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فصل 3

آشـنایي بـا نقـش و نحـوه عملكرد طـراح لبـاس در صحنه تئاتـر، سـینما و تلویزیون از 
مهارت هـاي الزم در سـاخت برنامـه تلویزیونـي اسـت کـه مجموعـه ای از فعالیـت های 
تخصصـی در حـوزه طراحـی لباس به شـمار مـی رود. همچنین  مراحل سـاخت اجراي 
لبـاس و نـوع رابطـه طـراح لبـاس با اعضـاي گروه سـازنده برنامـه تلویزیونـي، ظرافت و 
حساسـیت هایي دارد کـه الزمـه کار طراحان لبـاس صحنه بوده و نیاز بـه خالقیت دارد.    
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انتخاب و آماده سازی لباس شخصیت 

برای انتخاب و آماده سازی لباس شخصیت، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 هنرجویـان در ایـن واحـد یادگیـری بـا گونه های نمایشـی و طراحی لباس متناسـب با آن آشـنا می شـوند و 
مهـارت انتخـاب پارچه هـای لباس بر مبنای شـخصیت نمایشـی و نیز هماهنگی با سـایر پوشـش ها ) کاله، کفش و...( 

را کسـب می کنند.

1

استاندارد عملکرد

انتخـاب و آمـاده سـازي لبـاس بـر اسـاس شـخصیت هاي نمایشـي و هدایـت همكاري بـا تیم دوزنـده طبق 
متن نمایشـي 
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متن

پایـه و اسـاس یـك برنامـه را متـن تشـكیل مي دهـد. متـن چهارچـوب تعییـن شـده اي بـراي رسـیدن بـه 
اسـت. برنامه  تولیـد 

ابتـدا، نویسـندة قصـه و فیلمنامـه  یـك اثـر را مـی نویسـد )یـا از داسـتان و متـن، برداشـت شـخصي 
متـن،  خوانـش  بـا  مي کنـد.  بازآفرینـي  فیلمنامـه  یـا  نمایشـنامه  بـه صـورت  را  آن  می کنـد(. سـپس 
شـخصیت ها(  روحـي  حـاالت  و  نـور  لبـاس،  صحنـه،  زمـان،  )فضـا،  خصـوص  در  کاملـي  اطالعـات 

مي شـود. دریافـت 
متن هـا به دو گروه توصیفي و نمایشـي تقسـیم مي شـوند.

هنرجویـان را بـه دو گروه تقسـیم کرده و دو متن متفـاوت را در اختیار هر گروه قرار دهید.

- چـه تفاوتي بین ایـن دو متن مي بینید؟
- چه شـباهتي بین آنها وجود دارد؟

کـدام متن قابلیت اجرا در کالس را دارد؟
- متني که به شـكل نمایش قابل اجرا باشـد چه نام دارد؟

- متني که داسـتاني را براي شـما بیان و توصیف مي کند چه نامیده مي شـود؟
در کـدام متن گفت وگو به طور مسـتقیم صورت مي گیرد؟

حكایـت کوتـاه زیـر را بـه نمایـش تبدیـل کنیـد. کدامیك از قسـمت هـاي داسـتان در متن نمایشـي دیده 
نمي شـود؟

بّقال داستان طوطي و 

بـود بّقالـی و وي را طوطـي ای                              خـوش نوایـي، سـبز گویـا طوطي ای
در دکان بـودي نگهبـاِن دکان                              نكتـه گفتـي بـا همـه سـوداگران

َجسـت از سـوي دکان، سـویي گریخت                    شیشـه هاي روغِن ُگل را بریخت

براي تبدیل این متن به نمایش چه وسـایلي مورد نیاز اسـت؟
حال بـه متن زیر دّقت کنید.

قورباغـه و مـوش دعوایشـان شـد و تصمیـم گرفتنـد بـراي مبـارزه و رو کـم کنـي بـه دشـت برونـد. وقتي 

علـی: مامان ناهار چی داریم؟
مادر : سـالمت کو؟ از مدرسـه میایی اول ...

علـی وارد خانـه شـد، بـوی خیلـی خوبـی در 
از  خانـه پیچیـده بـود ، هنـوز سـالم نكـرده 

مـادر پرسـید کـه ناهـار چـی دارنـد.
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آنهـا بـه جـان هـم افتادنـد، شـاهین بـه سـرعت فـرود آمـد و هـر دو را در چنـگال خـود گرفـت و برد.
- تفاوت اصلي بین این دو اجرا در چیسـت؟

- زمان وقوع حوادث در این دو متن چه نقشـي دارد؟
- چگونـه مي توانید زمان را در این دو متن نشـان دهید؟

تصاویري از فیلم  هاي تاریخي ارائه شـده اسـت، با توجه به تصاویر به پرسشـها پاسـخ دهید.

تصویر 2

تصویر4 تصویر3

تصویر5

تصویر1
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عنـوان هر فیلم را زیر تصویر مربوط به آن بنویسـید.
-زمان فیلم هاي یاد شـده را حدس بزنید؟

- چـه عناصري در تصویر، نمایانگر زمان اسـت؟
- بـراي ایجـاد تفـاوت در تصاویر به جاي زمان، چه عنصر دیگـري را مي توانید ذکر کنید؟

لبـاس از عناصـر مهـم »زمـان« در یـك نمایـش اسـت و اقلیـم یـا مـكان جغرافیایـي نیـز عامـل مهمي در 
تشـخیص تفـاوت در متـون نمایشـي اسـت.

تصویر7تصویر6

1- با جست وجو در منابع اینترنتي و کتابخانه اي کلمه »ژانر« را تعریف کنید.        
بـه تیتـراژ یـك برنامـة تلویزیونـي توجـه کنیـد. نـام چنـد نفـر را مي بینید؟شـغل چنـد نفر مشـخص 

ست؟ ا
لیست شغل ها و تعداد افراد ذیل آن را بنویسید. )مثاًل گروه موسیقي: 7 نفر(.

با توجه به اطالعات جمع آوري شده، به این پرسش پاسخ دهید:

فعالیت 
کارگاهی

1- گزیده هایـي از چنـد متـن داسـتاني از زمان هـاي متفـاوت را بـه کالس بیاوریـد و در اختیـار 
هنرجویـان قـرار دهیـد. ایـن متـون بایـد از کشـور ها و سـبكهای متفـاوت باشـند.

2- سـپس هنرجویـان مطالعـه کننـد و زمـان وقـوع داسـتان را حدس بزننـد دربارة اینكـه چگونه از 
طریـق متـن متوجـه زمـان آن شـده اند، گفت وگـو کنید.

3- شـاخص هاي تعییـن کننـده را روي تخته کالس فهرسـت وار بنویسـید. مثاًل متن1: وسـیلة نقلیه ، 
اسـب، لقب افـراد، حكیم، داروغـه، حرامي.

4- هر گروه همراه با نمایش قسمت هایي از فیلم، دربارة لباس ها و طراحي لباس فیلم صحبت کنند.

کار گروهی
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2- هر یك از مسؤلیت هاي زیر به عهدة چه کسي است؟ 
- تقسیم بندي بودجة مربوط به برنامه                                             طراحي لباس

- هماهنگي و هدایت بازیگران                                                      تهیه کننده
- طراحي و نظارت بر اجراي دوخت لباس                                          کارگردان

1- جایـگاه طـراح لبـاس را در تیتـراژ بیابیـد و ارتبـاط آن را بـا دیگـر گروه  هـا ذکـر کنیـد. گـروه 
طراحـي لبـاس چنـد نفرنـد؟ دربـارة  کار آن هـا بـا یكدیگر گفـت وگـو کنیـد. یافته هـا را روي تختة 

کالس بنویسـید و اضافه هـا را حـذف کنیـد.
2- مراحل کار طراحي لباس را اولویت بندي کنید:

الف- طراحي                                                               - مرحلة 1
ب- هماهنگي با کارگردان                                              - مرحلة  2

ج- هماهنگي با تیم تهیه کننده                                        - مرحلة  3          
د- انتخاب تیم دوخت و اجرا                                           - مرحلة  4

آیا اکنون مي توانید به طور جامع و کوتاه تیم تولید را تعریف کنید؟
جـدول نمـودار یـك تیـم تولیـد را در کالس نمایش دهید. بهتر اسـت این نمودار از یـك برنامة مهم 
یـا یـك فیلـم باشـد. از هنرجویـان بخواهیـد کـه براي گـروه هاي یاد شـده کـه در تیتراژ آمـده اند، 

جدولـی درسـت کننـد و در آن، شـغل عوامل تولید و افراد شـاغل را نشـان دهند.

