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Abstract 

As an original and traditional art in the Qajar era, the art of textile weaving has been 

of high importance. The book "The Art of Textile Weaving of the Qajar Era", written 

by Zohreh Rouhfar, addresses this art. The book has been published by Armanshahr 

Publications in 2012. Therefore, the present paper deals with the content and formal 

critique of the book. With an analytical view in her book, the author introduces 

different types of textiles of the Qajar era and mentions their characteristic features 

by classifying the fabrics. According to the content critique and analysis made by 

this paper, it is shown that the author adopts an analytical view in describing the 

works based on primary sources. Moreover, her academic approach to the 

systematic classification of different types of textiles makes the book a reliable 

research source in the field of art of the textile design industry. However, ignorance 

of some headlines and failure to provide sufficient documentation and persuasive 

analysis can be considered as the weaknesses of the book. Finally, weaknesses of the 

book, such as the lack of visual resources, the inclusion of black and white images at 
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the end of the book, and flaws in the layout and editing of the content are discussed 

in the section on formal analysis and critique. 
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  چكيده
برخـوردار   يانيشـا  تيـ قاجـار از اهم  ةدر دور يو سنت لياص يهنر ةمنزل به يباف هنر پارچه

ـ تحر ةكه توسط زهره روح فر به رشـت  "قاجار ي دوره يباف هنر پارچه"است. كتاب   بوده  ري
 انتشارات آرمانشهر بـه در  شه. 1391كتاب در سال  ني. اپردازد يموضوع م نيدرآمده، به ا
. شـود  يكتـاب پرداختـه مـ    نيا يو فرم يينقد محتوا  حاضر به ةمقال راست. د دهيچاپ رس
قاجار پرداختـه و بـا    ي انواع منسوجات دوره يبه معرف ،يليكتاب با نگاه تحل نيمؤلف در ا

كـه   ييمحتوا لي. در نقد و تحلشمارد يها را برم شاخص آن يها يژگيها و پارچه يبند طبقه
آثار با  فيدر توص ةسندينو يليكه نگاه تحل شود يم دادهنشان  رد،يگ يمقاله صورت م نيدر ا

از انـواع   ياصـول  يبند در طبقه يو يعلم كرديرو نياول است. همچن استناد به منابع دست
ي هنر صنعت طراح ي نهيزم معتبر در يمنبع پژوهش كي گاهيكتاب را در جا نيمنسوجات ا

 يو عدم ارائه مستندات كـاف  ها بخش يماندن از برخ غافل. البته دهد يپارچه قرار م و توليد
و  ليـ كتاب دانست. در بخش تحل ياز نقاط منف توان يها را م كننده در آن قانع يها ليو تحل
  اهيسـ  ريدرج تصـاو  ،يريكمبود منابع تصو به نقاط ضعف كتاب در خصوص زين ينقد فرم

  .شود يدر مطالب پرداخته م يراستاريو يي وآرا صفحه راداتيا كتاب، يدر انتها ديوسف
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  .پارچه ،پارچه يطراح ،ينساج ،هنر صنعت ،دوره قاجار ها: دواژهيكل
  
 مقدمه. 1

اول  هاي مختلف امري نوظهور نيست. بيشتر منابع دسـت  ي هنر تحقيق و پژوهش در حوزه
شده است. يكي  نگاران، نوشته هايي است كه توسط مستشرقان و يا تاريخ پژوهشگران، كتاب
هاي علمي در شناخت نقاط مثبت و يا منفي در هر يك از انواع آثـار ادبـي    از بهترين روش
انه است، در حقيقت نقد عبارت است از شناخت ارزش و بهاي آثـار  گراي نقد علمي و واقع

) كه درك هرچه بيشتر اثر و ساختار فرمي 21: 1388كوب،  ادبي و شرح و تفسير آن (زرين
ي يـك مـتن نوشـتاري نيـاز بـه       سازد. بنابراين قضاوت درباره و دروني آن متن را ميسر مي

، و مالك حكم و قضاوت منتقد، شناخت ي آن معرفت و شناخت درست و واقعي در حيطه
ي نگارش متون مرتبط با هنـر   نهيدرزمموضوع براي مخاطب و خوانندگان اثر است. آگاهي 

و نقد هنر براي مخاطب و خوانندگان اثر، از پـيش از قـرن بيسـتم و حتـي پـيش از آغـاز       
اسـتا شـناخت   ). در اين ر30: 1397ي، باغ قرهمدرنيسم اهميتي يكسان به خود گرفته است (

 مـورد هر چه بيشتر يك اثر هنري توأم با نقد مرتبط با آن، از ديد بسـياري از پژوهشـگران   
هـاي مختلـف تـاريخي و اجتمـاعي در      هـا و گفتمـان   مايـه  بوده است تا بتوانند به بن توجه
ي مطالعات صورت گرفته در مورد هنر و فرهنگ ايـران در   . در حوزهدنربب يپآثار  ديتول پس
كنـد،   ها كه شناخت هر چه بيشـتر هنرهـا را ميسـر مـي     ر مختلف و صنايع مرتبط با آنادوا

تـاريخي   ها در اين زمينه مطالعات هاي مختلفي صورت گرفته است. بيشتر پژوهش پژوهش
 ليتفص بهي تاريخي اثر و يا  شوند و به فراخور حال به معرفي دوره و يا تطبيقي محسوب مي

هاي كـاربردي   هاي هنر اند. بسياري از رشته هاي مشابه خود پرداخته هها با نمون و تشريح هنر
تــوان  را نمــي هــا آني  تــاريخي در توليــد   از جملــه طراحــي و توليــد پارچــه و پشــتوانه

منسـوجات، نمـود بخشـي از فرهنـگ و      چراكـه گرفت و از اين قاعده مثتثني نمود.   ناديده
ي  منزلـه  بـه رفي اصولي ايـن هنـر صـنعت،    ي خويش هستند. بنابراين مع هاي جامعه هويت

كند. در توصيف هنـر   مي تر افزونپشتوانه و اعتبار هويتي يك جامعه، نياز به شناخت آن را 
ي در روزگـار  بـاف  پارچـه توان بيان نمود كه،  صنعت  صنعت طراحي نساجيِ ايران چنين مي

ساساني به اوج پيشرفت خود رسيد و در روزگار اسالمي به دليل  رشد و پيشرفت اين هنر 
). 190: 1377شـد (حسـن،   ها محسوب مـي  هنر نيسرآمدتري خلفا يكي از  صنعت و عالقه
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طوالني را پشت سـر گذاشـته و بـه     نسبتاًاش عمري  ي زماني طي شده اين هنر در محدوده
تـرين   يكـي از مهـم   عنوان به). هنر طراحي و توليد منسوجات 20: 1350د،كمال رسيد (الون

عوامل در حفظ و نگهداري بشريت، همواره بخشي از نيازهاي مصرفي و هنـري جامعـه را   
با صنايعِ نسـاجي و   سو كبافي كه از ي پارچه هنر صنعت). 11: 1392كرد (ياوري،  مي نيتأم

