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چکیده
سوزن دوزى یا بلوچى دوزى هنرى است با قدمتى به بلنداى تاریخ سیستان و بلوچستان. این هنر، ریشه در تاروپود زندگى عشیره اى، 
بازتاب ذوق زنان در آیینه طرح هاى جاودانه دارد. هدف مقاله معرفى، دسته بندى، تحلیل صورى و معنایى نقوش و تکنیک هاى 
اصلى دوخت سوزن دوزى بلوچیست. بنابراین متداول ترین طرح ها و نقوش به کاربرده در سوزن دوزى چیست؟ و عوامل مؤثر در 
ایجاد آنها کدام ست؟ نگارندگان ابتدا به بررسى و معرفى نقوش سوزن دوزى  بلوچ پرداخته، سپس به لحاظ فرمى، دسته بندى و از 
نظر محتوایى مورد مطالعه قرار داده اند. به دلیل کمبود منابع کتابخانه اى، روستاها و شهرهاى مورد نظر تحقیق در منطقه  مکران 
و سرحد سیستان و بلوچستان از جمله چابهار، نیکشهر، ایرانشهر، قاسم آباد بمپور، ایرندگان، مارندگان، سراوان، خاش و زاهدان 
با مشاهده  میدانى شامل مصاحبه و طرح پرسش از هنرمندان سوزن دوز فعال در خصوص نام گذارى و دسته بندى نقوش به تحلیل 
موضوع دست یازیده شده است. نتایج به دست آمده نشان دارد که زنان سوزن دوز بلوچ در طراحى نقوش آثارشان از عوامل طبیعى 
پیرامون خود شامل نقوش حیوانى، گیاهى، هندسى و کیهانى، الهام گرفته است. الزم به ذکر است شرایط زندگى که همانا باورهاى 

دینى، آرزوها، عقاید و اعتقادات قومى و تخیل زن بلوچ است، تأثیر بسزایى در خلق طراحى نقوش داشته است. 

واژگان کلیدى
بلوچستان، زن بلوچى، سوزن دوزى، تکنیک و نقوش سوزن دوزى.
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مقدمه
هویت  سند  به عنوان  آن  از  که  هنریست  بلوچستان،  سوزن دوزى 
و پشتوانه زنان بلوچ نام برده مى شود. از جمله هنرهاى از یادرفته که 
منبع درآمد خوبى براى خانواده هاى بلوچ به شمار مى رود. هنرمند بلوچ 
مى کوشد تا واقعیات زندگى، محیط اطراف، مردم منطقه و باورهاى 
مقاله  هدف  کند.  جاودانه  و  منعکس  آثارش  در  را  خویش  قومى 
معرفى، بررسى تکنیک هاى دوخت، دسته بندى و تحلیل نقوش است. 
در سوزن دوزى بلوچ، ویژگى هاى مشترکى بین نگاره هاى سوزن دوزى 
کلیه مناطق، قابل مشاهده است که شاخص ترین ویژگى آنها، استفاده از 
نقش هاى هندسى و خطوط شکسته است. رنگ و فرم در نقوش اصیل 
سوزن دوزى، نیازمند مطالعه ى زمینه مند در خاستگاه هاى مورد نظر است 
تا از این طریق به تحلیل وبررسى نقوش، فرم و رنگ هاى به کاررفته 
در این هنر قومى پرداخته شود. خاستگاه نقش ونگاره هاى سوزن دوزى 
را مى توان در عناصر طبیعت، زیورآالت، عناصر مرتبط با اعضاى بدن 
انسان، موضوعات ذهنى و تخیلى؛ همچنین مذهب و باورهاى قومى دنبال 
کرد. تنوع نقوش سوزن دوزى بلوچ، گستردگى آن با نقش ونگاره ها که 
همواره با تکرار و اعداد بى شمارى از نقوش هندسى صورت مى گیرد، 
جلوه اى بى همتا به خالقیت زنان سوزن دوز و ابداع ترکیب هایى جدید 
در هنر آنان بخشیده است. از آنجا که معرفى و واکاوى معنایى نقوش 
سوزن دوزى از دیدگاه بومیان منطقه، بخشى از هویت و اصالت فرهنگى 

این مرزوبوم است، ضرورت دارد موضوع مورد مطالعه قرار گیرد.
روش پژوهش 

روش تحقیق توصیفى- تحلیلى است. گردآورى اطالعات با استفاده 
از منابع کتابخانه اى و به ویژه میدانى با استفاده از تکنیک هاى مشاهده 
مستقیم، مصاحبه، عکس بردارى و یادداشت بردارى است که با حضور در 
چندین شهرستان و روستاى سیستان و بلوچستان و صحبت با سوزن دوزان 
و آشنایى نزدیک با هنرمندان و کارآفرینان این صنعت انجام شد. جامعه 
آمارى مناطق در دو بخش مورد مطالعه بوده است: مکران که قسمت هاى 
جنوبى بلوچستان شامل: چابهار، نیک شهر، فنوج، ایرانشهر و توابع آن 
به ویژه نواحى چانف، اسپکه، فنوج، سورمیچ، شهریانچ، گوانگ، مته 
سنگ، نکوچ، پیپ، هریدوك، کویچ، بمپور، بزمان و در سراوان در 
ناحیه ى ناهوك، مهرستان، سیب سوران وگشت، بم پشت، جالق است. 
بخش سرحد که شامل: خاش نواحى ایرندگان و مارندگان و زاهدان بوده 
است. روش نمونه گیرى، هدفمند است. با انتخاب شهر ها و روستاهایى 
در منطقه  سرحد و مکران سیستان و بلوچستان که هنرمندان فعال آن 
ثبت شده  شرکت هاى  کارآفرین  خالق  زنان  و  مدیران  از  مجموعه اى 
در منطقه هاى مورد نظر در رشته  سوزن دوزى بلوچى هستند. شهرها 
نیکشهر،  چابهار،  شهر:  شش  شامل  تحقیق  بررسى  مورد  روستاهاى  و 
بمپور،  آباد  قاسم  روستاى:  سه  و  زاهدان  و  خاش  سراوان،  ایرانشهر، 

ایرندگان و مارندگان است. 
بلوچستان به چهار بخش تقسیم مى شود: بخش هاى سرحد، سراوان، 

بمپور و مکران. ولى از نظر جغرافیاى تاریخى شامل دو بخش است: 
1. ناحیه شمالى (سرحد)، 2. ناحیه جنوبى (مکران). ساختار سیاسى- 
اجتماعى در بلوچستان متأثر از جغرافیاى منطقه میان دو بخش شمالى 

و جنوبى متفاوت است. 

