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چکیده
یکی از راههای شناسایی ویژگیهای فرهنگی هر قومی مطالعه پوشاک آنهاست .پوشاک سنتی در هر جامعهای میتواند
نشان دهند ه هویت و فرهنگ آنان باشد .پوشاک سنتی بلوچ به دلیل کاربرد فراوانش ارزشمندترین سرمایه فرهنگی آنها
است و بعد بصری هويت اجتماعي و فرهنگي این قوم را نشان میدهد .مهمترین مشخص ه پوشاک بلوچ ،سوزندوزی آن
است که بر لباسهای زنانه دوخته میشود .نقوش هندسی این هنر ارزشهای نمادین فرهنگ و هویت پیشین عشایری
این قوم را نشان میدهد .در میان هیچ قوم عشایری دیگری در ایران این گونه نقوش هندسی بر پوشاک تبلور نیافته
است .از طرف دیگر در سالهای اخیر تعیین نشان فرهنگی شهرها و اقوام مختلف که بتواند به صورتی موجز در راستای
اهداف توسعهای ،معرف کلیت فرهنگ منطقه باشد مورد توجه قرار گرفته است .تعیین این نماد فرهنگی به پایداری و
حفظ هویت قوم مزبور کمک کرده و به شناسایی و شهرت فرهنگ مورد نظر منجر خواهد شد .کاربرد فراوان سوزندوزی
بلوچ بر پوشاک میتواند به عنوان مهمترین نشانه هویتی و فرهنگی قوم بلوچ تعیین شود .هدف این مقاله بررسی تأثیر
فرهنگ و هویت عشایری بر تزئینات پوشاک زنانه بلوچ و بیان دالیل تناسب این هنر با نشان فرهنگی آن است .فرضیه
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و روش جمع آوری اطالعات کتابخانهای و میدانی مورد ارزیابی و اثبات قرار
گرفته است .در نتیجه این مطالعات مشخص شد که سوزندوزی میتواند نمایند ه نشان و هویت بصری فرهنگ بلوچ باشد.

واژگان کلیدی
نشان فرهنگی ،سوزندوزی ،بلوچ ،هویت ،پوشاک.
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مقدمه

فرهنگ سرزمین بلوچستان در صد سال اخیر در زمینه پوشاک
بدون تغییر باقی مانده است .با وجود تغییرات بسیار در لباس
اقوام شهرنشین ایرانی ،هنوز هم منتسبین به این قوم ،حتی در
شهرها ،اهتمام خاصی به پوشیدن لباسهای سنتی خود دارند.
جذابترین وجه پوشاک سنتی بلوچ ،در پوشاک زنان آن به واسطه
سوزندوزیهایش مشاهده میشود .پوشاک و صنایع دستی به کار
رفته در آن از عوامل اساسی معرفی فرهنگها و نمایش تجسمی
هویت آنها است .سوزندوزی بلوچ ضمن داشتن ارزشهای
تجسمی واال ،به دلیل کاربرد فراوانش میتواند مهمترین سرمایه
مادی هویتی -فرهنگی بلوچ باشد .در طرحهای هندسی هنر
سوزندوزی میتوان ماحصل برآورد کلی از فرهنگ و هویت این
قوم را تشخیص داد.
در این مطالعه ضمن بررسی مفهوم هویت و نشان فرهنگی و
اهمیت آنها ،پیشینه تاریخی قوم بلوچ جهت آشنایی با فرهنگ
و هویتشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در ادامه به اهمیت
پوشاک و تزئینات سوزندوزی آن ،همراه با مشخصات تجسمیاش
پرداخته خواهد شد تا بتوان اثبات کرد که سوزندوزی میتواند
به عنوان نشان فرهنگی قوم بلوچ در نظر گرفته شود .در حقیقت
باید بتوان زیباییشناسی سوزندوزی بلوچ را بر ویژگیهای هویتی
و فرهنگی آن تطبیق داد تا در نهایت این هنر را به عنوان نشان
فرهنگی بلوچ برگزید.
این پژوهش در پی پاسخگویی به سواالتی زیر است:
مهمترین مشخصات فرهنگی و هویتی قوم بلوچ چیست؟ارزشهای زیباییشناسانه و تجسمی سوزندوزی بلوچ تا چهمیزان قابل انطباق با مشخصات فرهنگی و هویتی این قوم به
عنوان یک نشان فرهنگی است؟
-آیا میتوان سوزن دوزی بلوچ را به عنوان نشان فرهنگی آنها

