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 التذوق الفني المادة:                                                                     جامعة ديــــــــالى       

 االولى  المرحلة :                                                           كلية الفنون الجميلة                 

 سم االستاذ : د. علي زيد منهلا                                ية                      الفنون السينمائية والتلفزيونقسم 

 

 االزياء في السينما والتلفزيون   

ال بد من انسجام المالبس التي يرتديها الممثلون مع الموضوعات التي يمثلونها، وينبغي أن تكون المالبس مطابقة 

ف على الشخصيات بسهولة. وعلى هذا األساس ينبغي أن تكون المالبس التي للحقيقة إلى الحد الذي يسمح بالتعر

يرتديها الممثلون مالئمة للظروف التي تقع فيها حوادث الفيلم، فيتم تحديد المالبس المناسبة لمكان وزمان الحدث، 

 .طابق عصر القصةوخصوًصا إذا كان الفيلم تاريخيًا مثال فيجب تحري الدقة التامة في اختيار المالبس التي ت

الطبقة  تحدد  وكذلك   ، الشخصيات  ونوعية  ومكانها،  األحداث  زمان  على  نتعرف  تجعلنا  السينما  في  والمالبس 

فمالبس ابن الباشا تختلف عن مالبس   .,روق الطبقية بين الشخصيات وبعضهااالجتماعية للشخصية ، وتحدد لنا الف

طبقي اختالف  من  ذلك  إلى  وما  العامل،  بالنسبة  وباإل .ابن  المالبس  من  معينة  نوعيات  فاختيار  ذلك،  إلى  ضافة 

 .لشخصية ما، يحدد طبيعة مزاج هذه الشخصية، وكذلك حالتها النفسية

 د تصبح جزءا مكمال لشخصية الممثل وق  ,عبير الجمالي والدرامي ومفرداته  التتعتبر المالبس او االزياء جزء من  

األزيا عارضات  وثياب  الموضة  تغييرات  ،,  ء  مع  الشعبية  والثياب   ، التاريخية  الخياطين    واألزياء  عمل  أو 

ومالبسه ، كما رأينا لدى )شارلي كل واحد شكله المميز في أزيائه  ل  في بعض األحيان      وقد يصبح  ,  االعتيادي  

 ألحذية .  شابلن ( العصا والقبعة وزوج ا

 

حيث يتم اختيارها    ,  وواقعيته    ) زخرفة الفيلم (  اصرتعتبر عنصرا مهما من عن  المالبس في السينما والتلفزيون  و

ومستواها االجتماعي . وإذا كان   خية التي تدور فيها أحداث القصة  وطبيعة الشخصية  بما يتناسب والفترة التاري

أيا في  يدور  تكون  منا  الفيلم  األزياء  الفني مما هو موجود  فإن مهمة مصممو  االختيار  ،   في  الشخصية  ويناسب 

 ومصمم األزياء .  ر ما يرتديه باالتفاق مع المخرج ي التأثير الدرامي المطلوب ، ويمكن للممثل أن يختاويسهم ف

والتلفزيون  الان  و  السينما  في  تمالبس  وأن  بد  ال  الحال  والموضة  بطبيعة  والتقاليد  للمواصفات   والثقافة خضع 

مواصفات وتقاليد المجتمع التي نقدم   فيها    ي الوقت نفسه يجب أن يراعيالعامة في مسرح األحداث وزمانها، وف

م  ، إليها  التعديل  عملنا  من  شيء  إلى  يؤدي  قد  الذي  ما  التحوير  وبين   يالئم أو   ، والتاريخي  الفني  الصدق  بين 

 .  الرقابية واألخالقية  المحاذير
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 وفي المالبس الموظفة في االستخدامات الدرامية علينا أن نراعي ما يلي : 

الناح   -1 النفعية  مراعاة  ،   :ية  المرأة  مالبس  باألخص  ذلك  في  تتجاوز  ال  أن  وعلينا   ، الحر  أو  البرد  كاتقاء 

  والمالبس بصورة عامة تدل على الفصل من السنة الذي تجرى فيه األحداث .

