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مقدمه
ینمهمترازیکی.دهدتغییرنویسندگیحوزهدرراشمازندگیهمیشهبرایاستممکنخواندخواهیدادامهدرکهچیزی
اساسبرکنونتاقهرمانچههرکههنگامآن.می  کندتغییرقهرمانبرایچیزهمهکهاستزمانیشماداستاندرهالحظه

.می  آیدیزمرویجدیدیهایگزینهناگهان.می  دهدجهتتغییرومی کندتغییرناگهانداشته،باورآنبراشزندگیتجربیات
هماشلهمخیبهکنونتاکهشودراهیرهسپاروشودکشیدهچالشبهتغییراینباشماداستانقهرمانکهمی  شودباعثو

دریزیکیفیااحساسیمخاطراتوموانعحدودیتابتواندبایدخوانندهجدید،سرنوشتاینازبخشیعنوانبهوبودنرسیده
.شودهمراهاوباوبزندحدس،کندحسراداستانقهرمانرویپیشراه

هر.می  شودآغازقهرمانجدیحرکتوشمااصلیداستانکهاستایلحظه.می  دهدتغییرراشماداستانکهایلحظه
عطفهنقطنقطه،اینبه.استبودهحرکتاینبرایمقدماتتهیهفقطشدهانجامنقطهاینازقبلوکنونتاکهچیزی
داستانقطهنمهمترینانگیزنده،حادثهازبعدچونکنید،عبورآنازسرسرینمی  توانیدعنوانهیچبهومی  گوینداولاصلی

.شماست
زندگیستاندااولعطفنقطهبگیریم،نظردرداستانیکعنوانبهرانویسندهیکزندگیاگرکهاستمهمآنچنانبحثاین

الاحتمبهنشوداصلاینمتوجهاگرچون.استپردازیداستاندرمهماصلاینفهموآموزشیجلسهایندرکاوایحرفه
آنختپردادروشویدآشنامفهوماینباوقتی.بودنخواهدخودداستانفروشآنگاهونوشتنبهقادرهیچگاهزیادبسیار

دقیقاًاین.شدخواهیدقلمرواینازقسمتیصاحبوزنیدمیهمبهرسمیواسمداستانمعماریقلمرودرکنید،پیدامهارت
ینویسندگمیزرویجدیدگزینهیکاین.شوندساختهیاشوندچاپشماآثارروزیمی  شودباعثکهاستچیزیهمان

اینفهمودرکمی  داردنگاهمقاوموایستادهراهایندرراشماکهچیزیتنهاو.شماسترویپیشجدیدیراهوشماست
.استاصل



نویسندگان عزیز ؛ 
موردراساختاروکاراکترژانر،ایده،تم،ترتیب،بهقبلی،جلسه9درکهمستحضریدباشید،کردهدنبالراماکنونتاچنانچه
افتتاحیهصحنهسپس.دادیمشرحمفصلراپایانیصحنهوفیلمنامهبندیپایانششمجلسهدر.ایمدادهقرارتخصصیبررسی

جلسهدراکنون.شناختیدراانگیزندهحادثهسپس.شدیدآشناهشتمجلسهدراولپردهکلیاتبابعد.شناختیمتفصیلبهرا
شکیلترااولاصلیعطفنقطه،دوهراینکهاستکلیدیواکنشوکلیدیحادثهترتخصصیبررسینوبتدهم،

این.اشدبعطفنقطهدوبهمحدودالزامانیستقرارفیلمنامهیککهمی شودآوردهدلیلاینبهاصلیعبارت.می دهند
پیدرراقهرمانواکنشکهصورتیدرمحرک،حادثههمانیا،انگیزندهحادثهمثال.باشندبیشتربسیاراستممکنتعداد
نقطهدو،اهمیتلحاظازاما.استعطفنقطهیکشود،داستان(جزئیچندهر)چرخشباعثنتیجهدروباشدداشته

.یممی ناماصلیعطفنقاطراعطفنقطهدواینما.باشندمتمایزعطفنقاطسایرازبایدفیلمنامههردرکههستند
تفاوتناختشدرگاهنویسانفیلمنامهازبسیاریمی دانیدکههمانطور.می شویمآشناعطفنقطهمفهومباابتداجلسهایندر

حالتبدتریندریااندمشکلدچارکلیدی،واکنش-4اصلیاولعطفنقطه-3کلیدیحادثه-2،انگیزندهحادثه-1بین
ونگیزندهاحادثهباآنبارزتفاوت،اصلیاولعطفنقطهمفهومتعریفبرایپس.نمی شوندقائلآنهابینتفاوتیاصال

