
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

از دیرباز عروسک گردانی در بسیاری از جوامع آسیای جنوب شرقی به عنوان یک شغل 
گرداند بلکه به جای فرهنگی شناخته شده است. عروسک گردان نه تنها عروسک را می

 های عروسکی همچون خیمه شب بازی درکند و در بعضی از نمایشآن نیز صحبت می
زند حرکت درآورده و یک تنه به جای همه آنها حرف میایران چندین عروسک را به 

 ای نیست که هرکسی بتواند انجام دهد.این کار ساده

 5فصل 

 یگردانعروسك
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 دهندگي عروسكبازي

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 گردان برای تولید برنامه تلویزیونی چیست؟های یک عروسکمهارت 

 گردانی متناسب با نمایش عروسکی را فرا خواهند گرفت.روسکهای عهنرجویان در این واحد یادگیری، فنون و شیوه

 
 
 
 

 استاندارد عملکرد 

  مصوب شده و متناسب با پخش در یک برنامه با صدا پیشه، طبق متن  و هماهنگ یعروسکنمایش اجرای یک

 .تلویزیونی
  

 ی یادگیرواحد
1 
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 به تصاویر زیر نگاه کنید:
 

  

  

 4تصویر 

 
نان چسینمایی هستند که همهای تلویزیونی یا روبرو هستید که همگی از چهرههایی در این تصاویر با عروسک

های زیادی است که همنشین مخاطب ها سالاین عروسک در بین مخاطبین شهرت و محبوبیت خاصی دارند.
ن گرداوسکجانی هستند که توسط عرها اشیاء بیاند که عروسکش کردهها هم به مرور زمان فرامواند و آنشده

 اند.آمدهزنده شده و به حرکت در
و غالباً بر حسب نوع نمایش، پشت پاراوان مخفی شده یا  شوندها کسانی هستند که دیده نمیگردانعروسک

هایشان کنند با انتقال احساسات به دستکه دیده شوند، سعی میپوشانند و بدون اینهایشان را میچهره
 با بیافرینند.ها را جان بخشیده و حرکتی زیعروسک

 ها ناشناخته باقیگرداناند، عروسکهایی شناخته شدهبر خالف بازیگران تئاتر و تلویزیون و سینما که چهره
 .شوندمیهایشان آشنا و شناخته مانند و تنها هنر و فقط عروسکمی

  



 401 

 کنیدرا بیان  ای از آنگردانی یافتید تعریف سادهبا شناخت مختصری که از عروسک. 
گردان در واقع بازیگری است عروسکعالوه بر آن  را دارد؛های بازیگری بازیگری است که تکنیک گردانروسكع

 داند.گردانی را نیز میهای عروسکتکنیک بلکه، را داردبازیگر ی هامهارت نه تنهاکه 
 حال به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 
 

  

 2تصویر 

 گردانعروسك و عروسك

 

ها فضا و محیط محدودی در نظر گرداندالیل مختلف برای عروسکبه ،های عروسکی پنهاننمایش در اکثر
 شود و او موظف است که تمام امکانات حرکتی عروسک را برای ارائه بازی بهتر به کار گیرد.گرفته می

 باشد؟ داشتهباید  هاییهای محیطی چه ویژگیگردان برای مقابله با این محدودیتبه نظر شما عروسک 
 د؟ها بکاهتواند از این تنشچگونه می 
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دان گرپردازد تا بتواند بدن خود را آماده نگه دارد، عروسکگونه که یک ورزشکار هر روز به تمرین بدنی میهمان
کارهای خود قرار  از نمایش و ورزش روزانه را سرلوحهنیز ناگزیر است برای داشتن انعطاف بدنی، نرمش قبل 

 دهد.
 باید به ورزش سنگین روی بیاورند؟ خود نقش رائهاگردانان برای ا عروسکآی 

های سنگین بدن را دچار خستگی باید توجه داشته باشیم که نرمش بدنی با ورزش بدنی متفاوت است. ورزش
فتن رهای سنگین نیست، در ابتدا راه برای گرم کردن بدن نیازی به ورزش کند.و در نتیجه غیر قابل انعطاف می

توان یم به دویدن گردد. وقتی بدن گرم شد، تواند آرام آرام تند شود تا تبدیلمعمولی مطلوب است. راه رفتن می
 ن اضافه کرد.آحرکات نرمشی را به 

