
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

از لباس براي شناسايي موقعیت اجتماعي،  لباس پوششي براي عروسك هاي نمايشي است.
خیمه شب بازي فرهنگي و مذهبي يا سیاسي عروسك استفاده مي شود. همانند نمايش 

ابراين بن قرمز بر تن دارد و نشانه قشر ساده و فعال جامعه است. لباسي ساده و )مبارک( كه
با توجه به نوع نمايش و كاربرد عروسك؛ لباس بر آن دوخته مي شود تا در نظر بیننده، 

 موجودي زنده به نظر آيد.

 4فصل 
 های نمايشيعروسك یدارجامه
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 آفريني لباس نمايش عروسكيتهيه و باز

 ايد؛حال پي بردهآيا تا به 
 

هاي يك نمايش عروسکي تلويزيوني را هنرجويان در اين واحد يادگیري مهارت تهیه و بازآفريني لباس براي عروسك

 كنند.هاي آن براي طراحي لباس استفاده ميها و ويژگيگیرند و از انواع پارچهفرامي

 
 
 

 استاندارد عملكرد 

 متن مصوب با آرشیوي متناسب هاي موجودبا استفاده از منابع و لباس براي عروسك هاي جديدكردن لباسماده آ. 

  

 1 ی يادگیرواحد
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 بازآفريني لباس نمايش عروسكي

 
 

ن اكنون كه چند سال از آاست. دوخته شدهساخته و لباسي براي او ، ها پیش عروسکي طراحيفرض كنید سال
 است.هاي مکرر پاره يا پوسیده شدهك در اثر استفادهماجرا گذشته، لباس عروس

 بايد كرد؟  براي ساخت لباس عروسك چه
 اگر در بازار پارچه مورد نظر پیدا نشود چه بايد كرد؟ 

جواب مناسب دهد. لباس عروسك با لباس آنها  هايي است كه مسئول دوخت و ترمیم لباس بايد بهها پرسشاين
 نید:كها نگاه ونه از لباس عروسكد. به چند نممتفاوت است ولي در عین حال مشتركاتي نیز دار هاي زندهانسان

 

  
 ای عروسك ميله ماپت

  

 دستكشيعروسك  عروسك نخي 

  1تصوير 
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هر عروسك نسبت به آناتومي خود، شود و تکنیك حركتي عروسك انتخاب ميانتخاب لباس براساس نوع و 
 .ي داردپوشش متفاوت

ه عواملي ها ببزرگ و بعضي كوچك هستند كه اندازه آن. بعضي هستند ها پا دارند و بعضي بدون پابعضي عروسك
 ارد.گردان بستگي ددست عروسك ي سالن نمايش، نوع نمايش و اندازهچون كوچکي و بزرگهم
 

فعالیت 
 کارگاهی

 اند؟ها از چه موادي ساخته شدهبه تصاوير زير نگاه كنید. لباس عروسك 
 

  

 پوليش کاغذ

  

 الياف پارچه

 

 كاري در صورتي كه بخواهیم لباسي را بازآفريني كنیم، ولي پارچه مورد نظر در بازار موجود نباشد، چه
 بايد انجام دهیم؟

  چسب درست كرده و آن را با پارچه روكش كنید.يك كاله با مقوا و 
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 تجزيه و تحليل متن

رسي برنامه را از نظر تاريخي پذيرد. نخست نمايشبازآفريني لباس، براساس تجزيه و تحلیل متن صورت مي
 كنیم:مي

  قاجاريه؟ ةساسانیان يا دور ةافتاده است؟ دوراي اتفاق دوره نامه در چهنمايش
ه بچنین هر شخصیتي شود. همانتخاب مي آنهابه شرايط فرهنگي، اجتماعي و سیاسي  با توجهها انسانلباس 