کار گروهی

فـرض کنیـد مي خواهیـد بـراي دوسـتانتان یـك میهماني برگـزار کنید. چه کسـاني مي تواننـد در ایـن زمینه به 
شـما کمـك کننـد؟ چـه مراحلي باید طي شـود تـا میهماني درسـت برگزار شـود؟

1- برنامه ریزي            2- تهیة بودجه            3- خرید            4- آماده سازي            5- ارائة پذیرایي
آیا با مراحل باال موافق هستید؟ آیا مرحلة دیگري به ذهن  شما مي رسد؟

تولیـد در تلویزیـون نیـز بـه عهـدة یك گروه اسـت کـه هر کـدام وظیفه اي بـر عهده دارند. شـناختن هـر فرد در 
ایـن گـروه و دانسـتن وظایـف دیگران و ارتبـاط آنها با یكدیگر، باعث مي شـود کاِر گروهي درسـت انجـام پذیرد.                            

ساختار توليد يك فيلم 
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1-پیش تولید

مهم ترین قسمت کار، پیش تولید است. مراحل زیر نمایانگر پیش تولید می باشند.
1- بررسـي متـن،2- هماهنگـي بـا تهیه کننـده، 3-هماهنگـي با کارگـردان، 4-طراحـي لباس، 5-خریـد و تهیة 

ملزومـات، 6-دوخـت و آماده سـازي لباس.

مراحل توليد يك فيلم ) پيش توليد، توليد و پس از توليد (                       

1- یك گروه تولید برنامه در کالس تشكیل دهید و به هر یك از اعضا وظیفه اي را واگذار کنید.
2- تیم می تواند شامل 10تا8 نفر باشد.

- نویسنده: مسئول انتخاب یك داستان و تبدیل آن به نمایشنامه؛
- کارگردان: مسئول هماهنگي و نظارت بر تیم اجرایي و بازیگران؛

- مدیر تولید: مسئول برآورد کردن بودجه براي خرید وسایل اجرایي؛
- طراح لباس: مسئول ، انتخاب و تهیة لباس مناسب براي بازیگران؛ 

- بازیگران که مسئول اجراي نقش مورد نظر هستند.
از وظایـف خـود و شـرح وظایـف، یك جـدول تهیه کنیـد. مراحـل کار را در جدول بنویسـید و زمان 

انجـام هـر مرحلـه را در آن قید کنید.
به این جدول، » جدول برنامه ریزي « گفته می شود.

کار گروهی

- هنرجویان را در دو گروه تولید برنامه قرار دهید.
- هـر گـروه بـا بررسـي تیتـراژ چنـد فیلم، عوامل و مشـاغل فعـال در تولیـد آن ها را اسـتخراج کرده 

و جـدول آن را ترسـیم کنند.
براي قرار گرفتن افراد در جایگاه واقعي شان در جدول چه مواردي را مورد توجه قرار مي دهید؟

اولویت عوامل تولید درجدول بر مبناي شروع فعالیت آن ها صورت مي گیرد.
هر گروه یك جدول تهیه کند و جایگاه طراح لباس را در آن مشخص نماید.

کار گروهی



126

بخـش اولویت بنـدي توسـط برنامه ریـز و یـا دسـتیارکارگردان بـه صـورت جدولـي بـراي تیـم تولیـد 
آمـاده مي شـود.

فعالیت 
کارگاهی

2- تولید

- مرحلة تولید از زمان شروع فیلمبرداري در تلویزیون و سینما و یا اکران نمایشنامه در تئاتر آغاز مي شود.
- تمام تیم اجرایي آمادة کار هستند.

- در تیم )طراحي لباس(،  لباسها آماده شده و براساس اولویت اجرا و دسته بندي شده اند.
- طـراح لبـاس در یـك جـدول اختصاصـي با توجه بـه صحنة مـورد نظر، لباس هاي هـر بازیگر و تمـام ملزومات 

آن را مشـخص مي کند.

نمونة تیتراژ آغازی

کارگردان هنری:

کارگردان تلویزیونی:

بازیگران :

طراح صحنه و لباس

مدیر تولید:

تهیه کننده: 

نمونة تیتراژ پایانی

طراح صحنه :

طراح لباس:

طراح گریم:

طراح نور:

فیلمبردار:

صدا بردار:

مدیر تدارکات:

گروه خیاطی:

دستیاران طراحی:
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نمونة جدول برنامه ريزی

3- پس از تولید

- در ایـن مرحلـه کـه ضبـط یـا اجـراي نمایـش بـه پایـان رسـیده اسـت، تیـم طراحـي لبـاس بایـد لباس هـا و 
ملزومـات را فهرسـت کـرده )لبـاس هایـي را کـه از آرشـیو گرفته یا خریـداري شـده اند را به صـورت مجزا در 2 

فهرسـت مشـخص کننـد( و تحویـل مدیر تولیـد  دهند.

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 1 : صحنة 1

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 1 : صحنة 2

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... . سكانس 2 : صحنة ا

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 2 : صحنة 2

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 3 : صحنة 1

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 3 : صحنة 2

لباس و ملزومات لباس بازیگران نقش اول ، نقش دوم و ... .سكانس 4 : صحنة 1

1- هر گروه جدول برنامه ریزي را آماده مي کند و در آن، مراحل اجرا را نشان مي دهد.
2- هـر گـروه جـدول مشـخصات لبـاس بازیگـران را بر اسـاس صحنـة نمایـش تنظیم مي کنـد. )در 
ایـن جـدول بـه طـور دقیـق مشـخص میشـود کـه هـر بازیگـر در هـر صحنـة نمایـش چه لبـاس و 
ملزوماتـي دارد، بدیـن ترتیـب دسـتیار یـا جامـه دار بـراي تحویـل لبـاس بـه بازیگران دچار مشـكل 

نمي شـود و لباس هـا جابه جـا نمـي شـوند.

کار گروهی
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نمونه فهرست

لباسهای دوخته شدهلباسها و ملزومات آرشیوی ملزومات خریداری شدهلباسهای خریداری شده

پیراهن 8 عدد
شلوار 12 عدد

شال 15 عدد
کاله 5 عدد

کت : کدهای 15،  54 ، 67 ، 32 
 جلیقه: کدهای 37 ، 62 ، 28 

دامن  4 عدد
شلوار 6 عدد 
کاله 2 عدد 

- در ایـن مرحلـه، گروههـا مي تواننـد گزارشـي از مراحـل کار تیـم خـود را ارائه کنند. تمـام مراحل، 
عكاسـي یـا فیلمبـرداري شـده و به صـورت تصویـري )پاورپوینـت( نمایـش داده شـوند. مراحل کار 
شـامل پیـش تولیـد، تولیـد و پـس از تولید باشـد و اسـامي تیم بـه صورت تیتـراژ در ابتدا یـا انتهاي 

آن قـرار گیرد.
 بهتـر اسـت هنرآمـوز بـراي کار گروهـي نمایشـي را در کالس مطـرح کنـد و یـا شـخصیتهایی را 
مشـخص کنـد و از هنرجویـان بخواهـد بـا جسـت جـو در منـزل خـود یـا اقـوام، لباس هایـي را کـه 
مناسـب شـخصیت هاي نمایـش اسـت بـه کالس بیاورند، سـپس بـا هم بررسـي کنند و بـه جامه دار 

تحویـل دهنـد و ... 

کار گروهی

تحليل و بررسی شخصيت نمايشي

چند اثر داستاني یا نمایشي را که در گذشته دیده اید به یاد آورید.

مثال: داستان شازده کوچولو

این داستان دربارة کیست؟
شخصیت اصلي آن چه نام دارد؟

چند شخصیت فرعي براي داستان مي توانید نام ببرید؟

تصویر 8
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مثال:  فیلم قصه های مجید ؛ به کارگردانی آقای پور احمد 

فیلم دربارة کیست؟
شخصیت اصلي چه نام دارد؟

بـه همیـن ترتیـب گروه هـای دو نفـره تشـكیل دهیـد و بـا انتخـاب سـه متن  نمایشـي و غیـر نمایشـي و فیلم ، 
شـخصیت هاي اصلـي آن را پیـدا کنیـد.

آیا  اکنون مي توانید شخصیت نمایشي را تعریف کنید؟

رفتـاري  و  خلق و خـو  داراي  بازیگـران  درهرنمایـش، 
هسـتند کـه باعـث تفكیـك آن هـا از دیگـر بازیگـران 
اسـت. مهرباني، بدجنسـي، شـادي، غم، ترس، شـجاعت 
و ... از جملـه خصوصیاتـي هسـتند کـه شـخصیت هاي 

داسـتان را مي تـوان براسـاس آنهـا شناسـایی کـرد.
بـه طـور مثـال در داسـتان رسـتم و افراسـیاب، رسـتم 
شـخصیت اصلـی داسـتان، فـردی شـجاع و خیرخـواه و 

افراسـیاب شـخصی بدجنـس و خبیـث اسـت.

