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چکید ه
کتـاب هنـر پی رنگ سـازي نوشـتۀ لینـد ا. جـی. کـوگل بـا زیر عنـوان «چگونـه بـه نوشـتۀ خـود ، 
عمـق، هیجـان و احسـاس اضافـه کنیم؟»بـا  ترجمۀ حسـین شـیرزاد ي د ر سـال 1397 منتشـر 
شـد ه کـه یکـی از تازه تریـن کتاب هـا د ر زمینۀ فیلم نامه نویسـی اسـت. این اثر به طـور اختصاصی 
بـه پی رنـگ و پی رنگ سـازي د ر فیلم نامـه می پـرد ازد . هـد ف ایـن مقالـه  معرفـى و نقـد  ایـن اثر 
بـا توجـه بـه آثـار منتشـر شـد ة تألیفـى و ترجمـۀ پیـش از آن اسـت.  آنچـه قابـل توجـه اسـت 
اینکـه مثال هـا و نکته هایـی کـه د ر هـر کتـاب فیلم نامه نویسـِی ترجمه شـد ه می بینیـم، غیربومی 
اسـت و فیلم نامه نویـس ایرانـى د ر کتـاب بـا نمونه هـاي خارجـی روبـه رو می شـود ، بنابرایـن باید  
ایـن توانایـی را نیـز د ر خـود  ایجـاد  کنـد  کـه بتوانـد ، نمونه هـا را بـا شـخصیت ها، کنش هـا و 
فرازوفرود  هـاي د راماتیـک بومـى همسـان کنـد . کسـی کـه د رحـال آمـوزش فیلم نامه نویسـی 
ازطریـق کتاب هـاي ترجمه شـد ه بـه زبـان فارسـی اسـت، بایـد  ایـن را نیـز آمـوزش ببینـد  کـه 
ما بـه ازاي بومـى نمونه هـاي ارائه شـد ه را بیابـد  و بـه آن هـا بیند یشـد  و آن هـا را مـورد  تجزیـه و 
تحلیـل قـرار د هـد . کتـاب هنر پی رنگ سـازي نیز از این قاعد ه مسـتثنی نیسـت. اگرچـه مى توان 
بـه الگوهایـی کـه نویسـند ة کتاب بـه آن ها اشـاره می کند ، اعتماد  کـرد  و بر اسـاس آن ها پی رنگ 
فیلم نامـه را تحکیـم بخشـید ، امـا بـه هرحـال نمونه هـاي ارائه شـد ه بـراى اسـتفاد ه د ر فیلمنامه 

نویسـى ایـران نیـاز بـه بومى سـازى د ارند .
کلید واژه: پیرنگ، هنر پیرنگ سازى، لیند ا کوگل، بومى سازى، ترجمه 

سـالیان د رازي اسـت کـه کتاب هـاي فیلم نامه نویسـی به زبان فارسـی منتشـر می شـوند  
تمامـی کتاب هـاي معـروف د راین زمینـه، رنـگ ترجمـه بـه خـود  گرفته انـد   و تقریبـاً 
و همچنـان کتاب هـاى فراوانـی را می شناسـیم کـه هنـوز منتظر نـد  تـا مترجمـان بـه 
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سراغ شـان برونـد  و آن هـا را بـه زبـان مـا ترجمـه کننـد ، امـا هرگـز فرامـوش نکنیـم 
کـه هـر تعـد اد  کتـاب د ر ایـن زمینه منتشـر شـد ه، شـرط الزم اسـت، امـا کافی نیسـت. 
فیلم نامه نویسـان مـا، چـه تازه کار و چه کارکشـته، هیـچ گاه نباید  خـود  را از آموزش د ید ن 

بد اننـد . بی نیـاز  نویسـند گی  کتاب هـاي  بـا  کلنجار رفتـن  و 
همان طـور که اشـاره شـد ، شـماري از بهتریـن  کتاب هـاي فیلم نامه نویسـی جهان د ر 
کشـور ما منتشـر شـد ه اند . چگونه فیلم نامه بنویسـیم نوشـتۀ سـید  فیلد  که مسعود  مد نی 
د ر د هـۀ شـصت آن را ترجمـه کـرد ، د رواقع پد ر معنوي کتاب هاي فیلم نامه نویسـی اسـت 
کـه سـاختار سـه پرد ه اي را آمـوزش می د هد . ناخواسـته ایـن جریان د ر عرصـۀ کتاب هاي 
کتاب هـاي  تاکنـون  د رحالی کـه  شد ه اسـت.  بـد ل  غالـب  جریانـی  بـه  فیلم  نامه نویسـی 
مختلفـی د ربارة سـاختارهاي غیرسـه پرد ه اي یـا به عبارتـی فیلم هاي نامتعـارف د ر جهان 
منتشـر شـد ه اند ، امـا همچنان چنین جریانـی د ر اقلیت باقی مانـد ه و د ر میان کتاب هایی 
کـه بـه فارسـی د راین زمینـه منتشـر شد ه اسـت، تنهـا مى تـوان بـه فیلم نامه نویسـی د ر 
قرن 21 نوشـتۀ لیند ا آرنسـون اشـاره کرد  که بر سـاختارهایی متمرکز شـد ه  که شباهتی 

بـا سـاختار سـه پرد ه اي ند اشـته  و از آن تبعیـت نمی کنند .
هریـک از عناصـر سـاختاري فیلم نامه نویسـی بنیانـی د ارنـد  و حتـی د ر کتاب هـاي 
آموزشـی جهـان پیرامـون فیلم نامه نویسـی آثـاري وجـود  د ارنـد  که بـه فراخور بـه برخی 
از ایـن عناصـر سـاختاري پرد اخته انـد . اچ. آر د ي کاسـتا 1 چنـد  کتـاب د ربـارة ایـن آثـار 
نوشته اسـت. از جملـه: حاد ثـۀ محـرك: چگونـه د اسـتان خود  را شـروع کنیـد  و بی د رنگ 
مخاطبـان را د رگیـر کنیـد  2 یـا کتابـی د ربـارة نقطـۀ اوج د ر د اسـتان یـا فیلم نامـه بـا 
عنـوان نقطـۀ اوج د اسـتان: چگونـه خواننـد ه را ناراضـی نکنیم و د اسـتان یـا فیلم نامه اي 
را بنـا کنیـم کـه بـه هیجـان د رآورد ه و باعث لذت شـود  (بنیان هـاي سـاختار فیلم نامه)3 
ایـن نویسـند ه کتابـی نیـز د ربـارة پـرد ة د وم فیلم نامـه نوشته اسـت که بـا عنـوان عبور از 

■ کوگل،  لیند ا ج (1397). هنر پى رنگ سازى:  چگونه 
به نوشتۀ خود ، عمق، هیجان و احساس اضافه کنیم. 

