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نگارش داستان نقطة آغازین برخورد ما با روایت است. آشنایي با شيوه هاي داستان گویی 
و انواع داستان، راه را براي نوشتن باز  مي كند و چگونگی روایت آنچه را كه می خواهيم 
به روی كاغذ بنویسيم، به ما می آموزد. براي نوشتن فيلمنامه مي توانيد داستان خود را 
بدون توصيف و توضيح بنویسيد. محدودیت هاِی نظام مند در نوشتن فيلمنامه، آن  را با 

داستان متفاوت مي سازد.

پودمان 1

فيلمنامه نويسي
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نگارش داستان

1واحد یادگیری 

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    داستان ها چقدر در تجربيات زندگي مؤثرند؟

    براي نوشتن داستان چه مهارت هایي نياز دارید؟

    خاطره نویسي چقدر مي تواند در شناخت شما از خودتان مهم باشد؟ 

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگيری، ساختار داستان و اجزاي تشكيل دهندة آن، تفاوت داستان و حكایت،  

و نيز تفاوت داستان كوتاه، بلند و رمان را فرا مي گيرند و مهارت نوشتن را كسب مي كنند.

استاندارد عملكرد
  نگارش یک داستان كوتاه با استفاده از ایده پردازی خالقانه، بر اساس چارچوب های داستان نویسی
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مقدمه  
داستان، بازگویی و نقل رویدادهاي واقعی یا غيرواقعی است كه تخيل نویسنده به آن شكل مي دهد و به صورت 

نظم و نثر نوشته مي شود. 
با ترسيم  داستان تاریخچه ای طوالنی دارد و قدمت آن، شاید به دوران انسان های غارنشين بر می گردد كه 
تصاویر به روی دیواِر غارها رویدادهای زندگی خود را روایت می كردند. در طول هزاران سال بعد، داستان ها 
به صورت های مختلف روایت شدند و به مرور »داستان« به شكل امروزی به وجود آمده است. نویسندگان و 
اندیشمندان گوناگون، تعاریف متفاوتي از داستان ارائه كرده اند. دركشور ما، داستان ها در قدیم به صورت شعر، 

حكایت و روایت بوده  است.

تصویر1- صحنة شكار بر دیوارة غارها

تصویر2- بازنمایی صحنة شكار بر دیوار غار 8 هزار سال ق.م

داستان یک هنر است كه خالق آن با مهارت و دانش، مشاهدات عينی و ذهنی اش را با تخيل خود می نویسد.  
اساساً هر نوشته ای داستان نيست، بلكه داستان دارای ویژگی هایی است كه خواننده یا شنونده را مشتاق به 

خواندن آنها می كند. 

اين ويژگی ها عبارت  اند از:
1. داستان دارای سه قسمت آغاز، ميانه و پایان است.

2. از شخصيت هایی تشكيل شده است كه بر اساس موقعيت ها، كارهایی را انجام می دهند.
3. شنونده را كنجكاو مي كند؛ تا داستان را دنبال كند. وقتی شروع به خواندن یک كتاب داستان 
می كنيم، اگر ادامة آن ما را جذب كند، به خواندن ادامه خواهيم داد؛ در غير این صورت، از خواندن 

دست می كشيم.

      دربارة كميک استریپ چه مي دانيد؟ 

      آیا نام فارسي آن را مي دانيد؟ 

      یک كميک استریپ را در نظر بگيرید و ویژگي هاي داستان را در آن پيدا كنيد.

پژوهش
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عناصر تشکیل دهندة داستان  
داستان از شش عنصر مهم تشكيل می شود كه بدون وجود آنها، نمی توان عنوان داستان به یک متن داد: 

1( موضوع، مضمون يا درون مايه 
2( پيرنگ يا زنجيرة حوادث

3( زاوية ديد 
4( صحنه سازی 

5( شخصيت 
6( گفت وگو 

)Theme(موضوع و درون ماية داستان )1
موضوع همان چيزی است كه داستان پيرامون آن شكل می گيرد. درون مایه هدف نویسنده از داستان است كه 

در قالب پيام یا ایدة محوري داستان به مخاطب انتقال پيدا می كند. 

برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه كنيد:
فرض كنيد، قصد نوشتن داستانی دربارة خشونت دارید. خشونت برای شما به عنوان نویسنده حكم موضوع را 

پيدا می كند. حال هدف تان گفتن چه پيامی  است؟ 
براي مثال »خشونت باعث از بين رفتن كرامات انسانی می شود«. این جمله برای شما به عنوان نویسنده، حكم 

درون مایه را پيدا می كند كه با استفاده از پرداخِت سایِر عناصر داستانی، به مخاطب انتقال می دهيد.
گاهی درون مایة اثر به صورت مستقيم قابل شناسایی است. در برخی آثار، می توان از عنوان اثر، موضوع آن را 

حدس زد و تشخيص داد. در بعضی آثار، عنوان اثر هيچ ارتباطی با موضوع یا درون مایة آن ندارد. 
این دو را در یک داستان پيدا كرد؟ موضوع و درون مایه به ترتيب پاسخ به سؤال های       چگونه می توان 

است. می گوید؟«  »داستان چه چيزی  و  است؟«  دربارة چه چيزی  »داستان 

نام کتاب یا داستانی که خوانده اید: ..................................... 
نام نویسندة کتاب داستان: ..................................................

خالصة این داستان را در چند خط بنویسید. از یک تا چهار، چه امتیازی به آن می دهید :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كالسي
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)Plot(پيرنگ، پالت يا طرح)2
شما موضوعی را برای بازگو كردن یک داستان انتخاب كرده   اید. از طریق درگير شدن با موضوع به یک ادراک و 
فهم جدید دربارة آن رسيده اید كه درون مایة داستان شماست. حال این سؤال مطرح می شود كه »چگونه داستان 

خود را روایت كنيم؟«. پاسخ به این پرسش، هستة اصلی تعریف مفهوم پيرنگ است.

برای درک مفهوم پيرنگ به یک خاطرة خود فكر كنيد. برای تعریف این خاطره، نياز دارید به زنجيرة وقایع فكر 
كنيد و آن را در ذهن خود سازماندهی، و بيان نمایيد. نتيجة اقدام شما در سازماندهی زنجيرة وقایع منجر به ساخت 
پيرنگ می شود. این زنجيرة وقایع عموماً از منطق علت و معلول پيروی می كند و همين مسئله، كليدی ترین رابطه 
در ساخت پيرنگ است. پيرنگ داستانی نشان می دهد چه ارتباطی بين رویدادها وجود دارد. براي مثال، رویداد 

»الف« به چه علتی، اتفاق افتاده كه منجر به رویداد »ب« شده است. 
به مثاِل زیر دقت كنيد:

شيشه موقع فرار گربه از پنجره با سقوط گلدانی شكست.
     چه اتفاقی روایت می شود؟ شكستن شيشه.

     عامل این رویداد چيست؟ سقوط گلدان.

     علت سقوط گلدان چيست؟ فرار گربه از پنجره.

در اینجا زنجيره اي از اتفاق ها وجود دارد كه عامل اصلی در شكل دهی به پيرنگ داستان است. این زنجيرة از رابطة 
علت و معلول پيروی می كند.  اتفاق ها به خاطر یک علت رخ می دهد و هر اتفاق علتی برای رویداد پس از آن است.

پيرنگ، نقشة شكل گرفتن داستان است؛ چگونه داستان شروع می شود؟ چگونه ادامه پيدا می كند؟ كشمكش 

با راهنمایی هنرآموز خود، پنج موضوع و درون مایه برای خود به عنوان نویسنده انتخاب کنید و آنها را به 
صورت یک گزارش در کالس ارائه دهید.

فعاليت 
كارگاهی

بر مبنای دغدغه ها و عالیق نویسنده اتفاق می افتد، اما درون مایه از ادراک، اندیشه و  انتخاب موضوع غالباً 
فهم نویسنده نسبت به موضوع برمی آید. براي مثال، یک نویسنده می خواهد معضلي اجتماعی را مطرح كند 
یا زندگی نامة هنرمند یا سياستمدار مشهوری را برای خواننده بازگو كند یا می خواهد از طریق نوشتن بيشتر 

خودش را بشناسد. هر كدام از مسائل فوق در حكم دالیلی برای انتخاب یک موضوع است. 
شاید موضوع ها تكراری به نظر برسند و برای همه یكسان باشند اما درون مایه وجه اصلی تمایز نویسندگان و 
داستان هایشان با یكدیگر است. مثاًل شاید چندین نویسنده دربارة یک مشكل اجتماعی داستان بنویسند. این 
نكته حائز اهميت نيست، بلكه مقولة اصلی عدم تكرار شيوة بيان داستانی آنهاست. آیا می توانيد بگویيد چرا؟
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)Point of view( زاوية ديد )3
فرض كنيد یک ليوان آب روی ميز قرار گرفته است، جهت های مختلفی كه ليوان را می بينيد، چگونه است؟ 

می توانيد آن را از دید خودتان، یكی از دوستان تان یا هنرآموزتان توصيف كنيد؟
زاویة دید در داستان، شيوة روایت یک قصه یا داستان است؛ به عبارت دیگر جهتی است كه به كل داستان 
نگریسته شده و روایت می شود. در بعضی داستان ها، كسی برای شما داستان را تعریف می كند كه گویا خودش 

همه چيز را می دانسته است. 
گاهی شما  اتفاقی را از زبان خودتان برای دوستتان تعریف می كنيد و یكبار ممكن است از زبان مادرتان یا شخص 

دیگری داستانی را برای دوستتان تعریف كنيد. 

»تمساح صبحانه خورد«       » قصاب از پنجره گریخت«      »وزیر کشته شد«
برای جمالت فوق پیرنگ داستانی طراحی کنید.

فعاليت 
كارگاهی

كجا شكل مي گيرد؟ پایان چگونه اتفاق می افتد؟ شخصيت ها چه مناسباتی با اتفاق ها دارند؟ و الی آخر. برای 
شناختن پيرنگ یک داستان همواره باید به دنبال پاسخ به »چگونگی ماجرا« بود. این جست وجو با سؤالی شروع 
می شود كه در پی آن سؤاالت دیگر به همراهش می آید. وقوع حوادث از یک سری دالیل ناشی می شود. اگر در 
یک داستان یک نفر كشته می شود ، قاتل وی باید انگيزة معقولی برای این كار داشته باشد. ایده یا فكر اوليه كاماًل 

حسی است، اما طراحی پالت یا پيرنگ كاماًل عاقالنه و برنامه ریزی شده است.
روند خطي پيرنگ را مي توان روي محور رسم كرد. حركت داستان از نقطة A به  D  زماني صورت مي گيرد كه 

وقایع B و C  انجام شده باشد. حركت زماني، معنادار و سببي رخدادها پيرنگ را شكل مي دهد.

به اطراف خود نگاه کنید. هر روز در اطراف شما حوادث و وقایع گوناگونی رخ می دهد که رابطة علت و 
معلولی بین آنها حاکم است و می تواند پیرنگ )طرح( یک داستان باشد. 

پنج نمونه طرح که حوادث آن رابطة علت و معلولی قوی داشته و توالی زمان در آن رعایت شده باشد، 
بنویسید. روند رخدادها را روي محور رسم کنید.

فعاليت 
كالسي

  تصویر3

A B C D E F
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در داستان چند نوع زاویه دید وجود داردكه عبارت اند از :

     اول شخص

     دوم شخص

     سوم شخص )محدود(

     دانای کل

اول شخص
»امروز از دِر كه وارد شدم، ليوان چای حاضر آماده ای انتظار مرا می كشيد . اتاق تاریک بود، پرده ها را كشيده بودند . 
ليوان چای را برداشتم و كيفم را روی كاناپه كنار اتاق رها كردم و به سرعت از اتاق زدم بيرون. قبل از ترک اتاق 

رفتم سراغ پرده ها و كنار كشيدمشان. دلم باز شد ...«
زاویة دید اول شخص لزوماً هميشه نویسنده نيست. زاویة دید یكی از شخصيت های داستان است كه روایت از 
زبان او نقل می شود. در این نوع زاویة دید، نویسنده و مخاطب به علت احساس نزدیكی به سرعت با یكدیگر 

ارتباط برقرار می كنند. در این زاویة دید، نمی توان مدام دید را تغيير داد و نگاه نویسنده محدود است.