تعريف شخصيت يا كاراكتر

1- هنرجویـان بـه چنـد گروه تقسـیم شـوند و هر گـروه متني را بـه کالس بیاورند و شـخصیت هاي 
آن را دسـته بنـدی کنند.

2- بـا توجـه بـه متـن، شـخصیت ها را از نظـر رفتـار و خلق و خـو تفكیـك کنیـد. همچنیـن افـراد و 
شـخصیت ها از نظـر اولویـت بـازي )نفـر اول، دوم و ...( نیـز مشـخص شـوند.               

خصوصیات شخصیت هاي زیر را مشخص کنید:
- حسود:  احساس مي کند از دیگران برتر است و بهترین عقاید را دارد و ... .

- مغـرور:   احساس مي کند دیگران حق او را خورده اند و نسبت به موقعیت آنها حس خوبي ندارد و ... .
- ضعیف:  نسبت به همه حس خوبي داردد و مایل به کمك و همكاري است و ... .

- مهربان:  احساس مي کند دیگران از او برتر هستند و نگران بیان عقاید شخصي است و ... . 

3- در کاِرگروهـي بـاال ، هنرجـو مي توانـد همـراه بـا متـن، لباسـي را که فكـر مي کند نزدیـك به آن 

کار گروهی

تصویر 9
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شـخصیت اسـت، از منـزل بیـاورد و با پوشـیدن آن لبـاس، شـخصیت را تحلیل کند.
4- با توجه به اهمیت شخصیت افراد در نمایش مكبث، اولویت بندي را انجام دهید. 

مكبث فرمانده و رئیس

همسر مكبث

فرمانده

 
- شخصیت اول نمایش کیست و چرا؟

- شخصیت دوم نمایش چه کسی است؟ چرا؟
- شخصیت سوم نمایش چه کسی است؟ چرا؟

تصویر10
مکبث

- یـك متـن نمایشـي انتخـاب کـرده و شـخصیت هاي آن را همـراه بـا خصوصیات و ُخلق و خویشـان 
مشـخص کنید.

- جدولـي را تنظیـم کنیـد کـه در آن بـه ترتیـب نقـش اول و مهم  تـا آخرین نقش ها براسـاس رفتار 
و خلق و خو تعیین شـده باشـند.

»شخصیت اول، نقش اول یا قهرمان«: کسي است که داستان براساس او روایت مي شود.
- افـراد گـروه مي تواننـد همگي بـا مطالعة نمایشـنامه، شـخصیت هاي نمایشـنامه را از نظر خلق و خو 
و ویژگي هایشـان تقسـیم بندي نماینـد. ایـن امرکمـك مي کنـد کـه در هنـگام کار بـه وحـدت نظـر 

برسند.
- شـخصیتها را بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش )نقـش اول، دوم و ...( تقسـیم بندي کـرده و در جدولـی 

نمایند. مشـخص 
- بـراي هـر شـخصیت بـا توجـه بـه خلق و خـو، لباسـي مناسـب از نظر رنـگ، فـرم، جایـگاه، زمان و 

مـكان طراحـي نمایند.
بـا کاراکتـر و شـخصیت  نمایشـي آشـنا شـدیم و دانسـتیم کـه روایـت یـا نمایـش بـر حـول محـور 

شـخصیت اصلـي سـاخته مـي شـود.
اکنون به لباسي نیاز داریم که بتواند ویژگي شخصیت نمایش را به مخاطب انتقال دهد.
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به این دو مثال دّقت کنید.
1- دو شـاهزاده در مصـر بودنـد. یكـي علـم و دیگـري مـال اندوخـت عاقبـة االمـر آن یكي عالمة عصر گشـت و 

ایـن یكي سـلطان مصر شـد. )حكایات گلسـتان سـعدي(
2- وقتي پروفسور احمد کني از سالن کنفرانس نانو بیرون آمد، دکتر سعیدي توي راهرو بود ...

در هر دو متن دربارة دو مرد صحبت مي کنیم آیا لباس آنها با هم مشابه است؟
به لحاظ طرح و رنگ چه پارچه اي را براي این افراد پیشنهاد مي کنید؟

فیلم سینمایی آمادئوس

بـه تصویـر بـاال کـه برگرفتـه از فیلم سـینمایی آمادئوس اسـت توجه 
کنیـد؛ آمادئـوس موتـزارت در سـمت چپ تصویـر ، فردی موسـیقی 
دان و هنرمنـد از طبقـة اَشـراف اسـت و سـالیری در سـمت راسـت 
تصویـر؛ رقیـب اوسـت کـه از طبقة اشـراف نیسـت و در دربـار، نقش 
موسـیقی دان دربـار را دارد و نسـبت بـه موتزارت حسـادت می ورزد.

پارچه هـا هـر چـه لطیف تـر و نازك تـر و نرم تـر باشـند، نشـانگر روحیة مالیـم، مهربـان، حسـاس و همچنین باال 
بـودن طبقة اجتماعي و اَشـرافی شـخصیتها هسـتند.

همـان گونـه کـه پارچه هاي ضخیم و محكـم مانند فاسـتوني، کتان وگوني بافت، نشـانگر قـدرت مردانه، مقاومت 
و البته طبقة متوسـط و مسـتضعف جامعه هستند.

1- هر هنرجو پارچه اي به کالس بیاورد. پارچه ها متنوع و از جنس هاي متفاوت باشند.
2- اکنون براي پارچه ها شخصیت تعیین کنید.

مثال: پارچة نخي با گل هاي ریز) شخصیت مادربزرگ(؛
فالنل خاکستري تیره )شخصیت پدربزرگ(؛

تریكوي زرد  )شخصیت ......................... (.
تا جایي که مي توانید پارچه ها را نسبت به شخصیت تعریف کنید. کاربرد پارچه ها را بنویسید.

مثال: حریر آبي )روسري زنانه(؛
پشمي سرمه اي )شلوار مردانه(؛

جنس پارچة لباس عامل مهمي براي بهتر جلوه دادن شخصیت هاي نمایشي است.

فعالیت 
کارگاهی

- جنس لباس آن ها را بررسي کرده و دربارة آن گفت وگو کنید.
کار گروهی

تصویر11
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پارچه هایـي نظیـر مخمـل، تافتـه، سـاتن و زربفـت کـه 
داراي بـرق خـاص و نرمـي و درخشـندگي هسـتند، براي 
شـخصیت هایي از طبقـات اشـراف و پادشـاهان مناسـب 

. هستند
بـا توجـه بـه تصویـر بـاال، نوع شـخصیت هـا را بـا در نظر 

گرفتـن جنـس لبـاس هایشـان مشـخص کنید.

بعـد از انتخـاب و خریـد پارچـه و ملزومـات نظیـر دکمـه، نـوار، یـراق و قرقره بـراي لبـاس، نوبـت اندازه گیری و 
تعییـن اندازة لبـاس بازیگران اسـت.

جدولهـای اندازه گیـري و سـایز بندي اسـتانداردي وجـود دارد کـه براسـاس آنهـا انـدازه )سـایز( افـراد  مشـخص 
مي شـود، بـه طـوري کـه بخشـهای مختلف بـدن با متـر اندازه گیري مي شـود و با تطبیـق آن در جـدول مذکور، 

- تصویـری از یـك فیلـم  را بـه صورت گروهـي انتخاب کرده و در آن جنسـیت لباس ها را براسـاس 
طبقـة اجتماعي آنها مشـخص کنید.

کار گروهی

1- به نظر شما ترکیب پارچة حریر و زربافت نشانگر کدام طبقة اجتماعي است؟
2- ترکیب چه پارچه هایي را مناسب افراد کارگر و زحمتكش اجتماع مي دانید؟

3- ترکیـب پارچـة ابریشـم و مخمـل را در چـه شـخصیتی از فیلـم دیده ایـد؟ نـام فیلم و شـخصیت 
را ذکـر کنید.

4- پارچه هاي زیر، شما را به یاد چه شغلي مي اندازند؟
مثال:

- مخمل و تور )شخصی پولدار و اشرافی(؛
- فاستوني و پنبه اي ).........................................(؛ 

- زربفت و حریر  ).........................................(؛ 
- گونی بافت  ).........................................(؛

- پشمی و پوست  ).........................................(.

