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ما باید زحمت بکشیم تا در همۀ جناح ها خودکفا باشیم .امکان ندارد که استقالل به دست
بیاید ،قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشیم .اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته
باشیم ،در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد و همین طور اگر در فرهنگ ،ما وابستگی
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سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی ،کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار ،نفس سرکش
را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت کرده و زمینۀ ارتقاءِ وجودی
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد .آموزش فناوری،
کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت فردی ،افزایش بهره وری ،مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کاهش
فقر ،افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد .برای رسیدن به این مهم ،برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است .درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای
شامل دروس آموزش عمومی ،دروس شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازار کار است.
دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است .درس
دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان
در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند .درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم
تخصصی حرفه ای شده و زمینه را
طراحی شده است ،شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش
ِ
برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های  8ساعته نیست بلکه
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است .در ضمن ،آموزش این کتاب نیاز
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است .محتوای آموزشی کتاب
دانش فنی پایه ،آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری
تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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سخنی با هنرجویان عزیز

دانش فنی پایه در گروه هنر و رشتۀ تحصیلی
درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم ،کسب
ِ
طراحی و دوخت برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.
در تدوین درس دانش فنی پایه ،موضوعاتی مانند تاریخچۀ رشته ،محتوا جهت ایجاد   انگیزش،
مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی  ،نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر  ،مثال هایی از نوآوری ،خالقیت و
الهام از طبیعت    ،اصول    ،مفاهیم  ،قوانین  ،نظریه  ،فناوری  ،عالئم ،تعاریف کمیت ها ،واحدها و یکاها،
فرمول های فنی   ،تعریف دستگاه ها و وسایل کار  ،مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی،
زبان  فنی ،ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی ،پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از
مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس ،از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.
توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته ،کوشش
الزم را داشته باشید.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی وحرفهای و کاردانش
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فصل 1

ویژگی ابزار و مواد

برای انجام هرکاری نیاز به ابزار و وسایل مخصوصی است که باید درباره آن ها و روشهای استفاده از آن ها شناخت الزم را
کسب کرد .در این فصل با انواع پارچه ،ماشین های دوخت ،ابزار طراحی لباس و ایمنی و غیره دانش های الزم را به دست

خواهید آورد.

ویژگی های ابزار ،وسایل و مواد کاربردی در رشته طراحی و دوخت

آیا تا کنون دقت کرده اید :

 پارچه ها از چه الیافی تهیه می شوند؟ طبقه بندی الیاف طبیعی و ساخت بشر به چندگروه تقسیم می شوند؟
 برای شناسایی الیاف از چه روشهایی استفادهمیشود؟
 نام ،مشخصات و کاربرد پارچه ها چیست؟ چه ابزار و تکنیکهایی در طراحی لباس استفادهمیشوند؟
 ماشین های دوخت همه کاره خانگی و صنعتیبه چند گروه تقسیم می شوند؟ نام آنها چیست ؟
 طریقه اندازه گیری الگو و برش روی انواع پارچهچگونه است ؟
 طریقه اندازه گیری پارچه متناسب با قد و عرضاندام یک انسان چگونه است ؟
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شناخت الياف پارچه
الياف ،ماده اوليه صنعت نساجي است ،شناسايي الياف و پارچه براي گروهي كه حرفه آنان توليد پوشاك «طراحي پارچه،
طراحي لباس ،الگوسازي و دوزنده لباس»است اهميت بسزايي دارد .الياف براساس جنس به دو گروه اصلي ،الياف طبيعي

«كه بشر در ساخت آن دخالتي ندارد» و الياف ساخت بشر «كه بشر در ساخت و شكلگيري آن دخالت دارد» تقسيم بندي

ميشود.

پنبه
الیاف گیاهی

كتان
كنف
پشم

الیاف حیوانی
الیاف طبیعی

مو

الیاف معدنی

طبقه بندی الیاف

ابريشم

الیاف نیمه مصنوعی
الیاف ساخت بشر

آز بست

ويسكوز ريون

نايلون
الیاف مصنوعی

پلي استر
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الیافطبیعی
الیاف گیاهی :
الياف گياهي ،اليافي ست كه از میوه ،ساقه يا برگ گیاهان بدست می آید.

كتان

پنبه

كنف

الیاف حیوانی :
الياف حيواني ،اليافي ست كه از رويش موي بدن حيوانات يا توسط كرم ابريشم توليد ميشود.

پشم

مو

ابريشم

الیاف معدنی :
الياف معدني كه به صورت رگههايي در سنگهاي معدني وجود دارد.

آز بست
14
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الیاف ساخت بشر
الیاف سلولزی بازیافته:
ماده اوليه اين الياف در طبيعت به صورت ليف وجود ندارد ،ولي از سلولز كه ماده الياف طبيعي ست و در دانه ،تنه و ساقه

درختان و گياهان وجود دارد ،استفاده ميشود.

ويسكوز ریون

ویسکوز

الیاف مصنوعی:
ماده اوليه مصنوعي ،مواد شيميايي است كه به وسيله انسان تهيه ميشود.

نايلون

پلي استر
15

شناساییالیاف
شکل سوزاندن
نام

شکل

شکل میکروسکوپی

بوی حاصل از سوختن

خاکستر باقی مانده

پنبه ()Cotton
کاغذ سوخته

خاکستر نرم

کتان ()Leinen
شبیه پنبه

شبیه پنبه

پشم ()Wool
مو یا پر سوخته

خاکستر سیاه رنگ شکننده
که به راحتی پودر میشود

ابریشم ()Silk
شبیه پشم فقط با
ایجاد صدا و جرقه
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شکل سوزاندن
نام

شکل

شکل میکروسکوپی

بوی حاصل از سوختن

خاکستر باقی مانده

ويسكوزریون
(Viscose
)Rayon
کاغذ سوخته

بدون خاکستر

نایلون ()Nylon
بوی کرفس تازه

پلی استر
()Polyester

بوی مخصوص پلی استر که بوی
ضعیفخوشاینداست

گلوله سخت و
خاکستری رنگ

گلوله سخت و سیاه رنگ

اکریلیک
()Acrylic
بوی کباب سوخته

خاکستر سخت و سیاه رنگ
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عالئم شناسایی الیاف پارچه
بر روي لباس آماده يا طاقه پارچه بر طبق استاندارد جهاني ،عالئم قراردادي به منظور شناسايي الياف روي آنان نصب ميشود.

کتان

Cotton
Baumwolle
پنبه

Wool

پشم

تصویر باال ،مهر پشم گوسفند

ابریشم طبیعی

حرف " "Sعالمت ابریشم طبیعی

مجاز است (یعنی پشم متعلق به
حیوان سالم و زنده است) که از
طرف دبیرخانه بین المللی پشم
مورد آزمایش قرار گرفته است.
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مراحل تهیه پارچه
براي تهيه پارچه از الياف طبيعي يا مصنوعي اول بايد نخ تهيه شود ،از به هم پيوستن الياف تابيده شده نخ بوجود ميآيد.

ريسندگي الياف طبيعي «پنبه ،پشم ،كتان ،ابريشم» و الياف ساخت بشر «پلي استر ،نايلون ،ويسكوزريون» هر كدام به روش
خاصي انجام ميشود.

جدول زير نشان ميدهد كه الياف (طبيعي و ساخت بشر) از ابتدا تا زمان مصرف پارچه چه مراحلي را طي ميكند.

الیاف ساخت بشر

الیاف طبیعی
ریسندگی
بافندگی

پرداخت  -چاپ  -رنگ کردن  -خنثی کردن رنگ  -شستن

مصرف کننده پارچه

ریسندگی الیاف:

مراحل ريسندگي هر كدام از الياف طبيعي« پنبه،كتان ،پشم ،ابريشم» و ساخت بشر «ويسكوزريون ،نايلون ،پلي استر» با

يكديگر متفاوت هستند.
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پرداخت نخ:
پرداخت يك سلسله عملياتي است كه روي نخهاي آماده به بافت ،توسط وسايل مخصوص و موادي به نام «مواد پرداخت

كننده» انجام میشود در این فرآیند ،پارچه با توجه به نوع مواد پرداخت كننده ،متراكمتر ،نرمتر،سنگينتر و صافتر ميشود.

بافت پارچه:
يك بافت حداقل دو نوع نخ تشکیل میشود كه به طور عمودي و افقي يكديگر را قطع ميكنند .نخهايي كه در جهت طول

پارچه قراردارند «تار پارچه» و نخهايي كه در جهت عرض پارچه قرار ميگيرند «پود پارچه» را تشكيل ميدهند.

نورد کردن پارچه:
پارچههاي بافته شده معموالً پس از مراحل شست و شو ،سفيدگري ،رنگرزي و غيره ،جالي خود را از دست ميدهند .زيرا
عمليات مذكور باعث ايجاد پيچ و تابهايي در نخهاي پارچه ميشود.
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مشخصاتپارچه
تعیین پشت و روی پارچه:
شكل ظاهري پارچه در قسمت رويي خوشايندتر و طرح بافت
مشخصتر و رنگها درخشانتر است.

تعیین استحکام پارچه:
تعيين استحكام پارچه بر روي نمونه ،كار دشواري است ،ولي

با عمل كشش و تا زدن پي در پي و سايش تا حدودي
ميتوان شدت و ضعف استقامت پارچه را مشخص كرد.

تعیین جهت تار و پود پارچه:
نخهاي تار تراكم و مقاومت بيشتري نسبت به نخ پود دارند،

نخهاي تار به موازات نخهاي تركي پارچه و نخهاي پود افقي
است.
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تعيين جنس نخهاي تار و پود پارچه:
براي شناخت هر پارچه بايد نوع و جنس نخهاي تار و پود

مشخص شود ،آزمايشهايي كه براي شناسايي الياف صورت

ميگيرد عبارتند از :آزمايش فيزيكي ،روش سوزاندن ،اثر مواد

شيميايي.

تعيين وزن نسبي پارچه:
محاسبه وزن منسوجاتي كه به مصرف ميرسند ،ضروري
است ،زيرا اين وزن رابطه مستقيم با كيفيت پارچه دارد و

بستگي به ساختمان كلي نخها ،تراكم آنها و عمليات تكميلي
پارچه دارد.

وزني كه بر روي طاقه پارچه به طور تجاري نوشته شده است

برابر با يك متر مربع پارچه است.
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طرز محاسبه وزن نسبي پارچه بدين ترتيب است:

وزن كل نخهاي پود  +وزن كل نخهاي تار = وزن كل پارچه
براي بدست آوردن وزن كل نخهاي تار و پود مراحل زير انجام ميشود :
تعداد نخهاي تار در يك سانتيمتر ×  100سانتيمتر = تعداد كل نخهاي تار عرض پارچه به متر
طول پارچه × تعداد كل نخهاي تار = طول نخهاي تار
طول کل نخ های تار
نمره متر یک نخ های تار

= وزن نخهاي تار به گرم

تعداد نخهاي پود در يك سانتيمتر ×  100سانتيمتر = تعداد كل نخهاي پود طول پارچه به متر
عرض پارچه × تعداد كل نخهاي پود = طول كل نخهاي پود
طول کل نخ های پود
نمره متر یک نخ های پود

= وزن نخهاي پود به گرم

در ايران رسم بر اين است كه وزن يك متر طولي پارچه گفته شود.
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وزن پارچه توري  75 :تا  80گرم در متر مربع

وزن پارچه آستري  120 :تا  140گرم در متر مربع

وزن پارچه كرپ  200 :تا  260گرم در متر مربع

وزن پارچه مخملي  350 :تا  450گرم در متر مربع

پارچه بافته شده تار و پودي:

پارچههایي هستند كه تار پارچه به موازات طول و پود آن به
موازات عرض پارچه باشند .قسمتهاي مختلف پارچه تار و

راستای پارچه

پودي شامل راستاي پارچه ،اريب پارچه ،بيراه پارچه میباشد.
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طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

پارچه حلقوي بافت:
پارچهاي كه براي بافت فقط به يك نخ نياز دارد ،روش دستي آن همان بافتني سنتي ست( .با ميل بافتني و نخ كاموا) و روش
ماشيني توسط دستگاه بافته ميشود( .جوراب و پارچههاي تريكو و كشي)

پارچه حلقوی بافت

پارچه تاری و پودی

پارچه بيبافت:
اين پارچهها بر اثر ضربات متوالي بر اليۀ الياف با يكديگر درگير ميشود و تشكيل يك پارچه را ميدهند( .نمد ،لباس جراحان
و ماسك)
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نامگذاری پارچه
در صنعت نساجي هر پارچه داراي نام مشخصي ست ،نامگذاري

پارچه به روشهاي مختلف صورت ميگيرد.

*نام گذاري براساس طراح پارچه :پارچه باتيست «»Batiste
نام طراح باتيست شامبري است.

* نام گذاري براساس مكان توليد :پارچه كاليك «»Calicot

در شهر كلكته هندوستان تولید میشود که در فارسي به نام
ُكدري معروف است.
* نام گذاري بر اساس بافت :پارچه ساتين « »Satinنام طرح

بافت آن به نام طرح ساتين است.

* نام گذاري بر اساس جنس :پارچه ترگال نام پارچهاي ست كه از الياف پلي استري تهيه ميشود.

نام گذاري پارچههاي پنبهاي:
*پارچه باتيست يا پاتيس  :رنگ سفيد و رنگهاي روشن
* پارچه حرير يا موسلين نخي  :رنگ سفيد ،رنگهاي روشن،حرير نقشدار ،نور از پارچۀ حرير عبور ميكند.
* پارچه ارگاندي « :»Organdiبسيار نازك و ظريف ،نور را عبور ميدهد.
فلیسه
پارچه راه راه

پارچه پلوری

توخ

چیت ویچی
"پارچه چهارخانه"
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پارچه بافتنی کشی

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

* پارچه چيت « :»Chintzنازك و ظريف ،رنگهاي نقشدار

مخمل کبریتی

است.

* پارچه زمزم :به پنبه مصري معروف بوده .سبك و لطيف است.
* پارچه كاليك يا ُكدري « »Calicotدر ايران به ُكدري معروف
است ،الياف آن نازك است.

* پارچه پركال يا چلوار « :»Percalدر ايران به چلوار معروف
است -ظاهر پارچه كمي خشك می باشد.

* پارچه متقال « :»Canvasظاهر پارچه كمي خشن و ضخامت
نخ های آن متغير است.

* پارچه شرتينگ « :»Chirtingدر ايران به متقال ظريف معروف
است .در این پارچه نخ تار ضخيمتر از نخ پود ميباشد.

دنیم

* پارچه ويشي « :»Vichyدر ايران به نوعي چيت معروف است
طرح بافت آن چهارخانه و راه راه است.

* پارچه زفير « :»Zephirنوعي چيت مشابه ويشي است كيفيت

دوشس

الياف آن از ويشي بهتر است.

فاکون

کرش ،کرنیکل
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* پارچة كرباس :به علت تراكم نخها نور را عبور نمی دهد.

پافه زامت

اليافش از نخ ضخيم تر است.

* پارچة دبيت :از كرباس نازكتر است .الياف از نخ ضخيم
می باشد.

* پارچة اُرمك :اغلب به رنگ خاكستري است .الياف از نخ
نسبتاً ضخيم می باشد.

لَمه

* پارچة ُملتون « :»Moltonدر ايران به پارچه ُكركي معروف
است .پارچه ماهيتي پرز دار دارد .نرم و نسبتاً ضخيم به علت
داشتن پرزهاست.

* پارچة پوپلين « :»Popelineظاهر پارچه محكم و به

آساني رطوبت را جذب نميكند.

* پارچة وال :نور از آن عبور می کند طرح منظم و مشخص

ماهوت

است.

* پارچه اتومان « :»Ottomanتراكم نخهاي تار زياد است.
ظاهر پارچه نسبتاً خشك بوده و تارهاي پارچه نمايان

می باشد.

جین

ضخیم و محکم

موسیلن

* پارچة ريپس « :»Ripsتراكم نخهاي پود زياد است -ظاهر پارچه نسبتاً خشك بوده و پودهاي پارچه نمايان است.
* پارچة پاناما :طرح پارچه از چهارخانههاي كوچك تشكيل شدهاست.
* پارچة فينت « :»Finetteپارچه نخي که يك پشت آن پرزدار است .پارچه ای نسبتاً محكم می باشد.
* پارچة سويت شيرت اشتوف « :»Sweat shirt stoffeدر ايران به پارچه پلووري معروف است ،نوعي پارچه تريكوي ضخيم

يا ژرسه است در بافت آن از پنبه يا پنبههاي مخلوط استفاده ميشود.

* پارچة ساتين « :»Satinظاهر روي پارچه براق است و دارای نخ های نازك ميباشد.
* پارچة داماسه « :»Damasseپارچه نخي با طرح بافت به شكلهاي هندسي است.
* پارچة حولهاي :پارچه ای پرزدار ،نسبتاً كلفت و سنگين است ،حرارت را تا حدودي نگه ميدارد.
* پارچة پيكه « :»Piqueپارچه دو بافت با طرحهاي برجسته كه به نظر اليي ميآيد و دارای ظاهري سوزني است.
* پارچة النه زنبوري :چون قسمتي از پارچه پودگذاري نشده داراي ظاهری با پستي و بلندي ست.
28
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* پارچة توري « :»Netاز نظر ظاهري سبك ،زبر و نور را از خود عبور ميدهد.
* پارچة كرشه « :»Carshاز نظر ظاهري سبك و داراي رگههاي برجسته طولي است و سطح پارچه برجسته ،چيندار و

خاصيت ارتجاعي دارد( .ظاهری پفكي دارد).

