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اشاره
آنچه موجب شده است قصه و نمایش همچنان كارآمد و مؤثر در زندگی بشر حضور داشته باشد، عنصر 

خالقیت است؛ چرا كه وجه غالب قصه ها و نمایش ها، خالقیت آ ن هاست. قصه و نمایش انسان ساز هستند و 
در مسیر تربیت هیچ ابزار دیگری به اندازة آن ها مؤثر نیست.

همة ملت ها امروز به اهمیت نمایش خالق و حوزه های مربوط به آن پی برده اند. در بیانیة همایش 
دسته جمعی هنرها و تعلیم وتربیت كه توسط انجمن مدیران مدارس، اتحادیة تعلیم وتربیت مركز كندی برای 
هنرهای نمایشی، كه در سال 1985 منتشر شده، چنین آمده است: آیندة ملت ما نیز بستگی به توانایی ما در 
خالقیت و خالق بودن دارد. در دهه های آینده مهم ترین منابع تحول نیروهای انسانی هستند. اگر قرار باشد 

ملت ما به استقبال چالش های  آینده برود، الزم است مدارس امروز ما به پرورش رهبران خالق بپردازند. 
)باكانان، 2004( بنابراین نمایش خالق خونی است كه پیکر رشته های نمایشی و علوم تربیتی و نیز پیکر 

جامعه بدان نیازمند است.
در كتاب نمایش خالق، حوزه های گوناگون نمایش های كودكان و نوجوانان از نمایش خالق  گرفته تا 
تئاترهای مربوط به آن بررسی و در این مسیر از خالقیت و قصه گویی، بازی های نمایشی، عروسك و 

سایه بازی صحبت شده است. تأكید كتاب بر جنبه های علمی و كارگاهی است. همچنین سه نوشته ترجمه 
و پیوست شده است. نوشتة اول پژوهشی در مورد استفاده از نمایش خالق در نویسندگی غیرداستانی 

كودكان است. نوشته دوم تجربة یکی از مربیان نمایش خالق در نوشتن نمایش نامه با بچه هاست و نوشتة 
سوم »ارزیابی هنرمندمحور« نام دارد.

)تلخیصی از کتاب نمایش خالق(
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تعریفنمایشخالق
هر چند خالقیت جزء جدانشدنی همة  هنرها و از جمله 
هنر نمایش است با این حال به نوعی از نمایش فرایندمحور 
كه به سود دست اندركاران كار می شود و ربطی به اجرا برای 
تماشاگران ندارد، اصطالحاً نمایش خالق می گویند. در این 
نمایش، خوِد راه هدف است و تأكید بر فرایند تمرین است. 

پرورش توانایی دست اندركاران اهمیت دارد و محصول نهایی در 
اولویّت نیست. این نمایش همگانی است، چرا كه فرایندی برای 
خالقیت و توانایی حل مسئله است. به همین دلیل از كودكان 
گرفته تا بیماران روانی و زندانیان، همگی می توانند در زندگی 

از آن بهره ببرند. می توان گفت نمایش خالق تركیبی از تئاتر و 
تعلیم وتربیت است كه موجب می شود توانایی های بالقوة انسان 

بالفعل شود. در نمایش خالق، افراد زندگی را در محیط امن 
تمرین می كنند. به همین سبب كودكان در این نمایش تجربه 
كسب می كنند و بزرگ ساالن راه حل مشكالتشان را می یابند.

نمایش خالق به همه فرصت ابراز وجود می دهد. بداهه سازی 
در این نوع نمایش اهمیت خاصی دارد. با نمایش خالق فرد 

می تواند جهانی نو بیافریند و در آن گام بردارد.
با استفاده از فنون نمایش خالق می توان افراد را برای زندگی 

متعادل آماده كرد و آن ها را آگاه تر، تواناتر و مجهزتر به مصاف 
مشكالت پیچیدة جهان معاصر فرستاد.

تفاوت تئاتر و نمایش خالق در این است كه نمایش خالق 
نخبه گرا نیست زیرا برای آن هر كس می تواند بازیگر بالقوه باشد. 
نمایش خالق بخش مهمی از فرایند تئاتر و پرفورمانس است، اما 
به علت گستردگی، افزایش جامعة دست اندركاران، میزان جلب 
مشاركت و شادمانی و نداشتن فشار و اضطراب اجرا، از تئاتر و 

پرفورمانس گامی فراتر می رود. نمایشی است كه هم شادمانی و 
آموزش است و هم جهان را می شناساند و هم ابزاری برای تغییر 
جامعه است. بازی در این نمایش موجب افزایش دقت در ارتباط 

و كمك به درك مشترك خواهد شد.
به طور كلی می توان چهار دسته كاركرد برای نمایش خالق 

برشمرد:
1.شناختخود: در نمایش خالق و تئاتر، فرد با خودش 

روبه رو می شود. خود را به دیگران و دیگران را به خود نشان 
می دهد. با آموزش مهارت های نمایش خالق می توان به كودكان 
منزوی یا مطرود كمك كرد تا روابط اجتماعی بهتری با دیگران 

برقرار كنند. چرا كه همدلی و نقش بازی كردن، به اعتقاد 
بسیاری از روان شناسان، از فرایندهای اصلی شناخت اجتماعی، 

كنش متقابل و ارتباط است. این فرایندها تأثیر عمیقی بر ادراك 
فرد از دیگران و نیز دوستی ها، موقعیت های اجتماعی، قضاوت 

اخالقی و رفتار اخالقی دارد. دست اندركاران نمایش خالق روی 
راه حل های پذیرش تفاوت های فردی افراد گوناگون، مسائل 

فردی و گروهی، اعتماد، همدلی و ... با استفاده از همذات پنداری 
با شخصیت ها در داستان هایی با مضامین اجتماعی كار می كنند.

