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  يعروسک شینما هایو چالش هاتیظرف

 ينید انیشوایپ يزندگ یيدر بازنما
 

 )نویسنده مسئول( *یبیحب نیمحمدحس
 **یمحسن کرم

 چکیده

 ییبازنما یبرا یعروسک شینما یها چالش و ها تیررف یمقاله، بررس نیهدف ا :هدف
 .است ینید انیشوایپ یزندگ از

 لیاتحل  وهیش، و یا خانه کتا  –)مصاحبه  یبیترک صورت بهاط عات  یآور جمع :روش
 .است، ینییتب -یفی)توص یفیک صورت به زین

 زیان و ژه،یاو تیررف دو عنوان به «بودن فرد منحصربه» و «یزیانگ الیخ» به ابتدا :ها افتهی
 نیاد نظر» چالش، نیا حل یبرا ادامه در سپس. میرس یم چالش نیتر م م عنوان به «تابوها»

 نیاد نظار» نیچنا هام و ؛یناید انیشاوایپ «فیاتحر» و «هتک» ،«یعروسک شینما درباره
 در و گرفتاه، قارار یسبرر مورد «یعروسک شینما در ینید انیشوایپ یزندگ ییبازنما ی درباره
 .میکن یم یمعرف مشکل نیا حل یبرا یکل یا قاعده ادامه

نداشته؛ و بالعکس،  یاس م ینید میبا مفاه یتقابل چیه یعروسک شینما :یر یگ جهینت
 ییهاا چاالش امار نیاا البتهاست.  نید نیا انیشوایپ یپرداختن به زندگ یبرا ژهیو یتیررف

                                                      
 .mhossein1992@yahoo.com ران،یقم، ا ما،یو رسانه، دانشگاه صداوس نیارشد، دانشکده د یکارشناس* 

 .mohsenekarami@gmail.com ران،یقم ا ما،یو رسانه، دانشکده صدا و س نیدانشکده د ار،یاستاد **
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)که تابوها هستند،  ها آن نیتر م م حل یبرا. ستندین حل بلرقایی که ندیب یم خود یرو ش  یپ
 یادعاا، ریتصو ای محتوا مورد )در هنرمند اول ی مرحله در نکهیا: شود یم شن ادیپ یفرمول

 یاقتباسا اثار در باشاد مراقب نکهیا دو . کند اذعان را اثرش بودن اقتباس و دیننما تیواقع
 کاه اسات صاورت نیاا در. ردیانگ صاورت نیتوه و هتک ینید انیشوایپ به نسبت خود،

 رادیاا فاقاد او، یهنر اثر و نکرده، یتخط)حرا ،  شرع ی ممنوعه امور از کند ادعا تواند یم
 .است ینید

 یاقتباس شنامهینما ،ینید انیشوایپ ،یعروسک شینما :ها دواژهیکل

 مخدم 

 هاا عروسک یپا رددانست.  شینما یها شکل نیتر ک ن از توان یم را یعروسک شینما
 یماذهب یهاا نیایآ و هاا سنت ن،یهم ن. شود یم افتی ها تمدن تما  در، ادیز ای کم نحو)به 

 یزماان باه ر،یسا نیاا آیااز. اناد باوده یعروسک شینما یمحتوا ریناپذ ییجدا بخش همواره
 قارار پرساتش و شیساتا ماورد یانسان هیاول جوامع در، ها )بت ها عروسک شبه که گردد یبرم
 ونیروحان توسط یلیانج یها شینما که میرس یم یوسط قرون به بعد ی مرحله در. ندگرفت می
 و «حیمسا  دیما» یاجراها به نوبت زین ادامه در. شد یم اجرا یعروسک کیتکن با ساها،یکل
 رساد یم هجدهم قرن یها شینما و، 733: 7400 ،یورکوفسکی) شانزدهم قرن «زیرستاخ»

 پاور، بیا. )یرشاد یما اجارا یعروساک صورت به «نوح انطوف» و «نشیآفر» موووع با که
 هنرمنادان، از یاریبسا ی ع قاه مورد بستر یعروسک شینما ز،ین حاور درحال، 75: 7514

 قابل حد چه تا ،یکنون ران  یا در ما یبرا بستر، نیا اما. دیآ یم حسا  به ینید میمفاه انیب یبرا
اماور   یمناسب ج ت تارو یتیررف عنوان به یعروسک شینما از میتوان یم ایآ است؟ استفاده

 نیاا سات؟یآن چ کاار راه دارد؟ وجاود هام یچالش امر نیا یبرا ر؟یخ ای میاستفاده کن ینید
 درصادد پاژوهش، نیادر ا ماا. دهناد یما شکل را حاور پژوهش یاصل ی شهیر ها، پرسش

 پرواواح .میهسات یناید اماور نییتب یبرا ،یعروسک شینما یها چالش و ها تیررف یبررس
 ینید انیشوایپ یزندگ زین ما. هستند آن ینید انیشوایپ ن،ییآ و نید هر بخش نیتر م م که است
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 ینید انیشوایپ یزندگ از ییبازنما تیمحور با را یعروسک شینما و داده، قرار بحث موووع را
 در ،یعروساک شینماا یها چالش و ها تیررف یبررس» نیبنابرا. میده یم قرار یبررس مورد

 نیدر ا باال،نکات  به باتوجه. است مقاله نیا عنوان و موووع «ینید انیشوایپ یزندگ ییبازنما
 دارند قصد که یهنرمندان یبرا راه ها، چالش و ها تیررف نیا یبررس با تا شود یت ش م مقاله