معرفی کرد؟
فرضیه« :هنر سوزندوزی ،نماینده هویت و نشان فرهنگی قوم
بلوچ است».
مطالعات بسیاری پیرامون ویژگیهای سوزندوزی بلوچ صورت
گرفته است ،از مواد مصرفی این هنر و روش اجرای آن گرفته
تا نقش وطرح و مفاهیم آن .مانند کتابهای سوزن دوزی
بلوچ اثر زهرا ریگی و کتاب دیگری با همین عنوان اثر صدیقه
صادقی دخت .همچنین مطالعاتی پیرامون چگونگی رواج هنر
سوزندوزی در میان این قوم و اهتمام بر استفاده از آن بر پوشاک
زنانه انجام شده است .از آن جمله مقاله «پوشاك محلي بلوچها و
پيوستگي آن با هویت ملّي» است که در فصلنامه مطالعات ملي
به چاپ رسیده است .در این مقاله بر حسب اندازهگیری آماری در
میان ساکنان منطقه بلوچستان ،میزان تمایل آنان نسبت به کاربرد
پوشاک محلی زنانه که سوزندوزی را نیز شامل میشود ،سنجیده
شده است .نتیجه غیر مستقیم این است که هنر سوزندوزی ،به
موازات پوشاک محلی زنانه ،مورد اقبال بیش از  90درصد قوم بلوچ
در شهرها و روستاهاست.
از دیگر مطالعات ارزشمند در این زمینه میتوان به مواردی اشاره
نمود که به مقایسه نقوش و زمینههای کاربرد هنر سوزندوزی در
میان اقوام ایرانی پرداخته است؛ همچون قوم ترکمن که قرابت
فرهنگی-هنری نیز با بلوچها دارند .مقال ه «تحول کاربرد تزئین
در سوزندوزی بلوچ و ترکمن به شیوه سنتی و مدرن» که در دو
فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات هنر اسالمی به چاپ رسیده
است ،در این بین بیشتر مورد توجه بوده است .حسین یاوری نیز
نکات مفصلی پیرامون ویژگیهای انواع رودوزیهای سنتی ایرانی
و نیز هنر سوزندوزی بلوچ در کتبی چون آشنایی با هنرهای
سنتی ایران و شناخت صنایع دستی ایران ارائه کرده است.

مفهوم هویت و نشان فرهنگی قومی
هویت مجموعهای از صفاتی است که باعث تشخیص یک فرد یا
اجتماع از افراد و جوامع دیگر میشود .واژه نامه آکسفورد هویت
را کیستی و چیستی شخص میداند ( .)Oxford, 2008هویت
مجموعه مادی و معنوی شامل آداب ،رسوم ،معتقدات ،علوم و
هنرهایی است که فراگرفته میشوند (روح االمینی)96 :1388 ،
و تعیین کننده مرزها است« .افراد یک اجتماع از طریق هویت
جمعی ،خود را با گذشتگان در وجوه فرهنگی خاصی مشترک
مییابند» ( .)Stedman, 2003:674این مفهوم در طی زمان و به

