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 هنر شناسیانسان منظر از معاصرخراسان در دوره  دوزیسوزن هایپردهتحلیل 

 (حیدریهتربتو  کاشمر هایشهرستان)بررسی موردی در 
 1وجیهه دالور نقابی

 2علیرضا شیخی

 کیدهچ
این دیار و برخاسته از  مردمان و سلیقه ذوق از گرفته، نشاًت یدریهحتربتکاشمر و  هایشهرستاندر  دوزیسوزن

 نگاه دراین آثار،  اگرچههستند.  فردمنحصربهنقوش  و هافرماعتقادات زنان هنرمند این خطه است که دارای و  باورها

 و معانی دارایبر آن  و عالوه بوده منسجم ساختاری دارای بصری ازلحاظ اما ،رسندیم نظر به ابتدایی و ساده اول

 کارکرد ،شناسییباییز هنر با سه رویکرد یشناسانساناز منظر  دوزیسوزنمقاله به مطالعه آثار  هستند.مفاهیمی 

 پرداخته است. فرهنگی یهاارزش از غنی منطقة ایندر  معناشناسی و شناسی

که این آثار در سه قالب نقوش  دهدیمنشان  یدریهحتربت و کاشمر هایشهرستانبررسی هدفمند هشت روستا در 

، یباشناختیزبندی است. این آثار، تجلی محیطی شاداب و زیبا را در بعد تقسیم قابل یواناتو ح پرندگان ،یاهیگ انسانی،

با طراوت در فضای خشک کویری این خطه و مفاهیم اعتقادی و  یهاباغاحترام به طبیعت و نگاهداشت آن، آرزوی 

 دارد. یمعناشناسدر بعد  یزیو حاصلختجلی برکت  باورهای مردمی در تجلی حیواناتی مثل بز کوهی و یا

 مختلف کاربردی در محیط زندگی ساده ایشان مثل جانماز، یهاقالباز این آثار در  یریگبهرهدر بعد کارکرد باید به 

اشاره داشت. آنچه شایسته ذکر است روند مسیر خط زندگی و امید خانواده در این خطه است که زن روستایی  ...و بقچه

 ترغیب نموده است. معناگرارا به تولید این آثار هرچند پریمیتیو اما 

 :هداف پژوهشا

 .یدریهحتربت کاشمر و هایشهرستان دوزیسوزنفرم و نقش در آثار  یبنددسته. 1

 .هنر یشناسانساناز منظر  یدریهحتربت آثار منطقه کاشمر و دوزیسوزنتحلیل آثار . 2

 :پژوهش سؤاالت

 ؟شوندیمحیدریه بر اساس نقش به چند دسته تقسیم تربت مناطق کاشمر و دوزیسوزنآثار . 1

 است؟ یلتحل قابل چگونه هنر، یشناسانسانمناطق مذکور از  دوزیسوزن. 2
 

 کلیدی:واژگان 

  هنر، طرح و نقش. یشناسانسان، دوزیسوزن، یدریهحتربتکاشمر و  هایشهرستان

                                                                                                                                              
 :maliheh.delavar@yahoo.com Email .ارتباط تصویریکارشناسی ارشد . 1
 :a.sheikhi@art.ac.ir Email .دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران )نویسنده مسئول(دستی، یعصناو هیأت علمی گروه استادیار . 2
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 مقدمه

بشر بعد  که الوان با کمک سوزن و قالب است یهانخ( هنر آراستن سطح پارچه با استفاده از دوزیسوزن) یرودوز

 زا اآن ر ،یگرید لهیبود، مانند هر وس ییابتدا یازهاین ریگرما و سا ایدر برابر سرما  یاز به وجود آمدن پارچه که حفاظ

 یدارا ،یفرهنگ، آداب و سنن هر قوم یمقتضابه. این هنر و تجمل آن پرداخته است نیو به تزئ درآوردهحالت ساده 

اقلیم و جامعه  یرندهدربرگکه  یاشناسنامهینی و ئجنبه تز جزبه هادوختدست است. این خاص خود  هاییژگیو

 جزهبقبل از اسالم  مثالً نموده است،گری دلیل عقاید مذهبی روی البسه جلوه، در بعضی از اوقات به هبود اشیدآورندهپد

 .(1: 1379، صبا) داشته استطلسم گونه  کارکردجنبه تزیینی، 

 یکس کمتر مردم، یدر زندگ اشیشگیهمحضور  باوجوداست که  میان زنان ایرانی نهیرید یهنرها از دوزیسوزن

 جستجوی در سوزندوز زنان، موردپژوهشمنطقه  در اهتمام ورزیده است.آن  یریتصو یو غنا یخیقدمت تار به پژوهش

 ذهنی فضای با را طبیعت ،ساده یبا وز یهاشکل از استفاده ضمن ،بخصوص جهیزیه عروسی() خویش ایدهآل ئیناتتز

 ،یلباسروو هنر خود را در قالب وسایل زندگی )مانند  اندکرده برقرار نقوش میان مناسبی بصری ارتباط ،یختهدرآم

 ووده ب دارخانهدر انحصار زنان و دختران  بیشتر تولیدش هنری که .اندآراسته (و... ینسهفت سفره ،یروتخت ،یروبالش

این  اندوزسوزن یهاطرحاست. دبیت و متقال  ةو پارچدمسه( ) یمعمولیا ابریشم رنگین  نخ یازشن موردمواد اولیه 

های هو بوت هاگل و بیشتر شامل طبیعت شخصی هنرمندان از هایینشب ها واز برداشت الهام گرفتهذهنی و  عموماًناحیه 

 دریهیحتربتو کاشمر  هایشهرستان دوزیسوزنفرم و نقش در آثار  یبنددستهاهداف مقاله  .و حیوانات استتمثیلی 

توب در مکمستندات نبود  هنر است. یشناسانساناز منظر  یدریهحتربتو آثار منطقه کاشمر  دوزیسوزنو تحلیل آثار 

دربارة  یفرهنگ راثیم ازجمله مرتبط یهاادارهو  هاسازماناندک  تیفعال، دوزیسوزنزمینة ساختار صوری نقوش 

ات از ضروری مرزوبوماز این  یاگوشهو همچنین ثبت بخشی از فرهنگ و هنر  بارهیندراو پژوهش  قیمستندسازی و تحق

 پژوهش است.

پیرامون  الخصوصیعلدر بخش پیشینه، پژوهشی مشابه در این زمینه  شده انجام هاکاوشو  هایبررسنظر به 

البته  .مجزا مشاهده نشد تصوربه هانقشطبیعت بر طراحی این  بخشالهامتأثیر همچنین و  یقتحق مورد هایشهرستان

، سنتی ایران هاییدوزسوزننگرشی بر روند کتاب  ( در1379منتخب صبا ) در این حیطه مطالعاتی انجام شده است.

