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  *زهرا احمدي

  چكيده
گسـتردگي كشـور،    علـت  بـه طوالني در توليد منسـوجات خـانگي دارد.    يكشور هند تاريخ

به منـابع طبيعـي    رسي دستي آزاد، ها آببه  رسي دست جمعيت زياد، وجود اقوام مختلف،
ي توليد برخوردار بـوده  ها روشو باورهاي قومي از تنوع منسوجات و  ،زا الياف و مواد رنگ

يـا   رزي رنـگ  انـدازي بـا چـاپ،    ي نقـش هـا  روشزنان و مردان،  ةتنوع در انواع البساست. 
بزرگي از انواع منسوجات سنتي را دارا باشد. آشنايي  ةتا گنجين است دوزي سبب شده سوزن

اي را در اختيارمـان   تنوع و گستردگي، اطالعات بسيار ارزنده علت به ،با منسوجات سنتي هند
هنـد بـه    ةبا هدف معرفي صـنعت نسـاجي گذشـت    هند سنتي نسوجاتمدهد. كتاب  قرار مي

تحليل  را معرفي ومنابع فارسي كه منسوجات سنتي  بود كمبه  تحرير درآمده است. باتوجه ةرشت
كتاب  عنوان يك منبع درسي موفق شناخته شود. محتواي به است اين كتاب توانسته ،باشد كرده

جامعيـت   دهد كه كتاب گرفت. ارزيابي اثر نشان مياز جهات مختلف موردنقد و بررسي قرار 
گوي نياز كاربر بوده اسـت. بـا رعايـت نظـم منطقـي و       و محتواي موجود جواب ردخوبي دا
داوري در  يا پرهيز از اندكي پـيش  ،تصاوير مناسب ازة در محتواي متن، استفاد تر بيشانسجام 

  اعتبار اثر را ارتقا بخشيد. ت وتوان اصال پذيري منسوجات هندي از نوع ايراني ميتأثير
 .منسوجات، سنتي، هند، نساجي :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

ناپـذير اسـت. حـس زيبـايي،      اجتنـاب  انسان از منسوجات در زندگي روزمره امري ةاستفاد
روزافزون صنعت نساجي هم  ةطلبي و... در انسان سبب توسع شدن، خودبرتربيني، تنوع ديده

زاهاي متنوع با  ي توليد شده است. توليد الياف مختلف، رنگها روشازنظر مواد اوليه و هم 
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هاي  هاي ريسندگي و بافندگي گوناگون، ابداع شيوه هاي رنگي بسيار زياد، طراحي ماشين فام
ـ   ةيگواه اين ادعا هستند. در دنياي امروزي توليدات مدرن برپا ،همه ،تكميل  ةدانـش و تجرب

 ؛از باورهاي ديني و فرهنگي مردم هر منطقـه اسـت   متأثر نيزگيرد. لباس  گذشته صورت مي
. اسـت بر رفع نياز به پوشش، متجلي باورها و عقايد ملـي و مـذهبي هـر قـوم      عالوه ،يعني

ي و نكوهيـده اسـت و در برخـي اقـوام     وار ة سوگسياه در برخي اقوام نشان ةپوشيدن جام
نيز نشاني از  ،چه ازنظر رنگ يا حد پوشش ،تفاخر. تفاوت پوشش زنان و مردان ةانديگر نش

به شناخت فرهنگ آن جامعه  ي استلباس اقوام كمك ةمطالع ،فرهنگ جامعه است. بنابراين
و جايگاه صنعت نساجي و حتي خودكفايي آن ازمنظر دانش و توان تهيه و توليد مواد اوليه 

هاي مشابه يا مرزهـاي جغرافيـايي نزديـك داراي     يي با فرهنگو منسوجات متنوع. كشورها
كه بـين   اي هايي ازمنظر توليد و استفاده از منسوجات هستند. دادوستدهاي تجاري اشتراك

مرزبودن با پاكستان ازطريـق دو كشـور ايـران و هنـد سـبب       هم ،ايران و هند وجود داشته
هاي زيادي در منسوجات سنتي ايران و هند شده است. اين قرابـت اشـتياق    وجود اشتراك

مـرور بـر    ،بـراين  دهد. عالوه شدن از دانش منسوجات سنتي هند افزايش مي براي مطلعرا 
يـا حتـي طراحـي     ،ريزي در زمان حال براي رونـق صـنعت   كمك به برنامه ،دانش گذشته

نمايد. در ايـن   مي ضروري اكم بر جامعهبا تكيه بر حفظ فرهنگ ح مدرن و امروزي ةالبس
؛ 1397(فتحـي   نقد ادبي قرار گرفته استو  بررسي مورد هند سنتي منسوجات كتاب ،مقاله

هاي آن در دو شكل ساختاري و  امتيازها و كاستي ،پس از معرفي كامل اثر .)1397محمودي 
  .شود نشان داده ميمحتوايي 
تالش دارد تـا در هفـت فصـل مجـزا شـناخت كـاملي از        هند سنتي منسوجاتكتاب 

انـدازي روي   و نقـش  ،ي بافـت هـا  روشطـوالني منسـوجات هنـد،     ةگستردگي و تاريخچ
در هفت فصل انجام  شده در كتاب بندي مطالب ارائه بندي و دسته فصل ند.كارائه  منسوجات
بسيار مختصر از تـاريخ،   يبا عنوان نگاهي به هند بيان كه در فصل اول اي گونه به ؛شده است
ـ  ةو نژادهاي هند انجام شده است (كه البته نحـو  ،جغرافيا اطالعـات بـا عنـوان كتـاب      ةارائ

رو در صـنعت   هـاي پـيش   ارتباطي ندارد). در بخش شرح جغرافياي هند به معرفـي ايالـت  
هـا   مواد اوليه و دسـتگاه  ها توجه نشده است. دن جايگاه جغرافيايي آنكر نساجي و مشخص

در اين بخـش نيـز ريسـندگي از قلـم افتـاده اسـت. در        اند كه در بخش بعدي معرفي شده
اندازي روي پارچـه   چاپ و نقش ، ورزي رنگي ها روشهاي بعدي انواع منسوجات،  فصل
تـوالي چنـد    نداشتن شده است (تكرار مطالب و انسجام معرفيسنتي (بدون برش)  ةيا البس

  و برخي ديگر از قلم بيفتد). شود كه برخي مطالب تكرار است فصل سبب شده
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شكل ساختاري، محتـوا و انسـجام    :شود بندي مي نقد به دو موضوع دسته ،در اين كتاب
بـه گونـاگوني    باتوجـه  ،طوركه در بخش مقدمه ذكر شد همان ،درمورد موضوع اول مطالب.