2.آموزشمهارتبازیگریوتئاتر: تئاتر را با نمایش 
خالق می آموزند. تمرین هایی از جمله بازی های نمایشی، 

بازی هایی برای صدا، بیان، حركت، حس، تخیل، تمركز، تعادل، 

رشد شخصیت، تكمیل مهارت های فی البداهه ای مثل گوش 
دادن و واكنش به سایر بازیگران، بازی گروهی و نحوة گفتار 

مناسب و دقیق، همگی تمرین های نمایش خالق هستند كه در 
كالس های بازیگری و تئاتر از آن ها استفاده می شود.
3.آموزشسایررشتههاوموضوعاتدرسی

4.بهرهگیریازفنوننمایشخالقدرپرفورمانس
یكی از اهداف نمایش خالق تعلیم وتربیت، همراه با سرگرمی 
و مشاركت، است. نمایش خالق می خواهد توانایی های بازیگری 

افراد را به خودشان نشان بدهد نه آنكه بازیگر پرورش دهد. 
بنابراین افراد نمایشگر با شناسایی توانایی هایشان برای حل 

مشكالت روی پای خود خواهند ایستاد. آن ها ابتدا مسائل را 
درك می كنند و سپس به حل آن می پردازند. درك مسائل 

شامل دیدن و شنیدن آن هاست كه خود نیاز به آموزش و تعلیم 
دارد.

خالقیت عبارت از توانایی حل 
مسئله است. هدف نمایش خالق 

پرورش انسان هایی است كه توانایی 
حل مسئله دارند. البته این حل 

مسئله در نمایش خالق به شكل 
مشاركتی است كه این مشاركت 

خود نیازمند زبانی كارا برای برقراری 
ارتباط و آگاهی اجتماعی است. 

كسانی آ گاهی اجتماعی دارند كه به 
مفهوم مثبتی از خود برسند كه آن 
هم نیاز به تمرین دارد. در نمایش 
خالق فرد تماشاگر خود می شود. 

حاال می تواند بفهمد كه كجا ایستاده 
و چگونه می تواند زندگی خود را 

تغییر دهد.
در نمایش خالق فرد باید حرف 
تمام دست اندركاران را بشنود وگرنه 

نمی داند چه اتفاقی می افتد و لذا 
سررشته را از دست می دهد. این امر 
دقت در ارتباط را تقویت می كند و 

منجر به همدلی می شود.
منابع نمایش خالق می تواند 

داستان هایی با شخصیت های پویا و محتوای مناسبی باشد 
كه برای اجرایشان نیازی به رعایت قواعد نمایش نامه نیست. 

بنابراین می توان به داستان قهرمان و ضدقهرمان افزود تا اعضای 
خانوادة نمایش زیاد شود. از منابع دیگری چون شعر، كتاب های 

كودكان، منابع درسی و حتی فیلم  سینمایی و ... نیز می توان 
بهره برد.

در قسمتی از كتاب رهنمودهایی برای مربیان نوشته شده 
كه حاوی نكات بسیار مفید و اساسی است، نه تنها در مورد 

كالس نمایش خالق بلكه برای تمامی دروس دیگر.
برخي از این رهنمودها عبارت  است از:

 هنرها باید مفّرح باشد نه رقابتي، چرا كه فرد در حال 
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تفریح بهتر مي آموزد. 
سعي كنید تمرین ها 

غیررقابتي باشند. 
بیشتر بر عمل ها و 
تمرین هایي تأكید 

كنید كه گفتار كمتري 
دارند.

 قبل از سن 
11- 12 سالگي، بهتر 

است بچه ها براي عموم 
نمایش اجرا نكنند، بلكه 
كارهایشان را براي جمع 

خانواده و دوستان، كه 
غیررسمي هستند، به 

اجرا درآورند.
 در نمایش خالق 
درست و غلطي وجود 

ندارد. بلكه ممكن 
است رفتاري نامناسب 

و غیرمنضبط از بچه ها سر 
بزند. رفتار تكراري و كهنه را از آن ها به عنوان خالقیت نپذیرید. 
منصف و انعطاف پذیر باشید ولي در برقراري نظم تردید نكنید. 

در عین حال لذت كار را به آن ها بچشانید.
 هرگز كودكي را وادار به مشاركت نكنید. فعالیت ها همگي 
داوطلبانه است. كودك باید بفهمد كه محیط كالس ایمن است. 
اگر كسي در لحظة شروع نیاز به كمك دارد دستش را بگیرید و 

راهش بیندازید.
 مربي خواه خودش نقشي بازي كند یا نه به عنوان راهنما 
عمل مي كند و با وجود اوست كه نمایش خالق به راه مي افتد. 

