




  مجموعۀ مطالعات اجرا

کتاب هایـی در زمینٔه عمل  که بـرای معرفـی  مجموعـۀ مطالعـات اجـرا، عنـوان مجموعـۀ تـازه ای اسـت 
اجـرا، و مهارت هـای عملـی تئاتـر طراحی  شـده اسـت. برعكـِس مجموعه هـای بیشـتر تئوریـک تئاتـر، 
گرفت. مطالعات اجرای بیدگل رویكردی عملی تر را در زمینٔه تئاتر و اعمال تئاتری در پیش خواهد 
کارگردانی نیست، بلكه به معرفی و عرضۀ  کتاب در زمینٔه بازیگری و  این مجموعه مختص عرضۀ 
گریم، و نمایش عروسكی مربوط اند نیز  که به تخصص هایی نظیر طراحی صحنه، نور،  کتاب هایی 

خواهد پرداخت.
 مجموعۀ مطالعات اجرای نشر  بیدگل، درعین حال، منبعی مفید برای آموزش عملی هنرجویان، 

مربیان و به خصوص دانشجویان تئاتر خواهد بود.
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کـه در تمـام دنیـا او را بـرای  کارگـردان و چهـره ای دانشـگاهی اسـت  لـوک دیكسـون معلـم، 
کارهای محیطی1 می شناسند. او در آسیا، افریقا، امریكای شمالی  نمایش آثار شكسپیر  و 
کـرده اسـت.  کارگاه هـا و برنامه هـای آموزشـی برگـزار  و جنوبـی و نیـز سراسـر اروپـا و انگلیـس 
تـز دکتـری او در زمینـۀ اجـرای جنسـیتی اسـت. او در ایـن زمینـه و نیـز اجـرای چندزبانـی و 
کارهـای بسـیاری دارد. لـوک دیكسـون مدیـر هنـری تئاتـر خانه بـه دوش2 و  چندفرهنگـی 

کارگاه3 اسـت. جشـنوارۀ جهانی 
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کنار صحرای  ُکرِنر در  که همراه من بودند، در منطقۀ فیِچز  کوچک بازیگرانی  گروه  من و 
که تقریبًا یک ساعت طول  گذراندیم. اجرایی دیدیم  کارو اوقات بسیار خوشی را  وسیع 
کشور مختلف اروپا  از پنج  گروه ما شامل پنج بازیگر  کشید و بسیار سرگرم کننده بود. 
کارگردان از انگلیس  که به عنوان  می شد )نروژ، آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا( و من 
از اینكه نظر مثبت مان را در  که به افریقا می رفتیم. بعد  رفته بودم. نخستین بار بود 
کمک  کردیم، مدیر هنرِی منطقه از ما خواست برای  که دیده بودیم بیان  مورد چیزی 
کل مردم روستا برگزار  کارگاه تئاتر برای  به پیشرفت مهارت های اجرایی در منطقه، یک 

کردیم. کارمان را آغاز  گزنده،  که زیر تیغ آفتاب، روی علف های  نماییم. این گونه بود 
فرانسوی،  نروژی،  به  برسد  )چه  بودند  بلد  انگلیسی  منطقه  مردم  از  کمی  عدۀ 
که زبان مردم این منطقه بود  آلمانی یا ایتالیایی( و آموزش ها باید به زبان خوسایی 
که می شود بدون  گرفتیم آموزه هایمان را تا جایی  ترجمه می شد. به این دلیل تصمیم 
ما  نقطۀ قوت  به  نقطه ضعف  به جای  زبان مشترک  نداشتن یک  و  کنیم  برگزار  کالم 
ما  و  داشت  نام  مادر بزرگ«  »قدم  که  کردیم  کودکانه  بازی  یک  ابتدا  بشود.  تبدیل 
تا آن زمان به صد روش آن را انجام داده بودیم. توضیح ُمفصل این بازی در جریان 
تمرین ها می آید. این بازی یكی از بهترین راه های برقراری ارتباط بین فرهنگی است. 
کانادا تا جلگه های سیبری ــــ  دیدیم  کی در  کوه های را کردیم ــــ  از  که سفر  ما به هر جا 
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را انجام می دهند. بازیگر فرانسوی ما، ژان پانی1 مادربزرگ می شد و وقتی  این بازی 
می شدند.  نزدیک  او  سمت  به  افریقایی  روستای  آن  اعضای  کل  می کرد،  را  پشتش 
حال  در  کسی  گر  ا و  می کردند  توقف  کاماًل  همه  باید  برمی گرداند،  را  رویش  وقت  هر 
میان  در  را  یكدیگر  اسم  همه  می گشت.  باز  حرکت  مسیر  ابتدای  به  باید  بود  حرکت 
گرفتند و دست آخر یكی از مردم روستا بدون اینكه بسوزد توانست به  امواج قهقهه یاد 
پشت ژان دست بزند. سپس همین بازی را به صورت رقابتی انجام دادیم و پشت هر 
گرفتند و توانستند راهبردها و  یكی از بازیگران اروپایی ده پانزده نفر از مردم روستا قرار 
گروه به شیوۀ مخصوِص خود بازی می کرد  کنند. هر  نشانه هایی برای بازی شان ایجاد 

