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چكيده
   چاپ باتيک به معناي مقاومت يا رزرو و ذخيره ي رنگ در سطح پارچه است که با مواد مقاوم، قسمتي از 
طرح بر روي پارچه ذخيره مي شود و از نفوذ رنگ به آن قسمت از پارچه که طرح، نقش بسته جلوگيري 
مي کند. باتيک کلمه اي جاوه ايست ولي با اين وجود اصالت اين هنر به چين مي رسد. اين نوع چاپ در ايران به 
نام کالقه اي ناميده مي شود. چاپ باتيک از چاپ هاي قديمي است که از دوره صفوي در ايران رواج پيدا کرده 
است. در مورد قدمت اين چاپ در هندوستان مي توان به فرسک هايي که در غار آجانتا نمايش داده شده اند 
اشاره کرد. از آن جا که همبستگي تاريخي و فرهنگي ميان دو کشور ايران و هند به دوران پيش از تاريخ 
مي رسد و هيچ دو ملتي در جهان تا اين اندازه ديرينگي تاريخي، فرهنگي و هنري نداشته اند، هدف از انجام اين 
تحقيق بررسي ويژگي هاي بصري نقوش چاپ باتيک ايران و هند، وجه اشتراک و اختالف اين نقش ها از نظر 
بصري و چگونگي تأثيرپذيري اين نقوش از فرهنگ و باورهايشان مي باشد. مقاله حاضر با استفاده از شيوه 

تحليلي- توصيفي ، و روش گردآوري مطالب به صورت تحقيقات کتابخانه اي و ميداني انجام گرفته است. 
١. ويژگي هاي بصري نقوش چاپ باتيک در ايران و هند چگونه است؟

 ٢. تأثير فرهنگ ها و باورها بر روي اين نقوش چگونه است؟ در اين نوشتار سعي شده است با طرح جداولي 
جداگانه نقوش چاپ باتيک هر دو کشور را از نظر ويژگي هاي بصري مورد بررسي قرار دهد و در انتها وجه 

اشتراک ، اختالف و ميزان تأثيرپذيري از باورها و اعتقادهايشان، مورد مطالعه قرار گيرد.
در اين پژوهش بر اساس نتايج به دست آمده، محدوده ي نقش در چاپ باتيک ايران بيشتر به صورت مستطيل 
عمودي و در باتيک هند مربع مي باشد. بيشترين نوع نقش و نوع خط غالب در چاپ باتيک هر دو کشور به 
نقوش گياهي و خطوط منحني اختصاص دارد. بيشترين راستاي غالب در چاپ باتيک ايران به صورت عمود، 
و در باتيک هند بدون راستا مي باشد. همچنين، نوع ترکيب بندي نقوش در چاپ باتيک ايران به صورت تقارن 
عمودي، و در باتيک هند نامتقارن مي باشد. اکثر نقوش به کاررفته در چاپ باتيک هند اقتباسي از اعتقادات 

آييني، اسطوره و خدايانشان بوده است.
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مقدمه
چاپ باتيک۱ را مي توان نوعي نقش اندازي بر روي انواع 
پارچه، به خصوص ابريشم ناميد. در اين روش قسمت هايي 
از پارچه را با ماده اي مقاوم که مانع از نفوذ رنگ به پارچه 
مي شود، مي پوشانند تا با روشي خاص نقوش دلخواه را 
و  جاوه ايست  کلمه اي  باتيک  کنند.  ايجاد  پارچه  روي  بر 
جاوه يکي از جزايرکشور اندونزي مي باشد، با اين وجود 
اصالت اين هنر به چين مي رسد. اين نوع چاپ در ايران به 
نام کالقه اي (کالغه اي) ناميده مي شود. رواج هنرباتيک در 
ميان بوميان جاوه و سوماترا مؤيد اين مدعاست که هنر 
چاپ پارچه قبل از رنگ رزي به وجود آمده  و انسان آن 
دوره مي توانسته با وسايل ساده و با استفاده از رنگ هاي 
طبيعي گل يا عصارة بعضي از درختان، پارچه را با نقش 
رنگ هاي  شدن  شناخته  از  پس  بيارايد.  دلخواه  نگار  و 
طبيعي(گياهي) هنرمندان آن دوره دريافته  بودند که با گره 
زدن، دوختن، چين زدن و يا تا کردن نقاط معيني از پارچه 
مي توانند از نفوذ رنگ به داخل آن نقاط مخصوص و مورد 
نظر جلوگيري نمايند و در نتيجه يک طرح بسيار ساده و 
ابتدايي روي پارچه ايجاد کنند. قبايل مناطق جاوه کشف 
کردند که عصارة بعضي از درختان از نفوذ رنگ به داخل 
پارچه جلوگيري مي کند و بدين ترتيب ابتدا يک روش مقاوم 
ابتدايي به  وجود آمده  و سپس تبديل به روش نقاشي و 

چاپ باتيک شده است. 
   تنها منطقه اي که در ايران به چاپ باتيک پرداخته است، 
خصوصأ  پارچه بافي  مي باشد.  آذربايجان شرقي  استان 
بافت پارچه هاي ابريشمي از ديرباز در آذربايجان شرقي 
در  باتيک  دقيق چاپ  تاريخ  بوده است.  متداول  و  معمول 
ايران را نمي توان مشخص نمود، اما امکان اينکه اين شيوة 
چاپ به آذربايجان که در مسير جادة ابريشم قرار داشته، 
از چين آمده باشد بسيار زياد است. مي توان گمان برد که 
فن چاپ پارچه پيش از اسالم از چين به هندوستان و سپس 
به ايران آمده، اما متأسفانه در اثر هجوم هاي متعدد به ايران 
و يا در اثر عدم توجه گذشتگان، بيشتر آثار هنري ايران از 

بين رفته است 
   از آنجا که همبستگي تاريخي و فرهنگي ميان دو 
کشور ايران و هند به دوران پيش از تاريخ مي رسد و هيچ 
دوملتي در جهان تا اين اندازه ديرينگي فرهنگي و هنري 
نداشتند، بدين منظور براي ارتقاي دانش و بينش نظري 
و بصري جهت شناخت ريشه و اصل نقوش چاپ باتيک 
هر دو کشور و خارج کردن اين نقوش از جنبة تزييني و 
کاربردي کردن آن در تحقيق حاضر مقايسه  اي تطبيقي بين 

نقوش چاپ باتيک ايران و هند صورت گرفته است.
   هدف از انجام اين تحقيق بررسي ويژگي هاي بصري 
نقوش چاپ باتيک ايران و هند، وجه اشتراک و اختالف اين 
نقش ها از نظر بصري و چگونگي تأثيرپذيري اين نقوش از 
فرهنگ و باورهايشان مي باشد. پرسش هاي مهمي که در 

اين زمينه مطرح شده است:
ايران و هند  ۱.ويژگي هاي بصري نقوش چاپ باتيک در 

چگونه است؟
 ۲.تأثير فرهنگ ها و باورها بر روي اين نقوش چگونه است؟ 
در اين نوشتار سعي شده است با طرح جداولي جداگانه 
ويژگي هاي  نظر  از  را  کشور  دو  هر  باتيک  چاپ  نقوش 
بصري مورد بررسي قرار دهد و در انتها وجه اشتراک 
، اختالف و ميزان تأثيرپذيري از باورها و اعتقادهايشان، 

مورد مطالعه قرار گيرد.
 

روش تحقيق
تحليلي  توصيفي-  شيوة  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش 
ايران و  مي باشد، که در حدود ۲۰۶ نقش از چاپ باتيک 
هند جمع آوري شده است. از بين آن، ۱۰۵ نقش براي چاپ 
باتيک ايران و ۱۰۰ نقش براي چاپ باتيک هند در نظر گرفته 
شده است. روش گردآوري مطالب به صورت کتابخانه اي 
و روش هاي ميداني نظير مشاهده، مصاحبه و تهية عکس 
مي باشد. در انتها با ترسيم جداول، نقوش مورد بررسي و 

مقايسه تطبيقي قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
درمورد پيشينه پژوهش اعالم مي گردد كه تا کنون 
تحقيقاتي که به طور خاص بخواهد به بررسي ويژگي هاي 
بصري نقوش بپردازد، يافت نشده  و  بيشتر در زمينه 
چاپ باتيک و تکنيک هاي مختلف آن با نگاه صنايع دستي 

تحقيقاتي انجام شده است.   

