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چكيده
سفالينه هاي روستاي کلپورگان ســراوان به عنوان ميراث دار هنر کهن و ارزشمند سفالگري در سرزمين 
بلوچستان ايران مطرح اند. اين سفالينه ها، از گذشته تا حال، صرفًا به دست زنان هنرمند اين منطقه ساخته 
مي شــوند و متأثر از باورهــا و اعتقادات قوم بلوچ، هم چنين روان زنانة هنرمند، داراي فرم ها و نقوشــي 
منحصر به فردند که اگر چه در نگاه اول ساده و ابتدايي به نظر مي رسند اما از لحاظ تجسمي و بصري داراي 
ســاختاري منســجم بوده و جدا از آن داراي معاني و مفاهيمي اند که الزم است مورد بررسي قرار گيرد. 
هدف از اين مقاله مطالعة انسان شناختي سفال اين منطقة غني از ارزش هاي فرهنگي است تا از اين رويکرد 
بتوان به شــناخت و دسته بندي نقوش تزييني سفالينه هاي معاصر روستاي کلپورگان دست يافت. از اين 
روي اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين پرسش اصلي است که سفالينه هاي معاصر کلپورگان از منظر 
زيبايي شناسي و معناشناسي داراي چه ويژگي ها و شاخصه هايي هستند؟ چگونه مي توان برپاية يافته هاي 

ميداني متکي بر فرهنگ بلوچ به ويژگي هاي زيبايي شناختي و معناشناختي اين نقوش پي برد؟
با توجه به رويکرد انسان شناســي هنر، در اين پژوهش روش تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي از نوع 
مردم نگاري است و فرايند انجام تحقيق شامل روش مردم نگاري به عنوان روش تحقيق و روش ميداني به 

عنوان روش گردآوري اطالعات مي باشد. 
از جمله يافته هاي اين پژوهش مي توان به تفسير سه بعد مهم زيبايي شناسي، کارکرد شناسي و معناشناسي 
در سفالينه هاي کلپورگان اشاره کرد که در قالب شاخصه هايي مانند شكل، بازنمايي، کارکرد و سبک معنا پيدا 
مي کند. نقوش سفالينه هاي کلپورگان براساس اين مطالعة فرهنگ بنيان، کارکردهاي نمادين، ارجاع از طبيعت، 
هويتي و آييني و مذهبي داشته و براساس الگوهاي زيبايي شناختي از گذشته هاي دور تاکنون و از نسلي به 
نسل ديگر منتقل شده اند. جنسيت به عنوان يک عامل مهم و اساسي در فرايند کنش سفالگري و نقوش آن قابل 

طرح است. 
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مقدمه
با رويکردهاي  ايران  با هنرهاي سنتي  ارتباط  مطالعه در 
مختلف در محافل علمي و دانشگاهي مورد توجه پژوهشگران 
مختلف اين حوزه بوده است. توجه به بسترهاي فرهنگي و 
يافته هاي متکي بر مشاهدات عيني پژوهشگر در راستاي 
شناخت عميق اين هنرها مي تواند بسترهاي جديدي در ارتباط 
با مطالعات هنرهاي سنتي فراهم سازد. در اين ميان احساس 
مي شود جنس مطالعات انسان شناسي١ فرهنگي با نيازهاي 
علمي حوزة هنرهاي سنتي قرابت زيادي دارد.انسان شناسي  
يا انسان شناسي فرهنگي٢  درگذشته اي نه چندان دور تحت 
عنوان مردم شناسي٣  شناخته مي شد که امروز اين گونه از 
مطالعات بنيان پژوهش هاي انسان شناسي فرهنگي را شکل 
مي دهد. از منظر انسان شناسي فرهنگي تحليل اشياي هنري 
مرتبط به هر فرهنگي بايد با توجه به مالک هاي همان فرهنگ 
صورت بپذيرد. مورفي از پژوهشگران حوزة انسان شناسي 
و  جايگاه  چارچوب  در  بايد  «شيء  که  است  معتقد  هنر 
بنابراين،  تحليل شود».  پديدآورنده  فرهنگ  در  آن  معناي 
انسان شناسي مي تواند شناختي عميق و دقيق از محصوالت 

فرهنگي و هنري مناطق بومي ايران فراهم سازد.
رفيعي  جايگاه  از  ايران  هنر  تاريخ  گسترة  در  سفال 
برخوردار است، زيرا ماهيت سفال فناپذير نبوده و با گذر 
زمان به خوبي باقي مي ماند. همين شاخصه موجب شده تا 
طيف تحوالت اين هنر به خوبي قابل شناسايي باشد. تحوالت 
ايران  معاصر  سفال  به  را  خود  تجربيات  تاريخي  سفال 
منتقل نموده و هم اکنون در دو قالب سفال سنتي و جديد 
قابل مشاهده است. سفال سنتي ايران در مناطق مختلف با 
عنوان سفال مناطق به حيات خود ادامه مي دهد که در اين 
ميان کلپورگان به دليل شاخصه هاي بوم شناختي و فرهنگي 
ارائه مي کند.  مناطق  از ساير  متمايز  کامًال  گونه اي سفال 
و  سيستان  استان  شرقي  جنوب  در  کلپورگان  روستاي 
بلوچستان ايران قرار دارد و از توابع شهرستان سراوان و 

هم مرز با پاکستان است( تصوير ١). 
توابع شهرستان  از  کلپورگان  در روستاي  سفالگري 
سراوان سيستان و بلوچستان بنا به روايتي قدمتي نزديک 
اين روستا،  به ۵هزار سال دارد، زنان و دختران سفالگر 
به عنوان ميراث داران اين هنر کهن، به شيوه اي کامًال سنتي 
به خلق سفالينه هايي مي پردازند که، در عين کاربردي بودن، 
براي قوم بلوچ و به خصوص روستاي کلپورگان کارکردي 
ساير  در  که  است  حالي  در  اين  است.  کرده  پيدا  هويتي 
بلوچستان  و  سيستان  استان  سفالگري  بازمانده  مناطق 
مانند روستاي «کوهميَتگ» از توابع شهرستان «سرباز» 
و روستاي «هوَلنَچکان» از توابع شهرستان «َقصر َقند» با 
آنکه شباهت هاي زيادي به سفالينه هاي روستاي کلپورگان 
دارد، اّما، از لحاظ توليد، رونق سفالگري کلپورگان را ندارد. 
سفالگران کلپورگان با به کارگيري نقوشي ساده و هندسي 
ملهم از باورها و اعتقاداتشان هم چنين طبيعت بلوچستان، 

چون،  ويژگي هايي  مي کنند.  خلق  منحصر به فرد  آثاري 
فرم هاي ساده و کاربردي، عدم به کارگيري لعاب، استفاده از 
مواد اوليه بومي و نقوشي ابتدايي اما همراه با مفاهيمي قابل 
تأمل، بر قابليت هاي اين مرکز فعال سفالگري در جنوب شرق 
کشور مي افزايد. از سويي در مورد سفالينه هاي روستاي 
کلپورگان و به خصوص نقوش آن، چه از حيث بصري و 
چه از جنبة مفاهيم آن، پژوهش هاي اندکي صورت پذيرفته 
است که اين مسئله ضرورت انجام اين پژوهش را با رويکرد 

انسان شناسي تبيين مي نمايد.
اين مقاله مي کوشد با بهره گيري از رويکرد انسان شناسي 
اين منطقه بپردازد و تمرکز  هنر به شناخت عميق سفال 
يافته ها را بر مشاهدات و يافته هاي ميداني استوار سازد. 
تمرکز اين پژوهش به دليل محدوديت هاي کمي آن بيشتر 
بر نقوش سفالينه ها استوار مي باشد و به دنبال پاسخگويي 
مهم  ١.شاخصه هاي  که  است  ويژه  پرسش هاي  اين  به 
نقوش سفالينه هاي کلپورگان چيست؟ ٢. چگونه مي توان 
برپاية يافته هاي ميداني متکي بر فرهنگ بلوچ به ويژگي هاي 

زيبايي شناختي و معناشناختي اين نقوش پي برد؟ 

روش تحقيق
 روش تحقيق در اين مقاله توصيفي-تحليلي و رويکرد اصلي 
در اين پژوهش انسان شناسي فرهنگي با تأکيد بر يافته هاي 
مورفي(۱۳۸۵)، فورگ١ (۱۹۷۳) و مان٢  (۱۹۷۳) است. اساس 
تحقيق هاي  برمبناي  فرهنگي  انسان شناسي  مطالعات 
مردم شناسي و مردم نگاري٣ استوار مي شود. يک مطالعة 
مردم شناسي برپاية فرايندي به نام مردم نگاري  استوار است 
از روش ها اطالق مي شود  به مجموعه اي  نگاري  و مردم 
که طي آن ميزان قابل توجهي از اطالعات از ميدان تحقيق 
و به صورت هاي مشاهده و مصاحبه گردآوري مي شود. 
مردم شناسي به مرحله اي پيشرفته تر اطالق مي شود که طي 
آن محقق فرايند بررسي، طبقه بندي، مقايسه، تحليل و توضيح 
انجام  داده هاي جمع آوري شده در مرحلة مردم نگاري را 
مي دهد(فکوهي،۱۳۸۸: ۱۹). در ميان شاخه هاي انسان شناسي 
فرهنگي اين مقاله تأکيد بيشتري بر انسان شناسي هنر دارد. 
دو عامل در شکل گيري انسان شناسي هنر قابل پي گيري 
است. عامل نخست گرايش به مطالعة فرهنگ مادي است که 
 (Ucko,1977)خود ناشي از باستان شناسي مردم مدار بود
و عامل دوم تأکيد فزاينده بر انسان شناسي معنا و نمادپردازي 
محصول  که   (Hodder,1982 & Morphy,1989)است
اين نگرش پرداختن به چگونگي شکل گرفتن معناي نمادها 
به جاي پرداختن به خود معناست و همين رويکرد فاصله 
انسان شناسي هنر با انسان شناسي مذهب را برداشت و محتوا 
را به فرم پيوند داد و مجموعة جديدي از مسائل را مرکزيت 
بخشيد(مورفي،۱۳۸۵: ۳۵). در تحليل انسان شناسانة هنر بايد 
از هرگونه پيش فرض در مورد عملکرد هر نظام پرهيز نمود 
تا بتوان در مورد شيء مورد مطالعه بر فرم، کارکرد و زمينه 

مطالعة نقوش سفالينه هاي معاصر 
روستاي کلپورگان سراوان با رويکرد 

انسان شناسي هنر

1.Anthropology
2.Cultural anthropology
3.Ethnology 
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در ارتباط با کاربرد شناسي تفسير و فرايندهاي رمزگذاري و 
خلق ارزش متمرکز شد(مورفي،۱۳۸۵: ۴۵).

