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ایده اولیهروش های یافتن 

ایده اولیهکردن پیدا 

وقتیاما"!مکردمیکارازینبهترخیلیبودماگهمن"کنندمیفکرخودباوبینندمیبدفیلمیکآدمهاازخیلی
بلکه،دارندنخالقیتآنهاکهنیستدلیلآنبهاین.ندارندذهنبهچیزیآنهااکثر،آیدمیمیانبهپردازیایدهپای

.باشدعجیبوبزرگبسیاربایدایدهکنندمیفکرکهاستدلیلآنبه
...کردبایدچهاما

اینکارکهربهتچهوشودانجامهمکنندهتهیهیافیلمسازیکتوسطتواندمیایدهیافتن.اندپراکندهجاهمههاایده
سندگاننویازگروهیهمکاریباتلوزیونیشوهایوسریالهاازبسیاری.باشدهمراهخالقدوستانازنفردویکیبا

تهیهوکارگردان،نویسندگانمشورتوهمکاریبامتنروینهاییهایپردازیایدهازبسیاریو.شوندمیساخته
.پذیردمیصورتکننده

:اولیهایدهبانهاییایدهتفاوت
یکبهبدیلتتواندمیذهنیجرقهیک.استمتفاوتنهاییایدهبا(اولیهایده)ذهنیجرقهکهباشیدداشتهتوجهباید
هربا).استذهنیالهامیکفرمایده.استاولیهایدهیکاستانداردفرمنهاییایده.نیستنهاییایدهاماشودایده
(شدخواهیدآشناآموزشهمیندرمفهومدو

تیراحبهباید.استملموسکامالایدهاما.استداستانمعنویماهیتداستانتمزیرا.نیستتمایدههمچنین
برای).کنداثرویناخودآگاهضمیردربایدتماما.کندمیدرکراایدهمخاطبخودآگاه.شودپذیرفتهودرک

(کنیدمراجعهeverun.irسایتبهتمباکاملآشنایی
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یا،عارفمتغیریا،ببینیدجدیدچیزیاستممکن،هارویپیادههمیندر:برویدسفربه،کنیدرویپیاده
دنیایمحیطدر.کنیددقتاطرافتانبهخوب.بیاییدبیرونخانهاز.استبکروجدیدایدهیکمنشاکهبامزه
ایدیگرشهرییا...ترآنطرفکوچهچندامانداردوجودمهیجیایدهعادیست،شمابرایالبتهکه،شماعادی

.نیستشماعادیدنیایدیگرآنجا...دیگرکشوری
ضمیریسوبهکانالیکردنبازبرایخوبیراه،گرمآبدوشزیربودنرلکسوگرفتندوش:مختصردوشیک

.شماستناخودآگاه

درمغزخالقنجریا،بیابیدرانوشتنبرایمناسبمکانوزمانبهترینبتوانیداگر:مکانوزمانبهترینیافتن
بیدارزودتر،کنیدخاموشراهمراهتلفن،بخصوصمکانوزمانآندرو.کردخواهدپابهطوفانموقعیتآن

انجامزا.دهیداختصاصخودبهرازمانیخواهیدمیکهبگوییدخودهمسروفرزندانبه.بخوابیددیرتریاشوید
ازبعضینکهایاصلیدلیل.نیستندسیالاطرافتانفضایدرهمیشههاایده.بپرهیزیدشدتبهغیرضروریکارهای
اینکاربرای.دهندمیاختصاصآنبهصرفاوآنبهرازمانیکهاینستپرورانندمیراخوبیهایایدههانویسنده
.کنیدفکرکمیوکنیددورخودازراپرتیحواسعواملتمام،کنیدتهیهکاغذیکوقلمیککافیست

راآنراندیگبگذارید.استشوییمغزآنمستنداتازغیربه،تلوزیونخاصیت.کنیدخاموشراآن:تلوزیون
بهبایددباشیموفقخواهیدمیاگر.کنیدفراهمراآنهاذهنیخوراکاستقرارونیستیددیگرانشما.کنندتماشا

!کنندهمصرفنههستیدکنندهتولیدشماکهبرسیدنتیجهاین
کنیدکرفهاکلمهاینبینتموالگوبهبعدو.بنویسیدرارسدمیذهنتانبهکهایکلمههر:کلماتنوشتن.

