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چکیده
مقالــۀ حاضــر در نظر دارد به بررســی و فهم نقوش تزیینی ســفال »کلپــورگان« از دیدگاه فرهنگ و جامعــه آفریننده اش بپردازد. 
گســترۀ مــادی و معنوی بســیاری را از فرهنگ بلــوچ در خود  کلپــورگان دست ســاختۀ فکــر و اندیشــه زنان بلوچ اســت و  ســفال 
که: معانی فرهنگی نقوش ســفال های  جای داده اســت. این مقاله با رویکرد انسان شناســی هنر به دنبال پاســخ این پرســش 
کلپورگان برای ســازندگان آنها چیســت؟ در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با تکیه بر مشــاهدات و پژوهش های میدانی -که 
که در میــان نظریه های  کوشــیده شــده  از طریــق مصاحبــه، عکس بــرداری، فیلم بــرداری و مشــاهده مشــارکتی انجام شــده - 
مختلف انسان شناســی هنر با اســتفاده از نظریه هنر به مثابه نظامی معناشــناختی، نقوش در چارچوب فرهنگ بلوچ تحلیل 
و بررســی شــوند. نگارندگان ابتدا به تحلیل شــکلی و ســبکی نقوش پرداخته، ســپس برای بازنمایی شــکلی معنا، به دیگر آثار 
کرده اند. نتایج  ح ها رجوع  گلیم و ســفالینه های باســتانی جهت رمزگشــایی اشــکال و طر هنری منطقه همچون ســوزندوزی، 
کلی بازنمود ســطوح مختلفی از  که 1. این نقــوش بازنمود آداب، رســوم، اعتقادات، باورها و بــه طور  پژوهــش نشــان می دهــد 
کلپورگان اســت و 2. زنان ســفالگر منطقه، به منظور انتقال و حفظ و تداوم و بازتولید این فرهنگ، به ســاخت  فرهنگ جامعۀ 

سفالینه های منقوش اشتغال دارند.
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که به  انسان شناســــی هنر، شــــاخه ای از انسان شناســــی اســــت 
»فهم هنر از دیدگاه فرهنگ آفریننده اش می پردازد.« این دیدگاهی 
که ادموند لیچ  آن را محور توجه انسان شناس می داند، »اثر  اســــت 
 .)Leach,1967, 25(»هنری چــــه معنایی برای ســــازندگان آن دارد؟
که هنر را دارای زمینه فرهنگی  انسان شناســــی هنر رویکردی اســــت 
می داند و فهم هنر بدون شــــناخت این زمینه ممکن نیست. نشان 
دادن اینکه اشــــیاء هنــــری چگونــــه در فرهنگ یــــک جامعه خاص 
کارکردی بــــرای آن فرهنگ دارند، وظیفه یک  تولید می شــــوند و چه 
کل یکپارچه را شکل  انسان شناس است. » هنر و جامعه همواره یک 
کارایی یا مبادله یا هر چیز دیگر هنر فقط بر حســــب زمینه  می دهند. 

.)Ibid( » که در آن مشاهده شده است فرهنگی است 
کــــه هنر یک محصول فرهنگی  انسان شناســــی هنر با این دیدگاه 
اســــت، از فرهنــــگ در تمامی ابعــــاد آن به عنوان یک ابزار اســــتفاده 
می کنــــد تــــا اثــــر هنــــری را بفهمــــد. فعالیت هــــای هنــــری از آنجایی 
که شــــامل »الگوهای مشــــترک و آموخته شده رفتارها،  فرهنگی اند 
 Ember &Ember,( می شــــوند  ویــــژه ای«  احساســــات  و  باورهــــا 
گی هنر در درجه اول، پیوند با زندگی  گفت ویژ 1993,466(. می توان 
اســــت و تار و پود آن با تجارب، احساســــات و اندیشــــه ها، باورهای 
که  یک جامعه و فرهنگش بافته شده است خاصه در جوامع سنتی 
که نیازهای  کاربــــردی دارد، در عین حال  هنر بیشــــتر جنبه عملی و 
روزمره افراد یک جامعه با فرهنگی خاص را برطرف می ســــازد، ذوق 
آفریننــــده اش را نیز برای درک و فهم زیبایی پــــرورش می دهد. پس 
با مطالعه هنر می توان به شــــناخت فرهنگ جامعه آفریننده دست 
یافت و از طرفی بررسی فرهنگ می تواند به فهم بهتر معنا و مفاهیم 

اشیاء هنری بیانجامد.
که از هنر برای انسان شناسی مفید می داند  هوارد مورفی، تعریفی 
گی های معناشــــناختی و  که ویژ را این گونــــه بیــــان می کند: » آثــــاری 
کار می روند «  زیباشــــناختی دارند و بــــرای نمایاندن یا بازنمایی بــــه 
کارکرد  )Morphy, 1994,655(. بنابــــر این تعریف، هنــــر در درجه اول 

کارکرد بازنمایی  معناشــــناختی  و زیبایی شناختی دارد و ســــپس به 
هنر  اشاره می شود.

 پژوهــــش حاضر  به بررســــی نقوش یکی از هنرهای ســــنتی یعنی 
کلپورگان یکی از مناطقی  سفالگری روستای "کلپورگان1" می پردازد. 
که به سفالینه ها و استمرار شیوۀ ســــنتی ساخت آنها مشهور  اســــت 
است. زنان این منطقه، حرفۀ سفالگری را از اجدادشان آموخته اند 
و تــــا امــــروز همــــان روش هــــای ســــنتی را در شــــیوۀ ســــاخت و نوع 
کرده اند.  کامًا به صورت ذهنی اســــت، حفظ  کــــه  نقش پردازی آن 
این پایبندی به اصول و ســــنت ها و تأثیرناپذیری از سنت سفالگری 
که این ســــفال ها را از  گی هایی اســــت  مناطق دیگر، از مهم ترین ویژ

نمونه های دیگر آن متمایز ساخته است.
در ایــــن مقاله نگارنــــدگان با هدف فهم معنــــای فرهنگی نقوش 
با روش انسان شناســــی هنر، به مطالعه و شناسایی نقش مایه های 
کلپــــورگان و ارتباط آنهــــا با عوامــــل مؤثری چــــون فرهنگ،  ســــفال 
اندیشه ها، باورها و آداب و رســــوم مردم منطقه پرداخته است؛ زیرا 
آثار هنری در ســــایۀ فهمی مشــــخص از اندیشۀ ســــازندگان آنها معنا 
می یابد. همچنین نگارندگان برای رســــیدن به پاســــخ این پرســــش 
کلپــــورگان چیســــت؟ ارتباط این  کــــه معانی فرهنگی نقوش ســــفال 
کار رفته در ســــایر دست ســــاخته های مردم این  نقوش با نقوش به 
کرده و با تمرکز بر تحلیل شــــکلی و معنایی نقوش،  منطقه را بررســــی 
درصــــدِد دســــت یافتن به درک معنــــاِی نهفتــــه در ورای نقوش اند. 
نبــــود پژوهش های منســــجم و انجام نگرفتن مطالعــــات فرهنگی بر 
که ثبت تصویری فرهنــــگ را به عهده  روی نقــــوش این ســــفالینه ها 
دارنــــد، دلیل انتخاب این موضوع برای انجام این پژوهش بود. چرا 
که از  که آثار ســــفالی به عنوان عنصری فرهنگی و شکلی هنری است 
کنون نقش موثری در شناسایی بسیاری از فرهنگ های  گذشــــته تا 
گامــــی در جهت  جهان داشــــته اســــت. پژوهش پیش رو می کوشــــد 
معرفی و بررسی انسان شناســــی هنر قوم بلوچ بردارد و زمینه را برای 

بررسی های مفصل تر آینده در این موضوعات هموارتر سازد.

