
  

  

  

  

  

  باتيك

  

  مهدي خاويان

  

  

  مقدمه

در جهان امروز هنر جايگاه پراهميت و خاصي در جامعة ما پيدا کرده است و با افزايش روزافزون 

هاي هنري  ها و خالقيت هاي مختلف و گسترش دامنة فعاليت هنرمندان و دوستداران هنر در زمينه

وجود آورده است که سؤال دربارة  وني را بههاي گوناگون طبيعتاً نيازهاي اطالعاتي گوناگ در زمينه

  .پاسخ مانده است اين مسائل غالباً بي

خصوصاً در عرصة آموزش هنر دچار کمبودهاي بنيادي بسيار زيادي هستيم که بسياري از   

چاپ باتيک و چاپ . ها هستند اندرکاران و کارشناسان درصدد از بين بردن اين کاستي دست

چاپ باتيک که در ايران با . هايي هستند که بايد بيشتر به آنها توجه شودقلمکار نيز از جمله هنر

اي معروف است از جمله هنرهايي است که ناشناخته باقي مانده و تقريباً در حال  اصطالح کالقه

از بين رفتن است چون اين هنر جنبة آکادميک نداشته و بيشتر توسط استادکاران تجربي محلي 

  .نابع مکتوب بسيار ضعيف استاحيا شده و از نظر م

معناي مقاومت يا رزرو و ذخيرة رنگ در سطح پارچه است که با  اي به چاپ باتيک يا کالقه  

شود و از نفوذ رنگ به آن قسمت از پارچه  مواد مقاوم قسمتي از طرح بر روي پارچه ذخيره مي
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شانگر آداب و رسوم طرح و نقش در چاپ باتيک ن. كند شود جلوگيري مي که طرح نقش بسته مي

هاي بومي و بستن نقشي بر روي پارچه، فرهنگ، دين و آيين  باشد و با ايجاد طرح آن منطقه مي

  .شود آن منطقه مشخص و معرفي مي

. هاي نيلي رواج شاياني داشت خصوص در زمينه هاي تک رنگ به هاي قديم نقش در زمان  

ها از روي  واج پيدا کرد که بيشتر طرحهاي چند رنگ و متنوعي ر از سدة هجدهم به بعد طرح

هاي بسيار  ها و طبيعت و امثال اينها بود که نقش شد و بيشتر شامل انواع گل گياهان الهام گرفته مي

  .دادند انگيزي را بر روي پارچه نشان مي زيبا و خيال

ينيان و اين نقوش با اينکه بسيار ساده بود ولي زيبايي خاصي را از سنن قديم و از هنر پيش  

موارد استفادة باتيک . هنرمندان آن روزگار که قابل ستايش است به ارمغان و يادگار گذاشته است

هاي  هاي زيباي بومي و حتي لباس بسيار زياد و متنوع است شامل انواع پرده ها، تابلوها، لباس

  .امروزي است

دليل نبود امکانات مفيد و  هاي هنري بسيار زيبا بوده که متأسفانه به اين رشته يکي از رشته  

الزم و نيز شناخت کافي از اين هنر و در دسترس نبودن و اندک بودن آثار گذشتگان و وجود 

پردازند، باعث شده که  صورت تجربي به انجام اين رشتة هنري مي استادکاران اندکي که آنها هم به

  .اندخوبي شناخته نشود و در بين جامعه ناشناخته باقي بم اين هنر به

توان از آن استفادة شاياني در  اين هنر، هنري غني است و کاربردهاي فراواني دارد و مي  

هاي هواپيمايي و  آهن، سالن هاي مترو، راه ها، سالن محيط زندگي و حتي مجامع عمومي مثل هتل

  .بسياري از جاهاي ديگر كرد

ي ديگر به مردم شناسانده گونه که هنرها در هر صورت چاپ باتيک را بايد حمايت کرد، آن  

  ... .بافي، حتي قلمکار و هنرهاي ديگر  بافي، قالي شده است مانند گليم

به اين منظور بايد استادکارهاي ماهري تربيت کرد و با علم و پژوهش براي اين هنر آن را   

هاي ديگر چيزي كم ندارد و  چون چاپ باتيک نسبت به چاپ. به سطوح باالتر ارتقاء داد

  .توان از آن كرد ردهاي شاياني ميکارب
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و کارهاي جديد و نويني ) مثل قلمکار(توان با هنرهاي ديگر ادغام کرد  حتي اين هنر را مي  

هاي سنتي و  توان با ايجاد طرح خلق کرد؛ چون هنر باتيک رابطة نزديکي با هنر قلمکاري دارد مي

زمان را با چاپ باتيک معرفي هاي بومي آداب و رسوم و فرهنگ هر گوشه از کشور عزي طرح

  .کنيم

گونه که در  در هر صورت چاپ باتيک قريب دو قرن است وارد ايران شده و بايد همان  

  .شود، كار شود هند، چين، مالزي و جاکارتاي اندونزي کار مي

  

  معرفي باتيك

 ديگري هاي اينترنتي يا هر جاي هاي متفاوت هنري و غير هنري، در سايت المعارفةدر بين داير

عنوان  شود، به گرديم توضيحي طوالني جلوي كلمة باتيك نوشته مي كه به دنبال كلمة باتيك مي

  :مثال

اندازي بر روي پارچه است كه در بين مردم جزاير سلب و جاوه   نوعي نقش:(Batik) باتيك -

 موم نخست با. شوند ايجاد مي» منفي«ها به روش رنگرزي  نقش. رواج داشته است) اندونزي(

كنند و سپس پارچه را داخل ظرف رنگ  وسيلة ني مخصوص روي پارچه طراحي مي مذاب و به

اند به همان رنگ اصلي پارچه باقي  هاي مومي شده كه رنگ را به خود نگرفته قسمت. برند فرو مي

وسيلة آن  هاي متعدد كه به در سدة هفدهم، باتيك پس از ابداع ظرفي مسي با لوله. ماند مي

تر  هاي متنوع بر روي پارچه بريزند، اسلوب كار خود را كامل صورت خط وانستند موم را بهت مي

  .كردند

ولي از سدة هجدهم به . فام رايج بود اي نيلي هاي تكرنگ و زمينه هاي قديم، نقش در زمان  

 هاي نامبرده تر رنگرزي پارچه را به سرزمين هاي پيشرفته كه مسلمانان هندي روش بعد، زماني

هاي  اند و از طرح ها نمادين مايه بسياري از نقش. هاي چندرنگ و زيبا متداول شد آوردند، طرح

هاي  هاي باتيك از خطوط متقارن در هم بافته و نقش ترين طرح متداول. اند سنتي كهن گرفته شده

  .اند گياهي ساده تشكيل شده

  » رويين پاكباز-المعارف هنرةفرهنگ معاصر داير«            
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المعارف هنر ذكر شده بود ولي عمل  ة باال شرحي خالصه از چاپ باتيك بود كه در دايرمتن  

در حال حاضر در ايران براي طراحي با موم بر روي پارچه از . با متن و نوشته تفاوتي شگرف دارد

صورت  ها و نقوش سنتي به شود، بلكه طرح هاي متعدد استفاده نمي ني يا ظرف مسي با لوله

ها  به اين ترتيب كه با الهام از طرح. گيرند وبي يا فلزي درآمده و مورد استفاده قرار ميمهرهايي چ

مهرهايي تهيه ... و نقوش سنتي و اصيل و با استفاده از وسايلي نظير چوب، اره، چسب، ميخ و 

صورت مثبت و منفي و يا چند رنگ بوده كه هر رنگ بر روي مهري جدا  اين مهرها به. شوند مي

ترين و  شود كه ظريف شود و نيز با استفاده از ميخ و حلبي مهرهايي فلزي ساخته مي  ميمشخص

براي چاپ، پارچة مورد نظر را كه از پشت به . شود ريزترين نقوش بر روي آنها مشخص مي

موم مذاب كه تركيبي از سقز، پيه و موم . كنند توري دوخته شده بر روي سطحي نرم پهن مي

هاي روشن به تيره  ترتيب از رنگ مهرهاي موردنظر را به. گيرد ي ثابت قرار مياست بر روي حرارت

