
 
 

 
 
 

است که به پاِس همراهی  "پازل"این کتاب قسمتی از محصوِل محبوب و پرفروِش 
بعد از  شما عزیزان، آن را در این بخش برای شما و بصورت رایگان، قرار داده ایم.

 خواندن این کتاب به راحتی می توانید اطالعات زیادی درباره نقش بیابید.
 

 

 هست لذت ببرید. بازیگرافیامیدواریم از این کتاب ، مقاالت و ویدئو های رایگان زیادی که در وب سایت 
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 !؟همیشه برامون سوال پیش اومده که آدما چطور موفق میشن

همیشه هم  ؟پیروی می کنهچه قوانینی از ، که همیشه عالی   مثال یک بازیگر 
اشتباهاتی رو پشت سر  میدونیم هر آدم بزرگی باالخره از یه جایی شروع کرده،

  .ا موفق شدهتگذاشته و راههای زیادی رو گذرونده 

 

معموال رازهای کوچیکی دارن که نتایج بزرگی رو براشون ایجاد  بازیگرای بزرگاین 
شروع توی هر مرحله، نه. کارها رو به قسمت های کوچیکتر تقسیم می کنند و می ک

می کنند به انجام دادن اونا تا باالخره این کار بزرگ تموم بشه. خالصه برای اینکه 
از  ،کردن  کوه برای جابجابهتر بگیم، دست به دامان  یه جمله ی قدیمی میشیم: 
 .سنگ ریزه ها شروع کنید... 

 

 

، گفتیم که در بحث کاراکتر و نقشی که قراره بازی کنید پاراگراف رو حاال این

که در هر نقش میتونه در زمان و  چیزاییمهمی رو بدست بیارید،  اطالعات

، گاهی هم این نتایج تونریبازیگ واشه واسه شما مکان های مختلف چراغ راهی ب
ش بگذارید و به ابعاد دیگه رو بدست میارید تا یکبار در خاطرتون بمونه و سریع کنار

  نقش بپردازید.از ی ا

 

 

 ؟بیاریم چطور باید این اطالعات رو بدستحاال 
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شما  .دکنیو عملی رو درک  واردهتر این مبراتون میگیم تا تمرین ب توی این کتاب یک

یک سری چیزها رو باید سریعا کشف کنید ) البته راه  در برخورد اولیه با فیلم نامه،
 برای شما هم زیاده(.های کمکی 

 

 تمرین ما چیه؟اما 
 کنید. هاضافسوال برای کشف هر چیزی به اون ، خیلی ساده

 

 :شن تر بشهیم تا این موضوع روحاال دو تا مثال میزن

 

 به دو مثال زیر توجه کنید
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فرض کنید یک آبمیوه گیر دارید که هفت تکه ست. اولین چرا همین االن ایجاد 
 شد: چرا هفت تکه ست؟

. می کنیم، به جواب های تازه تر و به درد بخور تر می رسیم که بیشتر وکمی چراها ر
، چرا سیم دارد؟ چون برقی است و هر تکه یک کار انجام میدهچون مثال ما،  پاسخو 

 این رابط بین دستگاه و پریز هست و... .

د در اون شبتدایی بود برای درک اولیه و نمیمورد باال یک مثال ظاهری و ا
 در پایین یه مثال عمیق تر میزنیم. عمیق شد، اما

 

 مثال دوم:

 

 حاال نقشی که قراره بازی کنید رو فرض کنید:
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همین جا رو، مثال در فیلم نامه شما قراره به یک جای خاص برید: دقیقا اولین سوال 
 ایجاد می کنیم و ... .

 اگر جایی میره، چرا میره؟

 میکنه؟اگر کاری انجام میده، چرا این کار رو 

 اگر دیالوگی میگه، چرا این دیالوگ رو بیان میکنه؟

 (. ، سن، زبان...چرا االن در فیلمنامه و  این شرایط هستید، ) زمان، مکان

 

اینها ابتدایی ترین سواالت هستند که در فیلم نامه و نقش شما گاهی به کار میان و 
رو کال گاهی نه، در یک زمان میتونه مهم باشن، در زمان دیگه باید این جواب ها 

یک  تشما در این مثالها به خوبی یاد گرفتید که چطور میشه اطالعااما دور بریزید، 
کار، دیالوگ و یا شرایط رو به راحتی و با اضافه کردن سوال کشف کنید. حاال در 

ادامه میگیم که چطور و از کی و کجا، خیلی راحت تر این منابع اطالعاتی رو بدست 
 بیارین.

 

 باید بپرسیم کهقبل از هر چیز 

 شما با تمرین باال به چه چیزهایی میرسید؟

 

می رسید، اطالعات ریز و درشتی درباره نقشی که  گنج عظیمکم کم شما به یک 
قراره بازی کنید. شما با پیدا کردن جواب  هر چرا، یک قدم به همه چیز نقش نزدیک 

دقیق تری بدست بیارید و در نقش فرو برید. حاال  تتا زمانی که اطالعا ،تر میشین
 :به این سوال جواب بدین:

ط بهتر ارتبا نیدبیشتر و درست تری درباره اش دارید میتو چیزای  شما با نقشی که  
قطعا اطالعات بیشتر و درست  چیزی ازش نمیدونید؟برقرار کنید یا نقشی که هیچ 

 راکتر رو برای شما روشن تر می کنند.راه رسیدن به کا ،تر
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د و تنها پاسخ هایی رو یو غیر کاربردی رو سریعا دور بریز افی ضنکته: جواب های ا
 نگه دارید که به کار شما میان.

