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تقدیم به 

پدر فرهیخته و   

مادر فداکارم 





هرچند جهان سینما و شعر و ادبیات نیز مانند میادین ورزش خالی از ستارگان و پهلوانان 

و اسطوره ها شده  و هرچند آوانگاردیسم، اکنون سنگری امن برای استتار نابلدی است. 

هرچند دوران شیرین کالسیک در سینما به سر آمده اما متد کالسیک زنده مانده تا هر 

و  زده  کند. حال  و ذوق  غافلگیر  را  تماشاگران مشتاق شنیدن قصه  اثر،  یا سه  دو  ساله 

هوای فیلم نامه های موفق اخیر ترکیب عناصر کالسیک و ساختارگرا با رویکردهای نوین 

طراحی پیرنگ  است. این فصل تازه در قصه گویی سینما، از آن رو است که تمام داستان ها 

و وضعیت های نمایشی بارها گفته شده اند. در مقام تشبیه، چیزی شبیه سواالت کنکور؛ 

از هر کجای کتب  تا  بود  باز  ابتدایی آزمون سراسری، دست طراحان سوال  در سالیان 

درسی که می خواهند بپرسند اما پس از به اتمام رسیدن موضوعات، تکرار چند باره خط 

به خط منابع درسی، اکنون برای گریز از صدباره پرسی حتی پا ورقی کتب درسی نیز مورد 

باید اذعان داشت  باز هم  با این حال، علیرغم این تنگی قافیه،  استفاده قرار می گیرند. 

رویکرد کالسیک در هفت اقلیم هنر تنها فرم پایدار است. 

مکاتب فیلم نامه نوسی را می توان به دو گروه کلی ساختارگرا و غیر ساختارگرا تقسیم 

کرد. داعیه داران گروه اول نظریه پردازیانی همچون رابرت مک کی، دیوید بوردول و ... 

پیشگفتار
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و در گروه دوم اساتیدی چون سیدفیلد، جان تروبی، کریستوفر ووگلر و... قرار دارند. 

به  و  پالت  در  مشخص  روند  یک  برای  پیشنهاد  غیرساخت گرا،  مکتب  آموزه های  در 

ذات  و  معرفت  به  نویسنده  است  آن  بر  تالش  و  است  کمرنگ  بسیار  کلیشه  کارگیری 

درام؛ و حتی گاهی فراتر، مانند ژان کلود کری یر به خودشناسی و تشخص رهنمون شود. 

پایبندی خود در  به  انداز کلی، در جبهه مکتب داران ساختارگرا، نویسنده  در چشم 

چارچوبی خالقه تحدید می شود با این تضمین که وی نیز مانند یک موزیسین با همان 

تعداد محدود نت می تواند خالق ملودی های نامتناهی خود باشد. 

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب   

کز هر دهان که می شنوم نامکرر است     

کشور   سینمای  "معضل  عبارت  هفتم  هنر  اهالی  از  بسیاری  زبان  از  اخیر،  دهه  در 

فیلم نامه است" را می شنویم. گرچه این گزاره، از فرط تکرار اثرگذاری خود را از دست داده 

و همین تکرار باعث کدورت ادارک شده اما خالی از واقعیت نیست. با این حال، یادآور 

می شود این مشکل نه تنها دامن گیر سینمای وطنی بلکه معضل سینمای جهان است؛ 

گواه اینکه با تماشای فیلم هایی که در بوق های تبلیغاتی کمپانی ها گوش عالقمندان را 

پر کرده اند پی در پی مایوس می شویم و هر ساله باید شاهد موج هایی باشیم که به تعبیر 

اهل فن چند روزی در اوج هستند و در گذر زمان نه تنها چیزی از شخصیت ها و خط 

قصه های آنان در خاطرمان حک نمی شود، بلکه حتی پس از چند ماه نام این آثار را نیز 

فراموش می کنیم. از این رو است که تلویزیون با صنعت سریال سازی و گفتن قصه هایی 

آشنا، مدتی است کارت زرد را به سینما نشان داده و نگرانیم تا پس رفتن این هنر صدساله 

