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فصل 2
ارتباط علم و هنر با پویانمایی )انیمیشن(

هنرهای تجسمی 
هنرهای روایی 
هنرهای آوایی 
علم روان شناسی 
علم فیزیک ـ مکانیک 
علم رایانه
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عناصر بصری

نقطه:
در هنرهای تجسمی ساده ترین و تجزیه ناپذیرترین عنصر، نقطه است. 

نقطه به صورت یک لکه ابر، تک درختی در دور دست یا پرنده ای درحال پرواز می تواند دیده شود.

خط:
با حرکت ممتد و پیوستۀ یک نقطه در یک راستا، خط به وجود می آید که عنصر اصلی در طراحی 

و ساده ترین ابزار برای تجسم بخشیدن به تخیالت و تصورات است.

انواع خط از نظر بیانی

توضیحاتنوع

کانستراکتیو، خطوطی منطقی بوده و دارای ساختاری با قاعده هستند و از این خطوط در ساختاری
فراوان می شود.  استفادۀ  دقیق  و طراحی های  مهندسی  نقشه های 

اکسپرسیو، بیانگر احساسات هنرمند بوده و در خلق این آثار، احساس مهم تر از منطق است.حسی
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»آقای خط« اثر »ازوالدو کاواندولی« تنها با عنصری به نام خط، تصویر شده است.

انواع خط از نظر فیزیکی

توضیحاتنوع

ایستادگی دارای تعادل، مقاومت، استحکامعمودی

دارای آرامش، ثبات پایداری، عدم تغییر و تعلق به زمانافقی

و مایل نرمی  بودن،  روان  تحرک،  پویایی  ناپایدار،  ایستایی،  عدم  خشونت،  فروپاشی،  و  تزلزل 
مالیمت لغزندگی، 

دارای حرکتی لغزنده و روان و نمایشگر آرامش منحنی

زاویه دار، خشن و سخت و از لحاظ بصری نیروی کشش و جاذبه را القا می کنند.شکسته

بریده  بریده زیگزاگ، ترکیبی یا روشن، به صورت  تیره  نازک،  یا  خطوط می توانند به صورت ضخیم 
یا موجی طراحی شوند. شکسته 

سطح:
از حرکت خط در فضا، سطح به وجود می آید. همۀ سطوح از سه شکل اصلی هندسی، دایره، مربع 

و مثلث و یا ترکیبی از اینها تشکیل می شوند.
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کاربرد سطح در فضاسازی پویانمایی

حجم:
به هر عنصری که دارای سه بُعد طول، عرض و عمق باشد، حجم می گوییم. از حرکت یک نقطه یا 

خط در سه جهت و یا حرکت یک سطح در جهات مختلف، حجم به وجود می آید. 

انواع سطح

توضیحاتنوع

نماد حرکت جاودانه، تکرار، تبدیل، نرمی و لطافت، آرامش، معنویت، گرمی و محفوظ بودن دایره
است؛ مانند آسمان.

نماد صالبت، استحکام، صراحت، تعادل، سکون، عقالنیت و زندگی است؛ مانند زمین.مربع

مثلث اگر بر روی قاعده قرارگیرد مانند کوه استوار و محکم و با صالبت و اگر بر روی یکی از مثلث
زاویه های خود قرار گیرد می تواند نماد فرم تعادل، تهاجم یا ستیز باشد.

کاربرد سطح:
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انواع حجم

توضیحاتنوع

از چرخش دایره به دور محور قطری آن ساخته می شود. کره، حجمی است که همواره میل به کره
دارد. و گردش  حرکت 

از ترکیب شش سطح مربعی شکل به وجود می آید. مکعب نماد ایستایی و استقامت است.مکعب

قاعده آن یک سطح مربعی شکل بوده و چهار سطح مثلثی، سطوح دیگر آن را تشکیل می دهند. هرم
هرم نیز مانند مکعب، نماد ایستایی است، البته به شرط آنکه بر قاعده قرار گرفته باشد.

کاربرد حجم:

پشت صحنۀ پویانمایی سه بعدی صحنه ای و کاربرد حجم

رنگ:
رنگ، احساسی بصری است که به وسیلۀ امواج قابل رؤیت نور به وجود می آید. رنگ را در تمامی 

جنبه های زندگی می توان دید. 

انواع رنگ

توضیحاتنوع

قرمز، زرد، نارنجی، قرمز ـ نارنجی، زرد ـ نارنجی، بنفش ـ قرمز، سبز ـ زردگرم

آبی، بنفش ـ آبی، سبز ـ آبیسرد

سبز، بنفشمعتدل
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از ترکیب دو به دوی رنگ های اصلی، رنگ های فرعی به دست می آید و از ترکیب یک رنگ اصلی 
با یک رنگ فرعی رنگ درجۀ سه )ترکیبی( به دست می آید.

رنگ های اصلی
رنگ های فرعیفرم و شکل)درجه یک(

رنگ های ترکیبیفرم و شکل)درجه دو(
)درجه سه(

بنفشزرد

رنگ های  مابین  رنگ های  کلیه 
درجۀ یک و درجۀ دو در دایرۀ رنگ 

را می گویند.
نارنجیآبی

سبزقرمز

چرخۀ رنگ ـ این چرخه، رنگ های اصلی، ثانویه و درجه سه را نمایش می دهد.
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رنگ های کروماتیک )دارای رنگ دانه(

توضیحاترنگ

روشنایی، پادشاهی، خورشید و مهربانیزرد

عرفان، روح، فروتنی و تحملآبی

عشق، خشم، خودخواهی، خطرقرمز

ایهام، مرموز، تنهایی، ترس زیادبنفش

جوانی، شادابی، گرما، فعالیت، نشاطنارنجی

امنیت، امیدواری، رشد، تولد و زندگیسبز

رنگ های آکروماتیک )بدون رنگ دانه(

توضیحاتنوع

روشنی، روز، پاکی، صداقت، معنویتسفید

جهل، فنا، نیستی، سکون، محبوس بودنسیاه

خنثی، پوچیخاکستری

کاربرد رنگ: 

در تصاویری از پویانمایی »   شیرشاه«  نقش مؤثر رنگ، در ایجاد فضای حسی را می بینید.
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نور و رنگ:
امواج نور

نمونهامواج الکترومغناطیسی

ماورای بنفش، اشعۀ ایکس، امواج گاماکمتر از 380 نانومتر

نور طبیعی، امواج مرئیامواج ما بین 

امواج مخابراتی، مادون قرمزبیشتر از 760 نانومتر

ترکیب رنگ و نور

ترکیب افزایشی )نور(ترکیب کاهشی )رنگ(

قرمز )طول موج بلند(قرمز

سبز )طول موج متوسط(زرد

بنفش )طول موج کوتاه(آبی

رنگی  ارزش  هم،  با  ترکیب  در 
یکدیگر را کاهش می دهند.

تولید  سفید  نور  هم،  با  ترکیب  در 
می کنند.