آشنايي با چاپ باتيک
«باتيک در لغت، پارچه اي  است که به روش ماسکه کردن 
روغني، منقوش مي شود. نخست طرح با استفاده از روغن 
مذاب روي پارچه رسم مي شود، از اين رو بعد از آن که 
پارچه رنگ آميزي شد، قسمت هاي روغن خورده رنگ را به 
خود جذب نمي کنند و رنگ قبلي محفوظ مي ماند» (اسميت، 

.(۲۸ :۱۳۸۰
   تکنيک رنگ رزي با واکس مقاوم بر روي منسوجات 
يک هنر قديمي است. کشفيات نشان مي دهد در قرن چهارم 
و پنجم پيش از ميالد در مصر اين هنر وجود داشته است. 
اين پارچه ها براي موميايي استفاده مي شده است و روش 
کار آنها اين گونه بوده که پارچه کتان را در واکس غوطه ور 
مي کردند و سپس با استفاده از ابزار تيز، نقش مورد نظر را 

روي آن خراش داده و رنگ رزي مي نمودند.
   اين تکنيک در چين، دورة تانگ (۹۰۷- ۶۱۸ م) و در 
هند و ژاپن در طول دورة نارا (۷۹۴- ۶۴۵) کاربرد داشته 
است. همچنين باتيک در آفريقا به صورت ابتکاري در بين 
بوميان قبيلة يوروبا در نيجريه، قبايل سونينگ و ُولف در 
سنگال به کار مي رفته است. روفير در کتاب خود مي نويسد: 

مقايسه تطبيقي نقوش چاپ باتيک 
ايران و هند
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شايد اين روش نقش اندازي در قرن هاي ششم و هفتم در 
هند و سريالنکا متداول بوده باشد (اميرراشد، ۱۳۹۲: ۵).

   درکره جنوبي کشف پارچه هاي مدفون شده به همراه 
آريزونا و مکزيک، گوياي  مردگان و شواهد موجود در 
اين است که آن ها نيز با اندکي تأخير با نقش انداختن بر 
ميالدي،  هفدهم  قرن  در  بودند.  شده  آشنا  پارچه  روي 
کشورهاي  از  را  چاپ  روش  فرانسه  و  هلند  کشورهاي 
هند و چين اقتباس و دنبال کردند. در سال ۱۶۷۸ ميالدي 
اولين کارگاه چاپ باتيک در آمستردام شروع به کار کرد و 
سپس به  تدريج کشور سوئيس نيز به جمع آنها پيوست. 
از سدة هجدهم در کشور آلمان باتيک آغاز شد و کم کم 
طرح هاي چند رنگ متداول شد. چاپ باتيک درسال۱۸۱۷ 
در لندن منتشر شد و در اوايل قرن نوزدهم باتيک به دورة 
تايلند،  مثل  کشورها يي  رسيد.  خود  طاليي  و  شکوفايي 
اندونزي، سريالنکا، هند و مالزي از پيشکسوتان اين هنر 
به شمار مي روند. اين هنر به مرزهاي ايران نيز نفوذ کرده 
و به شکلي کامًال ساده شروع به کار کرده است. (مقدمي، 

۱۳۸۵: ۱۷و ۱۸).

باتيک هند 
گردد.  برمي  قبل  به ۲۰۰۰ سال  هند  باتيک  «تاريخ چاپ 
هيچ مدرک قديمي از باتيک هاي کتاني در هند کشف نشده 
است اما فرسک هايي در غار آجانتا نمايش داده شده اند که 
مي توان به خوبي باتيک بودن آن ها را تشخيص داد » (امير 

راشد، ۱۳۹۲: ۱۵).
   «در ادبيات سانسکريت هند به کاربرد نقاشي روي 
پارچه، برگ نخل و چرم اشاره شده است، اما متأسفانه 
هيچ نمونة قديمي از آن ها در دست نيست، لذا روش هاي 
نقاشي يا مواد رنگ زاي طبيعي به کار رفته در زمان هاي 
اوليه را نمي توان شناخت. قديمي ترين نقاشي روي پارچه 
که پاتاس۱ ناميده مي شود، مربوط به قرن ۱۵ ميالدي است 
و تحت تأثير نقوش ايراني تهيه شده است. اين پارچه ها در 
نواحي گجرات و مالوا توليد مي شدند و نقوش آنها اقتباسي 
از اعتقادات آييني جينيزم بود. در اين پارچه ها بيشتر از 

نقوش  مي  شد.  استفاده  نقره اي  و  قرمز، طاليي  رنگ هاي 
متنوعي در تزيين اين محصوالت به کار مي رفت از جمله، 
طرح درخت زندگي که درآن درختي از تپة خاکريزي يا از 
استخر آبي بيرون مي آمد و تنه و شاخه هايش شامل انواع 
گل ها و برگ ها بود که پرندگان و حيوانات روبه روي هم 
بر روي آنها نقش مي شد. حضور عناصري همچون آب، 
گل لوتوس و جانوران زير دريا در ريشة درخت، حالت 
نمادين آن را با تولد و تجديد دوبارة طبيعت نشان مي داد» 

(طالب پور، ۱۳۹۱: ۲۳).
   «نقاشي هاي مشهور غار آجانتا لنگ و پيراهن هايي 
را نشان مي دهند که به احتمال زياد با شيوه هاي ايکات، 
به  گرچه  منقوش شده اند.  و  رنگ رزي  مقاوم  و  گره زني 
ندوخته  لباس هاي  عادي  مردم  چيني،  سياحان  از  نقل 
بر تن مي کردند که اکثر مواقع سپيد و بدون نقش بود»          

.(Barnard And Gillow, 1999: 9)

شيوة انجام چاپ باتيک در هند
مراحل انجام چاپ باتيک در هند به صورت زير مي باشد: 
مرحله ۱: براي چاپ باتيک در هند ابتدا از پارچه کتان يا 
ابريشم استفاده مي شود، معموال مواد مصنوعي استفاده 
نمي شود. پارچه کتاني را با قرار دادن در پودر سفيد کننده و 
آب به مدت يک شب کامال سفيد مي کنند. اين روند با استفاده 
از ماشين يا به صورت دستي انجام مي پذيرد(تصوير۱).  
مرحله ۲: چاپ موم با استفاده از برس يا بلوک ها به صورت 
دستي يا ماشيني انجام مي پذيرد. (موم پارافين آب شده 
در کوره اي که دقيقا در کنار دستگاه چاپ قرار دارد نگه 
داشته مي شود (تصوير۲و۳). ميزي که بر روي آن چاپ 
انجام مي گيرد با شن وآب خنک نگه داشته مي شود تا 
موم  پخش نشود و طرح در طول کار انسجام خود را حفظ 

نمايد(تصوير۴). 
مرحله ۳: پس از چاپ اوليه، پارچه را در يک دستگاه ثبوت 

رنگ غوطه ور مي کنند.
مرحله ۴: سپس پارچه در رنگ نفتل (مثال قرمز) بمدت 
۱۰-۱۵ دقيقه نگه داشته مي شود(تصوير۵). از رنگ نفتل، 

تصوير٢. بلوکهاي چوبي (قالب)،  مأخذ: همان  www.india-crafts.com :1تصوير ١.ماشين سفيد کننده،  مأخذ- Patas



رنگ مسقيم و رنگ خمره اي در پرسه رنگ آميزي استفاده 
مي شود. رنگ هاي خمره اي ماندگاري بيشتري دارند ولي 
تنوع آنها کم است و در بين رنگ هاي ديگر از همه گرانتر 
هستند. رنگ نفتل بيشتر براي زمينه تيره، مانند رنگ شاه 
بلوطي و آبي استفاده مي شود. رنگ هاي مستقيم بيشتر 
به عنوان رنگ اليه دوم، بعد از اينکه طرح ها و بقيه رنگ ها 

انجام شدند به کار گرفته مي شود. 
مرحله ۵: اگر فقط يک رنگ مورد نياز باشد، بعد از اين 
مرحله لباس در آب گرم غوطه ور مي شود تا موم از آن 
جدا شود و طرح و رنگ مورد نظر به دست آيد(تصوير۶).

مرحله ۶: اگر نقاط سفيدي باقي ماند که مورد نياز نبود، مي 
توان پارچه را يک بار ديگر در هر رنگ مستقيم ديگري (مثال 
زرد) غوطه ور کرد. اين روند «topping» (دوباره کاري) 

ناميده مي شود. 
مرحله ۷: اگر براي چاپ احتياج به رنگ هاي بيشتري بود، 
پذير است و کل روند دوباره  امکان  با موم  چاپ مجدد 

(Mccabe,1984:9-18)انجام مي گيرد
   به طور کلي چاپ در هند به سه شيوة مقاوم سازي، 
آليزارين و پخش رنگ مدرن انجام مي پذيرد. يافتن تاريخ 
شروع اين نوع چاپ در هند دشوار است، اما واضح است 
اين صنعت قبل از ميالد مسيح وجود داشت و پارچه هاي 
اختراع   از  قبل  مي شد.  غربي صادر  به کشورهاي  چاپي 
قالب ها، تمام طرح هاي قابل تکرار پارچه با روش رنگ رزي 

.( Chttopadhyay, 1995: 17)مقاوم ايجاد مي شدند

امروزه يکي از مراکز اصلي باتيک در قسمت جنوب 
شرقي coromundcoast قرار دارد و در قرن ۱۷ و ۱۸ 
ميالدي زماني که محصوالت دستي به بسياري از کشورهاي 
مثل جاوه، ايران و اروپا صادر مي شد، صنعت باتيک در 
اوج شکوفايي خود در منطقة جنوب شرقي Deccan بود. 
رنگ کردن ثابت پارچه ها به شيوه هاي سنتي هنوز هم در 
مناطق روستايي مانند کانياوار، راجپوتانا و باگاسارا يافت 
مي شود. از نيمه هاي قرن ۱۹ ميالدي تقاضاي پارچه هاي 

چاپ شده رو به کاهش يافت (خاويان، ۱۳۹۴).

