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 چکیده 
 بصری بعد و هستند هاآن فرهنگی هایسرمایه ترینارزشمند از یکی فراوانشان کاربرد دلیل به سیستان و بلوچستان سنتی منسوجات و پوشاک

 به بتواند که مختلف اقوام و شهرها فرهنگی نشان تعیین اخیر هایسال در دیگر طرف از. دهندمی نشان را مردمان این فرهنگی و اجتماعی هویت

 و ادغام سنت هاینمود دوباره ظهور الزمه. است گرفته قرار توجه مورد باشد منطقه فرهنگ کلیت معرف ای،توسعه اهداف راستای در موجز صورتی

 منجر نظر مورد فرهنگ شهرت و شناسایی به و کرده کمک مزبور قوم هویت حفظ و پایداری به همراهی این است، تازه هایروند با هاآن همراهی

سفال های منطقه استخراج نقوش سنتی و هندسی  و منسوجات سیستان و بلوچستان و لباس هویت و فرهنگ پژوهش بررسی این هدف. شد خواهد

استفاده شده نقوش سفالینه روستای کلپورگان  درنقوش هندسی الهام گرفته شده همچنین به جهت طراحی لباس اجتماع بانوان، از است. کلپورگان 

نتیجه این پژوهش، ایجاد یک کالکشن از نقوش هندسی جدید استخراج شده از منطقه بومی سیستان بلوچستان است. در ادامه کاربرد آنها در . است

یک منبع الهام مناسب در دسترس طراحان لباس قرار بگیرد. ایجاد یک کالکشن به  طراحی لباس و استفاده از این نقوش انجام شد تا بتوان به جهت

 د یکی از راهکارهای مناسب جهت نمایش نقوش سنتی ایرانی باشد.توانمیصورت نمونه برای بانوان در قالب البسه اجتماع نیز 
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Abstract  

The traditional clothes and textiles of Sistan and Baluchestan are one of the most valuable cultural assets due to their many uses, that show 

the visual dimension of the social and cultural identity of these people. On the other hand, in recent years, the determination of the cultural 

emblem of different cities and ethnic groups, which can briefly represent the whole culture of the region in line with the development goals, 

has been considered. The important and necessary for the re-emergence of the manifestations of tradition to integrate and accompany them 

with new trends. The purpose of this research is to investigate the culture and identity of clothes and textiles of Sistan and Baluchistan and to 

extract traditional and geometric motifs from the pottery of Kalpurgan region. Also, in order to design women's community clothes, geometric 

motifs inspired by the clay motifs of Kalpurgan village have been used. The result of this research is to create a collection of new geometric 

motifs extracted from the native region of Sistan Baluchistan. In the following, their application in clothing design and the use of these motifs 

were carried out so that they can be available to clothing designers as a suitable source of inspiration. Creating a sample collection for women 

in the form of social wear can also be one of the appropriate ways to display traditional Iranian motifs. 
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 مقدمه -1

پوشاک در فرهنگ اصیل ایرانی از تنوع بسیار زیادی برخوردار 

سابقه این فرهنگ غنی را باید در سنت های پوشش  .است

مردم مناطق مختلف جستجو کرد. لباس های سنتی به دلیل 

ند منبع قابل توجهی از الهام توانمیتنوع و زیبایی خاصشان 

برای طراحان و هنرمندان باشند و حفظ آنها به عنوان بخشی 

از میزاث فرهنگی یک کشور، سبب افزایش اعتماد به نفس 

 .]1[لی و جلوگیری از بی هویتی نسل جوان می گرددم

همچنین یکی از متغیرهای موثر در خرید مصرف کنندگان 

پوشاک، هویت ملی و ریشه های آن می باشد لذا اهمیت به 

. ]2[د حائز اهمیت باشدتوانمینقوش سنتی و البسه بومی 

 دارایی ترینارزشمند فراوان کاربرد دلیل به بلوچ سنتی پوشاک

 فرهنگی و اجتماعی هویت بصری جنبه و ها استآن فرهنگی

 بلوچ، البسه مشخصه ترینمهم. نمایندگی می کند را قوم این

انجام می  زنانه هایلباس بر روی که آن است سوزن دوزی

 گونه این ایران در دیگری عشایری قوم هیچ میان گیرد. در

سوزن  فراوان کاربرد. نیافته است تبلور لباس بر هندسی نقوش

 ی هویتینشانه ترینمهم عنوان به تواندمی لباس بر دوزی بلوچ

تالشی است  حاضر گردد. پژوهش معین بلوچ قوم فرهنگی و

 استان محلی البسه سنتی هایموتیف کارگیری به جهت در

 اهمیتپر و کاربردپر هاینمود از یکی در بلوچستان و سیستان

در  .باشدبانوان می مجلسی لباس یعنی امروزی هایلباس

، در 1392قاسمی و همکاران در سال  ،مبحث سابقه تحقیق

 در سوز طبیعی نقوش یساختار صور"ی تحت عنوان امقاله

، "سراوان( شهرستان یهابر نمونهتأکید  بلوچ )با زنان ندوزی

 نقوش گروه دو در بلوچ را دوزیسوزن نقوش صوری ساختار

نظری و همکاران در سال  .]3[اندکرده بررسی حیوانی گیاهی و

مطالعه تطبیقی نقوش "ی تحت عنوان امقاله، در 1393

، رابطه بین "بلوچ دوزیسوزنی کلپورگان با نقوش هانهیسفال

بلوچ که از یک  دوزیسوزننقوش هنر سفالگری کلپورگان و 

 .]4[را بررسی کردند. ردیگیمبافت فرهنگی مشترک بهره 

ی تحت عنوان امقالهدر  1393یعقوبی در سال 

، به بررسی "رنگ و نقش بلوچ؛ زنان پوشاک یهادوزیسوزن"

