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  پيشگفتار
  
  

دريغم از او كـه همـواره اميـدِ مـرا در پـيِ سـالها تـالش، بـراي                      و سپاسهاي بي  
  هايم در اين كـار، روشـن و زنـده           ها، نوآوري و نگارشِ ايده      گردآوريِ نوشته 

  !داشته است نگه
گاه يكـسان نبـوده و نيـست، و آنچـه در زيبـايي و                 از آنجا كه زندگي هيچ    

گونيهــاي بيــشتري پديــد آورد، نــوآوري و  توانــد دگر پيــشرفت زنــدگي مــي
بايست در پي بهتر شـدن        هاي زندگي است، از اين رو مي        هاي تازه در پايه     ايده

  .زندگي همواره بيشترين تالشها را انجام داد
، )طراحي لباس (» نوآوري پوشاك «خوشبختانه در چند سال اخير در زمينه        

اي اسـتادان و بزرگـان      در ميزگرده » مد و پوشاك  «روش بهبود آموزش رشته     
اين رشته بيـشتر از هميـشه جـايي بـراي خـود بـاز يافتـه اسـت؛ ولـي چـون در                        

آن هـم   (نـد كتـاب دربـاره پوشـيدنيها         چشـماري، تنهـا       هـايِ انگـشت     كتابخانه
ويـژه در      موجود اسـت و بـه      )افسوس بيشتر نه به زبان فارسي كه به زبان بيگانه         

 بــه چــاپ نرســيده، انگيــزه بــراي  زمينــه پيــراهن مردانــه تــاكنون هــيچ كتــابي 
  .گردآوري و به چاپ رساندن اين كتاب قوت گرفت

، تــا آنجــا كــه شــده در ترســيم و )شــكلها(نماهــا بــراي هرچــه گويــاتر بــودن 
  دقـت زيـادي بـه كـار رفتـه تـا بـا بهتـر            ،1كـارگيري خطـوط رنگـي گونـاگون         به

                                                                                                                  
هـاي پارچـه، خـط سـرخ          در سراسر كتاب و در همه شكلها همواره خط سياه بيانگر لبـه            .  1

بيانگر دوخت اصلي و رنگ سبز بيانگر دوخت غيراصلي است، و از خط آبي نيز براي                
  .يا اشياء ديگر استفاده شده استها و  نشان دادن دكمه
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تـاب  كاريها در دوخت يك پيراهن، اسـتفاده از ايـن ك            ريزهديده شدن   
  .براي همگان آسان گردد

 )و شـايد كاسـتيهايش    (اش    با اين اميد كه اين كتاب با همـه تـازگي          
بتوانــد هــم راهنمــاي خــوبي بــراي تــدريس اســتادان و هــم روشــنگر و 

 باشــد كــه يهــاي بيــشتر بــراي دانــشجويان راهگــشاي نــوآوري و ايــده
ــري   ــن رشــته هن ــه اي ــراي طراحــان و   دوســتدار ادام ــد، و از ســويي ب ان

  .زندگان پيراهن مردانه مفيد واقع شوددو
  

  پويا ميرچي
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  مقدمه

  
  تاريخچه پيراهن

پوشها، كه پس از گذشت ساليان        يابي چگونگي پيدايش و ساختار تن       در ريشه 
تـوان نخـستين    سال به فرم و مدلهاي پيراهن امروزي رسيده، روي هم رفته مـي   

سـنگهايي كـه     هـا و نقـش    كاري  را از روي كنـده    پـوش      تن يهاي ساختار   انگيزه
ي (يـابي مادهـا       بيشتر آنهـا در شـهر شـوش بـه دسـت آمـده اسـت، در تمـدن                  

هـاي هفـتم و شـشم پـيش از            جستجو كرد كه از همان آغـاز سـده        ) نشين  ايران
  .رفته است شمار مي ميالد، يكي از پوششهاي اصلي آنها به

 بوده و بلنـدي آن تـا بـاالي    پوش مادها كمي گشاد در اين هنگام، برش تن   
رسيده و آن را به همـراه كمربنـدهايي، بيـشتر از جـنس چـرم، بـه تـن                      زانو مي 

  .كردند؛ همچنين برش آستينها كمي تنگ و به اندازه دوردستها بوده است مي
، ) پيش از ميالد   224 تا سال    651از سال   (سپس به هنگام پادشاهي ساسانيها      

