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دفتــــر تـوســــعه تئاتــر
كــــودك و نــوجــــوان
دفتر توسعه تئاتر كودك و نوجوان كه ابتدا به اسم كانون شناخته
ميشد ،بازوي مشورتي براي فعاليتهاي اداره كل هنرهاي نمايشي
محس�وب ميش�ود و از زير مجموعههاي انجمن هنرهاي نمايش�ي
ايران است.
دفتر توس�عه تئاتر ك�ودك و نوجوان اداره كل هنرهاي نمايش�ي
كه از آذرماه س�ال  1384به پيش�نهاد حس�ين پارسايي و مديريت
س�يدصادق موس�وي آغاز به كار كرد ،با تبيين ض�رورت پرداختن
ب�ه تئاتر كودك و نوجوان و بررس�ي و كنكاش در وضعيت موجود و
چالشهاي پيش رو ،اعتالي تئاتر كودك و نوجوان را سرلوحه اهداف
خ�ود قرار داده اس�ت .اعضاي اوليه دفتر تئاتر ك�ودك و نوجوان را
سيدصادق موس�وي (مدير) ،علياكبر قاضي نظام (نماينده سازمان
فرهنگي – هنري شهرداري تهران) ،مرتضي حيدري (نماينده مركز
تولي�د تئاتر كانون پرورش فكري ك�ودكان و نوجوانان) ،رضا بابك،
عباس جهانگيريان و سيدعلي كاشفي خوانساري تشكيل ميدادند.
بعد از آن اعضاي پيشنهادي بر اساس مالحظات گوناگون به پنج نفر
رسيدند.
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اهداف:
 - 1مخاطبشناسي و مخاطبسازي در زمينه تئاتر كودك و نوجوان
 - 2فعالسازي سازمانهاي غيردولتي در عرصه تئاتر كودك
 - 3ش��ناخت ارگانه��اي فعال در عرصه تئاتر ك��ودك و تجزيه و تحليل
فعاليت آنها
 - 4انجام فعاليتهاي پژوهشي
 - 5توليد و انتشار آثار نظري – پژوهشي و نمايشنامه در حوزه تئاتر كودك
و نوجوان
 - 6جلب افكار عمومي ،همچنين هنرمندان به مقوله تئاتر كودك
 - 7توليد تئاترهاي پرمحتوا در اين گونه نمايشي
 - 8حماي��ت از اس��تعدادهاي ج��وان و ايجاد زمينه و ش��رايط الزم جهت
فعاليت آنها
 - 9ايجاد شرايط الزم براي رشد تئاتر كودك و نوجوان
 - 10تعامل و ارتباطات گسترده با مراكز آموزش عالي
 - 11شناسايي مخاطب حرفهاي براي سفارش توليد نمايشنامه
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شرح وظايف:
 - 1اجراي نمايش در تاالر هنر تهران
 - 2برگزاري جشنواره تئاتر كودك و نوجوان
 - 3چاپ كتابهاي پژوهشي و مجموعههاي نمايشي
 - 4بررسي پاياننامههاي دانشجويي و معرفي آنها به انتشارات نمايش
 - 5ايج��اد كارگاههاي س��اخت عروس��ك و لب��اس براي تئات��ر در مراكز
استانها
 - 6ن��گارش و چاپ كتابهاي آموزش��ي نمايشنامهنويس��ي و كتابهايي
كه با هدف آموزش كاربردي ،به ش��يوهاي كارگاهي و با محوريت س��ه عنصر
نمايشنامه ،نمايشنامهنويسي و مخاطب تاليف شده باشد.
 - 7ايجاد شرايط الزم جهت حضور افراد متخصص و مجرب
 - 8حماي��ت از نويس��ندگان بااس��تعدادي كه توانايي خ��ود را به نمايش
گذاشتهاند.
اعضا:
 سيدصادق موسوي (مدير) رضا بابك عباس جهانگيريان سيدعلي كاشفي خوانساري -سيدحس��ين فداييحس��ين (مس��ئول كميته پژوهش و انتشارات دفتر
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توسعه تئاتر كودك و نوجوان)
مشكالت:
 نداشتن اساسنامه و آييننامه اجرايي– ج��اي خالي متولياي كه بتواند به مديريت يكپارچه نيروهاي پراكنده و
نهادهايي بپردازد ك��ه به طور موازي در حوزه تئاتر كودك و نوجوان فعاليت
دارند.
