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 چكيده

 هندسي و ساده نقوش و طرح ارايد كه استسيستان و بلوچستان  اصيل و ظريف هاي رودوزي و دستي صنايع از دوزي خامه
 ماندگاري باعث كه هستند عواملي ازآن  كاربرد نوع و ابريشمي خام و نتابيده هاي نخ با نقوش اجراي و دوخت سبك هستند

 تعريف ،بندي طبقه را اركان اين زيبايي عوامل شناخت ضمن است الزم رو اين از. است شده سنتي و اصيل هنر اين حفظ و
 .كنيم مي بررسي گشتالت نظريه طبق فرمي لحاظ را ها دوزي خامه شناسي زيبايي لذا كرد معرفي و

 با مذكور عوامل ارتباط و سيستان منطقه هاي دوزي خامه در زيبايي اصول برخي به دستيابي و شناخت مقاله اين از هدف
 به مقاله .آنهاست زيبايي مبناي بر دوزها دست اين از مردم استقبال ارتقاي جهت در منطقه هنري و فرهنگي هاي ارزش
 زيود خامه در زيبايي معيارهاي و اصول كه ستا مسئله اين به پاسخ صدد در شناسي مردم رويكرد و تحليلي توصيفي روش
 منطقه خاص دوزي خامه نمونه ٢٠ روي بر كه تحقيق اين در. هستند ارزيابي و شناخت قابل چگونه سيستان منطقه هاي

 جهت در پايدار اركان و اصول برخيه ارائ پژوهش هاي يافته مهمترين است گرفته صورت كنوني دوره به مربوط سيستان
 .باشد مي منطقه هاي دوزي خامه شناسي زيبايي بررسي

   فرمي شناسي زيبايي سيستان، دوزي، خامه :واژه كليد

  

  

  



 

  

  

 مقدمه

اين  .كه در گروه رو دوزي ها قرار مي گيرد  و بلوچستان استسيستان هنر خامه دوزي يكي از صنايع دستي زيباي استان 

ها، باعث ماندگاري اين هنر، ثبت اي در خود دارد كه توجه، كاربرد و حفظ اين ويژگيهاي زيبايي شناسانهويژگيهنر 

 عنوان به سيستان از قديمي منابع از بسياري درخواهد شد.  آنصادرات  منطقه سيستان و بعضاهاي فرهنگي هنري ارزش

 توليد عمده مراكز از توت زياد هاي باغ بودن دارا علت به كه اند كرده ياد ابريشمي و پشمي هاي بافته بهترين توليد مركز

 سبب شرايطي چنين وجود بودند مشغول پيله و ابريشم توليد امر به منطقه روستاهاي ساكنان از بسياري و است بوده ابريشم

  . است بوده اشكاني عصر در بخصوصدر اين منطقه  دوزي خامه هنر شكوفايي و رونق

ا ب كه است علت بدين آن تسميه وجه دارد رواج زابل شهرستاندر كه  خامه دوزي يكي از هنرهاي اصيل مي باشدهنر 

 دوخت براي استفاده مورد اصلي نخ . گيرد مي انجام لطيف و سفيد پارچه روي بر نشده رنگ ابريشم خام نخ از رودوزي

 نگرفته قرار پخت و رنگرزي جمله از عملياتي گونه هيچ تحت كه است خام ابريشمي نخ جنس از دوزي خامه هاي پارچه

 هدف بلكه م، نشدي شناسي زيبايي فلسفي هاي بحث درگير است شناسي مردم شيوه كه مقاله رويكرد به باتوجه .باشند

 كمتر مورد بحث و بررسي قرار گرفتهكه  است كرده توليد را شي كه است اي جامعه و فرهنگ در ها دوزي خامه زيبايي

 داده توضيح و بررسي جداگانه كه آن هاست هاي مجموعه زير و فرمي شناسي زيبايي شامل بررسي اين از حاصل نتايج است

  .است شده

 پژوهش پيشينه

 رود مي انتظار هنر اين اصالت و قدمت به توجه با . باشد مي سيستان منطقه هنرهاي ترين اصيل از يكي دوزي خامه هنر

 با رابطه در مكتوب اسناد اكثر حاضر حال در باشد اين از بيشتر هنر خامه دوزي معرفي زمينه در ها پژوهش و تحقيقات كه

 دوزي خامههنر  خاص صورت به و تاس شده منتشر دوزي زنسو هنر خصوص در كه ستا منابعي به مربوط دوزي خامه

 كمتر مورد پژوهش و توجه قرار گرفته است.