 هماوارتر کنناد، اساتفاده ینید انیشوایپ یزندگ ییبازنما یبرا، یعروسک شی)نما هنر نیا از
 .ردیبگ قرار استفاده مورد که است دیام. ودش

کاه  ینشاده اسات. طباق اساتع م افاتی یمشااب  یپژوهشاموواوع، ماورد  نیا یبرا
از  یریاگ ب ره یراهکارهاا» موواوع باا یا ناماه انیاپا تن اا شاد، گرفتاه «داک رانیاا» تیسااز 

 یصابور یعلا» یآقاا ی نوشاته ؛«ونیازیتلو یها در برناماه یناید میمفااه  ارائاه یفر  تئاتر برا
، 7531)سااال  مایصداوساا ی دانشااکده یمایساا دیااتول ی رشااته انیااجو دانااش از «بنااا 

 ی ناماه انیاپا .«باشاد موواوع باه کیانزد تواناد یما ریاز مدرک»: که عنوان نیا با. شد یمعرف
 یزناادگ» بااه یا ژهیااو پرداخات و گرفتااه نظاار در یکلاا صاورتبااه را ینااید میمفاااه ،شاده بیان

 پرساش. نادارد یعروساک شینماا ی  مسائله باه زیان یا اشااره نیچنا . همندارد «ینید انیشوایپ
چاه  یعروساک شینماا» ؛اسات کاه نیاا شاود یمقاله باه آن پاساخ داده ما نیکه در ا ،یاصل
 و پرساش، نیادر پاس  ا« دارد؟ یناید انیشاوایپ یپارداختن باه زنادگ یبارا یچالش ای تیررف

 تاوان یما چگوناه» ؛کاه اسات نیاا آن و د،یاآ یما شیپا زیان یگرید پرسش ها، چالش انیب با
 «شد؟ رهیچ ها چالش نیا بر

 پژوهش ی ناس روش

 ها تیررف میخواه  یم پژوهش نیمشخص است، ما در ا پژوهشکه از عنوان  طور همان
 موجود ینید می)مفاه میمفاه یسر کی انیب یبرا،، یعروسک شی)نما هنر کی یها چالش و

 را مذکور ی حوزه دو منظور نیا یبرا که است ی یبد. میکن یبررس را، ینید انیشوایپ یزندگ در
 خواهاد قارار کندوکاو مورد میمفاه آن و هنر آن ابعاد تما . میده یم قرار یبررس مورد دقت به

 چگوناه اط عاات نیاا کاه اسات نیاا شاود، واقع مغفول دینبا که یم م ی نکته اما. گرفت
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 در اگر که است واوح. ردیگ یم قرار لیتحل و هیتجز دمور یروش چه با البته و شده یآور جمع
 را یکاف صحت و دقتآمده  دست  به ی جهینت رد،یبگ صورت یاشتباه مرحله دو نیا از کیهر

 .داشت نخواهد
 هاا، چاالش و ها تیررف انیکه در بخش ب گفت دیبا اط عات یگردآور روش مورد در

و بار  ،باوده افتهیمصااحبه سااختار نیاا ی هو اساس قرار گرفته است. گون هیپا مصاحبه روش
 ییبازنماا در یعروساک شینماا چاالش و تیررف نیتر به نظر شما م م» ؛پرسش نیا یمبنا

 از یبایترک ز،یان نظر مورد یآمار جامعه. است گرفته صورت «ست؟یچ ینید انیشوایپ یزندگ
. اسات اند، بوده فعال یعمل ای یتئور صورت به یعروسک شینما ی نهیاست که در زم یافراد

 2گلبااز هیسام خاانم مادرس، و پژوهشاگر عناوان به 1پور میعظ پوپک خانم از امر، نیا یبرا
 و کسوت شیپ عنوان به ،3پور بیب روز یر یو البته از جنا  آقا ؛یعروسک  حوزه فعال عنوان به

 نیا  هرزوم از یا  . خ صهاست گرفته صورت مصاحبه، اجرا و)پژوهش  نهیزم دو هر در فعال
 .شود یم پانویس بیاندر  زانیعز

 ماورد در. ردیاگ یما صاورت یفایک صاورت به مقاله نیا در ز،ین لیتحل و هیتجز روش
 ناوع باه باتوجاه مختلاف، یهاا قسامت در مسئله نیا که گفت دیبا ،یفیک لیتحل یچگونگ

 ،یکلا طور به نیبنابرا. بود خواهد، یلی)تاو یریتفس یگاه و، ی)عل ینییتب ،یفیتوص ل،یتحل
                                                      

ارشادکارگردانی تئااتر از  پک عظیم پور. پژوهشگر و مدرس نمایش عروسکی. دارای مدرک کارشناسایپو. 3
ی پژوهش هنر از دانشگاه آزاد، نگارنده و  ارشد در زمینه دانشگاه تربیت مدرس ت ران و نیز مدرک کارشناسی

 ی نمایش عروسکی. مترجم بیش از هفت کتا  و مقاالت متعدد در حوزه
ارشاد نماایش عروساکی، از  ز. نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی. دارای مدرک کارشناسایسمیه گلبا. 7

ی ساخت نمایش عروسکی با موووعات  دانشکده هنرهای زیبا ت ران، با بیش از دوازده سال سابقه در زمینه
 ی وامن آهو. دینی، و بیش از نه دوره شرکت در بخش عروسکی جشنواره

هشگر، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر، و نمایش عروساکی. پژوهشاگر نماایش پور. پژو ب روز یریب. 1
عروسکی. خالق اپرای ملی عروسکی و اپرای عروسکی عاشورا. دارای مدرک کارشناسی هنرهای نمایشای 

