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) کاو در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است. (
ــا فرمــت مقــاالت کاو کــه در  - مقــاالت پژوهشــی الزم اســت ب

ســایت اداره کل بارگــذاری شــده اســت، نگاشــته شــود.
ــدگان  ــدگاه گردانن ــا دی ــاالت لزوم ــده در مق ــب درج ش - مطال

ــت. کاو نیس
ــراث  ــی اداره کل می ــت پژوهش ــه معاون ــه کاو در مجموع - مجل
ــتان و  ــتان سیس ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
بلوچســتان و زیــر نظــر ایــن معاونــت تهیــه و تنظیــم مــی شــود.

مجله ی کاو برای هرچه بهتر شدن محتوای مطالب نشریه،
پذیرای انتقادات و پیشنهادات خوانندگان محترم است.
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در سراوان بیش از 330 رشته قنات وجود دارد که طول برخی از آنها 
بیش از 20 کیلومتر است.  متأسفانه بسیاری از قنات ها براثر بی توجهی، 

خشکسالی، چاه  بجای قنات و...

خانه ی هر کس شبیه درون اوست، چرا که هر کس خانه اش را 
به شکل خودش می آراید. کاربرد تزئینات خانه، فقط پیشگیری و 

محافظت اهل خانه در مقابل شیاطین ...

باستان شناسان با بررسی در میان ویرانه ها، تونل هایی متعلق به 
گروه تروریستی داعش را زیر آثار باقیمانده از مسجد یونس نبی 

پیدا می کنند که ...

ــی از  ــد یک ــس از تول ــالهای اول پ ــان س ــولی از هم ــازار رس  ب
مهمتریــن مراکــز فــروش لــوازم صوتــی و تصویــری، قالــی هــای 

نفیــس و کاالهــای دســته دوم خارجــی ...

بهتریـن  دارای  اسـامی، سیسـتان  دوره  اوایـل  نوشـته های  در 
بافته هـای ابریشـمی و پشـمی بـوده اسـت. شـهرت بافته هـای 

سیسـتان در آغـاز دوره اسـام ...

 انسـان ها بـا توسـعه تکنولـوژی و زندگـی مـدرن باعـث بـر هم 
زدن نظـم و هارمونـی محیط هـای مسـتعد بـرای فعالیت هـای 

گردشـگری شـدند و ایـن رونـد ...

فهرست

معرفی موزه زابل
دولت  توسط  میادی   1899 سال  در  موزه  ساختمان 
این  انگلیس ساخته شد.  کنسولگری  عنوان  به  بریتانیا 
 1385 سال  در  کاربری  تغییر  از  پس  که   ساختمان 
خورشیدی تبدیل به موزه شد، 3952 مترمربع وسعت 
داشته و 1000 متر مربع زیربنا دارد. دارای بیست اتاق 
است که به وسیله دو راهرو اصلی به هم ارتباط دارند. 
عمده مصالح آن خشت و آجر است و بوستان مصفای 
می شود.  محسوب  مجموعه  دیگر  جذابیت های  از  آن 
موزه ی زابل دارای بخش های باستانی، تاریخی، معاصر، 
و  گالری    28 و  است  دستی  صنایع  و  شناسی  مردم 
اشیاء شهر  گالری  نیز شامل می شود،  را  1100 شیء 
های  گالری  غامان،  دهانه  سیستان،  دشت  سوخته، 
های  گالری  قدیمی،  مکاتبات  و  اسناد  نقاشی،  کتاب، 
موسیقی، جواهرات، کشاورزی، صیادی و شکار و صنایع 

دستی از این جمله است.

ساعات بازدید: 
صبح ها: از ساعت 8 تا 13
عصرها: از ساعت 16 تا20

جمعه ها: از ساعت 16 تا19

روزهای تعطیل:
شـــهادت امام جعفر صادق)ع(، تاســـوعای حسینی، 
عاشـــورای حســـینی، 14 خرداد، 21 مـــاه مبارک 

ن مضا ر
و دیگر تعطیات مربوط به شهادت ائمه و بزرگان

شرایط ویژه برای دانش آموزان، نیروهای نظامی 
و کارمندان 

آدرس:  زابل، خیابان فردوسی، روبروی سالن 
حجاب

تلفن: 05432228301

طرح جلد: قالی سیستان، بافت کوهکنان، سال 1320، 
کتاب قالی سیستان علی حصوری
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ــا وســیع تر شــدن دامنــه ی  ــا ب کاو مــی رود ت
ــچ  ــه هی ــی ک ــتره ی مکان ــات  و گس موضوع
ــری را  ــای بهت ــد، روزه ــرزی را نمی شناس م
شــروع کنــد. از ایــن رو در ایــن شــماره ی کاو، 
ــتقبال  ــه اس ــه« ب ــی زنان ــش نیکبخت ــا »نق ب
ــا  ــوار خانه ه ــر دی ــد ب ــان هن ــی های زن نقاش
و جلــو درب منازل شــان می رویــم کــه رســم 
ــروز  در  ــه ام ــا ب ــت و ت ــن اس ــی که و آیین
ــت،  ــه اس ــه یافت ــو ادام ــی ن ــت و مفهوم قام
همچنیــن بــا »ســفرنامه ی آبهــا« بــه معرفــی 
فضــای آبــی محــدوده ی شهرســتان ســراوان 
ــه  ــه، وج ــن منطق ــای ای ــه و قنات ه پرداخت
تســمیه و قصــه ی مغنیــان را پــی گرفته ایــم، 
ــی سیســتان  برخــی نقــوش و نمونه هــای قال
اســت  معرفــی شــده  دیگــر  در مطلبــی 
بــه مرمــت اشــیاء،  بــرای عاقمنــدان  و 
ــور  ــفال بمپ ــه س ــک نمون ــت ی ــزارش مرم گ
در میــان مطالــب گنجانده ایــم. صفحــه ی 
ــا  ــوز ب ــگری« هن ــک گردش ــای کوچ »آرزوه
صنایع دســتی  کارگاه هــای  احیــای  آرزوی 
ــرای  بومــی اســتان سیســتان و بلوچســتان ب
دانشــجویان، در ایــن شــماره هــم بــه حیــات 
خــود ادامــه می دهــد، زاهــدان را هــم از 
نظــر دور نداشــته ایم و بــه ماقــات بانــی 
اولیــن ســنگ بنــای قدیمی تریــن و پــر شــر 
ــی  ــهر، یعن ــادی ش ــز اقتص ــورترین مرک و ش
ــا  ــاه ب ــم و گپــی کوت ــاررا رســولی رفته ای چه
وی داشــته ایم. در ایــن شــماره همچنیــن 
کتاب هــای  از  کرده ایــم صفحاتــی  ســعی 
قدیمــی و نســبتا قدیمــی کــه ممکــن اســت 
ــرای  ــم ب ــند را ه ــترس نباش ــی در دس خیل
ــن  ــم ای ــم. امیدواری ــدان بازنشــر کنی عاقمن

ــر در  ــی قدیمی ت ــای خیل ــا کتاب ه ــش ب بخ
ــر  ــود. »تاثی ــر ش ــدی پربارت ــماره های بع ش
ــگری«  ــت گردش ــر صنع ــی ب ــاری بوم معم
ــای  ــزوم احی ــه ل ــه ب ــت ک ــب دیگریس مطل
ســازه  هــا و منظــر شــهر در جــذب گردشــگر 
پرداختــه اســت. معرفــی تازه هــای نشــر نیــز 
از بخش هــای دیگــر مجلــه اســت، بــرای 
ــر  ــای نش ــاب از تازه ه ــه کت ــماره س ــن ش ای
برگزیده ایــم،  اداره کل  معاونــت پژوهشــی 
عاقمنــدان و صاحبــان قلــم هــم می تواننــد 
ــش  ــن بخ ــود را در ای ــازه ی خ ــای ت کتاب ه
معرفــی کننــد. کافیســت دو نســخه از کتــاب 
ــی، راه  ــود و باق ــال ش ــه ارس ــه آدرس مجل ب
ــه،  ــش ترجم ــت. در بخ ــد یاف ــود را خواه خ
ــا عنــوان »آشــکار  در ایــن شــماره مطلبــی ب
شــدن کاخ مدفــون از ویرانه هــای موصــل« از 
 National Geographic History نشــریه
ــرای  ــم ب ــد داری ــت، امی ــده اس ــاب ش انتخ
مخاطبــان تازگــی و جذابیــت داشــته باشــد.

ــد  ــه خواه ــادی را تجرب ــرود زی ــراز و ف کاو ف
ــی  ــل و معرف ــه در تحلی ــر ک ــه بهت ــرد، چ ک
گوشــه های  فرهنگــی  دغدغه هــای 
دورمانــده ی  نظــر  از  و  ناشــناخته 
ــاید  ــیم. گاه ش ــش باش ــرزمین مان همراه س
ــی  ــه و بی توجه ــگار زمان ــر زن ــی در زی زیبای
پنهــان شــده باشــد، توجــه شــما کــه دلســوز 
ــر  ــر از ه ــتید، بلندت ــر هس ــه اث ــک ب و نزدی
ــن  ــراث که ــی می ــد خاموش ــی می توان صدای
را روشــن نمایــد و فضــای علمــی، فرهنگــی، 
ــاع  ــوان اجتم ــی ت ــور کل ــه ط ــادی و ب اقتص
ــیدن  ــنا بخش ــرای روش ــت را ب فرهنگ دوس
ــد. ــان بســیج نمای ــروز و دیروزم ــار ام ــه آث ب
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شهرسـتان سـراوان 28 هزار کیلومترمربع وسـعت 
و 384 کیلومتـر مرز مشـترک با کشـور پاکسـتان 
دارد، ایـن دیـار بـا 1165 متر ارتفاع از سـطح دریا 
در منتها الیه  شـرقی ترین نقطه کشـور واقع اسـت 
و بـه زادگاه خورشـید ایـران شـهرت دارد، بطوری 
کـه طلـوع و غروب خورشـید در سـراوان بـا طلوع 
و غـروب خورشـید در غربی ترین شـهر کشـور یک 
سـاعت و 17 دقیقـه اختـاف دارد، فاصله سـراوان 

تا زاهـدان 352 کیلومتر اسـت. 
از  مـوزه ای  و  تمـدن  و  تاریـخ  گهـواره  سـراوان 
تکامـل تاریخ در عصر شـکار، شـبانی و کشـاورزی 
اسـت. وجـه تسـمیه سـراوان از دو کلمه سـرا+وان 
آمـده اسـت. سـرا بـه معنـای جـا و مـکان و وان 
مقابـل  کـه  اسـت  بلنـدی  و  مرتفـع  معنـی  بـه 
جهلوان)جهـل+وان( می باشـد. از سـنگ نگاره های 
و  برجسـته ترین  عنـوان  بـه  می تـوان  سـراوان 
مهم تریـن عمـل فرهنگـی انسـان های عصر شـکار 
تاریخـی  تابلـوی مجسـم  نـگاران  دره  کـرد،  یـاد 
اسـت و تپه هـای تاریخـی عظمـت حضـور انسـان 
انسـان ها  تـاش  از  قلعه هـا  و  می دهـد  نشـان  را 
دارنـد.  و خـاک سـخن ها  آب  ایـن  بـرای حفـظ 

تمـدن آبی سـراوان نماینـده ی تمدن ایـران زمین 
از دوران باسـتان تـا بـه امـروز اسـت. زبـان بلوچی 
بازمانـده زبـان اوسـتایی اسـت  کـه هنـوز کلمات 
زیادی در آن عظمت زبان فارسـی باسـتان را نشان 
خـاش  نزدیکـی   از  کـه  رودخانه هایـی  می دهـد. 
سرچشـمه می گیـرد پـس از عبـور از مهرسـتان، 
جنـوب سـیب و سـوران، شـمال بم پشـت، جنوب 
اسـفندک و کوهک را مشـروب می کند و سـرانجام 
از مـرز خـارج می شـود. تمـدن رودخانـه ای ایـن 
سـامان هنـوز ناشـناخته اسـت و بـدون شـک باید 

مـورد تحقیـق بیشـتر قـرار گیرد. 
در سراوان بیش از 330 رشته قنات وجود 
 20 از  بیش  آنها  از  برخی  طول  که  دارد 
کیلومتر است.  متأسفانه بسیاری از قنات ها 
بجای  چاه   خشکسالی،  بی توجهی،  براثر 
قنات و... خشک شده اند. خشک شدن هر 
قنات نابودی تمدن است. قنات های سراوان 
باید به صورت منطقه ای مورد توجه قرار 

گیرد و ثبت ملی و ثبت جهانی شوند. 