توصيفي و تطبيقي منسوجات هاي مختلف توليد پارچه، مطالعات  منسوجات در هند و شيوه
  توليدي اين منطقه مطرح شده است.

  
  معرفي اثر. 2

آن را و انتشـارات دانشـگاه الزهـرا     استپور  قلم فريده طالب به هند سنتي منسوجاتكتاب 
در قطـع رقعـي و مصـور انجـام شـد.       1391اول كتـاب در سـال    رده است. چاپكچاپ  

 راآرايـي آن   السادات محسني و صفحه و معصومهها فاطمه عباسي  خانمرا ويراستاري كتاب 
شـگاه الزهـرا و انتشـارات دانشـگاه در     نمركز پخـش كتـاب دا   .اند دادهحبيب عزيزي انجام 

نامـه اسـت. موضـوع     و واژه ،بر مقدمه، هفت فصـل  آذر است. كتاب مشتمل شانزده انخياب
  ).1391پور  (طالبو هند ذكر شده است  ،نساجي، هنر، پارچه ،آن ةاصلي كتاب در شناس

  
3 .عد شكليب  

كتـاب حاضـر    رود كه هدف از نگارش انتظار مي است،كه ناشر كتاب دانشگاه  اين به باتوجه
بهتـر بـود بـراي     بنـابراين،  .باشد ،عنوان يك مرجع درسي به ،گويي به نياز دانشجويان پاسخ

عـد آموزشـي   كـه ب شـد   اي انجام مي گونه و توالي مطالب بهبندي  فصلرسيدن به اين هدف 
  .)Traditional Indian textile 2015( دش كتاب نيز محقق مي

و  ،هـا نمودار، هابنـدي، اسـتفاده از تصـوير    در شكل فعلي كتاب موردبررسي فصلگويا 
  براي تفهيم مطالب مغفول مانده است. ها جدول
  

  كيفيت فني چاپ. 4
ها بـا   سراسر متن كتاب توصيفدر  متأسفانهكه  استيكي از ابزار توصيف و تطبيق تصوير 

بايسـت بـا تجسـم     شرح متني انجام شده است. تصور نقوش و تكنيك و ابـزار بافـت مـي   
نيز ارجاع متنـي نـدارد و بـا     است صورت پذيرد. تصاويري كه در انتهاي كتاب آورده شده

ها  يري آنگكار بهو  ها از آن استفاده ،بنابراين اند. چاپ شده كيفيت بسيار نازل و وضوح پايين
برداري بهتر از كتـاب تصـاوير    بهره منظور به هاي چاپ . بهتر بود فارغ از هزينهاست مشكل
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شـد و معرفـي هـر     مناسب با كيفيت درست و به فراخور مطلب در متن كتاب گنجانده مي
كـاربرد تصـاوير روي   چنـين،   هـم گرفـت.   منسوج با يك تصوير گوياي رنگي صورت مي

تصاوير نقوش ايرانـي و   2- 5و  1- 5شد. در جدول  و نشان داده ميشد  ميمنسوج نيز ارائه 
شوند نشان داده شده است. بهتر بود تصـاوير   كار استفاده مي هاي قلم كه در پارچه اي هندي

بنـدي كلـي منسـوج     ها در پارچه با رنـگ  مايه كاربرد نقشچنين  همشد و  رنگي استفاده مي
 كـار  هـاي قلـم   صورت تفاوت پارچه شد تا دراين داده مي(تصاوير رنگي متنوع) نيز نمايش 

تصــاوير رنگــي مناســب از منســوجات و نيــز  ،زيــرا شــود؛ايرانــي و هنــدي بهتــر نمايــان 
ي تـر  بيش تأثيرسازي و توليد يك منسوج در يادگيري  كشيدن مراحل مختلف آماده تصوير به

  ).1385 فر شايسته ؛Rta Kapur 2005( دارد
آشنايي با منـاطق جغرافيـايي آن اسـت     ةزمين به معرفي هند و پيش فصل اول كه مربوط

هـاي مختلـف، جمعيـت     كشور هند، نمايش محـل ايالـت   ةدن نقشيتصويركش به بابهتر بود 
 34 ةگرفـت. صـفح   هاي بافت منسوجات صـورت مـي   كردن كانون و نيز مشخص ،ها ايالت

اگر تصاويري گنجانـده   است و تهگرف تأثيرهايي است كه هند از ايران  توصيف انواع پارچه
هاي مخمـل بـدون    يند بافت و توليد پارچها. فهميدن و درك فربودتر  فهم شد بسيار قابل مي
  تصوير بسيار سخت و دشوار است. ةارائ

 

  متن دنبو و روان يشايرو و رشنگا عمومي عداقو. 5
تفهـيم مطالـب اسـتفاده     براياز كلمات ساده  است و سعي شده استنثر كتاب بسيار روان 

متني گاهي معادل التين اصطالحات تخصصي ذكر شـده و در   درون هاي اما در ارجاع، شود
اثر ناگزير از اين موضـوع   ةالبته شايد هم نويسند .ها نشده است اي به آن  برخي موارد اشاره

 مسئلة ين ا .اند كه برخي اصطالحات غيرفارسي با زبان فارسي نگارش شده يا اين است بوده
 ،نـد. مـثالً  ك  ييابي اصطالحات يا نام سنتي البسه خواننده را دچار ترديد م دوگانگي در ريشه
توضـيح داده  ) اسـت  نگـارش شـده   يباندان ييها (كه در قسمتبنداني  ةدر قسمتي كه ريش

شكل  خاب (به دو كم ةبنداني شرح داده شده است. يا نگارش واژ ةپارچ ةشود روش تهي مي
  ارائه شده است. 66و  57 ةدر صفح kamkhawb و kimkhawb )متفاوت