پیشینه  پژوهش
پیمان متین (1386) در کتاب «پوشاك ایرانیان» از نقوش رایج در هنر 
خامه دوزى بیان مى کند که آن را به: حصیردوزى، توردوزى، خامه کشى، 
بته جقه اى، نرگسى، گلى، نقوش ستاره اى، نقوش هندسى، انواع گره ها، 
غیره  و  ماهى  دم  یا  و  خربزه  تخم  مختلف  الگوهاى  منحنى،  خطوط 
اشاره مى کند. زهرا خاموشى (1387) در مقاله «تحول کاربرد تزیین در 
سوزن دوزى بلوچ و ترکمن به شیوه سنتى و مدرن» در شماره 8 نشریه 
، به تحلیل نقوش سوزن دوزى سنتى و جدید بلوچ 
مى پردازد که نقش مایه گیاهى، حیوانى و هندسى را بیشتر مد نظر دارد. 
مرضیه قاسمى و همکاران (1392) در مقاله اى تحت عنوان «ساختار 
صورى نقوش طبیعى در سوزن دوزى زنان بلوچ با تأکید بر نمونه هاى 
، پژوهش خود را مبتنى بر  شهرستان سراوان» در شماره 28 نشریه 
شیوه ى توصیفى و تحلیلى انجام داده اند. هدف آنها در تحقیق، نشان د ادن 
ابوبکر  است.  بلوچستان  سوزن دوزى  نقوش  بر  طبیعى  عناصر  تأثیر 
نرماشیرى (1394) در پایان نامه خود با عنوان «بررسى عناصر نمادین 
هندسى در هنر سوزن دوزى بلوچ» به بررسى عناصر نمادین و هندسى 
و رابطه آن در خلق نقوش سوزن دوزى بلوچستان پرداخته است. آنچه 
در این منابع بدان دست یازیده نشده معرفى جامع و دسته بندى مدون 
نقوش بلوچى دوزى یا سوزن دوزى سیستان است که در این نوشتار عالوه 
بر موارد فوق، تکنیک ها و عوامل مؤثر بر ایجاد نقوش نیز دست مایه 

تحلیل است.
مبانى نظرى پژوهش

1. رودوزى 
نقش اندازى به وسیله ى ابزار دوخت و رشته هاى تابیده شده ى رنگین 
با بخیه هاى گوناگون براى تزئین سطح پارچه ها را «رودوزى» مى گویند. 
با این نوع رودوزى بخشى از پارچه و یا سراسر آن تزئین مى شود. در 
قابل توجهى برخوردار  از تنوع  نوع رودوزى  این  ایران  مختلف  مناطق 
است و براساس نوع بخیه هاى استفاده شده، جنس نخ ها و پارچه ها و 
که  دارد  گوناگونى  نام هاى  مى شود،  گرفته  به کار  که  نقش هایى  انواع 
عبارتند از: سوزن دوزى بلوچ، پته دوزى کرمان، ممقان دوزى آذربایجان، 
درویش دوزى یا تفرش دوزى، رشتى دوزى  یا قالب دوزى رشت، نقش دوزى 
یا شماره دوزى، گبردوزى یا زردشتى دوزى، خامه دوزى یا ابریشم دوزى و 

بخارادوزى (مصاحبه با زینب نوروزى، قاسم آباد، بهار97).
اسفندیارى، در کتاب «نگرشى بر َرَوند سوزن دوزى هاى سنتى ایران» 

رودوزى هاى ایرانى را به شش دسته تقسیم مى کند. 
- سوزن دوزى ها که در اثر پرکارى ، زمینه اصلى آن مشخص نبوده و 
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دوخت هاى الوان موجب پیدایش زمینه تازه اى پر از نقش ونگار گردیده 
است. مثل: نقش دوزى ، قالبدوزى و بلوچى دوزى؛

- سوزن دوزى هایى که قسمتى از زمینه را دوخت پر نموده زمینه به 
رنگ اصلى خود باقى مى ماند. مثل: قیطان دوزى و مضاعف دوزى؛

- سوزن دوزى هایى که به شکل خاص انجام مى گیرد ، با جابه جاکردن 
و بیرون آوردن تاروپودها صورت مى گیرد. مانند: سکه دوزى اصفهان و 

شبکه دوزى؛
مى باشند  پارچه  زمینه  آذین گر  فلزى  نخ هاى  که  رودوزى هایى   -
نقده دوزى،  گالبتون دوزى ،  دیگرى مى دهد، مانند:  پارچه جلوه  به  و 

سرمه دوزى، ملیله دوزى و گالب دوزى؛ 
 - سوزن دوزى هاى که سوزن و قالب در نقش آفرینى روى زمینه 
نقشى ندارند بلکه با گذراندن نخ مثل نقده ازمیان تار وپود و شکل دادن به 

وسیله دست اشکال مورد نظر پدیدار مى گردد؛
- گروهى از سوزن دوزى ها نخ و سوزن به تنهایى در نقش آفرینى و 
تزئین روى آن مؤثر نبوده بلکه محتاج به مواد تزئین زاى دیگرى مى باشد  

(اسفندیارى، 1370: 46). 
این هنر به مقتضاى فرهنگ، آداب و سنن هر قومى، داراى ویژگى هاى 
خاص خود است     (صبا،       1379:    1). با توجه به آنچه ذکر شد انواع رودوزى 

(سوزن دوزى) بلوچ را مى توان چنین مطرح نمود:
1. 1. پلیواردوزى 

دوخت پلیوار یا فلى وار، نوعى گلدوزى بر روى پارچه است. دوخت 
مستقیمًا بر روى جامه انجام شده که تنها قسمت هایى از زمینه با دوخت 

پر مى شود (مصاحبه با پریا حسین بر، سراوان، تابستان 96).
1. 2. توردوزى

مواد اولیه آن را تورهاى رنگى پهن و باریک و نوارهاى تزیینى، 
پارچه، نخ و آینه هاى کوچک تشکیل مى دهد. ابتدا پارچه مورد نظر 
را انتخاب و بر روى آن تورهاى پهن و باریک مى دوزند و فضاى بین 
طرح ها را گل هایى به اشکال مختلف که با همان تورها درست شده 
تزیین مى کنند و در وسط گل ها آینه هاى کوچکى نصب مى کنند. این 
نوع روى دوزى را در بعضى از خانه هاى قدیمى مى توان یافت. گذشته  در 
روستاها براى تزئین وسایل و لوازم مختلفى مثل، جاجورابى، جالباسى، 
روبالشى و غیره کاربرد داشته است (مصاحبه با سیما رییسى، نیکشهر، 

پاییز 1396).

