
 

 

 انیمیشن موزیکال ساختارگرایانه از گونهتحلیل 

 1 محمدعلی صفورا

 12/07/1397تاریخ پذیرش:    15/04/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده 

اي از قوانین و توافقات مشترك بین سه گروه مخاطـب، فیلمسـاز و    فیلم، مجموعه (گونه)ژانر
گیري فیلم  ن هرکدام به نحوي در شکلبندي انواع فیلم شکل گرفته است. این قوانی منتقد براي طبقه

توان دریافت، این نـوع   سادگی میهاي ژانر موزیکال به خچه انیمیشنتاثیرگذارند. با مروري بر تاری
هاي خاص خود مورد استقبال بینندگان واقع شده است. پژوهش حاضر با  انیمیشن به دلیل پتانسیل
ژانـر انیمیشـن موزیکـال را شناسـایی و در      هاي بارزهاي مختلف، شاخصهبررسی و تحلیل نظریه

بخشی  ،کند تا از این طریقشده، تحلیل می ارچوب تدویناثر متفاوت از این ژانر را در چ ادامه، دو
به دنبال اثبات این فرضیه است که  از کمبودهاي مباحث تئوریک این ژانر را در ایران جبران کند و

و آواز  ح روایت، شخصیت و بازیگري، موسیقی، ترانههاي ژانر موزیکال بر اساس پنج سط مشخصه
 و تصویر قابل تبیین است.

 انیمیشن موزیکال، ترانه، تصویر، روایت، ژانر، موسیقی. :واژگان کلیدي
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 مقدمه

هـاي گذشـته    در طول سالکه  است» گونه«یا » نوع«اي فرانسوي به معناي  ژانر کلمه
هاي وسترن، گانگسـتري،   و با فیلم برخوردار بودهجایگاه مهمی در مطالعات سینمایی از 

). 7: 2000، 1شده است (نیـل  شناختهموزیکال، وحشت، ملودرام، کمدي، و از این قبیل 
هـاي   هاي نظري ادبیات بود و از فیلم حوزه تأثیرکاربرد ژانر در اوایل تاریخ سینما تحت 

بردند. در واقع گاهی ژانرهـا را   پسند نام می دست عامه هنري پایین عنوان متعلق به ژانر به
اند. استیو نیل به نقل از بري کیت گراند  ها قابل شناسایی دانسته گونه فیلم منحصرا با این

هاي سینمایی تجـاري هسـتند کـه بـه      هاي ژانر، آن فیلم طور خالصه، فیلم به «نویسد:  می
هـایی آشـنا را    هایی آشنا در موقعیت ایی آشنا با شخصیته واسطه تکرار و تنوع، داستان

تعریف و تبیـین ژانرهـا در اسـاس بیشـتر معطـوف بـه       ).«6: 1387(نیل، » کنند بازگو می
هاي هالیوود بوده است. در واقـع گـاهی   هاي جریان غالب، تجاري و خصوصاً فیلم فیلم

در  ).17: 1387(نیـل،  » انـد دانسـته یی شناسـا  قابلها از فیلم گونه نیاژانرها را منحصراً با 
دورانی که از لحاظ تاریخی سینماي صامت خوانـده   ـ  هاي آغازین عمر سینماهمان سال

و با مقاصد گوناگون در کنار تصویر اسـتفاده   اشکال مختلفشود موسیقی همواره به می
) بـه  1927( 2»جـاز  آوازخـوان «شد. اما هنگامی که اولین فیلم نـاطق دنیـا بـا عنـوان     می

ي را بـه اسـتفاده از   سـاز  لمیفـ نمایش درآمد، استقبال مردم از این فیلم تمام استودیوهاي 
این فیلم به خاطر مشکالت تکنیکی صدا تقریباً هـیچ  «هایشان ترغیب کرد. صدا در فیلم
). 47: 1378(بوردول و تامسون، » اي نداشت، ولی چندین ترانه داشتشده دیالوگ ضبط

ـ ههاي جدیدي در سینما ب بدعت ،صدا اضافه شدن باند بسـت   کـار  هوجود آورد و نحوه ب
هاي مبتنی بـر موسـیقی، رقـص و     شاخصه که ژانري جدید شد ایجادامکانات آن سبب 

 کرد. هاي فیلم ناطق می آواز آن را متمایز از دیگر گونه
تفـاوت  هـایی م  دنیایی به مراتب نامحدودتر از سینماي زنده براي خلق ایده ،شنیانیم

هـاي   ها در اسـاس، تفـاوت   شباهتبا وجود  دلیل. به همین دارد در قالب سینماتوگرافی
                                                           
1. Neal. 
2. The jazz singer 
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مسئله مهم در ایـن  . شودفیلم موزیکال و انیمیشن موزیکال دیده میاي در ساختار  عمده
 هـایی کـه   مثال تفـاوت  به طور«هاي انیمیشن موزیکال است. شناخت شاخصه پژوهش،

، 3سـازي ، متحـرك 2بنـدي ، زمـان 1مختلف ساخت (دکوپـاژ  انیمیشن موزیکال در مراحل
یا همان طراحی حرکات موزون بر اساس موسیقی) با فـیلم   5ساخت موسیقی و کورئوگرافی

). البتـه  114 :2009(مک پرندرگاسـت،  » کندهاي انیمیشن ایجاد میموزیکال و با دیگر گونه
شـود و  ن محدوده خالصـه نمـی  شناسانه ژانر انیمیشن موزیکال در ایهاي زیبایی ویژگی

بـه برخـی از ایـن    دسـتیابی   ،پـژوهش اهداف این  جملهاز بنابراین است.تر بسیار وسیع
 شناسانه است.هاي زیباییویژگی

 پیشینه پژوهش  

بسـیار محـدود و    مطالعاتکنون، و بررسی ژانر انیمیشن موزیکال تاتحلیل  در حوزه
لیـل و بررسـی ابعـاد مختلـف ژانـر      تح حاضـر بـا  پژوهش .ه استصورت گرفتپراکنده 

ـ شده در انیمیشن ایران اسـت    کار گرفتهجمله ژانرهاي کمتر به که ازـ  انیمیشن موزیکال 
 -توصـیفی پـژوهش   روش .سـازد مطالعات نظري در این ژانر را مرتفع  خألدارد، سعی 
حلیـل  و مشاهده و ت اي کتابخانه مطالعات به شیوهها  روش گردآوري دادهاست.  تحلیلی
 .استصورت گرفته  فیلم

 چارچوب نظري

اسـت.   وجـود داشـته  ژانـر سـینمایی    در مـورد در طول تاریخ رویکردهاي مختلفی 
منتقدین موج نو فرانسه، اولین کسانی بودند که از دیدگاهی نـو بـه فـیلم نگـاه کـرده و      

