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رئوس محتوافصلواحد یادگیریجلسه
زمان

عملینظری

و جلسه 1 نگارشی  متون  طرح ها،  تبیین 
اجرا بر  مبتنی  روایت 2روایت  و  نگارشی  متون  و  طرح ها 

اجرا بر  ٣١مبتنی 

و جلسه 2 نگارشی  متون  طرح ها،  تبیین 
اجرا بر  مبتنی  2١تفکیک و دسته بندی برنامه ها2روایت 

و جلسه 3 نگارشی  متون  طرح ها،  تبیین 
اجرا بر  مبتنی  ٣١تفکیک و دسته بندی طرح و متن2روایت 

٣١انواع ساختارهای برنامه تلویزیونی2تحلیل فرایند طرح و متنجلسه 4

فرایند طرح و متن به شبکه و تصویب 2تحلیل فرایند طرح و متنجلسه 5
٣١نهایی

22فرایند برآورد مالی2تحلیل فرایند طرح و متنجلسه 6

2فرایند طرح و متنجلسه 7

ارزشیابی، تحلیل یک برنامه تلویزیونی 
از نظر روایت متنی و روایت اجرایی.

برآورد مالی یک سکانس )به صورت 
گروه های چهارنفره(.
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فصل دوم: فرایند طرح و متن

واحد یادگیری 1ـ تبیین طرح ها، متون نگارشی و روایت مبتنی بر اجرا
واحد یادگیری2ـ تحلیل فرایند طرح و متن
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واحد یادگیری 

)1(
تبیین طرح  ها و متون نگارشی و روایت مبتنی بر اجرا

فصل دوم: فرایندطرح ومتن

جلسه1: طرح ها، متون نگارشی و روایت مبتنی بر اجرا

1  مقدمه
و  تلویزیونی  برنامه های  متن  و  طرح  نگارش  شیوه های  با  هنرجویان  آشنایی  هدف، 
همچنین روش های تحقیق جهت نگارش متن یا تهیه محتوا برای برنامه ها )غیروابسته 
به متن نگارشی( است. »طرح اولیه« و »نگارش فیلمنامه یا متن برنامه تلویزیونی« شاید 
نخستین گام و مهم ترین مرحله برای آغاز برنامه سازی تلویزیونی محسوب شود. با وجود 
آنکه برخی از انواع برنامه های تلویزیونی، وابسته به متن نگارشی نیستند، اما اجرای آنها 

به طراحی اولیه و تحقیق محتوایی نیازمند است عماًل جایگزین متن می شود. 
فیلمنامه  نگارش  یا  طراحی  اصول  به هنرجویان  ندارد  قصد  وجه  به هیچ  پودمان  این 
آموزش دهد، اما سعی دارد تا جایگاه و نقش واقعی نویسندگان و محققین برنامه ها 
را تشریح سازد و مهم ترین شیوه های نگارش طرح و متن انواع برنامه های نمایشی و 
غیرنمایشی را توصیف نماید. هنرآموز برای تدریس این مباحث، باید شناخت کاملی از 
اصول نگارش طرح و فیلمنامه داشته باشد و درصورت نیاز، بتواند سؤاالت هنرجویان 
را درخصوص ریزه کاری های متن پاسخ دهد. ضرورت دارد هنرآموز با مفاهیم تخصصی 
در حوزه »روایت« اعم از »روایت نگارشی« یا »روایت مبتنی بر اجرا« و یا »کارگردانی 
بدون متن مکتوب« آشنا باشد؛ بسیاری از برنامه های تلویزیونی، بدون متن نگارشی 
تولید می شوند و عوامل مؤثر در روایت، مانند: کارگردان، مجری، تدوین گر و تصویربردار، 

مسئولیت ساماندهی محتوای برنامه را برعهده دارند. 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 
جذاب و مؤثری ارائه نماید. برای مبحث آماده سازی، خالصه ای از فیلم مستند درباره 

جنگ دنیاها بسیار مفید است. 
هنرآموز می تواند با نمایش انواع برنامه های نمایشی، خبری، مستند، ورزشی و... به جایگاه 
متن و جایگاه اجرای بدون متن اشاره کند و هنرجویان را نیز در کشف این تفاوت ها 
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به چالش بکشد. همچنین در مبحث دوم، هنرآموز قادر است با نمایش برخی برنامه ها 
موضوع روایت را تشریح کند و قابلیت ها و کارکردهای روایی را ترسیم نماید.

میزگرد،  مستند،  نمایشی،  برنامه های  )مانند:  برنامه سازی،  گانه  انواع 9  سازی  آماده 
سخنرانی، گزارشی ـ خبری، مسابقه، انیمیشن، ترکیبی، موسیقی تصویر( و توصیف 
بخشی از محتوای تحقیقی در هریک از برنامه ها، می تواند در فهم و ادراک مطالب درس 

نقش مؤثری ایفا نماید.
ارائه فهرستی از کتاب های در حوزه روایت و یا روش های تحقیق همراه با عکس و تصویر 
و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در فراگیری بهتر این درس 
ایجاد می کند. آدرس چندسایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی در حوزه روایت را 

به هنرجویان ارائه دهید.

3 دانش افزایی
در این جلسه حداقل سه موضوع محوری مطرح گردیده است که عبارت اند از:

1   جایگاه و اهمیت طرح و طراحی با توجه به انواع ساختار برنامه

2   جایگاه و اهمیت متن )روایت نگارشی و روایت اجرایی( با توجه به انواع ساختار برنامه

3   جایگاه و اهمیت تحقیق با توجه به انواع ساختار برنامه

1   در این بخش با ارائه یک مثال از برنامه رادیویی »جنگ دنیاها« )به کارگردانی 

اورسن ولز، که در سال ١9٣8 موجب بروز وحشت گسترده در یکی از ایالت های 
آمریکا شد( به تبیین نقش و جایگاه رسانه پرداخته ایم. تشریح این مثال، به خوبی 
نشان می دهد که رسانه ها در برابر افکار عمومی مسئولیت سنگینی برعهده دارند و 
کوچک ترین سهل انگاری موجب بروز سوء تفاهم های فراوانی در میان مردم خواهد 
شد. بر همین اساس، موضوع »طراحی« برنامه و »نگارش قبل از تولید« عالوه بر 
نقش کنترلی، می تواند سهم به سزایی در افزایش کیفیت برنامه ایفا نماید و با ایجاد 
امکان برنامه ریزی دقیق تر برای عوامل تولید، نقش چشمگیری درکاهش هزینه ها و 

زمان تولید ایفا نماید.
سپس به جایگاه »واحد طرح و برنامه« که اغلب یک شورای کارشناسی جهت بررسی 
طرح های و متن های تلویزیونی است، می پردازیم. البته سازو کار این شورا در جلسات 
بعدی به شکل مبسوط تری توضیح داده می شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، »طرح« 
یکی از مهم ترین محصوالت برنامه سازی است و درگاه ورودی به مراحل بعدی محسوب 
می شود. بدون طرح، امکان تولید برنامه تلویزیونی بسیار دشوار است و تمام کسانی که 
خود را واجد سواد رسانه ای می دانند، باید توانایی نگارش طرح و یا توانایی تجزیه و تحلیل 
آن را  داشته باشند. در پایان نیز به حداقل سه کارکرد اساسی طرح اشاره شده است. 
هنرآموز باید با ارائه مثال های روشن از کارکرد طرح، نمونه های مختلفی از طرح را به 

هنرجویان ارائه دهد و قابلیت ها و کارکردهای طرح را به خوبی تشریح نماید.
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2   مبحث دوم، مربوط به فرایند نگارش متن برنامه های تلویزیونی است. در این درس 

به تشریح دو گونه برنامه سازی اشاره شده است که عبارت اند از »برنامه های مبتنی بر 
متن نگارشی یا فیلمنامه« و »برنامه های بدون اتکاء به متن« هنرآموز باید با نمایش 
انواع برنامه های تلویزیونی تفاوت این دو گونه را به هنرجویان نشان دهد. هنرجویان 
با دیدن این برنامه ها می توانند به نقاط اشتراک و یا تفاوت های برنامه سازی پی ببرند 
و در مورد این مطالب به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند. اغلب برنامه های زنده نظیر: 
گزارش های ورزشی، سخنرانی ها و برنامه های گفت وگو محور، نیاز کمتری به متن 
مکتوب دارد درحالی که برنامه های نمایشی و برخی از برنامه های مستند و خبری، 
وابسته به متن است. هنرآموز در خالل نمایش این گونه آثار می تواند به برخی مزایا و 

معایب گونه های مذکور اشاره نماید.
در موضوع »روایت« هنرآموز می بایست با تشریح این کلید واژه، عالوه بر تعریف آن، 
کارکردهای روایی را در متن و در اجرا نشان دهد. در ادامه این مبحث به حداقل سه نوع 
روایت »نوشتاری، شنیداری و دیداری« اشاره شده است. مفهوم روایت اندکی پیچیده 
است، اما اگر هنرآموز بتواند با ذکر مثال های مختلف و روشن، این مفهوم را در ذهن 
هنرجویان روشن سازد، کار خود را برای ادامه مباحث بعدی بسیار ساده خواهد کرد. 
مبحث سوم به موضوع تحقیق برنامه ای و انواع آن مربوط است. هنرآموز باید بتواند 
اهمیت تحقیق را در انواع برنامه های تلویزیونی نشان دهد و به ویژه نقش تحقیق را در 

برنامه های بدون اتکاء به متن مکتوب را تشریح سازد.
»هنر آموز می تواند برای تشریح مفهوم طرح از متن زیر استفاده کند«

تحقیق به مثابه محتوای برنامه محسوب می شود.توجه

»هنرآموز می تواند برای تشریح مفهوم طرح از متن زیر استفاده کند«
پیرنگ، طرح یا پالت چیست؟

پِیرنگ یا طرح یا پالت )Plot( در اصطالح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، به توالی 
منظم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطه علت و معلولی است، اطالق می شود. 
در یک اثر داستانی ممکن است عالوه بر پیرنگ اصلی، یک یا چند پیرنگ فرعی نیز 
یک پیرنگ اصلی و یک  باشد. در فیلم های سینمای کالسیک معموالًً  وجود داشته  
پیرنگ فرعی مشاهده می شود، اصطالح پِیرنگ در اصل متعلق به نقاشی است و معنی 

آن، طرح اولیه ای است که نقاشان می کشند و سپس آن را تکمیل می کنند.
»فورستر« تفاوت میان داستان و پِیرنگ را این گونه بیان می دارد: »پیرنگ نقل حوادث 
است، اما نقلی که در آن وجود رابطه علت و معلولی اهمیتی خاص دارد. »شاه مرد و 
سپس ملکه نیز مرد.« داستان است اما »شاه مرد و سپس ملکه از غصه دق کرد.« پیرنگ 



بخش 2: دروس و جلسات

43

است زیرا ضمن آنکه ترتیب تقدم و تأخر رخدادها در آن حفظ شده، رابطه علّی دو 
رخداد نیز در آن بیان شده  است.

طرح فیلمنامه چیست؟
طرح فیلمنامه به سلسله رخدادها و حوادث روایی فیلمنامه اطالق می شود که توسط 
فیلمنامه نویس و بدون اشاره به جزئیات، معموالً در١ تا 4 الی ١5 صفحه تنظیم شده 
و تهیه کنندگان معموالً بر اساس آن تصمیم به سفارش نگارش فیلمنامه یا ساخت فیلم 
از اهمیت  از منظر فیلمنامه نویس روش تهیة طرح، خود  این رو  از  مذکور می گیرند. 

خاصی برخوردار است. 
پیرنگ اصطالحی است برآمده از نقاشی و معادل انگلیسی Plot. شاید شنیده باشید که 
هر داستان باید دارای پی رنگی برای خود باشد. اما شاید تشخیص اینکه پی رنگ اساساً 
چیست دشوار بنماید. در این ُجستار ما سعی داریم با آوردن تعریف پیرنگ، و برشمردن 
مشخصات آن کمک کنیم تا ساده تر بتوان تشخیص داد آیا داستان هایی که می خوانیم 

از پیرنگ درستی برخوردار هستند یا فاقد آن هستند، یا پی رنگ قانع کننده ای دارند.
فن  در  ارسطو  می گردد.  باز  ارسطو  شعر«  »فن  رساله  به  پی رنگ  از  استفاده  سابقه 
شعر وقتی عناصر تراژدی را برمی شمارد، از باب هفت به بعد به تشریح دقیق پی رنگ 
می پردازد. او برای طرح داستان یا همان پی رنگ اصطالح Mythos را برگزید، و در باب 
شش پیرنگ را توالی یا ترتیب رخدادها تعریف می کند. ازنظر ارسطو پیرنگ که خود 
همراه با پنج عنصر دیگر سازنده تراژدی است، از سه بخش تشکیل شده است. آغاز، 
میانه و پایان. ارسطو در فصل هفت به هنگام شروع تعریف پی رنگ آن را نخستین و 
مهم ترین عنصر تراژدی معرفی می کند. الزمه تراژدی ازنظر ارسطو یکپارچگی و کامل 

بودن است. یعنی باید آغاز وسط و پایان داشته باشد.
وقتی قرار است داستانی نقل شود، این داستان باید از سلسله حوادثی تشکیل شده باشد. 
درست مانند دانه های تسبیح در رشته تسبیح. یعنی حوادث یا رخدادهایی که داستان 
را شکل می دهند به مانند دانه های تسبیح هستند. اما دانه های تسبیح به خودی خود 
تسبیح نمی سازند، باید رشته  یا نخی آنها را به هم متصل کند. این رشته چیست؟ رشته 
مزبور رابطه علت و معلولی است. یعنی هر رخدادی باید معلول رخداد دیگری باشد و از 
آن ناشی شده باشد. بدین گونه بین این عناصر که همان دانه های تسبیح باشند پیوند 
برقرار می شود و پی رنگ داستان شکل می گیرد. فورستر نویسنده بریتانیایی در اثر خود 
موسوم به »اصول رمان« داستان را روایت رخدادهایی می داند که توالی زمانی دارند. با 
نگاه به همین تعریف پیرنگ داستان را هم روایت می داند که در آن علیت )رابطه علت و 

معلولی( مورد تأکید و اهمیت است.
وقتی می گوییم پادشاه مرد، و بعد ملکه مرد دو حادثه را که از توالی زمانی پیروی 
این دو  بین  باید  را شکل دهیم  پیرنگ داستان  آنکه  برای  اما  بیان کرده ایم  می کند 
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حادثه رابطه علت و معلولی ایجاد کنیم. پادشاه مرد و ملکه نیز از فراق  او دق کرد. حال 
می توان پرسید ملکه چرا دق کرد؟ از فراق  پادشاه. توالی زمانی هم در این پی رنگ 

رعایت شده است. یا بهتر است بگوییم منطق زمانی.
همان جا می خوانیم، »ملکه مرد و کسی نمی دانست چرا، تا آنکه بعدها مشخص شد 
از فراق  شاه ملکه دق کرده بود.« در این پی رنگ، راز و رمزی نهفته است که به ما 
کمک می کند تا داستان را بسط دهیم. با چنین پیرنگی می توان در داستان تعلیق 
نیز ایجاد کرد و خواننده را تا پایان داستان مشتاق نگاه داشت. ارسطو در بحث عناصر 
تشکیل دهنده تراژدی از پیرنگ به عنوان عنصر اصلی نام می برد و سه بخش را در آن 
ضروری بر می شمارد. به همین منوال نمایشنامه نویس آلمانی، گوستاو فرای تاگ در اثر 
خود موسوم به »فن نمایشنامه« پیرنگ را به تفصیل و تقسیم بیشتری یعنی در 5 بخش 
تعریف و تقسیم می کند. این ساختار که برای نمایشنامه پیشنهاد شده، بعدها به »هرم 

فرای تاگ« موسوم شد.
هرم مزبور از پایین شامل آشناسازی یا مقدمه چینی است که طی آن شخصیت های 
داستان )قهرمان و ضدقهرمان( معرفی می شوند، و مقدمه برای طرح کشمکش پرداخت 
می شود. پس از این مرحله به تدریج باید داستان اوج بگیرد و خواننده را به نقطه اوج 
هیجان برساند. یعنی جایی که خواننده می خواهد بداند پس از این تعلیق، موجود پشت 
این جریان چیست و تعارض یا کشمکش به کجا می رسد. سپس مرحله نقطه فرود است، 
که دیگر اوج به پایان خود رسیده و به سوی نتیجه نزدیک می شویم و دست آخر نیز 

نتیجه است.
”Plot“ پیرنگ، پالت

واژه و کارکرد پیرنگ از قرن هجده به بعد در داستان پذیرفته شده است. پیرنگ بستگی 
به این دارد که آغاز و میانه و پایان داستان ما چگونه باشد.

