


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ࣅناඪر ৶ماীش  و اৗواع، ساتار   
  

بينـيم   در اين تعريف مي. كند مي او را تماشا  Cكه  در حالي B در نقش A :ترين تعريف تئاتر چنين است در فصل اول گفتيم كه ساده
ـ   هستند،كن غيرقابل حذف تئاتر بازيگر و تماشاگر ر كه دو بسـياري از   د؛ع بپيونـد اتري بـدون بـازيگر بـه وقـو    يعني امكان نـدارد تئ

  .هاي بازيگر است ها روي شانه طراحي صحنه، گريم و كارگرداني هستند و تمام بار هنرمندي اين نمايش ن،تئاترهاي خياباني فاقد مت
  

  عناصر نمايش
  بازيگر

بـزاري اسـتفاده   عناصر نمايش را حذف كرد به جز بازيگر، اما بازيگر بـراي خلـق يـك شخصـيت از چـه ا      ي توان همه گفتيم كه مي
يك بازيگر بايد درك و فهم درستي از شخصيتي كه قـرار اسـت در نمـايش ارائـه      .ژست و جنبش -3حاالت  -2سخن  -1: كند مي
اي كـه   هـر جملـه   ،چه مفهومي دارد و با چه لحني بايد جمله را بگويد ،خواهد ادا كند اي كه مي بايد بداند هر جمله. داشته باشد ،دهد
نمايانگر  نيز و حاالت بدن) ميميك(بلكه در حاالت چهره  ،نه تنها در صداي انسان ،احساسات. گر احساسات خاصي استگويد بيان  مي

و هم اعضـاي  ) ژست بدن(هم صداي غمگيني دارد، هم امكان دارد كه با پشت قوزكرده راه برود  ،آدمي كه خيلي غمگين باشد. است
زيـاد   ي البته توجه داشته باشيد بـه دليـل فاصـله    .دنده احتي و افسردگي او را نشان ميد كه نارنخاصي دار )ميميك(صورت او حالت 
  .حائز اهميت نيست) با داشتن امكاناتي مثل نماي نزديك(سينما  ي در تئاتر به اندازه) حالت چهره(ميميك  ،بازيگر با تماشاگر

  يند خلق يك شخصيت توسط بازيگر چه مراحلي دارد؟ااما فر
بازيگر يك شناخت  ،نامه پس از خواندن نمايش. نامه است متن نمايش ي مطالعه ،دارد گامي كه بازيگر برمي اولين: متن ي مطالعه -1

  .آورد دست مي  كلي از شخصيت نمايش به
. بدتمركز يا ،هاي اصلي تمام اعمال شخصيت است چه كه انگيزه بازيگر بايد بر آن ،متن ي پس از مطالعه: نقـش  ي كشف جوهره -2

هـا و   هـا انگيـزه    تـك صـحنه   خواهد چه كند تا به آن برسد؟ بازيگر بايد در تك ؟ ميخواهد خواهد؟ چرا مي اين شخصيت چه مي
  .مكرر به متن پيدا كند ي نمايشي را با مراجعه از نيروي تخيل خود كمك بگيرد و رفتار شخصيت ،هدف شخصيت را بيايد

فصلفصل
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كنـد تـا جـوهر نقـش را بـه       گر در اين مرحله از ابزارهايي مثل بدن و بيان اسـتفاده مـي  بازي :ابالغ جوهر نقش به تماشاگران -3

  .تماشاگر منتقل كند
هـاي متفـاوتي خواهـد     هاي بازيگري مختلف، به گونه در هر يك از سيستم ،گيرد كه شخصيت نمايشي روي صحنه چگونه جان مي اين

  .د بودهاي مختلف خواه نبود و اين خود معرف ديدگاه كارگردا
  

  متن نمايشي 
در  »تـه رآ لكمـدياد « ، در ايـران  »تقليـد «هـاي   هاي تئاتر مثل نمايش نمايش نيست و بسياري از گونه ي اگرچه متن نوشته شده الزمه

يـك   ها نيـز  اين نوع نمايش ي درولي حت ،كنند البداهه استفاده مي هاي في هاي تئاتري معاصر از روش ديالوگ ايتاليا و بسياري از گروه
هـر نمـايش بـه طريقـي از      ،بـه عبـارتي   ؛گوينـد  هايشان را طبق آن مي طرح كلي با چارچوب مشخص وجود دارد و بازيگران ديالوگ

هنـده  د اصلي سازمانعنصر به معناي  متن نمايش. شـود  اي ختم مي گيرد كه از يك مقدمه شروع شده و به نتيجه داستاني بهره مي
  .وجود دارد يدر هر كار نمايش

دهنده و  كننده، انتقال آغاز، هدايت ي به اين معني كه نقطه ؛اي است كه هر چيز ديگري به آن بستگي دارد نامه وسيله نمايش ،ر تئاترد
  .شود نامه عبارت از زيربنايي است كه عمارت كلي يك محصول تئاتري بر آن نهاده مي نمايش. حركت است ي انگيزه

  

  )نمتورانس(كارگردان 
عوامل هماهنگي ايجاد كند تا يك متن تبديل به يـك   ي شخصي وجود داشته تا امور را سازمان دهد و بين همه ،ئاتر بودهكه ت يمادام

  .رسد حدود يك قرن مي قدمت كارگرداني به عنوان يك هنر بهگفتيم كه . است »كارگردان«اين شخص، . نمايش شود
و تحليـل آن و انتخـاب    انتخاب متن، تجزيـه  تهيه و تدارك كه مشتمل بر ،بخش اول: توان به دو بخش تقسيم كرد را مي يكارگردان

  .ترين مراحل براي كارگردان است مهماز تمرين يكي  ي مرحله. كار با بازيگران و مراحل تمرين است ،بخش دومبازيگر است و 
  :توان به چند مرحله تقسيم كرد تمرين را مي

  )نميزانس(تعيين حركات بازيگران  -2        آن ي نامه و بحث درباره روخواني متن نمايش -1
  آوردن يا پيراستن كار  عمل -4          ها توسط بازيگران كردن ديالوگ  حفظ -3
  تمرين نهايي  -7        هاي فني تمرين -6        رمرو -5
  

  )پردازي صحنه(صحنه  يطراح
ها تكليف شده به صورتي  چه را كه به آن ند و آنپرداز ميبه ايفاي نقش در آن است كه بازيگران  محليصحنه  ،در يك تعريف ساده

جا كه بتـوان بـازيگر و    هردر هر چند نمايش  ؛پردازي است صحنه ،يكي از عناصر نمايش. دهند كه تماشاگران بتوانند ببينند انجام مي
خورشيد و بـازيگراني كـه لبـاس    از نور طبيعي  با استفاده ،در يك اتاق خالي يا فضاي باز ،تماشاگر را در آن جمع كرد قابل اجراست

اما امروزه اكثـر   ،دانست ترين عنصر تئاتر مي ترين و غيرهنري اهميت احي صحنه را بيطر »ارسطو«زماني . معمولي خود را به تن دارند
  :تواند پردازي مي صحنه. پردازي هستند اجراهاي تئاتري داراي صحنه

  .او داشته باشد ي قش چيزي را براي استفادهن -2        .اي براي بازيگر به دست دهد زمينه پس -1
  .كه در آن بازيگر احساس زندگي كند محيطي بسازد -4    .حال و هوا يا معناي نمايش كمك كند  به انتقال -3
  .كمك كند نبه ايجاد ميزانس -5
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اي كه در آن واحد هم بـا   شيوهبه آن هم  ؛كند تنظيم و تعيين مي و حركات بازيگران را سازمان داده ،خوب ي يك طراحي صحنه

 :مرحلـه اسـت   نكار طـراح صـحنه شـامل چنـدي     .نويس تطابق داشته و هم براي تماشاگر جالب باشد نامه منظور كارگردان و نمايش
اثـاث و   ي،شدن با جزئيات معمـار  دوم بايد تحقيقات الزم براي آشنا. نخست بايد متن نمايش را بخواند و با كارگردان مشورت كند

زماني وقوع نمايش است و نيز شناختن زنـدگي مـردم در آن دوره را تـا     ي اد و مصالح و ديگر چيزهايي را كه شاخص دورهوم لوازم،
 ردهتهيـه كـ    از صحنه) ماكت(بعدي  بعدي يا يك مدل سهپس يك نقشه و يك طرح دورنماي دوس .، انجام دهد جا كه مقدور است آن

  .هاي اجرايي و نماها كند نقشه ي به تهيه شروع ،و پس از تبادل نظر با كارگردان
  

  انواع صحنه
نشـينند و   و تماشاچي در اطراف يـا چهـار سـوي آن مـي    است به شكل ميدان است، دايره يا چهارگوش  ):گـرد (صحنه ميداني  -1

  .گويند هم مي» آرنا«به آن . كند صحنه را تماشا مي
. كنـد  تر بازيگر را طلـب مـي   جايي بيش شود و معموالً حركات و جابه تبديل مياي  در اين نوع صحنه، ميزانسن خطي به ميزانسن دايره

