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ساخت لوازم صحنه
فصل 2

يـك از حرفه هايـي كـه در كنـار طراحـان صحنـه فعاليـت مي كنـد، سـازنده لـوازم صحنـه اسـت. توليـد 
برنامه هـا و نمايش هـاي تلويزيونـي در زمينه هـاي تاريخـي موجـب شـد كه ايـن حرفه از اهميت بسـياري 
برخـوردار شـود و سـازندگان لـوازم صحنـه بـا توجـه بـه موضـوع برنامه به سـاخت لـوازم وسـايل صحنه 

بپردازند.
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انتخاب، ترمیم و آماده سازی لوازم صحنه

برای انتخاب،ترمیم و آماده سازی لوازم صحنه، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـری با شـناخت سـبك ها و شـيوه های طراحی صحنـه در توليد يـك برنامه 
تلويزيونـی، بـه انتخـاب وسـايل صحنـه پرداختـه و در صورت نياز ، وسـايل را ترسـيم و اصالح می كنند، سـپس 

چيدمـان صحنـه را انجـام می دهند.

1

استاندارد عملکرد

انتخاب  وسايل صحنه از آرشيو و كهنه و نو كردن ابزار در صحنه طبق نظر طراح
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

وسايل صحنه

تصویر 2تصویر 1

تصویر 3

تصویر 6تصویر 5

تصویر 4
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تصویر 8تصویر 7

تصویر تصویر 9

تصویر 11

تصویر 12
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

-هـر يـك از تصاوير باال مربوط به كدام بخش از صحنه اسـت؟
- دورة تاريخـي هر يك از تصاوير را مشـخص كنيد.

- آيا در يك صحنة تاريخي مي توان از وسـايل امروزي اسـتفاده كرد؟
- نقش دكورها و وسـايل در طراحـي صحنه را بيان كنيد.

- اگر وسـايل مورد نياز براي يك صحنه تاريخي در دسـترس نباشـد، وظيفة طراح صحنه چيسـت؟

وسـایل صحنه به سه دسته تقسیم مي شوند:

1- وسـايلي كـه بـر روي ديواره هـاي صحنـه قـرار مي گيرنـد ماننـد درهـا، پنجره هـا، پـرده هـا، تابلوهـا، 
چراغ هـاي ديـواري و ... .

2- وسـايلي كـه درون صحنـه قـرار مي گيرنـد ماننـد مبلمـان، ميـز، صندلـي، چراغ هـاي ايسـتاده )آباژور(، 
تختـه سـنگ، ُكندة درخـت و ... .

3- لوازم و وسـايلي كه همراه بازيگران اسـت مانند كتاب، عينك، عصا، شمشـير، كبريت و ... . 
 انتخاب، ترميم و آماده سازي، تفكيك و دسته بندي وسايل صحنه از وظايف اصلي طراح صحنه است.

طـراح صحنـه قبـل از انتخـاب وسـايل بـر اسـاس متـن برنامـه و بـا هماهنگـي كارگـردان، دورة تاريخـي 
و سـبك اجرايـي برنامـه را مشـخص مـي نمايـد. از ايـن رو آشـنايي بـا دوره هـاي تاريخـي، شـيوه ها و 
سـبك هاي نمايشـي از امتيـازات طـراح بـه شـمار ميآيـد. در  برخـي از  آثـار نمايشـي، دورة تاريخي، شـيوه 
و سـبك طراحـي را بـه سـمت خاصـي هدايـت مـي كنـد و گاهـي برعكـس سـبك طراحـي بيانگـر دورة 

تاريخـي ميشـود.

انتخاب وسايل صحنه

تصویر 14 تصویر 13
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تصویر 15

تصویر 16
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فصل 2     ساخت لوازم صحنه

1- بـا مراجعـه بـه آرشـيو، تصاويـري از درهـا و پنجره هـاي دوران معاصـر را جمـع آوري كـرده و به 
كالس بياوريـد، سـپس آنهـا را بـر روي ديـوار نصـب نموده و دهة مربـوط به آن ها را مشـخص كنيد.

2- تصاويـري از چراغ هـاي خيابانـی در دهه هـاي 40 تا 80 شمسـی را جمع آوري كـرده و به كالس 
بياوريـد و سـپس آنهـا بـه ديـوار نصب نمـوده و ويژگي مربـوط به  چراغ هـاي هر دهه را بنويسـيد.

3- اتـاق نشـيمن يـك خانـوادة دورة قاجـار را طراحـي كنيد. تصاوير وسـايل مـورد نياز صحنـه را از 
نقاشـي ها، عكـس هـا، فيلم هـا و سـريال هاي سـاخته شـده انتخاب كـرده بـه كالس بياوريد.

کار گروهی

تصویر 18تصویر 17

تصویر 19

طـراح صحنـه، وسـايل مـورد نيـاز در صحنـه سـريال ها، 
برنامـه هـا و نمايش هـای تلويزيونـي را انتخـاب مي كنـد و 
در صورتي كه سـالم باشـند، به همان شـكل درصحنه مورد 
اسـتفاده قرارمي گيرنـد. وسـايل مربوط بـه دوران معاصر به 
آسـاني تهيـه مي شـوند و طـراح صحنـه در انتخاب وسـايل 

مـورد نيـاز، از قـدرت انتخاب بيشـتري برخوردار اسـت.
در سـريال ها، برنامه هـا و نمايش هاي تلويزيوني كه داسـتان 
مي كنـد،  روايـت  را  تاريخـي  گذشـتة  دوره هـاي  از  يكـي 
طـراح صحنـه بـا مراجعـه بـه انبـار وسـايل صحنـه، عتيقه 
فروشـي ها، موزه هـا يـا مجموعـه داران، بخشـي از وسـايل 
مـورد نيـاز را انتخـاب مي كنـد كه بـا همـكاري تهيه كننده 
و عوامـل اجرايـي توليـد، وسـايل به طـور امانت يـا اجاره در 

