
 

 

 

 

 

 

 

 

  

های عروسکی در جوامع های نخی یا ماریونت از گذشته در به وجود آوردن نمایشساخت عروسک
 باستان یاد کرد. ولی عروسکی توان از نوعی عروسک نخی در مصرآسیایی مرسوم بوده است و حتی می

 است« پتما»حرف بزند عروسک  دتوانمی ، واستکه دارای خصوصیات حرکتی همانند دستکشی 
 که توسط جیم هنسن به عرصه تلویزیون معرفی شد.

 
 

 2فصل 

 و ماپت هاي نخیوسكعر ختسا
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 نخيهاي ساخت عروسك

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 هایی الزم است؟های نخی چه کاربردی در گسترة هنرهای نمایشی دارند و برای ساخت آنها چه مهارتعروسک 

های ملی های آئینی و قصهنخی متناسب با نمایشهای هنرجویان در این واحد یادگیری به ساخت انواع عروسک

 گیرند.های نخی را فرا میپردازند و کاربرد مواد گوناگون در ساخت عروسکمی

 

 استاندارد عملکرد 

 عروسک نخی با توانایی حرکتی منطبق با شخصیت نمایش در متن مصوب ساخت. 
  

 1 ي یادگیرواحد
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 عروسك نخی

 
اذهان عامه مکن است در آید، موقتی از عروسک نخی سخن به میان می

که عروسک  گونه تصور شودعروسکی ندارد این هکه شناختی از این شیو
شود که از نخ ساخته شده باشد. در حالی که فرد نخی به عروسکی گفته می

نوعی عروسک نمایشی است که  عروسك نخيداند که آشنا با این شیوه می
وبی و فلزی از باال بازی ای چههای نظیر آن و حتی میلهها و یا رشتهبا نخ

عروسکی در میان نمایشگران جهان به نام  ةشود. این شیوداده می
 مشهور است. «ماریونت»
 
 
 

  

 2تصویر 

 عروسك نخي

 0تصویر 

 هاي حرکتيبا استفاده از میله عروسك نخي

 

 هاي نخيانواع عروسك

حرکتی به دو دسته تقسیم  ةا توجه به جنس وسیلهای نخی بمتوجه شدیم، عروسک فوقتعریف  از طور کههمان
 شوند:می
 ؛های نایلونیمانند نخ، رشته ،های نخی با وسیله حرکتی نرمعروسک -1
 .های چوبی، پالستیکی و فلزیمانند میله ،های نخی با وسیله حرکتی غیر نرمعروسک -2

نخ  هنُنخ کنترل و در شرایط استاندارد ترین شکل خود یک ترین و در عین حال ابتداییعروسک نخی در ساده
 کنترل دارد.

 3تصویر 

 عروسك نخي
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فعالیت 
 کارگاهی

 ای تهیه کنید: یک دستمال پارچه 
 آورید.یک رشته نخ آن را به حرکت در ةیک گوشه آن را گره بزنید و به وسیل -
 ود؟شآورید؛ چه تغییری در نحوة حرکت ایجاد میاکنون عروسک را به وسیله دو رشته نخ به حرکت در -
های قبل چگونه های نخ سه، چهار و یا بیشتر باشد نحوة حرکت عروسک نسبت به حرکتاگر تعداد رشته -

 ؟خواهد بود
 

 

 

 
 4تصویر 

 عروسك مبارک

 

 آیا این عروسک را می شناسید؟
 اید؟بازی دیدهآیا تا به حال یک نمایش خیمه شب

های آن نخی است که عروسک بازيخیمه شبنمایش ران عروسکی در اینمایش ترین و مشهورترین نوع رایج
 است.شدههای مختلف اجرا است و از گذشته تاکنون در سراسر ایران به نام

وگاهی « مبارك»هایی چون یک شخصیت عروسکی بسیار مشهور ایرانی است که همواره با نام «مبارك»
بازی است که شب خیمهنمایش های صیتیکی از شخ این عروسک داشته است.میان مردم شهرت  «قوتیا»

 آید.تنها با دو نخ به حرکت در می
های آن گاهی بیش از است که مجموعه شخصیت «شاه سلیم»نمایش  ،بازیشب ترین نمایش خیمهمعروف

 تواند تا سه ساعت نیز ادامه پیدا کند.شود و یک اجرای کامل آن میهشتاد نقش را شامل می
عنوان راوی و مفسر در پیشبرد نشیند و بهزند، سمت راست صحنه میالً ضرب میعمومکه  «بابا»یا  «مرشد»

ریند. آفمرشد و مبارك بیشترین گیرایی و خنده را می ها و رابطهه سزایی دارد. شوخیداستان یا نمایش نقش ب
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در خلق موسیقی تار یا کمانچه نیز در سمت چپ صحنه به همراه ضرب مرشد  ازندهیک نو شایان ذکر است
 نمایش همکاری دارند.

 

 
 5تصویر 

 

شود که به علت یکپارچه بودن بدن های نخی استفاده میعروسک ةبازی از انواع بسیار سادخیمه شبدر نمایش 
و در موارد استثنایی چهار دسته نخ های نخی ایرانی عموماً یک تا سه ها حرکت جهشی دارند. عروسکعروسک

 دارند.
 

