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  شناسايي نقوش سوزن دوزي بلوچ هاي ايران از منظر عينيت و ذهنيت

  مريم رحيمي
 و مربي دانشكده فني وحرفه اي خواهران بجنورد پژوهش هنر كارشناسي  ارشد رشته

  1398/09/20:پذيرش تاريخ 1398/09/10                                                     :دريافت تاريخ

  

  چكيده
در هر  يمطالعه  پوشاك آن هاست. پوشاك سنت يهر قوم يفرهنگ يها يژگيو ييشناسا ياز راه ها يكي

كاربرد فراوانش  ليبلوچ به دل يو فرهنگ آنان باشد. پوشاك سنت تيتواند نشان دهنده  هو يم يجامعه ا
 يرا نشان م ومق نياجتماعي و فرهنگي ا تيهو يآن ها است و بعد بصر يفرهنگ هيسرما نيارزشمند تر

زنان قوم بلوچ است  انيمتداول در م يهنرها نيترحال شاخص نيو در ع نيترجياز را يدوزسوزن،دهد
عرصه، كمتر به ساختار  نيانجام شده در ا يهااز شهرت فراوان در اغلب پژوهش يبرخوردار رغميكه عل
شناسايي نقوش سوزن دوزي بلوچ اين پژوهش با هدف حاكم بر نقوش آن پرداخته شده است. يصور

اين . اهميت و ضرورت موضوع از آنجاست كه استپرداخته شده  هاي ايران از منظر عينيت و ذهنيت
ا وجود گذشت ساليان دراز و رفت و آمد مد هاي در زندگي روزمره مردمان كاربرد روزانه دارد و ب هنر

و به بخش مهمي از  حفظ كرده است متنوع لباس همواره جايگاه خود را در فرهنگ غني مردمان بلوچ
. نقوش از نوع توصيفي تحليلي استاين پژوهش اقتصاد و اشتغال اين مردمان تبديل شده است. 

از نظر  دوزي تنوع نقش در سوزن بدين صورت كه ،لوچ از تنوع بسياري برخوردار استسوزندوزي ب
از تركيب طرح هاي  يجديدو طرح هاي هم اكنون هم در حال گسترش است و نقوش  عيني و ذهني

  به وجود آمده است. اوليه
  ذهنيت، عينيت نقوش، كلمات كليدي : سوزن دوزي، بلوچ هاي ايران،
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  مقدمه

به سبب  دانست كهقومي و معنوي زنان بلوچ  هاي ميراث مي توان يكي از مهمترينسوزن دوزي بلوچ را كه 

به  توجه و شناساندن اين هنر پردرآمد توسط نهادهاي مربوطه حتي با اينكهجذابيت و ظرافت خاص داشتن 

 توانسته در صدر جايگاه صنايع دستي و ميراث فرهنگي ايران زمين خودنمايي كند خوبي صورت نگرفته اما

  ).1395(كشاورز و جوادي، 

اميانه اين قوم فلوكلوريك مردم بلوچستان و باورهاي عتمدن ، فرهنگ غني و ريشه در تاريخبا ارزش اين هنر 

، نقش و ري زنان بلوچ را در دل تار و پودكه اكثر مردم شناسان هويت و پيچيدگي رفتاگويي دارد  فرهيخته

  .)1392، محمودزهي( كنند مي جستجو هنر اين پ هندسي اشكال تاب و پيچ و 	نگار

باورهاي آن مي توان به از جمله  وجود دارد كه زنان بلوچ و هنر سوزن دوزي پوشاكدر  مولفه هاي زيادي

كه اين مهم توانسته بر درك صحيح هنر سوزن دوزي و  اشاره كردعقايد و فرهنگ  جغرافياي طبيعي، عاميانه،

  .)1389(صادقي،  باشدموثر  كننده تعيين مفهومي هنر اين با ارتباط برقراري 	در
شاهكار دست زنان بلوچ در سراسر جهان با نام سوزن دوزي بلوچي  كهسوزن دوزي بلوچ صنعت ارزشمند 

