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پیشگفتار 

رابطه ای  »اجرا«  و  »نمایش«  واژه  دیگر،  ازسوی  است.  مفهومی جدید  نمایشی«،  »بازی های  مفهوم 
نزدیک دارند. در این کتاب، نمایش و اجرا مکمِل هم هستند و در  قالب فعالیتی جدید تحت عنوان »بازی 

نمایشی« ترکیب می شوند. 
بازی های نمایشی در این کتاب برای معلمان و مربیانی است که با بچه ها، داخل یا خارج از مسیر 
اصلی آموزش، کار می کنند. این بازی ها را به راحتی می توان درون فعالیت های مدرسه گنجاند و به عنوان 

پروژه ای مستقل آن ها را به  صورت اجرا های نمایشی گسترش داد. 
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول »نمایش و بازی«، که طی آن معنای کلمات 
»نمایش«، »اجرا« و »بازی« شرح داده می شود. توضیحاتی نیز راجع به عناصر بازی نمایشی و چگونگی 
گسترش بازی به صورت اجرای نمایشی آمده است. در این بخش درباره نقش خود به عنوان هدایت گر و 
نقشی که بازی های نمایشی در رشد اجتماعی اعضای گروه ایفا می کنند، مطالبی می خوانید. شیوه انتخاب 
بازی ها به منظور آماده سازی نظام مند و سازماندهی گروه و نیز ایجاد فعالیتی با نتیجه رضایت بخش ارائه 

شده اند.
بخش دوم، »بیایید اجرا کنیم«، مشتمل بر بازی های نمایشی است که به َده قسمت تقسیم شده اند 
و هر قسمت بر اساس یک تِم یا استفاده از مواد خاص است. در آغاز هر قسمت، مقدمه ای آورده شده 
که حاوی توضیحات و تذکرات  مفید است. بازی های هر قسمت به تدریج مشکل تر می شود. می توانید در 

کالس یا برای فعالیت های گسترده تر، بازی هایی را از قسمت های مختلف، ترکیب کنید.
تمام این بازی ها، در گروه ها و کالس های واقعی انجام گرفته و ارزش آن ها ثابت شده است. بازیگران، 
حتی با تجربه اندک نمایشی هم، از همه بازی ها لذت می برند؛ اما به عنوان معلم یا هدایت گر گروه باید 

بازی ها را، قبل از ارائه به گروه، امتحان کنید.
طی سال ها مجموعه ای از بازی های نمایشی را با همکاری افراد بسیاری، که با آن ها در مدارس و 
پروژه های مختلف کارکرده ام، ابداع و تنظیم نموده ام. این کتاب را به آن ها و تمامی مشتاقان پیر و جوانی 

که از تمامی آن ها درس آموخته ام، تقدیم می کنم.

موفق باشید!

پائول روياکرز 
هلند 1997
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نمایش و بازی

ارتباط نمایش و بازی 
بازی فعالیت مهمی است. کودکِی هرکس با بازی آغاز می شود و با بازی رشد و غنا می یابد. در طول 
بازی، از واقعیت دور می شوید و طوری رفتار می کنید که گویی همه چیز متفاوت است. برای یک لحظه 
کس دیگری هستید و احساس او را تجربه می کنید. در بازی می توانید اشتباه  کنید و کارهایی را امتحان 
 کنید که در زندگی واقعی، جرئت انجام آن ها را ندارید. استفاده از خیال در بازی فقط برای بچه های 
کوچک نیست. بزرگ ترها هم گهگاه به  دنبال فرصتی برای فرار از واقعیت هستند تا آرامش یابند و در 