سازي رنگ صورت  صورت منفي يا ذخيره طور كه گفته شد رنگرزي به همان. كنيم انتخاب مي

) معموالً ريزترين نقوش(ها  ترين قسمت عنوان روشن هايي را كه به به اين معنا كه قسمت. گيرد مي

بنابراين مهر يا قالب مربوط را درون موم . بايد به رنگ روشن پارچه باقي بمانندشوند  انتخاب مي

پارچه را داخل ظرف . زنيم گيريم و بر روي پارچه مي موم اضافة آن را مي. كنيم فرو برده، گرم مي

كنيم تا بر روي هم، همپوشاني  ها را از روشن به تيره انتخاب مي معموالً رنگ. دهيم رنگ قرار مي

هايي كه زير موم بوده به رنگ سفيد يا شيري روي پارچه  پس از رنگرزي قسمت. اشته باشندد

در مرحلة بعد مهرهاي رنگ . آيد هاي پارچه به رنگ مورد نظر درمي ماند و بقية قسمت باقي مي

به اين ترتيب . رود شوند و پارچه در رنگ بعدي فرو مي بعدي با موم بر سطح پارچه زده مي

هاي متفاوت بر  ها و نقش گيرد كه طرح  مرحلة رنگرزي بر روي پارچه صورت مي٥ يا ٤حدوداً 

  .روي آن ذخيره شده است

ها يكي پس از  رنگ. روند شوند و از بين مي ها آب مي ها شسته شده، موم در انتها پارچه  

 گنجينه در اين شيوة چاپ باتيك هم اكنون توسط استاد. گردند ديگري از روشن تا تيره نمايان مي

ها در  هاي باتيك كاربردي مانند دكوراسيون منازل و هتل پروژه. شود دانشگاه الزهرا تدريس مي

  .گيرد هاي ديگر و نيز دانشگاه الزهرا توسط نگارنده صورت مي دانشگاه
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تمامي مراحل چاپ مانند روش قبلي است . شود از روش ديگري نيز براي باتيك استفاده مي  

به . شود هاي بادي و نرم ساحلي استفاده مي جاي سطح نرم زيردست از ماسه كه بهبا اين تفاوت 

آيد و دو  اي كوچك درمي صورت تپه شود و به ها بر روي سطحي پخش مي اين طريق كه ماسه

گيرد يعني نيازي نيست پارچه را به تور بدوزند و  صورت همزمان روي آن قرار مي پارچه به

اين روش تقريباً جاي خود را به روش . گيرد ي دو پارچه قرار ميمراحل چاپ همزمان بر رو

  .قبلي داده است

استاد با استفاده . در بازديدي كه از كارگاه آقاي اسكويي داشتيم به حركت جالبي پي برديم  

اند كه كار  صورت سيلك اسكرين درآورده هاي باتيك شابلون نهايي زيبايي به از مهرها و طرح

آقاي اسكويي . شود ها و نقوش سنتي باتيك حفظ مي تر كرده، طرح ر و سريعت چاپ را راحت

  .كنند هنوز براي آموزش هنرجويان خود از روش چاپ باتيك بر روي ماسه استفاده مي

اندونزي و برخي كشورهاي ) جاوه(چاپ باتيك هم اكنون در هند، بخشي از آفريقا، مالزي،   

نظران بر اين است كه اين هنر از هندوستان توسط  صاحبالبته عقيدة . شود ديگر استفاده مي

ولي متأسفانه در . اند به اين قاره و ديگر كشورها وارد شده است آمده مسافراني كه به آسيا مي

هاي ديگر از جمله چاپ  بسياري از كشورها از جمله ايران چاپ باتيك جاي خود را به چاپ

  .هاي ماشيني داده است سيلك اسكرين و چاپ

  

   باتيك جهانةمروري بر تاريخچ

باتيک از ديرباز در کشورهاي متعددي برقرار بوده مخصوصاً کشورهاي شرقي و جنوب شرقي 

آسيا مانند هند، چين، مالزي، اندونزي و نيز در آفريقا رواج داشته و در هر کشوري با روش 

  .شد مخصوص خودشان و تابعيت از آداب و رسوم همان کشور اين کار انجام مي

 قرار دارد و Coramundcoastامروزه يکي از مراکز اصلي باتيک در قسمت جنوب شرقي   

که محصوالت دستي به بسياري از کشورها مثل جاوه، ايران و   ميالدي زماني١٨ و ١٧در قرن 

.  بودDeccdnشد صنعت باتيک در اوج شکوفايي خود در منطقة جنوب شرقي  اروپا صادر مي

  .نجا با رنگ و نقاشي آميخته بودباتيک سنتي در آ
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دست  اي در هندوستان به هاي پنبه هاي قديمي بر روي پارچه دست آمده از باتيک آثار به  

دهد که  هايي را نشان مي هاي ديواري موجود در غارها سربند و لباس اما نقاشي. نيامده است

  .خوبي نمايانگر وجود باتيک هستند به

هاي زندگي در کشورهاي آسياي  ترين جنبه ه باتيک مهمصنعت بافت و نساجي از جمل  

ها و همچنين  بافته جنوب شرقي است و در اين ميان جزاير اندونزي ميراثي غني از انواع دست

اما اين ميراث در حال حاضر در معرض . باشد آميزي را دارا مي هاي اصلي و دستي رنگ شيوه

توانند هنر سنتي و اصيل  ن جوان اين رشته نميخطر قرار گرفته است زيرا از يک طرف صنعتگرا

ها نيز به جهت خريد اين  هاي خود تطبيق دهند و از طرف ديگر توريست اين رشته را با روش

  .کنند قيمت ترغيب مي تر آنان را به استفاده از مواد نامرغوب و ارزان محصول با قيمت ارزان

شماري از اين  تعداد انگشت) يهاي زندگ رشته(در طول چهار سال گذشته، سازمان   

آوري نموده و توانسته اين هنر زيبا را  هاي رنگي را جمع هنرمندان آشنا به رنگرزي و تهية پارچه

آنان اميدوارند که اين صنايع دستي به شکلي کامالً اصيل و سنتي براي آيندگان . تا حدي احيا کند

  .باقي بماند

زي بهتر است ابتدا در مورد خود کلمة باتيک و براي صحبت در مورد اين رشته در اندون  

کلمة باتيک از زبان ماديايي که ريشة مشترک زبان مردم . اينکه اين کلمه از کجا آمده صحبت کنيم

در گذشته در . ها نيز انتقال پيدا کرده است مالزي و اندونزي است گرفته شده و به ساير زبان

يک باتيک براي تهية لباس زنانه و مردانه استفاده اي از تکن صورت بسيار گسترده اندونزي به

شده و ضمناً استفاده از پيراهن باتيک توسط مقامات دولتي در مجالس رسمي امري الزامي بوده  مي

  .است

ها  در هنر اندونزي و جزيرة جاوه در صنعت رنگرزي و استفاده از تکنيک باتيک از ابتدا راه  

ها با گذشت زمان پيشرفت  ترتيب اين روش کردند و به يهاي گوناگوني را استفاده م و روش

هاي سنتي تهية  گفته شده که يکي از روش. رسيدند هاي جديدتري مي کرد و آنان به روش مي

پارچة باتيک در اندونزي استفاده از موم آب شدة عسل بوده که به منظور مادة مقاوم جهت 

روش ديگري که صنعتگران . شده است ميغيرقابل نفوذ کردن پارچه و رنگرزي آن استفاده 
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کردند اين بود که برگ موز را در سود رقيق ريخته و مايع چسبناکي را که  هنرمند جاوه استفاده مي

هاي مخصوص يا  وسيلة قلم کردند و آنگاه به آمد با ماسة نرم يا خاک رس مخلوط مي دست مي به

اده و نقوش دلخواه را بر روي ابريشم خام عنوان جوهر استف ابزار ديگري از آن مادة مقاوم به

وسيلة مادة  آميزي و شستشوي پارچه، نقاطي که قبالً به کردند و از آنجا که پس از رنگ نقاشي مي

هاي سفيد و  آميزي قسمت ماند چنانچه صنعتگر قصد رنگ مقاوم پوشانده شده بود سفيد باقي مي