 «suochen duochi» يا سوچن دوچي  «dass duoch» دوچ دس به نيز بلوچي زبان در كه مي شودشناخته 

  .)1395(ريگي،  شهرت دارد

 با 	ارچههمخواني رنگ ها و ست پ به آن توجه شده استدر هنر سوزن دوزي بلوچي از مهمترين مواردي كه 

 بين هارموني انجام مي دهد قادر به ايجاد دوزي سوزن فردي كه هر و شود مي محسوب فن يك است كه كاموا

تنها  بلكه نمي باشد گرفته، قرار استفاده مورد هاي پارچه و كامواها باالي رنگ تنوع به توجه با كاموا و پارچه

اساتيد فن و سوزن دوزان ماهر اين كار را انجام مي دهند تا هارموني چشم نوازي بين رنگ پارچه با رنگ كامواها 

  .)1392، محمودزهي( ايجاد نمايند

تنوع در طرح هاي نامحدود  ،رمزآلودانتخاب رنگ هاي متنوع، استفاده از اشكال هندسي و نقوش  توجه خاص به

 هاي شاخصه 	خود يكي ازكه به سبب الهامات عيني و ذهني صورت گرفته سوزن دوزي و ظرافت دوخت ها 

 متمايز ايراني دستي هنرهاي ساير با بلوچ دوزي سوزن شده سبب امر همين به توجه و است هنر اينمهم در 

  .)1388(افروغ،  نمايد خيره خود به را اي بيننده هر چشم رويايي هنر اين و گردد
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بلوچ با قدرت ظرافت باالي  سوزن دوزيدر معرفي و بازاريابي هنر كه نهادهاي مرتبط دولتي  عدم توجهبا وجود 

محصول توليدي و جذابيت آن تا حدودي اين محصول توانسته بدون كمترين حمايت هاي دولتي راههاي پر پيچ 

طي نمايد و جاي خود را در دل دوستداران هنرهاي ناب در جهان باز و خم شناسايي اين هنر را بصورت سنتي 

  .)1388(افروغ،  نمايد

  تاريخچه هنر سوزن دوزي

شود، يكي از رايج ترين هنرها در ميان مردم بلوچ است، اما اصطالح محلي سيچِن دوچ به سوزن دوزي گفته مي
به دليل كمبود مطالعات پيوسته و در دسترس نبودن  باتوجه به ارزشمندي اين هنر فاخر بايد خاطرنشان ساخت كه

پذير نيست. باوجود منابع تاريخي، بررسي پيشينه سوزن دوزي بلوچ و تعيين قدمت تاريخي آن به راحتي امكان
توان گفت سوزن دوزي با صنعت توليد ابريشم رابطه اي مستقيم دارد و قراين تاريخي مبين آن است كه اين، مي

است. در بررسي رش كرم ابريشم در بلوچستان معمول بوده و تجارت ابريشم بازار گرمي داشتهدر گذشته پرو
سال پيش از اسالم مي باشد و شواهد  200تا  100هاي صورت گرفته نشان داده شده است كه شروع اين هنر 

در دورة ايلخاني و  موجود حاكي ازآن است كه اين شيوة دوخت از اوايل اسالم در ميان قوم بلوچ رايج بوده و
  .)1395(ريگي،   استهاي تيموري و صفوي به اوج خود رسيدهبه خصوص دور ه

 

هنر پر طمطراق سوزن دوزي به زمان خاصي تعلق ندارد اما اگر تمايلي براي بررسي به فعليت رسيدن آن داشته 
نجا سكني گزيدند داشته باشد. اين باشيم شايد مربوط به قوم اسالوها كه به ناحيه اي از بلوچستان آمده و در آ

گروه از اسالوها از طريق جاده ابريشم به اين منطقه آمده بودند اين ناحيه را كه اين گروه براي سكونت خويش 
برگزيده بودند به علت مسيحي بودنشان و اينكه آئين اسالم را قبول نداشتند كافرستان مي گفتند. اين قوم پرورش 

