
 

 البسه محلی:                      
 البسه محلی در استان به  دو نوع سیستانی و بلوچی تقسیم می گردد. 

 البسه محلی بلوچ:

عموما پوشاك مردان بلوچ شامل يك پیراهن بلند و . پوشش مردان و زنان بلوچ بسیار ساده و مناسب براي اقلیم بلوچستان است

مشابه پوشاك مردان است با اين  "پوشاك زنان بلوچ نیز تقريبا شلوار گشاد و بسیار پر چین به همراه دستار يا لنگی به دور سر است.

لی رنگارنگ سوزندوزي و مح زيباسر شلوار و قسمت پیش سینه و جلوي پیراهن با نقش هاي ، تفاوت كه بخش هايی از سر آستین

رنگ و طرح اين تزئینات سوزندوزي شده در مناطق مختلف بلوچستان اندكی باهم متفاوت است.سرپوش  شده و تزئین نموده اند.

  باشد. زنان سالخورده بلوچ از پارچه سیاه و زنان جوان از پارچه هاي رنگارنگ می

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 البسه محلی سیستان:
اده می داراي تنوع بسیار و  شامل سرپوش، تن پوش و پاپوش بوده است. كه به فراخورحال، از انواع آن استفپوشاك بانوان سیستانی 

 نموده اند. پوشاك زنان و مردان سیستانی با انواع هنرهاي دستی نظیر يراق دوزي، خامه دوزي و سیاه دوزي تزيین می شوند. 

 الق )نوعی چادر(،جاونددو روبنده، ،كاله دستمال، چارقد،سرپوش ها شامل: 

پیراهن نر)نوعی پیراهن بلند(، تمبو)دامن گشاد(، پی شامل: پیراهن دوگرونه)داراي دو چاك در پشت و روي يقه(، تن پوش زنان

 جلیقه )باسکت(، آرخالق)كت مخمل كوتاه(، قبا پاچین، پیراهن تاجیك، 

، پاپیچ، كفش هاي چیت، است( كف پا تا زير زانو را می پوشاندهز جوراب و چاقچور)نوعی پاپوش كه ا شامل: زنان ومردانپاپوش 

 كتوك، نیم بوت، چرم، جوتی و پوتین

انواع پیراهن شامل چل تريز، كاله، عرقچین، لونگته )مشابه عمامه( و تن پوش ها شامل انواع مردان نیز از انواع سرپوش ها شامل 

به فراخور حال و زمان استفاده می می باشد كه  پتو لنگ و دستکش، جلیقهبرچاك و معمول و چند نوع كت، پالتو نمدي، شلوار، 

 نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سیستان رودوزی های
و و عده بسیاري به تجارت ابريشم مشغول بوده اند  از سیستان رواج داشته است مناطقی  زمان هاي گذشته درپرورش كرم ابريشم در

 .عرقچین ،سرمه دان و ...را گلدوزي می كرده اندزنان هنرمند از نخ ابريشم 

چنان تداوم داشته و اين رابطه  رقرار نمود.ب تولید ابريشم رابطه ايروي پارچه و میتوان میان مهارت زنان در گلدوزي و سوزن دوزي 

 نیز نتوانسته آنرا از میان بردارد.كه توقف تولید ابريشم 

 

 

 



 

 دوزی)خومك دوزی(: خامه
خومك دوزي نامیست كه درخشش زيباي الیاف كه سفید دوزي نیز خوانده می شود.  خومك دوزي واژه محلی خامه دوزي است

در گذشته اين مردمانش را ياد آور است .زيباي سیستان به همت دستان پر توان و ذوق بیکران ظريف ابريشم در تارو پود پارچه هاي 

ولی امروزه بیشتر در است.استفاده می شد ه  ،سرمه دان ،يقه لباس ،كاله ،دستمال جلد قرآن ، لباس و بخصوص هنر جهت تزئین 

  .و رومیزي بکار می رودتزئین جانماز ،كوسن 

 
 

هیچ پرداخت صورت خام،يعنی بدون سیستانی به اين نام اينست كه در گذشته ابريشم بخواندن اين هنر ظريف و زيباي اصیل دلیل 

 رنگرزي و پخت يا سفید كاري مورد استفاده قرار می گرفته است.و يا اعمالی از قبیل 

يکی از ويژگی هاي آن شماره دوزي است كه هر كوك نخ بر روي پارچه با شمارش تاروپود و با قاعده اي خاص به صورت هندسی 

 اجرا می گردد. 

