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  چکیده

شناسی هنر  با رویکرد مردم 1"کلپورگان"این مقاله به بررسی فرآیند تولید هنر سفالگري 
چه دانش بومی در شیوه ساخت  نخست،: هاست که پردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش می

در ساخت آنها چیست؟ اطالعات و اصطالحات بومی رایج  دوم، ها نهفته است؟ این سفالینه
ها و استمرار شیوه  که به سفالینه روستایی مرزي در استان سیستان و بلوچستان  "کلپورگان"

فعالیت سفالگري این منطقه تنها توسط زنان، به روش  .است سنتی ساخت آنها مشهور
پردازي ذهنی و با تولید و توزیع اندك در حال  ساز با ابزار ساخت بومی، نقش دست
اجدادشان آموخته و این دانش بومی تولید سفال را از زنان حرفه سفالگري را . ستاجرا

هاي بومی  ها و نام واژه. اند عنوان یک فرهنگ شفاهی نسل به نسل حفظ کرده و انتقال داده به
و محلی براي نقوش و ابزارکار بخشی از هویت فرهنگ بلوچ و منزلت شغلی این هنر 

ورسوم و طبیعت  هایی که هرکدام بازنمودي از فرهنگ، آداب مایه  نقش. شود محسوب می
ها از طریق  روش پژوهش در این مقاله میدانی و گردآوري داده. منطقه بلوچستان است

ی مناسب از سنت عکسشده که برآیند آن   مصاحبه با مطلعین کلیدي و زنان سفالگر، انجام
  .گیرد مراحل ساخت و تولید را در برمیهاي فرآوري مواد اولیه،  سفالگري کلپورگان، شیوه

  دانش بومی، سفال، کلپورگان، فرآیند تولید :هاي کلیدي واژه
  

                                                
  مدرس مدعو دانشکده هنر و معماري دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، کارشناسی ارشد هنر اسالمی  *
  minashirany@gmail.com                 . )نویسنده مسئول(. ایران    

  a.izadijeiran@tabrizu.ac.ir         .  ایران تبریز، علوم اجتماعی دانشگاه تبریز،شناسی  استادیار مردم **
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  مقدمه
و خطاي چند هزارساله  اي ارزشمند از تجربیاتی است که طی آزمون  دانش بومی گنجینه

جامعه در ارتباط با محیط طبیعی، اقتصادي و اجتماعی بدست آمده که شامل باورها، 
. شان است هاي محلی آنها از فرهنگ و محیط زندگی ها، ابزار و آگاهی ها، روش ارزش

علی  حاج(شود،  شناسی محسوب می اي از علم مردم این دانش شفاهی که شاخه
سینه بخش عظیمی از فرهنگ یک قوم را  به نسل به نسل و سینه) 100: 1385محمدي، 

باشدو منبعی است که  ه افراد محلی میدانش بومی متعلق ب. دهد در برگرفته و انتقال می
همچنین مبناي اطالعاتی  .)Okereke, 2012: 302(شود  در سطح محلی مدیریت می

هاي بومی  نظام.کند هاي یک جامعه را آسان می گیري است که ارتباطات و تصمیم
وسیله آزمایش و خالقیت و همچنین از طریق تماس  اطالعات پویا هستند و پیوسته به

 .)Flavier, 1995: 482(گیرند  هاي بیرونی تحت تأثیر و تغییر قرار می باط با نظامو ارت
اند و براي فراهم کردن  اقوام بومی جهان براي ادامه حیات کامالً به منابع محلی وابسته

این . کنند زیست خود استفاده معقول می شرایط پایدار زندگی از منابع موجود در محیط
  .)3: 1393فرهادي، (هاي خاص درباره محیط است  و آگاهی ها روش مستلزم مهارت

شده گردآوري دانش بومی و کاربرد آن در  هاي انجام بر اساس مطالعات و پژوهش
هاي تولیدي و  مطالعه روش ،توسعه و پیشرفت جوامع بسیار ارزشمند و مؤثر است

دي و مهمی در تواند نقش کلی دهی آنها می ورسوم اقوام بومی و ثبت و سازمان آداب
از طرفی ساخت سفال منقوش . رشد و ارتقا بخشی به منزلت دانش بومی داشته باشد

 و هاي انسان از خود، جهان پیرامون ي باورها و اندیشهتصویردر جوامع سنتی، اجراي 
نیز یکی از مناطقی است که » کلپورگان«. نیازهاي او حاوي دانش گسترده بومی است

زنان این منطقه، حرفۀ . رار شیوة سنتی ساخت آنها مشهور استها و استم به سفالینه
اند و تا امروز همان دانش سنتی و بومی را در شیوة  سفالگري را از اجدادشان آموخته

ا گذر زمان ، اما باند صورت ذهنی است، حفظ کرده که به  پردازي آن ساخت و نوع نقش
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؛ شود شده، حس می و نقوش ایجاد و به کار آمدن سفالگران جوان تغییراتی در کیفیت
نگارندگان فهم و ثبت دانش بومی که سالیان درازي سفالگران بر آن پایبند  بنابراین

زنان  - 1 ندسته ها بودند را ضروري دانسته و بااین هدف به دنبال پاسخ این پرسش
هاي خود استفاده  روستاي کلپورگان از چه روش و دانش بومی براي ساخت سفالینه

  اصطالحات و اطالعات بومی رایج آنها چیست؟ - 2کنند؟  می
  

  پیشینه تحقیق
نامه کارشناسی ارشد خود  در قالب پایان) 1391(شیرانی  ،در خصوص سفال کلپورگان

با  ها به تحلیل نقوش سفال "شناختی نقوش سفال کلپورگان بررسی انسان"با عنوان 
  . شناسی پرداخته است رویکرد مردم

شناسی نقوش  نیز در خصوص نشانه) 1391(رشناسی ارشد نظري نامه کا پایان
  . سفال کلپورگان است
) 1393(نوشته نظري و همکاران  "سفالگري در بلوچستان ایران"همچنین کتاب 

  . است  سفال سه روستا در بلوچستان را مورد مطالعه قرار داده
ان با رویکرد هاي معاصر روستاي کلپورگان سراو مطالعه نقوش سفالینه"مقاله 

