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(5) 

 قدمهم

 های فرهنگی درل توجهی از مخاطبان فعالیتاز آنجا که بخش قاب

در « اصول تربیت کودک»اردوهای جهادی کودکان هستند؛ رعایت 

عی و با تالش جم ههای جهادگران در اولویت امور قرار گرفتآموزش

وه اولین جز، «اصول تربیت کودک»پس از ارائه جزوه از جهادگران، 

به « صول بازیا»عنوان  میلی این مبحث، تحتتکاز سری جزوات 

 است.جهادگران ارائه شده

تان های بیان داسجزوه حاضر، به عنوان یکی از کاربردی ترین شیوه

 به شما جهادگران عزیز« نمایش عروسکی»برای کودکان با عنوان 

 تقدیم می شود.

ی مطالعهپس از  شود، توصیه میبا توجه به سیر محتوایی جزوات

که شامل اطالعات « داستان»، جزوه «اصول تربیت کودک» یهوجز

کامل و مفیدی برای چگونگی بیان داستان و انتخاب آن است را 

 .گرددمطالعه نموده و در نهایت به این جزوه مراجعه 

ز تا نیاای طراحی شده الزم به توضیح است محتوای جزوات به گونه

 ،روستایی مخاطب خودآموزش کودکان  یمربی جهادی را در عرصه

ان همچنین این جزوات پاسخ گوی برخی نیازهای مادرمرتفع نماید. 

 گرامی و فعالین فرهنگی کودک نیز خواهد بود.
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و « داستان»، «تربیتی کودک»در بسته  هابه منظور تکمیل فعالیت

 .استگردیدهبانک داستان هم ارائه « نمایش عروسکی»

یر جزوه پیش رو توجه به نکات ز جهت استفاده بهتر و حداکثری از

 باشدمی ضروری

 های مختلفی وجود دارد برای اثر گذاری و جذب کودکان روش

، نمایش عروسکی است استفاده از هاکه یکی از اثرگذارترین آن

ش که اجرای یک نمای شودشاید در نگاه اول به این موضوع فکر 

و عروسکی در روستا و در قالب اردوی جهادی کار سخت 

 چنان سخت نیست و اگر به میزاناین کار آن امادشواری است، 

اثرگذاری این روش واقف باشید حتما از این روش استفاده 

گیری از این های جهادی با بهرهدر برخی از گروه. خواهیدکرد

بی با اند ارتباط خوروش و با رعایت اصول اجرا در روستا توانسته

ازهای های مرتبط با نینامها نمایشکودکان روستا برقرار کنند و ب

 به آموزش غیر مستقیم کودکان پرداختند. ،هر منطقه

  باتوجه به نکات بیان شده در این جزوه و تالش و تمرین

شود، جهادگران، ارائه نمایش عروسکی ممکن و میسر می

هرچند گروه جهادی فرد متخصص در این زمینه را از قبل 

 نداشته باشد.

 ر ادامه خواهید خواند، عروسک جزء الینفک همانطور که د

های تهیه رین راهتنمایش عروسکی است. یکی از ساده
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های عروسک، خریدن آن است. بدیهی است تهیه عروسک

باشد، پذیر نمیهای جهادی امکاننمایشی برای همه گروه

لذا در پیوست این جزوه نحوه ساخت چند مدل عروسک 

 است.نمایشی آمده

  ذکر است که باتوجه به مطالب بیان شده در جزوهالزم به 

تواند دقیقه می 15-5 داستان، ارائه نمایش عروسکی بین 

پیشنهاد مفید باشد و بیشتر از آن برای مخاطب کودک 

 .گرددنمی

  با توجه به افراد مختلف نمایش عروسکی )کارگردان، صدا

نمایش(  عمو/پیشه، عروسک گردان، نویسنده متن، خاله

فراد می ندارد گروه جهادی برای هریک از این جایگاه ها الزو

در نظر بگیرد. کارگردان و نویسنده متن  ایجداگانه

توانند هر یک از اعضای گروه نمایش عروسکی باشند، می

توان یک مینیز همانطور که صداپیشه و عروسک گردان 

خاله بایست توجه داشت که عمو/فقط می. )انتخاب کردنفر 

 گردان باشد(تواند صداپیشه یا عروسکنمی نمایش

 

 

  



 

(8) 

 عروسک چیست؟

ه آدم از هزاران سال پیش نجانی از بنیعروسک به معنی تمثال بی

ی تنها به عنوان بازیچه کودکان، بلکه به گونه نمادین در زندگ

 ها نقش داشته است.انسان

 نمایش عروسکی

قل که بر به ساده ترین بیان، نمایش عروسکی هنری است مست 

محور دو عنصر یا دو عامل قرار دارد، عروسک و عروسک گردان. 

مدی، عروسک ها میتوانند در قالب هر نوع نمایشی مانند: تراژدی، ک

 اپرا، پانتومیم و.. به نمایش درآیند. 