پوشاند  آميزي شده را با مادة مقاوم مي ي رنگها يا چند رنگ کردن پارچه را داشت مجدداً قسمت

کرد و با تکرار اين عمل،  هاي سفيد پارچه مي آميزي دوباره يا چندبارة قسمت و مبادرت به رنگ

  .گرفت هاي رنگين متنوعي به خود مي پارچه نقش

در اين هنگام از صمغ و موم . تري دست يافتند مدتي گذشت تا آنها به روش نسبتاً کامل  

بعد با يک . پوشانيدند به اين ترتيب که هر دو طرف پارچه را با صمغ يا موم مي. کردند فاده مياست

شد و  در اثر تراش، صمغ يا موم از پارچه جدا مي. تراشيدند ابزار تراش جاي نقشة مورد نظر را مي

د از خشک بع. کردند ماند، آن را رنگرزي مي چون اثري از موم يا صمغ در زمينة پارچه باقي نمي

کردن پارچه که جاهاي تراشيده شده رنگ گرفته بود دوباره جاهاي رنگ شدة الزم را با صمغ يا 

براي رنگ بعدي و همچنين براي چند بار رنگ ... تراشيدند  گرفتند و باز جاي ديگر را مي موم مي

 را براي بار نهايي دست بيايد و سپس پارچه دادند تا نقشة مورد عالقه به کردن اين کار را ادامه مي

  .شستند مي

ها ديگر  هاي اين پارچه باتيک جاوه از ديرزمان تا به حال در تمام دنيا مشهور بوده و طرح  

هايي با  طور انبوه در فرم ها، پرندگان، حيوانات اهلي و وحشي به انواع گل. حالت کالسيک دارند

هايي که با اين تکنيک در  هدر حال حاضر پارچ. اشکال هندسي در آنها جا داده شده است

هاي بسيار نفيسي توليد  گيرد و پارچه شود بسيار استادانه صورت مي اندونزي و جاوه توليد مي

تعدادي از مناطق مختلف که در اندونزي مشغول کار هنر . گردد که ارزش هنري بااليي دارند مي

  :باشند عبارت است از باتيک مي

  ن در منطقة سيدوآرجو؛ روستاي کنونگو از بخش توالنگا-

   روستاي جمبنگان از بخش ونوکولو در منطقة لورابايا؛-
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   روستاي بانجارساري از بخش کوتا در منطقة پاسي تان؛-

   روستاي کالمپار از بخش پروپپو در منطقة پامه کاسان؛-

   روستاي ته مانگ گونگان از بخش کوتا در منطقة باني يووانگي؛-

  بخش تمپه در منطقة لوماجانگ؛ روستاي سومبرجاتي از -

  . روستاي تامان آروم از بخش پارانگ در منطقة ماگه تان-

  

   باتيك در چينةتاريخچ

چين دارای پيشينة بسيار زيادی در توليد باتيک است که اين قدمت به قرن ششم ميالدی 

 (guizhou)يشيو  و گو(miao)هايي را که توسط مردم ميائو  توان باتيک امروزه هنوز می. گردد برمي

  .وجود آمده مشاهده کرد به

قوم ميائو توجه خاصی به . های فرعی بسيار متفاوتی وجود دارند در ميان اقليت ميائو گروه  

های بافته شده و موم مقاوم  های ضخيم تزئينی که در آنها طرح های خود دارد که از پارچه لباس

و ) نه ابريشم(باتيک قوم ميائو با تزئين کنف و پنبه تقريباً همة موارد . کار رفته تشکيل شده است به

از اين . دادند شکل گرفته است کاربری موم داغ که بعداً پارچه را داخل رنگ نيلی رنگ قرار می

  .شد بند و ساک بچه استفاده می های روی کت، پيش ها بعدها برای تهية دامن، طرح نوع پارچه

کنند تا رنگ آبی سير   برای پارچة اصلی استفاده میدر سرتاسر گويشيو بيشتر از رنگ نيلی  

ای تهيه  دست آمده که در يک بشکة چوبی خيسانده شده، خميرمايه از گياهان به. دست آيد به

شمار  پارچة مقاوم در برابر موم احتماالً يکی از اشکال اولية تزئين پارچه در گويشيو به. شود می

  .در دسترس بوده استآيد چرا که تمام مواد مورد نياز  می

. شود ها به آن افزوده می آيد که ساير رزين شمار می دهنده به ترين مادة تشکيل موم عسل مهم  

. رود و هدف از استفادة آن ايجاد تصويري واضح و روشن است مقاومت موم هرگز از بين نمی

که روی موم اغلب در ديگ کوچکي . پذير است چرا که خود موم هم چسبناک و هم انعطاف

که روی پارچه از موم استفاده  وقتی. شود سوز يا هيزم قرار دارد حرارت داده می آتش ذغال نيم

شود و سپس پارچه را  شود اما در پايان مرحله موم از روی پارچه زدوده می شد، رنگ آن سياه می
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توان  برای اين کار می. دهند تا خشک شود با آب سرد شستشو داده و در معرض هوا قرار می

  .مجدداً از موم عسل استفاده کرد

ای از  جنس ابزار مورد استفادة متداول برای کاربرد موم، مس و برنج است که دارای دستگيره  

اين ابزار را به تنهايی در ترسيم خطوط راست يا نسبتاً مايل و پيچ در پيچ . باشد جنس نی می

  .کنند استفاده می

های بسيار ظريفی  آنان از طرح. باتيک بسيار ماهر هستنددختران جوان مناطق ميائو در هر   

ها نشانگر شاخ  کنند که اين طرح باشند استفاده می که به شکل مارپيچ در دو رديف قرينة هم می

اين دختران از سنين هفت تا نه . آيد شمار می گاوميش آسيايی مظهر حيات و مرگ نياکانشان به

توان در  زيباترين آثار فوق را می. کنند ق هنر باتيک میسالگی شروع به آموختن آفرينش و خل

های قديمی و سنتی دارای  بيشتر طرح. های کودکان، آستين کت و دامن افراد مشاهده کرد گهواره

ترين کاربرد موم مقاومی است که به شکل خطوط ظريف  اند و منظور از آن ماهرانه اشکال هندسی

هايی همچون گل، پرنده و ماهی که متأثر  بيشتر طرح. کند  مینمايی آبی رنگ در زمينة سفيد جلوه

  .شده است ها عرضه می باشد در طول قرن از چينيان می

  

   باتيك در آفريقاةتاريخچ

در بسياري از . رنگرزي ثابت و ايجاد نقش بر روي پارچه نيز قسمتي از تاريخ آفريقا است

ترين آن مربوط به   باتيک وجود دارد که نفيسهاي هايي از پارچه هاي مختلف آفريقا نمونه قسمت

کنند و براي اين کار از دو   را توليد ميadireهاي   که لباس(yoroba)نيجريه است که اقوام يوروبا 

 adireدار است و روش  هاي گره  که براي طرحadireروش : کنند سازي استفاده مي روش مقاوم

elekoشود  که از خمير نشاسته استفاده مي.  