اینبابازتردیدیباوترمنطقیبسیاراینگونه.می کنیمبررسیراکلیدیحادثهباکلیدیواکنشباریکومرزیتفاوت
هایمثالآنقدرمدتاینتمامدر.می رویماولعطفنقطهسراغبهمستقیماًسپس.می شویمآشنااصلیمهمعطفنقطه

.شودبرطرفابهاماتتماموشودروشنکامالمطلبکهآوردخواهیمادبیاتوسینماازمختلف



ولیدیکحادثهبینزمانیبازهدربایدکهنکاتیذکربهما،(کلیدیواکنش+کلیدیحادثه):1عطفنقطهشناساییازبعد
.می پردازیمشودرعایتکلیدیواکنش

برایجهتتغییر7سه،اینترکیبازومی گیریمنظردرکلیدیواکنشبهمنجرکلیدیحادثهبرایکلیمحتوایسهابتدادر
.می گیریمنظردرداستان
.می گیردقراربررسیموردبازهایندراصلیکاراکتربرایرایجهایاستراتژیازتعدادیسپس

کهکاملیلیستچک.شدخواهیدمواجهایمکردهآمادهنقطهاینکنترلبرایلیستچکصورتبهکهسواالتیبانهایتدرو
.کردخواهیدکنترلراخودفیلمنامهتکمیلیسوال10باسپسوحیاتیبسیارسوال4باابتدا

ریزیرحط«کاتسوریبرگرد»فیلمنامهاولاصلیعطفنقطهآن،لیستچکوجلسهاینآموزشیمحتوایازاستفادهباو
.می شود

...باشیدهمراهمابا



نقطه عطف چیست؟

اینبنایمبر.هستندزاتنشیازاکنشکهبزرگوکوچکحقایقوحوادث،حرکاتیکسریازشدهتشکیلداستانهر
که.دمی شوانجامتعادلحالتبهبازگشتجهتدرقهرمانتوسطشدهایجادواکنشوتصمیم،حقایقوحوادث،حرکات

این.می دهندتشکیلرا(عطف)نقطه،(واکنشوتصمیم)معلولو،(حقایقیاحوادث،(کنش)حرکات)علتمجموعهاین
واکنشوهاکنشویابندافزایشدائمامخاطراتوباشدپویاپیوسته،کندتغییرمرتبداستانطرحمیشوندباعثنقاط
.شوندتولیدبعدیهای

رخدادظارانتماوهستندبینیپیشقابلهاصحنهاینازبعضی.صحنهتعدادیازمتشکلهستندایمجموعههاداستان
ومی دهندرخیکبارفقطهاصحنهازبعضیاما.می شوندتکراربارهابیشترتاکیدبرایهاصحنهاینبعضی.داریمراآنها
.می دهندتغییرراچیزهمه

.گویندعطفنقطهراداستانجهتدهندهتغییراین

قهرمانهایتصمیموواکنشکهحوادثی.کنندمشخصواضحکامالصورتبهرامهمحوادثوهاالماناهمیتمیزانآنها
کهدرچقهرمی تواندشماداستان.شدخواهندداستاننتیجهتغییروداستانجهتتغییرباعثودارندپیدرراداستان

ایجادییرتغشدتبهبعضیونمی کنندایجادزیادیتغییرعطفنقاطاینازبعضی.باشدداشتهعطفنقاطمی خواهید
راچیزمههعطفنقطه.کندحرکتجلوبهروداستانمی شودباعثکهاستفاکتوریتنهاعطفنقطهرویهربه.می کنند

اراکترکمی شودسبب.رسدنظربهنووتازهدرگیریورویاروییوموجودتنشکهمی شودباعثو،می کندمخلوطهمبا
.شودحفظداستانریتمونشودسکونورکوددچارشما
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حادثه :1درب  واکنش: 2درب 

نقطه عطف: راهرو



ماتریکس

انگیزندهحادثه

هماندرسناننئوآقایکهاینبرمبنیاستمورفوسپیاموتصمیمماتریکسفیلمدرانگیزندهحادثه
گانهسهتمامریشهتصمیم،یکهمین(301از2صفحه).استمی گشتهدنبالشبهکهاستشخصی