فعالیت 
 ارگاهیک

 یک عروسک نخی یکپارچه بسازید و با دو نخ آن را به حرکت درآورید. - 
 ای آماده استفاده کنید.های پارچهتوانید از عروسکبرای شروع می -
 ه نمایش )خیمه( بسازید.نحعروسکتان از یک جعبه مقوایی یک صبرای  -

 
 

 
 د.ینیاز دار متناید، به ای برای نمایش ساختهاکنون که یک عروسک نخی و خیمه

 متن نمایشي

شود که برای به نمایش درآمدن نوشته گفته میای شود، به قصهنامیده می هنمایشنامکه اصطالحاً  متن نمایش
مفاهیمی  تکبیشتر تصویری است. یعنی تک ،شودآمدن نوشته میه نمایش درهنگامی که قصه برای ب شده است.

 نوشتهممکن است ما در یک عنوان نمونه است. بهازای تصویری آن آورده شدهه، مابکه در ذهن نویسنده بوده
ه دنبال و یا ما باید ب ؟است تهخس نیماتوانیم فقط بنویسیم می آیا در نمایشنامه«. است تهخس نیما» :بگوییم

 است. تهخس نیمادن آن تصاویر بفهمد تصویری بگردیم که بیننده با دی
  است؟ هتخس نیمادهید نشان می ،چگونه با تصویر هوم موقعیت تصویری بنویسید:این مفاکنون شما برای 
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فعالیت 
 کارگاهی

کار تراژیک برای هنرجویان نمایش دهید و از آنها بخواهید  دیگریتصاویری از دو نمایشنامه یک عروسکی و  - 
 کنند. فهرستهای کار عروسکی را به نسبت کار تراژیک توضیح داده و ویژگی

در مورد موقعیت نمایشی صحبت کنید و یک نمونه را خودتان بازی کنید. سپس همین موقعیت را با عروسک  -
 اجرا کنید.

 

 

 
ود. ششدت از این اتفاق عصبانی می زند و او بهخوابیده است، ساعت زنگ می یچنین تصور کنید که شخص

یشی این لحظه بیشتر از حالت اول است اما قابلیت آن کند. توان نمابنابراین آن را از پنجره به بیرون پرت می
 در حد یک اتفاق جالب و زودگذر نمایشی است.

خواهد دوباره بخوابد. ناگهان صدای زنگ کند و میآلود ساعت را پرت میاکنون تصور کنید که شخص خواب
 زند. او به ناچار از اتاقمی زند اما ساعت همچنان زنگب میشود. او خود را به خواساعت از بیرون شنیده می

 تعقیب ،شود. از این لحظهزنان در قاب پنجره دیده میت را برگرداند ناگهان ساعت قهقههشود که ساعخارج می 
تواند تا مدتی طوالنی ادامه یابد و مثالً با است و میوجود آمدهبرخورد به میان آن دو .و گریز آغاز می شود

 .تمام شودها پایان دیگر حاف و خارج شدن شخص و دهخواباندن ساعت در زیر ل
 است. کششیکی از عوامل اساسی که اهمیت زیادی در نمایش دارد 

ر خبباشند و شخصیت مورد نظر از آن بیای با خبر آید که تماشاگران از مسئلهوجود میهنگامی به ،کشش
ه بتبدیل ها ای تمامی دره محض ورود هر غریبهاست بدر جایی از قصر اسرارآمیزش نشستهباشد. مثالً جادوگر 

جادوگر خوشحال  افتد؛؛ به دام میشوددیوار خواهد شد قهرمان داستان در یک لحظه به اشتباه وارد این مکان می
 گذارد.و خندان که باالخره دشمن را به چنگ آورده سربه سر قهرمان می

تواند باعث هیجان تماشاگران گردد. قهرمان وسکی است میهای نمایشنامه عرتحول ناگهانی که یکی از ابزار
ها دوباره به حالت اول آورد و با بیان این رمز درداستان که در قصر محبوس شده ناگهان رمزی را به یاد می

 تواند از دام جادوگر بگریزد.و او می شتهبرگ
 ،های عروسکینمایشدر را زی ؛دکرعایت گوها رودر گفت را نهایت اختصارباید در نگارش نمایشنامه عروسکی 

 تر است.های طوالنی مهماز دیالوگ ،حرکت
 

فعالیت 
 کارگاهی

  :یک نمایشنامه عروسکی با دو شخصیت بنویسید 
 ؛اشکیف مدرسه آموز ویک دانش 
 ؛اشآموز و دوچرخهیک دانش 
 اشآموز و کتاب درسییک دانش. 
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 های هر کدام را در ساخت عروسک نخی به خاطر بسپارید.زیر نگاه کنید و کاربردهای در کارگاه عروسکی به ابزار
 

 تکههای اضافی چوب، و تکهجهت بریدن تکه اره:
 کردن اجزای دست و پای عروسک

 

برای پرداخت قطعات چوبی و ایجاد  :بچوب سا
 انحنا در زوایای آن کاربرد دارد.

