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ســــخن
ســـردبیــــر 

کارآفرین و سرمایه دار دو فرد متفاوت هستند. نقش کارآفرین تغییر و نقش سرمایه دار تامین مالی ریسکهای 

کارآفرین است.کارآفرین با یک مدیر یک سرمایه دار و یک کارگر متفاوت است هرچند ممکن است نقش هر کدام 

از آنها را در مقاطعی ایفا کند.کارآفرین به تخریب خالقانه دست می زند و این تنها راه توسعه است انگیزه کارآفرین 

صرفا مالی نیست یا شاید در ابتدا مالی باشد، اما با انگیزه های روانشناختی و اجتماعی کار خود را ادامه می دهد و 

از خلق جدید خسته نمی شود.کارآفرین ناگزیر است با تمام نیروهای خالف جهت مقابله کند. چه صاحبان کسب 

و کارهای قدیمی چه مجاب کردن همکاران جدید و چه در تغییر ذائقه بازار.هر گاه نیروهای کارآفرینی از حرکت 

بایستندکشورها عقب می مانند، مانند کشور انگلستان، در ابتدا مسیر کارآفرینی را برای صنعت نساجی باز گذاشت 

اما نسل های بعد در نساجی خود دیگر کارآفرینی نکردند. اینها باعث شکل گیری چرخه های بزرگ کسب و کار 

می شود که اولین آنها نساجی بود و سپس ماشین بخار و راه آهن، الکتریسیته و فوالد، و خودرو چهارمین آنها بود 

که مسیرهای توسعه و عوض شدن قدرتهای اقتصاد جهانی را به همراه داشت. به عقیده من موج تازه کارآفرینی با 

پیدایش کسب و کارهای خرد بر بستر وب یا موبایل به میان آمده تا از جوانان صاحب ایده یا مهارت میخواهند از آن 

کسب معاش داشته باشند. این موج در  شبکه های اجتماعی تلگرام و بعد اینستاگرام راه افتاده و ادامه خواهد داشت. 

موجی که قبل از پاندمی کرونا آغاز و با ظهور بیماری کوید 19 شدت یافته است نسل جدیدی ازافراد کارآفرین و 

صاحب کسب و کارهای خرد و کوچک، برخاسته اند و به تنهایی کار میکنند.

  با آرزوی موفقیت برای شما کار آفرینان آینده

                                           

                                                                                                آرش سپاس مقدم
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چــرخ خیاطــی در دوره انقــاب صنعتــی جهــت کــم کــردن 
ــراع شــد.  ــد اخت ــر تولی ــه ام کار دســتی و ســرعت بخشــیدن ب
بــا اختــراع چــرخ خیاطــی از حــدود ســال ۱۸۷۰ تــا بــه امــروز، 
ــاس  ــه لب ــت و تهی ــت دوخ ــادی در صنع ــیار زی ــرات بس تغیی
ــام  ــه ن ــن چــرخ خیاطــی ســاخته شــخصی ب انجــام شــد. اولی

تامیــس ســنت انگلیســی اســت.
ــه ثبــت رســانید کــه کارش   وی ماشــینی در ســال ۱۷۹۰ ب
ــدف از  ــه ه ــود. البت ــره ای ب ــت زنجی ــه دوخ ــبیه ب ــیار ش بس
ســاخت ایــن ماشــین بیشــتر دوختــن چیزهــای چرمــی بــود. اما 
هرگــز ایــن وســیله مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت و مختــرع ایــن 
ــا اینکــه در ســال ۱۸۳۰  ــر از اختــراع خــود ســودی نبــرد. ت اث
یــک خیــاط فرانســوی فقیــر کــه بارتلمــی تیمونیــه نــام داشــت 
ــه خــود چــرخ خیاطــی را  ــا ذوق و ابتــکار خاقان موفــق شــد ب

بســازد کــه بســیار شــبیه چرخهــای خیاطــی امــروزی بــود.

بعدهــا ایــن وســیله در فرانســه مــورد اســتقبال مــردم قــرار 
ــراع را  ــن اخت ــه وجــود ای ــران ک ــی از کارگ ــی گروه ــت ول گرف
باعــث کســادی کار خــود می دیدنــد شــبانه بــه کارگاه بارتلمــی 
ــد و  ــود کردن ــه کــرده و همــه چرخهــای خیاطــی او را ناب حمل
بارتلمــی از غصــه و فقــر جــان خــود را از دســت داد. همزمــان 
بــا ایــن اتفــاق مــرد دیگــری در نیویــورک بنــام والترهنــت چرخ 
خیاطــی دیگــری را ســاخت. ایــن چــرخ دارای ســوزنی بــود کــه 
هماننــد ســوزنهای امــروزی چــرخ خیاطــی ســوراخی کوچــک 
در نــوک خــود داشــت . کار ایــن ســوزن، زدن کوکهــای ُرز بــود. 
ــه  ــان پارچــه مــی زد و ســپس حلق ــه ای می ــخ حلق ــا ن ــی ب یعن
ــا  ــل می شــد. ب ــر قف ــد زنجی ــه اول مانن ــده در حلق ــری آم دیگ
همــه اینهــا هنــت هرگــز موفــق نشــد کــه ایــن اختــراع خــود را 

بــه ثبــت برســاند.اما ایــن اتفــاق 

تـــاریـــخچـــــه
 چـــــــرخ خیاطـــــــی 
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ــی  ــرخ خیاط ــتین چ ــت نخس ــار ثب ــه افتخ ــا روزگاری ک ت
بنصیــب الیــاس هــاو کــه یــک کارآفریــن اهــل ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــود، شــد. همچنیــن در قــرن نوزدهــم حــدود ۴۶ هــزار 

ــه ثبــت رســید ــا چــرخ خیاطــی ب اختــراع مختلــف مرتبــط ب
ــر ســر  ــگاه دعــوای مفصلــی بیــن ســینگر و الیــاس هــاو ب آن
ایــن موضــوع کــه حــق تقــدم بــا چــه کســی اســت درگرفــت. 
ــزاع پیــروز از میــدان بیــرون  ســرانجام هــاو توانســت در ایــن ن
ــق  ــد ح ــازار می آم ــه ب ــه ب ــی ک ــرخ خیاط ــر چ ــه و از ه رفت

ــد ــه ســود خــود دریافــت نمای ــاز ب امتی
چــرخ خیاطــی در انــواع مختلــف وجــود دارد. در دســته بندی 
کلــی بــر مبنــای کاربــرد، چــرخ خیاطــی را می تــوان بــه 
ــی  ــی صنعت ــرخ خیاط ــی و چ ــی خانگ ــرخ خیاط ــته چ دو دس
طبقه بنــدی کــرد. چــرخ خیاطــی صنعتــی، یکــی از انــواع 
چــرخ خیاطــی اســت کــه بــرای انجــام دوخــت صنعتــی 
ــوالً  ــی معم ــرخ خیاط ــن چ ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــا اســتفاده از آن  ــک کار تخصــص یافته اســت و ب ــرای ی ــا ب تنه

ــام داد. ــت را انج ــوع دوخ ــک ن ــوان ی می ت

ــر  ــف نظی ــواع مختل ــود در ان ــی خ ــی صنعت ــرخ خیاط چ
ــرخ  ــته دوز، چ ــی راس ــرخ خیاط ــردوز، چ ــی س ــرخ خیاط چ
ــره  ــه دوز و غی ــی سرکیس ــرخ خیاط ــان دوز، چ ــی می خیاط
وجــود دارد. چــرخ خیاطــی صنعتــی در ابعــاد بــزرگ و 
بــاال تولیــد می شــوند از ایــن رو می تــوان از  وزن نســبتاً 
ایــن دســتگاه بــرای حجــم دوخــت بــاال اســتفاده کــرد.