حدود سینماي مؤلف آن را با سـینماي ژنریـک مقایسـه    نمودن براي تعریف و مشخص 
هاي ژانري بودند. ولـی  و در نتیجه براي تبیین نظریۀ مؤلف مجبور به بررسی فیلم ندکرد

                                                           
1. Decuopage 
2. Timming 
3. Animate 
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نگرة مؤلف  فرد منحصربههاي به هم نزدیک شده و ژانر فیلم از نگره هبعدها این دو نگر
دیگـر ایـن دو    بنـابراین ) 6: 1391براي تجدید ساختار خود استفاده نمود (صلح کننده، 

ها به مقوله ژانـر، متفـاوت و گسـترده    با یکدیگر نبود و دیدگاه مقولۀ سینمایی در تقابل
ها بـر نظریـات ژانـر سـایه     هاي فرمالیستی سال). بعدها دیدگاه125: 1388شد (هیوارد، 
ها و نظریاتی که در زمینه اسطوره و مطالعات زبانشناسـانه و سـاختارهاي   افکند. دیدگاه

همگی به شناسایی ساختارهاي زبانی دسـت   ،داتی بر مطالعات سینمایی داشتنتأثیرزبانی 
میـان فیلمسـاز و مخاطـب یـاد      و توافقـات قـوانین   عنـوان  بـه ها یافتند که در ژانر از آن

هاي مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته که تنها معطـوف بـه خـود    کردند. ژانر به شکل می
بـاره ماهیـت   در سـؤاالت هاي مختلـف نبـود و بیشـتر    ها در ژانرژانر و خصوصیت فیلم

و قابل تعمیم نبودن و نسـبی   ها قطعیت عدم . نتیجه منجر بهمطرح شده استمفهوم ژانر 
مطالعـات سـینمایی    بـه ها در مفاهیم ژانر شد که کمک بسـیار بزرگـی   بودن برخی یافته

 به ژانر، . در همین دوران رویکردهاي ساختارگرایانه، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطینمود
زندگان و منتقـدان، و هـم سـا    پردازان هینظردر مباحث سینمایی، هم براي را  آناهمیت 

نکتـه  در این میـان  ). 11: 1391کننده،  (صلحکند  می تر رنگفیلم و صنعت فیلمسازي، پر
توان بـه تولیـد    ها میي و شناسایی آنریکارگ بهکه با  استقوانین و توافقات ژانري مهم 
اند که به شکل  آورده به وجودسینما ساختارهایی را  هاي ژانري پرداخت. ژانرها در فیلم

کنند و براي بقاي خود در این سیستم مجبورنـد تعـادلی    سیستم عرضه و تقاضا عمل می
جهانی آشنا را بـه   ،توافقات ژانري. کنندي برقرار استانداردسازمیان دیالکتیک نوآوري و 

ن بـه اشـتراك گذاشـته شـود.     کند تا مفاهیم در چارچوب آهنگام ساخت فیلم ایجاد می
هـا  شـود پیـام  فیلمساز سـبب مـی   از سويتغییر در توافقات در صورت نداشتن انسجام 

و او به انتظاراتش از آن ژانر نرسد. مگـر اینکـه کـارگردان در     نشودبراي مخاطب درك 
قانون یا معناي جدیدي را به مخاطـب بیـاموزد کـه ایـن رویکـرد در شـکل        ،طول فیلم
 مؤلف است. ههاي نظریط به فیلممربو غالبش
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اگر وسترن تا حد زیادي بر مبنـاي موضـوع پیشـگامان آمریکـایی شـکل گرفـت و       
موزیکال در واکنش به ابداعات فنی  ؛عاطفی تماشاگر اتتأثیرسینماي وحشت بر مبناي 

گـاهی بـراي هماهنـگ کـردن      هایی گاه به وجود آمد. گرچه در دوران صامت نیز تالش
ولی به ایـن مفهـوم کـه     ،ی بودآوازخوانهاي  موسیقی همراهش در صحنهصداي زنده و 

 شـده  ضـبط که صداي  1920، تا اواخر دهه تشکیل شده باشد فیلم از آوازهاي پی در پی
 ؛ها حالـت جنـگ داشـتند    به سینما معرفی شد، به عمل در نیامد. در ابتدا بیشتر موزیکال

هـایی بـه    بـدون داسـتان. چنـین جنـگ     ااندك ی هایی پر از ترانه با اتصال داستانی برنامه
هـا   هاي جهانی بسیار کمک کردند، چـون در ایـن بـازار    ها در بازار فروش اولی این فیلم

بردنـد.   فهمیدند، باز هم از اجرا لذت می ها و شعرها را نمی تماشاچیان حتی اگر دیالوگ
هـاي   هـا بـه داسـتان    لمشکالت زبان را حل کردند، موزیکا ،نویس و دوبله زیرزمانی که 

یی طراحی کردند که زمینـه الزم را بـراي   ها رنگ یپ سازان لمیفي روي آوردند. تر دهیچیپ
ها فراهم کند. به تدریج استفاده از موسیقی و آواز تبـدیل بـه امـري عـادي شـد و       ترانه

 1990و 1980 هـاي  طـوري کـه در دهـه   بـه  ؛هاي موزیکال کاهش یافـت  استقبال از فیلم
هاي انیمیشن تا حد زیادي ارضاي  هاي نادر بدل شد و فیلم زنده دیگر به نمونه موزیکال
 تسخیر خود گرفت.به  ،پسندیدند هایی را که آواز و رقص را در فیلم می سلیقه

هاي موزیکـال را بـا    ، دیزنی ساخت انیمیشن"کشتی بخار ویلی"انیمیشن با موفقیت 
 شد وخوانده می ترانهها انیمیشنپس در اکثر از آن مجموعه سمفونی احمقانه ادامه داد. 