ردن نخ از پيله هاي ابريشم و استفاده از آن را در پارچه بافي و سوزن دوزي به زنان بلوچ كرم ابريشم و بدست آو
  .)1392، محمودزهي( آموختند

انجام شده در شوش  يگردد. كاوش ها يباز م يشسال پ 4000صنعت به  يناظهار داشت كه ا يكتاب طبر يخارت

بوده  يشداديدر زمان جام جم پ يهنر يفرم ها دوزيسوزن و  يشمابر ي، گلدوزيباف يدهد كه بافندگ ينشان م

قاجار را رنسانس سوزن دوره . يدپوش يشده م سوزن دوزي يلباس ها يارشاكه خشا يدگو ياست. هرودوت م

  ).Jalal Kamali and Hassani Sa'di, 2017( نامند يم يرانا يدوز
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در سال هاي پيشين اين منطقه از نظر تامين لباس و پارچه خود كفا بود. زنان بلوچ با ظرافت كاري هاي خاص 
خود هنر سوزن دوزي را رواج دادند. مردان نيز به نوبه خود در كنار زنان به اين امر ياري مي رساندند. كارهاي 

داشتند. پنبه رستن از زنان و بافتن از مردان،  سخت وخشن اين هنر را مردان و كارهاي ظريف را زنان بر عهده
اجراي نقشه ها برروي پارچه از زنان و فروش توسط مردان انجام مي گرفت. سوزن دوزي آنچنان با زندگي زنان 
 بلوچ در هم آميخته بود كه در هر جاي دنيا سوزن دوزي را با زن بلوچ و زن بلوچ را با سـوزن دوزي مي شناسند

 .)1395(ريگي، 

باتوجه به اينكه هنر سوزن دوزي از زيبايي زيادي برخوردار است خوشبختانه فقط محصور به اين منطقه نمي 
باشد بلكه آوازه آن فرسنگه ا فراتر از اينجا نيز رسيده است وخود را به صورتهاي متفاوتي نشان داده است . 

به آن رموزي كه در تار و پود آن وجود دارد  بطوريكه حتي در بين افرادي كه قدرت آن را نداشته باشند تا پي
 ).1392، محمودزهي( ببرند اما از همان ظاهر زيبا و جذاب آن نهايت استفاده را خواهند برد

هاي پيش ها و سفالتوان در سنگ نگار هشايد نتوان سند دقيقي از تاريخچه هنر سوزن دوزي ارائه نمود، اما مي
ها، نقوش سوزن دوزي بلوچ مشاهده كرد. در حقيقت هنرمندان بلوچ با ارائه طرح از تاريخ، اشكالي هندسي مشابه

كنند. همچنين نقش و نگارها، محيط، جامعه، باورها و رفتارها، خواستها و آرزوهاي خودشان را بازگو مي
را با  ساختارهاي عيني كه با آن مواجه مي شدند را در هنر خود به تصوير مي كشيدند، برخي نيز هنر خود

 .)1395(ريگي،  ساختارهاي ذهني خود تلفيق كرده و زيبايي هاي ذهني خود را خلق مي كردند

  زنان و سوزن دوزي

 يتادعا ضمن اثبات اعتبار و اهم ين. اشود ي، تعهد و لذت انجام ميتهو يسه موضوع اصل يقطر از يسوزن دوز

نشان  ينكند. ا يكمك م يززنان ن يخبزرگتر در تار مسائل، خود به واحدموضوع  يكبه عنوان  يكار سوزن دوز

در خان، تعامل  يزندگ يعاطف ينهزنانه، زم يها يتفعال يفت خانواده، معنايشرپ يتو اهم يشمار دهد كه گاه يم

  ). Robinson, 2012( زنان است يخدر تار» كار«و » اوقات فراغت« يممدرن و مفاه يزنان با طراح

  
  زنان و هنر سوزن دوزي
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 نقش و طرح در سوزن دوزي بلوچي

 هويت اين يك براي هر دوره . بنابراينسوزن دوزي به شمارمي آيد اساسي دريكي از پايه هاي  طرح نقش و

تغييراتي كه در اشكال بلوچي بوجود مي آيد . ز نسلي به نسل ديگر منتقل مي شودكه معموال ا بشمار مي رود