ها با  نیز به تحلیل نقوش سفالینه) 1394(زکریایی و همکاران  "شناسی هنر انسان
   .رویکرد مردم شناختی بر اساس نظریات فورگ پرداخته است

 "دوزي بلوچ هاي کلپورگان با نقوش سوزن مطالعه تطبیقی نقوش سفالینه"مقاله 
طبق  اما. اند و هنر بلوچ پرداختهبه مطالعه تطبیقی نقوش د) 1393(نظري و همکاران 

شده توسط نگارندگان، با توجه به اهمیت دانش بومی در این منطقه   هاي انجام بررسی
نشده   و عملکرد آن در حفظ هویت فرهنگی تاکنون پژوهشی با این رویکرد انجام

 هاي دانش بومی، به دلیل سیستمی بودن، انعطاف، دهد که نظام مطالعات نشان می. است
حفظ تنوع زیستی، متکی بودن بر نیازها، مشارکتی بودن، در دسترس و ارزان بودن، 
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ند نقش نتوا زیست، چندبعدي بودن، منطبق بودن فرهنـگ، می حفظ تعادل محیط
  .)94: 1390ارفعی و زند، (د ناي در فرآیند توسعه پایدار روستایی داشته باش ویژه

ه از دانش بومی است کاالي فرهنگی هاي تولیدي که برخاست توان گفت سفال می
مستندسازي و معرفی این دانش . فرهنگ بلوچ است تصویريمحسوب شده و تجسم 

منزله  ها است و به ها، باورها، ابزارها و روش اي از مهارت دهنده مجموعه چون نشان
توجه  بخشی از میراث قومی و حافظه جمعی یک شیوه زندگی در این منطقه است قابل

هاي مختلف باعث  توان با تبلیغات گسترده از طریق رسانه اهمیت است و می و حائز
جذب توریست به این منطقه و مناطق بکر دیگري که هنوز براي اکثر مردم ناشناخته 

ضرورت ذکر شده در  با نظر به .فراهم آورد روستاییاناست شد و معیشتی پایدار براي 
هاي تولیدي  اسی به مطالعه و شناسایی روششن با رویکرد مردم گاناین مقاله نگارند

شک زنان این  بی. ندا هاي پژوهش پرداخته هاي کلپورگان و سپس به تحلیل داده سفال
اي که در این زمینه دارند نقش کلیدي و مهمی در حفظ و  روستا با تجربیات ارزنده

  .هاي آینده دارند انتقال این دانش به نسل
  
 العهشناسی و جامعۀ مورد مط روش

طی اقامت  اولنگارنده . تحلیلی است -از نوع توصیفی صورت کیفی، مقاله حاضر به
که از طریق  - هاي میدانی  بر مشاهدات و پژوهش دوماهه در روستاي کلپورگان با تکیه 

گردآوري  به - شده  برداري و مشاهده مشارکتی انجام  برداري، فیلم مصاحبه، عکس
  .است پرداختهها  داده

منظور شناخت کامل دانش سنتی  ها با رویکرد دانش بومی و به لیل دادهدر تح 
این سطوح شامل . چندین سطح تحلیلی در نظر گرفته شودتا سعی بر آن شده است 

بومی دانش شناخت . هاست شناخت دانش، عملکرد، ساختار اجتماعی، باورها و سنت
در . رد دانش بومی استدر سطح دوم تأکید بر عملک. شود با دانش تجربی آغاز می
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در باالترین سطح . شود سومین سطح به ساختار اجتماعی مرتبط با دانش بومی توجه می
تواند  محیطی است که می گیري درك منطقی و ادراك زیست تحلیل، تمرکز بر شکل

در این  .)Kalland, 1994: 68(هاي محلی را در برگیرد  باورهاي بومی، عقاید و سنت
ها و باورهاي  ل شناخت دانش، عملکرد آن و ارتباط آن با سنتپژوهش به تحلی
  .شده است  فرهنگی پرداخته

جامعه مورد مطالعه شامل زنان روستاي کلپورگان، یکی از روستاهاي شهرستان 
شهرستان سراوان در ناحیۀ جنوب . کیلومتري آن قرار دارد،است 25که در فاصله  سراوان

شده است، از سمت  ، در نزدیکی مرز پاکستان واقع شرقی استان سیستان و بلوچستان
شمال با شهرستان خاش، از غرب با شهرستان ایرانشهر، از جنوب غربی به شهرستان 

این روستا که متعلق به . جوار است سرباز و از شرق و جنوب با کشور پاکستان هم
نفر  235و نفر مرد  272نفر جمعیت دارد که  507خانوار و  133دهستان حومه است، 

  .زن هستند
  

  
  . موقعیت جغرافیایی کلپورگان -1نقشه 

  )سیستان و بلوچستاناستان دستی و گردشگري  آرشیو اداره میراث فرهنگی، صنایع(
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دوزي و سفالگري، عمده فعالیت مردم این روستاست و  کشاورزي، تجارت، سوزن
ایکامالً بومی  به شیوهشهرت این روستا به دلیل استمرار فعالیت سفالگري توسط زنان 

دستی  نخستین روستاي صنایععنوان  به 1396است و به همین دلیل در شهریورماه سال 
شده اما متأسفانه به  در گذشته آب این روستا از قنات تأمین می. به ثبت جهانی رسید

تسمیۀ روستاي  مردم روستا، وجه .شده است  دلیل خشکسالی آب قنات هم خشک
یکی از وجوه آن را روییدن انبوه گیاهی دارویی : کنند دو صورت بیان می کلپورگان را به

در » بی کلپوره بی«دانند؛ وجه دیگر آن نیز وجود مقبرة  در این منطقه می» کلپوره«به نام 
جنوب این روستاست که اهالی روستا به پاکدامنی این بانو اعتقاد دارند و براي برآورده 

  . شوند ل میشدن حاجات خود به او متوس
شود و  اهالی روستا معتقدند در گذشته، در روستاهاي اطراف بیماري وبا فراگیر می

، این روستا از شیوع »بی کلپوره بی«شوند؛ ولی از برکت وجود  مردم زیادي تلف می
هریک از روستاهاي ) 1یادداشت : 1390آسیه دهواري، . (ماند بیماري وبا در امان می

