
دانش فنی تخصصی
)ویژۀ دختران(

رشتۀ طراحی و دوخت
گروه هنر

شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه،  نمایش،  پایگاه های مجازی،  ارائه در  و  الکترونیکی  و 
این  از  نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز  عکس برداری، 

سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN  978 - 964 - 05 - 3146-4              978 - 964 - 05 - 3146 -4 شابک

                                     نام کتاب:    دانش فنی تخصصی)رشته طراحی و دوخت( )ویژۀ دختران( ـ 212580
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش  مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
صفورا  و  کفشگری  نوریان  فاطمه  شاجری،  ملیحه  براتی،  سکینه  آذرباش،  فاطمه  آیت اللهی،  مینو   شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

محمدزاده   ) اعضای  شورای برنامه ریزی(
مینو آیت اللهی،جمیله خدیوی بروجنی، ماهرخ علی پناهلو و فاطمه نوریان کفشگری )اعضای گروه تألیف(  ـ                                             

عزت اهلل خیر اهلل )ویراستار(
ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مدیریت آماده سازی هنری:   

جواد صفری )مدیر هنری(ـ  الهه یعقوبی نیا  )صفحه آرا(  ـ  مریم کیوان )طراح جلد(ـ  مریم دهقان زاده  )رسام(             شناسه افزوده آماده سازی: 
تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوي(                                                  نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ،  دورنگار  : 88309266  ،  کد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب سایت                                                  

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )داروپخش(    شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تـهران                                             ناشر :   
                                                     تلفن :5 ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستي: 139ـ 37515

شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«                                        چاپخانه:  
چاپ سوم  1399               سال انتشار و نوبت چاپ:   



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها االن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ



فهرست

 پودمان ١: سبک و مدل های پوشش
واحد یادگیری ١

3.............................................................................................................................................. .تن.پوش.های.زنانه.از.منظر.طرح.و.مدل.
واحد یادگیری 2

.تحلیل.سبک.پوشاک.در.عصر.حاضر..................................................................................................................................................29

 پودمان 2: چرخۀ مد و تحلیل اندامی 
واحد یادگیری ١

.چرخة.مد.................................................................................................................................................................................................43
واحد یادگیری 2

.تحلیل.فرم.های.اندامی.در.طراحی.لباس...........................................................................................................................................53

 پودمان 3: عناصر بصری و تحلیل رنگ
واحد یادگیری ١

.عناصر.بصری.در.زیبایی.شناسی.لباس...............................................................................................................................................73
واحد یادگیری 2

97............................................................................................................................................................. .رنگ.در.زیبایی.شناسی.لباس.

 پودمان 4: سایزبندی و فناوری مواد 
واحد یادگیری ١

111................................................................................................................................................................. .سایزبندی.و.فناوری.مواد.
واحد یادگیری 2

121..................................................................................................................................................................................... .فناوری.و.مواد.

 پودمان 5: کسب مهارت های فنی
Lesson 1 

137................................................................................................................................................................Fashion Design Tools.

Lesson 2

147...................................................................................................................................................History of Fashion Design.
.منابع......................................................................................................................................................................................................153



در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی 
ایران و تغییرات سریع عصر فناوری و نیازهای متغیر جامعه بشری و دنیای کار و مشاغل، برنامه 
درسی رشته طراحی و دوخت باز طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. این کتاب 
و درس از خوشه دروس شایستگی های فنی است که در سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم 
تدوین و تألیف شده است و مانند سایر دروس شایستگی و کارگاهی دارای 5 پودمان می باشد. کتاب 
دانش فنی تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر شایستگی های رشته را 
تشکیل نمی دهد بلکه پیش نیازی برای شایستگی های الزم در سطوح باالتر صالحیت حرفه ای ـ 
تحصیلی می باشد. هدف کلی کتاب دانش فنی تخصصی آماده سازی هنرجویان برای ورود به مقاطع 
تحصیلی باالتر و تأمین نیازهای آنان را در راستای محتوای دانش نظری است. یکی از پودمان های 
توسعه شایستگی های  و  مادام العمر  یادگیری  با هدف  فنی«  اطالعات  با عنوان »کسب  این کتاب 
با  امر  این  است.  کار، سازماندهی محتوایی شده  بازار  به  ورود  و  آموزش  دنیای  از  بعد  هنرجویان 
راهنمای  جداول،  و  غیرفارسی  فنی  متون  از  موردنیاز  فنی  اطالعات  استخراج  چگونگی  آموزش 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، دستگاه های اداری، خانگی و تجاری و درک مطلب آنها در راستای 
توسعه شایستگی های حرفه ای محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و 

با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد.
به مانند سایر دروس، هنرآموزان گرامی برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر 
هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل 12 می باشد و نمره هر پودمان از دو بخش 
ارزشیابی پایانی و مستمر تشکیل می شود. این کتاب مانند سایر کتاب ها جزئی از بسته آموزشی 
تدارک دیده شده برای هنرجویان است. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته، روش های 
کتاب،  محتوای  یادگیری  در  رایج  مشکالت  شایستگی،  بر  مبتنی  ارزشیابی  شیوه  کتاب،  تدریس 
دریافت  و  بهداشت  و  ایمنی  آموزشی  غیرفنی،  شایستگی های  آموزشی  نکات  زمانی،  بودجه بندی 
درس  این  هنرآموز  راهنمای  کتاب  به  تمرین ها  و  یادگیری  فعالیت های  از  برخی  پاسخ  و  راهنما 

مراجعه کنید. در هنگام ارزشیابی، استاندارد عملکرد از ملزومات کسب شایستگی است.
کتاب حاضر شامل پودمان های زیر است:

پودمان اول: سبک و مدل های پوشش
پودمان دوم: چرخة مد و تحلیل اندامی

سخني با هنرآموزان عزیز



پودمان سوم: عناصر بصری و تحلیل رنگ
پودمان چهارم: سایزبندی و فناوری مواد

پودمان پنجم: کسب مهارت های فنی
الزم به یادآوری است که در هنگام یادگیری و ارزشیابی، هنرجویان باید کتاب همراه هنرجو را با 

خود داشته باشند.
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ما  پایدار،  توسعه  و تحقق  فناوری ها  توسعه  کار در مشاغل گوناگون،  دنیای  تغییر  شرایط درحال 
پایه های  تغییرات  ادامه  در  را  درسی  کتاب های  محتوای  و  درسی  رنامه های  ب تا  داشت  آن  بر  را 
قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی 
ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها ی درسی  ،  تغییر رویکرد آموزش و ارزشیابی مبتنی بر »شایستگی« است. شایستگی، توانایی 
انجام کار در محیط واقعی براساس استاندارد عملکرد تعریف شده است. در رشته های تحصیلی ـ 

حرفه ای شاخه فنی و حرفه ای، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است:
1   شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار مانند تجزیه و تحلیل چرخه مد و نظریه های مرتبط 

جهت کاربرد آن؛
و  نوآوری  مسئولیت پذیری،  مانند  آینده  در  موفقیت  و  پیشرفت  برای  غیرفنی  شایستگی های     2

مصرف بهینه انرژی؛
3   شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبیه سازها؛

4   شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر.
بر این اساس، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، مبتنی بر اسناد باالدستی 
و  با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی فنی و حرفه ای و خبرگان دنیای کار، مجموعة اسناد 
برنامه درسی رشته های شاخة فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف 

برای هریک از کتاب های درسی در همة رشته ها است.
کتاب پیش روی شما از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که ویژۀ رشتة طراحی   و  دوخت 
برای پایة 12 تألیف شده است. کسب شایستگی های فنی و غیرفنی این کتاب برای موفقیت آیندۀ 
شغلی و توسعة آن براساس جدول توسعة حرفه ای بسیار ضروری است. بنابراین، سعی نمایید تمام 

شایستگی های آموزش داده شده در این کتاب را کسب نموده و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.
این کتاب نیز  مانند سایر کتاب های شما شامل پنج پودمان است. شما عزیزان می توانید پس از طی 
فرایند یاددهی ـ یادگیری هر پودمان، شایستگی های مربوط به آن را کسب کنید.  هدف از پودمان 
»کسب اطالعات فنی«، توسعه شایستگی های حرفه ای شما بعد از اتمام دورۀ تحصیلی در مقطع کنونی 
است تا بتوانید با درک مطالب از منابع غیرفارسی در راستای یادگیری در تمام طول عمر گام بردارید 
و در دنیای متغیر و متحول کار و فناوری، اطالعات خود را به روزرسانی کنید. هنرآموز محترم شما 
مانند سایر دروس این خوشه، برای هر پودمان یک نمره در سامانة ثبت نمرات منظور می نماید. نمرۀ 
قبولی در هر پودمان حداقل 12 می باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، 
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فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. در کارنامة شما این درس شامل 
5 پودمان درج شده که هر پودمان از دو بخش نمرۀ مستمر و نمرۀ شایستگی تشکیل می شود و 
چنانچه در یکی از پودمان ها نمره قبولی را کسب نکردید، الزم است در همان پودمان مورد ارزشیابی 

قرار گیرید. همچنین این درس دارای ضریب 4 بوده و در معدل کل شما تأثیر می گذارد.
همچنین در کتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصی در رشتة تحصیلی ـ حرفه ای شما آورده 
شده است. کتاب همراه هنرجوی خود را هنگام یادگیری، آزمون و ارزشیابی حتمًا همراه داشته 
باشید. در این درس نیز مانند سایر دروس، اجزایی دیگر از بستة آموزشی درنظر گرفته شده است 
و شما می توانید با مراجعه به وبگاه رشتة خود با نشانی www.tvoccd.oerp.ir از عناوین آنها 

مطلع شوید.
اخالق حرفه ای،  منابع،  مدیریت  مانند  غیرفنی  شایستگی های  با  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
حفاظت از محیط زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه 
با شایستگی های فنی، طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان 
عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و 

آنها را در انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
مؤثری  گام های  گرامی،  هنرآموزان  و هدایت  عزیز  هنرجویان  و کوشش شما  با تالش  است  امید 
در جهت سربلندی، استقالل و پیشرفت همه  جانبة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میهن اسالمی 

برداشته شود.
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پودمان 1

سبک و مدل های پوشش
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ویژه دختران

شایستگی های پودمان

در پایان این پودمان از شما انتظار می رود:
 با شناخت انواع تن پوش  ها و ویژگی های آن، آنها را دسته بندی و مهم ترین مدل های هر دسته از تن پوش ها   

را بررسی کنید.
انواع  از  آنها، طراحی خالقانه ای  تحلیل  و  تجزیه  و  انواع تن پوش ها  با طرح های خطی  از طریق آشنایی     

مدل های تن پوش ارائه دهید.
 با شناخت مطرح ترین سبک های پوشش عصرحاضر، ویژگی ها و اجزای آنها را بررسی و سبک های مختلف   

پوشش را طبقه بندی کنید.

استاندارد عملکرد

شناخت سبک های مهم و مطرح پوشش در دنیای مد جهت کسب توانایی در تجزیه و تحلیل و دسته بندی 
تن پوش ها
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واحد یادگیری 1

تن پوش های زنانه از منظر طرح و مدل

طراح لباس باید جنبه های متفاوتی از پوشش و مدل های لباس را مانند جنبه های زیبایی و هنر، کاربرد لباس، 
فرهنگ جامعۀ موردنظر و حتی نوع اقلیم آب و هوایی در نظر داشته باشد تا بتواند نظر مخاطب  )مشتری( 
را جلب نماید. البته ذوق و سلیقۀ طراح لباس نیز در طراحی مدل لباس ها، بدون تأثیر نخواهد بود. تنوع 
پوشش ها طراحان لباس را به فکر واداشته است تا بتوانند نوعی از لباس را طراحی کنند که با شرایط محیط 
زندگی مان سازگاری داشته باشد. در کشور ما تنوع بی نظیری که در لباس و پوشش اقوام وجود دارد می تواند 
تزئینات  و  پارچه ها  لباس ها،  از  گرفتن  ایده  با  دهد.  قرار  لباس  طراحان  اختیار  در  غنی  و  ناب  ایده هایی 
فوق العاد ه ای که در لباس های سنتی کشورمان و نیز خالقیت خوِد طراحان لباس وجود دارد، آیندۀ روشنی 

را پیش رو خواهیم داشت.

تن پوش های زنانه به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: 
 باال تن پوش ها؛ 1

 پایین تن پوش ها؛  2
 روپوش ها و پیراهن ها؛ 3

 اتصاالت. 4
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1ـ باالتن پوش ها

تصویر 1ـ  باالتن پوش ها

 به نظر شما باالتن پوش ها شامل چه مدل هایی است؟  

 فکر می کنید یک طراح و مدل ساز لباس تا چه حد به دانستن انواع این پوشش ها نیاز دارد؟  

 آیا می دانید کدام نوع از باالتن پوش ها در محیط کار، منزل و یا میهمانی ها کاربرد دارند؟  

 به نظر شما آیا یک مدل باالتن پوش را می توان به همۀ افراد پیشنهاد داد؟  

فکر کنید

در این بخش، نمونه هایی از باالتن پوش های زنانه را معرفی می کنیم و در هر مورد توضیحات الزم داده می شود.

تصویر باالتن پوشترسیم فنیویژگی هانام

ملوانی
Sailor 

شده  شناخته  یقه اش  مدل  با  بلوز  این 
دریایی  نیروی  در  لباس  این  از  است. 
استفاده می شده است و بعد به عنوان لباس 
کودکان، بسیار مورد توجه قرار گرفت و در 
برخی از کشور ها از آن به عنوان لباس فرم 

می شود. استفاده  نیز  مدرسه 
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تصویر باالتن پوشترسیم فنیویژگی هانام

بلوز 
Blouse

بلوز، نوعی پوشش زنانه است که معموالًً 
با دامن یا شلوار پوشیده می شود؛ از جلو 
و یا پشت نیز دکمه خورده، با شلوارک و 

سرهمی یا زیر کت پوشیده می شود.

 

پولوور 
Pullover

باالتن پوشی جلو بسته و بدون دکمه بوده 
و بر روی لباس های دیگر پوشیده می شود 

و از جنس بافتنی است.

 

تونیک
T unic 

نوعی پوشش است که برای پوشیدن روی 
شلوار  دامن،  شلوار،  مثل  دیگر  لباس های 
استرچ یا پیراهن طراحی شده و قد آن به 
میان ران و ساق پا می رسد و دارای چاک در 
پهلو است. این باالتن پوش معموالًً آستین 

گشاد دارد که بلندی آن تا آرنج است.
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تصویر باالتن پوشترسیم فنیویژگی هانام

تی شرت
T-shirt 

و  نخ  از  آن  جنس  که  باالتن پوش  نوعی 
در  تی شرت  اولیه  نمونه های  است.  پنبه 
زیر لباس ها پوشیده می شد و بیشتر مورد 
استفاده ملوانان و خدمۀ زیردریایی ها بود و 
سپس در مناطق گرمسیر به دلیل هوای 

گرم، به تنهایی پوشیده می شده است.

 

پولوشرت 
Poloshirt

با یقۀ برگرد مردانه که  باالتن پوشی است 
معموالًً 2 یا 3 دکمه برای آن در نظر گرفته 
گلف،  لباس  به عنوان  لباس  این  می شود. 
شده  شناخته  نیز  چوگان  لباس  و  تنیس 

است.

 

بلوز یقه  اسکی  
Turtelneck 

ویژگی این باالتن پوش در طراحی یقۀ آن 
است و به پولوور شباهت دارد با این تفاوت 
بلندی است که  و  ایستاده  یقۀ  دارای  که 
دور گردن قرار می گیرد و آن را می پوشاند. 
مورد استفادۀ آن در فصل زمستان و سرد 

سال است.

 

 نمونه های دیگری از باالتن پوش ها را که در موقعیت های مختلف اجتماعی پوشیده می شوند، گردآوری   

و ارائه نمایید. 
)تصاویر همراه با توضیحات ارائه شود(

فعالیت 
عملی
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2ـ پایین تن پوش ها

 به نظر شما این بخش از پوشش زنانه چه اندازه تنوع دارد؟  

 در چه مکان و مناسبت هایی بیشتر از این پوشش ها استفاده می شود؟  

فکر کنید

تصویر 2ـ پایین تن پوش ها

می شود.  پرداخته  شلوار  و  دامن  شامل  پایین تن پوش ها،  از  نمونه هایی  شناخت  و  معرفی  به  بخش  این  در 
توضیحات الزم را در ادامه مطلب می خوانید.

 2ـ1ـ دامن
اندازۀ قد و بلندی دامن ها

تصویر 3ـ قد دامن

بسیار کوتاه
مینی

باالی زانو
روی زانو
کوکتل
میدی
بلند

ماکسی
بلندی لباس شب
تا روی زمین



8

ویژه دختران

تصویر پایین تن پوشترسیم فنیویژگی هانام

دامن تنگ 
راسته 
Straight

هر دامنی که گشادی و چین نداشته 
باشد به تنگ راسته شناخته می شود.

 

دامن تنگ 
مدادی 
Pencil

دامن تنگ و چسبانی که معموالًً قد آن 
تا رو یا زیر زانو است و ظاهری باریک و 
بلند دارد. این نوع دامن، به دامن تنگ 

مدادی شناخته می شود.

 

دامن فون
 Aـ Line

به دامنی اطالق می شود که به آرامی 
و با شیبی مالیم از باال به پایین گشاد 
می گردد و در اوایل دهۀ 1960 معرفی 
انگلیسی   »A« شبیه  ظاهری  و  شد 

دارد.
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تصویر پایین تن پوشترسیم فنیویژگی هانام

دامن میخی 
Pegged

در  گشاد  برشی  تن پوش،  پایین  این 
با پنس، چین یا پیلی  کمر داشته که 
طراحی شده و از کمر تا لبۀ دامن، شکل 
بسیار  لبه دامن  و در  مخروطی داشته 
وسط  درز  برای  معموالً  می شود.  تنگ 
پشت دامن چاک پیلی در نظر گرفته 

می شود. 

دامن راپ
Wrap 

این نوع از پایین تن پوش، از کمر تا لبۀ 
دامن باز بوده و توسط دکمه یا گره به 

دور بدن بسته می شود.

 

دامن هشت ترک
  8 Panel Gore

در این نوع پوشش، هر ترک دامن، شکل 
کوچک  قسمت  که  داشته  ذوزنقه ای 
اضالع در کمر قرار گرفته و ظاهر این 
دامن  لبۀ  در  و  چسبان  کمر  در  دامن 

دارد. گشادی 
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تصویر پایین تن پوشترسیم فنیویژگی هانام

پلیسه
Pleat 

منظم  چین های  دارای  دامن  نوع  این 
می شود  باعث  که  بوده  اندازه  یک  و 

برسد. نظر  به  حجیم تر 

 

دامن کلوش 
Rounded

این پایین تن پوش از کمر تا لبه دامن 
دارای گشادی زیادی بوده و چین  های 
با  گشادی  این  دارد.  شکل  مخروطی 
توجه به مدل های کلوش می تواند کمتر 

یا بیشتر باشد.

 

دامن چین دار 
پَرپَری
Prairie

کمر  قسمت  در  که  گشادی  دامن  به 
دوخته  واالن  لبه اش  به  و  شده  جمع 

گویند. پرپری  چین دار  می شود، 
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تصویر پایین تن پوشترسیم فنیویژگی هانام

دامن چین دار 
چند طبقه 

Layered

اندازه های  دامنی را که با الیه هایی در 
مختلف بر روی هم دوخته می شود دامن 

چین دار چند طبقه گویند.

 

دامن گوِدت دار 
Godet

این مدل از دامن، دارای تکۀ مثلثی شکل 
دامن  پایین  در  که  است  گودت  نام  به 
دوخته می شود تا گشادی بیشتری را  در 
لبۀ دامن ایجاد کند و قسمت باالی آن 

معموالً تنگ تر است.

 

 چند نمونه از تصاویر انواع دامن هایی که خود و یا اطرافیانتان در موقعیت های مختلف مورد استفاده   

قرار می دهید را با ذکر دالیل استفاده از آن درچنان موقعیتی ارائه دهید.
 چیدمانی از تصاویر باالتن پوش ها را به همراه مدل های دامن، با توضیحات مناسب ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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ـ 2ـ شلوار 2 
اندازۀ قد و گشادی شلوارها نیز متفاوت بوده و به نام های مختلفی شناخته می شوند.

در شکل های زیر می توانید با این نام ها آشنا شوید.

  تصویر5ـ گشادی پاچۀ شلوار  تصویر4ـ قد شلوار

تصویر پایین تن پوشترسیم فنیویژگی هانام

راسته
Straight

تا  باسن  ناحیۀ  از  پایین تن پوشی است که 
لبۀ پایین شلوار گشادی نسبتاً یکسانی دارد.

چسبان
Skinny 

شلواری بسیار تنگ است و طوری پا ها را 
دربرمی گیرد که فرم پا ها را نمایان می سازد.

خیلی کوتاه
کوتاه
جامائیکا )وسط ران(
برمودا )باالی زانو(
روی زانو

پدال

ترادور
کاپری
تا روی مچ پا

 سیگارت

 راسته

 گشاد

دامن شلواری
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تصویر پایین تن پوشترسیم فنیویژگی هانام

شلوار گشاد 
Flare

به مدلی از شلوار اطالق می شود که از ناحیۀ 
مالیم  شیبی  با  شلوار  پایین  لبۀ  تا  باسن 

عریض تر می شود.

رکابی
Stirrup 

شلواری است که تنگ دوخته می شود و از 
مچ  زیر  در  است.  کشی  پارچه های  جنس 

شلوار هم زیر پاشنه دارد.

دامن شلواری 
Palazzo

پاچه هایی  پایین تن پوش ها،  از  نوع  این 
هستند. تنگ  کمر  در  و  داشته  گشاد 

گرمکن
Sweat Pants 

شلواری از جنس پنبه است که داخل آن 
می کند،  جذب  را  رطوبت  و  داشته  کرک 
از  به همین خاطر، ورزشکاران قبل و بعد 

می پوشند. را  آن  تمرین 
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تصویر پایین تن پوشترسیم فنیویژگی هانام

  جین پنج جیب
5 Pocket Jeans

نمونۀ اصلی جین در سال 1873 میالدی 
با دو یا سه جیب در جلو و یکی در پشت 
شلوار تولید می شد. و چند سال بعد یک 
جیب ساعت یا سکه به آن اضافه شد. در 
حال حاضر این شلوار های جین، به صورت 
پنج جیب دوخته می شوند که در صنعت 
مد به نام جین پنج جیب معروف هستند.

شکاری
Cargo 

جیب های  که  می شود  گفته  شلواری  به 
باشد. داشته  زانو  باالی  و  پهلو  در  بزرگی 

سرهمی 
Jumpsuit

به بلوز و شلواری گفته می شود که به هم 
دارای  هستند،  یکسره  و  شده اند  دوخته 
آستینی بلند و یا کوتاه بوده و در جلو زیپ 
یا دکمه دارد. این مدل، فرم لباس خلبانان 
و  زنان  پوشش  برای  و  بوده  چتربازان  و 
مردان در ورزش مورد استفاده بوده است.

پیش سینه دار 
Overall

این شلوار در قسمت جلوی سینه، پیش بند 
و روی شانه ها بند های نگهدارنده داشته که 
در پشت به صورت ضربدری قرار می گیرند. 
نقاشان  کشاورزان،  دامداران،  معموالًً 
راه آهن،  کارگران  و  نجار ها  ساختمان، 

می پوشیدند. را  آن  متفاوت  رنگ های 

 نمونه های دیگری از تصاویر انواع شلوارها را که ممکن است خودتان هم  آنها را بپوشید با ذکر دالیل   

استفاده از آنها ارائه دهید.
 چیدمانی از تصاویر باالتن پوش ها به همراه شلوارهای مناسب، گردآوری و ارائه کنید.  

 چند نمونه از تصاویر شلوارهایی که در موقعیت های خاص استفاده می شوند را با توضیحات مناسب ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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3ـ روپوش ها و پیراهن ها

 3ـ1ـ روپوش ها
این نوع از تن پوش ها بیشتر بیرون از محیط منزل و بر روی لباس های دیگر پوشیده می شوند. این روپوش ها با 
یقه و دکمه خور و جیب های متنوعی که دارند، مدل های مختلفی ایجاد می کنند که در زیر معرفی می شوند.

تصویر روپوشترسیم فنیویژگی هانام

پی کت 
Pea Coat

پشمی  پارچه  از  که  است  روپوش  نوعی 
تهیه شده و پیش سینۀ چهار دکمه دارد. 
دکمه های بزرگ چوبی و یقۀ پهن به شکل 
خوابیده و یا ایستاده دارد و با جیب های 

فیلتابی کیسه دار طراحی می شود.

 

هودی کت 
Hooded Coat

کتی ضخیم به همراه کاله و الیه های متعدد 
است. این نوع کت مناسب فصل زمستان 
پوشیده  لباس ها  کلیۀ  روی  بر  و  است 

می شود.

 

تصویر6 ـ روپوش ها و پیراهن ها

 چه نمونه هایی از لباس را به عنوان روپوش می شناسید؟  

 درمحیط اطراف خود چند مدل از روپوش ها را دیده اید؟  

فکر کنید
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تصویر روپوشترسیم فنیویژگی هانام

سوئی شرت 
کاله دار 

Zip up Hoodie

این روپوش نوعی ژاکت و گرمکن است که 
نمونه ای  و  با زیپ در جلو بسته می شود 
نام  به  می شود  کاله طراحی  با  که  آن  از 
سوئی  شرت کاله دار یا هودی معروف است.

 

پارکا
Parka 

است  کاله  با  همراه  کاپشن  و  کت  نوعی 
که کاله آن دارای پوششی از پوست یا خز 
مصنوعی بوده و معموالً از پارچه های ضد 

آب دوخته می شود.

 

کت راپ
Wrap 

این روپوش، گشاد و بدون دکمه بوده و با 
بند کمر در جلو بسته شده و با یقه ای پهن 

و بزرگ طراحی می شود.

 

پفکی 
Puffer

روپوشی است دارای یک الیه آستر پنبه ای 
چرخ کاری  به وسیلۀ  که  پفکی  حالتی  با 

روی لباس به وجود آمده است. 
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تصویر روپوشترسیم فنیویژگی هانام

مانتو 
Coat-dress

این نوع از روپوش ترکیبی از دو مدل کت 
و پیراهن است که در جلو آن دکمه خورده 
و تا پایین لباس ادامه دارد و معموالً با قد 

بلند طراحی می شود.

 

دافل
Duff le 

از خز مصنوعی تهیه  این روپوش معموالً 
با بندینک هایی به دور  شده و جلوی آن 

می شود. بسته  دکمه 

 

 3ـ2ـ پیراهن ها
پیراهن ها از اصلی ترین لباس های زنانه محسوب می شوند. نمونه های بسیار متفاوتی از آن طراحی و مدل سازی 

شده و در سراسر دنیا استفاده می شود؛ ما فقط به معرفی نمونه هایی از این نوع پوشش می پردازیم.

تصویر پیراهنترسیم فنیویژگی هانام

راسته 
Shift

پیراهنی ساده با گشادی نسبی و  پنسی مورب که کمی 
از بدن فاصله دارد.

 

 نمونه هایی از تصاویر انواع روپوش های دیگر و نیز نمونه هایی که خود تا امروز استفاده کرده اید را با   

ذکر دالیل استفاده از آن، ارائه دهید.
 چیدمانی از تصاویر روپوش ها همراه با پایین تن پوش های مناسب آن، گردآوری و ارائه نمایید.  

فعالیت 
عملی
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تصویر پیراهنترسیم فنیویژگی هانام

فون
A-Line 

نوعی پوشش که در زیر بازو ها تا لبۀ دامن آن به آرامی 
گشاد می شود و فرمی شبیه به حرف A انگلیسی دارد.

 

تنگ
Sheath 

نوعی پیراهن که توسط پنس های عمودی قالب بدن 
معموالًً  آن،  دامن  قسمت  در  راحتی  برای  می شود. 
تک  پیلی هایی در مرکز پشت و یا طرفین دامن طراحی 

می شود.