پيشينةتحقيق
در ارتباط با سفالگري در روستاي کلپورگان بلوچستان 
پژوهش هاي اندکي در قالب هاي مختلف انجام شده است. 
نظري، زکريايي کرماني و شفيعي سرارودي (۱۳۹۳) در 
کتابي با عنوان سفالگري در بلوچستان ايران به بررسي 
ويژگي هاي عمومي و تخصصي سفال سه منطقة کلپورگان، 
کوهميتگ و هولنچگان به صورت تطبيقي پرداخته اند. در اين 
پژوهش سفال کلپورگان به صورت عمومي بررسي شده و 
در قالب روش و رويکرد علمي خاصي قرار ندارد، هرچند 
ماهيت داده ها از نوع مردم نگاري است. نظري (۱۳۹۱) در 
پايان نامة کارشناسي ارشد خود با نام «نشانه شناسي سفال 
معاصر کلپورگان و ساخت سراميک هاي کاربردي به روش 
خاتم» در مورد شيوة سفالگري، نقش و تحليل نقوش سفال 
يافته هاي  است.  پرداخته  تحقيق  به  کلپورگان  روستايي 
اين پژوهش بيشتر متکي بر نظرية نشانه شناسي رفتاري 
موريس است که با رويکرد انسان شناسي فرهنگي اين مقاله 
متمايز مي باشد. شيراني (۱۳۹۱) در پايان نامة کارشناسي 
ارشد خود با عنوان «بررسي انسان شناختي نقوش سفال 
کلپورگان» به بررسي انسان شناختي نقوش سفال کلپورگان 
مي پردازد وبازمينه قراردادن فرهنگ بلوچستان به صورت 
عام وفرهنگ روستاي کلپورگان به طورخاص معناي نقوش 
راتحليل مي نمايد. از جمله وجوه تمايز اين پايان نامه با اين 
و  تفسيرها  طبقه بندي ها،  نوع  تفاوت  به  مي توان  پژوهش 
در  نقوش  بازنمايي  و  کارکرد  فرم،  با  مرتبط  تحليل هاي 
اشاره  معناشناسي  و  زيبايي شناسي  محورهاي  راستاي 

نمود. هرچند عناوين و رويکردهاي دو پژوهش مشابهت هاي 
فرمي دارند اما محتوا و نتايج تا حدودي متفاوت است زيرا 
کيفيت فرايند مردم نگاري و تحليل هاي مردم شناسي در دو 
پژوهش متفاوت است و پژوهش حاضر عالوه بر رويکرد 
به  بيشتري  اتکاي  معناشناسي  بخش  در  انسان شناسي 
 (۲۰۰۶) سورانين  دارد.  نشانه شناسي  و  فورگ  مطالعات 
در پايان نامه اي با عنوان «موزه زنده به عنوان حامي زنان 
سفال  معرفي  ايراني»به  روستاي  يک  در  سنتي  سفالگر 
چگونگي  براي  راهکارهايي  وهمچنين  پرداخته  کلپورگان 
زنده نگهداشتن آن پيشنهاد داده است.سورانين عالوه بر اين 
پايان نامه، مطالعات گسترده اي در مورد سفالگري روستايي 
ايران داشته که بخش قابل توجه آنها در زمان اقامت هفت  
ساله وي در طي دهة ۱۹۷۰ ميالدي در ايران بوده است. 
عظيم پور (۱۳۸۲) نيز در پژوهشي در مورد سفال کلپورگان 
بيشتر مجموعه اي از تصاوير مربوط به سفال اين منطقه و 
اطالعاتي کلي در مورد آن ارائه مي نمايد. همچنين کسرائيان 
(١٣٨٠) در کتاب «بلوچستان»، سيد سجادي (١٣٧٤) در 
کتاب «باستان شناسي و تاريخ بلوچستان» در مورد فرهنگ 
و باورهاي قوم بلوچ اشاراتي داشته اندکه به عنوان پيشينة 

زمينه هاي اين پژوهش قابل طرح و بررسي مي باشد.
با مروري که در زمينة پيشينة اين پژوهش انجام شد 
مي توان به اين جمع بندي رسيد که اين تحقيق مي تواند با 
نگرشي نوين به حوزه سفال کلپورگان يافته ها و نتايجي 
جديد در راستاي گسترش مرزهاي شناخت سفال معاصر 

کلپورگان ارائه نمايد.( نمودار١)

سفالگري در کلپورگان
سفال سازي در کلپورگان توسط دستان توانمند وذهن خالق 

نمودار ۱. الگوي فرايند انجام تحقيق براساس رويکرد انسان شناسي هنر و مردم نگاري و مردم شناسي نقوش سفال کلپورگان. 
مأخذ: نگارندگان.

1.J. A. W. Forge
2.N.D. Munn
3.Ethnography



زنان طايفه دهواري انجام مي پذيرد که در قالب يک شرکت 
تعاوني و در محل موزه سفالگري کلپورگان مشغول به 
کارند.١ در کلپورگان سفال را «َکَپل» و سفالگران را «َکَپل 

َکشان» مي خوانند.
با  را  ايران  تاريخ  ماقبل  سفال  کلپورگان  هنرمندان   
 :۱۳۶۸ مي دهند(مهرپويا،  پيوند  ايران  امروزي  سفالگري 
۱۶۶).از اين روي سفالينه هاي اين منطقه با سفالينه هاي پيش 
از تاريخ به ويژه سفالينه هاي هزاره سوم پيش از ميالد که 
از حفاري هاي مناطق مختلف سيستان و بلوچستان به دست 
 .(۴۵  :۱۳۵۵ (گالک،  دارند  توجهي  قابل  شباهت  آمده اند، 
اگرچه نمي توان به طور دقيق تاريخي براي شروع سفالگري 
در روستاي کلپورگان عنوان کرد اّما ظاهراً سفالگري در 
کلپورگان قدمتي به وسعت تاريخ پيدايش و شکل گيري اين 
روستا دارد، چرا که سفالگري همواره در پاسخ به نيازهاي 
اوليه جوامع بشري شکل گرفته است و اين امر مختص منطقة 
بلوچستان نيست؛ چه بسا در ساير محوطه هاي باستاني 
ايران، وجود سفالينه هاي متعدد گوياي اين مطلب است که 
يکي از پرمصرف ترين مصنوعات بشري و ابتدايي ترين آن 
سفالينه ها بوده است. آنچه مهم به نظر مي رسد رونق و رواج 
سفالگري در بخشي از سرزمين بلوچستان، به شيوة خاص 
جوامع ابتدايي است.با اين حال محتمل است، سفالگري در 
دوره اي با مهاجرت افرادي از منطقه اي ديگر به کلپورگان 
رونق و توسعه پيدا کرده باشد. ساکنين اوليه اين روستا در 
جهت تأمين نيازهاي خود با دسترسي آسان به مواد اوليه 
مرغوب و آشنايي به فنون ساخت به سفالگري در کلپورگان 
کلپورگان  روستاي  در  سفالگري  حال  هر  به  پرداخته اند. 
سراوان به عنوان يکي از معدود بازماندگان فعال سفالگري 

پيشين در مناطق بلوچستان، واجد ارزش است. 

زيبايي شناسي
از ديدگاه انسان شناسي، هنر شامل اشيايي با ويژگي هاي 
معناشناختي٢ و زيبايي شناختي٣ است که براي نماياندن و يا 
بازنمايي به کار گرفته مي شود(مورفي،۱۳۸۵: ۳۱). بنابراين 
سفال کلپورگان نيز واجد ابعاد زيبايي شناسي و معناشناسي 
است که در اين بخش به ويژگي هاي زيبايي شناسي آنها 

پرداخته خواهد شد.
هر سفال کلپورگان هم در شکل و هم در نقوش به نوعي 
با ويژگي هاي زيبايي شناختي ارتباط پيدا مي کند اما آنچه براي 
يک انسان شناس اهميت دارد اين است که اين زيبايي شناسي 
در بستر فرهنگ توليدکننده، يعني بلوچ، تفسير شود. البته اين 
بدان معني نيست که نبايد اثر هنري را از منظر فرهنگ بيننده 
ديد؛ اما وظيفة انسان شناس پيوند و تفسير اين زيبايي با 

فرهنگ توليدکننده است(مورفي،۱۳۸۵: ۵۰).
گونه  دو  قالب  در  را  زيبايي شناسي   (۱۹۹۲) مورفي 
فرهنگ مادي و غيرمادي بررسي مي کند. در مورد فرهنگ 
فرم،  مانند  مادي  ويژگي هاي  تابع  زيبايي شناسي  مادي 

ترکيب و کيفيات حسي است. اما زيبايي شيء مي تواند تابع 
يا جوهر  مکان  دوره،  ويژگي  نظير  غيرمادي  ويژگي هاي 
ماوراء طبيعي اشيا باشد. نسبت ويژگي هاي مادي به غيرمادي 
همچون نسبت معناي صريح و ضمني است. جهت شناخت 
و تشخيص ويژگي هاي غيرمادي بايد به شناخت فرهنگي 
پرداخت و شناخت همة گونه هاي زيبايي در گرو شناخت 
معيارهاي ارزشي است. بنابراين زيبايي شناسي مشخص 
مي کند که يک چيز چگونه حس و دريافت مي شود و مي نمايد 
و ارزيابي مي شود(مورفي، ۱۳۸۵: ۵۱). از اين روي براي 
درک زيبايي شناسي مادي به فرم به عنوان عنصري اصلي 
در بستر فرهنگ بلوچ پرداخته خواهد شد و زيبايي شناسي 
غيرمادي به دليل نزديکي با ويژگي هاي معنايي در بخش 

معناشناسي متمرکز مي گردد.
نکتة مهم و قابل توجه در اين قسمت اهميت مفهوم زيبايي 
از نظر زنان کلپورگاني است. ساختارهاي شکل گرفته در 
قالب عناصر و ترکيب نقوش بارها توسط پژوهشگران از 
هنرمندان کلپورگاني پرسيده شد که پاسخ ها بيان کنندة اصول 
زيبايي شناسي آنها در انتخاب و ترکيب نقوش بوده است. به 
عبارت ديگر هرگز نگرش هنرمند مدرن امروزي در فهم و 
انتخاب فرم ها با معيارهاي انتخاب زنان کلپورگان قابل قياس 
نبود. سفالگران نوع عناصر و به ويژه ترکيب هاي خاص و 
منحصر به فرد خود را زيبا مي دانستند و هرگز به دنبال دليل 
منطقي و متناسب با اصول زيبايي شناسي پرسش کنندگان 
نبودند. ترکيب ها به نظر آنها زيبا و متناسب معرفي مي شود 
و بدون ترديد معيار سنجش در زيبايي اين آثار خود جامعة 
کلپورگان و در سطحي بزرگتر بلوچستان است. البته اين 
بدان معنا نيست که اين سفالينه ها از منظر مشاهده کنندة 
غيرکلپورگاني زيبا نيست بلکه اين بدان معناست که معيار 
زيبايي از منظر و ديدگاه زنان سفالگر کلپورگاني بايد تعريف 

و مشخص شود.