 چــرخ خیاطــی خانگی از نظــر اندازه و وزن معموالً نســبت به 
چــرخ خیاطــی صنعتــی کوچکتــر اســت و قیمــت آن نیــز کمتر 
ــای  ــرای دوخت ه ــی را ب ــرخ خیاط ــه چ ــن نمون ــد. ای می باش
خانگــی اســتفاده می نماینــد. چــرخ خیاطــی خانگــی معمــوالً 
ــام  ــرای انج ــت. ب ــوع اس ــای متن ــام دوخت ه ــه انج ــادر ب ق
ــوع چــرخ خیاطــی،  ــا اســتفاده از ایــن ن دوخت هــای متنــوع ب
ســوزن آن را تغییــر می دهنــد. برخــی از انــواع چــرخ خیاطــی 
نیــز وجــود دارنــد کــه دارای قابلیــت گلــدوزی نیــز می باشــند.
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خانــم »صدیقــه پــاک بیــن« ســال هاســت عــاوه بــر تدریــس 
در دانشــگاههای مختلــف، در ســمت هــای اجرایــی در خصــوص 
هنــر و طراحــی لبــاس فعالیــت مــی کنــد و موفقیــت هایــی نیــز 
در ایــن زمینــه کســب کــرده اســت کــه از آنهــا مــی توانیــم بــه 
تهیــه و تدویــن ۱2 برنامــه بــرای دفتــر امــور مــدارس عالــی و 
برنامــه ریــزی، و وزارت ارشــاد کــه بــه تصویــب شــورای عالــی 

برنامــه ریــزی رســیده اســت اشــاره کنیــم. ایــن
طرح ها عبارتند از:

۱ـ برنامه کارشناسی تکنولوژی طراحی و دوخت؛

2ـ برنامه کاردانی طراحی و دوخت؛

۳ـ برنامــه طراحــی لبــاس در دوره کاردانــی بــا چهــار گرایش: 
ــودک و  ــاس ک ــی لب ــاپ، طراح ــی چ ــت، طراح ــی باف طراح

ــایزبندی؛ س

۴ـ طراحی برنامه عروسک های نمایشی و غیر نمایشی؛

5ـ طراحی کیف و کفش؛

 گفتگوباصدیقه پاک بین
طراح لباس، استاد دانشگاه 

۶ـ طراحی و ساخت جواهر؛

۷ـ برنامه کارشناسی ناپیوسته طراحی و دوخت.

ــز  ــزه از مراک ــر و جای ــوح تقدی ــت ل ــش از بیس ــت بی و دریاف
ــه  ــزه ب ــه و جای ــه: تقدیرنام ــری از جمل ــی و هن ــی، فرهنگ علم
ــوزش و  ــر آم ــرف وزی ــوری از ط ــه کش ــدرس نمون ــبت م مناس
پــرورش. و تقدیرنامــه و جایــزه بــه مناســبت پژوهشــگر نمونه در 
دانشــگاههای مختلــف در ســال هــای متوالــی و ... اشــاره کنیــم. 
ــم پــاک بیــن و  ــا خان ــرای آشــنایی بیشــتر ب در ایــن شــماره ب

ــا وی بــه گفتگــو مــی نشــینیم. فعالیــت هایــش ب

لطفــا ضمــن معرفــی خانــواده، از تأثیــر آنهــا در 
ــان بگویید؟ ــی ت زندگ

مــن در یــک خانــواده هنردوســت بــه دنیــا آمــدم. پــدرم اهــل 
ــه کار نقاشــی و  ــزل ب ــود و بیشــتر در من موســیقی و نقاشــی ب
طراحــی فــرش مــی پرداخــت. بنابرایــن کودکــی مــن در دنیــای 
هنــر ســپری شــد و بــزرگ شــدن در چنیــن محیطــی بــود کــه 
مــرا هــم بــه دنیــای بــزرگ هنــر ســوق داد و از همــان ســنین 
کــم بــه کارهــای هنــری مــی پرداختــم ولــی همیشــه در کنــار 
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هنــر بــه تحصیــل هــم اهمیــت مــی دادم. رفتــار صحیــح پــدر و 
مــادر و ســایر خانــواده، الگــو و راهنمــای زندگــی ام شــد و آنقدر 
ــکوفایی و  ــث ش ــا، باع ــش آنه ــار و من ــه رفت ــود ک ــذار ب تأثیرگ
ــی  ــرام خاص ــه احت ــن همیش ــرای همی ــد. ب ــن ش ــت م موفقی
بــرای آنهــا قائلــم و البتــه ســعی داشــتم در تمــام مــدت زندگــی 
ــته  ــز داش ــران نی ــه دیگ ــواده ب ــر از خان ــه غی ــرام را ب ــن احت ای
باشــم. فکــر مــی کنــم کــه اگــر خانــواده بــا رفتــاری صحیــح بــا 
هــم زندگــی کننــد و تربیــت صحیــح باشــد، در حالتــی احتــرام 
ــه دیگــران حفــظ مــی شــود و مشــکات اجتماعــی کمتــری  ب

پیــش مــی آیــد.

در دوران نوجوانــی و جوانــی چــه مشــکالتی داشــتید و 
چگونــه بــا آنهــا برخــورد مــی کردیــد؟

ــن اســت  ــم ای ــه وجــود دارد و مه ــی هم مشــکات در زندگ
ــق  ــه و منط ــا حوصل ــتیم و ب ــا بایس ــر آنه ــم در براب ــه بتوانی ک
آنهــا را از ســر راه برداریــم. مــن در دوران کودکــی یعنــی 
ــی  ــی زندگ ــوقین اصل ــه از مش ــدرم را ک ــتان پ کاس دوم دبس
ــدر، احســاس  ــود، از دســت دادم. مشــکل از دســت دادن پ ام ب
تنهایــی شــدیدی در مــن بــه وجــود آورد و مدتــی طــول کشــید 
ــا و  ــا بچــه ه ــه رو شــوم. م ــن پیشــامد روب ــا ای ــا توانســتم ب ت
مــادرم بــا تــاش و کوشــش فــراوان و مبــارزه بــا موانــع زندگــی 
ــی  ــیم. تمام ــان برس ــی م ــه الزم از زندگ ــه نتیج ــتیم ب توانس
خواهــر و بــرادران موفــق شــدند بــه تحصیــات عالیــه برســند و 

ــه کشــور خــود خدمــت کننــد. ــه نوعــی ب ب

چطــور بــا رشــته طراحــی لبــاس آشــنا شــدید، بیشــتر 
در بــاره ایــن رشــته توضیــح دهیــد؟

مــن از ابتــدا بــه لبــاس هــای محلــی عاقــه داشــتم و هنــگام 
ــا ایــن  ــاره رشــته هــای مختلــف هنــری، وقتــی ب مطالعــه در ب
ــی  ــا م ــیفته آنه ــدم، ش ــی ش ــه رو م ــی روب ــای محل ــاس ه لب
شــدم و کــم کــم بــه ایــن رشــته جلــب شــدم و خوشــبختانه تــا 

حــدود زیــادی بــه نتایــج مــورد نظــرم رســیده ام.
رشــته طراحــی پارچــه و لبــاس یکــی از رشــته هــای 
کاربــردی اســت و در دنیــا از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
ــف  ــوم مختل ــی از عل ــا دریای ــروز ب ــان ام ــش پژوه ــت و دان اس
ــی و محدودســاختن  ــن تخصــص گرای ــه رو هســتند. بنابرای روب
میــدان هــر دانــش، مربــوط بــه متخصصانــی اســت کــه بتواننــد 
ــیم  ــص را ترس ــان تخص ــی هم ــط مش ــی، خ ــته تخصص در رش
نماینــد. اکثــر دانشــجویانی کــه بــه ایــن رشــته تمایــل دارنــد، 
ــاص  ــه خ ــزه و عاق ــا انگی ــد و ب ــل دارن ــی از قب ــناخت کاف ش
ایــن رشــته را انتخــاب مــی نماینــد. در ایــران دوره آن ۴ ســال، 
ــدف از  ــد. ه ــی باش ــال م ــا ۹ س ــال و در ایتالی ــان ۷ س در آلم
رشــته طراحــی لبــاس، تربیــت نیــروی انســانی متعهــد اســت 
کــه بتوانــد مســتقًا نقــش طــراح پارچــه و لبــاس را در جامعــه 
ایفــا نمایــد. بــا آمــوزش و تعلیمــات در ایــن شــاخه مــی تــوان 
بــه تولیــد بــا کیفیــت بــاال، قیمــت تمــام شــده پاییــن و کارآیــی 
مناســب دســت یافــت کــه حاصــل ایــن وضعیــت نیــز حــذف 
واردات خارجــی و دســتیابی بــه بازارهــای جهانــی و در نهایــت 

ــا مــی باشــد. ــازار مشــخص و وســیع در دنی ــک ب کســب ی
ــوان  ــه عن ــاس و پارچــه ب ــه رشــته طراحــی لب ــی ک از آنجای
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ــوده  ــار کشــور ب ــری موجــب افتخ ــت فک ــته و خاقی ــک رش ی
و همیشــه بازگوکننــده خصوصیــات تاریخــی، اجتماعــی و 
ــگ و  ــاندن فرهن ــم در شناس ــل مه ــی از عوام ــی و یک فرهنگ
تمــدن ملــل مختلــف محســوب مــی شــود، بایــد ســعی نمــود 
ــار و حیثیــت فرهنگــی در جوامــع  ــرای کســب اعتب ــا از آن ب ت

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــن الملل بی

در خصوص رشته طراحی لباس
فعالیــت هایــی در زمینــه تدویــن اصــاح و اســتاندارد مهــارت 
ــح  ــتر توضی ــا بیش ــورد آنه ــا در م ــد، لطف ــته ای ــوزش داش و آم

دهیــد.