 

 ،بساة چوبوسیلهبعد از پرداخت چوب ب سمباده:
 د.شوصافکاری نهایی استفاده می برایاز سمباده 

 

برای سوراخ کردن قطعات چوبی و فلزی از  دریل:
 .کنیمدریل استفاده می
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های بزرگ و تکه برداری از برای ایجاد سوراخ مغار:
ها انواع مختلفی کنیم. مغارچوب از مغار استفاده می

 هم متفاوتند.دارند و از نظر شکل و اندازه با 

 

کوچک یونولیت،  برای بریدن اجزای کاتر:
  .برداری و برش مواد گوناگون کاربرد داردتکه

 

این دو جزو مواد و ابزاری هستند که  نخ و سوزن:
 :دنهای نمایشی کاربرد داردر ساخت تمام عروسک

 یکشاز دوخت لباس برای عروسک گرفته تا نخ
 های نخی.عروسک

 

 

 حجم سر عروسك نخيساختمان 

گیری با خمیر کاغذ، توان از موادی نظیر پارچه، یونولیت، چوب، قالببرای ساخت حجم سر عروسک نخی می
سبی ها باید سنگینی ناینکه این نوع عروسک اما برایگیری با کاغذ روزنامه و مفتول سیمی استفاده کرد. قالب

 ت.د، استفاده از چوب بهتر اسنباشداشته و معقولی 
 
 

 های یکدیگر توجه کنید.برای طراحی چهره، به چهره -  کارگروهی
های د. سپس با حالتهای یکدیگر طراحی کنیهای پرسنلی خود را به تخته نصب کنید از روی عکسعکس -

، های شخصیتی باشد مانند: عبوستیپ دهندهتواند نشانها میاین حالت .یکدیگر عکاسی کنید ةمختلف از چهر
 خیال.ین، شاد و بیغمگ

ها نباید خیلی به واقعیت نزدیک باشند های جدید که به تیپ نزدیک هستند طراحی کنید، طراحیحال از چهره
 ها و تیپ ها را نشان دهند. اما باید حالت
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 ساخت سر عروسك چوبي

مکعب مستطیل در آورده،  قطعه چوبی به اندازه حجم دلخواه انتخاب کنید. برابر شکل، نخست آن را به شکل
های سپس طرح نیمرخ عروسک را روی یک قسمت آن منتقل کنید، چوب را داخل گیره قرار دهید و قسمت

 اضافی چوب را با مغار جدا نمایید.
 

 

 3 تصویر

 ايصورت استوانهچوب به -صورت مکعبي چوب به -مرخ روي چوب مکعبي نی

  

 3تصویر 

 چوب مکعبي درون گیره

 8صویر ت

 مراحل تشکیل سر

 
صورت را با وسایل مختلف  کنیم و اجزایرخ را رسم میخ عروسک ما ساخته شد، تصویر تمامبعد از اینکه نیمر

 کنیم.نجاری، شکل داده و نهایتاً با سمباده پرداخت می
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 9تصویر 

 مراحل ساخته شدن سر

 

 شود.نه ساخته نمیطور جداگاه حجم سر بوده و بهذکر است گردن دنبال شایان
 

فعالیت 
 کارگاهی

 اطراف خود را انتخاب کنید. به هر کدام یک رشته نخ ضخیم وصل کرده و هر کدام از چند نمونه از اشیای - 
 را به حرکت در آورید.آنها 

 کدام یک از اشیاء از نظر وزن، مناسب عروسک نمایش نخی است؟ -
 اتفاقی در نوع ایستایی و حرکت ایجاد می شود؟ نخ را به محل دیگری از شیء متصل کنید، چه -

 

 

 
عروسک نخی برای حرکت باید از وزن مناسبی برخوردار  گیریمنتیجه می شده،ی انجام هاینبا توجه به تمر

قابل کنترل و در صورت سنگینی بیش از حد، امکان پاره شدن روسک بیش از اندازه سبک باشد غیرباشد. اگر ع
 شود.گردان میین باعث خستگی سر و دست عروسکچنمها و هنخ
 

 طراحی عروسك

 
 :را در نظر گرفت سه ویژگی آن بایدطراحی عروسک نخی در 
 شانه و بدن ،دست ،عروسک نخی آناتومی کاملی دارد )یعنی عالوه بر سر -1
 ؛(نیز دارد« پا»
کند. لذا در طراحی عروسک تمام اعضای بدن عروسک نخی حرکت می -2
 شود؛در نظر گرفته میبندی این نوع عروسک نیز ی باید نوع مفصلنخ
های خالف شیوههای نخی بره تماشاگران به عروسککه نگا از آن جا -3

ک دیگر عروسکی از باال به پایین است، لذا در طراحی این نوع عروس
  صورت تمایل به باال دارد. گیری اجزایجای

 33تصویر 
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توجهات 
زیست 

محیطی و 
 ایمنی

  
 نکات ایمنی را رعایت کنید.کار با ابزارهای برنده و تیز  در 
 .در هنگام کار با وسایلی مانند کاتر، سمباده، دریل و اره و ... از دستکش مخصوص استفاده کنید 
 های آن از عینک استفاده کنید.هنگام کار با چوب و برای جلوگیری از صدمات ناشی از تراشه 
  

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

  
 بندی طراحی کنید.توجه به مطالب ارائه شده، یک عروسک ساده نخی با مفصل با
  

 

 ساخت مچ و کف دست عروسك نخي

 
صورت یکپارچه ساخته کف دست عروسک نخی بهمچ و 

شود. طرح مورد نظر را روی چوب کشیده و می
های اضافی را با اره و کاتر جدا کرده، سپس با قسمت