 نرمشی به شرح زیر است: ای از حرکاتپاره
لیه احرکت داده تا به منتهی الیه سمت چپسر را از منتهی. آوریمسر را به آرامی باال و پایین می: حركات سر -4
 گردانیم؛مت راست برسد، سپس بر میس
. بریمیکی باال و پایین میها را یکیشانهسپس . آوریمها را به آرامی باال برده و پایین میشانه :حركت شانه -2

 ؛دهیمچرخانیم سپس این حرکت را بر عکس انجام میها را حول محور دست میشانه
بار مخالف آن حرکت ساعت و یکجهت بار موافق یک. کنیمها را کامالً باز میدست :حركات دست -3

رخش دست را بر عکس انجام زنیم سپس چشکنیم و حول محور آن دایره میها را از آرنج میدست. چرخانیممی
 دهیم؛می

انجام ا آن رعکس برم سپس چرخانیداشته، باالتنه را حول محور بدن میپایین تنه را ثابت نگه: حركات كمر -1
  ؛دهیممی
پس چرخانیم سباال تنه را ثابت نگه داشته، پایین تنه را حول محور بدن به راست می :حركات پایين تنه -5

 ؛چرخانیماین حرکت را بر عکس کرده پایین تنه را به چپ می
پاها را به نوبت باال آورده و . زنیمای میپاها را به نوبت از زانو می شکنیم و با هر کدام دایره: حركات پا -1

 .آوریمپنجه پا را به راست، چپ، باال و پایین می
رود و تنها مربوط به اجرای نمایش نیست. شمار مینان بهگرداعروسک ةن نرمش بدنی یکی از کارهای روزمرای

 باشد. داشته گردان بدنی نرم و عضالتی قویشود عروسکاین نرمش سبب می
هایش را باال نگه دارد و یا بدنش ان در طی نمایش ممکن است مدت زمان زیادی ناچار شود دستگردعروسک

س احسا ،گونه فشارها را تحمل کردهبه راحتی اینشود در فرم مخصوصی قرار گیرد. وجود عضالت قوی سبب می
 از دست ندهد.را نمایش  برای ادامهو تمرکز الزم  نکنددرد، فشار و خستگی 

 
 تقویت عضالت بدن به تغذیه مناسب، استراحت کافی و تمرینات بدنی مداوم بستگی دارد.  یبهداشتنکته 

 
 

 
آوری کنید و به کالس بیاورید. به بدن گردانی در تمام دنیا جمعبه کمک اینترنت تصاویری از عروسک  کارگروهی

وگو باره در کالس گفتا فهرست کرده، در اینهای بدنی الزم برای این کار رگردان توجه کنید و قابلیتعروسک
 کنید.
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  گرهاي معجزهدست

گردان باید قادر باشد با دستش انواع عروسک گردان در حکم بدن بازیگر تئاتر است.دست برای عروسک
 انگیز باشد.ها را طوری نشان بدهد که برای تماشاگر مفهوم و اعجابشخصیت

 
فعالیت 
 کارگاهی

  آینه بایستید، تصور کنید دست شما اندام بدن انسانی است.حاالت مختلف انسانی را با دست خود  جلوی
 های مختلف دیگر.نشان دهید. مانند: غم، شادی، عصبانیت و تیپ

 های خاصی را در نظر بگیرید مثل پیرزن یا پیرمردی گوژپشت، با توجه به امکانات بدنی آنان طرز تیپ
 هایی نشان دهید.که خوردن و ... را در چنین شخصیتراه رفتن، خندیدن، ی

 ستان که داداستان کوتاهی را بخوانید و با حرکات دست به تفهیم داستان کمک کنید. سپس بدون این
را برای دیگری تعریف کرده باشید سعی کنید فقط با حرکات دست خود آن را برای دیگران نمایش دهید. 

ارتان ها تفهیم کنید، در کا تعریف کنند. اگر توانسته باشید داستان را به آنسپس از آنان بخواهید داستان ر
 اید.موفق بوده

 

 

 

 گردانشروع كار هنري عروسك

ی شیک اثر نمای گردان برای ارزیابی همه جانبهوسکعر شود.گردان با خواندن متن شروع میکار هنری عروسک
 کند:سؤاالت متعددی را مطرح می

 خواهد بگوید؟امه چه میننمایش 
 گوید؟چگونه می 
 گوید؟با چه زبانی می 
 گوید؟در چه مدت زمانی می 
 نوآوری دارد یا نه؟ 
 کند از لحاظ علمی پذیرفتنی است؟آیا مسائلی را که مطرح می 
 های نمایشی را از لحاظ ارتباطات فیزیکی، روانی و اجتماعی مورد بررسی قرار شخصیتگردان عروسک