با شیوه  هادوزیسوزنپوشش زنان بلوچ و نقش و رنگ 

نوری نژاد و طالب پور در  .]5[توصیفی و تحلیلی پرداخته است

 نقوش تطبیقی مطالعه"ی تحت عنوان امقاله، در 1394سال 

نقوش مشترک  "هند و هرمزگان زنان پوشاک یهایرودوز

ی پوشاک بانوان هرمزگان و هند را هایرودوزدر  کاررفتهبه

ی امقاله، در 1395کشاورز و جوادی در سال  .]6[بررسی کردند

تأثیر ، "بلوچ دوزیسوزن و فرهنگی نشان نسبت"تحت عنوان 

 بیان و بلوچ زنانه پوشاک تزئینات بر عشایری هویت و فرهنگ

 .]7[انجام داده اندآن را  فرهنگی نشان با هنر این تناسب دالیل

ی تحت عنوان امقالهدر  1395مبارکی و مبارکی در سال 

پرکار  دوزیسوزنبررسی و تحلیل رنگ و فرم در نقوش اصیل "

را پرکار  دوزیسوزنفرم و رنگ در نقوش اصیل ، "بلوچستان

ها است که و درصدد پاسخ گفتن به این پرسش بررسی کردند

بر  یریطبیعت و محیط پیرامون زن سوزن دوز بلوچ، چه تأث

خسروی و محمود  .]8[انتخاب رنگ و نقوش داشته است

و  دوزیسوزن"ی تحت عنوان امقالهدر  1397عالمی در سال 

و  سوزن دوزی، "جایگاه آن در فرهنگ پوشش مردم بلوچ

را بررسی کرده  جایگاه آن در فرهنگ و پوشاک مردم بلوچ

شناخت فرهنگ مردم بلوچ،  این تحقیق، اهداف دیگر است.

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C/
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و شناخت تزیینات استفاده شده در لباس مردم  پوشاک بلوچ

شیرانی و  .]9[قرار گرفته است یبلوچ بود که موردبررس

 بررسی"ی تحت عنوان امقاله، در 1397همکاران در سال 

 بررسی به، "سراوان «کلپورگان»سفال  نقوش یشناختانسان

 و فرهنگ دیدگاه از «کلپورگان»سفال  تزیینی نقوش فهم و

، 1399نوروزی در سال  .]10[اندپرداخته اشنندهیآفر جامعه

 دوزیسوزنبررسی نقوش "ی تحت عنوان امقالهدر 

را بررسی کرده  بلوچ دوزیسوزننقوش هنر ، "نبلوچستا

ی تحت عنوان امقالهدر  1399در سال  کشاندامن .]11[است

مطالعه تطبیقی پوشاک محلی زنان سیستان و بلوچستان و "

 اینکه با توجه به بیان کرده است که، "گلپوریان یهانهیسفال

از طبیعت، باورها و اعتقادات بلوچ در  سفال کلپورگاننقوش 

طبیعت، فرهنگ و  که با توجه به دوزیسوزنکنار نقوش 

، باعث به وجود آمدن اشتراک ردیگیباورهای قوم بلوچ شکل م

طاهر عزیزی و شیخی در  .]12[بین این دو مورد شده است

 تحلیل و شناسى گونه"ی با عنوان امقاله، در 1400سال 

 بررسى به ،"مکران و سرحد بلوچى دوزى در بلوچ قوم نقوش

 لحاظ به سپس پرداخته، بلوچ دوزیسوزن نقوش معرفى و

 قرار موردمطالعه محتوایى ازنظر و یبنددسته فرمى،

هرچند تحقیقاتی در زمینه بررسی نقوش  .]13[اندداده

بلوچ توسط برخی محققان صورت گرفته است، اما  دوزیسوزن

بلوچ در طراحی لباس  دوزیسوزندر زمینه کاربرد نقوش 

 این درمجلسی بانوان تحقیقات چندانی وجود ندارد، بنابراین 

 استان یدستعیصنا سنتی نقوش پژوهش، تالش شده است تا

 و بوده برخوردار خاصی اهمیت از که بلوچستان و سیستان

 شودمی مشاهده ایران در بکر هنریعنوان به همچنین

 بررسی از پس همچنین. شود بندیدسته و گردیده استخراج

 مجلسی البسه طراحی در هاآن از کاربردیصورت به نقوش این

 یکعنوان به تواندمی عملکرد این. شد خواهد استفاده بانوان

 گردد. تلقی بانوان مجلسی البسه بازار به ارائه جهت نو ایده

مورد انتظار آن را  جیکه نتا جهتنیازا حاضر قیروش تحق

و  یطراح نهیدر زم رانیمد نشیارتقاء ب ندیدر فرا توانیم

. روش باشدیمکاربردی  به خدمت گرفت از نوع دوخت لباس

 فیچراکه به توص، باشدیمتحقیق حاضر از نوع توصیفی نیز 

 .پردازدیموجود م یهاتیو واقع طیشرا

 بررسی سوزن دوزی بلوچی -1-1

های پوشاک زنان شامل بخش ژهیوبهپوشاک سنتی بلوچستان 

متنوعی است که با شرایط اقلیمی، فرهنگی و تاریخی منطقه 

های همخوانی دارد. این پوشش از پوشانندگی کافی و جنبه

ر است و عالوه بر شکل خاص آن، تبلور ی برخورداشناختییبایز

، هنر دوزیسوزناست.  دوزیسوزنهنرهای دستی مانند 

های الوان و با کمک های ساده با استفاده از نخآراستن پارچه

بلوچی شامل اشکال منظم  دوزیسوزنسوزن است. نقوش 

هندسی بر روی پارچه است که این نقوش اغلب از میان عناصر 

ی باشناسیزهای شود. توجه به نشانهطبیعی محیط برگرفته می

ها در و اصل هماهنگی نقوش طبیعی با هندسه حاکم بر آن

، هدف نهایی درواقعاست.  مشاهدهقابلها این نقش

هایی است که ساده با نگاره های، آراستن پارچهدوزیسوزن

کند. های متنوع و جذاب تبدیل میها را پوشاکی با رنگآن

 شگریاش نمایشدت انتزاعو به یهنر با نقوش هندس نیا

 یهنرها گریو همانند د بلوچ قوم یریعشا یزندگ ۀنیشیپ

. [14] برخوردار است ییباال اریبس یاز بعد هندس رانیا ریعشا

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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 یهنر و هنرها نیا ینقوش هندس شباهت به توانیم نیهمچن

