
ژانر، مهمترین ابزار فیلمنامه نویس
آموزش ژانر در فیلمنامه نویسی
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جلسه سوم

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

1395/07/05: بروزرسانی
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مواردی که باید در انتخاب ژانر در نظر گرفت

تصویر سازی و تهیه لیست تصویری برای هر ژانر

نمونه فیلم هایی برای ژانرهای اصلی

انتخاب ژانر برای مثال کلی سری آموزشهای فیلمنامه نویسی
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تعریف ژانر
ساختنوعهمچنینوتماشاگر،موضوع،سبکپایهبرفیلمهابندیدستهروشبهگونه،یاژانر

.شودمیگفته

بیستم،قرنازپیشتا.استگونهیادستهنوع،معنایبهفرانسویکلمه ایازبرگرفتهآن،مفهوم
ترده ایگسکاربردمتوناززیادیشماردسته بندیوتنظیمبرایعامرده هاییعنوانبهژانرینام های
وندیطبقه بدرمهمینقشمفهوماینبه ویژه.شدندمیتاریخیوکمدیتراژدیشاملکهداشتند

.بودکردهایفاادبیاتارزش گذاری

ابلقومتمایزبندیدستهنوعیژانرها.استداستانیایدهیکروایتفردبهمنحصرروشژانر،
.ارنددراخودخاصشخصیتشده،مقررپیشازقواعدباکهباشندمیمخاطبینتوسطتشخیص

ترها،کاراکخاصهایالگویتصویربرداری،هایسیستمداستان،روایتدینامیکشاملقواعداین
.باشندمیداستانرخدادمحیطحتیوکاراکترهارویپیشموانعوهاانگیزه

نشدواردازقبلراداستانرواییروشجداسازیوبندیطبقهشناسایی،دهدمیاجازهمابهژانر
هت هایشبااساسبرفیلم هادسته بندیبرایژانر.دهیمانجامداستان،جزئیاتوهاپیچیدگیبه

.رودمیکاربهاستشدهبناآن هابرفیلمکهروایی

صفحه 
64از 3



(اصلیژانر14)سبکپایهبرژانر
وعمیقمسائلوهاموقعیتدرجستجووسیر:دراما

جدی

هاییموقعیتوکاراکترهامحوریتباداستانی:کمدی
.شوندمیطراحیمخاطبخنداندنبرایکه

هایتواقعیپایهبرداستانهایی:زندگینامه/تاریخی
حقیقیاشخاصیاوتاریخی

درگیریوکشمکششاملداستانهایی:ایحادثه
.مداوموسریعفیزیکیهای

سختسفرهایوجستجوازداستانهایی:ماجراجویی
ناشناختههایسرزمیندر

وجستجوداستانهاییچنیناصلیهدف:عاشقانه
.استرمانتیکعشقهاییبهرسیدن

کهکارجنایتیاپلیسدیدزاویهازداستانهایی:جنایی
یمآمیزجنایتفعالیتهایداستاناصلیمحوریت

.باشد

صفحه 
64از 8

اصلی،هدفیکباداستانهایی:(دلهره)تریلر
صندلیرویمخاطبکردنمیخکوب

صحنهاجزایوکاراکترهاباداستانهایی:فانتزی
ایاجزازمملوشناسیم،میکهدنیاییدرغیرممکن
ایافسانهداستانی

خشونتدرآنهایتواولکهداستانهایی:وحشت
شهریدرجستجوباآناجزایواستشدیدفیزیکی
.گیرندمیشکلانسانترسهایبدترین

والسیکمحوریتباداستانهایی:کاراگاهی/معمایی
؟استدادهانجامراکاراینچراوکسیچه:اصلی

پیشازآنهااجزایکهداستانهایی:تخیلیعلمی
دمیگیرریشهبشرآیندهدرعلمتخیلوبینی

ردیاوجنگپدیدهمحوریتباداستانهایی:جنگی
زدهجنگلوکیشنهای

هایهافسانکنندهتهییجروایت:ایافسانه/حماسی
مللهایحماسهوکهن



جذبرایبالمانهاییچهشانتخصصیژانرکهانددریافتهتجربهکسبباپرفروشفیلمهاینویسندگان
رویقبالکهداردراخودخاصاستانداردهایوهاالمانژانرهردانندمیآنها.داردنیازمخاطببیشتر