الف. صورت يا شکل
شکل، فرم يا صورت يکي از مهم ترين مباحث در فرايند هاي 
انسان شناسي هنر است زيرا تمرکز بر فرم مدخلي براي 

تصوير1. موقعيت روستای کلپورگان در شهرستان سراوان و 
استان سيستان و بلوچستان 

مطالعة نقوش سفالينه هاي معاصر 
روستاي کلپورگان سراوان با رويکرد 

انسان شناسي هنر

بناي  زير  با  كارگاه سفال  ١. ساختمان 
و  در سال هاي ١٣٥٢  ٣٨٦مترمربع 
در  وقت  فرمانداري  توسط   ١٣٥٤
زميني به مساحت ٣هزار وهشتصد 
اختيار  ودر  شد  احداث  مربع  متر 
سازمان صنايع دستي قرار گرفت. در 
ابتداي سال ١٣٥٦ تعداد ده هزار قطعه 
سازمان  صادرات  طريق  از  سفال 
كشور  به  دستي  صنايع  مركزي 
صادر  بود  سفارش دهنده  كه  ژاپن 
شد. شركت تعاوني سفال در حال 
حاضر كار توليد را به عمل مي آورد. 
وكيفيت  توليد  بر  ونظارت  بررسي 
كارشناسان  توسط  محصول  اين 
سازمان صنايع دستي در استان انجام 

مي گيرد(دهواري، ١٣٨٤: ١١٤)
2. Semantic
3. Aesthetic



شماره ۳۶  زمستان۹۴
۷۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

درک جامع تر فرايند هاي فرهنگي است. فرم دربردارندة شکل، 
جزييات ترکيب و ساخت است که مورد ساخت مي تواند از 
جهات ديگر جزو فن و مادة شيء هنري به حساب بيايد. به 
عبارت ديگر هر شيء هنري از چه چيزي و چگونه صورت 
يافته است(مورفي،  ۱۳۸۵: ۳۸). تحليل جزئيات فرم مي تواند 
به انسان شناس کمک کند تا بفهمد چگونه افراد پذيراي معاني 
مي شوند و چطور آن معاني در طي زمان دچار تغيير و تحول 
مي شوند(مورفي، ۱۳۸۵: ۴۱). در مطالعات انسان شناسي فرم 
اشياي هنري از سه منظر شمايل نگارانه١، زيبايي شناسانه و 

کارکردي٢ قابل بررسي است.
با  روستا  مردان  همكاري  با  کلپورگان  سفالگر  زنان 
انتقال خاك مورد نياز خود از محلي بنام «مشكوَتك»٣ كه 
در٢ كيلومتري روستا قرار دارد وبا خمير نمودن اين خاك، 
بدون استفاده از چرخ، اشياء مورد نياز ودلخواه خود را از 
گل درست مي نمايند. سپس با پودر سنگي مرطوب شده بنام 
«تيتوك»٤ به اين اشيا نقش مي دهند. سفالگران کلپورگان 
تيتوك مورد نياز را از كوه «بيِرک» در نزديکي شهر «زابلي» 

فراهم مي كنند.
نوع خاص سفال در روستاي کلپورگان از نظر شکل، 
رنگ و فرايند توليد کامًال بومي و محصول بسترهاي فرهنگي 
و جغرافيايي اين منطقه است. روش هاي سنتي توليد در اين 
منطقه طي زمان هاي طوالني تداوم داشته و صورت هاي 
خود را حفظ کرده است به طوري که زنان سفالگر کلپورگاني 
بدون بهره گيري از چرخ سفال به شيوه هاي ابتدايي ظروف و 
اشياي سفالين را خلق مي کنند. فرم هاي اين ظروف تابع يک 
الگوي ساختاري تثبيت شده و پايدار است اما شيوه هاي توليد 
ابتدايي نوعي حس فرديت به تک تک آثار مي بخشد، فرديتي 

که تابع وحدتي ساختاري است. 
نقش در ساختار سفالينه هاي کلپورگان در کنار شکل 
ظروف و کاربرد آنها به عنوان يک شاخصة مهم درنظر گرفته 
مي شود. بيان سادة هندسي، انتزاعي و رمزآلود فرم نقوش 
در سفالينه هاي کلپورگان در نگاه اول نوعي سادگي و ماهيت 
ابتدايي را نشان مي دهد اما همين بيان ساده و ابتدايي نما در 
نگرشي عميق تر عرضه کنندة ساختار بصري زيبا و مفاهيم 
در  که سفالگري  اين شاخصه ها موجب شده  است.  غني 

کلپورگان به عنوان موزة زنده سفالگري ايران مطرح شود.٥
نقوش به کاررفته در سفالينه هاي کلپورگان کامًال هندسي 
لوزي و خطوط  مثلث،  دايره،  نقشمايه هايي چون  و   است 
زاويه دار شکسته، بنيان اوليه اکثر نقش هاست (جدول ۱). 
نقش هايي مانند «کوَنُرک» (ميوه درخت داز)، «َچت» (درمورد 
بخشي از برگ هاي سوزني نخل به کار مي رود)، «خوشه 
گندم»، «ُچَتل»، «گيلو»(زنجير)، «گيلوي گردين»(ُگل)، «ُکبل» 
(قفل)، «َسُرک» (نقطه اي که در رأس مي نشيند)، «تِّکوک» 
(تلويحًا نقطه قرمز)، «تکوک گردين»(ُگل)، «بالوک» (پروانه)، 
«سرزيح» (حاشيه اي مشکي که بر لبه هاي ظروف سفالي 
مي نشيند) و نقش ترکيبي، «خوشة گندم کونرک»، نام هاي 

آشنايي در ميان سفالگران کلپورگان  است که در قالب اشکالي 
انتزاعي ارائه مي شود. 

در مورد سفالينه هاي ايستاده، اکثر نقوش در نيمة بااليي 
شيء سفالي به کار گرفته مي شود و توجه به فضاي خالي 
و تقسيم بندي ذهني سطوح براي پرکردن نقوش در زيبايي 
تخت  سفالينه هاي  ساير  مورد  در  است.٦  تأثيرگذار  آثار 
نيز نقش اندازي همراه با در نظر گرفتن سطوح و فضاهاي 
خالي صورت مي گيرد. عناصر بصري مانند، ريتم، تقارن، 
تکرار، تعادل، حرکت در شکل گيري نقوش سفالينه ها تأثير 
بسزايي دارد، به نحوي که موجب انسجام ساختاري نقوش 
شده در جايي به وحدت و در جايي به تکّثر نقوش کمک 
مي کند. استفاده از خطوط زاويه دار شکسته در خلق نقوشي 
مانند «خوشة  گندم و بالوک»، در کنار فرم هاي منحني و 
دايره وار نقش هاي «تِکوک»، «گيلو»، «ُکبل»، «ُچَتل»، «َسُرک» 
بر زيبايي و تقويت بعد بصري آن مي افزايد. وجود اجزاي 
مشترک در نقش ها و تغيير در ساختار منجر به خلق نقوشي 
متفاوت در سفالينه هاي کلپورگان مي شود که در جهت اهداف 
مدنظر سفالگر صورت گرفته و هرکدام بياني خاص دارد، به 
طوري که اکثر نقوش در مسير حرکت خود تغيير ساختار و 
موقعيت مي دهد و نقشي جديد را خلق مي کند و گاه دو نقش 
با يکديگر ترکيب مي يابد و نقشي جديدي را مي سازد. منابع 
الهام گيري نقوش نيز، پديده هاي طبيعي بلوچستان، اشيا، 
گياهان، جانوران، باورها و اعتقادات قوم بلوچ است که در 

بخش معناشناسي به آنها اشاره بيشتري خواهد شد.

ب. سبک
سبک٧ يکي از مفاهيم اصلي و کليدي در مطالعات هنر است 
که اتفاق نظر چنداني در مورد آن وجود ندارد. گروهي آن را 
مکمل کارکرد نظام مي دانند(Forge,1973) و گروهي آن را 
 .(Dunnell,1978) در مقابل اجزاي کارکردي قرار مي دهند
اما در مجموع مي توان براي سبک دو مفهوم کامًال متفاوت 
اشيا  فرمي  تشابهات  به  سبک  اينکه  اول  گرفت.  نظر  در 
داللت دارد که توليدکننده آگاهانه آنها را شکل مي دهد و 
ناظر يا انسان شناس آنها را مشاهده و تحليل مي نمايد؛ اما 
در مفهوم دوم به تشابهاتي اشاره دارد که توليدکننده اثر 
در آنها به صورت ناخودآگاه و تابع انتقال مهارت هاي فني 
دخالت دارد و تنها بر ناظر بيروني آشکار مي شود(مورفي، 
۱۳۸۵: ۴۷و۴۸). بازتوليد فرم هاي سنتي به صورت الگو تابع 
همين معناي سبک است از اين روي فرم هاي توليد شده در 
قالب نقوش سفالينه هاي کلپورگان در اين گروه سبکي قرار 

مي گيرد. 

سبک رايج در نقوش
مورفي(۱۳۸۵: ۴۸) معتقد است وجود تزييني به سبکي خاص 
ممکن است دال بر زمان، مکان، موقعيت و يا طبقه اي خاص 
باشد.عناصر سبکي تابع فرم در سفال کلپورگان تنها به مکان 

1.Iconographic
2.Functional

سه کيلومتري  در  محلي  نام   .٣
روستاي کلپورگان است، ُمشکوتک 
ُمشک  کلمة  دو  از  ترکيب يافته 
از  دوچيز  کردن  مخلوط  به معني 
طريق مالش دادن يا آسياب کردن 
آن هاست و کوتک به معني خانه و 
خرمن،  به معني  نيز  و  ساختمان 
دانه هاي  يا  گندم  که  جايي  يعني 
خوراکي را براي خرد کردن جمع 
جايي  مشکوتک  بنابراين  کنند. 
آن  در  اولية سفال  مادة  که  است 
به  براي خرد کردن  و  جمع شده 

کارگاه منتقل مي شود. 
٤. اکسيد منگنز يا مغن؛ درگذشته 
فراهم  سيدران  منطقه  از  را  آن 
اخير  مي کردند، ولي در چند دهة 
در  مگار  کهن  روستاي  از  را  آن 
زابلي  پانزده کيلومتري شهرستان 

تهيه مي کنند.
٥.در سال ١٣٨٢ سفالگري روستاي 
دولتي  حمايت هاي  با  کلپورگان 
با  سفالگري  زندة  موزة  به عنوان 
شمارة ٦٤٧٢ در فهرست آثار ملي 

کشور ثبت شد.
٦.مراد بي بي دهواري وجود فضاي 
منفي در سفالينه هاي کلپورگان را 
عاملي براي زيبايي مي داند که باعث 
مي شود ساير نقوش به چشم آيند 
(مصاحبة نگارندگان با مراد بي بي 

دهواري، ١٣٩١).
7.Style



طرح نقشتصوير نقشنام نقشرديف

ِتّکوک۱

۲
ِتّکوک 

گردين(ُگل)

گيلو۳

۴
گيلوي 

گردين(ُگل)

ُچتل۵

ُکبل۶

َسُرک۷

خوشه گندم۸

بالوک۹

خوشه گندم ۱۰
کونرک

سرزيح۱۱

َچت۱۲

کوَنُرک۱۳

جدول ۱. تصاوير و طرح فرم در نقوش سفالينه هاي روستاي کلپورگان. مأخذ: نگارندگان.

مطالعة نقوش سفالينه هاي معاصر 
روستاي کلپورگان سراوان با رويکرد 

انسان شناسي هنر



شماره ۳۶  زمستان۹۴
۸۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

و طبقة اجتماعي هنرمندان سفالگر کلپورگاني اشاره دارد. اين 
عناصر سبکي عامل زمان را در کلپورگان بي تأثير نموده اند، 
زيرا همان طور که گالک(۱۳۵۵) اشاره کرده هم از نظر شکل 
و نقوش و هم از منظر فرايند ساخت سفال کلپورگان به 

سفالينه هاي تاريخي مشابه است.
سبک شناسي در نقوش سفال کلپورگان براساس دو 
شاخصة عناصر و ترکيب قابل بررسي است که اين ساختار 
در الگوي نمايش داده شده در نمودار ۲ قابل مشاهده است. 
در اين الگو عناصر نقوش سفالينه هاي کلپورگان در قالب 
سه مقولة خط، مربع و دايره تقسيم بندي شده است؛ اما در 
ترکيب مقوله هاي مثلث و لوزي نيز به خط، مربع و دايره 
افزون مي شوند. براساس اين سبک شناسي متکي به فرم هاي 
هندسي نقوش سفال کلپورگان مي توان فرايند معناکاوي 
نقوش را نيز تعريف و تبيين نمود. اين ساختارهاي سبکي در 
دو جدول ۱ و ۲ در قالب نمونه هاي انتخاب شده قابل مشاهده 

و تفسير است.