 

 
 

 

 

 

 



 

  سیاه دوزی:
به كار می رود و تنها  و حاشیه لباس سرآستین لباس ،دوزي است و اين نوع دوخت براي تزيین پیش سینهسیاه دوزي نوعی سوزن 

 وسايل بیشتر سرشار، ذوقی با تاكنون دور زمانهاي از  سیستانی زنان .از نخ سیاه رنگ كه معموال ابريشمی است استفاده می كنند

 آراستند.  می زيبا نقوش با و كردند می درست شکل بهترين به و پوشاك خود را  خانه

 ..است … و بخیه ترك، تخم موشی، دندان دولمه، كجك، لفك، دوزي، زنجیره شامل سیاه دوزي هاي دوخت

 

 
 

 



 

 بلوچ سوزن دوزی
است كه به شکل نقوشی بسیار ظريف و جذاب متجلی می  صمیمانه از صبرو هنر زنان و دخترانی تلفیقیدر واقع سوزن دوزي 

كشور به حساب آورد كه بوسیله و جالبترين رشته هاي صنايع دستی .بی ترديد سوزن دوزي بلوچ را می توان از اصیلترين گردد

 .نقش می بنددبر روي پارچه ها سوزن و دست هنرمند 

ذوق و ی شاهد تجلو تنها با شمارش تارو پود پارچه  قاعده خاص و از پیش تعیین شده اي حاكم نیست در اين هنر زيبا هیچ 

 خالقیت سوزن دوز می گرديم.

 
 

 



 
 :قه دوختیطر

طرح مورد نظر و سپس نموده   ي عمود بر هم می باشد انتخابتارو پودداراي كه جنس آن از پنبه و كتان بوده و ابتدا پارچه نخی را 

نوع مجسم گشته می پردازند.طرح پركردن فواصلی كه در به روي پارچه منعکس كرده و سپس  طور كلی نقوش هندسی استرا كه ب

 خاصی از سوزن دوزي نیز در بین مردم منطقه رايج است كه  به پلیوار دوزي شهرت دارد.

به دلیل هماهنگی محصوالت با در چند سال اخیر اين دوخت مستقیما بر روي پارچه انجام می گیرد و به پارچه خاصی نیاز نمی باشد

آن ،كالهك و سوزن دوزي بر روي انواع رومیزي،روبالشی ،رويه كوسن،جلد قرآمده محصوالت به وجود تولید بازار فروش،تنوعی در 

 سفره و ...انجام می گیرد.،پرده،لباس،سفره عقد،دستمال آباژور

دارد.و هم اكنون از نوارهاي سوزن دوزي براي تهیه با ساير مصنوعات نظیر چرم وجود  قهمچنین امکان بهره گیري از آن در تلفی

،جلیقه،مانتو،رويه جاي دستمال كاغذي،رومیزي،كت،كراوات ،جاي كلید،فراورده هاي تکمیلی مانند كیف،جلد عینكانواع 

  قاب عکس و...استفاده می شود.دمپايی؛كمربند،

 
  



 

 :سكه دوزی
ويژگیهاي منحصر به فردي است که دوزي در بلوچستان داراي س. سیستان و بلوچستان است اصیلسکه دوزي يکی از هنرهاي زيبا و

اتاق استفاده رويه رختخواب پیچ و يا زينت از سکه دوزي براي تزئین "متفاوت می نمايد . عموماكه آنرا از ساير كشورهاي همجوار 

