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دانشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
با توجه به اهميت صيانت از ميراث فرهنگی و توسعه گردشگری کشور، تربيت نيروي انساني متخصص جهت توسعه و بهره برداري 
بهينه از منابع فرهنگی و گردشگری در زمره اولویت ها و اهداف راهبردي سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
قرار دارد. جهت نيل به این هدف، دانشگاه ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مأموریت دارد تا با بسيج تمامي امکانات در 
مقاطع کاردانی و کارشناسي، این نياز مهم را برآورده سازد. در همين راستا مرکز علمی کاربردی ميراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری زاهدان از سال 1389 عالوه بر ارائه دوره هاي تخصصي در مقاطع مختلف، با ایجاد زمينه همکاري با سایر ارگان ها و 

سازمان های ذی ربط، به این امر مهم اهتمام ورزیده و گام هاي اساسي برداشته است.
در سال 1396 نيز این مرکز با ایجاد رشته های جدید شامل کاردانی حرفه ای صنایع دستی )در چهار گرایش آبگينه، سفال، مصنوعات 
سنگی و طال و جواهر( و تمدید رشته های مأموریتی سازمان )کاردانی و کارشناسی رشته های گردشگری و طراحی لباس( سعی در 
دستيابی به مأموریت موسسه و نقشه جامع علمی کشور دارد. در حال حاضر افراد عالقه مند می توانند در شش رشته در مقطع کاردانی 

و دو رشته در مقطع کارشناسی این مرکز مشغول به تحصيل شوند.
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زاهدان، پایگاه مدرنیسم دو پهلوی

داعش ، میراث فرهنگی و بزرگنمایی تخریب 
در رسانه های جهان

بررسی تفاوت ها و شباهت های صخره نگاری 
باستانی و گرافیتی معاصر

مسکن و فنون رازیگری در استان سیستان و 
بلوچستان )بخش دوم(

کسب وکار خانگی

کارگاه خانگی )مصاحبه(

 ساز و کار بیمه ی صنعتگری

روستای کوهمیتگ شهرستان سرباز و سفالگری 
در آن

بر  تمرکز  با  صنایع دستی  توسعه  فرصت های  کشف 
رودوزی های استان سیستان و بلوچستان با استفاده 

از روش نوپای ناب

تمین، سر سبز و پلکانی و معلق!
)آرزوهای کوچک گردشگری(

جایگاه مدل های برنامه ریزی ناحیه ای در 
مسیریابی ایجاد زیرساخت های گردشگری

تیس، دریایی و کهن )معرفی روستا(

ارائه مدلی برای ایجاد صلح پایدار به وسیله 
گردشگری و دیپلماسی فرهنگی
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ــوده  ــب نم ــود جل ــه خ ــا را ب ــه خيلی ه ــا توج ــن روزه ــتی ای ــع دس صنای
اســت. گروه هــای مختلــف جوانــان فــارغ التحصيــل از رشــته های متفــاوت 
ــتی  ــته های صنایع دس ــی از رش ــا در یک ــده اند ت ــد ش ــگاهی، عالقمن دانش
آمــوزش ببيننــد و کســب وکار تــازه راه بياندازنــد. زنــان خانــه دار و خانواده های 
ــود در  ــی خ ــابقه ی تاریخ ــه س ــه ب ــا توج ــز ب ــين ني ــتایی و حاشيه نش روس
ــه ای  ــر و از زاوی ــار دیگ ــی، ب ــی و محل ــاخته های خانگ ــه ی دست س زمين
ــد. آمــوزش آســان و گاه ارزان  ــه ایــن موضــوع توجــه نشــان داده ان ــازه، ب ت
و رایــگان در زیرمجموعه هــای معاونــت صنایع دســتی و مراکــز فنــی و 
حرفــه ای، امــکان بازاریابــی و فــروش محصــوالت در شــبکه های اجتماعــی 
ــن  ــی و همچني ــادرات غيرنفت ــوع ص ــه موض ــت ب ــه دول ــرد و توج و رویک
ــدازی کســب  ــه ی راه ان ــاد در زمين ــازمانهای مردم نه ــای برخــی س آموزش ه
ــگری و  ــتی، گردش ــق صنایع دس ــی از طری ــی  و کارآفرین ــای خانگ و کاره

دیگــر موضوعــات خــالق  از دالیــل مهــم ایــن اشــتياق اســت.
بــه نظــر می رســد جامعــه ی صنعتگــری متکثــر مــا بــا اجتماعــی از جوانانــی 
ــل  ــالت دانشــگاهی صنایع دســتی، گروه هــای جــوان فارغ التحصي ــا تحصي ب
از رشــته های فنــی و مهندســی، پزشــکی و رشــته های علــوم انســانی، 
ــانی  ــتایی و کس ــين و روس ــی حاشيه نش ــران تجرب ــه دار و صنعتگ ــان خان زن
کــه در مراکــز فنی وحرفــه ای و صنایع دســتی آموزش دیده انــد، هرکــدام 
ــد  ــد و عرضــه ی محصــوالت خــود می پردازن ــه تولي ــاوت ب ــا نگرشــی متف ب
و حتــی ممکــن اســت از گــذر ایــن تفــاوت دیــدگاه کــه نتيجــه ی چگونگــی 
حضورشــان در دنيــای صنایع دســتِی حداقــل اســتان سيســتان و بلوچســتان 
ــه ی  ــا نکت ــند؛ ام ــته باش ــه داش ــم در جامع ــی ه ــگاه متفاوت ــت، جای اس
قابل توجــه متأســفانه گسســتی اســت کــه در ایــن ميــان وجــود دارد. دوری 
صنایع دســتی دانشــگاهی از صنایع دســتی بومــی و ســنتی اســتان و بالعکــس 
ــازار عرضــه و تقاضــای  ــگاه صنایع دســتی در ب ــروز جای ــا ام ــده ت ــث ش باع
ــدا نکــرده باشــد، چراکــه  ــه ی مناســب خــود را پي ــردم پل ــر و زندگــی م هن
ــب اســت و در ســویی  ــه و زیســت در ریشــه های ســنت غای ــی تجرب درجای
ــای  ــا و روش ه ــا فضاه ــنایی ب ــه و آش ــب و همه جانب ــوزش مناس ــر آم دیگ
ــت نامناســب  ــز کيفي ــزی نيســت به ج ــون چي ــاِق ناميم ــت اتف ــازه. درنهای ت
ــت  ــتی اس ــه ی صنایع دس ــام جامع ــکل ع ــه مش ــده ک ــوالت عرضه ش محص
کــه مســائل بعــدی اســت کــه جــذب مخاطــب در بعــد فرهنگــی و همچنيــن 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــروش و صــادرات آن را تحــت تأثي ــازار ف ب
کاو در ایــن شــماره ســعی کــرده گریــزی بــه شــرایط کارگاههــای خانگــی و 
بيمــه ی صنعتگــران بزنــد. ســوال ایــن اســت کــه واقعــا چقــدر ســاز و بــرگ 
ایــن اتفــاق بــزرگ کــه مــی رود تــا در متــن جامعــه ی هنــر و اشــتغال تحولی 
ــد  ــماره می توان ــن ش ــب ای ــه مطال ــه ک ــت؟ البت ــده اس ــا ش ــد، مهي بيافرین
مقدمــه ای باشــد بــر متــن مفصلــی کــه مخاطبــان کاو خواهنــد نوشــت و کاو 

آمادگــی خــود را بــرای چــاپ آن از هــم اکنــون اعــالم می کنــد.
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کــه  اســت  ســال  یک صــد  از  بيــش 
مدرنيســم بــه موضوعــی محــوری در تاریــخ 
ــگ  ــخ و فرهن ــان تاری ــده و آن چن ــل ش ــا تبدی م
ــياری از  ــه بس ــرار داده ک ــعاع ق ــا را تحت الش م
رویدادهــا و تحــوالت کشــور مــا حداقــل در 
یک صــد و بيســت ســال گذشــته در پيونــد بــا آن 
رقــم خــورده اســت. بــا جنبــش مشــروطه خواهی، 
ــی  ــه ی غرب ــل از مدرنيت ــدان اصي ــی نه چن روایت
ــر  ــت غي ــن روای ــت. ای ــا رواج یاف ــور م در کش
ــگ  ــوی فرهن ــگ و ب ــواه رن ــه خواه ناخ ــل ک اصي
ایرانــی هــم بــه خــود گرفــت و بــه قــول یکــی از 
ــی«  ــه »مشــروطه ی ایران پژوهشــگران معاصــر ب
ــت  ــزون از روای ــه شــيوه ای روزاف ــت ب ــل یاف تقلي
ــی سررشــته ی  ــر شــد، وقت ــه دورت ــل مدرنيت اصي
ــوی اول رســيد و آن هــا وارث ایــن  ــه پهل امــور ب
مدرنيســم شــدند آن چنــان در ایــن روایــت دســت 
بردنــد کــه مزیــت چندانــی بــرای آن باقــی نمانــد. 
سياســت گذاران رژیــم پهلــوی در وجــه سياســی، 
ایــن روایــت شــبه مــدرن را بــا ســنت های کهــن 
ــران  ــگ ای ــخ و فرهن ــود در تاری ــتبدادی موج اس
تلفيــق نمودنــد و از آن به عنــوان دســتمایه ای 
بــرای مشــروعيت بخشــيدن بــه ســلطنت پهلــوی 
بهــره جســتند. ســرانجام عناصــر گزیــن شــده از 
ایــن مدرنيســم، عناصــری کــه برخــالف روایــت 

اصيــل مدرنيتــه نه تنهــا خطــری بــرای حکومــت 
خودکامــه پهلــوی نداشــت بلکــه بــه توجيــه 
خودکامگــی ایــن حکومــت نيــز می پرداخــت 
ــد.  ــل گردی ــت تبدی ــن حکوم ــوژی ای ــه ایدئول ب
ــم  ــدوش از مدرنيس ــت مخ ــن روای ــاعه ی ای اش
غربــی در کشــور، روایتــی کــه عــالوه بــر تمایــز 
ــبت  ــی، نس ــل غرب ــم اصي ــا مدرنيس ــادی ب بني
ــم نداشــت  ــا ه ــگ م ــخ و فرهن ــا تاری ــی ب چندان
بــه معنــای تضميــن حيــات و تــداوم عمــر 
ــود. جنبــش مشــروطه خواهی  ــوی ب حکومــت پهل
کــه درواقــع تجلــی بــروز و ظهــور روایتــی خــاص 
از مدرنيســم غربــی در کشــور مــا بــه شــمار 
ــد  ــزرگ مانن ــهر ب ــد ش ــتره ی چن ــی رود از گس م
تبریــز، تهــران و چنــد شــهر دیگــر فراتــر نرفــت 
ــه شــهرهای  ــداد ســترگ، خبــری ب و از ایــن روی
ــه ی  ــل در بحبوح ــن دلي ــه همي ــيد؛ ب ــر نرس دورت
جشــن مشــروطه خواهی کــه مــردم آن چنــد 
شــهر بــزرگ در حــال تغييــر دادن ســاختار کهــن 
حکومــت ایــران بودنــد و بــرای ایجاد ایــن تحول، 
روایتــی از مدرنيســم غربــی را دســتمایه ی خویش 
قراردادنــد، مــردم شــهرهای دورتــر بعضــًا حتــی از 
ایــن رویــداد باخبر هــم نشــدند. تا قبــل از کودتای 
ســوم اســفند 1299 شمســی، حکومــت مرکــزی 
ــان مشــروطه خواهی  ــا جری ــری ب ــل درگي ــه دلي ب
و بعــد هــم وقــوع جنــگ جهانــی اول و مشــکالت 
دیگــر نتوانســته بــود ایــن روایــت از مدرنيســم را 
ــی  ــر معرف ــات دورت ــهرها و والی ــردم ش ــه م ب
ــژه  ــفند و به وی ــوم اس ــای س ــد از کودت ــد. بع نمای
پــس از تکویــن ســلطنت پهلــوی، زمــان آن 
ــم  ــر ه ــات دورت ــردم والی ــه م ــود ک ــيده ب فرارس
ــوند؛  ــنا ش ــت آش ــر حکوم ــم موردنظ ــا مدرنيس ب
مدرنيســمی کــه حکومــت پهلــوی به تدریــج 
تبدیــل  دلخــواه خویــش  روایتــی،  بــه  را  آن 
کــرده بــود. سياســت گذاران رژیــم پهلــوی در 

ــی  ــتان در پ ــتان و بلوچس ــد سيس ــی مانن مناطق
جایــی می گشــتند کــه از آن نقطــه به عنــوان 
ــر  ــم موردنظ ــاعه ی مدرنيس ــرای اش ــی ب پایگاه
ــم  ــه گفتي ــه ک ــد. همان گون ــره گيرن ــش به خوی
ــبت  ــوی نس ــت پهل ــر حکوم ــم موردنظ مدرنيس
ــا تاریــخ، فرهنــگ و ســنت های کهــن  چندانــی ب
ــال 1309  ــه در س ــت. دزداب ک ــا نداش ــور م کش
خورشــيدی بــه دســتور رضاشــاه، زاهــدان خوانــده 
شــد شــهر نوپایــی بــود کــه تاریــخ و گذشــته ای 
ــی کــه زاهــدان  ــن دليل نداشــت. از قضــا مهم تری
ــت  ــرار گرف ــوی ق موردتوجــه سياســت گذاران پهل
موردنظرشــان  مدرنيســم  اشــاعه ی  بــرای  و 
ــن موضــوع  مناســب تشــخيص داده شــد در همي
نهفتــه بــود. زاهــدان، تاریــخ و گذشــته ای نداشــت 
ــک  ــن ی ــد و ای ــنگينی کن ــانه هایش س ــر ش ــا ب ت
مزیــت بــزرگ بــود چراکــه ایــن شــهر اگــر تاریــخ 

حداقـل  دزداب،  کوچـک  شـهر 
دو سـال قبـل از سـفر تاریخـی 
رضاشـاه به دزداب، از سوی یکی 
هوشـمندترین  و  زبده تریـن  از 
بـه  رضاشـاه  ارتـش  امـرای 
امـان اهلل جهانبانی  نـام سـپهبد 
فرمانـده  و  شـرق  لشـکر  امیـر 
عملیـات قشـون در بلوچسـتان، 
مـکان  مناسـب ترین  به عنـوان 
در سیسـتان و بلوچسـتان بـرای 
اصلـی  پایـگاه  بـه  تبدیل شـدن 
حکومـت  موردنظـر  مدرنیسـم 
پهلوی تشـخیص داده شـده بود.
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عکس 1: زاهدان، سينما مهربان، دهه ی 50، عکس: آرشيو اداره کل



۳۴

ــرش آن  ــل پذی ــت در مقاب ــته ای می داش و گذش
ــد  ــی کــه پيون ــت خــاص از مدرنيســم، روایت روای
ــتادگی و  ــت، ایس ــا نداش ــگ م ــا فرهن ــادی ب زی
ــته  ــد گذش ــه از قي ــدان ک ــرد. زاه ــت می ک مقاوم
آزاد بــود مناســب ترین گزینــه بــرای تبدیــل 
ــم  ــاعه ی آن مدرنيس ــور اش ــی به منظ ــه پایگاه ب

قلمــداد شــد.

شــهر کوچــک دزداب، حداقــل دو ســال قبــل 
ــوی  ــه دزداب، از س ــاه ب ــی رضاش ــفر تاریخ از س
یکــی از زبده تریــن و هوشــمندترین امــرای ارتــش 
رضاشــاه بــه نــام ســپهبد امــان اهلل جهانبانــی اميــر 
لشــکر شــرق و فرمانــده عمليــات قشــون در 
بلوچســتان، به عنــوان مناســب ترین مــکان در 
ــه  ــدن ب ــرای تبدیل ش ــتان ب ــتان و بلوچس سيس
پایــگاه اصلــی مدرنيســم موردنظــر حکومــت 
پهلــوی تشــخيص داده شــده بــود. ســپهبد امان اهلل 
جهانبانــی عــالوه بــر شناســایی دزداب بــرای ایــن 
ــل  ــرای تبدی ــم ب ــن گام را ه ــود اولي ــور، خ منظ
ــگاه مدرنيســم برداشــت.  ــه پای ــردن زاهــدان ب ک
وی به عنــوان اميــر لشــکر شــرق و فرمانــده 
ــرکوب  ــرای س ــتان ب ــه بلوچس ــی ب ــوای اعزام ق
نمــودن دوســت محمدخــان بارکزایــی، در مــرداد 
1307 شمســی به محــض اینکــه همــراه بــا 
نيروهــای اعزامــی لشــکر شــرق بــه دزداب رســيد 
بالفاصلــه دزداب را به عنــوان مرکــز عمليــات 
ــی  ــود. جهانبان قشــون در بلوچســتان انتخــاب نم
ــان می توانســت به جــای دزداب، خــاش  در آن زم
ــد.  ــون برگزین ــات قش ــز عملي ــوان مرک را به عن
بــرای انتخــاب خــاش دالیــل کمــی هــم وجــود 
به عنــوان  خــاش  بــودن  نزدیک تــر  داشــت: 
مرکــز عمليــات قــرار داشــت؛ امــا جهانبانــی 
ــاظ  ــه لح ــاش ب ــا خ ــه ب ــه در مقایس دزداب را ک
شــهری اهميــت کمتــری داشــت، از صحنــه نبــرد 
یعنــی مکــران دورتــر بــود و در مقایســه بــا خــاش 
کــه مرکــز نظامــی منطقــه بــود نيروهــای نظامــی 
عمليــات  مرکــز  به عنــوان  داشــت  کمتــری 
و محــل اســتقرار ســتاد فرماندهــی عمليــات 
انتخــاب نمــود. جهانبانــی همان گونــه کــه در 
کتــاب عمليــات قشــون نوشــته اســت چنــد ســال 
درزمينــه ی چگونگــی انجــام عمليــات نظامــی در 
ــه  ــان مطالع ــت محمدخ ــه دوس ــتان علي بلوچس
ــه لحــاظ نظــری،  ــه بلوچســتان ب ــود و ب کــرده ب

ــادی داشــت. ــراف زی اش

 1300 ســال  از  حداقــل  اســت  گفتنــی 
ــام  ــوع انج ــواره موض ــد هم ــه بع ــيدی ب خورش
عمليــات نظامی در بلوچســتان و ســرکوب دوســت 
محمدخــان بــرای دولــت مرکــزی و ارتــش جدیــد 
ــان  ــی از صاحب منصب ــود و برخ ــرح ب ــران مط ای
به ویــژه ســپهبد جهانبانــی  ارتــش  امــرای  و 
همــواره ذهــن شــاه معطــوف بــه انجــام عمليــات 
نظامــی در بلوچســتان بــود. جهانبانــی و افســران 

ــدری  ــتان، به ق ــه ی بلوچس ــرش درزمين ــت ام تح
ــتند  ــه توانس ــد ک ــرده بودن ــه ک ــی و مطالع بررس
ــات نظامــی آن دوره را  یکــی از موفق تریــن عملي
در بلوچســتان در فاصلــه مــرداد تــا بهمــن 1307 
شمســی بــه اجــرا بگذارنــد و بــا کمتریــن هزینــه 
ــت  ــاط حکوم ــدن بس ــه برچي ــق ب ــات موف و تلف
بارکزایــی شــدند؛ حکومــت  محلــی خانــدان 
محلــی کــه حــدود 20 ســال باعــث قطــع ارتبــاط 
ــا حکومــت مرکــزی  بخــش اعظــم بلوچســتان ب
ــری  ــای دیگ ــه در ج ــه ک ــود، همان گون ــده ب ش
نوشــته ام دليــل اینکــه مطبوعــات آن زمــان 
کشــور بــه عمليــات قشــون در بلوچســتان کمتــر 
موفقيت آميــز  اجــرای  هميــن  در  پرداخته انــد 
ایــن عمليــات نهفتــه اســت؛ چراکــه اگــر عمليــات 
قشــون در بلوچســتان هــم ماننــد برخــی عمليــات 
نظامــی دیگــر آن زمــان مثــل عمليــات نظامــی در 
لرســتان و آذربایجــان بــا مشــکل مواجــه می شــد 
و هزینه هــا و تلفــات زیــادی بــه کشــور تحميــل 
ــه آن می پرداختنــد.  می کــرد، مطبوعــات بيشــتر ب
ایــن عمليــات بــا پشــتوانه ی چنــد ســال مطالعــه و 
بررســی انجــام شــد و بــا موفقيــت زیــادی همــراه 
بــود. جهانبانــی دوميــن گام را بــرای تبدیــل 
ــم  ــاعه ی مدرنيس ــرای اش ــی ب ــه پایگاه دزداب ب
موردنظــر پهلــوی در سيســتان و بلوچســتان، 
بالفاصلــه پــس از پایــان عمليــات قشــون در 
بهمــن 1307 برداشــت. وی به محــض اتمــام 
ــش  ــی خوی ــارات نظام ــون از اختي ــات قش عملي
به عنــوان فرمانــده عمليــات و فرمانــده قــوای 
ــرای  ــرد و ب ــتفاده ک ــتان اس ــه بلوچس ــی ب اعزام
ــی  ــی طراح ــيمات نظام ــتان، تقس اداره ی بلوچس
ــه  ــن تقســيمات منطق ــه اجــرا گذاشــت. در ای و ب
ــين  ــک حکومت نش ــه ی ــتان ب ــتان و بلوچس سيس
ــيم  ــه تقس ــين تابع ــار حکومت نش ــزی و چه مرک
ــان همراهــش،  ــی و صاحب منصب ــد. جهانبان گردی
قراردادنــد  مرکــزی  حکومت نشــين  را  دزداب 
را  ســراوان  و  ایرانشــهر  خــاش،  سيســتان،  و 
قلمــداد  آن  تابعــه ی  حکومت هــای  به عنــوان 
کردنــد. نکتــه ی قابل ذکــر اینکــه چابهــار در 
آن زمــان زیــر نظــر بندرعبــاس بــود. درگذشــته، 
ــوی اول  ــه در دوره پهل ــور ک ــه پهــره و بمپ منطق
همــواره کرســی و مرکــز بلوچســتان بــوده و 
ــی  ــت محل ــن حکوم ــتقرار قدرتمندتری ــل اس مح
ــان و  ــرام خ ــه به ــه؛ آن چنانک ــمار می رفت ــه ش ب
دوســت محمدخــان بارکزایــی هــم کــه از منطقــه 
ــه  ــد هنگامی ک ــته بودن ــروزی برخاس ــراوان ام س
ــتان  ــی بلوچس ــت محل ــن حکوم ــه نيرومندتری ب
تبدیــل شــدند بمپــور و پهــره را مرکــز حکومــت 
ــد.  ــکنی گزیدن ــا س ــد و در آنج ــش قراردادن خوی
ــی  ــوع آگاه ــن موض ــه از ای ــی درحالی ک جهانبان
ــزی  ــين مرک ــت دزدآب را حکومت نش ــل داش کام
ــرای  ــن گام را ب ــب دومي ــن ترتي ــرارداد و بدی ق
ــت  ــم حکوم ــگاه مدرنيس ــه پای ــل دزدآب ب تبدی

ــت. ــوی برداش پهل

ــاعه ی  ــگاه اش ــه پای ــل دزدآب ب ــرای تبدی ــومين گام را ب ــی س جهانبان
مدرنيســم موردنظــر حکومــت پهلــوی در جریــان مســافرت تاریخــی رضاشــاه 
بــه دزداب در ســال 1309 خورشــيدی برداشــت. وی در ایــن ســفر در ميــان 
هيئــت همــراه رضاشــاه قــرار داشــت و آن گونــه کــه خــود در کتــاب عمليــات 
قشــون نوشــته اســت او بــود کــه بــه رضاشــاه پيشــنهاد کــرده نــام دزداب را 
بــه زاهــدان تغييــر دهــد. به طــور یقيــن پيــش از ســفر رضاشــاه بــه دزداب، 
جهانبانــی او را در جریــان موقعيــت خــاص دزداب و ویژگی هایــی کــه ایــن 
ــه  ــان مناســب ترین گزین ــرای برنامه هــای مدرنيســتی آن شــهر کوچــک را ب
کــرده بــود اشــاره داشــته اســت و یقينــًا رضاشــاه وقتــی وارد شــهر کوچــک 
دزداب شــده، هــم از نــام آن و هــم از ویژگی هــای آن اطــالع کافــی داشــته 
ــام  ــر ن ــی تغيي ــوص چگونگ ــه در خص ــی ک ــر مطالب ــت به عبارت دیگ اس
ــام  ــاه ن ــد رضاش ــه می گوین ــد و اینک ــل می کنن ــاه نق ــط رضاش دزداب توس
ایــن شــهر را پرســيده و بــا شــنيدن واژه دزداب شــگفت زده شــده و نــام آن را 
ــه زاهــدان تغييــر داده بيشــتر  ــا هــر دو ب ــا دیــدن ســيک ها و بلوچ هــا و ی ب
بــه افســانه می مانــد. آخــر چگونــه می شــود کســی در موقعيــت رضاشــاه از 
سيســتان تــا دزداب راه پيمــوده باشــد بــدون آنکــه بدانــد بــه کجــا مــی رود 
و مقصــدش چــه شــهری اســت در ایــن ســفر افــراد و شــخصيت هایی ماننــد 
جهانبانــی و محمدابراهيــم خــان علــم ملقــب به شــوکت الملک دوم رضاشــاه 
را همراهــی می کرده انــد شــخصيت هایی کــه ایــن منطقــه را به خوبــی 
ــرداد  ــه از م ــات قشــون ک ــان عملي ــن در جری ــر ای ــالوه ب ــناخته اند ع می ش
تــا بهمــن 1307 بــه طــول انجاميــد رضاشــاه کــه خــود نظامــی کارکشــته ای 
ــرار داشــت و به طــور  ــی ق ــات نظام ــان چگونگــی انجــام عملي ــود در جری ب
ــه ممکــن اســت واژه دزداب را کــه ســتاد  ــود چگون ــا ب ــر قضای ــب پيگي مرت
ــان  ــه در جری ــوده نشــنيده باشــد، شــهری ک فرماندهــی در آنجــا مســتقر ب
عمليــات قشــون، مرکــز عمليــات بــوده و تلگراف هــای مربــوط بــه عمليــات 
ــو  ــی تلگــراف عف ــره می شــده اســت. حت ــار مخاب ــران و درب ــه ته ازآنجــا ب
دوســت محمدخــان از بســتگان رضاشــاه از دزداب مخابــره و پاســخ رضاشــاه 
مبنــی بــر قبــول تقاضــای عفــو دوســت محمدخــان و اطمينــان دادن بــه وی 
هــم بــه دزداب مخابــره شــده اســت. منظــور اینکــه در خصــوص تغييــر نــام 
ــوان  ــاد شــده کــه نمی ت ــی زی ــی و خيال باف ــه زاهــدان، افســانه باف دزداب ب

ــار قائــل شــد. ــرای ایــن حرف هــا اعتب ب

جهانبانــی در کتــاب عمليــان قشــون، ذکــر می کنــد کــه در ســال 1307، 
شــهر دزداب 5000 نفــر جمعيــت داشــته کــه 3000 نفــر آن از اتبــاع خارجــی 
ــت  ــر جمعي ــه اکث ــن موضــوع ک ــاد ای ــد. به احتمال زی ــدی بوده ان ــژه هن به وی
ــد باعــث نگرانــی جهانبانــی  دزداب را مهاجریــن خارجــی تشــکيل داده بودن
شــده اســت. آنچــه نگرانــی جهانبانــی را تشــدید کــرده موقعيــت جغرافيایــی 
دزداب و نزدیکــی آن بــه بلوچســتان انگليــس در آن زمــان بــوده و جهانبانــی 
دچــار بيــم و هــراس شــده کــه مبــادا ایــن موضــوع مبنایــی بــرای ادعــای 

ارضــی دولــت انگليــس بــر منطقــه دزداب شــود.

در آن زمــان شــمار اتبــاع انگليســی و درواقــع هندی هــای مقيــم دزداب 
زیــاد بــوده و انگلســتان در دزداب قنســولگری داشــته اســت. به احتمال زیــاد 
ــاع  ــت اتب ــرای افزایــش جمعي ــی راهــی ب ــی در ذهــن خویــش در پ جهانبان
ــا  ــه ب ــن نتيجــه رســيده اســت ک ــه ای ــی ســاکن دزداب می گشــته و ب ایران
انتخــاب دزداب بــه مرکزیــت سياســی اداری سيســتان و بلوچســتان می تــوان 
ایــن مشــکل را حــل و خيــال دولــت را از ایــن بابــت آســوده کــرد. آنچــه بــه 
ــد  ــران و هن ــان ای ایــن موضــوع قــوت می بخشــد موضــوع تعييــن مــرز مي
ــه انگلســتان در ســال 1310 خورشــيدی اســت. ســندی وجــود  تحت الحمای
دارد کــه نشــان می دهــد در ســال 1310، مأموریــن ایرانــی تعييــن مــرز، بــه 
برخــی طوایــف ســرحدی ازجملــه طایفــه گرگيــچ ســاکن زاهــدان مراجعــه 
ــتجات  ــی و نوش ــناد قدیم ــه اس ــر چ ــد ه ــا می خواهن ــد و از آن ه می کنن
دارنــد بــه هيئــت مــرزی تحویــل دهنــد تــا مبنــای تعييــن مــرز قــرار گيرنــد. 
ــی در طــول زندگــی اش  ــم یکــی از دغدغه هــای اصلــی جهانبان ــاد نبری از ی
تعييــن حــدود مرزهــای ایــران بــوده اســت. وی در تعييــن مرزهــای ایــران 
و شــوروی و همچنيــن تعييــن مرزهــای ایــران و پاکســتان در ســال 1333 

رئيــس هيئــت مــرزی ایــران بــوده اســت.

را  گام  ســومین  جهانبانــی 
بــه  دزدآب  تبدیــل  بــرای 
ــم  ــاعه ی مدرنیس ــگاه اش پای
موردنظــر حکومــت پهلــوی در 
ــی  ــافرت تاریخ ــان مس جری
ــه دزداب در ســال  رضاشــاه ب
ــت.  ــیدی برداش 1309 خورش
ــان  ــفر در می ــن س وی در ای
هیئــت همــراه رضاشــاه قــرار 
ــود  ــه خ ــه ک ــت و آن گون داش
در کتــاب عملیــات قشــون 
نوشــته اســت او بــود کــه 
بــه رضاشــاه پیشــنهاد کــرده 
نــام دزداب را بــه زاهــدان 
ــن  ــور یقی ــد. به ط ــر ده تغیی
رضاشــاه  ســفر  از  پیــش 
را  او  جهانبانــی  دزداب،  بــه 
ــاص  ــت خ ــان موقعی در جری
کــه  ویژگی هایــی  و  دزداب 
ــرای  ایــن شــهر کوچــک را ب
مدرنیســتی  برنامه هــای 
آنــان مناســب ترین گزینــه 
ــته  ــاره داش ــود اش ــرده ب ک
رضاشــاه  یقینــاً  و  اســت 
وقتــی وارد شــهر کوچــک 
دزداب شــده، هــم از نــام 
آن و هــم از ویژگی هــای آن 
ــت  ــته اس ــی داش ــاع کاف اط
مطالبــی  به عبارت دیگــر 
ــی  ــوص چگونگ ــه در خص ک
تغییــر نــام دزداب توســط 
و  می کننــد  نقــل  رضاشــاه 
اینکــه می گوینــد رضاشــاه 
ــیده  ــهر را پرس ــن ش ــام ای ن
دزداب  واژه  شــنیدن  بــا  و 
نــام  و  شــده  شــگفت زده 
دیــدن ســیک ها  بــا  را  آن 
ــه  ــر دو ب ــا ه ــا و ی و بلوچ ه
ــتر  ــر داده بیش ــدان تغیی زاه
می مانــد. افســانه  بــه 

عکس 2: زاهدان، تقاطع خيابان مصطفی خمينی و خيابان آزادی، دهه ی 50، عکس: آرشيو اداره کل
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مسـعود حامـد1 در مقالـه ای که اخيـراً در روزنامـه ال مونيتور2 منتشرشـده 
،اشـاره کرده اسـت که بر اسـاس تحقيقـات اخيرش ،گـروه تروریسـتی داعش 
در شـمال مرکـز سـوریه در منطقه کوبانـی3 و تل ابيد4 واقـع در غرب رودخانه 
فـرات و مجـاور مـرز ترکيه سياسـت زمين سـوخته را بـه اجرا درآورده اسـت. 
ایـن منطقـه عمدتـًا شـامل جوامـع کشـاورزی و روسـتایی  بـا اکثریـت کـرد 
اسـت. بنـا بـه گزارش هـای رسـيده سـتيزه جویـان داعـش پـس از تخریـب 
و تخليـه شـهرهای ایـن منطقـه، روسـتاها را مـورد هدف قـرار داده انـد. آن ها 
زمين هـای کشـاورزی کـه منبـع اصلـی معيشـت اهالـی روسـتاها  هسـتند را 
سـوزانده و ویـران کرده انـد. زمين سـوخته یک سياسـت خشـن نظامی اسـت 
کـه ریشـه در تاریـخ دارد و هـدف آن نابـودی تمامـی چشـم اندازها و منابـع 
معيشـتی اسـت کـه حتـی پـس از پایـان نبـرد، جوامع محلـی قادر بـه زندگی 

در ایـن مکان ها نباشـند.

زمین سوخته
سـوریه   و  عـراق  در  داعـش  ویرانگـری  برجسـته  جنبه هـای  از  یکـی 
تخریـب ميـراث فرهنگـی اسـت کـه بـه شـکل های مختلفـی ازجملـه خـرد 
کردن اشـياء باسـتانی  در موزه ها، شکسـتن مجسـمه های باسـتانی به وسـيله 
و  مقبره هـا  و  زیارتگاه هـا  انفجـار  باستان شناسـی،  مکان هـای  در  بولـدوزر 
دیگـر مکان هـای مذهبـی جوامـع محلـی و سـوزاندن کتابخانه هـا صـورت 
گرفتـه اسـت. در ایـن مقالـه بـر روی تخریب ميـراث فرهنگی توسـط داعش 

این مقاله در سال 2015 زمان اوج پيشروی و ویرانگری داعش نگاشته شده است.  *
1 Massoud Hamed
2 al Monitor
3	 Kobanȇ
4 Tell Abyad

تمرکـز می نمایـم همچنيـن اسـتدالل می کنـم  کـه ایـن تخریـب را می توان  
به عنـوان  نوعـی خشـونت مبتنـی بـر مـکان توصيـف نمـود کـه هـدف آن  
نابـودی کامـل حـس مالکيـت محلـی و احسـاس خاطـره جمعـی اسـت کـه 
جوامـع محلـی بـه آن ميـراث فرهنگـی تعلق خاطـر دارنـد. بنابرایـن تخریـب 
ميـراث فرهنگـی  به عنـوان بخشـی از سياسـت زميـن سـوخته کـه در بـاال 
توصيـف شـد اسـت.همچنين اسـتدالل می کنـم گـروه داعش ایـن تخریب ها 
را بـه جهـت بزرگنمایی رسـانه ای خشـونت عليه اشـياء و مکان های باسـتانی  
و  پيوسـته  به طـور  را  بزرگ نمایـی  ایـن  و  می کنـد  طراحـی  و  هماهنگـی 
به دقـت از طریـق دسـتگاه تبليغاتـی و رسـانه ای خـود کـه به طـور فزاینده ای 
از پيشـرفته ترین ابـزار ارتباطـات بصـری اسـتفاده می کنـد به عنـوان بازنمایی 
یـک رویـداد تاریخـی بـه مـا منتقـل می کنـد. همچنيـن سـؤاالتی دربـاره 
عکس العمـل نسـبتًا ضعيـف جامعه باستان شناسـان سراسـر جهان بـه تخریب 
ميـراث فرهنگـی توسـط داعش - کـه به ندرت از اظهار تأسـف بـرای نابودی 
ميـراث فرهنگـی فراتـر رفت - مطـرح خواهم نمـود. همزمان تـالش خواهم 
نمـود بـه چگونگـی نفـرت گـروه داعـش از ميـراث باسـتانی در متـن نظـام 

بدهم. پاسـخ  سـرمایه داری 

داعش ویرانگر
از تابسـتان سـال 2014 گـروه داعش عمليـات عمـدی و غيرمعمول خود 
را در تخریـب آثـار باسـتانی و موزه هـا در کنـار ادامـه حملـه بـه زیارتگاه هـا 

داعش ، میراث فرهنگی و بزرگنمایی 
تخریب در رسانه های جهان* 

نوشته: اومور هارما نسا

ترجمه: فرشید فیروزان

و مکان هـای مذهبـی مورداحتـرام جوامـع محلی شـدت بخشـيد.گزارش های 
خبـری اغلـب توسـط گـروه داعـش تهيـه و منتشـر می شـدند و بـر هميـن 
اسـاس اعـالم شـد کـه مکان هـای مهـم ميـراث فرهنگـی ازجملـه مـوزه 
موصـل، مکان هـای باستان شناسـی نينوا5، نيمـرود6 و هترا7 و احتمااًل آشـورا8 

و پالميـرا9 مورد حملـه قرارگرفته و یا 
تخریب شـده اند. از طریـق یک رشـته 
ویدئوهـا و تصاویـر که به دقـت تهيه 
و منتشرشـده، بـه جهان نشـان داده 
شـد چگونـه مجسـمه های باسـتانی، 
سـرنگون و آثـار معمـاری پابرجـای 
منفجـر  باستان شناسـی  مکان هـای 
خشـونت آميز  اعمـال  ایـن  شـدند. 
به وسـيله  آن   رسـانه ای  بازنمایـی  و 
فـن آوری پيشـرفته، اهداف بسـياری 
را به طـور همزمـان بـه انجام رسـاند،  
از تحقيـر جوامـع محلـی تـا ترویـج 
و  افراطـی   متعصبانـه  ایدئـوژی 
مذهبـی بـرای  جـذب شـبه نظاميان 
فرامليتـی جدیـد به منظـور جلوگيری 
بـه  متصـل  مشـترک  ارزش هـای  از 

ميـراث فرهنگـی جهانـی و همـه ایـن 
وقایـع  در ميـان ادعاهای گسـترده دربـاره اینکه چگونه گـروه داعش عمليات 
خـود را از طریـق غـارت و قاچـاق آثار باسـتانی حمایـت می کند، اتفـاق افتاد. 
ميـراث  متخصصـان  و  مورخـان   باستان شناسـان،  بـرای  پيشـرفت ها  ایـن 
فرهنگـی در سراسـر جهـان بسـيار نگران کننـده بـود. بـا افزایـش خشـونت 
روشـمند گـروه داعـش عليـه ميـراث فرهنگـی از سـال 2015، هنگامی کـه 
تالش هایـی از سـوی مؤسسـات غربـی جهـت حفظ اسـناد و مـدارک ميراث 
فرهنگـی ظهـور پيـدا نمـود، شـمار زیـادی از بحث هـا و سـخنرانی ها در این 
رابطـه شـکل گرفـت. بـه نظـر می رسـيد بخـش بزرگـی از ایـن تالش هـا 
تکـرار سـخنان کليشـه ای جهـت نجـات آثـار عتيقه از چنـگال گـروه داعش 
و افزایـش آگاهـی جهانـی باشـد، اگرچـه در مقابـل مبـارزه ی ضـد ميـراث 
فرهنگـی داعـش، به عنـوان یـک عملکـرد رسـانه ای کـه در گسـتره جهانـی 

5 Nineveh
6 Nimrud
7 Hatra
8 Ashur
9 Palmyra
10 Kuyunjuk
11 Facebook
12 Twitter
13 Michael Danti

ارائـه می گردیـد، بيهـوده بـود.