در سياهه هاي کمپاني هند شرقي، نام تجاري ساراسا۱ 
در قرون ۱۶ و ۱۷ ميالدي به پارچه هاي عالي با چاپ مقاوم 
به کار مي رود.  نيز در شرق دور  اطالق مي شد که هنوز 
شايد اين نام از واژه سارسيو، دامني که در جنوب هند به 
 Gillow And,1999 :8) «تن مي کنند بر گرفته شده باشد

Barnard). (تصوير۷).

تصوير٤. ميز پوشيده شده با شن،  مأخذ: همان
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تصوير٥. مرحله رنگ رزي، مأخذ: همان

تصوير٦. شستشو،  مأخذ: همان

تصوير٣. موم پارافين در کوره،  مأخذ: همان
 



شماره ۳۸  تابستان۹۵
۹۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

   «ساري يکي از کاالهاي مهم تجاري هند بود که به وسيلة 
چاپ باسمه اي نقش اندازي مي شد طرح اين پارچه ها شامل 
نقوش هندسي و گل ها بود. تعدادي از اين طرح ها در شمال غربي 
هند ريشة ايراني دارند» (Cooper, 1996: 90)،(تصوير۸).

ورود چاپ باتيک به ايران
«دربارة اينکه اين هنر از چه زماني در ايران رواج يافته، 
مي توان گفت نوعي از چاپ باتيک که قدک ناميده مي شود 
در دورة صفويه مرسوم بوده است و زنان براي لباس، 
نظران  صاحب  مي کردند.  استفاده  آن  از  سفره  و  پرده 
سابقه و قدمت اين هنر را در کشور ما حدود ۵۰۰ سال 
ذکر کرده اند، گو اينکه از آثار بسيار قديمي نمونه هايي در 
دست نيست» (ياوري، ۱۳۸۴: ۱۲۷). تبريز که حتي پيش 
از آمدن ايلخانيان، بزرگترين مرکز تجاري ايران محسوب 
مي شد بنا به گفتة عده اي از منتقدان چاپ باتيک به ايران از 
طريق جاده ابريشم از چين به هندوستان و از آنجا به ايران 
آمده است. زماني که پارچه بافي در دوره صفويه به عصر 
طاليي و درخشان  خود رسيد، چاپ باتيک نيز مثل هنرهاي 
ديگر پيشرفت شاياني نمود (خاويان، ۱۳۹۴ :۱۵۲- ۱۹۸). 

چاپ باتيک (کالقه اي)
 در منطقه اسکو نوعي پارچه ابريشمي معروف به کالقه اي 

باتيک  چاپ  نام  به  خاصي  شيوه  به  آن  رنگ رزي  که 
در  پارچه  نوع  اين  توليد  تهيه مي شود.  صورت مي گيرد 
هيچ ناحيه ديگر ايران معمول نبوده و منحصر به منطقة 
مزبور مي باشد. «اين روسري ها در ميان مردمان ايالت 
و عشاير به نام ياي ليخ يا قيزيل ياي ليخ و َکلَ قيي شناخته 
مي شود. ياي ليخ به معني پوشش تابستاني و قيزيل ياي ليخ 
به معناي پوشش تابستاني طاليي مي باشد. َکلَ قيي به آن 
علت بر اين نوع روسري ها گفته  شده است که بنابر روايت 
مردم منطقه ابتدا نقوشي شبيه جاي پاي گاو بر روي پارچه 
چاپ مي شده و به اين نام معروف گشته است. در واقع 
کلمه َکل اياقي است، که رفته رفته به کلمة َکلَ قيي و در تلفظ 
فارسي به صورت کالقه اي تغيير نموده است. برخي نيز 
معتقدند که به خاطر حاصل شدن نقوش سياه و سفيد شبيه 
پرهاي کالغ بر روي پارچه، به اين نوع چاپ نام کالغه اي 
اطالق شده است. اما از آن جايي که بعيد به نظر مي رسد 
در آن دوره در زبان ترکي کلمه کالغ کاربرد داشته باشد 
بنابراين نظر اولي بيشتر معقول و قابل قبول است. همچنين 
در نگارش اين دو کلمه (کالغ- کالقه) تفاوت فاحشي وجود 

دارد»(اميرراشد، ۱۳۹۲: ۴۰).

 چاپ باتيک در دوره هاي مختلف زماني
   پارچه ابريشم اولين پارچه اي بود که براي چاپ کالقه اي  

    www.yowocloth.com :تصوير٨. لباس ساري، مأخذ:تصوير٧. دامن سارسيو، مأخذ
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يا باتيک مورد استفاده قرار گرفت و چون ايران در مسير 
از مهم ترين خريداران  و  ابريشم قرار داشت يکي  جاده 
مغرب  کشورهاي  به  چين  از  خام   ابريشم  فروشندگان 
زمين محسوب مي شد. در دوره ساسانيان چاپ پارچه در 
ايران تکامل يافت و روش هاي نويني در تزيين پارچه هاي 
ابريشمي، پشمي و کتاني ابداع گرديد و استفاده از قالب هاي 
چوبي سرعت عمل چاپ را افزايش داد. در دورة صفويه، 
تنها يک نمونه از چاپ کالقه اي به نام قدک مرسوم بوده 
نوشته هاي  از  چنانچه  زاده، ۱۳۸۷: ۱۱۰).  (شريف  است 
اروج بيگ در دورة صفويه پيداست، چاپ باتيک در اين 
دوره به عنوان يک هنر به حد اعالء خود رسيده است. به 
گونه اي که روسري هايي که با اين تکنيک نقاشي شده اند در 

مراسم سنتي کاربرد داشته اند.
   در دورة قاجار به علت ورود کاالهاي خارجي و 
تحميل ماليات زياد به قشر نساجان و رنگ رزان عده اي از 
کساني که در آذربايجان جنوبي به اين کار اشتغال داشتند به 
آذربايجان شمالي که شرايط بهتري داشتند مهاجرت کردند 
از جمله اين اشخاص پدر استاد حسين کالقيچي گنجينه و 
علي اکبر تقي زاده است. اما اين صنعتگران بعد از برقراري 
حکومت کمونيستي و دولتي اعالم شدن اموال شخصي در 
روسيه مجبور به بازگشت شدند. پيش از جنگ جهاني دوم 
در تبريز و اسکو کارگاه هاي ديگري هم در اين زمينه وجود 
داشته است اما نوع پيشرفتة آن توسط علي اکبر تقي زاده در 
تبريز تأسيس شد. بعد از جنگ تعداد زيادي از اين کارگاه ها 
به علت کمياب شدن مواد اوليه و پايين آمدن توان خريد 
مردم بسته شدند. در اسکو کارخانه هاي قديمي با رنگ هاي 
طبيعي و به صورت باتيک ابتدايي به کار ادامه دادند، تا اينکه 
مدتي بعد از اتمام جنگ تعداد خريداران افزايش يافت و کار 

تقريبًا رونق گرفت. اما در دورة مشروطه، چاپ پارچه و 
هنرهاي دستي جاني دوباره يافت. تعدادي روسري باتيک 
به همراه مهرهاي به کار رفته از دورة قاجار باقي مانده که 

در موزة قاجار تبريز نگهداري مي شوند (تصوير۹). 
   مواد اوليه اين صنعت از شهرهايي چون اصفهان و 
يزد تهيه مي شد و بازار فروش اين محصوالت، تبريز، تهران، 
کردستان و ترکمن  صحرا بود. تا اين اواخر کارگاه هاي 
چاپ باتيک در تبريز داير بود ولي در حال حاضر شهر 
اسکو تنها مرکز چاپ باتيک روي پارچه ابريشمي مطرح 

مي باشد(اميرراشد، ۱۳۹۲: ۱۶).