زمانی که یک پرتو نور سفید را از منشور عبور دهید، پرتو نور باز شده و دامنه ای وسیع از نورهای رنگ نمایان 
می شود.
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برخی اصطالحات تخصصی رنگ و نور

ترجمهعنوان 

Variationواریاسیون

Degreeدرجه

Harmonicهارمونی، هماهنگی، سازگاری

Valorارزش، والور

Tonalityتنالیته، رنگ بندی

Contrastکنتراست، تباین، تضاد

Hueته رنگ یا فام

Brightnessروشنایی

Saturationاشباع

حالت رنگ ها

)CMYK( رنگ های چاپی)RGB( رنگ های نوری

)Cyan( آبی فیروزه ای)RED( قرمز

)Magenta( ارغوانی)GREEN( سبز

)Yellow( زرد)BLUE( آبی

)Black( سیاه-

کاربرد آنها در مانیتورها و پرده های نمایش است.کاربرد آنها در کارهای گرافیکی و چاپ است.
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کنتراست های رنگی

خصوصیاتنامردیف

زمانی که رنگ ها در حالت خالص خود و بدون ترکیب با دیگر رنگ ها در کنار ته رنگ1
هم قرار می گیرند، این کنتراست ایجاد می شود.

رنگ ها می توانند به واسطه درجۀ تیرگی و روشنایی از یکدیگر متمایز شوند.تیرگی ـ روشنی 2

گرم و سرد3
مخاطب  بر  را  خود  خاص  حسی  تأثیرات  سرد،  و  گرم  رنگ های  از  هرکدام 
می گذارند. کنار هم قرارگیری رنگ های سرد و گرم تضاد بین آنها را بیشتر 

می دهد. نمایش 

مکمل4
زرد مکمل بنفش، آبی مکمل نارنجی، قرمز مکمل سبز؛ دو رنگ مکمل وقتی 
در کنار هم قرار می گیرند، یکدیگر را درخشان تر و قدرت فام یا رنگ یکدیگر 

را شدیدتر می کنند.

هم زمانی 5
زمانی که رنگی را مشاهده می کنیم به طور هم زمان، مغز ما، رنگ مکمل 
آن را طلب می کند، و چنانچه آن رنگ مکمل را نبینیم، ذهن آن را خواهد 

ساخت.

کیفیت 6
)اشباع(

منظور از کیفیت، حالت خلوص و میزان اشباع رنگ است. زمانی که یک رنگ 
خالص در کنار رنگ هم فام خود که با رنگی دیگر ترکیب شده قرار می گیرد، 

کنتراست کیفیت به وجود می آید.

کمیت  )وسعت 7
سطوح(

این نوع کنتراست، مربوط به رابطۀ متقابل میان دو یا چند سطح رنگین، از 
جهت وسعت است. به این معنی که رنگ ها، بنا بر سطحی که بر روی فضای 

تصویری آمده اند، بر رنگ های پیرامون خود تأثیر می گذارند. 

بافت:
بافت می تواند ویژگی هایی مانند سختی و زبری، صافی و هموار بودن و یا ناهموار بودن را تشدید 
بافت پارچه، چوب و فلزات را نمایش  بافت می توان جنسیت های مختلفی مثل  کند. به کمک 

داد. به طور کلی به سطح، رویۀ شیء یا هر شکلی که دارای ظاهر خاصی است بافت می گویند.
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انواع بافت

توضیحاتنوع

این نوع بافت ها عموماً به صورت شبیه سازی اشکال و اشیا طبیعت، ساخته می شوند. با دیدن تصویری 
این بافت ها، حسی که از طریق لمس آن شی به دست آورده ایم را دوباره تجربه خواهیم کرد.

از ترسیمی استفاده  خطوط،  تکرار  مانند  مختلفی  روش های  به  و  هنرمند  توسط  بافت ها  گونه  این 
می شوند. ترسیم   ... و  سطوح  دادن  خراش  رنگ،  پاشیدن  رنگی،  لکه های 

کاربرد بافت:

استفاده از بافت واقعی )تصویری( پوست در پویانمایی رنگو

استفاده از بافت ترسیمی در بدن باب اسفنجی
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کیفیات بصری

ریتم:
ریتم به معنای تکرار منظم و هماهنگ عناصر طبیعی و تجسمی است. چرخش شب و روز تغییر 
فصول، ریتم رشد گیاهان و جانوران همۀ آنها منظم در طبیعت اتفاق می افتد. در حقیقت ریتم 
عبارت است از یک پروسۀ تکرارشونده مثل تکرار یک نقطه، خط، سطح یا هر عنصر بصری دیگر.

توضیحاتنوع

تکراری
یک تصویر به طور یکنواخت و به صورت متوالی تکرار می شود. به واسطۀ عدم تنوع تأثیري 
منفي در پي خواهد داشت و بیننده در عین جست وجوي هماهنگي در انتظار تباین )کنتراست( 

نیز هست.

متناوب
یک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متناوبی همراه خواهد بود. در مخاطب 

همواره نوعی انتظار برای پیگیری تکرار و ادامۀ ریتم به وجود خواهد آمد.

با تکاملي تدریج  به  و  و حالت خاص شروع می شود  مرتبه  از یک  یا یک عنصر بصری  و  یک تصویر 
مي رسد. تازه تر  حالتی  یا  و  وضیعت  به  تغییراتی 

با استفاده از حرکت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی تناوب هم برخوردار موجي
است.

کاربرد ریتم:
ریتم در هنرهای تجسمی، سبب ایجاد حس حرکت، تحول، وزن و آهنگ می شود. 

تناسب:
رعایت تناسب، سبب ایجاد زیبایی بصری و هماهنگی میان عناصر می گردد. 

نسبت های طالیی:
یا  و  طالیی،  تقسیمات  قواعد  و  قوانین  از  می توان  مختلف،  اندازه های  در  تناسب  ایجاد  برای 
»تناسبات طالیی« پیروی کرد. برای مثال می توان یک پاره خط را به دو قسمت تقسیم کرد، به 
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شکلی که نسبت قسمت کوچک تر به قسمت بزرگ تر، مساوی با نسبت قسمت بزرگ تر به کل 
پاره خط باشد. 

ــــــــــــــــــ  قسمت کوچک تر
=   قسمت بزرگ تر

ــــــــــــــــــ   قسمت بزرگ تر
    کل پاره خط

در پاره خط زیر که آن را AC می نامیم، نسبت کوچک ترین بخش پاره خط )BC( به بزرگ ترین 
بخش آن )AB(، مساوی است با نسبت بزرگ ترین بخش )AB( به کل پاره خط. در این تناسب، 

نقطه B زیباترین نقطه روی پاره خط AC است.

