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مقدمه

؛عزیزنویسندگان

وکاراکترژانر،ایده،تم،ترتیب،بهقبلی،جلسه10درکهمستحضریدباشید،کردهدنبالراماکنونتاچنانچه
شرحفصلمراپایانیصحنهوفیلمنامهبندیپایانششمجلسهدر.ایمدادهقرارتخصصیبررسیموردراساختار
سپس.دیدشآشناهشتمجلسهدراولپردهکلیاتبابعد.شناختیمتفصیلبهراافتتاحیهصحنهسپس.دادیم
عطفقطهن)کلیدیواکنشوکلیدیحادثهباتخصصی ترصورتبهدهم،جلسهدر.شناختیدراانگیزندهحادثه
.استدوماصلیعطفنقطهآموزشنوبتحاال،اما.شدیمآشنا(اولاصلی

چیرهرایبراهدو.استداستانیکنوشتنقسمتترسناکترینهمیشهعلف،وآببیبیابانیمثلدوم،پرده
ومدپردهانتهایدرآنچههربرتمرکزدیگریواستمیانینقطهتعیینیکی.داردوجودپردهاینبرشدن

ایندر.کنیاقدامسریعتربسیارمی توانیبدانی،راراهیکانتهایوقتیدارندعقیدهاساتیدازبسیاری.می گذرد
.می باشددومپردهانتهایبرماتمرکزجلسه



تعریف نقطه عطف دوم

خیمهکیستونهایمثابهبهاصلی،دومعطفنقطهومیانینقطهاصلی،اولعطفنقطهبه
آنهاگرا.می دارندنگاهراخیمهمیانستونیکوخیمهجوانبدرستونهاازتادوکه.بنگرید

محلدرراآنهاتاباشیدمراقبپس.افتادخواهدفروخیمهنکنید،جایگذاریدرستیبهرا
.دهیدقرارخوددرست

:می گویددومعطفتوضیحدربروکسلری

دیگرغالباًآنازبعدکهزمانی.استداستانبهاطالعاتتزریقمحلآخرین،دومعطفنقطه
ازدبعو.نمی شودداستانیرویدادهایواردجدیدیدراماتیکافشاکنندهاطالعاتنوعهیچ
زورکاتالیکهاستقهرماناینواستداستانقهرمانکنشوعملبهوابستهچیزهمهآن

بابایدانقهرمنقطه،اینازبعد.بودخواهدداستان(جلوبهکنندههدایت)برندهپیشواصلی
تدسخودتالشآخرینبهکرده،کسبداستانیرویدادهایدرکنونتاآنچههربهتوجه

.زند



اییگشگرهسمتبهداستانکهمی دهدرخزمانیدوماصلیعطفنقطه.استروشنگریجمله
جستجویمی سازدقادرراقهرمانشده،ارائهاطالعاتآخریناکنونچون.می شوددادهسوق
.پذیردصورتگشاییگرهوکندتکمیلراخود

نادارمعوقویبسیاربایدمی شوند،تزریقنقطهایندرکهداستاناطالعاتیقطعاتآخرین
ویدادرترینغیرمنتظرهوچرخشبزرگتریناستبهتردوم،اصلیعطفنقطه.باشند

اشربهتجتاسازیدواردمخاطبذهنبربخشیلذتومحکمضربهبایدنقطهایندر.باشدهم
کهدسازیمتوجهرااووکنیدبیدارشخواباز.باشدبخشلذتایتجربههموارهشماداستاناز

کهدهدانجامراخودتالش هایآخرینلحظات،ایندربایدقهرمانو.استنزدیکداستانپایان
.شکستیاواستپیروزییاآنانتهای



تشکس"لحظهبهمنجرنقطهایندردوم،پردهداستانیرویدادهایانتهای،(قویفیلمنامه هایدر)اوقاتاکثر
اصلیکاینالبته.می آیدپدیدچراوچون  بیتسلیمیازحاصلآرامش،یکنقطه،اینازپس.می شود"بزرگ
راتنش توانیدمیتانقطهایندراستبهترچون(نیستاینگونهداوینچیکدفیلمنامهمثال).استمعمولامانیست

