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رسمقاله

سال 1401 شروعی متفاوت از سال های قبل داشت؛ فروکش کردن پاندمی کرونا، نابسامانی 
اقتصادی درجهان و تحوالت سیاسی که کمتر تحلیلی آنها را پیش بینی نموده بود، رفت تا با 
ابهامات متعددی بر سر انجام توافق هسته ای و یا عدم آن و وضعیت نابسامان تولید و تجارت 

داخلی و خارجی، سال جدید را با دشواری زیادی شروع نماید. 
کمبود کانتینرهای حمل بار، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، بحران مواد غذایی در جهان و از 
همه تلخ تر رکود شدید بورس های بین المللی زمینه ساز بهبود شرایط مذاکره کنندگان ایرانی 

در مقابل 4کشور زیاده خواه غربی شد. 
از سوی دیگر نوسانات قیمت مواد اولیه و تورم افسار گسیخته نیز کار را برای تولید بیش از 
پیش دشوار نموده است. تولیدکنندگان با همه توان می کوشند تا چرخه تولید متوقف نشود و 
محصول به بازار داخل برسد و یا آماده صادرات گردد اما قوانین موجود گاهی اوقات علیه تولید 

عمل می نمایند و به آن ضربه کاری می زنند. 
امروز بیشتر تولیدکنندگان بعضًا ملزم به تامین مواد اولیه  با نرخ ارز آزاد هستند و قیمت تمام 
بر اساس  این درحالی است که  و  این اساس محاسبه می نمایند  بر  را  شده محصوالتشان 
قانون دولت، ارز حاصل از صادرات همین کاال با نرخ سامانه نیما توسط دولت محاسبه و به 
صادرکننده به ریال تحویل می گردد؛ در نتیجه به طور متوسط به خاطر اختالف نرخ ارز آزاد و 

نیمایی، حداقل 25 درصد ضرر به تولیدکننده تحمیل می شود. 
این موضوع در ماشین سازی شرایط بدتری را دارد؛ ماشین ساز داخلی باید ماشین خود را با 
نرخ ارز آزاد بسازد و این در حالی است که ماشین وارداتی که مشابه ایرانی دارد با ارز نیمایی و 
با معافیت های قانونی در بخش تعرفه و خدمات بانکی در نقطه آغازین رقابت، با شرایطی کاماًل 

متفاوت و با ثبت سفارش وارد می شود. 
همچنین سازنده داخلی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز است و در مجموع حدود 

30 درصد از قیمت ماشین آالت وارداتی  مشابه عقب تر است. 
برای حمایت از ساخت داخل و تولید داخل انگیزه های زیادی وجود دارد؛ اما درس گرفتن 
از کشورهایی که در این مسیر موفق بوده اند زمان را کاهش خواهد داد. ایجاد معافیت های 
مالیاتی برای بخش تولید و حمایت از کارآفرینان امری ضروری است و کره جنوبی، ترکیه، هند، 
چین و حتی کشورهای عربی همسایه در این زمینه بسیار خوب عمل نموده اند و بی توجهی ما 
در برخی دستگاه ها و نهادهای مربوطه به سرمایه گذار و یا افراد صاحب اندیشه، یک فرصت 
سوزی بی بدیل است و همین امر موجب خروج مغز و ارز به صورت همزمان از کشور می گردد. 
بر همین اساس مجلس و دولت محترم باید در موضوع محاسبه نرخ ارز حاصل از صادرات 
حتمًا نظر تشکل های تخصصی و صنعتی را اخذ نموده و با درایت و کارشناسی هرچه بیشتر 
انگیزه های صادراتی را تقویت نماید؛ شایان ذکر است که صادرات حوزه نساجی و پوشاک، 

جزء صادرات محصوالت غیر نفتی بوده و تقویت آن از اهداف کالن نظام اسالمی است. 

و من الله التوفیق
مدیرمسئول

رسمقاهل

۱۲



ایتما 2019 نمایشگاه   آمار 

در پوشاك  و  منسوجات  تکنولوژى  نمایشگاه  بزرگترین  از   بخشى 
تغییرات و  نساجى  آینده  هم  با  بیاییدهمه  باشید.   جهان 

بسازیم را  جهانمان   .پایداردر 

 با مشارکت در ایتما، به نوآورى
ببخشید در صنعت سرعت 

نمایشگاه خام  فضاى 
بع220,000 مر متر 105,298

  بازدیدکننده 
از 136 کشور

1,717
گذار   غرفه 

از 45 کشور

ACIMIT (Italy)
AMEC AMTEX (Spain)

BTMA (United Kingdom)
GTM (Netherlands)

SWISSMEM (Switzerland)

SYMATEX (Belgium)
TMAS (Sweden)
UCMTF (France)

VDMA (Germany)

 
 

 T: +65 6849 9368
E: info@itma.com

 

نمایشگاه هاى سماتکس مالک  انجمن  نمایشگاه برگزارکننده 
 

2023 ایتما با   تماس 

سایت وب  به  ایتما،  پیشنهادات  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  براى 
کنید اسکن  را  زیر  بارکد  یا  و  نمایید  مراجعه  itma.com/whyexhibit/m11ptj

استارت آپ دهکده ى 
راه حل های  با  استارت آپی  صاحب   اگر 

به هستید،  نساجی  صنعت  برای   نوآورانه 
در س�تکس  کمک هزینه ی  دریافت   منظور 

سایت                    ثبت نام کنید

ساخت و  اجاره  هزینه های  کلیه   س�تکس 
می دهد پوشش  را  غرفه 

ید جد

www.itma.com

.

فرصت داریدفروردین مارچبراى اجاره ى غرفه تا 1520222)(1401// //.

تحول در دنیاى
نساجى 

ریومیالن نمایشگاه 
میالن، ایتالیا

14-8 
ژوئن  2023



www.nasajimovafagh.com
شماره 69

تیر 1401

14
تحلیل

قوه  رییس  که  بود  جاری  سال  خردادماه  اوایل 
قول های  پیگیری  خواستار  بیاناتی  در  قضائیه 
کیفیت  ارتقای  درباره  صمت  وزارت  مسئوالن 
اعالم  و  شد  داخل  ساخت  خودروهای  کمیت  و 
و  گفتارها  این  تا  داد  اجازه  نباید  که  نمود 
وعده های مسئولین به فراموشی سپرده شود؛ که 
تأمل است.  قابل  و  بجا  بسیار  این سخن گفتاری 

و  صنعتی  مسئولین  و  مدیران  که  است  سال ها 
سمتی  تصدی  قبول  هنگام  کشور  غیرصنعتی 
برای  مجلس  اعتماد  رأی  اخذ  آستانه ی  در  یا  و 
برنامه های  اقسام  و  انواع  وزارتخانه ای،  تصدی 
ارتباط  در  را  قول هایی  و  داده  ارائه  را  خود 
وزارتخانه  یا  و  سازمان  یک  اداره  روند  بهبود  با  
اعتماد  رأی  اخذ  از  پس  ولی  می نمایند،  مطرح 
از  خبری  مربوطه،  پست  تصاحب  یا  و  مجلس  از 
گوش  به  پیشنهادی  برنامه های  و  وعده ها  تحقق 

نمی رسد. 
توسط  شده  ارائه  برنامه های  آن  بارز  نمونه های 

دریافت  هنگام  و  گذشته  ادوار  در  صمت  وزرای 
آنها  از  بسیاری  که  می باشد،  مجلس  اعتماد  رأی 

است.  نشده  محقق 
به  مختصر  نگاهی  نمونه،  به عنوان  ادامه  در 
در  صمت  وزیر  سوی  از  شده  اعالم  برنامه های 
خود  دفاعیه  هنگام  که  می اندازیم  یازدهم  دولت 
اعتماد  رای  اخذ  برای   1392 سال  در  مجلس  در 
ارائه نمود و دیگر مورد پیگیری هیچ شخصی قرار 

نگرفت. 
در برنامه مذکور اهدافی به شرح زیر هدف گذاری 
ده سال  حدود  از گذشت  پس  اینک  که  بود  شده 

است.  نشده  هنوز هم محقق 

الف: بخش نساجی 
پلی استر  الیاف  تن  هزار   350 سالیانه  1-تولید 
1404 هدف گذاری شده بود که طبق  برای سال 
در  الیاف  این  تولید  صمت،  وزارت  رسمی  آمار 
بوده  تن  هزار   208 حدود  بر  بالغ  گذشته  سال 

لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مدیران
مهندس علیرضا حائری   

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران 
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران
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است و با هدف مذکور فاصله زیادی دارد. 
اکریلیک  الیاف  تن  هزار   150 سالیانه  2-تولید 
تولید  که  بود  شده  هدف گذاری   1404 سال  برای 
منبع  همان  اساس  بر  گذشته  سال  در  لیف  این 
بوده  هیچ  با  برابر  تقریبًا  یا  و  تن   1400 با  برابر 

است. 
کوتاه  الیاف  سیستم  در  نخ  انواع  تولید  3-برای 
هزار   500 هدف گذاری   1404 سال  برای  نیز 
گذشته  سال  در  آن  تولید  که  بود  آمده  بعمل  تنی 
منبع،  همان  توسط  شده  ارائه  آمار  طبق   بر 
یعنی  است؛  بوده  تن  هزار   250 حدود  بر  بالغ 
از  نیمی  به  دسترسی  سال،  ده  گذشت  از  پس 

انجام شده است.  هدف گذاری، 
متر  میلیون   150 نیز  ماشینی  فرش  بخش  4-در 
مربع تولید در سال هدف گذاری شده است . البته 
ماشینی  فرش  تولیدات  آمار  که  است  سالی  چند 
کاالهای  تولیدات  آمار  از  موجه  دلیلی  بدون 
لیکن  است؛  شده  خارج  صمت  وزارت  منتخب 
 85 حدود  تولید  از  حکایت  رسمی  غیر  آمارهای 
با هدف  میلیون متر مربع در سال گذشته دارد که 

دارد.  زیادی  فاصله  تعیین شده، 
نیز   1404 سال  برای  نساجی  صنایع  صادرات   -5
این  که  بود  شده  پیش بینی  دالر  میلیارد   3 بر  بالغ 
دالر  میلیون   500 حدود  در  گذشته  سال  در  آمار 
تخمین زده می شود که آن هم غیر قابل دسترسی 

می رسد.  نظر  به 

ب: صادرات غیر نفتی
توسط   1392 سال  در  اعالمی  برنامه  طبق  بر   -1
سال  برای  غیرنفتی  صادرات  وقت،  صمت  وزیر 
هدف گذاری  دالر  میلیارد   130 بر  بالغ   1400
دالر  میلیارد   48 رقم  به  قبل  سال  در  که  بود  شده 
پیدا  دست  غیرنفتی  صادرات  حوزه  در  صادرات 
تعیین شده.  37 درصد هدف  یعنی حدود  کردیم، 
صنعتی  صادرات  برای  شده  انجام  2-هدف گذاری 

برمبنای قول جناب وزیر   1400 و معدنی در سال 
دالر  میلیارد   85 بر  بالغ   1392 سال  در  صمت، 
میلیارد   20 رقم  به  گذشته  سال  در  که  است  بوده 

پیدا کردیم.  دالری دست 
صادرات  برای  شده  پیش بینی  رقم  سرانجام  3-و 
میلیارد  نیم  و  چهار  بر  بالغ   1400 سال  در  خودرو 
حدود  به  گذشته  سال  در  که  بود  شده  تعیین  دالر 
تقریبًا  هم  آن  یعنی  رسیدیم،  دالر  میلیون   200

هیچ. 
نمونه  صدها  از  نمونه  یک  فوق  ارقام  و  اعداد 
تالش  هنگام  در  مسئوالن  که  است  برنامه هایی 
آن  از  بعد  و  داده  ارائه  را  آن  سمتی  تصدی  برای 
برنامه های خود  تحقق  از درصد  گزارشی  دیگر  هم 
را ارائه نداده و غالبًا به فراموشی سپرده می شوند. 
این  صحیح  شناسایی  با  قضائیه  قوه  رییس  اینک 
اعالمی  برنامه های  و  وعده ها  پیگیری  قول  عارضه، 
مسئوالن را داده و اعالم نمودند که اجازه نمی دهند 
به  عنوان  و  شوند  سپرده  فراموشی  به  وعده ها  این 
نمونه به وعده وزیر صمت دولت سیزدهم به افزایش 
اشاره  داخل  ساخت  خودروهای  کمیت  و  کیفیت 

نموده و هیأتی را مأمور پیگیری این وعده نمودند. 
به  انشاءلله  که  مبارک  و  میمون  بسیار  اتفاقی   
مدیران  عملکرد  ارزیابی  برای  جامع  نظامی  تدوین 
بر اساس وعده های اعالمی و مأموریت های محوله 
می تواند  این  آن،  نتیجه  حداقل  و  گردد  منجر 
نتوانست  مسئولی  یا  و  مدیری  چنانچه  که  باشد 
خوبی  به  محوله  وظایف  یا  و  خود  وعده های  به 
حذف  نظام  و  دولت  مدیریتی  بدنه  از  نماید،  عمل 
در  جدید  سمتی  و  پست  نتواند  بالفاصله  و  شده 
برای  حکومت  مدیریتی  ساختار  در  دیگر  جایی 
به بی کفایتی خود  و مجددًا  نموده  پا  و  خود دست 

ادامه دهد. 
نیک  فال  به  را  قضائیه  قوه  رییس  نگرش  این  باید 
کوشا  و  پیگیر  آن  تحقق  جهت  در  همگی  و  گرفته 

باشیم. 
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به گزارش نشریه نساجی موفق چهارمین مجمع عمومی 
و انتخابات تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات صنایع 
نساجی ایران با حضور پررنگ اعضا، در روز چهارشنبه 
18 خرداد ماه، با همکاری و مساعدت مرکز شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری تشکیل گردید. 
 این جلسه به ریاست مهندس مهران شریفی، مدیرعامل 
شرکت نماد پردا، نائب رئیسی مهندس محسن راعی، 
مدیرعامل شرکت ماشین سازی راعی و همکاری مهندس 
فشرده،  هوای  سیستم  شرکت  مدیرعامل  ابوطالبی، 
مهندس محمد نجاتی، مدیرعامل شرکت ماشین سازی 
گل نرگس و نظارت مهندس بحری، به عنوان ناظر دفتر 
تشکل های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. 
حضور دکتر رضا اسدی فرد مدیر برنامه توسعه صنعت 
ماشین سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و خانم مهندس یزدانی رئیس گروه ساخت داخل وزارت 
زمینه طرح مسائل مختلف  تجارت،  و  صنعت، معدن 
در حوزه های مختلفی چون مشکالت صنعت ساخت 
داخل، ثبت شرکت های دانش بنیان، صدور گواهی عدم 
ساخت و همچنین زمینه های سرمایه گذاری در صنعت 

ماشین سازی و قطعه سازی را فراهم نمود. 
در ادامه پس از طرح دیدگاه ها و نظرات اعضای انجمن 
و تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد انجمن در 

طول دوره سوم، روند انتخابات در دستور کار قرار گرفت. 
کوروش  مهندس  انجمن،  دبیرخانه  اعالم  اساس  بر 
صاحب جمعی )رئیس هیات مدیره(، مهندس مهران 
)دبیر(،  مفتاحی  امین  دکتر  رئیس(،  )نائب  شریفی 
عبادی  محمد  مهندس  و  )عضو(  مقدم  امیر  مهندس 
)خزانه دار( به عنوان اعضای اصلی و مهندس جمال 
غفاری پور و مهندس حامد زارعی به عنوان اعضای علی 
همچنین  شدند.  انتخاب  انجمن  مدیره  هیات  البدل 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به  نورافشان  محمد  مهندس 
مهندس حسین محمدی به عنوان بازرس علی البدل 

انجمن تعیین گردیدند. 
ماشین  تولیدکنندگان  انجمن  که  است  ذکر  به  الزم 
ایران از سال 1390  آالت و قطعات صنایع نساجی 
با  حاضر  حال  در  و  نموده  آغاز  را  خود  فعالیت 
توانسته  داخلی  سازنده  توانمند  شرکت   40 حضور 
در  نساجی  آالت  ماشین  بازار  از  مهمی  است بخش 
بسته  چاپ،  تکمیل،  و  رنگرزی  الیاف،  تولید  حوزه 
اتوماسیون،  فرش،  ژاکارد  پساب،  تصفیه  بندی، 
مختلف  صنایع  قطعات  و  تخصصی  افزارهای  نرم 
نمایند.  تامین  و در داخل  کشور  را ساخته  نساجی 
همچنین حدود نیمی از اعضای این انجمن گواهی 
نامه دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری 

دریافت نموده اند. 

روز با شکوه ساخت داخل کشور

چهارمین دوره انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات صنایع 
نساجی ایران در تاریخ 18 خرداد در محل معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد� 
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به  گزارش خبرگزاری ماشین سازی کشور در چهارمین 
کارفرمایی  صنفی  انجمن  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
ایران،  نساجی  قطعات  و  االت  ماشین  تولیدکنندگان 
دکتر رضا اسدی فرد، رئیس مرکز شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ماشین سازی  صنعت  توسعه  برنامه  مدیر  همچنین  و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با بیان اینکه 
بهترین، نزدیک ترین و سریع ترین راه برای دانش بنیان 
کردن صنعت کشور، استفاده از صنعت ماشین سازی 
است، گفت: »گسترش و توسعه صنعت کشور، وابسته 
به صنعت ماشین سازی است و این صنعت به مثابۀ مرز 
میان صنعت و فناوری است؛ چرا که به منظور به کارگیری 
فناوری، الزم است آن را به ماشین تبدیل کنیم و به صنعت 
عرضه نمائیم. این حرف حاصل پنج سال کار مستمر 
من در این حوزه و مطالعه سیاست گذاری هاست. « او 
افزود: »وقتی در سیاست صنعتی سایر کشورها عمیق 
می شویم، بخش مهم آن موضعی است که هر کشور، 
نسبت به صنعت ماشین سازی خود گرفته است. هیچ 
کشوری نیست که توسعه صنعتی و اقتصادی پایداری 
داشته باشد مگر اینکه از صنعت ماشین سازی درستی 
برخوردار باشد؛ مثل ژاپن، آمریکا، آلمان، کره جنوبی و 

اخیرا کشورهای چین، هند و ترکیه. «
دکتر اسدی فرد با اشاره به اهمیت حذف معافیت ها )که 
تبعیضی ناروا علیه تولید بوده است(، بیان کرد: »ما باید 

با  معافیت ها(  )اعطای  تبعیض ها  این  علیه  و  بایستیم 
وجود تمام مخالفت ها مبارزه کنیم. خواهش من از تمام 
فعاالن در این حوزه این است که به صنعت خود تعصب 
داشته باشند و با همدلی دربارۀ مسائل خود حرف بزنند 
و فعالیت کنند و حذف تبعیض های ناروا علیه تولید را 

مطالبه کنند. «
و موسسات دانش بنیان معاونت  رئیس مرکز شرکت ها 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه توسعه صنعت 
ماشین سازی را یکی از بخش های مهم در حوزۀ گسترش 
تولیدات صنعتی عنوان کرد و گفت: »حدود 25 درصد 
از کل شرکت های دانش بنیان کشور در حوزه ساخت 
توسعۀ  برنامۀ  می کنند.  فعالیت  صنعتی  ماشین آالت 
صنعت ماشین سازی در این سال ها از ماشین آالتی که 
ساخت آن توجیه دارد، با تسهیالت کم بهره حمایت کرده 
است. برنامه ای که ما در سال 97 شروع کردیم و دارد 
بزرگ تر می شود، موضوع لیزینگ ماشین آالت ساخت 
داخل است که 70 درصد قیمت خرید ماشین آالت را به 
خریدار، تسهیالت دوساله می دهد. « او ادامه داد: »این 
اقدام با حدود پنج میلیارد در سال 97 شروع شد و در 

سال1400 به چهارصد میلیارد رسید. «
دکتر اسدی فرد، در پایان از شرکت هایی که تا به امروز 
دانش بنیان نشده اند، دعوت کرد تا با ثبت درخواست 
سازوکار  در  ارزیابی ها  و  بررسی ها  انجام  از  پس  خود، 

دانش بنیان وارد گردند. 

مدیر برنامه توسعه صنعت ماشین سازی: 

گسترش صنعت کشور وابسته به صنعت ماشین سازی است. 
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ITM 2022 توسط مرکز نمایشگاهی تکنیک و تویاپ 
صنایع  ماشین آالت  تولیدکنندگان  انجمن  مشارکت  با 
در  خرداد   28 تا   24 از   )TEMSAD( ترکیه  نساجی 
محل نمایشگاه های بین المللی تویاپ استانبول برگزار 
شد. ITM 2022 در 12 سالن میزبان بیش از 1200 
با  که  نمایشگاه  این  در  بود.  کشور   65 از  غرفه گذار 
استقبال خوبی مواجه شد، شرکت های مطرح نساجی 
جهان آخرین فناوری های خود را پس از دو سال وقفه به 

خاطر پاندمی کرونا معرفی کردند. 
صنعت  بین المللی  اجتماع  بزرگترین  که  پلتفرم  این 
نساجی از ابتدای دوران پاندمی کرونا به حساب می رود، 
محل مالقات متخصصان حوزه نساجی و پوشاک بود 
که در آن صدها شرکت تجاری با یکدیگر ارتباط برقرار 
نمودند. از نام های تجاری مطرح شرکت کننده در این 

نمایشگاه می توان به: 
 Brückner Textile Technologies، Rieter، 
 Picanol، Schönherr Stäubli، Trützschler،
 Oerlikon Barmag، Monforts، Xetma
Vollenweider، SPGPrints، Thies، Su�
arer، Lenzing Instruments، SedoTree�
Ikv Inno�و  points، AUTEFA Solutions

vative  Kunststoffveredelungs اشاره کرد. 
این نمایشگاه همچنین با استقبال ویژه ایرانیان مواجه 
شد، به طوریکه ایران به عنوان اولین کشور از نظر تعداد 
بازدیدکننده به شمار رفت. سهولت رفت و آمد و ارتباط 
تجاری-اقتصادی دو کشور بی شک از عوامل تاثیرگذار بر 
این امر بوده و شرایط را برای بازدید از آخرین فناوری های 
ارائه شده در صنعت نساجی توسط شرکت های پیشرو، 
در این نمایشگاه فراهم آورده است. عالوه بر این، حضور 
صنایع  قطعات  و  االت  ماشین  تولیدکنندگان  انجمن 

ماشین سازی  شرکت های  با   )TMAI(ایران نساجی 
مطرح  خود مانند ماشین سازی راعی و رسام تجهیز رایا، 
مهرسان، نورسان و ماشین سازی جوانی و انجام تبلیغات 
گسترده کارخانجات نساجی برتر کشور مانند کارخانه 
جهان اروم ایاز) به عنوان مطرح ترین تامین کننده پارچه 
مبلی و خانگی در خاورمیانه( و فرش ماهور) به عنوان 
صادرکننده نمونه و برند برتر استاندارد( زمینه را برای 
آالت  ماشین  و  محصوالت  انواع  بیشتر  هرچه  حرکت 
نساجی ایرانی به بازارهای جهانی را بیش از پیش فراهم 

نمود. 
تجار  بین  گسترده  تجاری  فنی  مذاکرات  انجام 
بین المللی و صاحبان صنایع نساجی و ماشین سازی 
ایرانی برای تامین پارچه، الیاف، قطعات و ماشین آالت 
مربوطه نشان دهنده تغییر در کیفیت و همچنین بروز 
شدن تولیدات داخلی است و بر همین اساس مسئولین 
الزم  زیرساخت های  سرعت  با  باید  مجلس  و  دولت  در 
آفریقایی  و  به کشورهای منطقه  انجام صادرات  جهت 
را فراهم آوردند. بخش های مختلفی چون دفاتر رایزن 
در کشورهای هدف  ایران  اسالمی  بازرگانی جمهوری 
وظیفه مهمی را به عهده دارند و حضور این دفاتر در این 
نمایشگاهها نیز الزامی بنظر می رسد. چراکه صادرات 
بدون پشتوانه سیاسی، کاری بسیار دشوار و پر ریسک 

شمرده می شود. 
امروز، مجله  نساجی  به عالوه حضور غرفه های مجله 
کهن، نساج یار و مجله نساجی موفق به عنوان رسانه های 
فراگیر در کشور و منطقه و همچنین غرفه شرکت های 
دانش بنیان جوال و گروه صنعتی ساینار به عنوان سازنده 
و طراحی تجهیزات الکترونیک پیشرفته و الیاف ترمه نیز 
امید بخش حضور شرکت های بیشتر ایرانی در ادوار آتی 

این رویداد خواهد بود. 