* پارچة كلوله « :»Cloqueنوعي كرپ بادي كه از دو بافت كنار هم شكل گرفتهاست .سطح روي پارچه داراي نقوش برجسته

نامنظم می باشد .كلوله نيازي به اتو ندارد.

* پارچة مخمل كورد « :»Cordدر ايران به نام مخمل كبريتي معروف است ،ظاهري نرم و محكم دارد .در بافت مخمل دو
دسته نخ تاري استفاده شده است و روي آن پرزدار است.

* پارچة دنيم « :»Denimپارچههاي جين هستند كه فقط نخهاي تار آنها رنگ شده است و پودهای آن سفيد رنگ هستند.
* پارچة جين « :»Jean-Stoffeپارچه جين محكم و ضخيم است كه اغلب سنگشوي ميشوند ،از اين پارچه براي پارچههاي

جين سبك نيز استفاده ميشود.

* پارچة برزنتي :نسبتاً ضخيم و كلفت است و ظاهري زبر و خشك دارد.
* اليي پارچهاي « :»Buckramپارچهاي است خشك و آهار دارد با بافت محكم همچنین وزنی سنگين دارد.
* پارچة تريكو :ظاهري نرم و قابليت ارتجاعي مناسبي دارد.
* پارچة ارتشي « :»Drillاين پارچه پنبهاي داراي وزن متوسط و به صورت كج راه ميباشد.
* پارچة كتاني « :»Lineاين پارچه به سرعت چروك ميشود و ظاهري براق دارد.
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نام گذاري پارچههاي پشمی:
* حرير پشمي :سبك با افت خوب ،اگر از جنس كشمير باشد دارای ظاهري براق خواهد بود.
* پارچة اتامين « :»Etamineنوعي حرير پشمي داراي ظاهري سبك با افت خوب است( .نوعي حرير پشمي است).
* پارچة وال پشمي :طرح پارچه مشخص است.پارچه به نسبت زبر ميباشد.
* پارچۀ فالنل پشمي :اگر از پشم مرغوب بافته شود ،ظاهري نرم دارد.
* پارچة موسيلن« :»Musselineپارچهاي لطيف با بافتي بسيار نرم كه اغلب از پنبه يا پشم بافته ميشود.
* پارچةماهوت « :»Lodenپارچهاي كه از روشي مشابه نمد مالي تهيه ميشود بسيار ضخيم و بادوام است.
* پارچۀ گاباردين « :»Gabardineنوعي پارچه از پشم فاستوني با الياف شانه زده شده و ظاهري محكم دارد.
* پارچة هانن تريت «:»Hahnen trittپارچهاي با چهارخانههاي كوچك است كه در گوشة هر طرح چهارخانه نيز زائده اي

اريب مانند به وجود ميآورد.

* پارچة گلن چك « :»Glencheckنوعي پارچه چهارخانههاي برجسته یا سایه روشن است که از چهارخانه های كوچك
ديگري شكل گرفتهاست.

* پارچة فيش گرات « :»Fischgratدر ايران به پارچة تيغ ماهي معروف است .با استفاده از نخهاي رنگي مختلف در تار و پود

پارچه ،پارچهاي طرحدار با بافت جناغي شکل می گیرد.

تیغ ماهی یا فیش گرات
گاباردین
هانن تریت

دنیم

مگن چک
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* پارچة ژرسه رومانيت « :»Romanit jerseyنوعي پارچه محكم با كمي خاصيت ارتجاعي (حالت استرچ) است كه اغلب از
پشم گوسفند بافته ميشود و در هر دو رويه پارچه دانههایی ديده ميشود.

* پارچة توئيد « :»Tweedاز خاصيت رفع رطوبت برخوردار است.
* پارچة تريكو پشمي :ظاهري نرم و گرم دارد.
نام گذاري پارچههاي ابريشمي طبيعي
* پارچة حرير ابريشمي :از نظر ظاهري سبك و نرم است و نور را از خود عبور ميدهد.
* پارچة ارگاندي :ظاهري لطيف ولي افت كمتري از حرير دارد.
* پارچة شانتونگ « :»Shantungنوعي ساتن ابريشمي كه در ايران به شانتون معروف است (نام شهري در چين است)
وظاهري براق دارد.

* پارچة توئيل « :»Twillظاهري سبك و اُفت خوبي داردو بسيار نازك و ظريف است.
* پارچة دوشس « :»Duchesseپارچة ساتن براق و محكم است و از ابريشم طبيعي و الياف مصنوعي بافته ميشود.
* پارچة مواره « :»Moireپارچهاي با راه راههاي اريب و طرح موجدار است كه از طريق پرسكردن پارچه شكل ميگيرد.

(شكل ظاهري آن براق است).
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نام گذاري ديگر پارچههاي طبيعي و مصنوعي:

پارچه پوست مصنوعی (پولیشن)

* پارچة زامنت «:»Pannesamtمخمل ضخيم و براق كه داراي

كركهاي فشرده روي پارچه است.

* پارچة لَمه « :»Lameپارچهاي رنگارنگ و براق كه از الياف

رنگي يا نخهاي براق بافته ميشود.

* پارچة ژاگارد « :»Jacquardپارچهاي كه طرح آن از روند بافت

شكل ميگيرد ،با استفاده از نخهاي مات ،براق ،تيره و روشن،
تأثير را در طرح و رنگ پارچه افزايش ميدهند.

* پارچة كشباف « :»Rippen strich stoffدر ايران به پارچۀ

ریپس

استرچ معروف است ،نوعي پارچه با بافتهايي از راست به چپ

(مانند لباس بافتهشده با دست) كه خاصيت ارتجاعي دارد.

* پارچة پرزدار « :»Pelzimitationدر ايران به پارچه پوست

پیکی

مصنوعي يا پوليش معروف است .پوشش مويي ضخيمي دارند،

رنگ پارچه و اندازه موها شبيه خز واقعي هستند.

* پارچة توخ « :»Tuchپارچههاي شطرنجي است كه اغلب با
طرحهاي مختلف ارائه ميشوند.
* پارچة كرپ دوچين « :»Grepe de chineدر ايران به كرپ

دوشين يا كرپ چيني معروف است.

ژرسه رمانیت
چهارخانه ریز

* پارچة كرپ ژورژت « :»Georgetteنخ استفاده شده در بافت

بسيار نازك و ظريف است.

* پارچةكرپ ناز :پارچه داراي افت خوب است ،به نسبت وزن

آن سنگين و ظاهري مات دارد.
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* پارچة پُنژه « :»Pongeظاهري سبك وكمي خشك دارد ،براي
آستري لباس بيشتري استفاده ميشود.

* پارچةراه راه « :»Seer sucherسطح روي پارچه شبيه پوسته

بروکات

بورکن کرپ

درخت راه راه است .اين پارچه شبيه لباسهاي راه راه بافته شده

با نخ كاموا است.

* پارچة بوكله « :»Boucleنوعي پارچه با گرههاي نامنظم و

سطحي گرهدار كه به دليل نخهاي گرهدار ظاهري ضخيم دارد.
* پارچة بروكات « :»Brokatنوعي پارچه با نخهاي برجسته و

درخشان است ،به معني پارچة زربفت می باشد.

* پارچة چينل « :»Chenilleنوعي پارچه شبيه به مخمل و

ضخيم كه داراي كركهايي در هر دو طرف (سطح) پارچه است.
* پارچة ژرسه :ظاهري براق با دوام و داراي قابليت ارتجاعي

چیتل

بوکله

است.

* پارچة دانتل :بدون تار و پود مشخص از تالقي ،بافت رفتن

يا پيچ خوردن يك سري نخ درهم بدست ميآيد .نور را از خود

عبور ميدهد.

* پارچة گيپور « :»Guipureتا قرن هجدهم ميالدي دانتل را

گيپور مينامند ،اين پارچه ارزانتر از پارچة  دانتل ميباشد.

* پارچة توري گلدار « :»Laceتمام سطح پارچه داراي
سوراخهايي است و در خود طرحهايي از خود پارچه دارد.

* چرم مصنوعي «  :»PVC coated fabriceپارچههاي

کلوله

بافتهشده يا كشبافت با پلي وينيل روكش شده است( .مخصوص

اوركت و باراني است).

* پارچة آستري « :»Liningsاز اين پارچه ،براي آستري پارچه

پرده استفاده ميشود.
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نخ دوخت Sewing thread
براي وصل قطعات پارچه به يكديگر بايد از نخ دوخت مناسب استفاده شود ،زيرا نخهاي دوخت با استحكام كم ،كيفيت دوخت
را پايين آورده و در دوام درزهاي دوخته شده تأثير ميگذارد.
يك نخ دوخت مناسب بايد داراي شرايط ذيل باشد:
* قطر يكنواخت
* استحكام زياد
* افزايش طول كم
* مقاومت در برابر سايش
* نداشتن گره در سطح نخ
* ميزان پرز كم در سطح نخ
* تعادل تاب
* انعطاف پذيري

قطر یکنواخت:
قطر نخ بايد در سراسر طول آن يكسان باشد و

ضخامت آن در هيج قسمت تغيير نكند،تغيير

قطر نخ باعث اشكال در درجة تنظيم نخ ماشین
دوخت می شود.

استحکام زیاد:
يك نخ دوخت مناسب بايد داراي استحكام

كششي زياد باشد ،تا در حين كار با ماشين

دوخت نخ پاره نشود.
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افزايش طول كم:
در حين دوخت نيروهاي كششي که بر نخ

وارد ميشود باعث تغيير طول نخ و افزايش آن
ميشود،ازدياد طول نخ باعث اشكاالت در انجام

دوخت ميشود.

مقاومت در برابر سایش:
در هنگام دوختن پارچه ،نخ دوخت به دفعات
زياد داخل پارچه ميشود ،به همين دليل بايد نخ

دوخت در برابر سايش مقامت زياد داشته باشد.

نداشتن گره در سطح نخ:
وجود گره در نخ دوخت ،باعث به هم زدن
تنظيمات درجة  نخ ماشين دوختشده يا نخ در

چشمي سوزن گير كرده نخ پاره ميشود.

میزان پرز کم در سطح نخ:
وجود پرز در سطح نخ ،كه موجب پارگی نخ در

قسمتهاي عبور نخ از ماشين دوخت يا ايجاد

بخيههاي نامناسب شود.
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تعادل تاب:
در نخ دوخت ،براي اينكه در هنگام دوخت تعادل ایجاد شود ،بايد مقدار تاب متناسب باشد ،اگر تاب آن كم باشد ،در هنگام

دوخت ،رشتههاي نخ از هم باز شده و اگر تاب زياد باشد نخ به دور خود ميپيچد.

انعطاف پذيري:
نخ دوخت بايد داراي انعطاف پذيري مناسبي باشد ،تا به راحتي از چشمي سوزن عبور كرده و به راحتي با نخ ماسوره ،شكل
حلقوي دوخت را ايجاد كند.
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انواع نخ دوخت:
نخهاي دوخت هر كدام مناسب پارچههاي خاصي ميباشند ،جنس و نوع الياف ،كلفتي و نازكي و جهت تاب آنها مهم هستند،
انواع نخهاي دوخت عبارتند از:

نخ دوخت پنبه ای

نخ دوخت فلزی

نخ دوخت نایلونی

نخ دوخت پلی استر

نخ دوخت پلی استر با روکش پنبه ای

نخ کوک

نخ پنبه ای مرسریزه شده

نخ نتابیده مخصوص ماشین دوخت سردوز
37

انواع بسته بندی نخ دوخت:
نخهاي دوخت در شكل و اندازههاي مختلفي بستهبندي ميشوند كه عبارتند از:

قرقره «»Spool

دوك سر مخروطي
« »Vicone
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سيگارت (بسته استوانهاي) « »Cops

دوك مخروطي «»Cone

دوكهاي بزرگ

«»Large package
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روشهاي قرارگرفتن الگو روي انواع پارچه:
اولين مرحله براي تهيه و دوخت لباس ،برش پارچه است ،داشتن

اطالعات و معلومات برش نتيجه كار را مطلوبتر خواهد كرد .اين

مراحل عبارتند از:

به علت استحكام و دوام راسته پارچه (كه از نخ «تار» ميباشد)
و كمتر كش ميآيد ،قد لباس را روي راسته پارچه قرار دهيد.

از كنارة پارچه عرضي (برای پارچه های پنبهاي) يك نخ را بكشيد
و روي نخ را قيچي كنيد تا عرض پارچه صاف شود.

براي پارچههاي چهارخانه و راه راه نميتوان نخ پارچه را كشيد،

براي رفع ناصافي آن روي راه و خط پارچه بچينيد و صاف كنيد.

تكههاي الگو را قبل از برش الگو اتو كنيد ،در پارچههايي كه كناره
تركي پارچه باعث جمع شدن پارچه ميشود كناره «تركي» را

بچينيد.

پارچه را روي سطحي صاف پهن كنيد ،به طوري كنارة « تركي»

پارچه روي هم منطبق شوند.

معموالً روي پارچه به طرف داخل "تا" می شوند ،تا با كشيدن
صابون خياطي رنگ آن تغيير نكند.

تمام قطعات الگو را روي پارچه قرار دهيد ،عالمت راستاي پارچه

را در نظر بگيريد.

عرض پارچههاي لباسي معموالً « 90سانتيمتر 120 ،سانتيمتر
و  150سانتي متر» است.

معموالً مدل لباس طراحي شده پارچه مورد نظر را فرد انتخاب

ميكند ،الگوي متناسب با آن را رسم و سپس پارچه را خريداري

ميكنید.
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قبل از خريداري پارچه قطعات الگو را روي سطحي به اندازۀ عرض پارچه مورد نظر ،قرار دهيد،اندازه دقيق پارچه را مشخص

كنيد.

كافي بودن اندازه پارچه خريداري شده بستگي به عرض پارچه دارد ،قبل از خريد پارچه ،تكههاي الگوي لباس را روي زمين
يا ميز با محاسبه عرض « 120سانتيمتر و  150سانتيمتر» قرار دهيد تا طول پارچه مورد نظر مشخص شود.

در صورتي كه الگوهاي يك قسمت از لباس نامتقارن (غير قرينه) است و پشت و روي پارچه يكسان نباشد (مانند دامن شالي،

كه چپ و راست در قسمت جلو يكسان نيست) ،براي جلوگيري از اشتباه ،بايد روي قطعات الگو سمت راست و چپ كه بر
روي هم قرار ميگيرند عالمت گذاري شود.

اگر پارچه داراي خواب و ناخواب يا نقوش سرباال نباشد ،ميتوانيد الگو را «سر و ته» روي پارچه قرار دهيد.
در بيشتر موارد پارچه را دوال «تا» ميكنند و سپس برش ميدهند،در بعضي از موارد با جا به جا كردن الگو و رعايت خط
راستاي پارچه و الگو از پارچه باقيمانده حداكثر استفاده را بكنيد.
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تعيين اندازه پارچه با طول قد يكسان:
در ابتدا بايد مشخص شود براي كدام قسمت اندام میخواهید لباس تهيه كنيد (دامن ،بلوز ،مانتو ،شلوار و غيره) در مرحله
بعدي عريضترين قسمت اندام خود را اندازهگيري كنيد.

براي مثال فردي با دور باسن بزرگ  100سانتيمتر با طول قد دامن  70سانتيمتر و عرض پارچه  115سانتيمتر در اصطالح

به يك قد پارچه به اضافه  15سانتيمتر براي نوار كمري و سجاف لبةدامن نياز دارد.

ولي فردي با دور باسن بزرگ  120سانتيمتر با طول قد دامن  70سانتيمتر ،به دو قد پارچه با عرض  115سانتيمتر نياز دارد.
57/5 cm

90 cm

75 cm

2/5متر

 3متر

  5/5متر
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برش پارچه با نقوش و طرح خاص:

برش پارچههايي با نقوش يك طرفه يا سرباال
روي تمام قطعات الگو فلشهای راهنما در يك جهت ترسيم

شود.

برش پارچههاي راه راه
راه پارچه در طول لباس قرار ميگيرند ،خطوط در محل درز

پهلو و وسط جلو با يكديگر مماس باشند.

برش پارچههاي نقش چهارخانه
بايد درزها با يكديگر مماس باشد ،در موقع برش تكههاي
كوچك مانند مچ و بليطي آستين ،سرشانه روي اريب پارچه
چيده شوند.

برش پارچههاي حاشيهدار
معموالً نقوش و تزئينات پارچههاي حاشيهدار به موازات طول

پارچه است.
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انواع ماشین دوخت
ماشین دوخت نیمه اتوماتیک همه کاره خانگی:
این ماشین های دوخت دارای تکنولوژی ( DFTشانه کار

پیش بر) و اجرای طرح های گلدوزی ست.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک همه کاره خانگی:
این ماشینهای دوخت ،دارای رایانه و صفحه نمایشگر LED

بوده و امکان اتصال به رایانه جهت انتقال طرح و گلدوزی
روی پارچه به صورت اتوماتیک (بدون استفاده از دست)

است.

