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چکیده
این پژوهش ،به تحلیل روایت در بازیهای دیجیتال ،نقشآفرینی و تأثیر آنها بر پویانمااییهاای بلناد ساینمایی
میپردازد .بازیهای دیجیتال اولیه ازلحاظ عناصر ساختاری وامدار سینما بودند ،اما در دو دهۀ اخیر ،شاکل روایای
بازیهای ژانر نقشآفرینی که مبتنی بر داستان است ،بهسرعت بر سینمای دیجیتال تأثیر گذاشته است .سینماگرانِ
پیشرو نظیر جیمز کامرون ،نوالن و  ...با تأسی از ساختار روایی این بازیها آثار پیچیادهای خلاق نماودهاناد کاه
صنعت سینما را به مسیری جدید کشانده است .فیلمهایی نظیر بادو لاوال بادو ( ،)1998تلقاین ( ،)2010ساهگاناه
ماتریکس ( ،)2003-1999کد منبع ( )2011و آواتار ( )2009جزء این دسته هستند کاه شاامل شاکل جدیادی از
روایت بوده و ازنظر ساختار روایی کامالً مشابه دنیای بازی دیجیتال هستند .این مقاله ،توصایفی و تحلیلای اسات.
عالوه بر توصیف خصوصیات روایی ،نموناههاای ساینمایی و پویانماایی متاأثر از باازیهاا ،باا تکیاه بار نظارات
صاحبنظرانی مانند جاسمین کالی ،دیوید بودرول و کریستین تامسون ،به تحلیال روایات و عناصار روایای آنهاا
میپردازد و آنها را با بازیهایشان تطبیق میدهد .یافتههای پژوهش تأیید میکنند کاه پویانمااییهاای متاأثر از
باازیهااای نقااشآفرینای ازلحاااظ عواماال تأثیرگاذار باار روایاات ازجملاه زاویااه دوربااین ،دیادگاه شخصاایتهااا،
شخصیت پردازی ،خط روایت ،به چالش کشیدن زمان و ساختار پیچیده و تودرتوی روایت ،شباهتهاای زیاادی باا
بازیها دارند.
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بازی دیجیتال ،پویا نمایی ،سینما ،روایت ،نقشآفرینی.
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مقدمه

سینما هنری است زاییدۀ فنّاوری ،اما در این پژوهش ،منظور از فنّاوری ،تنها شکل مادرنتار آن،
یعنی تأثیر فنّاوری دیجیتال بر سینما و بازی اسات .باازیهاای دیجیتاال 1نیاز اساسااً در بساتر
دیجیتال ظهور نمودهاند .ازآنجاکه بازیهای دیجیتال اولیه باآنکه ازلحاظ ایده بسیار ساده و بدون
روایت بودند ،اما بر اساس تصاویر متحرک بنا نهاده شدند .بنابراین میتوان اینگونه تصاور کارد
که صنعت بازی در نطفه ،وامدار سینما بوده است (.)Apperley, 2006: 65
بازیهای اولیه که به بازیهای آرکیدی معروفاند ،تنها در شکل اجرایی که هماان تصااویر
متحرک بود ،وامدار سینما بودند و معموالً از یک ایدۀ ساده پیروی میکردند .بارای مثاال ،باازی
نبرد فضایی از یکشکل سهگوش متحرک ساخته شده بود .در این بازی ،این مثلث بهعنوان یک
سفینۀ فضایی قابلکنترل با دستهای کنساول باود .باازیگر مایتوانسات باا ایان سافینه ،نقااط
سفیدرنگی را به سمت اجرام آسمانی در فضا پرتاب نماید .عالوه بر تصاویر متحرک ،با پیشارفت
فنّاوری دیجیتال ،صنعت بازی نیز با بکارگیری دیگر عناصر بیانی سینما بیشترین تأثیر را از سینما
گرفت .در این راستا روایتها بهعنوان یکی از کلیدیترین عناصر بیاانی ساینما توانساتند دنیاای
بازی دیجیتال را متحول نمایند و سینماییترین سبکهای بازی یعنی سبکهاای مااجراجویی و
نقشآفرینی به وجود آمدند .قابلیتهای خاص دنیای بازیها ازجمله تعاامالت اجتمااعی ،قابلیات
کنترل زمان روایت ،در ترکیب با عناصر اکتسابی از سینما باعث گردید که شیوۀ بیان روایتها در
بازی با سینما متفاوت شود و این تفاوت بازیها با سینما در سبک ایفای نقاش مشاهودتر اسات
(.)Manovich, 2017: 28
در این پژوهش سعی بر آن است تا میازان تأثیرپاذیری ساینما از باازیهاای دیجیتاال (یاا
برعکس) در مبحث روایت و سایر مؤلفه ها بررسی شود .پس از بررسی پیشینۀ و پرسشهای ایان
پژوهش ،ابتدا مسائل مربوط به دیجیتالیشدن در بازیها و سینما ماورد بررسای و پاسازآن ،باه
روایت در بازیهای دیجیتال و پویانماییها پرداخته شده و سپس موارد تطابق سینما و بازیهاای
دیجیتال مورد تحلیل مفصل قرار گرفته است .درنهایت ،به بررسی عناصر روایای ساه پویانماایی
«رزیدنت اویل :تباهی»« ،رالف خرابکار» و «آقای پیبادی و شرمن» پرداختاه شاد و در انتهاای
پژوهش نیز ،نتایج و پیشنهادها بیان شد.
بازیها ،همچون فیلمهای سینما دارای گونههای متفاوتی ازجمله ژانر اکشن ،مااجراجویی یاا
 .1در این مقاله عبارت بازیهای دیجیتال بهطور کلی جهت اشاره به انواع مختلف بازیهایی که بر روی رایانه یا
کنسولهای بازی ،آنالین یا آفالین انجام میشوند ،بکار برده شده است.

روایت در بازیهای دیجیتال ،نقشآفرینی 11❖ ...

 Avatar.1به قهرمانبازی گفته میشود که بازیکن در قالب آن به فعالیتهای ضروری در بازی برای کسب امتیاز
میپردازد.
2. God of War
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نقشآفرینی هستند که بین این ژانرها تأثیر بازیهای نقشآفرینی و ماجراجویی بر ساینما بسایار
مشهودتر از بقیه ژانرها است .تعریف لغوی واژۀ نقشآفرینی بهتنهایی برای تفکیاک ایان سابک
بازی از بازیهای دیگر کفایت نمیکند ،زیرا در اغلب بازیهای اکشن و ماجراجویی نیاز باازیگر
در قالب آواتار 1یا قهرمان نقشآفرینی میکند .برای مثال ،بازی خدای جنگ 2یکی از بازیهاای
سبک اکشن است که در آن بازیکنان در نقش قهرمان نقشآفرینای مایکنناد .عاالوه بار ایان،
بررسی نقش بازیکنان بازی بهعنوان یکای از ارکاان روایات در باازیهاا ضاروری اسات؛ زیارا
خصوصیات آنها در شکلدهی به روایتهای سینمایی تأثیر گرفته از این باازیهاا ،بسایار مهام
است .اگر شناختی دقیقتر همراه با تحلیل از این شخصیتها صورت گیرد باعاث درک و تحلیال
بهتر فیلمها نیز خواهد شد (آلدرد.)48 :2011 ،
در بازیهای نقشآفرینی ،بازیکنان بازی در نقش یک قهرمان ،عالوه بر مبارزه باا دشامنان
بایستی با تاکتیک جنگیدن خود ،روایت را پیش ببرند .روایتهای اینگونه بازیها معماوالً بسایار
پیچیدهتر از ژانرهایی نظیر ماجراجویی و سبکهایی که دارای داستان هستند ،اسات .مضااف بار
اینکه بازیکنان این سبک ،هنگام کاوش در محیط بازی ،گاهی با برخی از شخصایتهاای باازی
صحبت میکنند .تمامی عناصر تأثیرگذار بر روایت در سینما نظیر فضاساازی ،شخصایتپاردازی،
حرکات دوربین و زوایای آن ،تدوین و حتی بخش اعظم مرحله تولید و پس از تولید آثار سینمایی
به دنبال دیجیتالی شدن تصاویر ،متحول شده است .برای نمونه میتوان به سریعتر شدن تادوین
بهدلیل چندپخش بودن تصاویر دیجیتال در سینما یا لیپساینگ دقیاقتار در آثاار پویانماایی باا
استفاده از خصلت فراکدی بودن دادههای دیجیتالی صوتی (بدینصاورت کاه نقطاه اوو و فارود
صدا در متنهای صوتی را هنگام ویرایش میتوان در قالب تصویر متحرک دید و با کد تصویری
معادل کد صوتی این نقاط ،امکان پیمایش سریع در نرمافزارهای صوتی فراهم مایشاود) اشااره
نمود .اگر در سینمای آنالوگ ،ساخت فضاهای اسطورهای و پرطمطراق یا فانتزی تاا حادودی باه
مدد جلوههای ویژه و با صرف هزینههای هنگفت میسر میشد و در برخی موارد نیاز غیارممکن
بود ،اما با دیجیتالی شدن سینما و فنّاوری دیجیتال ،غیرممکنها ممکن شد .غیرممکنهاایی کاه
باعث افزایش باورپذیری مخاطب نسبت به روایتهای معاصار مایگاردد .بارای مثاال ،سااخت
فضاهای فانتزی فیلم آواتار ( )2009با امکانات سینمای دیجیتال اواخار قارن بیساتم غیارممکن
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است .حتی به گفتۀ کارگردان آن فیلم یعنی جیمز کامرون ،وی برای ساخت ایان فایلم  10ساال
صبر نموده تا قابلیتهای فنّاورانه سینمای دیجیتال به توانایی سااخت ایان حجام از فاانتزی (در
قالب دادههای دیجیتال) برسد (شهرابی.)1390 ،
پیشینه پژوهش