تدریج شکل میگیرد و همواره با باورهای انسانی در حال تحول
است .هویت میتواند تبار ،سرچشمه ،حافظه یا تجارب تاریخی
مشترک و منبع فرهنگی یک قوم را تعریف کند (& Ashcreft
 .)84 :1998,Tiffin & Grifithبه واسطه هویت فرهنگی ،افراد یک
حوزه خود را متعلق به هم میدانند و از نظر دیگران متعلق به هم
شناخته میشوند« .هر چه در کم و کیف خاطرات یادشده نقصان
افتد ،از شدت اشتراک ذهنی و مفهومی نسلهای گوناگون کاسته
میشود .در نتیجه آن اجتماع جدید خود را کم خاطره و به تبع
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آن بیهویت مییابد( ».تقوایی .)71 :1391 ،اگر هویت از طریق
اشتراکات جمعی به دست آید ،هویت جمعی نامیده میشود که
در میان یک قوم نیز دیده میشود .این نوع از هویت به مجموعه
مشخصات و ویژگیهایی اطالق میشود که یک قوم را از قوم دیگر
متمایز کرده و بین آنها احساس تعلق و انسجام ایجاد میکند.
این مشخصات به جهت نقشی که در شناخت افراد قوم دارد حائز
اهمیت است .مثل پوشاکی که بین تمامی افراد با اشتراکات هویتی
یکسان مورد استفاده قرار میگیرد .فرد با پوشیدن پوشاکی خاص
نسبت به گروه احساس تعلق پیدا میکند .به این ترتیب «هویت
اجتماعی قادر است مانع جهتگیری فرد به هویت شخصی شود»
(احمدلو ،افروغ .)113 :1381،در زمینه پوشاک این امر سبب
میشود تا جهتگیری افراد همواره در راستای انتخاب قومی باشد.
به واسطه همین هویت قومی است که «درصد کمی از زنان بلوچ
تمایل به پوشیدن لباسهای مدرن امروزی دارند» (عبداللهی،
حسین بر ،)1381،زیرا تفاوتهای فردی را به سود تفاوتهای
تمایز دهنده قومشان کنار گذاشتهاند .این مردم خود را بیشتر
از طریق مشابهتهای درون قومی به خصوص زبان ،پوشاک و
غذا عضوی از قوم بلوچ میدانند .عناصر نمادینی چون پوشاک و
تزئینات آن میتواند نشاندهنده تعلق قومی باشد .پوشاک سنتی
در بین مردم بلوچ «هنجاری معین است که همه از آن پیروی
میکنند» (گیدنز ،)36 :1393 ،پس بخشی از فرهنگ آنها
است .به این ترتیب نمادهای تزئینی در پوشاک سنتی در قالب
ارزش فرهنگی و هنری میتواند نشان دهنده هویت قومی باشد.
لباس بلوچ میراث فرهنگی است زیرا میتواند «گذشته تاريخي و
فرهنگي قومش را که به فرآيند هويتيابي کمک میکند در خود
نشان دهد» (فكوهي.)187 :1386 ،
رشد فزآینده فنآوری و سیل ارتباطات جمعی سبب سردرگمی
در هویت فرهنگی شده (البرو )1381 ،و تعلق خاطر فرهنگها به
گذشته در حال نابودی است .زنده نگهداشتن ابعاد هویتی اقوام
محلی ،در حالی که جهانیشدن اهمیت قومیتها را به کمترین
حد خود در طی تاریخ رسانده است ،در قالب تعیین نشان فرهنگی
آنها ضرورت دارد .نشان فرهنگی یکی از روشهایی است که
پست مدرنتیه جهت مبارزه با تاثیرات نامطلوب مدرنیته برای
حفظ تمایزات اجتماعی در جوامع نوین پیش رو قرار داده است.
نشانهای فرهنگی نقشی اساسی را در انتقال فرهنگ یک جامعه
به عهده داشته و در ذهنها میمانند .نشان فرهنگی تعیینكننده
فردیت ،آرمانها و اهداف ،ارزشها و عالئم شناسایی قومی بوده و
همان هویت است .به شرطی افراد درك مناسبی از نشان فرهنگی
به عنوان یك برند خواهند داشت كه با فرهنگ آنان همخوانی
داشته باشد 1.اصطالح نشانسازی فرهنگی در مفهوم کالن به
معنای خلق یک هویت و ایجاد تمایز در راستای ایجاد مطلوبیت