 پژوهش روش

 مردم شيوه به تحقيق ميدان در حضور از پس و است شده وريآگرد اي كتابخانه و ميداني صورت به مقاله اين هاي داده

 الويت در قدمت و بصري كيفيت لحاظ از كه متفاوت ابعاد در شده دوزي خامه اثر ٣٠ حدود از مشاركتي مشاهده و شناسي

   از استفاده و داشتند دوزي خامه زمينه در تجربه كه مسن افراد با مصاحبه كنار در همچنين است شده برداري عكس بودند

  

  



 

  

  

  

 توصيفي شيوه به و شده وريآ جمع اطالعات، است شده ثبت دوزي خامه براي افراد همين به كمك كه ملي استاندارد

  .شدند بررسي تحليلي

 دوزي خامههنر 

رواج دارد و در گروه رودوزي هاي سنتي  هنر خامه دوزي يكي از صنايع دستي زيباي استان و بلوچستان است كه در سيستان

(ناظم االطباء)،  ( برهان قاطع و فرهنگ جهانگيري) و ابريشم به معناي نخ كم تاب قرار مي گيرد. خامه به معناي قلم و كلك

خامه (ابريشم نتابيده)، بنابراين  گلدوزي كردن روي پارچه با خامه خامه دوزي در لغت نامه دهخدا چنين توصيف شده است:

. خمك دوزي نيز واژه دگرگون  جمع آن نشان دهنده نوعي از هنر سنتي با ارزش است به معناي ابريشم و دوختن فعل باشد.

» خمك دوزي« شده خامه دوزي است كه سفيد دوزي نيز خوانده مي شود اما آنچه از گذشته هاي دور بر آن ناميده شده

شم در تار و پود پارچه هاي زيباي سيستان را به همت دستان پر توان و ذوق است، نامي كه درخشش زيباي الياف ظريف ابري

  بي كران مردمانش يادآوراست.

خامه دوزي هنري از خانواده سوزن دوزي، شكل گرفته از نقوش خاص و اصيل بومي كه به وسيله الياف ظريف ابريشم به  

شده است. دليل خواندن اين هنر ظريف و زيباي اصيل  شكل برجسته اكثرا بر روي پارچه هايي از جنس كتان دوخته مي

سيستاني به اين نام ، اين است كه در گذشته، ابريشم به صورت خام يعني بودن هيچ پرداخت و اعمالي از قبيل رنگرزي و 

باهت به پخت يا سفيد كاري مورد استفاده قرار مي گرفته است و همين امر دليلي بر ناميدن اين هنر است. اين هنر بي ش

  .معموال سفيد است استفاده مي شود سوزن دوزي بلوچ نيست با اين تفاوت كه در آن فقط از نخ ابريشم يك رنگ كه

 فرفره و مربع لوزي عمدتا هندسي هاي نقش و ها طرح در پارچه مات و سفيد زمينه در خاص تاللو با نشده رنگ شمابري نخ 

 رودوزي نوع اين باشد مي موثر نيز ساخت زير نازك پارچه فيزيكي مقاومت افزايش به نسبت خود خاص زيبايي ايجاد ضمن

 و سفره ميزي رو قايانآ كاله، به ويژه دور يقه و سر آستين لباس هاي مردانه و زنانه، عرقچين، پيش بند لباس روي بيشتر

  ) ١٤٠،  دستي صنايع المعارف دايره( شود مي استفاده ...