1. 3. سیاه دوزى
 نوعى سوزن دوزى که براى تزیین پیش سینه و سرآستین لباس کاربرد 
دارد و تنها از نخ سیاه رنگ که معموالًًً ابریشمى است استفاده مى شود. با 
دوخت دندان موشى به هم چسبیده نقش هایى را به شکل مثلث بر روى 
لباس مى دوزند و آن گاهى از دوخت زنجیره استفاده مى کنند. سیاه دوزى 
مانند خامه دوزى جنبه  خود مصرفى داشته و امروزه رواج چندانى ندارد 

(تصویر 1، ب). 
1. 4. سکه دوزى      

جهت تزئین رویه  رختخواب یا زینت گردن شتر در موقع عروسی 
استفاده میکنند و اغلب در تزیین اطاق به دیوار میآویزند. در گذشته اي 
نه چندان دور سکه دوزي در خانواده بلوچ نقش صندوق پس انداز را داشته 

است. (مصاحبه با پریا حسین بر، سراوان، تابستان 96).
1. 5. خامه دوزى

سفید دوزى؛. هنرى شکل گرفته از نقوش خاص و اصیل بومى که با 
وسیله الیاف ظریف ابریشم به شکل برجسته اکثراً بر روى پارچه هایى 
دالیل  از   .(98  :1361 (آکرمن،  است  دوخته  شده  کتان  ازجنس 
استفاده کردن این عنوان مقدس بودن رنگ سفید نزد ایرانیان از باستان 
و رعایت پاکیزگى است. سفید در فصل گرما نقش مهمى در خنک 
نگاه داشتن بدن دارد و رنگى شاد است (اسفندیارى، 1379: 95) (تصویر 4، 
ب). نقوش، بیشتر متشکل از خط و منحنى گردان است و به منظور تزئین 
جا نماز، سجاده، پیش سینه لباس، عرقچین، جلیقه، رومیزى، روتختى، 

سفره، روکوسنى و غیره است.   
2. نقش در سوزن دوزى بلوچى

بلوچى دوزى عجین  شده با طبیعت صمیمى و صبور زن بلوچ و نمایشى 
است موزون از رنگ خالص و گرم طبیعت و نقش آرام کویر. به رغم 
اصالت چشمگیر سوزن دوزى باید خاطرنشان ساخت که؛ به دلیل فقدان 
مطالعات مستمر و در دسترس نبودن منابع تاریخى، بررسى پیشینه و تعیین 
قدمت تاریخى آن، به راحتى امکان پذیر نیست. با این  وجود مى توان گفت 
سوزن دوزى بلوچ که هنر دوختن گل هاى ابریشمین بر پارچه هاى ساده 
است، با صنعت تولید ابریشم رابطه اى مستقیم دارد و قراین تاریخى مبین 
آن است که پرورش کرم ابریشم در بلوچستان معمول بوده و تجارت 
ابریشم بازار گرمى داشته است (ناصح، 1345: 37). در برخى از منابع 
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زمان شروع این هنر 100 تا 200 سال پیش از اسالم ذکرشده که «قومى 
به نام اسالوها به بلوچستان آمده و در آنجا سکنى گزیدند» (خاموشى، 

 .(73 :1387
بلوچ در اقلیمى خشک، خوکرده به آفتاب سوزان کویر و دل داده به 
بادها و باورهاى هزارساله  خود، با طبیعت خشک و کویرى اش چنان 
نقشى مى آفریند که تجسمى انتزاعى است. طبیعت را چنانکه دوست 
داشته ترسیم کرده  و با اشکال هندسى، گل ها و بوته هاى زیادى مى آفریند. 
گل ها در سوزن دوزى ابعاد و اشکال گوناگون دارد. با این همه هنرمند 
بلوچ مى کوشد واقعیت زندگى، محیط، مردم دوروبر خود و باورهایش 
را در آثار منعکس کند. دامداران بلوچ بیشتر به نگهدارى بز پرداخته و 
وجود بز وسیله اى براى امرار معاش آنهاست. در نقش ونگارهاى عامیانه، 
نقش این حیوان به چشم مى خورد. شتر حیوان مورد توجه بلوچ و بهترین 
وسیله رفت  وآمد در بلوچستان است. همچنین در صحراى بلوچستان 
مارهاى سمى فراوانى وجوددارد که باعث ترس و دلهره  مردم این سامانند. 
به همین جهت است که نقش هاى مارپیچک، پشته مار و کله سیاه مار 

دیده مى شود. 
به طور کلى شکل نقوشى که به کار گرفته مى شود عبارتند از:

2. 1. نقوش حیوانى
حیوانات ممکن است بومى منطقه بوده یا مانند نقش مثل طاووس 

برگرفته از ذهنیات و تعامالت اجتماعى و اقتصادى فرد باشد. این نقش ها 
را مى توان به دو دسته  انتزاعى و واقع گرایانه تقسیم کرد: الف) نقوش 
انتزاعى: برگرفته از ویژگى هاى شاخص حیواناتى است که بیشتر بومى اند 
پانچ»  «ُمرگ  و  حشره  پاى   :(Kattar Pâdak) پاَدك»  «کتارِ  مانند 
(Morg Pânč): پنجه مرغ؛ ب) نقوش واقع گرایانه: این سرى بیشتر بر 
دست بافته هاى عشایرى اقوام بلوچ از قبیل نمکدان، سفره، گلیم و فرش 
کاربرد دارد و پیشتر در سوزن دوزى  متداول نبوده است از قبیل مرغ، شتر 
و بز... .  بنابراین با توجه به تصویر (3) محدود اشکال حیوانى آورده شده 

است (نرماشیرى، 1394: 36). 
باید توجه داشت که نقوش حیوانى با توجه به تعصبات مذهبى مردم 

بلوچ در نقوش کم تر دیده مى شود. 
2. 2. نقوش گیاهى 

آن  بر  را  سوزن  دوز  خالق  ذهن  بلوچستان  در  گل  نبود  یا  کمبود 
داشته تا با کنار هم قراردادن چند مربع، لوزى، مثلث یا مستطیل انواع 
شکل هایى  در  وگاهى  انتزاعى  گاهى  نقش ها  این  مى آفریند.  را  گل ها 
واقع گرایانه ارائه مى شود. زنان سوزن دوز با حفظ ویژگى هاى هندسى 
نقش ها طرح هایى ساده اما زیبا از گل هاى گوناگون را به تصویر مى کشند 

