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تفاوت میان ساختار و پالت
وپالتواژه.نماییمتصحیحنویسندگانذهندررارایجاشتباهیکبایدابتداپالت،وساختارآموزشبهپرداختنازقبل

کهتاینسحقیقت.می شوندبردهکاربههمجایبهاشتباهصورتبههانویسندهومعلمهاتوسطبارهاوبارهاساختار
بسیارنقشدوهرهمچنینو.هستندنیزمتفاوتبسیارحالهمیندرامامی باشندشبیههمبهبسیارساختاروپالت

فیلمنامهبرمخربیاثراستممکننویسندهشدنگیجوتفاوتاینباآشناییعدم.دارندپردازیداستاندنیایدرحیاتی
اساساً.بگذارداوداستانیا

می افتد،اتفاقکهچیزییعنیپالت

مخاطببرایاتفاقاینروایتچگونگییعنیساختاراما

.همبهمرتبطحوادثازاستایمجموعهپالت

جذابیتوبگذاردمخاطببرویراتاثیربیشترینکهایگونهبهاستهمبهمرتبطحوادثهمینبیانروشساختاراما
.باشدداشتهداستانی

106از 5صفحه 



متقسدوازساختار.داردشکل مثلثفرمیکه.استحوادثهمانبیانشکلساختاراما
و2صحنهبعد،1صحنهابتدامی توانیدشما.استچیدماناولبخش.استشدهتشکیل

چیدمان.دهیدقراررا27صحنهبعد3صحنهابتدامی توانیدیادهیدقراررا3صحنهبعد
یانرژوریتمالگوها،بهمربوطدومبخش.هاستصحنهسازماندهیوترتیبخصوصدر

اولبخش)چیدمانهراثربخشیوداستانبهبخشیحرکتنوعبهبخشاین.است
تاودشبیانبهترخطیایپردهسهساختارباداستانیکاستممکن.می پردازد(ساختار

بخش)ریتمو(اولبخش)چیدماندنبالبهماساختاربا.بالعکسوخطیغیرساختاربا
.هستیماثرکل(دوم

106از 8صفحه 



پالت کمانی و طراحی کالسیک

نامهایباراپالتاین.کمانیپالت.کنیمآغازپالتقدیمی ترینازبایدداستانها،وروایاتبنیادینمعماریمعرفیبرای
:می کنندمعرفینیزدیگریزیاد

محورهدفپالتقهرمان،سفرکالسیک،پالت

ومی بردنبیازراکاراکترزندگیتعادلحادثهیکسقوط،یااعتالسویبهگامدر".محورهدفاستپالتیکمانیپالت
واردینبنابراوبازگرداندزندگیبهراتعادلایننحویهربهتامی کندایجادویدرراناخودآگاهیاخودآگاهایانگیزه
همشایدوبرسدآنبهشاید".می شود(شخصیبسیارشخصی،داخلی،)آنتاگونیستنیروهایضدبرماموریتیوماجرا

جنگ،ذشتهگبهبازگشت،بازیاسبابداستان،پدرخوانده:استفراوانسینمادرپالتاینگونهآثارنمونه.(کیمک)"نه
...وادیسه،هملت،پاترهری،ستارگان

باهمراه.آمدخواهدادامهدرآنشرحکه.می باشداصلیقسمت11دارایمی شودریزیطرحپالتاینباکهداستانی
آمدخواهدقسمتهرکنارمطلبشدنترروشنبراینیز«بازیاسبابداستان»فیلمازکاملیمثالتوضیحات

106از 11صفحه 



یکمانپالتدرداستانیگام11
اولپرده

ولیمعموهمیشگیزندگیوپیراموندنیای:عادیدنیای
داستانقهرمان

ذیلهاینامازدیگراساتیدمرحلهاینبهاشارهبرای
:می کننداستفاده

شدهشناخته•

مقدمات•

موجودوضع•

.محدودآگاهی•

106از 12صفحه 

شاعالقهموردبازیاسبابواندیمعرفیفیلمتصاویراولین
داییابتدقایقهماندر.می باشد(پروتاگونیست)وودیکالنتر
.استاندیاتاقاودنیایومی شودمعرفیوودیعادیدنیای

اسباب:می گیریمراداستانقالبچهارم،دقیقهدر.اوصاحب
شخصیتباماکهاستمرحلهایندر.می گیرندجانهابازی
خوشسگزمینی،سیبکلهآقای:می شویمآشنااصلیهای
مههرهبروودی.می شوندگذاریپایهروابط....وپیپبوتیپ،
مانعناولیکهمی شودبیشترزمانیآنهادنیایپیچیدگی.است
دروودیهایواکنشبامی دهداجازهمابهو.می کندظهور
تماموریواستاندیتولدجشنمانع،.شویمآشناعادیدنیای