كـه بـوي روغـن     اسـت  در بخش معرفي تليا رومـال در پـاراگراف آخـر اشـاره شـده     
 نـامطبوع  بـوي « عبـارت  »خصوصـيات ناپسـند  «جـاي   بهتر بود به .خصوصيات ناپسند بود

علمـي را  روغن ذكر شود. استفاده از كلماتي كه بار معنايي منفي دارند اعتبار متـون   »طبيعي
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ذهـن خواننـده را    ،دوزي جـاي سـوزن   به ،رودوزي ةاستفاده از واژدهد.  قرار مي تأثير تحت
ناآشنا (رودوزي) را براي هنري كـه   ةلف يك واژؤم .ندك درگير يادگيري اصطالح ناآشنا مي

كـه   اسـت  دهكـر  گـزين  جايدوزي)  طوالني دارد (سوزن اي هتاريخچهاي مختلف  در ملت
بندي نامناسب مطالب و چندگانگي در  دسته .دش دوزي نيز مي شايد بهتر بود اشاره به سوزن

  .كند سپاري مطالب را دشوار مي ذهن مطالب يادگيري و به ةروش ارائ
  

6 .عد محتواييب 

بندي مطالب و  دسته ةاثر در دو بخش بررسي شد. بخش اول كه نحو ،ي مطالباازنظر محتو
  شده در اثر موردبررسي است. و بخش دوم محتواي مطالب ارائه ،هاست آن ةارائ

منسوجات سـنتي هنـد    موردشده در مطالب ارائهبندي  دستهبهتر بود  مثالً ،در بخش اول
ها انجام  دوزي و چاپ) و سوزن رزي رنگ( (بافت) و طراحي ازنظر روش توليد منسوجات

در فصـل   ،مـثالً  ؛شـدند  ميبندي  دستهگرفت و در هريك جزئيات با يك ساختار واحد  مي
شكل زيـر صـورت    توانست به مطالب ميبندي  دستهمنسوجات هند، دوزي  سوزنمربوط به 

  :)Abhishekh 2004پذيرد (
  
  دوزي در منسوجات هند سوزن 1.6
  بخش شمالي: ـ

  كشمير ةطقكاشيدا از من
  سنجاب ةاز منطق اريك پولك

  هيماچال پرادش ةچامبا رومال از منطق
  بخش غرب: ـ

  هاي پارسي دوزي سوزن
  گجراتدوزي  سوزن

  بخش مركزي: ـ
  چيكانكاري از اتار پرادش
  فول پاتي از اتار پرادش
  زردوزي از اتار پرادش
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  بخش جنوبي: ـ
  كاسوتي از كارناتاكا

  از اندرا پرادشلمبادي 
  هند:بخش شرقي  ـ

  كانتا از بنگال شرقي
  سونجاني از بيهار

  پيپلي اپليك از اريسا
 ،بندي رنگ ،ها مايه به نقش باتوجه ،ها كه مربوط به يك منطقه است دوزي سوزنهريك از 

اي از  ابتـدا خالصـه   دوزي، در شرح هر نمونه از سـوزن  ،. سپساست. داراي انواع متعدد و..
، دوزي سـوزن مورداسـتفاده در  هـاي   مايه نقش ،دوزي هاي منطقه، روش اجراي سوزن ويژگي

شد  ارائه ميها  دوزي سوزنو درنهايت موارد مصرف و كاربرد ها  دوزي سوزنسبك و استايل 
  شد. يادگيري بهتر ارائه مي منظور بههر نمونه يك تصوير با كيفيت مناسب  و البته براي

در هـا   بافته و چاپ و دست يرز رنگي ها روشبهتر بود  :هاي ديگر در بخش ،چنين هم
هـاي   هـا مـواد اوليـه، دسـتگاه     بافته شدند. در فصل مربوط به دست هاي مجزا ارائه مي فصل

طول و عرض متداول هريك  و نيز ،اندازي روي پارچه و روش طرح ،بافندگيــ  ريسندگي
يـك   چـه آمـد   آنهـا ماننـد    براي هريك از اين بخش شد. مي سنتي شرح دادههاي  از پارچه
 كامـل طـور   بـه گرفت و سپس جزئيـات هـر روش    مي بندي براساس منطقه صورت تقسيم

  شد. مي و شرح دادهشد  ميمعرفي 
ــ    پنبـه  كـه براسـاس روش بافـت و توليـد اسـت:      هـا،  پارچهبندي  تقسيمدر بخش  ،مثالً
 اسـت. درستي انجام نشده  رسد در توصيف اين سه دسته كار به مي نظر مخمل، اما به ـ  زربفت
  شد. مي زربفت شرح داده ةيرمجموعبهتر بود در ز ،پس .نوعي زربفت است »ديبا« ةپارچ ،مثالً

 ةپارچ شد. بهتر بود در همان بخش معرفي مي ،پس .نوعي زربفت است »هيمرو« ةپارچ
  است كه اشاره به جنس پارچه دارد.نوعي ابريشم با بافت ساتن  »زيتونيا«

بعـدها ازطريـق    آن روش بافـت و تهيـة   چيني اسـت كـه   اي هدرحقيقت پارچ »زيتونيا«
در جاي مناسبي معرفي نشـده   ،بنابراين .بافندگاني كه از ايران به هند راه يافتند به هند رسيد

ابريشـمي هسـتند   هـاي   و دريايي كه پارچـه  ،خز، نسج، غلتيدن ةبعد از معرفي پارچ است.
 ةو نيـز در توصـيف پارچـ    رفي شده است.اي است، مع پنبه ةكه يك پارچ ،جامداني ةپارچ

براساس جنس بندي  تقسيم ،ييجامداني ابريشمي است! در جا ةگفته شده كه پارچ »بلوجار«
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 علـت  ي ديگر بـه يو در جا است پارچه است كه نوع كاربرد يا روش توليد با آن تلفيق شده
  اند. روش توليد مطالب تكرار شده

 »سـاري «بـدون بـرش لبـاس     ،قسـمت البسـه  در  ،در بخش دوم در كتاب موردبررسي
هـا   بافتـه  كاربردي ساري به بخش دستبندي  دسته اما اگر در ،است موردبررسي قرار گرفته

شـد كـه هريـك مربـوط بـه       مي هفت نوع صورت، ساري شامل تقريباً دراين ،شد مي منتقل
طور كامل  به كهجا الزم بود  شدند و در آن مي اي خاص بود كه با روش متفاوتي توليد منطقه