 زنده کردنوسک گردان مسئول به نمایش در آوردن و به عبارتی عر

 د و نقش آن را از طریقباید شخصیتی را خلق کن عروسک است. او

ت ک به اجرا درآورد؛ پس یک عروسک گردان باید دارای خالقیعروس

 شد.باال و توانمند در استفاده از حرکات دست به همراه عروسک با

گردان از موارد مهم و مورد تاکید عروسک و عروسک توازن میان

عروسک گردان در خود مهارت کافی دارد اما عروسک  یاست. گاه

این موضوع باعث  ر نیست و بالعکس؛ذابیت کافی برخوردااز ج

 د.نشود اجزای نمایش عروسکی موفق نشومی

لذا برای اجرای نمایش عروسکی در روستاها و در قالب اردوهای 

جهادی الزم است از میان داوطلبان افرادی برای عروسک گردانی و 
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ها یاجرای نمایش عروسکی استفاده شوند که دارای این توانمند

باشند: پر انرژی و خالق، توانگر در استفاده از عروسک ها و مسلط 

 بر زبان کودکان.

همچنین برای صدا پیشگان این نکته الزم است که بتوانند یک 

ر دصدای ثابت را عالوه بر صدای خودشان انتخاب کنند و به اجرا 

ایش انگیزتر شدن نمآورند. داشتن هر یک از این قابلیت  ها به هیجان

 عروسکی کمک می کند.

 نمایش عروسکی درایرانتاریخچه 

 به جهت آشنایی با نمایش عروسکی در ایران که دارای تاریخچه 

 یم. ای در این زمینه می پرداز، به بیان خالصهداردنسبتا طوالنی 

ز تنوع نمایش عروسکی در ایران، علی رغم نبود تماشاخانه ای ثابت، ا

، شکل ر است و در هر زمان و هر ناحیهداو اشکال مختلفی برخور

 است.خاص خود را پدید آورده

 ترین اشکال نمایش آیینی سنتی در ایران اجرای یکیکی از رایج

گر شد. اشکال دیخوانده می« قی ننه»نفره است که در تهران قدیم 

« شکار»و در خراسان به نام « مکَتَ»این نوع در آذربایجان به نام 

 شد.خوانده می

ب خیمه ش»ترین نوع نمایش عروسکی در ایران، ترین و مشهوررایج

ا ر ایران بهای آن نخی است و در سراسعروسک است که« بازی

 شده است.های مختلف اجرا مینام
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ها در کوچکترین عروسک ،در خیمه شب بازی به علت سیار بودن

 وآمدند تنها با دو نخ به حرکت در می شدند واندازه ساخته می

 است.« شاه سلیم»نمایش، خیمه شب بازی معروف ترین 

ها، مرشد، مبارک و خیمه شب بازی شامل پرده نمایش، عروسک

 یک نوازنده است. 

نه الزم به ذکر است در برخی از نقاط کشور هنوز بعضی از این گو

ده مثال استفا مندان خودش را دارد؛شود و عالقهنمایش ها اجرا می

مه های محرم و صفر و همچنین نمایش های خیر ماهاز پرده خوانی د

 همچنان رواج دارد.شب بازی و استفاده از تکم و ... 

ره شود گروه نمایش عروسکی قبل از ورود به منطقه، درباتوصیه می

های آشنا در آن منطقه تحقیق تاریخچه نمایش عروسکی و عروسک

عروسکی،  کرده و در صورد وجود شخصیت یا مدل خاصی از نمایش

 از شیوه منطقه الهام بگیرد.

تر هرچقدر ارائه نمایش عروسکی به بوم و مدل منطقه نزدیک :توجه

ها و فرهنگ تر خواهد بود و همچنین باعث تقویت ارزشرباشد اثرگذا

 شود.منطقه می
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 های نمایشیانواع عروسک

شود که صرفا برای نمایش عروسک نمایشی به عروسکی گفته می

 شود. ساخته میعروسکی 

عروسک عروسک نمایشی دارای انواع مختلفی است، مانند 

های تو با توجه به نوع فعالیدر این جزوه  ای و نخی.میله دستکشی،

های دستکشی پرداخته شده گروه جهادی به نمایش با عروسک

 . است

 در انتخاب عروسک الزم است به موارد زیر توجه شود:

  ؛شیوه حرکتی عروسک   

 دازه و ابعاد عروسک به قسمی که هر چه جمعیت و مکان ان

تری برای باشد، الزم است عروسک بزرگ ترگسترده

 ؛مشاهده بهتر مخاطب انتخاب شود

 بدین صورت که برای انتخاب  ،متن نمایش و شرایط منطقه

هر نوع عروسک باید به شرایط منطقه توجه شود و عروسکی 

وانی داشته باشد. به خانتخاب شود که با بوم منطقه هم

 عنوان مثال پوشش، اخالق، آداب و ...