در 26 فوریـه 2015 گـروه داعـش ویدئویی را در شـبکه مجـازی یوتيوب 
عرضـه کـرد کـه تخریـب عمـدی مجسـمه ای باسـتانی در مـوزه موصـل و 
)دژ  کویونجـوک10  باسـتانی  مـکان 
عـراق  کردسـتان  قدیـم(در  نينـوای 
را نمایـش می داد.بالفاصلـه پـس از 
انتشـار ایـن ویدئـو، بحـث داغـی در 
اجتماعـی  شـبکه های  و  رسـانه ها 
و  فيس بـوک11  ماننـد  مجـازی 
اشـيا  سرنوشـت  دربـاره  تویيتـر12 
داعـش  گـروه  اختيـار  در  عتيقـه 
صـورت گرفـت. در ایـن بحث ها این 
به عنـوان   به سـرعت  خشـونت ها  
قرون وسـطایی،  شمایل شـکنی 
تعصـب  و  عقب افتادگـی  نادانـی، 
اگرچـه  ضـد غـرب مطـرح گردیـد. 
توسـط  بعـد  روز  چنـد  ویدئـو  ایـن 
گـروه داعـش از دیـد عمومـی حذف 
گردیـد امـا هزاران کپـی از آن به طور 
در وب سـایت ها،  بی وقفـه  و  گسـترده 
گردیـد.  منتشـر  وبالگ هـا  و  تویيتهـا  فيس بوک هـا،  خبـری،  آژانس هـای 
بسـياری از کاربـران فضای مجـازی به ایـن ویدئو واکنش جدی نشـان دادند 
و به سـرعت این ویدئو را در شـبکه های مختلف مجازی به اشـتراک گذاشـتند 
تـا هـم دیگران را از اقدامات وحشـيانه  این گروه نسـبت به آثار باسـتانی آگاه 
کننـد و هـم ایـن اعمال ضد تمدن بشـری را در سـطح جهانی محکـوم کنند. 
درحالی کـه نویسـندگان وبالگ هـا و کاربـران فيس بـوک و تویيتـر معمـواًل از 
ارسـال ویدئوهای خشـونت بار عليـه بشریت،سـربریدن ها، اعدام هـا و تصاویر 
مسـتهجن خـودداری  می کردنـد امـا بـه نظـر می رسـيد ارسـال ایـن ویدئـو 
به صـورت مکـرر  از نـگاه کاربـران موجـه بـود. همچنيـن به عنـوان مقاومـت 
مجـازی در برابـر اقدامات غيرانسـانی گـروه داعش، محبوبيت عمومی کسـب 
کـرد. در ایـن فعاليت هـای بازنشـر و اشـتراک گذاری بی وقفـه جهانـی، ایـن 
ویدئـو کـه عمـاًل به وسـيله گروه داعـش طراحـی و به دقت ویرایش شـده بود 
به عنـوان خبـری از وضعيتـی عينـی 
شـد.  گرفتـه  نظـر  در  معصومانـه  و 
واکنـش کاربـر شـبکه های اجتماعی 
مهـم بـود، نـه به عنـوان واکنشـی از 
روی تـرس بلکـه برعکـس به عنوان  
یـک تعامـل عاطفی بـا عادتی آشـنا.

ابتـدای  در  به عنوان مثـال 
پاراگـراف 33 گـزارش طـرح ميـراث 
و  دانتـی  مایـکل  توسـط  سـوریه، 
همکارانـش13 بـه ما گفته شـده اسـت 
تصاویـر  و  ویدئویـی  فيلم هـای  کـه 
داعـش   گـروه  توسـط  منتشرشـده 
تائيـد  قابـل  را  گزارش هـا  بيشـتر 

تصویر 1: ستيزه جویان داعش سر از بدن )ميراث بشری( جدا می کنند. جهاد اوارتانی

تصویر 2: ستيزه جویان داعش الماسو باستانی آشوری سر از بدن جداشده را حمل می کنند. مهدی )آمو( رسولی
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ماه هـای  در  به هرحـال  می نمایـد. 
گزارش هـای  مـارس  و  فوریـه 
منابـع  به وسـيله  نشـده ای  تأیيـد 
فاقـد  کـه  دارنـد  وجـود  عراقـی 
شـواهد ویدئویـی و تصویر هسـتند 
و هنـوز توسـط داعـش بـه عهـده 
و  )دانتـی  بودنـد  نشـده  گرفتـه 
همکاران2015( و برای نویسندگان 
ایـن گـزارش رسـانه های تصویری 
شـواهد قابل قبـول و قابل اطمينانـی 
منتقـد  یـک  ازنقطه نظـر  نيسـتند. 
هنـر، ایـن درک ناسـازگار و نسـبتًا 
رسـانه های  کـه  اسـت  سـاده ای 
می شـوند  روبـرو  آن  بـا  تصویـری 
محيـط  خطرناکـی  به طـور  زیـرا 
رسـانه ای را تجزیـه می کند و ارزش 
سـند را کاماًل بـدون در نظر گرفتن 
رابطـه پيچيده اش با اعمـال قدرت، 
تصویـری اش  خاصيـت  خاطـر  بـه 

می کنـد. تأیيـد 

باستان شناسـی،  مقامـات  بيـن 
و  تخصصـی  سـازمان های 
خـاور  باستان شناسـی  کارشناسـان 
نزدیـک و ميـراث جهانـی در کنـار 
محکوميـت  کليشـه ای  پيام هـای 
سـازمان های مختلـف، بحثـی مؤثر 
ویدئوهـا  محتـوای  بـر  متمرکـز  و 
عمومـی،  رسـانه های  درگرفـت. 
باستان شناسـان،  کارشناسـان، 
بـه  را  مـوزه داران  دانشـگاهيان، 
پرسـش گرفتنـد و از آن ها خواسـته 
شـد کـه مشـخص کننـد کدام یک 
تخریب شـده  باسـتانی  آثـار  از 
اصـل  یـا  و  واقعـی  ویدئوهـا   در 
روی  بـر  بودند.گمانه زنی هـا 
ویدئوهـا  در  تخریـب  جزیيـات 
ازجملـه مشـاهده ميله هـای فلـزی 
قابل تشـخيص در درون مجسـمه ها 
و سـقوط سریع و مشکوک برخی از 
مجسـمه های هترا اميـدواری مبنی 
بـر تقلبی و یا بدل بـودن برخی آثار 
تخریب شـده افزایـش یافت.بر طبق 
مجسـمه  تجزیه وتحليل هـا،  ایـن 

آشـوری از قـرن هفتـم و هشـتم پيش 
از ميـالد مسـيح  مـکان باسـتانی نينوا و مـکان باسـتانی رومی اشـکانی هترا 
متعلـق بـه قـرن اول و دوم ميـالدی در ایـن ویدئـو نشـان داده شـدند کـه 
به وسـيله ابزارهـای مختلفـی ازجملـه پتـک و متـه تکه تکـه و ویران گشـتند. 
در ایـن بحـث، ویدئویـی که گروه داعش منتشـر کـرد نقش سـندی به عنوان 
شـاهدی عينـی از تخریـب آثـار باسـتانی بـاارزش پيداکـرده بـود موردمطالعه 
قـرار گرفـت. بـه  نظر می رسـد بحث کوچکـی در رسـانه های عمومـی درباره 
توليـد ایـن ویدئـو بـه وجـود آمـده و چنـد سـؤال دربـاره طراحـی، نمایشـی 
بـودن و هویـت بزرگنمایـی آن مطرح شـده اسـت و تنها سـؤالی کـه در گروه، 
دربـاره ادعـای اصالـت ویدئـو و محتـوای آن دوبـاره مطرح شـد این بـود: آیا 
مجسـمه ها  واقعـًا آثـار  باسـتانی بين النهریـن بودند یـا نه؟پذیرش مسـتندات 

تصویـری داعـش احتمـااًل بـرای جامعـه انسـانی به مراتـب آزاردهنده تـر از 
تخریـب آثـار باسـتانی  اسـت.

به هرحـال مـا ویدیـوی توليدشـده توسـط داعـش را به عنـوان سـندی 
مبنـی بـر تخریـب آثار باسـتانی می بينيم و سـتيزه جویـان داعـش را به عنوان 
بت شـکن می شناسـيم و ایـن گـروه ادعـای بت شـکنی را بـا ارجاع بـه دوران 
اوليـه اسـالمی،که مـا پایيـن آورنده بت ها هسـتيم را بـا آغوش بـاز می پذیرد. 
به هرحـال توليـدات بی وقفـه تصویـری گروه داعـش را نادیـده گرفته ایم. پس 
می پرسـم چگونـه درحالی کـه تصاویـر قدرتمنـد داعـش کـه دائمـًا از طریـق 
رسـانه های جهـان منتشـر می شـوند مـا را متقاعـد بـه نفـرت سـتيزه جویـان 

تصویر 3: ستيزه جویان داعش مجسمه شاهزاده آشوری را تهدید می کنند. مهدی )آمو( رسولی

داعـش از بت هـا و تمثال هـا می کننـد و آن ویدئوهـا تبدیـل بـه نمـادی از 
بازآفرینی خشـونت معاصر عليه بشـریت می شوند؟درست اسـت که ایدئولوژی 
متعصبانـه گـروه داعـش تحـت عنـوان شـرک14 )پرسـتش تصویر یـا خدایان 
دروغيـن به جـای اهلل( چنيـن ویدیوهایـی را به عنـوان بازنمایـی رد می کند اما 
ایـن درک انتخابـی و متضـاد از بازنمایـی بایـد دقيقـًا به عنـوان یـک گفتمان 
قـدرت در نظـر گرفته شـود و اگر منتقد گروه داعش باشـيم بایـد این گفتمان 
را بـه چالـش بکشـيم نـه آن را قبول کنيم. شـاید قوی ترین پاسـخ به گفتمان 
قـدرت گـروه داعش از طریـق تخریب آثار  باسـتانی، از کاریکاتوریسـت های 
مسـلمان، جهـاد آوارتانـی15 و مهدی آمو رسـولی بود16. کسـانی  کـه کار خود 
را با پارادوکس های مشـابه بين شـيوه های خشـونت آميز  و سـخنان سياسـی 

همـراه  داعـش،  گـروه 
جهانـی  معيارهـای  بـا 
ميـراث  بـا  بشـریت 
نمایـش  بـه  جهانـی 
)3-1 درآوردند.)شـکل 

کاریکاتوریســـت ها 
درس مهمـــی را بـــه 
رســـانه های غربـــی و 
دانشـــگاهيان دادنـــد: 
انتقادی  غيـــر  خوانش 
اســـناد  و  محصوالت 
تصویـــری گروه داعش 
باعـــث  به ســـادگی 
به  کمـــک  و  تأیيـــد 
این  تبليغاتی  ماشـــين 

می گـــردد. گروه 

داعش و 
بزرگ نمایی 

تخریب 
به عنـوان  مـن 
مـورخ هنـر بـه محتوای 
داعـش  ویدیوهـای 
می کنـم،  توجـه  کمتـر 
عالقه منـد  بيشـتر  امـا 

توليـد تصاویـر  بـه نحـوه 
اوليـن  در  چـرا  هسـتم. 

مرحلـه ایـن ویدیـو به وسـيله گـروه داعش تهيه شـد، چطـور ویدئـو اقدامات 
خشـونت بار را ارائـه می دهـد و چگونه به وسـيله مخاطبانـش دریافت می گردد.
در اینجـا بـرای لحظاتـی کوتـاه به منظـور بحـث، می خواهـم فيلم هـای گروه 
داعـش را نـه به عنـوان منابـع آرشـيوی یـا چيـزی که بـرای اطالعـات عينی 
اسـتخراج می شـود، بلکـه به عنـوان مصنوعاتـی از گفتمـان ایدئولوژیـک در 
نظـر بگيریـم کـه اجـازه می دهـد تـا وضعيت مسـتند آن هـا را بررسـی کنيم. 
بـا ایـن کار می توانيـم همچنيـن وضعيـت اسـتنادی ویدئـو را بـا توجـه بـه 
ماهيـت سـاختاری اش بـه چالـش بکشـيم. نمایـش افـرادی بـا لبـاس محلی 
و ریش هـای بلنـد کـه بـر بـاالی سـتون ها در حـال تخریـب مجسـمه ها در 
مـوزه موصـل هسـتند. ویدئـوی سـال 2015 یـک پيـام را صـادر می کنـد: 

14 Shirk
15 Jehad Awartani
16 Mehdi « Amo « Rasooli
17 Boal et all
18 Sennacherib
19 Moorey

ایـن حقيقـت کـه گـروه داعـش سـازمانی متشـکل از داوطلبانی اسـت که از 
کشـورها و مليت هـای مختلـف ماننـد اروپـا و خاورميانـه می آینـد، و از سـوی 
دیگـر تشـخيص ماهيـت طراحی شـده رفتـار و لباس هـای بازیگرانش سـخت 
نيسـت که در کاریکاتورهای  باال ذکرشـده اسـت. سـتيزه جویان با حرکات و 
زور بدن هایشـان مجسـمه ها را سـرنگون و با اسـتفاده از پتک و کلنگ آن ها 
را تکه تکـه و ویـران نمودنـد. برجسـته کـردن اقداماتی نظير حمله مسـتقيم و 
بـا بـدن بـه مجسـمه می توانـد تصویـری از بازنمایـی تاریخی تخریـب بت ها 
در کعبـه قـرن هفتـم ميـالدی باشـد کـه آن هـا بارهـا و به صراحـت  آن را 
بيـان کردند.این یـک عملکرد وابسـته به گذشـتگان اسـت که عمـداً از ميراث 
فرهنگـی قرون وسـطی بـه ارث گرفته شـده و بـه شـجره مذهبـی اختصـاص 
در  تـا  اسـت  داده شـده 
ماشـين مـدرن  خدمـت 
قـرار  داعـش  تبليغاتـی 
کـه  بگيرد.همان طـور 
نویسـندگان کشـورهای 
داعـش  از  آسـيب دیده 
تـرس  می کننـد  بيـان 
یک لحظـه  می توانـد 
تبليغاتـی  ماشـين  از 
اسـتفاده کـرده و بـدون 
بی نهایـت،  در  و  زمـان 
تکـرار و بـه چشـم آمده 
و بـرای هميشـه وجـود 
و  )بوئـل  باشـد.  داشـته 
همـکاران17 ،2008، 28(

یـی  بخش ها
بـا  مرتبـط  ویدئـو  از 
بـزرگ  مجسـمه های 
دروازه هـای  آشـوری 
موفـق  کمتـر  نينـوا 
بازیگـران  بوده انـد: 
مجبـور  داعـش  گـروه 
مته هـای  تعویـض  بـه 
بـرای  الکتریکـی 
تخریـب چهـره الماسـو 
بـر  کـه  غول پيکـر   23
امپراتـوری  کتيبـه  طبـق 
سـناخریب18  آشـوری، 
)705-681 پيـش از ميـالد مسـيح( از سـنگ  سـخت کوهسـتان بـا بافتـی 
جدیـدش   کاخ  سـاخت  بـرای  جدیـد  سـنگ  معـدن  افتتـاح  بـرای  دانـه ای 
ساخته شـده بـود شـدند )مـوری2019 1994:344()شـکل5-4(. واژگونـی ایـن 
موجـودات بـزرگ سـنگ کاری سـخت و سـنگين اسـت. عليرغـم شکسـت 
داعـش در از بيـن بـردن نگهبانـان غول آسـای دروازه هـای آشـور، اسـتدالل 
می کنـم کـه سـتيزه جویـان گروه داعـش عمداً ایـن شـکل ها را بخصوص  با 
توجـه بـه موقعيت جسـورانه و ارعاب برانگيـز و ویژگی های ترکيبی شـگرفی 
کـه چهـره انسـان،گاو یـا بدن شـير و بال هـای عقـاب در مقياس انسـانی به 
وجـود می آورنـد را بـرای تخریـب انتخـاب می کنند. )شـکل4( مجسـمه های 
واژگـون شـده و پتـک خـورده هتـرا و موجـودات جادویـی از شـکل افتـاده 

تصویر 4: مجسمه نگهبان دروازه کاخ شاه آشوری سارگون
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آشـوری بازنمایی کاملی از مراسـم و تشـریفات بت شـکنی تاریخی را یادآوری 
می کنـد. ایـن تحليـل مبتنی بـر عملکـرد ویدئوهـا را به عنـوان  جایگزینی در 
پاسـخ بـه واکنش هـای دانشـگاه ها در خاورميانـه و دنيای غـرب ارائه می دهم 

کـه فيلم هـا را به عنوان شـواهد خالص مسـتند در نظـر گرفتند.

گفتمان میراث فرهنگی
مهم است تا تأثيرات قدرتمند این اقدامات در راستای نظام مالی جهان معاصر 
و ارزش تاریخی که به آثار باستانی متعلق است بررسی گردد. تخریب آثار باستانی 
موصل در رسانه های تصویری منتشرشده توسط گروه داعش، اثر و قدرت خود 

را مستقيماً از مفهوم اعتبار و از وضعيت سرنوشت آثار باستانی در سراسر جهان 
و همچنين از اقتصاد سياسی تجارت آثار باستانی  در بازارهای جهانی که به نظر 

می رسد یک صنعت هميشه پررونق است به دست می آورد. )شکل 6( 

این صنعت جهانی به وسيله افزایش درخواست برای قاچاق آثار باستانی در 
سراسر دنيا حمایت و تقویت می شود به عنوان مثال ببنيد )کرسل، 2012، 22( ساختار 
اقدامات داعش به منظور ترسيم دیدگاه های مؤثر در تالش برای جذب هواداران و 
حاميان خود و جذب ستيز گران بيشتر، تحقير جوامع محلی، خنثی سازی احساس 
آن ها به ميراث فرهنگی شان و ضربه زدن به اعمال بشردوستانه غرب است. موارد 

ذکرشده از اهداف چندجانبه داعش از تخریب آثار باستانی است.

همان طور که توسط بسياری در وبالگ های مختلف اشاره شده است، گروه 
داعش چند هفته جلوتر اخبار تقلبی را با توليد ویدئویی از انفجار دیوارهای نينوا در 
موصل به وسيله دیناميت منتشر کرد. این خبر مبهم به وسيله رسانه های اجتماعی 
توسط ميليون ها کاربر در سراسر جهان منتشر گردید. بعدها باستان شناسان و 
مقامات دولتی در موصل تأیيد کردند که هنوز هيچ گونه تخریبی صورت نگرفته 

است،  گزارش شده  به سختی  رسانه های عمومی  در  اظهارات  این  اگرچه  است. 
متخصصان ميراث فرهنگی در سراسر جهان تا زمانی که این ویدئو در اواخر ماه 
فوریه منتشر شد نفس راحتی کشيدند. اگر فرض کنيم تخریب آثار باستانی در 
نينوا و موزه موصل اتفاق  افتاده و ادامه داشته باشد، پس می توانيم استدالل کنيم 
که بازنمایی جهانی رسانه ای تخریب قبل از آن، نه بعدازآن اتفاق افتاده است. در 
این مورد به اصطالح بازنمایی رویداد تخریب  قبل از تخریب واقعی است که 
نظر  در  باید کذب  داعش  توسط  منتشرشده  ادعای مستند تصویری  درنتيجه 
گرفته شود. این تنها نشان دهنده نقش قدرتمند فن آوری های رسانه ای جدید و 

نقش تخریبش در تغيير نگاه واقعی مان در مقابل بازنمایی است.

تخریـب میـراث فرهنگی گروه داعـش به عنوان 
نمایـش واقع نما فـرا واقعیت

گـروه  رسـانه های  عملکـرد  کـه  می اندیشـم  نتيجـه  ایـن  بـه 
داعـش بسـيار شـبيه یـک نمایـش واقع نمـا اسـت کـه مصرف کننده 
رسـانه های بصـری را به طـور مؤثـر بسـيج می کنـد. توليـد ویدئـو 
و تصاویـر کـه مـا را بـا اقدامـات خشـونت بار گـروه داعـش مواجـه  
می کنـد، خـواه در برابر خصلت های انسـانی، سـاختمان های مقدس، 
ميـراث فرهنگـی و مکان هـای باستان شناسـی و آثار باسـتانی باشـد 
یـا اشـيا موزه هـا اغلـب اهـداف واقعـی خـود را دارنـد. توجه بـه این 
نکتـه مهـم اسـت که بـرای توليـد ایـن ویدئوهـا به طور حساب شـده 
اشـيا بـزرگ، از ميـان صدهـا شـی ء کوچک موجـود در مـوزه موصل 
انتخاب شـده اسـت که یادآور بت شـکنی باشـد.این ویدئوها و تصاویر 
شـامل صحنه هایـی هسـتند کـه در آن اقدامـات فيزیکـی خشـونت، 
بایـد  مـا  بـود.  آن هـا  در  سـينمایی  فعاليت هـای  نتيجـه  نابـودی، 
مسـئوالنه ایـن امکان را در نظـر بگيریم که رفتارها در مستندسـازی 
خشـونت در فيس بوک هـا، تویيت هـا و وبالگ هـا در حقيقـت نشـر 

تصویر 5: حمل ونقل مجسمه دروازه کاخ پادشاه آشوری سناخریب

بيـو  و  اخالقـی  اصـول  مفاهيـم 
اسـت.  داعـش  گـروه  پلتيـک20 
مجسـمه های  می کنـم  اسـتدالل 
موصـل  در  پارتـی  و  آشـوری 
تنهـا بـه هـدف سـاخت و توليـد 
ویدئـو ویـران شـدند)درصورتی که 
مـا  باشـند.(  تخریب شـده  واقعـًا 
نمی توانيـم و نبایـد نمایـش ویدئو 
ببينيـم.  سـند  یـک  به عنـوان  را 
در  مطلـق  حقيقـی  دروغ هـای 
نمایـش آن، بسـيار شـبيه ذهنيـت 
اسـت.  واقع نمـا  نمایـش  توليـد 
نمایـش  توليـد  از  اصلـی  هـدف 
ایـن اسـت کـه آنچـه در آن اتفاق 
دارد،  حقيقـت  واقعـًا  می افتـد 
اجـرا  کامـل  به طـور  کـه  هرچنـد 
می شـود. برخـالف آنچـه دربـاره 
گروهـی  به عنـوان  داعـش  گـروه 
قرون وسـطایی  اندیشـه ای  دارای 
اسـتدالل  مـن  گردیـده،  بحـث 
یـک  داعـش  گـروه  کـه  می کنـم 
کـه  اسـت  مـدرن  فـوق  پدیـده 
ابزارهـای  قدرتمندتریـن  شـامل 
فـرا واقع نمایـی در انتشـار اقدامات 
بایـد  مـا  اسـت.  خشـونت آميز 
روش هـای  بهتـری را بـرای مقابله 
انتقادی بـا ماشـين تبليغاتی داعش 
پيـدا کنيـم و فراتـر از تالش هـای 
بی رویـه بـرای شناسـایی آنچـه در 
ویدئوهـای آن هـا نابودشـده یـا نه، 

نمایيـم. اقـدام 

بازنمایی بت شکنی 
درنهایـت ایـن بحـث مـا را به 
گفتگوهای داغ پس از امدادرسـانی 
بـه مجسـمه های صخـره ای بـودا 
در دره باميـان که در مارس 2001 
توسـط دولـت طالبـان منفجـر گردیدنـد برمی گردانـد کـه باعـث برانگيختـن 
واکنـش متفکریـن دانشـگاهی همچـون تجزیه وتحليـل دقيـق فابنيـار بـری 
فلـود21 در مجلـه هنـر گردید.)فلـود ، 2002، 22( هماننـد بوداهـای باميـان، 
تخریـب آثـار باسـتانی موصـل خصوصـًا مجسـمه ها توسـط داعـش ماهيتـی 
همچـون بت شـکنی مـدرن داشـت. بـه نظـر می رسـد کـه عناصـر محـوری 
اقـدام بت شـکنی داعـش یـک ارجاع تاریخـی و شـاید قدرتمندانه تـر به عنوان 
بازنمایـی اندیشـه ای کهنه باشـد. بت شـکنی، تاکتيکـی تاریخـی فراگير برای 
از بيـن بـردن تحریک پذیـری و قـدرت مؤثـر تصاویـر اسـت و در تاریخ مورد 

20 Kersel
21 Flood
22 Ellenbogen and Tugendhaft
23 Akkadian
24 Hatshepsut
25 Damnatio memoriae
26 Elsner
27 Latour

تأیيـد همـه ادیـان توحيـدی اسـت )الن بوگـن و توجنـت هـاف22 2011، 23( 
همچنيـن اعمـال بت شـکنی به عنـوان یـک روش مقابلـه بـا خاطـره قدرتمند 
تصویـری  چشـم های  به عنوان مثـال  می شـود  اسـتفاده  سياسـی  حکومتـی 
از پادشـاه اکـدی23 از دوره عصـر برنـز بين النهریـن )تصویـر 7(، چهره هـای 
پاک شـده ملکـه مصـری هشتبوسـوت24 در دیـر البحـری ، و شـيوه رومـی 
بـه  به نـدرت  بااین حـال بت شـکنی  )السـنر26 2003(.  یـادگار25  یـاد و  محـو 
شکسـتن کامـل بت هـا و تصـورات مربوط به آن منجر می شـود آن هـا اجزای 
خطرنـاک زندگی بخـش ماننـد سـر، چشـم و صـورت را معيـوب می کننـد و 
از بيـن می برنـد. اگـر مـا اقدامـات داعـش را به عنـوان نمـاد بت شـکنی در 
نظـر بگيریـم، پـس بایـد بپذیریم کـه آن ها اشـياء باسـتانی مـوزه را به عنوان 
جایگزیـن و تهدیـدی عليـه آیيـن مذهبـی خـود می داننـد. آیـا واقعـًا این طور 
اسـت؟ عـالوه بـر ایـن، طبقه بنـدی گـروه داعـش به عنـوان بت شـکن، آن ها 
را به سـادگی در طبقـه مبـارزان دائمـی عليـه شـکل و نمـاد قـرار می دهـد. 
ایـن اقدامـات را به عنـوان کنـش توليـد تصویـر خشـونت در افـکار عمومی با 
اسـتفاده از ابـزار گفتمـان تصویـر شـکنی بـا عملکـردی خـاص و ذکر ریشـه 
تاریخـی بت شـکنی در نظـر می گيـرم. ترجيـح می دهـم اقدامـات خرابکارانـه 
گـروه داعـش را در محـدوده ای کـه برنـو النـور به خوبی بـت سـتيزی ناميده 
ببينـم. جنگ هـای تصویـری معاصـر و دائمـی در افـکار عمومـی، مخـرب و 
سـازنده و تحـت هدایـت فن آوری های پيشـرفته جهان مدرن و سـرمایه داری، 
بسـيج رسـانه های جدیـد و اقتصـاد جهانـی از مصـرف گسـترده و بازتوليـد 
تصاویـر خشـونت آميز اسـت.)التور27 2002(. درواقـع گـروه داعـش را یـک 
پدیـده مذهبـی غریـزی نمی بينـم بلکـه پدیـد ه ای سـر بـرآورده از فرهنـگ 
و جامعـه جهـان فـوق مـدرن امـروز مـا اسـت. از طریـق یـک تعامـل حياتی 
مـا می توانيـم ابـزار فکـری بـرای پاسـخگویی مسـئوالنه بـه پدیـده ای مانند 
داعـش کـه همچنـان به حيـات خـود ادامـه و جوامع محلـی را نابـود می کند 

کنيم. پيـدا 

 تصویر 6: مجسمه باستانی خاور نزدیک که
در حراج ساتبی فروخته شد

تصویر 7: سردیس مسی دوره اکدی
)2200-2250( پيش از ميالد مسيح موزه 
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ــر اســت. ــن دو هن ــز ای تمای
آن،  کلــی  مفهــوم  در  صخــره ای   هنــر 
اطــالق   نگاره هایــی  و  نقــوش  به تمامــی 
ــبک های  ــه س ــی ادوار، ب ــه در تمام ــود ک می ش
ــون  ــی گوناگ ــای اجرای ــا تکنيک ه ــف و ب مختل
درآمده انــد؛  تصویــر  بــه  صخره هــا  روی  بــر 
امــا هنــر صخــره ای در مفهــوم امــروزی آن، 
کــه  اســت  نگاره هایــی  دربرگيرنــده  فقــط 
کوچــک  تصاویــر  آن،  عمــده  نقش مایه هــای 
نمادهــا،  اشــکال،  حيــوان،  مينياتــوری،  گاه  و 
یــا  به صــورت تک نــگاره  انســان،  و  گياهــان 
ــص  ــرد، رق ــکار، نب ــس ش ــا و مجال در صحنه ه
و مراســم اجتماعــی و آیينــی اســت. تکنيــک 
اجرایــی ایــن نقــوش بــه دو شــيوه رنگيــن نــگاره  

ــی از  ــز ترکيب ــی ني ــت. گاه ــگاره  اس ــده ن و  کن
ــه  ــراً گون ــود. اخي ــده می ش ــور دی دو روش مذک
ــه  ــده ک ــی معرفی ش ــز در ســطح جهان ــومی ني س
ژئوگليــف ناميــده می شــود؛ ژئوگليــف، پدیده هــا و 
برجســتگی های طبيعــی زميــن را کــه بــه نحــوی 
بــه دســت انســان تغييریافتــه و مورداســتفاده 
ــم  ــت اع ــه اس ــی او قرارگرفت ــت های ذهن برداش
ــن و آداب اجتماعــی  ــا قواني ــن و ی ــا آئي ــر ی از هن
ــی و جــودی،  ــرد )رضای و گروهــی را دربرمــی گي

.)1389
گرافيتــی کــه مفــرد آن گرافيتو اســت، واژه ای 
برگرفتــه از زبــان ایتاليایــی اســت. گرافيتــی 
بــه تصاویــر یــا حــروف به کاربــرده شــده در 

ــر  ــطوحی نظي ــر روی س ــی ب ــای عموم محل ه
دیوارهــا یــا پل هــا کــه بــرای عمــوم قابل رؤیــت 
باشــند، گفتــه می شــود. ســابقه گرافيتــی حداقــل 
بــه روزگار تمدن هــای باســتانی نظيــر یونــان 
امــا  بازمی گــردد؛  روم  امپراتــوری  و  باســتان 
امــروزه مــراد از گرافيتــی شــکل مــدرن آن اســت. 
درواقــع، گرافيتــی در گــذر زمــان تغييــرات زیــادی 
به عنــوان »گرافيتــی  آنچــه  اکنــون  و  یافتــه 
ــردن و  ــراب ک ــه خ ــود، ب ــناخته می ش ــن« ش نوی
ــتفاده از  ــا اس ــطح ب ــک س ــن ی ــت انداخت از ریخ
اســپری ها و ماژیک هــای )مارکرهــای( رنگــی 
ــه  ــر گفت ــواد دیگ ــا م ــردن ی ــاک ک ــل پ غيرقاب

.)1389،67 )کوثــری،  می شــود 
همــه ی  بــا  معاصــر  گرافيتی هــای 
صخــره  بــا  کــه  تفاوت هایــی 
ــد  ــد، می توانن ــتانی دارن ــای باس نگاری ه
ــا آن هــا بــه اشــتراک نظــر  در وجوهــی ب
ــی  برســند. گذشــته از اینکــه هــردو در پ
ــاوی  ــر دو ح ــتند؛ ه ــزی هس ــان چي بي
ــد،  ــری دارن ــت بيانگ ــوده و خاصي ــام ب پي
بــه نظــر می رســد دریــک جــور اعتــراض 
هم داســتان  نيــز  خشــن  بيــان  گاه  و 
ــه  ــده ب ــعی ش ــه س ــن مقال ــند. در ای باش
تفاوت هــا و شــباهت های گرافيتــی در 
ــگاری مــردم  جهــان معاصــر و صخــره ن
دنيــای کهــن از ایــن دیــد پرداختــه شــود.
زیبایی،  جادو،  نیایش، 

اعتراض
بيشـترین و قدیمی تریـن گونـه نقوش 
و غـار نگاره هـای پيش ازتاریـخ را رنگيـن 
رنگ هـای  گيرنـد.  دربرمـی  نگاره هـا 
به کاررفتـه در ایـن نقاشـی های به نسـبت 
از رنگ هـای سـياه،  واقع گرایانـه، طيفـی 
قهـوه ای، قرمـز، زرد و سـفيد را دربرمـی 
گيـرد که تهيه شـده از اکسـيدهای معدنی، 
چربی هـای  اخـرا،  گل  چـوب،  زغـال 
می باشـند  رس  گل  و  سـنگ ها  حيوانـی، 
)کریمـی، 1380(. سـپس همزمـان یـا در 
ادامـه ایـن رونـد اسـت کـه بـا خلـق نگار 
کندهـا مواجـه می شـویم کـه دربرگيرنـده نقوشـی 
و  اشـکال  عالئـم،  انسـان،  حيوانـات،  از  هسـتند 
گياهـان به صـورت مشـبک، طـرح گونـه و فاقـد 
و  انبـوه  یکسـان،  غالبـًا  شـکل های  بـه  حجـم 
دوره هـای  در  فراوانـی  ازلحـاظ  کـه  تکرارشـونده 
بعـد بيشـترین تعـداد، تکـرار و پراکنـش را دارنـد. 
برجسـته  نقـش  به صـورت  کـه  نگاره هایـی 
تاریخـی  دوران  محصـول  بيشـتر  اجراشـده اند، 
هسـتند و نوعـی هنـر حکومتـی و حمایت شـده را 
بـه نمایـش می گذارنـد و به عنـوان ابـزاری بـرای 
نمایـش قـدرت فرمانـروا و توجيـه حکمرانـی او و 
بـه عبارتـی بـرای تبليغ قـدرت سياسـی و مذهبی 
او بـکار گرفته شـده اند )رضایـی، جـودی، 1389(.

بررسی 
تفاوت ها و 
شباهت های 

صخره نگاری 
باستانی و 

گرافیتی 
معاصر

کلثوم بزی، کارشناس ارشد پژوهش هنر

پیشگفتار
بــا  معاصــر  گرافيتی هــای 
همــه ی تفاوت هایــی کــه بــا صخــره 
ــد  ــد، می توانن ــتانی دارن ــای باس نگاری ه
در وجوهــی بــا آن هــا بــه اشــتراک نظــر 
ــی  برســند. گذشــته از اینکــه هــردو در پ
بيــان چيــزی هســتند؛ هــر دو حــاوی پيام 
ــه  ــد، ب ــری دارن ــت بيانگ ــوده و خاصي ب
ــراض و  ــور اعت ــک ج ــد دری ــر می رس نظ
گاه بيــان خشــن نيــز هم داســتان باشــند. 
در ایــن مقالــه ســعی شــده بــه تفاوت هــا 
جهــان  در  گرافيتــی  شــباهت های  و 
ــگاری مــردم دنيــای  معاصــر و صخــره ن
کهــن از ایــن دیــد پرداخته شــود. بشــر در 
هــر مــکان و زمانــی از دوره هــای زیســتی 
ــه  ــته ک ــتی یکســان داش ــودش، خواس خ
ــا و  ــد تبعيض ه ــودن از قي ــا ب ــا ره همان
ــه  ــا - چ ــگ محدودیت ه ــارت در چن اس
طبيعــی، چــه حکومتــی- بــوده اســت. او 
ــه  ــت آوردن آنچ ــه دس ــرای ب ــب ب مرت
ــت و  ــرده اس ــارزه ک ــوده مب ــتش ب خواس
ــا،  ــا و دیواره ــر صخره ه ــردن ب ــش ک نق

ــای کهــن، ســختی اش خشــم  ــه در دني ــی ک جای
ــش در  ــگان بودن ــد هم ــاند و در دی را فرومی نش
ــام  ــال پي ــرای انتق ــی ب ــر، تضمين ــان معاص جه

ــوده اســت. ب
ــياری  ــا از بس ــا و گرافيتی ه ــره نگاری ه صخ
ــبيه اند. از  ــم ش ــه ه ــت ب ــه رف ــات، چنان ک جه
ابــزار  و  تکنيــک  از  اعتراضی شــان،  ماهيــت 
مشترکشــان و از خاصيــت بيانگری شــان و اینکــه 
ــی  ــد زیبایی شناس ــياری دربن ــد بس ــا ح ــر دو ت ه
ــه  ــد ک ــن باش ــاید در ای ــاوت ش ــا تف ــتند، ام نيس
ــر کارش  ــه خاط ــتانی ب ــنگ نگار باس ــد س هنرمن
خرابــکاری  اثــرش  و  نبــوده  تعقيــب  تحــت 
ــزار  ــوع اب ــه تن ــت و البت ــده اس ــوب نمی ش محس
و کاربردهــای گرافيتــی نيــز یکــی دیگــر از وجــوه 

  سری عکس 1: نمونه های صخره نگاری باستانی و توجه 
به تکنيک های خلق اثر

ــری  ــت هن ــنگ، خالقي ــر س ــی ب نقش آفرین
جوامــع دوران پارینه ســنگی جدیــد  اســت و آفرینش 
هنری انســان هوشــمند هوشــمند )کریمــی، 1380(. 
ــن  ــوان انتزاعی تری ــری به عن ــت تصوی ــن خالقي ای
ــات دوره  ــی اجتماع ــه فرهنگ ــن جنب و نمادین تری
ــياری  ــه بس ــت ک ــرح اس ــد مط ــنگی جدی پارینه س
ــان  ــی انس ــر آیين ــن هن ــوان قدیمی تری از آن به عن
یــاد می کننــد و فلســفه و انگيــزه نقــش کــردن ایــن 
ــک  ــای تاری ــواره غاره ــا و دی ــر صخره ه عناصــر ب
را، حاکــم بــودن شــاخه اعتقــادی جــادو بــر بــاور و 

ــد. ــنگی می دانن ــر پارینه س ــان عص ــاد انس اعتق
 ایــن نقــوش کــه اغلــب بــه ســبکی انتزاعــی 
و کامــاًل ذهنــی و به طــور اســتثناء واقع گرایانــه بــه 
تصویــر کشــيده شــده اند، احتمــااًل برآینــد تجربــه ای 

هســتند کــه در آن جامعــه بــه وقــوع پيوســته 
اســت. ایــن تجــارب نشــان از چگونگــی برخــورد بــا 
پدیده هــای مختلــف اجتماعــی، طبيعــی، اقتصــادی 
برهم کنش هــای  بازگوکننــده  و  داشــته   ... و 
انســان در قالــب ســازگاری بــا خویــش، دیگــران و 
ــن  ــتی ای ــود. به راس ــی می ش ــت او تلق محيط زیس
نقــوش موزه هایــی هســتند کــه نشــان دهنده 
تأثيــر انقالب هــای اقتصــادی و فرهنگــی و ... 
ــت،  ــه طبيع ــر انســان نســبت ب ــه نظ ــر روی وج ب
رشــد نهادهــا، معيشــت و فرهنــگ در ادوار مختلــف 
ــم  ــره ای عليرغ ــوش صخ ــند. نق ــی می باش فرهنگ
شــباهت های فراوانــی کــه ازلحــاظ موضــوع نقــوش 
ــی( و  ــز کوه ــگاره ب ــرد و تک ن ــکار، نب ــراً ش )اکث
تکنيــک اجــرا )رنگيــن نــگاره و کنــده نــگاره و گاه 
ــر از  ــند، متأث ــوع( دارا می باش ــن دو ن ــی از ای ترکيب
شــرایط جغرافيایــی، فرهنگــی، زیســت محيطی و ... 

