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چکیده 

نقــش و نحــوه عملکــرد طــراح لبــاس عوامــل مهمــی در صحنــه  یــک تئاتــر مــی باشــد ، تئاتــر یــک کار گروهــی اســت و همــه ی عوامــل  دســت 
بــه دســت هــم مــی دهنــد، تــا یــک کار موفــق و مــورد پســند بیننــدگان خــود بدســت آورنــد ،همچنیــن  یــک طــراح لبــاس تئاتــر ، وظیفــه هــای 
متعــددی بــر عهــده دارد کــه اصلــی تریــن آن هماهنــگ بــودن بــا متــن نمایــش نامــه مــی باشــد.کار طــراح لبــاس بــا اتــود هایــی در جهــت طــرح 
لبــاس بازیگــران نمایــش زیــر نظــر کارگــردان شــروع مــی شــودوطراح لبــاس تــا پایــان نمایش،بایــد در گــروه حاضــر باشــد. ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه 
مطالعــات کتابخانــه ای و بــه روش تحلیلــی و تطبیقــی  انجــام شــده اســت و جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق ،تئاتــر هایــی اســت کــه  بــا  نمایــش نامــه 
هــای اکبــر رادی در  ده ســال اخیــر مــی باشــد  کــه بــا کارگــردان هــای متفاوتــی بــرروی صحنــه رفتــه اســت.یکی از ایــن تئاتــر هــا تئاتــر در مــه 
بخــوان مــی باشــد کــه بــه کارگردانــی مســعود طیبــی در ســال 1396 بــه اجــرا در آمــده اســت و داســتان آن ،  نمــادی از برخــورد هــا و کشــمکش هــای 
انســان هــای متفــاوت بــا دیــدگاه هــا و اندیشــه هــای مغایــر اســت کــه بنــا بــه جبــر زندگــی در یــک مــکان جمــع شــده و زندگــی مــی کنند،پوشــاك 

آن هــا تجزیــه و تحلیــل شــده اســت.

کلید واژه ها : نقش – طراح لباس – تئاتر – طراحی لباس تئاتر 



78

مقدمه 

از آنجــا کــه طراحــی لبــاس  در تئاتــر یکــی از ارکان اصلــی در ســاختار فیزیکــی و روانــی یــک اجــرا محســوب مــی شــود و بــا توجــه بــه وفــاداری بــه 
متــن و نویســنده ، طــراح لبــاس بایــد تابــع گویــش و خصوصیــات اصلــی یــک اجــرا باشــد) ضیغمــی ، 1394(.

کارگــردان مــی توانــد بــه وســیله ی لبــاس، بازیگــر را در دنیایــی بهتــر نقــش را بیشــتر هدایــت کــرده و توجــه تماشــاگر را جلــب کند.بازیگــر بــه وســیله 
لبــاس از خــود هــرروزه اش ،جــدا مــی شــوند ونقشــی را کــه قــرار اســت بــازی کنــد ، باعمــق بیــش تــری احســاس مــی کنــد. لبــاس بــه بازیگــر کمــک 

میکنــد تــا هماننــد شــخصیت نمایشــی اش صحبــت کنــد. فکــر کنــد و حرکــت کنــد) گلشــن،127،1393(.