تولدههدیکهجدیدشانرقیببفهمندهابازیاسبابکهاینست
نای.خیریاداردنگرانیجایاوحضورآیاوکیستاست،اندی

:می کندرونماییراداستاناحساسیهستهآنها،حرکت
اندیوشودجایگزینکهاینستبازیاسبابهرترسبزرگترین

یلم،فایندراولدقیقهدوازدهدر.باشدنداشتهدوسترااودیگر
دهانگیزنحادثهوموانعو،می شودمعرفیکامالداستاندنیای
.میشودمعرفی



ردنهاییدشمنباقهرمان:شمشیرتصرف
کسباطالعات.می شودروبرونبردواپسین

ضروریاوشکستبرایقبلیمراحلدرشده
.می باشند

:دیگرهاینام

اوجنقطه•

فتح•

فینال•

نهاییحادثه•

دگرگونی•
106از 21صفحه 

وجانقطهبهرااشنقشه"باز"جاننجاتباوودی
.می کندکاملراشمشیرتصرفگامورسانده



106از 23صفحه 

قهرمانسفرپالتنمودار



ایزنجیرهپالت

بهاما.دباشداشتهخصوصبههدفیکهنمی شودیافتپروتاگونیستیهیچهاپالتنوعایندر
کهندمی شومعرفیداستانیمعلولیوعلتبافتدرموقعیتهایاکاراکترهاازایمجموعهاو،جای

.می شودمنتقلبعدیکاراکتربهکاراکتریکازدرکقابلیافیزیکیموردیکآن،در

1993دالربیست،1998قرمزویولن:سینماییآثارنمونه

قرمزویولن

جراردفرانسواکارگردان•

جراردفرانسوامک کلر،دننویسنده•

دقیقه131:فیلممدت•

106از 27صفحه 



:فیلمخالصه

 رامیشوسرنوشتومی گردددستبهدستقرنچندطیکهاستویولنیدربارهقرمزویولن
بوزتینامبهمردی.می شودآغازایتالیاازومیالدی17قرنازماجراها.می زندرقممالکانشبرای

همراههبزایمانزماندراوهمسرامامی سازدنیامده اشدنیابههنوزپسربرایرابی نظیریویولن
یک.دهدجالمرده اشهمسرخونباراویولنآنمی گیردتصمیموی.می روددنیاازفرزندش

.ی میردممجلسیکدرآننواختنهنگامویامامی افتدیتیمپسرکیدستبهویولنبعدقرن
می خواهداو.می آورددستبهراویولناست،موسیقیاستادکهانگلیسیمردی19قرندر

مردنآومی بیندآسیبحادثهیکطیویولنامابنوازدنامزدشبرایراخودموسیقیبهترین
هدارینگکهفرهنگیانقالبزماندر.می بردچینبهراویولنویپیش خدمت.می کندخودکشی

ازپس.می دهدخودموسیقیمعلمبهومی خردراآنمردیاست،جرمچیندرغربیسازهای
مردی.می گذاردحراجبهمونترالدرراآنهاومی کندمصادرهرااوسازهایتمامدولتوی،مرگ

درحاضران.می کندفاشراآنومی بردپیویولنقدمتبه(جکسونالساموئل)چارلزنامبه
کردهعوضبدلشبارااصلیویولنچارلزکهاینازغافلبخرند،راآنتامی افتندتکاپوبهحراجی

.است

106از 28صفحه 



تازهموقعیت:دوممرحلهمقدمات،:اولمرحله:شاملاولپرده

بیشترخطراتوموانعرویارویی،:چهارممرحلهداستان،روند:سوممرحله:شاملدومپرده

کارسرانجام:ششممرحلهتالش،آخرین:پنجممرحله:شاملسومپرده

زمانیخطوط

:می باشندذیلشرحبهتقریبیصورتبهمرحلههرزمانیهایمحدوده

ازتقریباصفحه ای110فیلمنامهیکدر).می دهدتشکیلرافیلمنامهدرصد25تقریبا:اولپرده
(استپردهاینبهمتعلق27صفحهتا1صفحه