کردند. و این کار را این قدر ادامه دادیم تا همه از خنده ضعف 
گـروه یـاد داد.  کامـاًل متفاوتـی از بازی هـای اروپایـی را بـه  کاوالیـن2 بـازِی  سـپس پائـوال 
کمدیا دالرته  کـه در ونیـز متولـد شـده و درس خوانده اسـت، از طرفداران ُپرشـور  ایـن خانـم 
در ایتالیاسـت. اعضـای روسـتا و بازیگـران، دایـره ای بـزرگ تشـكیل دادنـد و او بـا اسـتفاده از 
ــــ  کـه پانتلونـه محبوب ترین  کهن الگویـی دالرتـهـ  حـرکات، صداهـا و حـاالت سـه شـخصیت 
کدام از  ــــ  کسـانی را انتخـاب می کـرد. مـا باید با دقِت بسـیار، جزئیات فیزیكی هـر  آن هاسـتـ 
شـخصیت ها را یـاد می گرفتیـم و بـه سـمت مرکـز دایـره حرکـت می کردیـم و سـپس بـه سـوی 
گرفتیـم، نقـش پلیـس و رؤسـای  کـه از میزبانمـان  جـای اولمـان برمی گشـتیم. بـا اطالعاتـی 
کار بدنـی خیره کننده بود. سـپس بر اسـاس  کردیـم. توجـه افـراد بـه جزئیـات  قبایـل را بـازی 
کردیـم و دور تـا دور روسـتا  کـرده بودیـم، شـخصیت مـورد نظرمـان را آمـاده  کـه  تمرین هایـی 
آن را نمایش دادیم.  به این ترتیب وقتی تیغ آفتاب از آن سـپهر افریقایی بر علف خشـِک 
کرنـر می تابیـد، شـصت پانتلونـۀ افریقایـی مخاطبین خـود را به  سـرزمین دوردسـت فیچـز 

شـعف و خنده واداشـتند. 
که  از بازی هایی  که همه  گروه بازیگرانی شده بودیم  ظرف یک ساعت تبدیل به 
کرده بودیم، شخصیت ساخته  کشف  می کردیم لذت می بردیم، حالت فیزیكی بازی را 

بودیم و اجرایی شكل داده بودیم . 