لبــاس بخــش بســیار مهمــی از اجــرای نمایــش اســت. لبــاس، بخشــی از بازیگــر اســت و تئاتــر بــدون بازیگــر بــی معناســت. تماشــاگر نیــز بــه کمــک 
ویژگــی هایــی کــه در لبــاس هــای نمایشــی وجــود دارد، از خــود بازیگــر دور و بــه شــخصیت بازنمایــی شــده نزدیــک مــی شــود. لبــاس جلــوه و بازتــاب 
بیرونــی نقــش آفرینــی، احساســات و حــال و هــوای درونــی بازیگــر اســت و مــی توانــد معنــای درون نمایــش نامــه را از طریــق نشــانه هــای بیرونــی 
بیــان کنــد. لبــاس عاملــی قــوی در بیــان احساســات شــخصیت نمایشــی اســت و هــم بــه بازیگــر و هــم بــه تماشــاگر در درك هرچــه بهتــر نمایــش 
نامــه و فضــای کلــی اثــر یــاری مــی رســاند . بــه طــور کلــی ، فــرم ، رنــگ و بافــت جایــگاه ویــژه ای در طراحــی لبــاس تئاتــر دارنــد و در صــورت نادیــده 
گرفتــن آن هــا، لبــاس ویژگــی خــود را از دســت مــی دهــد. لبــاس بــه وســیله فــرم رنــگ و بافــت ایــن توانایــی را دارد کــه نشــانه هــای بــی شــماری را 
بــر خــود حمــل کنــد و از ایــن طریــق بــه معرفــی بهتــر شــخصیت نمایشــی و فضــای نمایــش بپــردازد . بایــد توجــه داشــت کــه قابلیــت هــا و کارکــرد 
هــای لبــاس، در نهایــت بایــد در جهــت هرچــه جلــوه گــر شــدن شــخصیت نمایشــی در ذهــن تماشــاگر باشــد و بــه پیــش بــرد کنــش دراماتیــک یــاری 
رســاند . شــخصیت در جریــان کنــش شــکل مــی گیــرد و از دل کنــش دراماتیــک بیــرون مــی آیــد . لبــاس هــای طراحــی شــده نیــز بایــد بــر حســب 
زبــان خــاص کنــش نمایشــی باشــند . لبــاس هــا بایــد بــا کنــش هــا هماهنــگ بــوده و باعــث پیشــبرد و پیشــرفت آن شــوند . لبــاس هــای نمایشــی 
، بــرای هرحرکــت و کنــش شــخصیت، منطــق الزم را بــه وجــود مــی آورنــد. بــه عنــوان مثال:حرکــت و کنــش هــای لیــردر هــم شکســته در پایــان 
نمایــش، بــا لبــاس هــای منــدرس و تیــره بــرای تماشــاگر اثــر بســیار منطقــی مــی نمایــد ، چــرا کــه شــخصیت لیــر در هــم شکســتگی او بــه وســیله 
لبــاس بــه تماشاگرنشــان داده شــده اســت . امــا مهــم تریــن انقــاب در زمینــه لبــاس ، در ابتــدای قــرن بیســتم و بــه وســیله سمبولیســت هــا رخ داد. 
از ایــن زمــان بــه بعــد لبــاس تنهــا وســیله ای بــرای نشــان دادن هــر آن چــه کــه در نمایــش روی مــی داد نبــود، بلکــه تماشــاگران از طریــق لبــاس 
بــه حــال و هــوای عمومــی و فضــای کلــی نمایــش پــی مــی بردنــد . لبــاس در صحنــه تئاتــر، عنصــر بســیار مهمــی اســت . لبــاس بخشــی از بازیگــر 
اســت و بــا ویژگــی هــای منحصــر بــه فــردش، در اجــرای هرچــه بهتــر نقــش، بــه اوکمــک مــی کنــد. لبــاس تنهــا عنصــری تزیینــی نیســت ، بلکــه بــا 
کمــک فــرم، رنــگ و باقــت ، مــی توانــد مفاهیــم زیــادی را بــه مخاطــب اثــر منتقــل کــرده و در نهایــت وســیله ای در جهــت پیشــبرد کنــش دراماتیــک 

باشــد« )گلشــن ، 1394(.

آشــنایی بــا نقــش و نحــوه عملکــرد طــراح لبــاس در صحنــه تئاتــر، ســینما و تلویزیــون اســت کــه مجموعــه ای از فعالیــت هــای تخصصــی در حــوزه 
طراحــی لبــاس بــه شــمار مــی رود) قاســمیان دســتجردی، 1394(

عــاوه بــر نمایــش نامــه ســایر ) عناصــر تشــکیل هنــر نمایــش ( عبارتنــد از ) بازگیــری( و طراحــی صحنــه و لــوازم صحنــه، نورپــردازی  و چهــره پــردازی 
و گریــم و موســیقی و حــرکات مــوزن، لبــاس، معمــاری تماشــاخانه ، کارگردانــی ، تماشــگری اســت و.... جلــوه هــای  ویــژه 

و همــان طــور کــه گفتــه شــد ، بیشــتر عناصــر هنــر نمایــش اســت کــه بیــان تئاتــری کــه از نــوع بیــان هــای هنــری اســت کــه زاده و پــرورده مــی شــود 
و عناصــر هنــر نمایــش بــه کار گرفتــه مــی شــوند تــا بیــان تئاتــری پدیــد آورده شــوند )ناظــرزاده،1374(.

از آنجــا کــه صحنــه پــردازی و وســایل صحنــه اهمیــت خاصــی نداشــت  و همــواره خــود بازیگــر مــد نظــر  بــود ، لــذا احتمــاال لبــاس هــای تئاتــر هــای 
الیزابتــی از نظــر بصــری نقــش مهمــی را الیفــا مــی کــرد. ایــن امــر نــه تنهــا در شــیوه ی رفتــار بازیگــران موثــر بــود ، بلکــه در صحنــه هــای شــلوغی 

همچــون راهپیمــا ، جنــگ هــا ودر مراســم هــا وبالماســکه هــا نیــز بــرای تمایــز شــخصیت هــا از یــک دیگــر حائــز اهمیــت بــود )آزادی ور،1366(.