 بلوچ در دوزیسوزناشاره کرد. نقوش هنر  زین یدوران نوسنگ

قابل  هیو حاش یهندس ،یاهیگ ،یوانیح ،یانسان انواع

 یهایرودوز رامونیپ یتیهو یهاپژوهش هستند. یبنددسته

بلوچ تاکنون چندان  دوزیسوزنو ازجمله  رانیا یسنت

ها از معدود است که بلوچ یدر حال نیا است. موردتوجه نبوده

و  یکاربرد ۀاستفاد ایکه همچنان بر هستندی رانیاقوام ا

و پوشاک  یخانگ ناتیخود در تزئ یسنتی روزمره از رودوز

 یسنت یرودوز نیمرتبط با ا یهاپژوهش در دارند. دیزنانه تأک

 آنیی بایز یهایژگیدر درک و یتیمسائل هو به تاکنون کمتر

 نام نقوش، طرح، رنگ رامونیپ یفاتیشده و تنها به توصتوجه 

 نیآن بسنده شده است. ا بودنسی هند ییدر چرا یاحتماالت و

 ارتباط هایرودوز نیاست که به زعم نگارندگان، ا یحال در

 قوم دارند. امتداد ابعاد نیا یتیهو ۀنیشیبا پ یقو یتیهو

 روزمره یدر زندگ یبلوچ، سبب امتداد کاربرد رودوز یتیقوم

 نیای هنر بوم نیترعنوان مهمبه یدوزی ها شده است. بلوچآن

 آن و استخراج شناسانهیی بایمنطقه، شناخت عناصر ز

 را پژوهش نیاهداف ا یشناسییبایز نیا یهامؤلفه نیترمهم

 دوزیسوزن یشناسییبایعامل ز نیترمهم .دهندیم لیتشک

 گریآن نسبت به د بخشتیعامل هوعنوان به توانیبلوچ را م

 [.15] کرد یمعرف زین رانیا یریو عشا یبومی نقوش هنرها

 
 ]4[: بانویی در لباس بلوچ1شکل 

های رنگ در پوشاک زنان بلوچ تنوع زیادی دارد و زنان، از رنگ

ای در متنوعی مانند قرمز، نارنجی، سبز، آبی، سفید و سرمه

ها بیشتر از کنند. پارچه این لباسلباس استفاده میدوخت 

که پس از برش،  شودیمدار انتخاب ی گل درشت زریهاپارچه

گردد. در پوشش زنان بلوچ یک روی آن نصب می دوزیسوزن

شود، برای پوشاندن شال حریر که با پولک و اکلیل تزئین می

ها از چادرهای رنگی شود. همچنین آنسر و گردن دیده می

 معموالًکنند. زنان بلوچ پوشش استفاده می عنوانبهچهارگوش 

ردای گشاد از جنس نخ یا پشم سبک که تا وسط ساق پا 

ای گرد و ساده دارد که از پوشند. این ردای یقهرسد، میمی

ها بلند و گشادند و قدری در مچ تنگ جلو چاک دارد. آستین

لوار گشادی به رنگ دیگری پوشیده شوند. این ردا روی شمی

خورد و در ناحیه شود و دور کمر با بندی کشی چین میمی

 دوزیسوزنگردد. بارزترین منظر جامه زنانه، قوزک پا تنگ می

ی هاتکهی شلوار است. این هاپاچهو  هانیسرآستجلوی لباس، 

و بعد  شوندیمی سازآمادهجداگانه  طوربهشده  دوزیسوزن

از  شتریب دوزیسوزن یهاطرح. رندیگیمقرار  هااسلبروی 

. الزم به ذکر است دنریگیزنان بلوچ الهام م یاهایرؤطبیعت و 

را  ونسکویمهر اصالت از سازمان  یبلوچ دوزیسوزنهنر  که

 [.16] کرد افتیدر

را با  ییهاساده طرح یهاسطح پارچه یرو دوزیسوزندر 

کار با کمک سوزن و قالب  نی. اکنندیم میترس یرنگ یهانخ

. در دوزندیپارچه م یرو یفیظر یهاهیو بخ شودیانجام م

وجود دارد. معموالً  یادیتنوع ز دوزیسوزن یاجرا یهاروش

 ای لیمستطبه شکل  ی)قاب یاز کارگاه گلدوز دوزیسوزن یبرا

 ی. روشودیداشتن پارچه( استفاده مصاف نگه یبرا رهیدا
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 یهاروش یاو پنبه یپشم ،یشمیزربافت، ابرکتان،  یهاپارچه

 ،یشمیابر یهاو در آن از نخ شودیاجرا م دوزیسوزنمختلف 

و نخ  لهینخ گالبتون، نخ نقده، نخ مل ،یمصنوع افیال ،یپشم

 .[17] شودیسرمه استفاده م

 
 ]4[: یک سوزن دوزی پرکار بلوچی2شکل            

 بررسی ظروف سفالی کلپورگان -2-1

نوع ظرف در کلپورگان ساخته  ستیدر حال حاضر حدود ب

 کنندیم روییپ یمیها از الگوهای قدآن که تعدادی از شودیم

هم  تعدادی است، دهیبه زنان سفالگر رس نهیسبهنهیکه س

زنان سفالگری است که امروزه مشغول به کار  تیحاصل خالق

 ایممکن است در دو  نیبا شکل مع یظرف هر .]18[ هستند

 نیمحصوالت سفال دیتول. سه اندازه مختلف ساخته شود

خمره،  گ،ید نمود: یبنددر چهارده نوع گروه باًیتقر توانمیرا

 ،ی، جا ماستیخورآفتابه، پارچ آب ،دان ریخم ،ینیکاسه، س

 هایبازها و اسبابعود دود کن، مجسمه بشقاب، قوری، وان،یل

 نیتأم یروزمره و حت یزندگ ازیکاالهای موردن نیکه برای تأم

 محصوالت نی. ساخت اشوندیخانوار ساخته م شتیمع

 زنان است نیا ییروستا یزندگ وهیکامالً سازگار با ش نه،یهزکم

[19.] 