 دوزی،ها مانند کمندیرودوزو انواع  هایدوزسوزن و رنگو طرح  و مصالحتاریخچه، مواد  به موضوعات مختلفی چون

موسوی  سید رسولقاسمی، سکینه خاتون محمودی و مرضیه  اشاره دارد. و... دوزییبهکت دوزی،هشرف دوزی،سهشم

های شهرستان زنان بلوچ )با تأکید بر نمونه دوزیسوزنساختار صوری نقوش طبیعی در »( در مقاله 1392) یحاج

 شیوة بر مبتنی ی راهشپژو بلوچ دستییعصنا و دوزیسوزن محصوالت ومحلی  پوشاک شناخت یزةباانگ ،«(سراوان

به  های سنتی رایج در خراسان جنوبیدوزیسوزن( در کتاب 1389هنرمند ) یارؤ .انددادهانجام  تحلیلی و توصیفی

و...  یدوزنقده ی،دوزشبکه ی،دوزچشمه ی،دوزبلوچه ی،دوزدهیآج همچوناستان  نیدر ا جیرا یهایدوزسوزن معرفی

جهت استفاده  ییهانقشمجموعه  دوزیسوزن برای ییهاطرحعنوان در کتابی با  (1386پرداخته است. شهین پزشکی )
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 رائهاو...  دوزی، گلدوزی با چرخگالبتون ،دوزییشمابر ،یدوزسرمهبا آن از قبیل  تزیینی و هنرهای مرتبط یهادوختدر 

 نموده است.

ین به شد. همچن پرداخته هاآنشکلی  موضوعی و یبنددستهآثار به  و بعد از عکاسی میدانی روش تحقیق توصیفی

در مورد نحوه بافت و مفهوم  هاآن یریگشکلها و چگونگی در مورد اسامی نقش یاکتابخانهدلیل نبودن منابع 

 و به گویش محلی منطقه ثبت گردد و با گردآوری هانقشسعی شد اسامی  با هنرمندان محلی، مصاحبه و هایهمانقش

 د. سپس بر مبنایدست یاب منطقه دوزیسوزن یهابافتهنقوش اصیل دست و هاطرحبه بررسی و مفهوم  هادادهتحلیل 

شیء »هنر معتقد است که  یشناسانسانمورفی از پژوهشگران حوزة پرداخته شد.  هایدوزسوزننظریه مورفی به تحلیل 

 یشناسانساناز منظر لذا  (.50: 1385 )مورفی، «شودمعنای آن در فرهنگ پدیدآورنده تحلیل  باید در چارچوب جایگاه و

 یشناسانانس صورت پذیرد. بنابراین، همان فرهنگ یهامالکمرتبط به هر فرهنگی باید با توجه به  تحلیل اشیای هنری

 اصالت و زیبایی ،تنوع فرهنگی و هنری مناطق بومی ایران فراهم سازد. شناختی عمیق و دقیق از محصوالت تواندیم

تا تأثیرپذیری  است شده سبب سو دیگر از پیرامون محیط و طبیعت با هاآن ةمالحظقابل پیوستگی و سویک از نقوش این

 اصل و شناختییباییز هاییفیتک به توجه ینهمچن .گیرد قرار بررسیدمور حاضر تحقیق در طبیعی صور از هانگاره این

با  پژوهش این لذااست.  حاضر پژوهش در موردتوجه دیگر موارد از هاآن بر حاکم هندسة با طبیعی نقوش هماهنگی

، شناسییباییزبه تفسیر سه بعد مهم  است ینگارمردماز  اییهزاوهنر که  یشناسانساننظری  چهارچوبتوجه به 

 .اشاره دارد دوزیسوزندر  شناسی و معناشناسیکارکرد

حدود در  و کاشمر در استان خراسان رضوی است. این دو شهرستان یدریهحتربت هایشهرستان مطالعه موردحوزه 

رواج  هاشهرستانبیشتر در روستاهای این  دوزیسوزنهنر  .(1 یر)تصو ندقرار دار شهر مشهد یلومتریک 240و  142

 نای، و یدریهحتربتدر  فهندر ،کدکن آباد،بوریدارد. جامعه مورد مطالعه بررسی میدانی آثار تولیدی در هشت روستای 

 ینا شنقوروی  بر مطالعه عدمو  منسجم یهاپژوهش دنبوجان در کاشمر است. زنده ،ینهکسر ، نقاب،یرآبادم

 هشوپژ ینا منجاا ایبر هایگلدوز بنتخاا لیلد ،هایدوزسوزن

شامل آثاری است که محقق توانسته  یبررس مورداشیاء  .ه استدبو

را از  ینگارنده، اطالعات مقدماتد. بدر منطقه به آن دست یا

 1395سال در بهمن  یدریهحتربتو اطراف کاشمر  یروستاها

مربوط به نحوه  یهاداده بعدی، یسفرها و درنموده  یآورجمع

و اطالعات کلی درباره  یازن موردو ابزار  دوزیسوزن یهاپردهتولید 

منطقه را به روش مشاهده توصیفی و مصاحبه در  هاییدوزسوزن

 در تحقیقمورد بررسی  یهانمونهمنازل روستاییان به دست آورد. 

  .اندشدهانتخاب اثر 63از میان هدفمند به روش 

 

های کاشمر و موقعیت جغرافیایی شهرستان. 1 یرتصو
حیدریهتربت  

(116: 1389 )منبع: اصلس جغرافیا،  
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 دوزیسوزن

 هک خود وغشغلیب روحیه از یریگبهره با ایرانی زن هنرمند. فرد و قریحه ذوق از برگرفته است هنری دوزیسوزن

 خاطرش که را هاسمبل و هاجاذبه زیبایی توانسته، آن و یخوببه دانست جامعه هاییناخالص همه دورازبه را آن توانیم

 هاییدوزسوزندر  کاررفتهبهانواع نقوش  .نشان دهد اطرافیان به هنر کرده، در لوای حس یخوببه طبیعت واسطهبه

 دسته تقسیم کرد: نقوش انسانی، گیاهی، حیوانات و پرندگان. 3به  توانیمرا  یدریهحتربتکاشمر و  هایشهرستان

 انسانی نقوش

از  ریوتصحتی و  دییرکود گرا به اسالمبا احکام  رتیمغا لیانسان به دل ریو استفاده از تصو یسازکرهی، پاسالمورود  با

 استفاده بعد از ورود اسالم به ایران کمتر خصوصبه نقوش انسانی از اصوالً. (94 :1387 ،یجدشد )حذف  هاسکهمهرها و 