همــه آنچــه در صحنــه اتفــاق مــی افتــد از بــازی بازیگــر گرفتــه تــا نــور طراحــی صحنــه و لبــاس ،تصاویــری را مــی آفریننــد کــه مقصــود نویســنده 
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یــا کارگــردان تئاتــر را نشــان میدهــد بنابرایــن بــه جــز دیالــوگ یــا عنصــر کام غالــب عناصــر صحنــه تصویــری هســتند و ایــن تصاویــر بــا وحــدت 
ــد  ــه تماشــاگر منتقــل مــی کن ــی و مفاهیــم مــورد نظــر خویــش را ب ــه وجودمــی آورد معان ــه ب ــی ای کــه کارگــردان در صحن و هماهنگــی و هارمون
ــرا امــروزه در اغلــب  ــور در تئاتــر مــدرن بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا مــی کنــد زی و ازایــن رو نقــش و اهمیــت تصویــر طراحــی صحنــه، لبــاس و ن
نمایشــهای مــدرن نقــش کام کمتــر از عناصــر دیگــر صحنــه مــورد تاکیــد نمایــش نامــه نویســان و کارگردانــان معاصــر قــرار مــی گیــرد) نقشــینه فــردو 

ــش،1390(.  همکاران

لبــاس از دیربــاز در زندگــی بشــــر حضــور داشــــته ولــی در دوران معاصــر عــاوه بــر کارکردهــای ســــنتی، کارکــرد رســــانه ای و ارتباطــی نیــز پیــدا 
کــرده، بــه طــوری کــه هنرمنــدان از آن بــه مثابــه اثــر هنــری در بیــان مفاهیــم مــورد نظــر خــود بســیار بهــره مــی جوینــد) زارع و صالحــی، 1393(.

لبــاس بــــا توجــه بــه قــدرت و بیــــان خــاص خــود و قــرار گرفتــن بــــر روی بــدن، بــه عنــوان اولیــن و قــوی تریــن دارایــی هــر فــرد مطــرح بــوده و بــه 
بــزرگ تریــن مجموعــه بــرایِ  بیــان هنرمنــد و بــه چالــش کشــــیدن فضــای اطــراف تبدیــل مــی شــود(زارع و صالحــی ، 1393(.

روش تحقیق 

ایــن پژوهــش بــه شــیوه ی توصیفــی تحلیلــی و تطبیقــی انجــام مــی شــود. بــا توجــه بــه تنــوع تئاترهــای اکبــر رادی 
کــه توســط کارگردانــان متفــاوت کارگردانــی و اجــرا شــده اند؛بــا تنــوع لبــاس و طراحــان لبــاس مواجــه هســتیم. در 
ــه  ــا  را ب ــر ه ــن تئات ــر  انتخــاب کــرده و  یکــی از ای ــررادی را  در ده ســال اخی ــه، تئاترهــای اجراشــده اکب ــن مقال ای

صــورت انتخابــی هدفمنــد در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار داده ایــم 

مبانی نظری 

لبــاس نمایــش بــه عنــوان وســیله ای بیانــی دارای هویــت مســتقل اجتماعــی و نشــانه شناســانه اســت کــه بــه تحلیــل عوامــل در صحنــه مــی پــردازد 
و بــا اســتفاده از زبــان تصویــری خــود بــه بازنمایــی محتــوای تاریخــی پدیــدار شناســانه دســت مــی زنــد و طــراح لبــاس نمایــش بایــد بــه ایــن مــوارد 

توجــه داشــته باشــد) طوســی ، 1398(.

طــراح لبــاس نمایــش ، یکــی از عواملــی هســت کــه مــی توانــد تاثیــر پررنگــی در یــک گــروه  تئاتــر داشــته باشــد و همیــن باعــث ، جــذب مخاطــب 
مــی گــردد و مخاطــب  تئاتــر ســریع تــر بــا آن  داســتان  ارتبــاط برقــرار کنــد. 

اکبــر رادی از نمایــش نامــه نویســان نــام آشــنای ایرانــی ســت کــه در پــردازش آثــار هنــری خــود ، از ســبک ، زبــان و بیانــی 
ویــژه برخــوردار اســت او از دیربــاز ، بــه واقــع گرایــی در ادب نمایشــی نــام بــردار بــوده امــا گاهــی نیــز در طــرح دیــدگاه هــای 
اجتماعــی خــود ، از زبــان و بیانــی نمادیــن ، یــاری برجســته کــه حاصــل آن ، خلــق تیــپ هــا و فضــا هایــی نمادیــن اســت کــه 
بــا وجــود ملمــوس و رئــال بــودن، مــی تواننــد نمونــه ای بــرای تیــپ هــای مشــابه و شــرایط هــم ســان باشــند، از ایــن رو در 
برخــی آثــار، تــن بــه تاویــل هــای گوناگــون مــی دهنــد و مــی تــوان از رویکــرد هــای مختلــف بــه آن هــا نگریســت) حســن لــی 

و حقیقــی، 1390، 1(.