ــودی، 1389(. ــی، ج ــه هســتند )رضای ــر منطق ه
ــوش،  ــن نق ــه در ای ــيار جالب توج ــوع بس موض
ــر بيننــده اســت. درحالی کــه ظاهــراً  تأثيــر آن هــا ب
ــاط  ــراری ارتب ــرای برق ــچ عامــل قابل توجهــی ب هي
بــا ایــن تصاویــر وجــود نــدارد، امــا هرچــه بيننــده با 
ایــن نقــوش بيشــتر آشــنا شــود، بــه همــان انــدازه 
بيشــتر تحــت تأثيــر آن هــا قــرار می گيــرد. گویــی 
حــکاکان ماهــر یــا حتــی غيــر ماهــر ایــن نقــوش 
ســليقه و طبــع آینــدگان را نيــز می دانســته اند 
ــه  ــد ک ــی بين المللی ان ــوش زبان ــن نق ــگار ای ــا ان ی
ــد؛  ــد می زنن ــر پيون ــه یکدیگ ــان را ب ــه ی آدمي هم
چيــزی شــبيه ناخــودآگاه قومــی یونــگ )فرهــادی، 

.)166  ،1389
پرســش های بنيادینــی کــه از قــرن 18 م. 
ــا  ــق، تفســير معن ــزه خل ــورد انگي ــه این ســو در م ب
و محتــوای نقــوش و خصوصــاً قدمــت ایــن نقــوش 
ــل  ــور کام ــم به ط ــوز ه ــت، هن ــوده اس ــرح ب مط
پاســخی بــه آن هــا داده نشــده اســت؛ از مهم تریــن 
پرســش هایی کــه در ایــن زمينــه مطــرح می شــود 
می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: چــه رابطــه 
ــن و معيشــت  ــوش و آیي ــن نق ــن ای ــی ای بي منطق
ــت؟  ــوده اس ــان ب ــن مردم ــگ ای ــه و فرهن جامع
انگيــزه بــه تصویــر کشــيدن ایــن تصاویــر چــه بوده 
ــگ  ــادی فرهن ــر و شــاخه اعتق اســت؟ از کــدام هن
دليــل  نشــأت گرفته اند؟  پيش ازتاریــخ  مردمــان 
ــن  ــرای ای ــرای  اج ــی را ب ــن محل های ــه چني اینک
ــده  ــو و ای ــت؟ الگ ــد چيس ــر گرفته ان ــوش در نظ نق
خلــق ایــن آثــار را از چــه منبعــی الهــام گرفته انــد؟ 
مراحــل تکاملــی ایــن هنــر بــه چــه صــورت بــوده 

ــر. ــش های دیگ ــياری پرس ــت؟ و بس اس
از ســویی دیگــر، گرافيتــی نيــز به عنــوان یکــی 
ــا  از شــيوه های هنــری نویــن پيونــدی تنگاتنــگ ب
خرده فرهنگ هــای متعــرض در جوامــع معاصــر 
ــد  ــان می ده ــر نش ــن هن ــابقه ای ــت. س ــه اس یافت
ــر و  ــن هن ــه ای ــب ب ــف نس ــع مختل ــه در جوام ک
شــيوه بيــان نه چنــدان رســمی جدیــد برخوردهــای 

مختلفــی صــورت گرفتــه اســت کــه از نحــوه تلقــی 
آنــان بــه آن بازمی گــردد. در بيشــتر مواقــع، بــه دليل 
پيونــد ایــن مســئله بــا خرده فرهنگ هــای منحــرف 
و یــا دســته های خــالف کار گرافيتــی به عنــوان 
نشــانه ای از فرهنــگ انحــراف و جــرم تلقــی شــده 
اســت. بــه هميــن دليــل گاه مخالفت هــای زیــادی 
ــا  ــردم و ی ــوده م ــهرها، ت ــئوالن ش ــوی مس از س
ــه آن صــورت  ــداران دیــن و اخــالق نســبت ب طرف

گرفتــه اســت )کوثــری، 66(.
عــالوه بــر ایــن شــکل از گرافيتــی کــه عمومــًا 
از ســوی مــردم و مدیــران شــهری به عنــوان نوعــی 
ــوان  ــی به عن ــود، از گرافيت ــی می ش ــکاری تلق خراب
شــيوه ای بــرای ارســال پيام هــای اجتماعــی و 
ــتفاده  ــات اس ــکلی از تبليغ ــوان ش ــی و به عن سياس
به عنــوان  گرافيتــی  از  همچنيــن  می شــود. 
ــار  ــود و آث ــاد می ش ــدرن ی ــری م ــکل هن یک ش
ــه  ــا در گالری هــا ب گرافيتــی اکنــون در سراســر دني
نمایــش درمی آیــد. ایــن دیدگاه هــای مختلــف و گاه 
متعــارض نســبت بــه گرافيتــی ســبب شــده اســت 
کــه گرافيتــی به عنــوان یــک پدیــده جدیــد طــی دو 

ــرد. ــرار گي ــر موردتوجــه ق دهــه اخي

  سری عکس 2: گرافيتی به منزله هنری اعتراضی و 
خرابکارانه

ــر  ــل ت ــه قابل تأم ــن نکت ــر ای ــان معاص در جه
است کــه چــرا اغلــب هنرمنــدان گرافيتــی جــدای 
ــود  ــر خ ــرای هن ــا اج ــه ب ــرد اعتراضــی ک از رویک
بــر دیــوار شــهرها انجــام می دهنــد، دیــواره غارهــا 
و صخره هــا و بخصــوص صخــره نگاری هــای 
قــرار  آثــار خــود  اجــرای  را محــل  باســتانی 
داده انــد؟ بســياری از ســنگ نگاره های باســتانی 
به وســيله ی هنرمنــدان گرافيتــی نابــود شــده 
ــا و  ــا حرف ه ــتانی را ب ــوش باس ــا نق ــت. آن ه اس
نقش هــای اعتراضــی خــود پوشــانده اند و ایــن 
ــرای  ــددی ب ــای متع ــده گروه ه ــث ش ــئله باع مس
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ــای نقــوش صخــره ای باســتانی  پاک ســازی و احي
و شستشــوی ونداليســم هنــری جدیــد دســت بــه 
)lambert, 1988(. شــهردار  بزننــد  اقداماتــی 
ــت  ــش رف ــا پي ــا آنج ــی ت ــارد ام.دل ــيکاگو ریچ ش
کــه دســت بــه توليــد دســتگاهی بــه نــام گرافيتــی 
پاک کــن زد و آن را  در 24 ســاعت شــبانه روز  
ــرارداد.  ــن در دســترس شــهروندان ق ــک تلف ــا ی ب
محلــول  حقيقــت  در  پاک کن هــا  گرافيتــی 
جوش شــيرین و آب  و حالل هــای دیگــر را بــا 
فشــار بــه ســطوح پاشــيده و هرگونــه اثــر و نوشــته 

را از بيــن می بردنــد )همــراه، 1387(.
به زعــم کوثــری، گرافيتــی تنهــا نقاشــی 
از ســر بيهودگــی یــا بيــکاری نيســت، بلکــه 
ــکال  ــان رادی ــيوه بي ــک ش ــوان ی ــد به عن می توان
ــد. از دیگــر  ــاء کن ــه نقــش ایف و سياســی در جامع
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــوان به عن ــی می ت ــو، گرافيت س
بيــان اعتــراض خرده فرهنگ هــا عليــه اقتــدار 
ــدان  ــال، هنرمن ــد. بااین ح ــل کن ــز عم ــم ني حاک
ــد و  ــانی ندارن ــر یکس ــن موردنظ ــی در ای گرافيت
ــا طيفــی از نگرش هــا در ایــن مــورد مواجــه  مــا ب
ــزاری  ــد اب ــی نبای ــده ای گرافيت ــر ع ــتيم. ازنظ هس
ــرای بيــان مقاصــد سياســی باشــد؛ امــا عــده ای  ب
از هنرمنــدان گرافيتــی بــر آن هســتند کــه گرافيتی 
ــلوک  ــد و س ــان عقای ــرای بي ــزاری ب ــد اب می توان
سياســی افــراد و گروه هــای مختلــف باشــد. یکــی 
اوليــه آن را می تــوان در گــروه  از نمونه هــای 

آنارکــو- پانــک کــرس )صليــب( دیــد. ایــن گــروه 
ــد  ــای ض ــردن پيام ه ــيل ک ــتفاده از استنس ــا اس ب
جنــگ، پيام هــای آنارشيســتی، فمينيســتی و ضــد 
کمونيســتی در گوشــه و کنــار متــروی لنــدن طــی 
ســال های اوایــل دهــه 70 و ســال های اوليــه 
ــد  ــه راه انداختن ــن گســترده ای را ب دهــه 80، کمپي

ــری، 72(. )کوث
ــی پيشــگام در  ــن موسســه تحقيقات قدیمی تری
ایــن زمينــه موسســه بررســی تطبيقــی ونداليســم 
اســکاندیناوی در ســال 1961 بــود. طبــق تحقيقات 
نظریه پردازی هــا  نخســتين  موسســه  ایــن 
ــه های  ــکار و اندیش ــه در اف ــی ریش ــاره گرافيت درب
ازایــن رو،  اســت.  آوانــگارد داشــته  هنرمنــدان 
برخــالف دیدگاه هــای اوليــه کــه گرافيتــی را نوعی 
ــران  ــياری از تحليلگ ــت، بس ــکاری می دانس خراب
ــا  ــری کوشــيده اند ت ــدان هن ــی منتق معاصــر و حت
ارزش هــای هنــری را در برخــی از نمونه هــای 
ــکلی  ــوان ش ــد و آن را به عن ــف کنن ــی کش گرافيت
از هنــر مردمــی معرفــی نماینــد. طبــق نظــر 
بســياری از پژوهشــگران هنــر، به ویــژه در هلنــد و 
در لس آنجلــس، گرافيتــی یــک نــوع هنــر مردمــی 
ــی  ــرای رهای ــر ب ــزاری مؤث ــت اب اســت و در حقيق
ــه  ــداف سياســی ب ــه اه ــتيابی ب ــا دس ــی ی اجتماع

ــری، 70(. ــی رود )کوث ــمار م ش
فــردی  خيابانــی،  هنرمنــد  مشــهورترین 
انگليســی بــه نــام بنکســی اســت کــه هنــوز هــم 
ــون  ــدارد. کارهــای او، هم اکن ــت مشــخصی ن هوی
ــات  ــوند. موضوع ــت می ش ــان یاف ــر جه در سراس
ــر و تنگدســتی،  ــار بنکســی را ســرمایه داری، فق آث
ــر  ــی دیگ ــکالت اجتماع ــياری مش ــگ و بس جن
دربرمــی گيــرد )خاکــزاد، 1390(. هنــر گرافيتــی در 
ــر  ــوان »هن ــن به عن ــوزه بروکلي ــگاهی در م نمایش
معاصــر« بــه نمایــش درمی آیــد کــه از حومه هــای 
نيویــورک شــروع شــد و بــا آثــار کــراش، لــی، دیــز، 
ــه اوج  ــکيا ب ــل باس ــگ و ژان ميش ــت هيرین کي
خــود رســيد. ترنــس لينــدال هنرمنــد سورئاليســت 
کــه آثــارش بــرای مجلــه هيــوی متــال و کریپــی 
ــدان  ــن هنرمن ــياری از ای ــش بس ــری الهام بخ و ای
ــی  ــی انقالب ــد: »گرافيت ــه می ده ــن ادام ــود، چني ب
ــوی  ــن در ش ــت. م ــر سورئاليس ــل هن ــت مث اس
ــان دادم. او  ــن را نش ــجاعانه ای ــر ش ــودم تقدی خ
ــوان  ــوان به عن ــی را می ت ــر انقالب ــد و ه می گوی
ــه ســرکوب  ــی ک ــرد. مردم ــداد ک ــک جــرم قلم ی
یــک  بــه  می شــوند،  متوقــف  یــا  می شــوند 
ــا  ــان روی دیواره ــن، آن ــد، بنابرای ــاز دارن ــر ني مف
می نویســند، ایــن آزاد اســت... هرچنــد، مــردم 
نيــز حــق دارنــد تــا از مالکيتشــان حفاظــت کننــد. 
ــارض انســانی اســت.«)کوثری، 77(  ــک تع ــن ی ای
ســاختار روانــی همســان بشــر نيــز، نشــانگر مواجــه 
نقش هــای ego و superego اســت کــه در 
طــول زندگــی انســان و نياکانــش باعــث هرگونــه 
حرکــت اعتراضــی می شــود )مارکــوزه، 1389، 73(.
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می نویســد،  بودریــار  قــول  از  کوثــری 
نقاشــی های دیــواری و نشــانه های گرافيتــی روشــی 
ــی  ــا زندگ ــن اینج ــت: »م ــن اس ــن ای ــرای گفت ب
ــری، 76(  ــا هــم وجــود داریم«)کوث ــم« و »م می کن
مشــابهت ایــن مطلــب بــا دليلــی کــه برخــی بــرای 
ــد؛ یک جــور  ــه کار می برن ــر صخــره نگاری هــا ب نق
شــهرت خــالق کــه هرکــس در آن صحنه گــردان 

ــش اســت. زندگــی خوی
ــره  ــی و صخ ــباهت های گرافيت ــی ش در بررس
نگاری هــای باســتانی بــه نــکات جالــب می رســيم، 
ــد  ــن باورن ــر ای ــان ب ــخ هنرشناس ــياری از تاری بس
دیرینه ســنگی،  غارهــای  دیوارنگاره هــای  کــه 
ــا  ــی ب ــه، ول ــورت گرفت ــمن ها ص ــيله ی ش به وس
ــانده  ــی پوش ــبه گرافيت ــی های ش ــه ای از نقاش الی
نقاشــی  شــده اســت. تجزیه وتحليــل هــزاران 
ــی(  ــارم زمين شناس ــن )دوره چه ــل از پليستوس قب
ــا  ــيار ب ــباهت های بس ــه ش ــی ب ــور باورنکردن به ط
گرافيتی هــای هنرمنــدان جــوان عصــر جدیــد 
اشــاره دارد. بســياری از نقش هــای دیواره هــای 
غارهــای 10 تــا 35 هــزار ســال پيــش جزءبه جــزء، 
بــا دســت انجام شــده اســت. هنرمنــد دیرینه ســنگی 
دســتش را روی دیواره هــای غــار گذاشــته و بــا 
ــا رنــگ پوشــانده اســت  قرمــز اکــر اطــراف آن را ب

رســاندن  بــرای  گرافیتــی  هنرمنــد 
ــه  ــرمایه داری، ب ــه س ــه جامع ــام ب پی
ــان دادن  ــم و نش ــدار حاک ــدرت و اقت ق
وضعیــت وخیــم اقتصــادی خــود دســت 
ــتانی  ــد باس ــد و هنرمن ــل می زن ــه عم ب
ــان و  ــه خدای ــام ب ــاندن پی ــرای رس ب
شــکار،  بــه  دادن  برکــت  به منظــور 
دارنــد،  اقتصــادی  دوســویه ای  هــر 
ــی  ــی و دوم ــی اعتراض ــاید اول ــط ش فق
ــی  ــد برخ ــد. هرچن ــی باش ــی دعای کم
ــی و  ــوع گرافیت ــی را در موض تفاوت های
ــا  ــد ام ــوان می کنن ــگاری عن ــره ن صخ
ــباهت  ــی ش ــان از حت ــده نش درک نگارن
در موضــوع ایــن دو بــوده اســت. صخــره 
بســیاری  از  گرافیتی هــا  و  نگاری هــا 
هــم  بــه  رفــت  چنان کــه  جهــات، 
اعتراضی شــان،  ماهیــت  از  شــبیه اند. 
از  و  ابــزار مشترکشــان  و  تکنیــک  از 
ــر دو  ــه ه ــان و اینک ــت بیانگری ش خاصی
تــا حــد بســیاری در بنــد زیبایی شناســی 
ــن  ــاید در ای ــاوت ش ــا تف ــتند، ام نیس
باشــد کــه هنرمنــد ســنگ نگار باســتانی 
بــه خاطــر کارش تحــت تعقیــب نبــوده و 
ــکاری محســوب نمی شــده  ــرش خراب اث
اســت و البتــه تنــوع ابــزار و کاربردهــای 
گرافیتــی نیــز یکــی دیگــر از وجــوه 

ــت. ــر اس ــن دو هن ــز ای تمای

)Guthrie	Carey,, 2006, 1(. بــه عبارتــی 
دســت خــودش، اوليــن شــابلون او بــرای خلــق اثــر 
ــک  ــانی تکني ــن همس ــت و ای ــوده اس ــی اش ب چاپ
ــالف  ــا اخ ــی ب ــدان گرافيت ــن هنرمن ــوز در بي هن

می شــود. دیــده  دیرینه سنگی شــان 
دانشــگاه  دیرین شــناس   Dale	 Guthrie
ــد  ــه، هنرمن ــن صحن ــکا، در ای ــر بنکــس آالس فایب
ــد کــه مــدادی بــه دســت  را شــبيه کودکــی می دان
گرفتــه و خطــی را به دور انگشــتان دســتش کشــيده 
ــز طرح هــای یافــت شــده در غارهــا  اســت. در آنالي
ــت  ــف یاف ــنين مختل ــردان در س ــان و م ــت زن دس
شــده ولــی دليــل و انگيــزه ی طــرح ایــن نقش هــا 
ــه  ــی ک ــر گرافيت ــون هن ــت. همچ ــخص نيس مش
ــود  ــه خ ــف را ب ــنين مختل ــران س ــران و پس دخت
ــابلون در  ــتفاده از ش ــت و اس ــته اس ــغول داش مش
ــه ی  ــز در هم ــنگی ني ــر دوره پارینه س ــا، بش طرح ه
ســنين و بــا اســتفاده از شــيوه های گرافيتــی نویــن 
بــه بيــان ایــده ی خویــش پرداختــه اســت. بســياری 
از نقاشــی های آن دوره نظيــر گاوميــش کوهــان دار، 
اســب، بــز کوهــی و گــوزن قرمــز جنبه ی ســرگرمی 
و  غــار  در  زندگــی  صحنــه ی   Guthrie دارد. 
ــه ی  ــا صحن شــکار خانواده هــای دیرینه ســنگی را ب
تماشــای تلویزیــون خانواده هــای امــروزی مقایســه 
کــرده و می گویــد: »گوزن هــا و شــيرهای غــار 
کــه هــراس آور و الهام بخــش ترسيم شــده اند و 
ــا  ــا ب ــه در غاره ــکار ک ــای ش ــياری از صحنه ه بس
ــرون  ــا بي ــون از آن ه ــده و خ ــی ش ــزه ای زخم ني
ــده اســت، همــه نشــانگر شــکاری خانوادگــی  جهي
ــا  ــن بازی ه ــی! ای ــق خانوادگ ــور عش ــت، یک ج اس
معــادل ِفــراری و فوتبــال زمــان مــا بودنــد. نوجوانان 
ســنتی باســتانی، در خيــال خــود با نقاشــی به شــکار 
می رفتنــد و خيــال نوجوانــان امــروز بــا ماشــين ها و 
.)2 ,Carey,	Guthrie(»فوتبــال پرشــده اســت
از  یکــی  نيــز،  بــواس  فرانتــس  به زعــم 
ــگاری  ــره ن ــه صخ ــی ک ــر ابتدای ــای هن ویژگی ه
باســتانی را نيــز شــامل می شــود، خاصيــت نمایــش 
ــن  ــش ای ــه در نق ــت. اینک ــری نگاره هاس ــر هن غي
ــر  ــه ب ــر اولي ــرای بش ــه ای ب ــر دغدغ ــا، ه نگاره ه
اســت  داشــته  رجحــان  زیبایی شناســی  حــس 
)بــواس، 1391، 131(. گرافيتــی نيــز در ذات اوليه اش 
نداشــته  زیبایی شناســی  و  هنــری  دغدغــه ی 
ــه  ــای اولي ــب ه ــای کاتاگوم ــر نگاره ه ــت. اگ اس
گرافيتی هــای شناخته شــده  اوليــن  به عنــوان  را 
به حســاب آوریــم، گذشــته از دغدغــه ی ثبــت 
ــد،  ــن جدی ــی دی ــادی مذهب ــم و مب ــط تعالي و ضب
ــم  ــز خواهي ــا ني ــی آن ه ــت اعتراض ــه ماهي متوج
شــد. در اینجــا - نقــوش پيکتوگــراف در ميــان 
ــه  ــال اندیش ــه ی انتق ــم- دغدغ ــای قدی مکزیکی ه
اهميــت بيشــتری نســبت بــه زیبایــی دارد )بــواس، 
135(. در بيــن سرخپوســتان شــمال غربــی آمریــکا 
ــه  ــاًل خاصــی دارد، گاه ب کــه هنرشــان ســبک کام
ــم  ــدف توت ــا ه ــه ب ــم ک ــمه هایی برمی خوری مجس
ســازی ساخته شــده اند )همــان(. تفــاوت ميــان 
ــه  ــه ممکــن اســت ب ــن و واقع گرایان ــش نمادی نمای
ــئی،  ــش ش ــرای نمای ــد، ب ــاق بيفت ــورت اتف دو ص
هنرمنــد می توانــد تــالش کنــد تــا طــرح کلــی آن 
را ارائــه کنــد کــه ایــن بــه معنــای کليتــی اســت که 
جزئيــات تابــع آن محســوب می شــود )بــواس، 136(.

  

سری عکس 4: بيان مشترک بشر از آغاز تاکنون، خواست و 
روش مشترک در گرافيتی و صخره نگاری مشهود است.

نتیجه گیری
بشــر در هــر مــکان و زمانــی از دوره هــای 
ــه  ــته ک ــان داش ــتی یکس ــودش، خواس ــتی خ زیس
ــارت  ــا و اس ــد تبعيض ه ــودن از قي ــا ب ــا ره همان
در چنــگ محدودیت هــا - چــه طبيعــی، چــه 
حکومتــی- بــوده اســت. او مرتــب بــرای بــه 
دســت آوردن آنچــه خواســتش بــوده مبــارزه کــرده 
ــا،  ــا و دیواره ــر صخره ه ــردن ب ــش ک ــت و نق اس
جایــی کــه در دنيــای کهــن، ســختی اش خشــم را 
فرومی نشــاند و در دیــد همــگان بودنــش در جهــان 
معاصــر، تضمينــی بــرای انتقــال پيــام بــوده اســت. 
شــاید او بــر گاوميش هــا نيــزه پرتــاب کــرده تــا بــه 
خــودش اعتــراض کنــد و بــه خدا، بــه بــی زوری اش، 
بــه کــم شــدن شــکار در برخــی فصل هــای ســال و 
شــایدهای بســيار دیگــر و انســان معاصر بــه خودش 
و جهــان و خــدا اعتــراض می کنــد بــه خاطر هــزاران 
ــود و تبعيــض ملمــوس و شناخته شــده ای کــه  کمب
مجــال بحثــش نيســت و بــه بــی زوری اش در مقابل 
ــه  ــز جالب توج ــام ني ــال پي ــه ی انتق ــه. جنب این هم
اســت، هنرمنــد گرافيتــی بــرای رســاندن پيــام بــه 
ــم  ــدار حاک ــدرت و اقت ــه ق ــرمایه داری، ب ــه س جامع

ــود  ــادی خ ــم اقتص ــت وخي ــان دادن وضعي و نش
دســت بــه عمــل می زنــد و هنرمنــد باســتانی بــرای 
رســاندن پيــام بــه خدایــان و به منظــور برکــت دادن 
بــه شــکار، هــر دوســویه ای اقتصــادی دارنــد، فقــط 
شــاید اولــی اعتراضــی و دومــی کمــی دعایی باشــد. 
هرچنــد برخــی تفاوت هایــی را در موضــوع گرافيتــی 
و صخــره نــگاری عنــوان می کننــد امــا درک 
نگارنــده نشــان از حتــی شــباهت در موضــوع ایــن 
ــا  ــا و گرافيتی ه ــره نگاری ه ــت. صخ ــوده اس دو ب
از بســياری جهــات، چنان کــه رفــت بــه هــم 
شــبيه اند. از ماهيــت اعتراضی شــان، از تکنيــک 
ــان  ــت بيانگری ش ــان و از خاصي ــزار مشترکش و اب
بنــد  در  بســياری  حــد  تــا  دو  هــر  اینکــه  و 
زیبایی شناســی نيســتند، امــا تفــاوت شــاید در ایــن 
باشــد کــه هنرمنــد ســنگ نگار باســتانی بــه خاطــر 
ــکاری  ــرش خراب ــوده و اث ــب نب ــت تعقي کارش تح
ــزار و  ــوع اب ــه تن ــت و البت ــده اس ــوب نمی ش محس
ــوه  ــر از وج ــی دیگ ــز یک ــی ني ــای گرافيت کاربرده

ــر اســت. ــن دو هن ــز ای تمای

)هنــر  هنــر  »مردم شناســی  فرانتــس.  بــواس،   -
ابتدایــی(«، ترجمــه جالل الدیــن رفيــع فــر، نشــر 

.1391 تهــران،  گل آذیــن، 
هنــر  به منزلــه  »گرافيتــی  مســعود.  کوثــری،   -
ــال دوم،  ــات، س ــر و ادبي ــی هن اعتراضــی«، جامعه شناس

شــماره اول، بهــار و تابســتان 1389.
- رضایــی، مهــدی و جــودی، خيرالنســا. »اشــگفت 
ــير و گاه  ــف، تفس ــی، توصي ــوش؛ معرف ــای هل نگاره ه
ــران 1389. ــگ، ته ــان و فرهن ــایت انس ــگاری«، س ن

- کریمــی، فریبــا. پژوهشــی در کنــده نگاره هــای 
ــای  ــر نمونه ه ــه ب ــا تکي ــران؛ ب ــره ای ای ــنگی و صخ س
پایان نامــه  شــهربابک،  ميمنــد«  و  »قــم  برگزیــده 
کارشناســی ارشــد باستان شناســی دانشــگاه تهــران 

.1380 )منتشرنشــده(، 
 - مارکــوزه، هربــرت. »اروس و تمــدن تحقيقــات 
ــاری  ــنگ افتخ ــه هوش ــد«، ترجم ــاره فروی ــفی درب فلس

راد، نشــر چشــمه، تهــران، 1389.
- همــراه، حميدرضا.«گرافيتــی چيســت؟«، وبــالگ 

گرافيــک و تدویــن، 1387.
ــن و  ــاالت اولي ــه مق ــی. »مجموع ــادی، مرتض - فره
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مسکن و فنون 

رازیگری
در استان

سیستان و 
بلوچستان
محمدعلی ابراهیمی مردم شناس و کارشناس 

ارشد برنامه ریزی گردشگری

"این مقاله در دو بخش رازیگری در سیستان و 
بلوچستان تدوین شده است، بخش سیستان در 

شماره قبل منتشر شد."

نــوع معمــاری و مســکن در بخش  بلوچســتان 
اســتان سيســتان و بلوچســتان از خصوصيــات 
ــه بشــمار  ــن منطق ــارز فرهنگــی و اجتماعــی ای ب
ــی  ــای زندگ ــر جنبه ه ــد دیگ ــه مانن ــی رود ک م
ــی و  ــی، اقليم ــوع جغرافيای ــبب تن ــه س ــوچ ب بل
ــوع  ــت. ن ــوع اس ــيار متن ــتی بس ــيوه های معيش ش
مســکن در شــهرها و شــهرک ها بــه شــکل 
و  خشــت  ضربــی  طاق هــای  بــا  خانه هایــی 
گلــی و ســاختمان های ســيمانی متعلــق بــه 
دولــت  کارمنــدان  مســکن  و  دولتــی  ادارات 
حاشيه نشــين  خانه هــای  بــا  اســت  متفــاوت 
ســنتی کــه از شــاخه های نخــل و پوشــش "داز" 
ــای  ــر از قلعه ه ــتان غي ــده اند. در بلوچس 1ساخته ش

قدیمــی، کــه بقایــای آن هــا در بعضــی از مناطــق 
نيــز خانه هــای دواشــکوبه  دیــده می شــود و 

Daz  1: داز یا نخل ایرانی )نام علمی: Nannorrhops ritchiana( از درختان بومی ایران در منطقه بلوچستان 
و جنوب غربی آسیا است. در گویش محلی به گیاه نر آن پورک و به پایه ماده آن داز می گویند. به داز در افغانستان 
مرز گفته می شود. داز در ایرافشان، سراوان، ایرانشهر و بیشه های انبوه به ویژه در بستر رودخانه ها می روید. داز یکی 
از چهار هزار نوع نخل جهان است که در ساخت مسکن وبرای تزئین به کار می رود. میوه درخت داز در شهریور 
ماه می رسد که به آن کونَل می گویند و دارای مزه ای شیرین و مانند خرمالو قدری گس می باشد. از برگ این درخت 

وسایل و ابزار حصیری مختلفی در ۹۸ قلم تهیه می کنند
Loug  2: کپرساخته شده از برگ نخل وحشی یا داز.

Naxl  3: به درخت خرما در بلوچستان نخل گفته میشود.
Pish  4: برگ درخت خرما

Kambiloug  5: نوعی کپر در منطقه خاش
Toup  6: نوعی کپر در منطقه ایرانشهر که به شکل نیم دایره ساخته میشود.

Tagerd  7: به حصیربافته شده از درخت خرما گفته میشود.

)دوطبقه(ســرداران کــه بســيار نادر اســت، ســاخت 
ــوع  ــف از تن ــه در شــهرها و روســتاهای مختل خان
ــای  ــه خانه ه ــت به طوری ک ــوردار اس ــادی برخ زی
خشــتی، گلــی، حصيــری و آجــری حتــی ســنگی 
ــه  ــن منطق ــای ای ــا معمــاری خــاص  در جغرافي ب
دیــده می شــود. در بعضــی مناطــق مســکن عمدتــًا 
ــا نيم کــره شــکل اســت  فضاهــای بيضی شــکل ی
کــه از شــاخه های نخــل بــا پوشــش بــرگ نخــل 
ــام  ــا ن ــده و ب ــاخته ش ــی"داز" س ــل وحش و نخ
ــکلت  ــود. اس ــناخته می ش ــوگ"2 ش ــی "ل عموم
ــا بــرگ خشک شــده  ایــن نــوع مســکن هــرگاه ب
نخــل وحشــی "داز" یــا نخــل3 "پيــش"4 پوشــانده 
ــدان "کمبــی لــوگ"5 )در نواحــی خــاش(  شــود ب
و "تــوپ"6 )در نواحــی ایرانشــهر( گفتــه می شــود 
ــود  ــانده ش ــر پوش ــا حصي ــرد" 7ی ــا "تگ ــر ب و اگ

ــخص  ــد در مش ــکل و فاق ــتر بيضی ش ــه بيش ک
ــرورت  ــا به ض ــر بن ــمت از حصي ــر قس ــت و ه اس
ــا  ــام "تگــردی لــوگ"8 ی ــه ن ــاال زده می شــود ب ب
"دوار"9 ناميــده می شــود. دوار، خــاص دامــداران و 
اســتقرار و برچيــدن آن بســيار آســان اســت. "گــرد 
تــوپ"10 همــان "تــوپ" اســت کــه نيمــی از آن 
گلــی اســت و مســکن مرحلــه گــذار از کــوچ روی 
ــه یکجانشــينی اســت. "ســرا"، اتاق هــای گلــی  ب
بــا مســاحت زیــاد، ســقف بلنــد و معمــواًل بخــاری 
ــل و  ــکان کام ــان گر اس ــه نش ــت ک ــواری اس دی
وضــع مرفــه صاحب خانــه اســت. )جانــب اللهــی، 
امــروزه  محمــد ســعيد، 1375( هرچنــد کــه 
بــا توســعه شــهرها و تأثيرپذیــری از صنعــت 
ســالیق  شــکل گيری  و  فرهنگ هــا  تبــادل  و 
ــات  ــات و تبليغ ــواج ارتباط ــر از ام ــف متأث مختل
رســانه ای هماننــد ســایر مناطــق تغييــرات اســاس 
ــاهده  ــز مش ــتان ني ــه بلوچس ــاری منطق در معم
ــوع  ــالن در ن ــه و پ ــم در نقش ــه ه ــم ک می کني
مصالــح وهــم در شــکل  معمــاری، فنــون ســاخت 

ــت. ــس اس ــی قابل لم ــش طراح و بخ

ــتان   ــه بلوچس ــاری در منطق ــکن و معم  مس
ــوع  ــه ن ــی، وابســته ب ــه شــکل زندگ ــه ب ــا توج ب
و  اجتماعــی  مختلــف  بافت هــای  و  معيشــت 
جغرافيایــی ایــن منطقــه قابل بررســی اســت.

الف: مسکن سنتی عشایر
1. گدام یا پاس11: سياه چادری است که از 
به هم دوخته شدن نوارهای بافته شده از موی بز، 

شکل می گيرد و توسط زنان و دختران

از  برپایــی آن  برپــا می شــود. در  تهيــه و 
چوب هــای ضخيــم بلنــد و کوچــک، طنــاب، 
ميــخ و حلقه هــای بــزرگ اســتفاده می کننــد. 
فضــای داخــل آن بــر اســاس ســليقه زنان عشــایر 
بــا نوارهــای آیينــه و ســکه دوزی شــده، گليــم و 
پشــتی تزیيــن می شــود. ایــن مســکن متحــرک در 
کل منطقــه سيســتان و بلوچســتان بيشــتر ســمت 
ســرحد رایــج اســت. در سيســتان بــه آن پـَـالس و 
در بلوچســتان ِگــدام گوینــد. گرچــه امــروز گــدام 
جاذبــه ای بــرای گردشــگران و مســافران نــوروزی 
اســت ولــی حکایت هــای فــراوان از مردمــی دارد 
ــا  ــر ب ــه ای از کوی ــال در گوش ــال های س ــه س ک
ــا  ــح و صف ــش و صل ــت و در آرام ــزت و کرام ع
در ســایه ی گــدام زندگــی کردنــد و در گــدام بــود 
ــد  ــر، عه ــر، پََت ــای فراموش شــده )َحَش ــه واژه ه ک
و کالم، بِجــار، َزحــم و کپــن، َميــار و ميــار َجلــی 

Tagerdilug  ۸: کپر حصیری از برگ درخت خرما
Dav^ar  ۹: نوعی از کپر حصیری ویژه دامداران در نواحی ایرانشهر

Gerdtup  10 نوعی کپر که دیواره های آن از گل ساخته واندود میگردد.

Godam  11: سیاه چادر
Lat  12: به تکه های گدام میگویند.

13  Kapar

14  loug

و...(. در یــک کالم فرهنــگ و معرفــت معنــی پيــدا 
می کــرد. )ضرغامــی،1394(

نوعی  )گدام(  مراحل ساخت سیاه چادر:  
چادر است که از موی بز سياه و توسط زنان عشایر 
بافته می شود. عشایر در یيالق و قشالق مکان های 
این  زیر  در  معمواًل  که  دارند  اقامت  برای  معينی 
می کنند.  استراحت  و  زندگی  کپرها  و  سياه چادرها 
سياه چادرها همواره از موی بز بافته می شوند و این 
به چند دليل مهم است. اول آنکه موی بز خاصيت 
بسيار مطلوبی برای حفظ آب در مواقع بارندگی دارد 
و معمواًل آب باران از جداره آن عبور نمی کند. دوم 
می شود.  تهيه  ارزان  و  دسترس  در  بز  موی  آنکه 
موی  از  که  دارد  بز  رأس  چند  معمواًل  خانواده  هر 
بزها برای تهيه سياه چادر استفاده می کنند. سومين 
خاصيت موی بز سبک بودن آن است و نسبت به 
راحت تر  آن  حمل  و  جمع آوری  برزنتی  چادرهای 
استراحت  آفتابی،  روزهای  در  تابستان  در  است. 
است...  لذت بخش  سياه چادرها  این  زیر  در  کردن 
هر سياه چادر از چند "لَت"12 تشکيل می شود؛ و هر 
در  است.  سياه  بز  موی  از  بافته شده  نواری  "لت" 
حقيقت "لت" تکه ای از سياه چادر است. زنان "لت" 
ها را که به شکل یک نوار بافته شده اند را به وسيله 
می بافند.  خود  زندگی  محل  در  سنتی  دستگاهی 
و طول  است  سانتی متر  تا 60   40 بين  آن  عرض 
آن گاه، 6، 10 و یا 15 متر است. زنان پس از بافتن 
تا  می دوزند  به هم  دو طرف  از  را  آن ها  ها  "لت" 
کم کم به شکل سياه چادر درآید. الزم به ذکر است 
ثبت  ایالم  در  عشایر  سياه چادر  بافت  سنتی  دانش 

ملی شده است.)همان(

عکس 1: گدام یا سياه چادر - منبع: سایت ميراث فرهنگی 
استان سيستان و بلوچستان

2. َکپَــر13: نوعــی ســرپناه از چهارچــوب 
بلنــد- عمومــًا از درخــت نخــل و گــز- و به صورت 
عمــودی اســت... مصـــالح رایـــج در ســاخت 
ایــن مســاکن عمومــًا چــوب، نـــی، پشـــم بـــز و 
ــی  ــازهاي متفاوت ــای س ــی المان ه ــتراست ول شـ

می گــردد.  اســتفاده  آن هــا  پایــداري  جهــت 
ــی و  ــرگ نخــل به صــورت افق ــا ب ورودی آن را ب
ــز  ــا ني ــل چوب ه ــانند و حدفاص ــطح می پوش مس
ــيده  ــز پوش ــا و گ ــت خرم ــرگ درخ ــاخ و ب ــا ش ب
زمين هــای  در  معمــواًل  کپــر  از  می شــود. 
کشــاورزی یــا محلــی بــرای خریدوفــروش اقــالم 
ــکن  ــن مس ــود. ای ــتفاده می ش ــوالت اس و محص
ــول  ــران( معم ــتان )مک ــوب بلوچس ــًا در جن عمدت
اســت. همچنيــن عشــایر نيــز از کپــر بــرای 
ــد.  ــره می برن ــار به ــل به ــت در فص ــکان موق اس
کپــر توســط اعضــاء هــر خانــوار ســاخته می شــود. 
بيشــتر مصالــح آن از محيــط زندگــی کســب 
ــش در  ــرف فاح ــر و تص ــدون تغيي ــود و ب می ش
شــکل ظاهــری آن مورداســتفاده می گيــرد. علــت 
ــارت اســت از:  ــوع از مســکن عب ــن ن انتخــاب ای

ــاک،92( )آچ
ــوای  ــتانی؛ ه ــای تابس ــری از گرم    جلوگي
داخــل کپــر خنک تــر از هــوای انــواع دیگــر 
مســکن در آن منطقــه اســت؛ زیــرا جریــان هــوای 
داخــل کپــر بــه جهــت بــاز بــودن البــه الی شــاخ 
و بــرگ درختــان بــا فضــای خــارج از کپــر کامــاًل 
ــل آن  ــه داخ ــاب ب ــه آفت ــاط دارد درحالی ک ارتب

ــد. ــوذ نمای ــد نف نمی توان

عکس 2
منبع: خبرگزاری مهر،1395

ــا  ــا ب ــب جاه ــز در اغل ــوگ ني ــوگ14: ل 3. ل
عنــوان کپــر شــناخته می شــود. لــوگ را بــا شــاخ 
ــره و  ــورت نيم دای ــا به ص ــان خرم ــرگ درخت و ب
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بــا ســقف هاللــی، می ســازند. پـــالن آن بعضــًا به 
شــکل دایــره و نمــا نيمکـــره اســت جهــت برپایی 
ــا پایه هــای  آن در زميــن، گودالــی حفــر نمــوده ت
ــا  ــد ب ــد بع ــی بمان ــتوار باق ــم و اس ــوگ محک ل
ــا پــالس آن را پوشــش می دهند.)اکــرم  حصيــر ی

ــيری،1388( بش

عکس 3: نوعی لوگ - منبع: سایت ميراث فرهنگی 
استان سيستان و بلوچستان

4. ِگردتوپ: یکی از زیباترین مساکن سنتی 
و بومی منطقه "گردتوپ" است. دیوارهای گردتوپ 
از خشت و چينه و کاه گل ساخته می شود و دارای 
از شاخ و برگ درخت خرما  در چوبی و سقف آن 
و در کل تقریبًا مدور است. اگر دیواره عمودی آن 
نيز از چوب های درخت گز و نخل درست شده باشد، 
به آن توپی می گویند. این مسکن بيشتر در حوزه 
ایرانشهر، چابهار و جلگه جازموریان ساخته می شود 
و شباهت زیادی به مساکن منطقه بوشهر، بشاگرد، 
بندرعباس و بندر ترکمن دارد. نوع کوچک تر این بنا 
را که از آن به عنوان انبار علوفه و محصوالت و یا 

دام استفاده می کنند، حانک پيشی گویند.

عکس 4: گرد توپ

5. نــوع دیگــر از مســاکن ســنتی خــار 
خانــه ای اســت کــه از انبــوه بوته هــای درهــم و 
فشــرده خــار و ســتون تيرهــای چوبــی از درخــت 
ــتان  ــل تابس ــا در فص ــود و تنه ــا می ش ــا بن خرم
یــک  ماننــد  و  می گيــرد  قــرار  مورداســتفاده 
ــد و  ــل می نمای ــوع عم ــوای مطب ــا ه ــی ب کولرآب

15  Ehtkan

16  pat

17  pashtak

1۸  Godamshak

1۹  chodak

20  Sad

21  Chilok

ــد. امــروزه  ــد می گوین ــا آدوربن ــه آن احتکــن15 ی ب
ــز  ــه ني ــار خان ــی، دارای خ ــای گل ــتر خانه ه بيش

هســتند.)آچاک،92(

عکس 5: احتکن - منبع: پایگاه خبری و اجتماعی الف

ب: مسکن روستایی
کــه  دریافتنــد  مــا  اجــداد  هنگامی کــه 
می شــود دانــه ای کاشــت و مقــدار زیــادی از 
ــت از  ــد دس ــم گرفتن ــرد، تصمي ــت ک آن برداش
را  یکجانشــينی  و خشــت  بردارنــد  رفت وآمــد 
بنيان گذارنــد. امــا آشــنایی آن هــا بــا دانــش 
کشــاورزی به تنهایــی کافــی نبــود؛ یافتــن خــاک 
مرغــوب و آب عوامــل مهمــی در انتخــاب مــکان 
ــمه، رود و  ــا چش ــر ج ــن رو ه ــود، ازای ــکونت ب س
دریایــی بــود خانه هــا نيــز قــد برافراشــتند. بزرگــی 
و کوچکــی ســکونتگاه هــم بــه ميــزان منابــع آبــی 
ارتبــاط داشــت؛ درصورتی کــه منابــع آبــی کاســته 
ــتند و  ــار می بس ــا ب ــت آن ه ــان می رف ــا از مي ی
عــزم جــای دیگــر می کردنــد؛ امــا نيــاکان مــا در 
ایــن دوره بــا یــک مشــکل بــزرگ روبــه رو بودنــد؛ 
حفاظــت خویشــتن در مقابــل اقوام مهاجــم و کوچ 
رو، بنابرایــن انتخــاب مکانــی امــن بــرای ســاختن 
روســتا اهميتــی اســتراتژیک یافــت. آن هــا در آن 
دوره نمی دانســتند کــه بنيــان جدیــدی از زندگــی 
می گذارنــد،  پایــه  را  یکجانشــينی  اجتماعــی 
اساســی بــرای تمــدن و شــيوه های مدرن تــر 
زندگــی ماننــد شهرنشــينی. در بلوچســتان عمومــًا 
ــام جــم،  ــه روســتایی وجــود دارد )ج ــوع ابني دو ن
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ازنظــر یــک روســتایی خــاک و ســنگ و 
ــار و  ــه خ ــی و بوت ــان بوم ــی و گياه ــوب و ن چ
ــوده و  ــح ســاختمانی ب ــدام به نوعــی مصال ... هرک
ــرداری  ــا بهره ب ــر به صــورت صحيحــی از آن ه اگ
شــود، نقــش واقعــی خــود را در ایجــاد فضاهــای 
ــتایی را  ــه روس ــرد. ابني ــد ک ــا خواهن ــوب ایف مطل
بــر اســاس نــوع و کيفيــت مصالــح بــه دو گــروه 
ابنيــه روســتایی ســبک و ابنيــه روســتایی ســنگين 
دســته بندی می کنيــم، کــه در ذیــل به طــور 

)جانــب  می شــود.  داده  توضيحاتــی  مختصــر 
ــعيد.1375.( ــد س ــی، محم الله

بناهای روستایی سبک

ــًا  ــا غالب ــن بناه ــبک: ای ــتایي س ــه روس ابني
مســکن اجتماعــات ســيار )کوچ نشــين و عشــایر( 
هســتند. وجــود عوامــل مختلــف نظيـــر آب وهــوا، 
ــه، نيازهــاي  ــح اولي ــا عــدم وجــود مصال وجــود ب
ــا  ــده ت ــث ش ــا باع ــي آن ه ــوع زندگ ــردم و ن م
شــاهد انــواع مختلفــي از ایــن گــروه بناها باشــيم.