در سـال   کرد.را همراهی میانیمیشن  ،موسیقی طبق سنت سینماي صامت از ابتدا تا انتها
سفید برفـی و هفـت   "دیزنی موفق به ساخت اولین انیمیشن موزیکال بلند به نام  1937
هاي موزیکـال  یلمو در نتیجه ساخت ف ترا در پی داشموفقیت بزرگی  شد، که "کوتوله

) و 1941)، دامبـو ( 1940)، فانتازیـا ( 1940را با شاهکارهایی همچون پینوکیـو ( دیگري 
). از آن پس نه تنها در کمپانی دیزنـی بلکـه در   28: 1378 ،فینچ() ادامه داد 1942بامبی (
ساخت انیمیشن موزیکال متداول شد و برخالف فیلم موزیکال همواره مـورد   ،تمام دنیا

طیف موزیکال چنان گسترده است که مشخص کـردن   .قرار گرفتن خود امخاطبتوجه 
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ها نیز بـه همـین    هاي خاص موزیکال نگاري مربوط به ژانر بسیار دشوار است. تکنیک شمایل
که به دنبـال  ـ نظریه ریک آلتمن   شده، ترتیب بسیار است. در این بخش بر اساس مطالب بیان

 ـارچوب تحلیلـی   شود تا در نهایت به یـک چـ  و نقد می بررسی ـ تبیین ژانر موزیکال است
 .یابیمدست ـ که مبتنی بر قواعد کلی ژانر انیمیشن موزیکال باشد  

 معناشناختی/ نحوي، ریک آلتمن درویکر

ریک آلتمن بررسی و تحلیل ژانر موزیکال را براساس رویکـردي کـه خـود او آن را    
از نظـر او بـا ایـن شـیوه امکـان       کنـد. د مـی نامد، پیشنهایی/ نحوي مشناخت معنارویکرد 

سـاحتی فرصـت    در رویکردهـاي تـک  که  -هاي ژانري از حلقه توضیح بسیار کارآمدي
ۀ مسـئل ی ایـن رویکـرد بـه تبیـین     شـناخت  معناآید. وجه  فراهم می ـ  عرض اندام نداشتند

ژانر چه کند که آثار متعلق به این پردازد و در واقع مشخص میتعریف ژانر موزیکال می
مشخصـات سـاختاري   به تحلیـل  وجه نحوي این رویکرد  .کننداي را اشغال میمحدوده

 نیسـت آلتمن قابل تعمیم به همه انواع گونه موزیکال  دگاهید. اما این پردازد میاین ژانر 
کنار گذاشـتن   موجب ،صورت جداگانه و در واقع پذیرش تام آن و بررسی این عوامل به

یل معنـایی روایـت،   مثال در تحل رايببدنه ژانر موزیکال خواهد شد.  ها از برخی از فیلم
هـاي موزیکـال در آن جـاي داده     ارچوبی براي روایت اسـت تـا فـیلم   سعی در تبیین چ

هاي روایت در فیلم موزیکال بـا توجـه بـه امکانـاتی کـه از       شوند، در صورتی که شیوه
ان یکی را بـه دیگـري مقـدم یـا     تو لحاظ نحوي در اختیار دارد بسیار وسیع است و نمی

شـود، لـذا    روایت فیلم در بستر زمان جـاري مـی   با توجه به اینکهمحدود کرد. همچنین 
هاي کارکردي  ي فیلم از لحاظ جنبهبند دستههایی که براي  جداي از قوانین یا محدودیت

ن زمـان را  تـوا شود (کوتاه، تله فیلم، سریال، سینمایی و..)، نمی و تولید در نظر گرفته می
که داستان با حفظ قواعد روایت مختص فیلم باید کامـل و  ا چر ،دانست ارجحبر روایت 

چـون   .دیدگاه آلتمن راجع به طول یک فیلم موزیکال قابل نقد اسـت  صحیح بیان شود.
 توانـد داند، اما نمـی موزیکال می باشد تلویحاً غیرداشته او فیلم کوتاهی را که عناصر موزیکال 
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هاي کوتاه با روایت  ما شاهد فیلم که یدرحالافی براي این ادعاي خود اقامه کند. دالیل ک
 ،کامل و با حفظ اصول دراماتیک در قالب موزیکال هستیم. بدین ترتیـب بـا ایـن نگـاه    

هاي کوتـاه موزیکـال اعـم از زنـده و انیمیشـن خـواهیم بـود.         شاهد کنار گذاشتن فیلم
امکان تحلیل بیشـتر   ،ن سه مقوله در بستر روایت مناسبرسد ادغام ایمی به نظر بنابراین

 دهد.ي در اختیار ما قرار میتر جامعو 
ایـن دو   جداسـت. وي شخصـیت از بـازیگري    در تحلیـل نحـوي   ،دیدگاه آلتمناز 

/ طرح و توطئه محـدود کـرده اسـت،     به تحلیل زوج نیزشاخصه را در تحلیل ساختاري 
کـه از طریـق بـازیگري    دارد هـایی  یشن، مشخصـه شخصیت در یک اثر سینمایی یا انیم

هـاي فرمـال اسـت و هـم داراي     هـم داراي ویژگـی   ،بازیگري ،بنابراین .شودنمایان می
توان این دو هنگام تحلیل می بر این مبنا، .هاي محتوایی که همان شخصیت استویژگی

ز منظـر  . همچنـین تحلیـل بـازیگران یـا کاراکترهـا ا     کـرد را تحت یک عنـوان ارزیـابی   
هـاي  مثـال همـواره فـیلم    طـور  بـه شود.  / طرح و توطئه محدود نمی شناختی به زوج معنا

گیـرد. همچنـین   شـکل نمـی   هـا  آنهاي احساسی بـین  موزیکال حول یک زوج و کنش
از  ؛هاي موزیکال حضور دارنـد هاي متفاوت بسیاري در فیلمکاراکترهاي جانبی در نقش

 همـه کنند تـا  هاي رقص  و آواز همراهی میا در صحنههایی که کاراکتر اصلی ررقصنده
. در نتیجه با ترکیب این سه شاخصه بـا عنـوان   زنند یممردم شهر که با کاراکتر زیر آواز 

 کاراکتر یا شخصیت به تحلیل آثار خواهیم پرداخت.
نقش متفاوت موسیقی را در شناخت فقط آلتمن در تحلیل نحوي باند صدا  ،در ادامه
دیگر عناصر صـدا را در شـناخت ژانـر موزیکـال ذکـر       تأثیریکال شرح داده و ژانر موز

شناختی نیز موسیقی/ طرح و توطئه را با کاربردي مشـابه بـا    نکرده است. در تحلیل معنا
 هاي عاشـق قـرار داده  تحلیل نحوي باند صدا، مالك را نقش پررنگ موسیقی حول زوج

اختیار آواز یا روایت احساسی مشخص قـرار  . از آنجایی که همه انواع موسیقی در است
 بـه نظـر  محدود کردن موسیقی فیلم موزیکال به ایـن انـواع درسـت     بنابراین،گیرند نمی
مثال موسیقی مطلق نیز قابلیت اسـتفاده در فـیلم موزیکـال را دارد     برايچراکه  ،آیدنمی