طراحــی لبــاس  در نمایــش نامــه هــای اکبــررادی دارای ویژگــی هــای همچنــون شــخصیت هــای آن هــا کــه اجتماعــی هســتند 
و و موضوعــات آنهــا از دل همیــن جامعــه بدســت آمــده اســت، پوشــاك آن هــا هــم  دارای همیــن خصوصیــت مــی باشــند  و 

مخاطبیــن بــه دلیــل اینکــه  پوشــاك آن هــا متعــارف هســتند آن هــا را بیشــتر لمــس مــی کننــد.

ــه طراحــی لبــاس در نمایــش نامــه هــای اکبــر رادی و  ــه شــیوه توصیفــی – تحلیلــی ب ایــن پژوهــش در پــی آن اســت کــه ب
ویژگــی هــای لبــاس هــا را بــا توجــه بــه نوشــته هــا و شــخصیت هــای داســتانی کــه بــازی میکننــد اســتخراج کنــد. ســواالت 
مطــرح شــده در ایــن پژوهــش عبارتنــد از : ا- تغییــر و تحــول پوشــاك بازیگــران تئاترهــای اکبــر رادی بــه چــه عواملــی بســتگی 

دارنــد و 2-میــزان تاثیرگــذاری پوشــاك در تئاترهــای اکبــر رادی بــر جلــب مخاطــب چقــدر بــوده اســت؟ 
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لبــاس در تئاتــر هــای اجتماعــی و در نوشــته هــای اکبــررادی تــا اکنــون بررســی نشــده اســت لــذا  ایــن پژوهــش مــی توانــد 
عــاوه برشناســایی طراحــی لبــاس تئاتــر بــه طــور اختصاصــی جنبــه هــای مســتقر در طراحــی هــای لبــاس تئاتــر بــه اجــرا در 

آمــده از اکبــررادی را نمایــان کنــد.

بحث و تحلیل یافته ها 

لبــاس نمایــش بیانگــر مســائل گوناگونــی اســت . رنــگ لبــاس بیانگــر حالــت و ســلیقه ، جنــس لبــاس بیانگــر وضــع اقتصــادی ، و مــدل لبــاس بیانگــر 
ملیــت شــخص اســت . از ترکیــب مناســب ایــن ویژگــی هــا ، شــخصیت و اعتبــار پدیــدار مــی شــود) مولیــن، 1397: 49(.

طراحــی و ســاخت لبــاس بــه عنــوان یکــی از عناصــر اصلــی هنــر نمایــش اهمیتــی فــراوان و تاریخــی دارد. ایــن هنــر در آغــاز پیدایــش هنــر نمایــش 
، دارای کاربردهــای آیینــی – مناســکی ، تشــریفاتی ، نمادیــن ، تمثیلــی و تزیینــی بــوده اســت . بازیگــران را از تماشــاگران تفکیــک مــی کــرد. آنــان را 
مــی آراســت و بــه آنــان امتیــاز و تشــخص مــی داد . در طــول تاریــخ تحــول هنــر تئاتــر ، بــر کاربردهــا و ویژگــی هــای آن افــزوده شــد و بــه صــورت 

یکــی ازعناصــر بیــان تئاتــری در آمــد) قاســمیان دســتجردی ، 1394(.

لبــاس انســان هــا بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــي، اجتماعــي و سیاســي آن هــا انتخــاب مــي شــود. همچنیــن هــر شــخصیتي بــه نســبت شــغل، روحیــات، 
مــکان زندگــي و ... پوشــش خــود را تعییــن مــي کنــد. ) سازمان پژوهش و آموزشي ریزي، 1396(.

تئاتــر بــه عنــوان هنــری خــاص از لحــاظ ارتبــاط بــا مخاطــب وســیله ای پــر قــدرت بــرای ایجــاد جهــان بینــی و نگــرش در مــردم و جامعــه اســت ) 
جالــی فرهانــی و همکارانــش ، 1398: 138(.

تئاتــر بــه مثابــه یــک رســانه از امکانــات متفاوتــی اســتفاده مــی کنــد تــا پیــام مــورد نظــر نویســنده و کارگــردان را بــه مخاطــب انتقــال مــی دهــد 
.شــناخت مخاطبــان و آگاهــی از ســایق و خواســته هــای آنــان بــرای یــک رســانه ، ســازندگان و دســت انــدرکاران یــک اثــر اهمیــت بســیاری دارد . 
ایــن شــناخت و آگاهــی از عایــق مخاطبــان ضــروری اســت و میتــوان بــا توجــه آن اثــری بهتــر و پربیننــده تــر خلــق کــرد ، در نتیجــه رســانه هــا نیــز 

مــی توانــد خدمــات خــود را بــه صــورت کارآمدتــری بــه مخاطبــان ارائــه کننــده ) کریــم ونــد و احمــدی ، 1392: 130(.