اختيـار برنامـه قـرار مي گيرنـد.
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تصویر 21تصویر 

تصویر 22

تصویر 24تصویر 23
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4- هر تصوير به كدام قشر اجتماعي تعلق دارد؟ درباره ويژگي آن ها گفت وگو كنيد.
5- كداميك از وسايل صحنه، ويژگي قشر اَشرافي و كداميك ويژگی قشر فقير را نشان مي دهد؟

تصویر 25

طـراح صحنـة برنامه هـا و نمايش هـاي تلويزيونـي، وسـايل صحنـه را براسـاس ويژگي هـاي اجتماعـي، فرهنگي، 
سياسـي، اقليمـي، خانوادگـي و شـخصيتي انتخـاب مي كند تا صحنـة نمايش، ارتباط بيشـتري با بيننـده برقرار 

كنـد. طـراح مي توانـد يكـي از دسـتيارانش را به  ايـن منظـور تعيين كند.

از مهم تريـن مراحـل كار طـراح صحنـه، پژوهـش اسـت بـه گونـه ای كه بـا مراجعه به سـوابق، اسـناد و مدارك، 
تصاويـر و ... و نيـز بـا توجـه بـه دورة تاريخي و سـبك متن نمايش، وسـايل مـورد نياز صحنـه را انتخاب مي كند 

تـا كامـاًل با صحنة طراحي شـده هماهنگي الزم را داشـته باشـند.
بـا توجـه بـه طيـف گسـتردة بيننـدگان تلويزيـون، اگر وسـايل صحنـه بـا دورة تاريخي مطابقت نداشـته باشـد، 

كيفيـت برنامـه يـا نمايـش را پاييـن آورده، اعتمـاد مخاطـب را از بيـن مي برد.
گروه هـاي ناظـر برنامه هـا يـا سـريال هاي تاريخـي، در هنـگام ضبـط و تصويربـرداري در صحنـه حضـور فعالـی 

دارنـد تـا ويژگي هـای پيـش بينـي شـده در متـن به درسـتي در نظـر گرفته شـود.

پژوهش و تحقیق 
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ترمیم

- در كدام تصوير، ديوار به منظور خاصي ترميم شده است؟
- كداميك از تصاوير باال براي برنامة تاريخي قابل استفاده مي باشد؟

- كدام تصوير، دوره خاصي را معرفي مي كند؟
- كدام تصوير ترميم شده است؟

اهميت ترميم و آماده سازي وسايل صحنه را بيان كنيد.

تصویر 27 تصویر 26

تصویر 29تصویر 28
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از وسـايل فرسـوده، شكسـته و معيـوب، بـراي نشـان دادن موقعيـت زمـان، مـكان، تاريـخ و ... اسـتفاده مي شـود و 
گاهـي ايـن وسـايل در برخـي از صحنه هـاي نمايشـي كاربرد دارنـد، مانند وسـايل انبارهای متروك، گورسـتان های 

اتومبيـل و ... .
در صورتي كـه وسـايل انتخـاب شـده بـراي صحنـة نمايش، كيفيـت الزم را بـراي تصويربرداري نداشـته باشـند و يا 
اينكـه بـه قـدري آسـيب ديده هسـتند كـه قابل رؤيت نباشـند، طـراح صحنه بـه كمك افـراد ماهـر، آن بخش ها را 

طبـق اسـناد و مـدارك جمـع آوري شـده ترميم مي كنـد تـا در صحنه مورد اسـتفاده قـرار گيرند.

تصویر 31تصویر 

تصویر 33تصویر 32
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1- يـك پنجـره يـا در قديمـي يـا سـنگ نوشـته ای را انتخاب كـرده و بخش هاي آسـيب ديـدة آن را 
ترميـم كنيد.

2- يك كوزة قديمي انتخاب كرده و بخش هاي شكسته و آسيب ديدة آن را ترميم كنيد.
3- يـك ظـرف قديمـي را انتخـاب نمـوده و آن را بـراي يـك نمايـش تلويزيونـي )دورة قاجـار يـا 

ترميـم كنيـد. هخامنشـي( 
4- يكـي از وسـايل غيـر قابـل اسـتفادة منزلتـان را بـا هماهنگی والدين خـود بـه كالس آورده و براي 

يـك برنامة نمايشـي تخّيلـي ترميم و بازسـازي كنيد.
5- از يك صندلي يا تخت غير قابل استفاده، يك صندلي يا تخت مدرن بسازيد.

فعالیت 
کارگاهی

تصویر 35تصویر 34

آماده سازي

تصویر 37تصویر 36
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- كدام وسيله براي قرار دادن در صحنة نمايش مناسب تر است؟
- هر وسيله موجود در تصاوير برای چه صحنه ای مناسب است؟

 پـس از انتخـاب و ترميـم وسـايل، الزم اسـت آن ها را براي اسـتفاده در صحنة مـورد نظر آماده سـازي كرد. براي 

تصویر 39تصویر 38

تصویر 40
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هريـك از صحنه هـاي نمايـش، وسـايل طـوري آماده سـازي مي شـوند كه حس فضا بـه بيننده انتقـال يابد.
آماده سـازي وسـايل بـراي تصوير بـرداري، از مراحـل مهـم طراحـي صحنـه اسـت. طراح بـا در نظر داشـتن حال 
و هـواي صحنـه )شـاد، غمگيـن، مـادي، معنـوي و ...( كار را پيـش مي بـرد. بـا كـم و زيـاد كـردن نـور بـر روي 
وسـايل صحنـه مي تـوان تأكيـد بيشـتر يـا كمتری بـر آنها داشـت؛ به هميـن دليل هماهنگـي با نورپرداز بسـيار 