برای مثال در  با یکدیگر رعایت می شود.  ابعاد بدن شخصیت ها در قیاس  در پویانمایی، نسبت 
نسبت های کالسیک که از دوران هنر یونان باستان تاکنون مطرح می شود، نسبت سر انسان به 
بدن او، یک به هشت است. در پویانمایی، این ابعاد می تواند، کمی تغییر کند. برای مثال نسبت سر 
به بدن شخصیت »هرکول«، 1 به 6 است. همچنین نسبت سر به تمام بدن شخصیت سرخپوست 
کوچولو، حدوداً یک به دو و نیم است. رعایت تناسب بین اشیای صحنه با شخصیت های پویانمایی 
از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای نمونه نسبت وسایل مربوط به یک فیل با وسایل شخصی، 

شخصیت موش با هم متفاوت خواهند بود. 

CBA

وزن:
به طور کلی وزن به مفهوم، میزان جرم و سنگینی یک جسم است. در یک اثر تجسمی نیز وزن، 

به معنای سبکی یا سنگینی عناصر بصری در کادر است. 
کاربرد وزن:

تجمع عناصر بصری، می تواند سبب ایجاد وزن زیاد شود؛ همچنین پراکندگی آنها، سبب ایجاد 
سبکی و بی وزنی می شود. هر چه یک عنصر بصری، در گوشه های پایین تر کادر تصویر شود، حس 

سنگینی و هر چه در باالی کادر قرار بگیرد، حس سبکی را القا می کند.
در پویانمایی، نمایش وزن و سبکی و سنگینی، از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال برای 
نمایش یک جسم سنگین، می توان شخصیت را در حالتی قرار داد تا به نظر برسد، برای حمل آن، 

فشار زیادی را تحمل می کند.
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کنتراست:
کنتراست یا تضاد، به معنی تباین و جدایی است. استفاده از کنتراست در یک اثر، سبب برقراری 
یک رابطۀ منطقی، اما متضاد میان عناصر آن می شود. این تضاد میان عناصر مختلف کادر، امکان 
مقایسه بین آنها را به وجود آورده و سبب وضوح، تنوع و جذابیت بیشتر می شود. بنابراین، عدم 

حضور کنتراست، سبب ایجاد مالل و یکنواختی و عدم جذابیت اثر می شود. 

انواع کنتراست و کاربرد آنها

نمونهتصویرتوضیحاتنمونهنوع

استفاده از عناصر بزرگ و اندازه
پویانمایی زوتوپیاکوچک در کنار هم

قرارگیری عناصر در جهاتی جهت
سریال گربه سگمتفاوت با یکدیگر

تیرگی و 
روشنایی

می توان از درجات روشن و تیره 
بهره  نحوی  به  یکدیگر  کنار  در 
سبب  هرکدام  حضور  که  برد، 
تقویت و شدت بخشی به دیگری 

شود

پویانمایی شاهزاده 
احمد

هفت نوع کنتراست رنگی وجود دارد. که در صفحات قبل اشاره شد.رنگ

حرکت:
القای حس جنبش و عدم سکون، نمایش حرکت در هنرهای تجسمی، با تکرار و توالی یک شکل 
و یا یک حالت به وجود می آید در هنرهای دراماتیک حرکت به معنای تغییر و جا به جایی در مکان 

و زمان است. 
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کاربرد حرکت: 

توالی حرکت یک گربه ـ ادوارد مایبریج

ترکیب بندی:

خصوصیاتنام

قرینه
و  زمان، محیط  معرف  ترکیب  نوع  این  است،  در سطح  »توازن«  مفهوم  با  ساده  برخورد 
ذهنیتی آرام، متعادل، موزون و ایستا است و همواره ذهن هنرمند مضطرب، نامتعادل و 

آثار هنرمندان مشاهده می شود. قرینه کمتر در  ترکیب  پویاست، 

نسبت طالیی
شیوه ای است که یونانیان باستان ابداع کرده اند. در اصل، فرمولی ریاضی و دارای زیبایی 

بصری است.

معرف روحیه ای مثبت و القای کیفیتی ایستا در تصویر است.عمودی

افقي
توجه اصلی به تأکید بر خطوط افقی موجود در کادر معطوف می شود. این ترکیب بیشتر 
آرامش و سکون را القا می کند. و عموماً زمانی که بخواهیم در اثر هنري فضایی آرام و کم 

تنش و هیجان را ایجاد کنیم از خطوط و حرکت افقی استفاده می کنیم.

مدّور دایره ای 
بر خطوط و سطوح دایره ای سوژه و جزئیات توجه می کنیم، این نوع ترکیب بخاطر خاصیت 
ذاتی دایره که بی زاویه و گوشه است، حسی مرموز و در عین حال مقاوم و مستحکم را 

القا می کند.

متقاطع
از تقاطع خطوط افقی از یک سو با خطوط عمودی )خطوط عمقی( به دست مي آید. سکون 

و آرامش از یک سو و پویایی، حرکت و هیجان از سویی دیگر.
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قرینه افقي

خطوط اریب و 
مایل و قطری

در وهلۀ اول نشان دهندۀ عدم ایستایی و تعادل است، بروز حس حرکت، صعود و انرژی در 
اثر هنري را منجر شود.

خطوط منحنی
منتقل  را  بدنی  زیبایی  و  راز  رمز  وجود  تا  گرفته  فانتزی  از  متفاوت  احساس هاي  انتقال 

مي کند.

مثلثی
ازجهات بسیاری با ترکیب قرینه شباهت دارد ولی از قوانین آن پیروی نمی کند و به لحاظ 

ایستایی از استحکام استثنایی برخوردار است.

متمرکز و غیر
متمرکز

ایجاد تأکید در یک نقطه از کادر توسط نقطه، فرم، رنگ، اندازه، ... را ترکیب متمرکز گفته و اگر 
تمرکز و پراکندگي را در چند قسمت از اثر هنري ایجاد کنیم ترکیب غیر متمرکز خواهد شد.

این تکنیک در سوژه هایي که با نقاط طالیي سازگار نبوده کاربرد دارد.حلزونی

در دو حالت نامتعادل و موزون دیده مي شود.مواج

منتشر
نقطه عطف، فضای مثبت و منفی، نور، متمرکز و ایستایی جایی ندارد و به عوض تداوم 

گسترش، استمرار و پویایی جایگزین آن شده است.

ترکیب قرینه عمودي

ترکیب افقينسبت هاي طالیي
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ترکیب موربترکیب عمودي

ترکیب متقاطعترکیب قطري

ترکیب منحنيترکیب مدّور

ترکیب متقاطع
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ویژگی های پرسپکتیو خطی و جوی

مشخصاتویژگی

روی هم افتادن 
فرم ها

مانند  می شوند.  کشیده  دورتر  اشیا  روی  دارند،  قرار  بقیه  از  جلوتر  که  اشیایی 
جعبه ای که جلوتر از چند جعبه دیگر می بینیم و به نحوی آن را طراحی کنیم که 

انگار بخش هایی از جعبه پشت خود را پوشانده است.

اگر چند حجم هم اندازه داشته باشیم، حجمی بزرگ تر دیده می شود که جلوتر از کاهش ابعاد
بقیه قرار گرفته است.

