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  ياد آفريننده ي زيبايي ها* ا*ب

        

        ه مقاالت آموزشي ه مقاالت آموزشي ه مقاالت آموزشي ه مقاالت آموزشي ــــمجموعمجموعمجموعمجموع

        و نكـــته هـاي طــاليي و نكـــته هـاي طــاليي و نكـــته هـاي طــاليي و نكـــته هـاي طــاليي 

        براي نوشـتن فيلمــنامهبراي نوشـتن فيلمــنامهبراي نوشـتن فيلمــنامهبراي نوشـتن فيلمــنامه
        
        

گردآوری و ويرايش شده است. مجموعه ی حاضر گزينشی است از معتبرترين گردآوری و ويرايش شده است. مجموعه ی حاضر گزينشی است از معتبرترين گردآوری و ويرايش شده است. مجموعه ی حاضر گزينشی است از معتبرترين گردآوری و ويرايش شده است. مجموعه ی حاضر گزينشی است از معتبرترين         "کارگاه فيلمنامه نويسی آفرينش""کارگاه فيلمنامه نويسی آفرينش""کارگاه فيلمنامه نويسی آفرينش""کارگاه فيلمنامه نويسی آفرينش"    واحد آموزِشواحد آموزِشواحد آموزِشواحد آموزِش    اين مجموعه در يکصد صفحه توسطاين مجموعه در يکصد صفحه توسطاين مجموعه در يکصد صفحه توسطاين مجموعه در يکصد صفحه توسط
        انجام شده است. با اين اميد که مورد استفاده ی عالقمندان به فيلمنامه نويس قرار گيرد.انجام شده است. با اين اميد که مورد استفاده ی عالقمندان به فيلمنامه نويس قرار گيرد.انجام شده است. با اين اميد که مورد استفاده ی عالقمندان به فيلمنامه نويس قرار گيرد.انجام شده است. با اين اميد که مورد استفاده ی عالقمندان به فيلمنامه نويس قرار گيرد.    ۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱و و و و     ۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۲۲۲۲نترنت موجود است و تهيه ی آن در سالهای نترنت موجود است و تهيه ی آن در سالهای نترنت موجود است و تهيه ی آن در سالهای نترنت موجود است و تهيه ی آن در سالهای مقاالتی که در ايمقاالتی که در ايمقاالتی که در ايمقاالتی که در اي
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        موفقموفقموفقموفق    نويسينويسينويسينويسي    فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    موردموردموردمورد    دردردردر    نكاتينكاتينكاتينكاتي
 چگونه نويسان فيلمنامه زندگي شكل بود؟ موفقي نويس فيلمنامه توان مي چگونه چيست؟ موفق نويسان فيلمنامه هاي ويژگي

  بينيم مي  كه كشد نمي  ولي ط اما.  بنويسيم  توانيم مي  كنيم مي فكر  پس ، هست  همه  دسترس در كار ابزار كه  جايي آن است؟از
  . نيست  هم سادگي  اين  به  مسئله

  اريك« اينكه يا كند؟ مي كار  هفته روز  7 در  ساعت 14  روزي  وسطمت ور ط  به هاليوود  اول تراز  نويسنده  »باس  ران« دانيد مي آيا 
 مي ادامه را آن و كند مي كار به شروع  صبح در  دوباره و زند مي  چرت نويسد، مي  ساعتي چند خيزد، برمي بستر از  شب  نيمه  »راث

 مي خود مقابل را كاغذ سفيد  صفحات. گيرند مي بهره نحو بهترين به ، وقت از آنها. افرادند  ترين منضبط  موفق  دهد؟نويسندگان
 مند عالقه  نويسي فيلمنامه  حرفه  به اگر اما.دهند مي  تحويل  عالي  هايي نوشته  دست و نويسند مي  مشخصي مقدار  روزانه. بينند

  .باشيد داشته نيز را  مهم بسيار ويژگي  شش بايد  نويسان فيلمنامه  همه  معمولي  هاي ويژگي بر  عالوه هستيد،

  رسيدن  بهاي  سپس و خواهيد مي  چه دقيق طور به  كه كنيد  مشخص بايد  نخست ؛ است  ساده  موفقيت: گويد مي بيليونر  هانت بانكر
 مي هموار دخو بر را  هايي سختي  چه  موفق  نويس فيلمنامه هر  كه دانيد مي آيا هستيد؟ كار  اين  به  مايل شما آيا.بپردازيد را  آن به

 دشواري كار  نوشتن معتقدند  آنان. كنند فكر  يادگيري دردسر  به  آنكه بدون انديشند، مي  نوشتن  به تنها ، مبتديان از  كند؟بسياري
 ، كالس در حضور كار، ابزار  تهيه دهند،  انجام بايد  كه  كاري  كل كنند مي فكر. پرورانند مي سر در را  شدن پولدار  روياي تنها و  نيست

 در كار ابزار كه  جايي آن از.  است  الزم  ويژگي  شش  آن  به  رسيدن  براي اينها  همه  البته ؛ است كار  شروع  سپس و  كتاب چند  العه مط
  . نيست  هم سادگي  اين  به  مسئله  بينيم مي  كه كشد نمي  ولي ط اما.  بنويسيم  توانيم مي  كنيم مي فكر  پس ، هست  همه  دسترس

  : دريابيم را  آنان  موفقيت رمز دهند، مي  انجام  روزمره ور ط به  موفق  نويسان فيلمنامه  آنچه  به  اجمالي  نگاهي با بياييد

   نوشتن  برای  قوی  ای انگیزه _1

 از  برخي كه دارند  نوشتن  براي  وتيمتفا  داليل آنها  همه. اند نرسيده خود  امروزي  جايگاه  به  هدف و  انگيزه  بدون  موفق  نويسندگان
  كردن  سرگرم  به  ميل يا و  تخيالت  براي  اي روزنه يا باشد ور منظ  بيان  براي  خواه  داليل،  اين. دارند  بيشتري  اهميت  بيش و  كم آنها

  .برند مي  لذت  خودشان براي تنها  نوشتن از آنها.  نيست  بخش رضايت  واقعي  نويسندگان  براي افراد،

  به تنها شما. ندارند وجود بد و  خوب  داليل  كه باشيد  داشته ياد  به ، شما طرح  بودن  غيرعملي  دليل  به كار از  كشيدن  دست از  پيش اما
  افرادي اما ارند،د  دوستش  چون برند، مي  لذت  نوشتن از  كه گويند مي  نويسندگان از  بسياري اگر  حتي داريد؛  احتياج مؤثر  دليل  يك
  براي  قوي و مؤثر  عامل  يك  »منيت. «گذارند مي  جاي بر خود از  خوبي آثار هنوز  حال  عين در و بيزارند كار  اين از  كه هستند  هم

  .مخالف خواه باشد، موافق  آن با  نويسنده  خواه  است  نوشتن

 بايد شما. نويسد مي برساند،  اثبات  به را خود  توانايي  اينكه  براي يا و  انتقام ، تشهر ، پول: براي  كه كند  اعتراف تواند مي ما از  يك هر
 خود  زندگي و كار  به  شان انگيزه از ر نظ  صرف  موفق  نويسندگان  همه. باشيد  داشته را  نوشتن  عشق »هانتر لينو»  گفته  به يا و  وسوسه

 بايد و كنند نمي فروگذار  كوششي  هيچ از خود  خواسته به  رسيدن  براي و  چيست  تموفقي  الزمه دانند مي آنان.ورزند مي  عشق
  . است  آن گرو در  آنها زندگي و  شهرت. باشد هم ور اينط

  عالی و برتر معیاری  ایجاد _2

. دهند  تشخيص بد از را  خوب  نوشته توانند مي آنها اند؛ موفق كنند، مي كار ما از بهتر  موفق  نويسان فيلمنامه چون: گفت  توان مي
  خواسته به  رسيدن  براي و  چيست  موفقيت  الزمه دانند مي آنان.گيرند مي نظر در  مهارتشان  پيشرفت  براي را  الزم  زمان كار،  هنگام

  فردي صورت به شما اين، بربنا. است  آن گرو در  آنها زندگي و  شهرت. باشد هم ور اينط بايد و كنند نمي فروگذار  كوششي  هيچ از خود
 خود كار با را آنها و بخوانيد را  بزرگان  نوشته. بخشيد بهبود  آن  نسبت  به را خود كار و بشناسيد را معيارها  اين  است  الزم  مبتدي
  .رود باال كار  كيفيت شود مي  موجب كار  اين . برد خواهيد پي آنها  تفاوت  به  سپس. كنيد  مقايسه
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 بد و  خوب  نوشته  فرق  پس. باشد  دقيق و  قوي  كه  است آن ، خوب  نويسنده  هر  براي  موهبت  بزرگترين « همينگوي  ارنست»  قول  به
 را  انسان.  است  پيچيده  داستانش و  هماهنگ  شخصيتهايش. كند مي  دگرگون را  انسان ، خوب  نوشته معتقدند  فن استادان ؟ چيست
 فيلمنامه جايگاه در خواهيد مي اگر. است بد باشد،  كننده  خسته و  اي كليشه اگر و انگيزد برمي را او  عاطفي  ايترض و كند مي متحير
  .دهيد  تشخيص را  آن بد و  خوب  خودتان كنند،  قضاوت  كارتان  درباره  اينكه از  پيش بايد يابد، افزايش شما مهارت ، نويس

   

   نوشتن و  ادراک بر  تکیه _3

 مي را مطالبي آنها. شود تسخير  فكرشان دهند نمي  اجازه خود  به هرگز  موفق  نويسان فيلمنامه آورد، مي  هيجان  به را  انسان  نچهآ
 دانيد، مي  چه هر  آنكه  باره  اين در  توصيه  بيشترين.كنند نمي ترديد  خصوص  اين در هرگز و آورد مي  هيجان به را ايشان  كه نويسند

  آنچه. كند مي بهتر را شما  نوشته ، احساس. باشد  كننده  خسته  مخاطبان و شما  براي  است  ممكن ها نوشته  اين  گاهي اما. يدبنويس
 و نباشيد  روش  نگران. است  برخاسته شما  احساس از زيرا كند؛ مي خود  مجذوب و  آورد مي وجد  به را شما شود، مي  هيجانتان  موجب

. كند مي  مختل را فكر ترديد،.ايد افتاده  عقب  سال دو  اندازه  به كنيد،  شروع بخواهيد تا زيرا ننويسيد؛ بينيد، مي  آنچه  هميشه
  .بود خواهد تأثيرگذار شما نوشته باشيد  مئن مط.  است  توانستن  خواستن،

 جستجويش در  آنچه اگر هستند؛  چه  دنبال به بپرسيد  كنندگان  تهيه از و بخوانيد را ديگر آثار. ندارد وجود  مشكلي ديگر حاال
 را  آن  برخي  كه  اثرتان  عموميت  به  هم باز و بگيريد  نوشتن  به  تصميم شود، مي شما  هيجان  موجب  كه  است  چيزي  همان هستند،

  هدف هنر،  مبحث در. است  تجارت  قابلم  نقطه هنر  است؛ ر نظ مورد  جمع  سرگرمي  كه  زماني از. كنيد فكر نامند، مي  تجاري  عاملي
 كنيد، پيشنهاد داستانتان با خواهيد مي  كه را  هايي فرصت. بنويسيد  خودتان  سرگرمي  براي  اينكه مگر ، است  مخاطب  سرگرمي
  كه  نيست معنا آن به امر  اين. بنويسيد استوديوها و  مردم  خواسته  طبق  كه بود خواهيد  موفق  كارتان در هنگامي تنها شما و بسيارند

  .دهيد پيوند دارند، جهاني  شهرت  كه كساني با را خود  نوشته و  مطلب بايد  كه  معناست آن به  بلكه شويد،  ارقام و آمار  برده

   اهداف  تعیین و  نوشتن در  م نظ _4

. فروشند مي دالر ها ميليون  قيمت  به را آنها خود آثار  نوشتن از  قبل  حتي  نويسندگان، از  برخي بدانيد اگر كرد خواهيد  تعجب
  اين گرفتارم حد از  بيش گويد مي  كسي  كه  هنگامي و دانند مي  ضروري  امري را  نوشتن آنها. هستند منظبط بسيار  موفق  نويسندگان

 با بايد ، نوشتن به  ميل  كه  است واضح كامال و دارد تمايل  آن اجراي  به بيشتر  شخص  كه دارد وجود  ديگري  كارهاي  كه  معناست آن به
  البته شود؛ الهام آنها  به تا مانند نمي ر منتظ  موفق  نويسان فيلمنامه. ندارد معنا خود  خودي  به صورت اين غير در باشد؛  همراه  عمل

  است  نوشتن  آنها وظيفه كه دانند مي  خوبي به آنها. دنويسن مي  باالخره  حال، اين با اما كنند؛ مي  تعلل  نوشتن در  كه  است  هم  مواقعي
  .مانند مي ر منتظ كند، مي ور خط  ذهنشان  به  اطالعات  كه  زماني تا  دليل  همين  به  درست و  چيست گرو در  شان موفقيت و

  روزانه بايد  كه  هايي صحنه و  صفحات عدادت و  نوشتن  ساعات تعداد: از  است عبارت  كه  است  نوشتن  اهداف  تعيين ، شيوه  ترين رايج
 شد خواهيد متوجه بدهيد؛  جايزه خود  به نشديد، بلند  كارتان ميز  پشت از  پايان تا  چنانچه  كه كنيد عهد  خودتان با اگر شود؛  نوشته

  كه  كساني و موفق  نويسندگان  بين  فرق.ويدبر  پيش  قدم  به  قدم بايد  البته كرد؛ خواهيد  تمام را فيلمنامه هر  نوشتن زود چقدر  كه
  .اند نوشته بيشتري  صفحات  قبل روز  به  نسبت روز هر  پايان در  اول  گروه  كه  است  اين پرورانند، مي سر در را  موفقيت  روياي

  آنها با  سازگاری و کار  اصول  به  بردن پی _5

  تعلق بازيگران  به  كه  است  دستمزدي و ها فيلم  فروش  درباره  فريبنده  مقاالت دانند مي  خبري  منابع از بلندپرواز  نويسندگان  آنچه
 تا  گرفته آبدارچي از  همه و  همه بازيگر، ، كارگردان ، توليدكننده نباشد،  نويس فيلمنامه  چنانچه  كه  است  اين  واقعيت اما. گيرد مي

 فيلمنامه به  فيلمسازي  مراحل در حال،  اين با ؛ نيست كردن كار  به قادر  نوشته  بدون  كس هيچ. مانند مي بسته دست فيلمبردار
  .شود نمي  توجه بايد  كه طوري آن  نويسي

 بدانند  اندركاران دست اگر. بود نخواهند  موفق نشود، حمايت يا و نرسد  فروش  به آنها اثر  چنانچه بدانند بايد بلندپرواز  نويسندگان
 خواهند  فراموشي  به را شما  صورت، اين غير در ؛ داشت خواهند  دوست را شما كند، مي  كمك آنها كار  پيشرفت  به شما  نوشته  كه
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 دانند مي را امر  واقعيت  موفق  نويسندگان. كنيد  آماده  سرخوردگي براي را خود بايد ندهيد،  وفق  شرايط با را خود  چنانچه  پس.سپرد
  يفه وظ و روند مي  پيش  كارگردانان و  فيلم  ستارگان با و  شود مي  بازنويسي  كارشان  كه دانند مي آنها. دهند مي  وفق  آن با را خود و

  . است  خوب كار و  كيفيت آنها

   خواننده در  احساسات  برانگیختن _6

  تماشاي ، خواندن  رمان ، رفتن سينما  به وادار را افراد  كه  دليلي  مهمترين يا و  داستان هر در عنصر  بهترين  بگوييم اگر نكنيد باور شايد
 هر تأثير. است  احساسات و  عواطف  آن و ندارد وجود  مبتديان آثار در  كه  است  عنصري كند، مي  نمايشنامه  ديدن و  تلويزيون
  به آنها  همه  كه ديد خواهيد بيندازيد، روز  هاي يلمف  به  نگاهي اگر.  است  بيننده يا  خواننده با  عاطفي  ارتباط  برقراري در  فيلمنامه

  كند؟  عملي را ها وعده  اين تواند مي شما اثر آيا. دهند مي  جذابيت و  رضايت ، ابهام ، شگفتي ، تأثيرگذاري ، هيجان  وعده  بيننده

  است  اين  جرم  بدترين هاليوود، در. باشيد  خود نخوانندگا  دادن  دست از  نگران  لحظه هر در گيريد مي  نوشتن  به  تصميم  كه بار هر
 و كند نمي  كننده  خسته  داستاني  صرف را خود  وقت  اي خواننده  شد؟هيچ  چه  داستان  پايان بگويد  فيلم هر  بيننده يا  خواننده  كه

 و خود  هم تا كنند مي  بازنويسي را خود اثر  موفق  نويسان فيلمنامه.پردازد نمي كننده  كسل  فيلم  يك  براي دالر 8/5  اي بيننده  هيچ
  .بگيرند تأثير آن از خواننده هم

  آخر پیشنهاد

  بلكه شويد، كار بازار وارد  چگونه  كه نباشيد  اين فكر  به هرگز  كه  است  اين پيشنهاد  آن كنم،  پيشنهاد شما  به باشد بنا اگر  پايان، در
 ، كننده تهيه نظر  شد  موفق باالخره  نويس فيلمنامه هر  كه باشيد داشته ياد به.بگيرد تأثير  آن از  انندهخو ور چط  كه كنيد فكر  اين  به

 و  مهارت ، عادت رفتار، كنيد  سعي  البته شد؛ خواهيد موفق  سرانجام باشيد  مئن مط.كند  جلب خود  به را  خواننده يا و همكار ، شركت
  توسعه را  خود  هاي توانايي صورت، اين غير در كنيد؛ امتحان را آنها بود، مؤثر  ويژگي  شش  اين اگر.كنيد بهتر را خود برخورد رز ط

  كه قدر هر  روزانه و بنويسيد و بخوابيد بورزيد، عشق بخنديد، بخوريد، كنيد،  استراحت و  بازي. نكنيد برخورد  جدي  هم  خيلي. دهيد
  42 شماره -  سينما نقد مجله: منبع/.كنيد تكرار باشد  الزم

  

  

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    انواعانواعانواعانواع

  سریالی فیلمنامه

 نظر از فيلمنامه نوع اين. دارد تفاوت جزئي صورت به اما دارد، خود درون را بلند فيلمنامه عناصر همه تقريباً كه است اي فيلمنامه 
 سينمايي، فيلمنامه برخالف موضوع لحاظ زا. باشد قسمت... يا سيصد، دويست، يا قسمت چند تواند مي. ندارد محدوديتي هيچ زماني
 پي موازي بطور يا مستقل صورت به را فرعي قصه و موضوع چندين تواند مي فيلمنامه اين دارد، فرعي قصه يا موضوع يك صرفاً

 و شود، مي گرفته نظر در تلويزيوني كار توليد براي فيلمنامه اين كه آنجا از. باشد داشته فراواني فرعي هاي شخصيت تواند مي. بگيرد
 عدم و سينما تاريك سالن در مخاطب تمركز به توان مي ها تفاوت اين جمله از. (دارد سينما با متفاوت خصوصياتي تلويزيون رسانه

 در اگر يعني. باشد داشته سينما ريتم از كندتر ريتمي تواند مي فيلمنامه اين) كرد اشاره تلويزيون مقابل و خانه درون تمركز آن
 دقيقه يك با برابر فيلمنامه از صفحه هر تواند مي تلويزيوني كار در كنيم، مي فرض دقيقه يك معادل را صفحه هر سينمايي منامهفيل

  .باشد ثانيه سي و

  مستند فیلمنامه
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 نويسنده تخيل دخالت بدون خود موضوع بيان به كه است قالبي فيلمنامه از بياني قالب اين. باشد بلند يا كوتاه تواند مي نيز 
 اين. زند مي فيلمنامه نگارش به دست است، داده انجام سوژه و موضوع درباره كه تحقيقي اساس بر نويسنده قالب اين در. پردازد مي

 علمي هاي يافته ،...)سوزي، آتش زلزله، سيل،( طبيعي وقايع جمله از ديگري چيز هر يا و. باشد موضوعي اساس بر تواند مي فيلمنامه
 از نويسنده مستند فيلمنامه در. مردمي مبارزات و ها جنگ و...) طالق، جنايات،( اجتماعي هاي پديده جانوران، و طبيعت پزشكي، و

 يك از را كار خود سليقه و مهارت توان، اساس بر و كامل، و جامع تحقيقي با تواند مي او اما. كند نمي چنداني استفاده خود تخيل
  .كند تبديل يادماندني به و زيبا هنري اثر يك به سطحي و ساده گزارش

  اقتباسی فیلمنامه 

  .باشد شده اقتباس مشابه محتوايي با هنري اثر يك يا ادبي متن روي از كه شود مي گفته اي فيلمنامه به 

  بلند فیلمنامه

 سيد. ”شود مي شامل را فيلم ساعت دو حدود معموالً متن اين. دارد مشخصي پايان و ميان شروع، كه است متني سينمايي، فيلمنامه 
 براي را فرمولي اساس همين بر و باشد؛ صفحه بيست و صد بايد سينمايي فيلمنامه است معتقد نويسي فيلمنامه مشهور مدرس “فيلد

 يا. دارند) صفحه نود معادل( دقيقه نود حدود زماني كه هايي فيلم نيستند كم اما. است داده ارائه فيلمنامه از نوع اين ساختار
 دقيقه هفتاد از بيشتر زماني نظر از سينمايي فيلمنامه حال هر به اما. دقيقه ده و دويست مثالً بيشتر، زماني با سينمايي هايي فيلم
 بهره دارد، اصلي موضوع با تنگاتنگ اي رابطه كه فرعي موضوعي از كوتاه فيلمنامه خالف بر نيز ساختاري لحاظ از كه حالي در. است

 بلند فيلمنامه. نمايد جلوه پررنگتر و گيراتر و يابد معنا بهتر اصلي موضوع كه كند مي كمك فرعي داستان يا موضوع ناي. جويد مي
  .باشد آن فاقد يا باشد، داشته) ديالوگ( گفتگو تواند مي نيز

  کوتاه نامه فیلم

  .باشد كمتر است صفحه 70 حداقل كه بلند يلمنامهف از كلي طور به يا. باشد صفحه 30 حدود حداكثر كه شود مي گفته اي فيلمنامه به 

  

  

        شخصيتهاشخصيتهاشخصيتهاشخصيتها    مختلفمختلفمختلفمختلف    انواعانواعانواعانواع    شناختشناختشناختشناخت
 و عاطفه افسوس، ترس، عشق، كه كاركترهايي. باشند مي آنها در حاضر جذاب شخصيتهاي داستانها، جذابيت عوامل از يكي

 در برون دنياي با يا هستند كشمكش دچار دخو با درون در آنها. انگيزند مي بر مخاطبينشان در را ديگر قوي احساسات از بسياري
 در كه زماني.رسند مي بنظر) پذيرشي قابل و( كامل انسانهاي خالصه و هستند انگار سهل و درايت با ترسو، باك، بي. باشند مي ستيز
 از لعملهاييا عكس چه واقعي موقعيتهاي در افراد كه باشيد داشته توجه نكته اين به بايست مي هستيد، شخصيت يك خلق حال
  .نماييد منتقل فيلمنامه به را واكنشها اين امكان حد تا باشيد قادر ضمناً و دهند مي بروز خود

 دهد، مي بروز خود از كاركتر آنچه به نسبت را خود مخاطب بتوانيد تا باشيد آگاه رفتاري الگوهاي و قوانين به بايد منظور اين براي
 از خود، با مخاطب همراهي و داستان پيشبرد براي تا داشته آگاهي نيز الگو ضد موقعيتهاي بر بايست مي همچنين. نماييد متقاعد

 چندين بخواهيد اگر.نيست واقعي زندگي يك ما داستان بدانيم بايد اينها، تمام از گذشته البته.نماييد استفاده مطلوب نحو به آنها
 مد را شخصيتي مختلف ابعاد و ها جنبه از وسيعي محدوده شما كه است الزم نماييد، وارد داستان در قبول قابل و خوب شخصيت

 كه آنچه با كامل مطابقت خاص، شخصيت يك براي شده گرفته درنظر هاي جنبه كه باشيد مطمئن بايست مي. باشيد داشته نظر
 هرچه را شما فيلمنامه تواند مي داستان، در وجوه اين درست تركيب رعايت. باشد داشته شناسد، مي واقعي زندگي از مخاطب

  .نمايد نزديك واقعيت به بيشتر

 متوجه. نماييد دقت  باشد، مي نظرتان مد ايشان شخصيت از شما كه وجوهي تعداد و دارند قرار آن در كاركترها كه داستاني و متن به
 بيش به نبايد تركيب اين.باشند يسازگار و تطابق قابل نماييد، وارد كاركتري در را شخصيتي مثبت جنبه چند است قرار اگر باشيد
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 مخاطبين نماييد، تركيب يكديگر با مختلف افراد از را متفاوتي شخصيتي هاي جنبه باشد قرار اگر. نمايد تجاوز شخصيت سه از
 بودجود تركيب اين در شخصيتي تداخل نوعي كه شد خواهند متوجه. نمايند مي پيدا موضوع اين به نسبت بدي احساس بزودي

 شخصيت ثبات. است نشده تثبيت درست كار جاي يك يعني اين و باشد مي كاركتر ذهني تعادل عدم حداقل بيانگر كه است آمده
 مثال عنوان به. باشيد مند نياز شده كليشه و آماده تكراري، شخصيتهايي به مقصود، به رسيدن براي شما كه نيست معني اين به

 شخصيتي، هاي جنبه از اي محدوده گرفتن نظر در با نيز قهرمانان و انگيز مخاطره انامك حد تا نظرتان مد بدهاي آدم است بهتر
  .نمايد تغيير اي كننده قانع دليل هيچ بدون فيلمنامه آخر در است قرار كه نباشيد شخصيتي دنبال. آيند بنظر تر متقاعدكننده 

  نباشند تناقض در شخصیت یک ابعاد باشید مراقب

 در را موضوع اين ما همه. شود خشم از كوهي ناگهان كاري، فشار بخاطر شلوغ، اداره يك در روزي كه گيريدب درنظر را آرامي فرد
 واقعيت اما شوند، مي توصيف "واقعي غير" افراد اينطور اينكه رغم علي. دانيم مي هم را آن دليل و ايم كرده تجربه واقعي زندگي

 دم و برد مي فرو درخودش را چيز همه كارش در كه است طبيعي. است كرده عمل واقعيش شخصيت براساس  واقعاً او كه است اين
 كند قبول شكايت، بدون را بيشتري كارهاي اضافه شود مي حاضر. كند مي قبول را چيز همه سريع رئيس، كردن آرام براي. زند نمي

 همه از و. شود مي منفجر خشم از ناگهان اشد،ب داشته اي سابقه گونه هيچ اينكه بدون رسيم، مي او شكست نقطه به كه زماني و
  .باشد مي برانگيز تعجب بسيار او همكاران براي "طبيعي غير" رفتار اين بيشتر

 كنيد؟ مي فكر چه كند، مي فرياد و داد به شروع منطقي دليل هيچ بدون و رود مي كارش سر به روزي كه آرامي شخص درباره حال
. باشد داشته قرار آن پشت در قوي دليل و نباشد بازي مسخره براي تنها تا بود خواهد قبول قابل ممرد براي زماني ها صحنه اينطور

 و قبول قابل وجوه ساير نظر، مورد شخصيت اعتبار حفظ براي بايست مي شما و بود نخواهند قايل آن براي ارزشي اينصورت غير در
  .. . .نماييد مشخص نيز را او منطقي

 اينكه مگر است ممكن غير فرودگاه به رفتن هنگام در باشد مي منظم بسيار كه شخصيتي طرف از پاسپورت يفراموش تصور مثالً
 امورات به نسبت حساس شخصيتي داراي كه مادري اينكه يا و.باشد مي فراواني مشكالت داراي درون از براينكه باشد اي نشانه

 زياد مسايل اين از بگويد خود با و بياندازد باال اي شانه تنها تواند نمي  يل،تحص از فرزندش ساله ده ممنوعيت با باشد، مي فرزندانش
 و متضاد اتفاقات آن در كه باشد كمدي موضوعي اينكه مگر باشد نمي قبول مورد خاص كاركتر يك در شخصيتي تضاد!آيد مي پيش
  . . .دارند را رآشكا تناقضهاي سري يك قبول آمادگي هم تماشاگران و بوده انتظار قابل بامزه

  کنید بررسی را زندگیتان واقعی تجربیات

 را بسياري منابع خصوص اين در و. نمايند مي آدمي رفتارهاي و شخصيتي وجوه انواع تحليل و تجزيه صرف را وقتشان روانشناسان
 اين در موجود توصيفات ،شخصيتي بنديهاي دسته و ها گروه از خود شناخت سطح افزايش براي توانيم مي. . . اند نموده ايجاد

 آنها توان مي وقت چه و هستند ثابت وقت چه در شده داده توضيح قوانين كه باشيم داشته نظر در. نماييم دوره و بازبيني را خصوص
  .گرفت ناديده را

 درنتيجه. رساند ييار بهتر هاي صحنه خلق در را ما تواند مي هستند، يكديگر با شدن تركيب قابل شخصيتي وجوه چه بدانيم اينكه
 بدرستي دارند هم به نسبت افراد كه انتظاراتي و تر منطقي گفتگوها توازن و لحن تغيير قبولتر، قابل يكديگر به افراد پاسخهاي

 چطور شوند، مي ايجاد چطور تضادها اينكه و يابند مي پايان و شروع قبول قابل بصورت ارتباطات و دوستيها و شود مي داده پاسخ
  .شود مي لمس قابل گردند، مي حل چطور يا و شوند مي گرفته ناديده
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        نويسينويسينويسينويسي    نامهنامهنامهنامه    فيلمفيلمفيلمفيلم    دربارهدربارهدربارهدرباره    نكتهنكتهنكتهنكته    37373737
   

 و عاطفي ماجراي گفتگو، شخصيت، صحنه، طرح، داستان،: دارد اصلي جزء هفت كه است فيلم براي ساختاري طرحي نامه فيلم ـ1
  .فيزيكي ماجراي

 مي بر اش نامه فيلم به فيلم هر استحكام و قدرت اما است، ساالران فن و هنرمندان مهارت به متكي جمعي دسته هنري فيلم ـ2
  .گردد

 براي الزم زمان بيني پيش زيرا نكنيد، مشخص نويسي نامه فيلم روند از خاصي بخش تكميل براي را معيني زمان هيچ قبل از ـ3
  . است سخت بسيار مرحله هر تكميل

 قبل شما. كنيد دنبال توانيد مي را گشايي گره تا شروع از كه داريد، اختيار در خاصي تكاملي سير طخ داستان پايان از آگاهي با ـ4
 مي صدق نيز نويسي نامه فيلم يا داستان مورد در منطق اين. برويد و شويد نمي ماشين سوار طور همين ذهن، در مقصدي تعيين از

  .كند

 حس و مهارت و دادن صيقل باعث تجربه. است صادق فيلمنامه تكامل مورد در اين. نويسيد مي تر راحت بنويسيد بيشتر هرچه ـ5
  .كند مي تقويت را تان نفس به اعتماد و شود مي شما غريزي

 نشده، كامل نامه فيلم نويس دست وقتي تا. نكنيد نامه فيلم نويس دست اولين نوشتن به شروع ايد نشده آماده كامالً وقتي تا ـ6
  .نكنيد توقف آن بازنويسي و حتصحي پرداخت، براي

 پر هاي ماه يا ها هفته اغلب قبلي مرحله. است داستان اوليه فكر كشف نويسنده، يك عمر لحظات ترين انگيز هيجان از يكي ـ7
 مشخص كليدي عناصر تا نويسد مي را جزئياتش مرحله به مرحله و گام به گام نويسنده آنگاه. است بوده اي نتيجه بي و دردسر

 گرفت، شكل داستان مفهوم وقتي. اند گرفته قرار تشخيص مورد كامالً نه و اند يافته پرورش نه كليدي عناصر مرحله اين در. دشون
  .گيرد مي سرعت تدريج به و افتد مي سراشيبي در فرد به منحصر خالصه روند

 درك وقت آن نكنيد، شروع را كار ايد شدهن مطئن موضوعي از وقتي تا كه باشد يادتان نويسي نامه فيلم روش از پيروي در ـ8
  .كنيد غلبه مانعي هر بر هدف به رسيدن تا توانيد مي مطالب اين پايبندي با. داشت نخواهيد كار روند از خاصي

. باشيد داشته شخصيت يك و ماجرا يك يعني معين، موضوعي بايد كنيد، نامه فيلم نوشتن آماده را خود بتوانيد كه آن از پيش ـ9
 مسير كه شخصيتي حسب بر ـ است آن ي درباره نامه فيلم آنچه يعني ـ را موضوع بايد كنيد شروع را نامه فيلم آنكه از شپي

  .بشناسيد كند مي طي را دراماتيك ماجراي

. نيدببي توانيد مي را سرتان پشت هاي صخره و رو پيش هاي صخره فقط صعود حين در.  است پيمايي كوه مثل فيلمنامه نوشتن ـ10
  . است صادق نيز نوشتن هنگام اصل اين. رويد مي كجا به و ايد آمده كجا از كه ببينيد توانيد نمي

 بر و. دهيد كاهش جمله چند به آنرا.شود صفحه چند است ممكن ابتدا. بياوريد كاغذ روي آنرا نويسيد؟ مي چه درباره شما ـ11
 آن زمان مدت نگران. باشد الزم كردن فكر روز چند داستان اجزاي ردنك جدا براي شايد. شويد متمركز شخصيت و ماجرا موضوع
  .دهيد انجام را اينكار فقط. نباشيد

 شالوده و فقرات ستون اسكلت،. دارد مي نگه هم كنار در را چيز همه كه است نيرويي. است فيلمنامه عنصر مهمترين ساختار ـ12
  .داشت نخواهيد اي نامه فيلم داستان بدون و نداريد داستان ساختار بدون است،

 گره سوي به گام به گام و كند مي حركت جلو به دارد، جايي دارد،روبه دراماتيك ماجراي براي قوي سيري خط خوب نامه فيلم ـ13
  . رود مي گشايي
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 مي ختم اماتيكدر گشايي گره به كه وقايعي و فرعي ماجراهاي مرتبط، حوادث خطي ترتيب:  از است عبارت دراماتيك ساختار ـ14
  .شود

 شما هاي شخصيت طريق از را احساسات و عواطف تماشاگر.  شماست نامه فيلم اعصاب سيستم و قلب،روح خوب، شخصيت ـ15
  .كند مي تجربه

 را چيزهايي و دارند دوست كه را چيزهاي روياها، و ترسها آرزوها، بيرون، و درون بايد كنيد، مي خلق را هايتان شخصيت وقتي ـ16
  .بشناسيد را رفتاريشان عادات چگونگي و پسزمينه ندارند، دوست هك

  .برخورد طرز ، تغيير ديدگاه، دراماتيك، نياز:  از عبارتند عنصر چهار اين. شود مي خوب شخصيت ايجاد باعث عنصر چهار ـ17

  .برسد آن به و كند خود آن از ، ودش برنده آورد، دست به خواهد مي فيلمنامه طي شخصيت آنچه از است عبارت دراماتيك نياز ـ18

 چنين. دارد مي ابراز را معين ديدگاه يك هميشه خوب شخصيت يك. بيند مي را دنيا شخصيت كه اي شيوه يعني ديدگاه ـ19
  .كند مي عمل ديدگاهش اساس بر بلكه ، دهد نمي نشان خود از واكنشي فقط و است فعال شخصيتي

  .  كند مي تغيير ستاندا طي در هميشه موفق شخصيت يك ـ20

 كه است ممكن شخصيت برخورد طرز. ببخشيد بعد ها شخصيت به كه دهد مي اجازه شما به شخصيت برخورد طرز از آگاهي ـ21
  .كنيد فكر شخصيت برخورد طرز درباره خنثي، يا انتقادي پذير، سلطه يا باشد گر سلطه ، منفي يا باشد مثبت

 رويدادهايي يا فرعي ماجراهاي هم، به مرتبط رخدادهاي خطي يافتن ترتيب: كرد تعريف چنين توان مي را دراماتيك ساختار ـ22
  .شوند مي منجر دراماتيك گشايي گره به كه

 اين ها فيلمنامه تمام در.  شود مي واقع او بر ماجرا كه است كسي شخصيت و افتد مي اتفاق فيلمنامه در كه است چيزي ماجرا ـ23
 چه درباره شما فيلم كه بدانيد بايد فيلمنامه نويسنده عنوان به شما. آيد مي در نمايشي بصورت كه استماجر شخصيت و ماجرا
  .است فيلمنامه نوشتن در اوليه گام اين. دهد مي رخ چه او بر و است كسي

 و بسط به ايد كرده شروع تازه كنيد، بيان خالصه بطور شخصيت و ماجرا نظر از جمله چند يا يك در را موضوعتان بتوانيد وقتي ـ24
 تا بنويسيد داستانتان درباره زيادي صفحات شويد مجبور كه است ممكن البته. تان فيلمنامه در ساختار و شكل و عناصر توسعه
 نباشيد، نگران چندان ولي. كنيد خالصه ساده جملهء چند يا يك در را تان پيچيده داستان و كرده پيدا را آن اساسي عناصر بتوانيد

  . كنيد بيان ايجاز و روشني به را داستانتان اصلي انديشه بتوانيد تا بنويسيد همچنان بايد فقط

 اتفاق فاميلي يا دوست براي است ممكن كه باشد اي واقعه يا تلويزيون خبر روزنامه، مندرجات از اي ايده تواند مي موضوعتان ـ25
 يافت، خواهيد را موضوع زماني و جايي نهايت در. گردد مي شما دنبال به هم موضوع گرديد مي موضوعي دنبال به وقتي. باشد افتاده

  .نداريد را انتظارش اصالً كه موقعي احتماالً اما

 پيدا صرف را صفحه دوازده ده. روند مي كجا به كه ندارند خبر و كنند مي نامه فيلم نوشتن به شروع اشخاص اوقات از بسياري ـ26
 صفحه چند در ترتيب اين به و نمايد مي كننده خسته و سست نامه فيلم چيست، از اشكال بدانند آنكه يوب. كنند مي داستان كردن

  .هستند سردرگم و گيج اول
  

 در و چيست باره در داستان نگارش، سبك: است كاغذ بر كلمات گذاشتن هم كنار شيوه كند مي دقت آن بر خواننده كه چيزي ـ27
  .خير يا اند شده بنا قوي دراماتيك بطن يك در ها يتشخص و ماجرا آيا و كيست باره

 بر و. دهيد كاهش جمله چند به آنرا.شود صفحه چند است ممكن ابتدا. بياوريد كاغذ روي آنرا نويسيد؟ مي چه درباره شما ـ28
 آن زمان مدت گرانن. باشد الزم كردن فكر روز چند داستان اجزاي كردن جدا براي شايد. شويد متمركز شخصيت و ماجرا موضوع
  .دهيد انجام را اينكار فقط. نباشيد
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 كه باشيد مايل خودتان. بنويسيد بد بسيار صفحه چند كه بدهيد خود به را فرصت اين. كنيد عادت نوشتن به بايد شما ـ29
 مرحله اين در. نويسيدب كننده خسته يا تاب و آب پر دستانه، خام گفتگوهاي يا خورد نمي دردتان به كه كنيد امتحان را چيزهايي

. بنويسيد دراماتيك موقعيت و دراماتيك فرضيه ، اصلي شخصيت بر تمركز با را نامه فيلم اول صفحه ده و بنشينيد. نيست مهم اصالً
  . شود مي آغاز گام نخستين با ها سفر ترين طوالني كه باشيد داشته ياد به

 ابتداي در. كند بنا خود را داستان تا دارد فرصت نويسنده قسمت اين در. گويند مي آغاز يا شروع فيلمنامه اول قسمت به ـ30
 شخصيت بفهمانيد خواننده به تا داريد فرصت اول بخش ابتداي در. كنيد جلب موضوع به را تان خواننده درنگ بال بايد فيلمنامه

  چيست؟ موقعيت و چيست؟ داستان قضيه كيست؟ اصلي

 به را آن و اندازد مي چنگ داستان در كه است اتفاقي يا حادثه عطف، نقطه. دارد وجود عطف نقطه يك اول قسمت انتهاي در ـ31
  .كند مي پرتاب ديگري جهت

 دليل اين به قسمت اين. است بخش اين در فيلمنامه داستان عمده حجم. گويند مي روبرو يا ميان را فيلمنامه دوم قسمت ـ32
 يعني كنيد، مشخص را خود شخصيت نياز توانستيد وقتي. دهد مي تشكيل برخورد را اه درام تمام شالوده كه دارد نام روبرويي

 خلق مواقعي نياز اين راه سر در توانيد مي وقت آن چيست هدفش و دهد انجام خواهد مي چه فيلمنامه طول در او فهميديد وقتي
 گشايي گره به داستان شود مي باعث كه دارد وجود عطفي نقطه هم دوم قسمت پايان در. كنيد ايجاد خورد بر كار اين با و كنيد
  .برسد

 سر بر ؟ شود مي تمام چگونه داستان: هاست سوال اين به پاسخي قسمت اين. گويند مي گشايي گره را فيلمنامه سوم قسمت ـ33
  .بدهد شدگي تمام زا احساسي و درك قابليت آن به كه كند مي تمام چنان را داستان ، قوي پايان يك آيد؟ مي چه اصلي شخصيت

(  اسمي صورت به را تان انديشه بتوانيد وقتي كنيد، بيان ماجرا و شخصيت نظر از موجزي صورت به را تان انديشه بتوانيد وقتي ـ34
. تان نامه فيلم تهيه به كرديد شروع وقت آن كنيد، بيان)  است كار اين انجام حال در كه مكان اين در شخص اين درباره من داستان

 و يابد گسترش داستاني خط تا بشويد متمركز داستان شخصيت روي و بدهيد جسميت ماجرا به بايد. است موضوع بسط بعدي، گام
  .شماست نفع به هميشه كار اين. كنيد آوري گرد را تان موضوع توانيد مي كه راه هر از. گيرند قرار تاكيد مورد جزئيات،

. اطالعات آوري گرد يعني تحقيق و است تحقيق مستلزم اي نوشته هر. است حياتي مريا مطلقاً نويسي فيلمنامه در تحقيق ـ35
 ، يافته شكل نيم و مبهم انديشه يك با فقط بسياري. نويسيد مي چه بدانيد كه است اين نوشتن كار ترين دشوار كه باشد يادتان
 خواهد چه كه داند نمي بعدش زيرا. ماند مي باز يسندهنو آن از پس و دارد دوام صفحه سي فقط وضع اين. كنند مي نوشتن به شروع

  .كند مي رها را كار و شود مي خورده سر. شود مي عصباني رفت، خواهد كجا و كرد

 مسئوليت و انتخاب منظر از خالق، هاي تصميم اتخاذ موقع رو اين از. كنيد برقرار ارتباط توانيد مي بهتر بدانيد بيشتر چه هر ـ36
  .دكر خواهيد عمل

 درجه چنان به توان مي تحقيق با. كند مي آشنا محيط و ها موقعيت و آدمها با را شخص دهد، مي ايده شخص به كردن تحقيق ـ37
 سينما واحد /منبع:.كنيد عمل ناآگاهي يا اجبار نه و انتخاب روي از و باشيد مسلط موضوعتان بر هميشه كه رسيد نفس به اتكا از اي

   .انزنج تبيان تلويزيون و

  

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    بازنويسيبازنويسيبازنويسيبازنويسيي ي ي ي     شيوهشيوهشيوهشيوه
 رو چشمي زير و انداخت نمي راه حسابي مرافعه دعوا يه روز چند هر اگه كه فرهاد نام به داشتيم پسري گل يه ، مون قديم محله تو

  هاي شرخري از ميخوام حرفام اين با كنين فكر اينكه نه البته. برد نمي خوابش ها شب انداخت، نمي رو يكي دندون يا كرد نمي كبود
 و كرد مي پار و لت رو يكي وقتي.  بود ديگه چيز يه فرهاد هنر..  ، ندارم رو اينكار قصد عمراً..  نه ، كنم تمجيد و تعريف فرهاد آقا
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 و مسجدي كه بزرگش مادر به مثال: كرد مي تعريف رو داستان شخصيتش با متناسب كسي هر براي رسيد، مي خودش تبرئه به نوبت
 منم كاري كتك بريم بيا گفت گرفت مو يقه يارو بخونم نماز ركعت دو مسجد برم خواستم مي جون ننه:  گفت مي بود روزه ازنم اهل

 بود دستاش تو گوشش مشق و درس سر هميشه و برد مي حساب ازش خيلي كه بزرگش برادر به و.....  و  شيطون به كردم لعنت يه
 كوچه تو كرد پرت گرفت كتابامو يارو كنيم مرور رو درسامون كه دوستم خونه رفتم مي تمداش آدم بچه مثل اقبال دادش:  گفت مي

 مادر:  گفت مي مادرش به...  درسيمو كتابهاي شدن كثيف از غير كنم تحمل تونم مي رو چي همه منم كشكيه چه مشق و درس گفت
 هي يارو..  بگردم ول خوام نمي من گفتم منم..  ولگردي برهب منو زور به خواست مي يارو..  خونه بيارم بگيرم نون برم خواستم مي

 داستان يه نفر دو براي هيچوقت كه بود اين جالب و بگه بايد چي  كي هر به دونست مي خوب فرهاد خالصه! ... خونه بيام ذاشت نمي
 مي نويسي باز آنها اهداف با متناسب را فيلمنامه  ازيك هايي نسخه مختلف ارگانهاي و ادارات براي وقت هر حاال..   نداشت تكراري

   زنم مي براتون كوچيك مثال يه افتم مي فرهاد ياد كنم

 مي زمين رو داره و كرده روگم پياده تو نشاني آتش شير يه كنار رو بانكش قسط دفترچه كه آدمه يه درباره ما داستان كنيم فرض
  .كنه مي پيدا سركار كمك با رو چه دفتر و ميگه رو قضيه مرد ؟ شده چي..  پرسه مي و آد مي جلو پليس گروهبان يه گرده

 سهل و وام پرداخت در انضباطي بي علت به مردي يه بشه نوشته اينطور بايد باشه بانك از همكاري و كمك گرفتن براي فيلمنامه اگه
 جواب چطور حاال گه مي خودش با ردهگ مي بانك قسط دفترچه دنبال ناراحتي با كنه مي گم رو پياده تو رو قسطش دفترچه انگاري
 چنين داستان از و ميشه خوشحال مرد..  بشه پيدا چه دفتر كنه مي كمك مرد به و مياد پليسي يه..  بدم رو بانك مهربون رئيس
  .باشيم منظم مون بانكي هاي پرداخت در بايد كه ميشه گرفته نتيجه

 اهميت زياد ها پليس به كه شهروند يه:  بشه نوشته اينطور بايد  باشه تظاميان نيروي از مساعدت و كمك گرفتن براي فيلمنامه اگه
 به لبشه رو هم لبخند يه كه مهربون و تيپ خوش پليس يه كنه مي گم رو قسطش دفترچه گيره نمي جدي اونارو هيچوقت و ده نمي
  ميشه عوض ها پليس ربارهد مرد نظر بعد به وقت اون از و كنه پيدا شو دفترچه تا كنه مي كمك نوا بي مرد

 خوبي زياد شهروند و است شلخته ظاهرش كه مرد يه:  بشه نوشته اينطور بايد باشه شهرداري از كمك گرفتن براي فيلمنامه اگه
  تازه ميشه پيدا باشه توش چي هر و تميزه رو پياده كه ميگه و آد مي جلو پليس يه كنه مي گم رو پياده تو رو قسطش دفترچه نيست

 كنن مي رعايت رو شهروندي حق همه شهر اين تو..  كنيم مي پيداش شهرداري زحمتكش و شريف كارگرهاي پيش حتما نبود رماگ
  !بشي درست هم تو كه ايشاهللا..  تو از غير

!  كرد يراض فيلمسازي اكيپ يه با همكاري براي رو ارگانها و ادارات از خيلي ميشه كه راهيه تنها فرهاد روش وقتها خيلي خالصه
  نيستين؟ موافق

  

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    عالقمندانعالقمندانعالقمندانعالقمندان    بابابابا    گپيگپيگپيگپي
  نویسند؟ می فیلمنامه کسانی چه  )الف

 اين و است؛ »خوب فيلمنامه« يك از آن گيري بهره ،»خوب فيلم« به فيلم يك شدن تبديل براي "الزم" شرط كه دانيد مي قطعاً
  .نيست مقصود به رسيدن براي "كافي" شرط البته

 چيز سه به خوب فيلم يك«  :گويد مي كه باشيد نشنيده هم را "هيچكاك آلفرد" سينما بزرگ استاد معروف جمله آن اگر حتي
 زيادي امكانات و عوامل از بايد فيلم يك كه پيداست گفته نا ؛»خوب فيلمنامه هم باز و خوب فيلمنامه خوب، فيلمنامه: است نيازمند

 فيلمنامه يك از توانند نمي هم عالم امكانات همه اما شود؛ تبديل خوب فيلم به ،»خوب فيلمنامه« داشتن عين در تا باشد مند بهره
  .بسازند درخشان فيلمي چندپاره، و ضعيف
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 قول به مسئله اين البته. است آن »فيلمنامه« فيلم، يك "بيست نقطه" همچنين و "صفر نقطه" بدانيد تا بود ضروري نكته اين ذكر
 كه بگويد خود با – حاال همين – محترم خواننده شايد و ندارد باره هزاران واگويه به نيازي و تاس "الشمس من اظهر" ها قديمي

 يك حكم است، "فيلم در محتوا" بحث براي اي مقدمه حكم در خود و آيد مي زير در كه آنچه براي اما ،»نيست جديدي حرف اين«
 چرا واقعاً اما واقفند،) سريال( مجموعه يا فيلم توليد فرآيند در لمنامهفي اهميت به همه كه اينجاست در نكته...دارد را "نياز پيش"

 قادرند كساني چه و شده ناشي كجا از مشكل اين بفهميم كه كنيم مي سعي اينجا دهد؟در نمي انجام درخوري حركت كس هيچ
  ند؟دار را فيلمنامه يك نوشتن "صالحيت" كساني چه بهتر، بيان به يا بنويسند خوب فيلمنامه

 تخيل و گذارند مي اول شخص جاي را خودشان بازيگر، يا فيلمساز يك آثار به خود عالقه به بنا يا خاص، فيلم يك ديدن با ها خيلي
 راه چه فيلم، همان و صحنه همان در اصالً يا كردند، مي چكار بعدش يا كردند؛ مي چه بودند، داستان قهرمان جاي اگر كه كنند مي

 و قهرمانانشان به آنها عاليق از متاثر بسيار كه نويسند مي هم هايي فيلمنامه افراد اين از برخي د؟احتماالًرفتن مي را ديگري
 اين بر و پرورانند مي خود مغز در و چسبيده "شيرين جان" مثل آنرا و اند گرفته اي ايده فيلم يك ديدن با يا است؛ آنها سرنوشت

 نمي اينجا تا( فرد يك آروزهاي توانند مي همه اينها!»كرد خواهد كم را فيلم فالن روي« ،شود فيلم آنها ايده اين اگر كه گمانند
 چنين دارند دوست هم مردم بقيه آيا اما. باشند ببيند، بعداً خواهد مي دلش كه فيلمي براي) "فيلمنامه نويسنده" بگوييم توانيم
  ببينند؟ را فيلمي

 به آنكه از پيش. باشد "فيلمنامه نويسنده" تواند مي يقيناً دهد، نشان نيز را راه و دهد خپاس سوال اين به درستي به بتواند كه كسي
 كه كنم نشان خاطر بايد شوم، منسوب – دارد ديگر جاي در فراوان توضيح و بحث جاي كه - »مؤلف نگره« نظريه از طرفداري

 در شايد كه است ضروري و الزم "نويس فيلمنامه" عنوان شدن دارا و نويسي فيلمنامه براي لوازمي و مصالح آوردن فراهم يا داشتن
 فيلمنامه اساس مورد در ما بحث كه اينجاست.هستند مسئوليت پر و پيچيده تخصصي، عمل در اما بيايند، نظر به آسان اول نگاه

 الزم مجوزهايي و قابليتها و لوازم مصالح، تخصصي كار هر براي اينكه كما شود؛ مي آغاز كار، اين براي صالحيت واجد افراد و نويسي
 همانقدر نوشتن،! داشت را توانير برق پستهاي و ژنراتورها تعمير ادعاي ولي نبود، قدرت – برق رشته آموخته دانش شود نمي. است
  ...ژنراتورها آن تعمير كه است مهم

  نویسیم؟ می چرا) ب 

 آموختن، براي برخي كردن، جلوه مهم براي برخي: است متفاوت ختلفم افراد براي نياز اين. است نياز يك به پاسخگويي نوشتن، 
 نويس فيلمنامه يك نويسد؟ مي چرا نويس، فيلمنامه اما.نويسد مي منظوري براي كس هر خالصه و مسئوليت يك رفع براي برخي

 همين به بتوانيد اگر.بگيرد اي تيجهن چه و دهد انجام كاري چه است قرار آيد، مي جايگاهي چه از او نوشته كه بداند خوبي به بايد
  .شد خواهيد موفقي نويس فيلمنامه قطعاً دهيد، پاسخ) ساده ظاهراً البته( ساده پرسش سه

  نویس فیلمنامه یک های توانایی) ج 

  :باشد داشته را زير آدمهاي تجربي يا ذهني خصوصيات همه تقريباً بايد نويس فيلنامه يك بگويم اگر كنيد تعجب شايد 

  تيزبين؛ خبرنگاري          -

  .شود جمع ها اولويت اين به همه توجه كه كند كاري و برود آنها سراغ موقع سر بشناسد، را ها اولويت بتواند تا  •

  طلب؛ فرصت عكاسي          -

  .كند خلق ماندگاري تصاوير دهد، نمي اهميت و بينند مي يا بينند نمي بقيه آنچه از تا  •

  حوصله؛ با خوانيكتاب          -

 در كه تراود برون همان كوزه از: باشيد داشته خاطر به. باشد داشته را كتاب صفحه 500 حداقل روزي خواندن توانايي كه   •
 اين وقتي چند هر باشد الزم شايد يا باشيد؛ نداشته را برداريد آن از زالل آبي آنكه توقع نكنيد؛ پر را "تان ذهن" كوزه اگر! اوست
  !نه مگه پركنيد؛ تازه آب از را رانقيمتگ كوزه

www.takbook.com



 

١٢ 

 

  ابتدايي؛ مدرسه يك مدير          -

 خودتان دام به را آنها آنكه براي! ترند گريزپا و شرتر هم ابتدايي مقطع در نفهم زبان و شر هاي بچه از افكار، و كلمات  •
. بگيرند قرار فيلمنامه درست جاي در تا بدهيد تراش و كنيد تربيت كنيد، رام را آنها كاركشته، مدرسه مدير يك مثل بايد بياوريد

 فيلمنامه اگر! است رفته آسمان به تماشاگران قهقهه غمناك، يا تراژيك صحنه يك در كه ايد ديده سينما در را زيادي فيلمهاي حتماً
  !ديگر آبدار و نان كار يك يپ برويد و برداريد خودتان روي از را نويس فيلمنامه اسم بايد شود، دچار سرنوشتي چنين به تان

  زبردست؛ زبانشناسي           -

 گزينش براي. كرد نخواهد پيشرفت ديگري زبان هيچ در نباشد، عالم خودش سرزميني زبان يا مادري زبان به كه كسي  •
. باشيد مسلط دارد، خود در كنايات و استعارات از دريايي كه فارسي خصوصاً زبان، بر بايد تاثيرگذاري، حداكثر براي كلمات درست

  .است كسب قابل كتاب، فراوان خواندن با البته مهارت اين

  باهوش؛ مهندسي          -

 كار، اين. شود حفظ آن ي ها صحنه جزء جزء در و كليت در ساختار منطق بايد كه شود مي بنا ساختار يك بر فيلمنامه  •
  .خواهد مي ريزي برنامه و است –! ميالد برج حتي – مدل و نقشه روي در برج يك كردن بنا سختي به دقيقاً

  !حوصله پر مادري  و  

 و مهارت چه با را... و برفي سفيد و زن قلقله كدو و پا زنگوله بز تكراري قصه اي، حوصله چه با مادرها كه ايد ديده حتماً  •
 هاي قصه كردن تعريف از هم وقت هيچ و افزايند مي آن به را ظرافتي بار، هر و دهند مي هايشان بچه خورد به بار صدها تحملي،
 و كنيد تعريف تكراري قصه لزوماً شما نيست قرار البته برسد، مهارت اين به بايد هم نويس فيلمنامه يك! شوند نمي خسته تكراري

 همه فيلمنامه اول همان. يدبگير ياد را روايت در "حوصله و تحمل" مهارت! بنويسيد را "2... الي درباره" حتي يا 2 تايتانيك مثالً
  !!بگذرد ماجرا از ساعت نيم بگذاريد حداقل. نكنيد لوث آنرا "انگيز اشك و هندي" بندي پايان و ندهيد لو را چيز

  

  

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    قالبقالبقالبقالب    دهندهدهندهدهندهدهنده    تشكيلتشكيلتشكيلتشكيل    عناصرعناصرعناصرعناصر
 فيلمنامه يك داشتن زمهال ديدگاه، اين از لذا. نيستند مشخص عناصر سري يك از بيش چيزي سناريوها قالب، و شكل نظر نقطه از

 در كه عناصري معمولترين.باشد مي فيلمنامه در آنها قرارگيري شكل و آنها از استفاده نحوه عناصر، اين شناخت استاندارد، و خوب
  :باشند مي ذيل شرح به گيرند، مي قرار استفاده مورد سينمايي فيلمنامه قالب

  )Action(توصيف •

  )Scene Headings(صحنه عنوان •

  )Character Name(شخص نام •

  )Extension(توضيح •

  )Dialogue(گفتار •

  )Parenthetical(شخص حالت •
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  )Transition(انتقال •

  )Shot(نما •

  )Dual Dialogue(گفتارموازي •

  پردازيم مي موارد اين از هريك توضيح به حال

  

  )Action(توصيف

 مي بيان بصري بصورت ممكن حد تا شرح اين. باشيم مي آن مشاهده حال در فيلم در ما كه است اي صحنه توضيح واقع در توصيف
  :فرماييد توجه زير مثال به. گردد

  .دهد مي ادامه راهرو در راهش به. خاراند مي را سرش نيست، كسي بينيد، مي را خواب اتاق. رود مي راهرو داخل به مارك

  :باشد نمي يكي آيد، مي ادامه در كه آنچه با فوق توصيف كه نماييد توجه

 هيچ اينكه از اما. اندازد مي آن به نظري پس باشد، خواب اتاق در چيزي است ممكن كه كند مي فكر. رود مي راهرو داخل به مارك
  .دهد مي ادامه راهرو در راهش به و كند مي فكري .خاراند مي را سرش و نموده تعجب نيست انجا در چيز

 كردن فكر حال در را شخصيتي توانيم نمي ما. كند مي تعريف مورد دومين اما دهد مي نشان اول نمونه چيست؟ در "تفاوت"
 فرايند نه دهيد نشان را رفتار آن پس. دهد مي نشان خود از خاصي رفتار است، كردن فكر حال در كه كسي دانيم مي اما. ببينيم

  .را تفكر فهم قابل غير

 دادن نشان براي امكان اين از كنيم مي توصيه اما داشت خواهيد خالقيت فرصت نويسي فيلمنامه اجزاء ساير از بيش توصيف، در
 اين شما قصد. نماييد منثور سخن يك نوشتن به شروع و بكشيد رخ به را لغاتتان دايره اينكه نه نماييد استفاده داستان مناسب

 اگر كه باشيد مطمئن. گردد شما نوشته يزانآو اينكه نه شود داستان جذب و گرفته قرار تاثير تحت سناريو خواننده كه است
 اينكه تا گرفت خواهد قرار شما تاثير تحت بيشتر خيلي نماييد، صفحه آخرين تا آن خواندن مجذوب را خود سناريوي خواننده
 مي كه يريتاث به وابسته. ببريد بكار هوشمندانه را خود توصيفات باشيد داشته بخاطر.باشيد داشته پرتمطراق توصيفات بخواهيد
 مثال. نماييد وارد پاراگراف يك در را آنها از اي مجموعه اينكه يا و دهيد قرار مجزا خطوط در را آن توانيد مي كنيد، خلق خواهيد

  :باشد مي خطي چند توصيف يك براي خوبي نمونه زير

 پيدا براي را اسكنرش واكر فرمانده.گيرند يم قرار موقعيتهايشان در كم كم افراد.كند مي كمين يافته نجات گروه براي فضايي موجود
 ذهنتان در مجزا بصورت تصاوير و شود مي ايجاد تعليق حس چطور كه كنيد توجه.نيست اثري هيچ.كند مي چك حيات عاليم كردن
  :بينيم مي پاراگراف يك در را توصيف چند گرفتن قرار تاثير اكنون. بندد مي نقش

. دود مي دنبالش به خورد، مي سر مرطوب چمنهاي روي درحاليكه هم) Miller("ميلر". شود مي پرتاب زمين وسط به توپ
 بتوانند بلكه تا آورند، مي هجوم زمين كنار ديوار به تماشاگران. آورد مي هجوم توپ به چپ سمت از هم) Halloway("هالووِي"

  . . . دهند مي هل را يكديگر تماشاگران. كند يم بلندي خيز هالووي. رود مي شيرجه ميلر. ببينند بهتر را آمده پيش موقعيت

 يك در توصيفات گيري قرار كمك به كه تنشي متوجه آن از جداي اما. بود خواهد چه بعدي رخداد بفهميد تا ببينيد را فيلم بايد
 افعال از. ديگر نكته يك.ببريد بكار باشد، داشته خواننده بر خواهيد مي كه تاثيري خلق براي را توصيفات پس شديد؟ بود، پاراگراف

. . .).  و ربط و اضافه حروف بدون(بريد بكار ساده امكان حد تا را خود جمالت و. ننماييد استفاده ممكن حد تا استمراري و مجهول
  :است خوشايندتر برايتان زير جمالت از يك كدام

 كه موهايش داخل به را دستش درحاليكه بنر  يا.رود مي سلول داخل به و كشد مي مجعدش موهاي به دستي) Banner("بنر"
  .باشد مي سلولش داخل به رفتن حال در برد، مي دارد، مجعد حالتي
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 توصيف يك كه است آنچيزي  دقيقاً و. . .  تصويرتر، پر پرتحركتر، قويتر، بهتر، چراكه. بيايد خوشتان بيشتر اول جمله از اميدوارم
  .باشد بايد درسناريو

  )Scene Headings(صحنه عنوان

 دوربين. است گرفته قرار كجا در ناظر ديگر عبارت به. بيفتد اتفاق كجا در است قرار صحنه كه دهد مي نشان خواننده به عنوان اين
  :نماييد توجه زير مثالهاي به. كجاست در