پس شركت كنید، بازي كنید، بخشي از تفریح باشید و خودتان 
الگو باشید!

در نمایش خالق از لباس، دكور، صحنه آرایي و ... استفاده 
نمي كنند. همة  این ها در تخیل بازیگران و تماشاگران خلق 

مي شوند. تنوع در اندیشه حاصل این نمایش است و این امتیازي 
براي آن است.

از كارهاي ارزنده اي كه در نمایش خالق مي توان كرد انتقاد 
است. آموزش نقد و بررسي صحیح از قابلیت هاي این نمایش 
است. بچه ها را مي توان به شنیدن نقد و صداقت در بررسي و 

انتقاد عادت داد.
بزرگ ساالن نیز از جنبه هاي مختلف با این نمایش سروكار 

دارند. نمایش خالق براي كساني كه نمي توانند حرف بزنند 
شیوه هاي غیرگفتاري را براي ارتباط فراهم مي كند. این شیوه ها 

حركت چهره، نگاه، ادا و .... را براي ارتباط پرورش مي دهند. 
آن ها یاد مي گیرند كه بدون كالم هم مي توان به كشف 

احساسات خود دربارة عمل ها و عكس العمل ها پرداخت. این 
فنون را براي درمان و بهبود گفتار هم با بازي هاي كلمه سازي، 

قصه سازي، شخصیت پردازي و بازي نقش مي توان استفاده كرد. 

هنر بازیگري مانند هنر 
موسیقي گاهي مي تواند 
شخص بسیار آسیب دیده 
را به یكپارچگي مختصري 

برساند.
خالقیت:اگر انسان با 

استفاده از خالقیت خود 
توانسته است نیروهاي 
طبیعت را مسخر و رام 

گرداند، پس مي تواند با همان 
خالقیت نیروهاي طبیعت 
خود را نیز به اختیار بگیرد 
و از خود جهاني دیگرگونه 

بسازد. به عقیدة دیوید بوهم، 
خالقیت هنِر ادراِك دروني ذهن 

است. بوهم نابساماني بیروني 
انسان را نتیجة نابساماني دروني 

او مي داند. خالقیت را مي توان 
توانایي درك مسئله و نواندیشي و 
حل آن دانست. گریز از حل مسئله 
ما را به بیراهه اي مي كشاند كه در آن تمركز وجود ندارد و در 
نهایت منجر به اضطراب خواهد شد كه ناشي از تضاد ذهني 

است. اما روبه رو شدن با مسئله، با واكنشي فعال همان توانایي 
حل مسئله به كمك خالقیت اندیشه است. هماهنگي، زیبایي 

و جامعیت كه مترادف خالقیت هستند، خطر كردن، نظم 
موجود را برآشفتن و نظمي نو پدید آوردن مي طلبد. همواره

بایدچیزيرابههمریختوازمصالحآنویابرجايآن
چیزدیگريساخت.اما كلید این خالقیت چیست؟ كودكي و 
كودكانه بودن. نگاه كودكانه داشتن یعني توجه خالصانه به كار و 
از ته دل كاري را انجام دادن. یعني پویایي و حركت، كه به گفتة 
بوهم انرژي سازمان دهنده از درون است. عنصر اساسي خالقیت 
پیش بیني و آینده نگري است. وقتي مشتاقانه معتقدیم كه آنچه 
مي خواهیم به واقعیت خواهد پیوست، خود را وادار مي كنیم كه 
به آن واقعیت بخشیم. این نشانة فعالیت، جست وجو و حركت 

به سوي آینده است. »رجعت به عقب در خدمت من« پدیده اي 
است كه در آن فرد خالق به حالت هاي فكري كودكي كه مانع 
عقل قضاوت كننده و ایرادگیرنده مي شود باز مي گردد تا بتواند با 

سرعت بیشتري رو به  آینده برود.
اثر هنري محصول تخّیل خالقانه است. محروم كردن 

كودك از تخّیل خالق، باعث فقدان قدرت تشخیص بین پندار و 
حقیقت مي شود و در نتیجه برخي از آن ها در میدان زندگي به 

خیال پردازي پناه مي برند كه سرانجام خوبي ندارد.
خالقّیت لذت بخش است، خالقیت پاسخگویي به نیاز است و 
ارضاي هر نیازي لذت بخش است. خالقیت انسان را از دغدغه اي 

كه دارد رها مي كند. آزادي از كشمكش همراه است با نوعي 
سبكي و تخیل و تعادل رواني، و تعادل رواني لذت بخش است. 

كار خالقانه اغلب آن قدر انسان را درگیر مي كند كه گذشت 
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زمان را احساس نمي كند. حل مسئله، كشف و شناخت همه 
همراه با لذت هستند.

روند خالقیت را شامل دو مرحلة پیاپي دانسته اند. مرحلة 
اول قریحه و الهام است. افكارِ عاقالنة فرد كنار مي روند و مِن 

قضاوت كننده و منتقد او موقتاً بازنشسته مي شود، چرا كه 
این مرحلة هجوم فكر و اندیشه است. بنابراین در كالس تئاتر 

بزرگ ساالن، مربي از آن ها مي خواهد به دوران كودكي بازگردند. 
چراكه كودك هنوز طبیعي است و كلیشه ها بر او مسلط نشده 

است و پرواي این و  آن ندارد.
مرحله دوم از روند خالقیت كار و تهیه و تدارك است. 