نزدیک شدن
 خطوط موازی

خطوطی که موازی یکدیگر هستند، هر چه از چشم ناظر )بیننده( دورتر می شوند، 
کوتاه تر شده و به یکدیگر، نزدیک تر می شوند. به نحوی که شاید خطوط موازی در 

دوردست، روی یکدیگر بیفتند و دیگر کشیده نشوند. مانند خطوط ریل راه آهن 

هرچقدر اشیا به عمق می روند از اشباع رنگی آنها کم می شود. رنگ کوه ها در دور تغییر رنگ
دست کم رنگ تر از همان کوه در نزدیک است.

تغییر جزئیات
عناصر بصری که در عمق، دارای جزئیات کمتری هستند. درختی که از شبیه یک 
لکه دیده می شود. حال آن که از نزدیک، این درخت دارای جزئیات زیادی مانند 

شاخه و برگ و ... است.   

روش های ایجاد توهم عمق در هنرهای روایی )سینما، پویانمایی(

مشخصات

تغییر در فاصله شخصیت ها و عناصر نسبت به دوربین

هرچه فاصلۀ کانونی عدسی کمتر باشد، پرسپکتیو تصویر بیشتر و هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد پرسپکتیو 
کمتر می شود. عدسی ها با فاصلۀ کانونی کم، اشیا نزدیک را بزرگ تر و اشیا دور را کوچک تر نشان می دهند 

و برعکس. 

میزان باز بودن دیافراگم )با بسته بودن دیافراگم پرسپکتیو بیشتر می شود(.

میزان نور )هر چه نور بیشتر باشد، سبب بسته شدن دیافراگم دوربین و در نتیجۀ افزایش پرسپکتیو می شود. 
هم چنین نور می تواند در ابعاد مختلف فضاسازی کند، برای مثال سوژه را از پس زمینه جدا کند(.
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واژه های تخصصی پرسپکتیو خطی

عالمت 
مشخصاتویژگیاختصاری

VP نقطۀ گریز
)نقطۀ محو(

نقطه ای است فرضی که روی خط افق قرار دارد. خطوط یک شکل که در 
کشیده  تصویر  عمق  سمت  به  آن  اضالع  از  است،  گرفته   قرار  پرسپکتیو 
شده اند. اگر این خطوط را با خطی فرضی تا خط افق ادامه دهیم، نقطۀ تالقی 

خطوط را با نام نقطۀ گریز می شناسیم.

HLبا چشم مخاطب قرار می گیرد. خط افق خطی فرضی است در بی نهایت، که هم تراز 
می توان خط فرضی را نقطۀ اتصال زمین و آسمان در بی نهایت دانست.

PPصفحه ای فرضی که بین جسم و چشم ناظر قرار دارد و در حقیقت محل قرار پردۀ تصویر
گرفتن تصویر است.

GLبه شمار خط زمین زمین  با  تالقی جسم  که محل  تصویر  پردۀ  روی  بر  فرضی  خطی 
می آید.

SPجایی که ناظر نسبت به پردۀ تصویر و جسم ایستاده است. نقطۀ ایست

Hایستاده، ارتفاع ناظر ناظر  که  این  افق،  خط  به  نسبت  ناظر  چشم  تعیین کنندۀ  اندازۀ 
است. خوابیده  یا  نشسته 

hاندازه بلندی و ارتفاع اجسام سه بعدی که به پرسپکتیو رفته اند.ارتفاع جسم

D
و
R

فاصلۀ ناظر 
تا پردۀ 
تصویر

تعیین کنندۀ فاصلۀ بین محل نقطۀ ایست ناظر، تا پردۀ تصویر است.
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انواع پرسپکتیو

توضیحاتنوعدسته

خطی

یک نقطه ای

یک  در  و  بی نهایت  در  می شوند،  خارج  شیء  اضالع  از  که  فرضی  خطوط 
به  صورت  ناظر  چشم  روبه روی  سطح  خطوط  می رسند.  یکدیگر  به  نقطه 
موازی با یکدیگر و عمود بر خط زمین کشیده می شوند. در سینما، استفادۀ 
از پرسپکتیو یک نقطه ای، عموماً تصویری تخت و یکنواخت را ارائه می دهد.

دو نقطه ای
دو  در  و  بی نهایت  در  می شوند  خارج  شیء  اضالع  از  که  فرضی  خطوط 
با  موازی  صورت  به  شیء  عمودی  می رسند. خطوط  یکدیگر  به  نقطۀگریز 
یکدیگر و عمود بر خط زمین کشیده می شوند، اما خطوط دیگر اگر ادامه 

می رسند. هم  به  گریز  نقاط  در  شوند  داده 

سه نقطه ای

به  گریز  نقطۀ  سه  در  می شوند،  خارج  شیء  اضالع  از  که  فرضی  خطوط 
یکدیگر می رسند. تمام خطوط، از جمله خطوط عمودی شیء در نقاط گریز 
به یکدیگر می رسند. از این پرسپکتیو برای نمایش زاویه و در پویانمایی برای 

ایجاد هیجان بیشتر نیز استفاده می شود.

چهار نقطه ای

وقتی ما در پایین یک ساختمان بلند قرار داریم نقطۀ گریز سوم در باال قرار 
می گیرد و وقتی از آسمان به همون برج بلند نگاه کنیم نقطۀگریز در پایین 
صفحه تصویر ما قرار می گیرد. مانند زمانی که در وسط آسمان خراشی قرار 

بگیریم.

نقطۀ پنجم هم در امتداد دید و عمود بر دید است.پنج نقطه ای

همان نقطۀ مجهول تصویر است؛ دقیقاً پشت سرمون و این یعنی یک تصویر شش نقطه ای
360 درجۀ کامل.

در اثر مه، گرد و غبار، از بین رفتن جزئیات در دور دست به وجود می آید که ـجوی
بیشتر در تابلوهای نقاشی و هنرهای روایی کاربرد دارد.
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پرسپکتیو یک نقطه ای

پرسپکتیو دو نقطه ای

پرسپکتیو سه نقطه ای
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پرسپکتیو چهار نقطه ای

پرسپکتیو پنج نقطه ای

پرسپکتیو شش نقطه ای
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داستان

داستان یا نوول، اثری است روایی که عنصر خیال در آن وجود داشته باشد؛ 
)اصل لغت نوول به معنای شکل دادن، جعل و وضع کردن است(. 

ساختار عناصر داستان

توضیحاتنام

پیرنگ
)خط داستانی(

مجموعه ای است از کنش ها و واکنش ها یا محرک ها و پاسخ به آنها که آغاز، میانه و پایان 
دارد؛ ساختار پیرنگ متشکل است از صحنه و پایان بندی، صحنۀ واحدی از درام است که 
در آن کنش اتفاق می افتد؛ سپس نوعی تحول یا گذار از موقعیت فعلی صورت می گیرد 

و در پی آن پایان بندی می آید که شامل جمع بندی و پایان داستان است.  