   ITM 2022 تصویر غرفه شرکت اشتورک در نمایشگاه

ITM 2022 گزارش
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ماشین سازی  شرکت  مدیرعامل  بروکنر،  رجینا 
بین  نشریه  با  اختصاصی  گفتگوی  در  بروکنر، 
موانع  به  اشاره  ضمن  موفق  نساجی  المللی 
دوران  در  نمایشگاهها  برگزاری  برای  موجود 
شرایط  اخیر  سال  دو  "در  گفت:  کرونا  پاندمی 
خاطر  به  المللی  بین  فضای  در  سختی  بسیار 
را برای  این موضوع، کار  و  کرونا حاکم شده است 
با  است.  نموده  دشوار  بسیار  نساجی  شرکت های 
سیاست های  حفظ  با  بروکنر  شرکت  وجود،  این 
تاکید  و  بهره وری  افزایش  یعنی  خود،  گذشته 
عملکرد  ارتقا  منظور  به  پایدار،  توسعه  بر 
و  نوین  تکنولوژی های  از  استفاده  با  ماشین آالت 
کاهش  در  سعی  تخصصی،  نرم افزارهای  همچنین 
داشته  انرژی  مصرف  میزان  و  تولید  هزینه های 
عملکرد  و  کیفیت  بهبود  زمینه  طریق  این  از  و 
همچنین  است.  ساخته  فراهم  را  ماشین آالت 
خدمات  کرونا  بیماری  دوران  طول  در  شرکت  این 
در  خود  مشتریان  به  را  خود  فنی  مشاوره های  و 
تا  داشته  تالش  و  است  کرده  ارائه  جهان  سراسر 

" نیاید.  بوجود  زمینه  این  در  کمبودی 

خط  نمایشگاه  این  در  نیز  سلوشنز  آتفا  شرکت 
آن  جت های  از  جدیدی  نوع  و  لیس  اسپان  جدید 
این  بازرگانی  مدیر  موئچی  جیاکومو  نمود.  ارایه  را 
گفت:  موفق  نساجی  به  خصوص  این  در  شرکت 
اسپان  تولید  خطوط  در  آتفا  جدید  "جت های 
انرژی  رفت  هدر  از  درصد   30 تا   20 بین  لیس 
از دو  نیز پس  این نمایشگاه  جلوگیری نموده و در 
نمایش  به  بازدیدکنندگان  برای  کرونا  دوران  سال 
محصوالت  این،  بر  عالوه  است.  شده  گذاشته 
منسوجات  خطوط  مانند  شرکت  این  دیگر 
در  نیز  الیاف  کاردینگ  سیستم های  و  بی بافت 

" گرفت.  قرار  عالقمندان  دسترس 
ضمن  زتما  شرکت  بازرگانی  مدیر  هاینتز  کارستن 
اشاره به سابقه طوالنی فعالیت این شرکت در بازار 
شده  عرضه  محصوالت  معرفی  به  جهان  و  آلمان 
داشت:  بیان  و  پرداخت  نمایشگاه  در  شرکت  این 
برای  استفاده  قابلیت  ما  فینیشینگ  "ماشین آالت 
و  داشته  را  قالی  و  پارچه  از  اعم  منسوجات  انواع 
بهبود  برای  را  تکمیلی  خدمات  از  وسیعی  طیف 
وی   " می دهد.  ارائه  منسوجات  نوع  این  کیفیت 
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غرفه  و  بازدیدکنندگان  خوب  استقبال  به  ادامه  در 
از  پس   " افزود:  و  کرد  اشاره  نمایشگاه  از  گذاران 
ما  نمایشگاه ها  در  زمان طوالنی عدم حضور  مدت 
با  رو  در  رو  دیدار  و  ترکیه فرصت مالقات   ITM در 
کمال  فرصت  این  از  و  داشتیم  را  خود  مشتریان 
را به  باید برد و محصوالت و خدمات جدید  را  بهره 

" نمود.  معرفی  ایشان 
کارخانه  انحصاری  نماینده  افشاری،  رضا  امیر 
نساجی  بازار  زیاد  پتانسیل  به  ایتالیا،   Lafer
فرصت  نمایشگاه  "این  گفت:  و  کرد  اشاره  ترکیه 
بازدیدکنندگان  و  غرفه داران  برای  خوبی  تجاری 
اقصی  از  بازدیدکنندگان  کثیر  و حضور خیل  است 
جایگاه  از  حکایت  ایران،  بویژه  و  جهان  نقاط 
در  وی    " دارد.  آن  المللی  بین  و  منطقه ای  مهم 
داشت:  بیان  موفق  نساجی  نشریه  با  گفتگو  ادامه 
هدایت  حال  در  جوان  نسل  حاضر  حال  "در 
به  ویژه ای  توجه  و  هستند  شرکت ها  راهبری  و 
محصوالت  تولید  و  ساخت  در  نوآوری  از  استفاده 
استقبال  این  با  نمایشگاه  این  در  اکنون  و  دارند 
می توان  موضوع  این  به  توجه  با  و  بوده ایم  مواجه 
رشد  شاهد  نزدیک  آینده  در  که  نمود  پیش بینی 

کشور  پوشاک  و  نساجی  تولیدات  در  چشمگیر 
عزیز  ایران  پیش روی  روشنی  افق  و  بود  خواهیم 

قرار دارد. " 
لری فونتانا، مدیر فروش شرکت Lafer، در معرفی 
در  شرکت  این  شده  ارائه  فناوری های  جدیدترین 
"ماشین  گفت:  موفق  نساجی  به   2022  ITM
ماشین  تنسل،  پارچه  برای  آنزیمی  اپن-اند 
الیاف  پارچه های  برای  آب  بدون  شستشوی 
صورت  به  که  کامپکت  نوین  سیستم  مصنوعی، 
با  مایع  آمونیوم  فناوری  ارایه  می کند،  عمل  هیبرد 
حلقوی  پنبه ای  پارچه های  کردن  مرسریزه  قابلیت 
پارچه های  انواع  تولید  برای  براش  و  و ماشین خار 
این  تولیدات  آخرین  از  خیس  صورت  به  پرزدار 
به  ما  مشتریان  امیدوارم  من  و  هستند  شرکت 
 " باشند.  آنها  خرید  به  عالقمند  ایران  در  خصوص 
اشاره  بازدیدکنندگان  استقبال  به  ادامه  در  فونتانا 
زیادی  مراجعان  تعداد  "ما  داشت:  اظهار  و  کرد 
بگویم  می توانم  و  ایران  از  مخصوصًا  داشتیم، 
ایران  بازدیدکننده  تعداد  لحاظ  از  کشور  اولین 
رضایت  بسیار  بازدید  این  نتیجه  از  و  است  بوده 

دارم. "
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ضمن  پایا،  ماناشگرد  مدیرعامل  یکدانه،  آرش 
بیان   ITM نمایشگاه  برگزاری  از  خرسندی  ابراز 
پررنگ  حضور  شاهد   2022  ITM "در  کرد: 
و  رفت  سهولت  نتیجه  در  که  بودیم  ایرانیان 
در  شرکت  بود؛  برگزاری  مناسب  زمان  و  آمد 
اهمیت  حائز  جهت  دو  از  همواره  نمایشگاه ها 
با  مستقیم  ارتباط  ایجاد  اول  وهله  در  است، 
دغدغه های  و  نیاز  از  گاهی  آ و  مصرف کنندگان 
تولیدکنندگان  دید  افق  شدن  باز  موجب  ایشان 
سهولت  به  می توان  دیگر،  جهت  از  و  است 
و  وسیع  طیف  در  تولیدکنندگان  با  آشنایی 
در  که  دنیا  روز  نوآوری های  از  یافتن  گاهی  آ
بردن  باال  و  انرژی  مصرف  هزینه،  کاهش  جهت 
ایشان    " نمود.  اشاره  است،  تجهیزات  کیفیت 
پیشرو  شرکت های  حضور  اهمیت  به  ادامه  در 
"شرکت  افزود:  و  نمود  اشاره  نمایشگاه  این  در 
ایتالیا،  کورنیو  ایتالیا،  سالواده  هلند،  اشتورک 
این  از   SPG Print و  مانفورت  آلمان،  گولر 
در  که  می روند  شمار  به  پیشرو  شرکت های  دسته 
جدید  محصوالت  و  دارند  حضور  نمایشگاه  این 
عنوان  به  نمودند.  ارایه  مشتریان  به  را  خود 
چاپ  ماشین   3 از  )اشتورک(   SPGPrint مثال 

 ITM در  پیگمنت  رنگ  جدید  ترکیب  و  دیجیتال 
با  ایران  بازار  در  قطعًا  که  کرد  رونمایی   2022
ایشان   " شد.  خواهد  مواجه  خوبی  استقبال 
ارزیابی  مثبت  را  نمایشگاه  این  از  کلی  برآورد 
تجاری  محدودیت های  "امیدوارم  افزود:  و  کرد 
پررنگ  و شاهد حضور  هر چه سریعتر مرتفع شده 

 " باشیم.  ایران  در  تکنولوژی ها  جدیدترین 
ایاز   اروم  جهان  کت  شر  مدیرعامل  نوری  علیرضا 
ایرانی  شرکت های  حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن 
برنامه های  معرفی  به   2022  ITM نمایشگاه  در 
پیشرو  تولیدکننده  عنوان  به  کارخانه  این  آتی 
منطقه   در  خانگی  منسوجات  پارچه های  انواع 
دو  افزایش  دنبال  به  "ما  گفت:  و  کرد  اشاره 
سال  در  و  هستیم  خود  تولید  ظرفیت  برابری 
مبلی  پارچه  زمینه  در  کشور  نیاز   %60 گذشته 
اضافه  با  امیدواریم  و  کردیم  تامین  را  دکوراتیو  و 
موفق    ITMنمایشگاه در  که  آالتی  ماشین  شدن 
تنوع  و  صادرات  برنامه های  شدیم،  خریدشان  به 
دهیم  توسعه  بیشتری  شتاب  با  را  خود  محصوالت 
هستیم  دولتمردان  همراهی  نیازمند  راه  این  در  و 
در  را  موثری  گامهای  خدا  به  توکل  با  امیدواریم  و 

   " برداریم.  نزدیک  آینده 
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تجهیز  رسام  شرکت  مدیرعامل  عبادی،  ناصر 
بازدیدکنندگان  استقبال  از  رضایت  ابراز  با  رایا، 
کرد:  بیان  ایرانی  آالت  ماشین  از  نمایشگاه  این 
گسترده تری  طیف  بعد  سال های  در  "امیدواریم 
شرکت های  سایر  و  تجهیز  رسام  ماشین آالت  از 
گردد.  عرضه  نمایشگاه  در  ایرانی  ساز  ماشین 
زیاد  فرصت های  به  اشاره  ضمن  همچنین  وی   "
المللی  بین  همکاری های  برای   ITM نمایشگاه 
در  مهم  نکات  از  "یکی  گفت:  موفق  نساجی  به 
از  آسیایی  شرکت های  استقبال  نمایشگاه  این 
شرکت های  از  تعدادی  و  بود  ایرانی  آالت  ماشین 
ظرفیت های  به  توجه  با  نیز  خارجی  ماشین سازی 
آن  ماشین سازی  همچنین  و  نساجی  صنعت 
تولید  حوزه  در  همکاری  به  عالقمند  ایران،  در 
آن  المللی  بین  فروش  و  ایران  در  آالت  ماشین 
منطقه ای  روابط  توسعه  با  می رود  امید  و  بودند 
در کشور شرایط  کار  و  بهبود فضای کسب  و  ایران 
صنعت  در  المللی  بین  قراردادهای  عقد  برای 
انجمن  و  گردد  فراهم  قطعه سازی  و  ماشین سازی 
این  از  بتواند  نیز  ایران  نساجی  ماشین سازی 

" نماید.  را  استفاده  نهایت  فرصت 
صنعتی  گروه  مدیرعامل  مرصعی،  محمد  سید 
داشت:  بیان  شرکت  این  معرفی  ضمن  ساینار، 
زمینه  در  را  خود  فعالیت  ساینار  صنعتی  گروه   "
 1386 سال  از  دقیق  ابزار  و  صنعتی  اتوماسیون 
تیم  شدن  گسترده  به  توجه  با  امسال  و  کرد  آغاز 
بین المللی  نمایشگاه های  در  پررنگ تری  حضور 
ادامه  در  وی   " است.  داشته   ITM مانند 
خوب  ما  نظر  از  نمایشگاه  این  "برآیند  افزود: 
از  بین الملل  سطح  در  زیادی  مشتریان  و  بوده 
بنگالدش،  اردن،  ازبکستان،  الجزایر،  کشورهای 
مراجعه  ما  به  نمایشگاه  این  در  هند  و  پاکستان 
تولید  در  ساینار  فعالیت  تمرکز  عمده  کردند؛ 
تکنولوژی  و  است  استاتیک  استیبالیزرهای 
و  کردیم  بازار  وارد  تازگی  به  را  دستگاه  این 
استبالیزرها  این  شد؛  واقع  نیز  استقبال  مورد 
و  دارند  نقش  الکترونیکی  ولتاژ  تثبیت  در 
است  برد   CIELO کارت های  ما  دیگر  محصول 
عملکرد  و  شده  شونهر  کارت های  جایگزین  که 

 " می بخشد.  بهبود  را  ماشین آالت 
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و  نساجی  صنعت  المللی  بین  نمایشگاه  یازدهمین 
با  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در  یزد  استان  پوشاک 
حضور حدود 100 شرکت داخلی و خارجی در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان یزد برگزار شد. حضور 
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در افتتاحیه این رویداد به همراه استاندار 
یزد و سایر مقامات استانی نشانگر اهمیت و جایگاه این 

صنعت مهم در استان  یزد و کشور بود. 
بنیان  دانش  شرکت های  حضور  میان  این  در 
ماشین سازی و قطعه سازی و ارائه آخرین ماشین آالت 
توجه  چیز  هر  از  بیش  آنها  داخل  ساخت  تجهیزات  و 

بازدیدکنندگان را به خود جلب می نمود. 
حضور ماشین های چله پیچی، جت رنگرزی، ماشین 
نواربافی،  دستگاه های  پارچه،  کیفیت  کنترل  آالت 
خدمات اتوماسیون و برنامه نویسی ماشین آالت و ارائه 
و  رنگرزی  بافندگی،  ریسندگی،  آالت  ماشین  قطعات 
تکمیل که در داخل کشور طراحی و ساخته شده اند، 
و  نساجی  صنعت  در  داخل  ساخت  توان  از  بخشی 

پوشاک  بود که در این رویداد به نمایش گذاشته شد. 
ارائه دستگاه های چاپ تمام اتوماتیک، دستگاه استنتر، 
و  تجهیزات  ساز،  رطوبت  و  هوا  تهویه  دستگاه های 
آالت  ماشین  همچنین  و  آزمایشگاهی  دستگاه های 
نمایشگاه  فنی  غنای  بر  نیز  پوشاک  تکمیل  و  دوخت 

بازدیدکنندگان  حضور  عالوه  به  افزود.  ازپیش  بیش 
اصفهان،  تهران،  همچون  کشور  استان های  سایر  از 
آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، هرمزگان، 
را  این نمایشگاه شرایط  از  و لرستان  فارس، کردستان 
ملی  عرصه  در  فنی-تجاری  ارتباطات  برقراری  برای 

هموارتر نمود. 
به عالوه بازدید اعضای هیات مدیره تشکل های مختلف 
از این رویداد و فضای جدید  نساجی و پوشاک کشور 
نمایشگاه بین المللی یزد شور و جان دوباره ای را در آغاز 
سال در پیکره حوزه صنعت و بازرگانی نساجی و پوشاک 

کشور برانگیخت. 
اختصاص حدود 40 درصد از فضای نمایشگاه به بخش 
صاحبان  استقبال  همچین  و  قطعات  و  آالت  ماشین 
صنایع نساجی از ماشین آالت ساخت داخل از اتفاقات 

مهم این دوره  از نمایشگاه بود. 
بر همین اساس یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
از  می توان  را  یزد  استان  پوشاک  و  نساجی  صنعت 
نمایشگاه های موفق سال های اخیر صنعت نساجی و 
پوشاک دانست چرا که بخش عمده ای از این نمایشگاه 
به ارائه محصوالت دانش بنیان شرکت های ماشین سازی 
زمینه های  و  یافت  اختصاص  ایران  قطعه سازی  و 
صاحبان  و  ماشین سازی  بخش   بین  خوبی  همکاری 

صنایع نساجی و پوشاک کشور شکل گرفت. 

طلوع خورشید ماشین سازی نساجی از افق یزد
نمایشگاه  یازدهمین  از  از سال 1401  را  ایران فعالیت خود  و قطعه سازی نساجی  ماشین سازی 

بین المللی صنعت نساجی و پوشاک استان یزد با قدرت آغاز نمود. 
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در  شده  تولید  نخ  کیفیت  ارزیابی  روش های  از  یکی 
سالن های ریسندگی، بررسی بصری پارچه بافته شده از 
نخ می باشد. متناسب با خریداران نخ، بافتن نخ می تواند 
درصورتیکه  واقع،  در  باشد.  پودی  تاری  یا  و  حلقوی 
پارچه بافته شده و رنگ شده دارای عیوبی تحت تاثیر 
داراری  ریسندگی  سالن  در  تولیدی  نخ  نباشند،  نخ 
کیفیت قابل قبول است. البته ارزیابی بصری یک آنالیز 
در  ارزیابی کننده  مهارت  نتیجه  در  و  است  توصیفی 
تشخیص عیوب بسیار حائز اهمیت است. هرچه ارزیاب 
دارای دقت بیشتر در تشخیص عیوب باشد و همچنین 
باشد،  نموده  را کسب  پارچه  آنالیز علت عیوب  قدرت 
کمک مثمر ثمرتری به عیب یابی فرآیند ریسندگی نخ و 
بهبود آن نماید. تمام آزمایشاتی که در آزمایشگاه کنترل 
کنترل  واقع  در  می پذیرد،  صورت  ریسندگی  کیفیت 
کیفیت نخ حین تولید می باشد تا رضایت بافنده جلب 
گردد. با توجه به اینکه توجه بیشتر به کیفیت در اکثر 
مواقع باعث کاهش تولید می گردد، حد پایین کیفیت را 

باید متناسب با درخواست مشتری در نظر گرفت. 
جهت بیان اهمیت این موضوع باید به این نکته اشاره 
نمود که درصورتیکه یک بوبین نخ معیوب در چله تار 
یک پارچه قرار گیرد، متناسب با وزن بوبین و نمره نخ، 
بین 20هزار تا 100 هزار متر پارچه را معیوب می کند. 
نخ  ایرادات  تاثیر  تحت  پارچه  ایرادات  به  مقاله  این  در 

راه های  و  عیوب  شناسایی  روش  است.  شده  پرداخته 
پیشنهادی جهت جلوگیری از بوجود آمدن آنها نیز اشاره 

شده است. 

عیوب پارچه تحت تاثیر الیاف نارس
با توجه به اینکه ساختار سلولی و خصوصیات فیزیکی 
و مکانیکی الیاف نارس و الیاف رسیده متفاوت است، 
نخ ریسیده و پارچه بافته شده از توده الیاف با درصد 
و  نارس محتوی متفاوت، خصوصیات ظاهری  الیاف 
فیزیکی و مکانیکی متفاوتی خواهد داشت. در شکل1 
داده  نشان  متفاوت  نارس  الیاف  درصد  با  پارچه های 

شده است. 

شکل1- تفاوت رنگی پارچه های بافته شده از نخ محتوی   
درصد الیاف نارس متفاوت

ایرادات پارچه تحت تاثیر عیوب نخ
قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی تهران  
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در ترکیب عدل های پنبه همیشه تمرکز باالی در سالن 
ریسندگی وجود دارد. یکی از دالیل این حساسیت ها، 
متفاوت  عدل های  محتوی  نارس  الیاف  درصد  تفاوت 
پنبه  عدل های  از  شده  بافته  پارچه  شکل2  در  است. 
مختلف نشان داده شده است که عدل ها بخوبی مخلوط 
عدل های  محتوی  نارس  الیاف  درصورتیکه  نشده اند. 
مصرفی باال باشد، درصورت ترکیب مناسب، این عیب 
پارچه ممکن است برطرف نگردد. پس عالوه بر مخلوط 
عدلها، بکارگیری عدل های با درصد الیاف نارس محتوی 

پایین باید مد نظر قرار گیرد. 

شکل2- پارچه معیوب بعلت درصد الیاف نارس محتوی   
مختلف

بشدت  ریسندگی  عملیات  طی  در  پنبه  نارس  الیاف 
رنگ  اینکه  به  توجه  با  نپ می باشند.  تشکیل  مستعد 
الیاف پنبه رسیده  از  الیاف نارس خیلی کمتر  پذیری 
است، در نتیجه این نپ ها عالوه بر ظاهر گلوله ای که بر 
روی سطح پارچه ایجاد می کنند، پارچه را با ظاهر نقاط 

سفید رنگ نشده، معیوب تر نشان می دهند. 

شکل3- پارچه معیوب بعلت نپ الیاف نارس  

نقاط کلفت نخ
هرچقدر نخ ریسیده شده عیوب کمتری داشته باشد، 
ظاهر پارچه بافته شده عیوب کمتری خواهد داشت. 
تاثیر  پارچه  ظاهر  روی  بر  که  نخ  عیوب  این  از  یکی 
نخ  کلفت  نقاط  می باشد.  نخ  کلفت  نقاط  می گذارد، 
در  و طول های مختلفی رخ دهد.  در قطرها  می تواند 
شکل4 پارچه های معیوب تحت تاثیر عیب کلفتی نخ 

نشان داده شده است. 

شکل4- تاثیر 2نوع کلفتی نخ بر روی ظاهر پارچه  
نقاط کلفت نخ تحت تاثیر نوع بافت پارچه می تواند با 

تاثیر متفاوتی بر روی پارچه ظاهر شود. 



www.nasajimovafagh.com
شماره 69

تیر 1401

32
مقاله

شکل5- تاثیر عیب نقاط کلفت نخ بر روی بافت های مختلف   
پارچه

نقاط نازک نخ
نقاط نازک نخ خواص رنگ پذیری مختلفی با سایر نقاط 
نخ دارند و این تفاوت قطر نخ، پس از رنگرزی بشدت بر 
روی ظاهر پارچه تاثیر می گذارد. وجود نقاط نازک عالوه 
بر تاثیر بر روی ظاهر پارچه، می تواند درحین بافندگی 

پاره شود و مشکالت تولیدی و کیفی بوجود آورد. 

شکل6- عیوب پارچه رنگ شده تحت تاثیر نقاط نازک نخ   
قرار گیری  نظم  نیز،  روشن  رنگ های  با  پارچه های  در 
استراکچر پارچه تاری پودی و حلقوی در نقاط معیوب 
نازک بهم می ریزد و بصورت یک بی نظمی در ظاهر پارچه 

نمایان می شود. 

شکل7- عیب استراکچر پارچه خام تحت تاثیر نقاط نازک   
مخلوط شدن نخ های با نمرات مختلف

با توجه به اینکه این نو عیوب در یک بوبین کامل نخ 
و  است  برخوردار  باالیی  ریسک  از  دهد،  رخ  می تواند 
می تواند کل یک طاقه پارچه را معیوب کند. این عیوب 
و عرض ظاهر می گردد که  راه های طولی  راه  بصورت 
علت آن تفاوت رنگ پذیری نخ های با نمره های متفاوت 

می باشد. 