  شب -خلوت حيات جيم، خانه - خارجي

  باز نماي -كانر دفتر ،"كانر" سفينه -داخلي

  ادامه - آشپزخانه اكر،و كلبه -خارجي/داخلي

  آفتاب انعكاس -ششم فضايي عمليات فرماندهي مركز

  

  .روند مي بكار خاص منظور يك به و محل يك در همه اما هستند، متفاوت يكديگر با خيلي بظاهر موارد اين

 يا و خارجي/ليداخ تركيب. بيروني يا هستيم داخلي فضايي در دهند مي نشان كه شوند مي شروع عبارتي با ها صحنه عنوان
 و رفت خواهد بيرون به ادامه در و شده شروع داخل در اي صحنه دهيد نشان بخواهيد كه شوند مي استفاده زماني نيز آن بالعكس
 مهم نكته. غيره و ساختمان پارك، خانه، دريك. داريم قرار كجا در كلي بصورت كه گويد مي ما به صحنه عنوان بعدي بخش.بالعكس

 خانه" يا "جيم خانه" با مدام را جيم به متعلق خانه  مثالً آن، از مكرر استفاده در كه باشيد داشته بخاطر. باشد يم آن بودن كلي
  .باشد مي شما سناريوي بودن اي حرفه غير براي ممكن چيز بدترين اين. نكنيد تكرار "جيم آقاي

 است، فضايي سفينه يك در اگر است؟ آن كجاي هستيد، انهخ در اگر. قرارداريد كجا در شما مشخصاً كه دهد مي نشان بعدي قسمت
 ما كه است آن دهنده نشان هم باال مثال آخرين. نماييد نظر صرف قسمت اين از توانيد مي نباشد، مهم اگر البته آن؟ قسمت كدام در
 يك بين و هستيد زماني سفر يك در كنيد فرض. دهيد توضيح بيشتر را موجود موقعيت شما است الزم اوقات گاهي.هستيم فضا در

  :كنيد توجه مثالها اين به. داشت خواهيد زماني پرش خاص، موقعيت

  شب - 1995 سال نمايش، تاالر رسدخانه، -داخلي

  شب -2005 سال نمايش، تاالر رسدخانه، -داخلي

  :مانند. باشد مي) ESTABLISHING("كلي نماي" دهيد، توضيح بخواهيد شايد كه ديگري خاص موقعيت

  روز -كلي نماي ،)EMPIRE STATE BUILDING(بلدينگ استيت امپاير ساختمان - ارجيخ

 نماي  قاعدتاً. هستيم كجا در "دهيم نشان" كه داريم ساختمان از كلي نماي يك به نياز فقط كه است اين آن كاربرد در ما منظور
  :نتيجه در. بود دخواه مشخص موقعيت يك در و سختمان همان در شد، خواهد داده نشان كه بعدي

  روز -اطالعات ميز بلدينگ، امپايراستيت ساختمان -داخلي

 يا "خورشيد طلوع" مانند ديگري عبارات از البته. "شب" يا "روز". باشد مي صحنه رخداد زمان به مربوط صحنه عنوان آخر بخش
 يكبار فقط روز هر در چراكه باشد نمي توليد مديران خوشايند چندان  معموالً ولي نماييد استفاده توانيد مي هم "آفتاب غروب"

  .گذشت توان نمي نيز زمان دو اين عاشقانه هاي صحنه از خب اما. آيد مي بدست برايشان موقعيت اين به رسيدن شانس
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 كلمه زا مدام نيست الزم اينصورت در. نماييد استفاده زماني بازه يك در متوالي بصورت را صحنه چندين شود مي الزم اوقات گاهي
 مي) CONTINUING("ادامه" كلمه از استفاده داد انجام توان مي كه كارهايي از يكي.نماييد استفاده صحنه عنوان در شب يا و روز

  :كنيد توجه مثال اين به. باشد

  روز - خودرو پاركينگ مسابقه، پيست - خارجي

  .دشو مي) Indy("ايندي" سوارماشين و كند مي تنش را اش مسابقه لباس ميلر

  ادامه - ميلر خودرو -داخلي

 خاص زماني نشانه از توانيم مي هم باز افتد، مي اتفاق هم سر پشت و كلي مكان يك در صحنه چندين كه زماني ديگر، حالتي در
  .نماييم استفاده "موقع همان" مانند

  روز-نشيمن اتاق كلر، خانه -داخلي

  باشد مي تلويزيون ديدن حال در هايش بچه با كلر

  موقع همان -نشيمن اتاق كلر، خانه -يداخل

  باشد مي ميز زير در غذا خوردن حال در سگي

  . نماييد استفاده خواننده، به موقعيت نشان براي موثر و ساده بشكلي صحنه عنوان از باشيد داشته بخاطر اينكه  نهايتاً

  )Character Name(شخص نام

 بكار باشيد داشته بخاطر. نماييد مي مشخص را موضوع اين شخص، نام دادن رقرا با واقع در شما باشد؟ مي صحبت حال در كسي چه
 است كافي بگويند، را چيز يك و زمان يك در نفر دو است قرار اگر. باشد نمي درست نام ابتداي در "خانم" يا "آقا" عبارات بردن

  :مثال. دهيد قرار دركنارهم را ايشان نام

  !وايستا! كن صبر: ماريا و باب

 نماييد اجتناب هم شبيه اسامي از. نماييد دوستونياستفاده گفتار از بگويند، را متفاوت چيز دو زمان يك در نفر دو است قرار اگر اما
  .ننماييد استفاده شوند مي شروع خاص حرف يك با مثالً كه اسامي از شود مي توصيه دليل همين به. نياندازد اشتباه به را خواننده تا

 صداي " يا "مرد صداي" مانند. كنيد استفاده او صداي از نماييد، داستان وارد اسمش معرفي بدون را شخصيتي انبتو اينكه براي
  .دهيد ربط او به را موضوع صحنه توصيف در سپس. "زن

  )Dialogue(گفتار

 چه(شود شنيده شخص يك انزب از كه چيزي هر. باشد مي مكالمه يك از جزئي شنويم، مي سينما پرده بر كه را لغتي هر ساده بطور
  .بنويسيد بگويد، است قرار كاركترتان كه را آنچه هر).خير يا ببينيم را آنها

  !نيست ببرم، لذت ازش بخوام من كه هم چيزي نيست،شبيه من شبيه! بگم چي دونم نمي:باب

 در كنيد تصور. "بگوييد اينكه نه دهيد نشان" اينكه و نشود تبديل نصايح كردن پر براي محلي به مكالمات باشيد داشته بخاطر اما
 براي كه شد خواهد راضي كسي چه خب كند، تعريف را قصه و بزند حرف مدام و بيايد پرده برروي يكنفر "آخرالزمان اينك و" فيلم
  .بشنود باشد مجبور اينكه نه ببيند تماشاگر كه باشد اي بگونه شما نوشتن كه است بهتر خيلي اينكه خالصه بدهد؟ پولي فيلم اين

 پر مكالمه فقط را صفحه يك اكثر كه بينند مي وقتي فيلمنامه اي حرفه خوانندگان. باشيد هم ها گويي تك مراقب خصوص اين در
 از بيش چيزي به تماشاگران تلويزيوني، برنامه و فيلمها در باشيد داشته بخاطر. شوند مي انزجار دچار اثر آن به نسبيت است، كرده

 صحنه با را آنها توان نمي واقعاً بپرسيد خودتان از اول بنويسيد، مكالمه يك خواهيد مي اگر. هستند مند عالقه مهمكال و صحبت
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 بتوانيم اگر اينكه نهايتاً). بيافتد اتفاقي اطرافشان در يا و شنونده يا و گوينده طرف از كاري حداقل(كرد؟ جايگزين ديگر هاي
 خوانده آخر تا فيلمنامه كه است اين ما هدف كه باشيد داشته بخاطر و شود مي خوانده يعترسر صفحات نماييم، كمتر را مكالمات

  .شود

  )Parenthetical(شخص حالت

  .نمايند ادا چطور را مكالمه يك بدانند كه هستند ها پيشه هنر براي درواقع توضيحات اين

  :كنيم مي بيان خصوص اين در مثال چند درادامه

  دارم دوست هك البته)طعنه با(باب

  هستي؟ كي تو اصالً كن، صبر)مكث كمي(باشي؟ جدي شده كه بارم يه براي توني نمي)باشد آرام كند مي سعي(مارتا

  پرانتز از نادرست استفاده مورد چند

  !وايستا)برسد اسلحه به غريبه به شليك براي كند مي سعي حاليكه در(مايك

  !خودت نه، من! خودت نه، من)شوند مي خارج درب از دهند مي ادانه بحث به حايكه در(سالي و هري

 پس. نمايند بيان را مكالمات اداي نحوه بخواهند اينكه نه باشند مي صحنه توصيف حال در واقع در كه است اين باال مثالهاي اشتباه
  :ندهيد انجام را اشتباه اين كنيد سعي

  نداريم نيازي تو به نجااي)دارد مي بر را تفنگش(بموني اينجا نداري حق كنم فكر: زاك

  :باشد مي شكل اين به آن شده اصالح حال

  بموني اينجا نداري حق كنم فكر: زاك

  دارد مي بر را تفنگش

  نداريم نيازي تو به اينجا)دهد مي ادامه(:زاك

. گردد مي قطع نما يك يا و توصيف يك بوسيله مكالمه كه شود مي استفاده مواقعي مورد اين. كنيد دقت) دهد مي ادامه( پرانتز به
  :باشد شكل اين به كنيد اضافه توضيحي بود الزم اگر البته

  نداريم احتياجي تو به)عصباني;دهد مي ادامه(زاك

  )Extension(توضيح

 در صحبت اين دهد مي نشان و شده داده قرار شخصيت نام چپ سمت در كه است شخصيت گفتار درباره توضيحي مشخصه يك
 مي فرق داديم توضيح درباال كه شخص حالت يا و صحنه توصيف با والبته. باشد مي شنيدن قابل تنها اينكه يا شود مي ديده صحنه

  .كند

  . V.O و. O.S: .دارد وجود خصوص اين در استاندارد توضيح چنديدن

O.S .مخفف off screen نمي ديده الًفع اما دارد حضور صحنه در شخصيت كه معني اين به. باشد مي پرده از خارج معني به 
 كه رود مي بكار درمواردي و باشد مي صحنه ضميمه معني به voice-over مخفف. V.O). غيره يا و تخت زير يا درب پشت مثالً(شود

 واقع در) غيره و تلفن پاسخگوي در كاركتر صداي يا و داستان راوي مانند.(شنويم مي را صدايش اما ندارد حضور صحنه در كاركتر
 بصورت اگر. است شده داده قرار آن روي بر اكنون و است شده ضبط جاري صحنه زمان از بغير درزماني شخصيت توسط صدا اين

  .باشد مي موقعيت همين داراي نيز گردد پخش جاري صحنه در سپس و باشد كرده ضبط را صدايش شخصيت هم واقعي
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  !دربياره يخچال اين توي از منو يكي آهاي.)o.s(جوزف دكتر

  نداختم مي بكار رو فريزر داشتم. . .  من كه بود اي لحظه ناي: والي

  )Shot(نما

 توجه دقيقاً نكته اين به بايد تنها. نماييم تمركز خاصي چيز يا شخص يك روي بر صحنه در تا است اي اشاره درواقع فيلمنامه در نما
 زير مثال به. بيايد بنظر ضروري واقعاً كه نماييم فادهاست آن از زماني تنها ديگر عبارت به. "نكنيم كارگرداني را صحنه" كه داشت
  :نماييد توجه

  شد خواهد نابود ثانيه5 در صوت ضبط ينا.)v.o(مرد صداي

  صوت ضبط از نزديك نماي

  .شود مي بلند دود آن از و كند مي كردن جلزولز به شروع نوار

 نوار خودكار رفتن بين از بر تاكيدي تا داريد نياز نزديك نماي اين به شما اينكه اول. كرد بحث توان مي صورت دو مثال اين درباره
 از خودش صوت ضبط كه دهد مي نشان صحنه توصيف خود و نداريم نما اين به نيازي ما كه است اين آن مقابل نقطه. باشيد داشته

 درست صحبت هردو. بربيايد آن سپ از چطور كه داند مي خود و كنيد اعالم كارگردان به شما كه نيست نيازي و رفت خواهد بين
 كارگردانان و كنندگان تهيه از خيلي. خير يا كنيد استفاده بخواهيد كه دارد خودتان به بستگي كه است مواردي از يكي اين و است

 بيشتر ستنده تهيه آماده كه هايي فيلمنامه در بيشتر موارد اين اليحال علي. خير هم ديگر افراد خيلي و دهند مي انجام را اينكار
  .باشند خواندن آماده كه سناريوهايي تا شود مي ديده

  )Transition(انتقال

  .هستيم ديگري نماي يا صحنه به انتقال حال در ما كه رود مي بكار زماني براي مورد اين

  :باشند مي ذيل شرح به معروف انتقالهاي بعضي

  )CUT TO(به قطع

  )PAN TO(پن

  )FADE OUT(تصوير محو

  MATCH CUT(ينيع انتقال

  )DISSOLVE TO(به ديزالو

 درباره. نداريد انتقال به نيازي شما مواقع اكثر. نكنيد استفاده آنها از كه است اين خصوص دراين مهم نكته اما. ديگر موارد بسياري و
 به قطع از بيخودي چرا پس گردد مي قطع بعدي صحنه به كه است معلوم شود مي شروع ديگري و تمام اي صحنه اگر! كنيد فكر اش

 به توجه انتقالها اين از نكردن استفاده در ديگر نكته. است ديگري موضوع كنيم، استفاده آن از كي و چطور اينكه اما. كنيم استفاده
  .نكنيم كارگرداني را فيلمنامه كه است نكته اين

 اين از مشخص، اثر يك به رسيدن براي ايستب مي حتماً شما كه دارد وجود مواردي كه است ضروري هم نكته اين ذكر البته و
  :مانند) كمدي و وحشت فيلمهاي در بيشتر.(نماييد استفاده انتقالها

  .هستند حركت حال در خورشيد غروب سمت به

  :به قطع
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  .شود مي مشاهده اش قيافه و موها چهره، رنگ در عجيبي چيز. باب صورت از نزديك نمايي

PULL BACK TO REVEAL WE'RE 

  روز-بزرگ صخره- يخارج

  .است شده آويزان سروته بصورت طناب يك توسط واقع در او كه بينيم مي و

  :شود خارج كننده وكسل يكنواختي حالت از متن كه كند كمك بايد واقع در انتقال؟ شديد متوجه

  هستند حركت حال در خورسيد غروب سمت به

  روز-بزرگ اي صخره- خارجي

  .است شده آويزان ريسمان يك از سروته بصورت باب

: FADE IN با اي فيلمنامه هر FADE IN: and FADE OUT. هستيد آنها از استفاده به مايل قطعاً كه دارند وجود انتقال دو تنها
  scriptwritingsecrets.com:منبع     )نماييد توجه دو هر انتهاي در نقطه و دونقطه از استفاده به(شود مي تمام. FADE OUT با و شروع

  

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    دردردردر    نويسينويسينويسينويسي    ديالوگديالوگديالوگديالوگ
        زادهزادهزادهزاده    خليلخليلخليلخليل    حسينحسينحسينحسين    اميراميراميرامير: : : : نويسندهنويسندهنويسندهنويسنده

  

 متوجه بزودي مردم صحبتهاي به كردن گوش با. نيست واقعي محاوره فيلم، در ديالوگ نيستند، واقعي مردم شخصيتها كه طور همان
 كردن كامل براي بدن زبان و اراتاش از اغلب كه است مبهم توجهي قابل ميزان به و تكراري، پراكنده، روزمره مكالمات كه شويد مي

 اي نتيجه با و مهم چيز و باشند داشته طوالني صحبت يك توانند مي نفر دو كه است اين حقيقت.شود مي استفاده افكار و جمالت
  .است ارزش بي كردن صحبت معروف قول به. باشد نداشته

 اسباب تمامي شود، مي استفاده خيالي گفتگوي خلق براي آن از كه حالي در. است دراماتيك گفتار يك مقابل، در فيلم، ديالوگ
  .دارد را آنها به رسيدن براي محدودي زمان و اهداف از مشخصي مجموعه فيلم گفتگوي. كند مي حذف را گفتگو اضافه

  

 نويسيد مي كه خطي هر با كه شويد مطمئن. كنيد استفاده اندك و هوشمندانه را آن. است بازيافتي قابل غير منبع فيلم ديالوگ
 قابل تصاوير طريق از كه باشد اطالعاتي است ممكن ها فيلمنامه ترين تصويري در حتي يابيد؛ مي دست زير اهداف از يكي به حداقل

 به طريق دو به تواند مي ديالوگ.هستند مهم طرح پيشبرد براي شوند مي ارائه ديالوگ طريق از كه اطالعات اين اغلب،. نباشد بيان
 طور همان چه اگر( كند افشا خود موقعيت يا خود، باره در را مهمي اطالعات تواند مي شخصيت يك نخست، ببخشد؛ عمق شخصيتها

  ).شود محدود فيلمنامه مقدمه به بايد ساده شرح داريد خاطر به كه

 ارائه اطالعات كند، مي قلمنت كالم طريق از او كه اطالعاتي خود اندازه به تقريباً تواند مي شخصيت يك كردن صحبت نحوه دوم،
 از كه اساسي اطالعات از گذشته.كند نمي استفاده بنا يك استفاده مورد گرامر يا واژگان همان از ادبيات استاد يك مثال، براي. كند

 اافش ديالوگ طريق از گذارند، مي تأثير داستان مسير بر كه حقايقي كه باشد ضروري شايد شود، مي منتقل توضيح و شرح طريق
 مي آشكار صورت همين به نيز پرده از خارج رويدادهاي. شوند مي آشكار طريق بدين پشتيباني داستان هاي جنبه اغلب. شوند

  .شود ارائه پرده روي رويداد يك عنوان به بايد مهمي پرده از خارج رويداد هر چه اگر شوند،
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  نویسی فیلمنامه مهارت ترین مشکل

 است ساختار زيرا است صحيح شك بدون سخني چنين. است آن قالب و سختار دراماتيك اثر هر اصلي ركن كه ايم شنيده بارها
 ساختار..  دارد مي نگاه هم كنار را داستان اجزاء همه كه است نيرويي آن ساختار..  است فيلمنامه هر بخش ترين اساسي و مهمترين

  غيره...  و است مرتبط حوادث خطي ترتيب ساختار..  دهد يم پيوند هم به را داستان مختلف هاي بخش كه است نامرئي جاذبه

 مهمترين دراماتيك اثر از بخشي عنوان به ساختار باشد يادمان!!!..  اندازد مي اشتباه به را ها نويس فيلمنامه از بعضي ها گفته اين اما
 ثابت اصول ديالوگ نوشتن اساسا اينكه و..  گديالو متغير كيفيت علت به..!!!!نويس فيلمنامه يك مهارت از بخشي عنوان به نه است

  .. است تلويزيوني و سينمايي خوب ديالوگ نگارش گرفتن ياد نويسي فيلمنامه قسمت ترين سخت و ترين مشكل.. ندارد مشخصي و

 آموزش بخش ناپذيرترين خاطرتعريف همين به و است موفق و خوب ديالوگ تعريف ز ترا سهل نيست چيز چه ديالوگ اينكه گفتن
 و خوب ديالوگ تعريف ز ترا سهل نيست چيز چه ديالوگ اينكه گفتن.. است زيبا و خوب ديالوگ نگارش شيوه..  نويسي فيلمنامه

  .............................. باشد ها بهترين جزو شما هاي فيلمنامه ديالوگ واريم اميد- است موفق

  

  سینمایی خوب دیالوگ وظایف

  ) سينمايي كاراكتر معرفي(  ندهگوي شخصيت معرفي - 1

  ) ؟ چيست درباره موضوع اينكه(  صحنه معرفي -2

  ) سينمايي روايت جلوي به رو حركت(  داستان پيشرفت - 3

  ) ها شخصيت بين واكنش و كنش ايجاد و درگيري خلق(  كشمكش ايجاد - 4

  ) بعدي حوادث براي سازي بستر(  چيني زمينه و چيني مقدمه -  5

  ) نيست پذير امكان ديگر طرق به كه چيزي آن از بيننده كردن آگاه(  ضروري اطالعات افشاي - 6

  خوب دیالوگ

  ". است واقعي گفتگوي توهم. .  نيست واقعي گفتگوي خوب ديالوگ"گفته همينگوي ارنست

 ديالوگ در نبايد اما است حياتي و الزم ديالوگ. است صوتي رسانه يك بعد و تصويري رسانه يك اول سينما كه داشت توجه بايد •
 حس خوبي به تماشاگر ، باشد قوي نامه فيلم و ها بازي ، فضاسازي اگر. كرد گوشزد تماشاگر به را احساسات كوچكترين حتي نويسي
 ها شخصيت هاي ويژگي و ماهيت به توجه با واقع در. نيست طوالني و كشدار هاي ديالوگ به نيازي ديگر و كند مي درك را صحنه

 مي بنابراين. نيست سنگين و ثقيل منظور البته كرد استفاده عمق پر و موجز ديالوگهاي از ممكن حد تا و نوشت را ها ديالوگ دباي
  .واضحات توضيح عدم و گفتن صحيح ، گفتن خالصه:  كرد ذكر مناسب ديالوگ يك براي ويژگي سه توان

  

  

  نويسينويسينويسينويسي    ديالوگديالوگديالوگديالوگ    كليدهايكليدهايكليدهايكليدهاي    شاهشاهشاهشاه

        اكبرياكبرياكبرياكبري    عباسعباسعباسعباس: : : : ترجمهترجمهترجمهترجمه////نوبلنوبلنوبلنوبل    ويليامويليامويليامويليام: : : : نوشتهنوشتهنوشتهنوشته

 در يعني است، بارزتر خاصي موقعيتهاي در اما. است نامحدود آدم تخيل مثل) غيرادبي( و ادبي آثار در گفتگو كاربرد موقعيتهاي
 مؤثر در) آن غلط كارگيري به يا( گفتگو درست كارگيري به. دارد داستاني خط در بيشتر تأثير و شود مي استفاده بيشتر مواقع بعضي
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 گفتگوهايي به.گرفت نخواهيم بخشي رضايت نتيجه نشود، استفاده آن از خوب اگر. دارد اي كننده تعيين نقش استاند شدن واقع
 گفتگو از داريم قصد ما. نيست هم آن از تر مهم كه ساختاراست از بخشي گفتگو. دهد مي رخ مختلفي موقعيتهاي در بينديشيدكه

  !كند وظيفه انجام بايد! بكند كاري بايد. باشد خاص هدفي خدمت در يدبا كه دانيم مي را اين و كنيم استفاده درست

 آن در گفتگو كه موقعيتي همان. است مربوط موقعيت درك به سؤال اين جواب »بكنيم؟ را كار اين چگونه: «است اين اصلي سؤال
 مدنظر را هدفي بلكه نيست؛ گاه شكنجه يا اتومبيل با گريزي و تعقيب مكان مثالً داستان، حقيقي موقعيتهاي منظورم. شود مي جاري
  .دهد انجام بايد كه اي وظيفه و برسد آن به بايد ما گفتگوي كه دارم

 كدام«  :كه شويم مي مواجه سؤال اين با بعد. شود انجام صحنه آن در گفتگو كه گيريم مي تصميم و شويم مي مواجه اي صحنه با گاهي
 را اينها نام. است تر عادي و تر جوهري كه كنيم مي تكيه گوهايي برگفت بخصوص و »هيم؟د نشان خواهيم مي را گفتگو از موقعيت

 بر كه كنند مي مجهز قدرتي به را ما. دارند را ما دروني خالق رمزي قفلهاي كردن باز قدرت چون ام، گذاشته گفتگو كليدهاي شاه
 دارد وجود كليدي موقعيت شش فقط باورپذير داستاني خط يك گسترش براي.شويم استاد گفتگو بر مبتني موقعيتهاي از بسياري

 در آنها مهم نقش در الاقل نباشد، آنها رفتن كار به زياد علت به آنها اهميت اگر. اند كرده استفاده آنها از قرنها طي نويسندگان
 شود؟ پرداخت يا برمال شخصيت ،گفتگو از استفاده بدون كه كرد تصور توان مي آيا مثال، عنوان به.است داستان گسترش چگونگي

 با وقتي واقعي، زندگي در آيا نبود؟ آگاه دهند مي نشان كلمات آنچه از و گذاشت دهانشان در كالم و نوشت آدمها درباره توان مي آيا
 طور اين مسلماً گيريم؟ نمي نظر در را آن تأثير و انگيزه شناخت آيا اندازيم؟ مي كار از را خود گيرنده آنتن زنيم مي حرف ديگري
  .كنيم زندگي آهنيها آدم دنياي در كه اين مگر. نيست

 هماهنگ اثر روايت بخش كه دارد كمي اهميت اين. نمايد رخ باورپذير گفتگوي تا شود گرفته كار به خوبي به بايد كليدي موقعيتهاي
 منحصر نگارش سبك كه اين حتي يا سازد تبادرم ذهن به را برانگيز حساسيت تصاوير توصيفي، بندهاي كه اين يا باشد؛ واقعيت با
 منتظر ه خوانند. ندارد باشد، ريخت بي هنري اثر كه وقتي با تفاوتي نهايي نتيجه نكند، كار گفتگو اگر. باشد گير چشم و فرد به

 نكند، برآورده را او ازني گفتگو وقتي و برسد گفتگو به تا كند مي رد را روايتي و و توصيفي بندهاي بعضي حتي. است گفتگو خواندن
  .زند مي را او دل كار كل زودي به 

  .هستند كارآ چون چرا؟. باشيد مشعوف و كنيد خلق را داستان آنها از استفاده با. بشناسيد را كليدها شاه

  تنش خلق

  چيست؟ زير موقعيتهاي مشترك وجه

 واكنشي چه زن بدانيم كه نيست راهي هيچ بگويد، او به خواهد مي و است زن عاشق  مرد،. زنند مي قدم هم دست در دست زوجي -
  .داد خواهد نشان خود از

  .خزد مي آنها بطرف سياه عنكبوتي. است يكديگر به معطوف آنها توجه تمام و اند هم كنار زوجي. است گرمي شب -

 لحظه هوا. يابد مي تنها ناشناخته نيمكا در و خاكي اي جاده در را خود اكنون. است جنگيده سارقين با سخت شده، دزديده كه زني -
  .نيست باتجربه زياد شهر خارج شناخت در او. شود مي سردتر لحظه به

 كنند؛ نمي لك و لك راحت خيال با شخصيتها اينكه خطر؛ و راز وجود اطمينان؛ عدم: چشمگيرند داستان نظر از موقعيت سه اين
  .نيست كنترل تحت مطلقاً موضوع اينكه و اندازد؛ نمي دردسر به را آنها چيزي اينكه

 كه چيزي داستان؛ اصلي قالب يعني تنش. كند مي ايجاد كشمكش و تنش خود، موجود شرايط در داستاني خط هر. است تنش نتيجه،
  .هستيم خواندنش به مايل كه كند مي اثري به تبديل را خاصيت بي و بود بي اثري كه است كليدي تنش. كند مي جذب را خواننده

  :بگيريد نظر در را زير مثال دو. خورد نمي درد به تنش بدون گفتگوي حقيقت، در. شود مي ارائه خوبي به گفتگو طريق از ش،تن

  .»رستوران بريم پياده بايد كنم مي فكر: «مرد
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  »حتماً: «زن

 چه از نيست؟ مطمئن او چرا. شود مي منتقل هم خواننده به وي اطمينان عدم اول، مثال در. كند مي تعيين را تنش حد زن، جوان
  .جواب بي سؤالي نه و است كار در رازي نه. ماند مي گزارش به. نيست موافق زن دوم، مثال در ولي ترسد؟ مي

 و جدل و بحث شيوه ترين راحت البته،. دارد وجود مختلفي هاي شيوه منظور اين براي. شود واقع موثر تا كند ايجاد تنش بايد گفتگو
. نيست »خير – بله« با دادن خالي جا يا فرياد مسابقه معني به اين. كنند نمي نگاه موضوع يك به هم مثل نفر سه يا دو. است مخالفت
 در اگرچه. شود خشم به تبديل و رفته فراتر ظرافت از تواند مي ساده مخالفت گاهي. داد نشان آشكارا يا ظرافت با توان مي را مخالفت
 كرده سرگرم را ما اش استادانه تصاوير قرنها طي كه كنيم دقت اي نويسنده از مثالي به بياييد اما است، بسيار نمونه داستاني ادبيات

  !شكسپير ويليام: است

 انتخاب جوليت پدر كه خياطي – پريس با جوليت شده متوجه كه اين از بعد درست را – كاپولت – جوليت پدر جوليت، و رومئو در
  .است كاپولت خشم از ناشي صحنه اين تنش. بينيم يم كرد، نخواهد ازدواج – كرده

 به زندانيان حامل گاري با را تو واالّ بروي، پيتر سن كليساي به پريس با تا كن مهيا آينده پنجشنبه براي را زيبائيت ولي: ... كاپولت
  !رورفته و رنگ دخترك اي! جسور فضول اي! بيمار و نحيف الشه اي برو،. برد خواهم آنجا

  !انگار اي شده ديوانه! واه واه،: كاپولت خانم

  .كن گوش حرفم به شكيبايي با دارم، تمنا و زنم مي زانو مقابلت در گرامي، پدر اي: جوليت

 به اين از بعد هرگز يا باش، كليسا در پنجشنبه روز يا  كنم، مي امر تو به! نافرمان بدبخت! جسور دخترك اي! درك به برو: كاپولت
 بخشيدن با خداوند كرديم مي فكر گاهي خانم،. كنند مي تحريك تنبيه به مرا دستانم،. مگو جواب. نزن حرف. نكن نگاه من چشمان

 اي! برو. شده ما نصيب نقمت بلكه نعمت نه. است زايد هم يكي اين كه فهمم مي اكنون اما كرده، لطف ما به اي يكدانه يكي فرزند
  !ارزش بي بدبخت

. نيست جانبه دو خشم،. شنيدن از امتناع حتي نامهرباني، تهديد، خواندن، نام به: كند مي برمال را خود خشم چطور كاپولت ببينيد
 يكي اگر. كند منعكس را طرفين خشم نبايد ضرورتاً مخالفت. آيد مي وجود به تنش ترديد بدون ولي است، خشمگين كاپولت فقط

 دهند، تسكين حتي و كنند آرام را كاپولت كنند مي سعي بقيه كه ينا. است كافي باشد، برا و مشخص او خشم و باشد خشمگين
 هم گويي تك. نوشت »برگشتي و رفت« گفتگوي  است، صحنه در خشم وقتي نيست الزم حتي گاهي.كند نمي محدود را تنش

 كه خورد مي قسم پدرش قبر كنار كه جواني مثال، براي. كنند مي القاء را احساس عمق كلمات خود و كند برآورده را مراد تواند مي
 براي جرأت كردن پيدا براي وي درخواست ترديد بي كند؛ مي مرگ آرزوي كه اي ديده رنج جوان زن يا. بگيرد قاتلين از را او انتقام

 قرار آن عذاب تحت شدت به و خورده وفاداري سوگند اروپا پادشاهي تخت مدعيات از يكي به مردي اجداد.زاست تنش خودكشي
 كه شرطي به. كند راست خواننده تن به مو تواند مي لحظه اين. شود تجديد بايد وفاداري سوگند اين كه كنيم فرض حاال. اند هگرفت
 سوگند »ازموند كلنل« مثال اين در. آوريم مي تكري ويليام نوزدهمي قرن اثر »ازموند هنري« كتاب از مثالي. شود اجرا تأتري حتماً

  :كند مي تكرار را »تاج و تخت مدعي« به وفاداري

 را خود اموال من پدربزرگ. است پاشيده هم از شما به وفاداري خاطر به من خانوادة كه شوم يادآور قربان، است افتخار بسي جاي«
 دليل همين به...  عاليجناب من، عزيز و شريف پدربزرگ. كرد شما به خدمت فداي را فرزندش و داد را خونش. ريخت شما پاي به

 نسب و اصل براي دروغ شهادت ابراز خاطر به منزلتش و مقام دادن دست از پس – پدرم دوم همسر – من بيچاره خويشاوند. مرد
 را نوار اين من. شد خرجش آبي نوار متر چند فقط اكنون كه كرد دريافت عنواني عوض در و كرد؛ تقديم شاه به را ثروتش تمام شما،
 سوگند خداوند به كنم؛ مي انكار را شما و باطل را آن و كشم مي شمشير من اكنون. زنم مي آن بر طلبا مهر و اندازم مي شما پاي پيش

  ...» كرد خواهم فرو شما قلب در را شمشير اين كنيد، تكرار ايد، شده مرتكب ما حق در كه خطايي اگر

 شخصيت نيست نيازي. كند مي شخصم را شخصيت انگيزه اما نشده، قطع ديگري گفتگوي با كه است تهديدآميز خشمي اين
 راه به را او كسي چه او نظر به كه اني و بكند خواهد مي چه. دارد را حس اين چرا كه گويد مي ما به »ازموند. «كند صحبت ديگري
  .اند شده ريخته گويي تك قالب در كلمات اين اما است، نهفته »ازموند« كلمات درون در مخالفت البته. است كشانده
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 قول به. شود مي چه بعد بدانيم خواهيم مي ما و است؛ مخالفت است؛ خشم قطعه اين در! نه داريم؟ شك صحنه تنش وجود رد آيا
  .رود مي پيش داستان و كند مي كمك گويي داستان به گفتگو اين »ترولوپ«

  .شخصيتهاست حرفهاي از ناشي حد اين تا مؤثر تنشي خلق گاهي،

 پنهان شخصيتها آنچه. گيرد مي نشأت گويند نمي آنچه از بلكه شود؛ نمي ناشي زنند، مي شخصيتها هك حرفهايي از مؤثر تنش گاهي،
 موضع خواننده. شود مي داشته نگه مخفي چيز چه بداند خواننده كه شرطي به كند، مي صحنه وارد مستقيماً را خواننده كنند، مي

 داند مي اما. كند مي خالف كار كه است مظنون برادرش به شخصي مثال، براي. كند مي قضاوت و بيند مي را واكنشها دارد، را نويسنده
  :بپرسد او از پروا بي تواند نمي اما كند، مي چه برادرش بداند بايد او. شنيد خواهد دروغ بپرسد، اگر

  .خونه آمدي دير ديشب -

  !ليز هاي جاده! مه! مزخرف رانندگي -

  ديدي؟ رو صبح روزنامه -

  بدونم؟ دباي رو چيزي -

  .داغوني ظاهراً. خونه اومدي مي بايد زودتر -

  »حرفهاست؟ اين و مشروب منظورت:«خندد مي -

  .زنم مي حدس -

  .اش شانه روي زند مي و »هي« -

  بره؟ كش رو پيري مشروب كنه مي جرأت خونه اين تو كي -

  ... ببين -

  .برم باهاس -

  »چيه؟ روزنامه قضيه ينا بگذريم،: «گويد مي و گردد مي كتش دنبال كمد در

 برادر ظن درباره يا برادر خالف كار دربارة مطلبي هيچ كه كنيد دقت. راند مي پيش را داستان و است ناگفته فكر از ناشي تنش اين
  .كنيم مي اطمينان عدم احساس ما ولي شود، نمي مطرح ديگر

 پائين را زنش او. است منتظر تلفن پاي »لئو« چيه؟ نام به هشكوتا داستان در. كند مي استفاده تكنيك اين از خوب »كارور ريموند«
. است شده ورشكست چون دارد، پول به فوري نياز »لئو: «كند نقد پول به تبديل و بفروشد را شان كروكي اتومبيل تا فرستاده شهر
 را اتومبيل او. خورد مي شام دوم، دست ياتومبيلها گاراژ بنگاهي يك با زن. زند مي تلفن او به شهر پايين رستوران يك از زنش حاال

  :دهد نشان را حس اين خواهد نمي اما  است، ناراحت لئو. برساند خانه به را زن بنگاهدار، شده قرار. است فروخته بنگاهدار همين به

  !»عزيزم؟: «لئو

  .رود مي راست و چپ به بسته چشم و چسباند مي گوش روي را گوشي

  »شد؟ چند زني مي حدس حال هر به. بزنم زنگ ستمخوا مي. برم بايد من: «زن

  »عزيزم؟: «مرد

 بهش الزمه، كردم مي فكر چي هر: «خندد مي و.» اومديم دنيا به شانس خوش ما نظرم به. خرابه كروكي بازار گفت مي. كيفم تو جاست همين. ربعي و شش: «زن
  .»گفتم

  !»عزيزم؟: «مرد

  »چيه؟: «زن
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  »!عزيزم كنم مي خواهش«  :مرد

 اينكه تا بشم دستگير متجاوز يا دزد عنوان به دهم مي ترجيح شخصاً گفت: «خندد مي و.» بگه بود ممكن اي ديگه چيز هر ولي. شمام همدرد گفت: «زن
  .»ماهه خيلي مجموع در ولي. باشم ورشكسته

  .»خونه بيا و بگير تاكسي. خونه بيا: «مرد

 نشان حالي رادر لئو نويسنده، آيا دارد؟ او براي خطري بنگاهدار كه دارد هشدار مسرشه به آيا جيغ؟ يا كشيد فريا زد؟ داد لئو آيا
 دانيم مي ما. بريزد – عزيزم كلمه يك در فقط را احساساتش و كند تقاضا كرد وادارش كارور. نه فشرد؟ مي هم به لب خشم با كه داد

 روش كدام. كرد مي فرق بسيار بود، زده فرياد را خشمش لئو اگر. نيمنگرا دل او قراري بي با هم ما. باشد داشته بايد احساسي چه او
 و. دهد نمي نشان واكنش وي اصرار به ظاهراً كه همسر، با جنگ مضاعف. است جنگي لئو تقالي كارور داستان در است؟ زاتر تنش

 همسر با جنگ به محدود جنگ د،بو زده فرياد را خشمش لئو اگر. كند سركوب را اش واقعي احساس كوشد مي كه خود، با جنگ
  .كشد مي دوش به را همه اين بار – عزيزم – كلمه يك: كنيد دقت نويسنده هنرمندي به اما. شد مي نابود تنش از اي اليه و. شد مي

 جنگ باًغال. دارد وجود صحنه در مضاعف جنگ زيرا  است، زدايي تنش براي تمهيدي آيد مي در اجرا به »زيرين اليه« در كه اي صحنه
 بعد به چيز هيچ كه است مؤثر وقتي فقط »زيرين اليه در صحنه اجراي« اما. شود مي »محدود« كه است همان تر، مهم درگيري و

 است؛ كمين در خطر. است صحنه هواي و حال انفجار به رو ولوله و بازيگران آرامش بين تضاد از ناشي صحنه اين تنش. نشود موكول
 در را »المورلئونارد« به موسوم اي نويسنده مثال، براي.است متضاد موقعيت دو از ناشي تنش اين. كنند نمي ارفر آن از شخصيتها اما

 را ريموند كارآگاه »باستاني شهر« داستان در. است مشهور جذاب، سبك و خشن گرايي واقع علت به وي گفتگوهاي. بگيريد نظر
 در آنها. اسلحه كشيدن سريع واقع در يا دوئل. است كرده دعوت دوئل به را وندريم كه بيرحمي تبهكار كلمنت؛ ميز مقابل گذاشته

 منطقي ظاهر به. است گذاشته ميز روي و گرفته را كلمنت اسلحه ريموند. دارند تير هفت دو هر و هستند مرتفع برج يك آپارتمان
  .نيست آرام ليخي كلمنت كه باشيد متوجه و كنيد دقت گويد، مي كلمنت به ريموند كه موضوعي

  .كنيم مي كارو همين داريم خب، خيلي. نكنيم دوئل چرا گفتي، تو نه؟ مگر است، منصفانه...  -

  هان؟ شدن، اسلحه به دست فقط -

  .»بهتره جور ناي كنم مي خيال. ياهللا. خودت طرف بگيرش و بردارد رو اسلحه. بكنيم كارو اين بايد چطوري كردم رو فكرش من! نه. كن صبر لحظه يك: «ريموند

  .)بود تر پائين ميز لبه از اسلحه لوله كه طوري انداخت، پائين را سرش و گرفت او طرف را كلت ريموند(

  .بشه سفره شكمت كمتره احتمالش و كني رد رو ميز بايد باال، آورديش تا وقت اون ببين،. بهتره جوري اين آره، -

  .»نخور زيادي گه. ديگه ياهللا: «كلمنت

  .»داره تو به بستگي. بكشم رو اسلحه من تا شو اسلحه به دست تو خب، خيلي«: ريموند

  .ماند منتظر و

 طوري ريموند اما. بميرد است قرار يكي. باشد خواننده وحشت شروع و گير نفس بايد حداقل و رسد؛ مي نظر به خونين صحنه اين
  .متضاد شرايط تنش. شديد اناطمين عدم در آرامش. گرداند مي را حراجي يك گويي كه زند مي حرف

  :كنيد امتحان را مثالها اين

  .آميز صلح شكيبايي در خشم -

  .آيند ناخوش متانت در سرگيجه -

  .اعتمادبخش تصديق در مباالتي بي -

 موضعي يا ديدگاه شخصيتها از يكي حداقل. داشت را المورلئونارد الگوي مثالً و. نوشت گفتگو موقعيتها اين از يك هر براي توان مي
  !متضاد شرايط از ناشي تنش: دارد صحنه كلي هواي و حال با متضاد صريح،
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 »كارور ريموند« داستان در كه طور همان خواننده، اگر. شود مي محسوب گفتگو تنش از بخشي كليدي، بازيگر عنوان به خواننده
 كه است درست وقتي امر اين خصوص، به. اشتد خواهيم تعليق براي عنصري داند، نمي شخصيتها از يكي كه بداند چيزي آمده،
 اين در. داند مي را آن شخصيتها از يكي فقط اما. است انگيزه اين،. افتد مي اتفاق كه چيزي براي باشد دليلي شود، نمي گفته آنچه

  .آيد نمي بحسا به هم به نسبت طرفين واكنش اساساً و شود مي مختلف سطوح در نفر دو بين كلمات بدل و رد گفتگو، صورت

 »مورين« و »پت. «دهد مي نشان خوبي به گذرد، مي ايرلند در كه »دفن و كفن مراسم« داستان در را موضوع اين »مستر دبوراسنيگ«
. ورزند مي عشق جا همان و شود مي ساحل شنهاي وارد او دنبال و بيند مي را جواني زن ساحل، در پت. نامزند پيش سال چهار از
 سالها. كنند مي ازدواج مورين و پت بعد، هفته دو. گويد نمي چيزي اما كند، مي غافلگير را آنها آمده، آنجا به تازه كه »پدزسوليوان«

 و ِود مي خارج جاده از آمبوالنس حال، هر به. كند مي حمل را او جسد كه است آمبوالنسي راننده پت و ميرد مي »پدزسوليوان« بعد،
  ... است واقعه از بعد لحظه چند اكنون. مانند مي ماجرا ناظر عزاداران همه و افتد مي دريال به تابوت

 و آسمان به اي لحظه و نگريست گل و آب به اي لحظه. دزديد او از را نگاهش پت. كند جلب را او نظر كوشيد و نگريست پت به مورين
  .زند مي را چشمش آفتاب انگار كه زد مي پلك طوري

 داشتند مردها سرش پشت. زد مي نيشخند داشت. كرد نگاه او به پت.» كن نگاه من به: «گفت و ندنز حرف بلند كرد سعي مورين
  »نكردي؟ كردي، كارو اين عمداً نه؟ مگه نبود، تصادفي« :گفت مورين. كشيدند مي جاده به را آمبوالنس

  »كنم؟ كاري همچين بايد چرا«

  »وردن؟ري پت  بود، زده تو به اي صدمه چه. دونه مي خدا فقط«

  »كني؟ مي فكر چي تو«

  ... شود ملحق ديگر عزاداران به تا رفت تپه باالي و كرد شوهرش به پشت مورين

 كرده كاري عمد به شوهرش كه داند مي فقط چطور؟ يا چرا داند نمي. نيست درست قضايا كه است اين داند مي مورين كه چيزي تنها
  .ماشيني مدنت از ناشي خشونتي. بيفتد آب توي كشيش جسد كه

 مورين با او بود، نديده شني ساحل در را او كشيش اگر آيا. انتقام: است ساده خيلي. داند مي هم خواننده. داند مي را علت پت اما
 مقصر مورين، با كننده كسل و مقيد زندگي اين براي را كشيش او آيا بود؟ مانده عقيم آزادي براي او پرش آيا كرد؟ مي ازدواج

 اما گويد، نمي صريح را موضوع اين »مستر سينگ« بود؟ چشيده – كوتاه چند هر – را زندگي طعم او كه خصوص به دانست؟ مي
 ما اما درآورد، بازي الل زنش جوي و پرس برابر در كه واداشته را پت مستر، سينگ. انگيزه طور همين و است مشخص گيري نتيجه

 كه است كلماتي در نهفته گفتگو تنش جوهر كه ايم نكرده فراموش البته .كالم بدون ،حرف بدون است؛ كرده ادا را دنيش كه دانيم مي
 ديگر، عبارت به...  پراند او زد، فرياد او كشيد، جيغ كرد، پارس او مثالً. هستند زا تنش ويژه عباراتي يا خاص كلماتي. بريم مي كار به

 تنفر، از وقتي. دارند عهده به را نقش همين كه هستند نيز اسمهايي. كشمكش از اي جنبه يا خشم يا كنش بر دال هستند افعالي
. دهد جواب آن با متناسب است قرار كه زنيم مي صفحه بر خاصي برچسب كنيم، مي صحبت مجرم يا بازنده برنده، قلدر، مرگ، ترس،

 را كسي اگر. شد خواهد تنش به منجر رابطه اين طبيعت و باشد او مقابل ديگري شخص بايد  بود، قلدر شخصي اگر مثال عنوان به
 به. بدها آدم و خوبها آدم: وجهي دو ذاتاً امر همان. باشد داده رخ – وحشتناك حتي و – غيرقانوني اي حادثه بايد پس ناميديم، مجرم
  .شود مي متبادر ذهن به امر اين كاغذ صفحه بر مجرم كلمه شدن آشكار محض

 را صحنه. اند صحنه بناي سنگ كلمات اين. دارد خاصي اهميت كنند مي خلق كشمكش و تنش كه عبارات و كلمات دقيق انتخاب
 شخصيت، همان اگر اما. نداريم تنشي هيچ بنامد، »شاد« و »بشاش« ،»مشرب خوش« را ديگري شخصيت يك اگر. رانند مي پيش

 از خيلي. بگيريد نظر در را »آپدايك جان«.تداش خواهيم تنش ترديد بي ناميد، »دزد جربزه بي قوزي ترسوي« را كسي غرولندكنان
 خلق تنش چگونه پس. است صحنه در تمدن از بويي معموالً و نزاكت و ادب كلي، طور به. دهد مي قرار متعارف وضعيت در را ها صحنه

 آنها، تأكيد و كلمات .كند مي موكد را خالي جاهاي و برد مي كار به زاد تنش كلمات بريزد؟ هاويه در را صحنه كل آنكه بي كند مي
  .است خوبي و درست تركيب
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 قرار) ريچارد زن( سالي و) روث شوهر( جري عشقي رابطه افشاگرانه خودنمايي صحنه در را زوج دو »كن ازدواج من با« داستان در
  :زند مي حرف سالي. ناظرند شوهران كه حالي در دهند، مي لو را موضوع اين روث و سالي. است داده

  .بره خواد مي جا هر مردش ده نمي اجازه كه ضعيفه و خودخواه حد اين تا كه كسي براي كنم مي تأسف احساس. كردم گريه خيلي ايبر...  -

  آميزه؟ تحقير كار اين. دارم نگه سرشون باال رو هام بچه پدر كردم سعي فقط من -

  !آره -

 كه اين صرف به كني، مي آويزون خودت به كه ارزشي كم و بدل جواهرات مثل. كني مي رفتار آشغال مثل هات بچه با چون بزني، رو حرف اين توني مي تو آره، -
  .ميان بهت

  .بده انجام خواهد مي كاري هر ذارم مي گرفت تصميمي اگر كه كافي؛ احترام قائلم، احترام هم شوهرم براي ولي. دارم دوست رو هام بچه من -

  .نگرفته تصميم عمرش به جري -

  

  ... نداري دوستش تو تونم، مي من كه بدي اون به چيزي توني نمي تو. انداختي دستش. كردي استفاده سوء مهربونيش اين از تو. مهربونه ليخي اون -

  »دخترها...  دخترها: «ريچارد

 او...  كند مي متهم انداختنش دست و شوهرش مهرباني از استفاده سوء به ضعف، و خودخواهي به را روث...  كند مي تأسف احساس...  كند مي گريه سالي
  ... بدهد بيشتري چيز جري به تواند مي

   بگيرد تصميم نتوانسته وقت هيچ جري چون گذاشته، پا زير را جري او...  قيمت ارزان و بدل جواهرات مثل آشغال، مثل كند مي رفتاري به متهم را سالي روث،

 بار، خشونت طرزي به نه  اندازد، مي هم جنگ به را زنان »آپدايك. «پاشند مي را شتن و كشمكش بذر اما اند، ساده عبارتها و ها كلمه
 اين روي »آپدايك« اگر. بدهد آن به بيشتري عاطفي بار تا كند مي تاكيد عشق رابطه عبارت بر. متمدنانه و دار نيش جمالت با بلكه

 عبارت عنوان به و نبشته سنگ مثل را آن بنابراين. داشت وجود موضوع اين رفتن دست از احتمال بود، نكرده تأكيد عبارت
 عشقي رابطه. كند مي نيز پردازي شخصيت بلكه است، توصيف تنها نه عشقي رابطه جا اين در. برد مي كار به انرژي پر زاي تنش

 آشغال مثل ها چهب با كه است ديگري شخص از انتقاد شبيه. شوند مي آن مرتكب اخالق بي اشخاص كه است غيراخالقي اي حادثه
  .كند مي رفتار

  . يابد مي ارتقاء باظرافت گفتگو تنش طريق اين به و دارند يكسان كاركردي تأكيد، و كلمات

  

  

        دراماتيكدراماتيكدراماتيكدراماتيك    سيرسيرسيرسير    خطخطخطخط
   كدامند؟ داستاني سير خط انواع چيست؟ دراماتيك سير خط 

 اعضاي تعداد. اند داده انجام كاري كنند مي ادعا كه اشخاصي و دهند، مي انجام كاري كه اشخاصي. هستند قسم دو بر اساساً اشخاص
  .است كمتر اول گروه

  تواين مارك ـ

  "شود؟ مي تسليم خورد؟ مي شكست شود؟ مي موفق قهرمان آيا "

 كه را انگيز هراس دوم ي پرده] طراحي[ ويژه به دانيد، مي نيز را تان داستان طراحي ي نحوه بدانيد، را پرسش اين پاسخ اينكه محض به
 ي بوته به را او راسخ عزم كه شود مي پر هايي صحنه با دوم ي پرده شود، موفق قهرمان اگر. دارند مشكل آن با نويسندگان بيشتر
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 كه يافت خواهيد اطالع ادامه در.كنند مي كمك او موفقيت به ادامه در اينها كه دهند مي قرار او راه سر را موانعي و گذارند مي آزمايش
 در را داستان تا كند مي كمك شما به كار اين. كنيد استفاده هايي موقعيت نوع چه از "موفقيت" سير خط اين تقويت و ايجاد براي

  :راند خواهند پيش موفقيت سوي به را شخصيت موانع و رويدادها ي همه. داريد نگه خود مسير

 مار از پر نهري از كند مجبور را او بدنهاد دوم ي پرده در شايد. بگيرد فرا بايد شدن موفق براي كه آموخت خواهد را هايي مهارت او ـ
 به كار اين بپرد، بدتر مراتب به چيزي از شود مجبور وقتي بعداً كه داند مي قدر همين اما بكند، را كار اين خواهد نمي قهرمان. بپرد

  .آمد خواهد كمكش

 اي خانه در را خود شود مجبور او دوم، ي پرده در شايد. شود قموف كنند مي كمك او به كه كند مي مالقات را حامي هاي شخصيت او ـ
  .شود ختم آنها دوستي به همين و است اي سالخورده شخص به متعلق كه كند پنهان

 نعنوا به را آن و بيفتد گير اي كتابخانه در شبانگاه او دوم، ي پرده در شايد. دارد نياز پيروزي براي كه يابد مي دست اطالعاتي به او ـ
  .آورد حساب به تحقيقات برخي انجام براي فرصتي

 مورد دو و هستند، سازگار سنتي ساختار با كه هستند سنتي سيرهاي خط اول مورد سه. هستند عدد 5 دراماتيك سيرهاي خط
  :هستند سازگار غيرسنتي ساختار با باقيمانده

  .شود می موفق اصلی شخصیت -

  .خورد می شکست اصلی شخصیت -

  .کشد می دست هدفش از اصلی شخصیت -

  .است نامعلوم اصلی شخصیت هدف -

  .کند می تعیین را هدف خواننده -

  

        سنتيسنتيسنتيسنتي    هايهايهايهاي    سيرسيرسيرسير        خطخطخطخط

 داراي كه سنتي ساختارهاي با دهد مي اجازه آنها به كه هستند مشخصي پايان و ميان شروع، داراي دراماتيك سنتي سيرهاي خط
  .ندشو سازگار هستند مشخصي پايان و ميان شروع،

 هر سريال كه آنجا از است؛ تلويزيوني سريال يك گرفتن نظر در دراماتيك سيرهاي خط نخست مورد سه توضيح براي شيوه بهترين
 در دراماتيك سير خط اين. دارد نگه متمركز و يكپارچه را آن تا دارد نياز نيرومندي دراماتيك سير خط به شود، مي پخش هفته

 از نظر صرف سنتي، هاي رمان و سينمايي هاي فيلم در. (برسد پايان به سريال اينكه مگر شود نمي شاييگ گره هرگز تلويزيوني سريال
 در دراماتيك سير خط اين بكشد، دست] رمان يا فيلم آن داستان[ سير خط هدف از يا بخورد، شكست شود، موفق شخصيت اينكه
 اين يكي: دارد هدف دو زندگي در اصلي شخصيت دنيا، تارك ويزيونيتل سريال در نمونه، براي.)شود مي گشايي گره داستان پايان
 اثر اين كلي دراماتيك سير خط پس. است پليس نيروي به بازگشت ديگري و رسانده، قتل به را همسرش كسي چه بفهمد كه است

 خواه شود، مي نمايان يزوداپ هر در دراماتيك سير خط اين.برسد هدف دو اين به شود مي موفق اصلي شخصيت ببينيم كه است آن
 يا موفق است ممكن اپيزود هر داستاني خط در او. شود پرداخته آن به مختصر طور به فقط خواه شود، ذكر اپيزود آن در مستقيماً

  .است پليس نيروي به بازگشت و همسرش قاتل يافتن در موفقيت وي جامع هدف اما شود، ناكام

        شودشودشودشود    ميميميمي    موفقموفقموفقموفق    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيت: : : : سيرسيرسيرسير        خطخطخطخط

 و ها رمان بيشتر. شود مي موفق كار اين انجام در و دهد پاسخ يا برسد آن به بايد كه دارد پرسشي يا هدف اصلي شخصيت جااين در
  .فراوانند خوش هاي پايان اينجا در. محور كنش هاي داستان ويژه به هستند، دراماتيك سير خط اين داراي ها فيلم
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 موفق اصلي شخصيت] دراماتيك سير خط[ "محور ـ پاسخ و پرسش" ي نمونه آنكه بر عالوه است انگيزي شگفت زندگي  فيلم
 آن به كه ندارد اي عمده بيروني هدف اصلي شخصيت. شود مي محسوب نيز كارآگاهي/معمايي داستان آشكاري طور به است، شود مي

 تا گريزد مي دارد بدفوردفالز در كه اي هكنند كسل زندگي از بيلي جرج آيا": دهد پاسخ آن به بايد كه دارد پرسشي بلكه يابد، دست
  "يابد؟ مي دست شود مي خاطرش رضايت موجب كه آنچه به خويش موطن در اينكه يا كند تجربه را غني و پرماجرا اي زندگي

  شود مي موفق اصلي شخصيت سير خط هاي نمونه از برخي

  حل راه!   مشكل

  حل راه!   معما

  صلح!   كشمكش

  امنيت!   خطر

  نظم!   آشفتگي

  تصميم!  ترديد

  آگاهي!   جهل

  پاسخ!  پرسش

 نائل خود هدف به زير ي شيوه چهار از يكي ي واسطه به قهرمان كه كند مي اظهار هاليوود نويسي فيلمنامه ي مؤسسه از لي دونا
  :آيد مي

 عالي درام براي اين. يابد تدس خود مقصود به و كند حل را مشكلش تا گيرد مي كار به را خويش شجاعت قهرمان: شجاعت با ـ 1
  .است

  .است عالي معمايي هاي داستان براي اين. كند حل را مشكلش تا گيرد مي كار به را خويش خالقيت و فكر قهرمان: ابتكار با ـ 2

  .است عالي ها ابرقهرمان براي اين. گيرد مي فرا را اي تازه مهارت يا دارد خاصي قابليت قهرمان: خاص قابليتي با ـ 3

 عالي) اكشن( اي حادثه هاي داستان براي اين. زند مي رقم را بدنهاد شكست كه دارد اي ويژه ي اسلحه قهرمان: ويژه اي اسلحه با ـ 4
  .است

 هدفش به رسيدن براي است قادر قهرمان. شود موفق خودگذشتگي از با تواند مي شخصيت كه كنم اضافه نيز را اين خواهم مي من
 نيز ديگران با همكاري و كمك دريافت ي واسطه به توانند مي ها شخصيت.است عالي ملودرام آثار براي اين. دكن تحمل را چيزي هر

 باور اهدافشان به و كرد نمي حمايت آنها از كسي اگر شوند موفق توانستند مي چگونه كينگ لوتر مارتين يا گاندي. شوند موفق
  .تاس عالي بخش الهام هاي داستان براي اين نداشت؟

        خوردخوردخوردخورد    ميميميمي    شكستشكستشكستشكست    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيت: : : : سيرسيرسيرسير        خطخطخطخط

 در پا از را او زندگي خود كه انگار. برسد هدفش به تواند نمي او و دهند مي شكست را اصلي شخصيت داستاني وقايع اينجا در
 واقعاً كه را آنچه تواند نمي هنوز او حال اين با باشد، زمين روي زن ثروتمندترين شايد شخصيت اين. بيابد مفري تواند نمي او. آورد مي
  .خريد را چيز همه توان نمي پول با. باشد داشته خواهد مي

 عليرغم او. برآيد كارش پس از تواند نمي لومن ويلي فروشنده مرگ در. بگيريد نظر در را ديك موبي يا فروشنده مرگ نمونه، براي
 اي نتيجه به حال اين با كند، مي فدا را چيز همه وا. باشد موفق مرگ در كند مي تالش پس است، ناموفق زندگي در كند مي كه تالشي

 او. است خويش خويشتن بلكه نيست، بدنهاد معموالً دهد مي شكست را اصلي شخصيت كه آنچه.رسد نمي دارد را انتظارش كه
 اينكه يا نكند، ادهاستف سازد آماده اش وظيفه انجام براي را خود بايد كه زماني از يا شود تسليم او شايد. است خود دشمن بدترين

  .كند امتناع آن انجام از و كند كارشكني
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  شوند مي معكوس شود، مي موفق شخصيت هاي نمونه اينجا در

  مشكل!    حل راه

  معما!    حل راه

  كشمكش!    صلح

  خطر!   امنيت

  آشفتگي!   نظم

  ترديد!  تصميم

  جهل!   آگاهي

  پرسش!  پاسخ

 آغاز به نسبت و دارد گرايش صلح به او. آورد مي وجود به را بيشتري مشكالت فقط اما بيابد هايي حل راه كوشد مي شخصيت اين
 را اصلي شخصيت وقتي. اند برده كار به را اين زيادي هاي كمدي. رساند مي پايان به بيشتري هاي كشمكش ايجاد با را خود كار ماجرا

  .است دراماتيك سير خط اين در عنصر ترين مهم نزاع] كه باشيد داشته نظر در[ آفرينيد، مي

  :خورد مي شكست زير طريق دو از يكي به قهرمان كه كند مي اظهار لي دونا

  .است منوال اين به زندگي چون رسد نمي آن به پايان در اما است، خويش هدف به دستيابي سزاوار قهرمان: اوضاع سبب به ـ 1

 ناسازگار پيرنگ رويدادهاي با كه دارد تاريكي وجه اما داشتني تدوس است شخصي قهرمان: فكري ي مشغله يا ضعف سبب به ـ 2
  .راند مي پيش تباهي سوي به را او و است

 كه بخورد، شكست هايش انتخاب سبب به تواند مي قهرمان كه كنم مي اضافه را اين پس هستند، محور پيرنگ بسيار باال مورد دو
 رسد نمي نظر به. دهد مي ادامه خود هاي اشتباه به صرفاً] اما[ ـ دارد را شدن موفق توانايي قهرمان. است محور شخصيت] يكي اين[

 اصلي شخصيت پيرامون شرايط. كند مي خراب را كار گيرد مي كه تصميمي هر. است شده طلسم كه انگار. برسد خويش مقصود به كه
 موجب را خود ناكامي گيرد مي كه اشتباهي هاي تصميم با او بلكه) است محور – پيرنگ مورد اين كه( شود نمي او ناكامي باعث

  ).است محور – شخصيت مورد اين كه( شود مي

        كشدكشدكشدكشد    ميميميمي    دستدستدستدست    هدفهدفهدفهدف    ازازازاز    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيت: : : : سيرسيرسيرسير    خطخطخطخط

. نكند را كار اين هم شايد يا كند انتخاب را جديدي هدف شايد و كشد مي دست خود اصلي هدف از اصلي شخصيت اينجا، در
 و آورد نخواهد ارمغان به است دنبالش به كه را خوشبختي آن برايش يابد دست هدفش به اگر كه كند مي درك يا اصلي شخصيت"

 و اند كرده گمراهش يا اند گفته دروغ او به كه كند مي درك اينكه يا ،)لي( "شود ديگران بدبختي باعث] هدفش به او رسيدن[ شايد
  .اند نبوده بيش توهمي يا دروغ اينها ي  همه ـ نيست وي ي شايسته ديگر هدف آن به دستيابي

 به را او ي عالقه و محبت تا كند مي كاري هر و كند ازدواج اش رئيس با خواهد مي بريجيت ـ بگيريد نظر در را جونز بريجيت خاطرات
 و) نبود بيش توهمي داشت او از كه تصوري( نيست مناسب او براي هم قدرها آن رئيسش كه كند مي درك او پايان، در. آورد دست

  ). شد نخواهد خوشبخت او با( بگيرد سروسامان خواهد مين

        سنتيسنتيسنتيسنتي    غيرغيرغيرغير    سيرهايسيرهايسيرهايسيرهاي    خطخطخطخط

  .كنند مي نقض كامالً را اي پرده سه سنتي ساختار موارد، بيشتر در و هستند، غيرسنتي مواردي پنجم و چهارم سيرهاي خط

