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 چگونه فیلم بسازیم؟ مراحل ساخت فیلم چیست؟

فیلم موفق ،  . براي این که ساخته شود و در نهایت بر پرده ظاهر شود باید مراحل مختلف و مشخصی را طی کند فیلمهر 
 .  ا به خوبی و توسط عوامل و دست اندرکاران توانا و حرفه اي پشت سر بگذاردفیلمی است که این مراحل ر

  :  این مراحل را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد

  پیش تولید
مهم ترین کاري که در این مرحله انجام می شود ، انتخاب .  درواقع در این مرحله ، جرقه ساخت یک فیلم زده می شود

و انتخاب همه عوامل و دست اندکارانی که قرار  بازیگر، انتخاب  کارگردان، انتخاب   )سناریو(فیلمنامه انتخاب . است
  : در این مرحله دو عامل ، بیشترین اهمیت را دارند.  است براي تولید این فیلم خاص همکاري کنند

  

   ) سناریو (فیلمنامه  
  تهیه کننده 

  تولید

در این مرحله همه عوامل حضور دارند و به ترتیب .  مراحل مختلف به فیلم برگرداندن فیلم نامه را مرحله تولید گویند
وجود دارد و در مراکز سینمایی معتبر و کامال حرفه اي ،  ماسینتقسیم کار ویژه اي در .  وظایف خود را عملی می کنند

  :  مرحله تولید شامل موارد زیر است .حتی کوچک ترین کارها نیز تخصصی شده اند
  کارگردانی 
  تدارکات 
  ريفیلم بردا 
  نورپردازي 
 صدابرداري و صداگذاري 
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 بازیگري 

  هاي ویژه سینمایی جلوه 
  موسیقی فیلم 
 مونتاژ /تدوین  

 

  پس از تولید
پس از اینکه ساخت فیلم به پایان رسید و فیلم آماده نمایش شد ، تهیه کننده باید براي پخش و نمایش آن و یا به 

  . اصطالح براي عرضه فیلم دست به کار شود
  پخش فیلم 
  نمایش فیلم 

 

یف و تخصص ها به خوبی از هم تفکیک شده اند ولی در مجموع همگی براي همان طور که گفته شد اکنون در سینما وظا
  :  تولید یک فیلم با هم همکاري می کنند که این مجموعه را

  

 کادر و عوامل تولید فیلم 
  

 .می نامیم
  

   ( Film Crew ) عوامل تولید فیلم کادر و

.  را تشکیل می دهند فیلمعواملی که در زیر از آنها نام برده شده است ، مهم ترین اشخاصی هستند که کادر تولید یک 
خش شود و آن مسئولیت به یک شخص واحد سپرده ممکن است برخی از این مسئولیت ها بین اعضاي دیگر گروه پ

نشود و نیز ممکن است در فیلمی عوامل دیگري براي ارتقاء کیفیت فیلم ، به خدمت گرفته شوند که نامشان در زیر 
  . نیامده باشد و آن به این علت است که بودن آنها در کادر تولید یک فیلم جزو الزامات نیست

  

    (Production)    گروه تهیه و تولید
 

 (Producer)  تهیه کننده

   فیلمنامهن یک تهیه کننده بعد از آنکه پروژه ساخته شد. می تواند یک فرد یا یک شرکت فیلم سازي باشد تهیه کننده
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فت ، ابتدا سرمایه الزم جهت ساخت آن فیلم را فراهم می کند ، سپس عوامل و کادر گروه تهیه و تولید را را به دست گر 
، در استخدام  کارگرداناو پس از تعیین . که قرار است مستقیما با خود او همکاري کنند ، انتخاب کرده و به کار می گیرد

تهیه کننده پس از تعیین عوامل ، بودجه فیلم .  عوامل دیگر تولید فیلم به ویژه بازیگران ، با کارگردان مشارکت می کند
مصارف بخش هاي مختلف تولید فیلم ،  را در اختیار شخصی به نام مدیر تولید می گذارد ، تا زیر نظر او ، بودجه را در

 .  خرج کند

 

 (Production Assistant - PA)   دستیار تهیه کننده

در مکان هاي واقعی ، رفع مشکالت دست  فیلم برداريدستیار تهیه کننده معموال مسئول ایجاد هماهنگی در هنگام 
 .  یلم سازي و کمک به تهیه کننده در امور مالی و هنري استاندرکاران ف

 

 (Production Manager)  مدیر تولید

.  او از ریز جزئیات کار خبر دارد.  او کسی است که بودجه را در اختیار می گیرد تا با اقتصادي ترین شیوه آن را خرج کند
اري یا اجاره تجهیزات و امکانان و حتی بخش حمل و نقل و او مسئول نظارت بر استخدام بازیگران ، تعیین محل ، خرید

  .است ، تا بتواند کم هزینه ترین و در عین حال بهترین راه را براي به خدمت گرفتن آنها ، به کار گیرد.  . .سفارش غذا و 

 

  مجري طرح

شروع ساخت هر فیلم ، برنامه  پیش از. او کسی است که بر اجراي برنامه و کیفیت کارهاي انجام شده ، نظارت می کند
زمان بندي شده اي تهیه می شود که عوامل و دست اندرکاران ، باید تالش کنند تا طبق آن عمل کنند ، تا هم فیلم به موقع 

در صورت بروز مشکالتی که برنامه را مختل کند ، مجري طرح باید سریعا برنامه . آماده شود و هم سرمایه به هدر نرود
  .سب با شرایط جدید فراهم کندجدیدي متنا

 

 (Set Decorator)مدیر تدارکات 

 ، آشپز و صحنهاو کسی است که چندین نفر را به عنوان گروه تدارکات ، شامل راننده ، کارگر براي کار در جلو و پشت 

او .  را در اختیار می گیرد تا تحت نظارت او ، به عوامل و دست اندرکاران تولید فیلم ، خدمات الزم را ارائه دهند ...
  . یل مورد نیازشان را تهیه می کندهمچنین براي بخش هاي مختلف تولید ، ابزار و وسا
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 گروه نویسندگان

 

  نویسنده طرح

معموال کسی که طرح فیلم نامه را می دهد ، خودش نیز فیلم نامه . او کسی است که ایده اصلی فیلم نامه متعلق به اوست
صورت نام او به عنوان را می نویسد ، اما گاهی به دالیلی نوشتن فیلم نامه به شخص دیگري سپرده می شود ، در این 

 .   نویسنده طرح ، در عنوان بندي ذکر می شود

 

 ) ( screenwriter  یا)  scenarist(   یا سناریست سفیلمنامه نوی

    او کسی است که فیلم نامه اي کامل را ، یا بر اساس طرحی از خودش و یا بر اساس طرحی که به او داده شده است ، 
 .  می نویسد

 

 باز نویسی کننده

ردان یا تهیه کننده ، تغییراتی در آن داده او کسی است که فیلم نامه اصلی ، به او سپرده می شود ، تا بر طبق نظر کارگ
 . شود و فیلم نامه مطلوب و نهایی آماده شود

  
 گروه کارگردانی

 

 ( Director )  کارگردان

همه فعالیت ها و همه مراحل .  کارگردان شخصی است که مسئولیت ساختار بصري و بیان هنري فیلم را بر عهده دارد
با وجود آنکه معموال ، به نظر می رسد همه گروه هاي فیلم سازي به طور مستقل و .  شود تولید فیلم زیر نظر او انجام می

یا گروه بازیگران زیر نظر  مدیر فیلم برداريزیر نظر یک فرد فعالیت می کنند ، براي مثال گروه فیلم برداري زیر نظر 
 . ان انجام شودبازي گردان ، اما در نهایت ، هدایت همه آنها باید زیر نظر شخص کارگرد

 

 ( Assistant Director – AD )   دستیار کارگردان

 در انجام کارهایش یاري می کند و برخی از وظایف او را انجام می دهد ، از جمله ، برنامه ریزي  کسی که کارگردان را
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فیلم برداري ، نظم دادن به امور حمل و نقل ، هماهنگی با گروه هاي مختلف و فراخواندن افراد مورد نیاز به مکان فیلم 
بودجه و انجام هر کار دیگري که کارگردان بر عهده او  برداري ، حفظ نظم و آرامش در سر صحنه فیلم برداري ، کنترل

گاه در فیلمی به وجود بیش از یک دستیار احتیاج می شود و حضور دستیار دوم یا سوم هم الزم می شود ، به .  بگذارد
 . ویژه در پروژه هاي بزرگ

 

  برنامه ریز

رند و برخی دیگر نیز این مسئولیت را به یک فرد برخی کارگردان ها برنامه ریزي را به یکی از دستیاران خود می سپا
  ساخت فیلم ، پروژه اي است که برنامه ریزي در آن بسیار مهم و حیاتی است . مشخص به عنوان برنامه ریز می سپارند

م ، بدون برنامه ریزي پروژه فیل) به ویژه هر چه پروژه بزرگ تر باشد نیاز به برنامه ریز ، بیشتر احساس می شود ( 
برنامه ریز موظف است با توجه به شرایط ، برنامه . سازي به خوبی و به موقع پیش نمی رود و سرمایه را نیز هدر می دهد

کاري گروه هاي مختلف را تعیین کند ، با آنها هماهنگی هاي الزم را صورت دهد و براي آنکه آنها در موقع لزوم و به 
 . نجام دهدموقع سر کار حاضر شوند کارهاي الزم را ا

 

 ( Continuity Person ) یا  Script Supervisor )(  منشی صحنه

ت ، گفت او مسئول است که از تعداد و طول زمان هر برداش. کسی که اطالعات خاص هر نما را ثبت و نگه داري می کند
و گوهاي هر صحنه ، موقعیت شخصیت ها در سر صحنه و مسیر حرکتشان ، محل و موقعیت وسایل موجود در صحنه ، 

یادداشت بردارد ، تا اطمینان حاصل شود که در نماهاي بعدي همه چیز در سر ... محل استقرار دوربین و حرکت آن و 
  .ها ، همچنین براي تدوین گر هم مفید هستند این گزارش ها و یادداشت. جاي درست خود قرار دارند

 

 

 ( Casting )گروه بازیگري یا بازیگران 

 

 مسئول انتخاب بازیگران

مسئولیت انتخاب بازیگران را ، یا تهیه کننده و کارگردان با مشارکت همدیگر انجام می دهند و یا از فردي می خواهند 
  .کندکه زیر نظر آنها ، بازیگران مناسب را انتخاب 
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  گردانـبازی

     او کسی است که مسئولیت بازیگران را بر عهده دارد ، نقششان را به آنها تفهیم می کند و نقششان را با آنها تمرین 
برخی از کارگردان ها این کار را خودشان . می کند و سر انجام ، آنها را براي بازي نهایی جلوي دوربین آماده می کند

       ما امروزه در فیلم سازي حرفه اي ، معموال از شخصی که خود اشراف کامل به عرصه بازیگري داردانجام می دهند ، ا

، استفاده می شود ، تا این مسئولیت را به عهده گیرند و به نوعی بازیگران را کارگردانی ) حتی گاهی از بازیگران مطرح  (
  . کنند

 

 (Actor & Actress)  هنرپیشه / بازیگر

بازیگر زیرنظر کارگردان و با هدایت او . کند نامه را بازى مى هاى فیلم کسى است که نقش یکى از شخصیت سینمابازیگر 
،  باید بازیگر در آن نقش بازى کند اى را که پردازى و صحنه لباس پوشیدن، چهره ٔکارگردان، نحوه. کند نقش را ایفا مى
  .کند تعیین مى

 یى داشته باشد، تا بتواند شیوه، باید با ابزارهاى فنى سینما نیز آشنا بازیگر سینما عالوه بر داشتن دانش و استعداد بازیگري

  .دهد بازى خود را با آنها هماهنگ کند و نقش خود را به بهترین وجهى ارائه

 

 بازیگران اصلی

  .بازیگرانی که نقش هاي مهم فیلم را بر عهده دارند ، به ویژه نقش هاي اول و دوم

 

  بازیگران نقش جزئی

جمله همراه است و همین آن را از نقش سیاهی لشگر که کلمه اي به  نقش کوچکی در فیلم که معموال با ذکر یک یا دو
 . زبان نمی آورد و معموال جزئی از جمعیت است ، متمایز می کند

 

 سیاهی لشگر

این . بازیگري که براي حضور در جمع ، یا حضور تصادفی در صحنه اي ، بی آنکه حرفی به زبان آورد ، استخدام می شود
 .وزمزدي دستمزد می گیرند و بر خالف بازیگران نقش جزئی ، نامشان در عنوان بندي ذکر نمی شودبازیگران به صورت ر
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 گروه صحنه و لباس
 

 (Production Designer)مدیر صحنه 

او کسی است که بر تمام مراحل آماده شدن صحنه و لباس ها نظارت می کند و اطالعات الزم را در اختیار دست اندرکاران 
 .ها ، قرار می دهداین بخش 

 

 (Set Designer)  طراح صحنه

او همچنین .  کسی که مسئولیت طراحی و خلق فضاي کلی صحنه اي که قرار است فیلم برداري شود ، به عهده اوست
  .مسئول طرح نقشه ها و تعیین ویژگی هاي هر دکور و مسئول تزئین صحنه و انتخاب لوازم صحنه است

 

 (Set Decorator)  ور یا دکوراتورطراح دکور یا سازنده دک

   او با توجه به آنچه طراح صحنه .  در فیلم هایی که به دکور نیاز دارند ، فردي به نام طراح دکور ، به کار گرفته می شود
می خواهد و ویژگی هایی که او در اختیارش می گذارد ، دکور را طراحی کرده ، تصاویري با زوایاي مختلف از طرح مورد 

  .ر خود ، تهیه می کند و حتی در فیلم هایی با دکورهاي عظیم ، ماکتی از دکورها تهیه می کند و ارائه می دهدنظ

 

 (Costume Designer)  طراح لباس

او کسی است که با توجه به نوع فیلم و ویژگی هاي آن ، لباس هایی را طراحی می کند و الگوي آنها را در اختیار دوزندگان 
 .  ی دهد ، تا این لباس ها را متناسب با ویژگی هاي فیزیکی هر یک از بازیگران تهیه کنندلباس قرار م

  

ü  هر یک از این عوامل که در این بخش از آن ها نام برده شد ، دستیاران و همکارانی دارند که نام بردن از آنها
  .ضروري نیست

  

 (Hair and Make-up ) گروه چهره پردازي

 

 (Make-up Artist)   یا طراح گریمطراح چهره پردازي 

  او کسی است که با توجه به نقش و ویژگی هاي آن و نیز با توجه به بازیگري که قرار است آن نقش را ایفا کند ، طرحی از 
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او .  می سپرد چهره پردازاو یا طرحش را خودش بر روي بازیگر پیاده می کند و یا آن را به . چهره بازیگر تهیه می کند
 .  نین بر کار چهره پردازان ، آرایش گر ها و مو آراها نظارت می کندهمچ

 

 چهره پرداز یا گریمور

      کرده و براي بازي آماده  گریم او کسی است که مطابق با طرحی که طراح چهره پرداز ارائه داده ، بازیگر را اصطالحاً
  .هم گفته می شود گریموربه چهره پرداز ، . می کند

 

 ( Hairdresser )  مو آرا

او کسی است که تنها مسئول موي بازیگر است و بر طبق آنچه طراح چهره پردازي در نظر دارد ، موي بازیگر را کوتاه 
 .کرده ، به سرش موي مصنوعی اظافه کرده و یا موي خود بازیگر را حالت می دهد

  
 گروه فیلم برداري

 

 ( Director of Photography )  مدیر فیلم برداري
 

او کسی است که مسئول طراحی و به تصویر کشیدن فضاي فیلم بر اساس خواسته هاي کارگردان و ویژگی هاي فیلم نامه 
.  است.  . .او گروهی را به عنوان گروه فیلم برداري تشکیل می دهد که شامل فیلم بردار ، نورپرداز و چند دستیار و . است

   ها و نوع نورپردازي تصمیم می گیرد و دستورات الزم را به فیلم بردار و نورپرداز او به همراه کارگردان درباره نوع نما
حتی در برخی موارد ، مدیران فیلم برداري بزرگ جهان ، به دلیل شناخت کامل .  می دهد و بر کار آنها نظارت دقیق دارد

می کنند و در    هاي فیلم برداري نظارت از مدیوم تصویر و ویژ گی هاي آن ، بر ساخته شدن دکور ها یا انتخاب محل 
ن و دکوپاژ با کارگردان همکاري می کنندطراحی صحنه و لباس نیز دخالت می کنند و همچنین در طراحی میزانس . 