 دهد.می
 تواند ارزیابی مناسبی از نحوهمی گردانهای نمایشی، عروسکآیا قبل از ساخته شدن عروسک 

 گردانی خود داشته باشد؟عروسک
 ها براساس چه الزاماتی ساخته می شوند؟عروسک 
 گردانی به چه عواملی بستگی دارد؟نحوة عروسک 
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 :به تصاویر زیر نگاه کنید
 

  

 عروسك ماپت ايعروسك ميله

   

 عروسك دستکشي ايعروسك ميله عروسك نخي

 3تصویر 

 خوانی داشته باشند.شان همباید با نقش ة، شکل و چهراز نظر تکنیک هاعروسک
ا رتوانند نقش خود که دکور صحنه و لباس ساخته شود، بازیگران میمعموالً در تئاتر غیر عروسکی قبل از آن

گردانان کار سک و دکور ساخته شود عمالً عروسکقبل از اینکه عرو . اما در نمایش عروسکیکنندتمرین 
 ها ساخته، و دکورشود که عروسکمانی شروع میتوانند انجام دهند. در واقع تمرین نمایش زمخصوصی را نمی

 این ملزومات صورت بگیرد. صحنه آماده و تمرینات با استفاده
 :رود که ببیندمی هاگردان بعد از تحلیل متن سراغ عروسکعروسک

 نامه و شکل اجرا هستند؟ها دارای تکنیک مناسب با نمایشعروسک 
 خوانی دارد؟ها با شرایط صحنه هماندازة آن 
 مناسب است؟ هاکار رفته در عروسکمواد به 
  ؟خوانی دارندها با هم سازگاری و همن تکنیکهای مختلف آدر صورت استفاده از تکنیک 
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 :دهندیش عروسکی را به ما نشان میایی از نماهصحنهزیر تصاویر 
 

   

  

 1تصویر

 
حضور  و در برخی دیگرگردان خبری نیست هستیم ولی از عروسکها ما شاهد عروسکدر بعضی از صحنه
 بینیم.گردان را توأمان میعروسک و عروسک

 شود:ش انجام میرودو  به گردانی به طور کلییابیم عروسکمیفوق دربه تصاویر  نظربا 
 ؛ شوداز پاراوان و یا شیء برای مخفی شدن بازیگر استفاده میگردانی پنهان، که روش عروسک -1
 د.کنشود و خود نیز همراه با عروسک در نمایش شرکت میگردانی آشکار، که بازیگر دیده میروش عروسک -2

 پردازد:میرزیابی دکور ها به اگردان بعد از تحلیل متن و آزمایش کردن عروسکعروسک
 است؟مناسب با فضای نمایش انتخاب شده آیا صحنه دکور 
 خوانی دارد؟آیا با ابعاد صحنه و سالن نمایش هم 
 است؟وجود آوردهآیا فضای خالقانه به 
 دهد؟ها قرار میدهندگی و عروسکچه امکاناتی در اختیار بازی 
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 هاي نمایشي مختلفبازي با عروسك

بازیگری آن نوع  گردان باید در هر نمایش با نحوهکیش عروسکی متفاوت است. لذا یک عروسهای نماشیوه
 عروسک آشنا باشد.

 بازي با عروسك دستکشي

 تمرینات و اجرای نمایش حاالت زیر را داشته باشد. انجام گردان باید ضمندر این نوع نمایش عروسک
 باالتنه راست باشد؛ -1
 ساعد عمودی باشد؛ -2
 در همه حال نگاهش به عروسک باشد؛ ر حین بازی با عروسکد -3
که عروسک ثابت است، پاهایش قدری جدا از هم باشد و وزن بدنش روی هر کدام از پاها به طور هنگامی -4

 مساوی قرار بگیرد.

 گردانچگونگي حالت دست و انگشتان عروسك

 باعثار مهم است چون معموالً وزن سر عروسک حالت انگشت یا انگشتانی که در داخل عروسک قرار دارند بسی
 گشت یا انگشتان را طوری داخل لولهشود، برای جلوگیری از این حالت باید انخم شدن سر به جلو یا عقب می

درست سر عروسک فقط  عروسک قرار داد که در حالت عادی سر عروسک به حالت عمودی بایستد. البته حالت
ن عروسک ندارد، بلکه به نیروی آنها نیز بستگی دارد شت یا انگشتان در داخل گردقرار دادن انگ بستگی به نحوه

 آید.تمرینات فراوان به دست می که در نتیجه

 ارتفاع عروسك

نکته مهم برای القای حرکت کامل و زنده عروسک به 
 تماشاگر، تنظیم مناسب ارتفاع و عدم تغییر این ارتفاع است.