(GDAM) 1-خانه های سیار: گدام

ــه  ــدام ازجمل ــد گ ــه ش ــه گفت ــه ک همان گون
در  کــه  مــی رود  بشــمار  عشــایری  مســاکن 
ــرد  ــه کارب ــته ب ــز بس ــتان ني ــتاهای بلوچس روس
آن برپــا می گــردد، ایــن نــوع خانــه بيشــتر 
عمدتــًا  کــه  بلوچســتان  شــمالي  مناطــق  در 
ــود.  ــاخته می ش ــت س ــير اس ــتاني و سردس کوهس
قســمت عمــده گــدام، پارچــه ضخيمــي از مــوي 
ــا  ــر پ ــی ب ــک پایه های ــه کم ــه ب ــت ک ــز اس ب
می شــود. شــکل ظاهــري آن یــک پنج ضلعــی 
ــالع  ــل اض ــه در مح ــت ک ــش ضلعی اس ــا ش یـ

دارد. داخــل  به طــرف  قوس هایــی 

اجزاء تشکیل دهنده گدام عبارت اند از: 
پت16، پشتک17، گدام شک18، چودک19، ساد20 که 
کورگ،  می شود.  گفته  نيز  چيلوک21  یا  ریز  آن  به 
در  باید  که  پارچه  از  بخشي  ميخ.(  و  )تير  دستک، 
نام  به  پارچه  چندتکه  از  گيرد  قرار  سقف  قسمت 
گـدام  ابعـاد  با  متناسب  که  است  تشکيل شده  پت 
می تواند دو با سه تکه باشد. تيرهایي که گدام را برپا 

می کنند، زیر این قسمت علم می شوند.

ــه در طــول  ــی اســت ک ــتک: پارچه های پش
ــود و  ــل می ش ــک وص ــدام ش ــيله گ ــا به وس پته
چــودگ پارچه هایــی اســت کــه در عــرض گــدام 
ــد  ــوب بلن ــک چ ــتک: ی ــوند. دس ــه می ش دوختـ
ــه قســمت  ــر اســت ک ــم مت ــک و ني ــدود ی در ح
ــر  ــول ه ــت و ط ــکل V اس ــه ش ــي آن ب فوقان
شــاخه آن حـــدود 10 ســـانتيمتر اســت. از دستک 
بــراي حفــظ تعــادل کلي گــدام اســتفاده می شــود، 
V شــکل آن در حلقــه  به طوری کــه قســمت 
ــيده  ــاد کش ــيله س ــرد و به وس ــرار می گي ــت ق پ
ــي  ــخ آهن ــه مي ــه حلق شــده و ســر دیگــر ســاد ب
کــه در زميــن کوبيــده شــده بســته می شــود. ایــن 
کار در طــول گــدام انجــام می شــود. بنــا از اجــزاء 
ــا از  ــت - بن ــده اس ــبک وزن تهيه ش ــات س و قطع
مجموعــه ای از اجــزای جداگانــه تشکيل شــده کــه 

قابــل پيــاده کــردن و ســوار کــردن مجدد هســتند 
- بــه دليــل ســبکی وزن و ویژگــی قطعــات، 
امــکان حمل ونقــل آن هــا وجــود دارد- پيــاده 
کــردن و یــا ســوار کــردن قطعــات بنــا نيــازی بــه 
ــر  ــاکنان ه ــًا س ــدارد و غالب ــژه ای ن ــص وی تخص
ــا  ــده نصــب و ی ــد از عه ــی می توانن ــد به خوب واح

ــد. ــع آوری آن برآین ــن آوردن و جم پائي

را  روســتاها  در  موجــود  بناهــای ســبک   
می تــوان به طورکلــی در دو گــروه آالچيق هــا 
)در گویــش محلــی دوار تگــردی(، َیــْح تََکــن 
ــار( یــا بناهــای حصيــری  )در گویــش محلــی کاپ

طبقه بنــدی کــرد. )آچــاک،92(

2- آالچیق ها (دوار تگردی)

ــز  ــا بيشــتر به منظــور پخت وپ ــوع بن ــن ن از ای
از  آن  ســاخت  بــرای  و  می شــود  اســتفاده 
شــاخه های نخــل خرمــا کــه برگ هــای آن 
ــْت(22-  ــی َچ ــالح محل ــد )در اصط ــار زده ان را کن
ــر  ــْک23(- حصي ــی چيُل ــاب )در اصطــالح محل طن
بهــره  محــل  تَِگــرد(  محلــی  اصطــالح  )در 
نخلســتان های  از  می برنــد، مصالــح موردنيــاز 
ــر  ــاب و حصي ــود. طن ــن می ش ــتا تأمي ــود روس خ
ــت  ــای درخ ــا برگ ه ــتا ب ــی روس ــيله اهال به وس
ــن  ــتفاده از ای ــت اس ــود. عل ــاخته می ش ــا س خرم
مصالــح کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه ســاخت، 
ــح  ــز از حمل ونقــل بيجــا و اســتفاده از مصال پرهي
بومــی هم راســتا بــا بهــره وری اصولــی از طبيعــت 

ــت)همان( ــراف اس اط

نحوه ساخت بنا: ابتدا یک پالن بيضی شکل 
سپس  نموده  صاف  را  آن  محيط  و  نموده  ترسيم 
تا   15 عمق  به  چاله ای  را  محيط  این  دورتادور 
خرما  نخل  شاخه های  و  نموده  حفر  سانتی متر   20
را در داخل چاله ها  را کنار زده اند  که برگ های آن 
کنار یکدیگر گذاشته و با خاک آن ها را می پوشانند. 
پس ازآن شاخه ها را خم نموده و در پایين، وسط و 
آن  برگ های  که  نخل خرما  آن شاخه های  باالی 
)در  طناب  به وسيله  و  داده  قرار  را  زده اند  کنار  را 
اصطالح محلی چيُلْک( به هم متصل می نموده اند 
و اطراف آن را با پوششی حصيری )در زبان محلی 
تَِگرد( می پوشانده اند و در آخر در داخل بنا حصيری 
بنا  این  مرکز  در  می کرده اند.  پَهن  نشستن  جهت 
نيز یک آتشدان جهت انجام فعاليت های پخت وپز 

می ساخته اند.

3- بناهای حصیری

ــتراحت  ــرای اس ــتر ب ــا بيش ــوع بناه ــن ن از ای

22  Chat

23  Chilok

24  Yahtaken

25  Shez

26  Govash

27  Ban

افــراد و همچنيــن محــل نگهــداری احشــام 
می شــود. اســتفاده 

1-2 یَْح تََکن24 (در گویش محلی کاپار)

از ایــن نــوع بنــا معمــواًل در فصــل تابســتان، 
جهــت اســتراحت، آویختــن مشــک آب در زیــر آن 

و اســتفاده از ســایه آن اســتفاده شــده اســت.

ــا  ــن اســتراحتگاه تابســتانی زیب در ســاخت ای
ــت(  ــی ُکْن ــا )در اصطــالح محل ــه درخــت خرم تن
و شــاخه های نخــل خرمــا کــه برگ هــای آن 
را کنــار زده انــد )در اصطــالح محلــی َچــْت( 
ــْک(،  ــی چيُل ــاب )در اصطــالح محل همچنيــن طن
ــرد( و درختچــه  ــی تَِگ ــر )در اصطــالح محل حصي
ــًا  ــه عمدت ــّز( ک ــی ِش ــُتر )در اصطــالح محل خارُش
در خــود محــل یــا روســتاهای مجــاور وجــود دارد 
ــوط  ــای مرب ــش هزینه ه ــد. کاه ــتفاده می کنن اس
بــه ســاخت بنــا، پرهيــز از حمل ونقــل بــی جــا و 
اســتفاده از مصالــح بومــی دالیــل کاربــرد مصالــح 

ــی در بلوچســتان اســت. بوم
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شکل  به  را  پالنی  ابتدا  بنا:  ساخت  نحوه 
آن  ضلع  هر  در  آنگاه  می گيرند،  نظر  در  مستطيل 
در دو طرف عرض یک چوب ضخيم از تنه درخت 
تا   40 عمق  به  ُکْنت(،  محلی  اصطالح  )در  خرما 
45 سانتی متر در داخل زمين می کارند که مجموعًا 
نخل  چوب  قطعه  دو  بعدازآن  می شوند.  چوب   4
باالی  عرض،  در  چوب  قطعه   4 تا   3 و  طول  در 
چوب های پایه قرار می دهند و سپس باالی تيرهای 
نخل را به وسيله شاخه های نخل که  برگ های آن 
پوشانده  َچت(  محلی  اصالح  )در  زده اند  کنار  را 
چيُلْک(  محلی  اصطالح  )در  طناب  به وسيله  و 
به وسيله  را  تََکن  َیح  اطراف  پس ازآن  می بندند. 
شاخه های درخت خرما می پوشانند و بر روی آن ها 
محلی  اصطالح  )در  خارشتر  درختچه ی  بوته های 
ِشّز(25 قرار می دهند. و در آخر حصيری را درون بنا 
کاپار یک  اطراف  در  قرار می دهند.  جهت نشستن 
کانال آب جهت آب زدن به کاپار تعبيه می شود. که 
در فصل تابستان با استفاده از آب این کانال بر روی 
بوته های درختچه خارشتر )در اصطالح محلی ِشّز( 

آب ریخته که هنگام وزش باد باعث خنک شدن بنا 
می شود. )آچاک،92(

2-2 طویله (در اصطاح محلی ُگْواش26 
- پسیل)

ایــن نــوع بنــا معمــواًل بــرای نگهــداری 
ــاخت آن از  ــرای س ــود و ب ــاخته می ش ــام س احش
تنــه درخــت خرمــا )در اصطــالح محلــی ُکْنــت(، 
ــای آن را  ــه برگ ه ــا ک ــل خرم ــاخه های نخ ش
کنــار زده انــد )در اصطــالح محلــی َچــْت( و طنــاب 
)در اصطــالح محلــی چيُلــْک( اســتفاده مــی شــود. 
محــل تأميــن مصالــح مصالــح موردنيــاز از محيــط 
ــت. ــوار اس ــتاهای هم ج ــا روس ــتا و ی ــود روس خ

شکل  به  را  پالنی  ابتدا  بنا:  ساخت  نحوه 
آن  ضلع  هر  در  آنگاه  می گيرند،  نظر  در  مستطيل 
در دو طرف عرض یک چوب ضخيم از تنه درخت 
خرما )در اصطالح محلی ُکْنت( در داخل زمين به 
عمق 40 تا 45 سانتی متر می کارند که مجموعًا 4 
َگز در  یا 4 چوب درخت  از 3  بعد  چوب می شوند. 
طول و 2 یا 3 چوب درخت َگز در عرض چوب های 
پایه قرار می دهند و اطراف تيرهای نخل را به وسيله 
زده اند  کنار  را  آن  برگ های  که  نخل  شاخه های 
به وسيله طناب  )در اصالح محلی َچت( پوشانده و 
یکدیگر  کنار  را  آن ها  چيُلْک(  اصطالح محلی  )در 
می بندند. در ضمن در گوشه ای از آن یک سقف نيز 
تعبيه نموده تا در صورت بارش باران احشام را به 

آن طرف هدایت نمایند) همان(

بناهای روستایی سنگین

فقــط  موجــود  ســنگين  روســتایی  ابنيــه 
ــالح  ــی )در اصط ــتی و گل ــای خش ــامل بناه ش
محلــی بــان(27 می شــود. مصالــح اصلــی و عمــده 
ایــن نــوع بناهــا خــاک، چــوب، ســنگ و... اســت. 
ــه  ــک طبق ــًا در ی ــود عمدت ــای خشــتی موج بناه
ــدی  ــا ســقف تخــت و ســقف گنب ــوع ب و در دو ن

ســاخته می شــود.

1- بان (با سقف تخت)

ــتراحت  ــت اس ــواًل، جه ــا معم ــوع بن ــن ن ای
و ســنگ ســاخته می شــود.:  و گل  از خشــت 
ــت  ــه درخ ــتيک- تن ــت-ِگل-کاهِگل- پالس خش
ــت(- شــاخه های  ــی ُکْن ــا )در اصطــالح محل خرم
ــد  ــار زده ان ــای آن را کن ــه برگ ه ــا ک ــل خرم نخ
)در اصطــالح محلــی َچــْت(- طنــاب )در اصطــالح 
ــی  ــالح محل ــر )در اصط ــْک(- حصي ــی چيُل محل
تَِگــرد(. از مصالــح موردنيــاز در ســاخت بــان 

اســت.



۱۹۲۰

 عکس 7: از نمونه خانه های سنگی وحشتی در بلوچستان 
منبع: وبالگ پایاپا

نحوه ساخت بنا: ابتدا به وسيله خاک موجود 
خاک  که  صورتی  به  کرده  خشت زنی  اطراف  در 
به وسيله  را خيس کرده، سپس  )خاک رس چرب( 
قالب خشت زنی دستی، خشت زده و آن را به مدت 
7 تا 10 روز در محيط گذاشته تا خشک شود. سپس 
یک پالن مستطيلی شکل ترسيم نموده و چاله ای 
درون زمين، تقریبًا به عمق 50 تا 60 سانتی متر حفر 
می کنند، سپس از داخل این گودی دیوارچينی را آغاز 
کرده به صورتی که اول یک الیه از ِگل که به عنوان 
و  می گذارند؛  را  خشت  آن  روی  بر  و  بوده  مالت 
و  تخت  سقف  بناهای  در  متر   3,5 تا   3 ارتفاع  تا 
دیوارچينی  گنبدی  بناهای سقف  در  متر   4,5 تا   4
نخل  تنه  خشک شده  چوب های  سپس  می کردند. 
خرما )در اصطالح محلی ُکنت( به صورتی که اگر 
کنده آن بزرگ باشد به 4 یا 6 قطعه و اگر کوچک 
باشد به 2 قطعه تقسيم نموده، و بر روی دیوارهای 
باربر قرار داده و روی آن ها را با شاخه های تراشيده 
شده درخت خرما )در اصالح محلی َچْت( به صورتی 
به وسيله  و  داده  قرار  یکدیگر  کنار  را  شاخه ها  که 
طناب )در اصطالح محلی چيُلک( می بندند. سپس 
خاک  یک الیه  و  داده  قرار  آن  روی  بر  را  حصير 
روی  پالستيک  یک  آن  از  بعد  و  ریخته  آن  روی 
آن می کشند و سرانجام روی پالستيک را کاهِگل 
می کند. کاهِگل از مخلوط خاک رس و کاه گندم 
دیوار  داخل  و  خارج  قسمت های  می آید.  دست  به 
بان را با ِگل، که آن را به منظور چسبندگی بيشتر و 
مقاومت در برابر بارندگی و فرسایش، با کاه گندم 

مخلوط کرده اند، می مالند. )همان(

2- بان (با سقف گنبدی)

ــا معمــواًل، جهــت اســتراحت از  ــوع بن ــن ن ای
خشــت و ِگل و ســنگ موجــود در محــل ســاخته 

می شــود.

عکس 8: خانه های خشتی و گلی - منبع: بلوچ آنالین،93

2۸  Terand

Tamin  2۹: از روستاهای نمونه هدف گردشگری در شهرستان میرجاوه

نحــوه ســاخت بنــا: ابتــدا به وســيله 
ــه  ــرده ب ــود در اطــراف خشــت زنی ک خــاک موج
صورتــی کــه خــاک )خــاک رس چــرب( را خيــس 
خشــت زنی  قالــب  به وســيله  ســپس  کــرده، 
ــا 10  ــدت 7 ت ــه م ــت زده و آن را ب ــتی، خش دس
روز در محيــط گذاشــته تــا خشــک شــود. ســپس 
ــوده و  ــيم نم ــالن مســتطيلی شــکل ترس ــک پ ی
چالــه ای درون زميــن، تقریبــًا بــه عمــق 50 تــا 60 
ســانتی متر حفــر می کننــد، ســپس از داخــل ایــن 
گــودی دیوارچينــی را آغــاز کــرده بــه صورتــی که 
ــوده  ــالت ب ــوان م ــه به عن ــه از ِگل ک اول یک الی
ــا ارتفــاع  و بــر روی آن خشــت را می گذارنــد؛ و ت

ــد. ــی می کردن ــر دیوارچين ــا 4,5 مت 4 ت

و بــرای ســاخت ســقف آن بــر روی یک طرف 
دیــوار بــا خشــت و ِگل یــک نيم دایــره ســاخته و 
ــدا ِگل را  ــن )ابت ــورت رگ چي ــاالی آن به ص از ب
می مالنــد و ســپس خشــت را محکــم بــه ِگل 
می چســبانند( خشــت ها را چيــده تــا به طــرف 
دیگــر دیــوار برســند و در طــرف دیگــر دیــوار نيــز 
یــک نيم دایــره ســاخته و ســقف کامــل می شــود. 
ــا  ــان را ب ــوار ب ــل دی ــارج و داخ ــمت های خ قس
ِگل، کــه آن را به منظــور چســبندگی بيشــتر و 
ــا کاه  ــایش، ب ــی و فرس ــر بارندگ ــت در براب مقاوم

ــد. ــد، می مالن ــوط کرده ان ــدم مخل گن

- عــالوه بــر مــوارد نامبــرده می تــوان از 
ــی دیگــری مثــل جوهــان کــه ازآن جهــت  بناهای
نگهــداری خرماهــا اســتفاده می کننــد، از پَــْل کــه 
ــد  ــام برد.)محم ــت، ن ــا اس ــرای باغ ه ــاری ب حص

ــاک،92( اچ

از  پوشیده  بناهایی  با  ترند28  روستای 
سنگ

کــه  ســرباز  شهرســتان  در  روســتایی 
ــده  ــيده ش ــنگ پوش ــا س ــر ب ــش سرتاس خانه های
ــتفاده از  ــاظ کار و اس ــه لح ــتا ب ــن روس ــت. ای اس
مصالــح بومــی و محلــی به خصــوص مصالــح 
ــنگ  ــرد س ــت و کارب ــرد اس ــنگی منحصربه ف س
به صــورت یــک مصالــح عــام و متعــارف در 
ــد.  ــی می کن ــتا خودنمای ــيمای روس ــره و س چه
کاربــرد ســنگ نه تنهــا در پــی، بلکــه در قســمت 
اعظــم بناهــا در ســاخت دیوارهــای باربــر و 
مورداســتفاده  حياط هــا  و  دیوارهــای محوطــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــنگ الش ــتر س ــه و بيش قرارگرفت
توســط مــالت گل کار شــده و پهنــای ایــن 
ــک  ــه ی ــف ب ــه همک ــنگی در طبق ــای س دیواره
ــال در  ــل اتص ــا عام ــد و تنه ــم می رس ــر ه مت
دیوارهــای ســنگی نيــز اســتفاده از تيرهــای چوبی 
ــون،  ــنگ مال ــه، س ــنگ الش ــنگ، س ــت. س اس
خشــت و آجــر انــواع مصالــح متعــارف ســاختمانی 
ــرد ســنگ در روســتا  ــه روســتا اســت کارب در ابني

بــه علــت فراوانــی ایــن عنصــر در روســتا و 
ســختی و مقاومــت آن در برابــر تغييــرات جــوی و 
همچنيــن کمبــود آجــر و خشــت در منطقــه بــوده 
ــای  ــکل گيری فضاه ــام در ش ــود انتظ ــت. وج اس
مســکونی، ارتبــاط منطقــی بيــن آن هــا، همگونــی 
بــا محيــط اطــراف و همچنيــن تلفيــق و تطبيــق 
بــا نخلســتان و باغــات سرســبز منطقــه، آدمــی را 
ناخــودآگاه به محــض ورود مجــذوب زیبایی هــای 
طبيعــی، بکــر بــا معمــاری غالبــًا ســنگی خــودش 
می کنــد. در حقيقــت انســان بــا قــدم زدن در 
کوچــه و گذرهــای ایــن روســتا بــه دور از زندگــی 
پــر از هياهــو و ماشــينی امــروزی در مواجهــه بــا 
ــل  ــاری اصي ــا معم ــاًل ســنتی ب ــن فضــای کام ای
حاصــل اندیشــه، ذوق و خالقيــت معمــاران قدیــم 
ــه  ــره ای روب ــاوت و پنج ــی متف ــه، احساس منطق
می گشــاید.  او  بــرای  دوردســت  گذشــته های 
روســتای ترنــد، بــه دليــل معمــاری ســنگی  بکــر 
ــی شــبيه معمــاری دوره رنســانس  ــوان مکان به عن
ــانی راه  ــبکه اطالع رس ــت.)گزارش ش ــروف اس مع

ــا؛1394( دان

معماری بی نظیر صخره ای در روستای 
تَمین

تاریخــی و جاذبه هــای  آثــار  بــر  عــالوه 
طبيعــی روســتا کــه هرکــدام جاذبه هــای خاصــی 
ازنظــر گردشــگر دارد، می تــوان بــه معمــاری 
منحصربه فــرد صخــره ای روســتای تميــن اشــاره 
ــاحتی  ــا مس ــن ب ــره ای تمي ــاری صخ ــرد. معم ک
بالــغ بــر 4 هــزار مترمربــع در نــوع خــود در 
ــناد  ــق اس ــوده و طب ــر ب ــور کم نظي ــطح کش س
ســازه های  این گونــه  قدمــت  باستان شناســی، 
ــل دوره  ــه اواخــر دوره ساســانی و اوای معمــاری ب
اســالمی بــاز می گــردد. معمــاری صخــره ای 
تميــن29 در چهــار قســمت در دل کــوه کنــده شــده 
ــه شــکل گنبــدی  اســت و ســقف ایــن اتاق هــا ب
ــای  ــتون و فضاه ــا دارای س ــک از آن ه ــر ی و ه
الحاقــی اســت کــه ازلحــاظ معمــاری ماننــد 
"ميمنــد کرمــان" و  معماری هــای صخــره ای 

"کنــدوان" اســت.)خبرگزاری مهــر،91(

 عکس 9: روستای تمين – معماری صخره ای - منبع: 
ميراث فرهنگی استان

سوزندوزی بلوچستان بخت این را داشته که 
اینروزها مورد توجه اقشار مختلف مردم ایران 

قرار بگیرد.
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مقدمه
امــروزه کســب وکارهای خانگــی به عنــوان راهــکاری مهــم بــرای 
ــت  ــد. قابلي ــوب می گردن ــان محس ــر جه ــد در سراس ــتغال و درآم ــاد اش ایج
انجــام ایــن نــوع کســب وکار در منــزل ســبب ایجــاد مزایــای بســياری بــرای 
ــن  ــوازن بي ــاد ت ــه ایج ــوان ب ــه می ت ــه ازجمل ــود ک ــا می ش ــاغلين آن ه ش
ــوط  ــای مرب ــذف هزینه ه ــان، ح ــتغال آن ــان و اش ــی زن ــئوليت خانوادگ مس
ــروی  ــتفاده از ني ــاب، اس ــاب و ذه ــاره کارگاه و ای ــن و اج ــد، ره ــه خری ب
ــکان  ــی، ام ــای کار خانوادگ ــاد زمينه ه ــواده و ایج ــای خان ــایر اعض کار س
ــه شــيوه استاد-شــاگردی  ــوزش غيررســمی ب ــق آم ــال تجــارب از طری انتق

ــود. ــاره نم ــواده و ...اش ــن اعضــاء خان بي

تعاریف
1- مشاغل یا کسب وکار خانگی

آن دســته از فعاليت هایــی اســت کــه توســط عضــو یــا اعضــاء خانــواده 
ــدون مزاحمــت و  ــک طــرح کســب وکار ب ــب ی در فضــای مســکونی در قال
ایجــاد اخــالل در آرامــش واحدهــای مســکونی هم جــوار شــکل می گيــرد و 
منجــر بــه توليــد خدمــت و یــا کاالی قابل عرضــه بــه بــازار خــارج از محيــط 

ــردد. ــکونی می گ مس

حمایت هایی که از شاغلين خانگی به عمل خواهد آمد:

ــواع  ــودن از ان ــان مشــاغل خانگــی در صــورت واجــد شــرایط ب متقاضي
بازارهــای محلــی و  گوناگــون حمایت هــا نظيــر بيمــه، تســهيالت و 
ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــت عرضــه محصــوالت خانگــی برخ نمایشــگاه ها جه

2- شرایط انجام کسب وکار خانگی

ــًا توســط عضــو  ــرای انجــام کســب وکار خانگــی الزم اســت کار صرف ب
یــا اعضــاء خانــواده در واحــد مســکونی تناســب داشــته باشــد. آلودگی هــای 
زیســت محيطی، صوتــی و بصــری ایجــاد نکنــد. حقــوق همســایگان 
به طــور کامــل رعایــت گــردد. عرضــه و فــروش محصــول )کاال و خدمــات( 
ــا فضــای  در خــارج از واحــد مســکونی صــورت گيــرد. تــردد غيرمتناســب ب
ــغل  ــود. ش ــام نش ــکونی انج ــای مس ــژه در مجتمع ه ــکونت به وی ــل س مح

ــا محيــط مســکونی تناســب داشــته باشــد. مجــاز باشــد و ب

3- مراحل و شیوه راه اندازی مشاغل خانگی

- انتخــاب ایــده مناســب: ابتــدا بایــد یــک ایــده خــوب و متناســب 
بــا زمينــه کاری، تجربــه، دانــش و عالقه منــدی خــود انتخــاب نمایيــد.

- مشــورت بــا اهــل خانــواده و اخــذ مشــاوره از مشــاورین 
حــوزه کســب وکار و یــا متخصصیــن شــغل موردنظــر

- بازدیــد از حداقــل یــک یــا دو نمونــه از شــغل موردنظــر: 
ــغل  ــدازی ش ــت راه ان ــدی در جه ــدام ج ــه اق ــل از هرگون ــد قب ــًا بای حتم
ــه  ــی ک ــب وکارهای خانگ ــه از کس ــا دو نمون ــک ی ــل ی ــر از حداق موردنظ
درزمينــه ی شــغل موردنظــر شــما یــا شــغلی شــبيه بــه شــغل موردنظــر شــما 
فعــال هســتند بازدیــد نمایيــد و از طریــق مذاکــره بــا صاحبــان آن مشــاغل از 

ــد. تجــارب آن هــا اســتفاده نمایي

ــرایط  ــا ش ــش ب ــخصیتی خوی ــای ش ــق ویژگی ه - تطبی
ــمی و  ــر جس ــه ازنظ ــوید ک ــن ش ــر: مطمئ ــغل موردنظ ــاز ش موردنی

ــد. ــد برآیي ــغل جدی ــده ش ــد از عه ــی می تواني روح

- انجــام تحقیقــات کافــی درزمینــه ی امکانــات موردنیــاز: 
ــود و  ــات خ ــا و امکان ــا فض ــق آن ب ــب وکار و تطبي ــدازی کس ــرای راه ان ب
کســب وکار  راه انــدازی  هزینه هــای  پيش بينــی  درزمينــه ی  همچنيــن 

تحقيــق الزم را بــه عمل آوریــد.

- انجــام مقدمــات آموزشــی و مهارتــی موردنیــاز: دوره هــای 
ــرای انجــام فعاليــت موردنظــر را از طریــق  ــاز ب آموزشــی و مهارتــی موردني
مراکــز آمــوزش ســازمان ميــراث فرهنگــی و مراکــز معتبــر دارای مجــوز از 
ــای  ــه دوره ه ــد و گواهی نام ــی نمایي ــور ط ــه ای کش ــی و حرف ــازمان فن س

آموزشــی در ســطوح مقدماتــی یــا تکميلــی دریافــت کنيــد.

- اخذ مجوز و شروع فعالیت به طور قانونی

ــواد  ــوازم و م ــه ل ــس از تهی ــب وکار پ ــدازی کس - راه ان
ــاز ــه موردنی اولی

ــرورت  ــوالت، ض ــد محص ــس از تولي ــروش: پ ــی و ف - بازاریاب
ــن  ــه در ای ــود ک ــدام ش ــز اق ــروش ني ــت ف ــی جه ــه بازاریاب ــبت ب دارد نس
ميــراث  کل  اداره  نظــر  تحــت  صنایع دســتی  فروشــگاه های  زمينــه 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری همــکاری الزم را در خصــوص 
ــت،  ــد داش ــتی خواهن ــتاندارد صنایع دس ــت و اس ــوالت باکيفي ــروش محص ف
ــه  ــور ک ــطح کش ــگاه های س ــد در نمایش ــدگان می توانن ــن توليدکنن همچني
ــت  ــز جه ــوند ني ــی می ش ــازمان معرف ــتی س ــت صنایع دس ــوی معاون از س
فــروش محصــوالت خــود شــرکت نماینــد. درگذشــته در ایــن نمایشــگاه ها 
ــه  ــاب و...( ب ــاب و ذه ــکان، ای ــه، اس ــی )غرف ــگان خدمات ــورت رای به ص
ــتان ها  ــوان اس ــه فراخ ــه ب ــا توج ــروزه ب ــی ام ــد ول ــه می ش ــران ارائ صنعتگ
ــر الزم اســت  ــی دیگ ــال برخ ــگان و در قب ــکل رای ــه ش ــا ب بعضــی غرفه ه

ــود. ــت ش ــدگان پرداخ ــوی توليدکنن ــی از س مبالغ

کارگاه های صنایع دستی در استان
تعــداد کارگاه هــای فعال در ســطح اســتان 120 عــدد و تعــداد کارگاه های 
ــی  ــار پراکندگ ــترین آم ــد. بيش ــدد می رس ــش از 150 ع ــه بي ــال ب ــه فع نيم
ــه  کارگاه هــای صنایع دســتی در شــهرهای زاهــدان، ایرانشــهر و نيکشــهر ب
چشــم می خــورد ولــی در دیگــر شــهرهای اســتان نيــز کارگاه هایــی در حــال 
فعاليــت می باشــند. در حــدود 90 درصــد از ایــن کارگاه هــا مشــاغل خانگــی 
هســتند کــه بااینکــه صــد در صــد بــر طبــق اســتاندارهای کارگاهــی معاونــت 
ــازمان  ــی س ــتانداردهای آموزش ــا اس ــق ب ــا مطاب ــتند ام ــتی نيس صنایع دس
ــن  ــی را در ای ــاغل خانگ ــار مش ــترین آم ــواًل بيش ــا معم ــند. خانم ه می باش
ــراش  ــورآالت، ت ــز همچــون: زی ــته ها ني ــتان دارا هســتند. در برخــی رش اس
ــت  ــان فعالي ــنتی آقای ــازهای س ــی، س ــه قيمت ــی و نيم ــنگ های قيمت س

بيشــتری دارنــد.

کسب وکار 
خانگی*

گردآوری و مصاحبه: مریم خسروی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــیو اداره کل می ــع: آرش * منب
سیســتان و بلوچســتان
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مزایایی  از  بودن  برخوردار  دليل  به  صنایع دستی  می دانيم  که  همان گونه 
همچون سادگی فن و عدم احتياج به آموزش فنی وسيع، همچنين تأثير آن 
در افزایش سطح اشتغال و... بيش از هر فعاليت اقتصادی دیگر برای توسعه 
و پيشرفت، به خصوص در مناطق روستایی و عشایری زمينه دارد و می تواند 
به عنوان دومين منبع درآمد1 و در پاره ای مناطق کشور حتی به عنوان مهم ترین 
عامل کار و درآمد محسوب شود. حال با توجه به جایگاه صنایع دستی در کشور 
و جهان، نقش زنان شاغل در این حوزه قابل توجه است، به عنوان مثال می توان 
دستگاه های  کمک  به  پنبه ای  پارچه های  بافت  که  برد  نام  اندونزی  زنان  از 
بافندگی دستی را انجام داده و از آن برای تهيه انواع لباس استفاده می کنند.2و 
مانند سفره،  متنوعی  دوز محصوالت  زنان سوزن  که  بنگالدش  در کشور  یا 
می دهند.  انجام  مستعمل  ساری های3  از  استفاده  با  را  و...  کوسن  روتختی، 
زمينه ی صنایع دستی  در  کليدی  نقش  زنان  استان ها  برخی  در  نيز  ایران  4در 

و  شاغلين  از  درصد   85 حدود  مازندران  استان  در  به عنوان مثال  می کنند  ایفا 
توليدکنندگان محصوالت صنایع دستی قابل عرضه به بازارهای داخلی و خارجی 
را زنان تشکيل داده که محصوالتشان در قالب های خانگی و کارگاهی رواج 
دارد.5همچنين در این استان زنان با فعاليت در رشته های مختلف صنایع دستی 
با خانم مهری  ادامه مصاحبه ای  نقش عمده ای در این زمينه دارا هستند. در 
انجام  شده  بلوچی  فعال در رشته سوزن دوزی  زنان  از  ایرندگانی یکی  ملک 
است که ایشان عالوه بر سوزن دوزی در رشته 
و  هستند  کار  به  مشغول  نيز  حصيربافی 
حوزه  در  کارآفرینان  از  یکی  به عنوان 
فعاليت  ایرندگان  در  صنایع دستی 

می کنند:  

مهری ملک ایرندگانی 
متولد 1330 است و 
فعاليت خود را در کودکی 
و در شهرستان خاش 
آغاز کرده و تاکنون 
شاگردان سوزندوز 
زیادی را تربيت 
کرده است.

هاتفی، 13۸۸، "هنرهای سنتی و صنایع دستی، محور توسعه فرهنگی و صادرات"، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 23.  1
نور ماه، فروهر، یاوری، حسین، 13۸4، "نگرشی بر تحوالت صنایع دستی در جهان"، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ دوم. ص 115.  2

ساری عنوانی است برای لباس زنان در هند و بنگالدش ...  3
همان، ص 12۸.  4

رستمی، مصطفی،  بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی )منطقه شاخص: شهرستان ساری(.  5

سابقه  از  مختصری   -1
در  حضور  و  سوزن دوزی 
و  صنایع دستی  نمایشگاه های 
همچنین درباره خود بفرمایید:           

خود  فعاليت  سالگی   15 سن  از 
کرده   آغاز  سوزن دوزی  درزمينه ی  را 
و در کنار آن حصيربافی، کشاورزی، 
داده ام.  انجام  نيز  را  و...  دامداری 
فراگرفته  مادر خود  از  را  سوزن دوزی 
خود  عمر  از  سال   50 به  نزدیک  و 
در  کرده ام.  سپری  رشته  این  در  را 
نمایشگاه های داخلی که در شهرهای 
برگزار  و...  گرگان  زاهدان،  تهران، 
از  شده شرکت نموده و تندیس هایی 

این جشنواره ها دریافت کرده ام.

بیشتر  شما  فعالیت   -2
(آموزش،  زمینه هایی  چه  در 
صورت  صادرات)  فروش، 
خود  تجربه های  است؟  گرفته 
زمینه ها  این  از  هرکدام  در  را 

بازگو بفرمایید.  

فروش  و  توليد  بر  عالوه   
صنایع دستی )سوزن دوزی(، درزمينهی 
آموزش سوزن دوزی نيز فعاليت دارم. 

و هم اکنون در کارگاه خود که در ایرندگان دایر است، در حال آموزش به 135 
تعاونی در  ایجاد  با  این حرفه و هنر هستم و همچنين  به  کارآموز عالقه مند 
حال رشد و توسعه این هنر ماندگار و زیبا هستم. درزمينه ی فروش محصوالت 
بزرگ  شهرهای  و  کشور  سراسر  در  استان  بر  عالوه  دست بافته ها  و  توليدی 

خصوصًا از طریق نمایشگاه های صنایع دستی فعال بوده ام.  

چه  تاکنون  ابتدا  از  خود  محصوالت  فروش  برای  شما   -3
روش هایی را امتحان کرده اید؟   

 من همچون دیگر بانوان صنعتگر فروش محصوالت خود را در ابتدا از 
فضای خانه و محله شروع و به تدریج در سطح شهر و استان به مردم عرضه 
کرده ام؛ و با توجه به اینکه کار من از یک کارگاه خانگی تبدیل به تعاونی شده 
به فروش  به صورت عمده  نيز محصوالتم  است هم اکنون در شهرهای دیگر 

می رسند.

4- مشکاتی که در این زمینه با آن مواجه هستید و یا برای 
بازاریابی سوزن دوزی و پوشاک سنتی در سطح استان  تولید و 

چه موانعی در پیش روست؟

ازجمله مسائل و مشکالت در این حوزه می توان به نداشتن بيمه و آینده 
نامطمئن اشاره کرد. همچنين عدم وجود یک سيستم صحيح توزیع و بازاریابی 
افراد بدون  فراگير و گسترده داخلی و خارجی باعث شده که همواره عده ای 
داشتن آگاهی و اطالع از سيستم توزیع و بازاریابی در انتقال این دست بافته های 
سنتی دخالت داشته و تنها به سود حاصل از این کار بيندیشند و از این راه کسب 
درآمد کنند بدین ترتيب اغلب اوقات سوزن دوزها سهم بسيار ناچيزی از هنر خود 
می برند و سود اصلی عاید دالالن این حوزه می شود و این مسئله این یکی از 

عمده مشکالت ما به شمار می رود. 

کارگاه 
خانگی

 ساز و کار 
بیمه 

صنعت گری

گفتگو با مهری ملک ایرندگانی، سوزن دوز و کارآفرین

سمیه امامی فر

ازجمله مسائل و مشکات 
در این حوزه می توان 

به نداشتن بیمه و آینده 
نامطمئن اشاره کرد. 

همچنین عدم وجود یک 
سیستم صحیح توزیع و 

بازاریابی فراگیر و گسترده 
داخلی و خارجی باعث 
شده که همواره عده ای 

افراد بدون داشتن آگاهی 
و اطاع از سیستم توزیع 
و بازاریابی در انتقال این 
دست بافته های سنتی 

دخالت داشته و تنها به سود 
حاصل از این کار بیندیشند و 
از این راه کسب درآمد کنند 

بدین ترتیب اغلب اوقات 
سوزن دوزها سهم بسیار 

ناچیزی از هنر خود می برند و 
سود اصلی عاید دالالن این 
حوزه می شود و این مسئله 
این یکی از عمده مشکات 

ما به شمار می رود.