 گويدكند. تجزيه و تحلیل متن به ما مينسبت شغل، روحیات، مکان زندگي و ... پوشش خود را تعیین مي
كدامند؟ شناخت اين هاي نمايش مکان وقوع نمايش كجاست؟ و شخصیت ؟نمايش مربوط به كدام دوره است

تواند باعث تغییر يك شخصیت باشد. او با شناخت رنگ، فرم، بافت و ... ميبازآفرين لباس مي ةمطالب، بر عهد
ا ب شود تا كودكان از اين حیوان نترسند ونمايشي شود. او با انتخاب و بازآفريني يك لباس براي گرگ سبب مي

دهد. اين جادوي يك بازآفرين لباس، در را مکارتر نمايش ميلباسي مناسب براي روباه، شخصیت آن  تهیه
 نمايش عروسکي است.

 
ا به س آن رهاي آن را با كاغذ درست كنید. سپلباس يکي از شخصیت كرده، انتخاب را داستاني كوتاه   کارگروهی

 وگو كنید.آن گفتنمايش گذاشته و درباره 
 آمیزي كنید.متفاوت طراحي و رنگهاي براي همان شخصیت چند نوع لباس با رنگ 
 وگو كنید.ها با هم گفتهاي آنر كالس به نمايش بگذاريد و درباره تفاوتها را دطرح 

 

 

 

 تهيه لباس از آرشيو

هاي قبل اشاره شد، انتخاب لباس براساس شناخت شخصیت، زمان، وقايع و ... از آرشیو طور كه در قسمتهمان
هاي تاريخي، جنسیت و خصوصیات مشتركي كه با ها براساس دورهلباس ،يك آرشیوشود. در لباس انجام مي

هاي مورد بندي لباسبا توجه به تجزيه و تحلیل متن و تقسیم بازآفرين لباسشوند. يك هم دارند چیدمان مي
 كند.هاي نمايش انتخاب مينظر در آرشیو، لباس مناسبي براي عروسك

توان مي هاي خود رسید، بلکهصورت كامل به خواستهتوان بههاي لباس نميت در آرشیوچه مسلم اسآن
، توان با حذف و اضافهميسپس جهات به لباس مورد نظر نزديك باشد.  هايي را انتخاب كرد كه از بسیاريلباس

 تهیه كرد.  لباس مناسبي براي عروسك
 كنیم.مجدد، تمیز كرده و تن عروسك مي فادههاي آرشیوي را قبل از استلباس

هاي اينترنتي، محصوالت خود را عرضه و سفارشات را از صورت سايتهاي لباس بهوزه بسیاري از آرشیوامر
 . كنندارائه ميمشتريان خود دريافت و خدمات 

 
فعالیت 
 کارگاهی

  

 را تغییر دهید.آنها  هاي جديد طراحي لباسچند نمونه عروسك را از منابع اينترنت تهیه نموده و با ارائه ايده
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 د؟کرتوان از آرشيو لباسي انتخاب چگونه مي

 یم.نويسدر آن تمامي مشخصات يك لباس را مي كرده،كه در آرشیو لباس سردرگم نشويم جدولي تهیه براي آن
 

 دوره تاريخي اندازه لباس اسم لباس
لباس برای چه 
 شخصيتي است

 تهيه لباسمحل  رنگ لباس

      

 
 كنیم.آمیزي ميبعد از تهیه جدول، با تغییراتي كه مدنظر است لباس را طراحي و سپس رنگ

 های آرشيو برای متن جديدبازآفريني لباس

ي بايد شناخت جامع بازآفرين لباس عروسكباشد. يك كار رفته در لباس عروسك پارچه ميترين مواد بهعمده
چنین از مراكز مورد نظر را بداند. هم عروسك، هنگام خريد بايد نام پارچهبازآفرين لباس  از پارچه داشته باشد.