به معنای ایجاد موقعیت اولیۀ داستانی است. در این مرحله صحنه به شیوه های گوناگون مقدمه چینی
طراحی می شود، شخصیت ها معرفی شده و کشمکش داستان آغاز می شود.

پیش آگاهی

پیش آگاهی، شیوه ای است که نویسندۀ داستان با به کار گرفتن آن، سرنخ هایی را در 
اختیار خواننده قرار می دهد تا آنچه را که قرار است در داستان اتفاق بیفتد پیش بینی 
کند. به عبارت دیگر، نویسنده به نکات ریزی اشاره می کند که از رویدادهای آیندۀ پیرنگ 

خبر می دهد و بعداً در داستان به کار می آید. 

کنش صعودی
کنش صعودی عنصر روایی یک اثر داستانی است که پس از مقدمه چینی می آید و به 
نقطه اوج داستان منتهی می شود و به منظور ایجاد تعلیق تا رسیدن به نقطۀ اوج به کار 

برده می شود و نباید آن را با میانۀ داستان اشتباه گرفت. 

هر چیزی که بعد از نقطۀ اوج می آید را می نامند.کنش ضروری

کنش نزولی
از  تراژدی ها و داستان های کوتاه دیده می شود و معموالً پس  در  نزولی معموالً  کنش 
نقطۀ اوج می آید و تأثیرات آن را نمایش می دهد که در نهایت به پایان بندی داستان )در 

تراژدی گاه فاجعه بار است( می انجامد.

نقطۀ اوج
Climax

نقطۀ اوج جایی که قهرمان با مهم ترین چالش اجتناب ناپذیر خود مواجه می شود و بیم 
آن می رود که به شکست او  منجر شود. 1ـ شخصیت دچار تغییر می شود.2ـ چیزی در 

مورد خودش یا یک شخصیت دیگر کشف می کند.
3ـ مضمون داستان آشکار می شود.

پس از اوج، کشمکش داستان به نتیجۀ نهایی خود می رسد. ممکن است یک تعلیق  نهایی نتیجه
وجود داشته باشد که مخاطب را نسبت به پایان داستان در تردید و شک باقی  بگذارد.

با آن کشمکش به معنای چالشی است که قهرمان  ادبیات داستانی است و  عنصری ضروری در 
دارد.  کاربرد  ادبیات  گونه های  تمام  در  و  روبه رو می شود 

نقطۀ مرده
Deadspot

ناحیه ای در صحنه که در آن هیچ اتفاقی نمی افتد. جایی از فیلم نامه که هیجان، جذابیت 
یا کنش کمی دارد.
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انواع کشمکش بر اساس ویژگی های قهرمان و ضد قهرمان

نمونۀ پویانمایینوعردیف

بتمن علیه بتمنفرد علیه خود1

پلنگ صورتیفرد علیه فرد2

هورتونفرد علیه جامعه3

پیرمرد و دریافرد علیه طبیعت4

چوبینفرد علیه فراطبیعت5

روبات هافرد علیه ماشین/ تکنولوژی6

شخصیت
یکی از عناصر بنیادین داستان است که معموالً ایدۀ اولیه داستان با او آغاز می شود شخصیت ها 
اشخاص یا مخلوقاتی هستند که در داستان ظاهر می شوند و با یکدیگر در تقابل و تعامل هستند؛ 

این امر به خودي خود ایجاد کشمکش می کند.  

گونه های مختلف شخصیت های داستانی )بازیگر داستان(

خصوصیاتنام

کنش داستان را پیش می برد و انتظار می رود به هدف غایی داستان نائل شود. قهرمان
در شیوۀ داستان گویی غربی، قهرمان معموالً شخصیت اصلی داستان است. 

در برابر قهرمان قد علم می کند.ضد قهرمان
در روند داستان دچار تغییر محسوسی نمی شود.شخصیت ایستا
در روند داستان دست خوش تغییرات شخصیتی می شود.شخصیت پویا

و شخصیت متضاد و شخصیت  دارد  قرار  قهرمان  مقابل  نقطۀ  در  درست  نظر خصوصیات،  از 
می کند. آشکار  را  قهرمان  ویژگی های 

در داستان نقش ایفا می کند اما نقش او چندان مهم نیست.شخصیت مکمل
نقش کوچکی در داستان دارد.شخصیت فرعی

شیوه های پرداخت شخصیت

توضیحاتنام

ظاهر بیرونی شخصیت توصیف می شود تا خواننده بتواند او را بشناسد.ویژگی های ظاهری

شخصیت ها چه می گویند و چطور می گویند.گفت وگوها

کارها و چگونگی انجام آنها که توسط شخصیت انجام می شود.کنش ها

شخصیت های دیگر او را چطور می بینند و با او چه رفتاری دارند.واکنش دیگران
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پرداخت صحنه:
به معنای توصیف زمان و مکان داستان؛ در برخی موارد صحنه خود به خود به یکی از شخصیت های 

داستان بدل می شود و ممکن است لحن ویژه ای به داستان بدهد.

درون مایه )تِم(:
درون مایه یا تِم، همان مضمون یا رویکرد داستان است که حداکثر در یک سطر مفهوم و مقصود 

نهایی فیلم نامه یا اثر را منعکس می کند.

هدف:
زندگی  از  موقعیتی  و  دوره  هر  در  دارد.  او  شرایط  و  شخصیت  با  را  ارتباط  بیشترین  هدف، 

شخصیت ها، هدف ها متغیر و مختلف هستند. 

سبک:
سبک چیزی نیست که قابل نوشتن باشد بلکه چگونه نوشتن داستان است. 

انواع سبک داستان نویسی

خصوصیاتنوع

کالسیک

دارای وحدت مکان و زمان است.
استفاده از راوی اول شخص یا سوم شخص یا دانای کل.

زمان در آن سیر خطی دارد و از گذشته به آینده می رسد.
عینی نویسی به جای ذهنی نویسی قرار می گیرد.

مدرن 

کند و کاو جنبه های درونی و ذهنی راوی یا شخصیت ها
زمان، فراتر از سیر خطی اما منظم و منطقی است و ممکن است در آن برگشت 
به گذشته یا به آینده وجود داشته باشد زیرا بیشتر روایت داستان مدرن ذهنی 

است. راوی اول شخص یا چند راوی مختلف با هم دارد. 
از جریان سیال ذهن استفاده می شود.

پُست 
مدرن 

تغییر آنچه که در طبیعت وجود دارد. بسیار خالصه و موجز
به کار بردن موجودات خاص.

استفاده زیاد از خیال پردازی شاعرانه و سورئالیسم
فقدان گره گشایی و فاقد آرایه ای ادبی.