 

 
: تصویری از ظروف سفالی روستای کلپورگان با نقوش 3شکل 

 ]14[روی آن

ظروف  های کلپورگان در کنار شکلنقش در ساختار سفالینه

شود. می نظر گرفته مهم در هعنوان یک شاخصها بهو کاربرد آن

-در سفالینه بیان ساده هندسی، انتزاعی و رمزآلود فرم نقوش

ابتدایی را  های کلپورگان در نگاه اول نوعی سادگی و ماهیت

نگرشی  نما در ییابتدادهد اما همین بیان ساده و نشان می

غنی است.  کننده ساختار بصری زیبا و مفاهیمتر عرضهعمیق

عنوان کلپورگان به ها موجب شده که سفالگری دراین شاخصه

کاررفته در  نقوش به موزه زنده سفالگری ایران مطرح شود.

 ییهاهیمااست و نقش های کلپورگان کاماًل هندسیسفالینه

را دار شکسته زاویه و خطوط یره، مثلث، دالوزی ،چون دایره

 [.21شود ]شامل می

های ارتباط از راه یکی قدیمدر  یمنقوش کردن ظروف سفال

و نمادها همواره حامل  هااست، نشانه بوده اقوام مختلف انیم

 انیرا ب و نگرش نیقوم و سرزم اعتقاداتهستند که  یمیمفاه

به  توانیم نقوش نیا بررسیبا شناخت و  نی؛ بنابراکنندیم

 .پیدا کرداز اعصار و مناطق مختلف دست  یاطالعات ۀنیگنج

نقوش سفال کلپورگان  هدهند لیعناصر تشک ،یطورکلبه

روستا درباره  یاهالخط و نقطه.  و تکرار رهیدا است از عبارت
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 نشان دهند آن که این نقوش کنندیم انیب ینیتزئ یهاطرح

تالش برای  ۀجیها نتآننقوش در ذهن  یکه شکلِ کل است

است که  ینیهنر تزئ ابزارهای خاص با یاشهیاند ییبازنما

از  برگرفتهو  باورها آداب رسوم، اعتقادات مذهبی، بازنمود

 روستا درواقع زنان هنرمند. منطقه است میو اقل عتیطب

محتوای  ینقوش سفال، به بازنمود شکل دنیبا کش کلپورگان

 [.22] اندپرداختهی هنر سنت نیخود در ا ۀشیاند

های سوزن ویژگی مشترک نقوش سفالینه و نگاره -3-1

 دوزی

های دوزی و سفالینهسوزن هاینگاره در مشترکی هایویژگی

 ویژگی آن ترینشاخص که استمشاهده قابل مناطق این

 هندسی و هاینقش از ایگسترده یمجموعه از استفاده

 دوزیدر سوزن دایره و منحنی خطوط و است شکسته خطوط

 به با توجه. [23گیرند ]می قرارندرت مورداستفاده به بلوچ

 این ، خاستگاهدوزیسوزن یهانگاره اغلب صوری هایویژگی

 -1 :کرد زیر جستجو موضوعات در توانمی را نگارها و نقش

عناصر مرتبط با اعضای بدن  -3، ورآالتیز -2عناصر طبیعت، 

مذهب و باورهای  -5موضوعات ذهنی و تخیلی،  -4انسان، 

 قومی.

. است بارز آن هایویژگی از بلوچ دوزیسوزن نقوش در تنوع

 از شماریتعداد بی تکرار با که نقش و نگارها این گستردگی

 زنان خالقیت مانعی درتنها نه گیردمی صورت هندسی نقوش

-ترکیب ابداع به را همواره آنان بلکه رودنمی شمار به دوزسوزن

 پیرامون طبیعت از الهام ها باترکیب این. داردمی وا تازه هایی

 آنان هنر به همتابی ایبدیع جلوه ییهایزیآمرنگ پرتو در و

 تزیین برای نقوش این از سنتی طوربه هاآن و است بخشیده

 هایپدیده انعکاس. کنندمی زندگی استفاده وسایل و لباس

 پدید را نقوش متنوعی بلوچ دوزیسوزندر  طبیعت و زندگی

 آثار بطن از که است مواردیشده ارائه هایاست. نمونه آورده

کاربردی  و یشناختییبایز ساختار به توجه با بلوچ هنری اقوام

 اخذ آنان فردمنحصربه هنر یارائه برای دوزیسوزن محصوالت

 قابل هایمحصوالت محدودیت این کاربردی ویژگی. است شده

 ارمغان به طراحی نقوش یشیوهدر خصوص  را هایمالحظه

 است، اقوام این باورهای مذهبی و فرهنگ از متأثر که آوردمی

 هایسال طی انسان که نقش از استفاده ممنوعیت مانند

 رفتهیپذ نظر کامالً این از و شودمی اعمال همچنان متمادی

نقوش تزئین شده در این پژوهش ارتباط بین  .[24است ] شده

های روستای کلپورگان استان سیستان بلوچستان بر سفالینه

ی قرار گرفت. موردبررسی سنتی این استان هادوزیسوزنبا 

در روستای کلپورگان واقع در شهرستان سراوان استان 

ی مناطق مختلف این هادوزیسوزنسیستان بلوچستان و 

شوند که مبتنی بر استان، در دوره معاصر با نقوشی تزئین می

اصالت تاریخی هنر این سرزمین هستند و از ساختاری هندسی 

ها که در هر دو هنر گیرند. این نقشبهره می فردمنحصربهو 

شود، ، به دست زنان بومی خلق میدوزیسوزنسفالگری و 

. در این پژوهش با بررسی هستهنر بلوچ  ریناپذییجداجزء 

روستای کلپورگان و  رابطه میان نقوش هنر سفالگری

بلوچ که بافت فرهنگی مشترکی دارند، اشتراکات  دوزیسوزن

 این دو هنر مدنظر قرار گرفته شد.