شيوة انجام چاپ باتيک در ايران
 همانطور که در چاپ باتيک هند نيز گفته شد در روش 
با  يا سقز مخلوط  داغ  مانند واکس  مقاومي  مادة  مقاوم، 
موم در نواحي خاصي روي زمينة پارچه زده مي شود. در 
قديم براي تهيه واکس از برگ درخت موز و سود سوزآور 
(NAOH) به همراه خاک رس استفاده مي شد. ولي بعدها 
سقز  و  عسل  زنبور  موم  و  صمغ  از  واکس  تهيه  براي 
استفاده کردند. اين روش اولين بار به وسيلة ايرانيان آغاز 
شد و شيوة قبلي را از دور خارج ساخت. اکنون به جاي 
صمغ از پارافين به همراه موم و سقز استفاده مي شود. 
در برخي ازمناطق از پيه گاو يا گوسفند به همراه سه مادة 
قبلي استفاده مي شود که اين به تکنيک مورد نظر و همچنين 
گرمي و سردي هواي محل بستگي دارد. پيه، مانع ترک 
دار شدن واکس مي شود. روشي که امروزه در اسکو براي 
تهيه واکس باتيک يا روغن کالقه اي استفاده مي شود عبارت 
از قير و پارافين جامد است. لذا وقتي که پارچه درون رنگ 
کار،  پايان  در  نمي کند.  نفوذ  نواحي  آن  به  مي گيرد  قرار 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

پارچه در آب داغ شسته مي شود. برخي از رنگ ها با بخار 
و برخي ديگر با اطو تثبيت مي شود. اطوي مورد استفاده 
در اين نوع چاپ عبارت است دستگاه کالندر کوچکي که دو 
غلطک دارد و پارچه از بين آن دو غلطک عبور داده مي شود 
که عالوه بر صاف نمودن سطح پارچه باعث براقيت آن نيز 

مي شود(مقدمي،۱۳۸۵: ۲۳)(تصوير۱۰) 

رنگ و معناي نمادين آن در باتيک ايران
رنگ رزي ابريشم مشکل و پيچيده است، اما رنگ رزان ايراني 
بدون بهره وري از علم شيمي ، رنگ هايي با طيف و سايه هاي 
مختلف با رنگ هاي طبيعي به وجود آوردند. به عنوان مثال 
از نيل، طيفي از رنگ آبي فيروزه اي روشن و با طراوت 
ترکيب رنگ هاي اصلي  با  به دست مي آوردند و همچنين 
به طور معجزه  آسايي رنگ هاي خاکستري و بنفش خلق 
نمودند. با آميختن قرمز و بنفش، رنگ زرشکي (شاه توتي) 
و با ترکيب رنگ سرخ و شنگرف، قرمز درخشاني حاصل 
اين دو رنگ، رنگ هاي  کردند و از طيف و تفاوت ميزان 
مختلف برگ هاي پاييزي چون خرمايي، پرتغالي، قرمز مايل 
به قهوه اي و رنگ هاي مختلف قهوه اي و نارنجي و زرد 
مايل به نارنجي را به  دست آوردند. در چاپ باتيک رنگ 
يکي از عناصر بسيار مهم محسوب مي شود، که هم از نظر 
ترکيب رنگي در يک اثر و هم از جنبه تهيه و تثبيت رنگ 

روي پارچه حائز اهميت است ( اميرراشد، ۱۳۹۲: ۸۵).
   مردم اسکو از لحاظ مذهبي و روحي به رنگ سبز 
و آبي اهميت خاصي قائل هستند. از آن جا که کشور ايران 
در منطقه کم آب و کويري وجود دارد آب را ماية حيات و 
مقدس و پر برکت مي دانند. آنان رنگ سبز را رنگ بهشت، 
مي دانند.  بيت  اهل  و  پيامبر  مقدس  رنگ  و  زندگي  رنگ 
خورشيد و آفتاب را منشأ روشنايي و نور مي دانسته اند. 
توجه آنان به خورشيد بدان حد است که در پارچه ابريشم 
قالبي خورشيد  طبيعي(کالقه اي) رنگ رزي شده، تصوير 
را چاپ مي نمايند به خاطر همين  رنگ زرد در چاپ باتيک 
ايران زياد مورد استفاده قرار مي گيرد. از رنگ سرخ کمتر 
استفاده مي کنند و  اين رنگ را عالمت خشونت و  قساوت

قلب مي دانند (مقيمي، موسي  زاده، ۴۳۴).

رنگ و معناي نمادين آن در باتيک هند 
در مورد نحوة ساختن رنگ و نوع به کارگيري آن در هند 
مي توان گفت از هزاره هاي سوم  پيش از ميالد در درة رود 
سند از نيل و روناس براي رنگ رزي منسوجات پنبه اي و 
چاپ باسمه اي استفاده مي کردند. در اين روش از رنگ هاي 

معدني، سياه، قرمز و نيل به وفور استفاده مي شد 
يکي از منابع مهم رنگ رزي در شبه قاره هند، گياه نيل 

است. بوتة  نيل در همه جاي هندوستان يافت  مي شود. 
نيل  هندوستان،  در  مدّون  تاريخ  شروع  زمان  از 
استخراج شده از گياه نيل و آليزارين۱ از ريشة روناس، 

براي رنگ رزي مورد استفاده قرار مي گرفت و تا اواسط 
قرن نوزدهم، تمامي مواد رنگ زا از منابع طبيعي به دست 
براي  لذا  نمي شود،  حل  آب  در  تنهايي  به  نيل  مي آمد. 
از ترکيب برگ هاي نيل  با نيل، محلولي  رنگ رزي پارچه 
کوبيده و محلول قليايي تهيه مي کنند و پارچه را براي مدتي 
در آن قرار مي دهند. در مرحلة بعد پارچه را از حمام رنگ 
خارج کرده و در مجاورت هوا قرار مي دهند تا اکسيداسيون 
آن صورت گيرد و رنگ آبي ظاهر شود. گجرات يکي از 
 .(Guy,19 :1998)مهم ترين مراکز توليد  نيل در هند است
يکي ديگر از رنگ هاي پر مصرف در هند، رنگ قرمزمي باشد 
که از ماده  ي آليزارين موجود در ريشة روناس به دست 
مي آيد که نتيجة رنگ رزي با آن شامل فام هاي صورتي 
تا قرمز است. همچنين رنگ قرمز از چوب ساپون۲ که به 
چوب برزيلي معروف است و يا از پوست تنة درختي به 
نام پتاس جاجا۳ نيز به دست مي آيد. با به کارگيري  محلول 
اسيدي آهن با آليزارين مي توان رنگ سياه به دست آورد. 
براي درست کردن رنگ زرد نيز از ادوية زردچوبه استفاده 
به  نيل  با  با رنگ رزي رنگ زرد  نيز  مي شود. رنگ سبز 
وجود مي آيد. از منابع ديگر رنگ رزي منسوجات، گلرنگ 
است که رنگ زرد ايجاد مي کند و چنان که گلرنگ با يک 
مادة قليايي به کار برود رنگ مناسبي براي ابريشم خواهد 

.(Gillow And Barnard,1999:12) بود
   قابل ذکر است که انواع رنگ هاي ديگري هم از گياهان، 
حيوانات و حشرات به دست مي آيد که در رنگ رزي مورد 
استفادة رنگ رزان هندي قرار مي گيرند. امروزه علي رغم 
احياي کاربرد رنگ هاي طبيعي در هند هنوز هم رنگ هاي 

مصنوعي استفادة بيشتري دارند.
هند  فرهنگ  در  رنگ ها  تقدس  و  عقايد  مورد  در     
مي توان گفت بيشتر رنگ هاي به کارگرفته شده در باتيک 
هند برگرفته از اعتقادات آنان در مذهب و پرستش خدايان و 
اسطوره  هايشان در آيين هاي جينيزم، هندوئيسم و بوديسم 
است و بيشترين رنگ هاي به کار رفته شامل رنگ قرمز، 
زرد- طاليي، ، آبي، سبز، و سفيد مي باشد. در مانداالها 
آداب  طبق  مي شوند.  ديده  پنج گانه  رنگ هاي  همين  نيز 

1.Alizarin
2- Sapon 
3- Jaja 

 www.gamesabz.com :تصوير١٠.  باتيک اسکو، مأخذ



به رنگ قرمز نشان داده شده است.  بودا  و رسوم هند، 
تجلي نمادين رنگ در اينجا وابسته به مفهوم کلي شفّقت و 
دلسوزي است که ايجاب مي کند از خود چشم پوشي کرده 
و مايه رستگاري ديگر موجودات شود. مفهوم مذهبي رنگ 
طاليي ابتدايي ترين و عميق ترين رابطة عاطفي ميان اجزاي 
جهان آفرينش  با خداست. وجود طاليي در مفهوم مقدس 
نيز  خورشيد  خداي  سوريا۱  ظاهري  صفات  در  خويش 
جلوه مي يابد و همچنين رنگ لباس ويشنو۲ و دستار مردان 
خدا در آن سرزمين است. رنگ آبي در طيف هاي مختلف 
در فرهنگ هندوئيسم و بوديسم به معناي جاودانگي الهه ها، 
رنگ پيروزي بودا، آب و در بعضي موارد حالت ترسناک 
درخت  سبب  به  نيز  سبز  رنگ  مي باشد.  الهه ها  بعضي 
بودهي که بودا در زير آن به تنوير افکار رسيده و هم در 
بهشت توشيتا به سبب درختان انبوهش جلوة خاصي دارد. 
رنگ سفيد تجلي حقيقت و سياه نماد حقيقت خفيه مي باشد 

(همداني زاده، ۱۳۷۷: ۷). 

