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چكيده
سوزن دوزي از رايج ترين و در عين حال شاخص ترين هنرهاي متداول در ميان زنان قوم بلوچ است که علي رغم 
برخورداري از شهرت فراوان در اغلب پژوهش هاي انجام شده در اين عرصه، کمتر به ساختار صوري حاکم 
بر نقوش آن پرداخته شده است.اين تحقيق، که با هدف تبيين و نماياندن هرچه بهتر هنر سوزن دوزي بلوچ (در 
شهرستان سراوان استان سيستان و بلوچستان) و جنبه هاي ارتباطي ساختار نقوش آن با عناصر طبيعت 
صورت پذيرفته است، با فرض بر اينکه طبيعت در ايجاد ساختار صوري نقوش سوزن دوزي بلوچ نقش مهمي 
بر عهده دارد، کوشيده است به اين پرسش ها پاسخ دهد که آيا بين اين نقوش با عناصر طبيعت ارتباطي وجود 
دارد يا خير، و اگر چنين است اين نگاره هارا با تکيه بر عناصر طبيعت به چند دسته مي توان تقسيم کرد. در 
اين تحقيق به شيوة  توصيفي و تحليلي ساختار صوري نقوش سوزن دوزي بلوچ در دو گروه نقوش گياهي 
و حيواني بررسي شده است. نتيجة اين بررسي نشان از آن دارد که زنان سوزن دوز بلوچ در طراحي نقوش 
طبيعي، ضمن توجه به روابط زيبايي شناختي و محيط پيرامون، نقش کارکردي آن ها را نيز در تناسب با شيوة 

طراحي هندسي مد نظر قرار داده اند.

 واژگان كليدي 
سوزن دوزي، زنان بلوچ،نقوش طبيعي، ساختار صوري، شهرستان سراوان.

   Email: M.ghasemi22@uoz.ac.ir    عضوهيئت علمي گروه مرمت آثارتاريخي، دانشگاه زابل،  شهر زابل، استان سيستان و بلوچستان 
Email: mahmoodi.s.k@gmail.com   عضوهيئت علمي گروه مرمت آثارتاريخي، دانشگاه زابل،  شهر زابل، استان سيستان و بلوچستان  

    عضوهيئت   علمي   و دانشيار گروه باستان شناسي دانشگاه مازندران، شهر بابلسر، استان مازندران
  Email:seyyed_rasool@yahoo.com                                               

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٢/٣/٢٤  
تاريخ پذيرش مقاله : ٩٢/١٠/٢١ 

ساختارصوري نقوش طبيعي در
سوزن دوزي  زنان بلوچ (با تأکيد
برنمونه هاي شهرستان سراوان)

 مرضيه  قاسمي* سکينه خاتون  محمودي** دکترسيدرسول  موسوي حاجي*** 



مقدمه
سوزن دوزي از رايج ترين هنرهاي صناعي در ميان زنان 
بلوچ ايراني است. نقوش سوزن دوزي بلوچ، گرچه در ظاهر 
به گونة اشکال منظم هندسي بر روي پارچه نقش مي بندد، 
غالبًا از ميان عناصر طبيعي محيط برگرفته مي شود. تنوع، 
زيبايي و اصالت اين نقوش از يک سو و پيوستگي قابل 
مالحظة آن ها با طبيعت و محيط پيرامون از ديگر سو سبب 
شده است تا تأثيرپذيري اين نگاره ها از صور طبيعي در 
تحقيق حاضر مورد بررسي قرار گيرد. همچنين توجه به 
کيفيت هاي زيبايي شناختي و اصل هماهنگي نقوش طبيعي با 
هندسة حاکم بر آن ها از موارد ديگر مورد توجه در پژوهش 

حاضر است. 
 در اين تحقيق، که با هدف نشان دادن تأثير عناصر 
طبيعي بر نقوش سوزن دوزي بلوچ صورت پذيرفته است، 
اين فرضيه مطرح شده که طبيعت و عناصر سازندة آن در 
طراحي اين نگاره ها تأثير بسيار زيادي داشته و بين نقوش 
تنگاتنگي  ارتباط  طبيعت  عناصر  و  سوزن دوزي  طبيعي 
وجود دارد. زنان سوزن دوز بلوچ در جستجوي تزيينات 
هندسي ساده،  عناصر  از  استفاده  ايده آل خويش، ضمن 
فضاي حقيقي طبيعت را با فضاي مجازي اين آثار در هم 
برقرار  نقوش  ميان  را  مناسبي  ارتباط بصري  و  آميخته 
کرده اند. مهم ترين سؤاالتي که در اين زمينه مي توان مطرح 

کرد بدين قرار است:
- آيا ميان عناصر طبيعت با نقوش رايج در سوزن دوزي 

بلوچ ارتباطي وجود دارد يا خير؟ 
- اين نگاره ها را با تکيه بر عناصر طبيعت به چند دسته 

مي توان تقسيم کرد؟ 

پيشينه
 در بخش پيشينه، پژوهشي مشابه در اين زمينه مشاهده نشد 
و مشخص شد که در بيشتر تحقيق هاي صورت گرفته دربارة 
سوزن دوزي بلوچ شيوة تهية محصوالت سوزن دوزي مورد 
توجه قرار گرفته و غالبًا در اين آثار به جنبه هاي کاربردي 
آثار سوزن دوزي و زيبايي هاي ظاهري نقوش پرداخته شده 
است، ليکن تأثير الهام بخش طبيعت بر طراحي اين نقش ها 
به صورت مجزا مورد توجه قرار نگرفته است١.  بنابراين در 
اين پژوهش سعي  شده تا به بررسي تأثير طبيعت بر نقوش 

سوزن دوزي بلوچ پرداخته شود. 