ایگونهبههاالماناینباشدیادتان.اندداشتهبخشرضایتنتایجوشدهآزمایشجهانسراسردرمخاطبین
نهدام.استخوردهفریبکندمیاحساسمخاطبباشدآنهافاقدشمافیلمنامهاگرکههستندژانرخاص

یافارلیلوتواندنمیاو.کندمیبندیطبقهنیزرابازیگرانحتیکهرودمیپیشآنجاتامخاطبانتظارات
رامانهاییالچنانپیشین،هایتجربهبرتکیهبامخاطب.کندتحملدرامنقشیدرراحتیبهراسندلرآدام
ناآشهاالماناینبادنیادردیگریکسهرازبهتربایدنویسفیلمنامهیکعنوانبهشماوخواهدمی

.باشیدطمسلقواعداینتمامبهبایدآنازقبلبگذاریدپازیرراژانریکقواعدخواهیدمیاگرحتی.باشید
..بدهیدتغییررامخاطبینذائقهبتوانیدشایدکهآنجاتارفتهپیشقواعدازفراتربازتردیدباآنگاه

.باشداشتهتسلطآنبههمهازبیشتر،بزنیدورراقانونیخواهیمیاگر:جهانقانونمهمترین

صفحه 
64از 18



می(ماسینتاریخمطرحفیلمهایازاستفادهبا)ژانرهاخصوصیاتمورددرمثالنمونهدوذکربهحال
:پردازیم

ژانر ماجراجویی
مانالباخواهیممی.کنیممیاستفاده"گمشدهصندوقمهاجمان"فیلمازژانراینتوضیحبرای
:شویمآشناسبکاینرایجومهمهای

.شودمیکشیدهماجراسمتبهمیلکمالباخودشماجراجوییسبکقهرمان
.نیستمالززیادیتالشبرود،گمشدهعهدتابوتدنبالبهتاکردقانعراجونزایندیاناآنکهبرای

وارددراکاراینتخصصکهداندمینیزماجراجوییژانرقهرمانوهستباالکافیقدربهانگیزه
.استآمدهدنیابهاینکاربرایاصال

.استمتمرکزفیزیکیاصلیهدفیکرویهمیشهژانراینقهرمان
رااشاصلیهدفقهرمان،کند،میترپیچیدهراماجراجوییکهحوادثیوثانویهاهدافعلیرغم
ماریونباروابطدرگیرجونزایندیاناچهگر.رودمیپیشهدفآنسویبهدائماوکندنمیفراموش

اماودشمیروبروبینیپیشغیرقابلنیروهایبابرخورددرخوددرماندگیوعجزبایاوشودمی
هدعتابوتآوردندستبهبرایتالشدردائمااووآیندمیشماربهاوبرایآزمونهاییفقطاینها
.ماندخواهدباقی

صفحه 
64از 19



ولگیرغافرامخاطبوبیافزاییدژانرهاتلفیقباراآنمحدودهوپردازیداستانقدرتتوانیدمیحال
التپرویهایرنگمثابهبهتریلروکمدیرمانس،وحشت،ژانرهایازتوانیدمی.کنیدزدههیجان
.کشیداهیدخوچالشبهرامخاطباینکاربا.کنیدخلقیکتانقاشیتابلویوکردهاستفادهنقاشی
میهایبترکاینازبعضیاماباشندبخشرضایتهاییتجربهفقطشایدهاترکیباینازبعضی
.شودجدیدژانریبهتبدیلتواند

همبااژانرهکردنمخلوطاستراتژیمهمتریناست،ژانربرمتمرکزروزهااینکهسرگرمیصنعتدر
بوجوداصلیژانر14همانترکیبازدنیاتمامیدرکههالیووددرتنهانهفیلمهادرصد99.باشدمی
جنسقلم2مشتریبه:فروشقدیمیسیاستهمانبهگرددمیبرآنتمامچرا؟اما.آیندمی