كرده و از آن در سکه دوزي استفاده مازاد درآمد خانواده را تبديل به سکه خانه ،ي نه چندان دور زنان هنرمند می گردد. در گذشته ا

 پس انداز شده كمك می گرفته اند.و در مواقعی كه خانواده دچار تنگدستی می شد،از سکه هاي  نموده 

دوزي با سکه خوانده می شد و تفاوت آن ه مكديا ،سکه و آينه رواج داشته داشته كه به نام اين هنر نیز در منطقه سیستان 

   باشد . در تزئین آن می سکه بلوچستان استفاده بیشتر از دكمه و 

دارد آغاز  در ذهن هنرمندبر اساس طرح و نقشی كه محکم كردن پارچه بر روي مقوا عملیات سکه دوزي در هنر سکه دوزي پس از 

 سکه دوزي می توان به : نه كارهايمی گردد.از جمله نمو

كار در سکه دوزيها ابزار.سکه بزرگ متري  اشاره نمودو ستاره و ،ماه ،اشك و دايره سه لوزي ، يك مثلث و سه مستطیلچهار مثلث،

،برگ و ماه و ستاره ...در رنگهاي پولك هاي  صدفی،شکوفه  ،مقوا،انواعآينه هاي بزرگ و كوچك  ،،نوار براقاليه ،آستري شامل پارچه،

 . ،سکه، دگمه و كاموا و مرواريد می باشدمتنوع ،خرمهره 

 

 

 
 

 

 

 



 

                                                :                                                                                                                            گلیم بافی
در تهیه لوازم  قهوه خانه ها و نیزيکی از محصوالت صنايع دستی كه بعنوان زير انداز و پرده در چادرها و محلهاي عمومی نظیر 

تاريخچه گلیم بافی نیز در استان سیستان و بلوچستان  زندگی و كار مانند: سجاده،خورجین، جوال،پشتی،سفره و...استفاده می شود.

اولیه  فرهنگ بی مانند گلیم بافی در حقیقت پاسخی است به نیازهاي. به زمان ورود قوم سکايی به منطقه سیستان باز می گردد

روستايیان و كوچندگان كه در جست و جوي دست يابی به چادري خشك ،خیمه هاي مفروش و وسايل خواب گرم تر بوده اند . اين 

                      بافته ها حاصل اندوخته هاي خیال و ماحصل تبحر فنی مردمانی است كه زندگی محقر و شرايط نامطلوب داشته اند  .                       

براي اعظم جهیزيه و همچنین منبع درآمد بافتن گلیم سهم به سزايی در ارتقاء مقام زن و خانواده ي او در ازدواج  داشته و بخش 

به شمار می آمده است. از اين رو كسب مهارت در فن گلیم بافی و آموختن آن براي عروس جوان وظیفه اي ضروري بوده  خانواده

احساسات زنان نسل به نسل ، موجب می شد تا از طريق طرح ها و نقش هاي خاص عشايري، در جامعه موانع حضور زن است .

طی سده هاي گوناگون تعداد بی ، با اشتیاقی تعصب آمیز براي پديد آوردن جهیزيه اي عالی درهم آمیخته، اين عناصر .منتقل شود

و فقط به جهت ابراز ذوق و هنر و سلیقه و توانايی و در يك كالم شماري گلیم با رنج و مشقت و بدون هیچ گونه چشم داشت مالی 

 موجوديت انسانی عروس خلق شده است.  

 مواد اولیه و ابزار گلیم بافی عبارتست از :

 دار )دستگاه گلیم بافی(-1

 نخ چله -2

رنگرزي را می گذراند جهت نخ خامه )پشم( از نخ خامه پس از آنکه پشم مراحل مختلف چیدن،شستن،رشته شدن )ريسیدن(و -3

 بافت گلیم استفاده می شود.

