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مقدمه
نویسندگان عزیز ؛ 

موردراساختاروکاراکترژانر،ایده،تم،ترتیب،بهقبلی،جلسه7درکهمستحضریدباشید،کردهدنبالراماکنونتاچنانچه
افتتاحیهصحنهسپس.دادیمشرحمفصلراپایانیصحنهوفیلمنامهبندیپایانششمجلسهدر.ایمدادهقرارتخصصیبررسی

قبلاما،رویمبانگیزندهحادثهسراغبه،دورهایننویسیفیلمنامهآموزشچارتطبقبایستمیحال.شناختیمتفصیلبهرا
.چیستازیپردداستاندرپردهدانستخواهیمابتدا.شویمآشنابیشتراولپردهباکمیبیایید،کوتاهجلسهایندرآناز

دهیمپرورشرانخستصفحه10بایدچگونهآموزیممیاجمالیصورتبهبعد.شدخواهیمآشناآناجزایواولپردهباآنگاه
.یمبگذارقهرمانخودهمهازترمهموقهرمانعادیدنیایشناساندنبررااصلیتمرکزبایدصفحه10همیندرآموزیممی.

واهیمخراانگیزندهحادثه.استشدهدادهنشانکمترحالبهتاکهشوندمیمعرفیخصوصایندرهاییتکنیکسپس
تسرعبهتواندمیدعوتایناینکهوآموختخواهیدماجرابهدعوتمرحلهخصوصدر.رارخدادشتقریبیمحلوشناخت
دومردهپدنیایبهبالفاصلهاستممکنکهسفری.داشتخواهیمراقهرمانسفرآغازسپسو.شودردیاوشودپذیرفته
عدمنویسانفیلمنامهمشکالتازیکی.باشیمشاهدراکلیدیواکنشوکلیدیحادثهبینکوتاهزمانیگپیاشودرهنمون

به(ولااصلیعطفنقطهآموزش)دهمجلسهدرکهاستکلیدیواکنشواولعطفنقطهوکلیدیحادثهبینتفاوتدرک
.شدخواهیدآشناکلیصورتبهپردهاینخصوصدرمهمنکاتسرییکباسپس.پرداختخواهیمآن



؟پرده در فیلمنامه به چه معناست
هاداستانهمهاینکهکرد؟ایجادممکننحوبهترینبهراهاآنتوانمیچگونهوچیستداستاندرهاپردهوجوددلیل
بهپردهماا.استداستانیکساختارترینکلیاین.پایانومیانآغاز،.استانکارناپذیرواقعیتیکهستندپرده3شامل

معناست؟چه

تانداسحلبهمنجریاکشاندمیجدیدیمسیربهراداستاناشنتیجهکهاستداستانازمحدودهیک:پرده
.شودمی

کلزاجزءیکعنوانبهپرده،یکبهنباید.داردمیانوپایانشروع،.استداستانیکمانندخودشپردهیک
.داردراخودشدرونیساختاروریتمکهگرفتنظردریکتاواحدیبایدراپردههربلکهبنگریم

ابتداییدرصد25:اولپرده:استزیرشرحبهکنندمیمعرفیراآنسایرینوفیلدسیدکههمانگونههالیوودپارادایم
دراستانداردفرمتبهتوجهبا.استفیلمنامهپایانیدرصد25سومپردهومیانیدرصد50دوم،پرده.استفیلمنامه
ساعتهدوفیلمیکتقریباایصفحه120متنیکپس.باشدمیفیلمازدقیقهیکمعادلتقریباصفحهیکهرهالیوود
میراقاعدهاینکههستندزیادیفیلمهای.صفحه30نیزسومپردهوصفحه60دومپردهصفحه،30اولپرده.بودخواهد
.کنیممیمعرفیرااولپردهوپردازیممیسنتیواصلیپارادایمهمینبهمقالهایندرمااماشکنند
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ترینسادههاحرفه اینظربهولی.دارندمشکلاولپردهباهانویسندهمیکنیممشاهدهتعجبکمالدرگاهی
،میکنیدمشخصراداستانپیرنگ،کنیدمیمعرفیراقهرمان.استاولپردههمینفیلمنامهساختاردرپرده

هایفیلمنامههاحرفه ایکهبگیریدنظردرهمرااینبایداما.سازیدمیمقدرشسفرراهیراقهرمانسپس
ارکروالبهدقتبانیزایشانکهوقتیالبته.اندنگاشتهزیادیاولهایپردهیعنیطبیعتاکهاندنوشتهزیادی

.نیستسادههمچندانبینندمیکنند،نگاه

زمانیمدتدرهمآناطالعات،اززیادیحجمبامخاطبسازیآگاههماناول،پردهقسمتبرانگیزترینچالش
.باشدمیکوتاه

بایدزیادیکارهایو.استدشوارفیلم نامهدرصحنهیکاجرایوطرحچقدرکهمی دانندفیلم نامه نویسانتمام
یکریکسماتکهمی دهدتوضیحمورفوسکهجاییافتادیم،ماتریکسفیلمهایصحنهازیکییادبه.شودانجام
ریبارگذااطرافشدنیایمی کندصحبتنئوباکهحالیهماندرواستواقعیتازشدهسازیشبیهنسخه

راداستاندنیایترتیب همینبههمنویسندهذهن.می شودتبدیلآشنافضاییبهخألحالتازدنیاآنومی شود
.کندمیخلق
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.بیابیداولپردهدرراجوابوسوال5اینروایتروشهایبایدرسیدید،نتیجهبهعمدهسؤال5اینبااینکهازبعد
می.نیدکآغازداستانوکاراکترباابتداهمانازیاکنیداستفادهراویصدایازفیلم هاازخیلیماننداستممکن