کاادمی هنرهاای دراماتیاک ر ، در جریاان  از دانشکده هنرهای زیبا ت ران، و نیز تحصی ت نیمه تما  در آ
اپرا و نمایش عروسکی را طراحی و تولید کرده، و نیز  31. او بیش از 32بازگشت به ایران در سال  انق   و

 جا مانده است. اثر مکتو  از او به 71بیش از 
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 لیاتحل ی وهیش زیمصاحبه، و ن – یا )کتابخانه یبیترک صورت به اط عات یآور جمع ی وهیش
 ، خواهد بود.یریتفس – ینییتب – یفی)توص یفیک صورت به

 پژوهش یها افت ی

 .آن ی نهیشیدر پ نید گاهیو جا انواع ،یعروسک شینما. 4
 قصاه یهاا تیشخصا عنوان به عروسک از آن، در که است یشینما ،یعروسک شینما
 ی یبد. ها از آن یبرخ ایو  باشدآن عروسک  یها تیتما  شخص تواند که می شود  یم استفاده

 که گفت توان یم گر،ید عبارت به. است «عروسک» ،یعروسک شینما یاصل عنصر که است
  دمور بخش نیا در که یا نکته نیاول نیبنابرا. ردیگ ینم شکل عروسک بدون ،یعروسک شینما

 «ست؟یعروسک چ» دراصلاست که  نیا میده یم قرار یبررس
 یفیتعاار ریسا از «2برد» و «1نیفارل مک» یها فیتعر ز،ین یاصط ح فیتعار انیم از

 نیفاارل مک. هستند ب تر شدند، ارائه لغت یها فرهنگ و یواژگان یشناس شهیر ی لهیوس به که
 انساان کنتارل تحات کاه یتئااتر یا رهکیپ»: است گفته گونه نیا یشینما عروسک فیتعر در

 باودن، یتئااتر. نباشاد قیدق یلیخ دیشا فیتعر نیا، 47: 7535 س،یلی. )ت«کند یم حرکت
 یخاصا مصاداق آن یبارا تاوان ینما رایاز. ساتین یکاربرد کرهیپ خود یبرا که است یدیق

 ،یطرفااز سات؟ین یتئاتر کرهیپ کدا  ای شود؟ یم یتئاتر کرهیپ کی طور چه که. کرد مشخص
 یهاا عروساک خواساته یما رایز. است مشخص د،یق نیا آوردن یبرا ن،یفارل مک ی دیدیه

. اسات نیهما او فیاتعر فرد بهاز نکات منحصر اتفاقاا . کند خارج فیتعر از را کودکانه یباز
 یکس یوقت که است ی یبد. است نشده بودن یشینما به یا اشاره ف،یتعار از یاریبس در رایز
 یبارا فقاط او. شاود یمرتبط به خاودش ما فقط نیا کند، یم یباز، یباز با )اس عروسک با

 لیب فیتعر به ینگاه ف،یتعر نیا شدن ب تر یبرا. است ساخته یزندگ عروسک آن و خودش
 کارده فیاتعر وارد «تماشااگر مقابل در حرکت» عنوان با را بودن یشینما او. میانداز  یم برد

                                                      
1. Paul MacPharlin. 
2. Bill Baird. 
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 به که است جان یب یا کرهیپ»: است شده فیتعر گونه نیا عروسک برد، لیب فیتعر در. است
 .،77: 7537)برد،  «دیدرآ حرکت به تماشاگر مقابل در تا شود یم ساخته انسان کوشش
 تاوان یما را فیاتعر دو نیا خ صه طور به. میبپرداز فیتعار به اندازه از شیب میندار بنا

 یشاینما یهاا عروساک تماا  که گفت نتوا یم تاحدودی. میدسته بدان نینوع از ا نیتر کامل
 زیان یشاینما یهاا عروسک انواع مورد در. رندیگ یم قرار ها آن یقلمرو داخل د،یجد و میقد

 ستمیب قرن ی مهین یعروسک هنرمند «1بومونت لیریس. »دارد وجود یمتنوع یها یبند میتقس
 ساه ای گرد یها وسکعر: گردند یم میتقس گونه دو به ها عروسک تما  دیگو یم انگلستان، در

 اسیمق نیتر واوح اساس بر یبند میتقس نیا دیشا. یدوبعد ای تخت یها عروسک و ،یبعد
 صاورت باه م حظه، نیا اما. باشد شده بنا، ءیش عنوان )به عروسک یبند طبقه یبرا موجود

 ردیاگ یم قرار استفاده مورد یعروسک پژوهشگران و سندگانینو اکثر توسط واوح ای یحیتلو
 .،711: 7535 س،یلیت)

 باه را هاا یبناد میتقسا تواناد یما کاه دارد وجاود زین یگرید م ک م،یتقس نیا از فراتر
 اناواع در را هاا آن هاا، عروسک کنترل ی وهیش اساس بر یبند میتقس. ببرد گرید ییوسو سمت

 .کند یم یبند طبقه یلفتمخ
 ،713)همان  ؛است کرده میتقس گونه نیا را ها عروسک ن،یفارل مک

 ینخ عروسک. 7

 یا لهیم عروسک ای یچوب. 2

 رقصان عروسک. 5

 یدستکش عروسک. 4

 یکایذ ای ییمقوا عروسک. 3

 هیسا یها کرهیپ. 1

. ندارند نیفارل مک مدل با یریگ تفاوت چشم ،یعروسک شینما  مدرن یها یبند میتقس
 :کند یم میتقس گروه چ ار بر ها عروسک کورل، دیوید مثال، یبرا