کارکرد   شناسي
فرم تنها با تحليل صورت، ترکيب و فرايند ساخت تبيين 
نمي شود بلکه ارتباط فرم با کاربرد نيز بسيار حايز اهميت 
است. اينکه شيء براي چه استفاده مي شود؟ چه کار مي کند؟ 
آثار آن در زمينة گسترده تري که در آن قرار گرفته چيست؟ 
البته «نبايد انتظار داشت که ويژگي هاي صوري و مادي 
شيء با کاربرد آن در همة زمينه ها ربطي داشته باشد اما 
دست کم چنين سؤالي بايد مطرح شود و چنانچه پاسخ آن 
منفي بود، بايد داليل ديگري براي کاربرد شيء در آن زمينه 

خاص يافت شود»(مورفي، ۱۳۸۵: ۳۹).
در دنياي سنت همة محصوالت در حيات مادي و معنوي 
انسان دخيل هستند. به عبارت صريح تر هيچ شيء بي مصرف 
و فاقد کاربردي در جوامع سنتي خلق نمي شود. همة اشيا در 
زندگي انسان جايگاهي داشته و به نوعي مصرف مي شود. 
جامعة کلپورگان نيز يک جامعة سنتي است، جامعه اي که 
تمامي عناصر آن با انسان کلپورگاني ارتباط تنگاتنگي دارند. 

بنابراين همة اشياي سفالي کلپورگان داراي کاربردهاي مادي 
يا معنوي هستند.

ساده ترين و ملموس ترين شناخت مبتني بر کارکرد در 
تقريبًا بيشتر  سفال کلپورگان کارکردهاي روزمره است. 
سفالينة توليد شده در کلپورگان در زندگي روزمرة آنها 
کاربرد دارد که ازآن جمله مي توانبه انواع ظروف آشپزخانه، 
دودکنو  اسپند  ديگ،  قندان،  خميردان،کاسه،  كوزه،  قليان، 
نوعي اسباب بازي به شکل شتر اشاره داشت(تصاوير٢، ۳، 

.(۶ ،۵ ،۴
ارتباط اشيا با مجموعه هاي آييني، يا ارتباط اشيا به گروه ها 
و طبقات اجتماعي و يا ارتباط طبقات اشيا با ايدئولوي هاي 
حاکم بر جامعه مي تواند وجوهي از کارکردهاي سفالينه هاي 
کلپورگان را مشخص نمايد. در گذشته بعضي از سفالينه هاي 
اين روستا جنبه آييني داشته است وبا ورود اسالم وروند 
تغييرات والگوهاي اجتماعي- فرهنگي كاربرد آن با اعتقادات 

جديد تطبيق يافته است.١
براساس  کلپورگان  طبيعت  در  موجود  عناصر  گاهي 
اهميتشان در سبک زندگي انسان کلپورگاني، به نقش تبديل 
مي شوند. در اين حالت مرجع بيروني نقش در زندگي انسان 
واجد کارکرد است نه مستقيمًا خود نقش. به عنوان مثال 
در کنار مصنوعات سفالي کاربردي چون ظروف مختلف، 
هنرمند سفالگر، حيواني چون «شتر که در بلوچستان فراوان 
است و براي حمل و نقل انسان و بار از آن استفاده مي شود، 

عالوه بر آن از پشم و شير و گوشت شتر نيز در 
اين منطقه به فراواني استفاده مي شود» (سيدسجادي، 
۱۳۷۴: ۴۹) را اين بار دستمايه اي براي ساخت اسباب بازي 

قرار مي دهد (تصاوير٢و٣).
نقوش براي فرهنگ کلپورگاني تنها کارکرد زيبايي شناسي 
يا ارتباط با طبيعت ندارند بلکه اين نقوش با ساختار هندسي 
سادة خود مي توانند بياني از هويت قومي و فرهنگي بلوچ 
باشند. هرجا که اين نقوش بر روي سفالي با مشخصات 
سفال کلپورگان قرار بگيرد، مي تواند بيانگر کارکرد هويتي 
سفال کلپورگان باشد. بنابراين هنرمند بلوچ در ساده ترين 

سوچکي  بزرگ زاده  ١.عبدالسالم 
يا اسپنددودکن را نمونه اي از اين 
سفالينه هاي  در  کاربري  تغيير 
احتمال  که  مي داند  کلپورگان 
مي رود در قبل از اسالم از آن براي 
نگهداري خاکستر مردگان استفاده 
مي شده است (مصاحبةمحمدصديق 
بزرگزاده،  عبدالسالم  با  دهواري 

.(١٣٩١

نمودار۲. سبک شناسي نقوش سفال کلپورگان براساس فرم هاي هندسي و تابع دو شاخصة عناصر و ترکيب. مأخذ: همان.



مبناي نام نقشرديف
ويژگي نقش در سفالينه هاي کلپورگانسبکي

دايره ِتّکوک۱
افقي و گاه عمودي سه و  توپر در کنار يکديگر در جهت خطوط فرضي  دايره هاي  متوالي  و  منظم  حرکت 
چهارتايي اين نقش را شکل مي دهد. بيشتر در نيمة بااليي و بر گرداگرد سفالينه ها ظاهر مي شود. داراي ريتم، 

حرکت و نظم است.

ِتّکوک ۲
دايره گردين

ميان  در  تکوک گردين  مي سازد.  را  نقش  اين  يکديگر  از  منفصل  و  وار  دايره  ساختاري  بر  تکوک  تعدادي 
سفالگران به ُگل معروف است. بيشتر براي پر کردن فضاهاي منفي و هماهنگ با ساير نقوش بکار گرفته 

مي شود.

دايرهگيلو۳
حرکت منظم و متوالي دايره هاي توخالي در کنار يکديگر در جهت خطوط فرضي افقي و گاهًا عمودي سه و 
چهارتايي، اين نقش را شکل مي دهد. بيشتر در نيمة بااليي و بر گرداگرد سفالينه ها ظاهر مي شود. داراي ريتم، 

حرکت و نظم است. از لحاظ بصري شبيه به نقش تکوک است.

گيلوي ۴
تعدادي گيلو بر ساختاري دايره وار و متصل به يکديگر اين نقش را مي سازد در ميان سفالگران به ُگل معروف دايرهگردين

است. بيشتر براي پر کردن فضاهاي منفي و هماهنگ با ساير نقوش به کار گرفته مي شود.

تغيير حرکت نقش گيلو از مسير مستقيم خود در جهت خطوطي زيگزاگي اين نقش را مي سازد. دور تا دور دايرهُچتل۵
سفالينه ها به صورت زنجيره وار ظاهر مي شود. داراي ريتم منظم است.

دايرهُکبل۶
شکل تغييريافتة نقش ُچتل است که از پيوستن دو رديف زيگزاگي دايره ها بر ساختاري لوزي شکل در کنار 
هم شکل مي گيرد. به معناي قفل است. داراي ريتم و حرکت است و بر گرداگرد و نيمة  بااليي سفالينه ها جاي 

مي گيرد.

دايره و مثلثَسُرک۷
بر  مي گيرد.  باال شکل  و  پايين  به  رو  راس  با  مثلثي شکل  ساختاري  بر  تکوک  و  گيلو  توپرتوخالي  دواير  از 
گرداگرد سفالينه ها و در نيمة بااليي ظاهر مي شود. فضاهاي منفي بوجود آمده در ميان فواصل نقش قابل توجه 

است. داراي ريتم ، نظم و حرکت است.

خوشه ۸
گندم

خط زاويه دار 
شکسته

چند خط ساده شکسته (زاويه دار) تداعي خوشة گندم را دارد که به صورت انتزاعي نمايش دارد. در دو ترکيب 
نقش  با  از يکديگر ظاهر مي شود. معموًال  بر ساختاري چليپايي و خوشه هايي جدا  متمرکز  به صورت  متفاوت 

کونرک ترکيب مي يابد.

خط زاويه دار بالوک۹
شکسته

به معناي پروانه است. ترکيبي از چند خط سادة شکسته و يک لوزي در راس آن که به چهار قسمت مساوي 
تقسيم مي شود. از لحاظ بصري بر مبناي ساختار اولية نقش کونرک و خوشه گندم شکل گرفته است. در ظروف 
و سفالينه هاي مدور و گرد بر سطح داخلي مي نشيند و حول نقطه اي مرکزي به چرخش درمي آيد. تکرار، ريتم 

و نظم از ويژگي هاي بصري آن است.

۱۰
خوشه 
گندم 
کونرک

خط زاويه دار 
شکسته و 

لوزي

ترکيب نقش خوشة گندم و کونرک بر ساختاري چليپايي اين نقش را مي سازد. تمرکزگرايي، تعادل و تقارن از 
ويژگي هي بصري اين نقش ترکيبي است.

خطي منحني سياه رنگي به ضخامت ۳تا۵ ميلي متر که بر لبه هاي ظروف مي نشيند و مرز بين سفالينه ها و فضاي خط منحنيسرزيح۱۱
بيروني است.

مثلثَچت۱۲
با رأس رو به باالست که بر  ترکيبي از لوزي هايي که در کنار يکديگر مي نشيند و بر ساختاري مثلثي شکل 
قائدة افقي آن نقش خوشة  گندم جاي مي گيرد. نقش َچت بر روي سفالينه ها و در ميان سطوح تقسيم شده گاه 

تکرار مي يابد.

ابعاد ۱در۱سانتي متر که به چهار قسمت مساوي تقسيم مي شود. لوزيکوَنُرک۱۳ نقش کونرک عبارت از يک لوزي است در 
معموًال با نقش خوشة  گندم ترکيب مي يابد. تکرار، ريتم، تعادل و تقارن از ويژگي هاي بصري آن است.

جدول ۲. ويژگي نقوش شاخص  سفالينه هاي کلپورگان سراوان بر مبناي سبکي. مأخذ: نگارندگان.

مطالعة نقوش سفالينه هاي معاصر 
روستاي کلپورگان سراوان با رويکرد 

انسان شناسي هنر



شماره ۳۶  زمستان۹۴
۸۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقوش سفالينه هاي کلپورگان مي توان به گستره اي از دو 
حوزة تصور و عمل در ديدگاه و کنش هنرمند کلپورگاني 
پي برد. در راستاي نيل به اين هدف ابتدا به مقولة بازنمايي 
به عنوان رکني اصلي در جريان شکل دهي معنا در سفال 
کلپورگان پرداخته خواهد شد و سپس برمبناي سبک شناسي 
نقوش سفال، فرايند کشف معنا و تحليل هاي معناشناسي 

متکي بر بافت فرهنگي- اجتماعي شکل خواهد گرفت. 

الف. بازنمايي
انسان شناس مشخص  براي  هنر  در  بازنمودي  نظام هاي 
مي کند که هنر چگونه معناها را به رمز درمي آورد. همواره 
ميان معنا و روش رمزگذاري يا بازنمايي آن ارتباط وجود 
هنري  آثار  در  بازنمايي  نظام هاي  مهم ترين  از  يکي  دارد. 
نظام هاي شمايلي و غيرشمايلي است. نظام هاي بازنمايي در 
سفال کلپورگان را مي توان هم در فرم اشيا و هم در نقوش 
آنها بررسي کرد. در اشياي کاربردي مانند مجسمه هاي 
با  اما  است  نوع شمايلي  از  بازنمايي  اين  شتر(تصوير۳) 
کمي تسامح ساختار نقوش در کلية سفالينه ها بيشتر تابع 
نظام هاي غيرشمايلي است. البته ذکر اين نکته ضروري به 
نظر مي رسد که بسياري از بازنمايي هاي غيرشمايلي سفال 
کلپورگان ريشه هاي شمايلي دارند که نحوة اجرا و استحالة 
فرمي در طول تاريخ ماهيت آنها را به غيرشمايلي بدل ساخته 
است. به عنوان مثال فرم زيکزاک خطوط مي تواند بيانگر نوعي 
استحالة فرمي از شکل کوه ها يا جريان آب باشد که امروز 

به صورت يک فرم هندسي غيرشمايلي بازنمايي مي شود.
در تفسير نظام هاي بازنمودي مي توان به دنبال ارجاع 
بيروني از نقوش بود، بدين معنا که گاه نقش قرار گرفته 
بر سفال کلپورگان بازنمود پديده اي در عالم بيروني است. 
بنابراين از اين طريق مي توان براي آن معنايي پيدا کرد؛ اما 
مسئلة نقش هميشه به اين صورت نيست. در برخي از مواقع 
نقوش کارکرد تزييني دارند و معنا در آنها فاقد وجه ارجاعي 
است يا به عبارتي ديگر نقش ماهيت غيرارجاعي دارد. بنابراين، 
نبايد در دنياي عيني به دنبال نمونة بيروني همة نقوش بود. 
در اين مواقع جست وجو در باورها و اعتقادات، ذهنيات فردي 
و اجتماعي و حتي ويژگي هاي روحي و رواني و گاه نظام هاي 
نمادين و هويتي مي تواند کشف معنا را مقدور سازد. سفالگر 
کلپورگان با اعتقادي برگرفته از سنت هاي کهن و با رعايت 
احترام به قوانين طبيعتي که منبع الهام نقوش اوست در جهت 
ارائة معنا و مفهومي که در ذهن دارد به نقش اندازي بر روي 
سفالينه هايش مي پردازد. به قول يونگ « انسان با گرايش 
طبيعي که به آفرينش نمادها دارد به گونه اي ناخودآگاه اشيا 
و يا اشکال را تغيير مي دهد»(يونگ، ۱۳۹۲: ۳۵۲). از اين رو 
مفاهيم نهفته در نقوش سفالينه هاي کلپورگان مهم مي نمايد 
چرا که بهره گيري هنرمند از اين معاني که در جايي وجهي 
نمادين پيدا کرده است موجب شده تا زبان بصري مشترکي 
ايجاد شود، تا قشر وسيعي از چرخة ارتباطي آن بهره مند 

شکل توليدات خويش نيز بر کارکرد هويتي هنرش تأکيد 
مي کند. 