 ی دیگر تصویري شود.صورتبهحال آنکه شاید 
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هاي اصلی ذکر نکرده و تنها ي ترانه و آواز را در شاخصههمچنین آلتمن تحلیل نحو
هـاي  خـوانی مخـتص فـیلم    چه آواز و ترانـه  شناختی تحلیل کرده است. اگر از جنبه معنا

تـوان دریافـت کـه عنصـر آواز و     هاي انیمیشـن مـی  موزیکال است اما با نگاهی به فیلم
و نیز انواع موسیقی مـورد اسـتفاده   توان با توجه به نوع و کارکرد فیلم خوانی را می ترانه

هاي نحـوي و مـالك   تصویر در شاخصهنکردن حذف کرد. این تناقض در مورد تحلیل 
منظـور   در ایـن پـژوهش بـه    شناختی نیز صادق است. هاي معناقرار دادن آن در شاخصه

اسـتفاده   "ریک آلـتمن "ارچوب براي تحلیل ژانر موزیکال از نظریات به یک چ دستیابی
روایت، شخصیت، موسیقی، ترانه از نقد و بررسی این نظریات به پنج مشخصـۀ  و پس 

 براي تحلیل ژانر موزیکال دست یافته شده است.   و تصویر

 ها تحلیل نمونه

 1):1943/شاگرد جادوگر ( فانتازیاالف)
انیمیشن فانتازیا از قطعات گوناگون تشکیل شـده کـه منطبـق بـا قطعـات موسـیقی       

بـه  ند. هسـت از دیگر قطعـات   جداهر کدام  ییاظ داستانی و محتوامختلف است و از لح
تنهـا   پژوهشصورت مجزا تجزیه و تحلیل کرد. در این  باید هر قسمت را به همین دلیل

 شده است. بررسی و تحلیل ،ترین قسمت است قطعه شاگرد جادوگر که شاخص

 روایت 
با استفاده از سـحر و  یک شاگرد جادوگر تنبل(میکی موس)، در غیاب استاد خود و 

کند تا در آوردن آب به او کمک کنـد،   ، یک جارو را زنده میاست افسونی که یاد گرفته
دهـد و بـه    درحالی که جارو مشغول آوردن آب است، او روي صنلی اسـتادش لـم مـی   

شود همه جا پر از آب شده و اوضاع از دسـت میکـی     رود. وقتی که بیدار می خواب می
گردانـد.   مـی رگردد و اوضاع را به حـال اولـش ب   می جام جادوگر بازنراشود. س ج میرخا

                                                           
1. Fantasia,The Sorcerer's Apprentice 
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دیزنـی بـر اسـاس     دلیلگو و توصیفی است به همین  اي داستان قطعه "گروشاگرد جاد"
 پرداخت.داستانی میکی موس (شخصیت) این موسیقی براي کاراکتر 

ی) سـاخته  هاي صوت افکت( هاي صوتی تصاویر این فیلم بدون گفتار یا آواز و جلوه
هـاي   ست. از ارائه نمـایش  ا هاي حرکتی بدون کالم موسیقی شده و منحصراً تابع نمایش

را بر مبناي افکـار فـانتزي و تصـویري      ها دار و شوخی پرهیز و به جاي آن صحنه خنده
هـاي قبلـی دیزنـی     هاي فکاهی، چنانچـه در موزیکـال   پرداختن به ایده . زیرااند کار کرده

کنـد. در عـوض دیزنـی از     داستان اصلی و روایت آن را زایل مـی  ،شود یوفور دیده م به
هـاي آب   کند، مانند خالی کردن سطل امکانات دیگري براي جذابیت این کار استفاده می

 در زیر آب.

 شخصیت    
ــازي   "شــاگرد جــادوگر"قطعــه   ــیلم فانت بــرخالف دیگــر قطعــات در مجموعــه ف

هایی نیز بـراي کودکـان در آن   جویست که درسکاراکترمحور است. این قطعه داستان ه
 ،همـان میکـی مـوس    توانـد  راحتی میت. از نظر دیزنی شاگرد جادوگر بهنهفته شده اس

 تجـاري شـرکت  که میکی موس نماد ، چراکاراکتر مشهور و محبوب کمپانی دیزنی باشد
، اسـت ه شـده  هاي موزیکال بسیاري استفاددیزنی بوده و قبالً از این کاراکتر در انیمیشن

 ،رفـت. بـر همـین اسـاس    شمار می ها بهمیکی موس ستاره مطرح و محبوبی در انیمیشن
اینکـه از کـاراکتر    بنابراین ازبینندگان انتظار دیدن او را در هجوهاي موزیکال را داشتند، 
 دیگري براي این قطعه استفاده نشده کار درستی بوده است.  

 موسیقی  
دیزنـی را   »1احمقانه هايسمفونی«هاي موزیکال  یمیشنهاي موفق مجموعه ان تجربه 

هاي جدیدش را بـا اسـتفاده از آثـار موسـیقی برجسـته       مم کرده بود تا ساخت فیلمصم
موسـیقی   ب کـرد تـا در قالـب   ارا انتخـ " شاگرد جادوگر"او قطعه  دلیلسازد. به همین 

                                                           
1  . Silly Symphonies 
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طعه هزلی است کـه  ق "شاگرد جادوگر"انیمیشن جدیدش را بسازد.  ،دار روائی و داستان
 1897ده است. این قطعه براي اولین بار در سال کردوکا براي ارکستر تنظیم اولین بار پل

 در پاریس به اجرا درآمد.
هـاي   هـا و رمـان   شـده، فـیلم   ها، آثـار ضـبط   با کنسرت 1938استوکوفسکی در سال 

نسـبتی کـه   ترین رهبران ارکستر آن زمان بـود و بـه همـان     پسندش یکی از معروف عامه
سـازي مشـهور بـود، استوکوفسـکی در زمینـه صـدا یـک         گرا در زمینه فیلم دیزنی عمل

فسـکی بیشـترین سـهم را در    وآمد. فانتازیا محملی بود تـا استوک  ماجراجو به حساب می
تحقق و عملی ساختن فیلم نـاطق ادا کنـد و ایـن همـان چیـزي بـود کـه دیزنـی از او         

 .)5: 1374خواست (کالهان،   می

 عر یا ترانهش
نویس معروف یونانی لوسیان در قرن دوم میالدي  براي اولین بار هجورا این داستان  

نوشـت. در   "شاگرد جـادوگر "یک تصنیف با عنوان  ،گوته بر اساس این تم .تألیف کرد
دوکا بر اساس شـعر گوتـه یـک قطعـه هزلـی بـه نـام        آهنگساز فرانسوي پل 1897سال 

تصنیف این  فانتازیا ر پاریس به اجرا درآمد. همچون خودساخت و د" شاگرد جادوگر"
بازگویی یک قصیده از گوتـه   ؛موسیقی نیز انتقالی از یک زبان هنري به زبان دیگر است