ماشین دوخت سردوز خانگی (اورلوک):
این ماشین های دوخت ،دارای چند مدل پاکدوزی در

لبههای لباس و برش اضافی لبههای درزهاست.
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ماشین دوخت راسته دوز صنعتی:
این ماشین با سرعت باال برای دوخت ساده استفاده میشود،

با تنظیم درجات دوخت انواع پارچه ظریف تا ضخیم به

راحتی دوخته میشود.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک جادگمه دوز
(مادکی دوز صنعتی) :
این ماشین تمام اتوماتیک توانایی دوخت انواع جادکمه

در سایزهای مختلف (بارانی ،ژاکت ،پالتو ،مخصوص پارچه

تریکو) را داراست .موتور سرخود با تیغی به منظور باز کردن

جا  دکمه و نخ زن اتوماتیک از ویژگی های آنهاست.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک راسته دوز صنعتی
کاربرد این ماشین مانند راسته دوز صنعتی ست با این تفاوت
که سرنخ زن و پایه باالکن برنامه محکمدوزی (سرقائمی) در

شروع و پایین کار را اتوماتیک انجام میدهد ،تنظیم موقعیت

سوزن و شروع آرام و افزایش سرعت نیز از ویژگیهای این

ماشین دوخت است.
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ماشین دوخت دو و سه سوزنه صنعتی:
این ماشین های دوخت دارای بازوی باز بوده به همین دلیل
مناسب برای دوخت قسمتهای ضخیم پارچه هایی مانند

جین و لی است .طول بخیه های آن قابل تنظیم و برنامه

پذیراست (سرقائمی دوزی) دوخت معکوس را با دو یا سه

سوزن انجام می دهد( .دوخت زنجیره ای)

ماشین دوخت دکمه دوز صنعتی:
با این ماشین دوخت  ،د وخت انواع دکمههای  2سوراخه

امکانپذیراست و ابتدا و انتهای نخ نیز چیده میشود.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک میان دوز صنعتی:
این ماشین های دوخت دارای نخ قطع کن و پایه باالکن

اتوماتیک است ،لبه های درز را پاک دوزی کرده و یک ردیف
را هم زمان می دوزد .م عموالً برای دوخت پیراهن مردانه

شمیزیه و تریکو استفاده میشود.
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ماشین دوخت تمام اتوماتیک الیک دوزی:
این ماشین دوخت توانایی دوخت الیک  ،Dمعمولی ،و جادکمه

چشمی را داراست با تنظیم صفحه نمایش دیجیتال پل های
شلوار را نیز می دوزد.

ماشین دوخت میان دوز صنعتی:
این نوع از ماشین ها توانایی دوخت انواع پارچه ها خصوصاً
تریکو کشباف را داراست ،لبههای درز پاک دوزی و با فاصلهای

کمی بخیه دوزی می شود.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک هفت و هشت:
این ماشین دوخت زیگزاگ های باعرض مختلف (حداکثر

 10میلی متر) را می دوزد ،مناسب لباس های کشباف (لباس
راحتی منزل و زیر)  می باشد ،نخ قطع کن آن اتوماتیک است.
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ماشین دوخت دستکش دوزی:
این ماشین دوخت قابلیت دوخت درزهای ظریف داخل

دستکش و چرخاندن درزها را داراست.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک سرآستین دوز:
با قرار دادن مچ ها برش زده شده ،این ماشین توانایی دوخت

درزهای داخلی و برگرداندن مچ به سمت رو و   رودوزی آن را
به صورت اتوماتیک داراست.

ماشین دوخت پل دوزی:
این ماشین دوخت پل ها مخصوص انواع شلوارهای زنانه و

مردانه در سایزها مختلف را می دوزد.
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معرفی ابزار طراحی لباس و تصویرسازی آن
ابزارهاي مورد استفاده در طراحي لباس و تصويرسازي آن ،داراي تنوع بسيار زيادي است ،ابزارهاي طراحي به طور كلي ،به

سه دسته تقسيم ميشوند.

ابزار اثرگذار

سطوح اثر پذیر

وسایل کمکی

ابزار اثر گذار:
ابزار اثر گذار :موادي كه قابليت اثرگذاري بر روي انواع سطوح را داشته باشد ،مواد اثرگذار ميگويند .اين مواد شامل ابزارهايي

مانند :مداد ،مدادرنگي ،گواش ،آبرنگ و غيره به دو بخش اصلي سياه و رنگين تقسيم ميشوند.

مداد سياه (مداد طراحي):
ايجاد خطوط و سايه روشنهاي متنوع و قابليت اصالح به

وسيله پاككن از مهمترين ويژگيهاي مدادهاي طراحي
است.

48

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

مداد رنگي:
مدادهاي طراحي ممكن است بدون پوشش نيز باشند و با
قلم اتود به كار روند،ولي مدادهاي رنگي غالباً داراي پوشش

چوبي هستند.

مداد رنگي آبرنگي:
با خيس كردن نوك مداد ،يا خيس كردن زمينه كار (مقوا)

و كشيدن قلممو ،ميتوان جلوههاي زيبايي با مداد آبرنگي
را نمايش داد.
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پاستل:
از لحاظ كاربرد شباهت زيادي به مداد دارند ،به صورت گچي و روغني ميباشند.

پاستل گچي:
اين ابزار قابليت تركيب و محو شدن با خود را

بهوسيله انگشت ،پارچه يا محو كن و غيره را
دارد.

پاستل روغني:
نوعي پاستل است كه به لحاظ وجود چربي در

تركيب خود ،تأثير متفاوتي بوجود ميآورد.
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ماژيك:
ماژيك قدرت تأثيرگذاري بر روي انواع كاغذها و

مقواها را دارند.

رواننويس و خودكار:
خصوصيت اصلي اين ابزار ايجاد خطوط يكنواخت

در طراحي است.
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اكولين:
يك نوع جوهر رنگي كه با تكنيكهاي زمينه خيس و
خشك در طراحي لباس استفاده ميشود.

مركب:
يك نوع جوهر سياه مانند اكولين در زمينههاي
خيس يا خشك در طراحي لباس استفاده

ميشود.
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آبرنگ:
آبرنگ با داشتن طيف وسيع رنگي ،در طراحي
لباس كاربرد بسيار زيادي دارد .تصاوير ايجاد

شده به علت شفافيت و لطافت ويژگي خاصي

دارند.

گواش:
گواش به دليل داشتن خاصيت پوشانندگي
سطوح (مقوا) و خاصيت ديگر آن رقيقكردن

رنگ بهكاربرده شده (شبيه آبرنگ) در
تصويرسازي لباس كاربرد زيادي دارد.
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آكريليك:
اكريليك به لحاظ شكل ظاهري و كاربرد شباهت
بسيار زيادي به گواش دارد ،با اين تفاوت وقتي

كه خشك شود مقاومت زيادي در مقابل آب
(ضد آب بودن) دارد.

استفاده از زیپاتون در کوالژ:
از لتراست و زیپاتون برای ایجاد بافت استفاده

می  شود.
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استفاده از کاغذ کادو در کوالژ:
کاغذ کادو برای ایجاد تنوع پارچهها کاربرد دارد،
برای ایجاد بافت بهتر از ماژیک یا خودکار برای

دورگیری نیز استفاده میشود.

سطوح اثر پذير:
به تمام سطوحي كه قابليت اثرپذيري به وسيلة مواد اثرگذار را دارند « سطوح اثر پذير» ميگويند.
در طراحي لباس معموالً سطوح كاغذي و مقوايي مورد استفاده قرارميگيرند.
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وسايل كمكي:
مجموعه ابزار و وسايل فرعي است كه با كمك آنها طراحي اصوليتر و راحتتر اجرا ميشود .ابزارهاي كمكي در طراحي لباس

و تصويرسازي عبارتاند از :پالت مخصوص رنگ ،انواع پاك کن ،تخته شاسي (تخته طراحي با گيره) ،تراش ،محوكن ،فيكساتيو،

انواع چسبها و....

56

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

رعایت نکات ایمنی در کارگاه های رشته طراحی دوخت
ارگونومي در كارگاه هاي خياطي:

مانکن

کمد

میز چرخ خیاطی
75 cm

صندلی

وسایل
سطل

اضافی
نمای باال

150 cm

میز برش

میز اتو

نمای روبه رو
90 cm

80 cm

تعداد زيادي از كارگاه هاي توليد پوشاك داراي بافتی قدیمی و سنتی است و اساساً این اماکن ها براساس استانداردهای یک

کارگاه تولیدی بنا نشده اند و عمده ترین ناراحتی افراد درد در ناحیه ستون مهره های گردنی،کمری ،شانه و پاهاست .درکارگاه

های خیاطی از صندلی های متفاوتی استفاده می کنند .که براساس استاندارد تهیه نشده است.یکی از این صندلی ها چهار
پایه چوبی ست این چهار پایه ها به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند:

-1چهارپایه ای طویل حتی تا  2متر در کنار دیوار قرار دارند و میز ماشین دوخت مقابل آن واقع میشود و  2الی  3دوزنده
از آن استفاده می کنند.
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میز اتو

میز ماشین دوخت

میز برش

 -2چهارپایه ای که به صورت منفرد در وسط کارگاه قرار گرفته است و از آن بدون هیچ تکیه گاهی استفاده می کنند .این
صندلی ها اغلب چوبی و دارای لبه های صاف و تیز هستند و دقایقی پس از شروع کار ،دچار خواب رفتگی و احساس کرختی

و سوزن شدن در ناحیه انگشتان پا می شوند و مجبورند برای تسکین درد مرتبا پاها را حرکت وساق ها را مالش دهند.

همچنین به علت عدم وجود تکیه گاه مناسب ،این افراد دچار خمیدگی شدید درمحل مهره های کمر می شوند و همین امر
باعث ایجاد درد در مهره های این منطقه شده و ایجاد عارضه می کند .ارتفاع این چهارپایه ها هیچ گونه تناسبی با وضعیت

بدنی افراد ندارد ،نتیجه باعث به وجود آمدن ناراحتی های مختلف میشود .مثال افراد قد کوتاه دوزنده ،گردن خود را راست

نگه دارند و عضالت این مناطق را در یک وضعیت نامناسب و در حال انقباض شدید نگه می دارند که پس از مدتی ،خستگی
شدید و درد به وجود می آید .به همین ترتیب افراد قد بلند برای کنترل بهتر روی ماشین دوخت و دید بهتر ،مجبور هستند

کمر و گردن خود را تا حدود زیادی روی ماشین خم کنند که این قوز شدید در پشت و کمر می تواند آسیب های جبران
ناپذیری مانند انحنای خارجی ستون مهره ها را ایجاد کند و ضایعات زودرس آن نیز به صورت کمردرد و درد در مهره های

گردن و شانه بروزمی کند.
58

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

چرخ خياطي و آسيب هاي ناشي از آن:

86
cm

164 cm
43/5 cm

100 cm

73/5 cm

اندازه های استاندارد طولی وعرضی میز ماشین دوخت
از ياد نبريد كه دوختن ،برش و اتو كردن لباس در وضعيت هاي كه به شما فشار وارد مي آورد ،مي تواند موجب خستگي،
درد عضالني و بيماري هاي جدي و مزمن ستون فقرات شود.

افراد شاغل در حوزه خیاطی ،اگر شرایط ارگونومی را رعایت نکنند پس از مدتی دچار دردهايي در گردن ،شانه ،كمر و ساير
مفاصل مي شوند كه گاهي مي تواند آسيب هاي جدي به آنها وارد كند .پس براي اينكه بتوانيد بدون مشكل و ايجاد درد،

خياطي كنيد بهتر است ،فضا و وسايل خياطي از جمله ميز و صندلي خياطي را طوري انتخاب كنيد كه مهمترين شرايط را

دارا باشد و همچنين الزم است وضعيت نشستن خود پشت ميز خياطي را تصحيح كنيد تا بتوانيد به اين كار همچنان
ادامه دهيد.

امروزه در جهان طراحي اسباب كار به نحوي كه آسيب هاي ناشي از تكرار يك حركت خاص موجب صدمه به افراد نشود،
خود يك علم است كه ارگونومي( )Ergonomyیا دوستدار بدن نام دارد .در خياطي هم اين مسئله از آنجا اهميت مي يابد

كه وضع قرار گرفتن غلط و اشتباه مي تواند موجب خستگي زودرس و درد در شانه ها ،گردن و كمر شود .دركارگاه ترسيم
الگو و دوخت الزم است كه به  5مورد توجه كنيد ،اولين مورد صندلي کار است .ميز خياطي،ميز برش و ميز اتو از موارد مهم
هستند ،در ضمن نور مناسب براي خياطي نبايد فراموش شود.
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صندلي مناسب طراحي لباس:
صندلي خوب يك امر ضروري براي خياطي است و البته هيچ صندلي وجود ندارد كه براي همه كس مناسب باشد .سليقه

شخصي و اندازه بدن شماست كه مشخص مي كند آيا اين صندلي براي شما مناسب هست يا خير؟ پشت خود را كامال به

پشتي صندلي بچسبانيد و در لبه صندلي ننشينيد چون نشستن نامناسب مي تواند هزاران بيماري و مشكل در سالمت شما

ايجاد كند :از جمله عدم گردش خون مناسب در پاها ،درد پشت  ،گردن  ،شانه و دست.
صندلي خوب داراي خصوصيات زيراست:

ارتفاع صندلي به وسيله باالبر با طول پاها تنظيم مي شود به طوري كه نه پاها آويزان بماند و نه زانوها بيش از حد خم شود.

البته صندلي خوب آن است كه باالبر آن تضميني بوده و در عرض يك سال خراب نشود.

صندلي بايد مفصل دار باشد يعني بتواند بچرخد و پشتي آن به جلو و عقب كج شود .در ضمن لبه جلويي صندلي (در پشت
زانوها) بايد مانند آبشار به سمت پايين انحنا داشته باشد تا با كاهش فشار به پشت پا ،مانع گردش خون در پاها نشود .قبل

از خريدن صندلي حتما روی آن بنشينيد .اگر نشيمنگاه صندلي از جلو تا تكیهگاه صندلي خيلي عميق است .لبه صندلي به

پشت پاها فشار وارد كرده و مانع گردش خون مناسب آن خواهد شد .اگر هم خيلي كوتاه است تكيه گاه كافي براي پاهانیست.
دسته صندلي بايد نرم و قابل تنظيم باشد .دسته صندلي نگهدارنده وزن بازوها و شانهها را از تنش اضافي آزاد كرده ،انقباضات

اضافي عضالت را كم مي كند ،دوباره در صندلي بنشينيد و دسته صندلي بايد را مناسب خود تنظيم كنيد .اگر دسته هاي

صندلي زياد از هم فاصله داشته يا خيلي به هم نزديك اند و فاصله آنها قابل تنظيم نيست ،اين صندلي ،صندلي مناسبي براي
شما نخواهد بود.

تكيه گاه كمري مناسب يكي از ضروريات صندلي خوب است ،صندلی بايد يك پشتي قابل تنظيم با برجستگي در ناحيه كمر

داشته باشد .پشتي صندلي بايد باال و پايين برود تا شما بتوانيد برجستگي آن را با گودي كمر خود تنظيم كنيد.

هنگام نشستن زانوهاي شما بايد كمي پايين تر از ران هاي شما باشد .باسن و ران هاي شما بايد كامل روي صندلي قرار گيرد

و تمام كمر شما به پشتي صندلي تكيه داده باشد .پاهاي خود را در جلو با زاويه اي كه احساس راحتي كنيد ،طوري قرار

دهيد كه كف پاهايتان زمين را لمس كند .اگر ارتقاع ميز چرخ خياطي شما غير قابل تنظيم است .شما بايد صندلي خود را
در ارتفاع باالتري تنظيم كنيد كه با ميز هماهنگ شود .در اين حالت الزم است زير كف پاهايتان يك زير پايي يا چهارپايه با

بلندي مناسب قرار دهيد تا پاهايتان آويزان نماند.

60

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

بهترين ميز خياطي:

ارتفاع سطح میز خياطي يعني جايي كه سوزن ماشین دوخت روي پارچه حركت مي كند معموال با بلندي ميز خياطي ،تفاوت
واضحي دارد .اما اگر ميز شما طوري طراحي شده باشد كه ماشین دوخت داخل ميز قرار گيرد ،ارتفاع سطح کار و ميز خياطي

يكسان خواهد شد.

اگر ماشين دوخت شما روي ميز قرار مي گيرد و نه داخل آن ،ابتدا الزم است بلندي سطح کار مناسب خود را پيدا كرده و
سپس ارتفاع ميز را طوري تنظيم كنيد كه سطح سوزن ماشین دوخت در بلندي مناسب قرارگيرد .براي پيدا كردن ارتفاع

مناسب سطح خياطي ،روي صندلي خود بنشينيد و يك مجله را روبروي خود بگيريد طوري كه انگار مي خواهيد با آسودگي

بخوانيد ،ارتفاع آرنج خود از زمين را به عدد  14تا  18سانتي متر اضافه كنيد (اضافي تفاوت بين آرنج شما و محل قرار گرفتن

دستان شما هنگام خياطي است) .در ضمن دستان شما در حين خياطي بايد روي خط مستقيمي در امتداد مچ و ساعد قرار

گيرد نه اينكه به جلو خم شود.
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میز برش و تخته اتو :

نمونه درست

نمونه نادرست

ارتفاع ميز برش ،اندازه سطح کارخياطي اهميت دارد ،زيرا ساعات متمادي صرف اين مي شود كه پارچه را با قيچي برش داده و
با سوزن ته گرد براي دوختن عالمت گذاري كنيد .اگر شما روي ميزبرش هم خم شويد ،خطر پيچ خوردن و آسيب مهره هاي

كمر خود را افزايش داده ايد.

مي توانيد ميز را طوري تنظيم كنيد كه بلندي آن مناسب شما شود .حتي ارزش اين را دارد كه آن را به يك نجار خوب

بدهيد تا ميزتان را طوري تغيير دهد كه ارتفاع مناسبي را پيدا كند .براي محاسبه ارتفاع ميز ،بايستيد و آرنج خود را به طور
قائم ( 90درجه) خم كنيد.

سپس دست هاي خود را كمي پائين بياوريد تا بازوهاي شما راحت باشد .ميز برش و ميز اتو بايد در اين سطح قرار گيرند.

البته بهتر است بلندي ميز را كمي از زاويه  90درجه پايين تر ببريد تا آرنج هايتان با ميز برخورد نكند .ممكن است نسبت به

كاري كه مي خواهيد روي ميز انجام دهيد ،ارتفاع آن را كمي تغيير دهيد اما نبايد بلندي ميز برش خيلي از اين حد پايين تر
برود .كشو و وسائل خياطي نيز بايد در ارتفاع مناسبي باشد كه شما به راحتي بتوانيد هنگام خياطي آن را برداشته و استفاده

كنيد .بنا براين بلندي طبقات كم است ،مي توانيد از نجار خواهش كنيد پايه آن ها را بلند تر كند.