.سالهاستایندرهالیوودموفقیترمزخالصهاین.جنسقلم1قیمتبابفروش

صفحه 
64از 22

ترکیب ژانرها

تریلر–اکشن : سری فیلم های بورن

رمانس–کمدی : باردار

درام–کمدی : خورشید خانم کوچولو

درام –رمانس : تایتانیک

درام–فانتزی –جنایی : شوالیه تاریکی

وحشت –درام –فانتزی : هری پاتر

درام–وحشت –اکشن –فانتزی : دزدان دریایی کارائیب



همانطور.دباشمیعاشقانهماجراجوییژانراستیافتهفراوانیاهمیتکهترکیبیژانرهایاینازیکیمثالعنوانبه
فروشرپازیکیبهتبدیلژانراینامروزه.باشدمیرمانسژانروماجراجوییژانرازترکیبیپیداستآناسمازکه

(.دادیمشرحجداگانهراماجراجوییژانروعاشقانهژانرقبال).استشدهجهانژانرهایترین

ژانر عاشقانه ماجراجویانه
فیلمآنخوبمثالو.رسیممیترکیبیژانراینبهماجراجویانه،ژانرورمانسژانریعنیهم،بهژانردواینبافتنبا

.باشدمیآفریقاییملکه

.شوندمیآشناهمباجهانیفاجعهیکبحبوحهدرمعموالوبیگانهوعجیبمکانیدرعشاق

نزمیکرهازقسمتاینخواهندمیکهآلمانیسربازانوخروشانرودهایوآفریقاجنگلهایبامواجههدرچارلیورز
میقمرنیزراعاشقانهداستانیهمباکنند،حفظاولجهانیجنگآستانهدرخودنظامیمقرهایازیکیعنوانبهرا

.زنند

اروییرویدر.برسنددوهربهبایدآنهانهایتدروعشقو(باالترانگیزهومصلحت)ماجراجویی:دارندهدفدوعشاق
رسیدنبرایبایدحال.آنهاستجایزهعشقاینبهرسیدنو.کنندمیتجربههمبانیزراعشقدوآنمصائب،اینبا
.بجنگندهمکناردرماجراانتهایبه

وکنندمیغرقرالوئیزادوآنقبلی،موانعزنجیرهازرهاییازبعد.کنندغرقرالوئیزاتاشوندمیمصممچارلیورز
.کنندنقلراخودماجرایخودهاینوهبرایتامانندمیزندهآنقدر

صفحه 
64از 23



راویسندهنخصوصیتواقعدراینوشودبیانمختلفژانرهایباتواندمیایدهیککهرسیممینکتهاینبهحال
.رساندمی

نویسیلمنامهفیکعنوانبهاینکهازقبلنویسیفیلمنامهحرفهدرزیرا.کنیددقتکامالژانرانتخابدربنابراین
.شدخواهیدمعرفیتخصصیژانرهایباشویدمطرح

وسیلهیکنرژاگویندمیبرخی.کنندمیبندیطبقهژانرمبنایبرراهانویسندهها،کنندهتهیهنکنیدفراموش
طریقیبههامهفیلمنا.لبهیکیاباشدچهارسوتواندمیحال.هستگشتیپیچیکهمیشهگشتیپیچیک.است

همشابساختارهایویکسانپردازیشخصیتروشدارایژانر،بهتوجهبدونهمهوشوندمینوشتهیکسان
.دهدنمیرتغییراکنندهتهیهعقیدهتفکر،طرزایناماکرد،مخالفتعقیدهاینباتواننمیصراحتبه.هستند

برایرادلرسنآدامیابلکجکاستیلر،بنفارل،ویلکری،جیممانندافرادیآنهاچرا":بپرسیدکهاینستمثل
.ندهستکمدیژانردربازیمتخصصکهانددادهنشانآنهاچون.استسادهپاسخ"گزینند؟میبرکمدیژانر

ریسکرتقدکالنتجارتهایدرکنندهتهیهاماکندبازینحوبهترینبهرادرامیکبتواندفارلویلاستممکن
فیلمنامهبرای.دشناسنمیکمدینیکعنوانبهرافارلویلکهبکندراتماشاچیمیلیونهافکربایداو.نداردباالیی