ایـن روزهـا بحـث بيمـه صنعتگـری بـه یکی 
از بحـث هـا و مطالبـات جـدی هنرمنـدان صنایـع 
دسـتی تبدیـل شـده اسـت و بسـياری از ایشـان و 
کارفرمایـان صنایـع دسـتی را بـه تکاپـو واداشـته 
کاو  ی  شـماره  ایـن  در  اسـاس  ایـن  بـر  اسـت. 
الزم دیدیـم بـه صـورت گـذرا، سـاز و کار بيمـه 
و  سيسـتان  اسـتان  در  آن  شـرایط  و  صنعتگـری 

بلوچسـتان را بررسـی نمایيـم. 
اغلـب محققـان و مورخيـن در مـورد قدیمـی 
تریـن نـوع بيمـه اتفـاق نظـر داشـته و آن را بيمـه 
هفدهـم  قـرن  ابتـدای  در  انـد.  دانسـته  دریایـی 
انگليسـی،  کشـتی داران  و  بازرگانـان  ميـالدی، 
پيمانـی را پایه گـذاری کردنـد کـه می تـوان آن را 

اوليـن شـکل از بيمـه امـروزی دانسـت.
بيمه در ایران قبل از تاسـيس شـرکت سهامی 
بيمـه ایران درسـال 1314، توسـط نمایندگی های 
خارجـی کـه در ایـران فعاليت داشـتند، بـه صورت 
خيلـی محـدود انجـام می شـد. تـا قبـل از انقالب 
شـرکت  یـک   ،1357 سـال  در  ایـران  اسـالمی 
دولتـی، دوازده شـرکت خصوصـی و دو مؤسسـه 
بيمـه خارجـی در کشـور فعاليـت می کردنـد. در 4 
تيـر سـال 1358، بنـا بـه مصوبـه شـورای انقالب، 
اعـالم  ملـی  مذکـور،  خصوصـی  شـرکت  دوازده 
شـدند و اداره ایـن شـرکت ها به دولت واگذار شـد. 
همچنيـن پروانـه فعاليـت دو شـرکت خارجـی نيـز 

شـد. لغو 
مـاده 1، قانـون بيمـه را چنيـن تعریـف کـرده 
اسـت :بيمـه عقـدی اسـت کـه بيمـه گـر تعهـد 
ميکنـد در قبـال دریافـت حـق بيمـه در صـورت 
وقـوع حادثـه یـا خسـارت در مـدت بيمه خسـارت 

را بـه بيمـه گـذار بپـردازد .
دو  بـه  بيمـه  کلـی،  تقسـيم بندی  یـک  در 
دسـته بيمه هـای اجتماعـی و بيمه هـای بازرگانـی 
اجتماعـی،  بيمه هـای  می شـود.  تقسـيم بندی 
عمدتـًا بيمه های اجباری و ناشـی از قانون هسـتند 

و مشـخصه آنهـا ایـن اسـت کـه شـخص دیگری 
)ماننـد کارفرمـا(در پرداخـت بخـش زیـادی از حق 
اجتماعـی،  بيمه هـای  در  دارد.  مشـارکت  بيمـه 
حـق بيمـه به صـورت درصـدی از دسـتمزد تعييـن 
بازرگانـی  بيمه هـای  در  کـه  حالـی  در  می شـود؛ 
حـق بيمـه متناسـب با ریسـک تعيين می شـود. در 
ایـران، سـازمان تأميـن اجتماعی مهمتریـن مرجع 

اسـت. اجتماعـی  بيمه هـای 
بيمـه اجتماعـی قاليبافـان، بافنـدگان فـرش و 
شـاغالن صنایـع دسـتی شناسـه دار یکـی ازبرنامه 
و  هنرمنـدان  از  حمایـت  طـرح  در  دولـت  هـای 

اسـتادکاران صنایـع دسـتی مـی باشـد. 

مبنای حقوق ماهیانه
درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه 

برای مشموالن، حداقل دستمزد ماهیانه 
مصوب شورای عالی کار می باشد.

شـرایط سـنی بـرای ثبـت نـام بيمـه: حداقـل 
سـن افـراد واجـد شـرایط 15 سـال و حداکثـر 50

 )1388 سـال  مصـوب  قوانيـن  اسـاس  )بـر 
شـاغالن در یکـی از رشـته هـای مصـوب کـددار 
صنایـع دسـتی )245 رشـته( کـه توسـط معاونـت 
هـای صنایـع دسـتی ادارات کل ميـراث فرهنگی، 
احـراز  هـا  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
شـرایط آنـان بر طبـق قانـون و آیين نامـه اجرایی 
مصـوب مربوطـه، تایيـد و بـرای تعييـن صالحيت 
حرفـه ای بـه ادارات کل فنـی و حرفـه ای معرفی 
مـی گردنـد) در صورت داشـتن گواهينامـه مهارتی 
بـه  نيـازی  فنـی وحرفـه ای در رشـته موردنظـر 

آزمـون تعييـن صالحيـت حرفـه ای نيسـت(
بـرای دریافـت و برقراری بيمـه و تایيد فعاليت 

شـاغلين صنایـع دسـتی، ابتدا توسـط کارشناسـان 
صنایـع دسـتی)برای تایيد احراز شـرایط( و سـپس 
توسـط کارشناسـان بيمـه از کارگاه هـای صنایـع 
دسـتی بازدیـد مـی شـود.) طبـق مصوبـات، عـدم 
حضـور در سـاعت معيـن در محـل کار نمی توانـد 
در خصـوص فـرش و قالـی مبنای قطـع بيمه قرار 

) د گير
از آنجایی که در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان 
صنعتگران بيشـتر به صورت سفارشـی و در کارگاه 
خانگـی مشـغول بـه فعاليـت مـی باشـند، تعـداد 
و  هـا  شـرکت  هـا،  کارفرمایان)تعاونـی  از  کمـی 
کارگاه هـای صنایـع دسـتی( صنعتگـران را بيمـه 
نمـوده انـد و بيشـترین دریافـت بيمـه بـه صـورت 

انفـرادی و خویـش فرمـا می باشـد.
اسـتقبال صنعتگـران در سـالهای گذشـته در 
سـطح اسـتان)به جـز شهرسـتان زاهدان( بـه دليل 
نداشـتن آگاهـی کافـی از مزایـای بيمـه در حـد 

اسـت.  نبوده  انتظـار 
تعـدادی از رشـته هـا مثـل قالب بافـی موفق 
بـه دریافـت کـد نشـده و شـاغالن ایـن رشـته ها 
نمـی تواننـد بيمـه دریافـت کننـد. یکـی از دالیل 
قطـع بيمه توسـط سـازمان تاميـن اجتماعـی تعداد 
شـدگان   بيمـه  نبـودن  فعـال  و  هنرمنـدان  زیـاد 
همچنيـن نداشـتن اعتبـار کافـی بـرای پرداخـت 

حـق بيمـه از جانـب دولت.اعـالم شـده اسـت.
قاليبافـان،  اجتماعـی  بيمـه  قانـون  متـن  در 
بافنـدگان فـرش و شـاغالن صنایع دسـتی مصوب 
سـال 1388 ، هزینـه اجـرای قانـون بـرای یـک 
سـال تاميـن اعتبـار شـده و در سـال هـای بعد در 

صـورت تاميـن اعتبـار قابـل اجـرا مـی باشـد. 
در جلسـه برگزارشـده مجلـس در خـرداد مـاه 
سـالجاری در جریان بررسـی جزئيات طرح حمایت 
از هنرمندان و اسـتادکاران صنایع دسـتی با ماده 2 
ایـن الیحـه با اصالحاتـی موافقت کردنـد. در ماده 
2 اصـالح شـده طـرح مذکـور آمـده اسـت: دولت 
مکلـف اسـت در اجـرای قانـون بيمـه اجتماعـی 
صنایـع  شـاغالن  و  فـرش  بافنـدگان  قاليبافـان، 
دسـتی شناسـه دار )کُددار( مصـوب هجدهم مرداد 
1388 نسـبت بـه سـاماندهی و بيمـه نمـودن کليه 
واجـدان شـرایط اقـدام نمایـد. ایـن طـرح در ابتـدا 
شـامل 20 مـاده بـوده کـه در ویرایش آخـر به 14 
مـاده تقليـل یافتـه و هم اکنـون دو مـاده آن کـه 
شـامل تعریـف صنایـع دسـتي و سـاماندهي بيمـه 
هنرمنـدان و صنعتگـران مي شـود همـراه بـا طرح 

کلـي تصویب شـدند.

عليرضا صارمی جهرمی - موزه ی زنده ی سفال کلپورگان، سراوان
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روسـتای کوهميتگ از توابع شهرسـتان سرباز 
اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان اسـت. شهرسـتان 
سـرباز به مرکزیت شـهر راسـک در جنوب اسـتان 
سيسـتان و بلوچسـتان واقع اسـت. این شهرسـتان 
از شـمال بـه شهرسـتان سـراوان و ایرانشـهر و از 
شـرق به کشـور پاکسـتان بـا حـدود 120 کيلومتر 
خشـکی، از جنوب به شهرسـتان چابهـار و از غرب 
بـه نيـک شـهر محـدود می گـردد. از چهـار بخش 
مرکـزی، سـرباز، پيشـين و پـارود تشکيل شـده و 
بيـش از 148259 نفر جمعيـت را در خود جای داده 
قدیمی تریـن  از  یکـی  سـرباز  شهرسـتان  اسـت. 
مناطـق بلوچسـتان و مقـر تمدن هـای بـزرگ در 
ادوار مختلـف بـوده اسـت. تنـوع آب و هوایـی در 
منطقـه باعـث شـده ميوه های متنـوع ماننـد خرما، 
خربـزه درختـی، مـوز، ُکنـار، انبـه و انـواع مرکبات 
از قبيـل ليمـو، پرتقـال، نارنگـی و غيـره کاشـت 
شـود. همچنين شهرسـتان سـرباز به دليل سرسـبز 
بـودن و وجـود دره و رودخانـه پـر آب بـه طـول 
313 کيلومتـر، زیسـتگاه انـواع ماهی هـا و تمسـاح 

پوزه کوتـاه ایرانـی اسـت.

و  اصيـل  فرهنـگ  هنـوز  منطقـه  مردمـان 
بومـی خودشـان را حفـظ نموده انـد و ایـن از نـوع 
آهنگـری،  زرگـری،  هنـر  کشـاورزی،  ابـزارآالت 
سـوزن دوزی و معمـاری آنـان کاماًل نمایان اسـت. 
اسـتادکاران قدیمـی بـا تمامی رغبت و شـوق، هنر 
گذشـتگان خـود را کـه بـه ارث رسـيده همچنـان 
حفـظ  بـا  شهرسـتان  ایـن  نگه داشـته اند.  زنـده 
معمـاری سـنتی و بافـت خـاص روسـتایی خانه ها، 
ميـراث دار تمدنـی کهن اسـت. شهرسـتان سـرباز 
دارای آثـار، مجموعه هـا و محوطه هـای تاریخـی 
و  بافت هـا  محوطه هـا،  قلعه هـا،  شـامل  زیـادی 

گورسـتان های قدیمـی اسـت. بـا توجـه بـه انجام 
دربـاره  گرفتـه  بررسـی های صـورت  و  مطالعـات 
محوطـه ای باسـتانی در این شهرسـتان، قدمت آن  
بـه انتهـای هـزاره چهـارم تـا ابتـدای هزاره سـوم 
پيـش از ميـالد برمی گـردد و در دوران ساسـانيان 
یکـی از مراکـز مهم دولتی بلوچسـتان بوده اسـت. 
دوران  در  کـه  می دهـد  نشـان  تاریخـی  شـواهد 
اسـالمی نيـز موردتوجـه حـکام محلـی قرارگرفته 
مراکـز  از  یکـی  اخيـر  سـال   400 در  و  اسـت 
فرمانروایـی خوانين بلوچسـتان بوده اسـت. در این 
شهرسـتان در حـال حاضـر تعداد 201 اثـر تاریخی 
در فهرسـت آثـار ملی به ثبت رسـيده اسـت. مردم 
مختلـف  هنرهـای  درزمينـه ی  شهرسـتان سـرباز 
سـنتی و صنایع دسـتی فعاليـت دارنـد و زنـان بلوچ 
در کار توليـد حصيربافـی، سـوزن دوزی، زرگـری و 
سـفالگری هسـتند. هرکـدام از این رشـته ها قدمت 

زیـادی در ایـن شهرسـتان دارد.

موقعیت جغرافیایی، تاریخی و 
فرهنگی روستای کوهمیتگ

روسـتای کوهميتـگ در جنوب شـرقی اسـتان 
سيسـتان و بلوچسـتان و در قسـمت شـمالی غربی 
شـهر راسـک مرکـز شهرسـتان سـرباز قـرار دارد. 
ایـن روسـتا بـا قدمتـی بالـغ بـا 2000 سـال بـا 5 
اثـر تاریخی ثبت شـده در فهرسـت آثار ملـی ایران 
شهرسـتان  گردشـگری  هـدف  روسـتاهای  جـزو 
روسـتای  وجه تسـميه  مـورد  در  اسـت.  سـرباز 
کوهميتـگ بایـد اشـاره کنيم یکـی از اصلی تریـن 
کوه هـای  بـا  روسـتا  بـودن  محصـور  آن  دالیـل 
بلنـد و قـد کشـيده اسـت. در زبـان فارسـی کـوه 
بـه معنـای کـوه و ميتـگ بـه معنـای خانـه یـا 
محـل و مـکان اسـت. به طورکلـی کوهميتـگ بـه 
معنـی خانـه یـا خانه هایـی اسـت کـه توسـط کوه 

محصورشـده اسـت.

و  کوهسـتانی  روسـتاهای  جـزو  کوهميتـگ 
امتـداد  در  کـه  می شـود  محسـوب  ميانکوهـی 
موقعيـت  اسـت.  شـکل گرفته  سـرباز  رودخانـه 
قرارگيـری روسـتا در این مکان باعث شـده اسـت 
عمـل آوری  نـوع  ازنظـر  ویژگی هـای خاصـی  تـا 
محصـوالت کشـاورزی، دامـداری، شـکل ظاهری 

خانه هـا و نـوع معيشـت ایجـاد شـود.

روسـتای کوهميتـگ جزو کهن ترین روسـتای 
هـای شهرسـتان سـرباز بـه شـمار مـی رود و در 
شـمار معدود روسـتاهایی اسـت که بعـد از پيروزی 
بـرق،  چـون  امتيازاتـی  دارای  اسـالمی  انقـالب 
آب، تلفـن ثابـت، تلفـن همراه، شـورای اسـالمی، 
دهيـاری و مراکـز آموزشـی )مهدکودک، دبسـتان، 

مدرسـه و دبيرسـتان( بـوده اسـت.

روسـتای  سرشـماری،  آخریـن  اسـاس  بـر 
نفـر   1000 بالغ بـر  جمعيتـی  دارای  کوهميتـگ 
اسـت. شـغل اصلـی مـردم روسـتا، کشـاورزی و 
کشـاورزی  محصـوالت  انـواع  اسـت.  دامـداری 

ایـن روسـتا شـامل: مرکبـات، انبـه، مـوز، پرتقال، 
ليموتـرش و ليموشـيرین. خرما، کنار و پاپایا اسـت. 
سـایر محصـوالت کشـاورزی روسـتای کوهمتگ 
عبارت انـد از گنـدم، جـو، ذرت، برنـج کـه بـا توجه 
بـه موقعيـت خـاص قرارگيـری روسـتا و کمبـود 
زميـن کشـاورزی بخـش وسـيعی از باغـات ایـن 
خانه سـازی  جهـت  تخریـب  معـرض  در  روسـتا 
قرارگرفتـه کـه خـود یکـی از معضـالت بزرگـی 
اسـت کـه این روسـتا را تهدیـد می کنـد. خانه ها و 
معمـاری روسـتا درحالی کـه تا حـدودی از معماری 
سـنتی بلوچسـتان پيـروی می کند، مطابق شـرایط 
آب و هوایـی روسـتا شـکل گرفتـه اسـت. بـر این 
اسـاس خانه هـای گلی و خشـتی و اسـتفاده از آجر 

و سـنگ الشـه معمـول اسـت.

الزم بـه ذکر اسـت آب شـرب مردم روسـتا به 
لطـف قرارگيری در مسـير رودخانه سـرباز از طریق 
حفـر چاهـی در مسـير رودخانه تأمين می شـود که 
پـس از انتقـال آن بـه منبـع آب روسـتا و سـپس 
انتقـال آن بـه خانه هـا توسـط لوله کشـی صـورت 
گرفتـه می گيـرد. ازایـن رو مردم روسـتا بـه اهميت 

حياتـی رودخانـه در کنـار روسـتا واقف اند.

بـر طبـق تقسـيم بندی عشـيره ای و طایفه ای 
در روسـتای کوهميتـگ، طوایفـی چـون مالزهی، 
ميـر، دهقانی فجـر، نورالهی، غـالم زهی، طاهری، 
یعقوبـی، رئيسـی، مالیی، حسـينی، صالحی و غيره 
می باشـند کـه اکثـراً بـا یکدیگـر نسـبت نزدیـک 
دارنـد و گاه فاميـل خـود را تغييـر داده انـد. به مانند 
سـایر مناطـق بلوچسـتان رسـم و رسـوم خـاص 
خودشـان را دارنـد و اغلـب ازدواج هـای آنان درون 
طایفـه ای اسـت. مـردم روسـتا مسـلمان و مذهب 
آنـان سـنی حنفـی اسـت. زبانشـان بلوچـی اسـت 
و گویـش خـاص خـود را حفـظ کرده انـد. پوشـاک 
مـردم روسـتا شـبيه بـه سـایر مناطـق بلوچسـتان 
اسـت.  بلـوچ  مـردم  و خـاص  لباس هـای سـنتی 
بـا توجـه بـه ایـن کـه پوشـاک هـر منطقـه تحت 
تأثيـر آب وهـوا آن منطقـه هسـت به علـت گرمای 
زیـاد و تابش شـدید خورشـيد، لباس مـردان اغلب 
به رنگ روشـن اسـت و بـرای جلوگيـری از تابش 
مسـتقيم آفتـاب عمامـه ای دور سـر می پيچنـد و 
امـا  می اندازنـد؛  شـانه  روی  بـر  لنگـی  یـا  شـال 
پوشـاک زنـان در ایـن روسـتا متأثـر از قـوم بلـوچ 
عـالوه بـر اینکـه تحـت تأثيـر شـرایط آب وهوایی 
منطقـه اسـت، متأثـر از فرهنگ آنان اسـت. لباس 
زنـان، اغلـب سـوزن دوزی و یـا گلـدوزی شـده اند 
و روسـری یـا )سـریگ( زنـان نيـز سـوزن دوزی و 

می شـوند. قـالب دوزی 

انواع صنایع دستی روستای 
کوهمیتگ

و  روسـتاها  سـایر  ماننـد  نيـز  کوهميتـگ  در 
بومـی  صنایع دسـتی  توليـد  بلوچسـتان  مناطـق 
کـه در جهـت تأميـن نيازهـای قـوم بلـوچ صورت 
خـاص  شـرایط  فرهنـگ  از  برگرفتـه  می گيـرد 

اسـت. آنـان  جغرافيایـی 

در ادامـه سـفالگری در روسـتای کوهميتـگ 
به طـور مفصـل موردبررسـی قـرار مـی گيـرد.

سفالگری در روستای کوهمیتگ
در  سـفالگری  هنـر  به عنـوان  امـروز  آنچـه 
روسـتای کوهميتگ مطرح اسـت بی شـک ميراثی 
ایـن  گذشـته  نسـل های  از  به جامانـده  ارزشـمند 
سـرزمين اسـت. در کنار سـفالگری در روسـتاهای 
کلپـورگان و هولنچـگان از هنـر دسـت مـردان و 
زنـان سـفالگر کوهميتـگ بایـد به عنوان تـداوم گر 

سـفالگری قـوم بلـوچ در عصـر حاضـر نـام برد.

وجـود محوطه هـای تاریخی متعـدد در اطراف 
به ماننـد  می دهـد  نشـان  کوهميتـگ  روسـتای 
از  یکـی  سـفالگری  بلوچسـتان،  مناطـق  سـایر 
هنرهـای کاربـردی و دارای پيشـينه غنـی در ایـن 
روستاسـت. اگرچـه نمی تـوان  تاریخ دقيقـی برای 
شـروع سـفالگری در این روسـتا قائل شـد اما رواج 
سـفالگری بـه شـيوه ای کامـاًل ابتدایـی و تکيه بـر 
اسـت  آن  نشـانگر  کوهميتـگ  در  سـنتی  روش 
کـه ایـن هنـر نسـل بـه نسـل بـه سـفالگران این 
روسـتا منتقل شـده اسـت و ایـن نشـانگر یکـی از 
اساسـی ترین ویژگـی هنر قـوم بلوچ یعنـی اهميت 
دادن بـه اصالـت قومـی، فرهنگـی و در کنـار آن 
حفـظ ميـراث فرهنگـی گذشـتگان همچنيـن اتکا 

بـه خالقيت هـای فـردی اسـت.

کوهميتـگ  روسـتای  در  سـفالگری  امـروزه 
فـرم،  اصالـت  چـون  مهمـی  ویژگی هـای  دارای 
سـاخت و تزیينـات اسـت. در کنـار آن حفـظ جنبه 
کاربـردی ایـن سـفالينه ها از دیگـر ویژگـی مهـم 
ایـن مصنوعـات اسـت کـه سـفالگران این روسـتا 
بـه آن توجـه دارنـد. همچنيـن ویژگـی مهمـی که 
سـفالگری ایـن روسـتا را پررنـگ می کنـد نقـش 
مهم سـفالگران زن اسـت. آنچـه امـروزه به عنوان 
سـفالگری در روسـتای کوهميتـگ مطـرح اسـت 
احيـاء هنری اسـت کـه در سـالهای نه چنـدان دور 
بـه دسـت  زنـان و مـردان سـفالگر ایـن روسـتا در 
جریـان بوده اسـت. توليد سـفالينه ها در این روسـتا 
به صـورت کامـاًل ابتدایـی و بدون اسـتفاده از چرخ 
سـفالگری صـورت می گيرد. فرم سـفالينه ها شـبيه 
بـه سـایر مناطـق رایـج سـفالگری در بلوچسـتان 
یعنـی کلپـورگان و هولنچـکان اسـت. این مسـئله 
می توانـد ناشـی از فرهنـگ و هویت مشـترک قوم 
بلوچ در این مناطق باشـد که سـاخت سـفالينه های 
شـبيه به یکدیگـر را تحت الشـعاع قرار داده اسـت. 
ازجملـه ویژگـی بـارز و قابل توجـه سـفالگری در 
روسـتای کوهميتـگ روش ابتدایـی کـوره کـردن 
سفالينه هاسـت کـه عبـارت اسـت از حفـر گودالـی 
بـه  انـدازه نيـم تا یـک متـر و انباشـتن سـفالينه ها 
درون آن و درنهایـت پخـت مصنوعـات سـفالی بـا 
هيـزم تنـه و شـاخ و برگ درختـان نخل اسـت. از 
سـویی اسـتفاده از مـواد اوليه و تأميـن آن از محل 
و منطقـه، سـفالگری روسـتا را بـه بومی تریـن هنر 

ایـن سـرزمين تبدیـل کرده اسـت. 

روستای 
کوهمیتگ 
شهرستان سرباز 

و سفالگری 

در آن
این مطلب برگرفته از کتاب سفالگری 

در بلوچستان ایران، اثر ایمان ذکریایی و 
همکاران است.

عدنان حسینی    کارشناس ارشد  عماری

امروزه سفالگری 
در روستای 

کوهمیتگ دارای 
ویژگی های 
مهمی چون 
اصالت فرم، 

ساخت و 
تزیینات است. 

در کنار آن حفظ 
جنبه کاربردی 
این سفالینه ها 
از دیگر ویژگی 

مهم این 
مصنوعات است 

که سفالگران 
این روستا به 

آن توجه دارند. 
همچنین ویژگی 

مهمی که 
سفالگری این 

روستا را پررنگ 
می کند نقش 

مهم سفالگران 
زن است. آنچه 
امروزه به عنوان 

سفالگری 
در روستای 

کوهمیتگ مطرح 
است احیاء هنری 

است که در 
سالهای نه چندان 

دور به دست 
 زنان و مردان 

سفالگر این 
روستا در جریان 

بوده است. 
تولید سفالینه ها 

در این روستا 
به صورت کامًا 
ابتدایی و بدون 
استفاده از چرخ 

سفالگری صورت 
می گیرد. فرم 

سفالینه ها  شبیه 
به سایر مناطق 
رایج سفالگری 

در بلوچستان 
یعنی کلپورگان و 
هولنچکان است
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معرفی سفالگران روستای کوهمیتگ
همان طـور کـه اشـاره شـد یکـی از ویژگی های مهم سـفالگری روسـتای 
کوهميتـگ نقـش مـردان سـفالگر در کنـار زنان اسـت این در حالی اسـت که 
سـفالگران ایـن روسـتا معتقدند این هنر درگذشـته این روسـتا به دسـت زنان 
سـفالگر در جریـان بـوده اسـت و پـس ازآن مـردان روسـتا بـه فراگيـری ایـن 
هنـر پرداخته انـد. بخـش مهمـی از سـفالگری کنونـی ایـن روسـتا بـه دسـت 
خانـم نورملـک صالحـی، عبـداهلل دهقانی فجر و حيـدر نورالهی و افـراد طایفه 
قمبارزاده در جریان اسـت که هرکدام سـفالگری را از پيشکسـوتان این رشـته 
آموخته انـد. عبـداهلل دهقانـی فجـر کـه سـفالگری را از اسـتاد جعفـر آموختـه 
اسـت بـه همـراه همسـرش نورملـک صالحـی جـدا از توليـد سـفالينه ها در 
سـال های اخيـر، بـه همت اداره ميـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
شهرسـتان سـرباز بـه کار آمـوزش سـفالگری بـه عالقه منـدان ایـن هنـر نيز 
مشـغول اند و آمـوزش بر پایه روش های بومی و سـنتی سـفالگری بلوچسـتان 
و ایـن منطقـه سـرلوحه کار آنـان قرارگرفته اسـت. الزم به ذکر اسـت آموزش 
سـفالگری در ایـن روسـتا در فضایـی سرپوشـيده و کوچـک بـه ابعـاد 9 متـر 
صـورت می گيـرد کـه در زیـر نظـر اداره زیربـط انجام شـده و از بـدو تأسـيس 
کـه به صـورت جـدی به مدت 4 سـال در حـال فعاليت اسـت، تعـداد 200 نفر 
از عالقه منـدان سـفالگری در ایـن روسـتا و روسـتای هم جـوار آموزش دیده اند 
در ایـن ميـان مـردان و زنـان زیـادی سـفالگری بـه شـيوه رایج در روسـتای 
کوهميتـگ را فراگرفته انـد. ایـن کار در واقـع ميراث سـفالگران پيش کسـوتی 

اسـت کـه همـواره دغدغه آمـوزش این رشـته را به سـایرین داشـتند.

در ایـن زمينـه سـفالگران روسـتا از خانم بی بـی کپود به عنوان سـفالگری 
نـام می برنـد کـه در سـال های حياتـش بخـش مهمـی از ميـراث سـفالگری 
کوهميتـگ را زنـده نگـه داشـت و با آمـوزش آن بـه فرزنـدان و عالقه مندان 
بـه سـفالگری ایـن هنر حفـظ کرد. بی بـی کپود سـفالگری را از پدرش اسـتاد 
گل محمـد آموختـه بـود. گل محمـد از سـفالگران به نام روسـتای کوهميتگ 
بـود کـه در حـدود 200 سـال پيـش در این روسـتا زندگی کرده اسـت. در این 
چرخـه آمـوزش سـفالگری سـنتی فرزنـد بی بـی کپـود اسـتاد الل محمـد از 
سـفالگران بـه نام روسـتای کوهميتگ شـناخته می شـد که به واسـطه شـغلی 
کـه داشـت بـه قمبـارزاده معـروف بودنـد چراکـه نسـل در نسـل سـفالگری 
می کردنـد بـه نحـوی سـفالگری امـروز روسـتای کوهميتگ مدیـون تالش و 
پشـتکار سـفالگران ایـن طایفه اسـت. اسـتاد الل محمد در سـال 1374 فوت 
کـرد و از نسـل و طایفـه او مانند گل بی بـی، عبدالباسـط، عبدالرحمن ناصری 
نـژاد کـه فرزنـد الل محمـد اسـت و همچنيـن محمـد انصـاری، نوربخـش 

انصـاری،  محمـد  غـالم  یعقوبـی،  خالـد  یعقوبـی، 
سـفالگران زبـده ای هسـتند. سـایر سـفالگران بنـام 
جـان  حاجـی  از  عبارت انـد  کوهميتـگ  روسـتای 
خيرمحمـد  دهقانـی،  سـعيد  خـان،  الل  محمـد، 
روسـتا  پيش کسـوت  سـفالگران  از  کـه  دهقانـی 
نگه داشـتن  زنـده  در  به نوعـی  و هرکـدام  بوده انـد 
ایـن هنـر کوشـيده اند. عبدالرحمـن ناصری نـژاد به 
نقـل از پـدرش الل محمـد بيان می کند سـفالگری 
ایـن روسـتا نسـل بـه نسـل از گذشـتگان بـه ارث 
رسـيده و روایتی از پدرش را سـند قـرار می دهد که 
احتمااًل در دوره ای یکی از اجدادشـان از شهرسـتان 
مينـاب بـه ایـن منطقـه سـفرکرده و پـس از دیدن 
شـرایط مناسـب سـفالگری در کنار سـایر سفالگران 
بـه ترویـج این هنـر پرداختـه اسـت، او همچنين به 
نقـل از پـدرش عنـوان می کنـد در چند دهـه پيش، 
سـفالگران این روسـتا بعضی اوقات برای سـفالگری 
بـه اطـراف ایرانشـهر و بمپـور و نواحـی اطـراف آن 
سـفر می کردند تا با سـفالگری در محل، بخشـی از 

نيـاز افـراد آن منطقـه به سـفال را تأميـن کنند. نوع 

خـاص کوره هـای پخـت کـه برپایـی آن را در هرکجـای بلوچسـتان بـا توجه 
بـه دسترسـی آسـان بـه هيـزم و مـواد سـوختی طبيعـی ممکن می سـاخت به 
ایـن کار کمـک می کـرد همچنيـن بـه نظـر می رسـد مـواد اوليه در دسـترس 
نيـز بـه سـفالگران بلـوچ کمـک می کرد تا با مسـافرت بـه این مناطـق به کار 
سـفالگری بپردازنـد. بلوچ هـا کـه به سـفال کپـل می گویند بـا مبادلـه کپل ها 
بـا محصـوالت کشـاورزی به نوعـی مبادلـه کاال بـه کاال انجـام می دادنـد بـه 
ایـن صـورت کپـل سـازی در ایـن مناطق رونـق خوبی داشـته اسـت ازاین رو 
می تـوان یادکـرد سـفالينه های بلـوچ همواره جـدا از بعد فرهنگـی آن به عنوان 
یـک کاالی اقتصـادی در ميـان ایـن قـوم دادوسـتد می شـده اسـت. نبایـد 
فرامـوش کنيـم آمـوزش و اشـاعه ایـن هنر بومـی در منطقه کار مهمی اسـت 
کـه بایـد بـا حمایـت و برنامه ریـزی به طور اصولـی در پيشـبرد آن کمک کرد. 
عبـداهلل دهقانـی فجـر سـفالگر فعـال روسـتا معتقد اسـت بایـد در حفـظ این 
هنـر سـنتی و تـداوم روش هـای اصيـل و بومـی سـفالگری منطقه کوشـيد او 
اعتقـاد دارد سـفالگری بخشـی از ميـراث به جامانـده از اجـدادش اسـت کـه با 
آمـوزش بـه عالقه منـدان ایـن رشـته می تـوان به زنـده نگه داشـتن آن کمک 
کـرد در ایـن زمينـه مـردم روسـتاهای هم جـوار نيـز در سـال های اخيـر در 
جهـت فراگيـری ایـن هنـر عالقه منـدی از خـود نشـان داده در کالس هـای 
آموزشـی نورملـک صالحـی و عبـداهلل دهقانی فجر شـرکت کرده انـد. الزم به 
ذکر اسـت بااینکه افراد شـرکت کننده در کالس های آموزشـی از مهارت الزم 
جهـت توليـد سـفالينه ها برخوردار می شـوند اما بـه دالیلی ازجملـه کمبود فضا 
برای کار کمتر به توليد مشـغول می شـوند. سـفالگران روسـتا مشـکل اساسی 
درزمينـه ی توليـد و فـروش را عـدم بازاریابـی مناسـب  واطالع رسـانی کافـی 

هنـر سـفالگری روسـتا بـه سـایر مناطـق  می دانند.

ویژگی های سفالینه های روستای کوهمیتگ
سـفالينه های روسـتای کوهميتـگ ازنظـر فـرم و سـاخت همچنين نقش 
انـدازی تـا حـدود زیـادی شـبيه بـه سـفالينه های سـایر مناطـق سـفالگری 
روسـتای  سـفالينه های  اسـت.  هولنچـکان  و  کلپـورگان  یعنـی  بلوچسـتان 
کوهميتـگ درعين حـال کـه فرم هـای ابتدایـی و سـاده دارد از زیبایـی خاصی 
برخوردار اسـت. رنگ سـفالينه ها قبل از پخت، روشـن و پس از پخت، قرمز و 
نارنجـی اسـت. یکـی از دالیل اصلی رنگ خاص این سـفالينه ها وجود اکسـيد 
آهن زیاد در خاک سـفالگری اسـت. روش سـاخت بسيار سـاده و ابتدایی است 
ولـی قاعده منـد و دارای اصولـی اسـت که سـفالگر مرحله به مرحله سـاخت آن 
را رعایـت می کنـد. به ماننـد سـایر سـفالينه های مناطـق بلوچسـتان اینجـا نيز 
از لعـاب بـرای پوشـش دادن سـفالينه ها اسـتفاده نمی شـود. نقـش انـدازی بر 

روی سـفالينه ها به صـورت اشـکال سـاده هندسـی 
اسـت کـه قبل از پخت صـورت می گيـرد و پس از 
پخـت بـه رنـگ قرمز، قهـوه ای درمی آیـد. الزم به 
ذکـر اسـت نقوش بـر روی سـفالينه پـس از پخت 
کامـاًل  تثبيت شـده و پـاک نمی شـود. نکتـه دیگـر 
در مـورد ایـن سـفالينه نحـوه کـوره کـردن اسـت. 
وجـود کوره های سـاده و سـنتی روباز کـه به نوعی 
نمایانگـر کوره هـای دوره هـای پيش ازتاریـخ ایـن 
ایـن  نشـان می دهـد سـفالگران  اسـت  سـرزمين 
منطقـه در تـداوم روش هـا و سـنت های گذشـته 
نـوع  ایـن  کارایـی  بـه  سـویی  از  و  کوشـيده اند 
کوره هـا بـرای سـاخت سفالينه هایشـان واقف انـد. 
در  کـوره  ویژگـی  کـردن  کـوره  شـيوه  مـورد  در 
کوهميتـگ مفصـل بيـن شـده اسـت. نکتـه بـارز 
دیگـر سـفالينه های ایـن روسـتا انطبـاق فـرم بـا 
کاربـرد اسـت. به ایـن منظور که سـفالگر در جهت 
مصـارف خاصـی کـه کاربـران ایـن محصـوالت 
اسـت  سـاخته  و  را طرح ریـزی  سـفالينه ها  دارنـد 
به نوعـی  توليـدات  از  و همچنيـن بخـش زیـادی 
نمایانگـر قسـمتی از فرهنـگ مـردم این سـرزمين 
اسـت. به عنوان مثال عودسـوز یا اسـپند سـوز که 
ازنظـر توليـد بخـش مهمی از ایـن مصنوعات را در 
برگرفتـه بـه همـان ميزان نيـز مصرف داشـته چرا 
که بلوچ ها در مراسـم مختلف از سـوختن اسـپند و 

خوشـبو کـردن فضـا بـا آن اسـتفاده می کنند.

در حـال حاضـر تعـدادی مـرد و زن در ایـن 
ادامـه  را  کوهميتـگ  سـفالگری  سـنت  روسـتا 
این گونـه  هرکـدام  به نوعـی  کـه  می دهنـد 
آموخته انـد  اجدادشـان  بـزرگان و  از  را  سـفالگری 
و سـعی در حفـظ ایـن سـنت دارنـد. الزم بـه ذکر 
اسـت توليـدات سـفالی ایـن روسـتا کـه شـامل: 
گلدان هـای کوچک، جاشـمعی و عود سـوز، چليم، 
سـرقليان، مجسـمه شـتر و پرنـده، قليـان، دیـگ 
و خميـر دان خالصـه می شـوند، جنبـه تزئينـی و 
کاربـردی دارنـد. اکثـر توليـدات بـرای فـروش بـه 
شـهرهای هم جـوار )کنـارک، چابهـار، نيک شـهر 
و ایرانشـهر( منتقـل می شـوند. شـرکت محـدود در 
نمایشـگاه های مختلـف و فـروش محصوالتشـان، 
نيـز بخشـی از درآمدزایـی سـفالگران ایـن روسـتا 

. ست ا

عدنان حسينی، موزه ی سفال کهميتگ
بنيامين خدادادی، کارگاه سفال کهميتگ، سرباز
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سوزن دوزی و سکه دوزی استان 
سیستان و بلوچستان

ــتان،  ــوزن دوزی در اس ــکه دوزی و س ــر س هن
ــه  ــت ک ــردی اس ــر بف ــای منحص دارای ویژگی ه
آن را از ســایر کشــورهای همجــوار متفــاوت 
می نمایــد. ســوزن دوزی بلــوچ را بایــد زمــره 
صنایــع  جالب تریــن  و  اصيل تریــن  از  یکــی 
ــت  ــن صنع ــت، ای ــر گرف ــران در نظ ــتی ای دس
ــه  ــان ســوزن دوز ب کــه در آن ذوق و خالقيــت زن
ــر  ــه بيانگ ــی ک ــنتی محل ــای س ــورت طرح ه ص
ــت،  ــه اس ــر منطق ــای ه ــات و ویژگی  ه خصوصي
فــراوان  حضــور  کنــار  در  می شــود  خالصــه 
از نظــر رتبــه ارزشــی ميــان تمامــی صنایــع 
دســتی کشــور، نتوانســته بــا موفقيــت چندانــی در 
ــج  ــود و نتای ــرو ش ــی روب ــی و جهان ــای مل بازاره
ــف نشــانگر آن اســت  ــات مختل حاصــل از تحقيق
ــتر  ــوالت بيش ــن محص ــه ای ــد و عرض ــه تولي ک
جنبــه خودمصرفــی دارد و اگــر داد و ســتدی هــم 
صــورت بگيــرد بيشــتر بيــن ســکنه بومــی منطقــه 
اســت )قــوی پنجــه، 1395(. در ایــن بيــن توجــه 
بــه ایــن بخــش از صنایع دســتی و افزایش ســطح 
درآمــد خانوارهــا از توليــد و عرضــه ایــن محصــول 
می توانــد منجــر بــه تغييــر نگــرش گردشــگران و 
ســاکنان بــه منطقــه و همچنيــن افزایــش درآمــد 
ــراد حاضــر در اســتان شــود )طاوســی، اســالم  اف

ــور، 1391(. ــين پ ــری و حس ــرد، قنب ف

تجارت الکترونیک در استان 
سیستان و بلوچستان

ــت در  ــار اینترن ــی آم ــه اســتناد مرکــز جهان ب
ژوئــن 2016 بيــش از 68 درصــد جمعيــت ایــران 
ــت شــناخته می شــوند و  ــر اینترن ــوان کارب ــه عن ب
ــا  ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سيس ــار در اس ــن آم ای
ــه گــزارش مرکــز مدیریــت  ضریــب 42 درصــد ب
توســعه ملــی اینترنــت )متمــا( در ســال 92 روبــرو 
بــوده اســت کــه بــا توجــه به رشــد آمــار کشــور از 
53 درصــد در ســال 2012 بــه 68 درصــد در ســال 
ــه الگوهــای رونــدی  ــا توجــه ب 2016 رســيده و ب
ــود  ــن زده  می ش ــتان تخمي ــه در اس ــکل گرفت ش
ــه 54  ــتان ب ــت در اس ــوذ اینترن ــب نف ــه ضری ک
ــا توجــه  ــن ب ــن بي درصــد رســيده باشــد. در همي
ــز توســعه تجــارت  ــه آمارهــای منتشــره از مرک ب
ــایت های دارای  ــداد وب س ــران تع ــک ای الکتروني
نمــاد اعتمــاد در اســتان در 7 فروردیــن 1395 
ــوده کــه در زمــان انجــام ایــن  تعــداد 51 عــدد ب
ــدد  ــداد 75 ع ــه تع ــاه 1395( ب ــش )دی م پژوه
ــد  ــن رون ــاد، 1395(، ای ــت )نماداعتم ــيده  اس رس
افزایشــی اطمينــان بــه تجــارت الکترونيــک 
در اســتان و افزایــش روزمــره ســهم تجــارت 
الکترونيــک در ســبد درآمــدی فعــاالن اقتصــادی 

ــد. ــان می ده ــتان را نش اس

آمار راه اندازی کسب  وکارهای 
نوپا

بــا توجــه بــه آمــار ارائه شــده توســط مجموعه  
ــش از  ــی بي ــه کارآفرین ــایدر و مجل ــس اینس بيزن
ــتارتاپ ها(  ــا )اس ــب وکارهای نوپ ــد کس 80 درص
ــه  ــه مرحل ــه موفقيتــی نمی رســند و ب ــه هيچ گون ب
در  رســيد.  نخواهنــد  شــکل گيری کســب وکار 
ــدود  ــط ح ــکل گرفته، فق ــب وکارهای ش ــن کس بي
30 درصــد بيــش از 5 ســال عمــر کرده انــد. 
دليــل ذکــر شــده بــرای ایــن مشــکل بــا ادبيــات 
ــه بســياری  ــن اســت ک ــی نشــان دهنده ای مختلف
از کســب وکارها محصولــی را توليــد می کننــد 
ــج  ــد. نتای ــتری آن را نمی خواه ــع مش ــه در واق ک
ــارت  ــر تج ــی ب ــب وکارها مبتن ــد کس ــت رش مثب
الکترونيــک و توســعه کســب وکارهای موجــود در 
ــران  ــعه ای ــرای توس ــی ب ــانه های مثبت ــران نش ای
در ایــن بخــش دارد. شــکل گيری رویدادهــای 
ــعه  ــی، توس ــی علم ــوزه کارآفرین ــی در ح ترویج
کســب وکار  شــتابدهنده  های  و  رشــد  مراکــز 

ــن موضــوع اســت. نشــانگر ای

ــک  ــط اری ــاب توس ــای ن ــی روش نوپ معرف
ریــس )2011( تحــت عنــوان روشــی بــرای 
شــکل گيری  فرآینــد  مهندسی شــده  کنتــرل 
نوپــا و کاهــش ریســک های  کســب وکارهای 
ــًا  ــی دقيق ــق محصول ــرای خل ــب وکار ب ــاز کس آغ
ــه  ــيدن ب ــتری و رس ــته مش ــا خواس ــگ ب هماهن
ــازار، مدلــی بــرای کاهــش  تناســب محصــول و ب
خطــرات و ریســک های آغازیــن کســب وکارها 
بــود کــه منجــر بــه راه  انــدازی شــرکت های 
مختلــف از جملــه دراپ باکــس، اینســتاگرام و 
ــوزه  ــر در ح ــق دیگ ــرکت های موف ــياری ش بس

ــد. ــوژی ش تکنول

نوپای ناب
ــق  ــال خل ــه دنب ــاب ب ــای ن ــد نوپ در فرآین
ــه  ــه ک ــا آنچ ــر ب ــًا براب ــد دقيق ــی جدی محصول
ــا  ــد ب ــن فراین مشــتری می خواهــد هســتيم، در ای
ــم و 6  ــاز می کني ــود را آغ ــت خ ــتریان فعالي مش
مرحلــه زیــر را در یــک فرآینــد تکرارپذیــر ادامــه 
ــول و  ــب محص ــه تناس ــم ب ــا بتواني ــم ت می دهي

ــيم. ــازار برس ب

تعييــن مشــتریان هــدف: مشــتریان بــا   .1
ــد  ــدی خواهن ــدی بخش بن ــاخص  کلي ــن ش تعيي

ــد. ش

ــده  ــرآورده نش ــای ب ــخيص نيازه تش  .2
ــام  ــتریان و انج ــه مش ــه ب ــا مراجع ــتریان: ب مش
مصاحبــه بــا آن هــا و درک واقعــی محيــط و 
شــرایط مشــتریان بالقــوه )تعييــن شــده در مرحلــه 
ــی  ــورد بررس ــان م ــدی ایش ــای کلي ــل( نيازه قب

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق

تعييــن ارزش پيشــنهادی: بــا توجــه بــه   .3
مطالعــات انجــام شــده در مرحلــه قبــل، با بررســی  
ــای  ــتفاده از تکنيک  ه ــود و اس ــای موج راهکاره
ــاز  ــه طراحــی راه حــل جهــت حــل ني خالقيــت ب
کليــدی مشــتریان پرداختــه شــده و ارزش کليــدی 

پيشــنهادی تعييــن خواهــد شــد.