ودرجتها   منها الشخصية    تنحدرحيث تعبر المالبس عن الطبقة االجتماعية التي    مراعاة الحالة االجتماعية :  -2

 األحداث ، إال لسبب درامي معين . بحيث ال تخرج عن العرف السائد في مسرح ى داخل نفس الطبقة حت

كان هذا يختلف من   وهو يعتبر من العوامل األساسية الختيار مالبس المرأة بالذات ، وإن  اإلغراء والجاذبية :  -3 

 ومن زمن إلى آخر . مكان إلى آخر  ومن ثقافة إلى أخرى 

تساعدها على أداء وتحديد نوعية المالبس المالئمة للشخصية ، والتي    راسة طبيعة العصر والمكان  تجب د   ولذلك 

 ومتوافقة مع سماتها وأهدافها وصراعاتها .  دورها الدرامي 

الموسيقية فال مانع من   الميلودراما  أفالم  الواقعية ، ومحاولة زيادة سوأما في  الممثلين  تجنب  بارتداء أزياء   حر 

   وان زاهية ومبهجة ومبالغ فيهالذات أ

التمايز والتباين    -4 الشخ  ويراعى  بين  المالبس  أكانوا من رتبة واحدة  في  لم   صيات سواء  أم  أو طبقة واحدة ، 

من أهم الوسائل لتفرد الشخصية  يكونوا . وذلك عمال على سرعة التعرف إليهم ومتابعتهم ، كما أن المالبس تعتبر  

سواء أكان ذلك بالتركيب اللوني ، أو النقوش ، أو التفصيلة ،   دراكها من ناحية المظهر  مة مميزة يسهل إهي عال

لذراعين في أو طريقة االرتداء ، كأن تضع الشخصية سترتها على كتف واحدة فقط ، أو على الكتفين دون إدخال ا

 .. وهكذا . األكمام .

ن مناسبة للوقت ، والموقف ، والطقوس ، ومتوافقة مع العرف والعادة ، أن تكو  ويجب أن يراعي في المالبس  -5

 والثقافة السائدة .

وأسلوب التعامل معها ، غالبا ما تتجاوز لدى   الزم المالبس مع الجسد اإلنساني  فهي في شكلها  ولونهاونظرا لت

مثل . فمثال إذا كان المق فيها الحركة  بل ويسب  ,لنقص  المشاهد الرؤية الموضوعية إلى إيحاءات متعددة يكمل فيها ا

ويراه وهو   ل ، فالمشاهد يسبق حركته بخياله  وتناول القميص الرتدائه للذهاب إلى العمبمالبس النوم ) البيجاما (  

 وسبق الحركة .   لموقف دورا كبيرا في مدى التخيلمرتد لمالبس العمل . ويلعب ا
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اختيار   فأن  السينمائي  النجم  يخص  في  الفيما  تزينية هذه  مالبس  غاية  لها  مثاليا حيث    ,الحالة  مظهرا  تعطي 

أكثر   أنه كان يهتم باألناقة والتكلف    افالم الغرب االمريكي  نجد في  اال اننا   .    ضوع الحقيقي مهما كان وضيعاللمو

فال بد أن   زقة  أو ثيابا مم  الحين ترتدي أسماحتى  , وة تقوم بتغيير ثوبها لكل مقطع  من المصداقية ، فنجد النجم

يقوم بصنعها خياط مشهور . وعلينا أن نعي أن األزياء في السينما ليست كما هي في الواقع ، إنما هي وسيلة من 

 وسائل خلق المؤثر الفني الجمالي .