پژوهش

تصویر12
برنامة تلویزیونی شاحة طوبی
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انـدازة افراد مشـخص مي شـود.
معمـوالً در کار فیلـم، مسـئولیت سـایز بنـدي و اندازه گیري به عهدة تیم خیاطی اسـت که خیاط بـا تعیین دقیق 

انـدازة بازیگران شـروع بـه کار برش و دوخت لباس براسـاس طرح هـاي انتخابي مي کند.
در برخـی مـوارد، لبـاس بازیگـران خریـداري میشـود و در مـواردی نیـز از آرشـیو تهیه میگـردد. لبـاس بازیگران 

پـس از تعییـن انـدازة آنهـا  تهیه مي شـود.
بایـد در نظـر داشـت اندازه گیري دور سـر بـراي کاله و پا بـراي کفش نیز از مـوارد ضروري در زمـان اندازه گیري 

است.

1- مطابق جدول اندازه گیري، اندازه های لباس گروه خود را در کالس تعیین کنید.
2- بـه کمـك هنرآمـوز خـود، اندازه هـاي هنرجویـان را در جدول ثبـت کنید و به کمـك آن، حدود 

انـدازة هنرجویـان دیگر را پیـدا کنید.

...قد باالتنهقد شلوارقدنام

3- با توجه به اعدادي که به دست آورده اید معني این حروف را بنویسید.
......... XS   .......... S    ........ XL   .........XXL  ......... M

4- لباس بازیگران چقدر در نشان دادن هر چه بهتر خلق و خو وشخصیت نمایش موثر است؟
5- چه ویژگي هایي در لباس بازیگر نشانگر خلق و خو و شخصیت نمایش است؟

6- رنگ و فرم از عوامل بسیار مهم در نشان دادن شخصیت هاي نمایش هستند.

کار گروهی

- بـا رنـگ مي تـوان احسـاس بازیگـر 
را انتقـال داد بـه طـور مثال:

- سفید نشانة پاکي؛
- سیاه نشانة غم؛

- قرمز نشانة شادي یا  خشم زیاد؛
- آبي نشانة آرامش؛

- سبز نشانة سرزندگي و قدرت.

- بـا فـرم مي تـوان شـخصیت بازیگر 
را نشـان داد و بـه عنـوان مثال:

- خطوط عمودی نشانة قدرت
- خطـوط افقـي نشـانة بـي تفاوتي و 

ن سكو
- خطـوط منحنـي نشـانة آرامـش و 

ف نعطا ا
- خطـوط شكسـته نشـانة اضطـراب؛ 

دغدغـه و بدجنسـي
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7- ترکیب رنگ و فرم در لباس بازیگر، به حاالت و احساسات او کمك میكند.
بـه طـور مثـال، رنـگ قرمـز با خطوط عمـود در لباس، نشـانگر قدرت فرد اسـت و خطوط شكسـته 

بـه رنـگ زرد، ترس و اضطراب را شـدت مي بخشـد.

انتخاب لباس براي بازيگران

آیا مي دانید که هر یك از رنگ ها بیانگر احساس و رفتار متفاوتي در بین شخصیت هاي نمایش است؟ 

بـه تصویـر بـاال نگاه کنید، به نظر شـما شـخصیت های نشـان داده شـده دارای چـه خصوصیاتی هسـتند؟ رنگ 
و فـرم لباسشـان تـا چـه حدی بـه نمایش شـخصیت آنان کمك کرده اسـت؟

با توجه به تعاریف زیر، رنگ مناسب را انتخاب کنید:

تصویر 13
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- شور و هیجان و خشم خیلي زیاد                               الف: سبز
2- آرامش و عرفان                                                    ب: سفید

3- پاکي و صداقت                                                     ج: آبي
4- مالكیت و قدرت                                                    د: قرمز

آیـا مي دانیـد کـه انـواع پارچه های مـورد اسـتفاده در دوخـت لباس، بیانگـر طبقـات مختلف اجتماعـي در بین 
شـخصیت هاي نمایش هسـتند.

با توجه به تعاریف زیر، پارچة مناسب را انتخاب کنید:
1- پارچه اي سلطنتي و اَشرافي                                الف: مخمل

2- پارچه اي مناسب طبقات باالی جامعه                   ب: پارچه زربفت
3- پارچه اي مناسب طبقات پایین جامعه                    ج: فاستوني

4- پارچه اي مناسب کت و شلوار رسمي                     د: گوني و کرباس
بـراي تهیـه و دوخـت لبـاس بازیگـر، نیـاز به دانسـتن انـدازة بازیگران اسـت. بـا توجه بـه اندازه هاي زیـر، اندازة 

مناسـب هر شـخصیت را بنویسید.
L :1- خیلي خیلي بزرگ                                         الف
S :2- متوسط                                                      ب

XXL :3- کوچك                                                      ج
M :4- بزرگ                                                        د

جـدول انـدازه را در کالس نصـب کنیـد. بـه وسـیلة متـر خیاطي اندازه هـاي همدیگـر را دو به دو بسـنجید و در 
جدولـي یادداشـت کنیـد. انـدازة خـود را پیدا کنید. کـدام انـدازه، در کالس فراواني بیشـتري دارد؟

در زماني که لباس تهیه، خریداري و یا دوخته مي شود، نیازمند مراحل تكمیل است.
 در خیلـي از مـوارد در نمایشـنامه، لبـاس بازیگـران کهنـه، کثیف و خارج از فرم طبیعي اسـت کـه در این گونه 

مـوارد، طـراح لباس بایـد اقداماتـي را انجام دهد.

بـراي کهنـه نشـان دادن لبـاس معمـوالً آن را بـا دوده و واکس آلـوده کرده و بخشـهایی مانند آرنج و سـر زانوها 
را پـاره یـا سـمباده مي زننـد. بـرای ایـن کار، بهتر اسـت لباس ابتدا شسـته شـود تا حالـت نو بودن و خـط اتو ها 

از بیـن برود.

كهنه كردن 

در نمایشـنامه هایي کـه بازیگـر مثـاًل داراي شـكم بـزرگ و یـا قوز اسـت، زیـر لباس بالشـتكي گذاشـته و با بند 
بـه بـدن متصـل مي کنند.

براي نشان دادن نقوش بر روي لباس و یا تغییر فرم کفش میتوان بر روي آن نقاشي کرد.

تغيير شكل دادن براساس بدن بازيگر 
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ملزومات لباس

ملزومـات لبـاس شـامل تمام وسـایلي اسـت که لبـاس را کامل 
مي کنـد مانند، کاله، دسـتمال گردن، شـال، روسـري، سـاعت، 

دسـتبند، کیف، کفـش و عینك.
ملزومـات لبـاس کمـك زیـادي بـه نمایـش کاراکتـر بازیگـران 

کند. مـي 
هرچـه ملزومـات بیشـتر باشـد، شـخصیت نمایـش، کامل تـر، 
بـه طـور مثـال در  پیچیده تـر و در مـواردي دقیق تـر اسـت. 
فصـل باراني فـردي که داراي لبـاس بارانـي،کاله، چتر و چكمه 
اسـت، بـه مراتب نسـبت بـه فردي که بدون این وسـایل اسـت، 
دقیق تـر و دور اندیش تـر دیده مي شـود. مثاًل شـخصیت چارلي 
چاپلیـن گر چـه بـا توجـه بـه کهنـه بـودن لباس هایش بـه نظر 
فـردي فقیـر اسـت، ولي بـا داشـتن کاله، جلیقه، کت رسـمي ، 

عصـا و کـراوات فـردي بـا شـخصیت به نظر میرسـد.

طراحی و ساخت ملزومات لباس

اصـوالً طراحـي وسـایل و ملزومـات همراه لباس مثل کاله، عصا، شمشـیر، سـپر، نیزه، بادبزن، روسـري، کمربند، 
کفـش و مـواردی از ایـن قبیـل، به عهدة طراح لباس اسـت. 

ساخت زره

بـرای نمایـش، معمـوالً زره ها از اسـفنجهاي سـفت و ضخیم سـاخته مي شـوند. غیر از اسـفنج، پتوهـاي کهنه و 
موکـت و نمـد نیـز براي سـاخت زره بـه کار مي رود. حتـي از مواد پالسـتیكي ضخیم نیز مي توان اسـتفاده کرد.

تصویر 14

- در تصاویـر 15 ،16و 17 مراحـل تهیـة یـك زره بـا تكنیـك خمیر کاغذ و چسـب چوب نشـان داده 
شـده اسـت. بـا توجـه به تصویـر  یـك زره مانند نمونه بـه صـورت گروهی در کالس بسـازید. 

کار گروهی
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نمونه های دیگری از انواع زره های تاریخی در تصویر پایین دیده می شود. 

