
 

 

 

 

 

 

 

 

هاي خاص نمايشي و فضاي واقعي در نمايش عروسكي، دكور براي ايجاد جلوه
)نزديك به واقعيت( شكل گرفت. هدف از ساخت دكور آن است كه تخيل ذهني 

در يك مسير مشخص هدايت كند. كافيست شما بخشي ازوسايل تماشاگران را 
اي از صحنه مستقر كنيد. شما با چند وسيله ساده، تجسم يك خانه را در گوشه

توانند توسط گروه ساخته و خانه را براي تماشاچي به وجود آورده ايد. وسايل مي
  يا تهيه شوند.

 
 

 3فصل 
 عروسكي یسازدكور
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 نمايش عروسكي صحنةساخت 

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 
 

 هايي كاربرد دارند؟براي طراحي صحنه نمايش عروسكي چه دانش و مهارت 

ها براي يك برنامه تلويزيوني هاي نمايش براي انواع عروسكصحنههنرجويان در اين واحد يادگيري مهارت ساخت انواع 

 گيرند.را فرامي

 
 

 استاندارد عملکرد 
 

 طراحي، ساخت و اجراي يك دكور براي يك نمايش عروسكي طبق متن مصوب.  

 ی یادگیرواحد
1 
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 طراحي صحنه

 
 

شايد اولين  راه شما چيست؟ ةنقش كنيد؟اگر از شما بخواهند فضايي را طراحي كنيد، چگونه كار را آغاز مي
 شود؟پرسش اين باشد كه اين فضا براي چه هدفي طراحي مي

 كننده مسير حركت شما خواهد بود.هدف طراحي، مشخص
متن براي نمايش عروسكي و  رسيدن به فضاي متن است. ،در طراحي صحنه يك نمايش عروسكي اولين هدف

 با قصه بسيار متفاوت است. ،متن براي فيلم
 
 

فعالیت 
 کارگاهی

   نقاشي كنيد. را« زنكدو قلقله»متني را براي اجرا در نظر بگيريد: براي نمونه فضاي قصه 
 توانيد متوجه فضاي داستان شويد؟آيا مي 
 كنيد؟اي طراحي كنيد چه مياگر بخواهيد براي آن صحنه 
 ر را به عناصر كوچكت نشود. بعد از تجزيه و تحليل كردن متن آطراحي صحنه با خوانش متن شروع مي

 كنيم. تقسيم مي
 

 

 
 

 دهيم. متن چگونه مكاني است؟ مكان خصوصي است يا عمومي؟نخست مكان داستان را مورد ارزيابي قرار مي
مشخص وقوع اتفاق نمايش. بعد از  يا از نظر دورهاز نظر روز و شب بودن و  يمگيرميسپس زمان را در نظر 

كند؟ رسد. فضا شاد است يا غمگين؟ چه احساسي را القا ميمكان و زمان، نوبت به فضاي حسي نمايش مي
صحنه روشن شد، با توجه به سبك اجرايي كارگردان و نوع عروسك شروع به  يوقتي تمام نكات براي طراح

 كنيم.طراحي صحنه مي
 
 

فعالیت 
 کارگاهی

  .هركدام از هنرجويان يك متن نمايش عروسكي ساده تهيه كرده و به كالس بياورند 
  .براساس با كمك هنرآموز خود يكي از متون را انتخاب و براي آن يك فضاي نمايشي طراحي كنيد

 هاي نمايشي آن را نيز پيشنهاد كنيد.د نوع عروسكانمتوني كه به كالس آورده
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 نمایش عروسکی صحنه

  

  
 6تصویر 

سازي ندارد، استفاده كردن از يك پنجره در وگونه ساختوسكي كه احتياج به هيچترين صحنه نمايش عرساده
 آيد.خانه و مدرسه است. عروسك از پايين پنجره آرام آرام باال آمده، در قاب پنجره به حركت در مي

 

 
 6تصویر 

  عروسک در قاب پنجره
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در، يا برگرداندن ميزي به  چارچوبروي صندلي، كشيدن پارچه در  ايآويزان كردن پارچه توان باچنين ميهم
 وجود آورد.نمايش عروسكي موقت به ةبرد در كالس درس، يك صحنوي وايتپهلو و استفاده از تابل

 

  

 برگرداندن میز کشیدن پارچه در دهانه در

  

 پارچه روی صندلی بردتابلوی وایت

 3تصویر
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اي هاما بهترين وسيله، استفاده از كارتن مقوايي در اندازه

اي داشته تواند در يك طرف، پنجرهمتفاوت است كه مي
باشد كه عروسك در پنجرة آن ظاهر شده و شروع به 

 حركت كند.
 

 

 6تصویر  

 صحنه با استفاده از کارتن مقوایی

يك جعبه كفش در كمترين زمان به يك 
شود كه براي زيبا تبديل ميصحنه كوچك و 

 العاده است.هاي كوچك فوقعروسك
 

 

 5تصویر  

 جعبه کفش صحنه با استفاده از

بديل نمايش عروسكي ت تواند به آساني به يك صحنهنيز مييك كارتن بزرگ مانند كارتن يخچال يا تلويزيون 
 شود.