شوند؛  هاي دیگري نیز خوانده می دستی مخصوصی به نام ج صنایعسراوان به دلیل روا
گویند که به علت مرسوم بودن کار  نیز می» کپل کشان«که به روستاي کلپورگان،  چنان

سفالگري در این منطقه بدین نام شهرت یافته است و مردم بلوچ، ظروف سفالی را با نام 
 .)1یادداشت  :1390دلمراد دهواري، (خوانند  می» کپل دیگ و«

روستاي کلپورگان در اقلیمی گرم و . اند مردم این روستا متعلق به طایفۀ دهواري
هاي سر به فلک کشیده  هاي سرسبز در میان کوه خشک قرار دارد، وجود نخلستان

مردم کلپورگان سنی و حنفی . کند می عکسانداز زیبایی از طبیعت این روستا را  چشم
کنند که ارتباط نزدیکی با زبان فارسی  وچی صحبت میمذهب هستند و به گویش بل

به مناسبت هفته میراث فرهنگی موزه زنده سفال کلپورگان  1381در سال  .باستان دارد
پردازند، در  صورت سنتی و بومی به ساخت سفال می که اولین کارگاهی است که به 

 179ینی با زیربناي کارگاه سفالگري در زم .فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است



   
  
  
  

 121»     کلپورگان«پژوهشی بر دانش بومی سفال 

 
 

توسط فرمانداري محل در اختیار سازمان  1354و 1353هاي  مترمربع در سال
  .گیرد تا مکانی براي فعالیت هنرمندان سفالگر باشد دستی قرار می صنایع
  

  هاي پژوهش افتهی
  پیشینه تاریخی

 بنا به گفتۀ اهالی روستاي کلپورگان، قدمت قنات کلپورگان به هفت هزار سال پیش
ظاهراً مردم این منطقه از دیرباز براي امرارمعاش خود به کار سفالگري اشتغال . رسد می

اي در نزدیکی  کلپورگان، نخست بر روي تپه) 2یادداشت : 1390دلمراد دهواري، . (اند داشته
کلپورگان امروزي واقع بوده است؛ ولی پس از خشکسالی، ساکنان آن به منطقۀ کنونی کوچ 

پس از گذشت مدتی از اقامت آنها در این محوطه، طایفۀ . اند ساکن شده کرده و در آن
اي نسبتاً طوالنی، به همان سنت و روش پیشین  دهواري فعالیت سفالگري را پس از وقفه

هایی که هنوز بر روي تپۀ باستانی موجود هستند، گواه این مطلب  دهند خرده سفال ادامه می
  .)1ت یادداش: 1390صدیق دهواري، (است 

  

  
  هاي سفال در تپۀ کلپورگان تکه -1 عکس
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هاي کلپورگان به ظروف سفالی هزارة سوم پیش از  سفالینه«به عقیدة جی گالك 
هاي بسیاري در سیستان و بلوچستان و کرمان  هایمحوطه میالد که از حفاري

هایی  هو این امر تعیین عمر بسیاري از سفالین] شباهت دارد[آمده، همانند است  دست به
 ).45: 1355گالك، (» سازد شوند، دشوار می هاپیدامی تصادف در حفاري را که به

که اند،  پژوهشگران دربارة قدمت چند هزارسالۀ سفال کلپورگان دالیلی ذکر کرده
  :ازعبارتند 
سفالگري از هنرهاي «اند  رسد نخستین سفالگران در دنیا زنان بوده به نظر می - 1

نقوش . اند کنندة خود براي ساختن ظروف الهام گرفته از پیکر حملزنانه بوده و زنان 
ساخت، افزون  هاي میل به زیباسازيِ دست بر روي سفال نخستین، نشانه] نخستین[اولیه 

: 1377الهیجی و کار، (» چنین گرایشی نیز ماهیت زنانه دارد. بر کار مفید آن است
. طوالنی در محلی ثابت استالزمۀ ساختن ظروف خاکی، سکونت و اقامت ). 233

ها و تهیه  منظور نگهداري بچه رفتند و زنان به وگذار بیرون می مردان براي شکار و گشت
ساختن ظرف سفالی نیز طی . اند آوري غذا ناگزیر به ماندن در مکانی ثابت بوده و جمع

سفالگري در کلپورگان نیز زنان به کار . شده است بر و طوالنی انجام می فرایندي زمان 
  .اند مشغول
هر ظرف . اند زنان سفالگر کلپورگان، هرگز از چرخ سفالگري استفاده نکرده - 2

چرخ سفالگري تا پیش . شود ساز آماده می طوردست سفالی در تمامی مراحل ساخت به
مند  م ابداع نشده بود و آن هنگامی بود که مردها به این صنعت عالقه.ق 3500از سال 

 .شدند

. اند حال فاقد لعاب شده در این روستا از گذشته تابه هاي ساخته  سفال اینکه - 3 
 از  تا پیش. م رواج یافته است.ق 900ها پس از  رواج استفاده از لعاب بر روي سفالینه

 .دادند کردند و صیقل می این، سطوح ظروف کاربردي را با سنگ، صاف و هموار می

این ظروف صرفاً  که مدعاست ماهیت ظروفی مثل عود دودکن گواه این - 4
فرم ظاهري این ظرف هم . شده است منظور نگهداري از خاکستر مرده استفاده می به
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سوزانند، بلکه دفن  ها را هرگز نمی طبق مذهب اسالم، مرده. شاهدي براي این ادعاست
ها را  در کیش زرتشتی که دین ایرانیان پیش از اسالم است، نیز مرده. کنند می

آیین مهرپرستی، مذهبی شرقی بود که پیروانش آفتاب را پرستش . ندندسوزا نمی
سوزاندن مردگان در . افته بودی النهرین گسترش م در بین.ق 1400کردند و در سال  می

میان مهرپرستان در آن زمان رواج داشته است؛ بنابراین، آنها ظروفی براي خاکستر مرده 
 ).Sorainen, 2006: 86(اند  نیاز داشته

ش ظروف را درون گودالی  1354ها بدوي است که تا سال  نحوة پخت سفال - 5
آثار این نوع پخت . اند پخته زده و می کرده، سپس آتش می گذاشته و با خاشاك پر می می

 .توان مشاهده کرد را بر روي ظروف قدیمی می

نحوة اتصال دستۀ ظروف به بدنه با روش رایج در سفالگري امروز متفاوت  - 6
  .از تاریخ قیاس کرد  هاي ایرانی پیش توان آنها را با سفالینه وده است و میب