بوده و معنی به نیکی شناختهشدن یک فرهنگ را دارد .در نظام
تمدنی معاصر حرکتهای تمدنی از طریق نشانسازی فرهنگی در
معرض نمایش قرار میگیرند.
در چنین شرایطی تعلق خاطری که قوم بلوچ به پوشاک سنتی
خود و هنر سوزندوزی دارند ،بسیار ارزشمند است .چنانچه
مهمترین وجه فرهنگی بلوچ شناسایی شده و به عنوان یک نشان
قومی و فرهنگی مورد تبلیغ قرار گیرد ،میتوان نسبت به تداوم
این تعلق خاطر فرهنگی و قومی در کوران نفوذ فرهنگهای غالب
امیدوار بود .هنر و صنایعدستی مهمترین نمود بصری فرهنگی هر
جامعهای را تشکیل میدهد و یکی از بهترین گزینهها برای حفظ
هویت فرهنگی ،تمسک به این موارد است .صنایعدستی اثری
متعلق به روزگاران سپری شده است که در زمان حال به حیاتش
ادامه میدهد و تا مدتها پس از روزگار خویش باقی میماند .در
میان صنایعدستی بلوچ که انواع فراوانی را همچون حصیربافی،
سفالگری ،معرق صدف ،طالسازی و  ...شامل میشود ،سوزندوزی
با کاربرد تزئین پوشاک زنانه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
زیرا پرکاربردترین و مورد پذیرشترین وجه هنری این قوم است
که همچنان در کنار زندگی شهرنشینی توانسته جایگاه خود را
حفظ کند .به طور خالصه دلیل اهمیت سوزندوزی بلوچ جهت
مطالعه به عنوان مورد پیشنهادی نشان فرهنگی این قوم را،
می توان در قالب موارد زیر دسته بندی کرد:
-1اهمیت لباس محلی و تزئینات آن در این فرهنگ و تعلق
خاطر به آنها به حدی بوده است که همچنان تفاوتهای فردی
در زمینه پوشاک به نفع تفاوتهای قومی کنارگذاشته میشود.
در نتیجه پوشاک و تزئینات آن به پراهمیتترین مشابهت درون
قومی آنها تبدیل شده و مانع از سردرگمی هویتی در میان آنها
میشود.
-2لباس و تزئیناتِ آن ،برای قوم بلوچ مهمترین میراث فرهنگی
محسوب میشود .زیرا میتواند با تحوالت گذشته این قوم ارتباط
برقرار کند و در فرآیند هویتیابی آنها تأثیر داشته باشد.
-3سوزندوزی جزء صنایع دستی قرار میگیرد و این هنر–صنعت
مهمترین نمود فرهنگی جوامع کهن است که حفظ آن منجر به
حفظ هویت فرهنگی میشود.
-4در میان صنایعدستی بلوچ سوزندوزی با کاربرد اصلی تزئین
پوشاک ،مورد پذیرشترین آنها است که همچنان جایگاه خود
را در میان این قوم حفظ کرده است .از این حیث این هنر تنها
رودوزی سنتی است که همچنان تمایل به استفاده فراوان از آن
در پوشاک رومزه مردم محلی دیده میشود.
در ادامه با بررسی پیشینه تاریخی و فرهنگی قوم بلوچ و نیز
زیباییشناسی سوزندوزی آن ،به دالیل نهایی اثبات صحت
انتخاب سوزندوزی بلوچ به عنوان نشان فرهنگی خواهیم پرداخت.
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پیشینه تاریخی و فرهنگی قوم بلوچ
بلوچستان در جنوب شرقی ایران و در استان سیستان و بلوچستان
واقع شدهاست .بنا به نظر برخی از محققان« ،اصطالح بلوچستان
از زمان نادرشاه ( 1148-1160ق) در منابع فارسی پیدا شد»
(قاسمی .)62 :1392 ،این مردمان در اصل عشایر و دامپرور بودهاند.
بلوچها شاخهاي از نژاد آريايي هستند و رابطهها و پيوندهاي بسيار
نيرومند نژادي با ساير ايرانيان جنوب شرقي و مركزي ايران دارند
(سيدسجادي.)55 :1374 ،
کتيبههاي بيستون و تخت جمشيد از قديميترين اسنادي
است که در آنها به اين سرزمين اشاره شده است .در اين آثار
از بلوچستان با عنوان «ماکا» یا « َم َ
ک» ياد شده و اين سرزمين
چهاردهمين ايالت هخامنشي به شمار رفته است (مخبر:1380،
 .)22در دوره سلجوقیان ،اقوام بلوچ از نواحی کرمان به سوی
شرق و به داخل مکران و بلوچستان کنونی مهاجرت کردند (بویل،
 .)64 :1379دليل اصلي جانشيني اصطالح بلوچستان برای این
خطه نفوذ قبايل بلوچ در منطقه و كمكهاي فراواني بود كه سران
اين قبايل به نادرشاه كردند (سيدسجادي .)91 :1374
گويش مردم اين منطقه بلوچي است که از شاخه زبانهاي غربي
ايران با ريشه هند و اروپايي به شمار میرود (ابوالقاسمي:1374 ،
 .)284پيش از گسترش اسالم ،بلوچها پيرو دين زرتشت بودند اما
در حال حاضر اكثريت آنها مسلمان و پيرو مذهب تسنن هستند
(احمدي.)108 :1378 ،
درباره فرهنگ و شيوه زندگي مردم بلوچ در متون تاريخي
اطالعات زيادي درج نشده است .کهنترين منابع در اين خصوص
منابع فارسي و عربي به جامانده از نخستين سدههاي اسالمي
است .در اين منابع ،اقوام بلوچ مردمانی قوی دانسته شدهاندکه
از راه دامپروري امرار معاش کرده و در خيمههايي مويين زندگي
ميکنند« .بلوچها تا چند دهه قبل نیز به صورت قبيلهاي و
عشيرهاي زندگي کرده و از طريق شباني و کشاورزي امرار معاش
ميکردند» (شه بخش.)10 :١٣٧٣ ،
کوچنشين بودن آنها همواره مانع تدوين فرهنگشان بوده است.
طی چند دهه اخیر نوعی زندگی نیمهکوچ نشینی در میان بلوچها
رایج شد« .بلوچستان تا اواخر دوره قاجاريه فاقد شهرهاي مبادالتي
و مناسبات اجتماعي شهري بوده است» (ابراهيمي.)72 :1388 ،
امروزه زندگی شهری نیز یکی از اشکال متداول زندگی درمیام قوم
بلوچ است.
با ورود قواي نظامي حکومت پهلوي اول در سال(  ١٣٠٧ش) به
بلوچستان ،شهرهايي به سبک جديد ايجاد شد .اين موضوع تغيير
بعضي مالکها و ارزشهاي اجتماعي را به همراه داشت« .عنصر
"ذات" پایگاه اجتماعی بلوچ ها را تعیین میکند» (برقعي:١٣٣٦ ،
 )66و از عوامل اصلي اتحاد در ميان آنها به شمار می رود.