شکل8- عیب راه راه پارچه خام تحت تاثیر اختالط نمره نخ  
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نایکنواختی نخ
الیاف  ریسندگی  الینفک  جزء  نخ  جرمی  تغییرات 
استپل می باشد. این نایکنواختی باید تا حدی باشد 
هرچه  نکند.  پیدا  نمود  پارچه  رنگرزی  از  پس  که 
نیز  شده  تولید  پارچه  رنگ  باشد،  یکنواخت تر  نخ 

یکنواخت تر خواهد بود. 

شکل9- نایکنواختی رنگی پارچه تحت تاثیر نایکنواختی نخ  

مخلوط شدن نخ کارد و شانه
درصورت اختالل نخ شانه و کارد، از آنجاییکه نخ شانه 
حاوی الیاف کوتاه نمی باشد و رنگ پذیری الیاف کوتاه و 
الیاف بلندتر با هم متفاوت است، رنگ پارچه تولیدی نیز 
متفاوت خواهد بود. احتمال نارس بودن الیاف کوتاه و 

رنگ پذیری کمتر آنها، باعث تفاوت رنگی می شود. 

شکل10- نایکنواختی رنگی پارچه تحت تاثیر اختالط نخ شانه   
و کارد

عیب پریودیک نخ
در  مکانیزم ها  بیشتر  اجزاء  دورانی  حرکت  به  باتوجه 
ماشین آالت خط تولید ریسندگی نخ، درصورتیکه هر 
یک از اجزاء گرد دارای عیوبی باشند، این عیب بصورت 
پریودیک و متناسب با محیط دایره درحال چرخش، در 
نخ ظاهر می گردد. تحلیل اسپکتوگرام راه شناسایی دوره 
تکرار این عیوب می باشد. درصورتیکه تفاوت رنگی پارچه 
یا عیوب رنگ پذیری بصورت طرح های تکراری ظاهر 

شوند، عیب پریودیک رخ داده است. 

شکل11- عیب پریودیک پارچه  
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نخ نپ دار
نخ نپ دار عالوه بر ایجاد مشکالت در راندمان بافندگی، 

باعث نپ دار شدن پارچه بافته شده نیز می شود. 

شکل12- پارچه نپ دار  

نخ پرزدار

شکل13- پارچه پرزآلود  

مخلوط شدن نخ با جهت تاب های مختلف
جهت تاب بر نور منعکس شده از پارچه موثر است. 
نخ  پارامترهای  تمامی  درصورتیکه  ترتیب  بدین 
تفاوت  باشد،  متفاوت  آن ها  تاب  جهت  ولی  یکسان 
بین این دو نخ پس از بافت پارچه و رنگرزی آن کامال 

مشهود خواهد بود. 

شکل14- تاثیر جهت تاب نخ بر روی پارچه رنگ شده  

مخلوط کردن غلط
در نخ های مالنژ، درصد الیاف تاثیر بسزایی بر روی رنگ 
پارچه می گذارد. درصورتیکه درصد مخلوط در بعضی از 
طول های نخ رعایت نشده باشد، تغییر رنگ در پارچه 

حلقوی بصورت راه راه ظاهر می گردد. 

شکل15- عیب راه راه پارچه مالنژ  

الیاف غریبه
با توجه به تفاوت رنگ پذیری الیاف غریبه، عدم حذف 

الیاف غریبه نخ بصورت زیر در پارچه ظاهر می گردد. 
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شکل16- الیاف غریبه در پارچه  

تاب زنده
زنده  تاب  نخ  و  نشود  تثبیت  نخ  تاب  درصورتیکه 
رها  نخ  تاب  داخلی  تنش های  باشد،  داشته 
نمایان  تاری  کجی  بصورت  بافت،  از  پس  و  نشده 

پاملخی  بصورت  رها  نخ  در  زنده  تاب  می شود. 
می شود.  ظاهر 

شکل74- کجی پارچه  
تاثیر  تحت  معیوب  پارچه های  نمونه  مقاله  این  در 
می توان  بهتر  ترتیب  بدین  گردید.  ارائه  نخ  عیوب 
برای  و  کرد  ارزیابی  نخ  از  را  بافنده  نارضایتی های 

بهبود آن اقدام نمود. 
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ماشین  اجزای  موقعیت  اتوماتیک،  آالت  ماشین  در 
شناسایی  جابجایی  اندازه گیری  سنسورهای  توسط 
سنجش  به  نیاز  ریسندگی،  آالت  ماشین  در  می شود. 
اهمیت  حائز  مختلفی  موارد  در  جابجایی،  الکتریکی 

است که می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
در  	 اتوماتیک  بازکن  عدل  طولی  جابجایی های 

طول عدل های چیده شده
جابجایی های ارتفاع دماغه عدل باز کن اتوماتیک  	

طی باز کردن عدل ها
جابجایی صفحه تغذیه و غلتک تغذیه در کاردینگ  	

متناسب با حجم الیاف تغذیه شده
جابجایی غلتک های کالندر کاردینگ متناسب با  	

نمره فتیله خروجی
به  	 جابجایی اسکنینگ رول های پاساژ متناسب 

حجم فتیله های تغذیه شده
با  	 پاساژ متناسب  جابجایی مژرینگ رول کالندر 

نمره فتیله خروجی
جابجایی میز بوبین در ماشین فالیر متناسب با  	

قطر نیمچه نخ بوبین فالیر
جابجایی میز عینکی رینگ در طول ماسوره 	
برداشتن  	 طی  رینگ  دافر  بازوهای  جابجایی 

ماسوره پر و قرار دان ماسوره خالی
جابجایی پیوند زن اپن اند بین واحدها 	

شامل  و  است  متفاوت  سنسورها  کارکرد  اصول 
پیزوالکتریک  فتوالکتریک،  خازنی،  سلفی،  مقاومتی، 
نیاز  مختلف  اشیائ  شناسایی  باشد.  می تواند  غیره  و 
به حسگرهای مختلفی دارند. برای پالستیک، حسگر 
خازنی یا فوتوالکتریک و برای شی فلزی، حسگرهای 

القایی می تواند مناسب باشد. عوامل موثر در انتخاب 
سنسور مناسب هر موقعیت و مکانیزم باتوجه به موارد 

زیر انتخاب می شود: 
محدوده عملیاتی )میلیمتر  یا متر(، فاصله ای از  	

حداقل تا حداکثر است که یک سنسور می تواند 
قرائت های دقیق را برگرداند. 

سنسور  	 که  فاصله ای  تغییر  کوچکترین  وضوح: 
قادر به تشخیص آن است، مثال 5 میلی متر

دقت: میزان حساسیت مکانیزم در تکرارپذیری  	
نتایج

سرعت عملکرد و نرخ بروزرسانی)هرتز(: سرعت  	
سرعت  چه  هر  متحرک،  اشیاء  در  تشخیص 
باشد،  سریعتر  خروجی  و  ورودی  بروزرسانی 
دریافت  سنسور  برای  ثانیه  در  بیشتری  خوانش 

می شود. 
حساسیت  شامل  سنسور  انتخاب  بر  موثر  موارد  سایر 
و  و کنترلی  باال  رزولوشن خطی  و  آن در محیط کاری 
سازگاری با محیط کاری و مصونیت نسبت به نویزهای 
محیطی و هیسترزیس پایین، پایداری و قابلیت اطمینان 
و میزان بروز خطا و نیاز به ریست و کالیبره مجدد آن، 

حجم و ابعاد می باشند. 
نوعی   )Proximity Sensor( مجاورتی  حسگر  یک 
اجسام  وجود  تشخیص  به  قادر  که  هاست  حسگر  از 
یک  است.  فیزیکی  تماس  هیچ گونه  بدون  نزدیک 
الکترومغناطیسی  میدان  یک  اغلب  مجاورتی  حسگر 
تشعشعات  از  پرتویی  یا  الکترواستاتیکی  یا 
الکترومغناطیسی )به عنوان مثال، پرتو مادون قرمز( را 
از خود منتشر می کند و به دنبال تغییرات در محیط یا 

سنسور اثر هال)Hall effect sensor( و کاربرد آن در ریسندگی
قاسم حیدری، کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی  
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سیگنال های برگشتی می ماند. 

 inductive Proximity القایی  مجاورتی  سنسور 
 Eddy Current( گردابی  جریان  سنسور  را    Sensors
حضور  تشخیص  منظور  به  می گویند،  نیز   )Sensor
فلزات در مقابل یا در مجاورت آن به کار برده می شوند و 
بر این اساس کار می کند که در هر سنسور القایی، یک 
با میدان مغناطیسی  سیم پیچ حول یک هسته آهنی 
یک  نوسان گر  اسیالتور یا  توسط  تا  می شود  پیچانیده 
حلقه القایی تشکیل شود و زمانی که فلزی به این میدان 
نزدیک شود بر روی این میدان تاثیر خواهد گذاشت و 
تغییرات میدان )اندوکتانس( سیم پیچ نمایانگر حضور 
فلز خواهد بود و نهایتا یک کلید را فعال می کند. بنابراین 
می توان گفت سنسور موقعیت مجاورتی القایی بر اساس 
 )Faraday’s Law of Inductance( قانون القای فارادی

عمل می کند. 

جهت بهبود عملکرد سنسورهای مجاورتی مغناطیسی، 
سنسورهای اثر هال توسعه یافت. اصول کارکرد سنسور 
اثر هال، اختالف ولتاژ ایجاد شده بر اثر انحراف مسیر 
حرکت الکترون ها از مسیر اولیه جریان اعمالی به نیمه 
هادی بر اثر حضور میدان مغناطیسی خارجی می باشد. 

بدین ترتیب یک سنسور مغناطیسی مجاورتی با ابعاد 
کوچک و حساسیت باالتر خواهیم داشت. 

در یک ماشین اتوکنر حدودا 80 عدد سنسور اثر هال 
وجود دارد. در ادامه سنسورهای اثر هال بکار رفته در 

ماشین اتوکنر بیان خواهد شد. 
 

سنسور اثر هال جهت اندازه گیری سرعت بوبین نخ و 
جهت و سرعت درام: 
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در  نخ  بوبین  سرنخ یابی  بازوهای  موقعیت  شناسایی 
مجموعه بادامکی: 

اندازه گیری سرعت دورانی بوبین نخ: 

اتوماتیک  تغذیه  ریل  در  ماسوره ها  تعداد  تشخیص 
ماسوره به واحد: 

موقعیت یابی در بازوی ساکشن سر نخ یابی ماسوره: 

بمنظور  ماسوره  جهت  تشخیص  مکانیزم  در  استفاده 
تغذیه به پایه ماسوره بر: 
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و  اثر هال در کلید وضعیت روشن  از سنسور  استفاده 
خاموش واحد اتوکنر: 

استفاده در موتورهای براش-لس )BLDC( موتور  	
درام و موتور تسمه های انتقال اتوماتیک ماسوره: 

در  شد.  بررسی  هال  اثر  سنسورهای  مقاله،  این  در 
مبانی  و  بررسی  سنسورها  انواع  سایر  بعدی،  مقاالت 
ساده فیزیکی و عملکرد آن توضیح داده خواهد شد. 
مبانی ساده فیزیکی، پایه اصلی تکنولوژی های پیشرفته 
است و با مطالعه و بررسی نحوه عملکرد تکنولوژی های 
دست  می توان  آن  فیزیکی  ساده  مبانی  به  پیشرفته، 
یافت. سخن پایانی اینکه دست یابی به تکنولوژی های 
راحتی  به  "ما  و  است  امکان پذیر  راحتی  به  پیشرفته 

می توانیم". 
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چکیده 
سبک کالسیک یکی از دوره های تاریخی، از هنر سدۀ پنجم میالدی قبل از یونان باستان و هنر دوران 
اوج رنسانس در سدۀ هفدهم و هجدهم میالدی است که به خاطر غنا و تنوع بسیار آن، در تمام زمان ها 
و مکان ها، در هنر و لباس ها، می توان از آن برای نوآوری و ایجاد لباس های به روز، الگو گرفت. بر این 
اساس پژوهش حاضر به مطالعۀ هنر و لباس های این سبک و سبک نئوکالسیک، که خود وام دار سبک 
کالسیک می باشد، پرداخته است؛ بدین سبب از روش تحقیق کتابخانه ای و الکترونیکی، استفاده شده 
است. پیرو آن، چند نمونه از لباس های مجلسی برند ُری هالستون را از طریق تجزیه و تحلیل مورد بررسی 
و تطبیق قرار داده است. نتایج نشان داد، هنر و لباس های سبک کالسیک و نئوکالسیک، ظرفیت باالیی 
برای الگوگیری و نوآوری دارند؛ بطوریکه طرح های برند ُری هالستون، توانسته است اصالت آن را حفظ و 

نمونه های جدیدی به نمایش بگذارد. در این راستا، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه گردید. 

کلمات کلیدی
سبک کالسیک، سبک نئوکالسیک، بازگشت به دوران کالسیک، لباس، ُری هالستون

تاثیر سبک کالسیک و نئوکالسیک بر سبک بازگشت به دوران 
کالسیک با تاکید بر لباس ها )مطالعه موردی برند ُری هالستون(

زینب گریوانی1 آیدا خلف خانی2  

1، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. 
ایران  

2، گروه پژوهشی تحقیقات راهبردی نساجی حصان
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مقدمه
سنتی که سبک کالسیک بر آن تأکید می کند، به یونان 
و روم باستان باز می گردد. اما همۀ دوره هایی را که در 
آن آثار کالسیک باستان به عنوان الگو و سرمشق از آن 
استفاده می کنند را، احاطه می کند و می توان گفت که 
دوره های  تمامی  ثابت  خصوصیات  تقریبًا،  کالسیک 
پس از آن، از سدۀ هشت تا سدۀ بیست میالدی بوده 
است )آزبورن چپلورز ودیگران، 1399: 127(. یکی از 
مهمترین مواردی که از سبک کالسیک، در دوره های 
مختلف تاریخی تاثیر گرفته و در آن تجلی یافته است، 
حوزۀ لباس می باشد. لباس می تواند به عنوان بیانیه ای 
عمل کندکه نشان دهد یک فرد، از گروه خاصی است 
 Ratuannisa، T.، Santosa، I.، Kahdar، K.، &(
بر عناصر  Syarief، A. )2020((. همچنین می تواند 
)الهی  بپذیرد  تاثیر  آن ها  از  یا  و  بگذارد  تاثیر  دیگر، 

محبوبه، 1389: 4(. 
 بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیرات سبک 
کالسیک و نئوکالسیک بر لباس های بانوان می باشد. و 
در آن به چگونگی تاثیر سبک کالسیک و نئوکالسیک 
بر لباس های مدرن پرداخته شد و فرض بر این است که 
هنرهای دوران باستان و خصوصیات و قوانین موجود در 
آن، بر لباس های مدرن تاثیر گذاشته است. روش انجام 
و  می باشد  الکترونیکی  و  کتابخانه ای  حاضر،  تحقیق 
داده ها از طریق تجزیه و تحلیل، مورد بررسی و تطبیق 

قرار گرفته است. 
 Kim، H. Y.، & Lee، S. در تحقیقات گذشته، همچون 
Y. )2005(، به مطالعه پارادایم شکل گیری کالسیک 
 .Shin، K. S در مد معاصر پرداخته شده است و در مقالۀ
)2011(، زیبایی شناختی لباس عروس در قرن نوزدهم 
با تمرکز بر سبک نئوکالسیک و رمانتیسم، مورد بررسی 
 Ratuannisa، T.، قرار گرفته است؛ همچنین در مقالۀ
 ،)2020( .Santosa، I.، Kahdar، K.، & Syarief، A
روند کالسیک پیراهن های سفید در اندونزی را مطالعه 
 ،)2013( .BrouGh، D نموده است. همینطور مقالۀ
نیز در مطالعات خود، به بررسی نماد قدرت در پیراهن 
مقاالت  اما  است.  پرداخته  کالسیک،  سفید  رسمی 
چاپ شده ای که به طور تخصصی به بررسی تاثیر سبک 
کالسیک و نئوکالسیک بر لباس های برند ُری هالستون، 
که یکی از طراحان لباس دوران بازگشت به کالسیک 
به  تحقیق  این  اساس،  این  بر  است.  نپرداخته  بود، 
مطالعۀ چند طرح از برند هالستون می پردازد؛ و تاثیر 
سبک کالسیک و نئوکالسیک بر لباس بانوان این برند، 

را مورد بررسی قرار می دهد. 

ویژگی های سبک کالسیک
 سبک یک حالت مشخص از ارائه است، که چندین شئ 
 Ranathunga،( را نشان می دهد از یک کالس  مشابه 
یک  مشخصۀ  کالسیک  سبک   .)1 :)2020(  .G. M
دورۀ ویژه از هنر سدۀ پنجم قبل از میالد یونان باستان 
و همچنین هنر دوران اوج رنسانس در ایتالیا و فرانسه 
در سدۀ هفدهم و اواخر سدۀ هجدهم میالدی است. در 
معنای کلی، هماره به آثار فاخر، سرآمد، الگو و سرمشق 
هر ملتی آثار کالسیک گفته می شود. در کالسیک اغلب 
هنرمندان تابع مبانی نظری و اصول هستند و از این 
رو به نظر می آید که این سبک هنری، همیشه به عقل 
وخرد تکیه می کند )آزبورن چپلورز و دیگران، 1399: 
126-128(. در مکتب کالسیک، عقل معادل با داوری 
نظام  نوری  می باشد)  تخّیل  مخالف  و  است  صحیح 
الدین، 92: 1398(. در فصل اول کتاب فن شعر، بوالو 
بیان می کند "عقل و منطق را دوست بدارید. پیوسته 
کنید"  کسب  آن  از  را  اثرتان  ارزش  و  زینت  بزرگترین 
)همان: 93( در فرهنگ لغت اکسفور، کلمه کالسیک 
را اینگونه تعریف کرده است: صفتی که درطی یک دوره 
زمانی قضاوت می شود با برجسته ترین نوع و باالترین 
 Adam، S. Z. M.، Ahmed،( کیفیت از یک طرح ساده
M. A.، & Elamin، A. M. )2018(: 36(. این واژه 
منحصرًا به مقاطع کوتاهی از این دوران گفته می شود 
می شود  گفته  سبک  یک  از  مراحلی  یا  سبک ها  به  و 
توازن و صراحت  که دارای ویژگی هایی همچون نظم، 
به  الهام گیری  اغلب  واژه کالسیک  کارگیری  به  است. 
طورمستقیم از هنر آنتیک است. مسلمًا این امر بخش 
ضروری مفهوم کالسیک نیست و مطابق مضمون واژه 
امکان دارد چیزی بیشتر از ایدۀ صراحت بیان را دربر 
بگیرد و نوعی نگره محافظه کارانه را منتقل کند )آزبورن 

چپلورز و دیگران، 1399: 127-128(. 
تعریف  نیز   Lang man Active Dictionary  
می کند"کالسیک به عنوان یک اسم به شرح زیر است: 
مواد، اصول و سبک یونان و روم باستان در هنر، به طور 
کلی با هماهنگی، خویشتنداری و پایبندی به رسمیت 
 Adam، S. Z. M.، Ahmed، است"  شده  شناخته 
M. A.، & Elamin، A. M. )2018(: 264((. عالئم 
متمایز سبک کالسیک عبارتند از: اعتقاد به دلیل، تاکید 
به فعلیت  بر تمدن، اشتغال به طبیعت انسان، عشق 
عادی، تمایز، بیان حقیقت اخالقی پذیرفته شده، واقع 
بینی و به رسمیت شناختن اشیاء همانطور که هستند، 
پذیرش دینی و اعتقادات فلسفی، دلبستگی به حالت 
عادی، عینیت غیرشخصی، تاکید بر رسمی و درستی 



www.nasajimovafagh.com
شماره 69

تیر 1401

42
مقاله

وایده آل نظم، سنت گرایی خودآگاه و... )همان: 37(. 
پیشینۀ این سبک، اومانیسم بوده است. اومانیسم تالش 
در نشان دادن قدرت معنوی انسان یا انسانی تر شدن او 
یا نوین شدن انسان کرده است. بدین منظور مخاطبان 
آن، طبقه اشراف شدند. هنر در دوران کالسیک برای 
تفریح وتفنن نبود، لیکن ارزش واقعی آن، بر این بود که 
یا به اخالق خدمت کند و یا چیزی یاد بدهد. علت ظهور 
این سبک، زاییدۀ علل معین و نمایندۀ تمایالت دوره ای 

شناخته شده، است ) نوری نظام الدین، 88: 1398(. 
و  مبادالت  تسهیل  را،  پول  وظیفۀ  تنها  کالسیک ها   
افزایش کارکرد تولید می دانند و نقش بسیار کمرنگی 
برای آن قائل اند ) گرجی ابراهیم، مدنی شیما، 1384: 
34(. سبک کالسیک به دنبال زیبایی متشکل از یک فرم 
کامل بود و زیبایی به عنوان حالت کفایت تلقی می شد. 
 Agbadudu،(لذا جمال کامل و همیشگی طلب می شد
که  همانطور   .))2006(  .A. B.، & Ogunrin، F. O
گفته شد سنتی که این سبک بدان تًاکید دارد به یونان 
در  که  دوره  هایی  همۀ  ولی  می گردد  باز  باستان  روم  و 
مورد  الگو  و  نمونه  عنوان  به  باستان  کالسیک  آثار  آن 
بنابراین  پوشش می دهد.  را  قرار گرفته است  استفاده 
می توان چنین گفت که، کالسیک تقریبا ویژگی ثابت 
همۀ دوره های پس از کالسیک باستان، از سدۀ هشتم 
میالدی تا سدۀ بیستم میالدی را دربر می گیرد )آزبورن 

چپلورز و دیگران، 1399: 127(. 

معماری در سبک کالسیک
 خلق معماری کالسیک از یونان وروم آغاز شد، در واقع 
در تضاد با قوس های نوک تیز سبک دورۀ گوتیک بود؛ 
از حدود  اروپایی  معماری  آثار  از  زیادی  تعداد  بنابراین 
اختصاص  خود  به  را  حدود 1900  تا  میالدی   1500
می دهد. آلبرتی زیبایی در معماری را همانند سازگاری و 
هماهنگی تمامی اجزائی تعریف می کرد که تابع مقررات 
ویژه ای باشد و منجر به آنچنان انسجام و وحدتی می شود 
که، در آن امکان کاستن یا افزودن چیزی وجود نداشته 
مقرراتی  همان  بود،  کرده  بیان  او  که  مقرراتی  باشد؛ 
بودند که در آثار معماری یونان وروم باستان وجود داشت 
معماری   .)128  :1399 دیگران،  و  چپلورز  )آزبورن 
کالسیک نتیجۀ تکامل متوالی طوالنی سنت حرفه ای 
است. عمدتا براساس تئوری ها و عملکردهای رنسانس 
است که بسیاری از عتیقه ها را در خود جای داده است و 
تفکر یک سبک معماری پایدار است. دفتر راه آهن ولگا 
یکی از ساختمان های اصلی است که یک بلوک کامل، 
در یکی از اضالع قدیمی ترین میدان های شهر اشغال 

می کند. در دوران کالسیک، این مکان یک گوستینی 
دوور )مرکز خرید سنتی روسیه( بود و مجموعه ای از آن 
را تشکیل می داد. ازنظرریخت شناسی، این ساختمان 
هم  به  ساده  هندسی  اشکال  از  و  است  کالسیک 
کالسیک  چیدمان های  است.  شده  ساخته  چسبیده 
مرکز،  بر  تاکید  تقارن،  و  می شود  تعریف  اندازه  با  آن، 
استفاده از تناسبات نظم و استفاده گسترده از نما یادآور 
 Negulyaeva، T. V.،( ایده های اصلی کالسیک است

 .))March ،2021( .& Dyadchenko، S. F
سبک های معماری دوره رنسانس قرن 15تا16کالسیک 
تعادل  و  تناسب  رنسانس  کالسیک  معماری  هستند. 
پیتر)تصویر  سنت  کلیسای  می کنند.  حفظ  را  کاملی 
شماره 1(، با ساختار متمرکز، که همۀ اشکال با زمان 
آن  در  و  هستند  کامل  خود  خودی  به  و  دارند  ارتباط 
وضوح فرم کامل، با طرح کلی ساختار حمل و نقل ارئه 
که  است  کامل  آنقدر  معماری  سبک  این  است.  شده 
هرگز قابل تغییر نیست. رابطه ای که در آن همۀ اشکال 
ترکیب  یک  در  خاصی  نظم  و  هستند  مستقل  فردی، 
و  همه  است؛  فرم ها  از  مجموعه ای  که  می شود  یافت 
همه در معماری کالسیک رنسانس، سازنده هستند و به 
عنوان عناصری می باشند که فرم را تکمیل می کنند): 

 .))2010( .Lee، S. Y 264

   Lee، S. :تصویر 1(: نمای گسترده کلیسای سنت پیر منبع (
)2010( .Y

آزادانه  قطعات  تا  می دهد،  اجازه  معماری  سبک  این 
ساخته شوند. آنها یک ترکیب عالی را با یک کل تشکیل 
می دهند، اجزای جداگانه عنصر ضروری برای یک کل 
قست های  بودن  فرد  به  منحصر  یا  استقالل  هستند. 
جداگانۀ هر بخش، مستقل از کل است و قطعات توسط 
کل تعریف می شوند، اما هرکدام هویت منحصر به فردی 
تعادل  و  تناسب  اصل  کالسیک،  مرکزی  اصل  دارند. 
رنسانس  کالسیک  معماری  بودن  خطی  است.  کامل 

ویژگی بیان آن است )همان: 268(. 

