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Abstract 

Media and artistic animation is a combination of other elements of the arts. This feature, in 

addition to the possibility of creating a fantasy universe, has a special charm that can 

address all age groups. In this regard, the necessity of publishing scientific and educational 

texts and adapting them to the latest findings, in view of the ever-increasing development 

of production methods, doubles the importance of this investigation. In this regard, the 

issue of the elements of attractiveness in the animation cinema is necessary, useful, and 

valuable. Despite its drawbacks, this work is one of the sources of Farsi help for students 

and animation enthusiasts. However, by studying the configuration of the topics and the 

content of the book, it can be noted that the correction is effective in advancing the goals 

and strengthening the content. These include lack of light unity in the structure of the 

content, lack of clarity in the presentation of the content for a particular or general 

audience, lack of attention to the impact of contemporary achievements, the need for 

appropriate images for the completion and explanation of the topics and the lack of proper 

communication between some The images presented with the text have been criticized in 

various ways. This paper, after introducing some points, reviews the content of the book 

and analyzes the contents of the book. 
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 چكیده

کنت.. ایتن     متی هنرها استفااه    ریسا یانیاست که از عناصر ب یبیترک یرسانه و هنرانیمیشن 
توانت. تمتامی     که متی هاره ای   های ویژ   بر امکان خلق جهانی فانفزی، جذابیت عالو ویژگی، 

آموزشی و  ضرورت انفشار مفون علمی ،هلیلهای سنی را مخاطب قرار هه.. به همین   گرو 
های تولی.، اهمیتت ایتن     افزون شیو   روز پیشرفتبه  توجه با ،ها  با آخرین یاففه ها و انطباق آن

و  ،، مایت. ضروریانیمیشن  سینمای هر جذابیت عناصربررسی . کن.  میکنکاش را مضاعف 
منت. استت. ایتن ادتر هر بتین مآت.وه آدتار موجتوه، بتا وجتوه اشتکابتی، از منتتاب              ارزش
آیت.. اگرهته بتا      شمار متی  بهمن.ان انیمیشن  هآموزشی فارسی برای هانشجویان و عالق کمک
توان به موارهی اشار  کره کته اصتالآ آن هر     پیکربن.ی مباحث و محفوای کفاب می  ة مطالآ
لب مؤدر است. موارهی نظیر فق.ان وح.ت سبک هر ستاخفار  بره اه.اف و تقویت مطا پیش

 تتثدیر کتافی بته   نامطالب برای مخاطب خاص یتا عتا ، توجته      ة ئارا ن.اشفن مطالب، وضوآ
 ارتبتا  نبتوه  و  ،، نیاز به تصاویر مناسب برای تکمیل و تبیتین مباحتث    مآاصرهسفاورههای 

 است. ایتن کره  نق.پذیر گوناگون ش.  با مفن آن را هر ابآاه ارائهمناسب بین برخی تصاویر 
 .کن. را تحلیل و بررسی می ی کفابامحفوو ها   مایه هرون ،شکلی تنکا مآرفیپس از  ،مقاله

 .عناصر جذابیت، هنر، سینما، انیمیشن، فیلم، تصویر ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

بتا هوران قبتل از آن از هتر     یکم و بیستهای قرن  نسلنظر  های سینمای انیمیشن هر جذابیت
نظتر محفتوایی. تمایتل بته      نظر فرمی و ساخفار ظتاهری و هته از   نظر مفااوت است، هه از

 پ.یت. های ویتژ  را    های ظهور جلو   گیری سینما زمینه  های تخیلی از ابف.ای شکل  ساخت فیلم
ای را فتراهم کتره     الآتاه   قخارهای   وری هیجیفال امکان تولی. صحنهناسری  ف رفتشپیآوره. 

مت.ه تجربیتات    به ،هنیای انیمیشنهاه.   مینوی. ها را به سازن.گان  و بی.اری آنیاها ؤرکه خلق 
های انستان هاره.   یاؤرهای تکنولوژی، توانایی عظیمی برای نمایش و خلق  پیشرفتگذشفه و 

کته هر گذشتفه    ای گونته  بته  ،این توانایی هر لحظه هرحال تغییر و تآالی است ،هر هنیای امروز
نمتوه.   متی  ناشت.نی این سرعت تولی. بترای نمتایش رخت.اههای تصتویری گونتاگون تصور     

نظیتری بته آن    بتی  بررستی های مفنوع انیمیشن هر تناسب با موضوع کار تتوان   قالبجذابیت 
 .است  تحول  و  تغییرافزارهای ج.ی. هرروز هرحال  نر کارگیری  بهبخشی.  که با 

تر فیلم بلن. و کوتا  تجربتی انیمیشتن    کم ،های اخیر هههیکم و طی  و بیستقرن   اوایل هر 
CGIهای  فناوریتوان یافت که از  میای را  زن. یا حفی فیلم 

کتم هر یکتی از مراحتل      هست 1
هتای زنت.  و انیمیشتن     تولی.ش اسفااه  نکره  باش.. هر هوران ج.ی.، حفتی مترز بتین فتیلم    

هتای    تصویری هر قسمت اعظتم فتیلم   ۀهای ویژ جلو شکل  به CGIشکسفه ش.  و اسفااه  از 
و  ،و مستفن.های علمتی، هنتری    ،وحشت ،تخیلی، جنایی، ژانر ت های علمی  ویژ  فیلم به زن. 

 است.  هاه  خوه اخفصاص بهای را   آموزشی سهم عم. 

مت.ه   بته سازان امری ناممکن بتوه، امتروز     برای فیلم کشی.نش تصویر بههه هر گذشفه  آن
هیجیفال ممکن ش.  استت. شتای. اکنتون انفختاب      ۀهای ویژ جلو انیمیشن کامپیوتری و 

یا حفی فیلم مبفتذلی   ،(Harry Potter) پاتر هری، ها حلقه اربابهون  هایی هم فیلمکه  این
شون. یا انیمیشن کامپیوتری تلایقی کتاری پیییت.     می، فیلم زن.  محسوب 300هون  هم

ای هیگر بترای فآالیتت بتازیگران     زمینههای انیمیشن  فیلمهیگر، هر ساخت  سوی ازباش.. 
ها بتا استفااه     تر کره  است. آن رنگ کموجوه آم.  که مرز بین این هو هنر را  بهسینمایی 

)هماننت.   های کارتونی شخصیتجای  بهاز هنر ص.اپیشگی خوه و یا ایاای مسفقیم نقش 
 پرهازنت.  متی اففاه( بته فآالیتت هر ایتن هنتر      اتااق قطبی السیر سری  قطارفیلم هه هر  آن