قنـات  های کهـن داوود )شـمس آباد(، هوشـک، میـردو، پوگـی، کهن ما، کهـن میر و 	 
بسـیاری دیگـر خشـک شـده و بـه تاریـخ پیوسـته اند هـر یـک از ایـن قنات هـا تاریخی 

مـدون دارنـد کـه تا ابـد می تـوان از آنها نوشـت. 
قنـات کـوزه ای بـا طـول 15 کیلومتر و عمـق مادر چـاه 45 متـر از اعجوبه هـای تاریخ 	 

بلوچسـتان اسـت، زنـان و مـردان بـا کـوزه از این قنـات آب برداشـت می کرده انـد بنای 
قنـات در زمـان حکام مغول گذاشـته شـده، در زمان شـاه سـلیمان صفوی پیشـکار آن 
ادامـه یافتـه و در زمـان صدارت میـرزا تقی خان امیرکبیـر مورد تعمیر مجدد و اساسـی 

قـرار گرفتـه اسـت. قنـات کوزه ای هـم اکنون جاری اسـت .  
ــه مــوازات قنــات 	  ــات ســیاه دگ کــه از قدمــت آن اطاعــی در دســت نیســت ب قن

کــوزه ای پیــش مــی رود، طــول آن 15 کیلومتــر وعمــق مــادر چــاه آن 35 متــر اســت و 
ــرد. دگ  ــه در مجــاورت آن اســت سرچشــمه می گی ــه تســمیه آن از کوه ســیاهی ک ب
در زبــان بلوچــی یعنــی کــوه و ســیاه دگ یعنــی کــوه ســیاه.  آبشــار قنــات ســیاه دگ 
ــداع  ــا اب از عجایــب ســاخته دســت مقنیــان زیردســتی اســت کــه ارتفــاع زمیــن را ب
چاه هــای آبشــاری بــه منظــور رســاندن آب بــه مقصــد در اختیــار گرفته انــد. صــدای 

ریــزش آب از ســطح بــاال بــه چــاه پاییــن دســت شــگفت انگیز اســت. 
قنـات شسـتون از قدیمی تریـن قنات هاسـت شسـتون بـه معنـی شـصت سـتون یـا 	 

تکیـه گاه اسـت یعنـی ایـن قنـات شـصت محـل اسـتراحت از مظهـر تـا انتهـای مزارع 
داشـته اسـت. آسـیاب های قنات شسـتون مشـهور بوده اند و بعضی ها قنات شسـتون را 

سـنگ بنـای تمـدن قناتـی سـراوان می دانند. 
قنــات  های ســرجو در زمان ســلطه مغــوالن ســاخته شــده و مســیر آب  آن آبشــخور 	 

ــش  ــته و آرام ــایه آن می نشس ــان در س ــوده و مردم ــا و .. ب ــتران، آبه ــفندان، ش گوس
می یافتنــد و بــه نــام ســرجو مشــهور شــده اســت.

قنــات زنگیــان، در زمــان ســلطه پرتغالی هــا در جنــوب ایــران بســیاری از بــردگان 	 
ــات  ــن ســامان کــوچ و قن ــه ای ــد ب ــار کــه همــراه پرتغالی هــا آمــده بودن کشــور زنگب
ــوادگان  ــان از ن ــوک صفاری ــه مل ــان را ب ــا این ــد. پرتغالی ه ــر می کنن ــان را حف زنگی
یعقــوب لیــث صفــاری می فروشــند و ایــن منطقــه بــه زنگیــان مشــهور شــده اســت. 
بهره بــرداران قنــات زنگیــان رســم قنــات داری را از بومیــان بلــوچ می آموزنــد و آداب و 
رســوم تانزانیــا را رواج می دهنــد در حالــی کــه در همــان ایــام ایرانیــان هــم در زنگبــار 

اســم و رســمی داشــته اند، قنــات زنگیــان 6 کیلومتــر طــول دارد. 
قنـات دزک، دزک مرکـز فرماندهـی اولیـه منطقـه بـوده اسـت و   خـاک بلوچسـتان 	 

از دزک فرمانروایـی می شـده اسـت، قلعـه دزک متعلـق بـه دوره ی اسـامی اسـت و از 
خشـت خام و گل سـاخته شـده اسـت. داشـتن خندق و چاه آب از ویژگی های این بنا 
می باشـد. قنـات دزک بـه منظـور پـر کردن خندق قلعه حفر شـده اسـت با ایـن حال از 
قدمـت آن اطاعـی در دسـت نیسـت. وجه تسـمیه دزک به روایت مختلف ادا می شـود، 
عـده ای آن را دژک یعنـی دژ کوچـک می نامنـد و گروهـی معتقدنـد دزک یعنـی نـم و 

رطوبـت چـون زمین هـای منطقـه نمـدار بوده اسـت به این نام مشـهور شـده اسـت. 
قنـات پرکنت، به معنـی غار که محـل شستشـوی لباس ها و نوعـی حمام بوده اسـت. 	 

ایـن قنـات  در زمان مغوالن حفر شـده اسـت. 
قنـات کـدان، کـدان محـل نگهداری غلـه و خرما و به معنـی انبار بوده اسـت. این قنات 	 

از بناهای دوره صفویه اسـت. 
قنـات محمـدی مربـوط بـه سـادات می باشـد کـه مرکـز کل سـکونت دهواری هـا 	 

ابتـدا در تاجیکسـتان می زیسـته اند  اینجاسـت دهواری هـا قـوم بزرگـی بوده انـد کـه 
سـپس بـه پاکسـتان آمـده و آبادی هـای دهـواران و تـوران را سـاخته اند کـه هنـوز 

نمی دانم چگونه از 
قنات های کله گاوان 
بنویسم که روستاهای 
منطقه در گودی به 
صورت کله های کوچک 
قرار دارند و به این 
نام معروف شده است 
این سرزمین نیز زادگاه 
قنات های قدیمی است.

سـفرنامـه آب ها
 محمد برشان، پژوهشگر

عکاس: نگارنده
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پابرجاسـت. خانـواده دیگـری هـم در قلعـه محمـدی مسـتقر شـدند این قلعه به سـبک 
قـاع اسـماعیلیه سـاخته شـده و محمد مرشـد رهبر آنها بوده اسـت. قنـات محمدی به 
منظـور تأمیـن آب قلعـه محمـدی و کشـاورزی منطقـه در اواخر حکومـت آل بویه حفر 
شـده اسـت. مـردم این سـامان بـه عرفـان عاقه عجیبـی داشـته اند و مقبره بابـا حاجی 
در روسـتای زیـارت بیانگـر ایـن اهمیـت اسـت. می گوینـد سـلطان حاجـی جنازه شـاه 
نعمـت اهلل ولـی را غسـل داده و نمـاز خوانـده و در پایـان عمر بـه این منطقـه آمده و در 

همیـن سـرزمین آرمیده اسـت. 
قنـات کلپـورگان که توسـط طایفـه دهواری هـا حفر شـده اسـت. اولین منطقـه ای که 	 

در شـرق بلوچسـتان نیروهای ناصرالدین شـاه در سـال 1257 شمسـی به منظور کنترل 
منطقـه آمدنـد و در قلعـه سـیب مسـتقر شـدند. قنـات کلپـورگان در دوره صفویـه بـه 

وسـیله طایفـه بزرگزاده ها حفر شـده اسـت. 
قنات اسپیچ در جوار قنات محمدی حفر شده است. 	 
قنات پیرآباد توسط اوالد محمد مرشد حفر شده است. 	 
قنات کردان دارای آسیاب های متعدد بوده است. 	 
قنـات کوهـک که در واقع چشـمه قنـات بزرگی بـوده کـه آب کوهی منشـاء اصلی آن 	 

شد.  می با
نمی دانـم چگونـه از قنات هـای کله گاوان بنویسـم کـه روسـتاهای منطقـه در گودی به 	 

صـورت کله هـای کوچـک قـرار دارنـد و بـه ایـن نـام معروف شـده اسـت این سـرزمین 
نیـز زادگاه قنات هـای قدیمی اسـت.

قنات توک مارک توسط علی اسدی نسب ریگانی اهل فهرج حفر شده است. 	 
قنـات آی بیـک کـه از قنات هـای پـرآب منطقه اسـت و هنـری پاتینجـر در سـفرنامه 	 

خـود از آن بـه نـام وی بیـک یـاد کرده اسـت. 
قنـات فهره کـه هنری پاتینجـر آن را با نام فهرج نوشـته اسـت و فهره به معنای شـهر 	 

است.  بزرگ 
قنات شندش کند که محل رویش نوعی خرمای مخصوص خشک کردن است. 	 
قنـات باغچـه کـه زمین هـای زیرکشـت آن در ابعـاد کوچـک طراحـی شـده اند و هـر 	 

قسـمت را یـک باغچـه می نامنـد 
قنات لجی که آب آن بوی لجن می دهد. 	 
قنات گیشه 	 
قنات کله هوک 	 
قنات کرگان 	 
قنات سردن یا سردشت 	 
قنات جها به معنی پایین دست 	 
قنات دهک 	 
قنات مورت 	 
قنات اسفندک 	 
قنات توران	 

ناهـوک کـه سـنگ نگاره های ده هزار سـاله از قدمت آن سـخن می گویند، مازندران بلوچسـتان اسـت 
و سـنگ نگاره هـای آن بـه دوره شـکار مربوط اسـت. این روسـتا در اولین روزگاران رشـد خـود آناهیتا 

و ناهیـد نـام گرفته که ناهوک از کلمه ناهید مشـتق شـده اسـت.
سـنگ نگاره هـا می گوینـد مهاجرانـی در اولیـن هزاره هـای پیش از میاد به این سـرزمین وارد شـدند 
و بـا بومیـان بـر سـر تصاحـب زمیـن بـه جنـگ و سـتیز پرداختنـد و در ایـن مـکان مانـدگار شـدند. 
قدمـت ناهـوک پیش از سـراوان اسـت در مورد وجه تسـمیه آن نظـرات دیگری نیز وجـود دارد بعضی 
می گوینـد ناهـوک یعنـی جنگل آهـو و برخی دیگر معتقدنـد که ناهوک یعنی نان+آب+آهو و بسـیاری 

دیگـر معتقدنـد که چـون بلوچها به چشـمه نـاگ می گویند 
و ناگ+آهـو یعنـی آبی کـه چون آهو تند مـی رود. به هرحال 
نـام ناهـوگ بـا آب ارتبـاط دارد به هـر طریق کـه بگوییم و 
از هـر طـرف کـه بخوانیم. قنـات قدیمی آن آب بسـیار دارد 
و در پاییـن دسـت، باغهـای مشـجر زیبایـی قـرار دارنـد که 
انسـان را بـه یـاد بهشـت بریـن می اندازنـد. دیـاری کـه آب 
در آن تقسـیم نمی شـود و می گوینـد کـه زمیـن پیـدا کـن 
آب هسـت. چـه بسـیارند افراد کـه تن به خنـکای آب قنات 
ناهـوک می سـپارند و چـه خانواده هایـی کـه در سایه سـار 
سـبز نخل هـا می آرامنـد. مجموعه گردشـگری مجـاور قنات 
ناهـوک محـل تجمـع و تفریـح انسـان های عاقه مند اسـت. 
چـه خوش اسـت کـه مـرد و زن ناهوکی، این دیـار مرزی را 

آبـاد و آبادتر نگـه دارند. 

قنات ناهوک:

ــی  ــای مصنوع ــا ســاختن ســد و کانال ه ــروزی ب انســان ام
انــرژی حیــات آب را کشــته اســت، واداشــتن آب بــه 
ــرد. ــی گی ــات را از آن م ــرژی حی ــی، ان ــت غیرطبیع حرک
و  قلعه ها  سرزمین  و  است  بوده  گلشن  آن  سابق  نام  جالق 
قنات هاست. قلعه دادمحمد، قلعه شیرمحمد، قلعه سرکوه و 
قنات سیوکی که اگر همه آب قنات های منطقه جمع شوند 
به پای آب قنات سیوکی نمی رسد. می گویند که برای تصرف 
شهر جالق چنگیزخان دستور داد که قنات ها را ویران کنند و 
نام جالق را بر آن نهادند یعنی شهری که در گودی قراردارد. 

رود جالق در حدود 40 کیلومتری این شهر از مرز خارج شده 
و به هامون شکیل می رود. رودهای جنگو رود )جنگ رود( و 
کیتمررود نیز در این منطقه قرار دارند. آب قنات های جالق 
هنوز هم افسانه ای است و دیدن آنها به انسان نشاط می دهد. 
آب بعضی از قنات ها به آن سوی مرز می رود، چه 
نعمتی است آب و چه کفران نعمتی است که اگر 
محتوای هستی،  آب  نشود.  استفاده  آب  این  از 
نمو،  و  رشد  تحول،  و  تغییر  محتوای  پیدایش، 
آبادی و آبادانی است. آب سحر آمیزترین عنصر 
تاریخ  عنصر  آب  است.  خاکی  کره  زای  حیات 
دیده  با  دیرباز  از  که  است  پروری  تمدن  و  ساز 
اکرام و احترام و تقدس به آن می نگریسته اند و 

قنات های جالق اوج عظمت این دیارند. 

ــودی 	  ــه در گ ــن ک ــن گوگ ــات که قن
ــده  ــهور ش ــام مش ــن ن ــه ای ــراردارد و ب ق

ــت.  اس
قنات هاست 	  از مشهورترین  قنات خوشاب 

چون آب آن در جاهای مختلف و مسیرهای 
قابل  حوضچه های  صورت  به  قنات  عبور 
خوشه  آب  اصطاح  به  و  درآمده  استفاده 
یافته  شهرت  نام  این  به  است  شده  خوشه 
است. بنای قنات خوشاب به دوران حکومت 

شاه سلیمان صفوی می رسد. 