 

 ) Cameraman( یا)  Camera Operator ( فیلم بردار

 در .  قرار گیرد یا از یک فیلم بردار براي انجام این کار استفاده کند دوربینممکن است مدیر فیلم برداري ، خود پشت 
 . این صورت فیلم برداري که پشت دوربین قرار گرفته ، باید مطابق با نظر مدیر فیلم برداري از صحنه ها فیلم برداري کند
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 (Camera Assistant)  دستیار فیلم بردار

او وظیفه تغییر عدسی ، تعویض .  حفظ و نگه داري دوربین و کسب اطمینان از سالم بودن و صحت کار آن استاو مسئول 
او همچنین مسئول به راه انداختن دوربین و قرار . فیلم دان و تغییر فاصله کانونی ، طی فیلم برداري را نیز به عهده دارد

ن دستیار فیلم برداري استفاده شود که معموال در پروژه هاي ممکن است از چندی.  دادن آن در محل تعیین شده است
همچنین ممکن است فردي را به عنوان . بزرگ این کار انجام می شود ، در این صورت این وظایف بین آنها تقسیم می شود

  .نیز استخدام کنند تا حفاظت از دوربین و انجام کارهاي فنی آن را به عهده او بگذارندمتصدي دوربین 

 

 (Gaffer)نورپرداز 

صحنه مشارکت می کند و  نورپردازياو کسی است که در تصمیم گیري کارگردان و مدیر فیلم برداري درباره نوع 
  او براي انجام این کار ممکن . را با ابزار و وسایل الزم ، تامین می کند صحنهسرانجام منطبق با تصمیم گرفته شده نور 

  .، استفاده کند است از یک یا چند دستیار و همچنین برق کار

 

 ( Best boy - Electrical )دستیار نورپرداز 

ابزار نورپردازي در مکان مناسب و همچنین نگه داري از این او متصدي تامین برق مورد نیاز ، مسئول تامین و استقرار 
 . این وظایف ممکن است بین چند نفر تقسیم شود. ابزار است

 

 

 گروه صدا

 ( Sound Designer )    صدا بردار

او فردي مطلع و ماهر است که با علم صدا شناسی و .  او کسی است که در هنگام فیلم برداري ، مسئول ضبط صداست
 او باید بداند که چگونه به بهترین وجهی صدا را در استودیو و خارج از آن .  یزات صدابرداري ، آشنایی کافی داردتجه

او در هماهنگی کامل با فیلم ساز کار می کند و از چندین نفر براي همکاري .  ضبط کند تا صدا شفاف ، دقیق و متوازن باشد
   . استفاده می کند

ü ر صدابردار ، شامل افراد دیگري نیز هست ، براي مثال کسی که میکروفون را با فاصله اي این بخش نیز عالوه ب
  . . .   . مناسب ، باالي سر بازیگران نگه می دارد یا کسی که ابزار صدابرداري را آماده و تنظیم می کند و
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  ( Music Composer )   آهنگ ساز

ممکن است با کارگردان در طول فیلمبرداري کار کند و یا  ،ت فیلم مسئول ساخت موسیقی براي تشدید حس اثر و حال
اینکه بعد از اتمام فیلمبرداري همزمان با تدوین موسیقی را بسازد و یا بعد از اینکه تدوین فیلم نیز تمام شد با توجه به 

 .  نوع تدوین و خواسته ي کارگردان موسیقی فیلم ساخته شود
 

 

  گروه تدوین

 

 ( Film Editor )  تدوین گر

تدوین گر کار خود را با توجه به ویژگی هاي داستان فیلم .  او مسئول گزینش ، زمان بندي و ترتیب نماها در فیلم است
 .  و نوع فیلم نامه و همچنین نحوه طراحی بصري فیلم ساز ، انجام می دهد

 

  دستیار تدوینگر

تمام قطعات فیلم ، کمک به پیوند دادن همگاه صدا و تصویر ،  کسی که با تدوینگر فیلم کار می کند و وظیفه اش ثبت
 . چسباندن تکه هاي فیلم به هم و حفظ و نگه داري از دستگاه هاي تدوین است

 

 (Sound Editor)  تدوین گر صدا

ا متناسب او کسی است که صدا ها را با تصویر همگاه می کند ، جلوه هاي صوتی مورد نیاز را اضافه می کند ، شدت صدا ر
این مسئولیت را گاه ، همان تدوین گر به عهده می گیرد ، اما در فیلم سازي حرفه اي ،   .  . . .با فیلم کم یا زیاد می کند و 

    استفاده از تدوین گر صدا رایج است ، البته الزم به ذکر است که تدوین گر صدا تحت نظارت تدوین گر اصلی ، کار 
  . می نامند نیز و میکس صداگذاريا این مسئولیت ر.  می کند

 

 ( Special Effects Supervisor )  متخصص جلوه هاي ویژه

به .  دهد متخصص فنی و هنرمندي است بسیار چیره دست و اغلب فوق العاده خالق که جلوه هاي خاص فیلم را انجام می
   . . . .  و  اختراع موجودات تخیلی -اصابت گلوله ها در بدن - طور مثال تمهیداتی چون انفجار ها 

  ) نگ معاصر تا حد اسطوره تحمیل کردفره ررا د که خودش  کینگ کنگ مثل ( 
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  :( Editing ) مونتاژ /  تدوین
  

گزینش : این مرحله شامل .  ، شکل نهایی خود را پیدا می کند فیلم ، است که در آن تولید فیلم، آخرین مرحله  تدوین
ها و سکانس ها پشت سر هم ، مخلوط کردن تمام صداها و تعیین میزان  صحنه،  هانمانماها و اندازه آنها ، ردیف کردن 

  .، است رتصویبلندي آنها و در نهایت در هم آمیختن و همگاه کردن صداي نهایی با 

تدوین گر ،  خالقیتي و هنرشده ، قوانین و اصول فیلم سازي و ذوق  دکوپاژ فیلمنامهاین کارها به وسیله ، استفاده از 
  .انجام می شود

  . هم گفته می شود ادیتو  مونتاژالزم به ذکر است که به این مرحله ، 
  

  اهمیت تدوین
تدوین زمان و مکان را فشرده می کند ، عناصر متفاوت و . با تدوین می توان روایتی را به صورت مداوم و سیال بیان کرد

مورد تاکید قرار می دهد و کنار هم می گذارد و آنها را چنان مرتب می کند که الگوهاي معنایی خاصی ایجاد پراکنده را 
 . کنند

براي مثال ارائه یک رشته نماهاي کوتاه که به سرعت .  دوین در ضمن ، به نوعی واکنش تماشاگران را ، شکل می دهدت
ادثه و انتظار را در تماشاگر ایجاد کند ، در حالی که نماهاي ، می تواند حس هیجان ، ح به یکدیگر برش می خورند
    ، بر عنصر دراماتیک صحنه تاکید دارند و تماشاگر را با شخصیت ها فیلم بیشتر درگیر  طوالنی آرامش بخش هستند

 . می کنند

بودن یا نبودن گفت و گوها ،  براي مثال قابل شنیدن.  شیوه تلفیق صدا و تصویر هم ، تاثیر بسیار مهمی بر تماشاگر دارد
ارائه موسیقی در لحظه اي خاص از فیلم ، باال و پایین شدن حجم صدا ها ، به گوش رسیدن صداي محیط و همه و همه 

  .معناي خاصی می آفرینند و احساسات تماشاگر را به سمتی هدایت می کنند

 

 ( Editor ) تدوین گر 

تدوین گر که  .می باشد ،  ، با توجه به آنچه در باال گفته شد ورت نهایی آنکه مسئول سرهم کردن فیلم به صاست کسی 
تدوین گر است که.  ، نقشی اساسی به عهده دارد در شکست یا موفقیت فیلم ، معموالً شکار هم گفته می شودرِگاه به او ب  
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، در  و همگاه کردن آن با تصویر ، شکل دهی و مرتب کردن نماها و با مرتب کردن و در هم امیختن صداها با گزینش
 . ، اثر بارزي بر جا می گذارد ، شکل و صورت فیلم و در تاکید و تاثیر نماهاي مختلف ، ضرباهنگ تکوین

، متفاوت  ، بسته به میزان کنترلی که فیلم ساز بر محصول نهایی اعمال می کند استقالل و سهم خاص تدوین گر در تدوین
، طرح  برخی از فیلم سازان از قبل.  ، روابط نزدیکی با تدوین گران داشته باشند ن سعی می کنندامروزه فیلم سازا.  است

، به این معنی  ، تا حد زیادي کار تدوین را خودشان انجام می دهند رداريفیلم بتدوین فیلمشان را می ریزند و در مرحله 
مشخص می کنند و نماهاي مختلف با زوایا و فاصله هاي مختلف دوربین از  ، نوع نما را کامالً که براي مثال در هر نما

ترتیب فیلم سازان تعداد انتخاب ها را  به این ،  . . .، که الزم باشد از بین آنها نمایی را انتخاب کرد و  سوژه نمی گیرند
  .، تا شکل نهایی فیلم همان باشد که خودشان در ذهن دارند کاهش می دهند

تدوین از همان مرحله فیلم برداري آغاز می شود ، به این ترتیب که ، تدوین گر ، فیلم هایی را که هر روز گرفته  معموالً
وقتی فیلم برداري .  ، آن تکه فیلم ها را سر هم می کند کارگردانبا مشورت  ، در اختیار می گیرد و) راش ها ( می شود 

خالی از ظرافت ، تنها روند رویدادهاي فیلم را  به پایان رسید ، تدوین گر فیلمی در دست دارد که به صورت خامدستانه و
او با نظر کارگردان ، بهترین برداشت ها را انتخاب .  تدوین گر کار تدوین را با این فیلم آغاز می کند.  تعقیب می کند

براي این نسخه از فیلم که اولین نسخه تدوین شده فیلم ، .  می کند ممی کند و الگوي صداي فیلم را با تصویر همگا
البته این نسخه را نسخه تدوین . ، نامیده می شود ( Rough Cut ) راف کاترسیدن به شکل نهایی آن است ، اصطالحا 

شده فیلم ساز هم می نامند ، چون کم و بیش حاوي دیدگاه فیلم ساز از فیلم است و هنوز چندان مورد مداخله کس 
  .دیگري قرار نگرفته است

با فیلم ساز ، نسخه تدوین اولیه را اصالح و ویرایش می کند ، جلوه هاي اپتیک براي انتقال تدوین گر بعد از مشورت 
، جلوه هاي ویژه را نیز به فیلم می افزاید و در . )  . .براي مثال محو تدریجی ، هم گذاري و ( نماها را به آن اضافه می کند 

قرار گیریشان به دقت مشخص شده و صدا نیز به خوبی با  نهایت نسخه نهایی را که در آن نماها ، طول آنها و ترتیب
  .تصویر همگاه شده است را ، ارائه می دهد

صداي فیلم شامل گفت و گوها ،   .الزم به ذکر است که تدوین گر بر کار مسئول مخلوط کردن صداها ، نظارت می کند
 . موسیقی طبیعی ، جلوه هاي صوتی و موسیقی متن است
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شدن نسخه نهایی فیلم ، آن را به البراتوار می فرستند تا در بخش ظهور و چاپ فیلم ، نسخه اکران فیلم  پس از آماده
به .  الزم به ذکر است که در این مرحله امکان ایجاد تغییر ، توسط کارگردان یا تدوین گر وجود دارد.  چاپ و آماده شود

 . ماشاگران می توان ، تغییراتی در آن ایجاد کردویژه بعد از نمایش خصوصی فیلم و با توجه به واکنش ت

امروزه با پیشرفت هایی که در عرصه تکنولوژي ویدئو و کامپیوتر رخ داده ، کار تدوین گر ، انعطاف ، سرعت ، دقت و 
   .سهولت بیشتري یافته است

  

  : ( Transition ) ترانزیشن
و ایجاد ارتباط ، به ویژه از صحنه اي به صحنه دیگر  صحنهییر ترانزیشن یا انتقال ، عبارت است از هر تکنیکی که در تغ

باید توجه داشت منظور از ارتباط ، چیزي به جز .  فاده قرار گیرد که معموال معرف تغییر در زمان یا مکان استمورد است
  . خط سیر داستان است ، یعنی برقراري ارتباطی جذاب و بدون ایجاد پرش در ذهن تماشاگر

  

 اهمیت ترانزیشن

که آن دو صحنه را بدون هیچ تمهید اضافه اي به هم  براي انتقال از صحنه اي به صحنه دیگر ، آسان ترین کار آن است
حال اگر در فیلمی بدون توجه به .  وصل کنیم ، اما این کار ممکن است در ذهن تماشاگر اصطالحا پرش ایجاد کند

کارکرد و اثرگذاري آن ، تنها از این روش براي انتقال و اتصال بین صحنه ها استفاده شود ، تماشاگر ممکن است ، از 
پشیمان شود ، زیرا دائما ذهنش دچار پرش می شود و او را از درگیري با ماجراي فیلم باز می دارد و در  فیلمدیدن آن 

   .نتیجه از ادامه تماشاي فیلم منصرف می کند
 

           انتقال صحنه ها یکی از عناصري است که در جذابیت فیلم اثراز طرف دیگر ، استفاده ار تمهیدات مختلف براي 
الزم است بدانید که ترانزیشن یکی از مسائل بسیار مهم براي داوران و منتقدان سینمایی است ، زیرا .  می گذارد

 . ي فیلم ساز داردهنرترانزیشن کار ساده اي نبوده و احتیاج فراوانی به تجربه و ذوق 

 

 انواع ترانزیشن

فیلم سازان ممکن است براي انتقال صحنه ها از روش هاي مختلف و گاه ابداعی خود استفاده کنند ، اما معموال روش هاي 
 . مولی صحنه ها ، متداول و پرکاربرد هستندزیر در کنار اتصال مع
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 ترانزیشن به وسیله نماهاي میانی 

