التطور التارٌخً للمالبس عبر العصور

تعتبر المالبس احدى الجوانب التً توضح مدى حضارة و تقدم الشعوب  ،فكلما اتسمت المالبس فً عصر ما باألصالة و
الجدة و المرونة و التً هً عناصر االبتكار اضافة الى اتسامها بالحس الفنً كان هذا دلٌال على تقدم هذا الشعب.
كما أن المالبس لعبت دورا اقتصادٌا و تجارٌا هاما على مدى العصور عندما حدث التبادل التجاري لألقمشة بٌن البالد
المختلفة مثل القطن و الكتان من مصر الفرعونٌة و الحرٌر من الصٌن  ،اضافة الى انتقال الموضات من بلد آلخر فً
العصور الحدٌثة خاصة من عاصمة الموضة بارٌس.
و لكن لكل شعب عاداته و تقالٌده الخاصة به لذا كان من األهمٌة بمكان أن ال ٌكون محاولة محاكاة الموضات الغربٌة فٌه
تجاهل لعادات و تقالٌد المجتمعات الشرقٌة .
لذا كان من الضروري وجود مصممً أزٌاء شرقٌٌن لدٌهم من الدراسة و الحس الفنً ما ٌمكنهم من ابتكار أزٌاء حدٌثة
مسايرة للموضة و فً ذات الوقت مناسبة لتقالٌد البالد الشرقٌة.
و من المعروف أنه خالل العصور تطورت المالبس تدرٌجٌا من البساطة الى الطرز األكثر تعقٌدا و كان كل عصر ٌتأثر
بالعصر السابق له ثم بعد فترة ٌتمٌز بالطراز الخاص به.
و من خالل دراسة طرز األزٌاء خالل التارٌخ نتعرف على أحد المصادر المرجعٌة التً ٌستعٌن بها المصممٌن لالقتباس
منها البتكار تصمٌمات حدٌثة.
و فٌما ٌلً استعراض ألهم طرز األزٌاء عبر العصور
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شكل ()1
النقبة المصرٌة فً عصر الدولة القدٌمة و تتمٌز بالبساطة حٌث تبدأ كرداء ضٌق من أسفل الصدر و لها حمالتٌن على
األكتاف و ٌختلف عروض هذه الحماالت و أحٌانا تكون بحمالة واحدة .شكل ()1

2

شكل()2
فً عصر الدولة المصرٌة الحدٌثة أصبحت المالبس أكثر تعقٌدا حٌث ظهرت الكسرات و أصبحت األقمشة أكثر رقه و
شفافٌة .شكل()2
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شكل()3
تمٌزت المالبس الٌونانٌة بالقمٌص أو التونٌك الذي أخذ أشكاال متعددة و أطواال متعددة و عرف باسم الرداء األٌونً كما
تمبز بالعباءة المعروفة باسم الهٌماتٌون و كانت عبارة عن قطعة قماش طوٌلة على شكل مستطٌل و التً تلف حول الجسم
بشكل بسٌط .شكل()3

شكل ()4
تأثر الرومان بالمالبس الٌونانٌة و استمر ارتداء التونٌك و كذلك العباءة و التً سمٌت باسم التوجا و كانت عبارة عن
الٌونانً شكل
.
قطعة قماش طوٌلة على شكل هاللً تلف حول الجسم بشكل أكثر تعقٌدا مما كانت علٌه العباءة فً العصر
()4
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شكل ()6

شكل()5

الكرٌمةشكل ()5،6
.
تمٌزت المالبس فً الدولة البٌزنطٌة بكثرة الزخارف و كذلك تم تطعٌم المالبس بالجواهر و األحجار

شكل ()8

شكل ()7
مالبس القرن العاشر و الحادي عشر
عشر استمر تأثٌر الطراز البٌزنطً فٌما عدا أن التونٌك

لم ٌعد للكنٌسة تأثٌر فً مالبس القرن الثانً
عشر و الثالث عشر و كان التأثٌر فً الموضة

أصبح أكثر طوال بسبب تأثٌر الكنٌسة .شكل ()7

لسٌدات المجتمع الراقً و استمرت األزٌاء
طوٌلة حتى صارت تخفً القدمٌن فً مالبس
النساء .شكل ()8
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شكل()9
مالبس القرن الرابع عشرصارت فرنسا هً الموجه للموضة و قد ظهرت فً هذه الفترة الطبقة البرجوازٌة و هً طبقة
من المجتمع لٌست من النبالء و لكنهم صاروا أغنٌاء بفضل التجارة فً أثناء الحروب الصلٌبٌة بٌن أوروبا و الشرق و
كان من أثر ظهور هذه الطبقة انتهاء عصر االقطاع و اختفاء األمراء كقوة حاكمة و ظهر االتجاه الى الترف و التنعم
فأدى ذلك لظهور أسالٌب جدٌدة فً األزٌاء وقد ارتدت النساء مالبس طوٌلة الى األرداف ثم واسعة الى الذٌل و فً
اواخر القرن الرابع عشر لبست النساء الرداء الخارجً (المعطف) الطوٌل الواسع .شكل()9

