


فهرست

ماهنامه تخصصی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
بلوچستان و  سیستان  استان  گردشگری  و  دستی 

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

مدیر مسئول: کامبیز مشتاق گوهری
مدیر اجرایی: فرشید فیروزان

سردبیر: کلثوم بّزی
ویراستار و ناظر چاپ: گیتی کشبان

صفحه آرا: محمد محتشمی )شرکت ایوان آبی جنوب شرق(
طراحی جلد: امین کیخا

سرویس عکس: نصر اهلل کوهکن

شمارگان: 1000 جلد
نشانی:

زاهـــدان، بلوار شـــهید مطهـــری، خیابان امـــداد، موزه ی 
منطقه ای جنوب شـــرق، معاونت پژوهشـــی، مجله ی کاو

تلفن:
05433225302 داخلی 275

09394491487
پست الکترونیکی:

kavmagazineinfo@gmail.com

) کاو در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است. (
- مقــاالت پژوهشــی الزم اســت بــا فرمــت مقــاالت کاو کــه 
در ســایت اداره کل بارگــذاری شــده اســت، نگاشــته شــود.

- مطالــب درج شــده در مقــاالت لزومــا دیــدگاه گرداننــدگان 
کاو نیســت.

- مجلــه کاو در مجموعــه معاونــت پژوهشــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان سیســتان و 
ــت تهیــه و تنظیــم مــی  ــر نظــر ایــن معاون بلوچســتان و زی

شــود.

مطالب  محتوای  شدن  بهتر  هرچه  برای  کاو  ی  مجله 
خوانندگان  پیشنهادات  و  انتقادات  پذیرای  نشریه، 

محترم است.

طرح جلد: زاهدان، سال 1345
عکاس: نامعلوم

موزه قرآن و عترت ایرانشهر

ــا  ــه ب ــوی اســت ک ــه اواخــر دوره پهل ــوط ب ــوزه مرب ســاختمان م
431 متــر مربــع وســعت مشــتمل بــر 4 بــاب اتــاق، یــک حمــام و 
نمازخانــه بــوده و بــا عمــده مصالــح بومــی خشــت و گل ســاخته 
شــده اســت، حیــاط بنــا دارای 4 باغچــه و یــک حــوض کوچــک 
ــاط  ــوی حی ــه س ــا ب ــن اتاق ه ــک از ای ــر ی ــای ه ــد. دره می باش
ــود.  ــاز می ش ــاط ب ــمالی حی ــمت ش ــه س ــی رو ب ــه زیبای و باغچ
حــوض آب وســط حیــاط زیبایــی آن را دو چنــدان کــرده اســت. 
ــته اند و  ــه ای داش ــری جداگان ــک کارب ــر ی ــا ه ــن بن ــای ای اتاق ه
بــه ترتیــب از اول تــا چهــارم بــه عنــوان کتابخانــه، محــل اقامــت 
ــام  ــزدی«، محــل اســکان و اســتراحت مق حجت االســام راشــد ی

ــت. ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــپزخانه م ــری و آش ــم رهب معظ
ایــن مــکان یادبــودی از زمــان تبعیــد مقــام معظــم رهبــری در دوره 
رژیــم ســتم شــاهی بــوده کــه ایشــان بــه مــدت 237 روز در ایــن 
مــکان ســکونت داشــته انــد. ایــن بنــا در ســال 1370 توســط آقــای 
پرویــز فاضلــی مالــک بنــا بــه ســازمان میــراث فرهنگــی اهــداء و 
در ســال 1386 در فهرســت آثــار ملــی ثبــت و مرمــت آن توســط 
ــری  ــر کارب ــرت تغیی ــرآن و عت ــوزه ق ــام م ــه ن ســازمان انجــام و ب

یافــت.
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اجتماعی  مؤلفه های  تأثیر  واکاوی 
فرهنگی بر ساختار معماری شهر زاهدان

از جملــه تحــوالت فکــری جامعــه بشــری 
بــه همــراه پیشــرفت علــوم و ارائــه ی 

... جدیــد  تئوری هــای 

زاهدان شـــهر جوانی اســـت کـــه هنوز 
می تـــوان ردپـــا و حتی آهنـــگ صدای 

ســـازندگانش را در ...

بودند. من  پدربزرگ من  ملک محمد شفیع 
علی رضا ملک هستم نوه ی آقای محمد شفیع 

ملک که مدنظر شماست ...

کهن تریـن  ایران زمیـن  پهن دشـت  در 
در  بشـری  اسـتقرار  مراکـز  سـکونتگاه ها و 

... می نمایـد  رخ  شـرایطی 

سفالگري هنر و صنعت ظریف و حساسي است 
که از شرق سرچشمه مي گیرد و آمیزه اي است از 

دقت نظر و تیزبینی و ...

رشــد  معنــای  بــه  لغــت  در  توســعه 
پیشرفته ترشــدن،  جهــت  در  تدریجــی 

... و  قدرتمندترشــدن 

را  زیبایي  و  راز  تجسم  که  نامي  پارس 
برمی انگیزد. زماني این امپراطوري بزرگ از 

ترکیه تا افغانستان ...

آن  از  داری  رو  پیش  را  تفتان  دوقلوی 
زاویه ای که مسیر پرپیچ  وخم البه الی کوه ها 

تو را به تمندان می رساند ...

امــروزه عکاســی بخشــی جدایی ناپذیــر 
ــرفت  ــده و پیش ــا ش ــره م ــی روزم از زندگ

ــن آوری ... ــد ف ــه رش روب

روستای سه کوهه از توابع بخش شیب آب 
شهرستان هامون است که در حدود ...

ملک شفیع محمد

مصاحبه با علیرضا ملک

تاریخچـه سوزن دوزی ایـران

آرزوهای کوچک گردشگری

چارچوب مفهومی گردشگری عکاسی 

دو همسایه

استان  در  رازیگری  فنون  و  مسکن 
سیستان و بلوچستان

سفال کلپورگان، سنتی هزاران ساله

توانمندی سازی زنان روستایی رودوزکار 
و جایگاه آنان در توسعه روستایی سیستان 

و بلوچستان
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زاهدان شهری است نو پایه در میان کالن شهرها 
و مراکز استان، شهری که اتفاق پدیدش آورده 
ایران و روس  است. اگر رقابت های استعماری 
انگلستان در تأسیس راه آهن نوشکی  و تالش 
به کویته و کویته به سرزمین های داخلی ایران 
مقابله  درنهایت  و  مشهد  به  رسیدن  هدف  با 
قرن  در  روس ها  قفقاز  ماورای  آهن  خط  با 
نوزدهم نبود شاید امروز مرکز استان سیستان 

و بلوچستان شهر دیگری بود. 

رفع  به  نسبت  که  جدیتی  آن  با  انگلیسی ها 
هرگونه تهدید احتمالی به دارایی ارزشمندشان 
را  راه آهن  به سرعت  داشتند  هندوستان  یعنی 
به زاهدان رساندند اما وقوع انقالب روسیه در 
سال 1917 موجب شد تا طرح های استعماری 
و مناقشات خارجی روسیه با کشورهای دیگر 
برای مدتی رها شود و نتیجه مستقیم آن شد 
توقف خط آهن انگلیسی ها در آخرین ایستگاه 
ساخته شده آن در واحه دزداب . خط راه آهن 
انگلیسی که قرار بود کاربرد نظامی داشته باشد 
تجارت  در  که  شد  معلوم  و  نماند  بی استفاده 
این  است.  مفیدی  بسیار  ابزار  هند  و  ایران 
نقاط  از  را  بسیاری  مشتاقان  پرسود  تجارت 
این  و  کشاند  دزداب  به  هند  و  ایران  مختلف 
شهری  به  شد  بدل  رفته رفته  کوچک  واحه 
هندی ها،  یزدی ها،  را  ساکنانش  که  تجاری 
تشکیل  زابلی ها  و  بلوچ ها  البته  و  کرمانی ها 

می دادند.

یاد  به  دزداب  نام  قشون  عملیات  از  پس   
سیستان  در  کهنه  زاهدان  تاریخی  خرابه های 
به زاهدان تغییر پیدا کرد و کمی بعد زاهدان 
تأسیس  نو  استان  سیاسی  مرکز  به عنوان 
توسعه  شد.  تثبیت  بلوچستان  و  سیستان 
ساکن  اقوام  به  بیشتری  تنوع  اداری  ساختار 
در زاهدان بخشید و این شهر در مفصل فالت 
ایران و شبه قاره هند به شهری چند فرهنگی 
مذاهب  و  اقوام  از  مسالمت آمیزی  اختالط  با 
هندو  فرهنگ  روح  که  اختالطی  شد،  تبدیل 

ایرانی است. 

اجتماعی- شاخص های  ازنظر  امروز  زاهدان 
منظر  از  منطقه ای  وقایع  دلیل  به  و  اقتصادی 
بتوان  دشوار  که  کرده  تغییر  چنان  سیاسی 
سفرنامه ها،  خاطره  در  آنچه  همه  از  نشانی 
پیدا کرد  را در آن  روایات ذکر شده  نقل ها و 
اما حقیقت آن است که این شهر هنوز هم در 
جای  ایران  شهرهای  فرهنگی ترین  چند  زمره 
جمعیتی اش  تنوع  و  ترکیب  گرچه  می گیرد. 
دگرگون شده اما همچنان روح رواداری ایرانی 
در آن موج می زند. حتی اگر کمی کنجکاوی 
مشهور  نخستین شهروندان  رد  می توان  کنیم 
و مؤثر این شهر چون آیت اهلل کفعمی، مولوی 
عبدالعزیز، محمد شفیع ملک، کامبوزیا، میرزا 
نیک محمد شه بخش، کالفدیس یونانی، بقایی، 
حاجی رفعت، رزاق زاده و حاجی رسولی را در 
مسجد جامع، مسجد جامع عزیزیه، حسینیه ها، 
گودواره، خانقاه  و یا در کالته کامبوزیا و کالته 
رزاق زاده، کافه اسماعیل خان، مهمان پذیر رؤیا، 

چهارراه رسولی و بازارچه سرپوشش یافت. 

نویسنده ای می گفت در زندگی هرقدر هم که 
ماهیت  از  چندان  نمی توانیم  ما  باشد  طوالنی 
آغازین خود فاصله بگیریم. زاهدان هم گرچه 
بسیار تغییر کرده اما همچنان پویایی خود را 
پیرامون  متعدد  کشورهای  و  تمدن ها  افق  در 
حفظ کرده است و امروز که در مرکز چهارراه 
شرق-غرب  و  شمال-جنوب  انرژی  و  تجاری 
قرار گرفته بد نیست تا با یادآوری این گذشته 
این  نسبی  مزیت های  با  بیشتر  کمی  نزدیک، 
این فالت آشنا  شهر نسبت به سایر شهرهای 
شد مزیت هایی که بی تردید مهم ترینش چند 
شهرهای  همه  سنت  به  آن  بودن  فرهنگی 

تجارت پایه است.

کامبیز مشتاق گوهری

سرمقاله
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پیشگفتار
از جملــه تحــوالت فکــری جامعــه بشــری بــه همراه پیشــرفت 
علــوم و ارائــه ی تئوری هــای جدیــد، نگــرش بــه شــهر بــه عنــوان 
موجــودی زنــده اســت، کــه در واقــع بیانگــر تجلــی روح جمعــی 
جامعــه در کالبــد و فضاهــای شــهری و تنظیــم روابــط بیــن آن هــا 
می باشــد. شــهر بــه عنــوان تجلــی گاه ارزش هــای فرهنگــی شــکل 
ــش،  ــی اهــل خوی ــا و اصــول جهان بین ــان ه ــه آرم ــر پای ــه ب گرفت
ــن  ــه همی ــد ک ــا می نمای ــان الق ــه انس ــی را ب ــی و ارزش های معان
ــه ای از  ــوان جنب ــه عن ــوان ب ــز می ت ــط و انســان را نی ــاط محی ارتب
حیــات تلقــی نمــود. در واقــع انســان بــا قــرار گرفتــن در فضــای 
ــهود  ــوس و مش ــر ملم ــر ظواه ــاوه ب ــا آن ع ــاس ب ــهر و تم ش
مــادی، معنایــی را ادراک می کنــد کــه ایــن ادراک بســته بــه زمینــه 
ــد.  ــی می باش ــات متفاوت ــامل درج ــان ش ــات انس ــی و حی فرهنگ
هــر رفتــاري کــه توســط انســان صــورت مي گیــرد اساســًا متکــي 
ــه دســتاوردهاي  ــوان مجموع ــه عن ــگ ب ــگ اســت. فرهن ــه فرهن ب
معنــوي و مــادي یــک جامعــه )شــامل ارزش هــا، ســنت ها، 
ــر  ــد و ب ــن آوري و...( مي باش ــش و ف ــطح دان ــوم، س آداب و رس
ــه واقــع، آن هــا  معمــاري و فضاهــاي شــهري تأثیــر مي گــذارد. ب
تبلــور عینــی ایــن ذهنیــت هســتند. زمانــی کــه از شــهر صحبــت 
ــذار درک  ــت و گ ــکونت و گش ــدن، س ــود، آن را ورای دی می ش
می کنیــم. شــهر محصــول زمــان اســت و در الیــه هــای متعــدد آن 
ــور  ــل ظه ــر نس ــا ی ه خصیصه ه

می یابــد.

یزدی، بیرجندی، 
زابلی، خراسانی، 
کرمانی، بلوچ، 
پاکستانی، هندی، 
ارمنی و . . . با دین 
و مذهب های گوناگون 
هم چون شیعه، سنی، 
مسیحی، سیک، یهودی، 
بهایی و زرتشتی، از 
جمله اقوام و طوایفی 
هستند که از ابتدای 
شکل گیری شهر دزداب 
تا کنون در زاهدان زندگی 
می کنند. شهر زاهدان، 
دارای بافت فرهنگی 
اجتماعی پیچیده ای است. 
بافت اجتماعی این شهر را اقوام 
مختلفی شکل داده اند 
که هر یک تأثیر 
خود را بر معماری 
و ساختار شهر نیز نهاده اند. 
بنابراین، پس از شناخت 
شهر زاهدان، به بررسی 
اقوام مختلف در این 
شهر پرداخته و تأثیر 
هر یک را بر ساختار 
شهر مورد واکاوی 
قرار خواهد داد.

واکاوی تأثیر
مؤلفه های

اجتماعی فرهنگی 
بر ساختار معماری شهر 

زاهدان
ــای بناهــا و  ــری مرمــت و احی ســحر رســتگارژاله، دانشــجوی دکت

ــان ــر اصفه ــگاه هن ــی ، دانش ــای تاریخ بافت ه

 شناخت شهر زاهدان
در ناحیــه ی زاهــدان فعلــی، در اوایــل دوره ی قاجــار و 
ــس از  ــان پ ــه راهزن ــت ک ــوده اس ــی ب ــاه آب ــگ، چ ــل از جن قب
ــا  ــی آن ج ــا مدت ــی آن ه ــودن دارای ــان و رب ــه کاروانی ــن ب تاخت
ــای  ــاه، جنگل ه ــن چ ــون ای ــد. پیرام ــتراحت می پرداختن ــه اس ب
ــای  ــری از آن برج ــون اث ــه اکن ــوده ک ــاغ ب ــان ت ــی از درخت انبوه
نیســت. در ســال 1277 ه. ق، یکــی از ســاکنان آن محــل، کاریــزی 
حفــر نمــود و آبــادی کوچکــی بــه وجــود آورد کــه »دزداب« نــام 
ــام  ــد مقــدم، 1375: 70(. در مــورد وجــه تســمیه ی ن گرفــت )زن
ــه  ــت اینک ــود دارد. نخس ــت وج ــکان دو روای ــن م ــه ای دزداب ب
محــل ایــن شــهر در گذشــته میعــادگاه ســارقان بــوده اســت کــه 
معمــوالً بــرای طــی مســافت های طوالنــی از ایــن نقطــه آب تهیــه 
ــر  ــه صحیح ت ــت دوم ک ــلطانی، 1377: 17(، روای ــد )س می کردن
ــا  ــم هرج ــوز ه ــان هن ــه بومی ــت ک ــن اس ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
کــه در حاشــیه کوهســتان آب بــه شــن فــرو مــی رود و در جــای 
دیگــر کــه شــیب آن بیشــتر اســت بیــرون می آیــد بــه نــام دزدآب 
می خواننــد و در تمامــی بلوچســتان بیشــتر نقاطــی کــه آب 
چشــمه وار از آن می جوشــد ایــن دزدآب هــا وجــود دارد )مرکــز 

ــه، 1354(. ــازمان برنام ــش س پژوه
در ســال 1277 خورشــیدی، بــه تدریــج رونــد آبادانــی دزداب 
بــا ســکونت چنــد خانــواده آغــاز شــد )عســگری، 1357: 38(. پس 
از گذشــت چنــد ســال، دولــت ایــران بــه منظــور کســب درآمــد 
ــیدی  ــال 1281 خورش ــش، در س ــن بخ ــاری ای ــت تج از موقعی
گروهــی از کارشناســان و متخصصــان بلژیکــی را بــرای راه انــدازی 
ــت)یغمایی، 1355: 73(.  ــیل داش ــه دزداب گس ــرزی ب ــرک م گم
ــت،  ــت وق ــا دســتور دول ــار قاجــار ب ــای درب ــن، بلژیکی ه بنابرای
گمرک خانــه ای در ایــن مــکان احــداث نمودند)بهلولــی اول 
ــن  ــه در ای ــود ک ــی ب ــن بنای ــن، اولی ــاری، 1393: 27( و ای و انص

منطقــه احــداث شــد.
ــه در منطقــه ی دزداب، از ســال 1281  ــا احــداث گمرک خان ب
ــد و  ــزوده ش ــن محــل اف ــت ای ــت و جمعی ــر اهمی ــیدی ب خورش
ــه چهارراهــی تجــاری، ســایر  ــه مثاب منطقــه وســیع تر گردیــد و ب
مناطــق ایــران را بــه همســایگان شــرقی متصــل کــرد. تعــداد زیادی 
از بازرگانــان هنــدی و جمعــی از پیشــه وران یــزدی و مشــهدی و 
گروهــی از کارگــران بلــوچ و زابلــی بــه ایــن نقطــه عزیمــت کردند 
و بــه تدریــج شــالوده ی شــهر اســتوار گردید)یغمایــی، 1355: 73(. 
احــداث خــط آهــن کویتــه بــه دزداب، پــس از جنگ جهانــی اول، 



۲۳

ــد را تســهیل کــرد  ــا هن ــران ب راه ارتباطــی ای
ــاری  ــق تج ــه ی آن رون ــن نتیج ــه مهم تری ک
دزداب و اســتقرار تجــار کشــورهای اطــراف 
در ایــن منطقــه بــود )ریاحــی، 1390: 19(. در 
واقــع علــل شــکل گیری زاهــدان و موقعیــت 
ــاط آن  ــهر و ارتب ــن ش ــی ای ــاز جغرافیای ممت
ــه  ــده ک ــث ش ــدا باع ــد، از ابت ــور هن ــا کش ب
ایــن شــهر بافــت ویــژه ای از نظــر کالبــدی و 
اجتماعــی بــه خــود بگیــرد و محــل ســکونت 
مهاجــران متنــوع بــا آداب و فرهنگ هــای 
ــتانی، 1382:  ــان بس ــد )کریمی ــاوت باش متف
81(. بــه طــوری کــه امــان اهلل جهانبانــی، 
در اوایــل ســلطنت رضاشــاه، دزداب را از 
بلوچســتان  مــرزی  شــهرهای  مهم تریــن 
 5000 حــدود  را  آن  جمعیــت  و  دانســته 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــرآورد ک ــر ب نف
از  جمعیــت،  ایــن  از  نفــر   3000 حــدود 
ــده ی  ــد. تجــارت عم ــاع خارجــی بوده ان اتب
دزداب بــر عهــده چنــد نفــر تاجــر هنــدی و 
یــزدی بــود؛ ضمــن این کــه طایفــه ی ریگــی 
ــه داری و  ــه گل ــی دزداب ب ــوب غرب در جن
ــی، 1385:  زراعــت اشــتغال داشــتند )جهانبان

10 و 11(.
جنــگ  اثنــای  در   دزداب  منطقــه ی   
جهانــی اول، بــه دلیــل موقعیــت راهبردی اش 
ــت  ــان تح ــه در آن زم ــد ک ــه هن ــبت ب نس
ســلطه ی بریتانیــا بــود مــورد توجــه حکومت 
انگلیــس واقــع شــد. پــس از مکاتبه هــا 
دولــت  ســرانجام  فــراوان،  گفتگوهــای  و 
)اول  میــادی   1917 اوت   23 در  بریتانیــا 
شــهریور 1296 خورشــیدی( امتــداد خــط 
ــرد  ــب ک ــران تصوی ــای ای ــا مرزه ــن را ت آه
ــن  ــه ای ــن ب ــط آه ــاد خ ــره، کار ایج و باالخ
ــادی )16  ــی 1918 می ــرز در 6 م ــوی م س
شــروع  خورشــیدی(   1297 اردیبهشــت 
ــال ها  ــی، 1369: 134(. در آن س گردید)مابرل

در شــهر دزداب تنهــا ســاختمان موجــود، 
در  آهــن  راه  کارگــران  و  بــود  درمانــگاه 
از  بعدهــا  و  می کردنــد  زندگــی  چــادر 
از نــی و حصیــر،  تراورس هــای خــط و 
ــد. در  ــاخته ش ــی س ــان آلونک های ــرای آن ب
ــه  ــار 1299 خورشــیدی ســرانجام قطــار ب به
ــتانی، 1382:  ــان بس ــد )کریمی دزداب می رس
ــام  ــه ن 83(. یــک هنــدی تبعــه ی انگلیــس، ب
ملــک شــفیع احمــد، پیمانــکار دولــت انگلیس 
در ســاخت خــط آهــن بــود. وی همــراه برادر 
کوچکتــر خــود، ملک شــفیع محمــد و بعضی 
ازکارگــران هنــدی در منطقه ی دزداب ســاکن 
و بــه تجــارت مشــغول شدند)افشارسیســتانی، 
ــکل گیری  ــرادر در ش ــن دو ب 1369: 26(. ای
شــهر زاهــدان نقــش مؤثــری داشــتند. عــاوه 
بــر خانــه ی ملــک شــفیع محمــد، یــک معبــد 
ــای  ــر ج ــان ب ــز از ایش ــودواره نی ــام گ ــه ن ب
ــری  ــوم دیگ ــز ق ــا نی ــت. هزاره ه ــده اس مان
بودنــد کــه بــه علــت فــرار از ظلــم و ســتم از 
افغانســتان بــه ایــن منطقــه مهاجــرت کردنــد 
)تیــت، 1364: 71( و چــون در ارتــش هنــدِی 
ــام و  انگلســتان )مســتقر در دزداب( دارای مق
ــکل گیری  ــی و ش ــد، در پیدای ــب بودن منص
ــتند  ــر داش ــز تأثی ــهر نی ــه ی ش ــته ی اولی هس

)طبســی، 1391: 94(.
بــا  دزداب  آبــادی  اولیــه ی  هســته ی 
عنایــت بــه اســناد و مــدارک موجــود در 
ــهر -محــدوده ی  ــرقی ش ــمال ش ــای ش تپه ه
ــه  ــکل گرفت ــی- ش ــعیدآباد فعل ــیرآباد و س ش
ــده از آن دوران،  ــای بازمان ــت. معماری ه اس
ــان  ــه محمدخ ــی )خان ــت وگل ــای خش بناه
موجــود  مســجد  قدیمی تریــن  گرگیــچ(، 
شهر)مســجد فیــض الرحمــان(، قبرســتان 
ــان مجدیــه ی فعلــی  متروکــه ی حاشــیه خیاب
ــد  ــا می باش ــه ی کامبوزی ــن کتابخان و هم چنی
کــه در شــمال شــرقی ایــن منطقــه قــرار دارد. 

اراضــی کشــاورزی شــرق ایــن محــدوده نیــز 
مؤیــد همیــن نظــر می باشــد. از دیگــر دالیــل 
ایــن امــر خــط راه آهــن بــوده اســت )بهلولــی 
ــان  ــه در آن زم اول و انصــاری، 1393: 26( ک
ــاهپور و  ــع ش ــهر )تقاط ــی ش ــز کنون ــه مرک ب
ــار راه  ــردم چه ــاح م ــه اصط ــوی(  و ب پهل
ــال و  ــا م ــیده و در این ج ــم« می رس »چه کن

ــدند.  ــاده می ش ــافر پی مس
ــا  ــه ب ــود ک ــن ب ــط آه ــون خ  در پیرام
و  کویتــه  از  مهنــدس  نفــر  یــک  آمــدن 
ــز  ــه از مرک ــد ک ــداری جدی ــت فرمان ماموری
ــه  ــه اولی ــود نقش ــده ب ــور ش ــه دزداب مأم ب
ــان شــمالی و  ــه صــورت چهــار خیاب شــهر ب
ــی و  ــان شــرقی و غرب ــار خیاب ــی و چه جنوب
بــا تقاطع هــای منظــم و بــه شــکل شــطرنجی 
ــپس  ــد و س ــاده ش ــر پی ــی بای ــر روی اراض ب
ــم را  ــوط منظ ــن خط ــراف ای ــای اط زمین ه
ــد  ــه تجــار می دادن ــی ب ــد صباحــی مجان چن
ــداً از  ــد و بع ــاختمان نماین ــا س ــا در آن ه ت
طــرف دولــت مرکــزی ایــن زمین هــا خالصــه 
ــال  ــک ری ــا ی ــری 5 شــاهی ت ــرار مت ــه ق و ب
ــا عنــوان  ــه فــروش می رســید. در ســندی ب ب
»ســواد نظامنامــه ســاختمان شــهر دزداب« کــه 
ــوی و اســتقرار  ــل دوران پهل ــه اوای ــوط ب مرب
ــن  ــده: »طالبی ــن شــهر اســت، آم ــه در ای بلدی
ــر  ــود را ب ــاختمان های خ ــد س ــی بای اراض
طبــق نقشــه ی دزداب بنماینــد تــا هیچ گونــه 
اعوجاجــی در طــول یــا عــرض خیابان هــا و 
ــر خــاف نقشــه  جاده هــا نشــود و هــرگاه ب
ــور  ــط مقصــر مجب ــه فق ــاختمانی بشــود ن س
بــه خــراب کــردن ســاختمان خــود بــر طبــق 
نقشــه خواهــد گشــت بلکــه جریمــه نیــز بــر 
ــز  ــت...« )مرک ــد گرف ــق خواه ــارالیه تعل مش
پژوهــش ســازمان برنامــه، بررســی شــهری و 

ــدان، 1354(.   ــاری زاه ــت معم باف
می تــوان  شــهر  قدیمــی  محــات  از 
بــه محلــه ی ســیک ها نزدیــک عبادتــگاه 
در  )گــودواره ی ســیک ها(  آن هــا  فعلــی 
تقاطــع خیابان هــای امــام خمینــی و آیــت ا... 
در  واقــع  گرگیچ هــا  محلــه ی  کفعمــی، 
ــا،  ــات زابلی  ه ــعیدآباد و مح ــیرآباد و س ش
داشــت.  اشــاره  بیرجندی هــا  و  بلوچ هــا 
ــادگان  ــه ی پ ــتقرار اولی ــل اس ــن مح هم چنی
ــری  ــهید مطه ــوار ش ــمال بل ــدان در ش زاه
ــرار  ــی ق ــی در مکان ــه روی گمــرک فعل رو ب
داشــته کــه اکنــون شــماری از ادارات دولتــی 
اســت  بدیهــی  شــده اند.  مســتقر  آن  در 
ــا ایســتگاه راه آهــن  ــن محــات ب ــاط ای ارتب
ــه  ــاورزی ب ــی کش ــش و اراض ــادگان ارت و پ
دزداب  آبــادی  توســعه ی  و  شــکل گیری 
ــتر را  ــوده و بس ــی نم ــایان توجه ــک ش کم
ــه شــهر دزداب  ــادی دزداب ب ــرای گــذار آب ب

ــوده  ــم نم ــدان فراه ــهر زاه ــس از آن ش و پ
انصــاری، 1393:  و  اول  بهلولــی   ( اســت 
خورشــیدی،   1309 ســال  در   .)26-27
رضاشــاه پهلــوی، از راه بیرجنــد و زابــل بــه 
ــی،  ــه روایت ــا ب ــد و بن ــهر دزداب وارد ش ش
ــه ی  ــاکنین اولی ــری س ــت ظاه ــر هیب در اث
ــی،  ــاد )طبس ــدان« نه ــام آن را »زاه ــهر، ن ش
ــه دزداب  ــود ک ــن ب ــتدالل ای 1391: 95(؛ اس
ــده ای  ــام برازن ــتان ن ــز اس ــوان مرک ــه عن ب
نیســت)همان،27(. هرچنــد روایــت دیگــری 
ــه ایــن شــهر  ــام زاهــدان ب در نســبت دادن ن
ــد کــه ایــن  نیــز وجــود دارد؛ برخــی معتقدن
ــه«  ــام خــود را وامــدار »زاهــدان کهن شــهر ن
اســت )سیاســر، 1382: 13(، شــهری تاریخی 
کــه در 20 کیلومتــری جنــوب شــرقی زابــل و 
ــع  ــتان واق ــک سیس ــوزه ی زه ــمال ح در ش
شــده اســت و در طــول ســده های پنجــم تــا 
ــتان را  ــت سیس ــری مرکزی ــری قم ــم هج نه
برعهــده داشــته است)موســوی و مهرآفریــن، 

 .)82  :1389
در محــدوده ســال 1320 خورشــیدی 
خدمــات  اســتقرار  دلیــل  بــه  زاهــدان 
دولــت،  خــاص  توجــه  و  آن  در  عمــده 
جمعیــت  داشــت،  چشــمگیری  رشــد 
نفــر   20000 حــدود  بــه  آن  در  مســتقر 
ــال 1325  ــدان در س ــهرداری زاه ــید. ش رس
تأســیس  بلدیــه  عنــوان  بــا  خورشــیدی 
ــان حــد  ــن زم شــد. محــدوده ی شــهر در ای
فاصــل خیابان هــای شــریعتی، فردوســی، 
مصطفــی خمینــی و ســعدی بود)بهلولــی 
اول و انصــاری، 1393: 28(. برق رســانی بــه 
ــیدی  ــال های 28-1327 خورش ــهر در س ش
ــان  ــرق در خیاب ــه ی ب ــد. کارخان ــام ش انج
شــریعتی فعلــی قــرار داشــت و بانــی آن 
یکــی از اهالــی یــزد بــه نــام رزاق زاده بــود.  نقشه 1: هسته اولیه شهر زاهدان )دزداب قدیم(، در منطقه شیرآباد فعلی

منبع: نگارنده

ــازمان  ــز پژوهــش س ــع: مرک ــت قدیمــی شــهر؛ منب ــی باف ــای اصل ــرح 2: ترســیم شــماتیک محوره ط
برنامــه برنامــه و بودجــه )1354(؛ مســیرهای دسترســی و بناهــای تاریخــی موجــود، بــر اســاس الگــوی 

ــده. ــع: نگارن ــه ی شــهر زاهــدان در دوره پهلــوی اول، منب اولی

 15 حــدود  فاصلــه ی  در  هم چنیــن  وی 
ــات  ــهر آن دوران، قن ــوب ش ــری جن کیلومت
ــه ی  ــه کات ــه ب ــود ک ــداث نم ــی اح و باغ
ــهر  ــه ش ــانی ب ــهرت دارد. آبرس رزاق زاده ش
ــورت  ــال 1335 ص ــهرداری در س ــط ش توس
ــال 1334 از  ــدان از س ــردم زاه ــت و م گرف
از  شــدند)همان(.  برخــوردار  نیــز  تلفــن 
ــه ترتیــب  ــوان ب مراکــز آموزشــی شــهر می ت
ســپه، 17 دی، شــهناز، ایراندخــت، 15 بهمــن، 
پرویــن دخــت، علــم، امیرمعــز، شــاه، ارم و. . . 
ــال 1325  ــدان در س ــهر زاه ــرد. ش ــام ب را ن
صاحــب یــک ســالن ســینما شــد کــه توســط 
شــخصی بــه نــام ملــک شــفیع تأســیس و بــا 
ــده شــد.  ــک( خوان ــینما مل ــام خــودش )س ن
ایــن مــکان کــه در خیابــان آزادی حــد فاصــل 

ــرار  ــعدی ق ــی و س ــام خمین ــای ام خیابان ه
ــب  ــش تخری ــه پی ــه دو ده ــب ب داشــت قری
ــی، زاهــدان  ــه طــور کل گشــت)همان: 29(. ب
ــته ی  ــه گذش ــه ب ــهرهایی ک ــاف ش ــر خ ب
بــه  نمی توانــد  دلخوش انــد  خویــش 
ــختی  ــه س ــر آن ب ــه عم ــد ک ــته اش ببال گذش
ــم  ــن در ه ــذرد و ای ــرن در می گ ــک ق از ی
ــان از  ــه عمرش ــهرهایی ک ــا آن ش ــنجی ب س
ســخت  می گــذرد،  هزاره هــا  و  ســده ها 
ــاف  ــهر برخ ــن ش ــد. ای ــدار می نمای بی مق
خویــش  گذشــته ی  بــه  کــه  شــهرهایی 
می نازنــد، گویــی چشــم از گذشــته برگرفتــه 
ــه آینــده دوختــه اســت  و نــگاه خویــش را ب

)سیاســر، 1382: 13(.

ــکل گیری  ــدای ش ــدان از ابت زاه
تــا بــه امــروز، چنــد دوره نســبتًا 
ــاوت را پشــت ســر گذاشــته  متف
شــکل گیری  علــل  اســت. 
ــده  ــث ش ــدا باع ــدان از ابت زاه
ــژه  ــت وی ــهر باف ــن ش ــه ای ک
ــود  ــه خ ــدی ب ــی و کالب اجتماع
ســکونت  محــل  و  بگیــرد 
و  آداب  بــا  متنــوع  مهاجــران 
باشــد.  متفــاوت  فرهنگ هــای 
ــت دروازه ای  ــهر هف ــدان ش زاه
اســت کــه از قومیت هــا، طوایــف 
و اقلیت هــا تشــکیل یافتــه اســت
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ــه  ــا ب ــکل گیری ت ــدای ش ــدان از ابت زاه
امــروز، چنــد دوره نســبتًا متفــاوت را پشــت 
ســر گذاشــته اســت. علــل شــکل گیری 
زاهــدان از ابتــدا باعــث شــده کــه ایــن شــهر 
ــه خــود  ــدی ب ــژه اجتماعــی و کالب ــت وی باف
ــوع  ــران متن ــکونت مهاج ــل س ــرد و مح بگی
بــا آداب و فرهنگ هــای متفــاوت باشــد. 
زاهــدان شــهر هفــت دروازه ای اســت کــه از 
قومیت هــا، طوایــف و اقلیت هــا تشــکیل 
یافتــه اســت)کریمیان بســتانی، 1382: 80(. 