قالب شخصیت دیگری ظاهر شوند. در عین حال بازی، معموالً، بازتاب تجربه شما از زندگی نیز هست.
 در یک بازی نمایشی، ساکن دنیایی متفاوت از پیرامون خود هستید. از تخیل خود استفاده می کنید 
تا چیزی را تجسم ببخشید یا به نمایش بگذارید و با کارها و حرکات خود به دیگران نشان می دهید چه 
چیزی را می خواهید ترسیم کنید. اجرای آنچه آماده کرده اید، بخش بسیار مهم بازی های نمایشی است.
 می توانید با استفاده از باله، درام، هنر، موسیقی، ورزش، یا دیگر انواع فعالیت ها، بازی بسازید. کلمه 
»اجرا«1 از ریشه التین به معنی »انجام دادن« است. بازیگران کنش ها را روی صحنه اجرا می کنند. این 
اجراها موقعیت های طراحی شده و نیز بداهه را ترسیم می کنند. بازیگران با استفاده از بدن و بیان، خود 
را نمایش می دهند. مثاًل بازیگری ممکن است مثل روح حرکت کند و صداهای عجیب درآَوَرد؛ یا یک 
کشاورز باشد که سوار بر تراکتور، روی زمین ناهمواِر یک مزرعه، عقب و جلو می رود؛ تا موقعیتی شاد یا 

ترسناک را که شنیده یا تجربه کرده، اجرا کند.
 در این کتاب دو ابزار بیان با هم پیوند خورده اند: نمایش و بازی. تلفیق این دو فعالیت »بازی نمایشی« 

را به وجود می آورد که طی آن گروه، بازِی آماده شده را از طریق نمایش آن، تجربه می کند.
این بازی ها را نباید با اجرای رسمی روی صحنه در مقابل تماشاگران اشتباه گرفت. شما و گروهتان 
می توانید بازی های نمایشی را در هر مکانی و با هر سطحی از مهارت انجام دهید. این را »نمایش« 
می گوییم نه تئاتر. تفاوت بین این بازی ها و نمایش های معمول این است که در اینجا باید سعی کنید 
»شکل« بازی به آن ها بدهید. بازیگران نه تنها نحوه بازی با دیگران را تمرین می کنند، بلکه یاد می گیرند 
چگونه به اعمال و حرکات خود شکل نمایشی بدهند. بازیگران، قصه ها و تجارب را، آنچه را درباره یک 
موقعیت، مهم می دانند، اینکه درباره آن چه فکر می کنند و چه احساسی نسبت به آن دارند و اینکه 
چگونه می خواهند آن را به بازی نمایشی تبدیل کنند، می گویند و به اجرا در می آورند. آن ها با یکدیگر 
به توافق می رسند و هر کسی می داند که بقیه چیزی را آماده کرده اند و می خواهند آنچه را در تخیل 

خود دارند، اجرا کنند. 

چرا بازی نمایشی؟
بازى هاى نمايشی آرام بخش هستند. آرامش بُعد بی نهایت مهم بازی است و لذت از بازی، از اهمیت اولیه 
برخوردار است، اما این بدان معنی نیست که همیشه الزم باشد بخندید تا از اجرای دیگران لذت ببرید. 

 Act .1
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یک موضوع جدی هم می تواند مثل شوخی، لذت بخش باشد. اگر در گروه با دیگران احساس راحتی 
وخودمانی بودن نمی کنید و اگر آزادانه نمی توانید عقایدتان را اظهارکنید، بازی نمایشی امکان پذیر نیست. 

اگر به  خاطر موقعیت یا حضور دیگران احساس محدودیت و مقّید بودن  کنید، مشارکت نخواهید کرد. 
بازى هاى نمايشی خالقيت را افزايش می دهند. در یک بازی نمایشی، جهان اطراف را می کاوید. قصه ها 
را همراه دیگران بیان و اجرا می کنید و این آموزنده است. یاد می گیرید با دیگران همراه شوید و ایده های 
خود و دیگران را پرورش دهید. از طریق بازی یاد می گیرید ابراز عقاید خود، موضوعات، تِم ها و سایر 
بازیگران را به روشی نو ببینید. این تجربیات، توان شما را برای بازی افزایش می دهد و به شما کمک 