        استاستاستاست    نامعلومنامعلومنامعلومنامعلوم    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيت    هدفهدفهدفهدف: : : : سيرسيرسيرسير    خطخطخطخط
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 داستان به سنتي روايي فرم از خارج بايد آدم و گيرد مي خود به ياثير خصوصيتي داستان است، نامعلوم شخصيت هدف وقتي
 بازتاب را واقعي زندگي ي تجربه كه دارند جريان طبيعي ريتمي با عوض در اما اند نشده مشخص دراماتيك طور به رويدادها. بنگرد

 سير خط و سنتي ساختار بدون كه داستاني.گيرند مي جاي دراماتيك سير خط اين در طغيان، ويژه به چخوف، آنتوان آثار. كنند مي
 واقع، در. باشد شده نوشته كوشش و تمركز، طرح، بدون كه نيست داستاني ها، بعضي تصور خالف بر شده، نوشته سنتي دراماتيك

. سازد مي تفكربرانگيزتر و تر هوشمندانه را آنها اين كه طلبند مي را بيشتري مهارت سنتي هاي داستان به نسبت ها داستان اين
  .نمايد تفسير را زيرمتن و كند دنبال را روايي جريان كند، شركت روايت در بايد مخاطب يا خواننده

        كندكندكندكند    ميميميمي    ايجادايجادايجادايجاد    رارارارا    هدفهدفهدفهدف    خوانندهخوانندهخوانندهخواننده: : : : سيرسيرسيرسير        خطخطخطخط

 عهده بر را اصلي نقش اثر اين در خواننده. بگيرد تصميم داستان بعدي مسير ي درباره بايد كه است مخاطب يا خواننده اينجا در
 هاي بازي مثل اينتراكتيو هاي داستان در توان مي اغلب را سير خط اين. پردازد مي نقش ايفاي به شخصيت همراه به و گيرد مي

 به تفصيل به اينتراكتيو، داستان به مربوط فصل. كرد مجدد ساختاردهي يا نوآرايي را آنها توان مي كه يافت هايي رمان و الكترونيكي
 به و شده تجربه قرن چند مدت به مدرن، تكنولوژي عصر آغاز از پيش ها مدت دراماتيك، سير خط نوع ناي.پردازد مي سير خط اين

  .دارد پرباري و توجه جالب ي گذشته تنهايي

  

        دراماتيكدراماتيكدراماتيكدراماتيك    سيرهايسيرهايسيرهايسيرهاي        خطخطخطخط    تركيبتركيبتركيبتركيب

 تواند مي استاند كند، تغيير قهرمان هدف اگر اما نيست، خوبي ي ايده دراماتيك سير خط يك از بيش زمان هم داشتن اينكه با
 آن در و برگزيند اي تازه هدف بعد و بكشد دست هدفش از وابداريم را شخصيت اينكه. باشد داشته دراماتيك سير خط چندين

 قيمتي هر به درآوردن پول كه خود هدف از شين چارلي آن در كه بگيريد نظر در را استريت وال فيلم. است خوب بسيار شود، موفق
  .كند منحل را آن بودند داده دستور او به كه شركتي نجات شود مي او هدف بعد و كشد مي دست است

 شهر هاي فيلم. است خوب نيز خورد مي شكست شرايط و اوضاع ي واسطه به ادامه در اما شود مي موفق كه شخصيتي داشتن
 دقايقي آنها از يكي اما رسند، مي هم هب پايان در اصلي شخصيت دو نمونه، دو هر در. بگيريد نظر در را سرد كوهستان و فرشتگان

 به نويسيد مي خوش پايان با داستاني اگر كه كنيد حاصل اطمينان انديشيد، مي اي ايده به خالقيت با كه بعد ي دفعه پس.ميرد مي بعد
 تنها كار اين كنيد مي فكر كه خاطر اين به نه و شود مي محسوب تان داستان براي دراماتيك سير خط بهترين آن كه است خاطر اين

  .است داستان يك نوشتن روش

  :دهيد قرار مالحظه مورد بايد دراماتيك سير خط انتخاب هنگام كه هايي پرسش

  شود؟ موفق تان شخصيت خواهيد مي آيا ـ

  است؟ مشخص آن بودن كارا كه كنيد مي دنبال را چيزي يا كشيد مي چالش به را سنتي گويي داستان هاي مدل آيا ـ

  كنيد؟ مي تركيب را دراماتيك سيرهاي خط آيا ـ

  چطور؟ زيرمتن يا درونمايه به افزايد؟ مي قصه به چيزي اصالً دراماتيك سير خط تغيير آيا ـ

 نگاه بخواهيد شايد( ايد؟ برده كار به اشتباهي دراماتيك سير خط اثر اين براي آيا كنيد؟ تمامش توانيد نمي كه داريد داستاني آيا ـ
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        نويسنويسنويسنويس    فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    ابزارهايابزارهايابزارهايابزارهاي
 خوبي گوي قصه بتواند بايد نويس فيلمنامه كه كردند اشاره نكته اين به دوستان از يكي مبحث، اين نخست قسمت انتشار از پس 

 بايد نويسنده كه كنم مي اضافه نكته، اين با موافقت ضمن. بگويد اي  كننده سرگرم و خوب داستان بتواند تا ببيند آموزش و باشد
 به "ايده" از بتوانيد بايد شما. باشد فيلمنامه به آن تبديل دنبال به آنگاه و باشد داشته را داستان ساختن و طرح قابليت و خالقيت

  :دارد مصالحي و ابزار به نياز ديگر، »صناعت« هر مانند كار، اين و برسيد "فيلمنامه" به داستان از و "داستان"

  :خالقیت) 1 

 كمك "ابزار" يك مثابه به »خالقيت« از لذا شد، نخواهد محقق اصول گفتن و آموزش با تنها ،"داستان" به "ايده" مرحله از گذر
 جهت و دهي شكل در افراد توانايي به خالقيت، كند؛ ايجاد نويسنده وجود در چيزي يا كسي كه نيست چيزي خالقيت،. گيريم مي

  . دارد نويسنده خالقانه قوه تبلور در مهمي نقش تجربه و تمرين البته،. دارد بستگي "پيرنگ" و "ايده" توليد منظور به افكار دهي

 خلق براي ايده يك تراوش براي خالقيت تحريك نيازمند – هدفدار بگويبم است بهتر – كننده سرگرم داستان يك داشتن براي لذا،
 بتواند خود بطن در را واكنش و كنش حتماً بايد ايده بلكه نيست، كافي تنهايي به "ايده" كه باشيد داشته توجه. هستيم ماجرا يك

 صالحيت تعيين براي اي وسيله بگوييم است بهتر و باشد آن واجد بايد كه است نويسنده ابزار مهمترين خصيصه، اين. كند ايجاد
 را فيلمنامه يك ساختار كه كند ترسيم را "مكان و زمان از يبرش" تواند مي خالق فكر يك فقط. هست هم نويسندهِ  نويسندگي

 تا شود مي توام گشايي گره و گره ماجرا، با كه خطي يك ايده. هستند مكان و زمان از برشي فيلمها، همه. داد خواهد تشكيل
 گيرد، مي شكل ماجرايي شود، مي چيده ايده اين حمل براي داستاني شود،  مي بنا ايده يك اساس بر فيلم كند؛ بيان را مقصودي

 نيرويي خالقيت، تر، درست عبارت به پس،.برگردد خود اوليه عصاره همان به بيننده، ضمير در نهايت در تا كند مي درگير را بيننده
 ويايپ ذهن نهايت، در و نمايد) مخفي گفت بتوان شايد( "رمز" ماجرا يك درون را پيام يك تا برد مي پيش به را نويسنده كه است

  .بسپارد خود ذهن به و گشايي رمز را پيام يا مفهوم و نموده رمزگشايي شده مواجه آن با كه ساختاري از فيلمنامه، خواننده يا بيننده

  :آگاهی) 2 

 است قرار ما داستان: است روشن و ساده است، نويسي فيلمنامه مقوله در مفهوم اين از ما مراد آنچه اما است؛ كلي مفهومي آگاهي
  .دارند دوش بر را مسئوليت اين افرادي/فرد چه و دهد؟ انجام را كار اين خواهد مي چگونه بگويد؟ را چيزي چه

 پايان به شروع نقطه از اثر قهرمان چگونه و چگونه؟ و كجا چطور، بيفتد، اتفاق است قرار چيز چه بدانيد بايد نويسنده عنوان به شما
 شماست، نزد همه، اين پاسخ شود؟ مي موجب را تغييراتي چه يا كند مي تغييراتي چه آيد؟ مي او سر بر چه مسير اين در رسد؟ مي
 سينما. بزنيد حرف مرتباً نيست هم قرار و بدهيد شعار مستقيم نيست قرار بتنيد؛ ساختار يك در را ايده يا پيام خواهيد مي كه چرا

 بهتر تصاوير تا آيند مي شما كمك به فقط گفتگوها. بكنيد خواهيد يم كار چه كه دهيد نشان بايد. است متفاوت راديويي نمايش با
 گشايي گره وقت زماني چه و بماند افكني گره در ببينده بايد كي تا بريد، مي سمت كدام به را چيزي هر كه بدانيد بايد پس،.كنند كار

 كتاب در نويسي فيلمنامه آشناي نام استاد »فيلد سيد«.باشيد داشته آگاهي كنيد، مي خلق كه ماجرايي كل به نسبت بايد لذا. است
  آموزد، مي را فيلم داستان مورد در شما خياالت زنجيركشيدن به نحوه و آگاهي اين كليدهاي "نويس فيلمنامه راهنماي" ارزشمند

 فيلمنامه را آدم لزوماً كتاب اين مطالعه كنيد؛ بهتر را تان فيلمنامه تا كنند مي كمك شما به كه هستند كليدهايي صرفاً اينها البته
  .بخوانيد ديگر يكبار را كتاب اين نوشتيد، را تان فيلمنامه وقتي است بهتر! كند نمي نويس

 ماجرايتان تكميل براي شما نياز مورد) Information( اطالعات صرفاً يابيد، دست آن به بايد كه آگاهي از ديگري شق  البته،
 تعمد جنبه از اگر "300" فيلم مورد در مثالً. باشيد مسلط خود رويداد زمان يا واقعه جزئيات بر بايد  داريد، تاريخي قصه اگر. هستند
 قطعاً شده، مرتكب نويسنده كه تاريخي مسلم اشتباهات و ها گاف از كنيم، نظر صرف بتوانيم حقايق دادن جلوه وارونه در سازنده

  :آيد مي بدست زير راههاي از گاهي ن،داستا يا موضوع بر اشراف و آگاهي.گذشت توان نمي

  تحقيق و مطالعه -

  سفر و مشاهده -
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  گفتگو و مصاحبه -

  )خاص موارد برخي در( شهود و كشف -

  :تعهد) 3 

  !نكنيد گويي گزافه يا فروشي كم موردي هيچ در كه معني اين به باشيد؛ داشته تهعد نويسيد، مي آنچه به نسبت كه بگيريد ياد بايد

 كرده روشن خودتان با را تكليفتان اصطالحاً و كرده دروني خودتان براي را فيلمنامه موضوع باشيد؛ كرده تحقيق رستد بايد شما
 بود منتظر برعكس نه، يا كرد پنداري همذات او با بايد چيست؟ هدفش چيستند؟ او ارزشهاي دارد؟ قهرماني چگونه داستان: باشيد

  ...آيند مي هم به داستان ته و سر آيا ؟)باشد تخيلي تان موضوع ولو( است؟ باورپذير شما وايتر آيا... بگيرند را مچش بزنگاه سر تا

 يا كننده تهيه يك با مواجهه اولين در فيلمنامه رد اش نتيجه اولين حاصل، بي فرودهاي و اوج بين فيلمنامه متن زدن پا و دست
 امكان و دارد مشكل تان فيلمنامه كه اند فهميده نفر دو يا يك فقط اينجا تا چون دارد اميدواري جاي هنوز اين البته است؛ كارگردان

 گوش( نورچشمي كارگردان و نويسنده يك شما كنيد فرض اما داشت، خواهد وجود كار شدن بهتر براي كافي راهنمايي نيز و رفع
 سريال يا فيلم نفر ميليونها اينجوري كنيد؛ مي كارگرداني خودتان و نويسيد مي خودتان و هستيد!) تلويزيون در مثالً كر شيطان

  !فرستند مي نفرين اند، داده هدر آن كردن تماشا براي كه وقتي براي خودشان به و بينند مي را شما

  :دليل چند به نياوريد؛ فيلمنامه در را موضوعي هر اي، بهانه هر به

  .كند مي لوث را سوژه و ندارد يكدرامات كاركرد حقيقت، با مطابق و درست چند هر  روايتها، برخي   •

 دار خنده حتي و ندارند منفعتي بيننده براي  است، هايتان شخصيت با شما شخص دلمشغولي گفتگوها، يا ها صحنه برخي  •
  .كنيد حذفشان بنابراين كنند؛ مي جلوه

 بيننده سوادترين كم وقتي! اديش جنگ مدير نه نويسيد، فيلمنامه شما  نچسبانيد، شخصيتها به را رسيد ذهنتان به چه هر  •
  كنيد؟ مي خلق را كاريكاتوري و ضعيف شخصيتهاي چنين چرا گيرد، مي ايراد شما شخصيتهاي اطوارهاي برخي به هم

  !قسمتي 90 سريال براي چه اي، دقيقه 90 فيلم يك براي چه! ندهيد كش را موضوع  عزيزتان، جان  •

  )داريم ياد به "باد چشم در" و "مشروطه سالهاي" هاي مجموعه در را باال ايرادات بارز مثالهاي(

 مادي مسائل فعالً پيشكش، محتوا و پيام( است حساس كند، مي صرف فيلم ديدن براي كه پولي و وقت براي بيننده كه همانطور لذا؛
 فيلمنامه پاي خودتان زا كه اسمي براي حداقل هم شما ؛!)شود مي محسوس بيشتر شان فقدان و اند گيري اندازه قابل تر راحت

  .باشيد قائل ارزش گذاريد، مي
  

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    نوشتننوشتننوشتننوشتن    راهنمايراهنمايراهنمايراهنماي
        فراهانیفراهانیفراهانیفراهانی    جاللیجاللیجاللیجاللی    اشکاناشکاناشکاناشکان    نوشتهنوشتهنوشتهنوشته

  مقدمه

. است فيلمنامه نويسنده گرفت، نظر در شخصي براي توان مي كه نقشي ترين كليدي و ترين ارزشمند فيلمسازي دنياي در امروزه
 نخواهد كار در فيلمي فيلمنامه، داشتن بدون كه دانيم مي كند، بيان موضوع اين هميتا با رابطه در مطلب يك حتي كسي آنكه بي
 مرتبط هاي سازمان و ها ارگان آرشيو در ساله هر كه بود خواهيم هايي فيلم شدن ساخته شاهد خوب فيلمنامه داشتن بدون. بود

 يا و اي حرفه غير نويسندگان رو اين از.شد خواهند ديده ها مفيل اين يكبار تنها باشد ها آن يار شانس خيلي اگر و شوند مي بايگاني
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 بد هاي فيلمنامه نوشتن در تسلسل سير و نويسي بد دچار تا دارند نگاه خود ذهن در هميشه را مواردي بايد هنر اين به مندان عالقه
  :اينست حرفشان مكن مي صحبت نوشتن خوب به راجع ها آن با كه كساني از بسياري. نشوند افتضاح حتي يا و

  )خوب  ي¬فيلمنامه نه و است رابطه سازه مي رو فيلم كه چيزي. نيست قائل ارزش خوب  ي¬نوشته براي كسي ما سينماي در(

 واقعييت، در اما. ماند مي ماندگار چيز چه و دهد مي ضرر چيز چه كه اينجاست مهم. باشد شكل اين به مسئله بدهيم اجازه اصال
 به كنندگان تهيه همه. باشند بدي هاي فيلم كه است نبوده قرار ، شود مي ساخته كه هم بدي هاي فيلم حتي. نيست اينگونه اصال

 رقابت كه اينجاست پس. نيست ،ممكن محكم اي فيلمنامه داشتن بدون خوب فيلم ساخت. هستند خود فيلم بيشتر فروش دنبال
 گمانش به كه كرد خواهد انتخاب را اي فيلمنامه ،آن ها فيلمنامه بين ،از دباش داشته تصميم حق كه اي كننده تهيه هر. شود مي آغاز

 هنر اين پايين درآمد نويسندگي به مند عالقه افراد سوي از تنبلي براي ديگر دليل يك.ساخت بهتري فيلم توان مي آن كمك با
 هيچ به نويسنده يك اينكه به توجه با. دارند بيخو هاي درآمد معمولي نويسندگان. نيست اينگونه اصال حقيقت در بگويم بايد. است

 مي هايش آموخته و ها داشته به اتكا با تنها و ندارد اينكار براي كسي به احتياج ندارد، نياز كارش و كسب ايجاد براي اي سرمايه
  .ستا باالتر مشاغل از بسياري از نويسندگان درآمد كه گويم مي ، بنويسد را ها فيلمنامه بهترين تواند

 آوري سرسام هاي هزينه ساالنه مندند، عالقه نقاشي يا موسيقي به كه اشخاصي. دارم مندان عالقه با متفاوت كامال صحبت يك اما
 مورد هنر سراغ به ، درآمد كسب براي تنها كه كرد نخواهند فكر اين به ها آن از هيچكدام. دهند مي انجام ها هنر اين آموختن براي

 براي حرفي اگر شما پس. كافيست نخست گام در حداقال. كافيست برايشان شدن شنيده يا و شدن ديده تنها .بروند خود عالقه
 ، درآمد و موفقيت. شدن خوانده ي-انگيزه با تنها. كنيد شروع را آموختن امروز همين ، داريد كردن تعريف براي داستاني و گفتن
  .شد خواهند خوب هاي نوشته جذب خود به خود

  ایده بررسی: اول قدم 

  .دهم مي شرح شما براي ساده بسيار مثال يك ذكر با آنرا كه دارد ساده تعريف يك اوليه ايده بررسي

 تعريف را اي لطيفه كس هر شام صرف از بعد. ايد نشسته فاميل افراد از نفر سي تا بيست حضور با خانوادگي ميهماني يك در شما
 باعث را حضار سكوت آنها از بعضي و لبخند بعضي ، كوتاه اي خنده آنها از بعضي ، اي دقيقه چند خنده ها لطيفه از بعضي. كند مي
 را لطيفه ذهنتان در منصفانه خيلي ابتدا. كنيد تعريف بقيه براي آنرا خواهيد مي و آمده يادتان به لطيفه يك بين اين در. شوند مي

  :پرسيد مي خود از زير سواالت به شبيه هايي سوال و كنيد مي قضاوت

 مناسب لطيفه اين كند؟آيا مي ناراحت را كسي لطيفه اين گفتن است؟آيا دار خنده لطيفه اين دارد؟آيا گفتن ارزش لطيفه اين آيا
  باشد؟ مي جمعي چنين در كردن تعريف

 آن كردن بازگو از آبرو حفظ براي هم شايد يا و كنيد تعريف آنرا تر آسوده خيالي با توانيد مي يافتيد را سواالت اين جواب كه وقتي
 هميشه بايد. داريد ذهن در كه داستاني يا حرف بررسي با. شود مي شروع جا همين از دقيقا هم فيلمنامه يك نوشتن.شويد منصرف

 كه شود آغاز نحوي به بايد شما فيلمنامه. خير يا هست شما داستان شنيدن يا و ديدن به مند عالقه كسي آيا كه كرد فكر اين به
 هم آن و پايان در و شود مي مسئله طرح صرف آن ساعت يك كه هايي فيلمنامه نوشتن از. كند درگير قصه با را خواننده يا بيننده

 شود مي حل داستان شخصيت دست به نه و نويسنده دست با مشكالت و ريزد مي هم به معادالت تمام ، ناگهان به دقيقه چند فقط
  . بخواند پايان تا را منفعل و ضعيف آغاز با اي فيلمنامه كه تواند مي نه و خواهد مي نه اي نندهك تهيه هيچ. كنيد خودداري جدا

 يا است تنش پر و برانگيز هيجان ابتدا از من داستان آيا كه بپرسيد خود از. باشيد داشته توجه نكته اين به خود ايده بررسي در پس
 هم باز. بيافتد فيلمنامه در بايد اتفاق اين. ناپذيرست اجتناب امر يك كه اولويت كي نه داستان با بيننده يا خواننده درگيري خير؟
  .است اصل يك نيست، انتخاب يك فيلمنامه با خواننده درگيري:كنم مي تكرار

  :است پرسش اين به دادن جواب كند مي خود درگير را بيننده يا خواننده چقدر شما ايده يا فيلمنامه بفهميد اينكه براي راه بهترين

 قدرتمند ابزار يك داراي شما فيلمنامه گرفتيد، آري جواب منصفانه صورت به كنم؟اگر تعريف جمله دو در را ام ايده توانم مي آيا
 كه قدرتمند چسبي. خوانم مي) فيلمنامه چسب( من را ابزار آن و است بينندگان و كنندگان تهيه كنجكاوي حس برانگيختن براي
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 اگر. كند ميخكوب تلويزيون صفحه يا و سينما پرده روبروي را او و بكشاند خود دنبال به فيلم فريم به فريم را بيننده تواند مي
 ديده طرح هاي پارگي تا كنيد بازنويسي و روتوش را آن نحوي به يا و بريزيد دور را آن نيست، چسبناك شما اوليه ايده يا فيلمنامه

  .نشود

  است؟ لاو دست شما ایده آیا: دوم قدم

 بسيار. خير يا است شده فيلم به تبديل حال به تا من ايده آيا كه است نكته اين ،بررسي خوب فيلمنامه يك نوشتن براي دوم قدم
  :نكند قطع جمله اين با را شما صحبت كننده تهيه ، خوانيد مي كننده تهيه براي را فيلمنامه خالصه داريد وقتي كه حياتيست

  ...)و كنه مي رو كار فالن و اونجا ره مي استاند قهرمان االن آهان،(

 سراغ كسي باشد گذشته موفق هاي فيلم تكرار به بنا اگر. شود ، شده تعريف هاي داستان شبيه شما داستان داد اجازه نبايد
 انجام را) حاتمي علي( ساخته) مادر( فيلم مثال بازنويسي راحتي به بتواند كه روند مي كسي سراغ. رفت نخواهد كار تازه اي نويسنده

 چند و چندين را امتحانش كه روند مي كسي سراغ. باشد داشته را كاري دوباره ارزش كه باشد بهتر آنقدر اش اصلي نمونه از و دهد
 بي كال پس. رود نمي كار تازه هاي نويسنده سراغ به فيلم يك جديد هاي ورژن ساخت براي اي كننده تهيه هيچ.  باشد داده پس بار
 آشنا غافلگيري كليد. كنيد غافلگير را خواننده. تازه و نو. كنيد تعريف را بديع داستاني و شويد معروف هاي فيلم ادامه نوشتن يالخ

 بگويد تواند نمي كس هيچ. شوند نمي تكراري هرگز ها تم. كنيد استفاده آشنا تم يك از توانيد مي شما البته.است داستان با نبودن
 عشق به راجع توان مي چگونه داشت توجه بايد فقط. تكراريست ديگر هاي مضمون خيلي يا و خيانت ايثار، ، قعش به راجع نوشتن
  . نيندازد عاشقانه هاي فيلم ديگر نمونه هزاران يا و تايتانيك ياد به را خواننده داستانتان و نوشت

  کیست؟ شخصیت: سوم قدم

 با هايي فيلم از كمتر بسيار قدرتمند پردازي شخصيت با هايي فيلم تعداد مچنانه اما. تكراريست بسيار مورد اين در دادن توضيح
  .كنم مي ارائه) فرهادي اصغر( ساخته) سيمين از نادر جدايي( فيلم از مثالي پردازي شخصيت براي. است افتضاح پردازي شخصيت

 بقيه تا كند مي مجبور را او پدرش ، گردد مي باز بيلاتوم داخل به وقتي است، زدن بنزين مشغول دختر كه آنجايي اوليه، نماهاي در
 رويت حال در كه پدر. رود مي متصدي نزد و شود مي خارج اتومبيل از. شود مي ناراحت دختر. بگيرد بنزين پمپ متصدي از را پول

 انتها تا دختر خود به لپو بخشيدن و لبخند همين. زند مي لبخندي دختر توسط پول دريافت محض به است اتومبيل آينه از ماجرا
 باشيد ديده را فيلم اگر). رود نمي حقي نا بار زير نيست،او مهم پول نادر براي. (كند مي روشن زندگيش اتفاقات و نادر با را ما تكليف

 ديه واهدخ مي و است نشسته كرد مي كار برايش كه خانمي منزل در نادر. شود مي تكرار ديگر اي گونه به صحنه همين نيز انتها در
  .ام كشته را اش بچه من كه بگذارند قرآن روي دست خانم اين اما دهم مي را پول من گويد، مي. كند پرداخت را بچه

 عادي مردم كردن نگاه فقط. نيست سختي كار پردازي شخصيت.دهد مي توضيح را دنيايش به شخصيت نگاه ، لبخند يك بينيد؟ مي
  .سادگي همين به. شوند بعدي چند و بزنند بيرون كاغذ رو از شما هاي شخصيت شود مي باعث روزمره زندگي در

  

  

        !!!!!!!!ننويسيمننويسيمننويسيمننويسيم    فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    يكيكيكيك    چگونهچگونهچگونهچگونه
  ...و طلبد مي را خود ويژه فن كه منظر آن از دشوار. است ساده خيلي حال عين در كه است دشواري بسيار كار فيلمنامه نوشتن

 سهل و طلبد مي را خود ويژه فن كه منظر آن از دشوار. است ساده خيلي حال عين در كه است دشواري بسيار كار فيلمنامه نوشتن
 جدا موجود بيشمار هاي فيلمنامه از را فيلمنامه يك آنچه حال اين با. دارد متن و طرح چهارچوب ارائه براي ثابتي قواعد كه رو آن از

 خالف.آفريند مي جذابيت كه است آن مثبت اختالف و نوآوري كند مي ترغيب آن ساخت براي را كارگردان و كننده تهيه و كند مي
 چيزهايي چه ديگر معناي به و ننويسد چگونه بداند بايد ابتدا نويس فيلمنامه يك دارند زمينه اين در مختلف هاي آموزش كه روالي

 سلسله اين در.باشد تهداش خوبي تصويري ساختاري تناسب وي شده ارائه فيلمنامه و بيايد پايين اشتباهاتش درصد تا ننويسد را
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 از و كنيم آشنا فيلمنامه نگارش اوليه هاي شيوه با را شما جمالت، خست كمال در و ممكن فرصت كمترين در با تا آنيم بر مقاالت
 تر برجسته را كار گري كوزه هاي فوت هستند، دسترس در مختلفي هاي كتاب صورت به زمينه اين در بديهيات از بسياري كه آنجا

 جانشيني قدم به قدم بايد مطروحه موارد همين براي. كنيم خودداري دشوار هاي روش ارائه و كننده خسته تمرينات انجام از و كرده
  !كند چرنوبيل حادثه ابعاد در اي فاجعه به تبديل را شما فيلمنامه تواند مي آنها از يكي حذف و كنند پيدا ذهني

  ساختار

 مي پايان به آرام آرام و گيرند مي اوج رفته رفته شوند، مي آغاز جايي از دو هر يعني دارند يفراوان مشتركات فيلمنامه و داستان
 تاخر و تقدم نبودن مشخص گاه و زماني انكسار وجود با نويي موج و مدرن هاي فيلمنامه در كه است الزم نكته اين ذكر. رسند

 اين اما. شروع در حتي و است ميانه در پايان گاه و ندارند منظمي و كالسيك اسلوب منتها شود؛ مي رعايت نيز قاعده اين حوادث،
 كرده ايجاد اشتباه به امروز رمان و نو موج با ناآشنا منتقدان برخي كه است غلطي ذهنيت فرودي، و فراز يا نباشد آغازي و پايان كه
 وجود...  و گشايي گره و افكني گره پردازي، خصيتش فضاسازي، توصيف، تعليق، چون ابزارهايي ميان اين در كه اين به توجه با.اند

  .كند مي متفاوت نيز را ها اين كاركرد تصويري و متني هاي تفاوت دارند

 كه كند مي استفاده خود زايي تجسم قوه از و كند مي تبديل تصوير به را متن خواننده خواندن داستان هنگام كه داشت توجه بايد
 به نيازي و بينند مي را تصوير يك همه فيلم در اما است متفاوت كس هر ذهن در تصاوير اين زندگي از افراد مختلف تجارب دليل به

 مي باز نكته همين به نگارشي اختالفات تمام و است فيلمنامه با داستاني متن اصلي تفاوت مسئله همين. ندارند متن بخشي عينيت
 آنها در مشاور عنوان به يا مستقيم صورت به داستان نويسنده كه اند ودهب موفق سينما در هايي اقتباس كه است همين براي. گردد

. باشد نويس فيلمنامه حال كمك تواند مي داشته نگارش ابتداي از كه نظري مورد و اصلي تصاوير داشتن دليل به و است بوده دخيل
 به توان مي جمله آن از و است غيرممكن حتي گاه و دشوار بسيار آنها از سينمايي اقتباس كه هستند متون از برخي حال اين با

 از خبري دهه يك گذشت از پس هنوز و كرد سال سه ظرف را آن ساخت ادعاي بنگال شيام كه كرد اشاره جويس جيمز اوليس
 وسملم آنها در پردازي شخصيت و ترند تصويري كه رفت متوني دنبال بايد اقتباس در همين براي! است نشده آن فيلمنامه نوشتن

  .است تر بخش عينيت و تر

  راهي دو سر بر نشستن

 از ترس. است اقتباسي يا اورجينال فيلمنامه نگارش راهي دو سر بر تشكيك كنند مي پيدا نويسان فيلمنامه كه مشكلي اولين
 متن تبديل و ساقتبا خاص هاي دشواري سويي از و كشاند مي اقتباس سمت به را آنان ذهن قوي طرح و مناسب اوليه مواد نداشتن

 روحي حالت به بسته آنها از يكي انتخاب و مناسبند راهها اين از كدام هر كه كنيد توجه بايد.كند مي درگير را آنان ذهن تصوير به
 مي در تر دلنشين و بهتر فيلمنامه باشد مندتر غالقه موضوع به نويس فيلمنامه چه هر. است ترجيحي مورد به تمايلتان ميزان و شما
  .بيافرينند را سال ديالوگهاي ترين يخ توانند مي سفارشي ساختارهاي بهترين آن عكس و آيد

  اقتباس

 ندانيد كه نيست دربسته هندوانه مثل داستان. باشيد داشته خوبي اوليه انتخاب كه باشيد داشته توجه گزينيد برمي را اقتباس اگر
 مطابق تا برد خواهيد پي آن گي مزه بي يا شيريني به هندوانه اين از بخشي چشيدن با همين براي. انجاميد خواهد كجا به انتخابتان

 برخوردارند باالتري تصويري قدرت از كه است متوني به توجه انتخاب اين در نكته اولين. باشيد داشته توجه هم مخاطب ذائقه به آن
 خواهيم آن مناسب هاي روش و اقتباس قضيه به جامع صورتي به بعد فصول در. دارند بيشتري عيني توصيفات و فضاسازي و

  .پرداخت
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        كوتاهكوتاهكوتاهكوتاه    فيلمفيلمفيلمفيلم    برايبرايبرايبراي    پردازيپردازيپردازيپردازي    ايدهايدهايدهايده
 و صحيح درك با اين بنابر. نمايد اوراارضاء خالقانه و گرانه ستايش حس و باشد ناب كه چيزي. گردد مي خاص اي ايده بدنبال او

   گردد مي اي گمشده بدنبال همواره جامعه در ها موقعيت شناخت

 حال همه ودر هميشه خالق جوان فيلمساز و كارگردان. كند مي مشغول بخود را پرداز ايده اول مرحله در باشد جذاب اگر هايد يك
 در. باشد باور قابل اثرش مخاطب براي كه ايجاز داراي و بوده جذاب كه گردد مي اي سوژه بدنبال است ناب سوژه يافتن بدنبال

 - كننده تهيه كه آنها كم بضاعت با كه هايي قصه. اند ناب ي ها سوژه بدنبال همواره فيلمساز جوانان ايران كوتاه و تجربي سينماي
 كه داند مي هنرمند يك. شوند تبدل فيلم به ممكن زمان كمترين ودر بوده هزينه كم.باشد داشته را اجرا قابليت هستند كارگردان

 كه برگزيند را اي سوژه آن كند مي سعي اين بنابر. است هنري كار ارابز و تصويري مباني از شناختش و تجارب حاصل هنري اثر يك
 و باشد ناب كه چيزي. گردد مي خاص اي ايده بدنبال او. باشد كشورش و جامعه اجتماعي موقعيت از خاصي شناسي زيبايي داراي
  . نمايد ارضاء را او خالقانه و گرانه ستايش حس

 جامعه افراد عملكرد و گفتار و رفتار در. گردد مي اي گمشده بدنبال همواره جامعه در ها موقعيت شناخت و صحيح درك با اين بنابر
  .كند مي مرور را حوادث صفحات. كشد مي سرك ها روزنامه به.شود مي دقيق

 نامنظم رژه همانند گم سردر و برهم هم در خطوط همچون زيادي هاي ايده و ها سوژه.  يابد نمي نمايد ارضاء اورا كه اي ايده اما
 نه گفتن با و يابد نمي اجرا قابل آنرا بناهگاه اما.نمايد مي مشغول خود به را او افكار پازل يك مثل و شده منظم بارها و بارها.  سربازها

 تواند نمي براحتي كه است هايي قابليت داراي انگار شده مرور ايده اما. ريزد مي هم به را خود افكار همه نيست خوبي ي سوژه اين ؟
  . كنند مي عوض رنگ مرتب او نظر و خواست به و گيرند مي شكل او ذهن ديگردر بار ها شخصيت. كند پوشي چشم آن از

 اجرا قابل و ناب اي قصه به ايده.گيرد مي جان قصه و.شود مي مرور ها بار و ها بار العملشان عكس و عمل و ها معلول و ها علت
 هاي شخصيت با برداري تصوير زمان تا ناپذير وصف لبخندي با و است يافته را قصه ديگر الحا تجربي فيلمساز و شود مي تبديل

  .كند مي زندگي خود قصه

  

  

        موفقموفقموفقموفق    نويساننويساننويساننويسان    فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    عادتعادتعادتعادت    شششششششش
            ايگلسياسايگلسياسايگلسياسايگلسياس        کارلکارلکارلکارلنوشته:نوشته:نوشته:نوشته:

  كند؟ مي كار ار  هفته روز  هفت و  ساعت 14  روزي  متوسط ور ط  به هاليوود  اول تراز  نويسنده  باس  ران دانيد مي آيا

  دهد؟ مي ادامه  شب در و  شروع  صبح در  دوباره و زند مي  چرت نويسد، مي  ساعتي چند خيزد، برمي بستر از  شب  نيمه  راث  اريك اينكه ا

  روزانه بينند، يخودم  روي روبه را كاغذ سفيد  صفحات. برند مي را  استفاده  نهايت ، وقت از آنها. افرادند  ترين منضبط  موفق  نويسندگان
 بر  عالوه هستيد مند عالقه  نويسي فيلمنامه  حرفه  به اگر اما.دهند مي  تحويل  عالي  هايي نوشته  دست و نويسند مي  مشخصي مقدار

  ساده  فقيتمو:گويد مي بيليونر  هانت بانكر.باشيد دارا نيز را  مهم بسيار ويژگي  شش بايد مي  نويسان فيلمنامه  همه  معمولي  ويژگهاي
 هستيد؟ كار  اين  به  مايل شما آيا. بپردازيد را  آن به  رسيدن  بهاي  سپس و خواهيد مي  چه دقيقا  كه كنيد  مشخص بايد  نخست.  است

 انديشند، مي  نوشتن  به  فقط  مبتديان از  سازد؟بسياري هموارمي خود بر را  سختيهايي  چه  موفق  نويس فيلمنامه  يك  كه دانيد مي آيا
  . پرورانند مي سر در را  شدن پولدار  روياي  فقط و  نيست دشواري كار  نوشتن معتقدند  آنان. كنند فكر  يادگيري دردسر  به  آنكه بي

  .  است كار  شروع  سپس و  كتاب چند  العه مط ، دركالس حضور كار، ابزار  تهيه دهند  انجام بايد  كه  كاري  كل كنند مي فكر
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  توانيم مي  كنيم مي فكر  پس ، هست  همه  دسترس در كار ابزار كه  آنجايي از.  است  الزم  ويژگي  شش  آن  به  رسيدن  براي اينها  همه  البته
  موفق  ننويسا فيلمنامه  آنچه  به  اجمالي  نگاهي با بياييد. نيست  سادگيهاهم  اين  به  مسئله  بينيم مي  كه كشد نمي  ولي ط اما.  بنويسسيم

  . دريابيم را  آنان  موفقيت رمز دهند مي  انجام  روزمره ور بط

   نوشتن  براي  قوي  اي انگيزه -1

 آنها از  برخي كه دارند  نوشتن  براي  متفاوتي  داليل آنها  همه. اند نرسيده خود  امروزي  جايگاه  به  هدف و  انگيزه  بدون  موفق  نويسندگان
  . برخوردارند  بيشتري  اهميت از  بيش و  كم

  رضايتبخش  واقعي  نويسندگان  براي افراد،  كردن  سرگرم  به  ياميل و  تخيالت  براي  اي روزنه يا باشد ور منظ  بيان  براي  خواه  داليل  اين
  .برند مي  لذت  خودش ر بخاط  فقط  نوشتن از آنها.  نيست

  به  شمافقط.ندارند وجود بد و  خوب  داليل  كه باشيد  داشته ر خاط  به ، تان ايده  بودنه  عملي رغي  دليل  به كار از  كشيدن  دست از  قبل اما
  هم  افرادي دارند،اما  دوستش  چون برند مي  لذت  نوشتن از  كه گويند مي  نويسندگان از  بسياري اگر  حتي. داريد  احتياج موثر  دليل  يك

  است  نوشتن  براي  وقوي موثر  عامل  يك  منيت. گذارند مي  جاي بر خود از  خوبي آثار هنوز  حال  عين در و بيزارند كار  اين از  كه هستند
 خود  قابليت  اينكه  براي يا و  ،انتقام شهرت ، پول ر بخاط  كه كند  اعتراف تواند مي ما از  يك هر.خير يا باشد  موافق  آن با  نويسنده  خواه

  صرف  موفق  نويسندگان  همه. باشيد  راداشته  نوشتن  عشق هانتر لينو  گفته  به يا و  وسوسه بايد شما. نويسد مي دبرسان  اثبات  به را
  .ورزند مي  عشق خود  زندگي و كار  به  شان انگيزه از ر نظ

   عالي و برتر معيار  يك ايجاد -2

  .دهند  تشخيص بد از را  خوب  نوشته توانند مي آنها. موفقند كنند، مي كار ما از بهتر  چون  موفق  نويسان فيلمنامه  گفت  توان مي

 خود  خواسته به  رسيدن  براي و  چيست  موفقيت  الزمه دانند مي آنها. كنند مي  سپري  مهارتشان  پيشرفت  براي را  الزم  زمان كار،  هنگام
  الزم  مبتدي  يك  عنوان به شما  پس.  است  اين گرو در  شان زندگي و  شهرت.باشند ور اينط  هم بايد و كنند نمي فروگذار  كوششي  هيچ از

  مقايسه خود كار با را وآنها بخوانيد را  بزرگان  نوشته. ببخشيد بهبود  آن  نسبت  به را خود كار و بشناسيد را معيارها  اين  است
  همينگوي  ارنست  قول  به. باالرود  كارتان  كيفيت شود مي  جبمو كار  اين  خوشبختانه. برد خواهيد آنها  تفاوت  به  پي  سپس.كنيد

 معتقدند  فن اساتيد ؟ چيست وبد  خوب  نوشته  فرق  پس. باشد  دقيق و  قوي  كه  آنست  خوب  نويسنده  يك  براي  موهبت  بزرگترين
  . است  پيچيده  داستانش و  هماهنگ  شخصيتهايش. كند مي  دگرگون را  انسان  خوب  نوشته

  مايليدبعنوان اگر.  است بد باشد  كننده  خسته و  اي كليشه ، بدل اگر و. انگيزد برمي را او  في عاط  رضايت و كند مي متحير را  انسان
  .هيدد  راتشخيص  آن بد و  خوب  خودتان كنند  قضاوت  كارتان  درباره  اينكه از  قبل بايد ببخشيد بهبود را  مهارتتان  نويس فيلمنامه

   هيجان  به را  انسان  آنچه  نوشتن و  ادراك بر  تكيه -3

 هرگز آوردو مي  هيجانشان  به  كه نويسند مي را  آنچه آنها. شود تسخير  فكرشان دهند نمي  اجازه خود  به هرگز  موفق  نويسان فيلمنامه
  براي  است  هاممكن نوشته  اين  گاه اما. بنويسيد دانيد مي  چه هر  كه  است  اين  باره  اين در  توصيه  بيشترين. كنند نمي ترديد  باره  اين در

 و  آورده وجد  به شمارا شود مي  هيجانتان  موجب  آنچه. كند مي بهتر را شما  نوشته ، احساس. باشد  كننده  خسته  بان مخاط و شما
 بخواهيد تا  چون ننويسيد بينيد مي را  آنچه  هميشه و باشيدن  روش  نگران. است  برخاسته شما  احساس از  چون سازد مي خود  مجذوب

 تاثيرگذار  تان نوشته باشيد  مئن مط  است  توانستن  خواستن. كند مي  مختل را فكر ترديد.ايد افتاده  عقب  سال دو  اندازه  به كنيد  شروع
  .بود خواهد

 هستند جستجويش در  آنچه اگر. هستند  چه  بدنبال بپرسيد  كنندگان  يهته از و بخوانيد را ديگر آثار. ندارد وجود  مشكلي ديگر حاال
  تجاري  راعاملي  آن  برخي  كه  اثرتان  عموميت  به  هم باز و بگيريد  نوشتن  به  تصميم شود مي شما  هيجان  موجب  كه  است  چيزي  همان

  ب مخاط  سرگرمي  هنرهدف  مبحث در.  است  بوده  تجارت  مقابل  ه نقط نره  بوده ر مدنظ  جمع  سرگرمي  كه  زماني از. كنيد فكر نامند مي
  فقط شما و بيشمارند كنيد پيشنهاد داستانتان  توسط خواهيد مي  كه  فرصتهايي. بنويسيد  خودتان  سرگرمي  براي  اينكه مگر  است
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 شويد،  ارقام و آمار  برده  كه  نيست معنا بدان  اين. بنويسيد هااستوديو و  مردم  خواسته  بق ط  كه بود خواهيد  موفق  كارتان در  وقتي
  .دهيد پيوند برخوردارند جهاني  شهرت از  آنهاييكه با را خود  نوشته و  لب مط بايد  كه  معناست  بدان  بلكه

   اهداف  تعيين و  نوشتن در  م نظ -4

  نويسندگان.فروشند مي دالر ميليونها  قيمت  به را آنها خود آثار  نوشتن از  قبل  حتي  نويسندگان  برخي بدانيد اگر كرد خواهيد  تعجب
  كه  معناست  بدان  اين گرفتارم حد از  بيش گويد مي  كسي  كه  هنگامي و دانند مي  ضروري  امري را  نوشتن آنها. اند  بط منظ بسيار  موفق

 باشد،  همراه  عمل با بايد  نوشتن به  ميل  كه  است  واضع كامال و دارد  آن  جامان  به  تمايل بيشتر  شخص  كه دارد وجود  ديگري  كارهاي
  .  معناست بي خود  خودي  به  وگرنه

  اين وجود با اما كنند مي  تعلل  نوشتن در  كه  است  هم  مواقعي  البته. شود الهام آنها  به تا مانند نمي ر منتظ  موفق  نويسان فيلمنامه
  زماني تا  دليل  همين  به  درست و  چيست گرو در  شان موفقيت و  است  نوشتن  شان يفه وظ كه دانند مي  بخوبي آنها. نويسند مي  باالخره

  ساعات تعداد: از  عبارتست  كه  است  نوشتن  اهداف  تعيين ، شيوه  ترين رايج.مانند مي ر كندمنتظ ور خط  ذهنشان  به  العات اط  كه
  كارتان ميز  پشت از  پايان تا  چنانچه  كه كنيد عهد  خودتان با اگر. شود  نوشته  بايدروزانه  كه  هايي صحنه و  صفحات تعداد و  نوشتن

  قدم  به  قدم بايد  البته. كرد خواهيد  تمام را  فيلمنامه  يك  نوشتن زود چقدر  كه شد خواهيد متوجه بدهيد  جايزه خود  به نشديد بلند
 روز هر  پايان در  اول  گروه  كه  است  اين پرورانند مي سر در را  موفقيت  روياي  كه  كساني و موفق  نويسندگان  بين  رقف.برويد  پيش

  .اند نوشته بيشتري  صفحات  قبل روز  به  نسبت

  آنها با  سازگاري و كار  اصول  به  بردن پي -5

  تعلق بازيگران  به  كه  است  دستمزدي و فيلمها  فروش  درباره  فريبنده  مقاالت ددانن مي  خبري  منابع از پرواز بلند  نويسندگان  آنچه
 تا  گرفته آبدارچي از  همه و  همه بازيگر، ، كارگردان ، كننده توليد نباشد  نويس فيلمنامه  چنانچه  كه  است  اين  واقعيت اما. گيرد مي

 بايد  كه ور آنط  نويسي فيلمنامه به  فيلمسازي  مراحل در وجود  اين با.  نيست كار  به درقا  نوشته  بدون  هيچكس. مانند مي  لنگ فيلمبردار
 اگر. بود نخواهند  موفق نشود حمايت يا و نرسد  فروش  به آنها اثر  چنانچه بدانند بايد پرواز بلند  نويسندگان. شود نمي  توجه
  به را شما  اينصورت غير در و  خواهندداشت  دوست را شما كند مي  كمك آنها ارك  پيشرفت  به شما  نوشته  كه بدانند  اندركاران دست

  .كنيد  آماده  سرخوردگي براي را خود بايد ندهيد،  وفق  شرايط با را خود  چنانچه  پس. سپرد خواهند  فراموشي

  ستارگان توسط و  شده  بازنويسي  كارشان  كه دانند مي آنها. دهند مي  وفق  آن با را خود و دانند مي را امر  واقعيت  موفق  نويسندگان
  . است  خوب كار و  كيفيت آنها  يفه وظ و  رفت خواهد  پيش  كارگردانان و  فيلم

   خواننده در  احساسات  برانگيختن -6

  ،تماشاي خواندن  رمان ، رفتن سينما  به وادار را افراد  كه  دليلي  مهمترين يا و  داستان هر در عنصر  بهترين  بگوييم اگر نكنيد باور شايد
  فيلمنامه هر تاثير. است  احساسات و  ف عواط  آن و ندارد وجود  مبتديان آثار در  كه  است  عنصري كند مي  نمايشنامه  ديدن و  تلويزيون

  وعده  بيننده  به ها آن  همه  كه ديد خواهيد يدبينداز روز  فيلمهاي  به  نگاهي اگر. است  بيننده يا  خواننده با  في عاط  ارتباط  برقراري در
  به  تصميم  كه هربار كند؟  عملي را ها وعده  اين تواند مي شما اثر آيا. دهند مي  وجذابيت  رضايت ، ابهام ، شگفتي ، تاثيرگذاري ، هيجان
  يك  بيننده يا  خواننده  كه  است  اين  جرم  بدترين ودهاليو در. باشيد  خوانندگانتان  دادن  ازدست  نگران  ه لحظ هر در گيريد مي  نوشتن

 دالر 8/5  اي بيننده  هيچ و كند نمي  كننده  خسته  داستان  يك  صرف را خود  وقت  اي خواننده  شد؟هيچ  چه  داستان  پايان بگويد  فيلم
  هم و بگيرند قرار تاثير  تحت خود  هم تا كنند مي  ازنويسيب را خود اثر  موفق  نويسان فيلمنامه. پردازد نمي كننده  كسل  فيلم  يك  بابت

  .دهند قرار تاثير تحت را  خواننده

  آخر پيشنهاد

  شويد،بلكه كار بازار وارد  چگونه  كه نباشيد  اين فكر  به هرگز  كه  است  اين پيشنهاد  آن  بكنم  پيشنهادي شما  به باشد بنا اگر  پايان در
  شده  موفق باالخره  نويسي فيلمنامه هر  كه باشيد  داشته ر خاط  به. دهيد قرار تاثير  تحت را خود  خواننده ور چط  هك كنيد فكر  اين  به

  البته.شد خواهيد موفق  سرانجام باشيد  مئن مط. كند  جلب خود  به را  خواننده  يك يا و همكار  يك ، شركت  يك ، كننده تهيه  يك ر نظ
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  تواناييهاي  گرنه و كنيد  امتحانش بود موثر  ويژگي  شش  اين اگر. كنيد بهتر را خود برخورد رز ط و  مهارت ، عادت رفتار، كنيد  سعي
 بنويسيد و بخوابيد بورزيد، عشق بخنديد، بخوريد، كنيد،  استراحت و  بازي. نكنيد برخورد  جدي  هم  خيلي. بدهيد  توسعه را  خودتان

  .كنيد تكرار باشد  مالز  كه قدر هر  روزانه و

  

        پردازيپردازيپردازيپردازي    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيتنكات طاليي در نكات طاليي در نكات طاليي در نكات طاليي در 
  : گردد رعايت  ذيل موارد بايستي  پردازي شخصيت در

  ...  و جسمي نواقص ، فاميل ، اسم ، جسم ، مو ، سن ، قد.  شود مشخص بيننده براي جسمي لحاظ از شخصيت- 1

  برونگر ، درونگرا ، روحي لحاظ از شخصيت معرفي-2

  خانواده درون در او شخصيت و  خانوادگي مناسبات و روابط ، خانوادگي شخصيت- 3

  شخصيت  پنهان هاي راز ، خصوصي پردازي شخصيت- 4

  كند مي پيدا نمايشي اهميت كه چيزي ، اش حرفه و شغل با اش رابطه و جامعه در اصلي شخصيت نقش ، اي حرفه شخصيت-5

  شود مي اشاره آن هب فيلمنامه در كه قهرمان و  شخصيت خطاي يا  هماريتا - 6

  .كند مي       استفاده قهرمان به زدن ضربه براي آن از قهرمان ضد كه چيزي ، شخصيت ضعف نقطه - 7

 شخصيت شناخت براي نمايد پرداخت بدرستي را پردازي شخصيت هاي مولفه از مورد 5 يا 4 حداقل بتواند نويسنده  اگر  البته
  .است كافي داستان

  

  

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    وووو    طرحطرحطرحطرح    نگارشنگارشنگارشنگارش    شيوهشيوهشيوهشيوه
 بايستي متن نگارش بنابراين. است نويسنده داستاني جهان با متن ي بالقوه مخاطب ارتباط و ورود راه فيلمنامه، يا طرح يك نوشتار

 يك عادي، مخاطب يك تواند مي كه بالقوه مخاطب به را نويسنده نظر مورد هدف و تأثير اطالعات، حداكثر كه يابد سامان چنان
 رعايت منظور، همين به. كند منتقل باشد، تلويزيوني ي شبكه يك يا سينمايي شركت يك كننده، تهيه يك گردان،كار يك كارشناس،

  :است ضروري ارسالي هاي فيلمنامه و ها طرح نگارش و تنظيم براي زير الگوي

  شناسنامه. 1

  اثر نام: عنوان

  / ...  سريال/  تلويزيوني فيلم  :قالب

  / ...  پليسي/  كمدي/  يخانوادگ/  اجتماعي  :گونه

   فيلمنامه يا طرح بازنويسي) نوبت( شمارگان  :نگارش

  :تاريخ
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  :نويسنده نام

  درونمایه. 2

. كند مي منعكس را اثر يا فيلمنامه غايي مقصود و مفهوم سطر يك در حداكثر كه است اثر رويكرد يا مضمون همان درونمايه، يا تم
 داستان هاي¬اليه تمامي در متن زير عنوان به كه است اخالقي نظريه يا و پيام اصلي، فكر فيلمنامه، يك ماية¬جان يا درونمايه

 وقايع تمامي و است استوار آن بر قصه بنيان بلكه شود بيان ها¬شخصيت هاي¬ديالوگ در كه نيست شعار درونمايه. دارد وجود
 در نمايشي درونماية. دهد¬مي نشان را خود فيلمنامه شنگار از پس اغلب درونمايه. هستند آن نمود ها شخصيت اعمال و داستان

 جمله از و اثر هر زيرين اليه در كه است اي انديشه و فكر همان درونمايه،. دهد مي كردن فكر فرصت تماشاگر به و است جاري متن
  . باشد استوار اخالقي و جذاب اي درونمايه بر كه است جذاب و عميق داستاني داشت نظر در بايد. دارد وجود فيلم

  دراماتیک ایده. 3

 روايت كالسيك الگوهاي از يكي براساس و است سطر چهار در فيلمنامه از فشرده بسيار خالصة يك به شبيه بيشتر دراماتيك ايدة
  :است اساسي گزارة چهار شامل نويسي، فيلمنامه در

  .داستان اصلي شخصيت يا قهرمان اول،

  .داستان روايت مقطع در اش زندگي در شخصيت حياتي و ضروري نياز يا هدف دوم،

  . نيازش يا هدف به اصلي شخصيت دستيابي راه سر بر جدي موانع يا مانع سوم،

  .هدف به دستيابي و موانع بر غلبه براي داستان اصلي شخصيت تالش نتيجة چهارم،

 را داستان پيش. 2 و اصلي هاي شخصيت ي شناسنامه. 1  : تواند مي بداند الزم يا و باشد داشته تمايل نويسنده كه صورتي در: تبصره
  . بياورد داستان ي خالصه نگارش از قبل و دراماتيك ي ايده از بعد

  داستانی طرح یا داستان خالصه. 4

 به نسبت و يكديگر به نسبت است اصلي هاي شخصيت عملكرد و داستان ماجراهاي و رويدادها مسير اي، صفحه چهار خالصة اين
  .داستان متناسب ساختاري در هم آن اصلي، ايرويداده

 يك در ايده به دادن موضوعيت با. نهند مي بنا را داستان اصلي بدنة كه جزئياتي ذكر با ايده روايت از است عبارت داستاني طرح
  .زند مي رقم را فيلمنامه اصلي پيكرة و بندي استخوان طرح، اين. گيرد مي شكل داستاني طرح روايتي، چهارچوب

  

  فیلمنامه بندی  صحنه یا سیناپس. 5

 بر و كامل بطور را فيلمنامه داستان كه فيلمنامه هاي صحنه از اي خالصه به داستاني طرح روايت تقطيع از است عبارت سينابس
 هاي هصحن و است داستان خالصه يا داستاني طرح بندي  صحنه بيان ديگر به. كند مي بيان فيلمنامه روايت نهايي ترتيب اساس

 صفحه 20 در تقريباً و است جزييات و ديالوگ فاقد سيناپس. كند مي مشخص را نهايي فيلمنامه هاي صحنه تعداد آن، دهندة تشكيل
  .شود مي تنظيم

  کامل فیلمنامه. 6

 هاي ديالوگ و جزييات با و اند يافته ترتيب ساختاري نظم يك در كه است صحنه تعدادي قالب در داستان جذاب و مؤثر دقيق، روايت
  .است سطري بيست صفحه 100 تا 80 حدود متوسط، حروف اندازه با كامل فيلمنامه يك طول.  شود مي بيان كامل
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 خالف بر ها-فيلمنامه. است مشخصي پايان و ميان شروع، داراي و شود مي بيان تصوير و گفتگو با كه است داستاني فيلمنامه،
 چه هدفش به رسيدن براي دارد، هدفي چه كيست، قهرمان اينكه بودن معلوم با. هستند طقيمن ساختاري داراي غالبا واقعي زندگي
: منبع./نه يا برسد هدفش به شود مي موفق نهايت در و كند مي تالش چقدر موانع برداشتن براي گذراند، مي سر از موانعي

http://sibocinema.blogfa.com/category  

  

  

        پرفروشپرفروشپرفروشپرفروش    هايهايهايهاي    فيلمفيلمفيلمفيلم    رازرازرازراز
 از ها داستان اين و اند آمده بيرون موفق هاي داستان دل از ها آن اند، نشده پرفروش ستارگان وجود بركت از پرجاذبه هاي فيلم پس

 به دارم قصد مقاله اين در. هستند آشنا نويسي فيلمنامه مهم و اساسي مختلف هاي شيوه با كه شوند مي خلق نويسندگاني ذهن
 چيز يك به تنها هاليوود ويژه به  پرآوازه فيلمسازي هاي شركت.   كنم اشاره پرفروش هاي مفيل ساخت در مهم عوامل از تعدادي

 فيلمسازي هاي شركت و است آور سرسام بسيار آن فروش و فيلمسازي ي هزينه چرا؟. پرفروشي قابليت با يي فيلمنامه: مندند عالقه
  .باشد شده  تضمين تشموفقي كه اين مگر اندازند نمي نگاهي ترين كوچك فيلمنامه به

 هاي فيلم نوشتن هاي شيوه هرگز باشند، نديده آموزش زمينه اين در نويسندگان اگر. است نويسان فيلمنامه مشكل ترين بزرگ اين
 هاي فيلمنامه نوشتن به ها آن. دارد وجود هايي شيوه چنين كه دانند نمي حتي نويسندگان اكثر حقيقت در. آموزند نمي را موفق

 به را مطرح ستارگان بتواند كه باشد شانس خوش قدر آن فيلمساز اگر كنند مي تصور و دهند مي ادامه 2يي پرده سه سنتي و ارداستاند
 اما است مؤثر بسيار مطرح ستارگان حضور كه نيست ترديدي جاي البته. شد خواهد رو روبه بسياري موفقيت با فيلم بگمارد، بازي

 پرفروش هاي فيلم به اگر است؛ زياد بسيار شدند، رو روبه كامل شكست با فروشي بليت هاي يشهگ در كه سينما ستارگان فهرست
 وجود بركت از پرجاذبه هاي فيلم پس.اند نداشته يي ستاره اصالً كه خوريد برمي هايي نمونه به بيندازيد نگاهي مختلف هاي دوره

 با كه شوند مي خلق نويسندگاني ذهن از ها داستان اين و اند آمده يرونب موفق هاي داستان دل از ها آن اند، نشده پرفروش ستارگان
  .هستند آشنا نويسي فيلمنامه مهم و اساسي مختلف هاي شيوه

  . كنم اشاره پرفروش هاي فيلم ساخت در مهم عوامل از تعدادي به دارم قصد مقاله اين در

 آب از موفق بسيار شما بعدي ي فيلمنامه كه كنند نمي تضمين ها آن لبتها. بريد كار به خود ي فيلمنامه در توانيد مي را موارد اين
  .برد مي باال زيادي حد تا را فيلمسازي ي گرسنه بازار به تان فيلمنامه فروش شانس اما درآيد

  .كنند مي استفاده مناسب يي گونه از داستان طرح براي موفق بسيار هاي فيلمنامه - 1

. بپذيريد را فيلمسازي هاي شركت قانون اولين بايد است مهم بسيار يي فيلمنامه ساختن موفق براي وهشي اين چرا كه اين درك براي
 ها آن اول قانون بلكه نويسندگان، نه و ها كارگردان نه اند، مشغول ستارگان فروش و خريد به نه -  كنيم مي تصور كه گونه آن -  ها آن

 كثيري تعداد و اصلي ي گونه 11...  و انگيز هيجان عشقي، يي، حادثه مثال براي كند يم مشخص را داستان نوع گونه. هاست گونه خريد
  .دهد مي تشخيص را فيلم نوع آن ي وسيله به تماشاگر كه است برچسبي واقع در   گونه. دارد وجود فرعي ي گونه

  .بيابيد تسلط اصلي ي گونه دو يا يك روي بر كه اين مگر بنويسيد موفقي ي فيلمنامه توانيد نمي هرگز: مهم ي نكته

 - مقدمه در ها فيلمنامه از درصد 99 كه ام دريافته و ام كرده كار نويسنده هزاران با من. است نويسندگان اكثر براي مانعي مسئله اين
 صحيح ي گونه/  ساختار از مناسب ي استفاده در نويسندگان. شوند مي مواجه شكست با -  داستان خطي يك طرح در درست واقع در

  .مانند مي ناتوان ساعته دو داستاني به خطي يك ي مقدمه از داستان طرح دادن توسعه براي

 از داستان شكل به تان عقيده بيان براي اگر اما بنويسيد، معركه وگوهايي گفت و داشته عالي هايي شخصيت است ممكن شما
 هميشه موفق بسيار هاي فيلمنامه. رود مي بين از داستان و آمد اهندنخو كار به موارد اين باشيد كرده استفاده نامناسبي هاي گونه
 و كرده برجسته را داستان طرح ناپذير تفكيك قدرت و نيرو مناسب هاي گونه. برند مي بهره مناسب هاي گونه از داستانشان طرح براي
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 توان مي داستان يك طرح براي اوقات گاهي. ستني يي ساده كار داستان براي مناسب ي گونه كردن پيدا.پوشاند مي را آن ضعف نقاط
 ناب طالي بتواند كه است داستان طرح انواع بهترين از شكل دو يا يك يافتن هدف، اما برد كار به داستاني متفاوت نوع 10 حتي يا 5

  .بكشد بيرون را طرحتان

  .كنند مي نيفراوا ي استفاده نوع اين از يا اسطوره ي گونه از موفق هاي نويس فيلمنامه -2

 سيري خط با داستان ساختار از خاصي نوع ها گونه تمام مانند اسطوره. است محبوب بسيار و فيلم ي گونه يازده از يكي اسطوره
  . اند شده ساخته اسطوره ي گونه اساس بر موفق هاي فيلم از وسيعي تعداد. است فرد به منحصر

 و ملي مرزهاي از يي اسطوره داستان يك مهم سيرهاي خط از بسياري. كند مي حركت ديگري فرم هر از بهتر اسطوره زيرا چرا؟
 كه شود مي محبوب قدر همان ژاپن در »ستارگان جنگ« مثالً كه است دليل همين به دقيقاً و گذارند مي فراتر پا خود كشور فرهنگي

 حتي و »تايتانيك« ،»بتمن« ،»ها آرواره« ،»شيرشاه« چون هايي فيلم در توانيم مي را يي اسطوره عوامل همين. دارد طرفدار آمريكا در
 با حداقل را اسطوره هميشه تقريباً موفق هاي فيلم. بسپاريد ذهنتان به هميشه را مهم ويژگي يك بايد اما.ببينيم »گامپ فارست«

 ضعف نقاط از بسياري و كرده كمك ها اسطوره شدن امروزي به ديگر هاي گونه واقع در. كنند مي تركيب ديگر اصلي ي گونه دو يا يك
  .پوشاند مي را ها آن

  .برند مي پيش يي مبتكرانه هاي روش با را خود ي گونه سير خط موفق هاي نويس فيلمنامه - 3