در فرش و جایگزینی نقوش هندسی و  مثالًانسانی و حتی حیوانی  یهمانقشو شاید علت اصلی استفاده نکردن از  شد

 .تاس و شرک در آیین او نهی گردیده یپرستبتگیاهی )اسلیمی(، از روحیه شرک گریزی مسلمانی حکایت دارد که 

 حیدریهدوزی منطقه کاشمر و تربتنقوش انسانی در سوزن . 1جدول 

 تصویر
 نام

 نقش
موقعیت 

 مایهنقش
 رنگ استفاده شده نوع نخ

 معنی
 نقش

 محل تولید
 شهر روستا

 
عروسک با  

 دستیکیف

 رولباسی

 کاموا
 ورتی، ، صای، قرمزآبی، قهوه

 کسرینه دنیای کودکانه سبز کمرنگ، زرد، مشکی

 کاشمر

 
 پسر

 و اردک
 نای حقوق حیوانات زرد، نارنجی، سبز، آبی دمسه

 
دختر با شاخه 

 کاموا لب طاقچه گل
 ، سفید، سبز،نارنجی

 قرمز، بنفش، مشکی

 دنیای کودکانه

 جانزنده

 

 قرمز، آبی، نارنجی، دمسه رولباسی دو دختر
 صورتی، مشکی، زرد

 حیدریه تربت کدکن
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و پر کردن فضای اطراف  محدود و به جهت زیبایی بیشتر صورتبهمنطقه، نقوش انسانی  دوزیسوزن یهانگارهدر 

وران به عروسک در د عروسک که شاید به دلیل غریزه ذاتی زنان تصاویری به شکل خصوصبهاستفاده شده است.  هاگل

یر اند یا در تصورا در یک باغ پر از گل به تصویر کشانده اشکودکانهدوران  هاییباززنان،  . شاید(1)جدول  باشدکودکی 

احبه با خانم )مص بیاموزد بصری صورتبهعطوفت و مهربانی را نسبت به حیوانات  بر پرده خواسته به فرزندش بستهنقش 

 .نای( یروستا ،کاشمر جان و خانم گالب احمدنایی،زنده یروستا ،کاشمر صابری،

 گیاهی نقوش

هنرمندان ایرانی با . و هرکدام معانی و مفاهیم خاص خود را دارند بوده عالم طبیعت ازکه  ییهاجلوهنقوش گیاهی، 

آورند که نقوشی در صورتبهو تحول دهند و  تغییر طبیعی را پاالیش، یهاشکل اندتوانسته یخوببهبرداشت از طبیعت 

 به سمت انتزاع و سادگی پیش روند.

 هاییتجذاب. داده است اختصاص خود به را هاپارچه در کاررفتهبه نقوش از وسیعی بخش گروه این دوزیسوزندر هنر 

م ه از کنار وو گیاهان کشانده  هاگلصور نمادین انواع  ینیآفرنقشدوز را به ی نقش گل و تنوع آن، ذهن زن سوزنبصر

یوه زیبا و انواع باغات م یهاگل وجود .آفریده است یاهو گگل  یهانگارهانواع از  یاگسترده بندییبترک وبوتهگل نقرارداد

 پردازد. آنان ینیآفرنقش به تا داشته بر آن دوز راسوزن ذهن حیات منطقه ( درکاشمرسرو ) یخیتارو درختان 

 
 قرمز، صورتی، بنفش، عروس

 مشکی، سبز
 فهندر

 )منبع: نگارندگان(
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ت که مظهر برک انار روستا، گل انار یهاباغروستای نقاب کاشمر با توجه به وجود انبوه  هاییدوزسوزننمونه در  عنوانبه

کدکن و یا در منطقه  خوردیمبه چشم  هانگارهخیزی است، بر روی  و حاصل

 گردیده است. دوزیسوزندرخت آلبالو به زیبایی تمام  هاپرده( بر روی یدریهحتربت)

 هازن یمیتو صم صفا یکرنگی، صداقت، عشق، دنیای همان توانیم را هانقشاین 

ساده اما زیبا  ییهاطرح گیاهی یهانقش است یختهآمدرهم هاآن یبازندگ که دانست

 .(2)جدول  (5-2 یرتصاو) کشندیمگوناگون را به تصویر  یهاگل از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و پرندگاننقوش حیوانی 

  :باشندیمزیر را دارا  هاییژگیو نقوشاین دسته از 

سودمند و وجودشان ضروری  منطقه. این حیوانات برای مردمان دارندجانوران اهلی که در زندگی مردم نقش . 1

 .قوچ آهو، بز کوهی، مانندمنطقه  وحشیاتح یا حیوانات و... خروس ،مرغ ،االغ و اسب، از قبیل کبوتر بوده است

 دوزی منطقه کاشمر. نقوش گیاهی ـ انار در سوزن2جدول 

 تصویر
نام 
 نقش

موقعیت 
 مایهنقش

نوع 
 نخ

رنگ استفاده 
 شده

 محل تولید
 روستا شهر

 

 انار

آویز 
 طاقچه

 دمسه
 ،سبز
 قرمز

 کاشمر

 جانزنده

 
سفره 

 کاموا سینهفت
 ،سبز
 ،قرمز

 صورتی
 کسرینه

 
روکش 

 چرخ

 دمسه

 ،سبز
 قرمز

 نقاب

 

 رولباسی

 ،سبز
 قرمز

 آبادمیر

 

 سرو

 ،نگرپر سبز
 سبزعلفی

 نقاب

 
 آبادمیر سبز

 )منبع: نگارندگان(

 

 
روستای نقاب انار،  باغ. 3و  2 یرتصو

 کاشمر و درخت سرو باغ مزار کاشمر
 )منبع: نگارندگان(

 
 

 
 

 

روستای  آلبالو،باغ . 5 و 4تصویر 
 آن بر نقشحیدریه و کدکن تربت

 دوزیپرده سوزن
(گان) منبع: نگارند  
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 یاهاسطور -نقش تلفیقی و بیشتر بارها شنیده شده هامادربزرگ (اوسنه) یهاقصهو  هاداستاندر  حیواناتی که. 2

 .سربهشانهطاووس و  نقش دارند مانند

را  یلپسندد ترکیبو گیاهی  شنقو رکنادر  هعمد شینقپرندگان،  ماا کاررفتهبه رثادر آ یشوبکم ،نیاحیو شنقو

مند . هنراستتنوع  آن،ویژگی  ینترمهمکه  استفاده زیادی شده کاشمر دوزیسوزناز نقش پرندگان در  .اندشدهموجب 

 ،مرغیاز نقش س در حقیقت امر او جلوه دهد. یترتازه صورتبهتوانسته با تغییری جزئی در شکل و حرکت پرنده، آن را 

ظاهر  یتگو از نقش طاووس، نقش و نگار و آراس یاریهوش ،از نقش هدهد و یو درستکار مرغابی، پاکیو  یمنیخوش

 .دیارایصفات ب نیرا بد شیتا درون و برون خو خواسته یو از و کردهالقاء  نندهیرا به ب

یم ترس در مقابل همو قرینه  (ماده )نر و جفتیک  صورتبه پرندگان شده ریتصو هاآنکه نقش پرنده بر  در آثاری

زن  و توجه هنرمند ذوق دهندهنشانروی آن،  شدهیطراحاندام پرندگان، با نقوش زیبای  یطورکلبهها و بال .اندشده

. تاس اتبه جزئیات و تزئین کاشمری

عیان ذوق هنرمند، زمانی بیشتر 

که تنوع و تفاوت تزئینات در  شده

اعضای بدن پرنده، متناسب  تکتک

 با نوع پرنده تغییر کرده است.

