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بررسی تطبیقی نقوش سوزن دوزی های بلوچ و گلیمک های بلوچ خراسان جنوبی
مریم بهداني
زیبا رادنيا

1

2

چكیده
سوزن دوزی در بين اقوام بلوچ سابقه ی دیرینه دارد و اهمييت آن بر روی پوشاک سنتي شان ،بر كسي پوشيده نيست .این
لباس های سنتي بر تن كودک ،جوان و كهنسال آن مي نشيند و برای اقوام بلوج بسيار ارزشمند است و دوخت های ظریف با
نقوش زیبای این سوزن دوزی ها ،نشان از حوصله و دقت بسيار باالی زنان هنرمند قوم بلوچ داشته و اهمييت این دست بافته
ها را برای اقوام بلوچ نشان مي دهد.
از طرفي دیگر بلوچ های خراسان جنوبي ،به گونه ای هنرمندانه در ابتدا و انتهای قاليچه های زیبای خود از نوعي بافت بسيار
زیبا استفاده مي كنند كه جلوه بخش قاليچه هایشان است .بافت این گليمک ها در قدیم بيشتر رواج داشته و در حال حاضر نيز،
دست بافته های فاخر بلوچي از این قاعده مثتثني نيست.
در این نگارش كه به روش گَرته برداری از تصاویر چندین نمونه از سوزن دوزی های بلوچي و تصاویری از گليمک های
بلوچي و همچنين بهره گيری از منابع كتابخانه ای انجام شده است ،آثار با یکدیگر بررسي و مقایسه شده و پس از كنار هم
قرار دادن بسياری از نقوش ،شباهت های طرح ها با یکدیگر ،رصد شده و به این نتيجه كلي نایل آمدیم كه ارتباط عميقي از
نظر طرح و رنگ بندی بين نقوش این دو با یکدیگر وجود داشته و این نشان از ریشه ی عميق این دو هنر در فرهنگ زنان این
قوم دارد .همچنين از آنجا كه بررسي بر روی نقوش گليمک ها ،تا كنون كمرنگ بوده است ،این تحقيق مي تواند سندی مستند،
بر دسته بندی این نقوش باشد و مورد استفاده پژوهش گران باشد.

كلید واژه :بلوچ ،نقوش و طرح ها ،سوزن دوزی بلوچ ،گليم ،گليمک بلوچي
مقدمه
نقش وطرح كه ركن اساسي درسوزندوزی و دست بافته هایي چون گليمک به شمارمي آید ،برای هر دوره سند هویتي است
كه معموال از نسلي به نسل دیگر منتقل مي شود.زنان بلوچ براساس نوع سليقه وتجربيات خود نقوشي رابه وسيله سوزن بانهایت
ظرافت بر روی پوشاک به طور مستقيم و یا غير مستقيم بوجود مي آورند و برخي از آنان نيز با سرپنجه های هنرمندشان گليمک
هایي را مي بافند كه در طرح و نقش از ویژگي های منحصر به فردی برخوردار مي باشند .

