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مقدمه
نویسندگان عزیز ؛ 

ارساختوکاراکتر،ژانر،ایده،تم،ترتیببه،قبلیجلسه5درکهمستحضریدباشید،کردهدنبالراماکنونتاچنانچه
.شویماآشنفیلمنامهداستانبندیپایانچگونگیباخواهیممیجلسهایندر.ایمدادهقرارتخصصیبررسیموردرا

اوجهنقطیعنی،سومپردهاجزاءآخرینمورددربلکهنیستسومپردهخصوصدرجلسهاینکهباشیدداشتهتوجه
(Climax)باشدمیترموشکافانهوجزئیصورتبهپایانیصحنهوترکلیصورتبه.

بهاثرکیساختاندرکاراندستازقشرهرنگاهسپسشد،خواهیدآشنافیلمنامهدرپایانمفهومباابتداجلسهایندر
گرهیممفاهوسومپردهباادامهدر.یافتدرخواهیمراپایانیصحنهاهمیتمیزاندلیلآنگاه.کردخواهیمآنالیزراپایان

خاطبینمانتظاراتوخوبپایانیکساختهایروشآنگاه.شویممیآشنابیشترپایانیصحنهواوجنقطه،گشایی
،وبخبینیپیشقابلیتوبدبینیپیشقابلیت،چرخشخصوصدرودادهقرارمطالعهموردراپایانازامروزی

نترلکوقهرمان،نیازوخواستهمیانتفاوتدرکپایان،بودنطبیعیلزومداستان،دراماتیکسواالتبهپاسخگویی
.آوریممیبدستبیشتریاطالعاتبد،پایانهایهمچنینوپایانیصحنهالخصوصعلیمتنبودنتصویری



اهیمخوبیشترراروشدوآنسینماییموفقمثالهایذکرباکهدارندارجحیتروشدوگفتهپیشهایروشمیاناز
.شناخت

پاسخ؟ایمکردهآغازرافیلمنامهانتهایآموزشفیلمنامهآغازینوافتتاحیهصحنهجایبهساختارآموزشازبعدچرااما
.یافتخواهیدجلسهایندرراپرسشاین

فیلمنامهنیکتکازترکیبیکهروشیبانهایتدرو.شدخواهیمآشناقویپایانیکگیریشکلنیازهایپیشباسپس
.شویممیآشنااستروشترینمنطقیوایستحرفهنویسان

بندیتهدس:بخشسهدررااصلیهایبندیدستهکلیهجلسهایندرکهداردمتفاوتیهایبندیدستهبندیپایان
کنیممیررسیبداستانبرونیودرونینتیجهنظرازبندیدستهوگشاییگرهنظرازبندیدسته،احساسینظرازپایان

.کنیممیتحلیلمثالذکرباراموارداینکلیهو

خواهیمتحلیلرازنیمشتباشگاهوتلقین،پدرخوانده،روانی:معروففیلمچهارپایانیصحنهگیرینتیجهبرایسپس
.کرد

مناسبایانیپهاآموزهاینکلیهبهتوجهبا«کاتسوریبرگرد»فیلمنامهیعنیآموزشیدورهاینکلیمثالبراینهایتدر
.گرفتخواهیمنظردر
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پایانیناکه.کندتمامراداستانمی کندقصداوجنقطهبهرسیدنازبعدنویسندهعرف،ومعمولصورتبه
هنریلاصدرنوشتناما.استداستانرخدادهایقطعیونهاییوضعیتپایان.می باشدگشاییگرهآخرین
داستان،پایانبخصوصوآغازنحوهدر.می نهدارزشچیزهاییچهبهمی دهدنشانهنرمندکهاست

باورمی خواهدکهآنچههرحداقلیااوستباورآنچههر.دادخواهدنشاناعالحددرراانتخابایننویسنده
.می شودخالصهبندیپایانصناعتوارائهنحوهدرباشد،داشته

وداردرسدرفیلمنامهیکنوشتندرراارزشینویسفیلمنامهیک.متفاوتنداثریکتولیددرارزش هااما
دیوهایاستوشاید.دارداثرآنساختازدیگریاصلیهدفشایدکارگردانودیگرارزشیکنندهتهیهیک