 .انواع تولیدات گلیمی استان شامل جوال)نوعی كیسه بزرگ(،پشتی،خورجین و سفره می باشد

 



 

 :دستی سفالگری سنتی
زيبا يی سفالگري هنر و صنعت ظريف و حساسی است كه از شرق سرچشمه می گیرد و آمیزه اي از دقت نظر و تیز بینی و احساس 

 پرستی شرق می باشد و سراسر آن زحمت و تجربه است و الهام گرفته از طبیعت و حتی انسان...

 سفال سازي از دير زمان در استان سیستان و بلوچستان رواج داشته است.

هاي هلونچکان از فعال  و در روستا "در حال حاضر در روستاي كلپورگان شهرستان سراوان و روستاي كوه میتك سرباز بصورت كامال

 توابع نیکشهر بصورت نیمه فعال انجام می گیرد.

 مواد اولیه مورد نیاز:

 خاك رس و سنگ تیتك )جهت طراحی نقوش(

 روش تولید:

زنان بلوچ پس از تهیه گل رس آنرا خوب ورز داده و سپس توسط دست حجم داده و شیئ مورد نظر را می سازند و سعی می كنند  

 نازك نمايند .تکنیك كار آنان بیشتر به صورت فتیله اي می باشد.در حد امکان آنرا 

در بلوچستان بهیچوجه از چرخ سفالگري استفاده نمی شود و سفالینه ها با دست و به شیوه  سنتی، كه تاريخی هفت هزار ساله 

تا خشك شود و سپس با استفاده  دارد،ساخته می شود.پس از ساخته شدن ظروف سفالین آنرا بمدت ده روز درهواي آزاد می گذارند

 ازرنگ گرفته شده از سنگ تیتك نقوش را طراحی نموده و سپس جهت پخت در كوره هاي سنتی می گذارند.

ژگیهاي اين سفال در         از نشانه هاي مرغوبیت دست ساخته هاي سفالین،نازكی و ظرافت،توازن و قرينه سازي كار می باشد.يکی از وي

بدينگونه كه  اين سفال  قبل از پخت به رنگ نخودي روشن بوده و پس از پخت به رنگ قرمز متمايل  در می آيد و گل آن می باشد 

 اين رنگ زيبا باعث می شود كه هنرمند سفالگر تمايلی به لعاب زدن سفال خود نداشته باشد.

 انواع تولیدات سفالی:

 ندان،اسپند دود كن و...ديزك )ديگ يا قابلمه(،چلیم)قلیان(،گلدان،كاسه،پارچ،ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پالس بافی
پالس بافی،همان سیاه چادر بافی می باشد كه در گويش بلوچی گدام بافی نامیده می شود.مواد اولیه مورد استفاده در بافت،موي بز 

ريسندگی دستی( می ريسند و به بافت پالس همچون گلیم است.بدين ترتیب كه ابتدا موي بز را با دستگاه جلك)دستگاه  می باشد.

قطر و اندازه دلخواه در می آورند. موهاي بافته شده را روي دستگاه بافندگی افقی چله كشی می كنند و مانند گلیم شروع به بافت 

 می نمايند.

ت تخته از اين پالس متر می باشد. براي برپايی هر چادر حداقل از هف 7تا  1متر و طول  1.1اندازه معمول براي بافت حداكثر عرض 

 .شکل سیاه چادر در آيد ها آنها را از دو طرف به هم می دوزند تا كم كم به« لت»پس از بافتن  ها استفاده می شود.

 

سیاه چادر اغلب به عنوان سر پناهی براي خانواده هاي عشاير و گاها نیز به عنوان مکانی براي حفظ دامها از سرما و گرما مورد 

می گیرد.از خصوصیات بارز سیاه چادر میتوان به مقاومت خوب آن در مقابل آفتاب و حرارت )تبادل حرارتی كم( استفاده قرار 

 مقاومت در برابر آب باران ،شعله ور نشدن آن در هنگام آتش سوزي و عدم نفوذ گردو خاك به داخل سرپناه اشاره نمود.