 روش انجام تحقیق -2

اطالعات،  لیوتحلهیتجزدر این پژوهش با استفاده از روش 

 بندیدسته تصاویر و آوریجمع اطالعات و مدارک اسناد،
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های مناسب طراحی ها لباسداده لیوتحلهیتجزشدند تا با 

مکتوب  ریاسناد مکتوب و غ هیمرحله ابتدا کل نیدر ا .شوند

از منطقه  یسنت یهانمونه لباس ای لمیف ر،یاعم از تصو

 یآور. در ارتباط با جمعگرفتقرار  یو موردبررس ییشناسا

 از روش قیتحق نهیشیموضوع و پ اتیاطالعات مربوط به ادب

رد  ای دییتأ یاطالعات برا یآورو در خصوص جمع یاکتابخانه

گرفته  مورد استفاده قرار یپژوهش، روش پژوهش اتیفرض

از  ،یاصورت کتابخانهاطالعات به یاست. در روش گردآور

و  موجود با استفاده از مقاالت و کتب زیو ن یبردارشیف

 انجام شده است. ،ینترنتیمختلف ا یهاتیبه سا یدسترس

 رد استفادهد و وسایل موموا -2-1

پارچه تهیه شده در این پژوهش به جهت سوزن دوزی، از بازار 

 با جنس پنبه تحت عنوان پارچه شش تاریرزاق زاده زاهدان 

تهیه گردید و پارچه های مخصوص دوخت البسه همگی کرپ 

تولید  مازراتی بودند. به جهت نخ سوزن دوزی، نخ ابریشمی

 قرقره ای تهیه شد. چرخ راسته دوز شرکت تی او تی به صورت

شماره  چرخ با سوزن E3-4مدل  و سردوز جک F4جک مدل 

شانزده، و برای اجرای سوزن دوزی با دست از سوزن مخصوص 

نخ سوزن دوزی با سایز متوسط و سر گرد استفاده شده است. 

دوال پنبه  40دوخت استفاد شده در این پژوهش نخ شماره 

 ی باشد.ام ای اس م استرپلی

 روش ها -2-2

 و سیستان استان یدستعیصنا سنتی در ادامه نقوش

 شودمی مشاهده ایران در بکر هنریعنوان به که بلوچستان

 نقوش این بررسی از پس. شدند بندیدسته و گردیده استخراج

 بانوان مجلسی البسه طراحی در هاآن از کاربردیصورت به

افزار های اولیه از نرماتودشد. برای اجرای دیجیتال  استفاده

Marvelous Designer 10 ها و طرح از و برای تدوین عکس

 Adobe illustratorو  Adobe Photoshop 2021افزار نرم

ت. نرم افزارهای عنوان شده همگی به استفاده شده اس 2021

جهت سهولت کار و همچنین ایجاد دید متفاوت به مخاطب به 

 یجز برابه یهاقسمتنوع دوخت در همه کار گرفته شدند. 

 شهیر ی. براباشدیساده م هیو جادگمه، بخ هایدوز شهیر

الگوی  استفاده شد. گزاگیز دوخت از ،هاو جادگمه هایدوز

با استفاده از به روش مولر است  پژوهشدر این  استفاده شده

افزار ایالستریتور و تصویرسازی طرح لباس موردنظر به نرم

ه طرح نهایی و بررسی کلی طرح بر روی مانکن پرداختتجسم 

 صورت در که صورت مجزا طراحی شده. تمامی اجزا بهشد

-می پذیرامکان دیگر فرم با جایگزین و حذف یا و تغییر لزوم،

 باشدیمی مختلفی هاقسمتشامل  شدهیطراحاجزای  باشد.

 که در شکل زیر نشان داده شده است.

 
 های طراحی شدهلباس نرم افزاری : الگوی1جدول 

 3حالت شماره  2حالت شماره  1حالت شماره  نام قطعه ردیف

 پیراهن 1
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 تی شرت 2

  
 

 شلوارک 3

 

 

- 

 باال تنه 4

 

 

- 

 اکسسوری 5

  

 

 کت 6

   

7 

پیراهن 

 دامن

  

- 

8 

  

- 
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 شلوار 9

 
 

 

 دامن 10

  

 

 

(، تمامی الگوهای اولیه و شکل و فرم لباس ها به 1) جدولدر 

جهت مرحله طراحی آماده گردید. این طرح ها به صورت یکجا 

در قالب یک شکل کنار هم قرار داده شده است تا بتوان در 

طراحی البسه مورد نظر در این یک نگاه روند کار و سیر 

 پژوهش را دید.

