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معرفی خطوط ثلث و نسخ

اهداف درس
 آشنایی با خطوط ثلث و نسخ

 ارزش گذاری به میراث فرهنگی )خطوط ثلث و نسخ(

انتظارات عملكردی

 با کاغذ پوستی خط نسخ را با خط ثلث مقایسه کنند و شباهت ها و تفاوت های آنها را بنویسند. 
 تالش کنند حروف و کلمه ها را دقیق کپی کنند و در انتقال آنها کاماًل امانت دار باشند.

 با استفاده از حروف وكلمه ها نقش وتركیبی تازه ایجاد کنند.
 با استفاده از نقش حروف، وسایل کاربردی یا تزیینی طراحی نمایند. 

فرایند تدریس

وسایل مورد نیاز
١ نقش حروف و کلمه های کلیدی خطوط نسخ و ثلث به صورت خط محیطی در اندازه های مختلف در پنج 

 http://art ـ اندازه )برای تهیه الگوهای آماده به سایت دفتر تألیف کتاب های درسی، گروه هنر dept.talif.sch.ir ـ
مراجعه بفرمایید.(

٢ چند سطر به خط نسخ وثلث و همان سطرها به خط نستعلیق و شکسته نستعلیق )برای مقایسه( 

٣ چند اثر خوشنویسی به خط ثلث و نسخ 

٤ کاغذ پوستی، کاربن و… برای انتقال الگوی كلمات

٥ مداد رنگ یا آبرنگ یا گواش، خط کش و… 

گام اول: ابتدا یک سطر به خط نستعلیق نمایش داده، و از دانش آموزان سؤال شود که اسم این خط 
چیست )با توجه به اینکه خط نستعلیق در پایه هفتم معرفی شده است، طبیعتًا آن را می شناسند(. همان سطر 
به خط نسخ نمایش داده، و از دانش آموزان خواسته شود که در مورد آن اظهارنظر کنند )تفاوت ها و شباهت( 
و نام آن را بگویند. در ادامه همان سطر با خط ثلث نمایش داده، )بسم الّله الرحمن الرحیم با انواع خطوط 

درس اول
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در دسترس تر است( و در کالس در مورد آن صحبت شود و سپس چند اثر خوشنویسی به خط نسخ و ثلث 
در کالس نمایش داده می شود و دانش آموزان نوع خط را مشخص کنند. 

گام دوم: ادامه درس از روی متن کتاب توسط یکی از دانش آموزان روخوانی شود و دانش آموزان 
با پدید آورندگان خطوط نسخ و ثلث، و هنرمندان بزرگ این رشته آشنا شوند و در مورد سبب نام گذاری 

خط های نسخ و ثلث در کالس بحث شود.
گام سوم: اکنون سطرهایی که به خط نستعلیق و شکسته نستعلیق ثلث و نسخ نوشته شده و در کالس 
نمایش داده شده است، در اختیار گروه ها قرار می گیرد و از گروه ها خواسته می شود که با کاغذ پوستی، 
پوشه کار خود  و در  ارائه،  بنویسند و در کالس  را  تفاوت ها  و  کنند و شباهت ها  مقایسه  با هم  را  خط ها 

نگهداری کنند.

گام چهارم: )اجرای آثارخالقانه با استفاده از نقش حروف و کلمه های کلیدی خطوط نسخ و ثلث(
حروف و کلمه های کلیدی خط های نسخ و ثلث، که به صورت خط محیطی و در اندازه های مختلف )پنج 

اندازه( اجرا شده است، در اختیار گروه ها قرار داده می شود. 
به منظور ترغیب دانش آموزان به تفکر خالق و هم فکری در گروه، سؤاالت زیر طرح شود: 

برای مثال: چگونه می توان با استفاده از این نقوش به نقوش جدید و زیباتری رسید؟
جواب های دانش آموزان دسته بندی، و روی تابلو نوشته می شود. 

ممکن است نظر دانش آموزان به این شرح باشد:
٥ ترکیب با  ٤ با تکرار قسمتی از شکل  ٣ با تکرار آزاد  ٢ با قرینه کردن  ١ با کنار هم قراردادن 

٧ با چرخاندن حول یک نقطه و…  ٦ وارونه کردن و آینه کردن  شکل های هندسی 
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ادامٔه کار را می توان با سؤاالت دیگری برنامه ریزی کرد. 
ــ به نظر شما چه تصاویری را می توان با استفاده از این نقش ها )حروف و کلمه های کلیدی( طراحی کرد؟ 
جواب های دانش آموزان روی تابلو نوشته، و دسته بندی شود. ممکن است مشابه این جواب ها از سوی 
٣ پرنده  ــ آدم ــ ظروف و…   . سعی شود دانش آموزان به این  ٢ میز  ١ گل  دانش آموزان مطرح شود:
باور برسند که تقریبًا خیلی از تصاویر را می توان با الهام از این نقوش طراحی کرد. الزم نیست تصاویر حتمًا 

واقع گرایانه باشد. رسیدن به تصاویر انتزاعی نشانه شكوفایی ذهنی دانش آموز است.
گروه ها موظف شوند به چند روش از روش های بیان شده، حروف و کلمه ها را ترکیب کنند و به نقوش و 

تصاویر جدید برسند و حاصل کار را به صورت طرح در پوشه کار جمع آوری کنند. 

گام پنجم: اجرای آثار خالقانه با استفاده از یک جمله
در یک صفحه، جمله ای با خط ثلث یا نسخ به صورت خط محیطی اجرا و در اندازه های مختلف )3 تا 5 اندازه( 
تنظیم شود. این صفحه در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. از گروه ها خواسته شود در مورد جمله صحبت کنند. 

معلم با جمع بندی نظر دانش آموزان سعی کند آنها با مفهوم جمله آشنا شوند. 
برای برنامه ریزی اولیه تدریس می توان با طرح سؤاالتی شبیه به سؤال زیر، دانش آموزان را تشویق کرد که 

با آمادگی بیشتری تفکر کنند و به خالقیت برسند. 
مفهوم جملٔه فوق چه تصاویری را به یاد شما می آورد؟ جواب های دانش آموزان هدفمند دسته بندی شود 

و به فضای تصویری جمله هدایت شوند. 
اکنون از دانش آموزان خواسته می شود تا با نقش جمله ای که در اختیار دارند، نقش هایی را به وجود 

بیاورند که با مفهوم جمله مرتبط باشد و به روش های دلخواه اجرا و رنگ آمیزی کنند. 
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آموزش خط نستعلیق

هدف درس
 آشنایی با سطر نویسی 

انتظارات عملكردی

١ قلم نی را درست و با زاویه خط نستعلیق در دست بگیرند. 

٢ با استفاده از کاغذ پوستی، مهارت خوشنویسی با قلم نی را تمرین کنند.

