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 األزياء المسرحية

 مفهومها •

 وظائفها•

 سسها وقواعدهاأ•

 .الشروط الواجب توافرها فً مصمم األزٌاء المسرحٌة•

 .التطور التارٌخً لها فً المسرح العالمً•

 



 مفهىم السي المسرحي

 فً المسرحً العرض فً الممثل ٌرتدٌه الذي اللباس هو•

  ُتحٌله التً الدالالت من مجموعة ٌحمل للدور، أدائه اثناء

 دٌنً مذهب معٌن، جنس معٌن، اجتماعً لمستوى وظٌفٌا  

 صبغة إضفائه عن فضل   معٌن، اقتصادي طابع معٌن،

 .المسرحً العرض وجمالٌات تنسجم جمالٌة



 وظائف األزياء المسرحية

 العرض عناصر أو مكونات من بغٌره المسرحً الزي ٌرتبط
 الحدث، لطبٌعة وفقا   ٌؤدٌها عَدة درامٌة وظائف وله المسرحً،

 :الوظائف هذه أهم من

 .المسرحً الحدث ومكان زمان تحدٌد1.

 .اقتراحه او المكانً الفضاء خلق2.

 .للشخصٌة االقتصادي الطابع ٌعكس3.

 والبراق الناعم فالملمس للشخصٌة، االجتماعٌة الحالة ٌعكس4.
 األرجوانً مثل (الملوكٌة) الراقٌة األلوان مع والستن والحرٌر

 الخشن الملمس عكس على الشخصٌة ورفعة سمو تعكس كلها
 القاتمة وااللوان البالً والنسٌج والصوف الكتان من المصنوع

 .المعدومة الشخصٌة عن انطباعا   تعطً التً



 .للشخصٌة النفسٌة الحالة ٌعكس5.

 .والمذهبً والطبقً الدٌنً االنتماء عن ٌكشف6.

 .( رجل مرأة،ا)الجنس تحدٌد7.

 .(... محامً عامل، طبٌب،)المهنة عن ٌكشف8.

 .(.. هندي مصري، عراقً،) الشخصٌة جنسٌة عن ٌكشف9.

 .(عجوز طفل، شاب،) الشخصٌة عمر عن ٌكشف.10

 .تراجٌدٌا او كانت كومٌدٌا المسرحٌة طابع عن ٌكشف.11

 .المسرحً العرض جمالٌات على جمالٌة صبغة إضفاء.12

   .مزدوجة بهوٌة الممثل تزوٌد.13

 .والمعاصرة التارٌخ بٌن المنطقً الترابط تحقٌق.14













 :أسس وقىاعذ االزياء المسرحية

 الزي فً توافرها الواجب والقواعد األسس من مجموعة هناك

 :المسرحً

 :الملئمة -1•

 :ملئما   الزي ٌكون ان ٌجب

االجتماعً والمركز العمر، حٌث من صفاتها المحددة للشخصٌة 

 الخ... والذوق والثقافً،

وجدت إن الخاصة للمناسبة. 

والنهار اللٌل من الوقت ولذلك السنة، فصول من الوقت لذلك. 

 



الشخصٌة به تقوم أن المفروض للعمل. 

الشخصٌة له تتعرض الذي الدرامً للموقف. 

من التصمٌم ٌتغٌر أن ٌجب :التارٌخٌة المرحلة وأ للعصر 

 اجتماعٌة تغٌٌرات من علٌه ٌطرأ لما تبعا   لعصر عصر

 نوع إلى بالضرورة الحرب تؤدي مثل   وسٌاسٌة، واقتصادٌة

 على بدوره ٌؤثر والذي االقتصادي والكساد التقشف من

 .وخاماتها األقمشة نوعٌة



 :االرتداء صلحٌة -2•

وعدم بالراحة الزي ٌرتدي وهو الممثل ٌشعر نأ ٌجب 

 .بالحركة إعاقته

الممثلة أو الممثل جسد إلى جماال   الزي ٌضٌف ان ٌجب. 

