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امکان ندارد که استقالل به دست  باشيم.  تا در همۀ جناح ها خودکفا  باید زحمت بکشيم  ما 
بياید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشيم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتياج داشته 
اگر در فرهنگ، ما وابستگی  باشيم، در چيزهای دیگر هم وابسته خواهيم شد و همين طور 

داشته باشيم، در اساس مسائل وابستگی پيدا می کنيم.
َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ
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سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربيتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمينۀ  و  کرده  تثبيت  را  داده، هویت خویش  را صيقل  و شخصيت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهيا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نيازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پيشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسيدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنيای کار و 
دنيای   آموزش بر مبنای نيازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصيلی شاخۀ فنی و حرفه ای 
است.  کار  بازار  نياز  مورد  فنی  شایستگی های  و  غيرفنی  شایستگی های  دروس  عمومی،  آموزش  دروس  شامل 
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 مفاهيم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصيلی است که هنرجویان 
در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصيلی خود می بایست آن را آموزش ببينند و شایستگی های الزم را در 
ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصيل در رشتۀ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم 
طراحی شده است، شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمينه را 

برای ادامۀ   تحصيل و توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پيوسته نيز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکيک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نيست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نياز 
به پيش نياز 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 نيازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمين می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گيرد. 

    دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش     
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درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهيم، کسب دانِش فنی پایه در گروه هنر و رشتۀ تحصيلی 
طراحی و دوخت برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تأليف شده است.

ایجاد   انگيزش،  جهت  محتوا  رشته،  تاریخچۀ  مانند  موضوعاتی  دانش فنی پایه،  درس  تدوین  در 
مشاغل و هدف رشتۀ تحصيلی ، نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر،  مثال هایی از نوآوری، خالقيت و 
الهام از طبيعت  ،  اصول ،   مفاهيم ، قوانين ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف کميت ها، واحدها و یکاها، 
مستندسازی،  و  فنی  مؤثر  ارتباط  از  مصادیقی  کار ،  وسایل  و  دستگاه ها  فنی،   تعریف  فرمول های 
زبان  فنی، ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پيشگيری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از 

مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصيلی   و    برای     رشتۀ   تحصيلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانيد در هنگام ارزشيابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایيد. 

توصيه می شود در یادگيری این درس به دليل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش 
الزم را داشته باشيد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
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فصل  1

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

- پارچه ها از چه الیافی تهیه می شوند؟

- طبقه بندی الیاف طبیعی و ساخت بشر به چند 
گروه تقسیم می شوند؟

- برای شناسايی الیاف از چه روش هايی استفاده 
می شود؟

- نام، مشخصات و کاربرد پارچه ها چیست؟

- چه ابزار و تکنیک هايی در طراحی لباس استفاده 
می شوند؟

- ماشین های دوخت همه کاره خانگی و صنعتی 
به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام آنها چیست ؟

- طريقه اندازه گیری الگو و برش روی انواع پارچه 
چگونه است ؟

- طريقه اندازه گیری پارچه متناسب با قد و عرض 
اندام يک انسان چگونه است ؟

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

خواهيد آورد.

آيا تا کنون دقت کرده ايد :
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شناخت الياف پارچه

الياف،  ماده اوليه صنعت نساجي است، شناسایي الياف و پارچه براي گروهي که حرفه آنان توليد پوشاک »طراحي پارچه، 
طراحي لباس، الگوسازي و دوزنده لباس«است اهميت بسزایي دارد. الياف براساس جنس به دو گروه اصلي،  الياف طبيعي 
»که بشر در ساخت آن دخالتي ندارد« و الياف ساخت بشر »که بشر در ساخت و شکل گيري آن دخالت دارد« تقسيم بندي 

مي شود.

طبقه بندی الياف

الياف طبيعی

الياف ساخت بشر

الياف گياهی

الياف حيوانی

الياف معدنی

الياف نيمه مصنوعی

الياف  مصنوعی

پنبه

کتان

کنف

پشم 

ابریشم

مو

آز بست

ویسکوز ریون

نایلون

پلي استر
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الیاف گیاهی :
الياف گياهي، اليافي ست که از ميوه، ساقه یا برگ گياهان بدست می آید.

الياف حيواني، اليافي ست که از رویش موي بدن حيوانات یا توسط کرم ابریشم توليد مي شود.

الياف معدني که به صورت رگه هایي در سنگ هاي معدني وجود دارد.

الیاف حیوانی :

الیاف معدنی :

کنفکتانپنبه

ابریشمموپشم

آز بست

الياف طبيعی
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ماده اوليه این الياف در طبيعت به صورت ليف وجود ندارد،  ولي از سلولز که ماده الياف طبيعي ست و در دانه، تنه و ساقه 
درختان و گياهان وجود دارد، استفاده مي شود.

ماده اوليه مصنوعي، مواد شيميایي است که به وسيله انسان تهيه مي شود.

الياف ساخت بشر

الیاف سلولزی بازیافته:

الیاف مصنوعی:

پلي استرنایلون

ویسکوزویسکوز ریون
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)Cotton( پنبه

)Leinen( کتان

)Wool( پشم

)Silk( ابریشم

شکل میکروسکوپی شکل بوی حاصل از سوختننام

شکل سوزاندن

خاکستر باقی مانده

خاکستر نرمکاغذ سوخته

شبيه پنبهشبيه پنبه

خاکستر سياه رنگ شکنندهمو یا پر سوخته
 که به راحتی پودر می شود

شبيه پشم فقط با
 ایجاد صدا و جرقه

شبيه پشم

شناسایی الياف
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ویسکوزریون
 )Viscose
Rayon(

)Nylon( نایلون

پلی استر
)Polyester(

اکریلیک
)Acrylic(

بدون خاکسترکاغذ سوخته

گلوله سخت وبوی کرفس تازه
خاکستری رنگ

بوی مخصوص پلی استر که بوی 
ضعيف خوشایند است

گلوله سخت و سياه رنگ

خاکستر سخت و سياه رنگبوی کباب سوخته

شکل میکروسکوپی شکل بوی حاصل از سوختننام

شکل سوزاندن

خاکستر باقی مانده



18

کتان

Wool

Cotton
Baumwolle

پنبه

ابریشم طبیعی

پشم

بر روي لباس آماده یا طاقه پارچه بر طبق استاندارد جهاني،  عالئم قراردادي به منظور شناسایي الياف روي آنان نصب مي شود.

حرف "S" عالمت ابریشم طبیعی

گوسفند  پشم  مهر  باال،  تصویر 

مجاز است )یعنی پشم متعلق به 

از  حيوان سالم و زنده است( که 

پشم  المللی  بين  دبيرخانه  طرف 

است. گرفته  قرار  آزمایش  مورد 

عالئم شناسایی الياف پارچه
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براي تهيه پارچه از الياف طبيعي یا مصنوعي اول باید نخ تهيه شود،  از به هم پيوستن الياف تابيده شده نخ بوجود مي آید. 
ریسندگي الياف طبيعي »پنبه، پشم، کتان، ابریشم« و الياف ساخت بشر »پلي استر، نایلون،  ویسکوزریون« هر کدام به روش 

خاصي انجام مي شود. 

جدول زیر نشان مي دهد که الياف )طبيعي و ساخت بشر( از ابتدا تا زمان مصرف پارچه چه مراحلي را طي مي کند.

ریسندگی الیاف:
مراحل ریسندگي هر کدام از الياف طبيعي» پنبه، کتان، پشم،  ابریشم« و ساخت بشر »ویسکوزریون، نایلون، پلي استر« با 

یکدیگر متفاوت هستند.

الياف ساخت بشر الياف طبيعی

ریسندگی

بافندگی

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

مصرف کننده پارچه

مراحل تهيه پارچه
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پرداخت نخ:

پرداخت یک سلسله عملياتي است که روي نخ هاي آماده به بافت، توسط وسایل مخصوص و موادي به نام »مواد پرداخت 
کننده« انجام می شود در این فرآیند،  پارچه با توجه به نوع مواد پرداخت کننده، متراکم تر، نرم تر، سنگين تر و صاف تر مي شود.

بافت پارچه:

یک بافت حداقل دو نوع نخ تشکيل می شود که به طور عمودي و افقي یکدیگر را قطع مي کنند.  نخ هایي که در جهت طول 
پارچه قراردارند »تار پارچه« و نخ هایي که در جهت عرض پارچه قرار مي گيرند »پود پارچه« را تشکيل مي دهند.

نورد کردن پارچه:

پارچه هاي بافته شده معموالً پس از مراحل شست و شو، سفيدگري، رنگرزي و غيره، جالي خود را از دست مي دهند. زیرا 
عمليات مذکور باعث ایجاد پيچ و تاب هایي در نخ هاي پارچه مي شود.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

مشخصات پارچه

تعیین پشت و روی پارچه:

شکل ظاهري پارچه در قسمت رویي خوشایندتر و طرح بافت 
مشخص تر و رنگ ها درخشان تر است.

تعیین جهت تار و پود پارچه:
نخ هاي تار تراکم و مقاومت بيشتري نسبت به نخ پود دارند،  
نخ هاي تار به موازات نخ هاي ترکي پارچه و نخ هاي پود افقي 

است.

تعیین استحکام پارچه:
تعيين استحکام پارچه بر روي نمونه، کار دشواري است، ولي 
حدودي  تا  سایش  و  پي  در  پي  زدن  تا  و  کشش  عمل  با 

مي توان شدت و ضعف استقامت پارچه را مشخص کرد.

معرفی ابزار طراحی لباس و تصویرسازی آن
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تعیین جنس نخ هاي تار و پود پارچه:
براي شناخت هر پارچه باید نوع و جنس نخ هاي تار و پود 
مشخص شود،  آزمایش هایي که براي شناسایي الياف صورت 
مي گيرد عبارتند از: آزمایش فيزیکي، روش سوزاندن، اثر مواد 

شيميایي.

تعیین وزن نسبي پارچه:

مي رسند، ضروري  به مصرف  که  منسوجاتي  وزن  محاسبه 
است، زیرا این وزن رابطه مستقيم با کيفيت پارچه دارد و 
بستگي به ساختمان کلي نخ ها، تراکم آنها و عمليات تکميلي 

پارچه دارد.

وزني که بر روي طاقه پارچه به طور تجاري نوشته شده است 
برابر با یک متر مربع پارچه است.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

طرز محاسبه وزن نسبي پارچه بدین ترتیب است:

وزن کل نخ هاي پود + وزن کل نخ هاي تار = وزن کل پارچه

براي بدست آوردن وزن کل نخ هاي تار و پود مراحل زیر انجام مي شود :

تعداد نخ هاي تار در یک سانتي متر  × 100 سانتي متر =  تعداد کل نخ هاي تار عرض پارچه به متر

طول پارچه  ×  تعداد کل نخ هاي تار = طول نخ هاي تار

= وزن نخ هاي تار به گرم
طول کل نخ های تار

نمره متر یک نخ های تار

= وزن نخ هاي پود به گرم
طول کل نخ های پود

نمره متر یک نخ های پود

تعداد نخ هاي پود در یک سانتي متر  ×  100 سانتي متر  =  تعداد کل نخ هاي پود طول پارچه به متر

عرض پارچه  ×  تعداد کل نخ هاي پود = طول کل نخ هاي پود

در ایران رسم بر این است که وزن یک متر طولي پارچه گفته شود.
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وزن پارچه توري : 75 تا 80 گرم در متر مربع

وزن پارچه آستري : 120 تا 140 گرم در متر مربع

وزن پارچه کرپ : 200 تا 260 گرم در متر مربع

وزن پارچه مخملي : 350 تا 450 گرم در متر مربع

پارچه بافته شده تار و پودي:
پارچه هایي هستند که تار پارچه به موازات طول و پود آن به 
موازات عرض پارچه باشند. قسمت هاي مختلف پارچه تار و 
پودي شامل راستاي پارچه، اریب پارچه، بيراه پارچه می باشد.

راستای پارچه

بیراه پارچه

ب پارچه
اری
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

پارچه حلقوي بافت:

پارچه اي که براي بافت فقط به یک نخ نياز دارد، روش دستي آن همان بافتني سنتي ست. )با ميل بافتني و نخ کاموا( و روش 
ماشيني توسط دستگاه بافته مي شود. )جوراب و پارچه هاي تریکو و کشي(

پارچه بي بافت:

این پارچه ها بر اثر ضربات متوالي بر الیۀ الياف با یکدیگر درگير مي شود و تشکيل یک پارچه را مي دهند. )نمد، لباس جراحان 
و ماسک(

پارچه تاری و پودیپارچه حلقوی بافت
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در صنعت نساجي هر پارچه داراي نام مشخصي ست، نامگذاري 
پارچه به روش هاي مختلف صورت مي گيرد.

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

 »Calicot« نام گذاري بر اساس مکان توليد: پارچه کاليک *
در شهر کلکته هندوستان توليد می شود که در فارسي به نام 

ُکدري معروف است.

* نام گذاري بر اساس بافت: پارچه ساتين »Satin« نام طرح 
بافت آن به نام طرح ساتين است.

* نام گذاري بر اساس جنس: پارچه ترگال نام پارچه اي ست که از الياف پلي استري تهيه مي شود.

نام گذاري پارچه هاي پنبه اي:
*پارچه باتيست یا پاتيس : رنگ سفيد و رنگ هاي روشن

* پارچه حریر یا موسلين نخي : رنگ سفيد، رنگ هاي روشن،حریر نقش دار، نور از پارچۀ حریر عبور مي کند.

* پارچه ارگاندي »Organdi«: بسيار نازک و ظریف، نور را عبور مي دهد.

پارچه بافتنی کشی

پارچه پلوری
فلیسه

پارچه راه راه

چیت ویچی
"پارچه چهارخانه"

توخ

نامگذاری  پارچه
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

* پارچه چيت »Chintz«: نازک و ظریف، رنگ هاي نقش دار 
است.

* پارچه زم زم: به پنبه مصري معروف بوده. سبک و لطيف است.

* پارچه کاليک یا ُکدري »Calicot« در ایران به ُکدري معروف 
است، الياف آن نازک است.

* پارچه پرکال یا چلوار »Percal«: در ایران به چلوار معروف 
است- ظاهر پارچه کمي خشک می باشد.

* پارچه متقال »Canvas«: ظاهر پارچه کمي خشن و ضخامت 
نخ های آن متغير است.

* پارچه شرتينگ »Chirting«: در ایران به متقال ظریف معروف 
است. در این پارچه نخ تار ضخيم تر از نخ پود مي باشد.

* پارچه ویشي »Vichy«: در ایران به نوعي چيت معروف است 
طرح بافت آن چهار خانه و راه راه است.

* پارچه زفير »Zephir«: نوعي چيت مشابه ویشي است کيفيت 
الياف آن از ویشي بهتر است.

دنیم

مخمل کبریتی 

دوشس

فاکون

کرش، کرنیکل
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* پارچۀ کرباس: به علت تراکم نخ ها نور را عبور نمی دهد. 
اليافش از نخ ضخيم تر است.

* پارچۀ دبيت: از کرباس نازک تر است. الياف از نخ ضخيم 
می باشد.

* پارچۀ اُرمک: اغلب به رنگ خاکستري است. الياف از نخ 
نسبتاً ضخيم می باشد.

* پارچۀ ُملتون »Molton«: در ایران به پارچه ُکرکي معروف 
است. پارچه ماهيتي پرز دار دارد. نرم و نسبتاً ضخيم به علت 

داشتن پرزهاست.

به  و  محکم  پارچه  ظاهر   :»Popeline« پوپلين  پارچۀ   *
نمي کند. جذب  را  رطوبت  آساني 

* پارچۀ وال: نور از آن عبور می کند طرح منظم و مشخص 
است.

* پارچه اتومان »Ottoman«: تراکم نخ هاي تار زیاد است. 
نمایان  پارچه  تارهاي  و  بوده  خشک  نسبتاً  پارچه  ظاهر 

می باشد.

* پارچۀ ریپس »Rips«: تراکم نخ هاي پود زیاد است- ظاهر پارچه نسبتاً خشک بوده و پودهاي پارچه نمایان است.

* پارچۀ پاناما: طرح پارچه از چهارخانه هاي کوچک تشکيل شده است.

* پارچۀ فينت »Finette«: پارچه نخي که یک پشت آن پرزدار است. پارچه ای  نسبتاً محکم می باشد.

* پارچۀ        سویت شيرت اشتوف »Sweat shirt stoffe«: در ایران به پارچه پلووري معروف است،  نوعي پارچه تریکوي ضخيم 
یا ژرسه است در بافت آن از پنبه یا پنبه هاي مخلوط استفاده مي شود.

* پارچۀ ساتين »Satin«: ظاهر روي پارچه براق است و دارای  نخ های نازک مي باشد.

* پارچۀ داماسه »Damasse«: پارچه نخي با طرح بافت به شکل هاي هندسي است.

* پارچۀ حوله اي: پارچه ای  پرزدار، نسبتاً کلفت و سنگين است، حرارت را تا حدودي نگه مي دارد.

* پارچۀ پيکه »Pique«: پارچه دو بافت با طرح هاي برجسته که به نظر الیي مي آید و دارای  ظاهري سوزني است.

* پارچۀ النه زنبوري: چون قسمتي از پارچه پودگذاري نشده داراي ظاهری با پستي و بلندي ست.

پافه زامت

لَمه

جین 
ضخیم و محکم

موسیلن

ماهوت
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

* پارچۀ توري »Net«: از نظر ظاهري سبک، زبر و نور را از خود عبور مي دهد.

* پارچۀ کرشه »Carsh«: از نظر ظاهري سبک و داراي رگه هاي برجسته طولي است و سطح پارچه برجسته، چين دار و 
خاصيت ارتجاعي دارد. )ظاهری پفکي دارد.(

* پارچۀ کلوله »Cloque«: نوعي کرپ بادي که از دو بافت کنار هم شکل گرفته است. سطح روي پارچه داراي نقوش برجسته 
نامنظم می باشد. کلوله نيازي به اتو ندارد.