٣ سطری را با قلم نی بنویسند. 

وسایل مورد نیاز 
١ الگوی استاندارد )سرمشق( 

٢ چند سطر ساده به خط نستعلیق

٣ قلم نی و قلم نی های پارویی آماده )قلم نی در چند اندازه( 

٤ مرکب و دوات    

٥ کاغذ پوستی روغنی )حالت گالسه دارد( 

٦ کاغذ گالسه

٧ کاغذ قیچی و چسب و خط کش و پرگار 

فرایند تدریس

برای یادگیری مهارت خوشنویسی و نوشتن حروف و کلمه هایی که در نوشتن آنها از نیش قلم نی استفاده 
می شود، بهتر است ابتدا دانش آموزان مهارت نوشتن با تمام پهنای قلم نی را درک کرده باشند. به همین 

منظور برای آماده سازی و یادآوری، دانش آموزان ترغیب و تشویق شوند.
گام اول: در یک تمرین آزاد با انواع خطوط و نقطه ها نقش آفرینی کنند. )دانش آموزان با تمام پهنای 

قلم نی، از ترکیب انواع خط ها و نقطه ها یک ترکیب بندی انجام دهند.(

درس دوم
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گام دوم : در ادامه حروف و کلمه هایی که با تمام پهنای قلم نوشته می شود، مرور شود.
»آ« »ب« »ک« »ل« »م« »ن« »ی«  

»به« »با« »ما« »لی« »یک« »بله« »تکه« »یکی« »لک« »لکه«
گام سوم: دانش آموزان ترغیب و تشویق شوند تا یک تمرین آزاد دیگر انجام دهند و خط هایی بکشند 
که با تمام پهنای قلم شروع، و به نیش قلم ختم شود؛ با این تمرین با مهارت نوشتن با نیش قلم آشنا می شوند.
برای جذابیت می توان پیشنهاد کرد که ترکیب بندی هایی با خط هایی را به وجود بیاورند که با قلم نی و با 

ضخامت های مختلف کشیده می شود.  
یا روی کاغذ در اختیار  گام چهارم: یک سطر به خط نستعلیق برای دانش آموزان نمایش داده شود 
گروه ها قرار بگیرد. )از سطرهای داخل کتاب هم می توان استفاده کرد( و از آنها خواسته شود تا حروف و 
کلمه های سطر را با دقت ببینند و باهم مقایسه کنند. بلندترین، ظریف ترین و ضخیم ترین را مشخص کنند و 

در ادامه به این سؤال جواب دهند:
ــ با توجه به اینکه همٔه حروف و کلمه ها در این سطر با یک قلم نی نوشته شده است، چرا بعضی از آنها 

ظریف تر و برخی ضخامت بیشتری دارد؟ 
جواب های دانش آموزان بررسی، و جواب های درست روی تابلو نوشته، و در نهایت بیان شود که دو 

عامل تغییر زاویه و نوشتن با نیش قلم ضخامت ها و ظرافت ها را به وجود می آورد. 
اکنون سطر انتخاب شده در دو بخش دسته بندی شود: 

١ حروف و کلمه هایی که با تمام پهنای قلم نوشته می شود.

٢ حروف و کلمه هایی که در نوشتن آنها نیش قلم به کار می رود. 

به عنوان مثال در جمله »کند راز و نیاز با رب یکتا« 
»ا«، »با« و »ب«  با تمام پهنای قلم نوشته می شود.

انتهای »ر« و »و«،  
دندانه  »ن« در کلمٔه کند، 

هر دو دندانٔه کلمٔه نیاز 
دندانٔه »ت« در کلمٔه یکتا 

با تمام پهنای قلم نوشته نمی شود. 
گام پنجم: اکنون می توان تمرین عملی خوشنویسی را شروع کرد. برای این مهم هم می توان از کاغذ 
شفاف )کاغذ پوستی روغنی که حالت گالسه دارد.( استفاده کرد و هم با نوشتن روی نوشته های کم رنگ 

سطر مورد نظر، مهارت خوشنویسی را تمرین کرد. 
هم در تمرین با کاغذ پوستی و هم به منظور نوشتن روی نوشته های کم رنگ، اندازه قلم دانش آموز با 
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سرمشق باید یکی باشد. به دانش آموزان یاد آوری شود که با کاغذ پوستی و مقایسه با سرمشق می توانند میزان 
مهارتشان را ارزشیابی کنند. متناسب با زمانی که برای تدریس خوشنویسی در نظر گرفته می شود، سطرهایی 

برای آموزش مهارت خوشنویسی مشخص شود. 
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تلفیق خوشنویسی با دیگر موضوعات کتاب فرهنگ و هنر

اهداف کلی 
١  استفاده از امکانات شکل حروف و کلمه ها در طراحی 

٢  تقویت مهارت دیدن 

٣ تقویت قدرت مقایسه و تطبیق 

٤  تفکر فعال و اجرای کارهای خالقانه 

٥  توانایی درک ارتباط بین رشته های هنری 

٦  توانایی اجرای کارهای گروهی 

٧  ارتقای حس زیباشناسی

وسایل مورد نیاز 
١ حروف و کلمه های کلیدی به صورت خط محیطی )خط نستعلیق و شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ( 

کاغذ سفید، کاغذ شفاف، تصاویر مختلف )صندلی پارک ــ بته جقه و...( مداد رنگ، آبرنگ، گواش، 
خط کش و... 

فعالیت اول: استفاده از خوشنویسی در
طراحی گرافیک محیطی وآثار حجمی

در بخش گرافیک محیطی می توان از نقوش خوشنویسی برای طراحی وسایلی مانند صندلی پارک، آثار 
حجمی به منظور نصب در پارک ها و میدان های شهری، تزیین ساختمان ها، مبلمان، ساک دستی و غیره استفاده 
کرد. بهتر است برای آسانی کار از روش تطبیقی استفاده شود؛ یعنی دانش آموزان تشویق و ترغیب شوند، 
تصاویری مختلف از موضوعاتی را با خود به کالس بیاورند، که می توان برای آنها طراحی گرافیک محیطی 

انجام داد )موضوعاتی که در باال از آنها نام 
برده شد(. سپس با کاغذ پوستی تصویر ساده 
روی  انطباق  با  و  کنند  کپی برداری  را  آنها 
نقش  به  توجه  با  جدیدی  طراحی  حروف، 

حروف و کلمه ها از آنها انجام دهند.
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فعالیت دوم: خوشنویسی و عكاسی روایی 

به دانش آموزان پیشنهاد شود که از مراحل نوشتن یک حرف یا کلمه عکاسی روایی انجام دهند. با این کار 
هم می شود تغییرات زاویه قلم را در نوشتن نشان داد و هم می توان  نشان داد که چه قسمت هایی با تمام قلم و چه 

قسمت هایی با نیش قلم نوشته می شود. 
برای اینکه عکس ها با وضوح بیشتری گرفته شود، بهتر است از نوشتن با قلم های درشت عکس برداری شود. 