در بخشي از كتاب موردبررسـي، در فصـل    ،). در اثر حاضرMayank 2015( توصيف شوند
 ،عنوان لباس بـدون بـرش   به ،اما ساري در فصل آخر ،اند معرفي شدهها  انواع پارچه ،چهارم

 ؛كند مي اين دو بخش براي خواننده سردرگمي ايجاد ةشود. مطالع مي طور مجزا شرح داده به
را فراگيرد و در بخشي ديگـر نـام لبـاس    ها  نام پارچهبايد خواننده  در قسمتي از كتاب زيرا

 كـه در فصـل چهـارم    ها يا همان پارچـه  بافته دست يتمام كه معروف سنتي هند، درصورتي
  ساري كاربرد دارند. ةتهي معرفي شدند در

شدند، تصـور   مي طراحي شماتيك معرفي با ها طرحاگر  ،در معرفي طراحي بافت پارچه
 ذكـر شـده   53 ةيا در صفح ،شد مي روشن ديگر ها با يك و تمايز آن ها تنوع و تفاوت طرح

چنـد خـط    ،سـپس  .»گالبتـون «و  »بدال« :اي بر دو نوع است طاليي و نقرههاي  كه نخ است
شود  مي از روكش طال يا نقره در آن استفاده است تر در توصيف نخ گالبتون گفته شده پايين
 56 ةصـفح  1- 3- 4كه در عنوان فصل  يا اين شده وجود دارد. دوگانگي بين مطالب ارائه كه

صـفوي   ةايران به دور ةجاي واژ به اما ،هاي هند و ايران انجام شده است بين زربفت ةمقايس
  اشاره شده است.

  
  نظم منطقي و انسجام اثر. 7
اثر دورنمايي از  ةايجاد نظم منطقي بين مطالب مندرج در اثر حاضر بهتر بود نويسند منظور به

نويسـنده انتظـار دارد كـه     ،د. مثالًكر مي كتاب براي خود ترسيم ةمهارت موردانتظار خوانند
 .فصل چهارم به چه مهارت و سـطحي از دانـش دسـت يابـد     ةكتاب پس از مطالع ةخوانند
براي رسيدن به  شده در سراسر اين فصل ظم منطقي در مطالب ارائهبا ايجاد ن ،صورت دراين

از تصاوير باكيفيت در جاي  نكردن ضعف بزرگ اثر استفاده شد. مي هدف موردانتظار تالش
سـنتي  هـاي   بافتـه  يز انواع دستيشناسايي و تم براياين مهارت را است كه اين امر مناسب 

  كند. هند براي خواننده ايجاد نمي
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 كه انتظار خواننده معرفي منسوجات سنتي كشور هندهم انسجام محتوايي كتاب بارة در
شـود: اگـر    مـي  از همان فصل اول كتاب كه بررسـي شـروع   .هايي وجود دارد كاستي است

 ،مفاهيم رنگ در پوشـاك در هـر مـذهب    مثالً ،شد مي ارتباط اديان با نوع پوشش مشخص
شد. يا ارتباط فرهنگ مردم هر منطقـه بـا    مي روشنصورت ارتباط اين بخش با كتاب  درآن

بـه   و است و نوع لباس چگونه بوده ،بندي، طراحي نوع منسوجات مورداستفاده ازنظر رنگ
  ).1392(خادمي  شد مي مشخص تر بيشتنوع منسوجات هند  علتاين روش 

بـافي در   اگر عنوان فصل تاريخ پارچه ،بافي در هند اشاره دارد در فصل دوم كه به پارچه
پـذيري  تأثيرو  شـد  مـي  شد و طرح و نقش منسوجات هندي حـذف  مي هند در نظر گرفته

زيرا بخش طرح و نقش منسـوجات   ؛بهتر بود ،شد مي منسوجات هند از ايران و اروپا حفظ
گرفـت كـه البتـه     مـي  در يك فصل جداگانه موردبحث قرار بايد يك موضوع مهم است كه

طـور   البته بـه  ،اين موضوع اشاره شده و باعث تكرار موضوعوگريخته در هر فصل به  جسته
  شده است. ،ناقص

توصـيفي از كـارگران شـاغل در كارخانجـات نسـاجي       36 ةيا مثـالي ديگـر در صـفح   
 »پذيري نساجي هنـد از ايـران  تأثير«اين بخش كه  واراناسي گزارش شده كه ارتباط با عنوان

  .است ندارد
هاي بافنـدگي موردبررسـي قـرار     و دستگاه ،زاها رنگ در فصل سوم مباحث مواد اوليه،

 در پـاراگراف اول اشـاره شـده   . اي به ابزار ريسندگي نشده است اما هيچ اشاره ،گرفته است
يند ريسندگي ارود كه فر مي انتظار ،پس .شدند مي ريس توليد صورت دست ها به كه نخ است

ريسـندگي  هـاي   م بـود دسـتگاه  بافنـدگي الز هـاي   دستي شرح داده شـود. قبـل از دسـتگاه   
  .شوند  معرفي
 هـا انجـام   هايي كه كشت پنبـه در آن  تر بود ايالت در بخش معرفي پنبه مناسب ،چنين هم

  شود معرفي شوند. مي
به قسمت معرفي  »سنگي«و  »گالتا« ةطراحي بافت پارچه بهتر بود پارچ در بخش معرفي

 . در بخش معرفي انـواع منسـوجات انتظـار   اند نام نوعي پارچه ،زيرا ؛شد مي منتقلها  پارچه
 ،پـوش  كـف  ، پوشـاك  صـورت:  به ،مثالً .ازنظر كاربرد نيز صورت پذيردبندي  دستهرفت  مي
  ....).و ،پرده (مثل رومبلي، ، و ...اثاثيه

زربفـت شـرح داده   هاي  شده براي پارچه بندي دستهطور خاص نقوش  به 60 ةدر صفح
جاكـه موضـوع    صفوي اشاره دارد و ازآنهاي  زربفتهاي  ويژگي به تر بيشاند كه البته  شده