به همراه  کاربرد  در  اهميت  کلپورگان  در سفال  گاهي 
باورهاي اعتقادي ترکيب مي شود. بنابراين، کاربرد نقوش 
بيشتر جلوه مي نمايد. در طبيعت خشک بلوچستان گياهان، 
آب و حتي کوه ها که منشأ جريان آب هستند، به عنوان الگو 
براي طرح و نقش سفالينه ها به کار مي روند که اين مهم عالوه 
بر بيان کارکرد مادي نشان دهندة کارکرد اعتقادي است. يعني 
کوه، آب، گياهان و حتي جانوران مفيد براي او کاربرد دارد 
و اين کاربرد موجب اهميت يافتن آنها در زندگي بلوچ شده و 

در نهايت اين عناصر به نشانه تبديل مي شوند.
از منظري ديگر مي توان به وجه کاربردي نقوش سفال 
نظاره گر  بر  نقوش  قوي  تأثير  آن  و  نگريست  کلپورگان 
محلي و حتي غيربومي است. نقوش سفالينه هاي کلپورگان 
اگرچه ماهيتي هندسي دارند و بسيار ابتدايي جلوه مي نمايند، 
اما تأثير اين نقوش بر انسان آن قدر قوي است که نه  تنها 
نمايش طبيعي اشياء به پاي آن نمي رسد بلکه انسان را براي 
لحظه اي مسحور خود مي کند، تا در بحر عميق معاني آن به 
مکاشفه بپردازد. «در طي قرون متمادي نقوش تزييني در 
محيط زندگي همواره عملکردهاي مهمي را عهده دار بوده اند؛ 
يکي از عملکرد آنها ايجاد لطافت و زيبايي در محيط بوده 
است. نقوش اگرچه به صورت انتزاعي نقش شده اند، ولي، با 
نظم و تعادل و آرايشي قابل فهم، هيچ گونه هرج و مرج مبهوت 
کننده اي به روح و عقل انسان عرضه نمي کنند. نقش ها عامل 
ايجاد آرامش دروني در انسان و جلوگيري از ايجاد توهم و 

احساس حقارت مي باشند»(خزايي، ۱۳۸۶: ۱).
معناشناسي

کشف معنا و دنياي معاني همواره يکي از مهم ترين دغدغه ها 
در مطالعات انسان شناسي هنر است. مان و فورگ معنا را 
محور مطالعة مردم شناسي هنر قرار دادند. اساس مطالعات 
آنها در بعد معناشناسي متکي به پيوند فرم، معنا و کارکرد 
در بافت تحليل اجتماع بود. فورگ(۱۹۷۰: ۲۶۹) معتقد بود 
که هنر نظام ارتباطي مستقلي است که معنا در آن شکل 
مي گيرد. مان(۱۹۷۳) نيز در تحليل هاي خود از نشانه شناسي 
و پديدارشناسي تأثيرات فراوان برده بود. وي معتقد است 
که به جاي تفسيرهاي صريح از نقوش و نمادها بايد به آن ها 
به  عنوان طرح هاي چندارزشي نگريست. اين بدان معناست 
که معاني خاص عناصر به زمينة آنها بستگي دارد(مورفي، 

 .(۳۷ :۱۳۸۵
از دريافت هاي  بازتاب عظيمي  کلپورگان  سفالينه هاي 
ميلر  مي گذارند.  نمايش  به  را  هنرمند  فرهنگي  و  فردي 
(۲۰۰۵) معتقد است «دست ساخته هاي بشر، به منزلة تعينات 
اشياي  و  فردي  دريافت  نمودهاي  و  فرهنگي  فرايندهاي 
مبادله اي و ازارهاي عمل، بخشي از روابط افراد با جهان 
مي شوند و تحوالت هر دو حوزة تصور و عمل را بازتاب 
مي دهند»(مورفي، ۱۳۸۵: ۴۱). بنابراين با مطالعة معناشناسي 



گردند. اين امر چه در داخل سرزمين بلوچستان به واسطة 
مرز  از  بيرون  چه  و  اقليمي،  قومي،  فرهنگي،  اشتراکات 
جغرافيايي به واسطه زبان مشترک نمادها صدق مي کند. از 
اين رو بعيد به نظر مي رسد که نقوش سفالينه هاي کلپورگان 
با وجود سادگي و زيبايي در فرم ها، فاقد معنا باشد. اين نقوش 
هندسي ساده تا حدودي بازگوکنندة مفاهيم مدنظر سفالگري 
است که آن را به کار گرفته است و حاال به صورت اشکالي 
هنرمندان  مي شود.  گذاشته  نمايش  به  هندسي  و  انتزاعي 
سفالگر کلپورگان زنان روستايي هستند که کمترين بهره را از 
مظاهر عصر تکنولوژي برده اند. اين زنان همانند زنان شهري 
روزنامه يا برنامه اي تلويزيوني براي بيان افکار، احساسات و 
شناخت  خود از عالم هستي ندارند. به عبارت آشکارتر سفال 
و نقوش آن به عنوان رسانه اي جهت بيان افکار و اعتقادات 
آنهاست. اين زنان روستايي با يک تکه چوب کوچک نقوشي 
بسيار ظريف و پراحساس خلق مي کنند، نقوشي که بخش 
قابل توجهي از آنها به صورت الگوهاي تکرارشونده از نسلي 
به نسل ديگر منتقل شده است. اين نقوش بدون ترديد در سير 
تحول فرهنگ بلوچي غالب در روستاي کلپورگان واجد معنا، 

ارزش و زيبايي است. 
در تحليل نظام هاي بازنمودي در کنار تعيين ظرفيت هاي 
هر نظام براي رمزگذاري معنا، بايد ميان ساختار و فرايند 
رمزگذاري ارتباط ايجاد کرد تا مشخص شود معاني خاص 
چگونه به کاربرد هنر در زمينه هاي خاص مربوط هستند. 
مورفي(۱۹۹۱: ۱۴۳-۱۴۵) معتقد است معنا نه در ويژگي هاي 
فرمي نظامي خاص و نه کامًال مستقل از شيوه هاي انتقال آن 
وجود دارد. از آنجا که بخش مهمي از نقوش سفالينه هاي 
کلپورگان با تفاوت هاي جزيي در ساير هنرهاي بلوچ مانند 
به کار  آينه دوزي  و  سّکه دوزي،  سوزن دوزي،  گليم بافي، 
رفته انِد (جدول ۳) مي توان چنين استنباط کرد که اين نقوش 
تابع يک ساختار واحد در نظام فکري و عقيدتي قوم بلوچ است. 
در مقابل اين نظر مي توان به بيان احساسات و ذهنيت هاي 
فردي هنرمند بلوچ اشاره نمود که به نظر مي رسد از جايگاه و 

نقش کمرنگ تري برخوردار است. اصوًال ساختار اصلي در 
هنرهاي سنتي با اعتقادات و باورهاي اجتماعي قوم ارتباط 
بيشتري دارد، هرچند نمي توان از ويژگي ها و ذهنيت هاي 

فردي هنرمند نيز غافل بود. 
بازنمايي هندسي در سفال کلپورگان بسيار شاخص و 
قابل توجه است. اين ساختار هندسي، که در مبحث سبک 
نيز بدان اشاره شد، نمي تواند صرفًا کارکرد زيبايي شناسانه 
زنان سفالگر  منظر  از  زيبا  اشکال  اين  بلکه  باشد،  داشته 
بلوچ داراي معاني نمادين هستند. حتي اگر اين نقوش فرم 
زيباي محض(فاقد ارزش هاي معنايي) مفروض شوند،ضمير 
ناخودآگاه فردي و جمعي سفالگر در انتخاب اين نوع از اشکال 
هندسي بر روي سفالينه ها تأثير داشته است. از اين رو، 
مي توان چنين استنباط نمود که در گزينش و چينش اشکال 
هندسي توسط ذهن سفالگر طبيعت، نوع اعتقادات، باورها و 
فرهنگ خاص قوم بلوچ تأثيرگذار بوده است. (دانديس۱۳۸۰: 
۴۸) معتقد است «معنا در يک بيان انتزاعي بسيار فشرده 
است و تعقل را از راه ميان بر به نتيجه مي رساند و چون 
به طور مستقيم با عواطف و احساسات سر و کار پيدا مي کند، 
معنا را به صورت موجز و متراکم از بخش آگاه ذهن مستقيمًا 
به ناخودآگاه مي برد. بر اين اساس يک پيام بصري به دو 
صورت مي تواند حاوي معنا باشد: يکي از راه معناي خاصي 
که در سمبل ها يا نشانه ها وجود دارد و ديگري از طريق 
تجربيات يکسان و مشترک ما از محيط اطراف که باعث 

تداعي معاني از يک پيام بصري مي شود.»

ب. کشف معاني فرهنگ بنيان در قالب هاي سبکي
از آنجا که نقوش در سفالينه هاي کلپورگان بياني انتزاعي 
کرد.  استنباط  آن  از  متفاوتي  برداشت هاي  مي توان  دارد، 
اين به معناي استخراج معاني غيرمرتبط نيست بلکه از نگاه 
پرداخت.  نقوش  معناي  شناخت  به  مي توان  نيز  مخاطب 
با  ارتباط  در  که  است  آن  نقش  به  معني  نزديک ترين  اما 
روحيات هنرمند، طبيعت و اقليمي که در آن زندگي مي کند 

تصوير٢. اسباب بازي بافرم شتر و پرنده،کلپورگان.مأخذ: 
همان.

   تصوير٣. ظروف سفالي کاربردي، کلپورگان. مأخذ: همان.

مطالعة نقوش سفالينه هاي معاصر 
روستاي کلپورگان سراوان با رويکرد 

انسان شناسي هنر



شماره ۳۶  زمستان۹۴
۸۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

با تمام جنبه هايش از جمله رابطة ميان انسان و طبيعت است. 
خواه در پرستش خورشيد نزد مردمان بدوي باشد و يا در 
اديان نوين، به هر رو بيانگر جنبه هاي زندگي يعني وحدت و 
تماميت آن است» (يونگ، ۱۳۹۲: ۳۶۵). همچنين دايره نمادي 
جهاني، تماميت، کليت، تقارن و کمال اوليه و نمادي مؤنث 
است(کوپر، ۱۳۸۶: ۱۴۱).  مستقيم  و  محدود  با  تضاد  در 
هوهنه گر(۱۳۸۸: ۲۹و۳۱) نيز دايره را نقطه اي گسترش يافته 
و دربرگيرندة مفاهيم کمال، يک پارچگي و نبود هر نوع تمايز 

و تفکيک دانسته از ارتباط آن با الوهيت مي گويد. 