»پیرنگ، مرکب از دو کلمه پی + رنگ است، پی به معنای بنیاد، شالوده و پایه آمده و 
رنگ به معنای طرح و نقش است. بنابراین روی هم )پیرنگ( به معنی )بنیاد نقش( و 
)شالوده طرح( است. معنای دقیق و نزدیک برای )Plot( اصطالح plot را به )طرح( و 
)طرح و توطئه( و )چهارچوب( ترجمه کرده  اند که به نظر دقیق نیست و خواننده این دو 
مفهوم گوناگون را به هم می  آمیزد و ذهنش آشفته می  شود و گاهی هم معادل )داستان( 
و )خالصه داستان( را برای آن عنوان کرده  اند که کاماًل نادرست است. دکتر محمدرضا 

شفیعی معتقد است که پیرنگ همان )بیرنگ( است که در فرهنگ معین آمده است.
)طراحی که نقاشان روی کاغذ می  کشند و بعد آن را کامل می  کنند، طرح ساختمانی که 
معماران می  ریزند و از روی آن ساختمان بنا می  کنند( ارسطو پیرنگ را ترکیب  کنندۀ 
حوادث و تقلید از عمل )action( دانسته است. کوتاه  ترین تعریف پیرنگ واژۀ )الگو( 

است که خالصه شده )الگوی حوادث( است.
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پیرنگ وابستگی موجود بین حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می  کند و از این 
نظر، پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست، بلکه مجموعة سازمان یافته وقایع است. 
این مجموعة  وقایع و حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و 

نقشه  ای مرتب شده است.« 
وضعیت،  نوع  یک  باید  همیشه  است.  کشمکش  و  حاصل شخصیت پردازی  »پیرنگ 
دشوار، با یک موقعیت حساس و پرشور و هیجانی دم دست داشته باشیم، حتی اگر این 
وضعیت فقط یک خیال باطل در ذهن یکی از شخصیت های داستان باشد. شکل گرفتن 
تدریجی وقایع تقریباً مثل عبور از روی یک ردیف سنگی است که در عرض رودخانه 

کم عمقی چیده  اند.
ساحلی که در آن سو قرار دارد پایان کار است. پیرنگ شرح وقایع است که توجه خاصی 

بر حادثه و سانحه دارد. زمان باید حفظ شود، اما حس و حال بر آن سایه افکنده باشد.
پیرنگ آمیخته با ابهام، با فرمی که توان رشد و توسعه  ای بسیار باال دارد و بستگی 
به هوش و ذکاوت و نیز حافظه  ای کارا دارد. نویسنده باید از بطن وجودش سخن بگوید 
و نباید به پیرنگی تصنعی بیندیشد. پیرنگ مسئله بزرگی است و باید عمیقاً به مضمون و 
درونمایه، شخصیت  ها و صحنه دقت کرد تا قابل باور باشد و سلسله وقایع راحت  تر ظاهر 

شوند و افراط و تفریط نیز در کار صورت نگیرد.« 
پیرنگ ایجاد یک سؤال است که سؤاالت دیگر را به همراه دارد و محصول شخصیت پردازی 
و حادثه است، رشته حوادثی است که نویسنده انتخاب می  کند یک داستان ساده باید 
نقشة منظمی داشته باشد و پیرنگ نقل حوادث با وجود رابطه علّی اهمیت دارد و باید 
حس تعلیق داشته باشد و محتوای آن مدام در جنبش است و احساس آن لحظه به 

لحظه شدت می  یابد.
پیرنگ، نقشه، طرح یا الگوی حوادث در داستان است و چونی و چرایی حوادث را نشان 
می  دهد. حوادث باید چنان تنظیم و ترکیب شود که درنظر خواننده منطقی جلوه کند. 
یا وضعیت و  یافته حوادث  بلکه مجموعه سازمان  پیرنگ فقط توالی حوادث نیست، 

موقعیت  ها است.
نقل حوادث بر تکیه روابط علت و معلولی در اثر است. هر حادثه به چه دلیل اتفاق 
افتاده؟ چه حوادثی و به چه دلیل اتفاق می  افتد؟ یعنی وابستگی موجود میان حوادث را 
به طور عقالنی تنظیم می  کند. فورستر معتقد است که حوادث و وقایع باید از یکدیگر 

ناشی شوند و با هم ارتباط منطقی و سببی داشته تا پیرنگ را به وجود آورند.« 
پیرنگ را می  توان به دو نوع تقسیم نمود: پیرنگ باز )Open Plot( و پیرنگ بسته 

برد. نام   )Close Plot(
در پیرنگ باز ترتیب طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی غلبه می  کند و دارای 
نتیجه  گیری و پایانی باز است و قطعیتی در آن وجود ندارد و اگر هم موجود باشد مهم 
نیست. مخاطب باید پایان کار را پیدا کند یا به عمق آن پی ببرد و اما پیرنگ بسته از 
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ویژگی پیچیده و تو در تو برخوردار است و نتیجه  گیری و گره  گشایی قطعی دارد که 
بیشتر در داستان  های اسرارآمیز دیده می  شود و به کار می رود و ترتیب ساختگی حوادث 
بر نظم طبیعی آن غلبه می  کند. در کتاب ها و مرجع  های مختلف عناصر پیرنگ با هم 
متفاوت هستند. مثاًل در یکی تعداد عناصر نُه و در دیگری هشت یا دوازده مورد است که 
در این متن به نُه مورد آن اشاره می  کنم که عبارت اند از: کشمکشـ  بحرانیـ  گسترش 

ـ نقطه اوج ـ گره گشایی ـ مضمون ـ صحنه ـ گفت و گو ـ گره افکنی است.
هنر آموز می تواند برای تشریح بحث روایت از متن زیر استفاده کند:

روایت  ارائه یک داستان در یک قالب ساختاری است )به صورت سخن، نوشتار، سرود، 
فیلم، تلویزیون، بازی کامپیوتری، عکاسی یا تئاتر( که سکانسی از یک رخداد قصه ای یا 

غیر قصه ای را توصیف می کند.
داستان فراورده ای تخیلی است که در جهان خود، واقعی نمایانده می شود. واژه داستان 
ممکن است به عنوان مترادفی برای روایت استفاده شود. همچنین می تواند به عنوان 
کلمه ارجاعی به سکانس های توضیح داده شده در روایت تلقی گردد. یک روایت ممکن 
است توسط یک شخصیت در خالل روایت بزرگ تر نقل شود. یک بخش مهم از روایت، 
شیوه روایت است. شیوه های به کاررفته برای برقراری ارتباط در روایت به عنوان یک 

عملکرد را روایت گری می نامند.
تعریف  کالم  در  بیان  شیوه  چهارم  جزء  نیز  روایت  توصیف  استدالل،  بیان،  کنار  در 
می شود در تعریف دقیق تر روایت شیوه قصه نویسی است که در آن راوی مستقیماً با 

می کند. برقرار  ارتباط  خواننده 
داستان ها یک جنبه پراهمیت فرهنگ به شمار می آیند. به بسیاری از کارهای هنری و 
اکثر کارهای ادبی داستان می گویند در حقیقت بشریت از داستان ها شکل گرفته است. 
اون فالنگان از دانشگاه دوک استاد تحقیقات حس آگاهی می نویسد: »شواهد قویاً نشان 
می دهند که انسان در تمام فرهنگ ها برای ارزش گذاری هویت خود از نوعی فرم روایتی 

استفاده می کند. ما داستان سرایان دیرینه هستیم.«
خاستگاه روایت

داستان ها خاستگاه باستانی دارند که در فرهنگ های مصر باستان، یونان باستان، چین 
و هندوستان وجود دارند. داستان ها یک مؤلفه بارز از ارتباطات انسانی است که به عنوان 
تمثیل و نمونه، برای روشن کردن اهداف مورد استفاده قرار می گیرد. داستان سرایی 
احتماالً یکی از ابتدایی ترین فرم های سرگرمی است. روایت ممکن است به پروسه های 

روان شناختی شخصی، حافظه و معناسازی اشاره کند.
    به نظر پژوهشگران منشأ روایت  هایی که از جهان وجود دارد عواملی مانند: اساطیر، 
که  دارند  باور  نظریه پردازان  از  بعضی  است.  علمی  یافته های  و  ادبیات  تاریخ،  ادیان، 
نخستین روایت ها از اساطیر سرچشمه گرفته اند. روایت های اساطیری سعی داشتند 
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چیستی و چرایی جهان را برای انسان توضیح دهند. بسیاری از محققان انسان را ذاتاً 
حیوانی قصه گو می دانند که می کوشد هرچه را که پیرامونش وجود دارد در قالب داستان 
بریزد تا آشفتگی ها و پراکندگی های دنیایش را سر و سامان دهد. گروهی نیز معتقدند، 
نیاز ناگزیر ما به ارتباط انسانی، موجب شده که داستان گویی بخش جدایی  ناپذیری از 
هویت انسانی شود. انسان با داستان دنیایی پیدا می کند که می تواند آن را با دیگران به 

اشتراک بگذارد.
صرف نظر از میزان درستی و اعتبار هریک از این ادعاها، انسان  همواره مشغول بازگویی 
و بازسازی داستان هایی است که پیش تر شنیده است. در گذر زمان، بازگویی و بازسازی  
روایت های اولیه، گاه در ساحت خیال و گاه در فضای واقعی و تاریخی دنبال شده و 
داستان های جدیدی از جهان به وجود آمده  است. راویان داستان ها دانسته و ندانسته 
و تحت  تأثیر تجربه های فردی یا خیال پردازی محض یا متأثر از رخدادهای تاریخی، 
سمت  و  سوی داستان  ها را تغییر می دهند. بعضی از این داستان ها به روایت های جمعی 
تبدیل می شوند. روایت های جمعی به تعبیر »ژان فرانسوا لیوتار« ابر روایت هایی هستند 
که روایت های کوچک تر را در دل خود جای می دهند و افراد زیادی قطعیت و حقیقت 
آنها را می پذیرند. بعضی از روایت ها هم فردی هستند و در مقیاس کوچک تری فقط به 

راوی تعلق دارند و منحصر به او باقی می مانند.
تئوری ادبی

از منظری متداول در نشانه شناسی و تئوری ادبی، روایت یک داستان یا بخشی از یک 
داستان است. ممکن است به زبان آورده شود، نوشته شود یا تصور شود و یک یا چند 
زاویه دید را برای برخی نقش ها و ناظرها یا همه آنان ارائه می دهد. در داستان هایی که 
به صورت شفاهی بیان می شوند، یک نفر داستان را بیان می کند، یک راوی که مخاطبان 
یا او را می بیند یا صدایش را می شنود کسی که الیه های معنایی غیر زبانی را به متن 
را  داستان  برابر  در  واکنش مخاطب  تا  دارد  را  فرصت  این  راوی همچنین  می افزاید. 
مشاهده کند، تا روش بیان خود را با مضمون های روشن با باالبردن میل مخاطب اصالح 
با قالب نوشتاری که درآن نویسنده واکنش های محتمل  این روش  کند. تفاوت های 
خوانندگان را در حال رمزگشایی متن می سنجد تا انتخاب نهایی کلمات به امید رسیدن 
به واکنش مطلوب را انجام دهد، قابل تمیز است. قالب هرچه که باشد، ممکن است 
تجربه های  روایتگر  نام  با  که  باشد  مربوط  واقعی  جهان  اتفاقات  و  مردم  به  مضمون 
شخصی شناخته می شود. زمانی که مضمون ساختگی باشد، روش های دیگری اعمال 
می شوند. متن صدای روایتگر است، درحالی که راوی متعلق به جهانی ساختگی یا 
خیالی و نه واقعی است. راوی می تواند یکی از شخصیت های داستان باشد. روالن بارت 
این بخش از شخصیت ها را با عنوان »موجود کاغذی« تعریف می کند و داستان شامل 
روایتگر های تجربه شخصی که توسط نویسنده خلق شده اند، می شود. زمانی که افکار 
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آنان نیز دخیل باشند با عنوان کانونی سازی درونی )internal focalization( شناخته 
متن  متمرکز می شود،  رویداد خاص  روی  که ذهن هر شخصیت،  هنگامی  می شود، 
واکنش های او را بازتاب می کند. در قالب های نوشتاری، خواننده صدای راوی را هم از 
طریق مضمون و هم سبک نگارش می شنود. نویسنده می تواند صداها را برای حاالت 
و مواقع مختلف رمزگذاری کند و صداها می توانند هم آشکار و هم پنهان باشند و از 
نشانه هایی که عقاید، ارزش ها و نظرات آرمانی راوی را آشکار می سازند می توان وضعیت 

نویسنده را نسبت به مردم، رویدادها و چیزها بازشناخت.
 زیبایی شناسی روایت

هنر روایت به خودی خود یک امر بسیار مهم زیبایی شناسانه است. معموالًً تعداد زیادی 
از المان های زیبایی شناسانه در داستان های خوب پرداخت شده، وارد عمل می شوند. 
این المان ها شامل ایده های ضروری ساختار روایت با شروع و میانه و پایان یا شرح، 
توسعه، نقطه اوج ، پایان، با رویدادهای مهم و محرک که در خطوط پیرنگ به صورت 
منسجم ساختار بندی شده اند، قابل تشخیص اند. با تمرکز ویژه روی بی ثباتی که شامل 
یادآوری گذشته، توجه به اتفاقات حال و پیش بینی آینده یا پس آمد می شود، تمرکز 
قابل توجه به شخصیت ها و شخصیت پردازی که »تقریباً مهم ترین مولفه رمان است«.

تعریف روایت
واقعه،  پی درپی  بازگویی  مفهوم  به  روایت  است.  روایت  داستان،  عنصر  »بنیادی ترین 
کاشف توالی، تسلسل و زنجیره وار بودن گفتاری است که راوی آن را بازگو می کند. 
نمی شود.  اطالق  خارجی  ماجراهای  و  عینی  حوادث  به  لزوماً  واقعه  که  است  واضح 

نوعی روایت است«. باشد  توالی و پیوستگی همراه  با  اگر  بازگویی ذهنیات هم 
در واقع روایت همان بازگو کردن داستان است. اسکولز و کالگ در کتاب ماهیت روایت، 

روایت را این گونه تعریف می کند:
»کلیة متون ادبی که دارای دو خصوصیت وجود قصه و حضور قصه گو است، می توان 

یک متن روایی دانست«.
بدون تردید، روایت یک متن نیاز به یک راوی دارد و راوی درصدد بیان داستانی است. 
در نتیجه یکی از ویژگی های بدیهی یک روایت وجود راوی و وجود داستانی است که 

قرار است روایت شود.
برای اینکه با روایتی داستانی روبه رو باشیم غیر از راوی و داستان به چه چیزهای دیگری 

احتیاج داریم؟
مایکل توالن برای روایت، این تعریف را درنظر گرفته است:

»]روایت[ توالی ملموسی است از حوادثی که به صورت غیر تصادفی در کنار هم آمده اند. از 
این تعریف این گونه استنباط می شود که روایت توالی سلسله ای از حوادث است با این همه 
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نباید تصور کرد که فقط اگر سلسله ای از حوادث کنار هم زنجیر شوند، تشکیل روایت 
می دهند بلکه از شرایط عمدۀ این توالی به هم مربوط بودن حوادث است. اینکه به شکل 
اتفاقی با هم تالقی پیدا نکرده باشند. توالن می گوید مقصود از غیر اتفاقی بودن حوادث این 
است که ارتباط میان حوادث باید مشخص و با انگیزه باشد. به عبارت دیگر روایت توالی 

منظم حوادثی است که دارای ارتباط استنتاجی باشد و یکی از دیگری منتج شود«.
با  طراحی شده  قبل  از  و  روشن  )حوادث  یاد شده  با مشخصات  که  حوادثی  از  غیر 

داشت. توجه  نیز  روایت  در  واقعه  مفهوم  به  باید  شد،  منطقی(عنوان  انگیزه ای 
تا وقتی که واقعه به معنای داستانی خود به متن وارد نشده باشد داستان آغاز نمی شود 

و تا وقتی داستان آغاز نشده باشد با روایت داستانی نیز مواجه نیستیم.
»منظور از واقعه، موقعیت یا وضعیتی است که از تعادل برخوردار نیست«.

حتماً برای تان پیش آمده است، متنی را بخوانید که صفحات ابتدایی آن سرشار از توضیح 
و گزارش است. توضیح دربارۀ گذشتة شخصیت و یا شرایط اکنون او و یا گزارش از 
موقعیت مکانی داستان. مثاًل نویسنده با وسواس تمام، جزئیات خانه و یا محل کاری را 
به تصویر می کشد. توضیحات، شما را خسته می کند و شما با خودتان می گویید پس 
داستان کی شروع می شود؟ مثل وقتی که توی اتوبوس نشسته اید و عجله دارید ولی 
راننده بیرون از اتوبوس گرم صحبت با یکی از دوستانش است. شما می خواهید اتوبوس 
حرکت کند؛ این برای تان مهم است. در داستان نیز خواننده می خواهد زودتر  وارد 
داستان شود و در واقع می خواهد با روایتی داستانی روبه رو شود. تا وقتی که حرکت 
داستان ُکند باشد و یا حرکتی احساس نشود، داستان شروع نشده است. منظور از واقعه، 
تزریق حالتی ناپایدار به داستان است. فرض کنید با ترسیم فضای محل کار با شخصیتی 
روبه رو هستید؛ تا وقتی که این جمالت را می خوانید داستان شروع نشده است یعنی 

واقعه ای رخ نداده است:
او هر صبح ساعت هشت وارد اتاق کارش می شد با همکارانش صبحانه می خورد و بعد 
از آن چایش را در اتاق با دو حبه قند می نوشید. رئیسش مردی تنومند با صدایی خشن 

بود که وقتی در راهروها قدم می زد توجة همه را به خود جلب می کرد...
اما به محض اینکه راوی دربارۀ شخصیت داستان این مطالب را عنوان کند، اتفاقی که 

منتظرش هستیم می افتد:
تا دیروز اهمیتی نمی داد که خانم به منش با آنها صبحانه بخورد یا نه؛ ولی وقتی دیروز 
او را با روسری سبز رنگ در خیابان مشغول خرید دیده بود و با لبخند با یکدیگر سالم 
کرده بودند و او رنگ چشم های خانم به منش را بسیار زیبا دیده بود، متوجه شده بود 

خیلی وقت است به خانم به منش عالقه مند است.
در این روایت راوی مسئلة عشق را به میان می کشد. مسئله ای پیچیده با سرانجامی 
نامعلوم. از این جاست که داستان شروع می شود و خواننده با یک روایت داستانی روبه رو 

است.
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انواع روایت
روایت در حالت کلی سه نوع است:

روایت نوشتاری که ادبیات را خلق کرده است و روایت شنیداری مانند: نقالی و روایت 
تصویری که سینما و تئأتر جزء آن به شمار می آیند.

ویژگی های روایت
ویژگی های روایت مشخصاً ارتباط تنگاتنگی با تعریف روایت دارد. از دیدگاه مایکل توالن 

روایت پنچ ویژگی دارد:
1   مصنوعی بودن: تفاوت روایت با زبان طبیعی و روزمره مثاًل گفت وگوی بین دو 

نفر دریک قهوه خانه در این است که از قبل دارای طرح و برنامه ای است و طبق آن 
طرح ساخته می شود. حتی در روایت شفاهی هم از آن رو که قصه گو قباًل روایتی را 
که می خواهد تعریف کند تمرین کرده  است، این حالت تصنع وجود دارد در این جا 

همه چیز در خدمت داستان نویس و یا قصه گو و داستان اوست.
به نظر  که  هست  چیزی  داستانی  روایت  به خصوص  روایت  در  بودن:  تکراری     2

تکرار  قباًل خوانده ایم  یا قصه هایی که  و  تکراری می رسد، چیزی که در داستان 
شده است. این حالت تکرار و یا بهتر بگوییم آشنایی، تنها منحصر به قصه نیست 
بلکه در داستان هم با حال و فضا و شخصیت هایی روبه رو می شویم که اگر عیناً 
مثل هم نیستند دست کم خصایص و وجوه مشترکی دارند که برایمان آشنا است 

و قباًل هم در آثار دیگران آنها را دیده ایم.
3   هر روایت سیر مشخصی دارد: هر روایت از جایی شروع می شود و به جایی 

و  می کند  شروع  جایی  از  را  قصه اش  قصه گو  یا  و  داستان نویس  می شود.  ختم 
می داند یا دست کم انتظار دارد که داستانش باید به کجا ختم شود و چه نتایجی 
به دست آورد. )البته تشخیص این روند در داستاِن امروز با همة پیچیدگی هایش 

کمی مشکل است و نیاز به دقت و تأمل دارد(
4   هر روایتی یک راوی و قصه گو دارد.