افراط یا تفریط در تشبیهات، اغراق و استفاده از استعاره های نامتعارف 
انسجام و فصل بندی مناسب برای داستان و پایان ندارد. 
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انواع طبقه بندی داستان

خصوصیاتنام

کمتر از 2000 کلمه )در برخی تعاریف 1000 کلمه(، تقریباً 5 صفحهبسیار کوتاه

دست کم 2000 کلمه و دست باال 7500 کلمه، 5 تا 25 صفحهکوتاه

دست کم 7500 کلمه و دست باال 17500 کلمه، 25 تا 65 صفحهنوول

دست کم 17500 کلمه و دست باال 500000 کلمه، 70 تا 170 صفحهنووال

50000 کلمه و بیشتر، 170 صفحه به باالرمان

200000 کلمه و بیشتر، 680 صفحه به باالحماسه

اسطوره:
واژۀ »اسطوره« برگرفته از زبان عربی و به معنای روایتی است که اصلی و واقعیتی ندارد. این واژۀ 
تاریخ است.  به معنای استفسار، تحقیق، اطالع، شرح و   historia یونانی  واژۀ  از  برگرفته  عربی 
اسطوره به مجموعۀ اعتقادات یک ملت دربارۀ زندگی، مرگ و دنیای پس از آن، نیروهای اهریمنی، 
فرشتگان، موجودات مافوق طبیعی، قهرمانان و پهلوانان و جهان بینی آنها گفته می شود. تفاوت 

اسطوره با افسانه در این است که اسطوره همراه با نوعی تقدس و احترام دینی است. 

اسفنکس: 
موجوداتی تخیلی و تلفیقی که ترکیبی از نیم انسان و نیم دیگر حیوان هستند. این موجودات 
افسانه ای در تمدن های باستانی معموالً به عنوان نگهبانان قدرتمندی وجود داشتند. مهم ترین آن 
می توان به مجسمه ابوالهول در مصر و یا به مجسمه های عظیم دروازۀ ملل تخت جمشید که نیم 

انسان و نیمی دیگر حیوان هستند.
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دسته بندی اسفنکس ها

توضیحاتنمونهنام

گریفون
اندام  بال آن به شکل عقاب و  افسانه ای که سر و  موجود 
پسین اش به شکل شیر است. آمیزه ای از برترین نیروها و 

طبیعت. قدرت های 

موجوداتی خیالی و شبیه پرنده. آنها از پایین تنه و دست ها هارپی
عقاب هستند و صورتی نیمه انسان و نیمه حیوان دارند.

سر الماسو و  عقاب  بال  شیر،  بدن  یا  نر  گاو  بدن  با  بال دار  گاو 
است. انسان 

)scenario و فرانسه آن  screenplay فیلم نامه )معادل واژۀ التین
این در حالتی است که نمایش نامه هم دارای دو معادل التین drama و play می باشد؛ که نباید 
با آن اشتباه گرفته شود. فیلم نامه، نوشته ای است دارای شروع، میان و پایان مشخص که واقعه یا 
اتفاق یا روایتی را با استفاده از عناصر دیداری، شنیداری، گفتاری و رفتاری چه در قالب داستانی 
و چه در قالب غیرداستانی به شکلی مختصر و نمایشی روایت می کند. هر صفحه از فیلم نامه تقریباً 

یک دقیقه از  فیلم را در برمی گیرد.
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انواع فیلم نامه های داستانی

توضیحاتنوع

فیلم کوتاه 
باید در مدت  در دسته کارهای هنری و تجربی قرار می گیرند و داستان فیلم  معموالً 
زمانی کوتاه روایت شود. فیلم هایی با زمان چند ثانیه تا 15 دقیقه. مانند: کتاب های پرندۀ 

آقای موریس، مرد کاغذی، کشاورز و ربات و ...

فیلم بلند

ویژگی های کارهای سینمایی را دارند. برای فیلم های غیرپویانمایی مدت آنها بین 90 تا 
120 دقیقه و برای آثار پویانمایی معموالً بین 60 تا 90 دقیقه است که البته این مدت 
نمو،  در جستجوی  روم،  شاهزادۀ  تهران 1500،  پویانمایی های  دارد.  هم  استثنا  زمان 

داستان اسباب بازی و ...

سریال

بیشتر برای پخش تلویزیونی یا ویدیویی مناسب هستند. محور اصلی سریال ها یک ماجرا 
یا داستان کلی است که بیننده در هر قسمت با بخشی از آن آشنا می شود و معموالً به 
گونه ای طراحی می شود که او را برای دیدن قسمت بعدی ترغیب نماید. مانند: آن شرلی 

با موهای قرمز، خداوند لک لک ها را دوست دارد، باخانمان، بابالنگ دراز و ...

مجموعه 
پیش  و شخصیت  فضا  وحدت  با  مشترک،  محتوای  و  موضوع  با  که  برنامه  تعدادی  به 
مانند:  می شود.  گفته  مجموعه  دارند،  جداگانه ای  داستان  قسمت  هر  در  و  می روند 

... و  اسفنجی  باب  مورتیمر،  و  بلیک  شکرستان،  پهلوانان، 

موضوع فیلم نامه:
موضوع فیلم نامه نیز در واقع نمایشی است دربارۀ ماجرا و شخصیت اصلی، ماجرا چیزی است که 
در فیلم نامه اتفاق می افتد و شخصیت اصلی کسی است که ماجرا بر او واقع می شود. وقتی شما 
ایده ای برای فیلم نامه پیدا می کنید، باید آن را به صورت قضیه ای نمایشی و مشخص درآورید 
کنید.  بیان  ماجرا  و  اصلی  شخصیت  نظر  از  جمله  چند  در  را  آن  به  مربوط  موضوع  بتوانید  و 

مشکل ترین کار فیلم نامه این است که بدانید چه می نویسید.

شخصیت اصلی:
شخصیت اصلی، شالودۀ اساس فیلم نامه است و روح داستان را تشکیل می دهد شما قبل از نوشتن 

فیلم نامه باید او را بشناسید. سپس نیاز این شخصیت را مشخص کنید. 

گفت وگو )دیالوگ(:
در فیلم نامه گفت و گو، جزئی از عمل شخصیت ها است. نوشتن گفت و گو کاری است که در عمل 

یاد گرفته می شود و نیاز به خالقیت و ممارست دارد. 

دیدگاه شخصیت:
دیدگاه، شخصیت داستان شما را از دیگران جدا می کند. 
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هویت:
بروز می دهد. جذاب، خجالتی و منزوی، خوشحال،  از خود  نظر تصویری هویتی  از  هر شخص 
خوشبخت، با هوش، ژولیده، بی دست و پا، مطمئن و خشک و رسمی، شیطان صفت، بدجنس، 

اهل بگو و بخند یا جدی؛ اینها همه ویژگی های هویت هستند و شخصیت را منعکس می کنند.