دهندرتغییراخودکارمحدودهتوانندمیهانویسندهچون.کوچکترمقیاسیدراما.دهدمیرخداستانهمیننیز
.هستندهاکنندهتهیهوکارگردانآنهااولیهمخاطبو

دلیل)شویدمتخصصژانرچنددراستبهترکنید،میکارآندرکههنریجامعهشرایطبهتوجهبابنابراین
ژانریدردبتوانیتصوراتبرخالفشاید.کنیدژانرهاآنبهمحدودراخودکهنیستالزامیاما(معیشتیوایحرفه

.داردراآزمودنارزشحداقلپس.بدرخشیدکردیدنمیهمرافکرشکه

صفحه 
64از 29



دستبهجذابیبسیارایدهشاید.خورندمیشکستداستانیفرضیهاولیهمراحلهماندرنویسندگاندرصد95
.کردنخواهدشمابهکمکیهمفیلمنامهنگارشبهتریندهید،پرورشراآننتوانیداگراماباشیدآورده

.برگزینیدرامناسبژانرکهاینستداستانایدهپرورشهنگامدرشماتصمیماتمهمترینازیکی

اداتربهراآنایحادثهژانرآیا.شدخواهدچگونهژانرهردرنهاییایدهبپرسیدخودازبایدژانر،انتخابازقبل
استمعروفآنقدرشخصآنوداردمطابقتخاصیتاریخیشخصیتیباشماایدهآیاماجرایی؟ژانریاکندمی
شد؟خواهدارزشمنداودیدزاویهازداستانبیانکه

:اینکاربرای

باراآنهاداریدهاژانربهنسبتکهشناختیبهتوجهبابعدو.بیاندازیدخودنهاییایدهبهتصویریکامالنگاهی
(باشیداشتهدذاتاراتواناییایننویسفیلمنامهیکعنوانبهباید:ذهنیتصویرصورتبه)کنیدمقایسههم

ایدههاییسازتصویربهتوجهبدون.دهدمیبیشتریهیجانشمابهژانرکدامببینیدسازیتصویرازپس
داستانتاننهایی

صفحه 
64از 31

انتخاب ژانرروشهای 



فروشرپکهچیزینهداریددوستکهبنویسیدراچیزیکنید،کارتانعالقهموردژانربا
.باشد

گوییلهبذانسانذاتااگرنیستایعاقالنهگذاریسرمایهکمدیژانرنوشتنبرایتالشسالهاصرف
متندرراخودرویهربهنویسندهذاتدرنقصاناینزیرا.باشیدنداشتهطنزبهزیادیعالقهونباشید

نقاطویدباشروراستخودباکهاینستنگارشژانرتعیینبرایراهبهترین.دادخواهدنشانفیلمنامه
فقطو.ناکشژانرتابیایدشمابهبیشتررمانسژانراستممکن.بدانیدژانرهردرراخودقوتوضعف

رانآوقتی.هستیدمناسبتانژانروخودتانمورددرحکمبرایقاضیبهترینکههستیدشمااین
کهویسیدبنراژانریوباشیدصادقخودتانبا.گرفتخواهیدنتیجهوکنیدتمرکزژانرآنبریافتید،

دروازهدکلیو.هستندنویسانفیلمنامهدستدرقدرتمندیابزارژانرها.ایدشدهخلقآننوشتنبرای
کسیصاشخ.دارندپیچیدهسیستمیحالعیندراما.باشندمیسرگرمیدنیایسویبهموفقیتهای

صریحکهاستمهمبسیاردلیلهمینبه.باشدداشتهتخصصژانرسهیادوازبیشدرکهندارمسراغرا
.هیددقرارعادالنهقضاوتوبررسیموردژانرهردرضعفوقوتنقاطنظرازراخودوکنیدنگاهخودبه

ژانرهاآندر.کنیدهمانصرفراخودانرژیتماموبیابیدرابودخواهیدموفقآندرکهژانرهایی
.بدانندراشماتخصصقدرهمبقیهبگذاریدو.شویداستاد

