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مقدمه

هنر نماىش عروسکى از تارىخچه اى بسىار کهن و دىرىنه برخوردار است .جادوگران در جوامع
معالجه بعضى از بىمارى هاى روانى
بدوى به کمک ماسک ها و اشىاى سمبلىک در نماىش هاى آىىنى به
ٔ
مى پرداختند .بعدها در دربارهاى شاهان ،عروسک ها لحظات لذت بخشى را براى دربارىان به ارمغان
مى آوردند و هنرمندان دوره گرد در مىدان ها و کوچه ها با عروسک هاىشان کودکان را سرگرم مى کردند
و از زبان آن ها خواسته ها و آرزوهاى انسانى را بىان مى کردند ىا به انتقاد از حاکمان وقت مى پرداختند.
نماىش عروسکى به علت جادوىى بودن و توان نشان دادن اعمال فوق بشرى ،مخاطبان زىادى
شبانه تعداد زىادى از کشاورزان اندونزى ،مالزى ،هند و …
از هر گروه سنى دارد .هنوز ما شاهد تجمع ٔ
عالقه بسىار زىاد به تماشاى نماىش هاى عروسکى
در مراکز اجراى نماىش هاى عروسکى هستىم که با
ٔ
مى نشىنند؛ نماىش هاىى که اگرچه بارها آن را تماشا کرده اند با اىن حال عالقه دارند هر شب با اشتىاقى
دوچندان از دىدن آن ها لذت ببرند.
با وجود پىشرفت در صنعت و تکنولوژى و جذابىت هاى وساىل تصوىرى و ارتباطى جمعى
تلوىزىون ،سىنما ،وىدئو و … نسل جوان شوق خود را به نماىش عروسکى ازدست نداده و اىن خود
اهمىت اىن هنر در جامعه است.
دهنده ّ
نشان ٔ
نماىش عروسکى عالوه بر مشخصات تئاتر زنده داراى وىژگى هاى خاص خود مى باشد .اىن
هنر از هنرهاى تجسمى ،موسىقى و هنرهاى دستى سنتى نىز بهره مى جوىد .در نماىش عروسکى،
عروسک گردان هنرپىشه اى است که مى تواند هنرش را به دست هاىش منتقل کند.
مهم ترىن کىفىت هنر نماىش عروسکى ،دورساختن انسان ازخوىشتن دوستى است .به اىن معنا
که اىن هنر به انسان مى آموزد که استعداد و تواناىى هاىش را در وجود دىگرى به نماىش بگذارد و از
موقعىت عروسکش در روى صحنه سربلند باشد و چندان اصرارى در نشان دادن خودش نداشته باشد.
عروسک نماىشى به عنوان ىکى از بهترىن و موفق ترىن وساىل کمک آموزشى ،با کودکان و
نوجوانان ارتباط برقرار مى کند و در رشد و خالقىت ها و پرورش استعدادهاى آنان نقش چشمگىرى دارد.
در اىن کتاب که براى دو واحد درسى تنظىم شده است ،فراگىران از نظر تئورى با پىداىش
عروسک و نماىش عروسکى در اىران و جهان ،نماىشنامه نوىسى عروسکى ،عروسک گردانى و کارگردانى
آشنا مى شوند و از نظر علمى ساخت انواع عروسک هاى نماىشى ،طراحى صحنه و عوامل مرتبط با
اىن رشته را مى آموزند.
اگرچه نماىش عروسکى ىکى ازگراىش هاى رشته ى تئاتر محسوب مى شود ولى به تنهاىى از
تمام گراىش هاى اىن رشته نظىر ادبىات نماىشى ،بازىگرى ،کارگردانى و طراحى صحنه بهره مى جوىد.

هدف هاى کلى
آشناىى با عروسک ،تارىخ تحوالت و انواع مختلف نماىش هاى عروسکى و
صحنه هاى آن