خامه دوزي را مي توان با ظهور ابريشم در سيستان مصادف دانست و آنچه كه به تحقيق مشخص شده تاريخ و قدمت هنر 

هاي ابريشمي و پشمي توصيف شده  هاست اين است كه در نخستين نوشته هاي اسالمي، سيستان مكان توليد بهترين بافت

م بوده است به گونه يي كه منابع تاريخي از وجود است. سيستان با داشتن باغ هاي توت، يكي از بزرگترين مراكز توليد ابريش

كارگاه هاي توليد پيله ابريشم در روستاي چلنگ زابل حتي در حدود صد سال پيش خبر مي دهد. در حالي كه بسياري به 

ند. اشتباه گمان مي كنند ابريشم همواره از چين به سيستان وارد شده و قوم سيستاني در توليد ابريشم  هيچ نقشي نداشت

  اوج اين هنر را نيز همچون ديگر هنرها و صنايع دستي مي توان به دوره هاي اشكاني و ساساني نسبت داد. قدمت خامه 



 

  

  

  

دوزي، هم زمان با قدمت ابريشم دوزي مي باشد و اين دوخت در طول گذشت زمان تحوالت شگرفي را پشت سر گذاشته 

  ).3: 1398رمضاني، (يستان به حد كمال رواج دارد است خامه دوزي در حال حاضر فقط در روستاهاي س

 شناسي زيبايي

شود وجود در انسان گرايش به جمال و زيبايي، چه به معني زيبايي دوستي و چه به معني زيبايي آفريني كه هنر ناميده مي

آراسته است و زيبايي نيز يعني دارد. زيبا از مصدر زييدن داراي معاني همچون: زيبنده، شايسته، نيكو، جميل، خوش نما و 

حالت و كيفيت زيبا كه عبارت است از نظم و هماهنگي كه همراه عظمت و پاكي، در شي وجود دارد و عقل و تخيل و تمايالت 

). زيبايي شناسي 1767، 2آورد و آن امري نسبي است. (معين، عالي انسان را به تحسين وا دارد و لذت و انسباط پديد مي

هاي جاري ها، كه در اين مقوله عواملي همچون حاالت دروني انسان، ويژگي محيط زندگي، ارزشو بيان زيبايييعني درك 

لغت  ).93: 1391در زندگي انسان، همگي جداي از ويژگي فطري بودن زيبادوستي، دخيل هستند (تقي زاده و قره بائي، 

هاي احساس ا شناختي به معناي وسيع كلمه به بررسي و روشزيبا شناختي در اصل يوناني و به معني ادراك است. علم زيب

  ).94: 1386پردازد. (گروِنر، محيط و موقعيت فرد در داخل آن مي

 شالوده باشد مي گشتالت مكتب روانشاس نظريه اساس بر شناسي زيبايي ادراك در موثر عوامل بررسي به حاضر تحقيق در 

 پژوهش مكتب اين تكميل يندآفر طي در وه است بود روانشناسي به مربوط ابتدا در گشتالت مكتب نظران صاحب فكري

 . گرفت انجام هنر زمينه در فراواني هاي

 كتاب نويسنده گپس .شوند مي پيچيده هم كنار و جايگذاري يعني گشتالت اشيا آن طبق كه است روشي بيانگر گشتالت

 فاقد منفرد صورت بهآن  اجزاي كه مختصاتي ايردا نهادي يا رواني مادي است كليتي گشتالت كه است معتقد تصوير زبان

 ترجمه الگو يا شكل ساختار و تبهي قالب به انگليسي در گشتالت آلماني كلمه ).٣٢: ١٣87، رضازاده (هستد مختصاتي چنان

 كه بود اين آن ها اصلي استدالل بود زمايشآ روش مبناي بر مانآل شناخت روان حركت اولين گشتالت مكتب است شده

: ١٣88 ، برقعي (گراست كل شيوه نيازمند هاآن  مطالعه لذا و شود نمي تشكيل نامربوط ايستاي ذرات از روانشناختي حقايق

 كه ساختاري وجود به دارد اشاره ضمني طور به تركيب كلي فرم طرح شكل ي دارد.ا گسترده مفهومي دايره گشتالت . )١

 توسعه كشف را كليت طرح شكل خود فرد كه است اين گشتالتي ويكردر از هدف است بيشتر و متفاوت نآ اجزاي مجموع از

است  مختلفي اجزا همه تركيب گشتالت هدف اما باشد يندآفر از بخشي كه است ممكن كردن تجربه كند مي تجربه و

 )١٢١: ٢٠١٤، سون كالرك(

 



 

 

  

  

 است يافته تكامل داشته فلسفي تعاليم در ريشه كه آشكاري و پنهان هاي فرض پيش طريق از روانشناسي مكتب هردر واقع 

 در با كه اي گونه به باشند مي معاصر يا گذشته فلسفه هاي انديشه از ملهم يا تاثير تحت اغلب روانشناختي هاي نظريه و

