
تم، رسالت فیلمنامه نویس
آموزش تم یا پیرنگ در فیلمنامه نویسی

«نسخه حرفه ای»تیم طراحی نرم افزار سناریست –توسعه دهنده نرم افزار اِوِران : تالیف 

1-37

جلسه دوم

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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فهرست مطالب

پیش گفتار

 ؟چیستتم

تعریف رایج اشتباه از تم

؟آیا یک فیلمنامه با ایده ای عالی و مهیج بدون تم موفق خواهد شد

تفاوت میان تم ، ایده و ژانر

 نکته های اساسی برای استفاده از تم در فیلمنامه

بکار بردن تم در کلیه اجزا فیلمنامه

 تمنمونه فیلمهای دارای

تعیین تم برای فیلمنامه مثال جلسه اول
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"تم"واژهزدند،میراآخرواولحرفکانهریومایرلوییزمانندهایغولوقتیسینما،صنعتطالییعصردر

.رفتمیشماربهقبیحایکلمهوغریبونامانوسایواژه

وسیاسیانیهبییکاخالقی،هایدرسیادبیشترکردند،میفکرداستانتمبهوقتیسینماقدیمیهایگندهکلهآن
.افتادندمیمخاطببهناهنجاروهنجاریادآوریونبایدوبایدالقاییا

براییپیامخوایمیاگه":کهکردندمیلندوغراینگونهخودهاینویسندهسرهمیشهآنهاکهنیستتعجبجای
"!نکنتفیلمنامهواردروچیزااینکن،استفادهتلگرافازخواهشنبفرستی،مخاطبت

پیامتوجهلبجبدونوزیرکیبابلکهکردندنمیاطاعتتفکرنوعاینازهمیشهنویسندگانامازدندمیغرآنهاالبته
.دادندمیمخاطبخوردبهفیلمنامهصفحاتالیبهالدرراخودایدوئولوژیو

اوجورانددرمخاطبینازترزرنگوترفهیمامروزمردم.استشدهترسختبسیارنویسانفیلمنامهبرایکارامروزه
گیرترسختایدشوکارترگزیدهبازیگرانوهاکنندهتهیه.اندشدهبیستمقرندرمایرگلدنمترویاپیکچرزکلمبیا

بیچارهویساننفیلمنامهاینبنابراین.سینماستصنعتدوامبرایبیشتریپولطالبگذشتهچونگیشهواندشده
!کنندتولیدخودفیلمنامهصفحاتتکتکدربیشتریپیچشوهیجانسرگرمی،مجبورندکههستند

درونمایهوتمدرگذارتاثیروعمیقمفهومییافتنبرایناپذیرسیریمیلی.استنیافتهتغییرهنوزچیزیکاما
.فیلمنامهداستان

پیش گفتار
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کهامیپی.گیردمینشاتآنازداستانتمامکهمفهومی.استخوبفیلمنامهیکجزءمهمترینتم
،کردهرقراربارتباطاوباموجزوموثربسیاروکندارضارابیننده.دهدانتقالمخاطببهبایدنویسنده

در.تاسدیدهخوبفیلمیککهبرساندنتیجهاینبهرااونهایتدروکنددرگیررااومنطقوحس
ستانداموضوع.نیستایده.داردراآنبیاندغدغهشمافیلمنامهکهاستچیزیهمانتم،کالمیک
.شماستداستانکالمفحوای.نیستهم

،ستاسیرتدرنهفتهواقعیزیبایی،استمسلطچیزهمهبرعشق،باشدچهشماتمنیستمهم
بهالدرراتمبتوانیاگر...و،مطلقپوچیومیریمیباالخرهتوواستمسخرهسیرکیکزندگی

.یهستموفقنویسندهیکتو،کنینفیراآن،عکسبرحتییاوکنیثابتداستانتالی

،اتامهفیلمنطرح.اوسترهبریخصوصیتکردهمهماینچنیننویسیفیلمنامهدرراتمکهچیزی
همهخالصهوتوفرعیهایداستانوهادیالوگ،صحنهتوصیفات،(قهرمانضد)تبهکارت،قهرمانت