؟چیستشماذهنیفضای
وشتننبرایاقتباسمنبع.بخوانیدراکالسیکداستانهایورمانتوانیدمیتا:کالسیکرمانهایخواندن

چخوفازکوتاهنمایشنامهیک.باشدداستایوفسکیازکتابیتواندمیقویایفیلمنامه
10کهساختراچیزیشماازحوادثیچه؟دادتغییرراشمااتفاقیچه:کنیدلیسترازندگیتانمهماتفاق

.کنیدلیستراهایشانجذابترینهستید؟االن
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(کنیدمراجعهeverun.irسایتبهژانرباکاملآشناییبرای)است؟شدهمشخصاثرژانر-1

.کنیدگیریتصمیماثرژانرمورددر

یکبهدودمحدیگرخیلیباشندژانرهاازترکیبیتوانندمیفیلمهاازخیلیکهحالیدرواستداستاننوعژانر
سپس.دشونمیتراژدیوکمدی،درامشاملاندشدهتعریفکالسیکادبیاتدرکهاصلیهایژانر.هستندژانر
حادثه،ماجراجویانه،(Romance)عاشقانهسبکمانندایمبودهآنهاانواعشاهدکنونتاکههستندژانرهازیر
وشتوحایحادثه،عاشقانهکمدیمانندژانرهازیراینهایترکیبازبسیاریو...ووحشت،تخیلیعلمی،ای
...

ایدهدرشماژیاستراتتعیینبهشایانیکمکزیراکنیدتعییننیزراژانراستبهتراولیهایدهپرداختباهمزمان
.کردخواهدکمکایدهرویشماتمرکزبهوکردخواهدنهایی

:مثالعنوانبه

وترقویچههر.باشیدداشتهعالیضدقهرمانوشریریکبایدپس؟هستیدوحشتناکهایفیلمعاشقآیا
بیشترشماداستانیمایهشرورتر

ایدنینظربهاصالکهباشیدداشتهمردوزنیکاستبهتر؟آیدمیخوشتانعاشقانههایکمدیازآیا
(کافریکومذهبییک،فضاییبیگانهیک،متاهلیک)باشندهمحالمناسب

اشتدمیوجوداالنداشتیددوستکهکنیدفکراختراعیبه؟بریدمیلذتتخیلیعلمیسبکازآیا.
.باشدجدیداختراعیاوابداعآنپیامدهایتواندمیشماداستان

به دالیل گفته شده در باال... در فرمول ایده نهایی، ژانر نیز جزو ارکان فرمول خواهد بود 
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گاههیچفیلمنامهکهنداردوجودخطراینآیا؟پذیردمیراشمافیلمایدههدفجامعهیاوشماجامعهعرفآیا-4
؟نشودساخته

.بگیریدنظردرراساختمحلکشورموازینپردازیایدهدرنکنیدفراموش

محدودیتهمیشه،اندیشدگرچهواندیشهمچه،اعتقادیوفکریروشهریاوداریدکهمذهبیودینهربا
:مثالعنوانبه.داردوجودکشوریهردرقانونیهای

قصدتاناگر.کنیداجراییراایایدهطالبانحکومتتحتافغانستاندرزنبالرینیکمورددرتوانیدنمیشما
.باشدرقصهنربرتمرکز

.کنیدیهتهکشورآنباالیردهسیاستمدارانمورددرکمدیفیلمیکعربیکشورهایبرخیدرتوانیدنمیشما

.بسازیدهولوکاستنفیمورددرفیلمیاروپاییدولبعضیدرتوانیدنمیشما

آیدمیتانذهنبهکهایایدههرشودمیتوصیهاینحالبا.کنیددرکخوبراموجودشرایطابتداازبایدبنابراین
.داشتخواهندکاربردروزیآنها.بنویسیدرا