با  نشخصی قصد دارد از تهرا مثالً.  از یک نماي کوتاه میانی و مرتبط استفاده می شود نمادر این حالت براي اتصال دو 
در صحنه اول او را در راه فرودگاه تهران می بینیم و در صحنه دوم ، او درحال صدا کردن یک .  هواپیما به اصفهان برود

ا یک نماي میانی از ، برخاستن یک هواپیما از در این حالت این دو صحنه را ب. تاکسی در نزدیکی فرودگاه اصفهان است
  به عنوان مثالی دیگر در صحنه اول ، یک شخصیت انجام کاري را آغاز می کند ، .  روي زمین به یکدیگر متصل می کنیم

  

  

ي مثال کشیدن یک تابلوي نقاشی و در صحنه دوم می بینیم که تابلوي نقاشی آماده شده است ، این دو نما را با یک نما
  .میانی از ساعتی دیواري که گذشت زمان را نشان می دهد به یکدیگر مرتبط می کنیم

 

 ترانزیشن به وسیله رنگ

می شود که از رنگ یکسان یا  فیلم برداريدر این روش ، انتهاي صحنه اول و ابتداي صحنه دوم ، از اجسام و عناصري 
براي مثال شخصی در یک خیابان در حال حرکت است و یک کیف قرمز به همراه دارد و قرار .  مشابه برخوردار باشند

او بر یک تابلوي نقاشی  پس صحنه اول حرکت این شخص در خیابان و صحنه دوم تمرکز.  است به یک موزه نقاشی برود
براي اتصال این دو صحنه ، در انتهاي صحنه اول . در موزه است) رنگ غالب و اصلی این تابلوي نقاشی قرمز است ( 

دوربین را آنقدر به کیف آن شخص نزدیک می کنند که رنگ قرمز آن کامال در صحنه آشکار باشد و ذهن تماشاگر را 
در دوربین را به تابلوي نقاشی نزدیک می کنند که رنگ قرمز آن کامال به چشم آید و در صحنه دوم نیز آنق.  جلب کند

 . در این حالت اتنصال این دو صحنه به هم ، خوب و جذاب به نظر می سد.  سپس از صحنه دوم فیلم برداري می کنند

ف تاکید شود ، زیرا تماشاگر ممکن البته توجه داشته باشید اگر آن کیف نقش کلیدي ندارد ، نباید بیش از حد بر آن کی
است ، گمان باطل بکند ، مثال تصور کند که شاید این شخص شیء خاصی براي مثال یک اسلحه در کیف دارد و قصد دارد 

  .که تابلوي نقاشی را بدزدد

 

 ترانزیشن به وسیله نور

یک گروه دزد ،   مثالً.  ن انجام می شوددر این روش ، ترانزیشن به وسیله کم و زیاد کردن نور و یا قطع و وصل شدن آ
 براي قطع کردن دزد گیرها ، یکی از اعضاي گروه باید برق جواهر فروشی.  قصد سرقت از یک جواهر فروشی را دارند
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پس دو .  را از کنتور اصلی قطع کند ، سپس در جواهر فروشی اعضاي دیگر گروه ، باز کردن گاوصندوق را آغاز می کنند
یم ، یکی قطع کردن برق در محلی که کنتور قرار دارد و دیگري صحنه اي که دزدها دست به کار بازکردن صحنه دار

صحنه اول را با قطع برق و تاریک شدن صحنه تمام می کنیم و صحنه دوم را با روشن شدن .  یک گاوصندوق می شوند
  .صحنه با موفقیت انجام می شودبه این ترتیب اتصال این دو   .چراغ قوه اي که دست یکی از دزدهاست

  
  

 ترانزیشن به وسیله دیالوگ

براي مثال شخصی در حال تعریف کردن یک .  در این روش با استفاده از دیالوگ دو صحنه را به یکدیگر اتصال می دهند
وگ هاي در این حالت درحالی که او موضوع را تعریف می کند در جاي حساسی از دیال.  ماجرا براي شخص دیگري است

        به یکباره صحنه قطع شده و به داخل همان ماجرا ) » وقتی اون اینو گفت می دونی چی کار کردم ؟« براي مثال ( او 
به عنوان مثال دیگري ، دو شخص مورد بازجویی هم زمان از یک ماجراي .  می رویم و ادامه ماجرا را خودمان می بینیم

در صحنه اول از متهم اول یک .  می خواهد بازجویی آن دو را پشت سر هم نشان دهدواحد قرار گرفته اند و فیلم ساز 
  .سوال پرسیده می شود و در صحنه دوم متهم بعدي به سوال پاسخ می دهد

  
  

  

 : )سناریو(فیلمنامه 
 

  ( ScreenPlay ) فیلم نامه

روي خواهد داد به صورت یک دستور  فیلممتنی است شامل شخصیت ها ، ماجراها و هر آنچه در فیلم نامه یا سناریو ، 
فیلم نامه معموال شامل تمام جزئیات صحنه ، گفت و . یا فیلم نامه نویسان نوشته می شود فیلمنامه نویسالعمل ، که توسط 

 .  گو ، کنش و گاه حتی موقعیت و زاویه دوربین است

 

 سکانس

کند که با  تواند از یک یا چند صحنه تشکیل شود و یک موضوع را دنبال می است که می  مهنا سکانس یک فصل از فیلم
 . شود پایان یافتن آن موضوع سکانس نیز عوض می
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 صحنه

ها  بازي بازیگر در صحنه، دیالوگدر یک صحنه به فضاي حاکم بر آن، .  گویند (Location) را صحنه فیلم برداريمکان 
گردد که ممکن است  صحنه از یک یا چند پالن تشکیل می.  شود گیرد پرداخته می و اتفاقاتی که در آن مکان صورت می

 . داخلی یا خارجی و یا روز یا شب یا ساعاتی دیگر باشد

 

 ، نما یا شات پالن

 . برشی از یک صحنه است ترین واحد یک فیلم است به عبارت دیگر پالن پالن کوچک
 

 مقاطع نوشتن فیلمنامه

                                                        ایده 

                                                               سوژه 

 خالصه طرح 

 سیناپس

    فیلمنامه کامل

        

       شکل فیلمنامه
  : شامل دو بخش است ) سناریو (فیلمنامه هر 

 شناسنامه فیلم نامه 

 متن اصلی 

 

 شناسنامه فیلم نامه 

هر شناسنامه به طور معمول داراي حداقل سه صفحه و . شناسنامه فیلم نامه ، نشان دهنده مشخصات فیلم نامه است
 .حداکثر ده صفحه است

Ø  و تاریخ اتمام آن ذکر می شود فیلمنامه نویسدر صفحه اول ، نام فیلم نامه ، نام . 
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این نام می تواند حقیقی باشد و یا  ، براي فیلم نامه اش انتخاب کند هر فیلم نامه نویسی موظف است ، نامی مناسب
.  را تماشا خواهند کرد نیز توجه داشته باشد فیلمدر نام گذاري بهتر است فیلم نامه نویس به کسانی که .  مجازي

اي فیلم هاي کودکان نوشته می شود ، نام آن ساده باشد تا کودك بتواند آن را درك براي مثال اگر فیلم نامه بر
کند و با آن ارتباط برقرار کند ولی بر عکس اگر فیلم نامه براي فیلمی خاص و با دیدگاه فکري و فلسفی ویژه اي 

خود به تنهایی داراي  و براي قشر خاصی مانند روشن فکران نوشته شده نام آن کمی سنگین باشد ، به نحوي که
 . معانی زیادي باشد

اگر به دالیلی فیلم نامه نویس نمی خواهد نام واقعی خود .  ذکر نام فیلم نامه نویس هم در صفحه اول الزامی است
 . را ذکر کند باید از نام مستعار استفاده کند زیرا خالی گذاشتن محل آن جایز نیست

ده است ، باید در صفحه اول و زیر نام فیلم نامه نویس به صورت عددي ذکر زمانی را که فیلم نامه به پایان رسی
 . اگر پس از آن فیلم نامه بازنویسی شود ، تاریخ بازنویسی به جاي تاریخ قبلی نوشته می شود.  شود

Ø در صفحه دوم فهرست کامل نقش هاي فیلم نامه ذکر می شود.  

موجود در فیلم نامه تهیه کند و همچنین سکانس هایی را که این فیلم نامه نویس باید لیستی از کلیه نقش هاي 
ترتیب نوشتن نقش ها بر اساس تعداد سکانس هایی است که در .  نقش ها در آن حضور خواهند داشت ذکر کند

اگر دو یا چند نقش ، تعداد سکانس هاي برابر داشتند بر اساس اهمیت نقش ها آن .  آن حضور خواهند داشت
 . لیست قرار می دهندها را در 

 

Ø از صفحه سوم به بعد ، خالصه داستان فیلم نامه نوشته می شود . 

براي پی بردن به داستان فیلم نامه و محتواي کلی آن ، فیلم نامه نویس باید خالصه اي از داستان فیلم نامه را 
صه باید دقت زیادي داشت ، در نوشتن این خال. بدون به کار بردن اصطالحات فنی و تا حد ممکن کوتاه بنویسد

زیرا قضاوت اشخاص و کسانی که قیلم نامه را به دستشان می دهیم ، در نظر اول تنها متکی به همین خالصه 
 . داستان است

 

 متن فیلم نامه 

.  براي نوشتن متن اصلی فیلم نامه ، ابتدا فیلم نامه نویس باید داستان مورد نظر را به سکانس هاي مختلف تقسیم کند
 سکانس را افراد مختلف به صورت هاي گوناگون تعبیر و تفسیر می کنند ولی تعریف مصطلح آن در فیلم نامه نویسی بر
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البته این تقسیم بندي باید کمی منعطف باشد تا از زیاد شدن .  اساس مکان هایی است که داستان در آن اتفاق می افتد
زیرا مثال حرکت یک دانش آموز ، براي رفتن از خانه .  جلوگیري شودتعداد سکانس ها و سخت شدن نگارش فیلم نامه 

چندین سکانس شود )  عبور از چند خیابان مختلف( به مدرسه ، ممکن است بر اساس مکان هایی که دانش آموز می رود 
 . ولی در فیلم نامه آن را یک سکانس در نظر می گیریم

 

 مشخصات سکانس 

   ل هر سکانس نوشته می شود ، نکاتی هستند که در حقیقت مانند یک راهنما عمل مشخصات سکانس که در صفحه او
تا کار فیلم برداري را راحت تر ، سریع تر و بدون کمک می کنند  فیلم برداريمی کنند و به گروه سازنده در مرحله 

 . اشتباه انجام دهند

  : نکته است که این نکات عبارت اند از 10مشخصات سکانس شامل 
 

نقش هاي موجود در این ، ) پالن( تعداد نما ، مکان فیلم برداري ، زمان فیلم برداري ،  صحنهوضعیت ، شماره سکانس 
  . مالحظاتو آدرس محل فیلم برداري ، وسایل مورد نیاز ، سکانس 

 

  . زمان و مکان فیلم برداري الزامی است اما باقی موارد تا حدودي اختیاري استذکر شماره سکانس ، وضعیت صحنه ، 
 

خانه اول را به .  یک ردیف ستون افقی یا عمودي چهار خانه به صورت زیر می کشند ، در باالي صفحه مشخصات سکانس
ه جهارم را به مکان فیلم برداري شماره سکانس ، خانه دوم را به وضعیت صحنه ، خانه سوم را به زمان فیلم برداري و خان

  .اختصاص می دهند

 

  مکان فیلم برداري  زمان فیلم برداري  وضعیت صحنه  شماره سکانس
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  شماره سکانس را معموال به دو صورت عددي و حروفی در خانه اول از سمت راست جدول یادداشت : شماره سکانس
 .می کنند

  .ست یا خارجیوضعیت صحنه یا داخلی ا : وضعیت صحنه

 ، داخلی به فضاهایی گویند که سر بسته است و در روز ، نور خورشید نمی تواند وارد آنها شود و یا بسیار کم وارد می شود
 .و براي فیلم برداري از آنها باید از نور مصنوعی استفاده کرد

 . سانی وارد آن می شودخارجی به فضاهایی گفته می شود که سر بسته نیست و در روز ، نور خورشید به آ

با مشخص شدن نوع فضا ، فیلم بردار ، نور پرداز و کارگردان می توانند بفهمند چه ابزار ها و چه تکنیک هایی باید به کار 
 .ببرند

در این قسمت باید مشخص کرد که فیلم برداري در چه زمانی از شبانه روز مثال روز یا شب باید  : زمان فیلم برداري
مانند باال براي فیلم برداري در ساعات مختلف ، فیلم بردار و نورپرداز باید تمهیدات ویژه اي .  ري شودفیلم بردا
 . بیندیشند

در واقع .  الزم است ، فیلم نامه نویس نام محلی را که فیلم برداري باید در آنجا انجام شود ذکر کند : مکان فیلم برداري
 براي صرفه جویی در وقت و هزینه ، سکانس ها را با توجه به محل وقوعشان ذکر نام محل براي این است که ، معموال

فیلم برداري می کنند ، نه بر مبناي توالی آنها ، براي مثال همه سکانس هایی را که قرار است در یک بانک فیلم برداري 
 . شود با هم می گیرند حتی اگر پشت سر هم نباشند

 
 

 مشروح سکانس

سپس براي شرح سکانس به  .بخش هاي کوچکتري که پالن یا نما گفته می شود تقسیم می شود ابتدا هر سکانس به
 :  شرح این نماها پرداخته می شود که شامل موارد زیر است

مثال ابزار موجود در صحنه ، نوع قرار . او باید صحنه اي را که این نما در آن روي می دهد توصیف کند : مشخصات صحنه
  . . .  گرفتن آنها و

فیلم نامه نویس باید اعمالی را که شخصیت هاي فیلم نامه انجام می دهند ، به حرکت هاي کوچکتري  : حرکت بازیگر
 . تقسیم کند و آنها را واضح شرح دهد
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  : افه هاي تصویري

برخی از افه هاي تصویري ، به ویژه آنها که گذر زمان و یا تغییر مکان را نشان می دهند می تواند از سوي فیلم نامه نویس 
 . بیان شود

اید دقیقا ذکر هر گفت و گویی که باید بین شخصیت هاي فیلم نامه رد و بدل شود و نیز تک گویی و نریشن ب : دیالوگ
 . شوند

صداهایی که باید سر صحنه شنیده شوند مانند صداي چکیدن آب و حتی صداي یک پرنده که آواز می خواند باید  : صدا
 . ذکر شود

 . به این ترتیب یک فیلم نامه به شیوه اي استاندارد نوشته می شود و آماده ارائه است

 
 

  ( ScreenWriter - Scenarist ) فیلم نامه نویس
  

گاه یک نفر تمام فیلم نامه را می نویسد ، گاه هم چند نفر .  کسی که مسئول نوشتن تمام یا بخشی از فیلم نامه فیلم است
  .به طور مشترك فیلم نامه را آماده می کنند

خود پیشقدم می شود به نماینده ، ) به دلخواه خود ، فیلم نامه اي نوشته( گاهی فیلم نامه نویس ، با فرستادن فیلم نامه اي 
ولی یک فیلم نامه . و این نماینده آن را به یک تهیه کننده مستقل یا یک شرکت فیلم سازي جهت مالحظه ارائه می کند