می کند تا در زندگی روزانه افکار خود و مشکالت را خالقانه تر مدیریت کنید. 
بازى هاى نمايشی شخصيت شما را پرورش می دهند. شما یاد می گیرید با تخیل خود کار کنید و تجارب 
خود را در برقراری ارتباط با دیگران، آگاهانه  پردازش نمایید. کنترل بیشتری بر گفتار، رفتار و حرکاتتان 

کسب می کنید و عزت نفس شما، از طریق بازی رشد می کند. 
بازى هاى نمايشی در پيشرفت اجتماعی و عاطفی نقش دارند. شما می توانید نحوه به کارگیری موقعیت ها 
را از طریق اجرای آن ها، بررسِی چگونگی واکنش نسبت به آن ها و رفتار در چنان موقعیت هایی، بیاموزید. 
بازی کردن شناخت شما را نسبت به خودتان گسترش می دهد. جرئت می یابید چه با زبان و چه با بیان 
فیزیکی، درباره مسائل، بیشتر بگویید. در بازی می توانید به دیگری کمک کنید، هرکسی قادر نیست 
به تنهایی حقیقت هر موقعیت را کشف کند یا دیدگاه خود را، در مورد نکات خاصی تغییر دهد. بازی مثل 
آینه عمل می کند؛ بدین ترتیب کشف می کنید قادر به انجام چه کاری هستید. همچنین بازی به شما 
یاد می دهد بهتر روی موقعیت یا تکلیفی خاص تمرکز کنید. بازیگران در طول بازی یکدیگر را متفاوت 

از زندگی روزمره تجربه می کنند، یاد می گیرند اعتماد کنند و خود و دیگران را بهتر ارزیابی نمایند. 
برای دیگران  را  نمایشی  فعالیت  اگر یک  بازى هاى نمايشی مهارت هاى تلفيق را بهبود می بخشند. 
نمایش می دهید، مهم این است که آن ها قصه را درک کنند. مهم این است که بفهمند چگونه بازی به 
شکل دیداری درآمده است. آیا درباره بازی، با توجه به ُفرم و محتوا، خوب اندیشیده شده است؟ باید 
در بازی تالش کافی کنید تا برای تماشا لذت بخش شود، به  طوری که دیگران از روش بازی، قصه گویی، 

حرکت و تخیل شما لذت ببرند. در نمایش، وسایل خاصی نیز می توان قرار داد. 
بازى هاى نمايشی بيان فيزيکی و کالمی را پرورش می دهند. از طریق بازی می آموزید خود را بهتر بیان 
کنید؛ زیرا شما کلمات جدید و راه های مختلف صحبت کردن و ارتباط را یاد می گیرید. همین کارکردها 
در استفاده از بدن نیز، حین بازی و پس از آن، صدق می کند. در یک بازی نمایشی، بازیگران تمایل دارند، 
در مقایسه با زندگی روزانه، نزدیک تر به بقیه باشند. آن ها با دیگران مستقیم تر تعامل دارند، برخورد 
فیزیکی بیشتری با یکدیگر دارند و در نتیجه یاد می گیرند چگونه با این موقعیت های ناآشنا کنار بیایند. 

چگونه می توان نمایش و بازی را پیوند داد؟

نقش هدایت گر
برنامه  جلسات را آماده کنيد. به عنوان هدایت گر، برنامه هر جلسه را از قبل آماده می کنید که شامل 
تصمیم گیری درباره این مسائل است: چگونه بازی ها را ارائه خواهید کرد؟ کالس کجا برگزار خواهد شد، 
در چه نوع مکانی و در چه زمانی از روز؟ گروه چند نفره است و آیا از قبل تجربه این نوع بازی را دارند؟ 
آیا اندازه مکان کار برای تعداد گروه مناسب است؟ باید مکان مناسب و وسایل فراهم کنید. مهم تر اینکه 
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باید بازیگران را تشویق و در انجام وظایف راهنمایی کنید و بر کل جریان کار نظارت نمایید؛ و نهایتاً باید 
درباره نحوه تکمیل و اتمام بازی، ایده ای داشته باشید و تا آنجا که مقتضی باشد گروه را در آن جهت 