سرشار از انواع  هایدوزسوزن

 یالالبهپرندگانی است که در 

درختان یا بر باالی شاخسار درختان 

 هستند. ییسرانغمهدر حال پرواز یا 

 نتوایمنقش پرندگان را  تنوع علت

 رد پرندگان مختلف فراوانی به دلیل

و  کاشمر منطقه طبیعت

پرندگانی  .دانست یدریهحتربت

گنجشک طاووس، طوطی،  ازجمله

کبوتر، خروس،  ،مرغابی ،چغوک()

 (.6-3( )جدول هدهدسر )بهشانه

 

            یدریهحمنطقه کاشمر و تربت دوزیسوزن در طاووس ـنقوش پرنده  .3جدول 

 تصویر
نام 
 نقش

موقعیت 
 مایهنقش

نوع 
 نخ

رنگ استفاده 
 شده

 محل تولید
 روستا شهر

 

 طاووس

سفره 
 سینهفت

 نارنجی صورتی، آبی، کاموا
 قرمز، سبز

 کاشمر

 جانزنده
 

 طاقچه آویز
 پنجره و

 دمسه

 قهوه ای
 نارنجی رنگ،سبزکم

 
 صورتی نارنجی،
 قرمز آبی،

 
 ، صورتی،آبی ،بنفش
 نارنجی زرد،، ایقهوه

 نقاب
 

 رولباسی

سبزفسفری،  آبی،
 قرمز نارنجی،

 
 بنفش، سبز

 ای، صورتیقهوه

 صورتی زرد، آبی، 
 مزرق ۷ فسفری

تربت 
 حیدریه

 کدکن

 )منبع: نگارندگان(

 دوزی منطقه کاشمر و تربت حیدریهدر سوزنی، خروس، مرغابی، گنجشک و کبوتر طوط نقوش پرنده ـ   .4جدول

 نام نقش تصویر
وقعیت م

 مایهنقش
 نوع نخ

رنگ استفاده 
 شده

 محل تولید
 روستا شهر
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 طوطی

 پشتی

 دمسه

 سفید، قرمز سبز،

 کاشمر

 کسرینه

 

 رولباسی

 نقاب قرمز، زرد سبز،

 
 کاموا خروس

 صورتی، آبی،
 بنفش، نارنجی،
 زرد قرمز،

 کسرینه

 

 مرغابی
 

 دمسه

، صورتی نارنجی،
 مشکی سبز،

 نای

 
 کدکن حیدریهتربت بنفش آبی،

 

 گنجشک

، بنفش نارنجی، آبی،
آبی  رنگ،سبز کم
 سمانیآ

 کاشمر

 نقاب

 
 زرد قرمز، آبی،

 میر آباد
 

 آبی نارنجی، کمر بالشت

 

 رولباسی

 نارنجی زرد،

  نقاب

 صورتی آبی،

 

 کبوتر

 مشکی، بنفش، زرد،
 سبز صورتی،

 نای کاشمر

 

 مشکی، سبز، قرمز

 
، صورتی نارنجی،
 آبی ،زرد

 )منبع: نگارندگان(
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 حیدریهدوزی منطقه کاشمر و تربتسر( در سوزنبههدهد )شانه ـ.  نقوش پرنده 5جدول 

 نام نقش تصویر
موقعیت 

 مایهنقش
 نوع نخ

رنگ استفاده 
 شده

 محل تولید
 روستا شهر

 

 هدهد
 (سربه)شانه

 و طاقچه آویز
 پنجره
 

 دمسه

 صورتی، آبی،
 بنفش، نارنجی،
 زرد قرمز،

 نقاب کاشمر

، ایقهوه 
 سبزکمرنگ، نارنجی

 
 دزر، صورتی نارنجی،

 
 آبی صورتی، ،بنفش

 زرد،، ایقهوه
 نارنجی

 
فسفری، ، سبز آبی، رولباسی

 قرمز نارنجی،

 

 طاقچه و آویز
 پنجره

، بنفش، سبز
 ای، صورتیقهوه

، سبز نارنجی، زرد، 
 سفید

  کسرینه کاشمر

 رولباسی

 کاموا
 ،نارنجی سبز، قرمز،

 آبی

 

 سبز،، آبی قرمز، زرد، دمسه
 ایقهوه

 کدکن حیدریهتربت

 )منبع: نگارندگان(
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 بحث

. دگیریم شکل است، باورهایشان رندهیدربرگ کهخاصی  ینیبجهانو دیدگاه از  کهدارد را خود خاص هنر  قومیهر  

 تجلی و جامعه افراد انیم اشتراک وجود .گذاردیم انیم در جامعه تمام با بلکه مردم با تنهانه را باورها و هاارزش هنرمند

 دیدگاه . ازمعناستیب بومی هنر مورد در هنر برای هنر .شودیمافراد جامعه  توسط آن شناخت و درک باعث هنردر  آن

 حیدریهدوزی منطقه کاشمر و تربتاسب، آهو، بز، شیر و ماهی در سوزن ـ .   نقوش حیوانی6جدول

 نام نقش تصویر
موقعیت 

 مایهنقش
 نوع نخ

استفاده رنگ 
 شده

 محل تولید

 روستا شهر

 
 اسب 

 و آویز طاقچه
 پنجره

 دمسه

مشکی، سفید 
 شیری، قرمز

 جانزنده کاشمر

 
 رولباسی بز

ای، زرد، قهوه
 مشکی

 کدکن حیدریهتربت

 

 آهو
 و آویز طاقچه

 پنجره
ای، مشکی، قهوه

 کرم

 نقاب کاشمر
 

 گوزن

 رولباسی

 آبی، مشکی

 
 آبادبوری حیدریهتربت ای، کرمقهوه

 