 

ماکسی
Maxi 

به پیراهن هایی گفته می شود که بلندی قد آنها تا قوزک 
پا می رسد.
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تصویر پیراهنترسیم فنیویژگی هانام

دکلته
Strapless  

پیراهنی که فاقد سرشانه یا بند است و تا باالی سینه 
می رسد و به بدن می چسبد. برای ثابت نگه داشتن آن 
و  فنردوزی  از  و هم  پارچه های کشی  از  بدن، هم  به 

می نمایند. استفاده  کش دوزی 

 

رومی
Shoulder ــ1 

پیراهنی که یقۀ نامتقارن دارد و از سرشانه به زیر بغل 
سمت دیگر ادامه داشته و سرشانۀ سمت دیگر را برهنه 
یا  و  میهمانی  و  شب  لباس های  در  بیشتر  می گذارد. 
درلباس های خواب کاربرد دارد. به نام یقه یک طرفه هم 

نامیده می شود. 

 

هالتر
Halter 

لباسی بدون آستین که باالتنۀ پشت آن حذف می شود 
و نواری از باالتنۀ جلو به دور گردن حلقه شده و در 
پشت گردن گره زده می شود و یا با سگک در پشت 

گردن بسته می شود. 

 
   

پیراهن راپ 
Wrap

پیراهن راپ نوعی از لباس بوده که به دور بدن پیچیده 
می شود و دکمه ندارد.

 

 تصاویری از نمونه های دیگر پیراهن و نیز نمونه هایی که خود استفاده نموده اید را با توضیحات مناسب   

ارائه دهید.

فعالیت 
عملی
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تصویر 8ـ آستینتصویر7 ـ یقه

 به نظر شما چه اتصاالتی برای گروه های اندامی مختلف مناسب هستند؟  

 کدام نوع از یقه ها در لباس های محیط کار بیشترین کاربرد را دارند؟  

فکر کنید

در طراحی ومدل سازی لباس ها قطعاتی مانند آستین ها و یقه ها هم تنوع فراوانی را در مدل لباس ها ایجاد 
می کنند. در این بخش به نمونه هایی از تنوع اتصاالت می پردازیم که شامل یقه ها و آستین ها است.

 4ـ1ـ یقه ها
یقه ها به سه گروه تقسیم می شوند: یقه های خطی، یقه های ایستاده، یقه های برگردان.

 یقه های خطی

تصویر یقه خطیترسیم فنی ویژگی هانام

یقه گرد 
Round Neckline

یقۀ خطی گرد بر اساس آناتومی گردن، 
شکل گرفته است.

 4ـ اتصاالت
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تصویر یقه خطیترسیم فنی ویژگی هانام

یقۀ چهارگوش 
 Square

Neckline

یقه ای که در جلو به صورت مربع می باشد 
و به یقۀ خشتی هم معروف است.

یقۀ هفت
V- Neckline

یقه ای که در جلو به شکل 7 بوده و نوک 
تیزی دارد.

یقه نعل اسبی 
 Horseshoe

Neckline

اسب  نعل  شکل  به  که  بازی  یقۀ  خط 
می باشد.

یقۀ دلبری 
 Sweetheart

Neckline

شکل  باالی  شبیه  یقه  این  پایینی  لبۀ 
است. قلب 

یقۀ الماسی 
 Diamond

Neckline

یقه ای خطی که شبیه الماس است و بر 
اساس فرم پنج ضلعی طراحی شده است.

یقۀ قایقی 
 Bateau

Neckline

یقه ای خطی که تا دوطرف شانه ها باز و 
شبیه قایق است.
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تصویر یقه خطیترسیم فنی ویژگی هانام

یقۀ بدون شانه   
 off shoulder

Neckline

یقه ای باز که معموالً کش دوزی شده و 
قرار می گیرد.  بازو ها  باالی  دور قسمت 
و در لباس خواب هم استفاده می شود.

یقۀ َخفتان 
 Caftan

Neckline

یقه خطی گردی که در مرکز جلوی آن 
تزئیناتی  دارای  معموالً  و  داشته  چاک 

است. درلبه ها 

یقۀ بِرتا 
 Bertha

Neckline

یقه ای بزرگ و شنل مانند است که روی 
شانه ها و سینۀ لباس می اُفتد.

یقۀ کراواتی 
Tie Neck

دورگردن  که  بلند  بسیار  یقه ای 
دوخته  می شود و در قسمت جلو، گره 

پاپیونی خورده و آویزان می شود.

یقۀ رکابی 
Strapped Neck

قرار  سینه  باالی  در  که  خطی  یقه ای 
گرفته و با بندینک روی شانه ها می ایستد.

یقۀ کشیشی 
Cowl Neck

این یقه به صورت دراپه و حالت شل روی 
گردن و شانه ها قرار می گیرد.
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یقه های ایستاده: یقه های ایستاده در طراحی لباس های رسمی و اداری، بسیار کاربرد دارند و باالتنه افراد را 
شکیل تر نشان می دهند.

تصویر یقه ایستادهترسیم فنیویژگی هانام

یقۀ ایستاده
Stand

پایه یقۀ باریکی به خط یقه دوخته شده و یقه 
در جلوی لباس دکمه می خورد.

یقۀ ماندرین 
Mandarin

 

یقۀ ایستادۀ کوچکی که در قسمت جلو کمی 
از هم باز می شود و از لباس مردمان آسیایی 

گرفته شده است.

یقۀِ امپایر
Imperial

یقه ایستاده محکمی برای لباس های رسمی 
جلو  در  برگردان  تکۀ  بدون  و  است  مردانه 

می باشد.

یقۀ رگوالر
Regular

یقۀ پیراهن مردانه ای که لبه هایش کاماًل تیز و 
بسیار منظم است.

یقۀ پین
P inned

نوعی یقۀ مردانه است که در لبۀ آن سوراخی 
متصل  آن  به  یقه  سنجاق  که  دارد  وجود 

می شود.
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تصویر یقه ایستادهترسیم فنیویژگی هانام

یقۀ اسکی
Turtelneck

و  است  گردن  جذب  که  ایستاده ای  یقۀ 
می شود.  برگردانده  دوال  صورت  به  معموالً 
برای لباس های مردانه، زنانه و بچه گانه مورد 

می گیرد. قرار  فراوان  استفادۀ 

یقۀ فونل
Funnel

یقه ای ایستاده که تا گلو باال می آید و برش 
آن از باالتنه جدا نیست و با درز های شانه، باال 

رفته و به شکل یک قیف برعکس است.

یقۀ پولو
Polo

یقۀ بلند یک تکه و بافته شد ه ای که تا خورده 
و با سه دکمه در جلوی لباس طراحی می شود.

یقۀ ب.ب  
Peter Pan

یقه ای کوچک که در جلو لبه های گرد داشته 
و بیشتر در لباس کودکان و زنان کاربرد دارد.

یقۀ ملوانی
Sailor

یقه ای مربع شکل و بزرگ که از پشت باالتنه 
آویزان است و در جلو به شکل 7 باریک شده 
و با نوار های تزئینی طراحی می شود؛ این یقه 
برگرفته از لباس فرم نیروی دریایی می باشد 
و به مدل محبوبی برای کودکان تبدیل شده 

است.
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یقۀ برگردان: به انواع یقه هایی که دارای برگرد بوده وتکه ای از یقه روی باالتنه طراحی و برش می شود و 
تکه ای از آن هم جدا بوده و به یقه دوخته می شود یقه برگرد می گویند.

تصویر یقه برگردانترسیم فنیویژگی هانام

یقه انگلیسی 
Notch

این یقه دارای یک برگردان از خود لباس بوده و 
توسط یک درز به یقه دوخته می شود. گوشه های 
این یقه زاویه دار هستند و در کت و بلوز ها به کار 

می رود.

انگلیسی دهان 
ماهی

Fish Mouth 

در این نوع یقه، برگردان و شکاف بین آن به گونه ای 
پیدا  ماهی شباهت  به دهان  که  طراحی می شود 

می کند.

انگلیسی لب 
گرد

Clover

به صورت  مدل  این  در  برگردان  و  یقه  گوشه های 
است. شده  طراحی  گرد 

انگلیسی پیک 
Peak

در این نوع یقه، گوشه های برگردان به صورت نوک 
تیز و به سمت باال طراحی می شوند.
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تصویر یقه برگردانترسیم فنیویژگی هانام

انگلیسی تَب 
Tab

یقه برگردان باال و برگرداِن سرخوِد این یقه انگلیسی، 
با درزی باریک به یکدیگر متصل می شوند.

انگلیسی 
اولِستر
Ulster 

این یقه و برگردان آن، دارای پهنای زیادی بوده و 
برای کت های چهار دکمه خور هم مناسب است.

یقۀ شال
Shawl 

این مدل یقه و برگردان، بدون درز و یکسره بوده 
و لبه های برگردان آن منحنی است.

یقۀ دیاموند 
Diamond

شکل ظاهری آن به الماس پنج پر شباهت دارد و 
به همین دلیل دیاموند نامیده شده است. این نوع 

یقه به نام یقۀ آمریکایی نیز معروف است.

آبشاری
Cascada

که  است  گرد  برش  با  برگردانی  یقه  مدل  این 
موج هایی از چین را بر روی سینه ایجاد می کند.
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 4ـ2ـ آستین ها
آستین ها قسمتی از یک پیراهن،کت، ژاکت و لباسی 
می پوشانند.  را  بازو ها  از  قسمتی  یا  همه  که  هستند 
آستین ها به دو دسته آستین های جدا و آستین های 
سرخود تقسیم می شوند. آستین های جدا دارای برش 
حلقه آستین هستند و آستین های سرخود برش حلقه 
آستین ندارند. همچنین آستین ها بر اساس اندازه قد و 
بلندیشان نیز به نام های مختلفی نام گذاری شده اند که 

درتصویر )9( این نام گذاری را مشاهده می کنید. 
در این بخش به توضیحاتی از انواع آستین ها می پردازیم.

تصویر آستینترسیم فنیویژگی هانام

آستین پیراهن 
مردانه
Shirt 

آستین بلند و سبکی است که بر روی مچ دست 
به وسیلۀ دکمۀ سردست بسته می شود.

آستین کلوش 
یا زنگی

Bell 

نوعی از آستین است که در قسمت بازو، صاف 
بوده و در لبۀ آستین گشاد می شود.

آستین کیمونو 
Kimono

این آستین معموالً در قسمت زیر بغل گشادی 
داشته و می تواند کوتاه یا بلند باشد و در قسمت 
مچ معموالً تنگ می شود. آستین کیمونو برگرفته 

از لباس های سنتی ژاپنی ها است.

تصویر 9ـ انواع آستین

آستین حلقه ای
آستین افتاده یا سرخود

آستین کوتاه

باالی آرنج

روی آرنج

آستین سه ربع

آستین بلند
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آستین رگالن 
Reglan

این آستین به  وسیلۀ درزی اریب که از زیر بغل تا 
حلقۀ  یقه ادامه دارد،  به لباس متصل می شود.

آستین افتاده یا 
سرخود

Drop Shoulder 

این آستین از یک طرف به زیر بغل وصل شده 
و از سمت دیگر به صورت پهن تر روی شانه ها 
را در بر می گیرد. این آستین کوتاه بوده و درز 

حلقه آستین ندارد.

آستین پفی 
Puff

به  اتصال  قسمت  در  که  است  کوتاهی  آستین 
یا هر  و  آستین  لبۀ  در  یا  و  بازو  و  درزسرشانه 
دو قسمت، چین داشته و حالت پفی به آستین 

می دهد.

 با توجه به یادگیری کامل انواع پوشش ها که در این پودمان گذرانده اید، نمونه هایی از تصاویر باالتن پوش ها،   

روپوش ها و پیراهن ها را با یقه و آستین مناسب آن، گردآوری و با توضیحات مناسب ارائه دهید.

فعالیت 
عملی

از  اهمیت می باشد. همچنین می توانید  بسیار حائز  این تحقیق،  انجام  لباس، در  طراحی خالقانه مدل 
طراحی و کوالژ و تصاویر، در ارائه تحقیق خود استفاده نمایید.

نکته

نوعی پوشش را انتخاب نمایید )پوشش مدارس ـ پوشش اداری ـ پوشش منزل ـ پوشش میهمانی( و 
سپس طراحی خالقانه ای همراه با توضیحات و دالیل انتخاب آن مدل لباس، ارائه دهید.

تحقیق
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1ـ سبک و مد در پوشش زنانه

 چرا افراد مختلف سبک های پوشش متفاوتی انتخاب می کنند؟  

 سبک لباسی که بر تن می کنیم در مورد ما چه اطالعاتی به دیگران می دهد؟  

 سبک ها از کجا نشئت می گیرند؟  

 سبک ها را چطور دسته بندی می کنیم؟  

فکر کنید

تصویر 1ـ تقسیم بندی سبک های پوشش

سبک های پوشش

محلیفرهنگی

آمریکا آسیا اروپا ورزش موسیقی قدیمیحرفه ای

واحد یادگیری2

تحلیل سبک پوشاک در عصر حاضر

امروزه کاربرد لباس بسیار فراتر از پوشش و محافظت است و سبک پوشش افراد تبدیل به یک وسیلۀ ارتباطی 
شده است. افراد هر روز از خود می پرسند که »چه بپوشم؟« و این پرسش بیهوده ای نیست چرا که در عصر حاضر 
لباس هایی که ما برتن می کنیم اهمیت ویژه ای یافته اند. لباس ما ارتباط نزدیکی با هویت ما دارد و دربارۀ شغل، 
طبقۀ اجتماعی، شرایط اقتصادی و تفکرات ما به دیگران سرنخ هایی می دهد. در واقع سبک لباس پوشیدن را می توان 
نوعی ابراز و بازنمایی شخصیت فرد دانست. ارتباط پوشش و هویت فرد دو جنبه دارد؛ یکی اینکه شما چه برداشتی 
از خودتان دارید که یک سبک پوشش خاص را انتخاب می کنید؟ دیگر اینکه این سبک پوشش چه اطالعاتی دربارۀ 

شما به دیگران می دهد؟
سبک پوشش به خصوصیاتی اطالق می شود که لباسی را از لباسی دیگر متمایز می کند. برای مثال شلوار جین، یک 
سبک ویژه از شلوار است. پژوهشگران مد کوشیده اند تا سبک های پوشش را دسته بندی و تعریف کنند. اما باید توجه 
داشت که بسیاری از مردم با این تعاریف آشنا نیستند و هنگام لباس پوشیدن به طور مشخص از یک سبک پیروی 
نمی کنند و ممکن است پوشش آنها تلفیقی از چندین سبک باشد. دسته بندی های مختلفی برای انواع سبک وجود 

دارد که در زیر یکی از متداول ترین آنها را می بینید:
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ویژه دختران

 1ـ1ـ سبک های محلی
اساس  بر  سبک  تقسیم بندی  از  نوع  این 
منطقۀ جغرافیایی است. بیشتر فرهنگ های 
دنیا سبک های پوشش مخصوص به خود 
را دارند که بر پایۀ سنت های محلی و آب و 
هوای منطقه شکل گرفته اند. در دهه های 
با  مردم  آشنایی  و  اینترنت  رشد  با  اخیر 
فرهنگ های مختلف، تمایز میان پوشش ها 

هم کم رنگ تر شده است.

 1ـ2ـ سبک های فرهنگی
سبک های پوشش فرهنگی، فارغ از منطقۀ جغرافیایی و قومی، توسط افرادی که از ویژگی های فرهنگی خاصی 
پیروی می کنند، پوشیده می شود. این ویژگی ها می تواند سیاسی، هنری، ورزشی و... باشد. سبک پوشش فرهنگی، 
تعلق فرد به این گروه ها در هر منطقۀ جغرافیایی و با هر قومیتی را می تواند نشان دهد. معرفی و به تصویر کشیدن 
هریک از این سبک ها در این بخش از کتاب حاضر صرفاً به جهت آشنایی با نوع پوشش و روند شکل گیری آنها 
نزد اقوام و ملل دیگر است. بدیهی است که این سبک ها و مدل ها با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ما سازگار نبوده و 
به هیچ وجه مورد تأیید نیست. با بهره مندی از فرهنگ غنی ایرانی و  اسالمی، طرح ها و مدل هایی در نوع پوشش 
در کشور وجود دارد که ضمن حفظ حیا، عفت و وقار در جامعه مخصوصاً در نزد بانوان و دوشیزگان مسلمان، از 

تنوع رنگ و زیبایی نیز برخوردار باشند.

تصویر 5 تصویر 4ـ پوشش ورزش گلف

تصویر 3ـ پوشش آفریقاییتصویر2 ـ پوشش اسکیمویی  
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 1ـ3ـ سبک های قدیمی یا تاریخی
این مدل از سبک ها هنوز هم طرفداران خود را دارند. به سبک هایی که از مدل های پیش از دهۀ 1920 
میالدی ایده می گیرند، سبک های آنتیک و به آنهایی که از مدل های دهه های 1920 تا 1990 میالدی ایده 
می گیرند، سبک های روستایی گفته می شود. الزم نیست که تمام اجزا و شکل لباس مشابه نمونۀ تاریخی 
باشد، بلکه ایده هایی از اجزا و قسمت های مختلف آن نمونه ها اخذ می شود و سبک های تاریخی و روستایی 
را ایجاد می کند. مثاًل یک لباس متعلق به دوران ویکتوریا به هیچ وجه در عصر حاضر قابل پوشیدن نیست 
زیرا با نیازهای انسان مدرن و امروزی اروپایی مطابقت ندارد؛ اما ایده های ویکتوریایی کاله های پردار یا جلیقۀ 

مردان در سبک های تاریخی، امروزه هم می تواند در جوامع آنها به کار رود.

تصویر6 ـ پوشش عصر ویکتوریا در اروپا

 1ـ4ـ  سبک های حرفه ای
بهترین مثالی که می توان برای این نوع سبک ها 
ذکر کرد، تأثیر جزئیات لباس های نظامی نظیر 
رنگ  و  بوت های سربازی  سردوشی ها، جیب ها، 

خاکی بر پوشش های مردم است.

  تصویر8ـ پوشش نظامی               تصویر9ـ پوشش یک خلبان

تصویر7ـ پوشش دهۀ 1920 میالدی در 
اروپا
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ویژه دختران

 2ـ  معرفی انواع سبک های پوشش
از میان سبک هایی که در جهان رایج تر و محبوب تر هستند می توان به این سبک ها اشاره کرد: سبک سنتی 
نامتعارف  )Classic(، سبک  )Chic(، سبک کالسیک  )Arty(، سبک شیک  )Bohemian(، سبک هنری 
رمانتیک  سبک   ،)Flamboyant( زرق و برق  پر  سبک   ،)Glamorous( مسحورکننده  سبک   ،)Exotic(
)Romantic(، سبک غربی )Western(، سبک دانش آموزی )Preppy(، سبک پسرانه  )Tomboy(، سبک 
گوتیک )Goth(، سبک خیابانی )Street Style( و سبک روستایی )Vintage(. در زیر با برخی از متداول ترین 

این سبک ها آشنا می شوید:

 2ـ1ـ سبک کالسیک
که  می شود  لباس هایی  شامل  پوشش  این سبک  برسد.  نظر  به  راحت  ظاهراً  است  ممکن  کالسیک  سبک 
باله، شلوار  به کفش  بلوز سفید جلوباز، کفش تخت شبیه  بوده اند مثل  اخیر همیشه محبوب  در دهه های 
دمپا گشاد و چکمه های چرمی. لباس های سبک کالسیک معموالً از پارچه های درجه یک تهیه می شوند و 
دوخت هایی بسیار حرفه ای و بی نظیر دارند. سبک کالسیک به تعادل اهمیت زیادی می دهد و خطوط دوخت 
در این سبک بسیار منظم و یکدست است. این سبک از پوشش، حالتی از وقار، شکوه، ثبات و اعتماد به نفس 
را القا می کند. افرادی که سبک کالسیک بر تن می کنند، معموالً ماندگاری را به مدل های زودگذر ترجیح 
می دهند و ظاهری دلپذیر و با استعداد از خود ارائه می کنند. رنگ ها در این سبک معموالً رنگ های خنثی 
هستند که گاهی با سبز و قرمز ترکیب می شوند. در کمد لباس فردی که سبک کالسیک می پوشد حتماً یک 
بلوز سفید، یک شلوار مشکی و یک کت طوسی یافت می شود. تزئینات در این سبک بسیار ساده بوده و شامل 
گردن بند رشته ای مروارید، گوشوارۀ تک نگین که روی گوش می چسبد و دست بند زنجیری می باشد. سبک 

کالسیک گاهی با نام سبک فرهیخته هم شناخته می شود.

تصویر12 ـ پوشش        تصویر10ـ بلوز سبک کالسیک                   تصویر11 ـ  پوشش سبک کالسیک      
زمستانی سبک کالسیک
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 2ـ2ـ  سبک خیابانی
سبک خیابانی در غرب بر خالف دیگر سبک های مد از استودیوهای طراحی مد و نمایشگاه های مد و لباس بیرون 
نمی آید، بلکه از آنچه به »  فرهنگ جوانان« معروف است نشئت می گیرد. این سبک از پوشش، بیشتر توسط 
جوان ترها و اغلب در شهر های بزرگ استفاده می شود و به نوعی می توان آن را الگویی از سبک لباس پوشیدن 
انسان های معمولی و عادی، در تضاد با ستاره ها و افراد مشهور دانست. سبک خیابانی، خود چندین سبک را 
در بر می گیرد؛ در واقع سبک خیابانی سبکی بر پایۀ فردیت است که طی آن هر فردی هویت چندگانه و باور هایش 
را به نمایش می گذارد. برخی از نظریه پردازان مد، سبک خیابانی را نوعی هنر اجرا1 می دانند چرا که فضایی ایجاد 

می کند تا هویت ها از طریق انتخاب لباس بازنمایی شوند.
سبک خیابانی با این تعریفی که ارائه شد، همواره در طول تاریخ وجود داشته است، اما در قرن بیستم میالدی بود 
که مورد توجه قرار گرفت و این نام به آن اطالق شد. پس از جنگ جهانی دوم با رشد نظام های سرمایه داری2 و 
سیستم های تبلیغاتی برای فروش کاال، روندی در مخالفت با آن شکل گرفت که بر هویت فردی تأکید داشت و 
سبک خیابانی را ترجیح می داد و در واقع با تأکید بر سبک شخصی لباس پوشیدن، با برندسازی طراحان مشهور 

و سبکی که آنها برای لباس پوشیدن به مردم دیکته می کردند به مخالفت برخاست. 

Performance art ـ1
2ـ نظام سرمایه داری یک نظام اقتصادی است که در آن، پایه های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزار های تولیِد اقتصادی بوده و در دست 
مالکان خصوصی است و از این ابزارها برای ایجاد بهره مندی اقتصادی در بازار های رقابتی استفاده می شود. به این قانون، آزادی مالکیت شخصی نیز گفته 

می شود؛ که معنای آن، تولید و توزیع کاال هاست.

تصویر14ـ زیورآالت سبک 
کالسیک

تصویر13ـ انواع پوشش های سبک 
کالسیک

تصویر15 ـ نمونه هایی از پوشش های سبک خیابانی
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ویژه دختران

 2ـ3ـ سبک هنری
این سبک همان طور که از نامش پیداست متعلق به افراد خالق و هنرمند است. فردی که این سبک از پوشش 
متداول  سبک های  از  معموالً  هنری  سبک  در  دارد.  لطیف  و  هنردوست  روحیه ای  احتماالً  برمی گزیند،  را 
اجتناب می شود و مدل هایی منحصر به فرد و متفاوت جای آن را می گیرند. در سبک هنری، هنر های دستی 
نظیر پارچه های دستبافت، لباس های دست دوز و گردن بند ها و زیورآالت دست ساز جایگاه ویژه ای دارند که 

گاهی به دست خود فرِد برتن کننده، درست می شوند. 

تصویر16 ـ انواع پوشش سبک هنری
 2ـ4ـ سبک سنتی

سبک سنتی هم مثل سبک هنری، ردپا هایی از هنر و خالقیت در خود دارد. اما تفاوت این دو سبک در این 
از پارچه ها، مدل ها و رنگ های غیرمعمول استفاده می شود. سبک سنتی  است که در سبک سنتی تقریباً 
روحی آزادانه دارد و در فرهنگ پوشش غربی، ایدۀ اصلی خود را از پوشش کولی ها گرفته است. پوشش های 
این سبک از پارچه هایی آزاد، افتان و بدون آهار تهیه می شوند. از ویژگی های این سبک می توان به طرح های 
پیچیده، بلوز های روستایی، گردن بند ها و دست بند های متعدد، سربند، پانچو و جین های سنگ شورشده اشاره 
کرد. از مشخصات اصلی این سبک هنجارشکنی و استفاده از ایده های جدید است. این سبک از پوشش در 

دهه های 60 و 70 میالدی در غرب بسیار محبوب بود.

تصویر17ـ نمونه هایی از پوشش به سبک سنتی
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ـ 5 ـ  سبک شیک 2 
این سبک معموالً به معنای مد روز هم هست، اما به این معنی نیست که در این سبک حتماً باید از آخرین 
مدهای روز جهان پیروی کرد. افرادی که پوشش های سبک شیک را برتن می کنند معموالً از سبک کالسیک 

هم استفاده می کنند. در این سبک لباس ها بسیار آراسته و جذاب اند.

 2ـ6   ـ سبک پرزرق وبرق
این سبک پوشش بسیار شاخص، پر انرژی و برون گراست. همان طور که از نامش پیداست، در این سبک همه 
چیز براق و پر زرق و برق است و توجه ها را به خود جلب می کند. از ویژگی های بارز این سبک استفاده از اکلیل، 
نامتقارن بوده و چین ها و  پولک های براق، سنگ و پارچه های زری دار است. لباس ها در این سبک معموالً 
حلزونی های بسیار بزرگ، حاشیه های پف دار و رنگ های متنوع و براق در آنها به کار رفته است. در پوشش های 

این سبک گاهی چاپ های بزرگ برروی پارچه هم دیده می شود.

تصویر18ـ نمونه هایی از پوشش به سبک شیک

  تصویر19ـ نمونه هایی از پوشش به سبک پرزرق وبرق                
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 2ـ7ـ سبک ُرمانتیک
پوشش های این سبک اغلب شامل حلزونی، چین، پلیسه، تور، گیپور و پارچه های لطیف با طرح های گل، قلب 
و ستاره است. خطوط منحنی در این سبک نقش پررنگی دارند و گردن بند، گوشواره و دست بند هایی به شکل 

قلب این لباس ها را همراهی می کند.

تصویر 20ـ نمونه هایی از پوشش به سبک رمانتیک  

 2ـ8ـ سبک دانش آموزی
این سبک در دهۀ 60 قرن بیستم میالدی، توسط طراحانی نظیر پری الیس1 و لیلی پولیتزر2 معرفی شد و پوششی 
مشابه لباس دانش آموزان و دانشجویان آن دوران را ارائه می داد. این سبک در میان دانشجویان بسیار محبوب 
است و بیشتر در میان دخترها طرفدار دارد. جوراب نخی تا زانو یا جوراب شلواری ضخیم، دامن پلیسه، فون یا توتو، 
بلوز های سه دکمه و پیراهن های مردانه، از پوشش های سبک دانش آموزی هستند. در این سبک، کفش های بدون 
پاشنه و اسپرت پوشیده می شود و در لباس ها نیز بیشتر از رنگ های آبی، قرمز، سفید، مشکی، سرمه ای و زرشکی 
استفاده می شود. طرح های خال دار و چهارخانه هم در این سبک معمول است. زیورآالتی که در این سبک استفاده 

می شود، زیاد نیستند و معموالً فقط یک ساعت اسپرت بر مچ دست دیده می شود.