 مباني طبق را ها آن حتي و نمود پيدا گذشته فلسفي تعاليم به را آن ها ربط توان مي مكاتب فلسفي ساخت زير گرفتن نظر

 شك بي .نيست مستثني قاعده اين از هم گشتالت وريئت). ٤7٩: ١٣7٦ميزپاك و استادت، ( كرد يدبن طبقه شان فلسفي

 روانشناسان و فيلسوفان بين اختالفات و تضادها لمانآ فلسفي اوضاع تاثير تحت گشتالت مكتب گذاران بنيان ديدگاه و افكار

 را دانشگاه در هاي كرسي فلسفي چه طبيعي علوم چه اي درجه هر در شناسان روان تمام دوره آن در و بود١٩٢7تا١٩١٢

  ). ٤8٦ :٢٠١٢د، فيلي هات ( بودند گذرانده

 بيانگر كه ها رودوزي اندازه و قالب و دوخت نحوه رنگبندي طرح از اعم سيستان هاي دوزي خامه ساختار مقاله اين در لذا

 پردازان نظريه  توجه تجدد فرا نهضت ظهور با. ميشود بررسي گشتالت ديدگاه از است سيستان منطقه هنرمندان سليقه ذوق

 زيبايي اساسي نكات است فرمي شناسي زيبايي بحث اهميت بر مجددي تاكيد توجه اين شد بيشتر محيط گرايي نماد به

 است ميالدي ١٩٣٠ دهه در باهاوس مدرسه مدرسان ديدگاه همان هنوز دارد كاربرد طراحي موزشآ  در كه فرمي شناسي

 .نمايد مي هدايت صحنه سازمان و ساختار مهم هاي جنبه به را ببينده نتيجه در است مبتني گشتات ادراك نظريه بر عمدتا و

 شده ساخته محيط روشن سايه رنگ و پيچيدگي ،مقياس ،ريتم ،تناسبات ،اشكال تاثير و نقش). ١٦٥-١١٥: ١٣8١(لنگ، 

 .است فرمي شناسي زيبايي موضوع طبيعي و است

 دوزي خامه تناسبات و ابعاد

 رفته كار به قالب. دارد داللت اثر كل با و يكديگر با اجزا مناسب ي رابطه بر تجسمي هنر در كه است رياضي مفهوم تناسب

 به بيشتر دوزي خامه گذشته در شود مي تعريف نظر مورد دوزي خامه كاربرد اساس بر بيشتر منطقه هاي دوزي خامه براي

 از جديد محصوالت امروزه است داشته كاربرد نآ مانند و بند پيش ،كمربند ،جانماز ،بقجه،  دستمال ،كاله يناتتزي عنوان

   ) ٣٥: دوزي خامه استاندارد( گردند مي توليد دوزي خامه روش به نيز نآ مانند و اشارپ ميزي رو كوسن جمله

  رنگ در خامه دوزي 

مصاحبه با مهندس عيسي زهي معاونت محترم ميراث فرهنگي زاهدان در خصوص رنگ و تنوع رنگي خامه دوزي هاي در 

  توليد شده در دهه اخير  به موارد ذيل اشاره داشتند:

در هنر خامه دوزي يا خمك دوزي نكته اصلي و مهم استفاده از الياف خام و بدون رنگ  ابريشم مي باشد كه البته اين مهم 

  و خود مي تواند از  خامه دوزي زير پا گذاشته شده استهاي اخير با توجه به رنگ شدن الياف مورد استفاده براي  در سال



 

  

  

  

  رونق و احياي مجدد اين هنر باشد.علل 

 توليدات فعلي كه به صورت گسترده در اكثر نواحي سيستان و حتي بلوچستان شاهد آن هستيم غالبا با استفاده از الياف 

ست و كمتر از الياف طبيعي براي توليدات استفاده مي شود و از طرفي تحول را در كاربرد اين رودوزي ها نيز مي امصنوعي 

توان مشاهده كرد با گذشت زمان خامه دوزي ها از جنبه تزييني خود براي پوشاك فاصله گرفته و امروزه بيشتر توليدات 

نطقه سيستان نسبت به منطقه افغانستان ملموس تر بوده و شاهد زايش رودوزي ها اين روند تغيير در م جنبه تزييني دارند.