 بز کوهی
ای، سبز، قهوه

 قرمز

 کاشمر

 نای

 

 شیر

 پشتی
ای، آبی، قهوه

 صورتی
 آبادمیر

 

 رولباسی

مشکی، نارنجی، 
 آبی

 نقاب

 
 کدکن حیدریهتربت ایزرد، قهوه

 

 ماهی
 سینسفره هفت

 کاموا
 کسرینه کاشمر قرمز

 کدکن حیدریهتربت بنفش آبی، رولباسی 

 )منبع: نگارندگان(
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 کاربازنمایی به معناشناختیو  شناختییباییز یا و نمایاندن برای که است ییهاویژگی با اشیایی شامل هنر ،یشناسانسان

 (.31:1385، مورفیشود )یم گرفته

( و تربتکاشمر منطقه )و باید در خود است  و کارکرد شناسیمعناشناسی  ،شناسییباییز ابعاد واجد نیز دوزیسوزن 

رای یک اما آنچه ب ،کندیمارتباط پیدا  شناختییباییز هاییژگیوبا  ینوعبهدر شکل و نقوش  هایگلدوزگردد.  یبررس

ن بدان ، تفسیر شود. البته ایآن در بستر فرهنگ تولیدکننده شناسییباییزاهمیت دارد این است که این  شناسانسان

 بای پیوند و تفسیر این زیبای شناسانسان یفهوظمعنی نیست که نباید اثر هنری را از منظر فرهنگ بیننده دید؛ اما 

غیرمادی باید به شناخت فرهنگی  هاییژگیوجهت شناخت و تشخیص »(. 50 :1385 مورفی،است )ولیدکننده ت فرهنگ

 کندیممشخص  شناسییباییزشناخت معیارهای ارزشی است. بنابراین  درگروزیبایی  یهاگونه همهپرداخت و شناخت 

مفهوم زیبایی  ،مهم نکته (.51 :1385)مورفی، « شودیمو ارزیابی  نمایدیمو  شودیمچگونه حس و دریافت  چیزیککه 

ر در قالب عناص گرفتهشکلاست. ساختارهای  کاشمری و تربتی دوزسوزن زنان ازنظرو نقوش آنان  دوزیسوزن یهاپرده

در انتخاب و ترکیب نقوش بوده است.  هاآن شناسییباییزاصول  کنندهیانب آالیشیب، ساده، روان و و ترکیب نقوش

 قابل قیاس دوزسوزن با معیارهای انتخاب زنان هافرمهرگز نگرش هنرمند مدرن امروزی در فهم و انتخاب  یگردعبارتبه

 .زیبا نیست مخاطباز منظر  هایدوزسوزن. البته این بدان معنا نیست که این نیست

خراسانی زنان  نیدر ب یکنندگخلقو عوامل  هایژگیو از زمره« زندگی طیبه مح ربزدن رنگ شادی و ط»خصلت 

 ی. زندگردگیینمبه خود  ییبایجز نفس ز ینیینداشته و تب ییبایجز خود ز یغرض، طیمح یباسازینگرش ز نیا است.

، هایدوزسوزن در کاررفتهبههای و رنگ هانقشبه  یاجمال یبا نگاه دیگریعبارتبه. است ختهیو آم نیقر ییبایبا ز شانیا

 نیه به ابلک، نبوده است گرید یهابافته دست ایو  هاپارچهپر کردن بستر  یفقط برا هایهمانقشخلق  شوددریافت می

 ند. نوع خاصاهپرداخت شانیزندگ طیمح یباسازیزبه  زنان لهیوس

 ازنظر یدریهحتربتهای منطقه کاشمر و در روستا هاپردهنقوش 

بومی و محصول بسترهای فرهنگی و  ،رنگ و فرایند تولید شکل،

سنتی تولید در این منطقه  یهاروشجغرافیایی این منطقه است. 

خود را حفظ کرده  یهاصورتطوالنی تداوم داشته و  یهازمانطی 

به دستی،  یهاچرخاز  یریگبهرهزنان بدون  کهیطوربهاست 

ین ا هایفرم .کنندیمرا خلق  زیبایی یهانگاره ،ابتدایی هاییوهش

و پایدار است اما  شده یتتثبتابع یک الگوی ساختاری  هانگاره

آثار  تکتکتولید ابتدایی نوعی حس فردیت به  هاییوهش

در  .(6 یر)تصو ساختاری است، فردیتی که تابع وحدتی بخشدیم

دوزی، روستای نای کاشمر،پرده سوزن .6 یرتصوبیان رمزآلود فرم نقوش در نگاه اول نوعی سادگی و ماهیت  کل،  
ا احمدناییهنرمند: زهر   

()منبع: نگارندگان   
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غنی  ساختار بصری زیبا و مفاهیم کنندهعرضه تریقعمنما در نگرشی اما همین بیان ساده و ابتدایی دادهابتدایی را نشان 

  است.

 آثار شناسییباییز

 تقارن در نقوش

از  (هادر نسبت ییبایز یعنیروزمره تقارن زندگی  در است. مرکز تقارن ایها حول محور تشابه بخش یبه معنا)

، اندقرارگرفته قرینه صورتبه هم کنار عموماً هانقش کهینا تنوع نقوش، با توجه به هاپرده فردمنحصربه هاییژگیو

 یهانگارهحفظ گردیده و تناسب اشکال هم رعایت شده است. این امر موجب افزون زیبایی  یخوببهتعادل رنگی 

 بزرگیست و تعدادی از نقوش کوچک و تقارن کامل ن هاپردهبا توجه به دوخت دستی، در تعدادی از  است. دوزیسوزن

 (.7)تصویر  اندشده
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 ریتم نقوش

و  تیشکل، رنگ، موقع هرگونهعبارت است از تکرار  تمیر

 هاییتمر. انسان خود را با نیمع یبه هم طبق نظم هیحرکت شب

 نیا. شب و روز تمیر مانند سازدیمهماهنگ  عتیگوناگون طب

 هاست ک یادراک زندگأ منش قتیدر حق ،یممتد و تکرار هاییتمر

 بر روی شدهدوخته. نقش و نگار استیافته انعکاس  یدر آثار هنر

 صورتبه یبا اشکال (گلدوزی شده )گیاهی و یا حیوانی یهاپارچه

 .(8 ریتصو) اندهشدمرتب، تکرار  یهافاصله با و همبه  هیشب و ساده

 هاتمیر .آوردیموجود ه برا در چشمان بیننده  کیتمیر یبیترک ینا

شده  هاردهپنقش بسته بر  ریواصت یی بیشترایپو باعث دوزیسوزندر 

 یبصر یتنوع و راحت ینوع ب،یعالوه بر القاء نظم و ترتاز طرفی  .است

 گاهى نقوش. کرده است جادیا یکنواختی یو سرد یدر مقابل خشک

جاد برای ای ،رسدیمبه نظر  هاپردهدر سطح « واگیره»تکرارشونده یا 

تزئینى داشته باشد و  جنب شاید بوده و هادر پردهحس وحدت 

 دیبنیبترکهنرمند، بدان وسیله خواسته سطح کارش را پر کند. 