نقش هویتی سوزن دوزی بلوچ
هر یک از اقوام ایرانی با به اشتراک گذاری میراث خود به غنای
فرهنگ ایران افزودهاند .در این میان «پوشاک بارزترين نمود عيني
تشخيص اقوام گوناگون ايراني از يكديگر است و نوعاً يكي از اسناد
هويت آنان به شمار ميرود» (موسوی حاجی ،محمودی ،قاسمی،
 .)179 :1393پوشاك از راه مجموعهاي عالئم مادي ،يك نظام
ارتباط فرهنگي در ميان مردم برقرار ميكند كه دريافت معاني
آن مستلزم درك فرهنگ آنان است (بلوکباشی.)17 :1382 ،
قوم بلوچ نیز داراي پوشاك مخصوص به خود است كه یکی از
قویترین مالك های تمايزشان از ديگر طوايف ايراني است .این
قوم با حفظ ارزشهاي فرهنگی خود در غالب پوشاك ،موفق
به حفظ میراث فرهنگی خود شدهاست« .تغییرات اندک پوشاك
بلوچ نشان دهنده تداوم هويت قومی آنهاست( ».موسوی حاجی،
محمودی و قاسمی.)181 :1393 :
نظریات گوناگونی در زمینه بررسی پوشاک از نوع اجتماعی
مطرح است .اما از آن میان نظریه كاركرد اجتماعي يا نظريههاي
غيرتاريخي نسبت به لباس ،رويكردي نمادين داشته و آن
را به عنوان زباني از عاليم معرفي ميكند كه قابل رمزگشايي
است (بلوكباشي .)28 :1382 ،در این تحقیق به دلیل توجه به
ارزشهای نمادین تزئینات پوشاک بلوچ در زمینه هویت ،نظریه
کارکرد اجتماعی مورد توجه است .حفظ پوشاک ،همراه با درک از
زیباییشناسی آن و ارزشهای نمادینش به تقویت احساس تعلق
فرهنگی منجر خواهد شد« .سنجش ميزان عالقه به استفاده از
پوشاك محلي در بلوچستان طبق بررسیهای آماری انجام شده
در یک پژوهش بیش از هشتاد درصد بوده و این عالقه در میان
تمامی گروههای سنی دیده شده است» (موسوی حاجی ،محمودی
و قاسمی  .)198 :1393جهت تداوم هویت فرهنگی این قوم و
ارتقا سطح شاخصهای فرهنگشان باید توجه بیشتری به هویت
پوشاک محلی و هنر سوزندوزی آنها کرد .چرا که «سوزندوزي،
شيوه تفكر و درک پديدآورندگان خود از دنیای پیرامون را نمايان
ميسازند» (همان198 :و  .)199در حقیقت «هنرمندان بلوچ
با ارائه طرحها ،نقش و نگارها ،محیط ،جامعه ،باورها و رفتارها،
خواستها و آرزوهای خودشان را بازگو میکنند» (بیهقی:1365 ،
.)46
سوزندوزي ،سوچندوزی و یا بلوچیدوزی از اصيلترين هنرهاي
رايج در ميان بلوچها و بهخصوص زنان بلوچ است كه به دليل
نبودن منابع كافي ،بررسي پيشينه و تعيين قدمت تاريخي آن
امكان پذير نيست (افشار سيستاني .)269 :1363 ،شاید نتوان
سند دقیقی از تاریخچه هنر سوزندوزی ارائه نمود ،اما میتوان
در سنگ نگارهها و سفالهای پیش از تاریخ ،اشکالی هندسی
مشابه نقوش سوزندوزی بلوچ مشاهده کرد( .تصویر )1برخي از

نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ

گلناز کشاورز ،شهره جوادی

تصویر .1نمونه ای از سفال فالت مرکزی ایران با نقوش هندسی مشابه نقوش

تصویر .2نمونه ای از پوشاک زنانه بلوچ.