* پارچۀ مخمل کورد »Cord«: در ایران به نام مخمل کبریتي معروف است، ظاهري نرم و محکم دارد. در بافت مخمل دو 
دسته نخ تاري استفاده شده است و روي آن  پرزدار است.

* پارچۀ دنيم »Denim«: پارچه هاي جين هستند که فقط نخ هاي تار آنها رنگ شده است و پودهای آن سفيد رنگ هستند.

* پارچۀ جين »Jean-Stoffe«: پارچه جين محکم و ضخيم است که اغلب سنگ شوي مي شوند، از این پارچه براي پارچه هاي 
جين سبک نيز استفاده مي شود.

* پارچۀ  برزنتي: نسبتاً ضخيم و کلفت است و ظاهري زبر و خشک دارد.

* الیي پارچه اي »Buckram«:  پارچه اي است خشک و آهار دارد با بافت محکم همچنين وزنی سنگين دارد.

* پارچۀ تریکو: ظاهري نرم و قابليت ارتجاعي مناسبي دارد.

* پارچۀ ارتشي »Drill«: این پارچه پنبه اي داراي وزن متوسط و به صورت کج راه مي باشد.

* پارچۀ کتاني »Line«: این پارچه به سرعت چروک مي شود و ظاهري براق دارد.
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نام گذاري پارچه هاي پشمی:

گاباردین

دنیم

تیغ ماهی یا فیش گرات

هانن تریت

مگن چک

* حریر پشمي: سبک با افت خوب، اگر از جنس کشمير باشد دارای ظاهري براق خواهد بود.

* پارچۀ اتامين »Etamine«: نوعي حریر پشمي داراي ظاهري سبک با افت خوب است. )نوعي حریر پشمي است.(

* پارچۀ وال پشمي: طرح پارچه مشخص است.پارچه به نسبت زبر مي باشد.

* پارچۀ فالنل پشمي: اگر از پشم مرغوب بافته شود، ظاهري نرم دارد.

* پارچۀ موسيلن»Musseline«: پارچه اي لطيف با بافتي بسيار نرم که اغلب از پنبه یا پشم بافته مي شود.

* پارچۀماهوت »Loden«: پارچه اي که از روشي مشابه نمد مالي تهيه مي شود بسيار ضخيم و بادوام است.

* پارچۀ گاباردین »Gabardine«: نوعي پارچه از پشم فاستوني با الياف شانه زده شده و ظاهري محکم دارد.

* پارچۀ هانن تریت »Hahnen tritt«:پارچه اي با چهارخانه هاي کوچک است که در گوشۀ هر طرح چهارخانه نيز زائده اي 
اریب مانند به وجود مي آورد.

* پارچۀ گلن چک »Glencheck«: نوعي پارچه چهارخانه هاي برجسته یا سایه روشن است که از چهارخانه های کوچک 
دیگري شکل گرفته است.

* پارچۀ فيش گرات »Fischgrat«: در ایران به پارچۀ تيغ ماهي معروف است. با استفاده از نخ هاي رنگي مختلف در تار و پود 
پارچه، پارچه اي طرح دار با بافت جناغي شکل می گيرد.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

* پارچۀ ژرسه رومانيت »Romanit jersey«: نوعي پارچه محکم با کمي خاصيت ارتجاعي )حالت استرچ( است که اغلب از 
پشم گوسفند بافته مي شود و در هر دو رویه پارچه دانه هایی دیده مي شود. 

* پارچۀ توئيد »Tweed«: از خاصيت رفع رطوبت برخوردار است.

* پارچۀ تریکو پشمي: ظاهري نرم و گرم دارد.

 نام گذاري پارچه هاي ابریشمي طبیعي 

* پارچۀ حریر ابریشمي: از نظر ظاهري سبک و نرم است و نور را از خود عبور مي دهد.

* پارچۀ ارگاندي: ظاهري لطيف ولي افت کمتري از حریر دارد.

* پارچۀ شانتونگ »Shantung«: نوعي ساتن ابریشمي که در ایران به شانتون معروف است )نام شهري در چين است(
دارد. براق  وظاهري 

* پارچۀ توئيل »Twill«: ظاهري سبک و اُفت خوبي داردو بسيار نازک و ظریف است.

* پارچۀ دوشس »Duchesse«: پارچۀ ساتن براق و محکم است و از ابریشم طبيعي و الياف مصنوعي بافته مي شود.

* پارچۀ مواره »Moire«: پارچه اي با راه راه هاي اریب و طرح موج دار است که از طریق پرس کردن پارچه شکل مي گيرد. 
)شکل ظاهري آن براق است.(
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نام گذاري دیگر پارچه هاي طبیعي و مصنوعي:

* پارچۀ زامنت »Pannesamt«:مخمل ضخيم و براق که داراي 
کرک هاي فشرده روي پارچه است.

* پارچۀ لَمه »Lame«: پارچه اي رنگارنگ و براق  که از الياف 
رنگي یا نخ هاي براق بافته مي شود.

* پارچۀ ژاگارد »Jacquard«: پارچه اي که طرح آن از روند بافت 
شکل مي گيرد، با استفاده از نخ هاي مات، براق، تيره و روشن، 

تأثير را در طرح و رنگ پارچه افزایش مي دهند.

* پارچۀ کشباف »Rippen Strich Stoff«: در ایران به پارچۀ 
استرچ معروف است، نوعي پارچه با بافت هایي از راست به چپ 

)مانند لباس بافته شده با دست( که خاصيت ارتجاعي دارد.

پوست  پارچه  به  ایران  در   :»Pelzimitation« پارچۀ پرزدار   *
مصنوعي یا پوليش معروف است. پوشش مویي ضخيمي دارند، 

رنگ پارچه و اندازه موها شبيه خز واقعي هستند.

* پارچۀ توخ »Tuch«: پارچه هاي شطرنجي است که اغلب با 
ارائه مي شوند. طرح هاي مختلف 

* پارچۀ کرپ دوچين »Grepe de chine«: در ایران به کرپ 
دوشين یا کرپ چيني معروف است.

* پارچۀ کرپ ژورژت »Georgette«: نخ استفاده شده در بافت 
بسيار نازک و ظریف است.

وزن  نسبت  به  افت خوب است،  داراي  پارچه  پارچۀکرپ ناز:   *
دارد. مات  ظاهري  و  آن سنگين 

پارچه پوست مصنوعی )پولیشن(

پیکی

ریپس

ژرسه رمانیت

پارچه کشباف )استرج(

چهارخانه ریز
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

* پارچۀ پُنژه »Ponge«: ظاهري سبک وکمي خشک دارد، براي 
آستري لباس بيشتري استفاده مي شود.

* پارچۀراه راه »Seer Sucher«: سطح روي پارچه شبيه پوسته 
درخت راه راه است. این پارچه شبيه لباس هاي راه راه بافته شده 

با نخ کاموا است.

و  نامنظم  با گره هاي  پارچه  نوعي   :»Boucle« بوکله پارچۀ   *
سطحي گره دار که به دليل نخ هاي گره دار ظاهري ضخيم دارد.

* پارچۀ بروکات »Brokat«: نوعي پارچه با نخ هاي برجسته و 
درخشان است، به معني پارچۀ زربفت می باشد.

و  به مخمل  پارچه شبيه  نوعي   :»Chenille« پارچۀ چينل  *
ضخيم که داراي کرک هایي در هر دو طرف )سطح( پارچه است.

ارتجاعي  قابليت  داراي  و  دوام  با  براق  ژرسه: ظاهري  پارچۀ   *
است.

از تالقي، بافت رفتن  * پارچۀ دانتل: بدون تار و پود مشخص 
یا پيچ خوردن یک سري نخ درهم بدست مي آید. نور را از خود 

مي دهد. عبور 

* پارچۀ گيپور »Guipure«: تا قرن هجدهم ميالدي دانتل را 
گيپور مي نامند، این پارچه ارزان تر از پارچۀ  دانتل مي باشد.

داراي  پارچه  سطح  تمام   :»Lace« گلدار  توري  پارچۀ   *
دارد. پارچه  خود  از  طرح هایي  خود  در  و  است  سوراخ هایي 

پارچه هاي   :»PVC coated fabrice * چرم مصنوعي »
بافته شده یا کشبافت با پلي وینيل روکش شده است. )مخصوص 

است(. باراني  و  اورکت 

* پارچۀ آستري »Linings«: از این پارچه، براي آستري پارچه 
پرده استفاده مي شود.

کلوله

چیتلبوکله

بروکات بورکن کرپ
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براي وصل قطعات پارچه به یکدیگر باید از نخ دوخت مناسب استفاده شود، زیرا نخ هاي دوخت با استحکام کم، کيفيت دوخت 
را پایين آورده و در دوام درزهاي دوخته شده تأثير مي گذارد.

یک نخ دوخت مناسب باید داراي شرایط ذیل باشد:

* قطر یکنواخت

* استحکام زیاد

* افزایش طول کم

* مقاومت در برابر سایش

* نداشتن گره در سطح نخ

* ميزان پرز کم در سطح نخ

* تعادل تاب

* انعطاف پذیري

قطر یکنواخت:

قطر نخ باید در سراسر طول آن یکسان باشد و 
نکند، تغيير  تغيير  قسمت  هيج  در  آن  ضخامت 
قطر نخ باعث اشکال در درجۀ تنظيم نخ ماشين 

می شود. دوخت 

استحکام زیاد:

استحکام  داراي  باید  مناسب  دوخت  نخ  یک 
ماشين  با  کار  حين  در  تا  باشد،  زیاد  کششي 

نشود. پاره  نخ  دوخت 

Sewing thread نخ دوخت
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افزایش طول کم:

نخ  بر  که  کششي  نيروهاي  دوخت  حين  در 
وارد مي شود باعث تغيير طول نخ و افزایش آن 
مي شود،  ازدیاد طول نخ باعث اشکاالت در انجام 

مي شود. دوخت 

مقاومت در برابر سایش:

به دفعات  نخ دوخت  پارچه،   در هنگام دوختن 
زیاد داخل پارچه مي شود، به همين دليل باید نخ 
دوخت در برابر سایش مقامت زیاد داشته باشد.

نداشتن گره در سطح نخ:

زدن  هم  به  باعث  دوخت،  نخ  در  گره  وجود 
تنظيمات درجۀ  نخ ماشين دوخت  شده یا نخ در 

مي شود. پاره  نخ  کرده  گير  سوزن  چشمي 

میزان پرز کم در سطح نخ:

وجود پرز در سطح نخ، که موجب پارگی نخ در 
قسمت هاي عبور نخ از ماشين دوخت یا ایجاد 

نامناسب شود. بخيه هاي 
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تعادل تاب:

در نخ دوخت، براي اینکه در هنگام دوخت تعادل ایجاد شود، باید مقدار تاب متناسب باشد، اگر تاب آن کم باشد، در هنگام 
دوخت، رشته هاي نخ از هم باز شده و اگر تاب زیاد باشد نخ به دور خود مي پيچد.

انعطاف پذیري:

نخ دوخت باید داراي انعطاف پذیري مناسبي باشد، تا به راحتي از چشمي سوزن عبور کرده و به راحتي با نخ ماسوره، شکل 
حلقوي دوخت را ایجاد کند.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

انواع نخ دوخت:

نخ هاي دوخت هر کدام مناسب پارچه هاي خاصي مي باشند،  جنس و نوع الياف، کلفتي و نازکي و جهت تاب آنها مهم هستند، 
انواع نخ هاي دوخت عبارتند از:

نخ دوخت پلی استرنخ دوخت پنبه ای نخ دوخت نایلونی

نخ کوکنخ دوخت پلی استر با روکش پنبه اینخ دوخت فلزی

نخ نتابیده مخصوص ماشین دوخت سردوزنخ پنبه ای مرسریزه شده
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انواع بسته بندی نخ دوخت:
نخ هاي دوخت در شکل و اندازه هاي مختلفي بسته بندي مي شوند که عبارتند از:

»Spool« قرقره»Cops « )سیگارت )بسته استوانه اي

»Cone« دوک مخروطي دوک سر مخروطي 
»Vicone «

دوک هاي بزرگ 
»Large package«
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

روش هاي قرار گرفتن الگو روي انواع پارچه:

اولين مرحله براي تهيه و دوخت لباس، برش پارچه است، داشتن 
اطالعات و معلومات برش نتيجه کار را مطلوب تر خواهد کرد. این 

مراحل عبارتند از:

به علت استحکام و دوام راسته پارچه )که از نخ »تار« مي باشد( 
و کمتر کش مي آید، قد لباس را روي راسته پارچه قرار دهيد.

از کنارۀ پارچه عرضي )برای پارچه های پنبه اي( یک نخ را بکشيد 
و روي نخ را قيچي کنيد تا عرض پارچه صاف شود.

براي پارچه هاي چهارخانه و راه راه نمي توان نخ پارچه را کشيد، 
براي رفع ناصافي آن روي راه و خط پارچه بچينيد و صاف کنيد.

تکه هاي الگو را قبل از برش الگو اتو کنيد، در پارچه هایي که کناره 
ترکي پارچه باعث جمع شدن پارچه مي شود کناره »ترکي« را 

بچينيد.

پارچه را روي سطحي صاف پهن کنيد، به طوري کنارۀ » ترکي« 
پارچه روي هم منطبق شوند.

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

تمام قطعات الگو را روي پارچه قرار دهيد، عالمت راستاي پارچه 
را در نظر بگيرید.

عرض پارچه هاي لباسي معموالً  »90 سانتي متر، 120 سانتي متر 
و 150 سانتي متر« است.

معموالً مدل لباس طراحي شده پارچه مورد نظر را فرد انتخاب 
مي کند، الگوي متناسب با آن را رسم و سپس پارچه را خریداري 

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

کافي بودن اندازه پارچه خریداري شده بستگي به عرض پارچه دارد، قبل از خرید پارچه، تکه هاي الگوي لباس را روي زمين 
یا ميز با محاسبه عرض »120 سانتي متر و 150 سانتي متر« قرار دهيد تا طول پارچه مورد نظر مشخص شود.

در صورتي که الگوهاي یک قسمت از لباس نامتقارن )غير قرینه( است و پشت و روي پارچه یکسان نباشد )مانند دامن شالي، 
که چپ و راست در قسمت جلو یکسان نيست(، براي جلوگيري از اشتباه، باید روي قطعات الگو سمت راست و چپ که بر 

روي هم قرار مي گيرند عالمت گذاري شود.

اگر پارچه داراي خواب و ناخواب یا نقوش سرباال نباشد، مي توانيد الگو را »سر و ته« روي پارچه قرار دهيد.

در بيشتر موارد پارچه را دوال »تا« مي کنند و سپس برش مي دهند، در بعضي از موارد با جا به جا کردن الگو و رعایت خط 
راستاي پارچه و الگو از پارچه باقيمانده حداکثر استفاده را بکنيد.



41

طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

تعیین اندازه پارچه با طول قد یکسان:
در ابتدا باید مشخص شود براي کدام قسمت اندام می خواهيد لباس تهيه کنيد )دامن، بلوز، مانتو، شلوار و غيره( در مرحله 

بعدي عریض ترین قسمت اندام خود را اندازه گيري کنيد.

براي مثال فردي با دور باسن بزرگ 100 سانتي متر با طول قد دامن 70 سانتي متر و عرض پارچه 115 سانتي متر در اصطالح 
به یک قد پارچه به اضافه 15 سانتي متر براي نوار کمري و سجاف لبۀدامن نياز دارد.

ولي فردي با دور باسن بزرگ 120 سانتي متر با طول قد دامن 70 سانتي متر، به دو قد پارچه با عرض 115 سانتي متر نياز دارد.

متر
  5/

5 

90 cm

متر
 3 

57/5 cm

متر
2/5

 

75 cm
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برش پارچه هاي حاشیه دار

معموالً نقوش و تزئينات پارچه هاي حاشيه دار به موازات طول 
پارچه است.

برش پارچه هاي راه راه

راه پارچه در طول لباس قرار مي گيرند، خطوط در محل درز 
پهلو و وسط جلو با یکدیگر مماس باشند.

برش پارچه هاي نقش چهارخانه

باید درزها با یکدیگر مماس باشد، در موقع برش تکه هاي 
کوچک مانند مچ و بليطي آستين،  سرشانه روي اریب پارچه 

چيده شوند.

برش پارچه با نقوش و طرح خاص:

برش پارچه هایي با نقوش یک طرفه یا سرباال

روي تمام قطعات الگو فلش های راهنما در یک جهت ترسيم 
شود.
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ماشین دوخت نیمه اتوماتیک همه کاره خانگی:

)شانه کار   DFT تکنولوژی  دارای  دوخت  ماشين های  این 
گلدوزی ست. های  طرح  و اجرای  بر(  پيش 

ماشین دوخت تمام اتوماتیک همه کاره خانگی:

 LED این ماشين های دوخت، دارای رایانه و صفحه نمایشگر
بوده و امکان اتصال به رایانه جهت انتقال طرح و گلدوزی 
دست(  از  استفاده  )بدون  اتوماتيک  صورت  به  پارچه  روی 

است.

ماشین دوخت سردوز خانگی )اورلوک(:

در  پاک دوزی  مدل  چند  دارای  دوخت،  های  ماشين  این 
درزهاست. لبه های  اضافی  برش  و  لباس  لبه های 

انواع ماشين دوخت
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ماشین دوخت راسته دوز صنعتی:

این ماشين با سرعت باال برای دوخت ساده استفاده می شود، 
به  ضخيم  تا  ظریف  پارچه  انواع  دوخت  درجات  تنظيم  با 

راحتی دوخته می شود.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک جادگمه دوز

جادکمه  انواع  دوخت  توانایی  اتوماتيک  تمام  ماشين  این 
در سایزهای مختلف )بارانی، ژاکت، پالتو، مخصوص پارچه 
تریکو( را داراست. موتور سرخود با تيغی به منظور باز کردن 

جا  دکمه و نخ زن اتوماتيک از ویژگی های آنهاست.