کمينــه  ویژگی هــای  تعييــن   .4
محصــول پذیرفتنــی: در ایــن بخــش بــا اســتفاده 
شــده،  تعریــف  پيشــنهادی  ارزش هــای  از 
و  محصــول  ایجــاد  بــرای  الزم  ویژگی هــای 
کمينــه محصــول پذیرفتــی انجــام خواهــد گرفــت.

ــی:  ــول پذیرفتن ــه محص ــاخت کمين س  .5
توليــد نمونــه ای از محصــول کــه تــوان حــل نيــاز 
کليــدی مطالعــه شــده در مرحلــه دوم بــا اســتفاده 
ــوم دارای  ــه س ــده در مرحل ــی ش ــل بررس از راه ح
ویژگی هــای تعييــن شــده در مرحلــه چهــارم 
تحــت عنــوان کمينــه محصــول پذیرفتنــی اقــدام 

ــن بخــش اســت. ــه ای ــوط ب ــدی مرب کلي

ــا مشــتریان واقعــی:  انجــام آزمایــش ب  .6
کمينــه محصــول پذیرفتنــی در اختيــار مشــتریان 
ــود  ــات خ ــه تجربي ــه ارائ ــا ب ــه و آن ه ــرار گرفت ق
خواهنــد پرداخــت تــا بتــوان در تکرارهــای بعــدی 
ــب  ــای کس ــتفاده از آموزه ه ــا اس ــد ب ــن فراین ای
ــازگارتر  ــی س ــی، محصول ــای قبل ــده در دوره ه ش

ــود. ــد نم ــتریان تولي ــدی مش ــای کلي ــا نيازه ب

 

موانع تجارت الکترونیک در 
زمینه توسعه صنایع دستی

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در 
بخش هــای مختلــف صنایــع دســتی، وجــود 
ــه  ــه و ارائ ــی، عرض ــه بازاریاب ــکالت در زمين مش
صنایــع  بــازار  در  فــروش  از  پــس  خدمــات 
دســتی باعــث شــده تــا مشــکالت زیــادی 
بــرای دســت اندرکاران صنایــع دســتی ایــران 
ــاه، صفــوی  ــژاد، ســجادی پن ایجــاد شــود )جعفرن
ــی قشــالجوقی، 1388؛ کرباســی  ــه و اجل ميرمحل

.)1390 یعقوبــی،  و 

ــر حــوزه تجــارت الکترونيــک و  ــا تمرکــز ب ب
ــتان و  ــتان سيس ــه در اس ــام گرفت ــات انج مطالع
بلوچســتان در چهــار بعــد اتصال و زیرســاخت های 
ــط  ــی، محي ــی و اجتماع ــط فرهنگ ــاوری، محي فن
دولتــی  ســازمان های  نهایــت  در  و  تجــاری 
ــه  ــاز ب ــه ني ــد ک ــن ش ــه ای ــی نتيج و خصوص
ایجــاد زیرســاخت های فنــاوری هم اکنــون در 
ــه  ــام گرفت ــت انج ــه اینترن ــی ب ــش دسترس بخ
ایمنــی  بخش هــای  در  و   )1395 )نماداعتمــاد، 
و نيــاز بــه اعتمــاد بــه ســرویس دهنده ها و و 
ــاخت های  ــتفاده از زیرس ــک اس ــا فرهن ــق ب تطبي

چکیده
بــه دليــل مشــکالت فــراوان در بخــش 
برندینــگ  بازاریابــی و فــروش صنایع دســتی، 
ــاز  ــری و ب ــد مناســب بازخوردگي ــود فرآین آن و نب
جــذب مشــتریان گذشــته در ایــن حــوزه، پيشــنهاد 
ــخيص  ــت تش ــدی در جه ــه روش جدی ــه ارائ ب
توســعه ای، عرضــه محصــوالت  فرصت هــای 
ــيدن به تناســب محصــول  ــت رس ــد و درنهای جدی

ــد. ــازار ش و ب

یافتــن  مقالــه،  ایــن  نــگارش  از  هــدف 
ــق  ــف و خل ــت کش ــب در جه ــای مناس روش ه
صنایع دســتی  حــوزه  در  جدیــد  فرصت هــای 
اســتان سيســتان و بلوچســتان و درنهایــت کســب 
درآمــد مکفــی توليدکننــدگان در ایــن حــوزه 
ــه  ــه در رابط ــات انجام گرفت ــا مطالع ــه ب ــت ک اس
انــواع مدل هــای تشــخيص فرصــت و توليــد 
محصــوالت و خدمــات جدیــد، مــدل نوپــای نــاب 
ــد. ــاب ش ــه انتخ ــن مقال ــنهاد در ای ــت پيش جه

ــای  ــی از روش ه ــوان یک ــاب به عن ــای ن نوپ
ــول  ــا محص ــد ت ــک می  کن ــک، کم ــعه چاب توس
هماهنــگ بــا نياز و خواســتار مشــتری توليدشــده و 
در حداقــل زمــان و ریســک، بتــوان بــه بخش های 
ــف تناســب نياز-راه حــل و تناســب راه حــل  مختل

و بازار دست یافت. 

مقدمه
صنایع دســتی به عنــوان یکــی از شــاخصه های 
قومــی ایرانيــان از دیربــاز جایــگاه ویــژه ای در ميان 
اقوام مختلف ســاکن اســتان سيســتان و بلوچســتان 
داشــته اســت، امــا بــا توجــه بــه مشــکالت 
ــه  ــه ب ــا توج ــه و ب ــده در جامع ــادی پيش آم اقتص
عــدم درآمــد کافــی فعاليــن ایــن حــوزه در اســتان، 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فعــاالن ایــن حــوزه، 
نســبت بــه کاهــش توليــدات و درنتيجــه کاهــش 
فــروش و درنهایــت فراموشــی ایــن صنعــت اقــدام 

کننــد.

انجام گرفتــه  تحقيقــات  بــه  توجــه  بــا 
ــر  ــه دکت ــف ازجمل ــراد مختل ــط اف ــته توس درگذش
ــل کاهــش  ــن دالی ــدار یکــی از مهم تری ــوذر پای اب
درآمــد توليدکننــدگان صنایع دســتی و رقابــت کــم 
ایشــان بــه توليــد به عنــوان راه درآمــد، عــدم 
اســتقبال بــازار و عــدم امــکان فــروش محصــوالت 

ــدار، 1395(. ــت )پای ــب اس ــت مناس ــه قيم ب

در کنــار ایــن موضــوع عــدم حضــور فرآینــد 
ــل  ــه دالی ــب ازجمل ــی مناس ــات و بازاریاب تبليغ
ــران  ــتی ای ــت صنایع دس ــی شکس ــدی و اصل کلي
صادراتــی  و  داخلــی  مختلــف  بخش هــای  در 
ــی  ــه، 1395؛ رحيم ــد )قوی پنج ــاب می آی به حس

و ميرامينــی، 1390(.

ــا  ــال 2011 ب ــه در س ــاب ک ــای ن روش نوپ
ــگاه  ــس در دانش ــک ری ــاب اری ــای ن ــاب نوپ کت
ــرای  ــب ب ــی مناس ــد، روش ــی ش ــتنفورد معرف اس
به حســاب  نوپــا  کســب وکارهای  توســعه 
ــق  ــتی مطاب ــًا صنایع دس ــوان دقيق ــا بت ــد ت می آی
ــگ و  ــا فرهن ــگ ب ــازار و هماهن ــته ب ــا خواس ب
ســاختار غنــی اســتان سيســتان و بلوچســتان 
طراحــی و توليــد نمــود و بتــوان مشــکالت 

خانواده هــا و توليدکننــدگان زحمت کــش ایــن 
ــال  ــه دنب ــتار ب ــن نوش ــود. ای ــل نم ــوزه را ح ح
روشــی بــرای تشــخيص فرصت هــای جدیــد 
ــتان و  ــتان سيس ــتی اس ــعه صنایع دس ــرای توس ب
ــول  ــان محص ــب مي ــيدن تناس ــتان و رس بلوچس
ــای  ــتفاده از روش نوپ ــا اس ــدف آن ب ــازار ه و ب
ــا بتــوان بــه تحقــق اهــداف مالــی  نــاب اســت ت
صنایع دســتی  منشــأ  بــا  مناســبی  تجــاری  و 
ازجملــه ســوزن دوزی، ســکه دوزی و ســایر هنرهــا 
ــت یافت. ــتان دس ــن اس ــی ای ــتی بوم و صنایع دس

ــياری از  ــنتی بس ــت س ــه فعالي ــه ب ــا توج ب
افــراد بومــی منطقــه در صنایــع کشــاورزی و 
ــه  ــد منطق ــوان هنرمن ــياری از بان ــروری، بس دام پ
ــود  ــمار خ ــای بی ش ــه هنره ــه ب ــه ارائ ــت ب دس
قالی بافــی،  ازجملــه  مختلــف  زمينه هــای  در 
پــرده  حصيربافــی،  ســفال گری،  گليم بافــی، 
خراطــی،  نمدمالــی،  بافــی،  چــادر  بافــی، 
آینــه دوزی،  و  ســکه دوزی  ســوزن دوزی، 

پریــواردوزی، تــوردوزی، خامــه دوزی و ســياه دوزی 
ــز  ــت تمرک ــه خاصي ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک پرداخته ان
ــق  ــن تحقي ــاب در ای ــای ن ــت نوپ ــوزه فعالي در ح
بــه بررســی شــرایط رودوزی هــای اســتان ازجملــه 
ســوزن دوزی، خامــه دوزی، ســکه دوزی، آینه دوزی، 
ســياه دوزی و پریــواردوزی پرداخته خواهد شــد. در 
ــع دســتی اســتان  ــن صنای ــه جــدول مهم تری ادام
ــتان  ــک شهرس ــه تفکي ــتان ب ــتان و بلوچس سيس
از بيــن بخش هــای  آورده شــده اســت؛ کــه 
ــدات  ــه تولي ــوان ب ــوزندوزی، می ت ــده س توليدکنن
ــف در  ــوچ ایرانشــهر و چان مناطــق قاســم آباد، نک
نيکشــهر بــه عنــوان مشــهورترین و مرغوب تریــن 
ــی و  ــرد )کرباس ــاد ک ــوزن دوزی ی ــای س نمونه ه

یعقوبــی، 1390(.

موقعیت تجاری استان سیستان 
و بلوچستان

اســتان سيســتان و بلوچســتان بــه دليــل 
مــرز  داشــتن  بــا  آن،  ژئوپليتيــک  موقعيــت 
خشــکی بــا دو کشــور پاکســتان و افغانســتان بــه 
ــه  ــته و ب ــی داش ــيا دسترس ــرق آس ــای ش بازاره
دليــل انحصــار اتصــال بــه اقيانــوس در کشــور و 
همچنيــن داشــتن راه هــای مواصالتــی مختلــف از 
جملــه جــاده، راه آهــن، پــرواز و راه هــای دریایــی 
ــان  ــق جه ــياری از مناط ــا بس ــی ب ــوان ارتباط ت
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــود دارد و ب را در خ
ــرای  ــبی ب ــت مناس ــوان موقعي ــه عن ــد ب می توان

ــود. ــاب ش ــی حس ــای صادرات ــه بازاره ــوذ ب نف

پــس بــرای انتخــاب بــازار هــدف اوليــه  
ــوان درگاه  ــه عن ــق ب ــن مناط ــوان روی ای می ت
ــاز نمــود  ــژه ای ب ــی حســاب وی ارتباطــی بين الملل
ــا بتــوان قــدرت صادراتــی صنایــع دســتی را در  ت

ــيد. ــه رخ کش ــان ب ــق جه ــایر مناط س

محمدامین نوبخت - دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی- کسب وکار الکترونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر عبدالمجید ایمانی - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

کشف فرصت های توسعه صنایع دستی با تمرکز بر رودوزی های 
استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش نوپای ناب

جدول 1: مهم ترین صنایع دستی استان سيستان و بلوچستان
منبع: )کرباسی و یعقوبی، 1390( به نقل از )راهنمای گردشگری سيستان و بلوچستان، 1389(
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ــا بررســی  ــود. پــس از آن ب ــاز خواهــد ب مــورد ني
تطبيــق محيــط تجــاری، طراحــی ابزارهــای 
ــل،  ــرایط حمل ونق ــود ش ــت بهب ــاری در جه تج
شــيو  ه های جابجایــی پــول، کارت هــای اعتبــاری 
و ... از مهم تریــن زیرســاخت های مــورد نيــاز 
بــه دســت آمــد )کيخــا؛ اوکاتــی صــادق؛ عليپــور و 

ــس، 1388(. ــک نف ني

موارد موثر بر تقاضای صنایع 
دستی

ــتان  ــتان سيستان وبلوچس ــتی اس ــع دس صنای
بــا توجــه بــه خــاص بــودن توليــدات در گام اول 
نيــاز بــه معرفــی تحــت نام هــای تجــاری ویــژه و 
ــا اســتفاده  ــوان ب اختصاصــی شــده دارد کــه می ت
ــازار  ــری از ب ــناخت بهت ــه ش ــر ب ــای زی از گام ه
ــرایط عرضــه  مصــرف و در نتيجــه تشــخيص ش

ــازار رســيد. و توســعه ب

دربــاره  تحقيــق  بــازار:  شــناخت   .1
بازارهــای گوناگــون و پيــدا کــردن بازارهــای 

جدیــد هــدف 

ــی  ــتریان: بررس ــدی مش ــای کلي نيازه  .2
ــای  ــی  نيازه ــوه و بررس ــتریان بالق ــينه مش پيش
ــع  ــف صنای ــای مختل ــا در بخش ه ــدی آن ه کلي
ــس  ــه، جن ــورد عالق ــای م ــد رنگ ه دســتی، مانن
ــذاری  ــت های نام گ ــه، سياس ــورد توج ــای م نخ ه
ــه   ــدل هزین ــان، م ــه ایش ــورد توج ــات م و تبليغ

ــوالت ــه ازای محص ــتریان ب مش

مشــتریان  خواســته های  تحليــل   .3
ــه  ــا توج ــه: ب ــل ارائ ــای قاب ــی ارزش ه و بررس
ــکان  ــتی، ام ــع دس ــی صنای ــاختار فرهنگ ــه س ب
ــدارد،  ــرات زیرســاختی در آن وجــود ن ایجــاد تغيي
امــا ایجــاد تغييــرات در بخش هــای ظاهــری، 
ــول،  ــدی محص ــته بندی، رنگ بن ــوع بس ــد ن مانن
ــال  ــاب  کان ــا انتخ ــو ی ــی لوگ ــذاری و طراح نام گ
ــد  ــذاری می توان ــت های قيمت گ ــه و سياس عرض
ــذارد. ــتریان بگ ــته مش ــر خواس ــی ب ــر کالن تاثي

تعييــن شــاخص های کليــدی از ســوی   .4
مشــتریان: بررســی شــاخصه های بــه دســت آمــده 
و بهينه ســازی محصــول بــا اســتفاده از نتایــج بــه 
دســت آمــده در مراحــل قبــل و انتخــاب شــاخص 
اندازه گيــری بــرای بررســی هماهنگــی محصــول 
و خواســته مشــتریان فعاليــت اصلــی ایــن مرحلــه 

خواهــد بــود.

طراحــی نمونــه محصــول: در ایــن   .5
مرحلــه بــا توجــه بــه خواســته مشــتریان و 
ــه در گام هــای گذشــته  بررســی های انجــام گرفت
محصــول طراحــی شــده را جهــت عرضــه در 
صفحــات  )وب ســایت،  مناســب  کانال هــای 

شــبکه های اجتماعــی، نمایشــگاه های آنالیــن 
ــد. ــد ش ــه خواهن ــی( ارائ ــگاه های محل و نمایش

خواســته  تطبيــق  ســطح  بررســی   .6
مشــتریان بــا نمونــه محصــول: بــا طراحــی 
ــد  ــون محصــول، مانن ــف آزم ــای مختل مکانيزم ه
ــت  ــت در ليس ــد، عضوی ــد پيش خری ــاد فراین ایج
انتظــار، توليــد محصــول سفارشــی و ... و اســتفاده 
ــده در  ــن ش ــون تعيي ــورد آزم ــاخصه های م از ش
ــه  ــتریان در ارائ ــورد مش ــته، بازخ ــای گذش گام  ه
ــت  ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــول م محص
تــا بتــوان در تکرارهــای بعــدی ایــن چرخــه 
ــته  ــا خواس ــر ب ــی هماهنگ ت ــول نهای ــه محص ب
واقعــی مشــتریان رســيد و بتــوان از فرصت هــای 
ــای  ــتی در بازاره ــع دس ــه صنای ــود در عرص موج

ــود. ــری نم ــتفاده حداکث ــی اس ــی و خارج داخل

ــتفاده از  ــرای اس ــنهادی ب ــدل پيش م  .7
ــتان ــتی اس ــع دس ــعه صنای ــاب در توس ــای ن نوپ

ــه توســط  ــاب ک ــای ن ــدل نوپ ــا اســتفاده م ب
ــوان بساز-بســنج-بياموز  اریــک ریــس تحــت عن
ارائــه شــد و بــا مطالعــه و بومی  ســازی ایــن 
مــدل در حــوزه صنایــع دســتی اســتان سيســتان و 
بلوچســتان ایــن مــدل بــه صــورت زیــر تعریــف و 

ترســيم خواهــد شــد.

ــائل  ــناخت مس ــر ش ــه ب ــا تکي در گام اول ب
در  موجــود  رودوزی  هــای  حــوزه  در  موجــود 
اســتان سيســتان و بلوچســتان و ارتبــاط بــا 
مشــتریان واقعــی ایــن صنعــت در بخــش داخلــی 
و خارجــی بــه جمــع آوری دیدگاه هــا و مشــکالت 
ــدام خواهــد شــد  ــدگاه مشــتریان اق موجــود از دی
ــام  ــای انج ــا و مصاحبه ه ــتفاده از آماره ــا اس و ب
ــده و  ــی ش ــود بررس ــای موج ــه، فرصت ه گرفت
ــت  ــری و دریاف ــان فک ــات طوف ــاد جلس ــا ایج ب
ــل  ــن راه  ح ــائل، اولي ــل آن مس ــرای ح ــا ب ایده ه
طراحــی خواهــد شــد. پــس از آن بــا ایجــاد 
ســنجه های کليــدی و ارائــه راه حــل طراحــی 
شــده بــه مشــتریان واقعــی، بــه اخــذ بازخــورد و 
جمــع آوری و بهبــود محصــول طراحــی شــده یــا 
ــه  ــکالت مطالع ــاره مش ــی دوب ــش و بررس چرخ
ــا قرارگيــری در  شــده پرداختــه خواهــد شــد تــا ب
ســيکل تکــرار و بهبــود مســتمر، راه حــل طراحــی 
ــاز واقعــی مشــتری و راه حــل  ــه ني ــًا ب شــده دقيق

ــد. ــب آن برس مناس

نتیجه گیری
ــور در  ــاب و حض ــای ن ــتفاده از روش نوپ اس
چرخــه تکــرار پذیــر نوبــای نــاب، می توانــد 
بــه عنــوان روشــی مناســب جهــت شــناخت 
ــورد  ــای م ــای آن و راه حل ه ــدف، نيازه ــازار ه ب
ــا اســتفاده از  ــازار تلقــی نمــود. ب درخواســت آن ب

ایــن روش می تــوان در راســتای ارائــه محصــوالت 
دقيقــًا هماهنــگ بــا نيازهای مشــتریان و رســيدن 
ــا  ــب ب ــی در تناس ــه محصول ــتر ب ــت بيش ــا دق ب
ــا  ــه ب ــن چرخ ــود. در ای ــدام نم ــدف اق ــازار ه ب
ــا بهبــود  تکيــه بــر نيازهــای واقعــی مشــتری و ب
ــه مشــتریان و ایجــاد  مســتمر شــناخت نســبت ب
ــر  ــد تحقيــق و توســعه هميشــگی عــالوه ب فرآین
ــای عرضــه  ــود مســتمر محصــوالت، کانال ه بهب
ــق  ــی مطاب ــه محصوالت ــا مشــتریان ب ــاط ب و ارتب
ــش از  ــازار پي ــای ب ــازار و درک نيازه ــاز روز ب ني
همگانــی شــدن و در نتيجــه طراحــی محصــوالت 
بــروز اقــدام نمــود کــه در بخــش صنایــع دســتی، 
بــا توجــه بــه حفــظ آثــار و بخــش اعتبــار معنــوی 
کاالهــای توليــدی، بــه تغييــرات در کيفيــت مــواد 
مصرفــی، اســتفاده از مدل هایــی کــه توســط 
ــد  ــرو خواه ــتر روب ــتقبال بيش ــا اس ــتریان ب مش
ــتم  ــد سيس ــروز مانن ــه ب ــای عرض ــود و کانا ل ه ب
ــتيبانی  ــروش و پش ــس از ف ــات پ ــروش، خدم ف
ــذ  ــتمر اخ ــورد مس ــتفاده از بازخ ــا اس ــن را ب آنالی
ــوان  ــا بت ــود داد ت ــی بهب ــتریان واقع ــده از مش ش
بــه منافــع بيشــتر و کســب ســود بيشــتر در مقابــل 

ــت. ــا ارزش دســت یاف ــار ب ــن آث عرضــه ای
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۳۳۳۴

ــی  ــی، بنزین ــدا می کن ــل پي ــک روز تعطي ی
بــرای  هم پــا  دوســتانی  و  اتومبيلــی  بــرای 
ــهر  ــراف ش ــه اط ــک روزه ب ــاه و ی ــفری کوت س
زاهــدان. چــه جایــی سرســبزتر و زیباتــر از تميــن، 
روســتای هــدف گردشــگری! آبشــار خروشــان و 
ــه ســنگ ریزه  ــه ی کوچــک آرام و زالل ک رودخان
آبــش  زاللــِی  پشــت  از  نــرم  و صخره هــای 
شــاتوت  و  انگــور  درخت هــای  بــا  پيداســت، 
ــوش  ــر را فرام ــه کوی ــک لحظ ــر ی ــار... اگ و ان
کنــی، خــودت را در قلــب آمــازون خواهــی دیــد، 
ــره ای در دل  ــاری صخ ــی و معم ــای پلکان باغه
کوه هــای برهنــه، بــا غربــت الک پشــت ها و 
ــزاد. ــِی آدمي ــياهش در چندقدم ــای س مارمولک ه

می کنــی،  طــی  راه  ســاعت  دو  خالصــه 
کوه هــای عجيــب و غبارگرفتــه ی زاهــدان و 
ميرجــاوه را پشــت ســر می گــذاری و درســت 
در  پيــچ  تفتــان جــاده ی  آنســوی شــانه های 
ــده  ــاخته ش ــير س ــن، مس ــه تمي ــد ب ــچ می رس پي
تــا آبشــار را مــی روی و نزدیکــی آبشــار بــر 
صخــره ای، زیــر درخــت تــوت ســفيد اتــراق 
ــده  ــک نش ــت خش ــرق پای ــوز ع ــی... هن می کن

می رســند: راه  از  بوميــان  کــه 

- ميخــوای زیــر درخــت آتيــش روشــن 
کنــی؟

- نه!
- توت ميخوای؟

- نه
- بلند شو ميخوام اینجا شيشه بشکنم!

- چرا؟
- برای اینکه کسی نشينه؟

- چرا نباید کسی اینجا بشينه؟
- چــون کــه زبالــه می ریــزه.... مــواد مصــرف 

ميکنــه... و کارای بــد دیگه!
- مــن بــه شــما اطمينــان ميــدم کــه از طرف 
مــا هيچکــدوم از ایــن کارهــا صــورت نمی گيــره، 
ــرار  ــيب زمينِی و ق ــو س ــا کوک ــذای م ــن، غ ببي

نيســت بــرای کبــاب آتيــش درســت کنيــم!
ــاج  ــه ح ــد وگرن ــيد بری ــد ش ــا بلن - از اینج

محتــاج ميــاد و ســرتونو می بُــره!
ــو شيشــه  ــی ت ــد ميشــيم ول ــا بلن ــه م - باش
نشــکن اینجــا... خــورده شيشــه ها تــو پــای 
ــز و گوســفنداتون  خــودت و بچه هــای روســتا و ب
ــون  ــار شــاید گذرم ــه ب ــا کــه ســالی ی ــره... م مي

ــه! ــه اینجــا بيفت ب
حکایــت تــو و تمين و ســفرهای یــک روزه ات 
تــازه نيســت. بــا پــرس و جــوی بيشــتر اما کشــف 
ــگران  ــد گردش ــت دارن ــا دوس ــه آنه ــی ک می کن
و  ميوه هــا  از  و  بنشــينند  تميــن  باغ هــای  در 
ــف  ــی کش ــد، حت ــره ببرن ــان به ــایه های درخت س
ــت  ــا پرداخ ــد ب ــت دارن ــا دوس ــه آنه ــی ک می کن
ــگران  ــن از گردش ــول، در شــب های تمي ــی پ کم
ــه  ــغ ک ــا دری ــد؛ ام ــی کنن در خانه هایشــان پذیرای
آنهــا نياموخته انــد چگونــه ميزبــاِن مهمانــان 
ــه  ــی کاش مــی شــد ب ــن باشــند. آرزو می کن تمي
ــگر  ــا گردش ــه ب ــورد مودبان ــن، برخ ــان تمي جوان
ــد  ــاد می گرفتن ــن ی ــردم تمي ــوزش  داد و م را آم
ــغ  ــا ذکــر مبل ــد و ب ــی بزنن ســردر باغشــان تابلوی
ــات خوشــی  ــا اوق ــد ت از گردشــگران دعــوت کنن
ــب  ــدیم اغل ــه ش ــند. متوج ــته باش ــاغ داش در ب
مبلــغ  پرداخــت  بــا  نمی داننــد،  گردشــگران 
زیبــا  باغ هــای  فضــای  از  می تواننــد  اندکــی 
لــذت ببرنــد و کاش دهيــاری تميــن زحمــت 
ــای  ــای ج ــه را در ج ــطل زبال ــد س ــتن چن گذاش
تميــن می کشــيد و بدیــن ترتيــب هــم بــه حفــظ 
ــا  ــم فض ــرد و ه ــک می ک ــت کم ــط زیس محي
انبــوه زباله هــای بدبــو نجــات  از آلودگــی  را 
داده و هــم بــه دعــوای گردشــگران و مــردم 
ــر از  ــان یــک روز پ تميــن خاتمــه مــی داد. در پای
ــان  ــاد، خياب ــای ش ــوی آدم ه ــدای آب و هياه ص
ــرون روســتا طــی  ــه ســمت بي ــی تميــن را ب اصل
ــاک  ــه خ ــی را ک ــری دوغ محل ــی، در بط می کن
ــر  ــی و آرزوی آخــرت را زی ــاز ميکن گرفته اســت ب
لــب زمزمــه می کنــی: کاش نظارتــی بــر ظــروف 
ــی روســتا وجــود  ــوت و دوغ محل ــدی ت بســته بن

می داشــت.

آرزوهای کوچک گردشگری

تمین
سرسبز و پلکانی و معلق!

جایگاه مدل های 
برنامه ریزی 
ناحیه ای در 

مسیریابی ایجاد 
زیرساخت های 

گردشگری

قسمت اول ضریب عمران پذیری ناحیه

علیرضا شه بخش دانشجوی دکتری جغرافیا و 
برنامه ریزی شهری – دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

زاهدان

مقدمه
ــار  ــت، کن ــده اس ــيار پيچي ــی بس ــا مکان دني
ــکل  ــيار مش ــداوم  آن بس ــرات م ــا تغيي ــدن ب آم
اســت هــر چــه بيشــتر کشــف می کنيــم، بــه نظر 
ــر  ــم، دیگ ــم و می فهمي ــر ميداني ــد کمت می رس
ممکــن نيســت یــک انســان دوره رنســانس بــود 
ــون  ــای گوناگ ــيعی از تخصص ه ــتره وس و گس
ــرن  ــای ق ــرد آن روزه ــل درک ک را به طــور کام
ــه  ــی آگاه ب ــمندان آمریکای ــه دانش ــم ک هجده
ــاس  ــا توم ــن1 ی ــرا کلي ــن ف ــور، بنيامي ــه ام هم
آخریــن دانش هــا و  اســاس  بــر  جفرســون2 
تفکــرات زمانشــان، تحقيقــات اصلــی درزمينــه ی 
و  معمــاری  بــه  می دادنــد،  انجــام  فيزیــک 
نویســندگی و تجــارت پرداختــه، امالکــی را اداره 
ــد  ــه فلســفه روی می آوردن ــه مطالع ــد، ب می کردن
ــته  ــاختند گذش ــود می س ــه خ ــوق را پيش و حق
مدیریــت  و  مطالعــه جهــان  اکنــون  اســت، 
ــر عهــده تعــداد بســيار  جنبه هــای مختلــف آن ب
و روزافــزون متخصصــان محــول گردیــده اســت 
)ســایمون بــل،1394،12( حــوزه فعاليت هــای 
گردشــگری چــه بــا رویکــرد نرم افــزاری یــا چــه 
بــا رویکــرد ســخت افزاری از ایــن قاعــده مســتثنا 
ــل در  ــوم دخي ــرت عل ــی کــه کث ــا جای نيســت ت
ایــن مقولــه، مجــال برنامه ریــزی همــه ســو نگــر 
را محــدود می نمایــد، ســردرگمی و یــا فراموشــی 
برخــی علــوم نســبت بــه دیگــر علــوم را ایجــاد 
نمــوده و یــا شــاید به عمــد تحــت تأثيــر عوامــل 
جانبــی مثــل سياســت، کانون هــای قــدرت 

1 Benjamin franklin
2 Thomas Jefferson

و نيروهــای ناشــناخته مســيرهای غيراصولــی 
را طــی می نمایــد. بــه نظــر می رســد مــرور 
ــا  ــه ای ب ــزی ناحي ــای برنامه ری ــی از مدل ه برخ
ــد  ــگری می توان ــاخت های گردش ــوع زیرس موض
در اینجــا یگانــه را ه حــل مناســبی بــه برخــی از 
ایــن مشــکالت باشــد. ضریــب عمــران پذیــری 
نواحــی، عليرغــم ســادگی در برخــی مــوارد کــه 
مســتلزم انتخــاب مــکان پروژه هــای زیرســاختی 
ــای مناســبی داشــته  گردشــگری باشــد کاربرده
ــی  ــل نهای ــه در تحلي ــر اینک ــد ب ــا تأکي ــد ب باش
می بایســتی اصــول کلــی تحليــل الگوهــا را 
رعایــت نمــود کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهد 
ــر  ــب کمت ــن ضری ــتفاده از ای ــه اس ــد. اگرچ ش
ــد  ــف نخواه ــی از لط ــی خال ــد ول ــاق می افت اتف
بــود، مدیــران بخــش خصوصــی و دولتــی جهــت 
انتخــاب مــکان پروژه هــا، بــه ایــن ضریــب توجه 
ــی  ــه معرف ــه ب ــتار ک ــن نوش ــند. ای ــته باش داش
ضریــب عمــران پذیــری ناحيــه اختصاص یافتــه، 
ــر مقــاالت آینــده کــه  ــود ب مقدمــه ای خواهــد ب
درزمينــه ی مدل هــای برنامه ریــزی ناحيــه ای 
مرتبــط بــا حــوزه گردشــگری خواهــد پرداخــت.

کلثوم بزی، زمستاِن تمين



۳۵۳۶

اصول کلی تحلیل الگوها
ــاب  ــل در کت ــاموئل ب ــدات س ــد تأکي ــده به عم نگارن
منظــر، الگــو، ادراک و فراینــد را قيــد نمــوده اســت زیــرا 
ــوع  ــوص از ن ــا بخص ــق الگوه ــی از طری ــه نواح مطالع
طبيعــی آن و انتخــاب مــکان پروژه هــا در ایــن بســتر، بــا 

ــد. ــاق می افت ــر اتف ــای کمت خط

ــه  ــت، هميش ــر اس ــال تغيي ــه در ح ــا هميش 1- دني
ــدرت  ــرات بن ــن تغيي ــی از ای ــود، برخ ــد ب ــوده و خواه ب
اتفــاق می افتــد یــا به قــدری آهســته اند کــه آن هــا 
را درک نمی کنيــم، تغييراتــی کــه خودمــان تجربــه 
ــرار داده  ــر ق ــا را تحــت تأثي ــه م ــش از هم ــم، بي می کني
ــه  ــد ک ــذارد. هرچن ــر می گ ــا تأثي ــا از دني ــه درک م و ب
ــر  ــا مناظ ــاختمان ها ی ــتگاه ها، س ــا، زیس ــم، گونه ه مایلي
ــی  ــم ول ــت کني ــا مراقب ــت و از آن ه ــاارزش را حفاظ ب

ــت. ــن اس ممک

 بــه دليــل تغييــرات ناگزیــر زمانــی، ایــن کار چنــدان 
فایــده ای نداشــته باشــد.