Perry Ellis ـ1
Lilly Pulitzer ـ2

 تصویر21ـ نمونه هایی از پوشش به سبک دانش آموزی
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 2ـ9ـ سبک نامتعارف ) غیر رایج(
لباس های یک  لباس های غیر معمول، هیجان انگیز و متفاوت است. مثاًل  این سبک پوشیدن  هدف اصلی در 
فرهنگ بومی ممکن است در کشوری دیگر نامتعارف به نظر برسند. این سبک از پوشش، معموالً رمزآلود و جذاب 
است. خطوط روان بلند، رنگ های قوی، قالب دوزی و گلدوزی، طرح های تزئینی نامتداول، چاپ های شلوغ نظیر 

درخت و جنگل، بافت های پر زرق و برق و زیورآالت براق و درخشان از اجزای پوشش این سبک هستند.

 2ـ10ـ سبک پسرانه
تی شرت هایی با نقش های گرافیکی، پیراهن های مردانه، شلوار های جین و کتان و کفش های اسپرت از اجزای 
این سبک هستند. معموالً در این سبک لباس ها آزاد هستند و لباس جذبی پوشیده نمی شود. در سبک پسرانه 

به جز ساعت مچی از زیورآالت دیگری، استفاده نمی شود.

 تصویر22ـ نمونه هایی از پوشش به سبک نامتعارف

تصویر23ـ نمونه هایی از پوشش دختران به سبک پسرانه
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 2ـ11ـ سبک روستایی
این سبک از پوشش، از سبک های قدیمی و روستایی تقلید می کند. لباس های متداول این سبک معموالً 
لباس هایی هستند که بین دهه های 1920 تا 1990 میالدی پوشیده می شدند. در این سبک گاهی در کنار 

لباس های سبک قدیمی از زیورآالت مدرن هم استفاده می شود.

      تصویر24ـ نمونه هایی از پوشش به سبک روستایی

ـ  اسالمی  شما نسبت به این سبک های غربی معرفی شده چه نقد و نظری دارید؟ آیا آنها را همسو با فرهنگ ایرانی 
جامعۀ خودمان می دانید؟

نظر خود را در قالب یک مقاله در کالس ارائه نمایید. در پایان، بهترین مقاله با نظر هنرآموز محترم انتخاب 
شده و در مراسم صبحگاه هنرستان توسط خود هنرجو قرائت شود.

 چند نوع سبک فرهنگی برای فرهنگ ایرانی می توانید بیابید، آنها را معرفی کنید؟   

 یک نوع از پوشش ایرانی را در یک دوره زمانی خاص )مثل دوره سامانیان یا هخامنشیان و...( انتخاب   

و بررسی کنید که آیا بعضی از اجزای این نوع پوشش در زمان حال نیز استفاده می شود؟
 با توجه به فرهنگ پوشش در ایران، اگر بخواهید یک سبک برای پوشش سنتی ایرانی خلق کنید، به   

نظر شما این سبک شامل چه ویژگی ها و اجزایی خواهد بود؟ )در چند صفحه کار ارائه شود(.
 با توجه به آنچه در این واحد یادگیری خوانده اید، پژوهشی درباره علل پیدایش و اُفول سبک ها و چرایی   

محبوبیت آنها در میان گروه های خاص انجام دهید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.

فعالیت 
عملی
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خودآزمایی

 یک طراح لباس چه مواردی را برای خلق یک اثر خوب باید رعایت کند؟ 1
 تن پوش های زنانه به چند دسته تقسیم می شوند، نام ببرید. 2

 چند نمونه از باالتن پوش را نام ببرید و خصوصیاتشان را تعریف کنید. 3
 تفاوت دامن هشت ترک و دامن گودت دار چیست؟ 4

 کدام پوشش است که دامداران، کشاورزان و نقاشان ساختمان از آن استفاده می کنند؟ 5
 ویژگی های روپوش های دافل و پارکا را توضیح دهید. 6

 یقه برگردان را توضیح داده و چند نمونه از مدل های آن را نام ببرید. 7
 تفاوت یقۀ انگلیسی تب و یقۀ انگلیسی پیک را توضیح دهید. 8

 واژه » سبک« را تعریف کنید. 9
 سبک محلی چیست؟ چند نمونه از انواع آن را نام ببرید. 10

 یک نمونه از سبک های فرهنگی را نام ببرید و نظرتان را درباره ویژگی های آن بیان کنید. 11
 ویژگی های سبک کالسیک را توضیح دهید. 12

13 چه تفاوت ها و شباهت هایی میان سبک های محلی و هنری وجود دارد؟
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شایستگی های پودمان

در پایان این پودمان از شما انتظار می رود:
 چرخه مد را بشناسید و مفاهیم وابسته به آن را تجزیه و تحلیل کنید.  

 با بررسی نظریه های مد و کاربرد آنها، بازار مد جامعة خود را تجزیه و تحلیل و درک کنید.  

 با تجزیه و تحلیل فرم های اندام زنانه، فرم اندامی خود را بشناسید.  

 با بررسی فرم های اندامی مختلف لباس های مناسب هر فرم را تشخیص دهید.   

استاندارد عملکرد

بررسی تئوری ها و نظریه های مهم مد و شناخت انواع اندام ها و پوشش های مناسب هر اندام جهت کاربرد در 
موقعیت های مختلف اجتماعی و زندگی روزمره.
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واحد یادگیری 1

چرخۀ مد

1ـ چرخۀ مد

به ظاهر، شکل و نوع خاصی از پوشاک، »  سبک« گفته 
و  یافته  محبوبیت  مدتی  برای  که  سبکی  و  می شود 
همه گیر می شود، »مد« نام دارد. مد چیزی است که ما 
هر روز با آن سروکار داریم. حتی افرادی که معتقدند به 
پوشش خود اهمیتی نمی دهند، هر روز صبح با توجه 
به عواملی نظیر حس و حالشان، دمای هوا، جایی که 
قصد دارند بروند و... لباسی را برای پوشیدن انتخاب 
می کنند که بخشی از هویت اجتماعی و فردی آنها را 

تشکیل می دهد.

 آیا می دانید نقطة آغاز هر مد کجاست؟  

 آیا همة مدها ماندگار هستند؟  

 طول حیات یک مد به طور متوسط چقدر است؟  

 چه عواملی باعث می شود که طول حیات یک مد زیاد یا کم شود؟  

 آیا مدی را می شناسید که تقریباً همیشه طرفدار داشته باشد؟  

فکر کنید

تصویر 1
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صنعت مد ذاتاً بی دوام و گذراست. چه بسیار طراحی هایی که زمانی در اوج شکوه و اعتبار بوده اند، ولی امروزه 
مخاطبی ندارند و فراموش شده اند. در عصر حاضر به واسطة سرعتی که فناوری به زندگی بشر بخشیده، سرعت 
تغییر سلیقه ها و روندهای مد هم افزایش یافته است. یک طراح مِد موفق کسی است که مدام در حال پژوهش 
بوده و این تغییرات را زیر نظر داشته باشد. یکی از مهم ترین مفاهیم و ویژگی های دنیای مد »تغییر« است. ما 
هر روزه از جانب تلویزیون، مجالت، روزنامه ها، تابلو های تبلیغاتی و فیلم های سینمایی در معرض مواجهه با 
سبک های جدید پوشش هستیم. این رسانه ها بر سالیق و نوع خرید مردم تأثیر ویژه ای دارند. مثاًل پس از پخش 
سریال شهرزاد فروش گردن بندی موسوم به مرغ آمین به شدت افزایش یافت. هنرپیشه ها، خواننده ها، مجریان 

تلویزیونی و دیگر شخصیت هایی که محبوب عامة مردم هستند تأثیر ویژه ای بر نوع پوشش آنها می گذارند. 

تصویر 3تصویر 2

مد ویژگی افشاگری دارد. سبک پوشش شما به نوعی طرز تفکر و وابستگی شما به گروه های خاص اجتماعی را 
نشان می دهد. برای مثال سبک پوشش دانش آموزان به نحوی است که برای همه قابل شناسایی است. سبک 
پوشش کارمندان اداری، هنرمندان، بازاریان، دانشجویان و... هرکدام ویژگی های خاصی دارد که تا حدی قابل 
تشخیص هستند. پذیرش یا رد سبک خاصی از پوشش، فقط مبتنی بر سلیقه و زیبایی شناسی نیست بلکه 
نوعی عکس العمل به جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. سبک های متفاوت پوشش همواره از موضوعات 
جالب توجه برای جامعه شناسان بوده که از آن طریق به دسته بندی ها و طبقات اجتماعی پرداخته اند. آنها 

لباس پوشیدن را نوعی ارتباط بی کالم اجتماعی می دانند که معانی خاصی را در جوامع تولید می کند.

2ـ ماهیت چرخۀ مد

از مدها چرخه ای  برای همیشه ماندگار نیست. برخی  ثابت کرده است که هیچ مد و سبک پوششی  زمان 
طوالنی دارند و برخی دیگر مدت زمان کوتاهی می توانند باقی بمانند؛ برخی در طول تاریخ تکرار می شوند و 
چرخة حیاتشان دوباره آغاز می شود و برخی دیگر به ندرت مجدداً مورد توجه قرار می گیرند. اما باید توجه 

داشت که یک مد در طول چرخة حیاتش در یک وضعیت ثابت نیست و مراحل مختلفی را طی می کند. 
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عبارت »چرخة مد« به روندی اشاره دارد که هر سبکی از مد در طول زمانی خاص طی می کند. در واقع 
چرخة مد، مدت زمان یا دورۀ زندگی سبکی از مد است که از معرفی تا زوال پیش می رود. وقتی فردی لباسی 
را انتخاب می کند و می خرد به این معنی است که سبک آن را پذیرفته است و وقتی تعداد افرادی که آن 
سبک را خریداری می کنند افزایش یابد، آن سبک، »مد« می شود. این نقطة آغاز چرخة مد برای یک سبک 

پوشش است.

تصویر 4

تصویر 5

یک طراح مد موفق کسی است که درک عمیق و درستی از چرخة مدهای پیشین و مدهای زمان حاضر 
داشته باشد و از این رو باید به شناخت جامعی از بازار رسیده باشد. پژوهش در بازار، اطالعاتی را در اختیار 
شما می گذارد که منجر به درک عمیق تر شما از سطوح مختلف بازار مد خواهد شد. شناخت مصرف کنندۀ 
نهایی طراحی هایتان، قطعاً تأثیر قابل توجهی بر موفقیت شما خواهد داشت. زمانی که در مجموعه های خرید، 
بازار ها و یا مغازه های کنار خیابان قدم می زنید، سعی کنید به این پرسش فکر کنید که طراحی های شما به 
کدام یک از بازار های مد تعلق دارد؟ سبکی که شما در حال طراحی آن هستید در کدام مرحله از چرخة خود 
به سر می برد و زمان تقریبی ای که برای ادامة حیات این سبک محاسبه می کنید چقدر است؟ پیش از آغاز 

هر طراحی باید پاسخ این پرسش ها را تعیین کنید.
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تصویر 7ـ نمودار چرخۀ مد

طرد شدن

اوج محبوبیت

معرفی

دورۀ پذیرش                            دورۀ معرفی دورۀ طرد شدن

رشدافول

تصویر 6

3ـ مراحل چرخۀ مد

مصرف کنندگان در هر فصل با انبوهی از طراحی های جدید مواجه می شوند که طراحان مد طراحی کرده اند. 
واقع  اکثریت  پسند  مورد  و  طرد می شوند  منتقدان سریعاً  یا  و  از جانب خریداران  این طراحی ها  از  برخی 
نمی گردند. اما برخی دیگر مورد قبول واقع می شوند و برای مدتی در بازار ها حضور می یابند. مسیری که مد 
از شروع پیدایش تا زوالش طی می کند، »چرخة مد« نام دارد. البته باید توجه داشت که نمودار موسوم به 
چرخة مد که در تصویر می بینید، طرحی بسیار ساده شده از روند مد است و لزوماً تمامی سبک ها از این 

نمودار پیروی نمی کنند، اما درمورد اکثریت آنها صدق می کند.
نه تنها طراحی ها و سبک ها دارای چرخة مد هستند، بلکه عناصر طراحی و لباس هم می توانند چرخه داشته 
باشند. مثاًل یک رنگ، یک مدل دکمه، یک بافت خاص یا جنس خاصی از پارچه می تواند چرخة مد داشته 
باشد؛ به این معنی که معرفی می شود، به اوج محبوبیت و فروش می رسد و رکود کرده و طرد می شود. یک 

چرخة مد پنج مرحله دارد: معرفی، رشد، اوج، افول و طرد شدن که در زیر تشریح می شوند.
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 3ـ1ـ مرحلۀ معرفی
طراحان مد به واسطة پژوهش ها و مطالعاتشان طرح هایی را ارائه می کنند که غالباً منجر به ایجاد سبک های 
جدید می شود. طراحان با تغییر عواملی نظیر خطوط، اَشکال، رنگ ها، بافت ها، پارچه ها و جزئیات و ارتباط 
این عوامل با یکدیگر، اقدام به خلق طرح های جدیدشان می کنند. این ایده ها و محصوالت جدید را به نام 

»جدیدترین مد روز« می شناسیم که ممکن است برای عموم قابل پذیرش و خواستنی نباشند.
باالیی معرفی می شوند. طراحانی که مغز های  بسیار  قیمت های  با  بیشتر سبک های مد در مرحلة معرفی، 
متفکر مد هستند و در سراسر دنیا شهرت و محبوبیت دارند، برای معرفی سبک های جدید خود پشتوانه های 
مالی مناسبی دریافت می کنند و آثارشان در این مرحله قیمت های بسیار باالیی دارد، تا حدی که فقط افراد 
خاصی از مجموعه های در حال معرفی آنها بازدید می کنند و توان خرید آنها را دارند. طراحان مد در مرحلة 
معرفی فقط تعداد کمی لباس طراحی می کنند که همین موضوع برای آنها آزادی، انعطاف پذیری و خالقیت 

بیشتری ایجاد می کند. 

عوامل متنوعی در جریان سازی روندهای مد و وارد کردن یک سبک به چرخة مد دخیل هستند. منظور از 
عوامل جریان ساز مد، عواملی است که می توانند به عنوان فرایند های مدساز مطرح گردند؛ فرایندهایی که به 
فنون مدسازی آگاهی کامل دارند و رویکردشان به حوزۀ مد بسیار علمی و تجربی است. از میان این عوامل 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 مراکز آموزشی مد اعم از دانشگاه ها و مؤسسات: اساتید و مدرسان طراحی مد در سراسر دنیا به واسطة   

دانش عمیقی که در رابطه با مد دارند و ارتباطات و موقعیت های شغلی ای که برایشان ایجاد می شود افرادی 
جریان ساز و تأثیرگذار در معرفی طرح ها و ایده های جدید هستند.

 رسانه ها: رسانه ها به دلیل طبیعت تأثیرگذارشان و به واسطة انبوه مخاطبانشان، اغلب در امر جریان سازی   

مد بسیار مؤثرند. آنها با معرفی مستقیم )تبلیغات( و غیر مستقیم )پوشش افراد و عکس ها( باعث به وجود آمدن 
مدهای جدید و در واقع ورود سبک ها به مرحلة معرفی در چرخة مد می شوند.
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 شخصیت های محبوب: بسیاری از سبک های پوشش توسط این افراد به جامعه معرفی می شوند و مورد   

و سبک های  روندها  معرفی کنندگان  و  از جریان ساز ها  می توان  را  افراد  این  بنابراین،  قرار می گیرند.  توجه 
پوشش به چرخة مد دانست.

تصویر 9ـ تأثیر رسانه و شخصیت های محبوب بر ایجاد مد

 طراحان برند های مطرح: طراحانی که برای برند های معتبر و محبوب کار می کنند در معرفی طرح های   

جدید و نیز سبک هایی که وارد چرخة مد می شوند، تأثیر عمده ای دارند.

 3ـ2ـ مرحلۀ رشد
مرحلة رشد دومین مرحله ای است که یک سبک در چرخة مد طی می کند. اگر یک سبک مد توسط تعداد 
زیادی از مردم خریداری و پوشیده شود کم کم مورد توجه قرار می گیرد و محبوبیتش رشد می کند. در این 
مرحله، تولیدکنندگان و طراحان، سبک محبوب و مورد عالقة مردم را تقلید و تکرار می کنند و یا با الهام از 
آن طرح های جدیدی خلق می کنند. حاال قیمت ها تعدیل می یابند و سبک مورد نظر در دسترس عموم قرار 
می گیرد. محبوبیت یک سبک در مرحلة رشد، در همه جا از جمله در رسانه ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و نیز 
بر تن مردم در خیابان ها و مهمانی ها دیده می شود و به تدریج مدل های ارزان قیمت از آن سبک هم به بازار 

می آیند و کم کم آن سبک به اوج محبوبیت خود نزدیک می شود.

تصویر 10
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 3ـ3ـ مرحلۀ اوج
در این مرحله از چرخة مد، سبک مورد نظر به تولید انبوه رسیده و در اوج محبوبیت خود است و بیشترین 
فروش را دارد. ولی این لزوماً به معنی پایین آمدن قیمت نیست و تولیدکننده ها در این مرحله استراتژی های 
متفاوتی برای قیمت گذاری اتخاذ می کنند. مدت زمانی که هر سبک در این مرحله می ماند متفاوت است 
این مرحله می مانند و محبوبیت  به عوامل بسیاری بستگی دارد. سبک هایی که مدت زمانی طوالنی در  و 
طوالنی  مدت دارند تبدیل به نوعی سبک کالسیک می شوند و ماندگاری نسبی می یابند. یعنی حتی پس از 
مرحلة طرد شدن هیچ گاه به طور کامل کنار گذاشته نمی شوند و همیشه عدۀ کمی طرفدار آن هستند و در 

گوشه و کنار فروشگاه ها حضور دارند.

 3ـ4ـ مرحلۀ افول
در نتیجة تولید انبوه و تکرار و کپی بیش از اندازه از یک سبک در زمان محبوبیتش، مردم و به ویژه افرادی که 
به مد اهمیت می دهند، از آن سبک دل زده شده و آن سبک به نظرشان تکراری می آید و در نتیجه به دنبال 
سبک جدیدی می گردند. مردم در این مرحله حاضر نیستند برای سبکی که همه جا هست و همه آن را بر 
تن می کنند پول زیادی پرداخت کنند؛ در نتیجه محصوالت پیرو این سبک در فروشگاه ها به قسمت حراج و 

فروش ویژه نقل مکان می کنند.

 3ـ5 ـ مرحلۀ طرد شدن
این مرحلة پایانی یک سبک است. در این مرحله دیگر مصرف کنندگان تمایلی به خرید و پوشیدن این سبک 
ندارند. هرچقدر هم که قیمت محصوالت این سبک پایین باشد، کسی حاضر به خرید آن نیست. در واقع 
این محصول دیگر مشتری ای ندارد. در نتیجه تولیدکنندگان دست از تولید محصوالت این سبک می کشند و 

کم کم این سبک از بازار ها خارج می شود. 

تصویر 11ـ چند نمونه از سبک های کالسیک
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4ـ تئوری های مد

آیا این تئوری و داشتن چنین نگاهی به مسئلة مد و گرفتار 
شدن در این چرخة باطل مدگرایی و تقلید از دیگران می تواند 
برای انسان های عاقل و خردمندی که می خواهند به عقیده و 
فرهنگ خود احترام بگذارند، امری پسندیده باشد؟ نظر خود را 

در این مورد با هم کالسی های خود به اشتراک بگذارید.

تفکر

مد دائماً در حال تغییر و تحول است. در دنیای امروز شاهد تحوالتی بنیادین در مفاهیم و جلوه های بیرونی مد 
هستیم. مثاًل امروزه شاهدیم که بسیاری از طراحان اوت کوتور، ایده های خود را از سبک های خیابانی می گیرند؛ یا 
ایده ها و المان هایی که متعلق به سبک های خیابانی و فرهنگ های حاشیه ای جامعه بوده اند توسط سوپراستارها و 
افراد مطرح جامعه مورد استفاده قرار می گیرند. به واسطة گسترش تکنولوژی و فضای مجازی اینترنتی، بازار های 
محلی منطقه ای اکنون در دسترس همه است و حتی بنگاه های کوچک تجاری هم مشتری های بین المللی دارند 
که محصوالت آنها را از روی وب سایتشان خریداری می کنند. از این رو، مناسبات و مفاهیم مربوط به طراحی مد 
مورد توجه جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم انسانی قرار گرفته و از جنبه ها و دیدگاه های مختلفی بررسی 

می شوند. در زیر به برخی از مهم ترین نظریه های این حوزه می پردازیم.

 4ـ1ـ تئوری از باال به پایین
اولین بار تورستین وبلن1 ، در سال 1899 این تئوری را ارائه داد. او 
در این نظریه این ایده را مطرح کرد که مدی که طبقة باالی جامعه 
مورد    پایین تر  طبقه های  در  مدتی  از  پس  می کند  پیروی  آن  از 
طبقاتی  مراتب  سلسله  پایة  بر  نظریه  این  می گیرد.  قرار  استفاده 
ارتقای طبقة اجتماعی خود استوار است.  افراد به  جامعه و تمایل 
درست بعد از اینکه طبقات پایین تر شروع به پوشیدن نسخه های 
کنار  را  سبک  آن  باال  طبقة  کردند،  باال  طبقة  مدهای  ارزان تر 
می گذارد و به سبک های جدید روی می آورد. این چرخه همیشه 
تکرار می شود و به همین واسطه، طرح ها و سبک های جدید، »مد« 
بلکه  را پیش بینی می کند  تغییر مد  تنها  نه  تئوری  این  می شوند. 
در  کند.  تعیین  هم  را  آن  مشخصات  و  تغییر  این  نحوۀ  می تواند 
باالی  طبقات  چگونه  که  کند  بیان  دارد  قصد  تئوری  این  نهایت 
جامعه بر پوشش و سبک زندگی طبقات پایین تر تأثیر می گذارند.

طبقۀ باال

طبقۀ متوسط باال

طبقۀ متوسط

طبقۀ متوسط پایین

طبقۀ پایین

نمودار 1ـ تئوری از باال به پایین

Thorstein Veblen ـ1
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4ـ2ـ تئوری از پایین به باال
این تئوری معتقد  با تئوری پیشین دارد.  این تئوری، نظری متفاوت 
است که ایده ها و عناصر مد از طبقات پایین و از مدهای خیابانی به 
طراحان  که  دارد  باور  و  می شوند  منتقل  جامعه  باالی  طبقة  مدهای 
مد جوان که برای سبک های خیابانی و عامه پسند طراحی می کنند، 
تأثیرگذارتر از طراحان برند های معروف بین المللی هستند و ایده های 
آنهاست که از طبقات پایین جامعه به طبقة باال نفوذ می کند و مدهای 
سبک  طرح های  و  ایده ها  واقع  در  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  آنها 
قرار  مطرح  طراحان  و  جامعه  باالی  طبقة  توجه  مورد  وقتی  خیابانی 

می گیرند، شهرت یافته و تبدیل به برندهایی جهانی می شوند.
نوع  این  است.  چرم  کاپشن  تئوری،  این  معروف  مثال های  از  یکی 
آمریکا،  فرهنگ های حاشیه ای جامعة  استفاده  مورد  ابتدا  در  کاپشن 
معترض  موسیقی  گروه های  و  مکانیک ها  موتورسوار،  گروه های  نظیر 
بود. این نوع لباس به دلیل جنس محکمش بیشتر کاربرد محافظتی 
داشت و کمتر به دلیل زیبایی پوشیده می شد و بیشتر نوعی زورمندی 
را القا می کرد. درواقع این کاپشن نوعی بار منفی داشت و کسی که 
اینکه  از  پس  اما  بود.  دردسر  دنبال  نوعی  به  گویی  می پوشید  را  آن 
هنرپیشه های معروف آمریکا در چند فیلم دهة 70 این نوع کاپشن را 
به تن کردند، کم کم کاپشن چرمی مورد توجه قرار گرفت و برندهای 

معروف، طرح های خودشان را از کاپشن چرمی ارائه دادند. 

طبقۀ باال

طبقۀ متوسط باال

طبقۀ متوسط

طبقۀ متوسط پایین

طبقۀ پایین

نمودار 2ـ تئوری از پایین به باال

تصویر 12ـ کاپشن چرم

 4ـ3ـ قانون الور
جیمز الور1 مورخ هنری است که تخصصش تاریخ لباس بود. او مدت ها 
در موزۀ ویکتوریا و آلبرت در لندن به تحقیق و پژوهش مشغول بود 
با  کتابش  در  الور  بخشید.  اعتبار  لباس  طراحی  و  مد  مطالعات  به  و 
عنوان »  سلیقه و مد از انقالب فرانسه تا کنون«، تأثیر عوامل اقتصادی 
و  رابطة مد  به  و  بررسی کرد  را  بر سلیقة پوششی مردم  اجتماعی  و 
هنرهای کاربردی پرداخت. او در این کتاب نظریه ای را ارائه داد که به 

»  قانون الور« معروف است. 

James Laver ـ1

تصویر 13ـ جیمز الور )1899ـ 1975(
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این  هستند.  دخیل  مد  یک  آمدن  به وجود  در  فشرده ای  چرخه های  که  می کند  بیان  این گونه  الور  قانون 
چرخه ها از چندین سال پیش از مطرح شدن یک سبک و تحت تأثیر عوامل متنوعی آغاز می شوند و ممکن 
است 150 سال به طول انجامند. بسیاری از مدیران و بازاریابان مد از قانون الور بهره می جویند که بتوانند 
تحوالت بازار مد را پیش بینی کنند. جدول زیر مراحل این چرخه و جایگاه اجتماعی و فرهنگی یک سبک و 

نگاه جامعه به آن در سال های پیش و پس از مد شدن آن را نشان می دهد.

قانون الور

زمانجایگاه اجتماعی سبک

10 سال پیش از شروعبی قید و بند

5 سال پیش از شروعگستاخانه

1 سال پیش از شروعجسورانه

در زمان مد بودنشیک

1 سال پس از مد بودنِدُمده

10 سال پس از مد بودنشنیع

20 سال پس از مد بودنمضحک

30 سال پس از مد بودنسرگرم کننده

50 سال پس از مد بودنعجیب و غریب

70 سال پس از مد بودنجذاب

100 سال پس از مد بودنرمانتیک

150 سال پس از مد بودنزیبا

 چه مدل ها و سبک های پوشش را می شناسید که افراد معروف برای اولین بار از آن استفاده و معرفی   

کرده اند و بین مردم محبوبیت یافته است؟
 با تحقیق و پژوهش، چند نمونه  از ُمدهایی که در ایران ظهور و اُفولشان مطابق با تئوری از باال به پایین   

بوده را معرفی کنید.
 با تحقیق و پژوهش، چند نمونه از مدهایی که در ایران ظهور و اُفولشان مطابق با تئوری از پایین به   

باال بوده را معرفی کنید. 

فعالیت 
عملی
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واحد یادگیری 2

تحلیل فرم های اندامی در طراحی لباس

اصلی ترین دلیل توجه افراد به ظاهر و نوع لباس پوشیدن خود، میل به زیبایی و زیبا بودن است. در این راستا 
اصول و قواعد چگونه لباس پوشیدن و انتخاب صحیح لباس ارائه می شود؛ چرا که یادگیری آنها در وضعیت 

ظاهر و شکل افراد تأثیر مهمی خواهد داشت.
جهت انتخاب مناسب ترین لباس، بهتر است به نکات زیر توجه شود:

 شناخت فرم های اندامی؛  

 بررسی تناسبات اندام؛  

 انتخاب لباس های مناسب برای هر اندام.  

و  متعادل  لباس، می توان  انتخاب صحیح  و  اندام خود  و شناخت  اطالعات علمی درست  آوردن  به دست  با 
جذاب تر به نظر رسید. اندام های زنانه بسیار متنوع هستند، بعضی ها الغر، برخی چاق، برخی قدکوتاه و عده ای 
قدبلند اند، برخی سینه های کوچک و یا بزرگ دارند، بعضی افراد شکم برجسته و برخی نیز پاهای کوتاه یا 
بلند دارند، عده ای نیز باالتنة کوتاه یا بلند دارند و... این همه تفاوت در اندام ها، نشان می دهد که اندام هایی 

با ویژگی های مختلف وجود دارد.
در سال های قبل، تناسبات اندام را برای طراحی اندام آموختید و در این بخش خواهید دید که فیگورهای 
طراحی برای اندام های اشخاص، با یکدیگر تفاوت دارند. به همین خاطر هرکس باید تناسبات اندامی شخصی 

خود را بشناسد. 