 .(47: 1387)کوپال و وزیری 

هتا   تکنیتک م.ه  بهها بخشی از تحوبتی بوه که توانست تمهی.ات سینمایی را هاه رویاین 
بتر گرافیتک تصتاویر،     عتالو  افزارهای انیمیشن به اوج خوه برستان.. رخت.اههایی کته     نر و 
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شت.ت   هرا بت  دیر قترار هاه  و آن ثتت  تحتت و... را نیز  ،محفوای اخالقی، اهبی، تربیفی، اجفماعی
 است.کره  مفحول 
ضتمن   و استت   کتره نقت.  را عناصر جتذابیت هر ستینمای انیمیشتن    حاضر کفاب  ةمقال

تغییرات عظیمتی کته    ،قبل هر مقایسه با یکم و بیستمخاطب هر قرن  ةتغییر ذائقهاشفن  نظر هر
و هتای مخفلتف ازجملته ستینما و انیمیشتن ره هاه ،        تکنولوژی هر هنر و رسانه پیشرفتبا 
 تجربیاتی که هر بیش از یک قرن هر ایتن عرصته اتاتاق اففتاه       ة هاشت سرمای پاس بههنین  هم

 ،استت  گافنتی یم. کنت   بررستی متی   را کفتاب افزایتی ادتر    همو  ،بهبوه، با ه.ف تقویت، است
هتای    نیتاز روزافتزون نستل    و ها هر این حتوز   پژوهشبه تآ.اه ان.ک کفب فارسی و  توجه با

طراز با اسفان.ارههای جهتانی، ضترورت بررستی و تحلیتل      ج.ی. به فراگیری فنون تولی. هم
 ه.شو  میپیش آشکار   از  بیشها  ای آنه جذابیتآدار محبوب و مطرآ جهانی و هبیل 

، عناصتر جتذابیت هر ستینمای انیمیشتن    اصلی کفاب، یآنی بررسی و تشریح   ۀ فراین. ای.
ختوه   نوبتة  بته و فآابن هر این زمینته باشت. کته ایتن     ن امحققبرهی اساسی برای  توان. را   می

 تر خواه. بوه. های بیش  ای برای نوآوری  زمینه
ها به تقویتت   تکمیل آنکه تصحیح و  یمراشم میبراخفصار موارهی را  به ،هر این پژوهش

 .ههیم  می هئارا بار  این هررا  هایینهاه پیش  رسان. و هرپایان  میای.  م.ه
 

 ثرا کلي معرفي. 2

 ۀحتوز محمت.هاهی ایران.وستت و تولیت.     ةنوشتف  یمیشنان ینمایهر س یتعناصر جذابکفاب 
صاحه، با قطت    158هر  1390هر هی مهر  ۀسوررا  هاپ اول آن هنری اسفان تهران است که

 .استه  کرمنفشر  نسخه 2500 تیراژو  ،رقآی، جل. شومیز
ای     پایته  عناصتر گذاری تثدیر ۀگسفرگافار این ادر آم.  است: انیمیشن، هنر هشفم،  هر پیش

اصتولی ایتن هنتر    گیتری   شتکل ای هر  گونته  بهخوه است که هرک.ا    از  پیشتمامی هنرهای 
 ،ساخفاری انیمیشن را بررستی کنتیم   عناصرکنن.. اگر بر آن باشیم که   کارکرهی ایاا می ینقش

هنرهایی نظیر نقاشی، عکاسی، نمتایش، موستیقی،    ناگزیر بای. به عناصری نگا  بین.ازیم که از
ستینما بت.یهی    انیمیشن با یزبان همبه  توجه با و ش.  است و سینما به این هنر ارزانی ،مآماری

 ن..هاربابتری اهمیت  ساخفاری سینمایی است که عناصر

نامته،   فتیلم  ازجملته ساخفاری ستینما   عناصر شاملفصل نخست  ؛هارهکفاب ههار فصل 
هتا،   پتالن هتای هوربتین،    حرکتبرهاری، زوایا و  فیلم ،هکوپاژ، ت.وین، قط  فیلم، ص.اگذاری

 .است و... ،ها سکانسها،  قاب
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شناستی   نقتش عناصتر زیبتایی   و ستت  ا« انیمیشن ۀویژعناصر جذابیت »فصل هو   عنوان
 ..کن  میرا بررسی  وزن هر هنر انیمیشنو پن.اری، هار ، جانیاتئجزاغراق،  ،بن.ی زمانمانن. 
هر ستینما  در ؤمت  عناصتر آن هسفه از  ،«عناصر برگرففه از سایر هنرها»با نا   ،سو  فصل هر

هنرهتا واره   ستایر نحتوی از   بهکه    استش. بررسی نورپرهازی(و بن.ی،  رنگبن.ی،  ترکیب)
 .فراوانی هاره تثدیراین عرصه ش.  و هر جذابیت ادر 

 عناصتر  منزلتة  بته عناصتر فرهنگتی    ،«رهنگتی عناصتر جتذابیت ف  » عنوان با ،ههار  فصل
هتا،   افستانه  وهتا   استطور  . بررسی ایتن عناصتر ازجملته    .کن میرا بررسی جذابیت هر سینما 

ستینمای انیمیشتن موضتوع     هرآن  تثدیرو  ،موسیقی ملی و بومی ،های بومی نمایشمراسم و 
 است. فصلاین 

 

 ثرا شكلي دبعاا تحلیل. 3

   بتا ستینمایی    ة ای از اخفراعتات اولیت    تصویر اصلی روی جل. کفاب برگرففه از هستفگا  ستاه   
کتته  استتت( stroboscope) وبوستتکوپاسفر و( phenakistoscope) توستتکوپ  یسفنتتاک عنتتوان

 از ای  نمونته  و هکتر خفتراع  ا ار آن  1832هر ستال   بلژیکی ی  (Joseph Plateauژوزف پالتو )
هر متنظم  هتای   شکافبا  گره ای صاحهاین هسفگا  از  است. تصاویر مفحرک  ة اخفراعات اولی

و  شت.   متی هتاپ  هتا   شکافو بین سری تصاویر بر روی آن  که یکتشکیل ش.  های آن  لبه
حرکتت را    حتال  هر واح. یک موضوع تصویرهر است.   امکان هرخش بر حول مرکز هاشفه

و تت.ریجی   تغییرات حرکفتی  با سوارکاریاز هایی  صحنه که تصویر روی جل.ه. ه مینشان 
( EdwardJames Muybridge) متایبری   اهوارههای   های منفخب تالش  صحنه .هه.  را نشان می

 حیوانتات  حرکتت هر کفتاب    1877استت کته هر ستال     یعکاس ینهوربهر دبت حرکت با 
، هتا  شتکاف میتان   کترهن از  نگا  و ینهمقابل آ صاحه هر (گرهان.ن) هاهن حرکتبا منفشر ش.. 