ترجمۀ حسین شیرزاد ى. تهران: سفید سار.
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د وزخ از پـرد ة د وم د ر ماهنامـۀ فیلم نـگار منتشـر شـد  و د ر آیند ه به شـکل کتاب انتشـار 
خواهـد  یافـت. نویسـند گان د یگـري ماننـد  جـان تروبـی بـا کتـاب آناتومـی د اسـتان بـه 
اسـتخوان بند ي د اسـتان د ر فیلم نامه هـا توجـه کرد ه انـد . محمـد  گذرآبـاد ي ایـن اثـر را 
بـه فارسـی ترجمـه کرد ه اسـت. رابـرت مک کی نیز د ر کتاب د اسـتان: سـاختار، سـبک و 
اصـول فیلم نامه نویسـی بـه اصـول سـاختاري د ر پرد اختـن به د اسـتان و فیلم نامه اشـاره 

کرد ه اسـت.
یکـی از مفاهیـم مهـم د ر فیلم نامه نویسـى و د استان نویسـی کلمـۀ plot اسـت که د ر 
ترجمـۀ آن،  سـلیقه هاي مختلفـی بـه کار رفته اسـت. رضـا براهنـی د ر کتاب قصه نویسـی 
از آن بـا عنـوان «طـرح و توطئـه» یـاد  کرد ه اسـت. جمـال میر صاد قی د ر عناصر د اسـتان 
آن را «پی رنـگ» ترجمـه کرد ه اسـت کـه ایـن اصطـالح امـروزه رایـج شد ه اسـت. ایـی. 
ام فورسـتر د ر جنبه هـاي رمـان ایـن مفهـوم را این گونـه تعریـف می کنـد : «سـلطان 
د رگذشـت و سـپس ملکـه مـرد . ایـن د اسـتان اسـت، امـا سـلطان د رگذشـت و پـس از 
چنـد ي ملکـه از فـرط انـد وه د رگذشـت. ایـن طرح اسـت». فورسـتر بنـا را بـر موجبّیت، 
علّیـت و سـببّیت می گـذارد . اگـر جملـۀ اول د اسـتان باشـد ، می گوییم: خب بعـد ؟ و اگر 
طـرح باشـد ، می پرسـیم چـرا؟ نکتـۀ جالب کتاب فورسـتر آن اسـت که وي معتقد  اسـت 
کـه طـرح را مـرد م اهـل سـینما نمی تواننـد  تعریف کننـد  و صرفـاً با «خب، بعـد ؟ بعد ش 
چـه شـد ؟» می شـود  آن هـا را بیـد ار نگـه د اشـت! علی محمـد  حق شـناس د ر ترجمـۀ 
کتـاب رمـان بـه روایـت رمان نویسـان، ایـن مفهـوم را «طـرح» ترجمه کـرد ه و د ر بخش 
«طـرح و د اسـتان» ایـن کتـاب، بـه تعاریـف مختلفـی از ایـن مفهـوم برمی خوریـم کـه 
هـم د ر بحـث حاضـر بـه مـا یـاري مى رسـانند  و هـم احتمـاالً ابهامـی را کـه همـواره 
نویسـند گان و فیلم نامه نویسـان د ر ایـن مـورد  بـا آن روبـه رو هسـتند ، برطـرف مى کنند . 
د ر (صفحـۀ 345) کتـاب یـاد  شـد ه، میریـام آلـوت به د و اصطـالح «طرح» و «د اسـتان» 
اشـاره می کنـد  کـه گویـی برد اشـت هاي مختلـف از قواعـد  کالسـیک باعث آشـفتگی د ر 
ایـن معنـا شـد ه و حتـی معتقد  اسـت کـه ایـن موضـوع را باید  تا حد ي از چشـم ارسـطو 
د یـد  کـه بحث پیرامـون «میتوس» بـه معناى «طـرح» و «پراگماتا» به معنـاي «حواد ث 
و پیشـامد  هایی کـه بـه هـم د رمی آمیزنـد  تـا د اسـتانی را بسـازند » را بد ون روشـن کرد ن 
ایـن مفاهیـم، رهـا می سـازد . آلـوت معتقد  اسـت که د ر بیشـتر مـوارد  وقتـی رمان نویس 
لفـظ طـرح را به عنـوان یـک اصطـالح اد بـی بـه کار می بـرد ، معنـاي «زنجیـره اي ِعلّی را 
اراد ه می کنـد  کـه بـه کمـک عامـل معنا د ر هـم پیچید ه می شـود ». جـرج الیـوت، آن را 
«اجبـاري مبتـذل» می د انـد ، چیـزي کـه فقـط هیجان انگیـز اسـت و د یگر هیـچ، هنري 
جیمـز معتقـد  اسـت کـه د اسـتان «کـود ك لـوس و بـد  اد اي هنر» اسـت. گوسـتاو فلوبر 
آن چنـان از طـرح بیـزاري می جویـد  کـه «تربیـت احساسـات» را بـد ون طـرح و پی رنگ 
د خالـت  خـود   طرح افکنی هـاي  د ر  را  طـرح  معمایـی  وجـه  آسـتین  جیـن  می نویسـد . 
می د هـد ، امـا ایـن کار را بـا زیرکی انجام د اد ه اسـت. د ر غـرور و تعصب، ازیک سـو تعصب 
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نمی گـذارد  کـه الیزابـت بـه وضعیت د ارسـی و ویـکام پی ببرد  و از سـوي د یگر غـرور مانع 
می شـود  تا د ارسـی زبان به سـخن گشـود ه و د ربـارة جزئیـات رفتار ویکام چیـزي بگوید . 
محسـن سـلیمانی د ر فصـل هفتـم کتـاب رمان نویسـی د ر وقـت اضافـه بـا عنـوان 
«ایـن طـرح کـه می گویـی، یعنـی چـه؟» معتقـد  اسـت کـه طـرح د ر یـک کالم یعنـی 
«چیـد ن حـواد ث د ر د اسـتان به نحوي کـه بـا هـم پیونـد  قـوي د اشـته باشـند  و حالـت 
تعلیـق (کنجـکاوي، نگرانـی و غیـره) ایجـاد  کننـد ». او بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند  که 
شـخصیت ها هسـتند  کـه رمانـی را پیچید ه می سـازند ، چـون طرح  ها و خطوط د اسـتانی 
گوناگونـی را بـه وجـود  می آورنـد . به یاد  د اشـته باشـیم که چـه د ر د نیاي کنونـی اد بیات 
و چـه جهـان معاصـر فیلم سـازي، طـرح بـر شـخصیت رجحانـی نـد ارد . د ر حالی کـه د ر 
اد بیـات د وران گذشـته، طـرح د اسـتانی باعث کشـش خوانند ه به اد امۀ د اسـتان می شـد ، 
اما اکنون اعتقاد  بسـیاري بر آن اسـت که عنصر شـخصیت مهم تر اسـت؛ زیرا شـخصیت 
به عنـوان موجـود ي ارگانیـک و زنـد ه، می توانـد  فراز و فـرود  د اسـتان و طـرح د اسـتانی را 
بـه هـم بریـزد  و د ر مقـام انسـان می تواند ، هـر کاري که میل بـه انجام آن د اشـت، انجام 
د هـد . شـاید  بـراي همیـن اسـت کـه آنـد ره ژیـد  معتقد  بـود  کـه نبایـد  د اسـتان طرح و 
پی رنـگ د اشـته باشـد  و خـود ش بایـد  پیـش بـرود  و شـخصیت ها تکلیـف همـه چیـز را 
تعییـن می کننـد . سـید  فیلـد  نیز می گوید : «وقتی تکلیف شـخصیت روشـن شـد ، تکلیف 