 ثلثة على المصمم ٌعتمد ان ٌجب الجانبٌن هذٌن ولتحقٌق

 .اللون ، القماش نوعٌة ، التفصٌل :أساسٌة عناصر

 بسهولة المطلوبة الحركة بنوع الزي تفصٌل ٌسمح نأ يأ

 الشخصٌة أبعاد تتطلبه لما وفقا   القماش نوع ٌكون وأن وٌسر،

 بالنسبة ماأ الخ، ...ثقٌل   أو شفافا   الملمس، خشن او ناعم

 :اآلتٌة االعتبارات عٌنٌه نصب المصمم ٌضع أن فٌجب للون

 



بٌنما بدانة، أكثر ٌبدو البدٌن تجعل الزي فً الزاهٌة األلوان 

 .البدانة هذه حدة من المتعادلة األلوان تقلل

باهتا   شاحبا   الممثل ٌجعل الزي فً البنً أو الرمادي اللون. 

الطولٌة والخطوط ،(الوزن) البدانة تؤكد العرضٌة الخطوط 

 .(االرتفاع) الرشاقة تؤكد

 :التأكد -3

 المتفرج انتباه لجذب الشخصٌة تأكٌد فً الزي ٌسهم أن ٌجب

 من ذلك وٌتم اإلكراه، من نوع بأي ٌشعر أن دون وإقناعه

  االكسسوارات أو العادي غٌر التصمٌم أو اللون خلل

 الرأس، وأغطٌة والمجوهرات، والفرو، كالحلً، (الملحقات)

 .الخ... واالٌشاربات



 الشروط الىاجب تىافرها في مصمم األزياء المسرحية

 جدٌدة أفكار وضع بمعنى االبتكارٌة، القدرة فٌه تتوافر أن1.

 .المعلوم المعرفً اإلطار من تخرج

 على بالقدرة ٌتسم أن أي الفنً، والتذوق بالحس ٌتمٌز أن2.

 وتجمٌعها وخامات وألوان خطوط من العلقات إدراك

 النهاٌة فً للتعبٌر التكوٌن أو الشكل داخل منسقة بطرٌقة

 نوع هً الفنً التذوق على والقدرة عالٌة، جالٌة قٌمة عن

 بٌن من االختٌار حسن على الفرد تساعد السلوك من

 :على وتعتمد العدٌدة، التكوٌنات



 الجمالٌة الفرد استجابة وهو :الجمالً االحساس. 

 للمعاٌٌر الفرد مساٌرة مدى به وٌقصد :الجمالً الحكم 
 .علٌها المتعارف الفنٌة

 لدى الجمالً االتجاه عن عبارة وهو :الجمالً التفضٌل 
 النفور او رفضه او الفنً العمل تقبل الى ٌدفعه والذي الفرد
 .منه

 لدٌه ٌكون أن بمعنى الذكاء، من عالٌة بدرجة ٌتمتع أن3.
 ووضع به المحٌطة البٌئة مع والتكٌف التعرف على القدرة
 .تواجهه التً الجدٌدة للمشكلت المناسبة الحلول



 فً المستخدمة الخامات عن علمٌة معلومات لدٌه ٌكون أن4.

 خواصها الخامات من خامة لكل أن شك وبدون التصمٌم،

 النسٌج مظهر على تؤثر والتً والكٌمٌائٌة الطبٌعٌة

 أن كما التصمٌم، على تؤثر وبالتالً معه التعامل وأسلوب

 التصمٌم تقبل فً كبٌرا   دورا   ٌلعب القماش أو الخامة لون

 .ونجاحه

 عبر الموضات بتطور كافٌة ودراٌة علم على ٌكون أن5.

 طراز على اإلقبال على ساعدت التً واألسباب العصور

 االجتماعٌة والعوامل الطراز بٌن العلقات كذلك آخر، دون

 المشهورٌن المصممٌن فلسفة على ٌتعرف وأن والثقافٌة،

 .وٌنفذها الفنٌة أعمالهم وٌتذوق القدامى



 داخل الموظفة التصمٌم عناصر مع ٌتعامل كٌف ٌعرف أن6.