، برنج و )که يک نوع ريشة گياهي است(بيشتر اوقات براي تهية اين خمير از آرد مانيوک   

استفاده ) دست آيد جوشانند تا خمير نرم غليظي به که با هم مي(زاج سفيد يا سولفات مس 

عنوان يک  قبيلة يوروبا در غرب آفريقا از خمير مانيوک و مردم سنگال از خمير برنج به. کنند مي

  :شود خمير فوق به دو روش بر روي پارچه منتقل مي. کنند مقاوم استفاده ميمادة 
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اي شکل از جنس چوب يا فلز است و ديگر  يک روش با ابزار دستي است شبيه يک ابزار شانه ●

  .استفاده از يک تکه استخوان

پذير  فروش ديگر انتقال طرح با استفاده از شابلون فلزي باريک است که به يک ابزار انعطا ●

  .گيرد فلزي يا چوبي مجهز است و اين کار بيشتر توسط مردان انجام مي

عنوان  منقوش ساختن پارچه معموالً يک سنت خانوادگي است که از مادران به دختران به  

شود  هايي تقسيم مي پارچه معموالً به شکل مربع يا مثلث. رسد يک نوع کار خانوادگي به ارث مي

کاري و يا استفاده از تصاوير سنتي از فرهنگ و تاريخچة   شامل منجوقهاي روي پارچه و طرح

 ٢٨/١ يا ٨٢/١( از دو تکه و نيم يارد elekoطور معمول پارچة  باشد و به قومي خود هنرمند مي

  .شود پارچة به هم دوخته شده تشکيل مي) متر سانتي

يل است و از نوعي گياه که شود ن رنگ سنتي و قديمي که بيشتر در آفريقا از آن استفاده مي  

در بسياري از نقاط، هم اکنون اين گياه کاشته شده و انواع . دست مي آيد رويد به در آنجا مي

  .مختلف آن تنوع زيادي از رنگ آبي سير عرضه کرده است

هاي حفرشده  که خمير مقاوم خشک شد، پارچه را در يک ظرف بزرگ سفال يا گودال وقتي  

شود تا از آن طرحي به رنگ  خمير پس از رنگ گرفتن، مالش داده مي. دکنن در زمين رنگ مي

هاي  ها از جنس پنبه هستند اما گاهي اوقات براي لباس معموالً پارچه. سفيد يا آبي روشن درآيد

هاي ديگري نيز با  هاي اخير پارچه در سال. شود تر از نوعي ابريشم معمولي استفاده مي بسيار گران

بدين صورت توليد انبوه پارچه توسط . شود يي در انگلستان و هلند توليد ميهاي آفريقا طرح

هاي متعدد اين نوع  آالت نساجي انجام شده و هم اکنون در کشورهاي آفريقايي نمونه ماشين

  .شود پارچه توليد مي
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  نحوة چاپ باتيك در چين
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  تاريخچة باتيك در ايران

اي يا  ا شده و عوام آن را كالغي، كالقي، كالقهباتيك در فرهنگ نفيسي، حصار و ضريح معن

شود و  كه معادل آذري ابريشم است تلفظ مي» قنوز«اي نقاط نيز  خوانند و در پاره اي مي كالغه

هايي از پارچه را كه قرار  هاي دور معموالً قسمت اش اين است كه چون در گذشته وجه تسميه

دوختند و سپس مبادرت به رنگرزي  ا ميآميزي شود به اشكال خاصي گره زده ي بود رنگ

هاي گره خورده يا دوخته شده نفوذ كند، پس از  توانست در قسمت كردند، طبيعتاً رنگ نمي مي

هايي كه رنگ را جذب نكرده  ها و نقاط دوخته شده قسمت پايان عمليات رنگرزي و بازشدن گره

نجا كه معموالً فقط از يك رنگ و گرفت و باز از آ بود حالتي نگاتيو در متن رنگي به خود مي

كرد و  شود اين نقوش تصادفاً حالت پر كالغ را به ذهن تداعي مي بيشتر از رنگ سياه استفاده مي

. شد به همين جهت نيز براي تشخيص آن از ساير منسوجات رنگرزي شده كالغي خوانده مي

 چارقدي ابريشمين است ]ك[. كالغي: نامة دهخدا آمده است در لغت«همچنين در تعريف لغوي 

دستمال بزرگ ابريشمين كه مردان بر . قسمتي از روسري و جز آن. كه زنان عشاير بر سر كنند

هايي با چاپ مقاوم در برابر نور،   باتيك كه بيشتر به پارچه۱.»كاله و زنان كرد به سر و روي بندند

صورت  وه بر ايران، بهشود، در حال حاضر عال حرارت، رطوبت و ساير عوامل جوي اطالق مي

معموالً صنعتگران از ابزار . هنري ملي در بخشي از كشورهاي جنوب و شرق آسيا نيز رواج دارد

اي پرت و   معروف است كه اين هنر بيشتر در منطقه۲.كنند و ادواتي بسيار ساده استفاده مي

لومتري شرق خسروشاه دورافتاده در جنوب تبريز، بر سر راه تبريز به مراغه و به فاصلة هفت كي

. شد قرار داشته است هاي دور اوشكايا ناميده مي ، در گذشتهكتاب آذربايجانكه به روايت نويسندة 

طور كه گفته شد شروع  همان. همچنين در روستاهاي اسكندان و ديزج نيز اين هنر ديده شده

در ابتدا اين . ه استدست استاد حسين كالقيچي گنجينه بود باتيك در ايران از شهر تبريز و به

در اين شيوه ابتدا كرباس را خيس . گرفت بافت محلي صورت مي چاپ بر روي كرباس دست

بعد از خشك شدن آن را روي ميز پهن . كرده و با چوبك شستشو داده تا آهار كرباس از بين برود

براي اين . شدند كاري چوبي قديم سبك اصفهان دست به كار چاپ مي هاي كنده كرده و با قالب

روي سقز . دست آيد جوشانيدند تا از آن نوعي روغن به كار مقداري سقز خام را در ظرفي مي
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پوشانيدند و ظرف را در جوار حرارت نگه  مايع آماده شده را با پارچة ماهوتي يا نمد مي

روي سپس قالب مهر را به سقز گرم آغشته كرده و . داشتند تا مايع سقز گرم و داغ باقي بماند مي

بيشترين بازار فروش . دادند دادند و در پايان رنگرزي پارچه را شستشو مي پارچه قرار مي

و ) قشقايي(اي در ايران در بين عشاير كردستان، لرستان، عشاير فارس  هاي باتيك يا كالقه پارچه

   ۳.باشد تركمن صحرا مي

  

  هاي اسكو اي به باتيك اشاره

كردند به ظاهر روش  د بر كرانة درياي خزر زندگي ميمردمي كه در سدة ششم پيش از ميال«

بنا به گفتة . بردند كار مي هاي پشمي را به ناپذير كردن منسوجات به روي پارچه باتيك يا رنگ

گريختند  هاي تزاري مي سفيدان روستاي اسكو، اين هنر را مهاجران باكو كه از هجوم روس ريش

  .به ميان آنان آوردند

. اند را دوست داشته» باتيك«هاي خوشرنگ معروف به  ران هميشه روسريزنان عشايري اي  

ها،  هاي رنگارنگ مورد پسند قشقايي ها در بازار شيراز در ميان انبوهي از روسري اين روسري

هاي  در تركمن صحرا نيز به همان اندازه محبوب است و روسري. روسري قشقايي نام دارد

 رنگرزان و ۴.»نام محل خود منسوب هستند  ديگر نيز بهدر مناطق. شود تركمني خوانده مي

هاي آن بر حسب  كنند و نقش هاي خود را براي مشتريان معيني تهيه مي كاران اسكو فراورده باتيك

كند اگرچه هنوز ابريشم  ذوق و سليقة مشتريان عشايري و يا خريداران شهري و يا بيگانه فرق مي

در حال حاضر مشتريان قطعات طراحي شده . كنند تر رنگ مي مصنوعي را براي تهية اجناس ارزان

هاي سنتي و اندازة مطلوب خود را براي لباس با  ها و نقش دهند و معموالً رنگ را سفارش مي

  .كنند مصرف خاصي كه در نظر دارند از پيش معين مي
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  شيوة تهية يك روسري عشايري، اثر محمد نراقي
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  ابزار و وسايل باتيك

روند بسيار ساده هستند و با وجود اين سادگي  کار مي ابزارآالتي که در چاپ و نقاشي باتيک به

 .ها را چاپ و خلق کرد توان زيباترين طرح مي

 :وسايل ابتدايي براي نقاشي باتيک عبارتند از

  پارچة ابريشمي متناسب با طرح؛-١

  طرح مورد نظر؛-٢

 وي پارچه؛ مدار معمولي براي انتقال طرح بر ر-٣

  انواع قلم مو؛-٤

  ؛)تيان يا تاجنتيک( در صورت امکان قلم -٥

   ميز کار؛-٦

  براي کشيدن پارچه؛) کالف چوبي( چهارچوب -٧

تر انجام  کند و کار باتيک آسان توضيح اينکه چهارچوب کار باتيک را مانند بوم نقاشي مي  

. ت و محکم بر روي شاسي قرار داردشود چون پارچه حرکت ندارد و تا انتهاي کار پارچه ثاب مي