وگرنـه بخشـي از بـازيگران    (اسـتفاده كـرد    لتـه تـوان از دكـور و    طراحي صحنه اغلب سمبوليك است و به دليل ماسكه كردن، نمـي 
علت نزديكي تماشاچي بـه   به. بيننده را اذيت نكند رو چشم بايد در نورپردازي دقت كرد كه نورهاي روبه). توانند بازيگر را ببينند نمي

  .تر دقت كرد صحنه بايد در جزئيات لوازم صحنه، لباس و گريم بازيگران بيش
ماننـد  . نمونه آن تئاتر اليزابتن است. نشيند از سه طرف ديد دارد و تماشاچي در سه طرف صحنه مي): سه سويه(صحنه هاللي  -2

تـوان در قسـمت انتهـايي صـحنه از دكـور مرتفـع        ولي مي. بيننده به صحنه بايد به جزئيات دقت كردصحنه ميداني به علت نزديكي 
  .استفاده كرد

و پرده از هـم  ) پروسينيوم(ي قاب صحنه  در اين نوع صحنه و سالن تماشاچي به وسيله ):رومن، يك سويه(صحنه قاب عكسي  -3
كارگردان و طـراح بـراي هرگونـه     دستوران رنسانس اروپا، در اين نوع صحنه اين نوع صحنه يادگاري است از د. كامالً جدا هستند

  . است» تئاتر شهر«ها در ايران  نمونه اين سالن. طراحي، حركت و دكور باز است
در (هـايي   نظـرات كـارگردان  . گويند هم مي» جعبه سياه«يا » بلك باكس«به اين نوع صحنه  ):استوديويي، پالتو(صحنه آزاد  -4

ها روي صحنه جلوي چشم تماشـاگران اتفـاق بيفتـد و حتـي پروژكتورهـا و       همه جريانخواستند  كه مي) ها برشت است همه آنرأس 
هاي نمايش و طراحي صحنه نبينند و همواره  ها پنهان نماند و به هيچ وجه تماشاچيان خود را غرق در جريان امكانات صحنه از ديد آن

ايـن  . هايي شد وجود آمدن و رواج چنين سالن باعث به ،اند و مشغول ديدن نمايش هستند ئاتر نشستهبه او يادآوري شود كه در سالن ت
يعنـي محـل صـحنه و صـندلي     . شـده اسـت  نهـا از قبـل تعيـين     ها در واقع اتاق بزرگ كامالً سياهي هستند كه هيچ چيز در آن سالن

. سويه يا هر نوع چيدمان ديگري ايجاد كرد اي گرد يا ميداني، سه حنهتوان ص تغيير است و بسته به نظر كارگردان ميتماشاچيان قابل 
در . كرد، يعني فضايي ساخته شده بر اساس نياز بـازي بـازيگران   استفاده مي» بازي محوطه«ي  ي صحنه از واژه به جاي واژه »برشت«

  .باشد ، داراي صحنه آزاد مي»حافظ«و  »مولوي«، »چهارسو«هاي  ايران سالن
  

  لباس
  .پردازي دارد كاركردهاي صحنه ههاي زيادي ب كاركردهاي لباس در تئاتر شباهت .كند باس بازيگران به خلق شخصيت كمك ميل

حـدس   ،آيـد  سـفيد روي صـحنه مـي    ي و روبنـده  يكه شما ببينيد زني با چادر مشك به محض اين ؛كند زمان و مكان را معرفي مي -1
  .قاجار است ي زنيد كه اين نمايش متعلق به دوره مي



 ࣅناඪر ৶ماীشاৗواع، ساتار و  163    )7523: كد( يازدهم فصل  
 كنـد،  نقش يك زن نيويوركي اوايل قرن بيسـتم را بـازي مـي   كه  ياگر بازيگرمثالً  كند؛ مي به بازيگر در اجراي نقش خود كمك -2

  .كند تر نقش خود را باور مي بيشلباس آن دوره را به تن كند، مسلماً 
 ،ثالً در نمايش تعزيه هر كس كه لباس قرمز به تـن دارد م ؛كند صورت استعاري به القاي مضمون نمايش يا حالت آن كمك مي  به -3

  .است) ع(از دشمنان امام حسين 
  .بخشد رنگ و منظره را شدت مي -4
  

  )آرايي چهره(گريم 
. كنـد  نورپردازي نيز اين مشكل را تشـديد مـي  . بازيگر را به خوبي نبيند ي شود كه او چهره زياد تماشاگر از صحنه باعث مي ي فاصله
  .طبيعي بازيگر را برجسته كرد ي چهره ،ت كه با گريمالزم اس
اولين بازيگر دنيا، صورتش را در يكـي از   ،يوناني» تس پيس«ت است كه يروا. ترين عامل فني باشد آرايي يا گريم شايد قديمي چهره
  :اند چندين كاركرد براي گريم قائل شده. خود با سرب سفيد پوشانده بود ي هاي اوليه نمايش

رنـگ و   بـازيگر بـي   ي تئاتر به علت تابش نورهاي شديد و بيش از حد معمول، چهـره  ي در صحنه :كردن سيماي طبيعي بازيگر  جستهبر -1
د و چشـم و ابروهـا در هـم و    نرسـ  او نامشخص به نظر مي ي خطوط چهره ،زياد تماشاگر از صحنه ي مسطح است و به خاطر فاصله

و ، سطح بينـي  ها برجستگي گونه و مانند برآمدگي ابروها هاي چهره ، حجمروشن تكنيك سايه گريمور با. ندنك مانند جلوه مي حفره
از صـورتك   بهتـر اسـت   ،بازيگر نقاشي شود ي اگر الزم باشد كامالً با رنگ بر چهره. سازد را مشخص مي فك وچانه  ،آن هاي پره

 يك شخصـيت را بـه   ،ژاپن كابوكيهند، تئاتر چين و تئاتر  در »يلكاتاكا« شرق مانند هاي ب نمايشلدر اغ. استفاده شود) ماسك(
  .گويند» گريم ماسك« ،كنند كه به اين نوع گريم بازيگر نقاشي مي ي طور كامل با رنگ روي چهره 

ا اغلب ممكن است الزم باشد كـه صـورت طبيعـي بـازيگر ر    : او ي اطالعات درباره ي كردن حاالت دروني شخصيت و ارائه  كمك به بصري -2
چنين بـازيگر ممكـن اسـت بـراي      هم. در واقع هست، كنيم كه چه تر از آن يا زشتو تر  تر، سرحال تغيير داده، او را پيرتر، ناخوش

ها داشته باشد يا بخواهد زخم، سـوختگي، خـال، كبـودي و يـا      ها نياز به تغيير شكل بيني، گونه، گوش يا چشم اجراي بعضي نقش
  .داشته باشدرا نمايش است عالمت ديگري كه نشان شخصيت 

بـازيگر جـوان وقتـي    . در احساس نقش به بازيگر كمك كند ،تواند مانند لباس آرايش بازيگر مي :به بازيگر در اجراي بهتر نقش كمك -3
  .كند تر نقش يك پيرمرد را بازي مي كند و راحت خود را به حالت يك پيرمرد ديد، احساس پيري مي ي شده صورت گريم

  

  زينورپردا
در يـك   ،بـه عنـوان مثـال    ؛نمـايش اسـت   ي ها و ايجاد فضاي نوري مناسب در صحنه رپيشهنقابل رؤيت نمودن ه ،نورپردازي ي وظيفه

ند صبح زود، ظهر، غروب و شب و حالت هوا اعم نتواند زمان وقايع ما نورپرداز مي. توان فضاي كمدي ايجاد كرد فضاي تيره و تار نمي
  :ند ازا اند كه عبارت بنابراين براي نورپردازي در تئاتر پنج كاركرد قائل شده. لقا كنداز آفتابي و ابري را ا

  قابل رؤيت ساختن  -1
  مكان  زمان و سازيكردن به تصوير  كمك -2
  ايجاد حالت -3
  دادن بازيگران و صحنه   بعدي نشان سه -4
تـري   روي صـحنه از اهميـت كـم   كه در چه  در روشنايي و آن ،دچه بايد تأكيد شو به اين معني كه آن ؛دادن به مسير توجه  جهت -5

  . گيرد در تاريكي قرار مي ،برخوردار است
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 ي بـراي صـحنه   ،»رومئـو و ژوليـت  « رايدر اپ ،استفاده از نور در تئاتر شهرت دارد ي كه نظرياتش درباره ،يسكارگردان سوئي، »آپيا«

كـردن نـور روي عشـاق بـا دو نـور شـديد و        ردن تمام نورهاي صحنه و متمركزبا ضعيف ك ،در ميهماني »ژوليت«و  »ومئور«مالقات 
  .ديگر مورد تأكيد قرار داد احساسي آن دو را با يك ي ها را از ديگران جدا كرد و با اين كار رابطه آن ،موضعي

