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  پیشگفتار

را بـرای بازنمـایی بیـنش  یا نهیزم، هاست آناصل ذاتی  که اربردشانکهنر و صنایع دستی، عالوه بر 
را  ییروبنـا، یدسـت عیهنـر و صـناینات به کـار رفتـه در یآثار و تز  یر یگ شکل. اند یک ملت فراهم کرده

 وجود چنین از فرهنگ مردمان آن قوم و یا سرزمین است. که بیانگر مفاهیمی عمیق دهد یمتشکیل 
 قابل درک است. وضوح به های سنتیهنر  بیشتردر  آثاری

هنـر  . ایـنرود ی سنتی، صنعت نیز به شمار میدر جایگاه هنر  دوزی سوزنهنر از دیدگاه نگارنده، 
 هـا تیملیکی از آثار بیانگر تمدن و فرهنـگ اقـوام و  ،در مباحث کتاب شرح داده خواهد شدکه  عامه

 در طول تاریخ بوده و هست.

بـه شـمار و تحـوالت اجتمـاعی  ها اسـتیس ی بـرایقالـب صـنعت، ابـزار در  بر آن، گاه نیز افزون
 .پذیرفته است ها تأثیر می گذاشته و از آن می ریتأث تحوالت اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی بر و رفته می

که از نظر  است یامر ،  یدوز  سوزنهنر  یو علم شناسانه جامعه،  شناسانه انسان یها جنبه بررسی
به بیانی دیگر، پرداختن به مباحث علمی مـرتبط بـا  نماید. مهم جلوه می ،هنراین رویکرد تخصصی به 

و علـوم  یشناسـ مردم، یشناسـ اسطوره، نمادشناسـی، یشناسـ ییبایز جمله علوم  از ،دوزی سوزنهنر 
 …و یشناسـ نیزممرتبط با شیمی رنـگ، شـناخت خـواص الیـاف،  یها شاخهتجربی مانند شیمی و 

نگارنـده کـه سـبب بـه   دغدغهخواهد شد؛  دوزی سوزندانش   در شاخه تر قیدق یها دگاهید  ارائهسبب 
  این کتاب شد. ندرآوردتحریر   رشته

، ناگزیریم تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی اقـوام ها یدوز  سوزنتاریخچه و داستان  یدر بررس
اسـی و اجتمــاعی و تـاریخ سی کــهچرا کنـیم؛  لیـو تحل یبررسـرا  شــان  منطقـهسـاکن در  یهـا تیملو 

   مانند هنرهای دیگر، نمایان و ها را نیز دوزی سوزنو دگردیسی  رییتغ ریمسآن،  یها تحولچگونگی 



١٢  های آسیای میانه دوزی سوزن 
 

  سازد.  آشکار می
آسیای میانه، به انطباق بـین  یها یدوز  در سوزنکار رفته  هب یها هیآرانقوش، نمادها و  لیدر تحل

 یهـا یحفـار مکشـوفه در باسـتانی و تـاریخی، آثـار و بناهـای  ها نگاره سـنگبـا  ها دوزی سوزننقوش 
پرداختـه شـده  آن منـاطق یهـا وارنگارهیدها و  نقاشـی ،، مهرهـا و زیـورآالت، منسـوجاتشناسی باستان
حاصـل نگـرش قـومی، ملـی، آیینـی، اسـاطیری، اجتمـاعی و سیاسـی مـردم در  دوزی سوزن زیرااست؛ 

 مختلف تاریخی است. یها برههاعصار و 

فرهنگـی، تـاریخی و  یها بسـتان و بـده هـا مهاجرت، به رد پای ذکرشده  نهیزمو در جو طی جست
و  یر یرپـذیتأثو شاهد در هم آمیختگی قومی و نژادی و در نتیجـه،  میخور  یبرماجتماعی با سایر ملل 

 هـای تکنیک یـا دگرگـونی جـادیدر ا ایـن امـر، .مناطق مختلف بوده و هستیم در این هنر یربخشیتأث
  ی این مناطق دخیل بوده و هست.ها دوزی سوزننقوش و کاربرد دوخت و 
کـه فصـل مشـترک  بخـارادوزیآسیای میانه بـا محوریـت  های دوزی سوزنکتاب، تحلیل  نیدر ا
  بررسی و نگارش شده است. ،استدر این منطقه  ها دوزی سوزن

منسوجات کـاربردی آن دسته از به  صرفاً آسیای میانه،  های دوزی سوزن در مبحثعالوه بر این، 
 هستند. دوزی سوزنکه مزین به  اشاره شده

را  دوزی سـوزن از کـاربرد  ای هقـومی و ملـی_ کـه بخـش عمـد  البسهروی  دوزی سوزندر مبحث 
 ینات و شناختیشاخص اصلی تز  یدوز  سوزن شده کهاز البسه اشاره  ییها قسمت_ به شود یمشامل 

 است. ها آن

و  ساکنان ایـن منطقـه یباورهااعتقادات و   نهیشیپبه با نگاه  را زیبخارادو بررسی نقوش  نگارنده،
آنچـه در ذات هنـر  بـا ایـن دیـدگاه کـه ؛قرار داده اسـت بر نقوش، مورد توجه احتمالی نوع باورها ریتأث

 گیـرد، می تیرؤصورتی قابل  ،با خلق اثر، اورها، اعتقادات و بنیادهای فکری، بها شهیاندنهفته است، 
 کند. و بروز می یابد می تجسم