ها روی ل رویتی که عروسکقاببرای نشان دادن سطح غیر
گردان باید با دقت زیادی آن کنند، عروسکآن حرکت می

سطح فرضی را در نزدیکترین فاصله به لبه صحنه برای خود 
اگر خط دید تماشاگر نسبت به لبه صحنه  .انتخاب کند

عمودی باشد عروسک در حرکت به عقب صحنه ارتفاع خود 
ر از تد تماشاگر پایینرا تغییر نخواهد داد. ولی اگر خط دی

لبة صحنه باشد باید ارتفاع عروسک در ضمن حرکت به عقب 
صحنه تغییر کند که این تغییر ارتفاع بستگی به نقطه دید 
تماشاگر دارد  و در این صورت سطح فرضی حرکت عروسک 

 ارد.شیب به باال د ،نسبت به لبه صحنه به طرف عقب صحنه
 

 5 تصویر

 ارتفاع موازي صحنه 
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 گردانعروسك چگونگي حالت ساعد و بازو

گردان است متفاوت خواهد بود. ساعد عروسک و بازوساعد  گردان حاالت و وضع قرارگرفتنقد عروسک اساسبر
گردان کوتاه قد، بازو و برای یک عروسک .کند، در نتیجه باید همیشه عمودی باشدکه همه چیز را رهبری می

گردان بلند قد، بازو و ساعد باید به حد کافی خم شده باشد تا و برای یک عروسک ساعد باید کامالً کشیده باشد
 .شودکه پایین لباس عروسک با لبه صحنه تقریباً مماس این

 حركات با عروسك دستکشي

 نراه رفت

 برای نشان دادن راه رفتن، مچ دست خود را به عقب و جلو حرکت داده و عروسک را به طرف جلو راه ببرید.
باید نوجه داشته باشید عروسک نباید هنگام راه رفتن از حالت طبیعی خود خارج شده و یا از بغل حرکت کند، ت

 عقب عقب برود و یا اینکه کج شود.

 صحبت كردن

زنند، برای صحبت کردن کند و هنگام سخن گفتن فک نمیهای دستکشی معموالً لبشان حرکت نمیعروسک
ز هایی اعبارات یا دسته متوازن باطور صورت که سر را بهاین. بهستفاده کردبایستی از حرکت دادن سرشان ا

 .دادکلمات حرکت داده و حاالت حرف زدن را با حرکت سر نشان 

 گوش كردن

هایی برای گوش کردن داشته باشد. یک عروسک شنونده مادامی که عروسک دیگری هر عروسک بایستی روش
 کسی باشد که مشغول حرف زدن است. سمتبه  صورتشد و باید مشغول صحبت است، نباید حرکت کن

 نشستن

ین بیاورید و انگشت اشاره دست دیگر را در زیر یرا به آرامی رو به جلو خم کرده و پا برای نشستن، عروسک
گاه عروسک را راست کنید و حالت نشستن به آن لباس عروسک طوری قرار دهید که زانو را نشان بدهد. آن

 بدهید.

 باال رفتن از درخت

رود، ابتدا عروسک را نزدیک درخت آورده و دستانش را به که نشان دهیم عروسکی از درخت باال میبرای آن
آوریم تا جایی که عروسک با باالی درخت هم طراز شود کم  درخت را به پایین میگیریم و کمطرف درخت می

 و روی شاخة درخت قرار گیرد.
 های عروسک مشغول کارکردن هستند.مدت دست البته در تمامی این

 ايبازي با عروسك ميله

، باال تنه راست ای تقریباً شبیه به عروسک دستکشی است.گردان در حین اجرای نمایش میلهحاالت عروسک
. هنگامی که است گردان، معطوف به عروسکساعد عمودی و در حین بازی با عروسک، نگاه عروسک

دهد که بتواند وزن بدنش را روی هر کدام از پاها است، پاهایش را قدری جدا از هم قرار میگردان ثابت عروسک
 به طور مساوی تقسیم کند.
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 گرداناي در دست عروسكچگونگي قرار گرفتن عروسك ميله

. ودشپاراوان پنهان می عروسک پشت تر از تنهته، پاییندارندة عروسک را در دست گرفگردان میله نگهعروسک
ها گردان باید دارای مهارت خاصی باشد تا عالوه بر تحمل وزن عروسک و حفظ تعادل آن توسط میلهعروسک

 حرکت مورد نظر را به عروسک منتقل کند.
آورند که در این دهنده به حرکت در میسه بازی ،های عروسک زیاد باشد، یک عروسک را دواگر تعداد میله

ها به تنهایی با عروسک و ارتباط هر سه با هم و هماهنگی میان حرکات عروسک حالت ارتباط هر کدام از این
 کار سخت و دشواری است.