فعالیت سوم: تطبیق نقش خوشنویسی حروف با بته جقه

بر  از حروف  برخی  پوستی استفاده کرد. شکل  از کاغذ  بته جقه می توان  و  تطبیق شکل حروف  برای 
قسمتی از بته جقه منطبق می شود. با توجه به این هماهنگی می توان بته جقه هایی طراحی کرد و یا از ترکیب 
نقوش خوشنویسی و بته جقه ترکیب بندی های خاصی را به وجود آورد. همچنین برای تزیین بته جقه ها نیز 

می توان از نقش حروف و کلمه ها استفاده کرد.
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آشنایی با استادان بزرگ خوشنویسی

اهداف درس
 آشنایی با هنرمندان پیشین و آثار آنها

 تأثیرپذیری و درس گرفتن از سرگذشت بزرگان 

انتظارات عملكردی

 دانش آموزان در یک فعالیت گروهی یکی از استادان خوشنویسی را برای هم کالسی ها معرفی کنند.

فرایند تدریس

در معرفی استادان بزرگ خوشنویسی عالوه بر مطالب کتاب پیشنهاد می شود، قسمت هایی از زندگینامه 
این بزرگان برای دانش آموزان گفته شود که در آن نکات آموزنده ای نهفته است.

تا در مورد بزرگان  به دانش آموزان واگذار شود  به منابع دسترسی دارند، این وظیفه  اگر دانش آموزان 
خوشنویسی مطالبی را جمع آوری، و در کالس ارائه کنند. همچنین دانش آموزان تشویق و ترغیب شوند 
تا از سرگذشت و زندگینامه خوشنویسان مشهور شهر و یا استان خود، تصاویر و مطالبی جمع آوری، و در 

کالس ارائه کنند. 

درس سوم
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هنرهای سنتی
بخش سوم
پایه نهم
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چهار لنگهدرس اول

طراحی سنتی١  فصل

هدف درس
 آشنایی با میراث فرهنگی )نقوش هندسی، رسم گره چهار لنگه(

اهداف عملكردی

 یک گره با استفاده از نقش چهار لنگه و شمسه رسم کنند.
 از خرد کردن گره، طرح جدیدی ایجاد کنند.

شرح موضوع

هنرمندان در طراحی سنتی معمواًل یک قسمت از طرح را رسم می کنند که به این قسمت واگیره می گویند 
)به طور مثال یک شمسه(. از تکرار واگیره به صورت قرینه و منظم، طرح های جدیدی به دست می آید )تکرار 
شمسه در کنار هم(. برای تکرار یک واگیره از یک کاغذ پوستی یا کالک می توان استفاده کرد. ابتدا باید 
کادر اصلی را روی کاغذ کالک رسم کرد و سپس برای مشخص کردن اندازه کادر اصلی تعداد واگیره ها 
و همچنین اندازه هر ضلع آن را محاسبه نمود. بعد،طرح واگیره را زیر کاغذ کالک گذاشت و با مداد دقیقًا 

خطوط را رسم کرد. 

فرایند تدریس

گام اول: )رسم واگیره ساده با خرد کردن مربع( از دانش آموزان  خواسته شود، یک مربع با اندازه 
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10 سانتی متر رسم، و هر ضلع آن را به  قسمت های مساوی تقسیم، و آن را شطرنجی کنند. سپس با استفاده 
از این شطرنج ها طرح های جدیدی را درون مربع رسم کنند.)رسم یک واگیره ساده(.از آنها بخواهید با تکرار 

این واگیره ها به طرح های جدیدی دقت کنند که از اتصال آنها به وجود می آید.

واگیره را می توان همانند شکل، یک بار در راستای خط عمود و افق و بار دیگر به صورت مورب تکرار، 
و تفاوت آنها را بررسی کرد. دانش آموزان، این تمرین ها را می توانند گروهی نیز انجام دهند.
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گام دوم: )رسم گره چهار لنگه( همانند تمرین های گام اول، بسیاری از گره ها از خرد کردن مربع به 
دست می آید؛ مانند روش مطرح شده در کتاب از دانش آموزان بخواهید گره چهار لنگه را رسم کنند. رسم 
آن طرح های جدیدی  از خرد کردن  قبل  تمرین  داد و همانند  انجام  زیر هم  به صورت  را می توان  این گره 

به دست آورد.

نمونه تکرار ستاره چهار پر ١

گام سوم: )کاربردی کردن موضوع، چاپ( یکی از رایج ترین راه های تکرار طرح، استفاده از شابلون 
است. برای تهیه شابلون می توان طرح چهار لنگه را روی تلق کشید و خطوط مرزی آن را با کاتر برید. با 
این کار می توان یک شابلون به طرح ستاره چهار لنگه درست کرد. شابلون آماده شده را روی زمینه دلخواه 
گذاشت و آن را محکم نگه داشت می توان از چسب برای ثابت کردن طرح استفاده کرد. با یک تکه اسفنج و 
رنگ گواش رنگ را در قسمت خالی شده زد. با تکرار این کار می توان کاغذ بسته بندی درست کرد. از این 
شابلون می توان  روی زمینه های متفاوت استفاده کرد. رنگ انتخابی با توجه به زمینه و استفاده آن متفاوت 
است؛ به عنوان مثال برای روی دیوار از افشانه های رنگی و یا روی پارچه از رنگ های آکریلیک می توان 

استفاده کرد. روی چوب هم می توان از خمیر پتینه استفاده کرد.



297بخش دوم: خوشنویسی

گره هشت و چهار لنگهدرس دوم

هدف درس
 آشنایی با میراث فرهنگی )نقوش هندسی، رسم گره هشت و چهار لنگه(

انتظارات عملكردی

 از خرد کردن گره هشت و چهار لنگه، طرح جدید ایجاد کنند.

فرایند تدریس

گام اول: از دانش آموزان بخواهید 
یک  کتاب  در  شده  مطرح  روش  همانند 
ضلعی  چهار  و  هشت  گره  از  واگیره 
رسم کنند.گره هشت و چهار لنگه را از 
همان شطرنج های درس قبل نیز می توان 

به دست آورد.