  کنیم.سمباده پرداخت می
 

 

 

 

 

 33تصویر   

 تصویر از چوب مکعبي تا تبدیل شدن به دست عروسك نخي

 



 43 

 ساخت دست و پاي عروسك نخي

با اره بریده آن را به دو  ی عروسکهاران و ساق ،بازو ،ساعد ةی را متناسب با اندازای شکلقطعه چوبی استوانه
 پردازیم.سپس به پرداخت آن می کنیم.نیمه تقسیم می

 

  

 تصویر ساخت دست عروسك تصویر ساخت پاي عروسك

 32تصویر 

 

 تنه عروسك نخيباالتنه و پایین ساخت

 ةکنیم و آن را متناسب با اندازمیدر این روش دو قطعه چوب نرم انتخاب 
ز ای اآوریم. سپس شکل سادهصورت مکعب مستطیل در میبدن عروسک به
تنه را )هرکدام را به طور مجزا( در دو طرف هر قطعه چوب باالتنه و پایین

 کنیم.رسم می
های آن را گرد های زاید و زاویهو سمباده لبه بساوبچ ةوسیلسپس به

 کنیم.پارچه یا چرم به هم متصل می وسیلههتنه را بتنه و پایینباال کنیم.می

 بنديمفصل

آن است که  بنديمفصلهای ساخت عروسک نخی ترین قسمتیکی از مهم
 بدن خود را به حرکت درآورد. تواند اجزایوسیله آن عروسک میبه

 .شودانجام میبدن عروسک به چند روش  اتصاالت اجزای

 30تصویر 



  نخي و ماپتهاي عروسك ختسا/ 2فصل 

 43 

 اتصال به وسیله ریسمان -3

 وسیله مته، بهبدن در طول اجزای
سوراخی ایجاد کرده، یک ریسمان از این 

دو سر  . با چسب،گذرانیمها میسوراخ
ریسمان را به محل دیگر عضو بدن 

 چسبانیم.عروسک می
 
 
 
 
 
 
 

 

 34تصویر 

 دست با استفاده از ریسمانمچساعد، بازو و 

 اتصال به وسیله چرم -2

سک را داخل گیره دو قسمت عضو عرو
قرار داده با اره نازك قسمتی از این دو 

بریم و چرم مورد نظر را داخل عضو را می
ها قرار دهیم. این دو عضو را این بریدگی

 ؛کنیمبه هم متصل میوسیله میخ به
ا جسم را با قیچی یسپس چرم اضافی 

 کنیم.دیگری جدا می برنده
 

 

 

 

 

 

 

 35تصویر 

  چرم وسیلهبهصال دو عضو بدن عروسك نخي ات
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 دار به نقاط مختلف بدن عروسك نخيهاي پیچي حلقهنصب میخ

ل حرکت عروسک، های قابایم، به تمام قسمتبرای ایجاد حرکت در اعضای بدن و استفاده از مفاصلی که ساخته
ن نخ اعضای بدن عروسک به حرکت بندیم، تا با کشیدها نخ میکرده، به آنداری وصل ههای پیچی حلقمیخ

و نخ در عروسک مبارك از د )در .ها، زانو و کمرها(، شانه، دستپشت گوشدرآیند. این اعضاء عبارتند از: سر )
 .(شودسر و کمر استفاده می

 نصب حلقه در سر

 یرد.گها صورت میدار در دو طرف سر و پشت یا باالی گوشیچی حلقهر معموالً توسط دو میخ پنصب حلقه در س
وش وارد و از باالی گها سیم نازکی را از باالی گوش سمت راست توان به جای حلقهدر سرهای تو خالی می

 سمت چپ بیرون آورد و ابتدا و انتهای سیم را حلقه کرد.

 نصب حلقه به پشت

باالی کمر خواهد بود و اگر نصب حلقه در وسط پشت و در قسمت 
بخواهیم لگن خاصره نیز حرکت داشته باشد در هر طرف لگن خاصره 

 .کنیممیدار نصب یک میخ پیچی حلقه

 داربست

آمیزی و پوشاندن برای کنترل اعضای بدن عروسک و همچنین رنگ
کنیم، تا حرکات بندی، عروسک را به داربستی آویزان میلباس و نخ

 پذیرد.تر صورت تر و آسانراحت
ای باشد که سنگینی عروسک آن را واژگون ساخت داربست باید به گونه

 نکند.
 
 

 

 33تصویر 

 داربست همراه با عروسکي که به آن آویزان شده

توجهات 
زیست 
 محیطی

  
 های دیگر ای نگهدارید تا در ساخت عروسکهای اضافه و دورریز را در جعبه یا کیسهدر هنگام کار، قسمت

 رد استفاده قرار گیرند.مو
 

 
 

 پردازي عروسكچهره

 .کنیمهای روغنی و پالستیک استفاده میبراساس نوع جنس و مواد آن از رنگ ،پردازی سر عروسکبرای چهره
که کنیم و در صورتیوغنی استفاده میهای رکاری و صافکاری نهایی از رنگدر سرهای چوبی پس از سمباده

 کنیم.های روغنی کیلرسیلر استفاده میها درخشندگی داشته باشد از رنگهای عروسکقسمت بخواهیم بعضی از