 ین همه چرا و پاسخ چیه؟ادلیل 

 

 
دوستانتون کاری کرده یا جایی یا  نزدیکاندر زندگی روزمره حتما دیدین که یکی از 

فهمیدید که چرا این کار را کرده یا آنجا رفته  یا اگر حرفی زده، چرا چنین رفته و بعدا 
چیزی گفته. درواقع به درستی متوجه میشین که تمام این کارها و رفتن ها و گفتن 

 ها در جهت یک هدف کلی هست.

مثال شخصیت  بازی شما در فیلم نامه، روز سوم آبان ماه در خیابان بیست و یکم 
( ارتباط برقرار کرده و در بازیگران آنجا رفته و با یک نفر دیگر ) دیگر بوده و شب به

ی تلفنی هم درباره ی این زمان و مکان دیالوگ هایی رو گفته.  حاال شما  صحنه
چراهای کوچیکی رو طرح کنید تا بفهمید دلیل در هر پالن، اینجا یک وظیفه دارید: 

چیه تا بتونید در زمان  درست، هنگام تمام این رفتن ها و گفتن ها و موارد دیگه 
فیلم برداری و ضبط، عکس العمل و یا رفتار درستی از نقش به نمایش بگذارید. و 
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در  مواردشما بعد از کلی جست و جو و کارای کوچیک، متوجه میشین که تمام این 
خدمت یک هدف کلی هستند و شما بعد از کشف اونا، باید در هر پالن کار  درست 

 ، ا انجام بدینخود ر

شما در هر بخش، فقط چیزهایی رو پیدا کنید که بتونه یادتون باید باشه، 
روانتر بشه، پس در همون بخش شما  شما کمک کنه تا جریان بازیگری  به 

و حتی  قطعا اطالعات کلی جاهایی هم دست و پای شما رو می بندند
 .جاهایی هم باید از اطالعات کلی فاصله بگیرید

 اما بصورت کلی برای این مورد میشه این طور مثال زد:

مثال نقشی که دارید بازی میکنید، داره گزارش یک نماینده رو میده و شما از شب 
بیست و یکم در تعقیب اش هستین، چون این نماینده در شب بیست و دوم باید 

میرین، در هر قسمت به چیزهای به قتل برسه و حاال هرچه در این کشفیات جلوتر 
 ؟انجام دادن این کار رو داره وظیفه چه کسی ؟ه تری میرسید: چرا باید کشته بشهزتا

 کشفیات مرحله ای

 



 ترونیکیِ بازیگر داناکتاب الک

 www.bazigraphy.comآموزش بازیگری کاربردی در سایت بازیگرافی          

شما باید هر چیزی رو در زمان خودش بفهمید، شاید شما تا اواسط فیلم فقط باید 
بدونین که قراره فقط تعقیبش کنید و آخر فیلم دستور قتل از رئیس شما ) دیگر 

اما در بخش  بازیگران(  صادر میشه، و تا بخش اول شما فقط تعقیب کننده ای
بعدی قاتل بودن هم به جزئیات شما اضافه میشه. در این مورد میشه تفسیرهای 

نباید بگذارید اطالعات بازی شما در پالن های  که زیادی کرد اما همین رو بدونید
 . بعدی روی چیزی که االن در حال بازی کردنش هستید تاثیر بگذاره

 

 بازیگر درجه یک

 

با هر اطالعاتی که بدست میاره، شگفت زده میشه، کوچیک و بازیگر خوب میدونه 
بزرگی اون هم معنا نداره، شما چیزهایی رو بدست میارین که کمک میکنه دقیق تر و 
عالی تر نقش رو بازی کنید، در مثال باال، شما اطالعات آبمیوه گیری رو از کاتالوگش 

کاراکتر هم یک سری چیزها رو در همون برخورد اولیه هم می تونین ببینید، در مورد 
ان طرف همچنان که در مثال دوم گفتیم، شما با انس فیلم نامه کشف می کنید امابا 

میتونه خبر از  که شما جای اون بازی می کنید، هر حرکتش هستید، و همین انسان
بازیگردان یاریگر . در این راه هم، نویسنده و کارگردان و گاهی دهیک دنیا مفهوم ب

شما هستند، اما در نهایت جهان نقش را باید شما کشف کنید، که همین چراها شما 
 رو به نتایج بزرگ میرسونن.

 

 مشورت
در این راه هم، میتونید با همه مشورت کنید، مخصوصا کسانی که تاثیر کلیدی در 

 کارگردان... .ساختن جهان شما برای بازیگری در فیلم شان دارن، مثل نویسنده، 

بازیگری کاربردی یعنی هیمن االن درد نقش ات رو بفهمی و خب دوست بازیگرافی، 
روی هر  ،میتونی این موارد روچاره ای براش پیدا کنی و بازی اش کنی. پس، االن 

در زمان کوتاهی بعد از اولین برخورد ها با  م نامه ای که میخوای پیاده کنی وفیل
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فیلم نامه، در کوتاه ترین زمان بهترین نتیجه ها رو بدست بیاری. حرفه ای عمل 
 اجرا و بازیگری بپردازید. نقش رو بیرون بکشید و به ی جوانب کنید، همه

 

این کتاب، بخشی از محصول پرفروش  پازل هست، شاید دلت بخواد تکه  در ضمن
هم بزاری و یه تصویر درست ر اچند مرحله ی کوچیک مثل پازل کن قش رو درهای ن

 از نقش به مخاطب وتماشاگرت بدی.

محصول و  بریدبه بخش محصوالت سایت بازیگرافی  دمیتونی ،برای این کار هم
 .پازل رو دانلود کنید

 

 
 

 موفق باشید
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