دوم شخص
»یک جوری بچه ها ازت آویزون شده بودن كه انگاری آویزون قطار تازه حركت كرده از ایستگاه شده باشن، ولی، 

همه انرژی و سر و صدا و خوشحاليشون خستگيت رو از تنت داشت در می برد ...«
در  این زاویة دید، روایت دوم شخص نویسنده در قالِب یک »تو راوی«، مستقيماً مخاطبانش را مورد خطاب قرار 
می دهد، به همين دليل، به این روش، زاویة دید خطابی نيز می گویند. در این شيوه، خواننده، توسط نویسنده، به 
عنوان یكی از شخصيت ها وارد متن مي شود و در ساخت ماجرا شریک و سهيم است. اولين اثر داستایوفسكی 

به نام »مردم فقير« با این زاویة دید است.
     این شيوة روایت، خيلی رایج نيست. می توانيد دليل آن را بگویيد؟

سوم شخص
»صبح زود بعد از نماز كه بيدار شده بودن نخوابيدن كه از اتوبوس جا نمونن. چمدون ها رو باید علی جداگانه 
سوار وانت می كرد. تازه باید مهری و پروانه رو هم تا مدرسه می رسوند. ننه خاتون هم با علی همراه شده بود 
واسه انجام دادن خرده كاری های آخر، اما وقتی علي نشست پشت فرمون وانت و استارت زد، ماشين روشن 
نشد. استارت دوم ، استارت سوم، اما ماشين روشن نشد كه نشد...« راوی همه چيز را به صورت »او«، »آن«، 

»ایشان« و از نگاه دیگری روایت می كند. 
برخالف دو شيوة قبلی، راوی سوم شخص داخل داستان نيست، بلكه در بيرون و به صورت غایب قصه را 

تعریف می كند. 
راوی سوم شخص یا محدود است یا نامحدود. در حالت محدود او فقط به روایت قصة قهرمان و مشاهدات او 
می پردازد.  از نمونه های روایت سوم شخص محدود می توان به داستان »پيرمرد و دریا« اثر ارنست همينگوی 

اشاره كرد.
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سوم شخص نامحدود يا دانای کل
دانای كل همه چيز را می داند و ممكن است آینده را هم روایت كند. این زاویه دید، از مسایل درونی شخصيت      ها 
با خبر است و به همه چيز اشراف دارد. راوی دانای كل، پركاربردترین نوع راوی در داستان است. از نمونه های این 

شيوة رمان »كليدر« اثر محمود دولت آبادی را می توان نام برد.

روایت را از دو زاویه دیگر هم بررسی می کنند؛ به شیوة تک گویی و یادداشت نویسی، چیزهایی که دربارة این 
دو شیوه به ذهنتان می رسد، در جدول زیر بنویسید و برای جلسة بعدی، درباره آنها تحقیق کنید و نتیجه 

تحقیقتان را با هم کالسی هایتان به اشتراک بگذارید.

فعاليت 
كارگاهی

1( زاویة دید را در یک داستان... )به دلخواه( بررسی کنید. سپس چند صفحه از داستان را انتخاب و زوایای 
دید آن را تغییر دهید.

     کدام یک برای این داستان طبیعی تر از همه به نظر می رسد؟

.....................................................................................................................................................................  

     کدام زاویة دید به شما بیشترین قدرت خالقیت را می دهد؟

.....................................................................................................................................................................  

     کدام یک داستان را به بهترین شکل روایت می کند؟

.....................................................................................................................................................................  

     کدام یک سریع تر، قابل نوشتن بود؟

.....................................................................................................................................................................  

2( شما هر روز از مدرسه به خانه برمی گردید، این اتفاق را از سه زاویه روایت کنید:

1. از دید خودتان. 
2. از دید پدرتان که به فرض شما را همراهی می کند. 

3. از دید هم کالسی تان که همراه شماست. 

فعاليت 
كالسي
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دو داستان کوتاه را انتخاب نمایید و تأثیر صحنه را در روند هر دو بررسي و با هم مقایسه کنید. دربارة تأثیر 
صحنه بر گیرایي داستان یا درک بهتر مخاطب با یکدیگر گفت وگو کنید.

فعاليت 
كارگاهی

4( صحنه سازی
تصادف در یک شب بارانِی سرد با تصادف در یک روز آفتابِی گرم چه تفاوت هایی دارد؟

صحنه از مواردی است كه نقش مهم و مؤثری در شكل گيری داستان دارد و از عناصر مهم داستان محسوب 
می شود. یک صحنه، شامل زمان و مكان است. محل حضور شخصيت، اتفاق و حوادث، رویداد و محل خلق 

موقعيت است. 

ويژگی های مشترک و مهم هر صحنه عبارت اند از :

1. صحنه، محيطی مؤثر بر رفتار و كردار شخصيت هاست؛ به عبارتی، صحنه مي تواند بر شخصيت تأثير بگذارد 
و موقعيت خلق كند. شخصيت داستان در یک بيابان گرم با آفتاب تند و بدون آب، دچار سرگيجه می شود، 
عرق می كند، آب بدنش را از دست می دهد و ممكن است آسيب های جدی فيزیكی ببيند. چنين شخصيتی 

مثل یک شخصيت زیر باد كولر با ليوان آب خنكی در دست نمی تواند رفتار كند.

2. صحنه، حال و هوایی به داستان مي بخشد، در شكل گيری پيرنگ نقش دارد و از عناصر مهم شكل گيری 
ساختار داستان محسوب می شود.

5( شخصيت 
شخصيت مهمترین عنصری است كه بعد از خواندن یک داستان در خاطر خواننده می ماند. قصه و روایت با 

كمک شخصيت یا شخصيت ها كامل تر مي شود و شكل می گيرد.
منظور از شخصيت، هر آن چيزی است كه در داستان كنش ایجاد می كند. این عنصر لزوماً به انسان اختصاص 

ندارد و ممكن است حيوان یا اشيا یا عناصر طبيعی باشد.

تقليد  واقعی  قهرمانان  از  كه  می داند  افرادی  را  نمایش  شخصيت های  ارسطو، 
می كنند تا باعث خيال انگيزی تماشاگر شوند. از این رو، شخصيت، محور كنش 
و عمل داستان است و شخصيت ها در مقابل همدیگر، رفتار های خاّصي از خود 

نشان می دهند. 
می دهد  انجام  متفاوتی  كارهای  خود،  آرامش  برای  می خورد،  غصه  كه  آدمی 
ممكن است گریه كند، به كار پناه ببرد، در خوردن و نوشيدن افراط كند یا به 

آسيب های اجتماعی روی بياورد.
شناخت، تشریح و پرداخت شخصيت، از مهمترین عوامل داستان به حساب می آید. 
از طریق كنش هایشان توسط خواننده  و  تغيير می كنند  آنها در طول داستان    تصویر4
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ايستا / پويا:

و  تحول  دچار  رویداد ها  و  حوادث  با  تقابل  در  و  نمی كند  تغييری  داستان  انتها  تا  ابتدا  از  ایستا  شخصيت 
دگرگونی نمی شود: مانند » خورشيد  شاه« قهرمان قصة بلند »سمک عيار«. او هر كجا برود و هركاری بكند، 

نمي شود. تغييری حاصل  در شخصيتش 

كشف می شوند. شخصيِت داستانی معموالً برداشتی كلی دربارة ماهيت انسان ارائه می دهد و به ما در شناخت 
خودمان و انسان های مختلف كمک می كند.

طبقه بندی شخصيت های داستانی با شخصيت های روانشناسی متفاوت است. براي مثال، در شخصيت های 
روانشناسی تيپ B ، A  و از این قبيل وجود دارد، اما در شخصيت داستانی ما با یک هویت مستقل سروكار 

داریم كه می تواند خصوصيات روانشناسی هم داشته باشد.
انواع شخصيت ها در یک داستان به صورت های زیر خود را نشان می دهند:

شخصيت اصلی/ شخصيت فرعی:
یک داستان، یک یا چند شخصيت اصلی و تعدادی شخصيت فرعی دارد. شخصيت های اصلي شخصيت هایی 
هستند كه حوادث و اتفاقات حول محور آنها شكل می گيرد و شخصيت های فرعی شخصيت هایی هستند كه 

در كنار شخصيت  اصلی به پيشبرد حوادث و وقایع كمک می كنند.

شخصيت ساده/ جامع:
ساده: شخصيت  ساده، شخصيتي است كه به سادگی می توان او را شناخت و تعریف كرد. شخصيت های ساده 
دارای ابعاد خاص و الیه الیه نيستند و ارتباطی به ِسَمِت اجتماعی، شغل یا دیگر ویژگی های بيرونی ندارند. 
اشخاص سادة داستاني، به سرعت قابل شناسایی هستند و به خوبی در ذهن مخاطب می مانند. نكتة مهم 
دربارة این شخصيت ها آن  است كه شخصيت سطحی، بی فكر، پوچ و به درد نخور نيست؛ بلكه فقط ساده است 

و فاقد پيچيدگی است.

در مقابل این شخصيت ها، شخصيت جامع قرار دارد كه پيچيده و الیه الیه است و  به آسانی در همان ابتدای 
با آن آشنا  بلكه خواننده به مرور و به موازات حوادث و رویدادها  داستان برای خواننده قابل كشف نيست 

مي شود و می شناسد. شخصيت جامع و پيچيده دارای عكس العمل قابل پيش بينی نيست.

در اطراف خود)دوستان و خانواده( یک شخصیت ساده و یک شخصیت جامع پیداکنید وآنها را با یکدیگر 
مقایسه کنید.

فعاليت 
كالسي
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انسان متفاوتی  انتها تغيير می كند و به  ابتدا به  از  اما شخصيت پویا شخصيتی است كه در طول داستان 
تبدیل می شود. مثاًل اگر شخصيِت متزلزل، ترسو و غمگينی باشد، در انتها بر ترس های خود غلبه می كند، 

شجاع می شود و به تنهایی این قدرت را پيدا می كند كه در مقابل مشكالت مقاومت كند. 
قهرمان اصلی بيشتر نمایش ها و رمان هاي بزرگ، شخصيتي پویا است. »شاه لير« در نمایش نامه اي به همين 

نام از » شكسپير« و »پيپ« در»آرزوهاي بزرگ« از شخصيت هاي پویا هستند. 

قهرمان/ضد قهرمان:
در زندگی شخصی ما هم قهرمان هایی وجود دارند. 

راستی قهرمان زندگی شما كيست و چه خصوصياتی دارد ؟
قهرمان ها هرگز شكست نمی خورند آنها دوست داشتنی، محكم، یاری دهنده و شكست ناپذیرند. البته هميشه 
قهرمان مثل شخصيت »اسپایدر َمن« نيست گاهی قهرمان یک رهبر مذهبی و سياسی یا مادر یک خانواده 

است.
در مقابل قهرمان، ضد قهرمان است، شخصيتی منفی كه یا مستقيم مقابل قهرمان می ایستد یا به صورت 
جداگانه و موازی كارهایی می كند كه بر ضد رفتار اوست. ضد ِقهرمان خود نوعی قهرمان است اما در بُعِد منفی.

یک شخصیت ایستا و یک شخصیت پویا را در شاهنامه نام ببرید.