مقدمه

روش شناسی و جامعۀ مورد مطالعه

در تاریخ رویکردهای انسان شناســــی هنر، دیدگاه های مختلفی 
کارکردهــــای آن بر اســــاس مطالعات  در ارتبــــاط با هنــــر، ماهیــــت و 
که یکی از آنها، بعد معناشــــناختی هنر  گرفته اســــت  میدانی شــــکل 
اســــت. در این رویکرد، هنر همچون نظامی معناشــــناختی می شود 
که با اســــتفاده از نشــــانه های دیداری و غیر دیــــداری، در پی انتقال 
گون اســــت. برجســــته ترین انسان شناســــان  گونا مقاصد و مفاهیم 
کید می ورزند، نانسی مان، هوارد مورفی، دنیل  که بر این بعد تا هنر 

بیبویک و آنتونی فورگ هستند )ایزدی جیران،1390، 3(.

گی های صوری و شکلی هنر  در این رویکرد، تحلیل معمواًل بر ویژ
متمرکز می شود و هدف، توضیح شکل در ارتباط با تاثیر زیباشناختی 
 Silver,1979, ( آن و نشان دادن مبانی شکلی بیان هنرمندانه است
267(. تحلیل شــــکل ابزارهای اصلی دسترسی به نظام های فکری و 
کرده اند.  که هنر را در زمینه تولید  اعمال آنهایی را به دست می دهد 
کار  ابزاهــــای فهم اینکه آثار چگونه ســــاخته می شــــوند، چگونــــه به 
می آیند، چگونه انتقال یافته و در طول زمان تغییر می یابند را فراهم 
می کنــــد )Morphy & Perkins, 2006, 323-4(. فــــورگ، معنــــا را در 
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گســــترده تر فرهنگی-اجتماعی بررســــی می کند و  ارتباط هنر با نظام 
گرفتن فرهنگ و جامعه هنرمند نمی توان  معتقد است بدون در نظر 

.)Forge, 1967/2006, 110( به شناختی در مورد هنر دست یافت
گردآوری داده های پژوهش از طریق عکس برداری از نقوش سفال ها 
کلپورگان بوده است. در بخش تطبیق  و دیگر صنایع دســــتی منطقه 
سفالینه های باستانی بلوچستان، از اسناد کتابخانه ای استفاده شده 
اســــت و روش تحلیل داده ها، مردم شناســــی هنر است یعنی بررسی 
نقوش سفالینه ها از تحلیل شکلی و بررسی ویژگی های صوری آنها بهره 
که در نتیجه سبک اصلی نقوش به دست می آید. گرفته شده اســــت 
کــــه یکی از  کلپورگان  ســــفال های موضــــوع مطالعه در روســــتای 
کیلومتری  روســــتاهای شهرســــتان ســــراوان اســــت و در فاصلۀ 25 
کاربرد مصرفی  آن قــــرار دارد، ســــاخته می شــــود و در همان منطقــــه 
دارد. شهرستان ســــراوان در ناحیۀ جنوب شــــرقی استان سیستان 
کســــتان واقع شــــده است. از سمت  و بلوچســــتان، در نزدیکی مرز پا
شــــمال با شهرستان خاش، از غرب با شهرستان ایرانشهر، از جنوب 
کستان هم جوار  غربی با شهرستان سرباز و از شرق و جنوب با کشور پا
که متعلق به دهســــتان حومه است، 133خانوار  است. این روســــتا 
که از آنها 272 نفر مرد و 235 نفر زن هستند. و507 نفر جمعیت دارد 
کشــــاورزی، تولید خرما، تجارت، سوزن دوزی و سفالگری، عمده 
فعالیت های مردم این روستاســــت و شهرت آن نیز به دلیل استمرار 
کامًا ســــنتی به آن  که زنان به شــــیوه ای  فعالیت ســــفالگری اســــت 
گــــی منحصر به فردش باعث شــــد تا در آذر  مشــــغول اند و همین ویژ
ماه 1395 به عنوان اولین روستای صنایع دستی جهان به یونسکو 

معرفی شود و به ثبت جهانی برسد.
   هنــــر ذاتی مردم بلوچ، دوری آنها از دیگر مناطق، محصور بودن 
کوه ها، وضعیت خــــاص آب و هوایی منطقه و نوع زندگی  منطقــــه با 
عشــــیره ای آنها موجب شــــده تــــا ارتباط و تبــــادل فرهنگــــی با دیگر 
گی های ایــــن هنر، بکر و  مناطــــق ایران وجود نداشــــته باشــــند و ویژ
دســــت نخورده باقی بماند. در واقع پویایــــی اجتماعی در عرصه ای 
کنش(، امکانــــات و توانایی ها را محدود  کوچــــک از تعامل)کنش و وا
کند و نوآوری های اندک مواجه است. این  کرده و با تغییری بســــیار 
کار می شوند و به منابع طبیعی و  ظروف، بســــیار فریبنده و حرفه ای 

اجتماعی شان محدود شده اند.

معرفی نقوش 

گذشته، یکی از راه های ارتباط  کردن ظروف ســــفالی در  منقوش 
میان اقوام مختلف بوده است. انسان ها همواره به دنبال راهی برای 
ثبت و انتقال عقاید، باورها و احساســــات و اندیشه های خود بودند 
و تا اختراع خط، از زبان تصویر و نقوش تصویری استفاده می کردند. 
که  نشــــانه های تصویری و نمادها همواره حامل مفاهیمی هستند 
کسب  نگرش و اعتقادات قوم و سرزمین را بیان می کنند؛ بنابراین با 
گنجینــــۀ اطاعاتی از  شــــناخت و معرفت به ایــــن نقوش می توان به 
اعصار و مناطق مختلف دست یافت. برای شناخت مفاهیم نقوش 
کلپــــورگان، ابتدا ضروری اســــت به توصیــــف و تجزیۀ نقوش  ســــفال 

کلی، عناصر تشکیل دهندۀ نقوش عبارتند از  پرداخته شود. به طور 
نقطه، خط، سطوح مثلث، لوزی، دایره و تکرار.

