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وزندرس اول

هدف درس
 درک و اجرای الگوهای وزنی با استفاده از دو کشش کوتاه و بلند

در درس اول به وضعیت هجاها در کلمات و انطباق آن با وزن توجه زیادی شده است. به همین دلیل هجا 
و انواع آن در اینجا توضیح داده می شود:

هجا بخشی از کلمه است که به تنهایی قابل تلفظ باشد. می دانیم که کلمات از حروف با صدا )مصوت ها( 
و حروف بی صدا )صامت ها( ساخته شده است. هر صامت با همراهی یک مصوت می تواند تلفظ شود.

انواع هجا 
1ــ هجای کوتاه

ـُـ«  ـ
ـِ ـ ـَ 1ــ1ــ هر مصوت کوتاه یعنی »ـ

2ــ1ــ هر صامتی که به کمک این مصوت تلفظ شود؛ مانند َت، ُس، ِم
2ــ هجای بلند

1ــ2ــ هر مصوت بلند یعنی »آ او ای«
2ــ2ــ هر صامتی که به کمک این مصوت تلفظ شود؛ مانند تا، سو، نی

3ــ2ــ آمدن صامت پس از یک هجای کوتاه؛ مانند تَن، ُسر، ِمه

انتظارات عملكردی
 منطبق با ضرب یک شعر یا قطعٔه موسیقی دست بزنند.

 ضرب منظم و ضرب غیرمنظم را تشخیص دهند. نمونه ای از هر یک را با دست زدن یا کوبیدن روی 
میز اجرا کنند.

 مفهوم سرعت )تمپو( را درک کنند. یک شعر را در دو تمپوی متفاوت به صورت دکلمه بخوانند.

شرح موضوع
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3ــ هجای کشیده: با آمدن یک صامت پس از هجای بلند، هجای کشیده ایجاد می شود.
1ــ3ــ صامت، مصوت بلند، صامت: تار، سوز، نیک

2ــ3ــ صامت، مصوت کوتاه، صامت، صامت: تنگ، ُسرب، ِمهر
4ــ هجای کشیده تر: هجاهایی مانند نیست، چیست که از آمدن یک صامت پس از هجای کشیده به دست 

می آید.
شکل های گوناگون قرارگیری این هجاها کنار یکدیگر، الگوی وزنی خاصی را پدید می آورد. در نگارش 

وزن به شیؤه قدیم برای هجای کوتاه َت و برای هجای بلند و کشیده از تَن استفاده می شده است.

بانِرساای 

تنَتتنتن 

به بیان دیگر و برای اینکه مستقل از کالم توضیح دهیم: اگر برای هجای کوتاه ارزش زمانی 1 در نظر 
بگیریم، به ترتیب برای هجای بلند ارزش 2، برای هجای کشیده ارزش 4 و برای هجای کشیده تر ارزش 8 

در نظر می گیریم.

چگونگی اجراارزش زمانیهجا

یک بار روی میز بکوبید تا آوای »دام« ادا شود. این کار چند بار تکرار شود.1کوتاه

آوای »دام« با کشیدن بیشتر مصوت آ با دو بار کوبیدن روی میز ادا شود. زمان هر بار 2بلند
کوبیدن با یکدیگر و نیز با مرحله قبل مساوی باشد.

آوای »دام« با کشیدن بیشتر مصوت آ با چهار بار کوبیدن روی میز ادا شود. زمان هر 4کشیده
بار کوبیدن با یکدیگر و نیز با مرحله قبل مساوی باشد.

آوای »دام« با کشیدن بیشتر مصوت آ با هشت بار کوبیدن روی میز ادا شود. زمان هر 8کشیده تر
بار کوبیدن با یکدیگر و نیز با مرحله قبل مساوی باشد.
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در تدریس این درس برای آسانی اجرا، از دو هجای کشیده و کشیده تر، صرف نظر شود.
گام اول: در ابتدا با آوای َت و تَن دو هجای بلند و کشیده اجرا شود. به ترتیبی كه در جدول ارائه شده 

است.
گام دوم: از دانش آموزان خواسته شود شما را همراهی کنند.حاال از دانش آموزان خواسته شود با 

استفاده از این دو هجا الگوهای متفاوت وزنی بسازند و آنها را به همین شیوه اجرا کنند؛ مانند:
تتن تن تن
تن تتن تن

تتن تتن
و غیره

چگونگی اجراارزش زمانیهجا

یک بار روی میز بکوبید و آوای »َت« ادا شود. این کار چند بار تکرار شود.1کوتاه 

آوای »تَن« با دو بار کوبیدن روی میز ادا شود. زمان هر بار کوبیدن با یکدیگر و نیز با 2بلند
مرحله قبل مساوی باشد. 