موضوع تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سینما و بازیهای دیجیتال و همچنین روایت در این دو رسانه،
کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته و تاکنون تحقیقات مفصلی در این رابطه انجام نشده
است؛ اما در ادامه برای مروری بر پژوهشهایی که تا حدودی به این موضوع ارتباط دارند ،به
چند مورد اشاره میشود:
مطالعۀ دیمیتری ویلیامز در مورد نحوۀ بازنمایی بازیهاای ویادئویی در رساانههاای خباری
ایاالتمتحده در یک بازۀ زمانی سی ساله است .ویلیامز در پژوهش خود به این نتیجاه رساید کاه
بازیها نیز مانند رسانههای پیش از خود ،در نقش مبنایی برای نزاعهای بزرگتار درون فرهناگ
ظاهر شدند .بهنحویکه میتوان آن ها را دیوار کوتاه نزاع نامیاد .ویلیاامز ،ناه خاود باازیهاا یاا
بازیکنان ،بلکه متون دست دومی را که مورد تحلیل قرار داده بود ،بررسی کرد.
در مطالعه ای دیگر ،نیکالس دوشانو ،رابرت جی مور و اریک نیکل ،راههای اجتماعی نماودن
در بازی جنگ ستارگان که در فیلمی با همین نام ،ساختۀ جورو لوکاس نیاز وجاود دارد را ماورد
تحلیل قرار دادهاند .آنها به دنبال یافتن این بودند که بازیکنان چگونه میتوانند در محیط بازی و
در اماکنی که مردم ،یکدیگر را میبینند ،به فعالیت اجتماعی بپردازند؟ رفتار مشاهدهشاده تحلیال
شد تا مشخص شود که آیا با مفهوم «مکان ساوم» متعلاق باه رِی اولادنبرگ (جامعاهشاناس)،
واژه ای که توسط او برای اشاره به مکان های عمومی غیررسمی مانناد بارهاا یاا فروشاگاه هاای
عمومی بکار میرود مطابقت دارد یا خیر .آنها تصمیم گرفتند روشهای مختلفی را با هم ادغاام
کنند .کار خود را با انجام یک مردمنگاری مجازی آغاز کردند .آنها زمانی را در میدان باازی ،باه
مشاهدۀ دستگاهی تعامالت اجتماعی گذراندند و هر جلسه از بازی خود را با دوربینی تعااملی کاه
به کارت گرافیک متصل بود ،ضبط نمودند .درنهایت سیاههای از تعامالت بازیکنان ثبت و تحلیل
شد .یکی از نتایج این بود که مکانهای عمومی ،صرفاً بهعنوان فضای اجتماعی عمل نمیکنند و
در حقیقت ،تمام بازی به جهت افعال ظریفتری که در مقایسه با این فضاهای عماداً باهصاورت
اجتماعی طراحیشده دارد ،کامالً اجتماعی است.
در ادامه سؤاالت این پژوهش به صورت زیر است:
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روش پژوهش

در این پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده و همانطور که در متن آشکار است ،تعداد
باالیی پویانمایی و بازی دیجیتال ،بهعنوان منبع قرار گرفتهاند .این روش ،مخاطب را به پاسخ
پرسشهای پژوهش نزدیکتر میکند .بیش از هفتاد بازی دیجیتال و بالغبر نود پویانمایی و فیلم
سینمایی ،مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نکات مربوط به خط روایی ،نکات مربوط به
کارگردانی و فیلمبردای ،مسائل فنی و  ...در برگههای جداگانه ثبت گردید .عالوه بر این ،از منابع
مکتوب مرتبط با سینما و بازیهای دیجیتال نیز استفاده شد .برگههای ثبتشده از هر دو کانال،
مورد تحلیل و قیاس قرار گرفته و همچنین اعتبار آنها به تأیید چند تن از اساتید علوم ارتباطات
و مطالعات رسانه رسید.
دیجیتالی شدن تصاویر