!چیز

.دهدیمپاسختوداستانسواالتتمامبهکهاستتماین.استنویسندهراهنمایوالگوواقعدرتم

تم چیست؟
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یرتس.ایدهوطرحازباالترفیلمهدفومنظور.استموردآندرواقعاشمافیلمکهچیزی...پیرنگ
تمنامهبچیزیاصالدانستمنمی،کردمنوشتنبهآغازباراولینبرایوقتی.آنصورتنهداستان

در":دادممیجوابمنوپرسیدندمیسوالمنازسناریوموضوعمورددردوستانم!داردوجود
کلدر!هن":پرسیدندمیدوبارهآنهاو"گرددمیسریالیقاتلیکدنبالبهکهاستپلیسیمورد
نمایرفکروشنوغریبعجیبهنرمندمشتیکآنهاکردممیفکرمن"؟چیستبهراجعتوفیلم

دالیلمهدیواررویترکشکلبرایوهستندسمبلونشانهدنبالبهچیزهمهدرکههستندمدعاپر
!آورندمیعجیبیفلسفی

.تاسفیلمنامهیکبخشمهمترینتممطمئنممنحاالاینکه؟استعجیبچیزچهدانیدمیاما
!گیردمیسرچشمهتمهمینازدقیقاعالیفیلمهرموفقیتکنممیفکر
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:کنیدتوجهکندمیمعرفیاینگونهرابرترتم10اشتباهبهکهمقالهیکازبخشیبهزیردر

هاتماین.شدخواهیدآشناشودمیاستفادهفیلمهابیشتردرکهکاربردپرومهمتم10باذیللیستدر
معهجاخصوصدرتفکراتواعتقاداتمورددرهمهرایجهایتم.باشندمیهافیلمازبسیاریروحواساس

.باشندمیزندگیمورددر،کلدروانسانطبیعت،

تعریف رایج اشتباه از تم

خوبی برابر بدی

 عشق بر همه چیز پیروز است

پیروزی بر سختی ها و مشکالت

فرد در برابر جامعه

جنگ

پذیرفتن مرگ به عنوان جزئی از زندگی

انتقام

از دست رفتن معصومیت

انسان در برابر خودش

 طبیعتانسان در برابر
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خیلیو.هستندموضوعیژانرهایآنها.نیستندتمواقعدرمورد10این

بهکهرفکیک.هستنداندیشهیکبیانپیرنگوتم.اندشدهبیانکلی
راهوکردهکمکجهانبهتردرکدرمخاطبچهونویسندهچهانسان،

.کندمیبیانرازیستنبهتر

تماینبهتوانمی،بگیریمنظردرانتقامراموضوعیژانراگرعنوانبه
یکتاسممکنیاو.نیستانتقامدرهستبخششدرکهلذتیکهرسید

حقبهستهنتوانقانونکهکسیبرایانتقامکهبرسدنظراینبهنویسنده
.استضروریکند،مجازاتش

تفکررزطاینبانویسندهیکشایدطبیعت،برابردرانسانموضوعیژانردر
شایدوکردکنترلراطبیعتتوانمیعلمیهایپیشرفتباکهبنویسد

تالشهایتمامعلیرغمکهباشدداشتهایمانعقیدهاینبهدیگراینویسنده
ودوجمصائببعضیازنجاتبرایراهیشد،زدهرقمتقدیرچنانچهبشر

.ندارد
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وشتننشروعبرایانگیزانندهوجرقهاولینبایدحتماًطراحی،قاعدههمانیاتمآیا"
چیزیچههککنمفکربایدنویسفیلمنامهیکعنوانبهمنآیاباشد؟فیلمنامهیک

جاعتشوامیدنجات،عاملتنهاجنگوبدبختیومصیبتدردهمنشانتابنویسم
نگیجفیلمیهبرایخوبایدهیهمن"بگویمخودمباسادهخیلیاینکهیاواست
"!دارم

