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این سؤال اونقدر وسیع و بزرگه که برای جواب دادن به این سؤال باید کل سینما رو یاد 
سؤال  این  به  بتونیم  اینکه  برای  چی؟  یعنی  دقیقاً  این  اما  سینما!  یعنی  دکوپاژ  بگیریم! 

جواب بدیم، باید بدونیم که یه کارگردان دقیقاً چیکار می کنه!

این سؤال جواب های زیادی داره که همه شون خیلی درست هم نیستن! اما درست ترین 
جوابی که می شه به این سؤال داد اینه که یه کارگردان 2 تا کار کلی انجام می ده!

1- یه فیلم نامه انتخاب می کنه!
2- تصمیم می گیره اون فیلم نامه رو چطور به فیلم تبدیل کنه!

این 2 مورد تمام کاریه که یه کارگردان سینما انجام می ده! مورد اول که معلومه دقیقاً چیه!
اولین کار کارگردان اینه که یا یه فیلم نامه رو خودش انتخاب می کنه و یا یه فیلم نامه بهش 

پیشنهاد داده می شه!
اما دومین کار، مهم ترین کاریه که یه کارگردان انجام می ده! 

کارگردان تصمیم می گیره که یه فیلم نامه رو چطور به فیلم تبدیل کنه! این یعنی دکوپاژ!

دکوپاژ چیه؟!

یه کارگردان سینما دقیقًا چیکار می کنه؟!
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قطعاً مهم ترین وظیفه ی یه کارگردان، دکوپاژ کردن یه فیلم نامه هستش! اما دکوپاژ دقیقاً 

چیه؟! دکوپاژ یعنی اینکه کارگردان تصمیم می گیره اون فیلم نامه رو چطور به فیلم تبدیل 

کنه! دوربین رو کجا بذاره؟ دوربین رو حرکت ِبده یا نه؟ بازیگرها چطور بازی کنن؟ موسیقی 

چقدر نقش داره؟ و هزاران سؤال دیگه که باید یه کارگردان در موردش تصمیم بگیره!

اما اینجا یه مشکلی وجود داره! اونم اینه که واقعاً جواب دادن به این سؤال ها در مورد 

یه فیلم 2 ساعته، خیلی خیلی سخته! اگه یه کارگردان بخواد بیاد و در مورد کل 2 ساعت 

فیلمش، جواب همه ی این سؤاالت رو ِبده، اوالً خیلی زمان بر می شه و احتماالً باید ماه ها 

باشه و همین  اندازه  یه  به  کارگردان نمی تونه تو همه جای فیلم  بذاره! دوماً تمرکز  وقت 

باعث می شه فیلم یه دست نباشه و ضربه های خیلی بدی بخوره!

پس برای تصمیم گیری بهتر در مورد ساختن 2 ساعت فیلم، کارگردان باید فیلم نامه رو تیکه 

تیکه کنه!

چند  یا  ثانیه  چند  روی  بار  هر  کارگردان  که  می شه  باعث  فیلم نامه  کردن  تیکه  تیکه  این 

دقیقه از فیلمش تمرکز کنه و در مورد ساخت اون چند ثانیه یا چند دقیقه، تصمیم بگیره!

فرض کنین می خواین یه خونه بسازین! اگه همین االن در مورد نوع کلید و پریز و شیرآالت 

و رنگ دیوارها و ... تصمیم بگیرین، احتماالً همه ی تصمیم هاتون اشتباه از آب در میاد! 

درنهایت یا خونه رو نمی سازین و یا اگه بسازین، اصاًل شبیه اون چیزی نیست که بهش 

فکر می کردین!

وظیفه ی حیاتی!

قیچی رو بردار!