گذشتت   مقابتل هشتمانش متی    هم و باسرعت از سر پشتتماشاهی بازتاب تصاویری را که 
 .(22 :1395)صاهقیان  کره میمشاه.  حرکت   هرحالرا و تصاویر هی.  می

هایی هوار و هرحتال حرکتت طراحتی و     هرخهرا   هم بهمهر   ۀ لوگوی سورجل. هر مرکز 
تولی. ههن.ۀ  نشانها  هرخهعنوان کفاب هر هو رهیف پایین و بابی آن هرج ش.  است. وجوه 

ای استت کته هر میتان      قهتو   هوار یاهآور ق.مت صاحه و کتر   ة. رنگ صاحاستو حرکت 
 ۀکنن. ت.اعینوعی  بهشوه،  میکه پشت جل. را هم شامل  ،هایی با طیف آبی و سیا  مکرر حلقه

تیفتر و  )عنتوان کفتاب   قرارگترففن  هنین  هم .هاست  گونه و عمق حلقه رؤیاپویایی و حرکت 
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وار احستاس حرکتت عناصتر را تشت.ی.      مف.اه عناصر بصری هر ترکیتب هایتر   ا هر (سوتیفر
 هاره.اشار   سازی انیمیشن به تاریخ اخفراعات و ماهیت مفحرکتر  بیش جل. آطرکن..   می

تخصصتی انیمیشتن    مستائل برای مخاطب آشتنا بتا   قط  کفاب ممکن است هر نگا  اول 
و  ،آن ۀانت.از  ،نتوع قلتم  البفه بتا وروه بته متفن،     .باش. برانگیز تثمل ان.کی هر تناسب با عنوان 

آرایی تالش هنت.انی    هر گرافیک و صاحه نبنابرای است.فواصل سطور مفناسب با قط  کفاب 
ختوره.    هشتم نمتی   بته و هیت.مان تصتاویر    ،هتا   برای خالقیت هر ترکیب سطور، پتاراگراف 

به عنوان کفاب و گرافیک جل.، لزو  ایجاه تمهی.اتی بترای ایجتاه پویتایی و تنتوع هر      توجه با
شتوه.    نتواخفی احستاس متی    و پرهیز از یک ،آرایی، تآ.ه تصاویر هر تناسب با مباحث  صاحه

بته تصتاویر،    نپترهاخف  ،آرایتی   بنابراین هرصورت انفخاب قط  رحلی برای کفاب، هر صاحه
اخفیتار   هرتتری   آزاهی عمتل بتیش  ها هر ترکیب بتا متفن    تحلیل آن و و تجزیه ،جزئیات نماها

ایتن   هر هتا   شتات   استکرین  و تصتاویر   ة به موضوع کفاب، ارائ توجه با .گرفت  نگارن.  قرار می
تتری   ر هر فضتای وستی   مکمل مفن و نوشتفا  نقش هربهفر بوه  و مبحث اهمیت زیاهی هاره

 ه.شوبیان 

 

 ثرا ييامحتو دبعاا تحلیل. 4

هتای    شتت پانوهای تخصصی و بتین و نیاز به ارجاعات و   واژ   لحاظ ضرورت وجوه کلی. به
ای   استت. هر پتار     قرار گرففه تثدیر تحتتوالی مفن  هرون مفن، ضمن وجوه نقایصی، لحن و

هتایی از   که اشار  شت. جتای ختالی تصتاویر و م تال      از مواره مفن بیان بز  را ن.اره و هنان
 شوه.  موضوع مورهنظر هر آن احساس می

 بته  عنتوان  هرحت.  و کتره   ارائته  یمیشتن ان ینمایهر س یتجذاب عنوان با اطالعاتی کفاب
 گافتار پتیش  هر. است کره  بسن.  کالسیک انیمیشن ی.تول مبانی و اصول از تیفرهایی توضیح
 .است کره  تشریح فصل ههار هر را مباحث نویسن. 
تاریخ تولت. ستینما     ۀ ابف.ا مباح ی هربارهر این فصل ؛جذابیت سینمایی عناصر :اولفصل

 هاه  است:توضیحاتی عناوین زیر   ۀ هربار ، سپسهاه توضیح هر یک صاحه را 

بهترا    پتوش  کانمیر های  قصه  ة نام هو صاحه از آن نیز به فیلم (:26-22 ص) نامه  فیلم. 1
عناصتر جتذابیت هر    بارۀتحلیل هر و تجزیهگونه توضیح یا  بیضایی اخفصاص هاره، ب.ون هیچ

. استت ذکتر کتره    وار تیفتر را نامته    کلتی عوامتل جتذابیت فتیلم      طتور  بته . نامته  این فیلم
است کته  ترین ارکان جذابیت آن  ساخت انیمیشن و از مهم  ۀ نامه شالوه  که فیلم صورتی هر
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 به نظر هواره بکترمن  بناهاره. بای. توجه هاشت که تری نیاز  به تثکی. بیشکار  به موضوع توجه با
(Howard Beckerman): «شوه، ولتی هگتونگی جتذابیت ایت.       میتولی. با ای.  شروع   ة مرحل

توجته مخاطتب بایت.     جلتب شروع کار است. یتک ایت.  بترای      ة اهمیفی ن.اره: این فقط نقط
تاصتیل شترآ    شوه بته   آم.ن یک نمایش کامل می وجوه بهکه باعث را ای از اتااقات   مجموعه

نامه و پرهاخت هاسفان را هر توالی وقتای  و    که اهمیت فیلم هنان .(118 :1390)بکرمن « هه.
هیگتر هرنهایتت بته      ة ارتبا  هر حلقته بتا حلقت    کهه کرای تشبیه   توان به زنجیر   رخ.اهها می

انیمیشتن   کته  نویست.   متی  (Giannalberto Bendazzi) . بنت.ازی .انجامت  میگیری کل آن   شکل
تتر از   بر نقاشی بتیش ، هاشتکی. ثتپرهازی  هاسفانتر از  بر تصاویر بیش  1960ة هههنری هر 

سرایی. بنابراین، ه.فش را با قط  رابطه بتا منطتق     تر از هاسفان حس شاعرانه بیش و بر ،سینما
، از اصتل  رونت.  کتار متی   بته هاهن اتاتاق   نشتان هایی که برای   تر، رنگ  بیان خالصه بهپیش بره. 

لتزو   و . شگافه هه  بنابر آن .(516: 1385)بن.ازی  تری یاففن. موضوع و هاسفان اهمیت بیش
استفوارن. و  نامه   فیلم  ة گون ان.ا ساخفار و توالی   ة اجزای فیلم انیمیشن برپای ،هر کفابآن  تثکی.