گام سوم: قرارداد شود که بیضی تو پر، نشانٔه یک بار دست زدن و گفتن آوای »دام« و بیضی توخالی، 
نشانٔه دو بار دست زدن و گفتن آوای »دام« است. توضیح دهید که با طوالنی ادا کردن مصوت آ این کار 
امکان پذیر است. شکل های مختلفی از این دو عالمت روی تابلو بکشید و از دانش آموزان بخواهید به این 

روش آنها را اجرا کنند. توجه کنید یک الگو مرتب تکرار شود.
آن را اجرا کنند  از دانش آموزان خواسته شود خودشان شکل های گوناگونی بکشند و  گام چهارم: 

)همانند کاری که در پایه هفتم انجام داده اند( و توجه کنند یک الگو مرتب تکرار شود.

فرایند تدریس
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ملودی )لحن(درس دوم

اهداف درس
 تفاوت لحن ها را در نوع احساسی که در انسان برمی انگیزانند، درک کنند.

 با مفهوم مد یا مقام آشنا شوند.

انتظارات عملكردی
 مفهوم لحن را درک کنند و با مفهوم مد آشنا شوند. 

 مفهوم حسی لحن ها را تشخیص دهند و از هریک مثال هایی بزنند.

فرایند تدریس
گام اول: از دانش آموزان خواسته شود یک لحن شاد، غمگین، حماسی، مرثیه ای نام ببرند و بگویند به 

نظر آنان چه ویژگی هایی سبب شده است که این لحن ها چنین احساساتی را در ما برانگیزانند.
گام دوم: پس از مباحثه نتیجه بگیرید که این مقام یا مِد سازندٔه لحن است که چنین احساسی را ایجاد 

می کند. برای درک بهتر می توانید مثالی بزنید:
ظروف بسته به نوع کاربردشان از مواد مختلفی ساخته شده اند؛ مثالً لیوان می تواند بلوری، سرامیکی، 
معموالً  یا  نمی کنیم  استفاده  میهمانی  در  را  فلزی  لیوان  هیچ گاه  باشد.  یا کاغذی  فلزی  پالستیکی، چینی، 
هنگام کوهنوردی لیوان چینی با خود حمل نمی کنیم. در این مثال لیوان، لحن و جنس مادٔه به کار رفته در 
آن همان مد است. در دنیای موسیقی نیز برای هر احساسی مدهای متفاوتی وجود دارد. برای احساسات 
شاد از مدهایی متفاوت نسبت به احساسات غمگین استفاده می شود. کشورهای مختلف نیز مدهای موسیقی 
عامل  است.  شناسایی  قابل  نیز  کشور  هر  موسیقی  کشور،  هر  زبان  مانند  درست  دارند.  به خود  مختص 

شناسایی موسیقی هر کشور مدهای سازندٔه موسیقی آن است.
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رنگدرس سوم

اهداف درس
 تفاوت رنگ صوتی سازهای مختلف را در نمونه های صوتی تشخیص دهند.

 با ابزار در دسترس رنگ های صوتی متفاوت ایجاد کنند.

انتظارات عملكردی
 مفهوم رنگ صوتی را درک کنند.

رنگ صوتی مفهومی است که در پایٔه هفتم به آن پرداختیم. در این پایه عواملی بررسی می شود که سبب 
ایجاد رنگ های مختلف صوتی در سازها می شود. دو عامل مهم بدین قرار است:

١ چگونگی تولید صدا

٢ ساختمان ساز

١ــ چگونگی تولید صدا
می دانیم که صدا از ارتعاش اجسام ایجاد می شود. در سازها صدا به شیوه های مختلف تولید می شود.