 ترابط ومن وملمس، وشكل، ولون، خط، من الزي تكوٌن

 فٌنشئ اآلخر عن أحدهما ٌشذ ال بحٌث بٌنهما وتناسق

 .ووظٌفته الزي جمالٌة تنعكس وبالتالً والوحدة التكامل

 والعوامل له، ُصمم الذي المجتمع طبٌعة على ٌتعرف أن7.

 ٌخرج حتى وثقافٌة واقتصادٌة اجتماعٌة من فٌه المؤثرة

 .والمجتمع للعصر ملئم الزي

 فً الشخصٌة دور بطبٌعة ودراٌة معرفة لدٌه ٌكون أن8.

 ال بحٌث الزي تصمٌم على العمل ٌستطٌع كً العرض،

 .الممثل حركة ٌعٌق









 التطىر التاريخي لألزياء في المسرح العالمي

 هو فاإلنسان تلزمٌه، علقة هً باللباس االنسان علقة إن

 تعد لذلك التمثٌلٌة، الحٌاة أم الحقٌقٌة الحٌاة فً اإلنسان

 األساسٌة العناصر أقدم من األقنعة، فٌه بما والمكٌاج الملبس

 أٌام المسرحً العرض تؤلف تكاد أنها بل الدراما، فن فً

 وناضج موثق مسرحً نشاط بأول بدئنا ما إذا هذا اإلغرٌق،

 كان إذ اإلغرٌقً، المسرح وهو الأ والفن األدب تارٌخ فً

 وٌولون كبٌر حد   إلى المسرحً المنظر ٌهملون اإلغرٌق

 إلى ٌعود ذلك سبب ولعل كبٌرا ، اهتماما   واألقنعة األزٌاء

 الدٌنٌة طقوسهم من جزءا   تشكل كانت المسرحٌة عروضهم



 ناحٌة من المسرحً الزي بعنصر المبالغة إلى بهم حذا والذي
 الممثل بمنح للمشهد الدرامٌة األهداف لتحقٌق وصوال   الشكل
  نأ علما   والرفعة، الوقار على ٌبعث والذي المهٌب، الشكل

  اآللهة، وأنصاف ،اآللهة) هً اإلغرٌقً المسرح شخصٌات
 تلك ٌحمل للشخصٌة زي تصمٌم تطلب الذي األمر (واألبطال
 أو تراجٌدٌة) الشخصٌة كانت سواء الرفٌعة الدٌنٌة المضامٌن
 أعمال فً المسرحً الزي تارٌخ بدأ وقد ،(كومٌدٌة

  الواقع عن الشًء بعض الزي ابتعاد نلحظ إذ ،اسخٌلوس
 صفة إضفاء هو ذلك وراء من وهدفه المبالغة نحو واتجاهه

 واٌصال انطباعاتها ونقل شخصٌاته على والجلل النبل
  صفة إضفاء عن فضل   المتفرجٌن، بٌن نقطة ابعد الى ملمحها
   واألزٌاء الضخمة األفواه ذات لألقنعة توظٌفه عبر لها األلوهٌة



 الصوفٌة األقمشة وذات والطوٌلة العرٌضة األكمام ذات

 األهداب فٌها تستخدم والتً القٌمة والقطنٌة والحرٌرٌة

  العالً الكعب ذات واألحذٌة الزاهٌة، واأللوان الذهبٌة

  اإلغرٌقٌة التراجٌدٌا فً الممثل ارتدى كما ،(الكوثورنوس)

 المأساوٌة، الشخصٌة على الدالة األقنعة جانب إلى (الشٌتون)