بودن آن، هم در  هيدوسودر ارتباط است، به علت از سوي ديگر با هنر طراحي و نگارگري 
اكنون شناخت هر چـه   است. هم ادشدهها ي هاي هنري از آن منابع نساجي و هم در پژوهش

هاي بومي و اجتماعي در  هاي هويتي و باور تر اين منابع و آگاهي از اين هنرها و ريشه بيش
گيـري   در شـكل  چراكـه بوده است.  هتوج قابلها همواره براي بسياري از افراد  آن ديتول پس

اجتماعات بشري، رنگ و جنس و سبك منسـوجات نقـش فرهنگـي يافتـه و كاركردهـاي      
بـافي در   ). در كتـاب هنـر پارچـه   17: 1391تر شده است (بلوكباشـي،   اجتماعي آن برجسته

افي ب فر، با استناد به منابع مختلف به معرفي هنرصنعت پارچه زهره روح فيتألي قاجار  دوره
پردازد. نگارنده با نگاه منتقدانه به توليد آثار مانند ابداع فنون جديـد در   ي قاجار مي در دوره

هاي دوختـه دوزي (رودوزي) و بـا اسـتناد بـه منـابع       روش و انواعهاي ساتن  بافت پارچه
مختلف به اهميت و ضرورت شناخت هر چه بيشتر اين هنر و بررسي تمايزات درونـي آن  

هاي پيشين پرداخته است. در مراتب بعدي مؤلـف بـا معرفـي انـواع      بافي دوره چههنر پار با
اهتمام دارد. بنابراين در ايـن   عصر قاجاراز  جامانده بهمنسوجات   ها به توصيف نمونه پارچه

هـا و فضـاي    رشـته   به اهميت هنر صنعت طراحي پارچه در ايران و ظهور با توجهپژوهش 
هاي هنري و نياز به منبع آموزشي و  بافي و همچنين ساير رشته ي پارچه ي در حوزهدانشگاه

تا با نقد محتوايي و فرمـي بـه بيـان     شده پرداختهو بررسي كتاب مورد نظر  نقد  بهپژوهشي 
، دورمانـده توصيف نكاتي كه از ديد مؤلـف بـه    و بابد اي دستي مثبت اثر ها يژگيونقاط و 

ي قاجـار و همچنـين انـواع     وليد منسوجات دورهي تاريخي در ت شناخت هرچه بهتر پيشينه
بـا   ني. همچنـ هاي اين دوره را براي مخاطب ميسر نمايـد  هاي طراحي و توليد پارچه روش
پارچـه و لبـاس در    يو طراحـ توليـد منسـوجات   چـون   يليتحصـ  يهـا  ، رشتهاينكه توجه
 نيـ در ا انيبـا ورود دانشـجو   ؛تازه و رو بـه رشـد هسـتند    يموضوع يدانشگاه يها حوزه
در  به ويژه آنكه .دوشمياز قبل احساس  شتريب ،موثق يها ها و پژوهش به كتاب ازيها ن رشته
 شـفاهي  برگرفتـه از سـخنان   يهـا  ها بر اسـاس جـزوه   آموزشهاي گذشت بسياري از  سال

تخصصـي  بـه كتـب    ازيـ ن يدانشـگاه  يفضـا  گسترشبا  ه،گرفت حرفه صورت  نيا استادان
  .ه استدوچندان كردرا ها  شتهر نيرا در ا يدانشگاه
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  اثر ة. پيشين2
 هـا  هاي تاريخي و بسياري از سفرنامه كتابدر ايران به استناد  ،بافي پيشينه هنر صنعت پارچه

هـاي   دوره بـه  يسـ ير هـاي گلـي نـخ    ادوار مختلف مانند دوك ازجامانده  و آثار و بقاياي به
 رانيـ در ا يگرچـه صـنعت نسـاج    .رسـد  ميهاي پيش از ميالد مسيح  و هزاره باستان  ايران

 ياريچراكه بس شود يم   دهيندرت د ها به دارد اما منابع موثق از آن يا نهيريكهن و د يها شهير
 ها موجود است. از آن يمحدود اريبس يها رفته و نمونه نياز ب خياز منسوجات در طول تار

با سـه رويكـرد تـاريخي،     ي منسوجات و پوشاك دربارهبسياري از مطالعات صورت گرفته 
) در كتـاب هنـر ايـران در روزگـار     1377كاربردي و يا تطبيقي بوده است. چنانكه حسـن ( 

بيـان نمـوده و بـا     هـرودت هاي ايراني را از روزگـار   اسالمي ثبت تاريخي و توصيف بافته
هـاي   هاي مختلـف، نگـاهي تـاريخي در توصـيف پارچـه      معرفي انواع منسوجات در دوره

در ايران را دارد اما كاربرد بسياري از اين منسوجات را مـورد تحليـل و بررسـي     دشدهيتول
ي ايرانيكـا،   )  ذيل مقاالت دانشـنامه 1391از ديدگاه جمعي از نويسندگان ( قرار نداده است.

رويكـرد محققـان بـه مطالعـه تطبيقـي آثـار و بقايـاي منسـوجات          ،هاي پيشين پژوهشدر 
بـافي   ) در كتاب پارچه و پارچـه 1397ست. چنانچه طالب پور (ا جامانده از ادوار مختلف به

ي تاريخي به انواع منسوجات به مطالعه و تطبيق بسياري از ايـن   در تمدن اسالمي  با اشاره
ي پارچـه و   هاي مختلفي در حيطـه  پژوهش اكنونپردازد. ت هاي رايج مي منسوجات با نمونه

ـ     دادههـا توضـيح    هـاي توليـد آن   ار روشنساجي ايران صورت گرفتـه و در بسـياري از آث
هـاي   هاي ايراني به توصـيف انـواع روش   ) در كتاب پارچه1397است. وردن و بيكر (  شده

ي  اي دربـاره  پردازند. همچنين مطالعات گسترده ي قاجار مي هاي دوره توليد و نقوش پارچه
، كـه بخـش   هشـد  انجـام ي قاجـار   ها و منسوجات مختلف دوره طرح و نقش متداول پارچه

هـا صـورت    بصـري از ايـن پارچـه   ي توصـيفات   هايي كـه در دايـره   ها پژوهش ي آن عمده
ي اين ريگ جهتگيري و يا  در شكل مؤثرعواملِ  است، تحقيقات محدودي به بررسي  گرفته

هاي موجـود بـه    ) با استناد به نمونه پارچه1387پرداخته است. پوپ و آكرمن ( هنر صنعت
تـرين   ) هنر بافندگي را مهم1391پردازد، بِلر و ام بلوم ( معرفي انواع منسوجات در ايران مي
هـاي   ) بـا رويكـرد  1394كنند. پوپ، آكـرمن و شـرودر(   صنعت و ركن اقتصادي معرفي مي