 كم دست را هايشان گونه پيچيدگي هرگز ها آن. دانند مي روح بي و خشك را هايشان فرم موفق هاي فيلم نويسندگان معموالً
. است مايه بن و نماد ضدقهرمان، خاص، قهرمان يك فرد، به منحصر داستاني سير خط تعدادي ي دربرگيرنده ونهگ هر. گيرند نمي

  . هستند مهم فيلمنامه كل موفقيت براي گونه هر فرد به منحصر عوامل تمام موفقيت

 اما. كنيد مي هزينه بازي در ودنتانب براي شما كه است جايي و پردازند مي پول ديدنش براي تماشاگران كه است چيزي آن واقع در
 هاي روش توانند مي كه شناسند مي خوب چنان را شان استفاده مورد هاي گونه ها آن. روند مي جلوتر گامي موفق هاي فيلم نويسندگان

 كار شما سبك اب كه نويسندگاني ديگر از را شما كه است چيزي نوآوري و خالقيت. گيرند كار به خود ي فيلمنامه در بديعي و تازه
 دو هر »كرد مالقات را سالي هري، وقتي« و »سياتل در خواب بي: «بياورم هايي مثال برايتان دهيد اجازه. سازد مي متمايز كنند مي

 ي ارايه در فيلم دو اين. شود مي ديده فيلم هاي گونه تمام ميان در عشقي هاي داستان. هستند رومانتيك - كمدي هاي داستان دقيقاً
 عشاق مالقات بدون عشقي داستان كه است باور اين بر عمومي ي عقيده.گيرند مي بهره مبتكرانه بسيار روشي از خود عشقي تانداس

 25 حدود حقيقت در. بود نداده انجام كاري چنين هرگز آمريكايي فيلم هيچ و بگيرد شكل درستي به تواند نمي فيلم آخر ي صحنه تا
 ي فيلمنامه ي نويسنده ولي نكرد؛ جلب خود به چنداني توجه مزبور فيلم اما برد كار به را روش آن فرانسوي فيلم يك قبل سال

 تا عشاق كه رود پيش يي گونه به فيلم عاطفي، داستان يك ي ارايه در مؤثر عوامل تمام حفظ با تا كرد پيدا روشي سياتل در خواب بي
  .فيلم ي العاده قفو موفقيت نتيجه؟. نكنند مالقات را همديگر فيلم آخر

 از قبل قضيه طرف دو آن در كه كنيد تعريف عشقي داستان يك بتوانيد ندارد امكان كه است باور اين بر عمومي ي عقيده هم باز
 به را فيلم توانستند كرد مالقات را سالي هري، وقتي فيلم نويسندگان اما. باشند دوست سال ده هم با بشوند هم عاشق كه اين

  .فيلم كاميابي نتيجه؟. بشناسند را يكديگر تر عميق اما آهسته بشوند همديگر عاشق كه اين از قبل عشاق كه ببرند پيش يي گونه

  .دارند داستان  شخصيت در واضح تغيير يك با قوي و مجزا معلول و علت خط يك موفق هاي نويس فيلمنامه - 4

 يك داشتن: شود مي ناشي مجزا معلولي و علت خط يك از تونس اين. دارند محكم و قوي فقراتي ستون هميشه موفق هاي فيلم
  . زند مي اقدامات سري يك به دست هدفي به رسيدن براي كه اصلي شخصيت

 ي فيلمنامه يا خود ي فيلمنامه به اگر. شود هدايت آخر الي و) ج( عمل به نيز) ب( عمل و) ب( عمل به مستقيماً بايد) الف( عمل
 و دهد مي انجام پي در پي قهرمان كه هست فيلم در اعمالي تعداد چه كه اين از شويد متعجب است مكنم بنگريد، ناموفق فيلمي

 قهرمان يك اعمال چگونه كه بدانند خواهند مي تماشاگران نيست، كافي هم به اعمال بودن مرتبط صرفاً اما. ندارند هم به ربطي اصالً
 قهرمان »شورش« فيلم در مثال براي. دارند شخصيتي تشخيص قابل تغيير يك هميشه موفق هاي فيلم. شود مي او در تغيير باعث

 قايل ارزش برايشان و بورزد عشق ديگران به آموزد مي كه شود مي تبديل كسي به احساس بي و خودپسند متكبر، فردي از داستان
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 قانونمند مهربان، تفاوت، بي فردي از مايكل »پدرخوانده« فيلم در مثالً. نيست مثبت جهت در اجباراً شخصيت واضح تغيير اين. شود
 كه كنم مي توصيه هميشه من.شود مي خانواده مطلق فرمانرواي و خودكامه مستبد، فردي به تبديل مافيايي ي خانواده از دور و

 گفت مقدمه مورد در توان مي كه چيزهايي بهترين از يكي. كنند صرف زيادي وقت داستانشان ي مقدمه خط كشف روي نويسندگان
 چنين اگر و دارد خود در معلولي و علت خط داستانتان طرح و عقيده آيا كه شويد متوجه دهد مي اجازه شما به مقدمه كه است اين

 در آن. است تان شخصيت احتمالي تغيير تان مقدمه بررسي هنگام مسئله ترين مهم اما. كنيد اصالحش راحتي به توانيد مي نباشد
 شما و گيرد مي صورت راحتي به نوشتن فرايند باقي بگيريد بازي به را آن درستي به بتوانيد اگر و است گرفته جا داستانتان طرح

  .آورد خواهيد دست به را موفق بسيار يي فيلمنامه داشتن شانس

  

  

        پرفروشپرفروشپرفروشپرفروش    هايهايهايهاي    فيلمفيلمفيلمفيلم    كاربرديكاربرديكاربرديكاربردي    هايهايهايهاي    تكنيكتكنيكتكنيكتكنيك    بهبهبهبه    نگاهينگاهينگاهينگاهي
 100 از بيش يي فيلمنامه آيا كه بزنند تخمين نتوانند است ممكن ها آن. ندندار آگاهي فيلمنامه خريداران كه نخوريد را فكر اين گول

 به اند ديده پرفروش هاي فيلمنامه اكثر در كه را خوب داستان يك هاي ويژگي اما خير يا باشد داشته درآمد تواند مي دالر ميليون
  . شناسند مي خوبي

 اكثر كه زماني و شناسند مي را ها ويژگي اين هم -  اند مسلط كامالً ودخ ي حرفه به كه كساني -  برتر يي حرفه نويسان فيلمنامه
 بهره متفاوتي هاي تكنيك از هايشان نوشته در ها آن هستند، خود يي پرده سه ي ساده هاي فيلمنامه نوشتن مشغول نويسان فيلمنامه

 آن بر عالوه و دهد مي دست به مشابه و جور يك هايي هفيلمنام يي، پرده سه ساختار از تبعيت صرفاً فيلمنامه نوشتن هنگام. جويند مي
 بنابراين دارند، نظر مد را هايي فيلمنامه نوع چه هاليوود چون مطرح فيلمسازي هاي شركت كه شد نخواهيد متوجه هرگز شما

 از دسته آن واقع در پرفروش هاي فيلم هاي تكنيك. كند مي تضمين را فيلمنامه شكست يي پرده سه ساختاري الگوي از استفاده
  . هستند آن خواهان جهان مطرح فيلمسازان كه اند داستاني ساختاري اجزاي

. باشيد داشته شده تعيين پيش از هايي فيلمنامه شود مي باعث ها تكنيك اين از گيري بهره كه آيد وجود به تصور اين نبايد البته
 هاي تكنيك. هستند بهترين و عالي كلمه واقعي معناي به اند گرفته بهره نويسي فيلمنامه هاي تكنيك از كه هايي فيلمنامه از بسياري

 اجزاي ترين مهم از يكي. شويد تر هماهنگ تماشاگرانتان با تا كند مي كمك باشيد داشته پرفروشي فيلم خواهيد مي كه شما به موفق
 سير خط يك« و »شخصيت سير خط يك« هميشه موفق هاي فيلم. نامم مي »مضاعف سير خط« را آن كه است چيزي ها فيلمنامه اين

 به را شود حل بايد كه بغرنجي وضعيت و فردي داستان يك خود، ي فيلمنامه در هايي فيلمنامه چنين نويسندگان يا دارند »حوادث
 دنبال به و شود مي متحمل داستان قهرمان كه دارد اشاره كشمكش نوعي به فردي داستان همان يا شخصيت سير خط. گيرند مي كار
  . رسد مي تعالي و رشد به انسان يك مقام در او و دهد مي رخ شخصيت روحيات در تغيير آن

 تماشاگران. كند مي نرم پنجه و دست آن با قهرمان كه است مشكلي واقع در داستان در موجود وضعيت يا حوادث سير خط
 را شخصيت هاي ويژگي بررسي امكان فقط شخصيت سير طخ يك وجود تنها.ببينند داستان در را سير خط دو هر كه خواهند مي
 برخي.رسند نمي دلخواه موفقيت به يك هيچ كه شد خواهد طرح وجود به منجر تنها حوادث سير خط داشتن فقط و دهد مي دست به
 روند مي نشدني تمام  حوادث سراغ به تر بيش و بپردازند تر كم شخصيت به مربوط موضوعات به بايد كه كنند مي تصور نويسندگان از

 شخصيت در دايمي تغييري با موفقيت اين كه اين مگر كرد، نخواهند توجه كاري انجام در قهرمان موقتي موفقيت به تماشاگران اما
 باشيد قادر و كنيد حذف داستانتان از را فردي سير خط شما اگر. شود مي موجب را عمل كه است چيزي فردي سير خط. باشد همراه

 تري دقيق نگاه شخصيت به بياييد.كند نمي چنداني فرق بياوريد، داستانتان در را عملي سير خط از حاصل جهان هاي صحنه بهترين
 در عنصر اين اهميت مورد در قدر چه هر. دارند باز حقه يا فريبنده رند، شخصيتي هميشه تقريباً پرفروش هاي فيلم قهرمان. بيندازيم
 بسيار هاي فيلم اكثر در حال اين با. هست داستان يك در قهرمان هزاران يا صدها وجود احتمال. ام هگفت كم هم باز بگويم داستان

 شخصيت. است آمده وجود به فيلم، ظهور از قبل ها مدت از موفق بسيار ويژگي اين. است باز حقه فردي داستان قهرمان موفق،
 دادن نشان در آمريكايي هاي فيلم. شود مي ديده دنيا سراسر هاي فرهنگ متما در كه گردد برمي قديمي بسيار هاي داستان به باز حقه
   سازد؟ مي باز حقه يا فريبنده رند، را شخصيتي چيزي چه. اند يافته مهارت متفاوتي بسيار هاي شكل به ويژه به شخصيت اين
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 از نفس به اعتماد كه كسي ديدن از دنيا سراسر نتماشاگرا. دارد زيادي بسيار نفس به اعتماد كه است كسي او همه، از تر مهم و ابتدا
  . دارد را خود گفتن سخن خاص روش هم باز حقه. رود مي راه هوا روي نفس به معتمد فرد يك. برند مي لذت ريزد مي رويش و سر

 پيش از بيش ند،شو خارج سينما ي ستاره يك دهان از فريبنده كلمات اين كه هنگامي و زند مي حرف ديگر هاي شخصيت از بيش او
 يي نقشه شيادي. جويد مي بهره شيادي براي كلمات كارگيري به در اش توانايي از باز حقه شخصيت يك واقع در. كند مي جلوه شيرين

 پيدا روايتي هر در كه است داستاني ساختار اصلي گام هفت از يكي و طرح همان واقع در هم نقشه. است نيرنگ و فريب حاوي
 و »مورفي ادي. «برد مي لذت تر بيش آن ديدن از تماشاگر باشد، داشته تري بيش نيرنگ و فريب قهرمان ي نقشه رقد هر و شود مي

 كودك چنين هم و »جونز اينديانا« ،»سولو هان. «كنند مي استفاده رند و فريبنده باز، حقه شخصيت يك از هميشه تقريباً »موري بيل«
 چه موفق فيلم يك اساس عنوان به داستان اصلي مفهوم براي هاليوود كه دانند مي فيلمسازان اكثر.طورند همين نيز »خانه در تنها«

  . است داستان اصلي مفهوم كارگيري به در اشتباه شناسند نمي خوبي به نويسندگان اكثر كه را چه آن اما است؛  قايل اهميتي و جايگاه

 اين در دارد داستان اصلي مفهوم كه مشكلي. است بازار باب و خوشايند پيچيدگي با داستان ي ايده واقع در داستان اصلي مفهوم
 غالباً و باشيد داشته توانيد مي عالي ي صحنه سه يا دو فقط پيچيدگي وجود با حتي كنيد بسنده آن به بخواهيد تنها اگر كه است
. شوند مي نوشته داستان اصلي مفهوم اساس بر تنها كه است هايي فيلمنامه شكست علت اين و شود مي كننده كسل كامالً فيلم باقي

 تضاد و  درونمايه كمك با مفهوم اين اما اند شده نوشته داستان اصلي مفهوم اساس بر معموالً پرفروش هاي فيلم از بسياري اگرچه
 بروز هايش صيتشخ طريق از كه است جهان در عمل روش ترين مناسب مورد در نويسنده نگرش درونمايه. است يافته بسط و توسعه

 آن گوناگون احتماالت و كرده پيدا اخالقي مشكل يك داستان اصلي مفهوم قلب در پرفروش هاي فيلم نويسندگان.شود مي داده
  .دهند مي نشان را احتماالت اين تضاد از استفاده با و گيرند مي كار به داستان ي بدنه در را مشكل

 در پرفروش فيلم ي نويسنده يك. است خوبي داستان هر ساختاري اصلي گام  هفت از ديگر يكي) ضدقهرمان( مخالف شخصيت
 اين با شدن رو روبه به وادار را قهرمانش كه اين براي و است داستان اصلي مفهوم با ارتباط در كشمكش ترين عميق وجوي جست

  . است »توتسي« فيلم تكنيك اين كارگيري به روش از عالي مثال يك. كند مي ايجاد او با مخالف گروه يك كند كشمكش

 واقع در ترفند اين. شود مي عوض ديگر شخصي با فردي جاي كه دارد وجود شماري بي كمدي هاي فيلم آمريكا، سينماي تاريخ در
 شد، مواجه چشمگيري موفقيت با توتسي كمدي اما. شود مي مواجه شكست با خود خودي به تقريباً و است داستان اصلي مفهوم

 اصلي دليل اما است جالب برود، راه خيابان در و بپوشد زنانه لباس »هافمن داستين« كه اين ديدن بار اولين براي اًمسلم چرا؟
 - زنانه كسوتي در مرد يك رفتار ي نحوه يعني - آن در اصلي اخالقي ي درونمايه نويسندگانش كه بود اين فيلم ي العاده فوق موفقيت

 سپس ها آن. دارد وجود پوشد مي لباس زن يك مانند كه مردي با ارتباط در مفرحي و خوشايند پيچيدگي هميشه زيرا يافتند را
 كردن رفتار زنانه براي مردي چنين كه گوناگوني هاي روش توانستند مي داستان قهرمان به حمله با كه كردند خلق مخالف سري يك

 يك عمل عواقب يا مخاطرات كه است اين يي فيلمنامه بودن پرفروش اجزاي ترين ساده از يكي.كنند برجسته را برد مي كار به
 صحت يي نوشته هر در اين و كند مشاهده هدفش به رسيدن در را قهرمان شكست يا موفقيت بايد تماشاگر. دهد نشان را قهرمان

 موفقيت فيلم باشد، تر بيش فيلم در عواقبي و مخاطرات چه هر كه برسيم نتيجه اين به توانيم مي نظري برآورد يك با و دارد
  .داشت خواهد تري بيش

. دهيد جلوه رويدادي چون را فيلمتان بايد بكشيد بيرون خانه از فيلم تماشاي براي را مردم از بسياري تعداد خواهيد مي اگر
 صندوق اجمانمه« در احتمالي پيامد مثال براي. دهند مي آن به را وجهي چنين داستان در موجود المللي بين يا ملي پيامدهاي

 دقيق و كامل شناخت بدون.بود جهان كنترل »ستارگان جنگ«  هاي فيلم در و نازي توسط دنيا تصاحب مورد در »گمشده مقدس
 شاهرگ  گونه واقع در. هاست گونه فروش و خريد هاليوود، قانون اولين كه معتقدم هميشه من. بسازيد موفقي فيلم توانيد نمي گونه

 تا متوسط نويسندگان دهند، نمي خود به را كنند مي كار آن در كه يي گونه ي مطالعه زحمت حتي بد نويسندگان .است هاليوود حياتي
 در و دارند تسلط خوبي به شان استفاده مورد ي گونه روي كه هستند پرفروش هاي فيلم نويسندگان اين اما پردازند مي گونه به حدي
  .دهند ارايه نو و مبتكرانه اثري تا كنند مي استفاده داستانشان در مناسبي پيچيدگي از حال عين

  ها نويس فيلمنامه براي هايي سوءتفاهم
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 اشاره هايي سوءتفاهم آن به دارم قصد بخش اين در واقع در بنويسيم؟ موفق ي فيلمنامه يك نتوانيم كه شود مي باعث موانعي چه
  .كنند مي سلب ها آن از را موفق ي فيلمنامه يك شتننو توانايي و گرفتارند آن به نويسندگان از بسياري كه كنم

 ي نماينده كه بود خواهد موفق زماني ها آن ي فيلمنامه كه است تفكر اين كند مي نابود را نويسندگان كه چشمگير موارد اين از يكي
 شود، مي نوشته فيلمنامه هزاران ساالنه كه دانيم مي ما ي همه. باشند داشته تماس كار اين مناسب فرد با يا بيابند مناسبي خريد

 هستند، فيلم ساخت اندركار دست كه كساني به داشتن دسترسي تنگاتنگ رقابت اين در شدن برنده براي كنيم مي فكر بنابراين
 دچار شوند مي رو روبه شكست با كه هايي فيلمنامه اكثر. است محض اشتباه اما رسد مي نظر به درست ظاهراً اگرچه.است ضروري

 تمام روي بتوانيد اگر. هستيد خودتان تان اصلي رقيب بلكه كنيد نمي رقابت ديگر نويسندگان با شما واقع در. اند ساختاري عفض
 اين غير در نماييد، پيدا راه جهان بزرگ فيلمسازي استوديوهاي به توانيد مي هم شما كنيد پيدا تسلط نويسي فيلمنامه هاي مهارت
  .نيست انانتظارت در موفقيتي صورت

  

 پذيرفته مقدمه همان در حتي نويسندگان هاي فيلمنامه از درصد 99: كند زده شگفت را شما حتي است ممكن ديگر حقيقت
 هر و است فيلمنامه ي هسته مقدمه، واقع در. است داستان خطي يك بيان همان  فيلمنامه ي مقدمه كه دانيد مي احتماالً. شوند نمي
 به را ها آن و بنويسيد العاده فوق وگوهاي گفت باشيد، داشته عالي شخصيتي توانيد مي شما. است وابسته آن به فيلم در موجود چيز

 مورد در كارهايتان از كدام هيچ كنيد انتخاب داستان در نامناسبي خطي يك بيان و مقدمه اگر اما درآوريد، داستان صورت به خوبي
 ي ايده چند يا يك با را كارشان كه ام ديده نويسندگاني تعداد چه كه بگويم شما به توانم نمي. داشت نخواهند يي فايده فيلمنامه

  .سازند مي مواجه سنگيني شكست با و تباه را ها آن كم دانش دليل به كار انجام طول در اما كنند مي آغاز العاده فوق

 باب و توجه جالب ي ايده يك. ام كرده صحبت است وابسته داستان اصلي مفهوم به قدر چه پرفروش فيلم يك كه اين مورد در قبالً
 پيش را داستان چگونه ندانند اگر كه است اين دانند نمي نويسندگان اكثر چه  آن. برود سينما به كه كند مي وادار را تماشاگر روز

 از پس و قبل -  خوب ي صحنه دو ايجاد به منجر تواند مي تنها اصلي مفهوم زيرا كرد، خواهند نابود را داستانشان اصلي مفهوم ببرند
 طور به را آن و داده توسعه را مقدمه بايد نويسنده. يابد مي ادامه خاصي اتفاق بدون فيلم باقي دقيقه 100 غالباً و شود -  خود

 ننوشت براي مقدمه يك دادن توسعه.شود مي انجام تضاد و  درونمايه طريق از كار اين كه دهد نشان فيلمنامه كل در ساختاري
 سر بر احتمالي موانع ترتيب بدين است، زماني نظر از ايده خط ي توسعه همه از تر مهم و اول: دارد مرحله چند موفق يي فيلمنامه

 شايد. كند مي شناسايي را ايده پرداخت برابر در موجود ساختاري موانع فوراً ديده تعليم نگاه يك. داد خواهيم تشخيص را راهمان
  .است شده مواجه مشكل با طبيعي) ضدقهرمان( مخالف ايجاد هك است ضعيف نياز خط

  .سازيد برطرف را موانع بايد بنويسيد كامل ي فيلمنامه يك جمله، يك نوشتن جاي به خواهيد مي وقتي

 دارد، داستان صفحه 50 حدود فقط يي صفحه صد ي فيلمنامه يك كه است اين سازد متعجب را شما است ممكن كه ديگري حقيقت
 ساختاري روش به شان فيلمنامه طرح ايجاد براي نويسندگان اكثر. خورند نمي فروش درد به كه دارد زوايد و حشو صفحه 50 ييعن
 اگر اما است، عالي بسيار بنويسند را شان فيلمنامه اولين خواهند مي و هستند كار تازه كه كساني براي روش اين.اند متكي يي پرده سه
 از و شده خالص آموزشي هاي چرخ آن از بايد باشيد يي حرفه هم كامالً و كنيد حركت ساعت در مايل ود از تر سريع خواهيد مي

 را داستان طرح نويسندگان از بسياري. باشيد داشته تري پرحجم داستان طرح بتوانيد تا نماييد استفاده طرح به مربوط هاي تكنيك
وگو گفت يا شخصيت روي: «گويند مي كه شنويد مي دارند، تأكيد چيزي چه روي تر بيش كه بپرسيد ها آن از اگر. گيرند مي كم دست« !

 از پيشرفته يي مجموعه حقيقت در طرح كه نيستند متوجه اما شود مي جاري طبيعي طور به كه است چيزي طرح كنند مي تصور ها آن
  .هستند آن فاقد نويسندگان اكثر كه است هايي مهارت

 كنار در را ها آن نويسنده كه شود مي ناشي هايي پيچيدگي و ظرافت از نيز و مخالف و قهرمان بين دقيق حركات تنظيم از طرح
 وجود موفق يي فيلمنامه نوشتن راه سر بر كه ديگري مشكل.كند مي ايجاد بگيرند قرار قهرمان برابر در بايد كه مختلف هاي مخالف

 دانند نمي نويسندگان اكثر واقع در. شوند مي رو روبه اشكال با آغازين حاتصف همان در ها فيلمنامه از درصد 90 كه است اين دارد
 از برخي.شود مي مواجه شكست با اثر نتيجه در بيابند، درستي به را ضعف نقاط توانند نمي و كرده شروع چگونه را خود داستان

 را ضعفش نقاط تا كنم كار آن روي مجدداً بايد و تاس ام نوشته دست تازه اين: «گويند مي و نويسند مي را يي فيلمنامه نويسندگان
. شود بازسازي بايد آن بگوييد سپس بسازيد را ساختماني كه است اين مانند درست سخن اين اما. »نمايم تصحيح و كرده شناسايي
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 كه نكنيد راموشف گاه هيچ و بپردازيد نوشتن به گاه آن بشناسيد خوب را ضعف نقاط ابتدا از بايد فيلمنامه نوشتن هنگام
  . كنند مي بدتر قبل از را كار معموالً ها نويسي دوباره

  . بگويم ابد تا موفق يي فيلمنامه نوشتن كار در موجود هاي سوءتفاهم و موانع مورد در توانم مي

 بتوانيد تا باشيد شتهدا تسلط كامالً دهيد مي انجام كه كاري روي بايد و نيست يي ساده چندان كار العاده فوق يي فيلمنامه نوشتن
  .ببريد باال را تان موفقيت شانس

 مراحل در  نويسنده هزاران آموزش به جان. كاليفرنياست در تروبي نويسندگان استوديوي بنيانگذار) John Truby( تروبي جان - 1
 پرفروش يي فيلمنامه« ريافزا نرم ي برنامه اساس بر او هاي تئوري و جان هاي آموزش. است ورزيده اهتمام شان حرفه مختلف

  .است »بنويسيد

  :است زير صورت به ساعته دو فيلم يك براي يي پرده سه سنتي و استاندارد ي فيلمنامه -  2

 و شود مي داده تماشاگر به مفروضاتي بخش اين در. دقيقه 30 تقريباً يعني است فيلمنامه از چهارم - يك ي دربرگيرنده: اول ي پرده
  .شود رو روبه ها شخصيت با چگونه و كند آماده فيلمي چه ديدن براي را خود بايد بداند تا دكن مي آماده را او

  

 بين هاي تالش و ها تقابل با بخش اين در. گيرد مي بر در را دقيقه 60 حدود چيزي يعني فيلم از چهارم - دو تقريباً: دوم ي پرده
  .هستيم رو بهرو  است كرده نابسامان را وضعيتش چه  آن و اصلي شخصيت

 در كامل طور به ها گره بخش اين در. است دقيقه 30 حدود چيزي هم اين كه شود مي شامل را فيلم نهايي چهارم - يك: سوم ي پرده
  .است پرده اين در فيلم اوج ي نقطه و هستند شدن باز حال

  

  

        نويسينويسينويسينويسي    فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    دردردردر    پيشرفتپيشرفتپيشرفتپيشرفت    برايبرايبرايبراي    غيرنوشتاريغيرنوشتاريغيرنوشتاريغيرنوشتاري    راهراهراهراه    9999
        پورپورپورپور    وندادالونديوندادالونديوندادالونديوندادالوندي: : : : مترجممترجممترجممترجم/ / / / شريشريشريشري    آلبرتآلبرتآلبرتآلبرت: : : : نويسندهنويسندهنويسندهنويسنده

 در هايتان توانايي ارتقاي براي نيز ديگري ابزارهاي از توانيد مي شما اما است، نوشتن نويسي، فيلمنامه در پيشرفت براي راه بهترين
  .شود مي اشاره آنها مهمترين به زير در. كنيد استفاده نويسي فيلمنامه

  ببینید فیلم -1

 قصد كه اي ايده به كه ببينيد هايي فيلم. كنيد آناليز خود براي ديديد كه را فيلمي كنيد سعي. دنكني اكتفا فيلم ديدن به فقط البته 
 هاي پرده از كدام هر زمان مدت و كنيد نگاه ساعتتان به فيلم، تماشاي هنگام. باشند نزديك بنويسيد، فيلمنامه آن اساس بر داريد
 ميزان و فيلم عطف نقاط به فيلم، اتمام از بعد...)  و 58 دقيقه تا دوم ردهپ ،25 دقيقه تا اول پرده مثال(كنيد تعيين را فيلم

 درگير فيلم با لحظاتي چه در داشتيد؟ احساسي چه فيلم پايان از بعد. كنيد فكر فيلم بندي زمان درباره. كنيد فكر آنها تأثيرگذاري
 كافي اندازه به ها شخصيت آيا اصلي؟ شخصيت تجربيات اساس بر يا پيرنگ اساس بر كنيد؟ مي توصيف چگونه را فيلم اين شديد؟

 مي فكر فيلم آن به هم باز) سينما از( خانه به رفتن از بعد آيا كنند؟ معطوف خود به را شما ذهن كه بودند شده پرداخته و جالب
 حذر ناموفق هاي روش از و بگيريد ياد را موفق هايي روش كنيد؛ پيشرفت نوشتن در شما تا شود مي باعث موارد، اين كنيد؟تحليل

  .كنيد

  بخوانید فیلمنامه -2
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 فيلمنامه اگر. بخوانيد را ديگر افراد هاي فيلمنامه بايد هستيد، نويس فيلمنامه اگر حتي يا شويد، نويس فيلمنامه خواهيد مي اگر
 چگونه نويس فيلمنامه كه اين به .كرد خواهيد كسب نويسي فيلمنامه درباره مفيدي اطالعات بخوانيد، ايد ديده كه را هايي فيلم

 چيزي چه نوشته، اگر نوشته؟ هم) متن از خارج( غيربصري توضيحي نكات او آيا. كنيد دقت آورده، كاغذ روي را اكشن هاي صحنه
  است؟ چگونه او نوشتن سبك داده؟ شرح را لوكيشن يا صحنه سطر چند با او چرا؟ و نوشته

  کنید گوش دیگران به -3

 مي كار اين براي!) باشد داشته برايتان ناخوشايندي عواقب است ممكن چون دهيد انجام خودتان مسئوليت با را كار اين: هشدار(
 هم با بلند صداي با نفر، دو كه بينم مي وقتي من. برويد زنند مي گپ و نشينند مي مردم كه مكاني يا شاپ كافي يك به توانيد

 هم شما! كنم مي گوش هم من بنابراين. كنند گوش آنها هاي صحبت به ديگران اهندخو مي آنها كه كنم مي حس كنند، مي صحبت
 هم واكمن از توانيد مي. (كنيد يادداشت آن در شنويد مي كه را چه هر و داشته همراه يادداشت دفتر يك است بهتر! كنيد گوش

 است؟ غالب كدامشان است؟ چگونه شان رابطه ند؟ده مي نشان واكنش هم هاي گفته به چگونه گويند؟ مي چه آنها!) كنيد استفاده
  ... كنند؟ مي صحبت نامتجانسي موضوعات به راجع آيا كنند؟ مي قطع را همديگر حرف آيا چيست؟ كردن صحبت از كدام هر انگيزه

 در را شما توانايي ترفند، اين. بياوريد دست به هم با آنها روابط و افراد شخصيت درباره زيادي اطالعات توانيد مي روش، اين با
 ياد به فقط. دهد مي افزايش دارند، وجود رابطه يك در كه زيرمتني هاي اليه نوشتن نيز و گونويسي و گفت و پردازي شخصيت

  .است واقعي زندگي در مردم گوي و گفت از موجزتر و تر حسابگرانه فيلم، يك در گوها و گفت كه باشيد داشته

  دهید گوش ننویسا فیلمنامه سخنرانی به -4

   

 گوش حتي. برويد كنند مي صحبت فيلمشان درباره نويسان فيلمنامه كه جلساتي به است، فراهم برايتان امكانش كه صورتي در
 و گفت خواندن. كند كمك شما به تواند مي نيز دهد مي توضيح رمانش خلق چگونگي درباره كه نويسي رمان هاي صحبت به دادن

 درباره سمينارهايي شهرتان در اگر. باشد داشته همراه به مفيدي نكات است ممكن گاهي نويسند، مي اننويس فيلمنامه كه گوهايي
  . كنيد شركت آنها در حتما شود، مي برگزار نويسي فيلمنامه

  کنید تماشا را افراد -5

 آنها اگر. نشود حضورم جهمتو كسي تا گيرم مي پناه دودي هاي شيشه يا رفلكس هاي شيشه پشت در كار، اين انجام هنگام من
 انجام به تظاهر يا كنند مي كنترل را رفتارشان آنها زيرا شود، مي تمام ديگر بازي است، تماشايشان حال در كسي كه شوند متوجه

 لحني با او بچه، كالسكه يك با ديدم را زني بار يك من. كند مي كمك شما به پردازي شخصيت در تمرين اين. كنند مي كاري
 يك بچه، جاي به كالسكه در كه ديدم آمد تر نزديك كه هنگامي بعد،. كرد مي صحبت بود كالسكه درون كه اي بچه با نهكودكا

  .باشد فيلمنامه يك موضوع خود توانست مي همين. است پالستيكي عروسك

 توصيف را اعمالشان. كنيد تحليل را شخصيتشان و رفتار. كنيد توصيف را آنان فيزيكي مشخصات كنيد سعي مردم، تماشاي هنگام
  شخصيتشان؟ چگونگي از باشد نشاني تواند مي آنها، پوشيدن لباس طرز آيا. برداريد يادداشت هايشان لباس درباره همچنين،. كنيد

  بخوانید رمان -6

 چگونه ها خصيتش اين. برداريد يادداشت كرده توصيف را آنها چگونه نويسنده كه اين و ها شخصيت درباره خواندن، رمان هنگام
  كند؟ توصيف جمله يك در و خوبي به را رمانش هاي صحنه توانسته نويسنده آيا دهند؟ مي انجام اعمالي چه كنند؟ مي صحبت

  بخوانید نویسی فیلمنامه های کتاب -7

 سعي بنابراين. دهند ديا شما به را جديدي هاي تكنيك توانند مي شوند مي منتشر نويسي فيلمنامه درباره كه هايي مقاله و ها كتاب
 كس هيچ يا شما ذهن به تاكنون كه شود مي مطرح تكنيكي يا ايده مقاله يا كتاب يك در گاهي. بخوانيد هم را مطالب نوع اين كنيد
  .نرسيده ديگر
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  بخوانید را ها روزنامه حوادث صفحه -8

 و حوادث بعضي زيرا بخوانيد، را ها روزنامه وادثح صفحه كنم مي توصيه هستيد، پليسي يا جنايي اي فيلمنامه نوشتن پي در اگر
 هاي شخصيت كنيد سعي خواندن، هنگام. باشند فيلم يك موضوع توانند مي خود كه هستند پيچيده يا بديع قدر آن جنايات،

 را شان جنايتكارانه رفتار كنيد سعي. بگذاريد آنها جاي به را خودتان بزنيد، حدس را آنها هاي انگيزه. بشناسيد را جنايات در درگير
  .اند شده نوشته واقعي جنايات اساس بر جنايي هاي فيلم از بسياري. كنيد تحليل

  کنید فکر -9

 درباره، توانيد مي تا پس! است نويس فيلمنامه يك ابزار ترين مهم نيز و انسان ابزار ترين مهم تفكر، اما نباشد گفتن به الزم شايد
 ينـــــــخوشب موفق، نويس فيلمنامه يك عنوان به كاريتان آينده به و...  كنيد فكر سيدبنوي خواهيد مي كه اي فيلمنامه

  . نگار فيلم نويسي فيلمنامه ماهنامه:منبع/ .باشيد

  

  

  

        بنويسيم؟بنويسيم؟بنويسيم؟بنويسيم؟    فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    طرحطرحطرحطرح    يكيكيكيك    چگونهچگونهچگونهچگونه
    فيلمفيلمفيلمفيلم    سيماسيماسيماسيما    وووو    استانهااستانهااستانهااستانها    مرکزمرکزمرکزمرکز    سيمایسيمایسيمایسيمای    دردردردر    فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    تصويبتصويبتصويبتصويب    شورایشورایشورایشورای    اعضایاعضایاعضایاعضای    ازازازاز    نصرتینصرتینصرتینصرتی... ... ... ... نورانورانورانورا    قلمقلمقلمقلم    بهبهبهبه» » » »     فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    طرحطرحطرحطرح    نگارشنگارشنگارشنگارش    لوازملوازملوازملوازم    وووو    درامدرامدرامدرام    عناصرعناصرعناصرعناصر««««    اصلیاصلیاصلیاصلی    عنوانعنوانعنوانعنوان    بابابابا    استاستاستاست    طرحطرحطرحطرح    نوشتننوشتننوشتننوشتن    یییی    دربارهدربارهدربارهدرباره    کهکهکهکه    متنمتنمتنمتن    (اين(اين(اين(اين

        ام)ام)ام)ام)    کردهکردهکردهکرده    صفحه خالصهصفحه خالصهصفحه خالصهصفحه خالصه۶۶۶۶    دردردردر    منمنمنمن    وووو    شدهشدهشدهشده    نوشتهنوشتهنوشتهنوشته

  :مقدمه

 سر بر ها،¬استان مراكز سيماي در نويسنده همكاران و دوستان از برخي با »مشترك زبان« يك به رسيدن جزوه، اين تنظيم و تهيه از هدف
  .است »دراماتيك ساختار« عنوان تحت اي¬مقوله همچنين و »فيلمنامه طرح« نام به متني يا نوشته

 فيلم توليد با كه مراكز محترم مديران يا و كارگردان و كننده تهيه مقام در نيز ديگري افراد است ممكن ، عزيز همكاران از گروه اين بر عالوه
 آن نتيجه حال هر در دهند؛ نشان اندكي توجه ، فيلمنامه خود و فيلمنامه طرح دراماتيك لوازم و طشراي به دارند، كار و سر داستاني يا سينمايي

 ي¬ويژه كارگروه و استانها سيماي كل اداره به فيلمنامه اصل يا فيلمنامه طرح عنوان تحت كه هايي¬متن و ها¬نوشته از تعدادي كه بود خواهد
 گريخته و جسته بصورتي اينكه يا نباشند، برخوردار فيلمنامه يا طرح يك هنري و فني اصول و ها¬يويژگ از يا شوند،¬مي ارسال سينمايي آثار

  .كنند رعايت را ها¬ويژگي و اصول اين ناقص، و

 ساختار« هاي¬قانونمندي و »درام« قواعد و اصول بر مبتني و هنري و فني ي¬نوشته يك فيلمنامه اصل يا طرح اگر كه است اين اصلي ي¬نكته
 ديگر و نوشت؟ فيلمنامه و طرح عناصر و اصول اين به نسبت توجهي كم يا اطالعي كم با شود¬مي چگونه پس ـ هست كه ـ است »دراماتيك

 محتوايي و ساختاري بررسي امكان اساساً شد، ارائه فيلمنامه) خود يا( طرح عنوان تحت نويسي درام قواعد رعايت بدون اي¬نوشته اگر اينكه
  ! خير قطعاً د؟دار وجود آن

 همان ، فيلمنامه طرح كه است اين استاني سيماي مراكز محترم مديران برخي و نويسندگان از اي¬عده ميان در رايج تصورات از يكي متاسفانه
 كارهايي شرح و) شخصيت( نام چند ذكر ي¬اضافه به مضمون و ايده آن شرح حاوي متني دليل، همين به است، ايده و فكر يا »موضوع« و محتوا

   تواند¬مي متني چنين البته. نمايند¬مي ارائه فيلمنامه طرح عنوان تحت افتد،¬مي اتفاق كه ماجراهايي و دهند¬مي انجام كه

 قابليت كه طرحي قطعاً اما باشد، فيلمنامه درخصوص موضوعي اي¬خالصه يا توضيحي تواند¬مي يا ، باشد فيلمنامه طرح يك از هايي¬قسمت
 توضيح و تفصيل و شرح شكل گاه ، گزارش شكل گاه كه هايي¬نوشته چنين كه آن خالصه. نيست باشد، داشته كننده تعيين و دقيق »بررسي«

 يعني باشند، بايد كه نيستند چيزي آن هستند، نظر اظهار و داستان و موضوع چند از تركيبي گاه و داستاني خط چند با موضوع يك باب در
  . نيستند »فيلمنامه طرح«
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 كنار در يا محوطه در كه پنجره و در و ماسه و آهن و آجر چون مصالحي و ساز و ساخت ي¬آماده و باير زميني قطعه دادن نشان با توان¬مي اآي
 جواز كه خواست امر مسؤوالن از يا بدهند نظر ساختمان آن كيفيت درخصوص كه خواست معماران يا امر صاحبنظران از شده، ريخته زمين آن

  !كنند؟ صادر را آن ساخت

 طرح و تركيب چه با محترم ي¬نويسنده و طراح كه نيستند آن ي¬دهنده نشان يعني ندارد، را فيلمنامه طرح واقعي خصوصيات كه هايي¬طرح
 و( هفيلمنام نام به اي¬استفاده قابل و محكم ساختمان به خواهد¬مي را شده ارائه ي¬پراكنده مصالح و موضوعات آن ، قانونمندي ي¬نقشه و

 هم در و پراكنده مصالح و باير هاي¬زمين همان شبيه ، شوند¬مي نوشته دراماتيك اصول ترين¬ابتدايي رعايت بدون گاه و كند تبديل) فيلم
 درخصوص و دهند¬مي نشان نامرغوب و مرغوب مصالحي و عناصر كنار را شدن نوشته ي¬آماده موضوعي و زمينه كه چرا هستند، ريخته

 هاي¬زمين همان يا ، ها¬ايده و موضوعات اين است ممكن البته!  خواهند¬مي نظر آن بودن استفاده قابل و زيبا و نورگير و مانساخت آن كيفيت
 داشته ارزشي و خيرخواهانه و مثبت هاي¬اراده و خوب هاي¬نيت نيز طرح دهندگان ارائه و بوده مرغوب و مقبول ساز، و ساخت ي¬آماده

- نيت نه ، است فيلمنامه »ساختار« و »طرح« نام به معماري و مهندسي اصول بر مبتني و صحيح ي »نقشه« يك ي¬مسئله مسئله اما باشند،
  !...ساز و ساخت براي آماده و ستبر بازوهاي و محكم هاي¬اراده و خوب هاي

)  بخشيدن ساختار( عناصر اين آميختن هم در و تركيب اصول و لوازم و درام بنايي زير اصلي عناصر شمردن بر نيز جزوه اين تنظيم از هدف
 و نويسي درام اصطالحات تعريف ، حاضر مطالب مجموعه تنظيم از هدف همچنين.  است فيلمنامه طرح نوشتن همان يا نقشه ترسيم براي

. است بوده لمنامهفي طرح نگارش و تهيه هنگام در عناصر اين عملي كاركرد و نقش با آشنايي اصلي، مقصود بلكه نبوده، نويسي فيلمنامه
 صرف مباحث اين درخصوص متفاوت هاي¬سليقه و هنري و ادبي مختلف هاي¬ديدگاه و نظري مفاهيم به پرداختن از تا بوده آن بر سعي بنابراين

 تا ستانبا يونان عهد هاي¬نمايشنامه زمان از و است »مشترك« ها¬ديدگاه و مراجع آن تمام نزد در كه قواعدي و اصول بر فقط و شده نظر
 و عناصر و جزوه اين مباحث از بخشي.گردد تاكيد دارد، نظر توافق آنها سر بر شوند¬مي توليد ايران و اروپا و آمريكا در امروزه كه هايي¬فيلم
 و عناصر تگف بايد اما.  هستند نيز نويسي فيلمنامه به مربوط مباحث همانا ايم،¬شمرده بر فيلمنامه طرح عنوان به كه هايي¬ويژگي و لوازم
 نگارش همچون شوند،¬مي مربوط فيلمنامه اصل پرداخت و نگارش مرحله به كه لوازمي و عناصر به پس.  هستند اينها از بيش »فيلمنامه«  لوازم

  .است نشده اشاره جزوه اين در...  و شخصيت پرداخت ، سازي فضا گفتگو،

 در كارگردان و طراح و نويسنده عزيز دوستان كه اند¬شده منتشر و ترجمه سيفار به نويسي فيلمنامه باب در متعددي هاي¬كتاب خوشبختانه
 و ها¬طرح مضموني و ساختاري كيفيت درخصوص نظر تبادل براي الزم »مشترك زبان« به آنها ي¬مطالعه با استانها سيماي مراكز

 نويسي فيلمنامه به مربوط هاي¬كتاب ي¬گزيده از رستيفه جزوه، يا كتابچه اين پيوست به منظور همين به. يابند¬مي دست هايشان¬فيلمنامه
  .است شده تنظيم استانها، مراكز در سيما ارجمند مديران استحضار و همكاران اطالع جهت

 جناب موثر و ارزنده هاي¬راهنمايي و ها¬تشويق با مطالب مجموعه اين تنظيم و تدوين كه دانم¬مي ضروري بسيار را نكته اين ذكر پايان در
 عنايت و اشتياق جزوه، اين است اميد. است شده ميسر استانها سيماي كل اداره برنامه و طرح واحد محترم مدير ميرمحمد محمدرضا سيد ايآق

 و درام به مربوط عملي و نظري مباحث مطالعه و پيگيري به را داستاني و سينمايي آثار توليد و نگارش اندركار دست ارجمند دوستان و همكاران
 طرح نوشتن:  كه است گذاشته را خود اثر بگويد، را نهايي سخن اين بتواند صرفاً مطالب مجموعه اين اگر.  كند تر¬افزون نويسي نامهفيلم

 عملي ممارست و مطالعه با را آن بايد كه دارد الزم نويسي فيلمنامه هنر و فن و درام اصول ي¬زمينه در تخصص و دانش فيلمنامه، و فيلمنامه
  . بست كار به فيلم توليد و فيلمنامه نوشتن فرآيند در و آموخت ، بسيار

  :  فیلمنامه »طرح« اهمیت

 »سيناپس« نوشتن شامل ترتيب به بعدي، ي¬مرحله دو است؛ فيلمنامه نوشتن عملي ي¬مرحله سه از مرحله اولين)  plot( طرح نوشتن
 برد،¬نمي جايي به راه و است ناممكن تقريباً فيلمنامه نوشتن لمنامه،في طرح داشتن بدون.است نهايي ي¬فيلمنامه و) ها¬سكانس خالصه(

 مستقيماً دقيق طرح يك نگارش بدون كسي اگر ؛ است ممكن غير ساختمان آن كردن بنا ساختمان، يك ي¬نقشه كشيدن بدون كه همچنان
 ديگر و آجر و آهن مقداري با ساختماني، كارگر وهيگر كه كرد خواهد خسته و سرگردان را خود همانقدر شود، فيلمنامه نوشتن كار به دست

 محاسبات فاقد و ستون و پايه¬بي چون نقشه، و طرح¬بي بناي اين ؛ شوند مشغول ساختماني ساختن به معماري، اصول و نقشه بدون اما مصالح،
 نگاه »طرح« ي¬كلمه مقابل در پرانتز داخل گليسيان ي¬واژه به اگر.ريخت خواهد فرو يا بود نخواهد زندگي محل يا نهايتاً ، است مهندسي دقيق
 در ضمناً. است plot ديگر معني)» كشيدن( نقشه« كه ديد خواهيد بپردازد، فارسي به انگليسي هاي فرهنگ در آن معني جستجوي به و كنيد
 بر عالوه ، plot ي¬واژه مقابل در ند،ا¬شده ترجمه فارسي به كه نويسي فيلمنامه و نويسي درام ، نويسي داستان اصول به مربوط هاي¬كتاب

  .است شده استفاده هم »پيرنگ« ي¬واژه از »طرح« ي¬واژه

  :  طرح تا اولیه فکر یا ایده از
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: دارد وجود اي-مرحله نيز، طرح نگارش از قبل اما است؛ فيلمنامه نگارش اصلي ي¬مرحله سه از مرحله اولين طرح شد، اشاره كه همچنان
 يك ي¬اوليه فكر يا ايده اگر. است) اوليه فكر( ايده يك ي¬يافته پرورش طرح، كه چرا ؛ اوليه ي¬ايده يا فكر داشتن، يا يافتن ي¬مرحله

 اي¬فيلمنامه آن درخصوص تا كرده ترغيب را ما توجهي جالب »موقعيت« چه يا »شخصيت« چه يا ، »موضوع« چه گويد¬مي ما به فيلمنامه
  ! ساخت؟ اي »قصه« توان¬مي چگونه موقعيت آن از يا) واقعي( شخصيت آن يا ، موضوع آن از الهام با كه گفت خواهد ما به طرح بنويسيم،

  : اوليه فكر ارزيابي)  الف

 با برخورد موضوع، با برخورد( شده ذكر راه سه از يك هر با برخورد طريق از را خود ي¬اوليه فكر يا ايده كه اي¬مرحله در مهم ي¬نكته
 خود كاله بايد نويسنده ديگر عبارت به. است اوليه فكر آن »ارزيابي« ايم،¬آورده دست به) آن در گرفتن قرار يا موقعيت يك از اطالع شخصيت،

 يا »موضوع« اين يا ، اوليه ي¬ايده يا فكر اين آيا كه بپرسد خود از طرح، يك نوشتن براي اداري يا شخصي تعهد يا عالقه از فارغ و كند قاضي را
 خواهد¬مي كه يافته ارزشمند را خود موضوع نويسنده شود تصور است ممكن دارد؟ نوشتن ارزش »پيام« اين ـ تر¬عوامانه حاصطال به ـ

 يا خواسته است ممكن نويسنده! نيست چنين هميشه اما.بنويسد خود ي¬فيلمنامه براي طرحي آن از قبل و ، اي¬فيلمنامه آن براساس
 او سوي از طرح ي¬ارائه منتظر كه رسانه يك در هدفمند مديراني يا باهوش، مخاطباني كه شود غافل نبايد اما بزند، گول را خود ، ناخواسته

 فكر ارزشمندي به طرح بودن ارزشمند كه چرا اند،¬نشسته تكراري غير و تازه اندازي چشم و منظر ديدن و تازه حرفي شنيدن اميد به هستند،
 باعث وار زنجيره طور به اعتبار، اين و كرد خواهد تضمين را فيلمنامه اعتبار و ارزش خود ي¬نوبه به و دارد فراوان بستگي آن ي¬اوليه ايده و

 اي¬نكته يا تازه نگاه و تازه حرف جذب و جلب را خود مخاطبان و بينندگان چون بود، خواهد استاني يا سراسري شبكه آن يا رسانه اعتبار
  .كرد خواهد بخش تعالي و آموزنده

 و ـ طرح بدانيم كه شد خواهد امر اين به منجر...)  و دهنده سفارش و كننده تهيه همچنين( نويسنده طرف از اوليه فكر ارزيابي ينبنابرا
 »متعالي هاي¬ارزش« از برخوردار قدر چه ، گذارد¬مي مخاطبان بر ـ فيلمنامه درست طراحي صورت در كه تاثيري و محتوايي نظر از ـ فيلمنامه

 و علمي مختلف هاي¬زمينه در مخاطب به آن بخشي آگاهي و اخالقي هاي¬ارزش از فيلمنامه طرح ي¬اوليه فكر يا ايده ارياست؟برخورد
 فراغت اوقات نيازهاي به دادن پاسخ يا صرف سرگرمي سينما، در اگر. است مهم بسيار تلويزيون ي¬رسانه در...  و اجتماعي و ديني و فرهنگي
 هاي¬خانه در تلويزيون دستگاه. نيست كافي اما است الزم اهداف اين تلويزيون در باشد، ارزشمندي و اصلي دفه تواند¬مي فيلم تماشاگر

 حرمت رعايت بنابراين ؛ شود¬مي تبديل آنان زندگي حريم در خصوصي اي¬حوزه به ناخودآگاه شان¬زندگي لوازم از بسياري همانند مردم،
 كه اي¬نويسنده تا شود¬مي موجب ، ها¬خانه در كودكان روح و ذهن بر تلويزيوني فيلم شديد گذاري تاثير به توجه و مردم خصوصي حريم

 ارزش ضد اي¬ايده و موضوع ي¬ارائه از حداقل ، بپروراند يا بيابد واال و ارزشمند موضوعي نتوانست هم اگر نويسد،¬مي تلويزيوني براي طرحي
  .كند پرهيز سطحي و ارزش¬بي يا

 و نوشت را خود ي¬فيلمنامه و طرح آنكه فرض بر تا باشد مراقب بايد مدام آورده، در جوالن به ، اوليه فكري گرد به را خود ذهن وقتي نويسنده
 منتقد يا مخاطب ذهن در! ؟ »چي كه« ي- ساده سوال اگر ، بست كار به مخاطب كردن سرگرم و ساختن زده شگفت براي نيز تمهيداتي

 نوشتن به را ما توانند¬مي كه هستند ما بر و دور زيادي هاي¬ايده و فكرها بنابراين.نماند خود جاي بر ندهشرم و پاسخ¬بي شد، طرح غرض¬بي
 شخص است ممكن...  و خبري شنيدن ، اي¬مقاله خواندن گفتگويي، جريان در كه اي¬ايده و فكر هر اما. كنند ترغيب) فيلمنامه سپس و( طرح

 تحقيق آن كنار در و فكر ارزيابي اما. كند ايجاد را طرح نوشتن ي¬اوليه ي¬انگيزه و جرقه تواند¬مي تنها دهد، قرار تاثير تحت حدودي تا را ما
 به ساده سواالتي طرح با توان¬مي.هستند فيلمنامه طرح به شدن تبديل براي اوليه فكر آن روي گذاشتن وقت براي اساسي شروط اوليه،

  : زد دست مختلف جوانب از اوليه فكر ارزيابي

  داريم؟ آن به نسبت درستي و شفاف فهم و درك و است روشن و واضح نويسنده، عنوان به ما خود براي اوليه فكر آيا - 1

  دارد؟ را گفتن ارزش و است برانگيز تامل است؟ نو اوليه، فكر آيا - 2

  دارد؟ متعالي ارزش و اخالقي اي¬درونمايه آيا - 3

 از اعم( جامعه مردم عموم متعارف هاي¬گرايش و افكار و انساني فطرت با يا است اي¬سليقه يا هنشد اثبات و شخصي و ذهني امر يك آيا -4
   دارد؟ همسويي) عوام و نخبگان

  :اوليه تحقيق) ب

 يك شتندا ي¬مرحله در »مان¬ارزيابي خود« سواالت پاسخ تا داريم نياز اوليه تحقيقات به ناخواسته اوليه، فكر ارزيابي از مراحلي و مواردي در
 يا موضوع سنديت يا و علمي اعتبار و اهميت به نسبت را ما...)  و صنعتي ، علمي(  اوليه موضوع يا فكر آن پيرامون تحقيق. بدهيم را اوليه فكر

 متوجه اوليه تحقيق همان جريان در است ممكن برعكس سازد؛-مي تر¬راغب ، اجتماعي و فلسفي و معنوي لحاظ از فكر بودن توجه جالب
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 با منطبق غير و نشده اثبات شخصي و ذهني برداشت يك يا اي¬لحظه احساس يك يا ناموثق خبر يك حاصل ، اوليه فكر يا ايده اين كه شويم
 نوشتن از مرحله هر در تحقيق، اساساً اينها بر عالوه.ندارد نوشتن و پيگيري ارزش و است انساني »منطق« با نامتجانس و موجود هاي¬واقعيت
 و عواطف و تازه داستاني هاي¬ايده ، تازه فكرهاي كه شود¬مي باعث متعاقباً و گشايد¬مي نويسنده روي به اي¬تازه درهاي ، هفيلمنام
 فكر و ايده از نويسنده روشن و كامل ادراك باعث تحقيق نهايتاً. شود گشوده) او مخاطب و( نويسنده وجود در اي¬تازه ذهني هاي¬دريچه

 خود هاي¬دانسته براساس كه ، احساسات و گمان و حدس و تخيل براساسا نه را فيلمنامه طرح تا كند كمك او به و شود¬مي خود ي¬اوليه
 نوشتن در را او جزئيات اين و كند¬مي تر¬روشن نويسنده براي بيشتري جزئيات با را كلي ي¬ايده ، اوليه تحقيق كه آن ضمن. بنويسد

  .دهد¬مي ياري اش¬فيلمنامه »طرح« يا نقشه تر¬فني و تر¬منطقي ، تر¬دقيق

  :طرح موضوع و مضمون

 القاي براي ، دراماتيك اثر هر و فيلمنامه و طرح يعني است؛ فيلمنامه طرح بر حاكم روح ساده، بسيار تعريفي بنابه)  تم( درونمايه يا مضمون
 مردم ي¬عامه.  است اثر آن مضمون و»  درونمايه« انهم يا دروني محتواي و مايه ، مفهوم آن كه شود¬مي پرداخته و ساخته منظوري و مفهوم
 يك مضمون جمله آن از و اثر يك مضمون شود¬مي تصور اغلب.است »مضمون« همان مقصودشان گويند¬مي سخن فيلم »پيام« از وقتي

 و(  طرح مضمون. است جمله يك كه ، كلمه يك نه ، واقعي مضمون اما. دانند¬مي اثر يك مضمون را »عشق« مثالً.  است »كلمه« يك فيلمنامه،
 تركيب هم با معنا آن تكميل براي ، فيلمنامه و طرح اجزاء تمام و است مشخص معنايي بيانگر كه است منسجم و روشن اي¬جمله) فيلمنامه

 كه عشقي: « دباش اينگونه تواند¬مي طرح مضمون بلكه ، باشد مضمون تواند¬نمي »عشق« كلي مفهوم و كلمه مثال، عنوان به.  شوند¬مي
  .است مهمي »مضمون«  و »معنا« و شده ذكر نيز موالنا اشعار از يكي در كه »ندارد ننگ جز عاقبتي باشد، رنگ و آب آن ي¬ريشه

 نيز او مضامين باشد، تر¬غني چه هر ، زندگي از وي ي¬تجربه و دانش و آگاهي و اعتقادات و مختلف مسائل به نسبت نويسنده ديدگاه بنابراين،
 برخوردار تاثيرگذاري و سالمت و قوت از »مضمون« عنصر در يابد، نگارش اي¬نويسنده چنين دست به كه طرحي و شده معناتر با و تر¬ويق

 آنها از را خود اوليه ي¬ايده كه پيرامون مسائل خصوص در سنجي نكته و تامل و مطالعه از نويسنده ي¬انديشه و فكر چه هر متقابالً.بود خواهد
 نيست؛ ميان در معنايي با و تازه حرف و ديدگاه كه چرا شوند،¬مي تر »اي¬كلمه يك« و تر¬كلي تر،¬سطحي او هاي¬مضمون باشد، دور گرفته،

 و عميق مضموني بايد لزوماً فيلمنامه طرح كه نيست اين مقصود البته. بود نخواهد ميان در هم كلمه واقعي معناي به مضمون وضعيت، اين در
 و مفرح اثر يك حتي ـ فيلمنامه چون دراماتيكي اثر جلمه از ـ اثر يك»  مضمون« كه است اين مقصود بلكه باشد، داشته فيفلس و پرمعنا
  .است فرد يك يا چيز يك يا موضوع يك درخصوص اثر آن ي¬نويسنده ي¬تازه نگاه و موضع بيانگر كمدي،

 و جدي اي¬فيلمنامه و طرح ترتيب، به و باشد دار خنده يا جدي و مهم »شخصيت« يك نمايش يا معرفي تواند¬مي فيلمنامه، يك مضمون پس
 ذهن در كه است اي¬درونمايه و نظر و ديدگاه بر مبتني هم شخصيت آن بودن دار خنده يا جدي اما شود، نوشته كميك و دار خنده يا تراژيك

 مطرح ديگري مهم شخصيت يا اصلي شخصيت زبان از گفتگو بقال در و اثر آن از جايي در اثر مضمون است ممكن گاهي.دارد وجود نويسنده
 ، طرح عناصر ديگر كه آن شرط به شود،¬مي اشاره فيلمنامه طرح در اجمالي و مستقيم غير طور به گفتگو اين محتواي به صورت اين در شود،

 از شعار و ادعا عنوان به صرفاً و بپردازند مونمض آن تكميل و بسط به و بوده مضمون آن با مرتبط ، حوادث سير و ها¬شخصيت عملكرد همچون
  .نشود مطرح شخصيت جانب

 را فيلمنامه و طرح جذابيت در آن تاثير و تر¬مبتكرانه نيز را نويسنده نظر مورد مضمون ، مسائل با برخورد در تازه نگاه داشتن و ابتكار ي¬قوه
 در برنامه و فيلم چندين مضمون، يك مبناي بر است ممكن چون ت،اس مهم تلويزيون ي¬رسانه در خصوصاً نكته اين. كند¬مي بيشتر

 ديدگاه از ما انتخابي مضمون اگر. باشد شده پخش و ساخته مختلف داستاني هاي¬فيلمنامه قالب در يا...  و مستند و گزارشي مختلف هاي¬قالب
 پيشرفت نقش« كنيد فرض. دهد¬مي نجات بودن تكراري و اي¬شهكلي از را ما نهايي اثر ، باشد برخوردار تري¬تازه و تر¬عميق مفهوم و حرف و

 و رساتر را كشور ي¬توسعه در علم مستقيم نقش كه علمي ي¬حوزه آن انتخاب. باشد ما فيلمنامه و طرح مضمون »كشور توسعه در علمي
 ميان به) فيلمنامه و( طرح »موضوع« پاي كه است اينجا.  باشد برخوردار نوآوري و ابتكار از ما مضمون كه شود¬مي باعث دهد، نشان موثرتر
 ظاهري قالب و جسم موضـوع،. شود¬مي پرورانده آن دل در مضمون كه است واقعي و عيني ي¬زمينه و بستر آن موضوع.  شود¬مي كشيده
 مكان و زمان به و باشد تر¬هيافت بسط تواند¬مي موضوع البته. است ما طرح موضوع »ايران در نانوتكنولوژي« فرضاً.دهد¬مي تشكيل را مضمون

 از استفاده با بيماري فالن درمان براي جديدي امكان اختراع يا كشف در ايراني دانشمند يك موفقيت« مثالً ، كند اشاره خاص موقعيتي و
 طرح مضمون نتوا¬مي آن بستر در »دهد¬مي نتيجه كشور علمي ي¬توسعه براي تالش و خودباوري« مضمون كه است موضوعي »نانوتكنولوژي

  .باشد ما ي¬فيلمنامه

 هماهنگ و متفكر مغز و محوري نقطه نيز ساختاري نظر از ، دهد¬مي فيلمنامه و طرح به محتوايي ارزش و مفهوم و معنا آنكه بر عالوه مضمون
 متقابالً.  شود¬مي طرح كل يكپارچگي باعث و است فيلمنامه داستان و طرح بر حاكم روح ، مضمون.  است »طرح« يا قصه اجزاي اي¬كننده

 عواقب نيز موضوع تعدد. شود¬مي ديگر عناصر تعدد و پريشاني باعث »مضمون تعدد« بالي همان يا ، مضمون چند از طرح يك برخورداري
 اغتشاش و چندپارگي دچار نيز ها¬شخصيت اعمال و طرح حوادث روال است، موضوع تعدد دچار طرح وقتي. آورد¬مي بار به مشابهي
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 چند دست يك با:  المثل ضرب مصداق به بگويد، را موضوع چند و مضمون چند همزمان خواهد¬مي ما فيلمنامه ي¬قصه و طرح چون. شود¬مي
 هم موضوع و مضمون بر برشمرديم، آن ارزيابي ي¬شيوه و »اوليه ي¬ايده« بودن مطلوب و مقبوليت براي كه را هايي¬شرط! برداشتن هندوانه

 ذهن به »مضمون«  يك به كردن فكر يا گيري شكل و موضوع انتخاب با همزمان »اوليه ي¬ايده« اوقات خيلي در عمالً هك چرا گذاشت، بايد
  . رسد¬مي نويسنده

  :  فیلمنامه) پیرنگ( طرح عناصر

 حتماً. هستيم »درام« ي¬اوليه و اصلي مفهوم با آشنايي از ناگزير فيلمنامه طرح نوشتن براي است، دراماتيك متن يك فيلمنامه چون
 مطرح تاكنون ارسطو زمان از دراماتيك ساختار و درام خصوص در فراواني مباحث.  است خورده گوشتان به بسيار دراماتيك و درام هاي¬كلمه
 همچون را خود فيلمنامه طرح تا باشيم آشنا درام مفهوم با است الزم مقدار همين اما. نيست مختصر ي¬جزوه اين در آنها طرح جاي كه شده

  .نكنيم طراحي درام مصالح و عناصر به توجه بدون) فيلمنامه( دراماتيك ساختمان يك نقشه

  : عمـل

 درومنا« تركيبي ي¬واژه همچنين. است »عمل« امروزي معناي به صرفاً كه شده گرفته) Dran( »دران« يوناني قديمي ي¬واژه از »درام« ي¬واژه
) «Dromena (نمايش اجراي و نوشتن مهد باستان يونان كه آنجا از. است داده¬مي را »شده انجام عمل« عنيم باستان يونان زبان در )و) دراما 