 من ٌمتد أو الوسط عند حزام ذي فضفاض طوٌل رداء وهو

 األثنٌة الٌومٌة الحٌاة فً ٌستعمل وكان ،القدمٌن حتى الكتف

 ٌُطرح وشاح أو عباءة إضافة فً ٌتمثل ٌسٌر تعدٌل مع ولكن

  الطول فً تمتد فارعة البطل شخصٌة فتظهر واحدة، كتف فوق

  إلى بصلة تمت ال ووقار عظمة وذات أمتار سبعة حوالً إلى

  ملك، أو إله نصف أو إله أو مأساوي بطل إلى بل زائل بشر



 وجوهها على تضع الشخصٌات كانت فقد الكومٌدٌا فً ماأ

 بعض فً كما الحٌوان، هٌئة تعطً ملبس فً وتتنكر األقنعة

 من كورس تتطلب كانت التً (ارستوفانٌس) مسرحٌات

 من مصنوعة اجنحة فٌها الممثل ٌرتدي إذ والطٌور، الحٌوانات

 بهٌئة الشخصٌات فتظهر الذٌول، أو الخٌل رؤوس أو الرٌش

 قصٌرة كونها فً الكومٌدٌة األزٌاء وتتمٌز ذلك، وغٌر طٌور

 بعض تثبٌت عن فضل   بالكومٌدٌا الخاصة البذاءات بعض إلبراز

  البطن منطقتً فً السٌما لتشوٌهه الممثل جسم على الحشوات

 الشخصٌات على الكومٌدي الطابع إلضفاء وذلك واألرداف

   .والهزء الفضاضة تبرز بطرٌقة



  

 





















 والتراجٌدٌا الكومٌدٌا انتقلت فقد الرومانً المسرح فً ماأ

 معها وانتقلت المٌلد، قبل الثالث القرن منتصف بعد روما إلى

 كان وقد العالً، الحذاء ذلك فً بما كاملة المسرحٌة االزٌاء

 كومٌدٌة أكانت سواء المسرحٌات أن بداللة بارز دور لألزٌاء

 ففً فٌها، المرتدٌة األزٌاء بأسماء تسمى كانت تراجٌدٌة، أم

  المسمى اإلغرٌقً المعطف أو العباءة الممثل ٌرتدي الكومٌدٌا

 التً والكومٌدٌا ،بالٌاتا كومٌدٌا ُسمٌت إلٌه ونسبة   (بالٌوم)

 للمواطن الممٌز الزي وهو (التوجا) الممثل فٌها ٌرتدي

 التراجٌدٌا، فً أما ...توجاتا بكومٌدٌا تسمى الرومانً،

 العالً الكعب ذا الحذاء الممثلون فٌها ٌنتعل التً فالمسرحٌة

  بتراجٌدٌا تسمى كانت ،(الكوثورنوس) العالً الساق أو

   .كوثرناتا



 خلٌط عن عبارة فكانت الرومانٌة لألزٌاء العامة السمة أما

 رمزٌة ومنها رمزٌة، وملمح الواقعً الرومانً الزي بٌن ما

 كان إذ شخصٌة، لكل المسرحً الزي تكوٌنات ضمن اللون

 الكومٌدٌة الشخصٌات انماط تحدٌد فً دورا   ٌلعب الزي لون

 على ٌدل والرمادي العجائز، على ٌدل األبٌض اللباس)

 على ٌدل والقرمزي البغاٌا، على ٌدل واألصفر الطفٌلٌٌن،

 .( للمناجاة واألخضر األثرٌاء، ٌدل واألحمر الشباب،













 أخرى مرة المسرح بدأ حٌنما الوسطى، القرون مسرح وفً

 :نوعٌن المستخدمة المسرحٌة األزٌاء كانت الكنٌسة رحاب فً

 العصر من مستوحاة واقعٌة أزٌاء ومنها خٌالٌة، أزٌاء منها

 ٌقومون كانوا الذٌن والكهنة القساوسة شخصٌات تمثل نفسه

 تمثٌله أثناء فً بٌضأ رداء   ٌرتدي القسٌس كان إذ بالتمثٌل،

 الممثلون استخدمها التً األزٌاء ومن .المذبح بجانب وٌجلس
 دلماسٌة، الى نسبة– الدلماسٌة العباءة هً الوسطى العصور فً

 ٌلبسها األرجوانً األحمر باللون مطرزة بٌضاء عباءة وهً

 والحرٌم، الطٌلسانة عن فضل   القداس، أثناء فً الدٌن رجال

 ومنها األخلقٌات عروض وفً .اإلحرام لباس ٌشبه لباس وهو

 ومفاهٌم صفات تجسد الشخصٌات كانت (األسرار عروض)