(نرماشیرى، 1394: 36) (جدول 1).
«مِرُچک، گل گلدان، گل مورت- نام گردنبندى از زیور آالت زنان 
برگ هاى آن استفاده   است که  درختى  در اصل مورد  بلوچ است ولى 
میوه  به  تبدیل  که  است  شکوفه هایى  معناى  به  بوژك  دارد-  دارویى 
نمى شوند.شیَرگو که از شیره ى خرما حاصل شده و َچنَدن هار که چندن 

درختى در هند است» (دکالى، 1385، 369). 
2. 3. نقوش هندسى 

دارد.  سوزن دوزى زنان بلوچ  نقوش هندسى بیشترین کاربرد را در 
عناصر هندسى بنیادین مثلث، مربع و لوزى است. شکل دایره در طراحى 
بر  پود  تارو  شمارش  با  نقوش  این که  دلیل  به  نمى شود.  دیده  نقوش 
پارچه دوخته مى شود خطوط منحنى و دایره کاربردى ندارد؛ مگر در 
طراحى هاى مهرى که اخیرا استفاده مى شود. تنوع به کاررفته در این نقوش 
بسیار زیاد است و به همین دلیل نقوش هندسى به هندسى ساده و ترکیبى، 
خطوط شکسته، خطوط راست، خطوط منحنى، خطوط زیگزاگ و 
سطح تقسیم شده؛ البته در عین این که هندسى هستند مى توانند زیرمجموعه  
نقوش حیوانى یا گیاهى، کیهانى، انسانى و حتى طرح هاى حاشیه و گل ها 
نیز باشند. نقوش هندسى ساده: این نقش ها با تکیه بر فرم هاى هندسى ساده 

 تصویر2. الف. تابلو سکه دوزى. منبع: (رهدار، 1393: 45)؛ ب. خامه دوزى.

تصویر 3. از راست به چپ: نقشمایه هاى مرغ، شتر، پاى سگ و گوش اسب در سوزن دوزى بلوچ.
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جدول 1. نقوش گیاهى متداول در سوزن دوزى بلوچستان.
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جدول 2. نقوش هندسى ساده در سوزن دوزى سیستان و بلوچستان. منبع: (مصاحبه با پریاحسین بر، تابستان، 1397)

طراحى شده اند (جدول 2).         
نقوش هندسى ترکیبى: این نقوش از تعداد متنوعى نقوش هندسى ساده 
تشکیل شده اند و از حیث ویژگى هاى ظاهرى داراى تنوع قابل مالحظه اى 
هستند. این طرح ها را مى توان به یک مربع مماس کرد یا آزاد ساخت 
و شکل جدیدى به وجود آورد. با ترکیب یا حذف بعضى از اضالع نیز 

مى توان شکل هاى جدیدى ابداع کرد (جدول 3).
3. اشکال هندسى و خطوط

بیانگر  مضامین و  انتقال مفاهیم و  براى  روش  ابتدایى ترین  خط ها 
افکار، احساسات، عالیق، آرزوها، اسطوره ها، زندگى روزمره، داستان هاى 

تاریخى، سمبل و نهادها در بین اقوام بدوى وبشر امروزه اند که خود به 
چند دسته تقسیم مى شوند. 

3. 1. خطوط شکسته، راست، منحنى و زیگزاگ
در سوزن دوزى هاى بلوچ از خطوط زیگزاگ و راست بسیار استفاده 
مى شود. نقوشى که براى حاشیه و کادربندى در طراحى هاى بلوچ دوزى 
بسیار پرکاربرد است. این نقوش به نام هاى کش (زه)، روبر (روچ بر) 
و چوطل معروف اند که خود دربردارنده مضمونى از طبیعت پیرامون 
هنرمند بوده اند. خطوط راست را بیانگر اتحاد و پیوستگى و خطوط 
زیگزاگ تجسمى از آب جارى و جویبار دانسته اند (مصاحبه با خانم 



65
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حسین بر، تیر 97).
3. 2. سطح

 مثلث همیشه نمادى از کوه و استوارى و استقامت در میان اقوام بوده 
است. در بلوچ دوزى ها به وفور از نقش مثلث استفاده مى شود. آنها به نیمى 
از طرح مربع که همان مثلث است (کپ) مى گویند. در برخى از نواحى 
بلوچستان به این نقش (کوهک) گفته مى شود. آن نقش در طرح هایى 

ر استفاده مى شوند.  هم چون کپ و نال، زه َکپ و َکُپک جالَ
3. 3. نقوش شطرنجى

نقوش  از  بلوچ  سوزن دوزى هاى  در  کشتزاراند.  و  باغچه  از  نمادى 
شطرنجى معموًالً براى نشان دادن طرح گل هاى کاربردى بین حاشیه ها 
استفاده مى شود مانند موسوم (که بیانگر بهار است)، کریدك یا کرد (به 

معناى باغچه کوچک) (همان).
3. 4.  نقش چلیپا: واحد هندسى در سوزن دوزى بلوچ

گردونه خورشید نشانه معروف نقش مایه هاى باستانى است که اثر آن 
را در یک مسیر چند هزار ساله در بیشتر تمدن هاى کهن برجاى مانده از 
ایران و چین و هند مى توان یافت و به معناى حوض هاى ایرانى و نقش آب 
در فرهنگ ایرانى است و هر وقت که هنرمند این طرح را به کار برد از 
درختچه ها در کنار آن استفاده مى کند. چرا که گیاهان به دور آب رشد 

و حیات ادامه مى یابد (ریگى، کاویانى، 1396) ) (تصویر 4). 