روش تحقيق
روش کار در اين پژوهش مبتني بر شيوة توصيفي و تحليلي 
بوده و جمع آوري اطالعات به روش کتابخانه اي و ميداني 
انجام شده است. اين پژوهش که در سال ١٣٩١ با انگيزة 
شناخت پوشاک محلي، محصوالت سوزن دوزي و صنايع 
شهرستان  جغرافيايي  حوزة  گرديد،  انجام  بلوچ  دستي 
سراوان در استان سيستان و بلوچستان را دربرمي گيرد. 

با توجه به اينکه منطقة سراوان يکي از مراکز مهم توليد 
محصوالت سوزن دوزي است و تعداد زيادي از زنان بلوچ 
ساکن در منطقة سيب و سوران، ُگشت، َکلگان و شهر سراوان 
به فعاليت اقتصادي در اين زمينه مشغول اند، منطقة سراوان 
اين پژوهش مکان مناسبي به نظر مي رسيد.  انجام  براي 

 تصوير۱. زن سوزن دوز بلوچ، مأخذ: بهارناز، ۱۳۶۶: ۱۲۲

تصوير۲. سوزن دوزي بلوچ با رنگ ها و نقوش سنتي

ساختار صوري  نقوش  طبيعي  در
سوزن  دوزي زنان بلوچ  (باتأکيد
بر نمونه هاي شهرستان سراوان)

تك:(جهانباني،۱۳۸۲)،  نمونه  براي   .۱
(دکالي،۱۳۸۵)،  (خاموشي،۱۳۸۷)، 
(شه بخش،۱۳۸۲)،  (شکرايي،۱۳۶۶)، 
(صبا،۱۳۷۰)، (فروزان فر،۱۳۷۴)، 

(هانته،۱۳۸۲)، (يغمايي،۱۳۵۵).
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گزارش هاي ارائه شده درخصوص جمعيت شاغل در اين 
بخش از نبود آمار دقيق و مطمئن در اين زمينه حکايت دارد 
(گزارش معاونت برنامه ريزي استانداري:١٣٨٨). جمع آوري 
اطالعات مورد نياز در اين پژوهش و تهية عکس هاي الزم، 
با مراجعة مستقيم به زنان سوزن دوز در مناطق مختلف 
شهرستان سراوان صورت گرفت. نمونه هاي  مورد بررسي 
به روش نمونه گيري «تصادفي طبقه اي» از ميان نگاره هاي 
طبيعي رايج در اين محصوالت براي پاسخ گفتن به سؤاالت 

پژوهش انتخاب شدند.
به سبب نبود تحقيق مستقل در زمينة ساختار صوري 
نقوش سوزن دوزي بلوچ و محدوديت منابع مکتوب در اين 
زمينه و از سوي ديگر با توجه به هدف تحقيق که در آن تالش 
بر اصالت و دقت در پژوهش مد نظر بود، ارجاع تصاوير 
مقاله به منابع مکتوب امکان پذير نشده و بيشتر با تکيه بر 
يافته هاي ميداني و شواهد موجود صورت پذيرفته است. 
همچنين جهت ايجاد وضوح بيشتر و بررسي بهتر ساختار 
نقوش، در بسياري از نمونه ها به کمک رايانه طراحي مجدد 
از نگاره هاي سوزن دوزي انجام و غالبًا در کنار نقش اصلي 

در متن مقاله آورده شده است.
تحقيق حاضر در دو بخش کلي تدوين شده است. در 
بخش اول به جهت اهميت آشنايي با فرهنگ و شيوة زندگي 
اقوام بلوچ به معرفي اين اقوام و جايگاه اجتماعي زن در 
ميان آن ها پرداخته شده و بخش دوم به نقوش موجود در 
محصوالت سوزن دوزي بر مبناي ويژگي هاي ظاهري آن ها 

اختصاص دارد. در فرايند کلي تحليل و بررسي، پيوستگي 
نقش ها با عناصر طبيعي مورد توجه قرار گرفته است. اما در 
ابتدا با توجه به جايگاه ارزندة قوم بلوچ در بين اقوام ايراني 
و با در نظر گرفتن سهم مؤثر زنان اين قوم در توليد انواع 
محصوالت سوزن دوزي ابتدا به طور اجمالي به معرفي اين 

قوم و جايگاه زن در ميان آن ها پرداخته مي شود.

قوم بلوچ و جايگاه اجتماعي زن در ميان آنان
منطقة  در  که  هستند  ايراني  بزرگ   اقوام  از  بلوچ  اقوام   
بلوچستان سکني دارند. کتيبه هاي بيستون و تخت جمشيد از 
قديمي ترين اسنادي است که در آن ها به اين سرزمين اشاره 
شده است. در اين آثار از بلوچستان با عنوان «ماکا» يا 
«َمَک»  ياد شده و اين سرزمين چهاردهمين ايالت هخامنشي 

به شمار رفته است (مخبر،١٣٢٤: ٢٢). 
نام  با  بلوچستان  از  ساساني  عصر  كتيبه هاي  در 
«مكوران، ُمكران» نيز ياد شده است (اکبرزاده،١٣٨٢: ٤٢). 
و  بود  بين مردم معمول  در  اسالم  از  قبل  تا  اسامي  اين 
امروزه هم در بسياري از مناطق اين سرزمين را با همين نام 
مي خوانند. بنا به نظر برخي از محققان، اصطالح بلوچستان 
از زمان نادرشاه (١١٦٠- ١١٤٨ق) در منابع فارسي پيدا 
شد. دليل اصلي جانشيني اين اصطالح نفوذ قبايل بلوچ در 
منطقه و كمك هاي فراواني بود كه سران اين قبايل به نادر 

شاه كردند (سيدسجادي،١٣٧٤: ٩١).