درنهايت از ياد نبريد كه دوختن ،بريدن و اتو كردن لباس در وضعيت هايي كه به شما فشار وارد مي آورد ،مي تواند موجب
خستگي ،درد عضالني و بيماري هاي جدي و مزمن ستون فقرات شود .پس همان طور كه براي دوخت لباس مناسب بايد

الگو داشت ،الزم است براي حفظ سالمت خود ميز خياطي و صندلي آن را مطابق الگوي سالمت و دوستدار بدن انتخاب كنيد.
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فصل 2

گرایش های طراحی
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مقدمه
طراحی مد استفاده از طراحی و زیبا شناسی در تولید پوشاک ،کیف ،کفش و زیورآالت است .از طرف دیگر متاثر از تاریخچه

رسمی مد ،فرهنگ و آداب و رسوم جوامع مختلف بوده و به همین دلیل دارای تنوع زیادی است.

طراحان مد تالش می کنند تا لباسی را طراحی کنند ،که دارای زیبایی و راحتی پوشش باشد .آنها برای افراد مشخص

می کنند ،هر لباسی برای چه موقعیتی ،چه سنی و چه ویژگیهای اندام باید پوشیده شود.

برخی از لباسها برای یک فرد به صورت دوخت سفارشی دوز (اوت کوتوغ یا اوت کوتور) تهیه میشود ،این دوخت ها دستمزد

باالیی دارند ،ولی بیشتر پوشاک امروزی به خصوص لباسهای روز معمولی ،برای بازار انبوه طراحی میشود.
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آیا تا کنون دقت کرده اید :

 نیازهای انسان برای لباس پوشیدن چیست؟ محصوالت مد فقط شامل لباس میشود؟ انواع مد از نظر طراحی و تولید پوشاک چیست؟ مد ،سبک و مد زودگذر چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ مشاغل مرتبط با این رشته چیست؟ -ویژگی های حرفه طراحی لباس چیست؟ و با چه گروه های شغلی دیگر در ارتباط است؟

65

اهمیت و ضرورت صنعت پوشاک
صنعت پوشاک سهم عمدهای از توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است.

مصرف بسیار پایین انرژی در کنار سهم باالی اشتغال ،ارزشافزوده و ارزآوری این صنعت باعث شده است ،مانند دارویی برای

اقتصاد کشورهایی با برنامهریزی کالن توسعه صنعتی و اقتصادی به حساب بیاید.

گردش مالی  270میلیارد ریالی ( 8/5میلیارد دالری) به پوشاک و کفش در  1392که معادل  3/8درصد بودجه کل کشور

در همان سال است و نسبت به سال قبل از آن  15درصدي رشد را نشان میدهد.

بزرگترین مزیت نسبی در صنعت پوشاک اشتغالزایی است ،هرجای دنیا وقتی میخواهند در کشورشان اشتغالزایی کنند،

صنعت نساجی و پوشاک را توسعه میدهند ،چرا که با میانگین   5هزار دالر سه شغل در این صنعت ایجاد میشود.

با وجود ظرفیت هایی همچون دارا بودن فرهنگ غنی ،منابع انسانی متخصص ،ظرفیت طراحی ،تجمع دانش فنی ،سرمایهگذاری

در فنآوری ،تولید پویا و اهمیت دادن به کیفیت سالمت و محیط زیست در صنعت نساجی و پوشاک می توان نقش قابل

توجهی در تجارت جهانی با قابلیت استانداردهای باال ایفا کرد و در بازارهای داخلی بینالمللی در بخشهایی با کیفیت باال و

طیف گسترده محصوالت مشارکت داشت.
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چرا مردم لباس میپوشند؟
مردم سه نیاز اصلی برای پوشیدن لباس دارند.

چرا لباس

نیازهای فیزیکی
امنیت

محافظت

نیازهای روانشناسی
هویت فردی
بهتر نشان دادن شکل ظاهری
هویت فرهنگی
زیبایی

نیازهای اجتماعی
پیراستگی و زیبایی
استاندارد جامعه
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مد چیست؟
هر نوع پوشش رفتاری که در یک دوره زمانی یا مکانی متداول گردد را «مد» می نامند .مد به اندازهای در زندگی انسان
گسترده شده است که تمامی شئونات آن را در بر میگیرد .هرکجا که جنبه زیباییشناسی و یا زیبایی طبیعی در میان باشد،
مد در آنجا حضور دارد .این مفهوم ممکن است بر روی تمامی جنبههاي مختلف زندگی در یک جامعه تأثیر بگذارد از نوع

تغذیه گرفته تا پوشش ،تزئینات و غيره در محيط زندگی افراد گستره مد است.

بهطور کلی ،معیارهای مطلوب پوشش و مد در اسالم را میتوان در کلمه حجاب خالصه نمود که نه تنها برای زنان ،بلکه برای

مردان نیز مصداق پیدا میکند .کلمه حجاب در لغت به معنای پردهافکندن و حایل قراردادن میان دو چیزاست .همچنین از

نظر اسالم میان حیا و پوشش ،رابطه تنگاتنگی وجود دارد .به تعبیر بهتر ،پوشش به خصوص درباره زن ،از لوازم حیا است.

عوامل پیدایش مد
فطرت انسان

زیرساخت های

تاریخی و اجتماعی
جامعه

همانندسازی

نگرش و الگوهای
رفتاری فرد

دیگری در زندگی
فعالیت عملی
آیا تاکنون به تأثیر مد در ابعاد مختلف زندگیتان دقت کردهاید؟
بهنظر شما وجه مشترکی بین مد و طراحی مد وجود دارد؟
طراحی مد با چه حوزههای ديگر فرهنگی و هنري در ارتباط است؟
68

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

محصوالت مد چه هستند؟
لــوازم و ملــزومات لباس

پوشـاک

تزئینات و لـــوازم منـــزل

فعالیت عملی
موارد زیر را در کالس بررسی و به سؤاالت پاسخ دهید:
به نظر شما چه محصوالت دیگری در جامعه تابع مد هستند؟
چگونه شرایط اقتصادی بر حوزۀ مد تأثیر میگذارد؟
آیا رفتارهای خاص هر فرد که مربوط به روحیات فردی است را میتوان در حوزه مد قرار داد؟
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اولین بنیانگذار مد در دنیا
برخالف تصور بسیاری که مد را زائیده تفکر غربی میدانند ،آنچه در تاریخ جهان

ثبت شده برای اولین بار يك ایرانی بهنام «ابوالحسن علی ابن نافع» مشهور به

زریاب (به گویش کردی ،زیوریاب و انگلیسی  )Ziryabیک نوعی از پوشش را در

گوشهای از دنیا (اسپانیا) مد کرد.

«ابوالحسن علیبننافع» ملقب به «زریاب» و معروف به «بصری» ایرانیاالصل بود،

وی در سال  210قمری ( 789میالدی) دیده بر جهان گشود.

زریاب فرهنگ پوشش ،اخالق و حتی نظافت را با خود به غرب برد زریاب مسواک

و خمیردندان را که طعمی دلنشین نیز داشته از ایران به غرب برد .وی نوعی از پوشش را برای آقایان و بانوان مد کرد .مردها به

تقلید از او موی خود را بلند کرده و با استفاده از سدر و رزماری موی خود را صاف میکردند و روی شانههای خود میریختند.
(رسمی که تا پیش از این وجود خارجی نداشت)

لباسی که وی مد کرد در فصول مختلف سال از حیث شکل و رنگ تغییر میکرد ،وی در فصل بهار از رنگهای روشن نظیر

زرد ،سبز و آبی استفاده میکرد ،در فصل تابستان جامههای گشاد نخی و در زمستان کالهی پشمین که به پشت لباس متصل

بود بر سر میگذاشت.

مردان تنها گروهی نبودند که تحت تأثیر وی از پوشش خاص تبعیت میکردند،

زنان نیز جامههایی راحت و گشاد همراه با روسریهایی که به زیبایی گلدوزی
شده بود به سر میکردند .تغییری که در نحوه پوشش در اواخر قرن هشتم

میالدی به واسطه دانشمندان ایرانی و گسترش اسالم پدید آمد ،سبب تغییری

عظیم در پوشش در ناحیه ترکیه امروزی ،آسیای مرکزی و خاور دور گردید ،این
موضوع تا قرن یازدهم میالدی با سرعتی وصفناپذیر ادامه پیدا کرد.
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طراحان مد

آیا تاکنون نام آوانگارد را شنیدهاید؟
بهنظر شما چه تفاوتی بین آوانگارد مد و طراحان مد و لباس است؟
طراحان پیشرو لباس (آوانگارد) :به هنرمندان طراح لباس

گفته میشود که در یک دوره معین ،پیشروترین روشها را در

کارهایشان استفاده میکنند  و اغلب پایهگذار جنبشهای نو

هستند .در مد و طراحی لباس به معنای جدید ،تجربه نو و

ابتکاری ،شکستن قالبها و سنتها است .البته آوانگارد بودن

به معنی رد پیشینهها نیست بلکه از پیشینهها و گذشتگان برای

حرکت بهره میگیرد ،گذشته درسی است برای بهتر شدن نه

یک عنصر بازدارنده.
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تولیدکنندگانلباس
توليدكنندگان لباس در سه گروه اصلي قرار ميگيرند اين سه گروه شامل

سفارشي دوز انحصاري ،پوشاك آماده و توليد انبوه است.
سفارشیدوز یا تولید انحصاري لباس بانوان:

«اوت کوتور» يا «اوت كوتوغ» به معنای «دوزندگی و دوخت در سطح باال»

یا «طراحی ،دوخت لباس و سوزندوزی در سطح باال» گفته میشود که به

خلق و ایجاد پوشاک و لباسهای سفارشی میپردازد .خیاطان سفارشیدوز
عمدتاً طراحی و ساخت لباس را بهصورت سفارشی و بر اساس ویژگیهای
فرم اندام یک مشتری خاص طراحی كرده و ميدوزند.

بهطور معمول در سفارشی دوزی پارچههای گرانقیمت و با کیفیت باالیی

انتخاب میشود و با دقت بسیار باال به جزئیات طراحی لباس ،تهیه الگو،

دوخت ،تزئینات و اتمام کار لباس توجه میشود ،در نتیجه این کار فرایندی

بسیار وقتگیر است.

در دوخت سفارشی ظاهر و تناسبات لباس به نسبت هزینه مواد ،زمان الزم

برای اجرای دوخت در اولویت قرار دارد.
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پوشاک آماده پوشیدن
پوشاک آماده كه به اختصار « »Rtwگفته ميشود به پوشاکي

دوخته شده در سایزهای استاندارد و نه به سفارش یک فرد

خاص و مطابق با اندازههای وی گفته میشود .پوشاک آماده،
مرز بین دوخت سفارشی و تولید انبوه هستند .این لباسها برای

مشتریهای مخصوص دوخته نشدهاند ولی دقت بسیار زیادی در
انتخاب پارچه صورت گرفته است و بهمنظور تضمین انحصاری،

این لباسها در مقادیر محدود دوخته شدهاند و در نتیجه به

نسبت گرانقیمتتر هستند.

در صنعت پوشاك اين لباسها به گونهاي آماده ميشود كه به پرو

لباس نيازي نيست .آنها از سایزها و الگوهای استاندارد ،تجهیزات

و ماشینآالت کارخانهای و تکنیکهای تولید سریع و با کیفیت

استفاده میکنند ،تا هزینهها در مقایسه با پوشاک سفارشی

بسیار پایینتر باشد.
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تولیدانبوه
در حال حاضر صنعت پوشاك بیش از هر چیز ،متکی بر فروش بازار و تولید انبوه است ،زیرا تولید انبوه طالب بیشتری دارد و

نیاز طیف گستردهای از مشتریان را تأمین میکند .متخصصان مد ،برای هر فصل مد ،مراحلی را تعیین میکنند ،که بر اساس

آن لباسهای ماشینی تولید میشود.
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آنها اغلب تمام طول یک فصل را صبر میکنند تا مطمئن شوند آیا سبک مطرح شده میتواند بازار را به دست بگیرد یا نه ،سپس

برای تولید آن ابتکار عمل را بهدست ميگيرند آنها بهمنظور صرفهجویی در هزینه و زمان از پارچههای ارزانتر و تکنیکهای

سادهتر برای تولید استفاده میکنند ،که بهراحتی میتواند توسط یک ماشین یا دستگاه انجام شود .در نتیجه محصول نهایی

میتواند خیلی ارزانتر به فروش برسد.
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مفاهیم پایه
برای موفقیت در صنعت پوشاک ،طراحان ،تولیدکنندگان انبوه ،تولیدکنندگان

سفارشي (خیاط سفارشی دوز «اوتکوتوغ») و تولیدکنندگان پوشاک آماده باید

درکی از گرایشها و مفاهیم پایه مد داشته باشند .اين مفاهيم كلي عبارتند از:

مد (  : ) Mode , Fashionظاهر و نسبت متداول در يك جامعه كه ميتواند حوزه

پوشش و رفتار افراد باشد .هر سبکی که دوره زمانی کنونی دارای محبوبیت است.
درحال حاضر مد روز در پوشاک و پارچه چیست؟

طرح (  : ) Designطرح کلی از مدل لباس که دارای برنامهریزی دقیق در اجراي
آن در نظر گرفته شده به علت داشتن هماهنگی و هدفمند بودن ،عناصر طرح با

دقت انتخاب ميشود.

چند طرح لباس را نشان دهید.

سبک (  : ) Styleهر فردی شیوه یا سبک لباس پوشیدن خود را در طول زمان

برای خودش میسازد و طراح لباس برای بیان و نمایش موضوع خود استفاده

میکند.

سبک شما چیست؟
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طراحان لباس براي ارائه كارهاي خود سبكي در نظر ميگيرند تا با توجه به آن،

كار خود را از ديگران متمايز كرده و در ضمن خود را با آن به جامعه معرفي كند.
روند مد (  : ) Fashion trendهر چیزی که در یک دوره زمانی خاص و از طریق

بازار ،مد میشود.

بهنظر شما چه مدتی یک مد محبوب باقی میماند؟
مد زودگذر (  : ) Fadمدی که به یکباره مورد توجه عموم قرار میگیرد و مانند

یک انفجار سریع مد میشود و از بین میرود.

امسال چه مد زودگذری درشهر شما وجود داشت؟

کالسیک (  : ) Classicمدی که در طول دوره زمانی زیادی مورد پذیرش

عموم قرار میگیرد.

فعالیت عملی
بهنظر شما یک نمونه لباس مد کالسیک چه ویژگی دارد؟

ماندگاری طراحان لباس در صحنه کسب و کار مد بستگی به شرایط ذیل دارند:
مد طرح سبک روند مد کالسیک مد زودگذر دوره مد

77

دورۀ مد
گفتوگوکنید

فعالیتعملی

بهنظر شما آيا مدها ثابت هستند؟ آیا مد دارای شروع و پایانیست ،مدت ماندگاری آن چه اندازه است؟
پدیدۀ مد در یک زمان ،تنها توسط بخش کوچکی از افراد

ابتدایی و مقدماتی :شروع مد و شیوۀ پوشیدن لباس توسط

فراگیر میشود و بعد از آن افول میکند.

افزایش :مورد توجه عموم مردم قرار گرفتن آن مد و پوشش.

جامعه شروع شده سپس افراد زیادی آن را استفاده کرده،
به همین دلیل به چهار دوره تقسیم میشود:

اوج :باالترین استقبال و محبوبیت قرار گرفتن یک شیوه

 -1ابتدایی (مقدماتی)

لباس پوشیدن.

 -2افزایشی

کاهش :آخرین مرحله محبوبیت یک شیوه پوشش و عدم

 -3اوج (صعود)
 -4کاهش و منسوج ،یک شیوۀ لباس پوشیدن در یک دوره
زمانی است.
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تعداد كمي از افراد جامعه.

استقبال مردم.
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اوج

مد زودگذر
زای
اف
ش

کاه

ش

فروش
معرفی
ابتدایی و مقدماتی

زمان

اتمام تاریخ مصرف

مصرف کنندگان کاالی
نهایی پیش بینی شده را
خریداری می کنند.
پیش بینی روال مد

چرخه مد

مدل ها و محصوالت پیش بینی
شده به بازار ارائه می کردند

ارائه پیش بینی های
روال مد به مشتریان
مشتریان برحسب
پیش بینی های انجام
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سبک کالسیک

فروش

مد

سبک

Fad

زمان

افول

اوج

Classic
کالسیک

رشد

زمان
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Fad
زود گذر

فروش

Fashion
مد

رشوع
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مشاغل مرتبط با این رشته
گفتوگوکنید
فعالیتعملی
بهنظر شما مشاغل فعال در زمینه طراحی لباس ،مد و پوشاک چه هستند؟

طراح لباس:
يك طراح لباس از تركيب خطوط ،تناسبات ،رنگ ،بافت و شكل مناسب يك لباس را به صورت يك تصوير آماده می كند.

داشتن مهارتهايی مانند :ترسيم الگو ،دوخت و تزئينات برای يك طراح لباس الزامي ست ،اما به عنوان پيش شرط برای تبديل

شدن به يك طراح لباس موفق در نظر گرفته نمی شوند .بسياری از طراحان مد دوره های آموزشی كامل و كارآموزی را در

دانشگاه ها و مراكز توليد لباس گذرانده اند.