فکرتواستراحت زمانمقداری(دومعطفپیامد)نقطه،اینازبعد.بگیریدقهرمانازراامیدهاتماموببریدباال
.شوداونهایینبردوقهرمانواردیوانهجستجویآخرینشاهدوسومپردهواردتامی آید،بوجودمخاطببرای

داستانابتدایازدرصد75حدوددرجایی.می دهدرخشمافیلمنامهچهارموسومربعبیندوم،اصلیعطفنقطه
تغییر.دهدرخ262صفحهحدوددرجاییبایدنقطهایناید،نوشتهایصفحه350نوولیکچنانچهوشما

ظارانتدرقهرمانیحتییاوخمیدهشده،خودبیخودازقهرمانیکبهجنگندهشوالیهیکازقهرمان
رارققهرماناختیاردرالزمهاطالعاتآخریننقطهایندر.استنقطهایناصلیخصوصیاتازمعموالشهادت،

ینهمباگشاییگرهسمتبهاونهاییپرتاب.باشدنکردههضمودریافتراآنکامالاگرحتیگرفت،خواهد
.بودخواهداطالعات

پیام،اشقهرمانانهخردبا"النگ دان"که،می دهدرخزمانیدوماصلیعطفنقطهداوینچی،کدسینماییفیلمدر
ادامهدرما.دبوکردهپنهاننقاشی هایشدرزیرکانهبسیار،داوینچیلئوناردوپیامی  که.می شکندراکُددرمستتر
مههسرپشت،"معلم".هستنداودشمناناند، کردهکمکالنگ دانبهکنونتاکهکسانیمی شویم،متوجه

جاموازدسبرمالراحقیقتبتواندتابداندبایددانالنگکهاستاطالعاتازقطعهآخریناین.استبودهماجرا ها
.بیابدرامقدس



بهمیشههنقطهاین.باشدفیلمنامهدرنقطهمهمترینشایددومعطفاول،اصلیعطفنقطهازبعد
نگلَساختارینوعهردرداستاننقطه،اینوجودبدونمطمئناًو.نمی شودروایتمعمولروشیک

.می زند

ریزگوتعقیبآن،ازپسکهاینقطه:استچنینآنعامیانهوکلیتعریفاکشن،فیلمهایدر
!می شودآغازنهایی

استاندجهتتغییرباعثکههستچیزی،می شودمنتقلنقطهاینبروزتاکهجدیدیاطالعاتدر
دنرسیبرایقهرمانجستجوینقطه،اینرخدادازبعداما(اولاصلیعطفنقطههمانند).می شود

!ستانماندهباقیداستانانتهایبهزمانیدیگرچون.می یابدبیشتریسرعتوشدتهدفبه
ابجدیدیمخاطره هایوریسکومی شوندمتولدجدیداستراتژی هایمی شوند،بازجدیدیدرهای

.می گیرندشکلسریعبسیارپاسخ های

کنزدیداستانانتهایبهکندحسبایدمخاطبکهاستنقطهایندر
عطفبهماندهیکیصحنه)آنازقبلصحنهدرکهحالیدر.می شود

اقلحد.باشدکمبسیاریاوباشدداشتهوجودحسیچنیننباید(دوم
.باشداینگونهبایدمخاطببرای



ازمانقهرتغییر.می سازدجدافیلمنامهچهارمربعازراسومربعنقطهاین
تیحیاوخمیدهشده،خودبیخودازقهرمانیکبهجنگندهشوالیهیک

در.استنقطهایناصلیخصوصیاتازمعموالشهادتانتظاردرقهرمانی
یحتگرفت،خواهدقرارقهرماناختیاردرالزمهاطالعاتآخریننقطهاین
گرهتسمبهاونهاییپرتاباما.باشدنکردهفهمودریافتراآنکامالاگر