تصوير۳. نقش هاي هندسي

تصوير ۴. چند نمونه از نقش هاي گياهي



مطالعة منابع تاريخي و جغرافيايي نشان مي دهد که نام بلوچ 
اولين بار در سدة چهارم هجري در منابع مکتوب درج شده 
و محدودة سکونت اين اقوام نيز در دشت هاي جنوبي کرمان 
و در دامان کوهستان بشگرد (بشاگرد) ذکر شده است.  
سپس در دورة سلجوقيان، اقوام بلوچ از نواحي کرمان به 
سوي شرق و به داخل مکران و بلوچستان کنوني مهاجرت 

کردند (بويل،١٣٧٩: ٦٤). 
متون  در  بلوچ  مردم  زندگي  و شيوة  فرهنگ  دربارة 
تاريخي اطالعات زيادي درج نشده است. کهن ترين منابع در 
اين خصوص منابع فارسي و عربي به جامانده از نخستين 
سده هاي اسالمي است. در همة اين منابع، اقوام بلوچ دارندة 
صفاتي نظير چاالک، قوي، رشيد، صاحب قدرت و جنگجو 
دانسته شده اند که از راه دامپروري امرار معاش کرده و در 
خيمه هايي مويين زندگي مي کنند١.  از شيوة زندگي اين اقوام 
بيش از اين نمي توان اطالع دقيقي به دست آورد، چراکه 
کوچ نشيني بلوچ ها همواره مانع از آن شده است که فرهنگ 

آن ها به مرحلة تدوين رسيده و مکتوب شود.
 بررسي هاي صورت گرفته در قرن اخير دربارة فرهنگ 
و شيوة زندگي اين اقوام حاکي از آن است که تا چند دهة قبل 

آن ها به صورت قبيله اي و عشيره اي زندگي کرده و از طريق 
شباني و کشاورزي امرار معاش مي کردند (شه بخش،١٣٧٣: 
از  مخلوطي  گذشته  از  اقوام  اين  اجتماعي  زندگي   .(١٠
زندگي عشايري و روستايي بود، اما طي چند دهه به علت 
خشک سالي هاي پي در پي، که نابودي مراتع و چراگاه ها را 
به همراه داشت، شيوة زندگي عشايري و دامپروري کاهش 
يافته و کوچ اقوام بلوچ به نوعي زندگي نيمه کوچ نشيني تبديل 
مناطق  استقرار در  با  آن ها  از  زيادي  امروزه بخش  شد. 

روستايي به باغداري و کشاورزي اشتغال دارند. 
شکل ديگر زندگي اجتماعي در بلوچستان زندگي شهري 
است. امروزه در مناطق شهري انواع مشاغل در ميان اقوام 
بلوچ گسترش يافته است. ذکر اين نکته ضروري است که 
بلوچستان تا اواخر دورة قاجاريه فاقد شهرهاي مبادالتي 
و مناسبات اجتماعي شهري بود (ابراهيمي،١٣٨٨: ٧٢). با 
ورود قواي نظامي حکومت پهلوي اول در سال(١٣٠٧ش) به 
بلوچستان شهرهايي به سبک جديد ايجاد شد. اين موضوع 
تغيير بعضي مالک ها و ارزش هاي اجتماعي را به همراه 
داشت. تا پيش از اين دوران، داشتن اصل و نسب، امالک 
فراوان و رمه هاي بزرگ مالک تشخص و نفوذ اجتماعي 

 تصوير ۵. نقش َکَتُروک(Katarok) تصوير ۶. طرح َکَتُروک به شکل گل قاصدک

(Tekk) تصوير ۷. طرح گل ِتک

(Sohr)تصوير۸. طرح گل ُسهر(Sohr)تصوير۹. شيوة استفاده از رنگ در طرح گل ُسهر

ساختار صوري  نقوش  طبيعي  در
سوزن  دوزي زنان بلوچ  (باتأکيد
بر نمونه هاي شهرستان سراوان)

۱. براي نمونه تك: ابن حوقل، ۱۳۴۵، 
اصطخري،۱۳۴۰، حدود العالم، ۱۳۶۲، 

مقدسي، ۱۳۶۱.
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ايجاد شهرهاي جديد، مشاغل دولتي و  از  بود، ولي پس 
اداري ارزش فراوان يافت (شه بخش،١٣٧٣: ١٩). 