طراح فني:
یک طراح فنی با گروه فنی توليد پوشاك کار میکند ،وظیفه طراح فنی انتخاب مواد اولیه ،پارچههای مناسب ،سایزبندی

صحیح لباسهاست.طراح فنی قبل از تولید انبوه ،نمونۀ اولیه پوشاک را روی تن یک مانکن (با تناسب اندام کامل) بررسی

میکند و تصمیم میگیرد که کدامیک از تناسبها یا قسمتها ،پیش از تولید انبوه باید تغییر کند.
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طراح پارچه:
يك طراح پارچه بعد از آموزش در مراكز آموزش عالی ،طرح پارچه را بر اساس كاربرد آن در لباس ،مبلمان ،پرده ...و غيره

طراحی می كند .يك طراح پارچه به طور رسمی بايد در مراكز آموزش عالی ،آموزش رسمي دوره های كارآموزی را گذرانده

باشد.

تصویرگر مد:
يك تصويرگر مد برای نمايشگاه های مد ،كتاب های طراحی لباس و مد و تبليغات بازرگانی به وسيله ابزار رنگ آميزی دستی
«ابزار اثرگذار و اثر پذير» يا به وسيله نرم افزارهای رایانه ای رنگ آميزی طرح های لباس را ترسيم می كند .تصويرگر مد بايد
دوره هاي آموزشي كامل رسمي و كارآموزي را بگذراند.
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طراح الگو:
يك طراح الگو طرح اوليه الگو و تكههای الگوي لباس را مشخص می كند .اين كار ممكن است به صورت دستی و به كمك

ابزار اندازهگيری و ترسيم الگو روی كاغذ ،يا با استفاده از نرم افزارهای مرتبط الگوسازي انجام شود .يكی ديگر از روشهای
بسيار كارآمد ،استفاده از الگوسازی حجمی است ،در اين روش پارچه مستقيم روی مانكن خياطی قرار گرفته و مراحل

اندازهگيري و الگوسازي قسمتهاي مختلف لباس روی آن انجام میشود .برای كار كردن به عنوان طراح الگو آموزشهاي
رسمی الزامي ست.

خیاط:
يك خياط سفارش لباسهای طراحی شده را می گيرد و بنا به اندازۀ مشتری آن را الگوسازي كرده و پس از دوختن تحويل

مشتري مي دهد .لباسهايی چون كت و دامن ،مهمانی شب و غيره .يك خياط بايد دورۀ آموزش رسمی و دوره كارآموزی

را گذرانده باشد.
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خیاط زنانه:
يك خياط زنانه در زمينه لباسهای مخصوص زنان كام ً
ال تخصص دارد ،تمام مراحل آماده سازی لباس شامل :انتخاب طرح
لباس متناسب با ويژگی های فرد ،انتخاب پارچه ،تهيه الگو ،برش و دوخت پارچه ،تزئينات مناسب به مدل و غيره را انجام

میدهد .خياط زنانه مهارت طراحی الگو ،لباس و دوخت لباسهای «روز ،مهمانی ،شب ،عروس» ،لباسهای «محيط كار ،مانتو
و شلوار» و لباس زير زنانه را دارا است.

دوزنده:
يك دوزنده ،لباسها را با دست يا ماشين دوخت می دوزد .اين نوع دوزنده ها اغلب به عنوان اپراتورهای ماشينهای دوخت
در توليدی ها ،كارگاهها و يا در فروشگاه پوشاک (مانند فروشگاه لباس عروس) كار می كنند .دوزندگان معموالً مهارتی در
طراحي ،برش پوشاک و يا تنظيم كردن يا رفع عيوب لباس روی تن افراد را ندارند و تنها دوخت قسمتهای مختلف لباس را

میدوزند  ،در اين قسمت سرعت عمل در دوخت اهميت بسيار زيادی دارند.
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طراح سبک:
يك طراح سبك يا مشاور مد با ايجاد هماهنگی بين لباسها ،جواهرات ،كفش ،كيف و لوازم جانبی پوشاک ،در نمايشهای
مد ،مراسم خاص و عكاسی زيبايی كار را دو چندان می كند .طراح سبک با حس زيبايیشناسی قوی بين لباسها هارمونی

و هماهنگي برقرار كرده و ظاهری زيبا را براي شخص بوجود مي آورد .طراح سبك ممكن است به مشتري شخصي براي

هماهنگ كردن لباس مشاوره دهد .بسياری از طراحان سبك در زمينه طراحی مد ،تاريخچه مد و حتی لباسهای تاريخی
آموزش ديده اند و دارای سطح بااليی از تجربة تخصصي در زمينه مد حاضر و روند آن در آينده هستند.

برشکار لباس:
يك برشكار لباس الگوهای لباسها را به صورت دستی به وسيله ابزار دقيق و بر اساس سايز ترسيم می كند ،سپس پارچهها
را روی هم قرار داده آنها را برش و در اختيار دوزنده لباس قرار میدهد.
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مربی طراحی مد:
يك مربی طراحی مد مسئول آموزش طراحی لباس و صنايع مرتبط با پوشاک و مهارتهای متفاوت در زمينه طراحی لباس

و مد در دانشگاههای طراحی لباس و مراكز آموزش عالی طراحی لباس میباشد.

مدل مد:
يك مدل مد (مانكن مد) برای نمايش لباسهای طراحی و دوخته شده در نمايشگاه های مد ،دفيله و يا عكس های مجالت
مد ،طراحی لباس و تبليغات تجاری لباس را به تن می كند.

يك مدل ويژه با پوشيدن لباس و اظهارنظر در مورد تناسبات نمونه اوليه لباس تهيه شده به طراح مد در مراحل ساخت لباس
و بعد از آن كمك می كند .اين مدل مانكن ها بايد دارای تناسبات اندامی ويژه ای باشند.
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متخصص دگرش نهایی:
يك متخصص نهايی لباس ،مسئول تنظيم و تناسبات نهايی پوشاک است ،به ويژه لباسهايی كه به وسيله ماشين دوخت آماده

میشود( .سفارشي دوز نيست) گاهی اوقات آنان ،مدل را دوباره تغيير می دهند (به رغم اينكه خياط ها تغييرات و تنظيمات
تناسب لباسها را برای مشتری انجام می دهند .همۀ متخصص های دگرش نهایی خياط نيستند).

مشاور تصویری:
يك مشاور تصويری در مورد سبك ها و رنگهايی كه به چهره ،رنگ پوست ،مو و فرم اندام مشتریها میآيد مشاوره می دهد.
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فروشنده لباس:
يك فروشنده لباس برای مناسبتهای مختلف مانند لباسهای روز ،عصر ،مهمانی ،شب و عروس و ...غيره را سفارش می گيرند و
به مشتری های خود می فروشد .فروشنده بايد مهارت شناسايی انواع پارچه و چگونگی برخورد مناسب را با مشتری داشته باشد.

روزنامه نگار مد:
يك روزنامه نگار مد در مورد مد ،طراحی لباس ،پوشاک و يا گرايش ها و روندهای مد برای مجالت مقاله می نويسد.

خریدار مد:
يك خريدار مد تركيبی از لباسهای موجود در مغازه های خرده فروشی ،فروشگاه بزرگ و زنجيره ای را انتخاب كرده و آن را

خريداري مي كنند ،بسياری از خريداران مد در مطالعات تجارت و بازرگانی و يا مطالعات مد آموزش ديده اند.

طراح مد و لباس
طراحی مد ،هنر استفاده از طراحی وزیبایی شناسی در تولید پوشاک ،کیف،
کفش و زیورآالت است ،طراحی مد متاثر از فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع

مختلف بوده و به اندازه همین تفاوتها دارای تنوع باالیی است .تاریخچه

رسمی طراحی مد و لباس به ابتدای قرن نوزدهم زمانی که طراحان به
طراحی لباس برای مجالس اشرافی میپرداختند بر میگردد .به هنرمندانی

که در عرصه پوشاک ،کیف ،کفش و ....با طرحهای ابداعیشان تاثیر بسزایی
در صنعت مد در یک دوره خاص زمانی دارند« ،طراح مد و لباس» گفته

میشود .طراح مد و لباس مدلهای لباسها ،کفشها ،کیف ها و ....را طراحی

میکند .طرحهای او یا بدیع و نو بوده و یا اینکه با تغییر در طرح های موجود در بازار بوجود آمده است هر طراح مد و لباس حرفه ای معموالً در
بخش خاصی تخصص دارد مانند لباسهای مردانه ،لباسهای زنانه ،لباسهای ورزشی و.....

طراح مدل و لباس باید دید خوبی نسبت به رنگها و اشکال داشته و در هنر دوخت و برش متبحر باشد .او باید از آخرین تحوالت و تغییرات در

دنیای مد اطالع داشته و جامعه خود را به خوبی شناخته و از نیاز و عالیق آن آگاه باشد تا بتواند متناسب با نیاز و عالیق آنها مدهای زیبا و مورد

پسندی را ارائه دهد.
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برخی از طراحان مد و لباس به صورت فردی و برخی به صورت گروهی و تیمی کار می کنند .مشتریان آنها متفاوت هستند .گاهی

یک فرد خاص(مانند یک بازیگر ،ورزشکار ،سیاستمدار و )...به صورت دوخت سفارشی و گاهی عموم مردم ،مشتریان آنها میباشند.
طراح مد و لباس معموالً در کار خود با کارشناسان فنی مربوطه و با تولید کنندگان ارتباط کاری نزدیکی دارد.
طراح مد و لباس اگر در استخدام جایی باشد ،مطابق با ساعت کاری معمولی فعالیت می کند .ولی طراحان لباس مستقل ساعت

کار معین و منظمی ندارند .آنها گاهی باید ساعت ها به صورت فشرده کار کنند تا بتواند طبق زمانبندی سفارشات مشتریان را

تحويل دهند.

محل کار طراح مد و لباس معموالً در دفاتر کاری یا کارگاهها می باشد ولی گاهی باید برای مالقات با تولید کنندگان با
مشتریان خاص نزد آنها رود .طراح مد و لباس در صورت لزوم برای رسیدن به ایده های جدید ،آگاهی از عالیق افراد و دیدن
جدیدترین مدها باید به گالری های هنری ،نمایشگاه های مد و لباس و سایر مکان های مرتبط در کشور و یا حتی سایر

کشورها برود.
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وظایف طراح مد و لباس

* تحلیل و پیش بینی عالیق و سالیق آینده مردم در حوزه نوع پارچه ها ،رنگها و اشکال
* کشیدن طرحهای لباسها ،کفش ها و ...به صورت دستی یا با کمک نرم افزارهای رایانهای
* انتخاب رنگ ،پارچه ،لوازم تزئینی و سبک مناسب برای هر طرح
* تهیه نمونه های اولیه
* تخمین هزینه مواد و تولید
* یافتن تامین کنندگان مواد اولیه
* نظارت بر تولید طرح ها
* ارائه نمونه ها به افراد و مراکز مرتبط مانند سرمایه گذاران ،تولید کنندگان و...
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خالقیت از عناصر اصلی برای رسیدن به ایده ها و طرح های جدید

* دید مناسب نسبت به رنگها ،زمینه ها و اشکال
* اطالع از ویژگی های مواد ،پارچه ها ،چگونگی کاربرد آنها و فرایند تولید انواع پوشاک
* مهارتهای طراحی و فنی مانند دوخت و برش
* مهارتهای ارتباطی مناسب و توانایی بررسی گرایشها و تمایالت مشتریان
* توانایی استفاده از برنامه های طراحی رایانهای
* توانایی کار تیمی و همکاری با تولید کنندگان ،مشتریان و...
* آگاهي تجاری به خصوص برای طراحانی که به صورت آزاد و مستقل کار میکنند.
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واژههای پایه
انگلیسی

فارسی

Fashion designer

طراح لباس

Technical designer

طراح فنی

Pattern cutter (maker)

طراح الگو

Textile designer

طراح پارچه

Fashion illustrator

تصویرگر مد

Tailor

خیاط

Dress maker

خیاط زنانه

Seamstress

دوزنده

Consultant Public relation

مشاور روابط عمومی مد

Pattern cutter

برشکار الگو

Teacher of fashion design

مربی طراحی مد

Fashion model

)مدل مد (مانکن مد

Fit model

)مدل ویژه (مانکن با ویژگی مناسب

Alteration specialist

متخصص دگرش نهایی

Image consultant

مشاور تصویری

Fashion forecaster

پیش بینی کننده مد

Fashion photographer

عکاس مد

Custom clothier

فروشنده لباسهای سفارشی

Fashion journalist

روزنامه نگار مد

stylist

)طراح سبک (مشاور مد

Fashin buyer

خریدار مد
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فصل 3

تاریخچه لباس

93

مقدمه
بررسی تحول پوشاک در زمان و مکانهای گوناگون نه تنها از

نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است ،بلکه از دیدۀ جامعهشناسی

و فهم روانشناسی ملتها نیز بسیار شایان دقت و توجه است.

به گواهی مدارک ثبت شده تاریخی و آثار باستانی و نمونههای

بازمانده مردم ایران زمین ،از دورانهای بس کهن ،به پوشاک و
آراستگی خود اهمیت فراوان میدادهاند.

ایرانیان از دیرباز در رشتههای گوناگون هنری الهامبخش ذوق

و زیبایی بودهاند و این ویژگی خود را بهخصوص در مورد پوشاک
و آراستگی به بهترین وجه بهکار میبستند .لباس برای ایرانیان

تنها یک تنپوش ساده به شمار نمیرفت ،بلکه وسیلهای برای

معرفی شخصیت و ذوق و میزان فرهنگ و موقعیت اجتماعی
پوشنده آن محسوب میشد.

در حماسه ملی ایرانیان ،شاهنامه فردوسی طوسی مدارج

پیشرفت آدمیان در امر پوشاک با بهترین زبان بازگویی شده
است.
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آیا تا کنون دقت کرده اید :

 مشخصات و ویژگی لباس باستانی ایرانیان چیست؟ مشخصات و ویژگی لباس بانوان قبل از اسالم چیست؟ مشخصات و ویژگی لباس بانوان بعد از اسالم چیست؟ت های مختلف لباس بانوان باستان متعلق به کدام
 قسم کشورهاست؟
 پوشاک بانوان اروپا در دوران های مختلف شامل چهقسمتهایی میشود؟
 -عوامل تاثیرگذار بر تحول تاریخی لباس چیست؟

95

تاریخچه لباس ایران
پوشاک برای انسان در مراحل اولیه بهمنظور حفظ بدن در

مقابل عوامل ناسازگاری طبیعت بوده است ،ولی بهتدریج این

امر جنبۀ تجمل و زیبایی نیز پیدا کرد.

مطالعۀ درباره لباس مردم جهان نشان میدهد که اوضاع

طبیعی زندگی یکی از عوامل مهم و اساسی در انتخاب نوع
لباس است.

برای مثال ساکنان مناطق گرمسیر از پارچههای ظریفتر،

گشادتر و از الیافی که بدن را خنکتر میکند استفاده

میکنند ،و برعکس در مناطق سرد سير از پارچههای

ضخیمتر كه از الیاف پشم و حتی پوست حیوانات تهیه شده

استفاده ميكنند.

اثر عوامل دیگر از قبیل تمدن ،مذهب ،وضعیت اقتصادی،

قدرت مالی ،وضعیت سیاسی و فرهنگي و غيره نیز در تعیین

نوع و سبک لباس افراد آن ملت بهخوبی مشاهده میشود،

حتی ذوق و سلیقه و تمایل شخصی افراد نیز یکی از عوامل
مؤثر در تنوع پوشاک محسوب میشود.

در این فصل تاریخچه مختصری از تاریخ لباس ايران از دوره

مادها تا قاجار و كشورهاي با تمدن باستان مانند  «:بين النهرين،

مصر ،يونان و رم» و اروپا از قرن  ١٤میالدی تا قرن بيستم
آورده شده است .انواع لباس نیز مانند همه مظاهر تمدن در
طول تاریخ انسانی همواره به وسیله ملتهای متمدنتر به
ملل دیگر انتقال یافته و مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه آن تأثيري است كه پارچههاي ابريشمي و مخمل

ايراني با نقوش برگرفته از دوره ساساني بر لباس اروپا گذاشته

است.
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پوشاک بانوان عیالم
در حدود  ٥هزار سال قبل مردمی با فرهنگ و تمدن خاص

زندگی میکردند که عیالمیان مینامند.

پیراهن بانوان عیالمی دامن بلند و با تزییناتی شبیه رشتهای

از الیاف با خطوط که مانند چین دور دامن قرار میگیرد.

پیراهن دیگر تقلیدی از برگ پوست حیوانات تمام سطح

لباس را پوشانده ،قد پیراهن و آستینها بلند است.
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پوشاک بانوان ماد
« مادها» در نواحی غرب و شمالغربی ایران زندگی میکردند،

سرزمین « مادها» سرزمین کوهستانی و سردسیر بود ،بدین

منظور مردم از لباسهای ضخیم استفاده میکردند و برای

گرم نگه داشتن خود ،پوستین و کالههای نمدین و با شلق
(نوعی کاله و سرپوش که برگههای بلند داشت و به گردن

بسته میشد) بهکار میبردند.

گفته شده است که « مادها» نخستین مردمی بودند که به

سبب سروکار داشتن با اسب و سواری ،شلوار ساقه بلند را

ایجاد کرده و پوشیدهاند.

بانوان مادی جامههای بلند و پرچین با آستینهای گشاد

میپوشیدند و زیورآالتی از طال و نقره استفاده میکردند.
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پوشاک بانوان پارس (هخامنشی)
پارسها مردمانی بودند که در منطقه خوزستان ،پارس و

کرمان زندگی میکردند ،این دوره را آغاز شکفتن هنر در تاریخ
ایران میدانند.

کار    و     مشغولیـت         بـانـوان بـافتن پـارچه هـای گـرانبها و

سوزن دوزی بوده است.