                                                      
1. Cyril Beaumont. 
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 یدستکش ای یدست یها وسکعر. 7

 یا لهیم یها عروسک. 2

 یباز شب مهیخ یها عروسک. 5

 هیسا عروسک. 4

. شاوند یما سااخته گاروه چ اار نیاا بیاترک از عروسک انواع ریسا که است معتقد او
از  یبای، ترکیدسات ایا) زن فاک یهاا عروساک فرمول، نیا طبق، 35و  55: 7531)کورل، 
 حساا  باه یمساتقل نوع بونراکو یها عروسک ایستند. و ه یا لهیم و یدستکش یها عروسک

 .شوند یم محسو  یا لهیم عروسک ینوع و ندیآ ینم
 یشینما یها عروسک که دارد وجود اعتقاد نیا ز،ین یعروسک شینما ی نهیشیپ مورد در

 شاارل» مانناد ساندگانینو یبرخا. اناد آمده وجود  به کودکان یباز یها عروسک شرفتیپ از
 دور، اریبسا یهاا زماان در روز کی»: اند کرده نقل ییها قصه خاستگاه، نیا دییأت در «1ینود

. داد تکان و دی یپ ها برگ دور را آن گرفت، را شاخه از یا قطعه ل،یقاب و لیهاب کوچک خواهر
 آراماش و برکات او باه داده، تکاان حاوا همانند. گرفت آرامش و برکت بازوانش در شاخه آن

 «داد برکاات و آرامااش او باه و گرفاات آیاوش در را یالیااخ موجاود نیااا اباو پااس. دهیبخشا
 .،51: 7400 ،یورکفسکی)

چند سطر داستان باشاد.  فقطنداشته باشد، و  یچندان یعلم ی جنبه ،باالمطالب  دیشا
اطاراف  اءی. به هرحال انسان همواره از اشاستیچندان هم دور از ذهن ن ه،یفرو نیاما اصل ا

 کاه ییازآنجاا. ساتین ابازار کی جز یزیچ زین عروسک و کرده یم ستفادها ابزار عنوان خود به
 و تار کوچاک ییفضاا در یواقع یزندگ یبازساز و ترها بزرگ از دیتقل دنبال به همواره کودکان

 با ها ب ه یباز یحت. اند آمده یم حسا  به یمناسب یباز اسبا  ها عروسک هستند، خطرتر یب
 .دانست یا پا افتاده ش  یپ و هیاول یعروسک یها شینما ،ینوع به توان یم را ها  عروسک

 یها کرهیپ توان یم را بشر ساخت یها عروسک نیاول ها، ب ه یباز یها عروسک جز به
 حرکات باه وهیاج یحتا ایا و بااد و آ  انیاجر دسات، حرکات با که دینام یچوب و یسفال

                                                      
1. Charles Nodier. 
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 عباارت از میتاوان یما م،یربگاذا هاا آن یرو باه را عروساک نا  مینخواه اگر. اند آمده یدرم
 نیچنا زیان اساکندر معتقدند پژوهشگران از یاریبس. میکن استفاده شان یبرا «عروسک شبه»
 کارده یگر  و بخار کاار ما یهوا ،آ  فشار ی لهیوس به او ی مجسمه. است ساخته ییها کرهیپ

 و هاا رشاته ی لهیوسا باه که بود ساخته یگرید ی کرهیپ اسکندر که است نقل نیهم ن. است
 .،70-3: 7514 پور، بیکند )یر میشرا ، تعظ ی)خدا 1باکوس به توانست یم ییها روزنه

 و یناید اهاداف باا شاوند، یعروساک شینماا ی حاوزه وارد هاا عروسک نکهیا از شیپ
 سااخته ییهاا کارهیپ باساتان، وناانی در. اناد گرفتاه یما قارار استفاده مورد یمذهب یها قالب

 م اارت با ساده، یها ز یمکان از استفاده با ای و ها آن در شده پن ان ن  کاهنا توسط و ندا شده یم
 ی جشانواره در کاه سادینو یما ،2هاُردوت، 13: 7400 ،یورکفسکی. )شدند یم داده حرکت

 حرکات باه را شاان یها دست ییها سمانیر ی واسطه  به که ییها مجسمه دور به زنان سیریاز
 یگاو و یسامر یماجرا .،70: 7514 پور، بی)یر دندکر یم طواف و گشتند یم آوردند، یدرم
 لیاسارائ یبن از یشخص ،یسامر. است موارد نیهم از زین بود ساخته لیاسرائ یبن قو  یبرا که

 حضارت باتیی یروزها در او. کرد دایپ نجات انیفرعون از یموس حضرت توسط که بود
 سااختار باه باتوجاه کاه سااخت را یا گوسااله ی مجسمه ط ، یمقدار از استفاده با ،یموس
 شاد یما دهیشان او از ییصاداها گرفات، یما قارار بااد وزش ریمسا در یوقتا اش، یکیمکان

. دیانام عروساک شابه بتاوان را هاا کارهیپ نیا دیشا .،205: 74ج.ق.، ها7532 ،یی)طباطبا
 انیخادا و اجاداد شاگرینما و اناد شده یم ساخته یبشر اجتماعات نیاول در ها عروسک شبه
. آمدناد یدرما حرکات باه دست با نیسفال کوچک یها کرهیپ نیاول. اند بوده هیاول یها انانس

 حساا   باه ءیشا باودن زنده ی شب ه انتقال یبرا بشر یها اقدا  نیاول از ها کرهیپ نیا ساختن
 شینماا یناییآ أمنشا» کاه کارد ادعاا توان یم نیبنابرا .،3: 7514 پور، بی)یر است آمده یم