  مطابق شکل
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  ها را در آن مخلوط کنيم تا براي نقاشي در دسترس باشد؛  پالت و جاي رنگ که بتوانيم رنگ-٧

  ظرف مسي يا آلومينيومي يا روحي براي گرم کردن واکس باتيک؛-٩

 هاي اسفنجي براي مرطوب کردن و رنگ کردن پارچه؛  اسفنج و قلم-١٠

 .پارچه) گيري واکس( براي پارافين يا  اتو-١١

  

   طراحي و ساخت مهرةنحو

رنگ کردن موضعي سطح پارچه با استفاده از مهر  چاپ دستي عبارت است از رنگ نمودن يا بي

شود و نخستين  هاي چوبي انجام مي با نقوش برجسته که چاپ باتيک هم به کمک همين قالب

سازي در دو مرحله تهية طرح و ساخت مهر  قالب. دهد مرحلة چاپ را تهية قالب تشکيل مي

) کاغذ پوستي و کاغذ روغني(در مرحلة اول، نقش مورد نظر بر روي کاغذ نازک . شود انجام مي

ها در خط يا خطوطي داراي اشتراک  ولي از آنجا که معموالً بسياري از طرح. شود ترسيم مي

دليل پر شدن از موم مذاب وجود ندارد  هستند و هنگام چاپ امکان نمايش خطوط مشترک آنها به

ناپذير  گذاري امري ضروري و اجتناب فاصله. و طبيعتاً حد فاصلي بين نقوش ايجاد نخواهد شد

  .است

اي که  نکته. چسبانيم پس از پياده کردن طرح بر روي کاغذ آن را بر روي تختة سه اليي مي  

گ بايد ساخته شوند و بايد تفکيک رنگ و هايي است که در چند رن در اينجا قابل ذکر است قالب

 رنگ تشکيل شده بود بايد ٣عنوان مثال اگر طرحي از  به طبع آن تفکيک قالب صورت گيرد و به

ها را به زبان عاميانه خرد کنيم و  اليي چسبانده شود و يکي از طرح چهار طرح بر روي تختة سه

هاي رنگي بريده شده را بر  ام از تکههر قالب را به يک رنگ جداگانه اختصاص دهيم و هر کد

روي قالب رنگي مورد نظر خودش قرار دهيم و اگر قالب تک رنگ تهيه شود به دو قالب نگاتيو 

گيرد  اليي مورد استفاده قرار مي ابزار و وسايلي که جهت بريدن تختة سه. و پزيتيو احتياج است

به، درفش، متة دستي، سوهان فلزي، گرد، سم کمان اره، ارة مويي، سنجاق ته: عبارت است از

  . گيرة کوچک روميزي است٤/١باريک، چکش، ميخ سايه پنج، ميخ بنفش نمرة  دم

  :کنند عبارتند از و نيز ابزار و مواردي که در ساختن قالب ما را ياري مي
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   تختة سه ال؛-١

   تيغة اره مويي؛-٢

   انبردست؛-٣

   درفش؛-٤

   دريل و مته دستي؛-٥

  پنج؛ ميخ سايه -٦

  کش؛  خط-٧

  گرد؛  سوزن ته-٨

  . ميز کارکار پيش -٩

  
  شيوة برش قالب
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  سازي پارچه جهت چاپ آماده

تر بيان  تر و کلي در اين فصل اعمالي را که بر انجام پروژه عملي صورت گرفته به شکلي خالصه

  :کنيم مي

  : انتخاب طرح-

م گرفته است و گاهي نيز زندگي خود انسان همواره براي تزئين آثار خود از طبيعت اطرافش الها

هاي انتزاعي و  هايي که عموماً مشتمل بر شکل طرح. را با تصاوير ساده به تصوير کشيده است

هايي در حال شکار جانوران با کمان و پيکان، يا رقص  هاي انسان تصاوير ساده شده هيكل

 و بزکوهي و گوزن بوده هاي چهارپاياني چون گاو وحشي جمعي مردان و زنان و يا گله دسته

  .است

ها، با استفاده از دودة زغال يا سوختة استخوان مخلوط  هايي که بر سقف و ديوار غار نقاشي  

شده بر پاية ايماني  هاي کاني، مانند گل اخرا و خاک سرخ ترسيم مي با پية جانوران و يا با رنگيزه

  .م تخمين زده شده است. سال ق٢٠٠٠٠ها به پيش از  گونه نقاشي جادويي بوده است و قدمت اين

  : ابريشميةسازي پارچ آماده -

  .شود  شستشوي اولية پارچه براي از بين بردن موادي که در کارخانه به پارچه زده مي-الف

تر کردن پارچه و در اصطالح دندانه کردن  پذير  قرار دادن پارچه در زاج سفيد براي رنگ-ب

وجود  شتر الياف است و اين عمل به اين صورت است که با بهپذيري بي پارچه براي تثبيت و رنگ

ها  پارچه. شود آوردن خلل و فرج در روي سطح الياف باعث نفوذ بيشتر رنگ به داخل الياف مي

  .دهيم تا عمل دندانه به خوبي انجام شود  ساعت در محلول زاج سفيد قرار مي٣ الي ٢را به مدت 

   خشک کردن پارچه؛-پ

  پارچه؛ اتو کردن -ت

  . دوختن توري ارگانزا به پارچة ابريشمي به منظور استفاده از آن در چاپ-ث

  ):مهر(قالب  -

در اين قسمت فقط اين نکته را متذکر . هاي قبل به تفصيل توضيح داده شد تهية قالب در فصل

 هاي ترتيب رنگ شويم که در تفکيک رنگ از نقشة مادر ابتدا رنگ سفيد را جدا کرده و به مي
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هاي تفکيک شده را به سه اليي خودش  ترتيب تمام نقشه کنيم و به تر را از نقشه جدا مي تيره

  .بريم چسبانيم و مي مي
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اليي آغاز و سپس با دقت اطراف  موقع برش اطراف طرح، ابتدا کار برش از روي تختة سه  

هايي  هايي از قسمت که بنا به مقتضاي طرح، برش بخش يا بخش در صورتي. شود آن بريده مي

وسيلة متة دستي سوراخ و بعد از عبور دادن  مياني طرح ضروري باشد ابتدا محل مورد نظر به

هاي  ها بر مبناي طرح اصلي، قسمت بعد از تهية کلية قسمت. يابد مويي از آن، کار برش ادامه مي

است چسبانده تر از اندازة طرح  بريده شده بر روي تختة صاف ديگري که تا حدودي بزرگ

گرد  هاي ريزي در آنها ايجاد و بعد به کمک سنجاق ته سپس به کمک متة دستي سوراخ. شود مي

گردد و به اين ترتيب  تر شده به تخته کوبيده و محکم مي وسيلة دم باريک چيده شده و کوتاه که به

  .شود اي به ضخامت تختة سه اليي بر روي سطح تخته ايجاد مي سطح برجسته

هاي سياه  بيني شده باشد از ميخ هاي ريزي پيش هايي از طرح نقطه واردي که در بخشدر م  

نام ساية پنج معروف است  هاي باريکي که به تر از ميخ  و براي نمايش نقاط کوچک٤/١بنفش 

بايست به يک اندازه باشد تا  هاي سطح قالب مي پيداست که بلندي کلية قسمت. شود استفاده مي

به همين جهت نيز در مواردي که استفاده از ميخ . طور کامل بر پارچه منتقل شود تمام نقوش به

اليي که  ضروري باشد براي ايجاد هماهنگي در سطح بايد به بلندي ميخ و ضخامت تختة سه

  .طرح از آن بريده شده توجه شود و در يک سطح قرار گيرند

اليي  سه کوچک بر روي تختة هاي  وسيلة ميخ مهري که به اين صورت آماده گرديده به  

آخرين مرحله از ساخت مهر . شود وسيلة ارة مويي حذف مي ديگري نصب و زوايد اطراف آن به

اي با  متر، قطعه اي به قطر دو سانتي بايست ابتدا از تخته براي اين منظور مي. تهية دستة آن است

براي نصب مهر بر روي پايه و . ودمتر و پهناي متناسب با اندازة قالب بريده ش ارتفاع هفت سانتي

وسيلة متة  هاي بريده شده ابتدا نقاطي از مهر به به منظور پيشگيري از برخورد چکش با قسمت