5   در هر روایت با نوعی جابه جایی روبه رو هستیم

راوی  بلکه  قطار شوند؛  نیست که پشت سرهم  از حوادث هم زمان  روایت سلسله ای 
می تواند حادثه ای را جابه جا کند و به دلخواه خود دست به ترکیب های تازه ای بزند و یا 

در سیر زمانی وقایع دست ببرد«.)اخوت،١٣۷١ :١2تا١4(
هر روایت خط سیری دارد؛ درحالت کلی با توجه به سبک نگارش،دو خط سیر برای 

روایت وجود دارد: روایت خطی و روایت غیر خطی.
روایت خطی

اگر در داستان، با ترتیب وقایع و رویدادها طبق زمان تقویمی روبه رو باشیم، سیر روایت 
خطی است؛ یعنی تمام رویدادها پشت سرهم و با تبعیت از تقدم و تأخر زمانی و مکانی 
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خود در داستان روایت شده اند.
روایت غیرخطی

زمانی که رویدادهای داستانی برای وقوع شان نظم زمانی و مکانی را به هم بریزند و از 
زمان تقویمی تبعیت نکنند، آن وقت شاید، رویدادی که در پایان داستان اتفاق می افتد 
به آغاز روایت داستانی تعلق گیرد و وقایِع پیش و پس داستان با نقشه ای که نویسنده 

کشیده است در طول داستان روایت شوند.
خالصۀ مطلب

1   روایت به معنای بازگو کردن داستان است.

2   زمانی با روایت داستانی رو به رو هستیم که واقعه ای در کار باشد. منظور از واقعه 

حالت ناپایداری است که به متن ورود پیدا می کند و داستان را به حرکت می اندازد.
3   روایت در حالت کلی یا نوشتاری است یا شنیداری و یا تصویری.

4   روایت ویژگی هایی دارد که مرتبط با تعریف آن است:

الف( تصنعی است.
ب( تکراری است.

ج( هر روایت سیر مشخصی دارد.
د( هر روایت راوی دارد.

و( در هر روایت با نوعی جابه جایی روبه رو هستیم.
خط سیر روایت یا با توجه به تقدم و تأخر زمانی و مکانی حوادث پیش می رود     5

)روایت خطی( و یا در آن حوادث بدون رعایت و تبعیت از زمان و مکان وقوع شان در 
داستان روایت می شوند )روایت غیرخطی(.

4  شیوه تدریس
هنرآموز باید برای هر مبحث مثال های متنوعی در قالب فیلم و عکس ارائه نماید.

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان این درس باید بتواند توصیف روشنی از جایگاه و اهمیت طرح و متن 
و نیز روایت ارائه نماید و کارکردهای طرح و روایت را تشریح نماید. هنرآموز قادر است 
الگو( و مشخص نمودن چند موضوع اجتماعی  ارائه چند طرح حرفه ای )به عنوان  با 
نمایند. همچنین  ارائه  الگوی حرفه ای  به  نزدیک  تا طرح هایی  بخواهد  هنرجویان  از 
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میزان مشارکت هنرجویان در مباحث کالسی و نیز هوشمندی هنرجویان در افزودن به 
فهرست کارکردهای طرح و متن و یا روایت، هنرآموز را قادر می سازد تا ارزشیابی نسبتاً 

شفافی از هنرجویان به عمل آورد.(

جلسه2: تفكیك و دسته بندی برنامه ها

1 مقدمه
در این جلسه  به تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر متن )روایت نگارشی(، 
برنامه های مبتنی بر اجرا )روایت اجرایی( و اهمیت تحقیق در برنامه های مبتنی بر اجرا 

اشاره خواهیم کرد.

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 
برنامه های  برنامه سازی، )مانند:  انواع 9 گانه  نماید. آماده سازی  ارائه  جذاب و مؤثری 
ترکیبی،  انیمیشن،  مسابقه،  ـ خبری،  گزارشی  میزگرد، سخنرانی،  مستند،  نمایشی، 

موسیقی تصویر( می تواند در فهم و ادراک مطالب درس نقش مؤثری ایفا نماید.
ارائه فهرستی از کتاب های در حوزه روایت همراه با عکس و تصویر و توصیف خالصه ای 
از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در فراگیری بهتر این درس ایجاد می کند. عالوه بر 
آن، هنرآموز می تواند آدرس چندین سایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی در حوزه 

روایت را به هنرجویان ارائه دهد.

3  دانش افزایی
در این جلسه حداقل سه موضوع محوری مطرح گردیده است که عبارت اند از:

تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر متن )روایت نگارشی(
تفکیک و دسته بندی برنامه های مبتنی بر اجرا )روایت اجرایی(

اهمیت تحقیق در برنامه های مبتنی بر اجرا
1   در مبحث اول دسته بندی مختصری از برنامه های مبتنی بر متن نگارشی صورت 

گرفته است، تا هنرجو بتواند به طور اختصاصی نقش متن را در این نوع برنامه ها 
ارزیابی نماید. هنرآموز باید با نمایش برنامه های مختلف تلویزیونی که برپایه تحقیق و 
متن مکتوب ساخته شده اند، ساختار روایی و پیچیدگی های محتوایی آنها را توصیف 
و  دبیرخانه مرکزی خبر صدا  از  بازدید  این مطلب،  به  برای عمق بخشیدن  کند. 
سیما یا مشاهده پشت صحنه یک برنامه مستند یا داستانی بسیار مفید خواهد بود. 
همچنین می توان با دعوت از نویسندگان حرفه ای در کالس درس، امکان گفت وگو و 
تبادل نظر را درخصوص موضوع درس فراهم کرد. در این مبحث به انواع روش های 
نگارش متن مانند: روش انفرادی، گروهی و کارگاهی و صنعتی اشاره  شده است. 



بخش 2: دروس و جلسات

53

هنرآموز برای ملموس شدن این بحث می تواند هنرجویان را در گروه های مختلف 
سازماندهی نماید و آنها را موظف به تقسیم کار برای انجام یک تحقیق یا نگارش یک 

متن تحقیقی نماید.
2   در بحث دوم، برنامه های مبتنی بر اجرا و بدون اتکاء به متن مکتوب مورد ارزیابی 

قرار گرفته است. در این مبحث جایگاه افرادی که می توانند نقش کلیدی در روایت 
اجرایی برعهده بگیرند مشخص شده است. هنرآموز می تواند با نمایش آثاری مانند: 
برنامه ترکیبی خندوانه، ماه عسل و یا برخی مستندهای شهید آوینی و یا سریال 
مستند سیره عملی امام روح اهلل به صورت عملی نشان دهد که روایت های مبتنی بر 

اجرا توسط چه افرادی محقق می شود.
3   در مبحث سوم نیز موضوع تحقیق و جایگاه آن در انواع برنامه ها مورد بحث قرار 

گرفته است. هنرآموز می تواند با نمایش برخی آثار تلویزیونی که سهم تحقیق در آنها 
بسیار برجسته تر است، این موضوع را به بهترین شکل کالبدشکافی نماید. مقایسه 
دو برنامه مستند با یک موضوع مشخص مثل، موضوع اعتیاد )یا هر موضوع دیگری( 

می تواند نقش تحقیق و حتی تأثیر روایت را به خوبی نشان دهد.

4  شیوه تدریس
انواع برنامه های نمایشی، خبری، مستند،  هنرآموز می تواند در مبحث اول با نمایش 
ورزشی و... به جایگاه متن و جایگاه اجرای بدون متن اشاره کند و هنرجویان را نیز در 
کشف این تفاوت ها به چالش بکشد. در مبحث دوم، هنرآموز با نمایش برخی برنامه ها 

موضوع روایت را تشریح کند و قابلیت ها و کارکردهای روایی را ترسیم نماید.

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه

جلسه 3: تفكیك و دسته بندی طرح و متن

1 مقدمه
در این قسمت به تفکیک و دسته بندی طرح، الزامات نگارش طرح، شناسنامه طرح، 
دسته بندی روش های تحقیق، تفکیک و دسته بندی متن نگارشی، تبیین تصویرنامه و 

استوری برد و روایت های مبتنی بر اجرا اشاره خواهد شد. 
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2 مواد و تجهیزات
را  خود  موردنظر  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  وایت برد  از  استفاده  با 
تلویزیونی جهت  نماید. آماده سازی فیلم های مختلف  ارائه  به صورت جذاب و مؤثری 
بررسی شیوه دکوپاژ یا نمایش پشت صحنه برخی فیلم ها و انیمیشن ها که از استوری 
برد های حرفه ای بهره می گیرند. آدرس چند سایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی 

در خصوص موضوع این درس را به هنرجویان ارائه دهد.

3 دانش افزایی
در این جلسه حداقل چهار موضوع محوری مطرح گردیده است که عبارت اند از:

1ـ تفکیک و دسته بندی طرح و الزامات نگارش طرح 
2ـ دسته بندی روش های تحقیق

3ـ تفکیک و دسته بندی متن نگارشی
4ـ تبیین تصویرنامه – استوری برد و روایت های مبتنی بر اجرا  

1   مبحث اول، علیرغم آنکه فرمول مشخصی برای نگارش طرح وجود ندارد اما اغلب 

نویسندگان از دو شکل عمده برای نگارش و ارائه طرح استفاده می کنند که عبارتند 
از »طرح نمایشی« و »طرح غیرنمایشی« همچنین در اکثر شوراهای طرح و برنامه 
تلویزیونی، فرم های خاصی به عنوان »شناسنامه طرح« وجود دارد که نویسندگان 
برای ارائه طرح خود باید از آن استفاده کنند. اطالعات مندرج در این فرم ها به نحوی 
است که حتی هنرجویان نیز با اندکی تمرین و افزایش اطالعات، می توانند از نظر 
شکلی، طرح های موردنظر خود را به درستی در این فرم ها منعکس نمایند. هنرآموز 
می تواند با تشریح این شناسنامه ها و ارائه چند نمونه طرح حرفه ای، هنرجویان را با 

مهم ترین الزامات نگارش طرح آشنا سازد.
2   مبحث دوم، تبیین انواع روش تحقیق؛ اگرچه در روند نگارش یا تولید برنامه های 

تلویزیونی، برخی روش های متداول تحقیق و پژوهش کارایی ندارد، اما هنرآموز باید 
با اصول تحقیق کامالً آشنا باشد و بتواند هنرجویان را در این زمینه راهنمایی نماید. 
متن  نگارش  برای  نویسندگان  اغلب  نگارشی،  متون  دسته بندی  سوم،  مبحث     3

نگارش  مثال:  برای  می کنند.  استفاده  معینی  الگوهای  از  تلویزیونی  برنامه های 
اوت الین Outline، چیست؟! و چه تفاوتی با نگارش تریتمنت Treatment دارد؟! 
خالصه نویسی سکانس با نگارش صحنه ها چه تفاوت هایی دارد؟! و..... هنرآموز با 
استفاده از متن های حرفه ای و نمونه های چاپ شده، می تواند اطالعات بسیار مفیدی 

را به هنرجویان ارائه دهد.
 )storyboard( برد  استوری  تلویزیونی و  آماده سازی تصویرنامه  مبحث چهارم،     4

فرایند طراحی استوری برد، نوعی نگارش متن اجرایی محسوب می شود و می تواند 
متن فیلمنامه را به مدل اجرایی تبدیل کند و یا حتی بدون متن مکتوب یا فیلمنامه 
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می تواند روایت اجرایی را تجسم ببخشد. به همین دلیل آشنایی با این بحث بسیار 
حائز اهمیت است. هنرآموز حتی می تواند با بررسی نما به نمای برخی آثار تلویزیونی 
شیوه طراحی استوری برد یا نحوه تقطیع و دکوپاژ را برای هنرجویان تشریح نماید و 

جایگاه و اهمیت طراحی استوری برد را تشریح سازد.

4 دانش افزایی:
»هنر آموز می تواند برای تشریح مبحث نخست از متن زیر استفاده کند«

آشنایی با چارچوب یک طرح نمایشی و یا غیرنمایشی، بهتر است برخی از مندرجات 
شناسنامه طرح را با تفصیل بیشتری بیان کنیم. در این بخش شناسنامه طرح غیرنمایشی 

را با دقت بیشتر کالبد شکافی می گردد.

از عناصر  از سوابق نویسنده طرح و برخی  در صفحه اول شناسنامه طرح، اطالعاتی 
کلیدی مانند: تهیه کننده و کارگردان اخذ می شود تا در همان گام نخست، کارشناسان 
شورای طرح و برنامه را با چکیده ای از سوابق حرفه ای و نمونه برنامه های قبلی آنها 
آشنا سازد. )در شناسنامه طرح نمایشی، اطالعات نویسنده و یا سرپرست نویسندگان 
در اولویت قرار می گیرد.( آگاهی از این سوابق به کارشناسان کمک می کند تا در هنگام 
بررسی طرح، روش اجرایی و سبک روایی نویسنده یا کارگردان را مدنظر قرار دهند و به 

ارزیابی دقیق تری از توانایی ها نائل شوند.
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در صفحه دوم شناسنامه طرح، اطالعات کّمی و کیفی طرح از جمله: مشخصات کلی 
طرح و ساختار و طبقه کیفی برنامه و محورهای موضوعی اصلی و فرعی درج می شود. 
منظور از »ساختار« تعیین یکی از ساختارهای 9 گانه است که در پودمان اول به آن 
اشاره شد. طبقه برنامه نیز ناظر بر سقف بودجه و کیفیت مورد انتظار از برنامه است. 

این طبقه بندی نیز در پودمان اول تشریح گردیده است و صرفاً جهت یادآوری به رئوس 
آنها اشاره می کنیم:

1   برنامه های گروه »الف ویژه یا الف ستاره دار« )مختص برنامه های با کیفیت ممتاز 

و شرایط سخت تولید(
2   برنامه های گروه »الف« )مختص برنامه های با کیفیت خوب و شرایط متعارف تولید(

3   برنامه های گروه »ب« )مختص برنامه های با امکانات و بودجه متوسط( 

4   برنامه های گروه »ج« ) مختص برنامه های با امکانات کمتر و بودجه زیر متوسط(

5   برنامه های گروه »د« ) مختص برنامه های با حداقل امکانات تولید و بودجه بسیار ارزان(

سایر اطالعات درخواستی در صفحه دوم، به تبیین موضوع اصلی و فرعی و رویکرد 
با  و  مختصر  و  موجز  بسیار  به صورت  باید  نویسنده  و  دارد  اختصاص  برنامه  عمومی 
مناسب ترین کلمات یا کلید واژه ها، این مطالب را درج نماید تا کارشناسان شورا در یک 
نگاه، محورهای موضوعی و محتوایی را تشخیص دهند و مزایا و محسنات این طرح را 

در مقایسه با طرح های مشابه، معلوم سازند.  
در صفحه سوم، نکات بسیار مهمی درج شده است که اگر نویسنده طرح، در توصیف آنها 
دقت بیشتری مبذول نماید، عماًل زمینه تصویب طرح خود را سرعت می بخشد. درواقع 
در این صفحه از شناسنامه طرح نویسنده قادر است به مهم ترین دالیل خود برای ارائه 
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طرح اشاره نماید )موضوعی که شاید در خالصه طرح ضمیمه شده به این شناسنامه 
وجود نداشته باشد.( همچنین نویسنده موظف است، به برجسته ترین نوآوری محتوایی 
در طرح و یا حتی خالقیت هایی که در مرحله اجرا، مدنظر قرار دارد اشاره کند. سایر 
اطالعات مندرج در این صفحه نیز شیوه های اجرایی و عملیاتی را معین می سازد که 

البته در شناسنامه طرح نمایشی با اندکی تفاوت ارائه می شود.

در اغلب مواقع، نویسنده یا تهیه کننده خالصه دست نویس یا تایپ شده از طرح اولیه 
را هم به شناسنامه طرح ضمیمه می کند و کارشناسان شورا عالوه بر مطالعه شناسنامه 
طرح، وظیفه اکید دارند تا طرح ضمیمه شده را نیز مطالعه کنند و به مقایسه ادعای 
نویسنده در خالصه طرح و شناسنامه طرح نمایند. چه بسا نویسنده در خالصه طرح 
به تشریح نکاتی پرداخته باشد که بخشی از آنها قابل درج در فضای محدود شناسنامه 

طرح نیست و..
صفحه چهارم شناسنامه طرح نیز مربوط به شورای طرح و برنامه و نظر نهایی کارشناسان 
است که نتیجه ارزیابی خود را به صورت رسمی در سه حالت )مردود، اصالح و مصوب( 

ابالغ می کند. 
هنرآموز می تواند برای تشریح بیشتر مبحث دوم یعنی روش های تحقیق از 

متن زیر بهره برداری نماید:
دسته بندی روش های تحقیق

ماهیت  و  دو مالک هدف  به  توجه  با  معموالً  را  رفتاری  علوم  در  پژوهش  روش های 
تقسیم بندی می کنند.
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به  پژوهش ها  هدف  براساس  هدف:  اساس  بر  تحقیق  روش های  دسته بندی 
پژوهش ها  معتقدند  نیز  برخی  می شوند.  تقسیم  کاربردی  و  بنیادی  پژوهش های 
و  کاربردی  تحقیق  بنیادی،  تحقیق  می شوند:  تقسیم  دسته  سه  به  هدف  براساس 
تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیحات زیر می توان گفت تحقیق و توسعه خود یک 

نوع تحقیق کاربردی است.
   تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده ها و روابط بین 
متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ها و نظریه ها می پردازد و به توسعه 
مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین 
روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص 
است. برای مثال »بررسی رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی« یک نمونه تحقیق 
بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی 
می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش های استدالل عقالنی و 
قیاسی استفاده می کند و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود. تحقیق بنیادی 
تجربی از روش های استدالل استقرائی استفاده می کند و بر پایه روش های میدانی 

انجام می شود.
    تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور 
بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و 
الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه 
دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی 

اما در یک زمینه خاص است. 
برای مثال »بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی« یک نوع تحقیق کاربردی 

است.
پژوهش ها  داده ها:  گردآوری  نحوه  اساس  بر  تحقیق  روش های  دسته بندی 
و  توصیفی  تحقیق  می شوند:  تقسیم  دسته  دو  به  داده ها  گردآوری  نحوه  براساس 

تحقیق آزمایشی
1   تحقیق توصیفی یا غیرآزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس 

بررسی موردی اقدام پژوهی،  رویدادی، 
2   تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه 

آزمایشی
1  تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی عبارت اند از:

1ـ1ـ تحقیق پیمایشی )Survey Research(: در این نوع تحقیق هدف بررسی 
توزیع ویژگی های یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع هستند. 
در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شود. در اینجا پژوهشگر با انتخاب 
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پژوهش  می پردازد.  پژوهش  متغیرهای  به بررسی  است  جامعه  معرف  که  نمونه ای 
پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:

یا چند  1ـ1ـ1ـ روش مقطعی )Cross Sectional(: گردآوری داده ها درباره یک 
صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال: بررسی میزان عالقه دانشجویان سال اول 

دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص.
1ـ1ـ2ـ روش طولی )Longitudinal(: در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول 
زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال: »سیر 
تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیالت تکمیلی« یا »بررسی تحول 
مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدایی« )تحقیقات تحولی که به بررسی 

روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند(.
1ـ1ـ3ـ روش دلفی )Delphi Technique(: جهت بررسی دیدگاه های یک جمع 
صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند: »بررسی 

دیدگاه اساتید دانشگاه درباره یک طرح جدید آموزشی«.
1ـ2ـ تحقیق همبستگی )Correlational Research(: در این نوع تحقیقات 
رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی 
متغیر  به  باشد  مستقل  متغیرهای  براساس  وابسته  متغیرهای  پیش بینی  هدف  اگر 
وابسته متغیر مالک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز 
تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که متغیرهای مستقل دستکاری 

نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
1ـ1ـ1ـ همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است، به عبارت 
دو  همبستگی  تحقیقات  بیشتر  در  است.  متغیر  دو  تغییرات  هماهنگی  میزان  دیگر 
متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی 
پیرسون استفاده می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد

1ـ1ـ2ـ تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر 
مالک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر مالک از 
یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر 
مالک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه )Multiple( استفاده 
می شود. اگر همزمان چند متغیر مالک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از 

رگرسیون چند متغیری )Multivariate( استفاده می شود.
از  مجموعه ای  بررسی  هدف  بررسی ها  برخی  در  کوواریانس:  تحلیل  1ـ1ـ3ـ 
همبستگی های دو متغیر، متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس 
است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل 

معادالت ساختاری از این دسته هستند.
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1ـ3ـ تحقیق پس رویدادی )Post FactoـEx(:به تحقیق پس رویدادی تحقیق 
علیـ  مقایسه ای نیز گویند. تحقیق پس رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر 
علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و وابسته در 
گذشته رخ داده اند؛ لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

2 تحقیق آزمایشی
تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه 
آزمایشی در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش 
بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف 
در حیطه پژوهش های کاربردی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش 
از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده 
است، می توان بیان  کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، 

یک پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است.
تحقیق و پژوهشی برای آگاهی و شناخت مجهوالت و پی بردن به مسائل ناشناخته 
صورت می گیرد، در انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطری داشته و همین 
امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روش های مختلف بوده است، 
انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکالت، راه های مختلف را تجربه می کند و 
مناسب ترین راه و روش را انتخاب می نماید. بنابراین روش تحقیق عبارت از به کارگیری 
راه و روش خاص، که اطالعات مناسب تر و بیشتر را در مورد موضوع مطالعه فراهم نموده 

و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید.
در علوم مختلف از روش های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می شود، 
تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند درعلوم انسانی نیز روش های تحقیق 
به صورت های گوناگون تقسیم بندی شده اند که رایج ترین آنها به قرار زیر است )الزم به 
توضیح است که تعیین کننده نوع روش تحقیق مربوط به ماهیت سؤال مورد بررسی و 

نوع اطالعاتی است که برای شناخت موضوع، جمع آوری می شود(.
                                                  Historical Method  روش تاریخی

   DescriptiveMethod روش توصیفی
   Experimental Method روش تجربی

در زیر به توضیح مختصر هر یک از این روش ها می پردازیم:
   تحقیق تاریخی: تحقیق تاریخی فعالیتی است، برای شناخت واقعیت های گذشته 
و یکی از دشوارترین انواع پژوهش است این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد 
تعبیر و تفسیر و ارزیابی قرار می دهد. در این روش، وقایع گذشته دقیق و درست 
شناسایی شوند تا وضع موجود بهتر درک گردد در روش های دیگر مانند توصیفی 
یا تجربی محقق می تواند نمونه مورد مطالعه را با میل خود انتخاب نماید، اما در 
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تحقیق تاریخی مجبور است فقط اطالعات و اسنادی را که از گذشته باقی مانده اند؛ 
مورد بررسی قرار دهد. بررسی وضع تعلیم و تربیت ایران در دوران قاجار نمونه ای از 
تحقیق تاریخی است بررسی روند آموزش عالی ایران از تشکیل دانشگاه جندی شاپور 

تا تأسیس دارالفنون مثال دیگری از این نوع تحقیق است.
   تحقیق توصیفی: مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال 
به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود  این نوع تحقیق  به بررسی می پردازد. 
می پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار 

می دهد و دارای انواع گوناگونی بدین قرار است:
الف(  تحقیق برآوردی: موقعیت یک پدیده را در یک زمان توصیف می کند این روش 
قرار  مطالعه  مورد  را  متغیرها  روابط  نمی کند  پیشنهاد  را  فرضیه ای  هیچ گونه 
موقعیت موجود  بلکه صرفاً  نمی کند  توصیه ای  بعدی  اقدامات  برای  و  نمی دهد 
را توصیف می کند. مثال: توصیف پیشرفت دانشجویان در جهت اهداف آموزشی 
دروس در یک زمان معین یا سرشماری عمومی برای مشخص نمودن وضعیت 

کشور. جمعیت 
ب(  تحقیق ارزشیابی: این روش به ارزش گذاری درباره فوائد اجتماعی، مطلوب بودن یا 
مؤثر بودن یک فرایند، محصول، یا برنامه می پردازد و به کاربرد یافته های خود توجه 
دارد. این نوع تحقیق اغلب با توصیه هایی در جهت اقدامات سازنده همراه است و 
درپی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش به سایر موقعیت ها نیست. مثال: بررسی 
میزان ثمربخشی برنامه های آموزشی دانشگاه ها، اجرای برنامه رشته های علوم پایه تا 
چه اندازه صالحیت هایی را که کمیته برنامه ریزی دانشگاه ها تدوین نموده اند، عملی 

می سازد، یا آیا وسایل و امکانات یک کتابخانه معین مناسب است؟
ارزشیابی  انواع تحقیق  از  را یکی   )followـ up study( می توان مطالعات پی گیری
دانست این نوع تحقیق افراد را پس از گذراندن یک دوره آموزشی یا یک دوره درمانی 
و یا دوره تحصیلی مورد مطالعه قرار می دهد. هدف این نوع مطالعه که مشخص نمودن 
تأثیر مؤسسه یا دوره خاص بر افراد است. این نوع مطالعه می تواند اطالعات مفیدی را 
در مورد دوره های آموزشی یا کار مؤسسات در اختیار قرار دهند تا بتوان تغییرات الزم 
را در برنامه ها به عمل آورد مثال: مطالعه موفقیت در شغل و یا موفقیت در یافتن شغل 
اعضای هیأت  آموزش ضمن خدمت  پیامدهای  ارزیابی  یا  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن 

علمی دانشگاه ها. 
ج(  مطالعه مورد: عبارت از مطالعه عمیق و گسترده یک مورد، در مدت زمان است. در 
این روش یک فرد یک خانواده، یک گروه و یا یک دانشگاه مورد مطالعه دقیق و همه 
جانبه قرار می گیرد. هدف مطالعه شناخت کلیه متغیرهای مربوط به آن مورد است 
بهترین مثال در این مورد مطالعه پزشکی یا روانکاوی روی یک فرد است. این روش 

می تواند به عنوان زمینه ای برای مطالعات وسیع بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
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د(  مطالعه پیمایشی: این روش شامل جمع آوری اطالعات به طور مستقیم از گروهی از 
افراد است نمونه مطالعات پیمایشی معموالًً بزرگ است )از ١00 تا 250 میلیون نفر( 
به وسیله این روش اطالعات مختلفی را می توان بدست آورد که کالً شامل ٣ نوع است:
اطالعات در مورد واقعیت ها، عقاید و رفتارها، واقعیت عبارت است یک پدیده یا ویژگی 
و  درآمد  نژاد جنس،  نظیر سن،  متغیرهایی  شامل  و  نمود  مشاهده  را  آن  بتوان  که 
سال های تحصیل است. به طور کلی واقعیت ها شامل هر چیزی هستند که بتوان آن را 
مورد رسیدگی قرار داد. عقیده عبارت از بیان یک پاسخ احساس و یا یک رفتار عمدی 
است. عقاید را می توان به طور عینی اندازه گرفت، اما نمی توانند مورد رسیدگی قرار 

گیرند. رفتار شامل عمل است که توسط فرد صورت می گیرد.
تحقیق پیمایشی متغیرهای محدودی را در مورد تعداد زیادی از افراد مورد مطالعه 
قرار می دهد. مؤسسه کالوپ از این روش برای بررسی عقاید مردم در سیاست وتجارت 
استفاده می کند. پژوهشگران در اقتصاد، مردم شناسی، روان شناسی، بهداشت و تعلیم 
با  از این روش استفاده می کنند. تحقیق پیمایشی، برعکس تحقیق تاریخی  وتربیت 

پدیده هایی که در زمان حال اتفاق می افتد سروکار دارد.
هـ (  تحقیق تکاملی )توسعه ای(: شامل داشتن اطالعات دقیق در زمینه های توسعه 
برنامه ها و رشد و تکامل افراد است. این نوع مطالعه به بررسی میزان تغییرات و 
الگوهای برنامه ها و یا رشد افراد در طول مدت زمان می پردازد و ممکن است به 

دو روش طولی )تداومی( و عرضی)مقطعی( صورت گیرد.
و(  مطالعات همبستگی: یکی از روش های بسیار متداول در تحقیقات توصیفی است، 
که به بررسی روابط دو متغیر می پردازد. در مطالعاتی که به منظور تدوین فرضیه و 
یا آزمون آن تدوین شده اند، می توان از روش همبستگی استفاده نمود. برای محاسبه 
همبستگی بین دو متغیر از ضریب همبستگی استفاده می شود چون ممکن است 
متغیرهای تحقیق از نوع مقیاس های مختلف اندازه گیری )اسمی، رتبه ای، فاصله ، 
نسبی( باشد. بنابراین برای محاسبه میزان ارتباط بین دو متغیر از ضرایب مختلف 

همبستگی استفاده می گردد. ضریب همبستگی بین ١+ تا ١ـ در تغییر است.
ز(  تحقیقات پس از وقوع: این نوع تحقیقات به بررسی روابط علت و معلولی به وسیله 
بررسی پی آمدهای موجود می پردازد. اگر سؤال تحقیق هنگامی مطرح گردد که مقدار 

طبیعی  به طور  و  قباًل  مستقل  متغیر 
بعد  را  تحقیقی  باشد، چنین  مشخص 
از وقوع می نامند. محقق کار خود را با 
مشاهده و بررسی متغیر یا متغیرهای 
به  بتواند  تا  می کند  شروع  وابسته 
از  برسد.  مستقل  متغیرهای  یا  متغیر 
معلول شروع می کند تا بتواند علت را 
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جستجو کند. بررسی علل خودکشی، علل حوادث رانندگی، یا علل طالق مثال هایی 
از تحقیقات پس از وقوع هستند. الزم به تذکر است که برخی از دانشمندان این 
تحقیق را از نوع توصیفی جدا نموده و آن را در طبقه بندی مجزایی به همین اسم 

می دهند. قرار 
کارآمدترین  و  دقیق ترین  از  یکی  آزمایشی  یا  تجربی  تحقیق  تجربی:      تحقیق 
روش های تحقیق است که برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد هدف 
این تحقیق بررسی تأثیر محرک ها، روش ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک 

گروه آزمودنی می باشد. 
در این تحقیق، پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را 
به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص )متغیر مستقل( قرار می دهد و نتایج را )متغیر 
وابسته( با گروه و یا گروه های گواه که تحت چنان شرایطی هستند، مقایسه می کند. 
بررسی اثرات دو روش مختلف تدریس )متغیر مستقل( در پیشرفت تحصیلی )متغیر 
وابسته( دانشجویان دانشگاه با استفاده از گروه های تجربی و گواه، با بررسی اثرات یک 

برنامه آموزشی استعمال موادمخدر نمونه هایی از تحقیقات تجربی هستند.
نتوان  یا  و  نباشد  ممکن  تصادفی  به صورت  تجربه  تحت  افراد  انتخاب  که  هنگامی 
متغیرهای مستقل را کاماًل دست کاری و یا در آنها مداخله نمود از روش تحقیق نیمه ـ 
تجربیExperimentalـQuasi  یا شبیه تجربی استفاده می شود. اغلب تحقیقاتی که 
در مورد انسان و به شیوه تجربی انجام می گیرد، معموالًً از نوع شبیه تجربی هستند.

هنرآموز برای تشریح مبحث چهارم یعنی استوری برد می تواند از مطالب زیر 
بهره برداری کند.

استوری بورد چیست؟
استوری بورد، تصویری از تمام عناصری است که می خواهید در ویدیوی خود داشته 
است، و صحنه های  فیلم کمدی  از یک قطعه  به نظر می رسد تصویری  اغلب  باشید. 

کلیدی فیلم یا تبلیغات، یا حتی فیلم را تصویر به تصویر، نشان می دهد.
استوری بورد شامل رویدادها، مجموعه ها و شخصیت هایی می شود که در ویدیو شما 
حضور دارند. استوری بورد می گوید که چه کسی یا چه چیزی در قاب دوربین شما 
خواهد بود و هدف اصلی نقشه و جریان تولید فیلم را مشخص می کنید. بنابراین همان 

فرایند آماده سازی سیر داستانی فیلم ویدیویی است.
استوری بورد به چه دردی می خورد؟

استوری بورد، روشی سریع و آسان برای نمایش و به اشتراک گذاری تصورات و ایده هاست. 
یک روش بصری برای ارائه یک داستان است که قبل از ساخت یک ویدیوی واقعی انجام 

می گیرد.
استوری بورد فضایی مناسب برای پرورش ایده و توسعه کار است. تولیدکنندگان، مدیران 
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و سایر اعضای تیم می توانند به راحتی صحنه های داستان را ببینند و آن را مورد بحث 
و بررسی قرار دهند. اگر اختالف نظر وجود داشته باشد، قبل از ساخت ویدیو، به آسانی 
به  و  می شود  انرژی  و  وقت  در  صرفه جویی  موجب  امر  این  می کنند.  برطرف  را  آن 
صرفه جویی در بودجه کمک می کند. بنابراین روشی عالی برای پرورش ایده های جدید 

و جذاب است.
یکی از طرفداران پر و پاقرص یا حتی متعصب استوری بورد، آلفرد هیچکاک بود. او قبل 
از اینکه تولید فیلم را آغاز کند، در هر بخش از فیلم کار می کرد. پرداختن به استوری بُرد 
و سناریو برایش جزئی از فرایند فیلمسازی بود نه تولید فیلم. سپس فیلم برداری را آغاز 
می کرد و این جریان بهانه ای می شد برای جان بخشیدن به استوری بُردی که تهیه کرده 

بود.
چه چیزی باعث می شود که یک استوری بورد خوب ساخته شود؟

قبل از اینکه شروع به ایجاد استوری بُرد کنید، تکنیک هایی وجود دارد که می توانید از 
آنها استفاده کنید.

سعی کنید تصاویر ساده ای در نظر بگیرید. با استفاده از تصاویر ساده، می توانید 
مشتریان و همکاران را به آسانی به خود جذب کنید. یک استوری بورد ساده، فرصتی 
فرایند  همچنین  و  کند  تغییر  کمتری  تالش  با  چیزها  خیلی  که  می کند  فراهم  را 

فیلمسازی را آسان و انعطاف پذیر می کند.
ایجاد می کنید،  استوری بورد  هنگامی که یک  بر ایده های بزرگ متمرکز شوید. 
ممکن است به راحتی غرق جزییات شوید. توجه داشته باشید که تمرکز خود را از 
دست ندهید. اطمینان حاصل کنید که قبل از هر چیز جزئی، روی ایده اصلی متمرکز 

شده اید. پس از آنکه به ایده اصلی پرداختید، می توانید به جزئیات برسید.
تصویرساز باشید نه متن پرور به نظر شما وقتی تصاویر زیادی برای تماشا موجود 
باشد کسی تمایل به خواندن متن خواهد داشت؟ بنابراین به جای استفاده از متن، 
می توانید از تصاویری برای داستان نویسی خود استفاده کنید. به طور خاص، استعاره ها 
و مقایسه ها راهی عالی برای بیان داستان هستند. استعاره ها کمک می کنند تا جهان 
را درک کنیم. آنها راهی مناسب برای برقراری یک پیام بصری هستند، زیرا تصاویر را 

در ذهن ناظران، درست مانند یک ویدیو ترسیم می کنند.
چگونه قدم به قدم سناریویی کارآمد ایجاد کنیم؟

    مرحله 1: سناریو خود را بسازید.
در مورد صحنه های کلیدی در داستان خود فکر کنید. اولین چیزی که باید 
در  کلیدی  صحنه های  شناسایی  دهید،  انجام  داستان  ساخت  و  شروع  هنگام  به 
داستان است. مهم ترین تصاویر چیست؟ چه زمانی دچار پیچیدگی یا تغییرات مهمی 
می شوید؟ آیا در لوکیشن خود تغییری خواهید داشت؟ یک راه مناسب این است که 
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لیستی از تمام لحظات کلیدی داستان خود بسازید. داشتن این لیست باعث می شود 
به راحتی تصمیم بگیرید چگونه می خواهید چیزی را کم یا اضافه کنید.

سیر داستانی خود را بسازید. پس از اینکه صحنه های کلیدی را شناسایی کردید، باید 
اتفاقات را به درستی پشت سرهم چیدمان کنید. این امر باعث می شود که داستان خود 
را دنبال کنید و مانع از سردرگمی تیم شوید. عالوه بر ترتیب زمانی، باید پارامترهایی 

مانند موقعیت مکانی و زمانی که در داستان اتفاق می افتد را اضافه کنید.
از  بسیاری  نیستند.  خطی  کاماًل  خلقت«  »داستان   Pulp Fiction مانند  فیلم هایی 
فیلم ها از عناصری مانند سفر به زمان، تغییر دیدگاه ها، آشنا پنداری و یا اتفاقات در 
آینده استفاده می کنند. حتی در این مورد، می توانید با یک جدول زمانی داستانی کار 

کنید.
جزییات  مورد  در  است  ممکن  گاهی  بگیرید.  تصمیم  جزییات  سطح  مورد  در 
اضطراب داشته باشیم که باید به آنها اهمیت دهیم. اگر به حد کافی در مورد جزییات 
سعی  بگذارید.  زمان  صحنه  هر  تماشای  برای  ساعت ها  می توانید  نباشید،  متعصب 
کنید دیدگاه عملی در داستان نویسی خود را داشته باشید. قطعا نمی خواهید گروه 
شما هنگام ساخت ویدیو سردرگم شوند و نتوانند درک درستی از صحنه های متفاوت 
داشته باشند. بنابراین بهتر است در اولین نسخه آن را ساده نگه دارید. بعداً می توانید 
جزئیات بیشتری را اضافه کنید. در حالت ایده آل، داستان شما حاوی تمام اطالعات 

الزم است، اما هنوز هم درک آن آسان است.
درصورتی که یک فیلم کامل تولید می کنید و تمایل دارید توضیحات بیشتری را در 
آن بگنجانید، می توانید آن را به صحنه های جداگانه ای تقسیم کنید. برای هر صحنه، 
داستانی جداگانه ایجاد کنید. این امر به شما اجازه می دهد، جزئیات مهمی را وارد کنید 

که بتوانید آن را واضح و روشن حفظ کرده و سازماندهی کنید.
یک توصیف مجزا بنویسید. قدم آخر این است که عملی که درحال اتفاق افتادن 
است را در هر بخش از نمایش توصیف کنید. بهترین کار این است که بر مهم ترین 
عناصر هر تصویر، جداگانه تمرکز کنید. چه نوع لوکیشنی دارید؟ چه اقداماتی انجام 

می شود؟ چه احساساتی را شخصیت های شما باید بیان کنند؟
    مرحله 2: روی طراحی استوری برد زمان صرف کنید

خودکار و کاغذ یا سناریو دیجیتالی. اکنون وقت آن رسیده است تا سناریو خود 
را طراحی کنید. دو گزینه برای طراحی تصاویر دارید:

1   می توانید به صورت دیجیتالی یا آنالوگ کار کنید. اگر ترجیح می دهید دیجیتالی 

بسیار  الگوهای  استفاده کنید. می توانید  آماده  الگوی  از یک  کار کنید، می توانید 
زیادی برای powerpoint و InDesign و یا حتی Word را پیدا کنید.