در قالب یـک قطعـه موسـیقی و از قالـب موسـیقی در رسـانه       " شاگرد جادوگر"به نام 
خـود بـا سـحر و افسـون     داستانی که یک شاگرد جادوگر تنبل در غیاب استاد  ؛انیمیشن

 کند تا او کارهایش را انجام دهد. یک جارو را زنده می

 تصویر
گیـري تصـاویر اصـلی و     والت و هنرمندان بخش داستان در خلق و پرداخـت و شـکل   

هـا از   غالب ایـده  "فیلم فانتازیا"کرند. مثالً در  ي دیزنی نقش اصلی را ایفا مییوکلیدي استود
ها و پـرورش آنهـا   فت و هنرمندان ضمن تحقیق درباره این ایدهگر والت دیزنی سرچشمه می

 .دادند میهاي مختلف ارائه  موقعیتنامه مصور)  (فیلمچند تصویر از موضوع را در 
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از سـوي والـت دیزنـی، گفتارهـا و      (فیلمنامـه مصـور)  بورد معموالً پس از تایید استوري
ها) کار خود را بـر اسـاس    زیسینها (مو شد و سپس مصنف تهیه میبایستی هاي صوتی  جلوه

هاي صوتی خاص وجـود   گفتار و جلوه  "فانتازیا فیلم "کردند. اما در فیلم موسیقی آغاز می
 ،هاي موزیکال قبل از انیمیت ضبط شده بود. والـت رنداشت و موسیقی فیلم نیز مانند اکثر کا

بـه چنـد انیمـاتور ارجـاع     داد و او نیـز بـراي اجـرا     شده را به کارگردان می بورد تهیه استوري
کـرد تـا    اعمـال و اتفاقـات هـر صـحنه را بـا آنهـا مـرور و تمـرین مـی          ،کـارگردان  کرد. می

هاي مختلف جدا از خـط اصـلی داسـتان نباشـد. طـراح       هاي شخصی آنها از صحنه برداشت
هـاي صـحنه را    مسـئولیت نظـارت بـر گرافیـک     ،صحنه داستان ضمن همکاري با کارگردان

بهتـرین و مـؤثرترین    بایستیها بود و  ل تحقیق و اجراي تمام جزئیات صحنهداشت. او مسئو
هـا و   ها و تمام جزئیات شخصـیت  زاویه دوربین، اندازه دقیق هر صحنه، بهترین ترکیب رنگ

ـ کـه  . همچنین وظیفه طراحی حرکات و اعمال و اجـراي آن   کرد میها را مشخص  زمینهپس
 با او بود. ـ گرفت زمینه صورت می یقی و پستوسط انیماتور و در انطباق با موس

فـریم بـه فـریم     ،انیمیـت  .سـت  ا تصویر کامالً منطبق بـر موسـیقی   ،در این انیمیشن
ها نیز کامالً براسـاس فـراز    پردازي ایده ،کند و عالوه بر انیمیت هاي موسیقی را تعقیب می نت

" شـاگرد جـادوگر   "اسـتان اند. در واقع روایت تصـویري د  و فرودهاي موسیقی پرداخته شده
، ریـتم و سـرعت   هـا، حرکـات دوربـین    است (اعم از نمابنـدي   شده  براساس موسیقی تنظیم

و ایـن تصـویر اسـت کـه از اصـول روایـت موسـیقی پیـروي          ؛نماها و حتی اعمال کاراکتر)
تـر از تطبیـق صـدا و موسـیقی بـر       تصویر با صدا بسیار ساده انطباقدانیم  کند. چنانکه می می
شـایان ذکـر   شـود.   هاي موزیکال سـاخته مـی   بر همین اصل ابتدا موسیقی فیلم ؛ویر استتص

 بـا و ـ انـد    کـه در اختیـار او قـرار داده    ـبورد   موزیسین یا منصف نیز بر اساس استوري است
کند. اما در شـرایطی کـه یکـی از     هماهنگی کامل کارگردان قطعات موسیقی فیلم را تنظیم می

ایـن همـاهنگی بسـیار دشـوار      ،ي تهیـه شـده باشـند   ا یر یا روند جداگانهاین دو عامل در مس
فادارانـه   بسـیار و  ،خواهد شد. رویکرد دیزنی در این مجموعه انیمیشن براي ساخت موسیقی

در صورتی که موسیقی فیلم ظرایـف   است؛ حفظ اصول و قواعد موسیقی کالسیک بوده و با
 طلبد. اي موسیقی کالسیک میه بت به بعضی گونهسبیان تصویري بیشتري ن
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 1)1991ب) دیو و دلبر(

 روایت 
ها به عهده دارند. بار اطالعاتی کـه  نقش بسیار مهمی را در فیلم ،ابتدایی هايسکانس

کنـد.  به منزلـه شناسـنامه فـیلم عمـل مـی      ،گیرددر آغاز فیلم در اختیار بینندگان قرار می
ها و دیگر عناصـر داسـتانی   ان، موقعیتاي از معرفی کاراکترها و آرزوهایشبخشی عمده

شوند. سکانس ابتـدایی انیمیشـن دیـو و    آغازین روایت میدر پرده اول یا همان سکانس
شـود، بـه همـراه او وارد موقعیـت     مـی  آغاز خواند، میاي که کاراکتر اصلی دلبر با ترانه

 ،. در ادامـه گـردیم میآشنا  جاشویم و با اهالی آنکند میروستایی که او در آن زندگی می
شویم. کاراکتر اصلی داستان به کتاب و دنیاي هاي او را با اهالی روستا متوجه میتفاوت

-گاستون که به بـل عالقـه   ویژههبدر صورتی که بقیه اهالی  ؛بیکران درون آن عالقه دارد
خوانـد ندارنـد. بـا ایـن تمهیـد      اي به کتاب و چیزهایی که او مـی مند است، هیچ عالقه

سیاري از اطالعات فیلم در زمانی بسیار کوتاه و در قالبی بسیار شاد و مفرح و جـذاب  ب
 شود.به بینندگان در قالب سکانس موزیکال در ابتدا انتقال داده می

 شخصیت
بخش اعظمی از کاراکترهـاي اصـلی فـیلم در ایـن      ،همانطور که قبالً توضیح داده شد 

ند. بـل کـاراکتر اصـلی فـیلم دختـري زیبـا بـا        شـو سکانس موزیکال به بیننده معرفی مـی 
گاسـتون کـاراکتر منفـی داسـتان کـه       ؛آرزوهاي بزرگ که تناقضاتی بـا محـیط خـود دارد   