 .،53: 7400 ،یورکفسکی) «است یتئاتر انسان خیبا تارمطابق  ،یعروسک
 باا نیقار هماواره خاود، یهاا خاساتگاه یتماام در یعروسک یها شینما ن،یا از یجدا

                                                      
1. Bacchus  است بوده عارفانه ی ذبهج و شرا  و تاکستان یخدا سوس،یونید همان  
2. Herodotus .معروف است  خیکه به پدر تار یونانی مورخ  
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 از اساتفاده شاتاز  یپ کره و هند ژاپن، مانند ییکشورها ا،یآس در. است بوده یماورائ و ینید میمفاه
 و، یکناون نی)چا تبات ی منطقاه نیچن هم. اند بوده یعروسک یها شینما در یمذهب یها جنبه

 ییهاا شهیاند نیچن از زین ،یاندونز خصوص به ،یشرق جنو  یایآس در گرید مناطق از یاریبس
 .،702)همان:  نماندند یباق یطوالن زمان مدت یبرا یمذهب یها شهیر نیا اما. بردند یم ب ره

 یهاا نییآ در شده کاربرده به ن  گوناگو یهنر آثار با یطوالن مدت به ییقایآفر یعروسک شینما
 البتاه و اسات داشاته ارتبااط، هاا ماسک و یباز یها عروسک ها، مجسمه چون )هم یمذهب

قطعات  ایلب ییاروپا یها ماسک. دارد تفاوت اروپا در عروسک مف و  با یتوج  قابل طور به
 ادی به را یعیطب ی اندازه که دارند وجود زین بدن کامل یها ماسک نیچن هم. اند داشته یمتحرک

 ی هماه. بودناد متصل شان دهندگان حرکت به که یا شده بزرگ یها عروسک زین ایو  آورند یم
 .،773)همان:  اند داشته مناطق آن مرد  یمذهب و یماورائ یباورها در شهیر ها، شینما نیا

 کاردن یبااز شاواهد نیاول. شود یم افتی وفور به ساهایکل در یعروسک شینما یپا رد
 با ییها شینما نیچن. دیآ یم شانزدهم قرن از ح،یمس تولد ای مصائب یاجراها در ها عروسک

 افاتی اداماه کشاورها از یاریبسا در یمحلا یها یسرگرم از یا گونه عنوان به کردن یپافشار
 دیاع ازجملاه ،یحیمسا میتقاو م م  تیتعط ادبودی مناسبت به ها شینما نی، ا34)همان: 

 ح،یمسا زیرساتاخ،، حیمسا زیرساتاخ از قبل ی شنبه کی) بتیمص ی تههف داشتیگرام پاک،
 یهاا شینماا شاانزدهم قارن در. شاد یم برپا یسیع حضرت والدت جشن و سمسیکر

 در هااا عروسااک یباااز از ماادرک نیاولاا. کردنااد یماا یسااپر را خااود تیجااذاب اوج یلاایانج
 در یحتا هاا، شینما نیا. است دوران نیهم به مربوط ح،یمس والدت و زیرستاخ یها شینما

 را شیخاو طرفاداران کرد، دایپ ر ور یشینما دیجد یها دهیپد که یهنگام و رنسانس، عصر
 .،733-737)همان:  داشتند ع قه یلیانج یها شینما یتماشا به هنوز مرد  ی عامه. داشت

 .ینید انیشوایپ یزندگ از ییبازنما یبرا ،یعروسک شینما یها چالش و ها تیظرف. 2
 نا  یتیررف به لیتبد شود یم باعث که دارد فرد منحصربه یژگیو دو ،یعروسک شینما

 .شود ینید انیشوایپ یزندگ با مرتبط یها  قصه خصوص به ،ینید یها داستان انیب یبرا
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 :یعروسک شینما یزیانگ الیخ( الف
 ریساا در. اسات فارد  منحصاربه یامار ،یعروساک شینما یمثال صورت و یزیانگ الیخ

 ناانیاطم که یزمان یحت. دارند را یواقع اثر کی دنید انتظار وستهیپ نیمخاطب ،یشینما یهنرها
 نیتار اناهیگرا واقاع باه را داساتان آن کاه دارند دوست هم باز است، یلیتخ اثر نیا ی قصه دارند

 از. نادارد وجاود یامار نیچنا وجاه چیه به یعروسک شینما در اما. کنند تماشا ممکن حالت
 را خاود لیاتخ ی دروازه ناد،یب یم حرکت درحال را جان یب اجسا  تماشاگر که ارک یابتدا همان

 خااطر نیهما باه دیشاا. کناد یم آماده اتفاقات نیزتریانگ الیخ دنید یبرا را خودش و گشوده،
 تیجاذاب سات،ین فعاال شاان لیاتخ ی قوه که یافراد یبرا ،یعروسک شینما یتماشا که باشد
 بازتاا  کاه است نیا سازد یم زیمتما یواقع یایدن از را یعروسک ایدن که یزیچ .ندارد یچندان

 ،.7407 پور، می)عظ دهد یم نشان اعوجاج ینوع با و معکوس صورت به را تیبشر
  هاا آن دادن نشان یبرا یعروسک شینما قالب که هستند یعیوقا یحاو ،ینید یها داستان

 در ا،یااانب معجاازات و یاورائماا اتفاقااات. اساات یبصاار یهااا تیجااذاب و امکانااات از سرشااار
 تن اا نیاا. هستند ارائه قابل ممکن شکل نیبه ب تر هیسا ایو  ونت،یمثل عروسک مار ییها قالب