۱ـ تهیــه و تدویــن اســتاندارد مهــارت و آمــوزش شــلواردوز، 
ســال ۷۷، کــد بیــن المللــی ۸/۹۱/۳۴؛

2ـ تهیــه و تدویــن اســتاندارد مهــارت و آمــوزش کاپشــن دوز، 
ســال ۷۷، کــد بیــن المللــی ۷/۹۱/۴2.

ــازک دوِز  ــوزش ن ــارت و آم ــتاندارد مه ــن اس ــه و تدوی تهی
ــال  ــم دوز، س ــال ۷۷؛ ضخی ــته دوز، س ــال ۷۶؛ راس ــه، س زنان
ــال  ــه، س ــازک دوز مردان ــال ۷۷؛ ن ــه، س ــم دوز مردان ۷۶؛ ضخی
۷۷؛ بچــه گانــه و دخترانــه دوز، ســال ۷۷؛ شــلواردوز صنعتــی، 
ســال ۸۱؛ پیراهــن مردانــه و شــومیزه دوز صنعتــی، ســال 
ــوش،  ــن روپ ــه و تدوی ــی، ســال ۸۱؛ و تهی ــات صنعت ۸۱؛ مقدم
ربدوشــامبر، کــت و پیژامــا، ســارافون، ســربند و پیــش بنــددوز، 

ــی ۷/۹۱/۴۷. ــن الملل ــد بی ــال ۷۷، ک س

خانم پاک بین، لطفا برای آشنایی
ــای  ــرح ه ــات و ط ــدگان از تألیف ــتر خوانن بیش
ــاب دارم:  ــار کت ــز بگویید؟چه ــود نی ــی خ پژوهش
ــدام«، »اصــول طراحــی لبــاس«، »طراحــی الگــو«  »طراحــی ان
ــف  ــوان« را تألی ــاک بان ــایزبندی پوش ــن س ــه و تدوی و »ترجم
ــم در  ــی« ه ــر خط ــاب تدابی ــوالژ و کت ــاب »م ــرده ام و کت ک

ــت. ــاپ اس ــت چ دس

ــانان  ــش نش ــاس آت ــه: لب ــش از جمل ــرح پژوه ــدادی ط تع
وزارت کشــور، ســال ۷۹؛ لبــاس بســیج دانــش آمــوزی در ایــران، 
ســال ۸۰؛ لبــاس دانــش آموختــگان بــرای وزارت علــوم، ســال 
۸۰؛ لبــاس دانــش آموختــگان بــرای دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
ســال ۸۰؛ لبــاس ســازمان بحــران هــای شــهری، ســال ۸۱؛ و ... 

را انجــام داده ام.

چنــد مقالــه بــا عنــوان هــای »اثــر روانــی رنــگ در پوشــاک 
کــودکان« در مجلــه آوا؛ »دریچــه ای بــه برنامــه هــای آموزشــی 
علمــی کاربــردی« در فصــل نامــه پژوهشــی، فرهنگــی، هنــری 
جلــوه هنــر؛ »مــروری بــر دســتاوردهای کارگاه آموزشــی، 
ســوزن دوزی، بافــت، تاپســتری و رنگــرزی مقــاوم پارچــه ایــران 
و پاکســتان در مجلــه جلــوه هنــر و »علــوم و تکنولــوژی پوشــاک 

و نســاجی« را نیــز نوشــته و بــه چــاپ رســانده ام.

وضعیــت رشــته طراحــی لبــاس در حــال حاضر 
ــت؟ چگونه اس

ــر اســت  ــه ســابق مناســب ت ــن رشــته نســبت ب وضعیــت ای
ــده، وضــع  ــه داده ش ــه در برنام ــی ک ــا تغییرات ــون ب ــم اکن و ه
ــی  ــی م ــش بین ــرای آن پی ــری را ب ــده بهت ــر و آین ــب ت مناس

ــم. کنی

از طرفــی ســعی گردیــده تــا ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت 
ــه عنــوان نیرویــی متعهــد  ــا دانشــجویان ب ــر شــود ت نزدیــک ت
ــازار کار شــوند و بتواننــد  ــا توانایــی کامــل وارد ب و متخصــص ب
در بخــش مناســب خــود بــه فعالیــت الزم بپردازنــد و طراحــی 
ــد و  ــی بیاب ــای جهان ــوی بازاره ــه س ــی ب ــاس، راه ــه و لب پارچ

صــادرات کشــور افزایــش پیــدا کنــد.

رشــته دانشــگاهی طراحــی پارچــه و لبــاس در 
حــال حاضــر چــه مشــکالتی دارد؟

ــا  ــط ت ــران فق ــته در ای ــن رش ــر ای ــال حاض ــفانه در ح متأس
مقطــع کارشناســی ادامــه مــی یابــد. در حالــی کــه بســیاری از 
ــن  ــل هســتند، تحصیــات خــود را بیــش از ای دانشــجویان مای
مقطــع ادامــه دهنــد پــس بــرای ادامــه تحصیــل بــه کشــورهای 
ــن روشــن اســت کــه وقتــی تحصیــات  ــد و ای دیگــر مــی رون
خــود را در ســایر کشــورها در ایــن رشــته ادامــه دهنــد دیگــر 
نمــی تواننــد طراحــی پارچــه و لبــاس را بــا محتــوای فرهنگــی 
و ســنتی کشــور خودمــان بیاموزنــد، پــس در اینجــا از مســئولین 
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محتــرم تقاضــا دارم کــه در زمینــه برنامــه ریــزی جهــت ادامــه 
تحصیــات دانشــجویان چــاره ای بیندیشــند.

از طرفــی آقایــان بســیاری در ایــران مایــل هســتند تــا 
ــد  ــه دهن ــه ادام ــن زمین ــود را در ای ــگاهی خ ــات دانش تحصی
و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رشــته در حــال حاضــر فقــط 
مختــص خانــم هاســت و آقایــان علــی رغــم داشــتن توانایــی و 
ــتند. ــروم هس ــته مح ــن رش ــل در ای ــود از تحصی ــتعداد خ اس

با نگاهی به طراحی های لباس
ــن  ــه ای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــتر ب ــجویان، بیش دانش
ــی  ــرداری از طراح ــی ب ــا کپ ــل و ی ــا متمای ــی ه طراح
ــورد  ــن م ــما در ای ــر ش ــت. نظ ــی اس ــای خارج ه
ــاری و  ــگ رفت ــجویان از فرهن ــرا دانش ــت و چ چیس

ــد؟ ــی گیرن ــام نم ــان اله ــور خودم ــی کش پوشش

ــگاه  ــاس وارد دانش ــه و لب ــی پارچ ــجوی طراح ــی دانش وقت
ــه کار مــی  ــا پیــش زمینــه ای نادرســت شــروع ب مــی شــود، ب
کنــد چــون او در پیــش از ورود بــه دانشــگاه، بیشــتر از طراحــی 
هــای خارجــی کپــی کــرده و ایــن بــه دلیــل برتــر دیــدن آنهــا 
ــای  ــاس و واحده ــری لب ــک س ــا ی ــگاه ب ــی در دانش ــت. ول اس
ــه رو مــی شــود و  ــی روب ســنتی و نقــوش تزئینــی اصیــل ایران
ــه محیــط هــای فرهنگــی مرتبــط و الهــام از  ــا رفتــن ب ــازه ب ت
ــی و خاقیتــی کــه توســط اســتادان شــکوفا مــی  نقــوش ایران
شــود شــروعی تــازه مــی یابــد و خــود را پیــدا مــی کنــد و بــا 
ــا و  ــی زیب ــرح های ــو، ط ــکاری ن ــل و ابت ــوی و اصی ــی ق ذهنیت

مناســب بــا فــرم هــای رفتــاری و بدنــی کشــورمان مــی آفرینــد.