  با طرح هاي متفاوت و جديد درمنطقه سيستان هستيم.

 و ها لبه نزديكي، مجاورت،  مشابهت از عبارتند رود مي كار به هنري ثارآ تحليل و تجزيه در كه گشتالت اصول مهمترين

 نظريه مركزي هسته كه دارد قرار اگناسپر اصل نفوذ تحت اصول اين تناسب و ابعاد و تعادل ن، تقار( تداوم فراگير) و تماس

 شود مي ناميده ساده قانون يا خوب قانون و است خوب شكل معناي به پراگناس كلمه .دهد مي تشكيل را گشتالت ادراكي

 شاپوريان( باشند ديدن قابل راحتر كه اي گونه به رسند مي نظر به ساده شكل به موجود تصاوير و اشيا قانون اين طبق

١٣8٩٤: ٦.( 

  مشابهت اصل

 سازي ساده را آن ها افتد مي اتفاق نآ داخل به زياد بسيار بصري اطالعات ورود نتيجه در كه سردرگمي از گريز براي ذهن

 اين بيانگر اصل اين ديگر عبارت به است سازي ساده هاي راه از يكي بصري اثر يك در مشابه اجزاي بندي گروه.كند مي

 بررسي). در ١٤ : ١٣٩٦، طلب وحدت . (شوند بندي تقسيم مشابه هاي ويژگي با ها گروه به دارند تمايل عناصر كه است

. كرد درك را ها موتيف مرتب تكرار توان مي وضوح به بررسي مورد هاي دوزي خامه در رفته كار به هاي مايه نقش و عناصر

 مي ايجاد را مشابه گيري جهت و شكلها ا،رنگه ي،مساو ابعاد : عامل چهار مشابهت اصل اساس بر بندي گروه انواع مهمترين

 ).١٤: ١٣87،  رضازاده (كنند

 يكنواختي نوعي اند شده دوخته نتابيده ابريشم با و رنگ تك صورت به اصيل هاي دوزي خامه اينكه به توجه با اصل اين طبق

ي رودوز زيبايي داليل مهترين از يكيت. اس افزوده يكنواختي اين به مشابه كوچك هاي موتيف تكرار كه شود مي حس آن در

 خالق آن تكرار و كوچك هندسي نقوش از استفاده با طراح كه )١(شكل  باشد مي مشابهت اصل رعايت شده انجام هاي

  .است شده بزرگتري هندسي فضاي

  



 

  

  

  

  

 دوزي سيستان (منبع: پژوهشگران)رعايت اصل مشابهت در هنر خامه  -١شكل 

 مجاورتاصل 

 ساده بصري عناصر نزديكي شد خواهند ديده گروه يا و واحد مجموعه يك عنوان به نزديكترند بهم كه اجزايي اصل اين طبق

 يابد مي اهميت شوند مي واقع آن در بصري ساختار يك عناصر كه ييجا اساس اين بر نهاستآ ديدن هم با براي شرط ترين

  :  از عبارتند مجاورت اصل اساس بر بندي گروه در عمده نوع چهار ).٢(تصوير 

 ديده واحد گروه يك عنوان به بيشتر باشند نزديكتر هم به بصري ساختار يك اجزاي هرچه اساس اين بر ،ها لبه نزديكي

 .گيرند قرار هم كنار ساختار يك اجزاي كناري هاي لبه كه افتد مي اتفاق زماني اين و شد خواهند

 شرط اين با كنند لمس را همديگر و كندخوردر ب هم با كه شوند نزديك هم با چنان ساختار يك اجزاي است ممكن ،تماس

 صورت تماس براساس مجاورت بندي گروه صورت اين در باشند تشخيص قابل يكديگر از بصري جز چند يا دو آن هنوز كه

 .پذيرد مي

 دست از را خود مستقل هويت اينكه بدون بصري ساختار يك عناصر كه است زماني گشتالت ن نظريهتري قوي ،پوشاني هم

  .بپوشانند را همديگر بدهند



 

  

  

  

  

 در هنر خامه دوزي سيستان (منبع: پژوهشگران) مجاورترعايت اصل  -٢شكل 

  

   كردن لفيقتاصل 

 ساختار يك متفاوت عناصر بندي گروه براي خارجي عنصر يك از استفاده مجاورت اصل گيري بكار هاي روش از ديگر يكي