وار است و از بودن در ، قرینه و آینههانقشاین  اتفاقبهاکثر قریب 

، نشان از روح همبستگى بندیترکیب. این نوع دهدمیکنار هم خبر 

دارد و بیانگر نوعى تفوق و همکارى و حس  منطقهو عاطفى مردم 

 .شودمیکه در فرهنگ و اخالق مردم دیده  و محبت است دوستیهم

 ها و اشکالرنگ گیریجهت

روی  اشکال واسطهبه هارنگاز  تعدادی است. تیحائز اهم دوزیسوزندر نسبت به هم نقوش و  هارنگ گیریجهت

 ندکمیمناسب کمک  یهارمون و تمیدر درون کادر با ربیننده  گردش چشم بهامر  نیا و کنندمی جادیاپارچه، جهتی را 

 .شودمیاین کار حاصل  خانوادههم ایهمسان  یهارنگ وسیلهبه از مواقع ایپارهحتی در  ،افزایدمیو بر زیبایی آثار 

ثار به آ نی، در ادیشاد، با کنتراست شد ییهارنگ نشینیهم نگاه، نیدر اولرنگ است. این هنر، عنصر در  بارزترین

مار به ش دوزیسوزنعمده  یژگیدو و ادیو کنتراست ز یاست. تنوع رنگ دهیبخش هاآنبه  یکه جلوه خاص آیندمیچشم 

کرد  وجستج ایمنطقهو فرهنگ  عتیدر طب دیرا با ییهارنگ نیچن کارگیریبه لیدل یزیش از هر چیپ دیشا .آیندمی

جان کاشمر، هنرمند: صابریآویز طاقچه، روستای زنده .7 یرتصو  
()منبع: نگارندگان  

 

 
حیدریه،آباد تربتطاقچه، روستای بوری لب .8 یرتصو  

 هنرمند: قرایی
()منبع: نگارندگان  
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 یزی، غریحس کامالً دوزیسوزندر  هارنگ کارگیریبهکه انتخاب و  میدر نظر داشته باش دیبا .هنر است نیکه زادگاه ا

 استفاده اینخوردهدست رنگ همان از روستاهادر  واست  یو تجرب

که از  هاییمصاحبهاست. در  هنرمند خالق ذهن زائیده که شودمی

آنان در  اتفاقبههنرمندان انجام شد، مشخص گردید که قریب 

ا ی واقعی خود اشکال وی هارنگاز  اندنمودهنقوش سعی  آمیزیرنگ

حیوانات استفاده نمایند ولی در بعضی از نقوش به علت کمبود نخ 

و در  (رنگی )دور بودن از مراکز خرید و فاصله زیاد روستا از شهر

نوع ( یا تجوییصرفه)جهت  یکرنگبعضی اوقات به علت زیاد بودن 

قوش ن آمیزیرنگی دیگر برای هارنگاز  (متفاوت هایسلیقه) یشترب

 ندرتبه هانگارهاینکه در  گریتوجه د درخور نکته .اندنمودهاستفاده 

  .(9 یرتصوشده است )استفاده  اهیرنگ ساز 

 هادوزیسوزن کارکرد شناسی

اهمیت  ائزحبلکه ارتباط فرم با کاربرد نیز بسیار  شودمیفرم تنها با تحلیل صورت، ترکیب و فرایند ساخت تبیین ن

یست؟ چ قرارگرفتهکه در آن  تریگسترده؟ آثار آن در زمینة کندمی کارچه؟ شودمیاست. اینکه شیء برای چه استفاده 

 کمستدربطی داشته باشد اما  هازمینه همهصوری و مادی شیء با کاربرد آن در  هایویژگینباید انتظار داشت که »البته 

ه پاسخ آن منفی بود، باید دالیل دیگری برای کاربرد شیء در آن زمینه خاص چنین سؤالی باید مطرح شود و چنانچ

 (.39 :1385)مورفی،  «یافت شود

 رفمصبیهیچ شیء  ترصریحمحصوالت در حیات مادی و معنوی انسان دخیل هستند. به عبارت  همهدر دنیای سنت 

 با توجه به اینکهد. شومیمصرف  نوعی بهاشیا در زندگی انسان جایگاهی داشته و  همه. شودمیو فاقد کاربرد خلق ن

 دوزیسوزناشیای  همه .سنتی است، تمامی عناصر آن با انسان ارتباط تنگاتنگی دارند جامعهنیز یک مورد مطالعه  جامعه

را  هادوزیسوزنشناخت مبتنی بر کارکرد در  ترینملموسو  ترینساده. دارای کاربردهای مادی یا معنوی هستند

در طی قرون متمادی نقوش تزیینی در محیط زندگی همواره عملکردهای . »دانست هاآن کارکردهای روزمره در توانمی

 انتزاعی نقش صورتبهایجاد لطافت و زیبایی در محیط بوده است. نقوش اگرچه  هاآن؛ یکی از اندبوده دارعهدهمهمی را 

. کنندنمیبه روح و عقل انسان عرضه  ایکنندهمبهوت ومرجهرج گونههیچ، فهمقابلو تعادل و آرایشی  بانظمولی  انددهش

 از .(1 :1386)خزایی،  «اندحقارتعامل ایجاد آرامش درونی در انسان و جلوگیری از ایجاد توهم و احساس  هانقش

 گرظارهننگریست و آن تأثیر قوی نقوش بر  هاپردهشده بر روی  دوزیسوزن به وجه کاربردی نقوش توانمیمنظری دیگر 

 محلی و حتی غیربومی است.