های عروسک ؛توان به دو روش تهیه کردها را میعروسک توجه:

های کانون پرورش فکری کودکان و ها عروسکآماده که از میان آن

ساز که های دستبرتری نسبی برخوردار است و عروسکنوجوانان از 

 است.هورده شدجزوه آنحوه ساختشان در پیوست همین 
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 آشنایی با متن نمایش عروسکی

 نویس عروسکی باید بداند که:نمایشنامه

 بدین صورت که متن  ؛نمایش عروسکی، سرشار از فانتزی است

های متن نمایش عروسکی، نمایش سرشار از خالقیت در زمینه

 باشد؛انتخاب عروسک، انتخاب صدا و انتخاب ابزار می

  حرکت در در نمایش عروسکی مورد نظربرای بیان مفهوم ،

 و گفتار در جایگاه دوم قرار دارد؛جایگاه نخست 

 ؛عروسک امکان جا به جایی در مختصات پرده نمایش را دارد 

 های محتمل مثل افتادن پردهباید متن نمایش را برای اتفاق 

ای وجود ... آماده کند و این را بداند که امکان رخداد هر واقعهو

 ؛دارد
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 ر های عروسک، با بهره گیری از شرایط هر منطقه باید دیژگیو

ساخت شخصیت عروسک نمود پیدا کند. به طور مثال در 

ای، های منطقهپرداخت شخصیت مادر بزرگ توجه به المان

 مواجه افراد با ایشان، موقعیتش در صحنه نمایش دقت شود؛

 .نمایشنامه باید جذاب، هیجان انگیز و جالب توجه باشد 

ای در باالبردن درجه و های مرکزی یا محوری سهم عمدهنقش

های میزان جذابیت و هیجان جالب توجه بودن اثر دارد. نقش

نامه ر نمایشگشاهای داستان هستند که در همرکزی همان گره

شدن ها برای هیجان انگیزترها نیاز است و می توان از آنبه آن

ایست نمایشنامه کشش بهمچنین می ها استفاده کرد.داستان

داشته باشد. این امکان وجود دارد که مخاطب نمایش اصل 

داستان را بداند اما این چگونگی نشاندن اجزای داستان و 

 مخاطب کشش ایجاد کند؛نمایش در کنار یکدیگر برای 

 توان ها میبر تعامالت بین عروسکدر نمایش عروسکی عالوه

د ب و هیجان انگیزی ایجات جالبین عروسک و اشیا نیز تعامال

 کرد؛

 نویسی در گفتوگوها در نمایش عروسکی باید نهایت اختصار

 رعایت شود؛

 ،هر عروسک برای ورود و خروجش به صحنه به دلیل نیاز دارد 

 بدون دلیل به صحنه بیابد و برود؛ شود یک عروسکنمی
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 ه اند، کمبود چیزهای مورد عالقوقتی اکثر تماشاچیان کودکان

ی تواند فاصله ایجاد کند. نباید صحنه خالنمایش می آنها در

حتی اگر قصد تغییر صحنه را دارید با گفتاری روی  بماند.

 ای فضاهای خالی را پر کنید؛صحنه یا موزیک میان پرده

  مشارکت تماشاگران حین اجرای نمایش همانقدر که جذاب

ش ایتواند به عملکرد نمهم باشد و می تواند پرسرو صدااست می

 ود.اثر سوء بگذارد و باعث دورشدن تدریجی کودکان از اجرا بش

 نامه نویس پیش از شروع نوشتن باید به سواالت زیر نمایش

 پاسخ دهد:

 برای چه گروه سنی نوشته شده؟! (1

 هایی استفاده شودچه نوع عروسک (2

 چه نوع فضاسازی نیاز دارد (3

 چند نفر عروسک گردان نیاز دارد (4

 زمان اجرا (5

  یک نمایش عروسکی خاله و یا عمویی است که در تسهیلگر

و  کنار پرده نمایش عروسکی قرار می گیرد و  برای فهم بیشتر

 ؛بهتر مخاطبان کودک تالش می کند

 های مثبت و منفی استفاده سعی شود در نمایشنامه از شخصیت

 ؛تر اتفاق بیافتدال مفاهیم سادهشود تا برای کودکان انتق
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  یا مادربزرگ به عنوان نقش محوری که از حتما از پدربزرگ و

ساز هستند استفاده دانایی نسبی برخوردار است و راهبر و چاره

 ؛شود

  به غیر از خود ریز و کوچک در نمایشنامه حتما از اجسامی

 ها استفاده شود مانند توپ، مسواک، لیوان، سبد و...عروسک

 عروسکیر کودکان با نمایش این اجسام باعث ارتباط گیری بهت

 .می شود

 خاله/عمو نمایش

 بهیا یکی از اعضای گروه نمایش عروسکی  مربیان از یکی حتما

 قرار نمایش چارچوب کنار در عروسکی نمایش یعمو/خاله عنوان

 گرفته نظر در هاییصحبت نمایشنامه متن در ایشان برای و بگیرد

 .کند دوچندان ها بچه در را هیجان و شور که شود

 :مثال برای

 کنند می سالم ها بچه به ها عروسک و شود می آغاز نمایش که ابتدا

 اینکه برای» :بگوید ایستاده و  چارچوب کنار عمو/خاله است که نیاز

 و «پسرا گل و دخترا گل باشید ساکت بشنوید را ها عروسک صدای

 سکوت اگر که کند گوشزد هابچه به کار ابتدای همین در همچنین

 به آرامش کمال در هابچه تا ؛روندمی هاعروسک نشود رعایت

 محافظت نقش عمو/خاله ضمنا .بپردازند عروسکی نمایش تماشای
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 و هاعروسک سمت به هابچه تا دارد عهده بر نیز را ها عروسک از

 .نشوند نزدیک نمایش پرده

 عمو/های خالهبه منظور توجه و تبعیت کودکان از حرف توجه:

ای این مسئولیت انتخاب شود که با نمایش، بهتر است شخصی بر

 . شود دائما در تعامل نباشدکودکانی که برایشان نمایش اجرا می

ی انتخاب خاله یا عمو برای نمایش به اعضای نمایش عروسک توجه:

 و مخاطبان آن بستگی دارد.