 آغاز انقالب صنعتي در ايران ويي هنرمندان با صنعت جديد درصنعتي توليد پارچه و رويار
بـافي   ) در كتـاب نگـاهي بـر پارچـه    1380فـر (  اند، همچنين روح ي قاجار پرداخته در دوره
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ها در متون  ها، به توصيف برخي از اصطالحات پارچه اسالمي با معرفي نمونه پارچه  دوران
ي ميـراث   هاي متوالي در ارتباط با اداره سال فر تاريخي و ادبي توجه كرده است. زهره روح

ي تخصصـي هنـر اسـالمي     فر با حوزه ي ملي ايران بوده است، روح فرهنگي كشور و موزه
هـاي اسـالمي بـه     ي پارچـه  هايي در حيطـه  ايران و تاريخ هنر بافندگي و نساجي و پژوهش

ي  در حـوزه تدوين كتب و مقاالت مختلفـي پرداختـه اسـت. او عـالوه بـر كتـاب حاضـر        
)، 1379هـاي ري (  ها و سـفالينه  منسوجات اسالمي داراي مقاالتي همچون نقوش كهن بافته

هاي  ي صفوي، ارتباط هنر نقاشي با نقوش پارچه ي در دورهباف يزري كتاب ماه هنر و  نشريه
فـر   )، نشريه گلستان هنر پرداختـه اسـت. روح  1385هاي زندنيجي( )،  پارچه1387زربفت (

) از آرتر پـوپ و فيليـپس آكـرمن و    1387ي كتاب سيري در هنر ايران( ر ترجمههمكاري د
ي ويكتوريا آلبرت از  ي موزه ) از مجموعه1397هاي دوران اسالمي ( ي كتاب پارچه ترجمه

هـاي وابسـته را در    هاي مختلفي در حوزه پاتريشيا بيكر و جنيفر وردن و مقاالت و پژوهش
  ي اين متن خارج است. ها از حوصله ي آن همه رشمردنبي كاري خود دارد كه  كارنامه

  
  . علت انتخاب اثر3

ي طراحي و توليـد منسـوجات در    ي در حوزهدانشگاهكه گفته شد، با رشد فضاي  همچنان
ي جديـد    ايران و ادغام صنعت نساجي و هنر طراحي در فضاي دانشـگاهي و ايجـاد رشـته   

تـر احسـاس شـد.     ي مرتبط در اين حوزه بـيش طراحي پارچه، نياز به كتاب و منابع آموزش
چراكه بيشتر منابع گذشته يا مستقالً به صنعت نساجي و يا توليد منسوجات توجه داشت و 

شد.  بر روي منسوجات پرداخته مي گرفته شكلهاي  يا در منابع تاريخ هنر به نوع نقش و فرم
نشـگاهي و پژوهشـي   سـطوح دا  در موردبحـث بنابراين نياز به منابعي بـا مضـمون كتـاب    

هـاي رايـج در    هاي گذشته نگاه بسـياري از پژوهشـگران بـه هنـر     شد. در سال مي  احساس
ي قاجار و البته هنر طراحي پارچه و هنر نساجي، ديدگاهي سطحي بوده و عموماً اين  دوره
 نيچنـ  نياكرده و  زدگي مفرط معرفي مي ها را با عناويني چون انحطاط هنري و يا غرب هنر
خـوب اقتصـادي،    نسـبتاً : نداشتن پايبندي به قيود و الزامات فرهنگي و وضع  كنند يم بيان
ي سـو  بـه  شيازپ شيبي ايران را  هان در دوره قاجار، دروازه ي و تجمل خواهي مرفهطلب تنوع

) و ســبب انحطــاط ايــن هنــر 49: 1396منســوجات خــارجي گشــود ( مونســي ســرخه، 
ديگـر   رغم بهبافي  ين كتاب از هنر صنعت پارچهدانست. تحليل گفتمان و توصيف ا  صنعت
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كنـد بلكـه بـه     معرفي نمي زده غربتنها اين هنر را  ها، ديدگاهي متفاوت است و نه پژوهش
هايي مانند منسوجات ابريشـمي پشـت    مانند، انواع پارچه جامانده بهاستناد آثار و منسوجات 

تـون كـه بـا ابتكـار سـنتي      گالب تمامـاً هايي بـا نـخ    بافي و زري دار هيساهاي  كالف ، ابريشم
ي ملـي ايـران موجـود اسـت و      هاي آن در مـوزه  ) و نمونه1: 1391فر،  است (روح  ايرانيان
. عالوه بر آن به استناد به شمارد يبرمبافي اين دوره  هاي شاخصي را براي هنر پارچه ويژگي

هـاي   يـن ويژگـي  بسـياري از ا ،  كتـب تـاريخي   هـا و  سـفرنامه  همچـون اولـي   منابع دسـت 
  بخشد. را سنديت مي شده فيتوص

  
  . تحليل محتوايي4

)، چاپ نخست 1391زهره روح فر در سال ( فيتألي قاجار  بافي در دوره كتاب هنر پارچه
انتشارات آرامانشهر طي سه فصـل و   باهمتصفحه و  80است. اين كتاب در  شده انجامآن 

ره قاجار پرداخته است. در اين كتاب بعـد  با انضمام تصاوير به توصيف انواع منسوجات دو
فهرستي از مطالب را ارائه داده اسـت. در فهرسـت ايـن     سر شناسنامهي عنوان و  از صفحه

ي قاجار پرداخته  بافي در دوره كتاب بعد از پيشگفتار و مقدمه به وضعيت صنعت هنر پارچه
است كه با اسـتفاده    فصل پردازد. اين كتاب كه شامل سه  ها مي ي فصلبند ميتقسو سپس به 

هاي  هاي مختلف در هر فصل، انواع منسوجات و روش از بخش تر يجزئي ها يبند ميتقساز 
ي  ي شايسـته ها يژگيوتوان يكي از  شمارد، كه  مي برمي شان ياصلها را، با ذكر نام  توليد آن

ر د سـو  كاين كتاب خواند كه موجب شناخت بيشتر منسوجات شـده اسـت. چراكـه از يـ    
بنـدي بـا چنـين جزئيـاتي      و يا منبع جديد با همين مضمون تقسيم متأخرتربسياري از منابع 

و بـا فراموشـي    مرورزمـان  بـه صورت نگرفته و از سوي ديگر بسياري از ايـن منسـوجات   
نون بافت و همچنين مرگ هنرمندان توليدگرشان و از بين رفـتن ابزارهـا و   فبسياري از اين 

هـا راه را بـراي    . ثبت و توصـيف بسـياري از ايـن نمونـه    اند شده راموشفها  ها از ياد پارچه
كنـد.   تـر مـي   منسـوجات سـنتي روشـن    انواعي توليد پارچه و  پژوهشگران بعدي در حيطه

ها بر روي منسـوجات بـه    هاي تزيين پارچه و انواع رودوزي همچنين با معرفي انواع روش
هـاي طراحـي و توليدشـان     شـيوه  مرورزمـان  بـه پردازد كـه   هاي متعددي مي توصيف روش