نویس با تجربه با یک تهیه کننده در یک جلسه توجیهی مالقات می کند و چند طرح را که قابل تبدیل به فیلم نامه هستند 
گاهی هم تهیه کننده ، . مورد قبول واقع شدن پیشنهادش آن طرح را به فیلم نامه بدل می کند و پس از. پیشنهاد می کند

مورد آخر به ویژه هنگامی رخ می دهد . طرحی براي فیلم دارد و فیلم نامه نویس را براي پروراندن آن استخدام می کند
 ایش نامه را می خرد و از فیلم نامه نویس که تهیه کننده اي که همیشه در جستجوي طرح است ، حقوق یک رمان یا نم

 .می خواهد که از روي آن یک اقتباس سینمایی ارائه دهد
  

 

  مراحل مختلف شکل گیري یک فیلم نامه

ابتدا یک ایده در ذهن خود فیلم نامه نویس یا .  فیلم نامه مراحل مختلفی را از سر می گذراند تا به مرحله نهایی برسد
 پس از شکل گیري این ایده ، نویسنده یک طرح اولیه که حداکثر در یک صفحه خالصه شده .  گیردتهیه کننده شکل می 
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بعد از این مرحله وقتی که طرحش مورد قبول واقع شد و یا به صورت مستقل ، خودش تصمیم گرفت آن .  ارائه می دهد
ه اختصار خالصه اي از ماجرا و روش خود را در این پیش نویس ، نویسنده ب. را عملی کند یک پیش نویس آماده می کند

در پرداختن آن ، شرح می دهد و شخصیت ها ، ماجراهاي اصلی و ویژگی هاي مکان ها را بازگو می کند و نیز کلیاتی از 
در مرحله بعد اگر تهیه کننده یا استودیو و یا حتی خودش از مفاد . تحول درونی شخصیت ها و طرح قصه را باز می گشاید

ن پیش نویس راضی باشند ، در آن صورت او قصه را می نویسد و کل داستان فیلم را تعریف می کند و صحنه هاي ای
در این مرحله دستنویس اول فیلم نامه آماده می گردد که شامل تمام صحنه ها ، شخصیت ها ، .  مختلف را می شکافد

از این لحظه به بعد فیلم نامه به . است کارگردانییگري و گفت و گوها ، ماجراها و نیز راهنمایی هاي کلی در مورد باز
ممکن است در این مرحله ، از فیلم نامه نویس دیگري .  دفعات و با دخالت تهیه کننده و کارگردان دستکاري می شود

  . ب و ایرادهاي کار را برطرف سازددعوت شود تا صحنه هاي خاصی را بازنویسی کند و یا عی
 

وقتی فیلم نامه نهایی به صورت تقطیع شده در آمد ، عالوه بر مواردي که در نسخه اول گفته شد حاوي نکاتی در مورد 
 . ، اما ظرایف کار فیلم برداري را در نهایت کارگردان به کمک مدیر فیلم برداري مشخص می کند استفیلم برداري 

ه نهایی باید عینا به فیلم برگردانده شود ، اما گاه پیش از فیلم برداري هر نما یا سر صحنه و گاهی نیز گرچه فیلم نام
بعد از فیلم برداري ، در مرحله تدوین هم .  فیلم ساز ، به خاطر ویژگی هاي بازیگران تغییراتی در آن پدید می آورد

  .احتماال تغییرات تازه اي در فیلم ایجاد می شود

این کار معموال توسط شخص دیگري  (فیلم آماده شد ، یک فیلم نامه به نام فیلم نامه تداوم تدوینی آماده می کنند  وقتی
در این متن ، تمام . که شرح کاملی از فیلم بر اساس آنچه اکران می شود است)  جز فیلم نامه نویس اصلی انجام می شود
این متن معموال . نماي دیگر ، به همراه تمام گفت و گوها و صداها ذکر می شودنماها ، زاویه دوربین و انتقال از نمایی به 

 . به صورت کتاب و به عنوان فیلم نامه آن فیلم چاپ می شود

 

 ویژگی هاي اصلی یک فیلم نامه خوب 
  

 :  یسیون نامه لمیف مطرح  دیاسات  و سانینو نامه لمیف جمله از ، )William Goldman(   گلدمن امیلیو قول به

  ".  در نوشتن یک فیلم نامه ، مانند هدیه دادن نیت مهم است "

  خوبی از سوي فیلم نامه نویس تماشاگر منتقل شود باید بهو هر آنچه که قرار است به  این به معنی آن است که هدف
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ن در به ویژه در فیلم ترساند: این هدف ممکن است هدف هایی چون .  درك شود و به خوبی نیز به بیننده منتقل شود
در هر .  باشد... هاي ترسناك ، خنداندن به ویژه در فیلم هاي کمدي ، تفکر و تامل در فیلم هاي خاص و غیر متعارف و 

حال این هدف هر چه باشد باید به شیوه اي درست و متعالی ارائه شود و نه با دست گذاشتن بر روي سخیف ترین جنبه 
 . اگر احترام گذاشت و او را به شیوه اي مناسب با فیلم همراه کردباید به تماش.  هاي بشري

یک فیلم نامه نویس همیشه می تواند از الگوهاي موفق و تضمین شده استفاده کند اما هرگز نباید از خالقیت و نو  
ش را در در واقع باید تالش کند تا اگر می تواند تماشاگر. آوري و ارائه نکات و ویژگی هاي جدید پرهیز کند

  .یک تجربه تازه دخیل کند

او باید اطالعات مورد نیاز تماشاگر براي همراهی با . یک فیلم نامه نویس هرگز نباید تماشاگر را فراموش کند 
 مثال یکی از اصول. فیلم را ، در زمان هاي مناسب به او بدهد تا او گیج نشود و به دلیل بی اطالعی قصه را گم نکند

 

کالسیک آن است که شخصیت هاي مهم و اصلی فیلم باید در یک سوم اول فیلم به بیننده به  سیِفیلم نامه نوی  
 گونه اي معرفی شوند و یا در فیلم هاي جنایی نمی توان از دادن اطالعاتی که تماشاگر را براي حل معما کمک 

 .می کند ممانعت کرد
 

یکی از مهم ترین جنبه هاي فیلم نامه نویسی است ، آنقدر مهم که حتی برخی فیلم ها بدون  شخصیت پردازي  
داري تماشاگر با او فیلم نامه را برخورداري از ماجرا و قصه خاصی تنها از طریق شخصیت پردازي و همذات پن

 . پیش می برند

دیالوگ الزم و حیاتی است اما . اول یک رسانه تصویري و بعد یک رسانه صوتی است سینماباید توجه داشت که  
اگر فضاسازي ، بازي ها و فیلم . دیالوگ نویسی حتی کوچکترین احساسات را به تماشاگر گوشزد کرد نباید در

نامه قوي باشد ، تماشاگر به خوبی حس صحنه را درك می کند و دیگر نیازي به دیالوگ هاي کشدار و طوالنی 
نوشت و تا حد ممکن از در واقع با توجه به ماهیت و ویژگی هاي شخصیت ها باید دیالوگ ها را .  نیست

بنابراین می توان سه ویژگی براي . دیالوگهاي موجز و پر عمق استفاده کرد البته منظور ثقیل و سنگین نیست
 .خالصه گفتن ، صحیح گفتن و عدم توضیح واضحات: یک دیالوگ مناسب ذکر کرد 

 

تجربه ثابت نموده ،فیلم نامه هایی که ، فیلم نامه نویس احتیاج چندانی به شناخت کامل تکنیک سینما ندارد ، ولی  
  .فیلم نامه نویسانشان با تکنیک سینما آشنایی کامل دارند موفق ترند
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  ثبت طرح یا فیلمنامه
  

 ؟ چرا باید فیلمنامه خود را ثبت کنیم:  پرسش

در آن .  سینماي ایران محیط غریبی است.  ا ندزددخود ر ) سناریو (فیلمنامه یا  ، براي اینکه کسی طرح خیلی ساده بگویم
تان را  طرح یا فیلمنامه ، آب خوردن تواند به راحتیِ حتی دوست سینماگر شما هم می.  توان اطمینان کرد به هیچ کسی نمی

را در بانک سینما ي خود  ، باید طرح یا فیلمنامه اثرتان هستید به همین خاطر، براي اینکه بتوانید ثابت کنید مالک.  بدزدد
  . ثبت کنید

  

 ؟ ي خود را ثبت کنیم باز هم امکان دارد کسی آن را بدزدد اگر طرح یا فیلمنامه:  پرسش

ي  تان را بدزدد و شما آن را در بانک فیلمنامه اگر کسی طرح یا فیلمنامه.  چیز غیرممکن نیست  در سینماي ایران هیچ
ي  توانید با ارائه ، می اما اگر آن را ثبت کرده باشید.  توانید انجام دهید ي نمی، هیچ کار ي سینما ثبت نکرده باشید خانه

ربط شکایت کنید و جع ذیتان را دزدیده به مرا از شخصی که فیلمنامه .که شبیه به فرم ثبت آن است  رسید ثبت فیلمنامه
   .حق خودتان را بگیرید

  
  

 ؟ نوشته و کاغذي ارائه دهیم ه صورت دستتوانیم ب مان را می آیا طرح یا فیلمنامه:  پرسش

بعد آن را .  تایپ کنید word 97-2003  یا ترجیحاً word 2007 ي خود را در یک فایل باید طرح یا فیلمنامه - خیر
ي شما را فقط به این صورت  ، طرح یا فیلمنامه بانک فیلمنامه.  ضبط کنید (CD) ذخیره کنید و روي یک دیسک فشرده

 . کند دریافت می
  

 ؟ ي سینما کجاست و بانک فیلمنامه در کدام قسمت آن قرار دارد خانه:  پرسش

 23خیابان بهار جنوبی ـ خیابان سمنان ـ پالك :  ي سینما خانه آدرسِ

،  منتهی کتابخانه پایین است و بانک فیلمنامه.  ي سینما قرار دارد ي خانه بانک فیلمنامه در همان قسمتی است که کتابخانه
 . ها دست چپ باالي پله

  

 ؟ براي ثبت فیلمنامه چه مراحلی را باید طی کنیم:  پرسش

v فایل word تان را که روي محتوي طرح یا فیلمنامه cd چون بانک فیلمنامه .  اید باید به همراه داشته باشید ریخته
 ! کند ها را ثبت و به نوعی مهر و موم می به این صورت فیلمنامه
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v یاز براي ثبت اثرتان را باید به شماره حساب جدیدي که براي این کار منظور شده واریز نماییدمبلغ مورد ن  .
 82/74633554، بلکه باید آن را به حساب  واریز کنید 2/2092، نباید این مبلغ را به شماره حساب  بنابراین

 . بان سمنان قرار داردبه نام خانه سینما در بانک ملت شعبه بهار جنوبی پرداخت کنید که نبش خیا

v براي کسانی که تابحال  ام اي از آن را در زیر قرار داده این فرم که نمونه. فرم مخصوص ثبت فیلمنامه را پر کنید ،
باید تاریخ  "تاریخ"، مقابل  ي سمت راست باالي صفحه در گوشه.  اند کمی نامأنوس است ثبت نکرده  فیلمنامه

تان را  نام فیلمنامه "هنام فیلمنام"، در مقابل  بعد.  کنید وارد کنید را ثبت میشمسی روزي که دارید فیلمنامه 
 . "فیلمنامه"یا  "طرح":  بنویسید "قالب فیلمنامه"کاري نداشته باشید و در مقابل  "شماره ثبت"با  .د نویسی می

 :نویسید می "شیوه نگارش"ابل مق. کنید تان را درج می هاي طرح یا فیلمنامه تعداد صفحه "تعداد صفحه"در مقابل 

"cd"  نام آن اثر سینمایی یا  ، جلوي منبع اقتباس تان اقتباس از فیلم یا داستان کوتاه یا رمان است اگر فیلمنامه ،
قسمت بعدي مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است که طرح یا فیلمنامه تا این زمان به آنها . ادبی را درج کنید
  اگر هم به خطا این .  باشید  تان چنین کاري نکرده وارم که پیش از ثبت طرح یا فیلمنامهامید.  عرضه شده است

  

  .  در این قسمت بنویسید، باید نام آنها را  کار را کرده باشید
  .  سه جمله خالصه کنید ، شود که سعی کنید آن را در دو مربوط میي داستان  قسمت بعدي به خالصه

  ! هم قادر به فهم آنها است 60ي هوشی  با بهره یتوضیح ندارند و شخص گونه چها نیاز به هی باقی قسمت
  اي  شده رسید ماشین، ، متصدي مربوطه  ثبت کامل شدهو فرم   ، ، فیش واریز مبلغ مورد نیازcd  ي با ارائه
 .  است "مشخصات ثبت فیلمنامه"دهد که عنوان آن  به شما تحویل می A4 در قطع

به همراه ي ثبت و تاریخ ثبت فیلمنامه  فیلمنامه دارد و در زیر عنوان آن شمارهشبیه به فرم ثبت طرحی   این برگه
  . اند درج شده اطالعات دیگر
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 ؟ هایی باز است بانک فیلمنامه در چه روزها و چه ساعت:  پرسش

هاي دریافتی را  فیلمنامه 30:12تا  30:9، هر روز از ساعت  تعطیالت رسمیها و  ها و جمعه شنبه بانک فیلمنامه به جز پنج
ممکن است االن که این پست را .  تماس بگیرید 77600190قبل از اینکه به آنجا بروید، حتماً با شماره .  کند ثبت می

ره حسابی که باید به آن پول ها از گذاشتن آن روي این وبگاه گذشته باشد و تا آن موقع، دوباره شما ، ماه خوانید می
 . واریز کنید و مقدار مبلغی که باید واریز کنید، تغییر کرده باشد

  

 آیا بانک فیلمنامه وبگاه اختصاصی دارد؟: پرسش

ي فرعی در سایت خانه سینما دارد که متأسفانه به جاي راهنمایی ثبت فیلمنامه، فقط به اعالم  اما یک صفحه - خیر
 . پردازد شده می  هاي ثبت هها و فیلمنام طرح

  

 ؟ ي خود باید چه مبلغی را به حساب خانه سینما واریز کنیم براي ثبت طرح یا فیلمنامه:  پرسش

 : ، و نه هنرجوي مؤسسات سینمایی ، نه دانشجوي هنر است ي سینما است کسی که نه عضو خانه             

  تومان 50٫000:  ان ـ ثبت طرحتوم 10٫000:  ثبت فیلمنامه

، حتی نسبت  ي سینماي ایران ي ثبت اثر براي افراد عادي در بانک فیلمنامه کنید، هزینه همانطور که مالحظه می( 
 )ت تر اس ي نویسندگان آمریکا گران هبه اتحادی

  :ي سینما است ـ کسی که عضو خانه

 تومان 10٫000:  ـ ثبت طرح تومان  6000:  ثبت فیلمنامه

 : نویسان است انون فیلمنامهـ کسی که عضو ک

 تومان 5000:  ـ ثبت طرح  تومان 3000:  ثبت فیلمنامه

 تومان طرح خود را ثبت کنند 15٫000پرداخت  توانند با هاي سینمایی نیز می و هنرجویان مؤسسه هنردانشجویان 

، بهتر  ي خود را ثبت کنید اگر دانشحوي هنر یا هنرجوي یکی از مؤسسات سینمایی هستید و قصد دارید فیلمنامه. 
 ،ي ثبت اثر براي شما گران نشده باشد  تماس بگیرید و مطمئن شوید که هزینه 77600190است ابتدا با شماره 