من ناظر، در این مرحله پا در ركاب مي گذارد. در كودك، من 
ناظر، ضعیف است. هنرمند خالق با نوعي قابلیت حركت بین 

»برگشت به عقب« و »پیشرفت« مشخص مي شود.
شیوه آموزش اهمیت تعیین كننده اي در خالقیت فرد 

مي گذارد. تجربه و مطالعه باعث جوشش افكار و اندیشه هاي تازه 
است. بنابراین در شكل گیري روندي پویا مؤثر است.

عوامل مخل خالقیت عبارت اند از روزمرگي و ابتذال، 
یكنواختي و تكرار، عدم اعتماد به نفس یا اعتماد به نفس 

افراطي، تحمل نكردن دورة وقفه در خالقیت و ... . خالقیت 
هنر ناممكن هاست یا در واقع آنچه كه براساس الگو هاي موجود 

ناممكن است. بنابراین به جز این ها شرایط ذهني انسان نیز 
موجب اختالل در خالقیت خواهد شد. چرا كه ذهن باید 

در ابتدا از نگرش مكانیكي و الگوهاي تثبیت شده و سلسله  
فریب دهنده منطق صفر و صدي رها شود تا مقوالت مختلف را 

از هم متمایز كند.
عدم تمركز و پریشاني مخل خالقیت است. نمایش خالق 

تمرین تمركز، روبه رو شدن با تناقض ها و رفع  آن هاست. 
خالقیت با اضطراب و تنش محدود مي شود. بخشي از 

نرمش هاي نمایش خالق به طور خاص براي رهایي عضالت و 
رفع تنش در جسم و ذهن انجام مي شود.

كارگاهنمایشخالق:این بخش از كتاب پر از ایده هاي 
جذاب براي تمرین اعتماد به نفس، تفكر انتقادي، پانتومیم و 
هر چیز دیگري كه فرد باید در نمایش خالق آن را فرا بگیرد 

مي باشد. انواعي از بازي هایي را كه مربیان تجربه مثبتي از آن ها 
به دست آورده اند عنوان شده است. به نمونه اي از این بازي ها در 

اینجا اشاره مي كنیم.
تمرین »نه نمي تواني مرا بگیري!« پس از دسته بندي بچه ها 
در گروه هاي 3 تا 5 نفره آن ها را به موقعیت هاي مختلف مثل 

آشپزخانه، اتاق خواب، پذیرایي، گاراژ و ... مي فرستیم و از آن ها 
مي خواهیم یكي از وسایل آنجا را انتخاب كنند و آن شیئي بودن 

را به كمك پانتومیم تمرین كنند و به  كاربرد آن وسیله فكر 
كنند. سپس همه گروه ها  گرد هم بیایند و مربي به هر گروهي 

كه مي رسد باید فریاد بزند: آه! این وسیله بي مصرف رو ببین. 
باید آن را دور بریزیم. دانش آموز در آن موقع جواب مي دهد: نه 
نباید مرا دور بیندازي. و مربي از او دلیل مي خواهد. حال او باید 

یك تا چند دلیل را بسته به رده سني اش بیان كند.

تمرین  نمایشگاه مجسمه  دانش آموزان گروه هاي دو 
نفره تشكیل مي دهند كه در آن به نوبت یك نفر گل مجسمه 
و دیگري مجسمه ساز مي شود. سپس به گروه ها فرصت داده 
مي شود تا آنچه به عنوان مجسمه ارائه خواهند داد را طراحي 

كنند. سپس مجسمه سازها به همراه مربي كالس براي بازدید از 
مجسمه مي روند و هر كس اثري كه ساخته را به نوبت توصیف 

مي كند. سپس نقش ها تعویض مي شود.
تصورهدایتشده:در این تمرین حركتي صورت نمي گیرد 
و دانش آموزان باید روي 5 حس بویایي، چشایي، المسه، بینایي  

و شنوایي تمركز كنند. به این صورت كه همگي جایي مناسب 
براي نشستن داشته باشند و در حالي كه چشمانشان را بسته اند 
به توصیفي با جزئیات دقیقي كه مربي به آن ها مي گوید گوش 
فرا دهند و آن را حس كنند. نمونه هایي از متن هایي كه براي 

این تمرین قابل استفاده است در كتاب آورده شده است. پس از 
اتمام داستان دانش آموزان كمي نرمش مي كنند سپس همگي 
به نوبت در مورد سفري كه در حین داستان داشتند و آنچه كه 

هر یك از افراد در آن تجربه كردند صحبت مي كنند. در واقع 
هیچ كدام از داستان هایي كه توسط بچه ها بازگو مي شود یكسان 

نیست چون نیروي خالقانه اي در آن است كه باعث به  وجود 
آمدن شان شده است. این نكته مهم است كه پنج حس مان در 

تخیل حتماً به كار گرفته شود.
بداههسازي:به پرورش توانایي هاي انسان در موقعیت هاي 

پیش بیني نشده مي گویند كه در مقابل آن واكنش مناسبي 
داشته باشد. در بداهه سازي متن از پیش آماده شده وجود 