–1دانشجوی كارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس دانشگاه یزد
-2كارشناس ارشد فرش ،مدرس دانشگاه ))ziba.radnia@yahoo.com
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در بيشتر موارد  ،طرح سوزن دوزی ها ونقوش گليمک ها ساده و هندسي هستند و این طرحها به صورت ذهني و بدون نقشه
از پيش تدوین شده و تنها به واسطه ذهن خالقشان بر روی بوم كار پياده مي شود  .طرح در سوزن دوزی ها یا به طور مستقيم
بر روی لباس و یا ابتدا بر روی پارچه ای خاص دوخته و سپس به لباس متصل مي گردند .در گليمک بافي نيز طرح بر روی
تارها یا به عبارتي چله ها و با كمک نخ های پشمي اجرا مي گردد .
در مورد دست بافت های بلوچ تحقيقات گسترده ای به عمل نيامده و با وجودی كه دارای رنگ های تيره مي باشند در هر حال
" در رنگ های تيره و كدر این منسوجات مي توان جلوه ای از زندگي قبيله ای و تاریخي و انعکاسي از شرایط بد آب و هوایي
را دید  ( " .هال ) 311، 1377 :
سوزن دوزی در فرهنگ بلوچ بيشتر در پوشش زنان بلوچ و یا بر روی پشتي،بالشت،پرده،روميزی و ...مورد استفاده قرار گرفته
اما در حال حاضر برخي از طراحان مد و لباس بلوچ از نقوش این هنر فاخر در لباس های مردان از قبيل پيراهن،كروات،شال
گردن و ..بهره جسته اند و دیده مي شود كه اكثر طراحان لباس و مد ایران كه به كار توليد لباس هایي نظير مانتو و یا روسری
مشغول هستند و همچنين طراحان و توليدكنندگان كشور چين و  ...نيز توليد مي شود ،مزین به نقش و نگار و اشکال سوزن
دوزی بلوچ هستند كه البته این طرح ها چاپي اجرا مي شوند .
گليمک بافي نيز كه در ابتدا و انتهای قاليچه های بلوچي  ،زینت بخش قاليچه ها بوده ،در زمان حاضر كمتر بافته مي شود .
حال با توجه به توضيحات فوق در مورد طرح های سوزندوزی بلوچ ،بيم آن مي رود كه نوآوری های ناآگاهانه از جانب برخي
از طراحان لباس و توليدكنندگانموجب تغييرات بنيادی و ریشه ای شده و بي تردید امکان آن وجود دارد كه این تغييرات با
فرهنگ و باورهای مردم بلوچ ناهم خوان و در برخي موارد در تضاد باشد.
این مقاله با هدف حفظ این ميراث و سنت ارزشمند فرهنگي به معرفي سوزن دوزی و گليمک های بلوچ پرداخته و نقوش
اصيل آن ها را شناسایي و موارد شباهت آنان را با یکدیگر معرفي مي نماید.

اقوام بلوچ
"موقعيت جغرافيایي ایران و مهاجرت اقوام كوچ نشين با زبان ها و ادیان مختلف در طول سه هزار سال گذشته ،منجر به استقرار
سه خانواده زباني آریایي ،سامي و اورال -آلتایي و نيز ادیاني چون زرتشتي ،یهودی ،مسيحي و اسالم در ایران شده
است(".نساج)130 :1387،
" در یک تقسيم بندی كه به ویژگي های مردم شناسي و زبان شناسي و جامعه شناسي توجه دارد  ،اقوام و قبایل ایراني (غير از
فارس ها ) بدین گونه دسته بندی شده اند:
-1ایالت بلوچ:ساكن نواحي بلوچستان از سواحل دریای عمان تا بلوچستان شمالي و جنوب خراسان
-2طوایف براهویي -3اقوام ترک -4كردها -5لرها و لک ها -6ایالت عرب"(اميدی)142 :1389،
"بلوچ ها شامل طائفه های نيمه چادر نشين بي شماری هستند كه در نقاط مختلف استان خراسان و هم چنين استان سيستان و
بلوچستان و حتي گنبد كاووس از قرن ها قبل به كار دامداری و قالي بافي اشتغال داشته اند  .تيره هایي از آن ها به ویژه عشایری
كه در اطراف زاهدان و ایران شهر هستند داد و ستد مرزی را شيوه سود آوری تشخيص داده و در نتيجه قالي بافي را چندان
شایسته اهميت نمي دانند  .مهم ترین طایفه بلوچ ها را "بهلوری"ها تشکيل مي دهد كه در شرق خراسان و به خصوص در
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اطراف تربت حيدریه و تربت جام زندگي مي كنند و فرش بافي نيز در بين آن ها از اهميت ویژه ای برخوردار
است(".نصيری)127 : 1382،