 

  

 کارتن تلویزیونصحنه با استفاده از  صحنه با استفاده از کارتن یخچال

  0تصویر 
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ي كيفهاي نمايش عروسكي از نظر كمي و گونه صحنهتنوع اين
ه ن ارائتوان تعريف جامع و واحدي از آاست كه نميآنقدر گسترده

 (لدر پهلوان كچ)بين دو زاويه ديوار،  كرد. اين گستردگي از پردة
خيمه  ا واي تابوتي شكل عروسك پولچلينتا جعبهشود شروع مي

 روي دوشي چيني. 
، تاسهاي سنتي نمايش عروسكي بخشي از صحنه فوق،مطالب 

بينيم كه از تمام هايي ميدر شكل مدرن و امروزي، صحنه
 رد.باي كه مختص نمايش عروسكي است بهره ميامكانات صحنه

ها نخستين كساني هستند كه با قرار دادن جعبه در جلوي چيني
جود ودوشي را بهرو پا صحنهم بدن تا قوزكن تماصورت و پوشاند

 آوردند.

 

 7تصویر  

 دوشیتصویر رو

 

وع نمايش عروسكي از ديگر هاي متنهايي از صحنهاي و اينترنتي نمونهبا استفاده از منابع كتابخانه   کارگروهی
 وگو كنيد.به كالس بياوريد و سپس گفت ،آوري كردهجمع ها،كشور

  

 
معرفي اي و مسطح ، دو نوع صحنه حفرههاي مختلف عروسكي وجود داردشيوههاي فني كه ميان به تفاوت نظر
 .هاي مسطحصحنه -2 ؛ايهاي حفرهصحنه -1گردد: مي

 ایهای حفرهصحنه -6

و از د گيرننسبتاً ضخيم قرار مي ةگردانان پشت يك ديوار يا پردوسكگردان يا عرها عروسكگونه صحنهدر اين
 آورند.مي ها را به حركت درپايين، عروسك
 اي و ماپت است.هاي دستكشي، ميلهها مناسب عروسكاين نوع صحنه

هاي نمايش عروسكي كه تا كنون يك از صحنهكداماي ارائه گرديد، هاي حفرهاز صحنهبا توجه به تعاريفي كه 
 رود؟اي به شمار ميهاي حفرهصحنه ازشده  مطرح

 ر نمایش عروسک دستکشیصحنه د

 پذيرد:ستكشي به دو صورت انجام ميطراحي صحنه در نمايش عروسك د
شود. گردان كاماًل پشت صحنه پنهان ميگيرد و عروسكگردان قرار ميباالي سر عروسك ،عروسك در نوع اول:

توانند به راحتي روي صحنه از كنار هم عبور كنند و در صورت عروسك تحرك بيشتري دارد، دو عروسك مي
 تعقيب و گريز كامالً دور خودشان بچرخند.



 00 

 اي قرارگردان پردهو عروسك ن قرار گرفته و بين عروسكگرداعروسك مستقيماً در مقابل عروسك در نوع دوم:
اي باشد كه براي عروسك است جنس اين پرده بايد به گونه «پشت زمينه»گيرد كه در حقيقت همان مي

 گردان به راحتي بتواند از پشت آن عروسك را ببيند ولي خود از ديد تماشاگران پنهان بماند.عروسك
توانند در حاالت ايستاده، نشسته و يا زانو زده كار خود را انجام گردانان ميعروسك در هر يك از اين دو روش،

كند، پس بهترين روش ايستادن در گردان را كوچك ميعمل عروسك ةند، ولي نشستن و زانو زدن، محدودده
 صحنه است.

 
   کارگروهی

گرداني تلويزيوني با صحنه تفاوت عروسك
 وگو كنيد.چيست؟ گفت

 

 
 8ویر تص

 گردان در حال کار و دیدن صحنه از روی مانیتورعروسک
 

 

 

 ایصحنه در نمایش عروسک میله

هاي اي، شبيه صحنه در نمايش عروسك دستكشي است. با اين تفاوت كه عروسكصحنه در نمايش عروسك ميله
 تري برخوردارند. وسيع ةنظر حركت در پشت پاراوان از دايراي چه از نظر اندازه و چه از ميله

 

 
 9تصویر 

  ای پشت پاراوانعروسک میله
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 صحنه در نمایش عروسکی ماپت 

 :نوع صحنه داريمدر نمايش عروسك ماپت دو 
هاي توان از صحنهشود، ميگردان، پنهان است و تنها عروسك است كه ديده ميهايي كه عروسكدر صحنه

اي رهايم و اگر در پااي تدارك ديدههايي كه براي عروسك دستكشي و ميلهصحنهاي استفاده كرد. شبيه به حفره
اي شبيه به تئاتر غير عروسكي گردان در صحنه ظاهر شود، در اين صورت صحنهاز موارد عروسك همراه عروسك