انسان امروزی با 
ساختن سد و کانال های 
مصنوعی انرژی حیات 
آب را کشته است، 
واداشتن آب به حرکت 
غیرطبیعی انرژی حیات 
را از آن می گیرد.
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ــرزی 	  ــه م ــه در منطق ــرد ک ــات چگ قن
ــه وســیله هنــدوان  قــرار دارد می گوینــد ب

حفــر شــده اســت. 
ــوی 	  ــه چــون در جل ــی ک ــات دوموک قن

ــرار  ــغ( ق ــا )ُم ــت خرم ــه درخ آن دو اصل
ــهور  ــی( مش ــی )دومُغ ــه دوموک ــته ب داش

ــت.  ــده اس ش
ــن 	  ــه اولی ــت آن ب ــان، قدم ــات کش قن

دوره هــای کشــف تمــدن قناتــی در ایــران 
بــر می گــردد. 

قنات غام محمد- قنات صدیق آباد 	 

گروه کاری دوسـت محمد شـیخ زاده از جمله خداداد شـیخ 
زاده و بـاران شـیخ زاده کـه همگـی آنهـا اسـتادکار قنـات 
بوده انـد و امـر حفـر، الیروبـی، بغل بـری و نوکنـی را به نحو 

احسـن بـه انجـام می رسـانده اند. 
بزرگـزارده  علی خـان  و  شـه بیگ  شـهمیر  شـاهوچاکری، 
نامشـان بـا قنـات عجین شـده و میرخـان محمدسـیدزاده از 

مقدرهـای مشـهور بـوده اسـت. 
و  آوازهـا  فرهنـگ  و  گل هـا  تسـبیح  و  ذکـر  و  رویـش  آب 
جغرافیـا و تاریـخ هـر منطقـه اسـت آب مایـه حیات اسـت و 
اگـر نباشـد، عدم، نیسـتی و ممات اسـت "و جعلنـا من الماء 

کل شـی حـی "و دیار سـراوان نیز مـدار گـردش آب و نظام 
آبیـاری خـاص خـود را دارد. 

مدار گردش آب در سـراوان 10 و 20 روزه اسـت از شسـتون 
تـا محمـدی 10 روز و قنات هـای کوچـک 20 روزه انـد. نظام 
آبیـاری براسـاس فنجـان )تشـته( و تـاس بـوده که تـاس به 
شـکل زیبایی سـاخته می شـده و درون آن مدرج بوده اسـت، 
کیـل ظـرف بزرگی از سـفال با حجـم حداکثـر 10 لیتر بوده 
کـه در ابعـاد مختلف سـاخته می شـده اسـت. تـاس  یک من 
آب می گرفتـه کـه 1200 گـرم اسـت یعنـی 5 مـن 6 کیلـو 
اسـت و اجـزای آن بـه صـورت مـن، نیـم مـن، 6 کیـاس و 
چارک تقسـیم می شـده اسـت. از تاس بـرای وزن کردن غله 
در خرمـن نیـز اسـتفاده می شـده اسـت.  بهره بـردار هنـگام 
خرمـن تـاس بـرای خـود، یـک تـاس بـرای خـدا و زکات در 

نظـر می گرفته اسـت. 

تاس و کپل:

ده روز آب گیـری شـامل روزهـای یکم، سـرهلک )سـرحلقه(، 
بی بی ودهـم  تاکـوم،  میـر،  ششـم،  پنجـم،  چهـار،  سـرانداز، 
می باشـد. مـوزه آقـای عبداهلل سـپاهی در دزک به یـاد و نام و 
بزرگذاشـت این رسـم مهم، موزه تاس و کپل نامیده می شـود 

و ایشـان انـواع کپـل را بـه نمایش گذاشـته اند. 
در جاهایـی هـم بـه صـورت هنـگام مـدار، گـردش آب اجـرا 

می شـده اسـت کـه بـه صـورت 80 هنـگام و 24 هنـگام بوده 
)هنـگام یعنـی هنـگام شـب و روز(. روز از کوهـک مـی زده و 
شـب از کـوه بیـرک شـروع می شـده اسـت. هـر روز بـه 12 
سـاعت و بـه 2 تسـو تقسـیم می شـده که هر تسـو 6 سـاعت 

اسـت.  بوده 
در جالق از چوب شـاخص اسـتفاده می شـده است و آن چوبی 
بـوده کـه در زمیـن می کارنـد و براسـاس نور خورشـید سـایه 
را درجه بنـدی و خط کشـی می کرده انـد و سـهمیه هـر  آن 
منطقـه را براسـاس حرکت سـایه شـاخص تعییـن می نمودند. 
می گوینـد سـتون دیـواری هم در ابتدای شـهر بوده که سـایه 

آن شـاخص بوده اسـت. 
در منطقه سـراوان در شـب آبیاری با سـتارگان انجام می شـده 
اسـت و سـتارگان عمـده هم چهار سـتاره بوده اند کـه با توجه 
بـه ظهـور خـود در آسـمان زمـان آبیـاری را نشـانه بوده انـد. 
سـتاره نوروز سـلطانی، زال زمسـتانی، سـهیل پاییـزی و فور 
زمسـتانی همیشـه در خاطر کشاورزان و عشـایر بوده اند )فور 

همـان پـور یا پروین اسـت(.
 از 20 خـرداد ظهـور پـور در مشـرق قبـل از فجر صـادق بوده 
اسـت کـه تـا 20 تیرمـاه ادامـه داشـته و ایـن ایـام بـه تیربند 
مشـهور اسـت سـپس سـه سـتاره پرنـور در مشـرق ظاهـر 
می شـوند یعنـی فصـل زال تابسـتان شـروع می شـود از 20 
مـرداد تـا 20 شـهریور فصـل سـتاره نورانی سـهیل در جنوب 
شـرق اسـت)خرماپزان( و از 20 آذر پـور غـروب کـرده و چلـه 

زمسـتانی شـروع می شـود
بـه مـدت 10 روز  از 20 بهمـن  و آن زال زمسـتانی اسـت 
بادهـای شـدید مـی وزد ایـن 10 روز به سـیس در و سـواس در 
مشـهورند کـه بعـد ازآن کدو بـر فرا می رسـد که شـکوفه های 
کـدو را خشـک می کنـد در نـوروز سـلطانی بادهای موسـمی 
کوهیـزاد بیـن فروردیـن و اردیبهشـت می وزنـد کـه حیوانات 

زایمـان می کننـد. 
همیشـه حاکم یک هنگام آب داشـته اسـت و نسق محصوالت 
صیفـی ماننـد جـو، گنـدم، ذرت و باقـا و محصـوالت باغـی 
نظیـر خرمـا، انگور، انـار، پرتقال، زردآلو و سـیب بـه صورت 2 
بهـر و 4 بهر تقسـیم می شـده اسـت. مزدپاکار کـه وظیفه اش 
نگهبانی و حراسـت از مزارع و باغات روسـتا بوده اسـت توسط 

کدخـدا بصـورت ده یک پرداخت می شـده اسـت. 
در بعضـی جاهـا نسـق محصـوالت کشـاورزی 6 یک بـوده که 
بـه هنـک مشـهور اسـت بعدهـا 2 بـر 3 یعنی 2 حصـه مالک 
و یـک حصـه کارکـن شـده اسـت. در ایـن دیـار آب و زمیـن 
بـا هـم فروختـه می شـده و قصب چـی زمیـن را می پیمـوده 
اسـت او چوبـی بـه نام دار داشـته کـه 6 گز برابـر 5 متر و 40 
سـانت بوده اسـت و هـر انـدازه 4×1 را یک من بلـوچ گفته اند 
قبالـه زمیـن را ما می نوشـته معتمدیـن تأییـد و کدخدا مهر 

اسـت.  می کرده 
آب، گنجینـه  و دفینـه، فهـم و ادارک انسـان اسـت. بنیـان و 
تکیـه گاه کشـف و مکاشـفه از شـمال شـهود تا جنـوب جنون 

اسـت و نماز باران همیشـه در سـراوان رواج داشـته اسـت که 
بچه هـای کوچـک را بـدون کفـش و بـا پـای پیـاده می بردنـد 
و نمـاز بـاران را اقامـه می کرده انـد و گاو و گوسـفند قربانـی 
می کردنـد و بسـیار اتفاق افتـاده که پس از نماز بـاران رحمت 
الهـی نـزول کـرده اسـت کـه نمونـه آن در سـال 1333 در 
منطقـه زنگیـان که با خشکسـالی شـدید مواجه شـد بـا اتمام 
نمـاز بـاران آنقـدر باریـد که مـردم با صلـوات و نماز و مراسـم 
آفتـاب خواهـی از خـدا خواسـتند کـه بـاران را قطع کنـد. ... 

درصـد آب موجـود در بـدن انسـان بـا درصـد اشـغال شـده 
از سـطح کـره زمیـن توسـط آب تقریبـاً یکسـان اسـت. برای 
اینکـه کمـک کنیـم آب انـرژی طبیعـی خـود را حفـظ کنـد 
نبایـد در نحـوه جریـان آب ها دخالـت کنیـم در طبیعت هیچ 
رودخانـه یـا جوی مسـتقیم وجـود نـدارد. آب ترجیح می دهد 
در مسـیرهای پرپیـچ و خـم حرکـت کنـد، ایـن کار بـه آب 
کمـک می کنـد تـا انرژی حیـات را در خود جمع کنـد و آن را 
بـه گیاهـان و حیوانـات و انسـان ها منتقل کند. یـک رودخانه 
پیـچ در پیـچ هرگز از نیـروی حیات تهی نمی شـود آب جاری 
در رودخانه هـا و جویبارهـا انـرژی فراوانـی را بـا خـود حمـل 

مـی کند.
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ــوار  ــا و دی ــف نگاره ه ــطوره ای ک ــی اس بررس
ــتان   ــان در هندوس ــای زن نگاره ه

 کلثوم بّزی، کارشناس ارشد پژوهش هنر

تولد نگاره ها
در فرهنـگ هنـدو، خانـه قلـب و مرکـز پرسـتش خدایـان 
اسـت و همـه چیـز از آنجا آغـاز می شـود. هندوهـا معتقدند 
کـه روح، بهتریـن هدیـه از میـان همـه ی چیزهاسـت پـس 
بایـد در خانـه  آبـرو و جایگاهـی خاص داشـته باشـد و مورد 
احتـرام واقـع شـود. خانـه  جایگاه مقدسـی اسـت که مـارا از  
پلیدی هـای جهـان بیـرون ایمن مـی کند، قلمرو شـخصیت 
و فردیـت ماسـت کـه بـا خلـوت و پوشـیدگی خـود، مـارا از 
اغتشـاش جمعیـت بیـرون می رهاند، جایی که بسـیار شـبیه 

درون ماسـت.
مرزهـای ایـن جایگاه مقدس، بایـد مارا بارهـا و بارها از خطر 
تهاجـم چیزهایـی کـه نمی خواهیـم، چه حمـات موجودات 
ایـن جهانـی و دنیوی و چـه ارواح آن جهانـی محافظت کند. 
هندوهـا معتقدنـد کـه در اطـراف آنهـا و زندگـی فردیشـان 
ارواح شـیطانی و مقـدس فراونـی وجـود دارنـد و آنهـا مـی 
بـر کف هـا و دیوارهـا،  الگوهـای مقـدس  بـا نقـش  تواننـد 
ضمـن انجـام نوعـی عبـادت، ارواح شـیاطین را از خـود دور 
کـرده و خـوش آمدگـوی ارواح نیـک باشـند. آنهـا معتقدند، 
و  خانـه  اهـل  ورفـاه  سـعادت  باعـث  مقـدس،  نقاشـی های 
huy	 )همچنیـن محافظـت آنـان از چشـم شـیطان می شـود 
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پیشـینه ی دیـوار نگاریهـا و کـف نگاری هـای زنـان هنـدی  
بـه جشـن دیوالـی بـر مـی گـردد، بـر ایـن اسـاس شـناخت 
ایـن جشـن کهـن و داسـتانهای مربـوط بـه آن در درک این 
نگاره هـا ضروری اسـت. ابوریحـان محمد بن احمـد البیرونی 
هـزار سـال پیـش در تحقیـق ماللهنـد از دیوالـی یـاد کـرده 
اسـت. در ایـام دیوالـی یـاد دو خـدا بیـش از همـه گرامـی 
داشـته مـی شـود: الهـه الکشـمی و خـدا گانشـا. بـر اسـاس 
اسـطوره شناسـی هنـدوان، گانشـا پسـر دوم والدیـن جهانی 
خدا شـیوا و الهه پراواتی می باشـند. گانشـا خدای سرنوشـت 

و تقدیر اسـت. خدای گانشـا، با سـر فیل 
نمایانده شـده است.