تندیس ها در سبک کالسیک
اوج دوره کالسیک در تندیس ها و پیکره تراشی ها در 
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آتن، مقارن بود با گسترده ترین حد نظامی و سیاسی آتن 
و اوج رفاه آتنی ها. همچنین، به طور مترقبه مصادف بود 
با، باالترین حد همکاری دمکراتیک در امور دولتشهرآتن. 
نظم و هماهنگی، از ایدئال های یونانیان بود و این پایگاه 
بر اساس قوانین منطقی، سازماندهی شده بود )هارت 
فردریک، اکرمی موسی وهمکاران، 180: 1382(. در 
تندیسی به نام سه االهه که به طور گروهی لمیده اند، 
و  چسبیده  پیکره ها   به  لباس ها  در هم  رفتۀ  چین های 
و  وپاها  دست  با شکوه،  برآمدگی ها ی  و  فرورفتگی ها 
بدن ها را بیشتر نمایان کرده است تا پنهان نمودن آن. 
چین ها ساده، طبیعت گرایانه، آزاد و  رها بوده و به نظر 
می رسد که لباس ها متحرک هستند، و با ظاهری حلقه 
حلقه و در فرم مارپیچ هایی پرشتاب دورتادور تندیس ها 
می پیچند، چنان که هیجان فراوانی را انتقال می دهد. 
از این زمان به بعد نه تنها در هنر یونانی، حتی در هنر 
بیشتر تمدن های بعد از خود نیز تحرک پارچه، ابزاری 
چیدمان  اساسی  اصول  می شود.  هیجان  بیان  برای 
کرد،  بیان  چنین  می توان  را  دوره ای  هر  در  کالسیک 
به  متضاد  نیروهای  بین  تعادل  لحظۀ  کردن  ماندگار 
محض آن که این لحظه بگذرد، چیدمان محو می شود 
لباس ها وجود دارد، کار  پارچه های  و خطوطی که در 
اکرمی  فردریک،  )هارت  می کنند  را  انرژی  خطوط 

موسی وهمکاران، 192: 1382(. 

ادبیات در سبک کالسیک
 ادبیات کالسیک، ادبیاتی می باشد، مورد تایید عقل، 
منطق و استدالل که تحلیل در آن همواره منظم، مرتب و 
محدود است. در این سبک ادبیات که دقیق، موشکافانه 
و با ریز بینی تمام ترکیب شده است، بر مبنای رعایت 
کامل استدالل است و به هیچ وجه قهرمان غیرواقعی، 
مستثنا و عجیب و غریب نمی باشد، بلکه همیشه افراد 
سرآمد و کسانی که نمایندۀ عمومی یک گروه می باشند 
مورد بررسی قرار می گیرند، زبان ادبی این سبک، محکم 
و مبتنی بر قوانین و قواعد کالسیک نویسندگان است. 
این ادبیات مخصوص طبقات متمایز، نجیبان و درباریان 
بود و شرح زندگی فرودستان در آن جای نداشت )نوری 
نظام الدین، 89: 1398(. از پیروان این سبک می توان 
نمود  اشاره  راسین  و  البرویر  مولیر،  الفونتن،  بوالو،  به 

)همان، 90(. 

ویژگی های سبک نئو کالسیک
 دیدگاه کالسیک، بیش از یک و نیم قرن نقش مسلط 
را بر عهده داشته و نئوکالسیک براساس همان اصول 

شیما: 34(،  مدنی  ابراهیم،  گرجی   ( کالسیک  اولیه 
اواخر قرن هجدهم ظهور پیدا کرد که غیر از وام گیری 
به  باید  باستان،  دوران  منابع  به  وابستگی  و  موضوع 
نقاشی ها ی  گاهی  و  مجسمه ها  قهرمانان،  عریانی 
طراحی  شدن  مسلط  و  معماری  در  کالسیک  شیوۀ 
نمود  اشاره  نیز،  تجسمی  هنرهای  در  نقاشی  آثار  بر 
آن که،  به سبب  مریلین، 428: 1389(.  )استاکستار 
سبک نئوکالسیک در انتها به نتایج لیبرال کالسیک ها 
دست یافته بود، و به گونه ای عقاید و اصول آنها را احیا 
افکار  از  برخاسته  نظریه شان  واقع  در  و  است  کرده 
کالسیک هاست، این اصطالح به آن ها اطالق می شود 

) گرجی ابراهیم، مدنی شیما: 37(. 
 هنرمندان سبک نئوکالسیک، کامال آگاهانه دنباله رو 
آثار کالسیک بودند )نوری نظام الدین، 679: 1398(. 
نگرشی نو و علمی به هنر کالسیک باستان، که بیشتر 
از  که  بود  هرکوالنیوم  و  پومپئی  کشفیات  اساس  بر 
دیگر  از  می شود؛  محسوب  جنبش  این  مشخصات 
مشخصات آن، شوق به آفرینش مجدد، روحیه حماسی 
بود.  باستان  روم  و  یونان  تزئینی هنر  توانمندی های  و 
نئوکالسیک را نوعی عکس العمل در برابر فرومایه گی و 
نامعقولی و بی بندوباری سبک روکوکو می دانند )آزبورن 
چپلورز و دیگران، 1399: 173(. از موافقان این سبک 
دوران  رافائلیان،  پیشا  جنبش  ناتورالیسم،  به  می توان 
کرد،  اشاره  ناپلئونی  احیای  و  زیبا  اصالت  انقالب، 
و  از مخالفان آن، رمانتیسم، نگاه نو، روکوکو  همچنین 
دوران زیبا را می توان نام برد )هاتف جلیل مرضیه، 157: 

 .)1399

 معماری در سبک نئوکالسیک
اندیشه های  از  معماری  در  نئوکالسیک  سبک   
نوزدهم  و  هجدهم  سده  روشنگری  عصر  خردمندانه 
میالدی بهره می گرفت و عالقه اش معطوف به منابع هنر 
باستان بود )آزبورن چپلورز و دیگران، 1399: 174(. 
گرچه نئوکالسیک از یک سو پیوستگی با سلیقۀ یونانی و 
ازسوی دیگر نزدیکی با سبک معماری احیای هنر یونانی 
دارد، اما به طورکلی از هر دو مجزا است. این جنبش در 
دهۀ 1790 به صورت جدی شروع شد و به منتهای خود 
در دهۀ 1820 و1830 رسید. معماری یونانی در غرب، 
تمامًا فقط حدود سال های 1760-1750 معروف شد. 
به همین دلیل در ابتدای ورود نئوکالسیک، آن را سبکی 
بدوی می دانستند و تعداد محدودی از معماران عالقمند 
به تقلید از آن بودند )همان: 174-175(. مانند دیگر 
اشکال هنری، از بسیاری جهات واکنش در برابر روکوکو 
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بود. در این سبک معماری، معمار ایتالیایی آندریا پاالدیو 
در اواسط قرن هجدهم بسیار محبوب بود )تصویر شماره 

2و3(. 

   )2010( .Lee، S. Y :ویال روتوندا منبع :)تصویر 2(

  )2010( .Lee، S. Y :ویال روتون پاالدیو منبع :)تصویر3
شده  یافت  باستان شناسی  ویرانه های  این،  بر  عالوه 
در پومپئی و هرکوالنیوم، بسیاری از ارزش های سبک 
طراحی داخلی نئوکالسیک را بر اساس کشف مجدد 
سوندودی  واالمارانا،  ویالی  می کند.  آگاه  باستان  روم 
نوگو، ونتو و سیاگودی یکی از اولین آثار پاالدیو بود. نماد 
دقیق آن، درهای قوسی و تقارن حداقلی، نشان دهندۀ 
پایبدی او به ارزش های سبک کالسیک است. آنژ ژاک 
گابریل نیز معمار برتر ورسای بود و طرح های نئوکالسیک 
او برای کاخ سلطنتی بر معماری فرانسوی اواسط قرن 

 .)Lumen Learning 2017 ©( 18 تسلط داشت

)تصویر4(: ژاک گابریل، پارک ورسای، معماری نئو کالسیک   
))19/11/2019(lumenlearning ( :منبع

یکی   )1728-1792( درسال های  آدام  رابرت   
انگلیس  در  نئوکالسیک  سبک  خالق  معماران  از 
او  بود؛  اسکاتلندی  معمار  و  داخلی  طراح  وی  بود. 
کاربردی  تزیینات  روی  بود،  ساکن  ایتالیا  در  وقتی 
شهری  معماری  و  کرد  تمرکز  روم،  داخلی  معماری 
رنگ های  کارهایش  در  آدام،  گرفت.  نادیده  را  روم 
خاطر  به  تزیینی  کوچک  عناصر  و  مالیم  براق، 
از  نوع  این  می گرفت.  کار  به  اثرات  این  کردن  کم 
مجموعه های  شامل  هماره  داخلی،  طراحی های 
هنرهای  و  نئوکالسیک  مجسمه های  و  نقاشی 
دوران)1830-1783(  در  بود.  عتیقه ها  و  تزیینی 
بود  متحده  ایاالت  در  مسلط  سبک  نئوکالسیک، 
دست  پیروزی  به  جنگ  در  مستعمرات  آن  از  پس  و 

یافتند )استاکستاد مریلین، 435: 434-1389(. 

)تصویر5(: کارل النگهاس، دروازه براندنبورگ، برلین،   
))21/7/1398(eligasht( :1789-1794 منبع

نقاشی در سبک نئوکالسیک
روکوکو  سبک  برابر  در  که  قدرتی  پر  واکنش های   
باعث شد،  1760 شکل گرفت  در فرانسه، در دهۀ 
کالسیک  کار  فرانسوی  هنرمندان  از  زیادی  تعداد 
شکل  حفظ  ضمن  سال ها  تا  آن ها  کنند.  آغاز  را 
را  تعادل  خود  کار  موضوع  در  روکوکو،  رنگ های  و 
رعایت کرده و نگرش نوین خود را عرضه می کردند. 
را  فرزندش  و  فرانسه  ملکه  آنتوانت  ماری  پرترۀ 
 1787 سال  در  لبرن،  ویگه  الیزابت  لوییز  ماری 
شماره6(.  )تصویر  کشید  تصویر  به  سبک  این  با 
سلسله  سلطنت  پایان  از  قبل  سال  دو  نقاشی  این 
و  فرانسه کشیده شده است  انقالب  و شروع  بوربن 
در حال  ملکه  تصویر  که  بودند  امید  بدین  درباریان 
بتواند  مادر،  یک  صورت  به  و  فرزندانش  از  مراقبت 
شخصیت  یک  عنوان  به  را  وی  از  عموم  ذهنیت 
بی کفایت، تغییر دهد ) استاکستاد مریلین، 429: 

 .)1389
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 ) تصویر6(: ماری لوییز الیزابت ویگه لبرن، ماری آنتوانت   
وفرزندانش1787 منبع: استاکستاد مریلین: 1389

 در آمریکای شمالی مستعمراتی، سلیقۀ مهاجران تقریبًا 
محافظه کارانه بود و سبک ها بیشتر آرام آرام به دنبال 
گرایشات ترویج یافته در اروپا، حرکت می نمودند. جان 
 )1738-1815( سال های  حدود  کوپی،  سینگلتون 
پسرخواندۀ یک حجار و نقاش مهاجر انگلیسی، با این 
افکار پرورش یافته بود که حتمًا نقاش اول باشد. منابع 
الهام او محدود بود، اما آثارش مورد توجه قرار گرفت. 
کوپلی در پرترۀ خانم ازکیل گلدزویت )الیزابت لوییس( 
در سال 1771، تالش نموده برای ثرتمند نشان دادن 
چوب  جنس  از  صندلی  یک  روی  مدل  نشستن  از  او 
ماهون و لباسی از حریر با حاشیه های توری استفاده 
کرده و بر این امر تاکید کند. اما چهرۀ گشاده و شیرین، 
عدم تکبر و دستان بزرگ و توانا با مچ های قوی وکلفت، 
سابقۀ انجام کارهای سخت را به وسیلۀ او نشان می دهد، 
و به نظر می رسد او در تالش است به انگلستان عصر 
پیوریتان روح انسانی عطا کند ) همان: 431(. در واقع 
نئوکالسیک خالص ترین تعبیرخود را در سادگی و شکوه 
ژاک  نقاشی های  حماسی  جدیت  و  شکل  پرعظمت 
لویی داوید توانست بیابد؛ همین طور از آثار دیگر وی که 
می توان به نقاشی مرگ سقراط اشاره کرد )تصویر شمارۀ 
7(. منگز و وینکلمان در روم پیشقراوالن این سبک بودند 
آنتونیاکانوا،  و دیگر چهره های پیشرو از سرتاسر اروپا، 
توروالدسن  برتل  همیلتون،  گاوین  فالکسیمان،  جان 
که بخش مهمی از زندگی خود را در این شهر گذراندند، 
هنرمندان دیگری از این سبک بودند )آزبورن چپلورز 

ودیگران، 1399: 173(. 

  /2022(vista( :ژاک لویی داوید، مرگ سقراط منبع :)تصویر7(
))9/January

بود،  نئوکالسیک  سبک  ُمبلغ  نخستین  وینکلمان   
و  شکوه  با  "سادگی  از  گرفته  الهام  را  هنرکالسیک 
عظمت آرام" می دید، اما رویکردهای مختلفی در سبک 
نئوکالسیک وجود داشت، همچون آثار آنجلیا کوفمان 
که با زیبایی و ظرافت خاصی، به تصویر کشیده شده 
استفاده  با  نئوکالسیک  نقاشی   .)174 )همان:  بود 
با  نقاشی  از خطوط مستقیم، یک سطح صاف رنگ، 
قلمو به صورت تصویر کشیدن نور، حداقل استفاده از 
رنگ و تعریف واضح از فرم ها مشخص می شود. نرمی 
و کاربرد رنگ و موضوعات سبک که مشخصه نقاشی 
شناخته  نئوکالسیک  سبک  مخالف  هستند،  روکوکو 
 Negulyaeva، T. V.، & Dyadchenko،( شده است 
به  ابتدا  در  اصطالح  این   .))March  ،2021(  .S. F
صورت اصطالحی انتقادی با مفهوم هنر غیر فردی و 
بی روح، استفاده شد؛ ولی این مضموِن معنایِی منفی، 
به شدت با محتوای اصطالح درهم آمیخته شده است 
اغلب  آن،  تزیینی  جالل  از  بسیاری  که  خاطر  این  به 
در  لفظ  این  یادآور  وکانووا  داوید  بزرگ  شاهکارهای  از 
شناخت عمومی می باشند و نشان ازحضور گرِم بنیان 
ودیگران،  چپلورز  )آزبورن  است  نئوکالسیک  گذاران 

 .)174 :1399
 موضوع نقاشی نئوکالسیک شامل، به تصویر کشیدن 
به  نقاشی  بود.  اساطیری  صحنه های  و  تاریخ  وقایع 
سفارش دولت سلطنتی کشیده می شد و به سبکی خلق 
شد که ترکیبی کامل از ساختار ایده آل و جلوۀ نمایشی 
چشم انداز  شماره8(  )تصویر  هوراتی  سوگند  در  بود. 
عمود برصفحۀ تصویر دیده می شود. این مکان توسط 
قهرمان  شخصیت  چندین  پشت  در  تاریک  بازی  یک 
 Negulyaeva، T. V.، &( کالسیک تعریف شده است
از  تعدادی   .))March ،2021( .Dyadchenko، S. F
نقاشان در برخی از آثارشان در دهۀ 1920، بازنگری به 
نئوکالسیک قرن هجدهم داشته اند. مانند طراحی های 
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خطی پیکاسو در دهه1920، یا بعضی از نقاشی های 
ماتیس و برخی از نقاشی های کریکو بنیا ن گذار جنبش 

متافیزیکی و... )نوری نظام الدین، 679: 1398(. 

) تصویر8(: سوگند هوراتی، ژاک لویی داوید، 1784 منبع: )   
))19/11/2019(lumenlearning

مجسمه سازی در سبک نئو کالسیک
 مجسمه های نئوکالسیک در واکنش به بیهودگی روکوکو، 
موضوعات جدی را تحت تاثیر گذشتۀ یونان و روم باستان 
روشنگری،  آرمان های  بر  عالوه  می کشد.  تصویر  به 
عالقۀ  ایجاد  به  شروع  پمپی  ویرانه های  حفاری های 
دوبارۀ فرهنگ کالسیک کرد. مجسمه های نئوکالسیک 
اندازه واقعی مقیاس را به دست آوردند و بر موضوعات 
قهرمانی، میهن پرستی و فضیلت تمرکز کردند. مجسمه 
فراوانی مدل های  از  بیشتر موارد  این سبک در  سازان 
باستانی، البته نسخه های رومی برنز یونانی، بهره مند 

 .)Lumen Learning 2017 ©( .شده اند

)تصویر9(: مقبره ولتر: پانتئون، پاریس منبع: )   
))19/11/2019(lumenlearning

معروف ترین  نئوکالسیک،  سبک  رهبر   
کانوا  آنتونیو  اروپا  در  نئوکالسیک  مجسمه ساز 
ستایش  قابل  آثار  از  یکی  بود.   )1757-1822(
این  در  است.  سایکه  و  کوپید  افسانۀ  کانوا، 
شدن  دیده  متعادل  باعث  کوپید  بال های  اثر 
هم  به  را  دو  آن  و  شده  دارشان  قوس  پیکرهای 
یافتۀ  صیقل  پوست  همچنین  است.  داده  اتصال 
سنگ،  و  پارچه  بافت  کنار  در  پیکرها،  مرمرین 
به  مجسمه  این  چه  است. گر  شده  داده  نشان 
اصلی  هدف  اما  است،  شده  ساخته  مجزا  صورت 
هنرمند، این بود که تندیس به صورت مجموعه ای 
هم  به  مثلثی  و  بیضی  شکل های  از  نا متقارن 
شود.  دیده  بعدی،  دو  تقریبا  روشی  به  و  پیوسته 
دوران  کالسیک  مجسمه های  بیانگر  مجسمه  این 
 :428 مریلین،  استاکستاد  می باشد)  باستان 
می باشد  وی  آثار  دیگر  از  هبه  مجسمۀ   .)1389
کرد.  خواهید  مشاهده   31 شمارۀ  تصویر  در  که 
آنتوان  ژان  سبک،  این  هنرمندان  از  دیگر  یکی 
اغلب  بود.  پرتره  عمدتا  او  کارهای  که  بود  هودون 
شخصیت  از  قوی  تاثیر  که  بود  نیم تنه  بصورت 
ادامه  با  نمی کرد.  آلیسم  ایده  قربانی  را  مهماندار 
شد.  کالسیک تر  سبکش  مدت،  طوالنی  حرفه ای 
به  را  روشنگری  عصر  بزرگ  چهره های  بیشتر،  او 
واشنگتن  جورج  مجسمۀ  مانند  می کشید؛  تصویر 
توماس  نیم تنۀ  مجسمۀ   ،)10 شمارۀ  )تصویر 
 Lumen  2017 جفرسون و بنیامین فرانکلین ) © 

 .)Learning

)تصویر10(: نیم تنه جورج واشنگتن اثر ژان آنتوان هودون   
))19/11/2019(lumenlearning ( :منبع )حدود 1786(
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لباس ها 

 ویژگی های لباس های سبک کالسیک
 لباس، واقعیت های اجتماعی و فرهنگی را خبر می دهد؛ 
و  می کنند  عمل  شیوه ها  و  مصنوعات  عنوان  به  آن ها 
نهادهایی  هستند که آگاهی اجتماعی، ارزش ها، ایده ها 
 .))2021( .Cvikl، J. L( و تجربیات را تشکیل می دهند
وقتی به مجسمه های یونانی یا مصری نگاه می کنیم، 
در آن ها وقار وجود دارد که از ارزش های سادگی ناشی 
تمام  و  می دهد  نشان  را  ضروری  موارد  فقط  می شود، 
بنابراین  می کند،  حذف  را  دیگر  بی اهمیت  جزییاِت 
سادگی نشان دهندۀ تمامیت و ابدیت است، که یکی از 

پارادایم های شکل دهندۀ کالسیک است. 