صنعت بازی از ابتدا با استفاده از تصاویر دیجیتال و به کمک نخستین خصلت مدنظر لِو مانویچ،
یعنی قابلیت ارائه در سیستم عددی توانست مسیر پیشرفت را طی کند .بازیها از همان ابتدا
بهدلیل تعاملی بودن و تأثیر بازیکنان در اجرای آن ،مسیری متفاوت با سینما را طی نمودهاند و
قواعد خود را بنا نهادند .قواعدی نظیر تعامل و غوطهوری و لذت ناب بصری تمامی بازیها به
کمک کدهای صفر و یک خلق میشوند و اصوالً ماحصل عصر دیجیتال هستند نه فنّاوریای
دیگر.
سینما هم بااینکه فنّاوری آنالوگ بود ولی مسیر پیشرفت خود را به شکل دیجیتال ،بهماوازات
صنعت بازی سپری نمود .به مدد خصلت کدگذاری در رسانههای دیجیتاال ،باازآفرینی تصاورات
پیچیدۀ ذهنی در سینما دستیافتنیتر شده است .بدینشکل که تصااویر در کاامپیوتر دساتکاری
میشوند و مجدداً به چرخۀ تولید بازمیگردند و بهعنوان پسزمینه در پالنها بکار میروناد و باه
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اساساً چه نوع تأثیراتی از سوی بازیهای دیجیتال بر سینما میتوان متصور شد؟
آیا همواره تأثیرگذاری از جانب بازیها بر شاکلۀ ساختاری و روایی سینما بوده است؟
در بازیهای مختلف ،چه ترفندهایی برای تمایز میان بازی و فیلم ،در نظر گرفته میشود؟
تفاوتهای ماهوی سینما و بازیهای دیجیتال در چیست؟ و این دو رسانه ،در چه جایگاهی
همپوشانی و همافزایی پیدا میکنند؟
عناصر روایی بازیهای دیجیتال نقشآفرینی که پس از مدتی به سینما راه پیدا کردهاند ،چیست؟
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همین خصلت کدگذاری میتوان توهم دنیایی سهبعدی را بهراحتی و هزینۀ کم بهوسایلۀ تصااویر
دیجیتالی دستکاریشده به وجود آورد .بدینشکل که تصاویر دیجیتالی در قالب کدها وارد رایاناه
شده و سپس با کدهای نرمافزار دیگر ،دستورات نرمافزاری کد ،دستکاریشده میشود و کادهای
خروجی رایانه به شکل فضایی سهبعدی ارائه میگردند .با ظهاور و پیشارفت باازیهاای روایای،
مسیر پیشرفت سینما و بازی مجدداً تالقی میکند و این بار ،تأثیر داستانپردازی ساینمایی اسات
که باعث جذابیت بازیها میشود ،این شکلی از داستانپاردازی اسات کاه بارخالف رماانهاا و
کمیکبوکها ،همراه با تصاویر دیجیتال متحرک بود؛ اما این بار باازیهاا قواعاد خاود را هام باا
وامگیری روایی از سینما ترکیب میکنند و روایتهای تعاملی نتیجۀ این ترکیب است .نمونۀ باارز
این بازیها بتمن )1986( 1است .اگرچه ریشۀ بازی بتمن در کمیکبوکهای قبال از خاود وجاود
دارد ،اما این شکل متحرک تصاویر بود که از سینما وام گرفته شد و روایتی تصویری را به وجاود
آورد .نسل دوم بازی بتمن در سال  ،21989داستانی تعاملی بود که تصااویر گرافیکای بهتاری از
نمونۀ قبلی داشت و این امر مدیون تأثیر پیشرفتهای صنعت دیجیتال و قدرتمند شدن رایاناههاا
برای ثبت و نگهداری حجم بیشتری از دادههای دیجیتالی در حافظاۀ رایاناه و کنساولهاا باود.
بازیگر میتوانست باسلیقۀ خود ،داستان دستگیری جوکر یا پنگون را دنبال نماید و این امر ریشاه
در میل صنعت بازی به سمت روایتهای سینمایی داشت .بعادازاین ساری از باازی باتمن ،ایان
بازیها در رقابت با بازیهای دیگر مورد استقبال قرار نگرفت تا اینکه در سالهای ابتادایی قارن
حاضر ،بتمن با امتیاز  0.75از  10در سایت بازی اینفورمر 3به یک فاجعه بین کاربران تبدیل شد.
مجدداً سینما به کمک این بازی رسید .بدینشکل که در سال  ،2005فیلم بتمن آغاز میکند 4باه
کارگردانی کریستوفر نوالن ،باعث احیای شخصیت بتمن میگردد و اقتباس عین بهعاین روایات
این فیلم توسط بازی در سال بعد ،باعث موفقیت این بازی تا امروز شده است .نموناههاای زیااد
دیگری از روایتها و شخصیتهای ساینمایی هساتند کاه در بساتر دیجیتاالی شادن تصااویر و
تأثیرات آن بر بازی و سینما ،دچار تحول و دگرگونی شدهاند که در حوصلۀ این پاژوهش نیسات؛
مانند شخصیت «سوپرمن»« ،مرد عنکبوتی»« ،هالک»« ،ولورین» و ( ...شهرابی)1390 ،
عالوه بر این ،تغییرات شکلی سینما تحت تأثیر دیجیتالی شدن در حوزۀ خلق تصاویر مجازی
در قالب واقعیت مجازی ،خود باعث ایجاد جهشی در روایتهای سینمایی شده است که پیوند آن
1. Batman
2. Batman The Caped Crusader
3. www.gameinformer.com
4. Batman Begins
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الگوی روایی در سینما و بازی
بوردول ،روایت را زنجیرهای از رویدادهای علی در زمان و فضا تعریف میکند (,Bordwell

 .)14 :1995درواقع این رویدادها در قالب یک متن بیان میشوند .متن ،در هر قالبی میتواند
ریخته شود؛ گاهی با زبان کلمات و در قالب نوشتار ،گاه همچون سینما با زبان تصویر و گاهی نیز
به شکل پانتومیم (هرمن ،لورایان و منفردیان .)1396 ،بکارگیری واژگان ساختار و روایت در کنار
همدیگر ایجاب میکند که مختصرأ به ریشههای مطالعات روایتشناسی و ساختارگرایی بهمنزلۀ
نگرشی برای بررسی تأثیرشان در ساختار روایی بازی و سینما پرداخته شود.
طرفداران دو پایگاه عمدۀ نظری سینما ،یعنی «شکلگرایی» و «واقعگرایی» ،هرکادام بارای
1. Resident evil 7: Biohazard
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با بازیهای دیجیتالی ارائهشده تحت این فنّاوری ،چالشی بزرگ در درک ما از روایت در سینمای
متعارف است .شاید بازیهای روایی و ماجراجویی که به شکل واقعیت مجاازی ارائاه مایشاوند،
تفسیری باشند از این نگاه مانویچ نسبت باه هویات ساینمای دیجیتاال .آنگوناه کاه در مقالاۀ
«سینمای دیجیتال چیست؟» بیان میکند که رسانههای دیجیتالی ،هویت سینما را از ناو تعریاف
میکنند ( .)Manovich, 2017: 28بازیهای واقعیت مجازی همانند سینمای  VRباهصاورت
مسحورکنندهای مخاطبان خود را به محیط سهبعدی مجازی مایکشاانند و هاویتی متفااوت باه
روایتهای دیجیتالی میدهند .اگرچه هویت سینما ازلحاظ روایی همچنان تاابع قواعاد ساینمایی
است اما درک مخاطب از این روایتها بهواسطۀ احساس حضاور در درون فضاای فایلم متحاول
میگردد (آلدرد.)41 :2011 ،
در بازیهای  VRبهواسطۀ تعامل با رویدادهای بازی ،تحول هویت روایای بسایار مشاهودتر
است .برای مثال ،در کنار بازی رزیدنت اویل :بیوهزارد )2017( 1یک نسخۀ واقعیات مجاازی آن
نیز ارائه شده است .در این نسخه ،بازیکنان بازی در مسیر روایت ،بایستی با زامبیها مبارزه کنناد.
فضاسازی بازی بهگونهای است کاه در بخشای از باازی ،زامبایهاا در فضاای تناگ و تاریاک
داالنهای یک معدن متروکه به سمت بازیکن حمله میبرند .باازیکن باازی در ایان صاحنههاا
باوجود عینک مجازی ،هنگامیکه یک زامبی دستش را به سامت او دراز مایکناد ،تارس را باه
معنای واقعی کلمه تجربه مینماید ،بهخصوص در مکانهایی که زامبیها بهصورت غافلگیرانه به
سمت بازیکن حملهور میشوند .این حد از تجربۀ ترس در این بازی ،مبین نظر مانویچ مبنای بار
تغییر هویت سینما و بازی است که به کمک تحوالت دیجیتالی ممکن شده است.
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تثبیت خود ،کاربرد عناصر روایی فیلم را در قالب خام سینما ازنظار گااه خاود تشاریح نماودهاناد
(اینجنفلنت ،اسمیت و توسکا .)15 :1396 ،فیلم (چه روایی باشد و چه غیر روایای) ،دارای الگاو و
فرمول است .الگویی که شکلگرایان آن را با خمیرمایۀ نماها و تصادمشان در ارتباط با خالقیات
مخاطب در ساخت معنا ،شکل دادهاند و واقعگرایان نیز با چیدمان هنرمنداناۀ مااده خاام اعام از
تصویر ،نما ،نورپردازی ،صدا و  ...توسط کارگردان ،آن را خلق مینمایند (شهبا و پورعلم.)1392 ،
آنچه مشهود است هر دو دیدگاه با الگوی خاص خود یک کل منسجم به نام فیلم را میسازند که
اغلب نوعی از روایت را در خود دارد .بازیهای نقشآفرینی نیز بهمثابه دستگاهی فرمال از
الگوهایی روایی برخوردارند که البته علیرغم وامگیری آنها از الگوهای داستانی سینمایی ،در
شکل بیان روایت ،دارای ویژگیهای خاص و منحصربهفرد نیز هستند .در بازیهای نقشآفرینی،
بازیکن ،نظارهگر نیست ،بلکه با توانایی جابجایی دوربین به انتخاب خود و همچنین کندوکاو ،به
یافتن مسیرهای پیشبری روایت و عناصر و تواناییهای دیگر میپردازد .مهمترین عامل
جداکنندۀ بازیهای کامپیوتری از سینما ،تعاملی بودن آنهاست :فیلمها تماشا میشوند و بازیها
بازی» (کالی.)9 :1395 ،
پیشآگاهی از روایت در بازی و سینما