خونه سازی!
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تیکه  تیکه  یعنی  می دن!  انجام  آرایشگاه  توی  خانوم ها  که  می گن  کاری  به  دکوپاژ  اصاًل 

کردن و ُخرد کردن موهاشون! پس باید بدونین که دکوپاژ یعنی خورد کردن و تیکه تیکه 

ما  پس  تیکه ها!  همه ی  مورد  در  بهتر  تصمیم گیری  و  بیشتر  تمرکز  برای  فیلم نامه  کردن 

دکوپاژ می کنیم که بتونیم بهتر و راحت تر در مورد لحظه لحظه های فیلم نامه تصمیم بگیریم 

که چطور باید تبدیل به فیلم بشه!

اما اگه برای ساخت همون خونه اول بیاین یه نقشه بکشین و قدم به قدم دیوارها و سقف 

رو بسازین و ستون و پله ها رو تعیین کنین و بعد در مورد تزئینات تصمیم بگیرین، حتماً 

نقشه و تصمیم هاتون به بهترین شکل پیش می ره!

چون براش برنامه و نقشه داشتین و هر بار روی یه بخش کوچیک کارتون تمرکز کردین!

تیکه تیکه ش کن!
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ُخب شاید تا حاال فهمیده باشین که دکوپاژ چقدر مهم و حیاتیه و فیلم اصاًل بدون دکوپاژ 

ساخته نمی شه! توی بیشتر مدارس دنیا ازجمله مدرسه ی بین المللی فیلم استرالیا تا سال 

2018 رشته ای به اسم کارگردانی وجود نداشته و اسم اون رشته ی دکوپاژ بوده! پس این 

فیلم نامه  کردن  دکوپاژ  کارگردان  یه  وظیفه ی  اصلی ترین  و  مهم ترین  که  باشه  یادتون   رو 

هستش! اما برای دکوپاژ کردن باید چه چیزهایی رو بلد باشیم؟!

یه کارگردان باید تکنیک های مهمی رو بلد باشه که ما توی وب سایت فیلم بساز آروم آروم 

همه ی این تکنیک ها رو موبه مو بهتون یاد می دیم! توی این آموزش همه ی دغدغه ی ما 

اینه که شما بدونین که دکوپاژ چیه و چرا ما یه فیلم رو دکوپاژ می کنیم!

نقطه ی شروع!

صرفًا جهت اطالع!



مهمترین وظیفه ی کارگردان سینما چیه؟!

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به وب سایت فیلم بساز است و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن مطابق قانون کپی رایت پیگرد قانونی دارد.

www.filmbesaz.com
5

دکوپاژ یعنی تیکه تیکه کردن فیلم نامه! یعنی برنامه ریزی و نقشه ریختن و تصمیم گرفتن 

برای ساختن هرلحظه از یه فیلم! دکوپاژ یعنی تبدیل یه فیلم نامه به یه فیلم 2 ساعته که 

اون رو به قدم های خیلی کوچیک تقسیم می کنیم که بتونیم راحت تر در مورد ساختنش 

تصمیم بگیریم!

ما توی فیلم بساز هستیم که بتونیم فیلم ساختن رو از یه آرزو تبدیل کنیم به یه سرگرمی! 

کوچیک  خیلی  قدم های  از  باید  فیلم سازی  آموزش  و  سینما  آموزش  شدن  ساده تر  برای 

راه  این  بتونیم توی  اینکه  برای  انجام می دیم! فقط  رو  کار  داریم همین  شروع کرد که ما 

موفق بشیم و بتونیم بهتون کمک کنیم، باید نظر و سؤاالتتون رو توی قسمت نظرات برای 

ما بنویسین!

هر چیزی که می خواین و هر سؤالی دارین، از ما بپرسین! حتی اگه اون سؤال خیلی خیلی 

خیلی ساده هستش! چون سؤال شما هم به ما کمک می کنه که کارمون رو دقیق تر انجام 

بدیم و هم به شما و بقیه ی عالقه مندان به جهان عجیب وغریب سینما!

خالصه کالم!

با ما حرف بزنین!
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