ــاری دوره  ــای معم ــی ویژگی ه بررس
ــدان ــوی در زاه پهل

زاهــدان، بــه عنــوان شــهری کــه هســته ی 
ــه  ــکل گرفت ــوی ش ــه ی آن در دوره پهل اولی
بــرای  نمونــه  بهتریــن  می توانــد  اســت، 
بررســی های ســبک شــناختی ایــن دوران 
باشــد، زیــرا بــر خــاف تهــران، کمتــر مــورد 

ــه اســت. ــرار گرفت ــر و تحــول ق تغیی

ــت  ــوع باف ــه ن ــی، س ــگاه کل ــک ن در ی
ــم  ــه چش ــدان ب ــهر زاه ــک در ش ــل تفکی قاب

 :)95-97  :1391 می آید)طبســی، 
ــزرگ  بافــت مرکــزی: بافــت شــهرهای ب
در اوایــل حکومــت پهلــوی دوم و بــا فراگیــر 
شــدن کاربــرد اتومبیــل، بــا احــداث خیابــان-
ــت،  ــپ و راس ــل و چ ــض و طوی ــای عری ه
کامــًا دگرگــون شــد، امــا شــهر زاهــدان در 
ایــن فراینــد رونــدی معکــوس را طــی نمــود. 
ــودن شــهر و از  ــا ب ــه علــت نوپ از یک ســو ب
ــد  ــذاری آن توســط چن ــر بنیان گ ســوی دیگ
ــداث،  ــن اح ــس، در حی ــاع انگلی ــن از اتب ت
تــا حــدی شــبکه های ارتباطــی مناســب 
در بافــت مرکــزی شــهر پیش بینــی شــده 
بــود. بــه نحــوی کــه تغییــرات اعمــال شــده 
ــز  ــن اواخــر نی ــا همی ــد و ت ــال های بع در س
در بافــت قدیمــی شــهر تخریبــی بــه وجــود 
نیــاورد. ایــن امــر موجــب شــد بافــت قدیمی 
ــه  ــا توجــه ب شــهر در طــول حیــات خــود، ب
اســتقرار بســیاری از خدمــات شــهری، ابتــدا 
تــا امــروز، عمدتــًا دربرگیرنــده ی اقشــار 
در  بافــت  ایــن  باشــد.  جامعــه  متوســط 
محــدوده خیابان-هــای آزادی، طالقانــی، دکتر 
شــریعتی، امــام خمینــی، مصطفــی خمینــی و 

ــل تشــخیص اســت. ــی قاب ــت اهلل کفعم آی
بافــت میانــی: ایــن بافــت کــه تقریبــًا بــه 

1 Kesh 
2 Kanqha

3 Kaccha

4 Kara 
5 Kirpan

ــهر را  ــزی ش ــت مرک ــه ای باف ــورت حلق ص
در بــر می گیــرد، تقریبــًا شــامل ناحیــه ی 
گســترش شــهر در دوره پهلــوی دوم تــا 
ــن  ــت. در ای ــامی اس ــوری اس دوره ی جمه
ــع  ــا وض ــب ب ــر متناس ــبکه ی معاب ــت، ش باف
ــا  ــاز ب ــده و همس ــی آین ــش بین ــود و پی موج
ــده  ــت مرکــزی شــهر دی ــر باف شــبکه ی معاب

می شــود.
ــت  ــاد جمعی ــا ازدی ــیه ای: ب ــت حاش باف
شــهر، ابتــدا بافــت مرکــزی و میانــی متراکــم 
شــده و ســپس بافــت میانــی تــا حدی توســعه 
ــده ی  ــیه ای، پدی ــت حاش ــت. باف ــه اس یافت
شــهرهای بــزرگ اســت، در زاهــدان نیــز بــه 
تدریــج و از ســوی اقشــار کــم درآمــد شــکل 
ــمال،  ــان در ش ــق بابائی ــت. مناط ــه اس گرفت
کریــم آبــاد در شــرق و شــیرآباد )ســعیدآباد( 

ــد. ــن جمله ان ــرق از ای ــمال ش در ش

ــف و  ــوام مختل ــا اق ــنایی ب آش
ــاختار شــهر  ــر س ــا ب ــرات آن ه تأثی

ــدان زاه
سیک ها

»ســیک« بــه معنــی شــاگرد، از ادیــان 
برخاســته از شــبه قــاره هنــد اســت. از لحــاظ 
فکــری، ایــن دیــن کوششــی بــه منظــور 
ــت  ــام اس ــدو و اس ــن هن ــی دو دی هماهنگ
ــه  ــح ب ــخصی مصل ــه ی ش ــر تجرب ــه در اث ک
نــام »گورونانــک« ظهــور کــرد )خانــه فرهنگ 
جمهــوری اســامی در بمبئــی، 1384: 66 
و 67(. عبادتــگاه ایــن قــوم »گــورودواره« 
ــتانی،  ــان بس ــام دارد)کریمی ــودواره« ن ــا »گ ی
1382: 84(. مســأله مهــم  نــزد ســیک ها ـ 
ــج کاف «  ــت  ـ »پن ــان  آدی گران ــس  از کتابش پ
اســت  کــه  در واقــع  پنــج  کلمــه  به زبــان  
سانســکریت  اســت ، کــه  بــا حــرف  کاف  
شــروع  می شــود. ســیک ها هــر کــس  را کــه  
ــت «  ــد »پاتی ــد نباش ــج  کاف  پایبن ــن  پن ــه  ای ب
یعنــی مرتــد می خواننــد. ایــن  پنــج  کاف  کــه  
ــد،  ــرار دارن ــه  آن  اص ــزام  ب ــر الت ــیک ها ب س
ــد  ــدر« عبارتن ــوزی « و »بارن ــه »ف ــق  گفت طب
ــیک   ــر س ــه  ه ــو ک ــی م ــس1 : یعن از: 1- کِ
ــت   ــد از آن  مواظب ــه  بای ــه  خالص ــب  ب منتس
کنــد. خالصــه  معتقــد اســت ، کــه  نبایــد مــوی 
ــزی از  ــا چی ــود ی ــاه  ش ــورت  کوت ــر و ص س
ــت   ــانه ای اس ــگا2: ش ــود. 2- َکن ــده  ش آن  چی
ــا  ــود دارد ت ــراه  خ ــیک  آن  را هم ــر س ــه  ه ک
هنــگام  ضــرورت  و یــا هــرگاه  کــه  بخواهــد، 

ــلواری  ــه 3: ش ــد. 3-َکچ ــانه  کن ــش  را ش موی
ــر نمــی رود و  ــو فرات ــاه  کــه  از زان اســت  کوت
شــبیه  شــلوار کوتــاه  نظامــی اســت. 4- َکــرا4: 
دســتبندی فــوالدی اســت  کــه  هــر ســیک  آن  
ــزد  ــدد و ن ــتش  می بن ــت  راس ــچ  دس ــه  م را ب
ــه  عنــوان  یــک  حــرز اســت  و  ــان  بیشــتر ب آن
ــدی  ــر و ب ــتبند، ش ــن  دس ــه  ای ــد ک می پندارن
ــان 5 : خنجــر  ــد. 5- کِرپ ــان  دور می کن را از آن
ــرد  ــر م ــه  ه ــوالد ک ــت  از ف ــی اس ــا چاقوی ی
ــه   ــدد و آن طورک ــر می بن ــه  کم ــیک  آن  را ب س
نظامــی  شــخصیت   نمایانگــر  برمی آیــد، 
ســیک ها و مبتنــی بــر فلســفه قدرتــی اســت ، 
ــاده   ــا نه ــینگ  آن  را بن ــد س ــه  گوروگوبین ک

اســت)توفیقی، 1389( .
ســیک ها، مهاجرانــی از کشــورهای هنــد 
ــران  ــوان کارگ ــه عن ــه ب ــوده ک ــتان ب و پاکس
خــط آهــن کویتــه – زاهــدان، اولیــن و 
ــود  ــا خ ــاکن و عبادتگاه ه ــن مس قدیمی تری
را در ایــن شــهر ســاختند. آن هــا تحــت 
نگهــداری  مســئول  انگلیســی ها  فرمــان 
آذوقــه ای بودنــد کــه از هنــد بــه دزداب 
ارســال می شــده اســت. بعضــی از آن هــا در 
ــوازم یدکــی  ــه فــروش ل ــار ایــن شــغل، ب کن
ــی  ــواد غذای ــوری و م ــرای اتومبیل هــای عب ب
بــرای کارگــران راه آهــن و بعضــی از ســاکنان 
آمــار  بیشــترین  می پرداختنــد.  محلــی 
ــا  ــال های 1330 ت ــه س ــوط ب ــیک ها مرب س
ــی  ــهر زندگ ــن ش ــه در ای ــد ک 1335 می باش
روایتــی، رضاشــاه  بــه  بنــا  و  می کردنــد 
ــه  ــه ب ــیک های عمام ــدن س ــا دی ــوی ب پهل
ــه  ــام آن را از دزداب ب ــهر، ن ــن ش ــر در ای س
ــان بســتانی، 1382:  ــر داد)کریمی زاهــدان تغیی
ــای  ــیک ها فض ــوی، س 88-79(. در دوره پهل
هندوســتان را بــا ویژگی هــای مخصــوص آن 
ســرزمین، لغــات فــراوان انگلیســی، مصــرف 
آن،  فروشــندگی  و  الکلــی  مشــروب های 
خــوردن و فروختــن غذاهــای بومــی هنــد و 
پوشــیدن و رواج دادن لباس هــا و پارچه هــای 
هنــدی بــه ایــن شــهر آوردند)ذکریــازاده 
امیــری، 1367: 16(. روابــط ســیک ها بــا 
اغلــب مــردم حالــت رســمی دارد. آن هــا جــز 
ــراد غیرســیک  ــا اف ــدک ب ــوارد بســیار ان در م
رفــت و آمــد خانوادگــی ندارنــد و ایــن امــر 
ــًا از جامعــه  موجــب گشــته اســت کــه تقریب
طــرد شــوند و در حاشــیه قــرار بگیرنــد، 
ــه ی  ــا محل ــی و ی ــوزه ی اجتماع ــد ح هرچن
ــت  ــده اس ــع ش ــهر واق ــز ش ــا در مرک آن ه
بــاز هــم نتوانســته کمــک چندانــی بــه آن هــا 

بکند)کریمیــان بســتانی، 1382: 90(. 
عمده تریــن محــل ســکونت ســیک ها در شــهر 
زاهــدان، در محــل چهــارراه چه کنــم و خیابــان ســعدی 
ــه  ــن محل ــت؛ ای ــری اس ــان باق ــی و خیاب ــام خمین و ام
ــت و  ــک اس ــای باری ــی و کوچه ه ــی قدیم دارای بافت
ــا پوشــش و هیبتــی  ــه حضــور ســیک ها، ب ــا توجــه ب ب
متفــاوت، بــا ویژگی هــای خــاص خــود قابــل تمییــز از 
ســایر نقــاط شــهر اســت. ســیک ها محلــه و راســته ی 
خــاص خــود را پیرامــون گــودواره پــی افکندنــد؛ 
ــه ی  ــرد هم ــه ف ــر ب ــی و منحص ــگاه اصل ــودواره پای گ
ــی  ــوگواری های مذهب ــن ها و س ــی، جش ــم دین مراس
ــه  ــیدی، ب ــال 1302 خورش ــه در س ــت ک ــیک ها اس س
ــکل  ــدان ش ــم زاه ــر و مقی ــیک های مهاج ــت س هم
گرفــت و بعدهــا قســمت هایی بــه آن اضافه و نوســازی 
گردیــد. در کنــار معبــد، کنســول هنــد قــرار دارد کــه بــر 
ــد  ــد، از نظــر معمــاری دارای ســبکی جدی خــاف معب
ــا  ــول ب ــد و کنس ــراف معب ــا در اط ــد. خانه ه می باش
ــی  ــده اند. چوب های ــا ش ــتی بن ــدی و خش ــقفی گنب س
کــه در ســقف خانه هــا بــه رفتــه، در دوره پهلــوی اول 
ــاه  ــا کوت ــت. درِ ورودی خانه ه ــده اس ــد وارد ش از هن
ــوان وارد  ــدن می ت ــا خــم ش ــه ب ــه نحــوی ک اســت، ب
ــی دور از محــل  شــد. ســیک ها مردگانشــان را در مکان
ــتر  ــد خاکس ــوزانند و بع ــزم می س ــا هی ــان ب زندگی ش
ــد. گورســتان  ــه معبــد می برن مــرده را جمــع کــرده و ب
یــا همــان محــل ســوزاندن اجســاد و مــردگان آن هــا در 
شــمال شــرقی زاهــدان –بیــن تقاطــع چهــل متــری جــام 
ــا در حــال  ــرار داشــت ام ــی- ق ــان مرادقل جــم و خیاب
ــال  ــهر انتق ــمال ش ــا در ش ــه کامبوزی ــه کات ــر ب حاض

ــه اســت )همــان: 84-89(. یافت
ــگاه فرهنگــي جامعــه ســیک حاکــي از آن اســت  ن
کــه حضــور آن هــا در ایــران، به دلیــل تحقــق رضامندي 
تجــاري در فضــاي مســاعد اقتصــادي در کوتــاه مــدت 
بــوده و نــه بــه منظــور پذیــرش قراردادهــاي اجتماعــي 
ســرزمین مقصــد و تحلیــل تدریجــي در فضــاي فکــري 
ــي  ــن ضــرورت، یعن ــع، همی ــران. در واق و فرهنگــي ای
ــي  ــري و فرهنگ ــاي فک ــوم و فض ــظ آداب و رس حف
ســرزمین مبــدأ، آنــان را واداشــت تــا بــا تأســیس مراکــز 
ــي را  فرهنگــي و آموزشــي خــاص ســیک ها، نســل آت
حافــظ آداب و رســوم خــود و آمــاده بــراي حضــور در 
ــی،1390: 23(.  ــرورش دهند)ریاح ــان پ ــن اصلیش موط
ــرار  ــعدی ق ــان س ــا در خیاب ــی آن ه ــه خصوص مدرس
ــت. در  ــتم اس ــه هش ــا پای ــی ت دارد و دارای کاس های
ایــن مدرســه بــه دو زبــان انگلیســی و هنــدی تدریــس 
ــان بســتانی،  می شــود و همــه معلمــان هندی اند)کریمی

.)89 :1382

سری عکس 3: مردان و زنان سیک در زاهدان، منبع: مرتضی بختیاری، 1396.

سری عکس 4: تصاویری از درون و بیرون گودواره زاهدان
منبع: مرتضی بختیاری، 1396.



۶۷

بلوچ ها
ــه  ــع متوج ــی مناب ــه برخ ــوع ب ــا رج ب
می شــویم از دیربــاز، بیشــتر جمعیــت ســاکن 
در منطقــه دزداب گروهــي از بلوچ هــا در 
ــج  ــه تدری ــه ب ــد ک ــار بودن ــل دوره قاج اوای
ســازمان ایلــي خــود را در ایــن منطقه اســتوار 
ــه  ــوی اول ب ــد در دوره پهل ــر چن ــد. ه کردن
ظاهــر بــا برچیــده شــدن حکومت هــاي 
ــه  ــاالري، ب ــان س ــا خ ــي ی ــوک الطوایف مل
حکومتــي  نظــام  یــک  ایجــاد  منظــور 
ــت در  ــه حکوم ــام پهن ــت، تم ــت - مل دول
ــي  ــت، ول ــرار گرف ــزي ق ــت مرک دســت دول
ــي  ــي و اجتماع ــاي فرهنگ ــود ویژگي ه وج
قبیلــه اي  ایلیاتــي و  اجتماعــي  نظام هــاي 
ــاري اســت  ــع ج ــل جوام ــن قبی ــوز در ای هن
ــب  ــله مرات ــا، 1388: 20(. سلس ــری نی )ناص
ــن ارکان ســاختار  اجتماعــي یکــي از مهم تری
قبیلــه اي محســوب مي شــود. سلســله مراتــب 
ــژه  ــه وی ــه ب ــن منطق ــات ای ــي در ای اجتماع
در میــان بلوچ هــا بــر چهــار طبقــه اجتماعــي 
ــوچ  اســتوار اســت: حاُکمــزات )اشــراف(، بل
ــام  ــاورزان( و غ ــهر )کش ــینان(، ش )چادرنش
ــي از  ــه یک ــي ب ــروه ایل ــر گ ــردگان(. ه )ب
چهــار طبقــه تعلــق دارد. بیشــتر ایل هــا 
کوچک انــد و از چنــد صــد یــا حداکثــر 
حــدود هــزار خانــوار تشــکیل شــده اند. 
ــر  ــي ب ــه ظاهــر مبتن ــوچ، گرچــه ب جامعــه بل
همــان مفاهیــم خویشــاوندي و نســبی اســت، 
امــا مبتنــي بــر نظــام شــورایي بــوده و معتقــد 
بــه مســاوات در حقــوق، منابــع، امکانــات در 
ــاع از  ــراد جامعــه، نیســت. دف مــورد همــه اف
شــرف نــزد بلــوچ مهــم اســت، ولــي الگــوي 
اساســي جامعــه آن هــا عبــارت از رابطــه 
ــر از  ــه غی ــت. ب ــران اوس ــدر و پس ــان پ می
ایــات بلــوچ، در ایــن منطقــه انــواع دیگــري 
دِهــوار،  براهویــی،  ُکــرد،  ماننــد  ایــل  از 

ــری  ــی و لُ ــگال(، الس ــدگال )جط ــت، ج ج
)لــوری( نیــز وجــود دارد. برخــي از موقعیــت 
ــي در  ــد و برخ ــي برخوردارن ــي باالی اجتماع
ــال،  ــه هرح ــد. ب ــاي دارن ــات ج ــن طبق ای
بیشــتر ایــن گروه هــا جــزو جامعــه بلــوچ بــه 
حســاب مي آینــد، زیــرا در ســاختار سیاســي 
ــکاران،  ــاری و هم ــده اند )انص ــام ش آن ادغ
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ــه   اعتمادالســلطنه )1256 خورشــیدی(، ب
ــرتیپ  ــرزا مهدي خــان س ــل از کتابچــه می نق
مهنــدس، طوایــف بلــوچ ایــن منطقــه را 
ــوار،  ــد خان ــي پانص ــر یاراحمدزه ــتمل ب مش
ــي  ــوري زه ــوار، س ــد خان ــادزهي ص غمش
ــوار،  ــي خان ــي س ــزار زه ــوار، م ــاه خان پنج
ریگــي صــد خانــوار، میــر بلــوچ زهــي 
ــوار،  ــي خان ــي س ــزار زه ــوار، م ــد خان ص
بامــري  ســهراب زهــي بیســت خانــوار، 
برهــان زهــي شــصت خانــوار، جمشــید 
ــوار، جهانشــاه زهــي بیســت  زهــي ســي خان
ــوار دانســته  ــزده خان ــاالرزهي پان ــوار، س خان
اســت )اعتمادالســلطنه، 1364: 440(. غلبــه 
ــا اوایــل دوره پهلــوی نیــز  جمعیــت بلــوچ ت
ــت  ــج از جمعی ــه تدری ــا ب ــداوم داشــت، ام ت
بلوچ هــا در زاهــدان کاســته شــد کــه از 
ــل  ــوان دالی ــر می ت ــن ام ــتقیم ای ــل مس عل
ــرگاری  ــمرد )پ ــی را برش ــادی و سیاس اقتص
و همــکاران، 1395: 46 و 47(. احــداث راه 
بــه  مهاجــران  آهــن و ورود گســترده-ی 
ــای  ــه کاهــش فرصت ه ــن شــهر، منجــر ب ای
شــغلی ســاکنان بومــی - بــه واســطه ی 
ــود  ــران و وج ــتمزد مهاج ــودن دس ــن ب پایی
ــت.  ــتخدامی- گش ــاص اس ــت های خ سیاس
ــداد  ــس قلم ــدي انگلی ــاع هن ــا اتب ــیک ه س
ــه  ــي داشــت ک ــر مزایای ــن ام ــدند و ای مي ش
ــت  ــبب محرومی ــا س ــن مزای ــب ای ــه کس البت
ــت  ــه از حمای ــد ک ــي از آن مي ش ــاع ایران اتب
چندانــي از طــرف دولــت محلــي برخــوردار 

نبودنــد و گاه اقدامــات دولــت محلــي ســبب 
ــان:  ــد )هم ــز مي ش ــا نی ــان آن ه ــرر و زی ض
ــز هــر  ــل فرهنگــي و اجتماعــي نی 49(. عوام
ــي مهاجــرت  ــل اصل ــه ســاز و عل ــد زمین چن
ــي  ــه محســوب نمي شــوند، ول ــن منطق در ای
از شــاخصه هاي تســریع کننــده و تکمیــل 
ــرت در  ــد مهاج ــل در رون ــایر عل ــده س کنن
ــان: 57(.  ــد )هم ــمار می آین ــه ش ــدان ب زاه
در ســال های بعــد، از مــوج مهاجرت هــا 
کاســته شــد و حتــی بــا آرام گرفتــن اوضــاع 
ــدا کــرد  ــد معکــوس پی ــه، رون سیاســی منطق
ــتند.  ــدان بازگش ــه زاه ــا ب ــدداً بلوچ ه و مج
ــه، 1391(. ــهر و خان ــاور ش ــان مش )مهندس

ازجملــه  ناحیــه  ایــن  مــردم  اغلــب 
فوق العــاده  و  ســنت  مذهبشــان  بلوچ هــا 
ــط  ــدی، 1395( و فق ــتند )احم ــب هس متعص
ــزار  ــا ه ــت ده ه ــران دارای جمعی ــه مک ناحی
ــند  ــه می باش ــه ذکری ــیعیان فرق ــری از ش نف
ــور،  ــو، کلک ــي، بیرانج ــل گچک ــه قبای ــه ب ک
در  دارنــد.  تعّلــق  ســنگور  و  ســاجدی 
مــراه البلــدان عقایــد مذهبــي غریبــي را 
بــه بلوچ هــا نســبت داده اســت )اعتمــاد 
اصلــی  پوشــش   .)437  :1364 الســلطنه، 
ــا  ــًا ب مــردان بلــوچ لباس هایــی بلنــد و عمدت
ــد  ــاس از چن ــن لب ــت. ای ــن اس ــی روش رنگ
بخــش عمــده: ســرپوش، تــن پــوش و کفــش 
ــن  تشــکیل شــده اســت. یکــي از متداول تری
یــا  بلــوچ ســربند  مــردان  ســرپوش هاي 
»النگــی« اســت کــه بــه آن »لُنگوتــه« و »پاگ« 
ــاده و  ــت س ــه اي اس ــد و پارچ ــز می گوین نی
نــازک بــه طــول تقریبــي دو تــا ســه متــر کــه 
ــد.  ــه دور ســر می پیچن ــه ب ــد عمام آن را مانن
پیراهــن یــا »جامــگ« پیراهــن گشــادی اســت 
ــلوار  ــه ش ــگ« -ک ــا جام ــراه »پ ــه هم ــه ب ک
گشــادی اســت کــه در ناحیــه قــوزک پــا تنگ 
ــاي  ــش ه ــود. کف ــیده می ش ــود- پوش می ش
ســنّتي مــردان بلــوچ بــه صــورت دســت ســاز 
ــاده  ــیار س ــیوه هایي بس ــتفاده از ش ــا اس و ب
ــز از  ــوچ نی ــان بل ــاس زن ــي شــود. لب ــه م تهی
بخش هــای گوناگونــی تشــکیل یافتــه اســت 
کــه بــا ســوزن دوزی های بســیار زیبــا زینــت 
داده شــده اند )موســوی حاجــی و همــکاران، 
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کشــورهاي  بــا  بــودن  مــرز  هــم   
ــي و  ــورهاي عرب ــتان و کش ــتان، پاکس افغانس
ورود کاالهــاي خارجــي از ایــن کشــورها 
ــون ســاخت  ــت آن را دگرگ ــدان، باف ــه زاه ب
بگونــه اي کــه جــدا از بخــش مرکــزي شــهر 
کــه مرکــز و نقطــه ثقــل مبــادالت و مناســبات 
و مرکــز اصلــي تجــاري بــود قطــب تجــاري 
جدیــد بــه عنــوان قطــب دوم در محلــه 
چهــارراه رســولي بــه وجــود آمدکــه نســبت 

ــا  ــت. بلوچ ه ــتاباني داش ــد ش ــازار رش ــه ب ب
کــه عمدتــًا در نواحــی شــرق و جنوب شــرق 
شــهر اســکان داشتند)مهندســان مشــاور شــهر 
و خانــه، 1391( دیــري نپاییــد بــه رونــق 
ــاری رســاندند)نظریان  ــن مــکان تجــاری ی ای
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــی، 1389(. ب و میربهای
آمــاری ســال 1389، 79 درصــد شــاغلین 
چهــار راه رســولی را بلوچ هایــی تشــکیل 
ــد شــده اند و  ــدان متول ــه در زاه ــد ک می دهن
ســایر اقــوام همچــون سیســتانی ها، خاشــی ها 
ــش و  ــش، ش ــب ش ــه ترتی ــا ب و بیرجندی ه
ــبه را تشــکیل می دهنــد.  ــد از کس دو درص
ــازار مرکــزی،  ــه در ب ــی اســت ک ــن درحال ای
ــق  ــتانی ها تعل ــه سیس ــی ب ــترین فراوان بیش
دارد. »مهم تریــن عاملــی کــه می تــوان در 
ــهر  دو قطبــی شــدن فضاهــای تجــاری ش
ــی و  ــرایط اجتماع ــا ش ــه ب ــدان در رابط زاه
زندگــی قومــی – قبیلــه ای بیــان نمــود، عامــل 
مذهــب می باشــد«؛ ایــن مســأله در نــوع 
ــز  ــن دو مرک ــده در ای ــه ش ــای عرض کااله
تجــاری مشــهود اســت. »عامــل مهــم و قابــل 
ذکــر دیگــری کــه در بــه وجــود آوردن ایــن 
ــر می-باشــد، عامــل  قطب هــای تجــاری مؤث
قومــی – قبیلــه ای اســت.« کــه اغلــب آن هــا 
ــف ریگــی، شــه بخش و شــهنوازی  ــه طوای ب

ــان(. ــق دارند)هم تعل
ــکونت  ــل س ــی مح ــا در نزدیک  بلوچ ه
قدمــت  کــه  ســاختند  مســجدی  خــود 
آن بــه اوایــل شــکل گیری هســته اولیــه 
مســجد  می گــردد.  بــاز  زاهــدان  شــهر 
ــه  ــخصی ب ــت ش ــه هم ــان ب ــض الرحم فی
ــیرآباد  ــه ش ــج در محل ــض اهلل گرگی ــام  فی ن
ــل  ــورد اســتفاده اه ــی ســاخته شــده و م فعل
ــیوه ی  ــه ش ــجد ب ــن مس ــد. ای ــنت می باش س
مســاجد قــرون اولیــه ی اســامی بــه صــورت 
شبســتانی بــوده و مصالــح عمــده ی آن را 
خشــت و گل تشــکیل می دهــد و ســقف 
ــی  ــه، طاق ــی منطق ــای بوم ــد خانه ه آن همانن
شــکل اســت )پرونــده ثبتــی مســجد، 1378(.
فــرم ســاختما ن هایی کــه بیشــتر مــردم بلــوچ 
ــره  ــود از آن به ــاکن خ ــاخت مس ــرای س ب
ــواره ای  ــاق گه ــقف ط ــش س ــد، پوش برده ان
ــک  ــاختمان ی ــن س ــه ای ــد اولی ــت. واح اس
ــاج  ــه احتی ــته ب ــه بس ــد ک ــتطیل می باش مس
ــد؛ دو  ــرار می گیرن ــار هــم ق ــد واحــد کن چن
ــر  ــاد بزرگ ت ــقف دارای ابع ــی س ــرز اصل ج
ــاع  ــر ارتف ــرز کوچک ت ــد و در دو ج می باش
و فــرم قوســی ســقف را مشــخص و بنــا 
از روی جرزهــای بزرگ تــر  می کردنــد و 
ســقف را بــا همــان فــرم می ســاختند. بادگیــر 
ــت  ــاف جه ــه خ ــد و ب ــر می گرفتن در نظ
بــاد کویــر پنجــره و درب را قــرار می دادنــد. 

ــاده و  ــقف س ــرم پوشــش س ــن ف ــک ای تکنی
ــت)مرکز  ــر نداش ــتاد کار ماه ــه اس ــاج ب احتی
ایــن   .)1354 برنامــه،  ســازمان  پژوهــش 
ــی  ــیوه ی بوم ــع ش ــاخت، درواق ــیوه ی س ش
ــای  ــه بلوچ ه ــت ک ــتانی ها اس ــکن سیس مس
آن منطقــه، ایــن نــوع مســکن را بــا خــود بــه 
ــی از  ــج، یک ــه گرگی ــد. خان ــدان آوردن زاه
ــا شــماره  قدیمی تریــن خانه هــای زاهــدان، ب
پــاک ثبتــی »یــک«، از جملــه بناهایــی اســت 

ــن شــیوه ســاخته شــده اســت. ــه ای ــه ب ک
   

سایر اقوام
و   زاهــدان  شــهر  تجــاري  موقعیــت 
ــي موجــب مي گــردد  وجــود کارهــاي عمران
کــه افــرادي از نقــاط مشــهد، بــم و شــهرهاي 
مختلــف آذربایجــان بــه ایــن شــهر مهاجــرت 
بخــش  در  عمدتــًا  اقشــار  ایــن  نماینــد؛ 
ــان و  ــاکن مي گردند)نظری ــهر س ــزي ش مرک

میربهایــی، 1389(.
از جملـه اقوامـی کـه بـه نسـبت دو قـوم 
برخوردارنـد،  بیشـتری  جمعیـت  از  پیشـین 
شـامل سیسـتانی ها، بیرجندی هـا، یزدی هـا و 
کرمانـی می باشـند. سیسـتانی ها کـه عمدتًا به 
زابلـی معـروف هسـتند، ابتدا در بخش شـمال 
غربـی شـهر سـاکن می گردنـد. ایـن رونـد از 
اواسـط دهـه پنجـاه و بـه خصوص سـال های 
آخـر آن کـه خشکسـالی مهیبی تمام سیسـتان 
را فـرا گرفـت، بـه شـدت تغییـر می یابـد و 
بخـش قابـل توجهـی از جمعیـت عظیمـی که 
از منطقـه سیسـتان خـارج می گـردد بـا توجه 
بـه وابسـتگی  های قومی و منطقـه ای خود در 
حاشـیه شـهر  به نام بابائیان )ولیعصر( اسـکان 
می یابـد، محدوده ای کـه تا حاشـیه ارتفاعات 
می گیـرد.  بـر  در  را  شـهر  غربـی  شـمال 
سیسـتانی های شـهر زاهـدان خانه هـای خود 
را بـه همـان شـیوه ی بومـی مرسـوم منطقه ی 
سیسـتان بنـا نهادند، که درواقع شـامل سـقفی 
گنبـدی بـوده و مصالـح عمده آن از خشـت و 

می باشـد.  گل 
یزدی هــا، هــم در امــور مربــوط بــه 
تجــارت نقــش قابــل توجــه ای داشــتند هــم 
ــیاری  ــه  بس ــوری ک ــه ط ــا؛ ب ــداث بن در اح
ــاران  ــه وســیله معم ــه شــهر ب ــای اولی از بناه
ایــن  اســت.  گردیــده  احــداث  یــزدی 
بناهــا عمدتــًا مکان هــای تجــاری، اداری 
آن هــا  می شــوند.  شــامل  را  و حکومتــی 
ــهر  ــه ش ــود را ب ــنتی زادگاه خ ــاری س معم
زاهــدان آورده و آن را بــه همــان شــیوه پیــاده 
دادگســتری،  پســت،  ســاختند. ســاختمان 
دانشســرای مقدماتــی، دبســتان طالقانــی و 
همچنیــن چندیــن خانــه از جمله منــزل ابویی 
ــوی اســت  ــل پهل ــه دوران اوای ــق ب ــه متعل ک

توســط معمــاران یــزدی ســاخته شــده اســت. 
تجــار شــهر زاهــدان نیــز بــرای اولیــن بــار از 
معمــارا ن و بناهــای یــزدی کمــک خواســتند 
و از آن هــا بــرای ســاختن انبــار و دفاتــر 
ــه  ــد  ک ــتفاده نمودن ــکونی اس ــاری و مس تج
ــث  ــاکن و باع ــهر س ــن ش ــز در ای ــا نی بعده
پیشــرفت کارهــای ســاختمانی شــهر گشــتند. 
ــه علــت دوری راه و  ــرای ســاختن بناهــا، ب ب
ــی  ــح محل ــتر از مصال ــات، بیش ــودن امکان نب
ــد و در  ــتفاده نمودن ــت و گل اس ــی خش یعن
بعضــی مواقــع بــا وارد نمــودن آجــر از هنــد 
ــه  ــه صــورت نیم و پاکســتان، ســاختمان را ب
آجــری می ســاختند. معمــاران یــزدی بــه 
شــیوه اســتفاده از خشــت وگل بــرای ســاختن 
ــی  ــز طاق ــد و پوشــش ســقف را نی وارد بودن
ــش  ــز پژوه ــد )مرک ــه کار می بردن ــکل ب ش
ســازمان برنامــه، 1354(. نمونــه معمــاری 
ــر و خشــت را در  و ســبک اســتفاده از آج
مســجد جامــع می تــوان مشــاهده نمــود. 
ــر  ــاختمان از آج ــن س ــه ی ای ــکلت و بدن اس
بــوده و بــه همیــن ســبب ورودِی طاقــی 
شــکل آن نیــز یــک نمونــه از حداکثــر عــرض 
دوره  آن  ســاختمان های  در  ورودی  دهانــه 
اســت. بــازار ســرپوش نیــز نمونــه ای دیگر از 
ــاران  ــه توســط معم ســاختمان هایی اســت ک
ــقف آن  ــش س ــده و پوش ــاخته ش ــزدی س ی
ــز  ــاختمان های اداری نی ــت. س ــاق دار اس ط
ــا  ــه ب ــاختمان هایی ک ــن س ــوان اولی ــه عن ب
ــز توســط  ــدند نی ــاخته ش ــد س ــک جدی تکنی
ــورت  ــری ص ــات آج ــا تزیین ــا و ب یزدی ه
ــه  ــاختمان ها دو طبق ــن س ــتر ای ــت؛ بیش گرف
آثــار،  ایــن  تمامــی  در  می باشــند)همان(. 
ویژگی هــای متعلــق بــه معمــاری ســنتی یــزد 
ــا از نظــر محــل  ــردد. یزدی ه مشــاهده می گ
ســکونت بیش تــر در مرکــز شــهر می باشــند 
ــه  ــد ک ــن شــهر دارن ــز در ای و حســینیه ای نی

ــت.  ــده اس ــع ش ــریعتی واق ــان ش در خیاب
بخش هــای  در  عمدتــًا  بیرجندی هــا، 
ــیه  ــق حاش ــی در مناط ــهر و بعض ــزی ش مرک
در ســمت شــمال )همــت آبــاد( ســاکن 
امــور  در  بیش تــر  آن هــا  شــده اند. 
ــه کار  ــی ب ــای مردم ــر نهاده ــی و دیگ دولت
ــه  ــز از جمل ــان نی ــتان کرم ــتغال دارند.اس اش
ــدای  ــاکنین آن از  ابت ــه س ــت ک ــی اس مناطق
شــکل گیری شــهر زاهــدان در امــور تجــاری 
و سیاســی ایــن منطقــه نقــش داشــته اند. 
کرمانی هــا محــدوده خاصــی بــرای ســکونت 
مرکــزی  بخــش  در  اصــوالً  امــا  ندارنــد 
 .)1393 یافته اند)بهــروز،  ســکونت  شــهر 
ــدان  ــه زاه ــه ب ــرت افاغن در دهه1360مهاج
ــي در  ــي و ناامن ــاي داخل ــل جنگ ه ــه دلی ب
ــن  ــار مهاجری ــه آم ــد ک ــبب ش ــتان س افغانس

بافــت شــهرهای بــزرگ در اوایــل حکومــت پهلــوی دوم و بــا فراگیــر 
ــا احــداث خیابان هــای عریــض و طویــل و  ــل، ب ــرد اتومبی شــدن کارب
چــپ و راســت، کامــًا دگرگــون شــد، اما شــهر زاهــدان در ایــن فرایند 
رونــدی معکــوس را طــی نمــود. از یک ســو بــه علــت نوپــا بودن شــهر 
و از ســوی دیگــر بنیان گــذاری آن توســط چنــد تــن از اتبــاع انگلیــس، 
ــا حــدی شــبکه های ارتباطــی مناســب در بافــت  ــن احــداث، ت در حی
مرکــزی شــهر پیش بینــی شــده بــود. بــه نحــوی کــه تغییــرات اعمــال 
شــده در ســال های بعــد و تــا همیــن اواخــر نیــز در بافــت قدیمی شــهر 
تخریبــی بــه وجــود نیــاورد. ایــن امر موجب شــد بافــت قدیمی شــهر در 
طــول حیــات خــود، بــا توجــه بــه اســتقرار بســیاری از خدمات شــهری، 
ابتــدا تــا امــروز، عمدتــًا دربرگیرنــده ی اقشــار متوســط جامعــه باشــد
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خــارج از کشــور در ســال 1365 ده درصــد 
ــد در  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــت را ب جمعی
صورتــي کــه در ســال هــاي55-1345 آمــار 
ــن  ــر متولدی ــه بیش ت ــي ک ــن خارج مهاجری
از یــک  پاکســتان و هنــد بودنــد کمتــر 
ــد.  ــه خــود اختصــاص داده بودن درصــد را ب
ــن ســهم را در مشــاغل  ــن گــروه بیش تری ای
کاذب و دست فروشــي دارنــد کــه بیشــتر در 
نواحــي شــمال شــرقي )شــیرآباد(  و شــمال 

ــتند. ــاکن هس ــک( س ــه نم ــي )کارخان غرب

جمع بندی
بــه  شــهر زاهــدان )کــه در گذشــته 
عمــر  اگرچــه  می گفتنــد(  دزدآب  آن 
ــه  ــا ب ــته، ام ــر گذاش ــت س ــی را پش کوتاه
ــتان  ــه ی سیس ــژه ی منطق ــرایط وی ــل ش دلی
عظیــم  تحــوالت  شــاهد  بلوچســتان،  و 
از  بــوده اســت و  اجتماعــی  جمعیتــی و 
ابتــدای شــکل گیری اش تــا بــه امــروز، 
ــر  ــت س ــاوت را پش ــبتًا متف ــد دوره نس چن
ــدان  ــل شــکل گیری زاه ــته اســت. عل گذاش
ــدا باعــث شــده کــه ایــن شــهر بافــت  از ابت
ویــژه اجتماعــی و کالبــدی بــه خــود بگیــرد 
و محــل ســکونت مهاجــران متنــوع بــا آداب 
و فرهنگ هــای متفــاوت باشــد. هســته ی 
ــی  ــط همگرای ــدان، توس ــهر زاه ــی ش تاریخ
ــه  ــی ک ــی- فرهنگ ــای اجتماع ــا هنجاره ب
از پیدایــش هســتۀ اولیــۀ شــهر تا کنــون 
ــادات و  ــر اعتق ــتمل ب ــته و مش ــور داش حض
باورهــا، فرهنــگ و آداب و رســوم، آئین هــا 
و رســوم ملــی و مذهبــی و ارزش هــای 
ــد.  ــود می یاب ــت، نم ــه اس ــر جامع ــم ب حاک
حضــور اقــوام مختلــف هم چــون سیســتانی، 
ــیک های  ــتانی و س ــدی، پاکس ــوچ، بیرجن بل
ــون در  ــب گوناگ ــد و مذاه ــا عقای ــدی ب هن
ــل  ــد آن قاب ــی در کالب ــه خوب ــت، ب ــن باف ای
بــا  مناطــق،  برخــی  در  اســت.  بازیابــی 
ــی،  ــی- اجتماع ــوای فرهنگ ــه محت ــه ب توج
ــاکن در آن  ــوم س ــام ق ــه ن ــی را ب محله های
شــناخته و ایــن نــام بــرای افــراد محلــی ایــن 
ــط  ــه از رواب ــت ک ــی اس ــهر دارای معنای ش
فضایــي الگــوي زیســتي پنهــان در ایــن 

محــات ناشــی می شــود. 
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هنـر. و  فرهنـگ  وزارت  نـگارش  کل  اداره  انتشـارات 

زاهـــدان شـــهر جوانی 
اســـت که هنـــوز می توان 
آهنگ  حتـــی  و  ردپـــا 
در  را  سازندگانش  صدای 
کوچه های  پـــس  کوچه 
آن جســـتجو کـــرد و با 
به  ایشـــان  از  برخـــی 
نظر  به  نشســـت.  گفتگو 
می رســـد تجـــار نقش 
این  ســـاخت  در  زیادی 
از  و  داشـــته اند  شـــهر 
ملک  تجـــار  این  جملـــه 
است.  بوده  شـــفیع  محمد 
کاو  شـــماره  این  برای 
و  او  از  خواستیم 

حضورش در زاهدان بیشـــتر 
شـــماره های  در  بدانیـــم. 
بـــا  عالقمندیـــم  آینـــده 
آجری  کـــه  هم  دیگرانـــی 
در ســـاختمان زاهـــدان به 
همراه  گذاشـــته اند،  یادگار 
باشـــیم،  و هـــم ســـخن 
اگـــر شـــما هم یکـــی از 
معماران کالبـــدی و فرهنگی 
یکی  یـــا  هســـتید  زاهدان 
همسایگی  در  را  ایشـــان  از 
به  ما  می شناســـید،  خـــود 
و  می گردیـــم  دنبال تـــان 
از همراهی شـــما خرســـند 

شـــد. خواهیم 

منابع

ملک شفیع محمد 

و پیدایی شهر زاهدان
سبزپری پیوند
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تا زمانی که مشـــغول آماده ســـازی شـــماره ســـه کاو بودیم، 
امـــکان مصاحبه با آقای ملک ســـمیع پســـر کوچک ملک شـــفیع 
پیـــش نیامـــد، صحبتی بـــا علی رضا ملـــک نوه ی ملک شـــفیع 
محمد داشـــتیم و بعـــد از آن ناچار برای روشـــن شـــدن برخی 
ابهامات دســـت به دامـــن اســـناد و مطالب باقی مانده از ســـالیان 
نتیجه مشـــاهدات  ادامـــه می خوانید  آنچه در  گذشـــته شـــدیم. 
نگارنده و مطالعه اســـناد و مطالبی اســـت که به گذشـــته زاهدان 

پرداخته اند. ســـامان  این  موثـــر  آدمهای  و 

 گویا آن چیزی که آبادی دزدآب را به ســـمت شـــهر شـــدن 
می برد، احســـاس نیاز دولـــت بریتانیا برای احـــداث راه آهن بوده 
اســـت. راه آهن نوشـــکی بـــه دزدآب، ادامه ی خط آهنـــی بود که 
در ســـال 1879 میادی توســـط انگلیسی ها از ســـند به بلوچستان، 
احداث شـــده بود. آنان در انتهای این خط شـــهر کونـــا )کویته( 
را تاســـیس کـــرده بودند. با شـــروع جنگ جهانـــی اول، به دلیل 
مقتضیـــات جنگی و امکان رســـاندن کاال به ارتـــش انگلیس انان 
دســـت به احداث راه آهن نوشـــکی بـــه دزداب زدنـــد و قبل از 
احداث راه آهـــن، تمام بلوچســـتان را تصرف کردنـــد.  پیش بینی 
راه آهـــن مزبور اساســـا از لحاظ نظریات نظامی بـــوده و انگلیس ها 
مایـــل به تمدیـــد آن تا بیرجند و مشـــهد نیز بوده انـــد. انگلیس ها 
برای احـــداث راه آهن، مقاطعـــه ای با مردی هندی و مســـلمان به 
نام ملک شـــفیع بســـتند و از آنجا کـــه هندوســـتان در زمان این 
مقاطعه در قیمومت انگلیس قرار داشـــت، این شـــخص انگلیســـی 
محســـوب می شـــد. وی تحصیاتش را در دانشـــکده ای وابسته به 
دانشـــگاه کمبریج در هندوســـتان به اتمام رســـانده بود و شـــاید 
بتـــوان گفت کـــه به نوعـــی از بانیان شـــهر زاهدان محســـوب 

.)40  ،1377 می شود)سلطانی، 

ملک شـــفیع احمد و ملک شـــفیع محمد دو بـــرادر بودند که 
در الهـــور در مقاطعه انگلیس برنده شـــدند. ملک محمد در ســـال 
1894 میـــادی بـــه دنیا آمد. پـــدر و مادر وی از مســـلمانان هند 
بودند. پدرش کشـــاورز بود و ملک شـــفیع خود در دانشگاه درس 
خوانـــده بود. وضع مالـــی خانواده بنـــا به گفته هـــای محمدتقی 
)فرزند ارشـــد ملک محمد شـــفیع( بســـیار خوب بوده اســـت. 
ملک شـــفیع عاقه و تخصصـــی در کارهای فنی داشـــت و حتی 
بـــه خلبانی نیـــز می پرداخت. ایـــن عاقه به کارهـــای فنی بعدها 
- وقتی شـــهر زاهـــدان اولین مهاجریـــن را به خـــود پذیرفت- 
بســـیار به کار آمد. ملک شـــفیع قبل از آمدن بـــه دزداب در الهور 
داری همســـر بوده اســـت. وی در ســـال 1922 میادی صاحب 
اولین فرزندش محمدتقی ملک شـــد، محمدتقـــی در هنگام ورود 
به زاهدان یعنی در ســـال 1935 میادی دوازده ســـاله بوده اســـت.