و آنچـه بـر  شـوند مـیو گاه در قالب نمادها و نقوش نمادین متصور  انهیگرا واقع، گاه ها شهیانداین 
های کهـن، سـاختارهای اجتمـاعی، تحـوالت  اسـت، سـنت رگـذاریتأثها و باورهای خالق آثـار  اندیشه

  قومی و ملی است. یها نشیبع متعدد و متنو یها هیال و آرزوها و  ها آرمانسیاسی، تجلیات دینی، 



 ١٣ پیشگفتار 
 

و سـایر  بخـارادوزی در مبحـث دوخـت هـای تکنیکدوخت و مبانی عملی   نحوهدر این کتاب، به 
  است. اشاراتی شدهطور مختصر  به، شده مطرح های دوزی سوزن

ت، در قالب الفـاظ و مباحـث تئوریـک اس از دیدگاه نگارنده، توضیح و تفصیل آنچه در عمل میسر
 یهـا دورهبـه گذرانـدن  در نتیجـه، ایـن امـر .ادا نخواهـد شـد یدرسـت بهو حق مطلب  دنخواهد گنجی

؛ بـا ایـن توضـیح کـه از خواهـد شـدموکـول بزرگوار این رشـته  تادانآموزشی تخصصی این هنر نزد اس
نزد استادانی که خود، سالک و رهرو بودنـد  هنرها مستتر درپرداختن به مباحث عالی و الوهیت  دیرباز
گا بلکـه  ،انجامیـد فنـی هنرهـا می یهـا مهارتبه فراگیری و تعلـیم  تنها نهمعنایی هنر،   فلسفهه به و آ

گاه   به شاگردان در محضر ایشان را شـناختی  جهـان یها هینظر و  شدند میماهیت قدسی هنرها نیز آ
در  را ینیب جهانحاصل از این  رمزگونه یها و جلوه گرفتند یمفرا  ،در هنر است ینمادپرداز که مبنای 

 .ساختند یمآثار خویش متجلی 

سـیر تحـول تکنیکـی  و درکعد از هنر و آموزش آن، در مقایسه با ابعاد فهم تـاریخی امروزه، این بُ 
 آن، کمتر مورد توجه، بحث و موشکافی قرار گرفته است.

کــه بــه  اســت اســتادانی در محضــرنگارنــده، بازگشــت بــه اصــالت فراگیــری و آمــوزش   دغدغــه
 دوزی سـوزنخصـوص  همختلف هنری، بـ یها رشته، تاریخی و فلسفی در یعلم فکری، یها هیام بن

گاه   هستند.آ

آن،  دوزی سـوزندر این کتاب با توجـه بـه تنـوع و گسـتردگی منطقـه آسـیای میانـه و منسـوجات 
مجموعـه  انجام شده و به نگارش درآمده است. بخشی از این منسوجات کاربردی مربوط به مطالعات

 گیرد. ، اسناد تاریخی را نیز در برمیها سفرنامه ا وه کتاب، عالوه بر شده تندات مطالعهمس

جغرافیا   درباره، ابتدا کلیاتی بخارادوزیآسیای میانه با محوریت  دوزی سوزنمنسوجات  یدر بررس
 هـا آن  هیته  نهیشیپمواد اولیه و  ،سپس تاریخی این منطقه در گذشته و حال بیان شده است.  نهیشیپو 

 های دوزی سـوزنای بـه  در آسیای میانه مورد بحث قرار گرفته و پس از آن به تفکیک مناطق، اشـاره
در منـاطق مختلـف  بخـارادوزیاحتمـالی   نهیشـیپ، به بررسـی . آنگاهشده است ها آننامی و کاربردی 

دات باورها و اعتقا  نهیشیپبا دیدگاه  حضور بخشی از نمادها  فلسفه، به بررسی از آنآسیای میانه و پس 
هـای مختلـف  تحلیـل فرهنـگ و هنـر در دوره یها شناسـهیکـی از  پرداخته شده است؛ دیدگاهی که

  تاریخی است.



١٤  های آسیای میانه دوزی سوزن 
 

مطرح  یها موزهموجود در  یها نمونه و به صورت گرفته  یا کتابخانهروش  به گردآوری اطالعات
نگـارش  نـهیزم در پستناد شده اسـت. میالدی اس ٢٠تا  ١٧، بین قرون یمعتبر جهان یها مجموعهو 
ایـران و ملـل،  یهـا یدوز  سـوزن  نـهیدر زم  مطالعـهحاصـل پـژوهش و  جانب این دانشاز  ،کتاب نیا

 است. شدهاستفاده  سایر علوم و هنرها بامطالعه و بررسی مطالب مرتبط  همچنین

رود  امیـد مـی و نیسـتاز خطـا و اشـتباه  بـه دور، عـاری از خلـل و شـده ارائه یهـا لیتحل دیترد یب
راه رسیدن  شان سازندهمرتبط، با رهنمودهای  یها رشتهنظران در علوم و  و صاحب هیما گران استادان

  .سازند تر روشن به حقایق بیشتر را
هـای تحلیلـی و  و گـامی در مسـیر نگرش تالشـی جهـت حرکـت توانـد یمـ مطالب نگاشـته شـده

هنـر   مقولـهدر  نظـری و فلسـفی بـر علـومهـای منطبـق  فکری، فلسـفی و بنیان یها هیپادستیابی به 
  باشد. دوزی سوزن

 .شودمحقق  ، این مهم بیش از پیشقدر گران استادانو  نظران صاحبامید که با یاری 

 نظریشیوا تبرایی 