هاي ديگر به شکل پارچه تهیه پارچه، نوار، دكمه و يراق ... آگاهي داشته باشد. بتواند از سر هم كردن پارچه
شنا وع دوخت و دوز انواع پارچه آچنین با نمورد نظر رسیده و اجرا نمايد. او بايد فنون خیاطي را بداند و هم

فرين تواند به كمك بازآآمیزي ميشود، آشنايي با رنگانتخابي در بازار يافت نمي باشد. در مواقعي كه رنگ پارچه
هاي تاريخي، امکان فراهم كردن وسايلي كه در اندازه كوچك عروسکي است لباس بیايد. در بسیاري از نمايش

باشد. در اين صورت تشتك يك نوشابه، چه پالستیکي چه فلزي پذير نمي، امکانشودو بر روي لباس نصب مي
 آمیزي كارساز باشد.تواند با كمي رنگمي

گیرد خالقیت براي شخصي كه بازآفريني لباس عروسك را به عهده مي ،تر از اين دوداشتن دانش و تجربه و مهم
 حیاتي است.

 
 د.ها را ديده و لمس كنیديگر پارچه د و همراه با هنرجويانيكالس بیاور چند نمونه پارچه با خود به  کارگروهی

  

 
فعالیت 
 کارگاهی

  جاي دوخت توان بهد. )ميتهیه كنیهاي موجود در خانه يك نمونه لباس در مقیاسي كوچك از تکه پارچه
 د.(كرو دوز پارچه از چسباندن استفاده 

  4چند نمونه تصوير عروسك در قطعA ها را كپي و برايتهیه كنید. سپس با استفاده از كاغذ پوستي لباس 
 هاي جديدي طراحي كنید.عروسك خود لباس
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 تهیه و بازآفريني لباس نمايش عروسكيارزشیابي شايستگي 

 شرح کار:
 هاي نمايش.متناسب با عروسك ،ها و انتخاب لباسهاي نمايشي از آرشیو لباس عروسكتهیه لباس براي عروسك

 استاندارد عملكرد:
 .متن مصوب با آرشیوي متناسب هاي موجودبا استفاده از منابع و لباس براي عروسك هاي جديدكردن لباسماده آ

 ها:شاخص
 ساز و ارائة پیشنهاد براي لباسهماهنگي با عروسك - 

 تهیه لباس متناسب با متن نمايشي -

 تهیه لباس از آرشیو -

 و تجهيزات: شرايط انجام کار، ابزار
  شرايط:

ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نیاز میز كار، صندلي، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار :زاتيو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الکین، اكرولیك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیري، انواع كاردکقالب

 هاي جوهري، اجاق گازروغن، رنگ گواش، رنگپالستیك، رنگ 

 ي:ستگيشا اريمع
 

 نمره هنرجو 9حداقل نمره قبولي از مرحله کار رديف

  1 هماهنگي با عروسك ساز 1

  2 هماهنگي با متن 2

  1 تهیه لباس از آرشیو 3

  2 هاي آرشیو براي متن جديدبازآفريني لباس 4

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غیرفنيشايستگي
 2 ، و ...محیطيزيست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي 
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 دوخت لباس عروسك نمايشي

 ايد؛حال پي بردهآيا تا به 
 

 هاي نمايشي چیست؟معیارهاي طراحي و دوخت لباس براي عروسك 

دوزند و آن را براي تهیه هاي متنوع و با كاربردهاي گوناگون كباس ميهنرجويان در اين واحد يادگیري براي عروسك

 كنند.يك برنامة تلويزيوني ارائه مي

 
 
 

 استاندارد عملكرد 

 بق متن مصوباطمبراي عروسك  لباسوخت د.  