در طی چهار ســـال، یعنـــی از 1914 میادی )حـــدود 1290 
خورشـــیدی( تـــا 1918 میادی کار ســـاختن خط آهـــن به اتمام 
رســـید. در واقـــع در طول جنـــگ جهانی اول این خـــط در حال 
ســـاخت بوده است. محل اســـتقرار انگلیســـی ها در این زمان در 
ســـفیدآبه، اطراف بیرجند و بیدخـــت بوده اســـت. آنها در محل 
کنســـولگری پاکســـتان فعلی، درمانگاهی داشـــتند و ظاهرا جز این 
ســـازه، در منطقه هیچ ســـاختمان دیگری بوجود نیاوردند)سلطانی، 
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در ســـال 1918 میـــادی تصویـــر شـــهر دزداب چنین بوده 
اســـت: غیر از درمانـــگاه، کارگران راه آهن همـــه در چادر زندگی 
می کردنـــد. تـــا مدتهـــا ایـــن چادرها برپـــا بوده اســـت و پس 
از آن بـــرای کارگـــران از تراورس هـــای خط و از نـــی و حصیر 

عکس 1: محمد شفیع ملک. ماخذ: آرشیو اسناد و گزارش های ثبتی میراث فرهنگی

نقشه 2: نقشه فعلی این ساختمان که تنها تغییراتی اندک یافته است. این نقشه 
توسط محمدتقی ملک ترسیم شده است.

منبع: )سلطانی، 1377، 98(

عکس 3: خانه ی ملک، ضلع غربی. منبع: )نگارنده:1396(

خط آهن  بود.  شـــده  ســـاخته  آلونک هایی 
بود.  آمـــده  قدیم  دادگســـتری  مقابـــل  تا 
خانه های چوبـــی کارگران نشـــانی از عزم 
بود  زیاد  کارگـــران  تعداد  بـــود.  آنها  رفتن 
و این به کار، ســـرعت الزم را می بخشـــید.

در آن زمـــان هفتـــه ای یکبـــار قطار به 
دزدآب وارد می شـــد و بـــا خـــود غذای 
ارتـــش انگلیس، شـــکر، چـــای، گازوئیل، 
چتایـــی و قماش و ماشـــین آالت می آورد. 
بلوچ  تعدادی خانـــواده ی  فقـــط  منطقه  در 
آنان  از طایفـــه گرگیج زندگـــی می کردند. 
در شـــمال شـــهر فعلی، کنار چشـــمه ای 
استقرار  بودند. محل  مشـــغول کشـــاورزی 
کارمندان انگلیســـی روی تپه ای شـــنی بود 
روی  بر  ســـیک ها  گـــودواره  هم اکنون  که 
آن قـــرار گرفته اســـت. امـــروز این محل 
شـــباهتی به تپه نـــدارد و ســـطح خیابان 
اولین   )45-44 )همـــان،  اســـت.  صـــاف 
ساختمان شـــهر که در آن بتن به کار رفت، 
خانـــه ملک شـــفیع بـــود )علی رضا ملک 
اما می گویـــد بتن در ســـاختمان تجارتخانه 
اســـتفاده شـــده و خانه مصالح بتنی ندارد( 
که دو ســـال پس از ورود به منطقه دســـت 
به ســـاخت آن زدند. این خانـــه در خیابان 
فردوســـی واقـــع اســـت و تجارتخانه در 
امروزه  کـــه  کامبوزیا  به  معـــروف  خیابانی 
با عنوان امام خمینی 49 شـــناخته می شـــود 
و با ابزار ســـاختمانی وارده از هندوســـتان 
ســـاخته شـــد. اصوال مصالح ســـاختمانی 
مورد نیاز- اعم از چوب و ســـیمان و فلز- 

می شـــد. وارد  هند  از 

در پشـــت ســـاختمان زمیـــن تنیس و 
اســـتخر وجـــود داشته اســـت. امـــروز از 
اســـتخر خبری نیســـت و جای خالی زمین 
تنیس بـــا دو ســـتون تور دیده می شـــود. 
فرو  در حـــال  خانه  پشـــتی  نمـــای  طاق 
ریختن اســـت و در نگاه اول مســـکونی به 
نظر نمی رســـد. امـــا ابهت ســـال های دور 
این خانـــه در حجم درخت هـــا و باغچه ها 
به فضای سبز سمت  و ســـتون های ورودی 
بـــزرگ خانه، جـــای زمین  چپ حیـــاط 
و  بـــزرگ  ضلعی  چنـــد  حـــوض  تنیس، 
منزل  در  موجـــود  قدیمی  وســـایل  بعضی 
قابل مشـــاهده اســـت. خانه ای ســـاکت و 
دنج که ســـقوط یکـــی از کاج هـــا، ضمن 
گرفتـــن نمای جلویـــی خانه بـــر حزن و 

اســـت. افزوده  تنهایی اش 

 در ورود به خانه، دیـــوار کوتاهی تعبیه 
شـــده اســـت که یادآور نوعی حجاب برای 
خانه اســـت، پشـــت دیوار یـــک نیمکت 
بدون تشـــکچه بســـیار قدیمی، باقی مانده از 
ســـینما ملک قرار دارد. گفته می شـــود این 

نـــوع نیمکـــت قدیمی ترین مـــدل صندلی 
ســـینما در دنیـــا بوده اســـت و می توانـــد 
ارزش تاریخـــی زیادی در شـــناخت تاریخ 
بهارخواب  روی  داشته باشـــد.  سینما  صنعت 
که پـــس از دیوار در معرض دید اســـت دو 
تخـــت قدیمـــی در طرفین دیده می شـــود 
که مشـــخص است محل نشســـتن تابستانی 
بوده اســـت. ایـــن خانـــه تا ســـال ها یکی 
از بزرگتریـــن و زیباترین خانه های شـــهر 
بوده اســـت، شـــکل پان اصلی بنای فوق 

می باشد.  مســـتطیل 

  »خانـــه به صـــورت یـــک کوشـــک 
در وســـط یـــک محوطـــه بـــزرگ قرار 
دارد، ایـــن بنـــا از جمله محـــدود بناهای 
کوشـــکی شـــهر زاهدان اســـت. دارای دو 
درب ورودی در ضلع شـــرقی و یک درب 
اتاق، مطبخ،  ورودی در ضلع غربی، هفـــت 
بهداشـــتی  ســـرویس های  حمام،  باغچه ها، 
و دو رواق در بدنه هـــای شـــرقی و غربی 
بنا هم  اصلی در وســـط  است. ســـاختمان 
در ضلـــع شـــرقی و هم در ضلـــع غربی 
اســـت.  شـــده  اجرا  بهارخواب  به صورت 
این بنـــا به صـــورت راهـــرو و اتاق های 
تودرتو ســـاخته شده اســـت. میانگین اندازه 
اتاق هـــا در این خانـــه  6 در 9.5 متر مربع 
اســـت. در گوشـــه جنوب شـــرقی حیاط 
وجود  قدیمـــی  ســـاختمان های  بـــزرگ، 
دارد کـــه زمانی مورد اســـتفاده خدمتکاران 

و کارگـــران خانـــه بوده اســـت، دورتادور 
تیغـــه آجری وجود  این ســـاختمان ها یک 
داشـــته که ســـبب تفکیک این قســـمت از 
و  اســـناد  می شده است.«)آرشـــیو  بنا  حیاط 
فرهنگی، 1392(. میـــراث  ثبتی  گزارش های 

 محمد تقـــی ملـــک نقل کرده اســـت 
غالب  اقامت  محل  ســـال ها  خانه شـــان  که 
اشـــخاص مهمی بـــوده که به شـــهر وارد 
می شـــده اند، وقتـــی رضاشـــاه پهلوی در 
ســـال 1308 به دزداب آمـــد، ابتدا قرار بوده 
که بـــه خانه ملک وارد شـــود امـــا بعد به 
دلیـــل اینکه صاحـــب خانه تبعـــه ی ایران 
تغییر دادند. رضا شـــاه  این قـــرار را  نبود، 
در خانـــه ی ارباب مهدی ســـکونت گرفت 
اما آقـــای ملک گفته اســـت کـــه در عین 
حال بســـیاری از وســـایل خانه ی پدری اش 
برای اســـتفاده ی شـــاه به آنجا برده شـــد. 
برق  موتور  مجلـــل،  نهارخـــوری  میز  مثا 
و حتی ماشـــین شـــورلتی که بـــه گفته ی 
آقـــای ملک، شـــاه بر آن ســـوار شـــده 

است)ســـلطانی، 1377، 46(.

با  معـــادل  میـــادی  در ســـال 1922 
1301 خورشـــیدی، ملک شـــفیع نمایندگی 
جنـــرال موتـــورز را در دزدآب احـــداث 
کـــرد. نمایشـــگاه اتومبیل در مرکز شـــهر 
آن زمـــان )در خیابان امـــام خمینی فعلی( 
قرار داشـــت. ملک شـــفیع با اســـتفاده از 
خط آهن دســـت بـــه تجارت گســـترده ای 
ایـــن طرف خشـــکبار و فرش  از  زد. وی 
صادر می کـــرد و از امریـــکا، از طریق هند، 
بـــه ویژه ماشـــین وارد می کـــرد. پس از به 
سلطنت رســـیدن رضاشـــاه، در سال 1304 
خورشـــیدی، دولـــت ایران با اقـــوام بلوچ 
ایرانشـــهر و خاش درگیر شـــد.  منطقه در 
در  که  اســـت  کرده  نقل  ملـــک  محمدتقی 
یـــک دوره گرفتاری دولت ایران، موسســـه 
 100 زاهدان،  در  موتـــورز  جنرال  نمایندگی 
اتومبیـــل وانـــت آمریکایی، بـــرای کمک 
ایران، بـــه دولت اهـــدا نمود.  به ارتـــش 
موسســـه مزبـــور در ســـال 1936 میادی 
معادل 1315 خورشـــیدی به دســـتور دولت 
ایـــران و بر اســـاس قانون منـــع تجارت 
خارجیـــان در ایران، تعطیل شـــد)همانجا(.

اســـناد موجود در مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی اســـتان نشان می دهد ســـینما ملک در 
دهه های بیســـت و ســـی خورشـــیدی به 
ســـالم  تفریحی  و  فرهنگی  مکانـــی  عنوان 
به طوری  اســـت  بوده  توجه  مورد  بســـیار 
که در نامه ای که شـــهردار وقـــت زاهدان، 
بنی اقبال به فرمانداری کل نوشـــته اســـت، 
درخواســـت بخشـــش عوارض ســـینما و 
قـــرار دادان سوبســـیدهایی بـــرای محمد 

اسناد  مرکز  در  موجود  اســـناد 
نشان  اســـتان  ملی  کتابخانه  و 
می دهـــد ســـینما ملـــک در 
ســـی  و  بیســـت  دهه هـــای 
خورشـــیدی به عنـــوان مکانی 
ســـالم  تفریحی  و  فرهنگـــی 
است  بوده  توجه  مورد  بســـیار 
که  نامـــه ای  در  که  به طـــوری 
شـــهردار وقت زاهدان، بنی اقبال 
است،  نوشـــته  کل  فرمانداری  به 
درخواســـت بخشـــش عوارض 
سوبسیدهایی  دادن  قرار  و  سینما 
بـــرای محمـــد شـــفیع ملک 
داشـــته تا وی را کـــه به دلیل 
قصد  ســـینما  مالی  ضررهـــای 
تعطیلـــی آن را داشـــت از این 
ســـند  این  در  کند.  منصرف  کار 
همچنیـــن به عایـــدی فراوانی 
سینما  محل  از  شـــهرداری  که 
مـــی آورده  دســـت  به  ملک 
شده است اشـــاره  نیز  اســـت 
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شـــفیع ملک داشـــته تا وی را که به دلیل 
ضررهای مالی ســـینما قصـــد تعطیلی آن را 
داشـــت از این کار منصرف کنـــد. در این 
بـــه عایـــدی فراوانی که  ســـند همچنین 
شـــهرداری از محل ســـینما ملک به دست 
شده است)اسناد  اشـــاره  نیز  است  می آورده 
کتابخانه ملی  اســـناد و  اســـتانداری، مرکز 

. ن( ستا ا

قدیم  دادگستری  ســـاختمان  ملک  آقای 
که امروز دانشـــگاه جامـــع علمی کاربردی 
میراث فرهنگی در آن مســـتقر شده اســـت، 
در خیابـــان امـــام خمینی تقاطـــع خیابان 
کفعمی، را بســـیار قدیمـــی توصیف کرد و 
گفـــت این خانه ســـابقا یک طبقـــه بود و 
به ملک شـــفیع تعلق داشته اســـت. در ابتدا 
از آن بـــه عنوان گاراژ اســـتفاده می شـــده 
اســـت. ســـپس کارگری که نگهبـــان آنجا 
بوده، پنهانـــی آن را به فروش می رســـاند. 
پس از آن، این ســـاختمان بـــه مهمان خانه 
بدل شـــده اســـت و به شـــخصی به نام 
انقاب  از  بعد  می شـــود.  فروخته  شـــبرخ 

خانه بـــه تصرف دولـــت درآمد.

در اولیـــن ســـال های احداث شـــهر، 
بر  انگلیس ها مســـلط  زمانی کـــه هنـــوز 
اوضـــاع بودند، بـــه غیربلوچ هـــا اجازه ی 
ورود بـــه منطقه داده نمی شـــد. ســـیک ها 
خانه هایـــی 70 متری در اطـــراف گودواره، 
نقل  از ملک شـــفیع  برای خود ســـاختند. 
شـــده اســـت؛ وقتی کار راه آهن تمام شد، 
تصمیـــم گرفتیم بازگردیم. افســـری ایرانی 
به مـــن گفت» بمـــان، تو جوانـــی، اینجا 

را آبـــاد کـــن، از آن تو خواهد شـــد. این 
مالکش  آباد کـــن،  را  بیابان  اســـت،  قانون 
خواهی بـــود.« بعدها ســـپهبد جهانبانی نیز 
ایـــن را تایید کـــرد. مغازه ها را ســـاختیم، 
بـــازاری و ســـپس شـــهری ایجاد شـــد.  
همان افســـر پـــس از مدتی آمـــد و گفت:  
بزرگش  اســـت،  شده  درســـت  »ظاهرش 
کـــن، زمین هایـــی را که گرفتـــه ای مال تو 
خواهـــد بود«. ســـفر بعد که آمد دســـتور 
در  زمین ها)احتماال  فـــروش  برای  را  دولت 
ســـال 1302 خورشـــیدی( آورده بود. گفتم: 
تکلیـــف من چیســـت؟ گفت: مـــن قول 
می دهم کـــه زمین هـــا از آن تـــو خواهد 
ملک  مالکیت  بـــه  زمین هـــا  البته  بـــود.« 
شـــفیع درنیامد امـــا عرصه بـــه وی تعلق 
گرفت و کار تجارت آنقدر پرســـود شـــد 
کـــه زیـــان زمین هـــا را جبران کـــرد. در 
محـــل گـــودواره فعلی در اغـــاز دو مغازه 
ملک شفیع ســـاخته شده  توســـط  که  بود 
بود. یک روز ســـیک ها جمع شـــدند و به 
نـــزد وی رفتند و از او آن ســـاختمان ها را 
آن محل  از  پیش  برای گودواره خواســـتند. 
در  فعلی،  شـــهرداری  مقابل  در  عبادت شان 
خیابـــان آزادی دور از محل خانه هایشـــان 
بود. ملک شـــفیع گودواره را به ســـیک ها 
داد و بـــه گفتـــه خـــودش از آنهـــا پولی 
دریافـــت نکرد چـــرا که بـــه عقیده ی وی 
ســـاخت عبادتـــگاه بـــه هر حـــال امری 
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منابع

ملـک کـه بـود، از کجـا آمـده بـود؟ 
تفکـرش، شـغلش و تجارتـش و چـه بود؟

بودند.  من  پدربزرگ  شفیع  محمد  ملک 
محمد  آقای  نوه ی  هستم  ملک  علی رضا  من 
پدرم  عموی  شماست،  مدنظر  که  ملک  شفیع 
هم زاهدان تشریف آوردند اما کسی که اینجا 
داشت  زاهدان  آبادانی  در  نقشی  و  کارکرد 

پدربزرگم محمد شفیع ملک بود.

پدربزرگم  می کشیدند  آهن  خط  وقتی 
به  هندوستان  از  آهن  خط  پیمان کار  به عنوان 
ایران آمد آن موقع پاکستان هنوز تشکیل نشده 
و  ایران با هند هم مرز بود. موقع جنگ جهانی 
از  را  آهن  خط  می خواستند  انگلیسی ها  اول 
در خراسان   و سرخس  ایران  از طریق  و  هند 
به روسیه بکشند. اما وقتی ریل به اینجا رسید 
دیگر  کار  این  و  شد  تمام  اول  جهانی  جنگ 
توجیهی نداشت و دستور توقف آن صادر شد. 
در واقع خط آهن تا قبل از جنگ جهانی اول 
فعال بود. در آن زمان هندوستان هنوز بخشی 
از خاک بریتانیا محسوب می شد. اما چون در 
ریل  این  نداشت  وجود  ریلی  موقع  آن  ایران 
رضاخان  و  بود  مهم  زمان  آن  مقامات  برای 
ضمن اینکه برای سرکوبی در بلوچستان به این 
منطقه آمده بود یکی از کارهای مهم دیگرش 

بازدید از این ریل بود. پدربزرگ در آن زمان 
به عنوان  هستیم  آن  در  اآلن  که  را  ملکی  این 
اتومبیل  واردکننده  بود.  ساخته  تجارت خانه 
بود و الستیک ماشین و... را به کرمان و مشهد 

می فرستادند.

ماک  هندوستان  در  ملک  شفیع  محمد 
بود وقتی بیست ساله بود  با برادرش ملک نور 
مشاغل  هندوستان  در  شد.  ایران  وارد  احمد 
دیگری هم داشتند فروشگاه لوستر داشتند. در 
موجودیتی  نبود چون  مطرح  زاهدان  زمان  آن 
نداشت به آن شکل و مسئله فقط لجستیک کار 
راه آهن بود. رضاخان وقتی آمد دید پدربزرگ 
چند ژنراتور برق دارد و  توانسته بود یکی دو 
المپ را در یکی دو چهارراه شهر در محدوده 
کامبوزیا  خیابان  و  خمینی  امام  خیابان  تقاطع 
و  نبود  همیشگی  روشنایی  این  کند.  روشن 
گاهی و در مناسبتی خاص مثًا به مدت یک 
ساعت روشن می شد. این موضوع برای مردم 
آن زمان خیلی جالب بود و برای رضاخان هم 

همین طور.

تجارتخانه  اول  هم  دادگستری  ساختمان 
پدربزرگ بود و ایشان این ساختمان را ساخته 

بود. 

بـه  تبدیـل  تجارتخانـه  چـه شـد کـه 
شـد؟ دادگسـتری 

 سـاختمان در ابتـدا ایـن فرمـی نبـود. این 
تجارتخانـه در ابتدا در یک طبقه سـاخته شـد. 
امـا بعد یک تاجـر یزدی ایـن تجارتخانه را از 
پدربـزرگ خریـد و یـک طبقـه بـه آن اضافـه 
کـرد. نمی دانـم چـه اتفاقـی افتـاد کـه تبدیـل 
بـه دادگسـتری شـد. در آن زمـان در زاهـدان 
گروه هـای مختلفی از اقوام زندگـی می کردند. 
فعلـی(  گیـان  کاالفادیس)هتـل  هتـل  مثـًا 
مربوط به آقای یونانی بود زن و شـوهر یونانی 
بـا دخترشـان زندگـی می کردند.. یک پزشـک 
مسـیحی که از هندوسـتان آمده بود و کلیسای 
کوچکـی بـرای خـودش سـاخته بود. بـه دکتر 
سـیاه معـروف بـود از جنوب هندوسـتان آمده 
بـود و بـه خاطـر پوسـت تیـره اش به ایـن نام 
بـر  زاهـدان  نگـرش سـاخت  معـروف شـد. 
ایـن اسـاس بـود کـه  مقامـات فکـر می کردند 
چـون ریـل بـه زاهدان رسـیده بـود و تجارت 
بـا هندوسـتان اهمیـت زیـادی داشـت. چراکه 
کاال از هندوسـتان و بندر کراچی وارد می شـد  
ایـن منطقـه اهمیـت پیـدا کـرد. ایـن شـهر بر 
اسـاس یک شـهر تجاری شـکل گرفت و بعد 
فراخـوان زدنـد از هرکجـای ایران کسـانی که 

ملک محمد شـــفیع 
نـــوه اش زبـــان  از 
با مرور خاطرات پیدایی شهر زاهدان
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عاقه منـد هسـتند بـه شـهر بیاینـد. زمیـن زیـادی در اختیارشـان بوده 
و افـراد مختلـف امـکان کار در ایـن منطقـه را داشـتند. بـه همین دلیل 
اسـت کـه در زاهـدان از همـه اقوام سـیک و هنـدو و یـزدی، کرمانی، 
ارمنی)آقـای مهنـدس هرانـد که مـن خیلی خوب ایشـان را بـه خاطر 
دارم و خیـل پیـر بودنـد( بیرجنـدی و یونانـی و انگلیسـی و بلـوچ 
و سیسـتانی حضورداشـته اند. خیابـان اصلـی زاهـدان بـه همیـن دلیل 

خیابـان تجارتخانه هاسـت.

برگردیـم بـه آقـای ملـک و سـفر رضاخـان بـه زاهـدان و 
نام گـذاری شـهر بـه ایـن نـام، آیـا درسـت اسـت کـه رضاخان 

ملـک گذرانـده؟ در خانـه  را  یک شـب 

امـا  اتفـاق خیلـی قدیمـی اسـت   دراین بـاره چیـزی نمی دانـم، 
ازآنجایی کـه رضاخـان و همراهانشـان بـا کامیـون نظامـی از تهـران به 
زاهـدان آمـده بودنـد و آن موقـع در زاهـدان ماشـین نبـود پدربزرگـم 
ماشـین خوبی داشـت گفته شـد ماشـین در اختیار ایشـان قرار بگیرد. 
محـل اسـکان رضاخـان پـادگان ارتش)لشـکر( بـوده و دربـاره اینکـه 
در خانـه پدربـزرگ حضورداشـته یـا نـه چیـزی نشـنیده ام. می دانم از  

پدربزرگـم وسـایل گرفتـه بودند.

تجارتخانـه،  بـاغ،  شـکل گیری  فرآینـد  پدربزرگتـان  دربـاره 
کاروانسـرا، سـینما و...به چه شـکل بود و چه شـد که پدربزرگتان 
بـه فکر سـاخت ایـن مجموعـه افتادند.؟)دوسـت دارم بـا پدرتان 
صحبـت کنـم امـا دوسـت دارم آنچـه شـما بـه خاطـر داریـد را 
بگوییـد.( موقعیـت اصلـی سـینما کجـا بـود و چـه شـد کـه بـه 
فکـر پدربزرگتـان رسـید کـه در اینجـا سـینما تأسـیس کننـد؟ یا 

کاروانسـرا و...حـاال تجارتخانـه که شغلشـان بـوده..؟

دربـاره کاروانسـرا اول بـه شـما توضیـح بدهـم که این سـاختمان 
اصـًا  کاروانسـرا نبـوده درواقـع گاراژ و محـل انبـار کـردن اجنـاس 
بـوده ... البتـه خانـه ی کوچکی در گاراژ وجود داشـت و شـاید برخی 
خارجی هـا در ایـن گاراژ بـرای مدتـی می ماندنـد امـا اصـًا بـا توجه 
بـه اینکـه زاهـدان محـل عبـور کاروان نبـوده اصـًا بـا تعریفـی که ما 
در  ایـران از کاروانسـرا داریـم این سـاختمان نمی توانسـته کاروانسـرا 
باشـد. شـاید فـرم دور اینجـا باعـث شـده فکر کننـد اینجا کاروانسـرا 

... بوده 

دربـاره سـینما ... آوردن فیلـم باوجود خط آهن و همسـایگی هند 
اصـًا کار سـختی نبـوده بخصـوص کـه ممیـزی آن دوره نبـوده و در 
هندوسـتان نیـز به واسـطه تمـاس بـا بریتانیا فیلـم به وفور در دسـترس 

بوده اسـت.

نبـش  آزادی  خیابـان  در    
محلـی  عزیزیـه  مسـجد  کوچـه 
بود که سـاختمان سـینما در آنجا 
وجـود داشـت. مِلـک سـینما را 
اوایـل انقـاب، عمویـم فروخت 
امـا سـینما سـال ها قبـل انقـاب 

تعطیـل شـده بـود. 

دربـاره افـت زاهـدان پـدرم 
اعتقـاد داشـت کـه با تمام شـدن 
جنـگ، ریل هـا دیگـر موردنیـاز 
هندوسـتان  خـاک  تـا  و  نبـوده 

ریل هـا جمـع می شـود. بعـدازآن جـدا شـدن پاکسـتان از هنـد باعـث 
شـد ضربـه زیـادی بـه بدنـه ی اقتصـاد شـهر زاهـدان بخـورد. بعد از 
جنـگ جهانـی دوم هم کاالی آمریکایی وارد شـهر می شـد و پاکسـتان 
هـم کشـور قدرتمنـدی نبـود کـه بتوانـد تجـارت خاصـی بـا زاهدان 
داشـته باشـد. زاهدان شـهر چندملیتی چند قومیتی بود . شـهر زاهدان 
ریشـه مـدرن داشـته چیـز قدیمـی نداشـته برخـاف شـهرهای دیگر 
اسـتان و ایـن اقتصـاد و تجـارت بـود کـه بـه این شـهر تـازه و مدرن 

موجودیـت مـی داد.

سـینماهای فروردیـن، مهربـان و ملـک هـر سـه همزمـان باهـم 
کار می کردنـد. سـینما ملـک بیشـتر فیلم هـای غربـی مثـل بربادرفتـه 
و... مـی آورد و بعدهـا شـاید فیلم هـای فارسـی هـم می آمـد. ویژگـی 
سـینما ملـک ایـن بود که سـالن تابسـتانی و روباز داشـت یـک حالت 
حیـاط ماننـد کـه با هوای گـرم زاهدان سـازگار بـوده در غروب ها. در 
سـال های 62-61 بـود کـه سـینما تغییراتـی کرد اسـکلت نیمـه کاره ای 
داشـت اوایـل و اخیـراً آخریـن دیوارهـای سـینما هم برداشـته شـد و 

مـن خـودم هیچ وقـت سـینما را ندیـده بودم.

شـنیده ام انبـاری در باغ بـود که وسـایل سـینما در آن نگهداری 
می شـد؟

نـه پراکنـده بـود نگهـداری از وسـایل. صندلی هـا یک جـا بـود، 
آپـارات همین جـا در تجارتخانـه بـود و تقریبـًا هـر چیـزی یک جایی 
بـود  و تصمیـم خاصـی برای این وسـایل نبـود تا نوبت به من رسـید 
کـه بخواهم از این وسـایل اسـتفاده کنم و مثًا این صندلی های سـینما 
و...را در کافـه اسـتفاده کنـم. صندلی هـا را رنگ زدیم و تشک هایشـان 

کـه خشک شـده بـود را بـا بالش های تـازه عـوض کردیم.

هیـچ اتفـاق مهمی از سـینما و انبـار شـنیدید؟ آدم مهمی که با 
سـینما در ارتباط باشد؟

مـن چیـزی نشـنیدم. ایـن سـؤاالت را بهتـر بـود از پدربزرگـم و 
عمویـم می پرسـیدید. عمویـم در سـال های 78 یـا 79 شمسـی فـوت 
شـدند. عمـو و پدربزرگـم بیشـتر از باقـی خانـواده در ایـران زندگـی 
کردنـد. پدربزرگـم هـم در سـن 98 سـالگی یـا 99 سـالگی در سـال 
1998 یـک سـال بعـد از عمویـم فـوت کـرد. چنـد سـالی قبـل از 
فوتشـان از الهـور بـه زاهـدان آمدنـد. به علـت کهولت سـن خیلی به 
سـفر نمی رفتنـد. کمـی آلزایمر داشـتند. ملـک و کارخانه لوسترسـازی 
در الهـور داشـتند و مشـغول آن بودنـد. بیشـتر خانـواده و عموهایـم 
در الهـور بودنـد. ایشـان هـم بـه الهـور برگشـتند. تـا مدت هـا هـم 
برنگشـتند ایـران تـا همـان اواخـر عمرشـان. خانـواده پدربـزرگ و 
عموهـا و ...همـه تحـت تأثیـر پدربـزرگ بودنـد و کار تجـارت انجام 
می دادنـد. فقـط پـدرم در ابتـدا وارد تجـارت نشـد ایشـان در ابتـدا 
معمـاری خوانـد و بعـدازآن چـون در پاکسـتان بیش تـر از فوق دیپلـم 
معمـاری نداشـت آمدند ایـران و خلبان شـدند تا سـال 61-60 خلبان 
بودنـد. امـا درنهایـت به پاکسـتان رفتند و مشـغول تجارت شـدند. نام 
پـدرم محمـد سـمیع ملـک اسـت ایشـان کوچک ترین پسـر پدربزرگ 

. هستند

وقتـی پدربزرگتـان فـوت شـدند شـما چندسـاله بودیـد آیـا 
خاطراتـی از ایشـان داریـد؟

فکـر می کنـم 17 سـاله بـودم. پدربزرگـم خیلـی باجذبـه و حتـی 
می شـود گفـت بداخـاق بودنـد. امـا بـا دوسـتان و وقتی که سـر ذوق 
بودنـد بـا اعضـای خانـواده رفتـار سرخوشـانه ای داشـتند. خیلـی اهل 
سـاختن بودنـد. بـه نظـر مـن خیلـی ذوق می خواسـته کـه در شـهری 

کـه هیچی نبـوده آمدند ایـن باغ و خانـه را به 
ایـن فـرم سـاخته اند. همیـن بـاغ و تجارتخانه 
و دیگـر چیزها، خیلـی عاقه مند بـه گل کاری 
و رسـیدگی بـه بـاغ بودنـد. از چـوب واگن ها 
کـه خیلی محکـم بود برای سـقف ها اسـتفاده 
بـود.  مکانیـک  مهنـدس  پدربزرگـم  کردنـد. 
ژنراتـوری کـه بـرای جوشـکاری ریل بـود را 
بـرای تولیـد بـرق در شـهر اسـتفاده کردنـد. 
در  منقطـع  به صـورت  مـن  پـدری  خانـواده 
ایـران زندگـی کردنـد و حتـی بچه ها فارسـی 

را بلـد بودنـد صحبـت کنند. 

چقـدر خودشـان را در زاهـدان مهاجر 
می دانسـتند؟

بـا  کـه  دیـده ام  عکس هـا  در  نمی دانـم. 
بـود و  ایـن شـهر دوسـت  از رجـال  خیلـی 
نمی دانـم کـه چقـدر خـودش را اینجـا مهاجر 
می دانسـت. خیلـی به این شـهر عاقه داشـتند 
پدربزرگـم  آن کمـک کردنـد.  و در سـاخت 

بود. ایـران  عاشـق 

دربـاره دالیـل از رونق افتـادن و تخریب 
سـینما چیزی به خاطـر دارید؟

دقیـق نمی دانـم امـا فکـر می کنم هـم اینکه 
ممیـزی فیلم پیـش آمد و دیگر اینکه لجسـتیک 
آن هـم دچار مشـکل شـد. پاکسـتان این وسـط 
فیلـم  آوردن  امـکان  و  بـود  آمـده  وجـود  بـه 
از هندوسـتان تقریبـاً وجـود نداشـت. جلـوی 
واردات ماشـین بـه زاهدان گرفته شـد. تـا زمان 
جنـگ جهانـی دوم ریل هـا کامـًا برچیده شـد. 
شـورلت و موریـس وارد می شـد و جلـو ورود 

ایـن ماشـین ها گرفته شـد.

پـدرم تعریـف می کنـد اولیـن بـار کـه یک 
فیلـم وسـترن بزن بـزن گذاشـتند در سـینما در 
انتهـای فیلـم مردم باهـم به زدوخـورد پرداختند 

و ایـن جالـب بود.

چیـزی دربـاره آپاراتچـی سـینما ملـک 
شـنیده اید؟

دقیقـاً نـه، اما اسـم شـخصی به نـام امتیاز را 
شـنیده ام. فـردی بـه اسـم آقـای اتحـادی هم در 
تجارتخانـه کار می کردنـد کـه پـدرم می گفـت 

ایشـان هـم قبـًا در سـینما شـاغل بوده.

چه شـد کـه بـه فکـر راه انـدازی کافه 
راینـو در محـل تجارتخانـه افتادیـد؟

دو سـال پیـش بـرای انجـام کارهـای ثبتی 
بـا دوسـتم کـه  زاهـدان.  آمـدم  ملـک  خانـه 
هم فکـرم بـود صحبـت کردیـم و فکـر ایجـاد 
همچنیـن کافـه ای بـه نظرمان رسـید. از قوطی 
فیلـم، میـز آپـارات، وسـایل ماشـین مثل سـر 
ماشـین های  تبلیـغ  پوسـترهای  و  پیسـتون ها 
موریـس و...صندلـی سـینما و فرمـان ماشـین 

اسـتفاده کردیـم بـرای تزییـن اینجـا.

ایجـاد  پشـت  احیایـی  تفکـر  چقـدر 
بـود؟  کافـه ای  همچنیـن 

داشـته،  وجـود  احیایـی  تفکـر  حتمـًا 
خواسـتیم بـا امکانـات موجـود و مشـخصاتی 
کنیـم  طراحـی  کافـه ای  بـود  مدنظرمـان  کـه 
کـه گذشـته و حـس و حـال قدیم زاهـدان را 

باشـد. داشـته 

عکس 2: تجارتخانه ملک، منبع: عبدالوهاب شیبانی، 1396

عکس 1: نیمکت سینما ملک و 
قوطی فیلم ها در کافه راینو.
منبع: کلثوم بزی، 1396
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چکیده
کهن تریـــن  ایران زمیـــن  پهن دشـــت  در 
ســـکونتگاه ها و مراکـــز اســـتقرار بشـــری در 
شـــرایطی رخ می نماید که ســـاکنین پهناورترین 
اســـتان ایران توانســـته بودند با بهـــره از دانش 
گونه های  جمعـــی  خـــرد  از  برگرفته  بومـــی 
متعـــدد از عناصـــر طبیعی را به بهترین شـــکل 
در ایجاد نخســـتین نمونـــه از کانون های تمدن 
ســـاز دنیا مانند سایت جهانی شـــهر سوخته و 
حتی دیگر محوطه های باســـتانی شناخته شـــده 
ازجملـــه اســـپیدژ و بمپـــور به کارگیرنـــد. از 
نمونه هـــای بارز ایـــن مهم می تـــوان به دانش 
رازیگری و فنون ســـاخت مســـکن در سیستان 
و بلوچســـتان اشـــاره نمود که متأســـفانه کمتر 
و  پرداخته  بـــدان  فرهنگی  ارثیـــه  به عنوان یک 
اســـت.  گردیده  بازشناســـی  عاقه مندان  برای 
کتابخانه ای  مســـتندات  پایه  بـــر  قرار  همین  بر 
نمونه هایی  بیـــان  بر  افزون 
معماری  فنـــون  از 
اســـتان در این 
ر  شـــتا نو
شده  ســـعی 
اســـت انواع 
مســـکن را در 
و  باد  و  آب  دیـــار 
آفتـــاب که به شـــدت تحـــت تأثیر 

عناصر طبیعـــی، جغرافیایـــی و فرهنگ خاص 
گیرد،  قـــرار  موردبررســـی  دارد  قـــرار  منطقه 
یافته ها نشـــان می دهد  این  میدانی  مشـــاهدات 
همکنش ســـازنده محیط و انســـان در بســـتر 
اقلیـــم متنوع این اســـتان دســـت آویز یک گونه 
از دانـــش بومی و میـــراث فرهنگـــی بوده و 
شـــاهدی بر هویدا کـــردن الگویـــی خاص از 
به نسل  معماری و مســـکن گردیده که نســـل 
از نیاکانمان همچون مشـــعلی فـــروزان برای ما 
از هزاره های  اقوامی کـــه  به یـــادگار مانـــده، 
دور در این ســـامان مســـکن و مأوا داشـــته اند 
بر اســـاس دانش و خرد بومی، سرکشـــی های 
طبیعت را مهـــار نموده و از اقلیـــم مختلف و 
عناصر آن جهـــت رفع نیازهای خـــود و ایجاد 
مراکز تمدنی در روســـتاها و شـــهرهای مختلف 
بهره برده اند کـــه شـــوربختانه هم اکنون بقایای 
این ســـکونتگاه ها بـــه دالیل متعدد از شـــمال 
تا جنوب اســـتان در معرض آســـیب قرارگرفته 
تحقیق  نتایـــج  اســـاس  بر  ازاین روی  اســـت. 
پایان  با توجـــه به چالش هـــای فـــرارو در  و 
راهکارهایـــی نیـــز همچون جلب مشـــارکت 

مـــردم و... مطرح گردیده اســـت.