فعاليت 
كالسي

1( دربارة شخصیت های قهرمان و ضدقهرمان در داستان هایی که می شناسید با یکدیگر به بحث و گفت وگو 
بپردازید و نتایج را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

2( به توصیف شخصیت داستان دقت کنید. سه ویژگی شخصیت اصلی را بنویسید:

»علی آقا از پله ها که شروع کرد به باال رفتن، خلقش به قدر کافی از خرابی آسانسور تنگ شده بود که 
نتونه لبخند بزنه اما ادب حکم می کرد، با دیدن اعظم خانوم زن جناب سرهنگ، لبخند گرمی بزنه و احوال 

شوهرش رو بپرسه ...«
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كارگاهی
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به تصاویر زیر دقت کنید. پنج تصویر از میان آنها انتخاب کنید،سپس ویژگی های هرکدام را توصیف کنید.
براي آنها اسم بگذارید. شغلي برایشان تعریف کنید. خانواده یا اطرافیان آنها را تصور کنید.

فعاليت 
كالسي

  تصویر6

  تصویر5
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6. ديالوگ يا گفت وگو
گفت وگو نيز از عناصر مهم داستانی است كه بر اساس پيرنگ داستان شكل می گيرد. دیالوگ در حقيقت 
مكالمة دونفره است و ساختار آن را كالم تشكيل می دهد. این عنصر، ارتباط تنگاتنگی با شخصيت ، نوع و 

كيفيت وی دارد. تفاوت های ميان كالم شخصيت ها، داستان را جذاب تر می كند.
برای نوشتن یک گفت وگو در داستان، دو عنصر كليدی وجود دارد: هوش و گوش. برای تقویت مهارت های 
دیالوگ نویسی باید دو كلمة مهارت مذكور را در خود به عنوان نویسنده ارتقا دهيد. یكی از راه های متداول در 
راستای تقویت این مهارت ها، استفاده از یک دفترچة یادداشت كوچک است. یک دفترچة یادداشت كوچک، 
محل مناسبی برای یادداشت گفت وگوهایی است كه می شنوید یا حتی می خوانيد. جمله های گفت وگوی شما 
ممكن است از درون یک صفحة روزنامه در خاطر شما مانده باشد. شخصيت های داستانی همه در اطراف ما 
هستند. گام اول برای نوشتن یک گفت وگو، شنيدن و توجه دقيق و هوشمندانه به حرف های افرادی است كه 

كلماتشان را می شنویم.
طراحي دیالوگ، پاسخ به این سؤال هاي اساسي است:

1. چه کسي مي گويد؟
2. به چه کسي مي گويد؟

3. براي چه مي گويد؟
4. چه وقت مي گويد؟

5. چگونه مي گويد؟
6. چه مي گويد؟

یکی از تمرین های زیر را انتخاب کنید و به صورت یک گزارش در کالس ارائه دهید. با استفاده از این 
گزارش دربارة شخصیت های گفت وگوکننده چه نکاتی را می توانید بیان کنید؟

      به سراغ یک شغل در نزدیکی خانه یا مدرسه تان بروید و با صاحب شغل، دربارة یک مشکل یا اتفاق 

اجتماعی صحبت کنید. سپس گفت وگوهایتان را یادداشت کنید و در کالس ارائه دهید.

      به مدت یک روز تمام گفت وگوهایی را که در خانه می شنوید، یادداشت کنید.

      با یک شیئ یا حیوان یا گیاه گفت وگو کنید. دربارة چیزهای مورد عالقة خودتان حرف بزنید وگفت وگوی 

بین خودتان را یادداشت کنید. داستان های تخیلی برگرفته از همین نوع خیاالت نویسنده هستند. در بعضی 
از داستان ها شخصیت ها، انسان نیستند؛ مانند داستان »منطق الطیر« داستانی منظوم از عطار نیشابوری.

فعاليت 
كالسي
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یک رمان کوتاه جنایی، به پیشنهاد هنرآموزتان، در خانه بخوانید و دربارة 3 عنصر شخصیت، زاویة دید و 
دیالوگ آن یک پاراگراف بنویسید و در جلسه بعد به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

داستان در زبان فارسی به معانی مختلفی تعبير می شود؛ تعابيری مانند حكایت، قصه، افسانه، سرگذشت، 
سفرنامه و...، و در ادبيات واژه ای كلی است. البته با استناد به عناصری كه داستان را شكل می دهند، 

می توانيم تعاریف مشخص تری از آن به لحاظ ساختاری بدهيم.

انواع داستان 
استفادة متفاوت از عناصر داستانی منجر به ساخت گونه های مختلف داستانی شده است. گونه هاي رایج داستان 

در دنيای امروز در چهار قالب زیر طبقه بندی می شوند:
الف(قصه

ب( داستان کوتاه
ج( داستان بلند

د( ُرمان

: )Fable( قصه )الف
قصه، حكایتی است كه مادربزرگ ها و بزرگترهای فاميل برای شما تعریف می كردند. همان رویدادهایی كه 

برای شما یادآور اتفاقی است كه هرگز فكر نمی كنيد رخ داده باشد.
قصه در قلب و جان مردم می نشيند و متعلق به همه طبقات مردم است. احساسات شما را تحت تأثير قرار می دهد. 

حكایت و سرگذشتی است مربوط به گذشته های دور كه انعكاس دهندة فرهنگ عامه است.

ابراهيم يونسي درکتاب »هنر داستان نويسي« در تعريف قصه مي گويد:
»قصه روایت ساده و بدون طرحي است كه اتكاي آن به طور عمده بر حوادث و » توصيف« است و خواننده 
یا شنونده هنگامي كه آن را مي خواند و یا بدان گوش فرا     مي دهد، به »پيچيدگي خاص و غافلگيري و اوج و 
فرود مشخصي« بر نمي خورد... مفهوم قصه همان است كه تودة مردم از این مفهوم داشته اند و از قصه، آن نوع 
ادبيات خالقه را مورد نظر دارند كه از دیرباز در این ملک و بوم رایج بوده است، و بيشتر جنبة غيرواقعي و 

خيالي دارد تا جنبة واقعي و محقق.«

بسياری از قصه هایی كه در ادبيات كهن ما وجود دارند، از این گونه هستند؛ مانند قصه هاِی هزار و یک شب، 
قصه های مثنوی معنوی موالنا، داستان هایی مثل منطق الطير عطار، بوستان سعدی یا ليلی و مجنون نظامی.
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یکی از داستان های مثنوی معنوی را انتخاب کرده و به صورت نثر بازنویسی کنید. با توجه به نثر نوشته شده 
عناصر داستانی را در آن شناسایی و در مورد هر کدام تحلیلی در کالس ارائه دهید.

فعاليت 
كالسي

)Short Story( داستان کوتاه )ب
داستان كوتاه برشی از زندگی قهرمان یا شخص مهم داستان است كه توسط نویسنده در یک موقعيت، به 

كوتاهی ساخته و پرداخته می شود. منظور از داستان كوتاه خالصة یک داستان بلند یا یک رمان نيست.

ویژگی مشترک داستان كوتاه كالسيک عبارت اند از:
      طرح منظم و مشخصي دارد.

      تعداد شخصيت ها در آن محدود است.

      شخصيت اصلی، در یک واقعة اصلي درگير مي شود.

      به صورت »كلي« كه همة اجزاي آن با هم پيوند متقابل دارند، شكل مي بندد. 

      تأثير واحدي را القا مي كند.

      زمان و مكان درونی در داستان كوتاه محدود است؛ حتی اگر قصه در مدت طوالنی یا در چند مكان 

باشد. افتاده  اتفاق  مختلف 
      كوتاه است.

برای  ایجاد كشمش  بودن آن، پرداخِت شخصيت ها و  به خاطر كوتاه  هویت داستان كوتاه مستقل است و 
مخاطب سخت تر است. در شكل های جدید داستان كوتاه، ویژگی های ذكرشده متفاوت است. مثاًل ممكن است 

داستان برشی از ماجرا بدون هدف تأثيرگذاری و آغاز و پایان باشد.

تصویر7
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داستان كوتاه بيش از آن كه در پی ساختن پيرنگ باشد، پيرنگ را متمركز بر ساخِت یک موقعيت ارائه می دهد. 
داستان كوتاه، به لحاظ كمی و تعداد كلمه محدود است. بعضی از داستان های كوتاه به تعداد كلمه معروف 
هستند؛ مانند داستان كوتاه 500 كلمه ای و... به طور معمول، تعداد كلمات یک داستان كوتاه بين 1500 تا 

10000 كلمه لحاظ می شود.

در غرب »داستان كوتاه« به معنی امروزی در قرن نوزده شكل گرفت و اولين كسی كه به صورت جدی بدان 
پرداخت »ادگار آلن پو« بود. او در تعریفي از داستان كوتاه مي گوید: »داستان كوتاه روایتی است منثور كه 

براي خواندن آهسته ي آن نيم ساعت تا دوساعت وقت الزم است...«
اليور  نام مستعار  با  از نویسندگان مانند گوگول، گی دوموپاسان، آنتوان چخوف، ویليام سيدني پوتر  برخی 
كه  هستند  مطرح  كوتاه  داستان  عرصه  در  بورخس  لویيس  و خورخه  همينگوی  ارنست  هنري(،  )اُ.  هنري 

است. ترجمه شده  نيز  فارسی  به  آثارشان 

در ایران نخستين داستان های كوتاه فارسی یعنی مجموعة »یكی بود یكی نبود« را محمدعلی جمالزاده نوشت 
و در سال 1300 شمسی منتشر كرد. پس از جمالزاده، نویسندگانی چون صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق 
چوبک، جالل آل احمد و دیگران داستان هایی نوشتند و به لحاظ كمی و كيفی در ارتقاي این گونة ادبی 

اهتمام ورزیدند.

یک داستان كوتاه انتخاب كنيد و در كالس بخوانيد. 

نام داستان كوتاه: ...........................................
نویسنده: ..........................................................

................................................................................................................................................... داستان:  خالصة 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كالسي
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)Novel( داستان بلند )ج
داستان بلند، داستاني است روایت گونه به صورت نثر كه پيرامون موضوع و حادثه اي خاص نوشته مي شود. 
در داستان بلند وصلتي است ميان داستان كوتاه و رمان، كه در آن ویژگي هاي داستان كوتاه با خصلت هاي 
رمان درهم مي آميزد و داستاني با خصوصياتي متمایز از داستان كوتاه و رمان به وجود مي آید؛ از این رو نوعی 

رمان كوتاه به حساب می آید.
از نظر كميت، به داستانی كه 15 تا30 هزار كلمه داشته باشد، داستان بلند می گویند و داستانی كه از30 هزار 

تا 50 هزار كلمه داشته باشد، رمان كوتاه ناميده می شود. 

ویژگی های داستان بلند عبارت اند از:
      طرح پيچيدة داستانی دارد.

      انواع شخصيت های داستانی در آن وجود دارد.

      از چندین موقعيت اصلی و فرعی تشكيل شده است.

      می تواند درون مایه های متفاوتی داشته باشد.

      زوایای دید مشخصی دارد.

)Roman( رمان )د
رمان مهم ترین و معروف ترین شكل تبلوریافتة ادبی در عصر معاصر است. زمان تولد و ظهور رمان با »دن كيشوت« 
اثر سروانتس، نویسندة اسپانيایی، در خالل سال های 1615- 1605 است. تعاریف  ارائه شده برای رمان، متنوع 

بوده و هر كدام بر نوعی از رمان قابل تطبيق است. نمونه ای ازتعاریف عبارت اند:

     رمان، داستانی طوالنی است كه بر اساس تقليدی نزدیک به واقعيت، از آدمی و عادات و حاالت بشری 

نوشته شده باشد و به صورت های مختلف تصویر جامعه و یا ذهنيت نویسنده  را در خود منعكس كند.