پژوهشگران برآنند كه اين شيوة دوخت از اوايل اسالم در ميان
مردم بلوچ رايج بوده و در دوره ايلخاني و بهخصوص تيموري و
صفوي به اوج خود رسيده است (خاموشي.)73 :1387 ،
سوزندوزی با زندگی زن بلوچ آمیخته است و کمتر زن یا دختری
را میتوان یافت که با این هنر آشنائی نداشته باشد .نقش و
نگارهای سوزندوزی نسل به نسل توسط مادران به دختران انتقال
مییابد .هیچ جامه زنانهای یافت نمیشود که سوزندوزی بر روی
آن نقش نبسته باشد( .تصویر)2
انگیزه این قوم از خلق آثار هنری در قالب محصوالت کاربردی،
غیر از رفع نیازهای اولیه ،تالش برای انعکاس باورها و آرزوهایی
است که در ارتباط با دنیای واقعی شکل گرفته است .نقوش
سوزندوزي بلوچ از اشکال منظم هندسي تشکیل و از ميان عناصر
طبيعي محيط اخذ شده است .تنوع در نقوش سوزندوزي بلوچ از
ويژگيهاي بارز آن است .گستردگي اين نقش و نگارها از تکرار
تعداد بيشماري از نقوش هندسی به وجود میآید .البته نمیتوان
استفاده از این نوع رودوزی را محدود به منطقه بلوچستان ایران
دانست .این نوع از سوزندوزی در یک منطقه بزرگ جغرافیایی از
قدیم مورد استفاده بوده است .سوزندوزی بلوچ موفق به دریافت
مهر اصالت از سازمان جهانی یونسکو و ثبت در میراث معنوی شده
2
و نشان مرغوبیت ایرانی -بلوچی را از آن خود کرده است.
سوزندوزی بلوچ جز هنرهای رودوزی ،طبقهبندی میشود.
اصطالح رودوزی یا روکاری برای هنری به کار برده میشود که

طی آن «نگارههای مختلف بر روی پارچههای بدون نقش از طریق
دوختن و یا کشیدن قسمتی از نخهای تار و پود بهوجود میآید.
رودوزیهای سنتی باید عالوه بر جنبه زیبایی ،کاربردی نیز
باشند» (یاوری .)111 :1389 ،رودوزیهای سنتی ک ً
ال به  6دسته
تقسیم میشوند« .بلوچی دوزی و یا سوزن دوزی بلوچ در این
تقسیمبندی ششگانه جزو انواع پرکار قرار میگیرد که در آنها
زمینه اصلی مشخص نبوده ،دوخت و الوان موجب پیدایش زمینه
تازهای پر از نقش و نگار میشود» (یاوری .)23 :1390،پرکار بودن
و یا کمکار بودن سوزندوزی و ظرافت نخ و هماهنگی رنگها نقش
مهمی در ارزش آن دارد.
رنگهای سنتی این هنر به شش عدد محدود میشود که مهمترین
آنها رنگهای جگری تیره و شنگرف روشن یا نارنجی ،سیاه،
سفید ،سبز و آبی است (رنج دوست( )244 :1387 ،تصویر.)3
نقوش طبيعي سوزندوزي بلوچ گستره موضوعي متنوعي را در
برميگيرد که آنها را ميتوان در سه گروه کلي نقوش گياهي،
حيواني و ملهم از طبيعت جاي داد (تصویر  4الف ،ب،پ) .در اين
بين کاربرد نقوش گياهي در قالبهاي هندسي بيشتر از ديگر انواع
میباشد .قرینهسازی عنصری اساسی در این هنر است (تصویر.)5
نقوش سوزندوزی بلوچ تجریدی و شکسته است و رو به سوی
سادهگرایی دارد .اساس زیباییشناسی این هنر را میتوان در
هندسی بودنش دانست .نقش و نگارهای سوزندوزی بلوچ بنمایه
ذهنی داشته و در حین کار قابلیت تغییر دارد« .حدود  50تا

سوزن دوزی بلوچ ،هزاره چهارم قبل از میالد.