.بودخواهداطالعاتهمینبواسطهگشایی

یدبامخاطبامانفهمد،همشایدیامی فهمدراچیزیقهرماننقطهایندر
برایافشاسازیرویهربه.کندکسبنقطهایندررااطالعاتآخرین
لحظهبهقدمبهقدمرااوکه.دادخواهدرخسومپردهخاللدرقهرمان

.می کندترنزدیک(گشاییگره)نهایی

قموففیلمهایازبسیاریدرکهمعمولترفندیکبهمی خواهیماینجا
کنوناتوباشیددیدهزیادیفیلم هایشاید.کنیماشارهمی شود،استفاده
سرعتبه،بخشایندرنکتهاینبیانبااماباشید،نشدهنکتهاینمتوجه
.یافتدرخواهیدرامامنظور



ونیستپروتاگگریبانگیرمطلقامیدیناازناشیتسلیمیکمعموالدوم،اصلیعطفنقطهدر
.می شود

کرلیریرهببهکالنتوندستهودارازگریزانگروهش،وایرپیاتنقشدرراسلکرتقبر،سنگفیلمدر
ام هاگ.نزاروخستهچهره هاییباوقطاربافرارحالدرسخت،خداحافظییک.می کنندترکراشهربیل،
رفتهتدسازنظربهچیزهمهمینور،دیگامدرفوگموسیقیضعیف،وتاریکنور،می شودرمقبیوکند
.می باشنددوماصلیعطفنقطهازبعدرستاخیزمقدمههمهاینها.است
.می شودآغازقهرمانتالشآخرین:سومپردهآغازو.استدوماصلیعطفپایانلحظهاین

سکودرکهیاتبرایقطاردرکهمی بینیمراایرپبزرگتربرادرماقطار،ایستگاهدروبعدصحنهدرسپس،
ی خواهدمقهرمانآیاکنند؟ترکراشهرهمهنبودقرارمگرکنید؟صبر.می دهدتکاندستاستماندهباقی

دربیاورد؟پروازبهتاریکیدرراخودتیرآخرین
درشانخجالتازغافلگیرییکباایرپاما،می رسندسرهمراهانشازیکیبابیلکرلیکثیفدستیار
ازرشهاینکهفهماندمیزخمیمردبه.می کندمجروحشدتبهرادیگریومی کشددرجارایکی.می آید

بهرارخباینتامی گرددبازسختی  بهزخمیمرد.نداردشوخیابدااووداردجدیدکالنتریکبعدبهاین
.بدهدهمراهانش

بینکهینیممی براکیتولئو.می شودغرقکامالکشتیکهاستزمانیدوماصلیعطفنقطه،تایتانیکدر
تانداسچهارمربعدهد،رخنقطهاینازبعدکهچههر.حیرانندبازماندگان،فریادویخیقطعاتازانبوهی
.تاسداستانگشاییگرههمانکهبمبیبهمتصلسوزانفتیلهیکواقعدر.سومپردهیعنیاست،



:کنیدتوجه  زیرعمومینکاتبهبایدشویم،دوماصلیعطفبحثواردتخصصیکامالصورتبهآنکهازقبل

چهیدبدانباید.زدخواهدرقمرانهاییتناسبدومعطفنقطهاست،یافتهسازمانشمانویسیفیلمنامهروشچنانچه–1
بواسطهرااثیرتترینقویوبهتریندراماتیک،افشاسازیلحظهدربتوانیدتاداریدنگهمخفینقطهاینتاراجدیدیاطالعات

.آوریدبدستنقطهاین

بهتر(مدوعطفتا)مرحلهایندراما.کنیدغافلگیرجدیداطالعاتیبارامخاطبنیزسومپردهدرمی توانیدهمچنانشما-2
سوم،ردهپدرجدیداطالعاتکهنکنیدفراموش.کنیدمنتقلراشودبیاندومپردهانتهایتابایدکهاطالعاتآنچههراست