 

  

 1تصویر

 ايعروسك ميله

 

 ارتفاع عروسك

گردان نیز شبیه به عروسک دستکشی است با این تفاوت که وزن ای توسط عروسکتنظیم ارتفاع عروسک میله
 تر است.در ارتفاع مناسب مشکلای و نگاه داشتن آن عروسک میله

 ايحركات با عروسك ميله

و ... کامالً شبیه به حرکاتی است که در  تن، گوش کردن، باال رفتن از درختبعضی حرکات از قبیل راه رف
ک که عروسیصورتدر)، بعضی از حرکات دیگر مثل صحبت کردن های دستکشی شاهد بودیم.بازیگری عروسک

وسیلة میله یا نخ از زن بودن بههای دستکشی است و در صورت فکشبیه به عروسک باز هم (زن نباشدفک
 شود.گردان انجام میتوسط عروسک پایین

ای بنشیند، با اضافه کردن مفصل متحرك در کمر و اضافه کردن پا این ای در صحنهاگر قرار باشد عروسک میله
 شود.کمبود بر طرف می

 گردانتری استفاده کرده، عروسککوتاه دارندهنگه ةای ما خم شود از میلعروسک میله که بخواهیمصورتی در
 کند.ای کرده و عروسک را کنترل میدستش را داخل بدن میله
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 بازي با عروسك ماپت 

 دگیرنهای کم ارتفاع، پشت میز، قفسه یا مبلمان قرار میها معموالً پشت پاراوانگونه عروسکجا که ایناز آن
 آورند.عروسک را به حرکت در می عموالً در حالت نشسته یا زانو زدهگردانان معروسک یا عروسک

توضیح داده شد  که پیش از اینچنانزن بودن آن محدود است. فک دایره حرکتی این نوع عروسک به واسطه
 .شوندمیهای تلویزیونی و  آموزشی استفاده ها در نمایشگونه عروسکاین

های عروسک را تواند با یک دست سر عروسک و با دست دیگر یکی از دستگردان عروسک ماپت میعروسک
به حرکت در آورد، اما هنگامی که نیاز باشد همزمان با حرکت سر از دو دست عروسک استفاده شود، 

های عروسک را به حرکت در هایش را در آستین لباس عروسک کرده و دستگردان دیگری دستعروسک
 آورد.می

 بازي با عروسك نخي

های نخی نیاز به نظم، آرامش، تجربه، مهارت های نمایشی، بازی دادن عروسکدر مقایسه با سایر انواع عروسک
گفتنی است کاهد. ها نمیو خالقیت بسیار زیادی دارد. هر چند که این گفته چیزی از اهمیت سایر عروسک

 داشتهتواند تأثیری منفی بر ذهن تماشاگر های نخی، مین عروسکترین حرکات، هنگام بازی دادحتی آسان
دهندگان برای رسیدن به حد مطلوب بازیگری باید مراحل را طی کنند، یعنی نخست . به همین دلیل، بازیباشد؛

 ها بپردازد.های نخی استاندارد به بازی دادن عروسکهای ساده و پس از آن با عروسکبا عروسک

 مختلف بدن عروسك نخيتمرین حركات 

 ها در حال تضرع و خواهش از جلو بلند هر دو زانو بر زمین، دست حركت اول:
برای انجام این حرکت کافی است که دست چپ را قدری به جلو و پایین آورده 

بریم، اما لزومی ندارد زیاد دست و دست راست را به سمت راست و قدری باال می
 را بلند کنیم.

ها خود به خود از زمین به کف زمین برسد و دست پایین نرود، دست هاوقتی زانو
 ها را باال ببریم نیت تأمین می شود.شود و وقتی مختصری دستبلند می

 

 
 1تصویر



 گرداني / عروسك5فصل 

 445 

 
 ن و زانوی دیگر از زمین بلند شدهیک زانو بر زمی حركت دوم:

کشیم. ممکن است که یک دست و یک پا از نخ یک دست و پا را باال می
یک طرف بدن و یا از طرف دیگر بدن حرکت کند و با یک دست از یک 

 طرف و یک پا از طرف دیگر باشد.
 

