
 

 

 

 اساس عنصرو بئشنین  حکایه

 یازانی: حمید آرغیش

 

یارانیر. بو آرادا بئش  سیندن رلرین بیر آرایا گلمهبیر اؤیکو و حکایه چئشیدلی عنص ھر

دیر. خاراکتئرلر، قورغو،  بارتدیر. بو بئش عنصرلر بونالردان ع اساس عنصر داھا اؤنملی

نین روان  کایهبئش اساس عنصر، حبو . تاسالق، چاتیشما(مناقشه) و چؤزوم یا قرار

 سینی ساغالر. وامینی اوخویوب ایزلمهیاییلماسیندا و اوخوجو طرفیندن دشکیلده 

 

 ) :CHARACTERSخاراکتئرلر (

 

کلی دئییل  ن فیزیکی شخصلردیلر. گر ده اشتراک ائد یازار طرفیندن یارادیلمیش و حکایه

یازار بو خاراکتئرلر   یوانالر و اشیاالر دا اولورالر.اولسونالر. بعضا حنسان خاراکتئرلر ھمیشه ا



یا اساسیندا اوخوجو خاراکتئرلری تان لر لیدیر. بو بیلگی یئترینجه بیلگی وئرمه حقینده

لر و شخصیت عالمتلرینی اطرافلی تصویر  للیک بو، خاراکتئرلرین فیزیکسل اؤز  بیلیر.

الیدیر. آنا خاراکتئر بیر خاراکتئری اولم  آنا)نین اساس ( کایهبیر ح ائتمکله الده ائدیلیر. ھر

الن پروبلئم و دویونلر آچیلیر. لی آپاریر و اونون اطرافیندا قورو نی ایر رک حکایه گلیشه

ده داشیدیغی  کایهدیرلر. اونالر ح ده اؤنملی ده بیر و یا ایکینجی و یا باشقا خاراکتئرلر کایهح

لری اوخوجویا چاتدیریرالر. یازار عمومیتده  یلگیلری ایله معین و اؤنملی ب رول و ایفاده

. بوتون خارکتئرلر لری اوخوجویا چاتدیریر چوخ بیلگیرلرین دیلیندن بیر ئباشقا خاراکت

لیکله اوخوجو اونالرا اینانا بیلر.  لرینده صادق قالمالیدیرالر. بئله داشیدیغی رول و ایفاده

 .رییه بیل ر یا دا منیمسهجکلرینه یاناشی اونالرین سونراکی عمل و ائده

 

 ):Settingقورغو (

 

کیمی ده » صحنه«) یئریدیر. بعضا بونو Actionنین باش توتان و فعالیت ( کایه، حقورغو

الری لی و بوتون آیرینتی تصویر ائتمه ن یئرینی نین باش وئر بیر یازار حکایه  آچیقالییبالر.

نی گئرچک و  طرفیندن گؤستریلمیش صحنهآچیقالمالیدیر. بئله بیر شکیلده اوخوجو یازار 

نیا لر مثال ( فانتزی د ر. غیر عادی صحنهال ایلگی قورماغا باشالونرئال کیمی دویا بیلر و اون

جویا دیر) آنجاق ھر گون راستالشدیغیمیز دویولو بیر قورغو اوخو چکیجی چوخ ماراقلی و

ده مختلف  یاردیملی اوال بیلر. حکایهی قورماغا ایله ایلگ کایه داھا اینانجیل و داھا تئز ح

 .مان و مکانالردا چئشیدلی قورغوالر اوال بیلرز

 

 ):PLOTتاسالق (



، باشا وار اولماسینی ساغالر. باشقا سؤزله -کیتابین باشدانبیر یا تاسالق، بیر حکایه 

خاراکتئرلرین لرین،  ثهنیه و ندنی دیر. تاسالق اصلینده حاد  لرین ثهن حاد ده باش وئر  حکایه

جور  باش وئریر و نه دننی آچیقالیاندیر. بیر واقعه نلریراسیندا اوالن آغیال سیغان ایلگیآ

سی  نین خالصه کایهیانلیش شکیلده تاسالغی ح نئجه اولمالیدیر. بعضا اوالجاقدیر یا

تاسالق  ،نیشی دئییل لرین سؤیله و واقعه ثه جه حاد ییرلر. آنجاق تاسالق سادهکیمی دئ

 .لرینی ده آچیقالیاندیرنالرین منطقه اویغون شکیلده ایلگیوا

 

 ):CONFLİCTچاتیشما، مناقشه (

 

نئچه دویون و پروبلئم واردیر. تاسالق بونالرین  دا یا ده چؤزولمک اوچون بیر ھر حکایه

کایه ن مختلف یولالرا اوز توتورالر. حاورتاسیندا یئر آلیر. خاراکتئرلر پروبلئمی چؤزمک اوچو

لر آراسیندا  قوه فر و اونا قارشی اوالن گوج و مخالادبیاتیندا عمومیتده چاتیشما آنا خاراکتئ

بو . لر اوال بیلرلرن لر و طبیعی ند مانع ، مخالف خاراکتئرلر،لر اولور. بو مخالف قوه

. بو نقطه ده ) آدالنیرclimaxنین یوکسک یئری ( کایهچاتیشماالرین ان گوجلو یئری ح

ریر. بعضی یازارالر بو ییشیم باش وئ لرینده اؤنملی د نین حادثه ه و یا حکایهخاراکتئلرد

 ر.نین سونو قرار وئریرل کایهنی ح نقطه

 

 ):RESOLUTİONچؤزوم، قرار (

 

 -یف گوج و خاراکتئرلر بیرسینین دوغال سونوجودور. مخال چمهچؤزوم تاسالغین فعالیته کئ

یاراتدیغی زامان،  climax  نین یوکسک یئرینی کایهبیرلرینه سون دفعه قارشی گلیب ح



وئریر. چؤزوم منطقه اویغون اوالراق اورتایا چیخیر. بوتون دویونلر آچیلیر و تاسالق سونوج 

 .نین نه اولدوغونو آنالییر و یازینین دویونلری آچیلمیش اولور اوخوجو حکایه


