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 تشکرتقدیر و 

 .اند بودهدر روند ترجمه این کتاب ارزشمند، دوستان و همراهان عزیزی یاری گر من 

 .پدر و مادرم سپاسگزارم دریغ بی های حمایتو  ، مهرنوش ایمانی،همسرم های فداکاریاز زحمات همیشگی و 

 پورسرکار خانم یلدا گشتاسبیکه در ترجمه بخشی از محتوای کتاب، به من یاری رساندند و هنرمند شایسته،  یاراحمدی محبهمچنین از جناب آقای 

 .نمایم میکه صبورانه و با ظرافت تمام، زحمت طرّاحی گرافیک کتاب را متقبّل شدند، نهایت سپاس و قدرشناسی خود را ابراز 

، به گرمی فشرده و در برابر مِهرشان سر اند بوده، همچون خورشید، روشنگر راه این حقیر پویانماییو در انتها، دست استادان بزرگوارم را که در هنر 

 .آورم میکرنش فرود 
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 مقدمه مترجم

های گوناگون تبدیل ای در راستای انتقال مفاهیم و پیامصنعت پویانمایی در دوران معاصر به یکی از قدرتمندترین ابزارهای چندرسانه -عرصة هنر

بیشماری در ارتباط با شبکة  هایهای فنی و هنری گوناگون، علوم و مهارتمندی این رشته از تخصصبه همان نسبت، و نیز به سبب بهره. استشده

های های داستانی، تیزرهای تبلیغاتی و موشن گرافیک، بازیهای بلند و کوتاه و مجموعهتولید و عرضة محصوالت زیرمجموعة پویانمایی، از جمله فیلم

از جمله . ل گرفته و رو به گسترش استهایی چون ویدئو آرت شکهای ویژه و بصری و حتی عرصههای مجازی، جلوهها و رسانهسایتای، وبرایانه

اوت است، که دربرگیرندة تمامی اصول و بندی و لیدهندة ساختار بصری و زیباشناسی تصویر و حرکت در آثار پویانمایی، مبحث ترکیبهای شکلبنیان

کتاب . ها است، نورپردازی، رنگ و دیگر زمینههادهندة تصویر، از جمله فضا، پرسپکتیو، قواعد دوربین، حرکت شخصیتمبانی چیدمان عناصر تشکیل

اوت در پویانمایی بوده و نویسندة آن حاصل تجربیات ارزشمند خویش را از المللی در زمینة لیحاضر، که برگردان فارسی یکی از برترین متون بین

مراحل متعددی چون ترجمه، ویراستاری علمی،  است، پس از طیفعالیت هنری در استودیوهای معتبری چون والت دیزنی، گرد آورده و نگاشته

 ویژه دانشجویان و هنرجویان این رشته تهیه و تنظیم شدهمندان به هنر پویانمایی، بهبازنویسی به زبانی علمی و در عین حال قابل فهم برای همة عالقه

امید . وان منبعی قابل اعتناء و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار گیردتواند به عنهای اخیر، میو با توجه به فقدان متنی مشابه به زبان فارسی در سال

ایده است کتاب حاضر در راستای هدف نخستین مترجمان خود، که همانا ارتقاء دانش بصری هنرمندان پویانمایی سرزمین هنرپرور ایران است، مفید ف

 .واقع شود
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 مقدمه

، درخت بیرون پنجره اتاقتان، سنجاب روی اید نشستهکه روی آن  ای صندلیشما، من، . داستانی دارد هر چیزی نقطة آغازین این کتاب آن است که    

 .و اشیاء، بر دیگران تأثیرگذار هستند ها مکانمردم،  همةاز  ها داستان همةگردوی داخل دهان سنجاب؛ هر چیزی داستانی دارد و  درخت،

؛ اّما دهد میکه داستان فیلم را شکل  هاست شخصیتمیان  های واکنشو  ها کنشبه نظر برسد که برخی از گونه این، ممکن است پویانماییدر     

را به عقب  ها آن توانند می، کنند می، لمسش روند میدر آن راه . ارتباط متقابل دارند کنند میپیوسته با دنیایی که در آن زندگی  طور بهیز ن ها شخصیت

به بهترین شکل برای آنکه این کار . آورد میپدید  اوتن، چیزهایی هستند که یک طرّاح لیآن دنیا و این داستا. برگردانند و یا به زمان پیش رو بکشانند

 فرد منحصربهو پرسپکتیو  بندی ترکیب، دارای داستان خود است، باید جان بیاز جاندار و یا  اعمهر چیزی،  ازآنجا کهبدانیم  انجام شود، مهم است که

 تر عمیق، یک استدالل هرروی هب. دهند میما را در این کتاب تشکیل  مأموریت، کنند میکه به ما در این امر کمک  سازوکارهایی. خود را داشته باشد

 .وجود دارد؛ یک استدالل داستانی

کوچک به همراه تعدادی محدود از کارکنان، به  فناین حرفه، از شکل یک . دچار تحوّل شده است پویانمایی انداز حرفة چشماخیر، ساختار و  دهةدر    

، بعدی سهو یا  دوبعدی های فیلمبلند و کوتاه و چه  های فیلم، چه در پویانماییاز تهیّه کنندگان تولیدات  شمار بی ای عّدهیک صنعت جهانی شامل 

 .تبدیل شده است

. با دیگران به اشتراک بگذارند آنالین صورت بهشخصی خود را ساخته و  فیلم پویانمایی هایشان خانهدر  توانند میکودکان و نوجوانان، اکنون     

اثری که تاکنون . شوند میو تولید  متحرّک سازیاحی شده و در جایی بسیار دورتر از آن سرزمین، در جایی طرّتلویزیونی و سینمایی  های پویانمایی

، اکنون مستقیماً در محیط رایانه و با شد میاحی مداد و کاغذ طرّ وسیلة بهبسیار موشکافانه و ظریف با دست و  ای شیوهتوسط یک شخص و به 

گاهی اوقات، . شود می، خلق کنند نمییکدیگر را از نزدیک مالقات  گاه هیچکه با یکدیگر همکاری نموده، اما  انرمندهناز از تعداد زیادی  گیری بهره

 های نمونهدر تمامی وجوه این عرصه و . شوند میهنرمندان در عرض تنها چند روز یا چند هفته و در یک مکان از شرکتی به شرکت دیگر منتقل 

آن و هنرمندان جوان و رو به رشد،  ها آن، امکان ارتباط سازنده و استاد و شاگردی میان وجود بااین. اند حضورداشتهقدیمی آن، هنرمندانی باتجربه 

عصر حاضر، این صنعت، فقدان ارتباط استاد و شاگردی در  برانگیز تحسین توسعةبا وجود رشد و . در گذشته وجود داشت، از میان رفته است چنانکه

 .مایه تأسّف است

 