تاریخچه وموقعیت بلوچ ها
بلوچ ازواژه های فارسي باستان است و به معنای"تاج خروس"یا"شانه"است (.یاوری )111 :1389،در جای دیگر آمده است
كه نام بلوچ به معنای چادر نشين یا كولي مي باشد (.هال  ) 310 ، 1377:مدارک و مستندات ثبت شدهای كه به تاریخ بلوچ
پرداخته باشند و بتوان آنها را محکم و قاطع به حساب آورد بسيار كم هستند  .قطعي ترین مداركي كه در دست داریم تحقيقاتي
است كه در حوزه زبان شناسي انجام شده است  .بر اساس این تحقيقات زبان بلوچي ،زباني هند و اروپائي است كه ویژگيهای
پارسي ،كردی و پارتي را در خود حفظ كرده است .چنين خصوصيتي را بيش از همه ميتوان در ميان اقوام ساكن جنوب دریاچه
خزر دید .آنچه كه در متون تاریخي ثبت شده است نشان ميدهد كه اقوام بلوچ در ابتدا ساكن كرمان بودهاند كه در سال 644
اعراب بر آنها تاختهاند  .در راستای اهداف سلطه جویانه سلجوقيان در اواخر قرن دهم به مناطق جنوب شرقي ایران رانده شدند
 .بارها و بارها در تاریخ ازحمله بلوچها به سمت خراسان و سيستان نام برده شده است  .حمالتي كه تلفات و خسارات فراواني
را به آنها وارد آورده است .سلطان مسعود غزنوی آنها را درخبيص (شهداد) شکست داد .این شکست از جمله عوامل بسيار
مهم و تأثيرگذار در زندگي آنها بوده است؛ این شکست باعث شد تا بلوچها به ناحيهای در سيستان كه امروزه بلوچستان خوانده
ميشود  .كوچ كنند  .در شرق در نواحي ساحلي اقيانوس هند كه آن را با نام مکران ميخوانند و در سمت شمال همجوار اقوام
براهوئي كه ميتوان گفت امروزه كامالً با بلوچها در آميختهاند و با آنها یکي شدهاند  ،ساكن شدند .در طول قرن  17گروههای
بسياری از این اقو ام بلوچ به سمت سند و پنجاب رفتند و در آن نواحي ساكن شدند .در آنجا نام آنها را در ميان گروههایي
مي یابيم كه به فاتحان مغول تحت رهبری همایون شاه برای تصرف دهلي یاری رساندند .گفتن این موضوع خالي از لطف
نخواهد بود كه بگوئيم بلوچها هيچ گاه تحت فرماندهي یک نيروی سياسي خاص قرار نگرفتند و متحد نشدند و مانند بسياری
اقوام از جمله تركها و تركمنها هرگز به قدرت سياسي دست نيافتند .اما طوایف و خانوادههای كوچکتر ،حتي با وجود درگيریها
و گاه جدالهای خونيني كه درميانشان به وقوع ميپيوست ،استقالل خود را حفظ كردند  (.وگنر )5 : 1985 ،

لباس زنان بلوچ
زنان بلوچ به لباس سنتي خود عالقمند اند و بدان دلبستگي دارند  .معروف است كه لباس این قوم همان لباس ساسانيان

است..
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 -1جامک :1پارچه هر جه باشد  .یک پيش سينه دست دوزی شده دارد كه ،جيگ 2یا زیگ مي نامند و یک جيب بزرگ از
روی شکم تا لب دامن به اسم گومتان 3و دو تا سر آستين به سم آستينگ 4عالوه بر این روی درزهای جامگ را كه سر پگ5
مي گویند  ،شيرازه دوزی مي كنند و حاشيه دامن نوار گلدوزی است به اسم پيت.6
 -2تگو:7چارقد -3سریک :8روسری بزرگتر از چارقد  -4پاجامک :9شلوار كه حاشيه دم پای آن گلدوزی است  .پارچه شلوار
از جنس مرغوب استفاده مي شود  -5.پوزار:10پا افزار ( كفش )  -6كرو :11جوراب  -7قبای زنان بلوچ  :شاهکار سليقه ،
دقت پشتکار و ذوق آنان است با طرحي ساده با آستين های بلند و یقه گرد مي باشد  -8.كفش  :یک كفش بومي به نام
پورگ:12و دیگری صندل و چرمي مي باشد .

