هنر در آيينه پژوهش
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اشاره
مقالة حاضر ،گزارشي از پژوهش خانم نرگس بزرافكن،
دبير هنر از استان خوزس�تان ،به راهنمايي آقاي بهمن
زارعيان اس�ت كه در سال  1387به انجام رسيده است.
مطالعه از نوع توصيفي و عملي اس�ت و در آن عالوه بر
معرفي يكي از رشتهها و گرايشهاي مهم صنايعدستي
يعن�ي «چهلتكه» ،به نقش و جاي�گاه ويژة زنان در اين
رشته اشاره شده است .پژوهشگر در بخشي از پژوهش
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خود آورده است:
«هن�ر طراحي ،كه از هنرهاي دس�تي زن�ان ايراني به
ش�مار ميآيد ،در ابتدا مانند بسياري از هنرها براي رفع
نياز طراحي ش�د اما به مرور با ذوق و سليقة زنان ايراني
زمينة ايجاد دستس�اختههايي زيب�ا و ديدني را فراهم
آورد .چهلتكه انواع مختلفي دارد و در جاي جاي کشور
پهناور ما ،به روشها و اشكال مختلف دوخته ميشود».

در اين پژوهش ،پژوهش��گر به بررسي
انواع چهلتكه ميپردازد و ابتدا انواع پارچه
و س��پس انواع نخ را معرفي ميكند .پس از
آن به بررسي اجمالي طرحها و نقشهاي دورة
هخامنش��ي ،اشكاني ،ساس��اني و دورة اسالمي،
انواع رودوزيهاي س��نتي ايران چون تكهدوزي،
لن��درهدوزي و خاتميدوزي ميپ��ردازد و در ادامه،
روشه��اي تك��هدوزي را ،كه ش��امل روش س��اده،
معرق ،ضخيمدوزي و برش��ي ،نمدي و مرصعي است،
معرفي ميكند .در انتها نيز ضمن نشان دادن يك نمونه
چهلتكه ،روش دوخت آن را آموزش ميدهد.
نمون��هاي از چهلتكه كه م��ورد توجه محقق قرار گرفته،
مدلي اس��ت كه در اس��تان خوزس��تان و اغلب در ش��هرهاي
شوش��تر و دزفول دوخته ميشود و مورد استفاده قرار ميگيرد.
وي در مورد نحوة دوخت چهلتكة مورد نظر چنين آورده است:
«در اين روش ابتدا پارچههاي انتخاب ش��ده را ،كه متناس��ب با
ذوق و س��ليقة هنرمند و برخاس��ته از احساس��ات اوست ،به صورت
مربعهايي برش ميدهيم .اندازة مربعها با توجه به ريز و درشت بودن
تكهها متفاوت و گاهي به صورت تلفيقي از كوچك به بزرگ يا برعكس
اس��ت .مربعهاي برشخ��ورده را از قطر تا ميكني��م ،در حالت لوزي قرار
ميدهي��م و از قطر افقي ل��وزي دوخت ميزنيم .اين تك��ه به صورت دايره
دوخت��ه ميش��ود؛ به اين ترتيب ك��ه از مركز دايره ،دوخ��ت تكههاي مثلثي
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ي كني��م .در هر دور
ش��كل را به صورت چرخش��ي ش��روع م�� 
تعداد تكهها بيش��تر ميشود و تا رسيدن به اندازة دلخواه ادامه
مييابد .ما اين تكهها را به صورت ريتم رنگي اجرا ميكنيم كه
از رنگ قرمز ش��روع ميش��ود و درجات رنگي را به س��وي زرد
س��وق ميدهيم .در واقع ،با اين انتخ��اب رنگ هم ميخواهيم
گرماي دل و صميميت مردمان اين خطه را نش��ان دهيم و هم
دستساختة ما ،با رنگي كه دارد نشان دهد كه از يك سرزمين
بس��يار گرم آمده و پيغامرسان خونگرمي و صميميت مردمان
آن منطقه اس��ت .دوخ��ت متن يا پسزمينة اي��ن چهلتكه به
صورت چهلتكة نامنظم اجرا ميشود و سعي بر آن است كه از
يك بافت و رنگ سنتي استفاده شود».
ويژگي هنر دس��تي چهلتكهدوزي مانند بس��ياري از صنايع
دس��تي كارايي مصرفي آن اس��ت و به همين دلي��ل ،اين هنر
ج��زو گ��روه هنرهاي كارب��ردي ق��رار ميگيرد .خوش��بختانه
هنر چهلتك��هدوزي همچن��ان در عرصة حيات
اجتماع��ي م��ردم كش��ور م��ا
حض��ور دارد .بديهي
اس��ت ت��داوم توليد
صنايعدستي از سوي
زنان متعهد و هنرمند
ايران��ي و گس��ترش آن
ميتوان��د ضم��ن حفظ
و تقوي��ت مباني ارزش��ي
فرهنگ ايراني -اس�لامي،
در ايجاد اشتغال مولد و رفع
بخشي از نيازهاي جامعه نيز
مؤثر و مفيد باشد.

رشــد آموزش
32

دورة دهــــم
شمــــارة 2
زمستان 1 391

64