 کارگردان نمایش عروسکی

کارگردان کسی است که عوامل و عناصر مورد نیاز در یک نمایش 

نان آگیرد و با ایجاد هماهنگی و انسجام بین سکی را به کار میعرو

 آید. در صدد القای مضامین نمایشنامه به تماشاگران برمی

گیری از توان او با استفاده از تجارب و خالقیت خاص خود و با بهره

ه ها و اهداف نهفتعروسک، عروسک گردان ها و سایر عوامل، مضمون

 یان میسازد.و مستتر در متن را نما

  کارگردان باید:

 در  بتواند تخیالت و ابداعاتی را که با خواندن نمایش نامه

 فکرش ایجاد میشود به اجرا درآورد؛

  گروه را داشته باشد؛شایستگی و قدرت اراده و مدیریت 

 



 

(17) 

 عروسک گردانی

 عروسک گردان هم بازیگر است و هم گرداننده عروسک، لذا در یک

درت قبه همین علت باید از  .متفاوت بپردازد لحظه باید به دو کار

ری و تمرکز و دقت بسیار خوبی برخوردار باشد تا بتواند بین بازیگ

 عروسک گردانی هماهنگی الزم را ایجاد نماید.

ترین ابزار بروز احساسات به دست در بدن عروسک گردان، اصلی

رود و عامل انتقال حس از عروسک گردان به عروسک شمار می

شود. عروسک گردان باید قادر باشد با دستش انواع سوب میمح

ر شخصیت ها و حاالت متفاوت را طوری نشان بدهد که برای تماشاگ

جه قابل فهم و اعجاب برانگیز باشد و به همین خاطر بررسی آن تو

 و اهتمام خاصی را میطلبد. 

 باید با تمرینات پیوسته، مهارت های دستی را در عروسک گردان

یت و حفظ کرد. دست چپ و راست برای عروسک گردان به یک تقو

 اندازه کارآیی دارند و باید بتواند از هر دو استفاده کند.

 تمرینات دست:

های خود در آینه نگاه جلوی آینه بایستید، خوب به دست 

کنید. تصور کنید که دست شما یک انسان است. وقتی این 

ختلف این انسان فرض را باور کردید، سعی کنید حاالت م

های از قبیل غم، شادی، عصبانیت، خمودگی و حتی تیپ

 ف شغلی را با دست خود نشان دهید؛مختل
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ا بعد از اینکه حاالت مختلف را تمرین کردید، تیپ خاصی ر 

در نظر بگیرید و سعی کنید با دست خود به عنوان 

شخصیتی خاص، اعمال مختلفی انجام دهید، مثال دست را 

یرمردی گوژپشت در نظر بگیرید و با توجه به پیرزن یا پ

هایی طرز راه رفتن، چگونگی توانایی بدنی چنین شخصیت

 یکه خوردن و.. آنان را نشان دهید؛ خندیدن، گریه کردن،

به دست خود توجه کنید. در هر کاری که با دست خود  

کنید با دقت به طرز عمل آن نگاه کنید. طرز برداشتن می

با دقت مشاهده کنید، سپس سعی کنید اشیا مختلف را 

همان کار را بدون استفاده از شی و به طور فرضی انجام 

مان هدهید. آن قدر این عمل را تکرار کنید تا دقیقا دستتان 

 د؛دهد با شی فرضی نیز انجام دهاعمالی را که شی انجام می

 ر نظر بگیرید و به آن توجه کنید.حاالت مختلف دست را د 

د مختلف با روحیات متفاوت االت را در افراسپس این ح

 ببینید؛

شکل هندسی در نظر بگیرید، مثال مربع؛ سپس چندین  

ها را با یک رشته نخ بهم مربع یک اندازه درست کرده و آن

ای از چند مربع در دست وصل کنید به طوری که رشته

ای را در دست دارید، مثال فرض داشته باشید، حال مجموعه

مجموعه موجودی زنده است، سعی کنید اعمال  کنید این
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متفاوتی را در وی نشان دهید مثال مربعی را سر و مربع 

دیگری را انتهای دم و یا بدن قرار دهید و سعی کنید عکس 

های حالتی را، در بدن موجود فرضی ببینید، مانند العمل

 ؛ضربه خوردن، صدمه دیدن و..

 کنید فقط با حرکات موضوع کوتاهی را انتخاب کنید و سعی 

دست خود آن را برای دیگران نمایش دهید. سپس از آنها 

 بخواهید داستان را برای شما بازگو کنند. اگر مفهوم را

 اید.منتقل کرده باشید در کارتان موفق شده

نمایش عروسکی با تخیل عجین است. در تخیل وقایعی اتفاق 

ید ولی در نمایش توان آن را دافتد که در زندگی واقعی نمیمی

توان آن را نشان داد. این از وظایف عروسک گردان عروسکی می

ن است که تخیالت نویسنده و کارگردان را در بازی با عروسک نشا

 دهد.