   .مجردة



 للرحمة، ٌُستخدم المسرحً الزي فً األبٌض اللون كان إذ

 ٌستخدم األحمر واللون للحقٌقة، ٌستخدم األخضر واللون

 المسرحً الزي مطابقة الغالب فً ٌكن لم لهذا والغرائز، للشهوة

 الطابع بسبب محددة تارٌخٌة مدة مع الوسطى القرون فً

 وما ،(الخ والقٌامة الخلٌقة، قصة) المسرحٌة لألحداث الخاص

  عن فضل   والشٌاطٌن كالملئكة خالدة شخصٌات من ٌتخللها

 ُتضاف ولهذا مفترسة، وطٌور وحوش من غرٌبة مخلوقات

 أجنحة) الشخصٌات وظٌفة على للداللة التفاصٌل بعض ألزٌائها

 للشٌاطٌن حٌوانٌة ومخالب وحراشف، وذٌول، وقرون، للملئكة،

 مع تنسجم كانت األلوان أن كما ،(والوحوش الغرٌبة والمخلوقات

 الذي فالممثل) الدٌنٌة القصص من المستمدة الشخصٌات نوعٌة

 أزرق، ثوبا   العذراء والسٌدة أبٌض، ثوبا   ٌرتدي الرب دور ٌؤدي

 .(حمراء ثٌابا   والُخطاة













 كومٌدٌا إٌطالٌا فً اشتهرت فقد النهضة عصر مسرح وفً

 أو الوجوه لتعبٌر اهتمام أي فٌها ٌكن لم إذ ،(الرتً دي)