اولیـن روز از جشـن پنـج روزه دیوالـی 
تـراس2  دهـان  یـا  ترایوداشـی1  دهـان 
نـام دارد. ایـن جشـن عمومـا در ماههای 
اکتبـر یـا نوامبـر و در روز سـیزدهم مـاه 
آشـوین3 از تقویـم قمـری هنـدی برگزار 

می شـود کـه دو روز قبل از جشـن دیوالی 
اصلـی مـی باشـد. بنـا بـر آییـن هنـدو نـه 

تنهـا مـال و ثـروت باعث آلوده شـدن بـه گناه 
نیسـت ، بلکـه ثـروت نشـانه پاداشـی اسـت کـه 

انسـان در برابـر اعمـال و کـردار خوب به دسـت می 
آورد. ایـن جشـن بـرای احتـرام بـه الکشـمی4 خـدای 

ثـروت و کامیابـی برگـزار مـی شـود. الهه الکشـمی در این 
روز پرسـتیده مـی شـود. یکـی از آیین هـای  مذهبـی که در 
ایـن روز انجـام می شـود Deepdaan نام دارد کـه برای همه 
اشـخاص و اجـداد خانـواده چراغـی روشـن مـی شـود و در 

رودخانـه یـا آبـی شـناور می شـود.
داسـتان مربـوط بـه پسـر شـانزده سـاله پادشـاه هیمـا5 مـی 
باشـد. او بـر اسـاس طالـع اش در چهارمیـن روز ازدواجـش 
توسـط مـار گزیـده مـی شـود بـه همیـن علـت در آن روز 
مخصـوص عـروس جـوان سـعی مـی کند تـا جان همسـرش 
را حفـظ کنـد. او همسـرش را بـه اتـاق خوابـش مـی بـرد و 
بـا روشـن کـردن چراغهـای بسـیاری همـه جا را روشـن می 
کنـد. مقـدار زیادی جواهرات و سـکه های طـا و نقره جلوی 
در ورودی اتـاق خـواب قـرار مـی دهـد و تمـام طول شـب با 
خوانـدن آواز و داسـتان سـرایی، سـعی می کند تا همسـرش 
را بیـدار نگـه دارد. وقتـی یامـا6 خـدای مـرگ بـه شـکل مار 
ظاهـر می شـود بـا دیـدن درخشـش جواهـرات، چشـمانش 
خیـره آنهـا می شـود، بـر روی کپـه جواهـرات می نشـیند و 
بـه آواز و قصه هـای عـروس جـوان گـوش مـی دهـد. صبـح 
بـه آرامـی آنجـا را تـرک مـی کنـد. بدیـن گونـه زن جـوان 

می توانـد شـوهرش را از مـرگ برهانـد.
در ایـن روز تمـام خانه هـا و مغازه هـا را بـا وسـایل تزئینـی 
مخصـوص ایـن جشـن تزیین مـی کننـد. جلـوی در خانه ها 
چراغ هـای رنگـی نصب می کنند و طرح هـای زیبایی یا جای 
دو پـای کوچـک را بـا پودرهای رنگی برای خـوش آمد گویی 
به الکشـمی می کشـند. بـه همدیگـر هدایای جشـن دیوالی 
را می دهند و آواز مذهبی در تحسـین الهه الکشـمی در این 

1 Dhantrayodashi
2 Dhan teras
3 Ashwin
4 Laxmi
5 Hima
6 Yama
7 Puja

شب 

 . ننـد ا خو می 
معمـوال یکـی از سـنت های ایـن روز بـوده کـه مـردم طا و 

جواهـرات خـود را در ایـن روز خریـد کننـد.
اجـرا   Laxmi Pooja واقعـی دیوالـی در روز سـوم  مراسـم 
می شـود. در این شـب مـاه به کلی غـروب می کنـد و تاریکی 
کامـل آسـمان را فرا می گیـرد. در این تاریکـی، دیوالی امکان 

تجلـی واقعـی خود را به دسـت مـی  آورد.
در ایـن روز مـردم از الکشـمی، الهـه ثـروت، بـرای نعمـات 
متعـدد او سپاسـگزاری می کنند و مراسـم دعای شـکرگزاری 
کـه پوجـا7 نـام دارد، هـم در سـپیده دم و هم هنـگام غروب 
آفتـاب انجـام می گیـرد. اعتقـاد بـر این اسـت که الهـه ثروت 
از خانه هایـی کـه پاکیـزه نبوده و به خوبی روشـن نشـده اند، 
دیـدن نمی کنـد. بنابـر ایـن همـه بـرای تمیـز نگـه داشـتن 
خانـه خـود بسـیار کوشـش می کنند، درهـا و پنجره هـا را باز 
مـی گذارنـد و تمـام چراغهـا را روشـن می کننـد و در تمـام 
طـول شـب چراغهـا را روشـن نگه مـی دارند. پس از مراسـم 
دعـا و عبـادت کـه بـا سـرود و اهـدای هدایـای مختلـف بـه 
حضـور خدایـان همراه اسـت و به جا آوردن عبـادت در خانه، 
مـردم بـه دیدار همدیگـر رفته و به رد و بدل کردن شـیرینی 
و هدیـه می  پردازنـد. هنـگام غـروب، خانه هـا و خیابانهـا بـا 
چراغهـا، فانوسـها و شـمعهای بـی شـمار تزییـن می شـود و 
مـردم در خـارج از خانه هـا گـرد آمـده و منتظـر ورود الهه به 

نقش مقدس نیک بختی
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داخـل خانـه و برکت بخشـیدن بـه آن هسـتند. در این مدت 
آنهـا بـه آتش بـازی و تماشـای فانوسـها مـی پردازند.

بـرای  ویـژه الکشـمی  نیایـش  افـروزی، شـب  شـب چـراغ 
پذیرایـی الهه سـرمایه اسـت و مـرز پایان یک سـال بازرگانی 
و آغـاز سـال تـازه شـمرده مـی شـود. دیوالـی بـزرگ نـه 
تنهـا بـرای سـرمایه داران بلکـه بـرای همـه کسـانی کـه کار 
و دسـتمزدی دارد، روز چوپـرا پوجـن یـا سـرمایه سـتایی و 

گشـایش دفترچه هـای حسـابی نـو پنداشـته مـی شـود.
افسـانه ای کـه در رابطـه بـا این روز نقل شـده اسـت مربوط 
بـه پسـر کوچکی به نـام Nichiketa می باشـد.او باور داشـت 
کـه خـدای مرگ یاما از سـیاهی این شـب سـیاهتر اسـت اما 
او وقتـی یامـا را بـه صورت شـخصی بـا قیافه سـاکت و آرام و 
قامتـی بـا وقـار دیـد بسـیار متعجب شـد. یامـا بـه او توضیح 
داد کـه تنهـا با گذشـتن از ایـن تاریکـی Amavasya و مرگ 
اسـت کـه انسـان مـی توانـد باالتریـن نـور عقـل را ببینـد و 
روحـش از اسـارت ایـن قالـب مـادی نجـات یابـد و بـا عالـی 
تریـن نیروهـا و قدرت هـا بیامیـزد. بدین گونه نیـکاس فرق 
زندگـی مـادی و مـرگ را درک کـرد.  او در ایـن شـب در 

جشـن دیوالـی شـرکت کرد.

 ساخت جایگاه مقدس
روش ترسیم و طراحی سنتی کف  و دیواره در هند:

نقاشـی بـه طـور کلـی در ورودی خانـه و یـا هـر سـاختمان 
دیگـری کشـیده مـی شـود. ایـن آییـن کهـن، بیشـتر  در 
راجسـتان،  ایالت هـای  امـا  انجـام مـی شـود  جنـوب هنـد 
بنگلـور، مـدرس، تامی لنـدو و کارناتـاکا نیز به برگـزاری این 

آییـن مـی پردازنـد.
 از آرد برنـج خشـک، خـاک، پشـکل و مدفـوع حیوانات،  گچ 
سـفید، gobar,mitti مـوادی که در قدیم مورد اسـتفاده بوده 
  kolams بـرای طراحـی wkite انـد و یـا انـواع دیگر پـودر
اسـتفاده می شـود. گر چه الگوهای متعدد  kolams سـنتی 
وجـود دارد ولـی بیشـتر بسـته بـه خاقیت کسـی کـه آن را 
مـی کشـد مـی توانـد تصاویـر متفاوتی کشـیده شـود. الگوها 
بـر اسـاس سیسـتم های خـاص ایجاد شـده اسـت. ترسـیم و 
طراحـی توسـط زنـان انجـام مـی شـود. در گذشـته هـر روز 
زنـان در اوایـل صبـح، جلـوی در خانه ها را بـا آب تمیز کرده 

.)huyler,p178( و آنجـا را آمـاده ی نقاشـی می نمودنـد
بخصـوص در جوامـع کشـاورزی همسـر کشـاورز بومـش را 
بـرای نقاشـی کـه بـه آن چیتـا اطـاق می کنـد، آمـاده می 
سـازد. بـه ایـن ترتیب که پـودر برنـج چیتای هفتـه ی پیش 
را بـا الیـه ای از خـاک و پشـکل مـی پوشـاند و یـک بـوم 
تـازه بـرای کشـیدن طرحـی جدیـد جهـت آبـروداری در نزد 

.)huyler,p173( خدایـان تهیـه مـی کنـد
ابـزار کار زنـان دستهایشـان اسـت. آنهـا با انگشـت شـصت و 

به  سبا
بـه 

ل  کنتـر
پـودر رنـگ  یـا 

خـاک گـچ پرداخته 
و نقاشـی را شـروع مـی 

کنند. بسـیاری از این الگوها 
مبتنـی بـر الگویی مشـبک بوده 

که اشـکال مختلف آن در دسـترس 
همـه قـرار دارد و مـردم هر کـدام را در 

مناسـبتی خـاص مـورد اسـتفاده قـرار می 
دهنـد. نقش هـای متـداول این نقاشـی شـامل 

ماندانـا، کـوالم، رنگولـی و وراتـا مـی باشـد کـه در 
ایـن میان کوالم از شـهرت بیشـتری برخوردار اسـت و 

شـاید دلیـل آن ارتبـاط ویژه اش با تولد لکشـمی در نیلوفر 
باشـد. آبـی 

بررسی اسطوره ای سنت، حضور غایب حاضر
 نقد اسطوره ای رویکردي میان رشته اي و از رویکردهاي 
اصلـي نقـد ادبي معاصر اسـت و پیشـینه ای بیش از یک قرن 
دارد. نقـد اسـطوره اي از دیـدگاه انسـان شـناختي به تحلیل 
متـن ادبـي مـي پـردازد و بـر مبنـای کاربـردش، زمینه های 
متنوعـی چـون »نقد کهن الگویی« و »نقـد یونگی« را نیز در 
بـر مـی گیـرد. در ایـن روش، منتقد می کوشـد بـا رویکردی 
تحلیلی- تطبیقی  و روشـی اسـتقرایی، تمـام عناصر فرهنگی 

را کـه در سـیر تمـدن بشـر وجـود داشـته و بـه 
طـور ناخـودآگاه در آفرینـش اثـر هنری 

موثـر بـوده انـد را مـورد بررسـی 
اثـر  همچنیـن  دهـد.  قـرار 

یـا  نمونـه  پیـش  بـه  را 
همـان ژرف سـاخت 

کهـن الگویـی آن 
و  کنـد  تاویـل 

پـاره ای  در 
حـث  مبا

سـه  بـه 
سـته  د

نمادین، 
و  کاربـردی 
قابل  سـاختاری 

اسـت. تقسـیم 
از  رویکـرد،  ایـن  در 
تاریـخ  مطالعـات  سـویی 
تمـدن، ادیـان و مردم شناسـی و 
از سـویی دیگر مبانی روان شناسـی- 
به ویـژه روانشناسـی جمعـی، در خدمت 
تحلیـل آثـار قـرار مـی گیـرد. بـا توجـه بـه 
اهمیـت کاربرد این روش  در شـناخت ارزشـهای 
ناخـود آگاهانـه ی متـن و تحلیل سـطوح نمادین آن، 
متونـی کـه حـاوی ارزشـهای اسـاطیری یـا نمـاد گرایانـه 
هسـتند، بـرای تحلیـل با این شـیوه قابلیـت بیشـتری دارند.

)1 )قائمـی،1389،ص 
شـناخته تریـن نظریه پـرداز این حـوزه کارل گوسـتاو یونگ 
بـرای  یونـگ  الگوهایـش.  کهـن  نظریـه  بـا  می شناسـند  را 
تبییـن امـری کـه عوامـل منحصـرا فـردی، ظاهـرا قـادر بـه 
توضیحـش نبودنـد، ناگزیـر فرضیـه »ناخـودآگاه جمعـی« را 
وضـع کـرد کـه در روان یـا زیـر روان همـه ی آحـاد انسـان 
وجـود دارد و بـه اعتقـاد یونـگ، بـه طـور یکسـان، در عیـن 
حـال، منشـا رمزهـا و منبـع صـور بیمارگون و مضحکـه آمیز 
ادوارد  شـود.)گنون،1387،ص142(  مـی  محسـوب  آنهـا 
بارنـت تیلـور، انسـان شـناس و نظریـه پـرداز، 
و  ابتدایـی  آثـاری چـون فرهنـگ  در 
خاسـتگاه فرهنـگ بازماندهـی ، 
باورهـای بدوی و رسـوبات 
ابتدایـی  بشـر  عقایـد 
تـداوم  از طریـق  را 
حضـور فرهنگی، 
آیینـی و ادبی 
در  آنهـا 

کـرد. مـی  جسـتجو  پسـین  اجتماعـات  فرهنگهـای 
)قائمـی،ص39( اگـر مـراد از اجتماعـات بـدوی، جوامـع 
سـنتی باشـد، آنـگاه بررسـی اسـاطیر آن بـر چـه اساسـی 
امـکان پذیـر خواهـد بـود؟ گنون معتقد اسـت هرچـه متعلق 
بـه  بـه نظـام سـنتی اسـت و خاصـه رمـز پـردازی، فقـط 
»ابرخودآگاهی«قابـل ارجـاع اسـت، یعنـی بـه چیـزی کـه از 
طریقـش، ارتبـاط بـا عالـم مافـوق انسـان برقـرار مـی شـود.