ور يگر در صحنه حضعنوان بازگردان بهها عروسكگونه نمايشيچ پاراواني نيست، چرا كه در اينداريم و نياز به ه
 كند.پيدا مي

  
 عروسک ماپت در صحنه نمایش گردان همراه عروسک ماپتعروسک

 66تصویر 

 های مسطحصحنه -6

ها را روي سطح همواري قرار داد. اين سطح به هاي نخي بايد عروسكبراي به نمايش درآوردن انواع عروسك
، باالتر از صحنه به اجراي نقش مي پردازند، معموالًگردان همزمان روي جز مواردي كه عروسك و عروسك

نات زير را براي ما فراهم هاي نخي، امكاقرار گرفتن عروسك اند. در ارتفاعگرفتهاگران قرارسطحي است كه تماش
 كند:مي

 
 66تصویر 

  صحنه نمایش مبارک
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 ؛محدود كردن و مشخص شدن فضاي نمايش -1
  ؛هاي زير صحنهدريچه ةهاي متحرك و تعبيگردان، صحنهاي هامكان استفاده از صحنه -2
 .تماشاگران ةايجاد ديد مناسب براي كلي -3

هاي اند كه بسياري از مشخصات صحنههاي عروسك مسطحعروسك نخي، نخستين نوع از صحنه هايصحنه
 تئاتر غير عروسكي را نيز دارند.

 

 صحنه در نمایش عروسک نخی

فته گ« دستيصحنه سر»موقتي است كه در اصطالح عوام به آن  ةعروسكي نخي، صحنترين صحنه نمايش ساده
هاي هيم و از پايهدشود كه يكي را وارونه روي ديگري قرار ميشود. اين صحنه از دو ميز يك اندازه تشكيل ميمي

يم پوشانيا پارچه ميبا مقوا  كنيم. اطراف آن راعنوان صحنه در نمايش عروسكي نخي استفاده ميميز وارونه به
 گردان و پشت صحنه از ديد تماشاگران پنهان بماند.كه عروسكطوريبه
 

 
 66تصویر 
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 توان يكمي ميدان بازي و پل ةبا ساختن دهان
 اينمايش عروسكي نخي كامالً حرفه صحنة

ترين تفاوت ميان انواع . پل، عمدهدرست كرد
هاي عروسك هاي عروسكي و صحنهصحنه
ست. وجود اين بخش در ساختمان كلي نخي ا
گردانان بر شود كه عروسكها سبب ميصحنه

 ها مسلط باشند و كنترل بيشتري برعروسك
گردانان داشته باشند. همچنين عروسكآنها 

در سطح باالتري از ديد تماشاگران قرار 
 .مانندگيرند و از نگاه آنان نيز پنهان ميمي

 

 63تصویر 

 

 گیری طراحی صحنه نمایش عروسکی از طرح تا اجراشکلروند 

 طراحي صحنه در نمايش عروسكي از دو بخش هنري و فني تشكيل مي شود.
 رسد.ابتدا از فكر و ايده شروع شده و به طرح يا اسكيس نهايي مي بخش هنری:

 يابد.از ترسيم پالن شروع و با مونتاژ دكور صحنه پايان مي بخش فنی:
 

 

 با توجه به جدول مراحل طراحي كتابخانه، به كمك دوستان خود كادر زير را پر كنيد.
 

 
 

فرض كنيد مسئوليت طراحي دكور و چيدمان يك كتابخانه را به كالس شما بدهند. در اين فرآيند اولين عملكرد   کارگروهی
 كالس شما چيست؟

 
 

طراحی 
صحنه

طرح اولیهایده
ترسیم 

نقشه پالن
اجرای 
صحنه

مونتاژ

ترسیم پالنایده

 فنیبخش  یبخش هنر
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 تهیه طرح یا اسکیس

ابتدا كار خود را با خواندن نمايش عروسكي و حضور در جلسات روخواني متن همراه عوامل نمايش طراح صحنه 
طرح يا اسكيس نهايي را در  ،كند. سپس با توجه به تحليل و سبك انتخابي كارگردانو كارگردان شروع مي

نده تصورات طراح صحنه كناي است كه بازگوند، سريع و ساده، طراحي تاسکیسدهد. اختيار كارگردان قرار مي
هاي . اسكيساستشدهگونه ابزار بر روي صفحة كاغذ كشيده قلم و با دست آزاد و فارغ از هر است كه تنها با يك

 د.دههاي نهايي را رنگي ارائه مياوليه سياه و سفيد است و در صورت موافقت كارگردان، طراح صحنه، اسكيس

 
 66تصویر 

 
ا به رآنها  كالس خود را از زواياي مختلف، طراحي تند يا اسكيس كنند. )حداقل پنج اسكيس( سپس ،هنرجويان  کارگروهی

 .دوگو كنننمايش گذاشته و گفت
 

 

 ترسیم پالن )نمای افقی یا نما از باال(
هاي مورد نياز براي ساخت پالن اولين نقشه از نقشه

همان نماي افقي يا نماي از باالست.  پالندكور است. 
كنيم و آنچه را كه وقتي از باال به يك صحنه نگاه 