 ي¬ريشه دليل بدين و است بوده ـ يوناني پرداز نظريه و فيلسوف ـ ارسطو سوي از ويژه به) دراماتيك( نمايشي اثر درخصوص پردازي نظريه
) فيلمنامه اصل يا داستان ، طرح( اثر آن در موجود هاي¬شخصيت آنكه بدون ـ فيلمنامه جمله از ـ كدراماتي اثر ، حال هر در.است يوناني درام
 عنصر وجود اهميت. شود¬نمي تبديل دراماتيك طرح يا اثر به بزنند، گذار تاثير و مهم »عمل« چند يا يك به دست هدف يك به رسيدن براي
  .است نويسي فيلمنامه و نويسي) نمايشنامه( درام كالسيك اصل يك دراماتيك، اثر يك در عمل

  : شخصيت

 براي شخصيت ترين¬مطلوب كه ـ دراماتيك شخصيت ديگر عبارت به. زند¬مي سر درام هاي¬شخصيت يا »شخصيت« سوي از دراماتيك عمل
 »عمل به اقدام« است حاضر ، خود »قصد« اين براي و دارد را) چيزي( هدفي به رسيدن قصد است كسي اول ي¬وهله در ـ است فيلمنامه يك

 و تبديل ديگري شرايط به را خاصي شرايط ، او عمل اينكه يعني ، موثر عمل گوييم¬مي وقتي. بزند كننده تعيين و موثر عملي به دست يا كند،
 خورد¬مي گره لمنامهفي) طرح( داستان اصلي ماجراي با شخصيت، اعمال و ها¬خواسته و وضعيت ديگر، عبارت به. كند عوض را وضع اصطالح به
 باور براي. باشد »باوركردني« بايد شخصيت.است آن ي¬برنده پيش و طرح اصلي ماجراي ي¬درباره ، شود¬مي گفته او ي¬باره در آنچه هر و

 »بتناس« دهد،¬مي انجام كه اعمالي و او جسمي و روحي و فكري ي- درجه و جنسيت و موقعيت و سال و سن ميان بايد شخصيت بودن كردني
 باور باشد،¬نشده معرفي مخاطب به ها¬توانايي اين يا ندارد را آنها انجام توانايي كه بزند اعمالي به دست شخصيت اگر. باشد داشته وجود

 فيلمنامه، طرح يا داستان يا درام كه چرا. كرد نخواهد باور را) فيلمنامه( داستان تمام نكند، باور را شخصيت مخاطب وقتي. شود¬مي نكردني
 ماحصل سازند،¬مي را فيلمنامه كلي طرح نهايتاً و فيلمنامه داستان كه ماجراهايي و حوادث يعني. نيست شخصيت اعمال ي¬نتيجه جز چيزي

  .دهد¬مي انجام او كه است اعمالي ي¬نتيجه و گيرد¬مي بحراني شرايط در شخصيت كه است تصميماتي

 توجه آن به بايد »فيلمنامه طرح« نوشتن يا فيلمنامه طراحي زمان از و باشد آن داراي ما) فيلمنامه( درام شخصيت است الزم كه ديگري ويژگي
 اي¬حرفه عالم در معموالً. باشد داشته »پنهان بعد« بايد فيلمنامه شخصيت اينكه يعني ساده زبان به. است شخصيت »عمق« و»  بعد« كنيم

 براي آرام آرام داستان طول در شخصيت عمق و دروني هاي- اليه آن جريان در كه دانند¬مي تر¬قوي را هايي¬فيلمنامه ، نويسي فيلمنامه
  .شود¬مي روشن و كشف مخاطب

 اثري ، فيلمنامه و طرح كل و كند¬مي بيني پيش را او اعمال و رفتارها) تماشاگر( مخاطب ، باشد »قالبي« اصطالح به و ساده شخصيت اگر
 شود¬مي باعث كه است شخصيت ي¬اليه چندين يا اليه چند هاي¬پيچيدگي و شخصيت پنهان ادابع اين.  آيد¬مي در آب از »اي¬كليشه«

 و دراماتيك ماجراهايي خود ي¬نوبه به تا بگيرد) فيلمنامه( داستان طول در سطحي و عادي هاي¬آدم هاي¬تصميم از غير هايي¬تصميم
 ما كه شود¬مي موثرتر و بهتر اي¬فيلمنامه سپس و طرح آمدن وجود به باعث همانقدر شخصيت »عمق«. آيد وجود به عمق داراي و تاثيرگذار

 نيست اين منظور البته. گيريم¬مي قرار و فرد به منحصر و خاص هاي¬ويژگي داراي يا عميق انسانهايي تاثير تحت نيز عادي زندگي در انسانها
 كه ـ درام شخصيت كه است اين مقصود بلكه باشد، متفكري و ففيلسو و پيچيده انسان لزوماً يا خاص يا عجيب موجود بايد درام شخصيت كه
 و افكار همواره نبايد و بزند عمل به دست زيركي و تدبير و سياست بدون نبايد ـ كنيم توجه آن به فيلمنامه طراحي زمان همان از بايد ما

 شخصيت از موثري تصميم و عمل و رفتار چه بعداً ببيند تا باشد كنجكاو همواره مخاطب شود¬مي باعث شخصيت عمق.  باشد »رو« اش¬باطن
 جذابيت ، شخصيت جذابيت. شود¬مي او بودن جذاب باعث شخصيت بعد و عمق بنابراين...  و ؟ افتاد خواهد اتفاق ماجرايي چه و زد خواهد سر

  . شد خواهد سبب را فيلمنامه و طرح
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 و عمق ، جذابيت با مخاطب همدلي. برانگيزد را مخاطب »همراهي« و »دليهم« بايد طرح)  محوري( اصلي شخصيت آنكه ديگر مهم ي¬نكته
 و خود مخاطب ، خود ميان بايد فيلمنامه و طرح ي¬نويسنده عنوان به ما ديگر عبارت به. شود¬مي برانگيخته اصلي شخصيت »حقانيت«

 محوري يا »اصلي شخصيت«  يك ، فيلمنامه يك كند¬مي ايجاب دراماتيك ضرورت.كنيم ايجاد همدلي يا »مشترك عالقه« اثرتان شخصيت
 سردرگمي دچار) تماشاگر( مخاطب و شخصيت تعدد دچار) فيلمنامه( طرح باشد، نفر يك از پيش محوري شخصيت تعداد اگر. باشد داشته

 همچنين را محوري يتشخص! كنيم رعايت را اصل اين است بهتر ، نويسي فيلمنامه كار شروع در اما نيست، اصل يك اين البته. شود¬مي
 ، است پيدا نامش از كه چنان كه دارد قرار بازدارنده نيروي يا »مخالف« نيروي يا شخصيت او مقابل در. گويند¬مي هم) فيلمنامه( درام »قهرمان«

 يك صرفاً يا و) نقهرما ضد( ديگر انساني شخصيت يك هم تواند¬مي مخالف نيروي.  است محوري شخصيت اعمال و عقايد مانع و مخالف يا ضد
 كه هدفي به محوري شخصيت گذارد¬نمي مخالف نيروي يا شخص. باشد...  يا جغرافيايي يا اجتماعي خاص شرايط مثالً ، مخالف نيروي

 عمق، هدف، بايد دراماتيك، و موثر شخصيت يك عنوان به ، محوري يا اصلي شخصيت آنكه نهايتاً. كند پيدا دست برسد، آن به خواهد¬مي
 به را شخصيت كه است عاملي انگيزه. باشد داشته قوي اي¬انگيزه و »واال« و مهم هدفي به رسيدن براي اقدام به زدن دست جسارت و تقدر

 براي قوي اي¬انگيزه ، دراماتيك و قوي شخصيت.  سازد¬مي وادار هدف به رسيدن براي مخالف نيروي با جدال به را او و آورد¬مي در حركت
  .دارد زمال كشمكش و جدال

  :كشمكش

 ديگر كه) شود¬مي باعث( كند¬مي فراهم را جدالي يا »كشمكش« همديگر، با مخالف نيروي يا شخصيت و اصلي شخصيت »تضاد« يا مخالفت
 راهمف جدالي بايد حتماً فيلمنامه طرح در. است حياتي عنصر اين وجود نيز فيلمنامه طرح نوشتن در طبعاً و است فيلمنامه و درام مهم عنصر
 هر در...  و كند پيدا دست تر¬تازه ديدگاهي به يا ، شود پيروز يا بخورد، شكست خود هدف به رسيدن در ، محوري شخصيت آن طي كه شود
 سرتاسر در مهم عنصري بنابراين و داستان، كل ي¬محركه موتور ، مخالف نيروي يا شخصيت و محوري شخصيت بين كشمكش يا جدال حال
 حل تا دهد¬مي انجام هدف آن به رسيدن براي كه عملي و هدفش و او معرفي زمان از را محوري شخصيت جدال يا كشمكش ، طرح. است طرح

  .كند-مي دنبال مسير، همان در ديگر و برتر و بهتر هدفي به رسيدن يا هدف به نرسيدن يا هدف، به رسيدن يعني مشكل

  :  بيافتد اتفاق ليك نوع سه در تواند¬مي ، اصلي شخصيت درگيري يا جدال

  ) انسان ضد بر انسان( شود) كشمكش( اكنش و و كنش و جدال وارد ديگري گروه يا فرد با اصلي شخصيت - 1

  )موجود واقعيت و طبيعت ضد بر انسان( كند جدال...  و جامعه ، طبيعت يعني بيروني نيرويي با اصلي شخصيت - 2

  )خود ضد بر انسان( باشد درگير خود دروني هاي¬خصلت يا تمايالت از برخي با اصلي شخصيت است ممكن - 3

 در را) جدال( كشمكش نوع سه هر معموالً قوي هاي¬طرح.  باشد جدال در مخالف نيروي سه هر با تواند¬مي واحد، آن در اصلي شخصيت البته
  . دارند خود

  : معلولی و علت اصل

 فيلمنامه آن يا طرح آن در معلولي و علت منطق بودن ضعيف به فيلمنامه يا طرح يك هاي¬ضعف از صحبت در گاهي كه باشيد شنيده شايد
 معلولي و علت ي¬رابطه. است طرح يا فيلمنامه ماجراهاي بين »معلولي و علت ي¬رابطه« بودن ضعيف امر، اين از منظور. شود¬مي اشاره

  ندارد؟ راماتيكد منطق و اساس فيلمنامه يا طرح آن نباشد، فيلمنامه طرح در اگر چرا و چيست

 اتفاق)  فيلمنامه خود( داستان در وار¬زنجيره طور به كه است رويدادهايي بين معلولي و علت ي¬رابطه ي¬دهنده نشان فيلمنامه طرح اساساً
 طرح اماتيكدر استحكام باعث معلولي و علت محكم ي¬زنجيره اين و است بعدي اتفاق علت و قبلي اتفاق معلول اتفاق يا رويداد هر. افتند¬مي

 ورود يا رويدادها و اتفاقات وقوع و »تصادف« باشد، نداشته وجود ما ي¬فيلمنامه طرح در رابطه اين وقتي برعكس،. شود¬مي فيلمنامه و
 ننوشت يعني فيلمنامه ي¬قصه پرداختن و ساختن هنگام در وقتي. زنند¬مي رقم را داستان ادامه فيلمنامه داستان به ناگهاني طور به اشخاص

 و آيد¬نمي بيرون خود از قبل ي¬حادثه دل از) رويداد( حادثه يك و است ضعيف ما طرح دراماتيك منطق بريم،¬مي پناه تصادف به طرح،
 و طرح شدن اساس¬بي و ضعيف باعث معلولي و علت ي¬رابطه ضعف اين. شود¬نمي بعدي حادثه ي¬كننده ايجاد ماجرا، يا حادثه يك همچنين

 ناموفق و منطق-بي ، دراماتيك غير اثري خود ي¬نوبه به نيز خود كه اي¬ فيلمنامه شود؛¬مي فيلمنامه نوشتن براي ما دراماتيك ي¬نقشه
 فقط فيلمنامه طرح در كه دارد اساسي اهميت جهت آن از فيلمنامه طرح نوشتن ي¬مرحله در خصوصاً معلولي و علت اصل به توجه. شد خواهد

 هم به ماجراها اين و اعمال اين و دارند معلولي و علت ي¬رابطه هم با كه شوند¬مي نوشته حوادثي و ماجراها يا و شخصيت اعمال از دسته آن
 را ما اصلي ي¬فيلمنامه عناصر و اجزا بين منطقي ارتباط بعداً و فيلمنامه، كلي طرح و اند¬متصل هم به وار زنجيره يعني هستند، مربوط

 است ممكن چه اگر.است معلولي و علت روابط بر تكيه با فيلمنامه مهم و اصلي حوادث سير شامل فيلمنامه طرح ، بنابراين. سازند¬مي
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 باشد، داشته وجود) نوشت خواهد كه اصلي فيلمنامه براي( طرح ي¬نويسنده تخيل و ذهن در متعددي هاي¬موقعيت و ماجراها و ها¬شخصيت
 طرح نگارش ي¬مرحله در اما بياورند، دنبال به را خود هاي¬معلول كه باشند داشته وجود فراواني هاي¬علت است ممكن ديگر عبارت به و

. معدودند و مشخص آيد،¬مي آن پي در كه ماجراهايي و مخالف و محوري هاي¬شخصيت عمل و انگيزه بين معلولي و علت ي¬رابطه ، فيلمنامه
 هاي¬عمل و ها¬انگيزه و موضوعات از نوشتن براي جايي يلمنامه،ف طرح در پس. است اصلي معلولي و علت ي¬رابطه سه يا دو شامل طرح يعني

 ، فيلمنامه طرح: گفت توان¬مي حال. نيست كنند،¬نمي كامل را اصلي طرح يعني ، حوادث اصلي ي¬زنجيره كه هايي¬شخصيت يا شخصيت
  .اند¬گرفته قرار هم كنار) معلولي و علت( معنا با و منطقي نظمي در كه هاست¬شخصيت زندگي حوادث از منتخبي

  : طرح بندی ساختار

) مدت( زمان مسير در را داستان و كند¬مي سازماندهي را فيلمنامه داستان اصلي) حوادث( ماجراها كه است اي¬مرحله و شيوه ، بندي ساختار
 كنيم، ياد) نويسي فيلمنامه و( نويسي درام و »دراماتيك ساختار« فرهنگ در معروف بسيار عبارتي از بايد اينجا در. دهد¬مي شكل فيلمنامه

 و سينمايي هاي¬فيلمنامه مورد در كماكان و هست و بوده نويسي درام كالسيك الگوي اي¬پرده سه ساختار.»اي¬پرده سه ساختار« يعني
 ي¬اوليه و اصلي عناصر شدن مشخص از پس پرده، سه اساس بر) نهايي ي¬فيلمنامه و( طرح بندي ساختار.است باقي خود قوت به تلويزيوني

 نمودار) اي¬پرده سه( ساختار كه چرا. شود¬مي ضروري مخالف، نيروي يا شخصيت همچنين، و او هدف و انگيزه اصلي، شخصيت يعني طرح
 سه ساختار در بنابراين. است هدف به نرسيدن يا رسيدن تا فيلمنامه زمان طول در مخالف نيروهاي يا نيرو با او جدال و شخصيت اعمال

  :دهد پاسخ سواالت اين به ما طرح بايد اي¬پرده

  چيست؟ اش¬خواسته و كيست محوري شخصيت:  اول پرده - 1

 مانع چهار يا سه كند؟¬مي مخالفت او با نيرويي چه يا كسي چه يا چيزي چه و برسد هدفش به تا كئد¬مي چه محوري شخصيت:  دوم پرده - 2
  دامند؟ك آيد¬مي فايق آنها بر راه طي محوري شخصيت كه اصلي

   رساند؟¬نمي يا رساند¬مي هدف به را شخصيت وقايعي چه سرانجام: سوم پرده - 3

 سوم پرده و دقيقه 50 الي 45 حدوداً دوم پرده ، دقيقه 25 الي 20 حدوداً اول پرده زمان) اي¬دقيقه 100 الي 90( تلويزيوني ي¬فيلمنامه يك در
 اين با است الزم نيز فيلمنامه كليت ، فيلمنامه و درام نوشتن در »اي¬پرده سه ساختار« صلا همين اساس بر.بود خواهد دقيقه 30 الي 25 حدوداً

 اصلي هاي-بخش و نقاط خود فيلمنامه داستان طراحي در تا شود¬مي باعث انطباق اين. باشد منطبق موثر، و مهم اما نامرئي و پنهاني ساختار
  .  گشايي گره يا »فرود« و اوج، ي¬نقطه ،) دوم و اول( عطف نقاط ، شروع ي¬نقطه يعني: كنيم مشخص ـ مرحله به مرحله ـ را طرح

 هم »افكني گره« ي¬مرحله نقطه اين به. است مخالف نيروي يا شخصيت و اصلي شخصيت درگيري و برخورد آغازين ي¬لحظه شروع ي¬نقطه
 به اصلي هاي¬شخصيت يا شخصيت زندگي در تعادلي نامه،فيلم) ساختار( طرح ي¬گرِه شدن مشخص يا شروع ي¬نقطه از قبل.  شود¬مي گفته

.  رسيم¬مي عمل گيري اوج به ، شروع ي¬نقطه دنبال به. خورد- مي هم به تعادل اين بعد ، رود¬مي پيش آرامي به چيز همه. خورد¬مي چشم
 او زندگي در گذار تاثير و مهم اتفاقي يا اصلي شخصيت شكست يا پيروزي بدون ماجراها كه جايي تا يابد¬مي ادامه همچنان) جدال( كشمكش

 در مهمي تغيير بايد يا بازنده يا است برنده) قهرمان( اصلي شخصيت شود¬مي مشخص كه اي¬لحظه در درست يعني. برود پيش تواند¬نمي
 اما باشد، داشته فعط ي¬نقطه چند تواند¬مي فيلمنامه طرح. است عطف ي¬نقطه يا تحول ي¬نقطه همان اين بدهد، خود مبارزه هاي¬شيوه
 عطف ي¬نقطه از گذارتر تاثير و تر¬كننده تعيين تحولي ، دوم عطف ي¬نقطه در.  است عطف ي¬نقطه دو داراي طرح اصولي و معمول شكل

 ي¬هنقط پس. ندارد وجود ماجراها ي¬ادامه براي ديگري راه هيچ يا ، اصلي شخصيت براي بازگشتي راه هيچ كه نحوي به افتد،¬مي اتفاق اول
 دست شكست يا پيروزي به دقيقاً آن در اصلي شخصيت كه است اي¬نقطه يعني اصلي اوج ي¬نقطه همزمان دوم، تحول نقطه يا عطف

 به فيلمنامه اصل بعداً و( طرح بقيه رسد،¬مي بود خودش با يا ديگران با جدال در آن خاطر به كه موضوعي باب در جديد نگرشي به يا يابد،¬مي
  .بود خواهد »گشايي گره« يا »فرود« شامل)  تفصيل

  : طرح نهایی ارزیابی

 خود راه سر بر موانعي با همچنين و داشته هدفي نهايتاً و »انگيزه« يا »نياز« كه است بوده شخصيتي اعمال بر تمركز طرح نوشتن از شما هدف
 فرود نهايتاً و اوج نقطه سپس و عطف نقاط به كه هشد ماجراهايي ايجاد و كشمكش باعث موانع، اين.است شده مواجه هدف به رسيدن براي

 اثر طول در را »مضمون« يك تحقق تا ايد¬كرده شروع شخصيت يك از الهام با يا و موضوع براساس يا را طرح نوشتن شما. است انجاميده
 دنبال را شخصيت هاي¬جدال و يزندگ ي¬قصه نيز مخاطب تا كنيد پيگيري »شخصيت اعمال« طريق از و »موضوع« يك بستر بر) فيلمنامه(

 و) شخصيتي( كسي چه ي¬قصه شما كه كند مشخص بايد نهايي طرح نهايتاً پس. گيرد قرار مضمون تاثير تحت او شكست يا پيروزي با و كند
  .ايد¬نوشته را)  موضوعي و مضمون( چيزي چه ي¬قصه
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 عناصر برشمرديم، كه عناصري با آشنايي از جدا ، اثر آن ي¬اوليه نايزيرب عنوان به طرح نوشتن و درماتيك اثر يك آمدن فراهم براي البته
 مباني از آگاهي تخيل، قدرت ، خالقيت ، ذوق. شوند¬مي ناشي نويسنده و طراح »شخص« وجود از مستقيماً كه هستند دخيل هم ديگري شرايط
 بر اي¬فيلمنامه و طرح نوشتن موقع در خصوصاً و ، بودن روز مهم رويدادهاي و اخبار جريان در و شناسي جامعه و روانشناسي چون علومي

 كه طرحي قالب در شما تا شوند¬مي باعث كلمه واقعي و اصيل معناي به اي¬منطقه و بومي اقتضائات با آشنايي ، استان سيماي مركز در توليد
 و پا و دست¬بي ، الخلقه ناقص شد، متولد خود ينهاي قالب در وقتي كه آوريد فراهم را فيلمي سپس و فيلمنامه خلق ي¬نطفه ايد،¬نوشته

 خود طرح نهايي ارزيابي به سواالتي طرح با اكنون.بگذارد تاثير او بر نهايتاً و گيرد قرار مخاطب عالقه و توجه مورد نباشد، زبان و سر¬بي
 ساختاري و مضموني كيفيت از سواالتي شامل و حطر كليت بر ناظر ، كنيد- مي طرح خود براي كه سواالتي ، ارزيابي اين مسير در. پردازيد¬مي

  :است طرح) شكلي(

  دارد؟ مهم و قوي هدفي و انگيزه اصلي شخصيت آيا - 1

 و روشن ، اصلي مضمون اساساً است؟ موضوع يك با برخورد در جامعه و مردم و انسان ي¬درباره جديد بينشي و نگاه حاوي طرح مضمون آيا - 2
  است؟ فهم قابل

  كرد؟ همراهي همدلي او با و داشت دوست توان¬مي را اصلي تشخصي آيا - 3

  است؟ انگيزه با و قوي اصلي شخصيت ي¬اندازه به) قهرمان ضد( مخالف شخصيت آيا -4

  گويد؟¬مي را چيزي چه و كسي چه ي¬قصه مشخصاً طرح ديگر، عبارت به نيست؟ اصلي شخصيت تعدد و موضوع تعدد دچار طرح آيا -5

 به شود؟¬نمي آغاز فيلمنامه در الزم زمان از ديرتر يا زودتر شروع ي¬نقطه آيا گيرد؟¬مي شكل موقع به اصلي شخصيت سطتو ماجرا آيا - 6
  شود؟¬مي آغاز موقع به داستان آيا ديگر عبارت

  پيوندند؟¬مي وقوع به صمشخ دليل بدون و منطق بدون و تصادفي طور به رويدادها آنكه يا دارد وجود معلولي و علت ارتباط حوادث بين آيا -7

  افتد؟¬نمي اتفاق زود يا دير و رسد¬مي فرا موقع به اوج ي¬لحظه آيا - 8

  است؟ اي¬كننده تعيين و مهم عمل شود، خلق داستان اصلي عطف ي¬نقطه تا دهد¬مي انجام اصلي شخصيت كه اقدامي و عمل آيا - 9

 تا هست »شگرف امري« حاوي طرح ، گيري نتيجه و پاياني ي¬نقطه به دنرسي تا) ماجراها( اتفاقات و شخصيت عملكردهاي مجموع آيا -10
  شود؟ گشوده مخاطبان روي به هم و ها¬ياشخصيت شخصيت روي به هم زندگي، معناي به اي¬تازه ي¬دريچه

  دارد؟ مشخص و قاطع پاياني آيا و دارد؟ خوبي كشمكش طرح آيا - 11

 و دهند¬مي نظر كارمان درخصوص ما با »درام زبان« يا »مشترك زبان« به كه ديگر مكارانه و دوستان براي طرح خواندن مرحله، اين از پس
 اگر اكنون. كرد خواهد طرف بر را ما طرح احتمالي اشكاالت كنند،¬مي گوشزد اي¬پرده سه ساختار و درام عناصر به توجه با را آن هاي¬كاستي

 باب در زبان همين به و گفت سخن شخصيت عمق و بعد از برعكس، يا شخصيت بودن قالبي يا موضوع تعدد از همكاري، و دوست يا صاحبنظر
 و مشخص زبان و اصول و مبنا ، مان¬خواهي نظر و مشاوره و شويم¬مي متوجه را او مقصود و منظور داد، نظر طرح اجزاي و عناصر ديگر

 تا بود خواهد ما روي پيش نمايي قطب مانند و راهنما ي¬نقشه كي بلكه »فيلمنامه طرح« نام به متني فقط نه ما طرح اكنون. دارد مشتركي
  . يابيم دست ، عالمانه و خالقانه ، بخش لذت ، جدي كار اين هاي¬قله به و كنيم صعود  »نويسي فيلمنامه« ارتفاعات به بتوانيم

  

  

        يعني چه؟!يعني چه؟!يعني چه؟!يعني چه؟!    پردازيپردازيپردازيپردازي    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيتشخصيت چيست و شخصيت چيست و شخصيت چيست و شخصيت چيست و 
  )  Character(  شخصيت

 ، دوم درجه هاي شخصيت و خبيث و شرور هاي آدم و مرد و زن قهرمانان جمله از ، فيلم در حاضر ليتخي هاي شخصيت از يك هر
  ...  و شوند مي ظاهر فيلم در كوتاه لحظاتي براي كه آنهايي
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  )  Characterization(  پردازي شخصيت

 ، آن در كه رمان خالف بر. زيگربا توسط او خاص هاي ويژگي و ها خصلت مدد به شخصيتي به بخشي عينيت و شخصيت ارائه
 كنش و گو و گفت ، حضور كردن تصوير به ، پردازي شخصيت سينما در ، كرد تشريح توان مي بيروني هم و دروني هم را ها شخصيت

 ، سينما در موفق پردازي شخصيت.است رمان از تر سخت سينما در پردازي شخصيت ترتيب اين به ، شود مي محدود ها واكنش و ها
 نيز و وجودي ماهيت و سرشت از اندازهايي چشم شخصيت ظاهري رفتارهاي و ها ژست بر عالوه كه است پردازي شخصيت نآ

 چه و ظاهري هاي ويزگي چه ، نظر مورد شخصيت درباره بتواند او تا بگذارد تماشاگر اختيار در را او رفتارهاي علت از هايي نشانه
 با اش همراهي و بكند تري درست قضاوت نتيجه در و كند پيدا بهتري ديد ، بوده گانسازند ذهن در كه اش باطني هاي ويزگي

 و قشر افراد از خيلي شبيه شود مي باعث كه دارد را خود اي كليشه و تيپيكال بعد شخصيتي هر واقع در. شود بيشتر شخصيت
  . شود مي فرد به منحصر و خاص ، بپردازيم شخصيتش عميق هاي اليه به وقتي اما باشد خود گروه

 با خوبي به بايد كه است كارگردان اين بعد مرحله در ، كند پيدا هويت نويسنده نزد در خوبي به بايد شخصيت اين مرحله اولين در
 ارتباط برقراري و شخصيت از درست درك از بعد كه است بازيگر اين نهايت در و كند منتقل بازيگرش به را آن و شود آشنا شخصيت

 طور به و كنند مي تكيه اصلي هاي نقش شده شناخته پيش از شخصيت بر ها فيلم از برخي.بكشد تصوير به را آن بتواند بايد ، او با
 فيلم اكثر در)  John Wayne(  وين جان شخصيت مثال براي ، كنند مي استفاده ها ويژگي همان با بازيگران اين از ها فيلم در مكرر

 ، ميان اين در اما. عاقل چندان نه پيشه عاشق جوان يك عنوان به ايراني هاي فيلم در گلزار رضا محمد يا است يكسان هايش
 گرفته شكل پيش از شخصيت به تنها و كند ارائه پردازي شخصيت در خاصي تنوع و نوآوري خود فيلم هر در كه تواناست بازيگري

  .نكند اكتفا اند گرفته نظر در برايش كه اي

  : مثال براي ، داد ارائه شخصيت از متفاوتي هاي بندي تقسيم توان مي ، وتمتفا هاي معيار با

  . گرا برون هاي شخصيت و گرا درون هاي شخصيت:  رفتاري هاي نمود جهت از

  .عبوري و عميق ، سطحي:  فيلم در شدن پرداخته جهت از

  . خاكستري و سفيد ، سياه هاي شخصيت اصطالح به:  قوانين به پايبندي و اخالقي جهت از

  :  كنيم مي اكتفا هستند مصطلح بسيار كه مرسوم هاي شخصيت به تنها خاصي بندي تقسيم به توجه بدون ما اينجا در

  )   Protagonist -Hero(  مرد قهرمان ، پروتاگونيست

 فرهنگ و ها ملت به بسته ها قهرمان. دارند دوست را او تماشاگر يا خواننده كه فيلم يا نامه نمايش ، رمان در مرد اصلي شخصيت 
 متفاوت هم با ، زماني هاي دوران به بسته ، هم مشخص جامعه هر در حتي و دارند فرق هم با گيرند مي شكل آنها در كه هايي

 خوش هاي شخصيت معموال سنتي هاي قهرمان. كنند مي ارضاء را تماشاگران هاي آرمان و تخيالت نوعي به ، ها قهرمان. هستند
 قهرمان ، سينما تدريج به اما ، افتند مي در خبيث هاي شخصيت با و هستند اخالقي هاي فضيلت صاحب كه هستند ابيجذ و سيما
 با برخورد نظر از ولي نيستند زيبارو سنتي هاي قهرمان اندازه به و هستند اخالقيات بند در كمتر كه داد جاي خود در را هايي

 اندازه به ، اند شده شبيه عادي مردم به پيش از بيش قهرمانان ، اخير هاي سال در. كنند مي رفتار قهرمانانه ستيزي ظلم و اجتماع
 خصوصيات و روحيات و ندارند العاده فوق بدني قدرت سابق مانند ، ندارند متناسب اندام لزوما ، نيستند جذاب گذشته قهرمانان

(  دنيرو رابرت نمونه براي گذارند مي نمايش به را اي يژهو قدرت و استقالل و خاص احساسات كماكان ولي دارند تري پيچيده
Robert De Niro  (، هافمن داستين  )Dustin Hoffman  (اند گذاشته نمايش به را قهرمان نوع اين هايشان فيلم از بسياري در .  

  ) Heroine(  زن قهرمان

. دازند دوست را او تماشاگران كه برانگيز تحسين شخصيتي با است زني عموما كه فيلم يا نامه نمايش ، رمان در زن اصلي شخصيت 
 سنتي زن قهرمانان. هاست فيلم قهرمان زنان بارز ويژگي زيبايي. اند متفاوت زماني هاي دوره و جوامع به بسته نيز زن هاي قهرمان
  . دادند نشان خود از بيشتري استقالل و كردند پيدا مردانه هاي ويژگي كمي تر بعد بودند گرا اخالق و پذير آسيب حدودي تا ، معصوم
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 اين. داشته تحول اين بر بارزي تاثير ، فمنيسم جنبش و اند شده اساسي تحولي دستخوش زن قهرمانان ، اخير هاي سال در
 سميج نظر از گاهي حتي و روحي نظر از ، دارند خاصي طلبي استقالل روحيه اما ، نيستند پايبند اخالقيات به قبل چون قهرمانان

 و رفتار و هستند زيبا آنها. بيايند بر امور انجام پس از آنها از بهتر گاه حتي و مردان پاي به پا قادرند ، رسند مي نظر به تر قوي
  . گذارند مي نمايش به اي كليشه غير ظاهري

  ) Antagonist(  بدمن ، فيلم خبيث شخصيت ، آنتاگونيست

 از ناشي فيلم هاي هيجان اعظم بخش و ايستد مي فيلم قهرمان روي در رو كه است يلمف بد آدم معموال كه قهرمان مقابل شخصيت
 بدجنس و خبيث ذاتا يا آنتاگونيست.انجامد مي او خود شكست به تقابل اين معموال و كند مي واكنش به وادار را قهرمان كه ، اوست
 به دست و پردازد مي جامعه يا قهرمان با مخالفت به ، رواني يها عقده خاطر به كه برد مي سمتي به را او اش زندگي روند يا و است

 هستند جهاني و عمومي گاهي خبيث هاي شخصيت اين.  هيچكاك هاي فيلم بد هاي شخصيت از بسياري مانند ، زند مي شرارت
 اي شيوه به دارد دقص نفر يك و بينيم مي)  Battman(  بتمن يا)  James Bond(  باند جيمز هاي فيلم سري در آنچه مانند

 و خانه يك در يا شهر يك در مثال است كوچكتري محدوده او خباثت حوزه يا و ، كند حكومت آن بر و شود مسلط جهان بر شرورانه
 ،)  The Silence Of The Lambs(  ها بره سكوت فيلم در لكتر هانيبال مثال براي ، قاتل يك مانند ، اش خانواده ميان در حتي

  . زند مي جنايت به دست رحمانه بي كه اي ديوانه دكتر عنوان به ،)  Jonathan Demme(  دمي اتانجان ساخته

 زيرا شود مي تر جذاب تماشاگر براي فيلم بيفزايد فيلم آنتاگونيست شرارت و قدرت بر چه هر كه برده پي حقيقت اين به سينما
 همين به ، است تماشاگر نزد در او جايگاه شدن تر ويژه نتيجه در و قهرمان سوي از بيشتر قدرت و نيرو اعمال نيازمند او شكست

  .بينيم مي فيلم خبيث شخصيت نهاد در را عظيمي شيطاني نيروهاي و غريب و عجيب هاي قدرت معموال كه است خاطر

  ) Antihero(  قهرمان ضد

 سنتي طور به معموال كه است تسلطي و قدرت فاقد او اما ، كند مي پنداري همذات او با تماشاگر يا خواننده كه شخصيتي و چهره
 بيگانه خود با هاي آدم معموال ها قهرمان ضد درواقع. دارد رواني بعضا هاي ناراحتي و ها ضعف عوض در و برخوردارند آن از قهرمانان

 فردي به منحصر رفتاري هاي ويژگي و اخالقي اصول حال عين در اما ، دارند اي شكننده و ترد روحيات كه هستند اي افتاده تك و
  .باشند تضاد در شان جامعه و اطراف محيط با شود مي سبب كه دارند

 ضد به نسبت ، اند سنتي هاي ارزش و باورها فروپاشي و جوامع شدن صنعتي محصول اصل در كه ادبيات عرصه هاي قهرمان ضد
 و ها ارزش جايي جابه ، عصيان ، اقتصادي مشكالت ، ستمبي قرن سوز خانمان هاي جنگ ثمره بيشتر كه سينما عرصه هاي قهرمان

 بيشترين ها قهرمان ضد حال هر در. هستند تري نابهنجار رواني نظر از و تر ضعيف هاي آدم ، اند اخالقي هاي ارزش رفتن ازبين
 بيشتر بسيار آنها اب تماشاگر همراهي حال عين در و دارند بيشتري تنوع زيرا ، هستند ها شخصيت به سينما امروز گرايش

  roshd.ir/منبع .است

  

        داستانداستانداستانداستان    منفيمنفيمنفيمنفي    شخصيتشخصيتشخصيتشخصيت    پرداختپرداختپرداختپرداخت    موردموردموردمورد    دردردردر    نكاتينكاتينكاتينكاتي
 مي گرفته ناديده داستان بد شخصيت اغلب اما. دارد وجود داستان قهرمانان پروراندن چگونگي مورد در زيادي مقاالت و ها كتاب
 باور قابل داستان طرح تا يابد پرورش كامالً بايد نيز انداست بد شخصيت. است مهم داستان قهرمان اندازه به حقيقت در ولي شود
 نيز داستان بد شخصيت توسعه براي تواند مي گيرد مي قرار استفاده مورد ديگر هاي شخصيت پرورش براي كه روشهايي. باشد

  .شود گرفته نظر مد آن مورد در نوشتن براي بايد هم ديگري فاكتورهاي اما شود استفاده

  : بترساند را شما داستان بد شخصيت كه دندهي اجازه) 1

 به را او توانيد نمي صورت دراين كه چرا بترساند، را شما نبايد اما بهراساند را ديگر هاي شخصيت تواند مي داستان بد شخصيت
 بد شخصيت. دهيد مي دست از را ها شخصيت بين عدالت بكشيد عقب داستان نوشتن در اگر. بنويسيد گيرا شخصيتي صورت
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 " نوشتن از ديگر عبارت به. بود نخواهد كننده متقاعد و شود مي خارج دستتان از اينصورت غير در بگيريد كنترل تحت را داستان
  .باشيد نداشته ترسي " شر

  :دارند خوب روي يك منفي هاي شخصيت حتي) 2

 ممكن خوب روي اين.باشد داشته لطيف يرو يك تواند مي نيز بد شخصيت.نيست مطلق بد يا خوب هيچكس كه باشيد داشته ياد به
 اما است بد صرفاً شما داستان بد شخصيت. باشد انساني شرايط هاي جنبه از يكي يا و ،بچه،حيوانات مرد،زن يك برابر در است

  .كنيد خلق باور قابل انساني صورت به را او پس). باشد ترسناك داستاني شما داستان اينكه مگر( نيست شيطان

  :دارند بودن بد براي دليلي نيز بد هاي شخصيت) 3

 مي كه است طريق اين به فقط. ندانند را آن مخاطبين اگر حتي بدانيد را بد شخصيت انگيزه كه است نويسنده،حياتي يك عنوان به
 جامعه ديد از لدلي اين اگر حتي دارد بودن بد براي دليلي قطعاً او. داريد نگه متداوم و استوار را شخصيت آن عمل و حرف توانيد

 مي عمل اساس برهمين و است منطقي داليلش كه است معتقد داستان بد شخصيت. برسد نظر به احمقانه حتي و نباشد كننده قانع
  .كند

  :باشيد باخبر داستان بد شخصيت "نوع " از) 4

 مي تعيين را شخصيت يشنما چگونگي كه هستند عوامل اين. دارد متفاوتي هاي زمينه وپيش اشكال ، ها گونه بد شخصيت
  .كنيد تحقيق پس.كند نمي صحبت جاسوس يك مانند مخدر مواد قاچاقچي يك.كنند

  : نكنيد افراط)5

 براي كه تاجايي را بد شخصيت. باشيد نداشته "خوشحال بد شخصيت " اما. كنيد نشيني عقب نوشتن در كه نيست معنا بدين اين
 ذهن و گرفته دست در را داستان كل ويا كند مي جلوه غيرواقعي صورت اين غير در .بيشتر نه دهيد جلوه بد است الزم داستاني
  .كند مي منحرف اصلي طرح و داستان قهرمان از را مخاطب

  :ها نمايش براي نقش تعيين)6

 يا و گذشته با حال زمان بد شخصيت. است متفاوت مختلف هاي زمان در شخصيت اما برسد نظر به واضح است ممكن مساله اين
 در مثال براي. باشند يكسان توانند نمي نيز بد هاي شخصيت پس هستند تغيير حال در زمان طول در جوامع. است متفاوت آينده

 در امروزه اما بود آنان حق مرگ و شدند مي تلقي بد شخصيت جامعه مردم اكثر توسط - شرق در خصوص به- جادوگرها هفدهم قرن
  .نيست "آميز جنون" ديگر باور اين جوامع

 به اما باشد ها بدي تمام دربرگيرنده نبايد شخصيت آن كنيد مي وارد داستان اصلي طرح به را بد شخصيت يك زمانيكه نتيجه در
  .باشد خاص،بد داستاني مضمون در بايد سادگي

  داريد؟ نياز بد شخصيت به آيا)7

 كند مي دردسر ايجاد تنها نه اغلب غيرضروري بد شخصيت. كنيد استفاده آن از داريد نياز منفي شخصيتي به كه صورتي در فقط
 به شوكي دادن براي فقط اينكه نه باشد داشته داستان در وجود براي دليلي بايد بد شخصيت. كند نمي داستان به نيز كمكي بلكه

  .نيست بد شخصيت هب نيازي و است قهرمانان بين داخلي تضاد و كشمكش حول ها داستان از خيلي. باشد داستان در ها ارزش

  : بد شخصيت نابودي) 8

 پس. داديد زيادي قدرت او به كه است آن دهنده نشان شود ناپديد ناگهان دليلي به اگر دهد پس تاوان بايد بد شخصيت نهايت در
 بايد بد شخصيت كه نيست معنا اين به لزوماً اين. بدهيد مخاطبين به را رضايت حس ها بدي خاتمه با و گرفته او از را قدرت اين

  kadr.ir /منبع:.شود تنبيه و بكشد زجر بديهايش براي طريقي به بايد بميرد،اما
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  شخصیت تحلیل

 به كه كند مي تصور داستان آغاز در كه هستند »اصلي شخصيت« يك مورد در موفق هاي داستان عمده دانيد مي كه همانطور
 بايد اينكه يا بوده مهمتر بسيار برايش كه داشته وجود ديگري چيز تصورش الفخ بر كه رسد مي اين به پايان در اما دارد نياز چيزي

 و تكامل مسير يك داستان طول در »اصلي شخصيت« حقيقت در. دهد تغيير بودن موفق از تصورش و زندگي به نسبت را نگاهش
 به. كند عمل تنهايي به تواند نمي او و گيرد مي شكل ديگر هاي شخصيت با شخصيت اين تعامل در درام اما. كند مي طي را تحول
 شخصيت از اي مجموعه بايد كند، مي طي كه اي تكاملي مسير و »اصلي شخصيت« ظهور و بروز و كردن پيدا معنا براي خاطر همين

  . بچينيد او كنار در را ها

  :كرد بندي تقسيم زير هاي دسته به توان مي را درام در موجود هاي شخصيت كلي طور به

 دچار قصه طول در و كند مي تالش مانعي بردن بين از يا و هدفي به رسيدن براي و اوست درباره داستان كه كسي: اصلي تشخصي
  .شوند مي تعريف او با تعامل در نيز قصه ديگر هاي شخصيت تمام. شود مي تحول

 انسان تواند مي كاراكتر اين. است هدفش به او رسيدن مانع و ايستاده اصلي شخصيت مقابل در كه قصه در كاراكتري: اصلي دشمن
 هر. است معشوق خود معموالً دشمن كاراكتر عاشقانه هاي فيلم در. باشد... و حيوان يا طبيعت از بخشي اي، فاجعه هاي فيلم مانند يا

  .باشد داشته وجود هم ديگر عشقي رقيت يك است ممكن چند

 كامل همراهي معناي به كمك اين البته. كنند مي كمك او به كه دارد انيدوست قصه طول در معموالً داستان اصلي شخصيت: دوست
 ها حلقه ارباب در: مثال( واقعي زندگي مثل درست. باشد داشته هايي درگيري نيز آنها با قصه از بخشي در است ممكن و نيست

  .)شود مي درگير حلقه بخاطر »سام« با »فرودو«

 بدست و كردن تغيير در او به كه دارد حضور است ارتباط در اصلي شخصيت با كه شاورم يك ها فيلم اغلب در: مرشد يا مشاور
  )ماتريكس فيلم در »مورفيس« يا اليوت بيلي فيلم در »بيلي« رقص معلم: مثال. (كند مي كمك خواهد مي آنچه آوردن

 به كه هستند كاراكترهايي ها فيلم اغلب در كنند، مي كمك او به كه دارد دوستاني اصلي شخصيت كه همانطور: ثانويه دشمن
  .نامم مي »ثانويه دشمن« را آنها من. كنند مي كمك »اصلي دشمن«

 نداشته وجود ميانشان مستقيمي ارتباط هيچ است ممكن باشند ازتباط در »اصلي دشمن« شخصيت با لزوماً نبايد ها شخصيت اين
 »ها آرواره« فيلم در مثال طور به. بگيرند قرار اصلي شخصيت مقابل در جبهه يك در دو هر كه شود باعث منافع اشتراك تنها و باشد

 مناسبي شرايط تصميم اين با و نيست ساحل بستن به حاضر منافعش بخاطر كه شهردار اما است كوسه خود »اصلي دشمن« كاراكتر
 با نبايد كه است اين ثانويه دشمن ردمو در مهم بسيار نكته. شود مي محسوب قصه »ثانويه دشمن« كند مي فراهم كوسه عمل براي

 داشته توجه و كيست »اصلي دشمن« كه بدانيد بايد ابتدا از شما. كرد فراموش را »اصلي دشمن« شخصيت او، بر حد از بيش تاكيد
 آنچه زا بيش نقشي نبايد خاطر همين به است بيشتر جذابيت و درام كردن تر پيچيده براي عنصري تنها »ثانويه دشمن« كه باشيد

  .داد او به است الزم

 خيانت او به داستان حياتي لحظه در اما كند مي كمك او به ظاهر در كه دارد دوستي معموالً اصلي شخصيت ها قصه اغلب در: خائن
 واالس ويليام به - كرد مي بازي را نقشش »فايدن مك آنگوس« كه - بروس.د رابرت »دل شجاع« فيلم در مثال طور به. كند مي
 »خائن« مورد در مهم نكته. كند مي كمك بسيار آن جذابيت و درام روند شدن تر پيچيده به ها شخصيت اين حضور. كند مي نتخيا
 اين نوشتن موقع شما نيست بد اما. شوند مي او خائنانه نقش متوجه هم با اصلي شخصيت و بيننده ها فيلم اغلب در كه است اين

 در فرمول اين افتد؟ مي اتفاقي چه بشود او بودن خائن متوجه اصلي شخصيت از زودتر مخاطب اگر كه كنيد بررسي را موضوع
  .گردد مي بر داستان نوع و نويسنده خالقيت به اين. دهد مي جواب بهتر ها داستان از معدودي
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 كه دل شجاع لمفي مثل. كند مي پيدا »نشده بيني پيش حامي« يك مقطعي در اصلي شخصيت اوقات گاهي: نشده بيني پيش حامي
 بهتر مفاهيم اين با اينكه براي حاال. گيرد مي را او مرگ انتقام است ناراحت واالس ويليام شدن كشته و خيانتش از كه بروس.د رابرت
  .كنيم آناليز را آن كردم مطرح كه شخصيتي الگوي همين مبناي بر تا ببينيد را »متريكس« فيلم شويد آشنا

  Neo نئو: اصلي شخصيت

  Agent Smith اسميت مامور: اصلي دشمن

  )آپوك و دوزر تانك كمتر مقدار به(  Trinity ترينيتي: دوست

  Oracle اوراكل و Morpheus مورفس: مرشد يا مشاور

  ها دستگاه و مامورها: ثانويه دشمن

  .برگردد متريكس به خواهد مي است متنفر غذاها از چون كه Cypher سيفر: خائن

  .ندارد وجود متريكس در كاراكتري چنين :نشده بيني پيش حامي

 تنها »اصلي شخصيت« درگيري فيلمنامه روند در. دارد وجود بسياري آموزنده نكات متريكس فيلم در ها شخصيت بررسي در
 ردرگي »اسميت مامور« با اينكه حين در »نئو« متريكس، در. است درگير كاراكترها همه با نوعي به او. نيست دشمنانش به محدود

 بر هم ها شخصيت بقيه. دارد كشمكش است »شده تعيين شخص« خودش آيا اينكه مورد در هم »اوراكل« و »مورفيس« با است
 زندگي در چيزي چه فكر اين با »سايفر« ،»مورفس« نجات نقشه مورد در »ترينيتي. «هستند درگير درام در عنصري با منوال همين

  .دارند كشمكش دارد اي مزه چه رقيقش سوپ اينكه مورد در »تانك« و است مهم

  :اي افسانه هاي قصه تحليل در »پروپ والديمير« روش

 و »كمپل ژوزف« چون نويسندگاني بر عميقي تاثير مطالعاتش كه روسي شناس ساختار Vladimir Propp پروپ والديمير
 زير صورت به را ها داستان اين هاي شخصيت ساختار روسي عاميانه اي افسانه هاي قصه بررسي از پس داشته »ولگر كريستوفر«

  )كنم مي همراه 2 شرِك فيلم از هايي مثال با را او هاي پيشنهاد من بهتر، درك براي: (كند مي بندي دسته

  )كند جلب را فيونا مادر و پدر رضايت خواهد مي »شرك. («است هدفي به رسيدن يا چيزي بدنبال كه اي اصلي شخصيت: قهرمان

 و اختالفات همه عامل كه جادوگر خواندة مادر. (ايستد مي قهرمان خواسته مقابل در فعال صورت به كه اي منفي صيتشخ: َشرور
  )هاست ناسازگاري

 جادوگر خوانده مادر از كه »سعادتمند زندگي داروي. («بخشد مي اي ويژه توانايي يا جادو اصلي شخصيت به كه كاراكتري: بخشنده
  )شود مي دزديده

 به پيك يك توسط »فيونا« و »شرك. («فرستد مي هدفش بدنبال را او دستوري يا پيغام با را قهرمان كه كسي: كننده اعزام
  )شوند مي فرستاده »دسترس از دور سرزمين«

. است اصلي قهرمان موفقيت در اختالل ايجاد بدنبال عمالً اما شود مي ظاهر قهرمان يك قالب در كه كسي: دروغين قهرمان
  )است انساني قالبي در »شرك« كه كند مي وانمود »رمينگچا(«

  )زنجبيلي مرد و ها خوك خر، گربه،. (كند مي كمك اصلي قهرمان به كه كسي: دهنده ياري

 هاي توطئه هدف كه است كسي او. گيرد مي تعلق گذاشته سر پشت را موانع كه قهرمان به پاداش عنوان به كه كسي: خانم شاهزاده
  )كند فرار چارمينگ از كند مي تالش فيونا. (دارد قرار استاند شرور شخصيت

  )كند مي خير دعاي آنها براي كه شاه. (بخشد مي او به قهرمان هاي تالش پاس به را جايزه كه كسي: شاهزاده پدر
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 طول در وقفه ونبد ساختار اين و دارند مشابه ساختار يك عاميانه اي افسانه هاي داستان همه كه است معتقد پروپ والديمير
  :از عبارتند ثابت ساختار اين عناصر. شود مي تكرار قصه شدن كامل تا ها سكانس از تعدادي

  )است خوشبختي متاهل مرد شرك. (است راضي خود زندگي روتين وضعيت از قهرمان -

  )نيست برخوردار ونافي مادر و پدر خير دعاي از كه فهمد مي شرك. (برد مي پي اش زندگي در چيزي نبود به قهرمان -

  )كنند مالقات فيونا والدين با تا روند مي »دسترس از دور سرزمين« به فيونا و شرك. (رود مي سخت سفري به قهرمان -

 خواندة مادر جو، ستيزه پدر با شرك. (شود مي روبرو دهندگانش ياري با هم و شرور هاي شخصيت با هم سفر اين طول در قهرمان -
  )شود مي روبرو...  و پوش مهچك گربه جادوگر،

 به انسان به شدن تبديل اما. كند تغيير فيونا بخاطر تواند مي كه دهد نشان بايد شرك. (گيرد مي قرا امتحان مورد قهرمان -
  )نيست راحتي كار هيچوجه

 قرار قبول مورد ملكه و شاه توسط فيونا و شرك ميان عشق. (برد مي پي جديدي كمبود به اينكه يا و رسد مي هدفش به قهرمان -
  )گيرد مي

 ممكن غير يا و سخت كارهايي انجام مشغول كه است باوري قابل هاي شخصيت داشتن فيلم يك موفقيت داليل مهمترين از يكي
 به نويسنده كه است اين كنند ترك را سينما سالن ناراضي مخاطبان شود مي باعث كه داليلي مهمترين از يكي همينطور. هستند

  .است كسي چه داستان اصلي شخصيت كند نمي مشخص اضحو طور

 را اصلي شخصيت اگر كنيم مي نگاه را فيلمي وقتي كه است اين كيست دقيقاً اصلي شخصيت كه بفهد بايد مخاطب اينكه لزوم
 اصلي شخصيت غلبه از را رضايت احساس و لذت ما. شويم مي قصه دنياي وارد او ديد زاويه از باشد باور قابل برايمان او و بشناسيم

 مشتاقانه و شويم مي نگران و ناراحت شده مشكل دچار – اصلي شخصيت -او بينيم مي وقتي ما. آوريم مي بدست مشكالت بر
 ما بيايد پيش او براي بزرگتري خطر چه هر. كند حل را مشكلش و بگريزد مخمصه از خواهد مي چطور او بفهميم كه عالقمنديم

 شخصيت ما اگر. كند دفع را بزرگ مشكل يا خطر اين بتواند او قصه پايان تا كه شويم مي منتظر اميدوارانه و شويم مي نگران بيشتر
 ارتباط فيلم وقايع با درستي به توانيم نمي خاطر بهمين شويم؟ نگران بايد كسي چه براي كه فهميم نمي نشناسيم را قصه اصلي
  .كنيم برقرار

 به اهميتي فرعي هاي شخصيت به اگر. شود مي بنا نويسنده نظر مد مضمون و دهد مي انجام اصلي شخصيت كه كاري حول داستان
 كساني چه جديد هاي شخصيت اين كه دهيد نشان او به شما تا بماند منتظر مخاطب كه كنيد مي كاري بدهيد اصلي شخصيت اندازه

 شخصيت اين بايد. دهيد پاسخ مخاطب نياز اين به توانيدب شما اينكه شرط به است خوب خيلي اين. بكنند خواهند مي چه و هستند
 اصلي شخصيت براي مشكل ايجاد هدف با كه باشند اي توطئه طراحي درگير اينكه يا باشند جذاب اصلي شخصيت اندازه به هم ها

  .برد نمي لذت قصه از رديگ ناخودآگاه صورت به مخاطب كنيد، جذاب را ها شخصيت اين نتوانيد شما و نيفتد اتفاق اين اگر. باشد

 هر كه داريد شخصيت چندين شما آنها در و) Love Actually مثل( كنند مي روايت را موازي داستان چند كه هايي فيلم در حتي
 ترين جذاب به را فيلم هاي سكانس بيشترين و اولويت باالترين نويس فيلمنامه هم باز دارند را خود به مربوط مجزاي داستان كدام

 داريد شما وقتي. آخر الي همينطور و جذابيت بنده رده در شخصيت دومين به اولويت دومين. دهد مي اختصاص مجموعه تشخصي
 سپس. كنيد دنبال را او داستان خواهيد مي چقدر و كيست تان اصلي شخصيت كه بدانيد بايد كنيد مي فكر داستانتان جزئيات به

  . دهيد نشان را آنها خواهيد مي چرا و كيستند فرعي هاي شخصيت

   است؟ مشكل است اصلي شخصيت كسي چه كه پرسش اين به پاسخ چرا

 مي چالش به را او كه حوادثي بايد تنها شما و كيست مورد در داستانتان كه دانيد مي دقيقاً شما بعضاً. نيست سخت اوقات بعضي
 ذهن به ايده اينكه يا نباشد »دل شجاع« مثل ويژه يتشخص يك درباره شما داستان كه آيد مي پيش زياد اما. كنيد طراحي كشد
 روايت خواهد مي كه شخصيتي يافتن براي بايد شما شرايط اين در. باشيد كرده فكر هايش شخصيت به اصال اينكه از قبل برسد شما

 اصلي ايده اين ابتدا در الًاحتما - شياماالن – اش نويسنده. بگيريد نظر در را »ششم حس« فيلم.كنيد تالش باشد شما داستان كننده
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 طبيعي ايده اين در. كند برقرار ارتباط ارواح با تواند مي كه فهمد مي اتفاقي صورت به »سير كول« بنام ترسويي بچه پسر: بوده اش
 مي را اوليه هاي نسخه و داده مي گسترش را قصه كه همينطور اما. اوست درباره فيلم كه است اصلي شخصيت »سير كول« كه است

 داند نمي هنوز كه باشد روحي بچه، پسر بجاي اصلي شخصيت است بهتر داستان شدن جذابتر براي كه رسد مي نتيجه اين به نوشته
 يك و كند مي خلق اصلي شخصيت عنوان به را »كرو مالكوم« شخصيت او مرحله اين در. شود روايت او نظر از داستان و است روح
  .شود مي متولد موفق فيلم

  شود؟ می خلق چگونه اصلی تشخصی

  : كنيم مرور هم با آمده بدست موفق هاي فيلم تحليل از كه تجربي قانون چند بايد سوال اين به پاسخ براي

 ديگر چيز يك به اما كند مي تالش برايش و است مطلع آن از خودش كه دارد بزرگ هدف و خواسته يك معموالً اصلي شخصيت - 1
 دانم نمي. كند مي متحول را او موضوع همين و شود مي آن متوجه داستان طول در و نيست مطلع آن از داابت از خودش كه دارد نياز

 فيلم اين در. بگيريد نظر در را) Intolerable Cruelty( »ناپذير تحمل سنگدلي« فيلم مثال براي اما نه يا شديد متوجه را منظورم
 اما. خواهد مي را) جونز زتا كاترين(»ركسروث مارلين« كه است اين هم آن و رددا بزرگ خواسته يك) كلوني جورج( »ميسون مايلز«
  .  بگيرد ياد را ورزيدن عشق بايد اول كه داند نمي او

 مثل. دارد باز هدفش به رسيدن از را او خواهد مي و ايستد مي او هدف و خواسته مقابل در كه دارد مهمي رقيب اصلي شخصيت -2
  .شود مي مواجه متعصبش پدر مخالفت با او خواسته هك »اليوت بيلي« فيلم

 او مقابل در موانع بزرگترين حقيقت در. اوست عهده بر فيلم در موجود مشكل ترين سخت حل كه است كسي اصلي شخصيت - 3
 سپرده ضعيف و كوچك »هابيت« به قدرتمند و پليد چنان اهريمني كردن نابود وظيفه كه »ها حلقه ارباب« فيلم مثل. كند مي بروز
  . شود مي

 در و فيلم طول در اصلي شخصيت حقيقت در. است تحول و تغيير بيشترين شاهد فيلم طول در كه است كسي اصلي شخصيت - 4
 مرگ غم تحمل بچه پسر كه »بزرگ ماهي« فيلم مثل. رسد مي زندگي و خودش از جديدي درك به اهدافش به دستيابي جريان
  . رسد مي زندگي از جديدي درك به شود مي گفته او به پدرش كه هايي دروغ متوجه كه وقتي اما ندارد را پدرش

 بايد نويس فيلمنامه نيستند داشتني دوست آنها اگر اما. است فيلمنامه در موجود شخصيت ترين جذاب معموالً اصلي شخصيت -5
 كه »ناپذير تحمل سنگدلي« مثل. گرفته نظر رد او براي را منفي خصوصيات اين دليل چه به كه دهد نشان مخاطب به تدريج به
 به خصوصيت همين دليل به كه فهميم مي تدريج به اما است مغرور اندازه از بيش شخصيتي مخاطب نظر از ابتدا در »مسي مايلز«

  . كند نمي قبول را شكست او منفي ظاهر

 فيلم مثل. كند مي اذيت تحملش حد از بيش را او كه شود مي مواجه شرايطي با اصلي شخصيت فيلمنامه اول صفحه بيست در - 6
  .شوند مي جدايي و سوز خانمان جنگي درگير بوسه اولين از بعد عاشق دو كه »سرد كوهستان«

 اينكه براي »نئو« كه »ماتريكس« فيلم مثل. رود مي ناشناخته و آشنا نا مكاني به جستجو يا سفر به اغلب اصلي شخصيت - 7
  .برود جديد دنياي به يدبا كند كشف را تقديرش

  : عاشقانه هاي فيلمنامه مورد در مهم توصيه

 هاي فيلم مرور با اما. شود مي داده فيلمنامه در اندازه يك به زماني عاشق دو هر به كه است اين بر روال عاشقانه هاي داستان در
 مشكالت با را او و كند مي انتخاب اصلي شخصيت وانعن به را آنها از يكي نهايت در نويس فيلمنامه كه بينيد مي نيز عاشقانه موفق

 »اينمان« نه است) كيدمن نيكول( »آدا« اصلي شخصيت »سرد كوهستان« فيلم در. سازد مي مواجه مقابلش طرف نسبت به بيشتري
 نشان بيشتر با يسنو فيلمنامه اما گرفته قرار تري سخت موقعيت در كه است طبيعي و رفته جبهه به او اينكه رغم علي). جودالو(

 شكل را فيلم پايان كه اوست هم نهايت در و كند مي آغاز را فيلم كه است كسي »آدا. «كند مي نزديك بيشتر او به را ما »آدا« دادن
. دهد مي نجات را او و گرداند مي بر را »اينمن« كه اوست نهايت در و دارد فيلم طول در را تحول و تغيير بيشترين »آدا. «دهد مي

  .است »آدا« و خانه سوي به جنگ از خود وار اوديسه سفر اصلي قهرمان هم »اينمن«
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  شخصیت توصیف

 را آنها كنيد پيدا هايتان شخصيت به نسبت كاملي شناخت اينكه براي كه كنند مي توصيه شما به نويسي فيلمنامه هاي كتاب در
 تا دهيد پاسخ آنها به و بپرسيد كارتان شخصيت مورد در سواالتي كه دهند مي ياد شما به آنها معموالً. كنيد توصيف خودتان براي

  :شوند مي زير موارد شامل ها كتاب اين در پيشنهادي سواالت. بگيرد شكل شما ذهن در كامل شكل به شخصيت

  ...و پوشيدن لباس شكل ها عادت ظاهري، خصوصيات جنسيت، سن،: رسد مي نظر به چگونه شما شخصيت - 1

 چيزي چه از و دارد دوست را چيزي چه است، اي اجتماعي آدم آيا هوش، كم يا است باهوش: است آدمي طور چه ماش شخصيت -2
 در نظرش و دارد اعتقاد چيزي چه به است، آدمي چطور او اطرافيانش نظر از دارد، خودش مورد در نظري چه خودش آيد، مي بدش
  ...و چيست مختلف هاي پديده مورد

 دوره چه در هستند، كساني چه دوستانش است، اي خانوده چه به متعلق او: است اي اجتماعي طبقه چه به تعلقم شما شخصيت - 3
  ...و است افتاده او براي مهمي اتفاقات چه گذشته هاي سال در و اين از قبل كند، مي زندگي كشوري چه در و زماني

 شخصيت كه بفهميد بايد شما. است حياتي امري خوب فيلمنامه يك نوشتن براي) شخصيت توصيف( شخصيت جزئيات شناخت
  . نه يا هستند مناسب داستان روايت براي ايد كرده خلق كه هايي

 مي تان شخصي ميل مبناي بر يا و ايد ديده قبالً كه واقعي الگوي يك مبناي بر يا را شخصيت ابتدا در نويس فيلمنامه بعنوان شما
 تري كامل انسان به و كند تغيير او كه كنيد مي كاري دهيد مي قرار او مسير در كه مشكالتي و تاتفاقا با داستان طول در اما سازيد
 هاي بحث در كه همانطور. نداريد روي پيش براي جايي ديگر شما باشد كاملي آدم ابتدا از شما شخصيت اگر. شود تبديل تبديل