تصویر 17تصویر 16تصویر 15

تصویر 18

بـا اسـتفاده از اینترنـت چنـد نمونـه زرة تاریخـي پیـدا کـرده، مـواد الزم و مراحـل سـاخت آنهـا را 
دهید. توضیـح 

کار گروهی
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تاج 

تاجهـا انـواع مختلفـی دارنـد از جملـه تاجهـای تاریخـی، معاصـر، پادشـاهان و ملكـه هـا، کـه هـر کـدام دارای 
ویژگیهایـی اسـت. بـرای نمایـش میتوانیـد تـاج را بـا مـواد خیلـی سـاده و سـبك بسـازید. بـه طور مثـال براي 
سـاخت تـاج میتوانیـد ابتـدا بدنـه آن را بـا مقوا سـاخته و بـه هم منگنه کنید و بچسـبانید. سـپس بـه لبه هاي 
تـاج ریسـمان بچسـبانید و بقیـة سـطوح را بـا خمیـر کاغذ بپوشـانید. براي اسـتحكام بیشـتر میتوانیـد یك تكه 
سـیم را بـه طـور عمـودي در هـر بخش تاج بچسـبانید. سـنگهای بـراق رنگي به جـاي جواهرات و رنگ اسـپري 

بـراي دیگـر قسـمتها، بهتریـن تزئین ممكـن براي تاج اسـت.
تصاویر زیر مراحل ساخت تاج با مقوا را نشان میدهد.

تصویر19
مراحل ساخت تاج و تزیینات آن

- بـا توجـه بـه تصاویـر تاریخـی، یـك تـاج کوچـك اسـفنجي بسـازید کـه بـا پـر، شـانه، ریسـمان، 
سـنجاق و خرده هـاي فلـز تزئیـن شـده باشـد و یـا اینكـه با کاغذهـاي ضخیـم، مخروطي بسـازید و 

یـك صفحـة مقوایـي بـاالي آن نصـب کنیـد و در آخـر آن را بـا ریسـمان و نـوار تزئیـن کنیـد.

کار گروهی
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پوشـش های پـا و کفش هـا در طـول تاریـخ در مدل هـا و 
بـا جنس هـای مختلفـی تهیـه شـده اند. در یـك نمایـش با 
توجـه بـه تاریـخ آن، می تـوان کفش هـای سـاده و چرمـی 
یـا پارچـه ای را از کفش هـای آمـاده و یـا کهنـه تهیـه کرد.

 بـا افزودن یكسـري تزئینـات گوناگون با ریسـمان، نوارهاي 
مختلـف، اسـفنج و غیره بـه کفش ها و چكمه هـاي کهنه و 
نیـز بـا یك رنـگ آمیـزي جدیـد میتوانیم به هر نـوع کفش 

یـا چكمه اي کـه بخواهیم دسـت بیابیم.

پوشش هاي پا

جواهرات مختلف از جمله:
گردن بند، دسـت بند، گل سـر و گل سینه را می توان 
بـرای نمایـش سـاخت. انواع جواهـرات، زیـورآالت، 
مـدال هـا و دیگـر عناصـر تزئینـي را مي تـوان 
بـا اسـتفاده از گـچ، خمیرکاغـذ و خـرده ریزهاي 
فلـزي به دسـت آورد. جواهراتي نظیـر گردن بند 
یـا مدالیـون را مي تـوان از تختـة سـه ال، مقـوا 
یـا اسـفنج درسـت کـرد. اگـر چنانچـه بخواهید 
ایـن جواهـرات را بـا اسـفنج بسـازید، ابتـدا باید 
اسـفنج را بـا الك الـكل سـفت کنیـد. بعضـي از 
گردن بندهـا را مي تـوان از مـوادي ماننـد فلـزات 
و قراضه هـاي مختلـف، سـیم، اسـفنج، ریسـمان 
و تكه هـاي پالسـتیك و ...  درسـت کـرد. بـراي 
چسـباندن ایـن مـواد مي تـوان از چسـب چـوب 

اسـتفاده کـرد. زیـورآالت را مي تـوان روي یـك زنجیـر نقره اي یا طالیـي متصل نمـود. زنجیر را از انـواع مختلف 
بنـا بـه نـوع نیـاز مي تـوان انتخـاب کـرد. فواصـل قطعـات آویختـه در گردن بنـد نیـز بـه دلخواه اسـت.

جواهرات و زيورآالت

تصویر 

- تصاویـري از کفشـهای تاریخـی توسـط منابـع اینترنتـي پیـدا کنیـد، سـپس یكـی از آن هـا را 
بازسـازی نماییـد.

کار گروهی

تصویر 21
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1- قسـمتي از یـك متـن کالسـیك بـه طـور مثال  قسـمتي از آرزوهـاي بزرگ اثـر چارلـز دیكنز را 
در کالس بخوانیـد.

2- هنرجویـان لبـاس و ملزومـات لبـاس شـخصیت را تصـور کننـد و روي تختـة کالس بـراي هـر 
شـخصیت، ملزومـات مـورد نیـاز را بنویسـند.

سـپس یـك متـن کهـن ایرانـي را بخوانید و ملزومات آن را  فهرسـت کـرده و دربـارة تفاوت هاي آنها 
در کالس گفـت وگو کنید.

کار گروهی

1- در کالس بـه صـورت گروهـي متنـي را انتخـاب کـرده و بـا توجـه به شـخصیت، ملزومـات لباس 
را انتخـاب کنید.

2- مجموعـه اي از ملزومـات را همـراه بیاوریـد و در کالس با اسـتفاده از آنها شـخصیتي را به نمایش 
گذاشـته و از همكالسـي هایتان بخواهیـد شـخصیت مورد نظـر را حدس بزنند.

به طور مثال عینك ذره بیني، پاپیون و کاله سیلندر، نشانگر یك پروفسور است.
بارانی بلند ، کاله شاپو ، شلوار رسمی و دستكش، نشانگر یك کاراگاه است.

کار گروهی

آماده سازي لباس براي بازيگر و هماهنگ كردن ملزومات لباس

1- هر هنرجو یك لباس را در کالس تغییر شكل داده و کهنه کند.
مواد الزم: 

- واکس مشكي و قهوه اي؛
- سمباده؛

- قیچي.

2- کاله هاي زیر را با توجه به عناوین، مرتب کنید.
آیا مي توانید به این کاله ها، ملزومات دیگري اضافه کنید؟

فعالیت 
کارگاهی
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3- بـا اسـتفاده از اینترنـت یـا منابع دیگـر مانندکتاب بـرای هرکـدام از کاله ها، لباس مناسـبی پیدا 
کنیـد. چـه ملزومات دیگـری میتوانید بـه لباسـها اضافه کنید؟ 

4- به طور مثال آیا با کاله سیلندر ملزوماتی مانند عصا ، شال ، دستكش و ..... مناسب است؟
5- با کاله کابوی چه لباس و ملزوماتی را پیشنهاد می کنید؟ 

تصویر25 تصویر24 تصویر23 تصویر22

کاله سیلندر کاله شاپو کاله کابوی کاله کپي



      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجویان در این واحد یادگیري به این مهارت ها دست مي یابند:

-  طبقه بندي ژانرهاي نمایشي و تحلیل هر یك 
-  تحلیل عملكرد ارتباط افراد با طراح لباس

-  انتخاب جنس مناسب پارچه بر مبناي شخصیت نمایشي و آماده سازي لباس بر مبناي آن 
-  هماهنگي لباس با سایر پوشش ها مانند کاله و کیف و کفش و ...

 

استاندارد عملکرد: 

انتخاب و آماده سازي لباس بر اساس شخصیت هاي نمایشي و هدایت همكاري با تیم دوزنده طبق متن نمایشي 

شاخص ها:
- خوانش متن، طبقه بندي ژانرهاي نمایشي

-  مهارت ارتباط با افراد تیم تولید و به کارگیري تحلیل عملكرد طراح لباس
- انتخاب لباس بر اساس تجزیه و تحلیل شخصیت  و انتخاب جنس و سایز مناسب با آن

- هماهنگ کردن لباس با سایر ملزومات الحاقي

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 120 دقیقه

مكان: استودیو طراحي لباس

ابزار و تجهیزات:  ابزار ترمیم لباس - چرخ خیاطي - آرشیو لباس 

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی انتخاب و آماده سازي لباس شخصیت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                 1خوانش متن1

                 1هماهنگي با تیم تولید2

 1تجزیه و تحلیل شخصیت3

 1انتخاب لباس براي بازیگر4

 2آماده سازي لباس براي بازیگر5

                 2هماهنگ کردن ملزومات لباس6

شایســتگی هــای غیرفنــی، ایمنــی، بهداشــت، توجهــات زیســت محیطــی و نگــرش: 
ــراي  ــش ب ــتن کاور و پوش ــب، داش ــه مناس ــود تهوی ــات، وج ــتعمال دخانی ــدم اس ع
ــتفاده از  ــه، اس ــح زبال ــع صحی ــخ، دف ــن و تاری ــه مت ــاداري ب ــاس، وف ــت از لب حفاظ
ــه موقــع لباس هــا و نگهــداري صحیــح از آن هــا،  پارچه هــاي طبیعــي، شستشــوي ب

ــادي ــة جمعــي،  تفكــر انتق ــه اي، روحی ــداري، اخــالق حرف ــودن، مردم منظــم ب

     2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.
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دوخت و آماده سازی لباس شخصیت 

برای دوخت و آماده سازی لباس شخصیت، هنرجویان چه راه کاری را تجربه می کنند؟

 در ایـن واحـد یادگیـري هنرجویـان دانـش آناتومـي بـدن و ویژگـي هـاي چهـره و نقـش شـخصیت هـاي 
یـك برنامـه تلویزیونـي، پـس ار انتخـاب طـرح لبـاس، بـا همكاري تیـم خیاطـان اقدام بـه دوخت لبـاس  براي 

شـخصیت هـاي مـورد نظـر خواهنـد کرد .