قسمت های  به  نیز  را  گره  این  قبل،  تمرینات  مانند 
کوچک تر تقسیم کنند. آنها را راهنمایی کنید تا خالقیت 
تکرار  چگونگی  و  جدید  طرح های  ایجاد  در  را  خود 

واگیره نشان دهند.
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گام دوم: دانش آموزان را در گروه چند نفره تقسیم کنید و از آنها بخواهید یک ترکیب از گره هشت و 
چهار لنگه طراحی، و هر گروه یک اثر کاربردی تزیینی برای کالس تهیه کنند؛ به عنوان مثال تابلویی برای 
نوشتن برنامه هفتگی در کالس و یا برای در ورودی کالس )کالس پایه نهم (، قاب آینه و...  . برای تهیه تابلو 
از روش های مختلف مانند کوالژ )با کاغذ و مقواهای و یا کاشی های رنگی(، رنگ آمیزی و روش استفاده 

از شابلون و یا تلفیقی از این موارد می توانند استفاده کنند.

نمونه ای از خرد کردن و تکرارگره هشت و چهار لنگه

استفاده از ورق چوب پنبه و مشبک کردن نقوش گره

استفاده از سرامیک و پارچه نمدی برای تهیه زیرلیوانی
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بته جقهدرس سوم

هدف درس
 آشنایی با میراث فرهنگی )رسم بته جقه و تزیینات آن(

اهداف عملكردی

 یک بته جقه رسم کنند.
 با استفاده از مواد و ابزار های مختلف با بته جقه نقش آفرینی خالقانه کنند.

شرح موضوع

بته جقه از جمله نقوشی است که در تزیین بسیاری از صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران مانند قالی بافی، 
پارچه بافی و نقوش روی پارچه و لباس، رو دوزی های سنتی، تزیینات سفالینه ها، چوب و... دیده می شود. 
نیز  جقه  بته  دانست.  باران  قطره های  یا  و  آتش  شعله های  سرو،  درخت  از  برگرفته  می توان  را  نقش  این 
همانند دیگر نقوش سنتی به دو صورت منحنی و شکسته رسم می شود. عالوه بر این با تغییراتی در طراحی 

قسمت های مختلف این نقش، می توان حاالت متفاوتی از آن را رسم کرد.

فرایند تدریس

که  را  آنها(  از  تصویری  یا  )و  دستی  صنایع  از  نمونه هایی  شود،  خواسته  دانش آموزان  از  اول:  گام 
نقش بته جقه در آنها به کار رفته است به کالس درس بیاورند و آنها را باهم مقایسه کنند. در طرح های ذیل 

نمونه هایی از تلفیق بته جقه ها را مالحظه می کنید. 
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گام دوم: رسم بته جقه و تزیینات آن: از دانش آموزان خواسته شود برای رسم بته جقه با خطوط 
از  می توان  با خطوط شکسته  بته جقه  برای کشیدن  کنند.  استفاده  کتاب  در  از روش مطرح شده  منحنی 

شطرنجی کردن مربع یا مستطیل نیز استفاده کرد.

نکته: بهتر است چگونگی ایجاد تزیینات و انتخاب وسیله کار را به عهده خود دانش آموزان گذاشت. 
برای ایجاد روحیه هم فکری و همکاری و سرعت بخشیدن به تکمیل کار، دانش آموزان را گروه بندی کرد و 
از آنها خواست که هر گروه با استفاده از نقش بته جقه، خالقیت خود را در ارائه یک اثر نشان دهند. برای 
این کار فقط از رنگ آمیزی ساده روی مقوا استفاده نکنند. در این حالت دانش آموزان با توجه به مهارت و 

ذوق خودشان چگونگی ارائه کار را انتخاب می کنند.

چوب  روی  آن  چسباندن  و  جقه  بته  طرح  با  کادو  کاغذ  از  استفاده 
برای ساخت زیر لیوانی

رنگ آمیزی با رنگ های ویترای و قلم دورگیر

آکریلیک  یا  گواش  با  نقاشی 
روی زمینه سفالی

و تزیین کفش با رنگ آکریلیک نمدی  پارچه  با  جقه  بته  برش 
تهیه گوشواره
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برچسب روی سی دی  باید  کار  این  برای  دورگیر:  قلم  و  ویترای  با رنگ  دی  نقاشی روی سی 
با نوک قیچی روی سی دی ایجاد کنید؛ سپس چسب پهن را روی آن  را بردارید. ابتدا خراش کوچکی 
بچسبانید و مالش دهید و چسب را بکنید و یا با گذاشتن سی دی در آب گرم برچسب را جدا، و کاماًل پاک 

کنید.
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زیر الکی، جلد سازی سنتی

جلد الکی٢  فصل

هدف درس
  آشنایی با میراث فرهنگی )رسم بته جقه و تزیینات آن(

اهداف عملكردی

 جلد مقوایی و آن را تزیین کنند.

شرح موضوع

به  ابتدا  اسالمی  هنر  و  ایران  در  کتاب آرایی 
دلیل زیبا ساختن کالم خداوند و قرآن مجید و 
سپس برای دیگر کتاب های علمی و ادبی بسیار 
کتاب آرایی  از  منظور  گرفت.  قرار  توجه  مورد 
تمام مراحلی است که در ساخت و تزیین کتاب 
کاغذ سازی،  هنر  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
و  کتاب  ساخت  برای  صحافی  و  جلد سازی 
هنرهایی مانند خوشنویسی، تذهیب و نگارگری 
مورد  کتاب  صفحات  آرایش  و  تزیین  برای 

برخی از جلدهای لبه ای برگردان دارد که به منظور حفاظت بیشتر 
لبه های کاغذ است.

جلد کتابعطفپشت کتاب
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استفاده قرار می گیرد. هنرمند سنتی ذوق و سلیقه خود 
در  کتاب  درون  تزیینات  و  مصورسازی  بر  عالوه  را 

زیباسازی جلد نیز به کار می گیرد.
محافظت  برای  پوششی  اینکه  بر  عالوه  جلد 
صفحات داخل کتاب است در زیبایی ظاهری کتاب نیز 
بسیار اهمیت دارد. ساختار جلد از سه قسمت روی 
عطف  است.  شده  تشکیل  عطف  و  جلد  پشت  جلد، 
کتاب با توجه به تعداد و ضخامت کتاب تعیین می شود. 
و  مقوایی  و  انواع چرمی  در  هنر سنتی جلد ها  در 
پارچه ای )مخمل و ترمه( وجود دارد. برای جلد های 
مقوایی از روشی به نام پاپیه ماشه استفاده می شود که 
قاب  عکس،جعبه،  قاب  ساخت  برای  جلد  بر  عالوه 
آیینه، قلمدان و... نیز به کار برده می شود. پاپیه ماشه 

یا ساخت مقوا به دو صورت ساخته می شود.