نقش مايه هاي به کار رفته در چاپ باتيک ايران و هند
شده  يافت  هاي  نقش مايه  مشابهت هاي  مورد  در   
«اين  مي نويسد:  هرتسفلد  هند  و  ايران  در تمدن هاي 
اثر مهاجرت نمادها نبوده بلکه جاي  شباهت  ها فقط در 
نقش شدن آن ها روي سفال و چگونگي ترکيب وگاهي 
به  است».  همانند  نيز  سفالي  ظروف هاي  شکل  حتي 
عبارت ديگر نحوه کاربرد نگاره ها و نمادها و مفاهيم در 
تزيينات يکسانند. گنجينة تزييني هند باستان پابه پاي انواع 
نقش مايه هاي بومي، حاوي تعدادي عنصر ايراني يا دست 
کم عناصري است که از طريق ايران بدان رسيده است. 
در واقع نقش مايه هاي بسيار ديرينه و يا با منشأ بسيار 
باستاني به وسيلة هنر هخامنشي به هند رسيده است که 
کهنترين شاهد رخنه و نفوذ آن ها در آثار سنگي دوره 
سونگا۳ ديده مي شود. استرژيگوفسکي اين هنر باستاني 
را با نام مزدايي مشخص کرده است. اين نگرش به لحاظ 
اهميت  بر  مبني  فلسفي  بيني  جهان  يک  از  هنري،  بيان 
اشياي  بازسازي صورت  و  تقليد  بر  استوار  نه  و  فرم 
اساس  بر   .(۸ (هااليد،۱۳۷۶:  است  گرفته  نشأت  طبيعي 
اسناد موجود، تبادالت متقابل هنر و هنرمندان ايراني و 
تأثيرات  اين  باعث  تاريخي  مختلف  دوره هاي  در  هندي 
شده است.  نقش مايه هاي مورد استفاده در باتيک ايران 
نقش هاي  نمود:  تقسيم  گروه  چند  به  مي توان  را  هند  و 
نقش هاي  انساني،  نقش هاي  جانوري،  نقش هاي  گياهي، 
طبيعت آفرينش(سماوي)، نقش هاي انتزاعي و  نقش هاي 

هندسي که بيشتر شامل نقوش نمادين مي باشند.

نقش هاي گياهي
اين گروه از نقش مايه هاي برگرفته از طبيعت، شامل همة 
و  برگ ها، گل ها  پيچک ها،  گياهان،  از  که  است  نقش  هايي 

حتي ميوة آن ها الهام گرفته  شده است. نقش مايه هاي گياهي 
بيشترين زير مجموعه را در ميان نقوش هنري به خود 

اختصاص داده است. (طالب پور، ۱۳۹۱: ۲۷-۲۳). 
ايران و هند نقوش گياهي بيشتر در  در چاپ باتيک 
برگيرندة انواع درخت، بوتة گل، بته جقه، ساقه هاي گردان و 
اسليمي ها مي باشد. از نقش درختان مقدس بسيار استفاده 
شده است.«در اساطير هند درخت پاريجاته يا درخت کالپا 
هستند»(پورخالقي،  جاودانگي  درختان  انجير،  درخت  و 
۱۳۸۰: ۴۷). عالوه بر اين نقوش، نقش هاي ديگري در چاپ 
باتيک ايران مورد استفاده قرار مي گيرد که به نام آلما گولي  
(شکوفه سيب)، فلفلي، شکوفه درخت شفتالو و گوبک گولي 

معروف اند. 

نقش هاي حيواني
اسطوره  آييني،  نماد  عنوان  به  جانوري   نقوش  کاربرد 
ايران و هند سابقة بسيار ديرينه دارد و به  و تزيين در 
هزاره هاي قبل از ميالد مي رسد. نقوشي که هريک بعدها 
به عنوان عناصر بصري، هويت ملي آنان را تداعي مي کنند. 
اين نقوش شامل حيواناتي همانند گاو، فيل، مار، طاووس، 
ببر و... مي باشد. نقوش حيواني به کار رفته در چاپ باتيک 
ايران اکثرًا به صورت نمادين مي باشد اين در حالي است که 
نقوش حيواني در چاپ باتيک هند به صورت واقعي به کار 

رفته و پرداخت بيشتري به جزئيات شده است.

نقش هاي انساني
 در چاپ باتيک هند اين گروه نقش مايه ها شامل مناظر، 
داستان هاي بزمي،  رزمي و اسطوره ها مي باشد، که در 
دست هايشان يا ابزارآالت جنگي دارند و يا در زير پايشان 
حيوانات در حال جدال هستند. مهمترين اين نقش ها تصاوير 
شيوا۹  دورگا۸و  گانشا۷،  ناتاراجا۶،  الکشمي۵،  بودا۴، 
ايران  باتيک  چاپ  در  انساني  نقوش  مورد  در  مي باشد. 
نمونه اي ديده نشده است و بيشتر اين نقوش شامل ابزار 
برداشت  نقوش  اين  و وسايل روزمره زندگي مي باشند. 
کاربرد  روزمره  زندگي  در  که  است  اشيايي  از  تجريدي 
دارد. گروهي از اين اشيا صرفًا جنبه تزييني دارند و برخي 

از آن کاربردي هستند.

نقش هاي طبيعت آفرينش (ا اجرام آسماني)  
  اين گروه از نقش مايه ها شامل اجرام آسماني همانند 
خورشيد، ماه، ستاره و هر شيء موجود در آسمان را 
شامل مي شود. در چاپ باتيک ايران و هند از اين نقوش، 
شده  فراواني  استفادة  خورشيد  نقش  از  خصوص  به 
است. زيرا که خورشيد را به طور کلي نماد نرينگي و 
ماه را  نماد مادينه مي دانستند. «در هند خداي خورشيد 
با نام سوريا شناخته مي شود و يکي از مهم ترين خدايان 

ودايي محسوب مي شود» (شفرد،  ۱۳۹۳، ۲۲). 

مقايسه تطبيقي نقوش چاپ باتيک 
ايران و هند

1.Surya 
دومين خداي از تثليث خدايان هندو، 

مذکر و محافظ جهان است
2.Vishno    
3.Sunga

به  هند  هنر  شکوفايي  اوج  سونگا 
شمار مي رود 

4.Buda
بودا لقبي است که در آيين بودايي به 
هرکسي که به روشني رسيده باشد 

اطالق مي شود
5.Lakshmi   

ايزد بانوي توانگري و پيروز بختي 
در آئين هندو مي باشد

6.Nataraja
از بزرگترين نامهاي شيوا به معناي 

رب النوع رقصدگان مي باشد.
7.Ganesh

خداي علم و دانايي که سري همچون 
فيل دارد و پسر شيوا مي باشد. 

8.Durga
از بزرگترين نامهاي شيوا به معناي 

رب النوع رقصدگان مي باشد.
9.Shiva

الهه   شجاعت در آئين هندو  خداي 
مي باشد



شماره ۳۸  تابستان۹۵
۹۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

          توضيحات       هند      ايراننقوش

نقوش گياهي

گل نيلوفر آبي 
(لوتوس)

مأخذ: www.fiberfantasies.comمأخذ: نگارنده

و  است  وجود  مرکز  يا  قلب  هندي  مضامين  در  لوتوس  گل 
چندگانه ي  مراتب  و  گوناگون  ادوار  نمايشگر  آن  گلبرگ هاي 
به  بي آاليش  و  اوليه  آب هاي  از  نيلوفر  چون  است.  هستي 
وجود آمده، آن را نشانه ي خلوص و پاکي مي دانند. والدت برهما 
يا  منبع  نشانگر  روييده،  ويشنو  ناف  از  که  لوتوس  زاده ي  يعني 
کرسي  عنوان  به  هندويي  سنت  در  گل  اين  است.  عالم  صدور 
نيلوفر  ايراني  بودا است (ذکرگو،۱۳۷۷: ۸۶). در اساطير  مقدس 
با آيين مهر پيوستگي نزديکي دارد و اعتقاد بر اين است که مهر 
طرح هاي  در  مي آيد.  بيرون  زايش  صحنه  در  نيلوفر  غنچه ي  از 
هندي انحناي گلبرگ هاي آن بيشتر از نوع ايراني است (دارابي 

پورشيرازي،۱۳۸۰: ۲۶).