سوزن دوزی بلوچ
سوزندوزی هنر آراستن سطح رویي پارچههای ساده با بهره گيری از نخهای الوان و با كمک سوزن است و دستاندركاران آن
به مدد بخيههای ظریفي كه بر منسوجات ساده مينشانند ،معموالً تلفيق زیبایي از صبر ،شکيبایي و هنر را به نمایش
ميگذارند.سوزندوزی بلوچ نوعي رودوزی سنتي؛ برگرفته از ذوق و قریحه هنرمند ميباشد .سوزندوزی ،سوچندوزی یا
بلوچدوزی در ميان اقوام بلوچ ،هنری اصيل و ریشهدار است كه با طبيعت لطيف و صميمي زن بلوچ آميخته است كه تلفيقي
است از رنگهای خالص و طبيعي و نقش آرام طبيعت ،كه ميتوان آن را در ميان زنان و دختران بلوچ به عنوان هنری ظریف
و پر سابقه دید كه برای تأمين مایحتاج زندگي و در واقع سر و سامان دادن وضع اقتصادی خانوادههای كم درآمد نقش بهسزایي
ميتواند داشته باشد .سوزندوزی بلوچ بهطور عمده ،برای تزیين جامه محلي زنان بهكار ميرود .بهشکلي كه سراسر زمينه پارچه
را ميپوشاند و برای تزیين سرآستينها ،دمپای شلوار و موارد دیگر مورد استفاده قرار ميگيرد .سوزندوزی بلوچ تقریبا در هر
شهر و روستای كوچکي از زاهدان تا خاش و در شرق تا سراوان و در غرب تا ایرانشهر رواج دارد.طرحها و نقوش مورد
استفاده در سوزندوزی عموما هندسي و از رنگهایي مانند :قرمز ،سبز ،آبي ،سفيد و سياه استفاده ميشود .برای دوخت ،طرح
هندسي را روی پارچه منعکس كرده و دورتادور طرح را با نخ مشکي ميدوزند كه به این عمل سياهكاری گفته ميشود  .سپس
بين فواصل بهوجود آمده كه در طرح مشخص است را پر ميكنند كه نوع دوخت در این مرحله فرق ميكند و معموال به سه
نوع پركار ،ميانكار و كمكار تقسيم ميشود .قطعات سوزندوزی كه برای تزیين لباسهای محلي زنان مورد استفاده قرار ميگيرد
عبارتند از سر آستين ،دمپای شلوار ،یقه و پيش سينه ،زمينه پارچه یا گوامتان كه در قسمت پایين یقه و بهصورت عمودی است،
كه به عنوان جيب مورد استفاده قرار ميگيرد.