روشن كند و به عبارتي بر گويند و به نوري كه قسمتي از صحنه را  »آمبيانس«نور  ،به نوري كه فضاي كلي صحنه را روشن كند
هـاي   توانـد رنـگ   نور موضـعي مـي   و معموالً زرد يا سفيد است »آمبيانس«نور  .گويند »نور موضعي« ،بخشي از صحنه متمركز شود

آور، شاد و پرتحرك يـا   رود و فضاي دلهره خاص بصري به كار مي) يهاتأثير( يها نور موضعي براي ايجاد افكت. مختلفي داشته باشد
  .كند مي ءز را القامرمو

  

  عروسك و تئاتر عروسكي
در . شـد  از عروسك استفاده مـي » زيرسافسانه مرگ و رستاخيز او«آئيني  گويد كه در مصر براي مراسم مورخ يوناني مي »هرودوت«

  .گفتند مي» نوروپاست«ها  شد كه به آن هاي بزرگي استفاده مي يونان از عروسك
در . شد استفاده مي» كوبولو«در اروپاي شمالي از عروسكي به نام . ز انواع ديگر رواج داشته استتر ا در اروپا عروسك دستكشي بيش

  .رواج داشت» سزوپكايا«نمايش عروسكي به نام  16و  15لهستان در قرن 
هـاي   نگردي و اجـراي نمـايش خيابـاني بـه داخـل سـال       در انگلستان نمايش عروسكي از شيوه دوره) 19اوايل قرن ( 1833در سال 

  . نمايش انتقال يافت
ايـوو  «المللي عروسكي مطرح شد و تماشـاخانه   بار انديشه ايجاد يك سازمان بين آلمان براي اولين» بادن بادن«در  1927در سال  -

 اتحاديـه «يا » يونيما«المللي عروسكي اختصاص يافت و بدين ترتيب  به محلي جهت همكاري و تبادل افكار در روابط بين» باهوتي
  .بنا نهاده شد» جهاني عروسكي

نـان و  «مثـل گـروه تئـاتر    . اند هايي هستند كه مسائل سياسي و فلسفي را از طريق تئاتر عروسكي بيان كرده در دوران معاصر گروه -
  » پيترشومان«مريكا به كارگرداني آدر » عروسك

  انواع عروسك
گردان با قرار دادن دسـت خـود در دسـتكش     اند و عروسك عروسكي است كه بدنش را مانند دستكش ساخته :عروسك دستكشي -

سادگي ساختن اين عروسك و سبكي آن باعث شده كـه  . باشد اين عروسك اغلب فاقد پا مي. عهده دارد هاي آن را به هدايت سر و دست
ولـي  . نـد انجـام داد  تـوان حركـات ت   بـا ايـن نـوع عروسـك مـي     . اندركاران اين نوع نمايش داشـته باشـد   محبوبيت ويژهاي ميان دست

  .تر درست كرد توان آن را بزرگ مثالً اندازه آن هميشه تابع اندازه دست انسان است و نمي. هايي هم دارد محدوديت
  .اند بازي و عروسك پشت پرده از اين نوع بوده هاي خُم عروسك

سـاير   ،هـاي بعـدي   يلـه مشـود و   ازي داده مـي گردان قرار دارد ب ي يك يا چند ميله كه در دست عروسك وسيله به :اي عروسك ميله -
  .آورد حركت درمي اعضاي بدن آن را به

هـا و پشـت پـرده     تـر از عروسـك   گردان پـائين  در اين نوع نمايش عروسك. باشد اي هم مثل عروسك دستكشي فاقد پا مي عروسك ميله
  .گيرد قرار مي) تجير(

  .م درست كردهاي بسيار بزرگ ه توان در اندازه ها را مي اين عروسك
هايي كه به يك ميله يا يك تكه چـوب وصـل    ي نخ و يا رشته وسيله اين نوع عروسك به ):يا ماريونـت  بازي شب خيمه(عروسك نخي 

  .شود هستند حركت داده مي
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تر نقـاط بـدن عروسـك بـه      داشتن بدني كامل، قابليت توسعه در حجم و ارتفاع و قابليت حركت بيش :هاي عروسك نخي ويژگي

  .دهد ها را حركت مي ايستد و آن ها مي گردان باالتر از عروسك ي ايجاد مفصل حركتي در اين نوع نمايش، عروسك سطهوا
كره تشكيل شده كـه در ناحيـه فـك بـه هـم متصـل        سر اين نوع عروسك از دو نيم ):زن يا عروسك فـك  مروسك(عروسك ماپت 

هـا را   اغلب اين عروسك. باشد د و باعث ايجاد حركت در سر و صورت ميگير گردان درون سر عروسك جا مي دست عروسك. باشند مي
) گـردان سـنجد   مثـل عروسـك  (كنـد   كـه عروسـك را بغـل مـي     شود يا ايـن  گردان پشت پاراوان پنهان مي عروسك. سازند از اسفنج مي

   .كند عروسك جلوه فك زدن و حرف زدن را ايجاد مي رگردان با حركت دادن دست در داخل س عروسك
هـا قـرار    هاي عروسك جاي دست شود و دست انسان كه به تركيبي است از سرعروسك كه از مواد مختلف ساخته مي :عروسك مـاروت 

  .گيرد مي
گردانـان جـدا    اي است كه تماشاگران را از عروسك صحنه نمايش هم پرده. اي دوبعدي است عروسك نمايشي سايه :اي عروسك سايه

  .كند مي
در اين نوع نمايش خطوط چهره و لبـاس عروسـك   . سازند تا كمبود بعد سوم جبران شود رخ مي صورت نيم تر به بيشاي را  عروسك سايه

  .هاي فردي عروسك را القا كند تواند ويژگي كامالً مشخص است و مي
منبع نور و پرده كتـاني   در اين حالت بازيگر بين. ها خلق شود اي بدون استفاده از عروسك و فقط با كمك دست ممكن است نمايش سايه

تر شـود تصـوير    هر چقدر بازيگر از پرده فاصله بگيرد و به منبع نور نزديك. فاصله بازيگر از پرده بايد حدوداً نيم متر باشد. گيرد قرار مي
تـري   و واضـح  تر تر شود تصوير كوچك برعكس هر چقدر به پرده نزديك. تري ارائه خواهد داد اما از وضوح آن كاسته خواهد شد بزرگ

   .روي پرده تشكيل خواهد شد
  . باشد مي) تركمن(گوز  رهدر اندونزي و ق» وايانگ كوليت«ي، ا هاي سايه ترين نمايش از مهم
  

  ي عروسكي نامه آشنايي با نمايش
بدانـد  عروسكي بايد  سنوي نامه نمايشهاي تئاتر زنده است، با اين تفاوت كه  نامه هاي عروسكي همان اصول نمايش نامه اصول كلي نمايش

  : كه
  . نمايش عروسكي سرشار از فانتزي است - 1
  . در نمايش عروسكي، حركت در جايگاه نخست و ديالوگ در جايگاه دوم قرار دارد - 2
ر پـذي  ي تئاتر عروسكي به سادگي امكـان  كند، در صحنه ي تئاتر زنده براي بازيگر غيرممكن جلوه مي از وقايعي كه در صحنه يبسيار - 3

  . است
هاي رواني عروسك، برخالف بازيگر زنده علني است و بيرون و درون، به تعبيري كـه در تئـاتر زنـده مطـرح اسـت، در تئـاتر        ويژگي - 4

  . عروسكي مطرح نيست
هـاي   بتها به موقـع و در مناسـ   تواند از تمامي تكنيك نويس عروسكي بايد در نظر داشته باشد كه در يك نمايش واحد مي نامه نمايش - 5

  . با اين وجود اين كارگردان است كه طرح اجرايي اثر را انتخاب كرده و نمايش را به صحنه آورد. مختلف استفاده نمايد
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  1انواع نمايش

هاي هر يك از  با ويژگي كنيم شما را سعي مي ادامهدر  .تراژدي، كمدي، ملودرام و تراژيكمدي :ند ازا انواع اصلي نمايش عبارت
  .ع آشنا كنيماين انوا

  

  تراژدي
  .طور كامل معرفي شده است به ،»ارسطو«، در قالب نظريات »نمايش در يونان«در فصل اين نوع نمايش 

  
  كمدي
هـايي   آدم ي كمدي دربـاره « :گويد مي »ارسطو« .كردن باشد و پاياني خوش داشته باشد  اش سرگرم كه هدف اصلي است نمايشي

آثـار مـولير و   ( »كمـدي رفتـار  «، )آنتريك( »دسيسهكمدي «، »كمدي موقعيت« :از اند كمدي عبارتانواع . »ترند است كه از ما پست
از  تـر  گرايانـه  كمدي همواره واقـع . »فارس« و »بازي لوده«، )ودوويل( »كمدي سبك«، )ونجانس  آثار بن( »كمدي سياه« ،)مناندر

