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 1مدرس دانشکده هنر ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 2استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 3استاد گروه انسان شناسی ،دانشگاه پنسیلوانیا ،فیالدلفیا ،امریکا.
 4مدرس دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/10/22 :تاریخ پذیرش نهایی)96/12/12 :

چکیده

مقالــۀ حاضــر در نظر دارد به بررســی و فهم نقوش تزیینی ســفال «کلپــورگان» از دیدگاه فرهنگ و جامعــه آفرینندهاش بپردازد.
ســفال کلپــورگان دستســاختۀ فکــر و اندیشــه زنان بلوچ اســت و گســترۀ مــادی و معنوی بســیاری را از فرهنگ بلــوچ در خود
جای داده اســت .این مقاله با رویکرد انسانشناســی هنر به دنبال پاســخ این پرســش که :معانی فرهنگی نقوش ســفالهای
کلپورگان برای ســازندگان آنها چیســت؟ در این پژوهش توصیفی-تحلیلی ،با تکیه بر مشــاهدات و پژوهشهای میدانی -که
از طریــق مصاحبــه ،عکسبــرداری ،فیلمبــرداری و مشــاهده مشــارکتی انجام شــده  -کوشــیده شــده که در میــان نظریههای
مختلف انسانشناســی 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
هنری منطقه همچون ســوزندوزی ،گلیم و ســفالینههای باســتانی جهت رمزگشــایی اشــکال و طر حها رجوع کردهاند .نتایج
پژوهــش نشــان میدهــد که  .1این نقــوش بازنمود آداب ،رســوم ،اعتقادات ،باورها و بــه طور کلی بازنمود ســطوح مختلفی از
فرهنگ جامعۀ کلپورگان اســت و  .2زنان ســفالگر منطقه ،به منظور انتقال و حفظ و تداوم و بازتولید این فرهنگ ،به ســاخت
سفالینههای منقوش اشتغال دارند.

واژههای کلیدی

انسان شناسی هنر ،بررسی معناشناختی ،فرهنگ بلوچ ،سفال ،کلپورگان ،نقوش.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان" :بررسی انسان شناختی نقوش سفال کلپورگان" به راهنمایی نگارندگان دوم و سوم
و مشاوره نگارنده چهارم در دانشگاه هنر اصفهان است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09132270275 :نمابر.E-mail: minashirany@gmail.com ،054-33447433 :
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مقدمه
انسانشناسـ ــی هنر ،شـ ــاخهای از انسانشناسـ ــی اسـ ــت که به
«فهم هنر از دیدگاه فرهنگ آفرینندهاش میپردازد ».این دیدگاهی
اسـ ــت که ادموند لیچ آن را محور توجه انسانشناس می داند« ،اثر
هنری چـ ـ�ه معنایی برای سـ ـ�ازندگان آن دارد؟»(.)Leach,1967, 25
انسانشناسـ ــی هنر رویکردی اسـ ــت که هنر را دارای زمینه فرهنگی
میداند و فهم هنر بدون شـ ــناخت این زمینه ممکن نیست .نشان
دادن اینکه اشـ ــیاء هنـ ــری چگونـ ــه در فرهنگ یـ ــک جامعه خاص
تولید میشـ ــوند و چه کارکردی بـ ــرای آن فرهنگ دارند ،وظیفه یک
انسانشناس است « .هنر و جامعه همواره یک کل یکپارچه را شکل
میدهند .کارایی یا مبادله یا هر چیز دیگر هنر فقط بر حسـ ــب زمینه
فرهنگی است که در آن مشاهده شده است » (.)Ibid
انسانشناسـ ــی هنر با این دیدگاه کـ ــه هنر یک محصول فرهنگی
اسـ ــت ،از فرهنـ ــگ در تمامی ابعـ ــاد آن به عنوان یک ابزار اسـ ــتفاده
میکنـ ــد تـ ــا اثـ ــر هنـ ــری را بفهمـ ــد .فعالیتهـ ــای هنـ ــری از آنجایی
فرهنگیاند که شـ ــامل «الگوهای مشـ ــترک و آموخته شده رفتارها،
باورهـ ـ�ا و احساسـ ـ�ات ویـ ـ�ژهای» میشـ ـ�وند (Ember &Ember,
 .)1993,466می توان گفت ویژگی هنر در درجه اول ،پیوند با زندگی
اسـ ــت و تار و پود آن با تجارب ،احساسـ ــات و اندیشـ ــه ها ،باورهای
یک جامعه و فرهنگش بافته شده است خاصه در جوامع سنتی که
هنر بیشـ ــتر جنبه عملی و کاربـ ــردی دارد ،در عین حال که نیازهای
روزمره افراد یک جامعه با فرهنگی خاص را برطرف میسـ ــازد ،ذوق
آفریننـ ــدهاش را نیز برای درک و فهم زیبایی پـ ــرورش میدهد .پس
با مطالعه هنر میتوان به شـ ــناخت فرهنگ جامعه آفریننده دست
یافت و از طرفی بررسی فرهنگ میتواند به فهم بهتر معنا و مفاهیم
اشیاء هنری بیانجامد.
هوارد مورفی ،تعریفی که از هنر برای انسانشناسی مفید میداند
را اینگونـ ــه بیـ ــان میکند « :آثـ ــاری که ویژگیهای معناشـ ــناختی و
زیباشـ ــناختی دارند و بـ ــرای نمایاندن یا بازنمایی بـ ــه کار میروند »
( .)Morphy, 1994,655بنابـ ــر این تعریف ،هنـ ــر در درجه اول کارکرد

معناشـ ــناختی و زیبایی شناختی دارد و ســــپس به کارکرد بازنمایی
هنر اشاره می شود.
پژوهـ ــش حاضر به بررســــی نقوش یکی از هنرهای ســــنتی یعنی
سفالگری روستای "کلپورگان "1میپردازد .کلپورگان یکی از مناطقی
اسـ ــت که به سفالینهها و استمرار شیوۀ ســــنتی ساخت آنها مشهور
است .زنان این منطقه ،حرفۀ سفالگری را از اجدادشان آموختهاند
و تـ ــا امـ ــروز همــــان روشهــــای ســــنتی را در شــــیوۀ ســــاخت و نوع
ً
نقشپردازی آن کــــه کامال به صورت ذهنی اســــت ،حفظ کردهاند.
این پایبندی به اصول و ســــنتها و تأثیرناپذیری از سنت سفالگری
مناطق دیگر ،از مهمترین ویژگیهایی اســــت که این ســــفالها را از
نمونههای دیگر آن متمایز ساخته است.
در ایـ ــن مقاله نگارنــــدگان با هدف فهم معنــــای فرهنگی نقوش
با روش انسانشناســــی هنر ،به مطالعه و شناسایی نقشمایههای
سـ ــفال کلپ ـــورگان و ارتباط آنهــــا با عوامــــل مؤثری چــــون فرهنگ،
اندیشهها ،باورها و آداب و رســــوم مردم منطقه پرداخته است؛ زیرا
آثار هنری در ســــایۀ فهمی مشــــخص از اندیشۀ ســــازندگان آنها معنا
مییابد .همچنین نگارندگان برای رســــیدن به پاســــخ این پرســــش
کـ ــه معانی فرهنگی نقوش ســــفال کلپــــورگان چیســــت؟ ارتباط این
نقوش با نقوش به کار رفته در ســــایر دست ســــاختههای مردم این
منطقه را بررســــی کرده و با تمرکز بر تحلیل شــــکلی و معنایی نقوش،
معنــــای نهفتــــه در ورای نقوشاند.
ـدد دســــت یافتن به درک
درصـ ـ ِ
ِ
نبـ ــود پژوهشهای منســــجم و انجام نگرفتن مطالعــــات فرهنگی بر
روی نقـ ــوش این ســــفالینهها که ثبت تصویری فرهنــــگ را به عهده
دارنـ ــد ،دلیل انتخاب این موضوع برای انجام این پژوهش بود .چرا
که آثار سـ ــفالی به عنوان عنصری فرهنگی و شکلی هنری است که از
گذشـ ــته تا کنون نقش موثری در شناسایی بسیاری از فرهنگهای
جهان داشـ ــته اســــت .پژوهش پیش رو میکوشــــد گامــــی در جهت
معرفی و بررسی انسانشناســــی هنر قوم بلوچ بردارد و زمینه را برای
بررسیهای مفصلتر آینده در این موضوعات هموارتر سازد.