مهم ترین نکات، جهت شناسایی فرم های اندام چه مواردی هستند؟
آیا هر مدل لباسی را که بخواهیم می توانیم بپوشیم؟

چطور می توانیم برای تمام فرم های اندامی، لباس هایی زیبا و جذاب داشته باشیم؟
چطور می توان افراد را از اندام خود راضی نگه داشت؟

فکر کنید

لباستان،  انتخاب صحیح  و  خود  اندام  شناخت  با  زیرا  ندارد،  اهمیتی  هستید  اندامی  عیوب  دارای  اگر 
باشید. داشته  زیبا  و  جذاب  اندامی  می توانید 

نکته
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و  تقسیمات طولی  انجام  اندام هر شخص،  اصلی  فرم  تشخیص  برای 
عرضی اندام او ضروری است.

سه قسمت اصلی بدن که در اثر چاقی، الغری، کوتاهی، بلندی، انحنا 
داشتن و یا برجسته بودن نسبت به یکدیگر شکل های مختلفی از بدن 

را نشان می دهند، به ترتیب عبارت اند از:  
 قسمت باالتنه که شامل سینه ها و شانه هاست.  1

2  قسمت میانة اندام که باالی شکم، پهلوها و کمر را در برمی گیرد. 
3  قسمت پایین تنه که پایین شکم، باسن و ران ها را شامل می شود.

با توجه به این نوع تقسیم بندی، اندام زنان به پنج گروه اصلی دسته بندی 
می شود که در ادامة مطلب به جزئیات و ویژگی های آنها می پردازیم.

1ـ تقسیم بندی فرم های اندامی

تصویر3ـ پایین تنه 
درشت

تصویر5ـ میانه 
درشت مستطیل 

تصویر6ـ میانه 
درشت سیب

تصویر4ـ باالتنه و 
پایین تنه درشت 

تصویر 2ـ باالتنه 
درشت

 اندام باالتنه درشت؛ )تصویر2(  1
2  اندام پایین تنه درشت؛ )تصویر3(

3  اندام باالتنه و پایین تنه درشت؛ )تصویر4(

4  اندام میانه درشِت مستطیل؛ )تصویر5(
5  اندام میانه درشِت سیب. )تصویر6(

تصویر 1ـ قسمت های اصلی اندام

شانه

سینه

کمر
شکم و پهلو
باسن

ران
قسمت پایین تنه

{
{

{

قسمت باالتنه

قسمت میانه 
اندام

به نظر شما بهترین فرم اندام ها، چه مشخصاتی می توانند داشته باشند؟
فکر کنید
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شناخت اندام برای کسانی که به زیبایی ظاهرشان اهمیت می دهند بسیار ضروری است. برای داشتن ظاهری 
زیبا و جذاب الزم است اقداماتی صورت گیرد که به واسطة آنها بتوان نقاط بدون ایراد اندام را جلوۀ بیشتری 

بخشید و نقاط دارای ایراد اندام را پنهان ساخت. 
اندازه های عرضی و  اندامی یعنی همان سه قسمِت باالتنه، میانه و پایین تنه را که دارای  مجموع قطعه های 
طولی متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند، می توان به 5 فرم اندام زنانه دسته بندی نمود که برخی از آنها به دلیل 

ویژگی های خاص اندامی شان، مورد توجه بوده و بقیة اندام ها نیز با آن مورد خاص اندامی سنجیده می شوند.

 1ـ1ـ اندام باالتنۀ درشت 
هم  مخروطی  یا  وارونه  مثلث  فرم  نام  به  اندام  از  نوع  این 

نامیده می شود. 
عریض،  و  برجسته  شانه های  شامل  وارونه  مثلث  اندام 
سرشانه های پهن تر از خط کمر و باسن، باسن باریک و الغر، 
پاهایی خوش ترکیب  و  تخت و مسطح  تقریباً  پایین تنه ای 
دارند  قرار  اندامی  گروِه  این  در  که  افرادی  زیبا هستند.  و 
معموالً بسیار الغر و بلند دیده شده، و به دلیل داشتن باسن 
اندام پسرانه شبیه می باشند.  به  پهلوی تخت،  و  کم عرض 
همین ویژگی باعث شده است تا به راحتی بتوانند لباس های 
متفاوتی را انتخاب نمایند. این گروه به اندام مخروطی هم 

شناخته می شوند.

 1ـ2ـ اندام پایین تنه درشت 
اندام  می شود.  فرم گالبی شناخته  نام  به  اندام،  از  نوع  این 
گالبی، باالتنه ای کوچک داشته و دارای شانه هایی باریک و 
کم عرض، سینه هایی کوچک، کمری الغر و بلند و باسن و 
پایین تنه ای پر و چاق می باشند و معموالً ران های چاقی هم 
دارند. این افراد با انتخاب لباس مناسب اندام خود می توانند 
عیوب بزرگی پایین تنة خود را بپوشانند و زیبا و جذاب تر به 

نظر آیند.

تصویر 7ـ اندام باالتنه درشت

تصویر 8  ـ اندام پایین تنه درشت
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 1ـ3ـ اندام باالتنه و پایین تنۀ درشت
اندام، به فرم ساعت شنی شناخته می شود.  از  این نوع 
فرم بدن ساعت شنی اندامی است که باالتنه و پایین تنة 
پر و عریض داشته ولی کمر و میانه ای باریک دارد. این 
فرم اندامی یکی از زیباترین فرم های اندام زنانه محسوب 
می شود. این اندام دارای شانه ها و سینة پهن و عریض 
بوده که هم عرض با باسن است و البته ران ها نیز در این 
اندام چاق می باشد. در انتخاب لباس برای این نوع اندام 
اندام،  این  وگرنه  کمرکرد  باریکی  بر  زیادی  تأکید  باید 

چاق به نظر می رسد.

تصویر 9ـ اندام باالتنه و پایین تنه درشت

 1ـ4ـ اندام میانه درشت سیب
مشخصة  می شود.  نامیده  سیب  فرم  اندام،  از  نوع  این 
اصلی آن گردی اندام است؛ یعنی اندازۀ سینه ها متوسط 
بوده و شکم بزرگ تر از سینه است؛ کمر و میانه هم پر 
و چاق می باشد. همچنین افراد با این نوع اندام، باسنی 
تخت و کوچک تر از سینه و شانه داشته و پاهایی الغرتر 
از باالتنة چاق خود دارند. البته برخی از افراد با این نوع 

اندام ممکن است پاهایی بزرگ هم داشته باشند.

تصویر 10ـ اندام میانه درشت سیب
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تصویر 11ـ اندام میانه درشت مستطیل

 1ـ5ـ اندام میانه درشت مستطیل
این نوع از اندام، به فرم اندام مستطیل یا آجر شناخته 
می شود. در اندام آجر یا مستطیل شکل، کمر بدون انحنا 
و میانه پر است و افراد با این نوع اندام پاهایی بلند، سینه 
و باسنی کوچک، شانه هایی پهن دارند؛ پهنای شانه و ران 
برابر هستند و قسمت برجستة مشخصی در  با هم  هم 

اندام خود ندارند.

2ـ تشخیص فرم های اندامی و تعیین فرم اندام
2ـ1ـ ارزیابی فرم اندام ها

تصویر 12 

برای بررسی و شناخت اندامتان بهتر است جلوی آینه ای تمام قد با لباسی چسبان ایستاده و به سه قسمت اصلی 
اندام خود، یعنی باالتنه، میانه و پایین تنه توجه کنید. برای تشخیص اینکه به کدام گروه اندامی  )پایین تنه 
درشت، باالتنه درشت، باالتنه و پایین تنه درشت، میانه درشت( تعلق دارید، اندازه های عرضی )شانه ها، سینه، 
کمر، باسن( خود را نیز بررسی کنید. برای ارزیابی فرم صحیح اندام خود از شخصی بخواهید در تمامی مراحل 
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به شما کمک کند؛ زیرا مهم ترین کار، یعنی انتخاب لباس های مناسب و برازنده، تنها با شناخت صحیح از 
ویژگی های اندام امکان پذیر می باشد.

 2ـ2ـ اندازه گیری تناسبات طولی اندام
در بررسی تناسبات طولی اندام، چنانچه دارای اندامی نرمال و متناسب باشید، 
نقطة فاق، درست در میانة اندام شما قرار می گیرد و دو بخش باالتنه و پایین تنه 
با یکدیگر هم اندازه خواهند بود. در غیر این صورت یکی از دو حالت زیر را خواهید 

داشت:
  دارای اندامی با پاهای بلند و باالتنه ای کوتاه هستید.  1
2   دارای اندامی با باالتنه ای بلند و پاهایی کوتاه هستید.

تصویر 13ـ تناسبات طولی اندام

 2ـ3ـ اندازه گیری تناسبات عرضی اندام
برای بررسی عرضی اندام های بدن خود باید دور قسمت های اصلی اندامتان را در 
را  اندامتان  باریک  و  بتوانید قسمت عریض  تا  با هم مقایسه کنید  و  بگیرید  نظر 
تشخیص دهید. برای این کار پیشنهاد می شود که کاغذی بر دیوار نصب کنید و خود 
را بر آن مماس کنید؛ همان طور که برای اندازه گیری بلندی قد خود اقدام می کنید، 
بر روی کاغذ با مداد، دو طرف اندام )شانه، سینه، کمر و باسن( را عالمت گذاشته و 
عرض این سه خطوط اصلی بدن را اندازه گیری کرده و سپس مقایسه را انجام دهید. 
ممکن است تمام بخش های تنه، هم اندازه و یا دارای اندازه های متفاوتی باشند. با 

داشتن این اندازه ها می توانید گروه اندامی خود را مشخص نمایید.

تصویر 14ـ تناسبات عرضی اندام
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مقایسۀ اندازۀ شانه و سینه و کمر با 
باسن جهت تشخیص فرم اندامی

شانه و سینه عریض تر از باسنشانه و سینه و باسن هم اندازهشانه و سینه باریک تر از باسن

اندام مثلث وارونه

مقایسۀ شانه و سینه و باسن با سایز کمر

اندام گالبی

کمر، باریک تر از شانه و سینه و باسنکمر هم اندازه با شانه و سینه و باسنکمر، پهن تر از شانه و سینه و باسن

اندام ساعت شنی اندام مستطیل اندام سیب

نمودار 1ـ تشخیص فرم اندامی

3ـ قواعد و کلیات پوشش برای فرم های اندامی

تصویر 15

 در کالس، اندام دوستان خود را مطابق با جدول باال اندازه گیری کنید و فرم اندامی آنها را مشخص نمایید.  

فعالیت 
عملی
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لباس ها زمانی زیبا و برازنده هستند که مناسب اندام افراد انتخاب شده باشند. در غیر این صورت زیباترین 
لباس ها هم در اندام پوشنده، بی قواره و نافرم دیده می شوند. انتخاب لباس های مناسب یعنی لباس هایی که 
بتوانند نقاط منفی اندام را پنهان و نقاط مثبت را جلوه دهند، تنها بر اساس قواعد و اصولی صورت می گیرد 

که آنها را به عنوان نکات طالیی »  به پوشی« باید آموخت.

اگردارای سینه های بزرگی هستید، قبل ازهر اقدامی، سینه بندی کاماًل اندازه و بسیار مرغوب تهیه کنید.
نکته

در بخش قبل، فرم اندام های مختلف را بررسی کرده و تقسیم بندی انواع فرم اندامی را آموختید. در این بخش 
انواع پوشش هایی را که باعث بهتر دیده شدن اندام ها می شوند، بررسی خواهیم کرد. 

با توجه به اینکه در پودمان قبل با انواع پوشش ها شامل باالتن پوش ها، پایین تن پوش ها، پیراهن ها و اتصاالت آنها، 
آشنا شدید، اکنون می توانیم به بررسی لباس هایی بپردازیم که برای هریک از فرم های اندامی مناسب هستند.

تصویر 16ـ انواع فرم های اندامی

 3ـ1ـ قواعد و کلیات پوشش اندام باالتنه درشت )اندام مثلث وارونه(
برای این نوع اندام بهتر است از یقة هفت و گرِد باز و میانه استفاده شود و آستین های معمولی بلند یا سه ربع 
و رگالن نیز برای اندام باالتنه درشت مناسب است. باالتن پوش ها و پیراهن هایی که در کمر چسبان بوده و 
دامن های فون با گشادی مناسب و شلوارهای دمپا گشاد هم از لباس های مناسب این نوع اندام هستند. برش های 
افقی، چین و جیب در محدودۀ باسن در بهتر دیده شدن این نوع اندام تأثیرگذارند. پارچه های نرم و بدون آهار و 
نیز پارچه هایی با نقوش درشت در پایین تنه، همچنین رنگ های تیره در باالتنه و پارچه هایی با رنگ های روشن 
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و براق در پایین تنه، مناسب این نوع اندام هستند. در عین حال باید دقت نمود تا برای این نوع اندام از برخی 
مدل های پوشش مانند پارچه های خشک و آهار دار و یقه هایی که در عرض باز هستند و تأکید بر عریض تر شدن 
شانه ها دارند، و نیز یقه هایی با برگردان های حجیم و شلوار و دامن های تنگ و چسبان پرهیز شود. انتخاب 

پوششی درست برای اندام می تواند باعث بهتر دیده شدن اندام شده و ایرادهای اندامی را بپوشاند.

تصویر 17ـ اندام باالتنه درشت

بنابراین، افرادی که دارای اندام باالتنه درشت یا مثلث وارونه هستند، بهتر است تی شرت، تونیک، یا بلوزهایی 
با یقة گرد عمیق یا یقة هفت بلند را انتخاب کنند و برای مانتو و پالتو از انواع یقه های انگلیسی، شال و ... 
استفاده نمایند تا باالتنة خود را باریک و بلند نشان دهند. شلوارهای گشاد با جیب های متعدد برای اندام 
تا شانه ها  باز کمک می کند  یقة هفِت  با  راپ  پیراهن  بسیار مناسب است.  وارونه  یا همان مثلث  مخروطی 
باریک تر به نظر برسند. جزئیاتی مانند جیب ها و یا نقوش درشت پارچه و نیز رنگ های درخشان نیز می توانند 
پایین تنه را چاق تر و درشت تر نشان دهند. بهتر است دامن ها و پیراهن ها از پارچه های افتان و بدون آهار 
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تصویر 18ـ پیراهن های مناسب اندام مثلث وارونه )باال تنه درشت(

دوخته شوند. یقه های الماسی و نامتقارن و هفت باز، تاپ با یقة باز و بندهایی پهن برای این نوع اندام مناسب 
است. استفاده از کفش با طرح های ظریف و پاشنة باریک، همچنین آستین بلند و دامن فون و چین دار برای 

این نوع اندام توصیه می شود. 

تصویر 19ـ پوشش های متنوع مناسب اندام مثلث وارونه )باال تنه درشت(

 چیدمانی از انواع نمونه لباس هایی که مناسب پوشش اندام های باالتنه درشت هستند را ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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 3ـ2ـ قواعد و کلیات پوشش اندام پایین تنه درشت )اندام گالبی( 
بهتر است از یقه های بلند یا نسبتاً بلند و دامن ها و پیراهن هایی که راسته 
جهت  است  بهتر  همچنین  شود.  استفاده  باشند،  داشته  گشادی  کمی  یا 
عریض تر نشان دادن شانه ها، از اپل در سرشانة لباس ها استفاده شود. وسایل 
کند  جلب  باالتنه  سمت  به  را  توجه  که  جزئیاتی  و  برش ها  نیز  و  تزئینی 
برای این نوع اندام بسیار مناسب است. باالتن پوش هایی با آستین کوتاه و 
شلوارهای راسته و نیز دمپاگشاد و فاق کوتاه نیز به افراد دارای این نوع اندام 
توصیه می شود. در عین حال خوب است به نکاتی هم توجه کنیم تا اندام 
زیباتری از خود به نمایش بگذاریم. بهتر است از لباس های گشاد و پرچین 
و آهاردار و جزئیاتی که باعث حجیم تر و پهن تر شدن باسن می شوند، دوری 

کرد. با یادگیری این نکات می توانیم پوششی درست و زیبا داشته باشیم.
بنابراین، افرادی که اندام پایین تنه درشت یا گالبی دارند بهتراست لباس هایی 
بر روی  پایین تنه را کوچک نشان می دهد و  را بزرگ و  باالتنه  بپوشند که 
امتیاز  این  افرادی  به چنین  تأکید می کند. سینه های کوچک،  زیبایی کمر 
را می دهد که به راحتی از پیراهن دکلته و تاپ های بدون بند استفاده کنند. 
یا کاپ،  مانند کلوش، پفی  با آستین کوتاه و گشاد و حجیم،  پیراهن هایی 
و همچنین  با گشادی کم  نیم کلوش  و  فون  دامن  و  با کمر چسبان  همراه 
شلوارهای ساده و تیره رنگ و بدون آهار با فاق کوتاه و بدون هیچ گونه تزئین 
کاماًل مناسب اندام گالبی می باشند. البته گشادی شلوار بهتر است از پهن ترین 
قسمت باسن به پایین ریزش داشته باشد. بهتر است تونیک و شومیزهایی را 
انتخاب کنند که در ناحیة کمر، قالب تن بوده و پیش سینه و شانه ها با چین و 
واالن تزئین شوند. کت چسبان با شانه های اپل دار و آستین های حجیم همراه 
با جزئیاتی مانند برش ها و جیب بر روی سینه ها هم مناسب این اندام است. 

یقه های هفِت بلند و عریض نیز بسیار مناسب هستند.

تصویر 20ـ اندام پایین تنه درشت
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تصویر 21ـ پوشش های مناسب اندام گالبی )پایین تنه درشت(

 3ـ3ـ قواعد و کلیات پوشش اندام باالتنه و پایین تنه درشت 
)اندام ساعت شنی( 

استفاده  دارد  تأکید  آن  باریکی  و  کمر  بر  که  لباس هایی  از  است  بهتر 
شود. پیراهن های چسبان و نیمه چسبان با پارچه های نرم و بدون آهار و 
استرچ و یقه های باریک و کشیده برای این نوع اندام مناسب است. دامن 
و پیراهن های راسته و یا کمی فون و شلوارهای راسته و نیز دمپاگشاد و 
فاق کوتاه هم بسیار مناسب می باشند. اما باید توجه داشت که افراد دارای 
این نوع اندام بهتر است از پوشیدن لباس های گشاد و چین دار و پارچه های 
آهاردار اجتناب کنند و از یقه های کوتاه و لباس هایی که پهنای باسن را 

بیشتر نشان می دهد استفاده ننمایند.
بنابراین، افراد با فرم اندام ساعت شنی که از بهترین فرم های اندامی 
است، می توانند لباس های متنوع تری را انتخاب کنند. یقه های برگردان 
و باریک مانند یقه شال که توجه را به سمت مرکز اندام جلب می کند 
و سینه ها را کوچک تر نمایان می سازد، برای آنها مناسب است. بلوزهای 
راپ با یقة هفت و آستین های ساده، سینه را کوچک و فرم ساعت شنی 
راسته که کمی  تنگ  دامن های  یا  فون  دامن های  نمایان می سازد.  را 
بزرگی سینه ها  با  پایین   تنه  باعث می شوند که  باشند،  پایین گشاد  تصویر 22ـ اندام باالتنه و پایین تنه درشتدر 

 چیدمانی از انواع نمونه  لباس هایی که مناسب پوشش اندام های پایین تنه درشت هستند را ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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هماهنگ شود. طراحی یقة هفت یا یقة چهارگوش، بدون آنکه تأکیدی بر بلندی باالتنه داشته باشد، می تواند 
مناسب باشد. تزئیناتی مانند جیب و برش و گلدوزی در ناحیة باسن انحنای بیشتری را ایجاد کرده و با سینه 
هماهنگی برقرار می کند. پیراهن های بدون سرشانه با دامن گشاد و باالتنة چسبان برای آنها بسیار مناسب است.

تصویر 23ـ انواع پوشش های مناسب اندام ساعت شنی

 چیدمانی از انواع نمونه لباس هایی که مناسب پوشش اندام های ساعت شنی هستند را ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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 3ـ4ـ قواعد و کلیات پوشش اندام میانه درشت سیب 
افراد دارای این نوع اندام بهتر است از گن و سینه بندهای مناسب و محکم استفاده نمایند. یقه های بلند و مدل دار 
مثل بیضی و باالتن پوش های بدون گشادی اضافه و بدون چین و دراپه برای آنها مناسب است. پیراهن های راپ 
و نمونه هایی که دارای برش در باالی خط کمر باشند، انتخاب مناسبی برای آنها محسوب می شود و استفاده از 
اپل که شانه ها را عریض تر نشان می دهد به آنها توصیه می شود. دامن های راسته با کمی گشادی در پایین آن و 
شلوارهای راسته و دمپا گشاد از جنس پارچه های بدون آهار و نرم برای آنها مناسب است. باالتن پوش و پایین تن پوش 
هم رنگ بسیار مناسب است. درعین حال بهتر است از پوشیدن لباس های جذب و آهاردار دوری کنند و نیز از 
پارچه هایی با نقوش درشت استفاده نکنند. همچنین یقه های کوتاه و یقه هایی با برگردان بزرگ و چین و دراپه در 

میانة اندام، به آنها توصیه نمی شود.
بهتر است لباس هایی بپوشند که بین انحنا و حجم قسمت پایین تنه و باالتنه تعادل برقرار کند. به طوری که 

قسمت میانی، باریک دیده شده و نمایی از یک اندام با فرم ساعت شنی به نمایش گذاشته شود.
این  با  افراد  اندام است.  این فرم بدن، خط کمر قابل تشخیص نیست و میانة بدن، عریض ترین قسمت  در 
فرم اندامی بهتر است از باالتن پوش هایی با یقه های چهارگوش و بیضی استفاده کنند که دارای یک ردیف 
دکمه خور بوده و در ناحیة کمر تنگ شده و پایین تنة آن کمی گشادی داشته باشد، تا پهنای کمر باریک تر 
و اندام الغرتر به نظر برسد. البته بستن کمربندهای پهن و تیره رنگ هم در باریک نشان دادن پهنای کمر 
آنها مؤثر است. تونیک هایی که در ناحیة کمر تقریباً چسبان و در ناحیة باسن گشاد باشند به همراه یقه های 
بلند و عریض و جزئیاتی دراطراف یقه وگردن، بسیار مناسب هستند. پوشیدن شلوارهای گشاد با پارچه های 
بدون آهار و جیب هایی در ناحیة باسن به آنها توصیه می شود. بلوزهای راپ با یقة هفت بلند و آستین ساده، 
دامن های فون و کلوش از جنس پارچه های بدون آهار باعث می شود تا باسن عریض تر به نظر بیاید و برای این 

فرم اندام مناسب است. شلوارهای گشاد با یک جیب در ناحیة باسن به این گروه توصیه می شود. 

تصویر 24ـ اندام میانه درشت سیب
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 چیدمانی از انواع نمونه لباس هایی که مناسب پوشش اندام های میانه درشت سیب هستند را ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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ـ    5 ـ قواعد و کلیات پوشش اندام میانه درشت مستطیل  3 
در اندام های میانه درشت مستطیل شکل، اندازۀ سینه و کمر و باسن بزرگ و تقریباً هم اندازه است و انحنا هم 

در کمر آنها دیده نمی شود. این افراد بهتر است از سینه بندهای گنی و محکم مناسب استفاده کنند.
در این فرم، پهنای هر سه قسمت اندام )باال، میانه، پایین( به یک اندازه است. بهتر است خط کمر کت و بلوز 
آنها باالتر از خط طبیعی کمر قرار گیرد. باالتن پوش هایی که در یقه و اطراف سینه، چین یا دراپه دارند و 
همچنین دامن های گشاد، کلوش و نیم کلوش با پارچه های افتان و بدون آهار برای آنها مناسب است. پیراهن 
راپ و یقة باز دلبری و دکلته، یقة الماسی و یقه های خطی باز و یقة دراپه نیز برای این نوع اندام مناسب است 
و می توانند از پارچه هایی با نقوش راه راه و بدون آهار و آستین سه ربع استفاده کنند. افراد با اندام مستطیل، 
بهتر است لباس های جذب نپوشند. استفاده از شال و دستمال گردن و حلزونی های بزرگ بر زیبایی و جذابیت 
آنها می افزاید. بهتر است که از خطوط منحنی در لباس استفاده کنند چون این اندام فرم منحنی ندارند. 
کفش پاشنه بلند هم پیشنهاد خوبی برای آنهاست. بهتر است از پوشیدن شلوار جین و کاپشن و لباس های 

مردانه وار خودداری کنند.

تصویر 25ـ اندام میانه درشت مستطیل
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تصویر 26ـ انواع پوشش های مناسب اندام مستطیل

 چیدمانی از انواع نمونه لباس هایی که مناسب پوشش اندام های میانه درشت مستطیل هستند را ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی

 یک یا چند فرم اندامی را انتخاب نمایید و پوششی خالقانه، برای آن فرم های اندامی طراحی نموده و آن   

را در قالب های مختلف هنری )پوستر، فیلم  ، پاورپوینت و...( ارائه دهید.

تحقیق
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خودآزمایی

 آیا یک مد در طول چرخه حیاتش در یک وضعیت ثابت می ماند؟  1
2  مراحل چرخه مد را نام ببرید.

3  طراحان لباس برای خلق طرح های جدید به چه عواملی باید توجه کنند؟
4  تئوری از باال به پایین و تئوری از پایین به باال را توضیح داده و تفاوت هایشان را ذکر کنید.

5  قانون الور را توضیح دهید.
6  اندام های زنانه به چند گروه اصلی تقسیم می شوند؟
7  به چه روشی نوع اندام خود را تشخیص می دهید؟

8  چه نوع لباس هایی برای اندام مثلث وارونه مناسب است؟
9  تفاوت های اصلی اندام ساعت شنی و اندام میانه درشت سیب را نام ببرید.

10  پوشش های پایین تنه مناسب برای اندام گالبی کدام ها هستند؟
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شایستگی های پودمان

در پایان این پودمان  از شما انتظار می رود:
 انواع نقطه، خط و بافت را بشناسید و چگونگی کاربرد آنها را در طراحی انواع لباس بررسی کنید.  

 با تجزیه و تحلیل کیفیت های بصری)هماهنگی، تعادل، وحدت، ریتم و...( در انواع مختلف فرم های لباس،   

چگونگی کاربرد آنها و تأثیراتی که  در ایجاد انواع مختلف شکل لباس را بشناسید.
 با شناخت انواع مختلف دریافت های حسی که رنگ ها در لباس ایجاد می کنند، ویژگی های بصری و هم جواری   

رنگ ها را تجزیه و تحلیل و چگونگی کاربرد آن در زیبایی لباس را بررسی کنید.