واژگان کلیدي:

1- دانش بومی 2- سیستان و بلوچستان

3- شـــهرها و مراکز تمدنـــی 4- معماری و 
مسکن

بیان مسئله

معماری  از  پاواللیور  که  تعریفي  بر  بنا 
از  که  است  معماری  از  آن گونه  دارد،  بومي 
درون جوامع رشد می کند و طي زمان خود را 
سازگار  فناوری  و  اقلیمي  اجتماعي  شرایط  با 
می سازد و تکامل می یابد و با ارزش ها، اقتصاد 
و شیوه های زندگي فرهنگ هایی که مولد آن ها 
خاصه  به طور  یا  و  می باشند  سازگار  هستند 
معماری بومي، معماری مردم و معماری توسط 
یا  بومی  معماری  است  مردم  برای  نه  و  مردم 
که  معماری  نوع  هر  به  می تواند  سرزمینی، 
گفته  باشد،  داشته  تعلق  خاص  مکان  یک  به 
شود. این می تواند معماری ساختمان های ساده 
و  بزرگ  ساختمان های  تا  شهری  روستایی، 
حتی بناهای یادمانی را در برگیرد که به غلط در 
اکثریت موارد، معماری بومی را معادل معماری 

روستایی قلمداد می کنند. )پیرنیا،71(

استان  وسیع ترین  بلوچستان  و  سیستان 
دارد.  زیادي  اقلیمي  تنوع  که  است  کشور 
دو  به  طبیعی  لحاظ  به  استان  این  به طورکلی 
در  شهرستان   5 با  سیستان  جغرافیایی  ناحیه 
شمال و بلوچستان با 14 شهرستان در جنوب 
به  توجه  با  به همین سبب  است.  قابل تفکیک 
نوع  استان  این  بودن  پهناور  و  اقلیم  تفاوت 
مسکن نیز در آن متفاوت است به گونه ای که در 
شمال استان با توجه به اینکه درگذشته رودخانه 
هیرمند در آن جاری بوده و بزرگ ترین دریاچه 
آب شیرین ایران )دریاچه هامون که هم اکنون 
داده  جای  خود  در  را  است(  خشک  تقریبًا 
است، شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی، 
آن ها  زندگی  سبک  بوده،  دامداری  و  صیادی 
یکجانشینی و ساخت خانه های گنبدی و گلی 
به  توجه  با  است.  بوده  مرسوم  منطقه  این  در 
اینکه دشت سیستان قدمت زیادی دارد بناهای 
یافت  آن  در  طوالنی  باسابقه  گلی  و  خشت 
می شود. پهن دشت سیستان، مناطق کوهستاني 
و کوهپایه ای تفتـان، نـواحي مرکـزي گـرم و 
مرطوب  و  گرم  اقلیم  و  زمین  سرحد  خشک 
مکران و چابهار، این تنوع اقلیمي سبب تنوع 
این  مردمان  مساکن  در  ساختاري  و  شکلي 
می گردد،  مشاهده  طرفي  از  است.  شده  دیار 
اتکا  و  سیستان  منطقه  روستائیان  یکجانشینی 
روستایي  مسکن  ایجاد  باعث  کشاورزي،  بر 
دیگر  از طرف  است.  با ساختار سنگین  ثابت 
زندگي قبیله ای و اتکا بر دامداري سبب تنوع 
شده  بلوچ  قوم  مسکن  ساختار  و  شکل  در 
است. لذا نوشته ی حاضر حاصل تاشی است 
برای وصف وضعیت کنونی خانه های قدیمی 
و جدید و ارائه ی تصویری از مسکن مطلوب 
مقاله  این  در  آن،  تحقق  چگونگی  و  استان 
معرفي  به  کتابخانه ای  مطالعات  به  استناد  با 
در  آن  ویژگی های  بررسي  و  مسکن  انواع 

1  لَوار: lawa^r باد گرم – تابستان گرم و گرمای هوا

اینکه  دیگر  قابل ذکر  نکته  می پردازیم.  منطقه 
خشک سالی و سیل، وجود بادهای 120 روزه و 
دریا، کویرو مخروط آتشفشانی تفتان با ارتفاع 
3941 متر و سایر پدیده های محیطی در استان، 
شرایط اقلیمی تأثیرگذار و تعدیل یافته ای را در 
این منطقه به وجود آورده است. بررسی گذشته 
و  روستاها  که  می دهد  نشان  استان  پیشینه  و 
مراکز شهری در این استان مجتمع های پویایی 
زمینه های  در  خودگردانی  ضمن  که  بوده اند 
بسیاری  غیره  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف 
از  استفاده  با  نیز  را  خود  فضایی  نیازهای  از 
فراهم  محیط  در  موجود  منابع  و  امکانات 

می کرده اند.

ضرورت

کهن  ارزش های  که  است  دیرزمانی   
دستخوش  به طورکلی  مرزوبوم  این  معماری 
در  هم  هنوز  اما  است،  قرارگرفته  فراموشی 
که  بناهایی  روستاها  و  شهرها  فرسوده  بافت 
نمونه غنی از فرهنگ معماری گذشته است و 
شیوه های معیشت و سنت سکونت و هنر بومی 
را حفظ کرده اند یافت می شود که می توانند در 
و  شهرها  معماری  ساماندهی  و  برنامه ریزی 
باشد،  طراحان  راهنمای  امروزی  روستاهای 
مردم  پوشش  نوع  از  الگوها  که  شرایطی  در 
واردشده  مرزها  خارج  از  معماری  تا  گرفته 
ساخت وسازها  روند  امروزه  متأسفانه  است. 
اقلیم  گرفتن  نظر  در  بدون  و  دیگر  به گونه ای 
منطقه پیش می رود. نگاهی به ساخت وسازهای 
بناها  اخیر مسکن استان نشان می دهد که این 
نداشته  استان  با هویت معماری  هیچ سنخیتی 
و از بی هویتی رنج می برند. ازاین روی بررسی 
معماری سنتی این کهن دیار ضروری به نظر 

می رسد.

معرفی منطقه موردتحقیق

استان سیستان و بلوچستان با داشتن 11.5 
درصد مساحت کل کشور و به ویژه پراکندگی 
با  روستاهایی  حضور  شاهد  جمعیتی  فراوان 
جمعیت محدود اما فراوان و افزون بر 9 هزار 
و 258 روستا که 6 هزار و 553 روستای آن بر 
اساس سرشماری سال 95 دارای سکنه است در 
مناطق مختلف هستیم. سیستان و بلوچستان به 
علت ویژگی های بارز قومیتی، تفاوت اقلیمی و 
آب و هوایی که دارد شاید تفاوت های بیشتری 
سازه های  تنوع  جهت  از  کشور  نقاط  سایر  با 
معماری داشته باشد. معماری این استان بیانگر 
اقلیم واکنش فرهنگی مردمی است که سال ها، 
نسل به نسل به حفظ آن پرداخته اند، هرچند که 
اکنون تسلط فضای مجازی بر جوانان موجب 
و  مختلف  فرهنگ های  از  آن ها  گرته برداری 
تغییر رویکرد معماری و رفتار اجتماعی شده 

است.

و  معماری  شاخصه های  به  نگاهی  با 
و  روستایی  منازل  ساخت وسازهای  به ویژه 
استان  این  مختلف  شهرستان های  در  شهری 
غالب  می شود  متبادر  ذهن  به  ابتدا  در  آنچه 
بودن معماری های مدرن و یکسان بر فضاهای 
همین  در  اما  است  روستایی  حتی  و  شهری 
فضاهای غالب به ویژه ازنظر معماری ظاهری، 
برخی  داخلی  المان های  و  ساخت وساز  نوع 
و  ملی  و  بومی  هویت های  حفظ  از  منازل  از 
معماری های  از  با بخشی  آن  ترکیب  همچنین 

قدیمی و مشهور ایرانی دارد.

مسکن و فنون معماری در سیستان

به صورت  سیستان  در  خانه ها  جملگی 
گنبدی ساخته می شده و برای معماری درگاه، 
همچنین  و  دریچه ها  محل  یا  و  خانه  درب 
بهره  شکل  هالی  طاق های  از  طاقچه ها 
می گرفتند. عواملی مانند آب وهوا، تابستان های 
جابه جایی  و  حرکت  )لوار(1،  سوزان  و  گرم 
شن ها و بادها، گردوغبار، برودت هوا، زه آب ها 
و رطوبت بر معماری این منطقه تأثیرگذار بوده 
را  خانه ها  فوق،  چالش های  رفع  برای  است. 
ایجاد  با  و  آفتاب  به  رو  می ساختند  شمالی 

دیرزمانــی اســت کــه ارزش هــای 
ــوم  ــن مرزوب ــاری ای ــن معم که
به طورکلــی دســتخوش فراموشــی 
قرارگرفتــه اســت، امــا هنــوز 
ــهرها  ــوده ش ــت فرس ــم در باف ه
ــه  ــه نمون ــی ک ــتاها بناهای و روس
غنــی از فرهنــگ معماری گذشــته 
اســت و شــیوه های معیشــت و 
ــر بومــی را  ســنت ســکونت و هن
ــود  ــت می ش ــد یاف ــظ کرده ان حف
کــه می تواننــد در برنامه ریــزی 
ــهرها  ــاری ش ــاماندهی معم و س
ــای  ــروزی راهنم ــتاهای ام و روس
شــرایطی  در  باشــد،  طراحــان 
کــه الگوهــا از نــوع پوشــش 
معمــاری  تــا  گرفتــه  مــردم 
واردشــده  مرزهــا  خــارج  از 
ــد  ــروزه رون ــفانه ام ــت متأس اس
به گونــه ای  ساخت وســازها 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــر و ب دیگ
اقلیــم منطقــه پیــش مــی رود

مسکن و فنون 

رازیگری
در استان

سیستان و 
بلوچستان

محمدعلی ابراهیمی مردم شناس و 
کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری

در  رازیگری  بخش  دو  در  مقاله  »این 
است،  شده  تدوین  بلوچستان  و  سیستان 
منتشر  بعدی  شماره  در  بلوچستان  بخش 

خواهد شد.«
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و  است  مخروطی شکل  که  ))کلک2((  بادگیر 
قرار  گنبد  وسط  و  پشت بام  آن  ساخت  محل 
دارد یا ایجاد گربه روها و با تکنیک های دیگر 
آن ها را مهار می کردند. بیشتر خانه های سیستان 
از  شهری(  فرسوده  بافت  و  روستایي  )مناطق 
خانه  دیوارهای  مردم  و  است  ِگـل  و  خشت 
مصالح  این  می کنند.  درست  ضخیم  بسیار  را 
منطقه  آب وهوای  با  معماري  نوع  و  طبیعي 
بودن  ضخیم  علت  به  است.  سازگار  بسیار 
سرما  و  گرما  زمستان،  و  تابستان  در  دیوارها، 
نفوذ کـند. تصویر 1  به داخل خانه  نمی تواند 
وجه مشترک تمام خانه های روستایي سیستان 
سقف گنبدي آن هاست که در وسط سقف هم 
به صورت  دریچه ای  شد  گفته  که  همان طور 
دریچه  این  روي  بر  که  دارد  وجود  هواکش 
 )2 )تصویر  دارد...  قرار  ـُلک«  »ک بنام  بادگیري 

)افشار سیستانی، ایرج.1383(

2  ُکَلک : colack نوعی بادگیر در خانه های گنبدی سیستان که در کنار دورچه وظیفه نورگیر را هم ایفا می کند.
3  اََولی Awali : به کوچک ترین نوع از حیاط در سیستان که دارای تعداد کمی اتاق و در گوشه دیگر سرویس ها، النه ای برای پرندگان و تنور باشد.

4  لوند Lound : النه و آشیانه محل نگهداری مرغ و خروس و سایر پرندگان که در گوشه ای از حیاط با چوب و برگ درختان ساخته می شود.
5  ّکَرک korak : آجر

6  ِسِمت Semet : به مات سیمان در سیستان قدیم گفته می شود.
7  تَپّر TaPor : ماله مخصوص خشت مالی، ابزاری برای رازیگری در سیستان است.

8  َخم-0m^x : هال یا داالن
Dakoncha  9

تقسیم بندی عرصه ها در معماری سیستان

و  گستره  و  پهنه  معناي  به  اگر  را  عرصه 
قلمروي تحت نفوذ یک علت خاصي در نظر 
نوع  سه  سیستان  سنتی  خانه های  در  بگیریم 
عرصه خواهیم داشت که در اینجا علت همان 
عملکردهاي گوناگون و نیازهاي متفاوت است: 
چگونگي  دام.  و  خدمات  زیست،  عرصه های 
پراکندگي و سازمان دهی عرصه های گوناگون 
دارد.  فضاها  کمی  ترکیب  به  بستگی  مسکن، 
را  انسان  زیستي  فضاي  و  اتاق ها  به طورکلی 
فضاي زیست، مطبخ، نان پزي، سرویس و انبار 
را عرصه خدمات و طویله و کاهدان و سایر 
فضاهاي مربوط به دام را عرصه دامي در نظر 
عمل  مفصل  به عنوان  حیاط  معموالً  می گیریم. 
عرصه ها  این  اتصال  و  ارتباط  باعث  و  کرده 
خواهد بود. یکي از فکرهاي بسیار جالبی که 
جدایي  می شود،  دیده  سیستان  روستاهای  در 
این طریق که  به  فضاهاي زیست و دام است 
اکثر خانه های روستا یک حیاط اندروني دارند 
حیاط  یک  و  است  زیست  فضاي  همان  که 
بیروني با چند پله پایین تر دارند که فضاي دام 

است... )داوطلب،83(

الف: انواع حیاط سازی در سیستان

معموالً  که  اولی3: کوچک ترین حیاط   -1
دارای یک خانه و یک تنور است و گاهی هم 
همراه )لوند4( این نوع از مسکن معموالً برای 
سوزان  آفتاب  از  گریز  برای  تنگدست،  افراد 
و  آب  شرایط  مقابل  در  پناهی  سر  به عنوان  و 
می شود  ساخته  روزه   120 بادهای  و  هوایی 
هر  ندارد.  مساحت  بیشتر  متر   150-100 که 
بنای  و  معمار  در سیستان خود یک  روستایی 
و  مواد  و  لوازم  و  اسباب  هرچند  است  ماهر 
مصالح مانند آجر یا کرک5 و سیمان )سمت6( 
و آهن در سیستان کم است ولی هر سیستانی 
در خانه خود لوازم اولیه گل کاری یا بنایی مانند 
گل مال، خشت مال )ته پر7(، تیشه و بیل و غیره 

را همراه دارد )بدیل رخشانی،67(.

2- سرا: این نمونه حیاط 300 متر مساحت 
زمین  شمالی  ضلع  در  دارد.  نوع  چند  و 
ساخته شده با یک هال ))خم((8 در وسط و دو

ورودی هایی  با  خم  اطراف  در  اتاق 
یک  بنا  ابتدای  هال  ورودی  در  خم،  به طرف 
و  می خوانند  ))َدُکنَچه((9  اصطاحًا  که  بالکن 

سرتاسر جلوی خم را می گیرد وجود دارد که 
نیم متر  ارتفاع  به  با دیواری مشبک از خشت 
ساخته شده، حیاط را از دکنچه جدا می کند و 
مانعی برای ورود احشام است. در حیاط وجود 
»َخزینَه«  حمام  و  »َموال«  بهداشتی  سرویس 
گوشه ای  در  تنورخانه  یا  و  تندور  همچنین 
بانوان سیستانی روزانه  اینکه  الزامی است چه 
و یا برای هر وعده  غذا خوردن نان گرم آماده 
دارند. در گوشه ای دیگر النه »لوند« مرغ ها و 
و  خشت  از  دیواری  با  باربندی  گوشه ای  در 
حصاری چوبی که دارای چند طویله و آخور 
می شود.  ساخته  احشام  برای  است  کاهدان  و 

)عکس 3(

فقیرانه  و  محقر  خانه های  کلوند10:   -3
مخصوص تنگدستان که حتی لوند مرغی هم 

ندارد.

سیستان  منطقه  در  دیگر  شکلی  در   -4
هزار  زمین  در  می ساختند  فامیلی  حیاط هایی 
دیگر  با  خانه  سری  یک  آن  اطراف  در  متری 
کنار  فامیل  از  افرادی  و  می ساختند  ملزومات 
هم روزگار را سپری می کردند. در این خانه ها 
داشت  وجود  لوند  و  باربند  خانه،  تندور  هم 
»ُکرت«11،  کوچکی  باغچه های  آن  بر  عاوه 
از  نیز  آجری  »ُکُرکی12«  آب  چاه  و  تنورخانه 

الحاقات ضروری بنای فامیلی بود.

klund  10 : خانه های محقر و فقیرانه که دارای سادگی در ساخت و کیفیت است.
Kort  11 : باغچه های کوچکی در حیاط منازل که انواع سبزی ها و گاها درختان میوه حتی گل در آن کشت می شود.

Koraki  12 : به آجر در سیستان کرک گفته می شود.
Cha^rdara  13 : ساختمان های تشریفاتی با المان های مخصوص که روی تپه و بلندی مشرف بر روستا ساخته می شود.

Razinah  14 : راه پله در منازل خشی و گلی سیستان
Durcha  15 : پنجره کوچک در باالخانه های سیستانی

Zebri  16 : اتاق هایی که در زیر راه پله در باالخانه قرار دارد. این »زبری ها« اتاقک های تاریکي بود که نور به آن ها رسوخ نمی کرد و محل مناسبي براي انبار کردن 
گندم و... بشمار می رفت.

17  کتاب کندو ازجمله منابع دست اول درزمینه ی مردم شناسی و معرفی سیستان محسوب می گردد که از تألیفات استاد رییس الذاکرین است.
18  روستای ورمال در شهرستان هامون واقع و از روستاهای قدیمی سیستان بشمار می رود.

19  ارگ ورمال: یکی از بناهای شاخص دوره صفویه و قاجار در سیستان به شمار می رود که دارای خصوصیات معماری اصیل استان که درواقع تلفیقی از 
معماری مدرن و سنتی است محسوب می گردد که در فهرست ملی نیز به ثبت رسیده است.

Tandourxhaneh  20 : تنورخانه
Badpecha  21 : گردباد حاصل از شدت باد در سیستان

زابل  روستاهای  بعضی  در  باالخانه:   -5
اتاق هایی  یعنی  بود  مرسوم  باالخانه  ساخت 
روی بنای اولی می ساختند و برای سبک بودن 
معموالً سقف باالخانه از چوب و حصیر بود. 
در تابستان ها وجود باالخانه نعمت بزرگی بود 
تعبیه  بزرگی  بادگیرهای  آن  در سقف  معموالً 
می شد و یا خار خانه هایی )کولرهای طبیعی از 
جنس خار( در ساختمان های وسیع و تشریفاتی 
به نام »چار َدَره«13 که گاهی در بلندی روی تپه 
ساخته می شد و معموالً دورتادورش بالکن و یا 
َدکنِچه داشت. این نوع در مقایسه با خانه های 
با چند  باالتري واقع شده که  مشابه در سطح 
این  است.  مشخص  آن  مسیر  زینَه«14  »َره  پله 
باالخانه ها معموالً  مربوط به افراد سرشناس یا 
همان کدخداها و یا کساني بود که نسبت به بقیه 
از وضعیت بهتري برخوردار بودند. این اتاق ها 
داري چشم اندازی زیبا بود و هواي داخل اتاق 
با دریچه ای »دورِچه«15  اتاق ها  نسبت به سایر 
در قسمت شمال مطبوع تر از سایر اتاق ها بود 
و بیشتر جهت مهماني ها از آن استفاده می شد. 
باالخانه ها شبیه منازل چندطبقه امروزی بود با 
این تفاوت که از خشت و گل ساخته می شد و 
از هیچ گونه مصالح دیگری مانند آهن و غیره 
این  قابل توجه در مورد  نکته  نمی شد.  استفاده 
باالخانه ها که مورد اصلي ایجاد این بحث است 
اینکه در قسمت زیرین این باالخانه اتاقک هاي 
داشت  وجود  پیچ درپیچ  به صورت  کوچکي 
زبری ها  این  می گفتند.  »َزبْري16«  آن  به  که 
گوشه ای  در  که  داشت  نفوذي  راه  یک   فقط 
زینه«  »ره  زیر  در  پائین و معموالً  اتاق های  از 
اعتقاد  را  برخي  هرچند  داشت.  وجود  راه پله 
و  تاریک  اتاقک های  این  از  که  است  این  بر 
توسط  خاطي  افراد  بازداشت  جهت  کوچک 
استفاده  نیز  کدخدا  همان  یا  خاندان  بزرگ 
روستای  در  الذاکرین،87(17  )رییس  می شد. 
با  زیبا  بنایی  هامون  شهرستان  در  ورمال18 
معماری اصیل وجود دارد »ارگ کدخدا محمد 
کیخا ورمالی«19 که نمونه ای شاخص از مسکن 
سیستانی با ویژگی های مختلف بومی ازجمله 
باالخانه، آسباد، زبری ها، ُکَلک و خزینه و باغ 

و... است.

وجود  دوطبقه  مسکن  از  دیگري  گونه  ـ 
دارد که قسمت پایین آن طویله گاو و گوسفند 
و النه مرغ و خروس قرار دارد، به وسیله راه پله 
باال مهتابي و  باال متصل شده و در  به  خشتي 

خانه ها قرار دارد.

ـ نمونـه دیگـري از خانه هـا در سیسـتان 
وجـود دارنـد کـه فقـط در روسـتاهایي کـه 
اختـاف ارتفـاع و سـطح زیادي داریـم )مانند 
روسـتاي قلعه نـو کـه بـر روي تپـه واقع شـده 
بـا  خانه هـا  ایـن  در  می شـود.  دیـده  اسـت( 
اختـاف ارتفـاع و یـا چند اتاق محـل زندگي 
انسـان ها و دام از یکدیگـر جداشـده و درواقع 
یـک حیـاط بیرونـي )عمومی تـر( و یک حیاط 
و  می گیـرد  شـکل  )خصوصی تـر(  اندرونـي 
درواقـع بـا ایـن ترفنـد تـا حـدي هـم مسـئله 
در  کـه  هرچنـد  اسـت  حل شـده  محرمیـت 
کمرنـگ  بسـیار  محرمیـت  مسـئله  روسـتاها 
خانه هـای  ساخت وسـاز  و  معمـاری  اسـت. 
سیسـتان در سراسـر منطقـه اعـم از شـهری و 
روسـتایی دارای قبلـه ثابـت اسـت یعنی غرب 
یـک خانـه در سیسـتان همـان قبلـه ی شـرعی 

اسـت. )بدیـل رخشـانی،67(

برای  سیستان  در  معموالً  تَندورخانه20: 
می سازند  »داالن«  ُخم  همانند  سرپناهی  تنور 
فصول  در  آتش سوزی  و  آسیب  ورود  از  تا 
»بادپِِچه ها21«  گردبادها  گرم،  و  سرد 
است  خشت  از  آن  جنس  و  شود  جلوگیری 
به عنوان  شوره زار  خاک  از  اندودی  با  همراه 
برای  الیه  نوعی  ایجاد  آن  خاصیت  که  شوره 

ــاي  ــه معنـ ــر بـ ــه را اگـ عرصـ
ــروي  ــتره و قلمـ ــه و گسـ پهنـ
ــت  ــک علـ ــوذ یـ ــت نفـ تحـ
ــم در  ــر بگیریـ ــي در نظـ خاصـ
خانه هـــای ســـنتی سیســـتان 
ســـه نـــوع عرصـــه خواهیـــم 
داشـــت کـــه در اینجـــا علـــت 
ـــون  ـــاي گوناگ ـــان عملکرده هم
ــت:  ــاوت اسـ ــاي متفـ و نیازهـ
ـــات  ـــت، خدم ـــای زیس عرصه ه
و دام. چگونگـــي پراکندگـــي و 
عرصه هـــای  ســـازمان دهی 
ــتگی  ــکن، بسـ ــون مسـ گوناگـ
ــا  ــی فضاهـ ــب کمـ ــه ترکیـ بـ
اتاق هـــا  به طورکلـــی  دارد. 
ــان را  ــتي انسـ ــاي زیسـ و فضـ
ـــان  ـــخ، ن ـــت، مطب ـــاي زیس فض
ــار را  ــرویس و انبـ ــزي، سـ پـ
عرصـــه خدمـــات و طویلـــه و 
ــاي  ــایر فضاهـ ــدان و سـ کاهـ
مربـــوط بـــه دام را عرصـــه 
دامـــي در نظـــر می گیریـــم. 
به عنـــوان  حیـــاط  معمـــواًل 
ـــث  ـــرده و باع ـــل ک ـــل عم مفص
ایـــن  اتصـــال  و  ارتبـــاط 
بـــود.  خواهـــد  عرصه هـــا 
یکـــي از فکرهـــاي بســـیار 
ــتاهای  ــه در روسـ ــی کـ جالبـ
می شـــود،  دیـــده  سیســـتان 
جدایـــي فضاهـــاي زیســـت و 
ــق  ــن طریـ ــه ایـ ــت بـ دام اسـ
کـــه اکثـــر خانه هـــای روســـتا 
ـــد  ـــي دارن ـــاط اندرون ـــک حی ی
کـــه همـــان فضـــاي زیســـت 
ـــي  ـــاط بیرون ـــک حی ـــت و ی اس
بـــا چنـــد پلـــه پایین تـــر 
ـــت ـــاي دام اس ـــه فض ـــد ک دارن
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بستن  در  زمان  در  تنور  بودن  آماده  تشخیص 
سیستانی  بانوان  است.  »لوبَنَدک23«  با  خمیر22 
آستینی  نیم  از  لوبَنَدک  گرفتن  دست  به  برای 
به نام »آستیَکه24« بهره می برند که مانع سوختن 
دستشان در هرم گرمای تنور می گردد معموالً 
نام »سیخ تندور«  با  بانوی سیستانی از میله ای 
برای هم زدن زغال و آتش »َکتک25« با عنوان 
به  توجه  با  می کند.  استفاده  دادن  »َچّکول«26 
مشخصه  مهم ترین  که  سیستان  اقلیمي  شرایط 
است  سوزان  آفتاب  همچنین  باد  آن  اقلیمي 
صورت  باز  فضاي  و  بیرون  در  نان  پختن 
مردم سیستان  عوامل  این  به  توجه  با  می گیرد 
ویژه  ناگوار، سقف هایی  بر شرایط  غلبه  براي 
نیمه  تقریبًا حالت  تعبیه می کرده اند که  تنورها 
صورت  به  و  دارد  خانه هایشان  سقف های  از 
نصف یک کره پشت به باد قرار داده تا مکان 
این  باشد )شکل 5(.  نان  براي پخت وپز  امني 
تنور معموالً در گوشه ای از خانه قرار دارد و 
هیزم موردنیاز آن نیز نزدیک تنور وجود دارد. 
سقف تنور عاوه بر اینکه مانعي براي باد است 
باحالت مایل خود باعث می شود که دود حاصل 

22  دربستن خمیر: به فرایند اتصال خمیر با ابزاری ویژه به نام لوبَنَدک به دیواره داغ تنور برای پختن میگویند.
Lobandak  23 : وسیله گذاشتن یا زدن خمیر و یا چونه به دیواره تنور که توسط بانوی خانه از شاخه های نازک درخت گز و پارچه بافته می شود.

Astica  24 : نیم آستینی که بانوان سیستانی برای ممانعت از سوختگی در هنگام پخت نان استفاده می کنند.
ckatk  25 : به زغال رخ شده حاصل از سوختن هیزم در منقل، سه پایه مطبخ و در تنور اطاق می شود.

chacKol  26 : هم زدن زغال و آتش با استفاده از سیخ تنور برای رخ شدن تنور.
Da^lo  27 : داالن، سرسرا

Lap  28 : به اندازه نیم وجب، نوعی واحد اندازه گیری و واحد شمارش برای غات
Mousht  29 : واحد اندازه گیری به اندازه یک کف دست بسته

30  به افرادی که اصطاحًا دستشان به دهانشان برسد اطاق می شود.
Temmak  31 : خمره مانندهایی که در حیاط خانه بر روی تراز برای انبار کردن گندم پس از برداشت ایجاد می کردند.

Korgh  32 : حفر گودال باهدف انبار کردن گندم برای زمستان در گوشه ای از حیاط اصطاحًا کرق میگویند.
M^at^abi  33 : همان تراز که بین سقف های گنبدی دو اتاق در پشت بام ساخته و محل استراحت و خواب در تابستان های گرم است.

Dakoncha  34 : شبستان: برخاف ماتابی از خشت و در حیاط ساخته می شود و با چند پله و دیوار مشبک کوتاه حیاط را اتاق ها جدا می کند.
Degdo  35 : بخاری یا َخم نوعی اجاق محلی در سیستان از خشت برای آشپزی کدبانوی خانه که در گوشه ای از حیاط ساخته می شد.

از پخت وپز نیز به بیرون رود. از قسمت زیرین 
جایي  کرده،  وارد  را  آن  موردنیاز  هیزم  تنور، 
ناقص  به شکل مخروط  نان پخته می شود  که 
است آن هم به دلیل اینکه تمام قسمت های نان 
یکنواخت پخته شود و دیواره آن نیز از خاک 
معمولي و نمک است. قابل ذکر است درگذشته 
اینکه  به  توجه  با  بود  عمومی  تنورها  دورتر 
قرار  در کوچه  تنورخانه  عمومًا درب ورودی 
هرروز  و  می پختند  نان  به نوبت  بانوان  داشت 
می کرد.  تقبل  خانواده  یک  را  موردنیاز  هیزم 

)بدیل رخشانی،67(

سیستان  در  که  کسانی  معموالً  دالو27: 
برخوردار  بهتری  نسبتًا  مالی  وضعیت  از 
موشت29  و  شیری  ))لپ28  اصطاحًا  و  بودند 
گندمی((30 داشتند اقدام به ایجاد سرسرا یا دالو 
یک  معموالً  که  را  حیاط  درب  که  می نمودند 
و  خانه ها  به  را  داشت  گلی  اتاق  یا  و  هشتی 
حیاط متصل می کرد و درب ها همه به سمت 
داالن باز می شد. درب سرا تخته نام داشت و 
معموالً برای تزیین آن از میخچه هایی چوبین و 
یا آهنین و در کوب های کله شیری با حلقه هایی 

به دهان استفاده می شد.

کردن  انبار  برای  معموالً  گاهی  ک31:  تَِمّ
گندم، سیلوهایی در ضلع جنوبی و یا در کنار 
ماتابی ایجاد می شد که »تمک« نام داشت و یا 
انبارهایی در دل خاک حفر می شد که »ُکرق«32 
نام داشت زمین خشک را حفر و در اطراف آن 
کاه می ریختند و گندم را داخل آن انبار کرده، 
تا  کاه  می ریختند سپس روی  کاه  را  آن  روی 
سطح زمین خاک ریخته و تکه ای از نان سال و 
مقداری نمک هم کنارش قرار می دادند هرچند 
روز یک بار برای بازدید بازش می کردند.)همان 

منبع(

خانه  قسمت های  از  دیگر  یکی  مهتابی: 
با  را  تراز  یا  مهتابی  است  »ماتابی«33  سیستانی 
ایجاد راه پله در پشت بام سطح مسطحی ایجاد 
برای  که  می کنند  دیوارچینی  را  آن  دور  و  
دیدن  و  تابستان ها  در  استراحت  و  خوابیدن 
محصور  است  فضایی  دارد.  کاربرد  مهتاب 

واقع شده  اتاق ها  میان  در  که  سقف  بدون  و 
روستایی  مسکن  از  گونه هایی  در  معموالً  و 
دارد که فضای زیست در  نیز کاربرد  سیستان 
طبقه باال و فضای دام در طبقه پایین آن قرار 
دارد. کاربرد این فضا، معموالً برای استراحت 
در بعدازظهرها و خوابیدن در شب است، این 
فضا، محیطی مطبوع و دل نشین جهت بهره وری 

هر چه بیشتر از انرژی باد است.)شکل-6(

 َدُکنَچه34: در گونه هایی از مسکن روستایی 
نیست،  زیست  فضای  زیر  در  دام  فضای  که 
اختاف  با  و  زمین  سطح  در  زیست  فضای 
حدود 67 سانتی متر از کف زمین اجراشده، در 
این حالت به فضای باز جلوی فضاهای زیست 
که توسط فضاهای زیست احاطه شده، دکنچه 
همان  دکنچه  گفت  می توان  می شود.  گفته 
مهتابی است که در سطح زمین اجرا می شود. 
باید گفت این فضا به وسیله ی دیوار کوتاهی از 
حیاط خانه مجزاست. در سیستان هر منزل که 
دارای چند اتاق سنتی بوده بااستثنا دارای یک 
شبستان یا به گویش محلی دکنچه نیز است که 
سانتی متر   50 از  کمتر  ارتفاع  به  دیوار  یک  با 
اهل  معموالً  )شکل-7(  است  شده  محصور 
خانه در شب های تابستان از اوایل غروب آنجا 
را فرش و در آن محل استراحت می کردند. در 
گوشه ای از همین َدکنچه که معموالً نزدیک به 
در خانه ی نشیمن بود محلی بنام بخاری یا َخم 
»دِگدان35« برای آشپزی کدبانو ساخته می شد. 

)بدیل رخشانی،67(

در  خانه هایشان  که  افرادی  معموالً   -
منازل  کنار  در  بود  کشاورزی  زمین های  کنار 
دیوار  را  آن  دور  می کردند،  ایجاد  باغچه هایی 
تعبیه  برایش  هم  درب  یک  و  می نمودند 
می کردند. در این باغچه ها درختانی تنومند از 
ُکرَگز و تاغ وجود دارد و کشت انواع حبوبات 
انار و تاک و  و درختان میوه ازجمله توت و 

جالیز در آن متداول بود.

خارخونه36: در گرمای تابستان در سیستان 
دهقانان  منازل  سرمایش  سیستم  تهیه  برای 
برداشته  را  »سورَکند«37 خود  یا  تیشه  بیله  کج 
را  ها  پچ  می کردند.  »پَچ«38  را  خار  در صحرا 
منتقل می کند معموالً  به طرف موردنظر  دهقان 
می کند  کشی39  َکاک  دوش  بر  یا  چهارپا  با 
روبه طرف  معموالً  که  دریچه خم شمالی  در 
باد است روی هم انباشته با طناب به هم بسته 
می شود و خارخونه به وجود می آید در مواقعی 
نسیم خنک  این  و  می پاشند  آب  روی خارها 
باعث سرمایش منزل می گردد که خود الگوی 

اولیه برای کولر و اسپیلت است.

برای  سیستان  سنتی  خانه های  در  دِگدو: 
زمستان هم سیستم گرمایشی تعبیه می شد که 
بسیار شبیه شومینه دیواری بود و به آن »دگدان« 
بخاری خانه اطاق می شد، لوله ی آن از داخل 
لوله  خروج  محل  و  می کرد  عبور  خانه  دیوار 
بخاری در باالی بام خانه به صورت بادگیرهای 
و  کوچک تر  بسیار  مقیاس  در  ولی  یزدی 
برعکس ُکلک قسمت شمال آن مسدود می شد 
می گردید.  خارج  جنوبی  منفذهای  از  دود  و 
روی  »بخاری«  یا  و  »َخم«  محل  در  غذا  طبخ 

Xharxona : نوعی کولر سنتی در سیستان که از بوته های خار و خاشاک درست می شود.  36
Surcand  37 : کج بیل که در کشاورزی و معماری کاربرد داشت.

Pech  38 : هر دسته از خارشتر را »»پچ«« گویند.
Kal^ack  39 : به حمل دسته هایی از خرمن، هیزم یا هر نوع علوفه  و سبزی بر روی سر کاک کشی گفته می شد.

Kotapa^ya  40 : سه پایه ای از خشت و گل برای آشپزی
Mal  41 : ماتی از خاک رس و آب که چسبندگی الزم را برای کار دارد.

Xhashteomal  42 : خشتی که در محل با خاک و آب در قالب مخصوص آماده می شود و نیاز به ورز آمدن گل ندارد.
Tappor  43 : نوعی قالب خشت زنی

44  بَرکردن: چیدن خشت های آماده کنار یکدگر که برای زودتر خشک شدن قالب ها را به صورت مثلثی می چینند.
45  خاک کش: کیسه ای که برای حمل خشت ها بر روی چهارپا قرار می دهند.

karta  46 : نوعی علف خشک شده که در پی زدن دیوارها از آن بهره می برند.

دگدان خشت و گلی و یا »ُکته پایه«40 و بهتر 
درست  برای  معموالً  که  بوده  سه پایه  بگوییم 
بر  کوچک  دیگ  از  استفاده  یا  و  چای  کردن 
روی سه پایه و برای دیگ های بزرگ و با حجم 
باالتر از دگدان خشت و گلی بهره می گرفتند. 
ضمنًا سوخت مصرفی مردم در سابق هیزم و یا 

تفاله های خشک شده گاوها بوده است.

ب: فنّاوری ساخت خانه های گنبدي در 
سیستان

سیستان  در  مسکن  نوع  این  براي ساخت 
منظور  بدین  است.  ضروریات  از  آب وخاک 
گل  به صورت  نموده،  مخلوط  را  آب وخاک 
درمی آورند »مل«41 پس ازآنکه آماده شد آن ها را 
درون قالب خشت ریخته و به صورت خشت 
کار  پاي  باید  گل  روش،  این  در  درمی آورند. 
اومال42«  »خشت  به  خشت  این  باشد.  حاضر 
و  بزرگ تر  اندازه  ازلحاظ  و  است  معروف 
دوم  درروش  است  بیشتري  استحکام  داراي 
از  که  مي شود  استفاده  پر«43  »ته  بنام  قالبي  از 
جنس چوب است پس ازاینکه کار خشت زنی 
تمام شد مدتي صبر می کنند تا خشت ها خشک 
شد  کمي خشک  وقتي  منظور  این  به  و  شود 
قرار  یکدیگر  کنار  ایستاده  به صورت  را  آن ها 
را  خشت ها  می گویند  اصطاحًا  که  می دهند 
شد  خشک  کامًا  پس ازآنکه  »برمی کنند44«. 
روي  بر  که  االغ(  )معموالً  حیوانات  به وسیله 
آن چیزي بنام خاک کش 45 که از نخ های کلفت 
بافته مي شود گذاشته،  دم قیچی  پارچه های  یا 
کار  به پای  و  می چینند  آن  داخل  را  خشت ها 
به صورت  را  آب وخاک  سپس  مي کنند  منتقل 
نموده  تعیین  را  کارگران  بنّا و  و  گل درآورده 
از  پس  ترتیب  بدین  می شوند.  کار  مشغول  و 
خشت  کار  ساختمان  اندازه  و  حدود  تعیین 
چیني شروع می شود. پي بنا از »َکرتَه«)46 علف 
خشک شده( که بجاي قیر و گوني و پاستیک 
بکار می رفته است. در جاهایی که الزم نیست از 
چیزي به عنوان پي ساختماني استفاده نمی شود 
و خشت ها را بر روي زمین که معموالً داراي 
را  دیوارها  عرض  چیده  است  سستي  خاک 
معموالً سه خشتي می چینند که حدود 90-100 
از گل  بین دو ردیف خشت  سانتی متر است، 
به عنوان مات استفاده مي نمایند و در دیوارها 
عمومًا رف، طاق و طاقچه، درگاهی، دورچه، 

انتها  در  است  ملزومات  از  صورک(  و  کلک 
سقف ها را نیز خشت چینی به صورت گنبدی 

کار می کنند...)همان منبع(

ج -عناصر معماري

1. بادگیر: بادگیرها معموالً بر روي سقف 
ُچپقي،  به صورت  ُکَلک،  محلي  نام  با  اتاق ها، 
منفرد و به سمت شمال )جهت وزش بادهاي 
بادگیرها  داخل  می شوند.  ساخته  مطلوب( 
باعث گرفتن  تعبیه شده که  انحناهایي  موانع و 
این  از  نمونه هایی  مي شوند.  باد  گردوخاک 
بادگیرها، به عنوان بادگیر دیواري، مثل دودکش 
بخاري در بدنه اتاق های روبه شمال نیز دیده 
می شوند. بادگیر دیواري در داخل اتاق با یک 

دریچه قابل تنظیم، به یک طاقچه باز می شود.

عکس 5: تنورخانه
منبع: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان

عکس 6: ماتابی یا ترازدر کنارباالخانه یکی از 
منازل روستای پیران

منبع: وباگ سیستان برای سومین بار

عکس 7:  دکنچه، منبع: ابولفضل حیدری 93

عکس 8: آماده کردن گل
منبع: داوطلب،83

عکس 9: سقف زدن با خشت
منبع: داوطلب ،83



۲۲۲۳

2. درها: درهاي اتاق ها از چوب و معموالً 
منفذي  درها  به جز  اتاق ها  هستند.  دولنگه 
موارد  در  به جز  پنجره  از  و  نداشته  بیرون  به 
این مسئله  اثري دیده نمی شود.  بسیار محدود 
وزش  و  منطقه  اقلیمي  شرایط  دلیل  به  فقط 
بادهاي توأم با گردوخاک و نیز سرماي خشک 
تا  بین 80  درها  است. عرض  منطقه  و شدید 
موارد  بعضي  در  است.  متغیر  سانتی متر   110
مي شود.  دیده  نیز  شیشه خور  کتیبه  در  روی 
و  هستند  مستطیل  غالبًا  درها  شکلي،  ازنظر 
است.  استفاده شده  قوس  از  درها  باالي  کمتر 
آیفون های آن زمان نیز دو وسیله فلزی بود که 
نصب  ورودی  در  از  لنگه ای  روی  به  هرکدام 
می شد؛ یکي حلقه ای شکل و دیگری همانند 
بود،  زن  اگر  مراجعه کننده  کوچک.  چکشي 
وسیله ی حلقه ای را به در می کوبید و اگر مرد 
اهل  طریق،  این  از  را.  چکشي  وسیله ی  بود، 
در  پشت  کسي  چه  که  می شدند  متوجه  خانه 
است و برای گشودن آن، چه کسي باید برود.