شکوفه درختان

مأخذ: نگارنده
 www.artfire.com :مأخذ

در پارچه هاي باتيک ايران و هند، انواع گل و شکوفه ي درختان و 
نقوش اسليمي مورد استفاده قرار مي گيرد. در چاپ باتيک ايران 
فلفلي  شکوفه سيب (آلما گولي)، شکوفه درخت شفتالو، طرح 
و گوبک گولي کاربرد فراواني نسبت به ساير نقوش گياهي را 
وسيله ي  به  کشور،  دو  هر  باتيک  چاپ  در  نقوش  بيشتر  دارند. 

نقوش گياهي تزيين شده اند (اميرراشد،۱۳۹۲: ۳۰).

اسليمي

www.artfire.com :مأخذwww.galleryhip.com :مأخذ

چارچوب اصلي نقوش گياهي در ايران همچون اسليمي و ختايي 
شکل دايره است که نمادي از يکپارچگي و کمال است و دواير 
متحدالمرکز که حاصل پيچش هاي دوراني اين نقش مايه هستند، 
نقش  ايران،  مراتب وجودند. در عناصر ختايي  از سلسله  نمادي 
گل  صفوي  دوره ي  در  آن  فراوان  کاربرد  دليل  به  اناري  گل 
ماري و  اسليمي  نقوش  هند  در  نيز خوانده مي شود.  عباسي  شاه 
زيرا  مي باشد،  رفته  به کار  اسليمي  انواع  شاخص ترين  خرطومي 
زيرزميني  گنج هاي  نگهبان  و  سودمند  موجودي  را  مار  هنديان 

مي دانند (احمدي پيام، ۱۳۸۸: ۳۷).

آفتابگردان
مأخذ: نگارنده

www.hhec.tradeindia.com :مأخذ

نقش گل آفتابگردان در چاپ باتيک ايران و هند کاربرد فراواني 
اين  بودن  زياد  به خاطر  ايران  باتيک  در چاپ  بخصوص  دارد، 
مورد  بيشتر  با خسورشيد،  آن  رابطه ي  و  اسکو  منطقه ي  در  گل 

استفاده قرار گرفته است.

فلفلي
مأخذ: ( اسالمي، ۱۳۸۹: ۴۲)

ايران  باتيک  طرح هاي  رايج ترين  و  قديمي ترين  از  فلفلي  طرح 
در  باتيک  چاپ  مي باشد.  فلفل  گياه  از  گرفته  الهام  که  است، 
بدو ورود به ايران با نقش سفيد و قرمز بر روي زمينه ي مشکي 
وسيله ي  به  محلي  بافت  دست  کرباس  روي  بر  و  سرمه اي  يا 
فلفلي  يا  اسوتي  نقش  اين  به  قالب هاي چوبي چاپ مي شد، که 
قرار  استفاده  مورد  بسيار  ايران  باتيک  در  طرح  اين  مي گفتند. 

مي گيرد(اميرراشد،۱۳۹۲: ۳۲).

جدول شماره ١ : مقايسه تطبيقي نقوش چاپ باتيک ايران و هند

نقش هاي انتزاعي
با اشکال موجود در طبيعت  به هيچ صورت  اين اشکال 
قابل شناسايي نيست، بلکه آنها را مي توان با توجه به فرم 
و رنگ شناسايي کرد. نقوش انتزاعي در چاپ باتيک ايران 
و هند عمدتًا خطوط مارپيچ، زيگزاگي و فرمهاي منحني 
هستند(طالب پور،۱۳۹۱: ۲۳- ۲۷). البته در چاپ باتيک ايران 
و هند در بعضي از نقوش ارتباط تنگاتنگي بين حالت گياهي 
و انتزاعي وجود دارد، به طوريکه بسياري از نقوش انتزاعي 
و حتي انساني که شامل ابزارآالت زندگي روزمره هستند 
نيز با نقوش گياهي و گل و غنچه تزيين شده اند، اما چون 
فضاي کلي نقش به انتزاعي بيشتر شباهت داشته در زمرة 

آن به حساب آمده است.

نقشهاي هندسي
 نقش هاي به کار رفته در چاپ باتيک ايران و هند بر پاية 
مثلث، مربع ودايره مي باشد. دايره بيشترين نقش مورد 
استفاده در چاپ باتيک هر دو کشور مي باشد، زيرا دايره 
را مي توان به عنوان نماد بودايي(مانداال)۱و همچنين که ، 
قرص، هاله ، خورشيد و چرخ نيز در نظر گرفت. از ديگر 
نقوش هندسي مي توان به نقش سواستيکا(چليپا) اشاره 
کرد که در چاپ باتيک ايران و به خصوص هند مورد 
استفاده قرار گرفته است. «از ديگر نقوش هندسي، نقش 
چهارحوض است که در چاپ باتيک ايران به کار مي رود 
. اين نقش، يک لوزي بزرگ مي باشد که به چهار خانه 

تقسيم شده است» (اميرراشد، ۱۳۹۲: ۳۴). 

1.Mandala
مرگ  و  نابود کننده  در آئين  هندو 

مي باشد



مقايسه تطبيقي نقوش چاپ باتيک 
ايران و هند

جدول٢. مقايسه تطبيقي نقوش چاپ باتيک ايران و هند

          توضيحات       هند      ايراننقوش

نقوش گياهي

  درخت زندگي

مأخذ:
www. Img1.etsystatic.com

مأخذ:
www.farm7.static.flickr.com

درخت  گوناگون  ملل  و  اقوام  ميان  در  درخت  ترين  مقدس 
زندگي است. در باور هنديان درخت زندگي، درخت بزرگي 
است که ريشه هايش در زير زمين و تنه اش جهاني است که 
بهشت  در  هايش  شاخه  و  کنند  مي  زندگي  آن  در  ها  انسان 
است. در باور ايرانيان درخت زندگي داراي هفت شاخه است 
که اشاره به هفت سياره مقدس يا هفت ملتي دارد که بر آنها 
فرمانروايي مي کرده اند و هريک از آنها منطبق بر عصري از 
ادوار هفتگانه ي تاريخ افسانه اي ايران است که اهورامزدا آن 
به زرتشت نشان داده است (پورخالقي،۱۳۸۰:  باال  را در عالم 
۹۷). اين نقش درچاپ باتيک هند نسبت به چاپ باتيک ايران 

بسيار مورد استفاده قرار گرفته است.

بته جقه

مأخذ:مأخذ: نگارنده
www.fiberfantasies.com

نقش بته جقه تمثيلي از درخت سرو است که بر اثر باد سر آن 
برخي  نشده است.  خميده گشته، ولي خود آن هرگز شکسته 
خميدگي سر اين درخت را نماد افتادگي ملت ايران و در کنار 
آن سربلندي آنان مي دانند. اين طرح شبيه به شکل پر مرغ بر 
روي پارچه هاي ترمه خودنمايي مي کرد و بعدها کم کم به 
عنوان يک نقش سمبليک که نشان از عظمت و مقام بود شناخته 
شد ( عطروش؛۱۳۸۵: ۳۲). اين طرح عالوه بر اين در هندوستان 
نيز رواج دارد. اين نقش در چاپ باتيک ايران اگر در روبروي 
در  که  آورد  مي  وجود  به  طرحي  باشد  هم  به  پشت  يا  هم 

اصطالح محلي گلداني گفته مي شود (اميرراشد،۱۳۹۲: ۴۳).

درخت سرو

مأخذ: www.static1.artfire.comمأخذ: نگارنده

نقش درخت سرو عمده ترين و پرکاربردترين نقش مايه در بين 
ساير نقوش و طرح هاي درختي در چاپ باتيک ايران و هند 
مي باشد. سرو راست قامت از ديرباز، مقدس و عالمت خاص 
ايرانيان بوده است. صفت آزادي و آزادگي را به دليل ارتباط 
آن با ناهيد مي دانند. در آيين مهر، سرو وقف خورشيد است. 
سرو همچون درختان هميشه بهار، نماد جاودانگي يعني حيات 

پس از مرگ است ( عطروش، ۱۳۸۵: ۱۴).
استفاده  مورد  بسيار  کشور  دو  هر  باتيک  چاپ  در  نقش  اين 

قرار گرفته است.

نقوش حيواني

گاو

www.trekearth.com :مأخذ

نقش گاو در اساطير ايران و هند نماد باران مي باشد. در ايران 
اين  است.  اساطيري  ايزدان  از  تمثالي  هند  در  و  ايزدان  تجلي 
حيوان در ايران منشأ پيدايش انسان و کل جهان است. شاخ هاي 
گاو در هر دو تمدن ايران و هند ، نماد ماه مي باشد. در چاپ 
خصوصيات  و  شده  استفاده  بسيار  نقش  اين  از  هند  باتيک 
واقع گرايي  به صورت  و  قرار گرفته  توجه  مورد  فيزيکي آن 

نمايش داده شده است ( دادور، مبيني،۱۳۸۷: ۱۲۱).
نمونه اي از اين نقش در چاپ باتيک ايران ديده نشده است.