  نخي و ماپتهاي عروسك ختسا/ 2فصل 

 40 

 شود.بازتاب نور ایجاد میاما باید توجه داشت که این درخشندگی نباید در سطح وسیعی قرار بگیرد چون 
  ود.شانجام میگواش  های پالستیک ورنگ وسیله، بهماشه شدنبعد از پاپیه ،پردازی در سرهای یونولیتیچهره

 

  

 33تصویر 

 گریان را طراحی کنید. حاالت مختلف چهره، نظیر عبوس، خندان و
 

فعالیت 
 کارگاهی

  

 پردازی کنید.یکی از حاالت فوق را انتخاب و چهره عروسک خود را شبیه به آن چهره
 

 

 

 لباس عروسك

ی است. یعنی عروسک نخی دارای آناتومی کاملطور که گفته شد همان
 عروسک مفاصلآنجا که این از  .عالوه بر سر و بدن و دست، پا هم دارد

در نتیجه  .شود شبیه همزاد زنده خود به نظر بیایدسبب می دارد
خواهد طراحی و دوخت لباس عروسک نیز شبیه موجود زنده همزادش 

طراحی و دوخت لباس ، شایان ذکر است ولی در مقیاسی کوچکتر بود
 شود.انجام میکشی عروسک قبل از نخ

 

 

 

 

 

 

  38تصویر 
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 پسایي )دستگاه کنترل(

رود. های نخی به کار میشود و برای کنترل عروسکاست که معموالً از چوب ساخته می پسایی دستگاهی
 سکی مدرن به کارهای عروسه نوع پسایی عمودی، افقی و مورب در نمایش ،گذشته از انواع سنتی و ساده

 دارد. نوع پسایی 3در میان این  تریپسایی عمودی قابلیت بیشتر و کارایی مناسب رود.می

 پسایي عمودي

های به صورت عمودی قرار گرفته و میله اصلی ةدر این نوع پسایی میل
ردند. گصورت افقی و یا با انشعابات عمودی و افقی به آن متصل میدیگر به

دهنده در عین آزادی دست بازی به نسبت پسایی افقی یدر پسایی عمود
 کمتر دچار خستگی می شود. ،عمل

 

 

 

 

 

 

 پسایي افقي

هایی که به آن وصل می شوند در در این نوع پسایی، چوب اصلی و چوب
 حالت افقی قرار دارند.

 طرز ساختن پسایي افقي

ه سایلی کشود. وساختن یک پسایی افقی شرح داده میدر این قسمت طرز 
 باشد:، بدین قرار میبرای ایجاد حرکت و کنترل عروسک نخی الزم است

و  5/2، عرض 33به طول  ،کشیک قطعه تخته باریک شبیه به خط -1
 متر؛سانتی 1ضخامت 

و  5/2، عرض 11کش به طول یک قطعه تخته باریک شبیه به خط -2
 متر؛سانتی 1ضخامت 

و  5/2، عرض 22کش به طول طیک قطعه تخته باریک شبیه به خ -3
 متر؛سانتی 1ضخامت 

و ضخامت  7، عرض 22کش به طول یک قطعه تخته باریک شبیه به خط -4
 متر؛سانتی 1
و ضخامت  7، عرض 11کش به طول یک قطعه تخته باریک شبیه به خط -5
 متر؛سانتی 1
 ؛مترسانتی 2و به عرض  11یک تسمه چرمی به طول  -6
 دار؛پیچی حلقهسه عدد میخ  -7

 23تصویر 

 پسایي افقي

 39تصویر 

 عموديپسایي 



  نخي و ماپتهاي عروسك ختسا/ 2فصل 

 45 

 ؛تعدادی میخ کوچک سوزنی -1
 ؛مقداری طناب باریک -9

 .سوزن بلند چوبی -13
دو چوبی را که الزم است روی یکدیگر قرار گیرند با استفاده از برش و 

هایی در انتهای تخته ایجاد سپس شکاف وصل کرده،اتصال به هم 
ا را به هکه وقتی نخای باریک باشد ها باید به اندازهکنیم. این شکافمی

 را نگه دارد. اکنون تسمه چرمی را روی دستگاه با هازنیم آنهم گره می
آن است که کار دستگاه تمام شده  کنیم. این تسمه نشانهمیخ وصل می

توان عروسک را به آن متصل و آن را از محلی آویزان کرد. اکنون و می
ه برا نیم که شانه کصل میوزیر دستگاه  بهداری را میخ پیچی حلقه

رل نیز دو عدد بلند دستگاه کنت متصل کند. در جلوی دستهها دست
 ردد.ها گکه محل اتصال کنترل دست کنیممی دار نصبمیخ پیچی حلقه

 
 

 

 

 23 تصویر

 پسایي افقي 

 بندي عروسك نخينخ

 کنیم. کشينخیم. باید آن را اکامل شده و پسایی )دستگاه کنترل( را نیز ساخته نظراز هر  ما اکنون که عروسک
 داشته باشد.در حالت آویزان ها باید خیلی محکم ولی نازك باشد و تحمل وزن عروسک را این نخ

ها گونه نخاین کار است. این دوزی وجود دارد بهترین نمونهیشمی که در بازار به نام نخ قالبهای ابرمعموالً نخ
 .دو مقاومت بسیاری در برابر کار زیاد دارن خورندبه آسانی گره نمی ستند،هلغزنده 