روششناسی و جامعۀ مورد مطالعه
در تاریخ رویکردهای انسانشناسـ ــی هنر ،دیدگاههای مختلفی
در ارتبـ ــاط با هنـ ــر ،ماهیـ ــت و کارکردهـ ــای آن بر اسـ ــاس مطالعات
میدانی شـ ــکل گرفته اسـ ــت که یکی از آنها ،بعد معناشـ ــناختی هنر
اسـ ــت .در این رویکرد ،هنر همچون نظامی معناشـ ــناختی میشود
که با اســــتفاده از نشـ ــانههای دیداری و غیر دیـ ــداری ،در پی انتقال
مقاصد و مفاهیم گونا گون اسـ ــت .برجسـ ــتهترین انسانشناسـ ــان
هنر که بر این بعد تا کید میورزند ،نانسی مان ،هوارد مورفی ،دنیل
بیبویک و آنتونی فورگ هستند (ایزدی جیران.)3 ،1390،

ً
در این رویکرد ،تحلیل معموال بر ویژگیهای صوری و شکلی هنر
متمرکز میشود و هدف ،توضیح شکل در ارتباط با تاثیر زیباشناختی
آن و نشان دادن مبانی شکلی بیان هنرمندانه است ( Silver,1979,
 .)267تحلیل شــــکل ابزارهای اصلی دسترسی به نظامهای فکری و
اعمال آنهایی را به دست میدهد که هنر را در زمینه تولید کردهاند.
ابزاهـ ــای فهم اینکه آثار چگونه ســــاخته میشــــوند ،چگونــــه به کار
میآیند ،چگونه انتقال یافته و در طول زمان تغییر مییابند را فراهم
میکنـ ـ�د ( .)Morphy & Perkins, 2006, 323-4فــــورگ ،معنــــا را در
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ارتباط هنر با نظام گسـ ــتردهتر فرهنگی-اجتماعی بررسـ ــی میکند و
معتقد است بدون در نظر گرفتن فرهنگ و جامعه هنرمند نمیتوان
به شناختی در مورد هنر دست یافت (.)Forge, 1967/2006, 110
گردآوری دادههای پژوهش از طریق عکسبرداری از نقوش سفالها
و دیگر صنایع دســــتی منطقه کلپورگان بوده است .در بخش تطبیق
سفالینههای باستانی بلوچستان ،از اسناد کتابخانهای استفاده شده
اسـ ــت و روش تحلیل دادهها ،مردمشناســــی هنر است یعنی بررسی
نقوش سفالینهها از تحلیل شکلی و بررسی ویژگیهای صوری آنها بهره
گرفته شده اســــت که در نتیجه سبک اصلی نقوش به دست میآید.
سـ ــفالهای موضـ ــوع مطالعه در روسـ ــتای کلپورگان کـ ــه یکی از
روسـ ــتاهای شهرسـ ــتان سـ ــراوان اسـ ــت و در فاصلۀ  25کیلومتری
آن قـ ــرار دارد ،سـ ــاخته میشـ ــود و در همان منطقـ ــه کاربرد مصرفی
دارد .شهرستان سـ ــراوان در ناحیۀ جنوب شـ ــرقی استان سیستان
و بلوچسـ ــتان ،در نزدیکی مرز پا کسـ ــتان واقع شـ ــده است .از سمت
شـ ــمال با شهرستان خاش ،از غرب با شهرستان ایرانشهر ،از جنوب
غربی با شهرستان سرباز و از شرق و جنوب با کشور پا کستان همجوار
است .این روسـ ــتا که متعلق به دهسـ ــتان حومه است133 ،خانوار
و 507نفر جمعیت دارد که از آنها  272نفر مرد و  235نفر زن هستند.
کشـ ــاورزی ،تولید خرما ،تجارت ،سوزندوزی و سفالگری ،عمده
فعالیتهای مردم این روستاسـ ــت و شهرت آن نیز به دلیل استمرار
ً
فعالیت سـ ــفالگری اسـ ــت که زنان به شـ ــیوهای کامال سـ ــنتی به آن
مشـ ــغولاند و همین ویژگـ ــی منحصر به فردش باعث شـ ــد تا در آذر
ماه  1395به عنوان اولین روستای صنایع دستی جهان به یونسکو
معرفی شود و به ثبت جهانی برسد.
هنــــر ذاتی مردم بلوچ ،دوری آنها از دیگر مناطق ،محصوربودن
منطقـ ــه با کوهها ،وضعیت خـ ــاص آب و هوایی منطقه و نوع زندگی
عشـ ــیرهای آنها موجب شـ ــده تـ ــا ارتباط و تبـ ــادل فرهنگـ ــی با دیگر
مناطـ ــق ایران وجود نداشـ ــته باشـ ــند و ویژگیهای ایـ ــن هنر ،بکر و
دسـ ــت نخورده باقی بماند .در واقع پویایـ ــی اجتماعی در عرصهای
کوچـ ــک از تعامل(کنش و وا کنش) ،امکانـ ــات و تواناییها را محدود
کرده و با تغییری بسـ ــیار کند و نوآوریهای اندک مواجه است .این
ظروف ،بسـ ــیار فریبنده و حرفهای کار میشوند و به منابع طبیعی و
اجتماعیشان محدود شدهاند.

معرفی نقوش
منقوش کردن ظروف سـ ــفالی در گذشته ،یکی از راههای ارتباط
میان اقوام مختلف بوده است .انسانها همواره به دنبال راهی برای
ثبت و انتقال عقاید ،باورها و احساسـ ــات و اندیشههای خود بودند
و تا اختراع خط ،از زبان تصویر و نقوش تصویری استفاده میکردند.
نشـ ــانههای تصویری و نمادها همواره حامل مفاهیمی هستند که
نگرش و اعتقادات قوم و سرزمین را بیان میکنند؛ بنابراین با کسب
شـ ــناخت و معرفت به ایـ ــن نقوش میتوان به گنجینـ ــۀ اطالعاتی از
اعصار و مناطق مختلف دست یافت .برای شناخت مفاهیم نقوش
سـ ــفال کلپـ ــورگان ،ابتدا ضروری اسـ ــت به توصیـ ــف و تجزیۀ نقوش