منابعي  انيبابها و  ي توليدات پارچه است. در ابتداي هر فصل با بررسي پيشينه شده فراموش
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هاي مختلـف در شـهرهايي    پردازد و كارگاه مي موردبحثبه تحليل و توصيف نوع منسوج 
  كند.  كه توليدات در آن صورت گرفته را معرفي مي

است. فصل اول به معرفـي   شده درجكتاب به اين صورت در فهرست  هاي ترتيب فصل
اي،  هاي پنبه هاي ابريشمي، پارچه پردازد كه، داراي پنج بخش شامل پارچه ها مي انواع پارچه

هاي زربفت و منسـوجات مخمـل اسـت. فصـل دوم بـه معرفـي        هاي پشمي، پارچه پارچه
هـاي تزيينـات ماننـد: نقاشـي      انواع روشي تزيينات پارچه پرداخته و در دو بخش به ها فن

ــه   ــه و نمونـ ــه دوزي روي پارچـ ــه، دوختـ ــد   روي پارچـ ــف آن در توليـ ــاي مختلـ هـ
ها اختصاص داده و  هاي تزييني پارچه پردازد و فصل سوم را به نقوش و طرح مي  جاتمنسو

هـاي گيـاهي و هندسـي، اسـاطيري،      ها به نقوش انساني، جـانوري، طـرح   بندي آن با تقسيم
اي را  ي ويـژه بنـد  طبقـه اي  هاي محرابي و كتيبـه  دي و نقوش اسليمي و ختايي و طرحتجري

  گيرد. براي نقوش در نظر مي
ي گروه علم ئتيهدر اين كتاب بعد از فهرست، داراي پيشگفتاري از جواد نيستاني عضو 

هـاي بيشـتر در    ي دانشگاه تربيت مدرس است كه در آن بـه اهميـت  پـژوهش   شناس باستان
اي در جهـت بررسـي هنـر     هاي فرهنگي و هنري ايران و اهميت ويـژه  ناخت جنبهجهت ش
بافي ايران قائل شده و با تشويق محققان به بازخواني اطالعات جهت ثبـت و ضـبط    پارچه

بر  ديتأكبر روي منسوجات پرداخته است. نيستاني با  داده يرواطالعات موجود و تغييرات 
شمارد. بعد  توليد محتواي كتاب را بسيار ارزشمند مي خاستگاه پژوهشي اين كتاب هدف از

ي، بـه  ا دوصـفحه ي  اسـت كـه در ايـن مقدمـه     شـده  درج سندهياز نواي  از پيشگفتار مقدمه
هـاي   بـافي در دوره  هاي سنتي و مراكز مختلف پارچـه  ي پژوهشي در ارتباط به شيوه پيشينه

توليـد پارچـه در    اي خـاص هـ  گذشته همچون صفويه پرداخته است. عالوه بـر آن  شـيوه  
هــاي مشــابه اروپــايي  شــمرده و منســوجات ايــن دوره را از نمونــه مــي قاجــار را بــر  عهــد

هـاي بافـت مخمـل برجسـته و... را      بافي و شيوه زري  همچونهايي  كند و پارچه مي  تمايزم
، ي قاجـار  بافي در دوره دهد. نگارنده در اين مقدمه با در نظر گرفتن اهميت پارچه شرح مي

ا از ديگـر توصـيفات تـاريخي    ايـن كتـاب ر   آنچـه پـردازد.   به ذكر موارد مهمـي از آن مـي  
در عصر قاجار  دشدهيتولكند، نگاه گفتماني مؤلف به طراحي پارچه و منسوجات  مي  مثتثني

ها و مراكز توليد نپرداخته و با استناد به منـابع   در مقدمه است. چرا كه تنها به توصيف روش
هاي موجود،  توان با توجه به نمونه پردازد كه مي هايي مي ل و بررسي ويژگيمختلف به تحلي
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 به رونق و افزايش كيفيت منسوجات اين دوره چه در جنس و بافت و چه در طرح و نقش
مثـال نويسـنده بـه     طـور  بههاي اين دوره برشمرد.  اي را براي پارچه برد و تمايزات ويژه پي

كند كه، اين عامل را  مي  هاي اروپايي و هندي به ايران اشاره  هتوليدات و ورود كاالها و پارچ
اي بـراي   داند، بلكه اين بازار رقـابتي را زمينـه   تنها باعث انحطاط هنري در اين زمينه نمي نه

كند و بـا   هاي هنري زيادي در اين زمينه معرفي مي رشد بيشتر و خلق منسوجات و شاهكار
ي و ربـودن گـوي رقابـت    شـم يابر گـل اي سـاتن اروپـايي   هـ  هايي مانند پارچه معرفي مثال

بخشد. اين در حالي است كه  ها توصيفات خود را سنديت مي هاي ايكات ايراني از آن پارچه
هـا   كند (در اين دوره مي  ) در كتاب تاريخ پارچه و نساجي ايران چنين بيان 1396پور ( طالب
 صـادركننده ي قاجار كـه ايرانيـان خـود     هرو به انحطاط رفت و در دور جيتدر بهبافي  پارچه
هاي اروپايي شـدند). گرچـه ايـن رونـد در      ي انواع پارچه واردكنندهبه جهان بودند،   پارچه
هاي پيشين و تالش هنرمندان، مانع از انحطـاط   ذهن نيست، اما سنت دوراز بهي قاجار  دوره

بسياري از پژوهشگران هاي زهره روح فر برخالف  كامل اين هنر صنعت شده است. تحليل
هـاي   كنند، چهـارچوب  زده معرفي مي در اين حيطه كه هنر قاجار را هنري تقليدگر و غرب

زربافـت همـراه بـا     تمامـاً ي توليـد منسـوجات    هنـ يدرزمهاي نوين  خاصي همچون، روش
هـاي متعـدد در توليـد انـواع منسـوجات مخمـل، همچـون         ابتكارات سنتي ايرانيان و شيوه

شـمارد كـه از    دار را برمي و مخمل موجي و مخمل سايه گل برجستههاي  هاي مخمل پارچه
بـافي را يـك هنـر     تنها هنر صنعت پارچه نگاه بسياري از پژوهشگران به دورمانده است و نه

نمونـه  ي ذكرشده با استناد بـه   گيرد بلكه رشد و شكوفايي آن را در دوره در نظر ميمستقل 
  دهد. هاي مختلف توضيح مي ي موجود در موزهها پارچه

شده است  ي تاريخي مشخص تدوين گونه كه اشاره شد كتاب بر اساس يك دوره همان
ي زماني  ر اين دورهشده است. د ي قاجار بيان و زمان و تاريخ در چهارچوب پژوهشي دوره

اول، توصـيفات روايـت گونـه از     بندي اطالعات اعم از متون تاريخي دست نگارنده با دسته
هنـگ لغـات  بـه نگـارش كتـاب      گيـري از فر  جامانده از ايـن دوره و بهـره   هاي به سفرنامه
شـده اسـت منـابع     هايي كه در ايـن زمينـه نوشـته    است. برخالف بسياري از كتاب  پرداخته