ــره خاکــی  ــن ک ــه روی ای 2- انســان ها از هنگامی ک
ــا  ــم ی ــات ک ــه درج ــا ب ــق آن ه ــتر مناط ــد، بيش بوده ان
زیــاد تحــت تأثيــر خــود قــرار داده انــد، تغييــرات آتــی نيــز 
ترکيبــی از تأثيــرات طبيعــی و انســانی خواهــد بــود. بدیــن 
لحــاظ نمی توانيــم خــود را از مســئوليتی کــه نســبت بــه 
ــر و  ــی بک ــالح نواح ــظ به اصط ــا حف ــر ی ــت مناظ مدیری

ــازیم. ــرا س ــم، مب دســت نخورده داری

ــا  ــت، نيازه ــر اس ــال تغيي ــه در ح ــه هميش 3- جامع
ــان  ــل انس ــزان تحم ــبک ها و مي ــردم، س ــارات م و انتظ
نســبت بــه تغييــرات، در مــدت کوتاهــی عــوض می شــود، 
هدایــت  را  جامعــه  فعاليت هــای  سياســی،  الزامــات 
ــان چنيــن نوســانات ســریعی، به دشــواری  ــد در مي می کن
ــر اســاس  ــوان پایه هــای امنــی یافــت کــه بتــوان ب می ت

ــرد. ــا کارک آن ه

4- دنيــای در حــال تغييــر، نــه کامــاًل بی نظــم اســت 
و نــه کامــاًل قابــل پيش بينــی، در حقيقــت می تــوان 
رویدادهــای دوره هــای زمانــی را در طيــف معينــی از 
ــر  ــکان رخ دادن ه ــه ام ــرد ک ــی ک ــاالت پيش بين احتم
ــی از  ــداد، در برخ ــال روی ــی احتم ــود دارد ول ــک وج ی
برخــی دیگــر بيشــتر اســت ایــن موضــوع موجــب ایجــاد 
درعين حــال  می گــردد  احتمــال  بــروز  در  انعطــاف 
ــای  ــه راه حل ه ــکا ب ــتيابی و ات ــود در دس ــب می ش موج

ــم. ــل کني ــه عم ــی، محافظه کاران فن

ــی و انســانی  ــای طبيع ــا و فراینده 5- بيشــتر الگوه
به طوری کــه  دارنــد،  سلســله مراتبی  قــوی  ســاختار 
ــز رگ  ــوان از راه حــل مســائل موجــود در مقيــاس ب می ت
بــرای مســائل مشــابه و در مقياس هــای کوچک تــر 

ــع:14( ــان منب ــرد )هم ــره ب به

ناحیه کجاست؟
ناحيــه به عنــوان یــک ســازه جغرافيایــی، ســازواره ای 
اســت کــه زاده می شــود، رشــد می کنــد، می بالــد و 

ــا  ــذارد. ب ــل می گ ــتی و تحلي ــه کاس ــان کار رو ب در پای
ــا،  ــازمان دهی فض ــر س ــش در ام ــی آرای ــه نوع ــر ناحي ه
پور-زهــرا،1393:25(  )احمــدی  می یابــد.  ســازگاری 
پــس بــه عبارتــی هــر ناحيــه از یــک وحــدت و تجانــس 
ــف  ــاس تعری ــر اس ــه ب ــی ک ــا جای ــت ت ــوردار اس برخ
ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه به جای ــور، ناحي ــت تيل گریف
ــن  ــوده و ای ــوردار ب ــژه ای برخ ــس وی ــدت و تجان از وح
وحــدت ممکــن اســت طبيعــی باشــد یــا توســط انســان 

ــردد. ایجــاد گ

برنامه ریزی ناحیه ای چیست؟
منظــور از برنامه ریــزی ناحيــه ای تدویــن برنامــه 
ــت و  ــه اس ــک منطق ــر از ی ــدوده ای کوچک ت ــرای مح ب
ایــن محــدوده کــو چــک می توانــد گاهــی بــه کوچکــی 
ــی  ــه بزرگ ــا ب ــهر و ی ــک ش ــا ی ــتان و ی ــک شهرس ی
یــک اســتان باشــد. برنامه ریــزی ناحيــه ای نيــز در 
ــن  ــا ای ــت ب ــه ای اس ــزی منطق ــد برنامه ری ــل همانن عم
ــر  ــه ای در ســطح کوچک ت تفــاوت کــه برنامه ریــزی ناحي
برنامه ریــزی  معمــواًل  می گيــرد.  انجــام  منطقــه  از 
ناحيــه ای به عنــوان ابــزار علمــی، به ویــژه در اجــرا، 
بــرای برنامه ریــزی منطقــه ای اســت بدیــن ترتيــب 
ــه  ــزی در ســطح منطق ــرای برنامه ری ــن و اج ــرای تدوی ب
ــرا هــر  ــاج اســت زی ــز احتي ــه ای ني ــه برنامه ریــزی ناحي ب
ــناخت  ــرای ش ــت و ب ــه اس ــد ناحي ــامل چن ــه ش منطق
امکانــات بالقــوه و بالفعــل بایــد از واحــد کوچک تــر 

شــروع نمود.)آســایش، حســين،1383:25(

عمــران  ضریــب  تعییــن  روش 
نواحــی پذیــری 

ــک  ــی در ی ــروژه عمران ــرح و پ ــر ط ــرای ه در اج
ــگری  ــای گردش ــرای پروژه ه ــام و اج ــور ع ــه )به ط ناحي
ــی  ــاخص های محيط ــا ش ــت ب ــاص( می بایس ــور خ به ط
ــه  ــری ناحي ــران پذی ــب عم ــاخص ها، ضری ــر ش و دیگ
ــه حاصــل  ــا نتيجــه ای ک ــپس ب ــود و س را مشــخص نم
می شــود بــر طبــق آن عمــل کــرد. بدیــن منظــور جهــت 
ــا  ــه ی ــک ناحي ــه ی ــم ک ــخيص دهي ــم تش ــه بتواني اینک
یــک منطقــه تــا چــه حــد قابليــت پذیــرش فعاليت هــای 
عمرانــی را دارد، قبــل از اینکــه هــر عملــی جهــت 
ــه  ــر را ب ــول زی ــوان فرم ــرد می ت ــزی انجــام گي برنامه ری

ــرد: کار ب

)1(

در این فرمول:

DC = ضریب )ظرفيت( عمران پذیری

PF = پدیده طبيعی یا انسانی مثبت )مساعد(

NF = پدیده طبيعی یا انسانی منفی )نامساعد(

ــی،  ــای طبيع ــه پدیده ه ــرای مجموع ــم ب ــر بخواهي ــوق را اگ ــول ف فرم
ــم: ــر دهي ــر تغيي ــا به صــورت زی ــم بایســتی آن ه ــه کار ببری انســانی ب

)2(

که∑	═	مجموع

p∑	═	مجموع پدیده های طبيعی و انسانی مثبت

n∑	═	مجموع پدیده های طبيعی و انسانی منفی

همچنيــن اگــر بخواهيــم در صــد عمــران پذیــری نواحــی را مشــخص 
ــم: ــر اســتفاده کني ــول زی ــم از فرم ــم می تواني کني

)3(

ــک از  ــر ی ــه ه ــت ب ــوق )2 و 3( می بایس ــول ف ــتفاده از فرم ــت اس جه
ــوع  ــپس مجم ــاز داد و س ــک امتي ــانی ی ــی و انس ــل طبيع ــا و عوام پدیده ه
ــه در  ــواب حاصل ــه و ج ــر نتيج ــگاه اگ ــرار داده آن ــول ق ــازات را در فرم امتي
فرمــول 2 کمتــر از یــک بــود، عمــران پذیــری ناحيــه یــا منطقــه موردنظــر 
ــد  ــرو خواه ــا شکســت روب ــااًل ب ــرمایه گذاری در آن احتم ــی اســت و س منف
شــد و اگــر جــواب بيــش از یــک باشــد، عمــران پذیــری ناحيــه موردنظــر 
ــران  ــد عم ــر باش ــک بزرگ ت ــه از ی ــدد حاصل ــه ع ــر چ ــوده و ه ــت ب مثب
پذیــری از مطلوبيــت بيشــتری برخــوردار خواهــد بــود و هــر چــه بــه یــک 
ــی  ــرزمين آرای ــرش س ــف پذی ــود، ضع ــر ش ــک کمت ــود و از ی ــر ش نزدیک ت

ــان خواهــد شــد. )آســایش، حســين 75:1383(، بيشــتر نمای

نتیجه گیری
تدویــن برنامه هــای عمــران ناحيــه ای، تجربيــات پربــاری را پشــت ســر 
ــوده  ــا موفقيــت همــراه نب ــج آن ب گذاشــته، امــا  آن چنان کــه بایدوشــاید نتای
ــا ســایر  ــی بيــن مطالعــات محيطــی ب ــاط دقيــق و کامل اســت، چراکــه ارتب
بخش هــای ایــن برنامــه وجــود نداشــته و اگــر هــم در پــاره ای مــوارد وجــود 
ــاط  ــن ارتب ــوده اســت. ای ــاط ســاختاری و سيســتماتيک نب ــن ارتب داشــته ای
زمانــی سيســتماتيک و پویــا و ارزشــمند خواهــد بــود کــه تمامــی مطالعــات 
ــای  ــوان توان ه ــت عن ــق تح ــزارش دقي ــک گ ــه ی ــت ب ــی درنهای محيط
ــی  ــا و توان های ــی محدودیت ه ــان دهنده واقع ــه نش ــد ک ــی بيانجام محيط
ــت  ــزارش اس ــن گ ــات همي ــود دارد و مندرج ــه در خ ــه آن منطق ــت ک اس
ــه ای  ــای منطق ــن برنامه ه ــرای تدوی ــه ای ب ــوان پای ــد به عن ــه می توان ک
ــزی  ــر برنامه ری ــه ای و ه ــزی ناحي ــرد. برنامه ری ــرار می گي ــتفاده ق مورداس
توســعه ای دیگــر بــدون چنيــن مطالعــه اوليــه و ضــروری بــا اصطــالح )باری 
ــد  ــزی می خواه ــال برنامه ری ــه درهرح ــود، چراک ــد ب ــت( خواه ــر جه ــه ه ب
ــت.  ــيعی اس ــيار وس ــاد بس ــه دارای ابع ــد ک ــی نمای ــعه را بررس ــئله توس مس
اگــر یــک منطقــه توســعه نيافته اســت و قــرار اســت برنامــه توســعه تدویــن 
شــود، دو علــت بيشــتر نــدارد، یــا عامــل طبيعــی چنيــن اســتعدادی را ارائــه 
ــل  ــن قبي ــات ای ــان ها، تبع ــده، انس ــل تصميم گيرن ــا عام ــد و ی ــی ده کم
ــده در  ــخصی نگارن ــات ش ــع:72( تجربي ــتند.)همان منب ــا هس برنامه ریزی ه
ــد  ــگری مؤی ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــای مي ــوزه فعاليت ه ح

ایــن نظــر اســت کــه گاهــا ایجــاد بســياری از زیرســاخت های گردشــگری 
ــی  ــدون توجــه بــه توان هــای محيط ــور، ب ــی در کش ــی و خصوص دولت
ــياری از  ــوارد بس ــود م ــرا می ش ــب و اج ــنهاد، تصوی ــق پيش ــی و مناط نواح
ساخت وســازهای ارزشــمند کــه می توانــد ابــزار توســعه صنعــت  گردشــگری 
باشــد بــدون متقاضــی واگــذاری و یــا حتــی در بخــش خصوصــی بــا عــدم 
توجيــه اقتصــادی و نهایتــًا ورشکســتگی مواجــه اســت ایــن رونــد در اکثــر 
اســتان ها در حــال تکــرار شــدن اســت. شــاید می بایســتی خطاهایــی 
ــی  ــاس نواح ــر اس ــزی ب ــگاه برنامه ری ــا جای ــاد ت ــاق می افت ــت اتف ازاین دس
ــران  ــاخص عم ــرد. ش ــدا می ک ــود پي ــتر نم ــگری بيش ــق در گردش و مناط
ــوان  ــد به عن ــد می توان ــاره ش ــل اش ــه در قب ــان ک ــی، همچن ــری نواح پذی
ــی  ــودن برخ ــدی ب ــه کار رود، تک بع ــی ب ــن تحليل های ــه ای در چني مقدم
نتایــج از نقــاط ضعــف ایــن شــاخص محســوب می شــود. پــس می بایســتی 
ــد  ــاره ش ــه آن اش ــل ب ــه در قب ــل ک ــی تحلي ــق از اصــول کل ــی عمي ادراک
داشــته باشــيم در نظــر گرفتــن نــکات اساســی ایــن تحليــل در کنــار ضریــب 
ــی و  ــران دولت ــه مدی ــی ب ــک فراوان ــد کم ــی می توان ــری نواح ــران پذی عم
خصوصــی دخيــل در صنعــت  گردشــگری کــه خواســته و ناخواســته در مســير 
ــرد داشــته باشــد. شــواهد بســياری وجــود دارد  ــرار می گي توســعه نواحــی ق
کــه تصویــب و اجــرای یــک زیرســاخت گردشــگری بنــا بــه توصيــه و نــه 
بــر اســاس تــوان محيطــی بــوده کــه عــالوه بــر اتــالف منابــع، بــه دليــل 
ورشکســتگی بنگاه هــای اقتصــادی خصوصــی و دولتــی گردشــگری، خــود 
ــی و مجســمه عــدم جــذب ســرمایه و توســعه نيافتگی  ــغ منف ــوان تبلي به عن
ــران  ــد اســت حساســيت مدی ــد. امي ــدا می کن در نواحــی و مناطــق نمــود پي
دولتــی و خصوصــی بــر روی تــوان محيطــی بتوانــد بخــش مهمــی از ایــن 

قبيــل مشــکالت را حــل کنــد.

ــه  ــد، ترجم ــو، ادراک و فراین ــر، الگ ــایمون )1394( منظ ــل، س - ب
ــران. ــارم، انتشــارات دانشــگاه ته ــاز، چــاپ چه ــن زاده بهن امي

ــزی  ــای برنامه ری ــول و روش ه ــين، )1383( اص ــایش، حس - آس
ــور. ــام ن ــه ای، چــاپ ششــم، انتشــارات پي ناحي

ــم، )1393(  ــی، قاس ــم، کرم ــری، قاس ــرا، قنب ــور، زه ــدی پ - احم
ســازمان دهی سياســی فضــا، انتشــارات ســازمان جغرافيایــی نيروهــای 

مســلح.
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شمال  کيلومتری   5 فاصله  در  تيس،  روستای 
آزاد  منطقه  محدوده  شرقی  ضلع  در  چابهار  غربی 
تجاری قرار گرفته است و قدمت آن به 2500 سال 
مربوط  کتاب های  در  روستا  این  نام  می رسد.  قبل 
مشهور  تيز  به عنوان  مقدونی  اسکندر  فتوحات  به 
بوده که به مرورزمان به تيس تبدیل شده است. در 
ازجمله  اسالمی  دوره  و جغرافی دانان  مورخين  آثار 
به عنوان  آن  از  ق  ه.  چهارم  سده  مورخ  مقدسی 
بندر تزیا یا تسی یاد شده که در مسير راه دریایی 
مرکز  و  است  داشته  قرار  ایران  جنوبی  کرانه های 
بوده  ایاالت مکران و گندم سيستان  تجارت شکر 
است. امروزه در روستای تيس آثار تاریخی فراوانی 
اهميت  بازگوکننده قدمت و  به چشم می خورد که 

آن در دوره های پيشين است.

قلعه تیس (پرتغالی ها)

فراز  بر  و  بلوچستان  مستحکم  قالع  جزء   
تپه ای مشرف به خليج چابهار واقع است. این قلعه 
با ابعاد 26 در 54 متر ساخته شده و در دوره صفویه 

بازسازی گردیده است.

قلعه تيس در ساحل شرقی خليج چابهار، دهانه 
و  بند  پيل  انتهایی دو کوه  زبانه ای  بين  تنگی  دره 
بند بر روی تپه سنگی مرتفع قرار دارد که  شهباز 
کوهستان  شکسته  خرده سنگ های  را  آن  سراسر 
فراگرفته است. تمامی پيرامون این تپه را گورهای 
تراشيده در سنگ شکل می دهند که سطح نازکی 
بنا  این  است.  پوشانده  خرده سنگ  را  آن  روی  بر 
از  دفاع  کاماًل  که  است  مدور  نيمه  برج   4 دارای 
قلعه را ممکن ساخته است. گفته می شود 15 متر 
ارتفاع داشته که عالوه بر دیده بانی در مواقع طوفان 
به عنوان چراغ دریایی عمل نموده و وظيفه هدایت 
که  تپه ای  ارتفاع  است.  بوده  عهده دار  را  کشتی ها 

قلعه بر روی آن ساخته شده حدود 55 متر است.

منزل دلوشی:

 این اثر در روستاي تيس و در قسمت قدیمي 
آن در خيابان مسجد نوراني و در جنب این مسجد 

واقع شده است،

نوع  و  معماري  سبک  به  توجه  با  بنا  این   
حفاظ های به کاررفته در آن که شبيه به حفاظ های 
حسينيه آل رسول چابهار است در حدود 80 سال 
زمان  در  که  دلوشي  بنام  مردي  توســـط  پيش 
باهدف  و  بوده  تيس  روستاي  کدخداي  حيات 
بنا گردیده است،  در حال حاضر  کاربري مسکوني 
این بنا پابرجا بوده و فرزندان ایشان از آن استفـاده 

می نمایند،

 این ساختمان با زیربناي 237 مترمربع بر روی 
سکوي آجري که از زمين های اطراف در حدود یک 
احداث  طبقه  یک  در  و  خشت  با  دارد  ارتفاع  متر 
اتاق های هاللي  با  سرپوشيده  ایوان  یک  شامل  و 
کم خيز در ضلع جنوبي و دو اتاق که یکي از آن ها 
نسبتًا بزرگ تر است،  پوشش سقف آن مسطح بـوده 
و به وسيله تيرهاي چوبي و شاخه های داز و کاهگل 
پوشش داده شده است، در و پنجره های چوبي آن 
باالی  نرده های فلزي است که در  داراي حفاظ و 
احتمااًل  که  می خورد  چشم  به  طاق نماهایی  آن ها 
سطح  آن  بر  عالوه  نموده اند،  پر  را  آن ها  بعدها 
بيروني دیوار خشتي با کاهگل اندود گردیده است،

از سبک معماري  اینکه در ساخت آن  به  نظر 
ازنظر  و  استفاده شده  گرمسيري  مناطق  سنتـــي 
موجود  قدیمي  بناهاي  نادر  از  یکي  نيز  استحکام 
ساختمان  این  که  دارد  جا  است  تيس  روستاي  در 
نشان دهنده  که  قدیمي  ساختمان  یک  به عنوان 
نگهداري  و  حفظ  بوده  روستا  این  بومي  معماري 

شود،

غارهای بان مسیتی:

در دامنه کوه شهباز بند، یک غار طبيعی و دو 
مجموعه  واقع شده اند.  هم  کنار  در  مصنوعی  غار 
این غارها در زبان محلی به نام بان مسيتی ناميده 

می شوند.

است  نيم دایره  به صورت  و  طبيعی  اول  غار 
آن  دهانه  و  غار  داخل  کوه  دیوار  تراشيدن  با  که 
توسعه پيداکرده است. درون غار مقبره کوچکی با 
دیواره های گچی و سفيدرنگ وجود دارد که گنبدی 
ورودی  در  است.  احداث شده  آن  فراز  بر  کوچک 
مقبره رو به دره تيس و به موازات دهانه ورودی غار 
واقع شده است. بر روی دیواره های مقبره با جوهر 
قرمز و بنفش خطوط و عالماتی نقش گردیده که به 
خط گجراتی و هندی شبيه است. یک غار مصنوعی 
در سمت راست غار طبيعی به فاصله هفت قدم قرار 
است.  آشکار  به خوبی  آن  در  تراش  آثار  که  دارد 
و  دارد  ارتفاع  سانتی متر  هشتاد  آن  مخروبه  دهانه 

سقف آن کوتاه است.

اصلی،  غار  چپ  سمت  در  متر   50 فاصله  به 
غار سوم قرار دارد که طول دهانه قوسی آن حدود 
واحد  یک  جزو  غارها  این  ظاهراً  است.  متر   20
و  حجره ها  به منزله  و  بوده  ساختمانی  تأسيساتی 
است.  بوده  پرستشگاه  یا  معبد  برای  توقفگاه هایی 
از سطح زمين تا دهانه غار، پلکانی وجود داشته که 

آثار آن باقی مانده است.

معرفی روستای

تیس
دریایی و کهن

گیتی کشبان

ایران جلد  - راهنمای گردشگری روستاهای 
نشر   ،1331 دستياران  و  زنده دل  حسن   .7

ایران گردان، تهران 1386

صنایع دستی  فرهنگی،  ميراث  اداره   -
)آقای  چابهار  شهرستان  گردشگری  و 

ندرت زهی(
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چکیده

اســت  مفهومــی  پایــدار  صلــح 
ــی  ــه طیف ــود مصالح ــتلزم وج ــه مس ک
و  معذرت خواهــی  تفاوت هــا،  از 
ــاد  ــته و ایج ــیب گذش ــش از آس بخش
ــا  ــن گروه ه ــکاری بی ــه هم ــک رابط ی
ــه  ــط خصمان ــردن رواب ــن ک و جایگزی
ــی  ــی فرهنگ ــی است.دیپلماس ــا رقابت ی
ــر  ــا تکیه ب ــه ب ــت ک ــی اس ــز مفهوم نی
ابزارهــای فرهنگــی بــه توســعه روابــط 
ــوده  ــک نم ــا کم ــا و ملت ه ــن دولت ه بی
ــای  ــه فض ــتیابی ب ــب دس ــن ترتی و بدی
می کننــد. تســهیل  را  صلح آمیزتــری 
ــوان فعالیــت اساســی  گردشــگری به عن
و ابــزار کارآمــد توســعه دیپلماســی 
ــد. در  ــش می نمای ــای نق ــی ایف فرهنگ
ــگری  ــه گردش ــدا ب ــش ابت ــن پژوه ای
در  را  گردشــگری  نقــش  و  پرداختــه 
سیاســت و دیپلماســی فرهنگی بررســی 
کــرده و ســپس بــه مفهــوم صلــح 
دیپلماســی  نقــش  و  پرداخته شــده 
فرهنگــی و گردشــگری را در تأمیــن 
صلــح پایــدار تبییــن نمــوده و درنهایــت 
مــدل تعاملــی ایــن مفاهیــم را در بســتر 
زمینــه  در  و  دولت هــا  سیاســت های 
جهانــی شــدن ، بــه صــورت مــدل 

ــم. ــی نمایی ــیم م ترس

کلمات کلیدی: صلح پایدار، دیپلماسی 
فرهنگی، گردشگری، جهانی شدن

مقدمه
مــا در عصــری زندگــی مــی کنيم کــه جهانی 
شــدن یکــی از مفاهيــم کليــدی آن بــوده و بارهــا 
و بارهــا از ســوی متخصصيــن و نظریــه پــردازان 
حــوزه هــای مختلــف تکــرار مــی شــود. ایــن واژه 
ــای  ــوزه ه ــا در ح ــن واژه ه ــی از پرکاربردتری یک
اقتصــاد، سياســت، فرهنــگ و اجتمــاع، ارتباطــات 
و رســانه اســت و بــه بحــث روز آن ها بدل گشــته 
اســت )ســاروخانی و کروبــی،38:1388(. اگــر چــه 
در طــول قــرون گذشــته همــواره روابــط فرهنگــی 
ميــان کشــورها بــا شــدت و ضعــف وجــود داشــته 
ولــی حجــم آن محــدود و در حــد اقدامــات نمادین 
بــوده اســت. امــروزه در ســایه انقــالب ارتباطــات 
ــورها  ــن کش ــی بي ــات فرهنگ ــم ارتباط ــر حج پ
ــطح  ــات از س ــن ارتباط ــی ای ــده حت ــزوده ش اف
دولــت هــا فراتــر رفتــه و بيــن مــردم و ســازمان 
ــان  ــف جه ــاط مختل ــی در نق ــر دولت ــای غي ه
ــز از رشــدی چشــمگير برخــوردار شــده اســت  ني
)کریمــی ، 1390(. جهانگــردی و ســفر در فرآینــد 
جهانــی شــدن عامــل علــت و معلولــی مــی باشــد، 
یعنــی هــم رشــد و توســعه گردشــگری از نتایــج 
ــگری  ــد گردش ــم رش ــت و ه ــدن اس ــی ش جهان
فرآینــد جهانــی شــدن را ســرعت بخشــيده و 
 .)Hjalager,2007,734( ــد پشــتيبانی مــی نمای
ــروزه در  ــه ام ــی ک ــای جهان ــان ه ــی از جری یک
ســطحی گســترده در فضــای جهانــی کنــش دارد 
ــای خاصــی را در  ــه پيامده ــگری اســت ک گردش
ــر جــای مــی نهــد و  ــوم و جهــان ب دیالکتيــک ب
در پيرامــون ایــن پيامدهــا، ضــرورت پرداختــن بــه 

موضــوع را نمایــش مــی دهــد.

بــدون شــک گردشــگری یکــی از مهمتریــن 
مــی  مــا  جهــان  دهنــده  شــکل  نيروهــای 
گذشــته،  در   )Desbiolles, 2006(باشــد

تحقيقــات در مــورد جهانگــردی بيــن المللــی 
ــازار ســنجی،  ــر جنبــه هــای اقتصــادی ماننــد ب ب
هــای  گــزارش  و  مالــی  تحليــل  و  تجزیــه 
تدارکاتــی توجــه و تاکيــد داشــته اســت. در دنيــای 
کنونــی جهانگــردی وســيله نيرومنــدی اســت کــه 
ــت  ــل را تح ــن المل ــط بي ــی و رواب ــر فرهنگ تغيي
تاثيــر قــرار داده اســت. مطالعــات اندکــی در 
زمينــه تاثيــرات جهانگــردی انجــام شــده اســت و 
محققــان دربــاره منفــی یــا مثبــت بــودن تاثيــرات 

آن اختــالف نظــر دارند)موالنــا،280:1391(.

اثرات فرهنگی و اجتماعی 
گردشگری

آینــده صنعــت گردشــگری و مهمــان نــوازی، 
بازارهــای مختلــف فرهنگــی را شــامل مــی 
شــود. اکثــر گردشــگران را گردشــگران بيــن 
ــد  ــی آین ــای دیگــر م ــگ ه ــه از فرهن ــی ک الملل
 .)Reisinger,2009(داد خواهنــد  تشــکيل 
درک فرهنــگ و تعامــالت فرهنگــی مســتلزم 
ــی  ــگ م ــت از فرهن ــوم درس ــه مفه ــتيابی ب دس
باشــد. یــک فرهنــگ بــه دو طریــق دریافــت مــی 
ــرد  ــدگاه ف ــی و از دی ــرد خارج ــدگاه ف ــود:از دی ش
بومــی. گردشــگری یــک ارتبــاط ميــان فرهنگــی 
ــان  ــی مي ــان فرهنگ ــات مي ــدف ارتباط ــت. ه اس
گردشــگران و افــراد جامعــه ميزبــان، درک آنچــه 
دو طــرف ســعی در انتقــال آن دارنــد اســت. افــراد 
جامعــه ميزبــان، ســعی در شــناخت نيازهــای 
ــه  ــر ب ــورد نظ ــول م ــه محص ــگران و ارای گردش
ــا  ــال نيازه ــعی در انتق ــگران، س ــا و گردش آن ه
ــه  ــان ب ــه ميزب ــه جامع ــود ب ــای خ ــته ه و خواس
منظــور دریافــت محصــول مــورد نظــر خــود دارند 

.)Reisinger,2009(

در تحقيقــات بــه دســت آمــده از رفتــار 

گردشــگر، دو رویکــرد "درون فرهنگــی" و "بــرون 
فرهنگــی" بــه دســت آمــده اســت. رویکــرد 
ــل چگونگــي  ــاري مث درون فرهنگــی شــامل رفت
ــراد درون آن و  ــط و اف ــان، محي ــه جه ــرش ب نگ
ــه ي  ــراي تجرب ــراد ب ــه اف ــود ک ــي ش ــي م ارزش
ــي  ــرون فرهنگ ــرد ب ــتند. رویک ــل هس ــود قائ خ
رویکــردي اســت کــه مشــاهده کننــده ي بيرونــي، 
رفتــار گردشــگر را طبقــه بنــدي و توصيــف مــي 
کننــد. رفتــار گردشــگر پيــش از همــه بــراي خــود 
ــه  ــد ب ــه من ــراد عالق ــت دارد اف ــگر اهمي گردش
ــت  ــوده و دوس ــود ب ــي خ ــه درزندگ ــب تجرب کس
ــن  ــد. همچني ــود را درک کنن ــات خ ــد تجربي دارن
ــورد  ــه در م ــرادي ک ــراي اف ــگر ب ــار گردش رفت
گردشــگران تصميــم گيــري مــي کننــد نيــز 
اهميــت دارد ایــن افــراد بــه دليــل داشــتن اختيــار 
تصميــم گيــري و انتخــاب خــط مشــي در زمينــه 
گردشــگري بــا رفتــار گردشــگران ارتبــاط دارند. در 
نهایــت مطالعــه رفتــار گردشــگران بــراي محققان 
و تحليلگــران شــغلي نيــز داراي اهميــت ميباشــد. 
ــر  ــران تاثي ــم گي ــاي تصمي ــا روي نيازه کار آنه
ــورد  ــگران را م ــود گردش ــق خ ــته و عالی گذاش
ــدی و  ــد )محم ــي ده ــرار م ــي ق ــه و بررس توج

همــکاران،184:1394(.

در تحليــل گردشــگری و آثــار آن عــالوه بــر 
تحليــل رفتــار فــردی گردشــگری، بایــد بــه اثرات 
اجتماعــی گردشــگری نيــز توجــه کــرد. مطالعــات 
اجتماعــی  اثــرات  زیــادی در زمينــه تحليــل 
ــات  ــن مطالع ــت ای ــده اس ــام ش ــگری انج گردش
ــد.  ــی باش ــون م ــطوح گوناگ ــل و س دارای مراح
ــرات اجتماعــی و سياســی  ــه اث ــه اول مطالع مرحل
ــش  ــا پژوه ــای 1981 ب ــال ه ــگری از س گردش

1  Belisle
2  Brougham
3  crime
4  Social exchange theory
5  social exchange theory
6  lifecycle theory
7  Deery

ــن2 و  ــل1، بروگم ــر بليس ــمندانی نظي ــای دانش ه
ــده  ــد. عم ــاز گردی ــران آغ ــب نظ ــران صاح دیگ
ــی و  ــرات اجتماع ــف اث ــا ، توصي ــت ه ــن فعالي ای
ــود.  ــگری ب ــه و گردش ــود در جامع ــت موج وضعي
ــا  ــگری ب ــی گردش ــات اجتماع ــه دوم مطالع مرحل
پژوهــش داکســی)1975( آغــاز گردیــد مطالعــات 
ــن  ــر تدوی ــا بيشــتر ب ــن ســال ه ــی در ای اجتماع
و ارایــه مــدل هــای اثــرات اجتماعــی و سياســی 
گردشــگری اســتوار بــود. تئــوری هــای اجتماعــی 
ــر جــرم3، تئــوری فرصــت هــای اجتماعــی4،  نظي
ــه  ــوری چرخ ــی5 و تئ ــادالت اجتماع ــوری تب تئ
ــن  ــد. در ای ــه گردی ــه ارای ــن مرحل ــات6 در ای حي
ــرای  ــی ب ــدل های ــه م ــدف ارای ــز ه ــه ني مرحل
ــی در  ــای اجتماع ــده ه ــن پدی ــط بي بررســی رواب
ــی و همکارانــش  ــود. مطالعــه ای پ گردشــگری ب
بــرای ســنجش و انــدازه گيــری اثــرات اجتماعــی 
و سياســی گردشــگری از طریــق پرسشــنامه، آغــاز 
فــاز ســوم پارادایم مطالعــات اجتماعی گردشــگری 
بــود. بــه دليــل عــدم توانایــی رویکردهــای کمــی 
ــرآورد صحيــح اثــرات اجتماعــی گردشــگری  در ب
ــاز  ــی آغ ــرد کيف ــا رویک ــات ب ــارم مطالع ــاز چه ف
نمــودار  همــکاران،2012(.  و  ری7  گردیــد)دی 
ــرات  ــات اث ــعه در مطالع ــل توس ــماره 1 مراح ش
اجتماعــی گردشــگری را بــا ذکــر نمونــه هایــی از 

ــات، نشــان مــی دهــد. ــن دســت مطالع ای

لــذا رویکــرد مــا نيــز در ایــن پژوهــش 
رویکــردی کيفــی بــوده و بــه تبييــن ارتبــاط بيــن 
ــرات سياســی آن و نقــش آن در  گردشــگری و اث
توســعه صلــح از طریــق ابــزار دیپلماســی عمومــی 

ــت. ــم پرداخ خواهي

ارتباط گردشگری و سیاست
ــوزه  ــک ح ــوان ی ــه عن ــردی ب ــابقا جهانگ س
محلــی و پيرامونــی در مطالعــات داخلــی و منطقــه 
ــا  ــتر ب ــه بيش ــد ک ــی ش ــه م ــر گرفت ای در نظ
ــاری  ــغلی و تج ــل ش ــه و تحلي ــا و تجزی کاربرده
ــارت کالن  ــروزه، تج ــا ام ــت. ام ــر و کار داش س
جهانگــردی و خدمــات مرتبــط بــا مســافرت، 
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــن فعالي ــی از ای بخــش مهم
و اقتصــادی را بــه وجــود آورده اســت. عــالوه بــر 
آن ورود فنــاوری هــای ارتباطــی بــه جهانگــردی، 
آن را بــه حــوزه هــای انتقــال فنــاوری و تجــارت 
بيــن المللــی خدمــات، یعنــی حــوزه هــای اصلــی 
مشــاجرات سياســی بيــن الملــل دهــه نــود 
و ســده بيســت و یکــم تبدیــل کــرده اســت 

)موالنــا،288:1391(.

کشــورها بــه دالیــل مختلفــی در گردشــگری 
ــل  ــه دالی ــت ب ــن دخال ــد. ای ــی کنن ــت م دخال
مختلــف از جملــه دالیــل سياســی و اینکــه 
موقعيــت ایدئولوژیکــی خــود را ارتقــا دهنــد، 
ــی  ــی مختلف ــای سياس ــتفاده ه ــد. اس ــی باش م
از گردشــگری مــی شــود؛ اوليــن اســتفاده آن 
بــه عنــوان ابــزاری بــرای تحریــم و ایجــاد 
ممنوعيــت مــی باشــد. ایــن اســتفاده معمــوال در 
ــت هــای  ــه در موقعي ــی اســت ک ــه فعاليتهای ادام
مختلــف گذشــته آغــاز شــده و هنــوز هــم ادامــه 
ــی  ــم های ــن ممنوعيــت هــا، تحری ــه ای دارد. نمون
ــا  ــور کوب ــه کش ــکا علي ــت امری ــه دول ــت ک اس
اعمــال کــرده اســت و یــا تحریــم قبــرس شــمالی 
توســط جمهــوری ترکيــه. در تحریــم هــای بيــن 
ــی  ــا م ــی ایف ــی اساس ــگری نقش ــی، گردش الملل
کنــد و معمــوال نيــز در کنــار ســایر تحریــم 
هــای تجــاری اتفــاق مــی افتــد. دوميــن کاربــرد 
سياســی گردشــگری، هشــدارهای ســفر مــی 
ــز  ــمت ني ــن قس ــکل در ای ــدیدترین ش ــد. ش باش
ــک  ــه ی ــوع کــردن و قدغــن کــردن ســفر ب ممن
ــی باشــد. هشــدارهای ســفر  مقصــد مشــخص م
کــه توســط دولــت هــا ارایــه مــی شــود معمــوال 
ــع گردشــگری کشــورهای مشــخص  ــام صنای تم
شــده را از بيــن مــی بــرد. روابــط امریــکا و ســوریه 
نيــز نمونــه ای از ایــن نــوع روابــط سياســی مــی 
باشــد. ســومين کاربــرد سياســی گردشــگری، 
ــر  ــگری و دیگ ــعه گردش ــترش و توس ــده گس وع
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــه م ــارت ک ــکال تج اش
عاملــی بــرای تهييــج کشــورها و کســب حمایــت 
ــرح  ــی مط ــن الملل ــایل بي ــر مس ــا در دیگ آن ه
ــور  ــن کش ــترش بي ــال گس ــط در ح ــود. رواب ش
ــی از  ــکا و ليب ــن امری ــز بي ــن و ني ــوان و چي تای
ــی  ــرد سياس ــوع کارب ــن ن ــای ای ــال ه ــه مث جمل
کاربــرد  چهارميــن  باشــد.  مــی  گردشــگری 
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شکل شماره 1: مراحل توسعه در مطالعات اثرات اجتماعی گردشگری 
)Deery et al,2012(
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ــه برخــی  ــن اســت ک گردشــگری در سياســت ای
ــع  ــا و موان ــت ه ــور محدودی ــت هــای دیکتات دول
ــرای  ــرای ب ــی را ب ــل انعطاف ــر قاب ــخت و غي س
صنعــت گردشــگری و فعاليــت هــای گردشــگران 
ــذاری شــرکت  ــر گ ــا از تاثي ــد، ت ــی کنن ایجــاد م
ــر  ــگران ب ــرات گردش ــی و تاثي ــرا مليت ــای ف ه
ــایر  ــات را از س ــد و اطالع ــری کنن ــردم جلوگي م
ــد  ــورهایی مانن ــد. کش ــت آورن ــه دس ــورها ب کش
آلمــان شــرقی، اتحــاد جماهيــر شــوروی و آلبانــی 
ــر،  ــال حاض ــمالی در ح ــره ش ــل از 1990 و ک قب
نمونــه هایــی از ایــن قبيــل کشــورها مــی باشــند. 
در کاربــرد دیگــر گردشــگری بيــان مــی شــود که 
هرچنــد گردشــگری باعــث توســعه یــک منطقــه 
یــا کشــور مــی شــود امــا در برخــی مــوارد شــاهد 
ــر  ــای غي ــته ه ــا گذش ــی و ی ــی انتخاب فراموش
ــال در  ــی باشــيم. مث ــز م ــع ني ــر جام ــل و غي کام
نيمــه هــای دهــه 1990 ميــراث سياهپوســتان در 
آفریقــا از محصــول گردشــگری آفریقــای جنوبــی 
کنــار گذاشــته شــد همانطــور کــه امریکایــی های 
ــگری  ــکا از گردش ــان امری ــار و بومي ــی تب آفریقای
ــياری از  ــد. بس ــده بودن ــته ش ــار گذاش ــکا کن امری
مــکان هــا ســعی کنيــد بــرای ســرپوش گذاشــتن 
ــه  ــخ اســت ک ــردن عناصــر از تاری ــاک ک ــا پ و ی
ــت)پورفرج و  ــده اس ــی ش ــی م ــرم آور تلق ــا ش ی

باپيــری، 1390(.

جهانی شدن و دیپلماسی 
فرهنگی

ــاهد  ــدن، ش ــی ش ــده جهان ــال پدی ــه دنب ب
ــتر  ــه بيش ــر چ ــتگی ه ــم وابس ــه ه ــاط و ب ارتب
مناطــق کشــورها و شــهروندان مناطــق مختلــف 
جهــان بــا یکدیگــر هســتيم و از هميــن رو 
سياســت هــای بيــن المللــی نيــز در حــال پيچيــده 
تــر و چنــد الیــه شــدن هســتند. بــا پایــان یافتــن 
ــی  ــر دولت ــی و غي ــران دولت ــرد ، بازیگ ــگ س جن
ــورد  ــنتی در م ــای س ــده ه ــد و ای ــت یافتن اهمي
حاکميــت شــروع بــه تغييــر نمــود. در ایــن ميــان 
بازیگــران غيــر دولتــی بــه طــور فزاینــده ای نفــوذ 
ــن  ــط بي ــر دو رواب ــردم در ه ــتر م ــد و بيش یافتن
المللــی رســمی و غيــر رســمی، از طریــق تکامــل 
ــوژی ارتباطــات  ــی، ارتباطــات و تکنول ــازار جهان ب
ــه ایــن  ــر شــدند. بدیــن ترتيــب در پاســخ ب درگي
ــت  ــد گف ــی بای ــن الملل ــط بي ــرات در رواب تغيي
نقــش دیپلماســی فرهنگــی بــا هــدف کمــک بــه 
گســترش دسترســی دیپلماســی فراتــر از دولــت ، 
ــر شــکل  ــق تغيي ــی از طری ــرای ارتباطــات دولت ب
و تکميــل ابزارهــای سياســت خارجــی بــا روشــی 
جدیــد و اتخــاذ ابزارهــای کشــورداری و در نتيجــه 
ــالت  ــمند در تعام ــدرت هوش ــردن ق ــه ک فرمول
ــه  ــی ک ــت. در حال ــده اس ــر گردی ــی موثرت جهان
رویکردهــای سياســی و اقتصــادی قــدرت ســخت 
مهــم و ضــروری انــد، دیپلماســی قــدرت نــرم می 
توانــد بيــن ایــن رویکردهــا تعــادل برقــرار کــرده و 
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در واقــع بــه نتایــج مثبــت بيشــتری بــرای قــدرت 
نــرم دســت یابــد. دیپلماســی فرهنگــی شــکلی از 
"قــدرت نــرم8" اســت و بــه ناچــار ضــروری اســت 
کــه بــه طــور فزاینــده بــه بخــش قابــل توجهــی 
ــل  ــور تبدی ــک کش ــل ی ــن المل ــور بي ــزار ام از اب

.)Council, S. A. P, 2014(شــود

ــت  ــن مدیری ــل و ف ــون، عم ــی ، قان دیپلماس
ــورها  ــت. کش ــت هاس ــن مل ــرات بي ــام مذاک انج
معمــوال دیپلماســی خــود را در رونــد اجــرای 
اهــداف سياســت خارجــی خــود پــی ریــزی مــی 
کننــد. دیپلماســی فرهنگــی، شــکی از دیپلماســی 
را توصيــف مــی کنــد کــه بــر درک فرهنگــی بــه 
عنــوان پایــه ای بــرای گفــت گــو و اعتمــاد تاکيــد 
دارد و بــه عنــوان رویکــرد قــدرت نــرم ظاهــر می 
شــود. دیپلماســی فرهنگــی بــه طــور فزاینــده ای 
بــه عنــوان ابــزاری بــرای حــل و فصــل منازعــات 
ــط  ــاد رواب ــا، ایج ــگ ه ــان جن ــات پای و اختالف
پایــدار بيــن دو کشــور، تقویــت روابــط اقتصــادی 
و احتــرام بــه حقــوق بشــر، بــه رســميت شــناخته 
شــده اســت. در چشــم انــداز کالن سياســت 
جهانــی، دیپلماســی بــه معنــای فرآِنــد ارتبــاط بين 
بازیگــران بيــن المللــی اســت کــه قصــد دارنــد از 
ــدون  ــود را ب ــان خ ــارض مي ــره ، تع ــق مذاک طری
جنــگ، حــل و فصــل نماینــد؛ بنابرایــن دیپلماســی 
ــدوده ی  ــم در مح ــاد نظ ــت و ایج ــرای مدیری ب
ــی در  ــا انجــام تــالش های ــی ب یــک نظــام جهان
ــل  ــت از تبدی ــدف از آن ممانع ــاط اســت و ه ارتب
ــگ اســت. دیپلماســی فرهنگــی  ــه جن ــارض ب تع
در حــوزه دیپلماســی عمومــی قــرار مــی گيــرد امــا 
بایــد از آن متمایــز شــود. دیپلماســی فرهنگــی بــه 
ــی  ــه دیپلماس ــن ب ــی و همچني ــادالت فرهنگ مب
انجــام شــده بــا تمایــل بــه تبــادل اندیشــه، هنــر، 
ــری از  ــای دیگ ــه ه ــتم و جنب ــای سيس ارزش ه
فرهنــگ اشــاره دارد. امــروزه اســتفاده و عمــل از 
دیپلماســی عمومــی بــه موضوعــی داغ در سراســر 
جهــان تبدیــل شــده اســت؛ بــه خصــوص از ســال 
2003 کــه جــوزف نــای، مفهــوم  "قــدرت نــرم" 
ــردن از  ــد ک ــرای متقاع ــی ب ــوان توانای ــه عن را ب
ــا،  ــوده و ارزش ه ــف نم ــگ، تعری ــق فرهن طری
ایــده هــا و قــدرت ســخت را وابســته بــه قــدرت 
ــرارداد  ــورد بحــث ق ــه م ــدرت جاذب ــا ق ــی ی نظام

.)Ney,2004:5-15(

بــه عبــارت دیگــر دیپلماســی فرهنگــی 
ــش  ــش از پي ــالش و کوش ــت از: ت ــارت اس عب
طراحــی شــده و ســازمان یافتــه بــرای تاثيرگذاری 
بــر برداشــت هــا، ادراکات، افــکار، انــگاره هــا، ایده 
ــایر  ــای س ــتارها و باوره ــا، ایس ــا، ارزش ه آل ه
ــج فرهنــگ و  ــن و تروی ــق تبيي ــت هــا از طری مل
تمــدن خــود و شــناخت و درک واقعــی فرهنــگ 
هــای دیگــر بــه منظــور تاميــن و توســعه منافــع 
ملــی. از ایــن رو ، دیپلماســی فرهنگــی فرآینــدی 
ــه  ــتيابی ب ــق و دس ــرای تحق ــوده و ب ــد ب هدفمن
ــی  ــرا م ــن و اج ــده ای تدوی ــف ش ــداف تعری اه
ــط  ــی از رواب ــی فرهنگ ــن ، دیپلماس ــود. بنابرای ش

ــون  ــود. چ ــی ش ــز م ــی متمای ــات فرهنگ و تبليغ
بــر خــالف تبليغــات، هــدف دیپلماســی فرهنگــی 
ــه  ــت ن ــان اس ــا مخاطب ــن ب ــل و درآميخت تعام
ــده.  ــف ش ــی و تحری ــای غيرواقع ــام ه ــای پي الق
همچنيــن در دیپلماســی فرهنگــی بــر روابــط 
تاکيــد  مــدت  دراز  و  پایــا  و  پایــدار  متقابــل 
ــدت و  ــاه م ــی کوت ــارزه سياس ــا مب ــردد ت ــی گ م

زودگذر)دهقانــی فيروزآبــادی، 1387(.