لاصدرکهراخودنظرموردارزش هایمخاطبرضایتکسببرایفیلمهاانتهایدرتغییربافیلمسازی
قتلجرمهبانتهادرکهداشتراداگالسمایکلکاراکترکشنده،جذابیتفیلم.دهندنشاناستگیشههمان
یکاوکهشداینبرقراراولیهتستدرمخاطبیننظرانعکاسازبعداما.شددستگیرکلوزگلنکاراکتر
وبخشیدهخطایشسرانجاموشدهتفاهمهاییسوءدچارهمسرشبازندگیدرکهباشدخطاکارشوهر
غییریتراآنوکردندانتقادرویهاینازبعضی.می شوددادهاوبههمسرشبازندگیبرایایدوبارهفرصت
اینستقضیهنهایتااما.نیستهماهنگداستانکلباامامی سازدبرآوردهرامخاطبرضایتکهکردندعنوان
.استپولبخصوصموردایندرآنهابراینهاییارزشوکنندزاییدرآمدبایدگذارسرمایهواستودیوکه
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پایان از دید دست اندرکاران ساخت یک فیلم



راهدفقهرمان،حال.وقتهیچیاحاالیاداستانقهرمانبرای.می رسدپایانبهفرصت
راهانقهرماما.استبزرگترهمهازآخرمانع.نزدیکترنداوبهموانعاما.می بیندخودروبروی
هربهمی خواهداو.استشدهدیربرگرداندنروبرایو.استپیمودهجابدینتارادرازی
هکنیستمعنیبدیناین.شوداوجلودارنبایدچیزهیچوبرسدخودهدفبهنحوی
.ی کندمکفایتنیزامیدکورسوییکتنها.باشدداشتهخوشپایانیلزومابایدداستان
.بنویسیدهمرافیلمنامههمینبعدیقسمتبخواهیداگرمخصوصا

هربه.هاآنداستانازگشاییگرهوکاراکترهامشکالتحلیعنینویسیفیلمنامه
مامتگرهیعنی.نشودقهرمانمیلبابحدازبیشپایانکهبودمراقببایدروی

بیوتمیزیاینکهشوندبازعیببیوتمیزآنچنانبندیپایانآندررشته ها
.برسدنظربهمصنوعیوطبیعیغیرعیبی،

:شدخواهیمآشناسومپردهدرپایانیصحنهواوجنقطه،گشاییگره،مفهومسهباحال
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صحنه پایانی در پرده سوم



حالینعدر.باشیمداشتهعیببیپایانیوعالیکاراکترهاینقص،بدوندیالوگ هایخواهیممی
نالاوریجینگرانبایدحالهماندرسازیمبرآوردهجهاتازبسیاریدررامخاطبتوقعاتبایدکه

جورکارها،اینتمامدادنانجامباحتیاما.باشیمنیزآنبودنمفرحوبودنتاثیرگذارونوشتهبودن
.استپیچیدهبسیارهمباموارداینتمامکردن

ایانپنوعاین.استنبودهبخشرضایتمابرایآنهابندیپایانکهایمدیدهفیلمهاییهمهما
خواهدیرتاثشماپروژهرویدالریمیلیونگذاریسرمایهبرایاستودیوهاگیریتصمیمدربندی ها
ونندکشانفیلمهایتستصرفدالرمیلیون هااندشدهمجبورگاهقبلیهایتجربهدر.گذاشت
ازبعضیرفته،فراترحتیوکنندجوروجمعوبندیسرهمنوعیبهرانادرستبندیپایان

هکبازیگرانواجراییگروهمجددفراخوانیعنیاینواندکردهبرداریفیلمدوبارهراصحنه ها
.باشندکاربهمشغولدیگریپروژهدریکهراستممکن

ارگردانکیاوکنندهتهیهیااُرگانیکسفارشبهباشدقراراگرشدخواهدهمحادترحتیمشکلو
.کردلحاظبندیپایاندرهمراآنهاایده هایاجراییتیمکارراحتیبراییا