آسیبیتنهانهنویسفیلمنامه،هاپردازیایدهاینازبنابراین.فیلمنامهخودنهاستایدهمابحثکهکنیدتوجه
رادفهجامعهعرفحتماداشتیدرافیلمنامهنوشتنقصدچنانچهاما.شدخواهدترپختهمدامبلکهدیدنخواهد

.بگیریدنظردر
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وبرخوردهازبروباعثبایدمشکلاینو.اساسیمشکلیک.استمشکلنوعیکوجود،جذاباولیهایدهیکدرنکتهاولینپس
.اندبودهکلشچهبهاولیههایایدهاینمحبوبفیلمهایدرببینیم.استبرانگیزانگیزه،برخوردوباشدداستانطولدرتضادها
.اندداشتهبکروزیباهاییایدهخودزماندربلکه،اندبودهفیلمهابهترینفیلمهااینکهنیستاینمنظور
.گیرندمیقراردایناسورهامحاصرهدرممنوعهپارکیدرمردمازگروهیک-ژوراسیکپارک
.بپردازدشیاطینحلقهبانبردبهگسیختهلجامفسادیازشهرحفظبرایباید،الکلیافسردهقهرمانسوپریک-اٌوِرهنگ

.آنهاستازییککارقتلفهمدمیوشودمیهمسایگانشازیکیتوسطقتلرخدادمتوجهویلچرنشینعکاسیک-پشتیپنجره
میابلتقکهمشکلی.باشندمیداراراخوبایدهیکخلقبرایکافیشرطهمهو.بودندمعروففیلمهایاولیههایایدههااین

ازکهنیمکبررسیهمباراآماتوراولیهایدهچندبیاییدحال.برانگیزسوالشدتبهو.هستندباالشدتبههاانگیزه.آفریند
:امکردهآوریجمعاینترنتکنارگوشه
.گیردمیقرارآیبیافتعقیبتحتوپردازدمیخشنگانگستریکدرمانبهمیالدی70دههدرروانپزشکیک–714

بهجداگانهمسیریازکانروزترا،کنندمیسفرممنوعهشهربهآلکساولوکاسآنکهازبعد–ممنوعهشهررازهای:تریاباماموریت
هرشبهتوانندمیکانروزتراآیا.شوندمیروبرومخوفمردمانیبابایرهایزمینطولدرگروهدواین.روندمیممنوعهشهر

داد؟خواهدرخچهبرآیند؟مخوفکارگایپسازتوانندمیلوکاسوآلکساآیایابند؟راهممنوعه
.کنندسرقتمغازهیکازتاکشندمینقشهحوصلگیبیسرازبیکارجوانسه،کریسمسایامدر:ناگهانیضربه
قادرهکجوانیستدختراما.پردازدمیجنایتوقتلبهوگاسالسدربخواندراذهنهاتواندمیکهسریالیقاتلیک–خوانذهن
میاآنه،مختلفدالیلبه.رودمیروحاحضارمدعیجوانگروهیسمتبهیابیریشهبرایاو.ببیندرااوقربانیانروحاست

.ارددراذهنخوانشتواناییکهطرفندکسیباکهاینجاستمشکلاما.کنندکمکویبهخوانذهنقاتلیافتندرخواهند
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.کنیدریزیپایهجزء3همینمبنایبرراایدهسپس-2

وترکیباصلح،بترکانگیشههایفیلمبزرگترینتامستقلهایفیلمترینقدیمیاز،هافیلمتمام
لمنامهفیحساسنقاطوهاظرافت،هاپیچیدگینگراننیستنیازیفعال.هستندجزء3همینانطباق
.رفتگخواهندشکل(نهاییایده)محکمفونداسیوناینمبنایبروایدهپرداختازپسآنها.باشید

:مثالعنوانبه
ستارگانجنگ=بودنقهرمانبهمیل+خلبان+فضاییحماسه

شوالیهافسانه=دختریکبهعشق+اصطبلکارگر+وسطیقرون
وحشتناکهایرئیس=شغلازتنفر+دندانپزشک+کوچکشهر

درایدهاستاندارهایازیکی،برسیمنهاییفرمولیکبهودهیمگسترشرافرمولاینخواهیممیحال
.جهان
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:عملیمثالیک