مهم اسـت. 
بـه ايـن منظـور بـا ايجاد گـرد و خاك يـا پاشـيدن رنگ هاي قهـوه اي و ِكـِرم و خاكسـتري به صورت اسـپري به 
كمـك پمپ هـاي رنگ پـاش يـا دسـتگاه هاي سم پاشـي، فضـای صحنـة نمايـش آمـاده مي شـود. در نمايش هاي 
تلويزيونـي كـه كاخ هـا و فضاهـاي اَشـرافي تاريخي نشـان داده مي شـود، بـراي ايجـاد زرق و برق و انعـكاس نور، 

از روغـن و مـواد بّـراق كننـده مثل كيلر و پلي اسـتر اسـتفاده مي شـود.
طـراح صحنـه موظف اسـت بـا خالقيت و نـوآوري و روش هاي ابتـكاري، وسـايل را به گونه اي بـراي صحنه آماده 

سـازي كنـد تـا ويژگي هـاي دوره اي را كـه در متن نمايش تلويزيوني پيش بيني شـده اسـت، به بيننـده القا كند.

1- يـك چـراغ پيه سـوز يـا يـك صنـدوق قديمـي را يك بار بـراي قـرار دادن در انبـاري متـروك و بار 
ديگـر بـراي قـرار دادن در يـك اتـاق ميهمان خانـه ای مجلـل، آماده سـازي كنيد.

2- دو جلـد كتـاب انتخـاب كنيـد و يكـي از آن هـا را بـراي فضايـی اَشـرافي و ديگري را بـراي فضايی 
كهنـه و متـروك آماده سـازي كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

مواد ومصالح

تصویر 42تصویر 41
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با توجه به تصاوير به پرسش های زير پاسخ دهيد:
1- بـراي ترميـم و آماده سـازي وسـايل از چـه مـواد و مصالحـي 

اسـتفاده شـده اسـت؟
2- آيـا درترميـم و آماده سـازي سـاخت وسـايل از مـواد و مصالـح 

واقعي اسـتفاده شـده اسـت؟
3- براي ترميم وسايل صحنه چه مواد و مصالحي به كار مي رود؟

از مـواد و مصالـح  بـراي ترميـم و آمـاده سـازي وسـايل صحنـه 
گوناگونـی اسـتفاده مـي شـود. زيرا بـا توجه بـه تنوع وسـايل، براي 
ترميـم آنهـا با تشـخيص سـازنده و روش كار مـواد و مصالح انتخاب 

و بـه كار گرفتـه مي شـوند.
تمامـي مـواد و مصالح ماكت سـازي، معمـاري و سـاختمان، صنعتي 

و.... بـراي ترميـم و آماده سـازي وسـايل صحنـه نيز كاربـرد دارند.

تصویر 44تصویر 43

تصویر 45
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تصویر 46

تصویر 47تصویر 48

تصویر تصویر 49
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مواد و مصالح ماکت سازي

 انـواع كاغـذ، مقـوا، فـوم، گچ، انـواع اتصاالت و چسـب ها، چوب، ورق هـاي فلـزي، ِگلِ رس و خمير ها، پلي اسـتر، 
پالسـتوفوم)يونوليت(، فايبـر گالس، آكريليك )پلكسـي ِگلَـس(، پارچه، چرم و ...

ابزار: انواع قيچي، تيغ هاي برش، انواع اره و ... .

انواع مواد ومصالح

تصویر 52

تصویر 53تصویر 51
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تصویر 55تصویر 54

تصویر 56



89

فصل 2     ساخت لوازم صحنه

مواد مصالح معماري 

خـاك رس، گـچ سـاختماني، سـيمان، انـواع ميل گـرد، چوب، ورق هـاي فلـزي و انواع پروفيـل با توجه بـه اينكه 
وسـايل صحنـه در اندازه هـاي واقعـي سـاخته مي شـوند، بايـد در انتخـاب مـواد و مصالـح دقـت شـود تـا از 

مناسـب ترين آن هـا اسـتفاده شـود.
ابزار: انواع دستگاه برش آهن و چوب، وسايل انواع مغار و اسكنه و ماله، بنايي، كاردك و ... 

تصویر 89تصویر 58تصویر 57

تصویر 61تصویر 60
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1- نمونه هايـي از مـواد و مصالـح ماكت سـازي و معمـاري را جمـع آوري كـرده و آن هـا را دسـته بندي 
كنيـد و روي ديـوار كارگاه نصـب نماييد.

فعالیت 
کارگاهی

تفكیك و دسته بندي وسايل صحنه

تصویر 63تصویر 62

تصویر 64
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تصویر 67تصویر 65

تصویر 68

تصویر 66

- در تصاويـر بـاال هـر يـك از وسـايل بـه كـدام بخـش از 
صحنـه مربـوط مي شـوند؟

- كدام وسيله در درون صحنه قرار مي گيرد؟
- كدام وسيله همراه بازيگران وارد صحنه مي شود؟
- كدام وسيله روي ديواره هاي صحنه نصب می شود؟

- آيا دسته بندي و تفكيك وسايل صحنه ضروري است؟
به خصـوص  تلويزيونـي  نمايش هـاي  و  برنامه هـا  در 
سـريال هاي تاريخـي وتخيلـی و فانتزی كـه درصحنه هاي 
متنـوع و بـا تعـداد زيـادي بازيگـر و بـا وسـايل صحنـة 
بسـياري بـه نمايـش در ميآينـد، طـراح صحنه بـا تفكيك 
و دسـته بندي آن هـا در جـدول، صحنـة مورد نظـر و زمان 