شكل ()10
تمٌزت مالبس النساء فً القرن الخامس عشر بالذٌل الطوٌل الذي ٌمتد لعدة أمتار على األرض و كذلك األكمام
الطوٌلة الواسعة .شكل ()10
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شكل ()12

شكل () 11

فً القرن السادس عشر ظهر الزي المسمى (فرزنجٌل) و الذي كان ٌتركز فً الجونلة حٌث تدعم بأطواق من الخشب أو
المعدن أو عظم الحوت كما تمٌزت المالبس باألكوال الدائرٌة المرتفعة ذات الكرانٌش.شكل ()12 ، 11

شكل()13
تظهر فً الصورة الملكة الٌزابٌث ملكة انجلترا فً القرن السادس عشر و هً ترتدي المالبس المدعمة و
المقواة باألطواق .شكل()13
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شكل ()14
فً القرن السابع عشر تم االستغناء عن ارتداء الفرزنجٌل و ظل الكورساج ٌنتهً بشكل مثلث ووجدت أكوال
مختلفة على شكل عدة أدوار من األكوال بعضها فوق بعض بحٌث تنسدل على األكتافو للفستان جونالتان كل منهما
بلون مخالف لالخرى و من نوع قماش مخالف الجونلة السفلٌة مستقٌمة و تجمع بكشكشة عند الوسط و العلٌا مفتوحة من
األمام و ٌرفع طرفاها الى الخلف فتظهر بذلك الجونلة السفلٌة .شكل ()14

شكل ()15
فً القرن الثامن عشر أثناء حكم لوٌس الرابع عشر كانت فرنسا هً الموجه للموضة و كانت فرنسا ترسل كل
شهر الى عواصم أوروبا دمٌة صغٌرة مرتدٌة أحدث األزٌاء فٌما عرف باسم عرائس الموضة.استمر الكورساج ٌصل الى
خط الوسط و استمرت الجونالتان العلوٌة و السفلٌة و استخدم اسلوب الفرذنجٌل فً تقوٌة و تدعٌم جذء الجونلة عند
األرداف بحٌث أصبح بارزا .شكل ()15
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شكل()16
فً القرن التاسع عشر فً الفترة من  1825-1800عرفت باسم  regency fashionو هً فترة حكم
نابلٌون بونابارت لفرنسا و بداٌة حدوث الثوره الصناعٌة بأوروبا و عصر استخدام اآلله و قد ساد فً هذه الفتره طراز
األمبٌر حٌث تبدأ فٌه جونلة الفستان أسفل الصدر مباشرة.
 1830-1825حثت تغٌرات بسٌطة فً طراز األمبٌر حٌث بدأ خط الوسط بالنزول تدرٌجٌا الى أن عاد الى
مكانه الطبٌعً شكل()16
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شكل()18
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شكل()19

شكل()20

شكل()21

شكل()22
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شكل()24

شكل() 23

 1860-1837فً القرن التاسع عشر عرفت باسم  Victorian Fashionنسبة الى الملكة فٌكتورٌا و أهم ما
ٌمٌز أزٌاء النساء فً هذه الفترة هو تنوع تصمٌماتاألكمام و الذي تدرج من االتساع فً بداٌة الفترة الى الضٌق فً
نهاٌتها.األشكال من ()24-17

شكل()25
 1880 -1860حٌث تمٌزت المالبس بكثرة استعمال األشرطة و الجالونات و ظهر الكرٌنولٌن و هو عدد من
الجونالت التً ترتدٌها المرأة تحت الزي الخارجً العطاء الجونالت شكل الجرس .شكل() 25

شكل() 26

شكل()27

 1915-1890عرفت هذه الفترة باسم  Edwardian Fashionو قد أخذ الكورساج شكل الجاكٌت و ظهر الخصر نحٌال
و الجونلة أصبحت تقص ضٌقة من الوسط وواسعة عند الذٌل و ظهر فً هذه الفترة التاٌور و كان مكونا من جاكٌت و
جونلة و ٌرتدى تحت الجاكٌت بلوزة مزٌنة بالدانتٌل و بدأ االنتاج بالجملة و فقدت مالبس السٌدات الكثٌر من الممٌزات
الشخصٌة التً تمٌز كل سٌدة عن األخرى .شكل()27 ، 26

11

أما القرن العشرٌن فقد زاد فٌه التقدم التكنولوجً و ظهلرت أنواع جدٌده من األقمشة مثل األلٌاف الصناعٌة و كان
لظهور هذه األقمشة أثر كبٌر على اختٌار و تصمٌم المالبس التً اتسمت بالبساطة عن ذي قبل و قد أظهرت الموضة
تطورا سرٌعا فً أواخر القرن العشرٌن و ظهرت عدة بٌوت عالمٌة لألزٌاء و أصبحت الموضات سرٌعة التغٌر حٌث
تتغٌر سنوٌا لٌس كما كان فً السابق حٌث ٌستمر الطراز الواحد من األزٌاء لسنوات طوٌلة.
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