و ایتن موضتوع بتیش از    ن. کن   میش.  هر این گسفر  ایاای نقش  تآیینهریک مفناسب با نظا  
انیمیشتن هر    ة نام فیلمهای  ویژگی بررسیکه  گذاره، ضمن این  می تثدیرر جذابیت ادر ههرهیز 

هتای    زیاهی مخاطتب را هر جریتان خصوصتیت    ح. توان. تا  میفیلم زن.    ة نام فیلممقایسه با 
 های آن قرار هه.. جذابیتانیمیشن و  ةنام فیلم

. استت  کتافی  نظتر  بته  بتار   این هر کفاب هر ش.  هئارا یحاتتوض: (29-27 ص) هکوپاژ. 2
 نشت.   هئت اراادتر   یتآن هر جتذاب  تتثدیر از هکوپتاژ و   بهینه   ۀاسفااه بارۀهر توضیحی هیچ لیکن
 شت. ،  هئت ارا یحتوض ابف.ای م ال هر یکه برا ،هاسفانی نماهای تقطی  و بن.ی پالن شای. .است
 هربتارۀ ب  ااطالعات و منت بخش  ینمقوله آشنا کن.. هر ا ینا بارا مخاطب  یعمل طور هب بفوان.

 آن یتاهگیری  و مواجهته  امکان مخاطب امااست،  ش.  هئارا شتپانو هرنماها  ی هکوپاژ و تقط
 ۀنحتو  و نماهتا  هیگتر  با ارتبا  هر نما هر تقطی  و پایان و آغاز انفخاب هنر ،هرواق . ن.اره را
 واقت   درؤمت ادتر   یتهر جتذاب  کته  استت  یعناصر مهم ازمنسجم  یبترک یکآن هر  ی.مانه

مواجته     شت.   بترهاری  فتیلم واح.  های پالنزن.  با  ینمایمانن. س یمیشنهر ان که هنان. شوه می
 هنتر  ایتن  هر بلکته  انت.،   شت.   ضبط هوربین ش.ن خاموشتا  ش.ن روشن ةفاصل هر که نیسفیم

 یتا  (کالستیک  بترهاری   یلمفت  یستفم )س ههتار  و بیستت  هریتک  و کتار  از فریم هر (صنآت)
 .گرففته استت     شتکل  ش.  تآیین ازپیش و هقیق   ةبا برنام یم( فریجیفاله یسفم)س پنجم و بیست
هاستفان و هتم    یو تتوال  گتویی   قصته    ۀنحتو  لحاظ بههم  توان.  یم یمیشنهکوپاژ هر ان ینبنابرا
 بته  توجته  بتا  ..کن ایجاه جذابیتفآال و پرتحرک  یا یمفنوع حس های صحنههر  ها پالن یمتقس
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کوهکتان و نوجوانتان، هکوپتاژ     یآنتی  ،انیمیشتن  های فیلممخاطبان  یتاک ر یروان های ویژگی
 ..کنخلق  ها پالن یبو ترک ی.مانهر ه نشین مارآ و هل ییفضا پویا ترکیبی هر توان. می

 تولی. پیش   ةمرحل از مهمی قسمت بوره اسفوری امروز » :(story board) مصور   ةنام فیلم. 3
. (119 :1390بکرمن)« بورهن. اسفوری هارای هالیووه   ۀویژ های آگهی   ةهم که طوری بهاست؛ 
 صتورت  هبت  شت.ن  ساخفهرا قبل از  یلمف هاسفانبا آن  سازها فیلماست که  یبوره ابزار اسفوری

 ،ستبک  پارهگی یک تصویر، بوهن روانت.او  و  تا کشن. می یرتصو بهسلسله عکس دابت  یک
استت کته بتا استفااه  از      یلماز کل ف نمایشی پیش بوره   یهاسفان را بسنج.. اسفور یتو شااف
 یفتی اهم یربته تصتو   هاسفانی   ۀای. یلتب. هر و گیره  می شکل فیلم های صحنه تک تک یرتصاو

 و هیگتران  ستالیوان ) ههت.  نشتان  را تصویر گویی  هاسفان ق.رت بای. بوره اسفوری. هاره یاتیح
و انآکتاس هاستفان هر    تولیت.  پتیش هر  یرمفن بته تصتو   یلتب. ةمرحل یناول اساساً .(167: 1390

 گیتری   هر شکل یسیهگره ینا تثدیر ،گات بفوان شای. .افف. میمرحله اتااق  ینهر ا یرقالب تصو
استت   یرترجمان مفن و گافار بته تصتو   ینوع و توجههرخور یاربس یلمف یینها یرمفون به تصاو

 راستتفایو نتتوع نگتتا  او هر وقتتای  تصویرکشتتی.ن بتتههر  بتتوره   یطتتراآ استتفور یتتتکتته خالق
و  ،نامته  فتیلم  کشتی.ن  تصتویر  بته قت.  هر   ترین و مهم یناول ،نامه  فیلم هر کارگرهانی های خواسفه

 مفن است. یریتصو یانو کالً ب ،بن.ی ترکیب یا،هر انفخاب زوا یریتصو های جذابیت یجاها

ستری تصتاویر    مفشتکل از یتک   وتجسم هاستفان   پیشهرکل، اسفوری بورهها راهی برای 
بوره قترار هاره. ایتن      ان اسفوریطراحیا  طراآ ۀکه برعه.است ش.  براساس هکوپاژ  طراحی

شوه. هر تولی.ات بزرگ اسفوری بتوره   میاو  حرکت و جزئیات مخفلف را شاملتصاویر ت.
تواننت. تمتامی     ها می آن ست.ها بخشحیاتی برای تمامی عوامل هرگیر تولی. هر تمامی  یعامل

 ن..ا  فیلمیو ب.انن. که هرحال تولی. هه  نن.کاتااقات هاسفانی را مشاه.  
اسفوری بتوره بتا همکتاری گترو  طراحتی       اولیه( )اسفوری بوره نیلبهرابف.ا تصاویر تام
رون. روایت هاسفان کمتک کنت.    هبتوان.  میای که  اولیههای  ای. شوه.  میاسفوری بوره انجا  
شوه. این تصاویر تامبنیل بستیار ستاه     می ها دبت آن بارۀتیم هر هاینظرو بر روی کاغذ پیاه  

 و هتای ستری     نمتا خواهت. بتوه. طراحتی     ۀان.ازو فقط شامل ت.او  عناصر هر کاهر و  است
هر طراحی تامبنیل جزئیتات   ها و نموهارها برای این مرحله کافی خواه. بوه. فلشاسفااه  از 