يك نـوكر و  «  ي نامه كه نمايش) 18قرن  ،ايتاليا( »گلدوني«ان به تو مي ،»مولير«نويسان مشهور جهان پس از  از كمدي .تراژدي است
 ،مشـهور انگليسـي   سنـوي  نامـه  نمـايش  ،»وج برنارد شاورج«نوشت و  »آرته كمديادل« ي البداهه هاي في اساس نمايش بررا  »دو ارباب

، »پيگماليون«، »سانناانسان و ابر« توان مي هاي او نامه از مشهورترين نمايش .اند ناميده» كمدي هجو«را  »برنارد شاو«آثار . ه كردراشا
  .ا نام بردر» مريد شيطان«و  »كار خانم وارن و  كسب« ،»اي هاي اجاره  خانه«
  

  ملودرام
ملودرام نوعي نمايش است كه . رسد مي) انگلستان، عهد ملكه ويكتوريا( 18آن به قرن  ي است كه سابقه  يكي ديگر از انواع نمايش

اسـتفاده   وفوربراي تحريك احساسات تماشاگران از موسيقي به  ،هاي اوليه در ملودرام. شود اطفه تأكيد زيادي ميدر آن بر ع
از  هايي برتـر  آدم ي تراژدي درباره اگر. ملودرام نمايانگر اهميت نقش موسيقي در اين نوع نمايش است ي خود كلمه. شد مي

هـاي   ها و گرفتـاري  با آرزوها، حسرت ؛هايي مثل ماست آدم ي ملودرام درباره ،تر از ماست هايي پست آدم ي ما و كمدي درباره
  . بدفرجام باشد فرجام يا ممكن است خوش ملودرام .آشنا براي ما تماشاگران

  :بندي كرد توان به اين صورت دسته ها را مي مشخصات ملودرام
  .شوند ها به دو گروه مثبت و منفي تقسيم مي شخصيت ـ الف
  .است) ضد قهرمان(فت رويداد برحسب عملكرد شخصيت منفي پيشر ـ ب
  .شخصيت منفي اغلب كلكسيوني از صفات بد يا به عبارتي شر مطلق است ـ ج
  .در ملودرام معموالً مثلث عشق، تبهكاري و خيانت وجود دارد ـ د
پرسـش  . ملـودرام اسـت   ي نامه اي مهم نمايشه از ويژگي ،)به تعويق انداختن نتيجه براي جذب تماشاگر تا پايان نمايش(تعليق  ـ  هـ

  »شود؟ بعداً چه مي«تماشاگر در ملودرام اين است كه 
هـاي خـوش    البته صـحنه  ؛نظر است و نويسنده خواهان خنده از تماشاگران نيست رويدادهاي سخت و تلخ زندگي مد ،در ملودرام ـ و

  .نيست) مثل نمايش كمدي(نداندن تماشاگر ها خ ولي هدف از نمايش آن ،دنزندگي هم در ملودرام وجود دار

                                                           
دارنـد، مثـل     هر كدام از اين انواع ادبي تقسيمات فرعـي شود؛ اما  ، به يك سنخ ادبي مثل شعر، نمايش و داستان گفته مي)Genre(نوع يا ژانر  -1

  .ها نيز انواع يا ژانرهاي نمايش گويند تراژدي و كمدي كه به آن



 ࣅناඪر ৶ماীشاৗواع، ساتار و  167    )7523: كد( يازدهم فصل  
  .ماند د كه در آن شخصيت مثبت ناكام مينهايي وجود دار اما ملودرام ،معموالً پايان ملودرام با خوشي همراه استـ  ز

 ،خطـر  ،ودراماما در مل ،ها جهان جايي پر از خطر است كه در هر دوي آن با اين. بيني تراژدي متفاوت است بيني ملودرام با جهان جهان
ملودرام، ژانـر مسـلط بـر     .از تراژدي است تر بينانه نيست و از اين نظر خوش اومقصر اصلي  ،دناگر قهرمانان نابود شو. خارجي است
  .ها ملودرام هستند به عبارتي اكثر فيلم. سينماست

  

  )تراژيكمدي(تراژديك  كمدي
ليكن بعد از وقوع آن پي ببريم كه بـه چـه    ،اي بخنديم ابتدا به واقعهتراژيك ممكن است  در كمدي .تركيبي است از كمدي و تراژدي

ساتيرهاي يوناني كه به . ولي شالوده و اساس آن تراژيك است ،روساخت اثر كميك ،در اين نوع نمايش. ايم هولناكي خنديده ي واقعه
  .متعلق به نوع تراژيكمدي هستند ندپرداخت هجو خدايان و اساطير مي

فردريـك  «راژيكمـدي، آثـار   هـاي ت  نامـه  از مشهورترين نمايش .تراژيك هستند كمدي ،)گرا پوچ( »ابزورد«هاي  نامه ايشبسياري از نم
، »پنچـري «، »خوردهمالقـات بـانوي سـال   «)بـر اسـاس سـاتيرهاي يونـاني    (» رومولـوس كبيـر  «ماننـد   ريشي،ي ات ، نويسنده»دورنمات

و » غـروب روزهـاي آخـر پـائيز    «، »آيـد  اي به بابـل مـي   فرشته« »پي سي سي قاي ميازدواج آ«و » بازي استريندبرگ«، »ها فيزيكدان«
بـه معنـاي    »گروتسـك «. هسـتند » روتسـك گ«هـاي   هاي او اغلـب داراي جنبـه   مهنا نمايش. توان نام برد را مي» وگوهاي شبانه گفت«
   .يكمدي استهاي اصلي آثار تراژ ، يكي از ويژگي»نما زشت«و  »ناموزون«، »مسخره«، »آور خنده«
  

  ساختار نمايش
اختار نمايش را بر اسـاس  نويسان يونان باستان، س نامه نمايش .طبق الگوي مشخصي سنجيد ها را نامه مايشن توان ساختار همه به سختي مي
 ،»الـف «رويـداد  اين ساختار علي و معلولي، مستلزم اين بـود كـه   . دادند نامه شكل مي بين رويدادهاي مختلف نمايش يو معلول روابط علي

رويـدادهايي دانسـت    ي به همين روال تا جايي كه پايان نمايش را بتوان نتيجه ؛آوردرا به وجود » ج« رويداد، »ب« و رويداد» ب«يداد رو
هـاي   نامـه  كـه نمـايش   عـث شـد  توجه ويژه به ساختار نمايشي بادر قرن نوزدهم  .اند پيش از شروع نمايش واقع شدهكه در آغاز يا حتي 

هـاي   نامـه  نمـايش . تـدوين و معرفـي كـرد   » اوژن اسـكريب «هـايي را   نامـه  فرمول ساختار چنين نمـايش . رواج پيدا كند» ساخت وشخ«
هـاي ديگـر ايـن     گيـر از ويژگـي   تعليـق چشـم  و  دقت زياد در روابـط علـي و معلـولي   . كردند ساخت از اطالعات اضافي پرهيز مي خوش
نامـه دو   وي بـراي نمـايش  . اسـت  دقت تشريح كرده اين الگو را به ،»فرايتاگ«نوزدهم به نام  ي يك منتقد آلماني سده. نامه است نمايش

  .شهرت دارد» فرايتاگ«نام هرم  الگوي او به .ناميده است كاهندهاينده و ديگري را بخش زبخش ف را بخش قائل شده است كه يكي
  :كند او نمايش را به پنج قسمت تقسيم مي 

طور معمول سـاختار    چون به. اما الزم است كه ما اطالعاتي از گذشته داشته باشيم ،آغازي دارد ي مايش نقطههر ن :چيني مينهز -1
چينـي از طريـق    نامـه چيسـت؟ معمـوالً زمينـه     نمايشي  اوليه بايد بدانيم كه علت رويداد ،نمايش بر روابط علي و معلولي استوار است

  .گيرد ها صورت مي هاي بين شخصيت ديالوگ
دهـد و بيننـده را بـه دنبـال خـود       را نامعلوم نشان مـي  1عبارت است از يك سلسله رويدادها كه سرنوشت قهرمان :افكني گره -2
 ، زمـاني زمـاني بـرد بـا قهرمـان اسـت      ؛دهنـد  را نشـان مـي  ) جدال يا كشـمكش (ها اغلب مراحل يك ستيز  افكني اين گره .كشاند مي

  . شود اوج منجر مي ي ها به نقطه افكني شود و به همين روال، اين گره اره باز پس زده ميكند و دوب كند، جبران مي نشيني مي عقب
  .گفتيم كه در اين مرحله ستيز يا جدال نقش مهمي دارد

                                                           
 .گويند» آنتاگونيست« ،شود باعث ايجاد ستيز نمايشي ميكه به نيروي ضد قهرمان . گويند» پروتاگونيست«به قهرمان  -1
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  :اند را كالً به چند دسته تقسيم كرده شمكستيز يا كشاما ستيز انسان با چه؟ 

  .)ن از اين نوع ستيز برخوردار هستندهاي يونا اغلب تراژدي( ستيز انسان با سرنوشت و تقدير
  .)بارز آن هملت است ي اين نوع ستيز رنگ و بوي فلسفي دارد و نمونه(ستيز انسان با خود 