شاید وقتی باقی نمانده باشد. تازه این در شرایطی است که سینمای جهان با امکانات 

بی منتها و با ریخت و پاش های بصری خیره کننده، می توانند تا حدودی بر ضعف های 

در  اما  کنند.  خود  جلوه گر  صحنه های  مرعوب  را  بیننده  و  بگذارند  درپوش  دراماتیک 

این سوی دنیا، چنین مکمل های غذایی برای تقویت درام حتی به آرزوهای اهالی یک 



11 پیشگگتار 

سینمای فقیر و ورشکسته نیز خطور نمی کند. 

داخل  در  فیلمنامه  معضل  مرزها،  بیرون  سینمای  در  قصه گویی  مشکالت  از  فارغ 

رواج  نویسندگان،  معنوی  و  مادی  حقوق  جمله  از  مختلف  جنبه های  در  می  توان  را 

نیز  فیلم نامه  که  کارگردان هایی  کننده،  تهیه  قارچ گونه  رشد  کالسیک،  آلترناتیوهای 

می نویسند)!( نهاد های موازی سانسور، دانش کم و نیز کار نابلدی متولیان فیلم سازی از 

جمله تهیه کنندگان، شورا های تصویب، کارگردانان و... مورد بررسی قرار داد. اما قسمتی 

کاد میک مربوط  می  شود، چگونگی استفاده  از ماجرا که به آموزش و تکنیک و مطالعات آ

از عناصری است که جذب مخاطب کند و از جمله این عناصر، الگوهای کهن است. 

در باب اسطوره و هنر، جستارهای فراوانی صورت پذیرفته و سینما نیز از این یافته ها 

با دوازده گام خود در کتاب  بی نصیب نمانده است. مهمترین گام را کریستوفر ووگلر 

)سفر نویسنده: ساختار اسطوره ای برای نویسندگان( برداشت تا با تبدیل یافته های کمبل 

اسطوره شناس به زبان سینما، نقب تازه ای به دفینه های نفیس بشر زده باشد. 

به جهت اهمیت جایگاه اسطوره شناسی در سینما، عالوه بر کتاب کریستوفر ووگلر در 

باب به کار گیری کهن الگوها و اساطیر در فیلم نامه، تالش های دیگری نیز انجام شده 

است. به عنوان نمونه، رابرت وویتیال در اسطوره و فیلم نامه پنجاه فیلم کالسیک را در ده 

ژانر اصلی مورد بررسی قرار داده اما تا این زمان که "میان بر اسطوره برای فیلم نامه" مراحل 

نگارش خود را سپری می کند، هیچ پژوهشگری به بررسی توامان شخصیت و پیرنگ از 

منظر کهن الگو و تاثیر متقابل این دو عنصر نپرداخته - و اگر هم پرداخته – کتابی به زبان 

فارسی برگردان نگردیده است. 

در  سینمای جهان  موفق  آثار  از  فیلم   12 واشکافی  با  دارد  بنا  کتاب  این  در  نگارنده 

گیشه، نظریه ارسطو که معتقد بود "شخصیت همان کنش و کنش همان شخصیت است" 

را به مجالی برای آموزش عینی محقق کند. برای تحقق این مدعا، پس از انتخاب سه 

مرجع اصلی، چالش بعدی نحوه انتخاب فیلم ها برای انتقال مفاهیم است. این نحوه 
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درسی  کالس های  در  چه  و  کتب  در  چه  نویسی  فیلم نامه  آموزش  در  مثال ها  گزینش 

چیزی است که همیشه مورد سوال نگارنده بوده است: آیا همه بضاعت سینمای جهان 

همشهری  بره ها،  سکوت  پدرخوانده،  تلما و لوئیز،  فیلم همیشگی مثل  همان چند 

کین و... هستند؟ یا مولفان و آموزگاران با نیم نگاهی به رفرنس های ترجمه نشده کهنه، 

کار را برای خود راحت کرده اند؟ به هر تقدیر، برای رفع این نقیصه، جهت گیری اصلی 

و  اخیر سینمایی جهان است  تولیدات  از  استفاده  این کتاب،  برای  نمونه ها  در گزینش 

هرچند از این سرمایه های تاریخ سینما نیز به فراخور بهره خواهیم گرفت.