بهواسطۀ ماهیت گروهی بودن بازیهای نقشآفرینی ،بازیکنان اینگونه بازیها ،اغلب در
شبکههای اینترنتی ،روایت کلی بازی و حتی شیوۀ بازی کردن را میآموزند و سپس وارد بازی
میگردند؛ اما بااینحال ،تجربۀ هر سطح از بازی ،تجربهای متفاوت و فردی است .زیرا توانایی
فردی بازیگر در عبور از موانع و دشمنان و کسب مقادیر مختلف امتیاز توسط هر بازیگر ،نقش
وی را در پیشبرد و تعامل با روایت ،تحت تأثیر قرار میدهد .در فیلم تایم کد ،1آگاهی از داستان
فیلم و نظرات کارگردان در مورد برخی از رویدادهای فیلم (مانند دانستن داستان کلی بازیهای
نقشآفرینی) نیز باعث میگردد تماشاگر حتی اگر قاب موردنظر را خود انتخاب نماید ،باز
تجربهای متفاوت از روایت در قابها داشته باشد.
برای مثال مایک فیگیس 2در حاشیۀ یک مستر کالس کارگردانی که باا تاالش ماوزۀ ملای
عکس ،تلویزیون و فیلم برادفورد انگلستان در سال  2008برگزار گردیده ،میگویاد« :در یکای از
داستانهای فیلم صحنهای وجود دارد که یکی از بازیگران وارد یاک کتاابفروشای مایشاود و
1. Timecode
2. Mike Figgis

روایت در بازیهای دیجیتال ،نقشآفرینی 17❖ ...

تطابق عناصر بصری مؤثر در روایتهای سینمایی و بازی

عناصر و عوامل بصرى نظیر زاویۀ دوربین ،گرافیک صحنه و صحنهپردازی ،نورپردازی ،افکتها
و جلوههای ویژۀ بصری ،در روایت فیلم و یا بازی مؤثر هستند .صنعت بازی ،زبان بصری خود را
از سینما به امانت گرفته است (فیل و ایکترگود .)1390 ،گرایش انکارناپذیر بکارگیری عوامل
سینمایی فوق در صنعت بازی و بازتاب بازی آن در صنعت سینما ،زیباییشناسی هر دو رسانه را
متحول نموده است .این همگرایی به سمت نزدیک شدن مرز بین روایتهای بازی و سینمایی

1. Roland Barthes
2. Jasmina kallay
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کتابی را میدزدد .در این سالها پس از هر بار نمایش فیلم از تماشاگران پرسیدهام که آیا متوجاه
شدهاند که در کدام صحنه یک نفر چیزی میدزدد؟ و هیچکس هیچوقت آن را ندیده است.
اینگونه تجربۀ روایت در بازیها نیز قابلردیابی است .برای مثال ،کافی است بازیکن هنگاام
ورود به یک مرحله از بازی وارکرافت ،بهواسطۀ حضور در شبکههای طرفاداران باازی ماذکور ،از
محل کمین دشمنان و ی ا بهترین مسیر عبور از مرحله آگاه باشد؛ خواهیم دید باا امتیااز بااالتر و
سریعتر به مرحلۀ ( )Levelباالتر میرود .میتوان گفت نقش مخاطب در ادراک روایت باازیهاا
با رویکرد نشانهشناسانه روالن بارت 1در ماورد خاوانش ماتن (در اینجاا تصاویر) مطابقات دارد.
رویکردی که در آن برخالف سینمای کالسیک ،مخاطب در آن منفعل نیست.
عالوه بر پیشآگاهی از روند روایت در یک بازی بهواسطۀ سایتهای طرفدار آن بازی ،مسیر
روایت با توجه به میانپردهها و یا پویانماییهای کوتاه که دارای صادای راوی هساتند ،در حاین
بازی برای بازیکن هموار میگردد .بازیکن با ترفندهایی ،یک پیشنمایش از روایت اصلی را قبال
از بازی دریافت میکند؛ درست مانند تبلیغات و دیویدیهایی کاه از پشات صاحنۀ فایلمهاا و
همچنین دالیل کارگردانها از انتخاب برخی نماهاا و  ...قبال از اکاران آن باه دسات مخاطاب
میرسد .مخاطب امروز این پیشآگاهیها را بهعنوان بخشی از روند تماشای خود میپاذیرد و در
روند ارتباطش با بازی و یا فیلم تأثیر منفی ندارد .کالی 2در مورد این اطالعات که قبل از فیلم به
مخاطب داده میشود میگوید :درواقع الگوریتم فرآیند فیلمسازی باه شاکل لخات و عریاان باه
نمایش درمی آید و برای مخاطب راز زدایی میشود (کاالی .)107 :1395 ،بناابراین پایشآگااهی
مخاطب از روایت یکی از ویژگیهای روایتهای معاصر بازی و سینماست.
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میل میکند .از طرفی پیدایش «واقعیت مجازی» در مرز بین سینما و بازی قابلتأمل است
(اینجنفلنت ،اسمیت و توسکا.)1396 ،
الگوی بصری روایت های تعاملی ،به سبب بستر دیجیتالی و به قاول کاالی «مساحور شادن
عمیق بازیگر» ،بهصورت زبان بصری خاص در بازیها جلوه میکند .تا آنجا که حتی حضور ایان
الگوها در سینما باعث میگردد محققان ،ریشهای بر مبنای بازی برای آنها متصور شوند (کاالی،
.)16 :1395
برای مثال از نگاه جاسمین کالی صحنههاای مباارزۀ حرکات آهساته و زوایاای دورباین در
ماتریکس ،)1999( 1زاویه دید اول شخص در مزرعه شبدر ،)2008( 2المبورگینی پرشتاب باروس
4
3
وین در شوالیه تاریکی ( ،)2008همگی بازتاابی از زاویاه دیاد باازیگر در باازیهاای )(GTA
هستند .فیلم کرانک )2006( 5نیز تقلیدی از بازی  GTAاست (کالی.)27 :1395 ،
نظرگاه بازیکن بازی ،حرکات دوربین و شایوۀ تادوین در باازیهاای مااجراجویی ،وابساتگی
شکلی ساختار بازی به سینما را نشان میدهد .در شکلی مدرن و ملموس ،بازیهای نقشآفرینای
تصور و درک ما را از روایتهای سینمایی متحول نمودهاند.
بازی در بازی های آنالین چندنفره در فضای مجازی و همچناین ممکان شادن طای مسایر
داستان بازی با چندین نسخۀ مجزا ،در کنار همکاری تیمی در باازی ،شاکلی پیچیاده از روایات
است که شاید این بار ،وامگیری مجدد الگوهای روایی از بازی به سینماست .با توجه به امکاناات
منحصربهفردی نظیر اختیار مخاطب و امکان تکرار روایت ،بازیهای روایی نظیر تپه خااموش2 6
در مسیر پیشرفتشان به الگوهای روایی خاص خود رسیدهاند و میتوان آنها را الگویی از باازی و
مورد اقتباس برای سینما دانست .نباید فراموش کرد که مسیر نوین و مهیج روایتهاای باازی ،از
دنیای جذاب سینما به این عرصه رسیده است.
تپه خاموش ( )2006فیلمی ترسناک به کارگردانی کریستف گان ،محصول مشاترک کاناادا و
فرانسه است که در  21آوریل  2009اکران گردید .این فیلم اقتباسی از مجموعه بازیهای تارس
و بقا و موفق سایلنت هیل ،ساخت شرکت کونامی است .دنبالهای بر این فیلم با عناوان ساایلنت
1. Martix
2. Cloverfield
3. The Dark knight
4. Grand Theft Auto
5. Crank
6. Silent hill
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1. Silent hill: Revelation
2. Capcom
3. Resident Evil: Biohazard
4. Metro
5. Wolfentin: The New Order
6. Lady in the Lake
7. Final Fantasy
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هیل :مکاشفات 1به کارگردانی مایکل جی .باست در اکتبر  2012ساخته شد و یا اینکه پنج نسخۀ
سینمایی از روی بازی رزیدنت اویل از مجموعه بازیهای ویدئویی تارس و بقاا توساط شارکت
کپکام 2ساخته شدهاند .نسخۀ اول سینمایی به نام رزیدنت اویال نیاز فیلمای علمای ا تخیلای و
ترسناک به نویسندگی و کارگردانی پل اندرسون است (شهرابی.)1390 ،
3
برای نمونه ،فضاسازی در پویانمایی اقتباسی رزیادنت اویال :تبااهی ( ،)2017درسات مانناد
بازی که از آن اقتباس شده ،تعلیق و سردی فراوانی را به بیننده القا میکناد .ساربازان در هماان
سکانس اولیه برای نجات کودک و ماادری وارد یاک سااختمان قادیمی مایشاوند .نحاوۀ ورود
سربازان در فضای نیمهتاریک اتاقها با چراغ قوه ،نمای دوربین از باالی سر و ساردی رناگهاا
مثالهایی هستند که عالوه بر اقتباس مستقیم از فضای بازی ،قواعد ساختاری و روایی آن را نیز
بکار بردهاند .زاویۀ دید از عوامل بصری تأثیرگذار روایتگری در سینماست که توسط صنعت باازی
وام گرفته شده است .انواع بازیها عالوه بر ژانار باازی ،باا توجاه باه زاویاۀ دیاد باازیکن هام
تقسیمبندی میشوند .برای مثال ،نمونههای بارز بازیهاای اول شاخص باازی متارو )2010( 4و
بازی ولفنشتاین دستور جدید )2014( 5که در آنها همانند دیگر بازیهای اول شاخص ،از نماای
دیدگاه استفاده شده است.
زاویۀ دید اول شخص در سینما کمکااربرد اسات و اغلاب در نماهاای کوتااه از آن اساتفاده
میگردد (استثناء بزرگ این قاعده ،فیلم بانو در دریاچه 6محصول ساال  1946اسات) .همگرایای
بازیها و فیلمها را بیشتر میتوان در کاربرد زاویۀ دوربین سوم شخص یافت .برای نمونه ،ساری
فیلمهای رزیدنت اویل که به تأسی از مجموعه بازیهایی به همین نام سااخته شادهاناد ،نموناۀ
بارزی از ایان همگرایای در اساتفاده از نماای ساوم شاخص ساینمایی هساتند .در باازیهاای
نقشآفرینی مانند فاینال فانتزی 7و وارکرافات ،شایوۀ اساتفاده از زاویاۀ دورباین ،بیشاتر مبناایی
بازیگونه دارد تا سینمایی .در این بازیها به علت گروهی بودن و لازوم دیادن هامباازیهاا در
میدان مبارزه ،همواره از دیدگاه دانای کل استفاده میگاردد .در ایان باازیهاا مانناد قاابهاای
چندگانۀ فیلم تایمکد  ،چشم باازیگر باازی عاالوه بار تمرکاز بار پیشارفت در باازی ،هامزماان