به هیچ وجـه   ،او به بل عالقه با وجودپسند است.  شخصیتی جسور، مغرور، زورگو و خود
ر زنـدگی روزمـره   د مردم روستا ؛تواند دل بل را به دست بیاوردکند و نمیاو را درك نمی

کنند. اما داستان اصلی در موقعیت دیگري اند و چیزي بیشتر از این جستجو نمیمحو شده
براي توجیه رفتارهاي مردم روستا در ادامه داستان و برخوردشان بـا   بنابراینافتد، اتفاق می
 فکر بسیار خوبی است. ،کشیدن تصویري از مردم در ابتداي فیلم ،بل و دیو

                                                           
1. Beauty and the beast 
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 موسیقی
هـاي  نیز مانند بسیاري از آثار دیگر دیزنی از داسـتانی مبتنـی بـر قصـه     "دیو و دلبر"

هـاي  کـه برداشـتی از قصـه   ـ نیـز ماننـد داسـتان      فیلمپریان اقتباس شده است. موسیقی 
بر پایه موسیقی کالسیک نوشته شده اسـت.   ـ  کالسیک و تدوین آن براي انیمیشن است

هـاي صـحنه   کند و بـه تشـدید و تعقیـب موقعیـت    میترانه و آواز را همراهی  ،موسیقی
آورد اما وجود نمی هپردازد. همچنین این موسیقی ریتم خاصی را براي اجراي رقص ب می

 کند.اتفاقات و رویدادهاي صحنه را مانند اپرا به پیش و به نقطه اوج هدایت می

 ترانه
 :خوانـد و مـی  گیـرد ار مـی در مقابل مردم روستا قـر  بل ، "دیو و دلبر" اولین سکانسدر 

 بـار  حسـرت نسـبتاً  موسـیقی ملـودي    ».چیزي باشـد  باید بیشتر از این زندگی روستایی هم،«
کنـد. در نهایـت   اي است که آرزومنـدي وي را بـراي چیـزي بیشـتر بیـان مـی       با ترانه همراه

ار یـک اسـتع  ـ   بینیمکه اورا در میان دشتی وسیع در حال خواندن می ـ زمانی  احساسات وي
 و خواننـد حـس  اي که مردم میترانه یابد. در مقابل،بصري از رویاهایش روي پرده تجلی می

 ؛شـود مـی را دربردارد. در این ترانه کاراکترهاي زیادي معرفی معمولی  و حال یک روز کاري
 سـکانس آغـازین،   بینـیم در پایـان   مـی  را در همین سـکانس اشتیاق گاستون به بل  کتر واکار

 ترانه روایت شده است.  و  از داستان از طریق پیوند موسیقی بخش زیادي

 تصویر
بینیم که بـا ورودش بـه   را می (بل) کاراکتر اصلی داستان ،به محض ورود به داستان 

خوانند امـا آوازشـان در   گیرد. آنها با بل آواز میروستا، مرکز توجه مردم روستا قرار می
خواهد با آنهـا ارتبـاط برقـرار کنـد و از     بل می راستا و جواب آواز بل نیست، زمانی که

؛ شویممتوجه عالیق متفاوت مردم روستا می ،خوانددنیاي کتاب و آرزوهایش با آنها می
کند، یا گاستون کتاب او را از دسـت  تا جایی که بل براي گوسفندان کتاب را تعریف می
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برد داسـتان و منطبـق بـر    پیشی بر ناندازد. تمامی این تصویرها مبتگیرد و دور میاو می
دهند و این تصویر اسـت  اند. کاراکترها هرکدام آواز خود را سر میموسیقی شکل گرفته

 وحدت و جذابیت بخشیده است. ،که در هماهنگی کامل با آواز و موسیقی به عناصر

 روایت
گـر میـان سـیالن    اي داللـت فیلم موزیکال رابطه، تنها در درون یک چارچوب روایی

بدین معنا که آوازهاي موزیکال به جاي اینکـه   ؛کندسکون موزیکال برقرار می ایت ورو
روي داستان باشند و باعث سـکون در روایـت داسـتان شـوند، در بـه      در تناقض با پیش

شـود  بردن داستان کمک کنند. این گفته فقط شامل استفاده از آواز در روایـت نمـی  پیش
هاي ژانر ناپذیر فیلم اي، جزء جداییاستان به هر شیوهبلکه در هر نوع موزیکال روایت د

اي را کـه   آواز، بخت پروراندن رابطـه  گاه از استفاده گاه و بی بایک فیلم موزیکال است. 
؛ ایـن بـدان   عنوان یک فیلم روایی است، از دست خواهـد داد  خصلت نماي موزیکال به

بستر فـیلم بسـتگی دارد و نـه     معنی است که طول یک فیلم موزیکال به بیان داستان در
 هاي موزیکال. تعداد سکانس

 ها و بازیگري شخصیت
حول یک زوج رمانتیک که وصلت آنهـا در بطـن    60موزیکال تا دهه هاي  فیلماکثر 

اگـر زوجـی   به عبـارتی   اند.شکل گرفته ،پیوست میانسانی به وقوع  یک جامعه مشخصاً
هاي موزیکال همچنین باید وج  بازیگر در فیلمز .بوددر کار نهم موزیکالی  د،ودر کار نب

، چراکه در بستر ژانر موزیکال و داشته باشندتوانایی اجراي رقص و آواز خواندن را نیز 
پردازند. ایـن ویژگـی از    هاي گوناگون به این طریق به ابراز احساساتشان میدر موقعیت
ـ    خصیصه طـور مطلـق در مـورد     ههاي بارز بازیگري در این ژانر است امـا ایـن جملـه ب

هاي موزیکال اصالً زوجی در کار نبود که در اولین انیمیشنچرا کند؛انیمیشن صدق نمی
 ؛مجموعه سمفونی احمقانه و فانتازیاي دیزنی یا الگرو نان تروپو اثر برونـو بزتـو و ...)   (

هاي موزیکـال اسـتفاده شـد( عالالـدین، دیـو و      سرعت این ویژگی در انیمیشن گرچه به
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هاي بارز و معروف اسـتفاده از زوج در  دلبر، زیباي خفته، ریو، پاهاي خوشحال از نمونه
هاي بلند موزیکال هستند). همچنـین امتیـازاتی کـه شـیوه انیمیشـن در اختیـار       انیمیشن

اوت دهد، نوع بازي گرفتن از آن را نسبت به فـیلم زنـده موزیکـال متفـ    کاراکتر قرار می
در بازي، نوع آواز خواندن، اغراق در اجراي حرکـات  کمدي  کند. تشدید احساسات،می