استاندارد عملکرد

کسب مهارت چگونگی کار با عناصر بصری و به کاربردن کیفیت های بصری و چگونگی ترکیب رنگ ها و تأثیراتی 
که ایجاد می کنند.
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واحد یادگیری 1

عناصر بصری در زیبایی شناسی لباس

کیفیت های  و  طراحی  عناصر  لباس،  یک  خلق  در 
و  کیفیت ها  این  دارند.  اهمیت  اندازه  یک  به  بصری 
عناصر کاماًل انعطاف پذیر هستند و طراحان به شیوۀ 
از آنها استفاده می کنند. عناصر طراحی پایه و  خود 
اساس طراحی یک لباس زیبا هستند. برای خلق این 
ترکیب بندی  یک  با  باید  طراحی  عناصر  زیبا،  ظاهر 
مناسب و تأثیرگذار ارائه شوند. همان طور که می دانید، 
ویژگی های  است:  بخش  سه  شامل  لباس  طراحی 
ساختاری، کارکرد و تزئینات. یک لباس باید از لحاظ 
با  هماهنگ  کارکرد،  لحاظ  از  ارزشمند،  ساختاری 
با  تزئینات مطابق  لحاظ  از  و  نیازهای مصرف کننده، 
مد روز باشد. بنابراین عناصر طراحی باید به درستی به 

کار گرفته شوند تا نتیجۀ مطلوب حاصل شود. 
اصلی  بافت عناصر  و  فرم، رنگ  و  نقطه، خط، شکل 
طراحی هستند. درک تأثیرگذاری هر یک از این عناصر 
و نوع ارتباط آنها با یکدیگر، دانشی پایه ای و ضروری 
بصری  کیفیت های  است.  لباس  و  مد  طراحان  برای 
تناسب  و  تأکید  ریتم،  تعادل،  هماهنگی،  شامل  نیز 
هستند. این کیفیت های بصری را می توان روش های 
طراحی و عناصر بصری را مواد اولیه طراحی دانست. 
یک طراحی چیزی نیست جز ترکیب بندی خطوط، 
اشکال و فرم ها، رنگ ها و انواع بافت که با استفاده از 
کیفیت های بصری، ترکیب و چیدمان یافته اند و یک 

تصویر بصری ایجاد کرده اند. )تصاویر1الی 3     (

کدام عنصر بصری را می شناسید و در طراحی هایتان از آن استفاده می کنید؟
کاربرد نقطه و خط چه تأثیرات بصری مختلفی در یک لباس ایجاد می کنند؟

آیا می دانید برای چیدمان این عناصر بصری پایه، چه اصولی به کار گرفته می شوند؟
به نظر شما تکرار نقطه های درشت چه تأثیری در بیننده ایجاد می کند؟

فکر کنید

تصویر 3ـ کاربرد عنصر نقطه در لباستصویر1ـ کاربرد عنصر خط در لباس تصویر 2ـ کاربرد عنصر شکل در لباس
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1ـ عناصر بصری
 1ـ1ـ نقطه

بسیار  نقطه  اندازۀ  می شود.  محسوب  طراحی  واحد  کوچکترین  و  است  بصری  عناصر  پایه ای ترین  از  نقطه 
تعیین کننده و معنی دار است؛ به این ترتیب که هرچه بزرگ تر باشد، زمینه بزرگ تر به نظر می رسد. بنابراین 
فردی که اندامی ظریف دارد باید لباسی با نقطه یا خال های بزرگ بپوشد. در طراحی پارچه نقطه ها می توانند 
به هر شکلی درآیند، تکثیر شوند، جهت پیدا کنند، منظم و نامنظم شوند، متراکم و پراکنده شوند، عنصر 
جدید تشکیل بدهند، اندازه های متفاوت پیدا کنند، در موقعیت های متفاوت قرار بگیرند، با سایر عناصر در 
ارتباط باشند و نقش رابط را بازی کنند. به همین دالیل، نقاط در پارچه های متفاوت با کاربردهای متفاوت 

دارای شکل و شمایل های متفاوت هستند. )تصاویر4 و 5 (

گسترده  سطوح  در  گوناگون  اشکال  بلکه  ندارد،  وجود  دایره  صورت  به  تنها  نقطه  که  کرد  فراموش  نباید 
می توانند تداعی کنندۀ نقطه باشند؛ مثل گل ها یا ستاره های ریزی که با ریتم مشخصی تکرار می شوند. نقطه 
در هر کجا که استفاده شود، توجه را به سمت خود جلب می کند. از این ویژگی نقطه می توان برای دور کردن 
توجه از قسمت های مشکل دار اندام استفاده کرد. یک طراح لباس می تواند برای تعدیل یا تأکید ساختار از 
نقطه استفاده کند. عالوه  بر طرح روی پارچه، نقطه را می توان با استفاده از پولک، منجوق، سنگ، دکمه و 

اپلیکه در لباس ایجاد کرد.)تصاویر6 الی 12 (

تصویر 5ـ استفاده های مختلف از عنصر نقطه در نقش پارچه

تصویر 4ـ طرح هایی از انواع عنصر نقطه که مفاهیمی چون تراکم، فاصله و اندازه را نشان می دهد.
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تصویر6ـ ایجاد نقطه 
به وسیله پولک

تصویر8ـ ایجاد نقطه 
به وسیله تکه دوزی برجسته

تصویر 7ـ ایجاد نقطه 
به وسیله قطعات تزیینی

تصویر9ـ ایجاد  نقطه 
به وسیله  معرق  پارچه

تصویر10ـ ایجاد نقطه به وسیله 
گلوله های کاموایی

تصویر11ـ ایجاد نقطه به وسیله 
دکمه

تصویر 12ـ استفاده از طرح پارچه 
به  عنوان  نقطه

 1ـ2ـ خط
از اتصال دو نقطه به هم خط به وجود می آید؛ در واقع خط از کنار هم قرارگرفتن نقطه ها تشکیل می شود. 
خطوط دارای طول، عرض و جهت هستند. خط، ساده ترین و مهم ترین عنصر بصری در طراحی مد است و 
ابتدایی ترین الزمۀ هر طراحی است. با ترکیب خطوط محدودۀ فضا تعیین می شود و فرم ها و اشکال به وجود 

می آیند. )تصاویر 13 الی 16(

تصویر14ـ خطوط منحنی تصویر16ـ خط ترکیبیتصویر13ـ خطوط مستقیم تصویر15ـ خطوط زیگزاگ

 چیدمان های مختلفی از عنصر نقطه در چند مدل از لباس های زنانه ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی



7 6

ویژه دختران

در طرح یک لباس این خطوط هستند که مسیر حرکت چشم را تعیین می کنند. خطوط انواع مختلفی دارند؛ نظیر 
موّرب، موج دار، حلقه ای، زیگزاگ، ناهموار، شکسته، نازک، ضخیم، دندانه دار. هر کدام از این خطوط تأثیرات بصری خاص 
خود را ایجاد می کنند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عالوه بر آن، چیدمان خطوط هم در طراحی لباس می تواند 
نتایج بصری مختلفی ایجاد کند. برای مثال، ممکن است باعث شود فردی که آن را بر تن دارد، الغرتر یا چاق تر از آنچه 
در واقع است، به نظر بیاید. عالوه بر خطوطی که در طرح پارچه وجود دارند، خطوط دیگری هم هستند که به واسطۀ 
مدل های دوخت ایجاد می شوند و خطوط ساختاری نام دارند. این خطوط شکل کلی و فرم بیرونی لباس را هم تشکیل 

می دهند و ابزاری کاربردی و همه جانبه در طراحی محسوب می شوند. )تصویر 17(

تصویر17ـ نمونه هایی از کاربرد نقش خط در لباس

نمودار 1ـ انواع خطوط

نوع

مستقیم

منحنی

زیگزاگ

خطوط

افقی

عمودی

موّرب

جهت

ساختاری

تزئینی
کاربرد

برای درک بهتر خطوط و شناخت کامل انواع و تأثیر آنها بهتر است دسته بندی درست و جامعی از آن داشته باشیم. 
خطوط بر اساس سه ویژگی نوع، جهت و کاربرد دسته بندی می شوند که در نمودار زیر مشاهده می کنید:
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انواع خط

خطوط صاف: در همۀ لباس ها به نوعی می توان خطوط صاف یا مستقیم را پیدا کرد که به الغرنمایی و کاهش 
گرد دیده شدن بدن کمک می کنند. درز، پنس، چاک، چین، یوک، پلیسه، رگه دوزی، نواردوزی، زیپ و ردیف 
دکمه ها نمونه هایی از خط صاف در طراحی لباس هستند. خطوط صاف بر ضد منحنی های طبیعی عمل کرده و 
بر ایستایی، تمیزی، مسطح بودن و قدرت تأکید می کنند. حسی که این خطوط ایجاد می کنند، حس شجاعت، 
داد.  لباس خواهد  به  باریک  و  از خط مستقیم ظاهری شق وَرق  اندازه  از  بیش  استفاده  است.  وقار  و  جدیت 

)تصاویر  18 الی 23   (

دوخت  به وسیله  خط  عنصر  ایجاد  تصویر 20ـ 
تزئینی مانند  رگه    دوزی

تصویر 19ـ ایجاد عنصر خط 
به وسیله دو رنگ متضاد

تصویر 18ـ ایجاد عنصر خط به وسیله پیلی

تصویر23ـ ایجاد عنصر خط به روش کار 
روی پارچه

تصویر 22ـ ایجاد عنصر خط با استفاده 
از نقش پارچه

تصویر21ـ ایجاد عنصر خط به وسیله ملزومات 
لباس،  نظیر کمربند
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و  قدرت  محافظه کاری،  خطوط  این  منحنی:  خطوط 
رسمیت کمتری دارند. دایره ها و خطوط منحنی باعث 
بزرگ به نظر رسیدن فضاها می شوند و نرمی، جوانی و 
روان بودن را القا می کنند و اندازه ها را بزرگ تر نشان 
می دهند. اما استفاده بیش از اندازه از این خطوط، تصویری 
گیج کننده ایجاد می کند؛ در نتیجه باید در استفاده از 

آنها احتیاط کرد. خطوط منحنی بر منحنی های بدن 
آرامی  و  انعطاف پذیری  نرمی،  از  تأکید کرده و حسی 
واسطه  به  می توانند  منحنی  خطوط  می کنند.  ایجاد 
یقه ها، لبه های دالبر، درزها و چین ها در لباس به وجود 
کنند.  القا  را  لطافت  و  زنانگی، حرکت  و حس  بیایند 

)تصاویر24  الی 29  (

ـ       ایجاد عنصر خط منحنی  تصویر25
به وسیلۀ چین های حلقوی

ـ ایجاد عنصر خط منحنی با استفاده  تصویر26
از یقه

تصویر 24ـ ایجاد عنصر خط منحنی به وسیله 
دوخت رو با رنگ متضاد

تصویر28ـ ایجاد خط منحنی 
به وسیلۀ فرم لباس

تصویر 29ـ ایجاد خط منحنی به وسیلۀ چین ها 
و الیه های متعدد

ـ ایجاد عنصر خط منحنی با  استفاده از   تصویر 27
اتصاالت  لباس  مانند  پاگون
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خطوط زیگزاگ: این خطوط حسی از تیزی، شلوغی و هیجان ایجاد می کنند و بر زاویه ها تأکید دارند. درست 
مثل خطوط منحنی، اگر این خطوط را بیش از حد در یک طرح به کار ببرید، احساس گیجی ایجاد می کنند. 
دوخت نوارهای زیگزاگی و استفاده از برش ها و طرح های » 7       مانند« می توانند در ایجاد این نوع خط به شما 

کمک کنند. )تصاویر 30 الی 35(

خط  عنصر  از  استفاده  30ـ  تصویر 
زیگزاگ در نقش پارچه

تصویر 31ـ ایجاد عنصر 
خط زیگزاگ به وسیله 
تزییناتی مثل نواردوزی

تصویر32ـ ایجاد  عنصر خط 
زیگزاگ به وسیله بافت

تصویر33ـ ایجاد  عنصر خط 
زیگزاگ با نوار و قیطان

تصویر 35ـ ایجاد عنصر خط زیگزاگ تصویر 34ـ ایجاد عنصر خط زیگزاگ با تغییر جهت خطوط پیلی ها
به وسیله برش
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تصویر 36ـ ایجاد عنصر 
به  وسیله  عمودی  خط 

تا  زدن پارچه

تصویر 39ـ ایجاد عنصر خط 
عمودی به  وسیله بافت پارچه

تصویر 41ـ ایجاد عنصر خط تصویر40ـ ایجاد عنصر خط عمودی به  وسیله برش
عمودی به  وسیله پیلی

تصویر37ـ ایجاد  عنصر  خط  عمودی 
به  وسیله دوخت تزیینی

تصویر 38ـ  ایجاد عنصر خط 
عمودی با   افزودن  تزئینات

 جهت های خطوط 
خط عمودی: این خطوط حسی از اعتماد به نفس، غرور، قدرت و معنویت ایجاد می کنند و از آنجا که چشم بیننده 
را از باال به پایین و برعکس حرکت می دهند، حالتی از کشیدگی و الغری به وجود می آورند. اگر فردی لباسی با 
خطوط عمودی بر تن کند، الغرتر و کشیده تر به نظر خواهد آمد. عالوه بر پارچه هایی که طرحی از خطوط عمودی 
بر خود دارند، می توان با استفاده از درز جلوی پیراهن های مردانه، برش های پرنسسی، درز مرکزی پشت، پنس های 

عمودی، رگه دوزی های عمودی و ... این خطوط را در لباس ایجاد کرد. )تصاویر36 الی 41  (
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افقی  عنصر خط  ایجاد  ـ  تصویر 42
به     وسیله   ملزومات  لباس مثل کمر بند

تصویر45ـ ایجاد عنصر خط 
افقی به وسیله  الیه های متعدد

تصویر43ـ ایجاد عنصر خط افقی  با تغییر 
جهت خطوط پیلی ها

تصویر46ـ ایجاد عنصر خط افقی  به وسیله 
پلیسه افقی

تصویر44ـ ایجاد عنصر خط افقی 
به  وسیله برش

ـ استفاده از خطوط افقی در نقش  تصویر 47
پارچه

خطوط افقی: این خطوط حسی از آرامش، سکون و استراحت را القا می کنند. بنابراین لباس هایی که خطوط افقی 
در آنها غالب هستند، همین احساس آرامش را در بیننده ایجاد می کنند. از آنجا که خطوط افقی چشم را در عرض 
لباس حرکت می دهند و بر عریض بودن تأکید دارند، قد را کوتاه تر نشان می دهند. استفاده آنها در قسمت باالی 
باالتنه باعث پهن تر دیده شدن شانه ها می شود. این خطوط در خط کمر، یقه های خطی باز، آستین ها و کمربندها 

دیده می شوند. )تصاویر42 الی 47  (
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تصویر48ـ ایجاد خط مورب به وسیله 
یقه  هفت

تصویر50ـ ایجاد خط مورب با 
استفاده از لبه های لباس

تصویر49ـ  ایجاد خط مورب با 
استفاده از نقش پارچه و برش

تصویر53ـ  ایجاد خط مورب با استفاده از نقش 
پارچه

تصویر51ـ ایجاد خط مورب با 
استفاده از گریت

ـ  ایجاد خط  تصویر 52
مورب با برش مایل 

لبه   های   لباس

خطوط موّرب: این خطوط شیب دار هستند و حس حرکت ایجاد می کنند و بیشتر از خطوط عمودی موجب 
به خود جلب  را  توجه  به شدت  و  بسیار قوی هستند  بدن می شوند. خطوط موّرب  نظر رسیدن  به  باریک 
می کنند. این خطوط معموالً در درزها، پنس ها، یقه های هفت، یقه های برگردان، شلوارهای گشاد، دامن های 

فون و آستین های رگالن یافت می شوند. )تصاویر 48 الی 53   (
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خطوط تزئینی: این خطوط به واسطۀ افزودن جزئیات بر روی پارچه به وجود می آیند. آنها به جهت زیبا و جذاب تر 
شدن لباس به آن افزوده می شوند و به آن تشخص می بخشند. افزودن ردیف دکمه ها، توردوزی، مغزی دوزی، 

نواردوزی، حاشیه های ریشه دار و ... از نمونه های خطوط تزئینی هستند. )تصاویر57 الی 60    (

 کاربرد خطوط 
خطوط ساختاری: این خطوط زمانی بیشتر به چشم می آیند که پارچۀ لباس ساده باشد. خطوط ساختاری به 

واسطۀ برش و دوخت ایجاد می شوند. )تصاویر54 الی 56   (

تصویر56ـ دوخت تزئینی تصویر 55ـ برش تصویر54  ـ الیه های متعدد

تصویر60ـ واالن  با رنگ متضاد تصویر 58ـ پولک دوزی تصویر57ـ منجوق  و 
ملیله دوزی

تصویر 59ـ نوار ریشه دار

 طرح های متفاوتی از لباس که انواع خطوط در آن به کار رفته باشد را ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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1ـ3ـ شکل و فرم

تصویر 64ـ ایجاد فرم با استفاده از 
یوک زیر سینه

تصویر63ـ  فرم مثلث در طرح پارچه تصویر 62ـ فرم های غیرهندسی در طرح 
پارچه

فرم های هندسی مثل مخروط و بیضی می توانند ویژگی های بصری جالب توجهی در لباس ایجاد کنند. این 
فرم ها بر جهت قرار گرفتن خود تأکید می کنند. مثاًل یوک زیر سینه در یک پیراهن زنانه، قسمت زیر سینه 
را کوتاه و پهن می نمایاند. فرم هایی که خطوط موّرب دارند مثل مثلث، ذوزنقه و متوازی االضالع، حس پویایی 

و حرکت ایجاد می کنند و حس ثبات را کاهش می دهند. )تصاویر62 و 63 و 64(

تصویر 61ـ  انواع فرم

منظور از فرم در هنرهای تجسمی سطح میان خطوط 
مثل  باشند،  هندسی  است  ممکن  فرم ها  است.  بسته 
دایره، مربع، مثلث، مستطیل، بیضی، ذوزنقه و... یا نامنظم 
و غیرهندسی. در میان فرم های هندسی، دایره مربع و 
مثلث را می توان فرم های اصلی دانست؛ به این معنی که 
تمام فرم های موجود در طبیعت را می توان به این سه 
فرم تقلیل داد. عنصر بصری فرم، هم تأثیر فیزیکی ایجاد 
می کند و هم اثرات روان شناسانه دارد. ضخامت خطوط 
محیطی فرم ها، فضای میانی آنها و فاصله بینشان در 

ایجاد این اثرات نقش دارند. )تصویر 61(
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تصویر67ـ دایره و فرم های 
غیر هندسی در طرح پارچه

 تصویر 66ـ  مستطیل 
و دایره در طرح پارچه

تصویر 65ـ فرم های غیرهندسی 
منحنی در طرح پارچه

ویژگی های بصری لباس که با استفاده از فرم های گوناگون ایجاد شده اند، بر ظاهر فیزیکی لباس و حال وهوای 
فردی که آن را می پوشد، تأثیر می گذارند. فرم های مربع، دایره، بیضی، مثلث، لوزی، قطره اشکی و ذوزنقه را 
می توان به وسیلۀ جیب، یوک، یقه، یقۀ خطی به روش ساختاری و به وسیلۀ نقوش روی پارچه، نواردوزی و 
توردوزی به روش تزئینی به لباس اضافه کرد )تصاویر65 الی 67(. شکل هایی نظیر کره، مخروط، مکعب و هرم 
را می توان به وسیله آستین های پفی، دامن و کت و شلوار مردانه به روش ساختاری در لباس ایجاد کرد. توجه 
داشته باشید که باید میان نسبت ها و اندازه ها هماهنگی وجود داشته باشد. اشکال نباید بیش از اندازه پررنگ و 
برجسته یا بسیار کمرنگ و محو باشند تا بتوانند ویژگی های مطلوب خود را ایجاد کنند. )تصاویر68 الی 72 (

تصویر  68  ـ کاربرد شکل لوزی 
در لباس

ـ  ایجاد  حجم  در  تصویر 71
آستین با   کمک   شکل استوانه

تصویر72ـ کاربرد شکل 
مربع در باال تنه  لباس

تصویر70ـ کاربرد شکل  
مخروط در لباس

تصویر 69ـ کاربرد شکل مثلث 
در لبا س
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1ـ4ـ بافت

ویژگی های  که  است  طراحی  عناصر  از  یکی  بافت 
دیده شدن  هنگام  که  را  احساسی  و  سطح  ظاهری 
بافت  می کند.  تعیین  می دهد،  انتقال  لمس شدن  و 
براق  بودن،  لطافت، کدر  زبری،  ویژگی های  می تواند 
بودن، سفتی یا نرمی را ایجاد کند.خصوصیات وزن، 
پارچه  بصری  و  لمسی  بر حس  فرم  و  حجم  اندازه، 
تأثیر می گذارد. بافت را به دو روش ساختاری و بصری 
می توان ایجاد کرد. در روش ساختاری، پارچه هنگام 
به دست می آورد که  را  بافت خود  ویژگی های  تولید 
بصری  روش  در  اما  می شود،  درک  المسه  حس  با 
این  می شود،  چاپ  پارچه  روی  طرحی  که  هنگامی 

)77 الی  )تصاویر75  می آیند.  به وجود  ویژگی ها 
پارچه بافی  روش  نخ،  الیاف،  جنس  نظیر  عواملی 
تعیین  را  پارچه  ساختاری  بافت  نهایی،  پرداخت  و 

می کنند. 

تصویر   75ـ انواع بافت بصری پارچه

تصویر 74 تصویر 73

می گویند.  شکل  لباس،  بیرونی  ابعاد  و  حاشیه ها  به 
معموالً لباس طوری طراحی می شود که فرم طبیعی 
بدن آشکار شود، اما گاهی شکل لباس می تواند این 
را مخفی  تغییر دهد و فرم طبیعی بدن  را  بازنمایی 
کند. در هر برهه ای نوعی از شکل لباس متداول بوده 
است اما تاریخ مد نشان داده که شکل هایی از لباس 
که آزادتر و راحت تر هستند، مدت زمان طوالنی تری 
تا لباس هایی که جذب و  مورد توجه باقی می مانند 
تنگ هستند، زیرا لباس های تنگ فرم واقعی بدن را 
به نمایش می گذارند و بیشتر مورد توجه افرادی است 

که اندامی بی نقص دارند. )تصاویر 73 و 74(

 شکل و فرم های هندسی و غیر هندسی را در نمونه هایی از لباس زنانه ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی
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تصویر  76ـ انواع نقوش پارچه که ایجادبافت بصری می کنند
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الیاف: الیاف رشته هایی هستند که از آنها نخ تولید می شود. الیاف پشم بافتی نرم تولید می کنند؛ درحالی که 
بافت حاصل از الیاف کتان شکننده و ترد است. الیاف پنبه به دلیل داشتن کرک، بافتی کدر ایجاد می کنند. 
رشته های نرم و بلند مثل الیاف ابریشم و الیاف مصنوعی پارچه هایی با بافت براق، لطیف و لیز تولید می کنند. 
نخ: نخ از الیافی که به روش های مختلف تابیده شده اند، ساخته می شود. نخی که کمتر تابیده شده باشد، 
بافتی براق ایجاد می کند؛ زیرا درخشش طبیعی الیاف آن به واسطۀ تابیدن زیاد از بین نرفته اند. نخ هایی که 
زیاد تابیده شوند، بافتی زبر ایجاد می کنند. نخ های جدید که به روش های پیچشی و حلقه ای تابیده می شوند، 

بافت سطحی جالب توجهی خلق می کنند.
روش های پارچه بافی: پارچه ها به یکی از روش های ساده، اطلسی، ژاکارد، حلقوی، دابی و ... تولید می شوند. )تصویر 78(

 پارچۀ ساتن از نخ هایی که آزادانه و شل به هم بافته شده اند، درست شده و بافتی براق ایجاد می کند. 

تصویر  77ـ انواع بافت ساختاری پارچه

پرداخت: پارچه پس از بافته شدن پرداخت می شود. پرداخت هایی نظیر آهار، به پارچه سفتی و ایستایی و 
خاصیت ضدآب بودن می دهند. برق انداختن یکی دیگر از روش های پرداخت است که باعث درخشش پارچه 

می شود. سوزاندن باعث صاف شدن سطح و پرزدار کردن هم باعث ُکرکی شدن پارچه می شود. 

تصویر  78ـ بافت ژاکارد
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تأثیر رنگ بر بافت های گوناگون هم ویژگی های بصری خاصی تولید می کند که یک طراح مد باید از آنها آگاهی 
داشته باشد. بر روی پارچه هایی با بافت براق رنگ ها معموالً کم رنگ تر به نظر می رسند؛ درحالی که رنگ ها بر 
روی پارچه های با بافت درشت و چروک، به دلیل سایه هایی که ایجاد می کنند، پررنگ تر به چشم می آیند. 

الی82( )تصاویر79 

ویژگی های بصری ای که بافت ها ایجاد می کنند

تأثیری که ایجاد می کندنوع بافت

اندام را کوچک تر نشان می دهد، برای بیشتر اندام ها مناسب است، عیوب اندام را می پوشاند.صاف و مسطح

رنگ پارچه را تحت تأثیر قرار می دهد و تضعیف می کند.زبر

عیوب بدن را کاماًل آشکار می کنند و باید با احتیاط از آنها استفاده کرد. نرم و چسبان

عیوب اندامی را می پوشانند. اگر بیش از اندازه شق وَرق باشند، فرد را چاق تر نشان می دهند. سفت و حجیم
قد افراد با جّثه های کوچک را کوتاه جلوه می دهند.

نور را بازتاب می دهند و سایز اندام را بزرگ تر از آنچه هست، نشان می دهند. بافت های براق 

تصویر 81  ـ خشک و خشن تصویر 82  ـ نرم و پفکیتصویر79ـ براق تصویر 80  ـ زبر

 چند نمونه از انواع بافت های مختلف پارچه را جمع آوری و ارائه کنید.  

فعالیت 
عملی
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2ـ کیفیت بصری

طراحی را می توان ترکیب عناصر بصری و مواد اولیه به روش های گوناگون در جهت خلق یک محصول یا یک 
ویژگی دانست. شناخت این روش ها، که به آن کیفیت بصری می گوییم، یکی از دانش های پایه ای و ضروری 
برای هر طراح مد و لباسی است. کیفیت های بصری، راهنماهایی برای طراحان مد و لباس هستند که به کمک 
آنها بتوانند عناصر و مواد اولیه طراحی را به درستی به کار ببندند تا با دیدی هنری، لباس هایی جذاب و زیبا 

طراحی کنند. این کیفیت ها شامل هماهنگی، تعادل، ریتم، تأکید و تناسب هستند.

 2ـ1ـ هماهنگی/ وحدت 

تصویر83ـ هماهنگی

هنگامی که عنصر و کیفیت بصری با موفقیت در کنار هم قرار بگیرند، هماهنگی یا وحدت به وجود می آید.
)شکل83(. باید میان تمام اجزای لباس هماهنگی وجود داشته باشد. اگر در طراحی یک لباس هماهنگی 
وجود داشته باشد، بسیار جلب توجه می کند و نگاه کردن به آن در مخاطب احساس آرامش و اطمینان به 
وجود می آورد. در یک طراحی خوب، شکل و فرم باید با هم هماهنگ باشند. هماهنگی میان ویژگی های 
کارکردی، تزئینی و ساختاری یک لباس امری بسیار ضروری است؛ به این معنی که طراح باید میان موقعیتی 
که لباس قرار است در آن پوشیده شود، فصل مناسب آن لباس )از نظر آب و هوا(، سایز، جنسیت، سن، 

سلیقه های فردی، سبک زندگی و شخصیت فردی که قرار است آن را بپوشد، هماهنگی ایجاد کند. 
ویژگی های ساختاری هماهنگی باعث می شوند یک لباس راحت باشد، به آسانی همراه با بدن حرکت کند و 
اندام ها بتوانند در  آن آزاد باشند. اشکال و فضاهایی که به وسیلۀ جیب، یقه، آستین و سرآستین و ... به وجود 
می آیند، تنها در صورتی که مطابق با فرم کلی لباس باشند، هماهنگی ایجاد می کنند. بافت و رنگ هم باید 

از هماهنگی کلی در لباس برخوردار باشند. )تصاویر84 و 85  (
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تصاویر84   و 85 ـ نمونه هایی از ایجاد هماهنگی در لباس

 2ـ2ـ تعادل 

تعادل به معنی ثبات، موازنه و امنیت است)تصویر86(. اندام انسان به طور کلی از تقارن و تعادل بصری برخوردار 
است. وقتی جزئیات و تزئینات اصلی برای لباس طراحی می شوند، باید طوری دسته بندی شوند و به روشی کنار 
هم قرار بگیرند که وزن و زیبایی بصری متعادلی در هر دو سمت لباس ایجاد کنند. وقتی عناصر لباس تعادل 
داشته باشند، هماهنگی هم به وجود می آید )تصاویر87 و 88(. تعادل در لباس هم به واسطۀ ساختار و هم به 
وسیلۀ تزئینات ایجاد می شود. تعادل را در واقع می توان توزیع بصری وزن نسبت به نقطه مرکزی دانست. سه نوع 

تعادل در طراحی لباس وجود دارد: تعادل شکلی، تعادل بی قاعده و تعادل شعاعی. 