نقوش بر اساس آن و باشد نوع سليقه و تجربيات خود در نقوش  ت وذهني زنان بلوچ ممكن است براساستوسط 

 .)1391(فالحت و نوحي،  رود را كم وزياد كنند اما اصل آن و در واقع هويت آن نقش هرگز از بين نمي

نكرده باشد قبال طرحي براي آنان ايجاد  ممكن است استفاده مي كند كهنقوشي  ي مي كند ازسوزن دوزفردي كه 

براي ايجاد نقش بيشتر سعي مي شود از عناصر بي جان  . همچنينبا نهايت ظرافت برروي پارچه مي آورد اما

هايي مانند نقش انسان و حيوان و اين شايد بعلت ايمان و اعتقاداتي است كه مردم  طبيعت استفاده شود تا نقش

نقش به سوي اشكالي سوق مي دهد كه با فرهنگ بلوچ به آنها پايبند هستند اعتقاداتي كه آنها را بيشتر براي تعيين 

ومذهب آنها منافات نداشته باشد . تا حد امكان سعي مي شود از نقوش هندسي استفاده شود اما با وجود همه 

اينها باز هم نقوشي كه بيانگر نقش انسان حيوان و گياه باشد را مي توان درآثار هنر برخي از هنرمندان مشاهده 

  .)1391حي، (فالحت و نو كرد

ــونــد عــبــارتــنــد از                  ــي كــه بــكــارگــرفــتــه مــي شـــ   : بــطــور كــلــي نــقــوشـــ

نقوش انســاني: از اين نقوش در هنر ســوزندوزي كمتر اســتفاده مي شــود و اين نوع نقش بر روي قاليچه ها . 1

  .كاربرد بيشتري دارد

ــت در اطراف     . 2 ــت كه اين حيوانات ممكن اسـ و خود منطقه    نقوش حيواني: كه برگرفته از انواع حيوانات اسـ

شد كه به خاطر زيبايي آنرا به      شد دا مانند نقش حيواناتي مانند طاووس برگرفته از ذهنيات فرد با شته با وجود دا

 .كار مي برد

شته تا به نقش آفريني آن بپردازد و با      . 3 سوزندوز را بر آن دا ستان ذهن  نقوش گياهي: عدم وجود گل در بلوچ

 .وزي، مثلث يا مستطيل انواع گل و نقش ها را مي آفرينندكنار هم قرار دادن چند مربع، ل
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سوزن دوزي بلكه در انواع فعاليت ها مانند       . 4 شترين كاربرد را نه تنها در  سي بي سي: نقش هاي هند نقوش هند

  .)1389(صادقي،  سفال، زرگري و غيره مي تواند داشته باشد

كه از آن برخوردارند و در عين سادگي  اند متنوع تر از ديگر نقوش هستند هاي هندسي قشونطرح هايي كه شامل 

باشد. پس نوع طبيعت، آب وهوا، ذهنيات، روحيات، آداب ورسوم درتعيين  و حيرت انگيزمي تواند بسيار زيبا 

نوع نقش بسيار موثر است وبه همين علت است كه دوخت و نقش درهر منطقه اي با منطقه ديگر تفاوت دارد. 

موال يك نوع دوخت در يك منطقه نسبت به ديگر نقشها ارجعيت مي يابد و بعنوان دوخت همان منطقه ومع

  ).1395(ريگي،  شناخته مي شود كه مسلما افراد آن منطقه از تبحر بيشتري نسبت به ديگران برخوردارند

 متفاوت است نقش با همآن نوع كار  و س شمارش تاروپود ها ايجاد مي شودطرح نقش براسا سوزن دوزي و

به آنهايي كه درشت هستند  مهارت خاصي دوخته مي شوند را خودكار مي گويند و با هايي كه بصورت ظريف و

ومرغوبيت نوع اول را ندارند توئي گفته مي شود كه اين نوع تقسيم بندي درميان بلوچ هاي مكران رواج دارد كه 