مأخذ .www.pinterest.com :

مأخذ .www.newsdownload.ir :
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 70نقش مایه برای سوزندوزی بلوچ شناسایی شده است که هر
یک نام خاصی دارد» (همان .)244 :از مشهورترین و مرغوبترین
نمونههای سوزندوزی میتوان به تولیدات مناطق قاسمآباد ،بمپور
و نکوچ ایرانشهر و چانف در شهرستان نیک شهر و آهوران اشاره
کرد (همان.)244 :
مدتهای بسیار طوالنیای از یکجانشین شدن قوم بلوچ میگذرد.
اما همچنان در بسیاری از خانههای روستایی سیاه چادرهای بلوچی
برپاست و نقوش هندسی مربوط به پیش از یکجا نشینی همچنان
در هنر بلوچها و از جمله در سوزندوزی بکار میرود( .تصویر)6
نمادین و تجریدی بودن نقوش ،عاملی مشترک در میان هنر تمام
اقوام عشایر ایران محسوب می شود .زندگی عشایر ابتداییتر از
یکجانشینی محسوب می شود .نقوش هندسی نیز نسبت به نقوش
طبیعتگرا که خطوط نرم در آن بکار میرود مقدماتی است .در
بررسی سیر تحول تاریخ هنر نیز در شکلگیری هنرهای تصویری
ابتدا ارجحیت با اشکال هندسی بوده است .رفته رفته اقامت دائم
در شهرها سبب گرایش به نقوش نرمتر میشود .به عنوان نمونه
در پته کرمان که از نظر جغرافیایی و ارتباطات فرهنگی ،نزدیکی
زیادی با قوم بلوچ دارند ،به دلیل سابقه شهرنشینی طوالنی از
نقوش گیاهی و طبیعتگرا و مملو از خطوط نرم استفاده میشود.
گرایش به این نوع نقوش ضرورت استفاده از پارچه با تار و پود
مشخص و عمود بر هم را که در سوزندوزی بلوچ مرسوم است از
بین برده است .در پته کرمان به صورت سنتی از پارچههای کج راه
تصویر  .3رنگ های سنتی نمونه ای از قطعه پیش سینه سوزن دوزی بلوچ
عکس  :گلناز کشاورز.1395 ،

تصویر  4الف .نمونه نقش گیاهی سوزن دوزی بلوچ .شکل ساده شده گل و
شکوفه .مأخذ .www.bing.com :

تصویر  4ب .نمونه نقش حیوانی سوزن دوزی بلوچ موسوم به دم طاووس.
مأخذ  :ریگی.48 :1391 ،

نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ

گلناز کشاورز ،شهره جوادی

تصویر  4ج .نمونه نقش سوزن دوزی بلوچ ملهم از طبیعت موسوم به اشک
عروس .مأخذ  :ریگی.61 :1391 ،

تصویر  .5نمونه ای از نقوش قرینه سوزن دوزی بلوچ.
عکس  :گلناز کشاورز.1395،

تصویر  .6نمونه ای ازسیاه چادر بلوچی.
مأخذ .www.mehrnews.com :
تصویر  .7نمونه ای از پته دوزی کرمان.
مأخذ .www.aranick.com :

تصویر  .8نمونه نقوش تجریدی سوزن دوزی بلوچ به همراه آینه کاری.
عکس :گلناز کشاورز.1395 ،
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استفاده میشود (تصویر .)7
سوزندوز با پیرایش نقش آن را انتزاع کرده و به حداقل واقعیت
صوری خود تقلیل میدهد .اغلب در میان این نقوش طرحهایی
یافت می شود که به هیچوجه نمیتوان آنها را به مظاهر خارجیشان
ارتباط داد (تصویر  .)8زیرا هنرمند دست به تجرید زده و انتقال
مفاهیم ذهنیاش اولویت داشته است .آثار سوزندوزی بلوچ جدا
از کارکردشان در حیطه صنایع دستی ،اثر هنری است و همچون
هر اثر هنری دیگر «به مثابه نماد و استعارهای غیر کالمی تلقی
میشوند» (گات .)218 :1393 ،به همین دلیل شناخت مفاهیم
نمادین سوزندوزی بلوچ و تاویل آنها بسیار پیچیده بوده و همواره
فرضیات گوناگونی درباره آن مطرح خواهد بود .نقوش سوزندوزی
بلوچ استعارهای از مفاهیم فرهنگی ،اقلیمی و زیباییشناسی این
مردمان است که در ناخودآگاه زنان سوزندوز نقش بسته و به
عنوان میراثی فرهنگی نسل به نسل منتقل شده است.