 . شود ، در آینده معلوم می حاال تا چه حد واقعیت دارد.  خواهند گران کنند ام می چون شنیده
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  تصویرنامه
 . هاي تلویزیونی تصویرنامه چهارچوب اصلی تمام عملیات براي یک برنامه تلویزیونی است براي بیشتر برنامه
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   قالبهاي نوشته تلویزیونی
 

 : توان نوشت تصویرنامه تلویزیونی را به دو صورت می

. هاي یک ستونی سینمایی است  فیلمنامهیک ستونی چهارچوب و خطوط اصلی متن تلویزیونی یک ستونی ، شبیه  .1
تقریبا به عرض صفحه کاغذ نوشته  در یک ستون پهن ،  تمامی جزئیات گفتار بین بازیگران وحرکات آنان ،

باخط خود در حاشیه سمت چپ   ، یادداشتهایش را درباره نماها و برش دادن نماها با یکدیگر کارگردانشود  می
 .  کند صفحه متن منعکس می

. شود  تمام اطالعات جامع و فراگیر متن در دو ستون نوشته می  لویزیونی ،دو ستونی در این متن یا تصویرنامه ت .2
عات مربوط به تصویر و حرکت در سمت و حرکت در سمت راست و کلیه اطال تصویرتمامی اطالعات مربوط به 

 ) گفتار بازیگران ، صداهاي ویژه و غیره (گردد  راست و کلیه اطالعات مربوط به صدا در سمت چپ ثبت می

 

  شود؟ تصویرنامه چه وقت نوشته می
 

ریزیها ، تمرینها و ضبط برنامه  شود و براي کلیه برنامه ه می، متن پیشاپیش آماد تلویزیونهاي تولیدي  براي تمامی برنامه
  .توان در طول تولید برنامه مختصر تغییراتی در آن داد در صورت ضرورت ، می.  رود سند مرجع به شمار می

بنابراین ، این نوع . اند  متکی "در دسترس است  فیلم برداريآنچه هنگام  "هاي مستند به طور قابل توجهی به  برنامه
و  تصویرنامه اصلی و نهایی بعداً.  شوند وار تهیه می یا یک متن اولیه فهرست  ها براساس یک خط راهنماي تولید ، برنامه
  . شود جمع وجورکردن نماها نوشته می  یا به اصطالح ،  تدوینهنگام 

 

  سبک تصویرنامه
 

ارزش آن   ح دادن و بهبود بخشیدن تصویر ،گفتار و موسیقی با توضی .تصویر عامل اصلی است  دربسیاري از موضوعات ،
. شود مهمتر است  آنچه گفته یا نواخته می.  صدا عامل اصلی است  هاي دیگر ، اي از برنامه درمجموعه  .کنند را بیشتر می

 . کند در اینجا تصویر ، صدا را پشتیبانی می

را به چه شکل بسط دهید بستگی دارد به مدت هایتان  اینکه ایده.  سبک نوشتن تصویرنامه بستگی به مخاطبتان دارد
  مردم را  .نه براساس نوشته   نوشته تلویزیونی باید همیشه ساده و روان و براساس گفتار باشد ،.  زمان برنامه و نوع تولید
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هاي بسیار  بد نیست بدانیم که اندیشه ضمناً.  رانید طوري خطاب نکنید که انگار در یک گردهمایی عمومی سخن می

  . هاي کوتاه بهتر است کلمات ساده و جمله.  کند افکار بینندگان را مغشوش و تیره وتار می  پیچیده ،
 

  
  
  

  

  توصیف روشن و ساده مفاهیم
 

تواند پس از آنکه  مخاطب نمی.  شود تر می برقراري رابطه با آن مشکل  به همان نسبت ،  تر باشد ، هرقدر موضوع پیچیده
میزان درك .  ، در ذهن خود به عقب برگردد تامعنی هرنکته را تشخیص دهد و درك کند برنامه را از تلویزیون دید

خواهیم  ممکن است اطالعاتی که می. آنان به تناسب عادي و خودمانی بودن یا پیچیدگی موضوع برنامه متغیر است 
نکته را عنوان کنید و از ارائه  در هر موقعیت فقط یک.  بدهیم به یک مقدمه و در پایان به یک خالصه نیاز داشته باشد

مطالب را .  باز کردن موضوع باید به تدریج و طبق اصول انجام گیرد. اطالعات بسیار در مدت زمان کم خودداري نمایید 
یا بسرعت در یکدیگر   هنگامی که چند موضوع به طور همزمان نشان داده شود ،.  دلیل و بدون ضرورت تکرار نکنید بی

 . مخاطب دچار سردرگمی خواهد شد  برش بخورد ،

   
  

 

  فنون نوشتن تصویرنامه تلویزیونی
 

در یک برنامه زنده ، شاید نیاز به پیش بینی بسیاري از کارهاي . نوشته و متن تلویزیونی باید مفید و قابل اجرا باشد 
د را براي گرفتن تصویر بعدي تا به یک دوربین که خو  نوشتن متن گفتار اضافی ، براي مثال ،.  خاص تولید داشته باشید

ممکن   یا نوار ویدئو ، فیلمهنگام خواندن تفسیر روي تصویرهاي . فرصت کافی براي تغییر مکان بدهید  ،  سازد آماده می
یا ممکن است براي انجام یک .  ر برنامه منظور گردداي د هاي حساب شده وقفه  است ، جهت هماهنگی تصویر با گفتار ،

ها فقط کمی ، جلوتر از  صحنهبهتر است توضیح و توصیف . گفتار طوالنیتري گنجانیده شود  حرکت یا بازي طوالنی ،
 . لنگان تصویر را دنبال نکند  تصویر باشد تا مخاطب با بهت و حیرت دنبال مفهوم نما نگردد و گفتار لنگ
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  انواع نما
  

 ( Shot )  ننما ، شات ، پال

بدون خاموش شدن ، یک  دوربین که در آن ، فیلمنما ، کوچک ترین جزء فیلم است و برابر است با ، هر بخش از 
هر برداشت ممکن است دستخوش  نما را نمی توان دقیقا برابر با برداشت دانست ، زیرا .  برداشت مستمر داشته است

   .تدوین شود و دقیقا آن چیزي نباشد که بر پرده ظاهر می شود
  

 :   کنند نماها را معموال بر اساس موارد زیر دسته بندي می
  

   ) به ویژه شخصیت( فاصله میان دوربین و سوژه 
 

 ( Extreme Long Shot )  نماي خیلی دور

چنین .  ي کلی از مکان رویداد ماجرا به دست دهدتصویرمی شود و  برداري فیلمنمایی که از فاصله خیلی دور از سوژه 
  . نمایی معموال به عنوان نماي معرف به کار می رود

 

  ( Long Shot )  نماي عمومینماي دور ، 
در این حالت عالوه بر سوژه ، شخصیت ها و بخشی از محیطی که .  نمایی که از فاصله اي دور ، سوژه را نشان می دهد

این نما نگاهی کلی به موضوع دارد و موقعیت سوژه را در آن   . سوژه در آن قرار دارد ، نیز در این نما دیده می شود
در واقع نماي دور بیش از نماي نزدیک و متوسط ، درباره رابطه سوژه با محیط به ما اطالعات   .ی دهدمحیط و فضا نشان م

از این نما بسیار در شروع سکانس ها به ویژه سکانس آغازین استفاده می شود ، به عنوان آخرین نماي فیلم .  می دهد
  . هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

  

 ( Medium Long Shot ) اي نیمه دورنماي دور متوسط ، نم

   این نما ، گستردگی نماي دور را ندارد اما ، موضوع را کامل نشان .  نمایی در حد فاصل میان نماي دور و نماي متوسط
   .می دهد

 

  Medium Shot ) ( نماي متوسط

  و یا قامت آنها را به طور کامل در نمایی بین نماي دور و نماي نزدیک که شخص یا چند شخص را از مچ یا زانو به باال 
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این نما بیشتر براي نمایش روابط میان دو یا چند شخصیت و در عین حال ، ارائه اطالعات .  حالت نشسته نشان می دهد
  .کافی براي درگیر کردن تماشاگر مورد استفاده قرار می گیرد

  

 ( Medium Close-Up )  نماي نزدیک متوسط ، نماي نیمه نزدیک

  . یی در حد فاصل میان نماي متوسط و نماي نزدیک که از سینه تا باالي شخصیت را نشان می دهدنما
  

 ( Close – Up ) نماي درشت ، نماي نزدیک

در این نما ، صورت .  نمایی که در آن چنین به نظر می رسد که دوربین به فاصله بسیار نزدیکی از سوژه رسیده است
براي رساندن احساسات ، واکنش ها و حاالت  کلوزآپنماي .  چیزي ، پرده را پر می کندشخصیت ، یا نماي درشتی از 

روحی شخصیت به تماشاگر بسیار موثر است و بین تماشاگر و شخصیت درگیري احساسی زیادي خلق می کند و بیننده 
  . را وا می دارد تا فقط روي شخصیت و نه چیز دیگري تمرکز کند

  

یا بخش هایی از اشیا ، براي جلب توجه تماشاگر به اطالعات و جزئیات مهم ، خلق هیجان در اثر  نماهاي نزدیک از اشیا
  .کاربرد آن شیء خاص ، و ارائه ارزش نمادین به آن ، انجام می شود

 

 ( Extreme Close-Up )  نماي خیلی نزدیک ، نماي خیلی درشت

می شود ، که در این صورت فقط جزئی از آن دیده می شود یا  نمایی که از فاصله خیلی نزدیک به سوژه ، فیلم برداري
چنین نمایی اگر از بازیگري فیلم برداري شود ، فقط بخشی از چهره براي .  بخشی از آن بسیار بزرگ به نظر می آید
  . نمونه چشم یا دهان او را نشان می دهد

  

ü  نیز وجود دارد که حالتی بینابینی دارند ، از جمله می توان نماهاي باال نماهاي اصلی هستند ، در این زمینه نماهاي دیگري
 : به نماهاي زیر اشاره کرد

 ( Full Shot )  قاب کامل ، فول شات

در این حالت فرق سر او حدودا مماس با خط باالیی قاب و کف .  نماي دوري که تمام هیکل شخصیت را نمایش می دهد
  . پاي او مماس با خط پایینی قاب است
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 ( Knee Shot )  اي از زانونم

  . نماي متوسط از یک یا دو شخصیت که معموال از زانو به باال را شامل می شود
 

 ( Tight Shot )  نماي بسته

چنین نماهایی .  نمایی که در آن شخصیت ها در فضاي قاب محصور شده و فضاي بیرونی کمی در آن به چشم می خورد
  . ذات پنداري بیشتري ایجاد می کند هم ا کم می کند و حس فاصله میان تماشاگر و شخصیت ها ر

  
  

 ( Detail Shot )  نماي حاوي جزئیات

این نما درشت تر و حاوي جزئیات بیشتري .  نمایی که جسمی کوچک یا جزئی از آن را یا بدن شخصی را نشان می دهد
  . است) کلوزآپ (از نماي درشت 

 
  زاویه دوربین با سوژه

 

 ( Low – Angle Shot )    نماي سرباال

.  نمایی که از زیر سطح مستقیم دید چشم و در حالی که انگار دوربین از پایین به سوژه می نگرد ، فیلم برداري شود
مسلط ، عظیم و حتی ) شخصیت ، شیء و سوژه ( چنین نماهایی بر خالف نماي سرپایین موجب می شوند که موضوع 

این نماها معموال سعی می کنند که پس زمینه را حذف کنند و یا به حداقل ممکن تقلیل  در.  تهدید کننده به نظر برسد
همچنین حرکت شخصیت هایی که از این زاویه از .  دهند و شخصیت مورد نظر را بر زمینه آسمان یا سقف نشان دهند

  . یک خطر حس می کندآنها فیلم برداري می شود ، شتابدار به نظر می آید و بیننده خود را در مواجه با 
  

 ( Extreme Low- Angle Shot )  نماي خیلی سر باال

از این نما به ویژه .  نمایی که کامال از زیر شخصیت گرفته شده و به نظر می رسد که شخصیت بر دوربین خیمه زده است
  . براي نشان دادن ساختمان هاي بلند و هراسناك استفاده می شود

 

 ( High Angle Shot )  نماي سر پایین

  .  در این حالت دوربین رو به پایین به سوژه نگاه می کند.  نمایی که از باالي سر سوژه و رو به پایین فیلم برداري می شود
  

facebook.com/Payam۱Avar

www.takbook.com

www.takbook.com



An  E-Book  By  Payam Avar 

                  

                www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

33 

  

      این نما ، ارتفاع و ظاهر شخصیت ها را تغییر می دهد و حرکت آنها را کند جلوه می دهد ، به این دلیل چنین نمایی 
براي مثال نماي سرپایین از شخصیتی که در بیابانی سرگردان .  ورد نظر را آسیب پذیر نشان دهدمی تواند ، شخصیت م

  . است
  

 ( Extreme High-Angle Shot )  نماي خیلی سرپایین

در چنین تصاویري .  فیلم برداري می شود... ، که معموال با بازو ، برج ، هلیکوپتر و) عمودي( نمایی از باالي سر سوژه 
 . ت ها نمود چندانی ندارند و فقط تصویري کلی از عرصه یا چشم انداز ماجرا به دست می آیدشخصی

  

 ( Overhead Shot )  نماي از باالي سر

این نما براي نشان دادن اسارت .  نمایی که درست از باالي سر شخصیت یا از فضاي باالي وقوع رخداد گرفته می شود
  . و اغتشاش حاکم بر صحنه موثر استشخصیت در محیطی کوچک یا سردرگمی 

 

 ( Aerial Shot )  نماي هوایی

نماي هوایی هنگامی مورد .  نمایی که از هوا و با کمک تجهیزات متصل به هلیکوپتر ، هواپیما ، بالن و غیره گرفته می شود
ماجرا به طور همه جانبه الزم استفاده قرار می گیرد که امکان استفاده از جرثقیل ممکن نیست و یا زمانی که نمایش محل 

  . گرفتن نماي هوایی بسیار مشکل است اما جزء نماهاي بسیار جذاب و تاثیرگذار است.  است
 

 ( Bird's – Eye View )  چشم پرنده) دید( نماي 

معموال با جرثقیل  این نما .د ، فیلم برداري می شو نمایی که از دوربینی که در فاصله اي دور ، از باال به پایین نگاه می کند
چنین نمایی از این زاویه و با این فاصله ، بر شخصیت ها و اماکن خاصی تاکید ندارد ، .  یا هلیکوپتر ، فیلم برداري می شود

  .بلکه تنها دیدي کلی و اطالعاتی عمومی به تماشاگر می دهد

  

 ( Dutch Angle )  زاویه کج

، به نظر می رسد شخصیت ها و اشیا تا حدي کج شده اند و از زاویه معمولی نمایی که در آن ، در تصویر حاصل بر پرده 
یا یا توهم شخصیتی ، براي ایجاد حس بی تعادلی و نا امنی ؤاز این نماها براي نشان دادن ر.  عمودي منحرف شده اند

  . نی باشندهمچنین این نماها ، می توانند معرف بروز حوادث ، خشونت یا هواي طوفا.  استفاده می شود
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 ( Three – Quarter Shot )  نماي سه رخ