ي  ترين منابع هسـتند ماننـد: سـفرنامه    اول ها از دست ي بسياري از متن رفته كه در بدنهكار به
) و 1361( 4) و سـفرنامه مـادام ديوالفـوا   1345( 3حوقـل  ) و سفرنامه ابن1348( 2بطوطه ابن

است تا بدون كـم و كاسـتي از مراكـز     شده گرفته) بهره 1340( 5مسالك الممالك اصطخري
ترين مراكز توليد منسوجات را بيان كند.  هاي گذشته و همچنين مهم رهبافي در دو مهم پارچه
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عالوه بر آن مفاهيم بسياري از كلمات تخصصي و واژگان نامأنوس را در ذيل فرهنگ لغاتي 
 ريتصـو  31هـا،   فصـل  يدر انتهاها بپردازد.  چون دهخدا بيان كرده است تا به بيان دقيق آن

است ، كه همراه با ذكـر   دهيقاجار درج گرد ي در دوره جياز انواع منسوجات را ديوسف اهيس
منسـوج   ديـ تول ي وهياز شـ  يمختصر حيو توض يو مكان نگهدار ديبافت، محل تول ي وهيش

 APAي  در پايان كتاب منابع مختلف فارسي و انگليسي به شـيوه . دهد يموردنظر را شرح م
  است. شده اشارهها  ي كتاب به آن كه در بدنه شده است درج

  
  . نقد محتوايي5

هـاي   صريح بـه جنبـه   طور بهي است. مؤلف در اين مقدمه ا دوصفحهاي  كتاب داراي مقدمه
  كند: بيان مي گونه نيامختلف و اهداف خود جهت نگارش پرداخته و 

صـورت   جانبـه  همـه بـافي بررسـي دقيـق و     شايد بتـوان گفـت در مـورد هنـر پارچـه     
 عمـدتاً بافي ذكرشده،  است و آنچه در منابع تاريخ هنر اين عصر راجع به پارچه  نگرفته

هاي  كهن ايراني كه دليل آن نفوذ شيوه صنعت هنري است بر ركود و انحطاط اين ديتأك
و بـر اسـاس    شده ارائهنظرات  رغم بهاست  شده شناختهغربي و ورود كاالهاي اروپايي 

هاي موجود، بايد اظهار داشـت   ارك و همچنين نمونهداليل مبتني بر تحقيق اسناد و مد
هاي سنتي در مراكز مختلـف   با همان شيوه درواقعكه هنرمندان بافنده و طراح و رنگرز 

شمي و.... هاي ابري بود و.... به توليد پارچه افتهي توسعهي صفوي  بافي كه در دوره پارچه
  ).1: 1391فر،  (روح پرداختند

هـاي صـفويه و زنديـه،     طـي دوره  زمان و باگذشتي آن است كه  دربردارندهاين نكته 
و تحول نشده و همواره بـر بسـتر    رييتغدچار  باره كي قاجار ي بافي دوره صنعت پارچه  هنر

هـاي توليـد    و شـيوه  درروندتاريخي خود استوار بوده است. گرچه در اين دوره با تغييراتي 
بوده است.  مؤثر همچنانهاي پيشين   ت در دورهرو شده، اما پايه و اساس توليد منسوجا هروب
منسـوجات   بر اسـاس ي آماري در تحليل نويسنده كه  آن است كه جامعه توجه قابلي  نكته

اي نشـده اسـت و    ي ملي ايران است كه تا پايان متن مقدمـه بـه آن اشـاره    موزهموجود در 
ي  استناد به مـدارك موجـود در مـوزه    انيبابي خود  بود اگر نويسنده در مقدمه مي تر ستهيشا

  نمود.  ملي ايران، تحليل متني خود را آغاز مي
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ي قاجـار)   بـافي در دوره  هنر پارچه –( وضعيت صنعت  بانامدر فهرست كتاب قسمتي 
هاي كتاب است، در اين قسمت بعد از مختصر  اي بر كل بخش آمده است كه به نظر، مقدمه

ي  رايط اجتماعي حاكم بر آن، به تطبيق ايـن دوره بـا دوره  ي قاجار و ش توضيحاتي از دوره
بـافي و توليـدات برخـي از انـواع      پردازد و وارد بحـث پارچـه   پيشين خود يعني صفويه مي

شود. براي دانشجويان و يا پژوهشگراني كـه بـراي شـروع     ي قاجار مي منسوجات در دوره
ي تـاريخي روبـرو    پيشـينه  از خـأل شـوند بـا يـك     مطالعات خود با اين كتاب روبـرو مـي  

در ابتـداي   شود. شتري در اين  كتاب احساس ميي بي نياز به بيان پيشينه چراكهشد   خواهند
ي قاجـار)  كـه اولـين  قسـمت از      ي در دورهبـاف  پارچهتوليد  و صنعتورود به بحث (هنر 

اي صـورت گرفتـه اسـت، گرچـه      نـه زمي محتواي پژوهشي كتاب هست بـدون بيـان پـيش   
ي بيشتري از روند توليد منسوجات و صنعت هنر نساجي از  پيشينه انيباببود مؤلف  مي  بهتر
ي قاجـار، موضـوع    و تطبيق آن بـا دوره  رانيدر اهاي گذشته تا عهد صفويه و زنديه   دوره

و  هـا  گـزارش داد. همچنين در برخي از بخش ذكرشده به  را بسط و گسترش مي موردبحث
  كند كه بدون درج منبع بيانش شده است. ميي از هنرمندان اشاره اماتاقد

هـاي تخصصـي كتـاب     تر در بسياري از بخش تفهيم مطالب و بيان دقيق منظور بهگرچه 
رفت در بخش نخستين كتـاب در پـردازش    است، انتظار مي شده استفادهمنبع اصلي و معتبر 

توضيح واضح و  با ذكر سند اصلي مربوطه، مشخصات منابع نيز ارائه شود. چراكه ها گزارش
تواند بر بار علمي كتاب بيفزايـد و   و محققان پيشين مي از نظراتمندي  دقيق كلمات و بهره

ي پژوهش و تحقيق بـه دانشـجويان منتقـل گـردد و      شود تا روحيه سبب مي شده ارائهمنابع 
ي خـود بـراي    موردمطالعـه ها بهتر بتواننـد در منـابع  ذكرشـده در ارتبـاط بـا موضـوع        آن

آن است كـه   توجه قابلي  هاي آتي مطالب مرتبطي را به دست آورند. همچنين نكته شپژوه
شود ماننـد   ها ديده مي ي فصلها بخش ريزبرخي از كلمات تخصصي بدون ارجاع متني در 

اي، كلماتي مانند امـاج و تسـتار و فصـل دوم     هاي پنبه فصل نخست كتاب، از بخش پارچه
در  ها آني توليد  ي بدون ارجاع متني از شيوهدوز نقدهبخش دوم كلماتي مانند نمنم دوزي و 

  شود. منابع گذشته ديده مي
يز، مؤلف انواع تعاريفي را بدون ذكـر  آن است كه در قسمت تعاريف ن تأمل قابلي  نكته