ه بعروسک گردان باید سرعت انتقال زیادی داشته باشد تا بتواند 

هایش منتقل سرعت فکر کند و هرگونه عمل را بالفاصله به دست

ت کند. عروسک گردان در جهت ایفای نقش خود، باید بین مغز و دس

و بدن و موسیقی و عروسک و عروسک گردانان دیگر، هماهنگی 

 برقرار کند و این تنها از طریق تمرکز ممکن است.

 



 

(20) 

 آماده کردن پرده نمایش

 چارچوب اصلی

ان، ها و صدا پیشگدهی عروسک گردانبرای اجرای نمایش و پوشش

رنده که نه سنگین باشد و نه تیز و ب باشدمینیاز به یک چهارچوبی 

که در صورت تکان خوردن و تغییر مکان نمایش و حتی نزدیک 

ها نآشود و آسیبی به ها شدن کودکان به آن موجب خطر برای آن

 . کند وارد

پارچه  و دور تا دور آن را با کرداز میزی پالستیکی استفاده  شودمی

 ،ه باشدهای باال را داشتند و یا با خالقیت از هرچیزی که ویژگیپوشا

 .استفاده کرد

 پرده نمایش

 های زیر باشدپرده نمایش می بایست دارای ویژگی

  باشد؛نه نمایش جلوه بیشتری داشتهتا صحدارای رنگ تیره باشد 

 ای که داخل آن مشخص دهی کاملی داشته باشد به گونهپوشش

 ؛شودن

 مایش، تمرکز کودکان را برهم که در حین اجرای ن ساده باشد

 نزند.
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 محل نصب پرده

صحنه نمایش عروسکی و اجرا را باید در سفرهای  محل نصب

 اشید.بشناسایی از قبل تعیین نمایید و موارد زیر را مد نظر داشته 

  در محیط باز نباشد چرا که حضور همه افراد روستا برای

ریختگی بیشتر فضا و رهمتماشای نمایش عروسکی سبب ب

 شود؛عدم استفاده کودکان از نمایش می

 
  محیط ترجیحا سر بسته باشد و فقط مخاطبان کودک و گاها

نوجوان بسته به محتوای نمایشنامه برای تماشا حضور داشته 

به دلیل تازگی و جذابیت نمایش عروسکی اگر در  باشند.
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تماشای نمایش های باز اجرا شود اهالی روستا هم به محیط

 ؛شودکنترل جمعیت از دست خارج می آیند ومی

 گردانان و صداپیشگان قبل از حضور حتما صحنه و عروسگ

ای که پشت مخاطبان در جایگاه خود قرار بگیرند به گونه

ق صحنه نمایش برای کودکان آشکار نباشد. اگر این امر اتفا

و به  رفتخواهندگها ارتباط کمتری کودکان با عروسکنیفتد 

به پشت  ،صدا و تصویر هنرمندان پشت پرده نمایش دنبال

 .خواهند رفتپرده 

 یاتوجهات منطقه

یش وگهای رایج لهجه و یا ست در متن نمایشنامه از تکه کالمبهتر ا

که در های خوب و خاص رفتاری منطقه استفاده شود و یا ویژگی

 شود. پیاده هادست بوسی بزرگترمنطقه وجود دارد مانند 

ز ها بیشتر است و بعضی ادر برخی مناطق، پراکندگی برخی از اسم

. خوب است برای ستندهها از محبوبیت بیشتری برخوردار اسم

 ها استفاده شود.از آن اسم ،هاکگذاری عروسنام

د باید نشوهایی که برای اجرای نمایش عروسکی استفاده میعروسک

دکان ا اثرگذاری بر روی کومتناسب با پوشش هر روستا آماده شوند ت

نیز بیشتر شود و همچنین این کار سبب تقویت هویت بومی منطقه 

 شود.می
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 نمونه -شماره یک پیوست 

ثال مبه منظور استفاده بهتر شما جهادگران عزیز از این جزوه، یک 

ورده آکاربردی از نمایش عروسکی اجرا شده در روستا در ادامه 

 .استشده

مایش نی پیشتاز در ارائه هاگروه جهادی دانشگاه تهران که جزو گروه

است پس از شناسایی در یکی از مناطق عروسکی در روستاها بوده

 به اطالعات زیر رسید:

 ؛..وهایی چون رژین، رژان، سوران، سِروه، کژال فراوانی اسم 

  پایین بودن اعتماد به نفس، درآستانه مصرف گرایی، عدم

ت بیان دعا و توسل در شرایط مختلف، عدم رعایت بهداش

ر، دهان و دندادن و وفور مشکالت دندانی، احترام به بزرگت

 ؛دستبوسی پدر

 های پولک دوزی شده های خاص و پارچهاستفاده از رنگ

 ؛برای پوشش

 ؛یهای انگور با نام تاکستان بین همه اهالشناخته شدن باغ 

  مهاجرت جوانان روستا در فصل برداشت انگور به شهرستان

 ؛تاکستان برای کار

 لب آقایانغاشتن سبیل دا. 