ندارد. یكي از اصول آن تضاد است. یعني فرد در آن موقعیت 
با خالقیت باید بتواند تضاد را برطرف كند. در این تمرین او 

مجبور است صحبت هاي طرف مقابل را به خوبي دنبال كند تا 
عكس العمل مناسب داشته باشد و این مهارت شنیداري او را 

قوي مي كند.
قصه:هنگامي كه انسان از آن ابدیتي كه در آن همه زمان ها 
یك زمان است تبعید شد، به زمان كرونومتري پا گذاشت. وقتي 

زمان به دیروز و امروز و فردا، به ساعت و دقیقه و ثانیه تقسیم 
شد، انسان دیگر با زمان همراه نبود. انسان هر چه هست از 

موطن خود غریب افتاده است و در این ظرف محدود نمي گنجد. 
كودكان در احساس این دورافتادگي حساسیت بیشتري 

دارند. چرا كه هنوز به این جهان خو نگرفته اند و ناخودآگاه با 
جسارتي كه درونشان دارند به حفظ خویش نمي اندیشند. ما 

همه كودكي در درونمان داریم كه روزبه روز بیشتر او را محاصره 
مي كنیم. شعر و عشق و داستان و امثال آن با كودك درون 

ما ارتباط برقرار مي كند. چرا كه این ها درمان درد جاودانگي، 
مرهمي بر انزواي انسان و تسكین درد غربت او در جهاني 

سرشار از بیهودگي و سرگرداني هستند. از همین روست كه همه 
آموزگاران بزرگ بشریت با قصه تعلیم داده اند. قصه گویي بیان 
شفاهي رو در رو زنده و ارائه جسماني قصه به مخاطب است و 

شكلي از هنر نمایش تعاملي است چرا كه شكل فطري و اساسي 
ارتباط انساني است و كامل تر و اساسي تر از هر شكل دیگر 
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ارتباطي است. بنابراین بهترین روش ورود به دنیاي كودكان 
است. قصه گوها نیاز به توانایي تئاتري و ذهني دارند تا تمركز 
مخاطب را به خود جلب كنند. لحن یكنواخت از معمول ترین 
خطاهاي قصه گویي است. ارتباط چشمي و تناسب در حركت 
بدن هنگام قصه گویي و مهارت هاي گفتاري در بیان قصه به 

جذابیت آن براي مخاطب خواهد افزود.
بچه ها از قصه  الگو مي گیرند. قصه به آن ها كمك مي كند 
تا خود را بهتر بشناسند. درك رفتار و روابط انساني به شكل 

عمیق تر، از اثرات قصه است. كتاب درماني، حس همدردي را 
در فرد ارتقا مي بخشد و توان مقابله با نگرش هاي منفي را در 
او تقویت مي كند. بچه  اغلب به ساده ترین شكل با شخصیتي 
مثل خودش همذات پنداري مي كند و این همذات پنداري به 

اجتماعي شدن و سالمت ذهن كمك مي كند.
كتاب ها مي توانند وسیله مناسبي براي رهاسازي عواطف 
بچه ها باشند. با توجه به اینكه از نیمه دوم قرن بیستم تغییر 

محسوسي در داستان هاي كودكان رخ داد و از حالت احساساتي 
به موقعیت هاي واقع گرا گرایش یافت، بچه ها مي توانند موقعیت 

داستان ها را به خاطر تجربه هاي خود خوب درك كنند و این در 
حالي مسائلي كه با آن روبه رو مي شوند كمك مي كند.

از كاركردهاي قصه گویي مي توان به تقویت مهارت  شنیداري، 
گفتاري و خواندن بچه ها اشاره كرد. قصه آن ها را به كتاب خواني 

عالقه مند مي كند و همچنین ارتباطي بین گوینده و مخاطب 
برقرار مي كند كه تلطیف كننده احساسات بشري است. بنابراین 
قصه گویي ابزاري براي توانمندسازي دانش آموز در كالس درس 
است. به گفته پائولو سانتاگو ارزش بسیاري از قصه ها در تمرین 

براي یافتن راه حل مشكالت در حین حركت است. اما براي 
قصه گویي در كالس درس، نكاتي را باید رعایت كرد. از جمله 
اهمیت قائل شدن براي آن مثل سایر دروس، داوطلبانه بودن 

شركت در قصه گویي، استفاده از فن بارش فكري و فرصت 
مشاركت مساوي بچه ها براي ایجاد جوي غیررقابتي. قصه گویي 

برخالف ظاهرش تك گویي نیست كه یك نفر بگوید و كسي 
بشنود. قصه گویي نمایشي تك نفره است كه قصه گو نقش هاي 

گوناگون آن را بازي مي كند و گفت وگویي را بین شخصیت هاي 
قصه و نیز بین آن ها و مخاطبان برقرار مي سازد. از همین جاست 

كه قصه گویي به نمایش و خالقیت ویژه آن گره مي خورد.
در كارگاه، قصه كم كم توسط خود بچه ها شكل مي گیرد. 

آفرینش قصه مي تواند به صورت هاي متنوعي باشد یكي از 
روش ها كامل كردن قصه ناتمام است و روش دیگر تغییر 

پایان قصه اي كه قباًل  ساخته شده مي تواند صورت گیرد. حتي 
مي تواند تغییر در شخصیت و مكان و زمان قصه اي دیگر باشد. 