 
 

 

 

 

 

 



 

 سیستان پارچه بافی
پیشینه پارچه بافی در تمدن بشر به هزاره هاي قبل از میالد برمی گردد.پارچه و يا بهتر بگويیم پوشش يکی از نیازهاي اولیه بشر 

بوده كه در طول دوره هاي مختلف تاريخ داراي فراز و نشیب شده است. دركاوش هاي انجام شده درشهرسوخته تعداد قابل توجهی 

يسندگی چوبی ،گلی ،سفالی و فلزي كه نشانگر وجود صنعت بافندگی در آن دوران بوده است و نمونه هاي ابزار گوناگون بافندگی و ر

اعجاب انگیزي از پارچه يافت شده،  اين امر را به وضوح نمايانگر می سازد. آنچه كه براي باستان شناسان عجیب و سوال انگیز است، 

 يافت پارچه هايی با چنین كیفیت رنگی است . 

مسیر هنر پارچه بافی آنچه از هزاره هاي قبل از میالد تا كنون مشخص و مشهور است خودكفايی مردم سیستان در تولید مواد  در

اولیه صنايع مختلف به خصوص پارچه بافی بوده ،آنچنان كه تا همین سده اخیر تمام مراحل تهیه و تولید و برداشت پنبه و يا تهیه 

 آماده سازي آنها همه با ابزار سنتی ويژه و توسط صنعتگران بومی انجام می گرفته است  .  پشم و موي دام تا ريسندگی و

از سیستان فرستاده می شده است.  ست بدانیم در زمان عمرو لیث صفاري براي سالها پارچه اي كه مخصوص خانه كعبه بودها جالب

 حتی لباس عروس،با رنگ هاي شادتر استفاده می شده است. در گذشته اي نه چندان دور از اين پارچه ها در البسه و پوشاك و

 اقالم تولید پارچه بافی سیستان عبارتند از لنگ )دستمال (سريك )باربند (،پتو،شالگردن و حوله ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حصیر بافی
می شود . اصیل از نی و تگرد از برگ  هنر حصیر بافی در منطقه سیستان، با گويش اصیل بافی و در منطقه بلوچستان، تگرد تلفظ

درخت خرماي وحشی با نام داز تولید می شود. آنچه كه محصوالت حصیري را شکل می بخشد مهارت و ذوق فرد حصیر باف می 

 باشد.

 
 

 

 

 
 

 



 

 حصیر بافی سیستان)خولك بافی(
بافی گفته می شود. اين پرده ها جهت جلوگیري از پرده خولك  به هنر استفاده از نوعی نی دريايی)توتك( در تهیه وسايلی نظیر

 تابش نور آفتاب و حشرات موذي به داخل خانه و همچنین سايبان استفاده می شود .

مردان روستا روانه دريا شده  مواد مورد نیاز، توتك )نوعی نی دريايی(و نخ پنبه می باشد .گیاه توتك در درياچه هامون رشد می كند.

ده و به محل روستا می آورند. وقتی كه پوست توتك كنده شد،از ساقه كه به آن لوخ يا خولك می گويند جهت پرده ،اين گیاه را بري

 بافی استفاده می كنند. البته قبل از بافت بايد كمی بماند تا كامال خشك شود.

میلیون متر 2ته سالیانه حدود اين حرفه در منطقه سیستان و علی الخصوص در حاشیه  درياچه هامون پديد آمده است. در گذش

مربع از اين پرده تولید و از سیستان به ساير مناطق ايران حمل می شده.اما متاسفانه به دلیل خشکسالی هاي اخیر در منطقه 

سیستان و خشك شدن درياچه، اين هنر نیز دچار مشکل كمبود مواد اولیه شد و تولید آن كاهش يافت.از ديگر محصوالت حصیري 

حاشیه درياچه هامون سیستان تولید می شوده، می توان از توتن نام برد. توتن نوعی قايق حصیري است كه از نی هاي كه در  كه در

 درياچه مذكور می رويد، ساخته می شود و ماهیگیران و صیادان از اين نوع قايق استفاده می كنند .   