باانستارگجنگفیلممثلیا.کرداستفادهفیلمابتدایدرگذاریکلیپومونتاژروشازUpفیلممانندتوان
...تاریکآسمانیفضایدرتیتراژهمانندداستانپیشنوشتن

میآغازتریکسما،تیرینیتیپروازکردندنبالباماتریکسفیلمدر.استحیاتیانتخابیکافتتاحیهصحنهطرح
چهوزمان؟چه:سوالهایپاسخیعنی:تصویرزبانبافقطهمآندهدمیپاسخسوالدوبهسکانسهمین.شود

(آموختیمرادرستایصحنهخلقاصولافتتاحیهصحنهآموزشجلسهدر)؟مکانی

ازقبل.تریمشیکباقراردادبرایانتظاروکامپیوترشباکردنکارحالدر،کنیممیمالقاترانئوبعدسکانسدر
"کندنبالراسفیدخرگوش":دهدمیپیامیچنینویبهنئوروبرویمانیتورطریقازمورفوسمشتری،آمدن

او.استشدهتاتواشمشتریدختردوستبازویرویسفیدخرگوشیککهبیندمینئوورسدمیمشتری
بقیهپاسخبهاینجادر.کندمیهدایتمورفوسسویبهرااوترینیتیکهاینجاستدروکندمیدنبالرااوباالخره
چراویزیچچهسوالپاسخکندمیمالقاترامورفوس،نئووقتی.شدیمآشنانئوبا؟کسیچه:رسیممیسواالت

.کندمیفرارماتریکسازوخوردمیراقرمزقرصنئوکهزمانیهمآن.شودمیدادهنیز
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(25تا12-10صفحات)آنپذیرشعدمیاپذیرشوعملبهدعوت

خودتکلیفبایداصلیکاراکترمخصوصاکاراکترهاکهمیآیدبوجودزمانیداستاندرمحرک،حادثهدنبالبه
رد.سازندآشکارراخودگیریجهتوکنندروشنآمدهدستبهمحرکحادثهازکهجدیدیاطالعاتبارا

آنهاگیهماهنعدمگاهومیشوددادهنشانآنهادنیای.میکنندجووپرسومیگردندبیشترآنهامرحلهاین
.میشوددادهنشاننیزدنیااینبا

رخدادهمتوجاولوهلهدراواگرحتی.باشدمیاصلیکاراکتربرایمتفاوتوویژهطنینیکمحرکحادثه
زمانشودمیآنمتوجهقهرمانباالخرهکهزمانی.استبزرگتغییریکآغازمحرکحادثه.نشودآن

.باشدمیفیلمنامهدرعملبهدعوتیعنیدومالمانظهوروچرخش

یااشونیدرسرشتواهدافبهبستهاصلیکاراکترو.باشدمیشکارشیپوردردمیدنمثل:عملبهدعوت
.پذیردنمیراآنیامیکنداجابترادعوتاین
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کلیدیحادثه–(30تا25صفحه)قهرمانسفرآغاز

ازدهآمبوجودمشکالتفهمدمیکهکندآغازراماجراشودمیمجبوریاگیردمیتصمیمقهرمانهنگامی
"هزدیخ"فیلمدرآناکهاستمرحلهایندر.شودنمیحلجدیاقدامیباجزلحظهاینتامحرکحادثه
رایهقضاینبخواهداوازوکندپیداراخواهرشوکردهحرکتبایدابدی،برفیبارشبهدادنپایانبرای
.میشوددومپردهواردقهرماننقطهایندر.کندتمام

فاقاتاتیااتفاقاینبه.شودماجراوارداستمجبوراصلیکاراکترکهدهدمیرخاتفاقاتیمرحلهایندر
ینا.محکمدالیلبههمآن.زنندسربازماجراادامهازتوانندنمیدیگرهاآن.گویندمیکلیدیحادثه
وباالترانگیزه،ترمنطقیوبزرگتروبیشتردالیلچههر.فیزیکییاذهنیباشند،اخالقیاستممکندالیل

...قویدرامیکگیریشکلیعنیاین

.دهدمیرخفیلمنامه30تا25دقایقدرمعموالمرحلهاین
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.استاستانداردتانفیلمنامهفرمتشویدمطمئن-11

تهیهیاردانکارگرویمستقیممثبتتاثیراولینمیتواندآنمرتبشکلوسروفیلمنامه،صحیحفرمت
مناسبارهایافزنرمازاینکاربرای.بخواندرااولکلمهحتیاینکهازقبلآنهم.باشدگذارسرمایهیاکننده
.نماییداستفادهنویسیفیلمنامهفرمت

:باشیدرسانیدهمخاطبآگاهیبهرازیرمواردفیلمنامه،آغازدرشویدمطمئن-12

ژانر•

قهرمان•

میکندحرکتبهوادارراقهرمانکهمسائلی•

اولیهموانع•
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هدف•

قهرمانمخالفان•

اصلیشخصیتهایوقهرمانداستانپیش•
(نویسندهخودبرایبیشتر)



نکات اضافه
بندیپایان،(STRUCTURE)ساختارو(CHARACTER)کاراکتر،(GENRE)ژانر،(IDEA)ایده،(THEME)تمباآشناییبرای•

(ENDING)افتتاحیهصحنهو(OPENING SCENE)سایتبهمفاهیم،اینازکدامهرکاملجزئیاتباآشناییوeverun.irمراجعه
.نماییدتهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنید

• ÷
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http://www.everun.ir/
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