انطور كه گفته شد طرحهاي هرمنطقه اصالت خاص خود را مي توان درعامل قيمت گذاري بسيار مهم باشد . هم

دارند وسوزن دوزي مناطق شمالي (بلوچهاي سرحدي) با بلوچهاي مكران (بلوچهاي مناطق جنوبي استان) با هم 

 .)1392(قاسمي و همكاران،   متفاوتند

ه سرحد از رنگ روشن و هاي جنوبي رنگهاي تيره با نقوش ريز و پر مورد استفاده است . اما در منطق درقسمت

نقوش ساده بيشترين استفاده مي شود . درنقاط مرزي نقوش تحت تاثير سوزن دوزي پاكستان قرار مي گيرد و به 

آن آئينه ، پولك و ... اضافه شود مهم ترين محدوديت درهنر سوزن دوزي بلوچ استفاده از نقوش هندسي است 

مي شود . تنوعي كه درنقوش بكار مي رود كنار هم قرار گرفتن كه براساس تاروپود منظم و عمود برهم دوخته 

 ).1388(افروغ،  نقشها است كه عموما قرينه اند

 : بطور كلي ويژگي هاي نقوش عبارتند از

  ذهني بودن •

 . شنيده ها و آرزوي افرادبرگرفته از ديده هاعيني بودن يعني  •

  نقش و نگارهاي عاميانه •
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 نقوش برگرفته از طبيعت  •

  ).1397(ماني تبار و همكاران،  و زاده تخيل افراد نام مشخص بدونبسياري از نقوش  •

 :انواع طرح ها 

 .طرح هاي تاري: سه تاري، چهارتاري، شش تاري، هفت تاري و ده تاري •

 طرح هاي گل •

 طرح هاي حاشيه يا اطراف گل •

 طرح هاي چشم •

 ابزار كار و وسايل زندگي •

 دعناصر طبيعت مانند ماه و خورشي •

مانند اسب، شتر، مرغ، خروس، بز و پلنگ كه به نام هاي اسب گوش، مرغ پر،  يحيوانات اهلي و وحش •

 .مرغ و خروس، صبرلو، اشتر، بز است

 پرندگان •

 ).1392(قاسمي و همكاران،  خزندگان مانند مار •

 تركيب رنگ در سوزن دوزي بلوچي

شش رنگ است:هرچند كه درميان زنان هاي اصلي به كاررفته در سوزن دوزي بلوچي سنتي شامل رنگ •

ها را در خود دارد دوخته هفت رنگ بلوچ از قديم به هفت رنگ رايج است و دوختي كه اين رنگ

ها حذف گويند. دليل اين موضوع هنوز ناشناخته است.. شايد در دوران كهن يكي از رنگمي

 .استشده

سبز  -دهند كه شامل: قرمز شكيل ميهاي اساسي دوخت سنتي بلوچي دوزي را تاين شش رنگ رنگ •

درصد طرح اوليه بلوچي دوزي با رنگ قرمز انجام  80باشد.سفيد و آبي مي -سياه  -قهوه اي تيره  -

شود و بعد از كشيدن طرح شود. در واقع شالوده و اساس طرح اوليه عمدتاً با رنگ قرمز شروع ميمي

 .شوداوليه همچون نقاشي با شش رنگ ديگر پر مي
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طور سه تايي پر شوند (پرشدن معادل رنگ آميزي ها بهاين يك قانون در بلوچي دوزي است كه طرح •

نهايي در نقاشي را دارد). بدين صورت كه طرح اول قهوه اي تيره، طرح دوم قرمز و طرح سوم سفيد. 