      روایِت منثوِر داستانی طوالنی كه شخصيت ها را در سازمان بندی مرتبی از وقایع و صحنه ها تصویر كند.
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به پرسش های زیر پاسخ داده و گزارشی در كالس ارائه دهيد.
      عالقه به خواندن چه نوع رمانی دارید؟

      اگر می خواستيد یک رمان بنویسيد، چه موضوعی برای آن انتخاب می كردید؟

      با توجه به عناصر داستانی، آخرین رمانی كه خوانده اید، را تحليل كنيد؟

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كالسي

برای رمان، حداكثری برای طول و اندازه واقعی وجود ندارد. ادوارد مورگان فورستر در كتاب »جنبه هاي رمان«  
دربارة حجِم رمان مي گوید: 

»رمان داستاني است به نثر، با وسعتي معين، كه این حد یا وسعت نباید كمتر از پنجاه هزار كلمه باشد«. 

رمان دارای چند ويژگی اصلی است:
1( به نثر نوشته می شود.

2( طوالنی است.
3( متشكل از عناصر داستانی مفصل، شخصيت ها ی متعدد و طرح قصة پُر شاخ و برگ است.

رمان، فرهنگ، آداب و رسوم، اخالق، شرایط اجتماعی، سياسی و یا اقتصادی را نشان مي دهد و براي مخاطب 
روشن می كند. نویسنده با ذوق و سليقه و توانایی های خود، عناصر داستانی را به شكلی به كار می برد تا  اثری 

تأثيرگذار و ماندگار خلق كند .
رمان داستاني است كه نویسنده با بازنمایي حوادث به تشریح و كاوش در جامعه و ابعاد مختلف وجودي انسان 
و زندگي اش مي پردازد. رمان تصویر و گزارشی است آشنا، از چيزهایي كه هر روز جلوي چشمان ما روي 

مي دهد.
 رمان ها در سبک هاي مختلف ادبي نوشته مي شوند.
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مراحل نوشتن
برای نوشتن یک روند مشخص و منظم وجود ندارد، چرا كه یک مسئلة ذهنی و حسی است و بر مبنای 
ساختارهای پيچيدة  احساسی عمل می كند. اما به طور كلی می توان سه مرحلة كليدی را در فرایند عمومی 

نوشتن مشخص كرد كه عبارت اند از:
1. مرحلة ايده پردازی

2. ساختارپردازی
3. پرداخت عناصر داستان

متن ارائه شده در زیر، روش های عمومی برای شناخت مراحل فوق است كه می توان با استفاده از این روش ها 
مهارت های الزم برای نوشتن را تقویت كرد. بدیهی  است كه این روش ها الزامی نيست و هركس می تواند بر اساس 

شناخت خود از آنها استفاده كند.

روش های ایده پردازی
طوفان فكری

با فكرهای متفاوت طوفان ایجاد می كنيم. به این ترتيب كه گروهی متشّكل از 3 تا 10  در این روش، ما 
نفر دربارة موضوع مورد بحث)داستان( نظر می دهند و یک نفر بدون وقفه آنها را می نویسد. شما می توانيد، 
صدایتان را ضبط كنيد تا وقت را برای نوشتن از دست ندهيد. هنگام نوشتن یا گفتن ایده ها تعداد آنها مهم 
است، نه درست یا غلط بودن آنها. یعنی همة افراد، بدون ترس از انتقاد، آزادانه نظرشان را بيان می كنند. در 
یک جلسة طوفان فكری،  ایده هرچه نامتعارف تر،  بهتر! چرا كه كم كردن شاخ و برگ ایده  های بزرگ یا عجيب 
و غریب، ساده تر از تبدیل ایده  ای كوچک به راه حلی مؤثر است. در این حالت فكرتان را پرواز دهيد و از تخيل 

كردن نهراسيد. 
از نامتعارف بودن ایده نگران نباشيد؛ قرار نيست این ایده در واقعيت اجرا شود. ایده متعلق به قصة شماست. 
پس از نوشتن تمامی ایده ها، خالق ترین ها را جدا كرده، آنها را بسط و گسترش دهيد تا برای مرحلة نوشتن 
داستان آماده شوند. گاهی می توان طوفان فكری را یک نفره هم ایجاد كرد )افرادی را كه با خودشان حرف 
انجام  با حضور جمعی  كه  است  گروهی  كاری  كردن چنين طوفانی،  برپا  معموالً  اما  ندیده اید؟!(،  می زنند، 

می شود.

تداعی آزاد
تداعی آزاد یكی از روش هایی است كه دانشمندان در حوزة روانشناسی استفاده می كنند. تفاوت آن با طوفان 
فكری در نحوة انجام آن است كه به صورت فردی انجام می شود. در این حالت داشتن تمركز و حضور در یک 

محيط دور از تنش ضروری است. 
در تداعی آزاد، بدون فكر كردن به موضوع، هر جمله ای را كه به ذهنتان می رسد، می نویسيد. بعد از چند 
مرتبه تمرین تداعی آزاد، ایده دلخواه را از آن استخراج می كنيد. جمله اول می تواند یک جملة اتفاقی باشد.
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1. زیر نظر هنرآموز خود به گروه های 6 نفره تقسیم شوید و با استفاده از روش طوفان ایده ها، در مورد موضوع 
»گربه« ایده پردازی کنید. نتایج کار هر گروه در قالب یک گزارش ارائه شود.

2. در جدول زیر به دنبال جملة یک، جمالت دیگر را با توجه به روش تداعی آزاد بسط دهید. برای این منظور 
می توانید یک جدول در دفترتان رسم کنید و جمله هایتان را در آن بنویسید:

...........................................................................)2 1( یک گربه روی پشت بام در حال دویدن بود.  
 ...........................................................................)4   ...........................................................................)3

فعاليت 
كارگاهی

تصویر 9

ساختارپردازی
مهمترین روش در تركيب و ادغام ایده ها با یكدیگر و رسيدن به یک كل یكپارچه و ساختارمند، روش نقشة 
ذهنی است. نقشة ذهنی، تكنيكی گرافيكی است كه برای ترسيِم ارتباط موجود ميان قسمت های مختلف 
اطالعات گردآوری  شده یا ایده ها انجام می شود. در این تكنيک، هر داده یا ایدة روی كاغذ نوشته شده و سپس 
با خط یا منحنی به ایده یا دادة قبل یا بعد از خودش وصل می شود. به این ترتيب، شبكه ای از روابط به وجود 
می آید. این تكنيک اولين بار توسط محققی بریتانيایی به نام تونی بوزان )Tony Buzan( در كتابی با عنوان 

»از كله ات استفاده كن« در سال 1972 منتشر و مطرح شد. 
نقشه  استفاده می شود.  ایده های خالق  و  داستان پردازی  پروژه ها ،  برای  برنامه ریزی  در  نقشه  های ذهنی  از 
ذهنی، طبقه بندی اطالعات است و برای طراحی و تهيه ساختاِر پيرنگ بسيار مناسب است. در این روش، 
رویداد  دربارة  كه  تمام چيزهایی  مي نویسيم، سپس  وسط صفحه  در  را  نظر  مورد  رویداد  یا  عمل  موضوع، 
برگ  و  شاخ  مثل  آن  اطراف  در  می رسد،  ذهنمان  به  و...،  گفت وگو، صحنه  مانند: شخصيت ها،  داستان،  یا 
می نویسيم. هر چيز دیگری را كه به ذهنمان می رسد كنار كلمات یادداشت می كنيم. ارتباط نهایی پيرنگ یا 

ایده ای است كه به دست آورده ایم.
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نقاط کلیدی در ساختاِر پیرنگ
شروع: مقدمه

توصيف ظاهری  و حتی  دیالوگ  یا  با كنش  پایانی،  و  ميانی  برحسب چگونگی بخش های  داستان می تواند 
یا رخداد شروع شود. در شروع داستان، همه چيز در تعادل به سر می برد. یا فضاسازی  شخصيت 

تصویر10

ناپداری يا گره افكنی: کشمكش
گره افكنی یعنی به هم ریختن تعادل كه در واقع چيزی نيست مگر بی نظمی و آشفتگی. برای نویسنده همين 
امر ابزاری است برای بسط و گسترش و پيش بُرد روایت. در فرایند داستان، استمرار، جاافتادگی و پيچيدگی 
گره افكنی به بحران می انجامد. گره همان چيزی است كه در دل خواننده دلهره می اندازد و او را به دنبال داستان 
می كشاند. هر گره به منزلة یک بحران برای شخصيت های اصلی است كه باید برای رسيدن به هدف نهایی 

آن را پشت سر بگذارند. 
این گره ها توسط نيروهای متخاصم برای قهرمان داستان به وجود می آید یا ممكن است یک رویداد  غالباً 
طبيعي و غيرطبيعي شخصيت را به دردسر بيندازد؛ مثل گيركردن در یک آتش سوزي یا زلزله. حتي ممكن 
است توسط خود شخصيت شروع شده و از كنترل خارج شده باشد؛ مثل سقوط از كوه یا گم شدن در جنگل.

گسترش
در این مرحله رویدادی كه خواننده، را به خود جذب كرده و حادثة اصلی، گسترش داده می شود. داستان های 

فرعی به داستان اضافه می شوند. گسترش به معنی توصيف فضا است.

تعليق
با زیاد شدن تعداد پرسش های خواننده، دربارة داستان و كنجكاوی وی برای فهميدن ادامة آن، تعليق به وجود 
می آید؛ یعنی ميان آسمان و زمين ماندن. به عبارتی خواننده در این حالت دربارة پایان داستان حدس هایی 

می زند، اما مطمئن نيست. تنها راه برای كشف رمزها و آیندة  داستان، خواندن ادامة آن است.

نقطة اوج
قوی ترین رابطة حسی بين خواننده و متن در اینجا پدید می آید و نقطه ی اوج خوانده می شود. تقابل تمام عيار 

نيروهای قهرمان و ضدقهرمان در نقطه ی اوج، به باالترین حد خود می رسد.

شروع

اوج

پایان

   تعليق

  گسترش

  گره افكنی

  گره گشایی
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گره گشايی
نویسنده  انتخاب  به  نحوة گره گشایی  داستان.  باز شدن گره های  و  بحران  از: حل  است  عبارت  گره گشایی، 
بستگی دارد. گره گشایی، پایاِن داستان نيست؛ بلكه حل شدن بحران است و به این معنی نيست كه حتماً در 

گره گشایی اتفاق ها به خوبی به سرانجام می رسد.

پايان بندی
پایان داستان می تواند قوی ترین و مؤثرترین بخش روایت هم باشد. هميشه پایاِن خوب، پایانی است غيرمنتظره 
و متقاعد كننده. غافلگيری هنگامی پدید می آید كه آن چه رخ می دهد، پيش بينی ناپذیر است و از حدسيات 
در  غافلگيری  و عنصر  انتظار  و  ميان شک  باید  كه  این جاست  مهم  نكتة  فراتر می رود.  فرضيات خواننده  و 

پایان بندی تعادلی وجود داشته باشد.

پرداخت عناصر داستان
مهمترین مقوله، توجه به لحن و سبک است. لحن آن چيزی است كه داستاِن شما را از داستان دیگری متمایز 
می كند، امضاي شخصی و ردِّ نگاه نویسنده است. روش نوشتن و نحوة استفاده از كلمات و كلية عناصر داستان 

به واسطة لحن و سبک تعيين می شود.
ادبيات داستانی را به سبک ها و مكتب های مختلفی تقسيم كرده اند. از سبک های معروف و رایج در قرن های 
اخير می توان به رئاليسم اجتماعی، سورئاليسم، رئاليسم، رمانتيسم، كالسيک و پست مدرن اشاره كرد . اگر 
تصميم داشته باشيد كه یک نویسندة حرفه ای باشيد شناخت سبک های ادبی به شناخت و درک بيشتر شما 

از ویژگی های مختلف ادبی یاری می رساند.

یكی از فعاليت های زیر را انتخاب كنيد و در كالس ارائه دهيد:

1( قصة دهقان فداكار را با 3 زاویه  دید متفاوت بنویسيد، سپس 
برای آن نمودار پيرنگ رسم كنيد.