باوجوداين، همواره عنصر «ذات» از تعيين کننده ترين 
عوامل در شکل دهي پايگاه اجتماعي مردم بلوچ بوده است. 
«ذات» در واقع همان اصل و نسب بوده و نشان دهندة پايگاه 
اجتماعي و مرتبة افراد در اجتماع است (برقعي،١٣٣٦: ٦٦). 
تولد در هر ذات مقررات و محدوديت   هاي همان ذات را به 
ارمغان مي آورد. نزول يا صعود موقعيت اجتماعي و فقر 
يا مکنت تأثيري بر تغيير ذات بر جاي نمي گذارد. اساس 
ذات خون مشترکي است که در رگ هاي افراد وابسته به آن 
جريان دارد. بررسي منابع شفاهي و حماسه هاي بلوچ نشان 
مي دهد که اين موضوع از عوامل اصلي اتحاد در ميان آن ها 
به شمار رفته و افراد يک طايفه وظيفه دارند در هر شرايطي 
براي خوش نامي طايفة خويش بکوشند (شه بخش،١٣٧٤: ٤٢). 
عامل اصلي تعيين کنندة منزلت اجتماعي زن در ميان 
اقوام بلوچ تعلق وي به ذاتي است که در آن متولد شده است. 
به حفظ سنت هاي رايج سبب گسترش  بلوچ ها  وابستگي 
ازدواج هاي درون گروهي شده است، چراکه فقط افراد متعلق 
به يک ذات قادر به ازدواج با يکديگر هستند. مردان متعلق به 
ذات هاي باالتر در برخي از موارد قادر به ازدواج با زن هاي 
متعلق به ذات پايين تر هستند، اما ازدواج زنان با ذات پايين تر 

از خود متداول نيست (ناصري،١٣٥٨: ٤٥).
فعاليت زنان بلوچ نيز به ذاتي که در آن متولد شده اند 
بستگي دارد. درحالي که زنان َمِلک و مير١  کمتر به امور خانه 
مي پردازند، زن هاي طبقات پايين دوشادوش مردان براي 
تأمين مخارج خانواده به فعاليت مشغول اند و گاهي بسياري 
از امور مربوط به مردان را نيز عهده دار مي شوند. زنان 

بلوچ بيشتر به کارهاي خانه و تربيت و نگه داري کودکان 
جمازه سواري٢، تيراندازي،  در  بلوچ  مردان  و  مي پردازند، 

شکار، کوه نوردي، صحرانوردي و پياده روي بي نظيرند. 
بيشترين سهم کار در هنگام کوچ و همچنين جمع آوري 
دام، تهية توليدات دامي و خانه داري را زنان بر عهده دارند، 
بدين ترتيب که از جا کندن سياه چادر و بار کردن به موقع آن 
از وظايف بانوان است. جمع آوري هيزم، پرورش کودکان، 
آوردن آب از چاه، دوشيدن دام و تهية فرآورده هاي دامي 
نيز کار زنان است و آن ها در اوقات فراغت به گليم بافي، 
حصيربافي، سوزن دوزي، بافتن سياه چادر و فعاليت هاي 
ديگري نظير آن مي پردازند (افشار سيستاني،١٣٧٠: ١٥١). 

و  او محترم ترين  از  مادر پس  و  رئيس خانواده  پدر 
پسران  فرزندان،  ميان  در  است.  فرد خانواده  بانفوذترين 
نسبت به دختران از موقعيت برتري برخوردار بوده و بين 
پسران يک خانواده سلسله مراتب سني مبين برتري آنان 
است. زن بلوچ مورد احترام مرد بلوچ بوده و اطاعت از 
شوهر را وظيفة حتمي خود مي داند. مرد هم تمام وظايفي 
را که اسالم نسبت به زن برايش معين کرده است، انجام 

مي دهد (همان،١٣٦٦: ٩٥٩).
به طور کلي، وظايف زنان بلوچ را مواردي چون: تربيت 
نظافت  هيزم،  جمع آوري  پخت وپز،  کودکان،  نگهداري  و 
خانه، تهية فرآورده هاي دامي، فراهم کردن آب، دوخت و 
دوز، سوزن دوزي، گليم بافي، قالي بافي و بافتن سياه چادر 
شامل مي شود.قسمت اعظم وقت زنان بلوچ پس از رسيدگي 
به امور خانواده، صرف توليد سوزن دوزي هاي اصيل و 
فاخري مي شود که روي لباس هاي زيباي آنان خودنمايي 

مي کند (تصاوير ١ و٢).
 البته بايد توجه داشت که موقعيت اجتماعي زنان، ميزان 
ثروت خانوادگي يا تعلق آن ها به يک ذات نيز بر شيوة زندگي 
آن ها تأثير قابل توجهي داشته و به اين ترتيب زنان متعلق به 
ذات هاي باال از انجام بسياري از اين امور معاف اند. امروزه، 
افزايش  و  اقتصادي  و  پيشرفت هاي صنعتي  گسترش  با 
تحصيالت عاليه در ميان زنان بلوچ، بانوان تحصيل کردة 

بلوچ عهده دار وظايف اجتماعي متعددي نيز هستند. 

هنر سوزن دوزي بلوچ
هنر سوزن دوزي يا دوخته دوزي آراستن پارچه هاي ساده 

بتة مورد استفاده تصوير۱۰. نقش ُ
روي روميز

 تصوير۱۳. طرح گل چهاربرگي تصوير۱۲. گل چهاربرگي مورد استفاده روي پشتي

تصوير۱۱. طرحُ بته

۱.طبقة  ملك و  مير باالترين  طبقة 
اجتماعي محسوب  مي شوند (نك. 