مار

مأخذ: .www.cdn2مأخذ: (اسالمي، ۱۳۸۹: ۴۶)
bigcommerce.com

که  است  مار  طرح  باتيک،  هاي  طرح  ترين  اصيل  از  يکي 
هند  اساطير  در  مار  باشد.  مي  آن  حرکات  و  مار  از  برگرفته 
هندوستان  در  و  دارد  وااليي  جايگاه  و  بوده  ويشنو  به  مربوط 
بخشي از آثار هنري هندوي و بودايي را تشکيل مي دهد. اين 
طرح در چاپ باتيک ايران هرگز در حاشيه استفاده نمي شود، 
بلکه يک طرح اصلي محسوب مي گردد و در متن کار مي باشد. 
قالب طرح ماري به صورت پشت سر هم است تا موقع چاپ، 

دو به دو کنار هم قرار گيرد ( اميرراشد،۱۳۹۲: ۳۲).

طاووس
مأخذ: نگارنده

: www.houzz.com مأخذ

تصوير زندگي  درخت  سوي  دو  در  طاووس  خاورميانه،  در 
 مي شود و نماد  روح فساد ناپذير و دوگانه بودن روان انسان 
است. طاووس عالمت کيهان، يا قرص کامل ماه و يا خورشيد 

مي باشد (شواليه، ۱۳۸۸: ۲۷۰).
مي شود.  محسوب  برهما  دهان  نماد  گاه  هند  در  طاووس 
مي رانند.  را  آن  جنگ  ايزد  کارتيکا۲  و  سکاندا۱  الکشمي، 
خرد،  بانوي  ايزد  سرسوتي۳  مشخصه ي  عالمت  طاووس 
موسيقي، شعر و مظهر عشق و زيبايي است (بورکهات، ۱۳۶۹: 
۵۲). در چاپ باتيک هر دو کشور اين نقش کاربرد فراواني دارد.

فيل

www.exoticindiaart.com :مأخذ

فيل در سراسر مشرق زمين به عنوان يک نماد ديني نشان داده 
گرفته،  قرار  بودايي  و  هندويي  دين  که  هرجا  در  است.  شده 
تصوير فيل ديده مي شود. فيالن را نماد حاکميت عقل سالطين 
و نيروي اخالقي و رواني مي دانستند، بنابراين آن ها را با بودا 

يکسان تلقي مي کردند ( همداني زاده، ۱۳۷۷: ۱۳۸).
اين نقش در چاپ باتيک هند بسيار مورد استفاده قرار گرفته 

شده است.

ماهي

مأخذ: نگارنده

نقش ماهي در چاپ باتيک هر دو کشور از آن جا که با آب 
در ارتباط است و آن را نماد زندگاني و سرزندگي مي دانند، 

مورد استفاده قرار گرفته است.

1. Skanda  
2. Karttikeya   
3.Saraswati
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    توضيحات       هند      ايراننقوش

نقوش 
انساني

     اسطوره

www.dollsofindia.com :مأخذ

آنها  اديان  بصري  فرهنگ  ديني،  هاي  مايه  نقش  هند،  هنر  در 
مي باشد. بيشتر نقوش انساني آنها شامل اسطوره و خدايانشان است. 
اين تصاوير شامل بودا، الکشمي، ناتاراجا، گانشا، دورگا و شيوا 
مي باشد  که در دست هايشان يا ابزار و وسايل جنگي دارند و يا 
در زير پايشان حيوانات در جدل مي باشد« اين طرح ها که براي 
تزيين به کار رفته اند وابستگي نمادين بسيار قوي در افسانه ها و 

قصه هاي هندي دارد»(طالب پور، ۱۳۹۱:۲۵).

          بزم

www.dollsofindia.com :مأخذ

يکي از پرکاربردترين نقوش انساني در باتيک هند مراسم بزمي 
و رزمي مي باشد

  ابزار 
و

 وسايل
مأخذ: نگارنده

و آن چه  است  نشده  ديده  ايران  باتيک  انساني در چاپ  نقوش 
وجود دارد، بيشتر شامل ابزار و وسايل روزمره زندگاني مي باشد. 
زندگي  در  که  است  اشيايي  از  تجريدي  برداشت  نقوش  اين 
روزمره کاربرد دارد. گروهي از اين اشيا صرفًا جنبه تزئيني دارند 

و برخي کاربردي هستند(اميرراشد، ۱۳۹۲: ۲۹).

نقوش 
طبيعت 
آفرينش
(اجرام 

آسماني)

      خورشيد

مأخذ: www.ebay.comمأخذ: نگارنده

چاپ  در  نمادين  هاي  نگاره  کهن ترين  از  يکي  خورشيد  نگاره 
باتيک ايران و هند مي باشد. خورشيد را به طور کلي نماد نرينگي 
و ماه را نماد مادينه مي دانستند.« در هنر هند خداي خورشيد با نام 
سوريا شناخته مي شود و يکي از مهمترين خدايان ودايي به حساب 
مي آيد. اين خدا از يک سو تجلي عظمت آتش الهي، منشأ گرما، 
حيات و معرفت است. نام ديگر خورشيد، آدي تيا به معني گستره 

ازلي و به مفهوم منبع و منشأ آمده است» (شفرد، ۱۳۹۲: ۲۲).

نقوش 
انتزاعي

       چليپا
   (سواستيکا)

مأخذ: نگارنده

www.sewmonilove. :مأخذ
blogspot.com

دانند.  مي  پيش  سال  هزار   ۵۰۰۰ به  مربوط  را  سواستيکا  قدمت 
پيشينه ي تاريخ آن در ايران به احتمال زياد بسي کهن تر ازسابقه ي 
آن در نزد آرياييان هند مي باشد. اين عالمت در آيين مهر نشانه ي 
هر  که  بودند  معتقد  ايرانيان  است.  جهان  مردم چهارسوي  اتفاق 
شاخه از اين عالمت جايگاه يکي از عناصرچهارگانه است. اين 
نقش گاه دوبازوي خود را از دست مي دهد و شکل s مي گيرد. 
مرکز اين نماد نشان مرکزيت و وحدت الهي است. اين نقش در 
چاپ باتيک هند بيشتر از باتيک ايران مورد استفاده قرار گرفته 

است (بختورتاش، ۱۳۶۵: ۱۷).

       باقلوا

مأخذ: نگارنده

اين طرح، نقش لوزي مانند است که قسمت باال و پايين آن تيز 
و قسمت چپ و راست آن خطي هاللي دارد. اين طرح برگرفته 
از يک شيريني است که در کل منطقه ي آذربايجان تهيه مي شود. 
ايران محسوب مي گردد  باتيک  باقلوا يک طرح اصلي در  نقش 

(اميرراشد، ۱۳۹۲: ۳۵).

نقوش 
هندسي

      

مانداال
www.houzz.com :مأخذ

بر خويشتن و جستجو  تمرکز  براي  نمادين  هايي  دايره  مانداالها 
تمرکز  براي  مانداال،  دايره جدول  مرکز  هستند.  انسان  درون  در 
در حين مراقبه ديني به کار مي رود. در هنر هند، مانداال به عنوان 
و  ساده  هاي  دايره  برخي  که  شده اند،  مطرح  معنوي  نمادهاي 
پيچيده اند. در يانتراها (نوعي مانداال) در داخل يک دايره، برخي 
از خطوط، سطوح هندسي و مجموعه اي از اشکال دايره، مربع و 
به صورت  مانداال، مرکز دايره  نشان داده شده که در آن  مثلث 
نقطه اي مشخص شده است ( موسوي نيا، ۱۳۸۸: ۱۱۱). اين طرح 

در باتيک هند استفاده مي شود. 