الگوی مناسب خود را دانلود کنید و طراحی را شروع کنید. یک صفحه طراحی دیجیتال 
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قطعاً اثرات مثبتی به همراه دارد. همچنین می توانید از بعضی از ابزارهای آنالین مانند 
Storyboardthat.com استفاده کنید.

2   می توانید برای ساخت سناریو از قلم و کاغذ استفاده کنید، پیشنهاد می شود، الگوی 

مناسبی را دانلود و چاپ کنید. به این ترتیب، می توانید زمانی را که می خواهید برای 
ایجاد الگوی خود صرف کنید، ذخیره کنید.

ابعاد تصویر را مشخص کنید. فیلم ها  باید نسبت  از شروع به کار روی سناریو،  قبل 
است.  4:٣ تلویزیون  است.   ١6:9 فرمت  دارای  معموالً 

ساخت یا خرید یک فیلمنامه؟
درصورتی که احساس می کنید قادر به ایجاد تصاویر و سناریوی خود نیستید، می توانید 
توصیه  ندارید،  طراحی  در  استعدادی  هیچ  اگر  کنید.  استخدام  را  سناریونویس  یک 

می شود حتماً اولین نسخه استوری بُرد خود را ترسیم و طراحی کنید.
بورد خود  استوری  از  زیادی  بازخوردهای  دارد:  وجود  کار  این  برای  دلیل ساده  یک 
خواهید گرفت. تصور کنید که یک طراح دارید و او هر بار مجبور است داستان شما 
را دوباره پردازش و طراحی کند. زمان زیادی را صرف برقراری ارتباط با طراح خود 
می کنید و هر بار لیستی از تغییرات به او می دهید. عالوه بر این، شما برای هر درخواست 
تغییر باید مبلغی پرداخت کنید. اگر اولین نسخه های استوری بُرد را خودتان طراحی 

کنید، می توانید به میزان بسیار زیاد در زمان و هزینه صرفه جویی کنید.
نسبت  خوشایندی  احساس  اگر  کنید.  خود  بورد  استوری  ساخت  به  شروع   
به طراحی ندارید و همچنین هزینه ای برای تصویرسازی نمی توانید پرداخت کنید، 
یک سری ترفندهای ساده وجود دارد که هرکسی می تواند برای ایجاد تصاویر بهتر 
استفاده کند و یک استوری بُرد حرفه ای که شباهت زیادی به صحنه های فیلم دارد، 
ایجاد کند. شرکت Dreamworks نکات و ترفندهایی برای راهنمایی بیشتر در وب 
سایت nofilmschool.com منتشر کرده که کمک می کند تا داستان های بهتری 

را بسازید.
 برای به دست آوردن چشم انداز مناسب شبکه ای کار کنید. یکی از راه های 
طراحی  بُرد،  استوری  رسم های  و  انداز،  بر چشم  بیشتر  کنترل  داشتن  برای  آسان 
شبکه ای است. با استفاده از یک شبکه، فرایند طراحی شما ساده تر می شود و به شما 

کمک می کند تا به راحتی از منظره های دقیق تری استفاده کنید.
هنگام طراحی شبکه ای، از کف زمین صاف اجتناب کنید. کار با یک چشم انداز سه 
جانبه به نظر طبیعی تر می آید. علت این است که تحرک باالتری در طراحی تصاویر 
عمیق تر وجود دارد. البته این نتیجه در پایان طراحی با نمایش عکس های بهتر، مشخص 

خواهد شد.
مبحث  این  کنید.  اضافه  چشم انداز  از  سطوحی  و  کنید  رنگ  را  منظره ها   
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مربوط به یکی از درس های اساسی در عکاسی و فیلم برداری است. اما در مورد طراحی 
به راحتی این ترفند فراموش می شود و آن در رابطه با عمقی است که در پیش زمینه و 
پس زمینه به دست خواهد آمد. این اتفاق تار و پودی به لوکیشن و پویایی به طراحی 

شما خواهد داد.
بنابراین، به جای اینکه شخصیت های خود را در یک خط افقی تکمیل کنید، می توانید 

آنها را در سطوح مختلف قرار دهید تا چشم انداز بیشتری اضافه کنید.
ترفند عالی و ظریف دیگر برای دریافت چشم انداز بیشتر، رنگ کردن اشیاء است. این 

تماشاچی  که  کرد  امر کمک خواهد 
دهد  تشخیص  زمینه  پس  از  را  آنها 
برای  سینمایی  نگاهی  به سرعت  تا 

آورد. به دست  خود  طرح های 
اضافه کردن چشم انداز باعث افزایش 
سطح کیفی طرح ها، ویدیوها، فیلم ها 
هرچه  شد.  خواهد  تبلیغات تان  یا 
چشم انداز شما در تصویرسازی بیشتر 
باشد، به طور حتم فرایند فیلمسازی 

بهتری نیز خواهد داشت.
   مرحله 3：اطالعات و جزییات اضافی

بعد از قسمت تصویرسازی، وقت آن است که اطالعات مهمی را به استوری بُرد خود 
اضافه کنید.

 توصیف منظره فیلم برداری. یک روش عالی برای شروع این است که توصیفاتی 
از چیزهایی که قرار است در قاب فیلم برداری رخ دهد، اضافه کنید. باید بدانید که 
ساخت هر تصویر چه مدت زمانی را خواهد گرفت. اگر دیالوگی در این صحنه وجود 
دارد شامل اطالعاتی از صحنه نیز هست یا خیر. همیشه به خاطر داشته باشید که 

این توصیفات را مختصر و مفید باشید.
داستان  خالصة  نگه داری  برای  کنید.  استفاده  گر  شمارش  سیستم  یک  از   
خود، مهم است که هریک از صحنه ها را بشمارید. هنگامی که عکس هایی دارید که 
فریم های مختلفی را می گیرند، می توانید با عدد ثانویه مانند a2 یا b2  و c2  کار 
با  بماند.  باقی  برایتان شفاف  به شما کمک می کند که همه چیز  این جریان  کنید. 

استفاده از فلش حرکت دوربین را تعیین کنید.
 حرکت دوربین را اضافه کنید. اگر می خواهید حرکت دوربین در ویدیوی نهایی را 
مشخص کنید، می توانید در تصاویر خود از فِلش استفاده کنید. فِلش به سادگی اشاره 

به جهتی می کند که شما می خواهید دوربین در آن جهت حرکت کند.
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برای نشان دادن حرکت دوربین، خطوط حرکتی است. خطوط  یک روش ظریف تر 
بر سرعت حرکت به سمت یک هدف تمرکز می کند. حرکتی 

راه دیگر برای نمایش حرکت دوربین، کار با فریم های متعدد است که یک شیء را از 
زاویه های متفاوت نشان می دهد.

شخصیت ها را به صورت منطقی گروه بندی کنید. در صورتی که با چند شخصیت 
به مرحله  زمانی که  را گروه بندی کنید.  آنها  به طور منطقی  باید  برخورد می کنید، 
از  مانع  بود. داشتن یک نظم خاص،  بسیار مفید خواهد  اینکار  ویرایش می رسید،  
اشتباه تیم شما می شود. استراتژی دیگر این است که بطور مثال شخصیت هایتان را 

از A تا D نامگذاری کنید.
   مرحله 4: بازنگری و تنظیم دقیق

گام آخر در ایجاد یک استوری بُرد، قسمت بازبینی و تجدید نظراست. قطعاً زمانی که 
اولین پیش نویس داستان خود را آماده می کنید، احساس بسیار خوبی خواهید داشت، 

اما حاال بهترین زمان برای دریافت بازخوردهای با کیفیت است.
بُرد شما مدتی دست  استوری  بگذارید  اگر  کنید،  نظرسنجی  از کسی  اینکه  از  قبل 
نخورده و در حال سکون بماند، مؤثرتر خواهد بود. شخصاً تجربیات خوبی در این رابطه 
داشتم، برای مدتی کوتاه فراموشش کردم و بعد با ذهن بازتر به سراغ آن برگشتم. گاهی 
اوقات، حتی یک شب فاصله می تواند برای این کار کافی باشد و نتیجه ای شگفت با 

خود رقم بزند.
هنگامی که بررسی های شخصی خود را انجام دادید، باید نظرات دیگران را هم دریافت 

کنید.
نتیجه گیری

هنگامی که آماده اید تا استوری بُرد خود را به مرحله تولید ویدیو ببرید، استوری بورد 
شما کمک بزرگی برایتان خواهد بود. حتی اگر زمان و خالقیت زیادی برای ساختن 
داستان خود صرف کنید، هنوز جای کار بیشتری وجود دارد و باید منتظر ایده های 
جدید دیگر هم باشید. برای صحنه هایی که قباًل هیچ ذهنیتی از آنها ندارید، همیشه 
ایده های جدید به ذهنتان خطور خواهد کرد. این همان چیزی است که فیلم برداری را 

این گونه شگفت انگیز کرده است.
اما همیشه داشتن فردی مورد اطمینان و با تجربه در هر کاری باعث بهتر انجام شدن و 

افزایش بازدهی آن کار می شود. 
بیان مواردی که در کشیدن استوری بُرد باید توجه الزم را به آنها داشت.

استوری بُرد،  باشد. درحال کشیدن  باید در خدمت یک هدف  هر صحنه ای     1

بی دلیل یک صحنه را به صحنه دیگر کات نزنید. گاهی اوقات، این کات زدن های 
بی مورد بیننده را گیج می کند. کات دادن به دالیل مختلف اتفاق می افتد و تنها 
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دلیل اکشن بودن صحنه نمی تواند باشد. مثاًل: در صحنه ای می تواند فوکوس بر روی 
یک پا باشد که به صورت کاراکتر دیگر برخورد می کند، و سپس کات به صحنه ای 
که صورت کاراکتر به زمین برخورد می کند، و کات به فرد مهاجم که به حمله خود 
ادامه می دهد و... همیشه دلیلی برای کات دادن در صحنه وجود دارد: چیزی برای 

نشان دادن.
کات دادن برای تغییر و عوض کردن تمرکز بیننده به یکی از جنبه های مهم داستان 
میز  برروی  را  لیوان  آب،  نوشیدن  از  بعد  کاراکتر  یک  مثال،  به عنوان  می رود.  به کار 
می گذارد. زیاد هیجان انگیز نیست؟ پس چرا ما به لیوانی که بر روی میز گذاشته شد 
کات می زنیم؟ پس باید نمای باز کاراکتر خود را حفظ کرد. اگر َسم در لیوان وجود 
داشته باشد که قابل مشاهده هم باشد )به عنوان مثال( و بیننده آن را ببیند، وقت آن 
است که نمای بسته از لیوانی که روی میز قرار دارد را نشان دهید و این کات زدن در 

خدمت یک هدفی قرار گرفته است.
مطمئناً در یک فیلم و یا یک شوی تلویزیونی کاراکترها باهم درحال گفت وگو هستند. 
آنها در صحنه حضور دارند و  باشند. هر دوی  قابل مشاهده  باید  این دو کاراکتری 
ممکن است کات هایی به نمای نزدیک تر به کاراکترها زده شود و سپس حتی این 
کات ها نزدیک تر هم شوند. چیزی اتفاق نمی افتد، شاید هنرمند و یا کارگردان به دلیل 
اینکه شات طوالنی، می خواهد آن را از یکنواختی در بیاورند. در هر صورت این شیوه 
درستی برای این کار نیست. کات را به نمای نزدیک می زنید تا مثاًل حاالت چهره 
بازیگر را با وضوح بیشتر نشان دهید و یا چیزی شبیه این مسئله، صرفاً کات زدن، 
آرتیست ها و هنرمند های جوان است که  رایج  اشتباهات  از  این یکی  انجام ندهید. 

نتیجه آن سردرگمی بیننده است.
2   دوربین را فقط در صورت لزوم حرکت دهید. آرتیست های جوان تمایل زیادی 

به حرکت دوربین در تمام صحنه ها دارند. مطمئناً این کار به فیلم شما کمک نمی کند 
و برای چشم بیننده خوشایند نیست و چشم او را خسته می کند. سعی کنید حرکت 
دوربین را به حداقل ممکن برسانید. برای آغاز یک شات ممکن است از این تکنیک 
استفاده شود، اما بیشتر از آن تا حدودی آزاردهنده است. حرکت دوربین را برای 
فاش شدن چیزی استفاده کنید و یا برای تغییر تمرکز و فوکوس تماشاگران به چیز 

مهمی در داستان از آن استفاده کنید.
این معموالً اشتباهی است که در فیلم های انیمیشن ٣ بُعدی رایج است. انیماتورهای 
٣ بعدی دوست دارند تا دوربین را در تمام صحنه ها به حرکت در بیاورند. شاید به این 
خاطر باشد که آنها زمان زیادی را صرف مدلینگ و صحنه آرایی شات خود کرده اند و 
نمی خواهند زحمت و کار آنها هدر رود، دوربین را حول موضوع اصلی داستان نگه دارید 
و آن را کاماًل در خدمت داستان قرار دهید، در این صورت است که بیننده متوجه کار 
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سختی که شما انجام داده اید، می شود.
3   مراقب جامپ کات ها )برش تصویری( باشید. برشی بین دو نما، که غیر منتظره 

و پرشی به نظر آید و پرش آشکار در زمان یا مکان، توجه را به خود جلب کند. معموالً 
جامپ کات ها در مواقعی اتفاق می افتند که کات از یک زاویه و یا یک فریم به فریم 
و یا زاویه تقریباً مشابه زده می شود. این کار به چشم می آید و کار ما را تا حدودی 

خراب می کند.
باید  استوری ُبرد  هنرمند  یک  می زنیم،  بازیگر  زاویه جدید  یک  به  را  کات  که  وقتی 
مطمئن شود که دوربین در صحنه جدید به صورت واضح، نزدیک تر و یا دورتر از بازیگر 
است. اگر سایز کاراکتر ما در هر دو کات اندازه هم باشد، جامپ کات در سکانس شما 

به وجود می آید. چرخش دوربین هم این مشکل را به هیچ وجه حل نمی کند.
خط پایین و )یا باتم الین( صحنه هم بسیار مهم است.

4   به ترکیب بندی کار دقت کنید. فضاهای منفی کار خود را به خوبی پوشش دهید. 

یک کاراکتر کوچک در فریم خود نکشید و فقط بک گراند را به نمایش بگذارید، مگر 
اینکه برای منظور خاصی این کار را انجام دهید، به عنوان مثال برای نشان دادن 
تنهایی یک کاراکتر. اگر تمرکز بر روی تمام کاراکتر است، مطمئن شوید که کاراکتر 
در قاب بندی فیت می شود )تمام کاراکتر و حرکات او(. اگر می خواهید شات به اندازه 

ممکن جذاب به نظر برسد.
اوقات  نشان دهید. گاهی  به خوبی  را در هر شات  مقداری عمق  تا  باید تالش کنید 
به وسیله اشیایی که در جلوی صحنه )فورگراند( وجود دارد، می توانید این کار را انجام 
دهید. به وسیله صحنه آرایی مناسب مثاًل وقتی که کاراکتر را درحالت نمای کامل و یا 
نیم رخ نشان می دهد، می توان کات را انجام داد. اگر از این دو زاویه برای هدفی جزء 
آرتیستیک صحنه استفاده شود باید از آن اجتناب کنید، نمایش بی دلیل نیم رخ و یا 

تمام رخ بازیگر ممکن است به کار شما لطمه بزند.
استفاده از نمای اُور شولدر )نمای از پشت بازیگر( بازیگری که درحال صحبت کردن 
است بسیار می تواند جذاب تر از یک نمای بسته و کلوز آپ باشد. نمای اُور شولدر ارتباط 
بین فضای بین دو کاراکتر را نشان می دهد و از آن می توان برای عمق دادن به تصویر 

استفاده کرد.
5   محور تصویر را حفظ کنید. در هر صحنه ای یک خط فرضی وجود دارد که به آن 

یک محور می گویند. خطی است که دوربین هیچ گاه نمی تواند از آن عبور کند. اگر 
در صحنه دو کاراکتر در حال گفت وگو هستند خط محور می تواند به صورت مستقیم 
و دقیقاً در وسط این کاراکترها در نظر گرفته شود. از این خط نمی توان عبور کرد، 
اگر مجبور هستید، ابتدا باید کات بزنید، دوربین خود را در خط محور قرار دهید و 

سپس می توانید به سمت دیگر کات بزنید.
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در  را  خود  دوربین  که  می شود  توصیه  کنید.  اجتناب  پیچیده  زاویه های  از     6

زاویه های بسیار پیچیده استفاده نکنید. این کار باعث می شود که حرکت در صحنه 
را  می توانید منظور خود  انجام شود. شما معموالً  با سختی  و  بسیار محدود  شما 

به صورت بصری و بدون پیچیده کردن شرایط بیان کنید.
7    مطمئن شوید که دستورالعمل های دوربین و انیمیت شما به صورت واضحی 

بیان شده است. احتماالً کاری که شما می خواهید انجام دهید با همکاری تعداد 
افراد بیشتری انجام خواهد شد، باید همه چیز برای آنها واضح و قابل درک باشد. 
این قضیه خصوصاً زمانی نمود پیدا می کند که شما و گروه تولید به زبان دیگری 
صحبت می کنید، پیش می آید که انیماتور ها خارجی زبان باشند و به همین خاطر 

باید ساختار کار شما واضح و قابل درک باشد.
8   پیوستگی را در کار رعایت کنید. یکی از اشتباهات رایج در استوری ُبرد، عدم 