دروخودپیلهدرآرامشنهایتدرهمچنانبشر،نسلتمام،نمی گزیدبررااواگرزیرا.استماتریکس
دقتهببایدکهاینجاست.بودنخواهدهمداستانیانگیزنده،حادثهبدون.می گذراندعمرمجازیدنیایی
یاتصمیمیک:باشدتصمیمیکمی تواندنیستحادثهیکلزوماداستانمحرکوانگیزنده:کنیدتوجه
(می گوییمانگیزندهحادثه،آنبهآموزشانتهایتااصطالحاکه)انگیزندهحادثهیک
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هستند؟یکیکلیدیواکنشوکلیدیحادثهآیا

اینکهیدمی آنظربه!اید؟شدهکلیدیواکنشوکلیدیحادثهتعریفدرمبهممطلبیمتوجههمشماآیا
کههستندحوادثیدوهر.هستندشخصیعمیقبسیارلحظاتدوهر.هستندهمشبیهخیلیدو

همهماکهیستنتعجبیپس.می گویندبازگشتبینقاطدوهربه.بگیردنادیدهنمی تواندپروتاگونیست
ییکدوهرکنیمفرضاینکهالبته.ایمشدهاصطالحدوهرمفهومخصوصدرابهام وسردرگمیدچار

هاتانداسازبسیاریدرکهدلیلاینبهچرا؟امااستدرستحدودیتاالبتهوسادهفرضیهیکهستند
قابلرغی،مسلحقابلغیرچشمبرایوهستندنزدیکهمبهبسیارکلیدیواکنشوکلیدیحادثه

.نیستاینگونهواقعیتاما.تشخیص

عبیرتبهترینواقعدر.اندسکهیکرویدومهمومجزامفهومدوواقعدرکلیدیواکنشوکلیدیحادثه
دوقیقادآنهاو.هستنددروازهیکرویوپشتدواینکهاینستبردبکارمفهومدواینبرایمی توانکه

ویکلیدحادثهابتدایعنی.می دهندرخهمسرپشتسرعتبهمعموالوهستندمتوالیکامالحادثه
.کلیدیواکنشلحظههماندریابالفاصله
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:ببینیم[1عطف]مورددررابیشتریمثالهایبیاییدحال

صورتبهرامختلففیلمهای[1عطف]ازنمونهچنداینجادراست،مهم[1عطف]چقدربفهمیماینکهبرای
آوردخواهیمترنمایان

Something's Gotta Give: 

ارآنهامخومی گذردقرارخودشسننصفهاییزنبابورنسنهریجذاب،وخوشتیپاست،ساله60اینکهبا
م،فیلدرسرانجام)می شوددوآنرابطهوارداطالعبیدخترمادردخترها،دوستازیکیبارابطهدراما.می زند
(می شوددخترآنمادرعاشقهری

The sweetest thing: 

سفریکاردودوستانش،بهترینودختریکخوشتیپ،داربنگاهیکباشبانهکالبیدرخالصهمواجههیکازبعد
جادهسفرچنینواردبایدچرااصالاینکه برایتصمیمیهیچبدون.می رودکجاپسرآنبینندتامی شوندایجاده

تیپیخوشپسرمی خواهدکهاستدختریمورددرداستاناین.کندپیداراپسرآنتاکندتالشتنهاو،شودای
.استبرسرحوصلهومبتذلنظربهاینو.کندتورپارتیدررا
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.شودرعایتبایدواستکلیقاعدهونیستانتخابیچیزی[1عطف]دادنقراربرایگذاریزمان

لتاندکهجاییهرراعطفنقطهایننمی توانیدشما:شدخواهیدآشناکنندهشوکحقیقتیکباحال
25تا20حدوددرجاییبایدنقطهاینمخاطبین،روانشناسیوانتظاراتبهتوجهبا.بگذاریدخواست

اگر.نیستمذاکرهقابلقضیهاین.شوددادهقرارمقدماتتهیهاتمامازبعدشما،داستانابتدایدرصد
کهههرچ.ایدکردهفروشیکمکاراکترهایتانبهمربوطاطالعاتدادندردهید،انجامرااینکارزودخیلی

سرمایهقهرمانخصوصا،آنهارویراخودعالقهوذهنوبداند،کاراکترهایتانمورددربیشترمخاطب
درودادخواهدربطکاراکترهاآنبهبیشترراآمدخواهدپیشداستاندرکهمخاطراتیکند،گذاری
فرابزرگتغییرلحظهکهوقتیبنابراین.شدخواهدبیشترکاراکترواوپنداریهمذاتحسنتیجه

