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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي
گروه هنر

       چكیده طرح:
ــه  ــدۀ آن ک ــكل دهن ــن ش ــتور بنيادي ــی دس ــا و معرف ــان ويژگی ه ــتانی، بي ــه داس ــاندن فيلم نام شناس
مجهــول اســت از اصــول بايســتۀ ادبيــات داســتانی معاصــر اســت تــا ضمــن جداســازی فيلمنامــه داســتانی 
از رمــان آن را از رويكــرد غالــب ادبيــات نمايشــی مجــزا ســازد و بــا ايــن جداســازی ها جايــگاه فيلمنامــۀ 

ــی روشــن شــود. ــار گونه هــای ادب داســتانی کن
يافته هــای طــرح نشــان می دهــد فيلمنامــه داســتانی فيلمنامــه  بــه زبــان ســاده اســت. کلمــۀ داســتانی 
عــالوه بــر آنكــه آن را در برابــر فيلمنامه هــای نمابه نمــا کــه بــر چگونگــی حرکــت دوربيــن مبتنــی اســت 
ــا رمــان  قــرار می دهــد، بــه عناصــر روايــی در آن اشــاره دارد. ايــن گونــۀ ادبــی دارای تفــاوت دهگانــه ب

ــز تفاوت هايــی دارد.  ــا فيلمنامه هــای مســتند و پويانمايــی ني اســت و ب
بــا دســتيابی بــه تفــاوت فيلمنامــه داســتانی بــا رمــان و خوانــدن فيلمنامه هــای داســتانی متعــدد نظريــه  
ــر  ــع عناص ــت. در واق ــش اس ــار بخ ــه دارای چه ــرد ک ــكل می گي ــتانی ش ــه  داس ــی فيلمنام ــاختار رواي س
ــش  ــه شــامل ســه بخــش کن ــش ک ــار نظــام اســت: 1- نظــام کن ــۀ داســتانی دارای چه ــی فيلمنام رواي
شــخصيت، کنــش طــرح - مــكان و زمــان - و کنــش جابــه جايــی- پيونــد دو مــكان اســت و  در بســتر 
زيــر مجموعه هايــی چــون مــكان، زمــان، فضــا )داخلــی، خارجــی( و گفتگــو شــكل می گيــرد. 2- نظــام 
ــنيداری،  ــی- ش ــی مكان ــی، فاصله پژوه ــی مكان ــه فاصله پژوه ــخصيت ها ک ــی ش ــای غيرکالم رفتاره
پيرازبانــی و اطــوار پژوهــی را در بــر می گيــرد. 3- آوا  و 4- موســيقی: صــدای اشــخاص، صــدای 
ــيقی  ــه، موس ــف، تران ــته(/ )تصني ــراه و وابس ــتعاره، هم ــبيه،  اس ــن )تش ــای نمادي ــكان(، صداه موقعيت)م

ــتند. ــيقی هس ــش موس ــای بخ ــی کالم( زيرمجموعه ه ب
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