هدایت کنید. 
بلند و واضح صحبت کنيد. معرفی بازی به بچه ها، بخش مهم روند کار است. اگر بازیگران نتوانند دستور 
بازی را کاماًل بشنوند یا بفهمند، بازی به خوبی انجام نمی شود. صدای گرم و الهام بخش شما می تواند در 
پرورش بهتِر بازی نقش داشته باشد. بلندی، قدرت و آهنگ صدای شما و نیز انتخاب کلمات صحیح، به 
ترغیب گروه برای تمرین و اجرای بازی کمک می کند. شما در طول پروژه با بازیگران صحبت می کنید. 
بازى را در مسير نگه  داريد. به اعضای گروه بنگرید، گوش بسپارید و پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد. 
تشخیص اینکه چه  وقت بازی در مسیری متفاوت با طراحی شما پیش می رود، بسیار مهم است. وارد بازی 
شوید و پیشنهادهایی بدهید تا بازی ناگهان کسالت بار نشود. بازیگران هم ممکن است ایده هایی داشته 
باشند که بیان کنند. هرچه تجربه آن ها بیشتر باشد ایده های بیشتری خواهند داشت. وقتی پیشنهادات 
خود را عرضه می کنید، عقاید آن ها را هم به حساب آورید. یک هدایت گر خوب، می داند بازیگران به چه 
سطحی رسیده اند و بازی را مطابق با آن ها تنظیم می کند. در برخورد با اعضای گروه از رویکردی مثبت 

و پذیرا استفاده کنید، این مسئله، تأثیری مثبت بر بازی خواهد گذاشت. 
بازى را مطابق با بازيگران گروه تنظيم کنيد. به عنوان هدایت گر قادر خواهید بود بررسی کنید که آیا 
تطابق و سازگاری می تواند بالفاصله حاصل شود یا باید در طی مسیر بازی تغییراتی بدهید. بازیگران را 
نظارت کنید و تصمیم بگیرید چه هماهنگ سازی هایی الزم است. آیا باید اندازه یا آرایش گروه را تغییر 
دهید؟ آیا  توانایی بازیگران را درست تخمین زده اید؟ آیا گروه می تواند به خوبی با تِم رابطه برقرار کند؟ 
بر بازيگران نظارت کنيد. همان طورکه آن ها را تماشا می کنید، بررسی کنید که آیا می خواهند فعالیت 
فعلی را باز هم انجام دهند. در طول بازی بازیگران را طوری ترغیب کنید که منتظر جلسه بعد باشند. 
ترغیب و برانگیختن شما می تواند تمرکز، خودجوشی، لذت آن ها از بازی و همراهی آن ها را با محتوای 
تکالیف شان افزایش دهد. دقت کنید چگونه بازیگران با یکدیگر کار می کنند. روش های مشارکت آن ها را 

بررسی کنید و اینکه آیا توان استفاده از تجربه خود را، در طول کالس و بعد از آن، دارند؟ 
بازيگران و توانايی هاى آن ها را بشناسيد. سعی کنید با گروه از قبل آشنا شوید. سن و توان آن ها را 
بشناسید. تفاوت زیادی بین یک گروه  متشکل از پسران یا دختران با یک گروه  مختلط وجود دارد. 
در مواجهه با یک گروه جدید، توانایی های آن ها را بشناسید و به سرعت آن ها را هماهنگ کنید. بازی 
نمایشی می تواند تجربه ای پرشور باشد. این نکته را هنگام کار با یک گروه جدید به یاد داشته باشید و 

نسبت به تجربیات مختلف زندگی بازیگران، حساس باشید. 