4. نقوش کیهانى
بیشتر نقوش کیهانى در سوزن دوزى ها را ستارگان تشکیل مى دهند که 
نشانگر درخشندگى، نیک اقبالى و تأللو هستند. ماه و خورشیدهم جزو 
نقوش کیهانى بلوچ دوزى هستند که  در طراحى نقوش به دلیل منحنى بودن 
اشکال جزو نقش ها و دوخت هاى جدید محسوب مى شود و به همین 
دلیل چون داراى قدمت و تاریخچه ى خاصى نیست به همین توضیحات 

مى شود بسنده کرد (مصاحبه با زهرا شهنوازى، بهار 97، زاهدان).
5. نقوش چاپى

همان طور که پیش تر اشاره شد، سوزن دوزى بلوچ با استفاده از روش 
شمارش تارها و پودها، یا جداکردن تارها و شمارش پودها دوخته مى شد 
نقش هاى  سوزن دوزى،  در  سهولت  و  سرعت  راحتى،  براى  اخیراً  که 
مذکور بر روى پارچه با استفاده از مهرهاى چوبى چاپ مى شوند که 
البته ظرافت و زیبایى نقوش شمارش شده پارچه را ندارند. این تکنیک در 
بلوچستان پاکستان بسیار مرسوم است. این نقش ها با استفاده از مهر، به 

روى پارچه چاپ و سپس نقوش چاپى سوزن دوزى مى شوند (تصویر  5).
این تکنیک دوخت در چابهار، قصرقند، راسک و سرباز، ایرانشهر 
و روستاهاى اطراف بسیار مرسوم است. رنگ هاى نقوش سوزن دوزى 
در این مناطق بسیار روشن تر و شادتر هستند و بیشتر از آینه و پیت 
(نوارهاى رنگى که به جاى دوخت کش یا همان زه کاربرد دارند) در 
سوزن دوزى ها استفاده مى شود که این شیوه دوخت، رنگ بندى بسیار 
مشابه با تکنیک هاى دوخت در بلوچستان پاکستان است (ریگى، 1395: 

.(15
6. عوامل تأثیرگذار در طراحى نقوش سوزن دوزى بلوچ

نقوش تحت تأثیر باور و اعتقاد مردم بلوچ و نفى بت پرستى است. نوع 
طبیعت، آب و هوا، ذهنیت، روحیات، آداب و رسوم، آرزوها و نیازها و 
حتى ابزار کار و وسایل زندگى در تعیین نوع نقش مؤثر است و به همین 
علت است که دوخت و نقش در هر منطقه اى با منطقه دیگر تفاوت 

تصویر 4. ستاره در سوزن دوزى بلوچستان.
منبع: (سیما رییسى، نیکشهر، تابستان 1397)
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دارد. معموًالًً یک نوع دوخت در یک منطقه نسبت به دیگر نقش ها 
ارجحیت مى یابد و به عنوان دوخت همان منطقه شناخته مى شود که 
مسلمًا افراد آن منطقه از تبحر بیشترى برخوردارند. مثًالً چوطل دوزى 
بیشتر در منطقه گشت و سراوان رواج دارد یا بالمدك را مى توان جزء 
دوخت هاى یکى از روستاى سراوان (تاهوك) دانست (مصاحبه با زینب 

نوروزى، قاسم آباد، بهار 97).
 عوامل تأثیرگذار بر طراحى نقوش را چنین مى توان برشمرد:

6. 1. ذهنى بودن، اعتقادات، آیین ها و مذاهب
زنان هنرمند سوزن دوز، در تمامى طرح هاى ارائه شده با کاربرى هاى 
اما  جسته اند  بهره  حیوانى  و  هندسى  گیاهى،  نقوش  انواع  از  متفاوت 
باورهاى مذهبى اجازه استفاده از تصویر انسان را نداده است. به همین 
دلیل آنها در جست وجوى تزئینان ایده آل خویش، با کنار هم قراردادن 
تعداد بسیارى از عناصر بصرى ساده و ابتدایى، نقوشى کامًالً خالقانه را 

پدید مى آورند.
یکى از نقوش به کاررفته در این سوزن دوزى ها نقشى موسوم به «بال 
با  و  پروردگار  با  ارتباط  در  معنى شناسى  جهت  به  بال  است.  کبوتر» 
هرآنچه پس از یک تغییر صورت بتواند به پروردگار نزدیک شود. مثًال 
فرشتگان یا ارواح بشرى وقتى از بال سخن مى رود منظور معموًالً کبوتر، 
نشانه روح القدس است. روح خود از نظر معنوى داراى بال کبوتر است. 
(تصویر6) پس داشتن بال ترك کردن زمین براى رسیدن به آسمان است 

(ژان شوالیه، 1384، ج. 2: 59).   
6. 2. باورها و افسانه ها، نیازها و آرزوها

در طول تاریخ به دلیل کمبود آب، بیشترین اسطوره ها و نمادها و به 
تبع آنها نقش ونگارها و آرایه ها، به گونه اى مرتبط با آب و باران و کشت 
و زرع و بارورى خاك و رشد گیاهان، از اشکال و صورت هاى فلکى و 

نجومى تا طلسم هاى دعاى باران و آیین هاى باران خواهى و نمادهاى سحر 
و جادوى طلب باران و بارورکردن ابرها بوده است. 

تصرف در طبیعت و بر سر مهرآوردن ابرهاى بخیل ناگزیر به مدد 
اسباب و نیروها فوق طبیعى انجام مى پذیرفت که پنداشته مى شد قدرت 
آن را دارند که طبیعت را به دلخواه آدمیان تغییر دهند. سحر و جادو و 
آیین هاى طلب باران اسباب تصرف در طبیعت بود که اغلب همراه - و به 

واقع تقویت - مى شد با نذر و نیاز (پرهام، 1370، ج. 1: 41).
 در اغلب سوزن دوزى ها، درخت به صورت واژگون نقش شده است. 
این واژگونى بنا بر متنهاى ودایى، مفهومى از نقش خورشید را در رشد 
موجودات القا مى کند. (تصویر7الف)در آن باالست که آنها زندگى را 
به عاریت مى گیرند و در این پایین است که کوشش مى کنند آن را نفوذ 
دهند. به این ترتیب در این واژگونى، شاخه ها نقش ریشه و ریشه ها نقش 
شاخه را بر عهده دارند. یعنى زندگى از آسمان مى آید و در زندگى فرو 

مى رود (شوالیه، 1382، ج. 1: 193).
یکى از شگردهاى نگاره سازى، «غیبى» است (تصویر   7ب). در خلق 
نقوش سوزن دوزى ها به تصاویرى بر مى خوریم که سر مرغ ها به شکلى 
نقش شده اند که از فضاى بین تکرار آنها نیز، سر مرغ دیگرى پدید مى آید. 
این همان اسلوب دیرینه ى اختفاى طلسم مایه و ِسحر مایه، به قصد دور 
نگه داشتن آن از چشم «غریبه» و بر افزودن توان کارایى جادو است 
(تصویر  12). آرزوى داشتن محیطى سرسبز و انباشته از پوشش گیاهى 
چشم نواز هنرمند بلوچ را برآن داشت که در نبود آنچه طلب مى نماید، 
سهر،  به«گل  مى توان  که  بیافریند  سوزن دوزى هایش  در  را  حضورش 
چهاربرگى، هشت برگى، کتارپادك، کتروك، گل تک و غیره» اشاره 

نمود.
 عالقه ى بى حد زنان بلوچ به آراستگى و زیبایى همراه با درایت و 
خالقیتى قابل مالحظه، هنر منحصربه فردى را پدید آورده که سرشار از 

تصویر 5. الف. نقوش مهرى (سوزن دوز: مینا نورى)، منبع: (ایرندگان، پاییز 1396)؛
ب. مرچوك و آینه دوزى. منبع: (زاهدان، پاییز 1396).