ــا ذهــن و تخیــل مخاطــب خــود کامــًا  ــر ب ــه ای اســت کــه کامــًا منفــک از ســایر وســایل ارتباطــی اســت. تئات ــه گون ــا مخاطــب ب ــر ب ارتبــاط تئات
درگیــر مــی شــود و شــکوه و بزرگــی یــک جهــان را بــه صورتــی زنــده و قــوی بــرای تماشــاگر بــه نمایــش مــی گــذارد. از ایــن جهــت بــه دلیــل گونــه 
خاصــی کــه در نــوع صحنــه و فضــای اجــرای خــود دارد باعــث مــی شــود تــا تماشــاگر )مخاطــب( تخیــل خــود را بــکار گیــرد کــه در ایــن زمینــه بحــث 
مشــارکت مطــرح اســت. تئاتــر بــا بیــان تنهــا یــک واژه مــی توانــد یــک صحنــه و یــا یــک مــکان و یــا شــخصیتی را در ذهــن مخاطبانــش پــردازش 

کنــد) میرفخرایــی و رجیبــه فــرد ، 1392: 20(.

جدول شماره 1-بررسی تعبیر و تفسیر از روی طرح لباس 

تعبیر و تفسیر شخصیت از روی طرح لباسردیف 

منظور از نسبت ، در نظر گرفتن شکل اندام نسبت به لباس نمایش است . این نسبت را می توان با ایجاد نسبت1
تغییراتی در لباس نمایش  تعیین کرد

برای اینکه زر و زبور جلوه بهتری داشته باشند ، باید به گونه ای ساخته شوند که بتوان آنها روی صحنه وسایل جنبی :2
استفاده کرد
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انتخاب مواد 3
مناسب

انتخاب درست جنس و بافت پارچه روش دیگری است برای دقیق تر نشان دادن شخصیت بازیگر

استفاده از لباس 4
های امروزی

بسیاری از نمایش نامه های مربوط به دوران های گذشته قابلیت چنین تغییراتی را دارند . این موضوع 
در مورد بسیاری از اجرهای مدرن نمایشنامه های کاسیک صدق می کند . اگر در این نمایش نامه 
ها طراح نیز مانند تماشاگر زیر نظر کارگردان است . بسیاری از این جسارتها در مورد طراحی مدرن 

لباس نمایش ، خوب از کار در آمده است . یکی از آنها نظر کاسیک و در عین حال ساده ای ارائه می 
دهدآفرینش شخصیت نمایشی از طریق لباس نمایش کاری است مشکل ؛ ولی مهارتی است که با تجربه 

به تکامل می رسد .

جدول شماره 2-بررسی ساخت و پرداخت لباس نمایش 

ساخت و پرداخت لباس نمایشردیف 

تجزیه و تحلیل متن به ما مي گوید نمایش مربوط به کدام دوره است ؟ مکان وقوع نمایش کجاست؟ و شخصیت متن نمایش1
هاي نمایش کدامند؟ شناخت این مطالب، بر عهدۀ بازآفرین لباس مي باشد. او با شناخت رنگ، فرم، بافت و ... مي 

تواند باعث تغییر یک شخصیت نمایشي شود

مشورت با 2
کارگردان

شاید کارگردان به دالیل خاص خود ، برخی از شخصیت های نمایش را برجسته کند و برخی دیگر را در پس زمینه 
قرار دهد

مشورت با عوامل 3
دیگر

اگــر طــراح لبــاس مــی خواهــد بــه نتیجــه مطلــوب دســت یابــد، بایــد از الگــوی نــور پــردازی نمایــش مــورد نظــر 
درك کافــی داشــته باشــد. مشــورت بــا همــه مســوالن صحنــه) کارگــردان، طــراح صحنــه یــا نــور پــردازان ( ضــرورت 
حیاتــی دارد. بهتریــن لباســها مــی تواننــد در نــور بســیار زیــاد محــو شــوند ویــا در نــور بســیار کــم جلــوه خــود را 

از دســت بدهنــد

بازیگران را باید پیش از پوشیدن لباس صحنه دید ، اما هنگامی که طراح کار خود را شروع می کند ممکن است تجسم بازیگران4
بسیاری از بازیگران هنوز تعیین نشده باشند. البته الزم به گفتن نیست که تازمان تعیین شدن بازیگران ، طراح 

لباس بیکار نمی ماند . بعد از آنکه اولین طرحها را به کارگردان نشان دادیم و تایید او را گرفتیم ، می توانیم به رنگ 
بپردازیم

طراح لباس با دردست داشتن طرحهای رنگی و نمونه های تایید شده ، مواد را تهیه می کندانتخاب مواد6

در تئاتر حرفه ای پس از اینکه لباس نمایش تحت نظارت طراح بریده و به خیاط داده می شود ، طراح باید دست برش لباس7
کم دو بار پیش از مرحله نهایی و یک بار در پایان ، در پرو لباس بازیگر حاضر باشد . این مرحله متعلق به تمرین با 