 مي خود از جديدي درك به و كنند مي رشد شوند، مي لمتحو قصه طول در ها شخصيت خوب فيلمنامه يك در گفتم هم قبلي
 را آن قصه طول در بخواهند كه ندارند ضعفي نقطه عمالً باشند اي نمونه و كامل هاي آدم ابتدا از شما هاي شخصيت اگر حاال. رسند

 از بايد هميشه نويس امهفيلمن يك. رود مي بين از خوب داستان يك ساخت در موثر عوامل از يكي خاطر همين به ببرند بين از
  :بپرسد خودش

  است؟ كسي چه من اصلي شخصيت - 1

  بفهمد؟ خودش و جهان زندگي، مورد در را چيزي چه كه دارد نياز او خواهد؟ مي چه او -2

 از جديدي شناخت به را او تواند مي چگونه اتفاق اين و چيست بيفتد اتفاق او براي تواند مي كه دردسري و مشكل بدترين - 3
 شما هاي شخصيت ندارد خوش پايان و است تراژدي شما قصه اگر يا دانسته؟ نمي اتفاق آن از قبل تا كه برساند زندگي و خودش

  نبود؟ اين قصه سرانجام بودند داده انجام را آن اگر كه فهمند مي را چيزي چه دير خيلي

 از و كند حل را ايد كرده طراحي برايش شما كه بزرگي مشكالت تواند مي شما شخصيت چرا كه دهيد پاسخ سوال اين به كنيد سعي
 به چيزي اندازد مي مشكل و دردسر به را شما هاي شخصيت چيزي چه اينكه مورد در كار اول مرحله در اگر بربيايد؟ انها پس

 برايتان موضوع ين اينكه براي بگذاريد. باشيد داشته داستانتان براي كننده اميدوار شروع توانيد نمي كه بدانيد رسد نمي ذهنتان
  :بزنم مثال چند شاخص هاي فيلم از شود واضح

  .باشد داشته آرامي زندگي خواهد مي كه مهربان و آرام كشاورزي »واالس ويليام« است؟ اصلي شخصيت كسي چه: دل شجاع فيلم

  .كشد مي را همسرش انگليسي يك چيست؟ بيفتد اتفاق او براي تواند مي كه دردسري و مشكل بدترين

  . پوش شيك شهري دختر يك »آدا« كيست؟ اصلي شخصيت: سرد كوهستان فيلم

 با بايد حاال او و ميرد مي پدرش رود، مي جنگ به نامزدش چيست؟ بيفتد اتفاق او براي تواند مي كه دردسري و مشكل بدترين
  .بگذراند را اش زندگي كشاورزي
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  .كند مي زندگي »بيلبو عمو« حمايت با كه شور و شر پر »ِبگينز رودوف« است؟ كسي چه اصلي شخصيت: ها حلقه ارباب فيلم

 را اي حلقه و برود سخت اي مبارزه و سفر به تنهايي به بايد او چيست؟ بيفتد اتفاق او براي تواند مي كه دردسري و مشكل بدترين
  .كند نابود

  .دارد آرامي زندگي كه خجالتي و عادي شكتابفرو يك »تاكر ويليام« است؟ كسي چه اصلي شخصيت: هيل ناتينگ فيلم

  .شود مي جذاب و مشهور هنرپيشه يك عاشق او چيست؟ بيفتد اتفاق او براي تواند مي كه دردسري و مشكل بدترين

 فهميدن انداره به ها شخصيت ضعف نقطه فهميدن درست درماتيك ساختار يك خلق براي شخصيت توصيف مرحله در: مهم نكته
 هايي آدم طور چه قصه ابتداي در دقيقاً آنها اينكه. است اهميت داراي آنها اجتماعي و اخالقي ظاهري، صوصياتخ يا و قوت نقاط

 بايد شما شدند؟ تبديل جديدي هاي آدم چه به بيايند بر قصه روند در شده طرح مشكالت پس از توانستند اينكه از پس و هستند
 توصيف در اگر مثالً. نباشد معمولي و دستي دم چيزي گيرد مي نظر در تان يتشخص براي كه توصيفي كه كنيد دقت مقطع اين در

 نوشتيد اگر يا هستند شجاع معموالً سربازها چون ندارد جذابيت مخاطب براي خيلي اين »شجاع سرباز« نوشتيد شخصيت
 خود« نوشتيد توصيف در مثالً راگ ولي. هستند محور خود سياستمدارها همه چون است همينطور هم باز »محور خود سياستمدار«

 را مخاطب عالقه كمي است ممكن »كوبد مي مينستر وست كف بر را پاهايش كه كسي. بوده كنون تا كه سياستمداري ترين خواه
  . كنيد جلب

 دشو بزرگي مشكالت درگير شما شخصيت كه شود باعث اخالقي هاي ضعف كه دارند انتظار ناخودآگاه صورت به همچنين مخاطبان
 فيلم ابتداي در) كلوني جورج( مسي مايلز آن در كه Intolerable Cruelty فيلم مثل. كند تغيير تجربياتش از استفاده با كم كم و

 در تغيير به را نيازش او شخصيتي ضعف نقطه. شود مي تبديل داشتني دوست شوهري به پايان در اما است قالتاق طالق وكيل يك
  . كند مي ايجاد قصه طول

 كه دارد ضعفي نقطه چه داستانتان ابتداي در شما شخصيت آيا كه ببينيد و كنيد بررسي دقت به را داستان اصلي شخصيت: مرينت
 شود مي او در تغيير اين باعث كه اتفاقاتي و بزرگ مشكالت نقطه دو اين ميان در حاال. باشد داده تغيير را آن داستان پايان در براي

 در او براي كه هايي ضعف نقطه از كه كنيد تعريف دراماتيك نياز يك تان شخصيت براي حقيقت در. يدكن طراحي ظريف خيلي را
 دنبال به) كلوني جورج( مسي مايلز Intolerable Cruelty در مثال براي. بگيرد نشأت ايد كرده تعريف شخصيت توصيف مرحله

 نويسنده نظر از. اش واقعي نياز نه است بدنبالش او كه است چيزي اين اام است) جونز زتا كاترين( زيبا زني با دردسر بدون رابطه يك
 يك به دستيابي براي كه دارد نياز او پس دارد وحشت جدايي و طالق از شغلش بدليل كه است اين هم آن و دارد ضعف نقطه يك او

 شده طراحي قصه طول در نويسنده سوي از كه ياتفاقات با نياز اين. كند غلبه طالق از ترسش بر شرط و قيد بي و اعتماد قابل عشق
  .شده تبديل داشتني دوست شوهري به او پايان در و شود مي داده پاسخ

  

  

        شخصيتشخصيتشخصيتشخصيت    اساساساساساساساس    بربربربر    طرحطرحطرحطرح    نوشتننوشتننوشتننوشتن
 براي نياز يك بايد شما كه كنند مي تاكيد شما به مرتب ها كالس در رشته اين اساتيد و نويسي فيلمنامه آموزش هاي كتاب

 برسد، اش خواسته به تا دهد مي انجام كارهايي چه او كه بدانيد اينكه اما. چيست بدنبال او كه بدانيد و كنيد تعريف تان شخصيت
 در مثالً. كنيد احساس را دو اين تفاوت توانيد مي راحتي به شما ها وقت بعضي. دارد اهميت خواهد مي چه بدانيد كه اندازه همان به

 بين از را آن تواند مي كه جايي تنها گويد مي او به »گاندالف« اما. كند نابود را حلقه كه است اين »فرودو« خواست ها، حلقه ارباب
 آتشفشان دورن را حلقه و كند سفر »موردو« به دور بسيار جايي به بايد او حاال بكند؟ بايد چه او حاال. است Mount Doom ببرد

  . است او چالش اي درخواست و جستجو مسير اين. برود بين از تا بياندازد

 خواهد مي شخصيت كه وقتي ورزشي هاي فيلم مثل( است يكي دهد انجام بايد كه آنچه و خواهد مي شخصيت آنچه اوقات برخي
 بيلي در مثال براي. است واضح دهد انجام بايد آنچه و خواهد مي شخصيت آنچه تفاوت هم ها فيلم گونه اين در اما) شود قهرمان
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 اين به تا دهد انجام كاري چه بايد او اما. خواهد مي او كه است چيزي اين. برود باله هاي كالس به كه گيرد مي تصميم بيلي اليوت،
 دو هر در.شود موفق بتواند تا كند غلبه كنند مي فكر چگونه او مورد در مردم اين از خجالتش و ترس بر بايد او برسد؟ خواسته

 موانع اين اگر. اند گذاشته هايشان قهرمان مقابل در را هايي چالش و موانع فيلمنامه يسندگاننو كردم اشاره آنها به باال در كه فيلمي
 زندگي وارد) رابرتز جوليا( »آنا« كه كنيد تصور هيل ناتينگ در مثال. گرفت نخواهد شكل اي قصه عمالً باشند آسان و كوچك

 نه افتاد، مي اتفاق خانه مقابل در خبرنگاران حضور نه – رفت يم پيش مشكل بدون چيز همه و شد مي) گرانت هيو( »تاكر ويليام«
  . شد نمي ساخته فيلمي عمالً - ....نه و آمد مي بوجود ها تفاهم سوء آن نه داشت، جود سينما ستاره قبلي پسر دوست

 آن با تواند مي طبمخا كه – فيلم قهرمان بيند مي كه است اين بخاطر كند مي احساس فيلم تماشاي زمان در مخاطب كه لذتي
 او فيلم اتمام از قبل اما. شود مي گرفتار بيشتر كند مي تالش بيشتر چه هر و شده بزرگ مشكل يك درگير – كند پنداري همذات

 و كنيد تحليل را فيلم ايده قصه، خط يا شخصيت خلق از قبل پس.كند مي پيدا مشكلش حل براي پذير باور و منتظره غير راه يك
 پاسخ نه يا است مناسب داستانتان روند و طرح براي داريد ذهن در كه شخصيتي كند مي مشخص كه هايي پرسش به ات كنيد تالش
  :بپرسيد خودتان از. دهيد

  كيست؟ او -

  چيست؟ است شده مواجه آن با او زندگي در كه مشكلي -

  چيست؟ او نياز خواهد؟ مي چه او -

  كند؟ كار هچ بايد برسد اش خواسته به اينكه براي او -

  چيست؟ او اخالقي و شخصيتي ضعف نقاط -

  دارد؟ وحشت چيزي چه از او -

  است؟ كسي چه او مخالف و رقيب مهمترين -

  كند؟ مي حمله او ضعف نقطه به گونه چه رقيب اين -

  شود؟ مي روبرو ترسش بزرگترين با چگونه داستان اصلي شخصيت -

  گيرد؟ مي فرا را چيزي چه قصه طول در او -

  شود؟ مي تمام چگونه داستان -

 در كه بدانيد داريد، هم را باال هاي پرسش همه پاسخ و كند مي هدايت جلو به را شما شخصيت چيز چه كه دانيد مي بخوبي شما اگر
  .هستند معروف محور شخصيت هاي فيلمنامه به نويسندگان بين در به كه هستيد اي فيلمنامه خلق حال

 هاي فيلم در لحظاتي مورد در واژه اين معموالٌ. گرفته صورت آن مورد در تعبير سوء بيشترين كه است حياصطال »تعليق: «مهم نكته
 مي بيرون بدست اره قاتل اتاق كدام از االن كه كه داند نمي و زند مي قدم راهرويي طول در اصلي شخصيت كه رود مي بكار پليسي

 براي مخاطب اينكه يعني تعليق كه است معتقد او. داند مي تصويري حقه يك از تر گسترده بسيار را »تعليق« ارسطو اما. آيد
 با تواند مي مخاطب كه است صورت ان در تنها چون. كند ترحم احساس شده، اي عادالنه نا و سخت مشكالت دچار كه شخصيتي
 بيشتري اطالعات مخاطب كه زماني. دشو نگران بيايد پيش او براي است قرار كه آنچه براي و كند پنداري همذات داستان شخصيت

 حل براي شخصيت حاال اينكه از اضطراب او ضمن در اما. كند مي نگراني و ترحم احساس او براي باشد داشته فيلم درون شخصيت از
 مشكالت بر شخصيت اينكه از پايان در اينكه ضمن. كند مي تجربه نيز را نشود تراژدي به تبديل داستان كه كند مي چه مشكل اين

  .است »درماتيك تعليق« درست تعريف اين. كند مي رضايت احساس آيد مي فائق

 و ها ترس بر غلبه براي شما شخصيت كه انگيزي هيجان مراحل آن در كه بنويسيد پاراگراف يك در را داستانتان كنيد سعي: تمرين
 خواسته و دارد قرار وضعيتي چه در است، كسي چه شما شخصيت كه كنيد ذكر آن در. بنويسيد را دهد مي انجام هايش ضعف نقطه

 ديگر مورد در را كار همين آن از پس شود؟ مي متحول و كند مي تغيير چطور نهايت در و است مواجه مشكالتي چه با چيست؟ اش
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 مي انگيزه تان شخصيت با مقابله براي آنها به چيزي چه كه بدانيد روشني به شما وقتي. دهيد انجام هم داستانتان هاي شخصيت
  .گيرند مي قرار او مقابل در و شوند مي درگير شما اصلي شخصيت با قصه كجاي در آنها كه فهميد مي براحتي دهد،

  رقیب یا مخالف شخصیت

 رسيدن مانع خواهند مي كه نيروهايي و افراد با اصلي شخصيت كه گيرد مي شكل زماني داستان همواره، سينمايي هاي فيلمنامه در
  . داشت نخواهيم داستاني عمالً ما مخالف نيروهاي يا و ها شخصيت اين بدون پس. شود مي درگير شوند هايش خواسته هب او

 نيروي« يا »رقيب« نفهمد او و نشود شناخته بدرستي نويسنده توسط مخالف نيروي يا شخصيت اين اگر فيلمنامه خلق روند در
 توانند مي كه است عناصري فاقد داستان اين. گيرد مي شكل ناقص اي نهبگو داستان ساختار كيست، اصلي شخصيت »مخالف

 و ترين جذاب كسي چه كه دانند مي وضوح به نويسندگان موفق، هاي فيلم در.كنند ايجاد مخاطب در را رضايت احساس
 شود قصه درگير مخاطب هك كنند مي روبرو مخالف هاي شخصيت و نيروها با گام به گام را اصلي شخصيت و است رقيب خطرناكترين

 در جدي طور به كسي چه آن در كه ببينيد و بياندازيد نگاهي تان داستان به زاويه اين از هم شما حاال. كند دنبال عالقه با را آن و
 شخصيتي او گويي كه اي گونه به كنيد قوي ممكن حد تا را او كرديد پيدايش اگر. است ايستاده اصلي شخصيت خواسته مقابل
 احساس باشد، تر قوي شما داستان در رقيب شخصيت چقدر هر كه است خاطر اين به بخشيدن قدرت اين. است ناپذير تشكس

 شكست پايان در شما اصلي شخصيت است قرار اگر يا. بود خواهد بيشتر او بر اصلي شخصيت نهايي پيروزي از مخاطب رضايت
 داستان شدن جذاب ديگر بيان به. بود خواهد بيشتر موضوع اين از طبمخا غم و تاسف احساس قوي رقيب يك از شكست با بخورد

  .دارد رقيب يا منفي شخصيت قدرت ميزان با مستقيمي ارتباط شما

 اصلي شخصيت ضعف نقاط به مستقيم صورت به كه دارد وجود قوي بسيار مخالف شخصيت يا نيرو يك اي حادثه هاي فيلم اغلب در
 به. شود متحول و است ضعف نقاط اين اصالح دارد نياز آنچه كه شود متوجه داستان طول در او كه كند مي كاري و كند مي حمله

 مجموعه با مواجهه را او نويسنده شود مي شروع ها انگليسي با »واالس ويليام« جنگ كه زماني از »دل شجاع« فيلم در مثال عنوان
 زاده نجيب از مخالف هاي شخصيت اين. دهد مي قرار هستند، وابسته -انگليس دولت – واحد قدرت يك به همگي كه ها آدم از اي

 پادشاه »ارل ادوارد« خود نهايت در و انگليسي اشراف از اي مجموعه بعد پادشاه، پسر سپس شود، مي شروع محلي انگليسي
 كه كرده استفاده قانون اين از بيبخو نويسنده. گيرد مي قرار او مقابل در نيز »بروس رابرت« حتي داستان از مقاطعي در. انگلستان

  .»شود مي جذابتر داستان و كند مي پيدا افزايش رويارويي خطر باشد تر قوي شرور نيروي چقدر هر«

 همه از كه كس آن اما است درگير مختلف هاي مامور از اي مجموعه با »نئو« آنجا در. هستيم روبرو روند همين با هم »ماتريكس« در
 بر كه اي عاشقانه هاي فيلم در اما. بود اي حادثه هاي فيلم از هايي مثال ها اين. است »اسميت مامور« است ذيرناپ شكست و تر قوي

 مخالف يا رقيب ها فيلم اين در اينكه يعني بود؟ خواهد چگونه الگو اين ندارد رقيبي اصلي شخصيت و نيست عشقي مثلث مبناي
 دادن پاسخ براي دارند؟ نگه سرگرم رقيب و اصلي شخصيت درگيري با را مخاطب بايد چگونه داستان نويسندگان و است كسي چه
 به رسيدن عاشق يك خواسته. است اش خواسته به اصلي شخصيت رسيدن مانع چيزي چه ببينيد است كافي شما سوال اين به

 كه - عاشقانه هاي ستاندا اين در مخالف و رقيب شخصيت پس است معشوق خود است خواسته اين مانع كه كسي است، معشوق
 بايد چگونه داند نمي كه است اين اصلي شخصيت ضعف نقطه معموالً ها قصه اين در. است معشوق خود - ندارد وجود سومي نفر

 مي ضعفش نقطه متوجه كشد مي معشوق آوردن بدست براي كه هايي مصيبت با داستان پايان در و بورزد عشق شرط و قيد بدون
 ناتينگ مثل – رسند مي هم وصال به داستان پايان در معشوق و عاشق كه هايي داستان در هم روند اين. كند مي غلبه آن بر و شود
  . كند مي صدق - كازابالنكا و سرد كوهستان مثل – دارد انگيزي غم پايان كه هايي داستان در هم و – هيل

 را ندارد وجود اي حادثه هاي فيلم مانند مشخصي رقيب رويني يا شخصيت آنها در كه مختلف هاي ژانر از ديگري موارد اينجا در
  :كنيم مي بررسي

 سوال يا معما يك پاسخ معموال اصلي رقيب ها داستان گونه اين در): علمي مستند يا كارآگاهي( تحقيقات بر مبتني هاي داستان
 نشانه قصه طول در نويسان فيلمنامه ها داستان گونه اين در. نماياند مي رخ وضوح به داستان پايان در موارد غالب در تقرياً كه است

  .دارند نگه عالقمند معما پاسخ شدن واضح لحظه تا را تماشاگر تا چينند مي كوچكتري هاي رقيب يا و انحرافي نكات ها،
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 كوه سونامي، گردباد، شهاب، آتشفشان، مثل طبيعي حادثه يك رقيب يا مخالف شخصيت ها فيلم از نوع اين در: فاجعه هاي فيلم
 از. دهد نجات را مردم باالتر مراحل در و خانواده و خود و كند غلبه آنها بر بايد اصلي شخصيت كه است... و دار واگير بيماري يخ،

 داستان طول در دومي درجه مخالف هاي شخصيت و رقبا بايد نويسنده هستند انساني خصوصيات فاقد طبيعي حوادث اين كه آنجا
  . كنند فعاليت طبيعي حوادث اين بر اصلي شخصيت غلبه از ممانعت جهت در كه كند طراحي

 فيلم در پدر مثل – اصلي شخصيت خانواده اعضاي از يكي معموالً رقيب يا مخالف شخصيت ها فيلم اينگونه در: شخصي هاي درام
 در او به نسبت متفاوتي نظر نقطه اما هستند نزديك اصلي شخصيت به كه است تجاري شريك يا نزديك دوست يك – اليوت بيلي
  . ايستند مي او خواسته مقابل در قدرت تمام با تفاوت همين خاطر به و دارند زندگي مورد

 وقتي گويد مي او. است نزديك اصلي شخصيت به خيلي كه است كسي رقيب شخصيت بهترين كه است معتقد ارسطو: مهم نكته
 مي زده قبل از آن حدس كه آنجا از دهد مي انجام اصلي شخصيت حق در كاري است خطرناك و شرور وضوح به كه شخصيتي يك

 مثل – دارد اصلي شخصيت با نزديكي رابطه كه كسي اگر اما. كند نمي ايجاد مخاطب در شديدي همدردي و ترحم احساس شده،
   .شود مي درگير شدت به تماشاگر دهد انجام او حق در بدي كار ––––برادر و فرزند پدر، دوست،

 مي ببينيد و كنيد بررسي دوباره را مخالف يا رقيب شخصيت مهمترين با تان فيلمنامه اصلي شخصيت ميان رويارويي و رابطه: تمرين
 حتماً. شود تر شديد كشمكش اين تنش و رويارويي بروز زمان در تا باشند داشته هم با تري نزديك روابط آنها كه كنيد كاري توانيد

 گذشته در اي رابطه نزديكي، حس اوردن بوجود براي. شوند تر نزديك هم به هايتان شخصيت كه دهيد انجام خاصي كار نيست الزم
 و بداند اصلي شخصيت اينكه بدون حاال و باقيمانده نشده حل كه خاكستري زير آتش اينكه يا رفته بين از بدليلي كه كنيد خلق را

 را ايستد مي مقابلش در كه هيواليي اصلي شخصيت كه فرانكشتاين مثل. دهش منفجر كوچك جرقه يك با دوباره باشد جريان در
  .كند مي خلق خودش هاي دست با خودش

  

  فرعی شخصیت

 رفتن جلو مشكل تا كنند مي تالش كه است اين هم آن و دارند كارهايشان در رايج مشكل يك كار تازه نويسان فيلمنامه اغلب
 اضافه با ببرند، پيش را داستان اصلي شخصيت همان با اينكه بجاي يعني. كنند حل جديد هاي شخصيت كردن اضافه با را داستان

 وقتي هم معموال. برند مي جلو را داستان آيد مي بوجود ها شخصيت اين توسط كه جديد ماجراهاي و فرعي هاي شخصيت كردن
 روند در موضوعي را آن و كند مي دفاع كارش از يسندهنو كنند مي اشاره فيلمنامه در موجود مشكل اين به كارگردان يا كننده تهيه

 به كمكي تنها نه هايشان ماجرا و فرعي هاي شخصيت اين اوقات اغلب در كه گفت بايد متاسفانه اما. داند مي فيلمنامه ساختاري
  .دشون مي اصلي روند از انحراف و فيلمنامه آشفتگي براي عاملي بلكه كنند نمي فيلمنامه كليت و ساختار

. سازد مي را اصلي قصه آنها ميان چالش و درگيري كه دارد وجود مهم شخصيت هفت تا پنچ بين معموالً سينمايي هاي فيلمنامه در
 موارد برخي در. دارند داستان در كوچكي هاي نقش كه باشد داشته وجود هم – دستيار – پيرو شخصيت هم كمي تعداد است ممكن

 سرگروه از حمايت براي هم كنار در هم آنها اما باشد داشته وجود اصلي شخصيت هفت از بيشتر است ممكن ها حلقه ارباب مثل
 توسط – كمتر اهميت با – گروه يك و شوند مي رهبري فرودو توسط ها شخصيت اين از گروه يك يعني. كنند مي همكاري خود

  .آراگورن

 كه هنگامي و گوييم مي اصلي طرح آن به گيرد مي قرار رقيب يا مخالف شخصيت با چالش در) اصلي گروه يا( اصلي شخصيت وقتي
 فيلم از بسياري در مثالً. ناميم مي فرعي) داستان يا( طرح را آن حاصل كند مي برقرار ها شخصيت بقيه با كنشي اصلي شخصيت

. باشند داشته كوچكي فرعي هاي طرح خودشان بين فرعي هاي شخصيت است ممكن ماجراجويانه هاي فيلم و رمانتيك كمدي هاي
  .سرد كوهستان در جورجيا و روي ميان عاشقانه رابطه يا. هاني و اسپايك ميان عاشقانه رابطه هيل ناتينگ در مثالً

 نويسنده چون باشند داشته وجود فرعي و دوم درجه داستاني هاي طرح كه آيد مي پيش كم خيلي پليسي – جنايي هاي داستان در
 خلق را نياز مورد تعليق و تنش بتواند تا كند متمركز داستان معماي و اصلي شخصيت بر را خود توجه و مركزت همه ممكن حد تا بايد
 فرعي داستان يك بايد شما كه است معنا اين به جديد شخصيت هر چون كنيد مي خلق شخصيت چند كه باشيد مراقب پس.كند
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 و چيست فرعي داستان اين ماهيت بفهميد اينكه براي. كند آشفته را شما داستان است ممكن اين و بسيازيد او براي نيز جديد
  :بپرسيد خود از را زير سواالت كه است اين هم آن و دارد وجود تكنيك يك بنويسيد را آن بايد چگونه

  ...)و معمايي كمدي، عشقي، مثالً( است؟ نوعي چه از فرعي داستان اين -

 به. هست هم فرعي داستان اين اصلي شخصيت فيلم، اصلي شخصيت معموالً( ؟است كسي چه فرعي داستان اين اصلي شخصيت -
 يادآوري كار ميانه در حاال كه داشته وجود ديگر نفر يك و اصلي شخصيت ميان قديمي رابطه يك عشقي هاي داستان در مثال طور
  ).بيايد بوجود جديدي فرعي داستان كه شود مي باعث رابطه اين

 انجام كاري چه بايد خواسته اين به رسيدن براي -خواهد؟ مي چه او -بوده؟ مواجه اش زندگي در شكالتيم چه با كنون تا او -
 -است؟ كسي چه فرعي داستان اين در او مخالف يا رقيب شخصيت - چيست؟ او ترس بزرگترين -دارد؟ ضعفي نقطه چه او - دهد؟

 ضعفش نقطه ترميم براي چگونه فرعي داستان اين اصلي شخصيت -كند؟ مي حمله او ضعف نقطه به چگونه رقيب شخصيت اين
 مي حل را »دارد نياز آن به آنچه« با »خواهد مي آنچه« ميان چالش چگونه او -آموزد؟ مي چه داستان طول در او - كند؟ مي اقدام
  شود؟ مي تمام چگونه فرعي داستان اين -كند؟

 كنيد مشخص و كنيد مرتب ترتيب به را »فرعي هاي داستان طرح« و »اصلي داستان طرح« بايد ها پرسش اين پاسخ يافتن از پس
 حفظ را فرعي هاي داستان و اصلي داستان ميان تعادل نتوانيد شما اگر.دهيد مي اهميت و وزن ها آن به چقدر داستان طول در كه

 در را اصلي داستان حسي يرگذاريتاث قدرت از بخشي است ممكن بدهيد فرعي داستان اندازه در اهميتي فرعي داستان به و كنيد
 بگذاريد. شود) بيننده يا( خواننده در رضايت احساس شدن كم براي عاملي تواند مي مشكل اين. كنيد پخش فرعي هاي داستان

 زندان از فرار مورد در داستاني كه) The Magdalen Sister( مگدالن خواهران فيلم در بزنم مثالي شود روشن شما ذهن اينكه براي
 چالش با برنادت كه بينيم مي رويم مي جلوتر كه كمي اما است داستان اصلي شخصيت مارگاريت كه داريم را تصور اين ما است

 مارگاريت با پايان تا تماشاگر همدردي اگر من نظر به اما است خوبي فيلم فيلم، اين البته. است روبرو زندان از فرار براي تري سنگين
 در رستگاري با را فيلم اين گويم مي چه بفهميد اينكه براي. بود تر قوي فيلم حسي تاثير شد مي حفظ اصلي شخصيت عنوان به

 مي تعريف هم را ديگر زندانيان داستان نويسنده، فيلم اين در. كنيد مقايسه است زندان از فرار مورد در فيلمي هم آن كه شاوشنگ
 همدردي احساس او با مخاطب نتيجه در. است اصلي داستان و شخصيت او به مربوط ماجراهاي و دورفين اندي همچنان اما كند

  .كند مي احساس را فراواني رضايت و هيجان پايان در زندان از او فرار هنگام در و دارد شديدي

 شخصيت كدام نظر نقطه از ديدن اين و ببيند چقدر است قرار تماشاگر كه بدانيد دقيقاً بايد نويسيد مي فيلمنامه كه وقتي: مهم نكته
 – اصلي شخصيت حضور بدون – فرعي شخصيت زيادي تعداد آن در كه بيند مي را اي صحنه تماشاگر وقتي. بيفتد اتفاق است قرار

 توجه خاطر همين به. شود قطع داستان با تماشاگر حسي ارتباط و بريزد هم به داستان تمركز كه دارد وجود خطر اين دارند حضور
  . بيند مي كسي چه ديد زاويه از را ها صحنه اين تماشاگر كه باشيد داشته

 چنين داشتن. بچينيد اهميت ترتيب به و كنيد مشخص گفتم باال در كه روشي با تان فيلمنامه در را فرعي هاي داستان همه: تمرين
 افتد مي اتفاقي چه سكانس هر در اينكه كنيد سعي سپس. كند مي كمك بسيار داستان روند و ساختار زيري طرح در شما به چيزي

 نظر نقطه از فرعي هاي داستان اين و پردازيد مي ها آن از هركدام به ميزان چه داستان طول در بدانيد دقيقاً و كنيد مشخص را
)POV (شود مي روايت كسي چه.  

  

        داستانداستانداستانداستان    پايانپايانپايانپايان    وووو    ميانهميانهميانهميانه    شروع،شروع،شروع،شروع،
 كسي نخستين همچنين او. است كرده ارايه را نمايشنامه ليلتح اولين شعر، و نويسي نمايشنامه باب در معروفش رساله در ارسطو

 داشت اعتقاد او. كنند اصالح را هايشان داستان ساختار ميتوانند نويسندگان آنها طريق از كه داده پيشنهاد را راهكارهايي كه بوده
  .گرهگشايي و افكني گره: ميشود نيز همم داستاني فاز دو شامل بلكه است؛ پايان و وسط شروع، داراي تنها نه خوبي داستان هر كه
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 اطرافشان آدمهاي با تعارض در را آنها ميبخشيد، آرزوهايي و تمايلها آنها به و ميكنيد شخصيتهايتان معرفي به شروع كه زماني از
  .شود حل لهمسئ و برسد خود اوج به چالش كه وقتي تا رود، مي شدن تر پيچيده سوي به شرايطي هر طبيعي منحني. ميدهيد قرار

 در آنچه مطابق ميتواند ساختار نمودار ميكنيد، اضافه گرفتند قرار بررسي مورد قبل هاي درس در كه را شخصيتي عناصر كه زماني
  :شود تعديل ميĤيد ادامه

 يك كه نظرند اين بر هانتر، لو و مكي رابرت تا گرفته هاوج مايكل و فيلد سيد از هاليوود، فيلمنامهنويسي بزرگان بيشتر امروزه
  .دارد مطابقت پردهاي سه ساختار با تقريباً كه باشد پايان و وسط شروع، داراي بايد هم سينمايي فيلمنامه

 اتفاق مبناي بر درنتيجه. »باشد داشته انسان مثانة تحمل با مستقيم ارتباط بايد فيلم طول« كه دارد معروفي اشاره هيچكاك آلفرد
 دوازده حدوداً طول به سكانس، هشت شامل تقريباً و بكشند طول ساعت دو حدود در فيلمها كه ميرود توقع فيزيولوژيك، نظر

  :كرد رسم شكل اين به جديدي الگوي بتوان است ممكن بگيريم، نظر در هم را داستان پسروي و پيشروي توالي اگر. باشند دقيقه

 برنامهريزي را داستانتان ساختار كه كنند كمكتان است ممكن اام بنويسند، برايتان را فيلمنامهتان نميتوانند نمودارهايي چنين
  . كنيد

 پايبندي كه باورند اين بر پاركر فيل يا وگلر كريستوفر تروبي، جان مانند فيلمنامهنويسي مشهور استادان از تعدادي: مهم توصيه
 آنچه زيرا. ميزند آسيب خالقيتتان هب دهند، رخ مشخص جاهاي در بايد مشخص اتفاقات كه پردهاي 3 ساختار به سخت و سفت
 در حتي اما. بيفتند اتفاق زماني چه در دقيقاً اينكه نه ميكند، پيدا احساسي پيچ و گره داستان كه است عطف نقاط دارد اهميت واقعاً
  :دارد وجود داستان هر براي فاز سه هنوز كه دارد وجود عمومي نظر اتفاق يك هم اينجا

  برسد؟ ميخواهد آنچه به كه بكند چه بايد دارد؟ الزم چيز چه ميخواهد؟ چه شما اصلي خصيتش. مخمصه ايجاد: شروع

 قسمت انتهاي در معموالً و ميكند تقال ميخواهد كه آنچه آوردن دست به براي اصلي شخصيت. عكسالعمل و عمل تعارض،: ميانه
  .ميكند يقياشحق نيازهاي درك به شروع شكست اين اثناي در اما. ميخورد شكست ميانه

 چه است، نيازداشته چيزي چه به واقعاً ميبرد پي اصلي شخصيت آن در كه احساسي پايان. پيامد و مشكل رفع نهايي، تقالي: پايان
  . نرسد يا برسد ميخواسته كه آنچه به

 يك بدهيد، شمارهاي كانسس هر به اينكه جاي به حاال. كنيد طراحي آخر نمودار خطوط راستاي در را داستانتان كنيد سعي: تمرين
 خواهد كمك شما به تمرين اين.دهد انجام كاري چه سكانس آن در ميكند تالش اصلي شخصيت كه بنويسيد اينباره در كوتاه جمله

  . بدهيد شكل را داستانتان استخوانبندي تا كرد

  بدهيد جواب آنها به حتماً بايد كه هايي سوال

 تان فيلمنامه اجزاي به اينكه يعني بدهيد پاسخ ها سوال همه به بتوانيد اگر شما. گيرند مي شكل جوابي و سوال با همه تلويزيوني، و سينمايي داستانهاي
  :بپرسيد بايد داستان، سطح در. بود خواهد سريع خيلي آن از پس نوشتن فرايند و هستيد مسلط

  چيست؟ مورد در واقعاً من داستان ••••

  بگويم؟ ميخواهم چيزي چه ••••

  چيست؟ داستان زرگب قالب ••••

  ميكند؟) تلويزيوني يا( سينمايي را داستان چيزي چه ••••

  ديدهام؟ حال به تا كه است ديگري چيز هر از بهتر خيلي چرا ••••

  بدهم؟ پول ديدنش براي آياحاضرم ••••

  :بپرسيد بايد شخصيت سطح در
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  :گره افكني

  موقعيت

  كيست؟ من اصلي شخصيت ••••

  خواهد؟ مي چه ••••

  ميخواهد؟ چه كه دهم ننشا ميتوانم چگونه ••••

  يابد؟ دست ميخواهد كه چيزي به تا بياموزد خودش يا دنيا درباره را چيزي چه دارد احتياج ••••

  دارد؟ احتياج چيز چه به كه دهم نشان تصويري بهطور ميتوانم چگونه ••••

  تعارض افزايش

  است؟ گرفته قرار او رودرروي كسي چه ••••

  ميدهند؟ نشان را او ضعفهاي و كنندمي حمله اصلي شخصيت به چگونه مخالفان ••••

  است؟ رويگردان ضعفهايش با مواجه از و ميكند مقاومت تغيير مقابل در اصلي شخصيت چرا ••••

  مييابد؟ افزايش چگونه چالش سطح ••••

  كند؟ مي شخصي را چالش چيزي چه ••••

  !)بشود اينطور بايد نه، اگر( يكند؟م اصلي شخصيت كردن رها به شروع به مجبور را دوستان حتي و ميشود افراطي تعارض آيا ••••

  بيفتد؟ دروني تغيير فكر به و شود روبرو ضعفهايش با ميشود مجبور اصلي شخصيت باالخره چگونه ••••

  :گشايي گره

  مشكل رفع

  دهد؟ انجام دشمنش شكست براي را تالش آخرين تا برميگردد اصلي شخصيت چرا ••••

  ؟ شد نخواهد پيروز هرگز ندهد، تغيير زندگي به را رويكرش يا هدف تا كه ميكند اين درك به شروع يا ميخواهد، داد انجام ابتدا در كه را چيزي آن هنوز آيا ••••

 دارد احتياج كه آنچه و ميخواهد كه آنچه بين كشمكش شدن بيروني باعث نهايت در دهد، انجام نهايي كشمكشهاي در بايد كه اخالقياي انتخابهاي كدام ••••
  ميگردد؟

  ميبندد؟ را دارد احتياج آنچه و ميخواهد آنچه بين شكاف فيلم، مشكل رفع و اوج در اصلي يتشخص چگونه ••••

  

        كارهايي كه قهرمان قصه انجام مي دهدكارهايي كه قهرمان قصه انجام مي دهدكارهايي كه قهرمان قصه انجام مي دهدكارهايي كه قهرمان قصه انجام مي دهد
 آنچه آوردن دست به براي اصلي شخصيت كه است كارهايي تمام معناي به نيست، تعقيب و جنگ سكانسهاي معناي به تنها اكشن

 ميخواهد، كه آنچه به دستيابي در او كردن متوقف براي رقيبانش كه است اقداماتي معناي به همچنين. دهد انجام بايد ميخواهد كه
 زاويه از فيلم كليت به كردن نگاه چرا اينكه توضيح براي. ميدهد انجام آنها كارهاي به پاسخ در اصلي شخصيت آنچه و ميدهند انجام

  .برگرديم ميگذارد اثر تماشاگر بر درام چگونه اينكه مورد در تحليلش و ارسطو سراغ به است الزم دارد، اهميت

  :ميبرد لذت زير روشهاي به درام از تماشاگر ميگويد) ميناميمش اينطور روزها اين كه درام يا( تراژدي مورد در نوشتن در ارسطو

 به جذاب يا تحسينبرانگيز مشخصي نحو به تماشاگر نگاه از ميشود باعث كه دارد ويژگي تعدادي كه شده انتخاب اين براي اصلي شخصيت - 1
  .برسد نظر
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  .است داشته را انتظارش كه دارد آن از فراتر نتايجي كه ميدهد انجام سهوي اشتباهي اصلي شخصيت اين - 2

  .ميگيرد قرار سختي خيلي گرفتاري در نتيجه در - 3

  . ميسوزد برايش ميكشد كه ناحقي زجر خاطر به ماندل ،)است جالب برايمان يا( داريم دوست را اصلي شخصيت اينكه دليل به -4

  .ميكنيم وحشت احساس گرفتارياش براي و كرد خواهيم پيشبيني هم را دارد پيشرو كه خطرهايي -5

  .ميكند ايجاد تنش و تعليق كه است دلسوزي و ترس تركيب اين - 6

 را تماشاگر لذت نتيجه در و را تعليق ميكند پيچيدهتر را اصلي شخصيت گرفتاريهاي بعداً كه غافلگيرانه پيچهاي ايجاد با ميتوانيد همچنين -7
  .دهيد افزايش

 وقتي مثالً. شود ايجاد ميتواند تعليق است، مطلع داستان نتيجة از تماشاگر وقتي حتي چگونه كه اين توضيح براي ميكند كمك اين
 براي هنوز افتاد، خواهد برايش اتفاقي چه ميدانيد اينكه معليرغ كه هست احتمالش ميكنيد نگاه را دل شجاع فيلم پنجم بار براي

 كمك اين توضيح به ميتواند همچنين. كنيد شديد ترس و همدردي احساس است افتاده گير آن در »واالس ويليام« كه گرفتارياي
 تماشاگر داشتن نگه درگير براي بايد جذاب كمتر يا ستودني كمتر دوستداشتني، كمتر شخصيتهاي دربارة داستانهايي چرا كه كند

 بهعنوان را ترسناك داستانهاي يا معمايي تريلرهاي است ممكن چه اگر.  تعليق تا كنند تكيه دراماتيك تنش و معما به بيشتر
  .نداريد آنها دوبارة و دوباره ديدن به تمايلي هميشه اما آوريد، ياد به سينما بهترينهاي

 اصلي شخصيت از بيشتر تماشاگر چون كه است اين معنايش. است كمدي يا دراماتيك اييواروننم تعليق، تعريف براي ديگر كلمه
 مشتاقانه يا بترسد آمد خواهد او سر بر درام در آنچه براي يا و او شرايط با ميتواند است، دادن رخ حال در اتفاقي چه كه ميداند
 افزايش بسيار را تماشاگر لذت پيشبيني، و آگاهي تركيب اين. آمد خواهد پيش كمدي در كه بكشد را خندهداري شرايط انتظار

 به بنمايه از بهتري درك دارد، تكيه دراماتيك تنش و معما به بيشتر كه داستاني نسبت به كه ميسازد قادر را آنها همچنين و ميدهد
 باشد جذاب برايمان و كنيم تحسين نحوي به را اصلي شخصيت كه است ضروري كند، اثر دراماتيك تعليق اينكه براي.آورند دست

 حتي( باشد بهتر تماشاگرها اغلب از نحوي به دارد احتياج اصلي شخصيت كه داشته اعتقاد ارسطو. كنيم همدردي گرفتاريهايش با تا
 جامعه در تغييراتي نميكرده پيشبيني و ميكرده زندگي ديگري دورة در او اما ،)است لرد يا اشرافزاده كه باشد اين معنايش صرفاً اگر

 دربارة داستانهايي جذب تنها نه را تماشاگر كه باشد داشته قدرتي دوربين يا. شود مكبث مثل نمايشنامهاي بروز باعث كه شود ايجاد
  . كند) هيوال پدرخوانده،( قاتالن يا جنايتكاران دربارة داستانهايي جذب بلكه ،)است جو من اسم( عادي مردان و زنان

 دنبال به دوربين كه مقداري و بودن خوشايند به تنها نه ميكنيم پنداري ذات هم اصليمان شخصيت با كه ريمقدا: ارزش با توصية
 فيلم اكشن، فيلم يك ما داستان اگر كلي، قاعدة يك عنوان به. دارد بستگي نيز ژانر به بلكه دارد، بستگي ميرود اصلي شخصيت
. باشند مردد اخالقي نظر از بيشتر و پيچيده كمتر دارند تمايل شخصيتها اشد،ب معما از ديگري مدلهاي يا پليسي داستان ترسناك،

 تا ميشود ايجاد »هيوال« دادن شكست يا كردن آشكار يا و معما راهحل به رسيدن طريق از بيشتر ژانرها اين در تماشاگر لذت زيرا
 دارد؛ دوست را پزشكي درامهاي و پليسي رنامههايب تلويزيون كه است داليلي از يكي اين همچنين. اصلي شخصيت در تغيير ديدن

 تغيير كه هستند دشمنها و تشخيصها معماها، فقط و ميمانند باقي بيتغيير كامالً بعد هفتة به هفته اين از اصلي شخصيتهاي زيرا
  .ميكنند

 كه ببينيد نميتوانيد اگر. كنيد يبررس دارد مطابقت ارسطو اولية تحليل با چقدر ببينيد كه اين براي را داستانتان ايدة: تمرين
 فقط. است بوده اشتباه در ارسطو كه نيست معنا بدين باشد، تماشاگران اعضاي بيشتر از »بهتر« است ممكن چطور اصلي شخصيت

 جز به راكي مثالً. شود معلوم نسبي شرايط در بلكه مطلق، اخالقي شرايط در نه است ممكن برتريشان كه باشيد داشته ياد به
  .نبود تماشاگران از بهتر اخالقي لحاظ از آرزويش، به رسيدن راه در پشتكار در وانايياشت
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        غافلگيريغافلگيريغافلگيريغافلگيري    وووو    معمامعمامعمامعما    دراماتيك،دراماتيك،دراماتيك،دراماتيك،    تنشتنشتنشتنش
 عالقه را تماشاگر كه اين براي نويس فيلمنامه يك ابزار قويترين -شد صحبت موردش در قبل درس در كه - ارسطويي تعليق از بعد
 شخصيت اندازه به تماشاگر كه ميافتد اتفاق وقتي دراماتيك تنش.است بازشناسي و غافلگيري معما، ك،دراماتي تنش دارد، نگاه مند

 شخصيت روي فقط »فيلمنامهنويس ديدگاه سيستم« يعني( ميشود آشكار او براي تدريج به داستان و دارد خبر داستان از اصلي
 لزوماًموجب اما ببيند، شخصيت جايگاه در را خود تماشاگر كه است ناي براي راهها بهترين از يكي اين اگرچه.) است متمركز اصلي

 ،)برسيم ارسطويي تعليق به و( كنيم پنداري همذات شخصيت با واقعاً اينكه براي. كند پنداري همذات شخصيت با كه شود نمي
  . بداند او از بيشتر بايد تماشاگر

 و برود گيرد مي تصميم كه است داليلي از يكي كه نيست، »ناجي« او كه ميشود گفته نئو به غيبگو ازطريق ماتريكس در مثالً
 اما. است انتحاري ماموريت يك واقع در كه ميكند، ايجاد بعدي سكانس براي را دراماتيك تنش اين. بدهد نجات را مورفيوس
 نشان سكانس اين در هم را) تيكدراما نمايي وارونه يا(  تعليق به اشارهاي همچنين كه هستند باهوش آنقدر نويسان فيلمنامه

 به او و شد خواهد »ناجي« عاشق ترينتي كه كرده بيني پيش غيبگو كه ايم فهميده مورفيوس با ترينيتي صحبتهاي از زيرا بدهند؛
 ونئ آيا: ميپرسد سؤال دو خودش از متفاوت دراماتيك هاي سطح در دارد تماشاگر بنابراين. ميشود نئو عاشق شدت به دارد وضوح

 اگر ؟)دراماتيك نمايي وارونه( است »ناجي« او كه شد خواهد آشكار آيا و ؟)دراماتيك تنش( كرد خواهد پيدا نجات مأموران برابر در
 شش و مياندازد دام به را او اسميت مأمور كه وقتي دليل همين به كه داد، خواهد شكست را آنها كه كرد خواهيم فرض است، »ناجي«

  . است اثرگذار خيلي دراماتيك لحظه يك ميشود، شليك قلبش به بار

 اتفاق جديد سكانس يك شروع در يا فيلم شروع در اغلب كه همانطور بداند، شخصيت از كمتر تماشاگر كه ميشود ايجاد وقتي معما
 عنوان به كه ييژانرها از معما نوع اين كردن متمايز براي. چيست اصلي رقيب يا اصلي شخصيت بعدي حركت نميدانيم كه افتد مي

 غافلگيري.نامند مي بيننده براي معما را آن گاهي ،)ميكند كشف شخصيتها طريق از را معمايي تماشاگر كه( ميگيرند شكل معمايي
 مي عمل سازي وارونه را آن گاهي. اند نداشته را توقعش كه ميĤورند بدست را جديدي اطالعات تماشاگر يا و شخصيت كه است جايي
 به صحنه يك از پيامد گرفتن نظر در با توقعاتشان كه داستان يك در متعدد چرخشهاي و ها گره با دارند دوست اگرانتماش. نامند

  . شوند غافلگير ميدهد، شكل و ميريزد قالب ديگر صحنه

 به را بديهي و واضح كاري دارد شما شخصيت اگر بنابراين. نشوند نااميد آنها كه باشد حواسش كه است نويس فيلمنامه كار اين
 تماشاگر به كه چيزي دقيق كردن تعريف يا ماشين، يك كردن پارك در، يك بين از شدن رد مثل ميدهد انجام بديهي و واضح طوري
 بعدي صحنه به مستقيماً سادگي به كه است بهتر اغلب. نداريد نيازي صحنه اين به اصالً احتماالً ديگر، شخصيتي براي ايد داده نشان
  .بگذاريد كنارش ندارد، بودن براي واقعي دليلي اگر: بزنيد كات

 را دركش كه ميشود فاش تماشاگر براي جديدي اطالعات كه است جايي و است همراه عمل سازي وارونه يك با اغلب بازشناسي
 تيگ، كه ميشويم همتوج ابتدايي مرحلة از سرد كوهستان در مثالً. ميدهد تغيير شخصيت پيشينه و اقدامات و ها انگيزه به نسبت
 عميق احساسي تأثير يك بازشناسي لحظه اين. دارد نيز عالقه او به شد خواهيم متوجه غافلگيري يك با اما ميخواهد، را آدا مزرعة

 خير از است ممكن تيگ چند هر ميشويم متوجه. ميكند تر بحراني را شرايط مالحظهاي قابل طور به و دارد داستان پيشرفت در
 عنوان به. گرفت خواهد قرار فزاينده مخاطره در آدا معيشت و زندگي آبرو، و پذيرفت نخواهد را منفي جواب حاال اما بگذرد، ملك

 خواهد بر موقع به اينمان آيا: ميپرسيم جديد سؤالهاي فعاالنه و ممكن جديد رويدادهاي انواع تمام تصور به ميكنيم شروع تماشاگر
  داشت؟ خواهد شبراي عواقبي چه آدا امتناع گشت؟

  

        كميككميككميككميك    فضايفضايفضايفضاي    ايجادايجادايجادايجاد    هايهايهايهاي    روشروشروشروش
 روحيه صاحب سرشار قريحه از جدا كه است ايران امروز طنزنويسان ترين مطرح از يكي شك بدون آباد نصر زرويي ابوالفضل استاد

 و فكاهي طنز درباره: .است پرداخته كميك فضاي ايجاد چگونگي و طنز انواع بررسي به يادداشت اين در او. است متعالي اخالقي و
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 شده موجب امر همين و نشده گرفته جدي زياد تئوريك مسايل به پرداختن ما فرهنگ در متاسفانه.  اند نوشته و گفته بسيار كمدي
  .باشيم خودمان فرهنگي مباني درباره كشورها ديگر محققان فرضيات و آرا كننده مصرف تر بيش عرصه اين در ما كه است

 اهل زماني شايد تا شود ياداور را نكاتي بحث طرح براي زمينه ايجاد و مقدمات حد در تا دارد آن قصد المق اين طرح در بنده اين
 تار دست زبر نوازنده درويش خان غالمحسين مرحوم گويند مي. گيرد پي را آن تر شايسته و تر بايسته سوادي و فراغتي با قلمي
 به را تار او حضور در بودند انديشيده ترفندي نواختن به تحريكش براي او تاندوس. برد نمي ساز به دست محافل و مجالس در غالبا

 دست از را تار خاست مي بر كند تحمل را نوازي غلط و بدنوازي اين توانست نمي كه خان درويش.  دادند مي واردي نا نوازنده دست
 موجب نيز ما نوازي غلط و بدنوازي اميدواريم.نواختن به كرد مي بنا خودش و» زد بايد طور اين: «گفت مي و گرفت مي ناوارد فرد

  .شود هنر و ادب و فرهنگ عرصه استادان تحريك

  :تعاريف

 مي نيز آسوريك درخت نظير فارسي كهن متون در را مطايبه هاي نمونه و دارد ديرينه سابقه فارسي ادب و فرهنگ در طبعي شوخ
 مجال مقال اين در ام آورده تفصيل به آن از منشعب هاي شاخه و طبعي شوخ از ار خود تعريف ديگر جايي در اين از پيش.ديد توان
: كند مي پيدا ظهور نثر و شعر در شكل چهار به طبعي شوخ كه گفت ميتوان اجمال به و تسامح قدري با.نيست همه آن مجدد ذكر

 و عسكري ابوالهالل قيرواني، رشيق ابن تعبير به و كنند جد اراده آن از كه است اي بيهوده سخن هجو.طنز و فكاهه هجو، هزل،
  .»باشد صحيحي امر آن از غرض حقيقت حسب به و شود ذكر مطايبه و لعب سبيل بر ظاهر حسب به چيزي كه است چنين« تفتازاني

 رزي را هجو بعضا كه است ذكر به الزم. است شمردن زشت و كردن سرزنش گفتن بد دادن دشنام معني به عرب كالم در هجو
 گيرد، مي قرار استفاده مورد آميز طيبت شگردهاي از بسياري شيوه اين در كه جهت بدان هذا مع. دانند نمي طبعي شوخ مجموعه

  .است طبعي شوخ مجموعه زير نيز هجو كه معتقدند ديگر برخي

 خوش مزاح، شوخي، از است عبارت فكاهه.  گنجد مي فكاهه تعريف در لطايف غالب. است طبعي شوخ شاخه ترين رايج فكاهه
  .شود او خاطر انبساط و خواننده يا شنونده خنده موجب صرفا كه ديگري كالم هر يا و مزگي

 و ها شاخه تمامي امروزه متاسفانه.  شود رعايت انصاف و عفت آن در كه است آور خنده و كنايي شيرين، زبان به تلخ انتقاد بيان طنز
 در طنز مخاطبان تا است شده موجب امر همين و كنند مي معرفي و شناسند مي طنز نام به را طبعي شوخ هاي مجموعه زير

 ادب عرصه در فوق تعاريف كه بيايد پيش سوال اين شايد.شوند سردرگمي دچار طبعي شوخ هاي شاخه ديگر از آن بازشناسي
 هاي راه از يكي كه كنيم مي عرض جواب در ت؟چيس در كمدي هنر با تعاريف اين ارتباط. دارند كاربري نثر، يا نظم از اعم نوشتاري،

 از كمدي كه گفت توان مي اجمال به.شد ارائه طنز و فكاهه هجو، هزل، از كه است تعاريفي با آشنايي هم از كمدي انواع بازشناسي
 با همراه يديونويس كهن مراسم در كه جشني. است كوموس يافته تغيير ظاهرا واژه اين و گرفته ريشهKomodia يوناني واژه

:  گويد مي و داند مي تراژدي مقابل نقطه را كمدي »شعر فن« در ارسطو.است شده اجرامي نوش و عيش و بخش شادي آوازهاي
  .»شود مي استهزا و خند ريش موجب كه است آوري شرم اطوار تقليد كمدي«

 اوليه، هاي كمدي كه دريافت توان مي پرداخته، اه بدان روزگار آن كمدي كه موضوعاتي در تحقيق و كمدي متون اولين بازشناسي با
  .اند داشته لودگي و خنده و تفريح انگيزه صرفا و اند گذاشته نمي بيرون هجو و هزل دايره از پا

 تقسيمات به نگاه نوع و بيان شيوه جغرافيايي، موقعيت تاريخي، توالي موضوع، اجرا، نوع براساس خود تكاملي سير در كمدي
 رجوع كمدي انواع با تر بيش آشنايي براي.( دارد وجود جهان در شده شناخته كمدي نوع صد به قريب امروز و رسيده مختلف
 چنين هم. 246 تا 239 صص, 1366 اول چاپ, اطالعات انتشارات, رادفر ابوالقاسم دكتر نمايش و داستان واره فرهنگ:  كنيدبه

  )250 تا 244 صص, 1375 مدو چاپ, مرواريد, داد سيما,  ادبي اصالحات فرهنگ

 به و شد مي خالصه اجتماع فرودست و دست فرا افراد تمسخر و لودگي در غالبا پيدايش بدو در كمدي گفتيم قبال كه طور همان
 فراوان تالش سيسرو مانند فيلسوفاني. گرفت نمي جدي را كمدي مقوله كسي معموال آن، از عمومي اقبال عالرغم جهت همين
 به. كنند كسب اعتباري آن براي و ببخشند معنا بود كننده مشمئز گيري نفس شكل به زمان درآن كه نمايش نوع ينا به تا كردند
 نظر به. كند مي برابري تراژدي با ارزشي نظر از و رسد مي نظر به كه است آن از معناتر پر واقع در كمدي كه كردند اعالم جهت همين
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 اخالقي غير و منطقي غير كارهاي اصالح« از است بوده عبارت كمدي كالسيك نقش »آريستوفان« هاي نمايش زمان از ها آن
 اند كرده مي دفاع كمدي از نوعي از ايشان كه دريافت توان مي كمدي از »سيسرو« نظير اي فالسفه دفاع شيوه به عنايت با.»نادانان

  .اند دهبو طنز جويانه اصالح و انتقادي ابعاد بردارنده در زيادي حدود تا كه

 شيميايي، فيزيكي، عوامل برابر در جسم رضايت عدم يا رضايت از ناشي شدگي رها و انبساط واكنش، از است عبارت خنده: خنده
 خواهيم كميك فضاي ايجاد در آنها از گيري بهره هاي راه و خنده علل معرفي به نوشته، اين آتي بخش در ما .عصبي و فكري

  .پرداخت

  خنده علل

  :گفت خواهيم سخن آنها درباره تفصيل به ذيال كه اند دسته چهار عمدتا خنده ايجاد علل كردم، عرض خنده تعريف در كه طور همان

  فيزيكي عوامل - 1

  دستي هاي شوخي و قلقلك نظير.  اندازند مي خنده به اورا و كنند مي تخريك را فرد جسم مستقيم صورت به كه هستند عواملي

  شيميايي عوامل -2

 آور خنده شيميايي گازهاي نظير. شوند مي خنده موجب و كنند مي تحريك را بدن استنشاق، يا شدن خورده با عوامل از ستهد اين
  .كند مي خنده ايجاد آن زياد مصرف كه زعفران يا

  فكري عوامل - 3

 مهم عوامل از دسته اين كه جا آن از . اندازند مي خنده به را او فرد ذهن بر مستقيم غير يا مستقيم تاثيرگذاري با كه هستند عواملي
  .آورد خواهيم نمونه آنها از تر بيش تفصيل به هستند، نيز كمدي در خنده ايجاد عوامل ترين

 عاملي ترين مهم آن علل و خنده مورد در محققان از ديگر بسياري و مولر اعتقاد به: ديگران حماقت مشاهده يا برتري احساس: الف
  .شود مي ايجاد انسان در ديگران حماقت و ناداني مشاهده با كه است برتري احساس آن دارد مي وا خنده به را انسان كه

 به اعصاب تمدد براي هاردي و لورل مثال عنوان به. ديد توان مي »هاردي و لورل« هاي كمدي در وفور به را رفتاري حماقت نمونه
 و باال به آب چاه تلمبه مثل را بز دم دوشيدن جاي به و گذارد مي بز يرز را سطل بز شير دوشيدن براي لورل. اند رفته دريا ساحل
  .فشارد مي را بز گردن زير هاي منگوله و گيرد مي بز گلوي زير را سطل گيرد، نمي اي نتيجه كار اين از وقتي. دهد مي حركت پايين

 را گفتاري حماقت از اي نمونه است بهتر. است نكمدي حماقت به خنده دهد، مي دست بيننده به صحنه اين مشاهده از كه اي خنده
  :بفرماييد مالحظه لطيفه اين در هم

  .است بهتر برايتان بخوريد پوست با را ميوه اگر البته. بخوريد ميوه تان بيماري رفع براي است بهتر آقا: دكتر

 واقعا اما خوردم پوست با را آلو زرد و گوجه يگالب سيب. كردم اجرا من و داديد را دستور همين شما هم دفعه آن دكتر آقاي: بيمار
  .بود مشكل بسيار گردو و نارگيل خوردن

  :ضدين اجتماع

  .كند مي خنده ايجاد صحنه يك در آن جمع و چيز دو تعارض و تقابل

 باعث ناخودآگاه است كوتاه ديگري و بلند قد يكي كه قلو دو برادران اندام و قد اختالف »رايمن ايوان« ساخته قلوها دو فيلم در
  . شود مي خنده

  .اند برده بهره) الغري و چاقي( ديگر نوعي به عنصر اين از نيز هاردي و لورل
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 يا باشد داشته زنانه رفتار مردي يا كند، رفتار سال بزرگ افراد مثل بخواهد كودكي اگر. دارد كاربرد نيز ديگر موارد در ضدين اجتماع
 زندگي از برش يك در يا فيلم يك در شد، ذكر كه مواردي همه و كند نمايي مظلوم اي رفته در شگو بنا از سبيل اندام درشت انسان
  :است مفهوم اين بردارنده در زيادي حدود تا نيز بيت اين. شد خواهد خنده موجب

  آرد بر فغان و رود اشتر سرمناره به

  آشكارا نكنيدم جا، اين ستم شد نهان كه

  .است دست همين از نيز دوال و دوال و سواري شتر المثل ضرب

  :ديگران اشتباه: ج

  .دهد مي رخ پرتي حواس واسطه به بلكه حماقت جهت به نه ناگهاني و مرتبه يك كه است اشتباهاتي اشتباه، از منظور جا اين در 

 با و كند مي عطسه مادر معروف تابلوي روي اشتباه يك واسطه به بين مستر »اتكينسون روئن« هنرمندي با »بين« سينمايي فيلم در
 ماده بايك كه رسد مي اوج به وقتي بين مستر اشتباه. كند مي پاك جوهر به آلوده دستمال با را تابلو ديگر ناخوداگاه اشتباه يك
  . شود خراب كل به تابلو كه شود مي باعث ماده آن و كند مي پاك تابلو از را جوهر كننده پاك

  :رگفتا در ناخودآگاه اشتباه نمونه

  نبودي تون، خونه اومدم ديروز: اولي

  .ديدمت پنجره پشت از آره: دومي

  :جوابي حاضر: د

 كه همينگوي ارنست از خبرنگاري. كند مي رضايت با توام اي خنده ايجاد جا به و درست گويي پاسخ در افراد برخي سريع واكنش
 حيوانات باشد داشته قوي قوه چراغ يك يا مشعل يك گلجن در شب آدم اگر كه است درست آيا: پرسيد بود هم زبردستي شكارچي

  رسانند؟ نمي آسيبي او به

  .بدود سرعتي چه با دارد دست در مشعل يا قوه چراغ كه آدمي اين به دارد بستگي ولي البته: داد پاسخ بالفاصله همينگوي

  سوتفاهم: ه

 دو بعضا كه شود مي موجب مقابل طرف گفتار از فرد ادرستن استنباط.  شود مي ايجادخنده موجب اوقات اي پاره در نيز سوتفاهم
 توجه نمونه اين به. بيندازند خنده به را ديگران يا بيفتند خنده به ديگر هم گفتار از درست درك به رسيدن از بعد صحبت طرف
  :كنيد

 توانست نمي و بود ناراحت كردند مي تصحب هم با بلند صداي با او سر پشت جواني مرد و زن كه اين از بود رفته سينما به كه مردي
 ببخشيد خيلي خانم آقا: «گفت جوان مرد و زن به رو و برگشت و شد طاق طاقتش خاطر همين به.  بشنود وضوح به را فيلم صداي

 مان وادگيخان مسايل درباره داريم ما داري؟ رويي چه شما واه واه: «گفت پرخاش با جوان زن.» بشنوم توانم نمي اصال طوري اين من
  »بشنويد؟ هم شما كه دارد دليل چه كنيم مي صحبت

  تكرار: و

 نمونه. شود مي خنده موجب كمدي نمايش يا فيلم يك جريان در غيره و جسمي هاي حركت, عصبي هاي تيك كالم تكيه يك تكرار
 توان مي نمونه عنوان به. كنند مي پيدا راه نيز مردم بين در حتي ها كالم تكيه از بعضي. بسيارند كمدي كارهاي در موفق كالمي هاي

  :كرد اشاره زير موارد به

  نكن التماس) روزگاري و روز سريال در(  بيك حسام

www.takbook.com



 

٧� 

 