پـردازد، كـه بـراي بسـياري از      ي آن آورده و بـه معرفـي منسـوج مـوردنظر مـي      دهنده ارائه
گران و يا هنرمندان اين عرصه نامأنوس بوده و خواننده را در درك مفهومي واحد از  پژوهش
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اي مختصـر از   ا و پـاره هـ  كند. در برخي از موارد فقط به ذكر نام آن مي  آن دچار سردرگمي 
گذارد،  پردازد و به نحوي خواننده را در درك درست از نوع منسوج عاجز مي توضيحات مي

شود كه  مي ديده » سندل«، »كنوات«، »موني«ي  اي، پارچه مثال در ذيل منسوجات پنبه طور به
  است. شده ارائهها  جزييات خيلي مختصري از آن
هاي پشـمي   تنها به توضيح مختصري از توليد شال هاي پشمي، در بخش سوم از پارچه

ي از منسـوجات پشـمي را مـدنظر    ديگـر  انـواع هـاي پيشـين    پردازد و برخالف فصـل  مي
پشـمي ديگـري هـم در ايـن دوره     دهـد، ايـن در حـالي اسـت كـه منسـوجات        نمـي   قرار
نـوع  بندي بـه هفـت گونـه از ايـن      ها را ازنظر نقوش و رنگ شد، و فقط شال ترمه مي  بافته

شـود.   هاي زربفت هم ديده مـي  كند. اين مشكل در بخش چهارم از پارچه پارچه تقسيم مي
هـا   از ايـن نـوع از پارچـه    چرا كه نويسنده فقط به ذكـر نـام و توضـيح بسـيار مختصـري     

هاي توليدشده در اين دوره  است. گرچه در متن، مؤلف توضيحاتي از انواع زربفت  پرداخته
هاي پيشين  كند، اما مانند بخش بيان مي» زري اطلس«و يا » اصري گليزري ن«، »اراني«مانند 
ها را  هاي تهيه و توليد آن ، روشوار سلسهگيرد و  ها در نظر نمي اي براي آن  ي ويژهبند ميتقس

هـاي   كند. در بخش پنجم از فصل اول در ذيل توضيحات پارچـه  در مراكز مختلف بيان مي
ي صـفويه، از تنـوع ايـن     ي مخمـل بـافي در دوره   پيشينه توضيحاتي از انيبابمخمل مؤلف 

صـورت   اي همـه را بـه   ي ويـژه بنـد  ميتقسي قاجار صحبت كرده، اما بدون  منسوج در دوره
  كند. نواخت معرفي مي يك

هـاي نقاشـي روي    پردازد و تكنيـك  ها مي تزئينات پارچه فنفصل دوم كتاب به معرفي 
گيـرد. در ايـن قسـمت از     و تزيين منسوجات در نظر مي اي از توليد شيوه عنوان بهپارچه را 

گويد كـه آن را فقـط نـوعي پارچـه بـا نقـوش چـاپي         هايي به نام (چيت) سخن مي پارچه
آن در نظـر   ي توليـد ويـا مراكـز توليـد     توصيف كرده و اطالعات دقيق و جامعي از شـيوه 

اشـي و بـا مـوم    منسـوجاتي بـا نق  اسـت. همچنـين در پايـان ايـن بخـش از توليـد         نگرفته
هـا   هاي بسيار كـم و ميـزان توليـد آن    كند كه اطالعات كم و نادرستي از  نمونه مي  صحبت

نوعي نقاشي روي پارچه در قـرن دوازدهـم و سـيزدهم هــ.ق در     «كند:  و بيان مي شده ارائه
هاي بسيار كم از ايـن شـيوه    به دليل نمونه«كند كه  بيان مي نيچن نياو »ايران مرسوم گرديد 

)، اين در حالي است كه اين 33: 1391روح فر، » ( توان گفت كه توليد انبوه نداشته است مي
هاي مختلفي از  تر در تبريز وجود داشته و نمونه هاي پيش شيوه از توليد منسوجات در دوره
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صـورت خيلـي مختصـر بـه      گونه كه خود مؤلف هم بـه  موجود است. همان ها موزهآن در 
است . كالقيچـي گنيجينـه در كتـاب هنـر      كرده اشارهر اسكوي تبريز اي د هاي كالغه چاپ

هـاي آن   روش انـواع ) اطالعات كامل و جامعي از مراكز مهم چاپ باتيـك و  1366باتيك (
ي گلستان  موزه كاخ ازجملهي مختلف ها موزهها در  هاي بسياري از آن كه نمونه دهد يمارائه 

  موجود است.
 دوزي (رودوزي) هـاي دوختـه   كتـاب كـه انـواع روش    در بخش دوم از فصل دوم اين

هاي دوخت منبع متن مـورد   اي از انواع روش دهد، در پاره روي منسوجات را توضيح ميبر
ها بدون ذكر منبع، روش دوخـت و مراكـز    كند و در برخي از نمونه استفاده را مشخص مي

  نماييد. توليد را معرفي مي
كنـد.   ها را معرفي مي هاي تزييني پارچه و طرح مؤلف در فصل سوم از اين كتاب نقوش

كنـد امـا    بندي نقوش بيان مي ي تقسيم گرچه در ابتداي اين فصل توضيح مختصري از شيوه
هاي موجـود در   بندي پارچه گيرد. در اين طبقه ي در نظر نميبند ميتقسدليل معيني براي اين 

اسـت را اسـاس منـابع ايـن      شـده  ميترسـ هـا   هايي كه جامـه، بـر پيكـر آن    ها و نقاشي موزه
شـمارد امـا    دهد. گرچه هشت نوع از نقـوش را، در ايـن فصـل برمـي     ي قرار ميبند ميتقس

  كند. ها ارائه نمي اي از انواع آن كننده توصيف كامل و قانع
خورد، ارتباط منطقي و صحيح در  ترين نكاتي كه به چشم مي در اين كتاب يكي از مهم
چنين برخي تيترهـا   و هم دهنده ليتشكهاي  ها و بخش وين فصلفهرست وجود ندارد و عنا

هـاي زري   هاي رودوزي) رايج هستند و پارچه دوخته دوزي كه با عنوان انواع (روش مانند
  اند. ي درج نشدهدرست بهيا همان زربافت 

 دادهها استناد  در ساختار پژوهش كتاب به آناول كه  منابع دستدر اين كتاب استفاده از 
پژوهشگران و خوانندگان كتـاب    ياست كه راه را برا عواملي نيتر از مهم يكاست، ي دهش
 تـوان  يحق مـ  كتاب كه به ياني. منابع پاكند يخود كمك م ياطالعات بعد ليتكم جهت در
حروف  بيها دانست، به ترت نامه و سفر يفيو توص يخيترين منابع تار ها را جزو دسته اول آن

  .اند شده درج يسيو سپس انگل يمنابع فارس تيالفبا و با اولو
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  . تحليل فرمي6
هـاي   زهره روح فر به معرفـي انـواع شـيوه    فيتألي قاجار با  بافي در دوره كتاب هنر پارچه