موارد زیر برای طراحی توجه به شناسایی صورت گرفته ا ب

 نمایش در نظر گرفته شد:های عروسک
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 ؛هادار به لباس عروسکدوختن پولک و نوارهای زرق و برق 

 .استفاده از سبیل برای عروسک های نقش مرد 

 
 نوشته شد:توسط افراد گروه نمایشنامه به صورت زیر مچنین ه

کنند. ها سالم میعروسک رژین به همراه برادرش سوران به بچه

تا کودکان بلند جواب شود این سالم کردن تکرار میچندبار 

هند و جذب شوند، سپس خودشان را معرفی سالمشان را بد

 کنند. سوران توپ به بغل دارد و روژین یک عروسک کوچک.می

ها! عروسکم رو دیدید؟! هر کی گفت اسمش روژین: راستی بچه

جایی گوید: اون هرسوران با حالت تمسخر می چیه؟.... اسمش روژانه.

 بره، مهمونی، بازی، عروسی. میره عروسکشم با خودش می

 خندد.میبعد 
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درحالی که روژین و سوران باهم بگو مگو میکنند، سروه دوستِ 

 کشد اما بعد خودش رارسد. اولش کمی خجالت میروژین از راه می

 گوید که:کند. سپس به روژین و سوران میمعرفی می

خوان انگورها ، امروز میها اونجا هستندبیاید بریم باغ انگور، مامان»

 « رو بچینند.

گردد و گذارد خانه اما روژین با روژان برمیا میسوران توپش ر

 میگوید:

 «. باخودم میارمش»

 سوران رو به بچه ها:

 « نگفتم؟!»

 خندد. و باز می

 سروه میگوید:

شه ش مییحاال نمیشه امروز نیاریش؟ باغ بزرگه یه وقت یه طور»

نهایت این  اما روژین اصرار دارد که حتما روژآن را بیاورد و در« هاا!!

  کند.ا میکار ر

خورن و کلی چینند و میکنند، انگور میآنها در باغ بازی می

خوشحالی میکنند. شاد خوشحال و خندان در حالی که هرکدام یک 

 گردنند.سبد انگور در دست دارند به خانه برمی

ها را به مادر روژین و سوران سبد رود.کند و میسروه خداحافظی می

که عروسکش را جا شود دهند و ناگهان روژین متوجه میمی
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گردند اما هرچه است. با سوران بالفاصله به سوی باغ برمیگذاشته

شود و به روژین کنند. سوران خسته میگردند آن را پیدا نمیمی

 وید:گمی

روژین ناراحت «. دیگه خسته شدم، شب شده! بیا برگردیم خونه»

ا هچهدهد که فردا از همه بشود و میزند زیر گریه. سوران قول میمی

 اند. بپرسند عروسک خواهرش را ندیده

 خوابند.زنند و بعد میشب قبل از خواب روژین و سوران مسواک می

کنند کسی عروسک را ندیده است. فردا میشود، از هرکس سوال می

 کند:گردد. مادر با او صحبت میروژین با چشم گریان به خانه برمی

اطر یه اینقدر به خ هر چیزی یه روز میاد و یه روز میره! تو نباید»

عروسک که گمش کردی ناراحت باشی و باید به فکر بدست آوردن 

یه عروسک جدید باشی. شب با پدرت حرف بزن و ازش بخواه کمکت 

 «.کنهکنه! گریه به تو کمکی نمی

روند و ها به استقبال میآید، بچهوقتی پدر می)آید. شب پدر می

یکند روژین سالم میکند و ماجرا را تعریف م (بوسند.دست پدر را می

 خواهد. و از پدر کمک می

« ؟را مراقب عروسک نبودی؟ باغ جای عروسکهچ» پدر به او میگوید:

 « اشتباه کردم» روژین:

یک عروسک  تکند و میگوید وقتی عید آمد برایپدر کمی فکر می

 . یصبر کن ع. باید تا آن موقمیخرم
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 « یعنی چقد باید صبر کنم؟» روژین:

 «. ماه 6» پدر:

 ماه یعنی چقدر دیگر؟ ) بچه 6گیردکه روژین از بچه ها کمک می

 دهند(نگشت نشان میها با ا

کند که زودتر، اما پدر روژین خیلی ناراحت میشود و اصرار می

خواهد عروسک بازی کند از سروه میگوید عید! روژین که دلش می

 گیرد، سروه که عروسک ندارد به روژین میگوید که :کمک می

 «. سک داره، برو با کژال بازی کنکژآل عرو»

م شود که عروسکش را بدهد به روژین تا او هکژال اصال راضی نمی

رسد، شود، مادر بزرگ کژال از راه میبازی کند. با هم دعوایشان می

کژال  کند که این چه کاری است. رو بهکند و دعوا میآنها را جدا می

با ارزش تر کند که دوستی و شادی دوستان کند و نصیحتش میمی

کند به سروه و کند. مادربزرگ رو میاست. اما باز کژال قبول نمی

 گوید:روژین و می

ه عروسک یبهتره برید یه فکر دیگه بکنید. اصال خودتون برید »

 «های ما..درست کنید، مثل بچگی

ای گردند. روژین غمگین به گوشهسروه و روژین به خانه برمی

های متفاوت روژین را یشنهادکند با پسوران سعی می .رودمی

خوشحال کند اما روژین خیلی ناراحت است. سوران با پدرش بیرون 

رود و مسواک میزند و رفته است اما روژین که ناراحت بوده نمی
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کند، رو به آسمان از خدا شود. قبلش کمی دعا میآماده خواب می

 خواهد کمکش کند:می

چ کس هم کمکم خوام! چکار کنم؟ هیخدایا من یه عروسک می»