     

چهارحوض

مآخذ:  ( اميرراشد، ۱۳۹۲، ۳۴)

انواع  با  که  زماني  و  است  پاکي  و  زيبايي  نماد  حوض  چهار   
چهار  نقش  مي شود.  بهشت  نمايشگر  شود،  آراسته  گياه  و  گل 
حوض که در روسري هاي کالقه اي به کار مي رود، يک لوزي 
(اميرراشد،  است  شده  تقسيم  خانه  چهار  به  که  مي باشد  بزرگ 

.(۳۴ :۱۳۹۲

جدول٣. مقايسه تطبيقي نقوش چاپ باتيک ايران و هند



مقايسه تطبيقي نقوش چاپ باتيک 
ايران و هند

جدول ٤. تحليل بصري محدوده نقش،مأخذ: نگارنده

جدول ٥. تحليل بصري نوع ترکيب بندي،مأخذ: نگارنده

جدول۶. تحليل بصري نوع نقش،مأخذ: نگارنده

جدول ۷. تحليل بصري راستاي غالب (مأخذ: نگارنده)

هندايرانچگونگي
۲۵٪۴۳٪مستطيل عمودي

۲۴٪۳۳/۵٪مستطيل افقي

۲۶٪۷/۵٪مربع
۲۵٪۱۶٪دايره

۱۰۰٪۱۰۰٪جمع کل

هندايرانچگونگي
۱۰٪۵۴٪تقارن عمودي

۱٪۱٪تقارن افقي

۳۳٪۲۵٪تقارن عمودي و افقي
۵۶٪۲۰٪نامتقارن

۱۰۰٪۱۰۰٪جمع کل

هندايرانچگونگي
۵۳٪۵۶٪گياهي
۱۰٪۶٪حيواني

۸٪۱۲٪انساني

۴٪۴٪طبيعت آفرينش (سماوي)
۱۳٪۲۰٪انتزاعي

۱۲٪۲٪هندسي

۱۰۰٪۱۰۰٪جمع کل

هندايرانچگونگي
۲۲٪۳۵/۵٪عمودي
۱۸٪۲۶٪افقي

۲٪۹/۵٪عمود و مايل

۲٪۴٪افقي و مايل
۱۱٪۳٪مايل

۴۵٪۲۲٪بدون راستا

۱۰۰٪۱۰۰٪جمع کل
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جدول ٨. تحليل بصري نوع خط غالب، مأخذ: نگارنده

جدول ٩. نتايج تحليل بصري نقوش چاپ باتيک ايران ،مأخذ: نگارنده

جدول ١٠.نتايج تحليل بصري نقوش چاپ باتيک هند، مأخذ: نگارنده

نتيجه
درپاسخ به سواالت مطرح شده در مقدمة   اين پژوهش از مجموع ٢٠٦ نقش از چاپ باتيک ايران و هند، 
که ١٠٥ نقش آن براي چاپ باتيک ايران و ١٠٠ نقش آن براي چاپ باتيک هند مي باشد،  نتايجي از تحليل 
بصري و مقايسه ي تطبيقي نقوش به دست آمده که در مجموع ٤٣ درصد از کل نقوش پارچه هاي چاپ 
باتيک ايران محدوده ي نقش آن ها به صورت مستطيل عمودي، ٥٦ درصد مربوط به نقوش گياهي، 
٨٩/٥ درصد از کل نقوش داراي خط منحني، ٣٥/٥ درصد نقوش داراي راستاي عمود و ٥٤ درصد از 
ترکيب بندي کل نقوش چاپ باتيک ايران داراي تقارن عمودي بوده است. در پارچه هاي چاپ باتيک هند 
اولويت محدوده ي نقش آن ها ٢٦ درصد به صورت مربع، ٥٣ درصد نقوش گياهي، ٦٦ درصد خطوط 
منحني، ٤٥ درصد نقوش بدون راستا و ٥٦ درصد اين نقوش داراي ترکيب بندي نامتقارن مي باشد. در 
مورد نوع نقش در چاپ باتيک ايران البته در بعضي از نقوش انتزاعي، ارتباط تنگاتنگي بين حالت گياهي 
و انتزاعي وجود دارد  به طوريکه بسياري از نقوش انتزاعي و حتي انساني که شامل ابزار و وسايل 
زندگي روزمره هستند نيز با نقوش گياهي و گل و غنچه تزئين شده اند، اما چون فضاي کلي نقش به 
انتزاعي بيشتر شباهت داشته در زمره ي آن به حساب آمده است. در پارچه هاي باتيک هند،  نقوش 
انساني اغلب به صورت  اسطوره و خدايان هندي يا مرد و زن در حال بزم هستند. نقوش حيواني در 
چاپ باتيک هند واقعي تر کار شده و پرداخت بيشتري به جزييات شده است، در حالي که نقوش حيواني 

هندايرانچگونگي
۶۶٪۸۹/۵٪منحني
۱۲٪۰مستقيم

۲۲٪۱۰/۵٪مستقيم و منحني
۱۰۰٪۱۰۰٪جمع کل

درصدعنصربصري غالبعنصربصري
۴۳٪مستطيل عموديمحدوده نقش

۵۶٪گياهينوع نقش

۸۹/۵٪منحنينوع خط غالب
۳۵/۵٪عموديراستاي غالب

۵۴٪تقارن عمودينوع ترکيب بندي

درصدعنصربصري غالبعنصربصري

۲۶٪مستطيل عموديمحدوده نقش
۵۳٪گياهينوع نقش

۶۶٪منحنينوع خط غالب
۴۵٪عموديراستاي غالب

۵۶٪تقارن عمودينوع ترکيب بندي



در چاپ باتيک ايران بيشتر به صورت نمادين کار شده  است. نقوش هندسي در چاپ باتيک هند نسبت 
به ايران بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد نوع نقش هر دو کشور تقريبًا از نظر آماري با 
هم برابر هستند و نوع موتيف غالب گياهي مي باشد. استفاده از خطوط منحني و مستقيم – منحني در 
کنار يکديگر اکثراً در نقوش گياهي و حيواني متداول است که با توجه به درصد باالي نقوش گياهي، 
خط غالب در چاپ باتيک ايران منحني مي باشد در صورتيکه به عّلت استفاده ي بيشتر چاپ باتيک 
هند از نقوش نمادين، مانند: مانداال، نماد آب، زمين و غيره که بيشتر در قالب نقوش انتزاعي(هندسي) 
هستند، داراي خطوط مستقيم مي باشد. اغلب نقوش چاپ باتيک هند در محدوده ي مربع و دايره  قرار 
گرفته  اند و راستاي غالب ندارند. بيشترين نوع ترکيب بندي در ايران تقارن عمودي مي باشد که اين نشان 
از عالقه، توجه، نوع نگرش و جهان بيني فلسفي هنرمندان ايراني از ديرباز تا کنون به موضوع تقارن و 
نظم موجود در جهان طبيعت و پيرامونشان است. در نهايت مي توان چنين نتيجه گرفت که در مقايسه 
تطبيقي نقوش چاپ باتيک ايران و هند در نوع نقش گياهي و خط غالب که منحني مي باشد داراي وجه 
اشتراک و در محدوده ي نقش، راستاي غالب و ترکيب بندي داراي تفاوت هستند. در مورد مشابهت 
نقش مايه هاي يافت شده در چاپ باتيک ايران وهند مي توان گفت، از آنجا که تمدن هاي ايران و هند در 
ابتدا به صورت يک تمدن واحدي بودند و بعد به داليل مختلف قسمتي از آن به هند مهاجرت کرده اند، 
گنجينه ي تزييني هند باستان پا به پاي  انواع نقش مايه هاي بومي، حاوي تعدادي عناصر ايراني است 
که از طريق ايران بدان رسيده است. در واقع نقش مايه هاي بسيار ديرينه و يا با منشأ بسيار باستاني 
به وسيله ي هنر هخامنشي به هند رسيده است. نقش مايه ها بيشتر نقش هاي گياهي شامل: گل نيلوفر، 
درخت زندگي، انواع سرو و  بته مي باشد. بيشتر نقوش به کار رفته در چاپ باتيک هند اقتباسي از 

اعتقادات آييني، اسطوره و خدايانشان است.
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The “Batik” printing, meaning resistance or reserve, reserves the color on the fabric 
surface on which a part of the design is stored with resistant materials and prevents 
the color absorption to the part of the fabric on which the design is fixed.“Batik” 
is a Javanese word, but this art originated from China. This kind of printing is 
called “Klaqhi” in Iran which is one of the old printingtechniques that has been 
popular in Iran since the Safavid period. Frescos displayed in Ajanta Caves can be 
referred to as the background of this type of printing in India. Since the historical 
and cultural relationship between Iran and India is rooted in ancient time, and 
there is not such a historical, cultural and artistic antiquity between two nations 
in the world, the aim of this study is to investigate the visual characteristics of the 
motifs of Batik printing in Iran and India, their commonalities and differences 
visually, and the ways these motifs were influenced by their culture and beliefs. 
The analytical-descriptive method was used in this study and data were collected 
through library research and fieldwork. Investigating the visual characteristics, 
comparative analogy between motifs and the impact of culture and beliefs in their 
formation, is an important question in this regard. Based on the results obtained in 
this study, the scope of Iranian batik motifs mostly include vertical rectangle while 
the scope of motifs is in square form in Indian ones. The most dominant category 
of motif and line in batik printing is dedicated to floral patterns and curved lines in 
both countries. Also, the type of the composition of motifs in Iranian batik printing 
is vertical symmetrical,but unsymmetrical in Indian one. Most of the motifs used 
in Indian batik prints are drawn from their ritual beliefs, myth and gods. 

Keywords: Motifs, Batik Printing, Kalaqi, India, Iran.
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