پرداخته شود .به طور کلی ،عناصر تشکیلدهندۀ نقوش عبارتند از
نقطه ،خط ،سطوح مثلث ،لوزی ،دایره و تکرار.
از ترکیب این عناصر ،شکلهای ابتدایی ایجاد میشوند ،نقوش
ابتدایی کلپورگان عبارتنــــد از :تکوک،2گیلو 3و حوش گندم .4هریک
از شـ ــکلهای ابتدایی ،دستخوش تغییراتی میشوند و شکلهای
ُ
پیچیدهتـ ــری را ایجاد میکننــــد .این نقوش شــــامل :کبلَ ،5چت،6
َُ َ 7
کون ُرک 8و َس ُ
ــــرک 9میشوند و گاهی دو نقش در ترکیب با هم
چتل ،
ساختار مییابند مثل ترکیب نقش گیلو و حوش گندم و ترکیب یک
کونرک و چهارحوش گندم.
افزون بر ترتیبهای ذکر شده ،به طور کلی ترتیبگذاری نقوش،
به صورت اشکال کثیراالضالع هم دیده میشود که به صورت مثلث
و مربع و لوزی هستند.
ترکیب کلی تزیینات با توجه به اینکه نقشها در بیرون ظرف یا در
درونآنطراحیشدهباشند،فرقمیکند.تزییناتیمانندخطوطافقی
جدول  -1ساختار نقوش کلپورگان.
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را که در سطح بیرون ظرف ایجاد میکنند« ،تزیینات افقی» و تزییناتی
را که در درون ظرف دهانه گشــــاد ایجاد مــــی کنند« ،تزیینات مدور»
مینامند .تزیینات را میتوان به دو دستۀ «گروه» و «فریز» تقسیمبندی
کرد .گروه از یک یا چند خط افقی یا مدور تشکیل میشوند که بیشتر،
چارچـ ــوب فریزهــــا را به وجــــود میآورنــــد و به نوعی حصــــاری به دور
نقشمایــــه اصلی ایجاد میکنند (توزی« .)597 ،1385 ،فریز» ،همان
ً
نقشی است که معموال در فضایی که «گروهها» ایجاد کردهاند،کشیده
میشـ ــود و براسـ ــاس سـ ــاختار خود به سـ ــه نوع تقسـ ــیم میشـ ــود:
 .1فریزهـ ــای ممتـ ــد :در یک خـ ــط ممتد نقش میشـ ــوند؛ مثل
نقشهای تکوک ،سرک ،کبل ،گیلو،کونرک ،چتل.
 .2فریزهای نقشمایهای :نقشمایهها بدون خط ممتد و قابی
ایجاد میشوند؛ مثل نقش حوش گندم ،چت ،کونرک و حوش گندم.
 .3فریزهای قابدار :فریزهایی هسـ ــتند که به دو قاب تقسـ ــیم
میشوند و با نوار قابدار از هم جدا میشوند (همان.)599 ،
در نقـ ــوش کلپـ ــورگان ،فریزها بیشـ ــتر بـ ــه صورت ممتـ ــد و گاهی
نقشمای ـ ـهای هسـ ــتند و گروهها از نقـ ــاط منظم و متوالی تشـ ــکیل
شـ ــدهاند که با تکرار خـ ــود ،قابهایـ ــی را ایجاد میکننـ ــد و فضایی
ـتر نقوش از اصل تقارن
برای ایجاد «فریزها» به وجود میآورند .بیشـ ـ ِ
پیروی میکنند و در فضای ظرف قرار میگیرند.
اثر هنری «برای انتقال معنای شـ ــکلی بایسـ ــتی گرایش سـ ــبکی
داشته باشد» ( .)Bunzel,1938, 566یک جامعه میتواند شیوههای
خاصی را برای آرایش خطـ ــوط ،حجم ها ،صداها ،حرکات و غیره به
وجود آورد؛ این شـ ــیوه خاص بیان همان سـ ــبک است .شیوههای
کلی اندیشـ ــه و احساس ،سبک را شـ ــکل میدهد و در واقع ،سبک،
«شـ���کل درونی» اندیشه و احساس جمعی اسـ���ت ( Shapiro,1953,
 .)287& 305معنـ ــا با سـ ــبک ارتبـ ــاط مییابد .فورگ نیـ ــز به ارتباط
بین سـ���بک و معنـ���ا تا کیـ��دـ مـ���ی ورزد ( .)Forge, 1967/2006, 110
به طور کلی ،با توجه به شـ ــکل نقوش میتوان ویژگیهای عمدۀ
سبک موجود در نقوش سفالینهها را اینگونه خالصه کرد:
 .1استفاده از خطوط انتزاعی (در بیشتر نقوش)؛
 .2استفاده از خطوط شکسته (در بیشتر نقوش)؛
 .3وجود قطب مرکزی در تزیینات مدور؛
 .4در حصار قرار گرفتن فریزهای نقشمایهای؛
 .5بازنمود نیمهای و تقارن.
 .6ترکیببنـ ــدی برخی نقشها به صورت خطوط متقاطع عمود
بر هم در راستای چهار جهت اصلی جغرافیایی؛
 .7ترکیببندی برخی نقشها به صورت اشـ ــکال هندسی لوزی
و مثلث؛
.8ترکیببندیبیشترنقوشبهصورتخطیممتددر فضایافقی.
 .9وجود اشـ ــکال تزیینـ ــی در بین نقـ ــوش نقشمای ـ ـهای و یا در
فضاهای خالی.

ویژگیهای معناشــــناختی در اشــــیاء بود و آنچه برای مردمشــــناس
معنــــای شــــیء در بســــتر فرهنــــگ تولیدکننده
اهمیـ ــت دارد ،درک
ِ
اسـ ــت .در مطالعه هنــــر ،تحلیل معنا دربردارنده بررســــی شــــکل در
زمینه اسـ ــت چرا که شــــکل تجربه زمینهای را در خود دارد (Scott-
 .)Hoy,2003,268از نظر بیبویک نیز «شــــکل های هنری به هنرمند
تعلق دارند ،معانی به اجتماع گســــتردهتری که خواستههایشــــان،
مجموعه الگوها را ایجاد میکند و ســــپس از قدرت تولید هنرمندان
اسـ ـ�تفاده میکنـــ�د» ( .) Biebuyk ,1969,11ســــنت ،تقلیــــد و آداب
و رسـ ــوم عناصری هســــتند کــــه در طراحی شــــکل اهمیت داشــــته
و بـ ــه صـ ــورت موروثــــی ،فرمهــــا و شــــکلها و حتــــی نقشمایههــــا
نسـ ــل بـ ــه نســــل انتقــــال مییابد و بــــه عنــــوان یک «ســــنت خاص
زیباییشـ ــناختی» حفظ میشــــود .در این جوامع ،هنــــر «به مثابه
یک کل معناشــ��ناختی وابســ��ته به دانش و شــ��ناخت بومی »( (�Sil
 )ver, 1979,268است که معنا و مفهوم آن برای اعضای آن فرهنگ
اهمیـ ــت بســــزایی دارد .از ایــــن رو تحلیل شــــکل موضوعی محوری
در مطالعـ ــات هنــــر به طور عام و خاصه انسانشناســــی هنر اســــت.