دستي نازک سوراخ و بعد از قرار گرفتن ميخ در آنها به کمک سمبه و گيرة روميزي، کار کوبيدن 

  .رددگ به اين شکل مهر ما آمادة استفاده مي. شود ميخ انجام مي
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  نمونة چند قالب باتيك
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  هاي فلزي بريده شده براي تهية قالب ورق

  
  

  
  مهرهاي آماده شده
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  :کنيم ترتيب در ذيل به آنها اشاره مي ترکيبات مختلفي براي تهية واکس وجود دارد که به

  واكس براي نقاشي باتيك

  : نقاشي به شرح زير استمواد الزم براي تهية واکس مورد نياز براي

   گرم؛١٠٠ پارافين منجمد -الف

   گرم؛٢٠ موم طبيعي خالص -ب

  . گرم٥ سقز طبيعي -ج

دهيم تا سقز  ريزيم و بر روي شعله قرار مي براي تهية اين واکس ابتدا سقز را در ظرفي مي  

را به آن اضافه سپس موم طبيعي . البته بايد مواظب باشيم که سقز نسوزد و از بين نرود. پخته شود

سپس از . کنيم دهيم تا کمي آب شود و بعد هم پارافين منجمد را به آن اضافه مي کرده و اجازه مي

واکس ما آمادة استفاده براي نقاشي . هاي آن گرفته شود دهيم تا ناخالصي الک ريز آن را عبور مي

  .است

  

  )اي كالفه(واكس براي چاپ باتيك 

براي تهية واکس مخصوص چاپ وجود دارد که به آنها اشاره هاي مختلفي  ها و روش فرمول

  :کنيم مي

  فرمول اول

 سقز طبيعي ناپخته - گرم؛ ج٣٠٠ موم خالص طبيعي - گرم؛ ب٢٥٠ پية گاو و يا گوسفند -الف

  . گرم٥٠٠

  فرمول دوم

  :شود شامل که از اين فرمول براي ترک روي کار استفاده مي) عنکبوتي(واکس ترکدار 

   گرم؛٥٠فين جامد  پارا-الف

  . گرم٥ موم خالص -ب
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  يا مواد مقاوم) واكس باتيك(

شد از شيرة موز بود که پس از اتمام کار اثر آن با  هايي که در ابتدا براي اين کار استفاده مي واکس

رفت و امروزه انواع مختلفي از واکس براي باتيک استفاده  حرارت دادن و شستشو از بين مي

شود، ترکيبي از موم به خاطر خاصيت نرم  ه اغلب براي اين کار استفاده ميواکسي ک. شود مي

هاي بعدي ترکيبات مختلف آن ذکر  باشد که در قسمت بودن آن، پارافين و چربي حيوانات مي

  .خواهد شد

همچنين . باشد  ميTimorشود، مربوط به جزيرة  بهترين واکسي که در حال حاضر تهيه مي  

سه شکل از پارافين که پاية . شود هاي خوبي تهيه مي را در اندونزي نيز واکسدر سامباوا و سومات

مقدار ترکيب مواد . پارافين سفيد، پارافين زرد و پارافين سياه: باشد وجود دارد آن نفت خام مي

. باشد گيري آنها بر حسب گرم مي براي ساخت واکس متفاوت است و واحد اندازه

باشد و واکس مخصوص به خود را  در اندونزي بسيار سري ميهاي ساخت واکس  العمل دستور

هايي از متن پارچه  هاي مختلف در طي مراحل رنگرزي قسمت ها با رنگ اين واکس. کنند تهيه مي

شود، که  سطوح بزرگ يک متن معموالً با واکس سفيد پر مي. کنند تا رنگ نگيرد را پنهان مي

هايي با کيفيت باالتر  باشد از واکس تر مي رح که مشکلهايي از ط در قسمت. کيفيت پاييني دارد

اي که در اينجا الزم است عنوان شود، درجة حرارت خاصي است که واکس  نکته. شود استفاده مي

cantingاگر واکس خيلي سرد باشد بسيار دشوار از . بايد دارا باشد
شود و گاهي آن را   خارج مي٥

اگر هم گرماي . شود رود و باعث نفوذ رنگ مي  و پود فرو نميضمناً کامالً در تار. کند مسدود مي

شود که اين تنظيم  شود و کنترل آن دشوار مي  خارج ميcantingزيادي داشته باشد به سرعت از 

  .شود درجة حرارت نيز با کسب تجربه حاصل مي

  

  ة واكسمواد تشكيل دهند

  سقز

ميزان تراوش . نامند آيد سقز مي دست مي ا بهصمغ کلية درختان پسته را که در اثر خراشي روي آنه

سپس . رسد  مرداد به حداکثر خود مي٢٠ تير تا ٣٠ها آغاز شده و از  صمغ با شروع باز شدن برگ
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شرايط آب و هوايي . شود با آغاز دورة استراحت رو به کاهش گذاشته و در زمستان متوقف مي

هاي خشک و معمولي تراوش  که در تابستان يطور به. تأثير به سزايي در ميزان توليد سقز دارد

طور مرتب ادامه دارد، ولي وزش بادهاي گرم و يا آفتابزدگي ممکن است ميزان تراوش  صمغ به

در صورت شدت اين پديده امکان . صمغ را کاهش داده و يا به پوست درختان آسيب وارد کند

گيري بدين صورت است  قز فني س-روش علمي. طور کامل متوقف گردد دارد تراوش صمغ به

متر از سطح زمين در يک طرف   سانتي٤٠ تا ٣٠که ابتدا در قسمت پايين تنة درخت و به فاصلة 

سپس در الية زيرين، يکي از . تراشند هاي سطحي تنة درخت را با تبر مي درخت، قسمت

نام گريف سطح  اي به هبعد با وسيل. نمايند يابد پيدا مي هايي را که شيرة نباتي در آن جريان مي لوله

 ٥/١ تا ١متر و عرض لبة گريف حدود  متر، عمق حدود يک سانتي  سانتي٣٥ تا ٣٠لوله را به طول 

 است در طرفين ٧طور مورب که شبيه عدد  در مرحلة بعد چهار شيار به. دهند متر شيار مي سانتي

ود به ناوداني کوبيده بدين طريق مايع سقز در انتهاي شيارهاي موج. دهند شيار اول خراش مي

براي . شود شده در تنة درخت و سپس به ظرفي که در زير درخت قرار داده شده جاري مي

دست آوردن سقز بيشتر هر چند روز يکبار مجدداً شيارهاي متصل به شيار وسطي را ايجاد  به

طور متوسط از  هب. يابد  مرداد ادامه مي٢٠نمايند و اين عمل تا پايان فصل سقزگيري يعني حدود  مي

سقز مادة اصلي تهية واکس باتيک بوده و با . آيد دست مي  گرم سقز به٣٠٠هر درخت حدود 

چسبندگي مطلوب و همچنين خاصيت پوشانندگي سطوح پارچه، سبب عدم نفوذ رنگ در سطح 

  .شود طرح مي

  پيه

. گويند پيه ميها مثل چربي سخت اطراف کليه و کمر گوسفند و گوساله را  تر چربي انواع سخت

هاي بدن، ابتدا آن را ذوب نموده، پس از صاف کردن مورد  براي جدا نمودن پيه حيواني از بافت

ها به علت نقطة ذوب پاييني که دارند، باعث پايين آمدن نقطة ذوب  پيه. دهند استفاده قرار مي

مدت زمان در صورت عدم استفاده از پية واکس، به درجة حرارت و . شوند واکس باتيک مي

که مهر را در واکس فرو برده و از طرف خارج  بيشتري براي ذوب واکس نياز داريم و زماني

مهر زدن روي پارچه به درستي انجام . شود کنيم، واکس روي مهر به سرعت سرد و سخت مي مي
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دم پذيري و ع پيه عالوه بر رفع اين مشکل به نفوذ بهتر واکس به درون پارچه و انعطاف. شود نمي

  .کند شکست آن روي پارچه کمک مي

  موم

هاي مونو هيدريک و اسيدهاي چرب داراي وزن مولکولي باال  ها ترکيبات استري الکل موم

. ها موجودند هاي ترکيب نشده نيز در موم باشند که عالوه بر اين ترکيبات برخي اسيدها و الکل مي