 
د و طول آینها در اثر گرما و سنگینی عروسک، کش میهای نایلونی استفاده کرد، زیرا این نخگاه نباید از نخهیچ  نکته

 درخشند.که زیر نور صحنه میکند، ضمن آنآنها تغییر می
 ، ضروری است.در تمام طول انجام کار رعایت موارد ایمنی و بهداشتی

 

 

 
 بندي سرنخ

 کنیم:ها انتخاب میع طول نخ شانهطول نخ سایر اعضاء را تاب ،ها تمام شدبندی شانهوقتی که نخ
بندیم و سر دیگر نخ را وارد شکاف انتهای بازوی یک سر نخ را به حلقه سیمی طرف چپ سر عروسک می الف:

 بندیم؛شیار قسمت آخر بازوی چپ میف دور چپ دستگاه کنترل کرده و پس از عبور از شکا
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های مربوط نخ طرف راست سر عروسک نیز مانند بستن نخ طرف چپ سر عروسک خواهد بود. بنابراین نخ ب:
اصله فاندازه به  ،آن در پایین کوچک دستگاه کنترل بوده و اندازه طول بازوی اش به اندازه، فاصلهبه سر در باال

 د.بوقطر سر عروسک خواهد 
 بندي پشتنخ

 ی که در پشت سرایک سر نخ را به حلقه گیریم.ها در نظر میشانه ةندازنخ را متناسب با ا در این قسمت اندازه
ل واقع کنتر بلند دستگاه ةدر شکافی که در انتها و پشت دست و سر دیگر آن را بندیممی عروسک نصب کرده

 بندیم.شیار گردن به انتهای دسته بلند میدر  ،کنیم و پس از عبور از شکافاست وارد می
 بندي پاهانخ
 دار باالی زانوعروسک است. بعد از اینکه نخ را به حلقه میخ پیچ بندی اعضایپاها معموالً آخرین نخبندی نخ

به دور  ،های طرفین بازوی کنترل پاها داخل کرده و پس از گره زدنها را از شکافسر هر یک از نخ ،بستیم
 بندیم.های انتهایی بازوی کنترل میشکاف

 

  

  22تصویر 
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 نخیهاي ساخت عروسكارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 .های نخی متناسب با پیشینة این عروسک و کاربرد آن در هنرهای نمایشیساخت عروسک

 استاندارد عملکرد:
 عروسک نخی با توانایی حرکتی منطبق با شخصیت نمایش در متن مصوب.ساخت 

 ها:شاخص
 های عروسک متناسب با آنشناخت متن و وِیژگی -

 انتخاب ابزار، مواد و وسایل -

 ساخت حجم، چهره و اندام عروسک نخی -

 ارائه برای نمایش -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز ها، ابزار صنعتمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار :زاتیو تجهابزار 
ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردكقالب

 های جوهری، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ي:ستگیشا اریمع
 

 رجونمره هن 0حداقل نمره قبولي از مرحله کار ردیف

  1 ساخت عروسک نخی 1

  1 مواد و ابزار ساخت 2

  2 ساخت احجام چهره و اندام 3

  2 بندیمفصل 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 2 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 2 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
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 ماپتهاي سكساخت عرو

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 ترند؟های تلویزیونی چه الگوهایی مناسبها در برنامهبرای ساخت ماپت 

گیرند و آنها را برای نمایش های ماپت( را فرامیها )عروسکهنرجویان در این واحد یادگیری مهارت ساخت انواع ماپت

 کنند.در برنامه تلویزیونی ارائه می

 
 

 اندارد عملکرداست 

 طبق متن مصوب.های موجود با توجه با تکنیک ،ساخت عروسک ماپت 
  

 2 ي یادگیرواحد
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 به تصاویر زیر نگاه کنید:
 

  

  

 3تصویر 

 شناسید؟های نمایشی را میآیا این شخصیت
 شود.زدن دهانشان باز و بسته می حرف ها هنگامتمام این شخصیت

 گویند.می ماپتشوند، ای باز و بسته میق شدهطور اغراها که دهانشان بهبه این عروسک
را از وسط طوری ببرید که به دو قسمت مساوی تقسیم شود. سپس دو قسمت مقوایی تهیه کنید. آن یک جعبه

 جدا شده را با لوال به یکدیگر متصل کنید.
 رهت شست شما در حفدر پشت جعبه دو سوراخ یکی باال و دیگری را در پایین لوال، طوری ایجاد کنید که انگش

  باال قرار گیرند. پایین و چهار انگشت دیگر در حفره



 53 

 
 

، توانید ضمن حرکت دادن عروسکاکنون به راحتی شما می
 دهانش را نیز باز و بسته کنید.

 

 

 

 

 2تصویر 

 
 

صورت عروسک را نقاشی و تزیین کنید. قسمت دهان را قرمز و 
 گوش و چشم را اضافه کنید.

 

 

 

 

 0 تصویر

ه بینید کشماری را میاکنون به اطراف خود نگاه کنید، اشیاء بی
. تندهسبه یک عروسک ماپت شده تبدیل  قابل با یک ترفند ساده

 .مانند: جوراب
که دست خود را داخل جوراب کنید طوریجورابی تهیه کنید، 

جوراب به طرف پشت دست شما باشد به همین راحتی  پاشنه
اید که فقط نیاز به ن یک عروسک ساختهشما از اشیاء اطرافتا

 چشم و گوش دارد تا کامل شود.
 