تصویر6. نقش مایه سوزن دوزى بلوچ موسوم به بال کبوتر.

گونه شناسى و تحلیل نقوش قوم بلوچ در بلوچى دوزى سرحد و مکران 

تصویر 7. الف. نقش مایه درخت در سوزن دوزى بلوچ. منبع: (بى باك و افتاده، اسفند 1395: 4)، ب. مرغک هاى پیدا و پنهان. منبع: (بى باك و افتاده، اسفند 1395: 4)
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عشقى بى پایان به زندگى و طبیعت الهام بخش پیرامون آنهاست (قاسمى و 
همکاران، 1392: 67).

7. عوامل مؤثر درایجاد طرح ها و انواع دوخت سوزن دوزى 
بلوچ

 با توجه به این که زبان بومى هر شهر و حتى یک روستا با روستاى 
دیگر متفاوت است، بنابراین نقوش را با توجه به نوع تکنیک دوخت و 
عوامل مؤثر در ایجاد طرح و دوخت- پارچه اى که طرح بر آن دوخته 
شده، اولین محلى که دوخت انجام شده و میزان ظرافتى که در آن به کار 
مى رود- نیز مى توان تقسیم بندى کرد. بنابراین تقسیم بندى کلى طرح و 

دوخت سوزن دوزى بلوچ به عوامل زیر بستگى دارد:
الف) با توجه به پارچه اى که طرح بر آن دوخته مى شود، که دو 
دسته اند: برخى طرح ها بر پارچه شش تارى که تاروپودهاى مشخصى دارد 
دوخته مى شوند؛ مثل: سراوانى دوچ، پرکار، جوك و... و برخى طرح ها بر 
هر نوع پارچه اى قابل دوختن هستند و پارچه اى که در آن سوزن دوزى 

انجام مى گیرد باید داراى دو ویژگى عمده جهت سهولت دوخت باشد: 
1) داراى تاروپود مشخص باشد که شش تارى  گویند. پرکار نام اولین 

نقشى است که روى این پارچه ها دوخته شده است. 
2) داراى تاروپودى راست بوده و کج راه نباشد. پارچه بیشتر پنبه اى 
پاکستانى است که نازك و ریزبافت بوده و براى محصوالت پرکار در 

قطعات کوچک متناسب مى باشد. 

3. 7. 1. طرح هاى تارى
طرح هاى متداول در سوزن دوزى به سه تارى، چهارتارى و ده تارى 

تقسیم مى شوند (تصویر 8).
7. 2. طرح هاى گل 

گل    گندمى، گل بیلوار، گنبدى و بیلوار، چهار دانگ تنکر، پرگاش، 
تک، کیسه  دوز، ُپرکار، گل دانه دار، گل سرخ، کویج، تندوك، تلمل 

سراوانى و غیره (تصویر   9).
7. 3. طرح هاى حاشیه و یا اطراف گل

متداول ترین این طرح ها عبارتند از: چپ و راست، کش، بن، موسم، 
سفید سر، سوزى کش گوارکش (گوهرکش)، سر طاووس و انواع دیگر... 

(تصویر10).
7. 4. طرح هاى چشم

چم مژه: چشم مژه، چم سورمگ: سورمه ى چشم، چم ُبروان: چشم 
ابرو، چشم ماهى، چشم گوسال؛

ب) با توجه به اولین محل یا شهرى که دوخت از آنها طراحى شده 
است مثل کوینه دوچ، سراوانى دوچ و غیره؛

ج) با توجه به میزان کار و ظرافتى که در آن به کار مى رود به: 
پرکار، میان کار و کم کار تقسیم مى شوند. 

تصویر 8. از راست:گراف پنج تارى (پنچیک)، سه یوك (9تارى)، چوطل شش تارى، گراف پنج تارى، چوطل توخالى. منبع: (حسین بر، پریا، تابستان 97)

تصویر 9. (Mohsom) محصوم، (Chariko) چاریکو، (Tal mal) تل مل، (Hoshter Domb) هشتر دمب، (Katarok) کتروك، (Chardanok) چاردانوك.
منبع: (حسین بر، پریا، تابستان 97)
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یک نقش به دو قسمت گل و ُگَوچ تقسیم مى شود. به نقش اصلى 
گل مى گویند، مانند گل سرخ در حالى که به نقش حاشیه اى آن ُگَوچ 
مى گویند مانند ضربدر در طرح َمروارِد. پرکار نام یک تکنیک و نقش 
سوزن دوزى اصیل و گران قیمت هست که سه بار روى پارچه سوزن دوزى 
انجام مى شود. با این توضیحات به تحلیل نقوش اصیل سوزن دوزى پرکار 

پرداخته مى شود.
نقوش سوزن دوزى پرکار نسبت به دیگر نقوش داراى پیچیدگى، دقت 
و ظرافت افزونى هستند. بیشتر نقوش اصیل سوزن دوزى پرکار از طبیعت 
شامل نقوش گیاهى، حیوانى و هندسى گرفته شده است. زنان بلوچ در 
نقوش پرکار با کمک قوه  تخیل، به انتزاع از طبیعت و تفکر در خصوص 
باورهاى قومى و دینى، دست به خلق نقوش زده اند. به همین دلیل در مناطق 
مختلف که سوزن دوزى پرکار صورت مى گیرد، نام گذارى نقوش متفاوت 
است. به عنوان مثال، یک نقش را در مناطقى از بلوچستان به نام کانت 
گامیش و در منطقه اى دیگر با نام زوَمک مى شناسند. بیشترین رنگ 
به کاررفته در سوزن دوزى اصیل بلوچ، رنگ قرمز یا قهوه اى بوده است 
که از باورها و طبیعت مردمان این سرزمین گرفته شده است (جدول 4).
8. انواع دوخت و نقوش اصیل و پرکاربرد در سوزن دوزى 