انتخاب یک بازی نمایشی
هنگامی که اطالعات کافی درباره بازیگران و موقعیتی که در آن کار می کنید، داشته باشید، می توانید 
به محتوای برنامه بیشتر فکر کنید. در قسمت بعد، »بیایید اجرا کنیم«، به بازی ها نگاه کنید و بازی یا 
بازی هایی را انتخاب کنید که به نظر مناسب می آید. از خود بپرسید چرا می خواهید از یک بازی خاص 
استفاده کنید؟ می خواهید به بازیگران چه بگویید یا بیاموزید؟ می خواهید آن ها چه چیزی را تجربه کنند؟

هنگام گردآوری و طراحی یک برنامه، نکات زیر را به ذهن بسپارید:
• هر بازی نمایشی را قبل از ارائه به گروه، امتحان کنید. 

• برای آماده سازی بازی وقت بگذارید، باید بتوانید شیوه پرورِش بازی را مجسم کنید و ببینید 
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مشکالت، ممکن است کجا رخ نمایند. 
• بازی را به طورخالصه و واضح ارائه کنید و تکالیف را همان طورکه توصیف می کنید، نشان دهید. 

• با تکیه بر تجربه خودتان با گروه، طرحی را بپرورید تا بازی های نمایشی آغاز شده و گروه حرکت 
کند. 

• ترتیب بازی ها را طراحی کنید تا به گونه ای منطقی توالی یابند. 
• نمایی کلی از بازی داشته باشید تا بتوانید آن را از موقعیت های مختلف در اتاق، هدایت کنید. 

• با گروه توافق کنید که اگر دیدید بازی از مسیر خارج شده چگونه مداخله خواهید کرد. 
• نقش ها را به طور مساوی تقسیم کنید و ببینید چگونه بازیگران در گروه و گروه های فرعی با هم 

کار می کنند. 
• از قبل، احساساتی را که ممکن است بازی نمایشی در بازیگران ایجاد کند، بشناسید. 

• آگاه باشید که چگونه بازی را به سرانجام برسانید. سعی کنید برآورد کنید هرکس تا چه حد 
می تواند از نظر عاطفی و فنی از بازی سود ببرد. 

نحوه به کارگیری این کتاب
بخش دوم »بیایید اجرا کنیم« حاوی ده نوع بازی مختلف برای گروه است. بازی ها را ترکیب کنید و 
هرکدام را با تِم یا موضوع گروه خود سازگار نمایید. برای اینکه به شما کمک شود تا بازی های مناسب 
را برای گروه یا مدت زمان خاصی بیابید، همه بازی ها را با نمادها یا تصاویری ُکدگذاری کرده ایم که در 

یک نگاه این اطالعات را درباره بازی به شما می دهند: 
• گروه سنی مناسب

• مدت زمان الزم
• نیاز به وسایل 

در ادامه این موارد را با تفصیل بیشتری توضیح می دهیم. همچنین فهرستی کامل از تصاویر در 
صفحه 16 ارائه می شود. 

گروه سنی: محدوده سنی را که بازی برای آن ساخته شده است نشان می دهد. یعنی بازی برای آن 
گروه سنی و باالتر مناسب یا قابل انطباق است. اگر می خواهید بازی را برای گروه هایی غیر از آنچه ما 

مشخص کرده ایم هماهنگ کنید، آزاد هستید. 
مدت زمان: مدت زمان مشخص شده عموماً حداقل زمان مورد نیاز بازی است. همچنین می توان 
عناصر خاصی را از یک بازی نمایشی اتخاذ کرده و با بازی دیگر ترکیب کرد، که نتایج دیگری برای برنامه 

دربرخواهد داشت. 
مکان: به جز موارد مشخص شده، یک کالس درس با اندازه معمولی، مکان مناسبی است. همین امر 
در صحنه آرایی و دیگر تزئینات نیز مصداق دارد. اگر بازی نمایشی نیاز به وسایل یا صحنه آرایی خاصی 

دارد، پیشنهادهایی همراه بازی ارائه می شود. 
بازيگران: به جز در موارد مشخص شده، همه بازی های نمایشی برای هر گروه با هر اندازه مناسب است. 
در اکثر بازی ها بهتر است بازیگران را به گروه های کوچک تر تقسیم کرد. هر بازی حاوی پیشنهادهایی 