پیوستگی است. سکانس پیوستگی خود را حفظ کند. کاراکترها نیاز دارند وقتی از 
صحنه ای به صحنه دیگر می روند، پوزیشن و موقعیت خود را حفظ کنند و شما باید 
حرکات آنها را به درستی دنبال کنید. به متعلقات صحنه باید توجه شود، و اندازه ها و 

کاراکترها و اشیایی که در بک گراند وجود دارد باید به درستی رصد شوند.
درحال حاضر و در انیمیشن ٣ بعدی این مشکل به ندرت اتفاق می افتد، چون از یک 
صحنه آرایی و لی اوت برای تمام سکانس استفاده می شود و اگر اشتباهی در استوری ُبرد 
باشد به راحتی قابل تشخیص است. ولی در کارهای 2 بعدی هنرمند تمایل دارد آن 
چیزی را که در استوری ُبرد می بیند را بکشد، این کار ممکن است او را به مسیر اشتباه 
بکشاند. بیشتر کارهایی که در آسیا انجام می شود از این قیبل است و پیوستگی کار 
بسیار در استوری برد مهم می شود. در این مورد، شما باید در استوری برد خودتان 
مطمئن شوید تا وقتی که کار به انیمیت رسید شما را سورپرایز نکند و در آنجا تازه 
چون  ندارید  را  کاری  انجام  زمان  دیگر  و  نیست،  درست  سکانس  که  شوید  متوجه 
انیماتورها دقیقاً طبق استوریُ برد کار خود را انجام داده اند و زمان زیادی برای انیمیت 

کردن آنها صرف کرده اند.
9    در کشیدن پوز ها تنبلی نکنید. بسیاری از افراد در زمان کشیدن استوری برد 

از شورت کات ها استفاده می کنند و تعداد محدودی پوز را در کار خود استفاده 
می کنند. آنها تصور می کنند که انیماتورها از تخیل خود برای حرکت مورد نظر 
بسیاری  می کشند.  تصویر  به  طبیعی  به صورت  را  حرکت  و  می کنند  استفاده 
انیماتورها از استوری برد تبعیت می کنند و به آن اعتماد دارند و زیاد برای حرکات 
از تخیل خود استفاده نمی کنند: مخصوصاً زمانی که با انیماتورهای خارجی سر و 

کار دارید و حقوق حداقلی به آنها پرداخت می کنید.
اینکه  پایان در نظر گرفته اید برای  مطمئن شوید که برای پوزتان یک شروع و یک 
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سکانس شما انسجام خود را به درستی حفظ می کند. تمام حرکاتی که در مورد کاراکتر 
خود درنظر دارید را به دقت اشاره کنید به خصوص زمانی که کاراکتر شما پوز خود را به 
فراخور صحنه تغییر می دهد. اگر می خواهید پوزی را به صحنه اضافه کنید، می توانید از 
تایم نیل )آیکن تصاویر( برای این کار استفاده کنید، آنها را با شماره عالمت گذاری کنید 

و در دیالوگ به آن اشاره کنید که کدام پوز مربوط به کدام شماره است.
10   در موقع لزوم، مطمئن شوید که به منبع نور اشاره شده است. اگر در فیلم 

شما افکت های سایه وجود دارد و می خواهید به آن اشاره کنید باید به منبع نور و 
جهت تابش آن به درستی اشاره شود. اگر شما این کار را انجام ندهید، ممکن است 
که انیماتور سایه را در هرجا که بخواهد قرار دهد و حداقل باعث می شود که مقداری 
از زحمتی که کشیده است به هدر رود. این کار باعث می شود که مقداری سردرگمی 
در کار به وجود آید و سایه های شما تأثیر الزم را در بیان روند داستان نداشته باشند.

محل سایه را مشخص کنید و یا به سادگی و با یک فلش جهت تابش نور را در استوری 
بُرد مشخص کنید  کشیدن سایه بهترین نتیجه را در کار شما دارد.

11   مطمئن شوید که بازی کاراکتر شما در جهت دوربین درست انجام می شود. 

وقتی کاراکترها درحال صحبت هستند و کات های مختلف را  از این کاراکتر به 
کاراکتر دیگر و یا چیز دیگری می زنید باید مطمئن شوید که این موضوع که این 
دو کاراکتر درحال گفت وگو با هم هستند در کار حفظ شود. اگر کاراکتری در سمت 
چپ تصویر صحبت می کند کاراکتر مقابل باید جواب او را در سمت راست تصویر 
دهد. در غیر این صورت ما متوجه نمی شویم که این دو کاراکتر درحال گفت وگو 
با هم هستند و تماشاگران دچار سردرگمی می شوند. این زمانی اتفاق می افتد که 
کات زدن ما در حالت نمای نزدیک و یا کلوز آپ انجام می شود و یک جامپ کات در 

تصویر اتفاق می افتد. 
در مورد جهت دوربین و تعامل کاراکترها با دوربین مطمئن شوید که اگر به عنوان مثال 
کاراکتر شما در سکانس بعدی نیز وجود دارد حرکت او در جهت مشابه باشد و این اتفاق 
بسیار مضحک است که کاراکتر شما از جهت راست تصویر خارج شود و در نمای بعدی 

از سمت چپ وارد کادر شود.
12   در نظر داشته باشد که حرکات مهم شما باید در وسط تصویر اتفاق بیفتد. 

حرکات مهم باید در محل امن کادر اتفاق بیفتد که همان مرکز کادر است. برخی 
تلویزیون ها کادر بندی متفاوتی برای نمایش تصویر دارند و اگر اتفاق مدنظر شما در 
خارج از این کادر باشد بیننده را گمراه می کند. شما کادر بندی را در استوری برد 

خود درنظر بگیرید و آن را در تمام کار خود حفظ کنید.
خیلی از افراد تمایل دارند که چشم های کاراکتر خود را دقیقاً در وسط تصویر نمایش 
دهند و این یک کار اشتباه است. تمایل کاراکتر باید به گوشه ای از تصویر باشد، در این 
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صورت است که مقدار کمتری فضای منفی )پرت( خواهید داشت.  
13   مطمئن شوید که پوز شما به اندازه کافی قدرتمند است. پوزها باید به درستی 

باید  کاراکتر  پوزهای  باشند،  داشته  محکمی  وخط حرکت  شود  کشیده  قدرت  و 
به خوبی سیلوئت شده باشند. بدین معنی که اگر تمام کاراکتر خود را سیاه کشیده 
باشید شما باید همچنان قادر باشید تا بگویید کاراکتر درحال انجام دادن چه کاری 

است. 
4  شیوه تدریس

هنرآموز با ارائه فهرستی از کتاب ها در حوزه فیلمنامه نویسی و طراحی استوری برد 
همراه با عکس، تصویر و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در 

فراگیری بهتر درس ایجاد کند.
5  نکات ایمنی و بهداشت

ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 
مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجویان در پایان این درس باید بتوانند توصیف روشنی از مفاهیم نظری ارائه کنند و 
همچنین با استفاده از فرم های مخصوص شناسنامه طرح، باید بتوانند برخی موضوعات 
اجتماعی یا فرهنگی را در غالب طرح ارائه نمایند. همچنین توانایی عملی آنها برای 
نگارش یک سکانس با چند صحنه کوتاه همراه با دیالوگ و توضیح صحنه فرصتی فراهم 

می کند تا هنرآموز به ارزشیابی توان آنها و میزان مهارت هنرجویان پی ببرد.(
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جلسه 4 : انواع ساختارهای برنامه سازی

1 مقدمه
فرایند ارائه طرح و متن به »شوراهای طرح و برنامه«که گلوگاه اصلی تصویب یک متن 
تلویزیونی در شبکه های مختلف تلویزیونی محسوب می شوند مورد بحث قرار می گیرد. 
مطابق با اصول حاکم بر سواد رسانه ای، هنرجویان باید بدانند که روند تولید متن و 
ساخت یک برنامه تلویزیونی یک فعالیت پیچیده و وقت گیر است و در تعامل مستمر با 
کارشناسان و مدیران رسانه شکل می گیرد. همچنین هنرجویان آموزش می بینند که 
چگونه متن مصوب و نهایی را برای ورود به مراحل تولید، تجزیه و تحلیل نمایند و برآورد 

مالی و برنامه ریزی اولیه را بر اساس متن نهایی آماده سازند.

2 مواد و تجهیزات
را  خود  موردنظر  اطالعات  و...  پاورپوینت  نرم افزار  و  رایانه  و  وایت برد  از  استفاده  با 
به صورت جذاب و مؤثری ارائه نماید. آماده سازی انواع سریال های تلویزیونی، آثار مستند 
با نمایش  ازآنها. هنرآموز  الگوی ساختاری هریک  با هدف بررسی  و نمونه های دیگر 
این آثار به تشریح ساختارهای کالسیک و غیر کالسیک بپردازد و همچنین گره های 

دراماتیک را به روشنی توصیف نماید. 
هنرآموز با ارائه فهرستی از کتاب ها در مورد الگوهای پرده بندی همراه با عکس و تصویر 
و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در فراگیری بهتر این درس 
ایجاد کند. آدرس چند سایت اینترنتی یا کانال های اطالع رسانی در موضوعات درسی 

را به هنرجویان ارائه دهد.

3 دانش افزایی
در این جلسه دو موضوع محوری مطرح گردیده است که عبارت اند از:

1ـ ساختار کالسیک و غیرکالسیک در طرح و متن و روایت اجرایی
2ـ کاربرد گره های دراماتیک در انواع ساختارهای برنامه سازی

واحد یادگیری 

)2(
تحلیل فرایند طرح و متن

فصل دوم: نگارش متن و روایت مبتنی بر 
اجرا و تنظیم پروژه
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در  صرفاً  را  غیرکالسیک  و  کالسیک  ساختارهای  کارشناسان  برخی  اول  مبحث  در 
برنامه های نمایشی جستجو می کنند و این سلسله از مباحث را محدود به ساختارهای 
و  کالسیک  الگوهای  با  می تواند  برنامه سازی  ساختارهای  تمام  اما  می دانند  نمایشی 
غیرکالسیک مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال: پرده بندی در ساختارهای نمایشی یک 
روش کارآمد برای تقسیم اطالعات و محتوای داستانی و روشی برای تفکیک حوادث و 
وقایع داستان محسوب می شود. اما در آثار غیر داستانی نیز موضوع تقسیم اطالعات و 
محتوای برنامه یک ضرورت است و می توان با بهره گیری از الگوی پرده بندی داستانی، 
در برنامه های غیر نمایشی، نوعی انسجام دراماتیک خلق نمود. در این درس به بررسی 
انواع ساختارهای غیرکالسیک نیز پرداخته شده است و هنرآموز می تواند با نمایش آثار 
مختلف تلویزیونی اعم از نمایشی و غیرنمایشی، هریک از ساختارها را به دقت تجزیه و 

تحلیل نماید.
در مبحث دوم، گره های دراماتیک گره هایی نظیر: کشمکش و تضاد، غافلگیری، معما و 
کنجکاوی، تعلیق و کنایه دراماتیک. کاربرد این طیف از ابزار دراماتیک فقط مختص آثار 
نمایشی و داستانی نیست و هنرمندان نمی توانند از این ابزار برای افزایش جذابیت آثار 

غیر داستانی نیز بهره بگیرند..
»هنر آموز می تواند برای تشریح مبحث نخست از متن زیر استفاده کند«

ساختار کالسیک خطی سه پرده ای
وقتی فیلمنامه ای را می خوانید، به طور غریزی می دانید هر چیزی کجا باید اتفاق بیفتد. 
در یک فیلم سینمایی، وقتی پرده اول در کمتر از 20 صفحه تمام می شود، متوجه 
را رعایت  باید همیشه ساختار  به همین دلیل  ایراد دارد.  می شوید که یک جای کار 
کنید. هر چقدر هم که فیلمنامه آوانگارد باشد؛ در هر صورت باید ساختار سه پرده ای را 
رعایت کرد، حال، هنگامی از ایده فیلمنامه خود مطمئن شدید، به قصه کار فکر کنید و 
شخصیت هایتان را پرداخت نمایید، نوبت به شکل دادن به ساختار داستانی اثر و به تبع 
آن فیلمنامه می رسد. )فراموش نکنید که پرداخت شخصیت ها و شکل دادن به ساختار 
پیرنگ اثر، دو فعل هم زمان هستند و در کنار هم معنا پیدا می کنند. این دو مسئله 

یکدیگر را تقویت کرده و باعث پیشبرد، تکمیل و شفافیت هم می شوند.(
هر فیلمنامه از مجموعه ای از آشفتگی ها و به هم ریختگی ها تشکیل شده که سیر حرکتی 
آنها از مسائل کلی به جزئیات است. وقتی برای اولین بار موقعیت باثبات داستان به هم 
می ریزد: پرده اول، دوم و سوم شکل می گیرد. موقعیت به هم ریخته و ناپایدار بعدی 
آغاز، میانه و پایان هر پرده را برای ما معلوم می سازد. سپس هر پرده را به سکانس ها، 

نماها و در نهایت کنش ها و دیالوگ ها تقسیم کنید. 
اغلب فیلمنامه هایی که از ضعف ساختار رنج می برند، به دو گروه تقسیم می شوند:

فیلمنامه ها  این  در  )داستان  تفریطی هستند.  دارای ساختار  که  فیلمنامه هایی  الف( 
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به طور  و  اتفاق می افتد  واقعی  زندگی  روایت می شود که در  به همان شکلی  درست 
زندگی، خسته کننده هستند.( مثل  فیلمنامه ها درست  از  نوع  این  طبیعی 

ب( فیلمنامه هایی که ساختار افراطی دارند. )این نوع از فیلمنامه ها ملغمه ای از سبک های 
مختلف اند، پیرنگ فوق العاده و پیچیده ای دارند، از جلوه های ویژه به حد وفور در آنها 
استفاده شده و... اما در مقابل از ضعف قصه رنج می برند.( در موقع خلق یک فیلمنامه 
برای اینکه بتوانید مخاطب را درگیر یک تجربه احساسی کنید و او را با خود به نقطه اوج 
داستان برسانید، الزم است که از حوادث کاماًل دراماتیک بهره ببرید و به دنبال لحظات 

دراماتیکی باشید که داستانتان را پیش ببرد.
یک فیلمنامه در حکم نقشه برای فیلم است و می تواند راه را به ما نشان دهد. مهم تر از 
همه اینکه فیلمنامه، ساختار اثر را برای ما مشخص می کند: همان چیزی که می توان 
مثل ستون فقرات، باقی اندام اثر، یعنی تصاویر و دیالوگ ها را بر روی آن استوار کرد. کار 

فیلمنامه نویس است که نقشه را به درستی ترسیم کند.
از زمانی که برای نخستین بار سید فیلد دستورالعمل فیلمنامه نویسی با ساختار سه 
پرده ای را در روزهای آغازین رشد صنعت سینما مطرح ساخت، این قواعد توسعه یافته 
و مورد بازنگری بسیار قرار گرفت. تقریباً 90 درصد فیلم ها )به ویژه فیلم های جریان 
اصلی هالیوود( به شکل بارزی تابع این ساختار بوده است. به عنوان آزمایش می توانید 
به طور تصادفی برخی از فیلم هایی را که در تلویزیون نمایش داده می شوند و یا در ویدیو 
کلوب ها توزیع می شوند، انتخاب کنید و آنها را با نمودار ٣ که در ادامه می آید، مقایسه 

کنید. آیا این نمودار در مورد فیلم هایی که بررسی کردید، مصداق دارد یا خیر؟
قانون ساختار سه پرده ای، یک حکم مطلق نیست. رعایت این قانون، ایده آل است. اما 
آنچه که بیش از هر چیز به موفقیت فیلمنامه و ساختار درست روایت کمک می کند، 

داشتن یک قصه قانع کننده و نحوه بیان پذیرفتنی و باورکردنی آن است.

مهم ترین چیزی که باید همواره برای رعایت یک ساختار درست در ذهن داشته توجه
برسید که در  نقطه ای  به  نهایت  در  فیلمنامه  نوشتن  موقع  است: که  این  باشید، 
ضمن نوشتن آگاهانه نسبت به آن فکر نکرده اید. فیلمنامه رعایت ساختار بخشی 
از کار است که باید ذاتاً با شما همراه باشد و موقع نوشتن در مرحله دوم اهمیت 

قرار داشته باشد.

نوشتن فیلمنامه مثل بازی خط ـ نقطه یا پیدا کردن ارقام صحیح نیست. باید بگذارید 
تا خود داستان به شما بگوید که چطور باید پیش برود، همه ارقام و اعدادی که درباره 
ساختار سه پرده ای در کالس های متفاوت به شما آموزش داده می شود، یا در کتاب های 
مختلف می خوانید، فقط باید به منظور رشد و تقویت قوه نوشتن فیلمنامه به کار گرفته 

شود و توانایی حدس زدن و الهام را در شما باال ببرد.
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 اغلب فیلم های تلویزیونی )حدود 60 دقیقه( با استفاده از میان برنامه های تبلیغاتی 
به سه بخش یا پرده تقسیم می شوند. 

 یک فیلم داستانی نیم ساعته و یا یک کمدی موقعیت به دو پرده تقسیم می شود.
تبلیغات ممکن  از طریق نمایش  پایان هر پرده  در یک فیلم سینمایی، تشخیص   
نیست، بلکه با تجزیه و تحلیل فیلم هنگام تماشای آن به این بخش بندی پی می بریم. 
)وقتی همین فیلم سینمایی را در تلویزیون نمایش می دهند، اغلب تبلیغات را در پایان 

پرده اول، نیمه پرده دوم و پایان پرده دوم نشان می دهند.(
بد نیست که نسبت های زیر را به خاطر بسپارید:

بنابر نسبت های فوق، اگر فیلمنامه شما دو ساعت یا ١20 دقیقه باشد، تقسیم بندی به 
این شکل درمی آید: ٣0 دقیقه / 60 دقیقه / ٣0 دقیقه.