از ترکیب این عناصر، شکل های ابتدایی ایجاد می شوند، نقوش 
گندم4. هریک  کلپورگان عبارتنــــد از: تکوک2،گیلو3 و حوش  ابتدایی 
از شــــکل های ابتدایی، دست خوش تغییراتی می شوند و شکل های 
ُکبل5، َچت6،  پیچیده تــــری را ایجاد می کننــــد. این نقوش شــــامل: 
گاهی دو نقش در ترکیب با هم  کوَنُرک8 و َســــُرک9 می شوند و  ُچَتل7، 
گندم و ترکیب یک  گیلو و حوش  ساختار می یابند مثل ترکیب نقش 

گندم. کونرک و چهارحوش 
کلی ترتیب گذاری نقوش،  افزون بر ترتیب های ذکر شده، به طور 
که به صورت مثلث  کثیراالضاع هم دیده می شود  به صورت اشکال 

و مربع و لوزی هستند.
کلی تزیینات با توجه به اینکه نقش ها در بیرون ظرف یا در  ترکیب 
درون آن طراحی شده باشند، فرق می کند. تزییناتی مانند خطوط افقی 

کلپورگان. جدول 1- ساختار نقوش 

شکل اولیه ترتیب طولی شکل ثانویه

شکل اولیه ترتیب چند پهلویی شکل ثانویه

   
    

متقارن    شکل اولیه         شکل ثانویه

شکل اولیه ترتیب شعاعی شکل ثانویه

شکل اولیه ترتیب متقاطع شکل ثانویه

شکل اولیه ترتیب به هم پیوسته شکل ثانویه

شکل اولیه ترتیب خوشه ای شکل ثانویه
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را که در سطح بیرون ظرف ایجاد می کنند، »تزیینات افقی« و تزییناتی 
کنند، »تزیینات مدور«  گشــــاد ایجاد مــــی  که در درون ظرف دهانه  را 
می نامند. تزیینات را می توان به دو دستۀ »گروه« و »فریز« تقسیم بندی 
که بیشتر،  گروه از یک یا چند خط افقی یا مدور تشکیل می شوند  کرد. 
چارچــــوب فریزهــــا را به وجــــود می آورنــــد  و به نوعی حصــــاری به دور 
نقش مایــــه اصلی ایجاد می کنند )توزی، 1385، 597(. »فریز«، همان 
نقشی است که معمواًل در فضایی که »گروه ها« ایجاد کرده اند،کشیده 
می شــــود و براســــاس ســــاختار خود به ســــه نوع تقســــیم می شــــود:
 1. فریزهــــای ممتــــد: در یک خــــط ممتد نقش می شــــوند؛ مثل 

گیلو،کونرک، چتل. کبل،  نقش های تکوک، سرک، 
2. فریزهای نقش مایه ای: نقش مایه ها بدون خط ممتد و قابی 
ایجاد می شوند؛ مثل نقش حوش گندم، چت، کونرک و حوش گندم.

که به دو قاب تقســــیم  3. فریزهای قاب دار: فریزهایی هســــتند 
می شوند و با نوار قاب دار از هم جدا می شوند )همان، 599(.

گاهی  کلپــــورگان، فریزها بیشــــتر بــــه صورت ممتــــد و  در نقــــوش 
گروه ها از نقــــاط منظم و متوالی تشــــکیل  نقش مایــــه ای هســــتند و 
که با تکرار خــــود، قاب هایــــی را ایجاد می کننــــد و فضایی  شــــده اند 
برای ایجاد »فریزها« به وجود می آورند. بیشــــتِر نقوش از اصل تقارن 

پیروی می کنند و در فضای ظرف قرار می گیرند.
گرایش ســــبکی  اثر هنری »برای انتقال معنای شــــکلی بایســــتی 
داشته باشد« )Bunzel,1938, 566(. یک جامعه می تواند شیوه های 
خاصی را برای آرایش خطــــوط، حجم ها، صداها، حرکات و غیره به 
وجود آورد؛ این شــــیوه خاص بیان همان ســــبک است. شیوه های 
کلی اندیشــــه و احساس، سبک را شــــکل می دهد و در واقع، سبک، 
 Shapiro,1953, ( شــــکل درونی« اندیشه و احساس جمعی اســــت«
305 &287(. معنــــا با ســــبک ارتبــــاط می یابد. فورگ نیــــز به ارتباط 
 .)Forge, 1967/2006, 110 ( کیــــد مــــی ورزد بین ســــبک و معنــــا تا
گی های عمدۀ   کلی، با توجه به شــــکل نقوش می توان ویژ به طور 

کرد: سبک موجود در نقوش سفالینه ها را اینگونه خاصه 
1. استفاده از خطوط انتزاعی )در بیشتر نقوش(؛

2. استفاده از خطوط شکسته )در بیشتر نقوش(؛
3. وجود قطب مرکزی در تزیینات مدور؛

گرفتن فریزهای نقش مایه ای؛ 4. در حصار قرار 
5. بازنمود نیمه ای و تقارن.

6. ترکیب بنــــدی برخی نقش ها به صورت خطوط متقاطع عمود 
بر هم در راستای چهار جهت اصلی جغرافیایی؛

7. ترکیب بندی برخی نقش ها به صورت اشــــکال هندسی لوزی 
و مثلث؛

8. ترکیب بندی بیشتر نقوش به صورت خطی ممتد در فضای افقی.
9. وجود اشــــکال تزیینــــی در بین نقــــوش نقش مایــــه ای و یا در 

فضاهای خالی.

تحلیل معناشناختی

کــــه پیش تــــر ارائه شــــد، ناظر بــــر وجود  بخشــــی از تعریــــف هنــــر 

گی های معناشــــناختی در اشــــیاء بود و آنچه برای مردم شــــناس  ویژ
اهمیــــت دارد، درک معنــــاِی شــــیء در بســــتر فرهنــــگ تولیدکننده 
اســــت. در مطالعه هنــــر، تحلیل معنا دربردارنده بررســــی شــــکل در 
Scott-( که شــــکل تجربه زمینه ای را در خود دارد زمینه اســــت چرا 
Hoy,2003,268(. از نظر بیبویک نیز »شــــکل های هنری به هنرمند 
که خواسته هایشــــان،  گســــترده تری  تعلق دارند، معانی به اجتماع 
مجموعه الگوها را ایجاد می کند و ســــپس از قدرت تولید هنرمندان 
اســــتفاده می کنــــد« )Biebuyk ,1969,11 (. ســــنت، تقلیــــد و آداب 
کــــه در طراحی شــــکل اهمیت داشــــته  و رســــوم عناصری هســــتند 
و بــــه صــــورت موروثــــی، فرم هــــا و شــــکل ها و حتــــی نقش مایه هــــا 
نســــل بــــه نســــل انتقــــال می یابد و بــــه عنــــوان یک »ســــنت خاص 
زیبایی شــــناختی« حفظ می شــــود. در این جوامع، هنــــر »به مثابه 
Sil-  ( کل معناشــــناختی وابســــته به دانش و شــــناخت بومی « یک 
که معنا و مفهوم آن برای اعضای آن فرهنگ  ver, 1979,268( است 
اهمیــــت بســــزایی دارد. از ایــــن رو تحلیل شــــکل موضوعی محوری 
در مطالعــــات هنــــر به طور عام و خاصه انسان شناســــی هنر اســــت.

کلپورگان فهم فرهنگی نقوش سفال 

کار  »نشان دادن اینکه اشــــیاء چگونه در فرهنگ های اصلیشان 
Shel-( »می کنند، باید مشــــخصۀ محوری مردم شناســــی هنر باشد

ton, 1992,4 & Coote(. مطابــــق با این نظر، در این مقاله پیوســــته 
با رویکردی مردم شــــناختی به تحلیل داده ها و به بررســــی و تحلیل 
کلپورگان در زمینۀ فرهنگ این منطقه پرداخته شده است.  نقوش 
کلی می توان به ده نقش  نقوش ترســــیم شده بر ســــفال ها را به طور 
که در فضاهــــای افقی معمواًل در قابی با حاشــــیه ای از  کرد  تقســــیم 
نقاط نقش شده اند یا در فضایی مدور بر روی ظروف تخت یا دهانه 

گرفته اند.    گشاد قرار 
تکوک: به نقش نقطه در ظروف سفالی »ِتکوک«می گویند. نقطه، 
جزئی ترین و اساسی ترین عنصر شــــکل دهندۀ نقوش سفالینه های 
کلپورگان اســــت. زنان بلوچ برای نقش زدن از نقطه شروع می کنند و 
نخستین اثری را که از برخورد رنگ بر سطح  ظرف گلی شکل می گیرد، 
که همه با ریتم و حرکت و با فاصله ای یکسان  ایجاد می کنند. نقاطی 
گرد ظــــرف پرداخته می شــــوند و از ترکیب این نقاط و  گردا از هــــم در 
که خط و دیگر عناصر تزیینی شکل می گیرند.  پیوســــتگی آنهاســــت 
تکوک در سفال، بیشتر به منظور ایجاد قاب هایی روی ظروف برای 

تصویر 1- نقش تکوک.