١ــ١ــ ارتعاش سیم: در برخی سازها صدا از طریق ارتعاش سیم به دست می آید؛ مانند تار، ویولن، سنتور.
صدای حاصل از صحبت کردن یا آواز خواندن نیز از ارتعاش تارهای صوتی ایجاد می شود.

١ــ٢ــ ارتعاش هوا: در برخی از سازها صدا از ارتعاش هوا در لولٔه صوتی ایجاد می شود؛ مانند 
نی، شیپور و سرنا.

١ــ3ــ کوبش: در برخی از سازها صدا از ارتعاش حاصل از کوبیده شدن به وجود می آید؛ مانند: 
سنج، دف و تمبک.

هر یک از این گروه ها به دلیل یکسان بودن چگونگی تولید صدا، رنگ صوتی نسبتاً مشابهی با هم دارند؛ 
به عبارت دیگر تفاوت رنگ صوتی سازهای گروه های مختلف با یکدیگر به مراتب بیشتر از سازهای یک 

گروه است.

شرح موضوع
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٢ــ ساختمان ساز
رنگ صوتی سازهای یک گروه نیز با هم متفاوت است. یکی از دالیل عمدٔه این تفاوت، اندازه و جنس 

ساختمان سازها با یکدیگر است.

فرایند تدریس
گام اول: سؤاالتی را مطرح كنید. با توجه به مطالبی که در کالس هفتم خواندید، رنگ صوتی چیست؟

از دانش آموزان خواسته شود تا به دوسؤال در گروه های خود پاسخ دهند و هر گروه پاسخ خود را به 
کالس ارائه کند. با تصحیح پاسخ دانش آموزان آنها را به جواب های درست هدایت کنید.

گام دوم: اصوات تولید شده با سازهای مختلفی در کالس پخش شود.از آنها سؤال شود چه تفاوتی 
بین این اصوات وجود دارد؟ علت این تفاوت در چیست؟

گام سوم: از دانش آموزان خواسته شود با ابزار در دسترس مانند جامدادی و خط کش و... اصواتی 
را با رنگ های صوتی مختلف ایجاد کنند.

و  مختلف  ابزار  از  استفاده  با  خود  گروه های  در  شود  خواسته  دانش آموزان  از  سپس  چهارم:  گام 
رنگ های صوتی متفاوت یک بافت صوتی ایجاد، و به کالس ارائه کنند.





بخش پنجم
هنرهای نمایشی
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 به تجزیه و تحلیل یک نمایشنامه بپردازند.
 به صورت گروهی تمامی صحنه ها را جدا نقاشی کنند.

کارگردانی و انتخاب نمایشنامهدرس اول

هدف درس
 آشنایی با عناصر کارگردانی

انتظارات عملكردی

شرح موضوع

برای  استاد  و  کتاب  و  مرجع  بهترین  است.  صحنه  روی  آن  از  بخشی  یا  زندگی  آفرینش  کارگردانی، 
فراگیری کارگردانی، شناخت چگونگی زندگی آدم ها و توجه به تفاوت های آنهاست. کارگردانی علم و شیوه 
تأثیر  نهایی  اثر  زیاد شخص در کیفیت  میزان دانش، هوش، خالقیت و حساسیت  به همراه هنر است، که 

مستقیم دارد.
کارگردان با توجه به وضع بیرونی و جامعٔه خود با انگیزه های درونی اش، قدرت کارگردانی خود و امکانات 
اجرایی و توان بازیگران و گروه، نمایشنامه ای را برای اجرا انتخاب می کند. کارگردانی عمدتاً شامل دو مرحله است:

١ تهیه و تدارک

٢ کار عملی با بازیگران 

تهیه و تدارک
اولین گام کارگردان، انتخاب فکر است. کارگردان این سؤاالت را باید از خود بپرسد:

چه می خواهم بگویم؟ /چرا؟ انگیزهٔ این گفتن چیست/ چگونه؟ )به چه سبک و شیوه ای(/ برای چه کسانی/ 
کی اجرا خواهد شد؟/ در چه شرایط زمانی/، با چه امکاناتی؟ /کجا؟