 

 

 ایالستریتور)الف(کت و شلوار زنانه )ب( کت و شلوار پاچه گشاد زنانهافزار نرمهای انجام شده با : طراحی4شکل 

 ب الف
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)الف( شومیز تور به همراه تاپ و دامن، )ب( شومیز کوتاه و شلوار، )ج( تاپ و  توریالستریاافزار نرمانجام شده با  هاییطراح: 5شکل 

 شلوارک با دامن تور، )د( شومیز و شلوار با کمربند سوزن دوزی شده

 ب الف

 د ج   
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)الف( پیراهن دامن یکسره با اکسسوری سوزن دوزی، )ب(کت و شومیز و  توریالستریاافزار نرمانجام شده با  هاییطراح: 6شکل 

 شلوار، )ج( پیراهن دامن کوتاه یکسره، )د( کت و شلوارک زنانه

د به توانمیایالستریتور یکی از نرم افزارهایی است که افزار نرم

یه خود را بر طراحان لباس این فضا را بدهد تا طرح های اول

روی الگو و فرم اولیه اجرا کرده و به صورت رنگی نقوش مورد 

که  شودمیرا نظر بر روی البسه قرار بدهند. این کار باعث 

طراح دید بهتری نسبت به کار اجرایی خود قبل از مرحله 

 دوخت و تولید داشته باشد.

 ب الف

 د ج
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 نیزایمارولوس دافزار نرماجرا شده با  یهااتود : 7شکل 

به جهت اجرای البسه به همراه الگوی نهایی کشیده شده و 

افزار نرمقرار گرفتن آن بر روی آواتار و یا مانکن مجازی، از 

ی و مارولوس دیزاین استفاده شد. بدین صورت عیوب نهای

های موجود در لباس، اصالح تنش احتمالی موجود در الگو و

 .شودمیکار نهایی با کیفیت بهتری ارائه شده و 

 

 فتوشاپافزار نرمشده با  یطراح یاتودها: 8شکل 

 یاژهیو گاهیجا یکه مد و فشن هم اکنون دارا نیبا توجه به ا

همواره از  کنندیم یدر جوامع مختلف است و افراد سع

است تا به  ازیلذا ن ند،یها استفاده نماها و لباسمدل نیبروزتر

درخواست پاسخ داده شود و همواره با در نظر گرفتن اصول  نیا

 یبازار شود. از سو ارداز آن و یپارچه، انواع مختلف یطراح

هنگ و آداب و رسوم در فر شهیآن ر یهاپارچه و مدل گرید
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با آموزش پارچه  ییراستا آشنا نیملت دارد، در هم کی

 شتریصورت گرفته ب یهالباس یموجب شود که طراح تواندیم

در این پژوهش نیز با  به فرهنگ و تمدن کشور مرتبط باشد.

هایی طراحی شده های بلوچ، پارچهالگوبرداری از سوزن دوزی

 .و مد باشد است که نزدیک به سلیقه امروزی

 

 هیاول یها فیموت: 9شکل 

 

 ییاجرا یوکتورها: 1۰شکل 

 

 پارچه یینها یطراح: 11شکل 

 شده دییاتود تا لیتحل -3

 شامل سنتی بلوچی دوزیسوزن درکاررفته به اصلی هایرنگ

 هفت به قدیم از بلوچ زنان در میان که هرچند :است رنگ شش

 دوخت دارد خود در را هارنگ این که دوختی و است رایج رنگ

 .است ناشناخته هنوز موضوع این دلیل. گویندمی رنگ هفت

 شش این .استشده  حذف هارنگ از یکی کهن دوران در شاید

 تشکیل را دوزیبلوچی سنتی دوخت اساسی هایرنگ، رنگ

 آبی و سیاه، سفید تیره، یاقهوه قرمز، سبز، :شامل که دهندمی

 انجام قرمز رنگ با دوزیبلوچی اولیه طرح درصد 80.باشدمی

 قرمز رنگ با عمدتاً اولیه طرح اساس و شالوده. درواقع شودمی

 با نقاشی همچون اولیه طرح کشیدن از بعد و شودمی شروع

اگر رنگ هشتمی وجود  [.25شود ]می پر دیگر رنگ شش
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ارغوانی،  است از عبارت هارنگبه ترتیب این داشته باشد، 

 صورتی، نارنجی و خاکستری.

وچ دوزی بل در تمامی آثار سوزن اغلبسفید را  رنگهای سیاه و

این  ت زیاد دریاهم اولویت سوم و دارای. رنگ دید توانمی

 ، جزءی اصیل رنگهادوزی در سوزن قرمز است که رنگ ،هنر

شده است. البته قرمز خالص  می بخشی محسوب هویت آیتم

یشتر برفته و آنچه  کار می قدیمی به یهادوزی کمتر در سوزن

هوهای یا هوم است. سبز، زرد، آبی و ق متداول بوده قرمز اناری

ت یی هستند که در درجات بعدی اهمیهارنگ به ترتیب دیگر

 .رنداستفاده قرار میگیبخشیدن به رنگ قرمز مورد  معنا و جهت

ی سوزن دوزی بلوچ رنگ نارنجی هارنگدر کل و در بین  اما

 طرحغلبه بیشتری دارد و جزئیات  هارنگروشن و قرمز بر بقیه 

. در سوزن دوزی شودمیبا رنگ سبز سیاه و قهوه ای مشخص 

ی اصلی و مکمل وجود دارد. قرمز و هارنگبلوچ هر دو دسته 

ی هارنگی اصلی است و سبز و قهوه ای جز هارنگآبی جز 

ند توانمیمز و سبز و همچنین قرمز و آبی ر. قباشندمیمکمل 

مکمل باشند قرمز و سبز تضاد مکمل و قرمز آبی با هم تضاد 

در  توانمیهمزمانی و فام بر قرار می کنند. در مجموع نیز 

ترکیبات رنگی سوزن دوزی بلوچ کنتراست و فام را به خوبی 

ار رفته در سوزن ی به کهارنگمشاهده کرد. در نهایت ترکیب 

توان از طریق صفاتی چون پر قدرت، زنده و دوزی بلوچ را می

 نیرو بخش توصیف کرد.