فهم فرهنگی نقوش سفال کلپورگان
«نشان دادن اینکه اشــــیاء چگونه در فرهنگهای اصلیشان کار
میکنند ،باید مشـــ�خصۀ محوری مردمشناســـ�ی هنر باشد» (�Shel
 .)ton, 1992,4 & Cooteمطابــــق با این نظر ،در این مقاله پیوســــته
با رویکردی مردمشــــناختی به تحلیل دادهها و به بررســــی و تحلیل
نقوش کلپورگان در زمینۀ فرهنگ این منطقه پرداخته شده است.
نقوش ترسـ ــیم شده بر ســــفالها را به طور کلی میتوان به ده نقش
ً
تقسـ ــیم کرد که در فضاهــــای افقی معموال در قابی با حاشــــیهای از
نقاط نقش شدهاند یا در فضایی مدور بر روی ظروف تخت یا دهانه
گشاد قرار گرفتهاند.
تکوک :به نقش نقطه در ظروف سفالی « ِتکوک»میگویند .نقطه،
جزئیترین و اساسیترین عنصر شــــکلدهندۀ نقوش سفالینههای
کلپورگان اســــت .زنان بلوچ برای نقش زدن از نقطه شروع میکنند و
نخستین اثری را که از برخورد رنگ بر سطح ظرف گلی شکل میگیرد،
ایجاد میکنند .نقاطی که همه با ریتم و حرکت و با فاصلهای یکسان
از هـ ــم در گردا گرد ظــــرف پرداخته میشــــوند و از ترکیب این نقاط و
پیوسـ ــتگی آنهاســــت که خط و دیگر عناصر تزیینی شکل میگیرند.
تکوک در سفال ،بیشتر به منظور ایجاد قابهایی روی ظروف برای

تحلیل معناشناختی
بخشـ ــی از تعریـ ــف هنـ ــر کـ ــه پیش تـ ــر ارائه شـ ــد ،ناظر بـ ــر وجود
تصویر -1

تکوک.تکوک.
تصویر  -1نقش
نقش
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قرار گرفتن نقوش دیگر در میان آن و همچنین برای پرکردن فضاهای
خالی ب ـــر روی ظروف ،از جمله دسـ ــته ،گردن و لبۀ ظروف ترسـ ــیم
میشـ ــود .ا گـ ــر نقوش سـ ــفالها را مانند متنی در نظـ ــر بگیریم ،این
متن با نقطه شـ ــروع میشـ ــود و با نقطه به پایان میرسد (تصویر .)1
گیلو :در زبـ ــان بلوچی به معنای زنجیر اسـ ــت .ایجاد نقطههای
ثابت بر گرد ظرف که ایجاد زنجیر میکند .گاهی این نقطهها تبدیل
به حلقههای واقعی زنجیر میشوند که دایرهای محکم و منسجم را
بر گرد ظرف تشکیل میدهند .گیلو ،پرکابردترین نقش سفال و دیگر
صنایع دسـ ــتی این منطقه ،به ویژه سـ ــوزندوزی است .زنان بلوچ
با این نقش احسـ ــاس همبسـ ــتگی خود را نمایان میکنند و نشـ ــان
میدهند که هیچ پدیـ ــدهای در برابر این زنجیر تاب مقاومت ندارد.
گیلـ ــو ،نمادی از اتحاد و اتفاق مردم بلوچ اسـ ــت .دانههای زنجیر در
همه جا به صورت پیوسته و چسبیده به هم دیده میشود .زنجیر،
نمـ ــادی از انسـ ــجام و همبسـ ــتگی اجتماعی قوم بلوچ اسـ ــت و این
همبستگی به عنوان مبنای زندگی اجتماعی بلوچ در نقشها حضور
دارد .بـ ــه طور کلی ،نظام اجتماعی بلـ ــوچ ،از نوعی وحدت برخوردار
اسـ ــت که در آن ،همۀ اجـ ــزای نظام با حد مناسـ ــبی از هماهنگی و
انسجام درونی در کنار یکدیگر عمل میکنند.
ِ
َ
َ
۱۱
۱۰
َ
نقـ ـ ــش زنجیـ ـ ــر ،بازنمـ ـ ــود رسـ ـ ــوم ُبجـ ـ ــاری  ،حشـ ـ ــر و مـ ـ ــدد
و همچنین َمیار ۱۲اسـ ـ ــت .این رسـ ـ ــوم از طریـ ـ ــق دادن نوعی نمود
جمعی و باشـ ـ ــکوه به احساسـ ـ ــات که مبنای همبستگی اجتماعی
دارد ،برای تحکیم و احیا و تقویت این احساسات عمل میکنند.

تصویر -2نقش گیلو.

تصویر -2نقش گیلو.

تصویر  -3نقش چتل درسفال.

َ
ُچتل :گاهی دانههای زنجیر به صورت زیگزا گ یا موجی طراحی
میشـ ــوند و نقش چتل را شــــکل میدهندُ .
«چت» در زبان بلوچی
یعنی کج و ناراست و «چتل» به معنای زیگزا گهای کوچک است.
به گفتۀ مردم منطقه ،این نقش نماد آب است.
ایـ ــن نق ـــش ،در دیگــــر هنرهــــای ایــــن منطقــــه و همچنیــــن در
سـ ــفالینههای باســــتانی دامین (اوایل هزارۀ دوم پیش از میالد) در
منطقۀ بلوچســــتان نیز دیده می شود (تصاویر 4و .)5رنگی که برای
ایـ ــن نقش در دیگر هنرهای منطقه به کار رفته ســــفید و آبی اســــت
که خود دلیلی اســــت بــــر اینکه این نقش میتواند مظهر آب باشــــد.
همچنیـ ــن ،ا گر هر حرکت زیگزا ک را یک مــــوج آب بدانیم که با چهار
دایره رسم شــــده اســــت ،عدد چهار میتواند بر چهار قسمت بودن
«طاس» ،یعنی ظرف زمانبندی تقســــیم آب در گذشــــته هم اشاره
داشته باشد.
از دیربـ ــاز آب در باور ایرانیان عنصری مقدس شــــمرده میشــــده
اسـ ــت و در مناطق کویری و کم آب همچون بلوچستان ،از تقدس و
جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هســــت .باور و اعتقاد مردم بلوچ به
آب و ارزش و احتــــرام بــــه آن با آ گاهــــی از آداب پذیرایی قوم بلوچ در
بدو ورود مهمان به خانۀ بلوچ آشــــکارتر میشــــود .هر مهمانی که به
خانۀ آنها وارد میشود ،صاحبخانه نخست مقداری آب پیشکش او
میکند و به این ترتیب ،بهترین و باارزشترین پدیده را برای مهمان
خواستار میشود ( بزرگ زاده 1390 ،الف).
دربارۀ آب ،باورهای بســــیاری نــــزد مردم منطقه وجــــود دارد .از
ضربالمثلها ،اشــــعار ،داستانها و باورها ،نظام تقسیمبندی آن و
از همه مهمتر ،قداســــت آن و به ویژه مکانهایی که در آن چشــــمه
وجود داشته و مردم آن را تقدیس میکردهاند .همچنین زیستگاهها
ً
معموال در اطراف جویهای آب ،درهها و رودها شکل میگرفتهاند.
مناطق باستانی سفالگری بلوچستان همچون بمپور ،چاه حسینی،
خوراب و دامین نیز در حاشیۀ رودخانۀ بمپور واقع شدهاند .با توجه
به تفاسـ ــیر یادشده ،به خوبی میتوان به اهمیت آب و بازنمود آن با
نقش چتل بر روی دســــت ســــاختههای مردم بلوچ و به ویژه ظروف
سفالی ایشان پی برد.
ُ
ُ
کبل« :کبل» در زبان بلوچی به معنای قفل اســــت .این نقش به
صورت دانههای زنجیر اســــت که به شکل لوزیهای به هم پیوسته
نقش شدهاند (تصویر .)7در باور مردم بلوچ ،قفل ،مفهومی از بند و
بسـ ــته شدن و نقش لوزی ،طلسمی برای دورکردن چشم بد و ارواح
خبیث است.