مــا در کشــورمان تنــوع طــرح زیــادی داریــم. بــه طــور مثــال 
فقــط در کرمانشــاه ۴۰ تــا 5۰ نــوع لبــاس متفــاوت داریــم. مــا 
ــاز  ــا را ب ــه ه ــن دریچ ــان ای ــجویان م ــرای دانش ــم ب ــی توانی م
ــه و  ــی پارچ ــه طراح ــا در زمین ــه م ــد ک ــر نکنن ــا فک ــم ت کنی
ــی  ــم. در حال ــه ســایر کشــورها داری لبــاس کمبــودی نســبت ب
ــا را از گذشــته ای بســیار دور  ــش ه ــن گرای ــا ای ــه کشــور م ک
داشــته و موفقیــت او در آن دوران شــهره عــام و خــاص در 
ــی  ــادآوری م ــم ی ــاز ه ــن ب ــا م ــت. در اینج ــته اس ــان گش جه
ــد  ــا نیازمن ــته م ــن رش ــرفت ای ــد و پیش ــرای رش ــه ب ــم ک کن
همــکاری فــراوان صنعــت و دانشــگاه هســتیم و مســئولین ذی 
ربــط بایــد ایــن زمینــه را فراهــم کننــد تــا ایــن رشــته دوبــاره 

ــگاه مناســب خــود برســد. ــه جای ب

ــی  ــای علمی،اجرای ــت ه ــدادی از فعالی ــه تع ــا ب لطف
ــد؟ ــاره کنی ــز اش ــود نی خ

ــاهد  ــه ش ــی مجل ــه طراح ــم ب ــی توان ــم م ــت های از فعالی
بانــوان، مســئول کمیتــه برنامــه ریــزی گــروه هنــر دفتــر امــور 
مــدارس عالــی و برنامــه ریــزی، مســئول کمیتــه برنامــه ریــزی 
وزارت کشــور، مســئول کمیتــه برنامــه ریــزی وزارت کار، دبیــر 
جلســات کار و دانــش، عضــو کمیتــه تخصصــی دفتــر تألیــف و 
تحقیــق وزارت آمــوزش و پــرورش، عضــو کمیتــه فنی مســابقات 
علمــی در رشــته طراحــی و دوخــت، رئیــس انیســتیتو طراحــی 
ــه و  ــی پارچ ــروه طراح ــر گ ــریعتی و مدی ــکده ش ــاس دانش لب
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لبــاس دانشــکده هنــر و ... اشــاره کنــم.

ــت  ــت و فعالی ــه ازدواج چیس ــع ب ــان راج نظرت
هــای کاری و مســئولیت هــای منــزل را چگونــه 

در کنــار هــم پیــش مــی بریــد؟

ازدواج یــک مســئله بســیار جــدی در زندگــی اســت و باعــث 
تکامــل انســانی مــی شــود ولــی یــک ازدواج موفــق را در ایثــار، 
ــم.  ــی بین ــانس م ــت ش ــداکاری و در نهای ــت، ف ــت، محب گذش
خوشــبختانه در منــزل مــا مشــکلی وجــود نــدارد چــون بــا یــک 
برنامــه ریــزی درســت کارهــا پیــش مــی رونــد. همیشــه تربیــت 
ــارج از  ــای خ ــئولیت ه ــر مس ــود و اگ ــم ب ــم مه ــم برای فرزندان
ــا مــی  ــه آن وارد مــی کــرد از شــدت آنه ــزل، خدشــه ای ب من
کاســتم و بــه وظایــف مــادری و همســری ام بیشــتر رســیدگی 

مــی کــردم.

خانواده و روابط صحیح بین اعضای
آن چه تأثیراتی دارد؟

هــدف از تربیــت کــردن فرد، بــرای زندگــی کــردن در اجتماع 
ــا در آن منظــور  ــوق همــه انســان ه ــت حق ــد رعای اســت و بای
ــورد،  ــرام در برخ ــاف و احت ــت انص ــور رعای ــن ط ــود و همی ش
ــکاری و  ــم، هم ــه ه ــبت ب ــراد نس ــل اف ــف متقاب ــام وظای انج
ــداکاری،  ــر، ف ــاون در کار خی ــی، تع ــور اجتماع مشــارکت در ام
ــوری اســت  ــه ام ــه، از جمل ــه عام ــار، خیرخواهــی نســبت ب ایث
ــی از  ــی گیرد.یک ــکل م ــواده ش ــا در خان ــزی آنه ــه ری ــه پای ک
شــرایط الزم و ضــروری بــرای تربیــت و رشــد کــودک، امنیــت 
اســت. خانــه بایــد محلــی پــر از صفــا و صمیمیــت بــرای طفــل 
باشــد. والدیــن نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای کــودک هــم که 
شــده بایــد الگــوی مهــر و صفــا باشــند و چهــره آرام زندگــی را 
آلــوده و مشــوش نکننــد و خاصــه اینکــه خانــه و خانــواده بــه 
عنــوان یــک اصــل تأثیرگــذار در زندگــی همــواره بایــد از روحــی 
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متعــادل و آرام در جهــت انســان ســازی صحیــح باشــد بــه دور از 
هــر گونــه خطــا و آلودگــی.

یک جوان موفق را چه کسی می دانید؟
ــی  ــات زندگ ــام لحظ ــه از تم ــت ک ــردی اس ــق ف ــوان موف ج
ــه فکــر  ــد، باخــدا و باایمــان باشــد و ب ــی اســتفاده کن ــه خوب ب
ــت  ــه بطال ــود را ب ــت خ ــد. وق ــی باش ــم و زندگ ــرفت عل پیش
نگذرانــد و در انتخــاب دوســتی هایــش دقــت نمایــد و بــا توجــه 
ــه اســتعدادهایش مســیر و رشــته ای مناســب خــود انتخــاب  ب
ــه ســوی هدفــش حرکــت کنــد  ــا عاقــه و پشــتکار ب کنــد و ب
تــا بــرای اجتمــاع فــرد مفیــدی باشــد. تربیــت صحیــح داشــته 
ــد؛  ــد باش ــل بع ــرای نس ــبی ب ــوی مناس ــد الگ ــه بتوان ــد ک باش
ســخت کــوش، تاشــگر و متعهــد در کارش باشــد؛ بســیار فکــر 
ــر  کنــد و از قــدرت و خاقیــت نیــز برخــوردار باشــد و مهــم ت
ــه  ــی ک ــی زندگ ــی و کل ــدف اصل ــاب، ه ــا انتخ ــد ب ــه بتوان آنک
همــان رســیدن بــه کمــال اســت کارهــا و فعالیــت هــای دیگرش 
را نیــز تحــت حمایــت آن هــدف قــرار دهــد تــا همیشــه فــردی 

ــش باشــد. ــرای اجتمــاع و اطرافیان ــد ب مناســب و مفی

_صدیقــه پاک بیــن، طــراح برتــر لبــاس و پیشکســوت 
کشــور کــه ۸۰ مانتــوی زنانــه، کــت و کاپشــن مردانــه را بــا دو 
ــته در  ــن روز گذش ــد پاک بی ــات م ــد حی ــن و برن ــد پاک بی برن
ســالن هتــل اســپیناس  پــاالس بــه نمایــش عمــوم گذاشــته بــه 
»ابتــکار« می گویــد: »هــدف از ایــن برنامــه ارائــه کالکشــن های 
متفاوتــی از مانتوهایــی مــدرن بــا تلفیقــی از دوخت هــای تزئینی 
ســنتی از جملــه ســوزن دوزی، بــا طرح هــای ایرانــی و خطــوط 
ــا و  ــا پارچه ه ــی از رنگ ه ــنتی، تلفیق ــای س ــی و نقش ه هندس
ــوده اســت.  ــار یکدیگــر ب ــی در کن دســت بافت های ســنتی ایران
ــان  ــان و نوجوان ــه جوان ــا از جمل ــه ذائقه ه ــه هم ــی ک لباس های
ــدا  ــد از ابت ــا بای ــان اینکــه؛ کــودکان م ــا بی ــرد.« او ب را در برگی
ــا نحــوه لبــاس پوشــیدن و انتخــاب لباس هایــی کــه ســنت و  ب

هویــت ایرانــی را در خــود دارنــد، آشــنا شــوند، 
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 مراســم افتتاحیــه و اختتامیه اولین جشــنواره
  مــد و لبــاس ایرانــی اســالمی پاییز 99