  كني اذيت خواي مي) مهتاب مسافران سينمايي فيلم در(  نمكي

  آآآآ قبر تا چرا؟ دروغ) ناپلئون جان دايي سريال در( قاسم مش

  : زرنگي و بازي حقه: ز

 باعث كه است عواملي ديگر از ديگران به زدن كلك براي رفتاري و گفتاري غريب و عجيب هاي شيوه گيري كار ربهد فرد استعداد
  .شود مي خنده

 ها آن از ديگر هم كردن در به ميدان از براي گربه و موش كه است رفتاري هاي بازي حقه اين از مشحون جري و تام هاي انيميشن
 به »اتكيسون روئن« جالب حركات از بسياري و درگيري مواقع در چاپلين و چارلي معروف هاي دادن جاخالي. كنند مي استفاده

 همين گر بيان نيز زير لطيفه. است دست همين از اتوبوس صف در ايستادن يا پاركينگ در ماشين كردن پارك هنگام مثال عنوان
 ساعت نيم به ساعت نيم فقط تو. گردم برمي ديگر ربع يك تا و خانم اقدس پيش روم مي من عزيزم: مرد به خطاب زن:است ترفند

  .نسوزه بزن غذا به سر

  :بيني پيش قابل غير و انتظار خالف اتفاق: ح

 ساتور و كارد نظير ابزاري دستيارش از كه بينيم مي جراح يك كسوت در را نورمن ويزدم، نورمن بازي با باشي قصاب فيلم آغاز در
 كه شود مي متوجه بعدي هاي سكانس در وقتي ولي است حساسي جراحي مشغول نورمن كند مي تصور اابتد در بيننده.  خواهد مي

 در او تصور و انتظار برخالف ماجرايي كه چرا افتد مي خنده به ناخودآگاه است بوده گوشت تكه يك بريدن براي فقط نورمن تالش
 بار هر پزشك دندان دكتر بينند مي كه اين از پزشكي دندان مطب يك به كننده مراجع بيماران ديگر فيلمي در.است داده رخ فيلم

 بعد ولي شوند مي زده وحشت برد مي اتاقش داخل به را ديگر وسايل و چكش اره، برقي مته مطب انباري از و ايد مي بيرون اتاقش از
  .افتند مي خنده به فيلم بينندگان است، اتاق صندلي پايه تعمير مشغول پزشك ميشوند متوجه كه

 عوامل از بخشي تنها آمد چه آن. شود نمي خالصه موارد همين در گفتارها و ها داده رخ به نسبت فكري واكنش از ناشي هاي خنده
 در و بپذيرند بحث مدخل عنوان به را مختصر همين كمدي و طنز عرصه نظران صاحب و فن اهل اميدوارم. بود خنده كننده ايجاد

  .بيفزايد آن بر را ديگر بسيار دموار خود مبسوط تحقيقات

  :عصبي عوامل - 4

 خنده نوع اين به تعاريف مبحث در چون حال اين با ولي كرد معرفي كمدي نظر مورد خنده عنوان به را عصبي هاي خنده نتوان شايد
 تصور برخالف عصبي هاي خنده.بپردازيم اختصار به ولو خنده نوع اين عوامل اي پاره ذكر به اگر نباشد بد شايد كرديم، اي اشاره نيز

 تحريك خنده به را فرد اعصاب سلسله آرامش ايجاد با كه ها گفته و اتفاقات بسا چه. نيست خاطر رضايت عدم از ناشي همواره عام
 به اختيار بي بعضاً عصبي هاي خنده كه آن حال. هستند فكري استنتاج و تعقل نيازمند دارند فكري عوامل كه هايي خنده.كند

  .كنيم مي اشاره خنده عصبي عوامل از برخي به زير در ما. آيند مي جودو

 مي شدن گرفتار از كه اين با كنند مي دنبال را ها آن شوخي به كه ديگران يا مادر و پدر دست از فرار وقت كودكان - ترس: الف
 آن و بيانجامد مطلق نااميدي به ترس آن تا ريدبگي را آنها مرتبه يك شما است كافي. خندند مي بلند باصداي و دل ته از ولي ترسند

 مي ترسناك هاي فيلم ديدن وقت كه باشيد دسته آن از هم خودتان شايد و ايد ديده را كساني احتماال هم شما.بيفتند گريه به ها
  .دارد عصبي ريشه و است ترس از ناشي چنيني اين هاي خنده. خندند

 ايد ديده حتما ميشود اشتباه دچار وقايع برابر در مناسب العمل عكس انتخاب در ميآد اعصاب اوقات گاهي - اعصاب اختالل: ب
 مي دستش به اخراج برگه كه كارمندي خنده. خندند مي بلند صداي با بعضاً خود كس ترين عزيز مرگ خبر شنيدن با كه را كساني

  .است عصبي عوامل زاييده نيز و شود مي محكوم ناحق به كه كسي خنده و رسد

 نقش هنرپيشه وقتي مثال عنوان به خندد مي و كند مي لذت احساس جويانه انتقام ها صحنه برخي ديدن از آدمي -خاطر تشفي: ج
  .است خشنودي و رضايت از حاكي اي خنده اين و خندند مي ناخودآگاه بينندگان آيد مي در پا از فيلم يك منفي
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 مي مستأصل را ما كوتاه محدود وقت يك در ما مشغله كثرت يا ما هاي گفته فهم در مقابل حدطرف از بيش خنگي بعضاً -استيصال:د
  .است خنده عصبي عوامل از ديگر يكي نيز اين. افتيم مي خنده به و كند

 مي حاصل ناخودآگاه و نيست فكري استنتاج يك از ناشي دهد مي دست فرد به وضعيت اين در كه اي خنده - موقعيت شادي: ه
 كه كساني ديدن هنگام فرد خنده و آزادي خبر شنيدن با زنداني خنده كنكور در قبولي خبر شنيدن با جوان يك خنده مثل. شود

  .دارد شان دوست

 اي لطيفه به خنده گير سخت مدير مقابل در كارمند يك خنده مثل. است عامل اين مولود ساختگي هاي خنده: ظاهر حفظ: و
 موجب بلكه كند نمي خشنودي ايجاد تنها نه كه دست اين از ديگري هاي خنده و كند مي تعريف محترمي شخص كه تكراري
  .شود مي نيز فرد بر عصبي فشار تشديد

  .طلبد مي ديگر مجالي طبعا كه كرد ذكر توان مي ديگري فراوان هاي نمونه نيز خنده عصبي عوامل براي

 قطعا كه كمدي و طنز عرصه نظران صاحب و فضل ارباب تا ودش باعث وجيزه اين كردم عرض مطلب مقدمه در كه طور همان اميدوارم
  .بپردازند مفاهيم اين تبيين و بازگشايي به تر گسترده بسيار دارند زمينه اين در مندي ارزش بسيار نظرات

  

  

        هفت قانون براي نوشتن فيلمنامه كمديهفت قانون براي نوشتن فيلمنامه كمديهفت قانون براي نوشتن فيلمنامه كمديهفت قانون براي نوشتن فيلمنامه كمدي
        »»»»ايوانزايوانزايوانزايوانز    ديويدديويدديويدديويد««««    ازازازاز    ایایایای    مقالهمقالهمقالهمقاله

 مي سريع من موضع اين به توجه با. ميايد حساب به ارزشمند امتياز يك نكردن زيدرا روده و نوشتن مختصر نويسندگي، دنياي در
  :گويم مي شما به را اول قانون و مطلب اصل سر روم

  :شوخی موقع به اجرای استعداد -1

 ام كرده كار هك هايي فيلم از شماري بي و كازبي بيل ها، ميمون مثل هايي برنامه متن نوشتن زمان مثل خودم كاري مختلف دوران در
 هر نبود، امكانپذير اين اما بدهد پوشش را فيلم زمان كل بتواند داشتم دوست و بودم آن شيفته كه داشتم اصلي شوخي يك هميشه

  .شد نمي اما افتاد مي اتفاق اين اگر شد مي خوب خيلي چند

 و ها پيشرفت ها، موقعيت ها، شخصيت املش متن اما است دار خنده نكته و شوخي چندين شامل كمدي متن يك كه دانند مي همه
 ريتم و شود كار كل خرابي باعث تواند مي نشود استفاده موقع به و درست جاي در اگر شما نظر از شوخي بهترين. هست هم داستان

 قرار ستدر جاي در كه است موقع به شوخي بلكه نيست زياد هاي شوخي داريد نياز شما كه چيزي. كند خراب را متن يكپارچگي و
  .باشد گرفته

 اساسي از يكي را آن توانم مي من كه است مهم قدري به كنيد ارائه موقع به و درست را خود شوخي بتوانيد شما اينكه استعداد
 ها آن با دائم خود اي حرفه عمر طول در من كه هستند تا هفت اساسي قوانين اين. دارد ادامه اما. بدانم نويسي طنز قوانين ترين
. بديهي و واضح بسيار برخي و هستند كننده گير غافل قوانين اين از برخي. كنم مي كشف دوباره را ها آن مرتب و كنم مي ردبرخو
  :بعدي تاي شش هم اين شديد آشنا اول قانون با شما

  :خندند نمی هم بقیه نخندید، شما اگر -2

 پشت. گذاشت اثر ام اي حرفه زندگي بر آخر تا كه كردم كسب اي تجربه بودم كرده كار به شروع تلويزيون در تازه من كه وقتي
 تنهايي به شما خنديد؟ مي داريد شما: «گفت و شد وارد متعجب اي چهره با و زد در ها منشي از يكي كه بودم نشسته تايپ دستگاه

  .بخندم نوشتم كه داري خنده چيز به كه است طبيعي كه گفتم و انداختم باال اي شانه هم من »خنديد؟ مي و نشستيد
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 بخنداند، را مردم كه طنزي نوشتن براي كه رسيدم نتيجه اين به كردم فكر كه بعدها اما بود، عادي بسيار برايم اتفاق اين زمان آن در
 آنهامي به ن اگر و خنداند مي مرا خود كه نويسم مي چيزهايي من اينكه يعني. كنيد تكيه درونتان طنزپردازي غريزه به بايد شما

  .خندد مي احتماالً هم من مخاطب خندم،

 پشت وقتي برنامه يك متن نوشتن زمان در كه آمده پيش برايم بار چند. زنم مي ديگر مثال يك بشود واضح منظورم اينكه براي
 براي كه ستا چيزي اين. بداند دار خنده را آن برنامه كننده تهيه تا بنويسم چه كه كردم مي فكر اين به بودم نشسته تايپ ماشين

 دارم سعي شدم متوجه من كه بود لحظه همان در. آيد مي پيش دهند مي انجام سفارشي كار كه اي حرفه نويسندگان از بسياري
 در و خنداند مي را بقيه چيزي چه كه كردم فكر اين به مختلف كارهاي نوشتن در بارها. كنم دستكاري را خودم طنزپردازي غريزه

 اي، حرفه نويسنده يك بعنوان.بخنداند را خودتان كه بنويسيد چيزي بايد شما. ام كرده ترك را آن و نرسيده نتيجه به كار آن آخر
 قدري به دهند مي شما به كه حقوقي اما دانيد، نمي دار خنده را آن مختلف داليل به كه شويد اي پروژه درگير شما است ممكن
 به متن آن نوشتن براي شما شرايط اين در. است خطرناكي موقعيت اين اما. بگوييد »نه« كار آن به توانيد نمي كه است خوب

 طنز متن يك شما اگر.كنيد استفاده خودتان دروني و خالص طنز از اينكه بجاي آوريد، مي روي طنز نوشتن شده تجربه شگردهاي
 نوشتن و ببريد لذت خود نوشته از بايد مقد اولين در شما. دارد وجود اساسي مشكل يك خنديد نمي آن به اختيار بي و نويسيد مي
 مهم قدرت و دارايي تنها شما طنزپردازي قدرت نويس طنز يك بعنوان چون. باشد كننده سرگرم و جالب شما براي متن آن

  .شماست

  ...طنز درصد 98 پردازی، شخصیت و شخصیت -3

 ما به خسيس آدم يك عنوان به مجموعه طول در ِبني. تاس »بني جك« مجموعه به مربوط طنز تاريخ در ها جمله معروفترين از يكي
 مي مكث كم يك بعد بني »جونت؟ يا پولت« گويد مي و كشد مي اسلحه بني روي به دزد يك ها قسمت از يكي در. شود مي معرفي

  »كنم مي فكر بهش دارم:« گويد

 باعث كه نشد گفته خاصي شوخي اينجا در .كرد مي فكر آن روي بايد كه بود بزرگ تصميم يك اين بني، خسيس شخصيت براي
 خصوصيات جزو پاسخ اين. بدهد را جوابي همچين يك بني كه شد باعث شرايط آن در كه بود بني شخصيت بلكه بشود خنده

 وودي ساخته »برادوي فراز بر ها گلوله« فيلم به مربوط و دارد وجود زمينه اين در نيز ديگري مثال.بود شخصيت اين شد پرداخته
 فراهم برايش شرايطي و كند پيدا كننده تهيه تئاتر يك براي دارد سعي كه است جواني نويس نمايشنامه مورد در فيلم اين. است آلن
 تهيه و كند پرداخت را كار پول اينكه براي مافيا عضو اين اما. بگيرد مافيا عضو يك از را تئاتر براي نياز مورد سرمايه تا شود مي

 گارد بادي يك او. كند بازي را تئاتر اول نقش استعدادش بي و سر سبك دختر دوست كه است اين هم آن و دارد شرطي شود كننده
 ها صحنه در مستمري حضور گارد بادي كه آنجا از. باشد دخترش دوست مواظب تمرين هنگام در كه فرستد مي هم كلفت گردن

 استعداد پا و سر بي كلفت گردن اين كه شود مي گونه اين و. تئاتر هاي متن بازنويسي براي دادن ايده به كند مي شروع دارد
 بادي شخصيت روي كالً ماجرا طنز! جوان نويسنده خود از بهتر حتي دهد مي بروز خود از نويسي نمايشنامه زمينه در چشمگيري

  .شوند مي داستان شدن دار خنده عثبا باشند شده طراحي درست كه كاراكترهايي داد مي نشان كه بود مثالي اين و گردد مي گارد

  !باقیمانده درصد 98 بندی، زمان و....  -4

 را يكي پولت يا جونت بين كه گفت و داد بني به را آخر فرصت دزد كه وقتي. »بِني جك« داستان به بياندازيم نگاهي دوباره بياييد
 در مهم نكات از يكي. است كمدي در سكوت و بندي نزما اهميت براي مناسبي مثال اين. شد حاكم طوالني سكوت يك. كن انتخاب
 مي بوجود را شرايطي معموالً نامطمئن و تجربه بي هاي نويسنده. است متن در مناسب زمانبندي و سكوت گذاشتن كمدي نوشتن

 از يكي »سكوت. «هستند موفق نا هم مناسب واكنش آوردن بوجود در حتي اما باشد واكنش و العمل عكس نيازمند كه آورند
  .است زمانبندي طنزپرداز هنرهاي مهمترين از يكي من نظر به و است طنزپردازي هاي قسمت مهمترين

 و است گارد بادي شخصيت دارد عهده بر را فيلم طنز بار كه اصلي قسمت. بگيريد نظر در را »برادوي فراز بر ها گلوله« فيلم دوباره
 آن شناختيم مي فيلم اول همان از را گارد بادي شخصيت استعداد با وجهه ما اگر. ناسيمبش را او ما تا شده استفاده كه زماني ميزان

 تا شد باعث شديم آشنا گارد بادي باشخصيت كم كم فيلم طول در ما كه شكل اين در اما. رفت مي بين از كمدي و كرديم نمي باور را
 مي آن به طنزنويسان كه چيزي و است تكرار بندي، زمان ضوعمو ديگر جنبة.باشد جالب و باورپذير ما براي شخصيت اين آخر در

www.takbook.com



 

٧٨ 

 

 هاردي اليور مثال براي. سوم قسمت در شرايط دادن تغيير و بار سه چيزي يك تكرار يعني گانه سه قانون. »گانه سه قانون« گويند
Oliver Hardi به و هست شرايط بودن خطرناك همتوج او. رود مي راه يخ و برف از پوشيده رويي پياده روي بر كه كنيد تصور را 

 افتخار خودش به و اندازد مي غبغب به بادي و كشد مي راحتي نفس افتد نمي برايش اتفاقي وقتي اما. شود مي رد احتياط با و آرامي
 خيلي خودش هب ديگر دفعه اين. شود مي هم موفق و بيشتر نفس به اعتماد با دفعه اين و شود مي رد پياده روي از دوباره او. كند مي

  .خورد مي زمين به صورت با محكم دفعه اين كه شود مي رد آن روي از سوم بار براي و كند مي افتخار

 نمي بوجود اي خنده ها، سازي زمينه آن و ها تكرار آن از هيچكدام بدون خورد؟ مي زمين به شد مي رد كه اولي بار اگر شد مي چي
  .است همين »طنز در گانه سه قانون. «كنيد سازي زمينه اتفاق براي بايد نويسنده عنوان به شما. آمد

  ...کمکی های کارت قدرت -5

 من به قدرتمند روش يك كه داشتم »فريزل جيم« نام به خوب خيلي مربي يك بودم كاركرده به شروع تلويزيون در تازه من وقتي
 و ساده آن از استفاده كه است كمكي هاي كارت همان يا Step sheet آن و كنم مي استفاده آن از كنون تا زمان آن از كه داد ياد

  .است كننده كمك بسيار

 اتفاق مورد در و دهيد مي اختصاص تان فيلم از سكانس يا صحنه يك به را ها كارت از كدام هر و داريد مي بر كارت اي مجموعه شما
 موجود هاي شوخي مورد در جمله دو يكي اين. نويسيد مي بيشتر حتي يا و جمله دو يا يك بيفتد صحنه آن در است قرار كه هايي

 هم كنار را ها كارت اين تان، فيلمنامه هاي صحنه ترتيب به بعد. هاست شخصيت و داستان پيشبرد به مربوط بلكه نيست صحنه در
 و بندي زمان كه شويد نمطمئ توانيد مي شما ها شخصيت تغيير و فيلم حوادث ترتيب ديدن و ها كارت اين به نگاه با. چينيد مي

  .است گذاشته را خود تاثير و شده انجام نحو بهترين به شما پردازي شخصيت

  :کنید تمرکز داستان کردن دار خنده بر ها، شوخی تعداد کردن زیاد بجای -6

 داشته وجود اديزي هاي جوك فيلم يك در اگر كنند مي فكر نويسندگان كه است اين افتد مي اتفاق طنز در اغلب كه غلطي تصور
 خوب شوخي يك معتقدم و ام نوشته طنز و شوخي هزاران من. مخالفم كامالً فكر اين با من اما. شود مي تر دار خنده داستان باشد

 شخصيت اين رابطه و دار خنده هاي شخصيت از بلكه آيد نمي آن هاي شوخي از كمدي بخش لذت قسمت اما باشد عالي تواند مي
 اين. زنم مي مثال را »برادوي فراز بر ها گلوله« فيلم اينجا در باز.است دار خنده تنهايي به خود كه داستاني حتي اي و است هم با ها

 بفهميم اينكه براي.است بخش لذت بسيار هم آن نتيجه و شاخص شوخي يك حتي بدون است دار خنده داستاني وقعيت يك فيلم
 حذف بخش آن از را ها جك و ها شوخي كه است اين هم آن و دارد وجود خوبي تست نه يا هست دار خنده واقعاً طنز بخش يك

 درست را كارتان شما اينكه يعني نشد اينگونه اگر و بخنداند را ما بايد هم باز باشيم داشته كمدي موقعيت با داستاني واقعاً اگر. كنيم
 را خردل سس نقش ها شوخي كنيد، تصور گوشت خوراك يك را خود كمدي داستان شما اگر. كنيد شروع اول از بايد و نداديد انجام
  .را گوشت خود نه دارند

  :دارید نگه خاموش را آن و کنید خاموش را تان تلویزیون -7

 قابل و عجيب طرز به آنها هاي پروژه كه شدم متوجه و كردم صحبت دهند انجام خواهند مي كه كارهاي مورد در زيادي جوانان با من
 وقتي و كنند مي نگاه زياد سريال و فيلم و تلويزيون جوان و كار تازه هاي نويسنده. است تلويزيوني هاي برنامه شقم اي مشاهده
  .شود مي هم به شبيه ها نوشته همه نويسند مي فيلمنامه

 دارد سعي نه آلن يوود. آلن وودي مثل. كنيد خلق را خودتان به مختص كمدي بگيريد، تلويزيون از را خود هاي ايده اينكه جاي به
 گرفته نشات او خود ذات از او طنز. كند مي آناليز را خود شخصيت كارهايش در و است آلن وودي او. برنز جرج نه و باشد بني جك
 چرخدار صندلي روي را كارش و دارد مشكل گفتار در و است مغزي اختالالت دچار كه شناسم مي را التين كمدين يك من. است
 و دار خنده بسيار او. گيرد مي نشات كند مي نرم پنجه و دست آن با كه سختي زندگي از او طنزهاي از بسياري .دهد مي انجام

 اين در قدرت كه دارم باور موضوع اين به من.است كرده رشد و آمده بوجود او شخصي زندگي از كامالً او طنز چون است بفرد منحصر
 بد هميشه، نه. نكنيد نگاه تلويزيون كه كنم مي توصيه اينكار براي و باشيد راست ور درونتان پرداز طنز روحيه با شما كه است

 را ها كتاب. نكنيد برداشت تلويزيون از را خود هاي شوخي و طنزپردازي مدل اما است آنتن روي كارهايي چه ببينيد كه نيست
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 هاي كتاب و كنيد نگاه كاريكاتورها به. كنيد ررسيب را صامت كمدي هاي فيلم و ببينيد را ماركس برادران هاي فيلم بخوانيد،
 بهترين مره روز احمقانه و مضحك هاي اتفاق و واقعي مردم. كنيد نگاه اطرافيانتان و خودتان به همه از باالتر و بخوانيد را كودكان

  .هستند طنزپردازي براي منبع

  

  

  

  

        مستندمستندمستندمستند    سينمايسينمايسينمايسينماي    دردردردر    گوييگوييگوييگويي    داستانداستانداستانداستان

        
  ساختاری عناصر

 كه انگار ازمدتي بعد ولي باشند، داشته خوبي آغاز است ممكن. بودهاند پراكنده و بيمعني نظر به كه ديدهايم را اييمستنده همه ما
 پايان بعد ولي ميشود، پرداخته آن به و ميĤيد نظر به روشن بسيار فيلم موضوع ابتدا در. شدهاند شروع اول از دوباره و دوباره

 گذشته به سرعت به بعد ولي ميافتد، اتفاق حال زمان در ابتدا در داستان. ميگيرد بر در را تمتفاو كامالً موضوعي آن تكاندهنده
 چندان كار نهايي نتيجه به ما كه بودهاند ضعيف چنان موقعيتها و شخصيتها يا. گردد برنمي حال به دوباره وقت هيچ ديگر و رفته

  . نميدهيم اهميتي

 است ممكن داستان اين. است شده ساخته آن اساس بر داستان كه است زيربنايي تارساخ. هستند ساختاري مشكالت اغلب اينها
 ميكند مشخص كه است روايي و داستاني شيرازه اين. باشد شده بيان سينما پرده روي بر يا و كتاب در يا باشد، شده گفته شخصاً

 تفكيك هم از را اطالعات ميتوانيد مسير اين طول در رچطو و برسانيد، انتها به بايد كجا كنيد، شروع ميبايست كجا از را داستان
 براي تالش همينطور و بحثها و قالبها الگوها، فهميدن براي تالش چون. ميĤيد بوجود بيننده ذاتي انتظارات به پاسخ در ساختار. كنيد

 را آنها يا دهند ارتقا را انتظارات اين ميتوانند فيلمسازان. است ذاتي امري انسانها براي بعدي، اتفاقات حدس و خالي جاهاي پركردن
 فقدان عنوان به چيزي. دهد افزايش را آن بازده در سرمايهگذارياش و داستان در بيننده دخالت ميزان نتيجه در و كنند، مغلوب

 خوب چه ز،چي اين. ميكند وصل هم به را تصاوير اين چيزي كه كرد حس ميتوان هم تجربي فيلمهاي در حتي ندارد، وجود ساختار
  .است ساختار بد، چه

  پــالن

 از تصويري است ممكن. باشد ثابت يا كند حركت دوربين برداشت اين طول در است ممكن. است تصوير از "برداشت" يك پالن
 يا باشيم شاهد را) pan(راست و چپ به دوربين چرخش است ممكن). wide shot( باشد عريض تصويري يا) close-up( نزديك

 پالن تدوينگر بعداً. مييابد پايان آن كردن خاموش با و آغاز فيلمبردار دوربين كردن روشن با پالن يك اما). tilt( دوربين شدن خم
 جداگانه و خاص پالنهاي. ميدهد جديد پاياني و آغاز آن به و ميبخشد بهبود آن ميان از تصاوير بهترين انتخاب با را شده گرفته

 شخصيت، احساسات، حاالت، روز، زمان ،)point of view( ديد زاويه: كنند بيان را داستان روايي عاتاطال از اعظمي بخش ميتوانند
 در كه است چرخشي وارونگي،. باشد نيز) reversal( "وارونگي" شامل پالن يك است ممكن. داستان اصلي موضوع داستان، ريتم
 به. ميشود تعبير ديگر وضعيتي به وضعيت يك از داستان ارزشهاي در تغيير عنوان به گاهي كه ميدهد، رخ داستان روايت روند

 و بكر طبيعت پهنه در ما: كرد اشاره بهشت سرنوشت: يوسميت فيلم از برداشتي به ميتوان دارد وارونگي كه پالني براي مثال، عنوان
 اين. ميرسيم پرسروصدا توريستهاي از لومم تراموايي به كه جايي تا - ميكنيم دنبال بلند آبشاري طول در را دوربين نخورده دست

  . است تشخيص قابل شده آلوده به نخورده دست از انسان، به طبيعت از شلوغي، به انزوا از وارونگي
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   صــحنه

 يا باشيد داشته "دادگاه در صحنهاي" است ممكن. ميشود گرفته لوكيشن يك در كه است متوالي پالنهاي از گروهي صحنه
 كنش زيرمجموعه صحنه حال، اين با است، لوكيشن از كلي تصويري ارائه از بيشتر چيزي معمولي صحنه. "ايقق روي بر صحنهاي"

  . است داستان اصلي

 ميتوان را ساحل سمت به ها بچه سواري اتوبوس صحنه خانه، فاحشه متولد فيلم در. است شده تشكيل ضرب سري يك از صحنه
  :كرد تجزيه اينگونه

  .ميدهد نشان را آنها براي انتظارش و اتوبوس رسيدن از بچهها هيجان) خارجي سپس و ليداخ( پالن چندين ••••

 يك شدهاند؛ سوار همه. بگيرد عكس ميخواهد چون بنشيند، پنجره كنار تا ميگيرد اجازه كودكي كه ميبينيم اتوبوس، داخل در ••••
  .دارند همراه را دوربينهايشان بچهها همه كه ميشود مطمئن بريسكي بعد ديگر، سريع پالن

 پالن چندين ما اتوبوس، خارج و داخل از. ميبينيم را راننده ديد زاويه ميكند،ما حركت به شروع اتوبوس كه حالي در بوق، صداي با ••••
  .اتوبوس جلوي به رو حركت اتوبوس، از بيرون به ديدشان زاويه گرفتنشان، عكس ها، بچه كردن تماشا: بينيم مي

  )پالن چندين( ميكنند ترانه خواندن به شروع و هستند خوردن حال در ها بچه اتوبوس، داخل در ••••

  )ميشود ديده گوناگون ديد زواياي از( ميكند تغيير هم ترانه ميشود، وارد روستايي نواحي به اتوبوس كه حالي در ••••

 اينتركاتهاي ميشويم، وارد روستايي واحين به كه حالي در ،)مختلف پالنهاي( رفتهاند خواب به ها بچه از تن چند اتوبوس داخل در ••••
  .ميشود ديده سفر پالنهاي با زيادي

  .ميكنند نگاه اقيانوس به و ميكنند جمع را وسايلشان ها بچه است، كرده توقف اتوبوس ••••

. مييابد پايان "!كنين نگاه رو آب " عبارت با و ميشود شروع "!اومده اتوبوس! باشين زود" هيجانزده فرياد با صحنه ديگر، عبارت به
 اوج به وارونگي قسمت در اغلب و ميشوند پايان و ميانه آغاز، بخش سه شامل هم ها صحنه ها، پرده و سكانسها پالنها، مانند درست

 با وارونگي اينجا، در.داستان اصلي و كلي كنش در مهم است تغييري عطف نقطه. ميشود گفته عطف نقطه قسمت اين به كه ميرسند
 باز و روشن ساحلي به شلوغ و كثيف شهري از ها بچه اتوبوس به شدن سوار از بعد. ميخورد گره داستان اصلي وضوعاتم از برخي

  .ساحل از عكسبرداري و بردن لذت -ميكند ايجاد بعدي صحنه براي اي انگيزه وارونگي. ميرسند

 در داده رخ حوادث كه باشند واقف نكته اين به بايد لمفي سازندگان كه معني اين به باشد، كامل ميبايست صحنه رضايت، ايجاد براي
 از بايد من": ميگويد) اللي نوع هم( فرومك سوزان كارگردان. پالنها همينطور -شد خواهند فشرده و كوتاه تدوين اتاق در بعداً فيلم
 زياد خيلي( فيلمساز آشر استيون ".مكن پيدا راه صحنه به روشي به و باشم داشته صحنه براي پاياني نقطه ميبايست من بزنم، فيلم

 حقيقت آن خود از زيرمجموعهاي در حقيقتها كردن فشرده براي دائمي چالشي زندگي از گرفتن فيلم": ميگويد) سريع خيلي
   ".ميدهد نشان حدي تا آن ديدن بدون را صحنه باقي كه ديالوگهايي گويا، و موثر حركات گويا، و موثر لحظههاي... است

  سکانس

 از بخشي آن واقع در كه ميكنند بيان را حوادث از مداوم روايتي تاحدي هم با كه هاست صحنه و پالنها از مجموعهاي كانسس
 توجه. هستند پايان و ميانه آغاز، بخشهاي داراي هم سكانسها. كتاب يك فصلهاي مانند چيزي. شماست اصلي و بزرگتر داستان
 رابرت داستانگويي، متخصص. است صحنه و پالن در عطف نقطه از مهمتر و بزرگتر موالًمع سكانس يك عطف نقطه كه باشيد داشته

 سكانس هر است، كوچك بسيار معموالً كه است وارونگي يا عطف نقطه يك داراي صحنه هر ايدهĤل، صورت به ميگويد كي، مك
  . است ترمهم و بزرگتر دو اين از صحنه يك عطف نقطه اما است، متوسط كه دارد عطفي نقطه

 چندين شايد كه است اين در صحنهها با تفاوتشان. كرد تعريف دارند، داستان كلي روايت در كه نقشي اساس بر ميتوان را سكانسها
 از عجله با فرانكي كه ميشود آغاز جايي از سكانس ميرود، دبيرستان جشن به فرانكي فيلم در مثال، براي. بگيرند بر در را لوكيشن
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 دستشويي در گريهاش نامزدش، با رقصيدن سپس سفيد، و بلند لباسي در ظاهرشدنش با ميĤيد، خانه به فروشگاه در كارش محل
  . مييابد ادامه مادر، آغوش در خود انداختن و خانه به رسيدن با آخر در و نامزدش با رابطه خوردن برهم بخاطر

 درباره شما فيلم اگر مثال، براي. ميكنيد تعريف شما كه دباش داستاني بهبود و پيشرفت باعث كلي سكانس كه است مهم خيلي
 رفتنش به مربوط سكانسي داشتن به نيازي شايد است، دانشگاه خرج براي الزم پول آوردن بدست براي فرانكي مداوم كار و تالش

 فرانكي يا ميگذراند را يكارآموز دوره فرانكي مانند سكانسهايي به شما مورد اين در. باشيد نداشته دبيرستان رقص مجلس به
 و كرد شروع فرانكي براي خصوصي معلم استخدام صحنه با ميتوان را دومي.(داريد احتياج بيشتر ميگذراند دوباره را SAT امتحان

 كردن باز و امتحان اتاق به او ورود صحنه امتحان، براي شدن آماده براي هفتهاي آخر و شبانه هاي مطالعه صحنه با آن مونتاژ با بعد
 كار كردن فراموش براي براي سرگرمي يك تنها ميرود، دبيرستان جشن به فرانكي اگر.) داد ادامه نگراني با امتحان نتيجه نامه

  .ندارد را ساختن و گذاشتن وقت ارزش زياد احتمال به پس است، - شما داستان و - اصليش

 در روزي" را آن ميتوان كه بزرگتر، سكانسي در سواري اتوبوس هصحن چطور كه ديد ميتوان. خانه فاحشه متولد فيلم به برميگرديم
 طول در و ميشود، شروع اتوبوس رسيدن از دخترها اعالن از قبل خارجي پالن دو با سكانس. ميگيرد جاي خوبي به ناميد، "ساحل

 گرفتن عكس و شنها در زدن كفل و چرخ امواج، با بازي اقيانوس، كشف و ديدن ساحل، به رسيدن تا بچهها سواري اتوبوس زمان
 مقصد به اتوبوس. هستند رقص مشغول و كلكته به برگشتن حال در كه اتوبوس، در آنها و است، تاريك هوا بعد و. مييابد ادامه

 اين تمام. (ميرسند خود خانههاي به باريك مسيري از و ميكنند حركت خيابان باالي سمت به كه ميبينيم را بچهها ما و ميرسد
 زمان در شدنشان ناپديد تا - فيلم حركت اولين از شده گرفته زمان(-  شده آغاز 36:48 زمان در آنها تدريجي ظاهرشدن از سسكان

  .)ميباشد 43:53

 فعاليت گروه در هم بچهها اين كه ميدهد نشان اينكه اول. دارند مهمي نقش كلي داستان در كه ميرسد هدف چندين به سكانس اين
 بالفاصله صحنه اين در موجود لذت عالوه، به. ميكند معرفي بيننده به روحيه با و زنده خاص، افرادي عنوان به را آنها هم و ميكنند

 به او و ميگيرد قرار) مادربزرگش يا( مادر شتم و ضرب مورد بچهها يكي آن در كه صحنهاي ميگيرد، قرار بعدي صحنه با تضاد در
 را بريسكي صداي و ميبينيم ماشيني در را بچهها از گروهي آن، از بعد صحنهاي در. ميزند ركيك حرفهاي همسايهها و پسربچه

 اين و بكنم كاري نميتونم كه! ميترسم همين از من ميدونيد. نيستم هم معلم حتي من نيستم، اجتماعي مددكار يه من ":ميشنويم
 با "!هستن نابودي به محكوم اونها كمك، بدون ولي .نخوره دردتون به ديگه هم تحصيالت حتي اين كه كنن كاري اونها ميشه باعث
  . شود موفق كارش در شده نحوي هر اوبه كه ميخواهيم هرچيز از بيشتر ما ناخوشايند، روزي از فرار از كوتاه صحنهاي در آنها ديدن

  

  مستند فیلم مناسب در ایده یافتن

 موضوع يافتن از پس. بسازيد آمريكا در اسالم يا شهرتان در انيرستور مورد در فيلمي كه هستيد اين فكر در شما مثالً كنيم فرض
 طور به شما كه شده باعث و كرده جذبتان كه هست موضوع اين در چيزي چه كنيد سوال خودتان از كه است آن قدم اولين فيلم،
 خود احتماالً. است مهم بسيار موضوع به نسبت تان حسي العمل عكس تان، فيلم اوليه مخاطب بعنوان كنيد؟ فكر آن مورد در جدي
 ضرائب و ماليات افزايش كه است اين كرده جلب را شما نظر كه چيزي بلكه نيست ويژه و مهم چندان شهرتان در ها رستوران وجود

 پاساژ ساخت دنبال به كه هايي بفروش و بساز پيشنهاد شهر، قديمي هاي رستوران از يكي صاحب تا شده باعث مشتريان كاهش و
 آموز دانش دو بينيد مي اينكه تا بوديد نكرده فكر امريكا در اسالم وجهه به زياد شما اينكه يا. بپذيرد را هستند او رستوران محل در
 مي متوجه موقع آن و كنند مشاركت مدرسه جمعي برنامه يك در دارند سعي اند آمده سودان و عراق از تازه كه پسرتان مدرسه در

  .بينيد مي آنها ديد از را – ها دبيرستان فرهنگ – مريكاآ فرهنگ داريد كه شويد

 روزنامه در كه اي واقعه يا مره روز وقايع. دارند را مستند فيلم سرايي داستان قابليت كه اند كرده احاطه را ما زيادي موضوعات
 داستان خودشان خانواده در فيلمسازان برخي. كنند مي ايجاد شما ذهن در را هايي ايده معمولتان، غير هاي محلي هم يا ايد خوانده

 وظيفه دختر اعترافات« فيلم »هافمن دبورا. «ساخت پدرش مورد در را »ندارد ربطي كسي به« فيلم »برلينر الن. «كنند مي پيدا را ها
 اي منصفانه هنگا است الزم هم هستيد نزديك خيلي فيلم موضوع به وقتي حتي. ساخت آلزايمر با مادرش مبارزه درباره را »شناس
  .خير يا ببيند بخواهد تماشاچي كه شود مي فيلمي به تبديل آيا ببينيد تا باشيد داشته
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 حوادث صفحه در كه خبري مثل – شده چاپ منبع يك از را مستند هاي فيلم وقتي كه باشيد داشته توجه مهم نكته اين به بايد
 از خوب فيلم بعنوان و پرده بر اما باشد توجه جالب و خوب خبر بعنوان و كاغذ در است ممكن كنيد مي اقتباس – ايد خوانده روزنامه

  .درنيايد آب

  تولید حین در »داستان یافتن«

 ريزي برنامه هيچ بدون و الساعه خلق رسد مي نظر به كه است اين مستند فيلمسازي مورد در رايج غلط تصورات بزرگترين از يكي
 اتاق در حتي يا توليد طي در را خود كه بگويند داستاني از سازان فيلم بشنويم كه است معمول نسبتاً واقع در. افتد مي اتفاق قبلي

 بدون فيلمساز كه نيست اين باتجربه فيلمسازان براي معنايش اما باشد، درست است ممكن اين كه چند هر. است كرده ظاهر تدوين
 در را آن ساختار بيشتر احتمال به يا داستان تمركز او بلكه. آورده بدست را هايي داده يا اطالعات داستاني، هيچ داشتن ذهن در

 اتاق در عموماً كه »وِريته سينما« گونه هاي فيلم حتي. است داده تغيير گرفته كه تصاويري مبناي بر توليد از پس و توليد حين
 دانيد نمي شما كه است درست. شود مي شروع آن آهسته آهسته رشد و كلي داستان يك با عموماً نيز گيرند مي شكل تدوين

 توانيد مي قطعاً اما آمد، خواهد پيش چه و كشاند مي كجا به را شما دارد جريان فيلمبرداري جريان در كه اي »واقعي زندگي«
 زانسو« نه؟ يا دارد خود در داستانگويي براي را الزم ظرفيت سوژه اين آيا كه كنيد تعيين و كنيد بيني پيش را نتايج محدوده
 كه برسد اطمينان به تا كرد تحقيقات بردن پيش صرف زمان ها ماه بود، ميسلز فيلمسازي شركت اصلي فيلمساز وقتي »فرومكي

  .كند كاو و كند »اللي خويش و قوم« فيلم در را فقر مشكالت و مسائل تواند مي آنها طريق از و دارد درستي داستان و ها شخصيت

 شدند خبر با »فرانكو وينسنت« و »دالجين كيل. «شود مي گشترده ريزي برنامه مانع كه آيد مي شپي هايي فرصت هم گاهي البته
 از پس و رسند مي هم به دوباره دارند بود كرده رها كشور اين در ويتنام جنگ درميانه را او كه اش واقعي مادر و »باب هايدي« كه

 ما: «گويد مي دالجين نه؟ يا كنند سفر ويتنام به خواهند مي آيا بگيرند تصميم كه داشتند فرصت روز چند تنها موضوع اين فهميدن
 شادي گشت، برنخواهيم كه چيزي تنها با كه نداشتيم تصوري هيچ و رويم مي شاد ديدار تجديد يك به داريم كه داشتيم باور واقعا
 مستند فيلم يك براي خوبي عناصر اينها و كرد هيجان و شور و دار جريحه احساسات بروز احتمال درگير را ما بعدي وقايع. است

 مي پيش آن با و داريم كلي تصوير يك. بيفتد اتفاق است قرار چيزي چه دانيم نمي كه رويم مي فيلمي سوي به همچنين. هستند
 وطنش به حاال و بوده شده پذيرفته خواندگي فرزند به كه داشتند كسي از سرراست و پايه روايت يك حداقل فيلمسازان اين.» رويم

 فيلمي شايد: «گويد مي دالجين خير؟ يا كرد مستند فيلم يك به تبديل توان مي را اين آيا كه فهميد شد نمي هنوز اما. گردد بازمي
 افتد؟ مي اتفاقي چه كنيد، مي فراموش را زادگاهتان و اصلي وطن هويت وقتي كه باشد سوال اين به پاسخ بدنبال كه بيايد بوجود
 او با كرديم مي تصور ما و بود شده بزرگ تنسي جنوب در شده پذيرفته خواندگي فرزند به كه ويتنامي كودك يك عنوانب هايدي

. رفتيم فقط. نداشتيم فضا از تصوري هيچ واقعاً اما. كند مي پيدا را هايش ريشه نحوي به دوباره او كه ديد خواهيم و گشت برخواهيم
 ويتنام در.» رود مي ديگري سوي و سمت به كرديم مي بيني پيش آنچه كه شد روشن ديمرسي آنجا به اينكه محض به البته

  .كردند روايت را آن »دانانگ از دختري« فيلم در كه ديدند پيچيده داستاني در غرق را خود فيلمسازان

 بهزيستي، ابتدايي، آموزش بيمارستان،( آمريكا نهادهاي مورد در مستند فيلم ساخت بخاطر شهرتش كه »وايزمن فردريك«
 هفته افتد، مي راه سرعت به گيرد، مي را فيلمي ساخت اجازه وقتي كه بود گفته اي مصاحبه در است) خانگي خشونت و مهمانخانه

 شكل و سر فيلم به و كند مي پيدا را هايش ديدگاه و موضوعات تدوين، ماهة چند دوران در بعد و كند مي فيلمبرداري صرف را ها
 زمان در آيا كه سوال اين به پاسخ در وايزمن. دارد وجود وايزمن كارهاي در ذاتي ساختاز يك كه باشيد داشته توجه اما. دهد مي

. بسازم فيلم يك كنم مي تالش دارم: بود اين فكرم اولين: «گويد مي است؟ گشته مي درام بدنبال »مهمانخانه« فيلم فيلمبرداري
 كه گردم نمي اين بدنبال لزوماً البته گردم، مي درام دنبال دارم بله، پس...  باشد داشته ماتيكدرا هاي سكانس و ساختار بايد فيلم
 هم مهم نكته اين به است خوب.» دارد وجود زيادي هاي درام هم عادي هاي تجربه در. كنند شليك هم به يا بزنند را همديگر ها آدم

  .كند مي طلب را »تدوين طوالني دوران« و »زياد بسيار ايه راش گرفتن« وايزمن، فيلمبرداري سبك كه كنيم توجه

  شانسی خوش

 مي قرار راهشان سر كه هايي موقعيت و ها شخصيت توسط بعد و كنند شروع را اي پروژه فيلمسازان كه نيست معمول غير خيلي
 هاي بخش در »آرونسن جاش. «ندكرد مي بيني پيش كه باشد چيزي از تر قوي هم و متفاوت هم كه برسند ديگري پروژه به گيرند
 هاي ديدگاه تجربياتشان كه بگيرد فيلم ناشنوا فرد پنج از داشته قصد ابتدا كه گويد مي »هياهو و خشم« فيلم دي وي دي اضافي
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 يكي و شنوا يكي – برادر دو آن در كه كرد پيدا را آرتينان خانوادة تحقيقاتش در اما. داده مي نشان را ناشنوايي مورد در مختلفي
 همسرانشان و ها آن خانواده بر حاكم اختالف بررسي براي فرصتي ايجاد باعث موضوع اين. داشت ناشنوا بچه يك كدام هر – ناشنوا

 عنوان به كه ساخته مي كساني باره در فيلمي داشته »جريكي اندرو« ديگر مثالي در. شد ناشنوا كودكان كردن بزرگ نحوة مورد در
 كه شد اي خانواده ماجراي متوجه فيلمش هاي شخصيت از يكي طريق از حين اين در و شوند مي حاضر ها بچه تولد جشن در دلقك
  .كرد روايت »فرايدمن خانواده دستگيري« مستند فيلم در را ماجرا اين نهايت، در و بودند ويرانگر آزاري كودك مورد يك درگير

 گرفتن درنظر با ابتدا نبايد كه نيست معنا اين به دارد، زيادي احتمال دادنش رخ حتي يا است پذير امكان چيزي چنين اينكه دانستن
 تان داستان اساس حداقل دانستن. بگرديد توانيد مي كه داستاني بهترين دنبال به كنيد مي دركش زمان آن در كه نحوي به سوژه

 نياز فيلم ساخت براي – لوكيشن ساختار و خصيتش از اعم - چيزهايي چه به كه كنيد بيني پيش كم دست كه كند مي كمك شما به
 محكم و قرص برنامه يك با« خواست مي ها آن از كاليفرنيا، بركلي دانشگاه در شده مطرح تازه سازان فيلم با كار در الس جان. داريد
  .برنگردند خالي ستد هم باز رفت، پيش بد چيز همه فيلمبرداري موقع اگر حتي تا بيفتند راه به »نشيني عقب وضعيت براي

  رسیده شما ذهن به که ای ایده ارزیابی

 قصد بخش اين در. كرديم بحث ممكن هاي احتمال و مستند فيلم ايده كردن پيدا چگونگي مورد در يادداشت اين قبلي قسمت در
 خوب مستند يك ساخت براي كنيد مي تصور اوليه برخورد در و رسيده شما ذهن به كه اي ايده ارزيابي چگونگي مورد در دارم

  :كنيد ارزيابي آنرا زير كاربردي مالحظات با مناسب ايده يافتن از پس بايد شما حقيقت در. كنيم صحبت است مناسب

  :پذيري امكان و دسترسي

 دنياها اين به توانيد مي شما اصوالً و كند مي باز جالب يا جديد دنيايي سوي به دري شما فيلم آيا ببينيد بايد شما اول قدم در
  .بسكتبال آينده هاي ستاره زندگي يا باشد آمريكا در كوبايي مهاجران دنياي چه كنيد؟ پيدا دسترسي

 اگر. شود مي مواجه استقبال با معموالً برد مي خودش هاي تجربه از فراتر هايي تجربه درون را مخاطب كه فيلمي بدانيد بايد
 عدم گاهي البته. شود مي منجر كارتان مضاعف جذابيت به موضوع اين باشد خاصي شخصيت يا موقعيت به اي ويژه دسترسي
 موتورز جنرال عامل مدير اسميت، راجر دنبال به »من و راجر« در كه مور مايكل مثل. شود داستان از بخشي تواند مي هم دسترسي

 »جرج با سفر« در پلوسي، الكساندر. برد مي باال را توجه جلب ميزان مشهور هاي چهره به انحصاري دسترسي موارد بعضي در.است
 استثنايي را شده حاصل فيلم آنچه هم ديگر موارد در. كند دنبال اش جمهوري رياست كمپين زمان در را بوش جورج داشت اجازه

  .آورد مي بدست ساله چند دوره يك در فيمساز كه است نزديكي دسترسي فرد،بلكه شهرت نه سازد مي

 مي آيا. خير يا است عملي داريد احتياج توليد براي كه چيزي آيا شويد مطمئن است الزم دهيد، مي رشد را هايتان ايده كه حالي در
 آيا دهد؟ مي مصاحبه وقت شما به پوليتزر جايزه نويسنده آيا برويد؟ ذرات دهنده شتاب دستگاه داخل فيلمبرداري براي توانيد
 فيلم يك روي پيش ها سال من كنيد؟ دنبال كلمات كردن هجي مسابقه حين در را دبستان سوم كالس آموز دانش يك داريد اجازه

 تصوير به براي »فرانس دو تور« مسابقات در كننده شركت سواران دوچرخه از خواستيم مي آن براي كه كردم مي كار علمي مستند
 انحصاري پوشش و مسابقات به ترسيدس به بستگي فيلم از توجهي قابل بخش موفقيت. بگيريم فيلم انرژي و ماده بقاي كشيدن

  .گشتيم مي ديگري نمايش نحوه دنبال به بايست مي كنيم، هماهنگ را ها اين توانستيم نمي اگر. داشت آن از اس بي سي كانال

 وانندت مي كه است افرادي با اعتماد ايجاد و كردن برقرار ارتباط معناي به دسترسي آوردن دست به اغلب اضافه، نكته يك عنوان به
 حرفه رابطه يك اين اما شوند، مي صميمي خيلي هايشان سوژه با اغلب سازان فيلم چند هر. كنند فراهم برايتان را دسترسي زمينه

 افراد براي وقتي تا. باشيد صادق پروژه آغاز از و خودتان مورد در پس. بگذاريد احترام اعتماد اين به كه است مهم خيلي. است اي
 حرف به را ها آن توانيد مي عموماً هستيد، قائل احترام ديدگاهشان براي و شد خواهد شنيده منصفانه شان فحر كه كنيد مشخص
 برومفيلد نيك مثل سازاني فيلم. دارد وجود استثنائي هم باز البته. (نيستيد موافق شان مواضع با شما بدانند اگر حتي. بياوريد

 با عمداً است ممكن آنها. بياورند فشار دسترسي مرزهاي به شان سبك از جزئي نوانع به است ممكن مور مايكل و »كورتني و كرت«
  .)كنند عصبي را هايشان سوژه تا برسند راه از فيلمبرداري حال در دوربين يك

  :بودجه تامين قابليت
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 خواهيد مي كه داستاني تا سازيد تامين را الزم بودجه توانيد مي كنيد فكر كه است بينانه واقع آيا ريزي، برنامه و بودجه مورد در
 دهد، قرار اختيارتان در ارزان نسبتاً دوربين يك بتواند ديجيتال تكنولوژي اگر حتي كنيد؟ روايت خواهيد مي كه نحوي به را بگوييد

. شود تمام گران نبرايتا خيلي تواند مي تكنيكي لحاظ از اكران يا پخش براي آن كردن آماده و تان فيلم تدوين و فيلمبرداري هم باز
 گويم نمي ايد؟ نگرفته هدف را باال حد از بيش جايي آيا. دارند مشكل كردن جمع پول براي هم مشهور سازان فيلم حتي روزها اين

 مثل – اضافه هزينه اين و است بقيه از تر هزينه پر مستند، هاي فيلم بعضي تهيه كه بدانيد. باشيد بين واقع فقط. كنيد فكر كوچك
 عقب دالر هزاران را شما تواند مي – تان عالقه مورد آلبوم از كوتاه موزيك قطعه يك يا خاص آرشيوي فيلم يك از ستفادها حق

  .بياندازد

  :كنجكاوي و اشتياق

 و درماندگي دلزدگي، دلسردي، مقابل در شما اسلحه بهترين تواند مي اشتياق و شور دارد؟ عميق معنايي برايتان تان سوژه آيا
 موافق شما با كه كرد مجبور بايد را دنيا همه و شماست با حق كه نيست اين به چرا و چون بي اعتقاد اشتياق،. باشد گميسردر
 شما كه است چيزي ها، اين از تر مهم شايد و است مربوط و معنا پر جذاب، بسيار ايده اين كه فكر اين به است تعهدي بلك. باشند

  .كنيد آن درباره تحقيق صرف را آتي هاي سال يا ها ماه باشيد داشته انتظار توانيد مي

 به كمك براي سازان فيلم كه هنگامي خواهند مي گذاران سرمايه و مشهور تدوينگرهاي كه است عنصري اشتياق همچنين
 است، برگن در نروژ فيلم كميته ارشد مشاور حاضر حال در كه فيلمساز نيكاليسن اتو هانس. ببينند ها آن در روند، مي سراغشان

 بودجه تامين براي معيارش اولين مورد در او. كرد مي بررسي fkn طرف از را مستند و كوتاه هاي فيلم برايس پيشنهادي هاي طرح
 مي نيكواليسن »گويي؟ مي برايم را داستان اين االن چرا كه كنم مي شروع فيلمساز از سوال اين با هميشه. اشتياق: «گويد مي فيلم
  .برساند هم را موضوع با او ارتباط بلكه فيلمساز، مهارت تنها نه بايد پيشنهادي طرح گويد

  :مخاطب

 بيرون از گرفتن كمك بدون كه ها آن چه و ها مستقل چه مستند، هاي فيلم از خيلي داريد؟ نظر در مخاطب عنون به را كسي چه
 به تنها ايد كرده مي فكر كه فيلمي دارد احتمال يشههم. اند شده ساخته ذهن در مخاطبي داشتن نظر در با اند، شده ساخته

 داشته اين از اي ايده بايد كلي حالت در اما. كند پيدا اي گسترده موفقيت برسد، خودتان به نزديك جغرافيايي منطقه مخاطبان
  ... و تحصيالت سطح جغرافيايي، منطقه سن، كنيد؟ پيدا دست خواهد مي كساني چه به كه باشيد

 مخاطبان به رويكردتان مثال عنوان به كه است اين فقط. كنيد تالش بيشتر تماشاگر آوردن بدست براي نبايد كه نيست ينا معنايش
 آمريكا، در دولتي تلويزيون به تنها نه داريد اميد اينكه يا. بود خواهد متفاوت جئوگرافي نشنال شبكه مخاطبان با احتماالً وي تي ام

  .كنيد پيدا راه نيز آلمان و انگلستان در بلكه

 گاهي. كنند مي شروع را كارشان سرمايه، تامين حتي يا تماشاگر درباره نگراني هيچ بدون ابتدا سازان فيلم از خيلي ديگر طرف از
 در سوژه است ممكن. رفت خواهد دست از موقعيتي نگيرد، صورت اقدامي اگر. كرد آغاز را كار سريع كه كند مي ايجاب شرايط
 فيلم جذابيت براي بهتري شرايط و گشت اسپانسر دنبال به اوليه مراحل در بتواند كه باشد آن از تر شخصي يا تر مبهم ارك ابتداي
 شان فيلم عرضه از پيش سازان فيلم موارد، بعضي در. باشد داشته وجود دادن نشان براي تصويري كه شود ايجاد زماني است ممكن

 براي تدريج به ترتيب اين به و كنند مي تمام تقريباً را آن اي، جشنواره هاي رقابت يا يزيونتلو در نمايش جهت شدن سنجيده براي
 الزم منابع و شود ساخته بايد كه دارد وجود تان ذهن در داستاني اگر. آورند مي دست به را تكميل براي الزم سرمايه و مخاطب فيلم

 در كه باشد تان حواس اما. دهد نمي ديگر هاي مسير كه دهد مي اي آزادي شما به مسير اين بسازيدش، و ببريدش پيش كه داريد را
 ايده حالت در – و دارد شان نگه دهد، قرار تاثيرشان تحت كه برسيد مردم به موضوعي و داستان طريق از خواهيد مي هنوز نهايت،

  .بماند ها آن با باشد شده روشن سينما سالن هاي چراغ آنكه از بعد ها مدت – آل

  :بودن مربوط

 به شما است ممكن. باشد سخت تواند مي اين بدهند؟ اهميت كنيد مجبورشان توانيد مي يا داد خواهد اهميت شما فيلم به كسي آيا
 را ارزشش كه كنيد پيدا گيرايي داستان توانيد مي واقعا آيا اما. باشيد عالقمند غذا در قارچ از استفاده يا چهاردهم قرن در چين هر
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 به كرد وادار را مردم شود مي بنشينند؟ هم آن تماشاي به بلكه بگذارند، سرمايه آن ساخت براي تنها نه ديگران كه باشد داشته
 بيشتري با واضحاتش، از رفتن فراتر با است ممكن داستان يك.دارد درست رويكرد به احتياج اغلب اما بدهند، اهميت چيزها انواع

 كم كم و كرد شروع ها نام درباره مستندي عنوان به را »صدا ترين شيرين« فيلم برلينز آلن.كند پيدا مخاطبان از تري وسيع دامنه به
. است مشترك جهان سراسر در ديگر شخص جين دو يك با فهميد او كه اسمي. شد تبديل خودش نام مورد در مستندي به فيلمش

. شد – بيروني هم و دروني هم – خود به نسبت درك و هويت درباره ورآ تعمق و دارد خنده اي مقاله به تبديل برلينر دستان در فيلم
  .دارد برلينر آلن نام به هايي آدم از فراتر اي جاذبه كه شد فيلمي

  :بودن موقع به

 كه باشند كرده ريزي برنامه تلويزيون مديران شايد. است بودن موقع به ها، آن ترين مهم نه البته بودن، مربوط هاي جنبه از يكي
 و عمومي توجه از كه چيزي هر... مهم هاي فيلم اكران حتي يا و سالگردها مهم، رويدادهاي با شود همزمان مستند هاي فيلم نمايش

 كنند جانبداري مخاطب منافع از كه دليل اين به موضوعي در توانند مي سازان فيلم ديگر، موارد در. كند مي برداري بهره مطبوعاتي
 حقيقت. دارد حال زمان به خاصي ارتباط كه است گذشته از داستاني يا كند مي تشريح را تلويزيون يا اخبار در جاري موضوعات كه

 است ممكن كنيد، تمام را فيلم وقتي تا زير. برويد دنبالش كه نيست دليلي بودن روز به اما. است روز موضوعي سوژه كه است اين
 ماه، چند جاي به فيلم عمر دوره كه معنا اين به- »بودن تازه هميشه« خصوصيت واقع در. باشد گذشته ديگر موضوع اين به توجه
 جمهوري رياست انتخابات روند يا ها فيل رفتار درباره فيلمي. باشد آن كردن جذاب براي خوبي نكته تواند مي – باشد سال چند

 انتخابات مسايل يا زيست محيط براي ليغاتيتب فعاليت سلسله يك كه فيلمي كه حالي در. باشد تازه هميشه تواند مي آمريكا
  .بود نخواهد طور اين احتماالً كاود، مي را 2004 سال جمهوري رياست

  :بودن تصويري

 امروزي داستان يك داريد آيا كه است مهمي سوال اين كرد؟ اش تصويري شود مي آيا نيست، اگر و است؟ تصويري شما داستان آيا
 اختراع از پيس كه شويد مي كشيده تاريخي داستان سمت به يا است زياد بوروكراسي و وژيتكنول شامل كه كنيد مي تعريف

 الزم. دارد فيلمساز جانب از بيشتر احتياط به نياز ندارد، دسترسي قابل و مشهود تصوير كه فيلمي سوژه. است سينما يا عكاسي
 شامل يا بگذرد عالي لوكيشن يك در مثال. كنيد ريزي نامهبر فيلم در داستان گفتن براي چگونه كه كنيد بيني پيش دقيقاً است

  .باشد داشته مشخصي داستاني خط اينكه بدون شود، ميكروسكوپي پيشرفته عكاسي

 هاي سوژه بر كردن توجه طريق از طبيعت دنياي دربار داستان گفتن وحش، حيات و طبيعت سازي برنامه در ها گرايش از يكي
 مثالً. فرستاد اكتشافي سفر به را مشهور هاي آدم اس، بي پي شبكه وحشي طبيعت دامان در مجموعه كه زماني مثل. است انساني
  .كرد سفر هند به بود، ديده آنرا تر پيش سال هفت كه نابينا تقريباً فيلم ماد يك جستجوي در هنرپيشه، هانِ گولدي

 نشان »ها پنگوئن رژه« پرفروشش فيلم با ژاكه لوك كه طور همان دهند، مي قرار خود توجه مركز در را حيوانات كارگردانان از برخي
 كه فشارهايي و طبيعت ستيز با كه هستند امپراطور هاي پنگوئن دارد بقا و شكست عشق، از قوي داستاني كه فيلم اين قهرمان. داد
  .شوند مي رو در رو راند مي جلو به جنوبگان رحم بي و بد هواي در را آنها

  :البـــق

 كه است چيزي حالت، ترين ساده در قالب، دارد؟ قالب داستان آيا كه است اين داستان ارزيابي در پرسش براي ديگر سوال يك
 فاش را هايش شخصيت و داستان عصاره كه است اطالعاتي مقدار همان اين. است كرده جلب موضوع به را تان توجه همه از پيش

 خواهد مي كه است كوچكي دختر داستان »هياهو و خشم« مثالً. است شدن آشكار آستانه در كه است درامي خالصه و كند مي
 جراحي عمل اين اينكه حتي نيست داستان قالب دهد انجام را عمل اين خواهد م او اينكه. كند عمل بهتر شنواي براي را گوشش

 اغلب انتظار خالف بر كه است اين داستان قالب. شود نمي محسوب داستان قالب هم است پزشكي تكنولوژي بزرگ شاهكار يك
 مي دلشان مردم كه است داستان قسمت اين. دهد انجام را عمل اين او بخواهند كه نيستند مطمئن دخترك مادر و پدر ها، تماشاگر

  .بدانند بيشتر اش درباره خواهد

  داستان پرورش
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 آن بيان چگونه براي طرحي و كنيد داستان اصالح به وعشر بايد دارد، كردن دنبال ارزش تان ايده كه رسيديد نتيجه اين به وقتي
 مراحل آخرين تا رسد مي شما ذهن به ايده كه زماني از داستان يافتن روند و ندارد وجود راه يك تنها كار اين انجام براي. بريزيد

 يا فيلمنامه و موضوع كلي، طرح شكل ندچ كه دارد احتمال بندي، زمان و بودجه پروژه، نياز به بسته عموماً. دارد ادامه توليد از پس
 يا »فيلمبرداري نسخه« عنوان به كه كنند مي درست چيزي سازان فيلم از خيلي. بنويسيد آنها همه يا يكي از نويس پيش چندين

 كمي تعداد .شود استفاده قابل رو پيش در كار كلي طرح بعنوان برداري فيلم از قبل تا كه شود مي شناخته »فيلمبرداري فيلمنامه«
 هاي فيلم مثل شده گرفته مشخص فيلمنامه يك اساس بر كه دارند هايي راش و هستند آماده و شده فكر كامال قبل از ها پروژه از

  . ندارند اي شده نوشته پيش از فيلمنامه هيچ اصال كه هستند هم هايي فيلم مقابل در. بازسازي – مستند

  بود؟ نخواهد دار جهت نمايشتان نحوه آيا انيد،بد كامل طور به قبل از را داستان اگر

 و بگوييد خواهيد مي چيزي چه بدانيد دقيقاً كه نيست معنا اين به پروژه، يك ابتداي در آن از مقداري حداقل يا داستان دانستن
 حداقل و كنيد سوار رويش بر را موضوع بتوانيد كه است روايي بندي استخوان يك داشتن معناي به صرفاً. بگوييد را آن چگونه