 

 .نقش تکوک -1تصویر                                                 
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قرار گرفتن نقوش دیگر در میان آن و همچنین برای پرکردن فضاهای 
گردن و لبۀ ظروف ترســــیم  خالی بــــر روی ظروف، از جمله دســــته، 
گــــر  نقوش ســــفال ها را مانند متنی در نظــــر بگیریم، این  می شــــود. ا
متن با نقطه شــــروع می شــــود و با نقطه به پایان می رسد )تصویر 1(. 
گیلو: در زبــــان بلوچی به معنای زنجیر اســــت. ایجاد نقطه های 
گاهی این نقطه ها تبدیل  که ایجاد زنجیر می کند.  گرد ظرف  ثابت بر 
که دایره ای محکم و منسجم را  به حلقه های واقعی زنجیر می شوند 
گیلو، پرکابردترین نقش سفال و دیگر  گرد ظرف تشکیل می دهند.  بر 
صنایع دســــتی این منطقه، به ویژه ســــوزن دوزی است. زنان بلوچ 
با این نقش احســــاس همبســــتگی خود را نمایان می کنند و نشــــان 
که هیچ پدیــــده ای در برابر این زنجیر تاب مقاومت ندارد.  می دهند 
گیلــــو، نمادی از اتحاد و اتفاق مردم بلوچ اســــت. دانه های زنجیر در 
همه جا به صورت پیوسته و چسبیده به هم دیده می شود. زنجیر، 
نمــــادی از انســــجام و همبســــتگی اجتماعی قوم بلوچ اســــت و این 
همبستگی به عنوان مبنای زندگی اجتماعی بلوچ در نقش ها حضور 
کلی، نظام اجتماعی بلــــوچ، از نوعی وحدت برخوردار  دارد. بــــه طور 
که در آن، همۀ اجــــزای نظام با حد مناســــبی از هماهنگی و  اســــت 
کنار یکدیگر عمل می کنند.                                                     انسجاِم درونی در 

 نقــــــش زنجیــــــر، بازنمــــــود رســــــوم ُبجــــــاری10، َحَشــــــر و َمــــــدد11
 و همچنین َمیار12  اســــــت. این رســــــوم از طریــــــق دادن نوعی نمود 
که مبنای همبستگی اجتماعی  جمعی و باشــــــکوه به احساســــــات 

دارد، برای تحکیم و احیا و تقویت این احساسات عمل می کنند.

گ یا موجی طراحی  گاهی دانه های زنجیر به صورت زیگزا ُچَتل: 
می شــــوند و نقش چتل را شــــکل می دهند. »ُچت« در زبان بلوچی 
کوچک است.  گ های  کج و ناراست و »چتل« به معنای زیگزا یعنی 

گفتۀ مردم منطقه، این نقش نماد آب است.       به 
ایــــن نقــــش، در دیگــــر هنرهــــای ایــــن منطقــــه و همچنیــــن در 
ســــفالینه های باســــتانی دامین )اوایل هزارۀ دوم پیش از میاد( در 
که برای  منطقۀ بلوچســــتان نیز دیده می شود )تصاویر4 و5(. رنگی 
کار رفته ســــفید و آبی اســــت  ایــــن نقش در دیگر هنرهای منطقه به 
که خود دلیلی اســــت بــــر اینکه این نقش می تواند مظهر آب باشــــد. 
که با چهار  ک را یک مــــوج آب بدانیم  گر هر حرکت زیگزا همچنیــــن، ا
دایره رسم شــــده اســــت، عدد چهار می تواند بر چهار قسمت بودن 
گذشــــته هم اشاره  »طاس«، یعنی ظرف زمان بندی تقســــیم آب در 

داشته باشد.
از دیربــــاز آب در باور ایرانیان عنصری مقدس شــــمرده می شــــده 
کم آب همچون بلوچستان، از تقدس و  کویری و  اســــت و در مناطق 
جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هســــت. باور و اعتقاد مردم بلوچ به 
گاهــــی از آداب پذیرایی قوم بلوچ در  آب و ارزش و احتــــرام بــــه آن با آ
که به  بدو ورود مهمان به خانۀ بلوچ آشــــکارتر می شــــود. هر مهمانی 
خانۀ آنها وارد می شود، صاحبخانه نخست مقداری آب پیشکش او 
می کند و به این ترتیب، بهترین و باارزش ترین پدیده را برای مهمان 
خواستار می شود ) بزرگ زاده، 1390 الف(.                                                                                                                                          
دربارۀ آب، باورهای بســــیاری نــــزد مردم منطقه وجــــود دارد. از 
ضرب المثل ها، اشــــعار، داستان ها و باورها، نظام تقسیم بندی آن و 
که در آن چشــــمه  از همه مهم تر، قداســــت آن و به ویژه مکان هایی 
وجود داشته و مردم آن را تقدیس می کرده اند. همچنین زیستگاه ها 
معمواًل در اطراف جوی های آب، دره ها و رودها شکل می گرفته اند. 
مناطق باستانی سفالگری بلوچستان همچون بمپور، چاه حسینی، 
خوراب و دامین نیز در حاشیۀ رودخانۀ بمپور واقع شده اند. با توجه 
به تفاســــیر یادشده، به خوبی می توان به اهمیت آب و بازنمود آن با  
نقش چتل بر روی دســــت ســــاخته های مردم بلوچ و به ویژه ظروف 

سفالی ایشان پی برد.
ُکبل: »ُکبل« در زبان بلوچی به معنای قفل اســــت. این نقش به 
که به شکل لوزی های به هم پیوسته  صورت دانه های زنجیر اســــت 
نقش شده اند )تصویر7(. در باور مردم بلوچ، قفل، مفهومی از بند و 
بســــته شدن و نقش لوزی، طلسمی برای دورکردن چشم بد و ارواح 

خبیث  است.

گیلو. تصویر2- نقش 

گلیم بلوچ. تصویر 4- نقش چتل در 

تصویر 3- نقش چتل درسفال.