پاسخ دقیق به آنها می تواند تا حدی موفقیت اثر را نزد تماشاگر تضمین کند. کارگردان از پرسش چراها 
به تحلیل متن و معنا می رسد و با شناخت چگونگی ها، نوع اجرای اثر یا فرم را تشخیص می دهد. رسیدن به 
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چگونگی، به هوش، خالقیت، قدرت کارگردانی و دید دقیق و مناسب به زندگی نیاز دارد؛ به عنوان مثال همه 
می دانند هملت1 دچار تردید و تفکر زدگی است؛ اما مهم این است که ما چگونه این تردیدها و تفکر زدگی را 

روی صحنه، در قالب عناصر دیداری و شنیداری دریافت کنیم.
گام بعدی کارگردان، تجزیه و تحلیل متن است. تحلیل یعنی جدا کردن عناصر درون اثر که این عناصر شامل 
تم )موضوع(، مضمون )پیام و محتوا(، ژانر )گونه(، مکتب، سبک، ساختمان کلی اثر، شخصیت پردازی، زبان 
نمایشی )گفت وگو نویسی(، جایگاه اثر در مجموعه آثار نویسنده، ارتباط اثر با زمان نگارش اثر، تأثیر آن بر روند 

تاریخ ادبیات نمایشی، نشانه شناسی در اثر، ساختار نمایشی و فضای نمایشنامه است.
کارگردان در مرحلٔه تجزیه و تحلیل باید به دو بخش بپردازد و آن دو بخش را به واضح ترین شکل ممکن 

برای خود تصویرسازی کند. این دو بخش عبارت است از: چراها؟ چگونگی ها؟
تقسیم بندی  فرعی  و  اصلی  دستٔه  دو  به  و  می نویسد  آن  مورد  در  نویسنده  آنچه  یعنی  )تم(:  موضوع 

می شود.
مضمون )پیام و محتوا(: اندیشه ای است که به مخاطب القا می شود؛ همان پیام یا »محتوا« است.

از  برخی  می کند.  فراوانی  اثر کمک  نتیجه رسیدن  به  در  نمایش  ژانر  یا  گونه  تشخیص  )گونه(:  ژانر 
گونه های پر کاربرد عبارت است از: 

به مرگ قهرمان می انجامد و نگاهی غمگینانه دارد.  اثری است که  یونانی،  تعریف  به  بنا  تراژدی:   
)نمایشنامه رمئو و ژولیت اثر شکسپیر(

  کمدی: نگاهی شاد به زندگی است؛ هر چند مسائل آن تلخ باشد. کمدی زاییدٔه ناهماهنگی است به 
این معنی که هرگاه ناهماهنگی چیزی با چیز دیگر ایجاد خنده کند، کمدی خلق می شود )رویای نیمه شب 

تابستان، اثر شکسپیر(
  کمدی تراژدی: طنزی است که باطنی تراژیک دارد )آثار چخوف(.

 ملودرام: نمایشی است با زمینه هایی از کمدی و تراژدی که مهم ترین اجزای آن احساسات گری و 
هیجان گرایی است و بیشتر به مسائل خانوادگی می پردازد. )خانه عروسک، هنریک ایبسن(.

مکتب نمایشنامه: اولین شناسٔه مکاتب واژٔه »ایسم« است. تحلیلگر باید مکتب اثر را تعیین کند. البته 
ممکن است یک اثر نمایشی تحت تأثیر مکاتب مختلفی باشد. مکتب، ویژگی های عمدتاً مشترکی است که در 

آثار گروهی از هنرمندان و اهالی ادب متجلی می شود.
سبک نمایشنامه: همان ویژگی های شخصی هنرمند در آثارش است.

1ــ یکی از آثار معروف ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر انگلیسی
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ساختمان کلی اثر: عبارت است از:
 ارسطویی: الزاماً باید دارای آغاز، میانه و پایان باشد و همذات پنداری1 میان شخصیت ها و مخاطب 

حاصل آید و شخصیت های پروتاگونیست2 و آنتاگونیست به طور مشخص قابل تمیز باشد.
 اپیک )فاصله گذاری، حماسی(: عدم ارتباط حسی بین مخاطب و اثر و جایگزینی رابطٔه فکری 
و عقالنی و همچنین روایت داستان به جای وقوع داستان و قطع کردن نمایش در جاهایی که امکان رابطه و 