 

 نشیندعروسک نخی روی صندلی می حركت سوم:
داشته و دست چپ را به چپ و پایین دست راست را به حال خود نگه

  آوریم.می
 

 

 شودیک دست باال برده می حركت چهارم:
کشیم، دست عروسک نخ طرفی که مایل هستیم را میبا دست راست 

 رود.باال می
 

 

 1تصویر 

 1تصویر 

 40تصویر 
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 شودیک پا از جلو بلند میحركت پنجم: 
های کنترل پا را که مورد توجه ماست باال فقط یکی از بازو

کار عادت کند سعی که دست ما به اینبریم و برای اینمی
پشت سر هم دست  ،مثل حرکت در جا ،کنیم در آن واحدمی

 دهیم.راست را با پای چپ و دست چپ را با پای راست حرکت 
 

 

 تنظیم کردن عروسک حركت ششم:
قسمت عقب بازوی کنترل دست چپ را که مخصوص سر و 

 آوریم.ها است پایین میدست
 

 

 ت روی کف اتاق یا تخت دراز کشیدنبه پش حركت هفتم:
رف چپ هایمان را به طنیم و دستکها را شل میتمام نخ

 بریم تا عروسک کامالً روی زمین دراز بکشد.می
 

 

 

 44تصویر 

 42تصویر 

 43تصویر 
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 با دست راه رفتن حركت هشتم:
های عروسک به کنیم تا کف دستها را شل مینخ مخصوص دست

زمین برسد. سپس دست راست را که مخصوص پاهای عروسک 
کنیم. بعد با کمک انگشت اشاره دست چپ نخ است بلند می

های کشیم تا دستعد از دیگری باال میها را یکی بمخصوص دست
عروسک به نوبت یکی بعد از دیگری از زمین بلند شده و به جلو 

 حرکت کند.
 

 

 
  

 41تصویر 



 441 

 دهندگی عروسكبازیارزشیابی شایستگی 

 شرح كار:
 گردانی به همراه صدا متناسب با برنامه تلویزیونی.ها، عروسکخواندن متن نمایشی و شناخت شخصیت عروسک

 ندارد عملکرد:استا
 اجرای یک نمایش عروسکی و هماهنگ با صداپیشه، طبق متن مصوب شده و متناسب با پخش در یک برنامه تلویزیونی.

 ها:شاخص
 های شخصیتی آنهاتحلیل نمایش عروسکی و ویژگی - 

 تمرین نقش در نمایش عروسکی -

 های متنوعگردانی با شیوهعروسک -

 تجهيزات:شرایط انجام كار، ابزار و 
  شرایط:

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

 های جوهری، اجاق گازنگ گواش، رنگپالستیک، رنگ روغن، ر

 ي:ستگیشا اريمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار ردیف

  2 سازی بدنآماده 1

  1 نامه عروسکیخواندن و تحلیل نمایش 2

  1 اجرای تمرینی نقش در نمایش عروسکی 3

  2 های مختلفگردانی در شیوهعروسک 4

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

 

 * میانگین نمرات
 

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

 اید؛حال پي بردهآیا تا به 
 

 های نمایشی کدامند؟های الزم برای صداپیشگی عروسکمهارت 

یری با صداسازی، مهارت ساخت صداهای متنوع متناسب با شخصیت عروسک و هماهنگی هنرجویان در این واحد یادگ

 گیرند.گردانی آن را فرامیصدا با عروسک

 
 

 استاندارد عملکرد 

 همزمان.صورت بهدهندة عروسک یک عروسک نمایشی و هماهنگ با بازی صداپیشگی  

 ی یادگیرواحد
2 
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 بررسی متن نمایش عروسكی

 
 

 صداي شخصيت تجزیه و تحليل متن از دیدگاه

 به تصویر زیر نگاه کنید:
 
 کنندة شخصیت های کاله قرمزی تداعیکدام یک از ویژگی

 این عروسک است؟ صدا، حرکت یا چهره؟
فرض کنید در یک خیابان تک و تنها در حال قدم زدن هستید، 

جایی که شنوید، از آنای از پشت سر میصدای خشن و گرفته
ما را صدا زده، ندارید، نسبت که ش گونه تصویر ذهنی از فردیهیچ
 ن صدا چه برداشتی خواهید داشت؟به آ

تواند بیانگر نوعی از شخصیت مهربان، صدای هر شخص می
 خشن، لطیف، ضعیف و ... باشد.

کنندة تصویر ذهنی برای هر کدام از این صداها به نوعی تداعی
 شنونده است.
ب صدا برای های نمایش عروسکی انتخاترین بخشیکی از مهم

 عروسک است.
 