3. درگاهی، رف ها و طاقچه ها: طاقچه ها 
هستند  سیستان  معماري  مهم  عناصر  دیگر  از 
و  طاقچه ها  اتاق ها،  بدنه ي  تمامي  در  تقریبًا 
طاقچه ها  کاربرد  می آیند.  چشم  به  رف ها47 
غالبًا براي اسباب روزمره و دم دستی و کاربرد 
رف ها براي نگهداري اشیاي تزئیني و وسایل 
با کاربرد کمتر است. شکل طاقچه ها مستطیل 
طاقچه ها  سر  باالي  موارد  بعضي  در  و  است 
سیستان  سنتی  خانه های  در  است.  قوس دار 
دو  در  درحالی که  می شد  تعبیه  پنجره  کمتر 
خارج  از  چه  و  داخل  از  چه  خانه  در  طرف 
گذاشتن  به  تنها  و  پیش بینی  آن ها  تعبیه  محل 
یک دریچه مربع شکل )درگاهی( و رف اکتفا 
می شد و به این محل طاق یا طاقچه می گفتند 
که معموالً در داخل خانه از آن ها برای گذاشتن 
بعضی لوازم خانه مثل سبد ظروف و یا هزار 
بیشه )جای استکان و نعلبکی( و یا قلیان و...
استفاده می گردید. )صاح الدین موالنایی، سارا 

سلیمانی،93(

ح: معرفی بخش های سازه ای

مسکن  غالب  پوشش  پوشش ها:   .1
است  منحني  سقف های  سیستان،  روستایي 
)گهواره ای،  آهنگ  تاق  سهم  میان  این  در  که 
دالیل  از  است.  بیشتر  انواع  سایر  از  لوله ای( 
بومي  معماري  از  منحني،  پوشش های  اجراي 
منطقه، باید به کمتر شدن شدت تابش خورشید 
به سطح بام )که در ایام گرم سال بسیار مؤثر 
در  البته  کرد.  اشاره  بادها  هدایت  ونیز  است( 
این  به  روستاها  تازه ساز  بناهاي  از  بسیاري 

47  Raf
Chine  48  : نوعی از گل که به روش مخصوص آن را آماده و در دیوار سازی بهره می برند.
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مسئله توجه نشده و تدریجًا سقف های تخت 
با تیرآهن، جاي سقف های منحني را گرفته اند.

2. جرزها: قطر دیوار مسکن در روستاهای 
گاه عرض  و  هستند  بسیار ضخیم  منطقه  این 
دیوارها تا یک متر و بیشتر می رسد. از دالیل 
مورداستفاده  مصالح  به  باید  موضوع  این 
وارده  بارهاي  گاها چینه48(،  و  )خشت و گل 
برابر  در  بودن  عایق  نیز  و  منحني  پوشش  از 
سرما و گرما اشاره کرد. در بعضي از قسمت ها 
که امکان سبک کردن دیوارها وجود داشته، با 

ایجاد طاقچه و رف از ضخامت آن کاسته اند.

3. مواد و مصالح: عمده ترین مواد و مصالح 
خشت  سیستان،  روستایي  مسکن  در  مصرفي 
منطقه  مناسبي که در  و گل است. خاک رس 
وجود دارد و به نام محلي مل نامیده می شود، 
علت اصلي چنین کاربرد وسیعي است. بعضًا 
)به ویژه  و سنگ  آجر  نظیر  دیگري  مصالح  از 
در ساخت انبار و آغل( استفاده می شود. ضمن 
اینکه کرسي یا سکوي بلندي که ساختمان را 
روي آن بنا می کنند، غالبًا سنگي است. از اندود 
و  داخلي  نماسازي هاي  در  نیز  کاه گل  و  گچ 

خارجي استفاده مي شود. )داوطلب،83(

- نماسازي

 الف. نماهاي خارجي: بدنه های خارجي 
قالب بندی  با  معموالً  حیاط،  سمت  اتاق ها، 
خارج  یکنواختي  از  کاه گل  اندود  و  آجري 
قوس ها  از  موارد  بعضي  در  شده اند.  متنوع  و 
نیز  ایوان ها  ساخت  در  مختلف  اشکال  با 

استفاده شده است.

ب. نماهاي داخلي: بدنه های داخلي غالبًا 
با اندود گل و خاک و بعضًا با اندود گچ سفید، 
پوشانده شده اند. بدنه های اتاق ها با استفاده از 
طاقچه و رف و درگاه، از تنوع فراوان برخوردار 
هستند. در بعضي موارد نمونه های ساده ای از 
گچ بری و در چند نمونه خانه اعیاني )که سقف 
نیز  پیش ساخته  گچ بری های  از  دارند(  مسطح 

استفاده شده است. )بذرافکن، نسیم.1393(

تعبیه  شکل  سه  به  هواکش  هواکش: 
از  »استفاده  »صَوَرک«،  »ُکَلک«،  می شود: 

دریچه های مشبک«.

 ُکَلک49: نوعی بادگیر بومی سیستان است 
می گویند،  کلک  آن  به  محلی  اصطاح  در  که 
قسمت  در  است  شکلی  مستطیل  برآمدگی 
میانی گنبد که در جهت باد ساخته می شود باد 
پس از ورود به کلک وارد فضای داخلی خانه 
امکان  سقف  گنبدی  فرم  به  توجه  با  و  شده 

 )6 )شکل  می سازد.  فراهم  را  مطلوب  تهویه 
همه خانه های سنتی سیستان در وسط گنبدشان 
یک عدد دریچه بزرگ پیش بینی می گردید که 
مخصوص  بادگیر  عدد  یک  دریچه  این  روی 
باد  به  رو  معموالً  که  می ساختند  کولک  بنام 
)شمال و یا شمال غرب( بوده تا نسیم خنک 
هوا به درون هدایت و در طرف مقابل کولک یا 
بادگیر دریچه کوچک مربع شکلی برای تهویه 
می شد.)حیدری،  گذاشته  خانه  داخل  هوای 

ابوالفضل،92(

صوَرك50: نوعی هواکش است که در دیوار 
تعبیه می شود. در این شیوه مجرای ورودی و 
خروجی هوا با زاویه ای خاص در دیوار تعبیه 
را  هوا  باد،  نیروی  شکستن  ضمن  تا  می شود 
وارد فضای داخلی نموده و با کاهش سرعت 
وزش باد میزان ورود گردوغبار را نیز کاهش 
معماران  ابداعات  از  »صورک«  طراحی  دهد. 
کاهش  ضمن  شیوه  این  در  است.  سیستانی 
سرعت جریان باد، می توان با انباشتن توده های 
مطبوع  تهویه  اتاق،  بیرونی  قسمت  در  خار 
ایجاد کرد. سیستانی ها با انباشتن توده های خار 
و ریختن آب بر روی آن ها نوعی کولر طبیعی 
میزان  کاهش  باعث  که  نموده اند  طراحی  را 
)همان  می گردد  داخلی  فضای  در  حرارت 

منبع(.

 دریچه های مشبک: استفاده از دریچه های 
مشبک در جبهه شمال، هوا را به طور مستقیم 
نقش  سال  گرم  فصول  در  و  کرده  هدایت 
دارند.  محیط  دمای  کاهش  در  قابل توجهی 
این دریچه ها امکان تنظیم هوای داخل اتاق را 
ضمن  ترتیب،  بدین  می سازد.  فراهم  به خوبی 
و  نیاز  به  بسته  می توان  و هوا  نور  دادن  عبور 
شرایط، با مسدود نمودن برخی روزنه ها یا باز 
تنظیم  را  کردن روزنه های مسدود جریان هوا 

نمود. )تصویر شماره 10(

 نتیجه

شرقی  انسان  امروز  گمشده ی  هویت، 
است که در نیمه راه مواجهه با غرب و دنیای 
مدرن قرارگرفته است. در این میان، هنوز خانه 
محکم ترین تکیه گاه خاطر مشوش انسان است. 
چالش  از  جامعه  در  امروز  ایرانی  انسان  اگر 
روبرو شدن با مدرنیته در امان نیست، خانه ای 
که مأوای ارزش های فرهنگی دیرینه ی اوست، 
این  در  او  هویتی  تکیه گاه  به عنوان  می تواند 
مواجهه باشد؛ اما همین خانه نیز خود از بحران 
سید  )بهشتي-  است...  نمانده  امان  در  هویت 

محمد،77(

استان  در  معماری  ویژگی  مهم ترین 
سیستان و بلوچستان

پس از مشاهدات اسناد و نتایج بررسی ها 
گردید  مشخص  استان  معماری  خصوص  در 
از معماری  نوعی  دارای  بلوچستان  سیستان و 
بومی و سنتی است که در طول هزاران سال بر 
جغرافیایی  اقلیمی،  خاص  ویژگی های  اساس 
بر  دیار  این  مردمان  توسط  منطقه  فرهنگی  و 
فنون  از  بهره  و  بومی  دانش  از  نوعی  اساس 
متبحرانه ایجادشده که خصوصیات آن به شرح 

ذیل است.

- استفاده از مصالح بوم آورد

و  سیستان  استان  بومی  معماری  در   
برپا  برای  که  است  این  بارز  نکته  بلوچستان 
طبیعت  در  که  مصالح  و  مواد  از  بناها  کردن 
اطراف به وفور یافت می شود، استفاده می گردد. 
و  نی  از  جازموریان  و  هامون  تاالب  کنار  در 
خلک و تگرد، در حاشیه جنگل ها و نخلستان 
از چوب، در بیابان ها از گل و در کوهستان ها 

از سنگ بهره گیری می شود.

در  خانواده  اعضای  فعال  نقش   -
ساختمان سازی

 در استان سیستان و بلوچستان نقش اتحاد 
و تعاون خیلی مهم است )اشر و مدد و بجار 
خانواده  اعضای  دست  به  اغلب  خانه ها  و.( 

و  همسایه ها  اوقات  گاهی  می شود.  ساخته 
خوانده  همکاری  به  موقتًا  نیز  خویشاوندان 
تا  می دهند  یکدیگر  دست به دست  و  می شوند 
پیچیده  کار  اجرای  اگر  اما  کنند؛  برپا  را  خانه 
مثًا  ساختمان،  از  قسمتی  اجرای  برای  باشد، 
پوشش ضربی اتاق ها از استادکار کمک گرفته 

می شود.

- آشنایی با انواع مصالح و ویژگی های آن

 این ویژگی پشتوانه نقش مثبت و استقال 
و  مشاهدات  است.  ساختمان سازی  در  نسبی 
بررسی های مکرر، نشان می دهد که مردمان این 
دیار در مورد قابلیت مواد بومی شناخت دقیقی 
دارند. بریدن نی از مرداب زمان خاصی دارد و 
کاربرد آن در بنا نیز چنین است. معرفت ایشان 
از طریق انباشت تجربه نسل های متعدد به ابعاد 
ساختمان  اجزای  برای  مناسب  اندازه های  و 
نیز تسری یافته است. فاصله تیرهای سقف با 
تیر چوبی، کلفتی  با قطر  یکدیگر و رابطه آن 
دیوار، جرز و امثال آن نیز در زمره آگاهی از 
خواص مصالح است. وجه دیگر این شناخت 
کاربرد به جای هر مصالح در بنا است. سنگ را 
در مجاورت زمین، گل را در جای خشک، کاه 
را به عنوان عنصر کششی مخلوط با گل و امثال 

آن به کار می برند.

- سهولت تعمیر و نگهداری

بومی  معماری  در  دیگر  مهم  نکته  یک   
شهری و روستایی استان این است که نگهداری 
یا  تعمیر  به آسانی ممکن است  منازل  تعمیر  و 
تعویض سیاه چادر، کپر، کاه گل بام و یا تعمیر 
قسمت های فرسوده دیوار گلی که در مجاورت 
رطوبت  از  و  دارد  قرار  سطحی  رطوبت 
انجام  سهولت  به  است،  صدمه دیده  باالرونده 
می شود. با استفاده از قدری گل یا کاه گل نه تنها 
مواد و مصالح الزم برای تعمیر بنا در دسترس 
است، بلکه کار تعمیر نیز توسط اعضا خانواده 

و یا افراد بومی به سهولت انجام می گیرد.

- سرپناه ارزان

کار  نیروی  و  بوده  بومی  مصالح  وقتی   
همسایگان  و  خانواده  افراد  نیز  ابنیه  سازنده 
باشد، ارزان تمام شدن ساختمان نتیجه منطقی 

آن است.

- سادگی و پرهیز از بیهودگی

 اگرچه معماری استان و به خصوص مسکن 
نقشه های  هجوم  معرض  در  استان  شهری 
سنتی  زندگی  با  مطابقتی  که  مدرن  اصطاحًا 
ندارند، قرارگرفته اند ولی اساسًا معماری استان 
ساده است. این سادگی در طرح خانه و ترکیب 
دارد. شکل کلی خانه ها  فضاهای خانه وجود 
اجزا  و  است  ساده  آن  اطراف  طبیعت  همانند 

در  تشریفات  نوع تجمل و  ازهر  هرکدام دور 
جای خود قرار دارد.

- مردم واری )تناسبات انسانی(

با  متناسب  استان  اندازه فضا در معماری   
ابعاد انسانی است. انعطاف انسان ها به خصوص 
خاطر  همین  به  است.  زیاد  روستایی  انسان 
شهر،  غیرمتعارف  ظاهراً  پله های  است  ممکن 
در ده نیز دیده شود یا ارتفاع در طویله برای 
صاحب خانه کوتاه باشد و برای هر بار ورود به 
آن ناچار به دوال شدن باشد. اجزاء خانه مثل 
پلکان، ایوان، تنورخانه و غیره فقط در حداقل 
اندازه الزم با کارکرد خود شکل می گیرند که از 
باتکلیفی ابعاد، اندازه ها و تلقین ابهت کاذب 

خودداری می شود.

- انعطاف پذیری و خاقیت

استان،  روستاهای  و  شهرها  از  خیلی  در   
داشتن  ضمن  خانه ها  یا  ساختمانی  واحدهای 
فرق  نیستند.  هم  به  شبیه  زیاد  مشابهت های 
آن  اندازه  یا  و  زمین  موقعیت  در  گاه  خانه ها 
و  شیب  گاه  زمین ها،  شکل  گاهی  است. 
معماری  است.  متفاوت  آن ها  ناهمواری های 
را  خود  به راحتی  که  است  به گونه ای  روستا 
قابلیت  می کند.  همساز  ویژه  شرایط  این  با 
انعطاف پذیری تنها در فرم ها و اشکال نیست، 
هندسه  اندازه،  فضاها،  ترکیب  نحوه  در  بلکه 
موارد  برای  راه یابی  پیدا می کند.  و… حضور 
خانواده  نیازهای  برای  پاسخ  یافتن  خاص، 
مراحل  و  سطوح  تمامی  در  ویژه  شرایط  در 
تا  آن  آماده سازی  تا  مصالح  آوردن  فراهم  از 
طرح و ساخت بنا همگی گویای میزان باالی 

خاقیت است.

- محرمیت:
استان  این  در  به ویژه  ایراني  معماری  در   
بخصوص  و  مختلف  فضاهای  در شکل گیری 
خاص  و  اعتقادی  مسائل  مسکوني،  فضاهای 
این  از  یکي  است.  بوده  تأثیرگذار  ایرانیان 
و  خصوصي  زندگي  به  احترام  ویژگی ها، 
دیگری  است.  آن  برای  شدن  قائل  حرمت 
عزت نفس است که این نیز به نحوی در مسکن 

این استان قابل مشاهده است.

- پیوند معماری با طبیعت:

همزیستي  استان  سنتي  معماری  در 
مسالمت آمیزی میان انسان، معماری و طبیعت 

وجود دارد.

- زیبایی فطری
 اگر ادعا کنیم که در نگاه بیننده منظر همه 
اندازه های  یا همه چشم  استان  معماری سنتی 
نشده  گفته  به گزاف  سخن  است،  زیبا  آن ها 
است. درجاهایی کار طرح و ساخت در روستا 
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بیننده  است،  برخوردار  ویژگی هایی  چنین  از 
به  متخصص  یا  باشند  عوام  که  را  خارجی 
تحسین وا می دارد... دلیلی ندارد آن دستی که 
با زدن هزاران گره طرحی رنگین را به صورت 
و  فضا  با  برخورد  در  می بافد،  گلیم  و  فرش 
پدیده سه بعدی معماری وابماند. سلیقه، ذوق 
فطری و نا آلوده روستایی در بسیاری از مواقع 
دهات  و  شهری  سنتی  و  بومی  معماری  در 

استان تجلی می یابد.

مشکات و ویژگیهای معماری جدید:
متأسفانه در کنار چنین معماری آگاهانه ای، 
شاهد ظهور معماری جدیدی هستیم که کامًا 
با شرایط اقلیمی منطقه متناقض است. خانه های 
آجر ساخته شده اند.  و  آهن  بتن،  از  که  ردیفی 
حیاط هایی که به علت کوتاه بودن دیوارهایشان، 
از یک سو قادر به ایجاد سایه مناسب نمی باشند 
باد شدید  بنا، در مقابل وزش  از  و نمی توانند 
خورشید  زیاد  نور  و  سیستان  روزه   120
شرایط  و  نمایند  محافظت  و...  بلوچستان 
نامساعدی برای ساکنین به وجود می آورند، از 
سقف های  و  دیوارها  به کارگیری  دیگر  سوی 
باضخامت کم که در مقابل موقعیت خاص این 
منطقه، هیچ گونه مقاومتی ندارد و همچنین در 
بر روی  قیر سیاه رنگ  از  استفاده  بعضی جاها 
موجب  رنگ  تیرگی  علت  به  که  پشت بام ها 
جهت  به  و  تابستان  فصل  در  دما  افزایش 
کاهش  موجب  بام  طریق  از  حرارت  انتقال 
دما در فصل زمستان در داخل خانه می شود و 
درنهایت به کارگیری وسایل گرم کننده با مصرف 
انرژی فسیلی و دستگاه های خنک کننده ای که به 
علت دمای نامناسب فضاهای داخلی در فصول 
به جای  می گیرند.  قرار  مورداستفاده  مختلف 
که  نمود  بیان  بایستی  به طورکلی  بومی،  دانش 
با  ناهماهنگ  ساخت  شیوه  با  جدید  معماری 
اقلیم این دیار از یک سو موجب عدم آسایش 
ساکنین و از سوی دیگر با استفاده نامناسب از 
مصالح و افزایش مصرف انرژی فسیلی معماری 
مدنظر  داشته،  درگذشته وجود  که  را  پایداری 
قرار نداده است. تحوالت قرن حاضر موجب 
دگرگوني و تغییراتي در بین برخي جلوه های 
زندگي و فرهنگ جامعه شد. حرکت و روند 
علت  به  طرفی  از  و  بازایستاد  سنتي  معماری 
سرعت وقوع تحوالت فرصت تطابق با فرهنگ 

را پیدا نکرد.
که  درمی یابیم  شد  مطرح  که  مطالبي  از 
یک  آداب ورسوم  و  فرهنگ  اقلیم،  و  جغرافیا 
بسیار  منطقه  آن  معماری  روی  بر  مرزوبوم 
تأثیرگذار بوده و به قول استاد پیرنیا با محفوظ 
در  هنری  و  فرهنگي  بنیادی،  عوامل  داشتن 
بي روح  و  معمولي  ساختماني  اثر  یک  بنا، 
و  کامل  معماری  یک  به سوی  می توانیم  را 
شاخص سوق دهیم، اثری که آرمان ها، تاریخ 
و فرهنگ، ذوق و اندیشه و هنر یک جامعه در 
به  توجه  بینش  این  به موازات  است  نهفته  آن 
واقعیت ها و ضرورت های ساختمان و عملکرد 
نیز موجب نوعي تعالي در بیان معمار گردیده 

این مرحله آشکار خواهد  پیام معماری در  و 
و  الگوها  با  مختلف  نواحي  و  شهرها  شد. 
فرهنگ های متفاوت معماری متنوعي را ایجاد 
در  گرا  بومی  معماری  ایجاد  باعث  که  کرده 
به شکل  استان  این  در  و  می شود؛  منطقه  هر 
یک ظرفیت درآمده که می توان از آن دز زمینه 
منطقه  گردشگری  توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد 

بهره وافر برد.
پیشنهاد ها:

- استفاده منطقی از مصالح بومی و مدرن 
برای بهره بیشتر از معماری سنتی

بومی  معماری  هویت  حفظ  در  تاش   -
مسکن روستایی و شهری

- ارائه سرفصل هایی برای پژوهش بیشتر 
بومی  دانش  شناسایی  و  مرتبط  در حوزه های 

معماری استان
- استفاده از مطالعات کاربردی در راستای 
و  روستایی  نیاز  با  متناسب  مسکن  تأمین 

ساکنین شهرها
- احداث مسکن سبز روستایی و شهری

 ثبت و ضبط نوع معماری و مسکن بومی 
استان جهت معرفی اسناد هویتی به نسل های 

آینده
- تطبیق کالبد مسکن روستایی و شهری با 
زندگی امروزی )احداث مسکن مطابق زندگی 

امروز ضمن صیانت از دانش بومی(
- الگوبرداری از تکنیک های به کاررفته در 
معماری سنتی و تاش در بهینه سازی مصرف 

انرژی در مسکن استان
تولید  با  محیط  بهداشت  تأمین   -
در  بهداشت  سطح  )ارتقاء  بهداشتی  مسکن 

سکونتگاه های روستایی و شهری(
- تاش در به حداقل رساندن آثار مخرب 
تقلید کورکورانه از ظواهر شهری نامناسب در 

تولید مسکن روستایی
- ارائه الگوهایی از معماری سنتی استان 
جدید  معماری  نوع  در  بهره برداری  برای 
از  جلوگیری  جهت  شهرها  و  روستاها  در 

بی هویتی در معماری
برجسته  و  منتخب  الگوهای  ترویج   -
جنبه های  و  فرم  لحاظ  به  روستایی  معماری 
زیباشناختی سیمای روستا و بهره در راستای 

توسعه گردشگری استان
- شناسایی نمونه های مختلف تکنیک های 

معماری استان
- ثبت فنون معماری در فهرست ملی

- معرفی انواع معماری استان در رسانه ها
- بهره برداری از ظرفیت مساکن سنتی در 

مسافر کاشانه های گردشگری
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منابع

سفال کلپورگان 
سنت هزاران ساله 

نوشته: الینا سرانین1
مترجم: عارف درازنی

تلخیص و ویرایش: گیتی کشبان

زنده ی  موزه  جهانی  ثبت  آستانه  در 
بهانه  همین  به  داریم،  قرار  کلپورگان  سفال 
بخشی از پژوهش خانم الینا سرانین  را برای 
در  شماره  این  در  کلپورگان  به  عاقمندان 

نظر گرفته ایم.
سفالگري هنر و صنعت ظریف و حساسي 
است که از شرق سرچشمه مي گیرد و آمیزه اي 
است از دقت نظر و تیزبینی و زیبایي پرستي 
است  تجربه  و  زحمت  آن  سراسر  و  شرقي 
پرندگان،  مناظر،  طبیعت،  از  گرفته  الهام  و 
اندازهاي  چشم  و  انسان  حتي  و   حیوانات 
بدیع  صنعت  این  بطن  و  روح  فوق  دل انگیز 
از نخستین هنرهاي  مي باشد. سفالگري شاید 
دستي باشد که از نیاکان و ادوار گذشته ي بشر 
به ارث رسیده است از نسلي به نسل دیگر و 

هرروز بر تنوع و کیفیت آن افزوده شد.
1   Elina sorainen

2   Damen

3   Koh Kam

4   Holan Chakan

5   Gollak

6   Shadi Goor

7   Chaghki

دیگر  همانند  دیرزمان  از  سفال سازي 
هنرهاي ذکرشده در استان سیستان و بلوچستان 
از آن که مربوط  رواج داشته است نمونه هایي 
در  و  مي شود  آن  از  قبل  و  مادها  دوران  به 
است  پیداشده  سیستان  غامان  معبد  نواحي 
در  که  است  سفال هایي  دیگر  نمونه هاي  و 
روستاي دامن2  شهرستان ایرانشهر کشف شده 
و طبق نظر کارشناسان فن مربوط به دو هزار 
سال قبل از میاد است که نمونه هایي از آن در 

موزه ها نگهداري مي شود.
کلپورگان  روستاي  در  حاضر  حال  در   
شهرستان سراوان و روستاي کوهکم3  سرباز 
فعال و در  کامًا  به صورت  ایرانشهر  توابع  از 
روستاهاي هلولنچکان4 ، گلک5  و شادي گور6 
نیمه  به صورت  نیکشهر  شهرستان  توابع  از 
فعال زنان بلوچ به تولید سفال اشتغال دارند. 
بلوچستان  منطقه ي  در  شده  تولید  سفال هاي 
کًا به رنگ قرمز جغکي7  مي باشند. )چغک 
نام گیاهي است محلي که از ریشه ي آن براي 
رنگ کردن کشک و یا خاج هاي پشم استفاده 

می کنند(.
به دالیلي مي توان گفت که ساخت سفال 
کلپورگان از هزاران سال پیش شروع شده است. 
اوالً، تصور بر این است که اولین سفالگران در 
دنیا زنان بوده اند. زیرا الزمه ي ساختن ظروف 
خاکي نیازمند سکونت طویل و اقامت در یک 

محل مي باشد، مردان آزاد بودند که براي شکار 
زنان  بودند،درحالی که  بیرون  گشت وگذار  و 
و جمع آوري  تهیه  بچه ها،  نگهداري  علت  به 
بودند.  محل  یک  در  ماندن  به  مجبور  غذا، 
سبدهاي  بافته شده از شاخه هاي کوچک که به 
همراهي خاک رس )گل( براي اینکه غلظتشان 
اتفاقًا وقتی که  و  باشد ردیف گشته اند  بیشتر 
چیزي  تنها  مي گرفت  آتش  این  مانند  سبدي 
که مي ماند خطوط خاکي و گلي آن بودند و 
اولین بشقاب سفالین از این طریق ساخته شده 
قبیل  این  از  محکم  پایدار  کاسه ي  مزایاي  و 
طي زمان مشاهده شده است. این اطاعات بر 
به  باستان شناسی عصر حجر  یافته هاي  اساس 

دست آمده است.
سفال  که  هستند  زنان  این  کلپورگان  در 
مي سازند بنابراین مردان هرگز این کار را انجام 
ایران  مناطق  دیگر  در  درصورتی که  نمي دهند. 

سفالگران مرد هستند.
 دلیل دوم: که نظریه ي سنت دیرینه این سفال ها

 را حمایت مي کند بر این حقیقت بنا شده است که
 زنان سفالگر کلپورگان هرگز از چرخ سفالگري
 استفاده نکرده اند. هر قلم در تمام مراحل فشار
 دهی، شکل دهی و قوس دهی، قطعه به قطعه،
 دست ساز مي باشد. چرخ سفالگري تا پیش از سال
 3500 قبل از میاد ایجاد نشده بود و آن هنگامي

بود که مردها به این صنعت عاقه مند شدند.
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 فاطمه رمضانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه شیراز

توانمندی سازی زنان روستایی رودوزکار و جایگاه 
آنان در توسعه روستایی سیستان و بلوچستان

چکیده

ــد  ــای رش ــه معن ــت ب ــعه در لغ توس
ــدن،  ــت پیشرفته ترش ــی در جه تدریج
بزرگ تــر  حتــی  و  قدرتمندترشــدن 
فراینــد  در  زنــان  اســت.  شــدن 
ــم  ــي مه ــورها نقش ــه کش ــعه هم توس
ــتایي  ــان روس ــد و زن ــذار دارن و تأثیرگ
ــز  ــتان نی ــتان و بلوچس رودوزکار سیس
ــتایي  ــان روس ــایر زن ــابه س ــه مش ب
ــد  ــادي دارن ــدي اقتص ــور توانمن کش
در  مؤثــری  کمــک  می توانــد  کــه 
ــور و  ــاد کش ــتایي و اقتص ــعه روس توس
ــار  ــان در کن ــن زن ــد. ای ــوار نمای خان
ــاورزي، دامداري،  ــاي کش کاره
خانــه داری  فعالیت هــای 
قالــي  بافتــن  مشــغول 
جهــت  در  کــه  هســتند 
افزایــش  اشــتغال زایی، 
و  خانــوار  درآمــد 
رونــد  از  جلوگیــري 
مهاجــرت  بی رویــه 

روســتایي بــه شــهرها و 
همچنیــن 

کمــک مؤثــر بــه 

ــادرات  ــتاي ص ــور در راس ــاد کش اقتص
بافــت  ازنظــر  کــه  دارد  غیرنفتــی 
بــراي  در ســطح جهانــي  نقشــه  و 
ــت.  ــرده اس ــاي بازک ــاي پ ــودش ج خ
ــه  ــن مقال ــه در ای ــي ک ــن هدف مهم تری
قرارگرفتــه  تحلیــل  و  موردبررســی 
ــادي  ــدي اقتص ــي توانمن ــت بررس اس
ــان رودوزکار سیســتان و بلوچســتان  زن
ــتایي و  ــعه روس ــر توس ــر آن ب و تأثی
اقتصــاد خانــوار اســت. توانمنــدي زنــان 
ــددي  ــاخص های متع ــامل ش ــود ش خ
ازنظــر اقتصــادي و تولیــدي اســت. 
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نــوع 
پیمایشــي، توصیفــي و اســنادي بــوده و 
ــورت  ــات به ص ــرد آوري اطالع ــزار گ اب
پرسشــنامه و همــگام بــا مصاحبــه 
ــن  ــاري در ای ــه آم ــت. جامع ــوده اس ب
تحقیــق عبــارت اســت از زنــان متأهــل 
ــتان  ــتان سیس ــتایي اس ــق روس مناط
ــون  ــه آزم ــه ب ــا توج ــتان... ب و بلوچس
ــج  ــران، نتای ــاري کوک آم
ــان  ــه نش ــن مطالع ای
افزایــش  می دهــد 
ــان،  ــای زن توانمندی ه
افزایــش  موجــب 
اقتصــادي  قــدرت 
و  گردیــده  خانــواده 
ــدرت  ــز ق ــي نی از طرف
اجتماعــي آنــان در ســطح 
ــتر  ــواده بیش ــه و خان جامع

. د د می گــر

کلیدواژه ها: زنان روستایي، توانمندي 
رودوزکار،  روستایي،  توسعه  اقتصادي، 

اقتصاد خانوار

مقدمه و بیان مسئله

رویکردهـاي  از  به دسـت آمده  تجـارب 
مختلـف توسـعه در دهه هـای گذشـته بیانگـر 
اتـکا  توسـعه،  بـودن  درون زا  کـه  اسـت  آن 
بـه منابـع خـودي، اسـتفاده بهینـه از منابـع 
مختلـف، تـوازن و تعـادل در توسـعه از عوامـل 
توسـعه  مي آینـد.  شـمار  بـه  آن  دوام  اصلـي 
روسـتایي به عنـوان هـدف توسـعه و یـا راهبرد 
کشـورها  از  بسـیاري  در  آن  بـه  دسـتیابي 
کـه  درحال توسـعه  کشـورهاي  در  به ویـژه 
بخـش زیـادي از جمعیـت آن هـا در روسـتاها 
زندگـي می کننـد، مـورد تأکیـد برنامـه ریـزان 
از  نـوع  ایـن  البتـه  اسـت.  قرارگرفتـه  کشـور 
توسـعه نیازمنـد روش شناسـی و پژوهش هایی 
اسـت که کشـوري با کشـور دیگر تفـاوت دارد 
و بایـد در چارچـوب نظام سیاسـي، اقتصادي و 
اجتماعـي هـر کشـور تعییـن شـود )کوالیي و 
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اهمیـت توسـعه روسـتایي در کشـورهاي 
کمتـر توسـعه یافته بـه دلیل نقش مهـم نواحي 
روسـتایي در اقتصـاد آن هـا اسـت. به طورکلـی 
بـراي  راهبـردي  به عنـوان  روسـتایي  توسـعه 
بهبـود زندگـي اجتماعـي، سیاسـي و اقتصادي 
روسـتاییان در نظـر گرفته شـده اسـت. توسـعه 
از محورهـاي  یکـي  ایـران  روسـتایي  مناطـق 
اصلـي سیاسـت دولـت بعـد از انقـالب بـوده 
به عنـوان  موضـوع  ایـن  مـوارد  بیشـتر  در  و 
شـده  تلقـي  توسـعه ای  سیاسـت های  محـور 
ضـرورت  بیشـتر  وقتـي  مسـئله  ایـن  اسـت. 
می یابـد کـه نتایج عـدم موفقیت سیاسـت های 
توسـعه ای قبـل از انقـالب، در حـل دشـواري 
پیـش  بیـش  از  را  روسـتایي  توسـعه نیافتگی 
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توسـعه اند.  عامـل  مهم تریـن  انسـان ها 
در ایـن میـان زنـان نیمـي از منابـع انسـاني 

سفال  این  ساله  هزاران  قدمت  سوم  دلیل 
زمان های  از  که  سفال هایی  که  است  این 
ساخته شده اند  روستا  این  در  تابه حال  گذشته 
لعاب ها در دنیاي سفال  لعاب مي باشند.  فاقد 
بعد از 900 قبل از میاد عمومیت یافتند. قبل 
از این سطوح ظروف کاربردي با یک سنگ، 
صاف و هموار گشته و صیقل داده مي شدند. 
چنانچه اشاره شد در کلپورگان لعاب ها هرگز 
تنها صیقل  نبوده اند و هر ظرفي  مورداستفاده 

شده است.
عود  مثل  ظروفی  ماهیت  چهارم،  دلیل 
دود کن مي باشد. طبق نظر یک محقق ایراني 
خاکستر  ظروف  به صورت  اساسًا  تنها  این ها 
مذهب  طبق  بوده اند.  مورداستفاده  مرده 
بلکه  نمي سوزانند  هرگز  را  مرده  ها  اسام، 
دفن مي نمایند. در کیش زرتشتي، مذهبي که 
مرده ها  نیز  بوده  رایج  ایران  در  اسام  از  قبل 
را نمي سوزاندند. آئین مهرپرستی، یک مذهب 
پرستش  را  آفتاب  پیروانش  که  است  شرقي 
مي کردند و در سال 1400 ق. م در بین النهرین 
گسترش یافته بود. سوزاندن مرده در آن زمان 
ظروف  بدین جهت  بوده،  عمومي  عمل  یک 

خاکستر مرده موردنیاز بوده است.
کارگاه و کارکنان آن

کارگاه، یک ساختمان آجري قوس نماي 
زیبا، در چند صد متري بیرون از روستا واقع 
سازمان  م   1970 سال  اوایل  در  است.  شده 
صنایع دستی ملي ایران یک کارگاه براي تمام 
گشته  جمع  آنجا  در  تا  ساخت    سفالگران 
هنوز  این کارگاه  و  کنند  کار  دیگر  باهم  و 
این  ساختن  از  قبل  مي باشد.  مورداستفاده 
در خانه ي  مستقل  به طور  کارگاه،  هر سفالگر 
خانواده  مرد  به طوری که  مي کرد،  کار  خودش 
مسئول فراهم نمودن خاک رس، مواد رنگي، 
فروش  مسئول  همچنین  و  هیزم  سوخت 
آنجائي  از  است.  بوده  خانواده  زن  سفال های 
زیر  در  )زنان(  سفالگران  حاضر  حال  در  که 
یک سقف کار مي کنند )کارگاه(، دیگر لزومي 
چراکه  شوند  فعالیت  وارد  همسرانشان  ندارد 
در حال حاضر کارگاه داراي کوره ي نفتي بوده 
نیست. یک سرکارگر  به هیزم  نیازي  دیگر  و 
اولیه ي  در کارگاه، مسئول فراهم نمودن مواد 
و  کوره ها  نمودن  و روشن  کردن  موردنیاز، پر 

تأمین نیازهاي سفالگران مي باشد.
استفاده از اشیاء سفالین با آمدن پاستیک 
کم  قابل ماحظه ای  به طور  ضدزنگ  پوالد  و 
این  قابل ماحظه   نکته ي  هرچند  است.  شده 
است که مهارت ساختن این ظروف تابه حال 
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در اذهان دست های این زنان موجود مي باشد. 
مواد اولیه ي موردنیاز

خاک رس- 1
سنگ تیتک8 - 2
کوره براي پخت- 3
خاک رس- 1

این طبیعي است که روستایي که سفالگري 
که  باشد  واقع  درجایی  مي گیرد  انجام  آن  در 
و  باال  کیفیت  با  رس  خاک  فراواني  آنجا  در 
نزدیکي  در  باشد.  موجود  آسان  دستیابي 
رس  خاک  ذخیره ي  یک  کلپورگان  روستاي 
خاک  آنجا  از  که  دارد  وجود  مشکوتان  بنام 

رس استخراج مي نمایند.
دو نوع خاک رس در این منطق در دسترس 
مي باشد. 1- خاک رس ریز- 2- خاک رس 

درشت.
اما  اخرا مي باشد  به شکل گل  خاک خام 
مي آید. خاک  در  قرمز  رنگ  به  پختن  از  بعد 
رس را روي کامیون هاي کوچک بار مي کنند 
که  مي دهند،  محلي  انتقال  کارگاه  محل  به  و 
درآنجا دو حوض بتوني براي حل کردن، بهم 

زدن و خشک کردن وجود دارد.
کوره

داخل  در  بلوچستان  در  سنتي  کوره هاي 
گودالي  بصورت  معموالً  و  شده  حفر  زمین 
گرد که قطر دهانه ي آن یک متر و قطر قسمت 
پائین 3 متر و عمق آن حدود 2/5 متر مي باشد. 
بعضي از کوره ها را از داخل با کاه گل، اندود 
آفتاب  در  اینکه  از  پس  ظروف  و  مي نمایند 
در  ردیف  یک  شدند،   آمیزي  رنگ  و  خشک 
کناره  کوره و یک ردیف با فاصله نیم متر از 
روي  بر  ظروف  مي شوند.  چیده  اول  ردیف 
خشت هاي پخته شده گداخته مي شوند و در 
چند ردیف روي هم قرار مي گیرند. در وسط 
کوره و بین دو ردیف با چوب، آتش روشن 
و  روشن،   اول  روز  تمام  در  مي کنند،  آتش 
درشب خاموش مي گردد و روز بعد براي بار 
دوم  روز  پایان  در  مي شود.  آتش روشن  دوم 
درب کوره را محکم با کاه گل مي پوشانند و 
مدت 2 روز به همان حالت باقي مي گذارند. 
بعداز آن درب کوره را باز و پس از اینکه کوره 

کامًا سرد شد ظروف را بیرون مي آورند.