لباس نمایش است

کار طــراح ، تنهــا بــا کشــیدن طرحهــای مختلــف و خریــد اجنــاس مــورد نیــاز بــه پایــان نمــی رســد . هنــوز مســئله پرولباس8
دوختــن لبــاس نمایشــی باقــی اســت و در ایــن مرحلــه شــاید مشــکل تریــن قســمت از کار طــراح باشــد اینکــه یــک 
طــراح  زبــر دســت بایــد بــرش کار ، پروکننــده و خیــاط ماهــر باشــد و یــا تــا حــدودی در ایــن تجربــه داشــته باشــد، 
یــک واقعیــت انــکار پذیــر اســت، زیــرا او بایــد بتوانــد چــه از نظــر تــوری و چــه از نظــر عملــی ، مراحــل دوخــت 

لبــاس را بــه پایــان برســاند

کهنه جلوه دادن 9
لباس

کهنه جلوه دادن لباس ها بستگی به متن نمایش  دارد و با نظر کارگردان و نویسنده کار انجام می گیرد 

تایید محصول 10
نهایی

کارهایی که قدم به قدم در تحقق بخشیدن به نظرات ، از میز طراحی شروع و به باال رفتن پرده نمایش ختم می 
شود وظایف طراح را تشکیل می دهد. 

بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری کــه کلیــه نمایــش نامــه هــای اکبــرادی را دهــه اخیــر بــوده اســت از هــر ســال یــک تئاتــر کــه 
بیشــترین مخاطــب را در اختیــار داشــته، انتخــاب شــده اســت کــه در جــدول 3 نشــان داده شــده اســت.
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جدول شماره 3- تئاتر های اجرا شده در دهه اخیر 

محل اجرا نام کارگردان نام نمایش نامه سال شماره 

هاملــت بــا ســاالد 188
فصــل 

تاالر چهارسو تئاترشهرهادی مرزبان 

تاالر سنگلچ هادی مرزبان خانمچه و مهتابی 289

تاالر چهارسومسعود دلخواه خانمچه و مهتابی 390

سالن اصلی تئاتر شهر هادی مرزبان پلکان 491

گــذر 592 پاییــن 
نه خا ســقا

سالن انتظامیرضا رشادت 

ــرغ 693 تانگــوی تخــم م
داغ 

تاالر وحدت هادی مرزبان 

رشت – راه یافته به جشنواره فجر- تاالر سنگلج علیرضا پارسی ملودی شهر بارانی 794

تماشاخانه سنگلجمسعود طبیبیدرمه بخوان 896

پردیس تئاتر شهرزاد هادی مرزبان آمیز قلمدان 997

  بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه بدســت آورده شــده اســت، در ســال 95 تئاتــری بــا نمایــش نامــه هــای اکبــررادی اجــرا نشــده 
اســت ولــی تعــدادی نمایــش خوانــی از نمایــش نامــه هــای اکبــررادی، بــا حضــور بازیگــران مطــرح بــه خوانــش در آمــده اســت 
کــه میتــوان بــه آهنــگ هــای شــکاتی، ســیروس همتــی، مکتــب تهــران ویــا  صیــادان" نوشــته) اســتاد اکبــر رادی( ،مکتــب 

تهــران،1395    اشــاره کــرد.

بــا توجــه بــه تنــوع  شــخصیت هــای کــه در تئاتــر هــا هســتند در ایــن مقالــه ،بــه صــورت انتخابــی ،  تئاتــر در مــه بخــوان بــا 
کارگردانــی مســعود طیــب انتخــاب شــده اســت کــه آن را مــورد بررســی قــرار داده ایــم .
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تئاتر در مه بخوان  با کارگردانی مسعود طیبی : 

تئاتــر در مــه بخــوان بــا کارگردانــی مســعود طیبــی در ســال 1396 در تماشــاخانه ســنگلج بــه اجــر در آمــده اســت . نمایــش نامــه در مــه بخــوان نمــادی 
از برخــورد هــا و کشــمکش هــای انســان هــای متفــاوت بــا دیــدگاه هــای و اندیشــه هــای مغایــر اســت بنــا بــه جبــر زندگــی در یــک مــکان جمــع شــده 
و زندگــی مــی کنند.ایــن نمایــش برشــی از زندگــی شــش معلــم از مناطــق مختلــف کشــور اســت کــه بــرای یــک دوره 5 ســاله خدمــت بــه روســتایی دور 
افتــاده در شــمال کشــور رفتــه و در خانــه معلــم ســاکن هســتند، از عوامــل ایــن تئاتــر  کــه در ســال 1396 بــا مســعود طیبــی همــکاری کردنــد میتــوان 
ــاس(،  ــه(، الهــام شــعبانی)طراح لب ــا قاســمی)طراح صحن ــی پوی ــه(، عل ــا آذری )منشــی صحن ــه مرتضــی برزگــرزادگان )دســتیار کارگــردان (، آناهیت ب
ــز قهرمانی)مشــاور  ــر اجــرا(، مهرانگی ــا اصان)مدی ــد(، پوری ــر تولی ــی )مدی ــی )موســیقی(، رضــا بهرام ــم(، مســعود طیب ــی )طــراح گری بتســابه نعیمای
ــروز  ــی، به ــا بهرام ــرد، رض ــا آزادف ــون ،  محمدرض ــی همچن ــازی( و بازیگران ــات مج ــی )تبلیغ ــمیه طیب ــی(، س ــفیعی)روابط عموم ــانه ای(، آزاده ش رس