تاریخچه سوزندوزی
1

jamag

2

jig
3
guamtan
4
asting
5
sarpag
6
pit
7
Taku
8
sarig
9
pajamag
10
pawzar
11
karyaw
12
purg
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سوزندوزی یا نخدوزی یا گلدوزی یکي از روشهای دیرینه آرایش جامه است ،در غرب ایران ،قطعاتي از منسوجات
سوزندوزی شده با نقشهای پيچيده كه تاریخ ساخت آنها به شش هزار سال پيش از ميالد مسيح ميرسد ،پيدا شده است.
دستدوختهها بهجز جنبه تزیيني و شناسنامهای ،در بعضي اوقات بهخاطر عقاید مذهبي بر روی كاله یا پوشاک جلوهگری
ميكرده است .در قبل از اسالم بهجز جنبه تزیيني ،جنبه طلسم گونه آن نيز مطرح بوده است .در بيشتر نقاشيها یا نقش
برجستهها ،طرحهایي بر روی لباسها منقوش شده است .جامههای روی نقش برجستههای پيش از اسالم حکایت از رواج
سوزن دوزی در آن زمان دارد .درخصوص قدمت و معرفي هنر سوزن دوزی زنان بلوچ مي توان به این بسنده نمود كه در آثار
مشکوفه برروی سف ال های مربوطه به هزاره پنجم وششم قبل از ميالد اشکالي هندسي مشابه نقوش دست زنان بلوچ دیده مي
شود (محمد بلوچ زهي روزنامه نگار وپژوهشگر فرهنگ عامه) و همچنين به اعتقاد برخي پژوهشگران و براساس شواهد موجود
نقوش سوزن دوزی بلوچ قرابت ونزدیکي خاص این هنر با نقوش سنگ نگاره های پيش از تاریخ دارد كه همين قدمت سوزن
دوزی باعث شده به جذابيت و اعتبار رازآلود آن افزون گردد.
در عصر صفویه همچون بسياری از هنرها ،انواع رودوزیها نيز به اوج خود رسيد و پيشرفت زیادی كرد تا حدی كه باعث قطع
نفوذ هنر چيني شد(.تاریخچه سوزندوزی در ایران» .روزنامه شرق)
در كتاب آخرین ماموریت ،نوشته مغرالدین مهدی ،راجع به سوزندوزی آمده :یکي از صنایع كه در حد خود بسيار زیبا و ارزنده
است ،صنعت دوزندگي و دستدوزی جليقه و لباس زنانه است .مانند ترمه ،دست دوزی مينمایند و با نهایت زیبایي و با
ابریشمي كه با رنگهای طبيعي رنگ كردهاند و رنگش ثابت است و هيچ وقت از بين نميرود ،نخدوزی ميكنند .صدها مربع
و مستطيل و لوزی ميدوزند ،یک اندازه كه اگر با پرگاری دقيق اندازهگيری كنند سرمویي تفاوت ندارد.
در مورد تاریخچه ی هنر سوزندوزی بلوچ ،در كتاب اووماژ دودمسه اثر دیلمونت ،اینطور بيان شده كه در حدود  100تا 200
سال پيش از ظهور اسالم و آمدن دین اسالم به ایران قومي كه از اسالوها بودند كه به ناحيهای از بلوچستان آمده و در آنجا
سکني گزیدند .احتمال ميرود این گروه از اسالوها از طریق جاده ابریشم به این منطقه آمده باشند چرا كه این ناحيه تقریباً بر
سر جاده ابریشم واقع شده است .این منطقه در حال حاضر جز خاک پاكستان است و در مرز پاكستان و افغانستان قرار دارد كه
البته متعلق به ایران بوده و بعدا از آن جدا گشته است .این ناحيه را كه گروه مزبور برای سکونت خویش برگزیده بودند ،به این
خاطر كه این قوم آیين اسالم نداشتند و مسيحي بودند كافرستان ميگفتهاند و افراد ساكن آن را كافرستاني .كافرستانيها پرورش
كرم ابریشم و بهدست آوردن نخ از پيلههای ابریشم و استفاده از این نخ را در پارچهبافي و سوزندوزی به زنان بلوچ ميآموختند.
شواهد تاریخي و مدارک موجود نيز حاكي از آن ميباشد كه در منطقه بلوچستان پرورش كرم ابریشم مرسوم بوده است و بعدا
به مرور ایام منسوخ گشته است.
رزم آرا در كتاب خود به نام جغرافيای نظامي به این موضوع اشاره دارد كه :در قرا چانف ،شکيم و ایرانشهر مقداری ابریشم به
عمل ميآوردند و به مصرف گلدوزی ،كاله ،عرقچين ،سرمهدان ،كيسه پول ،جلد دعا ،بازوبند ،پيش سينه و سر دست لباس
زنانه ميرساندند .از بعضي شواهد نيز چنين استناد مي شود كه ،سابقا پرورش كرم ابریشم در بلوچستان معمول بوده است و
تجارت ابریشم بازار گرمي داشته است و اكنون و به اندازه مصرف داخلي ابریشم توليد ميكنند.
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سوزندوزی از دیگر هنرهای به اصطالح كافرستانيها بود ،كه به زنان بلوچ ميآموختند و در واقع ارزندهترین ارمغاني بود كه
به زنان بلوچستان عرضه كردند و راز و رمز نقوش زیبایي آن را بر آنان فاش نمودند.
در مورد بافت پارچه و مصرف ابریشم در كتاب بلوچستان ،تاليف ذبيح الدین ناصح آمده است كه :پيش از آنكه خرید پارچه
از خارج معمول شود كساني بودند كه شغل آنها پارچهبافي بود و آنها را جوالهک ميناميدند و محل كار آنها را كارگاه
ميگفتند.
رستن پنبه كار زنان و بافتن شغل مردان بود و پارچهای كه به دست ميآمد «كد» ميناميدند .از پنبههای بور رنگ كه در خراسان
پنبه «مسله» ميناميدند ،نوعي پارچه ضخيم تهيه شده است كه آن را كمين نام نهاده بودند و به مصرف روپوش مردان ميرسيد.
از ابریشم نيز زنان پارچههایي ميبافتند به اسم«مهنا» مقنعه یا سریک .از وقتي خرید پارچه از خارج معمول شده كارگاهها را
بستهاند.
در كتاب تاریخ سالجقه نيز اشاره كوتاهي به ابریشم مکران ميشود ،كه قيمت آن در زمان پادشاهي طغرل شاه به مبلغ سي هزار
دینار ميرسيد.
با توجه به مطالبي كه ذكر شد ميتوان نتيجه گرفت كه در گذشته در بلوچستان پرورش كرم ابریشم مرسوم بوده ،حال بلوچها
چه بهوسيله كافرستانيها به این آشنایي كردهاند و چه از طریق دیگر ،این گروه برای سوزندوزیهایشان از نخ ابریشم استفاده
كردهاند و این هنر آنچنان به مرور ایام زندگي و سنن بلوچها در آميخته كه اكنون جزو وجودشان محسوب ميشود و نميتوان
آن را مستقل از آنها دانست.
دیگر محصوالت كه معموالً جدید ميباشند عبارتند از :كوسن ،روميزی ،روتختي ،سفره ،نوار مانتو ،سجاده ،دستمال ،نوار
كمربند ،پرده ،كيف ،قطعات تزیيني سفارشي جهت تزیين لباسهای زنانه و ....