2

استاندارد عملکرد

دوخـت لبـاس و آمـاده سـازي لبـاس بر اسـاس ویژگي هاي شـخصیت نمایشـي و هدایـت و همـكاري با تیم 
دوزنـده طبق متن نمایشـي
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آناتومي بدن

تصویر 1

کل سـاختار بـدن انسـان از اجزایـی تشـكیل مي شـود کـه عبـارت اند از: سـر،گردن، تنه )سـینه و شـكم(، 
دو بـازو، دسـت ها، دو سـاق پا و پاهـا مي شـود. لئونـاردو داوینچـي در سـال 1487 میالدي طرحـي از بدن 
انسـان را ارائـه کـرد کـه در آن نشـان مي دهـد تناسـبات اندامـي از اصولـي برخـوردار اسـت کـه مي توانـد 

الگویـي براي طراحـي )آناتومي( باشـد.
شـكل زیر، تناسـبات اندام انسان را نشـان مي دهد که برخی از آنها عبارت اند از:

1- قد انسـان به اندازة دسـت هاي باز شدة اوست.
2- سـر انسان 1/8  کل بدن اوست.
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- طرحي براسـاس تناسـبات اندام خودتان بكشید.
- مقیاس سـر نسـبت به بدن را مشخص کنید.

طراحی اندام

1- با توجه به تصویر بخش هاي دیگر را اندازه گیري کنید و در یك جدول قرار دهید.
اندامـي  تناسـبات  آیـا  کنیـد،  اندازه گیـري  را  اندامـي  تناسـبات  سـر،  مقیـاس  بـا  کالس  در   -2

اسـت؟ داوینچـي  لئونـاردو  اسـتاندارد  فـرم  بـا  مطابـق  همكالسـي هایتان 
3- آناتومي بدن چند درصد از هنرجویان کالس با اندازه هاي استاندارد مطابقت دارد؟

فعالیت 
کالسی

در فضاي یك اثر تجسمي، اندازة شكل ها را نسبت به یكدیگر »مقیاس« مي نامند. تذکر

تصویر 3تصویر2
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به تصویر توجه کنید، تناسـبات اجزاي صورت چگونه اسـت؟

1- با توجه به نمونة چوبي، حالت هاي مختلفي از اجزای بدن را در حالت ایستاده طراحي کنید.

2- گزینة صحیح در تناسبات اندام را با توجه به »مقیاس سر« مشخص کنید.
1- بازو                        - الف: 2 برابر

2- ران                        - ب: 1/5 برابر سر
3- تنه                        - ج: 2 برابر

4- شانه ها                    - د: 1/5 برابر سر

فعالیت 
کارگاهی

طراحی صورت

تصویر 5تصویر4

تصویر 6
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- چشم را مقیاس قرار داده و اجزای دیگر صورت، فاصلة پیشاني، ابرو، بیني، لب و چانه را با آن بسنجید.
- صورت را در سـه حالت تمام رخ، سـه رخ و نیم رخ طراحي کنید.

تصویر7

تصویر9تصویر8

طراحی دست و پا

بـه حاالت مختلف دسـتها و پاهـا در تصاویر زیر توجه کنید. 
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تصویر10

- با توجه به نمونة موجود یایكي از هنرجویان در کالس، حالت هاي مختلف دست و پا را طراحي کنید.
- فیگـور و حالت هاي مختلف بدن را مشـاهده کنید.

- بـا توجـه به تصاویر باال، چند فیگـور متفاوت طراحي کنید.

- چنـد متن نمایشـي را که مربـوط به زمان ها و فضا هاي مختلف باشـند، را انتخاب کنید.
هـر کـدام از هنرجویـان متنـي را انتخـاب کـرده و سـپس شـخصیت هاي آن را مشـخص نماینـد، و زمان و 

مـكان وقـوع را حـدس بزنند.
- طبقه بنـدي شـخصیت هاي نمایـش بـا توجـه بـه مـكان و زمـان داسـتان، موقعیـت اجتماعي و نـوع رفتار 

آنهـا صـورت مي گیرد.
- در طراحـي لبـاس شـخصیت هاي نمایـش، زمـان و مـكان داسـتان کمـك مي کنـد تـا طـراح بـا توجه به 
موقعیـت جغرافیایـي، تاریخـی، اجتماعـی و ... طراحـي را انجـام دهـد، ماننـد داسـتان الیـور تویسـت1  اثر 
چارلـز دیكنـز2  )قـرن 19 میـالدي، شـهر لنـدن( که طراح لبـاس، براسـاس لباس هاي مربـوط به آن دوره، 

داسـتان را طراحي کرده اسـت.

1. Oliver Twist 
2. Charles Dickens 

شخصيت پردازي در نمايش
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2- دانسـتن طبقـة اجتماعـي از عوامـل مهـم در طراحـي لباس بـراي شـخصیت هاي نمایش اسـت. طبقاتي 
نظیـر اَشـراف، کارمنـد، فقیـر، ثروتمنـد، کارگـر و ... هر کـدام ویژگي و لبـاس خاصي دارند کـه در طراحي 

شـوند. رعایت  باید 

- تصویربال برگرفته از داسـتان تارتوف1  اثر مولیر2  اسـت.
- آیا شـخصیت هـای نمایش داده شـده، 

دارای یـك طبقـه اجتماعی هسـتند؟ 
- شـغل و موقعیت آن ها را حدس بزنید.

- بـرای درك بهتر شـخصیت ها و داسـتان 
تارتوف را مطالعه کنیـد.

1. Tartufe 
2. Molière 

تصویر11

تصویر12
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تصویر13

3- نـوع رفتـار و خلق وخـو نیـز در شـخصیت پردازي بسـیار مهم اسـت. ماننـد: توجه بـه تفاوت شـخصیت هاي دانا 
و آرام بـا نـادان و شـلوغ،  بدجنـس و غمگیـن بـا شـاد و ترسـو و ... . طراحـي از وظایف مهم طراح لباس اسـت.

- به تصاویر زیر نگاه کنید.
- هر تصویر نشانگر چه نوع شخصیتی است؟

-  آیا دلقك ها در تصاویر، دارای یك خصوصیت شخصیتی هستند؟ شخصیت آن ها را حدس بزنید.
- با توجه به عوامل فوق، طراح لباس مي تواند براي شخصیت هاي نمایش، تیپ سازي و شخصیت پردازي کند. 
- عالوه بر طبقه بندی اجتماعی یكسان، خلق و خوی افراد نیز مي توان باعث تمایز آنان از یكدیگر شود.

- نمایشـنامه اي را بـه صـورت گروهـي در کالس تماشـا کنید و شـخصیت هاي نمایشـي آن را با توجه 
بـه زمـان و مـكان، موقعیـت اجتماعـي و نوع رفتار، مورد بررسـي قـرار دهید.

- در نمایش، چند نوع شخصیت را مي توانید تشخیص دهید؟
- طبقه بندي شخصیت ها را در جدولی نمایش دهید. 

فعالیت 
گروهی



152

طراحی برای شخصيت های خيالی

در خیلـي از نمایشـنامه ها، شـخصیت هاي انسـاني در کنـار شـخصیت هاي غیـر انسـاني نظیـر حیوانـات و 
موجـودات خیالـي ماننـد پـري، جـن و دیو قـرار دارند.