در خاتمه الزم می دانم از فاضل ترکمن به خاطر مهیا کردن امکانی برای چاپ این 

کتاب و نسیم عرب امیری به خاطر کمک های بی دریغش در به ثمر رسیدن این تالش و 

دکتر ارسطو جنیدی که در یافتن اشعار مناسب مرا یاری کرد، همچنین دکتر علی روحانی 

و دکتر رامتین شهبازی اساتید دانشگاه سوره و محمد گذرآبادی و تمام دست اندرکاران 

نشر روزنه مراتب سپاسگزاری و تشکر را به عمل آورم. 

خردادماه 1396

 محمدرضا نعمتی 



نیازمند  جهانی  بازار  های  تسخیر  برای  به نام  فیلم سازان  و  فیلم سازی  صنایع  صاحبان 

تضمینی بودند تا سوای صحنه های باشکوه و چشم نواز، محتوای آثار شان نیز در قلب و 

روان تمام اقوام و ملل رسوخ کند. زیرا تجارب تلخ از ورشکستگی کمپانی ها گاه تنها با 

زمین خوردن یک فیلم، چشم این مدیران را بر واقعیت پیچیده ذهن تماشاچیان در عطش 

دیدن قصه های آشنا باز کرده است. با یک بررسی اجمالی از آثار موفق سینمایی تولید 

شده در دو دهه اخیر خواهیم دید این ضمانت نامه، پاره هایی از روح جمعی و  میراث 

مشترک بشری در قصه گویی بوده است. 

این  میراث بشری و روح جمعی، شخصیت ها و روابطی تکراری هستند که کارل گوستاو 

یونگ1 برای آنها از اصطالح کهن الگو2 استفاده کرده است. کهن  الگوها )چه شخصیت 

و چه روایت( پس از یونگ، بسیاری از متفکران را در حوزه  های مختلف هنری و علوم 

انسانی به خود مشغول کرد و پژوهشگرانی مانند جوزف کمپل3 و کریستوفر ووگلر4 به 

1. Carl Gustav Jung
2. Archetype
3. Joseph Campbell
4. Christopher vogler

مقّدمه



میان بر کهن الگو برای فیلم نامه   14

وجود الینفک این مشترکات در درام ها و داستان های بزرگ تاریخ پرداختند که دستاورد 

مانند ریاضیات و  این رو،  از  نماند.  پنهان  نیز  از دید سینماگران بزرگ جهان  افراد  این 

نجوم و سایر علوم، حضور کهن الگوها در سینمای امروز جهان برای حرکت از  انتزاع به 

توابعی کاربردی و در خدمت بشر، فرآیندی چندصد ساله را طی نموده است.  

از سویی، در قرن نوزدهم دانش مستقلی به نام اسطوره شناسی بوجود آمد که پس از 

آن محققان بسیاری باعث گسترش این رشته شدند. جوزف کمبل اسطوره شناس را بر آن 

شد تا با جست وجو در افسانه ها و ادبیات ملل الگو هایی واحد و موتیف هایی را در این 

متون شناسایی و با انطباق بر آرای کارل گوستاو یونگ، در کتابی تحت عنوان "قهرمان 

را  کمبل  یافته های  خود،  کتاب  در  ووگلر  کریستوفر  او  از  پس  کند.  عرضه  چهره"  هزار 

برای استفاده فیلمنامه نویسان با اندک تغییراتی به زبان سینمایی عرضه کرد و سینما گران 

علی الخصوص  هالیووِد جدید با به کارگیری الگوی این کتاب، پای خود را بر شانه  های 

فیلمنامه  های  دهه،  دو  طی  که  جایی  تا  گذاشتند،  قدیم  شمن های  و  اسطوره  پردازان 

پرفروش امریکا و سایر کشور ها اغلب در این قالب به نگارش در   آمدند. این خط راهنما 

که ووگلر برای فیلم نامه  نویسان ارائه  می  کند، فرمولی سخت و صلب نیست و ساختار 

این الگو تابعی از نیاز های داستان و کارکرد است. 