  

 ی يادگیرواحد
2 
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 به تصاوير زير نگاه كنید:
 

  

   

 1تصوير 

 
قه، ، شرايط اجتماعي، سلیها و اعتقادات، وضعیتقلیمي، سنتبینند، هر كدام بر اساس شرايط اهايي كه ميلباس

 است.شدهمدها و پسندهاي اجتماعي در میان جوامع بشري مرسوم و متداول 
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 اكنون به اين تصاوير نگاه كنید:
 
 

  

   

 9تصوير 

 
 اند.ها دوخته شدههايي كه براي عروسكلباس هاي نمايشي است.لباس فوق تصاوير

 بینید؟لباس ميتصوير هايي بین اين دو نوع شما چه تفاوت 
ت به نکا ام طراحي و دوختدر هنگيك لباس خصوصیات  داشتن اغلبپوششي است كه ضمن  نمايشي لباس

 شود:زير توجه بیشتري مي
 مکان را مجسم سازد؛ ي بايد زمان ولباس نمايش -1
 صوير روشني از شخصیت ارائه نمايد؛ت -2
 ا شدت بخشد؛عمومي صحنه ر رنگ و منظره -3
 در القاي فضاي نمايش مؤثر باشد؛ -4
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 د مفاهیم مورد نظر را القا نمايد؛شوبه كار برده مي نمادينهنگامي كه به صورت  -5
ل تر از حد معمومثال: يقه بزرگ نسبتي در آن مبالغه شده باشد؛ ،النبه منظور ديده شدن از تمامي زواياي س -6

 دوخته شود.
 اگر نمايش به ما اجازه بدهد، قدري فانتزي باشد. -7

 

 است. معیارهاي شما براي طراحي و دوخت اين يك لباس عروسك به شما محول شده طراحي و دوخت
 لباس چیست؟

از نظر نوع و شیوه حركت عروسك؛  -1. داردهاي نمايشي از دو جنبه اهمیت طراحي و دوخت لباس عروسك
  .شخصیت عروسكارزيابي  -2

 طراحي و دوخت بدن عروسك دستکشي )دستکش(
براي طراحي و دوخت اين نوع عروسك نمايشي نخست شکل دست را برابر 

 كشیم. اين تصويرميكاغذ  شکل زير به صورت باز و در اندازة طبیعي روي
 بدن عروسك دستکشي خواهد بود. نمونه

كاغذي دستکش، آن را روي پارچه گذاشته و دو  بعد از به دست آمدن نمونه
 دوزيم. پسهم ميبه تهیه شده، بريده و سپس آن دو را قرينه نمونه وشکل 

، استیقاً شبیه نمونه كاغذي بريده شدهاي كه دقپارچه از دوختن دو قطعه
هاي دوخته شده در داخل دستکش قرار بگیرد. گردانیم تا قسمتآن را برمي

هاي گردن و پايین بايد توجه داشت كه موقع دوختن بدن عروسك قسمت
 بدن آزاد باشد.

كه دست و انگشتان بتوانند به راحتي وارد بدن عروسك شده و در براي آن
بدن را كمي بلندتر  ، پارچهها قرار گیرندو داخل دست جاي خود يعني گردن

اصلة مچ ف ا نزديکي آرنج و يا حداقل تا نیمهگیريم. بلندي دستکش بايد تمي
  و آرنج باشد.

 9تصوير 

اي براي اتصال گردن به بدن عروسك، بايد در نقاط اتصال به گردن لیفه
د گردن آن را با بن ةاز قرار گرفتن بدن عروسك در ناحیتعبیه كرد كه پس 

ه براي جلوگیري از ريش ،اين قسمت ، در غیر اين صورت بايد لبهدم كنیمحک
 د.یچسبانبو به گردن ريشه شدن، تا شود 

 

 

 4تصوير 
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 كه به راحتي و به سرعت بتوانید دستتان را داخل بدن عروسك براي آن
 كنید؟دهید و يا خارج كنید از چه ترفندي استفاده مي رقرا

اي از جنس مفتول و يا هر جنس مشابه اگر در قسمت پايین عروسك حلقه
 توانیم اينبیني شده قرار دهیم، ميهاي پیشيگر دوخت و يا داخل لیفهد

 قسمت را همیشه به حالت باز نگه داريم.
 