بينيم رسم كنيم، پالن آن جسم يا صحنه را رسم مي
ح صحنه هايي كه طراها و اسكيسايم. طرحكرده

كه كشد، فاقد مقياس هستند؛ در صورتيمي
هاي پالن داراي مقياس بوده و طراح و نقشه

هاي واقعي دكور را با مقياس كوچك ان اندازهكارگرد
 ،بيند و با توجه به آن ابعادها ميشده روي نقشه

 كند.چيدمان دكور و ميزان خود را ثابت مي

 

 65تصویر 
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نيد. كيك بناي ساده مثل مدرسه يا خانه را در نظر بگيريد. با قدرت تخيل خود پالن بنا را از زاوية باال ترسيم   کارگروهی 
 وگو كنيد.ها بسيار مهم است. سپس آن را به نمايش گذاشته و گفتها و فاصلهرعايت نسبت

گو وبه كمك هنرآموز خود يك صحنه نمايش عروسكي را از نزديك ببينيد و درباره آن در كالس بحث و گفت
 كنيد.

 

 

 

 ها با تعیین جنسیتبندی لتههای ساخت و پشتنقشه
 دکور

ت نگاه كنيم، چگونگي ها از پشلته نماهاي گستردهاگر به 
با توجه به ابعاد هر يك  ،ها را خواهيم ديد. طراحبندي آنپشت

هاي به كار رفته در ها، نسبت به تعيين چوباز لته
بندي، قيدها و نوع اتصاالتي كه در ساخت لته به كار كالف

 كند.اعالم نظر ميرود مي
 

 

 60تصویر 

 مونتاژپالن 
اي است كه فواصل دكور و لوازم را از پالن مونتاژ نقشه

دهد. مسئوالن صحنه دهنه صحنه و خط محور نشان مي
با توجه به اين نقشه است كه دكور را روي صحنه مونتاژ 

 كنند.مي
 

 

 67تصویر 

پيدا كرده و به كالس بياوريد.  ،وجوجستهاي عروسكي به كمك منابع اينترنتي، تعدادي پالن مونتاژ از برنامه  کارگروهی
 وگو كنيد.آن در كالس گفت نداشتنيا  داشتن دربارة ضرورت
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 ساخت دکور

 شود.هاي ساخت شروع ميهاي اجرايي آماده شد، ساخت دكور از روي نقشهكه نقشهپس از اين
ر پذيمكانخاطر ابعاد و وزن آن ابهدكور  و در صورت ساخت يكپارچه شوددكور صحنه در كارگاه دكور ساخته مي

 شود.ها به يكديگر متصل مياين تكه ،شود و در سالن نمايشتكه ساخته ميصورت تكهاز اين رو دكور بهنيست. 
 ها لته است.ترين آنگيرد كه رايجات صورت مييك رشته قطع ةساخت دكور بر پاي

 ساختار لته

از  ايشود. اين سطح چهارگوش با پارچهال ساخته مييه چوب يا تخته سهرولته از يك قاب چوبي سبك وزن با 
 شود تا امكان هر نوع پرداخت روي آن فراهم شود.جنس متقال يا كاغذ ضخيم پوشانده مي

 

فعالیت 
 کارگاهی

 يك لته بسازيد. 
ها را كنار هم تهيه كنيد. سپس روي آن پارچه يا كاغذ بكشيد. لته 4Aيك چهارچوب يا قاب خالي در ابعاد 

 .بگذاريد
 

 

 

 برپایی دکور

هم متصل به و موقع برپايي دكور اين قطعات شدهصورت قطعات منفرد و مجزا از هم ساخته ها بهمعموالً دكور
 هايهاي فلزي يا تيغه، گيرهكنندهغالباً ابزار خاصي مثل خارهاي محكم ،درز. براي اتصال كامل و بيشوندمي

 گيرد.شونده مورد استفاده قرار ميجفت
 از چند امروزه براي اتصال دقيق قطعات به يكديگر

 شود:روش رايج استفاده مي
 کشیتسمه -6

ر اين پذير است. دكشي روشي ساده و انعطافتسمه
طور زيگزاك به دور بهروش يك تكه طناب نرم را 

پيچند و پس از ها ميهاي متصل به پشت لتهقالب
ها را زنند. اين تسمهمحكم كردن آن را گره مي

 كرد.توان به سرعت باز و قطعات دكور را جمع مي
 

 

 68تصویر 

 های فلزیچفت -6

ها دقيقًا كنار هم قرار داد تا چفتها را طوري در هاي مختلفي دارند. در اين روش بايد لتههاي فلزي شكلچفت
 در مقابل يكديگر قرار گيرند.
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 مانند Lفلزی با قطعه                       چفت فلزی با مهره خروسکی                            لوال مانند

 69تصویر 

 

فعالیت 
 کارگاهی

  

 .را آماده كرده و با دو روش گفته شده به هم متصل كنيد 4Aهاي كوچك به كمك هنرآموز خود لته

 

 