)گنون،صـص143-142(
پـس بـر اسـاس ناخـوداگاه جمعـی »رمـز، مقـدم و اولـی بر 
فکـر فـرد اسـت« و از آن فراتـر مـی رود.در ردیـف چیزهـای 
را  آنهـا  اسـت»ناخوداگاه جمعـی«،  محتمـل  کـه  مختلفـی 
توجیـه و توضیـح کنـد، طبیعتـا فرهنـگ عامـه )فولکلـور( 
اسـت، در ایـن مـورد از نوعـی حافظـه ی جمعـی یـاد مـی 
کنیـم کـه در عالـم انسـانی، همچـون تصویـر یـا پرتـوی از 
»حافظـه ی کیهانـی «اسـت کـه خـود یکـی از وجـوه رمـز 
پـردازی مـاه، محسـوب می شـود.منتها ایـن اسـتدالل که با 
شـناخت منشـا فولکلور به شـناخت منشـا سـنت می رسـیم 
یعنی منشـا سـنت در فولکلور اسـت، مرتکب خطا شـده ایم. 
فولکلـور چـون اساسـا از عناصـر متعلـق بـه سـنن فرامـوش 
شـده، فراهـم آمـده، بی چـون و چرا، نمـودار حالتی از فسـاد 
و انحطـاط سـنن اسـت؛ ولـی از سـویی دیگـر، تنهـا وسـیله 
ایسـت کـه به کمـک آن می تـوان چیزکی از سـنت را حفظ 
کـرد و نـگاه داشـت.)گنون،ص144( بـر همیـن اسـاس بـه 
بررسـی سـنت نگاره هـای زنـان هنـدی می تـوان نظـر کرد.  
بـه نظریـه ی بقـای نمادین الگوهـای فرهنگی در ذهن بشـر 
متمـدن بارنـت تیلـور توجـه کنیم. آیا این نقاشـی بر اسـاس 
کهـن الگویـی یونـگ و تیلـور در ذهـن و قانـون زندگـی زن 
هنـدی امـروز مانـده اسـت؟ ویـا بـا تندروهای هنـدی همراه 
شـویم و اسـاطیر را بنیـان عینـی باور هـای عامیانـه و خرافی 

بدانیم؟ آنـان 
 

تحلیل نقش
خانه ی هر کس شبیه درون اوست، چرا که هر 
کس خانه اش را به شکل خودش می آراید. کاربرد 
اهل  محافظت  و  پیشگیری  فقط  خانه،  تزئینات 
خانه در مقابل شیاطین نیست بلکه از آنها برای 
حرمت گذاری به افراد خاص، جشن های نیکوکاری 
خدایان محافظ خانه، مرگ، ازدواج و... نیز استفاده 
می شود. هندوها به تبلیغ و تشویق عقاید مذهبی 
نمی پردازند، چرا که هر هندو، پرستش خدا یا خدا 
بانویی را شخصا انتخاب می کند، روح یا ارواحی 
که او به آنها باور دارد، سالمتی، معاش و سعادت را 
به شخص او عرضه می کنند. اگر چه هندوها، صدها و 
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میلیونها خدای ناشمردنی دارند، ولی به طور کلی خدای 
محافط خانه، یک زن است. این خدا که اسامی مختلفی 
.)huyler,p174( دارد، اغلب به نام لکشمی شناخته می شود

بـا چند روی به این نقاشـی ها نگاه مـی کنیم، اول اینکه 
نقاشـی بـرای لکشـمی اسـت، پـس یکـی از نقش هـای 
عمـده نیلوفـر آبـی اسـت کـه بخصـوص در دوره هـای 
معاصـر نیـز بـه آن توجـه خـاص شـده اسـت. لکشـمی 
کیسـت یـا چیسـت؟ لکشـمی کـه به ِسـری نیز شـهرت 
دارد همسـر ویشـنو اسـت و در وداهـا بـه عنوان همسـر 
وارونـا یا خورشـید معرفی شـده اسـت. در اسـطوره های 

کهـن خـدا بانـوی نیـک بختی اسـت.
در بـاور هنـدو لکشـمی دختـر فرزانـه ی عـارف بَهرگو و 
ازجملـه خـدا بانـوان و خدایانـی اسـت کـه روزگاری بـه 
سـبب نفریـن یکـی ازریشـی ها آواره و به اقیانوس شـیر 
مـاوا گزیـده بـود. بـه هنـگام کـره گیـری اقیانوس شـیر 
لکشـمی دیگربـار تولـد یافـت و او نیـز یکـی از چهـارده 
چیـز گرانبهـای یافت شـده در ایـن کره گیری اسـت. او 
هنـگام زایش کاما رشـد یافته و نیلوفری آبی در دسـت 
داشـت.همه ی خدایـان از جملـه شـیوا طالب همسـری 
او شـدند امـا لکشـمی ویشـنو را برگزیـد. لکشـمی در 
تجلیـات مختلـف ویشـنو هر بار بـه هیاتی تولـد می یابد 
و همسـر ویشـنو می شـود. بر آبها زاده می شـود، زمین 
نـام مـی گیرد، سـیتای راما می شـود، هم رادها اسـت و 
هـم روکمینـی، در همراهی بـا کریشـنا، ودر نهایت کامه 
اسـت. اوخدابانـوی هـوس اسـت بـه خاطـر وفـاداری به 
همسـرش رامـا، و همـه جـا همچـون زنـی زیبا نشسـته 
یـا ایسـتاده بـر نیلوفر آبـی نشـان داده می شـود.او مادر 

جهان اسـت )ایونس،1381،صـص160-162(.

زن هندی برای حفظ زندگی زناشویی خود و 
نقش هرروزه ی  با  نیکبختی  آوردن  به دست 
اش،  خانه  ورودی  و  دیواره ها  بر  نگاره ها  این 
دست به دامن خدابانویی می شود که به همه 
فرش  واقع  در  است.  آراسته  نیکبختی ها  ی 
نیلوفری را بر درگاه پهن می کند تا لکشمی بر 
آن بنشیند و از وجود و دستهای پر خیر و برکت او 
نیک بختی و ثروت بر دامن او وتک تک اعضای خانواده 
نوعی  به  این  زند چراکه  نقش می  دیوار خانه  بر  بریزد. 
انرژی  و  وآماده شدن  ارواح خبیث  قدرت  سست کردن 
اعضای خانواده است در مقابل سختی ها و  و  او  گرفتن 
باها. از خاک و فضوالت حیوانی استفاده می کند چراکه 
قابل توجه  و  ارزشمند  او، همه چیز  آیین  در فرهنگ و 
است. رنگ آمیزی می کند چرا که معتقد است هر جا 

که رنگ وجود داشته باشد، شیطان را بدان راه نیست، و 
به همین دلیل لباسهای رنگی و جشن های رنگ در هند 
زیاد دیده می شود. اما آیا هنوز این نگاره ها همان کاربرد 
آیینی کهن خود را دارد؟پاسخ در جواب زنان شهرنشین 
تندرو  گروههای  هند،  در  امروزه  است.   هند  امروزی  و 
با گسترش رسانه های جمعی ، شهری سازی و آموزش 
عمومی و با نمایش ثمر بخش اعتقادات و باورهای دیگر، 
اجدادی  ارزشهای  ی  درباره  مردم  که  اند  شده  سبب 
خودشان به فکر فرو بروند و آنرا مورد نقد و پرسش قرار 
دهند. هرساله دیوارها  و کف های کمتری آماده و  نقاشی 
می شوند. در خانه های بیشتر مردم شهر نشین این حس 

گم  ای،  فزاینده  طور  به  شناسی  زیبایی 
شده است. 

دیوارها و کف های سیمانی، 
کمتر به هنر های یک 

روزه )یومیه( وپست 
»خاک و پشکل« 

اختصاص می 
یابند. بسیاری از 
زنان شهر نشین 

می گویند، 
این سنت، 

نشانگر اعتقادات 
گذشتگان است 

و امروزه، آنها 
اهمیتی برایش 

قائل نیستند. بعضی 
دیدگاهها نیز این سنت 

را سمبلی از خرافه پرستی  و 
کاری عبث و بی حاصل می داند. 

ممکن است این هنر مردمی اجدادی 
بسیار پسندیده باشد اما انجام 
آن با زحمت زیادی توام است. 

ساکنین برخی شهرها که 
بقای این سنت برایشان مهم 

و  جالب  است اغلب در 
فروشگاهها، ابزاری نگهداری 

می کنند که به صورت 
خودکار با شابلون، استنسیل 
و ... این کار را انجام  بدهند 

و یا حداقل  اطراف درها را با 
huy	 )اسپری نقاشی کنند 

.)ler,p190

نتیجه گیری:
در جهان فردیت رو به گسترش و نیازمند 
به چهره های متفاوت آدمی، چقدر 
زنان هندی به حرکتی جمعی 
بر اساس ناخودآگاهشان 
خواهند پرداخت و فرشی 
برای اساطیر خواهند 
گسترد؟ همچون 
خوشامدگویی هایی 
که در جای جای 
هند)راجستان 
مخصوصا( با فرش گل 
همراه است؟
شاید در پاری مکان ها و 
زمان ها، حتی چیزی کمتر 
از کارکرد اساطیر شاهنامه در 
فرهنگ ایرانی! آیا چقدر دور از 
واقعیت است که با رای گنون بگوییم 
که فولکلور و حافظه ی جمعی توان 
حفظ سنت را نمی توانسته داشته باشد! 
هرچند در هند شاید به دلیل فردی بودن 
پرستش، حفظ سنت ها به اشکال ممکن 
بیشتر دیده می شود. یونگ معتقد 
بود که ناخودآگاه جمعی، اساطیر و 
سنت ها را حفظ می کند، دیده می 
شود که فردیت نیز در پاسداشت 
آیین ها موثر بوده است. اما این 
تاثیر در جهان مدرن و بعد از آن، 
منشاء خدمات فراوان برای زندگی 
جمعی بشر شده است به طوری 
که امروزه نیز سنت نقاشی کالم 
با شکلی متفاوت، در مناطق 
مختلف هندوستان رواج دارد 
و هرساله گردشگران بسیاری 
را در روزهایی خاص به سوی 
خود جلب می کند. ناگفته 
پیداست ضمن معرفی آیینی 
کهن، در فرایند میزبانی از 
مردم سراسر جهان، چرخ 
اقتصاد به گردش درمی آید.

کتابنامه 
ورونیکا.»اسـاطیر  ایونـس،   -
فرخـی،  باجـان  مترجـم:  هنـد«، 
تهـران، انتشـارات اسـاطیر، 1381.
کلود.»اسـطوره  اسـتروس،  لـوی   -
مترجم:شـهرام  معنـا«،  و 
خسـرویتهران،، نشـر مرکز،  1385.
- گنون، رنه. سـنت و ناخودآگاهی، 
»اسـطوره و رمـز«، مترجـم: جـال 
سـتاری، تهران، انتشـارات سـروش، 

.1387
و  فرزاد.»پیشـینه  قائمـی،   -
بنیادهـای نظـری رویکـرد اسـطوره 
ای و زمینـه و شـیوه ی کاربـرد آن 
در خوانـش متـون ادبـی«، فصلنامه 
نقـد ادبی، س 3، ش 11و12، )پاییز 
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 چکیده
سـفال یکـی از بیشـترین و مهم تریـن آثـاری اسـت کـه 
از محوطه هـای پیـش از تاریخـی بدسـت می آیـد. از اینـرو 
بسـیاری از آثار سـفالی به دسـت آمده از بررسـی های علمی 
دارای شـرایط نامطلوبی می باشـند که نیاز به درمان و مرمت 
دارنـد. محوطـه 14 بمپـور بلوچسـتان از ایـن امـر مسـتثنی 
نبـوده و دارای آثـار سـفالی متنوعی می باشـد که نیاز اسـت 
در جهـت رفـع آسـیب های آنهـا قـدم برداشـت. بـه همیـن 
جهـت در ایـن مقالـه سـه عـدد از سـفالینه های محوطه 14 
بمپـور بـه جهت انجـام مطالعـات حفاظتی و مرمتـی انتخاب 
گردیـد کـه تمامـی ایـن آثـار دارای آسـیب های گوناگونی از 
جملـه شکسـتگی، تـرک، مفقـودی قطعـات، ایجـاد شـوره و 
لکـه، ریـزش رنـگ و غیـره می باشـند که سـعی شـده اسـت 
تا با اسـتفاده از شـیوه های مناسـب مرمتـی در جهت درمان 

آنها گام برداشـت.