 تگرد:

به زبان محلی به آن پیش می گويند را جمع آوري كرده و پس از آماده براي تولید حصیر در بلوچستان، برگ درخت خرما كه 

سازي)خشك كردن وآب زدن( كار بافت آغاز می شود. حصیر باف؛ سه، پنج يا هشت برگ را انتخاب كرده و در جهت طولی به حالت 

ود می آيد. به تازگی از نخ هاي چپ و راست شروع به بافت می نمايد. طرح هاي روي حصیر هندسی است و از بافت برگ ها به وج

 پشمی جهت ايجاد طرح و تزيین محصول استفاده می شود.

ظروف مختلف،كمـربند، جـارو، سـواس )نوعی كفش محلی(،   تولیـدات اين هنـر عبارتند از زيرانـداز،جانمـاز، سايه بان، پرده، 

 خورجین و ...

 



 

 زیور آالت سنتی
طال فلزي جاودان و درخشنده است كه اهمیت زيادي را در زندگی و تاريخ بشر داشته است . وجود كوره هاي ذوب فلز در اين منطقه 

كه شايد از قديمیترين كوره هاي فلز در جهان باشد ،نشان قدمت اين هنر در اين منطقه می باشد . زيور آالت سنتی اغلب براي خود 

 گاه ريشه هاي مذهبی دارد و به عنوان بخشی از بهاي عروسی توسط خانواده داماد به عروس داده می شود  آرايی استفاده می شود و

براي ساخت زيورآالت، ابتدا استاد  هنر زيورآالت سنتی دراين منطقه، آمیزه اي از هنرمیناكاري، مرصع، مشبك و كنده كاري است. 

ي مخصوص می ريزد. سپس با عملیات چکش كاري، قلمزنی و سوهان كاري شکل زرگر طال را ذوب می كند و سپس آنرا در قالب ها

 مطلوب به طال داده می شود و نگین هاي مورد نظر بر روي آن نصب می گردد. 

ياقوت و ، عقیق در مناطق جنوبی به جواهرسازي اشتغال دارند و معموال از طال و نقره ،در حال حاضر در استان سیستان و بلوچستان 

فیروزه استفاده می نمايند . اين هنر داراي تنوع بی نظیر محصوالت است كه می توان به در)گوشواره( ،چوري )ا لنگو(سربند ،كپگو 

 اشاره نمود . )گردنبند(و تاسنی)سنجاق سینه (

 
 



 
 

 تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
آدمیان در پهنه گیتی كهن و طوالنی است . ايرانیان نیز از همان آغاز با تاريخ استفاده از زيورها و گوهرها به اندازه ي تاريخ پیدايش 

گوهرها و زيورهاي گوناگون سروكار داشتند. پیدايش عهد مس و مفرغ در ناحیه بین النهرين به واسطه معادن موجود در دره سند 

در خالل . رباز در اين منطقه موجود بوده استبوده است . اين خود گواهی بر اين مدعاست كه سنگهاي قیمتی  و نیمه قیمتی از دي

مطالعات اولیه در شهر سوخته تعداد زيادي مهر و مهره گردنبند از سنگ هاي قیمتی چون يشم و فیروزه و سنگ الجورد به دست 

 امده است . 

و تالیف گرديده است و آثار  نگاهی به حماسه ملی ايرانیان )شاهنامه فردوسی  و جواهر نامه هايی كه در سده هاي گوناگون نوشته

 فراوان گوهرها و سنگ هاي قیمتی موجود در موزه ها بهترين گواه توجه و عالقه ايرانیان به سنگ هاي قیمتی می باشد.

 .امروزه كمتر خانواده ايرانی می توان يافت كه زيوري از سنگ هاي بهادار با خود نداشته و يا خود را به آن ها نیاراسته باشد

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