 که است دوزیبلوچی در قانون یک این، هارنگدر اجرای این 

 آمیزیرنگ معادل پرشدن) شوند پر ییتاسه طوربه هاطرح

 ایقهوه اول طرح که صورتنی(. بددارد را نقاشی در نهایی

 بین فواصل سپس .سفید سوم طرح و قرمز دوم طرح تیره،

 مابین فواصل. شودمی پر سبز با تیره، یاقهوهو  قرمز طرح

 سفید طرح مابین فواصل شودمی پر آبی با سفیدُ و قرمز طرح

 یابدمی ادامه همچنان تکرار این و شود؛می پر سیاه با ایقهوه و

با  مشخص قانون ها بارنگ دوزیبلوچی در .دوختدر سرتاسر 

 که است یضرور نکته این ذکر .[27و26شوند ]می ترکیب هم

دلخواه به رنگ آن از ایهر درجه از توانمی را رنگ شش این

 .کرد تنظیم

 

 
 نهایی  : طرح12شکل 

 لباس دوخته شده آورده شده است.ها، روند برش، الگو، دوخت و نمونه در ادامه تصاویری از پارچه
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 : پارچه های طراحی شده13شکل 

 

 مربوط به الگو و برش ریتصاو: 14شکل 

 

 از روند دوخت لباس یریتصو: 15شکل 



 و همکاران اطمه راستگوف                                       ...                 الهام گیری از نقوش سفالینه های استان سیستان

 46-74صفحه  114۰بهار  -41شماره پیاپی  -1شماره  -11دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  62

 

 نمونه دوخته شده: 16شکل 

ی هانهیسفالدر مورد نقوش  شدهانجامی هایبررسبا توجه به 

 به نکات زیر اشاره کرد: توانیمسیستان و بلوچستان 

ی فرهنگی، باورها و طبیعت مشترک قوم بلوچ، هانهیزم( 1

داشته تا با بیانی انتزاعی و نمادین در قالب  آنرا بر  هنرمند

ی مثلث، هافرمیی هندسی به خلق نقوشی بپردازد. هافرم

بیشترین حضور را دارند.  دارهیزاولوزی، دایره، مربع و خطوط 

، تعادل و تقارنی بصری چون ریتم، تکرار، هاتیفیک

 هانهیسفالنقوش  بودنزندهتمرکزگرایی در نقش، بر پویایی و 

ی هندسی مانند لوزی، مثلث و دایره هافرم. انتخاب دیافزایم

یی صرف برای تصویر کشیدن گراواقعی جابهو بیان انتزاعی آن 

: اگرچه کندیم دیتائنقوش مدنظر هنرمند بلوچ، بر این نکته 

، دهدیمهنرمند سنتی طبیعت را منبع الهام نقوش خود قرار 

 .کندینماز طبیعت  محدود به تقلید صرفاًاما خود را 

 منظر در شیهادوزیسوزن و سنتی لباس فراوان ( نمود2

 تنها رودوزی بلوچ دوزیسوزنبلوچستان.  مناطق مختلف

 تزئینات در فراوان اقبال از هم هنوز که ایرانی است سنتی

 محیط به هنر این بیترتنیابه است، روزمره برخوردار پوشاک

 .بخشدیم رنگ هویت بلوچ مردمان

 دارند خود عشایری گذشته به قوم این که هویتی ( وابستگی3

 هندسی، نقوش صورتبه آن فرهنگی یانموده از و همچنان

 .برندیم بهره یدستعیصنادر 

 بنا بر که بلوچ دوزیسوزن در رفته بکار نقوش بودن اصیل (4

 عشایری زندگی گذشته در ریشه اشیهندس یشناسییبایز

 نمود پرکاربردترین و زیباترین دوزیسوزندارد.  این مردمان

 .است بلوچ قوم گذشته بصری هویت

آسان،  تهیه روش هندسی، و ساده نقوش چون ییهایژگیو (5

محصوالت،  انواع بر استفاده قابلیت و دسترسقابل اولیه مواد

 استفاده و معاصر هنرهای تغییرات با را هنر این تطبیق امکان

( از تفاوت های 6 .دینمایم ممکن دیگر بصری در هنرهای

ی ایران هادوزیرنگ و نقش سوزن دوزی بلوچی با دیگر سوزن 

برای اجرای سوزن دوزی بلوچی، نخ اشاره کرد که  توانمی

هنرمندان  همچنین ی شاد نیاز است.هارنگابریشم طبیعی در 
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برای بلوچی دوزی از طرح های زیبای اشکال هندسی استفاده 