:شدخواهیدآشنانقصبیبندیپایانیکبرایمهماصلچندباادامهدر
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پایاندادننشانطبیعیدرکاراکتروایدهژانر،تم،لحاظ*

اجتنابابلغیرقوطبیعیپایانبگذاریدکهاینستنویسانفیلمنامهتوصیهبهترین
نحرافاوپیچشیکناگهانبه.باشدداستانکلمنطقینتیجهپایانیعنی.باشد

پایان.یدانیاندیشیدهآنبرایتمهیدیهیچابتداازوقتیهمآننکنیدایجادداستانی
اشتهدراشماداستانژانروتموایدهرنگوطبیعتیعنی.باشدطبیعیکامالباید
.باشد

بربیشترامادباشتاثیرگذارومفرحبتواندکهکنیدتمهیدبکرپایانیکبتوانیداگر
اشد،بداشتهتاکیدداستاندر(فیلمستاره)اصلیکاراکترازگشاییگرهجنبه

رااویاه،گریبهیاوآوردخندهبهرامخاطببتواندژانربهبناوکندبیانراتمهمچنین
آنگاه.شدخواهیدماندگارپایانیخلقبهموفقشماآنگاهبرساند،معنویباالترسطحبه

آنها.می شودخارجسینماازخرسندوراضیخروجی،راهرودرمخاطبببینیدمی توانید
نارکرنگآبیشیفالنیاکشت؟رایکیآنکسیچه.کردخواهندبحثهمباحتما

ازیهمگنهایتدرامالندن؟درنهواندساختهسیاتلدررافیلمچرابود؟چهشومینه
.هستندراضیآنموفقگشاییگرهپسدرفیلمذهنیمفهومدرک
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واراندستیوکنندگانتهیهشاملکهفیلمنامه،خوانندگان
ازدبتواننفیلمنامهمطالعهحینبایدهستندکارگردان ها

همزمانوکردهسازیتصویررافیلمخودذهندریچه
سیاربقاعدهکهاستدلیلهمینبه.باشندنیزگرمشاهده
هر.می کندپیدامعنیترغنیتر،سادهچههر:مهم

ابمی شوددادهشرحنویسفیلمنامهتوسطکهتصویری
اوتتفمی کنندتهیهکارگردانوفیلمبردارکهتصاویری
معموالفیلمنامهخواندنهنگامدر.داشتنخواهدچندانی
دهخواننذهندرنویسفیلمنامهتوسطتصویرازقسمتی
دهخواننخودتخیلقوهتوسطماندهباقیومی شودساخته
باشدتثابتصویریکمی تواندتصویراما.شدخواهدتکمیل

استبدیهی.کاملسکانسیکحتییاکاملصحنهیکیا
تندهسفیلمنامهاصلیجزءداستانساختاروکاراکترهاکه
عالیمتفیلمرسالتباشد،ترتصویریآنهامعرفیچههراما
.رسیدخواهدانجامبهتر
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.کنیدتوجه"جونزایندیانا"فیلمهایسریاز"عهدتابوتمهاجمین"فیلمبه
باهمواجهدرپروجنگلهایدرجاییتنها،وتک"ایندیانا"ابتداییصحنهدر

ودانشدهکشتهخائنشهمسفران.استبومیایقبیلهمبارزانخطرومرگ
داده،قرارخطرمعرضدرراجانشآنآوردنبدستبرایکهعهدتابوت
فیلمنامهبرایاشکالبیآغازیکاین.می شوددزدیده"بلوک"رقیبشبوسیله

ماامی شودروبرومرگبادوبارهایندیاناانتهادرچوناست"کاسدانالرنس"
بلوک.اوستباماریون.نیستتنهادیگرولی...آلمانینازی هایتوسطاینبار
.عهدتابوت:می گرددبازپاداششباباالخرهایندیوشدهنابود

اینکهبل.نیستکارابتدایدرپایاندانستنبهنیازیدارندعقیدهبعضی
واهدخخودشپایاندارندعقیدهیا.می زنندرقمراپایانکههستندکاراکترها