)تصویر11(: مجسمه مرمر یک زن منبع: )   
))19/11/2019(lumenlearning

 سزان که بر ساده سازی اشیاء تاکید داشت، همۀ اشکال 
را به شکل های اصلی کره، استوانه و مخروط تقلیل داد 
و استحکام قوی را در فضای سازمان یافته، نشان داد. 
 Kim، H.(مسلمّا درکالسیک، فرم ها سازماندهی شده اند
Y.، & Lee، S. Y. )2005(: 6(( برخی از این فرم ها ذاتا 
برای اصطالحات مد مناسب تر از سایرین هستند: وحدت 
درونی و فرم هایی که کالسیک نامیده می شوند، آن ها را از 

 .))1957( .Simmel، G( تغییر مصون می دارد
 درسبک کالسیک، زیبایی متناسب، در نهایت بر اساس 
تغییر محتوای زیبایی که دوره دنبال می کرد، یعنی با توجه 
به تغییر دیدگاه هنرمند نسبت به هنر آن دوره و ویژگی 
شی ء مورد نظر، تعیین می شد. و رعایت دقیق زیبایی 
انتخاب طرح های کالسیک  در  نقش مهمی  متناسب 
داشت. تناسب در طراحی مد نه تنها شامل بدن انسان 
یا خود لباس می شد، بلکه ترکیبی از همۀ عناصر مانند 
جزئییات، پیرایش و سایر لوازم جانبی بود که از طریق 
تناسب طالیی انجام می شد. آنچه در بیان بدن انسان 

تحت مفهوم کالسیک مهم است، کمال ُبعد تشریحی آن 
نیست بلکه وضوح فردی آشکار کردن هر قسمت از بدن 
 :)2005( .Kim، H. Y.، & Lee، S. Y( انسان است
5-7(. غنا و تنوع لباس هایی که در هنر یونان باستان نشان 
داده می شود، اغلب ناشی از دستکاری های ساده در سه 
نوع لباس اصلی است: کیتون، پپلوس و هیماتیون. قرار 
گرفتن خط کمر یا مهار شانه و دیده شدن ساق پا در کمد 
لباس باستانی، امکان تاثیرات بیشمار را نشان می دهد. با 
گذشت زمان و از طریق طیف وسیعی از تفاسیر هنری، 
این تغییرات خود تغییر کرده و در تنوع بیشتری از جلوه ها 

 .)2003 koda Harold: October(دگرگون شده است
و  شیتون  کرد،  اشاره  یونان  لباس  نوع  دو  به  می توان   
پپلوم؛ اولی برای هر دو جنس و دومی مختص زنان بود. 
اولی لباس های تونیک پوشیده و تا شده روی بدن بود، 
به  یا دکمه ها  از طریق سنجاق ها  در حالی که کیتون 
لباس دوخته و ثابت می شد، دومی شامل یک پارچه بود 
که روی بدن کشیده شده و توسط یک کمر بند نگهداری 
 .))2019 .11 .24( Heritage Association( شده بود
باستانی  شباهت  دهندۀ  نشان  که  جزئییاتی  از  یکی 
است، بستن کمربند در باالی خط کمر طبیعی است 
فرانسه، خط  در  ناپلئون  دوره  در  )تصویر شمارۀ 12(. 
کمر کالسیک به طور مستقیم در زیر سینه باال رفت، 
ترجیه  قدیم  در  که  دندۀ وسطی  از سطح  باالتر  حتی 
نئوکالسیک  دوران  در  که  مبالغه،  این  می شد؛  داده 
امپراتوری  از1790تا1810 کمر  بود،  رایج  در همه جا 
نامیده شد. برخالف کمر در دوران باستان که از چنگ یا 
کمربند استفاده می کرد، کمر امپراتوری دارای یک نیم 
تنه بود که از طریق درز به دامن تا کف متصل می شد. 
تمام لباس های یونان باستان با استفاده از بند کنترل 

 .)2003 koda Harold: October( می شدند

)تصویر12(: مجسمه های مرمر، دوشیزه و یک دختر بچه   
))19/11/2019(lumenlearning ( :منبع
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سه  شبح  یک  کالسیک،  شکل دهنده  پارادایم  اصل   
بعدی از یک شکِل واضح و فردی بر اساس بدن انسان 
کالسیک  استاندارد  عنوان  به  این  و  می دهد  نشان  را 
 .Kim، H. Y.، & Lee، S. Y 6 :( تثبیت شده است
خطی  ساختار  بر  مبتنی  کالسیک  هنر   .))2005(
همیشه از خطوط واضح و خطوط المسه حمایت می کرد 
)Kim، H. Y.، & Lee، S. Y. )2005(: 5(. به تصویر 
کشیدن کمربند دوگانه بر روی پپلوها و کیتون ها نشان 
می دهد که متداول ترین روِش استفاده از یک چنگک 
به منظور عملکرد وکشیدن کمر و باال آوردن خط آن، با 
باال کشیدن پارچه برای ایجاد کولپوس یا بلوزان است. 
قرار  بلوز  روی  می شد،  استفاده  دوم  بند  که  هنگامی 
می گرفت تا در دور کمر تزیین قابل مشاهده ای ایجاد 
گردن  خط  منطقۀ  کالسیک  دیگر  کنایه های  از  شود. 
می باشد همچنین بازنمایی عتیقۀ لباس های تک شانه 
و سینه ای که روی الهه و آمازون ها نشان داده شده است 
از  نمادی  آن هاست  اسطوره ای  هویت  دهندۀ  نشان  و 
کالسیک است و اساس ارتباط یقه های نا متقارن با یقۀ 
هلنی است. چنین جزئییاتی توانایی استناد به یک مدل 
 koda Harold: Toctober( کالسیک را حفظ می کند

2003(. )تصویر شمارۀ 14-13(

)تصویر13(: مجسمه مرمر نایک، مظهر پیروزی منبع: )   
))19/11/2019(lumenlearning

)تصویر14(: مجسمه مرمر، شخصیت صلح منبع: )   
))19/11/2019(lumenlearning

ویژگی های لباس های سبک نئوکالسیک
 لباسی که اخیرًا پذیرفته شده باشد را مد می گویند، 
به  همچنین شیوۀ رفتاری است که به صورت موقت 
وسیلۀ گروه اجتماعی خاصی، اتخاذ می شود )عربی 
علی، 1392: 97(. مد نوعی تقلید و به همین ترتیب 
متناقض  طور  به  اما  است،  اجتماعی  یکسان سازی 
از زمان دیگر و یک قشر  را  تغییر بی وقفه، زمانی  در 
یک  افراد  می کند.  متمایز  دیگری  از  را  اجتماعی 
دیگران  از  را  آنها  و  می کند  متحد  را  اجتماعی  طبقه 
وقتی  و  هستند  نخبگان  مد  آغازگر  می کند.  جدا 
توده ها در تالش برای محو تمایزات بیرونی و طبقاتی 
جدیدتر  شیوه ای  برای  را  آن  می کنند،  تقلید  آن  از 
سریع تر  ثروت،  افزایش  با  فرایند  این  می کنند.  رها 

 .))1957( .Simmel، G( می شود
 رجوع به سبک کالسیک، نه تنها در هنرهایی چون 
نقاشی، معماری، مجسمه سازی و...، بلکه در لباس 
 Heritage Association( و منسوجات نیز رواج یافت
به  لباس  زیبایی  گونه،  بدین   .))2019  .11  .24(
طریق  از  شود،  آشکار  طبیعی  طور  به  اینکه  جای 
نظر  از  هندسی  تفکر  فرض  تحت  ساز  و  ساخت 
ایدئولوژیک تعریف می شود؛ بنابراین زیبایی از طریق 
تفکر هندسی ایجاد شد و از کالسیک به نئوکالسیک 
به اوج خود رسیده و به معماری و لباس نفوذ کرد و 
بدن طبیعی را از نظر هندسی تنظیم و محدود نمود 

 .))2005( .Kim، H. Y.، & Lee، S. Y(
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امپراتور  سبک  به   )1795-1820( نئوکالسیک   
و  ساده   نسبتا  مدی  بود.  مشهور  نیز  دیراکتوار  یا 
که  می شد؛  محسوب  باریک  و  کشیده  متعادل، 
خود  الهام  منبع  را  باستان  روم  و  یونان  کالسیک 
لباس های  از  بنیادین  انقطاع  این  و  می دانست. 
پرزرق و برق، سنگین و دست  و  پا گیِر رایج در زمان 
تازه  جمهوری  دموکراتیک  اصول  انعکاس  روکوکو، 
سال  از  پس  بود.  انقالب  از  بعد  فرانسوی  بنیان 
زنانه  البسه  از  جزئی  نئوکالسیک  اجزای   ،1760
آیدا  مایری،  )مکنزی  بوده اند  معمول  و  متداول 
زنان  لباس های  ویژگی های   .)1399  :30 تدین، 
نئوکالسیک ویژگی های زیبایی شناختی لباس ها در 
اجتماعی،  تغییرات  و  تحوالت  سیاسی،  رویدادهای 
سبک زندگی، که حساس به ارزش زیبایی شناختی 
رومِی  و  یونانی  روح  می کند.  تغییر  است  هنر 
انقالب  به  می شد،  دنبال  که  سیاسی  رویدادهای 
و  نویسندگان  فلسفۀ  و  شد  اضافه  کالسیک  هنر  و 
شده  منعکس  هم  لباس ها  در  زمان  آن  هنرمندان 
یونان  لباس های  طبیعی،  ظاهر  به  توجه  با  بود. 
بازنمایی  بودند.  زمان  آن  در  آل  ایده  مدلی  باستان 
یونان  دوران  مانند  لباس هایی  باستانی  حکاکی  در 
به عنوان  بار در فرانسه استفاده شد که  اولین  برای 
 Shin،( می کند  اشاره  امپراتوری  سبک  به  روپوش 

 .))2011( .K. S
موسل  سبک  لباس های  از  استفاده  به  شروع  زنان   
روشن  و  ظریف  رنگ های  سایر  و  سفید  رنگ  در 
دربر  را  چین دار  و  خطی  دامن  نیم تنه،  که  کردند 
امپراتوری  خط  آن  به  اصطالح  در  و  می گرفت 
 .11  .24(  Heritage Association( می شد  گفته 
جهان  در  دورکمر  ظاهر   ،1800 سال  تا   .))2019
لباس  جلوه های  شدیدترین  و  بود  غالب  غرب 
لباس  کردن  مرطوب  مانند،  انقالبی  که  کالسیک 
پس  ندرت  به  شود،  چسبیده  بدن  به  که  طوری  به 
نئوکالسیک،  این وجود  با  از 1800 مشاهده شدند 
همچنان بر لباس های شیک غالب بود. زنان شیک 
فرضی  مدهای  بازسازی  دنبال  به  گاهانه  آ پوش 
مو  مدل  از  چیز  همه  بودند.  روم  یا  باستان  یونان 
می انداختند،  خود  روی  که  شال هایی  تا  گرفته 
به  سفید  رنگ  برتری  می انگیخت.  بر  را  قدمت 
بود  این فرض  از  ناشی  تا حدی  لباس،  عنوان رنگ 
و  بود  شده  گرفته  کالسیک  مجسمه سازی  از  که، 
 Harper  ( می پوشیدند  سفید  فقط  کالسیک  زنان 
Franklin: Aug 18، 2020( )تصویر شمارۀ 15(. 

)تصویر15(: ژاک لویی داوید، مادام رکامیر، موزه لوور   
)2020 ،18 Harper Franklin: Aug( :پاریس منبع

 شمیز، نوعی پیراهن نخی ساده سفید بود که نامش 
از  سرآمد  نمونه ای  بود،  شده  گرفته  زیرجامه  نوعی  از 
تغییر قابل مالحظۀ سبک های ُکرست دار و دامن های 
شمیز  این  می شد.  محسوب  روکوکو  چین دار  و  گشاد 
تقریبا نازک و بدن نما، یقه دکولته با آستین های چین دار 
بود که در  آزاد  و  استوانه ای شکل  افراد  تن  و در  کوتاه 
فرم سبک نئوکالسیک تکامل یافت و به مد آن زمان از 
مایری،  یافت )مکنزی  تا حدودًا 1820 تسلط   1795
به  سفید  پیراهن  اصل  در   .)1399  :30 تدین،  آیدا 
عنوان  به  و  تجاری  قدرت  موفقیت،  از  نشانی  عنوان 
یک نماد استفاده می شد و نشانگر متمایز کنندۀ رتبۀ 
اجتماعی بود و اساسَا به عنوان نمادی برای نشان دادن 
 .BrouGh، D ( موقعیت اجتماعی در نظر گرفته می شد
)2013((. پیراهن سفید توسط نخبگان به جای طبقۀ 
متوسط پوشیده می شد، طبقۀ متوسط مردم به ندرت 
پیراهن سفید می پوشیدند زیرا شستشوی خاصی نیاز 
 Ratuannisa، T.، Santosa، I.، Kahdar، K.،( داشت

 .))2020( .& Syarief، A
بدن  روی  که  پیراهن هایی  از  الگو گیری  و  الهام  با   
مجسمه های یونان باستان دیده می شد، پارچه ها را از 
جنس تور نازک و ساده تولید می کردند؛ توری های َسُبک 
نخی، متقال و ململ، نمودی مزین و با شکوه داشت که 
احیای سبک کالسیک اقتضا می کرد. همچنین، این 
و  خشکی  به منسوجات شق و رق  پارچه ها نسبت  نوع 
و شاخص  بسیار سرآمد  بودند،  که جایگزینشان شده 
می نمایاند. در این پیراهن ها، خط کمر از جای اصلی و 
همیشگی و طبیعی خود تغییر مکان داد و در زیر سینه 
قرار گرفت )مکنزی مایری، آیدا تدین، 30: 1399(. از 
دهه1790، روکوکو پانیزها، ُکرست ها که نماد زمانه بود، 
همه ناپدید شدند و درعین حال تمام مواد با کیفیت باال 
لباس هایی شبیه  ناپدید شدند؛ در عوض خانم ها  نیز 
از  و  تنگ  خیلی  گاهی  که  تن می کردند  به  زیر  لباس 
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موسیلین سفید بود )Shin، K. S. )2011((. پیچیدگی 
و محدودیت های قبل منجر به معرفی روپوش چای شد. 
این لباس برای پوشیدن در خانه و درکنار دوستان زن، 
گشاد، راحت و آزاد بود و بدون داشتن ُکرست پوشیده 
می شد یا اینکه آن را شل می بستند. این لباس بدون درز 
کمر بود و همراه برش های پرنسسی، که به نظر می رسد 
 .Cunnington، C. W( از آن زمان به جای مانده است

)1990(( )تصویر شمارۀ 16(. 

)تصویر 16(: ژان برنارد دوویویر، پرتره مادام تالین، 1806   
)2020 ،18 Harper Franklin: Aug ( :منبع

لباس ها  این  سادۀ  تقریبا  و  َسُبک  باریک،  برش های   
نتیجۀ کاربردی به همراه داشت. دیگر از جیب های روی 
دامن استفاده نمی شد و همین موضوع زنان را مجبور 
کرد کیف های دستی و کیسه هایی با خودشان به همراه 
این مدل کیف های بندی وکیسه ها که  باشند.  داشته 
از  انبوهی  به آن ها کیف های دستی گفته می شد، در 
پارچه های مختلف و سبک های گوناگون ساخته می شد 
آناناس،  مثل خاکستر دان،  اشیاء مختلفی  به شکل  و 
صدف و سبد دیده می شدند )مکنزی مایری، آیدا تدین، 
نوشت  مد،  مورخ  سگوی،  فیلیپ   .)30-1399  :31
که لباس اوایل دهه 1800 در زمان هادریان لباِس در 
خانه بود. بااین حال، نئوکالسیک تنها تاثیرگذار در مد 
سراسر  از  بناپارت  ناپلئون  مبارزات  و  نبود  دهۀ1800 
ِاشغال مصر،  مثال،  عنوان  به  بود.  الهام بخش  جهان 
طرح های  و  داد  رواج  شب  لباس  برای  را  عمامه ها 
خرابه های مصری از نقوش نخل الهام گرفت. در اواخر 
و  بریده  آستین های  مانند  اسپانیایی،  تزئینات  دهه، 
پروس  و  لهستان  روسیه،  از  شده  وارد  خِز  از  استفاده 
 Harper( بود  کشورها  آن  به  ناپلئون  حمالت  نتیجۀ 

 .)2020 ،18 Franklin: Aug

 انواع موسیلین ها که از هند وارد می شد بسیار نازک و 
شفاف بود، و باعث می شد لباس مجلسی شکلی زیبا 
داشته باشد. لباس ها کامال متفاوتند و مواد آنقدر کش 
انگار  خورده اند،  چسب  می رسد  نظر  به  که  می آیند 
چروک خورده شده و خط دورکمر روی آستین پف دار هم 
بود که به آستین mameluke تغییر کرد )تصویر شمارۀ 
17( و کفش ها و دمپایی ها هم تخت و بدون پاشنه بودند 

 .))2011( .Shin، K. S(

)تصویر 17(: آستین مامیلوک، لباس موسلین، 1822 منبع: )   
)2020 ،18 Harper Franklin: Aug

 مهم ترین وسیله جانبی دوره نئوکالسیک، شال به ویژه 
شال کشمیر)کشمیر هندی( بود )تصویر شمارۀ 18(. 
چندانی  محافظت  سرما  از  ِمشین  سُبک  لباس های 
لوازم جانبی ضروری تبدیل  به یک  نمی کرد و شال ها 
می شدند. آنها نه تنها گرما را تامین می کردند، بلکه به 
جلوۀ کالسیک پارچه  ها نیز افزوده اند. شال های هندی 
ملکه  عالقۀ  مورد  و  قیمت  گران  بسیار  لوکس  وارداتی 
 Harper Franklin: Aug( بود )ژوزفین )همسر ناپلئون

 .)2020 ،18

)تصویر18(: لباس وشال کشمیر، حدود1800، پنبه وحریر   
)2020 ،18 Harper Franklin: Aug ( :دوزی منبع
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»پیزلی«  اسکاتلندی  شهرهای  در  پشمی  شال های   
تولید می شد و طرح اشک مانند و متفاوت این شال ها، 
برای  یافت.  )پیزلی( شهرت  بته جقه ای  به شکل های 
اولین بار، به منظور حفظ و مراقبت بیشتر در برابر تغییر 
به گونه ای که در حال  انواع ژاکت و کت  از  آب و هوا، 
حاضر ما می شناسیم، استفاده شد. مدل خاص و بسیار 
رایج آن زمان، ژاکت خیلی کوتاِه خوش دوختی بود، به 
نام »ِاسِپنسر« که باعث می شد دست ها کامال پوشانده 
این   .)1399  :31 تدین،  آیدا  مایری،  )مکنزی  شود 
)هاتف  است  بوده  ِاسِپنسر«  ِارل   « از  بودی  یاد  لباس 
جلیل مرضیه: 157، 1399(. بین سال های 1795تا 
1820، با اصالحات و تغییرات جزئی، زنان این ژاکت را 
می پوشیدند )مکنزی مایری، آیدا تدین، 31: 1399(. 
و  شیک پوش  خانم  یک  از  نمادی  زمان  آن  در  شال ها 
سبِک ساده هنگام بیرون رفتن بود، عالوه بر زیبا جلوه 
می کرد  عمل  کت  یک  مانند  که  بود  روپوشی  دادن، 
به  پر شترمرغ  استفاده می کرد؛  آن  از  ژوزفین  ملکه  و 
عنوان نوعی روسری شیک بود که با زیورآالت خز و جیب 
معروف به reticule، تزئین می شد و به آن وصل می شد 

 .))2011( .Shin، K. S(
 لباسstomacher یا fort fall شامل یک قسمت جلو تنه 
متصل به دامن بود که تا حدی در یک فلپ بریده شده 

بود )تصویرشمارۀ 19(. 

   Daily and)2016 December 09() :منبع Stomacher :)19تصویر(
 ( general garments and textiles

هنگامی که پوشنده آستین ها را می کشد و آستر داخلی 
بدن را محکم می کند، فلپ دامن به باال کشیده می شود 
قسمت  و  می شود  محکم  کمر  دور  کمربندهای  با  و 
جلوتنه در جای خود چسبانده می شود )تصویر شماره 

20(. این نوع لباس به عنوان لباس مجلسی شناخته 
بستن  با  لباس ها  از  برخی  حدود 1804،  در  می شد. 
به  تنه ساخته می شد که  نیم  دکمه در قسمت پشتی 
 Harper( می شدند  شناخته  بچه گانه  لباس  عنوان 

 .)2020 ،18 Franklin: Aug

   Harper ( :لباس پاییزی، 1810-1805، ابریشم منبع :)تصویر20(
)2020 ،18 Franklin: Aug

 تا سال 1810 دامن ها بسیار صاف تر بودند و پری که 
بود،  شده  متمرکز  عقب  در  بود  مانده  باقی  دامن  در 
مستقیما  و  بود  صاف  جلویی  قسمت  که  حالی  در 
روی زمین می افتاد. نکته مهم این است که بخشی از 
ایده آل نئوکالسیک، زیبایی بدن طبیعی و برهنه بود 
)همان(. پیراهن طرح امپراتور یا همان نئوکالسیک، 
که به خاطر خط کمر در زیر سینه، دامن بدون حلقه 
نخی  پارچه های  و  ظریف  زینتِی  ململ  از  استفاده  و 
فرم  و  می داد  جلوه  را  خاص  حالتی  هند  از  وارداتی 
دهه  در  که  شومیز،  پیراهن  از  بود  شده ای  تکمیل 
آیدا  مایری،  )مکنزی  می کردند  تن  به  را  آن   ،1780

تدین، 31: 1399( )تصویر شمارۀ 21(. 

)تصویر 21(: شال وپیراهن ململ، 1811-1800 منبع: )مکنزی،   
مایری، آیدا، تدین: 1399(
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باز کردن نیم تنه های روز در جلو به شکل یقه V یا مربع 
روبان ها،  با  همیشه  تقریبا  باز  یقه های  این  شد.  رایج 
تورها یا قیطان ها تزیین می شدند و این یقه های آشکار، 
باعث گرایش به گردنبندهای برجسته مانند چوکرهای 
 .Cunnington، C. W( شد  جت  آویزهای  و  مخملی 

)1990(( )تصویر شمارۀ22(. 

)تصویر22(: لباس پاریس، 1801، موزه ویکتوریا و آلبرت،   
 )2011( .Shin، K. S :لندن منبع

لباس  برای  آستین ها  شیک ترین  اولیه،  درسال های 
بعدها  اما  بود.  کوتاه  آستین های  شب،  لباس  و  روز 
آستین های بلند نیز پوشیده شدند. در شب، مدهایی 
برای پوشیدن لباس های کوتاه یا تونیک وجود داشت که 
از کالمی های یونان باستان گرفته شده بود. درحالی که 
رنگ سفید برای عصر درست تلقی می شد، موزلین های 
ابریشمی  لکه های  روی  اوقات  گاهی  شفاف  تقریبا 
رنگی پوشیده می شدند و پاستل های درخشان ایجاد 

 .)2020 ،18 Harper Franklin: Aug(می کردند
به  نوزدهم،  قرن  اوایل  در  نئوکالسیک  عروس  لباس   
اندازه ی لباس زنان، جدید بود. سبک باریک به دنبال 
کالسیک، سبکی که بر زیبایی خطوط منعکس شده در 
لباس تاکید دارد، بود و در آن رنگ سفید نماد خلوص 
عروس است. لباس عروس سفید از دهۀ1820 شروع شد 
و به نمادی از بکارت و معصومیت تبدیل شد. برای نشان 
دادن افتادگی کلِی سجاف دامن، که از خط کمر شروع 
شده است، به زمین کشیده می شد. خط گردن یک دکلته 
مربع عمیق است، آستین کاله دار یا آستین بلند تنگ بود 
و یک کت ِاسِپنسر روی لباس عروس می پوشیدند. اما با 
لباس عروس، پوشیدن نوع مشابه Feliceمعمول بود که 
یک لباس مجلسی بلند بود )Shin، K. S. )2011((. در 
این دوره، ساده سازی و استاندارد سازی نئوکالسیک، این 
ویژگی زیبایی شناسی روی لباس عروس نیز اعمال شد 

 .))2011( .Shin، K. S(

 ناپلئون با اعالم امپراتوری، تجمل و شکوه رژیم قدیم 
را احیا کرد و بار دیگر لباس مجلسی مجلل را به وجود 
امپراتوری  فرمان  در  ابریشم  صنعت  به  ناپلئون  آورد. 
رسمی  مراسم  در  فرانسوی  ابریشم  پوشیدن  بر  مبنی 
کمک کرد. پوشیدن پنبۀ خارجی را برای تحریک تولید 
ژوزفین،  ملکه  همسرش  کرد.  اعالم  ممنوع  فرانسه 
شیک ترین زن آن دوران، رهبر بی چون و چرای مد بود و 
در مورد تناقضات مد، موزلین های ساده را ترجیه می داد 
لباس  با  او   .)2020  ،18  Harper Franklin: Aug(
عروسش، عبایی به تن داشت که روی آن دو پر شتر مرغ 
نقش بسته بود. پوشیدن کاپوت توری راسل، روکش توری 
که با پارچۀ ساتِن سفید و خز قو تزئین شده که تصویر 
به تن داشتن آن، در مجله Ipswish Journal نمایش 
داده شده است )Shin، K. S. )2011((. لباس عروس 
شاهزاده کارولین در سال 1790، به سبک امپراتوری 
بود )تصویر شمارۀ 23(، توری روی ساتِن سفید که کل 
لباس را پوشش داده بود، چین و  چروک در پایین داشت 
و دنباله دار بود به همین دلیل کنیزی پشت آن را نگه 
داشته است. بنابراین کل جامعه در آن زمان سعی کرد 

زیبایی کالسیک سبک یونانی را دنبال کند )همان(. 