امــروزه طراحــی ، تولیــد و مصــرف لبــاس یــک نیــاز اولیــه و 
ــا توســعه صنعتــی کشــورهای  طبیعــی انســانها نیســت بلکــه ب
ــد  ــی و تولی ــر طراح ــی در ام ــی و کیف ــاء کم ــرفته و ارتق پیش
ــگ و  ــر فرهن ــذاری ب ــر گ ــاس و اث ــواع لب ــوع و صــادرات ان متن
ــی را  ــل توجه ــد ارزی قاب ــاالنه عوای ــایر کشورها،س ــاد س اقتص
ــوع  ــد متن ــن رو در طراحــی و تولی ــا مــی ســازد.از ای ــد آنه عای
ــت  ــوره و در جه ــد منظ ــداف چن ــا اه ــاس ب ــواع لب ــه ان و بهین
تامیــن نیــاز کشــور و نیــز مبتنــی بــر خصوصیــات فرهنگــی و 
اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع و کاربــرد انهــا در برنامــه نمایشــی 
ــد توســعه  ــی و همچنیــن تســریع در رون ، ســینمایی ، تلویزیون
ــای  ــه ه ــرای برنام ــم و اج ــه و تنظی ــق تهی ــادرات از طری ص

آموزشــی مناســب بســیار ضــروری اســت.
لــذا بــا توجــه بــه بررســی هــای بــه عمــل آمــده در روشــهای 
ــد ،  ــزوم ایجــاد تحــول و جایگزینــی روشــهای جدی ســنتی و ل
اقدامــات الزم در تهیــه و ارائــه برنامــه اموزشــی رشــته طراحــی 
لبــاس بعمــل آمــد. در برنامــه ریــزی درســی ایــن رشــته اهتمام 
شــده اســت کــه بــا مجموعــه ای از دروس مرتبــط و هماهنــگ و 
رعایــت مــوارد مهمــی از قبیــل :فیزیــک بــدن /ســن /قــد /وزن 
و....موجبــات نربیــت و تامیــن نیــروی انســانی کاردان و کارآمــد 

در ایــن رشــته فراهــم آیــد.

دوره کاردانــی حــر فــه ای طراحــی لبــاس در گــروه فرهنــگ 
ــه ای و متعهــد ایجــاد  ــا هــدف تربیــت طراحــان حرف ــر ب و هن

شــده اســت.
هــدف ایجــاد ایــن رشــته ، تربیــت نیــروی انســانی کاردانــی 
اســت کــه عــاوه بــر همــکاری در امــر طراحــی لبــاس در ارتباط 
ــا متخصصیــن ایــن رشــته مــی توانــد مســتقا نقــش عملــی  ب
در امــور اجرایــی و سرپرســتی بخشــهای مختلــف کارگاه هــا و 

کارخانجــات تولیــد و طراحــی لبــاس را ایفــا نمایــد.
ــزون  ــاز روز اف ــه گســترش جمعیــت کشــور و نی ــا توجــه ب ب
ــای  ــه ه ــه برنام ــه ، تهی ــر در جامع ــج هن ــعه و تروی ــه توس ب
ــه  ــری از جمل ــف هن ــای مختل ــه ه ــب در زمین ــی مناس اموزش
رشــته طراحــی لبــاس ضــرورت دارد.امــروزه طراحــی ، تولیــد و 
مصــرف لبــاس صرفــا در محــدوده طــرح نیــاز اولیــه و طبیعــی 
انســانها نیســت بلکــه بــه عنــوان یــک دانــش وســیع و مبتنــی 
بــر تامیــن نیــاز هــا و خصوصیــات فرهنگــی ، اجتماعــی، 
اقتصــادی ، جوامــع و بــکار گیــری ان در برنامــه هــای نمایشــی 

ــورد توجــه اســت. ــون م و ســینما و تلویزی
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نگــرش اقتصــادی و فرهنگــی بــه پوشــاک و تــاش در ارائــه 
طرحهــای متنــوع و بهبــود کیفــی و کمــی لبــاس ، ایــن امــر را 
بــه یــک صنعــت )هنر(تبدیــل و منجــر بــه پیشــرفت چشــمگیر 
آن در جهــان شــده اســت. لــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و نیــاز 
کشــور و لــزوم امــوزش و تربیــت نیروی انســانی مبتکــر و کاردان 
مــورد نیــاز کارگاهــا و کارخانجــات طــراح و تولیــد لبــاس کــه با 
رعایــت خصوصیــات فرهنگــی جامعــه اســامی بتوانــد موجبــات 
ــن  ــه ای ــدام الزم در تهی ــم آورد اق ــته را فراه ــن رش ــعه ای توس
برنامــه در قالــب نظــام مصــوب امــوزش هــای علمــی  کاربــردی 

بــه عمــل امــده اســت.

بــر همیــن اســاس دانشــگاه علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر 
ــرای  ــران ب ــی ای ــگاه مهارت ــن دانش ــران بزرگتری ــد ۱۱ ته واح
شــناخت ومعرفــی  ایــن رشــته بــه عاقــه منــدان  و همچنیــن 
بــه نمایــش گذاشــتن هنــر دانشــجویان طراحــی دوخــت مرکــز 
تصمیــم گرفتنــد اولیــن جشــنواره مــد ولبــاس  ایرانــی اســامی 

را برگــزار کننــد.
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اگــر شــما هــم ماننــد ســایر کارآفرینــان بــه راه اندازی 
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اگــر بــه کســب و کار در زمینــه تولیــد پوشــاک عالقمنــد 
ــم  ــم. مــی خواهی ــان داری ــی برایت هســتید، خبــر خوب
ــین آالت  ــورد ماش ــه در م ــه هم ــی ک ــوال رایج ــه س ب
و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای تولیــد پوشــاک مطــرح 
ــواالت  ــن س ــی از ای ــم. یک ــخ دهی ــد پاس ــی نماین م
ایــن اســت: »مــن مــی خواهــم کار تولیــد پوشــاک را 
در مقیاســی محــدود آغــاز کنــم. چــه دســتگاه هایــی 
ــداری  ــود خری ــه خ ــدازی کارخان ــرای راه ان ــد ب را بای

ــم؟«. کن
ــرای راه  ــت ب ــین آالت دوخ ــا ماش ــرف ب ــنایی ص  آش
انــدازی کســب و کاری در زمینــه تولیــد پوشــاک 
کافــی نیســت. شــما بــه ماشــین آالت بــرش، ماشــین 
آالت پــرس، ماشــین هــای شستشــو و دســتگاه هــای 

ــتید. ــد هس ــز نیازمن ــری نی دیگ

ماشــین آالتــی کــه بــرای شــروع کار در زمینــه 
تولیــد پوشــاک ضــروری اســت:

1- ماشین آالت دوخت 
ــه عملیــات  ــا توجــه ب بایــد ماشــین آالت خیاطــی را ب
ــورد  ــاس م ــی لب ــه در طراح ــاختار درز( ک ــی )س دوخت

اســتفاده قــرار مــی گیــرد انتخــاب کنیــد. ممکــن اســت 
ــرای انتخــاب یــک دســتگاه دوزندگــی  چندیــن گزینــه ب
بــرای دوخــت یــک درز خــاص وجــود داشــته باشــد. امــا 
در زمــان تولیــد انبــوه بایــد بــه ســرعت تولیــد و کیفیــت 
دوخــت نیــز توجــه نماییــد. براســاس ایــن دو عامــل بایــد 
چــرخ خیاطــی مناســب را بــرای کار خــود انتخــاب کنیــد.
اگــر قصــد داریــد کار خــود را بــا تولیــد اقالمــی اساســی 
ماننــد پیراهــن و شــلوار و بــا حداقــل تعــداد ماشــین آالت 
ــری و  ــت زنجی ــین دوخ ــک ماش ــد ی ــد بای ــروع نمایی ش
یــک ماشــین ســردوز )دســتگاه اورالک( خریــداری کنیــد. 
ــه  ــان مراجع ــه خودت ــه یــک خیاطــی نزدیــک خان ــر ب اگ
کنیــد، قطعــًا ایــن دســتگاه هــا را مشــاهده خواهیــد کرد. 
ــرس  ــه و از پ ــرش پارچ ــرای ب ــتی ب ــی دس ــا از قیچ آنه
دســتی بــرای اتــو کــردن لبــاس هــا اســتفاده مــی کننــد.
ــی  ــای خیاط ــرخ ه ــتر از چ ــنتی بیش ــای س ــاط ه خی
دوخــت زنجیــری اســتفاده مــی کننــد. امــا توصیــه مــی 
کنیــم بــرای تولیــد انبــوه از چــرخ هــای خیاطــی صنعتــی 

ــد. ــتفاده نمایی اس
به عنوان مثال:

بــرای تولیــد تــی شــرت بــه صــورت انبــوه بــه دســتگاه 
ــوزنه،  ــک س ــری ت ــت زنجی ــتگاه دوخ ــد دس ــی مانن های

ــدی  ــدازی تولی ــرای راه ان ــاز ب ــورد نی ــین آالت م   ماش
ــاک پوش



17    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11تهران |   شماره19   | پاییز 99  |  ماهنامه کارآفرینی فرهنگ و هنر  |