هند است بنابراين خواننده دچـار ترديـد در تشـخيص    هاي  اصلي اين بخش معرفي زربفت
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هـاي   شود (عدم اعتـدالل در تكـرار مطالـب در بخـش     مي هاي هندي نقوش غالب زربفت
اي خيلي خالصـه معرفـي    پنبههاي  مختلف كتاب وجود دارد و مثالً در فصل چهارم پارچه

  .اند) و خيلي مفصل شرح داده شده زربفت با جزئياتهاي  اند و پارچه شده
توضـيحات   66و  56 ةو در صـفح  67و  56 ةشود كه مطالب صفح مي مشاهده مجدداً

طـور خالصـه    بـه  ،اي پنبههاي  مانند پارچه ،زربفت نيزهاي  بهتر بود پارچه شده است. تكرار
 ها با جزئيات و شرح مفصل ارائه بندي اي تقسيم و در بخش جداگانه شد ميخالصه معرفي 

شـد.   مي كامل توضيح دادهطور  بهاي نيز  پنبههاي  مربوط به پارچههاي  بندي شد. يا تقسيم مي
آن زربفت است كه بايد به  ةاشاره به جنس پارچه دارد و تكنيك تهي خاب ابريشم كم ةپارچ

 .ها برود زربفت ةزيرمجموع

هايي دارد.  و نقص يستتزئين پارچه مطرح شده است كه كامل نهاي  روش 5در فصل 
 ،سـپس  اسـت.  روش تقسـيم شـده   شـش مقاوم است كه بـه   رزي رنگروش ششم روش 

صـورت   بـه  است عمومي ياست كه البته روش رزي رنگاي كه يك روش  دندانه رزي رنگ
قيقت روش سـوم ايجـاد تـزئين    اي درح دندانه رزي رنگ .بخش مجزا شرح داده شده است

كـه   درصورتي است، عنوان اكسيد فلزي معرفي شده دندانه به ،پارچه است. در همين بخش
 .كدام اكسيد فلزي نيستند كه هيچ Sncl، AlkSO4 مثالً ؛دندانه يك نمك فلز چندظرفيتي است

مطلب با اين فهم اين . »است مثبتي يندافر«كه دندانه  است در همين بخش توضيح داده شده
يند منفي نداريم يا ضرورت توضيح افر يند مثبتازيرا درمقابل فر است؛ اختصار بسيار گنگ

مستقيم نـخ   رزي رنگدندانه در  تر بيشكاربرد  ،براين عالوه .مكفي در اين حوزه وجود دارد
؛ Patil 2012( توانـد اسـتفاده شـود    مـي  يـا پارچـه اسـت و البتـه در چـاپ يـا نقاشـي نيـز        

در پـاراگراف دوم نقاشـي روي    رزي رنـگ در بين مطالب مربوط به  ،مجدداً .)1384  يناتر
  د.كن مي كه يك جهش فكري در خواننده ايجاد است پارچه توضيح داده شده

 ،ها، نقش دندانه ،زاهاي گياهي معرفي شدند رنگ كه ييجا ،در قسمت معرفي مواد اوليه
كه در بخشي ديگـر موردبررسـي قـرار     است شدهها نيز از قلم افتاده و سبب  و عملكرد آن

در بخش مواد اوليه و ابزار  ،چنين همشدند.  مي بهتر بود در همان بخش توضيح داده .گيرند
كار  ها و قلم و روش ساخت آن شد مينقاشي ها  و مهرهاي پارچهها  بهتر بود ويژگي قلم نيز

  شد. مي نيز شرح داده
كاري در  قلمهاي  مجدداً طرح ،رود مي كار كار به قلماي ه جاكه اين روش براي پارچه ازآن

كه ارتباطي با موضوع و عنوان موردبحث ندارد (بهتر بود ايـن   است انتهاي اين بخش آمده
  كار منتقل شود). قلم هاي قسمت به بخش پارچه
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ــه در بخــش   ــي روي پارچ ــه 2- 5موضــوع نقاش ــوان  ب ــه  3- 5عن ــي روي پارچ نقاش
  شد. مي  منتقل

اند كه بهتـر بـود    منسوجاتي كه مصرف غيرپوشاك دارند در اين قسمت معرفي شده
 و شـرح داده  ،معرفـي  ،ارائـه  ،نام منسوجات منزل (دكوراتيـو)  به ،در يك فصل جداگانه

 الزم بود معرفي شـوند  ...و ،شدند و البته كه مبحث زيراندازها مثل قالي، قاليچه، دوري مي
)Ahuja 1999; Walker 1998.(  

آمده است كـه البتـه توصـيف     4- 4- 5ارجاع متني به جدول و تصوير فقط براي بخش 
تصاويري از  2- 5و  1- 5 هاي ها درحقيقت بيان ويژگي كلي از آرايه است و در جدول آرايه

 ،بايسـت  مـي  كـه خواننـده   است نقوش ايراني و هندي (با كيفيت بسيار ضعيف) ارائه شده
كارگيري نقوش در البسه يا منسوجات نشـان   بهتر بود به .بصري را انجام دهد ةمقايس ،خود
 شد. مي داده

ترين مركـز توليـد سـاري در هنـد و نيـز تفـاوت        بهتر بود مهم »ساري«شهرت  علت به
  شدند. مي مختلف براي مراسم گوناگون در رنگ و طرح با تصوير معرفيهاي  ساري

ت و فهـم و درك آن بـه   مشـخص نيسـ   هـا  ر زردوزيگيدبا  ساري ةتفاوت بافت پارچ
  خواننده واگذار شده است.
و  است اي تشابه زيادي پيدا كرده گره رزي رنگروش  با »ايكات« ةدر برخي مناطق شيو

  با شرح متني روش براي خواننده مشكل است. فقطها   تمييز اين روش
نيايد  »شال«يند توليد اتوليدشان قبل از توضيح فر ةبهتربود مواد اولي »پاتوال«در توصيف 

 و ،اند: تاريخچه، مـواد اوليـه   در توصيف شال مطالب به سه قسمت تقسيم شده ،چنين همو 
ة و صفح 146 ةكه مطالب اختالطي از سه بخش بعدي است كه در صفح ،يند توليد شالافر

مطالب تكراري  ةمنسجم در سراسر كتاب به ارائبندي  دستهيك  نكردن هآمده است. ارائ 147
  است.شده منجر 