(82تا28صفحهاز)می دهدتشکیلرافیلمنامهمیانیدرصد50تقریبا:دومپرده

(110تا83صفحهاز)می دهدتشکیلرافیلمنامهدرصد25تقریبا:سومپرده

106از 45صفحه 



:می باشندذیلشرحبهزمانیخطوطاینمراحلبرای

11صفحهتاابتدااز:فیلمنامهابتدایی%10تقریبا:اولمرحله

27تا12صفحهاز:فیلمنامه%15تقریبا:دوممرحله

55تا28صفحهاز:فیلمنامه%25تقریبا:سوممرحله

82تا56صفحهاز:فیلمنامه%25تقریبا:چهارممرحله

صفحه26تا16حدوددرطولیبا:فیلمنامه%24تا%15تقریبا:پنجممرحله

انتهاییصفحه10تایکاز:فیلمنامه%10تا%1تقریبا:ششممرحله

:بیاندازیمهاپردهبهترمفصلنگاهیبیاییدحال

106از 46صفحه 



گشاییگره:سومپرده

.فیلمنامهانتهاییدرصد25.ماستبازیآخرسوم،پرده

 کنندمیارادهیاومی گیرندانرژیبنحوی.می شودشروعقهرمانکردنراستقامتآخرینبامعموال
کهچیزآنضدبرومی کنندطرحجدیدنقشهیکمعموال.دهندادامهنبردبهوشوندبلندکه

بهعبورقابلغیرباورنکردنیطرزیبهوسختبسیارآخرتقابلاین.می کننداستفادهاستمانعشان
(ی پذیردمصورتگشاییگرهنشوند،پیروزاگرحتی).می شوندپیروزسرانجامآنهااما.می رسدنظر

10دودحتاصفحهیککوتاهیبهمی تواندمرحلهاین.می پذیردپایانسرانجاممرحلهباسومپرده
.کنیدحفظصفحه3تایکبینراآنمی شودتوصیهاما.دهدتشکیلرافیلمنامهازانتهاییصفحه

.نگیردزیادیفاصلهاوجنقطهازونرودسرمخاطبحوصلهتا

:شددخواهیآشناهاگمایکلپالتساختارعنوانتحتای،پردهسهساختارانواعازیکیباادامهدر

106از 49صفحه 



(%10)فرصت:1شمارهچرخشنقطه

.بدهدشغلیاوبهتامی کندمجبورراماسررادنامبهفردیارین:بروکویچارین

بهزگشتباپاداششمی گویدنیزاووکنداهداماکسیموسبهپاداشیداردقصداورالیوسمارکوسامپراطور:گالدیاتور
.می باشداشخانه

ودیدجهدفیکویبرایکهفرصتی.شودروبروجدیدفرصتیبابایدقهرمان،فیلمنامهداستاناز%10گذشتازبعد
نئوکهاستنقطه ایهماناین.می باشدقهرمانماجراجویانهسیروداستانآغازبرایایانگیزهوکردهایجادقابل  دسترس

ومی شودجاخرا"ایکه"کهزمانیهمانیا.بیاورددرماتریکسکارازسروکندمالقاتمورفوسبابایدماتریکسفیلمدر
تانداساصلیهدفالزامافرصت،نقطهدرایجادشدههدفباشیدداشتهتوجه.کنددیدارفراریعروسبامی خواهد
تنهابلکه.دیابدستانبهانتهادربایدداستانقهرمانکههدفیهمانیاباشدآنبرشماداستاناصلیپایهکهنیست

.می باشدداستانبهورودبرایاولیهعلتیک

106از 54صفحه 



(%25-%10)جدیدموقعیت:دوممرحله

.ندمی کمالقاتراجرجاشهمسایه.می کندآغازحقوقیشرکتیکدرماسریرادبرایراکارشارین:بروکوویچارین
اما.استطرفینازپروندهایندرنیزPG&Eشرکتکهمی کندآغازآمریکاهینکلیدرپروندهیکرویراخودتحقیقات

.می شوداخراجارین

مردمبهراحکومتوگرفتهعهدهبهرارمکنترلمی خواهدماکسیموسازاست،احتضارحالدرکهامپراطور:گالدیاتور
.می باشدکومودوسپسرشخواستهومیلخالفبراینکهگرداندباز

ازپسکهجدیدموقعیتقبالدربایدقهرمانداستان،بعدیدرصد25تا10بینیعنیداستان،ادامهدرصد15برای
 شودمیروبروجدیدهایموقعیتباقهرمانمرحلهاینطولدر.دهدنشانواکنش آمدهبوجودآندلیلبهوفرصتنقطه

بهدنرسیبرایخاصنقشهیکیا.شودمسلطاوضاعبرمی کندتالش.استقرارچهازاوضاعبفهمدمی کندتالشو
تاسمجبورکهشدهافسونیدچارمی شودمتوجهدروغگودروغگوفیلمدرفلچر.کنداجراوریزیطرحراکلیهدف