موم وقتي سرد است . اي و شکننده است اي جامد به رنگ زرد مايل به قهوه موم زنبور عسل ماده

  .آيد پذير درمي شود به حالت پالستيکي و انعطاف سخت و شکننده بوده اما وقتي حرارت داده مي

  پارافين

گردد و تقريباً خواص آن  عنوان مادة کمکي به ترکيب واکس اضافه مي پارافين در برخي اوقات به

ي سقز از پارافين استفاده شود، واکس باتيک جا شبيه سقز است ولي اگر در فرمول واکس به

  .ماند دار باقي مي شکننده شده و درنتيجه پس از رنگرزي بر روي پارچه طرح ترک

  

  رنگ در چاپ باتيك

ها به روش سنتي تهيه  برخي از اين رنگ. هاي مورد استفاده در باتيک انواع مختلفي دارند رنگ

برخي ديگر . ها امروزه کاربرد کمتري دارند رنگاين . هاي سنتي نام دارند شوند و رنگ مي

ها نيز به شيوة شيميايي  که اين رنگ... اکتيو و  هاي بازيک، ري مثل رنگ. هاي شيميايي هستند رنگ

ها چون طي فرايند  اين دسته رنگ. گيرند آماده شده و در رنگرزي پارچه مورد استفاده قرار مي

بايد پس از اينکه کامالً سرد شدند از آنها استفاده شوند،  جوشيدن و حرارت آمادة مصرف مي

نمود؛ چون مادة مقاوم يا واکس در مقابل حرارت مقاوم نيست و در اثر حرارت رنگ، مقاومت 

هاي باتيک نيز در بازار موجود است اين  امروزه نوع ديگري از رنگ. خود را از دست خواهد داد

ها به  اين رنگ. هاي مختلف موجودند ايي با اندازهه صورت خمير و در ظروف يا تيوپ ها به رنگ

شوند و پس از خشک شدن از ثبات کافي برخوردارند و در اثر شستشو از  راحتي در آب حل مي

 )LB -رنگهاي اکريليک. (روند بين نمي
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 :پردازيم ها مي در اين قسمت به توضيح و ترکيبات هر کدام از اين دسته رنگ

  .هاي گياهي رنگ) ٣ي بازيک؛ ها رنگ) ٢اکتيو؛  ري) ١

  

 اكتيو هاي ري رنگ

هاي شيميايي است از اين قرار  که جزء رنگ) پرسيون(اکتيو  هاي ري سازي رنگ فرمول آماده

  .است

  :براي يک متر پارچه

   گرم؛٥ رنگ مورد نظر -الف

   گرم؛٤ الکل صنعتي -ب

   گرم؛٤ گليسيرين -ج

   گرم؛٢ جوش شيرين -د

   گرم؛٤ نمک -و

  . ليوان١ مورد نياز  آب-هـ

  اكتيو هاي ري  رنگطرز تهية

قبل از هر کاري، آب مورد نظر را در تشتک ريخته، بعد به نسبت آن رنگ مورد نظر را آماده 

ظروفي که قرار است رنگ در آن تهيه شود بايد مسي يا لعابي باشد، چون اگر رويي يا . کنيم مي

. شکند اي باشد هنگام جوشيدن مي گر شيشهها خراب خواهند شد، و ا جنس ديگري باشد رنگ

که ظرف مناسب انتخاب شد رنگ مورد نظر را در آن ريخته سپس مقدار الکل ذکر  پس هنگامي

کنيم و با هم  سپس نمک، جوش شيرين و گليسيرين را اضافه مي. کنيم شده را به آن اضافه مي

ک ليوان است به آن اضافه کرده، ظرف کنيم و مقدار آب الزم را که معموالً به اندازة ي مخلوط مي

که نزديک نقطة جوش شد آن را برداشته،  هنگامي. دهيم مورد نظر را بر روي شعله قرار مي

البته بهتر اين . کنيم مقداري که رنگ، گرماي خود را از دست داد آن را به تشتک آب اضافه مي

 به هم بزنيم تا تمام ذرات است که ظرف رنگ آماده شده را درون يک سطل آب ولرم ريخته و

طور مستقيم به داخل  زيرا اگر رنگ به. رنگ حل شود و بعد آن را به تشتک مادر اضافه کنيم
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تشتک مادر ريخته شود، امکان اين هست که منجمد شود و موقع شستشوي پارچه بيشتر رنگ 

هاي   همة قسمتکنيم آنگاه پارچة مورد نظر را درون ظرف قرار داده سعي مي. خود را پس دهد

کنيم تا تمامي  جا مي  دقيقه پارچه را جابه١٥ تا ١٠در ضمن هر . آن رنگ را به خود جذب کند

يک تا دو ساعت به . طور يکنواخت رنگ جذب کند تا پارچه، رنگ را به خود بگيرد پارچه به

 آن خارج شوييم تا رنگ اضافي از انجامد بعد آن را از ظرف خارج کرده، در آب سرد مي طول مي

البته بايد . کنيم هاي بعدي آن را در سايه، خشک مي بعد براي اجراي کار چاپ و رنگرزي. شود

  .هاي تيره بايد رنگرزي کرد هاي روشن به رنگ يادآور شد که هميشه از رنگ

  

  رنگهاي بازيك

  :به شکل زير است) جوهري(هاي بازيک  سازي رنگ فرمول آماده

  :براي پارچة يک متري

   گرم؛٥/١رنگ بازيک مورد نظر  -الف

   گرم؛٤ الکل صنعتي -ب

   گرم؛٥ گليسرين -ج

  . گرم٥ اسيد استيک -د

  ة رنگ بازيكطرز تهي

ريزيم بعد به مقدار الزم  ابتدا مقدار رنگ مورد نظر را با ترازو وزن کرده و در يک ظرف لعابي مي

سپس به مقدار الزم آب سرد به . مزني اسيد استيک، الکل و گليسيرين به آن اضافه کرده، به هم مي

البته هر اندازه که آب بيشتر باشد رنگ بهتر . آن اضافه کرده، به هم مي زنيم تا خوب حل شود

رنگ بازيک موقع . جوشانيم بعد از آن، ظرف را روي چراغ گذاشته، مي. حل خواهد شد

اکتيو داخل  نگ رير. کند و بايد مواظب باشيم که رنگ از ظرف بيرون نريزد جوشيدن کف مي

زرد : هاي بازيک عبارتند از کالً رنگ. کنيم آب ولرم را جدا كرده و سپس به ظرف مادر اضافه مي

اگر بخواهيم . پوالدي، قرمز آلبالويي، سبز مايل به آبي، بنفش بادمجاني، رنگ قرمز، زرد و ليمويي

  .ده کنيمهاي ديگر را نيز داشته باشيم بايد از روش مخلوط کردن استفا رنگ
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به ازاي هر يک رنگ يک ليتر . ( به قرار ذيل استآيند دست مي هايي که از ترکيب به رنگ  

  ).آب

  ):قرمزاناري(

   گرم؛١رنگ زرد پوالدي ) ١

 . گرم١رنگ قرمز آلبالويي ) ٢

  ):سبز چمني(

   گرم؛١زرد پوالدي ) ١

 . گرم١سبز برليان ) ٢

 ):اي سوخته قهوه(

   گرم؛١زرد پوالدي ) ١

  گرم؛١قرمز دانه ) ٢

 . گرم١سبز برليان ) ٣

  ):مشکي(

   گرم؛١زرد پوالدي ) ١

  گرم؛١قرمز دانه ) ٢

  گرم؛١بنفش ) ٣

 . گرم١سبز برليان ) ٤

  ):سبز تيره(

   گرم؛١زرد پوالدي ) ١

 . گرم٢سبز برليان ) ٢

  ):آبي نيلي(

   گرم؛١بنفش ) ١

 . گرم١سبز برليان ) ٢

  ):اي تيره سرمه(
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   گرم؛١بنفش ) ١

  گرم؛١سبز برليان ) ٢

 . گرم١قرمز دانه ) ٣

  
  هاي باتيك هايي از مواد و رنگ نمونه

  