گذاریسرمایهاین.می آیدپدیدقهرمانومخاطببینیکدلیوعالقهحسوپنداریهمذات.می رسد
نابراینب.نشودیاشودموفقشماداستانمی شودباعثکهاستمتغیریترینحیاتیمخاطباحساسی

تادباشکافیاندازهبهبایدزماناینواستمقدماتتهیهمرحلهبرایزمانیکنیازمندکاراین
.بیایدبوجودقهرمانومخاطببینهمدلی
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ترسختمراتببههدفیاماآیدبدستابتداییهدفمی شودباعثمهمحرکتیک-1
شودآنجایگزین

legallyفیلماولپردهانتهایدر blond،بهورودبهموفقپسرشدوستآوردنبدستبرایوودزالی
نماندمی شود،متوجهتازهاما،(هوسیاآرزویکازخواستهبرمهمحرکتیک).می شودهاروارددانشگاه

(ترسختهدفیباهدفجایگزینی).استدانشگاهاینبهورودازترسختبسیارهاروارددرموفقیتو

رتسختمراتببههدفیاماآیدبدستابتداییهدفمی شودباعثحقیقتکشفیک-2
شودآنجایگزین

مسئولیتشکهقتلیپروندهپشتهولناکیهایانگیزهمی شودمتوجهگیتزجیکوقتی،چینی هامحلهدر
الحاماکردهحلرانظرموردجناییپروندهاو،(حقیقتکشف).می یابدجدیدیهدفدارد،قراراوستبا

تلقیکحلازترسختمراتببهایوظیفهاینوکندمحافظتاحتمالیقتلبرابردرزندوازباید
(جدیدهدفجایگزینی).استپیوستهبوقوع
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trueسریالموردایندرعجیبوزیبابسیارمثالنمونه detective
؟راچ.ببینیدراسریالاینفصلدوهرحتماکنیممیتوصیه.است

انآنچنرامخاطب،اصلیقاعدهاینرعایتباسریالایناولفصلچون
ساکنهایصحنهوجودبا.کنیممیحیرتکهکندمیهمراهخودبا

نایو...کمبسیارنامشروعهایصحنهباوطوالنیهایدیالوگوزیاد
یپندارهمذاتکاراکترهاباکامالخاصوعاممخاطب.استانگیزحیرت

شخصیتوقهرمانداندمیواستمسلطداستانجریانبروکندمی
و.کندمیدرکرامخاطراتواندشدهایمخمصهچهگرفتارمکملش

.استشدهفصلاینازمنتقداناقبالسببهمین

ومعروفبازیگرهایتعددواکشنهایصحنهوجودبا،دومفصلدراما
اکترهاکارآموزشجلسهدرکهضعفینقطه)اصلیکاراکترهاینتیجهدر
مبگذری).شودنمیداستاناصلمتوجهاصوالمخاطب(شداشارهآنبه
فیمننظراتباعثهمینو(نداردجذابیتیچنداننیزداستاناصلکه

.استشدهسریالازفصلاینخصوصدرزیادی
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؟؟می کنندگوشزدمابه رامهمینکاتچهفوقمثالهایدرعطفنقاط

ا بکمیعطفنقطهاینتعصبوغرورکتابدرفقط.می دهدرخداستانابتداییدرصد25درجاییتقریبا[1عطف]-7
]داستانابتدایدرصد25الی20دررخداد[.استتاخیرمحدودصفحهچندشاملتنهانیزآنکهمی شودحادثتاخیر

سابحبهنیزقهرمانشخصیزندگیدرعطفنقطهعنوانبهودهدتغییرراچیزهمهبایدکهاستایحادثه[1عطف]-8
کاراکترهایشاملاصلیکاراکتراطرافمحیطحتیومی دهدتغییرقطعیواجتنابقابلغیرراداستانهمیشهتقریبا.آید

]زندگیکنندهرووزیر[.می دهدتغییررامحیطحتیومقدماتمکمل،

نشاننشواکآنبهاشکنونیهایتواناییبرتکیهبااصلیکاراکترکهباشدشدهطراحیایگونهبهباید،[1عطف]-9
]کاراکترقوتوضعفنقاطلحاظ[.دهد

.داردراارزششکامالچونبپرورانید،راآنکمالبه.استداستان[1عطف]داستاندرلحظاتانگیزترینهیجانازیکی
کهآنچههرباباشدمجبوروباشدداشتهدیگریانتخابنتوانداصلیکاراکترتابدهیدقرارآنجاراباریفاجعهومحکمحادثه