شد ه است.» روشـن  د اسـتان 
کتـاب هنـر پی رنگ سـازي نوشـتۀ لینـد ا. جـی. کـوگل بـا زیر عنـوان «چگونـه بـه 
نوشـتۀ خـود ، عمـق، هیجـان و احسـاس اضافـه کنیـم؟» با ترجمۀ حسـین شـیرزاد ي از 
سـوي انتشـارت سفید سـار د ر سـال 1397 و با تیراژ 1000 نسـخه منتشـر شد ه که یکی 
از تازه تریـن کتاب هـا د رزمینـۀ فیلم نامه نویسـی اسـت. ایـن اثـر به طـور اختصاصـی بـه 
پی رنـگ و پی رنگ سـازي د ر فیلم نامـه می پـرد ازد . نویسـند ه د ر مقد مۀ کتاب مى نویسـد : 
«هنـر پی رنگ سـازي کمـک می کنـد  تـا با زبـان د رام آشـنا شـوید ...این کتـاب راهنماي 
مبتد یـان نیسـت...آن چه کـه این کتاب پیشـنهاد  می د هد ، د ر واقع بینشـی اسـت د رمورد  
موضوعـات کلیـد ي، د رزمینـۀ طراحـی و سـاختمان پی رنگ...من ابتد ا تعریـف واضحی از 
پی رنـگ ارائـه می د هـم و سـپس نشـان خواهـم د اد  کـه پی رنـگ، تنهـا خلق یـک توالی 
از صحنه هـا نیسـت کـه روید اد  هـاي موجـود  د ر د اسـتان را نمایـش می د هند ...سـه حوزة 
اصلـی وجـود  د ارد  کـه د ر ایـن کتـاب بـه آن هـا پرد اختـه ام. حوزة نخسـت همیـن بحث 
هیجـان اسـت...د ر یـک فیلم نامـۀ موفـق هم بایـد  از هیجـان و هم از کنش هـاي پی رنگ 
اسـتفاد ه کرد ...حـوزة د وم...میـل بـه افـزود ن بیش از حـد  حواد ث...چنانچه پیرنگ وابسـته 
بـه تعـد اد  زیـاد ي کنش باشـد ، زمـان کافی براي تعبیۀ پاسـخ هاي روشـنگر شـخصیت ها 
بـه کشـمکش نخواهیـد  د اشـت. حـوزة سـوم نقـش کشـمکش د ر خلـق یـک پی رنـگ 
یـا  پی رنـگ  هسـتند :  مهم تـر  کد ام یـک  کـه  می پرسـم  د انشـجویانم  از  خوب...اغلـب 
شـخصیت؟....د ر فیلم هـاي مهـم ایـن د و از یکد یگـر جد ایی ناپذیرنـد ؛ پی رنـگ همـان 
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شـخصیت اسـت و شـخصیت همان پی رنـگ» (کـوگل، 1397: 17-21).
لینـد ا کـوگل معتقد  اسـت که سـاختار پی رنـگ فراینـد ي د و بخشـی د ارد  که بخش 
اول بـه فـرم کلـی د اسـتان و بخـش د وم بـه پی رنگ سـازي صحنه هـا مربـوط می شـود . 
به عبارت د یگـر، سـاختار کلـی بـر آغـاز و پایـان، توسـعۀ کشـمکش د ر میانـۀ د اسـتان و 
چگونگـی آن هـا بـراي انسـجام عناصر د اسـتان تأکیـد  و تمرکـز د ارد . او معتقد  اسـت که 
سـاختار نهایـی هـر پی رنگـی بـه ژانـر، نقطه نظـر نویسـند ه و حتـی هـد ف واقعـی او از 
نوشـتن د اسـتان بسـتگی د ارد . از نظـر نویسـند ه هـر پی رنگـی سـه عامـل مهـم د ارد  که 
نخسـتین آن هـا «ترتیـب روید اد  ها» اسـت. هـر روید اد  با رویـد اد  بعـد ي اش به گونه اي د ر 
کنـار هـم قـرار می گیرنـد  که د اسـتان را به نقطـۀ اوجش برسـانند  و پی رنگ هر د اسـتان 
و فیلم نامـه اي د قیقـاً بـر مـکان رخ د اد ن نقطـۀ اوج و نتیجـۀ نهایـی هر د اسـتانی متمرکز 
اسـت. «علّیـت» رکـن د وم یـک پی رنـگ ازنظر کـوگل اسـت. د رواقع پی رنـگ هم کنش 
د اسـتان را بـر اسـاس روابـط علـت و معلولـی بـه پیـش می بـرد  و هـم ایـن اطمینـان را 
ایجـاد  می کنـد  کـه معنـاي بنیاد یـن کنـش را د ریافته ایـم. علّیـت را نه تنهـا د ر آثـاري 
بـا سـاختار سـه پرد ه اي می تـوان رد یابـی کـرد ، بلکـه د ر سـاختار غیرخطـی آثـار د یگري 
ماننـد  راشـومون اثـر کوروسـاوا، همشـهري کیـن اثـر ارسـن ولـز و قصه هاي عامه پسـند  
اثـر کوئنتیـن تارانتینـو نیـز چنیـن روابطـی حاکم هسـتند . براي مثـال د ر فیلـم «ولز»، 
چارلـز فاسـتر کیـن می میـرد . منطق روایـی ایجـاب می کند  کـه بد انیم این فرد  کیسـت 
کـه د ر ابتـد اي فیلـم د رگذشته اسـت. براي همین خبرنگاري اسـتخد ام می شـود  تا سـیر 
زند گـی ایـن غول تجـاري را د نبـال کند . «کشـمکش د راماتیک» عامل د یگري اسـت که 
پی رنـگ و وجـود  آن را منطقـی می سازد .کشـمکش باعـث ایجـاد  تنـش می شـود  و میل 
غریـزي تماشـاگر آن اسـت کـه بد انـد  آد م هایـی غیـر از خـود ش چگونـه بـا د شـواري ها 
«مد یریـت  پیرنـگ  به این ترتیـب،  برمی آینـد .  مشـکالت  عهـد ة  از  و  می شـوند   روبـه رو 
اطالعـات» محسـوب می شـود  تـا د اسـتان بـراي تماشـاگر هر چـه بیشـتر جـذاب  شـود . 
بـراي نمونـه کافـی اسـت، نگاهـی بـه مجموعه هـاي تلویزیونی معـروف جهـان بیند ازیم 
تـا بد انیـم چگونـه ایـن روابـط علـت و معلولی همـراه با کشـمکش هایی که شـخصیت ها 
بـا آن هـا روبـه رو می شـوند ، بـه چـه ترتیبی حجـم اطالعـات را بـراي تماشـاگر مد یریت 
می کنـد . جـک بائـر د ر «24» و یا شـخصیت هاي گوناگـون مجموعۀ «گمشـد گان» هربار 
و بـا ترتیـب به خصوصـی د رگیـر رخد اد  هـاي گوناگون می شـوند  که اگر اطالعـات مربوط 
بـه د اسـتان مد یریـت نشـود ، هرلحظه ممکن اسـت، تماشـاگر از د اسـتان پیـش بیفتد  و 