  
  مواد اولیه و ابزار ساخت

1 - گیرد در جایی  طبیعی است روستایی که سفالگري در آن انجام می :سخاك ر
در . دسترسی، موجود باشد س با کیفیت باال و قابلواقع باشد که در آنجا فراوان خاك ر

وجود دارد که از  1"مشکوتَک"تاي کلپورگان یک ذخیرة خاك رس به نام نزدیکی روس
 "مشک"از ترکیب دوکلمه  "مشکوتک" .کنند آنجا خاك رس مورد نیاز را استخراج می

نامۀ بلوچی  نامه سیدگنج که معتبرترین لغت در لغت.ترکیب یافته است "کوتک"و 
ا یوسیلۀ مالش دادن و  همشک به معناي مخلوط کردن دو چیز ب: است، آمده است

همچنین کوتک به معناي خرمن  ،منزل وساختمان  آسیاب کردن است وکوتک به معنی
مشکوتک . ا چیز دیگري که براي خرد کردن جمع شده باشدی آمده، جایی که گندم

                                                
1. moshkutak 
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جایی است که مادة اولیۀ سفال در آنجا جمع شده و براي خرد کردن آن را به کارگاه 
  )2 عکس. (دکنن سفال منتقل می

 

 
 کوه مشکوتک -2 عکس

  
خاك  - 2خاك رس ریز،  -1باشد س در این منطقه در دسترس میدو نوع خاك ر

باشد اما بعد از پختن به رنگ قرمز در  خاك خام به شکل گل اخرا می .رس درشت
کنند و به محل کارگاه انتقال  هاي کوچک بار می خاك رس را روي کامیون. آید می
  .دهند می

شود و گاهی با  ا بشقاب سفالی که ظرف به روي آن ساخته میی :1"بنو" - 2
 )3 عکس. (آید انگشتان پا به چرخش درمی

                                                
1.bonu 
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 1390، مینا شیرانی، بنو -3 عکس

 
متر که براي  اي چوب به طول تقریبی پانزده تا بیست سانتی تکه :1"گل موش". 3

 )3 عکس( .شود شکل بخشیدن وکشیدن گل و صاف کردن بدنه استفاده می

نوار فلزي به شکل لبۀ کارد جهت برش زیر ظرف و نیز صاف   :2"کروك" - 4
  )4 عکس. (کردن آن

  

 
  )عکسنوار فلزي در سمت راست (کروك و  )تکه چوب(گل موش  -4 عکس

 
                                                

1.Gel mush 
2.Karok 
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سنگ صافی که براي صیقل دادن سطح ظرف  :2"سوهانک"یا  1"سوینوك". 5 
  )5 عکس. (شود استفاده می

  

  
  1390، مینا شیرانی، ک جهت صیقل دادن ظروف سفالیسوهان -5 عکس

  
سنگ تیتک رادر قدیم از منطقۀ سیدران در جنوب روستاي  :3"تیتک"سنگ . 6

کردند ولی در چند دهۀ اخیر از کوه بیرك در بخش زابلی شهرستان  ناگان تهیه می
ه از آمد دست باشد و رنگ به این سنگ که نوعی سنگ منگنز می. شود سراوان تهیه می

تکه از سنگ تیتک بر  یک.ماند اي تیره است، پس از پخت در کوره ثابت می آن، قهوه
سائیده شده، که پودر خیلی ریزي تولید ) وانک(روي یک پایه سنگ صاف و سخت 

در وسط سنگ تیتک کمی گود شده است تا پودر تیتک در آن بخش جمع . شود می
کنند که براي ترسیم  آن آب اضافه میبراي ساختن یک مادة جوهري شکل، به   گردد،

  )6 عکس. (شود هاي سفالی بکار برده می تزئینات روي قطعه

                                                
1.Soinok 
2.Sohanok 
3 .Teitok 
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 سنگ تیتک -6 عکس

  
براي  2یا کریچ 1هاي کوچک چوب درخت گیشتر از تکه: ابزار نقش گذاري - 7

شوند و کمتر آب جذب  به این دلیل که پوسیده نمی. کنند ایجاد نقش استفاده می
هاي کوچک از تکه پارچه کوچک و تابیده  دایرهاز اندازي  ین براي نقشکنند همچن می

  )7 عکس. (کنند شده، استفاده می 
 

 
  ابزارنقش گذاري -7 عکس

 
                                                

1.Gishter 

2 .Karich 
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درحال حاضر این کوره شامل دوطبقه است که مشعل در  :سوز کوره نفت - 8
قطعه حدود چهارصد . بینند شده و ظروف سفالین از پایین حرارت می  پایین آن تعبیه
که رنگ سفال به  گیرند و معموالً تا وقتی هاي متفاوت در کوره جاي می سفال در اندازه

هاي هیزمی  در گذشته از کوره .)8 عکس(ابد ی رنگ نارنجی درآید، عمل پخت ادامه می
مقداري هیزم در یک گودال که به این صورت  .شد ها استفاده می براي پخت سفال

دادند  کردند، سپس ظروف خام را درآن قرار می آوري می اي جمع شکل یا دایره بیضی
که ظروف با قطر بدنه ضخیم در کف گودال و به ترتیب ظروف با قطر   طوري به

پوشاندند  ها را با هیزم می گرفت و مجدداً روي آن متوسط و ظریف بر روي آنها قرار می
ند و فرآیند ساعت در معرض حرارت بود 15تا  12ظروف حدود . زدند و آتش می

  .)9 عکس(شد  پخت انجام می
 

 
  کوره براي پخت -8 عکس
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 کورة نفت -10 عکس    کورة سنتی  -9 عکس

  

  روش ساخت سفال
و ) 11 عکس(هاییکه با هم اختالف سطح دارند، ریخته  ابتدا خاك رس را در حوضچه

زنند تا  می دهند، خاکی که در حوضچۀ اول ریخته شده را کامالً به هم سپس شستشو می
درآب حل شود، سپس آب حوضچۀ اول را در حوضچه دوم که با آن اختالف سطح 