 4تصویر 

ین دهان موقع حال اگر بخواهیم عروسک دهان داشته باشد و ا
وبسته شود، کافی است که انتهای جوراب صحبت کردن مرتب باز

هم بدوزید. را به زده »تا«بزنید و دو قسمت  »تا«را به طرف داخل 
 اید.ک عروسک ماپت ساختهشما اکنون ی

 

 

  

 5تصویر 
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 های ساخته شده را در کالس به نمایش بگذارید.عروسک   کارگروهی
 یک نمایش عروسکی اجرا کنید.آنها  ها بنویسید و باقصه کوتاهی برای عروسک 

  

 

 طراحی عروسك ماپت
 

راحی عروسک ماپت آنچه بریم که در طبه این حقیقت پی می ،های مشابهبا ساخت این دو عروسک و عروسک
آمیزی طراحی -صورت اغراقزدن عروسک است که بههای نمایشی است، حالت فکر عروسکوجه تمایز آن با سای

 شود.می
 :به اطراف خود نگاه کنید

  کدام یک از اشیاء اطرافتان قابلیت تبدیل شدن به عروسک ماپت را دارد؟ 
 عروسک ماپت باشد.  خوبی برای تبدیل شدن به تواند نمونهقیچی می 
 کنید؟دیگری را پیشنهاد می شما چه اشیای 
  وگو کنید.این اشیاء گفتدر کالس درباره 

 مواد ساخت عروسك ماپت

یابیم که مواد ساخت عروسک درمیجورابی و جعبه مقوایی دقت کنید، کار رفته در دو عروسک اگر به مواد به
شود با بسته میکه دهانش بازو. این عروسک ضمن آنه کنید. به عروسک جورابی نگازیادی داردتنوع  ماپت

کند ولی در عروسکی اش نیز تغییر میآورد، شکل چهرهتغییر شکل دست که سر عروسک را به حرکت در می
 . استکه برای ساخت آن از جعبه مقوایی استفاده شده چهره ثابت 

قابل چهره و سر عروسک  ،زدند و عالوه بر فکچهره )میمیک( دارهای زیادی در حرکت عروسک ماپت قابلیت
 است.تغییر 

 توان با انتخاب موادی نظیر اسفنج بیشتر نشان داد.این ویژگی عروسک را می
 

  
 3تصویر 

  عروسك ماپت اسفنجي
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 ساخت حجم سر عروسك ماپت با استفاده از اسفنج

 سر عروسک ماپت به دو صورت ساخته می شود:
 ؛وسیله اسفنج کم عرضهساخت سر عروسک ب -1
 .وسیله اسفنج حجیم )اسفنج توپر(ساخت سر عروسک به -2
 

 وسیلة اسفنج کم عرضساخت حجم سر عروسك ماپت به

ای ترین روش ساخت سر با اسفنج کم عرض، استفاده از یک توپ پالستیکی است. حجم توپ به اندازهساده
 گیرد.میگردان به راحتی درون آن قرار است که دست عروسک

 کنیم.کره تقسیم میوسیلة کاتر به دو نیماز قطر به توپ پالستیکی را
ایجاد  کرهکره به سوی مرکز نیمهایی از قطر نیمکره را انتخاب کرده، با قیچی شکافاز این دو نیماکنون یکی 

 ید.آصفحه مسطح در کره پالستیکی به صورت یکدهیم تا این نیمقدر ادامه میها را آنکنیم. این شکافمی
 

  

 3تصویر 

 اي مسطحکره پالستیکي به صورت صفحهنیم

 
 

 متر باشد.سانتی 2کنیم که قطر آن حدود حال اسفنجی را انتخاب می
 کنیم.ها را با ماژیک مشخص میمسطح پالستیکی را روی اسفنج قرار داده و فضای بین برش کرهنیم

 کنیم.از اسفنج جدا می ها را با قیچیفضای بین چرت یا برش
را به هم آنها  کنیم و پس از چند لحظهها را به چسب مایع )چسب آهن( آغشته میاکنون فضای بین برش

 کره در آید.که اسفنج ما به شکل نیمچسبانیم تا اینمی
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برای ساخت این نوع عروسک ما به دو 

عدی کره بکرة اسفنجی نیاز داریم. لذا نیمنیم
به صورتی درست  ،کره اولیه به نیمرا شب

لحاظ اندازه و شکل برابر  کنیم که ازمی
 قبلی باشد. کرهنیم

 

 

 

 

 کرهدو نیم                                         کره کامل  

 8تصویر 

 

کنیم این دو اکنون سعی می
کره را از نصف محیط به هم نیم

وصل کنیم. مقوایی را از وسط 
داخل شکاف دو  ،کرده »تا«

های و قسمت داده کره قرارنیم
ک مشخص و اضافی را با ماژی

 کنیم.نهایتاً با قیچی جدا می
 

 9تصویر 

 کره همراه با مقوا

ای شکل را که از مقوای دایره
و باز کرده و دو تکه وسط تا 

قرار گرفتن  برای کش عریض
انگشتان دست روی این مقوا 

یا  ای قرمزچسبانیم و پارچهمی
نارنجی را به طرف دیگر مقوا 

چسبانیم. )در واقع این می
قسمت دهان عروسک 

 شود.(می
  33تصویر 
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اکنون مقوای تا شده را در داخل کره قرار داده، نیمی از مقوای تا 