 .هارهاهمیت نیست و فقط فهم بصری اتااقات  مطرآ
تمتامی جزئیتات    (presentatio story boards) هتا بوره   استفوری   ة طراحی اصلی و ارائت   هر 

که تمتامی عوامتل    نحوی بهتر طراحی خواه. ش.،  پروژ  و هر کاهرهای بزرگبراساس ه.ف 
 هاهن است. رهحال باهمن. و ب.انن. که هه اتااقی هرآن را 
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وجوه آن هر تولی. فیلم و لزو  بار  این هرطرآ کلیاتی و توضیحات این بخش سه صاحه 
هر استاس  متؤدر  یکی از عوامتل بستیار   هرنقش بوره    اسفوری تثدیرکه توضیح  هرحالیاست. 
توانت. هر   میترین موارهی است که  این نیز از مهماست و گیری تصاویر بسیار ضروری   شکل

طراحی اسفوری بتوره هر ستینمای انیمیشتن و     تثدیربفوان شای. .کن.جذابیت ادر ایاای نقش 
 نامته  فیلم ی بصریآفرینش نماهاگیری برای  تصمیمکلی.ی هر  یحفی سینمای زن.  را عنصر

گیتری   ان.ازهایی که این مرحله هراخفیتار عوامتل بترای شتکل     هشم ةکه غلب نحوی به .هانست
هتای تصتویری فتیلم را هر ایتن       ههتارهوب و استت  مشهوه  هه. کامالً میمراحل بآ. قرار 

هترا   کته اساستاً   های انیمیشن و این  اغراقهنین هر این مرحله فانفزی و  نه.. هم میمرحله بنا 
 آی.. می هرعینیت  بهنامه اسفااه  کره  فیلمسازی برای ساخت  مفحرکهای  قالباز  .بای

استت کته البفته      شت.   هاه   شترآ هر هو صاحه  ماهیت لیکاریل :(Leica reel) لیکاریل. 4
نظتر   بته و بز   هرک  قابتل ناکتافی و بترای مخاطتب عتا      ن امفخصصت این مطالب برای  ئةارا

ویت.یو و آغتاز    ةتولی. اولین گا  برای انفقتال تصتاویر بته رستان     پیشرس.. این مرحله از  نمی
ه. هر شتو  متی  اجترا  شتکل به هن.ین  و ها با ص.ا و هیگر تمهی.ات سینمایی است ترکیب آن

عوامتل را بترای   و  استت  هر محیط وی.یویی آزمتایش شت.    بن.ی کار عمالً این مرحله زمان
 ..کن مینمون  وروه به مراحل تولی. ر 

هر این قسمت عوامل و عناصر مورهنیاز کتارگرهانی   (:68-34 ص) عناصر کارگرهانی. 5
سازی ذهنی او بته هرک روایتت    آماه و  ،یابی به توالی تصویری، ه.ایت مخاطب هستبرای 

شت. ،   هئت اراکه تیفروار هر این بخش  ،ات عوامل مذکورتثدیرش.  است. تشریح تصویری آن 
بنتابراین نیتاز بته     هاره.اهمیتت  بستیار  هرجهت ایجاه کشش و جذابیت هر سینمای انیمیشن 

تک این عوامتل   تکبرهاری و اسفااه  از  بهر هگونگی  یابی به ستتحلیل کافی برای ه و تجزیه
هاشتفن اهمیتت موضتوع از     هرنظتر نویستن.  بتا    امتا  .شتوه  می احساسهر تولی. فیلم جذاب 

کته بتا استفااه  از توضتیحات و تصتاویر       ، هنتان استت  ه کرنظر  صرفآن توضیح و تشریح 
را از ستینمای زنت.  مفمتایز یتا      آن هه اساستاً  مفناسب با بحث کارگرهانی فیلم انیمیشن و آن

 .هتثکی. کرکارگرهانی سینمای انیمیشن  توان بر نقش می ،.کن  میگاهی به آن نزهیک 

صت.ا هر شتش صتاحه مطتالبی خالصته و بتا        بارۀهر (:74-68 )ص بان.های صوتی. 6
صت.ا هر   ،استت. بت.یهی استت     ش. توضیح هاه  و ص.ای زمینه  ،موسیقیتیفرهای هیالوگ، 

 عوامتل بستیار مهتم هر جتذابیت آن    و از  های هار ویتژ  تولی.ات سینمایی و انیمیشن جایگا  
ذابیت یک ادتر  که هر بسیاری از مواره ص.ا و موسیقی عامل اصلی مان.گاری و ج هنان است.

 .استاصلی آن  ةشناس وسینمایی و انیمیشن 
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هر ایجتاه   فقتط  نته و  رههااهمیت  یتصویر یش.ت هر باورپذیر هخالقانة ص.ا ب یطراح
کته   یص.اهای یگرایانه سوهمن. است، بلکه برا کنش واق  یهر روایت مرتبط برا یص.ا

و  ییتا عتاطا   یحتابت روانت  قبیل اشار  به  تر هاسفان از یانفزاع یها یویژگممکن است 
 .(Wells 2007: 37) استدر ؤمبیان کن. عوالم ناشناخفه را 

طریق تصویر است و غنای یتک   فضاسازی از یبرا یص.ا هرجهت فضاسازی مکمل
هر تمتا  روایتات    ی. صت.ا عنصتر اصتل   استفیلم وابسفه به هر هو عامل ص.ا و تصویر 

 میشتن بته یتک انت.از  اهمیتت هاره     زنت.  و انی  یهتا  فیلم یمفحرک است و برا تصویر
 .(79 :1393 و هیگران )صاورا

 نیز

گرهه، هر انیمیشن بای. ابف.ا صت.ا   زمان با تصویر ضبط می برخالف فیلم زن.  که ص.ا هم
 .هکتر برهاری  ها را مفناسب با ص.ا طراحی و فیلم حرکترا روی نوار ضبط کره و سپس 

 استت  انیمیشتن تر، تصویر بای. به ص.ا خوران.  شوه. ایتن اصتل اساستی     ساه  عبارت به
 .(132: 1383 هابس و یفاکر)و

استت، بلکته بتر     یتت حتائز اهم  هتا  حرکتت تحتول   یبرا فقط نه انیمیشن هر ص.ا ضبط»
 ۀنحتو  بتارۀ استت هر  بز  ینبنابرا .(90 :1383 یس)فرن« هاره سزایی هب تثدیر پرهازی شخصیت