با توجه به پیشینه عشایری بلوچها ،استعاره فرهنگیشان بهترین
ظهور را در اشکال هندسی سوزندوزی یافته است .چند دلیل را
میتوان برای زیباییشناسی هندسی سوزندوزی بلوچ ذکر کرد:
-1هندسی بودن نقوش سوزندوزی نتیجه پیشینه زندگی
عشایری این قوم است .ذات جابجایی مداوم و عدم امکان استفاده
از طرحهای مکتوب برای هنرهای گوناگون و لزوم ذهنی بودن
آنها خود به خود گرایش هنر عشایر را به سمت زیباییشناسی
هندسی سوق میدهد.
-2لزوم استفاده از پارچههایی با تار و پود عمود در کنار ذهنی
بودن نقوش ،کاربرد طرحهای هندسی را برای سوزندوزی بلوچی
سهلتر کرده است .این امر در مورد دستبافتهها که بر مبنای
تقسیمات عمودی و افقی به واسطه تار و پود هاست نیز دیده
میشود .بیشتر نقوش بکار رفته در دستبافتهای عشایری،
هندسی هستند.

نتیجهگیری
صنایع دستی محل بروز باورها و خرده فرهنگهای اقوام مختلف
است و همچون رابطی میان هویت گذشته و معاصر هر قومی عمل
میکند .هنر تزئین پوشاک از جمله صنایعدستی است که باورها و
ارزشهای غیرمادی جامعه را گسترش میدهد .این هنر در غالب
سوزندوزی ،صنایعدستی غالب قوم بلوچ است و مهمترین وجه
فرهنگی آنها است که بیشترین تمرکز را بر تزئینات لباسهای
زنانه دارد .بیشتر ساکنان منطقه بلوچستان به حفظ پوشاک سنتی
زنان خود و در نتیجه سوزندوزیهای آن پایبندند .التزام قوم
بلوچ به استفاده از پوشاک محلی و تزئینات آن سبب ایجاد منظر
فرهنگی و هویتی متمایزی در شهرهای آن شده است .کاربرد
فراوان و مشاهده مکرر این هنر بر پوشاک سنتی بلوچ به دلیل
اهمیتی که این قوم بر هویت فرهنگی خود دارند ،این هنر را
به کاندیدای مناسبی برای نشان فرهنگی بلوچ تبدیل کرده است.
دالیل زیر را میتوان جهت اثبات فرضیه پژوهش مورد بررسی
قرار داد:
-1نمود فراوان لباس سنتی و سوزندوزیهایش در منظر مناطق
مختلف بلوچستان .سوزن دوزی بلوچ تنها رودوزی سنتی ایرانی
است که هنوز هم از اقبال فراوان در تزئینات پوشاک روزمره
برخوردار است ،به این ترتیب این هنر به محیط مردمان بلوچ رنگ
هویت میبخشد.
-2وابستگی هویتی که این قوم به گذشته عشایری خود دارند و
همچنان از نمودهای فرهنگی آن به صورت نقوش هندسی ،در
صنایعدستی بهره میبرند.

-3اصیلبودن نقوش بکار رفته در سوزندوزی بلوچ که بنابر
زیباییشناسی هندسیاش ریشه در گذشته زندگی عشایری این
مردمان دارد .سوزندوزی زیباترین و پرکاربردترین نمود بصری
هویت گذشته قوم بلوچ است.
 -4ویژگیهایی چون نقوش ساده و هندسی ،روش تهیه آسان،
مواد اولیه قابل دسترس و قابلیت استفاده بر انواع محصوالت،
امکان تطبیق این هنر را با تغییرات هنرهای معاصر و استفاده در
هنرهای بصری دیگر ممکن مینماید.
-5تاویلپذیری نقوش سوزندوزی به دلیل انتزاعی بودن آنها،
کاربرد وسیعی برای آن از جمله در منظر شهری و هنرهای مربوط
به آن تعریف میکند و بر این اساس میتوان اصول زیباییشناسی
آن را به راحتی استخراج کرد و در نشانسازی فرهنگی مورد
استفاده قرار داد.
در واقع در میان مشخصات زیباییشناسی سوزندوزی بلوچ ،فرم
هندسی آن که در این پژوهش نیز مورد تاکید قرار گرفت ،بیش
از موارد دیگری چون رنگ و بافت در انتخاب آن به عنوان نشان
فرهنگی تأثیر دارد .در کنار فرم مناسب هندسی این سوزندوزی،
کاربرد فراوانش را نیز باید لحاظ کرد .مهمترین مشخصات فرهنگی
و هویتی قوم بلوچ در قالب نقوش هندسی سوزندوزی و مرتبط با
پیشینه عشایری آنها تبلور یافته است .ارزشهای زیباییشناسانه
و تجسمی سوزندوزی بلوچ از نظر فرم هندسی ،تا حد زیادی
قابلیت انطباق با مشخصات فرهنگی و هویتی این قوم را دارد و
سوزندوزی بلوچ به طور کامل میتواند ما به ازاء بصری فرهنگی
قوم بلوچ باشد.

نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ
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