در این زمینه است. 
وسايل: بعضی از بازی ها نیاز به وسایل، صحنه آرایی، لباس یا تجهیزات صوتی و نورپردازی دارند. 
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آماده سازی برای بازی نمایشی
هنگام آماده سازی برای یک بازی نمایشی سؤاالت زیر را از خود بپرسید:

• نقطه آغاز کجاست؟
• بازیگران کیستند؟

• به چه می خواهم برسم؟
• کدام بازی های نمایشی برای اهداف من مناسب هستند؟

• آیا به تجهیزات جانبی نیاز دارم )سیستم صوتی، وسایل، لباس، صحنه آرایی(؟
• چگونه  ایده ها را به گروه منتقل خواهم کرد؟

• چگونه جلسه را سازماندهی خواهم کرد تا همه بازی را درک کنند؟
درباره آنچه می خواهید نشان دهید و بیاموزید، صراحت داشته باشید. اگر الزم است زبان یا موضوع 
اصلی را عوض کنید. برای مواقعی که نمی توانید بازی اصلی را انجام دهید، بازی های مشابه آماده داشته 
باشید. ممکن است در بازی چیزی غلط باشد یا در آماده سازی آن اشتباهی صورت گرفته باشد. مثاًل 
تعداد افراد باید ناگهان عوض شود یا مکانی که شما می خواهید، موجود نباشد. برای تغییرات غیرمنتظره 

آماده باشید و همیشه طرح جایگزین داشته باشید. 
فضاى کار آماده سازی فضایی که می خواهید برای بازی های نمایشی استفاده کنید، مهم است. فضا 

باید دیگران را به بازی جذب کند و باید شرایط زیر را دارا باشد:
• امنیت: اطمینان حاصل کنید که فضا، تمیز و عاری از زباله باشد. اشیاء تیز در اتاق می تواند به 

بازیگران صدمه بزند. 
• صدا: آیا بازیگران می توانند صدای یکدیگر را بشنوند و همه، صدای شما را می شنوند؟

• نور: آیا روشنایی کافی است یا تعدادی نورافکن الزم است؟
• تهویه: آیا هوا وارد و خارج می شود؟ آیا دمای اتاق مناسب است؟

• سر و صدا و مزاحمت: آیا بازیگران مزاحم دیگران خواهند بود؟ آیا در بازی های بی صدا، دیگران، 
مزاحم تمرکز گروه خواهند بود؟

• کف پوش: هرکف پوشی که راه رفتن روی آن صدا تولید کند مزاحم جریان بازی خواهد بود. مواد 
کف اتاق یا کف پوش نیز در بازی اثر دارد. 

زمان و مکان اگرچه می توانید کّل روز را بازی کنید اما به بازیگران اجازه دهید مشخص کنند آیا زمان 
و مکاِن تخصیص یافته برای یک جلسه رضایت بخش است. زمان و مدت بازی، به گروه سنی بازیگران 

بستگی دارد. مثاًل بچه ها صبح بهتر تمرکز می کنند. 
فضا مشارکت در بازی یک فعالیت داوطلبانه است، پس نمی توان افراد را وادار به آن کرد. سعی کنید 
فضایی راحت و گرم به وجود بیاورید تا بازیگران احساس آسودگی داشته باشند. برخی بازیگران ممکن 
است در مقابل فعالیتی خاص مقاومت کنند. توافق میان بازیگران، به روند کار کمک می کند و اغلب 
مانع از این می شود که فردی نخواهد به دیگران ملحق شود. بررسی کنید که اگر فردی مشارکت نکند، 
چه اثری برگروه خواهد داشت. برای گروهی که مبتدی است کنار نشستِن حتی یک نفر می تواند برای 

بقیه مشکل ایجاد کند. 
قبل از هر بازی این تفاهم را ایجاد کنید که بازیگران تعابیر منفی، درباره اجرای نقش های دیگران 
نداشته باشند. انتقادات منفی نه تنها تأثیری زیان آور بر فضا دارد بلکه ممکن است دیگران را از بیان 

آزادانه نظرات خود بترساند. 