 ❖ 20فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

❖ دوره  ،14شماره ( 3پیاپی ،)35پاییز 1399

همبازیهای خود را رصد میکند و حتای باا برداشاتن نگااه از صاحنههاای مباارزۀ دوساتانش،
هیچگونه اخاللی در روند داستان و پیشبرد روایت توسط او رخ نمایدهاد .خاط فرضای از قواعاد
کالسیک سینماست که بهغیر از فنهاای خااص فایلمبارداری نظیار دورباین روی دسات و یاا
گرایشهای نوگرای سینما ،همواره در سینمای کالسیک رعایت میگردد؛ اما خط فرضی بهعنوان
یک اصل مبتنی بر کاربرد صحیح زاویۀ دوربین در صنعت بازی بهراحتی شکسته میشود و علات
آن فضای بازی و آزادی بازیگر در جستجو در فضای هوشامند اسات .همچناین شاباهت شایوۀ
بکارگیری دوربین روی دست در بازی از دالیل این امر است .پیشرفت گرافیک در دنیای بازیها
و بکارگیری عناصر سینمایی دیگری نظیر نورپردازی و صداگذاری در کنار عناصر بصری ،باعاث
تعامل دوطرفۀ عمیقی بین بازی و سینما شده است که به ماهیت هر دو هویتی دورگه داده است.
سینمای دیجیتال معاصر و بازیها بهواسطۀ کاربرد این عناصر مشترک ،به زیباییشناسی بصاری
مشابه دست یافتهاند که در ظاهر بسیار شباهت دارد .این تشابه در بازیهای اولشاخص و ساوم
شخص بسیار آشکار است؛ اما در بازیهای نقشآفرینی گروهی ،مانند فاینال فانتزی و وارکرافت،
به علت شیوۀ روایتگری داستان و زاویۀ دید بازیگر ،بیشتر کیفیتی همچون باازی دارناد (عاامری
مهابادی.)1385 ،
یافتههای پژوهش
الف) بررسی عناصر روایی پویانمایی رزیدنت اویل :تباهی ( ،)2017اقتباس شده از بازی