درصد سوژه را ضبط کند و به آن حس و حالی واقعی تر از تصویر از زاویه  75قرار دادن دوربین در زاویه و موقعیتی که 
  .کامال رو به رو بدهد

  

  حرکت دوربین یا سوژه یا هر دو
  

 ( Traveling Shot )  نماي تراولینگ

دوربین روي زمین ، با استفاده از پایه اي چرخ دار ، یا روي ریل حرکت می کند و ماجرا را تعقیب می کند ، یا در این نما 
   .تماشاگر را با خود به جایی می کشاند

  

 ( Crane Shot ) ماي جرثقیلی ، نماي کرینن

در اینگونه . ، فیلم برداري می شودنمایی که از باالي جرثقیل و معموال همراه با حرکت دوربین ، به واسطه حرکت کرین 
نماها ، می توان شخصیت را در حرکتش به سوي باالي پله ها همراهی کرد ، با شخصیتی در فاصله هاي دور همگام شد ، 

  . . .   .  باالي سر جمعیتی چرخ زد و روي شخص خاصی تمرکز کرد ، ارتفاع گرفت و ارتفاع را کم کرد و
 

 ( Follow Shot )  نماي تعقیبی

ضبط چنین حرکتی یا به مدد . نمایی که طی آن چنین به نظر می رسد که دوربین در تعقیب سوژه در حرکت است 
تراولینگ امکان پذیر است که طی آن دوربین فیلمبرداري ، واقعا سوژه را تعقیب می کند یا به مدد عدسی زوم انجام 

از عدسی زوم ، وضوح اشیا ء محیط و نسبت سوژه به محیط  در صورت استفاده.  پذیر است که دوربین بی حرکت است
  . دستخوش تغییر می شود

 

 ( Hand – Held Shot )  نماي روي دست

نمایی که با دوربین سبک قابل حمل و گاه با کمک بندهاي متصل به بدن که به فیلم بردار امکان حرکت می دهد ، فیلم 
اگر نما هاي .  یلم هاي مستند و گزارش هاي خبري تلوزیونی به کار می آیندچنین نماهایی معموال در ف. برداري می شود 

روي دست ، بدون ابزاي مانند استدي کم فیلم برداري شود ، تکان دارد و می لرزد و گاه به عمد در فیلم هاي داستانی 
   .استفاده می شود ، تا به آن حس و حال مستند ببخشد

 

facebook.com/Payam۱Avar

www.takbook.com

www.takbook.com



An  E-Book  By  Payam Avar 

                  

                www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

35 

  

 ( Over-The – Shoulder Shot )  نماي از روي شانه

این .  نمایی که از روي شانه بازیگر فیلم برداري شود و معموال پشت سر ، گردن و شانه او ممکن است در قاب دیده شود
نما معموال در گفت و گوها و براي نشان دادن واکنش شنونده به کار می رود ، دوربین دائما چهره دو طرف گفت و گو را 

   .متوجه واکنش هاي هر دو نفر شودنشان می دهد تا تماشاگر 
 

 ( Pan Shot ) نما با چرخش افقی

این حرکت دوربین معموال به دالیل .  حول محور ثابتی می چرخد نمایی که در آن ، دوربین به طور افقی به چپ یا راست ،
 :  زیر انجام می شود

 . تصویري کلی از محل صحنه به تماشاگر بدهد .1

 . راي خاصی جلب کند و در عین حال ، او را از روابط اجزاي صحنه آگاه کندتوجه تماشاگر را به ماج .2

 . حرکت شخصیت یا وسیله نقلیه اي را در چشم انداز وسیع افقی تعقیب کند .3

 . دیدي کلی از آنچه شخصیت می بیند ، ارائه کند .4

 

 ( Reaction Pan )  حرکت افقی واکنشی

این تکنیک براي نشان دادن تضاد .  ر نسبت به کنش آن شخصحرکت افقی از کنش شخصی به واکنش شخصی دیگ
  . میان دو نما استفاده می شود و حس خنده داري خلق می کند

 

 ( Tilt Shot )  نما با چرخش عمودي

   چنین نمایی .  نمایی که طی آن دوربین ، در موقعیتی ثابت ، حول محور عمودي ، حرکتی رو به باال یا پایین انجام دهد
همچنین ، این نما .  تواند معرف دیدگاه ذهنی شخصیتی باشد که مکانی را از باال به پایین و یا برعکس برانداز می کندمی 

   .می تواند حرکت موضوع را براي تماشاگر تعقیب کند و او را از محیط آگاه تر سازد
 

 ( Arc Shot )  نماي قوسی

از این نما می توان براي ایجاد حالتی .  را دور موضوع می پیماید نمایی که طی آن دوربین دایره اي کامل یا ناکامل
   .سرگیجه آور استفاده کرد
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  ( Point - Of – View Shot ) نماي نقطه نظر

نمایی ذهنی که صحنه اي را عینا از دید و نقطه نظر یک شخصیت نشان می دهد ، بر چشم انداز او تاکید می کند و ما را به 
در فیلم ها معموال چنین نمایی با نماهاي عینی ، که نمایشگر همان شخصیت در صحنه اي است تلفیق .  جاي او می گذارد

این نوع نماها به ویژه در فیلم هاي پلیسی و ترسناك حس تعلیق فیلم را افزایش می دهد ، چون به این ترتیب .  می شود
  . تماشاگر هم به نوعی جزئی از شخصیت می شود

 

 ( Pull – Back Shot ) نماي عقب کشی

هدف از این عقب کشیدن ، بزرگ کردن میدان دید و ارائه اطالعات .  هر نمایی که با عقب کشیدن از سوژه همراه باشد
   .بیشتر ، نمایش شخصیت یا شیئ دیگري و یا نشان دادن بخش بزرگ تري از محل است

  

 Head – On , Tail – Away Shot )  ( نماي رو به دوربین و پشت به دوربین

نمایی از چیزي که به طور مستقیم رو به دوربین حرکت کند و آنقدر جلو می آید ، که تمام قاب را پر کند و سپس به 
براي  این تکنیک معموالً.  تدریج در جهت مخالف از دوربین فاصله می گیرد ، تا دوباره در حد کانونی شدن قرار گیرد

 . مکان به کار می رودنشان دادن گذشت زمان یا تغییر 

 

  تعداد شخصیت ها

این نما تعریف خاصی ندارد و به تعداد شخصیت هایی که در نما حضور دارند بستگی دارد ، براي مثال نماي یک نفره ، 
  . . .   . نماي دو نفره ، یا نماي گروهی و

  

 (Director) :کارگردان
  

او کسی است که ساخت فیلم را بر . دارد فیلمکسی است که بیشترین مسئولیت را در قبال تصویر و صداي  کارگردان
  .ر نهفته در فیلم و شکل نهایی اثر از اوستعهده دارد و معموال فک

در سال هاي آغازین تاریخ فیلم سازي ، نقش کارگردان به اندازه اي که بعدها مهم و تاثیرگزار شد ، نبود ، زیرا ساختار 
  و توسعه فیلم سازي ، حضور شخصی که بر کل  سینمابا گسترش . فیلم ها بسیار ساده و به دور از هر گونه پیچیدگی بود
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 فیلم نظارت داشته باشد و آن را از جهت فنی و هنري رهبري کند ، بیشتر احساس شد و به این ترتیب کارگردان به

 خود را در فیلم ها اعمال  خالقیتو  دیدگاهشد ، کسی که فکر ، چهره اي شاخص و فردي مهم در عرصه فیلم سازي بدل 

چنین آزادي عملی می توانست به دستاوردهاي ارزشمندي در فیلم سازي و پیشرفت هنر سینما منتهی شود ، .  می کرد
کما اینکه پیش از اوج قدرت گیري استودیوها این گونه بود و بسیاري از تمهیداتی که امروزه به طور گسترده در فیلم ها 

  دیوید وارك گریفیثمی بینیم در همان سال هاي نخستین به کار گرفته شده اند ، و در آثار فیلم سازان بزرگی چون 

David Wark Grifith ) (  
استودیویی ، میان سردمداران استودیوها و فیلم سازان منازعه اي دامنه دار بین پول و هنر به وجود در دوران اوج نظام 

از طرفی استودیوها تنها خواهان تولید انبوه فیلم هاي پر فروش بودند و براي تکنیک ها و تجربه شیوه هاي جدید .  آمد
 استعداد می خواستند تا حد ممکن استقالل و آزادي عمل ارزشی قائل نبودند و از طرف دیگر کارگردانان خوش ذوق و با

در این میان برخی از فیلم سازان با هوشمندي این محدودیت ها را کنار . داشته باشند تا اثرشان را غناي بیشتري ببخشند
   .  (Alfred Hichcock ) آلفرد هیچکاكمی زدند و فیلم هاي خود را می ساختند مانند 

لیم این محدودیت ها شدند و برخی حاضر نشدند به این محدودیت ها تن دهند ، آنها تا حد ممکن برخی سرانجام تس
  ارسن ولزمقاومت کردند ولی در نهایت یا زیر بار این فشارها از پا در آمدند ، در این میان به فیلم سازان بزرگی چون 

Orson Wells)   (  اریک فن اشتروهایمو ( Erich Von Stroheim) می توان اشاره کرد  . 

در این دوران ، استودیوها کنترل بسیاري بر کار فیلم سازها اعمال می کردند و در واقع کارگردان به یکی از افراد دست 
نظام . اندر کار تولید فیلم بدل شده بود که انتظارات دیگران را بر آورده می کرد و در تدوین نهاپی فیلم اختیاري نداشت

قدرت گیري ستاره ها نیز ابعاد تازه اي به این مسئله بخشید به گونه اي که انگار وظیفه اول فیلم ساز ، ستاره سازي و 
  .خلق فرصتی براي ابراز وجود ستاره هاست

   از سوي منتقدان و تحلیل گران فرانسوي ، تمایل  1950در دهه  ( Auteur Theory ) لفؤتئوري مبا مطرح شدن 

لف معرفی شدند که در کارهاي خود ؤی فیلم ها و فیلم سازان مطرح شد ، و فیلم سازانی به نام متازه اي براي بازشناس
دیویی را تحمل می کردند ، دیدگاه شخصی وکردند و در عین حال که نظام است شخصیت و خصوصیات خاصی را ابراز می

  .  خود را هم بروز می دادند
،  لفرد هیچکاكآ،  (Nicholas Ray ) نیکالس ري،  (Howard Hawks) هاوارد هاکس به ویژه فیلم سازانی چون ، 

    . و برخی دیگر اعتبار وسیعی کردند ارسن ولز
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نقد مبتنی بر تئوري مولف در برخورد استودیوها با فیلم سازان موثر بود اما از آن هم مهم تر ، فروپاشی نظام استودیویی 
  .   .  . .از میزان تماشاگر فیلم ها کاسته شد ، هزینه تولید فیلم باال رفت و  تلویزیونبا ورود .  بود هالیوودبه ویژه در 

با فروپاشی استودیو هاي قدیمی و ظهور کمپانی ها و موسسات . استودیوها مانند سابق وجود نداشتدیگر ادامه کار براي 
قدرت . سازان استقالل بیشتري پیدا کردندهم افول کرد و به این ترتیب فیلم  نظام ستاره سازيجدید فیلم سازي ، 

گیري دوباره کارگردان ها روز به روز فزونی یافت ، به ویژه ورود استعدادهاي جدید با ایده هاي نو و درخشان در دو 
، این قدرت گیري را وارد ابعاد تازه اي کرد تا جایی که کارگردان را به بزرگ ترین مسئول شکل  1970و  1960دهه 

  .یلم و مسئول موفقیت یا ناکامی آن بدل ساختنهایی ف

 

اما در سال هاي اخیر ، بار دیگر شاهد قدرت گرفتن تهیه کننده ها و اعمال نفوذ آنها هستیم ، ولی کماکان نام فیلم سازها 
 .به اندازه ستاره فیلم ها درخشان و در موفقیت فیلم اثرگذار است

 

  (Director) کارگردان و کارگردانی
 

شامل ، برنامه ریزي ساخت فیلم ، نظارت بر ساخت آن ، ارائه دستورالعمل به بازیگران و  کارگردانیطور خالصه ، به 
ه کلیه دست اندرکاران فنی تولید و ارائه تصویري هنري و فنی به فیلم از خالل امور این چنینی و مشابه آن است ، ک

  .توسط فردي به نام کارگردان صورت می گیرد

و دانش خود را به کار  هنرباشد ، بینش ،  دوربینپشت  در بهترین شرایط ، کارگردان است که باید قدرتمندترین فرد
البته او باید فیلمی بسازد که مخاطب .  گیرد و از ابتدا تا انتهاي تولید فیلم ، کنترل همه امور را در دست داشته باشد

  .داشته باشد ، چون به هر حال هزینه هاي تولید و پخش باید جبران شود

) را نوشته باشد فیلمنامهحتی ممکن است خودش (فیلم برگرداندن در اختیار دارد کارگردان گاه خودش ، فکري براي به 
ا کارگردان باید ، از همان ابتد.  و گاه طرف قرار داد تهیه کننده اي قرار می گیرد که می خواهد فیلم نامه اي را فیلم کند

او باید در تماس همیشگی با .  بدهد برقرار کند و در نهایی کردن فیلم نامه هم نظر فیلمنامه نویسهمکاري نزدیکی با 
همچنین او با بازیگران ارتباط دارد .  تهیه کننده باشد و اطمینان حاصل کند که آیا در چارچوب بودجه پیش می روند یا نه

درست از نقش ها به آنها کمک می کند ، با طراح صحنه و لباس همفکري می کند و تصمیم  شخصیت پردازيو در ارائه 
  ،  فیلم بردارياو در تهیه برنامه .  )در داخل یا خارج استودیو ( ها در کجا باید فیلم برداري شوند  صحنهمی گیرد کدام 
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او بر کل فیلم برداري نظارت دارد و زاویه هر نما ، نوع حرکت و   . نیز نقش دارد  )استوري برد ( تهیه فیلم نامه مصور 
  تدوین نیز زیر نظر او .  عیین می کند و در نوع نورپردازي صحنه با مدیر فیلم برداري همفکري می کندفاصله ها را ت

نیز  تصویرانجام می گیرد ، موسیقی متن با موافقت او تهیه و ضبط می شود و در آخرین مرحله یعنی همگاه سازي صدا و 
 . نقش تعیین کننده اي دارد

این همه وظایف و مسئولیت را کارگردان به تنهایی انجام نمی دهد بلکه او یک گروه دارد که شامل دستیاران ، منشی 
 .یند فیلم سازي را هدایت و نظارت می کندآوه خود بلکه کل فراما در نهایت اوست ، که نه تنها گر.  است.  . .صحنه و 

 آنچه در باال گفته شد بخشی از مسئولیت هاي کارگردانی است ، اما معموال سه وظیفه مهم کارگردان که نقش اصلی در 

 

ز به ذوق هنري ساختار فیلم و هویت سمعی و بصري آن دارد و عالوه بر تکنیک و همراهی با عوامل سایر بخش ها ، نیا
 :هم دارد به قرار زیر است 

   میزانسن 
  دکوپاژ 
  عوامل کارگردانی 

  