 و بپرورانيد كنيد، تحقيق است الزم بعد به اينجا از. باشيد داشته كنيد اش بررسي خواهيد مي كه موضوعي دربارة ايده مقداري
 ابتداي در است ممكن كه اندازه همان به. دهيد گوش منصفانه مخالفت به. كنيد فيلمبرداري باز ذهني و ها سوال با را تان داستان

 ببينيد دعوا مقابل طرف با همسو را خودتان است ممكن كوتاهي مدت از بعد كنيد، همدردي احساس دعوا از طرف يك با تان پروژه
  .باشد طرف دو هر نفع به كه كنيد پيدا سومي حل راه اينكه يا

 يك اين. كنيد بررسي را »رهمينگ سالي« نام به برده يك با اش رابطه و »جفرسون تامس« داستان ايد گرفته تصميم شما كنيد فرض
 گرفته را تان تصميم پروژه ابتداي از اگر. رفت سراغش به حال و گذشته مختلف، هاي ديدگاه از توان مي كه است پيچيده داستان

. دنسازي را فيلم اين باشيد بهتر شايد قرباني، يك را همينگز و دهيد نشان گر استفاده سوء يك عنوان به را جفرسون فقط كه باشيد
 اين از كه فيلمي. دارد تفاوت داستان يك اصل كاويدن با كنيد، بيان را اي نكته يا بزنيد را چيزي ريشه تا باشيد برداشته تبر كه اين
 را چيز همه شما اگر عالوه به. آموزنده نه و است جذاب نه كه شود مي طرفه يك خواني رجز يك قطع طور به تقريباً هم آيد برمي كار

 فيلمساز عنوان به چيز هيچ اگر و است پاداش بي معموالً و سخت و طوالني راه يك اين بسازيد؟ را فيلم چرا دانيد، مي پيش از
  كنيد؟ صرفش انرژي چرا – كشيدن چالش به و شدن متحير شدن، غافلگير يافتن، يادگيري، براي چيز هيچ – ندارد برايتان

 قانون اين يا شد مي ريخته اينجا نبايد شيميايي مواد اينكه مثالً( شوند مي ختم عموضو يا ايده يك از جانبداري به كه هايي فيلم
 يا موكد يا هتاك بخواهيد كه قدر هر توانند مي) هستند شدن شكسته حال در ها قانون يا و كند مي استفاده زيادي فشار از اجرايي

  .داشت خواهد بيشتري مخاطب فيلم دهيد، ارائه را موردتان تر موثر قدر هر. باشند شخصي

  : پويا داستان يك روايت

 هنوز شما ولي. است شده تمام و شده انجام كه هستند وقايعي درباره تلويزيوني مستند هاي فيلم از توجهي قابل درصد روزها اين
 حال زمان در را) ها مصاحبه و روايت( گويي داستان كه است اين حلش راه يك. شود آشكار فيلم طي در كه داريد احتياج روايتي به

 در حادثه شاهدان مثالً. دارد مي نگه قطعي غير را نتيجه كه كنيد مي روايت نحوي به را آن و سازيد مي را داستان. داريد نگه
 بود، اندي اسمش كنم فكر كرد، تلفن من به كسي حين همين در اما بوده، خوب حالش او فهميدم بعداً من: «گويند نمي شان مصاحبه

. بچسبند بوده مشخص زمان همان در آنچه به بخواهيد حادثه كنندگان روايت از عوض در »افتاده چاه در پسرم جيمي گفت من به
. كنيد مي ايجاد تنش شما طريق اين به.» كشيدم فرياد كمك براي و دويدم من. است افتاده چاه در جيمي كه شد من به تلفني« مثالً
 به موضوع اين. برود بين از تان داستان تعليق تمام دهيد مي اجازه »است خوب حالش فهميدم ابعد من« كه كنيد شروع اين با اگر

 در جيمي« مثل. است معمول اشتباه يك هم شده نوشته پيش از كه راوي هاي گفته در بلكه ها، مصاحبه در تنها آوري تعجب شكل
 نيست معنا اين به حال زمان از شما تبعيت كه باشيد داشته نظر در »بود نشده زخمي خيلي چه اگر. بود افتاده عميق خيلي چاه يك
 بگويد مصاحبه حين در است ممكن بدهد شهادت دادگاه در است قرار كه متخصص يك مثالً. دهيد شرح را گذشته توانيد نمي كه

 اما. ببندند را ها چاه در تا كرد مي موظف را پيمانكارها كه دارد وجود قوانيني اما. اند شده خسته قوانين بودن حد از بيش از مردم«
  .شده كشيده بيرون پسر چگونه و كي نگفته هنز شاهد.» افتاده آن درون كوچكي پسر و نكردند را اينكار آنها
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 الزم بگيريد، نظر در – نزديك چه و دور گذشته در چه – است بوده گذشته در كه موضوعي يا داستان كه خواهيد مي وقتي همچنين
 شهرشان كشف درباره بخواهند شما از تاريخ محلي انجمن اعضاي كنيد فرض. كنيد زنده پرده روي را داستان آن چگونه يدبدان است

 جا به هنوز كه قديمي هاي معماري از بعضي ريشه و اصل مورد در مقتضيات بعضي شامل خواهند مي كه بسازيد فيلم 1727 سال در
  .باشد نيز اند مانده

 روغن و رنگ هاي پرتره مجموعه به و هستند شهروندان نخستين نسل از محلي هاي خانواده از خيلي كه واقعيت ناي دليل به ها آن
 بتواند كه شود نمي چيزي شود؟ مي چه اش نتيجه. هستند زده هيجان دارند دسترسي ها نامه بعضي و ها عكس همچنين قديمي

 وسايل از »برنز ريك« و »برنز كن« كه وقتي. شود نمي روايت پرده روي نيداستا چون. كند جذب را فيلم عوامل فاميلِ جز به كسي
 شمال جنگ( داستان يك روايت خدمت در وسايل اين از كردند، مي استفاده داخلي جنگ فيلم در نوزدهم قرن تصاوير و ساز دست

 وجود داستاني هيچ اگر يا چيست؟ شهر ينا تاريخ داستان بپرسيد خودتان از بايد اول قدم در شما. كردند مي استفاده) جنوب با
  كرد؟ ايجاد گذشته به نگاه براي اي انگيزه روز، داستان گفتن با توان مي آيا ندارد،

: گويد مي شهر شهردار مثالً. كنند مي پيدا گذشته به رسيدن براي »راوي« يك سازان فيلم بعضي روايت، براي جستجو هنگام در
 وجود نيز تري خالقانه ابزارهاي معموالً اما. رود مي و افتد مي راه و »است؟ آمده كجا از زيبا شهر اين ببينيم بيرون برويم بياييد«

 كنند، اجرا سال اواخر در خواهند مي كه اي نمايشنامه نوشتن براي منطقه، راهنمايي مدرسه آموزان دانش اگر شود مي چطور. دارد
 طول در بارها كه را شهر خانه ترين قديمي كند تالش محلي معمار يك اگر ودش مي چطور كنند؟ تحقيق شهرشان تاريخ مورد در

 مي ما به را فرصت اين كه حالي در و بردارد يك به يك را شهر هاي اليه بايد كار اين انجام براي كند؟ ترميم شده، بازسازي ها سال
 ها اين. كند مي عرضه نيز را شهر معماري بررسي دليل ،كنيم دنبال برند مي لذت آن از بينندگان كه را ساختمان بازسازي كه دهد
 زيادي پتانسيل اول نگاه در كه دهد مي نشان موضوعي گرفتن درنظر براي را هايي راه اما نيستند، انگيزي شگفت خيلي هاي ايده
  .ندارد شدن فيلم براي

  

        فيلمنامهفيلمنامهفيلمنامهفيلمنامه    ليستليستليستليست    چكچكچكچك
 در را آنها بايد بازنويسي مرحله در فيلمنامه اول نسخه اتمام از پس شما كه است اي كاربردي قوانين و نكات »فيلمنامه ليست چك«

 از بسياري اما شده نوشته نويسند مي انگليسي زبان به كه نويسندگاني براي قوانين اين البته. كنيد اعمال فيلمنامه جديد نسخه
  .رنددا كاربرد نيز ايران سينماي در كه هستند نويسي فيلمنامه عمومي قوانين آنها

A 

  Action during dialogue ديالوگ هنگام در حركت

 كه رسد مي نظر به اينطور فيلم در اكشن بدون طوالني ديالوگهاي اساسا. بدهيد دادن انجام براي كاري هايتان شخصيت به هميشه
 مي رخ ديالوگها با همزمان كه حركتي. هستند سينمايي غير زيادي حد تا كه هستيد، سخنگو سرهاي از برداري فيلم حال در انگار
 با نماها از اي مجموعه يا هستيد مونتاژ حال در اگر. كند حفظ را صحنه اصلي معناي نتيجه در كه باشد زيرپوستي تواند مي دهد

  .ندشو معناتر پر و تر جذاب ها صحنه تا كنيد تركيب را ديالوگ و اكشن هاي صحنه توانيد مي داريد، اختيار در طوالني هاي ديالوگ

  Animal emotions حيوانات در احساسات

 توانند نمي باشند شده تربيت خوب كه هم هرچقدر حيوانات دارند، حضور انيميشن هاي فيلم در كه حيواناتي استثناي به كنيد، باور
 توصيف قصد به نحيوا چهره در را احساسي بيان نوع هيچ نبايد نويسنده. بگذارند نمايش به را احساساتشان كردن بازي طريق از

  .كرد ابراز فيلم در انساني شخصيت يك حضور وسيله به را كار اين توان مي چند هر. دهد شرح او احساسات و عواطف

  .دود مي طرف آن و طرف اين به خوشحالي با او است، خوشحال صاحبش رفتار از سگ) حركت: (نادرست مثال

  !ده مي تكون رو دمش داره شحاله،خو چقدر فيدو ببين) ديالوگ در: (كه است اين بهتر
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B 

  Backstory داستان زمينه پيش

 كه كرد ياد توان مي صورتي در تنها رويدادها اين از داده، رخ فيلم شروع از پيش كه است اتفاقاتي معناي به داستان زمينه پيش
  ). ها بك فلش مثل( باشيم ديده را آنها قبال

  .ايستاد بود كرده تصادف آن در پيش سال سه پدرش هك راهي چهار در جك) حركت: (نادرست مثال

  Beat مكث

 حواستان). كنيد استفاده مكث از( كنيد بخش بخش مختصر، توضيح يك براي را ها ديالوگ گويي كلي جاي به امكان صورت در
  .ندارد وجود تكنيك اين از استفاده با ديالوگ يك شروع امكان كه باشد

  Brackets كروشه

 چيز همه نويسي فيلمنامه در. نكنيم استفاده آن از كه است اين بر اصل بنابراين. است موضوع يك كمتر اهميت هندهد نشان كروشه
  .است مهم

  .نكنيد استفاده كروشه از ها شخصيت سن كردن مشخص هنگام يا معترضه جمالت از غير به بنابراين

  Break up dialogue ها ديالوگ شكستن

 ديگر پاسخ بود، معمول حد از تر طوالني ها صحنه مجموعه يا ها شخصيت از كدام هر به مربوط خطوط ها، ديالوگ در كه وقتي
 در ديگري چيز چه سخنگو سرهاي جز كه دهيد نشان مخاطب به كنيد، اضافه آن به اشاره و ايما. دهيد توضيح آن به را ها شخصيت

  .پذيرد مي صورت زيباتر و تر ساده مراتب به كاراكترها طتوس كارهايي گرفتن انجام با كار اين. شود مي ديده تصوير

C 

  Character:Introduction معرفي: ها شخصيت

 Off( تصوير از خارج ديالوگهاي مثال براي خاص موارد در جز كنيد، معرفي كنند صحبت به شروع اينكه از پيش را ها شخصيت

Screen (غيره و.  

  Character:Intentions مقاصد:  ها شخصيت

  .باشد مشاهده قابل كه شود توصيف تواند مي هنگامي تنها شخصيت يك نيت و قصد

  .كند ترك را سالن خواست كه هروقت بتواند تا نشست صندلي يك روي سالن انتهاي در جك) حركت: (نادرست مثال

  Character:Screen Time حضور ميزان: ها شخصيت

 زمان بيشترين كه معنا اين به. است شده چيده داستان در اهميتشان وسيله به ها شخصيت حضور حجم و ميزان كه شويد مطمئن
  .شود داده اختصاص داستان قهرمان به بايد

  Cheating كردن تقلب

  .ندارد وجود بصري طريق از آن دادن نشان امكان كه باشد اطالعاتي حاوي نبايد فيلمنامه

  .شود مي پياده ليموزين از رندولف خوانده دختر ساله، 22 لين اوه) حركت: (نادرست مثال

  Clear but economical موجز اما واضح
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 و نوشتار روند در اختالل اطالعات، گونه هر دادن دست از بدون توانيد مي اگر. باشد واضح اما موجز اندازه، به بايد فيلمنامه يك
 در تواند مي صفحه يك روي اتفاقات اگر.دهيد انجام را كار اين كنيد، تبديل صفحه نصف به را متن صفحه يك غلط زبان از استفاده

  .كنيد خالصه را متن بايد شود داده نشان فيلم در دقيقه يك

  Cliches ها كليشه

 يا شخصيت يك هنرمندانه آوردن وجود به يا كمدي تضاد، دادن نشان براي آنها از بايد. ندارد وجود ها كليشه از استفاده در اشكالي
  .ردك استفاده موقعيت

  Creat strong dialogue قوي ديالوگهاي خلق

 بعدي قدم. كنيد اصالح را رسند نمي نظر به طبيعي كه خطوطي توانيد مي كار اين با. است قدم اولين بلند صداي با ديالوگها خواندن
 ارزش حتي. است برديكار بسيار بازيگر چند توسط ها ديالوگ خواندن توانيد مي اگر. است ديگر اشخاص توسط آن خواندن بلند
 براي. خوانند مي را آن بازيگرتان غير دوستان كه ست زماني از بيشتر شود، مي انجام آماتور بازيگران توسط كه هنگامي كار اين

 كمك مشابه اجتماعي هاي زمينه يا مشابه ژانر با خوب هاي نامه فيلم خواندن قوي، هاي ديالوگ نوشتن براي خوب حس يك گرفتن
  .ستا كننده

  Cultural & historical reference تاريخي و فرهنگي منابع

 قاعده، يك عنوان به. شود درك) فرهنگها تمام الزاما نه( متفاوت فرهنگهاي با افرادي طرف از بايد و ست جهاني رسانه يك فيلم
 در قبله به رو مسلمانان ايستادن يم،تا ميدان شكسته، صليب مثل شوند مي شناخته معني يك با دنيا تمام در كه اندكي موارد بجز

 فرهنگي تنوع از عظيمي بخش ميان در نه گر و شود تعريف بايد فيلمنامه در استفاده از پيش فرهنگي منبع يك ،...و عبادت هنگام
  .شد خواهد گم مخاطبان

  .كنند مي عبور كواري مك خيابان از راگبي ليگ بازيكن تعدادي) حركت: (نادرست مثال

  .ببريد كار به داستان در را آن توانيد مي آن از پس شود، داده توضيح نما اين فرهنگي مفهوم ابتدا كه است اين حل راه بهترين

  Day/Night روز و شب

 اينكه مگر اين به شبيه چيزهايي و »سپيده« ،»ميش و گرگ« ،»ظهر از بعد« از نه كنيد استفاده فيلمنامه در »شب« و »روز« از فقط
  .باشد ضروري داستان در آنها زا استفاده

  Dialogue ديالوگ

 فيلم در قبال كه چيزي باره در نبايد شخصيت يك شده، گنجانده فيلمنامه در) تعليق تضاد،( مشخص داليل به كه مواردي از غير به
 واگذار صحنه در بازيگران هب را چيزي تنبلي بدليل و بنويسيد كامل را ها ديالوگ اين از جدا. بپرسد سوالي ديگر شخص از ايم ديده

  .نكنيد

  .زند مي حرف جيل با ناگوار حادثه باره در جك) حركت. (گويد مي خوشامد مهمانش به گرمي به ميزبان) حركت: (نادرست مثال

  Description Details جزئيات شرح

  .كند مجسم را صحنه بتواند مخاطب و خواننده تا دهيد شرح كافي حد به را جزئيات

  Directing From The Page كاغذ روي نيكارگردا

 پن، تراك، تراولينگ،( دوربين حركت جهت نوشتن مثل. نكنيد اشاره است كارگردان به متعلق كه جزئياتي به فيلمنامه در هرگز
  ...).و تيلت
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  Dont Answer Each Question ندهيد پاسخ سواالت تمام به

 از را جواب قاعده، يك عنوان به. نكنيد مطرح ديگر شخصيت يك طرف از را خپاس هميشه كند، مي مطرح را سوالي شخصيتي وقتي
 است ممكن. ندهيد جواب اصال كه است بهتر شايد حتي يا. كنيد منتقل داستان زمينه يا پوستي، زير هاي بازي تصويري، زبان طريق

  .دارد نگاه زده شگفت را مخاطب كه شود فيلم در هيجان يك ايجاد باعث ابهام اين

  Dont Summaries Action نكنيد خالصه را حركت

 مي طول به صحنه روي ثانيه 30 مسابقه يك اگر. دهيد شرح برداري تصوير براي الزم جزئيات تمام با را فيلمنامه درون حركت هر
 خواهيم تمركز آن روي كه مسايقه دقيق جزئيات تمام با را آن بايد. كنيد خالصه خطي 4 پاراگراف يك در را آن توانيد نمي انجامد

 مي آشپزخانه به) 1( اوليويا اندازه به "كند مي تمام را آن سرعت به و ميدارد بر نوشابه يك آشپزخانه از اوليويا". دهيد شرح كرد
  .نيست كامل) 6( كند مي تمام آنرا و) 5( نشيند مي) 4( گردد مي باز راهرو به) 3( دارد مي بر يخچال از نوشابه يك) 2( رود

  .بنويسيد كامل را فيلمنامه. باشد داشته وجود شما متن از حركتي هيچ توصيف در نبايد...)  يا( غيره كلمه

  Dont Summarise Dialogue نكنيد خالصه را ها ديالوگ

 تاس الزم ".كرد قطع را حرفشان جان كه كردند مي شوخي هم با اتفاق آن باره در آنها": شود مخفي حركات در نبايد ديالوگ
  .شود داده توضيح دقيق ديالوگ يك با كامل طور به كردن شوخي

  Dont Summarise The Passing Time نكنيد خالصه را زمان گذر

 اگر. غيره و "بازي پايان در" ،"بعد لحظه چند" ،"نهايت در". نكنيد استفاده دهد مي نشان مبهم طور به را زمان گذر كه كلماتي از
  .باشد بصري بايد دادن نشان اين شود، داده نشان زمان زا حجمي گذر كه است الزم

 ايجاد و روز پايان دادن نشان براي مناسبي راه تنها نه اما است، بر هزينه برداري تصوير در اينكه وجود با خورشيد غروب دادن نشان
  .رود مي شمار به گذر حال در زمان دادن نشان براي ساده روشي بلكه است مشخص سينمايي حالت يك

E 

  End On a Climax اوج نقطه در پايان

 پايان به اوج نقطه در اگر ديالوگ، از خط يك حتي صحنه سكانس، حركت،: كند مي صدق شما داستان اجزاي تمامي براي قاعده اين
  .دارد بهتري گذاري اثر و نتيجه برسد

 دارد را نيرو بيشترين معموال تصوير آخرين قوي صحنه يك در. كنيد تمام را آن بايد رسد، مي اوجش نقطه به صحنه يك كه هنگامي
  .شود اصالح اوج نقطه از بعد هاي اضافه حذف با بايد فيلمنامه اوليه نسخه. آيد مي پي در آنچه بيني پيش براي را گويايي بيشترين و

  Evoke Action حركت تهييج

 پاراگراف يك در را بخش هر و كنيد، تقسيم خطي يك تر يجزئ عناصر به را حركات سريع، فعاليت يك در هيجان حس ايجاد براي
  .كند مي القا خواننده به را هيجان حس خواندن هنگام در اما شود فيلمنامه خط 10 است ممكن خطي 4 پاراگراف يك. بنويسيد جدا

  Exclamation Marks تعجب عالمت

 اين كه چرا نكنيد استفاده آن از بازيگران حركات توضيح رد گاه هيچ. است مجاز نويسي ديالوگ در فقط تعجب عالمت از استفاده
  .آيد مي حساب به -اي حرفه غير عملي– "مولف دخالت" مانند كار

G 

  Grammar زباني قواعد
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 مناسبي ساخت بايد جمالت اين كنيد، مي استفاده كامل جمالت از اگر. باشد درست دستوري نظر از و كامل بايد فيلمنامه زبان
  .نكنيد خالصه را جمالت. ندباش داشته

I 

  In-Jokes, Private Conversation,Innuendo كنايات شخصي، گفتگوهاي ها، جوك

 مي مخاطب خشم و خستگي احساس ايجاد باعث مخاطب گذاشتن جريان در بدون بازيگران بين اطالعات كردن بدل و رد معموال
  .شود

 تفاوت شماست ذهن در آنچه با حدسيات اين معموال اما كند ايجاد مخاطب رد را حدسياتي يا سواالت كار اين است ممكن چه اگر
  .گيرد مي شكل مخاطب در نيز داستان از افتادن دور حس ضمنا و دارد

 فيلمنامه جزئيات همه متوجه مخاطب است بهتر حال هر به. شود مي استفاده قهرمان بيگانگي حس ايجاد در تكنيك اين هرچند
  .داند نمي را ماجرا همه داستان قهرمان كه اندد مي اگر حتي باشد

  In Late. Out Early سريع پايان و دير شروع

 ترك و رسيدن. باشد داستان ضروري هاي صحنه شامل تنها بايد شما نامه فيلم كه معناست اين به كردن ترك زود و شدن وارد دير
  .بگنجانيد فيلمنامه در دارد وجود خاصي خيلي ليلد كه صورتي در تنها را گفت و گپ پرسي، احوال و مالقات كردن،

 مخاطب به خواهيد مي زمانيكه سكانس يا اكشن يك ابتداي در گاهي زنند، مي هم به را حركت رواني جريان تعمدا كه استثنائاتي
  .دارند خوبي نتيجه بگيريد سر از را داستان هيجان عمدا آن از پس و بدهيد تنفسي

 غير اتفاق يك كردن اضافه يا درام چاشني با را آن دهد، رخ صحنه يك پايان يا ابتدا در انتقال لحظات اين است الزم كه صورتي در
  .كنيد تر جذاب فرد، به منحصر و عادي

Y 

  Young character / Adult Character بزرگسال شخصيت/ كودك شخصيت

 خردسال جان از ابتدا گيرد مي بر در را او بزرگسالي دوره داستان بيشتر و دهد مي پوشش را جان زندگي از دوره دو داستان اگر
  .دهيد انجام را كار اين برعكس داد مي نشان را جان كودكي فيلم بيشتر اگر و. كنيد ذكر داستان در را او اسم سپس و كنيد استفاده

L 

  Location Changes لوكيشن تغيير

 سيال طور به جايي مبادا تا كنيد بررسي موشكافانه را فيلمنامه. ويسيدبن آن براي جديدي تيتر سر بايد كند، تغيير مكان اگر
 را متفاوت هاي لوكيشن در توقف بدون حركت يك داريد قصد اگر. نكنيد هدايت ديگري محل به جديد تيتر سر بدون را خواننده

  .باشد مشخص فيلمنامه در آن پيشروي تا دهيد توضيح صحنه باالي در را موضوع اين كنيد، ايجاد

   Locations: Slug Line تيتر سر: ها لوكيشن

 كافي معموال روز - خانه. داخلي. داريم قرار كجا بدانيم دقيقا كه ضروريست اما نوشت، كوتاه امكان حد تا را سرتيتر بايد گرچه
  .ايم گرفته قرار اتاق كدام در كه كنيد ذكر دقيقا بايد: نيست

 زماني كوتاه نسبتا دوره يك در صحنه يك كه مواردي جز به دارد نياز جديد تيتر سر يك به جديد لوكيشن يك قاعده يك عنوان به
 كنيد تر ساده را اي صحنه چنين خواندن اينكه براي. آپارتمان يك مختلف اتاقهاي مثال. دهد مي رخ هم به نزديك لوكيشن چند در
  .كنيد استفاده تيترها زير از
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  .كند مي پيدا را چاقو و شود مي گاراژ وارد رود، مي پايين ها پله از دود، مي در سمت به جك) حركت: (نادرست مثال

  Locations:Real World References واقعي دنياي منابع: ها لوكيشن

  .كنيد معرفي آن در را كاراكترها سپس و كرده توصيف را لوكيشن ابتدا نادر، موارد در جز

 با تنها) سيدني اوپراي قديم، مونيكا سن تايم، ميدان( كنيد استفاده فيلمنامه در هشد شناخته و موجود واقعي هاي لوكيشن از
  .كند ترسيم ذهن در را آنها تواند مي مخاطب كه هاست مكان اين توصيف

  ..كند مي حركت ايتاليا سمت به جان ليخهارد، شهرداري از) حركت: (نادرست مثال

N 

  New Characters جديد هاي شخصيت

 چه هر. شود مي گفته آنها درباره كوتاهي مقدمه و سن سپس و شوند مي نوشته بزرگ حروف با جديد هاي يتشخص اسامي
 نوع بر همچنين جزئيات اين. گيرد مي بر در را بيشتري جزئيات شود مي نوشته او درباره كه اي مقدمه باشد مهمتر شخصيت
  .گذارد مي اثر نيز آورد مي ذهن در نقش براي خواننده كه بازيگري

 نبايد نداريد نظر در را خاصي بازيگر وقتي. باشيد دقيق امكان حد تا شخصيت توصيف براي ايد، گرفته نظر در را خاصي بازيگر اگر
  .شويد جزئيات وارد حد از بيش

  New Paragraph جديد پاراگراف

 كردن تند براي يا جديد كاراكتر يك جديد، تحرك يك نوشتن براي. بنويسيد خطي 4 پاراگرافهاي در ميانگين طور به را حركتي هر
  .كنيد شروع را جديد پاراگراف يك داستان سرعت

O 

  On the Nose” Dialogue“ احساس بيانگر هاي ديالوگ ••••

 ON THE هاي ديالوگ اين. خاص موارد در جز. كنند ابراز هايشان ديالوگ قالب در را احساساتشان ها شخصيت كه ندهيد اجازه

NOSE باشند پوستي زير بايد احساسات اين. كنيد منتقل اشاره زبان و رفتار طريق از را احساس. اند كننده خسته و معنا بي رنظ به .
 رود مي انتظار آنچه ها شخصيت كه گيرد مي صورت ترتيب اين به پوستي زير انتقال نوع اين غالبا. شوند منتقل خطوط بين از بايد

  .نكنند بيان عمدا ار آورند زبان به خاصي شرايط در

   Order of Action حركات ترتيب ••••

 همان اين آيا. كنيد توجه ايد كرده ارائه مخاطب به آن طريق از را اطالعات جزئيات آن در كه ترتيبي به ايد نوشته كه اي صحنه در
  دهد؟ نشان دوربين كنيد مي مجسم كه ست شكلي

 را؟ در شدن باز از پيش موقعيت يا دهيد مي توضيح را فرد ورود ابتدا آيا شود، مي وارد سومي نفر و اند نشسته اتاقي در نفر دو اگر
  عكس؟ بر يا رويد مي جزء به) اتاق كلي فضاي( كل از توصيف، هنگام در آيا

P 

   Parenthesis پرانتزها ••••

 در سر ايجاد احتمال كه هايي محل در فقط. شود مي منتقل خاص ديالوگ آن در كه شوند استفاده حالتي ابراز براي بايد پرانتزها
  .دارد وجود گمي
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 استفاده هم ديالوگ يك در سكوت دادن نشان براي توان مي) سكوت( پرانتز از اما افتاده مد از كار اين معتقدند افراد برخي چه اگر
  .كرد

  Pauses and Interruptions وقفه و مكث ••••

 نه دو، نه است نقطه سه حاوي عالمت اين. شوند مي كشيده تصوير به "..." تعالم با تمام نا جمله يا ديالوگ يك وسط در ها مكث
  .بيشتر نه و چهار

  . شود مي داده نشان "-  -" از استفاده با ديالوگ در وقفه

 تاكيد دادن نشان يا فكر در سريع شدن شكسته يا تغيير يك دهنده نشان تيره خط": گويد مي) David Trottier( تروتيه ديويد
 خط جاي به كروشه از دهد، مي ادامه دوباره و شود، مي متوقف شخصيتي وقتي. است تداوم دادن نشان براي كروشه] …[ .است
  .شود مي استفاده تيره

   Performance اجرا ••••

 ردموا در مگر نشويد جزئيات وارد اندازه از بيش كند، حركت چطور شخصيت هر يا شود ادا چطور بايد جمله هر اينكه توصيف در
  .بگذاريد باز بازيگران براي را راه. گمي سردر رفع براي خاص

 كرد، نگاه چپ به. شد بلند آهسته سپس و كرد بسته و باز عصبي حالتي با را چشمهايش كرد، مكث هرمان) حركت: (نادرست مثال
  .كند لمس را پنجره تا برد باال را دستش باز كامال چشمان با. كرد نگاه راست به سپس

   Premature Resolution خام تحليل و يهتجز ••••

 طي را خود مراحل و شود پخته الزم حد به تا كنيد صبر. نكنيد باز سرعت به را آن سازيد، مي نامه فيلم در را بزرگ گره يك وقتي
 هيجان يك زا دهيد مي نشان را فيلم در موجود موانع و داليل حاليكه در. انگيزد بر را مخاطب كنجكاوي آن شدن باز تا كند

  .كنيد استفاده داستان تحتاني جريان عنوان به دراماتيك

   Promise, Then Deliverمطالب نقل مسئوليت ••••

 اگر. برسانيد نتيجه به ممكن شكل بهترين به را گره اين تا مسئوليد مخاطب به نسبت ايد، داده قرار فيلمنامه در اي گره نوع هر اگر
  .رسيد نمي نتيجه به كار بدون كاريد، مي اي دانه

R 

  Repetition/Redundancy زوائد/ تكرار ••••

 در كه اطالعاتي تكرار از. باشيد داشته كار اين براي خوبي دليل بايد كنيد مي تكرار مدام را مشخصي اطالعات و عبارات، كلمات، اگر
  .بپرهيزيد ايد آورده متن قبلي بخشهاي

  .تكراري اطالعات حاوي نه باشند كننده كامل بايد توصيفات و تيترها سر

 سرعت و كرده القا مخاطب به را تكرار حس گويد مي ديگري به داند مي قبال مخاطب كه را مطلبي شخصيت، يك وقتي همچنين
  .كند مي كم را داستان پيشروي

   Repetitious Action تكراري حركات ••••

 ما اگر "كند مي تالش بار چندين ها چوب كردن نصف از يشپ جان" بجاي. كنيد تقسيم مجزا ذرات و اجزاء به را حركت يك هميشه
 نصف يك خط يك جاي به است ممكن تجربه اين نوشتن كه باشيم شريك چوب شكستن در مداومش هاي تالش و جان با بتوانيم
  .داشت خواهد بهتري نتيجه شود، صفحه
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   Scene Length صحنه طول ••••

 صحنه اينكه براي خاص شرايط در اگر. كشد مي طول) فيلمنامه صفحه 2( دقيقه 2 ينميانگ طور به صحنه يك قاعده يك عنوان به
  .افتاد خواهيد دردسر به احتماال باشد ديالوگ از پر صحنه اگر. باشيد داشته خوبي دليل بايد شود بيشتر يا صفحه 5 شما

  Scene Openings and Endings صحنه پايان و آغاز ••••

 ما به موقعيت يك خاتمه يا شروع از ترسيم قابل تصوير يك هميشه. شود تمام يا شروع ديالوگ با ايدنب صحنه قاعده يك عنوان به
  .كند مي تقويت معنايي اليه يك كردن اضافه وسيله به را صحنه اوج نقطه پاياني تصوير اين اغلب. بدهيد

 از بعضي معموال صحنه يك تنظيم براي. برگيرد در را اصلي سرتيتر به مربوط اطالعات كه باشد جزئياتي حاوي بايد آغازين حركت
 كنيد، تكيه است شده ارائه قبلي هاي صحنه در كه اي بصري اطالعات به اگر. كنند مي تغيير يا شوند مي حذف فيلمنامه خطوط

  .داد خواهيد دست از را مخاطب توجه

 همان در اگر حتي. باشد فرد به منحصر ها صحنه تك تك كنيد موظف را خود كه است اين آغازي هر توصيف براي ديگر دليل يك
  .باشيد داشته مخاطب به ارائه براي توجهي قابل موضوع هميشه و داريد نگه تحرك در را صحنه هميشه. بيفتند اتفاق قبلي لوكيشن

   Series of Shots and Montage مونتاژ و نماها از اي مجموعه ••••

 مونتاژ فصل سر از يا و نماها از اي مجموعه فصل سر از نويسيد، مي متفاوت هاي لوكيشن در را مختلف هاي شات از توالي يك وقتي
 نشان را زمان گذر و است تر مستقل موسيقي بخش در معموال مونتاژ گرچه نيست واضح هميشه ها اين بين تفاوت. كنيد استفاده

 نزديكتر نتيجه يا اوج نقطه به دهد، مي نشان را زماني تركوتاه دوره يك در نمايشي روايت يك نماها از اي مجموعه وقتي. دهد مي
  .شويد مي

 ايجاد را وسوسه اين بلكه است پرهزينه فيلمبرداري نظر از تنها نه زيرا. آيد مي حساب به كمكي عامل مونتاژ قاعده يك عنوان به
 هستند آنهايي مونتاژها بهترين. شود بسنده بود شده داده نشان قبال كه آنچه نمايش به تنها و بماند كاره نيمه داستان كه كند مي
  .كرد استفاده گاه تكيه عنوان به آنها از بتوان كه

   Spelling نگارش نحوه ••••

 بايد عاميانه اصطالحات و ها گويش نگارش براي حتي. كنيد استفاده رايج و معيار نگارش شيوه از حركات در چه و ها ديالوگ در چه
  .كنيد استفاده معيار شيوه از

  !"آري مي" در بازي بچه داري) ديالوگ: (نادرست مثال

   Stating the Obvious واضحات توضيح ••••

 اطالعاتي از بتوان اگر. دشواريست كار است، بديهي مخاطب نظر از چيز چه اينكه باره در قضاوت اغلب. ندهيد توضيح را واضحات
 كه است قبول قابل صورتي در تنها تكرار. كرد تكرار دوباره را آنها نبايد د،كر گيري نتيجه داده رخ ها صحنه و داستان در پيشتر كه

  .بدهد دست از را معنايش آن بدون داستان و نبوده متكي موجود اطالعات به خواننده، كه باشد داشته وجود جدي احتمالي

   Styleنگارش سبك ••••

  .كنيد استفاده معلوم افعال از. شدبا داشته تنوع و ايجاز وضوح، اولويت ترتيب به بايد نگارش سبك

  .است شدن پخش حال در فيلمي) حركت: (نادرست مثال

  .شود مي داده نشان فيلمي) حركت: (بهتر مثال
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   Subtext متني زير معناي ••••

  .دهيد نشان حركات در را آن بايد. ندهيد توضيح را زيرمتني معاني

  .كند آرام را السا خواهد مي او .گيرد مي آغوش در را السا جان) حركت: (نادرست مثال

   Super(Imposed) Title عناوين نوشتن ••••

 وقتي. كنيد مي سياه به فيد را تصوير كه زماني حتي. كنيد دقت نويسيد مي عنواني با را صحنه يك حركات آن در كه ترتيبي به
 براي موضوعي عنوان ديدن از قبل انندهخو/ مخاطب زيرا داشت نخواهد خوبي نتيجه بنويسيد تيتر سر زير سرعت به را عنوان
  .ندارد كردن تجسم

T 

  The Key Turning Pointsعطف نقاط ••••

 عطف نقطه ،)بازگشت بدون( مياني نقطه ،)اول پرده پايان در( اول عطف نقطه است، تهييج هاي لحظه فيلم يك لحظات مهمترين
  .نتيجه و اوج نقطه ،)دوم پرده پايان در( دوم

 زيادي وقت صحنه يك در قوي عطف نقطه يك ايجاد براي. گيرند مي قرار نمايشي هيجان در عطف نقاط اين قموف فيلمهاي در
  .گيرد شكل فيلم در عالي هيجان نقطه يك تا شود مي صرف

  .كشد مي طول) دقيقه 2( ميانگين از بيشتر است، اصلي عطف نقاط حاوي كه هايي صحنه دليل همين به

 درستي به كاربردشان و بود خواهند نتيجه بي عطف نقاط است، داده رخ مهمي رويداد داستان در هك نكند احساس مخاطب اگر
  .شود نمي انجام

  Thoghts and Feelings احساسات و تفكرات ••••

  .شوند نمي توصيف مستقيما هرگز احساسات و تفكرات

  .گويد مي درست كه دانست مي او) حركت: (نادرست مثال

  .كند مي تنهايي احساس او )حركت: (نادرست مثال

   Timeزمان ••••

 قبول قابل آينده و گذشته به ارجاع. كند توصيف را صحنه اتفاقات بايد نويس فيلمنامه. شود مي نوشته حال زمان در فيلمنامه
  .نيست

  .كند مي عمل تر احتياط با بار اين قبل بار خالف بر. رود مي راه جسد بر و دور جان) حركت: (نادرست مثال

  .كنيد دوري »هنوز« كلمه از و نكنيد استفاده »حاال« مثل كلماتي زا

 دقيقه در صفحه يك قاعده از مجموع در. كنيد استفاده روشن و كوتاه هاي جمله از باشد، وقوع حال در زمانبر حركت يك اگر
  .كنيد پيروي

  .كند مي كمك داري خانه و شستن ظرف در مادرش به ليزا) حركت: (نادرست مثال

  . شود چاپ كامل و درست فيلمنامه در بايد عدادا

  دالر 2400.) عدد: (نادرست مثال
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  .دالر چهارصد و دوهزار.) عدد: (بهتر مثال

W 

   ?What Does the Character See بيند؟ مي را چيزهايي چه كاراكتر ••••

 دقيقا بايد شود، مي نقل شخصيت اين اهديدگ از صحنه و نويسيد مي را است اطراف دورو به كردن نگاه حال در كه شخصيتي وقتي
 هميشه بنابراين كند مي تجربه داستان قهرمان نگاه زاويه از را داستان معموال مخاطب. بيند مي را چيزي چه كاراكتر دهيد توضيح

  .بيند مي چه قهرمان كه دهيد توضيح دقيقا بايد

  

 

        بـنديبـنديبـنديبـندي    پايانپايانپايانپاياناهميت و كاركرد اهميت و كاركرد اهميت و كاركرد اهميت و كاركرد 
 بقيه با داستان قهرمان بين ستيز و جنگ و ها كشمكش ها، جدل و بحث ها، اختالف حول يلمهاف تمامي تقريبا كه گفت توان مي

 چيزي آن واقع در اما. باشند يكديگر خانواده يك اعضاي و ،دشمن دوست است ممكن كه شخصيتهايي. گيرد مي شكل شخصيتها
 در او دل و عقل ميان و داستان قهرمان درون هك است جنگي و كشمكش كند مي جذاب و جالب تماشاگر يك براي را داستان كه

  .است جريان

 يا و ،زيبايي ،خونسردي ذكاوت و هوش دليل به تنها فيلم اصلي شخصيت به نسبت تماشاگران عالقه احساس و پنداري همذات
 انسانهاي – ما خود مثل – هم داستان قهرمانهاي كه دانيم مي ما كه باشد اين عالقه اين عمده دليل شايد بلكه نيست او جذابيت

 كه دارد وجود چيزهايي هميشه و بزنند دشواري هاي انتخاب به دست ناچارند لحظاتي در ما مانند هم آنها. نيستند نقصي بي و كامل
 با چگونه آنها كه است مسأله اين فهميدن كند مي جذب تماشاگر يك عنوان به مارا كه چه آن. بگيرند ياد خودشان درباره بايد
 شخصيت دروني منازعات و بيروني تعامالت آن، در بايد بيننده كه است فيلم از اي نقطه بندي، پايان. شوند مي مواجه كالتشانمش

  . دريابد است، آموخته داستان از كه را آنچه اساس، براين تا كند بندي جمع را داستان هاي

 تغيير بدون فيلم انتهاي تا ابتدا از باند، جيمز مانند قهرماني اي، هحادث و اكشن فيلم يك در مثال كه گفت خواهيد اينجا در احتماال
 به بيشتري دقت با اگر كه است حالي در اين. گردد مي بر خانه به آن از بعد و كند مي مغلوب را قصه بد آدمهاي ماند، مي باقي

 گرفتار را باند جيمز تا دارد سعي ترفندي هر با نويسنده باند، جيمز هاي داستان از قسمت هر در كه ديد خواهيد كنيد نگاه موضوع
 جذاب و زيبا زنهاي تمام به باند كه برسد نظر به فيلم ابتداي در است ممكن كه حالي در هم اساس همين بر. كند خاص زن يك عشق

 اش عالقه مورد زن تا كند يم سعي هميشه نهايي،او نبرد در. شود مي آنها از يكي گرفتار تنها داستان پايان در دارد، عالقه اطرافش
 عاشق ،فقط دهد نجات دنيارا دارد مأموريت كه حالي در كه كند ثابت زن اين به و دهد نجات داستان منفي شخصيت دست از را

  !رمانتيك و عاشقانه چه. اوست

 اگر اما برد مي لذت بسيار كند بندي جمع نقطه يك در را دروني هاي كشمكش و بيروني تعامالت بتواند نويسنده كه اين از بيننده
 پس. دارند مشكلي چنين هم اي حرفه نويسندگان از بسيار. نشويد نگران دهيد انجام را كار اين نتوانستيد نويسنده عنوان به شما
 چگونه اآنه هاي نويسنده كه ببينيم و اخير سالهاي مشهور فيلمهاي از تعدادي به باشيم داشته نگاهي نمونه براي اينجا در است بهتر

  .كنند ،خلق كننده غافلگير حال عين در و بخش رضايت اي گونه به داستان اصلي خط حفظ با را شكوهي با پايان اند توانسته

 رو و زير را لندن - بازيگري ستاره – "اسكات آنا" كردن پيدا براي دوستانش، كمك با "تاكر ويليام") :  Notting Hill( هيل ناتينگ
 جايي كند مي پيدا خبري كنفرانس يك در را ،آنا ويليام. بزند حرف او با كند ترك را انگلستان آنا كه اين از پيش بتواند تا كند مي
 مي ويليام كه است راهي تنها اين. كند اعتراف او به دنيا برابر در را عشقش و كند جمع جا يك را جسارتش و شجاعت همه بايد كه

  . كند قسمت او با را زندگيش همه، چشم برابر در كه خواهد مي و دارد دوست را او واقعا كه كند ثابت آنا به تواند

 كه بگويد "واتسون جين مري" به بايد دليل همين به كند غلبه ذاتيش شرم بر تا دارد احتياج پيتر) :  Spiderman(  مردعنكبوتي 
 " درنهايت اما دهد انجام را كار اين كند مي سعي فيلم ولط تمام در او! دارد دوست را او عنكبوتي مرد نه و "پاركر پيتر " بعنوان
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 مرد. ربايد مي كرده، پهن پيتر براي كه دامي طعمه عنوان به را "جين مري" و برد مي پي او واقعي هويت به "گوبلين گرين
 امنيت درباره منتظره غير شكلي به پيتر) جيمزباند برعكس( اما دهد مي نجات را جين مري و كشد مي را گوبلز گرين عنكبوتي

 آنها كه گويد مي جين مري به اوست، خواهان چقدر كه اين گفتن جاي به و كند مي خطر و نگراني احساس جين مري آينده و زندگي
 ها حرف اين پيتر حقيقت در كه داند نمي او زيرا شود مي جين مري سردرگمي و اندوه باعث مسأله اين. باشند كنارهم در توانند نمي

 قرار فيلم براي ناپذير اجتناب پاياني عنوان به را پيتر مشكل خوبي به جا اين در نويسنده. است كرده عنوان او از محافظت براي را
  .دهد مي

 پايان. است خورده گره تماشاگر، به داستان قهرمان معرفي و فيلم صحنه نخستين به فيلم يك پايانبندي معموال: طاليي نكته 
 -  آمده وجود به او واقعي نياز و قصه شخصيت خواسته بين شكاف علت به كه - مشكالت و منازعه كه است اي لحظه همان داستان

 نتيجه آن به نويسان درام كه يابد مي دست چيزي به داستان باشد، بد چه و باشد خوب پايان چه اتفاق، اين مجرد به و. شود مي حل
  . گويند مي قصه پايان آن به ادبيات دانشجويان و گيري

 بفهمد قصه پايان در درست است ممكن ميزند، اي احمقانه و وار ديوانه كارهاي به دست ابتدا در داستان هاي شخصيت از يكي اگر
 بهتر ابتدايي صحنه در كه كند مي فكر او اگر) . مرگبار سالح( شود مي همراه و دوست داشتن به او نياز انكار باعث فقط كار اين كه
 در اگر) . آملي و اما( دارند داستان انتهاي در سايرين كه دارد را نيازهايي همان قصه درپايان كه بياموزد را اين بايد ودهب متفاوت يا

 شكسپير( نوشت عشق درباره شدن عاشق بدون شود نمي كه بگيرد ياد بايد بنويسد عشق درباره دارد قصد او داستان شروع
 جمع خوبي به كه كنيم اشاره) عاشق شكسپير(فيلم پوستر روي كليدي جمله به توانيم مي توجه، قابل نمونه يك بعنوان) . عاشق
  .»دارد وجود كه است بخشي الهام تنها عشق« دهد مي نشان را بندي پايان و داستان بين كلي بندي

 مينداريا پرناز: /مترجمديويد گريفيثنوشته  A Crash Course in Screenwriting by David Griffith: منبع

  

        يرييرييرييريــــگگگگــــغافلغافلغافلغافل    وووو    وآوريوآوريوآوريوآوريــــــــنننن
  .رود مي سر اش حوصله زود افتاد خواهد اتفاقي چه داستان ادامه در كه بزند حدس بتواند دقيقاً وقتي تماشاگر

 اما. افتاد خواهد اتفاقي چه بعداً داند مي كه كند فكر تماشاگر تا كنيد كاري كنيد سعي بايد بنابراين. شماست دست داستان كنترل
 ذوق و شخصي بينش با آن به كه است الزم فقط. كنيد غافلگيرشان است، تصورشان خالف بر كامالً كه چيزي با وقعم آن

 كه بگرديد هايي ل مثا دنبال به بار اين و نكنيد بررسي را تان عالقه مورد هاي فيلم ديگر بار يك چرا.ببخشيد جان تان  گويي داستان
 سيمسون خانوادة. بدهند انجام ايد داشته را توقعش آنچه از تر متفاوت كمي كاري اند كرده وادار را هايشان شخصيت فيلمسازان

 ليسا تازة مهارت به »بارت. «دارد ذاتي استعداد يخ روي هاكي در كه برد مي  پي »ليسا« يخ، در ليسا اپيزود در مثالً. است خوبي نمونه
 ها انيماتور بعد. كند كم را او روي معلم نزد خودش كردن محبوب با ردگي مي تصميم و كند مي حسادت اش عالقه مورد ورزش در

 فكر اول. برد مي باال را دستش پرسد مي معلم كه سؤالي هر به دادن جواب براي بارت كه زنند مي كات درس كالس به مستقيم
 جواب غلط را ها سؤال تمام كه شويم مي متوجه سكانس پايان در اما شده، خوبي آموز دانش و كرده عوض را روشش او كه كنيم مي

  .كند عصباني خودش دست از را معلم شده موفق فقط و داده

 اينكه دليل به صرفاً درام كنيد فكر كه ندارد دليلي كند، ايجاد غافلگيري دائماً خنده ايجاد منظور به كه دارد نياز كمدي كه حالي در
 مانند واضحي كار است مجبور داستانتان اصلي شخصيت وقتي بنابراين. شدبا گيرايي و لطف از عاري بايد است، »جدي« بيشتر
 براي زيركانه راه يك و كنيد فكر بيشتر كمي آن با كردم برخورد ساده بجاي كنيد سعي دهد، انجام را ساده تصميم يك گرفتن
 تواند مي كند، مي التماس اش زندگي براي دارد انگار كه كند التماس مضحكي طور به بگويد، دروغ تواند مي او مثالً. كنيد پيدا بيانش
 مقابلش در را چيزي پدرش به كند سعي تواند مي دارد، احتياج جديد هاي لباس به هم او خود كه كند متقاعد را پدرش كند سعي

 به »مورفيوس« هك وقتي ماتريكس در مثالً. باشد دار خنده همه از بيشتر ديدنش كه چيزي هر يا كند چاپلوسي كند سعي بفروشد،
 سوراخ داخل« و كند انتخاب را قرمز قرص يا خودش، زندگي به برگردد و كند انتخاب را آبي قرص تواند مي كه گويد مي »نئو«

 سرزمين در آليس به است ارجاعي وضوح به اين. كنند مي انتخاب يك وارد را بودن اسرارآميز ها نويسنده ،»برود پايين خرگوش
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 يك به تبديل را اين كه كند، مي انتخاب را تر سخت راه او كه زدند مي حدس ها تماشاگر بين در مردم از كمي تعداد اما عجايب،
  .كند مي درخشان صحنة

 متفاوت چيز يك با را تماشاگر خواهيد مي كه مادامي چون. كنم پيچيده دوباره را ها چيز دارم قصد حاال فقط - است ساده واقعاً
 و موثق ايد كرده خلق كه داستاني در آنچه با كه شود غافلگير چيزي با دارد انتظار تماشاگر. باشد چيزي هر اندتو نمي كنيد، غافلگير

 حل براي را جديدي اتفاقات يا ها شخصيت و »كنند تقلب« نويسندگان ندارد دوست همچنين. باشد راستا هم است باوركردني
  . كنند فيمعر ايد آورده وجودش به خودتان كه روايي مشكالت

 دو مثالً. (است پذيرفتني باشد شدناتفاقات تر پيچيده براي عاملي و داستان ابتداي در اگر فقط »تصادف« كلي قاعدة يك عنوان به
 باشند داشته موقعيتي اگر). شوند مي هم عاشق كم كم و بينند مي تلويزيوني برنامة يك در را همديگر سال 20 از بعد قديمي دوست

 پس) است شده خواسته اين كه انگار باشد داده خبر پيش از طوري يا( باشد شده ريزي برنامه بايد اين ببينند بعداً ار همديگر كه
 يك به بيل كه است دوم قسمت بكش را بيل در خوبش مثال. »بود گفته را اين پيش دقيقه بيست. البته« گويد مي خود به بيننده

 ها تصادف براي توانيد مي پس. شود مي استفاده آن از آخر صحنه در فقط كه كند مي شارها دو پردة اوايل در فو كانگ خاص تكنيك
 كه زماني و كند فراموش را آن تماشاگر بدهيد اجازه. نيايند نظر به تصادف وقوع هنگام در كه بگذاريد داستان در هايي نشانه قبل از
  . يدبياور تماشاگر ياد به را آن داريد احتياج »برنده برگ« به

 يك با فيلم، پايان در را تان شخصيت مشكل كه است زماني آن و آيد مي بدشان آن از مردم اغلب كه هست خاص تصادف مدل يك
 به اش سابقه كه دارد وجود متقلبانه هاي پايان نوع اين براي خاصي اصطالح حتي. كنيد مي حل باور غيرقابل و ناگهاني وضعيت تغيير

 ماكينا اكس ديوس تصادف نوع اين. بود خدايان قدرت گرفتن جشن براي مذهبي مناسك ها، نمايشنامه اتنه كه رسد مي روزهايي
deus ex machina خصوص به پس. »كند مي مداخله نمايش خارج از خدا« شود مي ترجمه اينگونه تقريباً كه شود مي ناميده 

 مرموز رودخانة مثالً. كند اذيت را تماشاگر واقعاً است ممكن كه باشيد آخر پردة در تصادفي كامالً اتفاقات از استفاده مواظب
)Mystic River (پردة در دفعه يك و دارد تنش و تعليق دهد، مي نمايش را قدرتمند واقعاً اجراهاي سري يك كه بگيريم نظر در را 

 رمز از پرده و كنند مي كشف بودند هنشنيد كه را قديمي تلفني پيغام يك ناگهان پليس مأمور دو و شود مي خراب چيز همه آخر
  .است رفته سرشان كاله كنند مي حس تماشاگران بين در همه نتيجه در. شود مي برداشته ماجرا

  

 را اطالعات كليدي قسمت يك نويسنده هميشگي مظنونان يا زني مشت باشگاه ششم، حس مثل ها فيلم از بعضي در: طاليي نكته
 كه شود مي متوجه پايان در فقط و كند مي تماشا را داستان يك دارد داستان مسير تمام در تماشاگر. دارد مي نگاه انتها براي درست

 خوب پس. باشند محبوب خيلي توانند مي بياوريد، درشان آب از درست اگر غافلگيركننده هاي داستان نوع اين. است خورده گول
 هايتان شخصيت از هم و تماشاگر از هم خواهيد مي را اسراري چه اند؟د مي كي داند؟ مي چيزي چه كسي چه كنيد توجه: كنيد فكر

  داريد؟ نگاه پنهان

  

  

  كار تازه نويسندگان براي گريفيث ديويد هاي درس

        جوابجوابجوابجواب    وووو    سوالسوالسوالسوال    بابابابا    درستدرستدرستدرست    ريتمريتمريتمريتم    ايجادايجادايجادايجاد
 ما به را حس اين ها فيلم ييهبق كه حالي در روند؛ مي جلو به شتاب پر هاي گام با -  ژانرشان از فارغ - ها فيلم از برخي دانيم مي همه
 خوبي پيشينة كه معروف كارگردانان براي حتي اين. كنيم مي تماشا آخر تا اول از را ديوار بر رنگ شدن خشك داريم كه دهند مي

  چرا؟ اما. افتد مي اتفاق نيز دارند
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 كه هم چقدر هر. نه دفعه اين و كردند مي كار خوب فيلمنامة يك با گروهش و كارگردان احتماالً آخر دفعة كه است اين پاسخ قطعاً
 مدير كارگردان، يك حتي كه ندارد وجود احتمالي هيچ نباشد استوار و قوي فيلمنامه اگر باشد، خوب تدوين يا فيلمبرداري اجرا،

  .دهد نجات را آن بتواند نابغه تدوينگر يا فيلمبرداري

 اند نشده متوجه هنريشان، غرايز تمام با كارگردانان: است ساده خيلي واقع در هستند كند ها روايت بعضي كنيم مي حس اينكه دليل
 تا است سكانس به سكانس و صحنه به صحنه لحظه، به لحظه از آن به دادن پاسخ و سؤال ايجاد داستان، به دادن ريتم راه كه

 آنچه دربارة انتظار و بيني پيش مداوم تقريباً لتحا در را تماشاگر كه شماست وظيفة اين نويسنده، عنوان به. ببرد پيش را داستان
  . رسيد خواهد پايان به چگونه داستان بداند ها پرده پيش طريق از قبل از اگر حتي داريد؛ نگاه افتاد خواهد اتفاق

 براي مصور ابكت يك مثل كه هستند  نما سري يك خود سطح ترين  ابتدايي در سينمايي داستان يك كرديم، اشاره قبالً كه همانطور
 ديگر شخصيت از پاسخ منتظر گويد مي چيزي شخصيت يك وقتي مثالً. اند شده تدوين هم با فهم قابل فيلمي روايت يك ساختن
 فشار را اهرمي تان اصلي شخصيت كه دهيد نشان اگر همچنين. زنيم مي كات او پاسخ و العمل عكس نماي به بنابراين و بود خواهد

 سر بر سمي زايدات ليتر 40000 كه باشد اين نتيجه اگر. شد خواهد چه كار اين نتيجة پرسند مي خودشان از ها گرتماشا فوراً دهد، مي
 و »آورد؟ خواهد آنها بدن سر باليي چه سمي مواد اين« پرسيد، خواهند را سؤال دو اين ها تماشاگر شود ريخته تبهكار سري يك

 كه بود خواهد نمايي اول به اينجا از منطقي كات احتماالً ترتيب بدين »داد؟ خواهد نشان العملي عكس چه تبهكار آن شريك«
 منبع يك كه شريكش به ديگري كات آن پي در و دهد مي نشان را سمي زايدات به نسبت تبهكار احساسي و فيزيكي العمل عكس

 در دادن جواب هم بعد و تماشاگر ذهن در سؤال ايجاد براي فيلم صحنه هر از استفاده فرآيند. غيره و كند مي برمال را ديگري خطر
 بازي اسباب چوبي قطار يك مثل عبارتي به فيلمنامه و است فيلمسازي اي پايه عوامل از جديد، سؤال يك ايجاد و بعدي صحنه

  .است متصل هم به حلقه و قالب شكل به هايي سوال توسط كه است آسا غول

 صحنة هر به: شود مي وصل بعدي به ترتيب همين به هم صحنه هر شود، مي وصل سؤال يك با بعد قطعة به فيلم قطعة هر كه همانطور
 كات شد، ايجاد تماشاگر ذهن در جديد سؤال اينكه محض به و شويم مي وارد قبلي صحنة در شده ايجاد سؤال به پاسخ براي جديد

 در. باشند چناني آن فلسفي هاي سؤال كنند، مي وصل هم هب را ها صحنه كه سؤال اين نيست الزم. شويم مي خارج صحنه از و زنيم مي
  :مثالً باشند، فهم قابل و ساده كه است بهتر خيلي حقيقت

  كند؟ مي پيدا نوشيدن براي چيزي آيا: سؤال. نوشد مي را اش قمقمه آب قطرة آخرين فيلم شخصيت: اكشن

  كرد؟ واهندخ پيدا نجات چگونه حاال: سؤال. است سراب يك پناهگاه نه،: پاسخ

 تواند نمي اصلي شخصيت بشود، اينطور است ممكن چگونه: سؤال. است جان نيمه و زده تاول لبانش شخصيت راحتي، به نه: پاسخ
  بميرد؟

  ... غيره و...  كيست؟ او: سؤال. شود مي نزديك دارد كه بيند مي دور فاصلة از را شتري: پاسخ

 كات بعدي لوكيشن يا بعدي صحنة به كه است زمان بهترين گيرد مي شكل شاگرتما ذهن در مهم جديد سؤال يك اينكه محض به
 مشكل اين يا دهد پاسخ جديد  سؤال اين به و كند تالش دارد قصد شخصيت اين چگونه بداند دارد عالقه تماشاگر چون بزنيم،
 اين. شود مي اي صحنه هر تغيير براي اي انگيزه ا،ر كاتي هر ها سؤال به دادن پاسخ و كردن ايجاد فرآيند اين. كند حل را آمده بوجود

  . دهد قرار روايت درون را خود و كند تحريك را اش پنداري همذات تواند مي آن با مخاطب كه است اصلي ابزار همچنين

 ريتم و جريان د،نكن استفاده ها صحنه بين كات محل كردن تعيين براي آنها از و ندهد پاسخ و نياورد پيش سؤال نويس فيلمنامه اگر
  . راحتي همين به. دهد مي دست از را اش عالقه تماشگر و شود مي ناموزون و كند فيلمنامه روايت

  اساسي هاي سؤال

 در هم و - شد صحبت باال در كه همانطور -  شخصيت سطح در هم: دارد وجود گويي داستان از سطح هر در  جواب و سؤال روش
 يك عنوان به. كند مي ايجاد تماشاگر ذهن در را مشخص هاي سؤال سري يك ژانري هر ايم، كرده ارهاش قبالً كه همانطور. ژانر سطح

 به تبديل را آن خودتان مخصوص روش به بار هر و بگيريد را اساسي و كلي هاي سؤال اين كه شماست وظيفة اين نويس، فيلمنامه
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 متوجه اينكه محض به تماشاگر كه دارد وجود اساسي و كلي هاي لسؤا انواع از سري يك اينجا. كنيد تر جزئي هاي سوال سري يك
  :شود داده پاسخ آنها به داشت خواهد انتظار هست، ژانرها اين از يكي به كردن نگاه حال در شود مي

  بود؟ خواهد چه دنيايش براي نتيجه و شود، مي عاشق داستان قهرمان آيا - عاشقانه - 1

  داد؟ مي آزار را او دشمن چرا كه شد خواهد متوجه و كرد خواهد پيدا نجات مرگ تهديد از ياصل) هاي(شخصيت آيا - تريلر -2

  شد؟ خواهند سپرده عدالت دست به آيا است؟ مسئول كسي چه كرد؟ خواهد حل را معما كارآگاه آيا - پليسي - 3

   شت؟گ برخواهد خانه به آيا رساند؟ خواهد پايان به را سفر اصلي شخصيت آيا -  سياحت - 4

  نه؟ يا گرفت خواهد انتقام داستان قهرمان آيا - انتقامي -5

  داد؟ خواهد تغيير را آنها مسابقه چگونه شد؟ خواهد برنده نهايت در كسي چه - ورزشي فيلم/مسابقه - 6

  شد؟ خواهد داده تاواني چه نجات براي كرد؟ خواهد پيدا نجات كسي چه -  وحشت/ فاجعه - 7

   شود؟ پرداخت بايد او تغيير يا رشد براي اي هزينه چه - ساز  سرنوشت رويداد -8

  قيمتي؟ چه به و شد؟ خواهند چيره تفاوتهايشان بر خانواده آيا - خانوادگي درام -9

 آگاه هميشه بايد ،)باشد؟ داشته امكان چيزي چنين اگر( ندارد خاصي ژانر كه هستيد فيلمي نوشتن حال در كنيد مي فكر اگر حتي
 باز داستان چطور و كنيد مي ايجاد سؤاالتي چه هستند، چه ژانر هاي پارامتر كه بزند حدس كرد خواهد تالش اگرتماش كه باشيد
  .نشويد منحرف راه از خيلي باشيد مواظب پس است، فيلمنامه روايت از تماشاگر لذت اصلي هاي حوزه از يكي اين. شد خواهد

 پرسيدن سؤال اينكه محض به. ببرد پيش منطقي روال يك در را داستان ها، جواب و ها سؤال دارند توقع تماشاگران: باارزش توصية
 است كننده سرگرم يك نويس  فيلمنامه. دارد را عطف نقطه يك يا مانع يك يا اساسي افكني گره يك توقع تماشاگر شود، متوقف فعال

  !نكنيد نااميد را تماشاگرتان پس - باشد گير دل تراژدي يك سرگرمي اين اگر حتي -

 طرح مسير را، داستانتان ريزي برنامه روشِ اين. بنويسيد تيتروار را افتد مي داستانتان در كه اي اساسي اتفاقات كنيد سعي: تمرين
 كرد خواهند هدايت را داستانتان و شخصيت كه را هايي جواب و سؤال مراحل متفاوت هاي رنگ با  نكته هر كنار بعد. نامند مي كلي

 و ها صحنه اساسي هاي المان كه كند تان كمك تواند مي اتفاق هر به ها سؤال كردن وصل فرآيند اين شد خواهيد متوجه .كنيد تايپ
    .باشيد نگرفته را فيلم ضرباهنگ و نشكسته را ها جواب و ها سؤال زنجيرة كه شويد مطمئن تا كنيد فشرده را ها سكانس
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