ورت گرفتـه بـر روي منسـوجات    صـ  نـات ييتزهـاي طراحـي و    هـا و نمونـه   توليد پارچـه 
اي  اري را در ميـان قـاب آينـه   قاجـ پردازد.  طرح روي جلد كتاب كـه زن   قاجار مي  ي دوره
. در كنـد  يمـ ي قاجار بيان  دهد و به نحوي ارتباط مستقيم محتواي كتاب را با دوره مي  نشان

 نيتـر  يميقدكه يكي از  شده استفادهي اژدر دهانپشت جلد كتاب از نقش ختايي و اسليمي 
ي  سرشناسـه . بعـد از درج اطالعـات و   اسـت در منسـوجات   كاررفته بهنوع نقوش اسليمي 

  ي فهرست به شرح زير درآمده است: ، صفحه 2457459كتاب، با شماره كتابشناسي ملي : 
  پيشگفتار/ مقدمه/ وضعيت صنعت هنر نساجي

هـاي   بخـش دوم: پارچـه  / يشـم يابرهـاي   بخش اول: پارچه: ها پارچهفصل اول انواع 
/ (زربفـت) هـاي زري   پخـش چهـارم: پارچـه   / هـاي پشـمي   بخـش سـوم: پارچـه   / اي پنبه

  هاي مخمل است. پنجم: پارچه  بخش
نقاشـي روي پارچـه/ بخـش دوم:    بخـش اول:  هـا:   فصل دوم تكنيك تزئينات پارچه

  دوزي روي پارچه دوخته
  .است ها هاي تزييني پارچه فصل سوم: نقوش و طرح

اي  ي پيشـگفتار، مقدمـه   است. بعـد از صـفحه   شده درجسپس فهرست تصاوير و منابع 
صفحه متن اصلي كتاب با انضمام تصـاوير،   80است و طي  شده درجاي از مؤلف  دوصفحه
  است. شده درجي پاياني منابع فارسي و انگليسي  است. در دو صفحه شده دادهتوضيح 

  
  نقد فرمي. 7

ــر پارچــه  ــوان هن ــا عن ــافي در دوره كتــاب مــوردنظر ب ــ ب ه چــاپ رســيده كــه ي قاجــار ب
ي از بـاف  پارچهشد. چراكه  بافي قاجار معرفي مي بود با عنوان هنر صنعت پارچه مي  تر مطلوب

با صنعت نساجي و از سوي ديگر با هنر طراحي در ارتباط است. طرح جلد كتـاب   سو كي
جنسـيتي بـا    امانگـاه كنـد   ي قاجـار را معرفـي مـي    ي اول دوره ، گرچه در درجهموردبحث

شود. چراكه استفاده از انواع منسوجات تنها براي زنان نيست  دن زن در آن ديده ميكرتصوير
  يك نياز اوليه سنخيت دارد.  عنوان بهو بر كل جامعه 
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شده است كه بدون ارجاع متني و پـاورقي   كلمات تخصصي بسياري در اين كتاب ديده
ي متن كتـاب   ن در بدنهاست. همچني شده پرداختهشده است كه در نقد محتوايي به آن  رها

وسـفيد در بخـش پايـاني كتـاب      هصـورت سـيا   شده است كـه بـه   ارجاعاتي از تصاوير داده
صورت رنگي  هاي موردنظر، تصوير موردبحث به تر بود اگر در بين متن شود. علمي مي  ديده

هـايي   هـا فقـط بـا ذكـر مـتن      هاي درون بخـش  شد. عالوه بر آن، بسياري از عنوان درج مي
مثال در فصل دوم تكنيك  طور بهشده و فاقد تصاوير مناسب براي فهم بهتر متن است.  ارائه

اي مختلفي مانند قلمكار معمولي، قلمكار زرنگار و قلمكار هندي ه تزئينات پارچه، از روش
به تصاوير مرتبط اسـت. همچنـين در   نياز  ها آناست كه براي درك بهتر از تفاوت  شده ادي

هـايي ماننـد    هـا) از روش  هـاي روي پارچـه (رودوزي   بخش دوم از انـواع  دوختـه دوزي  
ده كـه بـراي درك بهتـر و شـناخت     شـ  بـرده  نامي، آجيده دوزي دوز خامهمضاعف دوزي، 

  ها درج تصاوير بسيار مثمر ثمر خواهد بود. تر انواع رودوزي بيش
 يراسـتار يكتـاب، مشـكالت و   نيادر ساختار فرمي  موردتوجهنكات  نيتر از مهم يكي
چنانكه در برخي از جمالت به فعل مرتبط  شود يم دهياست كه در سرتاسر كتاب د يديشد

هـاي پيشـين خـود نـامفهوم هسـتند.       هايي در ارتبـاط بـا جملـه    ملهو گاه ج شود ينمختم 
يكـي از هنرهـاي روي   «ها بخـش دوم آجيـده دوزي،    مثال: در فصل تزئينات پارچه  طور به

بينيم و آن عبارت است از نوعي اليه دوزي پارچه،  قاجار مي  پارچه كه رواج آن را در دوره
از كلمـات كـه    ياريگـذاري بسـ   اعـراب  ). 38: 1391فر،  (روح» ي شال. براي پارچه ژهيو به

، مـوني،  مـد بخـش اول)، بب  - ت، كلماتي ماننـد: نمـس (فصـل اول   ها دشوار اس خواندن آن
هـا در   آن حيجهت تصـح ..... و مواردي از اين قبيل كه و بخش دوم) –كنوات ( فصل اول 

صـورت   كتـاب بـه   نيـ لحـاظ شـده در ا   ريبه آن پرداخته شود. تصاو ديبا يبعد يها شماره
 ريتصـاو  هـا  نـه يكـاهش هز  يبـرا  ديـ آ ياند، گرچه به نظر م شده ارائه انيوسفيد و در پا سياه
 يهـا  مـتن  انيـ در م يصورت رنگ ها به آن يخال ياند، اما جا شده وسفيد درج صورت سياه به

ا ر يمتنـ  يها از نوشتار يكه درك برخ ييو تا جا شود يم دهيها در كل كتاب د مرتبط به آن
كتـاب مثمـر ثمـر     نيـ ا يهـا  بخش فيدر توص ري. چراكه ارتباط متن با تصوكند يسخت م

  خواهد بود. 
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  گيري نتيجه. 8
توان داراي رويكرد علمي و پژوهشـي دانسـت، چراكـه بـا مبـاني       كتاب موردبررسي را مي

هـاي   هاي نگارش يك محتواي علمي سـازگار اسـت و همچنـين داراي مؤلفـه     چهارچوب
هنـر صـنعت طراحـي و توليـد      هـاي  بندي و بيان ويژگي ت كه به معرفي، طبقهآموزشي اس
ي تفهيم مطالـب، از منـابع اصـلي و      پردازد. بدين منظور برا ي قاجار مي در دوره منسوجات