)مادکی دوز صنعتی( :

ماشین دوخت تمام اتوماتیک راسته دوز صنعتی

کاربرد این ماشين مانند راسته دوز صنعتی ست با این تفاوت 
که سرنخ زن و پایه باالکن برنامه محکم دوزی )سرقائمی( در 
شروع و پایين کار را اتوماتيک انجام می دهد، تنظيم موقعيت 
سوزن و شروع آرام و افزایش سرعت نيز از ویژگی های این 

ماشين دوخت است.
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ماشین دوخت دو و سه سوزنه صنعتی:

این ماشين های دوخت دارای بازوی باز بوده به همين دليل 
مناسب برای دوخت قسمت های ضخيم پارچه هایی مانند 
جين و لی است. طول بخيه های آن قابل تنظيم و برنامه 
پذیراست )سرقائمی دوزی( دوخت معکوس را با دو یا سه 

سوزن انجام می دهد. )دوخت زنجيره ای(

ماشین دوخت دکمه دوز صنعتی:

سوراخه   2 دکمه های  انواع  وخت  دوخت،  د ماشين  این  با 
می شود. چيده  نيز  نخ  انتهای  و  ابتدا  و  امکان پذیراست 

ماشین دوخت تمام اتوماتیک میان دوز صنعتی:

پایه باالکن  رای نخ قطع کن و  این ماشين های دوخت دا
اتوماتيک است، لبه های درز را پاک دوزی کرده و یک ردیف 
مردانه  پيراهن  برای دوخت  معموالً  دوزد.  زمان می  را هم 

شميزیه و تریکو استفاده می شود.
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ماشین دوخت تمام اتوماتیک الیک دوزی:
این ماشين دوخت توانایی دوخت اليک D، معمولی، و جادکمه 
چشمی را داراست با تنظيم صفحه نمایش دیجيتال پل های 

شلوار را نيز می دوزد.

ماشین دوخت میان دوز صنعتی:

این نوع از  ماشين ها توانایی دوخت انواع پارچه ها خصوصاً 
تریکو کشباف را داراست، لبه های درز پاک دوزی و با فاصله ای 

کمی بخيه دوزی می شود.

ماشین دوخت تمام اتوماتیک هفت و هشت:

این ماشين دوخت زیگزاگ های باعرض مختلف )حداکثر 
10 ميلی متر( را می دوزد، مناسب لباس های کشباف )لباس 
راحتی منزل و زیر(  می باشد، نخ قطع کن آن اتوماتيک است. 
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ماشین دوخت دستکش دوزی:

داخل  ظریف  درزهای  دوخت  قابليت  دوخت  ماشين  این 
داراست. را  درزها  چرخاندن  و  دستکش 

ماشین دوخت تمام اتوماتیک سرآستین دوز:

با قرار دادن مچ ها برش زده شده، این ماشين توانایی دوخت 
درزهای داخلی و برگرداندن مچ به سمت رو و   رودوزی آن را 

به صورت اتوماتيک داراست.

ماشین دوخت پل دوزی:

این ماشين دوخت پل ها مخصوص انواع شلوارهای زنانه و 
مردانه در سایزها مختلف را می دوزد.
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ابزارهاي مورد استفاده در طراحي لباس و تصویرسازي آن، داراي تنوع بسيار زیادي است، ابزارهاي طراحي به طور کلي، به 
سه دسته تقسيم مي شوند.

ابزار اثر گذار:

ابزار اثر گذار: موادي که قابليت اثرگذاري بر روي انواع سطوح را داشته باشد،  مواد اثرگذار مي گویند. این مواد شامل ابزارهایي 
مانند: مداد، مدادرنگي، گواش، آبرنگ و غيره به دو بخش اصلي سياه و رنگين تقسيم مي شوند.

مداد سیاه )مداد طراحي(:

ایجاد خطوط و سایه روشن هاي متنوع و قابليت اصالح به 
طراحي  مداد هاي  ویژگي هاي  مهم ترین  از  پاک کن  وسيله 

است.

معرفی ابزار طراحی لباس و تصویرسازی آن

ابزار اثرگذار 

وسایل کمکیسطوح اثر پذیر 
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

مداد رنگي:

مدادهاي طراحي ممکن است بدون پوشش نيز باشند و با 
قلم اتود به کار روند، ولي مدادهاي رنگي غالباً داراي پوشش 

چوبي هستند.

مداد رنگي آبرنگي:

با خيس کردن نوک مداد، یا خيس کردن زمينه کار )مقوا( 
و کشيدن قلم مو، مي توان جلوه هاي زیبایي با مداد آبرنگي 

را نمایش داد.
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پاستل:
از لحاظ کاربرد شباهت زیادي به مداد دارند، به صورت گچي و روغني مي باشند.

پاستل گچي:

این ابزار قابليت ترکيب و محو شدن با خود را 
را  غيره  و  کن  محو  یا  پارچه  انگشت،  به وسيله 

دارد.

پاستل روغني:

نوعي پاستل است که به لحاظ وجود چربي در 
ترکيب خود، تأثير متفاوتي بوجود مي آورد.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

ماژیک:

ماژیک قدرت تأثيرگذاري بر روي انواع کاغذها و 
مقواها را دارند.

روان نویس و خودکار:

خصوصيت اصلي این ابزار ایجاد خطوط یکنواخت 
در طراحي است.
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اکولین:

 یک نوع جوهر رنگي که با تکنيک هاي زمينه خيس و 
خشک در طراحي لباس استفاده مي شود.

مرکب:

یک نوع جوهر سياه مانند اکولين در زمينه هاي 
استفاده  لباس  طراحي  در  خشک  یا  خيس 

مي شود.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

آبرنگ:

آبرنگ با داشتن طيف وسيع رنگي، در طراحي 
ایجاد  تصاویر  دارد.  زیادي  بسيار  کاربرد  لباس 
به علت شفافيت و لطافت ویژگي خاصي  شده 

دارند.

گواش:

پوشانندگي  خاصيت  داشتن  دليل  به  گواش 
رقيق کردن  آن  دیگر  خاصيت  و  )مقوا(  سطوح 
در  آبرنگ(  )شبيه  شده  به کاربرده  رنگ 

دارد. زیادي  کاربرد  لباس  تصویرسازي 
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آکریلیک:

اکریليک به لحاظ شکل ظاهري و کاربرد شباهت 
بسيار زیادي به گواش دارد، با این تفاوت وقتي 
آب  مقابل  در  زیادي  مقاومت  شود  خشک  که 

)ضد آب بودن( دارد.

استفاده از زیپاتون در کوالژ:

استفاده  بافت  ایجاد  برای  زیپاتون  و  لتراست  از 
می  شود.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

سطوح اثر پذیر:

به تمام سطوحي که قابليت اثرپذیري به وسيلۀ مواد اثرگذار را دارند » سطوح اثر پذیر« مي گویند.

در طراحي لباس معموالً سطوح کاغذي و مقوایي مورد استفاده قرارمي گيرند.

استفاده از کاغذ کادو در کوالژ:

کاغذ کادو برای ایجاد تنوع پارچه ها کاربرد دارد، 
برای  یا خودکار  ماژیک  از  بهتر  بافت  ایجاد  برای 

می شود. استفاده  نيز  دورگيری 
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وسایل کمکي:

مجموعه ابزار و وسایل فرعي است که با کمک آنها طراحي اصولي تر و راحت تر اجرا مي شود. ابزارهاي کمکي در طراحي لباس 
و تصویرسازي عبارت اند از: پالت مخصوص رنگ، انواع پاک کن، تخته شاسي )تخته طراحي با گيره(، تراش، محوکن، فيکساتيو، 

 انواع چسب ها و....
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

ارگونومي در کارگاه هاي خیاطي:

تعداد زیادي از کارگاه هاي توليد پوشاک داراي بافتی قدیمی و سنتی است و اساساً این اماکن ها براساس استانداردهای یک 
کارگاه توليدی بنا نشده اند و عمده ترین ناراحتی افراد درد در ناحيه ستون مهره های گردنی،کمری، شانه و پاهاست. درکارگاه 
های خياطی از صندلی های متفاوتی استفاده می کنند. که براساس استاندارد تهيه نشده است.یکی از این صندلی ها چهار 

پایه چوبی ست این چهار پایه ها به دو صورت مورد استفاده قرار می گيرند: 

1-چهارپایه ای طویل حتی تا 2 متر در کنار دیوار قرار دارند و ميز ماشين دوخت مقابل آن واقع می شود و 2 الی 3 دوزنده 
از آن استفاده می کنند.

نمای روبه رو

ميز برش

صندلی

ميز چرخ خياطی

سطل

ميز اتو

کمد 

وسایل 

اضافی

مانکن

15
0 c

m

75 cm

نمای باال

90 cm80 cm

رعایت نکات ایمنی در کارگاه های رشته طراحی دوخت
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2- چهارپایه ای که به صورت منفرد در وسط کارگاه قرار گرفته است و از آن بدون هيچ تکيه گاهی استفاده می کنند. این 
صندلی ها اغلب چوبی و دارای لبه های صاف و تيز هستند و دقایقی پس از شروع کار، دچار خواب رفتگی و احساس کرختی 

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

همچنين به علت عدم وجود تکيه گاه مناسب، این افراد دچار خميدگی شدید درمحل  مهره های کمر می شوند و همين امر 
باعث ایجاد درد در مهره های این منطقه شده و ایجاد عارضه می کند. ارتفاع این چهارپایه ها هيچ گونه تناسبی با وضعيت 
بدنی افراد ندارد، نتيجه باعث به وجود آمدن ناراحتی های مختلف می شود. مثال افراد قد کوتاه دوزنده، گردن خود را راست 
نگه دارند و عضالت این مناطق را در یک وضعيت نامناسب و در حال انقباض شدید نگه می دارند که پس از مدتی، خستگی 
شدید و درد به وجود می آید. به همين ترتيب افراد قد بلند برای کنترل بهتر روی ماشين دوخت و دید بهتر، مجبور هستند 
کمر و گردن خود را تا حدود زیادی روی ماشين خم کنند که این قوز شدید در پشت و کمر می تواند آسيب های جبران 
ناپذیری مانند انحنای خارجی ستون مهره ها را ایجاد کند و ضایعات زودرس آن نيز به صورت کمردرد و درد در مهره های 

گردن و شانه بروزمی کند.

ميز برش

ميز ماشين دوخت

ميز اتو
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

چرخ خیاطي و آسیب هاي ناشي از آن:

از یاد نبرید که دوختن، برش و اتو کردن لباس در وضعيت هاي که 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 خياطی، اگر شرایط ارگونومی را رعایت نکنند پس از مدتی دچار دردهایي در گردن، شانه، کمر و سایر 
مفاصل مي شوند که گاهي مي تواند آسيب هاي جدي به آنها وارد کند. پس براي اینکه بتوانيد بدون مشکل و ایجاد درد، 
خياطي کنيد بهتر است، فضا و وسایل خياطي از جمله ميز و صندلي خياطي را طوري انتخاب کنيد که مهمترین شرایط را 
دارا باشد و همچنين الزم است وضعيت نشستن خود پشت ميز خياطي را تصحيح کنيد تا بتوانيد به این کار همچنان 

ادامه دهيد.

امروزه در جهان طراحي اسباب کار به نحوي که آسيب هاي ناشي از تکرار یک حرکت خاص موجب صدمه به افراد نشود، 
خود یک علم است که ارگونومي)Ergonomy( یا  دوستدار بدن نام دارد. در خياطي هم این مسئله از آنجا اهميت مي یابد 
که وضع قرار گرفتن غلط و اشتباه مي تواند موجب خستگي زودرس و درد در شانه ها، گردن و کمر شود. درکارگاه ترسيم 
الگو و دوخت الزم است که به 5 مورد توجه کنيد، اولين مورد صندلي کار است. ميز خياطي،  ميز برش و ميز اتو از موارد مهم 

هستند، در ضمن نور مناسب براي خياطي نباید فراموش شود.

اندازه های استاندارد طولی وعرضی میز ماشین دوخت

164 cm
86 cm

100 cm
43/5 cm

73
/5 

cm
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صندلي خوب یک امر ضروري براي خياطي است و البته هيچ صندلي وجود ندارد که براي همه کس مناسب باشد. سليقه 
شخصي و اندازه بدن شماست که مشخص مي کند آیا این صندلي براي شما مناسب هست یا خير؟ پشت خود را کامال به 
پشتي صندلي بچسبانيد و در لبه صندلي ننشينيد چون نشستن نامناسب مي تواند هزاران بيماري و مشکل در سالمت شما 

ایجاد کند: از جمله عدم گردش خون مناسب در پاها، درد پشت ، گردن ، شانه و دست.

صندلي خوب داراي خصوصیات زیراست:

ارتفاع صندلي به وسيله باالبر با طول پاها تنظيم مي شود به طوري که نه پاها آویزان بماند و نه زانوها بيش از حد خم شود. 
البته صندلي خوب آن است که باالبر آن تضميني بوده و در عرض یک سال خراب نشود.

صندلي باید مفصل دار باشد یعني بتواند بچرخد و پشتي آن به جلو و عقب کج شود. در ضمن لبه جلویي صندلي )در پشت 
زانوها( باید مانند آبشار به سمت پایين انحنا داشته باشد تا با کاهش فشار به پشت پا، مانع گردش خون در پاها نشود. قبل 
از خریدن صندلي حتما روی آن بنشينيد. اگر نشيمنگاه صندلي از جلو تا تکيه گاه صندلي خيلي عميق است. لبه صندلي به 
پشت پاها فشار وارد کرده و مانع گردش خون مناسب آن خواهد شد. اگر هم خيلي کوتاه است تکيه گاه کافي براي پاهانيست.

دسته صندلي باید نرم و قابل تنظيم باشد. دسته صندلي نگهدارنده وزن بازوها و شانه ها را از تنش اضافي آزاد کرده، انقباضات 
اضافي عضالت را کم مي کند، دوباره در صندلي بنشينيد و دسته صندلي باید  را مناسب خود تنظيم کنيد. اگر دسته هاي 
صندلي زیاد از هم فاصله داشته یا خيلي به هم نزدیک اند و فاصله آنها قابل تنظيم نيست، این صندلي، صندلي مناسبي براي 

شما نخواهد بود.

تکيه گاه کمري مناسب یکي از ضروریات صندلي خوب است، صندلی باید یک پشتي قابل تنظيم با برجستگي در ناحيه کمر 
داشته باشد. پشتي صندلي باید باال و پایين برود تا شما بتوانيد برجستگي آن را با گودي کمر خود تنظيم کنيد.

هنگام نشستن زانوهاي شما باید کمي پایين تر از ران هاي شما باشد. باسن و ران هاي شما باید کامل روي صندلي قرار گيرد 
و تمام کمر شما به پشتي صندلي تکيه داده باشد. پاهاي خود را در جلو با زاویه اي که احساس راحتي کنيد، طوري قرار 
دهيد که کف پاهایتان زمين را لمس کند. اگر ارتقاع ميز چرخ خياطي شما غير قابل تنظيم است. شما باید صندلي خود را 
در ارتفاع باالتري تنظيم کنيد که با ميز هماهنگ شود. در این حالت الزم است زیر کف پاهایتان یک زیر پایي یا چهارپایه  با 

بلندي مناسب قرار دهيد تا پاهایتان آویزان نماند.

صندلي مناسب طراحي لباس:
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ارتفاع سطح ميز خياطي یعني جایي که سوزن  ماشين دوخت روي پارچه حرکت مي کند معموال با بلندي ميز خياطي، تفاوت 
واضحي دارد. اما اگر ميز شما طوري طراحي شده باشد که ماشين دوخت داخل ميز قرار گيرد، ارتفاع سطح کار و ميز خياطي 

یکسان 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 کرده و 
سپس ارتفاع ميز را طوري تنظيم کنيد که سطح سوزن  ماشين دوخت  در بلندي مناسب قرارگيرد. براي پيدا کردن ارتفاع 
مناسب سطح خياطي، روي صندلي خود بنشينيد و یک مجله را روبروي خود بگيرید طوري که انگار مي خواهيد با آسودگي 
بخوانيد، ارتفاع آرنج خود از زمين را به عدد 14 تا 18 سانتي متر اضافه کنيد )اضافي تفاوت بين آرنج شما و محل قرار گرفتن 
دستان شما هنگام خياطي است(. در ضمن دستان شما در حين خياطي باید روي خط مستقيمي در امتداد مچ و ساعد قرار 

گيرد نه اینکه به جلو خم شود.

بهترین میز خیاطي:



62

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

کمر خود را افزایش داده اید.

مي توانيد ميز را طوري تنظيم کنيد که بلندي آن مناسب شما شود. حتي ارزش این را دارد که آن را به یک نجار خوب 
بدهيد تا ميزتان را طوري تغيير دهد که ارتفاع مناسبي را پيدا کند. براي محاسبه ارتفاع ميز، بایستيد و آرنج خود را به طور 

قائم 90 )درجه( خم کنيد.

سپس دست هاي خود را کمي پائين بياورید تا بازوهاي شما راحت باشد. ميز برش و ميز اتو باید در این سطح قرار گيرند. 
البته بهتر است بلندي ميز را کمي از زاویه 90 درجه پایين تر ببرید تا آرنج هایتان با ميز برخورد نکند. ممکن است نسبت به 
کاري که مي خواهيد روي ميز انجام دهيد، ارتفاع آن را کمي تغيير دهيد اما نباید بلندي ميز برش خيلي از این حد پایين تر 
برود. کشو و وسائل خياطي نيز باید در ارتفاع مناسبي باشد که شما به راحتي بتوانيد هنگام خياطي آن را برداشته و استفاده 

کنيد. بنا براین بلندي طبقات کم است، مي توانيد از نجار خواهش کنيد پایه آن ها را بلند تر کند.