اسـتفاده از آن هـا را مشـخص مي كنـد.
چـون انتخـاب وسـايل صحنه بر اسـاس متن و نقشـه هاي 
طراحـي شـده انجـام مي شـود و زمـان تصويربـرداري بـه 
تعـدادي از آن هـا نيـاز اسـت، طـراح صحنـه بـا توجـه به 
اولويـت زمـان ضبـط و تصويربـرداري، وسـايل را تفكيـك 
و دسـته بندي مي كنـد. تهيـة جـدول وسـايل صحنـه از 
تداخـل و بـه هـم ريختگي صحنـه، پيشـگيري و از هزينة 

نگـه داري و جابـه جايـي آن كـم مي كنـد. 

كاخ 

كوچه

خانه

000



92

-  يكـي از سـريال هاي تاريخـي را انتخـاب كـرده و تصاوير وسـايل صحنة مورد اسـتفاده را جمع آوري 
نماييـد و براسـاس هـر صحنه، جدول وسـايل مورد نيـاز صحنه را ترسـيم كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

- وسـايل مـورد نيـاز يـك كارگاه آموزشـي را انتخـاب كـرده و آن هـا را در جايگاهشـان قـرار دهيـد و 
سـپس تصويربـرداري را شـروع كنيد. 

فعالیت 
کارگاهی

قرار دادن وسايل در صحنه 

پـس از انجـام مراحلـي كـه اشـاره شـد و بـا پايـان يافتـن مونتـاژ و آماده سـازي صحنـه اي كـه در آن ضبـط و 
تصويربـرداري صـورت مي گيـرد، وسـايل الزم، در جايـگاه مورد نظر نصب و يا چيده مي شـوند تا صحنـه در اختيار 
نورپـرداز قـرار گيـرد. وسـايل بـا نظـارت طراح صحنه بـه گونـه اي در صحنه به كار گرفته مي شـوند كه آسـيبي به 

آن ها نرسـد.
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
شناخت سبك و شيوه های طراحی صحنه در توليد يك برنامه تلويزيونی، انتخاب يا ترميم و اصالح صحنه و چيدمان وسايل صحنه 

استاندارد عملکرد: 

انتخاب  وسايل صحنه از آرشيو و كهنه و نو كردن ابزار در صحنه طبق نظر طراح

شاخص ها:
- شناخت سبك ها و شيوه هاي طراحي صحنه در هر دورة تاريخي جهت انتخاب وسايل 

- تفكيك و دسته  بندي وسايل صحنه بر اساس تاريخ و سبك هاي آن
- ترميم وسايل و اتصال قطعات 

- چيدمان وسايل در صحنه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 3 ساعت

مكان: استوديو و يا كارگاه صحنه
ابــزار و تجهیزات: ميــز كار، صندلــي، انــواع گيــره، مغــار، چــوب ســاب، انــواع اره مخصــوص چــوب و فلــز، كاترهــاي بــزرگ و كوچــك، انــواع قلــم، چســب، رنــگ، دريــل، گــراف، 

پمــپ بــاد، ابــزاار رنگ پــاش، انــواع فــوم، گــچ، مقــوا، اســفنج

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی انتخاب و ترمیم و آماده سازي لوازم صحنه 

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

1تحليل صحنه، انتخاب وسايل و طبقه بندي آن1

2ترميم و مناسب سازي وسايل صحنه و بستن قطعات 2

2چيدمان وسايل در صحنه و نصب ديواره3

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
مديريت منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، استفاده از ابزار و وسايل ايمن

2

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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برای ساخت لوازم صحنه، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

  هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـری، می تواننـد هزينه های سـاخت دكور را محاسـبه كنند، و نقشـه اوليه را 
بـر اسـاس سـفارش برنامـه طراحـی و اجرا نماينـد . همچنين مهارت هـای نگـه داری  و  كاربرد دوبـاره قطعات 

بدانيد. را 

2

استاندارد عملکرد

نقشه كشي- برآورد و ساخت و نگه داري و استفاده مجدد در يك برنامه  تلويزيوني
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ساخت وسايل صحنه

تصویر 3تصویر 2تصویر 1

تصویر 5تصویر 4

تصویر 7تصویر 6

به نظر شـما در كداميك از تصاوير باال، وسـايل ترميم شـده اند؟
كداميك از وسـايل صحنه، واقعي اسـت و به راحتي تهيه مي شـود؟

كداميك از وسـايل صحنه، طراحي و سـاخته شده است؟
چرا طراحي و سـاخت وسـايل صحنه اهميت دارد؟ 
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پـس از خوانـدن متـن برنامـه و نمايـش تلويزيونـي و تفكيـك صحنه هـا بـا توجـه بـه دوره هـاي تاريخـي، 
سـبك ها و شـيوه هاي نمايشـي، طـراح صحنـه  بـا دسـته بندي وسـايل مـورد نيـاز، بـه طراحـي مي پردازد. 

وسـايل صحنـه در سـه گـروه دسـته بندي مي شـوند:

1- وسـايل آماده و موجود؛ 
2- وسـايل قابل ترميم؛

3- وسايل طراحي شده.

سـاخت وسـايل صحنـه در چنـد مرحلـه انجام مي گيـرد و طراح صحنه بـا توجه بـه مراحل در نظر گرفته شـده 
مي توانـد عملكرد مناسـبي داشـته باشـد. اين مراحل عبـارت اند از:

1- پژوهش؛
2- طراحي؛
3- ساخت.