بر منـابع علمـي معتبـر و ارائـه      است. در اين اثر نويسنده با تكيه شده استفادهمعتبر در كتاب 
درسـتي بيـان نمايـد. اگرچـه برخـي منـابع        هاي خود را به هاي دقيق توانسته ديدگاه تحليل

ها،  ها، ارتباط مستقيمي با موضوع موردبحث ندارد اما با توصيفات آن ذكرشده مانند سفرنامه
از منـدي   د سنديت تـاريخي ببخشـد. همچنـين بهـره    نويسنده توانسته است به مباحث خو

. در بحـث آمـوزش انـواع    ديـ فزايبمحققان پيشـين توانسـته بـر بـار علمـي كتـاب        نظرات
صورت كتاب آموزشي  توان به منسوجات، كتاب موردنظر را به دليل توضيحات محدود نمي

ـ  مستقل دانست، اما به دليل ارجاعات درسـت و نگـاه تحقيقـاتي مؤلـف مـي      د در امـر  توان
هاي بعدي محققان در اين زمينه باشـد و بـا    تحقيقات بنيادي راهگشاي بسياري از پژوهش

هاي كهن و سنتي توليـد پارچـه، گـامي در جهـت      معرفي درست و اصولي برخي از روش
  احياي اين هنر و صنعت برداشت.

از انواع  ي بيانِ تحليلي در متن كتاب و پايبندي به سبك توصيفي در روايت كردن نحوه
هـاي مثبـت ايـن     ها يكي از ويژگي نامه ي توليد منسوجات از منابع و ارجاع به لغت ها روش

هاي دروني كتاب كه با توجه به تيتر موردنظر،  انگاري در برخي بخشكتاب است. اما سهل
كننده ارائه نشده و همچنين ارجاع دهي درست و دقيقي به منابع ديگـر   توضيح كافي و قانع

دانست. برخي  موردنظرتوان از نقاط منفي در محتواي كتاب  نشده؛ كه اين موارد را مي داده
گـذاري در   ايرادات ويراستاري و نگارشي در متن اصلي كتاب ماننـد عـدم وجـود اعـراب    

كلمات تخصصي كه خوانش متن را دشوار كرده است و كمبود منابع تصـويري مـرتبط بـا    
تـوان،   سفيد و با كيفيت ضعيف در انتهاي كتـاب را مـي  و متن و همچنين درج تصاوير سياه

  برخي از نقاط ضعف فرمي در ساختار اين كتاب دانست.
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ها نوشت يپ
 

نامـه   نامه دورة قبل ارزيابي شده و پذيرش گرفته است و براساس شـيوه  اين مقاله بر اساس شيوه. 1
  جديد لزوماً مورد قبول نيست.

تـرين جهـانگردان    يكي از بـزرگ ،بطوطه محمد بن عبداهللا بن محمد بن إبراهيم لواتي طنجي ابن. 2
  ).1391است (خدايي، تاريخ بشري 

معـروف بـه ابـن حوقَـل     ،  نصـيبي   علـي   يـا محمـد بـن     حوقـل   محمد بن  ابوالقاسم ، حوقلبنِ . 3
 ).1399. (شعار، است قمري چهارمسده  ايراني دان جغرافي

، 1920–1843) مارسل اوگوست ديوالفـوا همسر  (Jane Dieulafoy :فرانسويبه  مادام ژان ديوالفوا. 4
 فرانسهسوي دولت به همراه همسرش از بود و  فرانسوي شناس باستانمهندس راه و ساختمان و 

 .)1376(ديوالفوا،  ر كردندسف ايرانشناسي سه بار به  هاي باستان براي انجام كاوش

 رجسـته ب نگار نقشهو  جغرافيدانكرخي ابواسحاق ابراهيم بن محمد فارسي اصطخري مشهور به . 5
 ).1399(رضا،  م است10. ق/  ه 4 سده در ايراني

  
  نامه كتاب

   كيتكن ي، تهران: انتشارات پلتا امروز ربازياز د رانيا يصنعت نساج). 1350الوند، احمد (
. رياردشـ  ،يچاپ سوم، ترجمـه: اشـراق   ،ياسالم يهنر و معمار). 1391م، جاناتان (. ام بلواليش بلر،

  تهران: سروش
 مـان، ي. پنيترجمـه: متـ   ،كـا يرانيا ي دانشنامه. ذيل مقاالت دانشنامه ايرانيكا). 1391( يعل ،يبلوكباش

  ريركبيتهران: ام
و  يتهـران: انتشـارات علمـ   ، جلـد پـنجم   رانيدر هنر ا يريس). 1394( پسيليآرتور.آكرمن، ف پوپ،

  يفرهنگ
چاپ هفتم. ترجمـه:   ،يرانيهنر ا يها شاهكار). 1399( كي. شرودر، ارپسيليآرتور. آكرمن، ف پوپ،

  يو فرهنگ ي. تهران: انتشارات علمزيپرو ،يناتل خانلر
ـ ا ،يوشـ  ، ترجمـه: فـره  شوش يشناس سفرنامه خاطرات باستان). 1376ژان ( والفوا،يد . تهـران:  رجي

  دانشگاه تهران
  جلد چهارم. ،يالمعارف بزرگ اسالم مركز دائره). 1399اهللا ( تيعنا رضا،
  ، تهران: آرمانشهرقاجار ي در دوره يباف هنر پارچه). 1391فر، زهره ( روح
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  تهران: سمت ،يدوران اسالم يباف بر پارچه ينگاه .)1397فر، زهره ( روح
  26و  25كتاب ماه هنر. شماره ». هاي ري ا و سفالينهه نقش كهن بر بافته). «1379فر، زهره ( روح
هـاي   ارتباط هنـر نقاشـي بـا نقـوش پارچـه      - ي صفوي بافي در دوره زري). «1378فر، زهره ( روح

  18و  17كتاب ماه هنر شماره ». زربافت
  3گلستان هنر. شماره ». هاي زنديجي پارچه). «1385روح فر، زهره (

  تهران: سخن ،يبا نقد ادب ييآشنا). 1388( نيعبدالحس كوب، نيزر
  ديتهران: مركب سپ ،رانيدر ا يپارچه و نساج خيتار). 1396( دهيفر پور، طالب
  تهران: سوره مهر ،يهنر نقد هنر). 1397( اصغر يعل ،يباغ قره
. نيترجمه: متـ  ،كايرانيدانشنامه ا. كايرانيا راستارانيو ئتيمقاله ه لي). ذ1391( سندگانياز نو يجمع
  ريركبيتهران: ام مان،يپ

تهـران:   م،يمحمـد ابـراه   يدي. ترجمه: اقليدر روزگار اسالم رانيهنر ا). 1377محمد ( يزك حسن،
  معاصر. يصدا

  ينامه اسالم دانش). 1391( يمهد ديس ،ييخدا
  يالمعارف بزرگ اسالم مركز دائره). 1399جعفر ( شعار،

  .تهران: مركب سپيدقاجارپوشاك ايرانيان در عصر ). 1396مونسي سرخه، مريم (
  تهران: سوره مهر ،رانيا يسنت ينساج). 1392( نيحس ،ياوري