ر ذهتن  هآن هر هرازمت.ت   ۀالآتاه  فتوق ات تتثدیر جا از ص.ا هر ستاخت ادتر و    هکارگیری ب هب
 .هشوکی. ثتب.یل جذابیت  بییکی از عناصر  منزلة هبمخاطب هرجهت اسفااه  

کلتی    طور هب هصاحاین هو ت.وین هر جذابیت هر  تثدیرموضوع  (:75 ،74 ص) ت.وین. 7
از پتوهوفکین هر کفتاب    نقتل  بهکه خوه نویسن.   ش.  است که نظر به اهمیت آن و هنانارائه 

ختوه   ختوهی  بته و ایتن   «واقآیت ستینمایی استت   ةت.وین نیروی خالق» :نویس.  می سینما فن
هتای آکاهمیتک ستینمایی تت.وین از      آمتوزش کته هر   هنتان  ..کنت   میضرورت ت.وین را بیان 

هته   ضمن پرهاخت به ذکر کلیات آن ،بز  است بنابراین است.گذار تثدیرهای کلی.ی و  بخش
هر جتذابیت تت.وین هر   در ؤمت  شتوه، عناصتر    متی  شمره هر سینمای انیمیشن ویژگی ت.وین 

 سینمای انیمیشن شناسایی و به بحث گذاشفه شوه.

 بتارۀ هر وارهیمت هر این فصل (: 114-79 )صانیمیشن  ۀویژعناصر جذابیت  :دومفصل
امتا  ، استت و کلی.ی  ضروریمذکور بسیار  وضوعاتماست.  ش.  ذکرساخفار کلی انیمیشن 

پترهازی از    )شخصتیت  هر بیان مطالب اصلی بسیاری از نکات مهم ازجمله طراحی شخصیت
 است.  از قلم اففاه  (ارکان مهم جذابیت انیمیشن
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 متواره  بستیاری  هر کته  هاره مفنتوعی  اجرایی های  تکنیک و ها  قالب انیمیشن فیلم ساخت
 و ،خالقیتت  ،هاستفان  بتا  مفناستب  هتا  روش ایتن  جتای  هبت  انفختاب  به انیمیشن آدار جذابیت
 هتای   تکنیتک  موضتوع  ختالی  جتای  است.منو   آن کارگیری هب هر سازن.  خاص تجربیات
. مشتخ  استت   وضتوآ  بته  فصتل  ایتن  هر انیمیشتن  ۀویژ های جذابیت ایجاه هر گوناگون

و  ،مقتوا  ۀیت. برکاغتذ،   یرو ی)نقاشت  هوبآت.ی  هتای  قالتب  هر انیمیشن های فیلم گیری شکل
 3D یتا  ،و اجستا   یااشت  یستاز  مفحترک  ی،)عروستک  یبآت.  سه(، یوتریکامپ 2D یها یکتکن
 تولیت.  هر ستانی  یتک  ستاخفار  ی( همگت یمیشتن زن.  و ان یلمف یب)ترک یبیو ترک ،(یوتریکامپ

 هتای  جتذابیت  و تنتوع  تواننت.  متی  ستاخت  هتای  شیو  و تکنیکی لحاظ به هریک اما هارن.،
 ةهستف بته سته    یمیشتن ان ی.اتتول». هاره اهمیت جا این هر آن ذکر که باشن. هاشفه مفااوتی

و  )صتاورا « شوه یم یمتقس یزیونیتلو یمیشنو ان ،ینماییس یمیشنان ی،تجرب یمیشنان ۀعم.
 بایت. کته   یستت ستان ن  یتک  یتسه بسفر عوامل جتذاب  یناز ا یکهر هر .(71 :1393 هیگران
(، full animation) کامتل  انیمیشتن  بحتث  هر .هوشت  شترآ هاه   ج.اگانته  هرک.ا  های  ویژگی

 هر هرکتت.ا ( limited animation) محتت.وه انیمیشتتن و ،(enough animation) کتتافی انیمیشتن 
 تآتاریف  ایتن  هرن.. ا یخاص های  جذابیت و شناسی زیبایی قواع. تاب  سازی مفحرک   ۀشیو
 از هریتک  ساخفار اما است، مناقشه و بحث جای هنانهم آکاهمیک و علمی لحاظ به نیز
. هشتو  بررستی  ختوه  مخصوص   ةحیط و بسفر هر .بای کیای عناصر وجوه لحاظ به هاآن
 یتا  (Zagreb) زاگترب  نظیتر  تولیت.اتی  بتا  هیزنی سبک به های انیمیشن تولی. ،م ال رایب

UPA (United Productions of America) استت  مفاتاوت  شناستی   زیبتایی  و کیاتی  لحتاظ  به، 
 .تلویزیونی تولی.ات با سینمایی آدار که هنان هم

به مباحث این فصل، برای تکمیل مطالب استفااه  از تصتاویر مفناستب ضترورت      باتوجه
 88 ةصتاح )قتوس( هر   هر بحتث آرک  ،م تال  رایبکافی و گویا نیست.  کفابتصاویر  .رهها

که هر مفن همتین بحتث تآریتف ماتاهیمی      ضمن این ،نیست ( گویا1)شکل  تصویر پان.ول
بت.ون   «انگلیستی  متفن »هارن.. ارجتاع بته   نیاز به تصویر مناسب  «slow out» و «slow in»نظیر 

اصتول  »عنتوان   هفآتات بتا   بته  یتز مطلتب ن  یتن که هر قبل و بآت. از ا  ،آن منب  هنکر مشخ 
 The 12 Fundamenal Principles of Animation of by Frank Thomas) «انیمیشتن  ةگانت  هوازه 

and Ollie Johnston)     به آن اشار  ش. ، حاکی از فق.ان وح.ت ستبک هر ستاخفار مطالتب و
 .استههی  ارجاعناهمگونی هر 

 بختش اصتلی بحتث پتس از تمهیت. مقت.مات،       منزلة به ،روه که  هر این مرحله انفظار می
های انیمیشن، پویتایی فضتاهای فتانفزی،      های مفنوع شخصیت  مخاطب را با جذابیت نویسن. 
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صتراحت   بته کتامالً و   ،استت  هه موضوع اصلی کفتاب را تشتکیل هاه    و هرآن ،رنگ، اغراق
رس. که مفن و تصاویر قت.رت و    نظر می بهشوه و   اما این انفظار مرتا  نمی .کن. هرگیر و قان 

و توضتیحات   نگتارش  یعمتوم قواع. توانایی بز  برای کشی.ن بار مآانی مورهنظر را ن.اره. 
 کامل نیست و ابآاه فنی و محفوایی مفن قوا  بز  را ن.اره.