- طراحـي و تهیـة لبـاس بـراي شـخصیت ها، بسـتگي بـه خالقیـت و ذوق طـراح لبـاس دارد؛ زیـرا عوامـل 
و  نمي شـود  گرفتـه   نظـر  در  معمـوالً  شـخصیت پردازي ها  این گونـه  در  جغرافیایـي  موقعیـت  و  اجتماعـي 
تنهـا براسـاس خلـق و  خـو و نـوع رفتـار آن هـا طراحـي صـورت مي گیـرد. در ایـن مورد بـه مثال هـای زیر 

کنید: توجـه 
- در داسـتان شـنل قرمزي، »گرگ داسـتان« شـخصیت بدجنسـي داشـته و در حال شـیطنت و گول زدن 
شـنل قرمزي بـه منظـور خـوردن اوسـت، لـذا بـا توجـه به لباسـي شـبیه به گـرگ بایـد شـخصیت بدجنس 

او را نیـز در نظـر گرفت.
- بـراي شـخصیت پینوکیـو )پسـرکي چوبـي(، بـا توجـه بـه جنـس چوبـي آن، بایـد لباسـي مناسـب براي 

دسـت و پا هـاي او طراحـي و رنگ آمیـزي کـرد.
- در داسـتان پینوکیـو، پـري مهربـان نشـانگر شـخصیتي مهربـان و کمك رسـان بـه پینوکیـو اسـت. لباس 

او مي توانـد از جنسـي ماننـد حریـر و جنس هـاي لطیـف بـا بال هـاي زیبـا در نظـر گرفتـه شـود.

1- با توجه به داسـتان شـنل قرمزی، شـخصیت ها را طراحي کنید.
شنل قرمزي  -

- گرگ
- مادربزرگ
- شكارچي

- در داسـتان شنل قرمزي، لباس هر شـخصیت چه ویژگي هایي دارد؟
- چـه جنـس پارچه اي را براي لباس شـخصیت ها در نظر مي گیرید؟

2- با توجه به شـخصیت هاي ارائه شـده، طراحي لباس را انجام دهید.
الف- پسـر دانشـجو ، طبقة متوسط، ایران؛

ایران؛ ب- مادربزرگ، معاصر، 
ج- دسـت فروش، پیر، معاصر، ایران.
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- بـا توجـه به تصاویر زیر، شـخصیت هر کدام را حدس بزنید.

1 2 3 4

....................... -1

....................... -2

....................... -3

....................... -4

تصویر14

داسـتان حسـن کچـل را مطالعـه کنیـد، جایـگاه و مقـام شـخصیت ها را بنویسـید. هـر شـخصیت چه 
خصوصیاتي دارد؟ با توجه به شـخصیت های ارائه شـده در فهرسـت زیر؛ لباس مناسـب را طراحي کنید.

- حسن کچل؛
- مادر؛
- دیو؛

- چهل گیس.
- بـا کمتریـن امكانـات و ملزومات لباس، شـخصیت ها را آماده کنید و قسـمتي از داسـتان را در کالس 

دهید. نمایش 

از هنرجویان بخواهید هر کدام، یك تیپ شخصیتي مانند موارد زیر را انتخاب کنند.
- ناخدا         - دزد دریایی        - پزشك          - قاضی          -کشاورز       

- خلبان        - نقاش

فعالیت 
گروهی
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- براي شخصیت خود لباسي طراحي کنید.
- موقعیت زماني همان شخصیت را تعیین کنید.

-مثاًل ناخدایي را در قرن هفتم میالدي در نظر بگیرید و برایش لباس طراحي کنید.
- یك بـار دیگـر بـراي همـان شـخصیت، موقعیت مكانـي تعیین کنیـد )مثـاًل انگلسـتان(. این بار چه 

تغییـري در لبـاس دیده مي شـود؟
- تعیین زمان و مكان باعث مي شود طراحی دقیق تری انجام شود.

جـدول گـروه تولیـد را روي تختـه رسـم کنیـد. هنرجویـان بـا توجـه بـه تیتـراژ فیلم ها و سـریال ها 
وظایـف را یادداشـت کـرده و گروه هـا را مشـخص کننـد.

تهیه کننده

کارگردان

لباس صحنهگروه  گروه متنگروه نورگروه صداگروه تصویرگروه 

گروه طراحي لباس

هماهنگي گروه طراحي با گروه دوزندگان )خياطها(

1- طراح لباس؛
2- دستیار طراح لباس؛

3- گروه دوزندگان )خیاطها (؛
4- جامه دار.

- گـروه طراحـي، شـامل طـراح لبـاس و دسـتیاران طـراح لبـاس اسـت. طـراح، بخـش ایده پردازي و شـخصیت 
سـازي در لبـاس و همچنیـن نظـارت بـر کل تیـم را به عهـده دارد.

- دستیاران، تابع طراح لباس هستند و در کنار او وظیفة اجرا و نظارت را بر عهده دارند.
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از جمله وظایف آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- طبقه بندي لباس ها براساس شخصیت هاي نمایش؛

ب- کد گذاري بر روي لباس ها به منظور مشخص کردن لباس هر بازیگر در هر صحنه، سكانس و پالن؛
ج- تفكیك لباس ها و ملزومات )کیف، کفش، کمربند، کاله و ...(.

- گروه دوزندگان شامل: خیاط، برشكار و دوزنده است.
- خیـاط مسـئولیت نظـارت بـر کل گـروه خیاطـی را بـه عهـده دارد و اندازه گیـری از بازیگـران و تهیـه الگـوي 

لبـاس را انجـام مي دهـد.
- برشكار مسئولیت برش لباسها را بر عهده دارد.

- دوزنده و گروه او وظیفة دوخت و اجراي تزئینات بر روي لباس را بر عهده دارند.
- جامـه دار مسـئول حفـظ و نگـه داري از لباس هـا، ملزومـات لبـاس و تحویـل آن هـا بـه بازیگـران و هم چنیـن 

تحویـل گرفتـن از آن ها اسـت.

- جامه دار مسئولیتهای زیر را به عهده دارد:
الف- مرتب کردن لباس ها بعد از هر مرحله از اجراي نمایش و یا ضبط برنامه؛

ب- مجزا نمودن لباس ها به منظور فرستادن به خشكشویي و تحویل آنها؛
ج- تحویل دادن تمام لباس ها و ملزومات در پایان کار و پس از مرحلة تولید. 

- وظایف دستیاران طراح لباس:
- هماهنگي با طراح لباس در مراحل کار؛

- ارتباط با کارگردان در اجراي مراحل؛
- اجرای اوامر و نظرات طراح لباس در حین کار؛

- ارتباط با خیاط.

جدول زیر را کامل کنید.
فعالیت 
کالسی

مراحل کارارتباط                                   مسئولیت                                      

پیش تولید، تولید، پس از تولیدکارگردان،تهیه کننده، بازیگرانطراحي و نظارت بر کل مراحلطراح لباس

دستیار

جامه دار

خیاط

برشكار

دوزنده
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به دو گروه تقسیم شوید و شرح وظایف خود را فهرست کنید )گروه طراحي - گروه دوزندگان(.
فعالیت 
گروهی

فعالیت 
هـر فـرد یـك شـغل را بـه طـور فرضي بـه عهـده بگیرد و سـپس تداخـل کاري خـود را با دیگـر افراد کارگاهی

بررسـي  کند.
پس از راهنمایی هنرآموز خود، جدول زیر را کامل کنید.

وظیفهشغل

 طراح لباس

دستیار طراح

دوزنده

برشكار

خیاط

یـك نمونـه لبـاس سـاده را به عنـوان الگو بـه کالس بیاوریـد تا هنرجویـان نمونه اي مشـابه آن )بـه روش کپي( 
تهیه کننـد؛ سـپس کلیـة هنرجویـان، پارچـه را بـا اسـتفاده از همان الگـو بـرش داده و لباس سـاده اي بدوزند.

چه روشي را براي دوخت لباس انتخاب مي کنید و به چند روش مي توانید آ ن  را بدوزید؟
به روش هاي مختلف دوخت توجه کنید.

دوخت دندان موشی دوخت زنجیره دوخت نیمه ضربدري دوخت ضربدري

تصویر18تصویر17تصویر16تصویر15
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- لباس هـا در نمایـش، کارکرد هـاي متفاوتـی دارنـد. بعضي بیشـتر بـه دوخت هاي تزئینـي نیاز دارنـد و باید در 
روش دوخـت آن دقـت کـرد تـا محكم تر و زیباتر باشـند.

چندیـن لبـاس را انتخـاب کـرده، سـپس یادداشـت کنید چه قسـمت هایي سـر دوزي شـده و چه قسـمت هایي 
بـه صـورت دوبل دوخته شـده اسـت.

به جدول اندازه ها )سایز( دقت کنید.

- در این جدول اندازه ها به صورت استاندارد است.
- در جدول زیر سایز بندي هر کشور نشان داده  شده است.