ناصري، ۱۳۸۵: ۴۴).
۲.جمازه: شتر تندرو



به وسيلة نگاره هاي چشم نواز و تبديل آن ها به منسوجاتي 
با رنگ هاي متنوع و جذاب است. اين هنر در ميان بسياري 
از اقوام و طوايف جهان مرسوم است. سوزن دوزي، كه در 
اصطالح محلي به آن «ُسوِچن دوزي» نيز گفته مي شود، از 
اصيل ترين هنرهاي رايج در ميان اقوام بلوچ است، اما به رغم 
اصالت چشمگير و قابل مالحظة اين هنر بايد خاطرنشان 
ساخت كه به دليل فقدان مطالعات مستمر و در دسترس نبودن 
منابع تاريخي بررسي پيشينة سوزن دوزي بلوچ و تعيين 
قدمت تاريخي آن به راحتي امكان پذير نيست. باوجوداين، 
مي توان گفت سوزن دوزي با صنعت توليد ابريشم رابطه اي 
مستقيم دارد و قراين تاريخي مبين آن است كه در گذشته 
پرورش كرم ابريشم در بلوچستان معمول بوده و تجارت 

ابريشم بازار گرمي داشته است (ناصح،١٣٤٥: ٣٧). 
در برخي از منابع زمان شروع اين هنر ١٠٠ تا ٢٠٠ سال 
پيش از اسالم و به قومي به نام اسالوها نسبت داده شده 
است (خاموشي،١٣٨٧: ٧٣). بر اساس اين منابع، آن ها توليد 
ابريشم و استفاده از آن را در پارچه بافي و سوزن دوزي 
اين مطلب  بلوچ آموختند. هرچند دربارة صحت  به زنان 
از  نمي توان اظهارنظر قاطعي کرد، شواهد موجود حاكي 
آن است كه اين شيوة دوخت از اوايل اسالم در ميان قوم 
بلوچ رايج بوده و در دورة ايلخاني و به خصوص دوره هاي 
تيموري و صفوي به اوج خود رسيده است (ياوري،١٣٩٠: 

.(٣٦
امروزه اين هنر به شکل سنتي ماندگار در بين بيشتر 
توليد  بلوچستان  اکثر مناطق  دارد و در  بلوچ رواج  زنان 
اين  مهم ترين  از  است.  متداول  سوزن دوزي  محصوالت 
مراکز مي توان به سراوان، سيب و سوران، ُگشت، کلگان، 
جالق ايرندگان، اسپکه، سورميج، شهريانج، فنوج، هريدوک، 

کوپچ، پيپ، دامن، محمد آباد، چانف، مهنت، ورکات، قاسم آباد، 
مارندگان، خاش، مته سنگ، کله گان، بمپور، اسماعيل آباد و 

زاهدان اشاره کرد.
 ويژگي هاي مشترکي نيز در نگاره هاي سوزن دوزي 
کلية اين مناطق قابل مشاهده است که شاخص ترين ويژگي 
هندسي  نقش   هاي  از  گسترده اي  مجموعة  از  استفاده  آن 
در  دايره  و  منحني  خطوط  و  است  شكسته  خطوط  و 
سوزن دوزي بلوچ به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند. با 
توجه به ويژگي هاي صوري اغلب نگاره هاي سوزن دوزي، 
خاستگاه اين نقش و نگارها را مي توان در موضوعات زير 

جستجو کرد:
١) عناصر طبيعت: تجلي شکل هاي ساده و درشت طبيعت 
گسترده اي  انعکاس  بلوچ  اقوام  هنري  آثار  در  پيرامون 
يافته است. طبيعت خشک کويري، کوه هاي بلند و سخت، 
در  کشاورزي،  معيشت  و سختي  طوفان هاي شديد شن 
طول تاريخ موجب شده است تا خشونت فرم ها و زاويه هاي 
تيز در هنر اين اقوام مخصوصًا سوزن دوزي تجلي پيدا 
کند (افروغ،١٣٨٨: ٨٣). در اين نقوش مثلث و زاويه اساس 
نقش ها را تشکيل مي دهد. نگاره هاي گياهي و حيواني از 
مهم ترين عناصر مورد استفاده هستند که بازتاب فرهنگ 

کشاورزي، عشايري و دامپروري است. 
٢) زيور آالت: زرگري يکي از اصيل ترين هنرهاي صناعي 

است که در نقوش سوزن دوزي بلوچ تجلي يافته است.
٣) عناصر مرتبط با اعضاي بدن انسان: چشم يکي از مهم ترين 
اعضاي بدن انسان است که به شکل هاي مختلف در خلق 
نگاره هاي سوزن دوزي به کار مي رود (دکالي،١٣٨٥: ١١٦).

٤) موضوعات ذهني و تخيلي: تخيالت و آرزوها منشأ 
بخش ديگري از نقش هاي سوزن دوزي هستند.

تصوير۱۵. طرح گل هشت برگيتصوير۱۴. گل هشت برگي مورد استفاده روي پشتي 

ساختار صوري  نقوش  طبيعي  در
سوزن  دوزي زنان بلوچ  (باتأکيد
بر نمونه هاي شهرستان سراوان)



شماره۲۷  پاييز۹۲
۶۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

٥) مذهب و باورهاي قومي: باورهاي قومي و مذهبي از 
ديگر عوامل بسيار مهم در طراحي نگاره هاي سوزن دوزي 
است. داستان هاي حماسي، که نمايانگر روحية رزم آوري و 
سلحشوري بلوچ هاست، بهترين تجلي خود را در فرم هاي 
تيز و زاويه دار و رنگ هاي گرم و قرمز پيدا مي کند. ممنوعيت 
استفاده از نقش انسان در سوزن دوزي که نشئت گرفته از 
باورهاي مذهبي و اسالمي است به عنوان يک قانون کلي در 

سوزن دوزي پذيرفته شده است (دکالي،١٣٨٥: ١١٦).
به  دوخت  متداول  الگوي  سه  بلوچ  سوزن دوزي  در 
نام هاي ُپركار، ميان  كار و كم  كار رايج است. منظور از اين 
پارچه  نقوش سوزن دوزي روي  تراكم  ميزان  سه شيوه 
است، به اين ترتيب كه اگر تمام پارچة مدنظر سوزن دوزي 
شود نوع دوخت «ُپركار» محسوب مي شود، اما اگر بيشتر 
قسمت هاي پارچه سوزن دوزي شود و فواصل كمي باقي 
بماند، دوخت «ميان كار» و اگر فواصل باقي مانده زياد باشد 

نوع دوخت «كم كار» ناميده مي شود.