تصویر  -4نقش چتل در گلیم بلوچ.
تصویر -7نقش کبل.

تصویر -5نقش مارپیچ در سفالینه پیش از تاریخ دامین.
ماخذ)Tosi,1970, 25( :

تصویر -8نقش کبل در سوزندوزی بلوچ.
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قفل و بند :بند در زبان بلوچی هم به معنای بند و زندان اسـ ــت
و هم به معنای بسـ ــته شـ ــدن .هر دوی این مفاهیـ ــم با قفل ارتباط
نزدیـ ــک دارند .براسـ ــاس باورهـ ــای مردم کلپـ ــورگان ،وقتـ ــی زمین
کشاورزی در معرض چشم زخم قرار میگیرد ،محصول نمیدهد و به
اصطالح میگویند« :زمین قفل کرده است» یا در هنگام خشکسالی
و نبـ ــود بـ ــاران این اصطالح را بـ ــه کار میبرند« :آسـ ــمان بند آمده یا
بسته شده است».
مردم بلوچ برای رفع قفل و بستگی زمین و آسمان نیز مسیرهایی
را پیمـ ــوده و بـ ــه باورهایی دسـ ــت یافتهاند .از جملـ ــه معتقدند که
میتوانند در صورت وجود ابر ،با انجام اعمالی خاص موجب ریزش
باران شوند یا مانع از جابهجایی ابرها از محلی به محل دیگر شوند.
آنها برای این منظور ،برگ درخت داز را گره میزنند.
نقش قفل و چشـ ــم زخم :نقش لوزیهای به هم پیوسـ ــته که
پایان آنها به هم متصل اسـ ــت ،به وفور در دیگر هنرهای این منطقه
دیده میشـ ــود .گاهی در وسـ ــط لـ ــوزی ،نقش دایره هم مشـ ــاهده
میشود که شکل چشم را تداعی میکنند (تصویر.)8
چشم
داشتن
نگه
لوزی در فرهنگ بلوچ ،نماد طلسمی برای دور
ِ
بد است « .این نقش ،در تزیینات ظروف سفالی چین با نواری قرمز
رنگ بافته میشـ ــده و نمادی از پیروزی بوده است .دو لوزی به هم
پیوسـ ــته که از ته به هم متصل یا در هم قفل میشوند .از این نقش
گاهی بـ ــر روی دیوار خانهها نیز برای دور کـ ــردن ارواح خبیثه [پلید]
استفاده میشده است» (هال .)16 ،1380 ،هنرمند بلوچ با استفاده
از لـ ــوزی ،براسـ ــاس سـ ــنت و باورهای قومـ ــی و عشـ ــیرهای ،آن را در
هنرهای خود به کار برده یا آن را با دانههای اسپند به هم بافته و بر
سر در محل زندگی خود به منظور بال گردانی نصب کرده است .لوزی
با چهارگوشۀ تیز و فروروندهای که دارد ،حالت تهاجمی و تعرضگونه
به سـ ــمت بیرون را تداعی میکنـ ــد .در باورهای عامیانۀ مردم بلوچ،
وجود این شـ ــکل در هـ ــر مکانی ،باعث گریـ ــز و دوری ارواح خبیث و
دیگر دشمنان خواهد شد (شه بخش.)154 ،1384 ،
نقش لـ ــوزی بر دیوارهـ ــای بعضی از بناها هم دیده میشـ ــود که
بـ ــه منظور دورکـ ــردن ارواح خبیث و ّ
جنیان بر آن بنا لحاظ شـ ــدند.
ایـ ــن نقش با تغییر سـ ــطح و ایجاد بافت در آجـ ــر در بناهای آجری یا
بـ ــه صورت توخالی در بناهای خشـ ــت و گلی یا در پیوس ـ ـتهای بنا
همچـ ــون در و پنجـ ــره به صورت تزییـ ــن به کار رفته اسـ ــت که برای
«د َزک» و پنجرۀ قلعه «سـ ــیب»
نمونه میتوان به در مسـ ــجد جامع ِ
سوران سراوان اشـ ــاره کرد .با نظر به آنچه گفته شد،
در شهرسـ ــتان
ِ
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
صورت مثلثی اســــت که درون آن با چهارخانههایی پرشده است و
در پایین آن خطوط زیگزا گ موازی کشیده شده است (تصویر .)9
ایـ ــن نقش ،ارتبــــاط تنگاتنگ درخت خرما با زندگــــی مردم بلوچ را
نشـ ــان می دهد (دهــــواری .)37 ،1384 ،اینکه چــــرا از درخت خرما
فقط شـ ــاخۀ آن را تصویــــر میکنند ،خود جای بحــــث دارد .هنرمند
سـ ــفالگر به جای اینکه نخل را به طور کامل بکشــــد ،همان طور که
در سفالینههای مناطق باســــتانی بلوچستان نیز مشاهده میشود
(تصویـ ــر )10؛ فقــــط بخشــــی از آن را تصویــــر کــــرده اســــت .بنابه نظر
هرتسـ ــفلد ،این امر مســــلم اســــت که ا گر هنرمند ،جزئی از طرح را با
قدرتمندی می کشــــد مثل این اســــت که همــــۀ آن را عرضه نموده
اسـ ــت .این مطلب به این معناست که «مراد هنرمند ایجاد نیرویی
بـ ــا طبیعت جادویی اســــت .منظوری که هم بــــا جزءگرایی حاصل
میشود و هم با کلگرایی و از سوی دیگر ،مبین ارتباط بسیار نزدیک
بیـ ــن این گونه آذینبندی و نوشــــتن اســــت؛ زیرا معنــــای نهفته در
نقشمایهها را میتوان هم با تصویرکردن ایفا کرد و هم با نوشــــتن»
(هرتسفلد.)50 ،1381،
مشـ ــاهدۀ ســــفالینههای باســــتانی نشــــان میدهد که در ابتدا
درخت نخـ ــل ،واقعگراتر نقش میشــــده اســــت؛ ولی با گــــذر زمان،
به نقش هندســــی تبدیل شــــده اســــت .همــــان طور که بــــواس نیز
میگوید« :شــــکلها یا طر حها در ابتدا برای بیــــان عناصر ،پدیدهها
ً
یا رویدادهای واقعی بودهاند؛ ولی بعدا به شــــکلهای هندسی تنزل
یافتهاند» (.)Boas,1955, 562
ایـ ــن نقش هم به صورت تک در فضای افقــــی قرار میگیرد و هم
به صـ ــورت چهارتایی در فضای مــــدور؛ چنان کــــه در تصویر 9دیده
میشـ ــود ،نخل در ترکیب چلیپا ترســــیم شده اســــت .همانطور که
نخل خود نمادی از خورشــــید شمرده میشود (بختورتاش،1356 ،
 ،)46این ترکیب نیز اشــــاره به خورشید دارد .در ترکیببندی نقوش
کلپـ ــورگان نیــــز شــــاخههای نخــــل را به صــــورت چهارتایــــی طراحی
کردهانـ ــد .یک لوزی که فرمی شــــبیه بــــه چلیپــــا دارد در مرکز آن قرار
گرفته اسـ ــت و دورتــــادور آن ،گلهــــای پنج پر کشــــیدهاند .این گل
پنج پر ،در نمادشناســــی «متعلــــق به مهر و ســــمبل تکامل و جوهر
زندگی است .ســــمبل آفتاب و نیروی آن که نگهدارندۀ زمین است»
(عبدالهیان.)37 ،1387،عالوه بر این ،فضای منفی بین چهار نقش
چت در میانۀ ظرف تصویری واقعگراتر از نخل را نمایش میدهد که
به تصویر نخل از نمای باال شباهت دارد.
در فرهنـ ــگ مردم بلــــوچ ،به درخت خرما بیش از ســــایر درختان
توجه شـ ــده اســــت؛ زیرا برای مردم منطقه ،هم کاربــــرد اقتصادی و

تصویر -9نقش چت بر بشقاب سفالی.