آن  كردن حصورآن ها  زير كشيدن خط بصري هاي المان و عناصر كردن تلفيق هاي روش ترين معمول از است هم كنار در

 ذكر عوامل به نسبت تري قوي هاي گشتالت پوشاني هم عامل كلي بطور .دن آن هاستكر روشن سايه يا و شكل يك درها 

). ٣7-٣١: ١٣87(رضازاده،  .دارند قرار بعدي مرحله در ها لبه نزديكي عامل سپس و تماس عامل  دهد مي هئارا ديگر و شده

 ها دوزي خامه در پوشاني هم همچنين  و تماس ،ها لبه نزديكي كه گفت توان مي بررسي مورد هاي دوزي خامه مشاهده با

 با و است كوچكتر هاي طرح و موتيف تكرار ها دوزي خامه در طرح اساس اينكه به توجه با شود مي مشاهده نسبت يك به

 يدوز خامه در مجاورت اصل شوند مي درك واحد گروه يك و يكپارچه كل صورت به كوچك اجزاي اين گرفتن قرار هم كنار

 طرح در توان مي را پرسپكتيو ايجاد و همديگر روي بر ها طرح گرفتن قرار و همپوشاني اصل ).٣(شكل  كند مي تاييد را

 خامه در فضاها اين ايجاد عوامل از دوزي خامه نقوش طراحي زمينه در نواوري و خالقيت ايجاد به ميل ديد بيشتر اخير هاي

 .باشد مي ها دوزي



 

  

  

  

  

  در هنر خامه دوزي سيستان (منبع: پژوهشگران)تلفيق رعايت اصل  -٣شكل 

  تداوم اصل

 اصل اين شوند مي دريافت ادراكي واحد صورت به يكديگرند به وابسته هاي طرح داراي كه هايي محرك اصل اين طبق

 تغير مايه نقش جهت كه جايي تا را بصري ساختار يك در موجود كنتورهاي است مايل انسان چشم كه دارد اين بر داللت

 به نامنظم منفصل كنتورهاي به فطري فرايند يك طي ما چشم اساس اين بر كنند دنبال است نشده ايجاد مانعي و نيافته

 و ماليم كنتورهاي به بخشيدن استمرار و تداوم به ميل ما ادراكي فرايند در .بخشد مي استمرار كننده تغيير ناگهاني صورت

  ).٣7-٣١: ١٣87(رضازاده،  باشد مي شكسته و صاف كنتورهاي از بيشتر منحني

 و موتيف تكرار ها نآ در كه  ستا ييها رودوزي با مرتبط بيشتر منطقه اصيل هاي دوزي خامه در تداوم اصل بررسي 

 موتيف تكرار و مشابهت دليل به ولي هستند هندسي نقوش اينكه رغم علي است شده انجام عرضي و طولي جهت در نقشمايه

 تداعي طرح كل در يكپارچگي و استمرار اين كه كند مي دنبال واحد و يكپارچه صورت رابه اثر هاي مايه نقش انسان چشم

 بهم كه رسد مي نظر به هستند حركت در جهت يك در وار زنجير صورت به ها واگيره وقتي باشد مي تداوم اصل كننده

 در نقوش زيبايي داليل مهمتري از يكي همديگر كنار ها موتيف گرفتن قرار و حركت در نظم و تكرار ييزيبا اين دارند تعلق

 خامه تمامي در محتوا عملكرد و رنگ ابعاد و فرم در سازي همنشين و هدفمند پيوندهمچنين ). ٤(شكل   است دوزي خامه

 .باشد مي مشهود ها دوزي



 

 

  

  

  

  

  در هنر خامه دوزي سيستان (منبع: پژوهشگران)تداوم رعايت اصل  -٤شكل 

 

 وتعادل تقارن اصل

 نظر از دهد مي شكل مركزي نقطه يك حول را آن ها  و كند مي درك متقارن صورت به را اشيا ذهن تقارن قانون اساس بر

 ارتباط يكديگر با متقارن المان دو كه هنگامي بنابراين كنيم تقسيم متقارن هاي بخش به را شياا داريم تمايل ما ادراكي

 حاكم تقارن كه جا هر .)٦٤: ١٣7١، دانديس( كند ايجاد منسجم طرحي تا سازد مي مرتبط يكديگر با را هاآن  ذهن ندارند