پیوند حسی نمایشنامه و مخاطب وجود دارد از مشخصات این ساختمان نمایشی است.
 مدرن: هر زمان، ساختمان متعارف درام نویسی از اساس بر هم ریخته شود، شاهد ساختمان جدیدی 
مانند است؛  ابزورد  آثار  آن  بارز  نمونه های  کرد.  اطالق  مدرن  ساختمان  آن  به  می توان  که  بود  خواهیم 

»در انتظار گودو«، اثر ساموئل بکت.
آن  روانشناسانٔه  تعریف  می دهد.  اثرش  قهرمان  به  نویسنده  که  است  ویژگی هایی  شخصیت پردازی: 
چیزی است که فردی را از فرد دیگر متمایز می کند. اشخاص نمایش به دو گروه کلی »تیپ« و »کاراکتر« 

دسته بندی می شوند.
 تیپ )نمونه کلی(: اشخاصی هستند که ویژگی های کلی یک گروه یا قشر را در خود دارند.

   کاراکتر )شخصیت ویژه(: قهرمانی است با ویژگی های خاص خود که فقط بر خودش منطبق است.

ابعاد شخصیت 
باید توسط نویسنده مشخص شود )چاقی،  بعد فیزیکی: هر چیزی که در ظاهر از فرد می بینیم و   

الغری، نقص فیزیکی و …(.
 بعد اجتماعی: رتبه های اجتماعی فرد و شغل و جایگاه او در اجتماع است.

 بعد روانی: این بعد تمام ویژگی روانی اعم از ژنتیک و تأثیرات روانی فرد از تعامل با اجتماع را 
دربرمی گیرد و این بعد را یکی از دالیل قوت یا ضعف شخصیت پردازی در هر اثر می توان برشمرد. این بعد 

تمام فرایندهایی را دربرمی گیرد که ناخودآگاه شخصیت را مورد تأثیر قرار می دهد.

1ــ  همزادپنداری یعنی قرار گرفتن در وضعیت محیطی یکسان با شخصی دیگر )=تأثیرپذیری یکسان( و همذات پنداری »تأثیرگذاری« یکسان 
و مشابه با الگوبرداری از رفتار شخصی دیگر است. همزادپنداری، شبیه شدن لحظه ای و گذراست در حالی که همذات پنداری، شبیه 

دیگری شدن طوالنی مدت تر و پایاست.
2ــ  قهرمان، قهرمان اصلی یا پروتاگونیست به یونانی )πρωταγωνιστής(: شخصیت اصلی نمایش در آثار کالسیک یونان است 
یا آنتاگونیست )Antagonist( در درون کنش و کشمکش قرار می گیرد. پروتاگونیست در یونان باستان  که همراه با شخصیت مقابل 
به سخنگوی اصلی در مجادله یا مباحثه گفته می شد.پروتاگونیست به معنی قهرمان، شخصیت برجسته، شخصیت اصلی، شخصیت 

مرکزی، شخصیت محوری، رهبر، سخنگو در نمایش و داستان آمده است.
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 بعد اعتقادی: عقاید و جهان بینی و دیدگاه های فرد را شامل می شود.
باید دقت کرد که این چهار بعد بر هم تأثیر و تأثر دارد.

زبان نمایشی )گفت وگو نویسی(: یعنی واژگانی که نویسنده در ارتباط با قهرمانان خود انتخاب می کند 
که به زمان وقوع اثر و طبقه شخصیت های نمایشنامه وابسته است.

جایگاه اثر در مجموعه آثار نویسنده: باید از نظر محتوایی و ساختاری بررسی شود.ارتباط اثر با 
زمان نگارش و تأثیرات متقابل فضای سیاسی ــ اجتماعی و جو فرهنگی جامعه بررسی می شود.