تصویر -10نقش در خت نخل بر سفال پیش.
ماخذ)Tosi 1970,31( :
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هم قداسـ ــت معنوی دارد« .درخت خرما نزد بلوچ به درخت زندگی
شهرت دارد و آن را همچون فرزند خود دوست دارند و میگویندَ :مـچ
َوبــ ــچ ،یعنی نخل و فرزند» (دهـ ــواری .)37 ،1384 ،چنانچه بواس
معتقد اسـ ــت «طر حهـ ــای تزیینی در انـ ــواع هنرها ،نمـ ــاد ایدههای
معینی در ذهناند و نیز زمانی [روزگاری] طر حهای قراردادی هنرها،
تالشهای واقعگرا بودن ـ��د» ( .)Boas,1955, 561پس میتوان گفت
یشـ ــک بازنمودی از طبیعت منطقـ ــه ،تقدس درخت
نقش نخل ب 
نخل و یادآور باورهای مردم بلوچ است.
َُ
نخل وحشی است ،میوۀ شیرین
کونرک :این نام برگرفته از میوۀ ِ
و انـ ــرژی زا در دل بیابـ ــان کـ ــه سـ ــمبل قوم بلـ ــوچ اسـ ــت .آن که در
َ
دشوارترین وضعیت زیستی ،ثمره و شاهکاری به شیرینی میوۀ کونر
دارد (دهواری.)42 ،1384 ،
نخل وحشـ ــی یا درختچۀ داز به وفور در طبیعـ ــت کلپورگان و به
طور کلی ،بلوچستان یافت میشود .این درختچه به صورت خودرو
در مسـ ــیر آبرفتی و بیابانهای بلوچسـ ــتان رشد و نمو میکند .مردم
بلوچ از برگ این درخت که مادۀ خام حصیربافی است ،حدود هفتاد
نوع وســــیله تولید میکنند که در زندگی روسـ ــتایی و عشـ ــایری آنها
کاربردهای بسـ ــیاری دارد .یکی دیگر از مـ ــوارد کاربرد این درختچه،
اسـ ــتفاده از برگ آن برای فال و پیشگویی است که در «لیکو»13های
بلوچی نیز به آن اشاره شـ ــده است .همچنین ،از آن برای تشخیص
فرد نظردیده اسـ ــتفاده میکنند .شباهت ظاهری بین نقش و شکل
واقعـ ــی آن در طبیعـ ــت دیده نمیشـ ــود .بـ ــه نظر بـ ــواس« ،هنرمند
ً
ابتدایـ ــی تالش نمیکند تا آنچه را میبیند ،بکشـ ــد؛ بلکه صرفا آنچه
را که ویژگیهای مشـ ــخصۀ یک شـ ــیء در ذهن او هسـ ــتند ،ترکیب
میکنـ ــد؛ بدون در نظر گرفتن فضای واقعی آنها در شـ ــکل دیداری»
َ
( .)Ibid, 562نقش کونرک تاحدودی شـ ــبیه به برگهای گره خوردۀ
درخت داز اسـ ــت .این نقش یادآور طبیعت منطقـ ــه و باور مردم آن
بـ ــه گره زدن بـ ــرگ درخت خرمای وحشـ ــی (داز) برای دسـ ــتیابی به
خواستههای خود است که پیشتر نیز به آن اشاره شد.
حوش گندم :حوش گندم به معنای خوشـ ــۀ گندم است .بنابه
گفتۀ هنرمندان سـ ــفالگر ،این نقش وسیلهای برای یادآوری نعمتی
از نعمتهای خداوند به نام گندم است تا همواره شا کر آفریدگار این
روزی باشـ ــیم .نقش گنـ ــدم را در ترکیب با کونرک یا بـ ــه تنهایی و در
ترکیب چلیپایی میتوان مشـ ــاهده کرد .این نقش را در مرکز کاسه یا
بشـ ــقاب و همچنین در ظروف دیگر میتوان دید .بیشـ ــتر به صورت
چهـ ــار خط زیگزا گ موازی که از پایین به باال کوچک تر میشـ ــوند،
14
نقش میشـ ــود (تصویر .)12زنان بلوچ این نقش را از "دانسینچگ"
گندم ،یعنی زبانههایی است که در پوستۀ بیرونی گندم وجود دارد،
الهام گرفتهاند.

تصویر -11نقش کونرک.

رسم "حشــــر" در کاشــــت و برداشــــت گندم و کوبیدن خرمن آن
نیـ ــز اجرا میشــــود .اجرای این مراســــم ،همراه با جشــــن و پایکوبی
و خواندن اذکار و شــــعرهایی بوده اســــت که متأســــفانه بنا به گفتۀ
مردم منطقه ،امروزه اشــــعار آن به کلی از خاطرۀ جمعی پا ک شــــده
اسـ ــت .گندم برای مردم بلوچ حکم طال را دارد پس آنچه را برای آنها
ارزشمند بوده ،به تصویر میکشند.
مـ ــردم منطقــــه از زمان آمادهکــــردن زمین ،شــــخم زدن تا دروی
محصول ،رسم حشر را اجرا میکردند .این مراسم ،همراه با موسیقی
و آوازهای دسته جمعی اجرا میشده است؛ حتی زمانی که گندمها
کمی رشـ ــد میکرده و بــــاال میآمده که بــــه آن زمان «شــــواز و پرواز»
میگفتهاند نیز شعر و آوازهای دسته جمعی میخواندند .در هنگام
دروی محصول ،مرســــوم بود که آوازهایی با ســــازهای دهل و ســــرنا
همـ ــراه بخوانند و از این طریق اعالم میکردند که شــــخصی در حال
دروی گندم یا برداشــــت محصول اســــت .این مراســــم همراه با ساز
و آوازها و پایکوبیها ،نوعی شــــکرگزاری از خداوند به شــــمار میآمده
است .نقش گندم ،بازنمودی از اهمیت گندم در زندگی بلوچ و آیین
شـ ــکرگزاری و رســــوم منطقه و یادآور اعتقادی ژرف به حضور نیرویی
ماورایی در قوم بلوچ است که بلوچ همواره خود را شا کر او میدانند.
گیلو و حوش گندم :این نقش همواره در مرکز کاســــه و بشــــقاب
قرار دارد .به طوری که در تصویر  12مشــــاهده می شود ،زنجیر مثل
حصاری به دور خوشههای گندم نقش شده است.
حلقه ،نماد پیوند اجتماعی اســــت و گردآمدن به صورت حلقه
بـ ــه طوری که در رقــــص مردم منطقــــه هم دیده میشــــود ،بازنمود
همین پیوند اجتماعی بلوچ اســــت« .حلقه ،نشــــانۀ پیوند ،وصلت
و رشتهای نا گسستنی و کاری مشــــترک است» (رضی.)391 ،1371،
افـ ــزون بر ایــــن ،در بحث پیشــــین نیز اشــــاره به توأم بــــودن رقص و
پایکوبی مردم بلوچ همزمان با برداشت محصول شد که این تصویر
میتواند این مطلب را به ســــادهترین شکل تأیید کند .این نقش را
نیز میتوان بازنمود رســــم حشر دانســــت که زنجیروار برای کاشت و

تصویر -12نقش گیلو و حوش گندم.