اما استفاده از اساطیر و افسانه ها در درام تنها به طراحی و پیکره بندی پیرنگ و ساختار 

مربوط نمی  شود روانشناسی با درک این مهم که در درون هر انسان کهن الگویی  نهفته 

تیپ هایی  از  دقیقی  به طبقه بندی  اسطوره ها،  تبارشناسی  و  زندگی نامه  مطالعه  با  است 

شخصیتی دست یافت و این یافته ها نیز از چشم سینماگران و درام پردازان به دور نماند. 

تن شخصیت ها  بر  و جامه ای  کلیشه  مانند  تنها  نه  آدمی  روان  در  اسطوره ای  نمادهای 

خطاهای  و  بیرون زدگی  پایش،  ابزارهای  سایر  و  فشارسنج  یک  مانند  بلکه   می  نشینند 

احتمالی نویسندگان را گزارش  می  دهند. 

کشاندن پای اسطوره و کهن الگو به قصه گویی البته خالی از خطر نیست و ممکن است 
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هنرجوی نوآموز پدیده ای کهنه را با سنتی کهن اشتباه بگیرد و یا با این پیش فرض که در 

نمادهای اسطوره ای شخصیت با موجوداتی اساطیری و ماورا طبیعی مانند سیکلوپ های 

یک چشم و افسانه های پریان سر و کار دارد، راه نظر را بر خود ببندد.

به طور خالصه، آنچه قرار است در این کتاب مورد بررسی قرار گیرد این است که:

سینمای معاصر قرار است چگونه اساطیر کهن را در قالبی امروزین دراماتیزه و ارائه  کند؟

و سه مرجعی که برای تکمیل این کتاب مورد نیاز خواننده قرار می گیرند که هر سه به 

زبان فارسی برگردان شده اند:

1- سفر نویسنده1  نوشته کریستوفر ووگلر، ترجمه محمد گذرآبادی

2- نمادهای اسطوره ای و روانشناسی مردان2 نوشته شینودا بولن، ترجمه مینو پرنیانی

3- نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان3 نوشته شینودا بولن، ترجمه مینو پرنیانی

1. The Writer’s Journey: Mystic Structure for Writers
2. Gods in Everyman
3. Goddesses in everywoman





فصل اّول





1- اسطوره
اسطوره از نظر لغوی و معنایی چه در غرب و چه در اسالم و ایران، به معنای سرگذشتی 

و  فراطبیعی  موجودات  بر  که  اعجاب آوری  از حکایت  است  عبارت  و  غنی،  و  پرحادثه 

استثنایی استوار شده است. در اصطالح غربی، اسطوره همواره بر پیدایش و بنیاد چیزی 

رذائل  و  فضائل  انسان ها،  و  خدایان  آن،  عناصر  و  طبیعت  هستی،  پیدایش  دارد.  تاکید 

باستانی، اسطوره ها  تبیین شده اند. در تمدن های  بر اساس اسطوره  اخالقی و... همگی 

مهم ترین شخصیت های روایی و حکایت ها محسوب   می  شدند. در این اندیشه، رویدادها 

و اتفاقات بزرگ توسط شخصیت های شگفت انگیز اسطوره ای به وقوع  می  پیوندند. به همین 

دلیل شخصیت های اسطوره ای الگوهایی برای انسان ها محسوب   می  شوند. 

گروهی بر آنند واژه ای که اغلب معادل ) میت( استفاده   می  شود، یعنی اسطوره، از واژه 

یونانی هیستوریا1 گرفته شده است. این واژه در یونانی دارای دو معنای تاریخ و داستان است 

و گرچه امروز این دو در تقابل با همدیگر قرار گرفته اند، در گذشته معنایی گسترده داشتند.

1. Historia

دو مفهوم بنیادی