فرایند تدریس

 استفاده از نوارهای کاغذ 
وسایل مورد نیاز: کاغذ های باطله، چسب چوب یا سریش، کاردک یا قلم مو

 تهیه جلد 
برای تهیه جلد کتاب از دانش آموزان خواسته شود با توجه به اندازه قطع کاغذ کتاب )پشت و روی جلد( 
و پهنای عطف )می توان فقط پشت و روی جلد را در نظر گرفت و فقط آن را از قسمت عطف تا زد.( الگوی 
جلد را با یک مقوای نازک )مقوای گالسه یا ورق های گالسه و براق مجالت( برش بزنند. سپس ورق های 
باطله را به اندازه روی جلد و همین طور عطف کتاب برش بزنند. روی مقوای زمینه را با یک الیه چسب 
چوب یا سریش آغشته کنند و کاغذ های برش خورده را روی آن بگذارند. پس از چند بار این کار با دست یا 

لبه برگردان جلد که برای محافظت بیشتر کاغذ و زیبایی به 
جلد افزوده می شود.

در قسمت داخل، جلد، آسترکشی می شود که از جنس کاغذ 
یا پارچه است.



304

هر وسیله دیگری روی آن را فشار دهند یا بکوبانند تا بافت کاغذهای چسب خورده در هم فرو رود. سپس 
کاغذ را به اندازه کل جلد برش بزنند و کاماًل با چسب روی کار بچسبانند. بعد از چند الیه چسباندن کاغذ، 
یک الیه کاغذ را بزرگ تر از اندازه کلی جلد چسب بزنند و روی کار بچسبانند. قسمت های اضافی آن را به 
سمت داخل برگردانند و چسب بزنند. این کار به دلیل زیبایی و یکدست کردن لبه های جلد صورت می گیرد. 

کار را تا آنجا ادامه دهند تا به ضخامت دلخواه برسد.

٢ــ برای بهتر تا خوردن کتاب از قسمت ١ــ برش اندازه جلد )پشت و رو و عطف(
عطف، ابتدای کاغذی را به اندازه رو و 

پشت جلد روی زمینه بچسبانند.

٣ــ مانند تصویر، کاغذی را به اندازه عطف 
کتاب برش بزنند و در همان قسمت بچسبانند.

کار  کاماًل روی  و  بزنند  برش  کار  کل  اندازه  به  را  کاغذ  ٤ــ 
بچسبانند. این کار را تا رسیدن به ضخامت دلخواه ادامه دهند.

عطف  خوردن  تا  محل  نگهداشتن  برای  ٥  ــ 
کتاب، خط کش را همانند شکل روی خط عطف 
به حالت عمود در  به آرامی  بگذارند و جلد را 
بیاورند. این کار را زمانی انجام دهند که چسب 

کاماًل خشک نشده باشد.

٧ــ در مراحل پایانی کاغذی را بزرگ تر از کل جلد ٦   ــ تا خوردن کتاب از قسمت عطف
ببرند و لبه بیرونی آن را همانند شکل برش بزنند و 

سپس به سمت داخل برگردانند و چسب بزنند.
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پس از اینکه کار کاماًل خشک شد، روی جلد را با گواش رنگ بزنند؛ ولی در قسمت های داخل جلد، فقط لبه ها را رنگ بزنند.
برای آستر جلد یک کاغذ طرح دار را ببرند، به صورتی که از لبه های جلد یک سانتی متر کوچک تر باشد. سپس کاماًل آن را 

چسب بزنند و در داخل جلد بچسبانند.

توانایی دانش آموز  به  با توجه  )یا  تهیه کرد  نگارگری، تذهیب خوشنویسی و... یک رونوشت  از  برای روی جلد می توان 
مستقیمًا با گواش نقاشی شود( و آن را در قسمت روی جلد بچسبانند. پس از پایان کار، کل بیرون و داخل جلد را یک الیه 

روغن جال بزنند.
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تهیه قاب عکس 
برای تهیه قاب عکس نیز همین کار را انجام دهند ولی برای زمینه کار اندازه چهار چوب قاب را با یک 

مقوای نازک ببرند. برای بقیه مراحل می توانند از برش و چسباندن نوارهای کاغذ استفاده کنند.

چسباندن نوارهای کاغذ روی دور تا دور زمینه تا رسیدن به برش قاب عکس با مقوای نازک به اندازه دلخواه
ضخامت دلخواه.پس از هر بار چسب زدن و چسباندن کاغذ با 

فشار دست کاماًل آن را پرس کنند.

کاغذی را بزرگ تر از اندازه قاب عکس برش بزنند و همانند شکل لبه داخلی آن را برش زده، روی قاب برگردانند و چسب بزنند. 
این کار را برای لبه بیرونی نیز انجام دهند تا لبه های درونی و بیرونی قاب کامالً با کاغذ پوشیده شود.

در مرحلۀ آخر می توان از یک الیه کاغذ کادو برای طرح دار کردن قاب استفاده، و یا اینکه مانند ساخت جلد آن را رنگ آمیزی کرد.
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در استفاده از نوار های کاغذی برای سطوح منظم مانند قاب عکس یا جعبه، کاغذ ها را صاف کنند و به 
اندازه سطح کار برش بزنند ولی برای سطوح گرد و یا نامنظم از برش های کوچک کاغذ که با دست پاره شده 

است، استفاده کنند.

از یک توپ پالستیکی یا بادکنک برای قالب کار استفاده کنند و تکه های کاغذ را چسب بزنند و به صورت نامنظم روی کار بچسبانند.
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از این روش برای ساختن ظروفی مانند کاسه و بشقاب، گلدان، انواع جعبه و... نیز می توان استفاده 
کرد. برای ساخت هر کدام از این وسایل باید یک نمونه به عنوان قالب کار در اختیار داشته باشند و از آن 
به عنوان پایه کار استفاده کنند. برای قالب کار می توان از انواع بطری و کنسرو، توپ پالستیکی، بادکنک 
و ظروف یک بار مصرف و... نیز استفاده کنند. برای اینکه کاغذ ها به قالب نچسبد، می توان روی آن را با 

یک الیه سلفون نازک کاماًل پوشانید و یا الیه ای صابون روی آن مالید.

نمونه ای از ساخت مجسمه یا ظرف با کاغذ های روزنامه

 استفاده از خمیر کاغذ 
برای تهیه خمیر می توان از کاغذ های روزنامه، کارتن، شانه تخم مرغ استفاده کرد. ابتدا کاغذ یا مقوا را با 
دست خرد کرد. سپس آنها را برای چند ساعتی در ظرف آب خیسانید تا بافت کاغذ ها پوسیده شود. با دست 
آن ورز داد تا به صورت خمیر نرم در آید. آب اضافی را گرفت و مقداری چسب چوب یا چسب کاغذ دیواری 
)به صورت پودر است( به آن اضافه کرد و ورز داد تا به خمیر نرمی تبدیل شود. این خمیر نباید در مجاورت هوا 

بماند. سپس باید آنها را به صورت گلوله های کوچک در آورد و در کیسه های پالستیکی گذاشت. 
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ادامه کار مانند روش استفاده از نوار کاغذی است. زمینه کار را آماده کنید و خمیر را با ضخامت دلخواه 
روی آن بگذارید. با این خمیر عالوه برا اشیایی مانند قاب عکس یا آیینه می توانید صورتک، پیکره و... را 
نیز درست کنید. برای صاف کردن خمیر از یک کاردک یا هر وسیله مشابه دیگری استفاده کنید یا می توانید 
خمیر را روی یک کیسه پالستیکی بگذارید و با دست کمی پهن کنید. سپس یک کیسه پالستیکی دیگر را 

روی آن بگذارید و با وردنه یا دست صاف کنید. می توانید خمیر را به صورت بافت دار نیز استفاده کنید. 