پژوهش

پژوهـش و تحقيـق از مهم تريـن مراحـل طراحـي و سـاخت وسـايل صحنـه بـوده و طـراح موظـف 
اسـت بـا توجـه به دورة تاريخي و سـبك و شـيوة اجرايـي برنامة نمايشـي، صحنه را طراحـي نمايد.

آداب و رسـوم، روابـط و مناسـبات، شـرايط اجتماعـي و ... در هـر دورة تاريخـي در شـكل گيري 
وسـايل زندگـي نقـش بـارزي داشـته اند كـه طـراح صحنـه بـا در نظـر گرفتـن مـوارد ياد شـده، به 

طراحـي وسـايل صحنـه مي پـردازد. 
طـراح صحنـه بايـد آگاهـي و اطالعات جامعـي از محيط اطـراف در زمينـة تاريخ، جغرافيـا، مذهب، 
سياسـت، مردم شناسـي، جامعـه شناسـي، روان شناسـي فرهنگ عامه، كشـاورزي، پزشـكي، صنعت، 
هنـر و ... داشـته و يـا در صـورت نيـاز بـه منابـع آن ها دسترسـي داشـته باشـد؛ چون در هـر برنامة 
نمايشـي موضوع جديدي مطرح مي شـود و الزم اسـت طراح، دامنة تفكر گسـترده اي داشـته باشـد 

تـا مطالعـه و جمـع آوري اطالعـات در زمـان كوتاه تري انجـام گيرد.
موضـوع برنامه هـاي نمايشـي تلويزيونـي، گوناگـون بـوده و در هـر برنامـه، بـه زمـان و دورة خاصـي 
پرداختـه مي شـود؛ بنابرايـن طـراح هميشـه بايـد متناسـب بـا برنامـه، اطالعـات جامـع و متنوعـی 
داشـته باشـد. پـس دسـته بندي نتايـج پژوهـش بـراي برنامـه، نمايـش و سـريال هاي تلويزيوني كه 

در آينـده توليـد مي شـوند، بسـيار مهم اسـت. 
پژوهـش بايـد به طـور مسـتند انجـام گيرد و بـه اَسـناد و مـدارك موجـود در كتابخانه هـا، تصاوير و 

اشـيايي كـه در موزه هـا قرار دارند، اسـتناد شـود.
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دانـش و آگاهـي از سـبك ها و شـيوه هاي اجرايـي برنامه هـاي نمايشـي تلويزيونـي، از مـوارد مهمـي 
اسـت كـه در طراحي وسـايل صحنـه نقـش تعيين كننـده اي دارند.

 قبـل از سـاخت وسـايل، مرحلـة طراحـي قـرار دارد كه طراح براسـاس پژوهـش انجـام گرفته طبق 
متـن برنامة نمايشـي، بـه طراحـي مي پردازد.

از وسـايل مـورد اسـتفاده در دورة صفويـه تصاويـري تهيـه كـرده بـه كالس بياوريـد و بـر روي ديـوار 
نصـب كنيـد، آنـگاه ويژگـي هـر يـك از وسـايل را زيرآن بنويسـيد.

فعالیت 
گروهی

- تصوير كداميك از وسـايل، واقعي اسـت و به كدام دوره تعلق دارد؟
- در كدام تصوير، طراحي انجام شـده است؟

- كدام تصوير براسـاس طرح پيشـنهادي ساخته شده است؟
- مـواد و مصالح بـه كار رفته را نام ببريد.

طراحي

تصویر 9

تصویر 10

تصویر 11 تصویر 8
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بـا پايـان يافتـن پژوهـش و بـا اسـتناد به شـواهد موجود و مشـخص شـدن دورة تاريخـي و شـيوة نمايش، 
مرحلـة طراحـي وسـايل صحنـه آغـاز مي شـود كـه در ايـن زمينـه خالقيـت و نـوآوري و دانـش عمومـي 

طـراح نسـبت بـه موضـوع، نقـش ويـژه اي دارند.
طـراح در اوليـن گام بـر اسـاس تصاويـر و اطالعـات موجـود، طرح هـاي اوليـه را تهيـه نمـوده و پـس از 
مشـورت بـا كارگـردان و كارشناسـان مسـائل تاريخـي برنامـه و تأييـد آن هـا، طـرح اجرايـي را بـا توجه به 

تمامـي جزئيـات وسـايل صحنـه آمـاده مي كنـد تـا در اختيـار سـازندگان قـرار گيـرد.
طـراح بـا توجـه بـه محـل قرارگيـري وسـايل صحنـه مثـل درهـا و پنجره هـا كـه روي ديواره هـا نصـب 
مي شـوند و يـا وسـايل داخـل صحنـه مثـل مبلمـان، ميز هـا، صندلي هـا،  چراغ هـا و ... و نيـز وسـايل همراه 
بازيگـران، اندازه گيـري و محاسـبات الزم را انجـام مي دهـد تـا پـس از سـاخت آن هـا بـه راحتـي در محـل 

پيش بينـي شـده نصـب گردنـد. 
در هنـگام سـاخت وسـايل، راهنمايـي، هدايـت و نظـارت طـراح بايـد به شـكلي مسـتمر انجام شـود تا پس 

از پايـان ايـن مرحلـه، وسـايل در صحنه هـاي پيش بينـي شـده مورد اسـتفاده قـرار گيرند.

تصویر 12

تصویر 14تصویر 13



99

فصل 2     ساخت لوازم صحنه

فعالیت 
- درِ ورودي يك خانة روستايي در مناطق كويري را با توجه به محل قرارگيري آن ها طراحي كنيد.کارگاهی

- يك چرخ چاه مربوط به دورة قاجار را براي نصب در حياط منزل مسكوني طراحي كنيد.
- يك دورة تاريخي را انتخاب كرده و براي آن يك تُنگ و ليوان طراحي كنيد.