ها و مواد زائد  دهندکه شن در بین دو حوضچه، یک توري قرار می. کنند دارد تخلیه می
 .شود آلود وارد حوضچۀ دوم می بدین طریق تنها آب گل. کند آلود جدا می را از آب گل

سپس به آهستگی آب حوضچۀ . ماند مواد در حوضچۀ دوم می تقریباً به مدت دو روز،
مانده،  کنند و گل رس را که در ته حوضچه باقی دوم را اگر تبخیر نشده باشد تخلیه می

جهت استفاده به محل کار حمل و پس از وشروع به ساخت ظروف  ل، رز دادن گ
  .کنند سفالین می
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  دوحوضچۀ تصفیۀ خاك -11 عکس

  
و سپس با ) 12 عکس(س از تهیۀ گل رس، آن را خوب ورز داده زنان بلوچ پ

صورتیک مخروط  بدین ترتیب که مقداري گلرا به. سازند دست، ظرف موردنظر را می
 عکس. (دهند نام دارد، قرار می "بنو"درآورده که نوك آن را با ضربه وسط یک پایه که 

جدا گردد، قبل از اینکه ) بنو(یه راحتی از پا شدن به براي اینکه ظرف بعد از ساخته ) 13
سطح زیرین پایه .پوشانند پارچه می تکه  گل را روي پایه قرار دهند سطح آن را با یک

 )رویکف زمین(زیر پایه . کنند می یا بنو جهت سهولت کار با دست یا پا، کمی محدب
ط گل با انگشت شصت از وس. تر نماید آسان پاشند تا چرخش آن را الیه خاك می یک

یا  1روش پینچ (شوند  طرف باال و بیرون کشیده می ها به بازشده و سپس دیواره
  .)14 عکس). (انگشتی
  

                                                
1. pinch 
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  قرار دادن گل بر روي بنو -13 عکس         ورز دادن گل -12 عکس

  باال کشیدن گل  -14 عکس
  
از  چپکه دست  دهد، درحالی گل را به سمت داخلو باال فشار می راست،دست با 

وقتی استوانه به ارتفاع موردنظر ) 15 عکس. (کند ن ظرف موردنظر را کنترل میبیرو
صورت فتیله درآورده و  تر کردن ظرف، گل را با دست به رسید؛ آنگاه جهت بزرگ

اي  و یا فتیله 1کنند و بقیۀ کار به روش کویلینگ سپس این قطعات را به ظرف اضافه می
کم با کشیدن گل، هم دیوارة ضخیم  کنند کم بدین ترتیب که سعی می. گیرد انجام می

این  از  پس .)16 عکس. (شکل ظرف موردنظر ساخته شود استوانه نازك گردد و هم

                                                
1. coiling 
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شده را به مدت چند دقیقه در آفتاب گذاشته تا آب سطحی آن   ء ساخته مرحله، شی
ه ها، یک حلقه و یا فتیل سپس به دور لبه ،)اصطالح چرمینه شود  به(شده   گرفته

  )17 عکس. (دهند طرف باال فشار می دهی گرد به اندازند و جهت ساخت و شکل می
 

 
  ها جاي قرارگیري دست -15 عکس   نازك کردن ظرف با چوب  -16تصویر 

 عکساضافه کردن فتیله به ظرف  -17عکس

  
هاي ساخت سفال در سایر  کنند با روش ها را وصل می روشی که در آن دستگیره

هاي از قبل آماده را با سراندان گل به  در کلپورگان دستگیره. متفاوت است نقاط ایران
شده که گویا جزئی از   ها طوري در ظرف جا داده دستگیره. چسبانند سطح باالیی آن می

هاي ظروف سفالین خواه  دسته« 13بنا به نظر جی کالگ. خود بدنه شده است
هاي محکمی بر بدنۀ  دستگیرهیا باشد هاي کوچک به روي سرپوش  صورتحلقه به
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هاي ظروف لعابی متعلق  تر از دسته هاي آبخوري باشد، از لحاظ فنی بسیار ماهرانه کوزه
هاي  توان با سفالینه رو آنها را فقط می شوند و ازاین به قرون میانۀ تاریخ اسالم ساخته می

دار  هاي دسته فالینههاي عصر آهن و برنز و س در سفالینه. تاریخ قیاس کرد از  ایرانی پیش
صورت امتدادي از  که بدنه هنوز مرطوب بود، دسته را به سنگی، درحالی نادرِ عصر مس

اي از بدنه متصل  اي دیگر به زائده ساختند و یا در نقطه بدنه از یک نقطۀ آن، منشعب می
 هاي کلپورگان بدین گونه دسته. بردند کردند و یا به درون سوراخی از بدنه فرومی می

هاي  برخالف سفالینه ؛بتوان دیدرا آنکه جایگاه پیوستگی آنها به بدنه  بی ،اند شده  ساخته
  ).47: 1355گالك، (» شکنند هاي دیگر کوزه می ها دیرتر از بخش امروزي، این دسته

آنها را از پایۀ کار برداشته و   وقتی ظروف تا حدودي آب خود را از دست دادند،
سپس ظروف  ،)18 کسه(نمایند  با یک میلۀ آهنی خالی می ین ظرف رایهاي پا قسمت

در این هنگام . ندشوگیرند تا خشک  با پارچه پوشانده شده و در معرض آفتاب قرار می
کنند و سطوح خیس  ایکه از قبل مرطوب شده است، خیس می سطح آنها را با پارچه

گیرند  انگشتان میاندازة انگشت شصت، بین  دهند، یک سنگ صاف به شده را صیقل می
 عکس. (دهند تا کامالً صیقلی شود هاي محکم و سریع مالش می و سطح را با حرکت

وقتی  .گردد شان آسان می داشتن اند، تمیز نگه شده  سطوحی که به این روش درست) 19
 ،دهند اي از چربی دنبۀ گوسفند، تمام سطح آن را مالش می سطح جال پیدا کرد با پارچه

. شود شود و هم از پخش جوهر تیتک جلوگیري می تر می سطح صاف همبا این کار 
  )20 عکس(
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     صیقل دادن ظرف  -19 عکس      تراشیدن ته ظرف -18عکس
  مالیدن چربی بر سطح ظرف  -20 عکس