یکدروبخوردرمانیکدردبهعقیدهاینشاید.وقتشبهآنهمآمد
آنتوانههمنکنیدفراموش.نیستاینگونهفیلمنامهدرامادهدجوابنمایشنامه
شکلیمبهوبنویسندپایان،بهعلمبیآغاز،ازبتوانندکهنیستندچخوف
انجاماراینکارمی توانیدهستیدنابغهکردیداحساسکهزمانیاما.برنخورند
!دهید
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پیش نیازهای یک پایان قوی



راماشگاهی.کنیدتماشاراآننوشتنهنگامکهمی دهدرخشرایطیتحتبندیپایانبهترین
قالبدرکهبلاستبرگزیدهنویسندهکهتمیونهاییایدهقاعدهازخارجلزومانهمی کنند،غافلگیر
اجزایکلیهکهمی دهدرخصورتیدراین.می گیردشکلخودبهخودخودشپایانمتن،همان

شود،زیریطرحپالنیچنینوقتی.باشندشدهجاگذاریخوبیبهسومودوماول،پردهدرفیلمنامه
راپازلپازل،تکهآخرینهمانندپایانی،صحنهمخصوصاوبندیپایانتکه،چندپازلیکهمانند
جاییهمانیدباذاتاًوطبیعیچون.نداردنیززیادتفکربهنیازیحتیدیگرگویاو.می کندتکمیل
.هستحاالهمینکهباشد

امااددسوالاینبهمطلقپاسخینمی توانهیچگاهچیست؟موفقبندیپایانیکرازپسخب،
.کردخواهندترقدرتمندراپایانکهکردپیشنهادراحلهاییراهمی توان

:می شوندتقسیمدستهدوبهخوبپایان هایاساساً

می دهدرخپایاندرغیرمنتظرهاتفاقی-1

. آیدفائقاشاصلیضعفنقطهبراصلیشخصیتهایازیکییاپروتاگونیست-2
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یک پایان خوب



"تمثب–درونی"و"منفی–بیرونی"شرایطترکیبپایاناین.نه
رقمرادارنیشاینتیجهوشیرینوتلخپایانیصحیح،اجراییباکه.است
.می زند

ونیستپروتاگبرایلمسقابلوخارجیایخواستهداستانهااکثرتقریبا
.داردوجودنیزدرونینیازیخارجی،ومادیهدفاینباموازیامادارند
مثبت–درونی/منفی–بیرونی"پایانبرایخوبینمونه"منهتن"فیلم
بمخاطبافیلمهاییمخصوصاورزشیفیلمهایازبسیاری.می باشد"

.دارندپایان هاییچنیننوجوانوکودک

Bringفیلمدر it on،شکستنهاییرقابتدرتیمشوپروتاگونیست
واضحوبیرونیهدفچوناست"منفی–بیرونی"پایانیکاین.می خورند

ی،ظاهرشکستوجودبااما.نمی شودحاصلپیروزیبرایپروتاگونیست
دگیزندرمهمیدرس هایومی کندتجربهراشخصیتیرشدپروتاگونیست

او.می کندرضایتاحساسدادهانجامراتالششتماماینکهازومی آموزد
التحدردرونیلحاظازاوفیلمانتهایدرومی کندتغییربودنبهتربرای
.است"مثبتدرونی–منفیبیرونی"بندیپایانترکیباین.استخوبی
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 1صحنه پایانی فیلم پدرخوانده 
 ک ی

 )زمزمه وار(

 حقیقت داره؟ آره؟

 مایکل

 )آرام سرش را تکان میدهد(

 نه

 ک ی

 )آهی از سر آرامش میکشد، مایکل او را

 می بوسد و بغل میکند(

 تا برای هر دویشان نوشیدنی درست کند. در همان لحظه روکو، کلمنته و نری وارد دفتر میشوند. رود می"کی"

کلمنته با مایکل دست میدهد. کی سرش را بر میگرداند تا آنها را مشاهده کند. آنها مایکل را تکریم میکنند 

 و دستش را میبوسند.

 کلمنته

 )در حال بوسیدن دست مایکل(

 دون کورل ونه...