2( دربارة یک كشاورز و چاه آب مزرعه، یک ایده طراحی كنيد 
و پيرنگ و داستان آن را بنویسيد.

3( دربارة یک حادثه در یک بعدازظهر تابستان كه برای بچه ها 
اتفاق می افتد، یک داستان كوتاه دو صفحه ای بنویسيد.

4( در داستان رستم و سهراب نقاط كليدي پيرنگ را پيداكنيد و 
دربارة پایان آن در كالس به بحث و گفت وگو بپردازید.

فعاليت 
كالسي

تصویر11
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش داستان

شرح کار:

طراحی ایده، جمع آوری اطالعات، نوشتن پيرنگ، تعيين شخصيت ها، نوشتن داستان

استاندارد عملكرد:
نگارش یک داستان كوتاه حداكثر 500 كلمه ای، با استفاده از ایده پردازی خالق برابر چارچوب های داستان نویسی انجمن های ادبی

شاخص ها:
1- توانایي و مهارت هاي ادبيات دراماتيک              2- ایده پردازی خالقانه          3ـ شخصيت پردازی

4ـ دانستن نقاط كليدی در پيرنگ

شرايط انجام کار:
مكان: كالس درس

زمان: 60 دقيقه
ابزار و تجهيزات: كاغذ، قلم، رایانه

    
معيار شايستگی:

نمرة هنرجو حداقل نمرة قبولی از 3 مراحل کار رديف

2 طراحی ایده 1

1 جمع آوری اطالعات 2

2 نوشتن پيرنگ 3

2 تعيين شخصيت ها 4

1 نوشتن داستان 5

2 شايستگی های غيرفنی، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرشي:
تفكر خالق )N15(، عالقه به باالبردن سطح فرهنگی مخاطبان عام و خاص

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 است.
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نگارش فيلمنامه

واحد یادگیری 
2

آيا تا به حال پي برده ايد؛
    متن یک فيلم چقدر در جذابيت آن مؤثر است؟

    خواب و رؤیاي خود را چگونه براي دیگران تصویر مي كنيد؟ 

    براي نوشتن فيلمنامه به چه مهارت هایي نياز دارید؟

هدف از اين واحد يادگيری
  هنرجویان در این واحد یادگيري، ساختار فيلمنامه، تفاوت فيلمنامه هاي اورجينال و اقتباسي، تفاوت فيلم 

سينمایي و فيلم كوتاه یا تله فيلم را فرامی گيرند و مي توانند یک ایده را بسط و گسترش دهند و سپس به 
فيلمنامه فيلم كوتاه تبدیل كنند.

استاندارد عملكرد
  نوشتن یک فيلمنامه )فيلم كوتاه 15 دقيقه ای( بر اساس سفارش مشتری یا برای فروش
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براي ساخت یک فيلم از دو گروه عناصر ساختاري استفاده مي شود.
1. عناصر سبكي )کارگرداني(

2. عناصر روايي)فيلمنامه( 
هر كدام از این دو گروه خود داراي شاخص هایي هستند.

فیلمنامه 
فيلمنامه )Script or Screenplay( یا سناریو )Scenario( داستانی است كه همراه با توضيح صحنه ها، 

برای ساخت فيلم نوشته می شود. به نویسنده فيلمنامه، فيلمنامه نویس می گویند. 
مهم ترین ویژگی فيلم نامه كه آن را از گونه های دیگر داستانی متمایز  می كند درام است. درام یعنی نمایش، 
و دراماتيک یعنی قابليت به نمایش در آمدن. در فيلم نامه با تصویر سروكار داریم، چيزی كه دیده می شود. 
خط داستانی در فيلمنامه، نمایشی است. اتفاقات مختلفی كه در داستان یا رمان توسط كلمات از زبان راوی 
تشریح می شود، در سينما به یكباره با هم در یک لحظه اتفاق می افتد و در یک قاب تصویری روایت می شود. 
براي مثال، اگر در یک داستان دربارة یک شخصيت و اتفاقات در ذهن شخصيت صحبت كنيم، این صفات 
و ویژگی ها باید در فيلمنامه قابل تصویر كردن باشد. اگر در داستان بنویسيم احمد آقا مرد خانواده دوست، 
زیرک و ترسویی بود، خواننده به شخصيت احمد  آقا نزدیک می شود؛ اما در فيلمنامه باید این ویژگی ها قابليت 

به تصویر كشيده شدن را داشته باشد و این فقط در طول ماجرا و رویداد ها مّيسر می شود. 
فيلمنامه بخشی از عناصر یک فيلم و از قسمت های مهم آن به شمار می رود. یک فيلم نامة خوب، در روند 
توليد یک فيلم و كيفيت آن نقش بسيار پررنگی دارد. یک فيلم خوب حتماً دارای یک فيلم نامه خوب است.

فيلمنامه در تعریف كالسيک به لحاظ فرم نوشتاری، دارای ساختار و عناصر داستانی است كه با تصویر در 
قالب گفت وگو و توضيح صحنه و در بطن داستان دراماتيک قرار می گيرد. فيلمنامه تا زمانی كه ساخته نشود  

و شخصيت های درون آن مقابل دوربين قرار نگرفته باشند، شناخته نمي شود.  

تصویر12
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عناصر فیلمنامه 
یک فيلمنامه، مانند داستان دارای عناصری است. عناصر یک فيلمنامه به دو دستة بيرونی و درونی تقسيم می شود. به 
لحاظ بيرونی شامل صفحه های شماره گذاری شده،  عناوین، توضيح صحنه ها و متن دیالوگ هاست و از لحاظ درونی 
بر اساس یک ماجرا یا كنش، شكل می گيرد. درام؛ محور اصلی فيلمنامه و به دو صورِت كنش محور یا شخصيت محور 

است.

عناصر بيرونی در فيلمنامه:
از صفحه های شماره گذاری شده كه شامل:
عناوین، توضيح صحنه ها و دیالوگ است. 

عناصر درونی در فيلم نامه:
كنش یا عمل 

شخصيت 
فضا و مكان 

دیالوگ یا گفت وگو

ماجرا يا کنش 
كنش به معنای عمل و ماجرا است كه مایة درونی یک حادثه یا رویداد است و باید جذاب، متفاوت و دارای 

كشمكش باشد؛ به صورتی كه مخاطب عالقه مند شود دربارة آن بيشتر بداند.

کنش چگونه به وجود می آيد؟
اگر همين االن شما به شخصی كه كنارتان نشسته است، بگویيد كه از وی متنفرید یا دوستش دارید، چه 

واكنشی نشان خواهد داد؟ 
اگر به پدرتان برای تأخير هر روزه در رساندن شما به مدرسه چيزی بگویيد، او چه خواهد گفت؟ 
اگر به پدرتان كنایه بزنيد كه تأخير او به خاطر حواس پرتی اش است، واكنش او چه خواهد بود؟ 

هر تقابل یا تضادی، منشأ یک كنش یا عمل است. مضامينی مانند شب و روز، مرگ و زندگی، عشق و نفرت، 
سقوط و صعود ، تاریكی و روشنی و...، صرف نظر از خوب یا بد بودن شان، می توانند نقش بسزایی در ایجاد 

كشمكش داشته باشند و كنشی را به وجود بياورند كه ماجرا را در فيلمنامه پيش ببرد. 
براي مثال، جمله ای غير معمول و پاسخی غير معمول می تواند منجر به وقوع یک حادثه شود. زن و شوهری 
در یک خودرو بحث شان باال گرفته و یكی از آنها، فرمان خودرو را منحرف مي كند و خودرو به سمت حاشيه 

خيابان منحرف می شود. به نظر شما این اتفاق یک كنش است؟ 
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یا شخصی كه فارغ التحصيل رشتة پرستاری است، برای به دست آوردن شغل سرپرستاری باید در یک مصاحبه 
شركت كند. ارزش های فردی و احساسات درونی شخص دركنار قدرت مدیریت و خونسردی دو حس متضاد 

هستند كه در این مورد در مقابل هم قرار می گيرند و كشمكشی را به وجود می آورند. 
دو نوع كنش در فيلمنامه  وجود دارد : بيرونی و درونی. 

کنش بيرونی :  فرمی بيرونی دارد و قابل لمس و مشاهده است. ماجرای بيرونی تمام رویداد هایی است كه 
قابليت دیده شدن دارد و پيگيری می شود. سرقت از بانک، دزدیدن دوچرخه، نجات غرق شدگان و سفر به كرة 

ماه، همگی جزء ماجراهای بيرونی هستند. 

کنش درونی: آنچه در درون ماجرا اتفاق می افتد و اغلب از درون شخصيت ها نشئت می گيرد. چند اتفاق 
در درون شخصيت ها، جریان قصه را به رخداد یک رویداد یا یک حادثه پيش می برند. مثاًل: قهرمان نوجوان 
در طول قصه متحول مي شود و برای عمل كردن به قولی كه به مادربزرگ خود هنگام مرگ داده است، در 
مسابقات علمی رتبه ممتازی به دست می آورد؛ تحول شخصيتی این نوجوان، او را به سمت این اتفاق سوق 

داده است.

به رویدادهای اطرافتان دقت كنيد. 

      آیا می توانيد از تضادها و تقابل های ميان خود و دیگران، محيط، جامعه و... مثال هایی بياورید؟

 
      كنش های شما نسبت به این تضادها چگونه است؟ 

      می توانيد ماجرای سه تقابل و كنش خود را به صورت گزارشی در كالس ارائه دهيد.

بين سه فيلم »از كرخه تا راین«، »بچه هاي آسمان«، »خيلي دور، خيلي نزدیک« یكی را انتخاب 
كنيد، سپس كنش هاي دروني و بيروني شخصيت  اصلي را مشخص نمایيد.

فعاليت 
كالسي

شخصيت
شخصيت در فيلمنامه دارای دو بُعِد، درونی و بيرونی است:

شخصيت درونی 
نژاد، شرایط خانوادگی، محل زندگی و تولد،  ویژگی هایی كه مربوط به فرد می شود، مانند جنسيت، سن، 

خواهر و برادر وی و خصيصه های شخصيتی، جزء شخصيت درونی او محسوب می شود.

شخصيت بيرونی
شخصيت بيرونی آن چيزی است كه در طول ماجرا و از خالل كنش ها و مواجهه با سایر شخصيت ها بروز 
می یابد و خود را نشان می دهد. برای مثال، شخصيت »بی بی« در »قصه های مجيد« دارای ویژگی های درونی 
خاص خود است، اما در داستان های مجيد این شخصيت در رو به رو شدن با مجيد و دیگر افراد تعریف می شود. 
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شخصيت بيرونی به سه بخش حرفه ای، اجتماعی و خصوصی تقسيم می شود: 
حرفه ای : شخصيت حرفه ای همان شخصيت شغلی یک فرد محسوب می شود؛ كارمند، پزشک، كارگر، معلم، 
سرباز، خدمتكار، آرایشگر، خانه دار، معمار، نقاش، بازیگر و صد ها شغل دیگر كه زندگی حرفه ای شخص را 
تشكيل می دهد و روی وی نيز تأثيراتی می گذارد. برای یافتن این بخش شخصيت می توان به سؤاالِت زیر 

پاسخ داد: 
محل كار وی كجاست؟ 

درآمد او از چه راهی است؟ 
رابطة وی با همكارانش چگونه است؟ 

به شریک خود اعتماد دارد؟
چگونه با همكارانش كنار می آید؟ 

مناسبات شغلی او مثبت است یا منفی؟
و... 

اجتماعی: زندگی خانوادگی شخصيت و مناسبات او با سایر افراد است. شخصيت داستان مجرد یا متأهل 
است؟ آیا دارای فرزند است؟ نسبت های خویشاوندی او چگونه است؟ پدر، مادر، خواهر یا برادرش چه كسانی 

هستند؟ و...