گرهزنیسرعتبهاندکزمانبهتوجهبابایدالبتهومی شوندمنتقلقهرمانومخاطبسورپرایزبرایوندرتبهمعموال
.شوندگشایی

بهاستممکن)15حداکثرشمافیلمنامهچهارمربع.کنیداستفادهداستانکردنجمعبرایاصلیدومعطفنقطهاز–3
ینهایسکانسپرشسکویبرایدومعطفنقطهازبایدپس.می دهدتشکیلراصحنه30تا(شودطوالنیدومپردهدالیلی

.کنیداستفاده

.می شوددرشتوبولددوبارهبایدنقطهایندرداستاناساسیسوال-4

استسومپردهبرسریعیمقدمهنقطهاین-5

واگونیستپروترویاروییبهتاببخشدسرعتسومپردهدررارویدادهاروندقهرمان،گذاشتنفشارتحتبابایدنقطهاین-6
.بیانجامدآنتاگونیست

.می شودتزریقآندردوم،واولپردهموانعومشکلبهمربوطاطالعاتآخرینکهاستاینقطه-7

.شودمنتهیسومپردهاوجنقطهبهبایدنقطهاین-8



سه خصوصیت ویژه عطف دوم

دناکدرصحنه هایازایمجموعه»:بسپاریدخاطربهرامهمعبارتاینچیست؟نقطهایناجرایدرکلیدینکته
اوایبرهدفظاهر،دراگرحتی.می کنندنزدیکترهدفشبهراقهرمانایگونهبهکهزیاد،احساسیبارباتوام

«.رسدنظربهنایافتنیدست

.داردوجودنقطهاینخلقبرایاساسیجزءسه

درد-1

احساسات-2

پارادوکس-3

هر.ی دهدمرخقسمتهمیندرقهرماناحساسیحالتترینپایین.می گویندبزرگشکستنقطهنقطه،اینبه
برایویسندهنبیشترفرصتمعنیبهباشد،ترضعیفوترشکنندهنقطهایندرقهرماناحساسیحالتوسطحچه

.زنیدآسیباوبهشدتبهبایدکهایلحظه.می باشدمخاطبینوداستانبراوبیشترتاثیرکاراکتر،اعماقدرکاوش

.شدخواهدکمتردومپردهبیاباندرشدنگماحتمالشوید،موفقنقطهاینپرداختدروقتی



ادامه مثال دوره آموزشی

.رسیدیم« دوم، عبور از میان جهنمنقطه عطف اصلی »به انتهای آموزش 

)دهبرگزیژانرهایو(تمآموزش)خودانتخابیتمو(ایدهآموزش)نهاییایدهبهقبلیآموزشیجلساتمطابقحال
:می گردیمبازآموزش هاسریاینکلیمثالبرای(ژانرآموزش

:نهاییایده 

باماسهاتاینکه)ازبعد(هندیفقیرکارگر)آندرو(عربستانوهند)دراست(عاشقانهدرام)یک!(کاتسوریبرگرد)
باو(زنبازگرداندنبرای)می شودمجبور(می ماندپاسخبیبودکردهمهاجرتاماراتبهکاربرایکهجوانشهمسر

درنزاسارت)دلیلبهاینکاراما.کندحلرامشکل(اماراتبهسفرسپسواندازشپستمامهزینهوخانهفروش)
.نیستپذیرامکانراحتیبه(مرداقامتقانونیمهلتشدنتماموعربستانیشاهزادهخانه

:پیرنگتم یا 

ن و یا حفظ عشق حقیقی، ترسو ترین و ضعیف ترین انسانها را نیز تبدیل به قهرمانهایی خواهد کرد که برای رسید
.معشوق از تمام وابستگیها دل می کنند و در این راه از جان می گذرند