و ... از  رقص و آواز هر موجود یا حتی اشـیا رقص، حضور در فضاهاي فانتزي، قابلیت 
 آیند.شمار می این امکانات به

 موسیقی
ناپذیر فـیلم و انیمیشـن    فیلم موزیکال مبتنی بر موسیقی است و موسیقی جزء جدایی

هـاي سـاختاري تولیـد    نوع موسیقی مورد استفاده با توجه به ویژگـی موزیکال است. اما 
فیلم اغلب با توجه به مقطع زمـانی از تنـوع بسـیاري برخـوردار بـوده اسـت. موسـیقی        
کالسیک، پاپ، جاز، موسیقی مجلسی، موسیقی فولکلور و انواع موسیقی مناسب رقـص  

نواع موسیقی در اختیار آواز یا داستان همه اشود. اما اکثراً در این ژانر استفاده می ،و آواز
 گیرند، بنابراین محدود کردن موسیقی به این انـواع درسـت بـه   روایی مشخص قرار نمی

طور مثال موسیقی مطلق نیز قابلیت استفاده در فیلم موزیکـال را   که به چرا ،رسد نظر نمی
 صورتی دیگر تصویري شود. دارد، حال آنکه شاید به

ـ    ردها و ویژگیدر ادامه به کارک ویـژه انیمیشـن   ههاي متفـاوت موسـیقی در فـیلم و ب
 شود. موزیکال اشاره می

 روایت /آواز

بـه هـم    حرکت دیجتیک را، فیلم موزیکال تنها رئالیسم و حرکت ریتمیک، گفتگو و
کنند.  تداوم برقرار می ها که از بیخ و بن متفاوتند، بین این حوزه بلکه موسیقی آمیزد، نمی

هـایی را در فضـاها، کاراکترهـا، تصـاویر و      تنیـدگی  مهـ  دربه کمک آواز کال سبک موزی
تا داستانی طوالنی (سرگذشـت یـک کـاراکتر، امیـال و      گیرد کار می صداهاي مختلف به

سکانسی آوازي روایت شود. تمام این اتفاقـات   ها و...) در پروازانه، انگیزه آرزوهاي بلند
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هـا از    توجیهی منطقی براي به آواز درآوردن خواسـته در بستر فیلم موزیکال،  و تمایالت
کند. آواز خواندن در فـیلم مخـتص ژانـر موزیکـال نیسـت، امـا        طرف بازیگران پیدا می

شود کـه در بسـتر روایـت داسـتان فـیلم       زمانی این آواز خواندن موزیکال محسوب می
 داستان شود. وجود آمدن سکون یا دور شدن از  نقشی داشته باشد نه اینکه باعث به

 تصویر
در  شـمارد،   کـه تصـویر را مقـدم برصـدا مـی      فـیلم مراتب روایـی کالسـیک    سلسله

شود. در واقع این وارونگی معموال عـاملی   وارونه می هاي احساسی فیلم موزیکال، لحظه
هایی که بـر حرکـت و صـداي رئالیسـتی تأکیـد       بین سکانس است که برقراري تداوم را

ممکـن   زنند، به یک منبع ریتمیک پیوند می را که حرکت و صدا هایی و سکانس کنند می
گیـري   و بـه شـکل   در اینجا یک تکنیک اساسی است، استفاده از صداسازد. بنابراین  می

از موسـیقی نیسـت و    در نتیجـه تصـویر جـدا   کنـد.  اي دیگر کمـک مـی  گونه تصویر به
یز نوع تصویر یا موسیقی، مقـدم  کند. در اینجا ننزدیکترین پیوند را با موسیقی برقرار می

بر دیگري نیستند بلکه انتخاب و هماهنگی بین آنها در بستر مفهوم داستان و روایـت آن  
طور مثال، عوامل تصـویري بـا توجـه بـه موسـیقی جـاز در مجموعـه         گیرد. بهشکل می

سمفونی احمقانه دیزنی تفاوت بسیاري بـا موسـیقی و تصـاویر مبتنـی بـر آن در قطعـه       
هایی که در باال بـه آنهـا اشـاره    را دارد. تبیین شاخصه "فانتازیا"در فیلم  د جادوگرشاگر

دهد که موزیکال بودن یک فیلم یا فـیلم انیمیشـن را بتـوان از    شد این امکان را به ما می
ها متمایز و شناسایی کرد. البته چنانکه اشاره شد ژانرها مدام در حال تغییـر و   دیگر گونه

ها هستند. تفاوت و تشابه کـاربرد عناصـر ژانـري در    شدن با دیگر گونه تحول و ترکیب
شـوند. از  هـا مقایسـه و پیـدا مـی    فیلم و انیمیشن موزیکال نیز بر اساس همین شاخصـه 

هاي تکنیکی فیلم زنده را براي پرداخت یک داسـتان در  آنجایی که فیلم انیمیشن قابلیت
رد ژانري و تکنیکـی بـین ایـن دو پرداخـت.     هاي کارکخود داراست، لذا باید به تفاوت

هاي سیستم تولید ژانري توجه و پاسـخگویی بـه   تر اشاره کردیم که یکی از ویژگیپیش
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هاي موزیکـال در دوران حاضـر   نیاز مخاطب است. با مشاهد و بررسی میزان تولید فیلم
ن سـاخته  شویم که اکثر این تولیدات انیمیشن و براي مخاطب کودك و نوجوامتوجه می

بـه برخـی از    دهد کـه می این ژانر در جذب مخاطب کودك نشانهاي شوند. ظرفیتمی
 ها پرداخته شده است.این ویژگی

آورد، وجـود  وجـود مـی   عاملی که بیشترین آزادي عمل را در انیمیشن موزیکـال بـه  
کارکردهـاي گونـاگون دارد و    ،دانـیم تمهیـدات فـانتزي   عنصر فانتزي است. چنانکه می

تواند حضور پیدا کند. روایـت در انیمیشـن   تقریباً در همه عناصر صوتی و تصویري می
موزیکال به دلیل جذب مخاطب کودك همواره توأم با عنصر فانتزي بوده و ایـن همـان   
چیزي است که شاید وجود آن براي مخاطب بزرگسال در فیلم زنده موزیکال جالب بـه  

، »چرخـه حیـات  « ،"شـیر شـاه  "  ازین در انیمیشنطور مثال سکانس آغ رسد. به نظر نمی
انگیـز اسـت بلکـه     گـوش دادن رغبـت   اهمیت فراوانی دارد زیرا نه تنها بـراي دیـدن و  

. حـال سـاخت چنـین    خواهـد بـود  مـوردي  گوید این داستان در چه  فاصله به ما می بال
یـک   دنیا، دو«در تارزان از طریق ترانه  .تصور کنیدخارج از دنیاي انیمیشن  سکانسی را