پوشها را براي بهتر ايستادن بر        گونه تن  اين) شكل  ندام(هاي پايين     دورتادور لبه 
  .دوختند تن و همچنين براي زينت دادن به آن با نوارهاي فلزي نازكي مي

كه بيـشتر   (پوشهاي مردانه     تنها از اواخر سده سوم ميالدي بود كه وجود تن         
  .در اروپاي مركزي به ثبت رسيده است) بلند و از پارچه كتان بود

پوشـهايي    هشتم و اوايل سده نهم ميالدي، زنان نيز چنين تـن          از اواخر سده    
كه اين باالپوشها (تر بوده در زير باالپوشهاي خود        تر و تنگ    را كه كمي كوتاه   
  .كردند به تن مي) پوشها داشتند نيز الگويي شبيه تن

به گماني از سده دهم پس از ميالد مدل اين پوشاكها از پشت و جلو بـسته                 
  .كردند ت از سر به تن ميبايس بوده و مي
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) بيــشتر دو(هــا بــيش از يــك  از ســده دوازدهــم پــس از مــيالد، زن
شناسـي بـين ايـن دو      اند كه در علم لغت      پوشيده  پوش به روي هم مي      تن

راهن از  يـ همچون امروز كه با نامهاي زيرپـوش و پ        (چندان تفاوت نامي    
شكيل اي از پوشـاكها را تـ        شـوند و خـود هـر كـدام دسـته            هم جدا مـي   

  .نبود) دهند مي
ده راهن مردانه كمتر ش   يپس از نيمه سده چهاردهم ميالدي، بلندي پ       

رسيده و يخه نيز بازتر بوده تـا جـايي كـه             تر از باسن مي     و تا كمي پايين   
  .شده است پايين گلو ديده مي

پانزدهم ميالدي، بلندي پيراهن باز كمـي كمتـر شـده و در             در سده   
  .پوشيدند شلواريهاي يكسره مي رابآن هنگام پيراهن را با جو

 ميالدي آستين پيراهنها براي هـر دو جـنس          1480كمي پس از سال     
بسيار گشاد بوده و با بندي كه بـه خـود آسـتين دوختـه               ) مردان و زنان  (

  .دادند شده به آن فرم و مدل مي مي
هــاي ابريــشمي و  در همــين ســالها گــاهي زيرپيراهنهــايي از پارچــه 

  .پوشيدند  كتان را هم ميپوشي از پارچه تن
تنها گشادي آستين پيراهن       ميالدي نه  1520 تا   1500در بين سالهاي    

 هاها در اين سال     ها نيز بيشتر آشكار بوده؛ فرم يخه        كه گشادي برش يخه   
قابل بسته شدن در جهت افقي بود كه اين امر به پيراهن زينـت بيـشتري       

  .بخشيد مي
تـر گرديـد و بـا         ها كيپ    ميالدي دوباره مدل يخه    1520از سال   پس  

شـد و افـزوده شـدن چنـدين چـين             اي بـسته مـي      بندي نازك يـا دكمـه     
  .داد در جلوي سينه فرم زيباتري به پيراهن مي) پليسه(

اي بـه خـود        ميالدي فـرم يخـه پيـراهن شـكل ايـستاده           1530تا سال   
ها، در همـان هنگـام در         ز يخه گونه فرم ايستاده ا    گرفت؛ تا آنجا كه اين    

  .رفت مانند نيز به كار مي باالپوشهاي ژاكت
  هاي  تكه كوچكي از گوشه   ) اويژه در ايتالي    به( ميالدي   1540از سال   
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  .برگردانهاي امروزي است گشته كه سرچشمه مدل يخه مييخه بر
هـاي ايـستاده تـا         مـيالدي، نـوك يخـه      1630 تـا    1575بين سـالهاي    

گشته؛ با اين تغيير فرم در مدل        اي جدا روي يخه برمي      نهگو  شده و به    مي
  .اي آشكار از بين رفت گونه ها، نمادهاي نخستين پيراهن به يخه

 مــيالدي، پيراهنهــاي مردانــه كــه بيــشتر در زيــر 1640پــس از ســال 
شـد در دو سـمت        پوشـيده مـي   ) فرم فرانـسوي  (ژاكتهاي كوتاه و تنگ     

 پيراهن كمي بلنـدتر از جلـوي   چپ و راست درز داشته؛ همچنين پشت 
  .آن بوده تا روي باسن را بپوشاند