تصویر5- نقش مارپیچ در سفالینه پیش از تاریخ دامین. 
)Tosi,1970, 25( :کبل در سوزن دوزی بلوچ.ماخذ  تصویر8- نقش 

کبل. تصویر7- نقش 

بررسی انسان شناختی نقوش سفال »کلپورگان« سراوان
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قفل و بند: بند در زبان بلوچی هم به معنای بند و زندان اســــت 
و هم به معنای بســــته شــــدن. هر دوی این مفاهیــــم با قفل ارتباط 
کلپــــورگان، وقتــــی زمین  نزدیــــک دارند. براســــاس باورهــــای مردم 
کشاورزی در معرض چشم زخم قرار می گیرد، محصول نمی دهد و به 
کرده است« یا در هنگام خشکسالی  اصطاح می گویند: »زمین قفل 
کار می برند: »آســــمان بند آمده یا  و نبــــود بــــاران این اصطاح را بــــه 

بسته شده  است«. 
مردم بلوچ برای رفع قفل و بستگی زمین و آسمان نیز مسیرهایی 
که  را پیمــــوده و بــــه باورهایی دســــت یافته اند. از جملــــه معتقدند 
می توانند در صورت وجود ابر، با انجام اعمالی خاص موجب ریزش 
باران شوند یا مانع از جابه جایی ابرها از محلی به محل دیگر شوند. 

گره می زنند.  آنها برای این منظور، برگ درخت داز را 
که  نقش قفل  و چشــــم زخم: نقش لوزی های به هم پیوســــته 
پایان آنها به هم متصل اســــت، به وفور در دیگر هنرهای این منطقه 
گاهی در وســــط لــــوزی، نقش دایره هم مشــــاهده  دیده می شــــود. 

که شکل چشم را تداعی می کنند )تصویر8(. می شود 
لوزی در فرهنگ بلوچ، نماد طلسمی برای دور نگه داشتن چشِم 
بد است. » این نقش، در تزیینات ظروف سفالی چین با نواری قرمز 
رنگ بافته می شــــده و نمادی از پیروزی بوده است. دو لوزی به هم 
که از ته به هم متصل یا در هم قفل می شوند. از این نقش  پیوســــته 
کــــردن ارواح خبیثه ]پلید[  گاهی بــــر روی دیوار خانه ها نیز برای دور 
استفاده می شده است« )هال، 1380، 16(. هنرمند بلوچ با استفاده 
از لــــوزی، براســــاس ســــنت و باورهای قومــــی و عشــــیره ای، آن را در 
کار برده یا آن را با دانه های اسپند به هم بافته و بر  هنرهای خود به 
کرده است. لوزی  گردانی نصب  سر در محل زندگی خود به منظور با
که دارد، حالت تهاجمی و تعرض گونه  با چهارگوشۀ تیز و فرورونده ای 
به ســــمت بیرون را تداعی می کنــــد. در باورهای عامیانۀ مردم بلوچ، 
گریــــز و دوری ارواح خبیث و  وجود این شــــکل در هــــر مکانی، باعث 

دیگر دشمنان خواهد شد )شه بخش، 1384، 154(. 
که  نقش لــــوزی بر دیوارهــــای بعضی از بناها هم دیده می شــــود 
بــــه منظور دورکــــردن ارواح خبیث و جّنیان بر آن بنا لحاظ شــــدند. 
ایــــن نقش با تغییر ســــطح و ایجاد بافت در آجــــر در بناهای آجری یا 
گلی یا در پیوســــت های بنا  بــــه صورت توخالی در بناهای خشــــت و 
که برای  کار رفته اســــت  همچــــون در و پنجــــره به صورت تزییــــن به 
نمونه می توان به در مســــجد جامع »ِدَزک« و پنجرۀ  قلعه »ســــیب« 
گفته شد،  کرد. با نظر به آنچه  در شهرســــتان سوراِن سراوان اشــــاره  
نقش لوزی برای دور نگه داشتن ارواح خبیث و چشم بد بوده و این 

نقش، بازنمودی از اعتقادها و باورهای مردم بلوچ است.

َچت: چــــت به معنای شــــاخۀ درخت خرماســــت. این نقش به 
که درون آن با چهارخانه هایی پرشده است و  صورت مثلثی اســــت 

کشیده شده است )تصویر 9(. گ موازی  در پایین آن خطوط زیگزا
   ایــــن نقش، ارتبــــاط تنگاتنگ درخت خرما با زندگــــی مردم بلوچ را 
نشــــان می دهد )دهــــواری، 1384، 37(. اینکه چــــرا از درخت خرما 
فقط شــــاخۀ آن را تصویــــر می کنند، خود جای بحــــث دارد. هنرمند 
که  کامل بکشــــد، همان طور  ســــفالگر به جای اینکه نخل را به طور 
در سفالینه های مناطق باســــتانی بلوچستان نیز مشاهده می شود 
کــــرده اســــت. بنابه نظر  )تصویــــر 10(؛ فقــــط بخشــــی از آن را تصویــــر 
ح را با  گر هنرمند، جزئی از طر که ا هرتســــفلد، این امر مســــلم اســــت 
که همــــۀ آن را عرضه نموده  کشــــد مثل این اســــت  قدرتمندی می 
که »مراد هنرمند ایجاد نیرویی  اســــت. این مطلب به این معناست 
که هم بــــا جزءگرایی حاصل  بــــا طبیعت جادویی اســــت.  منظوری 
کل گرایی و از سوی دیگر، مبین ارتباط بسیار نزدیک  می شود و هم با 
گونه آذین بندی و نوشــــتن اســــت؛ زیرا معنــــای نهفته در  بیــــن این 
کرد و هم با نوشــــتن«  نقش مایه ها را می توان هم با تصویرکردن ایفا 

)هرتسفلد،1381، 50(. 
که در ابتدا  مشــــاهدۀ ســــفالینه های باســــتانی نشــــان می دهد 
گــــذر زمان،  درخت نخــــل، واقع گراتر نقش می شــــده اســــت؛ ولی با 
که بــــواس نیز  به نقش هندســــی تبدیل شــــده اســــت. همــــان طور 
ح ها در ابتدا برای بیــــان عناصر، پدیده ها  می گوید: »شــــکل ها یا طر
یا رویدادهای واقعی بوده اند؛ ولی بعداً به شــــکل های هندسی تنزل 

 .)Boas,1955, 562( »یافته اند
ایــــن نقش هم به صورت تک در فضای افقــــی قرار می گیرد و هم 
کــــه در تصویر9 دیده  به صــــورت چهارتایی در فضای مــــدور؛ چنان 
که  می شــــود، نخل در ترکیب چلیپا ترســــیم شده اســــت. همانطور 
نخل خود نمادی از خورشــــید شمرده می شود )بختورتاش، 1356، 
46(، این ترکیب نیز اشــــاره به خورشید دارد. در ترکیب بندی نقوش 
کلپــــورگان نیــــز شــــاخه های نخــــل را به صــــورت چهارتایــــی طراحی 
که فرمی شــــبیه بــــه چلیپــــا دارد در مرکز آن قرار  کرده انــــد. یک لوزی 
گل  کشــــیده اند. این  گل هــــای پنج پر  گرفته اســــت و دورتــــادور آن، 
پنج پر، در نمادشناســــی »متعلــــق به مهر و ســــمبل تکامل و جوهر 
که نگهدارندۀ زمین است«  زندگی است. ســــمبل آفتاب و نیروی آن 
)عبدالهیان،1387، 37(.عاوه بر این، فضای منفی بین چهار نقش 
که  چت در میانۀ ظرف تصویری واقع گراتر از نخل را نمایش می دهد 

به تصویر نخل از نمای باال شباهت دارد. 
در فرهنــــگ مردم بلــــوچ، به درخت خرما بیش از ســــایر درختان 
کاربــــرد اقتصادی و  توجه شــــده اســــت؛ زیرا برای مردم منطقه، هم 

تصویر9- نقش چت بر بشقاب سفالی.      
تصویر10- نقش در خت نخل بر سفال پیش.