 تجهیزات ایستا کردن دکور -برپایی دکور

 توان از نظر ايستايي به سه دسته تقسيم كرد:قطعات دكور را مي
 ايستند؛خودشان سرپا ميقطعاتي كه  -1
 دكور نياز دارند؛دارنده بزار نگهقطعاتي كه به خاطر ايمني بيشتر معموالً به ا -2
 قطعاتي كه بايد كامالً ايستا شوند.  -3

قرار دادن قطعات در جاي خود فقط بخشي از فرايند برپايي آن است. عالوه بر اين بايد دكور را در جاي خود 
 ها،. گونياترين آن گونيا استنيز محكم كرد. براي مهار كردن اين قطعات ابزار مختلفي وجود دارد كه ساده

هاي توان به كمك وزنه و يا كيسهشوند. آنها را ميها پيچ ميي هستند كه به پشت لتهدارهاي مثلثي لوالستون
 شن ثابت كرد.

 آمیزی دکورسازی و رنگزیر

ام انج به اصطالح زيرسازي دكور ،هاي پالستيكبا استفاده از رنگ ؛ها در جاي خود مهار شدندپس از اينكه لته
گر هاي ديرنگ توان باميدست و بدون ايجاد بافت خاصي رنگ كرد. طور يكتوان بهديوار را ميشود. يك لته مي

 هاي بصري و ناهمواري ايجاد نمود.روشن، برجستگي-هايي چون سايهجلوه ،روي آن
 

 وگو كنيد.كنيد. سپس آن را به نمايش گذاشته و گفتهاي خود را با همراهي هنرآموز رنگلته  کارگروهی

 
  



 76 

 ساخت صحنة نمایش عروسكيارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
 هاي تلويزيوني.هاي متنوع به منظور پخش برنامهطراحي و ساخت صحنة نمايش براي اجراي عروسك

 استاندارد عملکرد:
 .طراحي، ساخت و اجراي يك دكور براي يك نمايش عروسكي طبق متن مصوب

 ها:شاخص
 هاي متناسب با آنصحنه مطالعة متن و انتخاب - 

 طراحي صحنه براي نمايش عروسكي -

 اجراي صحنه و ارائه به برنامه تلويزيوني -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نياز ميز كار، صندلي، انواع گيره، چوب ساب ها، مغار :زاتیو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الكين، اكروليك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگيري، انواع كاردكقالب

 هاي جوهري، اجاق گازپالستيك، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ی:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از مرحله کار ردیف

  1 با متن خوانش 1

  2 صحنة نمايش عروسكيطراحي  2

  2 اجراي صحنة نمايش عروسكي 3

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غيرفنيشايستگي
 2 ، و ...محيطيزيست

 

 * ميانگين نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 
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 لوازم صحنة نمايش ةانتخاب و تهي

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 
 

 هايي الزم است؟هاي عروسكي چه دانش و مهارتبراي انتخاب لوازم صحنة نمايش 

هنرجويان در اين واحد يادگيري بر اساس متن نمايشنامه و نوع برنامه عروسكي لوازم مناسب براي صحنه را انتخاب و 

 كنند.تهيه مي

 
 

 استاندارد عملکرد 
 

  عروسكي صحنهبراي  يآرشيووسايل تهيه.  

 2 ی یادگیرواحد
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 انتخاب لوازم صحنه

 
 

هاي خالي اجرا ها اغلب روي صحنهد. اين نمايششوهاي عروسكي كمتر از لوازم صحنه استفاده ميدر نمايش
  شود.زمينه صحنه استفاده مينقاشي در پس پردهو بيشتر از  شوندمي

 

 
 6تصویر 

را روي سطح  (ها و ...ها، ساختمانها، خانهدرختان، بوته :مانند)توانيم لوازم صحنه هاي مسطح ميدر صحنه
.. .اي از جنس گل، گچ و آن را درون جعبه ةتوانيم پايين لوازم روي صحنه ميصحنه قرار دهيم. براي ايستادن ا

 قرار دهيم.

 
  6تصویر 
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را در  هاآن كرده،لوازم صحنه نظير، درخت، خانه، ساختمان را براساس مقياس عروسك انتخاب  اي ازمجموعه  کارگروهی
 د.س آورده و مورد ارزيابي قرار دهيبه كال دادهاي از جنس گل يا گچ قرار پايه

  

 
 

گردان پشت پاراوان قرار دارد. لوازم اي كه عروسكهاي حفرهدر صحنه
بايد اين  دارد. در زمان اجراي نمايش صحنه معموالً كف صحنه قرار

د، سپس روي صحنه قرار تعبيه شده و نصب شون هاوسايل روي پايه
 ا شوند.ججابه براي تغيير صحنه(اي كه در هنگام نياز )گونهبگيرند؛ به

هاي متعددي توان از پايه دكور كه حفرهبراي نصب لوازم صحنه مي
دكور داخل آن حفره قرار  ايهو در صورت لزوم پدارد، استفاده كرد 

 گيرد.
 