 یم.کنکره متصل میشده را به باال و نیمی از آن را به پایین نیم
 

 

 

گردان دست عروسک برای وروددر قسمت زیرین کره، سوراخی 
 .کنیمداخل توپ تعبیه میبه 

انگشت شست زیر کش پایین و چهار انگشت دیگر زیر کش باال 
 گیرد.قرار می

زدیک کردن انگشت شست به انگشتان دیگر، دهان نبا دور و 
 شود.عروسک باز و بسته می

 
 
 
 
 برایهای رنگی توانیم از پولیشاساس شخصیت عروسک میبر

 ش اسفنج استفاده نماییم.تزیین و روک
 
 
 

 32تصویر 

 

 ساخت بدن عروسك ماپت

اسفنج کم عرض، شبیه به حجم یک بیضی  وسیلهحجم بدن به
ه ای کای تریکو یا حولهپارچه ةوسیلبهشود و تو خالی ساخته می

ای ساخته شده به سر عروسک ماپت متصل به شکلی استوانه
 شود.می

 

 

 
 

  30تصویر 

 33تصویر 
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 ك ماپتساخت دست عروس

 شود:ساخته می روشدست عروسک ماپت به دو 
شود این حرکت دست گردان که دستکشی را پوشیده، از آستین پیراهن عروسک خارج میدست عروسک -1

 شود؛ه عنوان دست عروسک قلمداد میگردان بعروسک
 شود.ه میفلزی )مسوار( حرکت داد ةشود و با میلیت یا چوب ساخته میدستی از اسفنج، یونول -2
 

  

 34تصویر 

 روکش کردن سر عروسك ماپت

سر  شود که بعضی از آنها احتیاج به روکش ندارند مانندنوعی ساخته میاز مواد متعروسک ماپت جنس سر 
گونه موارد برای نشان دادن شخصیت عروسک از رنگ استفاده شود. در اینپر ساخته میاسفنج تو عروسکی که از

را بر اساس تیرگی و روشنی و نوع رنگ با آب مخلوط  باشد، که رنگاکولین می ،سب اسفنجکنیم. رنگ منامی
 کنیم.آمیزی میای از اسفنج سر عروسک را رنگکرده و با تکه

 

 
  35تصویر 
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های پولیشی استفاده شود، از پارچهکم عرض ساخته می ،برای روکش کردن سر عروسک ماپت که از اسفنج
دهیم ای روی سر عروسک قرار میگونهرا به کرده، پارچهچسب مایع آغشته  سر عروسک را به. نخست شودمی

و آن را  های پارچه، تبدیل به یک چروك شود. این چروك را به پشت سر عروسک منتقلکه تمام چروك
 چسبانیم.های پارچه را به هم نزدیک کرده و به هم می. لبهبریممی
 

   

  
 33تصویر 

 

شود. زیرا برش قیچی کاتر انجام می ةوسیلهای بلند آن، از پشت پارچه و بهپولیش به دلیل پرز ةبرش پارچ  نکته
چسبیده شده، مشخص خواهد  ةهای پارچهای پارچه، درزبرد و هنگام چسباندن لبههای پولیش را از بین میپرز
 شد.

 

 

 

 ساخت چشم، گوش و بیني در عروسك ماپت

رش برای بینی از ب ،های پالستیکیتوپ توپ تنیس رومیزی )توپ پینگ پنگ( و توان ازساخت چشم میبرای 
توان عالوه بر مواد یاد شده از پارچه روکش سر عروسک و مقوا دادن ظروف شامپو و برای ساخت گوش می

  استفاده کرد.
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 ماپتهاي ساخت عروسكارزشیابی شایستگی 

 شرح کار:
 .بر اساس طراحی اولیه و دوخت و روکش کامل آنساخت عروسک ماپت 

 

 استاندارد عملکرد:
 طبق متن مصوب.های موجود تکنیک هبا توجه ب ،ساخت عروسک ماپت

 ها:شاخص
 شناخت عروسک ماپت و خوانش متن و ارتباط عروسک با متن -

 انتخاب مواد و ابزار  و وسایل متناسب با ساخت ماپت -

  ارائه به واحد نمایش طراحی و ساخت عروسک و -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز ها، مغارمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب :زاتیو تجهابزار 
، انواع رنگ الکین، اکرولیک، ها، دریل، آگراف، پمپ رنگ، ایربراش، انواع قلمو، لوالها، چسبگیری، انواع کاردكقالب

 های جوهری، اجاق گازپالستیک، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ي:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 0حداقل نمره قبولي از مرحله کار ردیف

  1 تعریف و تشخیص عروسک ماپت 1

  1 انتخاب مواد و ابزار 2

  2 طراحی و ساخت حجم سر و بدن عروسک ماپت 3

  2 وکش کردن کامل عروسک ماپتدوخت و ر 4

توجهات ، بهداشت، ایمنی، های غیرفنیشایستگی
 2 ، و ...محیطیزیست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمی 2 شایستگی و کسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی 
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