اقتباسهای سینمایی از دنیای بازیها فراوان نیستند ،اما نمونههایی وجود دارند که روایت آنها
شبیه به یک بازی است .این نمونهها با رویکردی هیبریدی ساخته شدهاند و یا کامالً فانتزی و
نرمافزاری هستند .مجموعۀ سینمایی رزیدنت اویل در  6اپیزود ساخته شده است که
شخصیتهای آن با تلفیق جلوههای پویانماییای رایانهای و فیلم زنده آفریده شدهاند .روایت
هرکدام از اپیزودها باآنکه شبیه بازی است اما با دکوپاژ سینمایی و یکدستی روایت ،مانند یک اثر
سینمایی مستقل مخاطب را جذب مینمایند .مخاطب این مجموعه با توجه به شناخت مراحل
بازی بهگونهای با فضای داستان از پیش آشناست و بازیهای متفاوت شخصیتها در کنار
خصوصیات سینمایی روایت و عدم دخالت بازیگر در فیلم ،هرکدام از اپیزودها را به یک اثر
مستقل سینمایی تبدیل نموده است .رزیدنت اویل :تباهی ( )2017یک پویانمایی بلند سینمایی
است که مستقل از اپیزودهای قبلی از همین بازی اقتباس شده است .این اثر دقیقاً شبیه بازی
فضاسازی گردیده است .ازنظر روایی ،پالنهای ابتدایی همراه با تعلیقی ترسناک ،داستان نجات
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یک کودک و مادرش توسط سربازان را به تصویر میکشد که برای این عملیات در ساختمانی
قدیمی به مصاف زامبیها میروند ،غافل از اینکه مادر و فرزند ،هردو تبدیل به زامبی شدهاند.
بازیکنان این بازی همواره در طول روایت ،انتظار رویارویی با یک یا گروهی از زامبیها را دارند و
این انتظار و تعلیق نیز بهخوبی در روایت پویانماییای آن به تصویر کشیده شده است .فضاسازی
ساختمان قدیمی بارنگهای سرد و تاریک ،ورود محتاطانۀ سربازان با اسلحه به همراه نورپردازی
حاصل از چراغقوههای نظامی ،ترس صحنه را در هرلحظه افزایش میدهد.
دوربین ،ابتدا در نمایی کامالً باز از نگاه نظامیان به ساختمان مذکور نزدیک میشود و ساپس
در نمایی از باالی پلههای طبقۀ دوم ،ورود محتاطانۀ سربازان به داخل حال را به تصویر میکشد.
تنوع زوایای دوربین پس از ورود سربازان ،نمایانگر احتیاط و روحیاۀ جساتجوگر بازیکناان باازی
برای پیدا کردن و کشتن زامبیها در طول بازی است .فضاسازی سااختمان قادیمی باهصاورتی
گوتیکوار همراه با نورپردازی کمنور و نسبتاً تاریک است .این نورپردازی و سکوت فضا به همراه
نحوۀ شخصیتپردازی سربازان (واکانشهاای شخصایتهاا در رویاارویی باا فضاای ناشاناختۀ
ساختمان) ،تعلیق و ترس فضا را افزایش میدهد .زاویۀ دوربین در بازیهای رزیدنت اویل کاه تاا
این تاریخ ،هفت ورژن از آن ساخته شده است بهصورت سوم شخص است .بهجز باازی رزیادنت
اویل  )2017( 7که به صورت اولشخص است .در نسخۀ  2017عالوه بر زوایای متناوع دورباین
که برای تشدید اکشن صحنهها به کار میرود از زاویۀ سوم شخص نیز استفادۀ فراوان شده است.
در این نسخه ،تغییر زاویۀ دوربین از سوم شخص به اولشخص باعث گردیده است کاه باازیکن،
هنگام ورود به یک فضا از داستان ،کمتر بر آن مسلط باشد و تعلیق و ترس حاکم بر مسیر روایت
افزایش یابد.
بازیهای رزیدنت اویل ،روایتی ترسناک از دنیایی هستند که در آن انساانهاای ساودجو باا
خلق ویروسهای خطرناک ،دنیا را به خطر میاندازناد و قهرماناان ایان دنیاهاا ،بازیکناان باازی
هستند که در قالب قهرمان داستان ،به مبارزه با این سودجویان برمیخیزد .رزیدنت اویل :تبااهی
نیز همچون دو نمونۀ قبلی ،روایتی شبیه بازیهای رزیادنت را باه تصاویر مایکشاد .در روایات
بازیهای اصلی مخصوص رزیدنت اویل  ،)2005( 4بازیگر هماواره از فاصاله خیلای نزدیاک باا
زامبی ها درگیر میشود و بهواسطۀ اکشن باالی صحنههاا ،دورباین مادام در حاال چرخیادن در
زوایای مختلف است و زامبیهای نزدیک و دور را جهات کشاتن رصاد مایکناد .در پویانماایی
رزیدنت اویل :تباهی ،برای بازسازی این چرخیدنهای متعدد بازی ،درصحنههای درگیاری ،مادام
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خط فرضی شکسته میشود ،اما درروند کلی روایت باهجاز صاحنههاای درگیاری ،خاط فرضای
بهعنوان یک اصل سینمای کالسیک رعایت میگردد .بهعنوان نمونه میتاوان باه تصااویری از
شخصیت اصلی فیلم یعنی کریس رد فیلد و هماراهش درصاحنۀ درگیاری باا زامبایهاا کاه در
محیطهای بسته صورت میگیرد ،اشاره نمود .این صحنۀ نسبتاً طوالنی تمام بازنمایی صحنههای
بازی است .در این بازی شخصیتها در فواصل نزدیک با دشمنان خود مبارزه میکنند که یکی از
خصوصیات مهم روایی و بصری بازی است و در سکانس پایانی فیلم ،مبارزۀ رد فیلد باشخصایت
منفی داستان گلن ارییس ،دوباره مبارزه از فاصلهای بسیار نزدیک را مایبینایم و در روایات ایان
بخش از فیلم ،بااینکه شخصیتها مانند بازی در یک قدمی هم به طرف یکدیگر شلیک میکنند،
اما هیچ گلولهای با آنها برخورد نمیکند .همچنین خاط فرضای باهراحتای شکساته مایشاود.
شخصیتپردازی زامبیها مانند بازی بهگونهای است که بسیار ضعیف و آسیبپذیرند و با کمترین
تعداد گلوله از پا درمیآیند .زامبیها هم در ورژن  5و  6بازی و هم در پویانمااییهاای ساهگاناۀ
ساخته شده ،آنقدر ناتوان هستند که علیرغم نقش مهمشان ،گویی فقط برای به تأخیر اناداختن
مأموریت رد فیلد و همکارانش در مسیر روایت گنجانده شدهاند .در عوض غول آخار فایلم یعنای
دیهگو خیلی قویتر از غول آخرهای بازی ساخته شده است .غول آخرها نقاش بسازایی در روناد
روایت بازی و یا پویانمایی دارند .عبور بازیگر بازی از این مرحلاه معماوالً بسایار دشاوار اسات و
ممکن است بازیگر بارها در این مرحله کشته شود.
شخصیتهای اصلی فیلم یعنی کریس رد فیلد و لیان اس کنادی باهعناوان شخصایتهاای
مثبت و شخصیتهای منفی مانند گلن آرییس ،هر کدام مانند شخصیتهای فانتزی و یا علمی و
تخیلی دارای تواناییهای فوقالعادهای هساتند .بارای مثاال ،لیاان تواناایی پریادن و افتاادن از
ارتفاعات باال را دارد ،بدون اینکه صدمهای ببیند .یا اینکه رد فیلد و آرییس عکاسالعمال بسایار
سریعی در مقابل ضربات دشمن دارند ،درحالیکه زامبیها خیلی کناد هساتند .همچناین تواناایی
تعویض خشابهای اسلحه در شخصیتهای اصلی بسیار تند و سریع است .در بازیهای رزیادنت
اویل ،توانایی شخصیتهای بازی ،به بازیکن بازی بستگی کامل دارد .در طول بازی با توجاه باه
امتیازاتی که بازیکن کسب میکند ،میتواند نوع اسلحۀ خود را انتخاب نماید و یا اینکه آن را ارتقا
دهد .این امر یکی از تفاوتهای اساسی شخصیتهای بازی با فیلم اقتباسشده از آن است و این
نمونۀ بارزی از خصوصیات تعاملی بازیهاست که باعث تفاوت روایت در باازی در مقابال ساینما
میگردد .درصحنۀ بازی ،برخی عناصر نظیر روزنامه ،بهعنوان راهنما عمال مایکنناد .بخشای از
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روایت بازی رزیدنت اویل در قالب نوشته به بازیکن بازی منتقال مایگاردد .ایان اطاالعرساانی
معموالً به شکل نوشتههایی بر روی دیوار ،آینه ،روزنامه ،کتاب ،پشت قاب عکس و ...هستند کاه
بازیکنان با کنجکاوی آنها را پیدا نموده و میتوانند ادامۀ مسیر بازی را طی کنند .این اطالعاات
بازیکنان بازی را از سردرگمی خارو نموده و راهنمای آنها برای ادامۀ بازی هستند.
در فیلم رزیدنت اویل :تباهی ( ،)2017این شکل از اطاالعرساانی تغییریافتاه و اطالعاات در
قالب فایل های نوشتاری و اینفوگرافی داخل رایانه و فلشمموری و یا تلفن هماراه باه باازیگران
منتقل میگردد .در بازی ،معموالً عناصر راهنما حاوی اطالعات ،باا یاک عالمات شابیه ضاربدر
نمایش داده میشوند ،اما اینگونه عالمتها در طول فیلم وجود ندارد .این ضربدرها نیز از عناصر
تعاملی بازیها هستند که در روایتهای سینمایی حضور ندارند.
جستجو در مسیر یکی از خصلتهای روایتهای باازی اسات .باازیگر عاالوه بار اساتفاده از
عالئم و راهنماها ،بایستی مدام در گوشه و کنار پالن مرحلۀ بازی به جساتجو بپاردازد تاا اینکاه
همداستان را پیش ببرد و هم امتیاز کسب نماید .هرچند مسیر روایت بازی نیاز مانناد فایلم یاک
خط کلی دارد ،اما گشتوگذار و برگشتن چندباره به یک مکان باعث میگاردد باازیکن ،شاناخت
بیشتری نسبت به فضا و مسیر روایت پیدا نماید .این تفاوت ماهوی ماابین روایاتهاای باازی و
روایتهای سینمایی ریشه در این نکتۀ کلیدی دارد که بازیکنان بازی ،خاود باهجاای قهرماناان،
کنترل (پیشروی) روایت را در دست میگیرند ،درصاورتیکاه تماشااگر فایلم تنهاا مایتواناد باا
بازیگران ارتباط برقرار کند و بدون آنکه در مسیر روایت دست ببرد ،خود را بهجای قهرمان حاس
نماید .جستجو یک خصلت مهم روایی در بازی است که در سینما اهمیات کمتاری دارد .روایات
پویانمایی رزیدنت اویل :تباهی دارای ساختار کالسیک سهپردهای است .این ساختار خطی با چناد
فالشبک ،پیشینۀ برخی شخصیتها و اتفاقات داستان را برای تماشاگر عیان مایکناد و رواباط
علی و معلولی حوادث و دالیل کنش شخصیتها را بیان میدارد .بارای مثاال ،شخصایت منفای
داستان ،یعنی گلن آرییس بااینکه یک تاجر ویروس است و تالش دارد تا شهر نیویورک را آلاوده
کند تا بتواند واکسن خود را به فروش برساند ،اما در اصل برای انتقام از دولت ایان کاار را انجاام
میدهد ،زیرا با فالشیک میبینیم که مراسم عروسی او توسط دولت با یک بمب بههمریختاه و
همسرش جان داده است .در طول روایت فیلم ،فضاهای اصلی فیلم توسط میزهاای ناهاارخوری
طراحی شدهاند و بهنوعی در تمام صحنههای اصلی ،حضور میز را شاهد هستیم که ارجاعی است
به مراسم عروسی آرییس .این میزها مانند یک پل ،بخشهایی در جریاان روایات را باه حاوادث
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قبلی ربط میدهند.
ب) بررسی عناصر روایی پویانمایی رالف خرابکار)2012( 1
2