تصویر -13رقص بلوچ.
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برداشت و خرمنکوبی گندم انجام میدهند .این همکاری همراه با
شعر و موسیقی 15و رقص انجام میشده است.
آنان همانند صور فلکی و سـ ــتارگان هم بر محور خود میچرخند
و هـ ــم به دور گندم یا نخلی که در مرکز قرار دارد و نمودگار خورشـ ــید
اسـ ــت ،چرخ میزنند .نقش گندم به صورت چلیپایی نقش شـ ــده
اسـ ــت و بیارتباط با خورشـ ــید نیسـ ــتَ .د َوران رقصنده ،حول یک
محـ ــور یا به بیانی دیگـ ــر حرکت پرگاری آنـ ــان ،همچنین یادآور چرخ
و گردش هرچیزی در عالم اسـ ــت (دوبوکـ ــور)88 ،1373 ،؛ همچون
چرخش "بونو"16رای سـ ــاخت ظروف سفالی یا چرخش ظرف گلی در
هنگام نقشگذاری در دست.
چرخـ ــش رقصنـ ــدگان در جهـ ــت گـ ــردش خورشـ ــید از شـ ــرق به
غرب اسـ ــت .ا گر هر شـ ــخص را یک نقطه فرض کنیم ،حلقهها افراد
رقصندهانـ ــد که بـ ــه دور خود میچرخنـ ــد و نقش حلقه را تشـ ــکیل
میدهند و خـ ــود نقش به طور کلی ،نمـ ــودی از رقص مردم منطقه
اسـ ــت که دور مرکز خرمن گندم میچرخند (تصویـ ــر .)13بنابر اینکه
حرکت رقص مردم بلوچ به ساختار نقش گیلو و حوش گندم شباهت
دارد ،میتـ ــوان گفت که ایـ ــن نقش بازنمود رقص مـ ــردم منطقه در
مراسم شکرگزاری گندم است.
َس ُرک :واژۀ سرک از سر میآید که به معنای رأس است .سرک به
صورت نقطه یا حلقههایی اسـ ــت که در ترکیب مثلثی شـ ــکل تصویر
شدهاند (تصویر.)14
ایـ ــن نقش در نقـ ــوش هنرهای دیگر منطقه نیز دیده میشـ ــود و
با همین نام نیز خوانده میشـ ــود .در نقوش سوزندوزی ،بیشتر در
قسمت سرآستین دوخته میشود .این نقش به روی سفالینههای
پیش از تاریخ بلوچسـ ــتان نیز دیده میشود .زندگی مردم عادی به
خصوص روسـ ــتاییان به قول هالبوا کس «سخت وابسته به طبیعت
اسـ ـ�ت و به ناچار وقار ساده و درشت طبیعت را انعکاس میبخشد»
(.)Halbwachs, 37 ,1982

تصویر  -14نقش سرک در سفال.

تصویر  -15نقش کونرک و حوش گندم.

با توجـ ــه به اینکه بلوچســــتان در حصــــاری از کوهها قــــرار دارد.
سرتاسـ ــر این منطقــــه را کوه فرا گرفته اســــت .از گذشــــتههای دور،
کوههـ ــا در فرهنگ ایران مقدس شــــمرده میشــــدهاند؛ زیرا همواره
رودها و نهرها از کوهها جاری شــــدهاند؛ از این رو ،طبیعی اســــت که
در منطقۀ خشــــک و کم بــــاران مناطق مرکزی و جنــــوب ایران ،کوه
را سـ ــتایش و تقــــدس کننــــد (پرهــــام .)16 ،1382 ،در فرهنگ مردم
ـتر مکانهای مقدس در کوهها واقع شدهاند .این باور از
بلوچ ،بیشـ ـ ِ
گذشـ ــتههای دور در ذهن مردم وجود داشــــته و بعد از اســــام نیز با
باورهای مذهبی آنها درآمیخته اســــت .از مکانهای مذکور میتوان
به «گور سـ ــوچان»« ،17لنگرگوران»« ،18پیرگــــوران» 19و کوه «مهرگان»
اشاره کرد که مکانهای مقدس و عبادتگاه زرتشتیان بودهاند .این
امر و دالیل بســــیار دیگری وجود دارد که نشــــاندهندۀ بلندی قدر
و جایـ ــگاه کوه در باور مردم بلوچ اســــت .میتــــوان گفت مثلثهای
نقش بسـ ــته بر بدنۀ ظروف نیز نمادی از کوه هستند که این چنین
از اهمیـ ــت و توجه برخوردارند و در کنــــار درختان خرما ،نماد کاملی
از طبیعت بلوچســــتان شــــمرده میشــــوند .بنابراین ،نقش ســــرک،
بازنمود طبیعت این منطقه است.
ترکیب کونرک و حوش گندم :این ترکیب به صورت چلیپاست و
در هنرهای دیگر منطقه هم دیده میشود .هر جزء این ترکیب چهار
بار تکرار شـ ــده و هر بار لــــوزی در مرکز قرار گرفته اســــت که آن هم به
چهار قسمت تقسیم شده است (تصویر.)15
این نقش را میتوان در دیگر هنرهای دستی این منطقه به وفور
دید و ساختار این نقش که به شکل چلیپا است را در سنگنگارهها،
زیور آالت ،ظرف ســــفالی دیــــزک در خور توجه اســــت .آنچه در بین
تفاسـ ــیر مختلفی که دربــــارۀ معنا و مفهوم گردونــــۀ مهر جلب توجه
میکنـ ــد ،عالوه بــــر مفهوم نمــــاد خورشــــید ،مهر و آتش ،اشــــاره به
آخشـ ــیجهای چهارگانه (آب ،آتش ،خــــا ک و باد) دارد و از نمودهای
فرهنگ مادی نیایش مهر شــــمرده میشود .به گفتۀ مردم منطقه،
نقش چلیپا ،نماد و نشانی از عناصر چهارگانۀ طبیعت است که برای
آنها مقدس بوده و هســــت؛ یعنی عناصر چهارگانــــۀ آتش ،آب ،باد و
خا ک که باور به تقدس آنها ریشــــه در اعتقادات مردم بلوچ ،پیش از
اسالم و زمان مذهب مهرپرستی و زرتشتی دارد.
قربانی کردن گاو در هنگام قرمز شدن رنگ خرما نیز شاید مربوط
به فرهنگ مادی به جای مانده از دوران مهرپرســــتی باشــــد .ظرف
سفالی "سوچکی" 20نیز که در گذشته برای نگهداری از خا کستر مرده
کاربرد داشـ ــته اســــت ،از نمونههای دیگر فرهنگ مهرپرستی است.
همچنین ،در کــــوه مهرگان در اطراف روســــتای دزک که در نزدیکی
کلپورگاناست،آتشکدهایوجوددارد کهزرتشتیان21در روزهایخاص
بر فراز آن آتش میافروختهاند و پایکوبی و دستافشانی میکردهاند.
از جملــــه آدابی که از زمان زرتشــــت در قوم بلوچ به جای مانده
اسـ ــت ،میتوان به تقدس آب ،باد ،آتش و خــــا ک و اعتقاد به ارواح
خبیث و تقســــیم عناصر به نیک و بد اشاره کرد .با نظر به آنچه گفته
شد ،مشخص میشود نقش چلیپا از فرهنگ مادی آیینهای گذشتۀ
مردم بلوچ به جای مانده اســــت و بازنمودی از همین آیینهاســــت
کـ ــه هنـ ــوز در فرهنگ بلوچســــتان ردپــــای آنهــــا را میتــــوان یافت.
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نتیجه
به طور کلی ،در تحلیل معناشناختی نقوش سفالهای کلپورگان،
نقشها را میتوان به سـ ــه دستۀ کلی تقسـ ــیمبندی کرد .1 :نقوشی
که بازنمود و ملهم از طبیعت اطراف منطقه هسـ ــتند؛ از جمله نقش
کونرک نماد میوۀ درخت داز ،نقش سرک نماد کوه ،نقش چت نماد
شـ ــاخۀ درخت نخل .2 .نقوشـ ــی هسـ ــتند که بازنمود آداب و رسوم
و اعتقـ ــادات و باورهای مردم بلوچ هسـ ــتند؛ همچون نقش گیلو که
نماد همبسـ ــتگی و وحدت و تعاون مردم بلوچ و بازنمود رسم حشر
ومدد و میار و بجار است .همچنین ،نقش کبل بازنمود باور و اعتقاد
به چشـ ــم زخم و دوری از ارواح شـ ــر ،نقش گیلو و خوشـ ــۀ گندم نیز
بازنمود رسـ ــم حشر و مراسـ ــم خرمن چینی مردم بلوچ است .نقش
کونرک و حوش گندم که در ترکیب چلیپایی تصویر شدهاند ،بازنمود
باورها و اعتقادات مربوط به گذشـ ــته است که در بین فرهنگ بلوچ
به جای مانده است و نماد عناصر چهارگانۀ طبیعت است که در قوم
بلـ ــوچ این عناصر عبارت از آب و خا ک و باد و آتش هسـ ــتند و افزون
بر آن ،عناصر را حفظ کردهانـ ــد .4 .تصویر عناصر مقدس و محترم و
مهم برای فرهنگ و مردم بلوچ اسـ ــت؛ همچون نقش چتل که نماد
آب اسـ ــت .نقش چت و سرک نیز در این دسـ ــته قرار میگیرند که به
ترتیب نماد شاخۀ درخت نخل و کوه هستند که هر دو در نظر مردم