       )Tosi 1970,31( :ماخذ
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هم قداســــت معنوی دارد. »درخت خرما نزد بلوچ به درخت زندگی 
شهرت دارد و آن را همچون فرزند خود دوست دارند و می گویند: َمـچ 
وَبـــــچ، یعنی نخل و فرزند« )دهــــواری، 1384، 37(. چنانچه بواس 
ح هــــای تزیینی در انــــواع هنرها، نمــــاد ایده های  معتقد اســــت »طر
ح های قراردادی هنرها،  معینی در ذهن اند و نیز زمانی ]روزگاری[ طر
گفت  تاش های واقع گرا بودنــــد« )Boas,1955, 561(. پس می توان 
نقش نخل بی شــــک بازنمودی از طبیعت منطقــــه، تقدس درخت 

نخل و یادآور باورهای مردم بلوچ است.
کوَنُرک: این نام برگرفته از میوۀ نخِل وحشی است، میوۀ شیرین 
که در  کــــه ســــمبل قوم بلــــوچ اســــت. آن  و انــــرژی زا در دل بیابــــان 
کوَنر  دشوارترین وضعیت زیستی، ثمره و شاهکاری به شیرینی میوۀ 

دارد )دهواری، 1384، 42(.
کلپورگان و به  نخل وحشــــی یا درختچۀ داز به وفور در طبیعــــت 
کلی، بلوچستان یافت می شود. این درختچه به صورت خودرو  طور 
در مســــیر آبرفتی و بیابان های بلوچســــتان رشد و نمو می کند. مردم 
که مادۀ خام حصیربافی است، حدود هفتاد  بلوچ از برگ این درخت 
که در زندگی روســــتایی و عشــــایری آنها  نوع وســــیله تولید می کنند 
کاربرد این درختچه،  کاربردهای بســــیاری دارد. یکی دیگر از مــــوارد 
که در »لیکو«13های  اســــتفاده از برگ آن برای فال و پیشگویی است 
بلوچی نیز به آن اشاره شــــده است. همچنین، از آن برای تشخیص 
فرد نظردیده اســــتفاده می کنند. شباهت ظاهری بین نقش و شکل 
واقعــــی آن در طبیعــــت دیده نمی شــــود. بــــه نظر بــــواس، »هنرمند 
ابتدایــــی تاش نمی کند تا آنچه را می بیند، بکشــــد؛ بلکه صرفًا آنچه 
گی های مشــــخصۀ یک شــــیء در ذهن او هســــتند، ترکیب  که ویژ را 
گرفتن فضای واقعی آنها در شــــکل  دیداری«  می کنــــد؛ بدون در نظر 
گره خوردۀ  کوَنرک تاحدودی شــــبیه به برگ های  )Ibid, 562(. نقش 
درخت داز اســــت. این نقش یادآور طبیعت منطقــــه و باور مردم آن 
گره زدن بــــرگ درخت خرمای وحشــــی )داز( برای دســــتیابی به  بــــه 

که پیش تر نیز به آن اشاره شد. خواسته های خود است 
گندم است. بنابه  گندم به معنای خوشــــۀ  گندم: حوش  حوش 
گفتۀ هنرمندان ســــفالگر، این نقش وسیله ای برای یادآوری نعمتی 
کر آفریدگار این  گندم است تا همواره شا از نعمت های خداوند به نام 
کونرک یا بــــه تنهایی و در  گنــــدم را در ترکیب با  روزی باشــــیم. نقش 
کاسه یا  کرد. این نقش را در مرکز  ترکیب چلیپایی می توان مشــــاهده 
بشــــقاب و همچنین در ظروف دیگر می توان دید. بیشــــتر به صورت 
کوچک تر می شــــوند،  که از  پایین به باال  گ موازی  چهــــار خط زیگزا
نقش می شــــود )تصویر12(. زنان بلوچ این نقش را از "دانسینچگ"14 
گندم وجود دارد،  که در پوستۀ بیرونی  گندم، یعنی زبانه هایی است 

گرفته اند.  الهام 

کوبیدن خرمن آن  گندم و  کاشــــت و برداشــــت  رسم "حشــــر" در 
نیــــز اجرا می شــــود. اجرای این مراســــم، همراه با جشــــن و پایکوبی 
گفتۀ  که متأســــفانه بنا به  و خواندن اذکار و شــــعرهایی بوده اســــت 
ک شــــده  کلی از خاطرۀ جمعی پا مردم منطقه، امروزه اشــــعار آن به 
گندم برای مردم بلوچ حکم طا را دارد پس آنچه را برای آنها  اســــت. 

ارزشمند بوده، به تصویر می کشند.
مــــردم منطقــــه از زمان آماده کــــردن زمین، شــــخم زدن تا دروی 
محصول، رسم حشر را اجرا می کردند. این مراسم، همراه با موسیقی 
گندم ها  که  و آوازهای دسته جمعی اجرا می شده است؛ حتی زمانی 
که بــــه آن زمان »شــــواز و پرواز«  کمی رشــــد می کرده و بــــاال می آمده 
می گفته اند نیز شعر و آوازهای دسته جمعی می خواندند. در هنگام 
که آوازهایی با ســــازهای دهل و ســــرنا  دروی محصول، مرســــوم بود 
که شــــخصی در حال  همــــراه بخوانند و از این طریق اعام می کردند 
گندم یا برداشــــت محصول اســــت. این مراســــم همراه با ساز  دروی 
و آوازها و پایکوبی ها، نوعی شــــکرگزاری از خداوند به شــــمار می آمده 
گندم در زندگی بلوچ و آیین  گندم، بازنمودی از اهمیت  است. نقش 
شــــکرگزاری و رســــوم منطقه و یادآور اعتقادی ژرف به حضور نیرویی 
کر او می دانند.   که بلوچ همواره خود را شا ماورایی در قوم بلوچ است 
کاســــه و بشــــقاب  گندم: این نقش همواره در مرکز  گیلو و حوش 
که در تصویر 12 مشــــاهده می شود، زنجیر مثل  قرار دارد. به طوری 

گندم نقش شده است. حصاری به دور خوشه های 
گردآمدن به صورت حلقه    حلقه، نماد پیوند اجتماعی اســــت و 
که در رقــــص مردم منطقــــه هم دیده می شــــود، بازنمود  بــــه طوری 
همین پیوند اجتماعی بلوچ اســــت. »حلقه، نشــــانۀ پیوند، وصلت 
کاری مشــــترک است« )رضی،1371، 391(.  گسستنی و  و رشته ای نا
افــــزون بر ایــــن، در بحث پیشــــین نیز اشــــاره به توأم بــــودن رقص و 
که این تصویر  پایکوبی مردم بلوچ همزمان با برداشت محصول شد 
کند. این نقش را  می تواند این مطلب را به ســــاده ترین شکل تأیید 
کاشت و  که زنجیروار برای  نیز می توان بازنمود رســــم حشر دانســــت 

کونرک. تصویر13- رقص بلوچ.تصویر11- نقش 

گندم. گیلو و حوش  تصویر12- نقش 

بررسی انسان شناختی نقوش سفال »کلپورگان« سراوان
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گندم انجام می دهند. این همکاری همراه با  برداشت و خرمن کوبی 
شعر و موسیقی15 و رقص انجام می شده است. 