اغلب پارچهها از پشم ،پنبه و ابریشم بود.گاهی در

پارچههای ابریشمی از گالبتوندوزی استفاده میشد.
لباس زنان و مردان پارسی از نظر شکل چندان با یکدیگر

تفاوتی ندارند ،اگر فرقی هست در رنگ ،جنس پارچهها و

تزیینات لباس است.

پیراهن بانوان شامل یک باالتنه به شکل دایره با چینهای

زیر آستین و قسمت پیشسینه با یقهای سه گوشه باز میشد.
دامن آنان جلو بسته ،بدون چاک ،بلند و چیندار بود.

بانوان از یک گونه روسری نازک که با زریدوزی تزیین

شده بود استفاده میکردند .بیرون از منزل از چادری همچون
چادرهای امروزی به روی سر میانداختند.
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پوشاک بانوان پارت (اشکانی)
پوشاک مردمان اشکانی بسیار زیبا و برازنده و باشکوه بود آنها

از زیورآالت ظریف و گرانبها که از جنبه هنری قوی بود استفاده

میکردند.

پیروزی اسکندر و حکومت سلوکیان در لباس ایرانیان

تغییری ایجاد نکرد ،برعکس سبکهای لباس ایرانی گسترش
یافته و حتی در لباسهای یونانیان تأثیر گذاشت و استفاده از

شلوار و باالتنههای آستیندار مرسوم گردید.

لباس بانوان عبارت بوده است از :پیراهن آستیندار و

بلند پرچین ظریف و فراوان که دامن آن تا روی زمین کشیده

میشد و کمربندی که در زیر سینه میبستهاند که اندکی از
گشادی لباس را کم میکرد.

بانوان اشکانی از سربند و کالههای مخروطی بلند و

طبقهطبقه که تور از آن آویخته میشد استفاده میکردند.

جزء دیگر پوشاک زنان که عقب سر را میپوشانید پارچهای

همچون شنل روی شانههای خود میآویختند یا مانند چادر
از آن استفاده میکردند.

100

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

پوشاک بانوان ساسانی
در این دوره استفاده از پارچههای اضافی ،روبانهای رنگی،

نوارهای پرچین خوشرنگ با زیورآالت و آویزها ،لباسها را زیباتر
میکرد.

پوشاک زنان در این دوره از تنوع بسیار زیادی برخوردار بود ،که

نمونه آن پیراهن بلند و گشاد با آستینهای بلند یا کوتاه که با

بستنبندی در زیر سینه چینهای زیادی ایجاد میشد ،معموالً
در لبۀ دامن یک پارچه پرچین (مانند دامن لبۀ چیندار) دوخته

میشد.

روی پیراهن ،شالها و روسریهای بزرگ بر شانهها و روی بازوان

خود میانداختند و گاه از آن بهصورت چادر استفاده میشد.

گونه دیگر از لباس بانوان پیراهنی است با دامن چاکدار که

بلندی آن تا وسط ساق پا بود و چاکها را سوزندوزی میکردند

در زیر آن شلوار مردانه میپوشیدهاند.

پارچه بافی

در دورۀ ساسانی پارچهبافی پیشرفت بسیار کرده بود انواع پارچهها و بافتههای ابریشمی،
پشمی ،پنبهای و کتانی با طرحها و نقشهای رنگی زیبا در مناطق مختلف کشور بافته
میشد .حتی بسیاری از کشورهای آن زمان در بافت از طرحهای پارچههای ساسانی
تقلید و اقتباس میکردند ،نمونههایی از این پارچهها در موزههای دنیا نگهداری میشود.
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پوشاک ایرانیان در دوران اسالمی
با ورود دین مبین اسالم به ایران و سفارشهای اسالم مبنی بر داشتن حجاب و پوشش مناسب فراخور مقام انسانی ،تحوالتی

در نوع پوشش و لباس شکل گرفت و لباسها به نحوی پوشیدهتر گشت .اما آنچه در دورههای مختف اسالمی مورد توجه بوده،

الگوبرداری از نظام طبیعت و تناسب با محیط اجتماعی و جغرافیایی مناطق مختلف ایران بوده است .به این معنا که ساخت کلی
پوشش به مثابه پوشاندن و مصونماندن در همهجا با توجه به فرهنگ خاص و موازین دینی و شرعی ،یکی بوده است ،اما در طرح،

شکل و رنگبندی به نحوی تالش هماهنگ در جهت بومیکردن هر منطقه مد نظر بوده است و این موضوع در عین حال که تعدد
را به وجود آورده بود ،اما تنوع و زیبایی خاص خود را داشت که حتی امروزه در پوشش و لباس محلی هر منطقه از ایران به خوبی

میتوان زیبایی و الگوبرداری از منطقه و طبیعت را درک کرد.
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پوشاک بانوان ایرانی از آغاز اسالم تا قبل از دوره مغول
به طورکلی در ابتدای ورود اسالم به ایران لباس بانوان

پوشیدهتر شد و اجزایی ازلباس که بدن را بیشتر نمایان

می کردند از بین رفت ،پیراهنها دارای یقه گرد یا مثلثی
با آستینهای بلند و پرچین و گشاد بودند .تزئیناتی مانند

بازوبند ،دور بازوها میبستند ،دوریقه و حاشیههای لباس را
با نوارهایی به نام طراز به خط کوفی تزئین میکردند.

در قرون پنجم و ششم هجری تا قبل از حمله مغول ،زنان

از روی پیراهن قبایی میپوشیدند که با دکمه یا شال و

کمربند بر روی باالتنه بسته میشد .دور یقه و لبههای
آن را حاشیهدوزی میکردند .بانوان در درون خانه
موهای بافتهشده خود را در پشت سر یا دو سوی چهره

میریختند و کالهی که مانند نیمتاجهای دوره ساسانی با

نقش اسلیمی و نگینهای تزئینشده بود ،بر سر مینهادند.

در بیرون از خانه چادرهایی به رنگ سفید میپوشیدند.

پارچه های مورد استفاده بسیار نرم ،ظریف و با طرحهای

زیبا و رنگهای جالب بافته میشد ،گاهی با جملهها و

عبارتهایی به خط کوفی تزئین میشد.
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پوشاک بانوان در دوره مغول (ایلخانی و تیموری)
در اوایل قرن هفتم هجری چنگیزخان به ایران تاخت ،آنان

که مردمی چادرنشین بودند تحت تأثیر فرهنگ مردم ایران قرار

گرفتند.

بانوان در این دوره پیراهنی بلند و گشاد میپوشیدند که دامن

آن تا روی پا میرسید و دارای یقۀ سهگوشه تنگ و آستینهای

شمشیری بلند و در باالی مچ دست دارای چینهای فراوانی بود.

روی پيراهن لباده میپوشیدند که چاک آن از گردن باز میشد
و دارای برگردانی از پوست و یا ساده بود ،در روستاها بیرون

از خانه از مقنعه سفید ،که سر و سینه و موها را میپوشاند،

استفاده میشد .ولی زنان شهری چادرهای بلند سفید و به

رنگهای دیگری میپوشیدند.

در پایان قرن هشتم هجری زنان سربند لچکی به سر میبستند.
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پوشاک بانوان در دوره صفوی
در دوره صفوی ،وحدت و مرکزیت یافتن سرزمین ایران باعث

توجه به سنتها ،آداب و احیاء رسوم و بهوجود آمدن رشتههای

گوناگون هنرهای ایرانی شد.

با توجه به طرح ها و نمونه لباسها و پارچههایی که از این دوران

بازمانده است ،زنان دوره صفوی لباسهای گرانبها و با ارزشی

میپوشیدند ،پوشاک روی آنها مانند لباس مردان اغلب یک تکه بود،
یعنی باالتنه و دامن از هم جدا دوخته نمیشد.

روی پیراهن قبای بلندی که تا مچ پا می رسید و از جلوی

گردن باز می شد ،می پوشیدند و کمرشان را محکم نمی بستند

و آستین های قبای آنها تنگ بود.
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زیر قبا پیراهن ابریشمی یا پنبهای نازک میپوشیدند که

سینه و گردن را تا گودی حلقه گردن میپوشاند.

بانوان معموالً کاله کوچکی به شکل برج یا عرقچینهای

زیبایی به سر مینهادند و روی آن دستارهای سفید و لچکی

را به سر میبستند .برخی از بانوان از زیر کاله ،پارچه توری یا

ابریشمی را بر روی سر میگذاشتند و گوشه آن را در پشت
سر رها میکردند.

شلوار بانوان از پارچه پنبهای رنگی دوخته میشد که

بهوسیله بند شلوار ابریشمی از لیفه آن عبور میکرد و دور
کمر بسته میشد .پایین شلوار از پارچههای راهراه (محرمات)
یا نقشدوزی (نوعی شمارهدوزی) دوخته میشد.

کفشهایی به شکل نعلین میپوشیدند ،بیرون خانه چادر

بسیار بزرگ سفید یا بنفش رنگی بر سر میکردند.
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پوشاک در دوره افشار و زندی
مشخصه لباس بانوان در این دوره کوتاه شدن دامن پیراهنها و

قباست.

دامن پیراهنها و قباها کوتاه و ساقههای شلوار از زیر آن نمایان

شد و پوشیدن پیراهنهای بدن نما رایج شد ،لباس دیگر آنان

به نام ارخالق سبنوسهدار و کلیجه آستین کوتاه بود.

شلوار بانوان چه گشاد یا تنگ از پارچههای راهراه « محرمات»

یا «نقشدوزی» مورب دوخته و لبههای آن از پارچههای رنگی

دوخته میشد( .نقشدوزی نوعی شمارهدوزی است).

بانوان در نواحی جنوب ایران «چپه» بر سر نهاده و توری و

چارقد آزاد روی آن میبستند.

موها و گیسوهای فردار را بر روی شانهها یا پشت سر

میریختند و به نوک موها آویزهای طال و گوهرنشان یا مروارید

بند میکردند .روی سر نیمتاج که دنباله آن همچون تور از

پشت سر رها میشد ،قرار میدادند.

بانوان در بیرون خانه چادر مشکی یا بنفش رنگ حاشیهدار

میپوشیدند و چاقچور به پا کرده و روبنده سفید میبستند.

کفش بانوان همچون دورههای قبلی به شکل نعلین و راحتی و

ساغری نوک برگشته با رنگهای مختلف دوخته میشد.
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پوشاک در دورۀ قاجار
دوره اول
پوشاک بانوان دنباله لباس دوره زندیان بود ،در این دوره دامن

بلندتر شد ،طوری که بر روی زمین کشیده و چون بلندی دامن

باعث دیده نشدن شلوار میشد .دمپای شلوارها تنگتر و تزیینات
آن کمتر بود.

پیراهن بیشتر از ابریشم و پارچه های نازک بود ،که از جلوی

گردن تا باالی باسن کوچک چاک داشت و آن را به وسیله دگمه

یا سگک که به یقه پیراهن دوخته می شد می بستند و دور آن

زنجیر دوزی و یراق دوزی می کردند و آستین های بلند داشت.

دامن از باالتنه جدا و دامن کلوش چیندار و بلند بود ،در

زیر دامن گاهی فنرهایی برای چتری ایستادن میپوشیدند

با لیفه بند دور کمر آن را جمع میکردند ،روی دامن را با
کمربندی از پوست که روی آن پارچه ابریشمی کشیده شده و

گلدوزی میکردند میپوشیدند .لبههای پایین دامن با گالبتون،

زنجیردوزی و یراقدوزی تزیین میشد و چند آویز پارچهای
لوزیشکل به نام «ساالمه» از زیر کل کمر آویخته میشد.
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دوره دوم
در دوره دوم پوشاک اندرونی شامل :پیراهن زنان (باالتنه)

کوتاه و تنگ بود و آن را از پارچه گارس (گاز) یا ململ سفید که

زردوزی یا نقدهدوزی میشد میدوختند .آستینهای بلند تا مچ

داشت و با دکمههای ریزی تا بازو بسته میشد.

ارخالق :بانوان روی پیراهن ارخالق میپوشیدند ،ارخالق

نیمتنهای بود که جلوی آن باز و لبههای آستین آن سهگوش یا
گالبی شکل به نام «سنبوسه» بود.

تنبان :دامنی کوتاه و پرچین بود که بهوسیلۀ لیفه

بسته میشد و زیر آن زیرتنبانهایی فنردار یا آهاردار یا

پنبهدوزی شده میپوشیدند.

شلیته :زیرتنبان به جز زیرتنبانی یک دامن کوتاه پرچین

دیگر به نام شلیته میپوشیدند که از جنس سفید و گاهی از

مخملهای قوس و قزحی و پارچههای نرم بود.

شلوار :از شلوارهای کشباف سفید که کام ً
ال چسبان بود به

نام «تکه تنبان» استفاده میکردند.
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از کفشهای نعلین ،چموش و ساغریهای نوک برگشته به رنگهای

سرخ ،سبز ،زرد و آبی استفاده میکردند یا کفشهای چرمی سیاه و

براق به نام «قونداره» یا گالشهای نوک تیز میپوشیدند.

بانوان از چارقد که یک پارچه توری نازک چهارگوشه که آن را

دوال کرده به شکل سهگوشه درآمده در زیر چانه با سنجاق بسته

میشد .جنس پارچه چارقد از « گارس» « ،زری» یا تور پوست
ماری به نام « آغا بانو» بود.

در این دوره از چادرهای کمری که به کمر بسته میشدند و

دامنهای باز و بلند استفاده میشد.

در هنگام بیرون رفتن از خانه بر روی شلیته و تنبان چاقچور

که شلواری پرچین کفدار بلند و گشاد که لیفه و بند داشت و دو

لنگه آن جدا از هم یا متصل بود میپوشیدند.
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پوشاک در مصر باستان
اکتشافات باستانشناسی نشان میدهد که بینالنهرین

و نواحی اطراف دریای مدیترانه یکی از مراکز پیدایش

تمدنهای اولیه بوده است.

به دلیل آب و هوای گرم در ابتدا پارچهها از الیاف کتان

بوده و بعد از آن الياف ،پنبه مورد استفاده قرار گرفته است.
پيراهن زنان بلند تا مچ و چسبان با برشي از زیر سینه بود و

با یک بند که از سر یک شانه یا دو شانه میگذشت (پیراهن
را بر بدن نگه میداشت) ميپوشيدند.

پاپوش (کفش) سندل بهپا میکردند .كه توسط چند بند

به پا بسته ميشد.

گفتوگوکنید
فعالیتعملی

درگروههای كالسي با توجه به تصاویر موارد زیر را بررسی و به سؤاالت پاسخ
دهید:
ویژگیهای آرایش چهره و مدل مو زنان مصر باستان چگونه بوده است؟
آیا زنان از تزئینات و زیورآالت استفاده میکردند؟ نام زیورآالت آنان چیست؟
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پوشاک در بینالنهرین
پوشاک مردم بابل و آشوریان دو تکه است ،شامل :یک پیراهن

بلند راسته حاشیهدار در اندازههای کوتاه و بلند به نام «کندیس»
و یک شال حاشیهدار.

لباس مردان و زنان مشابه هم هستند و تنها شال زنان بزرگتر

است و در اطراف بدن آزاد قرار میگرفت .آستین پیراهن بلند یا
کوتاه ،تا سر آرنج بود.

لباسها از الیاف پشم یا کتان تهیه میشد و روی آنها با زیبایی

و مهارت نقشهایی از گل سرخ گلدوزی شده بود .مردم پاپوش
سندل پاشنهدار میپوشیدند.

گفتوگوکنید
فعالیتعملی

در گروههای کالسی با توجه به تصاویر موارد زیر را بررسی و به سؤاالت پاسخ
دهید:
آرایش چهره ،مو و مدل موي زنان بینالنهرین چگونه بوده است؟
تاج یا کاله و سربند زنان دارای چه ویژگیهایی است؟
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پوشاک در یونان باستان
یونانیان در اطراف دریای مدیترانه زندگی میکردند.
زنان یونانی پیراهن بلند تا مچ پا میپوشیدند .نوع مردانه آن تا

زانو بود ،نام این پیراهن « کیتان»  Chitonنام داشت.

کیتان پارچهای بود ،مستطیل شکل از الیاف پشم یا کتان که

دوال «تا» شده و یک طرف آن دوخته میشد و به وسیلهای شبیه

سنجاق قفلی امروزی برروی یک شانه ،بسته میشد .زنان شالی

بزرگ به نام « هیماتیون» دور بدن خود میپیچیدند.

مردان و زنان پاپوش (کفش) سندلهایی با کف چرمین

میپوشیدند که با تسمههایی از چرم به ساق پا بسته میشد.
زنان یونان طال را به صورت نخی ،آنچنان نازک درآوردند که

بهراحتی از سوزن عبور کرده و حاشیههای لباس ،دور یقه و حلقه
آستینها را با نخ طال گلدوزی میکردند.
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پوشاک در رم باستان
در ابتدا پوشش اصلی مردان و زنان رومیان «توگا» نام داشت،

بعدها نوع زنانه آن «پاال» نام گرفت .توگا پارچهای از جنس

پشم به شکل مستطیل بزرگ بود که پس از دوال شدن به شکل

نیمدایره درمیآمد .توگا را دور بدن پیچیده بهطوری که شانه و
بازوی راست برهنه و آزاد بود.

سپس به توگا پیراهنی شبیه به «کیتان یونانیها» اضافه شده

در زیر آن زیرپوشی تا زانو به تن میکردند ،نوع زنانه آن از

پارچۀ پنبهای و مردانه آن از جنس پشم بود.

آنان در داخل و بیرون خانه ،همیشه نوعی کفش مانند صندل،

نیمچکمه کوتاه از چرم نرم ،و چکمه به پا داشتند.
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پوشاک در بیزانس
پوشاک بیزانس تحت تأثیر لباسهای یونان ،رم و ایران بود،

پیچ و تاب ،چین و شکنهای لباس از رومیان و جلوه و جالل را

از لباس ایرانیان گرفتند.