تمایـل به اد امـۀ ماجراها ند اشـته باشـد . 
نویسـند ه د ر بخـش «الگـوي هیجانـی پی رنـگ» بـه ایـن موضـوع اشـاره می کند  که 
احسـاس نیـاز مـا به هیجـان باعـث تماشـاي فیلم ها مى شـود . هیجـان وسـیلۀ ارتباط با 
د یگـران اسـت. مـا رنـج کسـی را می بینیـم و این باعـث برانگیخته شـد ن احساسـات د ر 
مـا می شـود  و پی رنـگ بـه ایـن هیجان هـا و کنش هـا نظـم می د هـد . ازنظـر نویسـند ه 

ساختار یا متن؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

د ر فیلم هـاي خـوب،  الگویـی بـراي توسـعۀ هیجان هـا وجـود  د ارد . «د اسـتان هاي خـوب 
بـه کمـک کشـمکش بـه جلـو بـرد ه می شـوند . پروتاگونیسـت ها [مسـامحتاً قهرمانـان] 
بایـد  بـراي پی رنگ هایـی کـه مسـؤلیت راه اند ازیشـان بر عهد ة آن هاسـت،  تـالش کنند ...

کنش هـاي  د ر  را  اصلـی  شـخصیت هاي  هیجانـی  واکنش هـاي  نویسـند گان  بهتریـن 
پی رنـگ بـه کار می گیرنـد  تـا از ایـن طریـق بتواننـد  هـم آن هـا را بـه شـکل صحیحـی 
معرفـی کننـد  و هـم نشـان د هنـد  کـه چگونـه ایـن واکنش هـا منجـر بـه جلـو رفتـن  

د اسـتان می شـوند .» (همـان: 40) 4
 کتـاب د ر بخـش سـوم به «نقش کشـمکش» می پـرد ازد  و نویسـند ه د ر ابتد اي این 
بخـش به صراحـت ایـن موضـوع را اعـالم می کنـد  کـه بسـیاري از نویسـند گان بـه اند ازة 
کافـی متوجـۀ این نکته نیسـتند  که کشـمکش چـه کمکـی می تواند  به د استان هایشـان 
بکنـد  و د رنتیجـه، اسـتفاد ة مؤثـري از آن نمی کننـد . به این ترتیـب، یـا کشـمکش بـه 
پس زمینـۀ د اسـتان رانـد ه می شـود  و به عنـوان عنصـري تزئینـی از آن اسـتفاد ه می کنند  
و یـا بـه شـکل بی رویـه اي به د اسـتانی کـه ظرفیـت خشـونت چند انـی نـد ارد ، هرلحظه 
خشـونت هاي بی معنـا اضافـه کـرد ه و تنش هـا را بـه هد ر می د هنـد . کوگل معتقد  اسـت، 
د قیقـاً د ر محـل تعبیـۀ کشـمکش د ر د اسـتان اسـت کـه بسـیاري از فیلم نامه نویسـان از 
مسـیر اصلی منحرف می شـوند . مانند  این اسـت که کشـمکش از ابتد ا براي نویسـند گان 
فیلم نامه هـا واضح نیسـت و مشـکالت بـه معناي واقعی کلمه براي پروتاگونیسـت د شـوار 
نیسـتند  و کاري نمی کننـد  کـه تماشـاگران ضمـن این که از شکسـت وي هراس د اشـته 

باشـند ؛ از پیروزي اش مطمئن شـوند . 
بـه نظـر کـوگل چهـار مـد ل تنـش حسـی وجـود  د ارد  کـه یـک نویسـند ه هنـگام 
پی رنگ سـازي می توانـد  از آن هـا اسـتفاد ه کنـد : «تنـش مربـوط بـه وظیفـه»، «تنـش 
روابـط»،  «تنـش مربـوط به رازآلـود  بود ن» و «تنش ناشـی از غافلگیري». هـر یک از این 
تنش هـا هـم می تواننـد  شـکلی د رونـی پیـد ا کننـد  و هـم از بیـرون، تنشـی هیجان انگیز 
بـراي تماشـاگر محسـوب شـوند . وقتـی قهرمـان د اسـتان مجبور اسـت وظیفـه اي را که 
بـر عهـد ه اش گذاشـته شـد ه، بـه بهترین شـکل انجام د هـد ، این پرسـش براي تماشـاگر 
پیـش می آیـد  کـه آیـا او می توانـد  موفـق شـود ؟ اگر شکسـت بخـورد ، آیـا ازنظـر روحی 
نیـز بـه هـم می ریزد ؟ اگـر قهرمان یـک د اسـتان نتواند  د ر روابـط عاطفی اش مانـع ایجاد  
تنـش شـود ، چـه رخ خواهد  د اد ؟ شـخصیت کریمر د ر فیلم «کریمر علیـه کریمر» چگونه 
می توانسـت مانـع ایجـاد  تنـش د ر روابطـش بـا همسـرش شـود ؟ او د ر بیـرون از خانـه و 
د ر اد اره یقیـن د اشـت کـه کسـی جلـود ارش نیسـت و ایـن، غـرورى کاذب د ر او ایجـاد  
مى کـرد  و باعـث مى شـد  از خانـه و خانـواد ه اش د ور بمانـد  و هنگامـی کـه همسـرش او 
را تـرك می کنـد ، آسـیب پذیري شـخص کریمـر بیش از پیـش نمایـان می شـود . او حتـی 
نمی د انـد  کـه همسـرش کلیـد  ماشـین رختشـویی را روي چه د رجـه اي تنظیـم می کند . 
گاهـی رازآلـود  بـود ن رخد اد  هـا باعـث ایجـاد  تنـش مى شـود . ایـن تنش هـا د ر پی رنـگ  
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د اسـتان هاي جنایـی و پلیسـی رخ می د هـد  و هربـار بـا شـنید ن و د یـد ن قتلـی تـازه یـا 
گم شـد ن شـخصیتی د ر د اسـتان، تنـش بـار د یگـر اوج می گیـرد .