  .)»ايبسن«اثر  »دشمن مردم«ي  نامه دكتر استوكمان، در نمايش(ستيز انسان با جامعه 
  .)ها رامستيز ميان شخصيت مثبت و منفي در اغلب ملود(ستيز انسان با انسان 

در اين نقطه بايـد مشـخص شـود كـه قهرمـان پيـروز       . اوج شامل ستيز نهايي ميان نيروهاي مختلف است ي نقطه :اوج ي نقطه -3
  .شود يا نه مي
در به خصوص اين مرحله . شود جا تمام نكات مبهم برطرف مي در اين. رسد اوج، نوبت به تحليل مي ي پس از نقطه :گـري  تحليل -4

  .هاي پليسي مشهور است نامه نمايش
  .يابد ا پايان ميجعمل نمايش در اين :فرود نتيجه يا -5

  

  اصول و مباني ماسك و گريم
 كاربردها و تعاريف
چهره  خطوط و چروك و چين در زبان التين به معني» گريمو«است و  شده گرفته (Grimo)ي التين  ريشه از :گريم ي واژه )الف
 .است مضحك چروك و پرچين ي چهره با پيرمردي نقش معناي به گريم فرانسه، زبان در. است

 .چهره بر مصنوعي چروك و چين آوردن وجود به. كردن گريم : گريمه )ب

 .گويند را گريم مجري :گريمور )ج

  .گويند را گريم عمل :گريماژ) د
 .نند شادي و غمشود؛ ما ايجاد تضاد بين عضالت چهره كه منجر به حاالت مختلف در چهره مي: گريماس) هـ 

  .پوشاند مي را بازيگر سر از قسمتي و چهره چرم كه چوب يا از ي مصنوعي چهره معناي به :ماسك
 به عنوان كه گويند را متنوع يها شكل با چهره هاي پوشش به ماسك: است آمده چنين ماسك توضيح در بريتانيكا المعارفةداير در

  .رود مي كار به قيافه تغيير عنوان به يا و كننده ي محافظت پرده
  .رود مي صحنه روي به عوامل فني توسط اي صحنه اجراي براي شدن آماده از پس نمايش :فني عامل عنوان به وصورتك پردازي چهره

  .غيره و صدا نور، صورتك، پردازي، چهره لباس، دكور، :از اند عبارت فني عوامل ناي
نمايش  بنيادين نوع دو مبناي بر شود مي شناخته جهان در نمايش و تئاتر نماد انعنو به امروزه كه گريه و خنده معروف صورتك دو
  .است يافته اهميتي و كاربرد چنين باستان، يونان در

  :است نوع دو پردازي چهره :پردازي چهره انواع
 سيرك و اپرا باله، تئاتر،: نمايش براي پردازي چهره )الف

 عكاسي و لويزيونت سينما،: دوربين براي پردازي چهره) ب

 بازيگر، ي پروژكتور، چهره نور تابش علت به نمايش ي صحنه در. شود مي پردازي چهره هدف دو با بازيگر ي چهره تئاتر، در

 .شود مي منجر عيوب ناي رفع به گريم اجراي. يابد مي تيره يا ه جلو ابروان و چشم ي حفره و آيد مي نظر به مسطح و پريده رنگ

 با بخشد؛ مي طبيعي رنگ بازيگر ي چهره به فون با پرداز چهره. ي بازيگر به دليل نورپردازي است پريدگي چهره رنگرفع : هدف اول

 به تري بيش بيانگري با بازيگر ي چهره حاالت تا كند جاد مياي فاصله ابروان و چشم ميان و سازد مي حجم چهره بر روشن و سايه

 .شود ءالقا تماشاگر
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 بازيگر ي چهره به تنها پرداز، چهره. پذيرد مي انجام خاص مواردي اساس بر كه است بازيگر ي چهره هب پردازي شخصيت: دوم هدف

 انواع او پاهاي و دست بر. آورد وجود مي به طاسي انواع او سر بر: دهد مي انجام متفاوت كارهاي بازيگر پاي تا سر بر پردازد بلكه نمي

  را شدگي قطع آثار او زانوان و آرنج انگشتان، بر و كند مي اجرا را غيره و) جذام مثال، براي( تيرخوردگي، بيماري سوختگي، زخم،
  . )هاي جنگي نمايش در مثال براي(كند  مي جاداي

  .باله، اپرا و سيرك: در چند نوع نمايش گريم بسيار غليظ است
پانزدهم  قرن در تاليااي  كشور در هنر ناي  .شود مي ارائه رتماشاگ به موسيقي و رقص با داستان كه است نمايشي بالت يا باله :باله

 نمايش نوع ناي  .كرد پيدا رواج اروپا ي همه در سپس و فرانسه كشور در نخست هنري، شكل يك عنوان به آمد؛ وجود هب ميالدي

 ناي به . است نياز مورد اغراق شده و غليظ پردازي چهره مناسب، تأثير براي بنابراين .شود مي اجرا بزرگ بسيار يها در سالن اغلب
  .شود مي استفاده براق و رنگي هاي پردازي چهره صورتك و از سبب
نمايش  نوع ناي  .كنند مي اجرا خاص آوازي با را داستان آن، خوانندگانِ -بازيگر كه كالم و موسيقي تركيب از است نمايشي :اپرا
. غيره و فكاهي تاريخي، اخالقي، مذهبي، يها نمايش :است گوناگون انواع داراي و آمد پديد تاليااي  كشور در ميالدي هفدهم قرن در

 .شود مي انجام غليظ پردازي چهره آن، بازيگران ي چهره روي بر دليل، همين به و شود مي اجرا بزرگ يها سالن در باله اپرا همانند

 براق نيز و رنگي بزرگ و كوچك يها صورتك. شود مي ستفادها بسيار) تلفيقي پردازي چهره(صورتك  شبيه پردازي چهره از امروزه

 .شود مي گرفته كار به نمايش نوع ناي در

 توسط حيوانات نيز نمايش از بخشي. دارند حضور پانتوميم بازيگران و ها دلقك بازان، شعبده بندبازان، نمايش، نوع ناي در  :سيرك

  .نمود مشاهده چين و باستان روم و يونان در توان مي را يشنما نوع ناي  اصل و ريشه. شود مي اجرا شده تربيت
هاي  ه شيو از ها دلقك پردازي چهره براي. هستند ميالدي شانزدهم قرن آرته دل كمديا هاي شخصيت از برگرفته اغلب ها دلقك
 گاه و رنگي متنوع يها هچهر ديگران و دارد سفيد اي چهره پانتوميم بازيگر. شود مي استفاده غليظ آميزي رنگ و شده اغراق

  .براق و هاي كوچك صورتك
 :شود مي انجام هدف دو با نيز تلويزيون و سينما براي پردازي چهره) ب

. شود تشديد مي غيره و مك و كك جوش، مانند پوست، منافذ كند؛ مي جلوه غيرطبيعي و رنگ بي چهره دوربين، برابر در: اول هدف
و  ها سايه همچنين و كند مي جلوه پوست رنگ از تر درخشان ها، چشم و ها دندان رنگ كند، مي انعكاس جاداي پوست  چربي

چهره  بر دوربين مقابل در متعدد عوامل اثر بر كه عيوبي كردن برطرف به نخست پرداز چهره. يابد مي شدت چهره هاي نامتعادلي
  .پردازد مي شده است جاداي 

هاي  ويژگي به توان  مي امروزه. گيرد مي صورت خاص مواردي اساس بر كه است ي بازيگر چهره به بخشيدن شخصيت: دوم هدف
چهره،  و سر(بازيگر  بدن از عضوي ساختن ،)چاقي و جواني پيري، يها حجم(سازي  حجم نظير مواردي به دوربين، پردازي چهره مهم

 استفاده با آن، روي بر ويژه يها جلوه نجاما جهت متحرك تخيلي يها آدمك ساخت تخيلي، غريبِ و عجيب يها چهره ، )پا و دست

 .نمود اشاره نيز اي رايانه از فناوري

 آن مشخصي در عيوب و بوده برخوردار كامل تعادل از كه يافت توان مي را اي چهره تر كم قطع طور به: عكاسي براي پردازي چهره

انجام  رتوش عمل او عكس روي بر عكاسي، از پس رود، مي عكاس نزد چهره عكس گرفتن براي فردي كه زماني. نشود مشاهده
 اعمال فرد خوِد ي چهره روي بر ويژه ابزار با و صحيح طور به رتوش عمل نخست عكاسي، براي پردازي چهره فرآيند در اما. گيرد مي

 .ناميد برداري عكس از قبل رتوش توان مي را پردازي چهره نوع ناي  .شود مي گرفته عكس شده، سپس
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گسترش  غيره و مد تبليغات، براي عكاسي به كه است جديد هاي شاخه با پيشرفته بسيار اي رشته عكاسي، پردازي چهره هنر امروزه
  .است يافته
 :پذيرد مي انجام مراحل ناي صورتك  طراح براي