درنهایت  از یاد نبرید که دوختن، بریدن و اتو کردن لباس در وضعيت هایي که به شما فشار وارد مي آورد، مي تواند موجب 
خستگي، درد عضالني و بيماري هاي جدي و مزمن ستون فقرات شود. پس همان طور که براي دوخت لباس مناسب باید 
الگو داشت، الزم است براي حفظ سالمت خود ميز خياطي و صندلي آن را مطابق الگوي سالمت و دوستدار بدن انتخاب کنيد.

نمونه نادرستنمونه درست

میز برش و تخته اتو :



63

طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

فصل  2

گرایش های طراحی 
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طراحی مد استفاده از طراحی و زیبا شناسی در توليد پوشاک، کيف، کفش و زیورآالت است. از طرف دیگر متاثر از تاریخچه 
رسمی مد، فرهنگ و آداب و رسوم جوامع مختلف بوده و به همين دليل 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 موقعيتی، چه سنی و چه ویژگی های اندام باید پوشيده شود.

برخی از لباس ها برای یک فرد به صورت دوخت سفارشی دوز )اوت کوتوغ یا اوت کوتور( تهيه می شود، این دوخت ها دستمزد 
باالیی دارند، ولی بيشتر پوشاک امروزی به خصوص لباس های روز معمولی، برای بازار انبوه طراحی می شود.

مقدمه 
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آیا تا کنون دقت کرده اید :

- نیازهای انسان برای لباس پوشیدن چیست؟

- محصوالت مد فقط شامل لباس می شود؟

- 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؟
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 صنعت پوشاک سهم عمده ای از توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است.
مصرف بسيار پایين انرژی در کنار سهم باالی اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری این صنعت باعث شده است، مانند دارویی برای 

اقتصاد کشورهایی با برنامه ریزی کالن توسعه صنعتی و اقتصادی به حساب بياید.
 گردش مالی 270 ميليارد ریالی )8/5 ميليارد دالری( به پوشاک و کفش در 1392 که معادل 3/8 درصد بودجه کل کشور 

در همان سال است و نسبت به سال قبل از آن 15 درصدي رشد را نشان می دهد.
 بزرگ ترین مزیت نسبی در صنعت پوشاک اشتغال زایی است، هرجای دنيا وقتی می خواهند در کشورشان اشتغال زایی کنند، 

صنعت نساجی و پوشاک را توسعه می دهند، چرا که با ميانگين 5  هزار دالر سه شغل در این صنعت ایجاد می شود.
 با وجود ظرفيت هایی همچون دارا بودن فرهنگ غنی، منابع انسانی متخصص، ظرفيت طراحی، تجمع دانش فنی، سرمایه گذاری 
در فن آوری، توليد پویا و اهميت دادن به کيفيت سالمت و محيط زیست در صنعت نساجی و پوشاک می توان نقش قابل 
توجهی در تجارت جهانی با قابليت استانداردهای باال ایفا کرد و در بازارهای داخلی بين المللی در بخش هایی با کيفيت باال و 

طيف گسترده محصوالت مشارکت داشت.

      اهميت و ضرورت صنعت پوشاک 
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  مردم سه نياز اصلی برای پوشيدن لباس دارند.

نیازهای روانشناسی

بهتر نشان دادن شکل ظاهری
هویت فردی

هویت فرهنگی
زیبایی

نیازهای اجتماعی

 پيراستگی و زیبایی

استاندارد جامعه

محافظت

نیازهای فیزیکی

امنيت
چرا  لباس 

 چرا مردم لباس می پوشند؟
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هر نوع پوشش رفتاری که در یک دوره زمانی یا مکانی متداول گردد را »مد« می نامند. مد به اندازه ای در زندگی انسان 
گسترده شده است که تمامی شئونات آن را در بر می گيرد. هرکجا که جنبه زیبایی شناسی و یا زیبایی طبيعی در ميان باشد، 
مد در آنجا حضور دارد. این مفهوم ممکن است بر روی تمامی جنبه هاي مختلف زندگی در یک جامعه تأثير بگذارد از نوع 

تغذیه گرفته تا پوشش، تزئينات و غيره در محيط زندگی افراد گستره مد است.
به طور کلی، معيارهای مطلوب پوشش و مد در اسالم را می توان در کلمه حجاب خالصه نمود که نه تنها برای زنان، بلکه برای 
مردان نيز مصداق پيدا می کند. کلمه حجاب در لغت به معنای پرده افکندن و حایل قراردادن ميان دو چيزاست. همچنين از 

نظر اسالم ميان حيا و پوشش، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. به تعبير بهتر، پوشش به خصوص درباره زن، از لوازم حيا است. 

 آیا تاکنون به تأثير مد در ابعاد مختلف زندگی تان دقت کرده اید؟

 به نظر شما وجه مشترکی بين مد و طراحی مد وجود دارد؟

 طراحی مد با چه حوزه های دیگر فرهنگی و هنري در ارتباط است؟

فعالیت عملی

عوامل پيدایش مد

همانندسازی 
نگرش و الگوهای 

رفتاری فرد 
دیگری در زندگی

زیرساخت های 
تاریخی و اجتماعی 

جامعه

فطرت انسان

  مد چيست؟
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موارد زیر را در کالس بررسی و به سؤاالت پاسخ دهيد:

 به نظر شما چه محصوالت دیگری در جامعه تابع مد هستند؟

 چگونه شرایط اقتصادی بر حوزۀ مد تأثير می گذارد؟

 آیا رفتارهای خاص هر فرد که مربوط به روحيات فردی است را می توان در حوزه مد قرار داد؟

فعالیت عملی

             

پوشـاک

لــوازم و ملــزومات لباس

تزئینات و لـــوازم منـــزل

محصوالت مد چه هستند؟



70

 برخالف تصور بسياری که مد را زائيده تفکر غربی می دانند، آنچه در تاریخ جهان 
ثبت شده برای اولين بار یک ایرانی به نام »ابوالحسن علی ابن نافع« مشهور به 
زریاب )به گویش کردی، زیوریاب و انگليسی Ziryab( یک نوعی از پوشش را در 

گوشه ای از دنيا )اسپانيا( مد کرد.

 »ابوالحسن علی بن نافع« ملقب به »زریاب« و معروف به »بصری« ایرانی االصل بود، 
وی در سال 210 قمری )789 ميالدی( دیده بر جهان گشود.

 زریاب فرهنگ پوشش، اخالق و حتی نظافت را با خود به غرب برد زریاب مسواک 
و خميردندان را که طعمی دلنشين نيز داشته از ایران به غرب برد. وی نوعی از پوشش را برای آقایان و بانوان مد کرد. مردها به 
تقليد از او موی خود را بلند کرده و با استفاده از سدر و رزماری موی خود را صاف می کردند و روی شانه های خود می ریختند. 

)رسمی که تا پيش از این وجود خارجی نداشت(

 لباسی که وی مد کرد در فصول مختلف سال از حيث شکل و رنگ تغيير می کرد، وی در فصل بهار از رنگ های روشن نظير 
زرد، سبز و آبی استفاده می کرد، در فصل تابستان جامه های گشاد نخی و در زمستان کالهی پشمين که به پشت لباس متصل 

بود بر سر می گذاشت.

 مردان تنها گروهی نبودند که تحت تأثير وی از پوشش خاص تبعيت می کردند، 
زنان نيز جامه هایی راحت و گشاد همراه با روسری هایی که به زیبایی گلدوزی 
قرن هشتم  اواخر  در  پوشش  نحوه  در  که  تغييری  به سر می کردند.  بود  شده 
ميالدی به واسطه دانشمندان ایرانی و گسترش اسالم پدید آمد، سبب تغييری 
عظيم در پوشش در ناحيه ترکيه امروزی، آسيای مرکزی و خاور دور گردید، این 

موضوع تا قرن یازدهم ميالدی با سرعتی وصف ناپذیر ادامه پيدا کرد.

  اولين بنيان گذار مد در دنيا
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 آیا تاکنون نام آوانگارد را شنيده اید؟

 به نظر شما چه تفاوتی بين آوانگارد مد و طراحان مد و لباس است؟

لباس  طراح  هنرمندان  به  )آوانگارد(:  لباس  پيشرو  طراحان 
گفته می شود که در یک دوره معين، پيشروترین روش ها را در 
نو  جنبش های  پایه گذار  اغلب  می کنند  و  استفاده  کارهایشان 
و  نو  تجربه  جدید،  معنای  به  لباس  طراحی  و  مد  در  هستند. 
ابتکاری، شکستن قالب ها و سنت ها است. البته آوانگارد بودن 
به معنی رد پيشينه ها نيست بلکه از پيشينه ها و گذشتگان برای 
حرکت بهره می گيرد، گذشته درسی است برای بهتر شدن نه 

یک عنصر بازدارنده.

طراحان مد
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 توليدکنندگان لباس در سه گروه اصلي قرار مي گيرند این سه گروه شامل 
سفارشي دوز انحصاري، پوشاك آماده و توليد انبوه است.

سفارشی دوز يا تولید انحصاري لباس بانوان:

 »اوت کوتور« یا »اوت کوتوغ« به معنای »دوزندگی و دوخت در سطح باال« 
یا »طراحی، دوخت لباس و سوزن دوزی در سطح باال« گفته می شود که به 
خلق و ایجاد پوشاك و لباس های سفارشی می پردازد. خياطان سفارشی دوز 
عمدتاً طراحی و ساخت لباس را به صورت سفارشی و بر اساس ویژگی های 

فرم اندام یک مشتری خاص طراحی کرده و مي دوزند.

به طور معمول در سفارشی دوزی پارچه های گران قيمت و با کيفيت باالیی 
الگو،  با دقت بسيار باال به جزئيات طراحی لباس، تهيه  انتخاب می شود و 
دوخت، تزئينات و اتمام کار لباس توجه می شود، در نتيجه این کار فرایندی 

بسيار وقت گير است.

 در دوخت سفارشی ظاهر و تناسبات لباس به نسبت هزینه مواد، زمان الزم 
برای اجرای دوخت در اولویت قرار دارد.

تولید کنندگان لباس 
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پوشاک آماده پوشیدن

 پوشاک آماده که به اختصار »RTw« گفته مي شود به پوشاکي 
فرد  یک  سفارش  به  نه  و  استاندارد  سایزهای  در  شده  دوخته 
اندازه های وی گفته می شود. پوشاک آماده،  با  خاص و مطابق 
مرز بين دوخت سفارشی و توليد انبوه هستند. این لباس ها برای 
مشتری های مخصوص دوخته نشده اند ولی دقت بسيار زیادی در 
انتخاب پارچه صورت گرفته است و به منظور تضمين انحصاری، 
به  نتيجه  در  و  مقادیر محدود دوخته شده اند  در  لباس ها  این 

نسبت گران قيمت تر هستند.

در صنعت پوشاک این لباس ها به گونه اي آماده مي شود که به پرو 
لباس نيازي نيست. آنها از سایزها و الگوهای استاندارد، تجهيزات 
و ماشين آالت کارخانه ای و تکنيک های توليد سریع و با کيفيت 
سفارشی  پوشاک  با  مقایسه  در  هزینه ها  تا  می کنند،  استفاده 

بسيار پایين تر باشد.
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 در حال حاضر صنعت پوشاک بيش از هر چيز، متکی بر فروش بازار و توليد انبوه است، زیرا توليد انبوه طالب بيشتری دارد و 
نياز طيف گسترده ای از مشتریان را تأمين می کند. متخصصان مد، برای هر فصل مد، مراحلی را تعيين می کنند، که بر اساس 

آن لباس های ماشينی توليد می شود.

توليد انبوه
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آنها اغلب تمام طول یک فصل را صبر می کنند تا مطمئن شوند آیا سبک مطرح شده  می تواند بازار را به دست بگيرد یا نه، سپس 
برای توليد آن ابتکار عمل را به دست مي گيرند آنها به منظور صرفه جویی در هزینه و زمان از پارچه های ارزان تر و تکنيک های 
ساده تر برای توليد استفاده می کنند، که به راحتی می تواند توسط یک ماشين یا دستگاه انجام شود. در نتيجه محصول نهایی 

می تواند خيلی ارزان تر به فروش برسد.
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سبک ) Style ( : هر فردی شيوه یا سبک لباس پوشيدن خود را در طول زمان 
برای خودش می سازد و طراح لباس برای بيان و نمایش موضوع خود استفاده 

می کند. 

سبک شما چیست؟ 

طرح ) Design ( : طرح کلی از مدل لباس که دارای برنامه ریزی دقيق در اجراي 
آن در نظر گرفته شده به علت داشتن هماهنگی و هدفمند بودن، عناصر طرح با 

دقت انتخاب مي شود.

چند طرح لباس را نشان دهید. 

 مفاهيم پایه

برای موفقيت در صنعت پوشاک، طراحان، توليدکنندگان انبوه، توليدکنندگان 
سفارشي )خياط سفارشی دوز »اوت کوتوغ«( و توليدکنندگان پوشاک آماده باید 

درکی از گرایش ها و مفاهيم پایه مد داشته باشند. این مفاهيم کلي عبارتند از: 

   مد ) Mode , Fashion ( : ظاهر و نسبت متداول در یک جامعه که مي تواند حوزه 
پوشش و رفتار افراد باشد. هر سبکی که دوره زمانی کنونی دارای محبوبيت است. 

 درحال حاضر مد روز در پوشاک و پارچه چیست؟ 
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 کالسیک ) Classic ( : مدی که در طول دوره زمانی زیادی مورد پذیرش 

عموم قرار می گيرد. 

 مد زودگذر ) Fad ( : مدی که به یکباره مورد توجه عموم قرار می گيرد و مانند 
یک انفجار سریع مد می شود و از بين می رود. 

امسال چه مد زودگذری درشهر شما وجود داشت؟ 

 طراحان لباس براي ارائه کارهاي خود سبکي در نظر مي گيرند تا با توجه به آن، 
کار خود را از دیگران متمایز کرده و در ضمن خود را با آن به جامعه معرفي کند.

 روند مد ) Fashion trend ( : هر چيزی که در یک دوره زمانی خاص و از طریق 
بازار، مد می شود. 

به نظر شما چه مدتی یک مد محبوب باقی می ماند؟ 

به نظر شما یک نمونه لباس مد کالسیک چه ویژگی دارد؟

فعالیت عملی

ماندگاری طراحان لباس در صحنه کسب و کار مد بستگی به شرایط ذیل دارند: 

 مد  طرح  سبک  روند مد  کالسيک  مد زودگذر  دوره مد
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 به نظر شما آیا مدها ثابت هستند؟ آیا مد دارای شروع و پایانی ست، مدت ماندگاری آن چه اندازه است؟ 

فعاليت عملی
گفت وگو کنيد

 پدیدۀ مد در یک زمان، تنها توسط بخش کوچکی از افراد 
جامعه شروع شده سپس افراد زیادی آن را استفاده کرده، 

فراگير می شود و بعد از آن افول می کند. 

 به همين دليل به چهار دوره تقسيم می شود:

1- ابتدایی )مقدماتی(

2- افزایشی

3- اوج )صعود(

4- کاهش و منسوج، یک شيوۀ لباس پوشيدن در یک دوره 
زمانی است. 

ابتدایی و مقدماتی: شروع مد و شيوۀ پوشيدن لباس توسط 
تعداد کمي از افراد جامعه.

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

شيوه  یک  گرفتن  قرار  محبوبيت  و  استقبال  باالترین  اوج: 
لباس پوشيدن.

کاهش: آخرین مرحله محبوبيت یک شيوه پوشش و عدم 
استقبال مردم.

دورۀ مد
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پيش بينی روال مد

 ارائه پيش بينی های 
روال مد به مشتریان

مشتریان برحسب 
پيش بينی های انجام    

مدل ها و محصوالت پيش بينی 
شده به بازار ارائه می کردند     

مصرف کنندگان کاالی 
نهایی پيش بينی شده را 
خریداری می کنند.     

ش
کاه

مد زودگذراوج

فی
عر

م

فروش

ابتدایی و مقدماتی زمان

ش
فزای

ا

اتمام تاریخ مصرف

چرخه مد 
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سبک

سبک کالسیک

مد

Fad

Fad
زود گذر

Fashion
مد

Classic
کالسیک

زمان

ش
رو

ف

رشوعرشداوجافول

ش
رو

ف

زمان
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

گفت وگو کنيد

 به نظر شما مشاغل فعال در زمينه طراحی لباس، مد و پوشاک چه هستند؟

فعاليت عملی

طراح فني:

یک طراح فنی با گروه فنی توليد پوشاک کار می کند، وظيفه طراح فنی انتخاب مواد اوليه، پارچه های مناسب، سایزبندی 
صحيح لباس هاست.طراح فنی قبل از توليد انبوه، نمونۀ اوليه پوشاک را روی تن یک مانکن )با تناسب اندام کامل( بررسی 

می کند و تصميم می گيرد که کدام یک از تناسب ها یا قسمت ها، پيش از توليد انبوه باید تغيير کند. 

 مشاغل مرتبط با این رشته

طراح لباس:

 یک طراح لباس از ترکيب خطوط، تناسبات، رنگ، بافت و شکل مناسب یک لباس را به صورت یک تصویر آماده می کند. 
داشتن مهارت هایی مانند: ترسيم الگو، دوخت و تزئينات برای یک طراح لباس الزامي ست، اما به عنوان پيش شرط برای تبدیل 
شدن به یک طراح لباس موفق در نظر گرفته نمی شوند. بسياری از طراحان مد دوره های آموزشی کامل و کارآموزی را در 

دانشگاه ها و مراکز توليد لباس گذرانده اند.
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طراح پارچه:

یک طراح پارچه بعد از آموزش در مراکز آموزش عالی، طرح پارچه را بر اساس کاربرد آن در لباس، مبلمان، پرده... و غيره 
طراحی می کند. یک طراح پارچه به طور رسمی باید در مراکز آموزش عالی،  آموزش رسمي دوره های کارآموزی را گذرانده 

باشد.