 ؛برد یپ مسئله نیا به توان یم هند، و ایآس شرق یها عروسک به ینگاه با بلکه. ستین ادعا کی
 ی لهیوسا باه خیتاار طاول در را خودشاان یمعنو و یماورائ میمفاه ها یژاپن و ها یهند که ییجا

 مرباوط تن اا ،یزیانگ الیخ نیا. اند کرده حفظ و داشته نگاه یعروسک یها شینما و ها عروسک
 لیتباد جاز باه یا چاره ادراک، و ریتفس یبرا یفلسف میمفاه نیتر قیعم. ستین یکیزیف عیوقا به

 اسااس بار اف طاون، اریا معروف لیتمث نمونه؛ یبرا. ندارند یماد و یانسان یها مثال به شدن
 )همان،. است یعروسک شینما یها وهیش نیزتریانگ الیخ از یکی که است، شده ارائه هیسا

 :یعروسک شینما در ها تیشخص بودن فرد منحصربه( ب
 ج ات العاده فوق یبستر به لیتبد را هنر نیا ،یعروسک شینما در یکاراکترساز یژگیو

 نقاش چیها به یا اشاره چیه کاراکترها نیا. است کرده ینید انیشوایپ یزندگ از داستان ی ارائه
. ستندین مبارک. هستند یجود و پانچ فقط ،یجود و پانچ. ندارند یگرید وجود چیه و گر،ید
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 نما،یس و تئاتر هنر در. است خودش تن ا. باشد مبارک تواند ینم هم پتروشکا. ستندین پتروشکا
 انیشوایپ یزندگ به مربوط آثار ساختن یبرا ندانهنرم یرو ش  یپ یها چالش نیتر م م از یکی
. کند یم لیتحم مخاطب ذهن به ییمعنا و مف و  ینوع به گر،یباز ی گذشته که است نیا ینید

  ذهن یرو را اثر نیا او نا  شود، انجا  او یرو میگر نیتر شیب و باشد نیب تر گریباز آن هرچند
 بلکاه ،یناید آثاار یبرا تن ا نه مسئله، نیا رپو بییر یآقا اعتقاد به. گذاشت خواهد مخاطب

 را نظارش مورد ریتصو هنرمند تا کند، یم جادیا ژهیو و فرد منحصربه یبستر ،آثار یتمام یبرا
 ،.7407 پور، بی)یر کند ارائه خودش یداستان تیشخص از

 یرهااهن ریسا که یمشک ت یبرخ تواند یم ،ینید انیشوایپ با مرتبط آثار در مسئله، نیا اما
 از یاریبسا نیبا گر،یبااز از تیاذهن وجاود بحث. کند حل یحت را هستند مواجه آن با یشینما

 ردیپاذ ینما ماا ی جامعاه. اسات  یارا اریبسا ما، یاس م یرانیا یکنون ی  جامعه در داران، نید
. کند نقش یفایا ینید انیشوایپ از یکی نقش در و دیایب ،کرده یباز یمنف یها نقش که یگریباز

 یشخصا یزنادگ در یحتا ای و کند یباز یمنف یها نقش مقدس، افراد نقش در یباز از پس ای
 شاد، عروساک گریباز که یوقت. باشد شانیا منزلت و نأش یمناف که بدهد انجا  ییکارها خود

 کارده، یبااز را یناید یشاوایپ کیا یمثاال صورت که یعروسک. ندارد وجود ینگران نیا گرید
 ماورد در اماا. شاود سیتقاد و شاده، ینگ ادار هاا گااهیجا نیتار مقدس و ها موزه در تواند یم

 مورد وجود دارد: نیدر ا یچالش اساس چ ارگفت که  دیبا ،یعروسک شینما یها چالش
 جازء ماا، کشاور در هماواره نیاد کاه دارد وجاود مسئله، نیا: مقدسات و تابوها،، الف

 خاط نیتار یاصال مواقاع، یاریبس در د ،مر یمذهب اعتقادات و بوده مرد  یزندگ ریناپذ ییجدا
، هناد و یشارق یایآسا یکشاورها)مانناد  رانیاا در یعروسک شینما یازطرف. است قرمزشان

 یسادگ به یمعنو و یماورائ میمفاه کشورها آن در. ندارد مف و  و معنا از سرشار و یین ی  نهیشیپ
علت کاه  نیا دی. شادندیرا د ها شینما نیا تر کم ما مرد  اما. دیآ یدرم هیسا و عروسک قالب در

 تا  تا شده باعث شود، یم مهیخ طنز یها شینما در خ صه شتریب عروسک، از ما مرد  تصور
 ،7407 پور، می)عظ باشند نداشته ها عروسک لیشما و شکل در را مقدس یها تیشخص دنید

 شینماا شاده باعاث کاه یعاوامل از گارید یکای: مخاطب وجود از نانیاطم عد ،  
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 از ناانیاطم عاد  بارود، یماذهب موووعات و ینید انیشوایپ سراه تر کم ران،یا در یعروسک
. دهاد یما لیتشاک آن مخاطاب را شینماا از یم م بخش هرحال به. است مخاطب وجود
 یتیاهم کم ی مسئله ،یعروسک شینما کی یبرا گرفته صورت یها نهیهز یبازگشت مال امروزه

 در را ینید موووعات با یعروسک یها شینما دهه، کی ودحد که گلباز، هیسم خانم. ستین
:  دیگو یم شیکارها دن  ینرس عمو  یاجرا ی مرحله به ی  درباره داده، ارائه مختلف یها جشنواره