1.  Jean Pagni
2.  Paola Cavallin
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کار  گرفته بود محصول  افریقایی شكل  که در میان بوته زارهای این شهر  کارگاهی 
گشته ام. آن ها  که من دور دنیا را با آن ها  گروه سیاری از بازیگران )تئاتر خانه به دوش( بود 
کشورهای مختلفی زندگی  کمپانی در  کرده اند. بازیگران این  کارها بسیار  از این دست 
کار می کنیم.  کنندگان تازه ای می بینیم و با آن ها  می کنند و ما به هر جا سفر می کنیم اجرا
ناپیوسته ای  تیم  و  داده ایم  تشكیل  کزی  مرا مختلف  جاهای  در  سال ها  این  در 
که هر جا توری یا پروژه ای  که در سراسر دنیا دور هم جمع شده ایم. سال هاست  هستیم 
کار بوده  کرده ایم. هر جا اجرایی در  کار  کار بوده است دوباره یكدیگر را پیدا و تئاتر  در 
و مهارت های  کنیم  منتقل  را  تا مهارت های خودمان  پا  کرده ایم  بر  کارگاه هایی  است 
کمک  با  انگلیس  و مدارس درام  امریكا  ما در دانشگاه های شمال  بگیریم.  فرا  تازه ای 
کرده ایم. برای انجام دادن این کار از افریقا تا  کارگاه برگزار  کمپانی های تئاتر از سراسر دنیا 
کوه های باواریا و ساحل اقیانوس هند رفته ایم و با دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، 
کرده ایم. بسیاری  کار  رقصندگان، خوانندگان اپرا، بازیگران حرفه ای و نوآموزان بازیگری 
برای  از آن ها  برخی  برگزار شد.  از پیش تعیین شده ای  راستای هدف  کارگاه ها در  آن  از 
ایجاد مهارت، برخی برای بررسی متون و شخصیت، برخی برای شكل دهی اجرا و برخی 
گرفت. برخی از این کارگاه ها یک  که دیده اند شكل  برای درگیر کردن مخاطبان با اجرایی 
کشید. موضوع تمام آن ها  ساعت و خرده ای و برخی چند روز تا چندین هفته طول 

آموزش، تبادل نظر، مهارت و تكنیک های بازیگری بوده است. 
کارگاه  کار بـرد.  کارگاه تئاتـر را ژان لیتلـوود1 در دهـۀ 1950 بـرای نخسـتین بـار بـه  واژۀ 
کامل برای اجرای نمایش بود. نیم سده  گروهی، حرکتی رادیكال و روشی  کاری  لیتلوود 
که  کارگاه هایـی را آورده ایم  کتاب  کرد. ما در این  کلی تغییر  بعـد، معنـای ایـن واژه بـه طـور 
کارگاه روسـتایی افریقـا، بـه آمـوزش و تبـادل مهارت هـا و فنون بازیگـری می پردازند. مثـل 

کارگـردان  کـه در آن بازیگـر، آمـوزگار یـا  کارگاْه موتورخانـۀ اصلـی خالقیـت تئاتـری اسـت 
کارگاه هر اتفاقی می تواند  در باالترین حد انعطاف، شـفافیت، قدرت و نوآوری اسـت. در 
کارگاه تمریـن  کـه سـاخته می شـود. در  بیفتـد، هـر چیـزی شـدنی اسـت، تئاتـر آنجاسـت 
کننـد یـا سـاخِت چیـزی را تغییـر بدهنـد، بلكـه خـوِد  نمی کننـد تـا چیـزی را آمـادۀ نمایـش 

1. John Littlewood
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کارگاه راهی بـرای راه اندازی فرآیند خاِم  تئاتـر سـاخته می شـود و نـوآوری به وجـود می آید. 
کـه بـرای آمـوزش، تقویت مهارت و سـاخت اجرا از  نـوآوری در بازیگـری و تولیـد تئاتـر اسـت 

آن اسـتفاده می کنیـم. 
کارگاه نقطۀ مرکزی کار مدرن تئاتر است که با تمام صورت های مختلفش بنیادی ترین 
کارگاه می کنند، آموزگاران  روش آموزش و تولید تئاتر است. بازیگران تخصص خود را وارد 