خصوصی: شخصيت شما در روزهای تعطيل چه كار می كند؟ به دیدار خانواده اش می رود؟ با دوستانش برنامة 
تفریحی می گذارد یا فقط در رخت خواب می ماند و استراحت می كند؟ از زندگی خود رضایت دارد یا خير؟ 
عادات رفتاری شخصی و عالقه مندی های او به چه چيزهایی است و به چه علت؟ خواهش و نياز او در فيلمنامه 
چيست؟ می توانيد موانعی را سر راه وی در سير رسيدن به آن ها بگذارید. این بخشی از ایجاد كشمكش یا 

كنش در فيلمنامه می شود. 

به نظر شما در این تصاویر، شخصیت ها چه جور آدم هایی هستند ؟ شخصیت ها را نام گذاری و تحلیل کنید. 
آنها را شرح دهید و سپس برای شان حداکثر در یک صفحه شرح و توصیف بنویسید.

فعاليت 
كارگاهی

تصویر14 تصویر13
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گفت وگو یا دیالوگ
دیالوگ حرف هایی است كه شخصيت ها بيان می كنند و برای درک و شناخت بهتر آنها و در جهت پيشبرد 

داستان نوشته می شود. در یک فيلمنامه تأكيد بر تصاویر است و دیالوگ ها مكمل تصاویر هستند. 
گفت وگوهایی كه در دنيای واقعی وجود دارد، در فيلمنامه به همان شكل استفاده نمی شوند. دیالوگ با مكالمه 

متفاوت است. 
دیالوگ هدفمند و در راستای پيشبرد ماجرا و داستان است. در اینجا، مبنا دراماتيک بودِن آن است. براي مثال، 
بخش اعظمی از گفت وگو های روزمرة ما ارزش های دراماتيک ندارد؛ از این رو كيفيت دیالوگ پيدا نمی كند. 
دیالوگ هم باید درصدد خلق كنش باشد، و هم به لحاظ محتوا بُعدی از شخصيت و درونيات او را نشان دهد. 

مهمترین نكته در دیالوگ، زبان منحصر به فرد هر شخصيت و صدای ویژه و خاص اوست. 

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

فعاليت 
كارگاهی

تصویر15

چهار شخصیت را در زندگی خود انتخاب کنید و در مورد ابعاد شخصیتی آنان گزارشی در کالس ارائه 
دهید. سعی کنید گزارش تان بر مبنای دیده ها و موقعیت هایی باشد که شخصیت را از خالل آن بررسی 

کرده اید و نه قضاوت ها و پیشداوری های ذهنی تان.

فعاليت 
كالسي

ماجرایی را درنظر بگیرید. شخصیت اصلی و دو سه شخصیت عمدة فیلمنامة خود را انتخاب کنید و زندگی 
نامة آنها را در 3 تا 10 صفحه بنویسید. برای زندگی شخصیت  هایتان سه دورة زمانی را درنظر بگیرید؛ 

براي مثال، کودکی، نوجوانی و جوانی. 

فعاليت 
كالسي
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براي مثال، در نگارش گفت وگو برای یک كودک، نویسنده باید كودک شود و از نگاه وی دنيا را ببيند و حرف 
بزند. 

لحن و بيان در دیالوگ مهم است. یک نویسنده و یک قصاب مثل هم حرف نمی زنند و دارای لحن و شيوة بيان 
متفاوت هستند. خالصه گویی و پرهيز از گفتن واضحات از ویژگی  های یک گفت وگوی مؤثر در فيلمنامه های 
تلویزیونی و سينمایی است. دیالوگ فيلمنامه های حرفه ای بسيار كوتاه است. حتی گاهی جمالت ناقص تمام 
می شوند. گاهی اصاًل قواعد دستوری زبان رعایت نمی شود. شخصيت ها حرف هم را قطع می كنند یا دنبالة 

بحث را بنا به مقتضيات نوشته به كلی عوض می كنند. دیالوگ های خاّلق ، به دور از كليشه و تقليد هستند.
    گفت وگو بين دو یا چند نفررا دیالوگ می گویند. 

    گفت وگوی اول شخص با خودش یا با یک شخص غایب را مونولوگ می گویند، چرا كه شخص غایب حضور 

ندارد تا در گفت وگو شركت كند و پاسخ دهد. مونولوگ ها نيز كاركردهای دیالوگ را به شكلی دیگر دارند.

نمونه ای از مونولوگ:

- صلوات براي سالمتي اميرعلي، ما كاري به حكم نداریم، حكم رو كاغذ مال محكمه  اس، اصليت حكم 
مال خداست كه صلوات و گلریزون مي كنيم واسه كسي كه آزاد مي شه از این چاردیواري كه همه  
دنيا چاردیواریه؛ َكَرم مرتضي علي، یه مرد كه واسه شرف و ناموسش دوازده سال رو كشيده، وجدانش 
باالتر از این پوالست كه كاغذه، سالمتي سه تن: ناموس، رفيق و وطن، سالمتي سه كس: زندوني، 
سرباز و بي كس، سالمتي باغبوني كه زمستونش رو از بهار بيشتر دوست داره، سالمتي آزادي، سالمتي 

زندونياي بي مالقاتي. 
)مرحوم مهدي فتحي - اعتراض(

برای تصاویر زیر حداکثر در20 کلمه دیالوگ بنویسید. 
فعاليت 
كارگاهی

تصویر 17  تصویر16
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انواع فیلمنامه 
انواع فیلمنامه به لحاظ متنی

فيلمنامة غيراقتباسی
قصه و داستان این نوع فيلمنامه به اصطالح اورجينال و ساخته و پرداختة ذهن نویسنده است؛ یعنی از همان 
ابتدا برای ساخته شدن فيلم نوشته می شود و گاهی به لحاظ ارزش گذاری سينمایی اهميت بيشتری به این 

نوع متن می دهند.

فيلمنامة اقتباسی
نویسندة دیگری نوشته شده است،  یا قصه ای كه قباًل توسط  افسانه  یا یک رمان،  از داستان  این فيلمنامه 
اقتباس می شود. اقتباس كردن یعنی تبدیل از یک رسانه به رسانة دیگر؛ از این رو اثر اقتباس شده یک اثر 
مستقل است. در اقتباس یا برداشت از یک رمان لزومی به وفاداری به دست مایة اصلی نيست؛ یعنی اگر در 
یک داستان قهرمان صاحب فرزند نيست، در فيلمنامه می تواند صاحب فرزند باشد. وقتی رمانی؛ برای اقتباس 
استفاده می شود، تجربه های داستان، به تجربه هایی دیداری تبدیل می شوند. اقتباس تنها از رمان نيست، بلكه 

الف( گفت وگوهایی را درچند سکانس از فیلم های برتر سینما، تلویزیون یا سریال انتخاب کنید. در آنها 
تعداد کلمات را بشمارید و مؤلفه های  تازگی، ایجاد کنش و خالصه گویی را در آنها بررسی کنید. 

ب( برای یک ژنرال ارتش بعد از اعالم دستور حمله، در12کلمه مونولوگ بنویسید. 
ج( متن یک تک گویی در یکی از فیلم های تلویزیونی یا سینمایی را انتخاب  نمایید و بازنویسی کنید.

فعاليت 
كالسي

برای تصاویر زیر حداکثر در20 کلمه دیالوگ بنویسید. 
فعاليت 
كارگاهی

تصویر19 تصویر18
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از زندگی افراد یا حوادث تاریخی نيز می تواند صورت گيرد.
یكی از فيلمنامه های موفق اقتباسی ایرانی »ناخدا خورشيد« است كه بر اساس ساختار كالسيک نوشته شده 
و اقتباسی از رمان »داشتن و نداشتن« نوشتة ارنست همينگوی است كه توسط ناصر تقوایی، كارگردان ایرانی، 

ساخته شده است.

همراه هنرآموز خود یکی از قسمت های سریاِل »قصه های مجید« را ببینید و داستان آن را با کتاب مورد 
نظر مقایسه کنید. دربارة شباهت ها و تفاوت های آن در کالس بحث کنید.

فعاليت 
كارگاهی

انواع فیلمنامه ها به لحاظ کیفی و کمی
انواع فيلمنامه ها به نوع فيلم بستگی دارد و به چند نوع مهم تقسيم می شود: سينمایی، فيلم كوتاه، تلویزیونی 

و سریال.

فيلمنامة  سينمايی 
متنی برای فيلم كه هدف از ساخت آن، پخش بر روی پردة سينما است. فيلمنامه های سينمایی محدودیت 
خاصی ندارند و می توانند بسيار پيچيده یا ساده باشند. نكتة مهم در یک فيلمنامة سينمایی عمق و نوع نگاه 

به موضوع و ایجاز است. 

فيلمنامه فيلم کوتاه  
فيلمنامه كوتاه به لحاظ زمانی محدود تر از انواع دیگر فيلم هاست. به لحاظ محتوایی، خالقيت و تجربه گرایی 
از دیگر ویژگی های فيلمنامة كوتاه است و تمامی عناصر فيلمنامه در آن وجود دارد. مهمترین خصيصة یک 
فيلمنامة كوتاه، تمركز بر یک موقعيت داستانی و شخصيت های محدود است. ساختار دراماتيک فيلمنامه 

كوتاه نيز شبيه داستان كوتاه است؛ با این تفاوت كه وزنة اصلی در پيشبرد داستان تأكيد بر تصویر است.

فيلمنامة فيلم تلويزيونی  
به دليل تفاوت های سينما و تلویزیون، فيلمی كه از تلویزیون پخش می شود، با فيلمی كه در سينما پخش 
می شود، متفاوت است. دالیل این تفاوت، روش های ساخت، پردة نمایش، تفاوت مخاطبان، تنوع زمان پخش، 
امكانات ساخت و مقولة انتخاب تماشاگر است. تفاوت ها عموماً در همين موارد گفته شده خالصه می شود و 
در بقيه موارد از قوانين كلی نوشتن فيلمنامه تبعيت می كند؛ به عبارتی عناصر فيلمنامه تفاوتی در این نوع 

فيلم ندارد. 
در تلویزیون تماشاگر می تواند فيلم را متوقف كند یا كانال را تغيير دهد. در واقع به لحاظ ساختار و شكل درام، 
تفاوتی بين فيلم تلویزیونی و سينمایی نيست، اما به لحاظ امكانات توليد و اجرا از یكدیگر متفاوت می شوند. 
تلویزیون بر اساس روند روزانه به لحاظ محتوایی تغذیه می شود؛ مانند: روزنامه، كه محصولی است كه توليد 
آن سریع، كم هزینه و قابل دسترس است. در ساختار فيلمنامة تلویزیونی از داستان  های فرعی پرهيز می شود 

و از نظر محتوایی، در این نوع فيلمنامه ها به مضامين عامه پسند بيشتر توجه می شود. 
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فيلمنامة سريال 
سریال، مجموعة فيلم هایی است كه عموماً برای پخش در تلویزیون یا شبكه های خانگی طرح می شود و از 

طرفداران بسياری برخوردار است. سریال ها ممكن است به دو شكل باشند:
1( دارای یک پيرنگ یا ایدة اصلی باشند و به صورت تكه تكه به پيرنگ های كوچكتر تقسيم شوند. داستان های 

فرعی در راستای هدف و ایده سریال ادامه پيدا كنند. 
2( دارای پيرنگ متغير در هر قسمت باشند. اصطالحاً هر قسمت مجموعه دارای یک داستان جداگانه است 

و هر قسمت متغير تعریف می شود. 
قالب نوشتاری فيلمنامه یک سریال نيز مانند دیگر گونه های فيلمنامه است. سریال ها بر اساس مخاطب و 
محل نمایش می توانند ماجرا محور یا شخصيت محور باشند. از سریال های ایرانی می توان به »قصه های مجيد« 

و »كوچک جنگلي« اشاره كرد. 
مخاطب  استقبال  دليل  به  سریال ها  از  بعضی  دارد.  بستگی  مختلفی  عوامل  به  سریال  قسمت های  تعداد 
محدودیتی برای تمام شدن ندارند. موضوع سریال های تلویزیونی به دليل  داشتن مخاطب عام، غالباً اجتماعی، 
پليسی و طنز است. تفاوت مهم فيلمنامة سریال، بسط و گسترش ایدة ماجرا و روابط شخصيت ها و مناسبات 

ميان آنها است.  