   Shin، :تصویر23(: ازدواج پرنسس کارولین، 1795 منبع(
)2011( .K. S

این  مشخصۀ  که  نیز  کوچکتر  جانبی  لوازم  سایر   
خز  وکفه های  قوسی  قایق های  مانند  است،  دوران 
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و  کیف دستی  یک  ُمشبِک  توجه  قابل  طور  به  بزرگ 
کمر بندکوچک، یک عنصر استاندارد در لباس زنانه 
عصرانه،  مجلل  عمامه های  جوکی،  کاله های  شد. 
کاله های پهن، کاله های محافظ صورت و کاله های 
آرایشگری  و  ُمحجبه همه گزینه های ساده ای بودند 
کرد.  تًایید  دوران  آن  کالسیک  الهام  بر  بیشتر  نیز 
سبک ها اغلب از دوران باستان مانند IAgrippine و 
Bourshis نامگذاری می شدند. افراطی ترین سبک 
a la Titu بود که در آن موها کوتاه شده و بهم ریخته 
بود. موهای یک زن در حلقه ها و فرم هایی که اغلب 
با بند مرتب شده بود، با روبان و شانه های نگین دار 
 ،18  Harper Franklin: Aug( بود  آمیخته  در هم 

2020( )تصویر شمارۀ 24(. 

   )2011( .Shin، K. S :پوشش سر لندن، 1804 منبع :)تصویر24( 
زمینه  در  خود  نقاشی های  با  داوید  لویی  ژاک   
همیشه  نئوکالسیک  پوشش  سبک  اشاعه  و  معرفی 
نقاشی های  است.  بوده  راهگشا  و  سرمشق  الگو، 
که   )25 شمارۀ  )تصویر  سرشناس  زنان  از  او 
شال ها  با  و  پوشیده اند  ساده  ململ  پیراهن های 
تاکید  کالسیکشان  ظاهر  بر  تا  آراسته اند  را  خود 
داده  قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را  مردم  اکثر  کنند، 
فرانسه  انقالب  از  بعد  دوران  در  تازه  شوقی  و  بود 
در رابطه با مد و نو شدن آن به وجود آورد )مکنزی 

مایری، آیدا تدین، 31: 1399(. 

) تصویر25(: ژاک لویی داوید، مادام رمون   
دوورنیناک1780-1827 منبع: )مکنزی، مایری، آیدا، تدین: 

)1399
همچنین در تصاویر باقی مانده از نقاشی های »فرانسوا 
ژرارد« از چهره »مادام رکامیه« این سبک از پوشاک به 
تصویر کشیده شده است )هاتف جلیل مرضیه، 157: 

 .)1399

5- بازگشت به دوران کالسیک
 ماهیت سبک این است که در معرض تغییرات مکرر 
است و ناشی از اشتیاق مصرف کنندگان برای چیزهای 
از  متشکل  رمزی  عنوان  به  سبک  می باشد.  جدید 
عناصری که مانند حروف الفبا برمی آیند و می توان آن ها 
را با هم مخلوط کرد و ترکیب های بی پایانی ایجاد کرد که 
 Ranathunga،( خود نوعی خالقیت محسوب می شود
G. M. )2020(: 1(. سبک های مد برای سال ها توسط 
 Ratuannisa، T.،( شده اند  تغذیه  تاریخی  سبک های 
 :)2020( .Santosa، I.، Kahdar، K.، & Syarief، A

)1
ظاهری  نشانگرهای  نشانگرها،  واضح ترین  از  یکی   
نشان  متمایز  دیگران  از  را  خود  آن  با  افراد  که  است 
خاصی  گروه  از  عضوی  عنوان  به  سپس  و  می دهند 
عنوان  به  می تواند  لباس  انتخاب  می شوند.  شناخته 
بیانیه ای عمل کند که نشان می دهد یک فرد از گروه 
خاصی است و مجموعه خاصی را به اشتراک می گذارد 
 Ratuannisa، T.، Santosa، I.، Kahdar، K.، &(
Syarief، A. )2020(: 1(. مد کالسیک یک سبک مد 
است که جذابیت زیادی دارد و اغلب به عنوان یک لباس 
اساسی در نظر گرفته می شود و متعلق به افراد زیادی 
است. کالسیک همچنان ادامه دارد و تولید، فروخته و 
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استفاده می شود و به طور مدام مطابق دوران در حال 
زندگی  درسال 1973تقریبا  )همان: 3(.  است  تکامل 
تمام اقشار جامعه با افزایش بی سابقۀ قیمت نفت تحت 
تاثیر قرار گرفت؛ و همچنین تعداد زنانی که در حرفه های 
مختلف شاغل بودند زیاد شدند و موجب شد بار دیگر، 
پوشِش ماندگاِر کالسیک رواج پیدا کند و امکان با صرفه 
بودن را فراهم آورد. دهۀ1970 که اکثر مواقع با عنوان 
دهه ای که سبک فراموشش کرد، مورد نقد بود و مسخره 
از هر  و  یا کثرت گرایانه  پلورالیستی  می شد دوران مد 
دری سخنی بود، اغتشاشات و بی نظمی های اجتماعی 
و بی ثباتی اقتصادی باعث شد در عرصه مد و پوشاک، 
نوعی از هم گسستگی ایجاد شود. درچنین موقعیتی، 
و  شیک  شایسته،  سبک های  به  خاموش  بازگشتی 
کالسیک  پوشش  کیفیت  با  و  معقول  کارآمد،  درخور، 

ایجاد شد )مکنزی مایری، آیدا تدین، 106: 1399(. 
 هر طراح لباس اصالت خود را دارد و روند ها را براساس 
 Ranathunga،( می کند  تنظیم  خود  طراحی  اصول 
G. M. )2020(: 5(. برخی از روندها ی مد بر اساس 
اکثر  که  می شود  معلوم  برش،  حالت  در  و  مد  اقالم 
قابلیت  اقالم  این  آن راحت هستند،  با پوشیدن  مردم 
تبدیل  کالسیک  سبک  به  و  دارند  را  آن ها  با  انطباق 
 Ratuannisa، T.، Santosa، I.، Kahdar،( می شوند 
K.، & Syarief، A. )2020(: 3(. به طور مثال، لباس 
کپسول )capsule wardrobe( شامل دامن های تا سر 
زانو، شلوارهای مدل سیگاری، انواع بلوز و پیراهن های 
رسمی مردانه، کت و لباس ساده بافتنی بود که تمام شان 
تبدیل شدند )مکنزی  به محصوالت عمده همیشگی 
که  شلوارجین  یا   .)1399  :106 تدین،  آیدا  مایری، 
و می توان  تغییر می کند  آخرین مد  با  همیشه مطابق 
آن را سنگ شور، رنگی یا پاره شده پوشید. شلوار جین 
کالسیک زمانی که برای اولین بار ظاهر شد، در همه 
هر  با  افراد  توسط  می تواند  و  شد  فروخته  و  دیده  جا 
 Ratuannisa، T.، Santosa،( جنسیتی استفاده شود

 .)3 :)2020( .I.، Kahdar، K.، & Syarief، A
 در لندن جین میور، در میالن والترآلبینی و در پاریس 
را طراحی می کردند  لباس هایی  سونیاریکیل، همگی 
که برازندگی و کالسیک بودن را به نمایش می گذاشت. 
در نیویورک نیز کلرمک کاردل برجسته ترین طراح مدرن 
و پرچم دار این سبک به شمار می رفت و به دلیل تولید 
معتبر  و  کارآمد، مشهور  و  بی پیرایه  آراسته،  لباس های 
ِجفری بین،  می توان  سبک  این  طراحان  دیگر  از  بود. 
همگی  که  برشمرد  را  ُری هالستون  و  ِکلوین کالین 
سرمشق و الگوهای سبک بازگشت به کالسیک هستند 

ِکلوین   .)1399  :107 تدین،  آیدا  مایری،  )مکنزی 
امپراتوری  یک  آمریکایی  طراح   )calvin klein(کالین
کرده  ایجاد  سادگی  طریق  از  را  موفق  فوق العاده  مد 
است. تاکید کالین در طراحی لباس همیشه بر ُمدرنیته 
و سادگی و ایجاد لباس های پوشیدنی وکاربردی است 

 .)1 :)1942 .Cole، S. Klein، Calvin )b(
 طراحی های جین میور، شکل بی پیرایه و ساده تِر سبک 
که  او  می شود.  محسوب  کالسیک  دوران  به  بازگشت 
خودش را طراحی معرفی کرده بود که مد را فدای سبک 
و  مالیم  رنگ های  ترکیب  از  استفاده  با  کرد،  نخواهد 
روشن کار می کرد و مجموعه لباس های در ظاهر ساده 
اما همیشه شیک و شایسته اش او را مشهور کرده بود. 
در سال 1971 مقارن با ارائۀ اولین مجموعۀ خودش در 
پاریس، مجلۀ پارسی ِال او را ملکۀ جدید قلمروی جامۀ 
زنانه اعالم کرد. جین میور لباس هایی درخور، دلپذیر، 
آراسته، مانا و آسان پوش برای بانوان طراحی می کرد که 
ماهیت سیاِل پارچه های مورد عالقه اش مانند کشباف، 
آن ها  به  دادن  ِجلوه  برای  را  کرک دار  پشم  نرم،  جیر 
استفاده می کرد. طراحی های او در این سبک تا زمان 
مرگش تداوم داشت )مکنزی مایری، آیدا تدین، 107: 

 .)1399

1-5- ُری هالستون، طراح لباس سبک بازگشت 
به دوران کالسیک

 ُری هالستون)Roy Halston Frowick(، اولین سوپر 
تکمیل  و  جزئیات  برش،  استاد  بین المللی،  مد  استار 
بود. جکی کندی اوناسیس )تصویر شمارۀ 26(، الیزابت 
تیلور، بیت پیلی، باربارا والترز، لورن باکال، بیانکاجگر 
طرح های  که  بودند  زنانی  از  برخی  تنها  مینلی  لیزا   و 
در  1932 آوریل   23 در  هالستون  می پوشیدند.  را  او 
نروژی  حسابدار  یک  پسر  دومین  آیووا،   Desmoines
آمریکایی با اشتیاق به اختراع، به دنیا آمد. او از طریق 
مادرش به خیاطی عالقمند شد. از نوجوانی شروع به 
ساختن کاله و تزئین لباس برای مادر و خواهرش کرد 
و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، در سال 1952 به 
عنوان طراح لباس مشغول به کار شد. در سال1961، 
او یک ژاکت و یک کاله برای خانم کندی طراحی کرد. 
در  زنان  توسط  هالستون،  تزئین  بدون  و  ساده  خلقت 

 .)1 :)2002( .Cole، S( سراسر جهان کپی شد
 در سال 1972 ُری هالستون، شرکت تولیدی خودش 
را در نیویورک ایجاد کرد. طرح هایی که به ظاهر ساده 
تولید  هالستون«  »اصل  نماد  با  که  پوشاکی  و  بود 
تقلیدی  شایان  تکنیک های  شدن  دیده  از  می شدند 
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جلوگیری  بود،  شده  گرفته  کار  به  تولیدشان  در  که 
پیراهن های  مجلسی،  بلند  پیراهن های  می کرد. 
و  تونیک  مختلف  ترکیب های  زنانه،  کوتاه  آستین 
شلوارر و دامن های ُلنگِی او از َزروزیوِر غیر ضروری و 
رنگ های جیِغ پر زرق و برق فاصله داشت و در عوض 
پارچه های جیر مصنوعی، کشمیر، کشباف  انواع  بر 
شیارهای  و  خوردگی  چین  تا  داشت  تکیه  ابریشم  و 
شهرت  به  دلیل  همین  به  هالستون  که  را  موج گون 
بیاورد  وجود  به  خود  طراحی های  در  بود،  رسیده 

)مکنزی مایری، آیدا تدین، 107: 1399(. 

   marieclaire(( :کاله و لباس جکی کندی، 1961 منبع :)تصویر26(
)2021 may 24(

در یک نمایش مد در سال 1973 در ِورسای، جایی که 
طراحان آمریکایی بودند، هالستون برای نمایش آثار خود 
در کنار طراحان برتر فرانسوی دعوت شده بود، خلوص 
عالی لباس هایش، دنیای مد را مبهوت کرد. او از ژاکت 
شیک  سادۀ  شلوارهای  پیراهن ها،  کمرِی  کشمیری، 
استفاده کرده بود. شناخته شده ترین لباس هالستون، 
لباس کمرِی اولتراسوید بود )تصویر شماره 27( و او را 
در سال 1972 معرفی کرد، که محبوب ترین لباس ها در 
از  آمریکا در دهۀ 1970بود. موفقیت هالستون ناشی 
ساده بودن رنگ لباس و راحتی و قابل شستشو بودن در 

 .)2 :)2002( .Cole، S(ماشین لباسشویی بود

)تصویر27(: لباس جیر بژ، محصول هالستون، 1972 منبع:   
)مکنزی مایری، آیدا تدین: 1399( 

 طرح های او در حالی که ساده بودند، به صورت غیر قابل 
انکاری دارای جاذبه های جنسی بود و در آن ها نمای 
سرشناسش،  دوستان  کار های  برِق  و  زرق  از  خفیفی 
نمایان بود )مکنزی مایری، آیدا تدین، 107: 1399(. 
لباس جیِر مصنوعِی او که اثر خارق العاده اش به حساب 
می آید، تاثیری شگفت انگیزی بر مجموعه های مینی 
کارن،  دونا  کلوین کالین،  مانند  معاصر  مالیست های 
نارسیکو رودریگز گذاشت )هاتف جلیل مرضیه: 174، 
1399(. مدرنیسم با رد قید و بندهای غیر طبیعی، به 
دنبال ترقِی سالمت و افزایش عمر مصرف کنندگان خود 
بود، به همان ترتیب هم بازگشت به دوران کالسیک با 
تبعیت از این اصِل محوری خود که فرم تابع عملکرد 
ُمدی  که  کرد  ثابت  سبک  این  کرد.  پیدا  ادامه  است، 
معقول  ساده،  لباس های  برای  تقاضا  و  است  ماندگار 
ولی شیک، شایسته و برازندۀ آن همچنان ادامه خواهد 

داشت )مکنزی مایری، آیدا تدین، 107: 1399(. 

ُری  برند  طرح های  نمونه  تحلیل  و  تجزیه   -5-2
هالستون

 در این بخش به توصیف، تحلیل و بررسی چند نمونه 
در  می پردازیم.  هالستون،  ُری  برند  از  مجلسی  لباس 
مجموعۀ کپسول های هالستون )تصویر شماره 28و29( 
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ُکرست ها  هستند،  برازنده  و  کارآمد  همیشگی،  که 
و  رهایی  شده اند؛  حذف  نئوکالسیک  دوران  همچون 
آزادی بدن ها دیده می شود. همانطور که در بررسی های 
لباس های دوران نئوکالسیک به آن پرداخته شد و حذف 
لباس های زیر تنگ برای خانم ها یکی از خصوصیات آن 
دوره بود، و »در افسانه های ُمد فراوان است، از زنانی که 
می گویند: اقامت خود را به طور کامل کنار گذاشته اند و 
 Harper( »اصال با لباس زیر بسیار کمی ظاهر می شوند
بودن  نمایان  و  نازکی   .)2020  ،18  Franklin: Aug
می توان  که  است  ویژگی هایی  از  دیگر  یکی  نیز  بدن 
لباس ها  کالسیک  دوران  در  حتی  کرد.  اشاره  آن  به 
فرورفتگی  و  چسبیده  بدن  به  تا  می کردند  مرطوب  را 
همانطور  شود،  نمایان  بیشتر  بدن  برجستگی های  و 
می شود.  دیده  نیز  باستان  دوران  مجسمه های  در  که 
»لباس های روز با آستین های کوتاه بود و موزلین، شکل 
 ،18  Harper Franklin: Aug( می داد«  نشان  را  پا 
2020(. زمانی بدن انسان با لباس خاصی حس راحتی 
فیزیکی و احساس آرامش خواهد کرد که آن لباس با 
باشد )مونسی  خصوصیات پذیرفته شدۀ بدن، موافق 
بدون  مجموعه  این   .)141  :1396 مریم،  سرخه 
استفاده از برش های پیچیده، در عین سادگی، بدون 
هیچ تزئین زائد، با تمام شکوه و سادگی، با استفاده از 
رنگ های مالیم، پدید آمده و همانطور که قبال بیان شد، 

اینها نمادی از اصول سبک کالسیک هستند. 

)تصویر 28(: لباس لیزا از سری مجموعه کپسولهای   
))8/jun/2021(HARRY ARCHER( :منبع Halstonxnetfix

به  ورود  هنگام  پارکر  ِجسیکا  سارا   « که  طرحی  در   
مراسم مت گاال در سال2010 با موضوع، زن آمریکایی 
مجلسی  لباس  یک  ملی،  هویت  یک  به  دادن  شکل 
 Marie( »طالیی خیره کنندۀ هالستون را انتخاب کرد
Claire: 2021( و پوشید، اصول کالسیک مانند آزادی، 
که  پلیسه هایی  و  دارد  وجود  آن  در  گشادی  و  راحتی 
خود تاکیدی بر خطوط عمودی در معماری ها و یادآور 
چین های موجود در مجسمه های یونان باستان است 
پارادایم شکل دهنده  دیده می شود، »بزرگترین ویژگی 
 .Kim، H. Y.، & Lee، S. Y( »کالسیک، خط است
)2005((. حالت بلوزان شدن در قسمت کمر و برهنگی 
و یقۀ بسیار باز در باالتنه به چشم می خورد که یکی دیگر 
مهم  نکته  می باشد.  یونان  طرح های  خصوصیات  از 
دیگر، استفاده از رنگ طالیی خیره کننده در این لباس 
است که باعث گران قیمت تر دیده شدن لباس می شود. 

   2010 ،)Sarah Jassica parker(سارا جسیکا پارکر :)تصویر29(
)2021 may 24( marieclaire(( :منبع

 طرحی توسط کیت ماس، برای حضورش در جشنوارۀ 
فیلم کن روی فرش قرمز پوشیده شد که از آرشیو هالستون 
برداشته شده بود )Marie Claire: 2021( )تصویر شمارۀ 
پیراهن،  بودن  و تک شانه  آستین ها  در  برهنگی   ،)30
یادآور  لباس،  آزاد در  لباس و چین های  لبه های  رهایی 
توگاهای یونان باستان در نقاشی ها )تصویرشمارۀ 7و8( و 

تندیس ها و مجسمه های آن دوره است. 
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   marieclaire(( :2016 منبع ،) Kate Moos(کیت ماس :)تصویر 30(
)2021 may 24(

 طرح پیراهن با رنگ سفیدی که به نقره ای می گراید 
)تصویر شمارۀ 32(، که »بدون شک سفید مد ترین 
 Harper Franklin: Aug(  » لباس ها  برای  رنگ 
لباس عروس  و  بود  زمان کالسیک  در   )2020  ،18
قطعه  بایک  که   1816 سال  در  شارلوت  شاهزاده 
پوشیده  سفید  ساتن  یک  روی  شفاف  نقره ای  ِمش 
شده بود )Shin، K. S. )2011((، قد بسیار بلندی 
که روی پاها را می پوشاند، موهای فر )تصویر شمارۀ 
از مادام رمون  لویی داوید  15(، که در نقاشی ژاک 
تصویر  به  سالهای1827-1780  در  دوورتیناک، 
باالتنه،  عریانی  و   )25 )تصویر شمارۀ  کشیده است 
همچنین چینی که به وسیله گره ای روی خط دکلته 
آنتونیو  اثر  هبه،  مجسمۀ  در  و  شده،  ایجاد  لباس 
باعث  می شود،  مشاهده   )31 شمارۀ  )تصویر  کانووا 
شده است لباس ظاهری کالسیک به خود بگیرد و 

در عین حال طرحی مدرن باشد. 

)تصویر 31(: مجسمۀ هبه، اثرآنتونیوکانووا )1800( منبع: )   
))19/11/2019(lumenlearning

   Halston Heritage(( :منبع Halston Heritage spring2018 :)32 تصویر(
Ready-to-Wear Collection / vogu 2018 Spring

پاشنه، فیگور های ساده  از کفش های بدون   استفاده 
و استفاده از رنگ های مالیم و خنثی، ریزش و رهایی 
پارچه ها و یقۀ بسیار باز در این طرح، سادگی در پارچه 
لباس  نئوکالسیک  دوران  عادی  مردم  کار  نماد   « که 
Ding، بسیار ساده است و فقط در رنگ سفید متفاوت 
مشخصات  از  نیز   ،))2011(  .Shin، K. S  (  » است 
سبک نئوکالسیک می باشد. نحوه ایستادن مدل، طرح 
شمارۀ  )تصویر  است  کرده  نزدیک تر  طراح  هدف  به  را 
33-34(، خطوط مستقیم و عمودِی پارچه از اعتقادات 
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نشان  برای  طراح  که  بود  نئوکالسیک  معماری  سبک 
دادن این خطوط از پارچۀ راه راه استفاده کرده است. 

)تصویر33(: مجسمه مرمر یک زن منبع: )   
))19/11/2019(lumenlearning

   Halston Heritage spring2018 :)34 تصویر(
   Ready-to-Wear Collection 2018 Halston Heritage Spring( :منبع

)/ vogu
 در طرح سرهمی )تصویر شمارۀ 35(، اشاره به خط کمر 
و رهایی پارچه بعد از گرۀ ایجاد شده است و خود پدید آور 
چین های رها و طبیعت گرایانه که توان تحرک دارند، 
شده است؛ دیده شدن بخشی از بدن به واسطۀ برشی 
آستین،  نداشتن  و  دارد  وجود  لباس  درخط کمِر  که 
هیچ  بدون  ساده  گرد  یقۀ  مانند،  ازجزئیاتی  استفاده 
تزیین اضافه و به کارگیری رنگ خنثی که در این لباس 
مشهود است، ناظر بر وام گرفتن از عالئم و نمادهای 
آن  در  تعادل  و  توازن  همچنین  است؛  باستان  دوران 
رعایت شده است و طراح توانسته آن را به خوبی در طرح 

نشان دهد. 

)تصویر 35(: لباس سرهمی)Jumpsuit(، میراث هالستون   
  )SHOP HALSTON HERITAGE JUMPSUIT( :منبع

نتیجه گیری
 با توجه به مطالعۀ هنرها و لباس های سبک کالسیک و 
نئوکالسیک، همچنین تاثیری که بر سبک بازگشت به 
دوران کالسیک داشته است و بررسی نمونه طرح های 
برند ُری هالستون، در می یابیم که طرح های این برند، 
تحت تاثیر سبک دوران یونان و روم باستان قرار گرفته است 
و در طرح های مجلسی با حفظ اصالت آن، به مهمترین 
مشخصۀ لباس ها که آزادی بدن بود تاکید شده است؛ که 
برای رسیدن به این هدف لباس های تنگ زیرین حذف 
شده اند. همچنین دیده شدن برخی از قسمت های بدن 
به وسیلۀ حذف قطعاتی مانند آستین ها، توانسته به یکی 
دیگر از شاخصه های هنر یونان باستان که عریانی بدن 
بود، اشاره داشته باشد. رعایت سادگی به وسیله حذف 
ایجاد  و  قانونمندی  و  دقت  درعین  پیچیده  برش های 
چین ها و به کارگیری رنگ های شاخص سبک کالسیک و 
نئوکالسیک در طرح ها کامال مشهود است و نشان دهندۀ 

پایداری آن در هر زمان و مکان می باشد. 
 براین اساس نمی توان تاثیرگذاری سبک کالسیک را بر 
هنر های مختلف در زمان و مکان های مختلف انکار کرد. 
طراحان برند ُری هالستون، توانسته اند با بهره مندی از 
اصول و قواعد این سبک، ایجاد تغییرات و به روز کردن 
اگرچه  نگهدارند.  را راضی  آن عالقمندان خود  قوانین 
درحال حاضر، فقط گروه های خاصی را مجذوب خود 
می کند، اما این مطالعه پیشنهاد می کند با بررسی های 
بیشتر روی برندهای دیگر در سبک بازگشت به کالسیک 
و تطبیق شاخصه های هنری در طرح های آنان با یکدیگر، 
به طرح های جدیدی دست یافت و افراد بیشتری را جذب 

لباس های این سبک در آینده نمود. 
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an exciting showcase of the latest 
technologies. Exhibits will occupy the 
following halls at the venue:
Hall 3 - knitting and weaving 
machinery
Hall 4 - dyeing and finishing 
machinery
Hall 5 - printing, garment and spinning 
machinery
Hall 6 - spinning and nonwoven 
machinery, as well as chemicals other 
textile making machinery

Mr Ernesto Maurer, President of 
CEMATEX said: “Despite the 
setbacks caused by the coronavirus 
pandemic, companies are finding ways 
to overcome the challenges. They are 
very eager to tap new opportunities 
provided by innovative technologies, 
especially those offering sustainable 
benefits and productivity gains.”