 4تصویر 

 قرمزيكاله

جایگاه شخصیتی عروسک در متن نمایشنامه، چهره عروسک،  عروسک به عوامل زیادی بستگی دارد: صداسازي
 نوع و تکنیک حرکتی آن.

واقعی و داند که عروسک موجودی است غیرمیپذیرد زیرا گاهی تماشاگر صدای واقعی را برای عروسک نمی
 ی با صدایی خاص.فانتز

 
فعالیت 
 کارگاهی

  های حیوانی انتخاب کنید )بطور مثال: خروس نگو یه ساعت(متنی با شخصیت 
 های مختلف را اجرا کرده و توانید متنمتن را با صدای خاص حیوانات بخوانید، گربه، خرس، گرگ و ... می

 به یکدیگر امتیاز دهید.
 های احساسی خود را دربارة صدای آن شخصیت بنویسید.شتیک شخصیت عروسکی را انتخاب کنید و بردا 

 

 

 

 هاي نوشته شده براي یك نمایش عروسکيبررسي دیالوگ

انی رسآن، منظور نمایش به تماشاگران پیام وسیلهعروسکی کلماتی هستند که به در نمایشنامه هادیالوگ
 شود.می
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 افتد؟ یا پادشاهی که با صدای ضعیف و با اتفاقی میانگیزی با خنده بیان شود، چه فرض کنید کلمات غم
 خواند.حالت ترس، سپاهیان خود را به استواری و شجاعت فرا می

است و باید با نیت ما در یک مسیر در مفهوم دیالوگ بسیار مؤثر  ،یابیم که لحندر می فوقبا توجه به موارد 
 حرکت کند.

توان سریع حرف زد؟ و کجا باید پذیرد؟ چه وقت میت میکجا باید سکوت کرد؟ شروع دیالوگ چگونه صور
 شود.های نمایش میهای و یا منولوگتر حرف زد. تمامی این مطالب باعث بهتر شدن دیالوگدقیق

 
فعالیت 
 کارگاهی

 های زیر صداهای مناسب بسازید.برای عروسک 
 

   

 هتصویر عروسك پسربچ تصویر عروسك خرس دختربچهتصویر عروسك 

 

  

  گرگ تصویر عروسك تصویر عروسك پيرمرد
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 هماهنگي با عوامل اجرا

 هاي تمرینریزي، ساعتبرنامه

همچون نمایش عروسکی به هماهنگی زیادی نیاز دارد. احساسات جاری در یک نمایش بین عوامل آن 
 های عروسک و حتی تماشاگران مشترك است.گردان، صداپیشهعروسک

 کند. های زیادی نیاز دارد و این تمرینات نوعی هماهنگی را طلب میکی به تمرینگروه عروس
بق برنامه اطمها را چنین تمرینریز و مدیر، گروه را هماهنگ کند، همعنوان  یک برنامهکارگردان، باید به

 بینی شود و زمان حضور و اتمام جلسات مشخص شود.ببرد، هر اتفاقی پیشپیش
 

فعالیت 
 اهیکارگ

  

 را با صداپیشگان هماهنگ کنید. گردانجدولی تهیه کنید ساعت تمرین عروسک
 

 

 

 تقسيم نقش نسبت به توانایي و جنس صدا

ن از صداپیشگا ،های متنکه بدانیم چه صدایی برای چه عروسکی مناسب است باید به نسبت نقشبرای این
تقسیم کنیم. ارزیابی صداها کاری بسیار دقیق است و باید صدا ها و صداها را بین افراد تست صدا بگیریم و نقش

 با نقش کامالً هماهنگ باشد.
 تر کنیم.گاهی باید این صدا را بنا به نقش بسازیم و با تغییر در صدا آن را به نقش نزدیک

 
فعالیت 
 کارگاهی

یت یک شخص جوهنرهر . های یک نمایش عروسکی معروف را تهیه کرده و به تخته نصب کنیدتصاویر شخصیت 
 د.نتخاب کرده و برای آن صداسازی کنرا ا

 

 

 توانایي صداپيشه:

 عروسک هماهنگ کند. کند تا صدایش را با چهرهو کمک میکه به ادارد هایی ای تواناییحرفه یک صداپیشه
ر کند. این اممیه گردانی را نیز تجربعروسک ،باید توجه داشت که صداپیشه عروسکی، در طول کار هنری خود

رکت پیشه در نمایش ششود که با تکنیک حرکتی عروسک بیشتر آشنا شده و هنگامی که در مقام صداسبب می
ا هبندی دیالوگهمچنین با توجه به زمان. زدن عروسک هماهنگ کندتواند صدای عروسک را با فککند، میمی