 

 9تصوير 

 پايین بدن ةهمچنین براي سهولت كار با اين نوع عروسك قسمتي از حلق
به راحتي اين قالب را پشت صحنه و آوريم عروسك را به صورت قالب در مي

 كنیم.در جاي مخصوص به خود آويزان مي
 
 

 طراحي و دوخت لباس عروسك دستكشي

از آنجايي  باشد.لباس عروسك از عوامل مؤثر در ارائه شخصیت عروسك مي
ن توانیم لباس اييهاي دستکشي خیلي بزرگ نیست، نمكه اندازة عروسك

نوع عروسك را با تمام جزئیاتي كه در عالم واقعیت وجود دارد بدوزيم. زيرا 
هاي تند، دكمه، يراق و وسايل زينتي هاي درشت و رنگهايي با گلپارچه

باعث خواهد شد كه برش و شکل اصلي لباس در مقیاس كوچکتر، براي 
 تماشاگر مشخص نباشد.

 

 

 9تصوير 

هاي رنگهاي ساده و يا با نقش و نگار ريز در براي دوخت لباس عروسك دستکشي بايد تا حد امکان پارچه
كه بايد هماهنگي رنگ پارچه را با چهره و شخصیت عروسك در نظر د. ضمن آندست و روشن انتخاب كريك

جويي را به خرج داد و فقط كمال صرفهبايد گرفت. براي انتخاب جزئیات لباس مثل دكمه،جیب، لیفه و ... 
 د كه در عین سادگي بتواند شخصیت عروسك را نمايش دهد.كروسايلي را انتخاب 

شود كه از قسمت كمر گشاد باشد و در طراحي در طراحي لباس زنانه معموالً نوع پوشش به نحوي انتخاب مي
 شود.ن روي دستکش دوخته ميشود و شلوار به طور نماديلباس مردانه كت و شلوار طراحي مي

خیص ها را از هم تشا قائل شد كه به راحتي بتوان آنهدر يك نمايشنامه بايد حداكثر تفاوت را بین لباس عروسك
 هاي مختلف استفاده كرد.ها چندبار و در نقشاي با تغییر لباس از عروسكتوان در نمايشنامهداد. گاه مي

 شو باشد.و، چون بايد قابل جدا كردن و شستدشولباس عروسك به بدن دوخته نمي
 شود.قسمت پايین تنه پوشانده ميلباس عروسك از 
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جايي كه از آن سازد.عروسك را مي ةاست كه در حقیقت تناي اساسي اي لباس قطعههاي میلهدر عروسك
صورت پیراهني بلند طراحي و دوخته ندارد؛ لباس عروسك، به اي آناتومي ناقصي دارد، يعني پاعروسك میله

 كند.گردان ادامه پیدا ميشود و تا انتهاي ساعد عروسكمي
اي به دو صورت انجام یلهپوشاندن لباس عروسك م

 شود:مي
 ناحیة كنیم و لباس عروسك را ازسر را جدا مي قطعه -1

 سر را به تنه عروسككرده، سپس گردن، تن عروسك
 كنیم؛محکم مي

يك زيپ بلند در پشت لباس تعبیه كرده و بعد از  -2
 بنديم.پوشاندن لباس بر تن عروسك زيپ را مي

اي از نظر اندازه و حجم كه عروسك میلهاين به با توجه
هاي تر از عروسك دستکشي است لذا محدوديتبزرگ

عروسك دستکشي را از نظر رنگ و جزئیات دوخت و دوز 
 ندارد.

 
 

 9 تصوير

 ایلباس عروسك ميله

 های نخيطراحي و دوخت لباس عروسك

هاي شخصیت او دارد، بنابراين در عروسك نخي، از آنجايي كه لباس نقش بسزايي در القاي بسیاري از ويژگي
 .دقت بسیار كردبايد در انتخاب شکل، حالت و رنگ آن 

 توان چسباند و هم دوخت.لباس عروسك نخي را هم مي

 چسباندن لباس

هاي چون يك اليه ظريف پوست روي بدن عروسك كشید و سپس قسمتابتدا بايد يك اليه نازک اسفنج را هم
گیرد كه عروسك داراي حركاتي آرام مختلف لباس را روي آن چسباند. اين روش هنگامي مورد استفاده قرار مي

 و باوقار باشد.