343638404244464850سایز

8084889296100104108112دور سینه

606468727680848892دور کمر

909296100104108112116120دور باسن

121212/512/512/813/113/413/714سرشانه

5858/559595960606162قدآستین

2627/228/429/63132/834/43637/6دوربازو

3939/54040/54142/54242/543باالتنه پشت

3939/54040/541/342/142/943/744/5باالتنه جلو

3031/232/433/63536/536/53839/5کاور جلو

32/233/434/435/536/637/83940/241/3کاور پشت

34363840424446ایران و اروپا

024681012آمریکا

681012141618استرالیا

57911131517آسیاي شرقي

46810121416انگلستان

XXSXSSMLXLXXLاندازه معمولي
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- دربارة لزوم "عدد اندازه یا سایز" در کالس گفت وگو کنید.
- هنرجویـان دو بـه دو و بـا نظـارت هنرآمـوز، اندازه هـاي یكدیگـر را گرفتـه و در جـدول قـرار دهند. 

سـپس اندازة اسـتاندارد یكدیگـر را مشـخص نمایند.
- همة هنرجویان اندازة خود را در جدولي بنویسند. کدام اندازه در کالس بیشتر تكرار شده است؟

- اندازة شخصیت ها چه تأثیري مي تواند بر طراحي لباس داشته باشد؟

با توجه به جدول گروه تولید، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
- ارتباط با بازیگران از چه زماني آغاز مي شود؟

الف( جلسة هماهنگي با کارگردان                    ج( زمان انتخاب و خرید لباس
ب( جلسات تمرین نمایش                             د( زمان دوخت لباس

- حضور چه کساني در زمان انتخاب )پرو( لباس ضروري است؟
الف( تهیه کننده                                          ج( کارگردان

ب( طراح لباس                                           د( بازیگر
- نظارت بر انتخاب)پرو( لباس بر عهدة چه کساني است؟

- مراحل کار خیاط را با توجه به عناوین زیر ، اولویت بندي و شماره گذاري کنید.

- ساخت و تهیة ملزومات لباس به عهدة  چه کسي است؟ 
الف( جامه دار                                    ج( طراح لباس

ب( دستیاران                                    د( خیاط
- حضور چه کساني در تیم طراحي لباس به طور دایم و در زمان ضبط، الزامي است؟

الف( طراح لباس                               ج( خیاط
ب( جامه دار                                     د( دستیار

فعالیت 
کالسی

دوخت لباستعیین متراژ پارچهبرش لباس

اندازه گیري شخصیت پرولباس تكمیل نهایي
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در تصویـر زیـر یـك کفـش بـا اضافـه کـردن فـوم و رنـگ آمیـزی آن تبدیـل بـه کفـش در قـرن 18 
میالدی شـده اسـت .

- لبـاس کهنـه و غیـر قابـل اسـتفاده اي را انتخاب کـرده و آن را تغییر دهید. لباس آماده شـده را براي 
یك شـخصیت داسـتاني منظور نمایید.

تصاویر،  نشانگر تغییر )لباس و کفش( و تبدیل آن به فرم جدید است.
در تصویر زیر جلیقه ای با رنگ پارچه، رنگ آمیزی شده و تبدیل به جلیقة جدیدی شده است.

تصویر20تصویر19

تصویر24تصویر23تصویر22تصویر21
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فعالیت 
- یـك لبـاس را انتخـاب کـرده و بـا رنگ آمیـزي و یـا کهنـه کـردن، آن را بـراي شـخصیت نمایـش کارگاهی

کنید. آمـاده 

دوخت لباس و ارائه نهايي

- خیـاط پـس از بررسـي طـرح لباس و مشـورت با طراح، جنـس، تزئینات و متـراژ پارچه ها را متناسـب با اندازة 
بازیگـران جهت خریداری اعـالم می کند. 

تصویر26تصویر25

- پس از خریداري پارچه ها و اندازه گیري اجزای بدن بازیگران، کاِر گروِه دوزنده آغاز مي شود.
- ابتدا با توجه به اندازة بازیگران، الگوي لباس آن ها آماده مي شود.
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- سپس پارچه ها براساس الگوها برش  خورده و دوخت لباس ها آغاز مي شود.
- در مرحله اي که اجزاي لباس مانند آستین ها، یقه و جیب ها به تنه وصل مي شوند، پرو انجام مي گیرد.

تصویر27

تصویر29تصویر28
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انـواع  اسـت. کاله هـا  لبـاس  مهـم  ملزومـات  از  کاله 
 ، بـا جنس هـا  را می تـوان  مختلفـی دارنـد؛ و آن هـا 
مـواد و ابـزار مختلفی سـاخت. انواع کاله هـا به صورت 
بـا در نظـر   .... مقوایـی، نمـدی، حصیـری، تـوری و 
گرفتـن دوره و زمـان آن هـا )تاریخـی و معاصر( وجود 

دارند.

تصویر33

تصویر30

تصویر32تصویر31

در ایـن مرحلـه، بازیگـران بـا حضـور طـراح لبـاس و 
کارگـردان و خیـاط، لبـاس را بـه صـورت آزمایشـی 
کـردن  کامـل  مراحـل  تأییـد،  از  پـس  و  مي پوشـند 
دوخـت و اضافـه نمـودن تزئینـات روي لبـاس انجـام 
 ، دکمه هـا  یراق هـا،  شـامل  تزئینـات  مي گیـرد. 

اسـت.  ... و  تزئینـي  دوخت هـاي 
- ملزومـات لبـاس نظیـر کاله، کیـف و کفـش نیـز بـا 
توجـه بـه طـرح لبـاس، آمـاده و تكمیـل و یـا دوخته 

مي شـوند.
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فعالیت 
- با توجه به الگوي کاله هاي موجود در تصویر، یكي را انتخاب کرده و بسـازید. کارگاهی

ابزار کار: مقوا، چسـب نواري و مایع، قیچي، پارچه.
- با توجه به تصاویر، باال، کفشـي را انتخاب کرده و تغییر شـكل دهید.

- کیف ساده اي را بدوزید.
- مي توانیـد از جنس هـاي نـرم ماننـد مخمـل، جیـر و یـا چـرم نـازك بـراي دوخـت کیـف و کفش 

کنید. اسـتفاده 
- با توجه به لباس و ملزوماتي که آماده کرده اید، شـخصیتي را در کالس به نمایش بگذارید.

تصویر36

تصویر35تصویر34

تصویر37
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      شرح کار:                                                                                                                                                                                                   
هنرجو در این واحد یادگیري مهارت دوخت و آماده سازي لباس شخصیت برنامه هاي تلویزیوني را بر اساس متن و ویژگي هاي برنامه کسب مي کند.

 

استاندارد عملکرد: 

طراحي لباس و آماده سازي لباس بر اساس ویژگي هاي شخصیت نمایشي و هدایت و همكاري با تیم دوزنده طبق متن نمایشي

شاخص ها:
-  طراحي لباس بر مبناي جایگاه افراد در برنامة تلویزیوني با رعایت اصول فني و هماهنگي با تیم طراحان، دوزندگان و دستیاران

-  دوخت لباس شخصیت هاي برنامه هاي تلویزیوني بر اساس جایگاه آنان و نوع برنامة تولید شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
زمان : 4 ساعت

مكان: استودیو لباس یا کارگاه طراحي و دوخت

ابزار و تجهیزات:  ابزار ترمیم لباس - وسایل دوخت و دوز - ابزار طراحي - نرم افزارهاي طراحي لباس

معیار شایستگی:

 

ارزشیابی شایستگی دوخت و آماده سازي لباس شخصیت

  نمره هنرجو حداقل نمره قبولی ا ز    3     مرحله کارردیف

                1طراحي لباس بر مبناي شخصیت نمایشي و آناتومي1

                1هماهنگي تیم طراحي با تیم دوزنده2

                2هماهنگي با گروه دوخت لباس و ارائه نهایي3

شایســتگی هــای غیرفنــی، ایمنــی، بهداشــت، توجهــات زیســت محیطــی و نگــرش: 
ــور  ــه منظ ــي ب ــت ایمن ــب، رعای ــه مناس ــود تهوی ــات، وج ــتعمال دخانی ــدم اس ع
ــواد  ــا و م ــودن پارچه ه ــتعال ب ــل اش ــل قاب ــوزي بدلی ــش س ــر آت ــري از خط جلوگی
دیگــر در ایــن کارگاه، وفــاداري بــه متــن و تاریــخ، دفــع صحیــح زبالــه، اســتفاده از 
ــة کار  ــه اي، روحی ــالق حرف ــردم داري، اخ ــودن، م ــم ب ــي، منظ ــاي طبیع پارچه ه

ــادي جمعــي، تفكــر انتق

 2                

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ، 2 می باشد.