طرز برخورد:
نشان دهندۀ احساس و عمل شخصیت است و بازگو کنندۀ طرز تلقی است. آیا شخصیت داستانی 
شما در برخوردهایش غالب است یا مغلوب؟ شخصیت مثبتی دارد یا منفی؟ خوش بین است یا 

بدبین؟ از زندگی و کارش راضی است یا نه؟

رفتار:
رفتار، یعنی عمل یا ماجرا؛ کارهایی که شخصیت انجام می دهد و در واقع نشان دهندۀ خود اوست. 

همذات پنداری: 
همذات پنداری، یعنی چگونه در فیلم نامه، احساس بینندگان را برانگیزند تا خود را با شخصیت 

اصلی داستان تطبیق دهند و احساس همدردی و نزدیکی کنند. 

فصل:
فصل، مجموعه ای از صحنه هاست که حول یک فکر، به هم متصل یا مرتبط شده  اند.

مجموعه ای از پالن ها، نماها و صحنه ها که با هم وحدت مکانی و زمانی دارند.

نقاط عطف:
نقطۀ عطف، حادثه یا رویدادی است که در داستان چنگ می اندازد و آن را به جهت دیگری پرتاب 

می کند )این حادثه معموالً بین صفحات 25 تا 27 و 85 تا 90 فیلم نامه رخ می دهد(.

قسمت سوم یا روبه رویی:
در این قسمت، برخورد رخ می دهد. وقتی برای فیلم نامه خود یک شخصیت اصلی انتخاب کردید و 
برای او نیازی به وجود آوردید و برای رسیدن به نیاز، موانع خلق کردید، برخورد به وجود آورده اید.
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دسته بندی فیلم نامه های پویانمایی بر اساس محتوی

توضیحات نوع

شیرشاه، داستانی فیلم نامه های  مانند  باشند.  روایت  و  داستان  دارای  که  نمایشی  آثار 
... و  جنگل  پسر  کوتوله،  هفت  سفیدبرفی، 

آموزشی
به  را  مباحثی  مستقیماً  باید  و  هستند  آموزشی  محتوای  دارای  که  تولیداتی 

مخاطب آموزش دهند.
مانند آگهی های صرفه جویی در مصرف آب یا گاز و ...

یا هر چیز تبلیغاتی و  کاال  تبلیغ یک  و  معرفی  آنها  کارکرد  و  فیلم نامه هایی که وظیفه 
است. دیگری 

تجربی
تبلیغاتی  و  آموزشی  محتوای  و  نمی باشند  داستان  دارای  که  پویانمایی هایی 
و  نو  شیوه ای  با  خاص  موضوعی  حول  تنها  که  انتزاعی  معموالً  آثاری  ندارند. 

می شوند.  تولید  ابداعی  یا  و  غیرمعمول 

زمان در آثار نمایشی

توضیحات نوع

فیزیکی 
یا 

ساعتی

مقدار زمانی که ما به ساعت خود نگاه می کنیم و مشغول تماشای نمایش 
می شویم تا آن لحظه که نمایش به پایان می رسد و دوباره به ساعتی که 

پشت دستمان بسته ایم نظری می اندازیم.

داستانی

نقطه ای  دورترین  از  یعنی  دربرمی گیرد؛  را  داستان  رویداد  که  زمانی  کل 
که داستان اثر دراماتیک از آنجا شروع شده باشد تا زمانی که رویداد اصلی 
به وقوع می پیوندد و ماجرا را به پایان می رساند و این روایت رویدادهای 
داستان، یکی پس از دیگری و بر اساس تقدم و تأخر زمان وقوعشان است.

زمان 
تماشاگر،
دراماتیک

مقدار زمانی است که به صورت اجرای اعمالی عینی حوادث و رویدادها را در 
چشم تماشاگران به جریان می اندازد. طول زمان جاری که از آغاز نمایش تا 

پایان آن بر قهرمانان ها اثر می گذرد و آنها را پیرتر می کند.

روانی

است که ذهن شخصیت  روایت سینمایی  با  رابطه  در  تمهیدات سینمایی 
ارائه  تصاویر  در  تمهیدات  این  کمک  به  و  می کند  تجربه  را  آن  داستان، 
می شود. زمانی برابر با یک دقیقه برای شخصی که در شرایط سخت به سر 
ولی  به سختی خواهد گذشت.  و  کرد  بسیار طوالنی جلوه خواهد  می برد 
شخصی که لحظات را به خوشی می گذارند، اصالً متوجه زمان نخواهد شد.
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روش های تغییر نمای محصور در پردۀ نمایش

توضیحاتروشردیف

نورپردازیترکیب بندی1
حرکت بازیگر یا موضوع

دوربین2

حرکت دوربین به جهات عمودی، افقی و چرخشی
زوم به جلو و عقب

فلو و فوکوس کردن تصویر
تغییر متراژ

روش های نشان دادن گذشت و تغییر زمان در فیلم

توضیحاتترجمهروشردیف

1lightingمثالً روز و شب به هم تبدیل شوند.نورپردازی

2Dissolveو هم دیزالو حل کردن یک تصویر در تصویر دیگر، هم مکان 
می دهد. تغییر  را  زمان 

پیر شدن یک دفعه بازیگر با کمک هنر چهره پردازیـچهره آرایی3

4Fast motionحرکت تندفست موشن

5slow motionحرکت کنداسلو موشن

6tilt ـ panحرکت افقی و عمودی و بازگشت به حالت اولیهتیلت ـ پن

7Cutمکانیکی )بریدن دو پالن(بریدن
نوری )نور و تکنیک(

8Fix frameتکرار نمایش یک فریم جهت توقف زمانفیکس فریم

9Flash Backبرگشت به قبلفلش بک

10Wipeجایگزینی یک تصویر به جای تصویر دیگروایپ/ روبش

11Revers.shنمای معکوس، حرکت برعکس فیلمریورس.شات

12Swich panپن شالقیسوییچ پن

13 Fadein
Fadeout

فید این
فید اوت

از تاریکی به روشنایی رفتن
از روشنایی به تاریکی رفتن

14Insertنمایی میانی مابین دو نما از اشیا یا بعضی از اجزای بدن اینسرت
مانند دست و پا، ...

15 Super
impose

روی هم انداختن دو تصویر به صورت هم زمان برای مرور سوپرایمپوز
خاطرات یا تصویر ذهنی
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)Character( شخصیت

شخصیت مجموعۀ صفات، عادات، رفتارها، غرایز و تمایالت فردی، که در رفتار، گفتار و افکار فرد 
جلوه می کند و او را از دیگران متمایز می سازد.

موارد قابل توجه در شخصیت پردازی برای نویسنده

توضیحاتردیف

رفتار شخصیت ها تا پایان داستان ثابت بماند، مگر این که دلیل موجهی برای تغییر آن وجود 1
باشد. داشته 

تمامی رفتار و اعمال شخصیت های داستان باید از دالیل محکم و قانع کننده ای برخوردار باشد.2

شخصیت های داستان باید ملموس و واقعی باشند؛ همچنین شخصیت نباید ترکیبی از ویژگی های 3
متضاد و ناممکن باشد.