كـه  ) گشاد بوده (آستينها از سر آرنجها چندان بسته و پوشيده نبوده          
شده و يا با بندي به دور مـچ دسـت    اي بسته مي به همين دليل يا با دكمه   

  .شده است پيچيده مي
اي نـوار  هاي آن نيـز از يـك نـوار فلـزي كـه بـه انـدازه پهنـ           در يخه 

اي  دكمـه كردند كه كـار جا  بوده استفاده مي ) متر تا نيم سانتي  (اي    پارچه
  .شده است اي بسته مي داده و در دكمه را انجام مي

و بــه هنگــام شــورش در ( مــيالدي 1794 تــا 1789در بــين ســالهاي 
  .تر و بلندتر شد اين بندهاي يخه پهن) فرانسه

هـا پديـد آمـد و       ر يخه  ميالدي، تغييرات چشمگيري د    1880از سال   
برگـردان   دار يـا يخـه      هـاي گوشـه     پس از آن بيشتر پيراهنهـا داراي يخـه        

  .اند بوده
و پـس از ايـن   شـده  تـر   ها باز باريك  ميالدي، فرم يخه1890تا سال   

  .گرفتند تر مي تر و بزرگ ها را پهن سالها دوباره يخه
رونـد   ،هـاي سـفيد     در همين سالها بود كه پيراهنهاي رنگـي بـا يخـه           

  .را شتاب بيشتري بخشيد» مد در پيراهن«پيشرفت 
ها در آغاز سـده بيـستم مـيالدي           چگونگي و مدلهاي گوناگون يخه    

اي كـه     بـا الگوهـاي سـاده     (چنان چشمگير بـود كـه بـه نمـاي پيراهنهـا             
  .دادند زينت بيشتري مي) داشتند
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ــالهاي  ــين س ــا 1900در ب ــا  1910 ت ــايي ب ــيالدي پوشــيدن پيراهنه  م
  .شد  ايستاده در زير كت و شلوار در مردان بيشتر ديده ميهاي يخه

دار بـوده و كمتـر بـا          ها گوشه    ميالدي بيشتر نوك يخه    1922تا سال   
  .خورده است برش گرد به چشم مي

 پيراهنهاي ابريشمي در گسترش مد در پيراهن        1930تا پيش از سال     
ي هـا   ارچـه ها تنهـا از پ      جلوه بيشتري داشته است؛ تا جايي كه برش يخه        

  .شده است رنگ و ساده بوده كه به پيراهن دوخته مي ابريشمي تك
ها از فنرهاي فلزي پهن و         براي بهتر ايستادن نوك يخه     1950تا سال   

  .كردند استفاده مي) و سپس از پالستيك(باريك 
ــاز ســال  ــراي نخــستين1951در آغ ــا را از    ب ــار در امريكــا پيراهنه ب

  .دوختند مي) آميد اكريل يا پلي پلي(دار  نوهاي نايل پارچه
 مـيالدي رنـگ     1950 تـا    1945جاي يادآوري دارد كه در سـالهاي        

) هايي  با كمك دكمه  (ها و سرآستينها نيز       پيراهنها بيشتر تيره بوده و يخه     
  .اند قابل تعويض بوده

 برش پيراهنهـاي مردانـه در كمـر خيلـي           1975 تا   1965در بين سال    
تر؛ و براي دوخت پيـراهن        ي ساده و بزرگ   ها  تنگ بوده، آن هم با يخه     

  .كردند هاي نخي يا كتان استفاده مي بيشتر از پارچه
 پيراهن مردانه الگوي بهتري پيدا كـرد و تنهـا در            1975پس از سال    
راه و بـا      اي راه ه  تر شد؛ همچنين پيراهنهايي كه از پارچه        دور كمر تنگ  

  .د پيراهن گرديدشد وارد بازار م رنگ دوخته مي هاي سفيد تك يخه
ازي دقيـق و    گيري سيستمهاي الگوسـ     شكلبا  پس از آن تا به امروز       

 الگـوي پيـراهن     ،در سراسـر جهـان    ) سـليقه  گاه خـوش  (وجود طراحان   
ثابت مانده و بيشتر در رنـگ و  ) به فرم راسته و آزاد   (اي    مردانه تا اندازه  

اده طرح پارچه و همچنين فرم برش يخـه و سرآسـتين و جيبهـا تغييـر د                
در اين كتاب بيشترين مدلها گردآوري و چندين ايده و طرح           (شود    مي

  ).تازه ارائه شده است