انواع نقوش سوزن دوزي بلوچ
بارز  ويژگي هاي  از  بلوچ  سوزن دوزي  نقوش  در  تنوع   
تعداد  تکرار  با  که  نقش ونگارها  اين  گستردگي  است.  آن 
بي شماري از نقوش هندسي صورت مي گيرد نه تنها مانعي 
در خالقيت زنان سوزن دوز به شمار نمي رود بلکه همواره 
آنان را به ابداع ترکيب هايي تازه وا مي دارد. اين ترکيب ها 
با الهام از طبيعت پيرامون و در پرتو رنگ آميزي هايي بديع 

جلوه اي بي همتا به هنر آنان بخشيده است و آن ها به طور 
زندگي  وسايل  و  لباس  تزيين  براي  نقوش  اين  از  سنتي 
در  طبيعت  و  زندگي  پديده هاي  انعکاس  استفاده مي کنند. 
سوزن دوزي بلوچ نقوش متنوعي را پديد آورده است که 

مي توان آن ها را در چند بخش كلي دسته بندي كرد:

۱) نقوش هندسي
سوزن دوزي  در  را  كاربرد  بيش ترين  هندسي  نقش هاي 
زنان بلوچ دارد، به گونه اي که هماهنگي حاکم بر نقوش 
سوزن دوزي تا حد زيادي مرهون تناسبات سنجيده ميان 
مثلث،  مانند  بنيادين  هندسي  عناصر  از  بي شماري  تعداد 
مربع، لوزي و نظاير آن است. اين نقش ها را مي توان در 
ديگر هنرهاي سنتي مانند سفال گري، زرگري و ديگر موارد 

مشاهده کرد.
 تنوع به كاررفته در اين نقوش بسيار زياد است و در عين 
سادگي بسيار زيبا و جذاب است. نمونه هايي از نقش هاي 

هندسي را مي توان در تصوير ٣ مشاهده کرد.

۲) نقوش طبيعي 
نقش هاي طبيعي (وابسته به طبيعت) در سوزن دوزي بلوچ 
را مي توان در دو دستة نقوش گياهي و حيواني بررسي کرد. 
اساس اين نقوش بر پاية نقش هاي هندسي نهاده شده است، 
اما بنا به تفکيک موضوعي و دارابودن تازگي هاي تصويري 

مي توان آن ها را به صورت جداگانه بررسي کرد.

تصوير ۱۷. طرح َکتار پادک (Kettậr Pậdak)تصوير۱۶. طرح گل هشت برگي

(Hošter Domb) «تصوير ۱۸. نقش «ُهشِتر ُدمب



الف) نقوش گياهي 
جذابيت هاي بصري نقِش گل و تنوع موجود در آن، ذهن 
زن سوزن دوز را به نقش آفريني صور نمادين انواع گل ها 
و گياهان کشانده است و زن سوزن دوز بلوچ با خالقيت 
قابل مالحظه اي از كنارهم قراردادن چند مربع، لوزي، مثلث 
يا مستطيل انواع نگاره هاي گل  وگياه را مي آفريند. اين نقش ها 

گاهي کامًال انتزاعي است (تصوير٤).
اين نقوش گاهي نيز در شکل هايي کامًال واقع گرايانه 
ارائه مي شود و زنان سوزن دوز با حفظ ويژگي هاي هندسي 
نقش ها طرح هايي ساده اما زيبا از گل هاي گوناگون را به 
تصوير مي کشند. از عمده ترين اين نقوش مي توان به موارد 

ذيل اشاره کرد:
  َکَتُروک (Katarok): شامل چند خط کوتاه است که روي 
هم قرار گرفته و گل هاي ريزي را به شکل گل قاصدک ايجاد 

مي کند (تصاوير ٥ و٦).
از  و  است  گل  معناي  به  بلوچي  زبان  در   :(Tekk) ِتک   
لوزي هاي منتظمي تشکيل شده که بر رأس هايشان مثلث هاي 
کوچکي قرار گرفته  است. درون لوزي ها دايره هاي کوچکي 

مثل پرچم گل قرار دارد (تصوير٧).
گل ُسهر(Sohr): گل ُسهر يا گل سرخ نقش ساده شدة گلي 
است که با استفاده از چهار ضلعي و مثلث به شکلي متقارن 

طراحي شده است (تصاوير ٨ و٩).
ُبته: اين نقش که به شکل لوزي طراحي شده است به صورتي 
به تصوير مي کشد  را  نمادين طرح ساقه، برگ و شاخه 

(تصاوير ١٠ و١١). 
 گل چهاربرگي: اين طرح در واقع نقش ساده شدة يک گل 
است که از چهار لوزي همسان تشکيل شده و بر زمينه اي 
زيگزاگي واقع شده است. رو به روي گل يادشده و در حد 
با  که  کوچکي  دوبرگي  غنچة  زيگزاگ،  دندانه هاي  فاصل 
استفاده از يک لوزي و دو ذوزنقه طراحي شده است قرار 
دارد. اين طرح در سوزن دوزي بلوچ کاربرد بسيار زيادي 

دارد (تصاوير ١٢ و١٣).
 گل هشت برگي: طرح کامل شدة گل چهاربرگي است که 
از  به شکل شبکه اي  و  طراحي شده  متنوع  به شکل هاي 

لوزي هاي به هم پيوسته گسترش مي يابد. اين طرح بيشتر در 
محصوالتي مانند پشتي، روبالشي، کيف، کوسن، روميزي 

و نظاير آن کاربرد دارد (تصاوير ١٤ و١٥). 
داخلي  بر قسمت  که  نوعي عالمت چليپاست   گل سرخ: 
رئوس آن مثلث هاي کوچکي قرار گرفته است (تصوير١٦).