 یها سالن صاحبان خاطر نیهم به. روند یم یمذهب یاجراها سراه ها مناسبت در تن ا مرد »
 کاه بدهناد ییکارهاا به را شان سالن ،یرمناسبتیی یروزها در دهند یم حیترج پرکار، و معتبر

 شگرانینما چون است، تر کم مسئله نیا ها ش رستان در. دارند آن فروش از یتر شیب نانیاطم
 مثل یبزرگ یش رها در اما. ماند یم رانیمد یبرا یتر کم انتخا  حق و ستندین ادیز یعروسک
 هام و تماشاا، و انتخا  ج ت ن،یخاطبم یبرا هم. دارد وجود یتر شیب انتخا  حق ت ران،

 .،7407 ،)گلباز« سالن ی  ارائه ج ت رانیمد یبرا

 :اسال، نید با معارض یشرع مسائل گرید و طنز ،یقیموس( ج
 هاا عروساک یهاا حرکات. ساتین تئاتر ی اندازه به ،یعروسک شینما یبصر امکانات

 اواافه آن باه طناز و صرق ،یقیموس ،جذا  کردنش یبرا تا شده باعث نیا و است محدود
 یساخت باه ران،یاا یکنون طیشرا در و ستندین سازگار خود یخود به اس   با میمفاه نیا. شود

 یبستر عنوان به را است، عناصر نیا بر یمبتن که یهنر تا کرد یراو را یمذهب ی جامعه توان یم
 .رندیبپذ ینید انیشوایپ یزندگ ی قصه انیب یبرا

 نکردن آثار:  دی( عد، پژوهش و تولد
 عاد  شاانیا. نادارد وجاود نکاردن دیتول جز به یچالش چیه پور، بییر یآقا اعتقاد به
 پاژوهش عاد  و ساو،  کیااز را یآموزشا مراکز در خ قانه یاجرا و ساخت مناسب آموزش

 حاوزه نیاا چاالش نیتر م م گر،ید یازسو را ینید یها داستان و ریاساط در جوان شگرانینما
 نظار باه طور نیا تا شده باعث ینوآور و فیلأت از زیپره و بودن مقلد شانیا عتقادا به. داند یم
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 پاور، بیا)یر اسات جامعاه در موجاود یتابوهاا و هاا یزیامم چالش، نیتر بزرگ که برسد
7407،. 

 اول ی مرحله یها چالش. کرد میتقس دسته دو به توان یم را باال یها چالش ،یکل طور به
 وجاود بهدو  که در ادامه  ی مرحله یها چالش و. معارض یشرع مسائل گرید و تابوها، نندما

 نیچنا ساراه تار ساخت یعروساک هنرمنادان تاا شادند باعث اول ی دسته درواقع. اند آمده
 ییآشنا عد  چون یمشک ت آمدن وجود به باعث موووع، نیا نکردن کار و بروند، یموووعات
عد   جهیدرنت و هنرمند توسط مخاطب وجود نانیاطم عد  ،یموووع و ژانر نیچن با مخاطب
 ماورد را اول ی دساته چاالش، حال یبرا نیبنابرا. شود یم ی نسبت به آناط ع بی و پژوهش

 .میده یم قرار یبررس

 یریگ ج ینتو  بحث

 یزنادگ ییدر بازنماا یعروساک شینماا یبارا چاالش نیتار م م دشم حظه  چنانکه
 ابعااد کاه اسات نیاا کار راه نیب تر. هستند یشرع مسائل و یمذهب یتابوها ،ینید انیشوایپ

 قرار ینید لیتحل مورد و یبررس ینید انیشوایپ یزندگ از برگرفته ی  عروسک شینما کی مختلف
و  «داساتان»شاامل  یاز دو بخاش اساسا ،،ها شینما ریسا)همانند  یعروسک شینما. ردیگ
خواهد  یاقتباس ش،ینما داستان   ،ینید انیشوایپ یزندگ ییبازنما درشده است.  لیتشک «اجرا»

 یداساتان یاثر اساس بر نوشتن»: است معنا نیا به اقتباس ،یسینو نامه لمیبود. در اصط ح ف
 ناماه، یزندگ ،یخیتار یها داستان کوتاه، کتا  رمان، نامه، شی)نما گرید ی رسانه در ابتدا که

 خاارج حالات ساه نیاا از ،یادب اقتباس نیچن هم« باشد شده نوشته، فیتصن و شعر مقاله،
 .آزاد اقتباس و رانهیگ وا  اقتباس انه؛یگرا واقع اقتباس، الف: ستین

...« بر اساس » اقتباساصط ح درو  شود یشناخته م زیوفادارانه ن ای قیکه دق انه؛یگرا واقع
(based onنوع، نیرمان ف ن، ا ایبر اساس داستان  مییگو یمثال م ی. )براشود ی، خوانده م 

 یو حتا رناگ یپا هاا، تیعناصار شخصا تار شیاسات کاه با ییشاکل از بازنماا نیتر قیدق
 .شود یحفظ م دیدر اثر جد یاثر اصل یگوها و گفت



 

 

053 

یت
ظرف

 
ش

چال
ا و 

ه
 

نی
دی

ان 
وای

یش
ی پ

گ
ند

ی ز
منای

باز
در 

ی 
ک

وس
عر

ش 
منای

ای 
ه

 

 نیا. در اشود یخوانده م زی، نinspired by...« )ال ا  گرفته از »اصط ح در رانه؛یگ وا 
 یگااه ایادارند  یمنبع اصلنسبت به  یکم اریتع د بس شود یکه نوشته م یمتن ،اقتباسنوع از 