 : (Assistant Director or AD)دستیار کارگردان 

  

او باید به کلیه کارها و تخصص ها آنقدر .  در کلیه امور کار به کارگردان کمک می کند کارگردانکسی است که در کنار 
کار متوقف نشود و اگر عمالً توانایی اجرایی ندارد باید عالوه بر  ، تسلط داشته باشد که اگر کارگردان به عللی حاضر نبود

بینش چگونگی مراحل مختلف پروژه را در حد اظهار نظر صحیح با اوقاتی خوش و عکس العمل  ، درك و ، فهم مدیریت
  . خندان بداند

 طراح شخصیت

کار  فیلمنامهکارگردان بعد از دریافت و تصویب .  و نقاشی متحرك با طرح و طراحی شروع می شود انیمیشنکار اجرایی 
طراح کاراکتر باید تسلط کافی به طراحی آناتومی انسان و حیوان و .  خود را با پیدا کردن طراح کاراکتر شروع می کند

  م که بسیار حساس است خلق و طرح شخصیت هاي داستان است و براي معرفی و اولین قد.  نوآوري آن ها داشته باشد
  

facebook.com/Payam۱Avar

www.takbook.com

www.takbook.com



An  E-Book  By  Payam Avar 

                  

                www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

40 

  

        مدل شیت تهیه می شود و کاراکترها را از جهات و زوایاي مختلف طراحی فیلمشناخت بهتر و بیشتر کاراکترهاي 
 .  می کنند

  

 (Storyboard)   برد طراح استوري

، داستان مصور اجرایی توسط طراح دیگر که متخصص به  بعد از طراحی کاراکترها و انتخاب آن ها زیر نظر کارگردان
، با رعایت خط به خط فیلمنامه روي  ها حنهصاست شروع می شود و پالن ها و  پرسپکتیو، طراحی و  کلیه امور فیلم

 ، مسیر حرکات با  ، اتفاقات ، مکان ها ، جاي کاراکترها کاغذهاي کادربندي شدة مخصوص طراحی و نقاشی می شود
 . کادر به کادر در داستان مصور دیده خواهد شد، زمان بندي تقریبی داستان 

  

 طراح کلیدها

هاي آن حرکت می گویند که طراح با در دست داشتن استوري برد و دستور و زمان ابتدا و انتهاي هر حرکتی را کلید
خود طراحی می کند و زمان حرکت با نمودار حرکتی در   )صحنه ( کلیدها را در کادر و مکان) اکسپوزه شیت(حرکت 

  . کنار کلیدها یادداشت می شود
 

 برنامه ریزي

ا دان اکثر اوقات برنامه و تاریخ برداشت ها را مشخص می کند و برنامه ها را روزبه روز تعقیب می کند و بردستیار کارگ
و فیلمبرداري مشخص   همچنین باید برگه هایی به عنوان برنامه روزانه کار تدارکات.  برنامه ي کلی تولید مقایسه می کند

  . آمد و حضور بازیگران و دیگر عوامل فیلمبرداري را کنترل کند زمان رفت و,  کند
 

 وظایف دیگر

ثل صدا زدن بازیگران یا ایجاد م( ن به صحنه فیلمبرداري از وظایف دیگر دستیار کارگردان می توان به بررسی و نظم داد
تمرین کردن با بازیگران قبل از شوع برداشت ها و کارگردانی قسمت هایی اضافه بر ,  ) سکوت در صحنه فیلمبرداري

 . فیلم یا برنامه تلویزیونی اشاره کرد

ه عنوان مثال در کشورهایی مانند انگلیس و ب.  وظایف دستیار کارگردان در کشورهاي مختلف می تواند متفاوت باشد
نکته جالب دیگر اینکه .  استرالیا سالمت و تنظیم بیمه عوامل فیلمبرداري و بازگران نیز به عهده دستیار کارگردان است

  ي به مدیر تهیه کنندگان یا تهیه کننده رو ردان پس از کسب تجربه کافی معموالًدر کشورهایی از این قبیل دستیار کارگ
  

facebook.com/Payam۱Avar

www.takbook.com

www.takbook.com



An  E-Book  By  Payam Avar 

                  

                www.AhwazPayam.blogfa.com 

 

41 

  

وظایفی مانند یادداشت برداري .  دستیار کارگردانی در تئاتر هم تفاوت هاي عمده اي می تواند داشته باشد . می آورند
کرداگردانان  بسیاري از.  شود در هنگام تمرینات بازیگران تا کارگردانی مستقیم بازیگران بر روي صحنه شامل آن می

 . ز می کنندآغا یدانردستیار کارگ اتئاتر کار خود را ب

  

 دستیاران کارگردان

وظایف کلی که در باال ذکر شد را دارد و همچنین   : (First Assistant Director or 1st AD)  دستیار اول کارگردان
دتسار اول کارگردان و مدیر تدارکات و تولید از باالترین عوامل تکنیکی در .  نظارت و بر دستیار دوم کارگردان دارد

 . حسوب می شوندتولید فیلم م
 

برگه هاي برنامه روزانه را از روي برنامه تولید به   : (Second Assistant Director or 2AD)  دستیار دوم کارگردان
 ارتباط  او همچنین به عنوان مدیر پشت صحنه عمل می کند مانند.  تهیه می کند همراه هماهنگ کننده یا مدیر تولید

.  سوده می کندآ هماهنگی بازیگران براي گریم و لباس که دستیار اول را از این وظایف ,  برقرار کردن با بازیگران
دستیاران کارآموز و دیگر عوامل اضافی پشت کار ,  دستیار سوم کارگردانی,  همچنین بر دستیار دوم کارگردانی دوم

 . نظارت دارد

هنگامی که حجم کار باال است   : (Second Second Assistant Director or 22AD)  دستیار دستیار دوم کارگردان
و یا کار در یک تولید بزرگ صورت می گیرد دستیاري براي رسیدگی بر اموري دستیار اول و دوم کارگردان فرصت 

به عنوان مثال هنگامی که تعداد بازیگران زیاد است و براي کمک به مدیر .  رسیدگی به آن را ندارند تعیین می شود
 . ان ایفاي نقش می کندرگتولید لیست بازی هرسیدگی ب پشت صحنه و

با دستیار اول روي صحنه کار می کند و یا با   : (Third Assistant Director or 3rd AD)  دستیار سوم کارگردان
ند و او صحنه هاي شلوغ را برنامه ریزي می ک.  گریم به صحنه همراهی می کند با بازیگران از اتاق پروف و  دستیار دوم

 . در واقع خط مشخصی میان دستیار دوم و سوم کارگردانی وجود ندارد.  بر بعضی از دستیاران تهیه کننده نظارت دارد

کمکی براي دستیاران کارگردان محسوب می شود و   : (Additional Assistant Director)  دستیار اضافی کارگردان
 . ه به او سپرده می شود ایفاي نقش کندمی تواند در بسیاري از وظایف دستیار کارگدان ک
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  :)  Continuity Personیا   Script Supervisor( منشی صحنه
  او مسئول است که از تعداد و طول زمان هر برداشت ، .  کسی که اطالعات خاص هر نما را ثبت و نگه داري می کند

  هر صحنه ، موقعیت شخصیت ها در سر صحنه و مسیر حرکتشان ، محل و موقعیت وسایل موجود در  گفت و گوهاي
  

یادداشت بردارد ، تا اطمینان حاصل شود که در نماهاي بعدي همه   . . .  صحنه ، محل استقرار دوربین و حرکت آن و
  . چنین براي تدوین گر هم مفید هستنداین گزارش ها و یادداشت ها ، هم.  چیز در سر جاي درست خود قرار دارند

  

؛  تداوم در صحنه از نظر تماشاگر.  وظایف اصلی منشی صحنه محسوب می شود  جزء صحنه حفظ تداوم در  راکورد و
 کارگردانبنابراین منشی صحنه به عنوان حافظه  .  ، می بایست مورد توجه قرار گیرد نماها پیوستگی الزم بین  احساس

 
 

حفظ راکوردها نیز در تعداد و نوع متفاوت خواهد  ، دارد که البته به فراخور تنوع ساختاريرا نوع تداوم  12وظیفه حفظ 
  .بود

 

 (Continuity Of Story of Theme )  تداوم در داستان  -1

  ( Subject  Continuity Of ) تداوم در موضوع  -2

  ( Continuity Of Thought ) تداوم در فکر و اندیشه  -3

  ( Continuity Of Interest ) تداوم درتوجه و عالقه مندي  -4

  ( Time  Continuity Of) تداوم در زمان  -5

  ( Mood Continuity Of) حس و حال   تداوم در  -6

  ( Bulid-up Continuity Of ) تداوم در رسیدن اوج داستان  -7

  ( Suspense Continuity Of) تداوم در تعلیق و هیجان  -8

  ( Continuity Of Lighting) نورپردازيتداوم در   -9

  ( Character Continuity Of) تداوم در شخصیت  -10

  ( Continuity Of Location & Background) تداوم در مکان و پس زمینه  -11

   ( Action Continuity Of) تداوم در عمل  -12
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می بایست پبش زمینه اي از کار سایر عوامل تولید داشته باشد ، منشی صحنه  بنابراین براي حفظ هر چه بیشتر تداوم

زیرا از دست رفتن راکوردها ممکن است بیننده را دچار اغتشاش ذهنی نماید و در نتیحه از عالقه اش نسبت به برنامه 
  . بکاهد

است  )سناریو(فیلمنامه ک او تفکی اولین وظیفه   . منشی صحنه فردي است که از مرحله پیش تولید ، همراه کارگردان است
  .  ولیت دیگر او نظارت بر تهیه شدن وسایل تهیه می باشد و در واقع نوعی آرشیو بندي کار استو مسئ

   .تولید در دست اوست سابقه کارِ

 
 

  :  ( Producer ) تهیه کننده
  

      تولید و پخش فیلمم ترین کسی است که وارد چرخه او اولین و مه.  مالی و تشکیالتی است نقش تهیه کننده عمدتاً

مراحل او از اولین مراحل برنامه ریزي تا تمامی .  می شود و همچنین آخرین کسی است که از این چرخه خارج می شود
فیلمنامه او کسی است که به شیوه هاي مختلف به یک .  ، پخش و تبلیغات حضور دارد و آن را سرپرستی می کند تولید

پس از آنکه فیلم نامه مورد تائید او قرار گرفت پروژه .  دست می یابد و تصمیم نهایی را در مورد آن می گیرد )سناریو(
  . فیلم سازي را آغاز می کند

 : وظایف زیر را بر عهده دارددر واقع تهیه کننده در مرحله پیش تولید 

عواملی مانند مدیر .  ، در گروه تهیه فیلم مشارکت کنند انتخاب و استخدام عواملی که در نظر دارد با خود او .1
البته او می تواند خودش برخی از این سمت ها را   ..  . تولید ، مدیر تدارکات ، مجري طرح ، منشی ، حسابدار و

  .دنیز در عین حال داشته باش

یا حتی ستارگان فیلم ، .  . .و  کارگردانانتخاب و استخدام عواملی که در تولید فیلم نقش خواهند داشت مانند   .2
 . ر سرمایه گذاري اطمینان بخش سازندبه گونه اي که مجموعه را از نظ

اکنون .  مین مالی فیلم می کندأوقتی فیلم نامه شکل نهایی خود را پیدا کرد ، تهیه کننده شروع به برنامه ریزي ت .3
 ، فیلمنامه نویسهزینه حق انحصار و اقتباس ، دستمزد  ( تهیه کننده باید بودجه اي موسوم به هزینه هاي نقدي

مه و ، بی تدوینو  فیلم برداريمراحل   هزینه هاي عوامل فنی ،( و هزینه هاي غیر نقدي )  کارگردان و بازیگران
   . مجموع هزینه هاي نقدي و غیر نقدي را هزینه نگاتیو می گویند.  را فراهم کند)  تبلیغات
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       این کار با توجه به بودجه انجام .  تهیه کننده باید یک برنامه روزانه براي فیلم برداري و تدوین تنظیم کند .4
 ، موضع یا بازیگران یکسان دارند پشت سر هم فیلم برداري می شوند و  صحنهتمامی نماهایی که  مثالً.  می گیرد

  

در واقع .  ل مسائل پیش بینی نشده ممکن است این برنامه با تغییراتی در حین تولید مواجه شودبه دلی البته معموالً
  .تهیه کننده و افرادش با در نظر گرفتن چنین احتماالتی برنامه اي چند هفته اي یا چند ماهه تنظیم می کنند

ظف است که پروژه را با توجه ؤ، تهیه کننده م یدبعد از اتمام مراحل پیش تولید و یا به عبارتی تدارکات و آغاز مرحله تول
در حین فیلم برداري و تدوین ، تهیه کننده معموال به صورت یک رابط بین نویسنده یا کارگردان .  به فیلم نامه پیش ببرد

  .و شرکت تامین کننده بودجه فیلم انجام وظیفه می کند
 

ن هم ، تهیه کننده اغلب سازماندهی تبلیغ و بازاریابی براي پس از تمام شدن همه مراحل ساخت فیلم و آماده شدن آ
در صورت شرکت فیلم در جشنواره ها و .  ، پخش و نمایش و برگشت هزینه هاي تولید فیلم را برعهده دارد فیلم

 . ، برنامه ریزي و ترتیب دادن امور به عهده اوست) ارجی چه داخلی و چه خ( فستیوال هاي سینمایی هم 

  : تهیه کننده به صورت هاي زیر جلب یک پروژه فیلم سازي می شود
او پروژه هاي فیلم سازي را پیدا می کند و می کوشد تا موافقت شرکت هاي . تهیه کننده ممکن است مستقل باشد .1

 . را براي تامین مالی و مشارکت در پروژه جلب کند پخش فیلمتولید یا 

در این حالت .  کار کند) حقیقی یا حقوقی( تهیه کننده ممکن است براي یک استودیو یا یک شرکت فیلم سازي  .2
 . کار او طرح دادن براي فیلم است و همچنین قبول پروژه اي که به او می سپارند

تهیه کننده ممکن است از سوي یک استودیو یا یک شرکت فیلم سازي استخدام شود تا پروژه اي را که آنها مد   .3
 . نظر دارند را به دست بگیرد و آن را سامان دهد

 

       ر سرشت هنري فیلم هم دخالت می دهد و تاثیري قاطع در کیفیت نهایی محصول بر جا گاه تهیه کننده ، خود را د
  حاصل در واقع  در واقع برخی از تهیه کنندگان چنان بر فیلم هایی که تولید می کنند، مسلط هستند که فیلمِ.  می نهد

  
کی از این تهیه کنندگان بود که عالوه بر ی ( Irving Thalberg ) ایروینگ تالبرگ  . اثري از آنان است تا کارگردان

تالبرگ به اندازه اي در حرفه  . باالیی هم برخوردار بودقدرتی که بر فیلمش اعمال می کرد، از دانش هنري و فیلم سازي 
  خود موفق بود که آکادمی علوم و هنرها در آمریکا ، جایزه اي به نام تالبرگ را جزو جوایز خود دارد و به چهره هاي 
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 . شاخص فیلم سازي اهدا می کند

، برخی کارگردانان در پی آن بودند و هستند که  به خاطر قدرتی که تهیه کنندگان از آن برخوردار بودند و هستند
  بالفاصله شرکت فیلم سازي خود را تاسیس کنند و یا حداقل تهیه کننده فیلم هایشان باشند تا به این ترتیب عالوه بر 