منطقه به نوعی محترم و مقدساند .نقش خوشۀ گندم هم در این
دسـ ــته جای میگیرد؛ زیرا گندم برای این قوم نقشــــی بسیار مهم و
حیاتی دارد.
در واقع ،نقوش ســــفال کلپورگان که در نگاه اول عناصر هندسی
محض هستند ،در بازنمودی نمادین از طبیعت منطقه ،اعتقادات
و باورها ،آداب و رسوم به کار رفتهاند و به طورکلی ،حامل فرهنگ و
هویت بومی منطقه هستند.
هنرمند ســــفالگر از طریق شــــکل و ســــبک این نقــــوش ،به بیان
ایدههـ ــای بنیانــــی واقــــع در اندیشــــهها ،احساســــات ،تجربیــــات و
فعالیتهای مردم بلوچ در قالب شی سفالین میپردازد و پیامهایی
را از طبیعـ ــت و فرهنگ خــــود بیان میکند.کما اینکــــه برای خود او،
آ گاهانه نیســــت ولــــی با ســــاختار فرهنگی و اجتماعــــی جامعه خود
مرتبط اسـ ــت .بنابراین میتوان گفت هنر میتوانــــد به طور موثری
تجارب و اندیشــــههای یک قوم و مردم یک جامعه را در زمینههای
اجتماعی و فرهنگی توضیح دهد و اشکال و نقشمایهها هستند که
معانی و ظرفیتهای تاثیرگذاری را بیان میکنند و تحلیل شکل ابزار
اصلی دسترسی به نظامهای فکری و عملی جامعهای است که هنر
را در زمینه فرهنگی تولید کرده است.

پینوشتها
 1روســتایی در 25کیلومتــری شهرســتان ســراوان ،اســتان سیســتان و
بلوچستان.
2 Tekok.
3 Gilu.
4 HushGandom.
5 Kobl.
6 Chat.
7 Chotal.
8 Konarok.
9 Sarok.
 10رســوم ُبجار :بجار از پســندیدهترین ســنتهای مردم بلوچســتان اســت.
بجار یعنی کمک و همراهی مادی با جوانی که میخواهد ازدواج کند و خانواده
تشــکیل دهد .بجار منحصر به مراســم ازدواج نمیشود؛ بلکه در هنگام مرگ و
مراســم ســوگواری و ســاخت و ســاز منــزل نیز انجام میشــود که در هــر صورت،
هدف از این سنت ،همان کمک و همکاری است.
َ 11ح َشــر و َمــدد :حشــر و مــدد بــه معنــی همیــاری و تعــاون گروهی افــراد در
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
با طبیعت خشن ،آموختهاند که همواره در کنار قوم و هم کیشان خود زندگی
کنند تا از هرگونه گزند و آســیبی در امان بمانند .حشــر و مدد ،بیشــتر در اموری
مانند ســاختن مدرســه ،خانه ،برنج کاری ،دروی محصول ،ســاخت و الیروبی
قنات و ّ
سد و دفاع در برابر دشمن دیده میشود.
 12میار ،پناه دادن به كســی اســت كه به هر علتی در خطر باشــد؛ حتی ا گر

وی قاتل باشد و برای فرار از انتقام طایفه و بستگان مقتول به كسی پناه ببرد،
آن فرد باید تا پای جان از او دفاع كند.
13 Liko.
14 Dansinchg.
 15به طوری که از خود ابزار کار ،ســه شــاخۀ گندمپرانی و دســتۀ چوبی آن
که هنگام جداســازی ســاقه و گندم از آن اســتفاده میشــود ،برای ایجاد صدا و
ُ
اجرای موسیقی استفاده میکنند و تک خوان و گروه کر با آوازهای مخصوص با
موسیقی همراهی میکنند .آنها به صورت گروهی دور خرمن گندم میچرخند
به طور یک در میان ،ســه شــاخه و دســتۀ چوبی آن را به ســه شــاخه و دســتۀ
چوبــی افــراد طــرف مقابــل میزننــد و بــا آهنــگ و نظم خــاص ایــن کار را ادامه
میدهنــد .صدایی که تولید میشــود شــبیه به صدای طبــل و صدای حاصل
از به هم خوردن سرشاخهها شبیه صدای تنبور است (بزرگ زاده1390 ،ب).
 16بشــقاب ســفالی که ظرف به روی آن ســاخته می شود و با انگشتان پا به
چرخش درمیآید در واقع حکم همان چرخ سفالگری را دارد.
17 Gursuchan.
18 Langarguran.
19 Pirguran.
 20ســوچکی :واژه فارســی آن اســپنددان اســت کــه امروزه بــرای دود کردن
اســپند از آن اســتفاده میشود ،شبیه قلکهای ســفالی تنه گرد است که روی
چهار پایهای  10سانتیمتری جا میگیرد.
 21در زبان بلوچ ،به زرتشتیها «گور» یا «گبر» میگویند .مکانهایی نیز از زمان
رواج دین زرتشتی با همان اسامی باقی مانده است که هنوز وجود دارد؛ ازجملۀ
این مکانها میتوان به«گور سوچان» و «لنگر گوران» و «پیر گوران» اشاره کرد.
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