قطعات مورد استفاده در لباسهای زنان بلوچ عبارتند از:
پیشسینه :كه در گویش محلي به آن زیح ، 1زیگ 2یا جيگ 3گفته ميشودكه در قسمت یقه پيراهن بهكار ميرود.

1

Zih

2Zig
3Gig
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گوامتان(گوپتان) 1یا پندول :قطعهای است كه در زیر پيشسينه قرار ميگيرد و تا نزدیک دامن ادامه دارد ،طول تقریبي آن
 65سانتيمتر است.

سرآستین یا آستونک : 2در دو قطعه آماده ميشود و زینت سر آستين پيرانهای زنان بلوچ است.

پاچک:3در قسمت سر شلوار استفاده ميشود و همانند سر آستين ميباشد .اما با این تفاوت كه نقشها در سر آستين بيشتر
از پاچک ميباشد.

نوع دوخت و نقشهای بهكار رفته در همه این قطعات یکسان ميباشد ،بهطوریكه اگر طرح مورد نظر چشم ماهي است ،این
طرح در پيشسينه ،گوامتان ،سرآستين و پاچک مورد استفاده قرار ميگيرد.

tan

1Ga-am

2Astonak

3
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اصل مهمي كه در نقشهای سوزندوزی بلوچ رعایت ميشود این است كه ،تا كنون هرگز از نقش انسان استفاده نشده است.
به نظر ميرسد این امر تحت تاثير باور و اعتقادات این مردم است ،بنابراین نقشهای مورد استفاده هميشه حاصل ذهن آنان و
به صورت هندسي بوده و بر اساس شمارش تار و پود انجام ميگيرد؛ اغلب اشکال هندسي مثلث و لوزی ميباشد كه طرز قرار
گرفتن در كنار هم و پركار و كمكار بودن آنها ؛ طرحها را از هم متمایز ميكند .نوع دوخت هر منطقه عامل دیگر تقسيم بندی
انواع سوزندوزی است كه هر منطقه اصالت خاص خود را دارد .كليه دوختهای بلوچستان به صورت افقي انجام ميگيرد و
از شمارش تار و پود پارچه استفاده ميگردد .تمامي سوزندوزیها به صورت انواع زیگزاگهای ریز و درشت ،دوخت كشباف،
ریز بافت ،درشت بافت و انواع دندانموشي است .هر منطقهای از استان دوخت مخصوص دارد .مثال سراوانيها دوختهای
دندانموشي و زیگزاگ همراه با جوکدوزی بهكار ميبرند؛ در زاهدان بيشتر از جوکدوزی استفاده ميشود .ایرانشهر و چابهار
از دوختهایي كه روی پارچه لباس دوخته ميشود و دارای آینه فراوان ميباشند ،استفاده ميكنند.
جوکدوزی ،روی پارچههای ششتاری و از روی شمارش تار و پود پارچه كه در یک ردیف قرار گرفته ،انجام ميگيرد .سوزن
را از ميان دو تار پارچه در آورده و پس از اینكه تمام تارهای این ردیف تمام شد یک تار كامال سفيد روی این تارها قرار
ميگيرد .سپس سوزن از ميان دو تار باالی خط سفيد در ميآید و این كار تکرار ميشود تا اینكه جوکها بهصورت هفت و
هشت دوخته شود.
دوخت سراواني ،نوعي دوخت است كه در آن زیگزاگ ،دندانموشي و كمي هم جوک بهكار ميرود .برای این نوع دوخت ابتدا
كه كار را شروع ميكنند ،یک سانتيمتر گذاشته و دوخت دندانموشي نيمسانتي انجام ميدهند .ممکن است دوخت دندان موشي
تا  3ردیف پشت سر هم انجام گيرد و سپس بين دوختها فاصله باشد .فاصله بين دندانموشيها را با انواع دیگر دوختها پر
ميكنند ،بعضي از این دوختها عبارتند از :
كرمکدوزی(كرمک دوچي):با استفاده از نخ مشکي و سفيد انجام ميشود.
بستدوزی (بست دوچي):نوعي دوخت است كه نخ دیگری را كه روی پارچه خوابانده شده ،محکم نگه مدارد و باید دقت
شود تا فاصله بستها مساوی باشد .در منطقه چابهار و ایرانشهر دوختها گاهي روی پارچه خود لباس كه برای دوختن آماده
ميشود ،انجام ميگيرد و در آن از آیينههای كوچک نيم سانتيمتری بهصورت فراوان به كار ميرود .اغلب دوختهای این