که  متنی  بداند  باید  کارگردان  ابتدا  نمایشی:  ادبیات  تاریخ  روند  بر  بحث  مورد  نمایشنامۀ  تأثیر 
انتخاب کرده، نمایشنامه یا اثری حاشیه ای است. از نویسنده ای درجه دوم و یا نویسنده ای تراز اول است. 
از آثار مطرح و یا حاشیه ای نویسنده است؛ مانند ادیپوس که از مهم ترین آثار تاریخ ادبیات نمایشی و نیز از 

آثار مطرح سوفوکل است.
نشانه شناسی در اثر: صحنه نمایش پهنٔه نشانه هاست و تحلیلگر باید به کارکردهای نمادها در اثر بپردازد 
و نشانه ها را بازگشایی کند. الزم به ذکر است نماد و نشانه عالوه بر قابل بازگشایی بودن توسط مخاطب، 

نباید پیش پا افتاده و دم دستی باشد.
فضای نمایشنامه: ترکیب درست عوامل با یکدیگر است که حالت و رایحٔه خاصی را به ذهن متبادر 

SPACE = حالت = فضا می کند. فضا را می توان به رنگ یا بوی غذا تشبیه کرد. 
فضا به معنی حالت و نمود کلی است و آنچه در فضاسازی بسیار مؤثر است، انتخاب صحیح واژگان 
یا کالم نمایشی است. فضا به همراه عواملی مانند نور، دکور، لباس، رنگ، موسیقی و... خلق می شود. 

نمایش کمدی فضایی شاد دارد، تراژدی رنگ قهوه ای، رمانتیک صورتی و مذهبی سبز رنگ است.
ساختار نمایشی: قرارگیری عناصر نمایشنامه در جای خود است، تا نمایشنامه نویس به مقصود خود 

در بهترین شکل ممکن دست یابد. نمایشنامه نویس وقایع را در طرحی قرار می دهد که ایجاد کرده است.
در گام بعد کارگردان باید آن قدر متن را بخواند و برای خود تجزیه و تحلیل کند تا از آن متن اشباع، و 
همه چیز به شکل تصویر در ذهن او تشکیل شود و بعد از تسلط بر متن با توجه به گونه نمایش و اجرا و توان 

و امکانات خود به انتخاب عوامل دست بزند و گروه تشکیل دهد.
بخش دوم که کار عملی با بازیگران است در درس بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
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کارگردانی روی کاغذ 
١ رسم یک کادر چهارگوش که فرضاً نشان دهندٔه صحنٔه نمایش است )به ازای هر صحنه یک قاب 

خواهیم داشت(.
٢ شخصیت ها به صورت شکل های هندسی مختلف و با شکل های دلخواه در گوشه کاغذ به صورت 

راهنما مشخص شود.
3 تعیین جایگاه آغازین هر شخصیت در صحنه

٤ تعیین حرکات و رفت و آمدهای شخصیت های حاضر در صحنه با 

خط چین
٥ برای هر صحنه باید چنین طراحی وجود داشته باشد.

گام اول: معلم، دانش آموزان را به گروه های چند نفره تقسیم می کند.
گام دوم: معلم نمایشنامه یا داستان کوتاهی را برای دانش آموزان می خواند و از آنها می خواهد آنچه را 

به نظر آنها مهم است، یادداشت کنند.
گام سوم: از دانش آموزان خواسته شود روی صفحٔه کاغذ شخصیت ها را بنویسند و در مقابل هر یک 

ویژگی الزم برای بازیگر آن نقش را یادداشت کنند.
گام چهارم: از بچه ها خواسته می شود تا با همفکری، مکان مورد نظر هر صحنه را یادداشت کنند و 

برای آن نقاشی بکشند.
گام پنجم: از گروه خواسته می شود در مورد کار خود به نوبت توضیح دهند.

گام ششم: معلم با کمک بچه ها و گروه ها شروع به تجزیه و تحلیل داستان، شخصیت های آن و صحنه 
و زمان و مکان نمایشنامه می کند و کارگردانی روی کاغذ را آموزش می دهد.

گام هفتم: از بچه ها خواسته می شود تا در منزل داستان کوتاهی را به نمایشنامه تبدیل، و روی کاغذ 
کارگردانی کنند.

فرایند تدریس
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انتخاب بازیگر و خواندن متن نمایشنامهدرس دوم

هدف درس
 آشنایی با کارگردانی روی کاغذ

انتظارات عملكردی

 کارگردانی روی کاغذ را انجام دهند.