  

از این جمله کارگردانان می توان .  همه اعمال قدرت و تصمیم گیري به عهده خودشان باشد  د بیشتر،برخورداري از سو
،  ( Steven Spielberg ) ، استیون اسپیلبرگ ( Alfred Hichcock ) ، آلفرد هیچکاك ( Howard Hawks ) به هاوارد هاکس

  .ه کرداشار.  . .و  ( Francis Ford Coppola ) فرانسیس فورد کوپوال

، سینما شناس و با کفایت هستند  افرادي کاردان  ، معموالً به این ترتیب ، تهیه کنندگان بزرگ و مشهور سینماي جهان
پولدار نیستند و در  آنها لزوماً.  هنري و مالی اشراف کامل دارند  ، ، از جمله جنبه هاي فنی که به تمام جوانب فیلم سازي
 . ، مطلوب و اقتصادي تولید کنند ا با شرایط درستاصل وظیفه دارند یک فیلم ر

 

  

  :  ساختن فیلم کوتاه
  

 :  نیز همین گونه است فیلم کوتاهبه سه قسمت تقسیم می شود که براي  یلمسازي معموالًف

 پس از ساخت  ، ساخت فیلم،  پیش ساخت

 (Pre-Production)  پیش ساخت

 30الی  2در حال حاضر فیلم هاي کوتاه زیادي در دسترس و ساخته شده هستند با این حال وقتی شما   :ساده بگیرید
،  و با بوجه اي محدود می خواهید این کار را انجام دهید یعنی وسایل محدود دقیقه فرصت براي بیان موضوع خود دارید

شما  فیلممهم این است که .  در نتیجه شما می خواهید آن را بطور ساده انجام دهید.  ، همه چیز محدود جلوه هاي محدود
در اینجا ساده فقط منظور ساده نگري در موضوع نیست بلکه .  ساده اما با کیفیت دیده شود نه اینکه ارزان و بدرد نخور

.  بسازید موضوعی را انتخاب کنید که آنرا به سادگی و زیبایی می توانید. است   ساده در هر قسمت از مراحل فیلمسازي
 .  در این قسمت به افراد و مکانهاي مورد نیاز فکر کنید

 فیلمنامهاگر نمی توانید یک .  اگر می خواهید فیلم بسازید در ابتدا نیاز به یک داستان دارید  : داستان خود رابیابید

این جمله قدیمی را به یاد .  براي کار خود بنویسید بهتر است با کسی که می تواند و تجربه اش را دارد همکاري کنید
 :  ه باشیدداشت
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 .یک فیلمنامه خوب را می توان به یک فیلم بد تبدیل کرد اما یک فیلم خوب را نمی توان از یک فیلمنامه بد ساخت
  .  اگر مشکلی در یافتن موضوع خود دارید می توانید از مطالعه داستانهاي کوتاه براي خلق استفاده کنید

 

کسی دوست ندارد  (شخصیت ها مشخص هستند و هر کدام متفاوتند از فیلمنامه خود پرینت بگیرید و مطمئن شوید که 
 ) شخصیت پردازي -- فیلمی تماشا کند که همه شخصیت ها در آن یکجور حرف می زنند و عمل می کنند

  

 : هر فیلمی در هر اندازه اي که باشد براي ساخت نیازمند یک سري عوامل است  :احتیاجات و وسایل

 :)  و وسایل نورپردازي و غیره (Tripod) ، میکروفون ها، تریپاد دوربین فیلم برداري (  ضبط کننده ي تصویر و صدا •
   .استفاده ساده از ابزار خود را یاد بگیرید. فقط مطمئن شوید که وسایل شما با دستگاه مونتاژ شما همخوانی دارد

در هنگام فیلمبرداري براي افراد از قبل خوراکی .  ل نباشندساده و مشتاق و کسانی که خیلی مشغو :بازیگران  •
یک .  استفاده کنید فیلم برداريآنها از شما تشکر خواهند کرد و از آنها بیشتر می توانید در هنگام .  آماده کنید

توصیه مهم این است که از دوستان و خانواده خود استفاده نکنید زیرا انتظارات آنها ممکن سبب بروز مشکالت 
در مورد بازیگران . بازیگران آماتور و مشتاق بیابید.  شود و ما مشکالت کمتر در فیلمسازي می خواهیم نه بیشتر

  .نمایش هاي تئاترگونه نمی خواهیم و کمتر بودن نمایش براي ما مهمتر است، ما  تئاتر مراقب باشید

از آنجایی که .  سعی کنید با همه یکسان برخورد کنید و میان آنها فرق نگذارید  : دیگر عوامل ساخت فیلم •
ها آسانتر همچنین براي پروژه هاي اولیه کنترل آنبودجه شما محدود است مینیموم گرفتن این افراد مهم است و 

 .  می شود

می توان در نشان ) به اندازه یک پاراگراف(داشتن سیناپس  : پول و یا کسانی که شما را از نظر مادي تامین کنند •
ها  صحنهاز پول خود براي ساخت .  دادن طرح موضوع براي کسانیکه می خواهید از آنها پول بگیرید موثر باشد

.  چیزهایی را انتخاب کنید که براي شما در دسترس هستند.  یا خرید اشیا براي فیلمبرداري استفاده نکنید
  .اده از سرمایه کم در پیشرفت شما در شغل خود و در پروژه هاي آینده تاثیر مثبت دارداستف

  .سعی کنید جلوه هاي ویژه را براي پروژه دوم یا سوم خود بسپارید:  برنامه مونتاژ و رایانه •

فیلمبرداري از  افراد مخالف معموالً  : اجازه ها براي فیلمبرداري از مکانها، چیزهاي مهم، هنرپیشه ها و غیره •
   عاقالنه است و اگر مایل بودند ، هم آوردن افراد فیلمسازي ه اجازه گرفتن قبل از گرد.  خود هستند يمکانها

 . می توانید از افراد بصورت کتبی در یک کاغذ اجازه بگیرید
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.  می شود   وظایف به عهده ي یک نفر گاهی اوقات براي ساده تر و کمتر کردن عواملی که براي فیلم کار می کنند چند تا از این
 . و تدوینگر می تواند یک نفر باشد کارگردان  ,به عنوان مثال نویسنده

 شما الزم است طرح صحنه ها.  کارگردان و گروه فیلمسازي او حسابی مشغول خواهند بود ،قبل از ساخت فیلم   :کارگردانی کنید

(Storyboard)  را آماده کنید و نقشه ساخت فیلم (Production Plan) را مشخص کنید . 

، نماها چگونه باشند یعنی با کدام  مشخص خواهد شد که چه کسی در موقع فیلمبرداري کجا بایستد دکوپاژدر طرح صحنه ها و 
  Storyboard در .  خود چه می خواهید) نماتوگرافرسی(، و اینکه شما از بازیگران و فیلمبردار  زاویه و ارتفاع فیلمبرداري شود

  .  کارگردان می تواند صحنه هاي مهمی که براي خود مجسم کرده است را بصورت مختصر طراحی کند
  .  نگران تعقیب کامل طرح هاي خود نباشید

  گاهی اوقات بعضی خالقیت ها در هنگام 
  این فقط کمکی .  اتفاق می افتدفیلمبرداري 
  شوید با داستان خود بصورت طمئن است که م

   . ارتباط برقرار کنیدي می توانید تصویر
  در هنگام ساخت فیلم به غیر از وظایف و 

  ظفید طرح ؤرید مهنري که داخالقیت هاي 
  .  را هم تعقیب کنید  (Storyboar)صحنه ها

    منشی صحنه  خود یکمگر اینکه براي 
  انتخاب کرده باشید هم  ) دستیار کارگردانیا ( 

  فیلمبرداري که از این نظر خیال شما را بر سر 
 . راحت می کند

  در نقشه ساخت فیلم بهتر است تاریخ 
  ت انجام شود احلی که قرار اسرتمامی م

   توسط هر یک از افراد را بترتیب مشخص

  و بنابر برنامه جل ، شوند که افراد و کار
 . بروند

  
  

  Story Board  اي ازنمونه 
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اگر از چیزي مطمئن .  مالی و هنري فیلم سرکار داشته باشید,  فیلم کوتاه باید با تمامی جوانب تکنیکی شما به عنوان کارگردانِ
مینه ها صحبت کنید و یا از آنها بخواهید در ساخت فیلمتان زتخصص در این با افراد م.  نیستید از گرفتن کمک خجالت نکشید

  . شما را همراهی کنند

 . اینکه شما مسئولیت همه چیر را دارید به این معنی نیست که شما جواب همه مسائل را می دانید

   
  

 (Production)    ساخت فیلم

   بنابر برنامه و طرح صحنه ها جلو  منشی صحنهارگردان و از لحظه اي که فیلمبرداري شروع می شود ک  :شروع کنید

  . خواهید داشت را می روند و اگر همه وظایفشان را به موقع و درست انجام دهند شما فیلم آماده خود
  

  

، فیلم گرفتن تکراري از همان صحنه  ازي از هر چیزي نیازمند فیلمبرداري هاي دوباره به تعداد زیادفیلمس  :صبور باشید
، مکث ها براي تغییرات پیش آماده در هنگام فیلمبرداري و  ، صبر کردن براي استفاده شما از دوربین )براي تدوین(

نیامدن هر یک از افراد فیلمسازي یا بازیگران که کار چیزهاي دیگري که زمان کار را زیاد می کنند مانند دیر کردن یا 
چرا که عالوه بر اینکه در .  راس نداشته باشید و صبور باشیدهاز دوباره گرفتن یک صحنه .  شما را سختتر می کنند

شخص ملی که در ساخت فیلم به خرج داده اید مأکار شما راحت تر می شود کیفیت فیلمسازي شما بنابر صبر و ت ، تدوین
 . بنابراین از گرفتن تصاویر زیاد نترسید و همچنین صداهاي مورد نیاز خود را براي تدوین ضبط کنید.  می شود

 .  براي هر گونه اتفاق در هنگام فیلمبرداري یا بروز هر گونه مشکل تکنیکی در کار آماده باشید  : آماده باشید
 گاهی اوقات می خواهید صحنه .  زان بسیاري بوجود آمده استمشکالتی که براي شما بوجود خواهد آمد براي فیلمسا

 

کارتان برایش مشکلی  ، گاهی یکی از افرادي کلیديِ نمی توانید خارجی فیلمبرداري کنید و بدلیل شرایط آب و هوا 
ار متوقف شود و ، ممکن است بیشتر از بودجه اي که تخمین زده بودید نیاز باشد و ک یابدی حضور نم ا اصالًپیش می آید ی

ساخت فیلم کوتاه با بودجه کم و اگر هم فیلم اول شما هست نیازمند برنامه ریزي و آماده بودن براي چیزهاي .  غیره
 . غیرمنتظره ي بسیاري است
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 (Post-Production)  پس از ساخت

لم خود را خودتان تدوین کنید اگر با بودجه محدود و یا افراد کمی کار می کنید ممکن است بخواهید فی  :تدوین کنید
کارگردانی که خودش تدوین می کند خیالش .  همانطور که بسیاري از کارگردانان فیلم کوتاه این کار را انجام می دهند

اگر در مورد انجام .  نسبتآ راحتتر است زیرا چیزي که در ذهن دارد را خود با دستانش می تواند در هنگام تدوین بسازد
مینه تبحر بیشتري دارد بخواهید که این کار را زحل پس از ساخت تجربه کافی را ندارید از کسی که در این مونتاژ و مرا

  . براي شما انجام دهد
 

اگر شما فقط تدوینگر در ساخت فیلم کوتاه هستید باید تجربه و اطالعات کافی براي این کار داشته باشید و در هنگام 
این کار ممکن است یکی .  د تا خواسته هاي هنري او را براي تدوین فیلم بجا آوریدکار به دقت به کارگردان گوش دهی

از زمانبرترین مراحل فیلمسازي جلوه کند اما به یاد داشته باشید در عین حال یکی از مهمترین قسمت هاي فیلمسازي 
 . است

  

، طراحی صدا و صداگذاري و  انند دوبالژقسمت پس از ساخت در فیلمسازي عالوه بر مونتاژ شامل امور تکنیکی دیگري م
در بعضی موارد هم اگر از موسیقی آماده استفاده نشود نیازمند سفارش و تولید موسیقی فیلم نیز .  جلوه هاي ویژه است

مینه ها ندارید الزم است براي بعضی از این قسمت هایی که در فیلم خود الزم دارید زاگر اطالعات کافی در این .  هست
 . ادي را از ابتدا براي این کارها مشخص کنیدافر

یی شما صیقل داده شد زمان آن ازمانیکه فیلم شما به پایان رسید و از هر نظر به نهایت توان  :فیلم خود را نمایش دهید
را به  امروزه با امکاناتی که اینترنت در اختیار می گذارد می توان به راحتی فیلم  .می رسد که توسط دیگران دیده شود

  . جهان بیرونی فرستاد تا در دید دیگران قرار بگیرد
YouTube   و  iFilm.com   از جمله سایت ها براي اینکار هستند که شما می توانید ابتدا سیاست ها و روش هاي آپلود

 . را به دیگران نمایش دهید و پس از آپلود فیلم آن  مطالعه کنید فیلم در آن سایت ها را

 و  (Myspace)  ا می توانید براي فیلم خود وبسایتی بسازید و یا در وبالگ یا صفحات شخصی خود مانندهمچنین شم
(Facebook)   قرار دهید   . 
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و مسابقات مختلف )  فستیوال(  از طرفی سنتی ترین روش براي نمایش فیلم کوتاه فرستادن فیلم کوتاه به جشنواره ها 
 

 معموالً تاگر چه این اتفاقا.  بعد از نمایش فیلمتان ممکن فیلمتان خریداري شود و یا پیشنهاداتی براي کار به شما شود

 . باید این مبارزه را بپذیرید و وارد کار شوید

ayam.blogfa.com 

از طرفی سنتی ترین روش براي نمایش فیلم کوتاه فرستادن فیلم کوتاه به جشنواره ها 
 . ي شرایط خاصی براي شرکت کردن می باشند

بعد از نمایش فیلمتان ممکن فیلمتان خریداري شود و یا پیشنهاداتی براي کار به شما شود
  . براي فیلم هاي بلند می افتد اما معلوم نمی شود

باید این مبارزه را بپذیرید و وارد کار شوید ،دارید یاي فیلمسازي را ؤاما اگر ر.  ساخت فیم کوتاه مبارزه سختی است

E-Book    :  
  ) آور.پیام( 

www.AhwazPayam  
را در رسیدن  ایرانی عزیز شما، با امید به اینکه این کتاب 

  .به هدفتان کمک کند 
 

www.ASTA.blogfa.com  

  

از طرفی سنتی ترین روش براي نمایش فیلم کوتاه فرستادن فیلم کوتاه به جشنواره ها 
ي شرایط خاصی براي شرکت کردن می باشندفیلم کوتاه است که هر کدام دارا

بعد از نمایش فیلمتان ممکن فیلمتان خریداري شود و یا پیشنهاداتی براي کار به شما شود
براي فیلم هاي بلند می افتد اما معلوم نمی شود

 

ساخت فیم کوتاه مبارزه سختی است
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