تصاویر 86 و 87 و 88ـ تعادل
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تقارن هم گفته  تعادل،  از  نوع  این  به  تعادل شکلی: 
می شود. این تعادل از طریق تکرار یک ساختار یا تزئین 
در دو سوی لباس با فاصلۀ یکسان از مرکز ایجاد می شود 
و در واقع یک نوع تکرار آینه ای است. طراحی این نوع 
از تعادل کار سختی نیست و در بیشتر دوره های تاریخ 

مد، معمول بوده است. )تصاویر 89 و 90 (

تعادل بی قاعده: این نوع تعادل زمانی حاصل می شود 
که میزان، اندازه، مدل ساختارها و تزئینات در دوطرف 
لباس به یک اندازه هستند، اما مشابه نیستند. تعادل 
بی قاعده بیشتر نوعی ویژگی بصری است تا یک ویژگی 
همه  لباس  طرف  دو  در  است  ممکن  یعنی  فیزیکی؛ 
چیز به یک اندازه نباشد، اما از لحاظ بصری این گونه 
به نظر برسد که تعادل برقرار است. این ویژگی با کمک 
رنگ، بافت های متنوع و اندازه اشکال به دست می آید. 
برای خلق این نوع از تعادل، تالش و خالقیت بیشتری 
نیاز است و معموالً پرهزینه تر است. در این نوع تعادل 
معموالً تکرار دیده نمی شود و تزئیناتی با اندازه ها، اشکال 
و جذابیت های متفاوت طوری کنار هم چیده می شوند 
که حسی از تعادل ایجاد کنند؛ پس می توان گفت که 
در این نوع از تعادل ترکیب بندی حرف اول را می زند.

)تصاویر 91 و 92(

تعادل شعاعی: این نوع از تعادل زمانی ایجاد می شود 
که بیشتر قسمت های طرح از یک نقطۀ مرکزی منشعب 
شوند. پلیسه ها، درزها، چین ها، پنس ها و موتیف ها بر 
یک نقطه روی لباس متمرکز هستند و شکلی شبیه 
اشعه های خورشید ایجاد می کنند. از آنجا که این نوع 
از طراحی دشوار و پیچیده است، معموالً در لباس های 

گران قیمت یافت می شوند. )تصاویر 93 و 94(

تصویر92ـ تعادل بی قاعده تصویر91ـ تعادل بی قاعده

تصویر94ـ تعادل شعاعی در نقش 
پارچه

تصویر93ـ تعادل شعاعی 
در شکل لباس

تصویر 90ـ تعادل شکلی در پشت 
لباس

تصویر89  ـ تعادل شکلی
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2ـ3ـ ریتم

تصویر 97ـ تکرار اشکال تصویر 96ـ تکرار پلیسه ها

تصویر 95ـ ریتم

ریتم یکی از اصول مهم هنر است که با استفادۀ مکرر از یک طرح ایجاد می شود و حسی از حرکت منظم 
خلق می کند، چرا که چیدمان عناصر طراحی به گونه ای است که باعث می شود چشم به راحتی روی سطح 
لباس حرکت کند. عوامل مختلفی هستند که در طراحی لباس، ریتم ایجاد می کنند، این عوامل شامل تکرار، 
تسلسل، انتقال، تضاد و چیدمان شعاعی قسمت های مختلف لباس و طرح های پارچه هستند. )تصویر  95  (
تکرار: ریتمی است که از تکرار منظم موتیف ها، اشکال، دکمه ها، پلیسه ها، توردوزی ها، رنگ ها، بافت ها و... 
حاصل می شود. قسمت هایی از لباس که شکل لبه های مشابه مثل مربع، دایره، حلزونی دارند نیز ریتم تولید 
می کنند. اگر رنگ ها با چیدمانی ویژه تکرار شوند، ریتم بسیار زیبایی در لباس ایجاد می کنند. تکرار خطوط 
نرم و مواج، حس آرامش و سکون را القا می کند؛ درحالی که تکرار خطوط زیگزاگی و لبه دار حسی از هیجان 
به وجود می آورد و بیشتر برای لباس های شب مناسب است. در میزان استفاده از این نوع ریتم باید بسیار 

محتاط بود، زیرا ممکن است آزار دهنده شود و طراحی لباس را تحت تأثیر قرار دهد. )تصاویر  96 و 97   (
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شعاعی: ریتم حاصل از این روش، احساسی از حرکت در جهات مختلف ایجاد می کند. در این روش حرکتی 
منظم از یک نقطه ، چین، تا، پنس، پلیسه، خطوط و ... آغاز می شود. جهت های شعاع ها ممکن است هم سو، 

مخالف هم یا هر دو آنها باشد. )تصاویر 103 الی 106 (

تصویرـ102ـ واالن تصویر 101ـ آستین تصویر 100ـ شنل

تصویر 104ـ ریتم 
شعاعی

تصویر 106ـ ریتم شعاعیتصویر 103ـ ریتم شعاعی در نقش پارچه تصویر105ـ ایجاد ریتم 
شعاعی با گره

انتقال: به روند تغییر از یک سبک، موقعیت، شرایط و ... به نوعی کاماًل متفاوت، انتقال گفته می شود. منحنی 
تغییر از نوع انتقال باید آرام و مالیم باشد تا چشم را به نرمی در پی خود بکشاند و نباید ناگهانی و سریع رخ 
دهد. این نوع ریتم در آستین سرخود، آستین پفی و آستین کلوش یافت می شود. انتقال را می توان از طریق 

افزودن شنل، چین، تکه های حلزونی و ... در لباس ایجاد کرد. )تصاویر 100 الی 102(

تصویر99ـ  تسلسل 
خط

تصویر  98ـ تسلسل رنگ

افزایش  و  کاهش  واسطۀ  به  ریتم  نوع  این  تسلسل: 
مثاًل  می آید؛  وجود  به  طراحی  عنصر  یک  تدریجی 
استفاده از رنگ قرمز از کم رنگ تا پررنگ؛ استفاده از یک 
بافت از نرم تا زبر در درجه بندی های مختلف؛ استفاده از 
یک نوع خط از نازک تا ضخیم؛ استفاده از یک شکل از 
کوچک تا بزرگ. در واقع این نوع ریتم تغییر تدریجی و 
تسلسلی یک طرح، رنگ یا بافت است که حسی از تداوم 

و حرکت ایجاد می کند. )تصاویر 98 و 99  (
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2ـ4ـ تأکید

تصویر 107ـ تأ کید

ـ تأکید بر یقه و باالتنه تصویر 111ـ  تأکید  بر شانه و تصویر109
آستین

تصویر110ـ تأکید بر سرآستین تصویر  108ـ تأکید بر مچ شلوار

به تمرکز و توجه بر یک قسمت از طراحی، تأکید گفته می شود. تأکید را نباید در نقاطی به کار برد که قصد 
مخفی کردنشان را داریم؛ مثل عیوب اندامی. طراحان معموالً به وسیلۀ چیدمان دقیق خطوط، بافت ها و رنگ ها 
تأکید ایجاد می کنند. در بیشتر لباس ها قسمتی هست که طراح آن را مرکز توجه قرار می دهد. توجه داشته باشید 
که تأکید بر یک قسمت از لباس به معنی کمتر دیده شدن قسمت های دیگر است. این نکته از لحاظ کاربرد و زیبایی 
لباس بسیار حائز اهمیت است. لباسی که نقطه تأکید نداشته باشد، به احتمال زیاد خسته کننده و یکنواخت به نظر 
خواهد رسید؛ و اگر تعداد نقاط تأکید یک لباس بیش از اندازه باشد، لباس به نظر شلوغ و گیج کننده خواهد آمد. 
صورت هر فرد، ویژه ترین قسمت هر انسانی است و در بیشتر موارد نقطه تأکید طراحان مد است. با استفاده 
از انواع یقه ها، گردن آویزها، دستمال های گردن و کاله ها می توان تأکید را به سمت چهرۀ فرد برد. برای تأکید 
روی دست های فرد می توان از آستین های بلند، دستبندها و النگوها استفاده کرد. برای تأکید روی پاها نیز 
می توان لبه های غیرمعمول شلوار، جوراب هایی با بافت و رنگ شاخص و برجسته و کفش های خاص را به کار 

برد. )تصاویر 108 الی 111(
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2ـ5ـ تناسب

به رابطه میان طول و عرض و ارتفاع، و فضای حاکم بر هر طراحی، تناسب می گویند )تصویر 112(. وقتی 
همه این قسمت ها کارایی مناسبی داشته باشند و بتوانند ارتباط معنادار و زیبایی شناسانه ای با هم برقرار 
کنند، می توانیم بگوییم که لباس مورد نظر از تناسب برخوردار است. در واقع یک تناسب خوب به معنی وجود 
رابطه ای مطلوب میان اندازه قسمت های مختلف و جزئیات طرح، و همچنین میان لباس و جزئیات طرح است. 
قسمت های نامساوی لباس معموالً جذابیت بیشتری خلق می کنند؛ تعداد فرد از هر قسمت یا طرح نیز غالباً 

جالب تر از تعداد زوج است. )تصاویر 113 الی 114(

تصاویر 113 و 114ـ تناسب

تصویر112ـ تناسب

 نمونه هایی از انواع کیفیت بصری را در مدل های لباس زنانه ارائه دهید.  

فعالیت 
عملی

 با توجه به مطالبی که در این بخش آموخته اید، طرح خالقانه ای از پوشش زنانه ارائه دهید که در آن   

از عناصر بصری مختلف استفاده شده باشد.

تحقیق
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از آنجا که رنگ اولین عنصری است که در یک لباس مورد توجه قرار می گیرد و مشتری را به خود جلب 
توسط  که  است  نور  خاصیت های  از  یکی  رنگ  دانست.  طراحی  عنصر  جذاب ترین  را  آن  می توان  می کند، 
چشم بیننده درک می شود. رنگ لباس، نوع احساسات برتن کنندۀ آن را به نمایش می گذارد و بخش هایی از 
شخصیت او را بازنمایی می کند. رنگ این قدرت را دارد که در فرد احساسات مختلفی نظیر شعف، آرامش، 

جذابیت، ناراحتی، بیزاری و هراس ایجاد کند. 
اجسام به این علت رنگی به نظر می آیند که سطح آنها بخش هایی از نور را جذب و بخش های دیگر آن را 
به چشم بیننده بازتاب می دهد. برای مثال اگر جسمی، رنگ سبز دارد، از آن جهت است که تمامی رنگ ها 
را جذب کرده و فقط رنگ سبز را بازتاب می دهد. بخشی از نور که مرئی یا سفید است، طیف رنگ هایی را 
شامل می شود که با آبی شروع و به قرمز ختم می شوند. برای ارائه منظم رنگ ها و بیان رابطۀ میان آنها، که در 
بسیاری از صنایع، هنرها و علوم کاربرد دارد، افراد مختلفی با چیدمان ها و اصول مختلفی این طیف ها را درون 
چرخه های رنگ به نمایش گذاشته اند. از مشهورترین این چرخه ها می توان به چرخه رنگ »  ایتن« اشاره کرد. 
چرخه رنگی که او معرفی کرد، متشکل از 12 رنگ بود که رابطۀ میان رنگ ها و همچنین طیف ها و درجات 

آنها را نمایش می داد. در این کتاب از این چرخه رنگ استفاده شده است. )تصویر 1(

واحد یادگیری 2

رنگ در زیبایی شناسی لباس

 چرا ما اجسام را رنگی می بینیم؟  

 ویژگی ها و صفات اصلی رنگ ها کدام اند؟  

 از چه اصولی برای ترکیب رنگ ها استفاده می کنید؟  

 ویژگی و دریافت حسی هر رنگ در طراحی لباس چیست؟  

فکر کنید

تصویر1ـ چرخه رنگ ایتن
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ویژگی های رنگ ها

دو ویژگی اصلی برای رنگ تعریف شده است که مطابق با آنها دسته بندی و تعریف می شوند: ارزش رنگ و شدت رنگ.
ارزش رنگ: به درجۀ روشن بودن یا تیرگی یک رنگ، که آن را از طیف های دیگر همان رنگ متمایز می کند، 
ارزش آن رنگ گفته می شود. برخی از رنگ ها مثل زرد، ذاتاً روشن و برخی دیگر، مثل بنفش، ذاتاً تیره هستند. 
افزودن سفید به هر یک از رنگ ها آنها را روشن تر می کند و برعکس، افزودن سیاه به آنها، باعث تیره شدن 

آنها می شود. )تصاویر 2و 3(

تصویر3ـ ارزش رنگ سبز تصویر2ـ ارزش رنگ قرمز

شدت رنگ: به میزان شفافیت یا کدر بودن رنگ، شدت رنگ گفته می شود. اگر طیف رنگ های طوسی را 
به رنگی اضافه کنیم، شدت آن رنگ کمتر می شود. یک رنگ کدر، رنگی اشباع نشده با شدت کم است، اما 

رنگ های مشکی و سفید، از لحاظ شدت رنگ خنثی محسوب می شوند. )تصویر 4(

تصویر 4ـ شدت رنگ
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تصویر 6  ـ تک فام سبز تصویر 5  ـ تک فام آبی

تصویر 8ـ تک فام صورتی تصویر 7ـ تک فام کرم

استفاده  رنگ هایی  از  رنگ،  طرح  این  در  مشابه:  رنگ های  طرح 
می شود که در چرخۀ رنگ در کنار هم قرار دارند؛ از این رو به این 
ـ  زرد، زرد  ترکیب  از طرح، طرح رنگ مرتبط هم می گویند.  نوع 
از طرح  دیگر  نمونه های  است.  مشابه  رنگ  و سبز یک طرح  سبز 
رنگ مشابه رنگ های پاییزی زرد، نارنجی و قرمز است و همچنین 
ترکیب رنگ های نیلی، آبی و سبز که در طبیعت در ترکیب آسمان 

و آب و گیاهان دیده می شود. )تصاویر 9 الی 12(

وقتی رنگ ها را در کنار هم قرار می دهیم و ترکیب می کنیم، باید دقت کنیم که در میزان کاربرد هرکدام تناسب 
را رعایت کنیم، زیرا در غیر این صورت، جلوه ای مضحک و نامناسب خواهند داشت. برای این کار می توان از طرح 
رنگ های مختلف استفاده کرد. طرح رنگ به شما کمک خواهد کرد که رنگ های مناسب را به میزان مناسب 

درکنار هم به کار ببرید. طرح رنگ های اصلی که می توانید از آنها بهره بجویید به این شرح هستند:
طرح تک فام: این نوع طرح با استفاده از یک رنگ با شدت ها و ارزش های مختلف ایجاد می شود. برای خلق تضاد و زیبایی 

می توانید رنگ های خنثی، مانند سفید و سیاه را به این طرح اضافه کنید. )تصاویر 5 الی 8(

تصویر9ـ طرح رنگ های مشابه
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تصویر 13ـ طرح رنگ های مکمل

تصویر 16ـ ترکیب بندی نارنجی و آبیتصویر 14ـ ترکیب بندی زرد و بنفش تصویر  15ـ ترکیب بندی سبز و قرمز

تصویر10ـ ترکیب بندی آبی، سبز 
و سبزآبی

تصویر12ـ ترکیب بندی بنفش، 
صورتی و نارنجی

تصویر 11ـ ترکیب بندی آبی، 
ارغوانی و بنفش

طرح رنگ های مکمل: این طرح رنگ، رنگ هایی را به کار می برد که 
بر روی چرخۀ رنگ کاماًل روبه روی هم قرار دارند و متضادند که به آنها 
رنگ های مکمل هم می گوییم. این رنگ ها وقتی که در کنار هم قرار 
بگیرند، شفاف تر و پررنگ تر به نظر می رسند. برای مثال، رنگ های 
آبی و نارنجی، بنفش و زرد، قرمز و سبز رنگ های مکمل هم هستند. 
اگر شدت و ارزش این رنگ های مکمل که در کنار هم به کار می روند، 
باال باشد، بسیار تأثیرگذار و شجاعانه به نظر خواهند آمد و اگر ارزش 
و شدتشان کمتر باشد، بسیار سنگین و دوست داشتنی خواهند بود. 

)تصاویر13 الی 16(
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تصویر 22ـ ترکیب بندی نارنجی تصویر21ـ طرح سه گانه
و سبز و بنفش

طرح رنگ های نیمه مکمل: در این طرح از سه رنگ استفاده می شود؛ 
به این ترتیب که یک رنگ را در کنار دو رنگ مجاور رنگ مکملش 
در چرخۀ رنگ به کار می برند. برای این کار ابتدا یک رنگ را انتخاب 
کنید و رنگ مکملش را روی چرخۀ رنگ بیابید. حاال دو رنگ همسایه 
رنگ مکمل را انتخاب کنید و در کنار رنگی که انتخاب کرد ه اید، به کار 
ببرید. برای نمونه، رنگ آبی را در نظر بگیرید. رنگ های بعدی که 
انتخاب خواهند شد، زرد ـ نارنجی و قرمز ـ نارنجی خواهند بود. در 
استفاده از این طرح نیز باید بسیار دقت کنید چون ظاهر بسیار شفاف 

و تندی ایجاد می کند. )تصاویر17 الی 20(
تصویر 17ـ طرح رنگ های نیمه مکمل

ـ ترکیب  بندی زرد و نارنجی و تصویر18ـ ترکیب بندی نارنجی قرمز و آبی تصویر 20
آبی

تصویر19ـ ترکیب بندی نارنجی و 
سبز و بنفش

طرح رنگ سه گانه: در این طرح، سه رنگ 
که روی چرخۀ رنگ فاصلۀ یکسانی از هم 
برای  می شوند.  برده  به کار  هم  با  دارند، 
مثال، قرمز، زرد و آبی؛ یا بنفش، سبز و 
ایجاد  شدیدی  تضاد  طرح،  این  نارنجی. 
می کند و برای کاهش این تضاد می توان از 
رنگ هایی با ارزش و شدت پایین استفاده 

کرد. )تصاویر21 و 22  (
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عالوه بر طرح هایی که در صفحۀ قبل ذکر شد، طرح های مربع و مستطیل در چرخۀ رنگ نیز از طرح هایی است 
که معموالً طراحان در جهت ایجاد هماهنگی و زیبایی در لباس از آنها استفاده می کنند. )تصاویر23 الی 26(

تصویر 24ـ ترکیب بندی نارنجی و قرمز و آبی و سبزتصویر23ـ طرح مربع

تصویر 26ـ ترکیب بندی بنفش و آبی و سبز و نارنجیتصویر 25ـ طرح مستطیل

 چند نمونه لباس زنانه که در آنها ویژگی های رنگ و طرح رنگ های مختلف به کارگرفته شده است ارائه   

دهید.

فعالیت 
عملی
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دریافت حسی رنگ ها

رنگ را می توان برای بیان حال و هوایی خاص، نوعی از احساسات، ویژگی های شخصیتی و ... به کار برد. هر 
رنگی با نوعی از احساسات انسانی در ارتباط است که می توانید در جدول زیر آنها را مشاهده کنید: 

)تصویر 27(

دریافت حسیرنگ

ثبات، طبیعت، زمینقهوه ای 

عشق، خطر، قدرت، خوش بینی، حرکت، انرژی، هیجان، تحریک کنندگی، خشم قرمز

هیجان، جوانی، کامیابی، آرزو، تفریح، شادی، انرژی، تعادل، گرمی، اشتیاق،  نارنجی
بخشندگی، گستردگی

باروری، شادابی، رشد، طبیعت، حسادت، شفا، خوش شانسی، ثبات، موفقیت، بخشش سبز

آرامش، مردانگی، حقیقت، شفا، آسایش، ثبات، صلح، تعادل، خرد، حقیقت، اطمینان،  آبی 
محافظت، امنیت، وفاداری

شکنندگی، زنانگی، دخترانگی صورتی 

خوشبختی، لذت، خوش بینی، اید ه آل گرایی، تابستان، امید، خیال، آفتاب، فلسفه،  زرد
جوانی

مرگ، غم، عزاداریمشکی

صلح، پاکی، معصومیت،عزاداریسفید

تصویر 27ـ رنگ ها 
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رنگ های سرد و گرم 

رنگ ها عالوه بر حس هایی که در باال ذکر شد، حسی از گرمی یا سردی را هم انتقال می دهند. چرخۀ رنگ 
را می توان به دو قسمت رنگ های سرد و گرم تقسیم کرد. رنگ هایی که در قسمت قرمز چرخۀ رنگ قرار 
یادآوری  را  گدازه  و  خورشید  آتش،  نظیر  گرم،  پدیده های  رنگ ها  این  زیرا  هستند؛  گرم  رنگ های  دارند، 
می کنند  )تصویر28(. رنگ های گرم شامل قرمز، نارنجی و زرد هستند، که در این میان نارنجی گرم ترین رنگ 
است. رنگ های گرم حسی از شادمانی، تحرک، سرور و زندگی را القا می کنند. این رنگ ها اندام را بزرگ تر 
از آنچه است، نشان می دهند. سفید و رنگ های روشن هم همین تأثیر را دارند و اندام را درشت تر و فرد را 

چاق تر نشان می دهند. )تصاویر29 و 30 (

رنگ های گرم

رنگ های سرد

تصویر  28ـ رنگ های گرم و سرد

تصاویر 29 و 30ـ استفاده از رنگ های گرم در پوشش 
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نیمۀ سبز چرخۀ رنگ را که القا کنندۀ پدیده های سرد نظیر آب، آسمان و برف است، رنگ های سرد می گویند. 
رنگ های سرد شامل سبز، آبی و بنفش است که در آن میان آبی سردترین رنگ است. این رنگ ها احساس 
ایجاد کنند.  افسردگی  به کار گرفته شوند، ممکن است  اندازه  اگر بیش از  القا می کنند و  را  سکوت و آرامش 
رنگ های سرد اندام را کوچک تر نشان می دهند و برای افراد درشت هیکل مناسب هستند. )تصاویر31 و 32(

تصاویر 31 و32ـ استفاده از رنگ های سرد در پوشش

کاربرد رنگ در طراحی لباس 

شناخت رنگ ها و کاربرد آنها امری ضروری برای یک طراحی موفق لباس است. در طراحی لباس، اگر رنگ ها 
درست به کار نرود و طبق اصول با هم ترکیب نشوند، باعث خواهند شد که لباس یا جلف به نظر برسد، یا 

خسته کننده. بهتر است در کاربرد رنگ برای لباس اصول زیر را در نظر داشته باشید:
مشکی را در لباس های رسمی به کار ببرید، چرا که فضای لباس را بسیار سنگین می کند، اما قهو ه ای برای 
لباس های غیررسمی مناسب است. سرمه ای تقریباً به همه می آید و برای لباس های ورزشی و اسپرت یا سبک 
کالسیک هم مناسب است. رنگ های بژ و خاکستری برای بیشتر سبک ها و موقعیت ها مناسب هستند. سفید 
را می توانید به راحتی با تمام رنگ های دیگر ترکیب کنید. رنگ کرم یا شیری روشن معموالً از سفید خالص 

مناسب تر و زیباتر است.
رنگ های قرمز، سبز و آبی طیف ارزش و شدت وسیعی دارند که باعث می شود برای تمام مناسبت ها و سبک ها 
مناسب باشند. زرد هم برای لباس های غیررسمی و سرگرم کننده مناسب است. در کل، رنگ های روشن برای 

لباس های ورزشی و اسپرت یا تأکید کردن بر رنگ های خنثی مناسب هستند. )تصاویر33 و 34(

 چند نمونه لباس زنانه که رنگ های گرم و سرد در آن به کار رفته را ارائه دهید.   

فعالیت 
عملی
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و  برسد. سفید  به نظر  باعث می شود که آن رنگ روشن تر  بردن یک رنگ در کنار رنگ های خنثی  به کار 
خاکستری هم که خودشان رنگ های خنثی هستند، در کنار مشکی روشن تر به نظر می رسند. در طراحی 
ظاهر  نباشند،  برابر  هم  با  می یابند،  اختصاص  تیره  و  روشن  رنگ های  به  که  لباس  از  اگر سطوحی  لباس 
جذاب تری ایجاد می کنند. در بیشتر موارد اگر در لباس، رنگ روشن را باالتر از رنگ تیره به کار ببرید، حس 

و 36   ( )تصاویر35  ایجاد می شود.  بهتری  تعادل 

تصویر34ـ استفاده از رنگ مشکی برای لباس های 
مجلسی

تصویر33ـ استفاده از رنگ زرد برای لباس های 
راحتی و غیررسمی

تصویر36ـ خاکستری در کنار مشکی تصویر 35ـ رنگ روشن را باالتر از رنگ تیره به کار 
ببرید
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ویژگی های بصری رنگ در لباس
هم  با  شدت شان  و  ارزش  میزان  به  بسته  و  می گذارند  تأثیر  هم  روی  رنگ ها 
اجسام  که  می شوند  باعث  کدر  و  خنک  تیره،  رنگ های  می کنند.  برقرار  رابطه 
کوچک تر به نظر برسند؛ درحالی که رنگ های گرم، روشن یا شفاف، نظیر سفید، 
زرد، نارنجی و قرمز، همان جسم را بزرگ تر نشان می دهند. اگر لباسی در تمام 
قسمت هایش تک رنگ باشد، باعث می شود که فردی که آن را بر تن دارد، الغرتر 
و قدبلندتر به نظر برسد. برای به کار بردن ترکیب دو رنگ در یک لباس باید بسیار 
کوتاه تر  را  فرد  قد  رنگ که متضاد هستند،  دو  فقط  بردن  کار  به  احتیاط کرد. 
بلندی  بیش از حد  قد  که  افرادی  برای  می توان  ویژگی  این  از  نمایش می دهد. 
دارند، بهره جست؛ به این ترتیب که باالتنه یک رنگ و پایین تنه به رنگ متضاد 

آن باشد. )تصاویر 37 و 38(
وقتی دو ارزش مختلف از یک رنگ در کنار هم به کار می روند، نوعی درگیری را 
به تصویر در می آورند، زیرا هر دو به یک اندازه توجه را به خود جلب می کنند و 
چشم بیننده مدام از یکی به دیگری می پرد. این مسئله را می توان با تغییر تناژ 
یکی یا هر دو رنگ برطرف کرد. در اکثر مواقع بیش از سه رنگ اصلی در یک 
لباس به کار نمی رود. بهترین روش این است که یک رنگ را برای قسمت اصلی 
لباس که بیشترین سطح آن را تشکیل می دهد، به کار ببریم و دو رنگ دیگر را در 
سطوح کوچک تر لباس استفاده کنیم. یک طراح لباس باید به سایه ها و طیف های 

رنگی که پارچه هنگام تا خوردن ایجاد می کند هم توجه کند. 
در مجموع نکاتی که باید در رابطه با تأثیر رنگ در لباس بدانید، به این شرح است:

 استفاده از فقط یک رنگ در لباس، قد فرد را بلندتر نشان می دهد.  

 لباس های ماکسی تک رنگ قد فرد را بلندتر نشان می دهند.  

 لباس هایی که باالتنه رنگ روشن و پایین تنه تیره رنگ دارند، قد را کوتاه تر نشان می دهند.   

 به واسطۀ تأثیر بصری رنگ های تیره، فرد الغرتر به نظر می آید.   

 رنگ های روشن بیشتر مناسب افراد الغر هستند، زیرا فرد را چاق تر نشان می دهند.  

 رنگ های شفاف سطوح را برجسته تر می نمایانند، بنابراین باید در استفاده از آنها محتاط بود.   