رعایت یکی از قوانین پذیرفته شده در فیلمنامه نویسی )ر.ک به بخش 2( درباره رمان 
را فراموش نکنید: هر صفحه در فیلمنامه معادل یک دقیقه از زمان نمایش فیلم است. و 
از آنجایی که فیلمنامه شما هم نباید از ١20 صفحه )حداکثر( طوالنی تر باشد، هر پرده 
تقریباً معادل ٣0 صفحه )پرده اول( / 60 صفحه )پرده دوم( / ٣0 صفحه )پرده سوم( 

خواهد بود:
اتفاق  یا تعریف 4/١ / 2/١ / 4/١ هم قانون مطلقی نیست. بسیار  البته تقسیم بندی 
می افتد که در فیلمنامه های 90 دقیقه ای /90 صفحه ای، با تقسیم بندی ١0/20/60 
روبه رو می شوید، اما به هر حال در این مرحله بهتر است که همان الگوی ١20 صفحه ای 

را مالک کار خود قرار دهید.
تمرین: پنج فیلم را تماشا کنید: شاهد، بازی اشکبار، دون ژوان دومارکو، مزرعه رؤیاها و 
مسابقه حضور ذهن. هرکدام از این فیلم ها را با نگاهی کاًل انتقادی و به طور مجزا ببینید، 

اما الزم نیست یادداشت بردارید. در هر پرده چه اتفاقی می افتد؟
تکرار مطالب: به هنگام نوشتن فیلمنامه یک هدف نهایی دارید و آن چیزی نیست جز 
رسیدن به نقطه اوج نهایی در پرده سوم. )البته این نقطه اوج لزوماً در صحنه آخر فیلم 
نیست.( تمام عناصر فیلمنامه از جمله همه توضیحات و تصاویر، هر خط از گفت و گوها، 
جزئیات شخصیت پردازی، همه موانع و هر ضربه ای که به شخصیت وارد شده و هر 
کشمکشی که حل می شود، باید به منظور رسیدن به همین نقطه اوج نهایی و ایجاد 

بیشترین تأثیر احساسی روی مخاطب به کار گرفته شود.
توجه شیوه یا استراتژی نوشتن »از انتها به ابتدا« همان طور که در کل فیلمنامه کاربرد 

دارد، در مورد هر پرده نیز قابل استفاده است. قبل از خلق هر پرده، باید بدانند که 
پایان آن پرده )نقطه اوج( چیست؛ با این کار می توان نوشتن از »انتها به ابتدا« را 
شروع کرد و مطمئن باشید که هر عنصری کارکرد مناسب خواهد داشت و ما را در 

رسیدن به هدف یاری خواهد کرد.
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ساختار خطی سه پرده ای
1   پرده اول )نگاهی اجمالی( فیلمنامه نویس باید در٣0 صفحه نخست فیلمنامه، 

برای داستانش مقدمه چینی کند. اگر که این اتفاق در فیلمنامه نیفتاده، به سراغ 
کار دیگری می رویم. )سید فیلد( 

در پرده اول همه آنچه که قرار است قصه با آنها ساخته شود، به مخاطب عرضه می شود: 
شخصیت های اصلی، بستر داستان )تعیین حدود معمول اجتماعی، محیطی و روانی، 
 Loch Ness لحن اثر )واقع گرایی محض مثل فیلم مخمصه، اسطوره ای مثل فیلم های
و مزرعه رؤیاها؛ عاطفی و احساسی مثل فیلم های حس و حساسیت و قهرمان محلی؛ 
خنده دار و مضحک مثل فیلم در انتظار بازدم؛ داستان شاه پریانی مثل فیلم ادوارد دست 
قیچی و...(، مشکالت، تمایالت، عالیق عاشقانه، مدت فیلم )زمان واقعی یا داستانی آن( 
و محدوده های زمانی )همه کارهایی که باید زمان مشخصی اتفاق بیفتد(. هیچ عنصر 
مهمی نباید بعد از پایان پرده اول )به ویژه در صفحات آغازین پرده دوم( وارد داستان 

شده و به مخاطب معرفی شود.
در همان فضای سی صفحه ای پرده اول، که فضای چندان زیادی هم نیست، موارد 

بسیاری هم هست که باید معلوم شود.
2   ده صفحه اول حیاتی ترین بخش هر فیلمنامه، ده صفحه اول آن است.

تقریباً همه خواننده ها معتقدند که اگر ده صفحه اول یک فیلمنامه آنها را جذب نکند، 
این احتمال وجود دارد که از خواندن باقی فیلمنامه صرف نظر کنند. اگر داستان این ده 
صفحه برای آنها قابل پیش بینی باشد، آنها درست یا غلط با خود این طور فرض می کنند 
که داستان ١00 صفحه بعدی فیلمنامه هم قابل پیش بینی است و دیگر جذابیتی 
برایشان ندارد. مردم معموالًً عادت دارند خیلی زود نتیجه گیری کنند و تصمیم بگیرند، 
به همین دلیل درست بعد از خواندن پنج یا ده صفحه اول یک فیلمنامه با خود می گویند 
که »این فیلمنامه، فیلمنامه خوبی است« یا »کار بدی است«. اگر خواننده ها فیلمنامه ای 
را با نگاه مثبت بخوانند، به احتمال قوی نظر و تصمیم نهایی آنها درباره آن فیلمنامه نیز 
مثبت خواهد بود. بنابراین شما در مقام یک فیلمنامه نویس باید بتوانید تمام توانایی 
خود را در همان ده صفحه اول به خواننده نشان بدهید. این ده صفحه باید منحصر به 
فرد و هیجان انگیز )و یا در مورد فیلمنامه های کمدی، مسخره( باشد و قبل از هر چیز 

بتواند عالقه و توجه مخاطب را جلب کند و او را تا پایان داستان با خود همراه سازد.
نکته عجیب درباره یک فیلمنامه خوب این است که اغلب در همان ده صفحه اول 
می توان به خوبی آن پی برد. اصلی ترین چیزی که باید در صحنه افتتاحیه اتفاق بیفتد، 
معرفی قهرمان است. داشتن صحنه افتتاحیه ای که بتواند مخاطب را میخکوب کند، 
البته نه تا سر حد مرگ، یکی از راه های ظریف و هوشمندانه برای موفقیت فیلمنامه 
است. توجه داشته باشید که همه چیز نباید در همان پنج دقیقه اول تمام شود. )نورما 
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هیمن، تهیه کننده فیلم های روابط خطرناک و کارینگتون(
این منظور  برای  را شکل دهید.  اول، داستان خود  پرده  باید در ده صفحه نخست   

می شود: توصیه  زیر  نکات  کردن  مشخص 
  قهرمان یا شخصیت اصلی خود )ستاره اثر( را معلوم کنید.

  معلوم کنید که داستان شما قرار است درباره چه چیزی باشد.
  فضای دراماتیکی را که داستانتان در آن اتفاق می افتد، روشن کنید.

  معلوم کنید که در چه ژانری کار می کنید.
در همین مرحله و پیش از اینکه تغییر خاصی برای قهرمان اثرتان اتفاق بیفتد، الزم 
است که او را در یک بستر طبیعی و عادی به خواننده معرفی کنید. )در فیلمنامه یک 
فیلم تلویزیونی این موضوع تا حدی سخت تر می شود، زیرا دو یا سه دقیقه اول کار از 
اهمیتی حیاتی برخوردار است و چه بسا همان پنج صفحه نخست کار بتواند موفقیت یا 

شکست کار را رقم بزند.(
می کنند،  فیلمنامه جست و جو  یک  در  خوانندگان  که  چیزی  اولین  افتتاحیه:     3

قالب آن است. قالب چیزی است که توجه مخاطب را به خود جلب می کند و او را 
به درون داستان می کشد و باعث اشتیاق یک خواننده برای خواندن داستان یا یک 
بیننده برای دیدن فیلم می شود. در شرایط ایده آل، باید قالب خود را تا صفحه سه 

فیلمنامه یا در نهایت صفحه پنج فیلمنامه گذاشته باشید.
یک مواجهه پرقدرت بین دو شخصیت اصلی و مخالف یکدیگر، همیشه می تواند به عنوان 
قالبی برای گیرانداختن مخاطب عمل کند. در فیلمنامه ماوریک نوشته ویلیام گلدمن، 
نخست برت ماوریک را بر پشت اسبی می بینیم؛ دست های او بر پشتش بسته شده و 
برگردنش طنابی حلقه شده است. طناب نیز از شاخه درختی آویزان است. اسب آهسته 
به جلو می رود و برت کم کم از شاخه آویزان می شود. آدم های بد در فیلم، کیسه ای 
را جلوی پای اسب می اندازند که از آن ماری بیرون می آید. اسب که وحشت کرده، با 
سرعت به جلو حرکت می کند. تنش صحنه زیاد می شود. اکنون زمانی است که برت 
کاماًل به دار آویخته می شود. اما ما می دانیم که چنین اتفاقی نیفتاده است، چرا که برت 
درحال گفتن روایت فیلم است؛ آن هم به صورت صدای خارج از قاب. اولین جمله ای 
که او می گوید، جمله ای طنزآمیز است: »اون هفته، هفتة کثافتی واسه من بود. همه 
چی از وقتی شروع شد که...« ما می دانیم که اکنون در شرف دنبال کردن روایت سفر 
او هستیم. پس او چگونه فرار کرده است؟ به این پرسش ما پاسخ داده نمی شود تا اینکه 
فیلمنامه تا حدود زیادی به جلو می رود. اما از همان شروع ما آن قدر تحریک شده ایم 
که بخواهیم قصه او را دنبال کنیم و ببینیم که او چگونه این کار را کرده است. بنابراین 

ما در قالب فیلمنامه گیر کرده ایم.
قرار نیست که قالب ما را کاماًل میخکوب کند )مثل سرقت اعجاب آور فیلم مخمصه( 
و تمام فیلمنامه را تحت الشعاع قرار دهد. قالب باید هوشمندانه انتخاب شود و مثاًل 
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تصویری جذاب باشد؛ در هاواردزاند، لباس یک زن با احساسی کامل روی علف ها کشیده 
می شود. این تصویر ما را به دنبال آن زن می کشد. قالب می تواند گفت و گویی محرک 
باشد؛ مثل قالبی که چهار عروسی و تشییع جنازه طرح ریزی می کند. از این عجیب تر 
قالب فیلم مدرنی چون زن ستوان فرانسوی است؛ باز شدن یک کالکت. در ادامه این 
تصویر، ما زنی را می بینیم که تنها به دریا خیره شده است. تصویر قدم زدن یک جفت 
پا که کفش هایی عجیب و دو رنگ پوشیده اند که به اندازه کافی مخاطب را تحریک 
می کند. این تصویر را ما در فیلم بیگانگان در ترن می بینیم. سؤال ها در ذهن ما جرقه 
می خورند: این مرد کیست؟ او می خواهد به کجا برود؟ تا هنگامی که تمام بدن او آشکار 
می شود، ما دیگر در قالب فیلمنامه گیر افتاده ایم. یکی از تمهیدات مفید برای انداختن 
قالب این است که آدم های عادی کارهایی غیر عادی انجام دهند و یا برعکس؛ آدم های 
غیرعادی کارهایی غیرعادی انجام دهند و یا برعکس؛ آدم های غیرعادی کارهایی عادی 
انجام دهند. باید برای بیننده سؤال مطرح کنید و چیزی در فیلمنامه بگذارید تا انگیزه 

او برای دنبال کردن قصه فیلم بیشتر شود.
برای همه نویسندگان، پیدا کردن نقطه افتتاحیة فیلمنامه شان )لحظه ورود( کاری 
مشکل است. اغلب فیلمنامه ها، افتتاحیه خود را بر شخصیت استوار می  کنند و نه خط 
قصه. در بیشتر موارد، در لحظه ورود، قهرمان را می بینید که به نوعی در یک نقطه 
بحرانی قرار گرفته است؛ یا اینکه بر سر دو راهی گرفتار شده است و یا باید برای مسیر 
زندگی و آینده اش تصمیمی بگیرد. یکی از عوامل تعیین کننده برای بنا کردن افتتاحیه، 
هنگامی آشکار می شود که شما روی زندگینامه شخصیت ها و به خصوص پس زمینه 
داستانی آنها کار می کنید. شما در آخرین لحظه ممکن، فیلمنامه خود را افتتاح می کنید 
و این زمان معموالًً قبل از لو دادن آن دسته از اطالعات حیاتی  است که ما نیازمند 

دانستن آنها هستیم.
4   خط کلیدی: جایی بین صفحات سه تا پنج فیلمنامه، شما باید پرسشی را مطرح 

کنید. 
طرح پرسش، نشان می دهد که فیلمنامه درباره چیست، موضوع آن پرسش را »خط 
کلیدی« می نامیم: این خط توسط یک شخصیت گفته می شود و به مخاطب کلیدی 
می دهد تا او ایده اصلی فیلمنامه را کشف کند. برای مثال می توانیم به جمالت زیر 

اشاره کنیم:
»اون قدر نرو باال.داری خیلی به خدا نزدیک می شی. شاید اون درخت رو تکون بده. « 

)افشاگری(
»بین اون انگلیسی ها، مواظب خودتون باشین.« )شاهد(

خط کلیدی فیلمنامه شاهد، یادآور حقیقت بنیادین آن است: بین دنیاهای مختلف 
کلیدی  اوقات خط  گاهی  است.  آنها، خطرناک  از  رد شدن  که  دارد  وجود  مرزهایی 
فیلمنامه تا انتهای آن تکرار می شود )گاهی کلمه به کلمه(، اما در معنای آن مختصر 
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تغییری حاصل می شود )مثاًل در شاهد(. 
داشتن یک خط کلیدی در فیلمنامه چندان هم الزم نیست )اما حتماً به شما کمک 
یا جایی در مقدمه آن  فیلمنامه  را در صفحه سه  می کند(. الزم نیست که شما آن 
بگذارید، اما بدانید که این خط کلیدی به مخاطب شما کمک می کند تا او زیر الیه 
داستان شما را درک کند و به واسطه آن استانداردهای دنیای داستان شما را بسنجد. 
افتتاحیه فیلمنامه های مسابقه حضور ذهن و محله چینی ها را بخوانید. فکر می کنید 

خطوط کلیدی آنها چیست؟ 
می شوید  رو  روبه  مانند(  تیزر  ) صحنه  درآمدی  پیش  با  شما  اوقات  گاهی  تیزرها: 
که قبل از شروع پرده اول و پیش از فصل عنوان بندی قرار گرفته است. این صحنه 
مخلوقات  پیانو،  فیکشن،  )پالپ  می کند  خود  گرفتار  را  مخاطب  که  است  قالبی  نیز 
آسمانی(. این مسئله در درام ها و کمدی های موقعیت تلویزیونی بیشتر اتفاق می افتد 
)شادی ها و پرونده های مجهول(. گاهی اوقات تیزر بعد از فصل عنوان بندی قرار می گیرد 
)دختران طالیی، سال های سرگردانی(. تیزر تمهیدی مفید است که به سرعت مقدمه ای 

را پایه ریزی می کند که کنش داستان شما بر آن بنا خواهد شد.
را  اول، یک تصویر جذاب  نیمه نخست پرده  بتوانید در  اگر  تصاویر تکرار شونده: 
قرار دهید و آن را تا پایان فیلمنامه تکرار کنید، این تصویر حتماً به غنای فیلمنامه 
انگیز و درخشان  شما کمک می کند. لزومی ندارد که این تصویر، خیلی هم خاطره 
باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که مخاطب تنها این تصویر را در ناخودآگاهش 
ثبت کند. )در شاهد، این تصویر زمانی است که افراد جامعه آمیش در خم تپه پدیدار 
می شوند.( وقتی این تصویر تا پایان فیلم تکرار می شود. این مسئله به طور ناخودآگاه به 
مخاطب شما اشاره می کند که ما به پایان داستان نزدیک می شویم. )این تصویر تا پایان 

فیلم، خیلی کم تغییر می کند.( این تصاویر مثل غش گیر کتاب عمل می کنند.
تمرین: پانزده دقیقه نخست فیلم شاهد را ببینید. به این مسائل توجه کنید: خلق فضا، 
مقدمه شخصیت ها )به خصوص قهرمان(، تغییر مکان ها )از روستا به یک شهر بزرگ( و 
قتل. از خود بپرسید: این اثرات مختلف چگونه خلق شده اند؟ انتخاب چنین مکانی، چه 
چیزهایی را به این صحنه اضافه می کند؟ )اطالعات عمومی، ارزش های دراماتیک و...؟( 
آیا قتل )در دقیقه ١٣( خیلی زود اتفاق می افتد؟ یا خیلی دیر؟ در جایی درست اتفاق 
می افتد؟ در مورد مقدمه جان بوک )دقیقه پانزده( چطور؟ خیلی دیر است؟ آیا او باید 

زودتر وارد صحنه شود؟
تمرین: اکنون همان کارها را دربارۀ فیلمنامه بازی اشک بار، دون ژوان دو مارکو، مزرعه 
رؤیاها، مسابقه حضور ذهن، توتسی و چهار عروسی و یک تشییع جنازه انجام دهید. آیا 
این فیلمنامه همه اطالعات الزم را درباره طبیعت فیلم، شخصیت ها، بستر فیلم و ژانر 
آنها به شما می دهد؟ آیا شما با تصمیم هایی که نویسنده گرفته،  موافق هستید؟ قالب 
فیلمنامه ها چیست، چگونه استفاده شده اند و آیا تأثیرگذار هستند؟ آیا متوجه خطوط 
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کلیدی فیلمنامه ها شده اید؟ 
5   پرده اول: صفحات ده تا سی در بیست صفحه باقیمانده )دقیقه بیست( از پرده 

اول، شما باید چند کار دیگر هم انجام دهید:
محیط: دنیایی را که قهرمان شما در آن زندگی می کند، از جزئیات پس زمینه ای پر 

کنید.
اعتقادات: سیستم ارزشی قهرمان را با کنش های رفتاری او تصویر کنید.

زیر قصه ها: آنها را پایه ریزی کنید.
معموالًً از حدود نیمه این بخش )که شامل دو سوم از پرده اول و بیست درصد از کل 
فیلمنامه می شود(، شما باید اولین حادثه مهم پیرنگ اصلی خود را آشکار کنید که ما 
آن را »حادثه محرک« می نامیم: حادثه محرک، صحنه، رویداد یا گفت وگویی است 
که در آن اتفاقی رخ می دهد یا مسئله ای مطرح می شود. این حادثه باعث می شود تا 
قهرمان تصمیمی را عملی سازد و مجموعه ای از کنش ها را دنبال کند؛ مجموعه ای که 
در برگیرندۀ بقیه فیلمنامه شماست. این حادثه بحرانی را سبب می شود که به اولین 

نقطه اوج در پایان پرده اول ختم شود. 
6   صفحات ده تا بیست: شخصیت در کنش بین صفحات ده تا پانزده فیلمنامه، 

تم یا مسیر فیلم باید آشکار شود؛ مخاطب نیازمند آن است تا با استفاده از برخی 
نقاط برجسته، به تم و مسیر فیلم جذب شود، بر آنها تمرکز کند و بداند آنها چه 
هستند و در کجا قرار گرفته اند. اگر مخاطب چنین چیزهایی را به دست نیاورد، 
خسته می شود و فیلم از دست می رود. )استیون ای. دو سوزا. فیلمنامه نویس جان 

سخت ١ و 48.2 ساعت و پلیس بورلی هیلز٣(
این بخش از فیلمنامه، معموالًً بر شخصیت های اصلی متمرکز است؛ شخصیت هایی که 
به کنش اصلی فیلمنامه مربوط می شوند )به خصوص قهرمان(. شما باید در این بخش 
با نشان دادن مشکل شخصیت هایتان، ویژگی های شخصیتی آنها را برجسته سازید: 
ترکیبی از گرایش های آنها و تعامل های شخصی آنها با موقعیت ویژه ای که برای آنها 
طراحی شده است. مثاًل در شاهد جان بوک به عنوان شخصی بی عاطفه و جاه طلب 
تصویر می شود که از مردم سوء استفاده می کند. او باید با یک زن و یک بچه )راشل و 

ساموئل( کار کند که دنیا و سیستم ارزشیشان کاماًل مغایر با یکدیگر است.
این بخش همچنین به عنوان محک و معیاری عمل می کند که مخاطب می تواند به 
واسطه آن رشد شخصیت ها را ارزیابی کند. ) اینکه چطور شخصیت های اصلی در خالل 
پرده های اول و دوم و تا پایان فیلمنامه تغییر می کنند.( در شاهد، آن سه نفری که در 
خیابان ها به جست وجو می پردازند، به احتمال قوی می توانند قاتالن را شناسایی کنند. 