کارگردانان تخصصشان را تقویت می کنند.  منظور خود را منتقل می کنند و 
گــذر  کــه در  کارگاه می بینیــم  کتــاب، در قالــب یــک برنامــۀ آموزشــی، چندیــن  در ایــن 
کمــک می کنــد بازیگــران بــه  کارگردانــی و آمــوزش بــه وجــود آمــده اســت و  ســال ها ضمــن 
کارگاِه  کننــد. بازیگــران می تواننــد مثــل  صــورت فــردی و جمعــی بــه اهدافــی دســت پیــدا 
گــروه تشــكیل بدهنــد، شــخصیت بســازند و آن را تقویــت  گــرد هــم آورنــد،  افریقــا افــرادی را 
را  اندیشه هایشــان  بكاونــد،  را  مختلــف  موضوعــات  و  اندیشــه ها، جان مایه هــا  کننــد، 
کامــل اســت و  کارگاهــی به تنهایــی  کننــد و مهارت هایشــان را بــاال ببرنــد. هــر  مبادلــه 
کنیــد یــا فقــط  کــه بخواهیــد می توانیــد تكــرار  کــدام را  کارایی هــای مختلفــی دارد. هــر 

کنیــد. یــک بــار اســتفاده 

چه نفعی برای من دارد؟

کتـاب  کتـاب یـک برنامـۀ عملـی بـه شـما می دهـد. در پایـان ایـن  گـر بازیگـر هسـتید، ایـن  ا
کرد. می فهمید  کار می کند و چطور باید در اجرا از آن اسـتفاده  می آموزید بدنتان چگونه 
که اسـتفاده می کنیـد ارتباط  کلماتی  وقتـی حـرف می زنیـد صدایتـان چطـور بـا تـن شـما و 
کـه در آن زندگـی  می گیـرد. یـاد می گیریـد در سـاخت یـک شـخصیت و دنیـای تئاتـری ای 
گروهـی  کار  کارگاه اساسـًا یـک  کنیـد.  می کنـد چطـور بایـد از ذهـن و تخیلتـان اسـتفاده 
اسـت و بهتـر اسـت بـرای شـرکت در آن هم بـازی داشـته باشـید )در اغلـب مـوارد فقـط یک 
کنـد. از طرفـی،  کمـک  کافـی اسـت( تـا در انجـام دادن ایـن تمرین هـا بـه شـما  هم بـازی 

بسـیاری از تمرین هـا به تنهایـی قابـل انجـام دادن اسـت.
گر معلم هستید، می توانید این کتاب را در داخل کالس به دست بگیرید و به عنوان  ا
که  کتاب به همین ترتیب  کنید. بخش های  کارتان از آن استفاده  یک برنامۀ منظم برای 
کنید.  هست قابل استفاده است ولی شما می توانید بر اساس رأی خودتان آن را عوض 
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کـه  کتـاْب راهنمایـی منظـم بـرای تمرین هـای شماسـت  کارگـردان هسـتید، ایـن  گـر  ا
کنیـد یـا متـن موجـود را روی  کنیـد تـا یـک متـن جدیـد ایجـاد  می توانیـد از آن اسـتفاده 
گرم کردن و آماده سـازی قبل از اجرا  کتـاب تمریناتی برای  صحنـه ببریـد. می توانیـد با این 
گروهـی خودشـان را  کنیـد تـا بازیگـران بـا اسـتفاده از آن بتواننـد بـه صـورت فـردی یـا  تهیـه 

کنند.  آمـاده 

کتاب روش استفاده از 

کــه می تــوان آن هــا را متصــل بــه هــم نیــز در نظــر  کتــاب 32 بخــش جــدا از هــم دارد  ایــن 
گروهــی از  گرفــت. آناتومــی بــدن بازیگــر را مطالعــه می کنیــم و بــه اجــرای روایــت توســط 
کننــدگان  کــه اجرا کارگاهــی آموزه هایــی هســت  بازیگــران دســت پیــدا می کنیــم. در هــر 
ــنوند.  ــران بش ــا دیگ ــان ی ــه خودش ک ــد  ــی بگوین کلمات ــه  ــر اینك ــد، نظی ــام بدهن ــد انج بای
می تــوان ایــن راهنمایی هــا را بــه یــک نفــر یــا چنــد نفــر داد تــا بخواننــد، ولــی نبایــد 
کــرده ام  کارگاه هــای مشــترکی برگــزار  کارگاه یــک نفــر باشــد. تا به حــال  گرداننــدۀ  همیشــه 
کارگاه بــه  کــه در مدیریــت  کــرده ام  کســانی اســتفاده  کاِر  و در اغلــب مــوارد از نتیجــۀ 
کارگــردان  کتــاب یــاد می گیریــم بــه عنــوان بازیگــر، معلــم یــا  کرده انــد. در ایــن  کمــک  مــن 
کــرد یــا  چــه انتظاراتــی بایــد داشــت و چطــور بایــد از فرصت هایــی غیر منتظــره اســتفاده 