.ندببیهمسرشازجداییازپسراخودفرزندانبتواندتامی چینداینقشهداتفایرخانمو.کندبازگوراحقیقت

کهانیکتایتفیلممانند.می کنندجدیدیمکانیموقعیتواردراقهرمانجدید،موقعیتمرحلهدرهافیلمنامهازخیلی
بازیباداداستعباوموفق"ریپلیآقای"بارانیمردفیلمدریا.می شوداقیانوسواردنهایتدروکشتییکواردقهرمان

.ی بردمسینسیناتیبهوصیّتنامهاعمالوپدردفنبرایهافمن،داستینبازیباراخوداوتیستیکبرادرکروزتام

106از 55صفحه 



(%50-%25)(داستانرونداصلی،داستانگیریشکل):سوممرحله

هماندرومی دهدانجاماقداماتیپروندهحلجهتدرومی کندآوریجمعرامدارکارین:بروکوویچارین
.می شودمندعالقهجرجبههمحین

جسدطفقامامی کندفرارفرزندشوزنیافتنبراینیزاومی شود،قصدسوءماکسیموسجانبه:گالدیاتور
یموسماکسازمی خواهداوومی شودخریداریپراکسیموتوسطوشدهدستگیرسرانجامومی کندپیداراآنها
.بسازدقویگالدیاتوریک

محققوعملیهدفبهرسیدنبرایقهرمانهاینقشهنظربهکهاستایگونهبهشماداستانآیندهدرصد25
احساسیروابطدرگیرپتو(2غیرممکنماموریت)می شودنزدیکداستانشروربههانتاتان.می باشندشدنی

(مریدرباره).می شودآرزوهایشزنبا

داستانانقهرمروبرویمشکالتوموانعاما.استکشمکشودرگیریفاقدمرحلهاینکهنیستمعنیبداناین
.هستنداجتناب پذیراالمکانحتییاقابل  حلنظربهشما،

106از 60صفحه 



ساختارهای جایگزین :کنیممرورراپالتوساختاراصطالحدوتفاوتدیگریکباربیایید

کههمبهمرتبطحوادثمجموعهبهکهاستاصطالحیانگلیسادبیاتدرپالتهمانیاداستانطرح
.می کننداطالق،می دهندشکلراواحدیداستاناصلیقسمتیاراواحدداستانی

.ویندگساختاروساختاربندیحاصلهنتیجهوداستانطرحدرحوادثاینسازماندهیعملبهآنکهحال

رژیانوریتمسازماندهیخصوصدروکنیمعوضرادندهاستبهترشدیمآشناپالتانواعباکهحال
وردمدر کهمهمیبسیارنکته.می باشدساختارمابحثاصلیمورد.استدرست.کنیمبحثنوشته

ورتصبهیاوکنیدکالسیکساختارازجزئیراآنهایامی توانیدشماکهاینستداردوجودساختارها
اینازستفادهاصورتدرکهاینستبرتوصیهاینحالبا.شماستباانتخاب.بریدبهرهآنهاازیگانهساختار

.کنیدترکیبکالسیکسبکباراآنهاساختارها

تنشیبانیممی بیشکلمثلثیومانند کوهدیاگرامیصورتبهراساختارماکالسیکوسنتیصورتبه
استیبدیه.بیاندازیمساختاریجدیدهایسبکبهگذرانگاهیمی خواهیماینجادراما.شوندهتشدید

ذاتوفطرتدلیلبهاینوسینماستصنعتدرساختارموثرترینوبهترینهمچنانکالسیک،سبککه
.می باشدساختارهمینخصوصدراصلیآموزشو.استاخیرقرونانسانهایذائقهو

:آموزشایندرشدهمطرحجایگزینجدیدساختارهایانواع
106از 75صفحه 

خطیغیرساختار•

اپیزودیکساختار•

چرخشیساختار•

خموپیچپرساختار•

ایشاخهساختار•

حلقویساختار•

ایزاویهچندساختار•

موازیساختار•

تجمعیساختار•



موازیساختار

وانندمی تداستانها.استدیگرداستانآنبازتابداستانهرکهاستداستانخطچندیادوحاویساختاراین
دراغلبداستانخطوط.متفاوتزندگیلحظاتدرقهرمانیکیاباشندمختلفهایپروتاگونیستشامل

موازیساختاردرخاصموقعیتهایازبعضیدر.دارندوجودمجزامکانهایوابعادزمانی،فریمهایمحدوده
یکتماتایصحنهیامذهبیوسنتیداستانییاافسانهحکایت،یکباداستانخطمطابقواقعیحوادث