 
 3تصویر 

 دکور+حفره دکور در دکورهای مینیاتوری

 شود؟لوازم صحنه چگونه انتخاب می

 .كندانتخاب ميبراساس متن نمايشنامه  را طراح صحنه در تمام موارد، لوازم صحنه
 صحنه بايد به موارد زير توجه كند:طراح براي تهيه لوازم 

 ؛مورد نظر ارزيابي متن -1
 ؛نامهنام برده شده در نمايش از لوازم صحنهيادداشت  -2
 .نامهكارگردان، با توجه به فضا و سبك نمايش تبادل نظر با -3

در صورتي كه طراح صحنه ملزم به انتخاب لوازم صحنه است، بايد به تحقيقي گسترده در مراكز آرشيوي هنري 
 ات جزئي آنها را مورد استفاده قرار دهد.بپردازد و پس از انتخاب لوازم با تغيير

 
فعالیت 
 کارگاهی

  

 د.يمتن كوتاهي را انتخاب كرده و لوازم صحنه آن را از متن استخراج كن
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 جداسازی لوازم

وع موض ومكان وقوع نمايش  زمان،تجزيه و تحليل متن براساس عواملي مانند:  ، براساس متن موجودطراح صحنه
 كند.لوازم صحنه را انتخاب مي ،آن

 ةگيرد. وسايل با توجه به دورر ميمورد بررسي قرا ،تاريخي اثر ةمان نمايش براساس روز و شب و دورززمان:  -6
آن دوره انتخاب و هاي نزديك به تاريخي اثر و نماد

 شود؛جداسازي مي
براساس مكان نمايش انتخاب لوازم صحنه، مکان:  -6

 ؛پذيردصورت مي
كند، انتخاب و طراح صحنه سعي ميموضوع:  -3

جداسازي وسايل صحنه را براساس موضوع و حال و 
 نامه انتخاب كند.هواي نمايش

 
 

  

 6تصویر 

 
 

فعالیت 
 کارگاهی

   ،هلوح فشردبا كمك هنرآموز خود يك متن نمايشي را انتخاب و از طريق اينترنت و منابع موجود )كتاب 
 نامه، شناسايي و انتخاب كنيد.و ...( لوازم صحنه آن را براساس زمان و مكان و موضوع نمايش

 .زير نظر هنرآموز وسايل صحنه دوستان خود را در كالس ارزيابي كنيد 
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 انتخاب لوازم صحنه از آرشیو

طراح صحنه بايد يك بانك اطالعاتي از وسايل موجود 
تواند عالوه بر آرشيوهاي او ميدر آرشيو داشته باشد. 

ها، عتيقه فروشي ،هاشناخته شده، از سمساري
  .استفاده كندبازارهاي هفتگي و ... 

 
 
 

  

 تصاویر آرشیو مغازه سمساری

 5تصویر 

 

 توضیحات شماره تلفن آدرس: نام مکان

1- 

2- 

3- 

4- 

   

 
 

هاي موجود )فروشگاه، وجو و شناسايي از مكانهاي چند نفره به جستبا راهنمايي هنرآموز در گروه   کارگروهی
شي براي تهيه آرشيو، عكس نامه از واحد آموزمعرفيدريافت فروشي و ...( پرداخته و پس از سمساري، عتيقه

 د.تهيه كني
 د.به بحث و تبادل نظر بپردازيها آن معرض ديد همگان قرار داده و در مورد درها را در كالس عكس 

 

 

 

 جمعه بازار
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 انتخاب لوازم صحنه براساس مواد موجود

يكي از عوامل مهم در انتخاب لوازم صحنه است. طراح صحنه در بسياري از مواقع با كمبود وسايل  ،خالقيت
تواند از دانش خود در اين زمينه، با استفاده از تلفيق اجسام مختلف، لوازم صحنه جديدي را روبرو است. لذا مي

 انند كوه ايجاد كند.به وجود آورد. براي مثال با تركيب چند صندلي و يك پارچه شكل جديدي م
منابع ديگر انتخاب كند. خواهد به طور كامل از آرشيوها و چه را كه ميتواند، تمامي آناي نميهيچ طراح صحنه

تواند با استفاده از خالقيت و نوآوري، اشياء مختلف را با هم مورد نظر طراح، قابل دسترس نباشد؛ مي اگر اشياي
 ق كند.مونتاژ و وسايل مورد نظر را خل

 

   

 تصویر ترکیب اشیاء تصویر ترکیب خالقیت اشیاء و مواد تصویر خالقیت و ترکیب مواد

 0تصویر 

 

فعالیت 
 کارگاهی

  .تصاوير مختلفي از لوازم صحنه را به كالس بياوريد 
 .با تركيب كردن اشياء موجود در تصاوير، لوازم صحنة جديدي طراحي كنيد 
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 انتخاب و تهیه لوازم صحنة نمایشارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
با استفاده از لوازم و وسايل موجود در آرشيو و يا ساخت اشياء به صورت خالقانه و متناسب با متن نمايش عروسكي، 