نویسـند ه د ر بخـش چهـارم کتاب با عنـوان «اصول کنش» سـه د سـته از ارتباطات 
صحنـه اي را تشـریح می کنـد  کـه بـه یکپارچه کـرد ن تمامی رشـتۀ پی رنگ د ر د اسـتان 
یـاري می رسـانند  و ایـن همان چیزي اسـت که نیـروي پیش برند ة روایی واقعـی را تولید  
می کنـد . ایـن نیـرو چـه زمانـی ایجـاد  می شـود ؟ وقتـی کـه صحنه هـاي فیلم نامـه با هم 
ارتباطـی ارگانیـک د اشـته باشـند . اگـر ایـن ارتباط هـا انـد ك بـود ه و یـا وجـود  ند اشـته 
باشـد ، معنـاي د اسـتان و فیلـم گم خواهد  شـد . ایـن روابط علت و معلولی به سـه شـکل 
خـود  را نشـان می د هنـد : «روابـط علـت و معلولی د ر صحنه هـا»،  «کشـمکش صعود ي»، 
«کشـمکش پیش آگاهـی د هنـد ه». د ر بخـش نخسـت از علّیـت به عنوان وسـیله اي براي 
پیـش بـرد ن کنـش اسـتفاد ه می شـود  تـا تماشـاگر اطمینـان حاصل کنـد  که خبـر د ارد  
چـه اتفاقی د ر جریان اسـت. از سـوي د یگر کشـمکش صعـود ي باعث تشـد ید  روابط علت 
و معلولـی می شـود  و تمرکـز بـر سـتیزه و منازعـه را بـه وجـود  مـی آورد . د ر اد امـۀ ایـن 
بخـش بـا ارائـۀ جد ول هـا (از صفحه 86 تـا 99) پیرنـگ د و فیلـم «آرواره هـا» و «زیبایی 
امریکایـی» به تفصیـل و بـا ریـز جزئیـات تشـریح شـد ه اند . نکتـۀ سـوم عبـارت اسـت از 
پیش آگاهـی د اد ن از کشـمکش بـه معنـاي پیش د سـتی کـرد ن یـا ارائـۀ یـک پیشـنهاد  
یـا اشـاره بـه رخـد اد ي کـه د ر شـرف وقـوع اسـت. به این ترتیـب، بـه تماشـاگر هشـد ار 
د اد ه می شـود  کـه عنصـري ناخوشـایند  و چه بسـا تهد ید  کننـد ه د ر آینـد ه اي نزد یـک رخ 

د اد . خواهد  
د ر بخـش پنجـم کتـاب بـه «ابزارهـاي پی رنگ سـازي» پرد اختـه می شـود  کـه بـه 
سـه د سـتۀ کلـی ابزارهـاي «کنـش»، «شـخصیت» و ابزارهـاي «مقد مه چینی» تقسـیم 
می شـوند . یکـی از عناصـر ابزارهـاي کنـش، «موانع» هسـتند  که به چهار د سـته تقسـیم 
شـد ه اند : آنتاگونیسـت5 ، موانـع فیزیکـی، کشـمکش هاي د رونـی و نیروهـاي راز آلـود  یـا 
همان سرنوشـت. د ر بسـیاري از فیلم ها ضد ِقهرمان، مهم ترین کشـمکش را براي قهرمان 
ایجـاد  می کنـد ، امـا د ر برخـی از فیلم هـا ضد ِقهرمـان به معناي رایـج وجود  نـد ارد . موانع 
فیزیکـی د قیقـاً همان هایـی هسـتند  کـه از نامشـان برمی آیـد  و میـان قهرمـان و هد فش 
قـرار می گیرنـد . کشـمکش هاي د رونـی همـان  موانعـی هسـتند  کـه ازنظـر اخالقـی یـا 
شـخصی مانـع حرکـت قهرمان می شـوند . ترس ها، غـرور، نابالغ بـود ن د ر فکر و اند یشـه، 
کشـمکش هاي د رونـی یـک قهرمـان را نشـان می د هنـد . سرنوشـت، تقد یـر، یـا نیروهاي 
ماوراءطبیعـی گاهـی باعـث ناکامـی قهرمان می شـوند . د ر«اریـن براکوویـچ» یک تصاد ف 
اتومبیـل مانـع می شـود  تـا قهرمـان فیلـم آن گونـه کـه می خواهـد ، بـه هد فـش برسـد . 
از سـوي د یگر، گره افکنی هـا معمـوالً باعـث بد تر شـد ن اتفاق ها می شـوند  و گاهی چرخش 
ناگهانـی کنـش د ر یـک پی رنـگ همه چیز را وارونـه می سـازد . مقد مه چینی هـا ابزارهایی 
د ارنـد  کـه مخاطبـان بـراي د نبال کـرد ن فیلم بـه آن ها نیـاز د ارنـد . مقد مه چینـی ابتد اي 
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

فیلـم شـامل نقشـه، راوي، کشـمکش فرعـی و اطالعـات بصري اسـت. هـر مقد مه چینی 
د اراي نقشـه یـا راهنمـاي حرکـت اسـت و آن را کسـی بـراي تماشـاگر روایـت می کنـد . 
نخسـتین کشـمکش می توانـد  اصلـی نباشـد  و اطالعـات بصـري آن بـه تماشـاگر کمک 

می کنـد  تـا د ر «متن د اسـتان» قـرار بگیرد .
د ر بخـش ششـم کتـاب بـا عنـوان «توالـی د اسـتان» بـه مد یریـت و سـازمان د هی 
صحنه هـا اشـاره شد ه اسـت تـا کنـش، هیجـان و پی رنـگ د ر هماهنگـی بـا هـم بتواننـد  
کاري کننـد  کـه تماشـاگران جریان اطالعات را د نبـال کنند . اگر مخاطـب از د نبال کرد ن 
د اسـتان خسـته شـود ، بـه معناي آن اسـت کـه برقـراري ارتباط میـان صحنه هـا برایش 
د شـوار بود ه اسـت. ایـن معضـل اغلـب د ر مرحلۀ طـرح کلـی روید اد  ها رخ می د هـد  و 60 
تـا 70 صحنـۀ فیلم نامـه به این ترتیـب تمرکـز واحـد ي ند اشـته و سررشـتۀ د اسـتان از 
د سـت نویسـند ه و به تبـع آن، از د سـت تماشـاگر بیرون مـی رود . د ر این بخش، نویسـند ه 
بـا تجزیـه و تحلیـل د و فیلـم «هفـت» و «زیبایی امریکایـی» این معضل را مورد  بررسـی 