 « نمیکنه! میشه خدایا کمکم کنی؟

 کند:رسد و بیدارش میخوابد. ناگهان سوران از راه میسپس می

 « روژین بلند شو بستنی بخور»

 « خورمممنونم سوران ولی مسواک زدم فردا می» روژین:

کند کاش این  خورد با خودش فکر میوقتی روژین بستنی را می

رسد و از ن فکری به ذهنش میچوب بستنی یک عروسک بود. ناگها

کند به کارهایی روی چوب گیرد و شروع میمادر چسب و قیچی می

 کوچک هم برایشخواهد یک لباس بستنی انجام دادن. از مادرش می

بینند چوب بستنی تبدیل به یک عروسک ها میبدوزد. ناگهان بچه

 شود. زیبا می

 فکر خوبیخدایا ممنونم که » روژین رو به آسمان خطاب به بخدا:

 «. به من دادی

ه بیند و از او میخواهد تا کمکش کند کسروه عروسک روژین را می

ا بسروه هم یک عروسک با چوب بستنی بسازد. بچه ها یاد میگیرند 

 چیزهای دورریختی چیز های متفاوتی بسازند.

ه فهم ا ایستاده و بهخاله نمایش از اول در کنار پرده و روبه بچه*

 کند.ها کمک میکند و فضا را مدیریت مینمایش به بچه
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 عروسکساخت  –شماره دو  پیوست

 دستکشی عروسک

 بدنش مانند دستکش است و عروسک گردان باعروسک دستکشی 

های عروسک قرار دادن دست خود در دستکش هدایت سر و دست

 را به عهده میگیرد. 

 خت عروسکساوازم ل

  مترسانتی 25*20مقوا 

 چسب مایع همه کاره 

 پنبه یک بسته 

 سیاه و یک قرقره سفید نخ،یم قرقره 

  سانتی متر 40*30پارچه حوله ای یا کشی حدودا 

  گرمی 50کاموا یک کالف 

 دوعدد دکمه پیاه دار برای چشم عروسک 

 قیچی 

 قلم یا مداد 

 سوزن 

 خطکش 

 طراحی عروسک

و یکی از عناصر مهم در شخصیت بخشی به آن است سر عروسک 

لذا میبایست  باشد،ترکیبی از حجم کلی سر و اجزای صورت می
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های هندسی استفاده توان از حجمها میساده باشد. در طراحی آن

کرد. در واقع حجم کلی سر عروسک ها تغییر شکل یافته مکعب، 

 کره و حجم تخم مرغی شکل است.

 چگونگی و نحوه ساخت گردن عروسک

های آن است که یکی از مهم ترین قسمت ،گردن عروسک دستکشی

باید دانست که گردن بر چگونگی بازی دارد. تاثیر مستقیمی 

 دشوبر حول آن ساخته می استوانه ایست که سر عروسک عروسک

 گیرد. ، داخل آن قرار میو انگشت یا انگشتان هدایت کننده سر

رند. های دستکشی به گردن احتیاج داتمام عروسک از این جهت

عروسک دارد و قطر آن به  طول گردن بستگی به سر و شخصیت

 گیرد.که داخل آن قرار میاست اندازه انگشتی 

خت این لوله ابتدا مقوایی را بر اساس اندازه سر و گردن برای سا

. مقوا را از طول به سه قسمت مساوی کنیمعروسک انتخاب می

باقی مانده را آغشته به  3/2بدون چسب و  آن را 3/1تقسیم کرده، 

حول انگشت اشاره کنیم. سپس ای تینر دار( میهچسب) مایع چسب
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میپیچانیم تا به صورت استوانه درآیدکه قطر آن برابر قطر انگشت 

 بازیگر این عروسک است.اشاره 

 

 
وله لبرای اتصال سرهای تو خالی به لوله گردن بهتر است که باالی 

به وسیله برش لوله و چسباندن سطوح بریده شده به هم، مسدود 

 شود.

 



 

(33) 

 نحوه ساخت حجم سر

ار ه چسب مایع تینر داخت لوله گردن قسمت باالی آن را بپس از س

ولی و با در نظرگرفتن قطر سر عروسک چند الیه پنبه ر کردهشته آغ

 .چینیمها را دورتا دور آن میلوله قرار داده و نخ

تا  افزاییم و بستن نخ را ادامه میدهیمسپس کم کم به آن پنبه می

هنگامی  مورد نظر برسد. این که حجم اصلی سرعروسک به اندازه

ای یا که حجم سر به اندازه دلخواه درآمد، یک قطعه پارچه حوله

دهیم و آن را کشی براساس رنگ صورت عروسک روی آن قرار می

. کشیم تا به خوبی روی سر ساخته شده را بپوشانداز همه طرف می

کنیم و با جمع می پس از آن پارچه را به پشت سر عروسک کشیده،

ا چسب دوزیم. در پایان اضافه پارچه را قیچی کرده و بن مینخ و سوز

 چه اطراف گردن را نیز با چسبچسبانیم. درضمن پارمایع خوب می

 به گردن میچسبانیم. خوب
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 صورت و اجزای آن

 ضمن اضافه کردن جزئیات و رنگ آمیزی باید توجه داشت که صورت

خشم و... نباید  گونه حالت خاصی مثل غم و شادی وعروسک هیچ

یک  قصاب، بنا و..( باشد تا) داشته باشد. بیشتر شبیه به یک تیپ

 شخصیت.