آنان همانند صور فلکی و ســــتارگان هم بر محور خود می چرخند 
که در مرکز قرار دارد و نمودگار خورشــــید  گندم یا نخلی  و هــــم به دور 
گندم به صورت چلیپایی نقش شــــده  خ می زنند. نقش  اســــت، چر
اســــت و بی ارتباط با خورشــــید نیســــت. َدَوران رقصنده، حول یک 
خ  محــــور یا به بیانی دیگــــر حرکت پرگاری آنــــان، همچنین یادآور چر
گردش هرچیزی در عالم اســــت )دوبوکــــور، 1373، 88(؛ همچون  و 
گلی در  چرخش "بونو"16رای ســــاخت ظروف سفالی یا چرخش ظرف 

هنگام نقش گذاری در دست. 
گــــردش خورشــــید از شــــرق به  چرخــــش رقصنــــدگان در جهــــت 
کنیم، حلقه ها افراد  گر هر شــــخص را یک نقطه فرض  غرب اســــت. ا
که بــــه دور خود می چرخنــــد و نقش حلقه را تشــــکیل  رقصنده انــــد 
کلی، نمــــودی از رقص مردم منطقه  می دهند و خــــود نقش به طور 
گندم می چرخند )تصویــــر13(. بنابر اینکه  که دور مرکز خرمن  اســــت 
گندم شباهت  گیلو و حوش  حرکت رقص مردم بلوچ به ساختار نقش 
که ایــــن نقش بازنمود رقص مــــردم منطقه در  گفت  دارد، می تــــوان 

گندم است.   مراسم شکرگزاری 
که به معنای رأس است. سرک به  َسُرک: واژۀ سرک از سر می آید 
که در ترکیب مثلثی شــــکل تصویر  صورت نقطه یا حلقه هایی اســــت 

شده اند )تصویر14(.
ایــــن نقش در نقــــوش هنرهای دیگر منطقه نیز دیده می شــــود و 
با همین نام نیز خوانده می شــــود. در نقوش سوزن دوزی، بیشتر در 
قسمت سرآستین دوخته می شود. این نقش به روی سفالینه های 
پیش از تاریخ بلوچســــتان نیز دیده می شود. زندگی مردم عادی به 
کس »سخت وابسته به طبیعت  خصوص روســــتاییان به قول هالبوا
اســــت و به ناچار وقار ساده و درشت طبیعت را انعکاس می بخشد« 

.)Halbwachs, 37 ,1982(

کوه ها قــــرار دارد.  با توجــــه به اینکه بلوچســــتان در حصــــاری از 
گذشــــته های دور،  گرفته اســــت. از  کوه فرا  سرتاســــر این منطقــــه را 
کوه هــــا در فرهنگ ایران مقدس شــــمرده می شــــده اند؛ زیرا همواره 
که  کوه ها جاری شــــده اند؛ از این رو، طبیعی اســــت  رودها و نهرها از 
کوه  کم بــــاران مناطق مرکزی و جنــــوب ایران،  در منطقۀ خشــــک و 
کننــــد )پرهــــام، 1382، 16(. در فرهنگ مردم  را ســــتایش و تقــــدس 
کوه ها واقع شده اند. این باور از  بلوچ، بیشــــتِر مکان های مقدس در 
گذشــــته های دور در ذهن مردم وجود داشــــته و بعد از اســــام نیز با 
باورهای مذهبی آنها درآمیخته اســــت. از مکان های مذکور می توان 
کوه »مهرگان«  به »گور ســــوچان«17، »لنگرگوران«18، »پیرگــــوران«19 و 
که مکان های مقدس و عبادتگاه زرتشتیان بوده اند. این  کرد  اشاره 
که نشــــان دهندۀ بلندی قدر  امر و دالیل بســــیار دیگری وجود دارد 
گفت مثلث های  کوه در باور مردم بلوچ اســــت. می تــــوان  و جایــــگاه 
که این چنین  کوه هستند  نقش بســــته بر بدنۀ ظروف نیز نمادی از 
کاملی  کنــــار درختان خرما، نماد  از اهمیــــت و توجه برخوردارند و در 
از طبیعت بلوچســــتان شــــمرده می شــــوند. بنابراین، نقش ســــرک، 

بازنمود طبیعت این منطقه است. 
گندم: این ترکیب به صورت چلیپاست و  کونرک و حوش  ترکیب 
در هنرهای دیگر منطقه هم دیده می شود. هر جزء این ترکیب چهار  
که آن هم به  گرفته اســــت  بار تکرار شــــده و هر بار لــــوزی در مرکز قرار 

چهار قسمت تقسیم شده است )تصویر15(.
 این نقش را می توان در دیگر هنرهای دستی این منطقه به وفور 
که به شکل چلیپا است را در سنگ نگاره ها،  دید و ساختار این نقش 
زیور آالت، ظرف ســــفالی دیــــزک در خور توجه اســــت. آنچه در بین 
گردونــــۀ مهر جلب توجه  که دربــــارۀ معنا و مفهوم  تفاســــیر مختلفی 
می کنــــد،  عاوه بــــر مفهوم نمــــاد خورشــــید، مهر و آتش، اشــــاره به 
ک و باد( دارد و از نمودهای  آخشــــیج های چهارگانه )آب، آتش، خــــا
گفتۀ مردم منطقه،  فرهنگ مادی نیایش مهر شــــمرده می شود. به 
که برای  نقش چلیپا، نماد و نشانی از عناصر چهارگانۀ طبیعت است 
آنها مقدس بوده و هســــت؛ یعنی عناصر چهارگانــــۀ آتش، آب، باد و 
که باور به تقدس آنها ریشــــه در اعتقادات مردم بلوچ، پیش از  ک  خا

اسام و زمان مذهب مهرپرستی و زرتشتی دارد. 
گاو در هنگام قرمز شدن رنگ خرما نیز شاید مربوط  کردن  قربانی 
به فرهنگ مادی به جای مانده از دوران مهرپرســــتی باشــــد. ظرف 
کستر مرده  گذشته برای نگهداری از خا که در  سفالی "سوچکی"20 نیز 
کاربرد داشــــته اســــت، از نمونه های دیگر فرهنگ مهرپرستی است. 
که در نزدیکی  کــــوه مهرگان در اطراف روســــتای دزک  همچنین، در 
کلپورگان است، آتشکده ای وجود دارد که زرتشتیان 21در روزهای خاص 
بر فراز آن آتش می افروخته اند و پایکوبی و دست افشانی می کرده اند.  
که از زمان زرتشــــت در قوم بلوچ به جای مانده     از جملــــه آدابی 
ک و اعتقاد به ارواح  اســــت، می توان به تقدس آب، باد، آتش و خــــا
گفته  کرد. با نظر به آنچه  خبیث و تقســــیم عناصر به نیک و بد اشاره 
شد، مشخص می شود نقش چلیپا از فرهنگ مادی آیین های گذشتۀ 
مردم بلوچ به جای مانده اســــت و بازنمودی از همین آیین هاســــت 
کــــه هنــــوز در فرهنگ بلوچســــتان ردپــــای آنهــــا را می تــــوان یافت.

تصویر 14- نقش سرک در سفال.