گرفته  دیگر از منبع یسبک داستان ای یاصل یها تیمعمول شخصطور  بهندارند.  یتع د چیه
 .سازد یم سندهیاتفاقات را ذهن نو ریو سا شود یم

منبع  اقتباسنوع از  نی. در اشود یخوانده م زی، نfree« )برداشت آزاد»اصط ح در؛  آزاد
. در گذارد ی، باز میادیتا حد ز یدست خود را )گاه سندهیما نوا ست،ا ییقابل شناسا یاصل

عنوان حفظ  یحت ای  ت،یشخصیک   از آن، یاثر، بخش یکل یوهوا حال ده،یآزاد فقط ا اقتباس
 .،40 – 53 :7535 ،ی)گذرآباد شود یم

 اما. دیآ ینم شیپ یخاص مشکل کند، یم استفاده انهیگرا واقع اقتباس از هنرمند، که یزمان
 را یا قصه که یشخص است ی یبد. دیآ یم شیپ فیتحر ی مسئله آزاد، و رانهیگ وا  اقتباس در
 ی واقعه کی انیب درحال که کند ادعا تواند ینم نوشته، یواقع یماجرا کی از اقتباس اساس بر

 ایا قصاه)به سبب سر و شکل دادن به قالاب  یکه در داستان اصل یراتییتغ رایاست. ز یواقع
 یناید انیشاوایپ ماورد در مسائله نیا. است تناقض در ماجرا اصل   با گرفته، صورت، شینما

 ناپساند اشاخاص دربااره ییگو دروه و واقعه کی فیتحر. کند یم دایپ یدوچندان تیحساس
 تواباع و عواقب تواند یم، شانیا یاجتماع گاهیجا سبب)به  ینید انیشوایپ مورد در اما. است

 کناد، تیارعا دیابا هنرمناد کاه یا مسائله نیاول نیبنابرا. باشد هداشت یندیناخوشا و گسترده
 نیاا کاه کناد اع   وووح به اثرش یابتدا هنرمند، که است نیا آن کار راه. است «فیتحر»

 حل جا نیهم مسئله اما. است شده نوشته ینید یشوایپ ف ن یزندگ از اقتباس اساس بر قصه
. اسات قصاه نیاا یرو نیاد تیحساسا از یبخش تن ا ها، تیواقع نکردن فیتحر. شود ینم

 باه را ینسابت هر ستند،ین یواقع من ی قصه عیوقا که مطلب نیا انیب با تن ا تواند ینم شخص
 دیابا اشاخاص. کناد یما دایپ تیاهم «هتک» ی مسئله جا نیا. بدهد مقدس یها تیشخص
 در اگر یحت. ندنکن یحرمت یب ینید انیشوایپ تیشخص به یطیشرا چیه تحت تا باشند مراقب
 .نباشد کار در یتیواقع یادعا و بوده، اقتباس قالب

طور  باه یزیاچ نیچنا)اگرچه  یعنی. است صادق زین فر  و اجرا مورد در مسئله، دو نیا
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 یشوایپ نقش در یباز ج ت که یکاراکتر کند ادعا تواند ینم هنرمند، افتد ینم اتفاق معمول
 مورد در ای و. است شده یطراح شانیا یواقع یکیزیف اتیخصوص اساس بر کرده، خلق ینید

 یهاا تیشخصا باه یاحتراما یب و هتک موجب ها آن ساخت تا بود مراقب دیبا ها، عروسک
ارف یبرخا اسات ممکان مثاال، یبرا. است یعرف یتاحدود امر نیا البته. نباشد مقدس  ص 
 ینگااه گارید یبرخ و بدانند ناصوا  را شینما در ینید یشوایپ یجا به عروسک از استفاده

 در رسد یم نظر به. بدهند خرج به یتر کم تیحساس مسئله، نیا در و باشند داشته نمادشناسانه
. شاود داده قارار م ک یعروسک شینما ی حوزه مسلمان   نیفعال عرف  ب تر است  نه،یزم نیا
 باا هام و دارناد؛ تعصاب و ع قاه مقادس، یهاا تیشخصا و انیشوایپ به هم افراد نیا رایز

 ب تار یسااز عروساک ی حرفاه در را نمادهاا و شاتهدا ساروکار هاا ی آنایادن و هاا عروسک
 .شناسند یم
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Abstract 

Purpose: The purpose of this article is to investigate the capabilities and 

challenges of puppet shows to represent the lives of religious leaders. 

Methodology: Data collection is mixed (interview- library) and analysis 

method is qualitative (descriptive-explanatory). 

Findings: First, we come to "imaginary" and "uniqueness" as two special 

capacities, as well as "taboos" as the most important challenge. Then, in order 

to solve this challenge, "Religion's opinion about puppet show", "abuse" and 

"distortion" of religious leaders; And also "Religion's opinion about the 

representation of the life of religious leaders in a puppet show" has been 

examined, and in the following we will introduce a general rule to solve this 

problem. 

Conclusion: Puppet show has no conflict with Islamic religious 

concepts; and vice versa, it is a special capacity to deal with the life of the 

leaders of this religion. Of course, this has challenges that are not 

insurmountable. To solve the most important of them (which are taboos), a 

formula is suggested: in the first step, the artist (about the content or image) 

should not claim reality and acknowledge that his work is an adaptation. 

Second, he should be careful not to insult religious leaders in his adaptation 

work. It is in this case that he can claim that he has not violated any of the 

prohibited things of Sharia (haram), and his artwork has no religious 

objections. 

Keywords: puppet show, religious leaders, adapted play 
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