چه خوب است مربي از اشیا و نقاشي ها، شعر و نمایش براي 
كمك به خلق قصه استفاده كند. بنابراین از قصه خالق به 

نمایش خالق هم مي توان رسید. سادگي و صراحت از اصول كار 
قصه خالق است. هدف كارگاهاي قصه خالق تهیه مجموعه اي 

از قصه نیست. اصل این است كه بچه بتواند به درستي ذهن 
خود را سازمان دهد و تصویر ذهني خود را به روشني بیان كند.

از ویژگي هاي قصه گو آن است كه صداي 
او آكنده از عاطفه است و از اعماق وجودش 
ریشه مي گیرد. او بدنش را كامالً در اختیار 

كار مي گذارد، پس حركت یكنواخت و 
تكراري نمي كند. تصنع در كار او راه ندارد. 

قصه گو به خالقیت و في البداهگي نیاز مبرم 
دارد. او باید به مخاطب فرصت درك و تحلیل و لذت و واكنش 

دهد. این ها دستورالعملي ندارد. این شم بازیگري قصه گوست كه 
در لحظه، تشخیص مي دهد و عمل مي كند. انتخاب قصه بخش 

بزرگي از كار اوست و مالك این انتخاب باید بر پایه حقیقت 
باشد. اعتماد به نفس و تمركز شرط قصه گویي است.

بازي
همه ماجرا در این آفرینش »بودن« و »شدن« است. همه 
هستند، اما همه نمي شوند. بازي از جمله ابزاري براي »شدن« 

است. شكوفایي توانمندي هاي موجودات نیازمند بازي است. 
بازي فعالیتي هدفمند است هر چند به ظاهر هدفي نداشته 
باشد. بازي پیش نیازي براي مهارت هاي مورد نیاز كودكان 

است. عالوه بر اهداف مادي بازي مانند تقویت مهارت جسماني، 
توانایي حرف زدن، راه رفتن و .... اهدافي مربوط به معنا نیز در 
آن وجود دارد. بازي عالوه بر سرگرمي، روش طبیعي یادگیري 

است. چرا كه از نظر جسماني فرد را خسته مي كند اما از طرفي 
مانند هر فعالیت هدفدار دیگري، او را سرشار مي كند. انسان با 

بازي اضطراب خود را دور مي كند. نیروهاي سركوب شده انسان 
كه به شكل عقده درآمدند به وسیله بازي رها مي شوند. تنظیم 

روابط بین افراد جامعه نخستین بار با بازي صورت مي گیرد. 
انسان در بازي حد و حق خود را در مي یابد. انسان با بازي یاد 

مي گیرد براي ایجاد رابطه اجتماعي خویشتن دار باشد. كودكاني 
كه این ویژگي را دارند نسبت به سایرین مسئول تر و بالغ تر 

هستند.
بازي ابزاري است براي برقراري تماس كودك با محیطش 

و این همان نقشي است كه كار در زندگي بزرگسال دارد. 
بازي براي كودك حكم هنر براي بزرگسال را دارد چرا كه 

نمایش  دهنده جلوه بیروني زندگي عاطفي اوست. طبق نظریه 
بازي درماني، بازي در هر سني فرد را از فشارها و بحران هاي 

عاطفي مي رهاند.
بازي نمایشي، راهي براي شناخت رغبت هاي كودك و 

تأثیرگذاري غیرمستقیم بر اوست. تمریني براي تربیت طبیعي 
كودك است كه از راه انجام كار است و نه دستور شنیدن. بازي 

خطر واقعیت را ندارد و قابل پیش بیني و مهار است. با این 
حال خاصیت تجربه واقعي را دارد. شخص در 

موقعیت ساختگي قرار 
مي گیرد و دست 
به عمل مي زند. با 

تمرین در موقعیت 
آزمایشي مي توان خطاها را در موقعیت 
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حقیقي به حداقل رساند. كودك 
در موقعیت هاي تازه اجتماعي 

شدن جدیدي را تجربه مي كند. 
این برقراري ارتباط باعث همدلي با 

دیگران، سهیم كردن و نظر گرفتن از آن ها 
مي شود.

تئاتركودكان
تفاوت این تئاتر با نمایش خالق در این است كه متن از پیش 

نوشته شده را دارد. كارشناسان معتقدند كه بهتر است تئاتر 
كودك با بازیگران بزرگ سال براي كودكان اجرا شود و به كودك 

نقش داده نشود. بچه ها نباید بدون آموزش دقیق روي صحنه 
بروند. از آنجا كه آموزش دقیق زمان مي برد كودك خود به خود 

از اجرا حذف مي شود.
استانیسالوسكي دربارة بیماري وحشتناك خودبیني اخطار 
مي دهد كه شخص باید به خود هنر عشق ورزد، نه به خود در 

هنر. توانایي اصلي هر بازیگري صمیمي بودن است. اگر خودبیني 
در او رسوخ كند، صمیمي بودن را  غیرممكن مي سازد. اجرا 

كردن در كودكي ممكن است عادات ناپسندي را براي كودك 
از جمله خودبیني به وجود آورد كه در بزرگ سالي هم ادامه دار 
مي باشد. بنابراین نوشتن نمایشنامه و اجرا تئاتر كودك وظیفه 

بزرگ ساالن است.
در دنیاي كودكان سكون كمتر جایي دارد. حركت جزء 

اساسي تئاتر كودك است. از ویژگي هاي پرفورمانس مي توان در 
تئاتر كودك استفاده كرد. پرفورمانس غیرمرسوم، برانگیزاننده 
و غیرقراردادي است و با همرنگي فرهنگي هنر ضدیت دارد. 
پرفورمانس زمینه چندرسانه اي دارد و عالوه بر بدن بازیگر، 

تصاویر تجسمي، شعر، قصه گویي، رقص و موسیقي را به خدمت 
مي گیرد. تمام این ها قابلیت استفاده در تئاتر كودك را دارند.