قرار د اد ه اسـت. 
بخـش هفتم بـا عنوان «هنـر حقیقی پی رنگ سـازي» پی رنـگ را به پیـچ و مهره اي 
تشـبیه می کنـد  کـه مصالـح فیلم نامـه را بـه هـم پیونـد  می زنـد  و مالحظـات سـاختاري 
د اسـتان را بـه لحظاتـی تبد یـل می کنـد  کـه باعـث هد ایـت مقد مه چینی د اسـتان شـد ه 
و بـر وزن آن می افزایـد . ازنظـر نویسـند ة کتاب، عمـق  د اد ن به شـخصیت پرد ازي د ر کنار 
د رگیـر کـرد ن تماشـاگر عامل مهمی اسـت که تماشـاگر را به د اسـتان نزد یک می سـازد . 
همچنیـن وي اعتقـاد  د ارد  کـه پی رنگ سـازي وسـیله اي اسـت بـراي ایجـاد  هیجـان 
واقعـی، د وري از افـراط د ر احساسـات گرایی، ایجـاد  تعلیـق د ر د اسـتان و ارائـۀ اطالعـات 
بـه تماشـاگران؛ زیـرا تقسـیم بند ي مناسـب همیـن اطالعـات اسـت کـه باعث می شـود ، 
تماشـاگران اصطالحـاً از زیروبم د اسـتان و شـخصیت ها سـر د ربیاورند  و بـا آن ها همد لی 
کننـد . د ر ایـن بخـش نویسـند ه بـه مفهومـی بـه نـام گره افکنی هـاي غیرمنتظره اشـاره 
می کنـد  کـه بـراي خلق بیشـترین میـزان تعلیق بـه کارگرفته می شـوند ؛ همـان عنصري 
کـه تماشـاگر را لبـۀ صند لـی اش نگـه د اشـته و مانـع از آن می شـود  کـه با خیـال راحت 
بـه صند لـی اش تکیـه بد هـد  و د اسـتانی را د نبـال کنـد  کـه حـد س می زنـد  بعـد ش چه 

اتفاقـی رخ خواهد  د اد .
 د ر بخـش هشـتم کتـاب هنـر پی رنگ سـازي بـه «مشـکالت رایـج د ر سـاختمان 
پی رنـگ» پرد اختـه شـد ه کـه از آن میـان می تـوان بـه میـزان کنش هـا د ر د اسـتان 
اشـاره کـرد  کـه بیـش از انـد ازة الزم حضـور د ارنـد . صحنه هـا بایـد  تأثیر کشـمکش ها بر 
شـخصیت ها را بـه نمایـش بگذارنـد  و ایـن تنهـا زمانی ممکـن خواهد  بود  کـه کنش هاي 
معنـاد اري خلـق شـوند ، نـه این کـه د ر صحنه هـاي فراوانـی شـخصیت ها مشـغول انجـام 
کارخود شـان باشـند . به عبارت د یگـر، ضمـن این کـه شـخصیت ها مختـار به انجـام کنش 
هسـتند ، امـا از چارچـوب  پی رنگ هـا فراتـر نخواهنـد  رفـت. د ر ایـن بخـش نویسـند ه به 
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ایـن پرسـش پاسـخ می د هـد  کـه چگونـه بایـد  کنش هـاي معنـاد ار خلـق کـرد . یـک راه 
سـاد ه اش آن اسـت کـه هرچـه نشـان می د هنـد ، بایـد  به نوعـی بـا موضوعشـان ارتبـاط 
د اشـته باشـد . تمامـی اطالعـات ارائه شـد ه بایـد  به گونـه اي بـه هـم ارتبـاط پیـد ا کننـد  
تـا تماشـاگر از ایـن طریـق بتوانـد ، بـراي فهم د اسـتان ایـن اطالعـات را ماننـد  تکه هاي 
پازلـی کنـار هـم بچینـد . زنجیـره اي از معضل هـا د ر پـرد ة اول رخ می د هنـد  و مشـخص 
می کننـد  کـه «جوهـره» اصلی د اسـتان کـد ام اسـت. د ر پـرد ة د وم، این معضل هـا همراه 
بـا شـخصیت ها «رشـد » می کننـد  و چنـد  پی رنـگ فرعـی بـه نمایـش د رمی آیـد  کـه بـا 
پی رنـگ اصلـی د اسـتان ارتباطـی تنگاتنـگ د ارند  و سـرانجام د ر پرد ة سـوم بـه نقطه اي 
از د اسـتان می رسـیم کـه الجـرم همه چیـز حـل و فصـل می شـود . قهرمـان یـا موفـق 
می شـود  و یـا شکسـت می خـورد . ایـن را نیـز بایـد  افـزود  کـه کمتـر د اسـتان موفقـی را 
سـراغ د اریم که نویسـند ه برخـالف پرد ه هـاي اول و د وم فیلم نامه، ناگهـان تصمیم بگیرد  
که د سـت سرنوشـت را وارد  د اسـتانش بکنـد  و برخالف جریان طبیعـی فیلم نامه حرکتی 
بکنـد . ایـن شـاید  بزرگ ترین سـمی باشـد  کـه پیکرة یـک فیلم نامـه را مسـموم مى کند . 
ارتبـاط تنگاتنـگ عناصـر د ر طـول یـک فیلم نامه اگر به نحـوي د قیق به نمایـش د ربیاید ، 
هیـچ گاه نویسـند ه نمی توانـد  «هـوس» کنـد  کـه تغییـري خلق السـاعه د ر د اسـتان بـه 
وجـود  بیـاورد . عیـب و ایـراد  د یگـر د ر طراحـی پی رنـگ د اسـتان آن اسـت کـه منحنـی 
تغییـر و تحـول شـخصیت را نمی توانیـم د نبـال کنیـم، چراکـه ایـن منحنـی د ر خـالل 
پی رنـگ شـکل می گیـرد ، صعـود  کرد ه یا افـت می کنـد  و هیجان هاي وجود  شـخصیت را 
به طـرزي پذیرفتنـی بـه نمایـش می گـذارد . گاهـی د ر این مسـئله مقد مه چینی د اسـتان 
قابـل رد یابـی نیسـت. مقد مه چینـی همان ارائۀ اطالعات اسـت که اگر از سـوي تماشـاگر 
قابـل پیگیـري نباشـد ، د اسـتان با شکسـت روبرو می شـود . یکـی از راه هایی کـه می تواند  
بـه د اسـتان و تماشـاگر کمـک کنـد  تـا سررشـته را گم نکنـد ، اسـتفاد ه از مفهـوم کار یا 
وظیفـه اي اسـت کـه بـر عهـد ة قهرمـان نهـاد ه شد ه اسـت. وقتی وظایـف یک قهرمـان را 
د ائمـاً بـه تماشـاگر گوشـزد  می کنیـم، د ر ذهـن او توقعاتی ایجـاد  می نماییم تا حواسـش 
بـه رخد اد  هـا و اتفاق هـاي بعد ي باشـد . این نکته بسـیار اهمیـت د ارد  کـه فیلم نامه نویس 
بتوانـد  د رك کنـد  کـه تماشـاگران د ر چـه زمانـی از چه چیزهایـی باید  آگاه شـوند  و این 
تنهـا زمانـى میسـر خواهـد  بـود  کـه تماشـاگران د اسـتان را همـراه بـا شـخصیت تجربه 
کننـد . البتـه، فرامـوش نکرد ه ایم که قائـل به عنصري به نـام «غافلگیري» هسـتیم و این 
هد یـۀ  ارزنـد ه را نبایـد  از تماشـاگران د ریـغ کـرد . شـاید  براي همین اسـت کـه فیلم نامه 
و د اسـتان بیـش از هـر عنصـر هنـري د یگـري باید  بـه زند گی نزد یـک باشـد  و د ر همان  
حـال از آن فاصلـه د اشـته باشـد . ایـن یک فناوري د شـوار اما شـد نی اسـت کـه فیلم نامه 
بتوانـد  حال و هـواي زند گـی را پیـد ا کنـد ، امـا د ر مسـیري حرکـت کنـد  که نویسـند ه از 
پیـش به آن فکر کرد ه و مسـیرش را د ر ذهن ترسـیم کرد ه اسـت. نویسـند ه بـه این بهانه 
نبایـد  د ائمـاً صحنه هایـی را روي کاغـذ بیـاورد  کـه فقـط و فقـط واقعی هسـتند ، اما یک 
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