تصویرگر مد:

یک تصویرگر مد برای نمایشگاه های مد، کتاب های طراحی لباس و مد و تبليغات بازرگانی به وسيله ابزار رنگ آميزی دستی 
»ابزار اثرگذار و اثر پذیر« یا به وسيله نرم افزارهای رایانه ای رنگ آميزی طرح های لباس را ترسيم می کند. تصویرگر مد باید 

دوره هاي آموزشي کامل رسمي و کارآموزي را بگذراند.
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طراح الگو:

 یک طراح الگو طرح اوليه الگو و تکه های الگوي لباس را مشخص می کند. این کار ممکن است به صورت دستی و به کمک 
ابزار اندازه گيری و ترسيم الگو روی کاغذ، یا با استفاده از نرم افزارهای مرتبط الگوسازي انجام شود. یکی دیگر از روش های 
بسيار کارآمد، استفاده از الگوسازی حجمی است، در این روش پارچه مستقيم روی مانکن خياطی قرار گرفته و مراحل 
اندازه گيري و الگوسازي قسمت هاي مختلف لباس روی آن انجام می شود. برای کار کردن به عنوان طراح الگو آموزش هاي 

رسمی الزامي ست.

خیاط:

یک خياط سفارش لباس های طراحی شده را می گيرد و بنا به اندازۀ مشتری آن را الگوسازي کرده و پس از دوختن تحویل 
مشتري مي دهد. لباس هایی چون کت و دامن، مهمانی شب و غيره. یک خياط باید دورۀ آموزش رسمی و دوره کارآموزی 

را گذرانده باشد.
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خیاط زنانه:

یک خياط زنانه در زمينه لباس های مخصوص زنان کاماًل تخصص دارد، تمام مراحل آماده سازی لباس شامل: انتخاب طرح 
لباس متناسب با ویژگی های فرد، انتخاب پارچه، تهيه الگو، برش و دوخت پارچه، تزئينات مناسب به مدل و غيره را انجام 
می دهد. خياط زنانه مهارت طراحی الگو، لباس و دوخت لباس های »روز، مهمانی، شب، عروس«، لباس های »محيط کار، مانتو 

و شلوار« و لباس زیر زنانه را دارا است.

دوزنده:

یک دوزنده، لباس ها را با دست یا ماشين دوخت می دوزد. این نوع دوزنده ها اغلب به عنوان اپراتورهای ماشين های دوخت 
در توليدی ها، کارگاه ها و یا در فروشگاه پوشاک )مانند فروشگاه لباس عروس( کار می کنند. دوزندگان معموالً مهارتی در 
طراحي،  برش پوشاک و یا تنظيم کردن یا رفع عيوب لباس روی تن افراد را ندارند و تنها دوخت قسمت های مختلف لباس را 

می دوزند ، در این قسمت سرعت عمل در دوخت اهميت بسيار زیادی دارند.
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طراح سبک:

یک طراح سبک یا مشاور مد با ایجاد هماهنگی بين لباس ها، جواهرات، کفش، کيف و لوازم جانبی پوشاك، در نمایش های 
مد، مراسم خاص و عکاسی زیبایی کار را دو چندان می کند. طراح سبک با حس زیبایی شناسی قوی بين لباس ها هارمونی 
و هماهنگي برقرار کرده و ظاهری زیبا را براي شخص بوجود مي آورد. طراح سبک ممکن است به مشتري شخصي براي 
هماهنگ کردن لباس مشاوره دهد. بسياری از طراحان سبک در زمينه طراحی مد، تاریخچه مد و حتی لباس های تاریخی 

آموزش دیده اند و دارای سطح باالیی از تجربۀ تخصصي در زمينه مد حاضر و روند آن در آینده هستند.

برشکار لباس:

یک برشکار لباس الگوهای لباس ها را به صورت دستی به وسيله ابزار دقيق و بر اساس سایز ترسيم می کند، سپس پارچه ها 
را روی هم قرار داده آنها را برش و در اختيار دوزنده لباس قرار می دهد.
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مربی طراحی مد:

یک مربی طراحی مد مسئول آموزش طراحی لباس و صنایع مرتبط با پوشاک و مهارت های متفاوت در زمينه طراحی لباس 
و مد در دانشگاه های طراحی لباس و مراکز آموزش عالی طراحی لباس می باشد.

مدل مد:

یک مدل مد )مانکن مد( برای نمایش لباس های طراحی و دوخته شده در نمایشگاه های مد، دفيله و یا عکس های مجالت 
مد، طراحی لباس و تبليغات تجاری لباس را به تن می کند.

یک مدل ویژه با پوشيدن لباس و اظهارنظر در مورد تناسبات نمونه اوليه لباس تهيه شده به طراح مد در مراحل ساخت لباس 
و بعد از آن کمک می کند.  این مدل مانکن ها باید دارای تناسبات اندامی ویژه ای باشند.
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متخصص دگرش نهایی:

یک متخصص نهایی لباس، مسئول تنظيم و تناسبات نهایی پوشاک است، به ویژه لباس هایی که به وسيله ماشين دوخت آماده 
می شود. )سفارشي دوز نيست( گاهی اوقات آنان، مدل را دوباره تغيير می دهند )به رغم اینکه خياط ها تغييرات و تنظيمات 

تناسب لباس ها را برای مشتری انجام می دهند. همۀ متخصص های دگرش نهایی خياط نيستند(.

مشاور تصویری:

یک مشاور تصویری در مورد سبک ها و رنگ هایی که به چهره، رنگ پوست، مو و فرم اندام مشتری ها می آید مشاوره می دهد.
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فروشنده لباس:

یک فروشنده لباس  برای مناسبت های مختلف مانند لباس های روز، عصر، مهمانی، شب و عروس و... غيره را سفارش می گيرند و 
به مشتری های خود می فروشد. فروشنده باید مهارت شناسایی انواع پارچه و چگونگی برخورد مناسب را با مشتری داشته باشد.

روزنامه نگار مد:

یک روزنامه نگار مد در مورد مد، طراحی لباس، پوشاک و یا گرایش ها و روندهای مد برای مجالت مقاله می نویسد.

خریدار مد:

یک خریدار مد ترکيبی از لباس های موجود در مغازه های خرده فروشی، فروشگاه بزرگ و زنجيره ای را انتخاب کرده و آن را 
خریداري مي کنند، بسياری از خریداران مد در مطالعات تجارت و بازرگانی و یا مطالعات مد آموزش دیده اند.

طراح مد و لباس

طراحی مد، هنر استفاده از طراحی وزیبایی شناسی در توليد پوشاک، کيف، 
کفش و زیورآالت است، طراحی مد متاثر از فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع 
مختلف بوده و به اندازه همين تفاوت ها دارای تنوع باالیی است. تاریخچه 
رسمی طراحی مد و لباس به ابتدای قرن نوزدهم زمانی که طراحان به 
طراحی لباس برای مجالس اشرافی می پرداختند بر می گردد. به هنرمندانی 
که در عرصه پوشاک، کيف، کفش و.... با طرح های ابداعی شان تاثير بسزایی 
در صنعت مد در یک دوره خاص زمانی دارند، »طراح مد و لباس« گفته 

می شود. طراح مد و لباس مدل های لباس ها، کفش ها، کيف ها و.... را طراحی 
می کند. طرح های او یا بدیع و نو بوده و یا اینکه با تغيير در طرح های موجود در بازار بوجود آمده است هر طراح مد و لباس حرفه ای معموالً در 

بخش خاصی تخصص دارد مانند لباس های مردانه، لباس های زنانه، لباس های ورزشی و.....
طراح مدل و لباس باید دید خوبی نسبت به رنگ ها و اشکال داشته و در هنر دوخت و برش متبحر باشد. او باید از آخرین تحوالت و تغييرات در 
دنيای مد اطالع داشته و جامعه خود را به خوبی شناخته و از نياز و عالیق آن آگاه باشد تا بتواند متناسب با نياز 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 تيمی کار می کنند. مشتریان آنها متفاوت هستند. گاهی 
یک فرد خاص)مانند یک بازیگر، ورزشکار، سياستمدار و...( به صورت دوخت سفارشی و گاهی عموم مردم، مشتریان آنها می باشند. 

طراح مد و لباس معموالً در کار خود با کارشناسان فنی مربوطه و با توليد کنندگان ارتباط کاری نزدیکی دارد.

طراح مد و لباس اگر در استخدام جایی باشد، مطابق با ساعت کاری معمولی فعاليت می کند. ولی طراحان لباس مستقل ساعت 
کار معين و منظمی ندارند. آنها گاهی باید ساعت ها به صورت فشرده کار کنند تا بتواند طبق زمانبندی سفارشات مشتریان را 

تحویل دهند.

محل کار طراح مد و لباس معموالً در دفاتر کاری یا کارگاه ها می باشد ولی گاهی باید برای مالقات با توليد کنندگان با 
مشتریان خاص نزد آنها رود. طراح مد و لباس در صورت لزوم برای رسيدن 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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* تحليل و پيش بينی عالیق و سالیق آینده مردم در حوزه نوع پارچه ها، رنگ ها و اشکال

* کشيدن طرح های لباس ها، کفش ها و... به صورت دستی یا با کمک نرم افزارهای رایانه ای 

* انتخاب رنگ، پارچه، لوازم تزئينی و سبک مناسب برای هر طرح

* تهيه نمونه های اوليه 

* تخمين هزینه مواد و توليد

* یافتن تامين کنندگان مواد اوليه 

* نظارت بر توليد طرح ها

* ارائه نمونه ها به افراد و مراکز مرتبط مانند سرمایه گذاران، توليد کنندگان و...

وظایف طراح مد و لباس
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خالقیت از عناصر اصلی برای رسیدن به ایده ها و طرح های جدید

* دید مناسب نسبت به رنگها، زمينه ها و اشکال

* اطالع از ویژگی های مواد، پارچه ها، چگونگی کاربرد آنها و فرایند توليد انواع پوشاک 

* مهارت های طراحی و فنی مانند دوخت و برش

* مهارت های ارتباطی مناسب و توانایی بررسی گرایش ها و تمایالت مشتریان

* توانایی استفاده از برنامه های طراحی رایانه ای

* توانایی کار تيمی و همکاری با توليد کنندگان، مشتریان و...

* آگاهي تجاری به خصوص برای طراحانی که به صورت آزاد و مستقل کار می کنند.
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واژه های پایه

انگليسی  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 لباس های سفارشی

Fashion Journalist روزنامه نگار مد
Stylist طراح سبک )مشاور مد(

Fashin Buyer خریدار مد
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فصل  3
تاریخچه لباس
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  مقدمه

 بررسی تحول پوشاک در زمان و مکان های گوناگون نه تنها از 
نظر تاریخ و هنر قابل اهميت است، بلکه از دیدۀ جامعه شناسی 

و فهم روان شناسی ملت ها نيز بسيار شایان دقت و توجه است.

 به گواهی مدارک ثبت شده تاریخی و آثار باستانی و نمونه های 
بازمانده مردم ایران زمين، از دوران های بس کهن، به پوشاک و 

آراستگی خود اهميت فراوان می داده اند.

 ایرانيان از دیرباز در رشته های گوناگون هنری الهام بخش ذوق 
و زیبایی بوده اند و این ویژگی خود را به خصوص در مورد پوشاک 
و آراستگی به بهترین وجه به کار می بستند. لباس برای ایرانيان 
تنها یک تن پوش ساده به شمار نمی رفت، بلکه وسيله ای برای 
معرفی شخصيت و ذوق و ميزان فرهنگ و موقعيت اجتماعی 

پوشنده آن محسوب می شد.

مدارج  طوسی  فردوسی  شاهنامه  ایرانيان،  ملی  حماسه  در   
بازگویی شده  زبان  بهترین  با  امر پوشاک  آدميان در  پيشرفت 

است.
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- 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؟

کدام  به  متعلق  باستان  بانوان  لباس  مختلف  های  قسمت   -
کشورهاست؟

چه  شامل  مختلف  های  دوران  در  اروپا  بانوان  پوشاک   -
قسمت هایی می شود؟

- عوامل تاثیرگذار بر تحول تاریخی لباس چیست؟

آیا تا کنون دقت کرده اید :
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 پوشاک برای انسان در مراحل اوليه به منظور حفظ بدن در 
مقابل عوامل ناسازگاری طبيعت بوده است، ولی به تدریج این 

امر جنبۀ تجمل و زیبایی نيز پيدا کرد. 

 مطالعۀ درباره لباس مردم جهان نشان می دهد که اوضاع 
طبيعی زندگی یکی از عوامل مهم و اساسی در انتخاب نوع 

لباس است. 

 برای مثال ساکنان مناطق گرمسير از پارچه های ظریف تر، 
استفاده  می کند  خنک تر  را  بدن  که  اليافی  از  و  گشادتر 
پارچه های  از  سير  سرد  مناطق  در  برعکس  و  می کنند، 
ضخيم تر که از الياف پشم و حتی پوست حيوانات تهيه شده 

مي کنند.  استفاده 

 اثر عوامل دیگر از قبيل تمدن، مذهب، وضعيت اقتصادی، 
قدرت مالی، وضعيت سياسی و فرهنگي و غيره نيز در تعيين 
نوع و سبک لباس افراد آن ملت به خوبی مشاهده می شود، 
حتی ذوق و سليقه و تمایل شخصی افراد نيز یکی از عوامل 

مؤثر در تنوع پوشاک محسوب می شود. 

 در این فصل تاریخچه مختصری از تاریخ لباس ایران از دوره 
مادها تا قاجار و کشورهاي با تمدن باستان مانند:»  بين النهرین، 
مصر، یونان و رم« و اروپا از قرن 14 ميالدی تا قرن بيستم 
آورده شده است. انواع لباس نيز مانند همه مظاهر تمدن در 
طول تاریخ انسانی همواره به وسيله ملت های متمدن تر به 

ملل دیگر انتقال یافته و مورد استفاده قرار گرفته است. 

 نمونه آن تأثيري است که پارچه هاي ابریشمي و مخمل 
ایراني با نقوش برگرفته از دوره ساساني بر لباس اروپا گذاشته 

است.

 تاریخچه لباس ایران 
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 در حدود 5 هزار سال قبل مردمی با فرهنگ و تمدن خاص 
زندگی می کردند که عيالميان می نامند.

 پيراهن بانوان عيالمی دامن بلند و با تزیيناتی شبيه رشته ای 
از الياف با خطوط که مانند چين دور دامن قرار می گيرد.

 پيراهن دیگر تقليدی از برگ پوست حيوانات تمام سطح 
لباس را پوشانده، قد پيراهن و آستين ها بلند است.

پوشاک بانوان عيالم
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 » مادها« در نواحی غرب و شمال غربی ایران زندگی می کردند، 
سرزمين » مادها« سرزمين کوهستانی و سردسير بود، بدین 
منظور مردم از لباس های ضخيم استفاده می کردند و برای 
گرم نگه داشتن خود، پوستين و کاله های نمدین و با شلق 
)نوعی کاله و سرپوش که برگه های بلند داشت و به گردن 

بسته می شد( به کار می بردند.

 گفته شده است که » مادها« نخستين مردمی بودند که به 
سبب سروکار داشتن با اسب و سواری، شلوار ساقه بلند را 

ایجاد کرده و پوشيده اند.

 بانوان مادی جامه های بلند و پرچين با آستين های گشاد 
می پوشيدند و زیورآالتی از طال و نقره استفاده می کردند.

پوشاک بانوان ماد
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 پارس ها مردمانی بودند که در منطقه خوزستان، پارس و 
کرمان زندگی می کردند، این دوره را آغاز شکفتن هنر در تاریخ 

ایران می دانند. 

 کار    و     مشغوليـت         بـانـوان بـافتن پـارچه هـای گـرانبها و 
سوزن دوزی بوده است. 

در  بود.گاهی  ابریشم  و  پنبه  پشم،  از  پارچه ها  اغلب   
می شد.  استفاده  گالبتون دوزی  از  ابریشمی  پارچه های 

 لباس زنان و مردان پارسی از نظر شکل چندان با یکدیگر 
و  پارچه ها  رنگ، جنس  در  فرقی هست  اگر  ندارند،  تفاوتی 

تزیينات لباس است.

 پيراهن بانوان شامل یک باالتنه به شکل دایره با چين های 
زیر آستين و قسمت پيش سينه با یقه ای سه گوشه باز می شد.

 دامن آنان جلو بسته، بدون چاک، بلند و چين دار بود.

تزیين  زری دوزی  با  که  نازک  روسری  گونه  یک  از  بانوان   
شده بود استفاده می کردند. بيرون از منزل از چادری همچون 

چادرهای امروزی به روی سر می انداختند.

پوشاک بانوان پارس )هخامنشی(
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 پوشاک مردمان اشکانی بسيار زیبا و برازنده و باشکوه بود آنها 
از زیورآالت ظریف و گرانبها که از جنبه هنری قوی بود استفاده 

می کردند.

ایرانيان  لباس  در  سلوکيان  حکومت  و  اسکندر  پيروزی   
تغييری ایجاد نکرد، برعکس سبک های لباس ایرانی گسترش 
یافته و حتی در لباس های یونانيان تأثير گذاشت و استفاده از 

شلوار و باالتنه های آستين دار مرسوم گردید.

 لباس بانوان عبارت بوده است از: پيراهن آستين دار و 
بلند پرچين ظریف و فراوان که دامن آن تا روی زمين کشيده 
می شد و کمربندی که در زیر سينه می بسته اند که اندکی از 

گشادی لباس را کم می کرد.

و  بلند  مخروطی  کاله های  و  سربند  از  اشکانی  بانوان   
طبقه طبقه که تور از آن آویخته می شد استفاده می کردند.