کلمـات کلیـدی: محوطـه 14 بمپـور، مرمـت، سـفال، 
بلوچسـتان

ویژگی های سفال های مربوط به محوطه 14

رنـگ خمیـره:  عاوه بـر ده ها قطعه سـفال که از سـطح 
محوطـه و یـا از بیـن رفتـن خاک هـای سـطحی بـه دسـت 
آمـده، تعـداد قابـل توجهـی از ظـروف سـفالی کامل یـا نیمه 
کامـل مـورد مطالعـه قرارگرفتـه، کـه از داخل گورها کشـف 
گردیده انـد و براسـاس صورت جلسـه ای بـه اداره کل میراث 
فرهنگی اسـتان سیسـتان  و  بلوچسـتان تحویـل گردیده اند. 
باتوجـه به بررسـی این سـفال ها باید به دو گروه خاکسـتری 
و قرمزرنگ اشـاره نمود. شاموت سـفال-ها، اعم از خاکستری 
یـا قرمـز منحصـرا ماسـه بـادی اسـت و از شـاموت گیاهی به 

هیچ وجه اسـتفاده نشـده اسـت )رهبـر، 1382( 

مطالعـه  جهـت  مطالعـه:  مـورد  سـفالینه های 
سـفالینه های قرمـز رنـگ محوطـه 14 بمپـور، 3 سـفالینه، 
موجـود در مـوزه جنوب شـرق ایـران، واقع در شـهر زاهدان، 
انتخـاب گردیـد. در جدول شـماره 1، مشـخصات و اطاعات 
سـفال های مورد مطالعه نشـان داده شـده است. سـفالینه ها 
دارای خمیـره ی قرمـز رنگ هسـتند که توسـط نقوش سـیاه 
رنـگ بـا طرح هـای زیگزاگی و خطـوط موازی یر روی شـکم 

و لبـه آن هـا تزئیـن شـده اند. 

فن سـاخت سـفالینه های مکشـوفه: سـه پیالـه مورد 
پژوهـش کـه از  محوطـه 14 بمپـور  بدسـت آمـده از جنس 
سـفال هسـتند و هـر سـه بـه رنـگ قرمـز آجـری )کـه ایـن 
رنـگ بـه دلیـل اکسیداسـیون آهـن به وجـود آمده  اسـت( و 
بـا نقـوش هندسـی بـا رنگ سـیاه تزییـن شـده اند )صدقی و 

همـکاران، 1395(.

تقـارن سـفالینه ها: یکی از شـواهدی اسـت کـه معموال 
زمانـی بوجـود می آیـد که سـفالها چرخسـاز هسـتند. ایجاد 
خطـوط مـوازی در اثـر گردش سـفال هنگام سـاختن با چرخ 
سـفالگری در سـطح سـفال ایجاد و باقـی مانده اسـت. وجود 
مـوازی روی  و حضـور خطـوط  تقـارن  شـواهدی همچـون 
سـطح داخلـی و خارجی مـورد مرمـت موید چرخ سـاز بودن 

این سـفالینه هاسـت.

کاربـرد آثـار: همچنیـن شـواهد دال بـر ایـن اسـت کـه  
سـه سـفال مـورد مطالعـه کاربـرد آیینـی داشـته اند زیـرا از  
منطقـه 14 بمپـور بدسـت آمده اند. محوطه مذکور قبرسـتان 
اسـت و ایـن سـه سـفال همراه بـا مـردگان تدفین شـده اند. 
شـکل ظاهـری هرسـه سـفال همانند ظـروف خانگـی )پیاله( 

آن دوران بـوده اسـت.

پرکننـده آثـار: پرکننده سـه سـفال مـورد مطالعـه مواد 
معدنـی بسـیار ریـزی اسـت کـه فاقد شـاموت گیاهی اسـت. 
ظرافـت آن هـا به بسـیار چشـمگیر اسـت و فاقد لعاب اسـت 
در حقیقـت نـوع پرکننـده آنهـا بـا توجه بـه مشـاهدات روی 
نمونه هـا، ماسـه بادی می باشـد کـه بدلیل قابل در دسـترس 

بـودن و اقلیـم منطقـه بـه وفـور یافت می شـود .
تکنیک سـاخت  آثـار: بر اسـاس نوع تزئین سـفال های 
پیـش از میـاد می تـوان نتیجه گرفت کـه روش تزئین نمونه 

سـفال های مورد بحث تزئین از نوع نقاشـی اسـت.

گزارش اقدامات 
مرمتی سفالینه های 
محوطه 14 بمپور

زهره قائنی، یاسین صدقی
کارشـــناس مرمت آثار تاریخی و دانشـــجوی کارشناسی 
ارشـــد باستان ســـنجی، دانشگاه هنر اســـالمی تبریز

 (آرشیو میراث فرهنگی سیستان و بلوچستانهای مورد مطالعه )منبع: ونهمشخصات و معرفی نم -1جدول
 

 تصویر و کد سفال
 

 متر(اندازه )سانتی
 

 رنگ خمیره
 

 تکنیک ساخت
 

 های اثرآسیب

 
81/10 

 
 
 

 9ارتفاع: 
 18/7دهانه: 

 
 
 
 قرمز

 
 
 

 چرخساز

 
 

ترک، ریزترک، کمبود، 
-شوره، شکستگی، رنگ

 پریدگی

 
18/7 

 
 
 

 6ارتفاع: 
 5/7دهانه: 

 
 
 
 قرمز

 
 
 

 چرخساز

 
 

ترک، ریزترک، کمبود، 
-شوره، شکستگی، رنگ

 پریدگی

 
36/7 

 
 
 

 7ارتفاع: 
 36/7دهانه: 

 
 
 
 قرمز

 
 
 

 چرخساز

 
 

ترک، ریزترک، کمبود، 
-شوره، شکستگی، رنگ

 پریدگی

 

 های مکشوفهفن ساخت سفالینه

آجری )که قرمز بدست آمده از جنس سفال هستند و هر سه به رنگ   بمپور 14محوطه   سه پیاله مورد پژوهش که از
اند )صدقی و است( و با نقوش هندسی با رنگ سیاه تزیین شده این رنگ به دلیل اکسیداسیون آهن به وجود آمده

 (.1395همکاران، 
ایجاد خطوط د می آید که سفالها چرخساز هستند. یکی از شواهدی است که معموال زمانی بوجو :هاتقارن سفالینه

موازی در اثر گردش سفال هنگام ساختن با چرخ سفالگری در سطح سفال ایجاد و باقی مانده است. وجود شواهدی 
 ساز بودن این سفالینه هاست.همچون تقارن و حضور خطوط موازی روی سطح داخلی و خارجی مورد مرمت موید چرخ

 14اند زیرا از  منطقه نین شواهد دال بر این است که  سه سفال مورد مطالعه کاربرد آیینی داشته: همچکاربرد آثار
اند. محوطه مذکور قبرستان است و این سه سفال همراه با مردگان تدفین شده اند. شکل ظاهری بمپور بدست آمده

 هرسه سفال همانند ظروف خانگی )پیاله( آن دوران بوده است.
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آسیب شناسی

- غفلت و سهل انگاری در حین حفاری و جابجایی
- آسـیب های ناشـی از مرمت های غلط پیشـین )اسـتفاده 

از چسـب های غیرمرمتی(
- آسـیب های شـیمیایی ) آسـیب های گرافیتـی حاصل از 

کدگذاری(
- محو شدن نقوش در اثر ایجاد نشست و تبلور نمک ها

شوره زنی
شـوک  اثـر  )در  سـفال ها  بدنـه  در  ریزتـرک  و  تـرک   -

حرارتـی(
- شکستگی قطعات بدنه

- خراشیدگی سطح بدنه و ریزش رنگ
- مفقود بودن قطعات بدنه

اقدامات حفاظتی و مرمتی 

ابتـدا پـس از تحویـل گرفتـن سـه نمونـه سـفال از بمپـور 
شناسـنامه آثـار مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و مسـتند نگاری 
آغاز شـد. بـاز کـردن مرمـت و وصالی قبلـی در صـورت لزوم 
گاهـی باستانشناسـان شـی را در زمـان حفـاری مرمت کرده 
کـه ایـن مرمـت، مرمـت اورژانسـی یـا موقتـی می گویند که 
سـه اثـر مورد پژوهـش نیز باتوجه بـه اصول زیبایی شناسـانه 
مرمتـی بایـد مـورد ارزیابـی قرار گیرنـد و وصالی هـا باز گردد 
و دوبـاره در نهایـت دقـت وصالـی شـوند )باتوجه بـه مقررات 
مرمتـی نحـوه عکـس گرفتـن بایـد هماننـد خـود اثـر باشـد 
ابتـدا لبـه، شـکم و کـف ظـرف چیده شـود(. پـس از حفاری 
جهـت حفـظ قطعه هـا از چسـب غیر مرمتـی اسـتفاده شـده 
کـه اگـر این چسـب باقـی  بمانـد هیدرولیز شـده و باتوجه به 
اصـول مبانـی بـه حفـظ ماهیت اثـر لطمـه می زند پـس نیاز 
بـه بـاز کـردن وصالی هـا و حـذف چسـب صنعتـی احسـاس 
می گردد. پاکسـازی چسـب های صنعتی با اسـتون می باشـد 
زیـرا عـاوه بـر بد نما شـدن ظاهـر اثـر باعـث می شـود کـه 
در وصالـی دائـم قطعـات بخوبـی بـه یکدیگـر متصل نشـوند 

)حـدادی، 1387(.

پاکسـازی  کار  بعـدی  مرحلـه  مکانیکـی:  پاک سـازی 
بـا تیـغ بیسـتوری اسـت کـه بـه جهـت حـذف  مکانیکـی 
شـوره های موجـود می-باشـد، کـه ایـن مرحلـه حـدود ده 
روز بـه طـول انجامیـد. ایـن عمـل برای حفـظ ماهیـت اثر و 
جلوگیـری از آسـیب بیشـتر و همچنیـن برگردانـدن زیبایـی 
بـه آن انجام شـد )رجبی و همـکاران، 1390(. در این مرحله 
تقریبـاً تمامـی شـوره ها از روی ظـروف پاکسـازی شـدند جز 
گـرد و  غبـاری کـه برای آن ها از آب اکسـیژنه اسـتفاده شـد. 
در نهایـت بـرای پاکسـازی تمامـی سـفال ها از خمیـر کاغـذ 

شد. اسـتفاده 

وصالـی موقت:  بعـداز پاکسـازی نوبت به مرحلـه وصالی 
می رسـد کـه بـرای جلوگیـری از اشـتباه و ترتیـب صحیـح و 
محـل قرار گیـری هـر قطعـه ابتـدا وصالـی موقـت با چسـب 

کاغـذی انجـام می گیـرد )گابـی،1391(.

وصالـی دائـم:  بعـد از آنکـه وصالـی موقـت پایـان یافت 
و مـکان هـر قطعـه مشـخص گردیـد، بایـد وصالـی دائـم را 
انجـام داد تـا قطعـات شـئ از هم جدا نشـوند و بتوان شـئ را 
جا به جـا کـرد که این کار توسـط چسـب پارالوییـد 5 درصد 

شـد. انجام 

بازسـازی: بعـد از مرحله وصالـی، به بازسـازی بخش های 
کمبـود اثـر پرداختـه می شـود. هـدف بازسـازی عبـارت از 
تکمیـل بخـش کمبـود یـک اثـر تاریخی بـه منظـور افزایش 
دوام، اسـتحکام و طـول عمر اثر بر اسـاس شـواهد و مسـتند 
تاریخـی و بـرای حفظ موجودیت کالبـدی و هنری اثر. بخش 
بازسـازی شـده بایسـتی از فاصلـه نزدیـک قابـل تشـخیص 
باشـد و بخـش مرمتـی از بخـش اصلـی اثـر از طریق بـه کار 
گرفتـن تکنیـک مناسـب قابل تمایز باشـد )6 اینـچ، 6 فوت( 

)حـدادی،1387؛ فامکـی،1383(.

تصویر1 – آسیب های وارده بر اشیاء سفالی مورد مطالعه

تصویر2 – بازنمودن وصالی های قبلی به جهت پاکسازی و حذف چسب های 
صنعتی و استفاده از چسب¬های مرمتی

ــه  ــا از ســطح ســفال، 1: ب ــر3– پاکســازی مکانیکــی شــوره ها و لکه ه تصوی
ــیله  ــازی بوس ــکی2: پاکس ــای دندان پزش ــتوری و ابزاره ــغ بیس ــیله تی وس

ــیژنه ــیله آب اکس ــازی بوس ــذ 3:پاکس ــر کاغ خمی

تصویر4 – وصالی دائم بخش های شکسته سفال ها با استفاده از پارالوئید 5 درصد

مراحل بازسـازی سـفال: 1. قالب گیـری بخش های کمبـود 2. تهیه مـاده پر کننـده. 3. پرکردن بخش هـای کمبود با 
مـاده پر کننـده. 4. پرداخـت بخش-هـای باز سـازی شـده. 5. پاکسـازی اثـر 6. تثبیت نهایی سـفال جهت استحکام بخشـی 

7. موزون سـازی رنگی 8. تثبیت رنگ قسـمت های بازسـازی شـده.