 دوختن لباس

هاي مختلف بدن مثل قد، كمر، سرشانه، آستین و ... را مشخص نخست اندازهشبیه دوختن لباس براي انسان، 
 كنیم.از كاغذ روي پارچه منتقل مي كرده،پیاده  كنیم. سپس الگوي لباس را روي كاغذمي

رعايت همه نکات ياد شده در دوختن لباس الزامي است. در اين روش نیز برخي از قطعات را به جاي دوختن 
 دهد.بهتري مي ةگیرد و نتیجرعت بیشتري انجام مين عمل، با سچسبانیم. ايمي
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هاي قدر در دوختن لباسسازان ايتالیايي، آنويژه عروسكسازان، بهجالب است بدانیم كه برخي از عروسك
 دوزند.ميهايشان لباس زير هم دهند كه براي عروسكعروسك وسواس به خرج مي

 

 
 8تصوير 

 

 های ماپتعروسكطراحي و دوخت لباس 

هايي كه جنس سر و نخست عروسك شود:اي ماپت به دو گونه انجام ميهطراحي و دوخت لباس در عروسك
يا  هاي فانتزيها شخصیتپولیش است. معموالً اين نوع عروسك شبیه بهبدنشان از يك نوع پارچه به خصوص 

. كشانیمر ادامه به نواحي گردن و بدن عروسك ميحیواني دارند. در ابتدا سر عروسك را روكش كرده و پارچه را د
هاي اضافي را به پشت سر و بدن عروسك برده و اضافي پارچه را با قیچي جدا چین ،پس از روكش كردن

 دوزيم؛ا بعد از چسب زدن به هم ميكنیم، سپس درزهاي پارچه رمي
با هم متفاوت است، نخست سر آنها  هاي انساني هستند و پوشش سر و بدندر روش دوم كه معموالً عروسك

دوزيم. تنه را طراحي و بر اساس اندازه و بدن عروسك ميكنیم و سپس يك لباس نیمروكش مي عروسك را
هايي كه جنسیتي مردانه دارند پیراهن هايي كه جنس زنانه داشته باشند يك پیراهن و در عروسكبراي عروسك

 شود.و در بعضي موارد كت دوخته مي

 
  8تصوير 
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 دوخت لباس عروسك نمايشيارزشیابي شايستگي 

 شرح کار:
 رائه جهت ساخت برنامه تلويزيوني.نمايش و ا (ژانر) گونه هاي نمايشي با توجه به كاراكتر ودوخت لباس براي عروسك

 استاندارد عملكرد:
 .بق متن مصوباطمبراي عروسك لباس  وختد

 ها:شاخص
 هاهاي شخصیتي عروسكمتن نمايشي و ويژگيمطالعة  -

 انتخاب ابزار و وسايل مورد نیاز -

 گیري و تهیه الگواندازه -

 دوخت لباس عروسك -

 شرايط انجام کار، ابزار و تجهيزات:
  شرايط:

ابزار مورد نیاز ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ها، مغارمیز كار، صندلي، انواع گیره، چوب ساب :زاتيو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الکین، اكرولیك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگیري، انواع كاردکقالب

 .هاي جوهري، اجاق گازپالستیك، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ي:ستگيشا اريمع
 

 نمره هنرجو 9حداقل نمره قبولي از مرحله کار رديف

  1 عروسك نمايشيبررسي  1

  2 گیري و تهیه الگواندازه 2

  2 دوخت لباس عروسك 3

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غیرفنيشايستگي
 2 ، و ...محیطيزيست

 

 * میانگین نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي 
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