کاشمر، روستای نای ت،روکش بالش .9 یرتصو  
 هنرمند: عصمت احمد نایی

()منبع: نگارندگان  
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قوی  درقآن، اما تأثیر این نقوش بر انسان نمایندمیدارند و بسیار ابتدایی جلوه  سادهاگرچه ماهیتی  هاپردهنقوش 

، شتهدرگذ. کندمیمسحور خود  ایلحظهانسان را برای  بلکه ،رسدنمیآن  پایبهنمایش طبیعی اشیاء  تنهانهاست که 

مادر به فکر آماده کردن جامه و جهاز عروسی او  ویژهبه، خانواده و در روستاها خصوصبه اندکی پس از زاده شدن دختر

 .دادندروی آن را انجام می دوزیسوزنکردند و سپس ریسی و بافتن پارچه و دوختن جامه را آغاز میبودند و کار نخ

یی که زنان بعد از اتمام کارهای سخت هادوزیسوزن. عروس به پایان برسد وسایل دوزیسوزنبرد تا ها زمان میسال

با عشق و امید به آینده روشن به تولید آنان  گردسوز ( وآینهچراغ فانوس ) هایچراغدر زیر کرسی و با  هاشبروزانه و 

ه جمل از آندارد که فراوانی  کاربرد هاآن روزمرهدر زندگی  حیدریهتربتو  کاشمردر  تولیدشدهی هاردهپ .پرداختندمی

)رو  آینهروکش  ، جالباسی، روکش پشتی، روکش بالشت )کمر بالشت(،دستمال صورت سجاده نماز،انواع به  توانمی

  (.10و  9 یر)تصونمود ه اشار ...بقچه حمام( و) یسوزن ، روتختی،سینهفتسفره  ،(ایطاقچهآویز طاقچه )لب  (،ایآینه

 هادوزیسوزندر  معناشناسی

 شودمی رتصو معناشناختی، نظامی همانند هنر د،یکررو یندر ا

 لنتقاا پیدر  غیر دیداریو  ارییدد هاینشانهاز  دهستفاا با که

کشف معنا و دنیای معانی همواره ست. ا نگوناگو مفاهیمو  مقاصد

هنر است. مان  شناسیانساندر مطالعات  هادغدغه ترینمهمیکی از 

. اساس قراردادندهنر  شناسیمردم مطالعهو فورگ معنا را محور 

در بعد معناشناسی متکی به پیوند فرم، معنا و  هاآنمطالعات 

 ( معتقد269 :1970فورگ )کارکرد در بافت تحلیل اجتماع بود. 

بود که هنر نظام ارتباطی مستقلی است که معنا در آن شکل 

و  شناسینشانهخود از  هایتحلیلدر  ( نیز1973مان ). گیردمی

 جایهبپدیدارشناسی تأثیرات فراوان برده بود. وی معتقد است که 

 یهاطرح عنوانبه هاآنتفسیرهای صریح از نقوش و نمادها باید به 

نگریست. این بدان معناست که معانی خاص عناصر به  چند ارزشی

 .(37: 1385 مورفی،. )بستگی دارد هاآنزمینة 

هستند که  یهنرمندان حیدریهتربتکاشمر و زنان روستایی 

. این زنان همانند اندبردهکمترین بهره را از مظاهر عصر تکنولوژی 

تلویزیونی برای بیان افکار،  ایبرنامهزنان شهری روزنامه یا 

 به عبارت آشکارتر .احساسات و شناخت خود از عالم هستی ندارند

جهت بیان افکار و اعتقادات  ایرسانه عنوانبهآن  و نقوش پارچه

ت، روستای نای کاشمر،روکش بالش .9 یرتصو  
 هنرمند: عصمت احمد نایی

()منبع: نگارندگان  
 

 
،روستای نای کاشمر ،روپشتی گلدوزی .10یرتصو  

 هنرمند: گالب احمدنایی
()منبع: نگارندگان  
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ی بازتاب عظیم هادوزیسوزن. کنندمیخلق  را نقوشی بسیار ظریف و پراحساس و معمولیپارچه ساده  ر. زنان بهاستآن

معنی به نقش آن است که در ارتباط با  تریننزدیک. گذارندمیفردی و فرهنگی هنرمند را به نمایش  هایدریافتاز 

 و همچنین متناسب با اعتقادات و باورهای او مطرح شود. کندمیروحیات هنرمند، طبیعت و اقلیمی که در آن زندگی 

 یگرد نسل به نسلی از معموالً که است هویتی سند دوره هر برای آید شمارمی به دوزیسوزن در اساسی رکن که نقش

خالق این  زناناز طریق مصاحبه با  ، سعی شدهی گلدوزیهاپرده، در شناخت مفاهیم نقوش روازاین. شودمی منتقل

های ر گرفته شود. از زیباترین جلوهمعانی به آن مدنظ تریننزدیک، خراساننقوش و ارتباط آن با فرهنگ و طبیعت 

 است. ـ گیاهی ـ انسانی نوریجا هایفرمطراحی و ساخت ی منطقه، هادوزیسوزندر عرصه خالقیت ظهور 

مفاهیم عمیقی از ذهنیات هنری سازندگان  دربردارندهطبیعت اطراف،  و گیاهانبر نمایش جانوران عالوه این نقوش، 

از جهان هستی عالم  هاآن، ادبیات، علوم و طرز تلقی مذهبی اعتقادات چندوچونخود است و اخبار موثق و مطمئنی از 

 های ملوّن گوییو آکنده از رنگ نشیندل بندیترکیببا  کهو درخت  اهیگل و گ ازجمله یاهیاز نقوش گ استفاده .دارد

 .(12 و 11 یرتصو) استو یا برگرفته از عنصر مقدسی چون سرو باغ مزار کاشمر  دهندهای بهشتی را بازتاب میتصویر باغ

 :از اندعبارت نقوش هایویژگی طورکلیبه

 .بودن ذهنی. 1

زنان  یآمال و آرزوها گاهتجلی توانیرا م دوزیسوزن ینقش و نگارها افراد: و آرزوی هاشنیده ،هادیده از برگرفته. 2

 کهچنانآنرا  عتیو طب ابدییتحقق م دوزیسوزن راز و رمز پر در دنیاییکه تنها  ییو آرزوها آمال .هنرمند دانست

 .(96، روستای نقاب، مهر کاشمر مصاحبه با خانم دالوری،) ندیآفریم طلبدیم

 

(ناییزهرا فالح و زهرا احمد :انهنرمند .روستای کسرینه و نای کاشمر باسی و روچرخی،. رول12 و 11 تصویر  
()منبع: نگارندگان   
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 و دهیذهن زنان مأوا گز نیریز هایدر الیهنسل به نسل مادران به دختران آموخته و  که عامیانه: نگارهای و نقش. 3

 بوده است. آنانهمزاد 

 سروکاربا آنان  هرروزکه  یواناتیاز موجودات و ح هنرمندانمشهورند:  نام همان به که طبیعت از برگرفته نقوش. 4

 از قبیل بز کوهی یا اسب. مانند انواع حیوانات زنندینقش م باشندیآنان م یاز زندگ ئیجزدارند و 

ا ر عتیطب مثالً و کرده دوزیسوزنرا  راز و رمز پر ییایهنرمند دن .نیستند مشخص نام دارای نقوش از بسیاری. 5