کارهاي سطحي و تزئینات
شروع  وقتي  سطحي  کارهاي  دهي  انجام 
شده  خشک  هوا  بوسیله ي  سفال  که  مي شود 
در  قبل  از  که  پارچه اي  با  را  سطح  باشد. 
روي  بر  و  مي نمایند  شده،  خیس  آغشته  آب 
قسمت تر صیقل کاري سخت شروع مي شود، 
دو سنگ صاف به اندازه ي انگشت شصت بین 
حرکت هاي  با  را  سطح  و  مي گیرند  انگشتان 
محکم و سریع مالش مي دهند،  جاهاي سفت 
قسمت هاي  و  دستگیره ها  زیر  محل هاي  مثل 
مي نمایند.  درست  سنگ،  یک  با  را  داخلي 
شده اند،  درست  روش  این  به  که  سطوحي 

تمیز نگهداشتن شان آسان مي گردد.
یافت  را  خودش  جاي  سطح  که  وقتي 
اشباع  گوسفند  دنبه  چربي  از  که  پارچه اي  با 
شده است تمام جاهاي آن را مي مالند. با این 
کار هم سطح صاف تر مي شود و هم از پخش 

جوهر تیتک جلوگیري مي شود.
زیرکار  یک  این  تزئینات  رسم  براي   
ماده ي  یک  تیتک  است.  نقاشی  برای  مناسب 
رنگي است که مرکب از 39-36% کواتز،  35-
36% اکسید  آهن و اکسیدهاي دیگر و همچنین 
ناخالصي هاي با مقدار کمتر مي باشد. محتواي 
باال ي آهن باعث سیاه رنگ شدن ماده ي رنگي 

پخته شده مي گردد.
روي بر  تیتک  سنگ  از  تکه  یک   وقتي 

شود سائیده  سخت  و  صاف  سنگ  پایه   یک 
در مي شود.  تولید  ریزي  خیلي  پودر   )وانک( 
پودر آنجا   وسط وانک یک گودي هست که 
 تیتک جمع مي گردد  و براي ساختن یک ماده
 جوهر شکل به آن آب اضافه مي کنند که بعد
 براي رسم تزئینات روي قطعه هاي سفالي بکار
 برده مي شود. یک تکه چوب به اندازه ي چوب
 کبریت مثل مداد بین انگشتان گرفته مي شود.
زده جوهر  به  مشترکًا  اول  انگشت  و   چوب 
 مي شوند و همچون قلم روان نویس یک مقدار
 کمي مایع روي سر انگشتان جمع مي شود. این
 بدون توقف و به دفعات، رسم کردن تزئینات
عناصری تزئینات،   مي سازد.  ممکن  را   بیشتر 
 را که در نزدیکي روستا وجود دارند همچون
خرما، نخلستان هاي  )داز(،   وحشي   نخل هاي 
خوشه هاي گندم، زنجیر و امواج را مي نمایاند.
دایره هاي  از  ترکیبی  تزئینات  عناصر 
به  نقطه هایي  میلیمتر،   3-5 قطر  به  کوچک 
میلیمتر،   7  –  10 قطر  به  مربع هایی  اندازه 
ریز  نقطه هاي  و  میلیمتری  پنج  خطوط طویل 

مي باشد.
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هـر جامعـه ای را تشـکیل می دهنـد. بنابرایـن، 
از  بایـد  آن هـا  بـراي  اصولـي  برنامه  ریـزي 
به ویـژه  باشـد،  جامعـه  هـر  مهـم  بنیادهـاي 
چـه  جمعیـت،  ایـن  گرفتـن  نظـر  در  اینکـه 
به عنـوان تولیدکننـده، چـه به عنـوان خدمـت 
رسـان و یـا حتـي مصرف کننـده، در تعـادل و 
تـوازن توسـعه نقـش اساسـي دارد. درواقع این 
نکتـه توجـه پژوهشـگران را بـه خـود جلـب 
کرده اسـت که در الگوي توسـعه در کشورهاي 
غربـي به طورمعمـول فرایند نوسـازي و حرکت 
در جهـت پیشـرفت مادي و فکـري، با ورود هر 
چـه گسـترده تر زنـان بـه حوزه هـای عمومـي 
همـراه بـوده و سـهم آنـان بـراي تصمیـم در 
حوزه هـای گوناگـون افزایـش پیداکـرده اسـت 
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در  چـه  روسـتایي  زنـان  کار  ارزش 
کشـورهاي توسـعه یافته و چـه درحال توسـعه 
همـواره از بعـد تاریخي مورد غفلـت قرارگرفته 
از  کـه  فعالیت هایـي  راسـتا  ایـن  در  اسـت. 
سـوي زنان روسـتایي در کشـاورزي معیشـتي، 
و  دامـداري  و  مـزارع  و  محلـي  کار  بازارهـاي 
همچنیـن در تولیـد صنایع دسـتی و خانه داری 
انجـام می گیـرد، در اندازه گیـری فعالیت هـای 
اقتصـادي کشـور نادیـده گرفتـه مي شـود. این 
گرایـش همان گونه که راجرز ابراز کرده اسـت، 
زنـان روسـتایي،  کار  ارزشـیابی  در  بخصـوص 
فعالیت هـای  میـان  محـدوده  کـه  جایـي 
اقتصـادي و غیراقتصـادی از جنبـه آمـاري بـه 
صورتـي قـراردادي تعییـن مي گردد، مشـاهده 
آمـاري  اطالعـات  به طورکلـی  و  می شـوند 
طبقه بنـدی  را  روسـتایي  زنـان  جمعیتـي  و 
خانـواده  افـراد  کار  به عنـوان  و  شـفاف  غیـر 
بـدون دسـتمزد قـرار داده اسـت و درنتیجـه 
و  کشـاورزي  کار  در  آن هـا  مشـارکت  میـزان 
همچنیـن فعالیت هـای تولیـدي دیگـر چـون 
صنایع دسـتی، قالیبافـي، گلیم بافـی، دامـداري 
و مـوارد دیگـر بسـیار ناچیـز شـمرده می شـود 
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یکـي از ابعاد توسـعه ي روسـتایي، توسـعه 
انسـاني اسـت کـه داراي دو جنبه اسـت: جنبه 
نخسـت شـامل شـکل گیری و توانمندی هـای 
انسـاني ماننـد سـالمتي، دانـش و جنبـه دوم 
کاربـردي اسـت کـه مـردم مي تواننـد از ایـن 
فراغـت،  اوقـات  بـراي  توانمندي هـا  قبیـل 
در  فعالیـت  سـازنده،  اهـداف  کـردن  دنبـال 
امـور اجتماعـي، فرهنگـي و سیاسـي داشـته 
باشـد. برخـي نقـش توسـعه انسـاني را فراهـم 
سـاختن مجموعه اي  از اسـتراتژی های توسـعه، 
شایسـتگی ها و توانمندی هـای افـراد می داننـد 
کـه بـراي پاسـخگویي بـه نیازهـاي فـوري و 

پیوسـته در تغییـر کسـب وکار بـه کار گرفتـه 
گفـت  می تـوان  راسـتا  ایـن  در  مي شـود. 
جامعـه اي می توانـد توسـعه یابـد کـه همـه ی 
را  توسـعه پذیری  ظرفیـت  جامعـه  آن  افـراد 
بـراي  مناسـب  روش هایـي  و  باشـند  داشـته 
دسـتیابي بـه توسـعه ی پایـدار بیابنـد، تحقـق 
ایـن موضوع تنهـا زمانـي امکان پذیر اسـت که 
زنـان یـک جامعـه به عنـوان نیمـي از نیـروي 
انسـاني، جایگاه خود را در روند توسـعه داشـته 
 .)24  :1390 همـکاران  و  زن  )پـاپ  باشـند 
ازایـن رو بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه زنـان در 
کانـون اصلي توسـعه قرار دارنـد، داراي اهمیت 
بسـیار اسـت زیرا آنـان اغلب اقتصـاد غیر پولي 
را بـا پـرورش نسـل و تـدارک نیـروي انسـاني 
و مدیریـت اجرایـي امـور خانواده و کشـاورزي 

معیشـتي در کنتـرل خـود دارنـد.

بنابرایـن در ایـن مقالـه یـک سـؤال اصلي 
کـه زنـان رودوزکار سیسـتان و بلوچسـتان چه 
نقشـي در توسـعه روسـتایي و اقتصـاد خانـوار 
بـه  کـه  فرضیه هـای  و سـپس  مطـرح  دارنـد 
شـرح زیر طرح خواهد شـد از طریـق آمارهاي 
پارامتـري و ناپارامتري تعبیه شـده در نرم افزار 
SPSS موردسـنجش و تحلیـل آزمـون قـرار 

گرفت: خواهـد 

1- بـه نظـر می رسـد بیـن تحصیـالت زن 
و تولیـد پوشـاک رودوز توسـط وي در درآمـد 

خانـوار رابطـه معنـی دار وجـود دارد.

بیـن درآمـد زن و  بـه نظـر می رسـد   -2
توسـط وي در درآمـد  رودوز  پوشـاک  تولیـد 

دارد. وجـود  معنـی داری  رابطـه  خانـوار 

3- بـه نظـر می رسـد بین سـن زن و تولید 
پوشـاک رودوز توسـط وي در درآمـد خانـوار 

رابطـه معنی دار وجـود دارد.

4- بـه نظـر می رسـد بیـن درآمـد شـوهر 
و تولیـد پوشـاک رودوز توسـط وي در درآمـد 

خانـوار رابطـه معنـی داری وجـود دارد.

مباني نظري

به جـای  توسـعه،  رویکردهـاي  در  امـروز 
رشـد  شـاخص های  افزایـش  بـه  توجـه 
عمومـي  فرصت هـای  افزایـش  بـه  اقتصـادي، 
اجتمـاع  مختلـف  گروه هـای  نقش آفرینـی  و 
توجـه می شـود و توسـعه پایـدار یـک اجتمـاع 
حاصـل مشـارکت همه اقشـار اسـت، البته این 
مشـارکت نیز درگـرو توجه به نیازها و مسـائل 
توجـه  به طورکلـی  و  جامـع  مختلـف  اقشـار 
بـه توانمنـدي آن هاسـت. درواقـع ارزش هـای 
ارتقـاي  در  بایـد  را  پایـدار  توسـعه  اصلـي 
کیفیـت زندگـي، یعنـي توانمندسـازی زنـان و 
مـردان در تأمیـن نیازهـاي اساسـي، تالش در 
جهـت رفـع اختـالف طبقاتي در جوامع، رشـد 
آگاهـي عمومـي، اعتمـاد بـه نفـس و اعتقـاد 
عامـه مـردم بـه اهداف توسـعه و حفـظ امنیت 
و آزادگـي جسـتجو کرد در این میـان نظریه و 
رویکـرد توانمندسـازی زنـان برخاسـته از طرح 
موضوعاتـي همچـون توسـعه انسـاني و عدالت 
جنسـیتي اسـت و از طریـق مفاهیمـي نظیـر 
انتخـاب، قدرت کنتـرل بر زندگي خود و منابع، 
توانایـي تصمیم گیـری و دارا بـودن مهارت های 
زندگـي و به طورکلـی، از طریـق اثرگـذاری بـر 
آنچـه در زندگـي فـردي و خانوادگـي اهمیـت 
نتیجـه  کـه  می شـود  تعریـف  و  تبییـن  دارد، 
)سـعدي  اسـت  زندگـي  کیفیـت  بهبـود  آن، 
توانمندسـازي   .)109  :1391 همـکاران،  و 
زنـان فراینـدي پویاسـت کـه توانایـي زنـان را 
بـراي تغییـر سـاختارها و ایدئولوژی هایـی کـه 
نگه داشـته  فرودسـتي  موقعیـت  در  را  آن هـا 
اسـت، دربرمی گیـرد. ایـن فراینـد زنـان را در 
دسـتیابي بیشـتر بـه منابع و کنتـرل بر زندگي 
اسـتقالل  احسـاس  موجـب  می کنـد،  کمـک 
و  می شـود  آن هـا  بیشـتر  اعتمادبه نفـس  و 
عزت نفـس آن هـا را افزایـش می دهد. سـریالتا 
باتلیـواال 2، توانمنـدي زنـان را بـه ایـن صورت 
تعریـف می کنـد: توانایـي زنـان براي به دسـت 
نیروهـاي  کـردن  کنتـرل  و  آگاهـي  آوردن 
شـخصي، اجتماعـي، اقتصـادي و سیاسـي بـا 
هـدف اقـدام بـراي بهبـود زندگی شـان )منون، 
2003: 142(. کلـر وام بـي وو نیـز توانمنـدي 
زنـان را فرآینـدي می داننـد کـه زنـان طي آن 
بـراي سـازمان دهی خـود توانمنـد می شـوند، 
اعتمادبه نفـس خـود را افزایـش می دهنـد و از 
حقـوق خـود بـراي انتخـاب مسـتقل و کنترل 
بـر منابـع کـه منجـر بـه از بیـن رفتـن جایگاه 
می کننـد.  دفـاع  می شـود،  آن هـا  فرودسـتي 
دومیـن عنصـر عاملیـت اسـت، یعنـي اینکـه 
زنـان را نبایـد فقـط به عنـوان دریافت کنندگان 

خدمـات در نظـر گرفـت، بلکـه خود زنـان باید 
تغییـر  فرآینـد  در  اصلـي  بازیگـران  به عنـوان 
به ویـژه در تدویـن انتخاب هـای مهـم زندگي و 
کنتـرل بـر منابع و تصمیماتي کـه تأثیر مهمي 
در زندگـي ایشـان دارنـد، در نظر گرفته شـود. 
سـومین عنصر دسـتاوردها یا پیامدهاسـت که 
در اثـر فرآینـد توانمندسـازی ایجـاد می شـود. 

و همـکاران، 1391:110(. )سـعدي 

توانمندسـازی موضوعـي اسـت چندبعدی 
کـه می توانـد در ابعـاد مختلـف تحقـق یابـد، 
توانمندسـازی، زنـان را وابسـته بـه دامنـه ای 
از عوامـل می دانـد کـه ابعـاد روانـي، اقتصادي، 
می شـود.  شـامل  را  سیاسـي  و  اجتماعـي 
اجتماعـي،  اقتصـادي،  بعـد  همچنیـن؟ 
فرهنگـي، خانوادگـي، سیاسـي، روانـي، قانوني 
زنـان مدنظـر  توانمندسـازی  را در  و حقوقـي 
در  زنـان  توانمنـدي  ارتقـاء  می دهـد.  قـرار 
یـک  اجتماعـي  و  اقتصـادي  مختلـف  ابعـاد 
شـرط الزم بـراي توسـعه پایـدار اسـت. ایـن 
امـر در نواحـي روسـتایي کـه زنـان از دیرباز و 
به طـور سـنتي در کارهـاي اقتصـادي خانـواده 
بیشـتري  ضـرورت  از  داشـته اند،  مشـارکت 
برخـوردار اسـت. به طوری کـه در حـال حاضـر 
توانمندسـازی زنـان روسـتایي در ابعاد مختلف 
یکـي از موضوعـات محـوري در فرآیند توسـعه 
بـراي بسـیاري از کشـورها اسـت. فعالیت هـای 
مؤثـری  نقـش  روسـتایي  زنـان  اقتصـادي 
تولیـد  دارد.  روسـتایي  مناطـق  اقتصـاد  در 
یکـي  فـرش دسـتباف  به ویـژه  صنایع دسـتی، 
از ایـن فعالیت هـا اسـت کـه در اکثـر مناطـق 
رواج  دور  گذشـته های  از  ایـران  روسـتایي 
معتقدانـد  برخـي  به طوری کـه  اسـت.  داشـته 
بـه هـر میـزان زنـان روسـتایي بـه امکانـات، 
یافتنـد  دسـت  متعـدد  مهارت هـای  و  منابـع 
آن هـا  منزلـت  و  مقـام  کـه  گردیـد  موجـب 
در سـطح جامعـه ارتقـاء یابـد و از طرفـي در 
اقتصـاد خانـوار و جامعـه کمـک مؤثـر نماینـد 
غیرفعـال  عناصـري  زنـان  کـه  تفکـر  ایـن  و 
بـر  را  خانـه داری  وظیفـه  فقـط  کـه  هسـتند 
خواهـد  زدوده  اذهـان  از  به مـرور  عهده دارنـد 

)علیائـي،122:138٦(. شـد 

بنابرایـن می تـوان گفـت توسـعه در ایـران 
ویژگی هـای  زنـان،  و  بـر خانـواده  تأثیـرش  و 
خاصـي را آفریـده اسـت، اگـر توسـعه در غرب 
ایـران  در  اسـت  کاسـته  زن  وظایـف  بـار  از 
خانگـي  وظایـف  خانـواده،  شـدن  هسـته ای 
وي را افزایـش داده و بـر تنـوع نقش هـای او 
افـزوده اسـت. نقش هایـی که در گذشـته اصاًل 
وجـود نداشـت و یـا او با دیگران در آن سـهیم 
بـود. نظریه پـردازان نوسـازي معتقدنـد میـزان 

بهـره وری مطلـوب زمانـي به دسـت می آید که 
وظایف خانگي را زن و مرد هر دو با تقسـیم کار 
در خانـواده انجـام دهنـد. ازآنجاکـه بهـره وری 
هـر ملتـي وابسـته بـه کار و تالش همه اقشـار 
جامعـه اسـت، ایـن بهـره وری معیـاري بـراي 
ارزیابـي نتایـج ایـن فعالیت هـا در بخش هـای 
مختلـف اقتصـادي و اجتماعـي اسـت. طبیعتـاً 
بـه  منجـر  خانـواده  در  بهـره وری  افزایـش 
می شـود.  جامعـه  کل  در  بهـره وری  افزایـش 
اکثـر زنان بـدون اینکـه بدانند، بـا فعالیت های 
شـبانه روزی خـود موجب افزایـش بهره وری در 
خانـواده و درنهایـت در جامعه می شـوند. براي 
اینکـه بهـره وری زنان چه شـاغل و چه خانه دار 
را ببینیـم بایـد ویژگی هـای کاري آن هـا را در 
منـزل ارزیابـي کنیـم. به نظر می رسـد در خانه 
اولیـن کسـي کـه از خـواب بیـدار می شـود و 
آخریـن کسـي کـه می خوابـد زن خانـه اسـت. 
طـي این مـدت کارهایـي را انجـام می دهد که 
اینکـه  اول  دارد:  را  ویژگي هـاي خـاص خـود 
ضمـن متنـوع بـودن، کسـل کننده و تکـراري 
کارهـاي  حجـم،  ازنظـر  اینکـه  دوم  و  اسـت 
خانگـي زن خانـه دار چیزي نزدیک بـه دو برابر 
کار سـنگیني اسـت کـه مـردان در کارخانه هـا 
و  زاده  )لهسـایي  مي دهنـد  انجـام  صنایـع  و 

.)1380:95 همـکاران، 

آشنایی با هنر رودوزی

هنـر، زمینه ی آشـکار برای پـرورش قدرت 
ابتـکار و نـوآوری اسـت، هنـر آرام بخـش روح 
انسـان اسـت. هنر زمینه های مختلفی دارد که 
یکـی از آن هـا تاریـخ لبـاس و انـواع رودوزی ها 
و تزئینـات لبـاس اسـت کـه موضوعاتـی کاماًل 
مرتبـط باهـم هسـتند به ایـن معنا کـه به طور 
از  و  می گذارنـد  اثـر  یکدیگـر  بـر  مسـتقیم 
همدیگـر تأثیـر می پذیرند، هـرگاه در جامعه ای 
سـنت و عـادت اسـتفاده از لباس هـای متنـوع 
صنعـت  آن  پشـتوانه  بـه  باشـد  داشـته  رواج 
روی  رودوزی هـای  می گیـرد.  رونـق  نسـاجی 
لبـاس، هنر آراسـتن سـطح روئیـن پارچه های 
بـا  الـوان  نخ هـای  از  بهره گیـری  بـا  سـاده 
اسـت و  و وسـایل مخصـوص  اسـباب  کمـک 

دسـت اندرکاران آن بـه مدد بخیه هـای ظریفی 
کـه بـر منسـوجات سـاده می نشـانند معمـوالً 
تلفیـق زیبایـی از صبـر، شـکیبایی و هنـر را به 

می گذارنـد. نمایـش 

مواد رودوزی های ایرانی

مـواد اولیـه مـورد مصـرف بـه چهار رشـته 
پارچـه،  از  عبارت انـد  کـه  می شـود  تقسـیم 
نـخ، سـوزن و سـایر مـواد کمکـی، هـر یـک 
از رودوزی هـا بـر روی پارچـه خاصـی انجـام 
می شـود کـه دوزنـدگان براثـر تکـرار و تجربـه 
نـوع آن را بـرای انواع مختلف رودوزی مناسـب 

می دهنـد. تشـخیص 

نخ

نخ هـای مصرفی سـوزندوزان ایرانی شـامل 
انـواع زیر بوده اسـت:

به صـورت  کـه   )DMC( دمسـه  نخ هـای 
دسـترس  در  بـازار  در  کوچـک  کالف هـای 
از یک رشـته نـخ  سـوزندوزان قـرار می گیـرد. 
شـش ال تشکیل شـده اند. ایـن نخ هـا ازلحـاظ 
رنـگ بسـیار متنوع بـوده و کار کـردن با آن ها 
نخ هـای  انـواع  از  یکـی  اسـت.  سـاده  بسـیار 
فلـزی نـخ ملیلـه اسـت کـه نخی اسـت طالئی 
و نقـره ای و بـدون مغـزی که نحـوه تابیدن آن 
به صـورت فنـری بـوده و کاماًل حالـت ارتجاعی 
دارد از ایـن نـخ عالوه بـر ملیلـه دوزی در زغره 

دوزی نیـز اسـتفاده می نماینـد.

نحـوه تولیـد ایـن نخ ها مثـل نخ نقـده بود 
و فقـط تابیـدن فنـری آن اسـت که ایـن نخ را 

از نقـده متمایز می سـازد.

اآلن نمونه هایـی از شیشـه الـوان به صورت 
لولـه ای صـاف و کوچک تولید و بنـام نخ ملیله 
در بـازار عرضـه می شـود کـه ایـن نـوع جنس 
کاًل بـا نـوع ملیلـه اصلی و قدیمی تفـاوت دارد.

فلـزی، سـرمه  از نخ هـای  نمونـه دیگـری 
. ست ا

نقـره ای بی مغـزی  یـا  سـرمه نـخ طالئـی 
می شـود: تابیـده  بدین صـورت  کـه  اسـت 

1- سـرمه لوله ای سـاده که به صـورت لوله 
و خیلی فشـرده بـه هم تابیده می شـود.

2-سـرمه الماسـی که تابیدن آن به شـکل 
مربعـی و مکعبـی انجـام می گیـرد و تنهـا فرق 

آن با سـرمه نـوع تابیدن آن اسـت.

3-سـرمه بلورسـنت کـه به صـورت لوله ای 

از  به دســت آمده  تجــارب 
رویکردهــاي مختلــف توســعه 
بیانگــر  گذشــته  دهه هــای  در 
بــودن  درون زا  کــه  اســت  آن 
منابــع  بــه  اتــکا  توســعه، 
از  بهینــه  اســتفاده  خــودي، 
منابــع مختلــف، تــوازن و تعــادل 
در توســعه از عوامــل اصلــي 
مي آینــد. شــمار  بــه  آن  دوام 

طرح 1: نمونه رودوزکاری
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بسـیار ظریـف تابیـده می شـود و جنـس فلزی 
این نوع سـرمه نسـبت بـه دو نوع بـاال کلفت تر 

و درنتیجـه حالـت ارتجاعی آن کمتر اسـت.

انواع سوزن ها

سـوزن بیتویـن )Between( این سـوزن 
بـرای دوخـت  و  دارای طـول متوسـط اسـت 
همچنیـن  و  زیـاد  ضخامـت  بـا  پارچه هایـی 
بـرای  مـی رود،  بـکار  متوسـط  ضخامـت 
بیتویـن  سـوزن  ضخیـم  نسـبتاً  پارچه هـای 
کلفت تـر  پارچه هـای  بـرای  و   8 شـماره 
اسـت. مناسـب   1-4-٦ شـماره  سـوزن های 

 )Deading ( منجـوق دوزی  سـوزن 
اسـت،  ظریـف  و  نـازک  بسـیار  سـوزن  ایـن 
دانه هـای  داخـل  از  آن  عبـور  به طوری کـه 
منجـوق بسـیار راحـت انجـام می گردد شـماره 
) 10 تـا 13 ( بـا نـخ قرقـره و نمـره )٦0 ( بـرای 
اسـت. مورداسـتفاده  ملیلـه دوزی  و  منجـوق 

طـرح رودوزی در دوره هـای مختلـف 
ایران سـنتی 

بافـت  در  رایـج  طرح هـای  به طورکلـی 
کـه  متفـاوت  کامـاًل  نـوع  دو  بـه  دوخـت  و 
اسـت  قابل تشـخیص  یکدیگـر  از  به سـادگی 

می شـود: تقسـیم 

اطـالق  بـه طرح هایـی  - طـرح شکسـته: 
خطـوط  پیوسـتن  هـم  بـه  از  کـه  می شـود 
مسـتقیم و شکسـته تشکیل شـده و اصطالحـاً 

می شـود. نامیـده  شکسـته  طـرح 

از  کـه  طرح هایـی  گـردان:  طرح هـای   -
بـه هـم پیوسـتن خطـوط منحنـی بـه وجـود 

می آیـد.

- طرح های گروه اول از سـه خط مسـتقیم 
به شـرح ذیل تشـکیل گردیده است:

الـف خـط افقـی: شـامل یـک ردیـف گـره 
کـه پهلـو بـه پهلـوی هم بسـته می شـود.

ب خـط عمـودی: شـامل یـک سـتون گره 
کـه بـر روی یکدیگر بسـته می شـود.

ج خـط اریـب: کـه شـامل یک ردیـف گره 
کـه به طـور مـورب در کنـار و بـاالی همدیگـر 
بسـته می شـوند و تشـکیل زوایای )45 درجه( 

می دهنـد.

طـرح و نقـش و رنـگ در دوخت ها و 
بافت هـای دوره اسـالمی

در  اسـالم  از  بعـد  نقـش  و  طراحـی 

صفـوی  دوران  تـا  و  نخسـتین  مرحله هـای 
بـه  اسـت  هندسـی  سـاده  اشـکال  تبدیـل 
مـوزون  شـبکه های  و  یکپارچـه  نقش هـای 
کـه از زنجیره هـای همـه جانبـی و متصـل و 
اشـکال  و  چهارگوش هـا  و  دایره هـا  مـداوم 
هندسـی چندضلعـی به دسـت می آیـد. انگیزه 
و هـدف طـراح اسـالمی وحدت اسـت و ابدیت 
همبسـتگی یک یـک نگاره هـا و گسـترش آنان 
تـا بی نهایـت. نگارنـده نقـش اسـالمی خـود را 
جزئـی از کل می بینـد و احسـاس می کنـد که 
تمامـی هسـتی درحرکت مداوم و ابدی اسـت.

ایـن چیـزی اسـت کـه در هنـر پیـش از 
اسـالم نمی بینیـم. در طراحـی اسـالمی، خـواه 
نقش هـای هندسـی و خـواه اسـلیمی صفـوی 
منفـرد  و  مجـرد  حالـت  از  نقش مایـه  یـک 
حالتـی کـه بـا بنیـان فلسـفه اسـالم مغایـرت 
دارد بیـرون می آیـد و در پیونـد و اتصـال بـا 
کل  از  جزئـی  به صـورت  همگـن  نگاره هـای 
درمی آیـد  هم بسـته  شـبکه  یـک  از  حلقـه ای 
کـه می توانـد تـا بی نهایـت ادامـه یابـد و ایـن 
یـک  در  تنهـا  نقش پـردازی  وحـدت  تـداوم، 

می گـردد. امکان پذیـر  توحیـدی  نظـام 

هنـر ایـران بعـد از اسـالم بـا خـط کوفـی 
بدیع تریـن  و  متنوع تریـن  و  تلفیـق می گـردد 
شـبکه های نقش پـردازی را پدیـدار می کنـد و 
گاه همـه اجزای خـود را از نـام حضرت محمد 
)ص( و حضـرت علی )ع( می گیـرد و گاه مرکز 
ثقـل نقشـی می شـود کـه نـام علـی )ع( چهار 

بازوی آن اسـت.

نقـش شـیر و طـاووس کـه در دو طـرف 
درخـت حیـات قـرار دارنـد نیـز کامـاًل الهـام 
گرفتـه از طـرف و نقش ساسـانی اسـت اگرچه 
طـرح و تناسـب آن هـا از سـنت قدیـم پیـروی 

است. نشـده 

انواع رودوزی های سنتی ایران

رودوزی هـای ایرانـی بـه ٦ دسـته تقسـیم 
می شـوند:

پـرکاری،  اثـر  در  کـه  سـوزن دوزی ها   -1
زمینـه اصلی آن مشـخص نبـوده و دوخت های 
الـوان موجـب پیدایـش زمینـه تـازه ای پـر از 
نقـش و نگار گردیده اسـت. مثـل نقش دوزی، 

قالب دوزی.

از  قسـمتی  کـه  سـوزن دوزی هایی   -2
زمینـه را دوخـت پـر نمـوده زمینـه بـه رنـگ 
اصلـی خـود باقـی می مانـد. مثل قیطـان دوزی 

دوزی. مضاعـف  و 

3- سـوزن دوزی هایی کـه بـه شـکل خاص 

بیـرون  و  کـردن  بـا جابجـا  انجـام می گیـرد، 
تاروپودهـا صـورت می گیـرد. آوردن 

فلـزی  نخ هـای  کـه  رودوزی هایـی   -4
آذین گـر زمینـه پارچـه می باشـند و بـه پارچه 
جلـوه دیگری می دهـد.  مانند گالبتـون دوزی، 
سـرمه دوزی،  نقـده دوزی،  دوزی،  یـک  ده 

دوزی. گالب  و  ملیلـه دوزی 

5- سـوزن دوزی های که سـوزن و قالب در 
نقش آفرینـی روی زمینـه نقشـی ندارنـد بلکـه 
بـا گذرانـدن نخ هـای فلـزی مثل نقـده از میان 
تاروپود و شـکل دادن به وسـیله دسـت اشـکال 

موردنظـر پدیـدار می گردد.

و  نـخ  کـه  سـوزن دوزی ها  از  گروهـی   -٦
تزئیـن  و  نقش آفرینـی  در  به تنهایـی  سـوزن 
روی آن مؤثـر نبـوده بلکـه محتـاج بـه مـواد 

اسـت. تزئیـن زای دیگـری 

بـر اسـاس مطالعاتـي که در مـورد وضعیت 
زنـان ایـران انجام شـده اسـت براي رسـیدن به 
فعالیت هـای  انجـام  توسـعه،  ایـده آل  سـطوح 
آمـوزش  بهداشـت،  آمـوزش  و  ترویـج  نظیـر 
کشـاورزي  و  تولیـدات  بهبـود  روش هـای 
اسـت.  اجتناب ناپذیـر  امـري  سـوادآموزی، 
تهـران  آهنـدان  روسـتاي  مـوردي  مطالعـه 
نشـان داده اسـت کـه زنان این روسـتا نقشـي 
مهـم در امـر تولیـد دارنـد و اگر رییـس خانوار 
زراعـت  بپـردازد،  مـزد  زنـان  کار  ازاي  بـه 
وضعیـت  ایـن  بـود.  نخواهـد  مقرون به صرفـه 
در مـورد خانوارهـاي کـم زمیـن و متوسـط، 
یعنـي حـدود 7٦ درصد خانواده های روسـتایي 
صادق اسـت،  زنـان روسـتایي زمان خـود را به 
شـش مسـئولیت عمـده اختصـا ص مي دهنـد 
که شـامل: وظایف همسـري، مـادري، کدبانوي 
فعالیت هـای  اجتماعـي،  فعالیت هـاي  خانـه، 
مـزد   آن  ازاي  در  کـه  کارهایـي   و  کشـاورزي 
دریافـت مي کننـد. ایـن مطالعه نشـان می دهد 
کـه زنـان و دختـران، بیش تریـن وقـت خـود 
بـه کشـاورزي و تولیـدات خانگـي اختصـاص 
و  آمـوزش  بـه  توجـه  بنابرایـن  می دهنـد. 
توانمندسـازی زنـان در ایـن زمینـه امري مهم 
وهمـکاران،1390:25و2٦(.  زن  )پـاپ  اسـت 
بنابرایـن نظریه هـای کـه در ارتبـاط بـا نقـش 
خالصـه  به صـورت  اسـت  مطرح شـده  زنـان 

می گیـرد: قـرار  مورداشـاره 

توانمنـدي اقتصـادي زنان در توسـعه 
روسـتایي و وضعیت آمـوزش آنان

از دیـدگاه اقتصـادي، توانمندسـازی زنـان 
کل  بـر  آنـان  کنتـرل  گسـترش  به منظـور 
اجـراي  نه تنهـا  اسـت  اقتصـادي  فرایندهـای 

برخـي از امـور تولیـدي بـر ایـن اسـاس زنـان 
بایـد امـکان پـرورش، اسـتفاده از خالقیت ها و 
توانایی هـای خـود را داشـته باشـند. هدفي که 
در ایـن نوشـتار در نظـر اسـت بـه آن پرداخته 
شـود آن اسـت کـه هـر چـه زنـان توانمند تـر 
توسـعه  در  آنـان  نقـش  میـزان  بـر  شـوند، 
روسـتایي و اقتصـاد خانـوار به طبـع در اقتصاد 
کشـور افـزوده خواهـد شـد و زنـان می تواننـد 
مـردان،  کنـار  در  مؤثرتـری  نقـش  آینـده  در 
در توسـعه روسـتایي ایفـا کننـد. البتـه نقـش 
آمـوزش در توانمنـدي زنـان کـه از کارهـاي 
اساسـي و اصلـی سیاسـت گذاری دولتي اسـت 
از مباحـث بسـیار مهـم در این زمینه به شـمار 
می آیـد. پـس بـراي اینکه ایـن امر تحقـق پیدا 

: کند

و  تولیـدي  امـور  در  زنـان  حضـور   -1
توانمندسـازی آنـان یکـي از پایه هـای اصلـي 

اسـت. روسـتایي 

واگـذاري  همـراه  بـه  آمـوزش  ارائـه   -2
مسـئولیت بـه زنـان، از پایه های اصلي توسـعه 

در روسـتا بـه شـمار می آیـد.

فعالیت هـای  بـه  بخشـیدن  رونـق   -3
اجتماعـي و اقتصـادی زنـان از پایه هـای اصلي 

اسـت. روسـتایي  توسـعه 

 اگرچه نقش زنان در توسـعه ی کشـاورزي 
نیسـت  پوشـیده  هیچ کـس  بـر  روسـتایي  و 
ایـن  در  موجـود  نگاشـته هاي  بـر  مـروري  و 
انفجـار مطالعاتـي  بـر  زمینـه شـاهدي اسـت 
کـه نقـش زنـان را در توسـعه ی کشـاورزي و 
زنـان  مشـکالت  می کنـد،  بررسـي  روسـتایي 
به عنـوان نیمـي از پیکـره جامعـه انسـاني بـه 
نیسـت،  ایشـان  شـخصي  کمبودهـاي  دلیـل 
اجتماعـي  نظـام  یـک  به وسـیله  آنـان  بلکـه 
قبولـي  قابـل  صـورت  تبعیـض  آن  در  کـه 
مطالعـات  شـده اند.  نگه داشـته  عقـب  دارد، 
کـه  اسـت  داده  نشـان  گوناگـون  کشـورهاي 
از خدمـات  زنـان روسـتایي تنهـا 34 درصـد 
مي کننـد.  دریافـت  را  ترویجـي   – آموزشـي 
در جوامـع گوناگـون روسـتاهاي آفریقـا، زنـان 
را  کشـاورزي  فعالیت هـای  کل  از  درصـد   70
انجـام می دهنـد. بـر اسـاس گـزارش سـازمان 
فائـو در سـال 1975، زنـان روسـتاهاي آفریقـا 
 50 غـذا،  تولیـد  فعالیت هـای  درصـد   100
و ٦0 درصـد  دام پـروری  فعالیت هـای  درصـد 
فعالیت هـای بازاریابـي را انجـام می دهنـد. در 
ایالـت آیـوا، 50درصـد زنـان در برنامه ریـزی، 
92 درصـد آنـان در فراینـد و 79 درصـد آنـان 
در بازاریابـي تولیدات کشـاورزي فعالیت دارند، 
روسـتاهاي نیجریـه افـزون بر تولیـدات زراعي، 

در سـایر فعالیت هـا ماننـد دامداري، شـیالت و 
جنگلـداري نیـز فعالیـت دارنـد. باوجـود نقش 
کشـاورزي  تولیـدات  در  زنـان  کـه  عمـده ای 
ایـن کشـورها دارند ولـي گرایـش آموزش های 
و  بـوده  مـردان  به طـرف  بیش تـر  ترویجـي 
زنـان مـورد غفلـت قرارگرفته انـد )پـاپ زن و 

.)1390:25 همـکاران، 

 - اقتصـادي  توانمنـدي  سـنجش 
رودوزکار زنـان  اجتماعـي 

سـنجش  جهـت  کـه  شـاخص هایی 
اجتماعـي  و  اقتصـادي  ابعـاد  در  توانمنـدي 
مطالعـات  در  می گیـرد  قـرار  مورداسـتفاده 
مختلـف بسـته بـه نوع هـدف تحقیـق متفاوت 
میـزان  بررسـي  برخـي  به طوری کـه  هسـتند. 
توانمنـدي زنـان در ابعاد اقتصـادي و اجتماعي 

درآمـد،  افزایـش  یـا  کسـب  شـاخص های 
پس انـداز  قـدرت  وام،  بازپرداخـت  توانایـي 
اسـتقالل  و  اجتماعـي  مشـارکت  کـردن، 
بـر  داده انـد،  قـرار  مورداسـتفاده  را  فکـري 
اسـاس داشـتن شـغل درآمدزا، میـزان درآمد، 
دارایـی  تملـک  میـزان  و  تحصیـالت  سـطح 
 :1391 همـکاران،  و  )سـعدي  سـنجیده اند. 
113(. بـا توجه بـه مباحث فـوق و همچنین با 
توجـه به هـدف پژوهش که بررسـي توانمندي 
اقتصـادي و اجتماعـي زنـان پوشـاک رودوزکار 
روسـتایي به صـورت خاص اسـت، سـعي شـده 
از شـاخص هایی کـه به نوعی به حرفـه رودوزی 
مربـوط می شـود، اسـتفاده می شـود. بنابرایـن 
اقتصـادي  توانمنـدي  سـنجش  به منظـور 
زنـان پوشـاک رودوزکار، شـاخص های درآمـد 
حاصـل از پوشـاک رودوزکاری، میـزان تولید و 
دسترسـي به تسـهیالت رودوزی موردسنجش 
قرارگرفتـه اسـت کـه در ادامه به صـورت جزئي 

ذکـر گردیـده اسـت.

هنر رودوزی سنتی

رودوزی سـنتی یکـی از زیباترین هنرهای 
ایرانی اسـت که با آراسـتن منسـوجات سـاده، 
جلـوه ای زیبـا بـه آن هـا می بخشـد. بـه هنـر 
آراسـتن و رویـه آرایـی پارچه هـای سـاده بـا 
بهره گیـری از نخ هـای الـوان بـا کمک اسـباب 
و وسـایل مخصـوص، رودوزی گفتـه می شـود. 
به کارگیـری انواع رودوزی ها و ابداع شـیوه های 
جدید و ترکیبی در دوره های مختلف از هزاران 
سـال پیـش تاکنـون وجـود داشـته اسـت. در 
ایـران نیز ذوق و سـلیقه هنرمند ایـران فراتر از 
آن بـوده کـه تنهـا به بافـت پارچه هـای رنگین 
و متنـوع اکتفـا نماید، بلکـه توانسـته از طریق 
دوخـت انـواع مهره هـا و نخ های تزیینـی زمینه 
پارچه هـای سـاده ای چـون کربـاس، متقـال و 
… را بـه نحـوه شایسـته رنگارنگ و درخشـان 
سـازد. اسـتفاده از دوخت هـای تزیینی در دوره 
اسـالمی رواج بیشـتری می گیـرد. به خصـوص 
از قـرن سـوم کـه هنرمنـدان ایرانـی آذیـن و 
تزییـن پـرده خانـه خدا بـا نخ هـای گالبتون را 
بـه عهـده گرفتند. امروزه در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان انـواع متفاوتـی از رودوزی رواج 
نـوع  چنـد  ترکیـب  به صـورت  غالبـاً  و  دارد 
دوخـت بـا یکدیگـر درزمینـه ی پارچـه دیـده 
می شـود. ایـن دوخت هـا بیشـتر روی سـجاده، 
بقچـه، جلـد قـرآن، رومیـزی، دسـتمال و … 
ایجـاد می گـردد و طرح هـای آن شـامل نقـش 
محرابـی، بته جقـه، اسـلیمی و ختایـی، نقـش 
بازوبنـدی، پیچـک ترنـج و انواع گل ها اسـت.