ــت  ــری تخ ــت زنجی ــتگاه دوخ ــتگاه اورالک و دس دس
ــد. ــاز داری نی

بــرای تولیــد شــلوار اســترچ بــه ماشــین هایــی ماننــد 
ــد  ــت نیازمن ــری تخ ــت زنجی ــتگاه دوخ اورالک و دس

ــتید. هس
ــت  ــای دوخ ــتگاه ه ــه دس ــن ب ــد پیراه ــرای تولی ب
زنجیــری تــک ســوزنه، دســتگاه ســوراخ کــن دکمــه 
ــد.  ــاز داری ــه نی ــت دکم ــای دوخ ــتگاه ه اورالک و دس
اینهــا حداقــل تعــداد دســتگاه هایــی اســت کــه شــما 

ــد. ــتفاده کنی ــا اس ــد از آنه ــی توانی م
ــی  ــردی م ــاص عملک ــین آالت خ ــزودن ماش ــا اف ب
ــوش  ــد. فرام ــترش دهی ــت را گس ــن لیس ــد ای توانی
ــاًل  ــد کام ــاز داری ــی کــه شــما نی نکنیــد دســتگاه های
ــد. ــتگی دارن ــان بس ــوالت تولیدیت ــبک محص ــه س ب
در تولیــد پوشــاک نیــز ماننــد تولیــد ســایر محصــوالت 
بــه دلیــل وجــود تنــوع در طراحــی محصــوالت، انــواع 
ــت.  ــاز اس ــورد نی ــی م ــای خیاط ــرخ ه ــف چ مختل
بــرای تولیــد یــک تــی شــرت بــا یــک اســتایل خــاص 
ــتگاه  ــد دس ــی مانن ــتگاه های ــه دس ــت ب ــن اس ممک
ــت  ــتگاه دوخ ــا دس ــوزنه ی ــری دو س ــت زنجی دوخ
زنجیــری چنــد ســوزنه نیــاز داشــته باشــید. دســتگاه 
ــوراخ  ــتگاه س ــتی، دس ــن پش ــه ضام ــز ب اورالک مجه
کــن دکمــه، دســتگاه اتصــال قــزن قفلــی یــا ماشــین 
ــی  ــتگاه های ــی از دس ــا بخش ــزاگ تنه ــی زیگ دوزندگ
اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بــه آنهــا نیــاز خواهیــد 
ــتگاه  ــای اورالک، دس ــین ه ــری ماش ــت. در س داش
هــای ســه رشــته ای، 4 رشــته ای و 5 رشــته ای وجــود 
دارنــد. ممکــن اســت بــرای تولیــد تــی شــرت بــه ایــن 
ــد. ــدا کنی ــاج پی ــم احتی ــین اورالک ه ــوع ماش ــه ن س

ــد  ــورد خری ــری در م ــم گی ــرای تصمی ــن روش ب بهتری
دســتگاه هــای مــورد نیــاز، جمــع آوری نمونــه محصول 
ــاخت درز(، و  ــا )س ــاخت آنه ــات س ــی جزئی و بررس

ــت.  ــاس آنهاس ــب براس ــای مناس ــتگاه ه ــاب دس انتخ
ــرای  ضمنــًا ممکــن اســت شــما چندیــن محصــول را ب
پــروژه خــود )تولیــد پوشــاک( انتخــاب کــرده باشــید. 
در ایــن صــورت مــی توانیــد از برخــی از ماشــین آالت 

ــرای دوخــت محصــوالت مختلــف اســتفاده کنیــد. ب
اگــر در ایــن زمینــه تــازه کار هســتید و فقــط داشــتن 
ــه شــما در تهیــه لیســت  ــد ب ــه لبــاس نمــی توان نمون
ــت  ــر اس ــد، بهت ــک کن ــاز کم ــورد نی ــین آالت م ماش
بــرای شــناخت دســتگاه هایــی کــه بــرای پــروژه خــود 
ــاس  ــوزه تم ــن ح ــان ای ــا متخصص ــا م ــد ب ــاز داری نی
ــام محصــوالت و طــرح هایــی  بگیریــد. ســعی کنیــد ن
ــد  ــد تولی ــی قص ــای محصول ــدی ه ــته بن ــه در دس ک

ــد. ــخص کنی ــاًل مش ــد، کام ــا را داری آنه
ــک و  ــی اتوماتی ــای خیاط ــرخ ه ــتر از چ ــروزه بیش ام
ــی  ــتفاده م ــت اس ــمت دوخ ــک در قس ــه اتوماتی نیم
ــلوار  ــتی ش ــب پش ــاخت جی ــتگاه س ــل دس ــود؛ مث ش
ــب و  ــای جی ــه ه ــردن لب ــا ک ــور ت ــه منظ ــن )ب جی
ــب و  ــت جی ــتگاه دوخ ــا(، دس ــردن آنه ــجاف ک س
ــه  ــب ک ــیه جی ــتگی حاش ــک برجس ــتگاه اتوماتی دس
در تولیــد شــلوار و کاپشــن مــورد اســتفاده قــرار مــی 

ــرد. گی
2- ماشین آالت و تجهیزات برش

بــه منظــور بــرش اجــزاء لبــاس از قــواره هــای پارچــه، 
ــل  ــد؛ مث ــود دارن ــادی وج ــرش زی ــای ب ــتگاه ه دس
ــه ای  ــرش تیغ ــین آالت ب ــتی، ماش ــای دس ــی ه قیچ
ــین  ــت، ماش ــه ای تخ ــرش تیغ ــین آالت ب ــدور، ماش م
ــرش  ــین آالت ب ــواری و ماش ــه ای ن ــرش تیغ آالت ب
ــه  ــاز روزان ــا نی ــد براســاس ظرفیــت ی ــری. بای کامپیوت
ــه  ــرش پارچ ــرای ب ــرک ب ــزار متح ــک اب ــد ی تولی
ــد  ــد داری ــر قص ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاب کنی انتخ
روزانــه 50 عــدد پیراهــن تولیــد نماییــد، بایــد حداقــل 
ــرای  ــد. ب ــاده کنی ــرش زده و آم ــان را ب ــه ت ــاز روزان نی
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ــه  ــا ب ــا تنه ــاس ه ــای لب ــمت ه ــی از قس ــرش برخ ب
یــک ماشــین بــرش تیغــه ای مــدور نیــاز داریــد. البتــه 
ــتقیم و  ــه ای مس ــرش تیغ ــتگاه ب ــد از دس ــی توانی م

ــد. ــتفاده کنی ــز اس ــتی نی ــی دس قیچ
3- ماشین آالت و تجهیزات پرداخت کاری

ــن و  ــع چی ــور رف ــه منظ ــها ب ــردن لباس ــو ک ــرای ات ب
ــا  ــکیل و زیب ــری ش ــه و دادن ظاه ــای پارچ ــروک ه چ
ــتید.  ــد هس ــرس نیازمن ــین آالت پ ــه ماش ــا ب ــه آنه ب
ــرس بخــار(  ــرس دســتی )پ مــی توانیــد از دســتگاه پ
ــرس  ــک کارگاه پ ــد ی ــی توانی ــا م ــد و ی ــتفاده کنی اس
کــه مجهــز بــه یــک میــز خــال و دیــگ بخــار داخلــی 
اســت را نصــب نماییــد. تجهیــزات دیگــری نیــز ماننــد 
ــای  ــخ ه ــتگاه زدن ن ــه، دس ــخیص لک ــتگاه تش دس
ــاس  ــت لب ــرای پرداخ ــویی ب ــین لباسش ــی و ماش اضاف

ــتند. ــاز هس ــورد نی م
ــد  ــاده کردی ــود را آم ــب و کار خ ــرح کس ــه ط زمانیک
ــب و کار  ــرح کس ــازی ط ــاده س ــه آم ــا در مرحل و ی
ــدگان  ــن کنن ــا تامی ــد ب ــی توانی ــتید م ــود هس خ
ــد و  ــازار و چن ــا از ب ــرد ت ــاس بگی ــی تم ــرخ خیاط چ
چــون خریــد ایــن دســتگاه هــا مطلــع شــوید. قطعــًا 
آنهــا لیســتی از چــرخ هــای خیاطــی مــورد نیــاز را در 