منطقه از نوع زنجيردوزی است و برای تعبيه آیينهها از دوخت دندانموشي و نخ تيره رنگ استفاده ميشود.
چنان كه اشاره شد ،تنوع دوخت در هر منطقه و اصالت آن تفاوتهایي را در انواع سوزندوزی ایجاد كرده .به عنوان مثال در
منطقه ایرنشهر ،قاسم آباد ،پيپ ،وركات ،اسپکه و چانف یا ناحيه خاش و گشت فرقهایي با یکدیگر دارند .برای توضيح این
امر به چند نوع از شيوههای مختلف دوخت اشاره ميشود:
گراف:نوعي دوخت ساده كه شبيه به شماره دوزی است .به این نوع دوخت افغانيدوز هم ميگویند .زیرا این شيوه بيشتر در
بين افغانها معمول است و بهطور نسبي دو سوزندوز ميتوانند در هفت روز یک نوار پنج متری را سوزندوزی كنند و غالبا
به مصرف تزیين كيف و لباس ميرسد.
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آسان تانكه و پیپ:نوعي دیگر از دوختهایي كه در سراوان و در لباس زنان (پيشسينه ،در آستين ،جيب و دمپای شلوار) دیده
ميشود آسان تانکه(حسن تانکه) و پيت دوزی(نوار دوزی) است .طریقه دوخت آسان تانکه ،مانند شمارهدوزی است كه با روی
هم قرر گرفتن ،كم و زیاد شدن طرح و نقش دلخواه را ميدوزند.
چوتل دوزی:چوتل دوزی را بيشتر زنان سراوان به كار ميبرند ،كه از ظرافت بسيار زیادی برخوردار است و دوخت آن تماما
از بخيه ميباشد .نحوه این دوخت چنان است كه ،ابتدا طرح مورد نظر را با یک رنگ دوخته .یعني تمام زمينه طرح را با
بخيههای زیگزاگي متصل به هم و با یک رنگ ميدوزند .سپس نقشهای گوناگوني را با بخيههای مستقيم كه خطوط افقي یا
عمودی در وسط لوزیها با رنگهای مختلف ایجاد ميكنند .این دوخت گاهي همراه با پيپ و دیگر دوختهای خاشي به كار
ميرود.

سوزندوزیهای سنتي ایران یکي از روشهای دیرینه تزیين جامه و بسياری از منسوجات است كه بهنوعي در زندگي بشر
كاربرد داشته و دارد .دستدوختها بهجز جنبه تزیيني و شناسنامهای كه دربرگيرنده اقليم و جامعه پدیدآورندهاش است در
بعضي از اوقات به دليل عقاید مذهبي روی البسه جلوهگری ميكرد .پيش از اسالم به جز جنبه تزیيني ،جنبه طلسمگونه آن نيز
مطرح بودهاست(.ویکي پدیا)
 انواع نقش ها نقوش انساني :از این نقوش در هنر سوزندوزی كمتر استفاده مي شود و این نوع نقش بر روی قاليچه ها كاربردبيشتری دارد
 نقوش حيواني :كه برگرفته از انواع حيوانات است كه این حيوانات ممکن است در اطراف و خود منطقه وجود داشتهباشد دا مانند نقش حيواناتي مانند طاووس برگرفته از ذهنيات فرد باشد كه به خاطر زیبایي آنرا به كار مي برد.
 نقوش گياهي :عدم وجود گل در بلوچستان ذهن سوزندوز را بر آن داشته تا به نقش آفریني آن بپردازد و با كنار همقرار دادن چند مربع ،لوزی ،مثلث یا مستطيل انواع گل و نقش ها را مي آفرینند.
 نقوش هندسي :نقش های هندسي بيشترین كاربرد را نه تنها در سوزن دوزی بلکه در انواع فعاليت ها مانند سفال،زرگری و غيره مي تواند داشته باشد.
انواع طرح ها:
-طرح های تاری :سه تاری ،چهارتاری ،شش تاری ،هفت تاری و ده تاری.
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طرح های گلطرح های حاشيه یا اطراف گلطرح های چشم ابزار كار و وسایل زندگيعناصر طبيعت مانند ماه و خورشيدحيوانات اهلي و وحشد مانند اسب ،شتر ،مرغ ،خروس ،بز و پلنگ كه به نام های اسب گوش ،مرغ پر ،مرغ و خروس،صبرلو ،اشتر ،بز است.
پرندگان -خزندگان مانند مار (سایت تبيان)