Mr Gu Ping, President of China 
Textile Machinery Association added: 
“As part of China’s 14th Five-Year 
Plan, we endeavour to accelerate 
industrial upgrading and develop a 
more high-tech-driven textile and 
apparel industry. The combined show 
will provide manufacturers with 
innovative solutions that will help 

them to be more competitive as the 
textile and garment industry embarks 
on its recovery path.”  

ITMA ASIA + CITME is organised 
by Beijing Textile Machinery 
International Exhibition Co., Ltd 
and co-organised by ITMA Services. 
Japan Textile Machinery Association 
is a special partner of the combined 
show.

For more updates, please visit www.
itmaasia.com or www.citme.com.
cn. The last edition of ITMA ASIA + 
CITME 2020 grossed over 160,000 
square metres of exhibition area. It 
featured 1,237 exhibitors from 20 
countries and regions, and attracted 
visitorship of about 65,000 from 30 
countries and regions.

Contact
Daphne Poon

ITMA Services
Phone: +65 94789543

Email: daphnepoon@itma.com
Christine Tang

Beijing Textile Machinery 
International Exhibition Company

Phone: + 86 10 85229646
Email: tangrong@ccpittex.com
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Positive industry response for face-
to-face exhibition
online visitor registration for ITMA 
ASIA + CITME 2022, Asia’s 
leading business platform for textile 
machinery, is now open.

Visitors who pre-register online on the 
combined show websites (itmaasia.
com and citme.com) before 19 
November will enjoy special badge 
rates at a 40% discount. The early-bird 
rates are RMB 60 (US$9) for a five-
day badge and RMB 30 (US$5) for a 
one-day badge. Standard onsite rates 
are RMB 100 for a five-day badge and 
RMB 50 for a one-day badge.

The 8th combined exhibition will 
be held from 20 to 24 November 
2022 at the National Exhibition 
and Convention Centre, Shanghai. 
According to its show owners 
- CEMATEX and Chinese partners 
comprising the Sub-Council of 
Textile Industry, CCPIT (CCPIT-Tex), 
China Textile Machinery Association 
(CTMA) and China Exhibition 

Centre Group Corporation (CIEC) 
– the combined show has received a 
favourable response from the industry.

Exhibition space update
Since space application was launched 
10 months ago, many exhibitors have 
responded positively, displaying 
strong confidence in the combined 
show, and enthusiasm for a face-to-
face exhibition. 

To date, it has attracted some 950 
textile and garment machinery 
manufacturers from 21 countries and 
regions to apply for space. Among 
the international names who will be 
represented at the combined show 
are: CHTC, Dornier, Eltex, Epson, Fil 
Control, Fong’s, Groz-Beckert, Itema, 
Jeanologia, Karl Mayer, Murata, 
Oerlikon, Picanol, Rieter, Shima 
Seiki, Stäubli, Toyota, Trützschler, 
Tsudakoma, Uster, Vandewiele, 
Vanwyk and Wira Instrumentation.

Grossing over 120,000 square metres, 
ITMA ASIA + CITME 2022 will be 

ITMA ASIA + CITME 2022 online 
visitor registration opens
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industry. “This was our first Heimtextil 
and we are very satisfied. In 2023, we 
would like to double our stand area. 
We had many new contacts, especially 
international, from France and Arab 
countries, but also from Germany. 
Only the German specialized trade 
was missing. Actually, I was an 
opponent of the one-time June date, 
but I am pleasantly surprised. We 
even had many business deals during 
the fair,” says Rüdiger Speicher, sales 
manager at Teppiche Lalee oHG.
Turkish exhibitor Barine Tekstil was 
also satisfied and is already planning 
for the next Heimtextil, which will 
then fall on the original January 
date again. “Even though it was not 
crowded, we had many new contacts 
in the first three days. We are satisfied 
and will be back in January 2023,” 
said Gamze Karakaya, sales manager 
at Barine Tekstil.
Wholesalers from Europe and overseas 
also found first-class contacts for their 
volume business. It became clear: the 
leading international trade fair for 
home and contract textiles, which this 
year was held for one time only in the 
summer at the request of the industry, 
has already succeeded in returning 
to the international stage even with a 
smaller summer range. Visitors were 
delighted to finally experience and 
order home and household textiles 
in person again - from contract, 
decorative and upholstery fabrics to
functional textiles and end products 
for textile furnishings, textile design 
and bedding.
Sustainability as a clear focus of 
Heimtextil
The Heimtextil Summer Special 

was trend-setting with its clear focus 
on sustainability. A wide range of 
products - from fibers made from PET 
bottles and fair trade natural materials 
to textile products with QR codes for 
tracking the entire production process 
- enabled visitors to experience the 
megatrend of sustainability in its 
entirety. Linen in combination with 
other natural fibers such as hemp and 
wool as well as bed linen made of 
cotton coated with cork were also part 
of the green global product portfolio. 
In this context, the daily Green Tours 
with insights into recyclable textiles 
were also well received.
Fresh impulses were provided by the 
Heimtextil Trends for the industry. 
The Trend Space put the spotlight on 
unusual approaches to avoiding waste 
and economic imbalances.
Other crowd-pleasers were the Green 
Village with reliable certificates as 
well as the Heimtextil Conference 
“Sleep & More” on the mega-topic 
of sleep and the sustainable hotel 
industry, and as well the range of 
lectures and guided tours as part of 
Interior.Architecture.Hospitality.
The next Heimtextil will take place 
from January 10 to 13, 2023. The next 
Techtextil and Texprocess will be held 
from April 23 to 26, 2024.

Contact
Ivonne Seifert

Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Phone: +49 69 75 75-6157

Website: www.messefrankfurt.com
Email: ivonne.seifert@

messefrankfurt.com
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visitors on site were interested in doing 
business. We met many international 
customers, such as from South Africa 
or Australia. In cooperation with 
partner companies such as DMIx or 
the German Fashion Institute, we were 
able to present workflows from color 
selection to the end product - such as 
printed skis - for the first time,” reports 
Achim Bukmakowski, Head of Sales, 
Commercial & Industrial Printing 
CEE and DACH at EPSON, Germany.
Elgar Straub, Managing Director 
of VDMA Textile Care, Fabric and 
Leather Technologies(TFL), draws an 
optimistic conclusion from this year’s 
Texprocess: “Thanks in particular to 
the many high-calibre and international 
visitors, the mood was positive all 
round – despite current uncertainties 
and the resulting cautious expectations 
of Texprocess exhibitors in the run-
up to the fair. Nevertheless, personal 
exchanges at the fair once again made 
it clear that, precisely because the 
textile world is currently undergoing 
rapid change, there is an immense 
need for investment in technology. 
Automation, sustainability and 

flexibility are the most important key 
words here.”
Experience Techtextil and 
Texprocess digitally
For the first time, Techtextil and 
Texprocess were also held virtually. 
In the Digital Extension platform, 
exhibitors presented themselves 
digitally and thus extended their
presence at the trade fair. As early 
as 13 June 2022, visitors were able 
to benefit from many offers of the 
Digital Extension and optimally 
prepare their visit to the trade fair. 
The digital platform of Techtextil and 
Texprocess will be available until July 
8, 2022 enabling Messe Frankfurt’s 
conference formats, such as the 
Techtextil and Texprocess forums, to 
still be accessed.
Heimtextil Summer Special: 
expectations of special edition 
exceeded
Due to the cancellation of the regular 
Heimtextil in January due to the 
pandemic, the international trade 
fair was held this year as a one-time 
Summer Special parallel to Techtextil 
& Texprocess at the request of the 
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Award. Paul van Bentum, Vice 
President and General Manager 
Administration at JUKI, Poland, 
confirms: “We were very pleased with 
the large number of visitors. It is nice 
to meet physically again. Texprocess 
is an important platform to gather our 
distributors in one place. In addition 
to a mix of our products and our 
customers’ products, we were also able 
to present the AW-3S automatic bobbin 
thread winding and feeding device, 
which won a Texprocess Innovation 
Award.” Sustainable companies with 

progressive and sustainable fibers, 
yarns and fabrics, as well as new 
processes, cutting technologies, water-
saving dyeing processes or innovative 
processing technologies were once 
again labeled within the framework of
Sustainability@Techtextil and 
Sustainability@Texprocess after 
successful examination by an 
independent international expert 
group. Among them was Texprocess 
exhibitor EPSON. “At Texprocess 
2022, we experienced a high level of 
buying interest from customers. The 
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three trade shows maintained their pre-
pandemic level of internationality in 
terms of both exhibitors and visitors. 
In addition to European countries, 
Pakistan, India, Korea and the USA 
were also among the top visitor 
nations.
Visitor satisfaction also remained 
stable at a high level for all three events, 
averaging 91 percent. Intensive live 
discussions with old and new partners, 
new global contacts in personal 
exchanges, spontaneous cooperations 
in direct dialog - all this was finally 
possible again. Buyers from all over 
the world took the chance of the one-
time parallelism of the trade show trio 
for cross-networking to place orders 
and initiate new business.
With a global volume of nearly 1,000 
billion USD 1and a predicted growth 
rate of more than 4.4 percent through 
20262, the textile industry is one of 
the most important global industries. 
“The textile industry remains a high-
growth market that needs face-to-face
interaction. In these times of massive 
supply chain disruptions, we have 
provided the markets with our unique 
crossover at the most important 
international marketplace for product 
innovations along almost the entire 
textile value chain at exactly the 
right time.” said Olaf Schmidt, 
Vice President Textiles & Textile 
Technologies.
Techtextil and Texprocess impress 
with diverse range of products and 
services
At Techtextil and Texprocess, 
sustainable materials and processing 
technologies, automation and digital 
processes, as well as innovations and 

progressive new developments were 
presented throughout the exhibitor 
range of products. Information 
and inspiration were provided by 
conference formats such as the 
Techtextil and Texprocess Forum. 
Techtextil 2022 impressed with its 
internationality and user diversity. 
Exhibitors from twelve application 
areas and eleven product groups met 
with a broad range of visitor interest. 
“For SIOEN, Techtextil 2022 was 
a great success. We were able to 
meet customers from all industries 
and nations. They were eager to see 
their suppliers. In contrast to digital 
meetings, personal exchange plays a 
big role in customer meetings at trade 
fairs,” says Jan Mortier, Commercial 
Director at SIOEN Belgium.
A very high number of visitors defined 
Techtextil this year. This enabled 
exhibitors to present the new and 
further developments of their products 
of the last three years to a large 
audience. “At Techtextil 2022, we 
presented our new product ‘bluefibre’ 
to a broad public for the first time. 
The focus was on a sustainable cycle 
- starting with the recycled fiber, 
continuing with the product and ending 
with its recycling. Our aim was to act 
as a source of ideas and we succeeded 
in this. We were happy to meet people 
in person and exchange ideas with 
people we know,” says Stefan Kreuzer, 
Senior Product Developer at exhibitor 
Sandler, Germany.
Exhibitors at Texprocess also took the 
opportunity to showcase their new 
products internationally. Progressive 
approaches were recognized with the 
Texprocess or Techtextil Innovation 
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With a total of 117 participating 
nations, around 63,000 visitors and 
2300 exhibitors, a brilliant re-launch 
of the international textile fairs at 
the Frankfurt exhibition center was 
achieved. Across all three events -
Techtextil, Texprocess and the one-
time Heimtextil Summer Special - 
Italy, France, Turkey, Great Britain, 
the Netherlands, Belgium, Spain, 
Poland, Switzerland, the Czech 
Republic, Portugal, Pakistan and the 
USA formed the top visitor nations. 
On all three business platforms, in 
addition to brisk order activity and 
high visitor quality and satisfaction, 
the concentrated positive energy 
of personal global encounters was 
particularly noticeable.

“The world meets again in Frankfurt. 
International encounters and 
stimulating new business returned 
immediately after the pandemic-
related break: The textile trade fair 
business is back and shows its global 
strength. We and our global Texpertise 
Network, with 60 events worldwide 
covering the textile value chain, are 
looking positively to the future. At the 
same time, against the backdrop of 
global challenges, we will continue to
expand our international partnerships, 
such as with the Conscious Fashion 
& Lifestyle Network in cooperation 
with the UN Office for Partnerships,” 
says Detlef Braun, Member of the 
Executive Board, Messe Frankfurt.
Despite ongoing travel restrictions, all 

Global textile business back in Frankfurt: Techtextil,
Texprocess and Heimtextil Summer Special close with strong
international presence and high visitor satisfaction

Techtextil    texprocess    heimtextil
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Industry records significant increase 
in order intake
German manufacturers of Textile 
Care, Fabric and Leather Technologies 
ended the year 2021 with positive 
figures. Incoming orders increased 
by 35 percent in 2021 compared to 
the previous year. In the sewing and 
garment technology sector, German 
machinery manufacturers were also 
able to increase exports in 2021 by 
7 percent to 439 million euros. The 
most important export market from 
a German perspective was Poland, 
followed by the USA and France.
Exports also recovered at European 
level in 2021. Exports from the EU 
countries as a whole rose by 8.5 
percent to €1.356 billion. The most 
important markets for EU exports 
were Germany, the USA and Poland.
“Companies’ order books are well filled 
after the pandemic-related slumps in 
2020,” Straub said. “However, rising 
raw material prices, massive delivery 
delays for precursors, expensive and 
difficult transport conditions, and huge
increases in energy costs continue 
to pose major challenges for many 

technology manufacturers. Added 
to this are now the unforeseeable 
consequences caused by the war in 
Ukraine. “

VDMA Textile Care, Fabric and 
Leather Technologies is the conceptual 
partner of Texprocess
Texprocess is the leading international 
trade fair for the processing of textile
and flexible materials. From 21 to 
24 June 2022, for the sixth time, 
international exhibitors will present to 
trade visitors at Texprocess the latest 
machinery, equipment, processes and 
services for garment manufacturing 
and textile and flexible materials. 
Techtextil, the leading international 
trade fair for technical textiles and 
nonwovens, and Heimtextil, the 
international trade fair for home and 
contract textiles, will be held parallel 
to Texprocess.

Contact
Textile Care,Fabric and Leather 

Technologies Association
Elgar Straub

Phone: +49 89 278287 20
Email: elgar.straub@vdma.org
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The garment and textile processing 
industry is looking forward with 
great anticipation to Texprocess, the 
leading trade fair for the sector, which 
will finally open its doors again in 
Frankfurt from 21 to 24 June 2022. 
“After three years have passed since 
the last Texprocess, the industry has a 
lot of catching up to do in terms of face-
to-face communication,” said Elgar 
Straub, Managing Director of VDMA 
Textile Care, Fabric and Leather 
Technologies at the international 
press conference for Texprocess in 
Frankfurt.

“Exhibitors want to show what 
innovations they have developed in 
the last three years. They have hardly 
had the opportunity to show these to 
a larger audience since the pandemic 
began. In turn, visitors are looking 
for solutions for more sustainable, 
more flexible and also more 
regional production. Accordingly, 
the expectations for Texprocess are 
enormous and linked to the hope that 
many necessary investments will be 
made. The pandemic has shown that 
no virtual meeting can replace face-to-
face exchanges on site.”

 ^ A photo of VDMA TFL Managing Director Elgar Straub

Texprocess 2022: The leading trade 
fair is back

Great expectations for the first leading industry trade show 
in three years Industry records significant increase in order 
intake
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machine production rates.
“Brazil is the second largest pulp 
producer in the world after the United 
States, accounting for more than 
11% of global production, and also 
among the ten largest paper-producing 
countries in the world,” says Texo 
President Anders Svensson. “Our 
looms are built to last, and in addition 
to supplying new machines, we are 
currently very active in the retrofitting 
of many existing machines out in the 
market. These machines are rigid and 
strong and we are still supporting 
many of them with mechanical spare 
parts. They can, however, also be 
equipped with the latest technology 
for automation. With new controls, 
drives and motors they can perform as 
well as the latest machines. We look 
forward to discussing the possibilities 
with customers old and new at 
Febratex.”

 ^ Svegea of Sweden’s latest EC 300 automatic 
collarette cutter has an output of around 20,000 
metres per hour.

 ^ Texo AB wide-width weaving machines for the production of 
paper machine clothing (PMC). 

Contact

Therese Premler-Andersson, 
TMAS

Box 5510, 114 85 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8-782 08 50
Website: www.tmas.se 

E-mail: tmas@tebab.com
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performance,” says CEO Christian 
Moore. “What we’re seeing now is 
the emergence of companies bringing 
back production to local factories 
which are closer to the consumer and 
eliminate many of the transportation 
costs which have rocketed recently, 
as well as being able to produce on 
demand. Everything is now about 
digitalisation and automation and 
ACG Kinna Automatic is well placed 
to assist in this industry transition.”

Looms build to last 
Given Brazil’s extensive forestry 
sector, the country is a key market for 
Texo AB, one of the world’s leading 
manufacturers of weaving machines 

for the production of paper machine 
clothing (PMC). 
All paper manufacturing machines 
require a regular supply of PMC, 
which as large continuous engineered 
fabrics, carry the paper stock through 
each stage of the paper production 
process. With technologically 
sophisticated designs, they employ 
fibres and other polymeric materials 
in complex structures and each paper 
machine has an average of ten separate 
fabrics installed on it. Although 
the PMC business represents just a 
small proportion of the total cost of 
manufacturing paper, it can have a 
significant impact on the quality of the 
paper, the efficiency of a machine and 

 ^ Robotic pillow-making system from ACG Kinna Automatic.
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reinforcements.
The company’s latest EC 300 machine 
has an output of around 20,000 metres 
per hour and is equipped with the 
latest E-Drive 2 system, providing 
the operator with a very user-friendly 
touchscreen, providing full control of 
the cutting process.
“A key function is the ability to ensure 
perfect synchronization of the tubular 
fabric between the machine’s turntable 
platform and its  upper cutting 
body,” explains Svegea Managing 
Director Håkan Steene. “Advances 
in automation are only making the 
specialised, bespoke machines we 
engineer even more efficient. The 
garment components our collarette 
cutters produce make it logical for them 
to be integrated into the operations of 
making-up operations wherever they 
are, and at the moment we’re seeing 
a lot of interest in the reshoring of 
operations by our customers.”
Svegea supplies many other 
bespoke machines for applications 
in the production of both garment 
components and technical textiles, 
including rewinding, measuring, 
inspection and band knife machines.

Automated production
Eton Systems, the inventor and 
world’s leading provider of automated 
production systems for apparel and 
other textile-based processes, has 
supplied thousands of workstations to 
Brazilian companies over the years, 
and believes its newly-launched Opta 
system is good news for this market.
“When we started designing the 
Opta System, our main goal was to 
honour our roots,” explains Managing 

Director Jerker Krabbe, who knows 
the market well, having lived in Brazil 
for a number of years. “The Opta 
System is here to help businesses in 
the fashion industry to become more 
efficient and profitable.”
Producing garments for a fast-moving 
consumer market requires short 
throughput times and low cost of 
quality to maintain profitability, he 
adds.

Optmised software
The Opta system keeps all of the key 
features that garment manufacturers 
need.
“What we’ve added are more station 
types and optimised software,” Krabbe 
says. “With three kinds of stations, 
supporting dual transporting rails, 
connecting bridges between lines and 
buffer stations, Opta provides even 
greater flexibility for future extension. 
The software contains all the key 
features a garment manufacturer 
could need and our goal is that 
customers will have complete control 
throughout their value-adding chains. 
Transparency in operations is key.”

Industry transition
Automation is also high on the agenda 
of ACG Kinna Automatic, which 
specialises in automation solutions for 
filled products such as quilts, pillows 
and mattresses and also has extensive 
knowledge in areas such as bed linen 
and textile filters.
“It has become evident over the 
past few years that a higher level of 
automation across the entire textile 
and apparel supply chain is the key 
to higher efficiency, productivity and 
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As the fourth largest textiles 
manufacturer in the world, Brazil’s 
annual revenues from textiles and 
apparel amount to an annual $48 
billion and the industry employs 
around 1.5 million people directly.
“Brazil produces around 3.1 billion 
apparel items each year, largely based 
on its strong position in cotton, and 
there is a tremendous interest in new 
textile technologies that can enhance 
productivity,” says TMAS Secretary 
General Therese Premler-Andersson. 
“There are also over 100 textile 
schools and colleges, which illustrates 
the opportunities that are perceived in 
the industry’s future.”

Closer to customers
As with the USA and many European 

countries, product shortages 
resulting directly from the Covid-19 
pandemic, and subsequent supply 
chain difficulties, have emphasised to 
Brazil’s industry the attractiveness of 
more diversified and shorter supply 
chains which are closer to customers 
wherever possible. In the past two 
years, there has been less reliance 
on imports from Asia to Brazil, and 
opportunities are arising again for 
local manufacturing.

Svegea of Sweden has supplied 
many automatic collarette cutters to 
Brazilian companies, which are used 
by garment manufacturers around 
the world for the production of 
tubular apparel components such as 
cuff and neck tapes and other seam 

Automation for Brazil: TMAS at Febratex
A delegation from TMAS, the Swedish textile machinery association, 
will participate in the forthcoming Febratex textile show which is being 
held in the German Village Park in Blumenau, in Santa Catarina, Brazil 
from August 23-26.

 ^ Eton Systems will introduce its latest Opta automation system for fast-moving apparel and other 
textile products.
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over every single millimeter of the 
running yarn. 

Assured satisfaction
Fabric producers need to deliver 
guaranteed quality reliably. This 
requires a consistently high rate of 
fabric defect detection. The Uster 
quality assurance system ensures this 
by using automated control during 
intermediate and final inspection, 
removing the need for costly manual 
inspection. The system’s ability to 
capture any visible defects prevents 
claims. After final inspection, the 
fabric will often be cut into smaller 
rolls, which will then be delivered to 
various customers. Uster optimized 
cut control is a software tool for 
automated cut optimization that 
can be installed on any existing 
debatching or cutting line, allowing 
significantly higher yields.
Swiss Textile Machinery are 
committed to enabling customers to 
make the most of their machines and 
components – from the very start 
to the very end of the production. 
“Quality and sustainability are 
important factors of differentiation 
and conclusively essential for 
success. Our members’ innovations 
aim for satisfied and long-standing 
customers in the technical textile 
industry around the world,” says 
Cornelia Buchwalder, Secretary 
General of the Swiss Textile 
Machinery Association. At 
Techtextil in Germany, 24 Swiss 
companies will exhibit at the Swiss 
Association’s Member’s Pavilion or 
at individual booths.
The Swiss Textile Machinery 

Association hosts visitors at the 
Members’ Pavilion in Hall 12.0, 
B11 presenting Bräcker, Crealet, 
Heberlein, Hunziker, Jakob 
Müller, Loepfe, Retech, Steiger, 
Willy Grob, Zeta Datatec. At 
separate booths, more members 
welcome visitors at Techtextil in 
Frankfurt.

About Swissmem and the Swiss Textile 
Machinery Association
Swissmem is the leading association 
for SMEs and large companies 
in Switzerland’s mechanical and 
electrical engineering (MEM) 
industries and related technology-
oriented sectors. Swissmem enhances 
the competitiveness of its 1200 or 
so member companies both at home 
and abroad by providing needs-based 
services. These services include 
professional advice on employment, 
commercial, contract and 
environmental law, energy efficiency 
and technology transfer. Swissmem 
operates a number of strong networks, 
including 24 industry sectors. The 
Swiss Textile Machinery Association 
is the oldest industry sector, founded 
in 1940. It represents the interests 
of the Swiss textile machinery 
manufacturers. Swissmem and the 
Swiss Textile Machinery Association 
are headquartered in Zurich.