الف. گيلو: نقش «گيلو» شکل گرفته از دايره هايي متصل به 
يکديگر(جدول ۱و۲) بر روي سفالينه هاي کلپورگان مي تواند 
بر ارتباط انسان با طبيعت و عدم انقطاع اين چرخه براي 
به  باشد. هم چنين توجه  اشاره داشته  بلوچ  تداوم زندگي 
ويژگي هاي خاص اقليمي و فرهنگي قوم بلوچ، که همواره 
آنان را به شکيبايي و پايداري در برابر سختي هاي زندگي 
را  ضمني  معناي  اين   ،(۱۳۲  :۱۳۵۵ مي شناسند(يغمايي، 
مي رساند که گويا هنرمند سفالگر، با انتخاب دايره هاي متحد 
و زنجيره وار، بر وحدت و اتحاد شکست ناپذير و پايداري 
بلوچ در برابر سختي ها تأکيد دارد. از سويي، اگر به معني 

و همچنين متناسب با اعتقادات و باورهاي او مطرح شود. 
درتحليل معناشناسي نقوش بايدعالوه برنظام هاي بازنمودي 
درجريان شکل  گيري معنابه زمينه هانيزتوجه داشت. به قول 
ضرورت  وزمينه  رمز  رابطة  «تحليل   (۴۶ مورفي(۱۳۸۵: 
تحقيق  ميدان  دقيق  شناخت  تحليلي  چنين  الزمة  دارد». 
است که يک مطالعة مردم نگاري- مردم شناسي اين وظيفه 
راتاحدودي محقق مي نمايد. شناخت معاني نقوشي که در 
عين سادگي در گستره اي تاريخي از گذشته تا کنون تکرار 
شده اند کاري بسيار سخت و دشوار است. از اين رو، در 
شناخت مفاهيم نقوش سفالينه هاي کلپورگان، سعي شده 
است از طريق مصاحبه با سفالگران خالق اين نقوش و ارتباط 
آن با فرهنگ و طبيعت بلوچستان، نزديک ترين معاني به آن 
مدنظر گرفته شود. براين اساس نخست با در نظر گرفتن 
نقوش دايره بنيان سفالينه هاي کلپورگان به تشريح ويژگي 
و مفاهيم نهفته در نقش هايي چون، «تِکوک»، «تِکوک ِگردين» 
(ُگل)، «گيلو»، «گيلوي ِگردين»(ُگل)، «ُچَتل»، «ُکبل»، «َسُرک» 

پرداخته خواهد شد (تصوير٤و٥و٦).
دايره، به عنوان مبناي اغلب نقوش سفال کلپورگان، داراي 
معاني ضمني است که بدون در نظر گرفتن آن، پي بردن به 
مفاهيم نقوش مشکل خواهد بود. «دايره بيانگر تماميت روان 

نقوش گليم و قاليچه هاي بلوچنقوش سوزن دوزي بلوچنقوش سفالينه ها

تشابهات 
عناصر نقش

نقش-  عناصر  در  تعادل  تناسب،  تکرار،  ريتم،  مانند  بصري  کيفيات  از  استفاده 
بهره گيري از نقوش هندسي مانند لوزي- مثلث- تشابه در ساختار هندسي نقوش- 
مبناي  به عنوان  نقوش  ترکيب  در  از زواياي هندسي  نقش-بهره گيري  پرکاربودن 
زيبايي شناسي نقش در هنر قوم بلوچ- استفاده از نقوش هندسي در قالب انتزاعي 

و با بياني نمادين

جدول ۳ . نمونه هايي از نقوش مشابه سفال کلپورگان به کاررفته در سوزن دوزي هاي بلوچ. 
مأخذ: همان.



نمادين آن که در ارتباط با جنس مؤنث مطرح مي شود توجه 
کنيم، نبايد روان زنانة هنرمند در خلق اين نقش را بي تأثير 
دانست چرا که اين نقوش از گذشته تا حال توسط زنان بلوچ 
نقش اندازي مي شود. بر اين اساس تکرار نقوش دايره مانند 
سفالينه هاي کلپورگان که به صورت منظم و ريتم وار صورت 

مي گيرد، تداعي معاني چون زايش و فراواني را دارد. 
در جايي ديگر سفالگر با قرار دادن چند دايره متصل 
به يکديگر بر يک چرخه نقش «گيلوي گردين» را مي سازد 
که در ساده ترين شکل خود بياني انتزاعي از ُگل است.١ (تصوير ٣) 
گياهي که کمتر در بيابان هاي خشک بلوچستان مي رويد اّما 
هنرمند بلوچ دوست دارد تا کاستي هاي طبيعت را در آثارش 
جبران کند و آفرينش را هرچه بهتر و زيباتر در آثار خود 
منعکس کند(بيهقي، ۱۳۶۴: ۳۱). با دقت در هنر بلوچ و تزيينات 
به کاررفته در آن مشاهده خواهد شد که هنرمند بلوچ در خلق 
نقوش بيشتر قالب تجريدي و انتزاعي را براي بيانش مناسب 
مي بيند از اين رو سفالگر کلپورگان در خلق نقشي مانند 
«گيلوي گردين» و «تِکوک گردين» که آن را ُگل مي نامد از 

ساده ترين شکل ممکن استفاده مي کند. 
ب. ِتکوک: نقش «تِکوک» نيز تشکيل شده از دايره هايي 
واجد  اول  وهلة  در  يکديگر(جدول ۱و۲)  از  منفصل  توپر 
ويژگي هايي بر شمرده نقش «گيلو»ست. از لحاظ بصري 
از  سرشار  که  است  نقطه   به  شبيه  «تِکوک»  همچنين 
ارزش هاي بصري و نيروهاي دروني است. «نقطه نخستين 
بعد يک اثر هنري است، آغاز و پايان است، يک عنصر هنري 
است، يک عنصر ترکيب گر است و اثر هنري با نقطه آغاز 
مي شود و به نقطه مي انجامد، نقطه سکوت است و در خود 
فرياد مي پرورد. نقطه سکون است و آبستن حرکت و جنبش 
تکوک  نقش  اساس  اين  بر   .(۲۵  :۱۳۹۰ است»(آيت الهي، 
کلپورگان  سفالينه هاي  بر  بصري  پويايي  موجب  همواره 
است.٢ نقوش «تِکوک» و «گيلو» در ساختاري مشابه بر 
بستر خطوط فرضي افقي و عمودي ظاهر مي شود. در مورد 
خطوط عمودي و افقي که ساختار اين نقش را تشکيل مي دهد 
و به دفعات زياد در سفالينه هاي کلپورگان قابل مشاهده 

است نخست بايد به بيان مفاهيم نمادين اين خطوط پرداخت. 
«کوپر» خط راست را مظهر جهان ناسوتي يا جنبة منفعل 
مي داند و خط عمودي را مظهر جهان الهوتي و جنبة فعال 
و محور کيهان مي داند. خط راست معرف پاک نهادي و عدم 
انحراف از کردگار است؛ خط راستي که با نقطه امتداد مي يابد 
مظهر تعداد بي نهايت به معني بي کرانگي صرف است(کوپر، 
۱۳۸۶: ۱۳۱). در مورد خط افقي حالت تأنيث و زنانگي آن 
قابل تأمل است(آيت الهي، ۱۳۹۰: ۶۶). در اين رابطه مي توان 
اين معاني را براي نقوش «تِکوک» و «گيلو» بر شمرد که 
سفالگر کلپورگان با انتخاب اين ساختار و ترکيب بندي براي 
نقوش خود که مي تواند از ضمير ناخودآگاه او نشئت گرفته 
باشد، تأکيد بر پاک نهادي زنان بلوچ دارد و اين پيام در يک 
چرخة بي نهايت و ناگسستني در جريان است. «زنان بلوچ 
خانواده  به  صادقانه  ورزيدن  عشق  و  راست کرداري  به 
معروف اند و امانت داري و درستکاري بلوچ ضرب المثل بوده 
است. بلوچ ها مردماني امين و درست کارند و هرگز انديشة 
خيانت در دلشان نمي گذرد» (سيدسجادي، ۱۳۷۴: ۴۱). از 
سوي ديگر ارتباط اين خطوط با جنبة زنانگي نقوش که از 
سفالگران زن کلپورگان سرچشمه مي گيرد قابل تأمل است. 

ج.ُچتل: نقش «ُچتل» که از تغيير ساختار نقش «گيلو» 
بر بستري منحني شکل مي گيرد(جدول ۱و۲) واجد معناست. 
از منظر آيت الهي(۱۳۹۰: ۸۳) از لحاظ بصري نيروي فزايندة 
بيروني است که موجب پيدايش خط منحني مي شود. در 
بيان مفاهيم اين نقش، بيان و تفسير سفالگران از آن قابل 
تأمل است. سفالگران کلپورگان اين نقش را بازتاب پستي و 
بلندي زندگي در سرزمين بلوچستان مي دانند،٣  که همواره 
با دشواري ها و ناماليماتي همراه است. با نگرش به شرايط 
زندگي قوم بلوچ مشخص مي شود که «بلوچ ها همواره براي 
فراهم کردن حداقل زندگي بايد مدام با دشواري ها بستيزند 
و دايم در تالش و مبارزه باشند و تحمل آن ها در برابر 
مشکالت و سختي ها به  حّدي است که شايد در هيچ يک 
از طوايف ايران وجود نداشته باشد» (سيدسجادي، ۱۳۷۴: 
۴۱). به نظر مي رسد سفالگر با طرح اين نقش تالش دارد 

تصوير٤.نقوشتکوک،تکوکگردين،َچت، 
سُرک. مأخذ: همان.

تصوير٥.نقوشگيلو،گيلوي گردين، کونرکبر 
سفالينه کلپورگان. مأخذ: همان.

تصوير٦. نقوش تکوکگردين، خوشة  گندم، 
کلپورگان.  سفالينة  حبر  وسرزي  بالوک 

مأخذ: همان.

مطالعة نقوش سفالينه هاي معاصر 
روستاي کلپورگان سراوان با رويکرد 

انسان شناسي هنر

ساير  و  دهواري  ١.گل بي بي 
نقش  اين  از  کلپورگان  سفالرگان 
همين  با  گردين  تکوک  همچنين 
ياد مي کنند که در  ُگل  به  ساختار 
سفالينه هاي کلپورگان بر فضاهاي 
منفي جاي گرفته و بياني زيبا دارد 
گل بي بي  با  نگارندگان  (مصاحبة 

دهواري، ١٣٩١).
تکوک  بلوچ،  عاميانة  فرهنگ  ٢.در 
هست  نيز  قرمز  نقطه  به معني 
ساير  در  قرمز  رنگ  اين  که 
مانند سوزن دوزي نيز  هنرهايشان 
به کار مي رود. سفالگران کلپورگان 
معتقدند اين رنگ هويت خود را از 
رنگ  با  بي ارتباط  که  گرفته  آتش 
قرمز سفال هايشان نيست (مصاحبة 
نگارندگان با محمدصديق دهواري، 

خردادماه ١٣٩١).
٣. مصاحبة نگارندگان با آسيه و 

مراد بي بي دهواري، ١٣٩١.