 شود.براي اجراي يك نمايش لوازم صحنه تهيه و ارايه مي

 استاندارد عملکرد:
 .براي صحنه عروسكي يوسايل آرشيوتهيه 

 ها:شاخص
 هماهنگي و همكاري با عوامل نمايش - 

 انتخاب لوازم صحنه از آرشيو -

 اصالح، مرمت و ارائه لوازم صحنه براي پخش برنامه عروسكي -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نياز  ها،ها، مغارميز كار، صندلي، انواع گيره، چوب ساب :زاتیو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الكين، اكروليك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگيري، انواع كاردكقالب

 هاي جوهري، اجاق گازپالستيك، رنگ روغن، رنگ گواش، رنگ

 ی:ستگیشا اریمع
 

 نمره هنرجو 3ازحداقل نمره قبولی  مرحله کار ردیف

  1 هماهنگي با كارگردان نمايش 1

  1 جداسازي لوازم طبق متن 2

  1 انتخاب لوازم صحنه از آرشيو 3

  2 تهيه لوازم صحنه از مواد موجود 4

توجهات ، بهداشت، ايمني، هاي غيرفنيشايستگي
 2 ، و ...محيطيزيست

 

 * ميانگين نمرات
 

 .باشدمي 2 شايستگي و كسب* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي 
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 ساخت لوازم صحنه نمايش عروسكي

 اید؛حال پی بردهآیا تا به 
 

 هاي آن كدامند؟و مهارت عروسكيهاي الزم صحنة نمايش ويژگي 

وسايل، با آگاهي از مواد و ابزارهاي مرتبط برخي از لوازم صحنه را هنرجويان در اين واحد يادگيري پس از انتخاب نوع 

 سازند.مي

 
 

 استاندارد عملکرد 

 متن مصوب.با بق اطملوازم صحنه نمايش عروسكي  ساخت    

 ی یادگیرواحد
3 
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 ساخت لوازم صحنه

 
 

هاي مختلف نمايش، در صحنه آنهاتوان از عام دارد؛ يعني مي ةروسكي بعضي از لوازم صحنه استفاددر نمايش ع
طور كه در ؛ استفاده نمود. همانشودكه تغييري در ماهيت موضوع زمان و مكان نمايش ايجاد بدون آن

و تهيه كرد. ولي گاهي  هاي مختلف انتخابتوان از مكانهاي پيشين توضيح داده شد، اين وسايل را ميقسمت
 لوازم ساخته شود.آن ه بايد اي خاص مورد نظر است كصحنهبراي وسايل برخي 

 شود.براساس متن انجام مي ،مانند انتخاب لوازم ،ساخت لوازم صحنه

 انطباق با متن

تمامي اعضاي گروه، اعم از كارگردان، طراحان صحنه،  برايدر يك نمايش عروسكي اولين منبع الهام، 
هايي آورد و قسمترا از دل متن بيرون ميصحنه مورد نياز لوازم  طراح گردانان و ... متن نمايشي است.عروسك

 كند.كه احتياج به ساخت دارد را مشخص مي
 

   

 تصویر نمایش عروسکی کودک تصویر یک نمایش عروسکی بزرگساالن تصویر نمایش عروسکی مدرن

  

 تصویر نمایش عروسکی سنتی تصویر یک نمایش عروسکی خیابانی

 6تصویر 
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فعالیت 
 کارگاهی

  نامة كوتاهي را انتخاب كنيد، برداشت محتوايي خود را از متن بنويسيد.نمايش 
  ه ؛ براساس جدول تهيبنويسيدو لوازم صحنة آن را  كردهبراساس تجزيه و تحليل انجام شده جدولي تهيه

 شده، شكل لوازم را طراحي كنيد.
 

 

 

 سازی ابزار و تجهیزات ساخت لوازم صحنهآماده

ود. ش انجامطراح صحنه  سوياز  بايد ريزي دقيق است كهنيازمند يك برنامه صحنه ابزار و تجهيزاتسازي آماده
و بخشي ديگر برگرفته از  شخصي طراح صحنه ةريزي مربوط به تجربز اين برنامهبايد در نظر داشت بخشي ا

 .استچنين مطالعه از منابع ديگر ديگران و هم ةتجرب
كي براي ساخت هر كدام از اين لوازم، بايد اطالعاتي از جنسيت، اتصاالت، نوع عروس طراح و سازنده صحنه

چنين طراح در ساخت و سپس اقدام به ساخت آن نمايد. هم داشته باشدهاي مورد استفاده ها و انواع چسببرش
ب : فشردگي چوالطور مثبهكند. به زيبايي، استحكام، دوام و كاربرد آن توجه و سپس انتخاب ميآنها  هر يك از

 تري نيز براي برش آن الزم است.راش نسبت به چوب روسي بيشتر است پس ابزار قوي
 

 هايي براي دكورسازي مناسب است؟چه نوع چوب   کارگروهی
 هاي سبك و فشرده يا صفحات چوبي بازآفريني شده به دو گروه تقسيم شويد و هر كدام درباره چوب