 .كند مي مطالعه را مهفيلمنا يا و نمايشنامه دقت به آن، سبك و فيلمنامه يا نمايشنامه محتواي از كامل آگاهي منظور به - 1

 قدم اولين در كارگردان، هاي و خواسته تحليل از آگاهي از پس و كند مي شركت كارگرداني جلسات و نمايش هاي تمرين در - 2

  .نمايد مي بررسي را بازيگران سر و چهره هاي ويژگي براي طراحي،
 :است نوع سه بر صورتك

 سر و چهره كامل صورتك - 1

 چهره كامل صورتك - 2

  نيمه صورتك - 3
  :شود مي گرفته نظر در ذيل نكات صورتك، ساخت و طراحي براي
 .كند راحتي احساس صورتك با بازيگر) الف

 .باشد داشته كافي ديد) ب

 .بزند فرياد و كند وگو گفت راحت بتواند) ج

  .نشود چهره كردن عرق سبب صورتك داخل پوشش) د
  آن  مجري و پردازي چهره طراح وظايف
آشنا  سازي پيكره و طراحي نقاشي، هاي رشته با و گذرانده را پردازي چهره هاي دوره كه شود مي اطالق شخصي به پردازي رهچه طراح
 گيس، كاله پردازي، چهره ي تاريخ زمينه در. باشد داشته آگاهي شناسي زيبايي و شناسي جامعه شناسي، قيافه شناسي، روان از و بوده

 تجربه كسب و كرده فعاليت مدتي پرداز، چهره طراح دستيار و مجري عنوان به و داشته مطالعه ايشنم نوع و سبك سبيل و و ريش

 .باشد نموده

 :گيرد مي انجام ذيل مراحل فيلم، يا نمايش يك پردازي چهره طراحي براي

 .شود مي مطالعه دقت با فيلمنامه يا نمايشنامه آن، سبك فيلمنامه يا و نمايشنامه محتواي از آگاهي منظور به) الف

 چهره، شكل نظر از بازيگران هاي چهره چگونگي و فيلم يا نمايش اجراي ي نحوه به تر بيش آشنايي براي ها تمرين در حضور) ب

  .غيره و چهره خطوط ميميك، حاالت مو، و رنگ پوست
 ...)و  آفريقايي ايي،آسي اروپايي،(ها  شخصيت نژاد هاي ريشه در پژوهش فيلمنامه و نمايش سبك شناخت از پس) ج

 .غيره و قصر عبادتگاه، مزرعه، اتاق، يك فضاي مانند دهد، مي روي آن در فيلمنامه يا نمايش كه فضايي و مكان به توجه) د

 .دارد تفاوت سياستمدار يك با كشاورز يا كارگر ي يك چهره: مثال طور به يكديگر، با افراد متفاوت اجتماعي موقعيت به توجه) ه

 .نمايش هاي شخصيت سن به هتوج) و

  ) لوكيشن(فيلمبرداري  موقعيت و نمايش سالن كوچكي و بزرگي و نور لباس، دكور، رنگ از آگاهي) ز
  كارگردان هاي خواسته و تحليل به توجه) ح

براي  شب سه معموالً. دهد مي انجام گواش يها رنگ يا و آبرنگ يا رنگي مداد با كاغذ روي بر را اوليه طرح پردازي، چهره طراح
 را خود يها طرح طراح، مدت، ناي  طي در. شود مي گرفته نظر در صدا و نور پردازي، چهره و لباس دكور، با نمايش نهايي تمرين

 مجري و شود مي گرفته عكس كامل پردازي چهره با ي بازيگران چهره از شد، رفع رادهااي  كه زماني. كند مي اجرا ي بازيگر برچهره

 براي امروزه. دهد مي انجام ي بازيگران چهره بر را طرح تصاوير، مبناي بر فيلمبرداري مدت و اجرا يها طول شب در پرداز چهره

  .شود مي رايانه استفاده از پردازي چهره طراحي
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نمايش  اجراي رد. شود گرفته نظر در تماشاگر و بازيگر ي فاصله كه است ناي  نمايش براي پردازي چهره در مهم بسيار موارد از يكي
 ناي  به گيرد؛ مي انجام غليظ پردازي چهره دليل همين به است، زياد بازيگر با ي تماشاگر فاصله كه است بديهي بزرگ، سالن در

 به و است تر كم بازيگر با تماشاگر ي فاصله كوچك، سالن يك در. رود مي كار به معمول از تر روشن ،روشني و تر تيره كه سايه، شكل

 چون مسائلي بايد نيز فيلمبرداري در. شود مي اجرا تري كم تضاد با روشن و سايه گرفته، انجام تر رقيق پردازي بب، چهرهس همين

  .نمود توجه غيره و يا خارج و داخل فضاي
 

 :است نياز مورد ذيل ابزار و مواد پردازي، چهره اجراي براي

 :پردازي چهره مواد

  مايع نف و خشك فن استيك، پن چرب فن) الف

 )رنگ 12 چهره، روغن و رنگ(رنگ  جعبه) ب

 )رنگ 12 فن، روغن و رنگ(رنگ  جعبه )ج

 رنگ بي پودر) د

 )رنگ 12 (گريم مداد) ه

  سياه و دودي ي،ا ه قهو يها رنگ به چشم، خشك فن) و
 قرمز و صورتي نارنجي، هاي رنگ به چرب، و خشك ي گونه رنگ )ز

 قرمز متمايل به روشن اي قهوه صورتي، رنگ، كم نارنجي يها رنگ به لب، رنگ) ح

 سبيل و ريش كردن درست براي طبيعي موي )ط

 الكلي چسب يا پردازي چهره چسب )ي

 ي مو سفيدكننده مايع) ك

 چهره آرايش ي كننده ثابت اسپري) ل

  سبيل و ريش مو، ي كننده ثابت اسپري) م
 در يا كارخانه هر و است مايع صورت به رود؛ مي كار به مصنوعي هاي ماندا نهاييِ قطعات ساختن براي كه است اي ماده: فوم  )ن

 .دارد را خود مخصوص فرمول آن ي ارائه و توليد

 .شود مي استفاده ها زخم جاداي  و ابروان پوشاندن چانه، بيني، مانند هايي حجم ساختن براي :پالستو خمير) س

 .رود مي كار به التكس مايع از استفاده از بلق موها، قلم حفاظت و نگهداري براي :مايع صابون) ع

 .شود مي استفاده صورت روي چربي و رنگ فن، كردن پاك براي: كن پاك شير) ص

 اَستون) ض

 شامپو) ق

 صابون) ر

  .رويد مي دارند مرطوب هواي و آب كه مناطقي در كه است آ هوه درخت ي شيره طبيعي التكس: التكس) ش
 .شود مي استفاده التكس از صورتك و ي سر پوسته ساخت سازي، حجم يگر،باز ي چهره پيركردن براي

  :شود مي تقسيم مختلف انواع به غلظت نظر از التكس
 آن با ها زخم و انواع رود مي كار به اعضا و ديگر چهره پيركردن براي كه است و چسبنده رقيق مايع صورت به :مايع التكس -1

 .شود ساخته مي
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 استفاده قرار مورد چهره سازيِ تكه كار در و شود مي مخلوط ديگر شيميايي مواد با معموالً و است مايع صورت به :كفي التكس -2

 .است التكس مايع با سازي تكه از تر ظريف سازي، تكه نوع ناي  .گيرد مي

 ساخت قسمتي براي نيز رود و مي كار به تخيلي وغريبِ عجيب يها چهره عروسك، آدمك، صورتك، ساختن براي: غليظ التكس - 3

   .آن روي بر ويژه يها جلوه انجام جهت در بازيگر بدن از
 شفاف ي                                                                                                         پوسته صورت به و شده سفت به سرعت هوا جريان مقابل در مايع ناي  .است آب شدن، خشك از قبل تا التكس حالل

 .ديآ درمي ارتجاعي حالتي با پالستيكي

 .شود مي كردن استفاده پير براي سينما و تلويزيون پردازي چهره در :پي. اس. او مايع) ت

 .شود مي استفاده زخم و تاول سر، ي پوسته ساختن براي :گالتزان مايع) ث

 قطعات از نقاطي ترميم براي. شود مي تركيب هاي ديگر رنگ با و شده رقيق آب با كه است شيري سفيد رنگ به :ژلها اكرليك ) خ

  .شود مي استفاده سازي حجم در نازك قطعات يها لبه مرمت همچنين و فوم

  ي صورتك در نمايش تاريخچه
 پردازي چهره و ورتكص مبتكر و تراژدي نمايش گذار پايه را »تسپيس«. است داشته وااليي جايگاه باستان يونان تئاتر صورتك در

 .شناسند مي

 براي گياهي رنگ از و برد كار به تري بيش ظرافت كار ناي در  بعدها كه آراست مي سفيدآب با را اي ساده هاي صورتك او ابتدا در