چیـز خـاص را بـه نمایـش می گذارند . حرکت د اسـتانی بایـد  به جایی منجر بشـود ، حتی 
اگـر شـخصیت د ر انجـام یـک کنـش از خـود ش ترد ید  نشـان د هـد . نباید  فرامـوش کرد  
کـه ترد یـد  شـخصیت د ر انجام یـک کار، زمینه سـاز به وجـود  آمد ن یک قهرمـان منفعل 
نیـز اسـت، امـا اگـر بتـوان شـخصیت را به گونه اي د رگیـر تنش هایـش کرد  کـه از انفعال 
بـه حرکـت پیش رونـد ه برسـد ، آن گاه بـا شـخصیتی روبـه رو هسـتیم کـه مثـل خیلی از 

آد م هایـی رفتـار کـرد ه کـه روزانـه د ر زند گـی با آن هـا برخـورد  مى کنیم.
 د ر بخـش نهـم کتـاب، نویسـند ه سـراغ «ابزارهـاي تحلیل» مـی رود  و معتقد  اسـت 
کـه اغلـب نمی تـوان بـه معنـاي د قیـق کلمـه گفت کـه کجـاي کار ایـراد  د ارد ، امـا چند  
قاعـد ة کلـی ارائـه می کنـد  کـه بـه نظـرش می تواننـد ، عیب هـاي یـک فیلم نامـۀ ضعیف 
را نمایـان کننـد . نخسـتین قاعـد ه، یافتـن قهرمـان منفعـل اسـت کـه باعـث می شـود ، 
د اسـتان رونـد  کنـد ي پیـد ا کنـد . هرچنـد  ممکـن اسـت، ایـن مسـئله ناشـی از کمبـود  
کشـمکش د ر د اسـتان نیـز باشـد . بااین حـال اگر متوجه شـد ید  کـه قهرمـان د ر البه الي 
صفحـات فیلم نامـه سـرگرد ان اسـت، احتمـاالً انفعـال او باعـث چنین ضعفی شد ه اسـت. 
د ر ایـن مـوارد  بایـد  سـراغ صحنه هایـی رفـت کـه قهرمـان د ر آن هـا فعـال اسـت، یعنی 
د ارد  وظیفـه اي را انجـام می د هـد  و می تـوان ایـن صحنـه را شـمارش کـرد  و سـپس، 
صحنه هایـی را یافـت کـه وي هیچ گونـه فعالیتـی د ر آن هـا نـد ارد . اگر تعـد اد  صحنه هاي 
منفعـل از فعـال بیشـتر باشـد ، بـا قهرمـان منفعلی روبـه رو هسـتیم. راه د یگر، مشـخص 
سـاختن کشـمکش اصلـی فیلم نامـه به عنوان سـتون فقـرات د اسـتان اسـت. به طور کلی، 
تماشـاگران تحمـل ند ارنـد  کـه یـک شـخصیت بی هیـچ د لیلی از یـک صحنه بـه صحنۀ 
بعـد ي منتقـل شـود  و صـد  د قیقـه صبر کننـد  تا باالخـره صحنـه اي سرنوشت سـاز از راه 
فیلم نامه نویسـان  کـه  اسـت  آن  فیلم نامه نویسـی  د ر  رایـج  ضعف هـاي  از  یکـی  برسـد . 
رخد اد  هـاي  فقـرات  سـتون  به عنـوان  د اسـتان  پی رنـگ  کـه  می کننـد   تصـور  تـازه کار 
فیلم نامـه بایـد  کل کار را توضیـح بد هـد ، د رحالی کـه سـتون فقـرات یا کشـمکش اصلی 
اسـت  کـه پی رنـگ را  شـکل می د هد . از سـوي د یگر، نویسـند ة کتاب هنر پی رنگ سـازي 
معتقـد  اسـت کـه باید  ارزش هاي صحنه اي مثبت و منفی مشـخص شـوند . شـاید  شـکل 
تقابل هـا د ر برابـر قهرمـان د اسـتان مناسـب نباشـد . شـاید  کشـمکش چـه منفـی و چـه 
مثبـت، رو بـه جلـو حرکـت نمی کنـد  و تنـش و تعلیـق الزم را ایجـاد  نکرد ه اسـت. بـراي 
اطـالع از چنیـن ضعف هایـی بایـد  سـراغ تک تـک صحنه هـا رفـت و ارزش هـاي مثبت یا 
منفـی را د ر آن هـا مشـخص کـرد . ارزش هـر صحنـه به این معنا اسـت کـه نتایج حاصل 
از رویارویـی قهرمـان بـا کشـمکش ها چـه نتیجـه اي د ر بر د اشته اسـت؟ آیـا نتیجه اش به 
نفـع پیشـبرد  د اسـتان بـود ه یـا نبود ه اسـت؟ د ر واپسـین بخش کتـاب، نویسـند ه به ذکر 
کلیاتـی د ربـارة نوشـتن پرد اختـه و به ایـن نکتۀ مهم اشـاره می کنـد  کـه «فیلم نامه هاي 
مهـم آن هایـی هسـتند  کـه بـا هیجان هـاي مـا ارتباط برقـرار می کننـد » (صفحـه 232) 
بسـیاري از مـا فیلم هایـی را د وسـت د اریم که ما را تحـت تأثیر قرار د اد ه انـد  و د رحالی که 
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د اسـتاِن نوشـته روي کاغـذ، هیـچ نوع جلوة ویـژه اي نـد ارد ، به جز قلمی کـه د ر کامپیوتر 
انتخابـش کرد ه ایـم یـا خـود کاري کـه مقـد اري نوشـته را روي یک د سـته کاغـذ منتقل 

ساخته اسـت.