ات تتثدیر (: هر ایتن فصتل   135-117 )صعناصر برگرففه از سایر هنرها  :سومفصل
و  ،بنت.ی، نتورپرهازی   ترکیب. شوه تشریح میهنرهای مخفلف هر ساخفار تولی. انیمیشن 

های بصتری و کاربستت آن هر    کیایتو عناصر و  ان. کلی این فصل  پرهازی عناوین رنگ
نظر به تنوع و تااوت کتاربره هریتک    ،. هر این فصل نیزان. را توضیح هاه فیلم انیمیشن 

طتور   ههای مخفلف تولی. انیمیشتن، تشتریح هریتک بت     قالبها و  شیو از این مباحث هر 
. ا استتتانیمیشتن فصتتل مشتفرک هنرهتتای تجستمی و ستتینم    .ج.اگانته ضتترورت هاره 

 فرنیس:قول به

 نیازمن. هانشی کلتی هربتارۀ   طفق نهشناسی انیمیشن  زیباییهرگونه ارزیابی کارشناسانه از 
تئتوری   ۀاول به هاشفن اطالعات کافی هربتار  ةتاریخ است، بلکه برای شروع و هر مرحل

و ستینما   ،سازی، موستیقی، بتازیگری، رقت     مجسمهو تاریخ طراحی، نقاشی، عکاسی، 
ترین اهمیتت   بیش هه احفمابً آور است. آن هلهر نهاهی  اره. ب.یهی است هنین پیشنیاز ه

گتذار  تثدیرکم مفوجه شمار بسیار عوامتل   هستگران انیمیشن  تحلیلرا هاره، آن است که 
 .(67: 1383 فرنیس) انیمیشن باشن.شناسی آدار  زیباییبر 

 تتثدیر و پستاتولی.( و اهمیتت و    ،تولی.، تولیت.  پیش)اعم از  هنین توضیح مراحل تولی. هم
 .هاره نیاز تریبیش تثویل بههریک هر جذابیت فیلم 

 یمیشتنی هر ادر ان شناخفی زیبایی مسائلبر  ش.ت به تولی. مراحل و وسایل که جا آن از»
مآت.وه   .(همتان ) «است ضروری تولی. مراحل از جام  العاتاط هاشفن گذاره، می تثدیر
 عتروس ) عروسکی و( میازاکی /اشباآ شهر) انیمیشن سل های شیو از  ش.  ارائه یرتصاو
 نتورپرهازی  بحتث  هر. استت  زمینته  ینهر هم یسن. نو ۀاراه گرنمایان( برتون تیم /مره 

 یرخلتق تصتاو   هر .استت  عروستکی  بآت.ی  سته  یمیشنان ۀشیو بر فقط تثکی.( 123 ص)
 تتثدیر  و هارنت.  ای نهافه کیایت یککه هر کره اسفااه  توان می گوناگونی ابزاراز  یمیشنان

 اتتتثدیر  یبررست  ةبزمت  ینبنتابرا  .(68: )همان گذارن. میادر  یینها ۀجلو ره گیری هشم
 یرهر ستا  ینتورپرهاز  ةجانبت  همه یبررس به یمیشنان ینمایس های جذابیتهر  ینورپرهاز
 .ستمنو  ا ها تکنیک
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هتا   افستانه  ،ها اسطور ها،  هاسفان :(153-139 صعناصر جذابیت فرهنگی ) :چهارمفصل
و هتا،   پوشتش هتای بتومی، موستیقی ملتی و بتومی،       مآمتاری های بومی،  نمایشو مراسم و 

 عناوین اصلی این فصل است.ها  مایه رنگها و  مایه نقش

شتتتون. و  یمتتهستتفن. کتته هر آن خلتتق  یمحصتتول زمتتان و مکتتان یبصتتر .اتیتتتول
بشتر  یکنن.. مطالآته و فهم زنت.گ یم ییآن زمان و مکان خاص را بازنمتا گر،یه یسو از

ختاص، مطترآ    یهتا  هور عنوان متواه هر   بهشناستانه،  روشطور  بهتواننت.  یم ن،یبنابترا
ختاص   ۀهور ایت  . یپ. کیتر  قیعم تر و قیهقبه فهم  یابی هستش.  و محققان را جهت 

 .(254 :1394)صالحی  رسانن. یاری یفرهنگو  ،یاجفماع ،یخیتار

که رجوع به هتیچ   شمار و این مناب  بی هب توجه با، تر تصاویر بیش ئةارانظر از نیاز به  صرف
 ةنهایی نویستن.  هر صتاح   ةش.  و توصی هئاراخوره، مطالب  نمیهشم  بهمنبآی هر این فصل 

 مآقول و مطلوب است. 153

هتای   و تکنیتک  فنتاوری ات تتثدیر مربو  به  مسائلها و  نوآوری بارۀهر مباحث کفاب هر
 ةواستط  بههای سینمای امروز انیمیشن  جذابیتکه  هرحالی .میان نیام.  است بهروز هنیا سخنی 

استت. امتروز    ه  کرکلی هگرگون  ها انفظار مخاطبان را به رسانه هیجیفال و تنوع فناوری تثدیر
حیاتی هر موفقیت بستیاری   یهای ضبط و پخش اهمیف سیسفمو حفی  ،ها شیو کیایت تولی.، 

کلتی   بته پیش  ةاز تولی.ات انیمیشن هاره. سینمای امروز انیمیشن هر تااوت اساسی با هن. هه
هتای انیمیشتن بتا     جتذابیت واره فضایی ج.ی. ش.  استت. بنتابراین بز  استت تتا مآرفتی      

شناستی و   زیبتایی تکنولتوژی هرکنتار مبتانی     تثدیرو  ،ها، تمهی.ات هیجیفال شیو گرففن  هرنظر
 .باش.تولی. 

استت کته    ینقت. و پژوهشت   یهتا  روش نیتت.و  ازمنت. یهنتر ن  ۀهر حتوز  اتیاهب ةتوسآ
 نت. یفرا انیت هتا و ستپس بن   آن ةنت یزم هر یها و مواه بصتر   هاه  یگر ما هر قرارهه تیه.ا
و مفآاقب آن فهتم   ریتر باشن.. نق. و تاس  قیبه فهم عم .نیرس یها برا  آن ریو تاس لیتحل
 استت را   هتم  ریتصتو  لیت تحل و هیت تجزبتا   یا  نت.  یفزا ورطت  به ی.اریه یهنرها ۀحوز هر

 .(252:)همان

 ،ریتاست  ،یبررسهای سینمای انیمیشن،  جذابیتهر کفاب حاضر بیش از رویکره نگارش 
مبتانی تولیت. و ستاخفار کالستیک انیمیشتن بتوه  استت. هر پرهاختت و توضتیح           لیوثتو 

 )مانن. تآاریف لیکاریل( و گاهی نیتز بستیار گتذرا و ستری      مفمرکز اصطالحات گاهی کامالً
 لیت ها و تحل هاه  یآور جم ) 2یبصر قیتحقشوه. نیاز به  می)م ال مبحث هکوپاژ( از آن عبور 
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استفخراج   یی(.ئویو ریتصاو ای ،لمیف ،یعکاس ،ینقاش ،یطراحاعم از:  ریتصاو ةواسط به ها آن
استفااه  از ههتارهوب نظتری     ی،منتاب  بصتر  ی و تحلیتل  .اریت از مناب  ه یعاتالاط ،شواه.