ــد داد ــرار خواهن ــان ق اختیارت

ــت  ــی در صنع ــای خیاط ــرخ ه ــیون چ اتوماس
ــاک پوش

ــی  ــان کار م ــا دست هایش ــردم ب ــتان م در دوران باس
کردنــد. آنهــا هــر کاری را بــدون داشــتن هیــچ کمکــی 
انجــام مــی دادنــد. بعدهــا شــروع بــه انجــام کارهــای 
ســاده )و بعــداً پیچیــده تــر( کردنــد، کــم کــم ماشــین 
آالتــی مثــل چــرخ هــای آبــی بــرای بیــرون آوردن آب 
ــدند،  ــه ش ــت گرفت ــه خدم ــا ب ــال ه ــا و کان ــاه ه از چ
ــیاب ذرت و  ــرای آس ــی ب ــادی و آب ــای ب ــیاب ه از آس

گنــدم اســتفاده مــی شــد.
انســان هــا ســپس از نیــروی حیوانــات بهــره گرفتنــد 
ــین  ــن ماش ــه کار انداخت ــرای ب ــا ب ــدرت آنه و از ق
ــد. در  ــتفاده کردن ــره اس ــه و غی ــایل نقلی آالت، وس
ــیاری  ــام بس ــه انج ــادر ب ــین آالت ق ــم ماش ــرن شش ق
از کارهــا بودنــد. ماشــین آالت بخــار انــرژی مکانیکــی 
را بــه همــه ماشــین هــا مــی رســاندند. در ایــن زمــان 
ــرل  ــا را کنت ــین ه ــدند ماش ــور ش ــا مجب ــان ه انس

ــت؟ ــه معناس ــه چ ــرل ب ــد. کنت کنن

کنتــرل شــامل برخــی فعالیــت هــا اســت کــه عبارتنــد 
از:

1- مشــاهده پدیــده هــا )مثــل ســرعت ماشــین، فشــار 
بخــار، دمــای آب و غیــره(

ــت  ــورد فعالی ــری( در م ــم گی ــا تصمی ــبه )ی 2- محاس

ــدار  ــش مق ــا افزای ــش ی ــل کاه ــاز )مث ــورد نی ــای م ه
ــوخت( س

3- تنظیــم مناســب دســتگاه )مثــل تغییــر تنظیــم 
ســوخت( شــیرهای 

ــدازه  ــت: ان ــش اس ــامل 3 بخ ــرل ش ــی کنت ــور کل ــه ط ب
گیــری، محاســبه، تنظیــم. ماشــین آالت در طــول فرآینــد 
ــدند؛ از  ــر ش ــق ت ــر و دقی ــریع ت ــر، س ــل قدرتمندت تکام
ــازگار  ــا س ــف آنه ــا وظای ــان ب ــرل انس ــر کنت ــن رو دیگ ای
نبــود. در ایــن برهــه از زمــان کنتــرل ماشــین آالت توســط 
ماشــین هــای دیگــر بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــد. ایــن 
ــر  ــیون تعبی ــه اتوماس ــه از آن ب ــت ک ــزی اس ــرل چی کنت
ــادگی  ــه س ــم ب ــه گفتی ــی ک ــع مطالب ــود. در واق ــی ش م
ــا  ــیدند. م ــی کش ــر م ــه تصوی ــیون را ب ــت اتوماس سرگذش
ــم  ــاره اتوماســیون مطالعــه کنیــم و قادری مــی توانیــم درب
اتوماســیون چــرخ هــای خیاطــی مــورد اســتفاده در صنعت 
پوشــاک را اجرایــی کنیــم. در ایــن زمینــه اولیــن کار تجزیه 
ــز  ــه ج ــت ب ــزی نیس ــد چی ــه بع ــت و مرحل ــل اس و تحلی
یکپارچگــی. اتوماســیون چیــز غریبــی نیســت، مــی تــوان 
آن را در زندگــی فــردی انســان هــا، در صنعــت، در ماشــین 
ــاهده  ــودکار مش ــای خ ــتم ه ــیاری از سیس آالت و در بس
کــرد. مــا بــا چنیــن سیســتمی روبــرو هســتیم کــه در آن 
اتوماســیون توســط دســتگاه هــای اتوماتیــک ماشــین آالت 
ــه از  ــن نمون ــب چندی ــه مطل ــود. در ادام ــی ش ــی م اجرای

ــت. ــده اس ــی آورده ش ــای خیاط ــرخ ه ــیون چ اتوماس

کنتــرل خــودکار پایــه دوخــت چــرخ هــای خیاطی 
صنعتی

محــرک نیــروی الکترومغناطیســی در یــک چــرخ خیاطــی 
راســته دوز صنعتــی قــرار داده شــده اســت. یــک سیســتم 
ــرل  ــا کنت ــازی ی ــاده س ــرای پی ــور ب ــه مح ــرل رایان کنت
نیــروی ســرعت متغیــر، کنتــرل حلقــه بســته و یــا تقلیــد 
ــا نیــروی ثابــت طراحــی شــده  از یــک سیســتم ســنتی ب
ــدازه  ــت ان ــه دوخ ــی پای ــر جابجای ــدار حداکث ــت. مق اس
گیــری مــی شــود و در شــرایط دوزندگــی مربوطــه مــورد 
ــز  ــت درز نی ــرد، و کیفی ــی گی ــرار م ــل ق ــه و تحلی تجزی
ــی مــی شــود. سیســتم کنتــرل پیشــنهادی امــکان  ارزیاب
ــاالت  ــی ح ــا تمام ــرو ب ــاق نی ــک و انطب ــم اتوماتی تنظی
ــی  ــل و جابجای ــًا حم ــد، ضمن ــی کن ــم م ــت را فراه دوخ
ــد،  ــی نمای ــر م ــان ت ــن آس ــای پایی ــرعت ه ــواد را در س م
ــا  ــاال ب ــای ب ــرعت ه ــه در س ــرد تغذی ــه عملک ــدون اینک ب

ــود. ــه ش ــد مواج تهدی
در ضمــن ممکــن اســت از سیســتم کنتــرل حلقــه بســته 
بــه عنــوان یــک سیســتم آموزشــی بــرای کنتــرل مــوارد 
ــه  ــاز ب ــه دلیــل نی ــه ســرعت اســتفاده شــود. ب وابســته ب
ــروی  ــا نی ــی ب ــیر برق ــک ش ــرو ی ــتقیم نی ــرل مس کنت
ــی  ــاب م ــرک انتخ ــر مح ــواع دیگ ــای ان ــه ج ــب ب متناس
ــان  ــا جری ــرو ب ــات نی ــیعی، ضرب ــازه وس ــرا در ب ــود؛ زی ش
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حــال در زمــان اســتفاده از شــیر برقــی نیــرو کــه بــه 
صــورت مســتقیم بــه میلــه پایــه دوخــت متصــل شــده 
اســت نتایــج ضعیفــی مشــاهده مــی شــود؛ بــه همیــن 
دلیــل تنظیمــات آن اصــالح شــده و یــک فنــر نیــز در 
آن جایگــذاری گردیــده اســت. بنابرایــن محــرک مثــل 
ــد. در  ــی کن ــر م ــر تغیی ــش فن ــل از کش ــتم قب سیس
ایــن پیکربنــدی محــرک مــی توانــد حداکثــر نیرویــی 
در حــدود 33 نیوتــن تولیــد کنــد )ایــن نیــرو براســاس 
ــت فنــر محاســبه شــده  ــه محــرک و ثاب حداکثــر ضرب
اســت(. بــه منظــور کنتــرل سیســتمی کــه در سیســتم 
ــوی  ــه تابل ــه ب ــک رایان ــه، ی ــعه یافت ــی توس مهندس
جمــع آوری اطالعــات و نــرم افــزار-6251 مجهــز شــده 
اســت. در ضمــن سیســتم مهندســی بــه دلیــل انعطــاف 
پذیــری فــوق العــاده در تولیــد نمونــه اولیــه سیســتم 
ــعه  ــرای توس ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــده ب ــرل کنن کنت

ــده اســت. انتخــاب گردی

ــمی  ــروی اس ــر نی ــت. 60 حداکث ــب اس ورودی متناس
ــه 6 میلــی متــر  65 نیوتــن، حداکثــر )جابجایــی( ضرب
ــر  ــا 3 میلیمت ــب ت ــروی متناس ــار نی ــاس رفت )براس
ــه  ــان پاســخ پل ــز تضمیــن مــی شــود( و زم ــر نی باالت
ای حــدود 50 میلــی ثانیــه را نشــان مــی دهــد. زمــان 
پاســخ در برگــه مشــخصات فنــی ذکــر نشــده اســت و 
مقــدار آن توســط تولیــد کننــده مشــخص مــی گــردد. 
ــًا  ــه حتم ــر اساســی اســت ک ــک پارامت ــدار ی ــن مق ای
بایــد در نظــر گرفتــه شــود. ایــن پارامتــر زمــان مــورد 
نیــاز محــرک بیــن 10 تــا 90 مقــدار خروجــی نهایــی را 
پــس از یــک تغییــر ســریع )گام ماننــد( جریــان ورودی 