تصویر  38ـ دو رنگ متضاد 
در کنار هم

تصویر37ـ لباس تک رنگ

 اندام زنانه ای را تصور کنید که قد بلند و باال تنه درشت دارد. چه رنگ هایی را برای پوشش رسمی به   

او پیشنهاد می کنید؟

فعالیت 
عملی

 با توجه به مطالبی که درباره استفاده از رنگ در این بخش خوانده اید، چند نمونه پوشش زنانه ارائه   

کنید که از ویژگی های مختلف رنگ در آنها به درستی استفاده شده باشد.

تحقیق
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خود آزمایی

 چگونه می توان از نقطه برای تعدیل یا تأکید ساختار در لباس، استفاده کرد؟  1
2  خطوط براساس چه ویژگی هایی دسته بندی می شوند؟

3  طراحان لباس چه نکاتی را برای به تصویرکشیدن خطوط عمودی در لباس ها، تأکید می کنند؟
4  عنصر بصری بافت چگونه بر زیبایی شناسی لباس تأثیر می گذارد؟

5  کیفیت های بصری کدام ها هستند و ارتباطشان با عناصر بصری چیست؟
6  کیفیت بصری تعادل چند نوع است؟ویژگی های هر کدام را نام ببرید.

7  ویژگی های رنگ را نام ببرید و توضیح دهید.
8  چند طرح رنگ می شناسید؟ روش ترکیب رنگ در هر کدام را توضیح دهید.

9  دریافت حسی هر یکی از 12 رنگ چرخۀ ایتن را نام ببرید.
10  کاربرد و تأثیر رنگ ها در طراحی لباس چیست؟
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شایستگی های پودمان

در پایان این پودمان از شما انتظار می رود:
با بررسی تاریخچه سایز بندی و شناخت دالیل، عوامل به وجود آمدن آن در تولید لباس ها را تجزیه و     

کنید. تحلیل 
انبوه لباس، مشکالت و کمبودهای آنها را بررسی و  با تجزیه و تحلیل سیستم های سایز بندی در تولید     

راه حل هایی برای آن بیان کنید.
 با شناخت مفهوم تغییر سایز الگو و روش های آن، مقیاس های مختلف تغییر سایز را به کار گیرید.  

استاندارد عملکرد

کسب بینش عمیق نسبت به تاریخچه و عوامل پیدایش سایزبندی، روش ها و مقیاس های آن و تجزیه  و تحلیل 
فناوری های جدید دنیا در زمینه طراحی،  دوخت و مد.
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سایزبندی

واحد یادگیری 1

سایزبندی و فناوری مواد

 چرا گاهی لباس هایی که با سایز همیشگی تان تهیه می کنید برایتان اندازه نیستند؟  

 به نظر شما سایزبندی لباس از چه زمانی برای بشر اهمیت یافت؟  

 سایزی که روی لباس ها می بینید به چه طریقی محاسبه می شود؟  

 آیا در تمام دنیا از یک مقیاس سایز بر روی لبا س ها استفاده می شود؟  

فکر کنید

بارها برایتان پیش آمده که در اتاق پرو فروشگاه های لباس با بستن دکمۀ شلوار جین دچار مشکل  حتماً 
شده اید، یا پیراهنی را امتحان کرده اید که باالتنه اش برایتان اندازه بوده ولی پایین تنه اش تنگ یا گشاد است. 
در چنین مواردی اغلب افراد هیکل خود را سرزنش می کنند و مشکل را در نوع و اندازۀ اندام خود می بینند؛ 
ولی باید بدانید که این مشکل ناشی از سیستم سایزبندی استاندارد است که نمی تواند همۀ اندام ها را پوشش 
دهد و برای همه مناسب باشد. نگاهی به تاریخچۀ این سایزبندی و اینکه چه زمانی به وجود آمده و بر اساس 

چه استانداردهایی پایه گذاری شده است، می تواند در درک بهتر آن به شما کمک کند.

1ـ تاریخچۀ سایزبندی

با  لباس های هر فردی مطابق  لباس،  انبوه  تولید  و  از صنعتی شدن  پیش 
بانوان که  لباس  به ویژه  تهیه می شد؛  و  برایش دوخته  اندازه های خودش 
لباس های  اعمال می شد.  زیادی  دقت  تزئینش  و  اندازه گیری، دوخت  در 
میالدی،   19 قرن  ابتدای  در  بار  اولین  برای  پیش دوخته شده  از  و  آماده 
برای مردان و در ارتش به کار رفت و به تدریج برای مردم عادی هم وارد 
بازار شد. طراحی یونیفرم های ارتش بسیار ساده بود و تنها بر اساس اندازۀ 
دور سینه، سایزبندی می شد. این روش تا حدی پاسخگوی نیازهای ارتش 
بود و سربازان به کمی گشادی یا تنگی یونیفرم هایشان اعتراضی نداشتند. 
اما پس از جنگ جهانی اول که وضع اقتصادی مردم هم چندان خوب نبود، 
شکل 1ـ لباس نظامی متعلق به جنگ زنان در پی لباس هایی با قیمت های مناسب ولی مطابق با مد روز بودند. 

جهانی اول

تولیدکنندگان لباس نیز هم زمان با این نیاز بازار روش های تولید خود را تغییر دادند و اقدام به تولید انبوه 
لباس کردند که باعث کاهش قیمت شد؛ اما مشکل اصلی آنها مسئلۀ سایزبندی بود. سایزبندی منطبق بر 
اندازۀ دورسینه، برای زنان مناسب نبود و در سایز زنان نسبت مشخصی میان باالتنه، کمر و باسن وجود 
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نداشت. دو زن ممکن است که سایز باالتنه یکسانی داشته باشند ولی فرم اندامی یکی ممکن است ساعت شنی 
و فرم اندامی دیگری سیب باشد. بیشتر لباس های این تولیدکنندگان نیاز به اصالح داشت و خریداران مجبور 
بودند تا هزینۀ اصالح لباس هایشان را به خیاط های خود بپردازند و این سبب می شد که لباس ها دیگر مقرون 
به صرفه نباشند. بسیاری دیگر از خریداران هم لباس ها را به فروشندگان پس می دادند. همین موضوع باعث 

شد که موضوع سایزبندی به مسئله ای مهم و حیاتی بدل شود. 

اولین اقدام ها برای تعیین سیستم سایزبندی در سال 1939 در امریکا رخ  داد. در این سال وزارت کشاورزی 
امریکا برنامه ای یک ساله تدوین کرد که عنوانش » اندازه های زنان برای تهیه لباس و الگو« بود. در این پژوهش 
وزن و سایز 58 نقطه از انداِم حدود 14 هزار زن مورد بررسی قرار گرفت. زمانی که نتیجۀ نهایی این پژوهش 
بیرون آمد، این نتیجه حاصل شد که فقط 5 معیار برای تعیین سایز و مدل اندام زنانه کافی است و آن 5 
معیار عبارت بودند از وزن، قد، اندازۀ دور سینه، اندازۀ دور کمر و اندازۀ دور باسن. البته وزن هیچ گاه جایگاهی 

در سایزبندی نیافت و از این فهرست حذف شد. 

شکل 3ـ پیش از دورۀ صنعتی شدن، تمام لباس ها به صورت شخصی دوخته می شد

شکل 2ـ سایزهای مختلف اندام زنانه
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هم زمان با این پژوهش، پیشنهادهایی هم برای نوع دسته بندی سایزها ارائه می شد، مثاًل همانند سایز کفش، 
شماره ای برای هر سایز لباس درنظر گرفته شود یا اینکه تولیدکنندگان فقط سایزهای زوج را تولید کنند که 
مجبور به الگوسازی و اندازه گیری کمتری باشند و خریداران هم به یک سایز کوچک تر یا بزرگ تر رضایت بدهند. 
ادارۀ استاندارد، نتایج این پژوهش را به همراه نتایج تحقیقات ارتش و مطالعۀ سایزبندی کودکان مورد استفاده 
قرار داد و استاندارد سایزبندی نوزادان، کودکان، نوجوانان، زنان و مردان را ارائه کرد. این پژوهش سه سال به طول 
انجامید و سپس یافته های آن برای بررسی به تولیدکنندگان پوشاک ارسال شد. در سال 1958، استاندارد جدید 
ـ   1215« منتشرشد. تولیدکنندگان به سرعت برچسب های  سایزبندی، پذیرفته و با عنوان »  استاندارد تجاری 58   

سایز را بر روی لباس هایشان قرار دادند و کار مشتری ها هم برای انتخاب سایز درست راحت تر شد. 

شکل 4ـ برچسب هایی که اطالعاتی دربارۀ سایز و اندازۀ لباس به خریدار می دهند

البته باید بدانیم که سیستم سایزبندی هنوز کامل و بی نقص نیست. معموالً اندازه ها و سایزبندی ها فقط برای 
اندام ساعت شنی که باالتنه و پایین تنۀ یکسانی دارند، جداگانه طراحی می شود. پژوهشی که اخیراً در دانشگاه 
کارولینای شمالی انجام شده است نشان می دهد که فقط 8 درصد از زنان اندام ساعت شنی دارند و این بدان 
معنی است که 92 درصد دیگر در خرید لباس های آماده دچار مشکل سایزبندی خواهند بود. در سال 1970 
انسان معاصر یافت که  اندام  با سایزبندی  »استاندارد تجاری 58 ـ 215« اصالح شد و هماهنگی بیشتری 

جایگزین استاندارد قبلی شد. 

شکل 5  ـ دو سایز مختلف از یک لباس

58 ـ Commercial Standard (CS) 215 ـ1
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رفته رفته تولیدکنندگان متوجه شدند که اگر عدد سایزها را یک واحد کوچک تر بنویسند، خریداران احساس 
القا  این طور  خریداران  به  این سیستم  دادند.  رواج  را  پوچ«  »  سایزبندی  و سیستم  داشت  خواهند  بهتری 
می کرد که سایز اندامشان کوچک تر است و به این ترتیب برچسب سایز لباس ها یک واحد کوچک تر شد. اما 
این جریان به همین جا ختم نشد و تولیدکنندگان به کم کردن عدد سایز در طوالنی مدت ادامه دادند تا اینکه 
کوچک ترین سایز به عدد صفر رسید. این سیستم »  سایزبندی پوچ« برای خیاطان خانگی مشکلی اساسی 
ایجاد کرده بود. آنها نمی توانستند سایز واقعی مشتری های خود را تشخیص بدهند و باید حتماً خودشان 

سایزها را اندازه گیری می کردند. در جدول 1 می توانید روند سایزبندی پوچ را برای سایز 42 ببینید.

جدول 1ـ سایزبندی پوچ

1931195619671972سال
42 (L)42 (L)42 (L)(L) 42سایز

86919696دور سینه
71717376دور کمر
9396101101دور باسن

سیستم سایزبندی لباس همچنان در حال بازبینی و تعدیل است و پژوهش های بسیاری هم اکنون در این باره 
انجام می شود. در بسیاری از کشورها برای اندازه گیری دقیق سایز از اسکنرهای بدن استفاده می شود؛ اما هنوز 
یک سیستم استاندارد بدون نقص ارائه نشده است که همۀ تولیدکنندگان و طراحان لباس بتوانند از آن بهره 
ببرند، سیستمی که عالوه بر اندازه ها به فرم اندامی هم توجه کند. همان طور که می دانید دو نفر که سایز یکسانی 

دارند ممکن است فرم اندامی مشابهی نداشته باشند و یک لباس برای هر دو مناسب نباشد. 

شکل 6   ـ اسکنرهای بدن برای تعیین سایز دقیق لباس
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2ـ سیستم سایزبندی

از زمانی که تولیدکنندگان لباس اقدام به تولید انبوه 
کردند، یعنی در واقع از زمانی که برای افرادی لباس 
تولید کردند که فقط می توانستند سایزشان را حدس 
بزنند و هرگز آنها را ندیده بودند، نحوۀ تخمین سایز 
افراد و سیستم های سایزبندی اهمیت ویژه ای یافت. 
نه  بودند،  راضی  لباسشان  سایز  از  که  مشتری هایی 
دائم  مشتری  بلکه  نمی آوردند  پس  را  لباس ها  تنها 
آن تولیدکننده یا برند می شدند. پس پیروی از یک 
سیستم سایزبندی درست و کارآمد، آیندۀ اقتصادی 

شکل 7ـ در بهره بردن از سیستم های سایزبندی، اتاق های پرو یک تولیدی لباس را به نوعی تضمین می کرد. 
نقشی کلیدی در فروشگاه های لباس ایفا می کنند.

سیستم سایزبندی، جدولی از اعداد است که اندازۀ هر یک از قسمت های بدن را در دسته بندی افراد با سایز 
مشخص نشان می دهد (جدول 2 نمونه ای از یک سیستم سایزبندی است). برای تهیۀ یک سیستم سایزبندی، 
مسئلۀ اساسی و اولیه این است که بدانیم قرار است جمعیت را به چند دستۀ سایزی تقسیم کنیم؟ اگر تعداد 
لباس های  قطعاً  و  گرفت  قرار خواهند  سایزی  دستۀ  هر  در  افراد کمی  تعداد  باشد،  زیاد  سایزی  گروه های 
تولید شده مناسب تر و به سایز خریدار نزدیک تر خواهند بود و درنتیجه، رضایت خریدار از محصول باال خواهد 
رفت. اما باال بودن تعداد گروه های سایزی به معنی باالتر رفتن تعداد الگوهای اولیه، افزایش تنوع خط تولید، 
افزایش هزینه های توزیع کاال و هزینه های جانبی دیگر خواهد بود و سود تولیدکننده را کاهش خواهد داد. 
این مسئله برای خریدار هم مشکالتی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه باید در سیستم سایزبندی، تعداد 
قابل قبولی از گروه های سایزی را در نظر داشت؛ این امر یکی از اهداف اصلی هر سیستم سایزبندی خواهد بود. 

جدول 2ـ یک نمونه از سیستم سایزبندی

مقیاسنوع استاندارد

JIS L 400521  35791113151719گروه سایزی الف
7477808386899296100104دور سینه
101 838587899193959799دور باسن

150قد
JIS L 400557911131517گروه سایزی ب

77808386899296دور سینه

81838587899193دور باسن
150قد
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یکی دیگر از اجزای اصلی سیستم سایزبندی، تعیین سایز است. اگر خریدار نتواند سایز درست لباسش را 
در فروشگاه تشخیص بدهد و انتخاب کند، ناراضی از فروشگاه بیرون خواهد رفت؛ پس نحوۀ ارائۀ اطالعات 
مربوط به سایز لباس هم اهمیت ویژه ای دارد. تعیین سایز، روش ارائۀ اطالعات سایز لباس به خریدار از طریق 
برچسب روی لباس است که ابعاد قسمت های مختلف بدن را برای آن گروه سایزی نشان می دهد. برای تهیۀ 

یک سیستم سایزبندی نکات زیر را باید در نظر داشت:
 با توجه به نوع لباسی که قرار است تولید شود، چه تعداد گروه سایزی و ابعاد کدام قسمت های بدن باید   

در نظر گرفته شود؟
 این نوع لباس بیشتر مناسب کدام گروه های سایزی است؟ (خریدارانش از کدام گروه سایزی خواهند بود)؟  

 این لباس در چند سایز باید تولید شود و برای هر سایز چه تعدادی تولید شود؟  

در بیشتر مواقع، تولیدکنندگان لباس از سیستم های سایزی موجود استفاده می کنند و تنها تولیدکنندگان 
بزرگ جهانی هستند که سیستم سایزبندی مخصوص خود را تهیه می کنند. همین امر باعث می شود که دو 
لباس با سایز مشابه که توسط دو تولیدکنندۀ مختلف تولید شده اند، ابعاد یکسانی نداشته باشند. برای مثال 
فردی که سایز شلوارش 38 است، دو شلوار جین از دو تولیدکنندۀ مختلف می خرد که هر دو سایز 38 هستند، 
اما یکی برایش اندازه و دیگری برایش گشاد است. این اتفاق از آنجا ناشی می شود که این دو تولیدکننده، 

سیستم های سایزی متفاوتی دارند. 

شکل 8  ـ فروشگاه های لباس سعی می کنند که هر لباس را در سایزهای مختلف به خریداران 
ارائه کنند.

سیستم های سایزبندی رایج معموالً بر اساس آزمون و خطا و با توجه به نظرات خریداران و تجربه هایشان 
به وجود می آیند و در موفقیت یا شکست یک تجارت (تولیدی لباس) نقشی اساسی دارند. همین اهمیت سبب 
شد که در سال 1968، سازمان بین المللی استانداردسازی1 بر آن شود که یک تیم تخصصی را برای ایجاد یک 
سیستم سایزبندی دقیق و پیشرفته به کار گیرد. نمایندگان بیش از 30 کشور در جلسات این کمیته شرکت و 
پیشرفت های آن را دنبال می کردند. اطالعاتی که از این 30 کشور به کمیته می رسید نشان داد که رسیدن 
به یک سیستم سایزبندی جامع بین المللی کار آسانی نیست، زیرا اندا م ها در کشورهای مختلف تفاوت های 
ISO ـ1
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زیادی با هم داشتند. به همین دلیل، کمیتۀ مذکور تمرکز خود را بر استانداردسازی عوامل سیستم سایزبندی 
و تهیۀ راهنمایی کاربردی برای آن قرار داد و یافتن یک سیستم سایزبندی جهانی را از دستور کار خود خارج 
کرد. در نهایت این کمیته توانست راهکارهایی برای تهیۀ سیستم سایزبندی انواع پوشاک به طور مجزا ارائه 
کند؛ برای مثال استاندارد ISO 3637 روش های تهیۀ سیستم سایزبندی روپوش های زنانه را ارائه می دهد. 

3ـ تغییر سایز الگو

تغییر سایز، روندی است که تولیدکنندۀ لباس طی می کند تا الگوی یک لباس را برای سایزهای مختلف تهیه 
الگوهایی درست و در نتیجه  کند. وجود یک سیستم سایزبندی قابل اعتماد و دقیق می تواند ضامن تهیۀ 
مشخصی  درجات  با  اولیه  الگوی  مختلف،  سایزهای  الگوسازی  برای  باشد.  مناسب  و  خوش فرم  لباس های 
بزرگ تر یا کوچک تر می شود تا الگوهای سایزهای بزرگ تر و کوچک تر به دست بیایند. این درجات مشخص 
را سیستم سایزبندی تعیین می کند. اگر یک تولیدکننده، سیستم سایزبندی درستی در اختیار نداشته باشد، 
لباس هایی که تولید می کند مقیاس های درستی نخواهند داشت؛ برای مثال، سایز 38 این تولیدکننده با سایز 

38 دیگر تولیدکنندگان متفاوت خواهد بود و این مسئله باعث نارضایتی خریداران خواهد شد. 

شکل 9ـ تغییر سایز الگو به روش انتقال الگو

سه روش متداول تغییر سایز الگو »  برش و امتداد«، »   انتقال الگو« و »  تغییر سایز رایانه ای« هستند. در روش 
»  برش و امتداد« که آسان ترین روش است، الگو را به قطعات مشخصی برش داده و از هرطرف به میزان مشخصی 
(که سیستم سایزبندی آن را تعیین می کند) به درون یا بیرون امتداد می دهند تا الگویی بزرگ تر یا کوچک تر 
به دست آید. در روش دوم یعنی »  انتقال الگو«، الگو را روی کاغذ الگوی دیگری می گذاریم و با حرکت دادن آن به 
میزان معّینی در تمام جهات، الگوی بزرگ تری رسم می کنیم. در روش »  تغییر سایز رایانه ای« این کار به وسیلۀ 

نرم افزارهای خاصی انجام می شود و الگوی جدید روی کاغذ منتقل شده و آماده می شود. 
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اگرچه امروزه در بیشتر تولیدی های لباس، روند تغییر سایز الگو از طریق رایانه و نرم افزارهای متنوع انجام 
می شود، باز هم شاهد خطاهای بسیاری در تغییر سایز الگو هستیم و فردی که با این نرم افزارها کار می کند 
باید آموزش دیده و حرفه ای باشد تا بتواند الگوهای درستی تهیه کند. این فرد متخصص باید قوانین الگوسازی 
را ارزیابی کند و بتواند با قضاوت و تصمیم گیری درست، این قوانین را روی تعداد بی شماری از قطعات در 

جاهای مختلف الگو که طراح به او ارائه کرده است، پیاده کند. 

4ـ مقیاس های سایزبندی

با اینکه استانداردهای مشخصی برای سایزبندی ارائه شده است، اما مقیاس های متفاوتی در کشورهای مختلف 
وجود دارد. مقیاس در واقع عدد یا حرفی است که معرفی کنندۀ یک سایز است؛ مثاًل سایز 42، سایز L و سایز 

14 همگی یک سایز هستند که در مقیاس های مختلف بیان شده اند. 

شکل 10ـ تغییر سایز الگو به روش برش و امتداد

شکل 11ـ تغییر سایز رایانه ای الگو
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استفاده  مختلف  پوشش های  سایز  معرفی  برای  مختلف  در کشورهای  که  مقیاس هایی  زیر،  در جدول های 
می شود، به شما معرفی می گردد. جدول 3 مقیاس های مختلف سایز لباس و تی شرت زنانه را نشان می دهد.

جدول 3ـ مقیاس سایز لباس و تی شرت زنانه

آمریکاانگلیس/ استرالیاایتالیافرانسهآلمانژاپنروسیهبین المللی

XS38530323640

S40732343862

S42934364084

M4411363842106

M4613384044128

L48154042461410

L50174244481612

XL/1X52194446501814

1X/2X54214648522016

2X56234850542218

3X24255052562420

3X26275254582622

4X28295456602824

شکل 12ـ مقیاس های سایزبندی
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سینه بند زنانه با دو سایز معرفی می شود: 1ـ سایز دور سینه؛ 2ـ سایز کاپ سینه. این دو سایز در دو جدول 
4 و 5 مشاهده می شوند. در جمهوری اسالمی ایران از مقیاس اروپایی سینه بند استفاده می شود.

جدول 4ـ مقیاس سایزبندی دور سینه در سینه بند زنانه

چین آمریکاانگلیس/ استرالیافرانسهایتالیاباقی اروپا

70185323281/3

75290343486/4

80395363691/5

854100383896/5

9051054040101/6

جدول 5  ـ مقیاس سایزبندی کاپ سینه بند زنانه

چین آمریکاانگلیس/استرالیافرانسهایتالیاباقی اروپا

AAـAAAAAAA

ABAAAB

BـBBBC

CB/0CCCD

DCDDDE

EDEDDDDـ

FDDFEEـ
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امروزه فناوری1 تمام حوزه های زندگی بشر را تحت تأثیر قرارداده است. روش ها، شیوه ها، ابزار و راهکارهای 
جدیدی را که برای پیشبرد مسائل و حل مشکالت مورد استفاده قرار می گیرند فناوری می گویند. در صنعت 
مد و طراحی لباس نیز همواره فناوری های جدیدی ارائه شده که روند طراحی و تولید لباس را دگرگون کرده 
است. اگر برای آشنایی با اطالعات روز و فناوری های مدرن در زمینۀ مد و لباس تالش نکنید، شانس کمی 
برای موفقیت در این زمینه خواهید داشت. فناوری های مهم صنعت مد و طراحی لباس را می توان به چهار 
گروه اصلی مواد اولیه، ابزارهای طراحی و تولید، فناوری فروش و لباس های هوشمند تقسیم کرد. در زیر به 

معرفی مهم ترین فناوری های هر گروه خواهیم پرداخت. 

1ـ فناوری در حوزه مواد اولیه

منظور از مواد اولیه، موادی هستند که در تولید لباس به کار می روند. امروزه شرکت های زیادی در سراسر دنیا 
بر تحقیق و پژوهش در حوزۀ مواد اولیه پوشاک متمرکز شده اند و فناوری های بسیاری را در این حوزه ارائه 

کرده اند. در زیر به مهم ترین و تأثیرگذارترین این فناوری ها پرداخته می شود.

 1ـ1ـ الیاف نوری2
این الیاف رشته های بلند و شفافی هستند از جنسی شبیه شیشه یا پالستیک با ضخامتی کمی باریک تر از 
موی انسان که قابلیت عبور نور از میان خود را دارند. در واقع نور از یک سر این الیاف وارد و از سر دیگر 
خارج می شود. کاربرد اصلی این الیاف در مخابرات ماهواره ای برای انتقال اطالعات است. این الیاف نسبت به 

سیم های مسی سرعت و پهنای باند بیشتری دارند. 

تصویر 1ـ الیاف نوری

Optic fiber ـTechnology                                                                             2 ـ1

 شما در طراحی هایتان از چه فناوری هایی استفاده می کنید؟  

 با کدام پارچه ها و الیاف حاصل از فناوری های مدرن آشنا هستید؟  

 چه فناوری هایی را می شناسید که به فروش محصوالت مد کمک می کنند؟  

فکر کنید

فناوری و مواد
واحد یادگیری 2
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طراحان مد از این الیاف به طور جداگانه به عنوان تزیین یا به صورت پارچه هایی بافته شده استفاده می کنند. 
آنها کوشیده اند که با استفاده از این الیاف نوآوری هایی در ظاهر لباس ایجاد کنند و در جهت زیبایی لباس، 
این نوع الیاف را به کار ببرند. برای روشن شدن این نوع الیاف در لباس حتماً باید نوعی باتری هم در لباس 

تعبیه شود که بتواند نور آنها را تأمین کند. 

تصویر 2ـ استفاده از الیاف نوری به عنوان خطوط تزیینی روی لباس

تصویر 3ـ استفاده از پارچه های بافته شده با الیاف نوری

یکی دیگر از کاربردهای الیاف نوری در پدیده ای به نام زلفلکس1 است. زلفلکس یک فناوری حسگر پیشرو 
است که بر پایۀ  فیبر نوری ساخته  شده به طوری که فیبرهای نوری در واقع داخل لباس جا داده می شوند و مثل 
رشته های دیگر لباس عمل می کنند. این الیاف قادر است اطالعات حرکتی فردی که آن را برتن دارد، را به 
رایانه های مخصوص ارسال کند که این اطالعات به منظور بررسی های اصول ورزشی یا سالمتی بدن مورد بررسی 

قرار می گیرند. وجود این حسگرها در لباس هیچ مشکلی در تحرک و یا عملکرد فرد ایجاد نخواهند کرد.

xelflex ـ1



پودمان 4: سایزبندی و فناوری مواد

123

تصویر 4ـ لباس های زلفلکس
 1ـ2ـ الیاف نانو 

این الیاف قطر بسیار باریکی در حد نانومتر1 دارند و به همین دلیل الیاف نانو خوانده می شوند. الیاف نانو عالوه 
بر اندازۀ کوچک، خواص شیمیایی متفاوتی هم از خود نشان می دهند که شامل خواص مغناطیسی، تغییر 

رنگ، تغییر شفافیت و بسیاری خواص دیگر است. 

تصویر 5ـ مقایسه ضخامت موی انسان با الیاف نانو در زیر میکروسکوپ

الیاف نانو به دو صورت در صنعت نساجی به کار می روند. در اولین روش پارچه ها به طور مستقیم از الیاف نانو 
بافته می شوند که به آن نانو پارچه می گویند. در روش دوم نانوافزودنی ها به یک پارچۀ معمولی افزوده می شوند و 
خواص جدیدی در پارچه ایجاد می کنند. دانشمندان با استفاده از فناوری های نانو توانسته اند پارچه هایی را تولید 
کنند که هیچ وقت کثیف نمی شود، یعنی هیچ نوع آلودگی  بر روی آنها نمی نشیند. جالب تر اینکه این پارچه ها 
اگر چروک شوند، فقط با یک بار تکان دادن، می توان تمام چین و چروک های آنها را از بین برد. در موارد دیگر 
پوشش دادن پارچه ها با نانوذرات رس، موجب می شود که این پارچه ها در مقابل آتش بسیار مقاوم شده و شعله ور 
نشوند. استفاده از این نانوذرات برای پوشش دادن لباس های آتش نشانان و افرادی که در معرض آتش قرار دارند 
به منظور کاهش خطر آتش سوزی می تواند بسیار مفید باشد. از دیگر ویژگی هایی که نانوفناوری در پارچه ایجاد 
می کند می توان به این خصوصیات اشاره کرد: ضدآب بودن، عدم جذب گرد و خاک، از بین بردن بوی تعریق 

بدن، محافظت از بدن در برابر اشعه های مضر نور خورشید و موارد دیگر. 