انواع شخصیت از لحاظ حضور در داستان

ویژگی هانوعردیف

شخصیت اصلی )قهرمان(1
Main character 

یک خواسته و هدف بزرگ دارد، رقیبی دارد که او را از رسیدن 
با  رویارویی  و  مشکالت  می دارد. حل سخت ترین  باز  هدفش  به 

اوست.  وظیفه  موانع 

شخصیت فرعی2
Supporting Character

نقش های کوچکی در داستان دارد و معموالً نقش آنها تأثیر زیادی 
در پیشبرد ماجرای اصلی ندارد.

3
شخصیت مخالف  

)ضد قهرمان(
Opposing Character

شخصیتی که در حال رویارویی با شخصیت اصلی است.

شخصیت مقابل 4
فرعی  و  اصلی  شخصیت  ویژگی های  ظهور  باعث  آنها  وجود 
مقابل  به جز شخصیت مخالف که در  اشخاص دیگری  می شود. 
می کنند. پررنگ تر  را  او  نقش  و  می گیرند  قرار  اصلی  شخصیت 

انواع شخصیت از نظر فعل و انفعال

ویژگی هانوعردیف

اندکی دست خوش تغییر می شود و شخصیت ایستا1 یا  در طول داستان تغییر نمی کند 
نمی گردد. متحول 

با شخصیت پویا2 است.  تحول  و  تغییر  حال  در  مداوم  داستان  در طول  که  شخصیتی 
رویدادهای داستان متحول می شود و دچار دگردیسی شخصیتی هستند.
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انواع شخصیت از نظر ایجاد جذابیت

ویژگی هانوعردیف

قهرمان1
Protagonist

به  یونانی  واژه  از  کلمه  این  است.  فیلم  یک  یا  داستان  اصلی  شخصیت 
معنای »کسی که نقش اول را بازی می کند، بازیگر اصلی« گرفته شده 

است. 

ضدقهرمان2
Antagonist

مقابل قهرمان است، شخصیت یا گروهی از شخصیت ها که رو در روی 
قهرمان فیلم می ایستند و بخش عمدۀ هیجان های ماجرا را ایجاد می کند. 
می تواند صرفاً  بلکه  نیست؛  لزوماً شخصیت خبیث  قهرمان همیشه  ضد 

شخص یا اشخاصی مخالف قهرمان داستان باشد.

گونه )ژانر(
انواع هنر می پردازند،  به دسته بندی  genre( معیارهای مختلفی که  فرانسوی  )به  ژانر  یا  گونه، 
اطالق می شود. این دسته بندی برای فیلم ها بر اساس شباهت های روایتی که فیلم بر آنها بنا شده، 
صورت می پذیرد. بیشتر نظریات در باب ژانر فیلم ها از نقد ژانر ادبی وام گرفته اند. غالب فیلم ها 

دارای ژانر اصلی نیستند بلکه مخلوطی از ژانرهای متفاوت هستند. 

پویانمایی سینمایی »خانه هیوال« در گونه ماجراجویی

پویانمایی سینمایی »من نفرت انگیز« در گونه جنایی
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پویانمایی سینمایی »فرانکن وینی« در گونه وحشت

پویانمایی سینمایی »شاهزادۀ مصر« در گونه مذهبی

پویانمایی سینمایی »6 قهرمان بزرگ« در گونه علمی ـ تخیلی
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پویانمایی سینمایی »به گور کردن کرم های شب تاب« در گونه جنگی

پویانمایی سینمایی »قلعه ای باالی ابر« در گونه احساسی

پویانمایی سینمایی »خانه ای در مزرعه« در گونه وسترن



54

پویانمایی سینمایی »فاینال فانتازی« در گونه حادثه ای

تقسیم بندی برخی از ژانرهای پویانمایی

توضیحاتعنوانترجمه

بیان جنگ، خشونت و هرج و مرجActionحادثه ای

شخصیت داستان مسیری را برای هدفی دنبال می کند.Adventureماجراجویانه

 داستان به موضوعات خنده دار می پردازد.Comedyکمدی 

داستان به موضوعات غمگین می پردازد.Dramaدرام

بر اساس جادو، سرزمین رویا و افسانه های جن و پری.Fantasyفانتزی

داستانی از دوران قدیم و باستانی دارد. Historyتاریخی

بیان احساس رنج آور و دردناک از ترس، وحشت و تنفر.Horrorترسناک

کشف اتفاقی مرموز توسط شخصیت اصلی داستان.Mysteryمعمایی

داستان های احساسی.Romanceاحساسی

Science fictionعلمی تخیلی
Sci ـ fi.داستانی از تکنولوژی و در امتداد علوم مدرن روز

بیان عذاب و رنج روزانه یک یا چند شخصیت.Slice of lifeبریدن از زندگی

Crimeجنایی
بیان تاریخچه جنایت ها، و یا اقتباس از داستان های جنایی 

تبهکاران و جنایتکاران مافیا و... .

هیجان انگیز یا 
Thrillerدلهره آور

تعلیق، کشش و هیجان به عنوان عناصر در این گونه است. در 
زیر ردۀ ژانرهای رازآلود و جنایی محسوب می شود.

مربوط به جنگ و عملیات های مخفی نظامی و آموزش نظامی Warجنگی

Urbanمنطقه ای
می تواند در هر کشور و منطقه ای شکل بگیرد. مانند فیلم های 

وسترن که به منطقه آمریکا در دوره غرب وحشی می پردازد.
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کادر
به محدودۀ تصویر فیلم، کادر می گویند.کادر می تواند توسط حرکت دوربین ایجاد شود به شکلی 

که ماجرا و شخصیت ها در چارچوب تصویر قرار گیرند. 
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فیلم نامه مصور )استوری بُرد(
مجزا  صورت  به  که  است  تصاویر  از  مجموعه ای  دنباله دار،  مصور  کتاب های  مانند  استوری برد، 

کشیده می شود اما وقتی قاب های آن پشت سر هم قرار می گیرد، داستانی را بازگو می کند.

و  استوری برد  از   »thumbnail« یا  کوچک  اسکچ های  انجام  گام،  نخستین  دستی  طراحی  در 
داستان است. 
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نمونه جدول برای طراحی فیلمنامه مصور
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طراحی صحنه و دکور

بافت ها و جنسیت ها:
در مراحل ساخت دکور، آخرین مرحله قبل از رنگ، ایجاد بافت است. جذب، انعکاس یا خنثی 

کردن نور از اهداف مهم استفاده کردن از نوع خاصی از بافت است. 
ریل های دوربین:

ریل وسیله ای است که به ما امکان حرکت بدون لرزش را در هنگام فیلم برداری در یک مسیر 
مشخص شده می دهد. ریل ها معموالً به دو شکِل خطی و منحنی می باشند )در سینما معموالً 
یا خودروهای ویژه  از سینه موبیل  آنها  لوازم جانبی، برای حمل  به دلیل سنگینی و حجم زیاد 

استفاده می شود(. 