 .هاو بوته هاگلمانند انواع  یندآفریم طلبدیم کهچنانآن

جاودانه  صورتبدینمنعکس و  در آثارشرا  شیخو یقوم یباورهاکه  کوشدمیهنرمند  مذهب و باورهای قومی:. 6

 ی مساجد.هانقشو یا  هاپردههمانند نوشتن اسامی ائمه اطهار بر روی . دینما

ان، طراح روزمره زندگی و، گذشته، باور سنت باکه تمامى این نقوش به نوعى در پیوند  بیان کرد توانمیکل در 

اید . اگرچه شاست کرده خودو گوناگونى  زیباییبافندگان، استادکاران و هنرمندان این فنون بوده و ایشان را متأثر از 

از  نیاییدبسیار اندک باشد، ولى این نقوش عامیانه، در درون خود  شانطبیعیارتباط این نقوش با واقعیت بتوان گفت 

 .اندکاررفتهبه نظیریبیاستادانة استادان، با تبحر و مهارت  قدرت باکه  د، نیازها و آرزوها دارنهاخواسته

 گیرینتیجه

 حیدریهتربتو کاشمر  هایشهرستاندر ایران است که بخشی از آن در  و اصیلاز هنرهای پر سابقه  دوزیسوزن

 و محیطخاص مردم آن  بینشو مذکور، طبیعت  هایشهرستان دوزیسوزنی هانگارهمورد مطالعه قرار گرفت. در 

در طبیعت منطقه یافت که البته نقش  توانمیصوری بسیاری از این نقوش را  ساختار دارد. پررنگیپیرامون، حضور 

 .قرار داد مدنظرزنان روستایی در راستای زیباتر جلوه دادن نقوش و محیط زندگی باید 

 تقسیمقابل سفید نخی به سه دسته کلی  هایپارچهبر  کاررفتهبهباید مطرح کرد که نقوش  سؤاالتدر پاسخ به 

نقوش گیاهی که  ـ2 اند.شدهبه تصویر کشیده  شدهساده و البتهایستاده  فرم با اکثراًنقوش انسانی که ـ 1 :هستند

ز طبیعت ا برگرفتهمتن کاربرد دارند. این نقوش  پرکنندهعنصر  عنوانبهداشته و  هادوزیسوزنبیشترین کاربرد را در 

در  گل هاییسهر سرو، نقش گل، هایگلدان ،باشندمی حیدریهتربتو بهار منطقه کاشمر  یادآورکه اغلب  اندپیرامون

 عمدتاًهستند که  و حیواناتیپرندگان  ـ3سطح پارچه را آراسته است.  و رنگارنگگوناگون  هایازگلحاشیه و ریسه گرد 

 .و شیرهستند همچون طاووس  باورها و مرتبط با اعتقادات کوهی و برخی مثل بز اندمنطقهبومی 

سازی هنر است باید گفت امید به زندگی و زیبایی شناسیانساندوم که تحلیل این نقوش از منظر  سؤالدر پاسخ به 

است. در بعد  مدنظر زیباشناختیوسایل خانه در بعد  بهار درهمیشهجلوه دادن آن، طبیعت  و شادابمحیط خانه 

. انددهکشیاطراف خود را خرامان به تصویر  و حیواناتاشت که پرندگان دباید به احترام به طبیعت اشاره  معناشناختی

داشتن زندگی را در تهیه جهاز دختری پا به دنیا نهاده از همان ابتدا با تهیه این وسایل تدارک  و جریاننیز امید به آینده 

رار کحیدر ( وصمحمد )از حضرت  و مرادرا با بعد اعتقادی پیوند زده  و شیراووس . از طرفی حیواناتی مثل طشدمیدیده 
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کاربردی  کامالً. در بعد کارکرد شناسی باید گفت تمامی آثار انددانستهعصر عاشورا  یادآور شیرو یا برخی آن را  دانندمی

که نشان از انس  ...طاقچه و آویز، خیاطیچرخ یهرو پیچ، لحاف ،جانماز ،بقچه پشتی، یهرو ،یروبالش همانند پرده، است

 دارد. این اشیا با محیط زندگی روستایی منطقه

 هاجنبهمنطقه دانست که در همه  دوزسوزنرا باید مدیون تالش زنان  زیبا پرمعنا وبصری این آثار  هایقابلیت

 را به افراد خانواده هدیه نموده است. سرزندگی پویایی و

 سپاسگزاری

اطالعات میدانی این  آوریجمعنهایت همکاری و همیاری در راستای  واسطهبه دانندمینویسندگان بر خود الزم 

جان ندهو ز ینهکسر ، نای، میرآباد، نقاب،فهندر ،کدکن روستاهای بوری آباد، پرتالشزنان  ویژهبهمقاله، از تمامی خانوارها 

  نمایند. و تشکرتقدیر  حیدریهتربتو کاشمر  هایشهرستاندر 
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The Analysis of Curtain Needie work in Khorasan Province 

during the Contemporary Period of Anthropology of Art 

(Case study in Kashmar and Torbat Heydarieh Cities) 
1
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2
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Abstract 
Needlework was originated in the city of Kashmar and TorbatHeydarieh from the taste 

and gusto of the people of this land, derived from the beliefs and faith of artists women 
in those lands, which have unique forms and designs. Although, at first glance, these 
works seem simple and elemental, but visually have a coherent structure and, in addition, 
have meanings and concepts. The article studies the effects of needlework from the 
perspective of anthropology with three approaches of aesthetics, functionalism and 
semantics in this rich cultural-value area. 

The purposeful study of eight villages in Kashmar and TorbatHeidarieh cities shows 
that these works can be divided into three forms of human, plant, and birds and 
animals.These works are a manifestation of a vibrant and beautiful environment in the 
aesthetic dimension, respect for nature and its preservation, the wish of refreshing 
gardens in the dry desert atmosphere of this area and the beliefs and faith concepts of 
people in the manifestation of animals such as mountain goat or manifestation of blessing 
and caricature in the Semantics dimensions. 

In the functionalism dimension, we should refer to using of these works in various 
forms of application in their simple living environment such as Prayer Mats, bundle, and 
others.What deserves to be mentioned is the trend of the line of life and the hope of the 
family in this area that make the rural woman doing such works, although primitive, but 
meaningful. 
Research purposes: 
1. Classification of the form and style in the needlework works of the Kashmar and 

TabatHeidarieh 
2. Analysis of needlework works of Kashmar and TabriyatHeydarieh from the Art 

Anthropology Perspective 
Research Questions: 
1. Needlework works of Kashmar and Haberdahi regions based on their design and style, 

are divided into how many categories? 
2. How can the forementioned regions needlework can be analyzed from the art 

Anthropology Perspective? 

Key word: 

Kashmar and Torbatehidriyah cities, needlework, art anthropology, plot and role. 
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