 از بعد. كرد مي رسم هايي خط انگور رسوبات با آن روي بر كه ساخت را كتاني هاي صورتك سپس كرد، استفاده صورتك نقاشي بر

 فضاي در نمايش و بودند مرد همه بازيگران دوره، ناي در. ساخت مردان و زنان براي مختلفي يها صورتك» فرينوخوس« تسپيس

 يها نقش در و سفيد كتاني يها صورتك زنانه، يها نقش در. بود دور بسيار بازيگران از تماشاگران ي فاصله كه شد اجرا مي بزرگ
  .رفت مي ارك به تري صورتك تيره مردانه

 ن دوره،اي در  بازيگران. كرد آميزي رنگ را صورتك كه است هنرمندي اولين او .است الوان يها صورتك مبتكر نويس، درام» اشيل«

 .بودند مي برخوردار فراواني تبحر از بدن و چهره حركات در. گرفتند مي فرا مطلوب اي گونه به را آوازخواني و سخنگويي بايست مي

 منطبق صورتك تركيب با را كردند مي بازي نقش چهار يا سه در يك هر كه بازيگران گوناگون حركات و يكميم كلمات،

. شد مي داده نشان جوگندمي يا و خاكستري سفيد، موهاي با پيري درجات. داشت خاصي اهميت صورتك رنگ موهاي. ساختند مي
 و سعادتمند افراد تيره، موهاي با دردمند و بدبخت افراد. دبو ريش بدون جوان پسران صورتك و داشت پير ريش مردان صورتك
 با سالم و قوي هاي شخصيت و كوتاه موهاي با حسود و بخيل افراد رنگ، سرخ موي با مكار يها بور، شخصيت موهاي با شادمان

 بر سر موي از نيمتاجي و بود هآويخت پائين به يال مانند كه بودند بلند موي داراي پادشاهان. شدند شناخته مي مجعد و پر موهاي

  .داشتند اي قهوه يها تندرست، صورتك مردان. پيشانيشان روي
و  برافروخته تا داشتند، چهره به آوران پيام را تيره سرخ صورتك. بود بيماري و ضعف دليل پريده رنگ يا سفيد هاي صورتك
 صاف، پيشاني و انديشه و فكر تيرگي معني به كشيده و پهن پيشاني :شد مي ترسيم دقت با پيشاني شكل. ندينظر آ به زده هيجان

. داشت محكم و جدي شخصيتي بر داللت بلند پيشاني و چروك، و پرچين پيرمردان، پيشاني. رساند مي را سادگي و و سرور شادي
 كه ييها بيني. ودب يوناني اصيل بيني داراي تراژدي اصيل شخصيت. بود متفاوت مختلف، هاي شخصيت در صورتك بيني تركيب

  .داد مي نشان را گستاخي و شقاوت بود، زده بيرون طرف دو از كه اي بيني و گر حيله شخصيت ي داشت، نشانه تندي انحناي
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با  ركيك عناصر و هجو طنز، شكل به كه بود سياست مردان و قهرمانان خدايان، شاملِ باستان كمدي نمايش هاي شخصيت
 دهان پهن، بيني از تركيبي هاي صورتك. بودند مرد نيز تماشاگران و مرد بازيگران. شد مي رااج مسخره و مضحك يها صورتك

 به حشرات و پرندگان حيوانات، نقش با رنگارنگي هاي صورتك با همسرايان كمدي، نوع ناي در. بود شده اغراق سبيل بزرگ و

 بر كه »ون كمدي« هاي نمايش در. كشيدند مي تصوير به آواز و رقص با همراه جادويي اي صحنه و شده صحنه گروهي وارد صورت

 »ساتير«هاي  نمايش در .شد آميز استفاده مي گرايانه يا اغراق هاي زيادي به صورت واقع صورتك ،بود عادي يونان مردم زندگي ي پايه
 شبيه هاي گوش و اي لوله هاي ريش با همسرايان و بود ريش با همراه ها اساطير بود، صورتك و خدايان باب در هجو كمدي كه نوعي

 در كمدي دوره، ناي  كمدي ترين معروف. بود باستان يونان هاي صورتك از متأثر نمايش يها صورتك باستان، روم در. شاخ بودند

 غلو سيارب ها صورتك حاالت. بود رقص و آواز هجو، طنز، لودگي، با همراه نمايش. شد مي اجرا تاليااي  جنوب در كه است آتالنا شهر

  .بود مانند كاريكاتور شده
  
  
  
  
  
 
  

  
 هاي كمدي رومي به حالت غلو شده و كاريكاتوري صورتك ▲

  

بازيگران، همه مرد بودند و طالب و كشيشان به  .شد هاي مذهبي متداول بود و نمايش در كليسا اجرا مي نمايش وسطي، قرون در
 دهان با صورتكي گاه و گوش سه ريش دراز، يها گوش غيرطبيعي، خطوط با مخوف صورتكي با شيطان .پرداختند آفريني مي نقش

 با همراه صورتكي با دوزخ مالكين. داشت شكم روي مضحك عالمتي و شد مي ظاهر شرور و گرد چشماني پهن، آور، بيني خنده گشاد

 به آرد و شد مي استفاده پردازي چهره از فرشتگان ظاهر در. شدند مي ظاهر حيوان نيمه و انسان نيمه تخيليِ سراسري به شكل لباس

 ميمون، جمله از حيوانات شكل با ييها صورتك كه فرانسه كشور در غيرمذهبي مضحك يها كمدي در .ماليدند مي ها آن ي  چهره

  .رفت مي كار به مسخره خطوط و حالت با هايي صورتك نيز و رنگي ي زننده هاي بسيار لباس با غيره و االغ خرس،
 عاميانه، آزاد يها وگو گفت براي كه شده اغراق هاي شخصيت و هاي طبيعي شخصيت: شدند به دو دسته تقسيم مي ها شخصيت

 رنگ به اوايل در ها صورتك. پوشانيد مي را بازيگران هاي گونه پيشاني و تنها و بود نيمه صورتك، شكل. زدند مي چهره بر صورتك

 و فراخ دهاني با صورتك مانند بود، دارا را خود خطوط خاص و حالت هريك، و آمد در تيره رنگ به مرور به ولي بود طبيعي
 با پير، ارباب ،»پانتالونه« شخصيت. بود زرنگ و و زبر جذاب شخصيتي او. بود» آرلكن« شخصيت نشانگر كه گربه شكل به چشماني

 داراي صورتكي با» دوتوره«يا » دكتر«شخصيت  .شد مي شناخته گوش سه ريش و قوزدار بيني با همراه افتاده، فرو يها چشم و ابروان

 يها خال و گرد چشماني با بزرگ و عقابي بيني با صورتكي با موذي پير خادم» نل شي پلي«شخصيت . بزرگ بيني با بلند پيشاني
 بيني با صورتكي و شد مي شناخته تهديدآميز بزرگ بيني با صورتكي با» كاپيتانو«يا » كاپيتان« شخصيت. بزرگ و كوچك متعدد

  . بود »گال بري« بدجنس، خادم شخصيت نشانگر چشماني ريز، و پهن
  . شد كشيده دروني فضاي به بيروني فضاي از تدريج به نمايش اجراي ميالدي هفدهم قرن از
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 آرته هاي كمديا دل نمونه ماسك ▲
 

 جهان امروز هاي نمايش در صورتك

 و شده شكسته گذشته تئاتر قراردادهاي و قواعد. آمد وجود به نمايش هنر در تحولي جهاني، دوم و لاو جنگ از بعد و بيستم قرن در
 مطرح توجه كارگردانان مورد صورتك دوره، ناي در. آمد وجود به فني عوامل و بازيگري نمايشنامه، كارگرداني، از ي جديدي شيوه

 .گرفت قرار

 براي »قفقازي گچي ي دايره«نمايش  اجراي در آلماني،» برشت برتولت« جمله از

 پنجاه و صد ي صورتك، وسيله به بازيگر، پنجاه. نمود استفاده صورتك از بازيگران

 استفاده كه ناي بر  نمايش، عالوه دراين. كردند اجرا صحنه روي بر را نمايشي شخصيت

  .بود آن به منوط نيز اجراي نمايش سريع ريتم بود، اجرا ي شيوه از بخشي صورتك، از
  

  دايره گچي قفقازي، نويسنده و كارگردان، برشت ▲                                                                                                                                                  
 
 وجود هب هنرمندان از جمعي توسط »پيكولو« تئاتر تاليا،اي كشور  در

  .بود »لر استره«نام به ها كارگرداني آن ترينِ كه معروف آمد
  
  
  
 
 
 
  
  

   لر گروه تئاتر پيكولو، استره هاي استفاده شده توسط ماسك ▲                                                                     
  

  

 هاي از صورتك كار ناي  براي و ردآو صحنه بر را دآلرته كمديا از برگرفته يها نمايش اغلب او

 نام به كمديادآلرته برگرفته از »گلدوني كارلو«از  اي نمايشنامه اجراي با. كرد استفاده چرمي