ویژگيهايتئاتركودك
تئاتر كودك باید صادقانه باشد و به بهانه آنكه بچه ها به 

دالیلي نباید با واقعیت روبه رو شوند، دروغ نگوید. این تئاتر باید 
با بچه ها به عنوان انسان هاي فهمیده رفتار كند و احترام آمیز 

باشد. چرا كه بچه ها بیشتر از بزرگ ساالن نیازمند اعتمادبه نفس 
هستند. بنابراین نباید آن ها را دست كم گرفت. اینكه تئاتر 

كودك به لحاظ دستاورد هنري، فكري و ذوقي در باالترین سطح 
خود باشد بسیار اهمیت دارد. بچه ها در فرایند شكل گیري و 

قضاوت و ذوق هنري هستند كه با خود به بزرگ سالي خواهند 
برد. بنابراین تئاتر كودك به بهانه داشتن پایاني خوش 

و پر رزق و برق بودن، نباید بودن چالش باشد. 
تئاتر كودك باید بتواند با 

حركت هایي تأثیرگذار و سریع 
كه البته جداي از داستان 

هم نباشند، مخاطب را 
چنان جذب كار كنند كه 

باور خسته كننده بودن 

تئاتر در ذهنشان از دوران كودكي شكل نگیرد.
انواع نمایش هاي عروسكي و سایه بازي جزء تئاتر كودكان به 

شمار مي آیند. زماني كه عروسك در مقابل تماشاگر به اجراي 
نمایشي مي پردازد، آفرینش نوعي زندگي را آغاز مي كند. همه 

بچه هاي جهان خالق عروسك اند. آن ها باور دارند كه عروسكشان 
جان دارد. كودك گاهي همان بالیي را كه بزرگ ترها بر سر او 
مي آورند، روي عروسك پیاده مي كند و به این ترتیب عروسك 

بالگردان او مي شود. پس عروسك جزء مهمي از زندگي كودك 
است. عروسك را اولین نمونه ملموس هنر دانسته اند كه مي توان 
گفت اولین پاگشایي كودك به جهان هنر است. چهره عروسك 
كه بي حركت است شبیه چهره بي حالت بازیگر پانتومیم است. 

شادي و اندوه در واالترین نوع تراژدي و كمدي همواره در 
چهره هاي بي حالت بازیگران جلوه اي مضاعف داشته است. 

بنابراین نمایش عروسكي اجازه مي دهد قوه تخیل تماشاگر سهم 
عمده اي از كار را برعهده گیرد. از انواع نمایش هاي عروسكي 

مي توان به نمایش هاي بندي، نخي، میله اي و دست كشي اشاره 
كرد. نمایش هاي عروسكي ایراني را خیمه شب بازي مي گویند. در 

ادبیات ایران از این نمایش برداشت هاي فلسفي و نمادین شده 
است. سایه بازي را هم نوعي نمایش عروسكي مي توان دانست.

تئاترنوجوانان
جایگاه انواع نمایش در نمودار زیر مشخص مي شود.

تئاتر رسمي → تئاتر مشاركتي→ نمایش خالق→ نمایش 
طبیعي

نمایش طبیعي را مي توان همان بازي دانست كه همگاني 
است. با اباالتر رفتن سن كودكان به تئاتري رسمي مي رسیم كه 
به وسیله بچه ها و براي آن ها بازي مي شود. این یكي از بهترین 

هنرها براي بچه هاي دبیرستاني است. اجراي خوب نیاز به تمرین 
زیاد دارد و تمرین زیاد تكرار است و چندان چیزي براي یادگیري 
در تكرار وجود ندارد. بنابراین مربي باید تعادلي برقرار كند كه هم 

محصول نهایي خوب از آب درآید و هم به نفع دست اندركاران 
باشد.