استفاده از خمیر کاغذ برای ساخت مجسمه

خمیر کاغذ و ساخت قاب عکس

می توان بعد از تهیه خمیر ابتدا رنگ )گواش یا پودر رنگ( را درون خمیر ریخت و آن را به رنگ دلخواه 
درآورد.
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تفرش دوزی )درویش دوزی(درس اول

سوزن دوزی های سنتی ایران٣  فصل

هدف درس
 آشنایی با سوزن دوزی های سنتی )تفرش دوزی(

انتظارات عملكردی

 برای دوخت انتخابی خود یک طرح از پیش تعیین شده ترسیم کنند.
 تفرش دوزی را روی یک لباس و یا به صورت کاربردی سوزن دوزی کنند.

شرح موضوع

به استفاده از  با توجه  به دنبال شناساندن سوزن دوزی ها  با سوزن دوزی  این درس غیر از آشنایی کلی 
سوزن دوزی ها  تفاوت  با  آشنایی  و  مختلف  مواد 
براساس تنوع قومیتی است. به همین دلیل مشاهده 
و  مواد مصرفی  به  توجه  مختلف،  سوزن دوزی های 

طرح ونقش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
محلی  بزرگ  و  کوچک  کارگاه های  از  بازدید 
به منظور  فرهنگی  میراث  و  موزه ها  سوزن دوزی، 
تفرش دوزیمشاهده بهتر و دقیق تر توصیه می شود. تهیه گزارشی 
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مصور، که در آن مشاهدات و افکار خود را در مورد این هنر توضیح دهند، بسیار مفید است. تشویق و ایجاد 
انگیزه در دانش آموزان، مشاهدات آنها را دقیق تر و موشکافانه تر خواهد کرد.

ایجاد ذوق و رغبت برای مبادرت به سوزن دوزی و زنده نگهداشتن این میراث فرهنگی، یکی از اهداف 
اصلی این بخش است. معلم با نشان دادن نمونه ها و بیان ارزش مادی و معنوی این هنر نقش بسیار مهمی 
در به وجود آوردن تمایل و گرایش به سوزن دوزی را در دانش آموزان به وجود می آورد. او با نشان دادن آثار 
گذشتگان و آثار هنرمندان امروزی و بیان جنبه های کاربردی متعدد سوزن دوزی در تقویت مشاهده و دقت 

در نمونه ها انگیزه و هدفی قابل پیگیری را در دانش آموزان بیدار می کند.
ابتدا باید بدانیم سوزن دوزی چیست؟ به تمام تزییناتی که با استفاده از الیاف )ابریشم، پشم،کنف، پنبه و 
کتان( به روی پارچه، نمد، چرم، گونی و یا تور با سوزن انجام می شود، سوزن دوزی می گویند. در اینجا 

یادآوری می شود گلدوزی یکی از رشته های سوزن دوزی است. 

فرایند تدریس

گام اول: چند نمونه دوخت سوزنی از نوع درویشی تفرش، زرتشتی دوزی، پته دوزی، سرمه دوزی 
و ابریشم دوزی به دانش آموزان نشان داده شود. دانش آموزان با لمس و دیدن نمونه ها و یا تصاویر آنها و با 
همفکری گروه، مشخصات این سوزن دوزی ها را به لحاظ نقوش، مواد به کار گرفته شده و کاربرد در یک 

جدول فهرست کنند. 

نام 
سوزن دوزی

زادگاه 
مواد مصرفی نوع پارچهسوزن دوزی

بیشترین رنگ های نوع نقوشکاربردو ابزار
مورد استفاده

استان کرمان پته دوزی
نخ پشمی و پشمیو اطراف آن

سوزن
پشتی، پرده، 

رومیزی 
و...

گل و گیاه و 
بته جقه

قرمز، سبز، زرشکی، 
نارنجی، آبی

پته دوزیزرتشتی دوزی زرتشتی دوزی
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گام دوم: نمونه هایی از درویش دوزی به دانش آموزان نشان داده شود. سپس از دانش آموزان خواسته 
به صورت عمودی  روی چهارخانه های صفحه  منظم  با کشیدن خطوط  کاغذ شطرنجی  یک  روی  شود، 

وافقی طرحی براساس دوخت درویشی تفرش، به صورت حاشیه ای با خالقیت خود ایجاد کنند.  

برای هدایت دانش آموزان می توان، سؤاالتی را مطرح کرد:
١  چند طرح با کشیدن خطوط ساده در صفحه شطرنجی می توانیم داشته باشیم؟

٢  این طرح ها چه کاربردهایی می تواند داشته باشد؟

٣  اهمیت یک اندازه بودن خطوط در چیست؟

گام سوم: در این مرحله کارها به نمایش گذاشته می شود و گروه ها 
پاسخ سؤاالت را با همفکری و هدایت معلم بیان می کنند.

لوازم مورد نیاز: نخ و سوزن، ترجیحاً پارچٔه درشت بافت. 
گام چهارم )شروع دوخت(: از دانش آموزان خواسته شود براساس 
خطوط پود پارچه، کوک هایی را به صورت افقی با شمارش تار و پود پارچه 
به صورت منظم بدوزند )اگر پارچه درشت بافت نیست، طرح را روی پارچه 

کپی، و براساس آن عمل کنند(.
گام پنجم: کوک های افقی را با کوک های عمودی به هم وصل کنند 

و یک طرح ساده روی پارچه بدوزند.
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گام ششم: این حاشیه را با دوخت هایی که در نمونه ها دیده اند مطابقت دهند.
نکته: برای شروع دوخت بهتر است از شالل ساده شروع شود. شالل ساده باید این ویژگی ها را داشته 
باشد: اندازه شالل ها با فاصله بین آنها یک اندازه باشد و همچنین فاصله دو ردیف شالل موازی هم باید 
حداکثر 0/5 سانتی متر باشد. در واقع دوخت شالل های موازی و اندازه هر شالل با فاصله بین آنها تمامًا 
باید برابر باشد که بتوان به زیبایی دوخت های حاشیه ای را در کادر یک دستمال یا رومیزی پیاده کرد. این 
دوخت های ساده قدرت و مهارت دست را افزایش می دهد و دقت دانش آموز را هنگام کار به شدت افزایش 