شماره ۳۶  زمستان۹۴
۸۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اين کيفيت زندگي در ميان مردم بلوچ و پايداري در برابر 
ناماليمات زندگي آنها را يادآوري نمايد. محتمل است انتخاب 
دريافت هاي دروني  براساس  منحني  نقش و ساختار  اين 
هنرمند از خط منحني بوده که با باورهاي او همسو شده 
است و در نهايت سفالگر است که با انتخاب اين ساختار براي 
نقش مورد نظرش به تزيين مي پردازد. به کارگيري مداوم اين 
نقوش در هنر سفالگري و ساير هنرهاي بلوچ اين فرضيه را 
پررنگ مي کند که در شناخت معناي اين نقوش، جدا از بعد 
زيبايي شناسي نقش ها، بايد به وجه نمادين آن ها در ارتباط با 

فرهنگ، باورها و طبيعت قوم بلوچ نيز توجه کرد. 
د.ُکبل: در تکميل معاني اين نقش و در ساختاري لوزي 
شکل، وام گرفته از نقش «ُچَتل»، هنرمند بلوچ نقش «ُکبل» به 
معني «قفل» را بر روي آثارش طرح مي زند (جدول ۱و۲). 
مقابل  در  وسيله اي  قفل  ايرانيان  باورهاي  و  فرهنگ  «در 
حوادث بد و دستيابي به آرزوهاست»(تناولي، ۱۳۸۶: ۱۵). 
ديگر  چيز  در  چيزي  شدن  قفل  بلوچ  عاميانه  فرهنگ  در 
به نوعي گره خوردن و پيوند ناگسستني آن دو را مي رساند. 
از سويي ديگر وجود يک باور قديمي در ميان کشاورزان 
روستاي کلپورگان به اين موضوع اشاره مي کند که همواره 
زماني که زمين کشاورزي در معرض چشم بد و چشم شور 
قرار مي گيرد باروري ندارد و محصول نمي دهد و اصطالحًا 
مي گويند زمين قفل شده است.١ بر اين اساس محتمل است 
اگر اين معاني را براي نقش «ُکبل» قابل تعميم بدانيم و از 
سويي ساختار لوزي شکل نقش ُکبل را از جنبه نمادين و در 
ارتباط با فرهنگ و باورهاي قوم بلوچ بررسي کنيم اين نقش 
مي تواند اشاره به اين موضوع داشته باشد که در جهت دفع 
چشم بد به کار گرفته مي شود. همچنين، براساس ساختار 
منسجم و پيوستاري نقش، معاني چون اتحاد و يکپارچگي 
و درکنار هم بودن قوم بلوچ را که رمز بقاي آنان در برابر 
ناماليمات استمي توان براي آن درنظر گرفت. آسيه دهواري، 
سفالگر کلپورگان، نقش «ُکبل» را به معناي وحدت و چنگ 
زدن قوم بلوچ به يک نيروي واحد مي داند، که از طريق اتصال 

به يک نيروي اليزالي ازگزند خطرات مصون خواهد ماند.٢
دايرة  کلپورگان که  نقش ديگر سفالينه هاي  َسُرک:  ه. 
مبناست، اما بر ساختاري مثلث شکل با رأسي رو به پايين 
قرار دارد، نقش «َسُرک» به معني در رأس نشستن است 
(جدول ۱و٢). «َسُرک» از لحاظ بصري شبيه به ميوة درخت 
نخل است که از طبيعت بلوچستان الهام گرفته شده است 
نقش «َسُرک»  مثلثي شکل  ترکيب  به  توجه  با  (تصوير٧). 
يک  تفسير  اين  با  که  نيز  باشد  کوه  تداعي کنندة  مي تواند 
نقش ارجاعي است. اما آنچه در ساختار اين نقش جلب نظر 
مي کند همان ترکيب مثلثي شکل آن است. در فرهنگ هاي 
زندگي  ونماد  باالشمسي  روبه  بارأس  مثلث  نمادشناسي 
است(کوپر،  مؤنث  اصل  پايين  روبه  وبارأس  است  وگرم 
۱۳۸۶: ۳۴۴). همچنين دراغلب جوامع نشانه هاي مادينگي 
به صورت سه گوشه ها نيز ظاهر مي شده است(حصوري، 
۱۳۸۹: ۱۲).  مثلث ذات سه بخشي عالم،آسمان، زمين وانسان 
بانگاه به عقايدوباورقوم بلوچ مشخص مي شود که  است. 
«مثلث بادارابودن سه گوشةتيزوفرورونده حالت تهاجمي 
قوم  عاميانة  درباورهاي  داردکه  بيرون  به  وتعرض گونه 
بلوچ اين شکل درهرمکاني باعث دفع ارواح خبيثه وشرور و 
دشمنان خواهدشد»(شه بخش، ۱۳۸۴: ۱۴۵). بنابراين مي توان 
فرم مثلث در عناصر يا ترکيب نقوش سفال کلپورگان را با 

دفع ارواح خبيثه مرتبط دانست.
سفالينه هاي  در  که  ديگري  نقوش  جمله  از  َچت:  و. 
کلپورگان به فراواني بر مبناي فرم مثلث شکل مي گيرد نقش 
از برگ  نام خود را  اين نقش  «َچت» است (تصوير٢و٣). 
درخت نخل گرفته  است (جدول۱و٢). از آنجا که اين نقش به 
دفعات بر روي سفالينه هاي کلپورگان و ساير هنرهاي بلوچ 
مانند سوزن دوزي، گليم بافي به کار مي رود، نقشي بسيار مهم 
و باارزش است. اين نقش را مي توان تابع تحليل قبل به عنوان 
نمادي براي دفع ارواح خبيثه دانست و يا آن را همانند نقش 
َسُرک ارجاعي از نقش کوه تلقي کرد که محل جريان آب هاي 
روان است. جالب اين جاست که برخي از سفالگران کلپورگان 

تصوير٨.مشکوتک واقع در روستاي کلپورگان. مأخذ: همان.تصوير٧. ميوةدرخت نخل، روستاي کلپورگان، مأخذ: همان.

آسيه  با  نگارندگان  مصاحبة   .١
دهواري،١٣٩١

آسيه  با  نگارندگان  مصاحبة   .٢
دهواري، ارديبهشت ١٣٩١



نيز از لحاظ فرمي آن را شبيه به کوه مي دانند. بنابراين معناي 
کوه براي اين نقش مي تواند توجيه پذيرتر گردد. پوپ(١٣٨٧: 
١٦و١٥) معتقد است از زمان هاي کهن کوه در ميان جوامع 
اهميت مذهبي بزرگي داشته است. در قديم ترين افسانه هاي 
مربوط به آفرينش، کوه را مخلوق نخستين دانسته اند. کوه 
در عقيدة ملت هاي ابتدايي نگهبان و منبع قواي حيات و خود 
داراي نيروي توليد و سرچشمة زندگي و مظهر حاصلخيزي 
و فراواني بوده است. غرض اصلي اين نقوش روي سفال را 
مي توان استمداد از طبيعت دانست. «کوه براي تمام ملت ها 
دنياي  بر  که  چرا  است،  بوده  نيز  خدا  به  نزديکي  سمبل 
انسان ها اشراف دارد و به سوي آسمان ها سر برافراشته 
است» (حاتم، ١٣٧٤: ۱۱). با توجه به پيشينة نقش کوه در 
جوامع نخستين انساني و همچنين مشاهدة زنجيرة کوه هاي 
بلند و کوتاه در بلوچستان و به ويژه منظر روستاي کلپورگان 
دارد(سيدسجادي،  بسيار  صحرا  به  مشرف  کوه هاي  که 
۱۳۷۴: ۳۹؛ تصوير٨)؛ محتمل است اين نقش ريشه و ساختار 
خود را از کوه هاي اين سرزمين گرفته باشد. از سويي ديگر 
از لحاظ بصري و ساختاري نقش «َچت» مثلثي است که بر 
قاعدة پايين آن نقش خوشه گندم همراه است. توجه به معاني 
نمادين اين نقش دريافت هاي قابل توجهي را خواهد داشت. 
از  با خورشيد و گندم در رابطه است، نمادي  «مثلث، که 
باروري نيز مي باشد»(هوهنه گر، ۱۳۸۸: ۶). توجه به اين نکته 
که نقوش سفالينه هاي کلپورگان توسط زنان شکل مي گيرد، 
بر جنبه تأنيث گونه اين نقوش مي افزايد، از سويي براساس 
معني نمادين عنوان شده براي نقش مثلث در کنار خوشة گندم، 
محتمل است نقش «َچت» بر کشت ديم و باروري محصوالت 

در سرزمين بلوچستان اشاره داشته باشد. 
ز. کوَنُرک:فرم لوزي از مشتقات مثلث است که به دفعات 
زياد مبناي نقوش سفال کلپورگان قرار مي گيرد. از جملة 
اين نقوش که بر مبناي فرم هندسي لوزي شکل مي گيرد 
نقش «کوَنُرک» است (جدول ۱و٢). نقش لوزي که ساختار 
اصلي نقش «کوَنرک» را شکل مي دهد داراي معاني نمادين 
است. «لوزي يک نقشماية بين النهريني است که به احتمال 
قوي معناي طلسمي براي دور نگاه داشتن چشم بد بوده 
است»(هال، ۱۳۸۰: ۱۶). استفاده از اين شکل هندسي مي تواند 
بر دفع نيروي شر و چشم بد در ميان قوم بلوچ داللت داشته 
باشد. چرا که «در سرزمين او تمام مظاهر طبيعي برضد 
بر  موارد  اين  همة  کرده اند»(کسراييان، ۱۳۸۰: ۶)  قيام  او 
تأثيرگذاري باورها و عقايد در هنر بلوچ به خصوص نقوش 

سفالينه هاي کلپورگان صّحه مي گذارد.
نام گذاري نقوش براساس عناصر طبيعت بلوچستان در 
ميان هنرمندان ساير هنرهاي قوم بلوچ رايج بوده است که 
گاهي اين نامگذاري تنها براساس شباهت فرم نقش با عناصر 
طبيعت روي مي دهد و گاه به عنوان سرچشمة نقش درنظر 
خودرو  گياهي  از  را  خود  کوَنُرکنام  مي شود.نقش  گرفته 
گرفته  «داز»  به نام  کلپورگان  و  بلوچستان  بيابان هاي  در 

است. «داز از تيرة خرماي وحشي يکي از گونه هاي طبيعي 
شهرستان سراوان و منطقة کلپورگان است، سمبل مقاومت 
در مقابل بي آبي و سرسبز کنندة مسير رودخانه هاي فصلي 
سراوان است، برگ هاي اين خرماي وحشي داراي مقاومت 
زيادي است و از آن در تهية صنايع دستي چون حصير، 
خورجين، کفش(سواس) استفاده مي شود» (دهواري، ۱۳۸۴: 
۲۰؛ تصوير٩). به بيان سفالگران کلپورگان در گذشته براي 
سوخت سفالينه ها در اين منطقه در کنار هيزم تنه درخت 