پناهنــده، کهبــد تــاراج، ســهیل ســاعی، الهــه شــه پرســت؛ محمــد صادقــی، امیــر عــدل پــرور، علیرضــا قیــدری و بهــروز کاظمــی اشــاره کــرد.

)www.Theater.irتصویر1– تئاتر در مه بخوان با کارگردانی مسعود طیبی در سال 1396) ایران تئاتر

جدول شماره 3 - بررسی لباس شخصیت های نمایش نامه تئاتر در مه بخوان به کارگردانی مسعود طیب
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اکسسوری و جزئیات لباسلباسشخصیتردیف
زیور آالت

پارچه رنگ

استفاده از پیراهن ناصر1
و شلوار و همراه 

کت

استفاده از پارچه ای 
) مشکی رنگ ( به 

عنوان شال 

استفاده از عینک- 
کیف

پیراهن سفید 
رنگ 

ساده 

شلوار ) پیژامه خان بابا2
( – کت نظامی 

لباس راحتی که روی 
آن یک کت نظامی 

که نشان از درجه دار 
بودن آن است

داشتن کاه 
کاسیک – 

عینک- استفاده از  
کفش های محلی 

) گیوه ( 

ژاکت نظامی قدیمی مندرسی پوشیده 

استفاده از پیراهن انسیه3
و سارفون

کت و یا رویی که 
روی پیراهن خود 
پوشیده است – 

استفاده از جوراب 
شلواری

سبدی برای جمع 
کردن میوه در 

استفاده از رنگ دست دارد
های روشن 

سارفون طرح دار گل دار و پیراهن 
زیری آن به رنگ کرمی ساده - 

-استفاده از روسری های  با طرح های 
سنتی – کت رویی  ضخیم میباشد 

)ژاکت مشکی رنگ ( 

هوشنگ 4
بقراطی) 

مدیر 
مدرسه (  

استفاده از یک پیراهن و شلوار 
مانتوی عبای بلند که 
روی پیراهن و شلوار 

خود می پوشد

استفاده از کاه – 
بارانی – کراوات 

مانتو عبای بلند  ) بارانی ( است 

محمد علی 5
اشکبوس 

پیراهن و شلوار ) 
همراه با جلبقه ( 

پیراهن سفید رنگ 
که یقه آن را باز کرده 

رنگ پیراهن 
سفید ولی جلیقه 

و شلوار رنگ 
های مایل به 

قهوه ایی و تیره 
رنگ 

ساده

احمد 6
برجسته 

به رنگ های استفاده از کاه پیراهن و شلوار 
تیره 

ساده

احمد قبله 7
گاهی 

استفاده از پیراهن 
و شلوار ساده 

-کاپشن 

کاپشن به رنگ استفاده از فلوت کاه ) برت( 
روشن ) ژرد 
مایل به قهوه 

ایی( - 

ساده 

مشدی 8
منوچ) پدر 

انسیه(

جلیقه ای تیره ای 
پوشیده 

کاه کپی بر سر 
دارد 

دکتر 9
اردشیر 
لنگرانی

داشتن یه تسبیج استفاده از کت پیراهن روی شلوار 
و یک کاه ساده  
کوچک مشکی 

رنگ 

لباس های به 
رنگ های از 

خانواده قهوه ایی 

ساده 

لویی 10
پشیمان 

استفاده از ژاکت 
بلند ) قهوه ای 

رنگ – پیراهن و 
شلوار 

استفاده از رنگ کاه پشمی 
های تیره ) قهوه 

ایی ( 
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نتیجه گیری 

مخاطبــان تئاتــر، در مرحلــه اول جــذب داســتان و نمایــش نامــه آن مــی شــوند و ایــن موضــوع در نمایــش نامــه هــای اکبــررادی کــه شــخصیت هــای 
ــه طراحــی  ــه خوبــی مشــاهده مــی شــود. در مرحلــه هــای بعــدی، مخاطبــان تئاتــر، ب ــه هســتند ب ــر گرفتــه از شــخصیت هــای عامیان داســتان آن ب
لبــاس تئاتــر و یــا طراحــی صحنــه و دکــور و.... اهمیــت مــی دهنــد ولــی همــه ای ایــن عوامــل دکــور ، نــور و لبــاس و... باعــث مــی شــوند کــه یــک 

تئاتــر مخاطــب بیشــتری نســبت بــه تئاتــر هــای دیگــر داشــته باشــد. 