 به ،»آرلوكينو«نقش در »مارچلو مورتي« معروف بازيگر حضور با »ارباب دو خدمتكار آرلوكينو،«

 .درآورد رابه اج را نمايش ناي و  كرد سفر اروپايي كشورهاي اغلب
 

  ◄ »پيكولو«و گروه تئاتر » لر استره«به كارگرداني » كارلو گلدوني«ي  و خدمتكار دو ارباب، نوشتهلكينآر                          
  

  .كرد استفاده چرمي نيمه يها صورتك از »ارستيا«نمايش  ي فرانسوي، دراجراي»بارو لويي ژان«
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هنر عمومی درک

نمایشی خالقیت

موسیقی خالقیت

کتابهایتخصصیکنکورهنر

در این درس گستردگی کتاب های درسی و غیر درسی و .  تدوین شده استتاریخ هنر جهان و تاریخ هنر ایران کلی دو بخشکتاب در 

کتاب پیش رو به داوطلبان کمک می کند که مهمترین مطالب را در یک کتاب مطالعه . تعدد زیاد آن باعث سردرگمی داوطلبان شده است

در پایان هر فصل تعدادی تست آورده شده تا داوطلب مبحث مورد نظر را بیشتر و بهتر . کنند و از سرگشتگی بین منابع به دور باشد

.یادبگیرد

نکته بارز این کتاب مجزا بودن بخش ها .  با توجه به مطالب موجود در کتاب قابل استفاده برای تمام عالقه مندان است و نه فقط کنکور هنر

توضیحاتی که در کتاب آمده بسیار کامل . بخصوص درک تصویر است و در انتهای هر فصل تست مربوط به همان مباحث آورده شده است

این کتاب می تواند یک کتاب خالصه از تاریخ . می باشدنمایش و سینما، تلویزیون و درک تصویر و پوشش دهنده ی سرفصل های مربوط به 

و مقدمات سینما و تئاتر در بین کتاب های مرجع کتابخانه شما باشد و در دوران دانشجویی و حتی برای کارشناسی ارشد هم می توانید از 

.آن استفاده کنید

شامل تمام مباحث اولیه و مهم در زمینه موسیقی است، همین طور برای مطالعه ارشد و کسانی که عالقه به مباحث تئوری موسیقی دارند 

تصویر مربوط  84در کتاب . در انتهای هر درس یا مبحث تعدادی تست برای تسلط داوطلب بر مطلب آورده شده است .مورد استفاده است

. تصویر مربوط به موسیقیدانان ایران به همراه معرفی کامل آن ها آورده شده است 127به سازهای ایرانی و جهانی، 

 عنوان کتاب مرجع موسیقی 43 عنوان کتاب درسی مربوط به رشته موسیقی و 5بارزترین نکته مورد توجه در این کتاب پوشش مطالب 

.سازبندی و موسیقی فیلم: دو مبحث در این کتاب جدید آورده شده است. است که اسامی این کتاب ها در انتهای کتاب آورده شده است

 هنرستان و غیر درسی در زمینه ی مواد و مباحث مرتبط با کنکور هنر در درس خواص مواد تالیف  عنوان کتاب درسی50این کتاب از 

مبحث درس صنایع دستی در .  فصل دارد، در انتهای هر فصل تعدادی تست برای تسلط بیشتر داوطلبان آورده شده است31. شده است

این کتاب قابلیت این را دارد که .این کتاب به طور کامل آورده شده که شما می توانید از آن برای درس درک عمومی هنر نیز استفاده کنید

.دانشجویان برای کارشناسی ارشد هم از آن بهره ببرند

فاهیم کلی در باب گرافیک، زیبایی ، ممبانی هنرهای تجسمی:  اصلی و کلی در درس خالقیت تصویری است مبحث3این کتاب شامل 

شناسی و درک تصویر

مطالب این کتاب از تمام کتاب های . این کتاب به داوطلب کمک می کند تا درس خالقیت تصویری را راحت تر و کاربردی تر یاد بگیرد

برای تسلط دانش . درسی هنرستان در رشته های نقاشی، گرافیک و سال چهارم هنر به اضافه ی کتاب های غیر درسی تالیف شده است

نقطه قوت کتاب فصل درک تصویر است که به داوطلب این امکان . آموز بر روی مبحث در انتهای هر فصل تعدادی تست طراحی شده است

.را می دهد تا بتواند هر تصویر را در کنکور چگونه تحلیل کند

در ابتدای هر دوره تعداد سوال در هر .   سال اخیر10کنکورهای سراسری مجموعه سوال های کنکور هنر  کتابی است مربوط به تست های 

و در انتهای هر دوره پاسخ تشریحی آن کنکور آورده . درس و مدت زمان پاسخ گویی همانند دفترچه کنکور سراسری آورده شده است

در کنار پاسخ هر سوال . نکته قابل توجه در کتاب زرد هنر اضافه شدن سوال های خارج از کشور به همراه پاسخ تشریحی است. شده است

.آدرس و مبحث سوال مشخص شده است و پاسخ های تشریحی به داوطلب کمک می کند تا از آن به عنوان درس نامه استفاده نماید

این کتاب به شما کمک می کند تا بتوانید تسلط خوبی بر روی سوال های کنکور و مباحث مربوط به کنکور هنر داشته باشید و همچنین 

.باعث می شود زمان پاسخ گویی به سوال های کنکور را تمرین کنید



هنر عمومی درک

تصویری خالقیت

کتابهایتخصصیکنکورهنر

 برای مطالعه ی این درس داشته دیدی شفافکتاب بر اساس مباحث مربوط به درس ترسیم فنی است که به داوطلب کمک می کند  

کتاب شامل تست های طبقه بندی شده از کنکور های سراسری . کار را برای داوطلب راحت می کند انسجام مطالب در این کتاب. باشد

  است و در انتهای کتاب بخش چهارممقدمات رسم فنی، شناخت احجام، پرسپکتیو اصلی  بخش3و آزاد و سوال های تکمیلی مولف در 

. برای تمرین و تکرار بیشتر داوطلب آورده شده است آزمون جامع5

.  است که سازمان سنجش برای این درس در کنکور هنر معرفی نموده استکتاب های درسی فصل دارد و نام هر فصل بر اساس 11کتاب 

با . تست های این کتاب به صورت درس به درس از سوال های کنکورهای سراسری و سوال های تکمیلی مولفین تدوین شده است

.خواندن تست های این کتاب می توانید کتاب های مربوط به این درس را خط به خط با تست یادبگیرید

و . فصل های این کتاب بر اساس کتاب های معرفی شده از سوی سازمان سنجش برای درس خالقیت تصویری طبقه بندی شده است

ی مورد  خط به خط کتاب هااین نکته باعث می شود داوطلب بتواند با تمام سوال های. برای هر فصل از هر درس تست  آورده شده است

نکته قابل توجه این کتاب قابل استفاده . در انتهای هر فصل پاسخ تشریحی هر سوال به طور کامل آورده شده است. نظر آشنا شود

.بودن آن برای درس درک عمومی هنر است

با توجه به مباحث ریز موضوعات آن در هر فصل . مایش، سینما، تلویزیون و درک تصویرن.  تقسیم شده است مبحث اصلی4کتاب به 

 سال اخیر کانون، کنکور های سراسری و بر حسب 4سوال های این کتاب شامل سوال های . به طور مجزا و مشخص آورده شده است

نیاز سوال های تالیفی است که در هر قسمت به طور مشخص برای داوطلب آورده شده تا بتواند مباحث را به همراه تست های آن 

این امر به داوطلب کمک . نکته قابل توجه این کتاب پاسخ تشریحی است که در انتهای کتاب نوشته شئه است. مبحث تمرین کند

.می کند تا از آن به عنوان درس نامه استفاده کند

. عنوان کتاب مرجع مربوط به سینما و تئاتر است7 عنوان کتاب درسی هنرستان در رشته نمایش و 5پوشش مطالب کتاب بر اساس 

.کتاب آبی نمایش برای دانشجویان و کنکور ارشد نیز قابل استفاده است

در این کتاب سوال های آزمون های کانون و . صوت، تئوری موسیقی، تاریخ موسیقی و سازشناسی: است بخش اصلی 4کتاب شامل 

پاسخ تشریحی این کتاب به داوطلب کمک می . تست های کنکور های سراسری و آزاد برای هر بخش به صورت مجزا آورده شده است

.کند تا بتواند درس موسیقی را ساده تر و راحت تر فراگیرد

. به دلیل نبودن منابع مشخص برای این درس، در این کتاب سعی کرده ایم گستردگی منابع را با مشخص کردن مباحث جبران کنیم

این مجموعه به داوطلب کمک می کند که با تمرین . متوجه می شود که چه مباحثی را باید مطالعه کنددر یک نگاه دانش آموز 

سوال های کنکورهای سراسری و آزاد و همچنین سوال های تکمیلی مؤلفین بخش قابل توجهی از مباحث مفهومی و پراکنده ی این 

.درس را ساده تر بیاموزید