 -نبود ارتباط مستقيم بين دفتر توسعه تئاتر كودك و مراكز مرتبط با تئاتر

كودك؛ از جمله كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،به دليل س��اختار
خشك دولتي
 معطوف شدن محل بروز سياستهاي دفتر توسعه تئاتر كودك به جريانبرگزاري جشنواره
 عدم بهرهمندي و دعوت از نمايشنامهنويسان و كارگردانان حرفهاي براياجراي تئاتر كودك
 فعاليت گروههاي غيرحرفهاي در فرهنگس��راها ،با رويكرد به موضوعاتسطحي تئاتر كودك و نوجوان
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 كمبود آثار فاخري كه بتواند در زمينه تئاتر كودك الگوي شاخصي براياين گونه نمايشي در شهرستانها باشد.
 ضعف نمايش��نامهها ،روي آوردن بيش��تر نمايشنامهنويس��ان كودك ونوجوان به داس��تانهاي افسانهاي و اسطورهاي و جاي خالي متون قابل تأمل
در حوزه كودك و نوجوان
 توجه بيش از حد نمايشنامهنويس��ان به گروه سني كودك و خردسال وجاي خالي تئاتر مختص گروه سني نوجوان در جشنوارهها
(اين كاس��تي اغلب ناش��ي از عدم آگاهي نمايشنامهنويسان نسبت به مرز
ميان كودكي و نوجواني است).

 عدم توجه آموزش و پرورش نسبت به دغدغه آموزش تئاتر در مدارس نبود مراكز آموزشي تئاتر كودك عدم تدريس واحد تئاتر عروسكي و كودك در دانشگاهها كمب��ود نيروه��اي خالق و متخصص در بخش پژوه��ش تئاتر كودك ونوجوان
 ناپايدار بودن گروههاي نمايشي و از دست رفتن فرصت انتقال تجربهها(اين امر به داليلي چون مشكالت مالي ،ازدواج ،نداشتن امنيت شغلي و ...
اتفاق ميافتد).
 ع��دم دسترس��ي مناس��ب و به ان��دازه گروههاي تئاتري به س��النهاينمايشي
 ع��دم تب��ادل فرهنگي مناس��ب و كاف��ي گروههاي نمايش��ي داخلي بانمايشگران كودك و نوجوان ساير كشورها
 بيمهري مس��ئوالن استاني نسبت به تئاتر كودك و نوجوان و به وجودنيام��دن دغدغه فعالي��ت مداوم در عرص��ه تئاتر كودك در بي��ن هنرمندان
شهرستاني
(برخي از هنرمندان شهرس��تاني در طول سال به ديگر زمينههاي تئاتري
ميپردازند و در زمان اعالم فراخوان جش��نواره ك��ودك و نوجوان به فعاليت
در عرص��ه تئاتر ك��ودك روي ميآورند كه اين به ضرر تئاتر كودك و نوجوان
شهرستانهاست).
 نامش��خص بودن چش��مانداز بلندمدت تئاتر ك��ودك در تهران به دليلناچيز بودن بودجههاي تئاتري
 مشكالت و كاستيهاي جريان برگزاري جشنواره بينالمللي تئاتر كودك چشـــمانـدازو نوج��وان در اصفهان به دليل تخصي��ص اعتبار امكاناتي در حد و اندازه يك تئاتـــرايــران
جشنواره ملي
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 القاي تفكري غالب در حوزه تئاتر كودك و نوجوان مبني بر اينكه تئاتركودك بايد هزينه كمتري نسبت به تئاتر بزرگسال داشته باشد.
 نداشتن مخاطب حرفهاي براي تئاتر كودك و نوجوان ناپاي��دار ب��ودن رابطه عرضه و تقاضا در عرصه تئات��ر كودك و نوجوان،به دليل اينكه در بيش��تر شهرهاي كشور ،س��الن مناسبي براي تئاتر كودك
وج��ود ندارد يا اصوالً اس��تقبال از تئاتر كودك و نوج��وان در بين خانوادهها
فرهنگسازي نشده است.
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راهكارها:
 تدوين اساسنامه و آييننامه اجرايي همكاري صدا و سيما ،شهرداري ،وزارت آموزش و پرورش ،حوزه هنري و  ...بااداره كل هنرهاي نمايشي ،به عنوان متولي تئاتر حرفهاي كودك و نوجوان
 تقويت دفتر توس��عه تئاتر كودك و عملكرد آن به عنوان بازوي اجرايينهادهاي مختلف
 ايجاد امكان اجراي مستمر براي هنرمندان حرفهاي تئاتر كودك پيوند مداوم نس��ل پيشكسوت و نسل جوان براي رفع از هم گسيختگيدر گفتمان تئاتر جهت تحقق بخشيدن به آمال تئاتر كودك و نوجوان
 تأس��يس مركز توليد تئاتر در مراكز اس��تانها براي توليد تئاتر كودك ونوجوان و حمايت از تئاتر حرفهاي
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 باال بردن تعرفهها و بهرهمندي از اس��تادان برجس��ته به جاي گروههايآماتور و تعريف استانداردهاي تئاتر كودك بر اساس نظر آنها
 استفاده از افس��انهها و اسطورهها ،متناسب با نيازهاي فكري كودكان ونوجوانان امروز با بهرهمندي از امكانات كامپيوتري ،اينترنت و ...