: ١٣٩١، گروتر (باشد داشته پي در ران آ تعادل تواند مي موقعيت يك تقارن تر دقيق عبارت به است برقرار نيز تعادل است

٣٤٤ .( 

 مي همچنين كرد مشاهده عرضي بعد هم و طولي بعد در هم را تقارن اصل توانمي  اي سيستانه دوزي خامه بررسي در

 موتيف تقارن بحث در كرد بررسي جداگانه صورت به ها موتيف ساختار همچنين و ها رودوزي كلي ساختار در را تقارن توان

 عمودي محورهاي سوي دو در تقارن است چهارم يك يا جانبه دو تقارن مند قاعده و منظم ساختارهاي بارزترين از يكي ها

 نآ تكرار و نقش از چهارم يك خلق با طراح و هستند هم مثل دقيقا محور طرف دو در رفته كار به عناصر كه باهم افقي و

   محسوس را آن قرينگي و زيبايي سراسر در رنگي طيف بودن يكسان كه كرد رعايت را كامل قرينگي عرضي و طولي جهت در



 

  

  

  

 يا اي نيمه تقارن موارد برخي در البته ست طراحي نوع ترين متداول از يكي طراحي از سبك اين .)٥(شكل  است كرده تر

 چپ سمت در اه موتيف تكرار و گيرند مي قرار عمودي فقط محور سوي دو در تركيب عناصر كه شود مي ديده نيز دوم يك

 و خاص جهت به را نظر مورد طرح كه شود مي هديد مواردي در بيشتر تقارن نوع اين است استوار ها دوزي خامه راست و

 تقريبا و بوده متداول بسيار دوجانبه يا چهارم يك تقارن.است داده انجام ... يا كروات تزيين براي مثال عنوان به كاربردي

 طراحي در در كه ستا اصولي مهمترين از يكي تقارن اصل. اند شده منتقل روش اين به دوزي خامه هاي موتيف تمامي

 .است شده رعايت همواره دوزي خامه نقوش

 

 

 

 

  

  

  

  سيستان (منبع: پژوهشگران)در هنر خامه دوزي تقارن و تعادل رعايت اصل  - ٥شكل 

  

  يگير نتيجه

خامه دوزي هنري از خانواده سوزن دوزي، شكل گرفته از نقوش خاص و اصيل بومي كه به وسيله الياف ظريف ابريشم به 

 هاي جنبه گشتالت مكتب قوانين بررسي با شكل برجسته اكثرا بر روي پارچه هايي از جنس كتان دوخته مي شده است

 اين در است بوده رايج منطقه سيستان مردان و زنان بين در دور بسيار هاي زمان از كه خامه دوزي نقوش طراحي در نهان

 كرديم بررسي را دوزي خامه در تناسبات ايجاد و تعادل و تقارن ،مجاورت ،تداوم اصل ،ابعاد ،مشابهت قوانين ميان از نوشتار

   بررسي اين و است داشته وجود منطقه هاي دوزي خامه اجراي و طراحي در اصول اين تمامي كه يافتيم دست مهم اين به و

  



 

  

  

  

 در را اصول اين توانستند منطقه دوزان خامه و طراحان آلمان در روانشناختي اقدامات اولين از قبل مدتها كه است آن گواه

 .كنند رعايت خود ثارآ دوخت و طراحي
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Abstract 

embroidery is one of the delicate and original handicrafts and embroideries of Sistan and Baluchestan 
that has simple and geometric designs and patterns. It has become original and traditional. Therefore, 
while recognizing the beauty factors, it is necessary to define and introduce these elements as 
classification, so we examine the aesthetics of embroidery in terms of form according to Gestalt 
theory. The purpose of this article is to recognize and achieve some beauty principles in cream 
embroidery in Sistan region and the relationship of the mentioned factors with the cultural and artistic 
values of the region in order to promote people's acceptance of these embroideries based on their 
beauty. The article uses descriptive-analytical method and anthropological approach to answer the 
question of how the principles and criteria of beauty in embroidery in Sistan region can be identified 
and evaluated. Related to the current period, the most important findings of the research are to provide 
some principles and stable elements in order to study the aesthetics of cream embroidery in the region. 
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