 مع وأشكالها األزٌاء لوانأ أن ذلك المسرحً، الزي مع األقنعة

 الشخصٌات من شخصٌة كل تحدد روامز تشكل كانت األقنعة

 زٌاءأ أشهر ومن الجمهور، لدى معروفة كانت والتً النمطٌة

 من ٌعد والذي (ارلكان) شخصٌة زي هو الرتً دي كومٌدٌا

 من األعلى الجزء ٌظهر إذ المسرح، تارٌخ فً المهمة األزٌاء

 أما برباط، األمام من بعضه وٌقفل للجسم ملصقا   الزي هذا

  مختلفة بقع الجزأٌن وٌغطً بسروال أشبه فهو األسفل جزئه

 ثعلب شعر علٌها ٌوضع كان فقد قبعته أما ،واأللوان األشكال

 عصا وبٌده أسود جلد من قناع فٌكسوه وجهه أما الرٌش، أو

 .خشبٌة







 الرتً دي كومٌدٌا فً األخرى النمطٌة الشخصٌات ومن

 كان فقد ،(بانتالونً) شخصٌة هً الوقت ذلك فً والمشهورة

 العادة، فً المع أحمر لونه جاكٌت مع واسعا   سرواال   ٌرتدي

 رأسه، وقبعة وشكل ، لونا   بسٌطٌن بكمٌن طوٌلة وعباءة

   .األحٌان بعض فً نظارة تعلوه مقوس أنف إلى قناعه وٌشٌر





 الشكسبٌرٌة العروض فً الممثلون كان فقد انكلترا وفً

 عن تعبٌرا   الٌزابٌث الملكة تبرعات من أزٌائهم على ٌحصلون

 من الممثلٌن استطاعة ولعدم جهة، من بالمسرح اهتمامها

 بكونها األزٌاء هذه امتازت وقد أخرى، جهة من أزٌائهم شراء

 نأ إلى ذلك سبب وٌرجع واألبهة البهرجة أنواع ُتظهر مبهجة

 الجمهور إبهاج هو ومعاصرٌه، شكسبٌر عند المسرح هدف

 على تدل إنها عن فضل   وإسعادهم مسرحٌاتهم ٌشاهد الذي

 من هذه وتعد فٌه، تعرض الذي العصر وسمات مضامٌن

  .المسرح تارٌخ إلى المضافة الجدٌدة االبتكارات



 ومزخرفة براقة النسائٌة األزٌاء أشكال كانت وقد

 فً وضٌقة والحوض، الكتفٌن منطقة فً السٌما وفضفاضة

 .الخصر منطقة

 كانت إذ المرأة، إلى منها تنوعا   أقل فكانت الرجل زٌاءأ أما

 تصل قصٌرة وسراوٌل متنوعة، بتصامٌم قمٌص عن عبارة

 عادة ونهاٌتها الفخذٌن منطقة فً منتفخة وتكون الركبة إلى

 طوٌل بجورب فُتغطى الساق أما الركبتٌن، على بقوة ملتصقة

 .السروال إلى ٌصل







 بحتة جمالٌة وظٌفة ذات المسرحٌة األزٌاء كانت فرنسا وفً

 زمن ومع الشخصٌة مع تارٌخٌة مطابقة أٌة عن بها ابتعدت

 كانت إذ الفرنسً، الكلسٌكً المسرح فً نجده ما وهذا الحدث،

 جذابة وبألوان القماش نواعأ أغلى من فخمة الشخصٌات أزٌاء

 النبلء من هدٌة ُتقدم وكانت العصر، فً السائد الطراز حسب

 التارٌخً المرجع تطابق أن دون المسرحٌة، الفرق ٌرعون الذٌن

 البسطاء العامة شخصٌات ٌؤدون ممن الممثلون فارتدى للحدث،

 السادة شخصٌات ممثلو ارتدى كما والسراوٌل، والقمصان الستر

  والقبعات الطوٌلة واللفافة الطوٌلة والجوارب الصدرٌات النبلء

 الشخصٌات ٌؤدٌن اللواتً الممثلت ارتدت بٌنما الرائشة،

 بسترات اجسامهن ٌشددن وُكن   المخروطٌة، والقبعات الرفٌعة،

 أطرافها تتدلى الفرو من وتنورات األلوان زاهٌة وسراوٌل ضٌقة

 .األرض على







 ٌتم المسرحٌة االزٌاء اختٌار أصبح عشر الثامن القرن فً
 لتحقٌق االتجاه وبدأ الواقع، وتقلٌد المحاكاة منظور من

 هناك وصارت الحدث، زمن وبٌن المسرحً الزي بٌن التطابق
 ذلك أدى وقد حقٌقً، هو وما جمالً هو ما بٌن للربط محاولة

 ومع المسرحً، الزي على سائدة كانت التً النظرة تغٌر إلى
 طوٌرت فً دورا   الممثلون لعب فقد عشر التاسع القرن اوائل
 ُتعٌق التً الثقٌلة األزٌاء رفضوا فقد  المسرحً، الزي

 الدور ٌتطلبه ما وبٌن االزٌاء بٌن المطابقة وحاولوا حركتهم
 دورا   والطبٌعٌة الواقعٌة لظهور كان وقد التارٌخٌة، والمرحلة

 .االتجاه هذا تعمٌق فً





 الصناعٌة اآللة الكتشاف كان فقد الحدٌث، العصر فً األزٌاء أما

 ذات أقمشة استعمال طرٌق عن علٌها هائلة انعكاسات المتطورة

 والكشف فٌها، المرنة الخصائص قصىأ وإظهار متنوعة مواصفات

 وواقعٌة جمالٌة تحقٌق على ساعد ذلك كل اللونٌة، خصائصها عن

 حاضرة كانت لو كما تفاصٌلها كل بنقل الدقٌق االلتزام أي األزٌاء،

 .المسرحً الزي تصمٌم فً التارٌخٌة الدقة استعمال أي اآلن،

  واالجتماعً التارٌخً، الزي واقعٌة تجسٌد فً الرغبة إن

 نتج جدٌدة مفاهٌم ابتكار إلى األزٌاء مصممً دفعت للشخصٌات

  أو التعبٌرٌة، أو ،الخٌالٌة إلى بها واالتجاه األزٌاء توظٌف عنها

 زي أصبح حتى العشرٌن، القرن بداٌات فً سادت التً الرمزٌة

 أي للمسرحٌة، البصري اإلطار ضمن درامٌة وظٌفة ٌؤدي الممثل

 للمشهد الجمالٌة الوظٌفة حساب على الدرامٌة الوظٌفة تحقٌق

 .المسرحً
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