نخل، از ريشه گياه داز نيز استفاده مي شده  است. 
زاويه دار  مبناي خطوط  بر  نقش  اين  ح. خوشةگندم: 
شکسته شکل گرفته است (جدول ۱و٢). نقش خوشه گندم 
به غّله و کشت آن به عنوان يکي از منابع اصلي رزق و روزي 
مردم بلوچ تأکيد دارد و نقش حياتي اين محصول را درکنار 
نخلستان سرزمين بلوچستان و منطقة کلپورگان پررنگ 
بشر  زندگي  در  حياتي  محصولي  به عنوان  گندم  مي کند. 
اعتقادات مردم داشته است.  پيشينه اي کهن در فرهنگ و 
«خوشه ها يا بافه هاي گندم نشانه هاي ايزدان غله هستند، 
خوشه هاي طاليي غله وصلت خورشيد و زمين باکره هستند، 
ايزدبانوي غله با صورت فلکي سنبله برابر شده است. غله 
مظهر زندگي است»(کوپر، ۱۳۸۶: ۲۶۵). هال(۱۳۸۰: ۲۹۶) در 
مورد جايگاه ويژة خوشه هاي گندم در تمدن هاي کهن مي گويد 
« خوشه هاي گندم متعلق به تموز، بر روي استوانه اي از 
اورک (اورکا) متعلق به حدود ٢٥٠٠سال پيش از ميالد نقش 
شده است. کشت غالت نماد قدرت حيات بخش آن است و 
خوشه ها، نشانه هاي جهاني بسياري از خدايان غله نزد اهالي 
اروپا به ويژه مردم خاورميانه است». از منظر قوم بلوچ و 
مردم منطقة کلپورگان گندم از محصوالت اساسي، ارزشمند 
و حياتي در زندگي بوده، و جايگاه ويژه اي درگذشته و حال 
داشته است. «گندم درکنار خرما در بسياري از روستاها، 
شهرک ها و حتي شهرها سال هاي سال نقش پول را داشته 
است» (پاپلي پزدي، ۱۳۶۸: ٩٢). گندم در کنار نقش حيات 
بخش و ارزندة خويش در زندگي قوم بلوچ، جايگاه ويژه اي 
نيز در مناسبات اجتماعي و اقتصادي داشته است. هنرمند 
کلپورگان با انتخاب آنکه داراي کارکردي هويتي براي قوم 
بلوچ است. گويا تالش دارد در چرخة ارتباط با مخاطبان 
خويش بر جايگاه ارزشمند اين منبع رزق و روزي زندگي 

قوم بلوچ تأکيد کند. 
ط. خوشةگندم کوَنرک:نقش ديگري که در سفالينه هاي 
کلپورگان به صورت ترکيبي ظاهر مي شود «خوشة گندم 
کوَنرک» است (جدول ۱و٢). اين نقش بيشتر بر ساختار 
چليپايي ظاهر مي شود. «نقش چليپا به اندازة تاريخ انسان 
قدمت دارد. چليپاها نشانه هاي آفتاب، چهار سوي جهان، 
صلح و برابري همة مردم هستند»(حصوري، ۱۳۸۹: ۱۱). 
شايد اين نقش در سفالينه هاي کلپورگان تداعي خورشيد را 
داشته باشد. به هر حال حضور اين دو نقش در کنار يکديگر 
بر سفالينه هاي کلپورگان به فراواني ديده مي شود تا باري 
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نتيجه
نقوش سفالينه هاي کلپورگان، که از گذشته تا امروز بدست زنان اين روستا به اجرا درمي آيد، در قالب 
اشکال هندسي و با بياني انتزاعي ظاهر مي شود. انسان شناسي هنر، که معموًال برپاية مطالعات مردم نگاري 
و مردم شناسي استوار مي گردد، مي تواند به عنوان روشي مناسب در تحليل نقوش سفالينه هاي اين 
منطقه مورد استفاده قرار بگيرد. انسان شناسي هنر آثار هنري را در بستر فرهنگ شکل دهندة آنها و 
در رابطة با مختصات فرهنگي و جغرافيايي مردم همان منطقه مورد بررسي قرار مي دهد. در مطالعات 
انسان شناسي هنر، شيء هنري براساس سه مؤلفة اصلي زيبايي شناسي، کارکردشناسي و معناشناسي 
مورد بررسي قرار مي گيرد که اين سه مؤلفة مطالعاتي کامًال به هم پيوسته بوده و مطالعة هر يک بدون 

ديگري امکان ندارد.
مبناي شکل گيري اکثر نقوش سفالينه هاي کلپورگان اشکال هندسي است که بر مبناي فرم مي توان 
آنها را براساس شاخصة عناصر و ترکيب سبک شناسي نمود. بيشتر نقوش از عناصر هندسي چون 
دايره(توخالي و توپر)، لوزي، مثلث و خطوط شکسته زاويه دار ساخته مي شوند. بر اين اساس نقوشي 
مانند «تِکوک»، «تِکوک گردين»، «گيلو»، «گيلوي گردين»، «ُچتل»، «ُکبل»، مبناي دايره شکل دارد. نقوشي 
چون، «َچت» بر مبناي مثلث و نقش «کوَنرک» نيز بر مبناي لوزي شکل گرفته اند. هم چنين نقوشي چون 
«خوشة  گندم»، «بالوک» و «سرزيح» بر مبناي خطوط شکستة زاويه دار و منحني شکل مي گيرند. نقشي 
چون «خوشة گندم کونرک» نيز در شمار نقش هاي ترکيبي سفالينه هاي کلپورگان است. عناصر بصري 

ديگر بر نقش حيات بخش اين دو محصول در زندگي مردم 
بلوچ و جايگاه اجتماعي آن تأکيد شود. 

حيواني  هندسي  نقش  تنها  «بالوک»  نقش  بالوک:  ي. 
سفالينه هاي کلپورگان است(جدول ۱و٢). «بالوک» به معناي 
دارشکسته  زاويه  خطوط  از  برگرفته  ساختاري  پروانه 
و لوزي است. در بيان مفاهيم اين نقش تعابير و تفاسير 
سفاگران کلپورگان از آن قابل تأمل است. سفالگر کلپورگان 
(پروانه)  مي کند١.«بالوک»  ياد  «مّالاوک»  به  «بالوک»  از 
جايگاه ويژه اي در ميان مردم بلوچ دارد که آن را به عنوان 

نماد معنويت معرفي مي کنند. آنها معتقدند بالوک همواره 
برگرد آتش و نور مي چرخد و خود را فداي يار مي کند. 
«بالوک» در سفالينه هاي کلپورگان برگرد نقطه اي مرکزي 
و تلويحًا روشنايي مي چرخد و ساختار شکل گيري نقش 
جوامع  ميان  در  نيست.  آن  در  نهفته  معاني  با  بي ارتباط 
پيشين «پروانه نماد روح است، کرم پيله، شفيره و پروانه 
نماد زندگي، مرگ و رستاخيز است»(هال، ۱۳۸۰: ۳۹). در 
فرهنگ عامة قوم بلوچ بالوک (پروانه) همان موجود مقدس 
مي باشد که همواره برگرد روشنايي مي چرخد و در اين راه 
ديوانه وار فدا مي شود. بر اين اساس مي توان انتخاب نقش 
«بالوک» در سفالينه هاي کلپورگان را شاهدي بر اين مسئله 
دانست که سفالگر کلپورگان با انتخاب اين نقش در جايگاه 
سفالينه هايش  روي  بر  وارسته)  و  (آدم خوب  «مالاوک» 

متأثر از اعتقادات و باورهايش است.
مبناي خط کشيده  بر  نقش  اين  ک.سرزيح:ساختار 
راست و منحني است که بر لبه هاي ظروف سفالي و گاهي 
فرهنگ  در  مي نشيند(جدول۱و٢).  سفالينه ها  دسته  بر 
نظر  به  و  است  مرز  معناي  به  «زيح»  بلوچي  زبان  و 
مي رسد سرزيح، جدا از بيان بصري خود، نقشي تأکيدي 
نقوش  باعث مي شود ساير  و  دارد  نقوش  بر ساير  نيز 
بيشتر به چشم آيد. به نوعي نقش «سرزيح» مرزبندي 
ميان لبه هاي سفالينه ها و سطح تماس با فضاي بيروني

است.

تصوير٩. گياه داز بيابان هاي روستاي کلپورگان. مأخذ: نگارندگان

١. خانم گل بي بي دهواري سفالگر 
کلپورگان از بالوک به مال اوک به  
معناي آدم خوب، نورخدا، روحاني 
که  مي کند  ياد  احترام  داراي  و 
درفرهنگ بلوچ داراي قداست است 
بي بي  گل  با  نگارندگان  (مصاحبة 

دهواري، تير ١٣٩١).



مانند ريتم، تقارن، حرکت، نظم، وحدت در عين کثرت و ساختارهايي چون مثلث و چليپا از جمله ويژگي هاي 
شاخص اين سفالينه هاست که جدا از انسجام بصري، عاملي براي زيبايي نقوش محسوب مي شود.

منبع الهام نقوش عبارت است از باورها، اعتقادات، طبيعت و پديده هاي طبيعي روستاي کلپورگان و 
سرزمين بلوچستان که همواره عاملي مهم در خلق نقوش سفالينه هاي اين منطقه است. همچنين با توجه 

به جنسيت زنانة هنرمند بلوچ نبايد تأثير روان زنانه را در شکل گيري اغلب نقش ها ناديده گرفت.
براساس تحقيق صورت گرفته، نقوش سفالينه هاي کلپورگان متأثر از خاستگاه شکل گرفتة آن، داراي 
مفاهيمي چون زايش و باروري، دفع نيروهاي شر، چشم بد و شور، اتحاد و يکپارچگي با يکديگر، و 
مقاومت در برابر سختي هاست. همچنين معاني چون استمداد از نيروهاي طبيعت و طلب روزي نيز در 
نقوش سفالينه ها مستتر است. استمرار در شيوة ساخت محصوالت به روش سنتي و بومي و نقش 
اندازي با بهره گيري از عناصر طبيعي سرزمين بلوچستان و باورها و اعتقادات قوم بلوچ کارکردي 
هويتي براي سفالينه هاي اين منطقه رقم زده است. همچنين استفاده از مواد و مصالح بومي و تکيه بر 
شيوه هاي اصيل ساخت، سفالگري اين منطقه را به يکي از بومي ترين هنرهاي اين استان تبديل کرده 

است.
در اين پژوهش نقوش سفال کلپورگان با نگرشي انسان شناسانه مورد بررسي قرار گرفت که مي توان 
در پژوهش هاي آتي با رويکردهاي ديگري چون نشانه شناسي و پديدارشناسي به اين مقوله پرداخت. 
عالوه براين هر گروه سبکي نقوش سفالينه هاي اين منطقه مي تواند در پژوهشي تخصصي تر مورد 
بررسي قرار بگيرد. سفال کلپورگان براي مردم اين منطقه واجد ارزش هاي فرهنگي، هويتي و اقتصادي 
است که اين گونه هاي ارزشي نيز مي تواند به عنوان موضوعات پيشنهادي براي پژوهش هاي آتي باشد.
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Potteries of Kalpurgan village in Saravan are considered to be the keepers of 
the ancient heritage and art of pottery in the land of Iranian Baluchistan. These 
potteries, old and new, are made by the women of this region, and are influenced 
by the beliefs and faiths of the Baluch race; the female spirit of artists gives them 
a unique form and design which may seem simple and primitive at first glance, 
but possess a uniform structure visually and pictorially, and have meanings and 
concepts which should be studies.The purpose of this paper is an anthropological 
study of the pottery of this region that is rich in cultural values, to identify and 
classify the decorative motifs of the contemporary potteries of Kalpurgan village. 
Thus, this study seeks to answer the main question that what are the characteristics 
and features of contemporary potteries of Kalpurganin terms of aesthetics and 
semantics.
According to the approach art anthropologyin this study, we chose ethnography 
and ethnology as our descriptive- analytical research methods and in the process 
of this research, data and information is collected through field method.
One of the findings of this research is theinterpretation of the three important 
dimensions of aesthetics,study of function and semantics in Kalpuregan potteries 
that have been investigated In terms of parameters such as form, function and 
style. According to this cultural-based study, motifs of Kalpuregan potteries 
have symbolic, referralto nature, identifier,ritualistic and religious functions, and 
according to the aesthetic patterns have been passed from generation to generation 
since ancient times.Gender plays a major and fundamental role in the process of 
the action of these potteries and their motifs.

Keywords: Kalpuregan Pottery, Art Anthropology, Aesthetics, Study of Function, Semantics, 
Form, Style.
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