بلوچ
دوخت در هر منطقه اى با منطقه دیگر تفاوت دارد و در هر منطقه اى 
نیز نام مخصوص به خود را دارد به این ترتیب نمى توان براى آن تعریف 

خاصى لحاظ کرد. 
از انواع دوخت ها مى توان به چوطل دوزى، آسان تانکه، کپ و جلت، 
محسم سندکى، چکن و پرکار، الهارى و غیره اشاره  داشت. چوطل دوزى 
با  بخیه زدن  از  است  دوختى  و  دارد  رواج  گشت  و  سراوان  در  بیشتر 
ظرافت فوق العاده . ردیف هاى مختلفى دوخته مى شود که کم ترین آن 6 
ردیف است. باید ردیف ها جفت و بسته به نظر فرد انتخاب مى شوند. در 
چوطل دوزى ممکن است تنها نقش به کاررفته چوطل باشد که به آن 
تمام چوطل مى گویند و یا در کنار چوطل از نقش هاى حاشیه اى مانند 
الهارى، چکن، پرایز و غیره استفاده شود که در این صورت با توجه به 
حاشیه به کاررفته، اسم و قیمت آن انتخاب مى شود. بررسى سوزن دوزى 
بلوچ گویاى این مطلب است که در برخى موارد میان نام دوخت و نام 
نقش، تفاوت چندانى وجود ندارد. به عنوان نمونه نقش چوطل (جوك)، 
ماحصل دوخت، شکل چوتل است ویا دوخت پرایز و نقش حاصل از آن 
در عمل با یکدیگر ارتباط تفکیک ناپذیرى دارد (مصاحبه با مینا رییسى، 

ایرندگان، تابستان 97) (جدول 5). 

تصویر 10. (Perayz) پرایز، (Cheken do dim) کن دو دیم، (Jallad) جلد، (Kashhhok) کشوك، (Jallad) جلد، (Kashhhok) کشوك،
Kala کال دوتارى (Kala) کال یه تارى. منبع: (همان)

جدول 4. تحلیل و بررسى نقوش اصیل سوزن دوزى پر کار در بلوچستان.

گونه شناسى و تحلیل نقوش قوم بلوچ در بلوچى دوزى سرحد و مکران 
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Siy h
Spit

Cotal
Duzi

Asan
Tanke

Jallad

جدول 5. انواع دوخت و نقوش اصیل و پرکاربرد در سوزن دوزى بلوچ.
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Kap
Jallad

Cakan

Cakan

Porkar

Sar zih

Polal
Zih

Kala
Lahari

palivar

گونه شناسى و تحلیل نقوش قوم بلوچ در بلوچى دوزى سرحد و مکران 

9. نقوش جدید سوزن دوزى بلوچ
در سالیان ا خیر شیوه خاصى در طراحى نقوش سوزن دوزى متداول شده است 
که از قاعده ترسیم اشکال ساده هندسى پیروى نمى کند. عمدتًاً در ترسیم نقوش ُمهرى 
مورد استفاده قرار مى گیرند. ازآنجاکه این نقش ها فاقد اصالت خاصى مى باشند، به 
جهت آشنایى با شیوه پردازش آن ها فقط به ذکر چند نمونه اکتفا مى گردد (جدول 6).

 10. انواع فراورده هاى سوزن دوزى
تولیدات سوزن دوزى که قبًال منحصر به سوزن دوزى بر روى لباس هاى محلى بود 
گسترش یافته و امروز با نفوذ سازمان صنایع دستى با خلق آثار و فراورده هاى دیگرى 

هم چون سجاده، سفره، پرده، کوسن و غیره مشاهده مى شود. 
قطعات تزیینى جامه زنان

قطعه پارچه هاى سوزن دوزى شده اغلب در تزیین بخش هاى از لباس 
جداگانه  پارچه  روى  بر  ابتدا  نقوش  این  مى روند.  کار  به  زنان  محلى 
رودوزى شده و سپس به قسمت هایى از لباس دوخته مى شوند (مصاحبه با 

شهال نارویى، زاهدان، تابستان 97 ) (جدول 7).
از دیگر فراورده هاى سوزن دوزى بلوچى قریشى یا کریشى است که 
همان کناره دوزى است که براى تزیین روسرى و کناره هاى چادر لبه 
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جدول 6. نقوش جدید سوزن دوزى. منبع: (جمعى از سوزن دوزهاى منطقه  مکران)

Dež

Koh 
bandar

denkiÂ

Bal e 
kabotar

Del Banda

Kohsar
Asheg

جدول 7. چهار قسمت قطعات تزیینى جامه زنان.
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شهر به  علت تأثیرات فرهنگى و اجتماعى تغییر یافته اند. روش زندگى و 
محیط پیرامون هنرمند بلوچ چنان در نقوش و طرح هایش، رخنه نموده 
که مى توان بازى رنگ ها و تأکیدش بر تعدادى از نقش ها را در طول 
زندگى اش به روشنى دید؛ به همین دلیل بعضى از نقش ها مختص یک 
شهر یا روستاست. زن بلوچ در کویر خشک و سوزان بلوچستان با ایجاد 
نقش گل ها، بوته ها و ترکیب رنگ ها به دنبال آمال و آرزوهایش بوده 

و طبیعت رنگین و زیبایى  آفریده که در اندیشه اش شکل گرفته است. 

فهرست منابع فارسى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تهران:  اسفندیارى، صبا (1370)، 

صبا.
اکرمن، فیلیس (1361)، 

، ترجمه زردین دخت صابر شیخ، تهران: وزارت صنایع، 
سازمان صنایع دستى ایران.

بى باك، غالمرضا؛ افتاده، مریم (1395)، عوامل تأثیرگذار در به وجودآمدن 
 ، نقوش سوزن دوزى بلوچ، 

زاهدان: اداره کل میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى.
، جلد  اول،  پرهام، سیروس (1370)، 

تهران: امیرکبیر.
و  بلوچ  سوزن دوزى  در  تزیین  و  کاربرد  تحول   ،(1387) زهرا  خاموشى، 
، مؤسسه مطالعات هنر  ترکمن به شیوه سنتى و مدرن، 

اسالمى، شماره 9، صص 98-73. 
دکالى، زینت؛ دکالى، زیور (1385)، هنر سوزن دوزى زنان بلوچ، 

، شماره 17، صص 
.124-97

ریگى، زهرا (1395)، تاریخچه نقوش سوزن دوزى بلوچ، 
، زاهدان: اداره کل میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى سیستان و بلوچستان.
ریگى، زهرا؛ کاویانى، کریم (1396)، 

زاهدان: کریم کاویانى پویا.
، ترجمه و تحقیق سودابه  شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1382)، 

تصویر 11. چند نمونه ُکریشى و محل قرارگرفتن آن درگوامتان.