 كنيد.وگو تحقيق كرده، در كالس گفت
 هايي براي ساخت لوازم صحنه مناسب است؟چه نوع پارچه 
 هاي مختلف را براي ساخت لوازم صحنه تحقيق، شناسايي و در مورد با استفاده از منابع اينترنتي، پارچه

 وگو كنيد.در كالس گفتآنها  هر يك از
 شناسيد؟ نام ببريد.چند نوع چوب مي 
 اي چوبي نام ببريد.انواع ابزار برش را در رابطه با كاره 
 شناسيد كه در ساخت لوازم صحنه و دكور كاربرد بيشتري دارد؟چند نمونه پارچه مي 
  جدولي تهيه كنيد، برخي لوازم صحنه را مشخص كنيد. دو ستون بكشيد؛ مواد مورد نظر را در ستون اول

 و ابزار ساخت اين لوازم صحنه را در ستون دوم بنويسيد.
 

 

 

 ابزار ساخت مواد ساخت  لوازم صحنه
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 ساخت لوازم صحنه

 .شو:ده از آن به دو روش انتخاب ميدر ساخت لوازم صحنه، مواد، مصالح و چگونگي استفا
 ؛روش اول: نوع و جنس مواد -1
 .روش دوم: محتواي ديداري -2

 لوازم صحنه بايد سبك و از جنس فلزشود. بنابراين جا ميدر بسياري از مواقع، لوازم صحنه توسط بازيگر جابه
رنگ و  چوب است با استفاده از مواد رنگي، ،نمايش جا كه اغلب جنسيت لوازم صحنه)آلومينيوم( باشد. از آن

 كنيم. و از لحاظ بصري آن را به بافت چوب نزديك مي دهيمبافت آن را تغيير مي

 مواد مورد نظر در ساخت لوازم صحنه

ب ل و چسمِ شود. پس از ساخت، با روزنامه،ز موادي نظير يونوليت، چوب و پارچه ساخته ميبيشتر لوازم صحنه ا
 زنيم.را روكش كرده سپس رنگ ميآنها  چوب

هايي كه در اين خصوص مورد استفاده قرار مي گيرد، چسب چوب، چسب التكس و سريش بيشترين چسب
چنين چسباندن يونوليت التكس براي روكش و همو چوب، چسب است. چسب چوب براي چسباندن يونوليت 

 و سريش براي روكش روزنامه و كاغذ روي اشياء كاربرد دارد.

 ابزار مورد نیاز در ساخت لوازم صحنه

كاري كنده برايو است بر بر و همچنين اره چوبآهن ةار مويي، كاتر، اره خصوصابزارهاي مورد استفاده در اين 
 .دنكاربرد دارمغار و درفش 

 قرار دادن لوازم در دکور نهایی

از اين لوازم به طور مجرد در صحنه كاربرد  شود. برخيدكور صحنه نمايش محسوب مي لوازم صحنه الزم و ملزم
ن كه در اي تواند جنبه تأكيدي داشته باشداين اشياء مي شود.ديگر در ميان دكور گنجانيده مي برخيدارد و 

 د.نرا داشته باش اثرگذاريشود كه بيشترين و شكل در مكاني قرار داده ميصورت از نظر رنگ و اندازه 
 .دكناقدام به چيدن وسايل صحنه مي ،براساس تحليل متن و مشورت با كارگردان ،لوازم صحنه طراح و سازنده

 ازيدپرصحنه. شودتوجه ميتر عروسك در صحنه شناسي و حركت راحتمان به زيبادر اين چيد شايان ذكر است
 .شود كه چيدمان وسايل صحنه تغيير پيدا كندكارگردان در بسياري از مواقع سبب مي

 
فعالیت 
 کارگاهی

  

 اي را بكشيد و به وسيلة اشكال هندسي وسايل يك اتاق را چيدمان كنيد.پالن صحنه

 

 
 

 گو كنيد.وگفتيك نمايش عروسكي اجرا شده را انتخاب و دربارة چيدمان آن در كالس   کارگروهی
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 ساخت لوازم صحنه نمایش عروسكيارزشیابي شایستگي 

 شرح کار:
ساخت لوازم مورد نياز براي يك نمايش عروسكي، متناسب با فضاي نمايشي آن، كاربرد لوازم در صحنه نمايش و محتواي 

 نمايش، با استفاده از مواد گوناگون.

 استاندارد عملکرد:
 متن مصوب. با بقاطملوازم صحنه نمايش عروسكي  ساخت

 ها:شاخص
 مطالعه متن نمايش عروسكي - 

 انتخاب ابزار و وسايل -

 ساخت ماكت و دكور -

 چيدمان لوازم صحنه در دكور -

 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
  شرایط:

ها، ابزار صنعتي برش چوب و فلز، ابزار مورد نياز مغارها، ميز كار، صندلي، انواع گيره، چوب ساب :زاتیو تجهابزار 
ها، دريل، آگراف، پمپ رنگ، ايربراش، انواع رنگ الكين، اكروليك، ، انواع قلمو، لوالها، چسبگيري، انواع كاردكقالب

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

 ی:ستگیشا اریمع
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  2 قرار دادن لوازم در دكور نهايي 4
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