از کنــار  نــه  مســیر توســعه، 
مــردم  درون  از  بلکــه  مــردم، 
می گــذرد و بــه مــردم ختــم 
اخیــر  ســال های  در  می شــود. 
ــازمان ها  ــراي س ــي ب ــئله اصل مس
ــیاري  ــی و بس ــع بین الملل و مجام
مشــارکت  حکومت هــا،  از 
یــا  توســعه  در  زنــان  دادن 
دخالــت  به عبارت دیگــر 
بیشــتر آن هــا در  دادن هرچــه 
اصلــي  و جریانــات  برنامه هــا 
مختلــف  جوامــع  توســعه 
ــتایي  ــان روس ــت. زن ــوده اس ب
وظایــف و نقش هــای مختلــف 
عهده دارنــد:  بــر  متعــددي  و 
تولیدکننــده  مــادر،  همســر، 
محصــوالت زراعــي، شــریک 
دامــداري،  فعالیت هــای  در 
دخیــل در امــر کاشــت، داشــت، 
ــي،  ــرآوري، بازاریاب ــت، ف برداش
صنایع دســتی و تهیــه خــوراك 
و غــذا. فعالیت هــای روزمــره 
کشــاورزي،  امــور  در  زنــان 
ــي محصــوالت  ــرآوري، بازاریاب ف
ــي  ــتی، همگ ــد صنایع دس و تولی
ــت  ــه دالل ــتند ک ــواهدي هس ش
ــان  ــود زن ــه وج ــدي ب ــه نیازمن ب
ــد. ــدات روســتایي مي کنن در تولی
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طرح رودوزی در دوره های مختلف سنتی ایران

به طورکلـی طرح هـای رایـج در بافـت و دوخـت بـه دو نوع تقسـیم 
می شـود :

از بـه هـم  طـرح شکسـته: بـه طرح هایـی  اطـالق می شـود کـه 
پیوسـتن خطـوط مسـتقیم و شکسـته تشکیل شـده و اصطالحـاً طـرح 

می شـود. نامیـده  شکسـته 

پیوسـتن خطـوط  بـه هـم  از  کـه  گـردان: طرح هایـی  طرح هـای 
منحنـی بـه وجـود می آیـد.

طرح هـای گـروه اول از سـه خـط مسـتقیم بـه شـرح ذیل تشـکیل 
اسـت: گردیده 

خـط افقـی: شـامل یـک ردیـف گـره که پهلـو بـه پهلوی هم بسـته 
می شـود.

خـط عمـودی: شـامل یـک سـتون گره کـه بـر روی یکدیگر بسـته 
می شـود.

خـط اریـب: کـه شـامل یـک ردیـف گـره کـه به طـور مـورب در 
کنـار و بـاالی همدیگـر بسـته می شـوند و تشـکیل زوایـای ) 45 درجه( 

می دهنـد.

روش تحقیق

روش موردنظـر در ایـن پژوهش، روش پیمایشـي اسـت و همچنین 
از روش هـای توصیفـي و اسـنادي نیـز بهـره جسـته ایم ضمنـاً روش 
پیمایشـي جمـع آوری اطالعـات بـراي توصیـف و تجزیه وتحلیـل روابط 
بیـن متغیرهـا اسـت. هـدف روش پیمایـش آن اسـت کـه بـا مقایسـه 
دقیـق ویژگی هـای مختلـف موردهـا بـه اسـتنباط علمـي نائـل آیـد. 
روش پیمایـش روشـي اسـت کـه در آن افـزون بـر پرسشـنامه از فنون 
دیگـري از قبیـل مصاحبـه مشـاهده و جـز این ها اسـتفاده می شـود. در 
ایـن تحقیـق، جامعـه آمـاري شـامل حـدود 2000 نفـر از زنـان متأهل 
سـاکن در روسـتاهاي سیسـتان و بلوچسـتان اسـت. در ایـن پژوهـش 
بـراي تعییـن حجم نمونـه از فرمول کوکران به شـرح زیر استفاده شـده 

ست: ا

N= حجـم جامعـه آماري کـه در این تحقیـق 2000 نفر زن متأهل 
سـاکن در روستاهایي شهرسـتان تکاب است.

ضریـب  بـه  دسـتیابي  بـراي  الزم  اسـتاندارد  اشـتباه  مقـدار   =T
 t اطمینـان معیـن کـه چون ضریـب اطمینـان 95% در نظر گرفته شـده

معـادل 1.9٦ خواهـد بـود.

D= دقت احتمالي است و معادل 0.05است.

P= احتمـال وقـوع ارزش افـزوده و q احتمـال وقـوع ارزش افـزوده 
اسـت و محقـق هـر دو احتمـال را 0.5 فرض نموده اسـت. با قـرار دادن 

ارقـام فـوق در فرمـول کوکـران حجـم نمونـه به دسـت آید.

در ایـن تحقیـق نمونه گیـری بـه روش تصادفـي سـاده انجـام شـد. 
جهـت  تصادفـي  به صـورت  متأهـل(  )زنـان  افـراد  کـه  بدین صـورت 
پاسـخگویي بـه  سـؤاالت پرسشـنامه انتخـاب شـدند. اطالعـات در ایـن 
تحقیـق از طریـق مراجعـه به منـازل و انجـام مصاحبه که بـا روش های 
فـوق انتخـاب گردیدنـد و پرسشـنامه تکمیل شـده جمـع آوری شـدند، 

سـپس اطالعـات جمع آوری شـده از طریـق پرسشـنامه وارد نرم افـزار 
spss گردیـد و بـر اسـاس روش های آماري تعبیه شـده در ایـن نرم افزار 
و از طریـق آمارهاي اسـتنباطي بـا توجه به سـنجش متغیرها از ضریب 

همبسـتگي پیرسـون مـورد تحلیـل و آنالیـز قرارگرفته شـد.

تحلیل داده ها

در ایـن بخـش از پژوهـش بـا توجـه بـه آزمـون ضریب همبسـتگي 
پیرسـون و رگرسـیون چنـد متغیـره کـه بـه رد یـا اثبات فرضیـات این 

پژوهـش کمـک کند، پرداخته شـده اسـت.

فرضیـه اول: به نظر می رسـد بیـن تحصیالت زن و تولید پوشـاک 
رودوز توسـط وي در درآمـد خانوار رابطـه معنی دار وجود دارد.

جـدول  مربوطـه رابطـه بیـن تحصیـالت زن و تولید پوشـاک رودوز 
)فرضیـه اول( نشـان می دهد. همچنان کـه از داده ای این جدول نمایان 
اسـت میـزان تحصیـالت زن با توجه به سـطح معنـی داری داراي رابطه 

معنـادار امـا معکوس با متغیر وابسـته اسـت.

جدول 1: ضریب همبستگي بین تحصیالت زن و تولید پوشاک رودوز

سطح معناداريضریب همبستگيمتغیر مستقل

0.20100.059-تحصیات زن

فرضیه دوم: به نظر می رسد بین درآمد زن و تولید پوشاک رودوز 
توسط وي در درآمد خانوار رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول مربوطه رابطه بین متغیر درآمد زن و اشتغال آن در تولید 
ذیل  داده های جدول  از  که  همچنان  می دهد.  نشان  را  رودوز  پوشاک 
نمایان است متغیر میزان درآمد زن با توجه به سطح معنی داری رابطه 
داشتن  زیرا  ندارد،  قالی بافی(  در  اشتغال  )در  وابسته  متغیر  با  معنادار 
منابع مالي و درامد زن نمی تواند مانعي در قبال اشتغال او در رودوزکاری 
گردد بنابراین تجزیه تحلیل آماري جدول زیر نیز این موضوع را تائید 

می کند.

جدول 2: ضریب همبستگي بین درآمد زن و تولید پوشاک رودوز توسط وي در درآمد خانوار

سطح معناداریضریب همبستگيمتغیر مستقل

0.00080.965-درآمد زن

فرضیه سوم: به نظر می رسد بین سن زن و تولید پوشاک رودوز 
توسط وي در درآمد خانوار رابطه معنی دار وجود دارد.

توسط  رودوز  پوشاک  تولید  و  زن  سن  بین  رابطه  مربوطه  جدول 
این  وي در درآمد خانوار را نشان می دهد. همچنان که تحلیل آماري 
جدول نشان می دهد سن زن با توجه به سطح معنی داری داراي رابطه 
معنی دار با متغیر وابسته در سطح بیش از 99 درصد است؛ اما این رابطه 
با توجه به ضریب همبستگي معکوس است. یعني با افزایش سن زنان 

موردمطالعه اشتغال آنان در کارهاي پوشاک رودوز بافي کاهش می یابد.

جدول 3: ضریب همبستگي بین سن زن و تولید قالي

 سطح معناداریضریب همبستگيمتغیر مستقل

0.3300.0000-سن زن

فرضیه چهارم: به نظر می رسد بین درآمد شوهر و تولید پوشاک 
رودوز توسط وي در درآمد خانوار رابطه معنی داری وجود دارد.

زن  توسط  رودوز  پوشاک  تولید  با  شوهر  درآمد  بین  رابطه  جدول 
در درآمد خانوار را نشان می دهد که متغیر درآمد شوهر داراي رابطه 
معنی دار در سطح بیش از 99 درصد با متغیر وابسته است؛ اما این رابطه 
با توجه به ضریب همبستگي، معنادار و معکوس  است. یعني با افزایش 
رودوز  پوشاک  تولید  براي  زنان  اشتغال  میزان  از  درآمد شوهر،  میزان 
وقتی که  به هرحال  می شود.  کاسته  خانوار  در  موردمطالعه  زنان  توسط 
رودوزکاری  در  زنانشان  ندارند  تمایل  خیلي  می رود  باال  شوهر  درآمد 
برخي  و  خانواده  امورات  به  دارند  تمایل  بیشتر  و  کنند  پیدا  اشتغال 
کارهاي همسرشان بپردازند و برعکس آن نیز صادق است مرداني که 
شغل ثابت و دائمی ندارند و میزان درآمد آنان کم است عموماً عالقه مند 
هستند زنانشان در رودوزکاری اشتغال داشته باشند که این فرضیه بیش 

از 50 درصد به منطقه موردمطالعه صدق می کند.

جدول 4: ضریب همبستگي بین درآمد شوهر و تولید پوشاک رودوز توسط زن در 
درآمد خانوار

سطح معناداريضریب همبستگيمتغیر مستقل

0.43110.0000-درآمد شوهر

نتیجه گیری و پیشنهادها

بهبود  کشاورزي،  تولیدات  افزایش  معناي  به  تنها  توسعه،  امروزه 
روستائیان  زندگي  سطح  بهبود  و  عمومي  رفاه  یک کالم،  در  و  تغذیه 
اندوخته های  بلکه توسعه یعني به کارگیری تجربیات و  تلقي نمی شود، 
مردم به منظور استفاده بهینه از منابع محلي و بارور ساختن آن ها براي 
دست یابی به رفاه اجتماعي است. بنابراین مسیر توسعه، نه از کنار مردم، 
بلکه از درون مردم می گذرد و به مردم ختم می شود. در سال های اخیر 
مسئله اصلي براي سازمان ها و مجامع بین المللی و بسیاري از حکومت ها، 
مشارکت دادن زنان در توسعه یا به عبارت دیگر دخالت دادن هرچه بیشتر 
آن ها در برنامه ها و جریانات اصلي توسعه جوامع مختلف بوده است. زنان 
روستایي وظایف و نقش های مختلف و متعددي بر عهده دارند: همسر، 
دامداري،  فعالیت های  در  شریک  زراعي،  محصوالت  تولیدکننده  مادر، 
دخیل در امر کاشت، داشت، برداشت، فرآوري، بازاریابي، صنایع دستی و 
تهیه خوراک و غذا. فعالیت های روزمره زنان در امور کشاورزي، فرآوري، 
بازاریابي محصوالت و تولید صنایع دستی، همگي شواهدي هستند که 
داللت به نیازمندي به وجود زنان در تولیدات روستایي مي کنند. با توجه 
به مطالعات انجام شده، روند تاریخي توسعه اقتصادي و اجتماعي حاکي 
از آن است که کشورهایي عقب مانده هستند که توازن مناسب و مطلوب 

بین مشارکت زنان و مردان در آن ها فراهم نشده است و فرصت منصفانه 
و برابر از آنان سلب گردیده و یا در جوامعي که زنان نقش مؤثري در 
فرایند توسعه ندارند و به نحو مطلوب در فعالیت های اقتصادي به کار 
و  از جوامعي است که مرد  نیز کمتر  بازدهي مردان  نمي شوند،  گرفته 
امروزه  برخوردارند.  اشتغال  برابر  فرصت های  از  یکدیگر  دوشادوش  زن 
مطالعات نشان می دهد که جامعه پیش از آنکه متأثر از خلقیات مردان 
و شرایط محیطي باشد، از شخصیت و آموزش های زنان تأثیر مي گیرد و 
ازاین رو در فرایند توسعه اقتصادي و اجتماعي، اثرگذاري آنان به مراتب 
بیش از مردان است. براي اینکه جامعه روستایي بتواند به توسعه ایده ال 
استفاده  روستایي،  زنان  اثرگذار  و  نیروهاي خالق  از وجود  باید  برسد، 
نقش  هنوز  سنتي  محدودیت های  علت  به  ما  کشور  در  ازآنجاکه  کند. 
زنان روستایي در فعالیت های تولیدي به خوبی روشن نگردیده است، این 
تحقیق سعي داشته تا حدي از توانمندی های اقتصادي زنان روستایي را 

که در افزایش درآمد خانوار ارتباط دارد، تبیین نماید.

کوالیي، الهه و طاهري، ابراهیم )1390(. تأثیر توانمندي زنان بر . 1
توسعه روستایي در ایران، زن: حقوق و توسعه، مجله تحقیقات زنان، 

سال پنجم شماره اول انتشارات انجمن ایراني مطالعات زنان
کوالیي، الهه و حافظیان، محمدحسین )1385(. نقش زنان در . 2

توسعه کشورهاي اسالمي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
در . 3 قالیبافي  وضعیت  بررسي   .)1389( محمدصادق  علیائي، 

شهرستان تکاب. دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات تهران،
لهسایي زاده، عبدالعلي و امیدي، افسانه )1380(. بررسي پایگاه . 4

زنان در اقتصاد غیررسمی. فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 
دانشگاه تهران پژوهش زنان دوره 1 شماره 2

پاپ زن، عبدالحمید و خالدي، خوش قدم و سلیماني، عادل . 5
روستایي  زنان  حرفه ای  و  فني  آموزش های  ارزشیابي   .)1390(
درزمینهی صنایع دستی، دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت. فصلنامه 

علمي –پژوهشي جامعه شناسی زنان سال دوم شماره سوم
حصاربن: . ٦ روستایي  زنان  بانک   .)1380( ژاله  طلب،  شادي 

حاصل یک رهیافت مشارکتي تهران، پژوهش زنان، فصلنامه مرکز 
مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران. دوره 1شماره 2

محمدي، مهدي )1382(. توانایی هایی زنان در اقتصاد تولید . 7
عشایر تهران. پژوهش زنان، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 

دانشگاه تهران دوره 1 شماره ٦
سعدي، حشمت اله و شعباني قمي و لطیفي سمیه )1391(، . 8

سنجش میزان توانمندي اقتصادي و اجتماعي زنان قالیباف روستایي 
و عوامل مؤثر بر آن تهران. مجله زن در توسعه و سیاست. دوره 10 

شماره 2
علیائي، محمدصادق )138٦(. بررسي ویژگی های اقتصادي و . 9

اجتماعي زنان روستایي سهم آنان در درآمد خانوار تهران. فصلنامه 
جغرافیایي سرزمین دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقیقات تهران 

سال چهارم شماره 1٦
آگهي، حسین و پزشکی زاد، غالمرضا )1378(، ارزشیابي کار . 10

زنان روستایي در کشورهاي درحال توسعه تهران فصلنامه اقتصاد 
کشاورزي و توسعه شماره 28

شکوري، علي )1380( پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق . 11
روستایي، تهران، پژوهش هایی جغرافیایي. سال سي و نهم، شماره 41
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منابع



۳۴۳۵

تاریخچـه
سوزن دوزی 

ایـران
رکسان فارابی شاهزاده
ترجمه: سمیه امامی فر

را  زیبایي  و  راز  تجسم  که  نامي  پارس 
از  بزرگ  امپراطوري  این  زماني  برمی انگیزد. 
ترکیه تا افغانستان و از حاشیه هند تا مرزهاي 
سال  سالیان  گرفت.  دربرمی  را  ارمنستان 
بودند.  بهترین ها در دنیا  از  پارسي  صنعتگران 
قرون وسطی  در  ایراني  صنعتگران  و  کاالها 
خواهان فراواني داشتند و سوزن دوزی پارسي 

نیز مستثني نبود.

ایراني  رودوزی های  قرون وسطی  طي 
انجام می شد. زنان  توسط  و  در خانه  معموالً 
ایراني  کوچک  دختران   )1 شماره  )تصویر 
نخ های  بامهارت  چگونه  که  بودند  آموخته 
پیچیده  طرح هایی  به  مبدل  را  ابریشمي  خام 
و نفس گیر نمایند. در بسیاري از مناطق ایران 
نقش  همچنان  سوزن دوزی  امروزي،  عراق  و 

مهمي در زندگي روزمره زنان دارد.

به هرحال بسیاري از این مهارت و زیبایي 
پرسش های  و  ازدست رفته  زمان  طول  در 

زیادي را به جای گذاشته است؛

ایجادشده،  چگونه  زیبا  صنعت  این 
خاستگاه و روش های آن به کجا بازمی گردد؟

باید  سؤاالت  این  به  پاسخي  یافتن  براي 
مسیري را که پارسیان به جا گذاشته اند را دنبال 
ایران  باشد...  دشواري  کار  می تواند  که  کنیم 
متعدد  تغییر  و  داشته  پرآشوبي  تاریخ  همواره 
فرمانروایان منجر به از دست رفتن بسیاري از 

این تاریخ شده است.

 شمار معدودي از نمونه های سوزن دوزی، 
میادي  هفدهم  و  شانزدهم  قرن های  از 
به جامانده است. در طي این دوران شاه عباس 
اول )فرمانرواي ایران 1587-1629 پ.م( در 
اروپا  با  را  ایران  تجاري  روابط  تا  بود  تاش 
افزایش دهد و به همین دلیل هدایاي بسیاري 

براي فرمانروایان خارجي فرستاده شد. به عاوه 
مجموعه داران خصوصي شروع به جمع آوری 
آثار  شد  موجب  که  نمودند  ایران  هنري  آثار 
هنري حفظ شده و در کشورهایي غیر از ایران 

جهت مطالعه بر جا بماند.

سوزن دوزی  تاریخ  کردن  دنبال  براي 
معدود  به  باید  شانزدهم،  قرن  از  قبل  ایران 
شاهدان عیني استناد کرد. مارکوپولو )جهانگرد 
ابریشمي  ایتالیایي-قرن سیزدهم( سوزن دوزی 
که توسط بانوان کرماني انجام می شده را چنین 

توصیف کرده است:

همچنین  و  کشور  این  »بانوان 
بدیع  سوزن دوزی های  دخترانشان؛ 
و  مختلف  رنگ هاي  با  ابریشمین 
چهارپایان،  فیگورهاي  و  تصاویر 
و  گل ها  درخت ها،  پرندگان، 
تولید  دیگر  گوناگون  نقش های 
براي  آویزهایی  دیوار  می کنند. 
که  ماهرانه  چنان  اشراف زادگان؛ 
برمی انگیزد  را  شگفتي  دیدنشان 
بالش ها،  کوسن ها،  همین طور  و 
لحاف ها و اشیا دیگري از این قبیل.«

بدان  می توان  که  عیني  شاهد  دیگر 
که  است  بغداد  در  بیزانس  سفیر  کرد  استناد 
سوزن دوزی ایران در طي سال 917 میادي را 

توصیف می کند:

در  آویزها  دیوار  »شمار 
هزار  سی وهشت  خلیفه  کاخ های 
بود؛پرده های طایي با رودوزی های 
زرین توسط نخ های طا که همه به 
با تصاویر جام های  باشکوهی  طرز 

فیل ها،  نوشیدني، 
شترها،  اسب ها، 
پرندگان  و  شیرها 

منقوش شده بودند.«

اولین قطعه سوزن دوزی 
یا  قرن چهارم  به  متعلق  یافت شده 

)تصویر  است؛  میاد  از  پیش  پنجم 
شماره 2( این روکش نمدي رنگین زین، ظاهراً 
زنجیره ای  کوک های  و  تکه دوزی  به وسیله 
کارشده است. به نظر می رسد سوزن دوزی در 
انجام  پنجم  یا  قرن چهارم  از  قبل  ایران حتي 

می شده است.

 هزار سال بعد، اسکندر کبیر )فاتح ایران 
در سال B.C 300( از شکوه سوزن دوزی هایی 
که یافت به شگفت آمد و براي این که آن ها را 
رودوزي  دهد، خیمه  نشان  هم وطنان خود  به 

شده داریوش را به خانه فرستاد.

پ.م-226   652( ساساني  دوره  طي  در 
به جامانده؛   فلزي  اشیا  و  مجسمه ها  پ.م( 
اشکالي با تزیینات برجسته را نشان می دهد که 
معلوم نیست رودوزي هستند یا ابریشم بافی. با 
در نظر گرفتن پوشش زین رودوزي شده ای که 
در باال به آن اشاره شد، به نظر می آید که این 
اشکال نشان دهنده رودوزی های دوره ساساني 

است.

فتح  را  ایران  اعراب،  نهم میادی  در قرن 
به  فارسي  )اصطاحي  طراز  رودوزي  و  کرده 
نامي  به  شد  تبدیل  بعدها  که  سوزندوز  معني 
کارگاه هایی  و  به خطاطي  منقوش  اقام  براي 
همراه  به  را  بودند(  شده  رودوزي  آن  در  که 
آوردند.)تصویر شماره 3( ابن خلدون اهمیت 

طراز در قرن چهاردهم را شرح داده است.

»جامه های شاهانه به منظور باال 
بردن منزلت حکمران یا اشخاص 
پایین رتبه تر که چنین جامه هایی 
باال  به منظور  یا  و  می پوشیدند 
بردن منزلت اشخاص برجسته ای 
چنین  کردن  عطا  با  حکمران  که 
جامه هایی آنان را مفتخر می نمود، 

با طراز روردوزي مي شدند...«

در  نوشته هایی  شامل  معموال  نقوش  این 
وقت  فرمانرواي  مدح  یا  و  خداوند  ستایش 
تاریخ ساخت  بودند. در بعضي موارد نقوش، 
بود  تهیه شده  آن  در  جامه  که  کارگاهي  نام  و 
که  کارگاه های حکومتي  می شد.  شامل  هم  را 

طرازالخصا خوانده می شدند، کاالهای درباري 
را تهیه می کردند. کارگاه های خصوصي که طراز 
را  ثروتمند  افراد  جامه های  داشتند  نام  العامه 
آماده می کردند. طبق گفته ماریان الیز، نویسنده 
»رودوزی ها و نمونه های مصر اسامي« در قرن 
رودوزی های  دوخت  مهارت  میادي  یازدهم 
طراز افزایش یافت درحالی که خطاطي اهمیت 
حروف،  موارد  بعضي  در  و  کرد  پیدا  کمتري 

نقوشي بدون معنا شدند.

دوخت  با  معموالً  ایران  تیرازهاي 
ساقه دوزی  و  ناپیوسته  زنجیره ای  زنجیره ای، 
)در فارسي با عنوان پیچ، ضله، نقش یا گاب 
به وسیله  که  می شدند،  کامل  می شود(  شناخته 
زمینه جامه که  کتاني  و  ابریشمي  نخ های  نوع 
مصري  طرازهاي  از  می شد  گفته  ملهم  آن  به 

متمایز می شدند.

در طي اواخر صده هاي میاني، رودوزی های 
ایران به دو شیوه اصلي انجام می شد. در شیوه 
)معموالً  پارچه  زمینه  سطح  تمامي  نخست 
کتان شل بافت( با بخیه ها پوشیده می شد. این 
رودوزي که تقلیدي از بافت بود، در ابتدا در 
استفاده  می شد.  تکمیل  حکومتي  کارگاه های 
رودوزی های  در  قالی  نقش های  عناصر  از 
دسته  این  در  نبود.  غیرمعمول  کارگاه  همان 

سوزن دوزی ها سه نوع اصلي وجود دارد.

 نوع اول که موسیف خوانده می شد. انواع 
موسیف در رودوزی ها که به نام رفوی دوال-
مضاعف- که به عنوان گل دوز شناخته می شود 
می گردد. کامل  است  اصفهان  به  منسوب  و 
)تصویر شماره 4( رودوزي موسیف عمدتًا در 
است.  می شده  انجام  هفدهم  و  شانزدهم  قرن 

قرن  به  متعلق  شده  رودوزي  آویزی  دیوار 
شانزدهم میادي در موزه منسوجات واشنگتن 
دي. سي وجود داردکه داستان عشق یوسف و 
این نوع  از  زلیخا را نشان می دهد و نمونه ای 
 سوزن دوزی است. طبق گفته ای. اف.کندریک
لندن آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  سابق  موزه دار    

 بخیه گل دوز:

کارهاي  براي  کوک  »معمول ترین 
ممکن  که  حقیقتي  است.  آسیایي  کوچک 
و  رودوزی ها  این  میان  شباهتي  است 
رودوزی های خاور نزدیک را نشان دهد...« 

انواع  منحصربه فرد،  آویز  دیوار  این  در 
تا  استفاده شده  شاه ماهی  دوخت های  مختلف 
نمونه های  شود.  دوزی  پر  درختان  ساقه های 
نقاط کشور مثل  از موسیف در سایر  مختلفي 
گرجستان،  شامل  امروزه  قفقازستان  منطقه 
ارمنستان و آذربایجان می شود تکمیل می شده 
هفدهم  قرن  به  مربوط  آویز  دیوار  دو  است. 
دارد  وجود  لندن  آلبرت  و  ویکتوریا  موزه  در 
به  کارشده  هاي  موسیف  از  نمونه ای  که 
شماره  است.)تصویر  قفقازستان  منطقه  شیوه 
ردیفه  بخیه شال چند  از  قطعات  این  در   )5
به طور  اساسًا  طرح ها  است.  شده  استفاده  هم 
هندسي کارشده که در قالی ها و رودوزی های 

منطقه قفقازستان متداول است.

نوع دیگر نوارهاي نقش دار ضّله یا نقشه 
تزیین  براي  که  رودوزي  این  می شد.  نامیده 
قرار  مورداستفاده  زنان  شلوار  پاچه های  سر 
نوار  دو  به صورت  الگویي  معموالً  می گرفته، 
مورب گل دار داشتند. نام نقشه تبدیل به نامي 
این  معموالً  شد.  شلوارها  از  نوع  این  براي 
روي  ابریشمي  نخ  به وسیله  سوزن دوزی  نوع 
انجام می شد، اگرچه  پارچه های ظریف کتاني 
گاهي اوقات این رودوزي روي پشم کارشده و 

طرح 1: بخشی از مینیاتور سقوط الک پشت از 
آسمان، قرن شانزدهم، گالری هنر فریر

طرح2: پشتی تکه دوزی زین اسب، 
مکشوف در منطقه پازیریک، قرن چهارم یا 

پنجم پیش از میاد، موزه آرمیتاژ

طرح 3: رودوزی طراز، دوره مملوک

سری طرح 5: قفقاز، 
رودوزی

طرح 4: رودوزی موسیف، اصفهان، قرن شانردهم
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به وسیله کوک های اریب سوزن دوزی می شدند.

این مینیاتور که متعلق به گالري هنر فریر 
را  زني  و  شده  نقاشي  یازدهم  قرن  در  است، 
است.)تصویر  پوشیده  نقشه  که  می دهد  نشان 

شماره 6(

 به هرحال تمامي نمونه های موجود متعلق 
به قرن های هفدهم و هجدهم هستند.)تصویر 
و  جدا  هم  از  موجود  نمونه های   )7 شماره 
آن ها  از  مجدداً  بتوانند  تا  می شدند  کشیده 
خانه  مختلف  لوازم  براي  پوششي  به عنوان 
را  آن ها  ساختار  تشخیص  که  کنند  استفاده 

به عنوان شلوار مشکل می سازد.

)سلسله  مملوک  عصر  به  مربوط  شلواري 
اسامي که طي سال های 1250 تا 1517 میادي 
بر مصر و سوریه حکومت می کردند( موجود 
است که الگوي شال های چند ردیفه روي شال 

ساده آن ممکن است نشان دهنده پیش زمینه ای 
این  رودوزي  باشد.  نقش  شلوارهاي  براي 
قطعه به صورت باریکه های مورب، مانند نقشه 
انجام شده است. )تصویر شماره 8( ترکیب این 
در  شده  کشیده  تصویر  به  شواهد  با  را  قطعه 
نشان دهنده  است  ممکن  ایراني،  مینیاتورهاي 
و  هفدهم  قرون  از  قبل  نقشه  که  باشد  این 
یر بیه  کارول  است.  می شده  پوشیده   هجدهم 
 مدیر پروژه نمایشگاه نساجي ایران و کتاب که 
اواخر سال 1981 در موزه نساجي برگزار شد، 
قرن  اواسط  در  این شلوارها  که  اظهار می کند 
شانزدهم توسط زنان ثروتمند پوشیده می شده 

است.

رودوزی های  تمامي  در  که  شیوه  سومین 
در  منطقه ای  )نام  رشت  می شود،  دیده  ایراني 
نام دارد. رشت نوعي تکه دوزی  ایران(  شمال 
است که براي دوخت لباس های عرق گیر، رو 
دیواری و روبالشي مورداستفاده قرار می گرفت. 
)ماهوت(  پشمي  فانل  کوچک  باریکه های 
مطابق طرح روي زمینه کتاني یا پشمي دوخته 
پَرسان  کوک  و  جادکمه  زنجیره،  می شوند. 
قرار  مورداستفاده  باریکه ها  کردن  وصل  براي 
می گیرند. این نوع رودوزي همچنان در رشت 
قرن  در  متداول  شیوه ی  همان  به  امروزي 
وولف  هانس  گفته  به  می شود.  انجام  هفدهم 

سوزن دوزی به روش زیر انجام می شد:

)گل  رشت  دوز  »سوزن 
پارچه  دوز(،  گاب  یا  دوز 
چوبي  درگیرهای  را  )ماهوت( 
روي  که  پاسگانه(  یا  )جرده 
می شود  گذاشته  پاها  از  یکي 
را  آن  دیگر  پاي  با  درحالی که 
می دهد؛  فشار  پایین  سمت  به 
به وسیله  طرح  می دارد.  نگه 
گچ روی پارچه انداخته می شد 
با رنگ کشیدن(. سوزن  )نقش 
)یا  چوبی  دسته  قاب  دوز 
سوزن( را در پارچه فرومی کند. 
از طرف چپه  را  نخ  درحالی که 
آن  قاب  با  نگه داشته  پارچه 

با  و  کردن(  پیچ  )نخ  گرفته  را 
جلوي  در  حلقه ای  نخ  کشیدن 
پارچه به وجود می آورد )نخ از 
دست چپ گرفتن یا باال رفتن( 
که همچنان  نخي  با حلقه ای  و 
است قاب  پیچیده  دور قاب 
را دوباره درون پارچه فروکرده 
و نخ زیري را با قاب می گیرد 
می کشد  باال  را  بعدي  حلقه  و 
و  می دهد  ادامه  همین طور  و 
را  )پیچ(  زنجیره ای  دوخت 
سطح  بیشتر  می کند.  ایجاد 
رودوزي  این  توسط  پارچه 
طرح  اغلب  می شود.  پوشیده 
شامل قطعات پارچه با رنگ های 
درزمینه ی  رفته  بکار  مختلف 

محصول با این بخیه هاست.«

طرح ها اغلب بسیار پیچیده بودند.)تصویر 
این  از  موجود  نمونه های  تمامي   )9 شماره 
هجدهم  هفدهم،  قرن های  به  متعلق  رودوزي 
این  به هرحال  که  می باشند  میادي  نوزدهم  و 
قبل  قرن های  در  آن  وجود  عدم  بر  دلیلي  امر 
نمی شود. نمونه هایی از چهل تکه دوزي کارشده 
در دوره مملوک مصر در قرن چهاردهم وجود 
بر رشت  درآمدي  پیش  است  ممکن  که  دارد 

دوزي در ایران باشد.)تصویر شماره 10(

طبق گفته جي گاک، رییس سابق سازمان 
موجود  قدیمی تری  نوع  ایران،  صنایع دستی 

بوده است به نام تکه دوزی که:

با  پارچه  »باریکه های 
نقش  دور  مختلف  رنگ های 
مرکزي را قاب می گرفتند؛ کارهاي 
تکه دوزی از عناصر مختلف طرح 
رنگ های  است؛  می شده  تشکیل 
پر  گل ها،  گلبرگ  براي  متفاوت 
جزییات  با  طرح های  پرندگان. 
گل های  بوته ها،  ردیف  غني،  و 
پرنده ها  با  گرده افشان  زیباي 
قطعات  پیچک.  شاخه های  روي 
قدیمی تر نیم تنه زنان و مرداني را 
نشان می دهد که مدال های بزرگ 
زنجیره ای  کوک های  آویخته اند. 
چرم  یا  مخمل  پارچه  روي 
رومیزي،  کوسن،  روکش  زین، 
رختخواب  روکش  دیوارکوب ها، 
سنتي  به طور  کار  این  پوشاک؛  و 
که  می شده  انجام  مردها  توسط 
امروزه هم به همین صورت ادامه 

دارد.«

رودوزي  به نوعی  اشاره  با  گاک  آقاي 
تکه دوزی  قدیمی تر  فرم  که  دیگر  مشابه 
می دهد.  ادامه  است،  دوزي  لَنَدره  نام  به 
چهل تکه  مثل  پارچه  قطعات  نوع؛  این  در 
به صورت  نه  و  می شوند  وصل  هم  به 
 تکه دوزی مانند رشت دوزی. سر ژان شاردن
 جواهرساز فرانسوي که در اواخر قرن هفدهم 
از ایران دیدار کرد، لَنَدره دوزي های کارشده 

در اصفهان را بدین سان شرح می دهد:

که  موزاییک وار  »رودوزی 
است  خوشایند  برایشان  آنچه 
ماهرانه  چنان  و  می دهد  نشان  را 
می آید  نظر  به  که  دوخته شده 
گرچه  شده اند.  نقاشی  نقوش، 
اما  است  تکه دوزی  این ها  همه 
درزها با چنان مهارتی کارشده که 
حتی اگر با دقت به آن ها نگریسته 

شود، دیده نمی شوند.«

پارچه  از  دومین شیوه اصلي رودوزي که 
می شده  استفاده  برجسته نمایی  براي  زمینه 
رودوزِي  شیوه  از  مختلف  نوع  چندین  است 
کوک  چندین  از  دارد.  وجود  زری دوزی 
استفاده  شیوه  این  براي  متفاوت  تکنیک  و 

پیچ  نام  )با  زنجیره ای  دوخت  می شود. 
آکرمن فیلیس   شناخته می شود( که طبق گفته 
 به همراه موجي از تأثیر خاور دور که توأمان با 
حکومت تیمور )حکمران مغول ایران در قرن 

چهاردهم( آمد.

از  دیگر  )یکي  ساتن دوزي  و  ساقه دوزي 
نخ  با  دو  هر  چیني(  رودوزي  روش هاي 
دوخت هاي  مي شدند.  انجام  ابریشمي  هاي 
حاشیه  عنوان  به  اول  درجه  در  زنجیره اي 
در  مي شد.  استفاده  سطوح  کردن  پر  برای  یا 
مجموعه آکرمن-پاپ نمونه اي دوخت زنجیره 
دارد  وجود  هفدهم  قرن  به  متعلق  ایراني  اي 
که طرح ظریفش یادآور رودوزي هاي چیني 

است.)تصویر شماره 11(

اگر کل رودوزي با کوک هاي زنجیره اي کار 
شود به آن گاب دوزي می گویند. کوک ساتن 
مورداستفاده  سطوح  کردن  پر  براي  سایه دار 
ساتن  پارچه  روي  عمدتًا  و  می گرفت  قرار 
 )12 شماره  )تصویر  می شد.  انجام  )اطلس( 
بست دوزی نخ های طا و نقره نوعي دیگر از 
ساتن دوزي بود.)تصویر شماره 13( عاوه بر 
این ساقه دوزی می توانست به همراه کوک های 
به عنوان  ساتن سایه دار دیده شود. ساقه دوزی 
دوزی  پر  و  قرارگرفته  مورداستفاده  حاشیه 
انجام  سایه دار  ساتن  کوک های  توسط  نقوش 

می شد.

این  از  دیگري  نمونه ی  دوزي  نقش 
طرح  تکمیل  براي  شال  کوک  است.  دسته 
دیواري  تزیینات  و  پوشش ها  جامه ها،  روي 

مورداستفاده قرار می گرفت. کوک های شال و 
شال زیرورو براي نقش دوزي طرح »درخت 
زندگي« روي پیراهني متعلق به قرن چهاردهم 

استفاده شده است.)تصویر شماره 14(

در  که  دارد  وجود  هم  قومیتی  رودوزي 
شکل؛  دایره  قطعه ای  می گیرد.  دسته  همین 
در  که  مردم  از  )گروهي  ترکمن ها  به  متعلق 
قرن  اواخر  در  می کردند(  زندگي  ایران  غرب 
موزه  در  که  چهاردهم  قرن  اوایل  و  سیزدهم 
اشمولین آکسفورد قرار دارد؛ مثالي از این نوع 
است. این قطعه با نخ ابریشم روی پشم و با 
نخ های  با  که  رودوزی شده  کوک های ساتن، 
خوابیده روی پارچه محکم شده است.)تصویر 

شماره 15(
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در  قابل ذکر  رودوزی های  از  دیگر  یکی 
ایران توردوزی است. در طي دوره های زماني 
سلطه  تحت  ارمنستان  از  بخش هایی  مختلف،  
دوره ها،  این  همه ی  در  است.  بوده  پارسیان 
بود.  پررونق  ارمنستان  و  ایران  میان  تجارت 
به  رسیدن  درراه  ایراني  کاالهاي  از  بسیاري 
روسیه از ارمنستان عبور می کردند و بالعکس.

توري دوزي از دوران باستان در ارمنستان 
از  طرحي   16 شماره  تصویر  می شد.  انجام 
زمان  به  این گل سینه  است،  ارمني  توردوزي 
آناتولی(  )امپراطوری مستقر در  اورارتو  تمدن 
حساسیت  علت  به  درحالی که  بازمی گردد. 
نمونه  محدودي  تعداد  هنر  این  ظرافت  و 
مینیاتور  نقاشی های  مجسمه ها،  به جامانده، 
به  را  توردوزی ها  سنگ  روي  حکاکی های  و 

تصویر می کشد.

در قرون وسطی اکثر منطقه آناتولي بخشي 
از امپراطوري عثماني بود، به هرحال بخشي از 
آن تحت تسلط ایرانیان بود. صرف نظر از اینکه 
چه کسي این منطقه را کنترل می کرد؛ تجارت 
رونق  دوران  این  در  آناتولي  و  ایران  میان 
جانیاک که  ارمني  توردوزي  داشت.   فراوانی 
 خوانده می شد، احتماالً در طي قرون وسطی به 

ایران و اروپا عرضه شد.