تصویــر5 – 1: قالب گیــری بــا مــوم دندان پزشــکی، 2: تهیــه مــاده پرکننــده بــا ترکیــب گــچ و پــودر رنــگ، 3: پرنمــودن 
بخش هــای مفقــود، 4: پاکســازی ســطح شــئ از مــاده پرکننــده باقی مانــده، 5: موزون ســازی رنگــی و تثبیــت نهایــی

تصویر6 – تصاویر اشیاء سفالی مورد مطالعه قبل و بعد از عملیات مرمت
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از حمله  قبـــل  لیال صالـــح 
گـــروه تروریســـتی داعـــش در 
شهر  موزه  موزه دار   2014 ســـال 
موصـــل بود. بعـــد از اینکه ارتش 
تروریســـتی  گروه  نیروهای  عراق 
بیـــرون  شـــهر  از  را  داعـــش 
ارزیابی  گروه  سرپرســـت  راندند، 
خســـارات وارده بـــه زیارتـــگاه 
همچنین  او  گردیـــد.  نبی  یونس 
قربانِی  دیگـــر  وضعیت  بررســـی 
تروریســـتی  گروه  خرابکاری های 
را  نمرود  باســـتانی  سایت  داعش، 

بر عهده داشـــته اســـت.

زیر  داعش  تروریستی  گروه  توسط  شده  حفر  تونل 
زیارتگاه یونس نبی شهر موصل که برای دزدیدن آثار عتیقه موجود 
استفاده می شد. همین تونل ها باستان شناسان را قادر ساخت تا از آثار 
الهه  به دست آمده از قرن هفتم پیش از میاد کاخ آشوری و کتیبه 

پاشنده آب زندگی حفاظت نمایند.

در  عراق  ارتش  به وســـیله  موصل  تاریخـــی  بناهای  از  حفاظت 
ســـال 2017 میادی، حفاظتـــی دیرهنگام بـــرای زیارتگاه یونس 
نبی که در ســـال 2014 میادی توســـط گروه تروریستی داعش 
ویران گشـــت. ســـربازان عراقـــی از ویرانه های زیارتـــگاه یونس 
نبی و کاخ باســـتانی آشـــوری حفاظت می نماینـــد. تخمین زده 
می شود 66 ســـایت باســـتانی در موصل و اطراف آن توسط گروه 

تروریســـتی داعش ویران شـــده یا صدمه دیده اســـت.

نینوا شهر باستانی آشوری 
با ویرانگری جنگ، بیگانه 

نیست. در سال612 پیش از 
میاد دشمنان امپراطوری 

آشوری آن را به یغما بردند. 
اخیرا هم گروه تروریستی 
داعش و ارتش عراق برای 

کنترل این مکان  در شمال 
عراق و موصل با یکدیگر 
به زورآزمایی پرداختند. 

این آخرین نبرد، منجر 
به نابودی آثار تاریخی 

منحصر بفرد گردید. اما 
در این عملیات پنهان 

شده ها پیدا گشتند.
داعش ابتدا در سال 2014 

میادی به موصل هجوم 
آورد و مورد توجه جهانیان 

قرار گرفت.
موصل مکانی که جایگاه 

زیارتگاه های فراوان 
باستانی مقدس متعلق به 
فرهنگ های مختلف بود و 

تخریب گسترده آثار معماری 
و تاریخی در طول نزدیک به 
سه سال اشغال توسط گروه 
تروریستی داعش را به خود 

دید.
بعد از تصرف شهر توسط 

گروه تروریستی داعش 
آنها موزه ها را تعطیل 

کردند و تاریخ نویسان و 
باستان شناسان یا مجبور 

به ترک موصل شدند و یا 
مخفی گشتند. 

به دلیل ارتباط موصل با 

نینوا، جایگاه ویژه ای در 
سنت های یهودی، مسیحی 

و اسامی دارد. یونای پیامبر 
که در کتاب عهد عتیق به 
این نام نامیده می شود  و  
در قرآن کریم با نام یونس 
پیامبر از وی یاد شده، به 
فرمان خدا مامور هدایت 

مردم نینوا می شود. مسجد 
یونس نبی بر روی یکی از 
تپه های باستانی نینوا که 
بازسازی ساختار مسیحی 

پیش از خود می باشد ساخته 
شده است. هر دو آیین 

معتقدند که این مکان جایی 
است که یونس نبی به خاک 

سپرده شده است.

از نظرگروه داعش زیارت مقبره و زیارتگاه ها  کفرآمیز 
است. داعشی ها بنای مسجد یونس نبی را مقر ارتداد 

اعالم و آن را در ژویه 2014 ویران کردند.
بسیاری از آثار ارزشمند معماری موصل به سرنوشتی 

شبیه مسجد یونس نبی دچار گشتند. مسجد 
جرجیس نبی که در مسیحیت به نام سنت جرج 

مقدس شناخته می شود نیز بوسیله گروه تروریستی 
داعش در سال 2014 میالدی ویران گشت.

وقتی در سال 2017 میادی بخش شرقی موصل به کنترل 
نیروهای عراقی درآمد، باستان شناسان محلی به بررسی 
آسیب های وارده به اماکن مقدس در منطقه پرداختند. 

باستان شناسان با بررسی در میان ویرانه ها، تونل هایی 
متعلق به گروه تروریستی داعش را زیر آثار باقیمانده 

آشــکار شــدن کاخ  مدفون  
از ویرانــه هــای موصــل
ترجمه: فرشید فیروزان

از مسجد یونس نبی پیدا می کنند که ویرانه ی کاخی 
از امپراطوری آشوری را به نمایش می گذارد. با وجود 
تخریب وارده به کتیبه ها و نقش برجسته های کشف شده، 
این آثار توجه بسیار زیاد باستان شناسان را برانگیخته است.

شکوه آشوری
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گمان می رود زمان کاخ آشوری به اوایل قرن هفتم و اواخر 
قرن هشتم پیش از میاد برگردد.  اگر چه کاوش های اولیه 
سایت بیرونی در سالهای 1852، 1950و2004 انجام شده 

اما آنها نتوانستند به نزدیک ورودی کاخ برسند.
با مطالعات انجام شده بر فضای داخلی کاخ، باستان شناسان 

دریافته اند که این بنا برای شاه سناخریب که حدود 681-
704پیش از میاد حکومت کرده ساخته شده است و او 

نینوا را بعدا به عنوان پایتخت انتخاب نمود. از او به عنوان 
شاهی که به بیت المقدس حمله کرد در انجیل یاد شده 

است.
لیا صالح سرپرست گروه باستان شناسی و فهرست برداری 

آثار از سرخوردگی خود صحبت کرده است؛ گروه تروریستی 
داعش کاخ را غارت کرده بودند.

هرچند برخی از این موارد بنا به گزارشات، مرمت شده اند 
اما بیم آن می رود که بسیاری از این گنجینه ها جهت جذب 

سرمایه برای گروه ترویستی داعش در بازار سیاه فروخته 
شده باشد.

با وجود غارت بسیاری از آثار مهم و ارزشمند، هنوز آثار 
سالمی باقی مانده است که باستان شناسان از طریق آنها در 

مورد امپراطوری آشوری در حال مطالعه هستند.
گروه صالح در عمق یکی از تونل ها، کتیبه ای مرمری کشف 
می کنند که پژوهشگران معتقدند متعلق به ارسحدون پسر 

سناخریب است، کسی که قصد گسترش کاخ را در زمان 
حکومت خود داشت. ارسحدون به بازسازی بابل در میانه 

600 پیش از میاد و توسعه قدرت آشوریان در مصر شهرت 
دارد.

کتیبه های به دست آمده از این دوره کمیاب هستند و امید 
زیادی وجود دارد که از محتوایشان اطاعات زیادی به دست 

بیاید.
جایی دیگر در مجموعه تونل های پرپیچ و خم به طول یک و 
نیم کیلومتر، نقش برجسته ی الهه ای که بر بندگان فانی اش 

آب زندگانی می پاشد، کشف کردند. کتیبه با این اندازه و 
جزئیات کمیاب است. پرفسور النور رابنسون از موسسه 

انگلیسی مطالعات عراق اعتقاد دارد این کتیبه ممکن است 
بخشی از تزیینات محل زندگی زنان در کاخ باشد.

حفاری شتاب زده تونل ها توسط گروه تروریستی داعش در زیر زیارتگاه باعث 
ناپایداری ساختار ساختمان شده و خطر فرو ریختن تونل ها وجود دارد.

گروه صالح هنگامی که تاش کردند قبل از ریزش بخش های دیگر، تونل ها 
را تقویت کنند، با چالش فهرست برداری و حفظ محتوای آنها روبرو شدند. 

باستان شناسان همچنین باید مشکات کار با شرایط روانی که بواسطه 
خشونت در شهرهای آسیب دیده، به وجود آمده را در نظر می گرفتند.

از زمان آزادسازی موزه مرکزی شهر موصل، سال 2017 به نظر می رسد 
برای شهری با آثار فراوان  و غنای تاریخی، آینده ای روشن تر در انتظار 

خواهد بود.
با وجود این که کار فهرست برداری از آثار غارت شده، مخدوش شده و ویرانه، 
کاری حزن انگیز است آما کشف کاخ پادشاهی برای باستان شناسان محلی، 

امیدی است به سمت بازگشت به مسیر پژوهش های سازنده.
پژوهشگران موسسه انگلیسی مطالعات عراق به باستان شناسان محلی برای 

مستندسازی این کاخ جدید کمک خواهند کرد. همچنین یونسکو بخش 
آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد راهکارهایی جهت حفظ این اثر 

باارزش برای نسل های آینده را بررسی می کند. 

منبع:

National Geographic History july-
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داستان 4راه رسولی
کلثوم بّزی - امیر جاللی نژاد

وقتــی مــی شــنوم دیــروز در خیابــان پشــتی کتابفروشــی راه مــی رفتــه و بــا رهگــذران 
چــاق ســامتی مــی کــرده از تعجــب دهانــم بــاز مــی مانــد. نمــی توانــم تصــور کنــم 
ــه اســم رســولی کــه وجــود دارد، راه مــی رود و  ــک آدم اســت ب ــارراه رســولی ی چه
ــا تنفــس مــی کنیــم. هیجــان زده  ــی نفــس مــی کشــد کــه م ــوز از همــان هوای هن
ــه  ــد خان ــه ان ــه گفت ــم ک ــی روی ــی م ــه خیابان ــاق ب ــه اتف ــی زود ب ــوم و خیل ــی ش م
اش آنجاســت. نامــش را مــی گوییــم و مغــازه دارهــا راهنمایــی مــی کننــد. مــا مــی 
گوییــم؛ رســولی، رســولی چهــارراه رســولی! و آنهــا بــا نــام حــاج آقــا رســولی صدایــش 
مــی کننــد و خانــه اش را نشــانمان مــی دهنــد. خانــه، نمــای ســنگ قدیمــی تقریبــا 
مربــوط بــه دهــه 50 اســت. از پشــت آیفــون لهجــه ی یــزدی کهــن و مهربانــی اســم 
ــی هیجــان خــودش را  ــد و کم ــا لبخن ــرد ب ــی پرســد و دم در پیرم ــا را م و رســم م
رضــا رســولی ثانــی آبــادی معرفــی مــی کنــد. مــردی کــه بــرای اولیــن بــار چهــارراه 
رســولی را ســاخت. روز بعــد مــا مهمــان او و همســرش خانــم ربابــه آهنگــری هســتیم. 
در خانــه باغچــه ای یــزدی ســاز کــه معمــار و بنایــش، میزبــان ماســت. تقریبــا هفتــاد 
ــورده  ــی برخ ــه آدمهای ــر ب ــا کمت ــن روزه ــذرد، ای ــی گ ــان م ــن دیدارش ــال از اولی س
ایــم کــه هفتــاد ســال در کنــار هــم دوام آورده باشــند. شــش دختــر و یــک پســر را 
بــزرگ کــرده انــد و روزگاری دغدغــه شــان ایــن بــوده کــه مبــادا نامــی از حــاج آقــا 
ــم؛ در مکــه و دبــی و تهــران،  ــه گفتــه حــاج خان ــد امــا امــروز ب ــه دنیــا نمان ب

هــر جــا بــه خریــد مــی رویــم مــی گوینــد شــما کــه 
بــازار رســولی داریــد، چــرا از اینجــا خریــد مــی 

ــی  ــولی نام ــب رس ــن ترتی ــد! و بدی کنی
اســت کــه در دوردســت هــا شــناخته 

شــده اســت.