شرح موضوع

در هنرهای نمایشی پایه هشتم، توضیحات الزم برای خواندن متن آورده شده است. پس از مبحث تهیه و 
تدارک، که در درس قبل توضیح داده شد به بخش دوم می رسیم که کار عملی با بازیگران است. اولین مرحله 
کار با بازیگران، بحث و روخوانی است که به دور میزخوانی نیز معروف است. دراین بخش، که اجرای آن به 
شناخت وسیعی از امکانات بازیگران نیاز دارد و همچنین به قدرت فراوان کارگردان، نقش ها با توجه به خود 
نقش و توان و جنس بازی بازیگران تقسیم می شود. در گام بعد کارگردان با توجه به بداهه سازی و خالقیت 
بازیگران روی صحنه و طرح از پیش تعیین شده خود براساس موقعیت ها و لحظه های متن، حرکات بازیگران 

و میزانسن را مشخص می کند.
 بعد از هماهنگی و تمرین و نظم و تسلط پیدا کردن گروه بر اجرا، تمرین با نور و دکور صورت می گیرد. 
در این مرحله است که کارگردان و طراح صحنه و لباس به هماهنگی در طراحی و اجرای صحنه می رسند. 
کند؛  و تصویرسازی های خود چشم پوشی  میزانسن ها  بعضی  از  کارگردان مجبور است  مواقع  بعضی  در 

چراکه مهم اجرای هماهنگ است.
قبل از اجرای اصلی در تمرین نهایی لباس ها نیز حاضر می شود و بازیگران با تصور اجرای کامل باید 

روی صحنه بروند.
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چگونگی طراحی صحنه و نمونک

از فضای داخلی جعبه به عنوان جعبه نمونک و فضای صحنٔه نمایش به صورت فرضی می توان استفاده 
کرد. یک ضلع جعبه کفش دردار باید مطابق شکل برش زده شود.

تقسیم  پیشنهادی خود  گروه های  یا  قبلی  گروه های  در  تا  می خواهد  دانش آموزان  از  معلم  اول:  گام 
شوند.

گام دوم: هر یک از بچه ها فرصت کوتاهی در اختیار دارد تا در مورد نمایشنامٔه خود و کارگردانی روی 
کاغذ و تجربٔه جدیدش صحبت کند.

گام سوم: معلم بعد از شنیدن کارها از بچه ها می خواهد تا با مشورت با گروه خود یک نمایشنامه را 
را  نقش ها  انتخاب  دلیل  و  کنند  نقش ها صحبت  تقسیم  مورد  در  و سپس  دورخوانی،  را  کار  و  انتخاب، 
توضیح دهند. )در این بین اگر به نتیجه نرسیدند، می توان آنها را به گروه های کوچک تر تقسیم کرد و یا از 

آنها خواسته شود تا داستانی تلفیقی از چند کار بنویسند و به نمایشنامه تبدیل کنند.(
گام چهارم: سپس به نمایشنامه خوانی اثر بپردازند.

گام پنجم: معلم به دانش آموزان ساخت نمونک صحنه را با استفاده از جعبه کفش و دور ریزها آموزش 
نمایشنامٔه خود طراحی  بر اساس  و  به کار گیرند  را  تمام سعی خود  تا  بچه ها خواسته می شود  از  می دهد. 

صحنه و نمونک آن را برای جلسه بعد انجام دهند.
نمایشنامه را تجزیه و تحلیل کنند. بازیگر یا بازیگران پیشنهادهای خود را برای رسیدن به نقش یادداشت 
کنند و هر نفر یک میزانسن برای نمایشنامٔه انتخابی پیدا کند و برای نمایشنامه کارگردانی روی کاغذ انجام دهد.