میقیقادتوفیلمنامه":پرسنمیتوازاولنویسیفیلمنامهآموزشیکتابهایتمام
میدقیقامنفیلمنامهدونمنمیکهمیگممناما"برسونه؟روموضوعیچهخواد
بمخاطوخوبفیلمنامهیکمنفیلمنامهمیگممنبده،مخاطببهپیامیچهخواد

دیگرانهبروخودتافکاروکنینگاهمخاطببهباالدیدازهمیشهنیستقرار.پسنده
".ببرهلذتوبشینهساعتدوقرارهفقطاون.کنیالقا

شود؟آیا یک فیلمنامه با ایده ای عالی و مهیج، بدون تم موفق می



9-37 فکرچهشماحال.بردمیسوالزیرراتمماهیتکهبودنویسندهیکپیامچکیدهاین
رااواهدخومیفقطیابدهدمخاطببهخاصیپیاماستقرارشمافیلمنامهآیاکنید؟می

کند؟سرگرم

البقدرکهاستنویسندهاین.بگویدمخاطببهچیزینیستقرارفیلمنامهواقعدر
.داردراخودافکارانتشارقصدفیلمنامه

قاعده"استبخشنجاتمصیبتزماندرهمیشهشجاعتوامید"ایدهاستقرارآیا
باشد؟شمافیلمنامهروندکنندهکنترلوطراحی

نظرهبهمکنندهقانعحتیاولنگاهدروستانتزاعیوسادهکامالًبیانیکفوق،تم
یشترب.کنیدنهادینهمخاطبذهندرراپیاماینمستقیماًتوانیدنمیشما.رسدنمی

.ستشعاری

یموبودهایپیچیدهذهندارایدیگرهاینویسندهازخیلیمانندهمشماشایداصال
واحدیشکلوسرآنبهوکردهجمعیکجارامختلفهایتمازترکیبیخواهید
.ببخشید



10-37 مثل"بدهد؟پیامیچهخواهدمیشمافیلمنامه"بپرسدشماازکسیاگرحالتایندر
"؟دهدمیایمزهچهنسیم"یا"رنگیست؟چهکمانرنگین":بپرسدکهاستاین

متیکهمیشهاما.باشدداشتههمزماندرونمایهوتمچندینتواندمیشمافیلمنامه
پس.دهدینمنماییرخاجازههاتمبقیهبهگویاورسدمینظربهبقیهازترغالببسیار

لیکقاعدهیکطبقراخودفیلمنامهداستانکهاستبیانوفکرآزادیخالفاینآیا
ماشفیلمنامهکهاینستمهم.خیر؟کنیمدرونمایهیکبهمحدودهمیشهکالسیک

.باشدداشتهگفتنبرایحرفی

چرا؟.استفیلمنامهیکآفرینشروندوجهمهمترینداستان،درونمایهمن،باوربه

تواندمیپردازداستانیانویسفیلمنامهیککهستفرصتیتنها(تم)درونمایهچون
.کندبیاناشزندگیفلسفهوانسانمورددررابیانشقابلغیرباورهایترینعمیق
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توصیه . بود( تم، رسالت فیلمنامه نویس)مطالبی که خواندید قسمت کوچکی از فایل آموزشی 
د حتما قدم در دنیای فیلمنامه نویسی بگذاریحرفه ای می کنیم چنانچه می خواهید به صورت 

.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

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


ژانرباآشناییبرای(GENRE)،ایده(IDEA)کاراکتریا(CHARACTER)هررویمفاهیم،اینجزئیاتباآشناییو
.دنماییتهیهپاورپوینتفایلقالبدرراآنهاتصویریوصوتیآموزشهایوکنیدکلیکزیرآیکونهایازیک

نکات اضافه

http://everun.ir/product/idea-learning-powerpoint/
http://everun.ir/product/genre-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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توسعه دهنده نرم افزار اِوِران
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