فيما يخص   التاريخية  المالواما  ذات    بس  المناطق  البدو مثال  أو مالبس  الخاص كمالبس  يتم  فيجب    الطابع  أن 

,  لخدمة الهدف الدرامي الجمالي  وإن كان يمكن لنا أن نخرج عن الدقة قليال    أو البيئة    لحقائق التاريخيةمراعاة ا

  ولكن علينا أن ال نتجاوز كثيرا   مجتمعها  فالناس حتى في العصر نفسه ال نجدها كلها ملتزمة بدقة لما هو سائد في  

. العصر  يفقدنا روح  ت  مما  إلى كتب  الرجوع  المصمم  والميثولوجيا  اريخ  وعلى  واألبحاث   الحروب واألساطير 

ع تتحدث  والفروسية  التي  العسكرية  المبارزات  والباليه  ن  المسرح  والحلي ,  وتاريخ  السجاد  فنون  وكذلك 

المالبس  وتوصيفات  صور  في  منها  لالستفادة   . وغيرها   .. الشعبية  والفنون  والمجوهرات  والنقود  والزخارف 

 للعصور المختلفة . 

م ، حتى أنهم ال يرون بدقة ما هو موجود أمامه   أعين المشاهدين تتأثر بأمخاخهم    إن  هب البعض إلى القول  وقد ذ 

حتى أننا ال نستطيع أن نكون موضوعيين ،   رؤيتنا تتأثر باألزياء المعاصرة  وأن    ولكن ما يرغبون في تواجده ..

تفسير   عملية  دائما  هي  من  ,والنتيجة  عناصر  تأخذ  األزياء  الموضة   وأن  اتجاهات  إلى  تضم  الماضية  األزياء 

  . التاريخية هي في عمومها مال   وان    المعاصرة  الماضي والحاضر  المالبس في األفالم  لكن   ,  بس مهجنة من 

وال تتنافر مع الذوق  لى عصرها حتى ال تفقدها انتماءها إأن يتم ذلك بذكاء   نراعيحتى إذا قمنا بالتهجين فعلينا أن 

 .  ستهجان فإنها تثير الرفض واال أو المناسبة  هي إن خالفت طبيعة المكان  أو العصر صر ، فالمعا

تزيد من الحجم والوزن ، وأما الطولية   التيالمالبس الفضفاضة  و    ويجب أن نراعي كذلك الخطوط العرضية   

وزن اإلنسان   ضيف إلىمع أخذنا بعين االعتبار أن التلفزيون بطبيعته ي ,  طي طوال ورفعا بالنسبة للشخصية  فتع

ومنها : تحاشي الخطوط   مراعاتها بالنسبة للتلفزيون    وهناك بعض االعتبارات التي تجب   بضعة كيلو جرامات .

المتقاربة ، والتفاصيل الدقيقة ، والمالبس المزدحمة بالنقوش ، أو التي تمتص األضواء مثل القطيفة السوداء التي 

التفا  التي  تضيع  الالمعة  أو   ، الناصع  صيل  األبيض  وكذلك   ، شيء  كل  التلفزيون تمسح  في  نراعي  أن  فعلينا   .

 وأن نقلل من حدة التباين .   تعاد عن األلوان القوية الناصعة االب
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الشخص  على  نفسي  أثر  للمالبس  أن  نعي  أن  علينا  إجمالية  سلوكها  وبصورة  على  بالضرورة  ينعكس  حالتها وية 

اعدة وتبعا للمناسبة ، ولذلك على الكاتب والمخرج بمستبعا لما ترتديه من مالبس  تأثر  النفسية والمعنوية ، والتي ت

الشخصيات  لكل  المالبس  يتخيل  وأن  ذلك   يراعي  أن  األزياء  ال  مصمم  أجزاء  كل  شيئا  وفي  يعتبرها  وأال  عمل، 

وبتكامل   عبيريا بتعاون  عها بأنها عنصرا توالتعامل م    بل ال بد من اعتبارها  ,هامشيا أو إضافة معتادة ال بد منها  

 مع بقية عناصر الصورة إليصال الهدف والمعنى الدرامي المنشود .

 

 

 

 