 جزء دیگر پوشاک زنان که عقب سر را می پوشانيد پارچه ای 
همچون شنل روی شانه های خود می آویختند یا مانند چادر 

از آن استفاده می کردند.

 پوشاک بانوان پارت )اشکانی(
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

رنگی،  روبان های  اضافی،  پارچه های  از  استفاده  دوره  این  در   
نوارهای پرچين خوش رنگ با زیورآالت و آویزها، لباس ها را زیباتر 

می کرد.

 پوشاک زنان در این دوره از تنوع بسيار زیادی برخوردار بود، که 
نمونه آن پيراهن بلند و گشاد با آستين های بلند یا کوتاه که با 
بستن بندی در زیر سينه چين های زیادی ایجاد می شد، معموالً 
در لبۀ دامن یک پارچه پرچين )مانند دامن لبۀ چين دار( دوخته 

می شد.

 روی پيراهن، شال ها و روسری های بزرگ بر شانه ها و روی بازوان 
خود می انداختند و گاه از آن به صورت چادر استفاده می شد.

 گونه دیگر از لباس بانوان پيراهنی است با دامن چاک دار که 
بلندی آن تا وسط ساق پا بود و چاک ها را سوزن دوزی می کردند 

در زیر آن شلوار مردانه می پوشيده اند.

در دورۀ ساسانی پارچه بافی پيشرفت بسيار کرده بود انواع پارچه ها و بافته های ابریشمی، 
پشمی، پنبه ای و کتانی با طرح ها و نقش های رنگی زیبا در مناطق مختلف کشور بافته 
می شد. حتی بسياری از کشورهای آن زمان در بافت از طرح های پارچه های ساسانی 
تقليد و اقتباس می کردند، نمونه هایی از این پارچه ها در موزه های دنيا نگهداری می شود.

 پارچه بافی

پوشاک بانوان ساسانی
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 با ورود دین مبين اسالم به ایران و سفارش های اسالم مبنی بر داشتن حجاب و پوشش مناسب فراخور مقام انسانی، تحوالتی 
در نوع پوشش و لباس شکل گرفت و لباس ها به نحوی پوشيده تر گشت. اما آنچه در دوره های مختف اسالمی مورد توجه بوده، 
الگوبرداری از نظام طبيعت و تناسب با محيط اجتماعی و جغرافيایی مناطق مختلف ایران بوده است. به این معنا که ساخت کلی 
پوشش به مثابه پوشاندن و مصون ماندن در همه جا با توجه به فرهنگ خاص و موازین دینی و شرعی، یکی بوده است، اما در طرح، 
شکل و رنگ بندی به نحوی تالش هماهنگ در جهت بومی کردن هر منطقه مد نظر بوده است و این موضوع در عين 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 

می توان زیبایی و الگوبرداری از منطقه و طبيعت را درک کرد.

پوشاک ایرانيان در دوران اسالمی
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

پوشاک بانوان ایرانی از آغاز اسالم تا قبل از دوره مغول

 به طورکلی در ابتدای ورود اسالم به ایران لباس بانوان 
پوشيده تر شد و اجزایی ازلباس که بدن را بيشتر نمایان 
می کردند از بين رفت، پيراهن ها دارای یقه گرد یا مثلثی 
با آستين های بلند و پرچين و گشاد بودند. تزئيناتی مانند 
بازوبند، دور بازوها می بستند، دوریقه و حاشيه های لباس را 

با نوارهایی به نام طراز به خط کوفی تزئين می کردند.
در قرون پنجم و ششم هجری تا قبل از حمله مغول، زنان 
از روی پيراهن قبایی می پوشيدند که با دکمه یا شال و 
کمربند بر روی باالتنه بسته می شد. دور یقه و لبه های 
خانه  درون  در  بانوان  می کردند.  حاشيه دوزی  را  آن 
موهای بافته شده خود را در پشت سر یا دو سوی چهره 
می ریختند و کالهی که مانند نيم تاج های دوره ساسانی با 
نقش اسليمی و نگين های تزئين شده بود، بر سر می نهادند. 
در بيرون از خانه چادرهایی به رنگ سفيد می پوشيدند. 
پارچه های مورد استفاده بسيار نرم، ظریف و با طرح های 
زیبا و رنگ های جالب بافته می شد، گاهی با جمله ها و 

عبارت هایی به خط کوفی تزئين می شد.
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 در اوایل قرن هفتم هجری چنگيزخان به ایران تاخت، آنان 
که مردمی چادرنشين بودند تحت تأثير فرهنگ مردم ایران قرار 

گرفتند.

 بانوان در این دوره پيراهنی بلند و گشاد می پوشيدند که دامن 
آن تا روی پا می رسيد و دارای یقۀ سه گوشه تنگ و آستين های 
شمشيری بلند و در باالی مچ دست دارای چين های فراوانی بود. 
روی پيراهن لباده می پوشيدند که چاک آن از گردن باز می شد 
و دارای برگردانی از پوست و یا ساده بود، در روستاها بيرون 
از خانه از مقنعه سفيد، که سر و سينه و موها را می پوشاند، 
استفاده می شد. ولی زنان شهری چادرهای بلند سفيد و به 

رنگ های دیگری می پوشيدند.

 در پایان قرن هشتم هجری زنان سربند لچکی به سر می بستند.

پوشاک بانوان در دوره مغول )ایلخانی و تيموری(
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 در دوره صفوی، وحدت و مرکزیت یافتن سرزمين ایران باعث 
توجه به سنت ها، آداب و احياء رسوم و به وجود آمدن رشته های 

گوناگون هنرهای ایرانی شد.

 با توجه به طرح ها و نمونه لباس ها و پارچه هایی که از این دوران 
ارزشی  با  و  گرانبها  لباس های  صفوی  دوره  زنان  است،  بازمانده 
می پوشيدند، پوشاک روی آنها مانند لباس مردان اغلب یک تکه بود، 

یعنی باالتنه و دامن از هم جدا دوخته نمی شد.

از جلوی  و  پا می رسيد  تا مچ  بلندی که  قبای  پيراهن   روی 
گردن باز می شد، می پوشيدند و کمرشان را محکم نمی بستند 

و آستين های قبای آنها تنگ بود.

پوشاک بانوان در دوره صفوی
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 زیر قبا پيراهن ابریشمی یا پنبه ای نازک می پوشيدند که 
سينه و گردن را تا گودی حلقه گردن می پوشاند.

 بانوان معموالً کاله کوچکی به شکل برج یا عرقچين های 
زیبایی به سر می نهادند و روی آن دستارهای سفيد و لچکی 
را به سر می بستند. برخی از بانوان از زیر کاله، پارچه توری یا 
ابریشمی را بر روی سر می گذاشتند و گوشه  آن را در پشت 

سر رها می کردند.

که  می شد  دوخته  رنگی  پنبه ای  پارچه  از  بانوان  شلوار   
به وسيله بند شلوار ابریشمی از ليفه آن عبور می کرد و دور 
کمر بسته می شد. پایين شلوار از پارچه های راه راه )محرمات( 

یا نقش دوزی )نوعی شماره دوزی( دوخته می شد.

 کفش هایی به شکل نعلين می پوشيدند، بيرون خانه چادر 
بسيار بزرگ سفيد یا بنفش رنگی بر سر می کردند.
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مشخصه لباس بانوان در این دوره کوتاه شدن دامن پيراهن ها و 
قباست.

 دامن پيراهن ها و قباها کوتاه و ساقه های شلوار از زیر آن نمایان 
لباس دیگر آنان  رایج شد،  نما  بدن  پيراهن های  پوشيدن  و  شد 

به نام ارخالق سبنوسه دار و کليجه آستين کوتاه بود.

 شلوار بانوان چه گشاد یا تنگ از پارچه های راه راه » محرمات« 
یا »نقش دوزی« مورب دوخته و لبه های آن از پارچه های رنگی 

دوخته می شد. )نقش دوزی نوعی شماره دوزی است(.

ایران »چپه« بر سر نهاده و توری و   بانوان در نواحی جنوب 
چارقد آزاد روی آن می بستند.

سر  پشت  یا  شانه ها  روی  بر  را  فردار  گيسوهای  و  موها   
می ریختند و به نوک مو ها آویزهای طال و گوهرنشان یا مروارید 
بند می کردند. روی سر نيم تاج که دنباله آن همچون تور از 

پشت سر رها می شد، قرار می دادند.

 بانوان در بيرون خانه چادر مشکی یا بنفش رنگ حاشيه دار 
می پوشيدند و چاقچور به پا کرده و روبنده سفيد می بستند.

 کفش بانوان همچون دوره های قبلی به شکل نعلين و راحتی و 
ساغری نوک برگشته با رنگ های مختلف دوخته می شد.

پوشاک در دوره افشار و زندی
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دوره اول

 پوشاک بانوان دنباله لباس دوره زندیان بود، در این دوره دامن 
بلندتر شد، طوری که بر روی زمين کشيده و چون بلندی دامن 
باعث دیده نشدن شلوار می شد. دمپای شلوارها تنگ تر و تزیينات 

آن کمتر بود.

 پيراهن بيشتر از ابریشم و پارچه های نازک بود، که از جلوی 
گردن تا باالی باسن کوچک چاک داشت و آن را به وسيله دگمه 
یا سگک که به یقه پيراهن دوخته می شد می بستند و دور آن 

زنجير دوزی و یراق دوزی می کردند و آستين های بلند داشت.

در  بود،  بلند  و  چين دار  کلوش  دامن  و  جدا  باالتنه  از  دامن   
می پوشيدند  ایستادن  چتری  برای  فنرهایی  گاهی  دامن  زیر 
با  را  دامن  روی  می کردند،  جمع  را  آن  کمر  دور  بند  ليفه  با 
کمربندی از پوست که روی آن پارچه ابریشمی کشيده شده و 
گلدوزی می کردند می پوشيدند. لبه های پایين دامن با گالبتون، 
پارچه ای  آویز  چند  و  می شد  تزیين  یراق دوزی  و  زنجيردوزی 

لوزی شکل به نام »ساالمه« از زیر کل کمر آویخته می شد.

پوشاک در دورۀ قاجار
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دوره دوم

 در دوره دوم پوشاک اندرونی شامل: پيراهن زنان )باالتنه( 
کوتاه و تنگ بود و آن را از پارچه گارس )گاز( یا ململ سفيد که 
زردوزی یا نقده دوزی می شد می دوختند. آستين های بلند تا مچ 

داشت و با دکمه های ریزی تا بازو بسته می شد.

ارخالق  می پوشيدند،  ارخالق  پيراهن  روی  بانوان  ارخالق:   
نيم تنه ای بود که جلوی آن باز و لبه های آستين آن سه گوش یا 

گالبی شکل به نام »سنبوسه« بود.

ليفه  به وسيلۀ  که  بود  پرچين  و  کوتاه  دامنی  تنبان:   
یا  آهاردار  یا  فنردار  زیرتنبان هایی  آن  زیر  و  بسته  می شد 

پنبه دوزی شده می پوشيدند.

 شلیته: زیرتنبان به جز زیرتنبانی یک دامن کوتاه پرچين 
دیگر به نام شليته می پوشيدند که از جنس سفيد و گاهی از 

مخمل های قوس و قزحی و پارچه های نرم بود.

 شلوار: از شلوارهای کشباف سفيد که کاماًل چسبان بود به 
نام »تکه تنبان« استفاده می کردند.
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 از کفش های نعلين، چموش و ساغری های نوک برگشته به رنگ های 
سرخ، سبز، زرد و آبی استفاده می کردند یا کفش های چرمی سياه و 

براق به نام »قونداره« یا گالش های نوک تيز می پوشيدند.

 بانوان از چارقد که یک پارچه توری نازک چهارگوشه که آن را 
دوال کرده به شکل سه گوشه درآمده در زیر چانه با سنجاق بسته 
می شد. 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 می شدند و 
دامن های باز و بلند استفاده می شد.

 در هنگام بيرون رفتن از خانه بر روی شليته و تنبان چاقچور 
که شلواری پرچين کف دار بلند و گشاد که ليفه و بند داشت و دو 

لنگه آن جدا از هم یا متصل بود می پوشيدند.
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

بين النهرین  که  می دهد  نشان  باستان شناسی  اکتشافات   
پيدایش  مراکز  از  یکی  مدیترانه  دریای  اطراف  نواحی  و 

است.  بوده  اوليه  تمدن های 

 به دليل آب و هوای گرم در ابتدا پارچه ها از الياف کتان 
بوده و بعد از آن الياف، پنبه مورد استفاده قرار گرفته است. 

 پيراهن زنان بلند تا مچ و چسبان با برشي از زیر سينه بود و 
با یک بند که از سر یک شانه یا دو شانه می گذشت )پيراهن 

را بر بدن نگه می داشت( مي پوشيدند.

 پاپوش )کفش( سندل به پا می کردند. که توسط چند بند 
به پا بسته مي شد.

درگروه های کالسي با توجه به تصاویر موارد زیر را بررسی و به سؤاالت پاسخ 
دهيد: 

 ویژگی های آرایش چهره و مدل مو زنان مصر باستان چگونه بوده است؟ 

 آیا زنان از تزئينات و زیورآالت استفاده می کردند؟ نام زیورآالت آنان چيست؟ 

فعاليت عملی
گفت وگو کنيد

 پوشاک در مصر باستان
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 پوشاک مردم بابل و آشوریان دو تکه است، شامل: یک پيراهن 
بلند راسته حاشيه دار در اندازه های کوتاه و بلند به نام »کندیس« 

و یک شال حاشيه دار. 
 لباس مردان و زنان مشابه هم هستند و تنها شال زنان بزرگ تر 
است و در اطراف بدن آزاد قرار می گرفت. آستين پيراهن بلند یا 

کوتاه، تا سر آرنج بود. 
 لباس ها از الياف پشم یا کتان تهيه می شد و روی آنها با زیبایی 
و مهارت نقش هایی از گل سرخ گلدوزی شده بود. مردم پاپوش 

سندل پاشنه دار می پوشيدند. 

گفت وگو کنيد

در گروه های کالسی با توجه به تصاویر موارد زیر را بررسی و به سؤاالت پاسخ 
دهيد: 

 آرایش چهره، مو و مدل موي زنان بين النهرین چگونه بوده است؟ 

 تاج یا کاله و سربند زنان دارای چه ویژگی هایی است؟ 

فعاليت عملی

پوشاک در بين النهرین 
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 یونانيان در اطراف دریای مدیترانه زندگی می کردند. 

 زنان یونانی پيراهن بلند تا مچ پا می پوشيدند. نوع مردانه آن تا 
زانو بود، نام این پيراهن » کيتان« Chiton نام داشت. 

 کيتان پارچه ای بود، مستطيل شکل از الياف پشم یا کتان که 
دوال »تا« شده و یک طرف آن دوخته می شد و به وسيله ای شبيه 
سنجاق قفلی امروزی برروی یک شانه، بسته می شد. زنان شالی 

بزرگ به نام » هيماتيون« دور بدن خود می پيچيدند. 

چرمين  کف  با  سندل هایی  )کفش(  پاپوش  زنان  و  مردان   
بسته می شد.  پا  به ساق  از چرم  با تسمه هایی  می پوشيدند که 

 زنان یونان طال را به صورت نخی، آن چنان نازک درآوردند که 
به راحتی از سوزن عبور کرده و حاشيه های لباس، دور یقه و حلقه 

آستين ها را با نخ طال گلدوزی می کردند. 

پوشاک در یونان باستان 
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 در ابتدا پوشش اصلی مردان و زنان روميان »توگا« نام داشت، 
از جنس  پارچه ای  توگا  گرفت.  نام  »پاال«  آن  زنانه  نوع  بعدها 
پشم به شکل مستطيل بزرگ بود که پس از دوال شدن به شکل 
نيم دایره درمی آمد. توگا را دور بدن پيچيده به طوری که شانه و 

بازوی راست برهنه و آزاد بود. 

 سپس به توگا پيراهنی شبيه به »کيتان یونانی ها« اضافه شده 
از  تا زانو به تن می کردند، نوع زنانه آن  در زیر آن زیرپوشی 

پارچۀ پنبه ای و مردانه آن از جنس پشم بود. 

 آنان در داخل و بيرون خانه، هميشه نوعی کفش مانند صندل، 
نيم چکمه کوتاه از چرم نرم، و چکمه به پا داشتند. 

پوشاک در رم باستان



115

طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 پوشاک بيزانس تحت تأثير لباس های یونان، رم و ایران بود، 
پيچ و تاب، چين و شکن های لباس از روميان و جلوه و جالل را 

از لباس ایرانيان گرفتند. 

 مرد و زن پيراهن هایی بلند و راسته با آستين هایی بلند از ابریشم 
یا کتان می پوشيدند و روی آن کمربند می بستند، کمربندهایی 
گرانبها از چرم یا قطعه هایی کوچک از طال، که با حلقه هایی به 

یکدیگر وصل شده است. 

 زنان روی پيراهن خود شال بلندی چون »پاال« ُرمی بر 
شانه ها قرار می دادند. گاه آن را بر سر می انداختند. 

با  و  آورده  راست  شانه  روی  به  را  زن شال خود  و  مرد   
سنجاق قفلی یا سنجاق سينه جواهرنشان می بستند کفش 
نرم  از چرم  ثروتمند چکمه ایی  افراد  بود ولی  آنان صندل 

می پوشيدند. 

پوشاک در بيزانس
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 در پوشاک بيزانس، جلوه و جالل لباس ایرانيان و نقوش دوره 
ساسانی که در پارچه های زیبای حریر، زربفت و ابریشمی دیده 

مي شد اقتباس شده بود.

تأثير ایرانيان در پوشاک بيزانس
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 سدۀ دهم تا پانزدهم ميالدی را قرون وسطی می خوانند که دوران 
شکوفایی هنر گوتيک است. 