مواد و مصالح

تصویر 18تصویر 17

تصویر 16تصویر 15

تصویر 20تصویر 19
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تصویر 22تصویر 21

انتخـاب مـواد و مصالـح مـورد نيـاز، از مـوارد مهـم در سـاخت وسـايل صحنـه مي باشـد و طـراح، هنـگام 
طراحـي وسـايل، ويژگـي آن هـا را در نظـر مي گيـرد.

ميـزان آشـنايي و شـناخت طـراح از مـواد و مصالـح، كمـك مي كنـد تـا وسـايل طراحـي شـده بـه شـكل 
قديمـي،  وسـايل  سـاخت  بـراي  باشـند.  نداشـته  تفاوتـي  اصلـي  نمونـة  بـا  و  شـوند  سـاخته  واقعي تـري 
اسـتفاده از مـواد، مصالـح قديمـي و بومـي منطقـه مناسـب تر اسـت، هرچند تجربيـات، خالقيـت و نوآوري 
طـراح صحنـه و سـازندگان وسـايل در اسـتفاده از مـواد و مصالـح جديـد و امـروزي به جاي مـواد و مصالح 

قديمي تـر مي توانـد رونـد سـاخت وسـايل را آسـان تر نمايـد.
عمومـاً بـراي سـاخت وسـايل صحنـه در مقيـاس و انـدازة اصلي، از مـواد و مصالح واقعي اسـتفاده مي شـود 

- براي هر يك از وسـايل در تصاوير باال، از چه مواد و مصالحي اسـتفاده شـده اسـت؟
- آيا مواد و مصالح مورد اسـتفاده در سـاخت وسـايل، به دورة خاصي تعلق دارند؟

- مواد و مصالح مورد اسـتفاده در هر يك از وسـايل را نام برده و آن ها را دسـته بندي كنيد.
بـا پايـان طراحـي وسـايل صحنـه و تأييـد كارگـردان برنامـة نمايـش تلويزيونـي، مرحلـة سـاخت وسـايل 

صحنـه شـروع مي شـود.
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تـا هنـگام ضبـط و تصويربـرداري، روي صحنـه جلـوه اي واقعي داشـته باشـند. در شـهرك هاي سـينمايي و  
مـكان هـای فيلمبـرداری )لوكيشـن( طراحـي شـده نيـز بـراي سـاخت ديوارهـا، درهـا و پنجره هـا   از مواد 

و مصالـح متـداول و روزمره اسـتفاده مي شـود.

- نمونه هايـي از مـواد و مصالـح مورد اسـتفاده در سـاخت وسـايل صحنه را جمع آوري كـرده به كالس 
بياوريـد. آن هـا را دسـته بندي كنيد و روي ديـوار نصب كنيد.

فعالیت 
گروهی

انواع مواد و مصالح

تصویر 24تصویر 23

تصویر 26تصویر 25
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تصویر 28تصویر 27

تصویر 30تصویر 29

وسـايل صحنـه از مـواد و مصالـح متنـوع سـاخته مي شـوند، مـواد و مصالـح ماكت سـازي بـه تنهايـي و يـا 
همـراه مـواد و مصالـح واقعـي بـه كار بـرده مي شـوند.

- براي سـاخت وسـايل از چه مواد و مصالحي اسـتفاده شده است؟
- كدام مواد و مصالح در ماكت سـازي كاربرد دارند؟

- آيا در سـاخت وسـايل از مواد و مصالح واقعي اسـتفاده شده است؟
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فعالیت 
1- نمونه هايـي از مـواد و مصالـح ماكت سـازي و معمـاري را جمـع آوري كـرده، آن هـا را دسـته بندي کارگاهی

كنيـد و سـپس روي ديـوار كارگاه نصـب نماييد.
2- با استفاده از مواد و مصالح ماكت سازي و طبق مراحل ساخت، ليوان تصوير باال را بسازيد.

بـراي سـاخت وسـايل صحنه از همان مـواد، مصالح و ابزار ترميم و آماده سـازي اسـتفاده مي شـود، هر 
چنـد بـراي سـازنده، در هنگام بـه كارگيري آن هـا هيچ گونه محدوديتي وجـود ندارد.

بـا توجـه بـه اينكـه وسـايل صحنـه در اندازه هـاي واقعـي سـاخته مي شـوند، بايـد در انتخـاب مـواد و 
مصالـح دقـت شـود تـا از مناسـب ترين آن ها اسـتفاده شـود.

فعالیت 
کارگاهی

1- يكـي از تصاويـر بـاال را انتخـاب نمـوده و بـا اسـتفاده از مـواد و مصالـح مناسـب آن را در انـدازة 
بسـازيد. واقعي 

2- يكي از تصاوير باال را انتخاب كنيد و آن را با مواد و مصالح مناسـب و در اندازة واقعي بسـازيد.