ــدازه گیــری مــی کنــد. ان
ــه اینکــه ســرعت دوخــت چــرخ خیاطــی  ــا توجــه ب ب
حداکثــر 4000 کــوک در دقیقــه اســت، لــذا هــر کــوک 
حــدود 15 میلــی ثانیــه طــول مــی کشــد و ایــن بــدان 
ــوک  ــس از 3 ک ــا پ ــرک تنه ــه مح ــت ک ــی اس معن
ــد.  ــواه برس ــی دلخ ــدار نهای ــه مق ــا ب ــت ت ــادر اس ق
ــی  ــرای برخ ــل ب ــن دلی ــه همی ــت ب ــن اس ــًا ممک ضمن
ــرعتی  ــدید س ــرات ش ــگام تغیی ــکالت در هن از مش
ــا در  ــرک ه ــوع مح ــن ن ــم ای ــوز ه ــود. هن ــری ش فک
ــن  ــا ای ــتند، ب ــه هس ــات اولی ــدن آزمایش ــال گذران ح
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پارچــۀ ســاتن احســاس براقــی، لوکــس بــودن، و نرمــی 
ــه  ــن پارچ ــا ای ــه ب ــی ک ــاس های ــد. لب ــی کن ــا م را الق
دوختــه مــی شــوند ماننــد لبــاس هــای عروســی و یــا 
لبــاس هــای تجمالتــی، بســیار زیبــا و بــا دوام هســتند.
بســیاری از افــراد تصــور مــی کننــد پارچــه ابریشــمی 

شــبیه بــه پارچــه ســاتن اســت.
ــی  ــاتن، محصول ــالف س ــمی برخ ــه ابریش ــا پارچ ام

ــت. ــی اس طبیع
اشــتباه رایــج دیگــری کــه افــراد در رابطــه بــا ایــن دو 
نــوع پارچــه دارنــد ایــن اســت کــه تصــور مــی کننــد 

ســاتن فقــط یــک نــوع پارچــه اســت.
ــه بافتــی گفتــه مــی شــود کــه پارچــه از آن  ســاتن ب

ســاخته مــی شــود. 
ــی  ــد م ــاتن تولی ــا س ــه ب ــی ک ــه های ــیاری از پارچ بس

ــند. ــاتن نباش ــان س ــت خودش ــن اس ــوند ممک ش
مثــال پارچــۀ اطلــس نمــا یــا ســاتین کــه نوعــی پارچــه 

بــا بافــت کتــان اســت کــه در آن از بافــت ســاتن

معرفی پارچه ساتن 
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ــه  ــزی ک ــۀ ونی ــا پارچ ــت و ی ــده اس ــتفاده ش ــز اس نی
نوعــی پارچــه اســت کــه بــا بافــت ســاتن تولیــد مــی 

شــود.

چگونه پارچۀ ساتن را بدوزیم؟
ــده اســت. امــا در واقــع در خــالف  ســاتن بســیار لغزن

جهــت حرکــت نمــی کنــد.
بنابراین می توانید در خالف جهت بُرش دهید.

ــه  ــد، لب ــام دهی ــکار را انج ــد این ــی توانی ــر نم ــا اگ ام
ــرای  ــی ب ــای کاف ــد و ج ــر بگیری ــاس را در نظ ــای لب ه

ــد. ــی بگذاری ــت باق دوخ
کــوک فرانســوی مــی توانــد بســیار کاربــردی باشــد و 

لبــه هــای پارچــه را مخفــی کنــد.

لبــاس هــای ســاتن اغلــب نیــاز بــه نگــه داری دارنــد. و 
دوخــت هایــی بــه ایــن شــکل حتــی بــه زیبایــی آنهــا 

مــی افزایــد.
ــد.  ــرای دوخــت اســتفاده کنی ــاه ب از کــوک هــای کوت
پارچــه را در هــر دو طــرف محکــم نگــه داریــد و بعــد 

ــرا بدوزیــد. آن
مــی توانیــد قبــل از دوخــت نهایــی پارچــه، اینــکار را 

روی بخشــی از آن امتحــان کنیــد.
برخــی افــراد نیــز از کاغــذ در زیــر الیــه هــا اســتفاده 
ــوراخ  ــک س ــا ی ــی ب ــوزن های ــد از س ــد. بای ــی کنن م

ــد. ــتفاده کنی اس
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ــی  ــما پدال ــرخ ش ــا چ ــد و ی ــردوز داری ــرخ س ــر چ اگ
ــاف  ــرا ص ــت آن ــاِر یکدس ــا فش ــد ب ــی توانی ــت م اس

ــد. بدوزی
بــرای دوخــِت یقــه بایــد دقــت بیشــتری کنیــد. مــی 
ــا کــوک  ــرا ب توانیــد قبــل از دوخــت اصلــی، جــای آن

مشــخص کنیــد.
ــت  ــن اس ــی ممک ــطح اصل ــه روی س ــردن پارچ فش
ایجــاد لکــه کند.بنابرایــن تمامــی ایــن مراحــل را روی 

ــد. ــام دهی ــه انج ــتی پارچ ــمت پش قس
ــه از پارچــه ســاتن اســتفاده  ــرای لبــاس هــای روزان ب

ــد. نکنی
فکــر مــی کنــم لکــه هــای ناشــی از تعریــق مهمتریــن 

دلیــِل ایــن امــر باشــد.
ــی  ــید م ــد بدرخش ــی خواهی ــه م ــی ک ــا در مواقع ام
ــد.  ــره ببری ــه به ــوع پارچ ــن ن ــی از ای ــد براحت توانی

انواع مختلف پارچه ساتن کدامند؟
انــواع مختلــف پارچــه ســاتن در بــازار موجــود 

هســتند.
ــران  ــات و گ ــاتن م ــه س ــی پارچ ــک: نوع ــاتن آنتی س

ــت قیم
ســاتن بارنــت ): پارچــه ســاتن بــا رنــگ هــای متنــوع و 

روشــن. ایــن نــوع ســاتن بســیار براق اســت.
ــیار دار در  ــی ش ــا بافت ــاتن ب ــه س ــان: پارچ ــاتن کت س

ــت پش
نوعــی ســاتن نــرم و ابریشــمِی ســبک وزن کــه بخوبــی 

تــا مــی شــود.
بسیار چسبان است و درخشِش جذابی دارد.

ــاتن  ــه س ــی پارچ ــیزه(: نوع ــس )دوش ــاتن دوش س
ــرای  ــت و ب ــان نیس ــاد درخش ــه زی ــنگین وزن ک س

ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــروس م ــاس ع لب
ــت  ــا پش ــک رو ب ــاتِن ت ــرپ: س ــت ک ــا پش ــاتن ب س
ــت. ــتفاده اس ــل اس ــمت قاب ــر دو س ــه از ه ــرپ ک ک

ساتن طرح دار: نوعی پارچه ساتن بافت دار
ساتن نوعی پارچه ساتن سبک وزن

ساتن نوعی پارچه ساتن براق و شبیه به مخمل
ساتن شیار دار

ساتن لغزنده: نوعی پارچه ساتن با پشت کتان 

ویژگی های پارچه ساتن چیست؟
لکه شدن در آب بنابراین اگر می خواهید لباسی که از 

ساتن است را در تابستان بر تن کنید، به این نکته توجه 
داشته باشید.

لبه های بریده شدۀ پارچه بسیار نخ کش می شود.
سطح پارچه در مقابل آسیب های احتمالی مقاوم است 

بنابراین حفظ نرمی آن آسان است و می توان گفت بطور 
کلی دوام زیادی دارد.

اما به لبه های بریده شدۀ آن توجه بیشتری کنید

نخ و سوزِن مورد استفاده برای دوخت ساتن
در زمان دوخت پارچه ساتن باید از سوزن های بسیار تیز 

استفاده کنید.
سوزن های تیِز برای این امر بسیار مناسب تر از سوزن 

های معمولی هستند.
در غیر اینصورت، می توانید از سوزن های سبک نیز 

استفاده کنید.
می توانید نخ های کتاِن پلی استری خریداری کنید. و یا 

از نخ کتان برای دوخت پارچه ساتن استفاده نمایید.



23    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11تهران |   شماره19   | پاییز 99  |  ماهنامه کارآفرینی فرهنگ و هنر  |



|   فصلنامه  کارآفرینی فرهنگ و هنر   |   شماره19  |  پاییز 99|    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11 تهران