 محسوس است. ها کامالً هاه   ئة اراو  ،بن.ی هسفهمشخ  برای 

 

 گیری نتیجه. 5

متفن عناصتر ستاخفاری ستینما و     شتوه.  تقویتت   ایت. ارتبا  میان عنوان و محفوای کفتاب ب . 1
 شناسی هاره. واژ  محفوایش.   ارائهغالب رئوس و توضیحات توضیح هاه  است و را انیمیشن 

کتارگیری ایتن عناصتر     بته بتر هگتونگی    مبفنتی انفظار مخاطب هرجهت یاففن مطالبی . 2
تر انیمیشن یتا شتناخت    ش.ن هرهه بیش جذابساخفاری به بهفرین صورت ممکن هرجهت 

 ه.شو  نمیمحقق  زمینهعوامل کاربرهی هر این 

تولیت.( باعتث حتذف     پتس و  ،تولیت.، تولیت.   پیش) گرففن مراحل تولی. انیمیشن ناهی. . 3
 مطالب مرتبط و بااهمیت هرراسفای ایجاه جذابیت ش.  است.

 .است اعفبار بیناق  و  ش.  هئارامناب  از  ارجاع و مآرفی برخی ۀشیو. 4

فارسی هر این زمینه بسیار انت.ک  لیای ثتکفب  .عموضو تبیین رمنظو به ج.ی. مناب  نبوه. 5
 .بتره   بهتر   غیرفارستی  یت.اری منتاب  ه  یتا  ی.ج. یمیشنان های فیلم از توان می بنابراین است،

که اشار  شت. تنتوع    تکنولوژی و هنان تثدیر) تولی. انیمیشن نظا به تغییرات اساسی هر  توجه با
توان گاتت،   میت ئجر بهو...( ، افزار، کیایت ضبط و پخش نر و  افزار سختهای تولی.،  شیو 
 استت،  ه کتر کلتی هگرگتون    بته هتای انیمیشتن را    جتذابیت هتای اخیتر    هههات هر تثدیراین 

تنهتایی تتوان بیتان     بته که تشتریح مبتانی کالستیک تولیت. منهتای تمهیت.ات نتوین         طوری به
 های سینمای انیمیشن را ن.اره. جذابیت

شت.ت   ههتای زیتاهی از کفتاب بت     قستمت کمبوه تصاویر مناسب و مرتبط با متفن هر  . 6
هتا بتر    ات آنتثدیرهایی که هر آن به کیایت رنگ و نور یا  بخشر ههنین  هم .محسوس است

 هم اشار  هاره، فق.ان تصاویر رنگی مشهوه است.

 

 کاربردی نهادهای پیش .6

 هتا،  آن مآرفتی  ضمن است بز  انیمیشن، فیلم تولی. مراحل و ها تکنیکتنوع  به توجه با( الف
 تت.قیق  و بحتث  آن ختاص  های ویژگیج.اگانه و مفناسب با  یکهر تکن های جذابیتهربارۀ 
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 ،تحلیتل  و تجزیته  ،هئارا فیلم هر موفق و ش.  شناخفه الگوهای از هایی فریم آن با مطابق شوه و
 .شوه بیان ها آن جذابیت هبیل و

 اصتول  و یستاز   مفحترک  یهتا  روش ژ یت و بته  بختش  هر یبرا مناسب ریتصاو   ةئارا( ب
  Richard Williams ادتر   The Animator’s Survival Kitبه کفاب  هشو   یم نهاه شی)پ گانه هوازه 

 هتا( روشو  ،اصول، قواعت.  ی)راهنما یمیشنبخش اننجات یهاهانسفنی عنوان با ایران هر که
فرنتاز   ةترجمت  ینفرنفتی، و ا یت.یویی و یهتا  یبتاز  ی،ا یانته را یک،کالس یمیشنطراحان ان یبرا

. مباحتث و  (شتوه رجوعهاپ ش.  است  1390 ی،فاراب ینماییس یاهخوشبخت، انفشارات بن
 اصتول  و (انیمیشن   ۀویژ جذابیت عناصر) کفاب هو  فصل لیتکم یبرا ژ یو هب ،کفاب ریتصاو

 .ن.ا مناسب بسیار فیزیک قوانین بر مبفنی سازی مفحرک
 .کنت. کمتک  مطالتب  تتر  آسان فهم به توان. می روشن های م ال مفن از هایی بخش هر( ج

 یعملت  جترای اش.  و  هئارااز مفن  ییها بوره م ال یاسفور یاهکوپاژ  یحتشر بارۀهر ،م ال رایب
 ستاخفار  و قواع. وجوهبا ها،بوره یاسفور یهر طراح ینهن هم خواه. هاشت. یاهیز تثدیرآن 
 توضتیحاتی  بته  نهتایی  بتوره  استفوری  تتا ( یل)تامبن اولیه بورههای اسفوری طراحی سان، یک
 تصتویر،  به مفن انفقال مراحل انیمیشن، سینمای هر خصوصاً تا هاره نیاز تصویر ئةارا با را  هم

 .شوه تبیین روشنی به نهایی کار ههی سازمان تا ها پالن فصول، انفظا 

 

 ها نوشت پي
 

 یهتا  صتحنه  ( ممکن استت CGI, Computer-Generated Imagery) کامپیوتری   تولی.ش.ۀ تصاویر هر. 1
 «CGI»(، گرهته اصتطالآ   2Dباشتن. )  یممکن استت هوبآت.   یزباشن. و ن یکاسفات یا یاپو یبصر

 یتا هتا   صتحنه  یجاها یشوه که برا  ی( اسفااه  م3D) بآ.ی سه یوترکامپ یکاشار  به گراف یاغلب برا
 .وهش یاسفااه  م یزیونها و تلو یلمهر ف یژ و یها جلو 

 شتوه  یمت  اتخاذ ،یبصر یها  پژوهش، مفناسب با نوع هاه  یها  بره ها و را   روش یبصتر قیهر تحق. 2
 .(Holm 2008 از نقل به 1394 )صالحی
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