:ژانر

جستجوی معشوق–عاشقانه درامای 



:کنیمچکجلسهاینتعالیمبارامتنبیایید

حتیهنومخاطببراینهاومجددبپاخیزیاحتمالدیگرکهبخوردزمینایگونهبهبایدنقطهایندرآهوبال
.یردمی پذصورتنقطههمیندراطالعاتآخرینتزریقغالباآموختیمکههمانطور.باشدمتصورخودشبرای
تاکنیمکاریبایدما.بازگرداندرااوبودنزندهصورتدروکردهپیداراکاتسوریکهاینستآهوبالاصلیهدف
دربالآهوکهاینستمابعدیاقدامپس.ببرندکاتسوریبودنزندهبهپیقهرمانومخاطبدوم،عطفازقبل

چندهر).ببردکاتسوریزندگیمحلبهپیسوم،پردهدر،(دومعطفدر)قویشکستیبارشدنمتحملحین
(بندیپایانآموزشجلسهدرشرح:ایمگذاشتهپایانبرایکنندهغافلگیراطالعاتیکسری

اینگونه.نیممی کاستفادهمکررضربه هایروشازنیست،هیجانپروجذابآنقدرفیلمنامهایدهاینکهبهتوجهبا
.می دهیمقهرمانبهبیشتریاحساسیبار

احساسی؟استرسی،روحی،فیزیکی،بزنیم؟ایضربهچه

کدامیکینهایضربهاینبرایامامی کنیم،گیریتصمیمدومپردهنگارشرونددروبعدادیگرضربه هایبرای
.گمشدهمعشوقیک.داریمعاشقانهدرامژانریکمی باشد؟مافیلمنامهمناسب

.کنیماستفادهدومعطفبهمنتهیهایصحنهدرهاضربهکلیهترکیبازتوانیممیما



:بخوانیمرامتن

اینننگاما.ماجراستاینشاهدشاهزاده.دهدمیکشتنبهرااوکاتسوری.می کندتجاوزکاتسوریبهشاهزادهپدروقتی
میقانونحویلترااوکاتسوری،بهعالقهوجودباوباطنیمیلعلیرغمبنابراین.می کنداعتباربیراآنهابزرگفامیلقضیه،

اطالعاتیآوردنبدستباآهوبال.عاممالدرواعداممیداندر.می شودصادراعدامحکمکاتسوریبرایماهچندازپس.دهد
هندیهباو.می نشانندزمینرویزوربهراکاتسوری.می کندپیدارااعداممحلسرانجامکاتسوری،بودنگناهبیبرمبنی

ومی بندندایپارچهباراکاتسوریسر.می لرزدو.استخشمگینناصر.می کندنگاهناصربهبارآخرینبرای.می کندالتماس
با.می رسانداعداممیدانبهزحمتیهرباراخودشباالخرهآهوبال.نمی رسدجاییبهفریادشونمی بیندراجاییدیگراو

ردیمشمشیرچرخشومی بندندسفیدایپارچهبارااوسروقتی.می شودخودبیخودازوضعیتآندرکاتسوریدیدن
ازراشرطه هادیگریازپسیکی.می دودکاتسوریسمتبهجمعیتبینازمی بیند،زنسرباالیراعربیلباسباپیکرغول
بسیارنظربه.می دودآهوبالوکاتسوریسمتبههمشاهزاده.می کندعملفرزوسریعبسیاراو.می زندکنارراهسر

وریکاتسو  ازقدیمیدیالوگهاییحینهمیندر.می رودعقب عقباوومی ترساندراجالدآهوبالفریادهای.استخشمگین
بناصرنفریاد.کاتسوریریززجه های.آهوبالزدن هاینفس نفسصدایو.می شنویمزمینهپسصدایعنوانبهنیزراآهوبال
برنقشرااوایشرطهباتومازمحکمایضربهمی رسد،کاتسوریبهآهوبالمی کنیمحسکهایلحظهدرناگهان.سعید
آهوبال.ندزمیفریادانگارورودمیباالهمناصردست.می رودباالعربمردشمشیر.می بیندراکاتسوریفقط.می کندزمین