اختارس).دریابدراجایگزینحکایتواصلیداستانخطرخدادهایبینرابطهبایدمخاطب.می شودجایگزین
وتندهسنفریکنمادواقعدرکهدارندوجودپروتاگونیستچندساختار،ایندیگرنوعدر(جایگزینموازی
شاخهساختارنوعیبهمی توانراساختاراین(شخصیتیچندموازیساختار).می باشنداوازدیگرهاینسخه

.گرفتنظردرایزاویهچندیاای

1999زنیمشتباشگاه،2003هویت،1998کشوییدرهای،2006چشمه:سینماییآثارنمونه
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چشمه

آرونوفسکیدارنکارگردان•

آرونوفسکیدارن:فیلم نامهنویسنده•

دقیقه96زمانمدت•

(پدیاویکی)دالرمیلیون35فیلمهزینه•

(پدیاویکی)دالر15٬978٬422گیشهفروش•

هیو)ریو کتامی.داردعرفانیروایتیباشدعاشقانهداستانیکآنکهازبیش"چشمه"فیلمداستان:نقدوخالصه
داردتومورکهمیمونیرویهمینبرایکند،پیداراهمسرشبیماریدارویتاداردسعیکهاستپزشکی(جکمن

فیلمومیشودمطرحگونه3بهفیلمداستان.دهدنجاتراهمسرشبتواندزودترهرچهتامیدهدانجامهاییآزمایش
درکهتاسکریودکترواقعیروایتاصلیداستانمیکنند،پیداربطهمبهنهایتدرکهمیکندمطرحراداستان3

کهحاالواستنویسنده(ویزریچل)ایزیهمسرشهمسرش،بیماریدرمانبرایایستچارهراهپیداکردنحال
بهرابکتااینومینویسد"چشمه"عنوانباراکتابشآخرینشدهنزدیکزندگیشپایانبهوداردمغزیتومور
.کندتمامشمیخواهدکهآنطورونوشتهاورافصلآخرینتا میدهدتامی
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ادامه مثال دوره آموزشی
.رسیدیم« آفرینش و پرورش یک کاراکتر» به انتهای آموزش 

ژانرهایو(تمآموزش)خودانتخابیتمو(ایدهآموزش)نهاییایدهبهقبلیآموزشیجلساتمطابقحال
:می گردیمبازهاآموزشسریاینکلیمثالبرای(ژانرآموزش)برگزیده

:ایده نهایی 

نکهای)ازبعد(هندیفقیرکارگر)آندرو(عربستانوهند)دراست(عاشقانهدرام)یک!(کاتسوریبرگرد)
برای)می شودمجبور(می ماندپاسخبیبودکردهمهاجرتاماراتبهکاربرایکهجوانشنامزدباتماسها

ماا.کندحلرامشکل(اماراتبهسفرسپسواندازشپستمامهزینهوخانهفروش)باو(زنبازگرداندن
امکانراحتیبه(مرداقامتقانونیمهلتشدنتماموعربستانیشاهزادهخانهدرزناسارت)دلیلبهاینکار
.نیستپذیر

:پیرنگ تم یا 

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

:ژانر 

درامای عاشقانه
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دروانرژوتموایدهبهتوجهباآموزش،ایندرشدهمطرحنکاتکلیهبهتوجهبا
درجهانساختارترینمعروفازنیزمامثال،فیلمنامهبودنآموزشیگرفتننظر
.کنیممیاستفادهایپردهسهساختاریعنینویسیفیلمنامهامر

ایکلمخطیپالتنیز«کاتسوریبرگرد»فیلمنامهبرایاستفادهموردپالت
بهجزءدرمطرحاستادهفتهرهایآموزهازادامهدرالبتهکهباشدمیهاگ
ایشاننظرتجمیعبهوکردخواهیماستفادهنویسیفیلمنامهمراحلجزء

.رسیدخواهیم
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DEMO

ساختار، فونداسیون یک داستان)مطالبیکهخواندیدقسمتکوچکیازفایلآموزشی
قدمدرحرفهایتوصیهمیکنیمچنانچهمیخواهیدبهصورت.بود(پالت، نقشه این فونداسیون

.دنیایفیلمنامهنویسیبگذاریدحتمااینمجموعهآموزشیکمنظیرراتهیهنمایید
برایدانلود،رویآیکونزیرکلیککنید

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

http://everun.ir/product/structure-learning-powerpoint/


نکات اضافه

تمباآشناییبرای(THEME)،ایده(IDEA)،ژانر(GENRE)کاراکترو(CHARACTER)بهمفاهیم،اینازکدامهرکاملجزئیاتباآشنایی
.نماییدتهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنیدمراجعهeverun.irسایت

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