  
 عکس. (شود پس از آماده شدن ظرف از سنگ تیتک براي تزیین آن استفاده می

چوب  ،شود کبریت، مثل مداد بین انگشتان گرفته می  اندازة چوب تکه چوب به یک) 21
 ؛شوند تا مقداري جوهر بین دو انگشت ذخیره شود و انگشت هر دوبه جوهر آغشته می

. سازد دفعات، ترسیم تزئینات یکپارچه و بیشتر را ممکن می این شیوة بدون توقف و به
شده و نهایتاً لبۀ باالیی ظروف و  تزیین ظروف معموالً از بخش میانی آغاز) 22 عکس(
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پوشانند که به آن  دور دستۀ ظروف را عموماً با رنگ می. شوند لبۀ پایینی آنها منقوش می
  .شوند در این مرحله ظروف سفالی براي پختن در کوره آماده می. گویند می 1"سرزیح"

  

 رفنقش انداختن بر ظ -22عکس          کتآماده کردن جوهر تی -21 عکس  

 
شود که تعدادي از  در حال حاضر حدود بیست نوع ظرف در کلپورگان ساخته می

سینه به زنان سفالگر رسیده است،  به کنند که سینه آنها از الگوهاي قدیمی پیروي می
هر . تعدادي هم حاصل خالقیت زنان سفالگري است که امروزه مشغول به کار هستند

الگوي رایج . سه اندازه مختلف ساخته شود ظرفی با شکل معین ممکن است در دو یا
باشد که گاهی  هاي گرد و مدور می گشاد با بدنه هاي دهن ها کوزه در این سفال

به بدنۀ اصلی اضافه ... ها و نگ، دستههایی مانند لوله قوري و گردنه تُ رفتگی پیش
: ندي نمودب توان تقریباً در چهارده نوع گروه محصوالت سفالین رامی تولید .شوند می

خوري، جا ماستی، لیوان، قوري،  دیگ، خمره، کاسه، سینی، خمیردان، آفتابه، پارچ آب
ها که براي تأمین کاالهاي مورد نیاز  بازي ها و اسباب بشقاب، عود دود کن، مجسمه

ساخت این محصوالت . ندوش زندگی روزمره و حتی تأمین معیشت خانوار ساخته می
  .با شیوه زندگی روستایی این زنان است کامالً سازگار ،هزینه کم

 

                                                
1.Sarzih 
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 معرفی ظروف سفالی کلپورگان -1جدول 

 اندازه ظرف ظرف عکس کاربرد ظرف نام ظرف

 
 1دیزُك

  
دیگ است که براي پخت 

 .کنند غذا از آن استفاده می
 

اندازة  دیزك را به
هاي معمولی  قابلمه

گنجایش  کهسازند  می
شش تا هفت لیتر آب 

 .را دارد

  
  

2مح 
 )خُمره(

این ظرف براي نگهداري از
. شود خرما و گندماستفاده می

در تابستان که فصل خرما 
چینی است، خرماها را در 

  .کنند این ظرف نگهداري می

  
  

 38معموالً ارتفاع 
اي  متري و دهانه سانتی

متر  سانتی 11به قطر 
 .دارند

  
 3کَپل

کاسه است که 
خوري یا  جایآبگوشت به

استفاده از آن خوري  ماست
  /شود می

اندازة آن تقریباً 
هاي  اندازة کاسه به

معمولی است و کنارة 
 .آن کامالً گرد است

  
 سینی

  
هاي پهن مخصوص  سینی

 پذیرایی
  

 
اندازه آن به قطر 

 متر سانتی 20تقریبی 

  
 4حمیرو

خمیردان است که براي تهیۀ 
منظور پخت نان  خمیر، به

 .شود استفاده می

 

موالً به ارتفاع ظرف مع
متر و قطر  سانتی 24

متر  سانتی 13دهانۀ 
 .شود ساخته می

                                                
1.dizok 
2.hom 
3.kapal 
4.hamiro 
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 1دیم شودي

براي انتقال آب . آفتابه است
و وضو گرفتن و طهارت 

 .کردن کاربرد دارد

 

و  27معموالً با ارتفاع 
 12اي به قطر  دهانه

متر ساخته  سانتی
  .شود می

  
 
 2جک

  
پارچ است و براي 

 .شود خوري استفاده می آب

 

 10قطري در حدود 
متر دارد که در  سانتی

قسمت میانی ظرف به 
رسد و  سانتیمتر می 20

قطر گردنۀ کوتاه آن 
هاي معمولی  مانند پارچ
متر  سانتی 5به حدود 
 .رسد می

  
 3کُلو

  
تغار است که براي درست 

کردن ماست استفاده 
 .شود می

 

ارتفاع آن معموالً به 
متر و قطر  سانتی 18

 12ۀ آن به دهان
 .رسد مترمی سانتی

 
 کوزه

  
براي نگهداري آب در 

فواصل کوتاه زمانی کاربرد 
   .دارد

 38معموالً به ارتفاع 
اي  متر و با دهانه سانتی

متر  سانتی 10بهقطر 
 .شود ساخته می

 
 4گَدو

  
اي براي  ظرف ساده
  .است نوشیدنی

 10معموالً به ارتفاع 
متر و قطر  سانتی
متر  سانتی 8دهانۀ

  .شود ساخته می

                                                
1.dimshodi 
2.jak 
3.kolu 
4.gadu 
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  قوري چه جوش

 

ارتفاع قوري 
متر و  سانتی 13معموالً

 10قطر دهانۀ آن 
 .متر است سانتی

 
 بشقاب

  
 

 بشقاب

 

 6معموالً با ارتفاع 
اي  متر و دهانه سانتی

متر  سانتی 24قطر به 
 .شود ساخته می

 
 1سوچکی

  
اسپند دودکن است که 

امروزه براي دود کردن اسپند 
 .کنند ستفاده میاز آن ا

 

 
هاي تنه گرد  شبیه قلک

است که روي چهار 
متري  سانتی 10اي  پایه

 گیرد جا می

  
 پرنده

  
بازي  امروزه نوعی اسباب

 .براي کودکان است

 

  
 18ابعاد ظرف به طول 

و ارتفاع متر  سانتی
 .متر است سانتی13

  
 
 شتر

  
 بازي اسباب

  

  
 

 15و طول  13ارتفاع 

  
 2چلیم

  
 قلیان

 