انیدهرسکاتسوریبهراخودکهشاهزادهعبایرویبه.می کنندقطعراکاتسوریسرکهمی بینیممابعدا.می رودهوشاز
.می پاشدخون.است



هحادثپایانی،افتتاحیه،.داریماختیاردررامانفیلمنامهاصلینقطه5نگاشتیم،همرادومعطفکهحال
ازبعدچونچرا؟.می باشداساسیبروزرسانییکوقتاکنون.دومعطفواولعطف،(گانهسهانواع)انگیزنده

ی،منطقوکلیبسیاربایدآنازقبلاما.برویماولصفحه30نویسیالینآوتسراغبهبایدنقطهاین
انجامنویسانفیلمنامهازخیلیکهاستکاریهماناین.دهیمربطهمبهرانقطه5این

.کنندنمیفاشرارازاینای،حرفهنویسانفیلمنامهازهیچیکمتاسفانهو.نمی دهند

همبهودختخیالتوذهنیاتووقایعازصفحهچندتایکنوشتنبارانقاطاینچنانچه:مهمبسیارنکته
یلمنامهفتمامسرکهاستبالییاین.بخوریدزمینبشدتراهمیانهدرکههستزیادیامکانندهید،ربط
.می آیدمتوسطوبدهای

صورتهبراآنهاسپسبپردازید،آنهاداستانیپیشینهوکاراکترهابهکاملصورتبهصفحه،چندایندر
.دهیدربطهمبهساختاروتموایدهوژانربهتوجهباومنطقی

.بنویسیمحهصفچندقالبدرراکارنتیجهوکنیمپاسخوپرسشمدامگذشته،مواردبهنگاهبابایدادامهدر
نوشتنمرینتهمایم؛زدهنشاندوتیریکبا.بهتربیشترچههر.گوییممیطالییصفحاتصفحات،اینبه

.ایمساختهروشنراداستاناساسینقاطتکلیفهمیشهبرایویکباراینکههموایمکرده

گذشتهبهنسبتترروشندیدیباتغییرهراماکند،تغییرچیزهمههمبازاستممکنکهنکنیدفراموش
.دادخواهدرخ



نامهبدختریعاشق.عاشقحالعیندروترسوزغالسنگ،معدنکارگرعنوانبهآهوبالمعرفی:افتتاحیه
.کاتسوری

بسیارآننههزیوشودعملباید.استبیماریبستردرآهوبالپدرخواندهوکاتسوریپدر:نویسندهانگیزنده
.ستانگذاشتهجریاندررااوکسیاست،شکنندهواحساسیبسیارآهوبالکهدلیلاینبه.باالست

دلیلبهماا.نمی بیندمانیشباازدواجوطالقفروشیتنجزایچارههیچکاتسوری:داستاندنیایانگیزنده
.می شودپشیمانخودکردهازمانیش،بدوغیرارادیرفتار

.می کندترکراشهرشوگذاشتهتنهاراپدروآهوبالکاتسوری،:قهرمانانگیزنده

ترکارشهرباالخرهکاتسوری،یافتنبرایخودکشی،درناتوانیوپدرخوانده،مرگازبعدآهوبال:اولعطف
.می کند

.دمی بینرااومرگظاهراخود،چشمانباواستشدهدیردیگرامامی یابد،راکاتسوریآهوبال:دومعطف

گاریرستنوعیبهسرانجامو.می کندترکرااواما.می رسدکاتسوریبهسختیبهآهوبال:بندیپایان
.می رسد



یعنیینا.می شودهمبخشیدهبلکه.نمی شودقطعسرش.نمی میردکاتسوریکهمی دانیمبندی،پایانبهتوجهبا
.بگیریمرنظدرایپیشینهبایدبودنخیاالتیاینبرایپس.استشدهخیاالتیهوشیاری،آخرلحظاتآندرآهوبال