ــروز ایــن فرصت هــا را ایجــاد نمــود.  زمینــۀ ب
که الزم اسـت بر  کدام را  کارگاه دیگری فرق دارد. شـما می توانید هر  کارگاهی با هر  هر 
که چیزی به آن اضافه یا از آن  کنید، به این ترتیب  اسـاس نیاز خودتان متناسب سـازی 
گرچـه سـاده بـه نظر می رسـند، در  کنیـد. تمـام ایـن تمرین هـا ریشـه در تجربـه دارنـد و  کـم 
پاسـخ به اندیشـه های پیچیده و چالش های دشـوار به وجود آمده اند. این کارگاه ها را بر 
کنیـد از چـه مكانی اسـتفاده می کنید، چـه چیزهایی  اسـاس نیازتـان تغییـر دهیـد. توجـه 

در آن اسـت و آیا فضا باز اسـت یا بسـته.
گر  که در اختیار دارید استفاده می کنید یا فقط بخشی از آن؟ ا آیا از تمام فضایی 
فضا در دارد، باید بسته یا باز باشد؟ چه چیزهایی حواستان را پرت می کند؟ نور فضا 

کفش و جوراب؟ کنند یا با  چگونه است؟ آیا باید با پای برهنه در آن شرکت 
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کارگاه  گرم است؟ در صورت امكان، در چند دقیقۀ ابتدایِی  کافی  آیا فضا به قدر 
کنید و  گفت و گو  گروه را بشناسید. برای این کار می توانید با آن ها  کنید اعضای  سعی 
کنید. توجه داشته باشید تجربۀ  کنند یا بازی ای طراحی  بخواهید خودشان را معرفی 
گر  کدام از آن ها با دیگری متفاوت است و تجربۀ همۀ آن ها با شما متفاوت است. ا هر 
گروه تازه ای انجام دهید، توجه داشته باشید  کرده اید با  که قباًل  کاری را  می خواهید 

کار شاید برای شما روان باشد ولی برای آن ها جدید است.
که  کارگاه به مسائل بسیاری بستگی دارد  حواستان به زمان باشد. مدت زمان یک 
هر چه باشد، تمام آن تحت کنترل شما نیست. برای انجام دادن هر کدام از این کارگاه ها 
یا  نظیر هزارتو  این کارگاه ها،  از  برخی  دارید.  نیاز  یكی دو ساعت وقت  به  بدون عجله 
گر   می خواهید زمان  داستان گویی، یكی دو روز و در مواردی یک هفته طول می کشد. ا
از  قبل  را  کارگاهی  هر  لوازم  و  وسایل  باید  دارید  نگه  یكسان  را  کتاب  این  کارگاه های 
کارگاه  پایان  در  همیشه  و  کنید  برنامه ریزی  خود  زمان  برای  کنید.  آماده  آن  برگزاری 
کنید  گروه منتقل  نتیجه گیری انجام دهید تا در این فرصت نكتۀ مثبت و خالقانه ای به 

کنار هم به چیز مشخصی دست یافته اند.  تا بفهمند در 
کنید. بخش زیادی از این فعالیت ها را می توان  کارگاه هایتان از سـكوت اسـتفاده  در 
کنیـد بـرای شكسـتن سـكوت در ابتـدای هر  بـدون تولیـد هیـچ صدایـی انجـام داد. سـعی 
کنید تا یخ اعضای  کالم یا اتمسفر آن را عملی  کارگاه ایده ای داشته باشید و با موسیقی، 

گروه باز بشـود.
کارگاه اعتمـاد داشـته  گـروه و  کنیـد. بـه خودتـان،  گـرم  همیشـه ابتـدا بدن هایتـان را 

باشـید. حتمـًا اتفـاق خوبـی می افتد.