مشـخص نيسـت    است، شده  كه چند روش شرح داده اين علت به »ماه شال«در توصيف 
  گيرد. مي دوزي يا نقاشي صورت با روش گل شال ماه اندازي روي  حكه طر

 .گرفـت  انجام مـي  طرح و ،ازنظر بافت، رنگبندي  دستهبهتر بود  »شال«در معرفي انواع 
به تكنيك بافت  توجه با ،تر بود. حتي بهتر بود راحتها  مقايسه و شناخت شال ،صورت دراين

كـه   مـثالً ايـن   ،هاي تاروپود در حين بافت قرارگيري نخ ةهاي مورداستفاده و نحو يا دستگاه
از  ،هاي تار اضافي يعني بافت تاري يا پودي و نخ ،شوند مي هاي پود در حين بافت پنهان نخ
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ي ها روشدر بخش توصيف شال  ،شد. مجدداً يم انجامها  پارچهبندي  دستهاين وجه تفاوت 
  ) تكرار شده است.144 ةدوزي (در صفح گل

صـورت   ي مختلـف بـه  هـا  روشي تـزئين پارچـه ابتـدا    هـا  روشبهتر بـود در معرفـي   
شـرح   هـا  روشهاي بعدي براي هريـك از   شدند و سپس در قسمت مي وار معرفي فهرست

 .مربوط به توضيح و معرفي ايكات مبهم اسـت شده شرح  ارائه ةشد. با خالص مي كامل بيان
و سـپس روش   بيايدي توليد ايكات ها روشبهتر بود شواهد تاريخي ايكات قبل از معرفي 

مختلف توليد ايكـات  هاي  تكرار قسمت قبل است، پس از معرفي روش زيرابافت ايكات. 
ن دوبـاره  ازآ ي توليد ذكـر شـده اسـت و پـس    ها روشو دوباره است شواهد تاريخي آمده 

  بيان شده است. ايكاتتوليد هاي  لمح
 پاتوال شوند. مي نام يك نوع پارچه است كه با روش ايكات توليد »پاتوال«و  »رومال تليا«

گجرات است و تليا رومال ايكات مربوط  ةدرحقيقت نوعي ايكات مضاعف مربوط به منطق
و در  گرفتنـد  مـي ت قـرار  ايكـا  ةپس بهتر بـود در زيرفصـلي زيرمجموعـ    .شيراال ةبه منطق
  شدند. مي به مناطق مختلف شرح داده ايكات باتوجهبندي  تقسيم

تكرار مطالب بخش قبلي  پاتوال ة، بخش ريشپاتوالدر معرفي  106 ةپاراگراف دوم صفح
پـاتوال،  هـاي   شود. در بخش معرفي طرح مي است! در اين كتاب تكرار مطالب زياد مشاهده

ي تـزئين  هـا  بنـدي روش  دسـته بدون ديدن تصوير غيرممكن است. بهتر بود ها  تجسم طرح
شد.  مي و..) و ايجاد طرح بافت تقسيم ،گره، مقاوم رزي رنگ( رزي رنگي ها روشپارچه به 

 طور به كه ذهن خواننده طوري هب ،ها خيلي زياد است انسجام بين آننبود پراكندگي مطالب و 
  .استاي مختلف كتاب ه جو بين بخشو دائم در حال جست

 ،زدن پارچـه  بنـابراين روش گـره   ،اسـت  منـابع آموزشـي   وجاكه ايـن كتـاب جـز    ازآن
م أبراي اين پارچه اگر با تصوير يا طرح شـماتيك تـو   مخصوصاً رزي رنگ و ،انداختن طرح
  كرد. تر مي درك مطالب را آسان ،بود

ايكات موردبحـث واقـع شـده اسـت و      ةدر پاراگراف دوم پارچ »مشروع« در توصيف
ي چاپ پارچه بهتـر بـود در يـك زيرفصـل     ها روششود.  مي ذهن خواننده منحرف مجدداً

  شد. مي مجزا ارائه
اجراي خاص  علت نامي كه در مناطق مختلف به هايي از كتاب در بخش، رسد مي نظر به
عنـوان يـك تكنيـك     به شود مي اطالقها  يا تزئينات به پارچه ،چاپ، بافت ،رزي رنگروش 
  دائم تكرار شده است.طور  بهتوليد 
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و  گرفـت  مـي در همان قسمت چـاپ دورو صـورت    »آجاراك« ةبهتر بود معرفي پارچ
 شـد و مجـدداً   توضيح داده ميصورت كامل  بهاندازي روي پارچه  نقش و هاي بافت تكنيك

هاي  تكنيك از نبود كهاند الزم  هاي معروف بدون برش تشريح شده در فصل هفتم كه لباس
 در كه نوعي ساري است قبالً پاتوال شد. يا مثالي ديگر: مي بحث مجدداً تزئين و بافت پارچه

به آن اشاره  135 ةو دوباره در صفح است توضيح داده شده پاتوال كامالً ةروش توليد پارچ
  شده است.

  
  اعتبار و كفايت منابع. 8

طـور   معرفي منسوجات سنتي هند بـه  ت، بنابرايناس تهبرخي از منابع موردمطالعه قرار نگرف
كـه از   اي آمده است يدر توصيف شال مباحث تاريخ ،كامل و دقيق انجام نشده است. مثالً

  .هاي كتاب) خواننده خارج است (وجود توضيحات اضافي در برخي بخش ةحوصل
كـه   درصـورتي  انـد،  موردتوجـه نويسـنده نبـوده    وجـه  هـيچ  بـه ها در اين اثـر   پوش كف
هـا   معرفـي شـال   طوالني در هند دارنـد.  يها قدمت پوش مورداستفاده در كفهاي  بافته دست

 اند. توصيف و معرفي نشده .و.. ،هاي كولو، كينار شال ،مثالً است. ناقص رها شدهصورت  به
). Patil 2012اند ( ناقص معرفي شده صورت بسيار بهزاهاي گياهي  بخش مواد اوليه، رنگ در

جغرافيـايي و   وضـعيت  علـت  مقاالت زيادي در اين زمينه وجـود دارد و مخصوصـاً بـه   
زاهـاي گيـاهي بسـيار زيـاد اسـت       منابع رنـگ هاي  هند تنوع و گونه ةقار گستردگي شبه