با استفاده از فنون نمایش خالق مي توان متن نمایش را 
نوشت و با همان تمرین ها آن را به مرحله اجرا درآورد. بخشي 

از وظایف بازیگران تحلیل متن نمایشنامه و تقسیم آن به 
بخش هایي است كه بتوان روي آن كار كرد كه به آن جزء كردن 

متن مي گویند. در این مرحله بازیگران باید به شناخت درستي 
از نقشي كه اجرا مي كنند، یافتن علت این كار و به دست آوردن 

درك از موقعیت خود و سایر بازیگران در این نمایش برسند. 
انسان روي صحنه در خأل كار نمي كند. بنابراین باید به كشف 

روابط بین اشخاص بپردازند. این كار در فرایند تمرین مفید 
مؤثر خواهد بود. پشت هر خط متن، زیرمتني وجود دارد. بازیگر 

تا دلیل گفتن چیزي را كشف نكرده، حق ندارد آن را به زبان 
آورد. كار بازیگر شناخت نقش و تالش براي انتقال گوهر آن به 

تماشاگر است. خیلي از بازیگران به اصطالح در پوست نقش فرو 
مي روند و آن را بازسازي مي كنند. بسیاري هم نمایش نقش را 

روایت مي كنند. از آنجایي كه نه مي توان كامالً در جلد نقش فرو 



رشــدآموزش هنر
هجدهــم دوره 
شمـــــــاره 1 
 1 3 9 9 ییــز 48پا

رفت و نه مي توان در همه لحظات بازي از آن جدا بود، در هر 
دو صورت باید آن را شناخت و با آگاهي ارائه داد. براي بازیگر 
گفته هاي شخصیت، بازگوكننده چیزهایي است كه او به آن ها 

مي اندیشد. همچنین نشان از سطح شعور یا تعلیم وتربیت، مقام 
او در جامعه و چگونگي احساس او دارد. برداشت هاي بازیگر از 
شخصیتي كه بازي مي كند، آن را واقعي و جذاب خواهد كرد. 

آنچه در متن نوشته نشده است.
بدن آگاهي، به ما امكان مي دهد دربارة حركت و عادت هاي 
گفتاري كه ناآگاهانه ممكن است داشته باشیم، بیاموزیم. بدن 
ابزار بازیگر است. باید آن را شناخت و طوري آن را آماده نگه 

داشت كه هر حركتي بدون هدر رفتن نیرویي، به راحتي انجام 
شود. بسیاري از انسان ها از نظر ذهني و جسمي داراي تنش 
هستند و آن را پذیرفته اند و حس رهایي را به مرور فراموش 

كردند. تمرین رهایي كه موجب تمركز، آرامش و صبر مي شود 
بهتر است هر روز در برنامه گرم كردن فرد قرار گیرد. این تمرین 

در كتاب به طور مفصل توضیح داده شده است. دومین گام 
بازیگري بعد از رهایي، تمركز است كه هماهنگ كردن همه 

نیروها در راستاي یك هدف مي باشد. بازیگر باید به نحوة صحیح 
تنفس عمیق و عادي نیز توجه الزم را داشته باشد كه در 

كتاب مراحل آن با جزئیات نوشته شده است. گرم كردن صدا 
آن را آماده براي صحبت كردن مي كند. تارهاي صوتي مانند 

عضالت دیگر بدن نیاز به گرم كردن دارند. تمرین هایي در جهت 
گرم كردن صدا در كتاب آورده شده. براي مثال تكرار كلمات 
پرچالش. شعر نیز ابزار خوبي براي تمرین بیان است. توجه به 
موسیقي حرف ها و واژه ها، تصویرها، صورت هاي خیال، وجوه 

مختلف غنایي، حماسي، روایتي و آرایه هاي مختلف و همچنین 
الیه هاي معنایي، شعر را جدا از وجه تمریني دلپذیر مي گرداند. 
اجراي تك گویي گام دیگري است كه از تمرین بیان فراتر رفته 

و به اجرا نزدیك مي شود. با این كار تمركز و سایر توانایي هاي 
بازیگري را مي توان تمرین كرد. پانتومیم و میم از جمله هنرهاي 

نمایشي هستند كه ارتباط در آن ها بدون كالم است. موضوع 
در پانتومیم ملموس و در میم انتزاعي است. در تمرین هاي 
بداهه سازي نمایش از آن ها استفاده مي كنند. یكي از فنون 

پانتومیم، كلیك است كه در آن اشیاي وانمودي را براي تماشاگر 
واقعي و قابل دیدن جلوه مي دهند.

بداهه سازي مي تواند با كالم یا بي كالم، فردي یا اجتماعي 
باشد. تمرین هاي خلق موقعیت هاي گوناگون براي بداهه سازي 
به كار مي روند. براي مثال تصور كنید گروه شما سوار بر قایقي 

است. هر كسي در آب چیزي مي بیند. آنچه را كه مشاهده 
مي كنید به دیگران گزارش دهید.

طراحي صحنه از عناصر اجرایي نمایش است كه به تأثیر 
اجرا كمك مي كند. یكي از نخستین مشكالت خلق طراحي 

براي صحنه آرایي، توانایي تشخیص روابط بین مضمون 
نمایش نامه و تصویرهاي خلق شده بر روي صحنه براي ارائه 
مضمون است. در تمریني مي توان از بچه ها خواست تحلیل 

خودشان را از اندیشه نمایش نامه به قطعاتي از هنرهاي تجسمي 
انتقال دهند.

تئاتر جایگاه حقیقت و اندیشه هاي واالي انسانیت و تمرین 
حق و آزادي و عدالت است. تئاتر آزمایشگاه كوچكي است كه 
خیلي از بیماري ها را مي توان در آن مطرح و مهار و مداوا كرد. 

بنابراین كارگاه تئاتر جاي خالقیت و تمرین آن است. اضطراب، 
تمسخر، بي تابي نشانه ضعف است و در آن راه ندارد.
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