میتفادهاساینترنتازمااینجادر.کنیممیاستفادهباالروشهایازیکیاز.کنیممیپیداجذابذهنیجرقهیکابتدا-1
پس!(ردکجلبراماجواننویسفیلمنامهتوجهاولخبرهماناینجااستثنائا):رویممییاهوسایتاخبارصفحهبهو.کنیم
:آوریمبدستآنمورددربیشتریجزئیاتتاکردیمکلیکخبرروی

عربستاندرهندیخدمتکاریکدستقطع

ارخبرمتنکلشویمموضوعمتوجهاینکهبرای
:کردیمترجمهنویسمانفیلمنامهبرای

قاچاقتجارتقربانی،هندیخدمتکارمعلولیت
انسان
طبقهرهپنجازفرارقصدمونیراتینامکاستوریوقتی
رستا،داشتراعربستانریاضدرآپارتمانیدوم
هندیساله55خدمتکاراین.بودترسیدهمرگحد

ازخواستمیهندوستاننادوتامیلاستاناز
ازماهدوتنها.کندفرارکارفرمایشآپارتمان
ازیکینیزاو.گذشتمیعربستاندراقامتش
عربیکشورهایبهکاربرایکهبودهندیهزاران
اوبرایاماشدندمیرهسپارفارسخلیجحوزه

ودبشدهوخیمآنچنانعربستاندرزندگیوضعیت
.نبیندرااشخانوادههرگزترسیدمیکه
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ذهنیهایانگیزانندهیافتن

بهکهمادخوشخصیتجربیاتوداستانهاکردنپیداکهدهدمینشانگرفتهصورتخالقیتخصوصدرکهپژوهشهایی
.داردنویسندهپذیریالهامومغزخالقیتظرفیتبرایالعادهفوقتاثیراستجذابمابرایناخودآگاهصورت

سالدرروچستردانشگاهاز"الیوتاندرو"و"تراشتاد"که،اجتماعیروانشناسیوشخصیتبهمربوطمقالهیکدر
،احضارباشدهتعریفکلیساختاریک"عنوانبهالهاماز"روانشناسیساختاری،الهام"عنوانباساختندمنتشر2002
:استزیرشرحبهآنچکیدهکه.اندکردهیاد"برتریوانگیزه

ومعکوسهرابطوداردکاریکدرتسلطبهدستیابیبرایدرونیهایانگیزهبامثبتمستقیمرابطهپذیریالهام..."
نهویندآمیوجودبهذهنیمتعالیهایانگیزهتاثیرتحتالهامپدیدهکهمعنیاینبهپذیری،رقابتالمانبامنفی
"لمسقابلومادیوبیرونیهایانگیزه

فیلمنامهازصفحه10اگه"مثلبیرونیهایانگیزهجایبهاستبهتر،خودذهنخالقانهظرفیتبردنباالبرایبنابراین
درونبه"بشوممعروفوپولداربتوانمتاکنمتمامرافیلمنامهاینباید"یاو"میدهمهدیهیکخودمبهکنم،تمامراام

.کنیدتمرکزآنجادروبنگریدخود

موفقیتدروبودخواهنداثربخشبیرونی،هایانگیزهازموثرتروترقویبسیارنویسندهدرونیهایانگیزههمیشهپس
.کردخواهندایفاایگستردهنقشآیندهدراوایحرفه
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بصاحوکنیدتبدیلاوریجینالاثریبهراموجودهایداستان
.شویدکهنههایایده

نپاییبسیارکنیدخلقاوریجینال%100ایایدهبتوانیدآنکهاحتمال
یمساختهکهفیلمیهر.داردواقعیتامااستدردناکنظربه.است
ونمایشیهنرهایوهافیلمهایایدهتاثیرتحتحالهربهشود

شماهنراما.نیستیداستثناشماو.استاثرآفرینشازقبلداستانی
.کنیدنزدیک100بهرادرصداینکهاینست

مزجیازمخصوصاکهاستکمدیجاسوسیداستانیکپاورآستین
اعمالوجکاز،اکشنعملیاتجایبهتنهاوشدهگرفتهالهامباند