تصویر 34تصویر 33تصویر 32تصویر 31

تصویر 39تصویر 38تصویر 37تصویر 36تصویر 35
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تصویر 41تصویر 40

تصویر 41

تصویر 43تصویر 42

3- يكـي از تصاويـر بـاال را انتخـاب كنيـد و بـا مـواد و مصالـح ماكت سـازي و بـا مقيـاس 1  ماكـت 
20آن را بسـازيد.
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ساخت وسايل صحنه

تصویر 45

تصویر 47تصویر 46

تصویر 44
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تصویر 49تصویر 48

تصویر 51تصویر 50

تصویر 53تصویر 52
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تصویر 54

تصویر 55
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- در تصاوير باال كداميك واقعي اسـت؟
- هر يك از تصاوير باال براي كداميك از برنامه ها مناسـب اسـت؟

- كداميك از وسـايل، تاريخي، مدرن و يا تخيلي اسـت؟
- براي سـاخت آن ها از چه مواد و مصالحي اسـتفاده شـده است؟

- شـناخت مواد و مصالح موجود، درسـاخت اين لوازم چه نقشـي دارند؟
بـا توجـه بـه اينكـه گروهي از متون نمايشـي يـا فيلمنامه هـا و برنامه هـاي تلويزيونـي نيازمنـد صحنه هايي 
هسـتند كـه بـه دوره اي تاريخـي اشـاره دارند و يا يـك فضاي تخّيلـي و فانتـزي را بيان مي كننـد، طراحان 
صحنـه بـراي دسترسـي و ايجـاد فضـاي مـورد نظـر، وسـايل الزم را به گونـه اي خالقانـه طراحـي مي كنند 

كـه عمومـاً بـا واقعيـت آن ها تفاوتـي نداشـته باشـند و بيننده به راحتـي آن ها را بـاور  كند.

- از فيلم هـا و سـريال هاي تاريخـي تصاويـري را انتخـاب كنيـد كـه بـراي آن هـا لوازم صحنه سـاخته 
شـده اسـت. سـپس تصاويـر وسـايل را بزرگ نمايـي كنيـد و روي ديـوار كارگاه نصـب و دورة آن هـا را 

نماييد. مشـخص 

تصویر 57تصویر 56

فعالیت 
کارگاهی

- با استفاده از كاغذ، مقوا، چسب و ... يك ليوان را مطابق شكل باال بسازيد.
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فعالیت 
کارگاهی

تصویر 58

تصویر 60تصویر 59

تصویر 63تصویر 62تصویر 61

- يكـي از تصاويـر بـاال را انتخـاب كنيـد و بـا اسـتفاده از مـواد و مصالح واقعـي، ماكـت آن را در اندازة 
حقيقي بسـازيد.
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تصویر 65تصویر 64

تصویر 67تصویر 66

- يكي از تصاوير باال را انتخاب كرده و آن را مطابق شـكل بسـازيد و رنگ آميزي كنيد.

مواد و مصالح دور ريختني و مازاد
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تصویر 70

تصویر 69تصویر 68
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- در تصاوير باال، كداميك از وسـايل موجود تغيير شـكل يافته اسـت؟
- آيا از وسـايل دور ريختني و مازاد مي توان وسـايل ديگري سـاخت؟

- آيا از ظروف، قطعات و اتصاالت مي توان چراغ ايسـتاده سـاخت؟
بـراي سـاخت برخـي  از وسـايل صحنـه مي تـوان از ظروف و قطعـات دسـتگاه هاي فرسـوده و از رده خارج 

شـده، اسـتفاده نمـوده و كاركرد آن هـا را تغيير داد.
خالقيـت، ذهنيـت، وسـعت ديـد، نـگاه متفـاوت، تجربـه و ابتـكار طراحـان بـراي سـاخت وسـايل جديد از 

اهميـت بسـيار زيـادي برخوردار اسـت.

- تصاويـري از وسـايل جديـدي را كـه هنرمنـدان از قطعـات دور ريختنـي و فرسـوده سـاخته اند بـه 
كالس بياوريـد و دربـارة آن هـا گفت وگـو كنيـد.

- تعـدادي ظـروف و قطعـات فرسـوده و دور ريختنـي را بـه كالس بياوريد. از بين آن هـا چند قطعه را 
انتخـاب كـرده و يـك ميز، چـراغ خواب و صندلي بسـازيد

- نمونه هايـي از مـواد دور ريختنـي )بطـري نوشـابه، ظـروف چسـب و ...( را تهيـه كنيـد و از آن هـا 
وسـايل صحنـة برنامـة كـودك بسـازيد )ليـوان فانتـزي، عصـا،  جعبـه ابـزار و ...(.

فعالیت 
گروهی

يكـي از مـواردي كـه بـه سـاخت وسـايل كمـك بسـياري مي كنـد، اسـتفاده از مـواد دور ريختنـي 
اسـت كـه بـه خالقيت طـراح و سـازنده ارتبـاط دارد. 

نكته

 نصب و ارائة وسايل صحنه

تصویر 72تصویر 71
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تصویر 73

تصویر 75تصویر 74

تصویر 78تصویر 77تصویر 76
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در تصاوير باال، وسايل ساخته شده، در كدام بخش از دكور قرار مي گيرند؟
- به چه دليل وسايل صحنه در نقاط خاصي از صحنه نصب مي شوند؟

بـراي نصـب وسـايل صحنـه در مـكان مورد نظر بايـد به نقشـه هاي اجرايي مراجعـه نمود تا آن هـا در محل هايي 
كـه طـراح پيش بينـي كـرده اسـت قرار گيرنـد. آن دسـته از وسـايلي كـه روي ديوارها و اسـكلت اصلـي صحنه 
قـرار مي گيرنـد بايـد از اسـتحكام و ايسـتايي برخـوردار باشـند تـا در جايـي كـه زيرسـازي هاي الزم پيش بينـي 

شـده اسـت، نصب شوند.
در صحنه هايـی كـه زمـان زيـادي در آن هـا تصويربـرداري انجام مي گيرد )شـهرك سـينمايي، ميدان هاي شـهر، 
محله هـا، كارخانه هـا، كارگاه هـا و ...( اسـتحكام و ايسـتايي وسـايل صحنـه بسـيار مهم اسـت تا در برابر شـرايط 
طبيعـي و آب و هـوا مقـاوم باشـند. بـه ايـن دليـل در اين گونـه صحنه ها مـواد و مصالـح از همان گونه اي اسـت 