 یک مدل از لباس گوتيک پيراهن رویی زنانه بدون آستين است که 
اغلب بلند و گاه تا زانو که لباس زیرین از پایين دامن نمایان است و 

روی پيراهن با کمربندی چرمی به حالت آزاد می بستند. 

 روی پيراهن یک شنل جلوباز که در جلوی سينه یا روی شانه 
راست بسته می شد، مي پوشيدند.

 روسری به نام  » ویميل «  از نوع کتان مرغوب و ظریف که توسط 
یک حلقۀ فلزی روی سرثابت قرار می گرفت به همراه چانه بند و 

گردن پوش می پوشيدند. 

 در سده های بعدی پيراهن چسبانی زیر لباس پوشيده و روی آن 
پيراهن دیگری به نام »کت هاردی« می پوشيدند که از جلوی گردن 

تا پایين کمر با بندینک، دکمه بسته می شد.

 آستين ها بلند تا حدی که روی زمين قرار می گرفت و با کمر بندی 
جواهرنشان اندکی پایين از خط طبيعی کمر بسته می شد. 

 کفش های زنان چوبی پاشنه بلند که از ترکيه امروزی به ایتاليا 
رفته بود در اروپا استفاده می شد.

 پوشاک در قرون وسطی یا گوتيک
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 پيراهن زنان دارای باالتنه ای کوتاه و چسبان و استفاده از 
اندام الزم بود.  کرست برای محکم نگاه داشتن 

بلند و پف دار که چاک هاِی روی آن،  پيراهن   آستين های 
امکان نمایان شدن پارچۀ لطيف پيراهن زیرین را فراهم می کرد. 

 یقه ها به شکل گرد یا هفت یا بيشتر چهارگوش بود. 

 در زیر پيراهن اصلی، دامنی از پارچه ای متفاوت از نظر جنس 
و رنگ می پوشيدند، و حاشيه این دامن را با نوارهای گلدوزی 

شده تزئين می کردند. 

 زیر دامن چتری از متقالی ضخيم که روی چند حلقه افقی 
تهيه شده بود و از زیردامنی که از باال به پایين به تدریج گشاد 
می شد و شبيه زنگوله بود، استفاده مي کردند. پيراهن اصلی را 
روی این دامن می پوشيدند و این لباس پيش سينه ای از پارچه 
لطيف و نازک داشت که از گودی یقه تا سينه را می پوشاند. 

 مدل دیگر زیر دامن ها چتری بزرگ تر است که از دوسوی بدن 
به طرف بيرون برآمدگی دارد. 

 یقه های بزرگ چين دار و آهارخورده، چين های دور یقه با 
حاشيه های تور، یقه های بادبزنی که در پشت بلند و در جلو 

کوتاه است، در این دوران بسيار مد می باشد. 

پوشاک در دوره رنسانس
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 اصطالح »باروک« برای تزئينات گزاف، عجيب و غریب 
استفاده می شد. 

 باروک سبکي است در هنر که از اواخر قرن 16 ميالدی 
در ایتاليا شروع و تا قرن 18 ميالدی در اروپا رواج داشت. 

پيراهن ها داراي دامن هایي بلند و پرچين با باالتنه بلند 
که در قسمت جلو طرحي مثلثی شکل و نوک تيز داشتند، 
یا  بندینک  از  که  بند  دارای  معموالً  باالتنه ها  پشت  در 

مادگی بود استفاده مي شد. 
 اگر باالتنه از جلـو بسته می شد، گيـره های جواهرنشان،  
دکمه یا چند پاپيون به کار می رفت. آستين لباس ها سه 
ربعی )تا آرنج( بود و از چند ردیف پف آستين تشکيل 

شده بود روی آنها توردوزی شده بود. 

 یقه معموالً افقی )دکلته باز( تا ســـرشانه بود، نوعی 
از  زیرین  دامن  می شد،  پوشيده  مانتو  نام  به  رودامنی 
جنس تافته و دامن رویی مانتو از ابریشم زربفت بود و 

بود. بلند  دنباله ای  دارای  اغلب 

 تزئين پوشاک زنان با تورهایی از الياف طال و نقره، مليله، 
تورهای ابریشمی و روبان به حد افراط استفاده می شد، 
ابریشم راه  راه و موج دار و همچنين پارچــه هایی که روی 
آنها با دست نقاشی گل و گيــــــاه بود جلــوه ای کاماًل 

طبيعی داشت. 

   

پوشاک عصر باروک
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 نام روکوکو از اسمی که به کارهای تزئينی و گوش ماهی 
اقتباس شده است. گفته می شود، 

است.  آمده  به وجود  ميالدی   1720 ســـال  در  روکوکو   
ایجاد تزئينات به فرم S و C و استفاده از خطـــــوط منحنی 

از شاخص هاي هنر روکوکو است.

 پيراهن فرم کلوش چين دار، طول آن تا قوزک پا می رســد 
فنر  و  مویی  الیی  از  دامن  لبۀ  فرم  و  گشادی  حفظ  برای 
پارچه  با  را  استفاده می کردند. روی فنربندی زیر دامنی ها 

می کردند. روکش 

 یقه پيراهن چهار گوش بود و روی دامن یک پيراهن دیگر 
به نام »مانتو« جلو باز پوشيده می شد، که در پشت دارای پلی 

بوده و مانند شنل تا زمين دنباله داشت. 

 آستين ها تنگ و باریک بوده و تا حدود آرنج می رسيد و از 
زیر آن نوار تور دیده می شد. به لبه های لباس نوارهای باریک 

و چين دار دوخته می شد.

پوشاک عصر روکوکو
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

  سال های آغازین این دوره، عصر افراط کاری و تجمل گرایی 
برای طبقات مرفه جامعه بود.

 پيراهن زنان از پارچه های ساتن راه راه و نقاشی شده، مخمل 
نرم و براق و پارچه های زربفت دوخته می شد. پيراهن ها را با 

پارچه های تور، نوارهای تور و روبان تزئين می کردند.

 در سراسر اروپا از شيوه لباس پوشيدن فرانسوی ها به ویژه 
»ماری آنتوانت« اقتباس می شد. طراحان لباس عروسک های 
بزرگی به نام »عروسک های مو« که آخرین طرح های لباس بر 
آنها پوشانده شده بود به پایتخت کشورهای دیگر صادر می کردند 
تا به معرض نمایش مشتاقان و خریداران لباس گذاشته  شود.

 درقسمت باالتنه لباس، کرست با تيغه های استخوان نهنگ 
پوشيده می شد، در قسمت پایين کرست نواری دوخته و روی 
آن مادگی هایی وجود داشت که به وسيله آن بندی از درون آنها 
می گذشت، کرست به زیردامنی وصل می شد خطوط و برش 

پيراهن و فرورفتگی مناسب در کمر به وجود می آمد.

 در زیر پيراهن زیر دامنی سبدی شکل ساخته شده از حلقه های 
فلزی پوشيده می شد.

 در همين دوران پيراهنی ساده از پنبه لطيف یا ابریشم بود، یقه 
آن در قسمت جلوباز، و در حاشيه چين های ریز داشت، پایين 
دامن نيز یک ردیف واالن دوخته شده بود و شالی پهن دور کمر 

آن بسته می شد.

پوشاک در اروپا قبل از انقالب فرانسه
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از انقالب فرانسه نياز به ساده شدن طرح های   سال های پيش 
پوشاک و کاهش شکوه و جالل و کم بها دادن به امتيازهای طبقاتی 
رفته رفته آشکار می شد. همراه موج انقالب فرانسه زیر دامن های 
چتری، رنگ، پودر آرایش، خال مصنوعی، ميوه و گل های مصنوعی 

و تجمالت پوشاک از بين رفت.

 جلوی باالتنه پيراهن، از کمر تا سينه، با بند و مادگی محکم بسته 
می شد، بستن پيش سينه با پارچه نازک سفيد مانند تور یا ارگانزا 
مد بود، گاه به جای پيش سينه، پارچه ای از ساتن که »تا شده« به 

دور گردن و سينه بسته می شد.

 پيراهن داراي آستين بلند و چسبان و دامن آن گشاد و کمر 
پوشيده می شد. زیردامنی  آن چندین  زیر  و  بود  چين دار 

 پارچه ها دیگر ابریشمی و مخمل نبودند بلکه پارچه های پنبه ای 
ساده و نقش دار استفاده می شد. خط کمر کمی باالتر آمده و دور 

کمر شال ساتن که به دور کمر می بستند.

 همراه با از بين رفتن جلوه های اشرافيت، پاشنه های بلند از بين رفت.

پوشاک در دوره انقالب فرانسه
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 در نيمه قرن هفدهم ميالدی، کشفياتی در دو شهر باستانی ُرم، باعث شد مردم 
به فرم لباس و اشياء عتيقه دوره باستان عالقه زیادی نشان دهند.

 طرح های لباس زنان دوره » دیراکتور« جلوه ای از دوران گذشته باستانی یونان 
و رم داشت. 

 اغلب رنگ مورد استفاده سفيد بود.

 نام پيراهن آنها »شيت« یا پيراهن »شميز« بود، پيراهنی گشاد و بلندی بود که 
یک شال در زیر سينه آن بسته و دنباله ای بلند در پشت دامن داشت که اغلب 

روی بازو گرفته می شد. 

 این پيراهن ها از پارچه نازک کتان و ابریشم سفيد دوخته می شد.

 زنان در زمستان دست گرم کن بزرگ پوست یا ابریشم استفاده می کردند، شال 
کشمير سفيد برای اولين بار استفاده شد و شال های زیبای ایرانی، مصری، ترکی 

و هندی متداول شد.

پوشاک در دوران دیرکتوار )فرانسه(

شال ایرانی 

شال ایرانی 
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 بازگشت به لباس های مجلل با زیر دامنی هایی که سبدی 
است، رواج پيدا کرد.

 پيراهن یقه باز که شانه ها را نمایان می ساخت یقه کشتی 
مانند )قایقی( با چين هایی ریز و یقه ای از پارچۀ لطيف است. 

 قد دامن ها بلند تا مچ پا یا روی زمين بود و پنج تا شش 
زیردامنی در زیر دامن اصلی پوشيده می شد.

 آستين پيراهن ها معروف به »آستين ران گوسفندی« یا 
باال بسيار گشاد و پف دارد و در مچ تنگ  آستينی که در 
و  اسب  موی  از  الیه هایی  زیرآستين،  مي شد.  استفاده  بود 
تيغه های استخوان نهنگ قرار می دادند تا حالت خود را حفظ 

کند و پف  دار باشد.

 پس از چندی آستين ها کوچک تر و پف باالی آن از ميان 
رفت و چند سال بعد تبدیل به آستينی تنگ شد.

و  تورهای سفيد، صورتی  از  و شب  لباس های عصر  برای   
می شد.  استفاده  آهاردار  حریرهای 

 زنـــان زیــــر شلـــواري از پارچه پنبه ای سفيد با حاشيه  
می پوشيدند.

دوره بازگشت سلطنت به فرانسه
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 در این دوران مدل اقتباسی از دوران کالسيک )یونان و رم باستان( است.

 پيراهن نازک و نيمه شفاف که زیر سينه آن کمربند یا شالی بسته می شد 
همراه با زیر پوشی از پنبه که در زیر پيراهن پوشيده می شد. 

رنگی  ابریشم  یا  از مخمل، ساتن  تونيکی  یا  پيراهن  نازک،  پيراهن   روی 
می پوشيدند.

 آستين های پيراهن بلند بود و به وسيلۀ بستن بندهایی در فاصله های منظم 
پف هایی به آنها داده می شد.

 در این دوره کت کوتاهی با آستين های بلند و چسبان که یقه ای ایستاده 
داشت و جلوی آنان باز می ماند استفاده می شد. جنس آن از پارچه مخمل به 

رنگ تيره و متضاد با رنگ پيراهن بود.

 یکی از پيراهن های معروف این دوره لباس ژوزفين بود، شامل: دو پيراهن 
»کوچک و بزرگ«، پيراهن کوچک از ساتن آبی گلدوزی شده با آستين های 
کوچک و پف دار و دنباله ای در پشت که از کمر آویخته می شد و پيراهن بزرگ 
از پارچه ابریشمی نقره باف، با آستين های بلند و چسبان و دنباله ای که از شانه 
چپ آویخته شده بود، یقه هر دو پيراهن چهار گوشه باز و در قسمت پشت، یقه 
ایستاده ای از تور داشت و بيشترین تزئينات )گلدوزی، مروارید و پولک دوزی( روی 

پيراهن بزرگ بود.

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

پوشاک در دوره امپراتوری نخست ناپلئون
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شد،  ابداع  زنانه  دامن  و  کت  نخستين بار  برای  دوره  این  در   
شد. کمتر  پيراهن  چين های  و  دوزی  تور  به همين دليل 

 باالتنه لباس ها از دامن جدا بود.

در اواخر این دوره جلوی باالتنه به شکل مثلثی نوک تيز درآمد. 
و شکل کلی فرم  اندام و لباس خانم ها بيشتر شبيه به شکل 

ساعت شنی )Ȣ( بود.

 در این دوره کت های بلند و گشاد، شنل های کوتاه با رادهای 
بلند، که به صورت نيم دایره بریده شده بود و آستری از پوست 

داشت، استفاده مي شد.

  در اواخر این دوران، واالن های جمع شده پشت دامن، زیردامنی 
چتری که پشت دامن لباس را برجسته می کرد و از مد افتاد. 
رو  یه پایين )لبۀ دامن( به شکل زنگوله گشاد می شد و دنباله ای 

در پشت داشت. دامن ها چند ترک بریده می شد.

 آستين ها در قسمت باال پف دار و از آرنج به پایين تنگ بود، و 
چنـــد سال بعد آستين ها بلند و چسبان شد.

 پيـــراهن شب بدون آستيـــن، یا دارای آستين های کـــوتاه 
از  که  بود  تيز  نوک  مثلثی  شکل  به  باالتنه  جلـوي  پف دار  و 
فنرهایی که از استخوان نهنگ و آستر ضخيم، محکم شده بود 

می کردند. استفاده 

 پوشاک در قرن 19 ميالدی
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 در این دوره، دو رویداد اساسی در لباس زنانه به وجود آمد، یکی آنکه طرح 
لباس ها به خطوط طبيعی اندام نزدیک شد و دیگری لباس ها ساده و بدون 
تجمالت برای لباس روز و غير رسمی استفاده می شد و اغلب لباس ها، به رنگ 

سياه تهيه شده و تنها با جواهرات تزئين می شد.

 در سال 1912 »پل پواره« با الهام از طرح های ایرانی، لباس عرضه کرد، این 
لباس شامل تونيکی کمردار تا زانو بود، پایين آن گشاد و در لبۀ دامن آن مفتولی 
فلزی )مانند فنر پایين لباس عروسی( دوخته شده بود تا قسمت پایين آن دور از 

بدن بایستد، این تونيک روی دامنی باریک و بلند پوشيده می شد.

 لباس ها چندان به کرست احتياج نداشت، شکم بندی از جنس تریکو نرم و یا 
پارچه های قابل ارتجاع به وجود آمد که از باالی کمر تا پایين باسن را می پوشاند. 

 در این سال ها قد پيراهن  تا زیر زانو رسيد، پيراهن های روز ساده، بدون 
آستين و گودی یقه آن اندکی باز بود. بلوزها اغلب از پارچه کرپ دوشين و 
روی دامن قرار می گرفت. کت و دامن قدیمی که به دليل تنگ بودن حرکت 

را مشکل می ساخت جای خود را به لباس های راحت داد.

 کت ها و پيراهن ها و آستين های سرخود )کيمونو( که با یک قالب یا دکمه بسته 
می شد در دو اندازه کوتاه و بلند متداول بود، همچنين پالتوهای )کيمونو( رگالن 

نسبتاً گشاد مد بود.

پوشاک دراوایل قرن 20 ميالدی )1947ـ1910 ميالدی(
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 در جنگ جهانی، فقر و کمبود ناشی از آن، تعدیلی در تجمالت 
پوشاک پدید آورد.

با  ترک  چند  کلوش  دامن های  شد،  بلندتر  لباس ها  قد  دوران  این  در   
لبۀ آن کرباس آهاردار دوخته می شد مي پوشيدند. زیردامن هایی که در 

 دامن های تک از انواع پارچه ها با طرح و نقش های گوناگون همراه با 
انواع بلوزها در سنين مختلف مورد توجه قرار گرفت.

 بلوز ساتن با سرآستين های بلند و دکمه سردست ها که جواهر نشان بود، 
بلوزهایی که روی دامن قرار می گرفت، مبنای بلوزی به نام »شميزیه« گردید، 

بلوزی بلند که با کمربند یا بدون آن می پوشيدند.

 در این دوران پيراهن های کمر چين دار، باریک شدن ناحيه کمر، چسبان 
شدن باال تنه و شانه های گرد مد شد، کرست هایی که فرم اندام را به شکل 
ساعت شنی )Ȣ( و کمر را می فشرد و باریک تر جلوه می داد ساخته شد.

و  بوده  )چسبان(  کرستی  کمر  اصطالحاً  آنها  باالتنه  که  پالتوهایی   
داشت. محبوبيت  دکمه  ردیف  دو  با  کلوش  ترک  یا  کلوش  دامن های 

 یکی از مهم ترین رویداهای تاریخ در این دوران ساخت الياف پارچه 
نيمه مصنوعی و مصنوعی بود. ابریشم مصنوعی یا)ریون(، نایلون، داکرن 
و  سبک  وزن  خشک شویی،  یا  خانه  در  شست وشو  قابليت  با  غيره  و 
مقاومت در برابر سایش، سرما و گرما، در این دوره کاربرد زیادی داشت.

ـ1960 ميالدی   پوشاک در سال های 1947
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فصل  4

سبک های طراحی لباس
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    مقدمه

به  مد  طراحی  هنری  جنبش های  و  سبک ها  با  آشنایی   
هنرمندان این رشته کمک می کند تا با مطالعه و به کمک 
تحليل و مقایسه ای موشکافانه، نه فقط به زمان و مکان توليد 
اثر هنری پی ببرند، بلکه از نيت آن در خلق کارشان نيز اطالع 

پيدا کنند.