  ارگاهك استقرار وسايل ةكارگاه چاپ و نحو

مند است،  چاپ باتيک بايد در فضايي آزاد و پرنور باشد و اگر کارگاه از هواي آزاد کمتري بهره

ات ايمني مجهز باشد و نيز بايد مجهز به کارگاه بايد به وسايل تهوية مطبوع، نور کافي و امکان

  :وسايل چاپ باتيک نيز باشد مثل

  ؛٢ و ١ميز مخصوص چاپ مطابق شکل . ١
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  مشمع

  متر  سانتي٢ بر ١

  نئوپان

                    
  مخزن واکس باتيک؛. ٢

 سه پاية مخصوص دستگاه باتيک؛. ٣

 ديگ بخار؛. ٤

 گيري باتيک؛ دستگاه غلطک واکس. ٥

  ).مخصوص رنگرزي ابريشم( رنگ مخازن. ٦
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  گيري غلطك واكس

  :مواردي که در کارگاه بايد رعايت شود تا کيفيت کار باال رود

   ميز چاپ بايد تميز و صاف باشد؛-١

  ابريشم جهت چاپ آستردوزي شود؛-٢

  پارچه آهارگيري شود؛-٣

  پارچه قبل از چاپ شسته شود؛-٤

 ؛)پذير باشد رنگ ( پارچه قبل از چاپ بايد دندانه شود-٥

 جا نشود؛  پارچه در هنگام چاپ جابه-٦

  قبل از اعمال چاپ طرح مورد چاپ در نظر گرفته شود؛-٧

  در هنگام چاپ دقت شود مواد باتيک بر روي پارچه ريخته نشود؛-٨

  . عمل رنگرزي در هر مرحله به اندازة کافي برقرار شود تا رنگ به حد مطلوب خود برسد-٩
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   باتيك چاپةشيو

  :کنيم براي انجام چاپ ابتدا تمام وسايل مورد استفاده را تهيه و آماده مي

دهيم تا دماي   واکس باتيک که شامل پية گاو، موم عسل و سقز پخته شده است را حرارت مي-١

  .آن به حد نرمال برسد

ارچة  آمادة مورد نظر که بايد چاپ شود پس از شستن بايد اتو شود و پشت آن يک تکه پ-٢

توري ساده يا ارگانزا که به اندازة پارچه يا کمي بيشتر است دوخته شود تا هنگام چاپ پارچه به 

 .ميز چاپ نچسبد

گذاري   پارچه را بر روي ميز چاپ قرار داده، طرح مورد نظر را با مداد روي آن عالمت-٣

 .کنيم مي

  
  نمونة چاپ شده روي ابريشم سفيد

  



 

  

  هنر ايران186

  
  ويانچاپ باتيك مهدي خا: اثر
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  اي، مهدي خاويان كالقه: اثر
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ترين قالبمان است داخل واکس باتيک کرده و   مهر يا قالب اول که معموالً قالب فلزي يا روشن-٤

بايد در نظر داشت هر قالبي که روي . دهيم پس از چند بار تکان دادن بر روي پارچه قرار مي

 .شود پارچه زده شد آن قسمت از پارچه و رنگ ذخيره مي

 .دهيم  پس از رنگرزي اوليه و خشک کردن پارچه، چاپ را تا انتها ادامه مي-٥

  

  برداشت واكس باتيك

گيري کار خيلي مهمي در انجام کار است و اگر بخواهيم پارچة چاپ شده را مستقيماً  واکس

مصرف صابون و مواد ديگر . شود بشوييم در اثر شستن مکرر رنگ پارچه بسيار ضعيف مي

  .رود شود و در بسياري موارد چاپ به هدر مي ابر ميچندين بر

کند و هم  گيري شود هم پارچه دوام بيشتري پيدا مي ولي اگر پارچه روي اصول واکس  

صورت زير انجام  را به) گيري باتيک(گيري يا  توان واکس بنابراين مي. شوند ها بسيار زيباتر مي رنگ

  :داد

گذاريم کامالً گرم  ا گوسفندي آب شده را صاف کرده، مي کيلوگرم پية گاوي ي٣ -٢ابتدا حدود 

دهيم تا گرماي مواد، واکس باتيک را از روي  شود و بعد پارچة چاپ شده را داخل آن قرار مي

دهيم تا کامالً از واکس باتيک خالي  سپس، پارچه را از بين دو غلطک عبور مي. پارچه ذوب کنند

ون بدون سود سوزآور شستشو مي دهيم تا پارچه کامالً سپس پارچه را چندين بار با صاب. شود

  .باشد تميز شود، بعد اتو کرده، براي مصرف آماده مي

  

  هاي چاپ باتيك شيوه

صورت مسطح و رنگ تخت و يا کمي سايه روشن  هاي ديگر که اکثراً به باتيک بر عکس چاپ

توان با  طرح يا مدلي را ميباشد که اکثراً هرگونه  هاي خاصي مي ها و شيوه است داراي تکنيک

  .روش باتيک اجرا کرد



 

  

189   باتيك

کنند روي پارچه نيز  گونه که روي کاغذ طراحي و اجرا مي  شيوة آب رنگ را دقيقاً همان-١

باشد که يکي از  مثالً شيوة تار عنکبوتي کردن، يک روش بسيار زيبا مي. توان اجرا كرد مي

  .وان از آن استفاده كردت هاي چاپ باتيک است و در مصارف مختلف مي تکنيک

توان واکس باتيک را توسط قلم مو يا جارو روي پارچه پاشيد که يک گونه  مي:  شيوة پاشيدن-٢

  .اي بسيار زيبا است آيد و شيوه وجود مي چين به بافت توأم با نقطه

  
شود، يک بار  که در اين روش در يک طرح از اول يک بار رنگرزي مي:  شيوة ذخيره کردن-٣

  .شود که نمونة شکل زير معرف اين روش خاص است س زدن انجام ميواک
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اين روش نيز يک روش خاص ديگر در چاپ باتيک است که با گره :  شيوة باندانا يا گره زدن-٤

هاي گوناگون  آميزي آن پارچه با شکل زدن، تا کردن، بستن، مچاله کردن پارچه و رنگرزي و رنگ

در اين روش تعداد رنگ محدوديت ندارد و به . باشند نظير مي د بيآيد که در نوع خو وجود مي به

  .شود دلخواه زده مي

  
  باندانا، نقاشي، نمك: نمونه

 روش دو شستشو نيز در باتيک وجود دارد که در اين روش رنگ را با يک ماده ژالتيني مانند -٥

  .دهيم کتيرا ترکيب کرده و نقاشي را به صورت آزاد انجام مي
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   نقاشي باتيكةمونن
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  نمونه، تكنيك باندانا
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شود  گيري با قلم نيز وجود دارد که مابين جزئيات طرح با خطوط سفيد نمايان مي  روش باتيک-٦

  .شود نام ذخيرة رنگي يا چاپ مقاوم نيز خوانده مي که به

  

  نقاشي باتيك

دهيم و مابين دو  ص انجام ميدر نقاشي باتيک تمام خطوط مورد نظر را با واکس باتيک مخصو

شود  واکس باتيک در نقاشي باعث مي. رنگ مرز ايجاد کرده تا دو رنگ در مقابل هم مقاوم شوند

  .دو رنگ با هم ترکيب نشوند
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  چاپ و نقاشي، مهدي خاويان: اثر

  

ي هاي صاف و نازک رو چون سقز، موم و پيه، هر سه، موقع چاپ باعث پيدايش خط  

شود، پارچه در موقع رنگرزي حالت خودش را حفظ خواهد کرد، و مانع شکستن  پارچه مي

  .شود در موقع رنگرزي نقش ترک بردارد گردد، پس مخلوط موم پارافين باعث مي خطوط مي
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نوع ديگري واکس در . شود پس اين به اين معني است که پيه و سقز مانع ترکدار شدن مي  

  .گيرد انجام مي) سندلوس(رد که با استفاده از مادة قاينفول صورت نبود سقز وجود دا

جاي سقز با  هايي که قيد شده کار را به توان مطابق اندازه قاينفون احتياج به پختن ندارد و مي  

  .قاينفول ادامه داد
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