از دوختی متراکم تر نسبت به ولی در ترکمن دوزی  می کنند

و تمامی فضای طرح ایجاد شده  شودمیبلوچی دوزی استفاده 

. برای ترکمن دوزی شودمیبه صورت متراکم با دوخت پر 

حتما باید از پارچه های سیاه استفاده شود و زمینه کار مشکی 

باشد. از طرح ها و نقوش کامال طبیعی مانند نقش گل و بوته 

 دوزیپته. شودمیها و درخت ها برای ترکمن دوزی استفاده 

کرمانی از پارچه های ضخیم و کتان استفاده  دوزیسوزن یا

نیز از طبیعت الهام  دوزیپتهه شده در . نقوش استفادشودمی

 .گرفته شده است

 نتیجه گیری -4

است که با  یرانیا یو هنرها یدستعیاز صنا یکی دوزیسوزن

 رانی. اردیگیها انجام مبافت گریپارچه و د یسوزن رو نخ و

 ای یوچبل دوزیسوزن. بلوچستان است دوزیسوزنمهد هنر 

است که توسط زنان  دوزیسوزناز  یانواع خاص یدوز یبلوچ

از  شتریب دوزیسوزن یهاطرح نیا .شودیبلوچ انجام م

، الهام کنندیم یکه در آن زندگ یعتیطب وزنان بلوچ  یاهایرؤ

-بلوچ و سفالینه دوزیسوزن طبیعی نقوش. گرفته شده است

 در بر را متنوعی موضوعی گستره های کلپورگان این استان،

گیاهی،  نقوش کلی گروه سه در توانمی را هاآن که گیردمی

در این بین کاربرد نقوش داد.  طبیعت جای از ملهم و حیوانی

باشد. می انواع دیگر از بیشتر هندسی هایگیاهی در قالب

 ییگراسادهسوی  به رو و است شکسته و تجریدی هاآن نقوش

 در هندسی توانمی را هنر این شناسیزیبایی اساس. دارد

مایه بن بلوچ دوزیسوزن نگارهای و نقش. دانست بودنش

 دارد.  تغییر قابلیت کار حین در و داشته ذهنی

 توانمینتیجه نشان می دهد که البسه طراحی شده  با توجه به

به خوبی از نقوش سنتی صنایع دستی این منطقه به عنوان 

موتیف و نوآوری به جهت طراحی لباس بانوان استفاده کرد و 

با هنر سوزن دوزی ترکیب نمود. نقوش سفال کلپورگان آن را 

یکی از نقوش سنتی سفال گری در ایران بوده که بر اساس 

های منطقه، طی ان بلوچستان و همچنین موتیفتاقلیم سیس

زمان های بسیار زیادی شکل گرفته است. این نقوش دارای 

به جهت تبدیل شدن به طرح سوزن  زیادیپتانسیل های 

البسه سنتی سیستان و بلوچستان و استفاده از این دوزی در 

هنر سنتی در البسه مجلسی بانوان است. همچنین نقوش 

ی منطقه هادوزیاستخراج شده از سفالینه ها و سوزن 

د منبع جامع و مناسبی برای ایده توانمیسیستان و بلوچستان 

ند از روش توانمیگرفتن طراحان لباس باشد. پژوهشگران 

اجرایی این مقاله نیز استفاده کرده و شبیه آن را در  تحقیق و

منسوجات و صنایع دستی منطقه خود اجرا نموده و البسه 

 جدیدی طراحی نمایند.

 منابع -5

م، شناسایی و س  ،الف، طباطبایی ،م، زرین آبادی ،شفا( 1

تحلیل تنوع فرم و رنگ پوشاک محلی بانوان گیالن به منظور 

مانتو بانوان جوان ایرانی، مجله علوم و بازنمود در طراحی 

-5، 24، شماره پیاپی 8فناوری نساجی، دوره جدید، شماره 

15 ،1397. 

ه، عوامل موثر در خرید  ،الف، پورکاظمیان ،( ولی پوری2

، 1پوشاک، مجله علوم و فناوری نساجی، سال پنجم، شماره 

 .1394، 42-37، 14شماره پیاپی 

.، موسوی حاجی، ر.، ساختار ( قاسمی، م.، محمودی، س3

بر  دیتأکزنان بلوچ )با  دوزیسوزنصوری نقوش طبیعی در 

پژوهشی نگره، -ی شهرستان سراوان(، فصلنامه علمیهانمونه

27 ،73-61 ،1392. 



 و همکاران اطمه راستگوف                                       ...                 الهام گیری از نقوش سفالینه های استان سیستان

 46-74صفحه  114۰بهار  -41شماره پیاپی  -1شماره  -11دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  64

.، شفیعی سرارودی، م.، مطالعه 1( نظری، ا.، زکریای کرمانی، 4

 دوزیسوزنی کلپورگان با نقوش هانهیسفالتطبیقی نقوش 

، 8، 4علمی و پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر،  فصلنامهبلوچ، 

47-31 ،1393. 

بلوچ، دو  دوزیسوزن( یعقوبی، ح.، نقوش هندسی در 5

 .1399، 123-135، 1، 1فصلنامه علمی رجشمار، 

( نوری نژاد، س.، طالب پور، ف.، مطالعه تطبیقی نقوش 6

العات ی پوشاک زنان هرمزگان و هند، فصلنامه مطهایرودوز

، 162-175، 24، 7دانشگاه سیستان و بلوچستان،  قارهشبه

1394. 

فرهنگی و  نشان( کشاورز، گ.، جوادی، ش.، نسبت 7

، 13-22، 13، 4بلوچ، فصلنامه هنر و تمدن شرق،  دوزیسوزن

1395. 

( مبارکی، س.، مبارکی، د.، بررسی و تحلیل رنگ و فرم در 8

پرکار بلوچستان، نخستین همایش  دوزیسوزننقوش اصیل 

 .1395ی سنتی سیستان و بلوچستان، زاهدان، هایرودوز

و جایگاه  دوزیسوزن ،عالمی، ع. محمودی .،خسرویان، م( 9

عمران،  یالمللنیکنفرانس ب آن در فرهنگ پوشش مردم بلوچ،

 .1397ن، تهرا معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران،

( شیرانی، م.، ایزدی جیران، ا.، اسپونر، ب.، کوهستانی، م.، 10

ی نقوش سفال کلپورگان سراوان، نشریه شناختانسانبررسی 

 .1397، 71-80، 4، 23هنرهای تسجمی، -هنرهای زیبا

 بلوچستان، دوزیسوزنررسی نقوش ر.، بنوروزی، ( 11

، رازیش نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس،

1399. 

مطالعه تطبیقی پوشاک محلی زنان م.،  کشان،دامن( 12

نخستین  گلپوریان، یهانهیسیستان و بلوچستان و سفال

 .1399، شیراز کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس،

( طاهری عزیزی، م.، شیخی، ع.، گونه شناسی و تحلیل 13

ویه نقوش قوم بلوچ در بلوچی دوزی سرحد و مکران، نشریه رهپ

 .1400، 59-74، 3، 4هنر، 

 ،افشار ایرج اهتمام به ،الممالک و المسالک ا.، ،اصطخری (14

 .1340، کتاب نشر و ترجمه بنگاه ،تهران

، 33، هنر ماه کتاب ،بلوچ هنر در رنگ و فرمم.،  ،افروغ (15

85-80 ،1388. 
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