 معموالً چون حرکت هنری تحت تأثير تحوالت فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سياسی و یا عوامل دیگری مانند اصول 
فکری آگاهانه است، برای خلق آثار جدیدتر و پيش بينی آینده 

پوشاك کمک می کند.

 در اینجا بر اساس مدارك به جا مانده از سبک های هنری 
قرار می گيرد. بررسی  مورد  لباس  طراحی 

 در این فصل به مهـــم ترین سبـــک ها و جنبش های هنری 
در طراحی مد پرداخته می شود.
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1

- جنبش ها و سبک های هنری چه تاثیری بر تاریخ لباس 
می گذارد؟

- سبک های هنری تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد؟

در  لباس  در  هنری  مختلف  سبک های  بندی  تقسیم  آیا   -
دوران های تاریخی دوباره تکرار می شود؟

- تقسیم بندی سبک های هنری طراحی مد چیست؟

آیا تا کنون دقت کرده اید :
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 باروک روشی است که در هنرهای معماری، نقاشی و مد 
در قرن17 ميالدی آغاز شد، این سبک به دليل استفاده از 
تزئينات تجملی و افراطی طرح های پرزرق وبرق حالت خشک 

و رسمی داشت.

مخمل های  مانند  وزن  سنگين  پارچه های  از  استفاده   
می یابد.  رواج  گرانبها  ابریشم های  و  ساتن  رنگارنگ، 

 در لباس شب بالشتک کيسه ای در پشت لباس، و پهلوهاي 
آن استفاده مي شود.

و  آهاردار  نوارهای  و  روبان  با  بلند  بسيار  سرپوش های   
دارد.  فراوان  رواج  تزئينات 

 زیورآالت زنان سبکی و درخشندگی سابق خود را ندارند 
ولی رسمی تر و گرانبهاتر هستند.  

 سبک باروک
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 روکوکو اصطالحی است در تاریخ هنر، برای توصيف 
هنرهای تزئينی مانند: مد، نقاشی و اشياء تزئينی.

صدفی  اشکال  منحنی،  خطوط  از  آن  تزئينات  در   
رنگ های صورتی، سبز روشن و آبی استفاده می شود درکل 

است. ظریف  زینت آالت  و  مالیم  رنگ بندی های 

 پيراهن آن از قسمت شانه های پشت )فاصلۀ بين دو حلقه 
آستين( دارای یک شنل است، این شنل دو برابر عرضی خود 

پيلی بوده و در قسمت پشت لباس حالت آزاد است.

باال تنه در جلو هفتی شکل است و دارای کرستی جلو که 
می باشد. بدن  قالب  کاماًل 

جلوي،  قسمت  در  و  )باز(  دکلته  پيراهن  باالتنهء  یقه   
است. چاک دار  روپيراهنی 

 برای اینکه کمر باریک و دامن گشاد به نظر آید از زیردامنی 
سبدی شکل استفاده می شود.

 سبک روکوکو
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کشور هاي  از  متأثر  که  گرایشي  یا  سبک  به  بيگانه گرایي   
به علت  ميالدي   17 قرن  اواخر  در  می شود.  گفته  دیگری ست 
ارتباط های بازرگانی ميان اروپا با کشورهای آسيایی مانند چين و 
هند و ورود صنایع دستی و منسوجات از این کشورها گرایش به 

مشاهده مي شود. این سبک 

 پارچه های هندی که در انگلستان به »چيت« معروف است در 
فرانسه پرطرفدار بود.

 پارچه های ابریشمی که در قرن 18 ميالدی که در اروپا توليد 
می شد تحت تأثير زیبایی پارچه های چينی بود. 

 مردان اروپایی پيراهن »بنيان« که متعلق به بازرگانان هندی با 
تن خور راحت و آزاد بود، می پوشيدند.

 نفوذ سبک بيگانه گرایی هرچند در استفاده از پارچه ها بيشتر 
برگ های  پرندگان،  گل ها،  نقش های  می دهد،  نشان  را  خود 
طراحی های  و  مناسب  قيمت  و  گل  شکوفه های  طبيعی، 

داشت. اروپا  در  زیادی  طرفداران  چينی ها  منحصربه فرد 

سبک بيگانه گرایی
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 ناتوراليسم یا طبيعت گرایی، گرایش به سادگی وطبيعت است.

 اواخر قرن 18 ميالدی در اروپا گرایش مردم در بازگشت به 
طبيعت، سادگی و راحتی و دوری از افراط گری در تجمالت و 

است.  پوشاک 

 استفاده از انبوه پارچه های ابریشمی، کاله گيس، لوازم آرایشی، 
فخر فروشی  و  خودنمایی  و  پاپيون ها  تورها،  ژوپن ها،  و  کرست 

دوره روکوکو از بين رفت.

باال رفته تر و گشادي آستين ها جمع تر   در پيراهن خط کمر 
بود. شده 

 مردم به پارچه هایی از الياف پنبه مانند ململ، چلوار و رنگ های 
سفيد، خاکستری و نزدیک به طبيعت روی آوردند.

 لباس های پر تجمل فقط برای دربار و مراسم رسمی بود.

سبک ناتوراليسم
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 سبک نئوکالسی سيم

جنبش  یک  نئوکالسی سيم  سبک  یا  نوکالسی سيم  سبک 
هنری در زمينه های هنرهای تجسمی، هنرهای تزئينی و غيره 
است و شامل آثاری ست  که تحت تأثير هنر یونان و روم باستان 

بود.

از  لباس های پر تجمل، حجيم دوران روکوکو  این سبک  در 
بين رفت و به جای آن سبکی متعادل، نسبتاً ساده، کشيده بدون 
استفاده از فنرهای زیر لباس )ژوپن( که از دوره کالسيک یونان 

و روم باستان الهام گرفته بود مد شد.

پيراهن آنان دارای باالتنۀ کوتاه )برش از زیر سينه(، مدل یقه 
چهار گوش باز )خشتی(، آستين ها چين دار کوتاه و کفش ها بدون 
پاشنه پارچه ای بود، جنس پارچه ها »ململ سفيد«، تور ساده 
و متقال لباسی بود و روی آن از شال پشمی کشمير استفاده 

می شد.



137

طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 رمانتی سيم سبک هنری است که به جنبه های احساسی، 
زیبایی و بهترین ها نظر دارد.

 در اوایل قرن 19 ميالدی این سبک هنری تأثير خود را

 بر مد نيز گذاشت.

 مشخصۀ لباس مد رمانتيک، پيراهن با دامن چين دار )پفی(، 
کمر بسيار باریک در خط کمر، کوتاه شدن دامن تا مچ پا و 

آستين های پف کرده »ژیگو« بود.

 آستين های پف کرده که در نزدیکی مچ باریک و چسبان 
بوده، کفش های پارچه ای ابریشمی با یک پاپيون روبانی یا 
گل، استفاده از طرح گل سرخ و کاله های مزین به گل، پَر 

و روبان بود.

 یکی از مشخصه های مد رمانتيک داشتن چهرۀ اندوهگين 
و رنگ پریده زنان، نازک طبعی و شکنندگی بود که نمادی 

از احساسات است.

  سبک ُرمانتی سيم
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با  نساجی  توليدات  صنعتی شدن  ميالدی،   19 قرن  در   
شد. همراه  خياط خانه ها  و  پوشاک  توليد  پيشرفت 

 اختراع دستگاه ریسندگی، بافندگی و چاپ پارچه، باعث 
افزایش توليد پوشاک و کاهش بهای پارچه شد، به همين 

دليل تنوع لباس و توسعه مد افزایش یافت.

 بيشترین تأثير صنعتي شدن توليدات نساجي در مد، توليد 
براق،  و  روشن  بنفش  رنگ های  بود،  مصنوعي  رنگ هاي 

رسيد. توليد  به  قرمز  و  روشن  زرشکی 

 ساخت دستگاه ماشين دوخت توسط فردی به نام سينگر 
)1851 ميالدی( و امکان خرید آن توسط افراد خانواده های 

معمولی را فراهم ساخت.

توليدات پوشاک  ارتقاء  به  الگوهای کاغذی مسطح   تهيه 
انجاميد. خانگی 

استفادۀ  بنفش  رنگ  از  یافته،  معمولی تر  ابعاد  آستين ها   
شد. افتاده تر  کمی  باالتنه  و  سرشانه  و  بيشتر 

 صنعت گرایی
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 پوشيدن لباس هایي مخصوص و استفاده از رنگ ها در مراسم خاص 
مانند عروسی و عزاداری یکی از نشانه ها در تاریخچه مد است.

 در بعضی از فرهنگ ها رنگ سفيد نشان لباس عروس و بعضی 
دیگر مانند کشور هند نشان عزاداری است. 

 ولی به طور کلی رنگ سفيد لباس عروس، نمادی از پاکدامنی و 
منزلت اجتماعی مورد استفاده قرارمی گرفت. 

 مد مخصوص لباس سفيد عروس، سبک دامن های گشاد و چين دار، 
باالتنه چسبان، تزئينات گلدوزی، سنگ دوزی، سرمه دوزی، استفاده 

از انواع نوارهای توری، پارچه های توری دانتل و گيپور است.

 پوشيدن لباس سياه کرپ و ابریشمی مات، شال ها و روسری سياه 
برای مراسم عزاداری است.

مراسم گرایی
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 در قرن 19 ميالدی در اروپا، عالقه زیاد به استفاده از مد کرست 
مشکالت جسمانی و بهداشتی برای بانوان به همراه داشت.

کاهش  پوستی،  بيماری های  مانند  جانبی  اثرات  ميان  این  در   
پارچه های  و  دنده ها  شکستگی  جنين،  سقط  شش ها،  ظرفيت 
سنگين، حجيم و آهاردار راحتی و آزادی حرکت را از آنان سلب 

می کرد.

 خردگرایی، با هدف بيزاری از لباس های دست و پا گير و سنگين 
که سالمتی بانوان را تهدید می کرد. لباس های راحت، کارآمد و 

سبکی را جایگزین کرد. 

 دامن شلواری )امروزی( با کت بلند از پارچۀ پشم کشمير رواج 
یافت.

 سبک ِخردگرایی



141

طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 در اوایل قرن 19، برای طبقه مرفه عصر طالیی پوشاک پر 
زرق و برق و تجملی و گران قيمت رواج داشت.

 در این دوره فرم اندامی S مانند با استفاده از کرست های به 
اصطالح بهداشتی که سازگاری با انحنای طبيعی بدن داشت 

استفاده می شد.

 روی این اندام محکم و سفت )با استفاده از کرست( دامن 
با فرم زنگوله ای )کلوش یا فون دور چين دار یا پشت چين دار( 
که تا روی زمين بود و باالتنۀ اصطالحاً سينه کفتری مد بود.

 جنس پارچه ها بيشتر حریر شيفون، ململ ابریشمی، تور 
ابریشم با سایه روشن مالیم بود.

 دوپيس، کت و دامنی بود که در طبقات متوسط جامعه 
پيدا کرد. رواج 

سبک دوران زیبا
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 اواخر دهه 1910 ميالدی پس از سبک دوران زیبا، با سبکی به 
نام احيای سبک ناپلئون آشنا می شویم. 

 پيچ و تاب های مصنوعی اندام S مانند که به وسيله کرست قسمت 
جلوی باالتنه را صاف می کرد، جای خود را به مدل های راسته که 

اندام را کشيده تر می کرد داد، کرست در لباس حذف شد.

 پارچه های لباس نرم و لطيف به صورت راسته تا روی زمين قرار 
می گرفت.

 لباس های مهمانی عصر به نام »ميزبان« یا پيراهن »چای خوری«، 
مدلي موج دار با آزادی لباس بود.

احيای سبک ناپلئونی
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

جنوب  آسيای  و  چين(  )ژاپن،  دور  خاور  سبک های  از  الهام   
غربی )ایران، ترکيه( و یونان سال های پيش ازجنگ جهانی، تأثير 

آشکاری بر مد به جا گذاشت.

پارچه های گلدوزی شده شرقی،  ژاپنی،  از کيمونوی  اقتباس   
چاپی  پارچه های  زنان،  شده  جمع  دمپای  شلوار  شرقي،  قبای 
برجسته بر روی لباس و دستارهای براق و درخشان همراه با پر از 

ویژگی های این سبک است.

اندام را کشيده تر   پيراهن های این سبک راسته و بلند بود و 
می داد. نشان 

 یک نمونه پيراهن به نام »دلفوس« که از رادی کالسيک یونانی 
اقتباس شده، لباسی ابریشمی تماماً پليسه شده بود.

 سبک شرق گرایی
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 پس از جنگ جهانی اول، اشاعه اصل سادگی به عنوان برازندگی و 
شيک پوشی و نداشتن زر و زیورهای اضافی رونق گرفت، استفاده از 

پارچه های با دوام تر از خصوصيات این سبک است. 

 مد جدید به نام » پيشخدمت« که از طرح های ساده، پارچه لطيف 
و کمترین تزئينات بود.

 دامن ها تا زیر زانو، باالتنه ها بلند و برشی از خط باسن دامن را 
جدا می کند.

 از پارچه های لطيف با رنگ های خنثی مانند: سرمه ای، مشکی، 
خاکستری و بژ استفاده می کردند. 

 ترکيب کت و ژاکت مانند، بلوز پشمی و دامن نمونه ای از طرح های 
مد » کوکو شانل« است. 

 سبک مدرنيسم
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

این سبک  دوم،  وقوع جنگ جهانی  تا  اواخر دهه 1930   در 
و  باریک  کمر  چين دار،  حجيم  دامن های  مدل  به  بازگشت  با 

کرد. پيدا  محبوبيت  خوش فرم 

 پوشيدن دوباره زیر دامن های فنردار و کرست از خصوصيات 
این سبک است.

 محبوبيت این طرح های پر زرق و برق در اثر جنگ جهانی دوم و 
ضرورت صرفه جویی، کاسته و کمرنگ شد.

 احيای سبک ویکتوریایی )احيای رمانتيک( 
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 در سال 1947 ميالدی، توسط طراح مد »کریستين دیور«، 
دار  چين  گشاد  بسيار  دامن های  شامل  که  شد،  ارائه  طرحی 
تا  گذاشته  ابری  الیی  باسن  قسمت  در  که  است،  پليسه دار  یا 

کند. ایجاد  بيشتری  برجستگی 

 در این طرح کمرهای لباس ها باریک )مدل کرستی چسبان(، 
سرشانه ها گرد و افتاده، و فرم اندام های ساعت شنی است.

 کت های ابریشمی با کمر بسيار باریک و دامن های با رنگ تيره، 
نمونه ای از کارهای این طراح است.

 نگاه نو
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 سبک رمانتی سيم نوستالژیک یادآور، صفا، سادگی و صميميت 
روستایی است.

 پيراهن های راحت، بلند پرچين با آستين های پفی با برش 
از زیر سينه و چين دار، با جيب های رو و یقه های چهارگوشه 

)خشتی( از خصوصيات این سبک است.

 استفاده از پارچه های پنبه ای گل دار با نقوش قلب، گل های 
وحشی، زیبایی همراه با سادگی و لطافت طبيعت را به مدل 

لباس می دهد. 

  سبک رمانتی سيم نوستالژیک
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 در دهه 1970 ميالدی، شرایط اقتصادی به وجود آمده در 
جامعه، تقریباً زندگی تمام اقشار جامعه را تحت تأثير قرار 

داد.

 صرفه جویی اقتصادی، تعداد روز افزون زنان شاغل، بازگشت 
به سبک های شيک، کارآمد و ظاهر ساده را بين بانوان رواج 

داد.

 در این سبک پيراهن های مجلسی بلند، ترکيب های متنوع 
بلوز بلند و شلوار، دامن های لنگی از انواع پارچه های جير 
مصنوعی، کشمير، لباس های ساده و بافتنی و به طور کلی 

پوشاک از زرق و برق و تجمل گرایی دور می شود.

سبک بازگشت به دوران کالسيک
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 آبستره قرن بيستم هيچ گونه واقعيت شکلی ندارد، استفاده 
از اشکال هندسی، خطوط مختلف با رنگ های زیاد و متنوع 

که کنار هم استفاده می شود.

 یک طرح بدون هدف و با ترکيب بندی حسی و بصری است. 
طراحان این سبک روی طرح، رنگ و نقش پارچه بيشترین 

ترکيب بندی را اجرا می کنند.

 سبک آبستره
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 طی سال های دهه 1990 ميالدی سبکی به وجود آمد که 
پيوند تنگاتنگی با مدرنيسم دارد.

 لباس های برازنده و زیبایی که برای جلب توجه به هيچ گونه 
تزئينات اضافی احتياج نداشتند.

 با در کنار هم قرار دادن پارچه های نامتجانس و تلفيقی از 
تکه های لباس مردان و زنان به صورتی ساده، از ویژگی های 
این سبک است و در این سبک تمرکز بر بُرش و پارچه است.

سبک مينی ماليسم
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طراحی و دوخت ـ ویژۀ دختران

 پاپ آرت جنبش هنری بود که در سال های دهه 60 ميالدی 
آمد. به وجود 

به  انتقادی  و  روشنفکرانه  نگاهی  با  هنری  جنبش  این   
آمد.  به وجود  آمریکا  در  به خصوص  مصرف گرایی 

 در پوشاک با تکرار واحدها و تغيير در اندازۀ خطوط و فواصل 
آنها تجربه های جدید بصری، که به واسطه خطای دید به وجود 

آمده بود را تجربه کردند.

 از رنگ های سياه و سفيد، خطوط با ضخامت های مختلف و 
خطای بصری برای برطرف کردن عيوب اندامی بيشترین استفاده 

را کردند.

پاپ آرت 
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