ایننیدنکفراموش.دهیمپروبالراگذشتهاینداستان،اساسینقاطبهتوجهباخود،تخیلقوهباکامالبایدما
.کنیمتثبیتراآنبایدماو.ماستداستانفونداسیونپایزیرزمینفقطگذشته

چرا.بپردازیماوهایترسریشهبهبیاییم.استهراسانخودهایکابوسوخیاالتدرشبحیکازاوکهمی دانیم
بودهدهکرتحصیلآنها.می کنیمفرضحسابدارراآهوبالمادروپدر.می رویمترعقبهمبازمی کشند؟رااشخانواده

همینیلدلبهکهباشندنابغهدواستبهتربله.نداریمنابغههایکردهتحصیلگونهاینازکمهمهنددرکه.اند
ناصرپدر)،ضلفابنسعید.بازمی گردیمآهوبالتولدقبلبه.کارندبهمشغولفاضلثروتمندتجاریشرکتدرنبوغ،

رااعتقادشاما.هستندنجسغیرمسلمانهادارنداعتقاداو.استسعودیعربستانمشهورمیلیونرهایازیکی(سعیدبن
هایکشورتمامازاو.استبردهتجارتنیاکانش،هماننداواصلیتجارت.می داردپنهانتجاریوسیاسیدالیلبه

ه داریشمارهویتهمخودشانکشوردرکههستندآدمهاییمعموالاوقربانی.می گیردبردهاروپایی،حتیوآسیایی
بنعیدسچونبرده دارانیکاراطالعاتی،هایسیستمشدنبروزباامانداشتند،مشکلیاینکاربرایاواجداد.ندارند
برایایخالقانههاینقشههمیشهاش،اروپاییوآسیاییباهوشمشاورانواواما.می شدترسختروزهرفاضل
رضفخب.داردسودیپرتجارتو.استگرفتنودادنرشوهحالدرهمیشه.می کندالبیهمهبااو.داشتندتجارت

ه هایبردآنازیکیمی خواهدشیخوقتی.استمی کردهحسابداریشیخبرایآهوبالپدرکارجایبدینتاکنید



کردید؟مالحظه

.می کنیمپریکییکیرافیلمنامهپازلخانه هایداریم،ژانروایدهتم،بهتوجهباماسوم،تااول،جلساتدر

.شدیمآشناداستانکاراکترهایباچهارمجلسهدرسپس

.برگزیدیمجلسهآنآموزه هایبهتوجهبارافیلمنامهساختارپنجم،جلسهدر

.دادیمانجامراپایانیصحنهتعیینهمچنینوداستانپایانتعیینیعنیگاماولینششمجلسهدر

.رسانیدیمانجامبهراافتتاحیهصحنهطرحیعنی،مرحلهدومینهفتم،جلسهدر

.شدیدآشنااولپردهکلیاتباهشتم،جلسه(نیازپیش)در

.کردیمتعیینراانگیزندهحادثهیعنیاصلیگامسومیننهم،جلسهدرو

.شدیمآشنااستاولاصلیعطفنقطهبادهمجلسهدر

.شدیمآشنادوماصلیعطفنقطهباجلسهایندرو

رافیلمنامها،روش هسایرازترسادهبسیارروشاینباباشیدمطمئن.استدلیلهمینبهنیزماآموزشیجلساتترتیبدلیل
.استارتاثیرگذوقویفیلمنامهیکاتمامماهدف.نیستفیلمنامهیکاتمامفقطماهدفالبته.رسانیدخواهیمانجامبه

.باشیدهمراهمابا



DEMO

.بود ( عطف دوم، عبور از میان جهنم)مطالبی که خواندید قسمت کوچکی از فایل آموزشی 
بگذارید قدم در دنیای فیلمنامه نویسیحرفه ای توصیه می کنیم چنانچه می خواهید به صورت 

.حتما این مجموعه آموزشی کم نظیر را تهیه نمایید

برای دانلود، روی آیکون زیر کلیک کنید

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
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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 
دیجیتالرسانه های اطالعات و 

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