كـه در معمـاري شـهرها و سـاختمان ها مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد.
وسـايل داخـل صحنـه نيـز بـا توجه به مـكان قرارگيـري، طـوري نصب مي شـوند كه در اثـر حركـت بازيگران و 

جابه جايي هـاي پيش بينـي شـده، از ايسـتايي الزم برخوردار باشـند.
وسـايل صحنـة همـراه بازيگـر پـس از سـاخت و دسـته بندي توسـط دسـتياران صحنـه و لبـاس، بـا توجـه بـه 
صحنـه اي كـه تصويربـرداري در آن انجام مي شـود، در اختيار آن هـا قرار مي گيرد و پس از خاتمـة تصويربرداري، 

در انبـار وسـايل صحنـه نگـه داري مي شـود تـا در صحنـة بعدي دوبـاره مورد اسـتفاده قـرار گيرد. 

تصویر 79
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تصویر 81تصویر 80

تصویر 83تصویر 82

- تصويـر يـك كتيبـة خطـي در ابعاد 200×40 سـانتي متر را روي سـراميك هاي 20×20 سـانتي متر 
منتقـل كنيـد و به صـورت كاشـي رنگ آميزي كنيد، سـپس روي سـر در يكي از كالس هـا نصب كنيد.

مواد مورد استفاده: فوم ماكت سازي مقواي ماكت، چوب بالسا، گچ، ِگِل رس و ... .
- تصويـر يـك چـراغ ديـواري قديمـي را تهيـه كنيـد. آن را بسـازيد و روي يكـي از ديوارهـاي حيـاط 

هنرسـتان نصـب كنيد.

فعالیت 
گروهی
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- يـك جلـد كتـاب قديمـي را طراحي كنيد و آن را بسـازيد و سـپس در داخل كتابخانـه قرار دهيد، 
به طـوري كـه بـا كتاب هاي ديگر تفاوتي نداشـته باشـد.

و  تمامـي وسـايل صحنـه جمـع آوري  تلويزيونـي،  نمايـش  برنامـة  تصويربـرداري  پايـان  از  پـس 
مجموعـه داران،  موزه هـا،  بـه  تـا  مي گيـرد  قـرار  گـروه  اختيـار  در  مناسـب  بسـته بندي هاي  در 

تحويـل شـود. انبـار وسـايل صحنـه  يـا  اجاره دهنـدگان 
وسـايلی كـه بـه شـكل واقعي بـراي صحنه هـاي خارجي سـاخته و در محل لوكيشـن مثل شـهرك 
سـينمايي نصـب شـده اند، بـه همـان صـورت باقـي مي ماننـد و بـا برنامه ريـزي مديريت آنجـا مورد 
بازديـد عمـوم و بخصـوص هنرجويـان قـرار مي گيرنـد. بازديـد از مكان هـاي تاريخـي كه بازسـازي 
شـده اند و در برنامه هـاي تلويزيونـي مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اند، هميشـه جذابيت داشـته اسـت.

بازديـد از مكان هـاي تاريخـي كـه بـراي برنامه هـاي تلويزيونـي طراحـي و سـاخته شـده اند، پس از 
پايـان تصويربـرداري و توليـد برنامـة  نمايشـي، سـريال و ... براي عمـوم مردم به خصوص نسـل هاي 
آينـده از جذابيـت بسـياري برخـوردار ايـت، به هميـن دليل در سـال هاي اخير صحنه هـاي تاريخي 

و تمامـي وسـايل موجـود در آن هـا به شـكل واقعي و ماندگار سـاخته مي شـوند. 

فعالیت 
آنجا تهيه كنيد، و به شكل كنفرانس کارگاهی از  از شهرك سينمايي، يك گزارش تصويري  بازديد  از  پس 

در كالس ارائه دهيد.

فعالیت 
کارگاهی



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجويــان در ايــن واحــد يادگيــري بــا ســاخت انــواع وســايل صحنــه از قطعــات متنــوع آشــنا مي شــوند تــا مهــارت ســاخت، مونتــاژ، رنــگ كــردن، اتصــال و جوشــكاري وســايل 

و ماننــد آن را كســب كننــد.
 

استاندارد عملکرد: 

ساخت وسايل صحنه از قطعات موجود يا جديد بر طبق متن پيشنهادي و نصب آن در صحنه طبق برنامه

شاخص ها:
- اندازه گيري و محاسبة دقيق ابعاد صحنه و وسايل آن و ترسيم طرح اوليه

- انتخاب و تركيب مواد بر اساس طرح اوليه
- ساخت وسايل صحنه به صورت سر هم بندي قطعات )مونتاژ(، رنگ كاري و ... 

- ارائة وسايل صحنه به صورت كامل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 3 ساعت

مكان : استوديو و يا كارگاه صحنه

ابــزار و تجهیزات: ميــز كار، صندلــي، انــواع گيــره، مغــار، چــوب ســاب، انــواع اره مخصــوص چــوب و فلــز، كاترهــاي بــزرگ و كوچــك، انــواع قلــم، چســب، رنــگ، دريــل، گــراف، 
پمــپ بــاد، ابــزاار رنگ پــاش، انــواع فــوم، گــچ، مقــوا، اســفنج

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی ساخت وسایل صحنه

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله كاررديف

                1طراحي وسايل صحنه 1

                1تهيه مواد و مصالح2

2ساخت وسايل صحنه3

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش: مديريت 
منابع، صرفه جويي، تفكيك ضايعات، استفاده از ابزار و وسايل ايمن

 2                

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی ، 2 می باشد.
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