سفيد با آبي شود. فواصل مابين طرح قرمز و سپس فواصل بين طرح قرمز وقهوه اي تيره، با سبز پر مي

شود؛ و اين تكرار همچنان درسرتاسر شود فواصل مابين طرح سفيد و قهوه اي با سياه پر ميپر مي

شوند. ذكر اين نكته يابد . در بلوچي دوزي رنگ هابا قانون مشخص باهم تركيب ميدوخت ادامه مي

 .تنظيم كردتوان از هردرجه اي از آن رنگ به دلخواه ضرروي است كه اين شش رنگ را مي

 -گيالسي -اجري-گوجه اي -منظور از قرمز يعني همه مشتقات قرمز همچون مرجاني  : قرمز •

 .هاي روشن و تيره و حتي زرد استآلبالويي و حتي نارنجي -زرشكي

ابي نفتي و حتي سبز  -ابي روشن -توان همه مشتقات ابي را به كار برد يعني سرمه ايدر آبي مي : آبي •

 اي ابي يا فيروزه

در سبز هم همه مشتقات سبز رامي توان به كاربرد مثل سبز يشمي، سبز پررنگ، سبز چمني و  : سبز •

 حتي پسته اي

توان به كند وهمه انواع مشتقات قهوه اي را مياين مشتقات باال در قهوه اي هم صدق مي : قهوه اي •

 .كاربرد اما معموالً از قديم قهوه اي خيلي تيره رايج تراست

 توان هم خود سفيد ويا رنگ كرمي به كاربردسفيد را هم مي : سفيد •

هاي خيلي روشن يا خيلي تيره بسته به سليقه و ذوق سوزن هاي پررنگ وكم رنگ يا رنگتركيب رنگ •

كنند فرق دوز بلوچ دارد و در بين زنان و دختران بلوچ براساس مدو تنوعي كه هرسال ايجاد مي

هاي كم رنگ وپررنگ و يا روشن يا تيره اي از اين هفت رنگ را مد طيفكنند. درهردوره اي مي

 .)1397(ماني تبار و همكاران،  پوشنددوزند و ميكنند و ميمي
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  مختلف در هنر سوزن دوزيهاي تركيب رنگ

  نتيجه گيري

به روابط زيبايي تيجة اين بررسي نشان از آن دارد كه زنان سوزن دوز بلوچ در طراحي نقوش طبيعي، ضمن توجه 
 .شناختي و محيط پيرامون، نقش كاركردي آن ها را نيز در تناسب با شيوة طراحي هندسي مد نظر قرار داده اند

سنت به لحاظ عرفي راه، روش يا آداب و عاداتي است كه در يك اجتماع نسل به نسل انتقال يافته و از آنها 
فرهنگي در هويت بخشي به منظر فرهنگي  ها در قالب نشان برداشت زيباشناسانه از اين سنت .شود پيروي مي

هاي بومي و فرهنگي ياري  تواند عالوه بر كمك به استمرار فرهنگ، به پيوند منظر شهرها با ريشه شهرها، مي
 ويژگي ها و اتفاقات خرد و كالن كه معرف همه پديده در اين محدوده مي باشند ا توجه به تعاريفي كهب .رساند

رنگ هاي و  طرح هاتوان در نظر گرفت و آن را از طريق شناختن  باشند را مي سوزن دوزيذهني  -يهاي عين
 نشان فرهنگكه شناسي  هاي مشابه جهت كشف زيبايي بنابراين، انجام پژوهش بررسي آن پرداخت.ارائه شده به 

زيرا، از لحاظ  آنچه كه الزم و كافي است را برآورده كند. انتظارات از دريافت مي توانددر  و نماد بلوچ را دارد
  .شناسي ظاهري مطابق با اهداف فرهنگ مورد نظر شكل گرفته است فرم و زيبايي

  پيشنهادات پژوهشي و اجرايي سوزن دوزي

  جهت اشتغالزايي ارزان فارغ التحصيالن رشته هاي مرتبط گذاري در صنايع دستيوسعه و سرمايهت
  لت از كسب و كارهاي خرد خانگي سوزن دوزيحمايت دو

  در خارج از مرزها سرمايه گذاري براي فروش كاال و گسترده كردن اين هنر
  برگزاري نمايشگاه ها و وركشاپ ها جهت معرفي اين هنر

  افزايش تقاضا براي محصوالت سوزندوزي راياين هنر ارزنده توسط ساكنان ساير شهرها ب ساندنشنا
  اجرا سوزن دوزي بر روي ساير محصوالت قابلگستراندن هنر 
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