.بودهموفقگیشهدرکهاستجالبوبردمیبهرهکمدی

"O Brother Where Art Thou"استایلیادازاقتباسیک
آمریکاجنوبدرروستاییخیسعلفزارمحیطیکدراما

جیمزامااست"رقصدمیهاگرگبا"بهشبیهنسخهیکآواتار
خودآنازراجدیدیبرندتوانستهفضابهآنموقعیتتغییرباکامرون

.کند

صفحه 
58از 52



توجهجلبکنندهافسردهدرامیکباخواهیدمیاگر،1مورددرمثالعنوانبه
روشنرضمیواحساسازکافیقدربهباید،هستهمپذیرامکانالبتهکهکنید

روزچنداتکهشودغمگینآنچنانتماشاگرکهننویسیدجوریوباشیدبرخوردار
به.ودشگیرشگریبانمطلقامیدینااحساسوکندفکرچیزیهیچبهنتواند
زندگیازبرشیتازگیبه.شدهکارقبال.ننویسیددیگرانماننددیگرکالم

چوندهدنمیجوابکارتازهیکبرایاما.استشدهمعمولخانوادهیکسخت
بکشیدویرتصبهراآنبتوانیدتاباشیدکارگردانخودتانآنکهمگر.استتکراری

طوفان،آمریکاییزیبای.نوشتزیبااماغمگیندرامیخالقیتباتوانمیاما.
بادخترانیایدهدیگروحشتدرامیکنوشتنبرای.انددستهایناز...ویخ

بهقیبرارهقاتالنوتوزکینهارواح،استشدهتکراریموازپوشیدههایصورت
دجدیوبکرخودزماناینهاتمام،خشنوآلودخونفجیعهایصحنهبادست
ابارهوبارهانیزموفقشانتکرارهایکهاندبودهخوبآنقدرحتماواندبوده

.کردپابهایدهدرانقالبیبایدتوجهجلببرایاما.استشدهساخته
تهگذشمانند.داریدزیادیرقیبانامروزدنیایدر:اینستمهمواقعیت

کارهایبهفقطمخاطبانو.زیادندمدعیان.نیستیدتازیکهوتنهاوتک
داشتهراآنهاتوجهخواهیدمیاگر.دهندمیاهمیتنوهایایدهوتازه

اگراما.دکنیخلقاصیلواوریجینالاثریو.نباشیدبقیهمانند،باشید
یدرک،اوریجینالایدهآنازباید،کنیدخلقاوریجینالتوانیدنمی

نسخهازردیودادهتغییرزیباییبهراآنبتوانیدتاباشیدداشتهعمیق
.نگذاریدباقیکارتاندراوریجینال
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باشدیراگوجذابهایتانایدهکهباشیدمراقبباید،کارکشتهومعروفکههمچقدرهر،نویسفیلمنامهیکعنوانبه
وتهنوشرافیلمنامهاینکسیچهنیستمهمبرایشاناصالودانندنمیهمراشماناماصالعاممخاطبانمعموالزیرا،

.دارداهمیتکارگردانانتهادرشایدوبازیگرانسپس،داستانابتداآنهابرایمنطقاً.ببرندلذتفیلمازخواهندمیتنها
اینکارالقباونام،کندجذبداستانبهراشماابتداهماندرحتمانداردلزومیداستایوفسکیمثلمعروفنویسندهیک

و.شناسندنمیراشماعوامودهدمیرخعالقمندانوخواصدرفقطنویسیفیلمنامهدرشهرتامااستکردهرا
.باشندمیعاممخاطبین،تهیهعواملازکثیرجمعیارتزاقوفیلمفروشمنبعوشمااصلیمخاطب

تممفهومباآشناییبرای(THEME)ژانرمفهومو(GENRE)سایتبهجزئیات،آموزشوکاراکتروeverun.irمراجعه
.نماییدتهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنید

نکات اضافه
صفحه 
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http://www.everun.ir/
http://everun.ir/product/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://everun.ir/product/theme-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/genre-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/character-learning-powerpoint/
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: ترجمه ، تالیف و نگارش 

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

58

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