 مطالعه و افزايش دانش نمايشنامهنويسان نسبت به نياز نوجوانان و توليدآثاري كه به لحاظ مفهوم و س��اختار ،ش��عاري نبوده و جنبه آموزشي آن نيز
پررنگ نباشد.
 در نظر داشتن مالحظات اقتصادي و رويكرد حرفهاي نسبت به نيازهاينويسندگان تئاتر كودك و نوجوان
 همياري آموزش و پرورش و رسانههاي جمعي در ترويج فرهنگ تماشايتئاتر در بين كودكان و نوجوانان
 حماي��ت از تئاتر حرفهاي و تغذيه كودكان و نوجوانان از طريق مضامينخاص اين گروه سني
 همكاري آموزش و پرورش در جهت استفاده از تئاتر براي رشد و اعتاليفضاي درسي دانشآموزان
 عملي شدن زنگ تئاتر در مدارس مذاك��ره ب��ا مدي��ر گروه كودك ش��بكههاي س��يما براي الگوس��ازي وفرهنگسازي تئاتر كودك
 برپايي كارگاههاي تخصصي در مراكز دانش��گاهي با حضور پيشكسوتانحرفهاي تئاتر كودك و نوجوان
 توجه به نيروهاي خالق و زبردس��ت با پش��توانه تحقيقاتي دانشگاهي وتالش براي ايجاد رشته تئاتر كودك و نوجوان در دانشگاههاي كشور
 تش��كيل گروههاي منس��جم تئاتر كودك و نوجوان و تخصيص امكاناتمناسب براي تداوم اجراي اين گروههاي نمايشي
 هم��كاري اداره كل هنره��اي نمايش��ي با نهادها و س��ازمانهايي چونشهرداري ،آموزش و پرورش و  ...براي در اختيار گرفتن امتياز اجرا در مدارس
و سالنهاي سطح شهر
 ارتباط و تعامل با نمايش��گران كودك و نوجوان س��اير كشورها به قصدرف��ع نواقص و بهرهمندي از روشهاي س��اده و در عين حال پيچيده اجراي
تئاتر كودك و نوجوان
 ارتباط مستمر با جشنوارههاي معتبر و كانونهاي جهاني تئاتر كودك ونوجوان براي تقويت رقابت در فضاهاي بينالمللي
 حمايت و تخصيص عادالنه امكانات ،تشويق گروههاي حرفهاي و مستعدب��ه توليد و اجراي نمايشه��اي حرفهاي ،همچنين تقوي��ت تئاتر كودك در
شهرستانها براي برگزاري جشنوارهاي پربار در حوزه كودك و نوجوان
 -برنامهريزي مس��تمر و دائمي براي برگزاري جشنواره تئاتر كودك براي
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دست يافتن به اجراهاي باكيفيت و شاخص
 تدوين برنامهاي مدون به منظور احيا و تقويت تئاتر كودك و نوجوان درتمام ايام سال ،جهت جلوگيري از ركود آن و استقبالي در خور شأن و منزلت
از تئاتر كودك و نوجوان
 تخصي��ص اعتبار كافي براي برنامهريزيه��اي بلندمدت در حوزه تئاتركودك و نوجوان
 گزارشگي��ري از جري��ان برگزاري هر دوره از جش��نواره تئاتر كودك ونوجوان براي سامان دادن به روند برگزاري و جلوگيري از تكرار خطاها

 دعوت از نيروهاي قديمي در بخش ستادي جشنواره ،جهت ايجاد ثباتدر چينش نيروهاي اجرايي و استفاده از سياستها و برنامههاي اجرا شده
پيشنهادها:
 نمايش كودك و نوجوان اگر از چند امتياز بهرهمند باش��د بيش از پيشموف��ق خواهد بود ،از جمله :معافيت از ماليات ،تبليغات گس��ترده و در خور
توجه از س��وي شهرداري ،روشن س��اختن جايگاه نمايش كودك و نوجوان،
تبليغ آن از طريق صدا و سيما و ...
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 هم��كاري معاون��ت عمران مدارس و ش��هرداري براي طراحي س��النآمفيتئاتر در م��دارس ،همچنين لحاظ كردن س��الن آمفيتئاتر در طراحي
شهركهاي مسكوني جديد
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