تم اصلی پویانمایی رالف خرابکار ،اقتباس از بازی فلیکس تعمیرکار و داستان آن اقتباسی از
مجموعهای از بازیهاست .داستان با استفاده از فضاها و شخصیتهای بازی شکل میگیرد و
میتوان گفت فیلمی است با موضوع دنیای بازیها .در این فیلم عالوه بر استفاده از
شخصیتهای بازی ،از خصوصیات انواع بازیها نیز استفاده شده است تا روایتی جذاب خلق گردد
که در آن چندین بازی باشخصیتهای متفاوت و خطوط داستانی متعدد با یک خط داستانی کلی
به یکدیگر مرتبط گردند .داستان آن مربوط میشود به رالف که شخصیت منفی یک بازی
آرکیدی قدیمی به نام فلیکس تعمیرکار است .رالف بعد از سی سال حضور در این بازی از منفی
بودن خود خسته شده و تصمیم میگیرد مانند فلیکس ،یعنی شخصیت مثبت بازی ،با گرفتن
مدال بین بازیکنان این بازی محبوبیت پیدا کند و برای همین امر از طریق کابلهای دستگاه
بازی به بازیهای دیگر وارد شود .هزارتوهای روایی یکی از مهمترین خصوصیات بازیهاست که
در این اثر قابل ردیابی است .بدین شکل که در طول فیلم ،شخصیتهای یک بازی قادرند با
استفاده از کابلهای برق وارد دنیای یک بازی دیگر شوند و در راستای روایت در فضایی دیگر و
کامالً متفاوت با بازی خود ظاهر گردند .روایت فیلم یک خط داستانی ثابت دارد که همان روایت
رالف و فلیکس است و خطوط داستانی ضعیفتر مانند سرهنگ کالهان در بازی وظیفۀ قهرمان و
یا داستان ملکه ونلوپه در بازی شکر شتاب .همۀ خطوط داستانی بهصورت درهمتنیده پیش
میروند و راه ارتباط بازیکنان یک بازی به دنیای بازی دیگر از طریق کابلهای برقی است که به
دستگاه آرکید وصل است و محل تالقی کابلها ایستگاه مرکزی بازیهاست .لحظۀ عبور رالف از
ایستگاه مرکزی بازی ،یادآور داالنهای تودرتوی بازیهاست که بازیکن باید یکی از آنها را
برای طی نمودن مسیر روایت انتخاب نماید.
در بخشی از روایت ،رالف و وتلوپه برای فرار از دست پادشاه آبنباتی با استفاده از یک دروازۀ
نامرئی که نمایانگر عبور از سطحی از بازی به سطحی دیگر است ،وارد مرحلۀ دیگاری از روایات
میشوند .وجود اینگونه دروازههای نامرئی در بازیها برای عبور از یکزمان به یکزماان دیگار
مرسوم است .سطوح مختلف بازیها معموالً پالنهای متفاوتی نسبت به هم دارند کاه بازیکناان
1. Wreck-It Ralf
2. Fix-It Flex
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ج) بررسی عناصر روایی پویانمایی آقای پی بادی و شرمن)2014( 2