خواهد داد و عالوه بر این مورد با بافت پارچه ها و الیاف مختلف به خوبی آشنا خواهند شد. 
گام هفتم: از دانش آموزان خواسته شود پارچه هایی را ابتدا با زدن شالل های منظم به صورت سوزن 
درویشی تفرش و سپس با شالل های نامنظم و فرم هایی خاص تزیین کنند. تمرین با شالل ها سرعت عمل و 

دقت دانش آموزان را افزایش می دهد.
گام هشتم )کاربردی کردن(: با دوختن حاشیه های بسیار ساده، یک کوسن یا رومیزی کوچک یا تابلو 

و یا اجسام کاربردی دیگری را تزیین کنند.
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زرتشتی دوزیدرس دوم

هدف درس 
 آشنایی با دوخت های سنتی )زرتشتی دوزی(

انتظارات عملكردی

 یک نمونه زرتشتی دوزی بدوزند.
 با استفاده از زرتشتی دوزی )گبر دوزی( به تزیین محیط زندگی بپردازند.

شرح موضوع 

این درس در دو مرحله تدریس می شود: ابتدا دوخت هایی که برای زرتشتی دوزی کاربرد دارد، آموزش 
داده، و سپس در مورد نقوش و انواع آن توضیح داده می شود و در انتها دانش آموزان آنچه را آموخته اند، 

روی پارچه در قالب یک طرح به اجرا در می آورند.
این دوخت از پیش از اسالم در ایران رواج داشته است و توسط بانوان برای تزیین پارچه های ریز بافت 
ظریف با نخ های ابریشمی رنگی دوخته می شده و همان گونه که از اسم آن پیداست، توسط زرتشتیان ابداع 
شده است و هم اکنون نیز در یزد بین زرتشتیان رواج دارد.ترکیب و هماهنگی رنگ ها و ظرافت بیش از 
حد این دوخت در سوزن دوزی های سنتی قدیمی بی نظیر است به طوری که کوک های دوخت ها به سختی 

با چشم دیده می شود.
بیشترین رنگ های این دوخت، سرخ، سبز و سفید 
تقسیم  دسته  سه  به  رفته  به کار  نقوش  است.  زرد  و 
می شود: 1ــ نقوش گیاهی مانند درخت زندگی، درخت 
سرو، گل میخک، 2ــ نقوش جانوری که شامل پرندگان 
مانند خروس، طاووس، مرغ، جوجه، هدهد و مانند آنها 
می شود و ماهی، 3ــ نقوش هندسی شامل مربع و دایره 

)شیلونه(. 
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زرتشتی دوزی بیش از همه با دوخت های ساقه دوزی، توپر دوزی )ساتن دوزی(، زنجیره دوزی، دندان موشی، 
یراق دوزی، نقطه دوزی، تنبل دوزی کار می شود و کاربرد آن بیش از همه برای لچک، پیراهن معروف به تیر 
و سیخ، شوال، مكنا و عرقچین داماد انجام می شده است. برای تزیین درزها و زیبایی كار از شیرازه دوزی 
استفاده می شود كه برای شیرازه دوزی از دوخت هایی مانند ساقه دوزی، توپر دوزی، زنجیره و دندان موشی 

استفاده می شود.

فرایند تدریس

 لوازم مورد نیاز 
 پارچه، سوزن، نخ گلدوزی یا نخ عمامه

گام اول: پس از آموزش دوخت های اولیه زرتشتی دوزی ابتدا باید دانش آموزان روی یک پارچه به 
صورت ساده آنها را بدوزند.

گام دوم )آموزش شالل یا بخیه دوزی(: به منظور دور دوزی و توپر دوزی

نمونه هایی از دوخت با بخیه یا شالل

چگونگی دوخت شاللدوخت شالل
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گام چهارم: سطوح را با شالل های هم جهت توپردوزی کنند.به جز دوخت سوزن درویشی تفرش و 
ساقه دوزی می توان در این مرحله از کار، دوخت بخیه را نیز به دانش آموز آموزش داد و از آنها بخواهیم 
برای آشنایی بیشتر با دوخت بخیه یک طرح ساده را با دوخت بخیه دور دوزی و سطح طرح را با شالل های 

نامنظم توپر دوزی کنند.

گام پنجم: آموزش دندان موشی

از دانش آموزان خواسته  گام سوم )آموزش ساقه دوزی برای دوردوزی طرح های مورد نظر(: 
شود اطراف و یا خطوط اصلی طرح را با ساقه دوزی پر کنند.

ساقه دوزی

توپر دوزی

5                                4                                  3                               2                                     1
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قسمتی از جامه زرتشتیان به روش زرتشتی دوزی

گام ششم: از دانش آموزان خواسته شود با کمک هم گروهی های خود در مورد سوزن زرتشتی  دوزی 
عکس هایی را جمع آوری کنند؛ طرح ها را از این دوخت ها انتخاب کنند و به روش های آموزش دیده روی 

پارچه به اجرا درآورند و نمایشگاهی از آثار خود ایجاد کنند. 
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پته دوزیدرس سوم

هدف درس
 آشنایی با دوخت های سنتی )پته دوزی(

انتظارات عملكردی

 یک طرح را به روش دوخت های پته، سوزن دوزی کنند.

شرح موضوع و فرایند تدریس 

تزیینی سنتی رایج در استان کرمان است. پشم  پته دوزی می شناسیم از دوخت های  آنچه تحت عنوان 
گوسفند با نژادی خاص در اواسط بهار چیده می شود؛ سپس شسته و به وسیلٔه شانه های چوبی یا فلزی از 
هم باز می شود. پشم های تمیز، باز شده با دوک یا چرخ های دستی ریسیده، و به »ریس« تبدیل می شود. این 
الیاف پشمی در گذشته به رنگ های سبز روشن، سبز تیره، نارنجی، مشکی، آبی روشن، سورمه ای، زرشکی، 
رنگ آمیزی، و برای بافت شال پته به کارگاه های »عریض« بافی فرستاده می شد و پارچه های عریض با همان 
رنگ های ذکر شده بافته می شد و هرکدام از رنگ ها در مراسم و ایام خاص مورد استفاده قرار می گرفت. 
پته سبز برای سفره عقد، پته زرشکی برای دوخت پرده، رویه لحاف، رویه پشتی، روبالشی،مخده و کوسن، 
سورمه ای  قند(،پته  )بقچه،رومیزی،روتختی،سفره  عروس  جهیزیه  سفید  پته  و...  جانماز،بقچه  و  سجاده 