صفحه 
64از 37



صفحه 
64از 45 (Adventure)ماجراجویانهژانر

مواجهه با دنیاهای ناشناخته: ماجراجویانه 

 13آپولو

عمقThe Deep

 کوتوله را بگیریدGet Shorty

 ایندیاناجونز و معبد مرگIndiana Jones and the Temple of Doom

 بزرگ مرد کوچکLittle Big Man

لورنس عربستان

 ماموریت آتشQuest For Fire

رابینسون کروزوئه

دنیای آب



صفحه 
64از 58

:کنیمانتخاباصلیژانر14بینازبایدحال

،شتوح،فانتزی،تریلر،جنایی،عاشقانه،ماجراجویی،ایحادثه،ایزندگینامه/تاریخی،کمدی،دراما
ایافسانه/حماسی،جنگی،تخیلی-علمی،کاراگاهی/معمایی

؟نیستندمناسبژانرهاییچه...کنیممینگاهدوبارهداستانقهرماناصلیهدفوتم،ایدهبه

تمباهماهنگیوکندمیضایعراایدهژانرایننظربهاماکرداستفادهژانراینازبتواناستممکنکمدی؛
(نویسفیلمنامهشخصیعقیده).نداردنیز

نمیمحسوبتاریخیپساستهنددرجدیدیپدیدهاین،اولیهایدهبهتوجهباای؛زندگینامه/تاریخی
.شناسیمنمیراباشدداشتهسرنوشتیچنینکهایبرجستهشخصیتاینکهضمنوشود

فهدوتموایدهباکالواستناشناختهوعجیبهایسرزمینژانراینهایالمانازیکیچون؛ماجراجویی
اگر)دخواهمیایپیشرفتهساختامکاناتژانراین.هستهمهزینهپرضمنا.نداردسنخیتیقهرماناصلی
(باشدداشتهمحدودیتهزینه

خاصیجیهتوجناییسبک،استبیگناهنظربهوفقیرکارگریکقهرماناینکهوایدهبهتوجهباجنایی؛
دیدهزاویازبایدژانراینزیرا.ندارندسنخیتجناییسبکباچندان،صرفعاشقانههایتمضمنا.ندارد
.باشدجناییهایفعالیتحولوجانییاوپلیس



صفحه 
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:شدهاخذتصمیمبهتوجهبابنابراین

(هندیفقیرکارگر)آندرو(عربستانوهند)دراست(عاشقانهدرام)یک!(کاتسوریبرگرد)
میخپاسبیبودکردهمهاجرتاماراتبهکاربرایکهجوانشنامزدباتماسهااینکه)ازبعد
واندازشپستمامهزینهوخانهفروش)باو(زنبازگرداندنبرای)شودمیمجبور(ماند

هشاهزادخانهدرزناسارت)دلیلبهاینکاراما.کندحلرامشکل(اماراتبهسفرسپس
.نیستپذیرامکانراحتیبه(مرداقامتقانونیمهلتشدنتماموعربستانی

...داردادامه،ایدههمینکردندنبالبا،هاآموزشسریاین



تمباآشناییبرای(THEME)ایدهمفهومو(IDEA)کاراکترو(CHARACTER)سایتبه،دواینجزئیاتآموزشو
everun.irنماییدتهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنیدمراجعه.

دانستخواهینیزرانویسیمیآندرکهدنیاییقوانینمیگزینی،بررافیلمنامهژانروقتی.

چههاینکبهعلمفیلمنامه،نوشتنهنگامدر.کردخواهدیاریراشمامختلفهایروشبهژانر،یکاساسبرنوشتن
.کنیدپرداختآسانترراهاشخصیتوداستانکندمیکمکژانر.کردخواهدآسانترراساختاربندینویسید،میژانری

کنیدکلیکزیرآیکونهایرویکاراکتروایده،تمخصوصدرآموزشیمقاالتمطالعهودریافتبرای.

نکات اضافه
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http://www.everun.ir/
http://everun.ir/product/theme-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/idea-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/character-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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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