زدن عروسک شد. عدم هماهنگی بین صدا و فکعروسک شاهد یک روند منطقی در نمایش با بیان احساس و
 شود که تماشاگران نتوانند با نمایش ارتباط برقرار کنند.باعث می

مدون است، در این مواقع صداپیشه با  افتد که خارج از برنامهمیزنده نمایشی اتفاقاتی  گاهی در یک برنامه
ی کند که نمایش به روند اصلی خود برگردد و هایی در خصوص این اتفاق سعتواند با دیالوگخالقیت خود می

 به اصطالح  نمایش را جمع کند.
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 هاي متفاوتقرارگيري عروسك در مکان

شویم، از های مختلف خم میما در جهت وقتیدهد. ها را انجام میگردان با عروسک خود انواع حرکتعروسک
صدایمان  ،دهیمرا برای داد زدن کنار دهان قرار می داریم، دست خودای را بر میافتیم، از زیر وسیلهبلندی می
طبیعتاً صداپیشه باید به تمامی این تغییرات واکنش نشان داده و لحن خود را براساس شرایط کند و تغییر می

 گردد که از یکنواختی صدا پرهیز شود.وجود آمده، تغییر دهد. این تغییر صدا و لحن باعث میبه
 

فعالیت 
 کارگاهی

   کم از کم ،های مختلف آن حرکت کرده، به آن نزدیک شویدضبط صوت را روشن کرده، در جهتیک
 آن فاصله بگیر و صدای خود را ضبط کنید.

 های مختلف بشنوید.صداهای ضبط شده را پخش کنید. اکنون تغییر صدای خود را در موقعیت 
 

 

 

 توانایي آواز و ریتم در موسيقي

گونه موارد کار دارد. در اینودك و نوجوان، با آواز و ریتم سروز موارد، خصوصاً نمایش کصداپیشه در بسیاری ا
 عالوه بر شناخت موسیقی و آواز باید ریتم نمایش را هم در نظر داشته باشد و با عروسک هماهنگ شود.

 
فعالیت 
 کارگاهی

  هنگام پخش با آن تمرین کنید. ها و یا سرودهای رادیو تلویزیون را انتخاب کرده،چند قطعه از ترانه 
 .یک شعر کودکانه را انتخاب کرده و آهنگین بخوانید 

  

 

 صداپيشگي همزمان

نمایش عروسکی در دسترس نیست، در نتیجه  برایافتد که صداپیشه مناسبی های متفاوت اتفاق میدر زمان
که محل قرارگیری  آن جاپردازد. از داپیشگی نیز میگردان ضمن حرکت دادن عروسک به صعروسک
گردان بخواهد گونه موارد اگر عروسکگردان در بیشتر موارد فضاهای تنگ و بعضاً تاریک است. در اینعروسک

های باالیی از نظر نواختی هم بهره داشته باشد، باید از تواناییضمن حرکت دادن عروسک از صدای شفاف و یک
 انعطاف بدنی برخوردار باشد.

 
فعالیت 

 رگاهیکا
  .چند بار نفس عمیق بکشید 

 آرام خارج کنید.چند بار از بینی نفس عمیق بکشید و از دهان آرام 
  اوُ به آرامی خارج کنید. –او  –ای  –اِ  –اَ  –نفس عمیق بکشید و هوا را با استفاده از یکی از حروف آ 
 هید.اکنون با استفاده از همان حروف در حالت خم شده این تمرین را انجام د 

 

 

  

ید
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 پیشگی عروسكصداارزشیابی شایستگی 

 شرح كار:
 گردان و یا ایفای هر دو نقش.ها با همکاری با عروسکمطالعة متن نمایش عروسکی و صداپیشگی برای عروسک

 استاندارد عملکرد:
  .صورت همزماندهندة عروسک بهصداپیشگی یک عروسک نمایشی و هماهنگ با بازی

 ها:شاخص
 هاهای شخصیتی عروسکالعه متن نمایشی و ویژگیمط - 

 هماهنگی با عوامل تولید برنامه تلویزیونی -

 صداپیشگی همزمان برای عروسک -

 شرایط انجام كار، ابزار و تجهيزات:
  شرایط:

مورد نیاز  ها، ابزار صنعتی برش چوب و فلز، ابزارمیز کار، صندلی، انواع گیره، چوب ساب ها، مغار :زاتيو 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 اريمع
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از مرحله كار ردیف

  1 عروسکی بررسی متن نمایش 1

  1 هماهنگی با عوامل اجرا 2

  2 هماهنگی با عروسک گردان 3

  2 صدا پیشگی همزمان 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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