ب) نقوش حيواني
و  انتزاعي  نقوش  دستة  دو  به  مي توان  را  نقش ها  اين 

واقع گرايانه تقسيم کرد: 
ب .۱) نقوش انتزاعي

اين نقوش برگرفته از ويژگي هاي شاخص انواع حيواناتي 
است كه بيشتر آن ها در خود منطقة بلوچستان وجود دارند. 
پاي  به معناي   (Kattar Pâdak) پاَدك»  «َكتار  مثال  براي 
حشره و «ُمرگ پانچ» (Morg Pânč) به معناي پاي مرغ از 

اين نمونه است.
َکتار پادک (Kattậr Pậdak): در زبان بلوچي به معناي پاي 
حشره است و نگارة آن برگرفته از نقوش سادة هندسي 
به شکل يک دايرة محصور در لوزي با زائده هاي گوناگون 
است. اين نگاره نيز از نقوش ُپرکاربرد در سوزن دوزي 

زنان بلوچ است (تصوير١٧).
 ُهشِتر ُدمب (Hošter Domb): يا ُدم شتر از اصلي ترين 
نقوش مكمل در سوزن دوزي و جزو متداول ترين نقش هاي 

حيواني رايج در سوزن دوزي بلوچ است (تصوير١٨).
ُمرگ پانچ (Morg Panč): به معني پاي مرغ است و طرح 
ساده شده و هندسي آن تصويري نمادين از اين موضوع را 

ارائه مي دهد (تصوير١٩).
بال کبوتر: طرحي است مرکب از دو لوزي و يک دايره که 
در هر رأس بزرگ لوزي اشکالي به صورت بال طراحي شده 

است (تصوير٢٠).
ب. ۲) نقوش واقع گرايانه 

بر  بيشتر  گوناگون  حيوانات  واقع گرايانة  نقش هاي 
دست بافته هاي عشايري اقوام بلوچ از قبيل نمکدان، سفره، 
گليم و فرش کاربرد دارد و استفاده از آن ها پيش تر روي 
سوزن دوزي ها متداول نبوده است، اما در سال هاي اخير 
استفاده از اين نقوش به صورتي بسيار محدود بر روي 

(Morg Panč) تصوير۲۱. طرح مرغتصوير۲۰. طرح بال کبوترتصوير۱۹. طرح ُمرگ پانچ

ساختار صوري  نقوش  طبيعي  در
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برخي محصوالت سوزن دوزي مانند پشتي، پرده و روميزي 
مشاهده مي شود. اين نقش ها به صورتي بسيار ساده طراحي 
مي شود و هرچند ويژگي هاي واقع گرايانه در آن ها با شيوة 
طراحي نقش هاي سوزن دوزي بسيار متفاوت است قاعدة 
کاربرد نقوش هندسي همچنان در آن ها به چشم مي خورد 
(تصوير٢١). اين نقش ها شامل تعدادي از حيوانات موجود 
در منطقة بلوچستان  است و حيواناتي از قبيل ُمرغ، شتر و 

ُبز را دربرمي گيرد.
اين نقش ها در لباس استفاده نمي شود و تعدادي از آن ها 

را مي توان در تصوير ٢٢ مشاهده  کرد.
٣) عناصر طبيعي

تجلي طبيعت در نقوش سوزن دوزي بلوچ فقط به موارد 
ذکر شده محدود نمي شود، بلکه طيف وسيعي از اشکالي 
را دربرمي گيرد که بازتاب ساير پديده هاي طبيعي شامل 
از   (Čaprậs)َچپراس نقش  است.  آن  نظاير  و  رود،  کوه، 
مشهورترين آن هاست (تصوير ٢٣) و از نوارهاي زيگزاگي 
که به موازات هم قرار گرفته  تشکيل شده است. اين نقش 
بيان ساده اي از امواج آب و حرکت آن است. اين طرح را 
معموًال با دو رنگ متضاد مي دوزند و از نقوشي است که 
در سوزن دوزي لباس استفاده نمي شود. نمونه اي از کاربرد 

اين نقش را مي توان در تصوير ٢٤ مشاهده کرد. 
نمونه هاي ارائه شده مواردي است که از بطن آثار هنري 
اقوام بلوچ با توجه به ساختار زيبايي شناختي و کاربردي 
منحصر به فرد  هنر  ارائة  براي  سوزن دوزي  محصوالت 
محصوالت  اين  کاربردي  ويژگي  است.  شده  اخذ  آنان 