بنابراین شما باید سعی کنید که در همه صحنه ها بر قهرمان خود متمرکز باشید.
شما شخصیت های خود را از طریق کنش های آنان تعریف می کنید، بنابراین قهرمان 
شما باید آدمی فعال باشد. این بدان معنی است که او باید تصمیم بگیرد. اگر بتوانید 
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شخصیت های خود را فعال نگه دارید،آن وقت حتم داشته باشید که مخاطبان را گرفتار 
خود کرده اید. اکنون باید پایه ریزی قصه اصلی خود را آغاز کنید و چیزهایی که احساس 
می کنید برای گسترش داستانتان حیاتی هستند. )مثاًل بوک و راشل در دقیقه شانزدهم 

فیلم یکدیگر را مالقات می کنند.(
7   صفحات بیست تا سی تا صفحه بیست باید تقریباً شخصیت خود را معرفی کرده 

باشید؛ باید اطالعات ضروری مربوط به شخصیت را بیرون بریزید و یک محک و 
معیار برای او ارائه کنید. سومین ده صفحه فیلمنامه ما را به سوی حادثه محرک 

)تقریباً بین صفحات بیست و سه و بیست و هشت( و نقطه اوج هدایت می کند.
در »شاهد« ساموئل ردیفی از آدم هایی که به صف شده اند را از نظر می گذراند و بعد مک 
فی قاتل را از یک عکس تشخیص می دهد. پیامد این صحنه به طور خودکار، مالقات 
بین بوک و رئیسش شافر است. بعد او به گاراژ زیرزمینی می رود و آنجا مک فی سعی 

می کند به او شلیک کند.
برای  آفرین  عنصر خطر  یک  معرفی  با  اغلب  فیلمنامه،  یک  تا سی  بیست  صفحات 
شخصیت اصلی، شکلی دراماتیک می یابند. در شاهد خطر وقتی وارد می شود که ما 
می فهمیم قاتل خود یک پلیس است و این بدان معناست که بوک، راشل و ساموئل در 

معرض یک خطر واقعی قرار گرفته اند.
)اولین  بحران  و  و هشت: حادثه محرک  بیست  تا  و سه  بیست  8    صفحات 

نقطه عطف( ما به صحنه های پایانی پرده اول نزدیک می شویم، شما باید یک حادثه 
محرک داشته باشید. این را می توانیم »کاتالیزور«و»نقطه پیرنگ« و »مشکل« نیز 
بنامیم. حادثه محرک، بحرانی می آفریند که به ناگزیر ما را به سوی یک نقطه اوج 

سوق می دهد. )گرفتن تصمیم( اینجا اولین نقطه عطف شماست.
بحران، لحظه ای از یک صحنه است که شما را وادار به  تصمیم گیری یا انتخاب می کند 
و سبب تغییر در شخصیت یا داستان می شود. بحران اصلی )یا بحران پرده( و نقطه 
اوج، یک نقطه عطف به حساب می آیند. در افتتاحیه فیلمنامه شما، زندگی زیبا و کاماًل 
عادی به نظر می آید و تعادل برقرار است. حادثه محرک )معموالًً بین بیست و سه و 
بیست و هشت( ظاهر می شود و تعادل را به هم می ریزد. حادثه محرک مشکلی را 
خلق می کند که قهرمان شما باید در طول فیلمنامه آن را حل کند. قهرمان باید به آن 
آگاه شود )اگرچه ناآگاهی از آن، تأثیری بر او نمی گذارد( و در برابر آن واکنش نشان 
دهد. )حتی امتناع از آن، خود به نوعی یک واکنش به حساب می آید.( حادثه محرک 
به شخصیت شما یک نیاز کلی می دهد یا او را وا می دارد تا تعادل را دوباره برقرار 
کند. یا اینکه یک هدف کلی و انگیزه بیرونی برای رسیدن به هدف شخصیت را پایه 
ریزی می کند.چنین تالش هایی ستون فقرات داستان شما را شکل می دهند و حادثه 
محرک داستانتان را به حرکت می اندازد. هر داستانی به طور کلی دو نقطه عطف اصلی 
دارد؛ در پایان پرده اول و در پایان پرده دوم )لحظه حقیقت(. البته در فیلمنامه شما، 
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چند نقطه عطف فرعی نیز وجود دارد، اما نقطه عطف اول و نقطه عطف دوم، جاهایی 
ثابت دارند. به نقاط عطف می توانید این گونه نیز نگاه کنید: ساختاری که شما برای 
داستان خود خلق می کنید. مثل زدن یک پل بر رودخانه است، نقاط عطف مثل دو 
نقطه اصلی پل هستند که از سقوط آن جلوگیری می کنند. نقطه عطف در فیلمنامه، 

وظایف زیر را به عهده دارد:
ـ نقطه عطف بر پیکره داستان چنگ می زند و آن را زیرورو می کند. بعد آن را در مسیری 
جدید به حرکت در می آورد و مشکلی بر سر راه قهرمان قرار می دهد که قهرمان باید 

در طول فیلمنامه آن را حل کند.
ـ نقطه عطف داستان را به طرف نقطه اوج پرده حرکت می دهد. )و آن نقطه اوج، داستان 

را به طرف نقطه اوج پرده بعدی سوق می دهد.(
ـ نقطه عطف، نقاط خطرآفرین داستان را افزایش می دهد.

ـ  نقطه عطف شتاب حرکت فیلمنامه را به چند طریق بیشتر می کند: یا افزایش نقاط 
خطرآفرین، با انداختن فیلمنامه به یک مسیر جدید خطرناک، با دستیابی به نیازها و 
هدف های دراماتیک و نیات نامعلوم. توجه داشته باشید که واژه »خطرناک« ارتباط 

تنگاتنگی با فیلمنامه شما دارد.
ـ نقطه عطف،یک نقطه بحرانی است که در مخاطب احساس »حاال باید چه کار کنیم« 

به وجود می آورد.
ـ  نقطه عطف، به شکلی دراماتیک انگیزه قهرمان شما را تغییر می دهد. )نقطه عطف 

اول، نیاز، هدف و انگیزه بیرونی را خلق می کند.(
توجه کنید که اگر نیاز به قفل زمانی باشد، باید آن را در حادثه محرک پایه ریزی کنید. 
نقاط عطف همیشه با شخصیت ها ارتباط دارند و برای قهرمان شما اتفاق می افتند و 
باعث بروز کنش از سوی آنها می شوند. قهرمان به ناگزیر و به نحوی در برابر نقطه عطف، 
از خود واکنش نشان می دهد. نقطه عطف اول معموالًً زمانی اتفاق می افتد که داستان 
تمام شده است، چرا که به نظر می رسد قهرمان به ظاهر موفق شده است. در شاهد، جان 
بوک با موفقیت دریافته که قاتل چه کسی است. او یک شاهد دارد و از این موضوع با 
رئیس خود، شافر، حرف زده است. او با احساس رضایت کامل از خود، راه خانه را پیش 
می گیرد. در اینجا به ظاهر داستان به آخر رسیده، چرا که بوک پیروز شده است. از این 
لحظه به بعد، بحران به وجود می آید )نقطه عطف اول(. به ناگهان داستان در مسیری 
جدید، متفاوت و خطرناک تر می افتد. این بحران به وجود آمده، شما را به طور مستقیم 
به سوی نقطه اوج اول سوق می دهد که در پایان پرده اول قرار دارد. )این بحران به 
داستان ضربه ای می زند و آن را به طرف پرده بعد هل می دهد.( نقطه اوج، نمایشی ترین 
و قوی ترین لحظه در اولین پرده است. )در برخی از فیلمنامه ها، شما می بینید که نقطه 

عطف اول بر نقطه اوج منطبق شده یا اصاًل همان نقطه شده است.(
در افشاگری، حادثه محرک جایی است که مایکل داگالس از پیش رفتن در رابطه خود 
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اجتناب می کند. در میزری وقتی است که آنی )کتی بیتس( می فهمد میزری درون 
داستان مرده و او بر سر نویسنده فریاد می کشد: »تو اونو کشتی«، در ماسک، وقتی است 
که استنلی ایپکیس برای اولین بار ماسک را بر صورت می زند. در داستان اسباب بازی، 
ورود باز الیت یر، اولین نقطه عطف است. در پیانو، وقتی اتفاق می افتد که بینز می پذیرد 
برای تبادل آموزش، پیانو را به ساحل بیاورد و در سقوط، جایی است که دی ـ فنس 

برای اولین بار با اعضای باند هیسپانیک روبه رو می شود.
هنگام خلق حادثه محرک، پرسش های زیرا را از خود بپرسید:

ـ  بدتر از مرگ چه اتفاق بدی ممکن است برای قهرمان پیش آید؟
ـ  بهترین اتفاق ممکن برای قهرمان من چیست؟

ـ  آیا حادثه محرک تعادلی را که من پیش از این در زندگی قهرمان برقرار کرده ام، 
ریخت؟ خواهد  به هم 

ـ  آیا حادثه محرک می تواند پایه ای برای نقطه اوج پرده سوم باشد؟
گسترش داستانی

در یک ساختار داستانی شرایط و موقعیت شخصیت اصلی یا شخصیت های داستان از 
شروع تا پایان لحظه به لحظه سخت تر و بغرنج تر می شود. به زبان دیگر داستان یک 
فیلم حرکتی پیش رونده از طریق حوادث تازه، پیچیدگی های جدید و یا افشای اطالعات 
و رمز و رازها دارد و از نقطة شروع تا لحظة پایان با تنش ها و درگیری های بیشتر و 

گسترده تری روبه رو می شود که دائم بر جذابیت آن می افزاید. 
»هواپیمایی با تعدادی مسافر به سوی مقصدی به پرواز در می آید. وضعیت هوا خوب 
نیست. لحظاتی بعد خلبان متوجه می شود که یکی از موتورها خوب کار نمی کند. او و 
همکارانش سعی می کنند، نقص را یافته و آن را برطرف کنند. اما موتور به کلی از کار 
می افتد. وضعیت نگران کننده است. ارتفاع آنها کم می شود و در البه الی ابرها دچار 
وضعیتی نامتعادل می شوند. تکان های شدید هواپیما مسافران را مضطرب کرده است. 
چند لحظه بعد بی سیم و رادار هواپیما هم از کار می افتد خلبان می خواهد هواپیما را به 
فرودگاهی رسانده و آن را روی زمین بنشاند. اما شب است و آنها در منطقه ای کوهستانی 
و پوشیده از برف قرار دارند. بال هواپیما به صخره ای می خورد و خرد می شود. مسافرین 

وحشت زده به پشتی صندلی ها چسبیده اند و....«
این نمونه ای از گسترش یافتگی تنش های فیلمنامه از شروع تا پایان است و به این 
حالت تکامل داستانی گفته می شود. اما اصطالح تکامل برای رشد و تغییر شخصیت ها 
نیز به کار می رود. وقتی شخصی درگیر با مشکلی، تحت فشار قرار می گیرد، رفته رفته 
تغییر شکل می دهد و به دیدگاه جدیدی دست می یابد. ممکن است از ترس به شجاعت 
یا از سازشکاری به مقاومت، عصیانگری، مبارزه یا رابطه ای مبتنی بر احترام متقابل 
برسد. این حالت نیز تکامل شخصیتی نامیده می شود. در این رابطه می توان فیلم های 
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زیادی را مثال زد. از جمله فیلم های »مردی برای تمام فصول«، »کازابالنکا« یا »پرواز 
بر آشیانة فاخته «

4  شیوه تدریس
هنرآموز با نمایش آثار مستند یا حتی آثار گفت وگو محور و مسابقات ورزشی، کاربرد 

این گره های دراماتیک را تشریح نماید. 

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان این درس باید بتواند توصیف روشنی از الگوی کالسیک سه پرده ای 
ارائه نماید و تحلیل مختصری از ساختارهای غیرکالسیک را بیان نماید. میزان مشارکت 
هنرجویان در مباحث کالسی و کشف نکته های ساختاری و یا توضیح گره های دارماتیک 

می تواند ابزار خوبی برای ارزشیابی فراهم سازد.(

جلسه5: فرایند طرح ومتن به شبكه و تصویب نهایی

1  مقدمه
در این درس محور اصلی آشنایی با فرایند ارائه طرح و متن به شبکه تا تصویب نهایی 
است، سعی داریم نحوه مدیریت متن را تا مرحله پیش تولید، تشریح نموده و نکات 
کلیدی مربوط به افزایش سرعت و کیفیت محتوا را بازگو نماییم. روند بررسی در هر 
شبکه تلویزیونی متفاوت است و نباید فرایند تشریح شده از این درس را به مثابه روندی 

استاندارد و غیر قابل تغییر توصیف کرد. 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 

جذاب و مؤثری ارائه نماید. 

3  شیوه تدریس
هنرآموز می تواند برای عمق بخشیدن به مباحث این درس یکی از مسئوالن یا اعضای 
تلویزیونی  متن های  و  طرح ها  بررسی  روند  تشریح  جهت  را  برنامه  و  طرح  شورای 
به کالس دعوت نماید. می توان از دفترچه های سیاست گذاری و فهرست های موضوعی 
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که در دستور کار شبکه ها وگروه های تلویزیونی قرار دارد، برای توضیح و تشریح روند 
برنامه سازی استفاده نمود.

4  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

5  شیوه ارزشیابی اهداف توانمند سازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان فرایند طرح باید بتواند توصیف روشنی از روند بررسی طرح در یک 
شبکه را توصیف نماید و یا براساس دفترچه های سیاست گذاری سالیانه شبکه بتواند 

موضوعاتی را پیشنهاد دهد یا حتی طرحی در مورد آنها بنویسد.(

جلسه6: فرایند برآورد مالی

1  مقدمه
برای تولید یک برنامه تلویزیونی که متن آن به صورت کامل نوشته شده است، باید 
و..(  انسانی  نیروی  تعداد  و  زمانی  نظر  از  و هم  مالی  نظر  از  )هم  برنامه ریزی دقیقی 
صورت گیرد. هدف ما در این درس، آموزش شیوه تجزیه و تحلیل متن و انجام برآورد 
مالی تولید است. البته برای برنامه های مبتنی بر روایت اجرایی که فاقد متن مکتوب 
هستند، تهیه کننده می بایست براساس تجربه قبلی و کسب اطالعات از کارگردان و 
سایر عوامل اجرایی، اقدام به تنظیم پیش نویس مالی نماید. در هر صورت، این برآورد در 
قالب فرم های مشخصی به شبکه تلویزیونی ارائه می شود و توسط گروهی از کارشناسان 

اجرایی و مالی مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. 

2  مواد و تجهیزات
با استفاده از وایت برد و رایانه و نرم افزار پاورپوینت و... اطالعات موردنظر خود را به صورت 
جذاب و مؤثری ارائه نماید. آماده سازی فرم های برآورد مالی و فیلمنامه های کوتاه یا 
فیلم های مناسب با هدف تجزیه و تحلیل مسائل مالی، از جمله الزامات تشریح و آموزش 
این درس محسوب می شود. ارائه فهرستی از کتاب ها در شیوه های تولید و برآورد مالی 
همراه با عکس و تصویر و توصیف خالصه ای از کتب مذکور یکی از نکات کلیدی در 

فراگیری بهتر این درس ایجاد می کند. 

3  دانش افزایی
»هنر آموز می تواند برای تشریح فرم برآورد مالی از متن زیر استفاده کند«
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4  شیوه تدریس
هنرآموز می تواند یک فیلمنامه کوتاه را در اختیار هنرجویان قراردهد و پس از آموزش 
شیوه تجزیه و تحلیل متن، از آنها بخواهد تا نسبت به ارائه برآورد مالی اقدام نمایند. و 

یا با نمایش یک سکانس، اجزای هزینه ساز را تشریح نمایند.

5  نکات ایمنی و بهداشت
ایمنی و دقت در کار با ابزار استودیویی، رعایت نکات فنی و ایمنی در کار با ابزارهای 

مکانیکی و الکترونیکی، رعایت بهداشت در محیط استودیو و کارگاه های آموزشی

6  شیوه ارزشیابی اهداف توانمندسازی
آزمون های شفاهی و کتبی عملکردی، مشاهده عملکرد، فعالیت های کالسی و کارگاهی، 

تهیه گزارش و کار پوشه
)هنرجو در پایان این درس باید بتواند حداقل یک سکانس از فیلمنامه یا فیلم تولید شده 
را از نظر مالی و زمان بندی تولید، تجزیه و تحلیل نمایند. میزان مشارکت هنرجویان 
در مباحث کالسی و نیز هوشمندی هنرجویان در تشخیص عوامل افزایش هزینه و 
افزایش زمان تولید، هنرآموز را قادر می سازد تا ارزشیابی نسبتاً شفافی از هنرجویان 

به عمل آورد.( 
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ارزشیابی شایستگی فرایند طرح و متن ـ فصل 2

عنوان
 فصل2

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
نتایج)کیفیت(

استاندارد
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

فرایند طرح 
و متن

تبیین طرح ها، متون 
نگارشی و روایت 

مبتنی بر اجرا
تحلیل و طراحی و 

نگارش متن بر اساس 
تعیین برآورد مالی و  
دسته بندی روایت ها؛ 
با استفاده از تجزیه 
و تحلیل چند برنامه 
تلویزیونی و نمایش 

نمونه های متنی

باالتر از حد 
انتظار

تعیین  برآورد مالی و تجزیه و تحلیل 
متن یک برنامه از نظر نوع روایت

تحلیل و بررسی،  مفاهیم روایت نگارشی 
و روایت مبتنی بر اجرا و الزامات نگارش 
آزمون  در  نمره مطلوب  و کسب  طرح 

کتبی )از محتویات تدریس شده(

٣

در حد 
انتظار

تحلیل و بررسی،  مفاهیم روایت نگارشی 
و روایت مبتنی بر اجرا و الزامات نگارش 
نمره متوسط در آزمون  طرح و کسب 

کتبی )از محتویات تدریس شده(
2

تحلیل فرایند طرح 
و متن

پایین تر از 
انتظار

درک و مفهوم روایت نگارشی و روایت 
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نمره مستمر از 5

نمره شایستگی فصل از 3

نمره فصل از 20