)Gita 2013.(  
دقيق بيان نشده است. طور  بهها  هاي فني آن بافت پارچه ويژگيهاي  در توصيف دستگاه

كه چند نفر بـا يـك دسـتگاه     يا اين بافت پارچه در هند چندوردي بودند.هاي  دستگاه ،مثالً
  دادند. بافي توليد پارچه را انجام مي پارچه
  

  هاي علمي و تحليل ،. نقد، بررسي9
هاي اثر تشخيص صحت دوگانگي مطالـب بـه خواننـده واگـذار شـده       در برخي از قسمت

بـه نقاشـي روي پارچـه     است ارائه كردهكار  قلم ةتعريفي كه دهخدا براي پارچ ،مثالً .است
مهر استفاده كرده است و نويسنده هيچ يادداشتي براي  ةمعين از واژ ةنام لغتاما  ،داللت دارد

شـده بـه خواننـده     اين دو تعريف متفاوت ارائه نكرده و مقايسه يا روايي دو تعريـف ارائـه  
  .واگذار شده است
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هاي منسوج  معرفي ويژگي ...و ،، شال كشميركار، زرباف قلم ةمثل پارچ ،در بعضي موارد
امـا در برخـي مـوارد دوگـانگي بـين       ،خوبي و كامل شرح داده شده است و فرايند توليد به

كه تمام  است كاري) گفته شده در توصيف باغ (انواع فول ،مثالً ؛شده وجود دارد مطالب ارائه
بـاغ   شمي شيشـا كـه زيرگـروه   اما در توصيف ر ،شود مي زمينه با طرح گل و بوته پوشانده

 ،پـس  .شـود و نـه گـل و بوتـه     مي پارچه با اشكال هندسي رودوزي است است گفته شده
نظير والنين دا  ،شوند مي مطلب كه انواع باغ معرفي ةاما در ادام .تواند زيرگروه باغ باشد نمي
تعريف اول كـه بـراي بـاغ     ،بنابراين .اند يك با طرح گل يا بوته رودوزي نشده هيچ، ...باغ و

  ).1387شاهچراغي  ؛1388صحيح نيست (زماني و همكاران  است ارائه شده
دو نـام   بـا  زردوزي با آمليكار تفـاوتي نـدارد كـه    ،شده توضيحات ارائه طبقكه بر يا اين

  اند. متفاوت بيان شده
رت مهاج ةواسط به ،كامالً مشخص نيست كه ايران از صنعت نساجي هند 4- 2در بخش 

 تـأثير  ،شاپور و شوشـتر  ساساني در شوش و جنديهاي  بافندگان هندي براي كار در كارگاه
شـاه در   شاه! كه البته مهاجرت همايون مهاجرت زرتشتيان و همايون علت يا به است پذيرفته

 صفوي بسيار ديرتر از مهاجرت هنديان در زمان ساسـانيان بـوده اسـت كـه نويسـنده      ةدور
  ).1390م را برطرف كند (ياري هااب تر بيشيح توانست با توض مي

كنـد،   مـي  كه ويژگي الياف پنبه و نيز دندانه را بيان ،پاراگراف اول صفحه 43 ةدر صفح
ـ  درصورتي ،ندا اكسيدهاي فلزيها  دندانه است گفته شده نمـك فلـز چنـدظرفيتي     ةكه دندان

كلريد قلـع   قلع كه ةيا دندان است زاج سفيد كه سولفات مضاعف پتاسيم ةمانند دندان است!
  ).1375(جاويدتاش  است

شده اسـت كـه بعـد از معرفـي روش      اشاره دادن پارچه در روش چاپ مقاوم به دندانه
 ،شـود  مـي  پارچـه از نيـل اسـتفاده    رزي رنـگ كـه در   اسـت  دادن گفته شـده  اجراي دندانه
در بخـش چـاپ    ارد.نيازي به دندانـه نـد   رزي رنگدانند نيل براي  مي كه همگان درصورتي

شده روي پارچه از  كه آيا همان قالب طرح در محل طرح چاپ است مشخص نشده ،دورو
افتـد. در تصـويري كـه در     مـي  هاي ديگر اين اتفـاق  شود يا در محل مي قسمت پشت اجرا

بـا   ،بنـابراين  .سـان نيسـت   طرح رو و پشت پارچه يـك  است انتهاي كتاب نشان داده شده
  در اين بخش منافات دارد. شده توضيحات ارائه

 كه بيد ابريشم منجر به پارگي پيله است در بخش معرفي ابريشم، در توليد آن گفته شده
دگرديسـي كـرم ابرشـيم و تبـديل آن بـه پروانـه و        هـاي  بار كتـ گـ يدشود كه البته در  مي
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بـا  بايسـت   مي گذاري بيد براي پروانه نام .شدن پيله توسط پروانه گزارش شده است سوراخ
بساكه در پاراگراف بعد نيـز بـه كـرم ابريشـم      چه .گرفت مي مرجع معتبر صورت ازاستفاده 

  ).1384(شمس ناتري  اشاره شده است
  
  طرفي علمي . اصل بي10

اگر  .پذيري صنعت نساجي هند از ايران بيان شده استتأثيرهاي زيادي از كتاب  در قسمت
و  ،هـا  تهـا، تفـاو   ويژگـي  ،شـد  مـي  مقايسـه  اش بافندگي هندي با نوع ايرانـي هاي  دستگاه
 يـز مشـخص  نمـواد اوليـه    ةعد تكنيك بافت و تهيمنسوجات ايراني و هندي از ب هاي تشابه
زربـاف  هاي  صفويه يا پارچه ةاش در دور كار هند از نوع ايراني پذيري قلمتأثير ،مثالً شد. مي

 مـورد كه در بخشي از كتاب در طوري به ،اند نويسنده بحث و معرفي شده تر بيشكيد أآن با ت
عنوان يك اثـر هنـري    را به آن ،هاي آن با توصيف ويژگي ،كار قلمهاي  شال كشمير يا پارچه
 ةكـه نويسـنده اذعـان دارد كـه تاريخچـ      درصـورتي  كرده اسـت،  گذاري بسيار نفيس ارزش

ايـران در  امـا نقـش    ،تري مشابه اين دسته از منسوجات هندي در ايران وجـود دارد  طوالني
  حاشيه قرار گرفته است. 