1ـ نانومتر یک واحد اندازه گیری برابر با یک میلیاردم متر است.

1
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2ـ فناوری در حوزۀ ابزارهای طراحی و تولید لباس

 2ـ1ـ نرم افزارهای طراحی لباس
استفاده  کد1  نرم افزار  مانند  دقیقی  و  پیشرفته  بسیار  نرم افزارهای  از  خود  حرفۀ  در  لباس  طراحان  امروزه 
می کنند که امکانات بی نظیری در اختیارشان قرار می دهد که به »طراحی به کمک رایانه« مشهور شده اند. در 
این نرم افزارها می توان لباس ها را به صورت سه بعدی طراحی کرد که امتیاز بزرگی برای یک طراح و همچنین 
و  معروف ترین  از  تعدادی  زیر  در  می شود.  محسوب  داده اند،  سفارش  لباسشان  برای  که طرحی  مشتریانی 
محبوب ترین نرم افزارهای طراحی سه بعدی لباس معرفی می شوند که منحصراً برای طراحان لباس به وجود 

آمده اند.
 CLO 3D:  نرم افزاری است که کارکردن با آن بسیار ساده است و ویدئوهای آموزشی بسیاری در درون   

روی  بر  می توانید  که  دارد  وجود  بافت  و  رنگ  بی نهایت  برنامه  این  گزینه های  در  دارد.  وجود  برنامه  خوِد 
طرحتان پیاده کنید. 

CLO 3D تصویر 8 ـ محیط نرم افزار

CAD ـ1

تصویر 6 ـ نانوپارچۀ ضد آبتصویر 7ـ نانوپارچۀ ضد حریق                           
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 TUKAcad: این نرم افزار طراحی سه بعدی لباس، به شما اجازه می دهد که اندام مورد نظر خود را اسکن   

کرده و در برنامه از آن استفاده کنید. 

TUKAcad تصویر 9ـ محیط نرم افزار

بسیار  لباس های  و  پیراهن ها  تا  ساده  بلوط  یک  از  می توان  نرم افزار  این  با   :Marvelous Designer    

پیچیده و پر تزیین را طراحی کرد. 

Marvelous Designer تصویر 10ـ محیط نرم افزار
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 Bowzwear: این نرم افزار به شما کمک می کند که با سرعت باال و به راحتی برای مشتری خود لباس   

طراحی کنید و مطابق با سلیقه او تغییراتی را در طرحتان ایجاد کنید. 

Browzwear تصویر 11ـ محیط نرم افزار

 Romans CAD: این نرم افزار برای طراحی کیف و کفش به وجود آمده است. این نرم افزار بسیار دقیق   

است و اجازه تغییر جزئیات بسیار کوچک را به کاربر می دهد. 

Romans CAD تصویر 12ـ محیط نرم افزار
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 2ـ2ـ چاپ سه بعدی
سال  در  سه بعدی  چاپ  فناوری  نخستین 
هیدئو  دکتر  شد.  اختراع  میالدی   1980
کودامای1 ژاپنی اولین بار این فناوری را به 
نام خود ثبت کرد. در آن زمان این فناوری 
نمونه سازی سریع خوانده می شد و دلیل این 
نامگذاری این بود که این فناوری در واقع 
برای ساخت سریع و کم هزینۀ نمونۀ اولیه 
روش  بود.  شده  طراحی  انبوه  تولید  برای 
کار این چاپگرها در واقع الیه الیه روی هم 
چیدن نوعی از مواد به دستور و طبق مدل 
رایانه است که در نهایت یک مدل سه بعدی 

از طرح را به دست می دهد.
این ابزار به سرعت به یکی از مهم ترین فناوری ها در حوزۀ طراحی مد و لباس تبدیل شد. چاپ سه بعدی به 
طراح این امکان را می دهد که بدون ترس از نتیجۀ نهایی، دست به تجربیات جدید بزند و نتیجه را در مدل 
کوچک به دست آمده از چاپگرهای سه بعدی مشاهده و ارزیابی کند. حتی در مواردی، طراحانی بوده اند که 
محصول نهایی را با چاپگر سه بعدی تولید کرده اند، درست مثل آنچه در تصویر14 مشاهده می کنید. این لباس 

را یک طراح آلمانی به نام آیریس ون هارپن2 در سال 2011 برای یک نمایش مد طراحی کرد. 

تصویر 14ـ لباسی که با یک چاپگر سه بعدی تولید شده است

چاپ سه بعدی در کنار تمام مزایایی که برای طراحان لباس دارد، یک عیب نیز دارد. تنها عیب چاپگرهای 
سه بعدی این است که هنوز قادر نیستند طرح سه بعدی لباس را با مواد انعطاف پذیر و نرمی نظیر پارچه چاپ 

کنند و فقط امکان استفاده از مواد سفت و انعطاف ناپذیر را دارند. 
Hideo Kodama ـ1
Iris Van Harpen ـ2

تصویر 13ـ چاپگرهای سه بعدی
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تصویر 15ـ پارچه های تولیدشده توسط چاپگرهای سه بعدی

 2ـ3ـ اسکنرهای سه بعدی
در عصر حاضر بیشتر مردم لباس هایشان را از طریق اینترنت خریداری می کنند و امکان پرو لباس را ندارند. به 
همین جهت سایزبندی و تشخیص درست سایز به امری مهم و اساسی تبدیل شده است. همان طور که در بخش 
پیش خواندید، اسکنرهای سه بعدی بدن به ما کمک می کنند که بتوانیم اندازۀ بسیار دقیق و درستی از اندام 
خود داشته باشیم تا در تشخیص درست سایز لباسی که از سایت های اینترنتی می خریم دچار اشتباه نشویم. 

تصویر 16ـ اسکن های سه بعدی از اندام برای تشخیص سایز
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3ـ فناوری در حوزه ابزارهای فروش

همان طور که با نقش فناوری در تولید مواد اولیه و ابزارهای طراحی و تولید مد و لباس آشنا شدید، باید دانست 
که هم زمان، فناوری هایی نیز برای فروش این محصوالت ارائه شده است که در توسعۀ فروش تولیدکنندگان 

و راحتی انتخاب و خرید خریداران نقش بسزایی داشته اند. 

 3ـ1ـ تجارت الکترونیک
اینترنتی دانست که به آن »تجارت  اینترنت و فروش  اصلی ترین فناوری در فروش مد و لباس را می توان 
الکترونیک« هم گفته می شود. با رشد دسترسی به اینترنت و محصوالت دیجیتال روزبه روز تعداد خریدهای 

اینترنت  به  که  هرکسی  می یابد.  افزایش  اینترنتی 
می تواند  دارد  رایانه دسترسی  یا  همراه  تلفن  یک  و 
را  بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی، اجناسی 
که  تجارتی  ابتدایی ترین  و  اولین  بفروشد.  یا  بخرد 
تجارت الکترونیکی شناخته می شود، مربوط به سال 
برای   %56 معادل  رشدی  اقتصاددانان  است.   1971
تجارت های الکترونیک در سال های 2015 تا 2020 

پیش بینی کرده اند. 
فروشندگان مد و لباس نیز با گسترش در درگاه های فروش خود و حضور پررنگ در بازارهای اینترنتی با 
این جریان پیش رفته اند. در تجارت الکترونیک پوشاک، عکاسی از محصوالت جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا تنها 
راه ارتباطی خریدار با کاال از طریق عکس آن است. برای انتخاب درست سایز هم معموالً بخشی با عنوان 
»راهنمای انتخاب سایز« وجود دارد که اطالعات الزم را در اختیار خریدار قرار می دهد. عالوه بر این، اکثر 
فروشگاه های اینترنتی به خریدار اجازه می دهند که در صورت انتخاب نادرست سایز لباس، آن را برگردانده 

و سایز دیگری را دریافت کنند. 

تصویر 17ـ تجارت الکترونیک

تصویر 18ـ درگاه فروش اینترنتی مد و لباس
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 3ـ2ـ واقعیت مجازی1
واقعیت مجازی، یک نوع صحنه سازی رایانه ای است که طی آن، مدل هایی از واقعیت بازسازی می شوند. در 
صنعت مد و لباس از این فناوری برای به تصویر کشیدن لباس مورد نظر بر تن خریدار استفاده می شود. در 
بسیاری از فروشگاه های لباس اتاق پروهای مجازی وجود دارند که براساس همین فناوری عمل می کنند؛ به 
این صورت که خریدار در مقابل یک نمایشگر بزرگ می ایستد و لباس مورد نظرش را روی نمایشگر انتخاب 
کرده، سپس رنگ و سایز مورد نظر خود را تعیین می کند. فناوری واقعیت مجازی به او این امکان را می دهد 

که در برابر نمایشگر، لباس را بر تن خود ببیند و مدل، سایز و رنگ آن را بسنجد. 
برای خریداران تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ مثل برند گپ2، حتی رفتن به فروشگاه هم ضروری نیست. آنها 
اپلیکیشن هایی طراحی کرده اند که خریدار می تواند آن را بر روی تلفن همراه خود نصب کند و از طریق این 
اپلیکیشن با کمک فناوری واقعیت مجازی، لباس را بر تن خود مشاهده و در صورت تمایل آن را خریداری کند. 

تصویر 19ـ اتاق پرو واقعیت مجازی

4ـ لباس های هوشمند3

لباس های هوشمند به لباس هایی گفته می شود که در درون آنها اجزای الکترونیکی گوناگون  با کاربردهای 
متفاوتی وجود دارد که خود به دو گروه کاربردهای زیبایی شناسانه و کاربردهای اجرایی تقسیم می شوند. 
کاربردهای زیبایی شناسانه همان طور که از نامشان پیداست در خدمت تزیین و زیبایی لباس هستند مثل 
نورانی شدن و تغییر رنگ. اما در عصر حاضر که فناوری بخشی از زندگی روزمرۀ مردم شده است، کاربردهای 
اجرایی اهمیت ویژه ای دارند. این کاربردها شامل شارژ گوشی همراه، پخش موسیقی، کنترل دمای بدن و... 
می باشند. در زیر چند مدل از مشهورترین لباس های هوشمندی که طراحی و تولید شده اند، معرفی می شوند.

Virtual realityـ1
Gap ـ2
Smart clothes ـ3
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از  کت  این  فلزی  پارچۀ  ناپدیدکننده:  کت     

ورود امواج رادیویی جلوگیری می کند و فردی که 
آن را بر تن می کند قابل ردیابی توسط ابزارهای 
لباس  این  پوشیدن  با  بود.  نخواهد  الکترونیکی 
برخوردار  بیشتری  امنیت  از  شما  بانکی  کارت 
خواهد بود؛ اما موبایلی که در جیب این کت باشد 

خارج از سرویس آنتن دهی خواهد بود. 

کره ای  طراح  یک  را  لباس  این  باران1:  پالت     

ایده از احتمال باران های اسیدی گرفته است. در 
واقع رنگ این لباس نشان دهندۀ میزان pH باران 
است. در واقع این لباس نه تنها به فردی که آن را 
برتن دارد، بلکه به اطرافیان او هم اطالعات مفیدی 

می دهد.

پارچۀ  طراح  یک  را  لباس  این  بی بی2:  لباس     

کت  برخالف  بی بی  لباس  است.  کرده  خلق  آلمانی 
ناپدیدکننده، پوشیده از سیم هایی است که در میان 
آسیبی  پوست  به  تا  شده اند  پنهان  کتان  دوالیۀ 
وارد نکنند. این سیم ها استفاده از اینترنت بی سیم، 
مکان یاب اینترنتی، بلوتوث و پخش کنندۀ موسیقی 

را ممکن می سازند.

Rain Paletle ـ1
BB.Suit ـ 2

تصویر 20ـ کت ناپدیدکننده

تصویر 21ـ پالت باران، لباسی که میزان pH آب باران را نشان می دهد.

تصویر 22ـ لباس بی بی
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 آفتاب پرست کارما1: این لباس در   

دانشگاه مونترئال کانادا طراحی و تولید 
شده است. انرژی بدن فرد باعث ایجاد 
رنگ های مختلف در این لباس می شود 
بی شماری  الکترونیکی  قطعات  از  که 

درست شده است. 

لباس  این  نگاه2:  از  متأثر  لباس     

به آن  و  را تشخیص داده  نگاه دیگران 
این  به  اگر  نشان می دهد.  عکس العمل 
فناوری  واسطۀ  به  کنید،  نگاه  لباس 
رفته  به کار  آن  در  که  نگاه«  »تعقیب 
است، به روش های مختلفی عکس العمل 
شدن  روشن  جمله  از  می دهد:  نشان 
نوشته ای بر روی آن و یا روشن شدن 

تار و پودش مانند الیاف نوری. 

 لباس نادیده3: رنگ این کت با تغییر   

دما و شرایط آب و هوایی تغییر می کند. 
این کت از کریستال های مایع و جوهرهای 

هوشمند تشکیل شده است.

Karma chameleon ـ1
Gaze activated dress ـ2
Unseen ـ3

تصویر 23ـ آفتاب پرست کارما

تصویر 24ـ لباس متأثر از نگاه

تصویر 25ـ لباس نادیده
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 پوستۀ زنده1: این لباس هم توسط   

طراحان دانشگاه مونترئال کانادا طراحی 
و تولید شده است و به نور واکنش نشان 
می دهد. گل هایی پارچه ای در این لباس 
تعبیه شده اند که در مواجهه با نور شکوفا 
می شوند و از درز لباس بیرون می آیند. 
هر چه میزان نور بیشتر باشد این گل ها 

بیشتر باز می شوند.

 فناوری خورشیدی پوشیدنی2: الیه هایی در این لباس تعبیه شده اند که در زیر آفتاب باز می شوند و   

شروع به ذخیرۀ انرژی خورشیدی می کنند. این لباس قادر است به اندازۀ 50% شارژ کردن یک تلفن همراه، 
انرژی خورشیدی ذخیره کند. 

تصویر 26ـ فناوری خورشیدی پوشیدنی

Living Pod ـ1
Wearalde solar fashion ـ2

 یک ایده جدید برای طراحی یک لباس هوشمند ارائه دهید.  

تحقیق

تصویر 25ـ پوستۀ زنده
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خود آزمایی

 از چه زمانی سایزبندی اهمیت یافت و چرا؟  1
2  ارتباط سایزبندی با تولید انبوه چیست؟

3  استاندارد تجاری 58  ـ215 چیست؟
4  سایزبندی پوچ چیست؟

5  سیستم سایزبندی را تعریف کنید.
6  تعیین سایز چیست و چه اهمیتی دارد؟

7  روش های متداول تغییر سایز الگو را نام ببرید.
8  به نظر شما کدام یک از روش های تغییر سایز الگو کارآمدتر هستند؟ چرا؟

9  فناوری را چگونه تعریف می کنید؟
10  فناوری زلفکس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

11  کاربرد الیاف نوری در طراحی لباس چیست؟
12  ویژگی های الیاف نانو چیست؟

13  الیاف نانو چه خصوصیات و ویژگی هایی می توانند در پارچه ایجاد کنند؟
14  الیاف نانو به چه روش هایی در صنعت نساجی به کار می روند؟

15  کدام نرم افزارهای طراحی لباس را می شناسید؟
16  نقطه ضعف چاپگرهای سه بعدی در طراحی لباس چیست؟

17 در حوزه بازاریابی و فروش مد، کدام فناوری ها را می شناسید؟
18  لباس هوشمند چه نوع لباسی است؟

19  کدام یک از لباس های هوشمند معرفی شده در کتاب برایتان جذاب بود؟ چرا؟
20  به نظر شما برای طراحی یک لباس هوشمند از متخصصان کدام حوزه های دیگر می توان کمک گرفت؟
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شایستگی های پودمان
در پایان این پودمان از شما انتظار می رود:

 لغات و اصطالحات پایه و اساسی در طراحی، الگوسازی و دوخت را به زبان انگلیسی بشناسید.  

 مطالب و متون ساده در طراحی و مد را به زبان انگلیسی درک کنید.  

 اسامی بعضی از ابزارها و مواد مهم و اصلی در الگو سازی و دوخت را به زبان انگلیسی بدانید.  

 بتوانید مراحل مختلف طراحی و دوخت را به سادگی به انگلیسی بیان کنید.  

استاندارد عملکرد
 کسب توانایی درک متون انگلیسی مرتبط با رشته و شناخت معادل های انگلیسی ابزار طراحی و دوخت،   

انواع پارچه و انواع لباس.
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Lesson 1

Fashion Design Tools

 Designing Tools 

There are lots of tools a fashion designer would use for her career. Look at the bellow pictures. 
Which one do you usually use?

Sketchbook

Drawing pencil Watercolor setPencil sharpener and eraser
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Set square RulerMarker

Fill in the blanks using the above words:

I am going to design a blouse as my homework. First of all, I need a ………………. to draw 
some ideas. After that, I should choose a suitable …………….. I prefer a black one. I should 
sharpen it by a ……………….. I draw several ideas. I think I prefer the last one. I like to try 
some colors on  it. Where  is my ………………? Oh  I find  it!  I need a glass of water  to  try 
these colors. After coloring, it seems more beautiful. I like to highlight some parts of it with a 
……………… . I hope my teacher likes it too. 
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 Dressmaking Tools 

Most of the bellow tools are used in the process of dressmaking. Which one do you use most?

Tracing wheel

Dress form

Pattern paper

Tape measure

Fabric shears

Needle

Thread

Safety pin

Tailor’s chalk

Dressmaker pin

Thimble

Seam ripper

Sewing machine
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Fill in the blanks using the above words:

1  I  am  going  to  make  a  dress  for  my  sister.  First  of  all  I  should  measure  her  sizes  by  a 
……………………. .

2  Now I am ready to draw the pattern on ……………………… .

3  Ok! The pattern is ready. I don’t know to mark the fabric with a …………………… or with 
a ……………. . 

4  It’s time to cut the fabric with a …………………… .

5  The fabric is pink and I should find a …………….. of the same color to sew it.

6  I am going to make stitches by hand, so I should thread a …………… . 

7  Now I should fix the dress parts on the  …………… . 

8  I use ………………. to fix the parts.

9  It seems ok! Now I should sew the dress with my ……………. . 
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 Different Clothes Pieces 

Match each picture with a name:

1  Skirt

2  Dress

3  Trousers

4  Socks

5  Scarf

6  T-Shirt

7  Shoes

8  Necklace

9  Jeans

10 Stocking

11 Night Gown

12 Shorts
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 Reading 1 

Textile Fabrics

A textile fabric is a cloth that has been woven, knitted, tufted, knotted, or bonded together us-
ing natural or synthetic threads, yarns, and other materials. Popular fabrics include  cotton and 
leather, but even seaweed and gold have been used to make textiles. Understanding the differ-
ences found among different textile fabrics is important in the design industry. Textile fabrics 
originate  from a number of sources  like animals, plants, and minerals, as well as manmade 
synthetic materials.                                                                         

Now answer the following questions:

1  What is a textile fabric?

.............................................................................................................................................. .

2  What are the different ways of weaving fabric?

...... .............................................................................................................................................. .

3  What are the two most popular materials used in fabrics?

...... .............................................................................................................................................. .

5  What are the sources of textile fabrics?

.............................................................................................................................................. .

Look at the pictures of different fabric types. Answer the questions.

Wool Damask Chiffon 

Lace Corduroy Satin



پودمان 5: کسب مهارت های فنی

143

Linen Taffeta Denim 

1  Which fabrics are most common in spring/summer lines?

.............................................................................................................................................. .

2  Which fabrics are most common in autumn/winter lines?

.............................................................................................................................................. .

3  Which fabrics are most common in eveningwears?

.............................................................................................................................................. .

4  Which fabrics can be used for men’s clothes?

.............................................................................................................................................. .

Label the pictures with the fabric types. There may be more than one possible answer for each picture.

Look at the above pictures and answer the following questions:

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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Different countries use different measurement systems for fabric amounts. The US, Cana-
da, and Mexico use yards and inches, while most other countries use meters and centime-
ters. 1 yard = 0.9144 meters, and 1 inch = 2.54 centimeters.

Did you know ?

1 32

54 6

Match each picture with a phrase:

a. cutting fabric .................................................................................................................... .

b. sewing .............................................................................................................................. .

c. threading a needle ............................................................................................................. .

d. making stitches ................................................................................................................. .

e. fashion designing .............................................................................................................. .

f. pattern making .................................................................................................................. .

While making a clothes, in which order these stages happen?

.............................................................................................................................................. .
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 Reading 2 

What Is Sewing?

Have you ever replaced a button when it fell off  your shirt? If so, then you have experience sew-
ing. Sewing is the process of using a needle and thread to connect pieces of fabric or attach things 
to fabric. Itꞌs a skill that can be used to make or repair clothing. It can also be creative. Today, 
sewing is done by hand or by a sewing machine, electric equipment that makes the process quick 
and easy. Before beginning a sewing project, youꞌll need several basic tools. In addition to fabric, 
two of the most important tools are needle and thread.

Answer the following questions:

1  What is sewing?

.............................................................................................................................................. .

2  What do we use sewing for?

.............................................................................................................................................. .

3  How often do you sew by sewing machine?

.............................................................................................................................................. .

4  What do we call the “electric equipment that makes sewing quick and easy”?

.............................................................................................................................................. .

5  What are the basic tools for sewing?

.............................................................................................................................................. .

6  When do you prefer to sew by hand?

.............................................................................................................................................. .
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New words of lesson 1

Sewing machineLinenAttach

SketchbookMarkerBasic

StitchMeasurementButton

SurfaceNeedleChiffon

SyntheticOriginateConnect

TaffetaPatternCorduroy

Tailor’s chalkPattern paperDamask

Tape measurePencil sharpenerDenim

TextileProcessDrawing Pencil

ThimbleProjectDress form

ThreadRepairDressmaking pin

Tracing wheelReplaceEquipment

Watercolor setRulerEraser

WoolSafety pinEveningwear

SatinFabric

Seam ripperFabric shears

Set squareLace

The CAD (Computer Aided Design) system is often used for architectural and mechanical 
designs but it's also used to create 3D fabrics and models. The CAM (Computer Aided 
Manufacturing) system helps textile mills produce garments more quickly.

Did you know ?
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Reading 1 

The First Fashion Illustrations of the World

The history of fashion design begins in the 16th 
century. when, the interest in clothes and cos-
tumes of different nations was growing. There 
are lots of woodcuts from 16th with contain 
pictures of people with different clothes and 
garments. After that, many artists have drawn 
clothes and costumes, but these woodcuts are 
the first fashion illustrations in the history.

Lesson 2

 History of Fashion Design  
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Now answer the following questions:

1  When do we believe that fashion design has started?

.............................................................................................................................................. .

2  What are the first fashion illustrations of the world?

.............................................................................................................................................. .

3  Where were these illustrations created?

.............................................................................................................................................. .

4  Do these illustrations show only the costumes of English people?

.............................................................................................................................................. .

Fashion design is a form of art which is about the creation of clothing and other acces-
so ries. Modern fashion design has two forms: haute couture and ready-to-wear. The 
haute cou ture collection is designed for certain customers and is custom sized to fit these 
cus tomers exactly. Ready-to-wear clothes are standard sized, so they are more suitable 
for large number of people.

Did you know ?
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 Reading 2  

The First Fashion Magazine of the World

 The  first  fashion  magazine  of  the  world  was  cre ated  by  Barbara  Johnson  who  lived  in 
18th  cen tury. She lived in England. She had a scrapbook to collect fabrics that she bought for 
making dresses during her life. She started her “fashion diary” in 1746 when she was just 8 
years   old. This  scrapbook  is kept  in Victoria & Albert   Museum at  the moment.  It gives us 
a  lot   of  information  about  the  fabric  history  and  fashion  of  18th  century. Beside  collec ting 
fa brics, Barbara has written about the process of sewing dresses in her scrapbook and intro-
duced the common hairstyles and accessories of the time. 

Now answer the following questions:

1  Who created the first fashion magazine of the world?

.............................................................................................................................................. .

2  When and where did she live?

.............................................................................................................................................. .

3  What did she collect in her scrapbook?

.............................................................................................................................................. .

4  When did she start collecting fabrics?

.............................................................................................................................................. .

5  What does “fashion diary” mean in the text?

.............................................................................................................................................. .



ویژه دختران

150

6  Where is this scrapbook now?

.............................................................................................................................................. .

7  What kind of information does this scrapbook give us?

.............................................................................................................................................. .

8  What did she write in her scrapbook?

.............................................................................................................................................. .

When did it become acceptable for women to wear pants?
Women started to wear trousers as leisurewear in the 1920s and 30s. In the early 20th 

century female pilots and other working women often wore trousers.  During World War 
II, women working in industry or war service wore their husbandsˈtrousers.

Did you know ?

 Reading 3 

Fashion Design in 20th Century

In the beginning of the 20th century, fashion started to change in Paris first, and then in other 
parts of the world. New designs of clothes were born in Paris before other parts of the world. In 
other words, Paris is the “fashion capital” of the world. During this period, fashion was mostly 
“haute couture”.
In the mid-20th century, fashion garments began to be mass-produced. The bulk of production 
increased, and people began to have more choices of garments. At the end of the 20th century, 
people noticed fashion more. and they began choosing clothes for themselves based on comfort 
and their own style.
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Another important change that has happened in the fashion designing industry in recent times is 
the use of computers and technology. There are lots of softwares to help designers in the process 
of designing and other stages during the production of a garment .

Now answer the following questions:

1  In which city are the fashion trends usually born?

.............................................................................................................................................. .

2  Why do you think this city is the fashion capital?

.............................................................................................................................................. .

3  Which one was more important in the beginning of the 20th century: haute couture or ready-
to-wear?

.............................................................................................................................................. .

4  What was the effect of mass production on fashion design?

.............................................................................................................................................. .

5  How was fashion design in mid-20th century?
...... .............................................................................................................................................. .

6  What is the most important difference between modern and old fashion design?

.............................................................................................................................................. .

7  Do you know any modern technology of fashion design?

.............................................................................................................................................. .
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New words of lesson 2

RecentFashion designAccessory

ScrapbookFitBehave

SewGarmentBulk

SocietyHistoryCapital

SoftwareIllustrationCategory

SuitableIndustryCentury

TransformInfluenceChoice

TrendIntroduceComfort

WoodcutLeisurewearConcepts

MagazineCostume

Mass productCreate

MinisterCustomer

ModernDiary

NationDisappear

NowadaysFabric

ObjectFad

PeriodFade away

PopularFashion
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب دانش فنی تخصصی رشته طراحی دوخت ـ کد 212580

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

 مازندرانلیلی رئیس پور17 خراسان رضویمیترا تاثیری1

 اردبیللیال محمدی18 کردستانیاسمن عینی2

 خراسان جنوبيخدیجه بهداني پور19 شهرتهرانزهرا کریمی3

 شهرستان های تهرانپریسا فرجی20 یزدعظیمه اسمعیل کمال4

 آذربایجان شرقيفتانه مهرافزا21 کرمانسیما نادری5

 همدانمعصومه ممولر22 خوزستانمعصومه حبشی زاده6

خوزستانسارا نریمی زاده23 چهارمحال وبختیاريسمیه هاشمی شهرکی7

 کرمانشاهفریبا عباسی ظالنی24 فارسمعصومه خلیلی8

 قزوینسیده راحله جعفرزاده25 آذربایجان شرقيافسانه مهرافزا9

 قمانسیه محمدی صابر26 یزدفاطمه پنابادی10

 خراسان شماليراضیه مومن27 هرمزگانمهسا اشکبوسی11

 خراسان جنوبيصدیقه میري فریز28 سیستان وبلوچستانفهیمه نجاری12

 اصفهانفخری نکویی مقدم29 بوشهرصدیقه نوازی13

 مرکزياعظم خالقی30 خراسان رضویفاطمه آل رضا14

 زنجانشهناز کرمزاده31 آذربایجان غربيلیال نوری15

 قزوینمعصومه عباسی آبندانکشی16
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