ساختار یک فیلمنامه
عناصر مختلف یک فيلمنامه به وسيلة شيوه ها و الگوهای مختلف با یكدیگر تركيب می شوند و كليت یكپارچه 
و نظام مندی را به وجود می آورند. به عنوان عمومی ترین الگو می توان از ساختار سه پرده ای نام برد. ساختار 
سه پرده ای دارای دو نقطة عطف داستانی است. نقاط عطف، نقاطی هستند كه مسير كلی رویدادهای داستان 
به واسطة آنها تغيير كرده و ماجرا و حوادث، شكل جدیدی پيدا می كنند. آنچه در ادامه می آید، نكات عمومی 

و كالسيک در شكل دهی به این الگوی ساختاری است كه تاكنون نيز قدرت خود را حفظ كرده است. 

پردة اول  
پردة اول همان قسمتی است كه تماشاگر می خواهد همراه شما در مسير قصه قدم بردارد و آن را آغاز كند. 

نقطه عطف اول در انتهای پردة اول رخ می دهد. در پرده اول، مواردی مشخص می شود كه عبارت اند از:  
1( زمان و مكان و قوع ماجرا تشریح می شود.

2( ژانر یا طبقه ای كه فيلم در آن جا می گيرد، مشخص می شود.
3( معرفی و شناخت نسبی شخصيت ها، به خصوص شخصيت های اصلی اتفاق می افتد.

4( گرة اول یا همان حادثه ، اتفاق یا ماجرایی كه داستان را از حالت تعادل خارج می سازد و به سمت نقطة 
عطف اول سوق می دهد، در این پرده اتفاق می افتد. به این حادثه، حادثة محرک می گویند. 

مثاًل كارآگاهی توسط یک شخص برای پيگيری موضوعی استخدام می شود اما وقتی ماجرا را كشف كرد، با 
شخصی در دفتر كار خود مواجه می شود كه سفارش دهندة واقعی است و كارآگاه را به لغو مجوزش تهدید 
می كند، كارآگاه درمانده می شود. گرة واقعی تشخيص هویت فردی است كه سفارش كار را به كارآگاه داده است.
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پردة دوم 
در پردة دوم مشكالت و موانع، قهرمان را به سمت نقطة اوج داستان یا نقطة عطف دوم سوق می دهد. نقطة 

اوج فيلمنامه زمانی است كه نيروهای قهرمان و ضدقهرمان با یكدیگر به طور كامل مواجه می شوند. 
در این پرده تقابل ميان شخصيت ها در حل مشكل و معضل اصلی رفته رفته بيشتر می شود و این مسئله تنش 
را در داستان باال می برد. زمان پردة دوم بيشتر از اول و سوم است. در این پرده، هر چه مبارزه و تقابل نيروها 

سنگين تر باشد، تعليق بيشتر و در نتيجه این بخش مهيج تر و جذاب تر خواهد شد. 
مثاًل در یک فيلمنامه جنایی، كارآگاه قصه برای حل راز قتل یک پروندة جنایی به نقطة مرموزی وارد شود 
كه در آن ساعات شبانه روز تغيير كرده و همواره روز است! به دليل تغيير ساعات شهر، كارآگاه دچار بيخوابی 
می شود. بی خوابی مشكالتی را برای او به وجود می آورد تا آنجا كه در یک حادثه یكی از افراد پليس را به 
اشتباه می كشد. این مشكالت در پردة دوم بروز می كند و كارآگاه را از رسيدن به هدفش كه دستگيری قاتل 

است، دور می كند. 

پردة سوم 
پردة سوم گره گشایی است، زمانی كه ما آرام آرام و با كمک داستان های فرعی و جهت هایی كه به داستان 
می دهيم، قهرمان را به سمت آگاهی راهنمایی می كنيم. در این پرده، كشمكش ميان دو شخصيت قهرمان و 
ضِد قهرمان )فارغ از نيروهایشان( به شكل حساس تر و حادتری درمی آید. در این پرده، قهرمان تمام مسائل و 
مشكالت دیگر را حل كرده و تنها یک مشكل شخصی و درونی اش برای او باقی مانده است. حل این مشكل 

در پایان پردة سوم، داستان را تمام می كند.

یک فیلم را در کالس زیر نظر هنرآموز خود تماشا کنید، سپس رویدادهای پردة اول، دوم و سوم آن را 
مشخص نمایید و نقاط عطف را به تفکیک بنویسید. در مورد دالیل خود با یکدیگر بحث و گفت وگو کنید.

فعاليت 
كارگاهی
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نوشتن فیلمنامه 
برای نوشتن فيلمنامه می توان مراحل زير را تعريف کرد:

1( مشخص کردن موضوع:
 درون مایه، هدف و چشم انداز نوشتن و پرداختن ایده یا ماجرای خود است.

2( شناسايی  مخاطب:
 ردة سنی و نيازهای تماشاگر است. از مهم ترین عناصری كه در نوشتن یک فيلمنامه در نظر گرفته می شود، 
اهميت  او  فكری  نظام  و  دغدغه ها  سليقه ،  شناخت  و  است  متفاوت  فيلم  نوع  هر  مخاطب  است.  مخاطب 
فراوانی دارد. شناخت صحيح مخاطب، كليد موفقيت یک فيلمنامه است. شرایط مختلف اجتماعی، سياسی 
و اقتصادی، روحيه را تغيير می دهد. مخاطب را به شيوه  ها و در طبقه های متفاوتی می توان گونه بندی كرد: 
مخاطب خاص، عام، بزرگسال، كودک و نوجوان و یا مخاطب خارج از مرزهای جغرافيایی. نویسنده در زمان 
طراحی و ایده پردازی برای ایدة خود با روش های تحقيقی نسبت به مخاطب خود باید به شناخت صحيح برسد 

و این موضوع با نزدیكی به وی مّيسر می شود. 
یكی از مهمترین نكات در شناسایی مخاطب، تعيين ژانر یا گونة فيلمنامه است. برای تماشاگر، نوع ژانر  یک 

فيلم قابل شناسایی است كه به صورت های مختلفی طبقه بندی می شود.

ژانر يا گونة فيلمنامه 
تقسيم بندی عمومی برای ارزش گذاری و طبقه بندی مفهومی یک فيلم ژانر نام دارد. این اصطالح در ادبيات 
هم كاربرد دارد. ژانر را در فارسی گونه یا نوع معرفی كرده اند. برای دریافت بهتر این مفهوم سراغ یک موضوع 
آشنا می رویم مثاًل می گویيم گونه های جانوری یا گونه های گياهی یا گونة آبزیان. گونه یا همان ژانر، در واقع 

بر   اساس عناصر مشترک طبقه بندی و تعریف می شود. ویژگی های مشترک  به دو صورت هستند:
پویانمایی،  مثل:  دیالوگ ها  انواع  و  ریتم  فيلمبرداری ،  تكنيک های ساخت ،  مانند  باشد  فرمی  ویژگی های   .1

و... خبري  دیجيتال، 
2. ویژگی های محتوایی مانند وجود نشانه ها و عناصر مشترک در ماجرا و قصه؛ مثل: كمدي، جنگي، علمي 

تخيلي و...
در ژانر، نشانه ها و چيزهایی وجود دارند و تكرار می شوند. مقدمه، ميانه و پایان بندی فيلم های یک ژانر مشترک 

معموالً شبيه هم هستند. مثاًل فيلم های كمدی پایان خوش دارند. 
تعدادی از ژانرهای موجود را می توان به شرح زير نام برد: 

درام: قصه ای است كه با احساسات مخاطب سروكار دارد، در عمق مسائل و وجود شخصيت ها نفوذ می كند 
و می تواند با پایانی خوش یا تلخ همراه باشد. 

کمدی: داستانی با محوریت شخصيت ها و موقعيت هایی كه برای خنداندن مخاطب طراحی می شوند.
تاريخی/ زندگينامه: داستان هایی بر پایه واقعيت های تاریخی و یا اشخاص حقيقی مثل زندگی نامه ها و یا 

دوره های خاص تاریخی. 



ویژه دختران

4 4

حادثه ای/ ورزشی: داستان هایی شامل كشمكش و درگيری های فيزیكی سریع و مداوم، مانند: فيلم هایی كه 
براساس ورزش های رزمی طراحی می شوند.

معمايی/کارآگاهی: داستان هایی با محوریت یک سؤال اصلی، مانند »چه كسی و چرا این كار را انجام داده 
است؟« می تواند قالب پليسی یا جنایی داشته باشد؛ مثاًل قتلی صورت گرفته اما قاتل ناپدید شده است و بعد 
مشخص می شود اصاًل قتلی صورت نگرفته است، یا جواهری ربوده شده و افرادی به دنبال به دست آوردن 

آن هستند.
علمی-تخيلی: داستان هایی كه اجزای آنها از پيش بينی و تخيل علم در آیندة بشر ریشه می گيرد؛ مانند: 

سفر به كرة ماه، جنگ ستارگان. 
جنگی: داستان هایی با محوریت پدیدة جنگ و یا در لوكيشن های جنگ زده را شامل می شود، این نوع فيلم ها 

می توانند درام یا اكشن باشند.
مانند:  می شود؛  شامل  را  ملل  حماسه های  و  كهن  افسانه های  كنندة  تهييج  روایت  افسانه ای:  حماسی/ 

دیگر. ملل  به  متعلق  افسانه ای  قصه های  دیگر  یا  گيل گمش،  رستم،  جنگ جویی  دربارة  داستان هایی 

ده فیلم مختلف در حال اکران سینماهای کشور را انتخاب نمایید و ژانرهای هر کدام را شناسایی کنید و 
در قالب یک گزارش ارائه دهید. 

فعاليت 
كالسي

گاهی یک اثر می تواند دارای ژانر ترکیبی باشد. فقط باید توجه داشت که این ادغام باعث چندگانگی و گسست 
ویژگی های خاص  و  تکیه کالم ها  متنی،  کار عناصر مهم  این  برای  باید  نویسنده   نشود.  فیلمنامه  کلیت  در 

شخصیت های خود را یادداشت  کند و مدام خط داستانی را با آن مقایسه  کند.

نکـته

3( مرحلة نگارش: 
در این مرحله، مشخص كردن عناصر فيلمنامه یعنی پيرنگ، كنش یا ماجرا، شخصيت ها، صحنه ها و دیالوگ 
حائز اهميت است. نویسنده بر اساس نموداری سه پرده ای  رسم شده برای فيلمنامه، قصة خود را به پرده های 
مشخص تقسيم می كند. ابتدا سكانس ها را نوشته و سپس با رعایت وحدت ساختاری، صحنه ها را می نویسد. 
هر چقدر عناصر فيلم به صورت مستقل پرورش یافته و ساخته شده باشند نوشتن كل فيلمنامه، روان، منسجم 

و خالق خواهد بود. 
نمودار پيرنگ و مراحل آن، از نمونه پيرنگ در داستان پيروی می كند )مقدمه، گره افكنی، گسترش، تعليق، 
نقطة عطف، گره گشایی، پایان(. برای راحت تر شدن كار ابتدا 3 كاغذ یا مقوای سفيد به ابعاد 21* 15 سانتی متر 
ببرید، 3 پردة خود را روی آن بنویسيد: سپس چند كاغذ  در ابعاد 13*7 سانتی متر ببرید، سكانس هایی را 
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كه الزم دارید و متعلق به هر كدام از 3 مرحله هستند، روی آنها بنویسيد و دوركاغذ قبلی بچينيد. می توانيد 
با اضافه كردن قطعات كوچكتر به عنوان صحنه، كليت كار را مشاهده نمایيد. موارد مورد نظرتان را حذف یا 

اضافه كنيد.