محدوديت هاي قابل مالحظه اي را درخصوص شيوة طراحي 
نقوش به ارمغان مي آورد که متأثر از فرهنگ و باورهاي 
مذهبي اين اقوام است، مانند ممنوعيت استفاده از نقش انسان 
که طي سال هاي متمادي همچنان اعمال مي شود و از اين نظر 
کامًال پذيرفته شده است. به همين دليل، زنان هنرمند بلوچ در 
جستجوي تزيينات ايده آل خويش با کنار هم قرار دادن تعداد 
بي شماري از عناصر بصري ساده و ابتدايي نقوشي کامًال 
خالقانه را پديد مي آورند. نقوش طبيعي را مي توان مصاديق 
مناسبي از توجه بانوان هنرمند بلوچ به اين ويژگي  ها دانست. 
آن ها ضمن هماهنگ ساختن ساختار صوري نقوش طبيعي 
با ساير نقش هاي هندسي فضاي منسجم و يکپارچه اي را 
ايجاد مي کنند که از نظر نگرنده کامًال موزون و هماهنگ به 
نظر مي رسد و از اين منظر فضاي حقيقي طبيعت با فضاي 
مجازي اين آثار در ذهن بيننده تداوم مي يابد (تصاوير ٢٥ 

و٢٦).  
عناصر  از  استفاده  با  بلوچ  هنرمند  زن  ترتيب،  بدين 
طبيعي امکان آن را مي يابد که هنر ارزندة خويش را به نحو 
شايسته اي به مخاطب ارائه کند. ارتباط اين آثار با فرهنگ 
رايج و فضاي پيرامون از ارزش هاي قابل مالحظة اين هنر 
صناعي است. عالقة بي حد زنان بلوچ به آراستگي و زيبايي 
همراه با درايت و خالقيتي قابل مالحظه هنر منحصر به فردي 
را پديد آورده که سرشار از عشقي بي پايان به زندگي و 
طبيعت الهام بخش پيرامون آن هاست. نمونه اي از بازتاب 
عناصر طبيعي در نگاره هاي سوزن دوزي در جدول زير 

قابل مشاهده است.

تصوير ۲۲. تعدادي از نقوش حيواني



مثالشکل ظاهري شكل

نقوش گياهي

انتزاعي
َکَتروک

گل ِتک

واقع گرايانه

گل ُسهر

گل چهاربرگي

نقوش حيواني

انتزاعي

ُهشتر دمب

ُمرگ پانچ

مرغواقع گرايانه

نقوش وابسته به 
َچپراسانتزاعيمحيط پيرامون

جدول۱. تقسيم بندي نقوش طبيعي سوزن دوزي بلوچ با تکيه بر عناصر طبيعت

(Čaprậs)تصوير ۲۴. کيف کوچک با طرح َچپراس،  مأخذ: خاموشي،۱۳۸۷: ۸۲تصوير ۲۳. طرح َچپراس

ساختار صوري  نقوش  طبيعي  در
سوزن  دوزي زنان بلوچ  (باتأکيد
بر نمونه هاي شهرستان سراوان)
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تصوير۲۵. تلفيق نقوش گياهي و هندسي در لباس زنانة بلوچ         

تصوير۲۶. کاربرد نقوش گياهي در تزيين لباس زنانة بلوچ



نتيجه
در نگاره هاي سوزن دوزي شهرستان سراوان گرچه مبناي بسياري از نقوش و طرح ها بر پاية اصول 
هندسي نهاده شده است، اما با زندگي، طبيعت و بينش خاص مردم اين منطقه به محيط پيرامون ارتباط 
مستقيم دارد، به گونه اي که ساختار صوري بسياري از اين نگاره ها از طبيعت اخذ شده است. همچنين 
نقوش طبيعي سوزن دوزي بلوچ گسترة موضوعي متنوعي را دربرمي گيرد که آن ها را مي توان در سه 
گروه کلي نقوش گياهي، حيواني، و ملهم از طبيعت جاي داد. هماهنگي موجود بين نقوش طبيعي با ساير 
نقش هاي هندسي از داليل اصلي کاربرد گستردة اين نگاره ها در ترکيب کلي محصوالت سوزن دوزي 
است که در اين بين کاربرد نقوش گياهي در قالب هاي هندسي بيشتر از ديگر انواع است. قابليت هاي 
بصري اين آثار را بايد مديون تالش زنان سوزن دوز بلوچ در جهت ايجاد هماهنگي ميان نقوش طبيعي 
و هندسة حاکم بر اين آثار دانست. از ديگر ويژگي هاي مهم سوزن دوزي بلوچ مي توان به تنوع و کثرت 
رنگ ها در اين محصوالت اشاره کرد که مي تواند در آينده در پژوهش هاي مستقل ديگر مورد توجه 

قرار گيرد. 
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Needle work is one of the commonest and at the same time most outstanding arts among Baluch 

women, in spite of having been greatly well-known, in most of the research done in this field, less 

and less attention is paid to the formal structure of designs. In this research, with the purpose of a 

better clarification and representation of Baluch needlework art (located in Sistan and Baluchistan 

province) and its relational aspects of design structures with natural elements, on the premise that 

nature plays an important role in design of formal structure of Baluch women’s needlework it is  

attempted to find answers to these questionsas; whether there is basically a relationship between 

Baluch needlework designs with natural elements or not? If it is so, how can these illustrations leaning 

onnatural elements becategorized? Therefore, in conducting this research descriptive and analytic 

mehtods are used to find the answers to these questions. In order to do so,Baluch needlework formal 

design structures are examined in two groups of vegetative and animal designs. The results showed 

that Baluch needleworker women, in designing natural motifs, not only considered aesthetic relations 

and theirsurrounding environment, but also paid attention to their functional role proportionate with 

the geometric design style.      

Key words: Needlework, Baluch Women, Natural Motifs, Formal Structure, Sarāvān Township.         
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