.دهدنشانواکنشآنبهنسبتداردتواندر

.برداردفیلمدیدنازدستیاوببنددراکتابنباشدقادرتابزنیدضربهمخاطببهایگونهبه
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دارد؟وجودتانفیلمنامهنهاییایدهدر،شمافیلمنامهکلیدیحادثهآیا-1

هستنددیکلیحوادثازترکیبیهمسرش،سرنوشتازنگرانیوترسعلتبهپدرشمرگازبعدخودکشیبهاقدامدرتواناییعدم.نه
کنیممیریفتعاینچنینراایدهفعال.یابدتغییرکمیایدهکهآنستزمانحال.ندارندوجودایدهاساسیاتفاقاتقسمتدراکنونهمکه

:

:نهاییایده

جوانشزنباتماسهاماندنپاسخبی)ازبعد(هندیفقیرکارگر)آندرو(عربستانوهند)دراست(عاشقانهدرام)یک!(کاتسوریبرگرد)
پدررگمدلیلبهناموفقخودکشییکبهاقدامازپسوکرده،ترکرابیمارشپدرواووکردهمهاجرتاماراتبهکاربرایاجازهبیکه
سفرسپسواندازشپستمامهزینهخانه،فروش)باو(اوبازگرداندنوهمسرشسرنوشتازاطالعبرای)می شودمجبور(زنشفقدانو

احتیربه(مرداقامتقانونیمهلتشدنتماموعربستانیشاهزادهخانهدرزناسارت)دلیلبهاینکاراما.کندحلرامشکل(اماراتبه
.نیستپذیرامکان

؟استقویومشاهدهقابلغافلگیرییکشمافیلمنامهکلیدیحادثهآیا-2

؟می شودجدیدیدنیایواردقهرمان،1عطفدرآیا-3

شدهایجادسوالبهپاسخحاویشماگشاییگرهآیا.می شودتشدید1عطفنقطهدرکهبگیریدراسوالیپاسخبایدگشاییگرهدر-4
؟هست

دیجدیمسیربهکهاستمجبورمنپروتاگونیستآیادارد؟وجودمنداستانابتدایچهارمیکپایاندربازگشتامکانعدماصلآیا-5
بازگردد؟اشقبلیزندگیبهراحتیبهبتواندکهباشدداشتهامیدیکوچکترینآنکهبدونبرود
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؟کردیدمالحظه
.می کنیمپریکییکیرافیلمنامهپازلهایخانهداریم،ژانروایدهتم،بهتوجهباماسوم،تااول،جلساتدر

.شدیمآشناداستانکاراکترهایباچهارمجلسهدرسپس
.برگزیدیمجلسهآنهایآموزهبهتوجهبارافیلمنامهساختارپنجم،جلسهدر
.دادیمانجامراپایانیصحنهتعیینهمچنینوداستانپایانتعیینیعنیگاماولینششمجلسهدر
.رسانیدیمانجامبهراافتتاحیهصحنهطرحیعنی،مرحلهدومینهفتم،جلسهدر
.شدیدآشنااولپردهکلیاتباهشتم،جلسه(نیازپیش)در
.کردیمتعیینراانگیزندهحادثهیعنیاصلیگامسومیننهم،جلسهدرو

.شدیمآشنااستاولاصلیعطفنقطههمانکهکلیدیتصمیموحادثهباجلسهایندر
فیلمنامهها،روشسایرازترسادهبسیارروشاینباباشیدمطمئن.استدلیلهمینبهنیزماآموزشیجلساتترتیبدلیل

.استرگذارتاثیوقویفیلمنامهیکاتمامماهدف.نیستفیلمنامهیکاتمامفقطماهدفالبته.رسانیدخواهیمانجامبهرا
.باشیدهمراهمابا
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بندیپایان،(STRUCTURE)ساختارو(CHARACTER)کاراکتر،(GENRE)ژانر،(IDEA)ایده،(THEME)تمباآشناییبرای•
(ENDING)،افتتاحیهصحنه(OPENING SCENE)،اولپرده(ACT I)انگیزندهحادثهو(INCITING INCIDENT)باآشنایی

تهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنیدمراجعهeverun.irسایتبهمفاهیم،اینازکدامهرکاملجزئیات
.نمایید
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: ترجمه، تالیف و نگارش

توسعه دهنده نرم افزار اِوِران
(نسخه حرفه ای)گروه طراحی نرم افزار سناریست 

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