مراسم ختم و سوگواری، پته نارنجی بقچه، جانماز، رومیزی.
با  با توجه به رنگ زمینه در نظر گرفته می شد. امروزه  الزم به ذکر است، رنگ های توپردوزی هر پته 
استفاده از رنگ های شیمیایی،تنوع رنگ بندی پته از گذشته بیشتر است؛ مانند صورتی، بنفش، سبز یشمی 

و قرمز که البته جزء رنگ های اصیل این دوخت به شمار نمی آید.
پته از  به نخ های آن » ریس« می گویند.برای دوخت  پته، که از جنس پشم است، »عریض« و  پارچه  به 
سوزن چنایل شماره ۷ یا ۸ استفاده می شود.البته از سوزن هایی که انتهای آن بازتر است هم می توان استفاده 

کرد.
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 روش های دوخت پته عبارت است از: 
١ ساقه دوزی ظریف )خط دوزی( یا ساق دوزی

٢ پتک کشیده 

٣ پتک کشیده دوبل 

٤ پتک چهار گوش 

٥ پتک چهار گوش دوبل 

٦ متن دوزی یا توپردوزی پته یا »آب دوزی« 

٧ سرخس دوزی 

خط دوزی یا ساقه دوزی یا ساق دوزی: در پته دوزی برای شروع کار دوخت، انتهای نخ را به هیچ 
عنوان گره نمی زنیم و فقط سوزن را به طور مخفی به ابتدای محل دوخت می بریم و دوخت را آغاز کنیم. 
در زمان دوخت پته برای جلوگیری از جمع شدگی پته، نخ را زیاد نکشید و باید شست خود را روی نخ قرار 
داد تا از کشیده شدن نخ جلوگیری شود. خط دوزی شال نارنجی و شتری با نخ مشکی است.خط دوزی 
شال سبز با نخ مشکی و نارنجی انجام می شود. در خط دوزی شال سفید و سرمه ای از نخ نارنجی استفاده 
می شود. خط دوزی شال قرمز با نخ مشکی است و در بعضی قسمت ها با رنگ نارنجی و سفید نیز دوخته 
می شود.در خط دوزی شال فیروزه ای، بیشتر از نخ مشکی و در برخی قسمت ها از رنگ های نارنجی و قرمز 
و سفید نیز استفاده می شود.برای پارچه های قرمز خط دوزی )ساقه دوزی( مشکی، پارچه سفید خط دوزی 

زرد )نارنجی(، پارچه مشکی و سبز به رنگ زرد دوخته می شود. 

عکس از سایت تخصصی پته
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بعد از اینکه خطوط اصلی نقش ساقه دوزی شد، داخل آن با شیوه خاصی از سوزن دوزی پر می شود 
که اصطالحًا به آن پتک چهارگوش می گویند. این دوخت معمواًل بین خطوط موازی حاشیه باریکی وجود 

دارد که از دوخت پتک چهارگوش پر می شود.
چگونگی دوخت پتک: ابتدا یک شالل به اندازه یک سانتی متر روی پارچه می دوزید؛ سپس یک بست 
کوچک روی این شالل می زنید. این بست به صورت اریب دوخته، و باعث محکم شدن شالل اول می شود.

پتک کشیده  مانند  هم  دوبل  پتک  دوبل:  پتک  چگونگی دوخت 
است با این تفاوت که از دو نقطه ۱و۲ دو بار پتک کشیده دوخته می شود. 
ـ۲و۶ مشترک است، و بست ها در یک جهت دوخت  نقاط دوخت ۱و۵ـ 
به پتک کشیده دوبل، پتک چهار سوزنه هم  می شود. در بعضی مناطق 
می گویند.در تصویر به متن دوزی با دقت نگاه کنید. پتک های دوبل با 

رنگ زرشکی و پتک های کشیده تک باربی روشن دوخته شده است.
فاصله  با  خط  دو  فاصل  حد  موارد،  تمامی  در  دوخت  این  چهارگوش:  پتک  دوخت  چگونگی 
نیم  سانتی متر دوخته می شود. این خطوط موازی دوبل در اطراف دایره ها، بته جقه ها، دایره بزرگ یا ترنج 
کادر های فرعی و اصلی کشیده می شود و مرزبندی نقوش را نشان می دهد. ابتدا سوزن را در نقطه ۲ فرو 
می برند در حالی که نخ زیر سوزن قرار گرفته است. دوباره سوزن را از نقطه ۳ بیرون می آورند و در نقطه ۴ 
در حالی که یک زاویه قائمه ایجاد کرده اند فرو می برند. پس از این مرحله همین دوخت را در طرف مقابل 
همین زاویه می دوزند تا یک مربع کوچک دوخته شود. این مربع ها را باید بسیار ریز بدوزند. هرچه ظریف تر 

دوخته شوند، اثر زیباتر خواهد بود.

5 ,18 ,7

4 ,36 ,2

بعد از دوخت خط دوز  یا متن دوزی:  چگونگی توپر دوزی 
و پتک چهارگوش نوبت به دوخت متن پته می شود که با پیک دراز 
دوخته می شود. این دوخت به رنگ الکی است که با فاصله نزدیک 
به هم دوخته می شود تا کل زمینه شود. برای دوخت به روش سنتی 
یعنی در جهت های مختلف  نامنظم زده می شود؛  به صورت  پتک ها 
با  را  پتک های دراز  بین  این مرحله فواصل خالی  در  پایین.  و  باال 

دوخت از سمیه کریمی

1و5

2و6 3و4

7و8
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روی  و  بلند،  بخیه های  سورمه ای  یا  تیره  سبز  رنگ های 
آنها را بست می زنیم به طوری که متن کاماًل از دوخت پر 
شود. بعد از اینکه دوخت پته تمام شد، نوبت برگ دوزی آن 
می شود که معمواًل اطراف یقه ها یا ترنج ها یا اطراف حاشیه ها 
را بنا به سلیقه افراد بیشتر از سه ــ چهار نوع برگ استفاده 
بخیه های  با  بلند  و  کوتاه  بخیه های  به صورت  که  می کنند 
مورب زیگزاگ سروی، شویدی و … است. رنگ برگ در 
پته سفید: مشکی، الکی، سبز، آبی؛ پته قرمز: سفید، زرد، 
پته  آبی، زرد، مشکی، الکی؛  پته سبز: سفید،  آبی، سبز؛ 
سورمه ای: سفید، زرد، آبی و سبز زده می شود. ساده ترین 
برگ سه شاخه یا پاکالغی است. پس از پایان دوخت پته 
را می شویند و با کمک دستگاه مخصوصی به نام نورد اتو 
می کنند. امروزه خشک شویی ها این کار را انجام می دهند.

از  رفتن  برای  پل  زدن  از  نباید  پته دوزی  در  نکته: 
جایی به جای دیگر استفاده کرد و پته ای ارزشمند است که پشت پته شباهت بیشتری با روی پته داشته باشد.

بخیه های بلند و بست روی آن