مرد و زن پیراهنهایی بلند و راسته با آستینهایی بلند از ابریشم

یا کتان میپوشیدند و روی آن کمربند میبستند ،کمربندهایی

گرانبها از چرم یا قطعههایی کوچک از طال ،که با حلقههایی به
یکدیگر وصل شده است.

زنان روی پیراهن خود شال بلندی چون «پاال» ُرمی بر

شانهها قرار میدادند .گاه آن را بر سر میانداختند.

مرد و زن شال خود را به روی شانه راست آورده و با

سنجاق قفلی یا سنجاق سینه جواهرنشان میبستند کفش

آنان صندل بود ولی افراد ثروتمند چکمهایی از چرم نرم
می پوشیدند.
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تأثیر ایرانیان در پوشاک بیزانس
در پوشاک بیزانس ،جلوه و جالل لباس ایرانیان و نقوش دوره

ساسانی که در پارچههای زیبای حریر ،زربفت و ابریشمی ديده

ميشد اقتباس شده بود.
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پوشاک در قرون وسطی یا گوتیک
سدۀ دهم تا پانزدهم میالدی را قرون وسطی میخوانند که دوران

شکوفایی هنر گوتیک است.

یک مدل از لباس گوتیک پیراهن رویی زنانه بدون آستین است که

اغلب بلند و گاه تا زانو که لباس زیرین از پایین دامن نمایان است و

روی پیراهن با کمربندی چرمی به حالت آزاد میبستند.

روی پیراهن یک شنل جلوباز که در جلوی سینه یا روی شانه

راست بسته میشد ،ميپوشيدند.

روسری به نام « ویمیل » از نوع کتان مرغوب و ظریف که توسط

یک حلقۀ فلزی روی سرثابت قرار میگرفت به همراه چانهبند و

گردن پوش میپوشیدند.

در سدههای بعدی پیراهن چسبانی زیر لباس پوشیده و روی آن

پیراهن دیگری به نام «کتهاردی» میپوشیدند که از جلوی گردن
تا پایین کمر با بندینک ،دکمه بسته میشد.

آستینها بلند تا حدی که روی زمین قرار میگرفت و با کمربندی

جواهرنشان اندکی پایین از خط طبیعی کمر بسته میشد.

کفشهای زنان چوبی پاشنه بلند که از ترکیه امروزی به ایتالیا

رفته بود در اروپا استفاده میشد.
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پوشاک در دوره رنسانس
پیراهن زنان دارای باالتنهای کوتاه و چسبان و استفاده از

کرست برای محکم نگاه داشتن اندام الزم بود.

آستینهای پيراهن بلند و پفدار که چاکهایِ روی آن،

امکان نمایان شدن پارچۀ لطیف پیراهن زیرین را فراهم میکرد.
یقهها به شکل گرد یا هفت یا بیشتر چهارگوش بود.
در زیر پیراهن اصلی ،دامنی از پارچهای متفاوت از نظر جنس

و رنگ میپوشیدند ،و حاشیه این دامن را با نوارهای گلدوزی
شده تزئین میکردند.

زیر دامن چتری از متقالی ضخیم که روی چند حلقه افقی

تهیه شده بود و از زیردامنی که از باال به پایین بهتدریج گشاد

میشد و شبیه زنگوله بود ،استفاده ميكردند .پیراهن اصلی را

روی این دامن میپوشیدند و اين لباس پیشسینهای از پارچه

لطیف و نازک داشت که از گودی یقه تا سینه را میپوشاند.

مدل دیگر زیر دامنها چتری بزرگتر است که از دوسوی بدن

به طرف بیرون برآمدگی دارد.

یقههای بزرگ چیندار و آهارخورده ،چینهای دور یقه با

حاشیههای تور ،یقههای بادبزنی که در پشت بلند و در جلو
کوتاه است ،در این دوران بسیار مد میباشد.
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پوشاک عصر باروک
اصطالح «باروک» برای تزئینات گزاف ،عجیب و غریب

استفاده میشد.

باروک سبكي است در هنر که از اواخر قرن  ١٦میالدی

در ایتالیا شروع و تا قرن  ١٨میالدی در اروپا رواج داشت.
پيراهنها داراي دامنهایي بلند و پرچین با باالتنه بلند

که در قسمت جلو طرحي مثلثی شكل و نوکتیز داشتند،
در پشت باالتنهها معموالً دارای بند که از بندینک یا

مادگی بود استفاده ميشد.

اگر باالتنه از جلـو بسته میشد ،گیـرههای جواهرنشان،

دکمه یا چند پاپیون بهکار میرفت .آستین لباسها سه

ربعی (تا آرنج) بود و از چند ردیف پف آستین تشکیل
شده بود روی آنها توردوزی شده بود.

یقه معموالً افقی (دکلته باز) تا ســـرشانه بود ،نوعی

رودامنی به نام مانتو پوشیده میشد ،دامن زیرین از

جنس تافته و دامن رویی مانتو از ابریشم زربفت بود و

اغلب دارای دنبالهای بلند بود.

تزئین پوشاک زنان با تورهایی از الیاف طال و نقره ،ملیله،

تورهای ابریشمی و روبان به حد افراط استفاده میشد،

ابریشم راه  راه و موجدار و همچنین پارچــههایی که روی
آنها با دست نقاشی گل و گیــــــاه بود جلــوهای کام ً
ال

طبیعی داشت.
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پوشاک عصر روکوکو
نام روکوکو از اسمی که به کارهای تزئینی و گوشماهی

گفته میشود ،اقتباس شده است.

روکوکو در ســـال  1720میالدی بهوجود آمده است.

ایجاد تزئینات به فرم  Sو  Cو استفاده از خطـــــوط منحنی

از شاخصهاي هنر روكوكو است.

پیراهن فرم کلوش چیندار ،طول آن تا قوزک پا میرســد

برای حفظ گشادی و فرم لبۀ دامن از الیی مویی و فنر

استفاده میکردند .روی فنربندی زیر دامنیها را با پارچه

روکش میکردند.

یقه پیراهن چهار گوش بود و روی دامن یک پیراهن دیگر

به نام «مانتو» جلو باز پوشیده میشد ،که در پشت دارای پلی

بوده و مانند شنل تا زمین دنباله داشت.

آستینها تنگ و باریک بوده و تا حدود آرنج میرسید و از

زیر آن نوار تور دیده میشد .به لبههای لباس نوارهای باریک
و چیندار دوخته میشد.
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پوشاک در اروپا قبلاز انقالب فرانسه
سالهای آغازین این دوره ،عصر افراطکاری و تجملگرایی

برای طبقات مرفه جامعه بود.

پیراهن زنان از پارچههای ساتن راه راه و نقاشی شده ،مخمل

نرم و براق و پارچههای زربفت دوخته میشد .پیراهنها را با

پارچههای تور ،نوارهای تور و روبان تزئین میکردند.

در سراسر اروپا از شیوه لباس پوشیدن فرانسویها بهویژه

«ماری آنتوانت» اقتباس میشد .طراحان لباس عروسکهای

بزرگی بهنام «عروسکهای مو» که آخرین طرحهای لباس بر
آنها پوشانده شده بود به پایتخت کشورهای دیگر صادر می كردند
تا به معرض نمایش مشتاقان و خریداران لباس گذاشته شود.

درقسمت باالتنه لباس ،کرست با تیغههای استخوان نهنگ

پوشیده میشد ،در قسمت پایین کرست نواری دوخته و روی

آن مادگیهایی وجود داشت که بهوسیله آن بندی از درون آنها
میگذشت ،کرست به زیردامنی وصل میشد خطوط و برش
پیراهن و فرورفتگی مناسب در کمر بهوجود میآمد.

در زیر پیراهن زیر دامنی سبدی شکل ساختهشده از حلقههای

فلزیپوشیدهمیشد.

در همین دوران پیراهنی ساده از پنبه لطیف یا ابریشم بود ،یقه

آن در قسمت جلوباز ،و در حاشیه چینهای ریز داشت ،پایین

دامن نیز یک ردیف واالن دوخته شده بود و شالی پهن دور کمر

آن بسته میشد.
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پوشاک در دوره انقالب فرانسه
سالهای پیش از انقالب فرانسه نیاز به ساده شدن طرحهای

پوشاک و کاهش شکوه و جالل و کم بها دادن به امتیازهای طبقاتی

رفتهرفته آشکار میشد .همراه موج انقالب فرانسه زیر دامنهای

چتری ،رنگ ،پودر آرايش ،خال مصنوعی ،میوه و گلهای مصنوعی
و تجمالت پوشاک از بین رفت.

جلوی باالتنه پیراهن ،از کمر تا سینه ،با بند و مادگی محکم بسته

میشد ،بستن پیش سینه با پارچه نازک سفید مانند تور یا ارگانزا

مد بود ،گاه بهجای پیش سینه ،پارچهای از ساتن که «تا شده» به

دور گردن و سینه بسته میشد.

پيراهن داراي آستین بلند و چسبان و دامن آن گشاد و کمر

چیندار بود و زیر آن چندین زیردامنی پوشیده میشد.

پارچهها دیگر ابریشمی و مخمل نبودند بلکه پارچههای پنبهای

ساده و نقشدار استفاده میشد .خط کمر کمی باالتر آمده و دور

کمر شال ساتن که به دور کمر میبستند.

همراه با از بین رفتن جلوههای اشرافیت ،پاشنههای بلند از بین رفت.
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پوشاک در دوران دیرکتوار (فرانسه)
در نیمه قرن هفدهم میالدی ،کشفیاتی در دو شهر باستانی ُرم ،باعث شد مردم

به فرم لباس و اشیاء عتیقه دوره باستان عالقه زیادی نشان دهند.

طرحهای لباس زنان دوره « دیراکتور» جلوهای از دوران گذشته باستانی یونان

و رم داشت.

اغلب رنگ مورد استفاده سفید بود.

شال ایرانی

نام پیراهن آنها «شیت» یا پیراهن «شمیز» بود ،پیراهنی گشاد و بلندی بود که

یک شال در زیر سینه آن بسته و دنبالهای بلند در پشت دامن داشت که اغلب

روی بازو گرفته میشد.

این پیراهنها از پارچه نازک کتان و ابریشم سفید دوخته میشد.
زنان در زمستان دست گرمکن بزرگ پوست یا ابریشم استفاده میکردند ،شال

کشمیر سفید برای اولین بار استفاده شد و شالهای زیبای ایرانی ،مصری ،ترکی
و هندی متداول شد.

شال ایرانی
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دوره بازگشت سلطنت به فرانسه
بازگشت به لباسهای مجلل با زیر دامنیهایی که سبدی

است ،رواج پيدا كرد.

پیراهن یقه باز که شانهها را نمایان میساخت یقه کشتی

مانند (قایقی) با چینهایی ریز و یقهای از پارچۀ لطیف است.
قد دامن ها بلند تا مچ پا یا روی زمین بود و پنج تا شش

زیردامنی در زیر دامن اصلی پوشیده می شد.

آستین پيراهنها معروف به «آستین ران گوسفندی» یا

آستینی که در باال بسیار گشاد و پف دارد و در مچ تنگ

بود استفاده ميشد .زیرآستین ،الیههایی از موی اسب و
تیغههای استخوان نهنگ قرار میدادند تا حالت خود را حفظ

کند و پف دار باشد.

پس از چندی آستینها کوچکتر و پف باالی آن از میان

رفت و چند سال بعد تبدیل به آستینی تنگ شد.

برای لباسهای عصر و شب از تورهای سفید ،صورتی و

حریرهای آهاردار استفاده میشد.

زنـــان زيــــر شلـــواري از پارچه پنبهای سفید با حاشیه

میپوشیدند.
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پوشاک در دوره امپراتوری نخست ناپلئون
در این دوران مدل اقتباسی از دوران کالسیک (یونان و رم باستان) است.
پیراهن نازک و نیمه شفاف که زیر سینه آن كمربند یا شالی بسته میشد

همراه با زیر پوشی از پنبه كه در زیر پیراهن پوشیده میشد.

روی پیراهن نازک ،پیراهن یا تونیکی از مخمل ،ساتن یا ابریشم رنگی

می پوشیدند.

آستینهای پیراهن بلند بود و بهوسیلۀ بستن بندهایی در فاصلههای منظم

پفهایی به آنها داده میشد.

در این دوره کت کوتاهی با آستینهای بلند و چسبان که یقهای ایستاده

داشت و جلوی آنان باز میماند استفاده میشد .جنس آن از پارچه مخمل به

رنگ تیره و متضاد با رنگ پیراهن بود.

یکی از پیراهنهای معروف این دوره لباس ژوزفین بود ،شامل :دو پیراهن

«کوچک و بزرگ» ،پیراهن کوچک از ساتن آبی گلدوزی شده با آستینهای

کوچک و پفدار و دنبالهای در پشت که از کمر آویخته میشد و پیراهن بزرگ

از پارچه ابریشمی نقرهباف ،با آستینهای بلند و چسبان و دنبالهای که از شانه

چپ آویخته شده بود ،یقه هر دو پیراهن چهار گوشه باز و در قسمت پشت ،یقه

ایستادهای از تور داشت و بیشترین تزئینات (گلدوزی ،مروارید و پولکدوزی) روی

پیراهن بزرگ بود.

یکی از اجزای مهم پوشاک که در این دوره رایج شد ،شال بافته شده از پشم

مرغوب کشمیر بود.
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پوشاک در قرن  19میالدی
در این دوره برای نخستینبار کت و دامن زنانه ابداع شد،

بههمیندلیل تور دوزی و چینهای پیراهن کمتر شد.
باالتنه لباسها از دامن جدا بود.

در اواخر این دوره جلوی باالتنه به شکل مثلثی نوک تیز درآمد.

و شکل کلی فرم اندام و لباس خانمها بیشتر شبیه به شکل

ساعت شنی ( )Ȣبود.

در این دوره کتهای بلند و گشاد ،شنلهای کوتاه با رادهای

بلند ،که بهصورت نیمدایره بریده شده بود و آستری از پوست

داشت ،استفاده ميشد.

در اواخر این دوران ،واالنهای جمعشده پشت دامن ،زیردامنی

چتری که پشت دامن لباس را برجسته میکرد و از مد افتاد.

رو  یه پایین (لبۀ دامن) به شکل زنگوله گشاد میشد و دنبالهای
در پشت داشت .دامنها چند ترک بریده میشد.

آستینها در قسمت باال پفدار و از آرنج به پایین تنگ بود ،و

چنـــد سال بعد آستینها بلند و چسبان شد.

پیـــراهن شب بدون آستیـــن ،یا دارای آستینهای کـــوتاه

و پفدار جلـوي باالتنه به شکل مثلثی نوک تیز بود که از

فنرهایی که از استخوان نهنگ و آستر ضخیم ،محکم شده بود
استفاده میکردند.
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پوشاک دراوایل قرن  20میالدی (1947ـ 1910میالدی)
در این دوره ،دو رویداد اساسی در لباس زنانه بهوجود آمد ،یکی آنکه طرح

لباسها به خطوط طبیعی اندام نزدیک شد و دیگری لباسها ساده و بدون
تجمالت برای لباس روز و غیر رسمی استفاده میشد و اغلب لباسها ،به رنگ

سیاه تهیه شده و تنها با جواهرات تزئین میشد.

در سال « 1912پل پواره» با الهام از طرحهای ایرانی ،لباس عرضه کرد ،این

لباس شامل تونیکی کمردار تا زانو بود ،پایین آن گشاد و در لبۀ دامن آن مفتولی
فلزی (مانند فنر پایین لباس عروسی) دوخته شده بود تا قسمت پایین آن دور از

بدن بایستد ،این تونیک روی دامنی باریک و بلند پوشیده میشد.

لباسها چندان به کرست احتیاج نداشت ،شکمبندی از جنس تریکو نرم و یا

پارچههای قابل ارتجاع بهوجود آمد که از باالی کمر تا پایین باسن را میپوشاند.
در این سالها قد پیراهن تا زیر زانو رسید ،پیراهنهای روز ساده ،بدون

آستین و گودی یقه آن اندکی باز بود .بلوزها اغلب از پارچه کرپ دوشین و

روی دامن قرار میگرفت .کت و دامن قدیمی که به دلیل تنگ بودن حرکت

را مشکل میساخت جای خود را به لباسهای راحت داد.

کتها و پیراهنها و آستینهای سرخود (کیمونو) که با یک قالب یا دکمه بسته

میشد در دو اندازه کوتاه و بلند متداول بود ،همچنین پالتوهای (کیمونو) رگالن
نسبتاً گشاد مد بود.
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پوشاک در سالهای 1947ـ 1960میالدی
در جنگ جهانی ،فقر و کمبود ناشی از آن ،تعدیلی در تجمالت
پوشاک پدید آورد.
در این دوران قد لباسها بلندتر شد ،دامنهای کلوش چند ترک با
زیردامنهایی که در لبۀ آن کرباس آهاردار دوخته میشد ميپوشيدند.
دامنهای تک از انواع پارچهها با طرح و نقشهای گوناگون همراه با

انواع بلوزها در سنین مختلف مورد توجه قرار گرفت.