4( مرحلة بازنويسی: 
در این مرحله، توضيحات اضافی صحنه و نكات جا افتاده اضافه می شود و یک بار از ابتدا تا انتها مورد ارزیابی 
قرار می گيرد. گفت وگو ها و صحنه های اضافی حذف می گردد و پس از بازنگری دوباره، این نسخه به ویراستار 

تحویل داده می شود. 

بخش های فیلمنامه 
فيلمنامه به لحاظ شكلی از دو بخش صحنه و سكانس تشكيل می شود. 

صحنه: 
كوچكترین واحد كنش دراماتيک، صحنه است. صحنه به دو موضوع زمان و مكان بستگی دارد و حداقل یكی 
از آنها باید پيوستگی داشته باشد. حتماً در بين اعضای خانواده یا دوستان تان دربارة صحنه های به یاد ماندنی 
در زندگی تان صحبت كرده اید؛ مثال، صحنة در آغوش گرفتن پدر و مادرتان و اعضای خانواده در مناسبتی 
خاص یا لحظة گل زدن ایران در جام جهانی یا یک صبح برفی زمستانی كه برای شما متفاوت و مهم  بوده و 

در ذهن شما به یاد مانده است. 
صحنه های خوب، فيلم هارا به وجود می آورند. صحنه می تواند كوتاه یا بلند باشد، می تواند 3 صفحه شامل 

گفت وگو یا بدون گفت وگو باشد. این داستان شماست كه اندازه صحنه را تعيين می كند. 

صحنه ها از عناصر و جزئياتی تشكيل شده است و بر دو محور ساخته می شود: 

1. زمان و مكان: 
وضعيت صحنه به لحاظ اینكه در چه محل و چه زمانی رخ داده است. از نظر مكانی آیا  صحنه در فضای آزاد 
اتفاق می افتد یا در فضای بسته؟ این موضوع به صورت داخلی و خارجی مشخص می گردد. برای مثال: داخل 

خودرو، كارخانه، خيابان، پارک، مدرسه و... زمان وقوع رویداد به صورت شب و روز بيان می شود. 

برای مثال )داخلی- اتاق نشيمن-شب( یا )خارجی- خيابان- روز( یا )داخلی - كتابخانه - شب(

2. کنش يا شرح صحنه: 
حالت روانی شخصيت و رویداد و موقعيت اصلی صحنه در این بخش نوشته می شود، در حدی كه شخصيت، 
حاالت و ویژگی های او و فضا مشخص شود. تشریح شخصيت به صورتی كه ما او را بشناسيم، حاالت شخصيت 
و اشاره به ویژگی خاصی كه دارد. نویسنده تنها به مواردی اشاره می كند كه ضروری است. گفت وگوها از جمله 

عناصر فيلمنامه است كه در صحنه ها به آن پرداخته می شود. 
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برای مثال:
داخلی-پذيرايی خانه - شب

حسن و مينا در حال تماشای تلویزیون هستند. اتاق تقریباً تاریک است و نورهای كمی روشن است. 
حسن با اشتياق تلویزیون می بيند و مينا به نظر بی حوصله می آید. مينا از جایش بلند می شود و به 

آشپزخانه می رود. حسن به رفتن مينا اعتنایی نمی كند. 
صدای مينا:

فردا كی می خوای بری سركار؟
حسن:

)نگاهی به ساعت می اندازد(
حول و حوش هشت...

صدای مينا:
ماشين رو...

حسن با صدای بلند به برنامة تلویزیون می خندد. مينا چيزی نمی گوید و به اتاق می رود.

سكانس يا فصل: 
سكانس از مجموع صحنه هایی تشكيل شده است كه به لحاظ موضوع با هم مشترک هستند و در یک بازة 
زمان و چند مكان، امكان اتفاق دارد؛ براي مثال، سكانس تدفين یا سكانس عروسی، سكانس تعقيب و گریز و... 
سكانس مهم ترین عنصر فيلمنامه، استخوان بندی یا ستون فقرات فيلم است و همانند اسكلت ساختمان عمل 
می كند. »هر سكانس فكری است كه بتوان آن را در چند جمله یا كمتر بيان كرد. فضایی است كه محتوا در 
آن جای می گيرد، مثل یک فنجان خالی. وقتی بطن سكانس مشخص شد، با محتوا یا با جزئيات خاص الزم 

برای خلق، سكانس بنا می شود.« 
هرسكانس دارای شروع، ميان و پایان مشخصی است و قدم به قدم مارا به هدف یا پایان قصه نزدیک می كند. 
برای نگارش هر سكانس، همانند كل فيلمنامه یک نمودار رسم كرده و جوهره ، پيام و هدف از نمایش سكانس 

را مشخص می كنيم.

چند سکانس از چند فیلم را انتخاب کنید و در جدول زیر بنویسید:

خالصه سکانسنام فیلم

فعاليت 
كالسي
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ريتم : 
چگونگی ضرباهنگ حوادث و اتفاقات در سكانس های فيلمنامه و نسبت آنها با زمان را ریتم می گویند. یک 
مثال ساده برای فهم این موضوع، شيوه راه رفتن است: شما ممكن است تند راه بروید و دوست شما تندتر از 
شما قدم بردارد. شيوة راه رفتن شما و یا دوست تان از یک آهنگ درونی پيروی می كند كه همان ریتم است. 
دوست شما زود تر به مكان مورد نظر می رسد، پس ریتم تندتری نسبت به شما دارد. این مقوله در فيلمنامه 

با وقوع حوادث متنوع در بازة زمانی ایجاد می شود. 
مثاًل در یک فيلم فاصلة آغاز تا عطف اول به جای 30 دقيقه، ممكن است 10 دقيقه باشد. این آهنگ باید 
در كل فيلمنامه از تغيير متناسبی برخوردار باشد. اگر در 10 دقيقه اول مخاطب را به نقطة عطف اول ببرید 
و نقطة عطف بعدی را در دقيقه 40 قرار دهيد، فيلمنامه اصطالحاً از ریتم خواهد افتاد؛ چرا كه نسبت وقایع 
نسبت به زمان متناسب نيست و رشتة قصه از دست تماشاگر در خواهد رفت. نویسنده با طراحی درست نمودار 

پيرنگ می تواند در تمام طول فيلمنامه ریتم مناسب را حفظ كند.

پردة اول یک فیلم را انتخاب کنید. وقایع و حوادث فیلم در چه نسبتی با زمان رخ می دهد؟ 

    آیا این آهنگ تا پایان فیلم رعایت می شود؟ 

    تغییرات حوادث برای شما چه احساسی ایجاد می کند؟

فعاليت 
كالسي

سيناپس 
سيناپس، صفحه ای است كه همة نكات اصلی فيلمنامه به اختصار در آن نوشته می شود. اندازة آن یک  صفحة 

معمولیA4  است. 
افعال به كاررفته در آن زمان حال را دارند و موارد زیر در آن اشاره می شود: 

1. زنجيرة علت و معلولی وقایع اصلی در پيرنگ داستان
2. نقاط عطف و چگونگی سير داستان 

3. شخصيت های اصلی، چگونگی ارتباطشان با هم و نقش آنها در داستان
4. سبک كلی فيلمنامه 

سيناپس یک نگاه كلی به فيلمنامه است كه با خواندن آن می توان به یک چشم انداز كلی رسيد. 
سيناپس با طرحی كه برای معرفی فيلم برای تبليغ آن، یا برای ارائه به تهيه كننده برای فروش ارائه می شود، 

متفاوت است.
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طرح تفصيلی يا پالت داستان 
متنی در حدود 12-15 صفحه برای یک فيلم تلویزیونی یک ساعته یا بيشتر، و 25-30 صفحه برای فيلمنامه 
سينمایی كه روی كاغذ A4 تایپ شده باشد و وقایع را به ترتيب زمانی و بر اساس خط داستان و پيرنگ بيان 

می كند، طرح تفصيلی یا پالت داستان می گویند. طرح تفصيلی برای دو هدف مهم  نوشته می شود:
1( وسيله ای است برای نویسنده كه ذهن خود را طبقه بندی كند و به صورت كلی فيلمنامه را ببيند.

2( یک پيشنهاد برای ارائه به تهيه كننده یا شبكه برای فروش یا پخش اثر است. 
نيست.  پيرنگ  فقط  تمركز روی  اما  فرعی مشخص هستند،  پيرنگ های  و  اصلی  پيرنگ  تفصيلی،  در طرح 
شخصيت ها و عمل هایشان در طرح تفصيلی مشخص می گردد و شرح داده می شوند. تمركز در طرح اصلی بر 
روی كنش دراماتيک یا همان رویداد داستان است. در این طرح، ژانر یا همان تم فيلمنامه مشخص می گردد و 
خالصه ای از صحنه ها در یک پاراگراف نوشته می شود. شخصيت ها به صورت خالصه و در چند خط ، هنگامی 
كه به صحنه وارد می شوند، معرفی و توصيف می شوند. نام شخصيت ها برای اولين بار به صورت پررنگ یا داخل 
گيومه نوشته شود. طرح  می تواند شامل خالصه سكانس ها یعنی سطر صحنه و شرح آنها باشد؛ دیالوگ ها در 

طرح تفصيلی نوشته نمی شوند.

می خواهیم با دیدن یک یا چند فیلم و به صورت معکوس، پس از تماشای فیلم و  برای درک بهتر، پیرنگ، 
یک  فیلمنامه تان  برای  می خواهید  باشدکه  این  بر  شما  فرض  بنویسیم.  را  آنها  تفصیلی  طرح  و  سیناپس 

تهیه کننده بیابید.

فعاليت 
كارگاهی

طرح تفصیلی، سیناپس نیست؛ به این معنی که در آن جزئیات وقایع نوشته می شود. طرح تفصیلی نقاط ضعف و 
قوت متن را در درجة اول برای خود نویسنده مشخص می کند و در مرحلة بعد، که به نظر کامل شد، نویسنده 

برای نوشتن فیلمنامة اصلی آماده خواهد بود. 
وقتی طرح تفصیلی به کمپانی یا شخصی به عنوان تهیه کننده ارائه می شود، به صورت استاندارد و معمول در دو 
صورت مورد توجه قرار خواهد گرفت: ساختار قوی و ایدة ناب به همراه درام؛ بهتر است قبل از نوشتن فیلمنامه 

در این قسمت دقت و تمرکز بیشتری داشته باشیم.

نکـته
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ارزشیابی واحد یادگیري نگارش فیلمنامه

شرح کار:

انتخاب موضوع، انتخاب ساختار، شرح عناصر، طراحي ایده، انتخاب نوع فيلمنامه، نوشتن فيلمنامه

استاندارد عملكرد:
نوشتن یک فيلمنامه )فيلم كوتاه 15 دقيقه ای( بر اساس سفارش مشتری یا برای فروش

شاخص ها:
1- شناخت عمومي تلویزیون و رسانه               2- مهارت در داستان گویي و تسلط بر دانش هاي ادبي

3ـ درک ژانر و توانایی انتخاب                        4ـ رعایت اصول فيلمنامه نویسی برای فيلم كوتاه

شرايط انجام کار:
مكان: كالس

زمان: 120 دقيقه
ابزار و تجهيزات: كاغذ، قلم، رایانه

معيار شايستگی:

نمرة هنرجو حداقل نمرة قبولی از 3 مراحل کار رديف

1 انتخاب موضوع 1
2 انتخاب ساختار 2

1 شرح عناصر 3

2 طراحي ایده  4

3 انتخاب نوع فيلمنامه 5

1 نوشتن فيلمنامه 6

2 شايستگی های غيرفنی، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرشي:
تفكر خالق )N15(، عالقه به باالبردن سطح فرهنگی مخاطبان عام و خاص

* ميانگين نمرات

حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 است.