Contact
Cornelia Buchwalder 

Secretary General Swiss Textile 
Machinery
Swissmem

Phone: +41 79 744 42 37website: 
www.swisstextilemachinery.ch

Email: c.buchwalder@swissmem.ch
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technology is not based on steam. 
The company also offers unique 
filters for removal of airborne 
fibers and additives such as super 
absorbent powders.
Sustainable manufacturing is also 
a key goal for Autefa Solutions, 
with a focus on manufacturing 
systems which preserve both 
energy and raw materials. Spunlace 
processes can require relatively high 
energy usage, but Autefa’s unique 
combination of hydroentanglement 
machine and drum dryer can reduce 
energy consumption by up to 30%. 
Customers can also modernize 
existing production lines with 
the newest hydroentanglement 
technology. Product quality in 
needlepunching lines can be 
monitored and improved by a 
sophisticated control system. This 
results in an excellent uniformity 
in the fabric by managing weight 
distribution through accurate settings 
at the crosslapper and the card feed.
High web quality is also the business 
of Rieter subsidiary Graf. Its 
innovative and ingenious design of 
products such as metallic card clothing 
help manufacturers consistently 
produce impeccable webs. Thanks to 
its precise fiber transfer, 20% fewer 
failures are produced in the web. 
Graf’s superior performance increases 
throughput by up to 10% and results 
in greater carding efficiency compared 
to conventional clothing. This applies 
to both short and long staple fibers 
bonded by chemical, mechanical, 
thermal or solvent treatments. The 
resultant webs hold the fabric together 
more durably.

Flawless trends in fabric making
Technical textiles are an innovative 
and fast-moving field – which is 
ideal for Crealet and its specialized 
electronic warp thread feed 
solutions. These highly reliable 
systems are applicable to various 
types of weaving machines, with 
customized solutions also offered. 
The company’s extensive know-how 
spans mechanical engineering, drive 
technology, electronics, software 
development and textile technology. 
That is the basis for ensuring yarn 
tension is exactly right. Yarn tension 
is a major factor in warp feeding, 
and Crealet has devised effective 
solutions which quickly and precisely 
synchronize the tension of different 
warp beams, and which connect to 
an integrated network. The goal is to 
allow customers to realize creative 
ideas with impeccable fabrics. 
Correct tension is the ideal start 
for weaving, but fabric quality 
also depends on other factors at 
the next stages. Yarn and weft 
control systems by Loepfe detect 
the smallest filamentation, fluff and 
knots, as well as all types of weft 
faults, during the weaving process. 
They drive quality assurance to reach 
zero-defect manufacturing, meeting 
the high demands of technical 
textiles. Loepfe solutions are 
particularly well represented in the 
automotive industry, where perfect 
and often flawless end-product is 
indispensable for a wide range of 
vehicle components, such as airbags, 
car glass, seats, carbon materials, 
and tire cords. Its optical yarn defect 
sensor provides all-around control 

www.nasajimovafagh.com
Volume14 - Issue 69

July 2022

27
Association

over every single millimeter of the 
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General of the Swiss Textile 
Machinery Association. At 
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separate booths, more members 
welcome visitors at Techtextil in 
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for SMEs and large companies 
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electrical engineering (MEM) 
industries and related technology-
oriented sectors. Swissmem enhances 
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so member companies both at home 
and abroad by providing needs-based 
services. These services include 
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commercial, contract and 
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operates a number of strong networks, 
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Technical textiles, machines 
and components developed in 
Switzerland drive the highest 
quality standards. Satisfaction 
is guaranteed for woven and 
nonwovens manufacturers and their 
end-users. And Swiss solutions are 
committed to technology that is both 
innovative and sustainable, leaving 
the smallest possible environmental 
footprint.
Techtextil, the international exhibition 
for technical textiles and nonwovens, 
is the ideal platform for Swiss Textile 
Machinery members to present 
their innovations. They offer latest 
technology and great service for the 
sector, to produce textiles that are 
`technically´ perfect for a vast range 
of applications.

Nonwovens: unrivalled and 
sustainable
Nonwovens are used in various 
technical textile products, including 
filtration, geotextiles, automotive, 
carpets, technical felts, wadding, 
insulation and hygiene applications 
and wipes. The best results start 
from the right conditions in the 
mill, which is the specialty of 
Luwa. Is the humidity ideal for 
optimal processing and pneumatic 
conveyance of fibers? Is the mill 
environment free of bacterial 
contamination, as required 
for hygiene products? Luwa 
air engineering has developed 
a sustainable humidification 
system – a hygienic solution with 
high energy-efficiency since its 

 ^ Fabric Inspection (© 2022, Uster)

Technical textiles: the mark of quality and 
sustainability

Swiss Textile Machinery members set standards in demanding fabric 
sectors
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developed a technical solution for air 
jet weaving to improve the quality of 
woven fabric. 
Walter Reiners Foundation – recruiting 
and promoting talent
The VDMA Textile Machinery 
Association is actively involved in 
promoting young engineers through its 
Walter Reiners-Stiftung Foundation. 
Every year, the Foundation awards 
promotion prizes for the best 
dissertation and diploma or master’s 
thesis, as well as creativity prizes 

for clever bachelor’s and semester 
theses. By providing financial support 
for university excursions to VDMA 
member companies and to the leading 
trade fair ITMA, it provides students 
with regular insights into practice

Contact
Nicolai Strauch

Phone: +49 69 6603 1366
Fax: +49 69 6603 2366

Website: https://txm.vdma.org
Email: nicolai.strauch@vdma.org
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On the occasion of the Techtextil fair 
in Frankfurt, the Chairman of VDMA’s 
Walter Reiners-Stiftung Foundation, 
Peter D. Dornier, has awarded prizes to 
seven successful young engineers. For 
the first time, the Foundation awarded 
two Sustainability Awards. They are 
awarded to academic works in which, 
for example, solutions for resource-
saving products and technologies are 
developed.
A Sustainability Prize in the category 
Project Work, endowed with 3.000 
euros was awarded to Simon Hoebel, 
TU Dresden, for his thesis on recycled 
thermoplastic fibres for composite 
components. 
Marina Michel, TU Dresden, received 

a Sustainability Award in the category 
Master, worth 3.500 euros. The 
topic of her master thesis was the 
functionalisation of yarns for the 
filtration of micro- and nanoplastics 
from water.
A Promotion Prize in the category 
Project Work, endowed with 4.000 
euros, was awarded to a student 
group from RWTH Aachen. The 
teamwork of Luis Gleissner, Leopold 
Habersbrunner, Frederic Olbrich and 
Frederik Schicks was the construction 
of a test rig for tests on oil-adsorbing 
textiles. 
Felix Zerbes, RWTH Aachen, was 
awarded a Promotion Prize of 3.500 
euros in the category Master. He 

 ^ Award winners with foundation chairman and professors

Junior engineers with focus on 
sustainability
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Testing data: Production increase with 
a yarn count of Ne 40 
The TCO 21 also demonstrated a 20 % 
production increase and similar yarn 
quality compared to a competitor’s 
machine for yarn counts of Ne 40. With 
a production increase of 10 % – e.g. 
producing 550 nips/min instead of 500 
nips/min – the yarn results improved 
with the TCO 21. Furthermore, the 
number of faults per kilometer only 
very slightly worsened with a 20 % 
increase in production. In addition, yarn 
uniformity remained at the same level 
in all trials, even when the production 
rate increased. The comber noils were 
at the same level too. 

Testing data: Production increase with 
a yarn count of Ne 60 
In the final trial, which involved a 
yarn count of Ne 60, the TCO 21 
proved its capacity to achieve a 5 % or 
10 % higher production rate with up 
to 26 % better results for yarn quality. 
Of course, it is more difficult to 
improve production rates and maintain 
quality when working with finer 
yarns. But also in this comparison 
the TCO 21 demonstrated its 
excellent performance and advantage 
compared to the competitor product. 
Remarkably, yarn results improved in 
this test when the production rate for 
the TCO 21 was increased by 5 % and 
10 %. The overall IPI was 21 % and 26 
% lower compared to the competition. 
Despite higher production rates, yarn 
evenness also remained slightly better 
than the competitor machine’s level. 
And the noil was constant across all 
three production rates that were tested.

Tapping into the full potential of the 
TCO 21 
The results from these tests are 
extremely positive and we are 
confident that the unique machine 
concept has additional potential. 
Trützschler’s experts are now working 
side-by-side with our customers 
to open up new ways of further 
optimizing the performance of this 
machine in various application areas. 
However, the TCO 21, our first comber 
with 100 % Trützschler technology, 
will help our customers improve their 
competitive position in the global yarn 
market.

About Trützschler
The Trützschler Group SE is a German 
textile machinery manufacturer 
headquartered in Mönchengladbach, 
Germany. The company is divided 
into four business units: Spinning, 
Nonwovens, Man-Made Fibers, and 
Card Clothing. Trützschler machines, 
installations and accessories are 
produced and developed in ten 
locations worldwide. This includes 
four factories in Germany (Dülmen, 
Egelsbach, Mönchengladbach, 
Neubulach), as well as sites in 
China (Jiaxing and Shanghai), India 
(Ahmedabad), the USA (Charlotte), 
Brazil (Curitiba) and Switzerland 
(Winterthur). Service companies 
in Turkey, Mexico, Uzbekistan 
and Vietnam and service centers in 
Pakistan, Bangladesh and Indonesia 
provide customer proximity in key 
regions for the textile processing 
industry. For more information visit: 
www.truetzschler.com.
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detaching roller (48 g) in a high-speed 
comber accelerates roughly 8 times 
faster than a formular one car (6 g). 

Testing data: High-speed combing 
Tests clearly show the potential value 
offered by the PIECING OPTIMIZER 
technology for high-speed combing. 
Technologists examined the level 
of performance that customers can 
achieve with a yarn count of Ne 30 
made from US cotton. The number of 
yarn imperfections remained constant 
even when increasing the combing 
speed from 500 to 600 nips/min – 
which is a 20 % higher production 
rate. Most important, the amount of 
noil also remained in the same range 
for all three trials. In fact, the total 
number of imperfections in the yarn 
(measured as IPI) was slightly lower 
because of fewer thick spots and neps.
Overall, the TCO 21 has demonstrated 
its capacity to deliver optimal yarn 

results even when increasing the 
production rate by up to 20 %.

Testing data: Production increase with 
a yarn count of Ne 20 
Trials have shown that the TCO 21 can 
achieve a 20 % increase in production 
output compared to the current 
combing machine from a competitor 
for yarn counts of Ne 20 – while also 
generating less noil. 
Operating at a rate of 600 nips/
min instead of 500 increases yarn 
production per comber set by around 
two metric tons per day (depending 
on the specific settings). Importantly, 
the TCO 21 is able to provide this 
production increase while delivering 
similar yarn quality in terms of IPI 
and uniformity – and also reducing 
noil. The tests show that the TCO 
21 can reduce the comber noil by 
0.43 % compared to the competitor’s 
machine. 
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Since it was first launched in 2021, 
the TCO 21 has been delighting 
customers around the globe with its 
innovative features and enormous 
optimization potential. The first large-
scale installations are now up and 
running in the world’s most important 
combing markets. And the results are 
extremely positive! 
The TCO 21 offers automatic 
optimization functions and is the 
first ever comber to feature 100 % 
Trützschler technology. That powerful 
combination is now improving 
efficiency, productivity and quality in 

yarn-producing markets worldwide. 

Optimized for high-speed combing 
The TCO 21 is unique because it 
features the PIECING OPTIMIZER 
technology, which reduces fiber 
stress, especially during high-speed 
combing. And it works at the push 
of a single button. This is valuable 
for yarn producers because the pilger 
step movement – and the overall 
acceleration behavior of the detaching 
rollers – often acts as a bottleneck 
when operating at high speeds of up to 
600 nips/min. A simple comparison: A 

The TCO 21: Boost your high-speed combing 
 ^ The state-of-the-art combing machine TCO 21.

Life isn’t easy for yarn producers. They need to improve raw material 
utilization. They need to boost productivity while balancing between 
quality and economy. They need to increase yarn quality to fulfill 
customer requirements. And they need to do it in combed applications 
where high-quality standards are essential. Those are some big 
challenges. The TCO 21 combing machine from Trützschler offers an 
innovative solution. 
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for all three trials. In fact, the total 
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because of fewer thick spots and neps.
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achieve a 20 % increase in production 
output compared to the current 
combing machine from a competitor 
for yarn counts of Ne 20 – while also 
generating less noil. 
Operating at a rate of 600 nips/
min instead of 500 increases yarn 
production per comber set by around 
two metric tons per day (depending 
on the specific settings). Importantly, 
the TCO 21 is able to provide this 
production increase while delivering 
similar yarn quality in terms of IPI 
and uniformity – and also reducing 
noil. The tests show that the TCO 
21 can reduce the comber noil by 
0.43 % compared to the competitor’s 
machine. 
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Forthcoming Dates 
• Semi-Annual Report 2022- July 19, 
2022 
• Investor Update 2022- October 21, 
2022 
• Publication of sales 2022- January 
25, 2023 
• Deadline for proposals regarding 
the agenda of the Annual General 
Meeting- February 17, 2023 
• Results press conference 2023- 
March 9, 2023 
• Annual General Meeting 2023- April 
20, 2023 
• Semi-Annual Report 2023- July 20, 
2023 
• Investor Update 2023- October 20, 
2023 

Contact
Rieter Holding Ltd. 
Investor Relations 
Kurt Ledermann 

Chief Financial Officer 
Phone: +41 52 208 70 15 
Fax: +41 52 208 70 60 

Email: investor@rieter.com 

Rieter Management AG 
Media Relations 
Relindis Wieser 

Head Group Communication 
Phone: +41 52 208 70 45 
Fax: +41 52 208 70 60 

Email: media@rieter.com 
Website: www.rieter.com 
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Despite an exceptionally high order 
backlog and sustained strong demand, 
Rieter’s business situation in the 
first half of 2022 is characterized 
by the well-known supply chain 
bottlenecks, the repercussions of the 
COVID lockdown in China and the 
significant increases in material and 
transportation costs. 
Further costs are added in connection 
with the takeover of the automatic 
winding business as of April 1, 2022. 
These factors are adversely impacting 
both sales and earnings. 
Rieter expects significantly higher 
sales in the first half of 2022 compared 
to the prior-year period (first half of 
2021: CHF 400.5 million). Rieter 
anticipates a loss at the EBIT and net 
result level in the first half of 2022 
(first half of 2021: EBIT CHF 9.0 
million, net result: CHF 5.3 million). 

The company is working intensively 
on the implementation of measures 
to minimize the impact of the supply 
chain bottlenecks, the COVID 
lockdown in China and the cost 
increases. The implemented price 
increases have a delayed effect, 
particularly in the machinery 
business. The integration of the 
automatic winding business is 
proceeding according to plan. 
As soon as the situation in the sourcing 
markets has normalized, Rieter will 
benefit from the exceptionally high 
order backlog and the considerably 
improved market position as a result 
of the takeover of the automatic 
winding business as well as Accotex 
and Temco. 
Rieter will provide a detailed report on 
the business results of the first half of 
2022 on July 19, 2022.

Rieter: Challenging First Half of 2022 
Despite Exceptionally High Order Backlog 

• Exceptionally high order backlog and sustained strong demand 
• Supply chain bottlenecks, COVID lockdown in China and significant 
cost increases 
• Takeover of winding machine business leads to additional costs 
• Sales and earnings adversely impacted in first half-year 
• Considerably improved market position 
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 ^ European-built Montex stenters have earned a leading position on the market for fabric finishing.

 ^ The Monforts EcoApplicator enable perfect finishes via a precise direct application system, as an 
alternative to conventional padding.

Contact
Nicole Croonenbroek

A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG
Blumenberger Strasse 143-145

41061 Mönchengladbach/Germany
Phone: + 49 (0)2161 401 408

Website:http://www.monforts.com
Email: mailto:marketing@monforts.de
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compared to gas and thermal oil 
heating. The modular system for 
heat recovery can also be extended 
for exhaust air cleaning and odour 
elimination. Monforts can provide 
a range of further resource-saving 
and energy recovery options tailored 
to each individual line installation 
including modification of the heating 
source. 
“Montex stenters provide maximum 
efficiency, the ultimate in flexibility 
and the ability to switch quickly 
from one fabric formula to the next,” 
says Monforts Textile Technologies 
Engineer Jonas Beisel. “The easy to 
use human-machine interface (HMI) 
makes the operation of the line much 
simpler and cuts down the necessary 
training periods, while at the same 
time reducing the chance of human 
error.”
With the highly intuitive Qualitex 
800 visualization software, all article-
specific settings can be stored and 
the formulations for thousands of 
treatment processes called up again at 
any time. Individual operators can also 
personalise their dashboards with the 
most important machine functions and 
process parameters.
The Qualitex 800 system is available 
for the automatic and continuous 
operation of the company’s Montex 
stenters, as well as its Thermex 
continuous dyeing ranges, Monfortex 
shrinking systems and Montex®Coat 
coating units.
Monforts Montex®Coat coating units 
serve an equally diverse number of 
markets, including tents, tarpaulins 
and awnings, black-out roller blinds 
and sail cloth, automotive interior 

fabrics and medical disposables. 
Full PVC coatings, pigment dyeing 
or minimal application surface and 
low penetration treatments and 
solvent coatings (in explosion-proof 
conditions) with knife coating, roller 
coating or screen printing can all be 
accommodated with this system.
All of these very different materials 
require expert coating and finishing for 
maximum efficiency, using Monforts 
technologies which provide the 
ultimate in flexibility and the ability 
to switch quickly from one fabric run 
to the next, without compromising on 
the economical use of energy or raw 
materials.
The Monforts EcoApplicator offers 
further potential for sustainably 
achieving perfect finishes via a 
precise direct application system, 
as an alternative to conventional 
padding – where fabrics are 
immersed in a bath of the required 
finishing chemicals. It can 
significantly further reduce the 
energy and water required and 
finishes can be applied on just one 
side of the fabric, or both, and even 
separately on each side, to be sealed 
in place via different heating zones 
in the stenter. This allows endless 
differentiation possibilities.
“Both home textiles and textiles 
for a wide range of technical 
applications are key end-use markets 
for our technologies, making the 
joint Techtextil and Heimtexil shows 
a stand-out event in 2022,” says 
Monforts Managing Director Stefan 
Flöth. “We are looking forward to 
reconnecting with customers old and 
new in Frankfurt.”



www.nasajimovafagh.com
Volume14 - Issue 69

July 2022

15
Press Release

European-built Montex stenters have 
earned their leading position on the 
market for fabric finishing due to their 
robustness, reliability and economy. 
Existing customers include many 
manufacturers in the field of home 
textiles, as well as those making 
geotextiles, automotive fabrics and 
other functional materials – all of 
whom will be well represented in 
Frankfurt this June. Dedicated Montex 
lines have also been supplied to 
producers of airbags, flame retardant 
barrier fabrics and spacer fabrics, 

as well as high-temperature filter 
materials.
Energy prices are rising steeply 
everywhere and a particular emphasis 
for Monforts in Frankfurt will be on 
the energy and heat recovery that can 
be achieved with Montex stenters, 
through features such as better 
insulation of the treatment chambers 
or the MonforClean system, in which 
waste heat from the drying process 
is used to pre-heat the drying air 
resulting in a radical reduction in the 
conventional heat supply required 

Real energy savings are more important 
than ever, says Monforts

 ^ Jonas Beisel and the team look forward to reconnecting with you in Frankfurt.

The Techtextil and Heimtextil Summer Special exhibitions, taking place 
together in Frankfurt from June 21-24, represent a welcome, once-
only opportunity for Monforts to showcase its advanced finishing and 
coating technologies for two of its major markets – especially at a 
time when energy prices continue to soar for textile manufacturers in 
Europe.
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Visco+ with VarioFil®. This 
machinery enables the textile industry 
to perform closed-loop inline recycling 
of post-consumer polyester (PET) 
textile waste. The given recycling 
technology is a thermo-mechanical 
recycling process optimized for the 
textile industry. Key component here 
is the liquid state polycondensation 
reactor, known as Visco+, to adjust 
the intrinsic viscosity. Compared to 
existing fiber recycling processes, 
which address rather less demanding 
textile applications and don’t include 
subsequent spinning,  BBE’s solution 
is a whole-in-one process that enables 
the textile industry to perform closed-
loop inline recycling of post-consumer 
PET fiber waste even into high-tech 
textile yarns with low dpf-values. 
The Plastics Recycling Awards Europe 
2022 winners will be announced on 
23 June, during the second day of 
the Plastics Recycling Show Europe 
taking place at the RAI Amsterdam. 
Open to organisations and individuals 
across Europe who are involved in 
the recycling of plastic materials, the 
Plastics Recycling Awards Europe 

are organised jointly by Plastics 
Recyclers Europe (PRE) and Crain 
Communications, organisers of the 
Plastics Recycling Show Europe. 
www.prseventeurope.com 
For more information on the awards 
visit: https://www.prseventeurope.
com/prse2022/en/page/awards-2022
About BB Engineering: 
BB Engineering GmbH is a German 
machine building company founded 
in 1997 as a joint venture between 
Oerlikon Barmag, a subsidiary 
of Oerlikon Textile GmbH & Co. 
KG, and Brückner Group GmbH. 
Today, the company employs more 
than 160 members of staff at its 
location in Remscheid, Germany, 
focusing their business on the 
development, engineering, design 
and manufacturing of extrusion and 
filtration technologies as well as 
complete spinning lines (VarioFil®) 
and recycling technologies 
(VacuFil®, Visco+) for the plastics 
and textiles industry. The services 
offered range from the design and 
planning phases all the way through 
to the implementation of projects.

 ^ 3D Rendering of VacuFil® Visco+ for fiber-to-fiber inline recycling
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BB Engineering has been shortlisted 
for the prestigious Plastics Recycling 
Awards Europe 2022 for the category 
Recycling Machinery Innovation 
with its PET recycling line VacuFil® 
Visco+ for fiber-to-fiber inline 
recycling. 
“We are still a recycling newcomer 
and are therefore particularly proud 
that our technology has already 
convinced so far that we are now 
among the finalists. Our origin lies 
in extrusion, filtration and spinning 
technology. We have incorporated our 
decades of know-how in these fields 
into the development of our VacuFil® 
Visco+ process. We have succeeded in 
developing a fiber-to-fiber recycling 
process that produces high-quality 
rPET yarn. Being named a finalist is 
already a great achievement for us.” 
_said Mr. Matthias Schmitz, Head of 

Engineering Recycling Technology. 
BB Engineering GmbH (BBE) is a 
German machine building company 
founded in 1997 as a joint venture 
between Oerlikon Barmag, a 
subsidiary of Oerlikon Textile GmbH 
& Co. KG, and Brückner Group 
GmbH. Today, the company employs 
more than 160 members of staff at 
its location in Remscheid, Germany. 
BBE is the exclusive supplier of 
its mother companies for extrusion 
systems, melt filtration technology, 
recycling technology (VacuFil® 
Visco+), compact spinning technology 
(VarioFil®) and air-texturized yarn 
(ATY) technology. Beyond that, the 
entire portfolio is offered to third 
parties within the plastics and textile 
industry. 
The process presented as part of the 
award is the combined VacuFil® 

 BB Engineering shortlisted for 
Plastics Recycling Awards Europe 

 ^ Mr. Matthias Schmitz, Head of Engineering Recycling Technology
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After successfully holding ITM, Techtextile, Heimtextile, and 
Texprocess exhibitions, other fairs have seriously resumed their 
activities and are trying to persuade companies to participate. 

The 14th Int’l exhibition of floor coverings, moquette, machine-
made carpets, and related industries (FMCEX 2022) and the 28th 
Int’l exhibition of textile machinery, raw materials, home textiles, 
embroidery machines, and textile products (Irantex 2022) are the 
two main exhibitions in Iran that focus on textile and machine-
made carpet industries. Due to the ancient history of Iran and the 
high potential for investing in the textile and carpet industries, 
Irantex and FMCEX are the best opportunities for investors 
worldwide.

FMCEX and Irantex 2022 will be held on 3-6 Sep. and 21-24 Oct. 
2022 in Tehran, respectively. Prosperous Textile Journal invites 
all companies to take part and also visit these fairs.

Amin Meftahi 

 Amin Meftahi

Managing Director
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