از همـان   شـود و  بسیار زیادي از داستان پوشش داده مـی  بخشی و عناصر بصري، »قلب
و  هـا  انسـان  فاصله با هر دو دنیـاي  و بال گردد مایه فیلم تثبیت می ابتدا کشمکش و درون

 شویم. حیوانات آشنا می
. توانـد اجـرا کنـد   هر چیزي را کـه تصـور کنیـد مـی     ،در انیمیشن موزیکال، کاراکتر

توانید از کاراکتر بگیرید. نـه  خالقیت، محدودیت ندارد. هر آن چیزي را که بخواهید می
کـه   تنها به این دلیل که پتانسیل انیمیت کردن را درخود دارد بلکه بخاطر نوع رسانه آن،

، عالءالـدین کار بردن این تمهیدات در اختیار دارد. براي مثال در کـارتون  اجازه را در به
براي معرفی کاراکتر جنی (غول چراغ ) به عالءالدین و مخاطبان، هـر چیـزي   کارگردان 
در قالـب  انجـام بدهـد،    توانـد مـی ها قادر به انجام آن نیستند و غول چـراغ  را که انسان

 سکانس موزیکال (دوستی مثل من) اجرا کرده است.
برخـوردار  موسیقی در کارتون و انیمیشن نسبت به فیلم زنده، همواره از ریتم تندي 

بوده است، اما در انیمیشن موزیکال، موسیقی ریـتم و سـرعت بیشـتري دارد. همچنـین     
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-ویژه در ژانر موزیکال این اجازه را به موزیسین مـی هعامل فانتزي در کارهاي کودکان ب
عنـوان یـک    فیلم کارتون، بههاي بیشتر و متنوع داشته باشد.  دهد تا در سازبندي انتخاب

بسته بـه   ، اماگرایانه از نوعی خوشگذرانی است برون کل مستقیم وکامالًتولید تجاري، ش
توانـد   موسیقی می اي استفاده کرد.توان از هر نوع موسیقیاه فیلم میگدید ذات داستان و

همچنـین  ها شخصیت ببخشـد.   تواند به شخصیتبه حرکت روي پرده معنی بدهد و می
پاسـخی غریـزي واحساسـی از شـنونده      المقی جدا از ترانه شنیده شود، مسـ وقتی موسی
طـور   خطر یا هیجـان را بـه   موسیقی ممکن است عشق، ترس، . بنابراین،کنددریافت می

 ضمنی بیان کند.

 ترانه و آواز
ترانـه  . تواند راجع به هر چیـز باشـد  ترانه و آواز، بسته به موضوع و داستان فیلم می

ایـد داراي بـار اطالعـاتی و در خـدمت     وجود آوردن لحظاتی شاد و مفرح، ب رغم بهعلی
ترانـه   اشعار يمعناي جدیدي از طریق استعارهاارد، بسیاري از مو درداستان فیلم باشد. 

 هـا،  شود. هنگامی که این ترکیب خوب عرضه شود، اشعار و استعاره اضافه می به تصویر
بـین معنـا  چـه فاصـله    هر آفرینند. عد جدیدي، همچون خلق یک تجربه شاعرانه را میب، 

مفهوم اشعار و تصاویر و متن استعاري بیشتر باشد، درك و تفسیر مفهوم براي بیننـدگان  
توان گفت اشعار و تصاویر در کنشی متقابل معنـا را خلـق    می ،دشوارتر است. درنهایت

از کنند. شعر نقش بسیارمهمی در جلوه بصـري ایفـا مـی کنـد. درواقـع در بسـیاري        می
ه آن براسـاس  عبـارت دیگـر فیلمنامـ    و بـه  است صلی متن تصویريموارد، الهام بخش ا

به هر روي، مفهوم شعر است کـه   گیرد.شعر شکل می شده درمضمون یا موضوع مطرح
 بخشد.شده، معنا میو به تصاویر دیده نشیند میدر ذهن مخاطب  انهایت

شـوند  مـی  چشمان ما واقعی برابر خاطرات و ذهنیات ما در بسیاري مواقع در افکار،
هاي ذهنی و عینی ماست یعنی برداشت بصري ما از آنچـه   بنابراین تصویر، تجسم توهم

 ترین عواملی هستند که بر رنگ مهم را به خود جلب کرده است. نور و ذهن یا چشم ما
نـگ در انتقـال   و ر کند گذارند. نور حس غم یا شادي را به بیننده القا می تصویر تأثیر می
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بـه مخاطـب    هاي متفـاوتی را  رنگ تصویر، حس نبودیا  وجود. م استمعانی تصویر مه
تـر از تجربـه معمـولی مـا از زنـدگی نیـاز بـه تصـاویر و          نمایشی واقعـی  کند.منتقل می

طلبد و این امر در میان هنرهـا تنهـا در سـینما    صداهایی برتر از آنچه محسوس است می
ویر و موسـیقی در سـینما بیشـترین    بیشترین امکان را یافته است. اما این همنشـینی تصـ  

 "فانتازیـا "دست آورده است. مـا در   ویژه انیمیشن موزیکال بههها و ب موفقیت را در فیلم
 توان آنها را خلق کرد.انیمیشن می باشاهد تصاویري مبتنی بر موسیقی هستیم که تنها 

 گیري نتیجه

اسـت؛ بـه   » اري هر ژانرتوافقات ساخت« ،مفهومی که در درك ژانر اهمیت بسیاري دارد
در روشی معمـول کـارکرد داشـته باشـد. قواعـد       ،این معنا که هر عنصر و جزء از ساختار

شـده، و بـه ببیننـده     پـیش نهـاده   رمـول ارتبـاطی از  سازان اجازه استفاده از ف مشترك به فیلم
اي بـر  ياصل واحـد  با توجه با اینکهدهد. توانایی سازماندهی سیستم انتظارات خود را می

بـراي   ،کننـد شناخت ژانرها وجود ندارد و ژانرهاي مختلـف آزادانـه در هـم تـداخل مـی     
کـه مبنـاي نظـري تحلیـل ژانـر      ــ   "ریک آلـتمن "نظریه  ،شناخت ژانر انیمیشن موزیکال

کـه ایـن    از آنجـایی  شد.مطالعه و تحلیل  است ـ  شناختی قرار داده موزیکال را نحوي/ معنا
تـري   براي رسیدن به دامنه وسیع ،یلم موزیکال تدوین شده استنظریه اساساً براي تحلیل ف

   .در حیطه مطالعه ژانر موزیکال از آن پنج ویژگی اساسی استخراج شد
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