گندم. کونرک و حوش  تصویر 15- نقش 
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به طور کلی، در تحلیل معناشناختی نقوش سفال های کلپورگان، 
کرد: 1. نقوشی  کلی تقســــیم بندی  نقش ها را می توان به ســــه دستۀ 
که بازنمود و ملهم از طبیعت اطراف منطقه هســــتند؛ از جمله نقش 
کوه، نقش چت نماد  کونرک نماد میوۀ درخت داز، نقش سرک نماد 
که بازنمود آداب و رسوم  شــــاخۀ درخت نخل. 2. نقوشــــی هســــتند 
که  گیلو  و اعتقــــادات و باورهای مردم بلوچ هســــتند؛ همچون نقش 
نماد همبســــتگی و وحدت و تعاون مردم بلوچ و بازنمود رسم حشر 
کبل بازنمود باور و اعتقاد  ومدد و میار و بجار است. همچنین، نقش 
گندم نیز  گیلو و خوشــــۀ  به چشــــم زخم و دوری از ارواح شــــر، نقش 
بازنمود رســــم حشر و مراســــم خرمن چینی مردم بلوچ است. نقش 
که در ترکیب چلیپایی تصویر شده اند، بازنمود  گندم  کونرک و حوش 
که در بین فرهنگ بلوچ  گذشــــته است  باورها و اعتقادات مربوط به 
که در قوم  به جای مانده است و نماد عناصر چهارگانۀ طبیعت است 
ک و باد و آتش هســــتند و افزون  بلــــوچ این عناصر عبارت از آب و خا
کرده انــــد. 4. تصویر عناصر مقدس و محترم و  بر آن، عناصر را حفظ 
که نماد  مهم برای فرهنگ و مردم بلوچ اســــت؛ همچون نقش چتل 
که به  آب اســــت. نقش چت و سرک نیز در این دســــته قرار می گیرند 
که هر دو در نظر مردم  کوه هستند  ترتیب نماد شاخۀ درخت نخل و 

گندم هم در این  منطقه به نوعی محترم و مقدس اند. نقش خوشۀ 
گندم برای این قوم نقشــــی بسیار مهم و  دســــته جای می گیرد؛ زیرا 

حیاتی دارد.
که در نگاه اول عناصر هندسی  کلپورگان    در واقع، نقوش ســــفال 
محض هستند، در بازنمودی نمادین از طبیعت منطقه، اعتقادات 
کار رفته اند و به طورکلی، حامل فرهنگ و  و باورها، آداب و رسوم  به 

هویت بومی منطقه هستند. 
هنرمند ســــفالگر از طریق شــــکل و ســــبک این نقــــوش، به بیان 
ایده هــــای بنیانــــی واقــــع در اندیشــــه ها، احساســــات، تجربیــــات و 
فعالیت های مردم بلوچ در قالب شی سفالین می پردازد و پیام هایی 
را از طبیعــــت و فرهنگ خــــود بیان می کند.کما اینکــــه برای خود او، 
گاهانه نیســــت ولــــی با ســــاختار فرهنگی و اجتماعــــی جامعه خود  آ
گفت هنر می توانــــد به طور موثری  مرتبط اســــت. بنابراین می توان 
تجارب و اندیشــــه های یک قوم و مردم یک جامعه را در زمینه های 
که  اجتماعی و فرهنگی توضیح دهد و اشکال و نقش مایه ها هستند 
معانی و ظرفیت های تاثیرگذاری را بیان می کنند و تحلیل شکل ابزار 
که هنر  اصلی دسترسی به نظام های فکری و عملی جامعه ای است 

کرده است. را در زمینه فرهنگی تولید 

نتیجه

پی نوشت ها

و  سیســتان  اســتان  ســراوان،  شهرســتان  کیلومتــری  در25  روســتایی   1
بلوچستان.

2 Tekok.
3 Gilu.
4  HushGandom.
5 Kobl.
6 Chat.
7 Chotal.
8 Konarok.
9 Sarok.

10  رســوم ُبجار: بجار از پســندیده ترین ســنت های مردم بلوچســتان اســت. 
بجار یعنی کمک و همراهی مادی با جوانی که می خواهد ازدواج کند و خانواده 
تشــکیل دهد. بجار منحصر به مراســم ازدواج نمی شود؛ بلکه در هنگام مرگ و 
که در هــر صورت،  مراســم ســوگواری و ســاخت و ســاز منــزل نیز انجام می شــود 

کمک و همکاری است. هدف از این سنت، همان 
گروهی افــراد در  11  َحَشــر و َمــدد: حشــر و مــدد بــه معنــی همیــاری و تعــاون 
کارهاســت. تنها زیســتن برای مردم بلوچ مفهومی نــدارد و تنهایی، در نظر آنها 
به منزلۀ نابودی اســت. از این رو، افراد این قوم در ســیر زندگی و مقابلۀ نابرابر 
کیشان خود زندگی  کنار قوم و هم  که همواره در  با طبیعت خشن، آموخته اند 
گزند و آســیبی در امان بمانند. حشــر و مدد، بیشــتر در اموری  کنند تا از هرگونه 
کاری، دروی محصول، ســاخت و الیروبی  مانند ســاختن مدرســه، خانه، برنج 

قنات و سّد و دفاع در برابر دشمن دیده می شود.
گر  که به هر علتی در خطر باشــد؛ حتی ا کســی  اســت  12 میار، پناه دادن به 

کسی پناه ببرد،  وی قاتل باشد و برای فرار از انتقام طایفه و بستگان مقتول به 
کند. آن فرد باید تا پای جان از او دفاع 

13 Liko.
14  Dansinchg.

گندم پرانی و دســتۀ چوبی آن  کار، ســه شــاخۀ  که از خود ابزار  15  به طوری 
گندم از آن اســتفاده می شــود، برای ایجاد صدا و  که هنگام جداســازی ســاقه و 
ُکر با آوازهای مخصوص با  گروه  اجرای موسیقی استفاده می کنند و تک خوان و 
گندم می چرخند  گروهی دور خرمن  موسیقی همراهی می کنند. آنها به صورت 
به طور یک در میان، ســه شــاخه و دســتۀ چوبی آن را به ســه شــاخه و دســتۀ 
کار را ادامه  چوبــی افــراد طــرف مقابــل می زننــد و بــا آهنــگ و نظم خــاص ایــن 
که تولید می شــود شــبیه به صدای طبــل و صدای حاصل  می دهنــد. صدایی 
از به هم خوردن سرشاخه ها شبیه صدای تنبور  است )بزرگ زاده، 1390ب(. 

که ظرف به روی آن ســاخته می شود و با انگشتان پا به  16  بشــقاب ســفالی 
خ سفالگری را دارد. چرخش درمیآید در واقع حکم همان چر

17 Gursuchan.
18  Langarguran.
19  Pirguran.

کردن  کــه امروزه بــرای دود  20  ســوچکی: واژه فارســی آن اســپنددان اســت 
که روی  گرد است  اســپند از آن اســتفاده می شود، شبیه قلک های ســفالی تنه 

چهار پایه ای 10 سانتیمتری جا می گیرد.
21  در زبان بلوچ، به زرتشتی ها »گور« یا »گبر« می گویند. مکان هایی نیز از زمان 
رواج دین زرتشتی با همان اسامی باقی مانده است که هنوز وجود دارد؛ ازجملۀ 
کرد. گوران« اشاره  گوران« و »پیر  این مکان ها می توان به»گور سوچان« و »لنگر 

بررسی انسان شناختی نقوش سفال »کلپورگان« سراوان
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