نتیجه گیري
مختلـف  زمینه هـاي  د ر  هرچـه  شـد ،  بیـان  نوشـتار  ایـن  ابتـد اي  د ر  کـه  همان طـور 
تد ویـن،  کارگرد انـی،  ماننـد   رشـته ها  د یگـر  تـا  گرفتـه  فیلم نامه نویسـی  از  فیلم سـازي 
طراحـی صحنـه و لبـاس و ... بـه فارسـی کتـاب منتشـر شـود ، بـاز هـم نیـاز بـه چاپ و 
انتشـار کتاب هـاي سـینمایی وجـود  خواهـد  د اشـت؛ زیـرا هـر تجربـۀ تـازه اي اطالعـات 
و د انسـتنی هایی را بـه ارمغـان مـی آورد  کـه د انسـتن آن هـا بهتـر از ند انسـتن اسـت. 
نگارنـد ه به عنـوان کسـی که مقاله هـاي گوناگونـی د ربارة فیلم نامـه نوشـته و د راین زمینه 
کتاب هـا و مقاالتـی ترجمـه کـرد ه و همچنـان خواهـد  کرد ، بایـد  اذعان کند  کـه آموزش 
کتاب هـاي خارجـی، ضمـن این کـه د ربرد ارنـد ة نـکات آموزشـی، تحلیلـی و تئوریکـی
ـ به ویـژه د رزمینـۀ فیلم نامه نویسـی ـ هسـتند ، امـا ماننـد  تیـغ د و د م عمـل می کننـد ؛ 
بـه ایـن معنـا کـه مثال هـا و نکته هایـی کـه د ر هـر کتـاب فیلم نامه نویسـی ترجمه شـد ه 
خارجـی  نمونه هـاي  بـا  اینجـا  د ر  کـه  فیلم نامه نویسـى  و  اسـت  غیربومـی  می بینیـم، 
روبـه رو می شـود ، بایـد  بـه تد ریـج ایـن توانایـی را نیـز د ر خـود  به ظهـور برسـاند  که د ر 
کسـري از ثانیـه بتوانـد ، نمونه هـا را با شـخصیت ها، کنش هـا و فرازوفرود  هـاي د راماتیک 
بومـى همسـان کنـد . کسـی کـه د رحـال آمـوزش فیلم نامه نویسـی ازطریـق کتاب هـاي 
ترجمه شـد ه بـه زبـان فارسـی اسـت، بایـد  این را نیـز آمـوزش ببیند  کـه ما بـه ازاي بومى 
د روس و نمونه هـاي ارائه شـد ه را بیابـد  و بـه آن هـا بیند یشـد  و آن هـا را مـورد  تجزیـه و 
تحلیـل قـرار د هـد ، بی آن کـه اد عایـی د ر کار باشـد  کـه ماننـد  ارشـمید س بایـد  «اورکا! 
اورکا!» راه اند اخـت. بایـد  گفـت: یکـی از د الیـل ضعـف فیلم نامه نویسـی د ر سـینماي ما 
آن اسـت کـه فیلم نامه نویسـان ـ چـه حرفـه اي و چـه تـازه کار ـ بـه د نبـال پیاد ه کـرد ن 
د قیـق الگوهایـی هسـتند  که نویسـند گان خارجی بر اسـاس فرهنگ و نگـرش خود  روي 
کاغـذ آورد ه انـد . اگرچـه اصـول یکـی اسـت و اصـول را می تـوان آموخـت، امـا نمی تـوان 
الگوهـاي رایـج د ر فیلم نامه نویسـی د ر سـطح جهـان را طابـق النعـل بالنعل بـد ون بومی 
سـاختن، بـه اجـرا د رآورد  کـه اگـر هم اجـرا شـود ، نتیجۀ مؤثـري نخواهد  د اشـت. کتاب 
هنـر پی رنگ سـازي نیـز از ایـن قاعـد ه مسـتثنی نیسـت. اگرچـه الگوهایی که کـوگل به 
آن هـا اشـاره می کنـد ، قابلِ تأمـل هسـتند  و می تـوان بـه آن هـا اعتمـاد  کـرد  و بر اسـاس 
آن هـا پی رنگ سـازي فیلم نامـه را تحکیـم بخشـید ، امـا نمونه هایـی کـه او ارائـه می کند ، 
شـاید  اگـر بـه همان سـبک و سـیاق د ر فیلم نامـه اي به کار گرفته شـود  که شـخصیت ها 
ایرانی انـد  و فرهنـگ و زند گی شـان، حتـی با همسایگانشـان متفاوت اسـت، چه برسـد  به 
آد م هایـی د ر آن سـوي آب هـا، مطمئن نیسـتیم کـه نتیجۀ به د سـت آمد ه قابلِ د فاع باشـد . 

ساختار یا متن؟
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نقد کتاب پژوهشى (هنر)

تنهـا نکتـه اي کـه باقـی می ماند ، اشـاره به نثـر مترجم اسـت. اگرچه فرصـت مقابلۀ متن 
اصلـی و فارسـیـ  باتوجه بـه د اشـتن نسـخۀ اصلـی کتـاب- به د الیلـی ممکـن نشـد ، امـا 
بـه نظـر می رسـد  کـه مترجـم از متـن اصلی کتـاب عـد ول نکرد ه اسـت. یک د لیـل آن را 
بایـد  د ر نثـر او جسـتجو کـرد  که همچنان سـبک و سـیاق آثـار ترجمه شـد ه را د ارد  و د ر 
جاهایـی امـکان بازبینی و ویراسـتاري مجد د  را د اشـته کـه احتماالً به د الیلـی امکان پذیر 

نشد ه اسـت.

پى نوشت
1. H.R.decosta

2. Inciting Incident: How to Begin Your Story and Engage Audiences Right Away 

3. Story Climax: How to Avoid Disappointed Audiences and Craft a Screenplay or 

Novel Climax That Thrills & Delights (Story Structure Essentials)

4. براي پیشگیري از اغتشاش ذهنی خوانند گان یاد د اشت حاضر رسم الخط کتاب د ر نقل قول ها حفظ شد ه 
است. 

5. یا مسامحتاً ضد ِقهرمان