شود زمان پيدايش آن بـه   دادن قدمت تاريخي پاتوال تالش مي براي نشان 106 ةدر صفح
جـاي ديگـر كتـاب نيـز بـه ايـن طايفـه         مشخص نيست و هيچنيز سالويس كه آن  ةتاريخچ
بـا   پـاتوال  ةنسبت داده شود. نبايد اصـراري بـر اثبـات تالقـي تاريخچـ      است ي نشدها اشاره

 ،استفاده از اين پارچه به هنـدوها  ةكه در بخش بعدي كتاب، تاريخچ درحالي سالويس باشد.
لف بـا  ؤهايي از كتاب م در بخش ،رسد مي نظر ها نسبت داده شده است. به و مسلمان ،ها چيني

  است.  دهكردارانه برخورد  كيد و شرح و بسط توصيف منسوجي نظير شال هندي اندكي جانبأت
  
  جامعيت ميزان انطباق محتوا و نحوة. 11

 يدليلـ  ،بـه موضـوع اصـلي كتـاب     باتوجه .است هند سنتي منسوجات نقدشده كتابعنوان 
پذيري انواعي از منسوجات هند از تأثيرهاي متعدد از كتاب  منطقي وجود ندارد كه در بخش

هـا بـا نـوع     ز آنيا تمـاي  به وجه تشابه فقطو بهتر بود  ،اش موردبحث قرار بگيرد نوع ايراني
  آمد. تحرير درمي ةتفسير به رشت شد و در كتابي ديگر اين موضوع به ايراني اشاره مي

انـدازي مغفـول    ي نقـش هـا  روشسـنتي معـروف هنـدي يـا      ةبرخي از البس ،چنين هم
 است.  مانده
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هند يا پرورش آن شـرح داده نشـده    بهورود ابريشم  ةتاريخچ در بخش معرفي ابريشم،
طـوالني در اسـتفاده از ابريشـم در     اي هكـه يكـي از منـاطقي كـه تاريخچـ      آن دليـل  به ؛است

  گرفت. بهتر بود با ريزبيني اين موضوع موردكنكاش قرار مي .منسوجات دارد هند است
سنتي نام پارچه با روش توليد تلفيق شـده يـا در    ةبرخي از البسدر كه  ديگر اين ةو نكت

  اند. برخي موارد از قلم افتاده
  
  بندي و جمعارزيابي اثر . 12

صنعت نسـاجي در ايـاالت    ةبه بررسي كلي و اجمالي تاريخچ هند سنتي منسوجاتكتاب 
هـا بـا    نآوجـه تمـايز و تشـابه     ، ومختلف هندوستان، معرفي منسوجات سنتي اين كشـور 

ها  اندازي در آن توليد منسوجات و نقشهاي  شيوه ،چنين هممنسوجات ايران پرداخته است. 
هنري بـه زبـان    هاي بابه ضعف كت فعلي و باتوجه وضعيتدر  ،اند. بنابراين نيز معرفي شده

هنـد   از منسـوجات سـنتي  را كلـي   يعنـوان يـك مرجـع، شـناخت     بـه  ،ايـن كتـاب  ارسي ف
  دهد. مي  ارائه

  
  گيري . نتيجه13

اديـان و مـذاهب آن در    و تاريخچه و جغرافياي هند به معرفي هند سنتي منسوجاتكتاب 
اي از صنعت نساجي هندوستان، طرح و نقش در منسوجات  مقدمه پرداخته است. تاريخچه

فصل بعدي اشاره شده اسـت كـه البتـه     ر صنعت نساجي هند دردخارجيان  تأثيرو  ،هندي
 ،ر صنعت نساجي در موارد اختصاصي تكرار شده است. سـپس دايران و اروپا  تأثيرنقش و 

به گستردگي  باتوجه ،كه است موردبحث قرار گرفته )زا معرفي مواد اوليه (الياف و مواد رنگ
زاي گيـاهي و البتـه اليـاف     معرفـي مـواد رنـگ    ،وهـوايي  آب وضـعيت كشور هندوستان و 

ريسي،  ي نخها روشمعرفي ابزار و  ،در اين كتاب مورداستفاده بسيار ناقص انجام شده است.
مطالـب ازنظـر روش توليـد و    بندي  دستهو چاپ از قلم افتاده است.  ،زير رنگابزار بافت، 

  اند. تكرار شده بارهامطالب  علتو به اين  است درستي انجام نشده نوع كاربرد به
 اسـت.  مناسبهاي  فاقد تصاوير و طرحاست  كتابي كه بنيانش بر توصيف شكل گرفته

كـه تعـداد اثرهـاي     ايـن  بـه  امـا باتوجـه   ؛تاساسي به آن وارد اس ينقد ،از اين نظر ،بنابراين
 تقـدير   اين اثر جـاي  منتشرشده درقالب كتاب با محتواي پوشاك ملل غيرايراني اندك است

  تواند مورداستفاده قرار گيرد. مي بعدي يا آثار جديدهاي  شده در چاپ نكات ذكر .دارد
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 يـة نظر بـر  تأكيـد  بـا  ايرانـي  فـرش  ـ باغ ايراني در باغ معماري نظام بازخواني« ،)1387( آزاده ،شاهچراغي
  .9 ش ،رانيا فرش يعلم انجمنپژوهشي ـ  نامه علمي ، فصل»شناختي ادراك محيط بوم

  .جهاد دانشگاهيتهران:  ،شميابر ،ينساج افيال اتيخصوص )،1384( علي ،شمس ناتري
 و متون يانتقاد ةنام پژوهش ،»اسكوتوس دنس ةفلسف بر نايس ابن ريتأث كتاب نقد« ،)1397( حسن ،يفتح

  .7ش  ،18پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، س  يانسان علوم يها برنامه
 ةنامـ  پـژوهش ، »يمهندسـ  انيدانشـجو  يبـرا  يسـ يانگل كتاب بر نقدي«)، 1397( محمدهادي ،محمودي
  .8 ش ،18پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، س  يانسان علوم يها برنامه و متون يانتقاد
پويـان   ة، ترجمـ »هاي گوركاني هند و علوم جغرافيايي گذشته و حال باغ« ،)1387. (جيمز ال ،وسكوت

 .11، ش گلستان هنرشهيدي، 
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