  
 30ارتفاع تقریبی 

و قطر کف  متر سانتی
 متر سانتی 15ظرف 

 .است

                                                
1.suchaki 
2 .chalim 
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 گُلجا

  
 گلدان

 

 25ارتفاع تقریبی 
و قطر شکم  متر سانتی

 15گلدان به 
  .رسد مترمی سانتی

 قندان کندان

 

  
 150گنجایش تقریباً 

  .گرم قند را دارد

  
 چند نکته

هار و گاهی پنج مثلث هنرمند سفالگر بر دهانۀ ظرف با ترسیم چ: ظرف سوچکی
کند که شاید نقشی از خورشید باشد که  واژگون تزئینی به شکل ستارة پنج پر نقش می

هاي قبرستان دامین در  سفالینه. توان مشاهده کرد هاي مناطق دیگر هم می در سفالینه
   ).23عکس ( اند هزارة دوم پیش از میالد از این جمله

  
  هاي نقش ستاره پنج پر بر سفالینه -24 عکس       بر نقش ستارة پنج پر -23 عکس       

  )Tosi, 1970: 27(تاریخ در دامین؛   از پیش            دهانه سوچکی          
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هاي هزارة دوم پیش از میالد در شمال غربی  این ظرف، همچنین شبیه بخوردان
لق به هزارة اول دهدکه متع شکل زیر، بخوردانی از منطقۀ گیالن را نشان می. ایران است

که ) 50: 1355گالك، (» متر است سانتی 16بلندي این ظرف «. پیش از میالد است
  .شباهت بسیاري به سوچکی کلپورگان دارد

 

 
 )50: 1355گالك،(میالد  بخوردانی از گیالن هزارة اول پیش از -25 عکس

  
بازي  ابشده است که امروزه نوعی اسب در این روستا آثار دیگري نیز ساخته می

هاست که موارد استفادة بسیاري  پرندگان توخالی، یکی از این نمونه. براي کودکان است
آب دادن گیاهان  کنند که این وسیله براي سازندگان این آثار ادعا می. )26 عکس(دارد 

اي شکل  هاي پرنده طبق اظهارنظر بعضی از پژوهشگران، کوزه. رفته است به کار می
یک نظریه دربارة ظروف یادشده این . کاربردهاي بسیاري داشتند پیش از اسالم نیز

است که این ظروف براي نگهداري مایعات مقدس در مراسم مذهبی استفاده 
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 1نظریۀ دیگر بر این استوار است که این ظروف، کاربردي شبیه ریتون. اند شده می
  .)Sorainen. 2006: 89( اند  داشته

اي به شکل لولۀ ناودانی  اي توخالی، با پوزه هامروزه این ظروف به شکل پرند
وساز قطعاً اشاره به مفهومی رمزي و  طورکلی، این نوع ساخت به. دنشو ساخته می

طور دقیق به کاربردهاي ذهنی و عملی آن  توان به تمثیلی دارد که با تعبیر و تفسیر نمی
فین و اشیاء مذهبی ها را ظروف تد گونه ساخته بعضی از باستان شناسان این. پی برد

هاي قرن هشت و نه پیش از میالد شباهت  اند؛ زیرا این ظروف به ابریق معرفی کرده
  .دندار

است  13×18، ابریق سفالین نخودي رنگ کبوتر شکل منقوشی با ابعاد 26عکس 
). 515، 1379کامبخش فرد (آمده است  دست که از تل باکون در تخت جمشید به

  .شده در کلپورگان نیاز به توضیح ندارد اي شکل ساخته  هشباهت آن با ظروف پرند
 

 
  بازي سفالی پرنده از اسباب) 27 عکس       ابریق سفالی به شکل پرنده قبل از تاریخ -26عکس

 )542: 1379کامبخش فرد، (کلپورگان                  

  

                                                
1. Rhyton 
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شود که امروزه  هاي کوچکی با طرح شتر نیز در این منطقه ساخته می مجسمه
شک در گذشته این حیوان براي اهالی  بی. )28 عکس(بازي کودکان است  سبابا

هاي بلوچستان بوده  روستا تقدس خاصی داشته است؛ زیرا یار همیشگی آنها در بیابان
. اند کرده است و ظروف سفالی را براي فروش به روستاهاي اطراف با شتر حمل می

کند و همواره در روند داستان  ایفا میهاي بلوچ نقش مهمی  شتر در بسیاري از حماسه
شتر، نماد صبر و تحمل و استقامت، حیوان کویر و خشکی و آفتاب است «. مؤثر است

ها نیز  بازي این اسباب). 43: 1367آشتیانی، (» و نام زرتشت نیز از آن مشتق شده است
ل زیر شک. شده است هایی است که از دیگر مناطق باستانی کشف بازي شبیه به اسباب

دست  فارس به  هاست که از پیرامون میناب در کرانۀ خلیج بازي یکی از همین اسباب
  .)29 عکس(آمده است  

  

  
بازي سفالین از میناب   اسباب -29 عکس            مجسمۀ شتر -28 عکس      

  )42 :1355 ،گالك(                    
  
  معرفی نقوش - 6- 4

هاي ارتباط میان اقوام مختلف  یکی از راهمنقوش کردن ظروف سفالی در گذشته 
ها همواره به دنبال راهی براي ثبت و انتقال عقاید، باورها و احساسات  بوده است، انسان



   
  
  
  

 143»     کلپورگان«پژوهشی بر دانش بومی سفال 

 
 

ی استفاده عکسو نقوش  عکسهاي خود بودند و تا اختراع خط از زبان  و اندیشه
رش و ی و نمادها همواره حامل مفاهیمی هستند که نگعکسهاي  نشانه. کردند می

کنند؛ بنابراین با کسب شناخت و معرفت به این  اعتقادات قوم و سرزمین را بیان می
  .توان به گنجینۀ اطالعاتی از اعصار و مناطق مختلف دست یافت نقوش می

اند از نقطه، خط،  دهندة نقوش سفال کلپورگان عبارت طورکلی، عناصر تشکیل به
  .دایره و تکرار

  
 ورگانساختار نقوش کلپ -2جدول 

 سفال ينقش رو عکس ترکیب قرارگیري نامنقش

 

 
 نقش تکوك

 
صورت ممتد اطراف  هاي توپر که به نقطه

نقوش اصلی به طرز افقی و یا عمودي قرا 
 .گیرند می

 