 روش ساخت موی سر

های رنگی، کاموا، پشم، خز، موی توان از اشیایی چون نخمی

وش ها استفاده کرد. با سه رمصنوعی و هر ماده دیگر شبیه به این

به سر عروسک  توان مو راچسباندن، دوخت و دوز و نصب کردن می

های دارای شکل انسانی مقوایی به عرض متصل نمود. برای عروسک

با  )قابل تغییراند(.  سپس کنیمسانتی متر انتخاب می 20و طول  5

چسب سر کاموا را به یک طرف مقوا چسبانده و آن را حول عرض 

د. های کاموا کنار هم قرار گیرنپیچانیم، به طوری که نخمقوا می

ا بتوانیم قسمت آخر آن را نیز ه آخر مقوا رسید میوقتی کاموا ب

رست دچسب به مقوا متصل کنیم. پس اینکه تعدادی از این مقواها را 

ها را با چرخ خیاطی چندین بار کردیم، سعی میکنیم که وسط آن

و هم  ها را از هم از قسمت باالمتوالی بدوزیم، سپس یا قیچی کاموا

سمت ل مقوا را بیرون آورده و از قکنیم. حااز قسمت پایین جدا می

 کنیم.دوخته شده به سر متصل می
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 بدن عروسک

ن پس از انتخاب شکل مطلوب برای اجرای نمایش با عروسک، باید آ

ل شکل خاص را در حالت باز دست در اندازه طبیعی روی کاغذ منتق

 .کرد

رچه این تصویر نمونه بدن عروسک است. نمونه بدست آمده را روی پا

زیم.آن م میدوز آن تهیه میکنیم و آن دو را به هاشته و دو قرینه اگذ

 را برگردانده و سایر قسمت ها را به آن متصل میکنیم.

 عروسک دستکشی نمدی

های نمدی زیبا عروسک های دستکشی ، عروسک یکی از عروسک

 .دستی یا عروسک نمدی نمایشی است
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 با جوراب عروسکساخت 

 

 آستین یا جوراب با عروسک اردستیک یبرا الزم مواد

 ها خراب یا کوچیک پلیور بچه جوراب یا آستین اگه لباس گرم و

 زیبا بازی اسباب این شه از آستینش برای ساختشده می

 قیچی آرنج از را پلیور هایآستین از یکی کافیه کرد استفاده

 ماست دستکشی عروسک اصلی قسمت این کنید،

 از، ربه اندازه تقریبی گشادی باالی کاکه بیضی شکل ت یک 

  مقوا یا فوم پارچه، جنس
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 چشم، قرمز یا نارنجی رنگ به پارچه از دایره نیم دوتکه 

 عروسکی

 بینی برای دکمه 

 موها برای رنگی پوشال یا کاموا مقداری  

 نخ و سوزن یا چسب 

 قیچی 

 عروسک کاردستی و خانگی بازی اسباب کردن درست روش

 : بازیافتی

 تیکه بیضی شکل را به قسمت باالی تکه اصلی عروسک وصل کنید.

سب چ این اتصال میتونه با استفاده از چرخ خیاطی یا کوک ساده یا

 .هانجام بش

 ار رنگی دایره نیم تیکه دو و کنیدتا وسط از را قسمت بیضی شکل

 که بچسبونید طوری تصویر مانند بیضی وپایین باال تقسم روی

 هبش ایجاد عروسک دهان حالت

https://www.koodakcity.com/
https://www.koodakcity.com/
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 را ها وچشم کنید متصل دهان باالی را ای دکمه های لپ و دماغ 

نگی استفاده ر پوشال یا کاموا از  موها ،برای آن باالی قسمت در هم

 .کنید

 عروسک انگشتی

 .ببرید انگشتو پهنای ی ستطیل به اندازه ی بلندم عدددو  ابتدا

 و دور هیممستطیل ها رو روی هم قرار می د.  5در  2چیزی حدود 

ه از دایر یک برمیگردانیم دبع مرو به هم می دوزی دور آن ها راتا 

و  انیمو روی مستطیل می چسب ممی بریپارچه ی سفید رنگ  کی

د ورمبه وسیله ی خودکار یا ماژیک دهان و چشم و ابروی  آن راروی 

 ن پارچه ی سفید رنگ گوش هاادر اخر هم از هم ممی کشی انظر ر

فت سباید پارچه ی سفید  . مو اضافه می کنی ممی بری ار و دست ها

یه تکه مقوا برش  اگه سفت نیست پشت گوش ها و دست ها دباش

 انیم. و بچسب میدهیم
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میتوان ابعاد الگو را با اندازه دست شخص تنظیم کرد و با 

افه کردن دو مستطیل به عنوان انگشت این الگورا به اض

 عروسک دستکشی تبدیل کرد.
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 نابعم

تهیه و  -نمایشهای عروسکی عروسک سازی، -نمایشهای عروسکی

 ؛1379کارگردانی/ منصور پاک بین/ ایتا/ 

رسانی به مناطق محروم، بسیج گروه جهادی کانون خدمت تشکر ازا ب

 .دانشجویی دانشگاه تهران
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