بلوز ساتن با سرآستینهای بلند و دکمه سردستها كه جواهر نشان بود،

بلوزهایی که روی دامن قرار میگرفت ،مبنای بلوزی به نام «شمیزیه» گردید،
بلوزی بلند که با کمربند یا بدون آن میپوشیدند.
در این دوران پیراهنهای کمر چیندار ،باریک شدن ناحیه کمر ،چسبان

شدن باال تنه و شانههای گرد مد شد ،کرستهایی که فرم اندام را به شکل
ساعت شنی ( )Ȣو کمر را میفشرد و باریکتر جلوه میداد ساخته شد.
پالتوهایی که باالتنه آنها اصطالحاً کمر کرستی (چسبان) بوده و

دامنهای کلوش یا ترک کلوش با دو ردیف دکمه محبوبیت داشت.
یکی از مهمترین رویداهای تاریخ در این دوران ساخت الیاف پارچه

نیمهمصنوعی و مصنوعی بود .ابریشم مصنوعی یا(ریون) ،نایلون ،داکرن
و غیره با قابلیت شستوشو در خانه یا خشکشویی ،وزن سبک و
مقاومت در برابر سایش ،سرما و گرما ،در این دوره کاربرد زیادی داشت.
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فصل 4

سبک های طراحی لباس
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مقدمه
آشنایی با سبکها و جنبشهای هنری طراحی مد به

هنرمندان این رشته کمک میکند تا با مطالعه و به کمک

تحلیل و مقایسهای موشکافانه ،نه فقط به زمان و مکان تولید

اثر هنری پیببرند ،بلکه از نیت آن در خلق کارشان نیز اطالع

پیدا کنند.

معموالً چون حرکت هنری تحت تأثیر تحوالت فرهنگی،

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و یا عوامل دیگری مانند اصول
فکری آگاهانه است ،برای خلق آثار جدیدتر و پیشبینی آینده

پوشاک کمک میکند.

در اینجا بر اساس مدارک بهجا مانده از سبکهای هنری

طراحی لباس مورد بررسی قرار میگیرد.

در این فصل به مهـــمترین سبـــکها و جنبشهای هنری

در طراحی مد پرداخته میشود.
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آیا تا کنون دقت کرده اید :

1
 جنبش ها و سبک های هنری چه تاثیری بر تاریخ لباسمی گذارد؟
 سبک های هنری تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد؟ آیا تقسیم بندی سبک های مختلف هنری در لباس دردوران های تاریخی دوباره تکرار میشود؟
 -تقسیم بندی سبک های هنری طراحی مد چیست؟
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سبک باروک
باروک روشی است که در هنرهای معماری ،نقاشی و مد

در قرن 17میالدی آغاز شد ،این سبک بهدلیل استفاده از
تزئینات تجملی و افراطی طرحهای پرزرقوبرق حالت خشک
و رسمی داشت.

استفاده از پارچههای سنگین وزن مانند مخملهای

رنگارنگ ،ساتن و ابریشمهای گرانبها رواج مییابد.

در لباس شب بالشتک کیسهای در پشت لباس ،و پهلوهاي

آن استفاده ميشود.

سرپوشهای بسیار بلند با روبان و نوارهای آهاردار و

تزئینات رواج فراوان دارد.

زیورآالت زنان سبکی و درخشندگی سابق خود را ندارند

ولی رسمیتر و گرانبهاتر هستند.
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سبک روکوکو
روکوکو اصطالحی است در تاریخ هنر ،برای توصیف

هنرهای تزئینی مانند :مد ،نقاشی و اشیاء تزئینی.

در تزئینات آن از خطوط منحنی ،اشکال صدفی

رنگهای صورتی ،سبز روشن و آبی استفاده میشود درکل
رنگبندیهای مالیم و زینتآالت ظریف است.

پیراهن آن از قسمت شانههای پشت (فاصلۀ بین دو حلقه

آستین) دارای یک شنل است ،این شنل دو برابر عرضی خود

پیلی بوده و در قسمت پشت لباس حالت آزاد است.

باال تنه در جلو هفتیشکل است و دارای کرستی جلو که
کام ً
ال قالب بدن میباشد.
یقه باالتنهء پيراهن دکلته (باز) و در قسمت جلوي،

روپیراهنی چاکدار است.

برای اینکه کمر باریک و دامن گشاد بهنظر آید از زیردامنی

سبدی شکل استفاده میشود.
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سبکبیگانهگرایی
بیگانهگرايي به سبک یا گرایشي که متأثر از کشورهاي

دیگریست گفته میشود .در اواخر قرن  17ميالدي بهعلت

ارتباطهای بازرگانی میان اروپا با کشورهای آسیایی مانند چین و
هند و ورود صنایع دستی و منسوجات از این کشورها گرايش به

اين سبك مشاهده ميشود.

پارچههای هندی که در انگلستان به «چیت» معروف است در

فرانسه پرطرفدار بود.

پارچههای ابریشمی که در قرن  18میالدی که در اروپا تولید

میشد تحت تأثیر زیبایی پارچههای چینی بود.

مردان اروپایی پیراهن «بنیان» که متعلق به بازرگانان هندی با

تنخور راحت و آزاد بود ،میپوشیدند.

نفوذ سبك بیگانهگرایی هرچند در استفاده از پارچهها بیشتر

خود را نشان میدهد ،نقشهای گلها ،پرندگان ،برگهای

طبیعی ،شکوفههای گل و قیمت مناسب و طراحیهای

منحصربهفرد چینیها طرفداران زیادی در اروپا داشت.

134

طراحی و دوختـ ویژۀ دختران

سبکناتورالیسم
ناتورالیسم یا طبیعتگرایی ،گرایش به سادگی وطبیعت است.
اواخر قرن  18میالدی در اروپا گرايش مردم در بازگشت به

طبیعت ،سادگی و راحتی و دوری از افراطگری در تجمالت و
پوشاك است.

استفاده از انبوه پارچههای ابریشمی ،کالهگیس ،لوازم آرایشی،

کرست و ژوپنها ،تورها ،پاپیونها و خودنمایی و فخرفروشی

دوره روکوکو از بین رفت.

در پیراهن خط کمر باال رفتهتر و گشادي آستینها جمعتر

شده بود.

مردم به پارچههایی از الیاف پنبه مانند ململ ،چلوار و رنگهای

سفید ،خاکستری و نزدیک به طبیعت روی آوردند.

لباسهای پر تجمل فقط برای دربار و مراسم رسمی بود.
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سبک نئوکالسیسیم
سبک نوکالسیسیم یا سبک نئوکالسیسیم یک جنبش

هنری در زمینههای هنرهای تجسمی ،هنرهای تزئینی و غیره
است و شامل آثاریست که تحت تأثیر هنر یونان و روم باستان

بود.

در این سبک لباسهای پر تجمل ،حجیم دوران روکوکو از
بین رفت و بهجای آن سبکی متعادل ،نسبتاً ساده ،کشیده بدون

استفاده از فنرهای زیر لباس (ژوپن) که از دوره کالسیک یونان

و روم باستان الهام گرفته بود مد شد.

پیراهن آنان دارای باالتنۀ کوتاه (برش از زیر سینه) ،مدل یقه

چهارگوش باز (خشتی) ،آستینها چیندار کوتاه و کفشها بدون

پاشنه پارچهای بود ،جنس پارچهها «ململ سفید» ،تور ساده
و متقال لباسی بود و روی آن از شال پشمی کشمیر استفاده

می شد.
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سبک ُرمانتیسیم
رمانتیسیم سبک هنری است که به جنبههای احساسی،

زیبایی و بهترینها نظر دارد.

در اوایل قرن  19میالدی این سبک هنری تأثیر خود را
بر مد نیز گذاشت.
مشخصۀ لباس مد رمانتیک ،پیراهن با دامن چیندار (پفی)،

کمر بسیار باریک در خط کمر ،کوتاه شدن دامن تا مچ پا و
آستینهای پف کرده «ژیگو» بود.

آستینهای پف کرده که در نزدیکی مچ باریک و چسبان

بوده ،کفشهای پارچهای ابریشمی با یک پاپیون روبانی یا

گل ،استفاده از طرح گل سرخ و کالههای مزین به گل ،پَر
و روبان بود.
یکی از مشخصههای مد رمانتیک داشتن چهرۀ اندوهگین

و رنگ پریده زنان ،نازکطبعی و شکنندگی بود که نمادی
از احساسات است.
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صنعتگرایی
در قرن  19میالدی ،صنعتیشدن تولیدات نساجی با

پیشرفت تولید پوشاک و خیاطخانهها همراه شد.

اختراع دستگاه ریسندگی ،بافندگی و چاپ پارچه ،باعث

افزایش تولید پوشاک و کاهش بهای پارچه شد ،به همین

دلیل تنوع لباس و توسعه مد افزایش یافت.

بيشترين تأثير صنعتي شدن توليدات نساجي در مد ،توليد

رنگهاي مصنوعي بود ،رنگهای بنفش روشن و براق،
زرشکی روشن و قرمز به تولید رسید.

ساخت دستگاه ماشین دوخت توسط فردی بهنام سینگر

( 1851میالدی) و امکان خرید آن توسط افراد خانوادههای
معمولی را فراهم ساخت.

تهیه الگوهای کاغذی مسطح به ارتقاء تولیدات پوشاک

خانگی انجامید.

آستینها ابعاد معمولیتر یافته ،از رنگ بنفش استفادۀ

بیشتر و سرشانه و باالتنه کمی افتادهتر شد.
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مراسم گرایی
پوشیدن لباسهايي مخصوص و استفاده از رنگها در مراسم خاص

مانند عروسی و عزاداری یکی از نشانهها در تاریخچه مد است.

در بعضی از فرهنگها رنگ سفید نشان لباس عروس و بعضی

دیگر مانند کشور هند نشان عزاداری است.

ولی بهطور کلی رنگ سفید لباس عروس ،نمادی از پاکدامنی و

منزلت اجتماعی مورد استفاده قرارمیگرفت.

مد مخصوص لباس سفید عروس ،سبک دامنهای گشاد و چیندار،

باالتنه چسبان ،تزئینات گلدوزی ،سنگدوزی ،سرمهدوزی ،استفاده

از انواع نوارهای توری ،پارچههای توری دانتل و گیپور است.

پوشیدن لباس سیاه کرپ و ابریشمی مات ،شالها و روسری سیاه

برای مراسم عزاداری است.
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سبک خِ ردگرایی
در قرن  19میالدی در اروپا ،عالقه زیاد به استفاده از مد کرست

مشکالت جسمانی و بهداشتی برای بانوان به همراه داشت.

در این میان اثرات جانبی مانند بیماریهای پوستی ،کاهش

ظرفیت ششها ،سقط جنین ،شکستگی دندهها و پارچههای

سنگین ،حجیم و آهاردار راحتی و آزادی حرکت را از آنان سلب
می کرد.

خردگرایی ،با هدف بیزاری از لباسهای دست و پاگیر و سنگین

که سالمتی بانوان را تهدید میکرد .لباسهای راحت ،کارآمد و
سبکی را جایگزین کرد.

دامن شلواری (امروزی) با کت بلند از پارچۀ پشم کشمیر رواج

یافت.
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سبک دوران زیبا
در اوایل قرن  ،19برای طبقه مرفه عصر طالیی پوشاک پر

زرقوبرق و تجملی و گرانقیمت رواج داشت.

در این دوره فرم اندامی  Sمانند با استفاده از کرستهای به

اصطالح بهداشتی که سازگاری با انحنای طبیعی بدن داشت

استفاده میشد.

روی این اندام محکم و سفت (با استفاده از کرست) دامن

با فرم زنگولهای (کلوش یا فون دورچیندار یا پشتچیندار)
که تا روی زمین بود و باالتنۀ اصطالحاً سینهکفتری مد بود.
جنس پارچهها بیشتر حریر شیفون ،ململ ابریشمی ،تور

ابریشم با سایه روشن مالیم بود.

دوپیس ،کت و دامنی بود که در طبقات متوسط جامعه

رواج پیدا کرد.
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احیای سبک ناپلئونی
اواخر دهه  1910میالدی پس از سبک دوران زیبا ،با سبکی به

نام احیای سبک ناپلئون آشنا میشویم.

پیچ و تابهای مصنوعی اندام  Sمانند که بهوسیله کرست قسمت

جلوی باالتنه را صاف میکرد ،جای خود را به مدلهای راسته که

اندام را کشیدهتر میکرد داد ،کرست در لباس حذف شد.

پارچههای لباس نرم و لطیف بهصورت راسته تا روی زمین قرار

میگرفت.

لباسهای مهمانی عصر به نام «میزبان» یا پیراهن «چایخوری»،

مدلي موج دار با آزادی لباس بود.
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سبک شرقگرایی
الهام از سبکهای خاور دور (ژاپن ،چین) و آسیای جنوب

غربی (ایران ،ترکیه) و یونان سالهای پیش ازجنگجهانی ،تأثیر
آشکاری بر مد بهجا گذاشت.

اقتباس از کیمونوی ژاپنی ،پارچههای گلدوزی شده شرقی،

قبای شرقي ،شلوار دمپای جمع شده زنان ،پارچههای چاپی

برجسته بر روی لباس و دستارهای براق و درخشان همراه با پر از

ویژگیهای این سبک است.

پیراهنهای این سبک راسته و بلند بود و اندام را کشیدهتر

نشان میداد.

یک نمونه پیراهن به نام «دلفوس» که از رادی کالسیک یونانی
اقتباس شده ،لباسی ابریشمی تماماً پلیسه شده بود.
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سبک مدرنیسم
پس از جنگ جهانی اول ،اشاعه اصل سادگی بهعنوان برازندگی و

شیکپوشی و نداشتن زر و زیورهای اضافی رونق گرفت ،استفاده از

پارچههای با دوامتر از خصوصیات این سبک است.

مد جدید به نام « پيشخدمت» که از طرحهای ساده ،پارچه لطیف

و کمترین تزئینات بود.

دامنها تا زیر زانو ،باالتنهها بلند و برشی از خط باسن دامن را

جدا میکند.

از پارچههای لطیف با رنگهای خنثی مانند :سرمهای ،مشکی،

خاکستری و بژ استفاده می كردند.

ترکیب کت و ژاکت مانند ،بلوز پشمی و دامن نمونهای از طرحهای

مد « کوکو شانل» است.
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احیای سبک ویکتوریایی (احیای رمانتیک)
در اواخر دهه  1930تا وقوع جنگ جهانی دوم ،این سبک

با بازگشت به مدل دامنهای حجیم چیندار ،کمر باریک و

خوشفرم محبوبیت پیدا کرد.

پوشیدن دوباره زیر دامنهای فنردار و کرست از خصوصیات

این سبک است.

محبوبیت این طرحهای پر زرقوبرق در اثر جنگ جهانی دوم و

ضرورت صرفهجویی ،کاسته و کمرنگ شد.
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نگاه نو
در سال  1947میالدی ،توسط طراح مد «کریستین دیور»،

طرحی ارائه شد ،که شامل دامنهای بسیار گشاد چین دار

یا پلیسهدار است ،که در قسمت باسن الیی ابری گذاشته تا

برجستگی بیشتری ایجاد کند.

در این طرح کمرهای لباسها باریک (مدل کرستی چسبان)،

سرشانهها گرد و افتاده ،و فرم اندامهای ساعت شنی است.

کت های ابریشمی با کمر بسیار باریک و دامنهای با رنگ تیره،

نمونهای از کارهای این طراح است.
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سبک رمانتیسیم نوستالژیک
سبک رمانتیسیم نوستالژیک یادآور ،صفا ،سادگی و صمیمیت

روستاییاست.

پیراهنهای راحت ،بلند پرچین با آستینهای پفی با برش

از زیر سینه و چیندار ،با جیبهای رو و یقههای چهارگوشه
(خشتی) از خصوصیات این سبک است.

استفاده از پارچههای پنبهای گلدار با نقوش قلب ،گلهای

وحشی ،زیبایی همراه با سادگی و لطافت طبیعت را به مدل

لباس میدهد.
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سبک بازگشت به دوران کالسیک
در دهه  1970میالدی ،شرایط اقتصادی بهوجود آمده در
جامعه ،تقریباً زندگی تمام اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار

داد.

صرفهجویی اقتصادی ،تعداد روزافزون زنان شاغل ،بازگشت

به سبکهای شیک ،کارآمد و ظاهر ساده را بین بانوان رواج
داد.

در این سبک پیراهنهای مجلسی بلند ،ترکیبهای متنوع

بلوز بلند و شلوار ،دامنهای لنگی از انواع پارچههای جیر

مصنوعی ،کشمیر ،لباسهای ساده و بافتنی و بهطور کلی

پوشاک از زرقوبرق و تجملگرایی دور میشود.
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سبک آبستره
آبستره قرن بیستم هیچگونه واقعیت شکلی ندارد ،استفاده

از اشکال هندسی ،خطوط مختلف با رنگهای زیاد و متنوع

که کنار هم استفاده میشود.

یک طرح بدون هدف و با ترکیببندی حسی و بصری است.

طراحان این سبک روی طرح ،رنگ و نقش پارچه بیشترین

ترکیببندی را اجرا میکنند.
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سبکمینیمالیسم
طی سالهای دهه  1990میالدی سبکی بهوجود آمد که

پیوند تنگاتنگی با مدرنیسم دارد.

لباسهای برازنده و زیبایی که برای جلب توجه به هیچگونه

تزئینات اضافی احتیاج نداشتند.

با در کنار هم قرار دادن پارچههای نامتجانس و تلفیقی از

تکههای لباس مردان و زنان بهصورتی ساده ،از ویژگیهای
این سبک است و در این سبک تمرکز بر بُرش و پارچه است.
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پاپآرت
پاپآرت جنبش هنری بود که در سالهای دهه  60میالدی

بهوجود آمد.

این جنبش هنری با نگاهی روشنفکرانه و انتقادی به

مصرفگرایی بهخصوص در آمریکا بهوجود آمد.

در پوشاک با تکرار واحدها و تغییر در اندازۀ خطوط و فواصل

آنها تجربههای جدید بصری ،که به واسطه خطای دید بهوجود

آمده بود را تجربه کردند.

از رنگهای سیاه و سفید ،خطوط با ضخامتهای مختلف و

خطای بصری برای برطرف کردن عیوب اندامی بیشترین استفاده

را کردند.
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