 

 

 
  نقش گیلو

 

 
صورت متوالی و افقی  هایتوخالی که به دایره

دورتادور قسمت بیرونی ظروف قرار 
 .گیرند می

 

 

 

  
 نقش کبل

 
هاي  صورتلوزي هایتوخالی که به دایره

 .گیرند متوالی در کنار هم قرار می
 

 

  
 

  

  
  

  نقش گله حوشک
 

صورت متقارن که گاه  خطوط شکسته به
طولی و گاه در ترکیب چلیپایی بر روي 

تداعی نقش  که گیرند ها قرار می سفالینه
 .گندم است
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 نقش چتل

ارپیچ صورت خط م هایتوخالی که به دایره
 .گیرند در کنار هم قرار می

 

 

  

  
 نقش کونرك

لوزي که به چهار قسمت مساوي 
شده و تداعی میوه درخت خرماي  تقسیم

اي بر روي  صورتخوشه کهبه.وحشی است
 .گیرد ها قرار می سفالینه

  

 

  
 نقش چت

از ترکیب نقش کونرك و گله حوشک نقش 
کننده شاخه درخت  چت که به معنا و تداعی

 .گیرد ست شکل میخرما

 
  

  نقش سرك
هاي کوچک پر و خالی در  از قرارگیریدایره

 .گیرد اي این نقش شکل می ترکیب دایره

  

 
 
اند  شود، عبارت دیده می 2طور که در جدول  هاي کلپورگان همان نقوش سفالینه 

  .8و سرُك 7کونَرُك  6چتَل، 5چت، 4کُبل، ،3و گلهحوشک 2گیلو 1تکوك،: از
هایعمدةسبک موجود در نقوش  توانویژگی رکلی، با توجه به شکل نقوش میطو به
 :گونه خالصه کرد ها را این سفالینه

  ؛)در بیشتر نقوش(استفاده از خطوط انتزاعی  - 1
                                                

1. tekok 
2. gilu 
3. galeye hushak 
4. kobl 
5. chat 
6. chotal 
7. konarok 
8. sarok 
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  ؛)در بیشتر نقوش(استفاده از خطوط شکسته  - 2
  وجود قطب مرکزي در تزئینات مدور؛ - 3
  اي؛ همای در حصار قرار گرفتن فریزهاي نقش - 4
  ؛اي و تقارن بازنمود نیمه - 5
صورت خطوط متقاطع عمود بر هم در راستاي  هابه بندي برخی نقش ترکیب - 6

  چهار جهت اصلی جغرافیایی؛
  صورت اشکال هندسی لوزي و مثلث؛ هابه بندي برخی نقش ترکیب - 7
  .صورت خطی ممتد در فضاي افقی بندي بیشتر نقوش به ترکیب - 8

دهندة آن  کنند، نشان هاي تزئینی بیان می لی روستا دربارة طرحهایی که اها تبیین
اي خاص با  است که شکلِ کلی نقوش در ذهن آنها نتیجۀ تالش براي بازنمایی اندیشه

ورسوم و  ابزارهاي هنر تزئینی است که بازنمود باورها، اعتقادات مذهبی و آیینی، آداب
در واقع زنان هنرمند . گنجد ین مقاله نمیبرگرفته از طبیعت و اقلیم منطقه است که در ا

روستا با کشیدن نقوش سفال، به بازنمود شکلی محتواي اندیشۀ خود در این هنر سنتی 
  .اند پرداخته
  
  گیري نتیجه

ناپذیر و مهم این منطقه عالوه بر  عنوان عضو جدایی زنان روستاي کلپورگان به
داراي دانش  امور منزل دارند،شماري که در ارتباط با مدیریت  هاي بی مسئولیت

برانگیزي در ارتباط با هنر سفالگري، شناخت ابزار و مواد مورد استفاده هستند  تحسین
همچنین در طی ساخت سفال .کنند هاي خاص خود را اعمال می ها و روش حل که راه

باورهاي منطقه را نیز حفظ کرده و  و ها کلپورگان به همراه دانش خود بسیاري از سنت
باورهایی که ریشه در هویت فرهنگی و . دهند هاي سفالین انتقال می مایه در قالب نقش

با نگاهی به ابزار کار سفالگران این روستا به این مطلب پی .بومی مردمان این منطقه دارد
آنان . اند هاي موجود در محیط استفاده برده خواهیم برد که زنان روستا از تمام ظرفیت
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اند که چگونه با استفاده از امکانات محیط خود به بهترین نحو ممکن در  مرور آموخته به
بخش از جمله نقش  همچنین تأثیر اقلیم و عناصر حیات ،ها بهره ببرند ساخت سفالینه

 .ها دید ها و فرم مایه توان در نقش را می... آب، درخت خرما، شتر و

نقوش کردن ظروف آنها با حفظ کردن فرایند ساخت سفال در طی سالیان و م
هاي انتزاعی و هندسی در واقع هویت جامعۀ خود که شامل اعتقادها و  سفالی با طرح
را حفظ نموده و این حفظ میراث  استطورکلی فرهنگ جامعه  ها و به باورها، سنت

دانش بومی زنان  .اجدادي، خود، روشی براي زندگی بومی مردمان این منطقه است
میراث و سرمایه بومی این روستا است که براي  ،بلوچ در خصوص تولید سفال

این دانش نقش . برند هاي اجتماعی و اقتصادي از آن بهره می مشارکت در فعالیت
که   طوري به. کند اي در بهبود شرایط اقتصادي و رفاهی روستاییان ایفا می ویژه

اثربخشی در سازد و به بهبود  کارگیري دانش بومی، اجتماعات محلی را توانمند می به
 .)Gorjestani, 2000: 7(بخشد  کاهش فقر یاري می
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 سیستان و بلوچستان

دستی کارشناسی صنایع سال46   

رئیس سابق سازمان  محمد صدیق دهواري
میراث فرهنگی و 
 گردشگري سراوان

سال41 کارشناسی  

اد دهواريدلمر  
 

مسئول سابق کارگاه 
سفالگري روستاي 

 کلپورگان

سال 49 دیپلم  

سال 25 کارشناسی سفالگر آسیه دهواري  

سال47 ابتدایی سفالگر پریناز آزاد  
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