فرایند تدریس





339بخش پنجم: هنرهای نمایشی

مکان یکی از عناصر مهم نمایش است. درک فضای صحنه نمایش موجب بهتر شدن اجرای نمایشنامه 
می شود. در واقع حرکت، که رکن اساسی نمایش را تشکیل می دهد برای به وجود آمدن به بستری نیاز دارد 
که صحنٔه نمایش است و در واقع از طریق تجسم بخشیدن به فضای ذهنی نمایشنامه هم به بازی بازیگر کمک 

می کند و هم در ایجاد ارتباط با تماشاگر تأثیر ویژه ای دارد.
ترکیب تصویری که از کنارهم قراردادن اجزا، اشیا و عناصر برای انتقال بار معنا از طریق تصویر متناسب 
با معنای نمایش صورت می گیرد و میزانسن نیز، که مجموعٔه ایست ها و حرکت های بازیگران و اشیا است که 
کارگردان آنها را با دید هنری خود برای صحنه ابداع می کند نیز در صحنه جان می گیرد و جالب اینکه هر سه 

مورد حرکت، ترکیب تصویری و میزانسن از ابزار و عناصر مهم کارگردانی به شمار می رود.
معموالً کارگردان هنگام کار روی نمایشنامه جزو اولین عواملی که انتخاب می کند، طراح صحنه است.

بازیگران و طراحان کمک می کند. عوامل، خالق ترین دقت و  به  ارتباط  مهارت کارگردان در ایجاد 
توجه خود را وقف نمایشنامه کنند. طراحی صحنه باید متناسب با زمان، مکان، شخصیت، سبک و دیگر 

موضوعات مطرح شده در زمینٔه تحلیل نمایشنامه و نوع نگاه کارگردان باشد.
طراحی صحنٔه خوب زمانی است که امکان ارتباط بازیگر با قسمت های مختلف صحنه با تماشاگران، 
با دیگر بازیگران و امکان استفاده مناسب برای بازیگر برای ارتباط با وسایل صحنه و اجرای میزانسن های 

حرکت و چیدمان روی صحنهدرس سوم

هدف درس
 آشنایی با نمونک صحنه

انتظارات عملكردی
 یک نمایش را تجزیه و تحلیل کنند.

 نمونک صحنه نمایش را بسازند.

شرح موضوع
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صحنه را به راحتی فراهم کند. دید کارگردان نسبت به نمایشنامه بر همٔه وجوه اجرا از بازیگری تا صحنه پردازی 
حاکم است.

هر یک از وضعیت های بدن بازیگران نسبت به تماشاگر می تواند معنای خاصی را القا کند. وقار بازیگر 
روی صحنه بسیار اهمیت دارد. لزومی ندارد كه بازیگر مستقیماً رو به تماشاگران بازی كند. با اینكه چهره 
برای انتقال بیان احساسی و ذهنی نمایش به تماشاگران تأثیر زیادی ایفا می كند، بدن هم در صورتی كه درست 

از آن استفاده شود به اندازه صورت می تواند بیان كننده باشد. همچنین صدا هم این ویژگی را دارد.

فرایند تدریس

مرحلۀ اول 
گام اول: معلم پس از بررسی کارهای بچه ها از آنها می خواهد تا چند دقیقه فرصت مشورت کردن و 

دیدن نظر همدیگر را داشته باشند و به جمع بندی برسند.
گام دوم: معلم از بچه ها می خواهد که هر گروه در مورد کار خود صحبت کنند و از بقیٔه گروه ها خواسته 
می شود تا در مورد بهتر شدن کار آنها نظر بدهند. اهمیت موسیقی و طراحی صحنه و لباس و چهره آرایی را 

توضیح بدهد؛ اما تمام کار بازیگری را به آن منوط ندانند.
گام سوم: معلم از گروه ها می خواهد تا در جلسٔه آینده با توجه به نکات گفته شده و با خالقیت خود، 

نمایشنامه ای اجرا کنند.
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گام اول: معلم از بچه ها می خواهد تا نمایش های خود را اجرا کنند.
گام دوم: از بقیٔه گروه ها خواسته می شود تا نکاتی را که به ذهن شان می رسد یادداشت کنند؛ اما بعد از 

هر اجرا کارها نقد نمی شود و نقد بعد از پایان همٔه اجراها اتفاق می افتد.
اصول  مهم  بخش های  مورد  در  و  می کند  یادداشت  تابلو  روی  را  دانش آموزان  نظر  معلم  گام سوم: 

کارگردانی از طریق حرف های خود بچه ها به نتیجه می رسد.

جمع بندی و ارائه نهایی آثاردرس چهارم

هدف درس
 آشنایی با اجرای نمایشی

انتظارات عملكردی
 یک اجرای نمایشی ارائه کنند.

فرایند تدریس
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