گلیمک های بلوچي
زنان بلوچ جهت رفع نياز خانواده ،اقدام به بافت قاليچه ،سفره و  ...مي نمایند .این در حالي است كه به دليل رنگ بندی خاص
این دست بافته ها تا همين اواخر استقبال خاصي از جانب خریداران به عمل نمي آمد ولي در حال حاضر رغبت و تمایل برای
خرید این بافته های داری افزون گشته است  .یکي از هنر های زنان بلوچ ،گليم بافي های ظریف و جذابي است كه در قدیم
بيشتر بر روی چله های پشمي و در حال حاضر بر روی چله های پنبه ای بافته مي شود .پشم مورد استفاده جهت خامه ،همان
پشم قاليچه ها مي باشد كه در قدیم بيشتر رنگرزی گياهي داشته است.
قاليچه های قدیمي بلوچي ویژگي منحصربه فردی داشته اند و آن دارا بودن دو قسمت گليم بافت با نقوش زیبا و ظریف در
ابتدا و انتهای آن ها مي باشد .نام " گليمک " كه به معنای گليم كوچک مي باشد به واسطه ابعاد كم آن بر روی این دو قسمت
گذاشته شده است .ارتفاع این گليمک ها با توجه به ارتفاع قاليچه ها انتخاب شده و از آنجا كه ابعاد قاليچه ها بيشتر ذرع و نيم
مي باشد ،ارتفاع قسمت گليم بافت در هر سمت قاليچه در بيشتر موارد از  20تا  25سانتيمتر تجاوز نمي نماید.
دارهای مورد استفاده جهت بافت قاليچه های منضم به گليمک  ،افقي و از چهار چوبي ساده تشکيل مي شوند و چله كشي
دارها برای بافت تخت صورت مي گيرد  .لذا رج شمار مورد استفاده با توجه به ضخخامت نخ چله انتخاب و بين  20تا 25
متغير خواهد بود  .شيوه بافت گليمک ها به صورت پود معلق اضافي است كه به صورت نوارهای افقي بافته مي شوند  .گليم
باف با پود معلق نواری نقوشي با بافت بسيار ظریف به وجود مي آورد و نقوش كوچک مکرری روی سطح گليم مشاهده مي
گردد و در این شيوه بافت ،نخ های پود در صورتي كه جزیي از نقش نباشند ،به صورت معلق پشت گليم رها مي شوند  .بدین
معنا كه نقش در این نوع گليم بافي تنها از یک سمت قابل مشاهده است و به عبارتي این گليم ها یک رو به حساب مي آیند.

تطبیق سوزن دوزی و نقوش گلیمک های بلوچي
در بررسي های به عمل آمده در چند نمونه سوزن دوزی لباس زنان بلوچ و گليمک ههای بلوچي ،موارد زیر از نظر طرح با
یکدیگر مطابقت داشتند كه در جداول زیر ارائه شده است.
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نتیجه گیری
پوشش زنان بلوچ شاهد تغييراتي ظاهری بوده،بيم آن مي رودكهدچار تغييرات بنيادی و ریشه ای شود و در اصل فرم لباس
بلوچ و یا نقوش سوزن دوزی خلعي ایجاد نماید و لزوم بررسي و ثبت این نقوش و اهمييت دادن به آن محسوس است.
در این نگارش كه با مقایسه ی گليمک ها با سوزن دوزی های زنان بلوچ انجام شد ،این نتيجه نائل شد كه زنان بلوچ بنا به
دالیل فرهنگي و عالیق شخصي و انتقال سنت ها از نسلي به نسل دیگر و همچنين تأثير هنرها بر یکدیگر موجب شده است
كه شباهت در بين نقوش این دو هنر مشهود مي باشد.
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