دیپلماســی فرهنگــی نــه چيــزی بيشــتر و نــه 
چيــزی کمتــر از ایــن اســت کــه روابــط فرهنگــی 
مــی  قــرار  خارجــی  سياســت  خدمــت  در  را 
دهــد)Telles Ribeiro,2008:3(. در هميــن 
ــی  ــی فرهنگ ــت دیپلماس ــوان گف ــی ت ــه، م رابط
نــه تنهــا اهــداف )ترویــج یــک فرهنــگ در یــک 
ــه  ــه ب ــد بلک ــی کن ــال م ــر( را دنب ــور دیگ کش
ــه ایجــاد فضایــی مناســب  طــور غيــر مســتقيم ب
کمــک مــی نمایــد، کــه اغلــب راه را بــرای دیگــر 
الویــت هــای دوگانــه دســتور کار، از جملــه الویــت 
ــد  ــی نمای ــوار م ــاری هم ــا تج ــی ی ــای سياس ه

.)Agostinelli,2012:1-2(

دیپلماســی فرهنگــی، بــه دو شــيوه مــی 
ــن  ــط بي ــده ای در رواب ــن کنن ــش تعيي ــد نق توان

ــد:  ــا کن ــی ایف الملل

1. بــا معرفــی شــاخصه هــای فرهنگــی 
ــکان را  ــن ام ــر ای ــه یکدیگ ــف ب ــع مختل جوام
ــای  ــخ ه ــا پاس ــان ه ــا انس ــی آورد ت ــم م فراه
ــدی  ــای واح ــه نيازه ــود ب ــاوت خ ــی متف فرهنگ
را کــه بــه اقتضــای پارامترهــای زمــان، مــکان و 
... بــه اشــکال هنجــاری گوناگونــی درآمــده انــد، 

ــد. ــایی کنن شناس

2. تبــادل آراء و اندیشــه هــا و تعمق در ســبک 
و ســياق زندگــی دیگــر جوامــع در قالــب ارتباطات 
فرهنگــی، ذهنيــت ســوء ناشــی از عــدم شــناخت 
ــای  ــگاره ه ــه ان ــبت ب ــی نس ــاس بيگانگ و احس
ــم و  ــه تفاه ــرده ، زمين ــان ب ــان را از مي دگرباش
ــای  ــش ه ــز از تن ــات و پرهي ــح و ثب ــاد صل ایج
ــد  ــی کن ــم م ــازی را فراه ــت س ــی از غيری ناش

.)Pan,2013(

ــی  ــت: دیپلماس ــوان گف ــی ت ــوع م در مجم
فرهنگــی مجموعــه کوشــش هــاي یــک دولــت 
در زمينــه سياســت خارجــی اســت کــه بــه جــاي 
ــات و  ــتفاده از مطبوع ــار اس ــا در کن ــتفاده و ی اس
ســایر وســایل ارتبــاط جمعــی بــراي جلــب توجــه 
ــه طــور  ــان کشــورهاي دیگــر ب ــه مخاطب و عالق
ــی در  ــر سياس ــات غي ــق امکان ــتقيم و از طری مس
ــی  ــر م ــا تأثي ــف، در آن ه ــع مختل ــل جوام داخ
ــدي،111:1389(.  ــري و محم ــی امي گذارد)صالح
ــادالت  ــامل مب ــتر ش ــی بيش ــی فرهنگ دیپلماس
بيــن المللــی و کنفرانــس هــا، ســمينارها، همایــش 
هــا مــی باشــد کــه منعکــس کننــده تصویــري از 
ــردم آن  ــی و م ــایی فرهنگ ــدأ و شناس ــور مب کش

است.

مزایای دیپلماسی فرهنگی
ــن  ــت گرفت ــه خدم ــگ و ب ــتفاده از فرهن اس
ابزارهــای فرهنگــی در دیپلماســی در مقایســه 
ــط  ــا ســایر ابزارهــا و اهــرم هــای رایــج در رواب ب
ــه  ــت ک ــياری اس ــای بس ــل دارای مزای بين المل
مهم تریــن آنهــا را می تــوان بــه شــرح زیــر 

ــمرد: برش

1. مواجــه شــدن بــا مقاومــت کمتــر در جوامع 
و کشــورهای مقصــد از کليدی تریــن مزایــای 
ــی  ــود. یک ــوب می ش ــی محس ــی فرهنگ دیپلماس
ــيدن  ــا در رس ــی دولته ــل ناکام ــن عل از مهم تری
اهــداف سياســت خارجی شــان در ســایر  بــه 
ــه در کشــورهای  ــی اســت ک کشــورها مقاومتهای
مــورد نظــر در مقابــل پيــاده شــدن آنهــا صــورت 
می گيــرد. از آنجــا کــه فرهنــگ و ابزارهــای 
فرهنگــی در بســياری از مــوارد ضميــر ناخــودآگاه 
ــا  ــد و ب ــرار می ده ــدف ق ــود را ه ــان خ مخاطب
ــای  ــر الیه ه ــهودی ب ــت غيرمش ــت و ظراف لطاف
ــذا در  ــذارد، ل ــر می گ ــان تأثي ــان ایش ــق اذه عمي
مقایســه بــا ســایر ابزارهــای شــایع در دیپلماســی، 
ــتری در  ــهولت بيش ــا س ــی ب ــی فرهنگ دیپلماس
ــتری  ــق بيش ــا عم ــه و ب ــن جامع ــای زیری الیه ه

ــد. ــای می مان ــر ج ــد و ب ــوخ می کن رس

2. عــاری بــودن دیپلماســی فرهنگــی از 
لحنــی خصمانــه و آمرانــه در کنــار جذابيت بيشــتر 
ــه،  ــال آن" و در نتيج ــودن اعم ــوس ب و "نامحس
ــود  ــان خ ــن و روح مخاطب ــرار دادن ذه ــدف ق ه
ــی آن گاه  ــت. دیپلماس ــای آن اس ــر مزای از دیگ
کــه بــا هــدف تســخير اذهــان و قلــوب مردمــان 
ــد  ســایر جوامــع طراحــی و اعمــال می شــود، نبای
ــلطه طلبانه  ــی و س ــه، منف ــی خصمان ــک تلق ــا ی ب
در ذهــن مخاطبــان همــراه باشــد. مخاطــب 
ــه در  ــر، چ ــورهای دیگ ــع و کش ــرار دادن جوام ق
ــا، آن گاه  ــطح ملته ــه در س ــا و چ ــطح دولته س
ــه صــورت  ــی آمران ــز و لحن ــزار قهرآمي ــا اب کــه ب
ــود را  ــرای خ ــای اج ــه ضمانته ــد ک ــرد، هرچن گي
ــا مقاومــت در هــر  ــار داشــته باشــد، ب ــز در کن ني
ــر  ــرانجام، منج ــردد و س ــه رو می گ ــطح روب دو س
ــة بيشــتر و مقبوليــت و کارآیــی  ــه صــرف هزین ب

کمتــر می شــود.

ــری  ــت بهت ــی فرص ــی فرهنگ 3. در دیپلماس
بيشــتری  مجــال  و  جدی تــر  حضــور  بــرای 
ــران  ــط بازیگ ــر توس ــش مؤثرت ــای نق ــرای ایف ب
غيررســمی، نهادهــای مدنــی و اشــخاص حقيقــی 
ــه  ــن ب ــود و ای ــا می ش ــی مهي ــی غيردولت و حقوق
ــة  ــور و دامن ــوزة مان ــترة ح ــر گس ــود ب ــة خ نوب
ــا  تأثيرگــذاری دیپلماســی فرهنگــی در مقایســه ب

دیپلماســی کالســيک ســنتی می افزایــد.

ــال  ــه دنب ــتر ب ــی بيش ــی فرهنگ 4. دیپلماس
منافــع  ارزشــها و  ترویــج  تعریــف و  کشــف، 
تأميــن  ســپس،  و  جهان شــمول  و  مشــترک 
منافــع ملــی در چارچــوب ایــن ارزش هــا و منافــع 

ــت. ــترک اس مش

ــه  ــه منزل ــد ب 5. دیپلماســی فرهنگــی می توان
ــرای مفاهمــة بيشــتر و بهتــر ميــان  فتــح بابــی ب
کشــورها بــه کار گرفتــه شــود و بــه مــرور زمــان، 
ــدار  ــق و پای ــط عمي ــزی رواب ــه پایه ری ــر ب منج
ــق،  ــن تعمي ــود و ای ــان کشــورها ش ــی مي فرهنگ
و  سياســی  حوزه هــای  بــه  می توانــد  حتــی 

ــد. ــی هــم تســری یاب امنيت

فرهنگــی  دیپلماســی  ســرانجام،  و   .6
حتــی  و  انعطاف پذیرتــر  می توانــد خالقانه تــر، 
و  کالســيک  دیپلماســی  از  فرصت طلبانه تــر 
ــرا  ــی و اج ــا طراح ــياری از حوزه ه ــنتی در بس س

ــود. ش

بــا ایــن توصيفــات، دیپلماســی فرهنگــی 
ــای  ــت ه ــة ظرفي ــور هم ــة ظه ــد عرص می توان
بالقــوه و قابليــت هــای تاریخــی، علمــی و هنــری 
یــک کشــور در حوزه هایــی از قبيــل ادبيــات، 
ــفر و  ــگری و س ــيقی، گردش ــينما، موس ــعر، س ش

ــود. ــر ش ــگ و هن ــاخه های فرهن ــایر زیرش س

روش ها و سازوکارهای 
دیپلماسی فرهنگی

روش ها و سازوکارهایی را که به وسيله و 
در پرتو آنها می توان از فرهنگ و قابليت های 

فرهنگی در خدمت دیپلماسی بهره برداری کرد، 
می توان در چارچوب زیر  دسته بندی کرد:

1. برجســته کــردن نقــش و تأثيــر فرهيختگان 
ــور  ــر کش ــته و معاص ــخ گذش ــمندان تاری و دانش
متبــوع در پيشــرفت علــم و ادب در ســطح جهــان 
و اســتفاده از شــهرت، محبوبيــت و موقعيــت آنهــا 
ــی.  ــی فرهنگ ــردی دیپلماس ــداف راهب ــرای اه ب
و  جهانــی  چهره هــای  کــه  بالقــوه ای  نقــش 
مانــدگاری چــون موالنــا جالل الدیــن رومــی، 
پاســتور،  لویــی  ابن ســينا، شکســپير،  حافــظ، 
ــو  ــز، اکتاوی ــيا مارک ــل مارس ــل، گابری ــرد نوب آلف
ــن  ــد در ای ــره می توانن ــس و غي ــول فران ــاز، آنات پ
حــوزه بــرای کشــورها و ملــل منتســب بــه خــود 
ایفــا کننــد، مثــال بــارزی از ایــن مــورد محســوب 

می شــود.

2. اســتفاده از ظرفيــت هــای نهفتــه در زبــان 
و ادبيــات کشــور و ترویــج آن از طریــق تأســيس 
رشــتة زبــان و ادبيــات کشــور متبــوع در دانشــگاه 
هــای مهــم جهــان و نيــز اعطــای بــورس هــای 
ــی  ــطوح عال ــی در س ــتمر تحصيل ــم و مس منظ
ــه منظــور اشــاعة  ــری ب کارشناســی ارشــد و دکت

ــان. ــان کشــور در ســطح جه ــگ و زب فرهن

3. حضــور مؤثــر در مجامــع و همایــش هــای 
ــا  ــال در رخداده ــرکت فع ــار ش ــی در کن بين الملل
و جشــنواره های هنــری و ورزشــی بين المللــی 
داســتان،  فيلــم،  بين المللــی  )جشــنواره های 
تئاتــر و بازیهــای المپيــک( و نيــز برگــزاری 
منظــم نمایشــگاه هــا، گردهمایــی هــا، کارگاه هــا 

ــد. ــور مقص ــی در کش ــای فرهنگ ــش ه و همای

ــای  ــوزش ه ــة آم ــر ارائ ــژه ب ــد وی 4. تأکي
ــت  ــا و تربي ــات ه ــه دیپلم ــی ب ــاص فرهنگ خ
دیپلمــات هایــی فرهيختــه و آشــنا بــا نقــاط قــوت 
و ظرائــف فرهنگــی هــر دو کشــور مبــدأ و مقصــد.

5. و ســرانجام، کمــک بــه راه انــدازی مراکــز 
ایجــاد  و  و...(  )ایران شناســی  کشورشناســی 
ــان در  ــر جه ــگاههای معتب ــی در دانش ــن کرس ای
کنــار ارائــة فرصتهــای مطالعاتــی کوتاه مــدت 
عالقه منــدان  و  دانشــگاهی  کارشناســان  بــه 
ــدف  ــا ه ــوع ب ــور متب ــگ و ادب کش ــه فرهن ب
ــه از  ــر و اندیش ــاب فک ــگان و اصح ــذب نخب ج
ــا  ــی، 1384(. ب ــن خان ــد )حس ــورهای مقص کش
ــای انجــام دیپلماســی  ــا و روش ه ــت در مزای دق
ــرد  ــوان اســتنباط ک ــی ت ــی م ــه راحت فرهنگــی ب
کــه بــدون تعامــل کشــورها بــا یکدیگــر و بــدون 
ســفر شــهروندان و افــراد جامعــه از یــک منطقــه 
بــه منطقــه دیگــر، ایــن ابــزار سياســی و اجتماعــی 
ــد و  ــا کن ــود را ایف ــی خ ــش اصل ــد نق ــی توان نم
از رســيدن بــه اهــداف تعریــف شــده بــاز خواهــد 
ــه  ــه رابط ــرد ک ــان ک ــوان بي ــی ت ــذا م ــد. ل مان
توســعه گردشــگری و توســعه دیپلماســی عمومــی 
رابطــه علــت و معلولــی اســت بدیــن ترتيــب کــه 
توســعه گردشــگری باعــث توســعه و ارتقــای 
دیپلماســی عمومــی مــی شــود و بــه تبــع توســعه 
ــا و  ــز ارتق ــگری ني ــی، گردش ــی فرهنگ دیپلماس
توســعه مــی یابــد. هرچنــد نقــش دیگــر بازیگــران 
ــد. ــی باش ــی م ــل بررس ــز قاب ــن عرصــه ني در ای

صلح 
صلــح اصطالحــی اســت کــه بــه یــک 
ــد شــامل  ــن فرآین ــی شــود. ای ــد اطــالق م فرآین
ــم از  ــون  اع ــای گوناگ ــت ه ــره ای از فعالي زنجي
دیپلماســی پيشــگيرانه، حفــظ صلــح و در نهایــت 
صلــح ســازی پــس از جنــگ مــی باشــد. بــه طــور 
ــد  ــم دیگــری مانن ــح، مفاهي ــد صل ــی در فرآین کل
دیپلماســی پيشــگيرانه )کــه بــه دنبــال جلوگيــری 
از افزایــش درگيــری اســت(، ایجــاد صلــح )کــه در 
صــدد کشــاندن احــزاب متضــاد بــه ميــز مذاکــره 
قبــل از وقــوع خشــونت در مقيــاس بــزرگ(، حفظ 
ــتن  ــه داش ــدود نگ ــال مح ــه دنب ــه ب ــح )ک صل
ــگ  ــس از جن ــح پ خشــونت اســت( و ایجــاد صل
)کــه بــه دنبــال بازســازی دوبــاره و بازســازی تــار 
ــرب و  ــی مخ ــس از جنگ ــه پ ــک جامع ــود ی و پ
بيــن المللــی و یــا جنــگ داخلــی پدیــدار اســت(، 
مطــرح مــی گــردد. مــراد از صلــح در ایــن مقالــه 
ــارت دیگــر  ــه عب ــح و ب ــی ایجــاد صل ــد کل فرآین

ــح ســازی" مــی باشــد. "صل

صلــح ســازی مفهومــی گســترده و چنــد 
ــازی  ــح س ــوم صل ــی از مفه ــت ؛ برخ ــدی اس بع
قابــل معاوضــه بــا پيشــگری از درگيــری، کاهــش 
ــی  ــا تحــول و دگرگون ــارض ی ــری، حــل تع درگي
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ــر از  ــی دیگ ــد و برخ ــی کنن ــتفاده م ــه اس منازع
مفهــوم صلــح ســازی بــرای اشــاره بــه فرآیندهای 
رابطــه ســازی از قبيــل مذاکــره، ميانجــی گــری 
و گفــت و گــو بهــره مــی برنــد. در نهایــت 
صلــح ســازی بــه عنــوان رونــد بازســازی روابــط 
عــادی بيــن مــردم تعریــف مــی شــود کــه ایــن 
امــر، مســتلزم وجــود آشــتی و مصالحــه طيفــی از 
تفــاوت هــا، معــذرت خواهــی و بخشــش از آســيب 
ــن  ــکاری بي ــه هم ــک رابط ــاد ی ــته و ایج گذش
ــه  ــط خصمان ــردن رواب ــن ک ــا و جایگزی ــروه ه گ
ــی، 1393(. ــا و نظيف ــهرام ني ــی است)ش ــا رقابت ی

امــروزه بســياری از گــروه هــا، صلــح ســازی 
را بــه عنــوان چتــری بــرای فعاليــت هــای 
آميــز،  مســالمت  جلوگيــری  چــون  مختلفــی 
ــری  ــل درگي ــا تبدی ــل و ی ــل و فص ــدود، ح مح
ــی  ــتفاده م ــز اس ــح آمي ــع صل ــاد جوام ــا و ایج ه
نماینــد. ایــن امــر بــر فرآیندهــای رابطــه ســازی 
ــد دارد  ــز تاکي ــی ني ــط بيــن الملل و گســترش رواب
و مــی توانــد پيونــدی بيــن صلــح ســازی، روابــط 
بيــن الملــل و دیپلماســی فرهنگــی گــردد. امــروزه 
ــای  ــر ابزاره ــه ب ــا تکي ــی ب ــی فرهنگ دیپلماس
ــا  ــت ه ــن دول ــط بي ــعه رواب ــه توس ــی ب فرهنگ
و ملــت هــا کمــک نمــوده و بدیــن ترتيــب 
دســتيابی بــه فضــای صلــح آميــز تــری را تســهيل 
ــن  ــوان چني ــوق  مــی ت ــد. از مباحــث ف مــی کنن
ــگيری  ــزار پيش ــت و اب ــه ماهي ــرد ک ــتنباط ک اس
ــث  ــورد بح ــد م ــح بای ــاد صل ــری در ایج از درگي
ــه  ــوان ب ــی ت ــال م ــوان مث ــه عن ــرد؛ ب ــرار گي ق
ــيوه  ــن ش ــی در آخری ــر دولت ــران غي ــش بازیگ نق
ــرد.  ــاره ک ــا اش ــری ه ــگيری از درگي ــای پيش ه
ســازمان هــای غيــر دولتــی، ســازمان هــای زنان، 
رهبــران مذهبــی و مجامــع تجــاری، رســانه هــا، 
فعــاالن جامعــه مدنــی و همــه متحــدان ســازمان 
ــه  ــح در صحن ــرای صل ــه ب ــی ک ــا و ارگان های ه
ــرد.  ــاره ک ــد، اش ــی کنن ــت م ــی فعالي ــن الملل بي
ــرای  ــوب ب ــط مطل ــی، محي ــح جهان شــاخص صل
ــد کــه ســاختار  ــح را محيطــی مــی دان رشــد صل
آن از عناصــر ذیــل تشــکيل شــده باشــد: عملکــرد 
ــرش  ــع، پذی ــه مناب ــع عادالن ــت، توزی ــوب دول خ
حقــوق دیگــران، روابــط دوســتانه بــا دولــت هــای 
ــی  ــات، ســطوح عال ــان آزاد اطالع همســایه، جری
 On( ــن ــاد پایي ــطح فس ــرورش، س ــوزش و پ آم

.)Cultural Diplomacy,2012,ICD

نقش فرهنگ و دیپلماسی 
فرهنگی در صلح  سازی

در خصــوص ضــرورت تبــادل و مــراودات 
ــادل  ــد گفــت تب ــی، بای ــای جهان فرهنگــی در دني
فرهنگــی موجــب پویایــی فرهنــگ هــا، شــناخت 
ــت هــا و  ــط مل ــع از یکدیگــر، تســهيل رواب جوام
دولــت هــا و بســتر مناســب بــرای صلــح و امنيــت 
ــده  ــگ دربرگيرن ــی فرهن ــی مــی شــود. وقت جهان
اکســير صلــح باشــد، مــی توانــد بــه جلوگيــری و 

حــل اختالفــات، بازســازی جوامــع پــس از جنــگ 
بــه منظــور دســتيابی بــه صلــح پایــدار و کاهــش 

تعــداد جنــگ هــای مکــرر کمــک کنــد.

مــواردی همچــون تشــکيل گردهمایــی هــا، 
ــری،  ــش هــای فرهنگــی و هن ــا . همای کارگاه ه
مبــادالت فرهنگــی، توســعه آموزشــگاه هــا و 
دانــش افزایــی بــا هــدف دســتيابی بــه آشــتی ملی 
و قومــی و شــبکه همزیســتی، حضــور شــخصيت 
ــی  ــن الملل ــای بي ــه ه ــدان در عرص ــا و هنرمن ه
ــت  ــتی، فعالي ــع دس ــت از صنای ــی، حمای فرهنگ
ــازی و  ــم س ــر، فيل ــری، تئات ــای ورزشــی و هن ه
برنامــه هــای فرهنگــی یــا تبليغــی را مــی تــوان از 
جملــه ابزارهــا و طــرح هــای فرهنگــی در فرآینــد 
صلــح ســازی برشــمرد. همچنيــن دیپلماســی 
فرهنگــی از طریــق گســترش مبــادالت فرهنگــی 
و هنــری، توســعه همــکاری هــای علمــی و 
آموزشــی، تعامــل نخبــگان بــا یکدیگــر، آمــوزش 
زبــان کشــورها و ... بســترهای مناســبی را بــرای 
ــل جوامــع بشــری از یکدیگــر فراهــم  درک متقاب
ــدرت  ــای "ق ــيوه ه ــدی ش ــا ناکارآم ــی آورد. ب م
محــور" کنونــی در حــل و فصــل مناقشــات 
و چالــش هــای جهانــی و برقــراری امنيــت 
بين المللــی، نيــاز بــه اســتفاده از دیپلماســی 

ــا  ــت ه ــان دول ــش در مي ــش از پي ــی بي فرهنگ
ــه  ــگ، منازع ــع جن ــژه در مواق ــه وی و کشــورها ب
ــت  ــروزه دول ــود. ام ــی ش ــری احســاس م و درگي
هــا بــه ایــن نتيجــه رســيده انــد کــه اســتفاده از 
ابزارهــای فرهنگــی بهتریــن و کارآمدتریــن شــيوه 
بــرای اجــرای بهينــه سياســت خارجــی و کســب 
منافــع ملــی اســت )شــهرام نيــا و لطيفــی، 1393(.

بــا گســترش ســفر و توســعه ارتباطــات )چــه 
بــه صــورت واقعــی و چــه به صــورت گردشــگری 
ــج  ــرای تروی ــک( دیپلماســی فرهنگــی ب الکتروني
ــت  ــان، دارای اهمي ــر جه ــات سراس ــح و ثب صل
فــوق العــاده ای مــی باشــد. دیپلماســی فرهنگــی 
ــوذ  ــرای نف ــردی ب ــه ف ــی منحصــر ب دارای توانای
ــراد  ــوژی اف ــی و ایدئول ــی جهان ــکار عموم در اف
جوامــع، فرهنــگ هــا و یــا ســازمان هاســت کــه 
مــی توانــد بــه تحقــق اهــداف صلــح ذیــل کمــک 

کنــد:

ــوع و  ــناختن تن ــميت ش ــه رس ــرام و ب - احت
ــی ــراث فرهنگ مي

- گفتگوی فرهنگی جهانی

- عدالت، برابری و وابستگی متقابل 

- حفاظت از حقوق بشر بين المللی

- صلح جهانی و ثبات

ــوم و  ــل س ــل اول و دوم، اص ــام اص ــا انج ب
چهــارم ممکــن مــی گــردد و در نهایــت، صلــح و 
ثبــات جهانــی محقــق مــی شــود. بــه طــور کلــی 
شــاید بتــوان تاثيــر دیپلماســی فرهنگــی بــر صلــح 
ســازی در فضــای جهانــی شــدن و گردشــگری  و 
ــدن را  ــی ش ــگری و جهان ــرات گردش ــر از اث متاث

بــه صــورت نمــودار  2  نشــان داد:

ــبکه  ــت، ش ــوان گف ــی ت ــودار 2 م ــق نم طب
ــا  ــرکت ه ــا ، ش ــت ه ــی ، دول ــن الملل ــای بي ه
ــای  ــت ه ــی و فعالي ــر دولت ــای غي ــازمان ه و س
ــی شــدن  ــد جهان ــه رون ــی ک فرهنگــی و اجتماع
و گســترش پدیــده ســفر و گردشــگری را تشــدید 
ــان فرهنگــی  ــه ارتباطــات مي ــاز ب ــد، ني ــی کنن م
را تقویــت مــی نماینــد. اکثــر فعاليــت هــای 

ــوط  ــه مرب ــای جامع ــت ه ــه فعالي ــه ب ــانی ک انس
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــگ ش ــا فرهن ــود ب ــی ش م

)Piotrkiewicz,2010:68(

مفهــوم دیپلماســی فرهنگــی بــا دیــدی 
خــوش بينانــه بــرای برقــراری روابــط بيــن المللی 
بــا تاکيــد بــر عنصــر فرهنــگ، بــه ویــژه فرهنــگ 
ــرار  ــد نظــر ق ــی شــدن را م ــح ســازی، جهان صل
مــی دهــد. دیپلماســی فرهنگــی نقــش برجســته 
ای در ســاختن پــل هــای تفاهــم در ميــان 
ــری از برخــورد  ــف و جلوگي فرهنــگ هــای مختل
 Bello,(تمــدن هــا و ملــت هــا را ایفــا مــی کنــد
ــت  ــم سياس ــران عل ــب نظ ــروزه صاح 2013(. ام
ــرای  ــئوليت اج ــه مس ــد ک ــده ان ــن عقي ــر ای ب
سياســت هــای دیپلماســی فرهنگــی را از عهــده 
ــی و رســمی آن برداشــته شــده و  بازیگــران دولت
بــه عهــده مــردم جامعــه نهــاده شــده اســت. ایــن 

دانشــمندان مفهــوم "دیپلمــات هــای شــهروند9" 
ــهروند  ــای ش ــات ه ــد. دیپلم ــرده ان ــرح ک را مط
بــه دو دســته اساســی تقســيم مــی شــوند؛ افرادی 
ــت  ــی حمای ــن الملل کــه از موضوعــات خــاص بي
کــرده و یــا بــرای رســيدن بــه آن موضــوع و هدف 
البــی10 و کمپيــن ایجــاد مــی کننــد و دســته دوم 
ــتقل  ــار و مس ــورت خودمخت ــه ص ــه ب ــرادی ک اف
ــی  ــال م ــایرین انتق ــه س ــی را ب ــرات خاص تفک
ــهروندان در  ــش ش ــت نق ــل اهمي ــه دلي دهند.ب
فعاليــت هــای سياســی اســت کــه قــرن بيســت 
و یکــم را "قــرن شــهروندان11" ناميــده انــد. ایــن 
ــان  ــط مي ــی در رواب ــری اصل ــهروندان بازیگ ش
فرهنگــی و دیپلماســی ایفــا مــی کننــد و بایــد در 
تحليــل هــای گردشــگری و علــم سياســت مــورد 

)Bolewski,2007:70(ــد ــرار بگيرن ــه ق توج

ــه طــور خالصــه در خصــوص روابــط بيــن  ب
فرهنگــی و دیپلماســی آن بایــد گفــت ؛ ایــن 
ــب  ــگ، مذه ــده تاریخــی جن ــه پدی ــط در س رواب
و اســتعمار ریشــه دارد. در کشــاکش جنــگ هــای 
ایــران بــا یونــان و روم در دوران باســتان و جنــگ 
هــای صليبــی در دوره ميانــه و جنــگ افغانســتان 
در عصــر حاضــر ، هــواره ارتباطــات ميــان تمدنــی 
ــای  ــتن دره ــگاه داش ــاز ن ــب ب ــه موج رخ داده ک
ــده و کاهــش  ــه و ارتباطــات گردی ــره، مبادل مذاک
تنــش و بازگشــت صلــح و امنيــت را در پــی 
ــارز ایــن پدیــده در دوران  ــه ب داشــته اســت. نمون
ــترده  ــات گس ــی و ارتباط ــط فرهنگ ــی، رواب فعل
ميــان ملــت هــای ایــران و عــراق پــس از هشــت 
ــه  ــی باشــد ک ــی م ــه نظام ــگ و منازع ســال جن
روز بــه روز رفــت و آمــد ميــان ملــت هــای ایــران 

و عــراق بيشــتر مــی شــود. 

کارل  کــه  همانگونــه  شــاید  مجمــوع  در 
دوئيــچ و ارنســت هــاس، نظریــه همگرایــی 
ــه  ــت ک ــن گف ــوان چني ــد، بت ــرده ان ــرح ک را مط
ــی،  ــای فرهنگ ــرح ه ــا و ط ــده ه ــگ، پدی فرهن
همچنيــن دیپلماســی فرهنگــی –بــا نگاهــی 
ــت  ــی و در نهای ــبب همگرای ــه- س کارکردگرایان
ــات و  ــرا ارتباط ــد؛ زی ــی گردن ــازی م ــح س صل
تبــادل فرهنگــی زمينــه ســاز هــم نوایــی منطقــه 
ــی و گســترش همــکاری و همفکــری  ای و جهان
ــی  ــرای همگرای ــازی ب ــه س ــی و زمين ــن الملل بي
ملــت هــا و در نهایــت دســتی یابــی بــه همــکاری 
ــی و  ــژه در شــرایط بحران ــه وی هــای فرهنگــی ب

ــت. ــه ای اس ــگ منطق جن

بحث و مدل نظری
ــت  ــی اس ــدار مفهوم ــی پای ــن الملل ــح بي صل
کــه بــدون حضــور و مشــارکت ملــت هــا امــری 
دســت نيافتنــی اســت. تحکيــم صلــح در حقيقــت 
ــت  ــده از فعالي ــم تني ــت در ه ــه ای اس مجموع
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هایــی کــه از لحــاظ نظــری فاقــد مبنــای حقوقــی 
روشــن در منشــور ملــل متحــد، وليکــن بــه 
ــل  ــزار قاب ــن اب ــی مهمتری ــی و تجرب ــاظ عمل لح
ــت  ــح و امني ــظ اصل ــن حف ــرای تامي ــترس ب دس
ــم  ــی کــه تحکي ــی مــی باشــد، در حال ــن الملل بي
صلــح یــک رهيافــت عملــی بــرای حفــظ اصلــح 
و امنيــت بيــن المللــی اســت و نمــی تــوان دســت 
ــن در  ــود، وليک ــکار نم ــت آن را ان ــای مثب آورده
عمــل بــا چالــش هــای زیــادی روبــرو بــوده کــه 
ــن  ــد. ای ــی باش ــی آن م ــل کارائ ــب تحلي موج
ــددی وابســته  ــل متع ــه عوام ــود ب ــا خ ــش ه چال
هســتند کــه ریشــه ای تریــن آنهــا آپارتایــد 
جهانــی، نظــام بيــن المللــی ناعادالنــه مبتنــی بــر 
تبعيــض مــی باشــد. در عيــن حــال ایــن بــاور کــه 
ــی اســت  ــتعمار غرب ــد اس ــوع جدی ــزار ، ن ــن اب ای
کــه در قالــب نهادســازی هــای مبتنــی بــر ارزش 
ــتجوی  ــرب در جس ــرال غ ــورهای ليب ــای کش ه
صلــح در جوامــع درگيــر تعارضــات در کشــورهای 
عمدتــا فقيــر مــی باشــد نيــز وجــود دارد )مصفــا، 

.)1388

ــن  ــح بي ــای صل ــش ه ــر چال ــه ب ــرای غلب ب
الملــل و فراگيــر و همــه جانبــه بــودن ایــن 
صلــح، بایــد گــروه هــای مختلــف در ایــن فرآینــد 
ــش  ــای نق ــد. ایف ــا کنن ــش ایف ــح نق ــاد صل ایج
ــف در  ــورهای مختل ــهروندان کش ــا و ش ــروه ه گ
قالــب دیپلماســی فرهنگــی امکانپذیــر اســت و از 
ــه بازیگــران و فعــاالن  ایــن طریــق مــی تــوان ب
ــت  ــازه فعالي ــی اج ــن الملل ــح بي ــان صل و منادی
ــد،  ــث ش ــه بح ــن مقال ــه در ای ــور ک داد. همانط
ــه اهــداف  ــرای رســيدن ب دیپلماســی فرهنگــی ب
ــا  ــت ت ــی اس ــا و اهداف ــزار ه ــد اب ــود نيازمن خ
بتوانــد نقــش اساســی خــود؛ کــه کمــک بــه حــل 
ــه نيروهــای نظامــی و  ــدون توســل ب منازعــات ب
از طریــق گفتگــو مــی باشــد، را ایفــا نمایــد. ایــن 
صلــح ، صلحــی پایــدار بــوده و برعکــس منشــور 
ملــل متحــد، بــرای دســتيابی بــه آن دیگــر نيــازی 

بــه حضــور نيروهــای نظامــی بــرای ایجــاد صلــح 
نمــی باشــد.

ــرای  ــا ب ــا و نيازه ــن ابزاره ــی از مهمتری یک
گســترش دیپلماســی فرهنگــی ، ابــزار ســفر 
طریــق  از  تنهــا  باشــد.  مــی  گردشــگری  و 
ــگان و  ــراد و نخب ــات اف ــه مالق ــت ک ــفر اس س
بــدون واســطه  شــهروندان جوامــع مختلــف 
ــام  ــتقيم انج ــورت رو در رو و مس ــه ص ــوده و ب ب
مــی شــود. هــر چنــد تکنولــوژی هــای ارتباطــی 
باعــث ایجــاد فاصلــه بيــن افــراد گردیــده و 
بحــث گردشــگری الکترونيــک را مطــرح نمــوده 
ــای  ــوژی ه ــرفت در تکنول ــن پيش ــا ای ــت، ام اس
ارتباطــی روی دیگــری نيــز دارد و ایجــاد شــبکه 
ــا  ــده ت ــث ش ــگری باع ــی گردش ــای اجتماع ه
ــق خــود  ــات ، نظــرات و عالی گردشــگران تجربي
ــه  ــا یکدیگــر ب ــون ب ــاره موضوعــات گوناگ را درب
ــتر  ــنایی بيش ــات آش ــته و موجب ــتراک گذاش اش

ــت. ــم آورده اس ــم را فراه ــراد دور از ه اف

در پایــان مــی توانــد بيــان کــرد کــه از طریق 
ســفر و گردشــگری مــی تــوان موجبــات گســترش 
ــم آورد و  ــی را فراه ــی عموم ــعه دیپلماس و توس
ــه  ــوان ب ــی ت ــعه دیپلماســی فرهنگــی م ــا توس ب
ــد  ــود. از برآین ــک نم ــی کم ــدار جهان ــح پای صل
مباحــث فــوق، مــدل نظــری در ایــن بــاره ارایــه 
ــی  ــگری، دیپلماس ــه گردش ــه رابط ــردد ک ــی گ م
فرهنگــی و دســتيابی بــه صلــح پایــدار را در بســتر 
سياســت هــای دولــت هــا و جهانــی شــدن؛ و بــا 
در نظــر گرفتــن مفهــوم شــهروندان دیپلمــات در 
قالــب نمــودار شــماره 3  نشــان مــی دهــد. بایــد 
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــه خطوط ــت ک ــه داش توج
خــط چيــن نشــان داده شــده اســت معلــول 
ــعه  ــب توس ــوده و موج ــه ب ــت اولي ــت عل فعالي
ــات را  ــه ارتباط ــردد و چرخ ــی گ ــه م ــد اولي فرآین

ــی بخشــد. ــداوم م ت
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نتیجه گیری
امــروزه در فضــای جهانــی شــدن، مذاکــره بــه نوبــه ی خــود، بخشــی از 
فعاليــت هــای انســانی در ارتبــاط بــا حــل مشــکل اســت کــه بــا روش هــای 
مســالمت آميــز، متمایــل بــه حــل اختــالف و صلــح بيــن ملــت هــا اســت. 
پيچيدگــی گســترده ی ثبــات وضعيــت امنيتــی و بازســازی، نيازمنــد ســطح 
ــی  ــم افزای ــح، ه ــد صل ــم موج ــل ه ــت و در عم ــتگی اس ــی از وابس باالی
توســعه سياســی، اجتماعــی و اقتصــادی از طریــق ســازمان هــای مختلــف 
انجــام مــی شــود. در ایــن ميــان نقــش دیپلماســی فرهنگــی نقشــی تعييــن 
کننــده مــی باشــد کــه جایگزیــن دیپلماســی هــای ســنتی گردیــده و منجــر 
بــه ایجــاد صلــح پایــدار برآمــده از خواســت ملــت هــا مــی باشــد. بــا توجــه 
بــه رونــد فعلــی جهانــی شــدن و یکپارچگــی فشــرده و گســترده بيــن المللــی 
ــای  ــکل ه ــا و ش ــرم ه ــده ای در ف ــور فزاین ــه ط ــی ب ــی فرهنگ ، دیپلماس
متنوعــی اســتفاده مــی شــود و بــه دليــل فراگيــر بــودن آن، اثــرات زیــادی بر 
روی اعتمــاد ســازی و کمــک بــه تعميــق و تحکيــم روابــط بيشــتر سياســی 
ــی  ــی فرهنگ ــعه دیپلماس ــد. توس ــی کن ــا م ــورها ایف ــن کش ــادی بي و اقتص
ــال و  ــری مح ــع ام ــراد جوام ــان اف ــات مي ــترش ارتباط ــفر و گس ــدون س ب
امــکان ناپذیــر مــی باشــد. هــدف از تئــوری صلــح ســازی تبدیــل منازعــات 
و درگيــری هــای در راهــی ســازنده بــه ایجــاد محيطــی مســاعد بــرای صلــح 
پایــدار اســت. بــه طــور کلــی صلــح ســازی یکــی از فرعيــات جهانــی شــدن 
فرهنــگ تلقــی مــی شــود. در ایــن ميــان دیپلماســی فرهنگــی بــه عنــوان 
ابــزاری کارآمــد و قابــل انعطــاف در سياســت خارجــی، زمينــه ســاز ارتقــای 
ــان  ــم مي ــش تفاه ــع آن افزای ــه تب ــا و ب ــت ه ــان دول ــبات مي ــطح مناس س
ــم  ــزار مه ــن اب ــت. ای ــی اس ــن الملل ــات بي ــح و ثب ــاد صل ــا و ایج ــت ه مل
ــای  ــکاری ه ــعه هم ــری، توس ــی هن ــادالت فرهنگ ــترش مب ــق گس از طری
علمــی آموزشــی، تعامــل نخبــگان جوامــع آمــوزش زبــان و بــه طــور کلــی 
افزایــش مــراودات و ســفرهای ميــان مــردم کشــورهای مختلــف و جوامــع 
ــر و  ــری از یکدیگ ــع بش ــل جوام ــب درک متقاب ــترهای مناس ــری  ، بس بش
ــان  ــوان بي ــی ت ــه م ــور خالص ــه ط ــد. ب ــی کنن ــم م ــدار را فراه ــح پای صل
کــرد هــدف از ایــن مطالعــه ارایــه مدلــی بــرای درک نقــش گردشــگری در 
دیپلماســی فرهنگــی کشــورها و توســعه صلــح پایــدار ميــان ملــت هــا مــی 
باشــد. فعاليــت توســعه گردشــگری و توســعه دیپلماســی فرهنگــی در بســتر 
سياســت هــای دولــت و برآینــد ایــن فعاليــت هــا کــه موجــب صلــح پایــدار 

مــی گــردد در بســتر جهانــی شــدن روی مــی دهــد.
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