یا  دوازدهم  قرن  به  مربوط  مجسمه  این 
سیزدهم میادی توردوزي روي لبه کت مردي 
نجیب زاده را نشان مي دهد که شباهت فراواني 
به تور لبه پوشش سر ملکه اوراتو در تصویر 

18 دارد.

ایران  رودوزی های  پیرامون  سخني  هر 
بود.  نخواهد  کامل  به خامه دوزی  اشاره  بدون 
انجام  ایران  در  هم  امروزه  که  خامه دوزی 
هفدهم  یا  شانزدهم  قرن  به  حدوداً  می شود، 
با  ظریف  کوک های  بازمی گردد.  میادي 
ابریشم سفیدروی کتان سفید تکمیل می شود و 
تضاد میان این ها طرح ظریف و لطیفي را ارائه 
می دهد. موزه ویکتوریا و آلبرت لندن چندین 
نمونه مربوط به محدوده زماني قرن شانزدهم 

تا بیستم میادي در اختیار دارد.

دیوار  ازجمله چرم،   فراواني  اقام  ایرانیان 
و  پارچه ها  سجاده،   دیوان،   جلد  آویزها،  
جامه های پیشکشي را رودوزي کرده اند. عمده 
بافتي  با  زربفت هایی  لباس،  روي  تزیینات 
قرون وسطی  دوره  تمامی  در  که  بود  استادانه 
رودوزي  گرچه  بوده؛  قابل دسترسی  ایران  در 
برخي  در  می شده؛  استفاده  تزیین  برای  نیز 
موارد تنها قسمت های کوچکي از لباس و در 

می شده  رودوزي  لباس  تمامي  موارد  بعضي 
است. تصویر شماره 18 نمای بخشي از رویي 
با  زمینه  تمامي  نشان می دهد که  را  قبا )کت( 

تکرار طرح ها رودوزي شده است.

متداول ترین کاربرد رودوزي در مینیاتورها، 
لبه  نواري دور  یا  ابري و  یقه  با  لباس هایی  در 
دامن بوده است. یقه های ابري، یقه هایی هستند 
که دور گردن کتیبي یا رویي قبا )هردو نوعي 
کت هستند که پوشیدنشان در طي قرون وسطی 
در ایران مرسوم بود( پوشیده می شد و معموالً 
تمامي قسمت باالي لباس از لبه جلویي تا نیمه 
را  شانه ها  روي  پوشش  تا  گردن  از  و  پشتي 

می پوشاند.

توسط  و  دارد  چیني  منشأ  ابري  یقه 
ایران  به  سیزدهم  قرن  طي  در  مغول  فاتحان 
یقه های  به عنوان  را  آن ها  مغول ها  شد.  آورده 
تشریفاتی مورداستفاده قرار می دادند، درحالی که 
اشراف زاده های ایراني براي استفاده روزانه از آن 

بهره می گرفتند.

ابري  یقه های  در  مورداستفاده  طرح های 
و  فرش ها  از  رودوزی ها(  بیشتر  )همچنین 
همیشه،  تقریباً  می گرفت.  الهام  دیوارکوب ها 
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طبیعت، با پرندگان و گل ها و حیوانات بخشي 
از این طرح ها بودند.

نخ های فلزي )طا یا نقره( به طور گسترده در 
ایران مورداستفاده قرار می گرفت. نخ ها معموالً 
مغزي ابریشمي دارند،  بااین وجود شواهدي مبني 
بر استفاده از پنبه و کتان به عنوان مغزي موجود 
نخ های طا  از  اصلي  نوع  سه  ایران  در  است. 
و نقره مورداستفاده قرار می گرفت. نوع اول در 
طي قرون وسطی به وجود آمد. مفتولي باریک و 
مسطح دور نخ ابریشم یا کتاني پیچیده می شد. 
این نمونه گران ترین نوع است که در آن؛ نخ به 
مقادیر فراواني از فلز نیاز دارد. نوع دوم،  نخ های 
در  مغول  فاتحان  توسط  که  است  مطا  چرم 
این  یافتند.  راه  ایران  به  چین  از  سیزدهم  قرن 
طاکاری  باریک  نوارهاي  پیچیدن  با  نخ  نوع 
شده ی چرم، دور مغزي ابریشم یا کتان ساخته 
می شد. نوع سوم،  نوارهاي کاغذي ُمّذهب است 
بر  تیمور  دوره حکومت  در طی  بار  اولین  که 
ایران مورداستفاده قرار گرفتند. تهیه این نوع نخ 
بستگي به در دسترس بودن کاغذ چیني داشت 
قرون وسطی دشوار شد.  اواخر  در  آن  تهیه  که 
به صورت  توت  درخت  شده  طاکاری  پوسته 
درهم  ابریشم  با  و  بریده شده  باریک  نوارهاي 

بافته می شدند.

خام  ابریشم  نخ های  با  ایرانیان  ابتدا  در 
رودوزي می کردند. نخ های مورداستفاده معموالً 
از  ابریشم  می شدند.  تابیده   S یا   Z به صورت 
بزرگي  صنعت  ایران  در  ساسانیان  دوره ی 
محسوب می شد. بر طبق نوشته های جغرافیداني 
به نام ابن حوقل )977 میادي( کرم هاي ابریشم 
برای اولین بار از مرکز آسیا از طریق طبرستان 

وارد ایران شدند.

درخشان  رنگ های  به  ابریشم  رشته های 
قرمز  الکي،  صمغ  می شدند؛  رنگرزي  فراواني 
دانه و کرمس1 رنگ های قرمز و صورتی متنوع و 
پرطراوتی را ایجاد می کردند. رنگ های گرفته شده 
از قرمز دانه و کرمس هردو از بدن حشرات به 
دست می آید. رنگ قرمز دانه از بدن حشره ماده 
این  از  استفاده  می شود.  گرفته  کاتی2  کاکوس 
ایران  در  میادی  هشتم  قرن  از  حداقل  حشره 

1  Kermes
2  Coccus cati
3  Kermoccus vermilio
4  Rubia tinctorum
5  Kamela
6  Mallotus Philipennsis
7  Rhamnuc chlorophorus
8  Rhamnus utilis
Http://www.roxanefarabi.com/embroidery/embroidery.html  :منبع 9

رواج داشته است، به نظر می رسد تا قبل از آن 
کرمس  قرمزِ  رنگ  است.  بوده  مورداستفاده  نیز 
از حشره کرموکاکوس ورمیلیو3 گرفته می شود. 
پیش ازتاریخ  دوران  به  رنگ  این  از  استفاده 
بازمی گردد و برای اولین بار در حدود 1100 سال 

پیش از میاد در آشور معرفی شد.

از روناس  قهوه ای  انواع  و  تیره تر  قرمزهای 
روبیا  گیاه  ریشه  از  روناس  می آید.  دست  به 
تینکتوروم4 گرفته می شود. قدمت این رنگ حداقل 
به 3000 سال پیش از میاد مسیح بازمی گردد که 
حتی در اروپا تا پایان دوره امپراطوری روم )قرن 
چهارم میادی( شناخته شده بود و پس ازآن در 
دوره جنگ های صلیبی )قرن یازدهم تا سیزدهم 

میادی( احیا گردید.

نارنجی- و  نارنجی  رنگ های  تولید  برای 
قرمز از شنگرف استفاده می شده است که اغلب 
به همراه سایر رنگ ها به کار می رفته و آن را از 
از هند می ساخته اند. کامله5 هم  رزین واردشده 
همان محدوده رنگِی رنگ های قرمز و نارنجی 
را به دست می دهد اما تنها برای رنگرزی ابریشم 
استفاده می شده. کامله از گره های درختی به نام 

مالوتوس فیلیپنسیس6 گرفته می شود.

به طور انحصاری برای  وسمه )نیلی( تقریباً 
تولید انواع آبی استفاده می شده است. آبی تیره ای 
به دست آمده از وسمه را سورمه و آبی روشن را، 
آبی می نامیدند. این رنگ که از هند می آمد، 2500 
پیش از میاد در مصر شناخته شده بود و در قرن 

هفتم میادی به بین النهرین عرضه شد.

گل رنگ،  از  زرد  رنگ  ساخت  برای 
زعفران، زردچوبه، سماق و پوست انار استفاده 
می شده است. گل رنگ در مصر، کرت و فینیقیه 
شناخته شده بود و این گیاه از دوران باستان در این 
مناطق و ایران رشد می کرده است. زردچوبه که 
به نام زعفران هندی هم شناخته می شود از هند به 
ایران آمد. سماق از درختی که از زمان سومری ها 
)3000 سال پیش از میاد( در ایران رشد می کرده، 
رنگرزی  برای  عمده  به طور  و  می شود  گرفته 
ابریشم و دباغی و رنگ زدن چرم استفاده می شد. 
پودری که از پوست انار درست می شده از 1500 
سال پیش از میاد در مصر و 2000 سال پیش از 
میاد مسیح در بین النهرین به عنوان ماده ای برای 

رنگرزی، تثبیت رنگ و دباغی استفاده می شده 
است که این ماده می تواند توسط هرکدام از این 

مناطق به ایران معرفی شده باشد.

گرفته  مختلفی  منابع  از  سبز  رنگ های 
یا  کلروفروس7  )رامنوک  گیاهان  از  می شود؛ 
ترکیب  و  یا سولفات مس  یوتیلیس8(  رامنوس 
وسمه و یک رنگ زرد )که اولین رنگ ساخت 
سبز  وسمه،  از  ساخته شده  سبز  به  است(.  بشر 

سیدی گفته می شود.

گردو  سبز  پوسته  از  قهوه ای  و  سیاه  انواع 
گرفته می شود. سیاه از ترکیب وسمه و حنا هم 
به دست می آمد. در کنار گردو؛ از پوسته بلوط، 
پوست آسیاب شده انار، خاک رس قرمز، چوب 
قهوه ای  رنگ  تهیه  برای  هم  برزیلی  و  ژاپنی 
استفاده می شد. طی قرون وسطی رنگرزان ایرانی 
که از ماهرترین ها بودند، رنگ های بسیار متنوع و 

پیچیده ای را تولید می کردند.

هر رنگ معنی خاصی داشت. آبی نشان دهنده 
معنی  به  مغول  نژاد  برای  و  ابدیت  یا  آسمان 
قدرت بود. زرد نشانه پارسایی و ازاین رو رنگ 
ردای درویشان بود. سفیدرنگ اندوه بود. سبزی 
که به عنوان سبز سیدی شناخته می شد، مقدس 
رودوزی  برای  به ندرت  و  می آمد  شمار  به 
استفاده می شد. ازآنجایی که سیاه، رنگ شیطان یا 
بدشانسی محسوب می گردید، از این رنگ برای 

برجسته نمایی سایر رنگ ها استفاده می شد.

باوجود بخیه های ساده ای که برای رودوزی 
تنوع  و  پیچیدگی  به  طرح ها  می شد،  استفاده 
اژدها،  گل ها،  بودند.  زمان  آن  بافت  فرش های 
هندسی،  اشکال  و  اسلیمی  حیوانات،  پرندگان، 
بوده و  بودند. رنگ ها درخشان  رایج  نقش های 
یک  که  قطعاتی  یافتن  قطعات سوزن دوزی  در 
است.  بسیار کمیاب  باشد  داشته  نخ  یا دورنگ 
قطعه  در  مورداستفاده  بهرنگ های  خریداران 
سفارشی اهمیت زیادی می دادند و اغلب خواهان 
رودوزی ها  این  بودند.  رنگ ها  خالص ترین 
ازلحاظ پیچیدگی و زیبایی با فرش های آن زمان 

رقابت می کردند.9 
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آرزوهای کوچک گردشگری

تمندان
خانه ی سرو و سنگ

دوقلوی تفتان را پیش رو داری از آن زاویه ای 
به  را  تو  کوه ها  البه الی  پرپیچ  وخم  مسیر  که 
سنگ پشت های  خاطره ی  می رساند.  تمندان 
مهمیز دار و حجم روشن و شفاف راه شیری، 

در نیمه شب های نقره ای اش.
و  کهن سال  می شود،  شروع  سرو  با  تمندان 
ریشه هایش  روی  سرو  ازآنجاکه  و  زیبا... 
را  رودخانه  مسیر  می توانی  می شود  دوشاخه 
بگیری و بروی، از بوی پونه و صدای رمه ی 
و  کنی  گذر  اساطیری  بزهای  و  گوسفندها 
که  گردو  از  درخت هایی  با  باغ ها،  به  برسی 
تنیده اند  تنومندشان  اندام  در  انگور  تاک های 
و از شاخساران انبوهشان سرخ و سبز آویزان 
را  تخته سنگ ها  که  سرو  ریشه های  شده اند. 
جذاب تر  کشیده اند  بیرون  زمین  از  خود  با 
حتی  ایستاده ات  قامت  ببینی،  وقتی  می شوند 
روی  از  روستا  نیست.  ریشه اش  بلندای  به 
تپه به همه طرف اشراف دارد. هر بار از میان 
پا  ازآن رو  خانه ها  حیاط  در  می گذری  روستا 
می گذاری که حیاط روستا حیاط همگان است 
و فضای خصوصی، اتاقی بیش نیست. آدم های 
درحالی که  و  دور  از  می کنند  نگاهت  مهربان 
زنانش سرگرم سوزن دوزی و شانه کشیدن به 
موی دخترکا ن اند و مردانش خسته از چراندن 
رمه دیوارهای سنگی خانه ها را مرمت می کنند. 
جلب توجه  کوچک  دکان  یک  روستا  کل  در 

می کند فقط کافی است با خودت حرف بزنی 
و دلت لیوانی بخواهد، آن وقت بی درنگ دختر 
که روی سوزن دوزی  بافته  موهای  با  کوچک 
لباسش افتاده است درحالی که چادر رنگی اش 
را به دندان مهار کرده است با لیوان های سبز 
می کند.  پذیرایی  تو  از  شیشه ای  لب طایی  و 
با خودت می گویی منتظر لیوان یک بارمصرف 
پاستیکی بودم و بعد آرزو می کنی تمدن بیاید 
به  را  پاستیکی اش  بطری های  و  لیوان ها  اما 
است.  زنده  طبیعتش  به  روستا  نیاورد.  همراه 
نزدیک روستا کمپ گردشگری تمندان-خوشه 
واقع است. امید گروه های رصدی که حداقل 
سالی دو سه بار بارش های شهابی و برنامه های 

رصدی اش را در آنجا برگزار می کنند.
می شوند  پررنگ تر  اینجا  در  تو  آرزوهای 
نمی دانی،  کافی  را  کمپ  برق  و  آب  که 
را.  بهداشتی اش  سرویس های  که  همان طور 
ترکیبی سنتی و جدید  بوفه و رستوران  بودن 
می توانست خیال خیلی ها را راحت کند و از 
همه مهم تر ماجرای حمل ونقل و نبود وسایط 
مهمی  سهم  که  همیشگی  و  قابل اعتماد  نقلیه 
دیگر  حاال  است.  داشته  کمپ  بی رونقی  در 
می شود  گردشگری  زیرساخت های  اصطاح 
کلیدواژه ی آرزوهایت، همان که تو را و دیگران 
را می رساند به سرو و سنگ نگاره و چشمه های 

جوشان غرب تمندان.
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چارچوب مفهومی 

گردشگری
عکاسی 

دبورشی گوگویی1
استادیار گروه مدیریت کالج دیگ بویی2 

ایالت آسام هند

ترجمه: فرشید فیروزان

چکیده:

امـروزه عکاسـی بخشـی جدایی ناپذیر 
از زندگـی روزمـره مـا شـده و پیشـرفت 
روبـه رشـد فـن آوری چنـان عکاسـی را 
سـاده و قابل دسـترس نمـوده که هرکسـی 
بـدون آشـنایی بـه نـکات فنـی می توانـد 
مـردم  هرسـال  بگیـرد.  زیبـا  عکس هایـی 
بـرای گرفتـن عکس هایی خاص کـه باعث 
حـس خشـنودی در آن هـا می شـود، مبالـغ 
زیـادی را صـرف خرید تجهیزات عکاسـی 
و سـفر به مکان هـای دور و نزدیک می کنند. 
ایـن موضـوع را می تـوان به عنـوان گونه ای 
جداگانـه که در آن گردشـگران عمدتًا فقط 
مکان هـای  بـه  عکـس  گرفتـن  به منظـور 
مختلف سـفر می کننـد موردتوجه قـرارداد.

گونـه ای  به عنـوان  عکاسـی  گرچـه 
ویـژه  عایـِق  گردشـگرِی  از  محبـوب 
هنـوز  امـا  قرارگرفتـه  موردتوجـه 
مفهـوم  توسـعه  در  ناچیـز  پژوهش هایـی 
درك  و  ذی نفعـان  عکاسـی،  گردشـگری 
توانایی هـای آن به عنـوان بعـدی جداگانـه 
از گردشـگری صـورت پذیرفته اسـت. این 
مقالـه بـه درك نظریه گردشـگری عکاسـی 
صـورت  پژوهش هـای  مطالعـه  به وسـیله  
گرفته قبلی بر روی گردشـگری، گردشگری 
عایق ویژه، عکاسـی، سـوژه های عکاسـی 
و عکاس هـا کمـک می کنـد. ایـن پژوهش 
سـعی دارد بـه چارچـوب مفهومـی بـرای 
شناسـایی  عکاسـی،  گردشـگری  بررسـی 
شـاخصه های رشـد و تحقـق روش های آن 

کمـک نمایـد.

گردشگری  کلیدواژه:گردشگری، 
عکاسی،  گردشگری  ویژه،  عایق 

گردشگر عکاس.

مقدمه 

ایـن مقاله چارچوب مفهومی گردشـگری 
و  رشـد  شـاخصه های  شناسـایی  عکاسـی، 
پژوهـش در روش هـای آن را معرفـی می کند.

هـدف از ارائـه ایـن چارچـوب کمـک به 
توسـعه مفاهیم گردشـگری عکاسی، گردشگر 
مجموعـه  در  آن هـا  دادن  قـرار  و  عـکاس 

گردشـگری بـا عایـق ویـژه اسـت.

گردشـگری  مفهـوم  اخیـر  سـال های  در 
معمولـی  مفهـوم  مقابـل  در  ویـژه  عایـق 
انبـوه  گردشـگری  معنـای  بـه  گردشـگری 
گردشـگری  اسـت.  نمـوده  پیـدا  ظهـور 
نوعـی  به عنـوان  توانـد  مـی  ویـژه   عایـق 
کـه  گیـرد  قـرار  موردتوجـه  گردشـگری  از 
تعطیـات گردشـگران بـر اسـاس تمایات و 
عایـق خاص شـان بـه یـک موضـوع خاص، 
شـکل گرفته و بـر اسـاس تجربه ای که کسـب 
می کننـد باعـث احسـاس رضایـت در آن هـا 

.3 می شـود

گردشـگران و گردشـگری در طول سال ها 
رشـد کـرده و بـه تکامـل رسـیده اند و امروزه 
گردشـگران باتجربـه از یـک سـفر تفریحـی 
جسـتجوی  در  آن هـا  دارنـد.  باالیـی  انتظـار 
تجربیـات معنـی داری از سـفر هسـتند کـه به 
بـاال رفتـن سـطح فعلـی آگاهی شـان کمـک 

. کند

 )2001:3(
همـکاران4  و  داگاس 

به عنـوان  را  ویـژه  عایـق  بـا  گردشـگری 
جایگزینـی بـرای گردشـگری انبـوه توصیـف 

. می کننـد

بـه اعتقـاد آن هـا تجربیـات گردشـگری 
نتیجـه ی   تفریـح  و 

هدایت شـده به وسـیله بیـان خاصـی از عایق 
شـخصی و گروهـی اسـت.

یـا  محصـول  ویـژه  عایـق  گردشـگر 
و  عاقه مندی هـا  بـا  منطبـق  را  خدماتـی 
بنابرایـن  می گیـرد.  کار  بـه  خـود  نیازهـای 
گردشـگری عایق ویژه نوعی از گردشـگری 

اسـت. خـاص  موضوعـی  بـه  محـدود 

ویـژه  عایـق  گردشـگری  امـروزه 
در صنعـت  را  از سـریع ترین رشـدها  یکـی 
گردشـگری دارا اسـت. فعالیت هـای متفاوت 
ایـن نـوع از گردشـگری آن را از گردشـگری 
سـنتی متمایـز نمـوده در نتیجـه گردشـگران 
تجربیـات  بـرای  بیشـتری  درخواسـت های 
را  تعطیـات  در  متنـوع  و  ماجراجویانـه 
محصـوالت  تهیه کننـدگان  داشـت.  خواهنـد 
گردشـگری دسـت بـه نوآوری هـای مختلفی 
از  متفـاوت  روش هـای  بـه  تـا  می زننـد 

1    DEBORSHEE GOGOI
2    Digboi
3    www.unesconigeriatve.org
4    Douglas et al

بیفتنـد  پیـش  رقابـت  بـازار  در  رقبایشـان 
درنتیجـه ی این رقابـت مفاهیم جدیـدی مانند 
ورزشـی،  گردشـگری  فضایـی،  گردشـگری 
آلـپ  گردشـگری  نوشـیدنی،  گردشـگری 
گردشـگران  میـان  و  گشـته  پدیـدار  غیـره  و 
معمـول   روال  از  بیشـتر  چیـزی  طالـب  کـه 

می گـردد. محبـوب  هسـتند  گردشـگری 

شـکل های مختلف گردشـگری در نمودار 
باال نمایش داده شـده اسـت.

گردشگری و عکاسی:

بـه نظـر می رسـد گردشـگر بـه عکاسـی 
وابسـته اسـت1.

اولیـن کسـی که تـاش کرد بین عکاسـی 
و فعالیت هـای گردشـگری ارتبـاط برقرار کند 
سـوزان سـونتاگ2 در کتابش تحت عنوان "در 
عکاسـی 1977"3 بـود. او ایـن مـورد را مطرح 
نمـود کـه عکاسـی به طـرزی چشـمگیر درک 
جهـان را بـا تغییـر و تبدیـل آن بـه مجموعـه 
به طوری کـه  اسـت  سـاخته  میسـر  مناظـر 
تصاویـر جـاری جایگزیـن واقعیـت می گردند 
و ایـن واقعیت، گردشـگری می شـود، موردی 

1 Mike Robinson&David Picard (2009) the framed world:Tourism,tourists and photography Ashgate publishing limited

2 Susan Sontag

3 Onphotography

4 Jonas Larsen; Geographies of Tourist Photography

5 Robert Hirsch (2000); Seizing the light: A history of photography

بـرای مصـرف بصری4.

عکاسـی از زمـان معرفـی تجـاری خـود 
بخشـی  تاکنـون  میـادی   1839 سـال  در 
و  بـوده  گردشـگری  از  جدایی ناپذیـر 
عکاسـی  تولـد  سـال  به عنـوان  به طورکلـی 
مراحـل  در  اسـت5.  پذیرفته شـده  کاربـردی 
ابتدایـی توسـعه عکاسـی، بـه دلیـل اینکـه امر 
پرهزینـه ای بود فقـط مورداسـتفاده ثروتمندان 
دگرگونـی  امـا  می گرفـت  قـرار  جامعـه 
را  عکاسـی  اخیـر،  سـال های  در  فـن آوری 
جامعـه  افـراد  از  قابل توجهـی  بخـش  بـرای 
قابل اسـتفاده نمـوده اسـت. ایـن دگرگونـی در 
گردشـگران  از  جداگانـه  گروهـی  فـن آوری، 
را بـه وجـود آورد کـه حاضرنـد بـرای گرفتن 
عکـس مطلوبشـان از موضوعـی خـاص و بـه 
دسـت آوردن هیجـان از ایـن عمـل، مبالغـی 
جهـت سـفر هزینـه نماینـد و ایـن از مفهـوم 

می شـود. ناشـی  عکاسـی  گردشـگری 

و  اسـت  جدیـد  کامـًا  مفهـوم  ایـن 
تحقیقـات اندکـی جهـت توسـعه چارچـوب 
مفهومـی گردشـگری عکاسـی صـورت گرفته 
اسـت. بـا توجه بـه تحقیقـات انـدک در مورد 

آن  توانایی هـای  و  گردشـگری  از  بعـد  ایـن 
بـرای کمک بـه توسـعه اقتصـادی و اجتماعی 
و همچنیـن جنبه هـای زیسـت محیطی، هرگـز 
برنامـه و خط مشـی مؤثـر جهـت ایجـاد یـک 
بخـش بالقوه تحـت عنوان مقصد گردشـگری 

عکاسـی تنظیـم نگردیـده اسـت.

بـه  عکاسـی  و  گردشـگری  بیـن  رابطـه 
می شـود: مشـاهده  ذیـل  شـرح 

1- عکاسـی به عنـوان وسـیله ای برای ثبت 
و نگهـداری خاطرات

2- عکاسـی به عنـوان ابـزاری بـرای تبلیغ 
گردشـگری محصوالت 

3- گردشـگری عکاسـی به عنـوان بعـدی 
جدیـد بـرای صنعت گردشـگری

چارچوب مفهومی:

همان طـور کـه قبـًا گفتـه شـد تحقیقـات 
مفهـوم  توسـعه  بـرای  ناچیـزی  بسـیار 

اسـت. شـده  آغـاز  عکاسـی  گردشـگری 

چارچـوب مفهومی حاضر در اینجا سـعی 
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دارد گردشـگری عکاسـی و گردشـگر عکاس 
ویـژه  عایـق  گردشـگری  مجموعـه  در  را 

نماید. تعریـف 

گردشـگری عکاسی شـکلی از گردشگری 
عایق ویژه اسـت که در آن گردشـگر به  قصد 
عکاسـی از موضوعـی خـاص بـه مکان هـای 
بخصوصـی سـفر می کند. هدف اولیه عکاسـی 
ممکـن اسـت دامنـه ای از موضوعاتـی ماننـد 
مناظـر، چهره هـا، معماری هـا، فرهنگ هـا، غذا 

و حیات وحش را شـامل شـود.

تعریـف فـوق دو ویژگی مهم گردشـگری 
آن  و  می نمایـد  برجسـته  را  عکاسـی 
هـدف بازدیـد از محلـی خـاص و موضـوع 
منحصربه فـرد و مخصـوص افراد اسـت. برای 
بیـان روشـن تر موضوع، فرض کنید گردشـگر 
تمایلـی بـه بازدیـد و عکاسـی از محلـی کـه 
دارای همـان اشـیا معمولـی کـه در محـل کار 
باشـد.  نداشـته  می شـود  یافـت  زندگـی اش 
حیات وحـش،  مناظـر،  بـودن  منحصربه فـرد 
مـردم و فرهنگ هایشـان، عادت هـای غذایـی 
و لبـاس و رمـز آلودگـی مقصـد سـفر، ایجـاد 
انگیـزه سـفر و کشـف سـرزمین های جدید با 
هـدف عکاسـی می نمایـد. ایـن دو ویژگـی از 
خصوصیـات مشـخص گردشـگری عکاسـی 
اسـت کـه آن را از گردشـگری معمولی متمایز 

می نمایـد.

6 Canon

7 Nikon

8 Panasonic

9 Sony

10 Olympus

11 Toehold

12 Traveling lens

13 National geographic expeditions

14 http://www.bccresearch.com/market-research/information-technology/digital-photography-global-markets-ift030c.html retrieved on 07/07/2014.

کـه  اسـت  شـخصی  عـکاس  گردشـگر 
از  منحصربه فـرد  عکسـی  گرفتـن  به منظـور 
چیـزی سـفر می کنـد. عکاسـی و موضوعـات 
گردشـگر  انگیزشـی  عامـل  منحصربه فـرد 

می باشـند. سـفر  جهـت 

همیشـه الزم نیسـت عکاسـان حرفـه ای با 
هـدف عکاسـی بـه سـفر برونـد، عاقه منـدان 
بـه عکاسـی و سـرگرمی حتـی یـک شـخص 
عکاسـی  به قصـد  می توانـد  هـم  معمولـی 
به عنـوان  صـورت  ایـن  در  بـرود،  سـفر  بـه 
گردشـگران عکاسـی شـناخته خواهنـد شـد.

سـفر،  از  قبـل  عکاسـی:  گردشـگری   
حیـن سـفر، بعـد از سـفر

بعـد  به عنـوان  عکاسـی  گردشـگری 
جدیـدی از صنعـت گردشـگری به آرامـی در 
حـال گسـترش اسـت. موفقیـت گردشـگری 
عکاسـی ارتبـاط مسـتقیم بـا محبوبیـت هنـر 
عکاسـی در میـان عمـوم مـردم دارد. بـه نظـر 
درزمینـه ی  فـن آوری  توسـعه  بـا  می رسـد 
سـاخت دوربین های عکاسـی و علـوم اپتیک، 
عکاسـی بـه بخشـی جدایی ناپذیـر از زندگـی 
روزمـره مـا تبدیل شـده اسـت. تولیدکنندگان 
رونـد  ایـن  گسـترش  در  عکاسـی  دوربیـن 
نقـش مؤثـری را ایفـا نمودنـد. امـروزه صنایع 
کانـن6.  همچـون  بزرگـی  سـازی  دوربیـن 
نیکـون7. پاناسـونیک8. سـونی9. اولمپیوس10 و 
غیـره درحال توسـعه و فـروش دوربین هایـی 

باکیفیـت برتـر و ویژگی هـای بیشـتری جهت 
تهیـه عکس هایـی باکیفیـت عالـی و همچنیـن 
عاقه منـدان  کلیـه  بـرای  قابل قبـول  قیمتـی 
حرفـه ای و غیرحرفـه ای می باشـند و ایـن امـر 
فقـط بـه خاطـر تـاش ایـن شـرکت ها جهت 
کیفیـت  و  ویژگی هـا  بـا  محصوالتـی  تهیـه 
بیشـتر و کاربـرد سـاده تر و عملکـرد بـاال و 

امکان پذیـر شـده اسـت. غیـره 

همچنیـن توسـعه شـبکه های اجتماعی در 
جهـت گسـترش مفهوم گردشـگری عکاسـی 
در میـان عمـوم مـردم نقـش مهمی داشـته اند. 
به راحتـی می تـوان محبوبیـت عکاسـی را در 
میـان عمـوم مـردم بـا مطالعـه رونـد جـاری 
فیس بـوک،  ماننـد  اجتماعـی  شـبکه های  در 
توییتـر، فلیکـر، واتزآپ و غیره مشـاهده نمود. 
بـر اسـاس گزارش هـای منتشرشـده، کاربـران 
واتزآپ 347222 عکس. اینسـتاگرام 216000 
پسـت عکـس جدیـد و پیـن ترسـت 3472 

تصویـر در دقیقـه بـه اشـتراک می گذارنـد.

صنعـت  فعلـی  رونـد  بـه  توجـه  بـا 
دارنـد  وجـود  شـرکت هایی  گردشـگری، 
بـه  عکاسـی،  هـدف  بـا  را  گشـت هایی  کـه 
مکان هـای شـگفت انگیز جهان برای مشـتاقان 
سـازمان هایی  می نماینـد.  طراحـی  عکاسـی 
نشـنال  لنـز12.  تراولینـگ  توهلـد11.  ماننـد 
جئوگرافیـک اکسپیدیشـن13 و غیره و همچنین 
عکاسـان مشـهور هرسـاله بسـته های گشـتی 
را بـا مبالـغ زیـاد بـه مکان هـای مختلـف دنیـا 
جهـت  محـدود،  گردشـگران  تعـداد  بـرای 
توجـه بیشـتر بـه افـراد شـرکت کننده  طراحی 
می کننـد. خدمات ارائه شـده در این بسـته های 
گشـت شـامل: حمل ونقل، اقامت، غـذا، تنظیم 
قرارداد قبل از شـروع گشـت، کارگاه عکاسی، 
مشـاوره تخصصـی، اجـاره لوازم عکاسـی در 
طول برگزاری گشـت و فراهم آوردن شـرایط 
جهـت چاپ عکـس و پردازش آن و مشـاوره 

تخصصـی بعـد از گشـت می شـود.

صنعت عکاسی:

توسـط  منتشرشـده  پژوهـش  اسـاس  بـر 
وب سـایت بـی سی سـی14 تحـت عنـوان بازار 
جهانـی  بـازار  دیجیتـال،  عکاسـی  و  جهانـی 
 65/6 میـزان  بـه  ارزشـی  دیجیتـال  عکاسـی 
میلیـارد دالر در سـال 2010 و 68/4 میلیـارد 

شکل 1_ چارچوب مفهومی گردشگری عکاسی

انتظـار  اسـت.  داشـته   2011 سـال  در  دالر 
نـرخ  بـا  دیجیتـال  عکاسـی  بـازار  مـی رود 
سـال های  بیـن  درصـد   3/8 سـالیانه  رشـد 
2011 تـا 2016 بـه 82/5 میلیارد دالر برسـد. 
دوربین هـای عکاسـی و لنزها بخـش عمده ای 
اختصـاص  خـود  بـه  را  عکاسـی  بـازار  از 
می دهنـد کـه معـادل 55 درصـد فـروش کل 
جهانـی اسـت. ارزش ایـن بخش در بـازار به 
میـزان 37/6 میلیـارد دالر در سـال 2011 بود 
و انتظـار مـی رود بـا نـرخ رشـد سـالیانه 5/8 
درصـد بـه 49/8 میلیـارد دالر در سـال 2016 
انتشـاریافته  گزارش هـای  طبـق  بـر  برسـد. 
ارزش صنعـت چـاپ عکـس در سـال 2011 
بـه میـزان 2/5 میلیـارد دالر بـود که بـه دالیل 
مختلـف امـکان دارد در سـال 2016 به 24/7 

میلیـارد دالر برسـد.

نتیجه:

ترسـیم  بـرای  اسـت  تاشـی  مقالـه  ایـن 
عکاسـی.  گردشـگری  مفهومـی  چارچـوب 
بخشـی  روبه پیشـرفت،  فـن آوری  دگرگونـی 
آورده  بـه وجـود  را  گردشـگران  از  جداگانـه 
اسـت کـه حاضرنـد بـرای گرفتـن عکس هایی 
مبالغـی  باعـث رضایتشـان می شـود هـم  کـه 
هزینـه کننـد و هـم از مرزهـای سیاسـی عبـور 
کننـد. ایـن گـروه از گردشـگران را می تـوان از 
دیگـر گروه هـای گردشـگران که اسـاس انگیزه 
آن هـا بازدیـد از مکان هـای خـاص اسـت جدا 
نمـود. ایـن مقالـه نشـان می دهـد کـه کمبـود 
عکاسـی  گردشـگری  درزمینـه ی  پژوهـش 
وجـود دارد. ایـن الگـوی مفهومـی از طریـق 
روشـن شـدن معنـی گردشـگری عکاسـی و 
گردشـگر عکاس، ارتباطشـان را به فعالیت های 
گردشگری پیشـنهاد می دهد. مطالعات آینده در 
ایـن زمینـه بر رونـد غالب صنعت گردشـگری 
و نقـش آن در اقتصـاد متمرکـز خواهـد بـود. 
در  به تدریـج  نوظهـور گردشـگری  بعـد  ایـن 
حـال گسـترش و محبوبیـت اسـت و بنابرایـن 
مطالعـه و توسـعه مفهوم گردشـگری عکاسـی 
موردنیـاز اسـت به طوری کـه همـکاری فراهـم 
آورنـدگان محصـوالت گردشـگری بـا صنعت 
عکاسـی و صنایـع وابسـته آن هـا را از مزایـا و 
و رشـد صنعـت  گردانـد  بهره منـد  آن  منافـع 
گردشـگری را بـه همـراه داشـته باشـد. بـرای 
این موضـوع فراهم آورندگان گردشـگری باید 
محل هـا و موضوعاتـی را مشـخص کننـد کـه 
توانایی جذب گردشـگران عکاسـی )ورودی و 
خروجـی( و تبلیـغ در رسـانه های مختلـف را 

باشد.15  داشـته 
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روستای سه کوهه

روستای سه کوهه از توابع بخش شیب آب شهرستان هامون است 
که در حدود 476 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. آب وهوای آن تحت 
تأثیر اقلیم معتدل در فصول بهار، پاییز و زمستان مطبوع و در تابستان 
نسبتًا گرم است. بادهای صدوبیست روزه سیستان در این روستا نیز 

می وزند. رودخانه چلنگ از شمال این روستا عبور می کند.

ارگ قدیمی، گورستان ها و بناهای کهن، زیارتگاه قدمگاه حضرت 
دلیل  به  روستا  این  نام  دارد.  حکایت  روستا  این  قدمت  از  عباس 
محدود شدن آن به وسیله ارتفاعاتی از سه جهت، به سه کوهه معروف 
شده است. مردم روستای سه کوهه به زبان فارسی با گویش سیستانی 

سخن می گویند.آنان مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

باغداری حاصل  و  دامداری  فعالیت های زراعی،  از  مردم  درآمد 
تولید صنایع دستی  امور خدمات و  نیز در  از مردم  می شود. گروهی 
گندم،  شامل  روستا  این  کشاورزی  محصوالت  عمده  دارند.  اشتغال 
جو، پنبه، تنباکو و تره بار است. اراضی روستا به شیوه ی آبی کشت 
می شوند و آب موردنیاز آن از رودخانه و چاه تأمین می گردد. انگور، 
توت، انار و سیب در زمره مهم ترین محصوالت سردرختی روستا به 

شمار می آیند.

انواع  و  دارد  رواج  گوسفند  و  گاو  پرورش  با  نیز  دامداری 
فرآورده های لبنی و گوشت در روستا تولید می شود.

بافت  و  استقراریافته  وسیع  دشتی  میان  در  کوهه  سه  روستای 
مسکونی متراکمی دارد. بیشتر خانه های روستا در یک یا دوطبقه با 
احداث شده اند.  پنجره های کوچک  بادرو  گنبدی  یا  و  سقف مسطح 
بومی  مصالح  با  و  دارند  ساده ای  بسیار  معماری  عمومًا  خانه ها  این 

منبع: زنده دل و دستیاران، )1386(. »راهنمای گردشگری روستاهای ایران جلد«7، تهران: نشر کاروان جهانگردان.  1

ساخته شده اند. در ساخت خانه های روستا از مصالحی مانند خشت، 
و  هستند  دار  حیاط  اغلب  خانه ها  است.  استفاده شده  چوب  و  گل 
بافت  روستا  شکل گرفته اند.  بیابانی   – کویری  معماری  تأثیر  تحت 
سنتی خود را حفظ کرده و به ندرت خانه های جدید در آن مشاهده 

می شود. اغلب کوچه های روستا خاکی و باریک امتدادیافته اند1. 

    

روستای حمزه آباد

ــاد یکــی از روســتاهایی اســت کــه هنــوز در  روســتای حمزه آب
منطقــه ی سیســتان، بافــت ســنتی خــود را حفــظ کــرده اســت. ایــن 
ــرار دارد و از  ــون ق ــتان هام ــری شــرق شهرس ــتا در ده کیلومت روس
ــواری  ــت. هم ج ــوردار اس ــا برخ ــی زیب ــی و طبیعت ــی تاریخ قدمت
ــی  ــر تاریخ ــن اث ــه دارای چندی ــکوهه ک ــی س ــتای تاریخ ــا روس ب
ــوب  ــمال و جن ــتان ش ــه قبرس ــی، تپ ــه کُچل ــده همچــون تپ ثبت ش
ــه یــک مــکان گردشــگری و تفریحــی  باعــث شــده ایــن روســتا ب
تبدیــل شــود. بخصــوص کــه منطقــه گردشــگری هامونــک )هامــون 
کوچــک( نیــز در جنــوب روســتای حمزه آبــاد قــرار دارد. در شــرق 
ایــن روســتا چــاه نیمــه چهــارم سیســتان واقع شــده و ایــن منطقــه، 
ــا ایــن  آب وهــوای خنــک تابســتانی خــود را وامــدار همســایگی ب

چــاه نیمــه اســت. 
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