داستان این فیلم مربوط است به یک سگ نابغه به نام پیبادی که سرپرستی یک کودک به نام
شرمن را پذیرفته و بهعنوان پدرخوانده او را بزرگ کرده و آموزش میدهد .فیلم ،اقتباسی است از
یک زنجیره قدیمی به نام راکی و دوستان که در دهۀ  1960ساخته شده است .پیبادی نابغه
1. Pac-Man
2. Mr. Peabody & Sherman
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در قبال کسب امتیازات ،به آن میرسند ،اما در طول فیلم ،امتیاازی در کاار نیسات و ایان تغییار
سطوح صرفاً به خاطر رویدادهای داستان و برای رسیدن رالف باه مادال و یاا مأموریات سارگرد
کالهان است .بیشتر روایت رالف خرابکار در محیط بازی شکر شتاب اتفاق میافتد .در بازیها نیاز
معموالً سطحی از بازی که دارای پیچیادگ ی بیشاتر اسات ،زماان بیشاتری از باازی را باه خاود
اختصاص میدهد.
زاویۀ دوربین در طول این فیلم بسیار متنوع است .همچنین خاط فرضای رعایات مایگاردد.
درصورتیکه در بازیهای آرکید معموالً دوربین ثابت است و این عناصر و کاراکترها هساتند کاه
متحرک میباشند برای مثال در بازی پکمن ،)1980( 1بازیکن بایستی در محیطی هزارتو عالوه
بر گریختن از چنگ دشمنان ،تمامی نقطهها و نشانههای سر راه را بخورد تا به مرحلۀ بعادی راه
یابد .ولی این مسیر هزارتو بهصورت یک صفحۀ متحرک از جلوی بازیکن میگذرد .علیرغم چند
خط روایی و تغییرات مختلف مسیر روایت که بهواسطۀ کابلها و ایساتگاه مرکازی باازی اتفااق
میافتد ،زمان روایات در رالاف خرابکاار کاامالً خطای اسات و فایلم در سااختاری کالسایک و
سهپردهای ساخته شده است .این خصلت خطی بودن در تمامی بازیهای آرکیدی این فایلم کاه
به آنها ارجاعاتی دادهشده ،امری مشهود است.
در بخش گرهگشایی روایت یعنی سکانس نهایی فیلم ،بازیکن منفی این فایلم یعنای پادشااه
آبنباتی ،دقیقاً مانند دنیای بازیها در هیبت یک غول آخر ظاهر میشود .غول آخری که در نگاه
اول ،موفقیت رالف را در مسیر روایت به چالش میکشد ،اما درنهایت شکست مایخاورد و مانناد
دیگر حشرات جذب منبع نور شده و نابود میشود .توانایی این شخصایت مانناد غاول آخرهاا در
حین مبارزه با قهرمان مثبت داستان ،افزایش مییابد و به شکلی قاویتار ظااهر مایگاردد ،اماا
ازآنجاکه هدف از بازی هر قهرمان در هر بازی پیروزی و به پایان رسااندن روایات فایلم اسات،
پادشاه آبنباتی نیز شکست میخورد.
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برای آموزش تاریخ به پسرخواندۀ خود ،یک ماشین زمان اختراع میکند که این ابزار ،منشأ حضور
شخصیتهای داستان در زمانهای مختلف است.
1
چالش زمان اگرچه در روایت هاای ساینمایی و تلویزیاونی زیاادی مانناد ساینمایی ناابودگر
( ،)1984جومانجی ،)1995( 2مجموعۀ فیلمهای ماشین زماان 3و  ...مورداساتفاده قارار گرفتاه و
بهنوعی ژانر علمی -تخیلی سینما ،آمیخته با چالش در زمان اسات ،اماا شاکل اساتفاده از آن در
بازیها پیچیدهتر است .پویانمایی آقای پیبادی و شرمن هم بااینکه اقتباسی از بازی نیست ،اما از
نوع نگاه به زمان ،از شیوۀ بازیها در آن استفاده شده است.
در بازیهای نقشآفرینی نظیر وارکرافت ،بهواسطۀ حضور بازیکناانی کاه باه اختیاار ،مسایر
روایت را طی میکنند ،زمان روایت توسط بازیکن ،در مسیری غیرخطی و تودرتو سپری می۔شود.
خصوصیت سفر در زمان بازیکن که پیشازاین ،در نمونههای سینمایی نظیار تلقاین و کاد منباع
بررسی شد ،در پویانمایی آقای پیبادی و شرمن هم به شکلی پیچیدهتر از جومانجی و پیشاتازان
فضا ،4بکار رفته است.
به چالش کشیدن زمان در این فیلم ،مانند سفرهای تودرتوی بازیکناان باازی در داالنهاا و
مسیرهای بازی است .آنچنانکه مانند یک بازی باعث غوطهوری تماشاچی در روایت شود .ایان
سفرها با استفاده از تونل زمان صورت میگیرد .تونل زمان ،ریشه در یک نظریۀ علمای دارد کاه
برخاسته از فرضیۀ نسبیت انیشتین ،فیزیکدان آلمانی اسات کاه البتاه صاحت و یاا رد آن اثباات
نگردیده است .در مسیر روایت فیلم ،پیبادی ،قهرمان نابغۀ داساتان در مقابال هماۀ مشاکالت،
محاسبات علمی انجام میدهد و بر طبق آنها اقدام به عکسالعمل میکند .این محاسبات ،قبال
از عکسالعمل بهصورت تصاویر گرافیکی در مقابل چشم وی ظااهر مایگردناد .اشاکال ماذکور
شباهت زیادی به تصاویری دارند که بازیکنان هنگام بازی برای اطالع یاافتن از نیارو و تواناایی
خود و اسلحه و یا مقدار جان خود ،مدام با کلیدهای میانبر آنها را چک میکنند .زاویۀ دوربین در
این فیلم بسیار متنوع است و از برشهای سریع جهت ایجاد هیجان بیشتر درصحنه استفاده شده
است .در بازیهای ماجراجویی و نقشآفرینی ،بازیکن به خاطر اینکه هرلحظه انتظار رویارویی باا
یک تهدید را در صحنه دارد ،همیشه در حال چرخاندن سرخود باه اطاراف اسات .در بسایاری از
1. The Terminator
2. Jumanji
3. The Time Machine
4. Star Trek
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بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها

بررسی روایت در بازیهای دیجیتال و مقایسۀ شیوۀ روایت و خط سیر داستانی در این قالب،
نشان میدهد که شباهتهای زیادی بین بازیها و پویانماییهای سینمایی یافت میشود که
غالباً ناشی از تأثیرپذیری پویانماییها از بازی است (که البته این تأثیر ،گاه در جهت عکس رخ
میدهد) .در انواع مختلف بازیها که در ژانرهای متنوع قرار میگیرند ،قهرمان ،نقش اساسی ایفا
میکند و در پویانماییها و فیلمهای سینمایی نیز این مسئله صادق است .بسیاری از
پویانماییهایی که امروزه شهرت پیدا کردهاند؛ در شیوۀ روایت و حالت انتقال پیام ،مسیری مشابه
بازیهای دیجیتال را سپری کردهاند؛ اما تفاوتهای مهمی نیز بین این دو رسانه وجود دارد که
در وهلۀ اول به شیوۀ ارائه و همینطور ویژگیهای ذاتی آن رسانه وابسته است.
در بازیهای رزیدنت اویل ،توانایی شخصیتهای بازی بستگی کامل به باازیکن باازی دارد.
در طول بازی با توجه به امتیازاتی که بازیکن کسب میکند ،میتواند نوع اسلحۀ خود را انتخااب
نماید و یا اینکه آن را ارتقا دهد .این امر یکی از تفاوتهای اساسی شخصیتهای بازی باا فایلم
اقتباسشده از آن است و نمونۀ بارزی از خصوصیات تعاملی بازیهاست که باعث تفااوت روایات
در بازی در مقابل سینما میگردد .زمان روایت در رالف خرابکاار کاامالً خطای اسات و فایلم در
ساختاری کالسیک و سهپردهای ساخته شده است که مشابه آن در سینمای کالسیک و همچنین
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صحنههای این فیلم نیز ،دوربین از نگاه شخصیت اصلی یعنی پیبادی به اطاراف مایچرخاد تاا
اینکه بتواند محاسبات درستی در مقابل اتفاقات انجام دهد و عکسالعمل مناسب را لحاظ کند.
نمونۀ بارز اینگونه تنوع زاویۀ دوربین را میتوان در صحنۀ اعدام پیباادی توساط شورشایان
انقالب فرانسه مشاهده نمود .در این صحنه ،دوربین با تعداد زیادی برش سریع و چرخیادنهاای
متنوع که هرکدام کمتر از دو ثانیه به طول میانجاماد ،چگاونگی فارار پایباادی را باه تصاویر
میکشد که بعد از فرار از زبان پیبادی برای شرمن روایت میشود .پیباادی باا محاسابۀ زاویاۀ
تابش خورشید بر روی عینک شرمن که روبروی جالد ایستاده و نظارهگار صاحنۀ اعادام اسات،
برآورد میکند که براثر شدت نور در یکلحظه که جالد ،طناب گیوتین را رها مایکناد ،چشامان
جالد ،لحظۀ جایگزینی یک خربزه بهجای سر پیبادی را نمیبیناد و بادین شاکل ،پایباادی باا
جایگزینی خربزه بهجای سر خود به داخل دریچۀ زیر سکوی اعدام پریده و میگریزد .در اینجا نیز
محاسبات بهصورت تصاویر گرافیکی روی فیلم به شیوۀ بازیها به تصویر کشیده میشود.
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عمدۀ بازیها مشاهده میشود .در پویانمایی آقای پیبادی و شرمن ،مانند فیلم تلقاین کریساتوفر
نوالن ،ما شاهد سفر در زمانهای متعدد بهواسطۀ فضااهای تودرتاو ،از طارف قهرماان داساتان
هستیم ،تماشاچی قادر نیست حدس بزند زمان بعدی را که قرار است قهرمان به آنجا سافر کناد،
مربوط به چه دوره و یا فضایی از تاریخ است .اینگونه بازی با زمان و فضا از مختصات بازیهای
ژانر نقشآفرینی است ،زیرا در آنجا آواتار یا قهرمانبازی مدام در فضاهای تودرتو در حال مباارزه
است و بازیکن بدین شکل در روایتی پیچیده نقشآفرینی میکند .نکتۀ پایانی اینکاه در راساتای
انجام این پژوهش ،عناصر روایی و عوامل تأثیرگذار بر روایت بازیهای نقشآفرینی مورد بررسی
قرار گرفت .این در حالی است که به علت گسترگی دنیای اینگونه بازیها عوامل دیگری در این
بازیها هست که در روایت تأثیرگذارند و ظرفیت پژوهشهای دیگر دارند .برای مثال بررسی لای
اوت در این بازیها و  . ...پژوهشگران میتوانند با استفاده از روشهای تحلیلی و همچنین توزیع
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