گونه شناسى و تحلیل نقوش قوم بلوچ در بلوچى دوزى سرحد و مکران 

نتیجه گیرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بررسى نقوش و طرح هاى هنرهاى سنتى به لحاظ انتقال شفاهى آن ها 
در طى قرون و اعصار، به دلیل عدم آشنایى بسیارى از محققان با مفاهیم 
و زبان رایج در میان تولیدکنندگان بومى این محصوالت. همواره دچار 
مشکالت متعددى بوده است. در این میان ذوق شخصى و اعمال سلیقه 
تولیدکنندگان در طى قرون و اعصار نیز تغییرات فراوانى را در صور 
نمادین به وجود آورده است. در جواب به سوال تحقیق باید بیان کرد که 
نقوش پرکاربرد سوزن دوزى بلوچ، شامل نقوش حیوانى، گیاهى، هندسى 
و کیهانى است که به دلیل وجود تنوع بى شمار در نقوش سوزن دوزى 
هر یک از این موارد داراى دسته بندى هاى کوچک ترى هستند. نقوش 
انسانى در این هنر به دلیل اعتقاداتى که در بلوچ بدان پایبند است، دیده 
نمى شود اما به خاطر برخى از نشان هایى که به انسان یا هر شئ دیگرى 
دارد نام آن را اقتباس مى کنند. نقوش حیوانى هم بیشتر به صورت انتزاعى 
در سوزن دوزى بلوچ دیده مى شود که در بیشتر موارد هم ممکن است 
شکل حیوان با صورت اصلى آن هیچ شباهتى نداشته باشد و فقط نشانه ها 
یا قسمتى از حیوان در نقوش باشد مانند مرگ پانچ (ردپاى مرغ). نقوش 
گیاهى به دلیل عدم وجود گل در بلوچستان سوزن دوز را بر آن داشته 
تا کنار هم قراردادن چندین نقوش هندسى به خلق آثار تأیید دارد. این 
نقش ها گاهى کامًالً انتزاعى است. وگاهى واقع گرایانه. نقوش کیهانى 
شامل ماه و خورشید است و ستاره هاى ریز و درشت میان نقوش دیگر، 
که براى طراحى این نقوش از مهر یا تپه استفاده مى شود. در بلوچستان 
رنگ ها تحت تأثیر اصول قبیله اى تاریخى حماسى بوده است. اصوًال 
رنگ هایى که در روستاها از آن ها استفاده مى شود با نوع رنگى که در 
شهرهاى بزرگ مورد استفاده قرار مى گیرند از اصالت برخوردار است. 
قرمز، بنفش، زرشکى، نارنجى، قهوه اى و به طور کلى انواع قرمز هشتاد 
درصد انتخاب رنگ را تشکیل مى دهند. در روستاها از همان رنگ 
دست نخورده اى استفاده مى شود که زائیده ذهن خالق هنرمند است اما در 

گومتان و غیره قریشى را به کار مى برند. نخ مورد استفاده از جنس کاموا 
ابریشم یا سوف پاکستان است که این کار به وسیله ابزارى بنام کریشى 

که همان قالب است صورت مى گیرد (تصویر11).
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فضایلى، جلد دوم، تهران: جیحون.
، ترجمه و تحقیق سودابه  شوالیه، ژان؛ گربران، آلن (1384)، 

فضایلى، جلد دوم، تهران: جیحون.
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Needlework or Balochi embroidery is an art with his-
tory as long as the history of Sistan and Baluchestan. 
This art, rooted in the fabric of tribal life, refl ects the 
taste of women in the mirror of eternal designs. The 
present paper intends to introduce, classify and provide 
a formal and semantic analysis of the main patterns and 
sewing techniques of Balochi needlework. So what are 
the most common designs used in needlework? And 
what are the factors aff ecting their creation? The au-
thors fi rst review and introduce the Balochi needlework 
designs, then study it in terms of form, category, and 
also in terms of content. Due to the lack of information 
on libraries, villages and cities in the Makran region 
and the borders of Sistan and Baluchestan, including 
Chabahar, Nikshahr, Iranshahr, Qasemabad Bampour, 
Irandegan, Marandgan, Saravan, Khash and Zahedan 
with fi eld observations including interviews and ques-
tioning of artists acting needlework in naming and clas-
sifying patterns, used to analyze the subject. The results 
show that: 
Studies of the patterns and designs of traditional arts 
in terms of their oral transmission over the centuries, 
due to the lack of familiarity of many researchers with 
the concepts and language common among the local 
producers of these products have always encountered 
numerous problems. In answer to the research question, 
it should be stated that the most widely used Balochi 
needlework motifs include animal, plant, geometric 
and cosmic motifs. Human fi gures were not seen in this 
art, because of the beliefs adhered to in Baluch, but be-
cause of some of the signs that it has on humans or any 
other object, they adopt its name. Animal motifs were 
also seen more abstractly in Balochi needlework, which 
in most cases may have no resemblance to the original 
form of the animal, with only signs or part of the ani-
mal in the motifs, such as the death of a punch (chicken 

footprint). Due to the lack of fl owers in Balochistan, 
plant motifs have led needlework to combine several 
geometric patterns to create works. These designs are 
sometimes completely abstract and sometimes realistic. 
Cosmic motifs include the moon and the sun and large 
and small stars, among other motifs, which are used to 
design these motifs of seals or hills. In Balochistan, col-
ors have been infl uenced by tribal, historical and epic 
principles. Red, purple, crimson, orange, brown, and 
red in general make up 80 percent of color choices. In 
the villages, the pure color of the artist’s mind has been 
used, but in the city they have changed due to cultural 
and social infl uences. The way of life and the environ-
ment around the Baloch artist have been appeared so 
much in his designs and motifs that the play of colors 
and his emphasis on a number of designs can be clearly 
seen during his life; for this reason, some designs are 
specifi c to a city or village. In the dry and hot desert of 
Balochistan, a Baloch woman pursues her aspirations 
by creating the role of fl owers, plants and combining 
colors, and creating a colorful and beautiful nature that 
is formed in her thoughts.
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