 دیگر دیدی به داخل اتا  "کی"روکو هم دست مایکل را میبوسد. در همین حال نری در اتا  را میبندد تا 

 نداشته باشد.

Fade Out 

 پایان



.باشدمی«کاتسوریبرگرد»فیلمنامهکارگاهادامهنوبتحال

نظرازفیلمنامهاینپایانبندیدسته

شیرینوتلخ:احساسی–الف
واضح:گشاییگره–ب
مثبتدرونیمنفیبیرونی:برونیدرونی–ج

کهتندهسبندیپایانانواعتریناثربخشوبهتریناز،بندیدستهنوعسهاینتمام،پیشینهایآموزهمطابق
.کنندمیایجادباالییبازدهمتوسطهایفیلمنامهبرایحتیمعموال

:بودندهاچهقویپایانیکنیازهایپیشاما

ازوریکاتسوآهوبال.استآهوبالپدرخواندهدخترکاتسوری...کنیدفکر:باالبسیارانگیزه،قویهدفی-1
هماناز.دارندخبرهمرازهایترینسریازوهستندهمدوستانبهترینآنها.اندآمدهدرهمعقدبهکودکی
نمیبالآهو.بیماریستبستردرحالبودهزغالسنگمعدنکارگرکهکاتسوریپدر.خوابیدندمیهمکنارکودکی
بیندمیوضعیتتغییربرایالزمجسارتفاقدراشوهرشکهکاتسوری.آیدبردوآنزندگیهایهزینهپسازتواند
خبریاوازدیگرسالدوازبعدو.رودمیاماراتبهکافیدرآمدحصولواشخانوادهنجاتبرایودوآناجازهبدون
رهراآنوآموزدمیدستفروشمردیازراجملهیکنوشتنتنهااست،سوادبیکهآهوبالمدتایندر.شودنمی
«یکاتسور...برگرد»:جملهاینبایادداشتکوچککاغذدرآنهمفرستد،میکاتسوریهاینامهنشانیبهماه
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:قهرماننیازوخواسته

همسرشودوستتنهابادوبارهزندگیواشهمیشگیعشق،کاتسوریبازگرداندن:آهوبالخواسته

اهدایواشزندگیهایترستمامبرغلبه،خودشهمهازترمهموخودهایتواناییشناخت:آهوبالنیاز
شانپسربچهوناصروکاتسوریبهشایستهونوزندگی

تواندیماینکهوبودخودششناخت،پرندگانامندرخت،آهوبالواقعینیازامانرسیداشخواستهبهاوشاید
.ندکتعیینکفایتبارادیگرانحتیوخودشسرنوشتتواندمیاینکه.باشدخودشبرایامنیدرخت

:پایانیصحنهتصویرینوشتار

برج،تهایاندررویممیباالتروباالکههمینطور.بینیممیراعظیمفوالدیسازهیک.استگذشتهسالچند
ایهزاویازراجوشکاریهایشراره.بینیممیجوشکاریمشغولتیرلبهترینمرتفعوآخرینرویرافردی

راماسکیوقتکاراتمامازبعد.نشیندمیاششانهرویپرندهیک.ریزندمیخورشیدرویگوییکهمیبینیم
.زندمیلبخندخورشیدبهوایستدمیتیررویهمانجا.بینیممیراآهوبالداردمیبرصورتشرویاز

.باشدتصویریکامالبایدصحنهاینکهاینستمهماما.کندتغییربعدهاشاید.استپایانیصحنهاین

71-76



نکات اضافه

تمباآشناییبرای(THEME)،ایده(IDEA)،ژانر(GENRE)،کاراکتر(CHARACTER)ساختارو(STRUCTURE)جزئیاتباآشناییو
تهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنیدمراجعهeverun.irسایتبهمفاهیم،اینازکدامهرکامل
.نمایید
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: ترجمه، تالیف و نگارش 

توسعه دهنده نرم افزار اِوِران
(نسخه حرفه ای)گروه طراحی نرم افزار سناریست 
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دارای مجوز نشر آنالین مرکز توسعه فن آوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به توسعه 
.دهنده نرم افزار اِوِران می باشد