در ایــن نمایشــامه ) در مــه بخــوان (  مــا  بــا نشــانه هــای زیــادی مواجــه هســتیم، کــه طــراح لبــاس و بقیــه ی عوامــل ســعی کــرده انــد آن را در  نمایــش 
ایــن تئاتــر بگذارنــد تــا مخاطــب بیشــتر بــا تئاتــر ارتبــاط برقــرار کنــد و بــرای مخاطــب جذابیــت داشــته باشــد ، بــه عنــوان مثــال اســتفاده از عینــک 
نشــان دهنــده فرهنگــی بــودن و آگاه بــودن ناصــر را بــه مخاطــب القــا مــی کنــد و لباســی متفــاوت بــرای ایــن شــخصیت نســبت بــه بقیــه ای شــخصیت 
هــا انتخــاب شــده اســت و اســتفاده از پیراهــن و شــلوار و یــک کــت بلنــد کــه نشــان فرهنگــی بــودن آن و روشــن فکــر بــودن ایــن شــخصیت را القــا 
مــی کنــد ولــی دیگــر  شــخصیت هــا   عــاوه بــر داشــتن پیراهــن و شــلوار ســاده از کاپشــن برایشــان اســتفاده شــده اســت و یــا بــرای شــخصیت مدیــر 
مدرســه از یــک بارانــی بلنــد اســتفاده شــده اســت کــه مناســب بــا شــخصیت آن اســت  و یــا اســتفاده از لبــاس هــای ســاده و محلــی  بــرای انیســه و 
یــا ســبدی کــه درســت دارد و ســیب کــه نشــان دهنــده گنــاه محتــوم اســت . و اســتفاده از فلــوت کــه  همــراه قبلــه گاهــی مــی باشــد و ایــن نشــان 
از هنــری بــودن آن و عاقــه آن بــه موســیقی اســت و اســتفاده از کاه کــه جــز اکسســوری هــای ایــن شــخصیت  هــا بــه حســاب مــی آیــد ولــی هــر 
کــدوم از کاه  هــا بــرای هــر شــخصیت متفــاوت هســت ، بــه عنــوان مثــال  کاهــی کــه بــرای قبلــه گاهــی انتخــاب شــده اســت ، کاه  هنــری) کاه 
بــرت(  اســت کــه بــه علــت داشــتن فلــوت در دســت ایــن نــوع کاه انتخــاب شــده اســت کــه بــرای مخاطــب امــروز شــناخته شــده اســت .  همیــن 
طــور بقیــه ای نمــاد هــا عبــارت انــد از : جــدول/ پوچــی، بریتانیــا/ اســتعمار، انگلیــس/ عشــرت، مســابقه اســب دوانــی/ خــاف طبیعــت، قطــار ســریع 
الســیر/ زندگــی مــدرن، شــکار اردك/ زن عامــی مظلــوم، پائیــز/ شــروعی غــم افــزا، بهــار/ امیــد، مریــد و مــراد/ رهــروی، قصــه و نمایــش/ بیــان حقیقــت، 

و بســیاری مفاهیــم دیگــر.

در تئاتــر در مــه بخــوان بــه کارگردانــی مســعود طیــب  بــرروی صنــه رفتــه  هســت ،پوشــاکی کــه بــرای بــرای شــخصیت در نظــر گرفتــه اســت بــا 
ویژگــی هــای کــه در نمایــش نامــه اصلــی هســت، مطابقــت دارد و حتــی اســتفاده از جزئیاتــی کــه در ایــن تئاتــر  طــراح بــه کار بــرده اســت و اســتفاده 
از اکسســوری هــای کــه بــرای هــر کاراکتــر طراحــی شــده اســت ،  مطابقــت آن را بــا نمایــش نامــه اصلــی و اهمیــت دادن طراحــی لبــاس در ایــن تئاتــر 

را  میتــوان در پوشــاك کــه بــرای هــر شــخصیت در نظــر گرفتــه شــده اســت بــه آن پــی بــرد
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The role and performance of the costume designer are important factors in the stage of a theater. Theater is a 
team work and all factors work together to achieve a successful and popular work for their viewers. Also, a the-
atrical costume designer has several tasks, the main of which is to be in harmony with the text of the play. The 
costume designer's work begins with etudes in order to design the costumes of the actors under the director. 
The costume designer must be present in the group until the end of the show. This research has been done ac-
cording to library studies and analytical and comparative methods and the statistical population of this research 
is theaters with plays by Akbar Radi in the last ten years that have been staged with different directors. One of 
these theaters is the theater in May, which was directed by Massoud Tayeb and performed in 1396, and its story 
is a symbol of the encounters and conflicts of different people with different views and ideas, which according to 
algebra Living in a place gathered and living, their clothing is analyzed.
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