حــاج رضــا رســولی ثانــی آبــادی، متولــد ســال 1304 خورشــیدی در شهرســتان 
ــه قصــد  ــه بیســت ســالگی( ب ــی گفت ــزد، در هفــده ســالگی )در جای ی
ســفر بــه هندوســتان و کار در هتــل و فروشــگاههای آشــنایان ســاکن 
در آنجــا بــه زاهــدان آمــد امــا  ایــن ســفر بــه علــت مشــکات ســربازی 
وی میســر نگشــت و مجبــور شــد از کشــتی انگلیســی پیــاده شــود و 
بــا پــای پیــاده  مــدت یــازده روز مســیر چابهــار زاهــدان را بــه همــراه 
چنــد نفــر دیگــر طــی کنــد و در نهایــت در آبــادی کوچــک زاهــدان 
ــب  ــا و کس ــی ه ــد انگلیس ــت و آم ــل رف ــتر مح ــا بیش ــه آن روزه ک
ــازه در  ــاب مغ ــد ب ــاخت چن ــا س ــود، ب ــا ب ــیک ه ــارت س و کار و تج
بیابانــی کــه امــروز بــه نــام بــازار رســولی معــروف اســت، ســنگ بنــای 
ــد. ــان نه ــدان را بنی ــهر زاه ــادی ش ــز اقتص ــن مراک ــی از مهمتری یک

ــه ســاخت مســاجد، منــازل و مغــازه  ــا شــغل بنایــی ب وی در ابتــدا ب
ــازار  ــدان پرداخــت. ب ــازه ســال زاه ــا و ت ــف در شــهر نوپ ــای مختل ه
ــا ســاخت چنــد مغــازه در اطــراف کوچــه شــمس )کوچــه  رســولی ب
ــش  ــال پی ــاه س ــدود پنج ــه( و در ح ــجد فاروقی ــار و مس ــل به هت
ــا  ــازه ه ــه مغ ــا ک ــت و از آنج ــد گش ــولی متول ــا رس ــت رض ــه دس ب
ــی و آســیاب و لحــاف  ــه نانوای ــل ب ــی زود تبدی رونقــی نداشــت، خیل
دوزی شــدند. مــی گویــد بنــای مســجد فاروقیــه هــم او بــوده اســت 
ــهر. ــر ش ــای دیگ ــی جاه ــا و خیل ــتانی ه ــینیه سیس ــای حس و بن

  بــازار رســولی از همــان ســالهای اول پــس از تولــد یکــی از مهمتریــن 
مراکــز فــروش لــوازم صوتــی و تصویــری، قالــی هــای نفیــس و 
ــز  ــوده اســت و امــروزه نی کاالهــای دســته دوم خارجــی در اســتان ب
ــه  ــور و منطق ــی در کش ــای خارج ــروش کااله ــز ف ــوان مرک ــا عن ب
شــناخته مــی شــود. آن طــور کــه آقــای رســولی مــی گویــد در ابتــدا 
ــازار عرضــه مــی شــده، محصــول  بیشــترین کاالهایــی کــه در ایــن ب
ــا گذشــته از کاالهــای هنــدی،  ــوده اســت. امــروز ام کشــور آلمــان ب
ــه  ــازار دیــده مــی شــود، کول ــه وفــور در ب پاکســتانی و چینــی کــه ب
ــت،  ــی در طبیع ــوازم زندگ ــوه، ل ــف ک ــای مختل ــش ه ــتی، کف پش
لــوازم خانگــی،  و...کــه اغلــب دســته دوم محصــول کشــورهای 
ــود. ــی ش ــازار وارد م ــن ب ــه ای ــتان ب ــق پاکس ــا از طری ــف دنی مختل

ــن  ــه رســولی در ای ــی ک ــازه های ــن مغ ــه اولی ــی اســت ک ــن درحال ای
ــج  ــه تدری ــه ب ــود ک ــی ب ــی های ــار فروش ــوار و ب ــاخت، خ ــل س مح
ــه مراکــز خدماتــی همچــون نانوایــی و آســیاب و لحــاف  جایــش را ب
دوزی داد همانطــور کــه مــدل کاالهــا و خدمــات ایــن بــازار از زمــان 
رســولی تــا کنــون تغییــرات زیــادی کــرده اســت بــه طوریکــه شــاید 
هیچکــدام از بازاریهــا و مــردم خاطــره و خبــری از بنیــان اولیــه ایــن 
ــم  ــولی ه ــای رس ــخص آق ــند. ش ــته باش ــای آن نداش ــازار و کااله ب
همچــون کاالیــی ناشــناس در بــازار رســولی و شــهر زاهــدان حضــور 
دارد. خــودش مــی گویــد؛ هیــچ کــس در بــازار مــرا نمی شناســد و اگر 
بگویــم رســولی ام، مــی گوینــد کدام رســولی؟ و وقتی داســتان رســولی 
ــاور نمــی کنــد گــو اینکــه حــاال  را تعریــف مــی کنــم هیــچ کــس ب
تقریبــا بیســت ســال اســت کــه پایــم را در بــازار رســولی نگذاشــته ام.

 بــازار رســولی از همــان ســالهای اول 
پــس از تولــد یکی از مهمتریــن مراکز 
ــری،  ــی و تصوی ــوازم صوت ــروش ل ف
کاالهــای  و  نفیــس  هــای  قالــی 
دســته دوم خارجــی در اســتان بــوده 
اســت و امــروزه نیــز بــا عنــوان 
مرکــز فــروش کاالهــای خارجــی در 
کشــور و منطقــه شــناخته مــی شــود.

اولیـــن روزهـــای  قدیمـــی ترین 
زاهـــدان اقتصـــادی  مرکـــز 
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ــه چهــار گــروه ایدئوفــون، ممبرانوفــون،  ــه لحــاظ سیســتماتیک ب ســازها ب
ــه  ــا ســازهایی هســتند ک ــون تقســیم می شــوند. ایدئولوفون ه ــون و آئروف کوردوف
ــر  ــوت براث ــون ص ــازهای ممبرانوف ــد در س ــرک صوت ان ــاوی و مح ــود ح خودبه خ
تحریــک ممبــران »پوســت« بــا اصابــت وســیله ی دیگــری بــه آن ایجــاد می شــود. 

ــه شــمار می آینــد. ــادی ب ــون ســازهای ب ــون ســازهای زهــی و آئرف کوردوف
ــه  ــون ب ــازهای ایدئوف ــروه س ــا را در گ ــوان آن ه ــه می ت ــوزگ ک تشــت و ک
شــمار آورد، به احتمال قــوی به عنــوان ســاز فقــط در بلوچســتان و در میــان 
ــی  ــوزه به تنهای ــا ک ــت ی ــه از تش ــرد. البت ــرار می گی ــتفاده ق ــوچ مورداس ــردم بل م
نیــز می تــوان اســتفاده کــرد. در ایــن مجموعــه معمــوالً از دو کــوزه و یــک تشــت 
ــد. در  ــام دارن ــاده ن ــری م ــر و دیگ ــی ن ــا یک ــه از کوزه ه ــردد ک ــتفاده می گ اس
ــا تشــت و یــا فقــط یــک کــوزه بــدون  برخــی از ایــن اجراهــا تنهــا یــک کــوزه ب
تشــت و همچنیــن دو کــوزه بــدون تشــت و یــک تشــت بــدون کــوزه مورداســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق
ــی  ــای معمول ــد کوزه ه ــی رود مانن ــه کار م ــی ب ــرای نوازندگ ــه ب ــوزه ای ک ک
ــا  ــوده و جنــس آن ســفالی اســت؛ ام ــداری آب ب ــرد آن همــان نگه اســت و کارب
ــکل  ــه ش ــر و ب ــد بالنســبه بزرگ ت ــمار می آی ــه ش ــن ب ــه طنی ــه کاس شــکمش ک
ــوزه  ــردن ک ــد. گ ــده باش ــف ش ــودی نص ــور عم ــه به ط ــد ک ــی می مان تخم مرغ
نســبتاً کوتــاه و دهنــه آن به انــدازه دو ســانتی متر گشــادتر از کــف دســت نوازنــده 
اســت. کــوزه ی دســت راســت نوازنــده دارای مقــدار معینــی آب اســت درحالی کــه 
ــوزه  ــل از دو ک ــوت حاص ــه، ص ــت، درنتیج ــی اس ــپ او خال ــت چ ــوزه ی دس ک
ــا  ــته و ب ــن نشس ــده روی زمی ــت. نوازن ــاوت اس ــی متف ــخص ول ــر مش ــه غی گرچ
ــزرگ  ــقاب ب ــد بش ــت همانن ــد. تش ــا می زن ــرد کوزه ه ــه گ ــه دهن ــت ب ــف دس ک
مســی یــا ســینی گــرد و کوچــک اســت کــه لبه هایــش بلنــد و دورتــادور آن پهــن 
ــرار  ــوزه ق ــان ک ــود و در می ــوی خ ــده آن را در جل ــت. نوازن ــت خورده اس و برگش
ــی و  ــمت میان ــرد و قس ــرار می گی ــن ق ــی آن روی زمی ــطح توخال ــد. س می ده
برآمــده آن بــا دســت نواختــه می شــود. تشــت، آلیــاژی از مــس و نیــکل اســت و 
در اصــل همــان وظیفــه مظروفــی را داراســت تــا ســاز. بعضــی از نوازنــدگان ماهــر 
و پرقــدرت تشــت و کــوزگ در حیــن نوازندگــی بــدون اینکــه لطمــه ای بــه آهنــگ 

ــای  ــا مــچ پ ــدن بازوهــا ی ــا گردان ــدن ی ــا چرخان ــودی وارد شــود ب ــا ریتــم مل ی
ــت  ــد. تش ــام می دهن ــم انج ــاده ای ه ــک و خارق الع ــای آکروباتی ــود نمایش ه خ
ــا  ــد ام ــرار می گیرن ــه همــراه دیگــر ســازها مورداســتفاده ق و کــوزگ همیشــه ب

ــتند. ــتفاده هس ــم قابل اس ــی ه به تنهای

َدپِچنگ
ــه آن  ــن ک ــت آهنی ــازی اس ــام س ــازدهنی ن ــا س ــگ ی دپچن

ــن  ــول ای ــد. ط ــی نوازن ــت م ــا انگش ــته و ب ــان گذاش ــه ده را ب
ســاز دوازده ســانتی متر و ســاختمان آن شــامل دایــره نمــای 

کوچکــی بــه قطــر ســه ســانتی متر اســت. از دو ســر قطعــه 
نمــای هشــت میلی متــری ایــن دایــره دســته ی ایــن ســاز 
بــه طــول 9 ســانتی متر امتــداد پیــدا نمــوده بــا نــوار آهنــی 

ــره  ــه دای ــرف قطع ــر به ط ــه میلی مت ــای س ــه پهن ــری ب دیگ
جــوش داده می شــود. در انتهــای دســته کــه فاصلــه آن از قطعــه 
دایــره به تدریــج کوتاه تــر می شــود ایــن نــوار نــازک ماننــد 
ــی  ــیوه نوازندگ ــده دارد. ش ــی خمی ــک تاب ــته قیچ ــای دس انته
دپچنــگ کــه اصالتــاً ســازی اســت چوپانــی، بــه ایــن صــورت 
اســت کــه قســمت دایــره نمــای جوش خــورده بــا نــوار را بــا 
ــرار می دهنــد و ســر خمیــده در  دســت چــپ بیــن لب هــا ق
ــا انگشــت ســبابه و به طــور حساب شــده  ــای دســته را ب انته
می نوازنــد کــه باعــث ارتعــاش نــوار نــازک آهنــی و درنتیجــه 
ــه  ــده کار کاس ــان نوازن ــود ده ــگ می ش ــدا و آهن ــد ص تولی

طنیــن را انجــام مــی دهــد.
قابــل ذکــر اســت کــه ایــن ســاز بــه تنهایــی و در تنهایی 

نواختــه مــی شــود و بــه نــدرت دیــده شــده اســت کــه دپچنــگ 
بــه همــراه فقــط دکــر یــا تیمبــک و آن هــم بــا صــدای پاییــن 

ســاز دوم نواختــه شــود. بــه علــت پاییــن بــودن صــدای دپچنــگ 
ایــن ســاز، در گــروه نــوازی مــورد اســتفاده نمــی باشــد.

تـشت و کوزگ

منابع
دایره المعارف دانش بشر، چاپ موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1349.
مسعودیه، محمدتقی، موسیقی بلوچستان، انتشارات سروش، تهران، 1364.

برگرفته از کتاب سازشناسی نوشته محمداشرف سربازی

ــوان  ــه می ت ــوزگ ک ــت و ک تش
آن هــا را در گــروه ســازهای 
آورد،  بــه شــمار  ایدئوفــون 
به عنــوان  به احتمال قــوی 
بلوچســتان  در  فقــط  ســاز 
بلــوچ  مــردم  میــان  در  و 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
البتــه از تشــت یــا کــوزه 
می تــوان  نیــز  به تنهایــی 
اســتفاده کــرد. در ایــن مجموعه 
معمــوالً از دو کــوزه و یــک 
تشــت اســتفاده می گــردد کــه 
از کوزه هــا یکــی نــر و دیگــری 
ــی از  ــد. در برخ ــام دارن ــاده ن م
ایــن اجراهــا تنهــا یــک کــوزه 
ــک  ــط ی ــا فق ــت و ی ــا تش ب
کــوزه بــدون تشــت و همچنین 
و  تشــت  بــدون  کــوزه  دو 
یــک تشــت بــدون کــوزه 
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
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عکس: آرمان گلستانه
هامون
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قالینقش
سیستان

فریبا شه بخش

ــی  ــه کارشناس ــان نام ــه از پای ــن مقال )ای
ــی  ــوژی و طراح ــته تکنول ــده در رش نگارن
ــو  ــی پرت ــوزش عال ــه آم ــت در موسس دوخ

ــت.( ــده اس ــه ش گرفت

چکیده
هنـر قالی بافـی در خطـه ی سیسـتان، یکـی از داشـته های اصیل صنایع دسـتی 
ایـران بشـمار مـی رود. بـا توجـه به گذشـته تاریخـی سیسـتان، نقوشـی که در 
بافته هـای ایـن منطقـه بـکار رفتـه، نمـودی از فرهنـگ، اعتقـادات و باورهـای 
مـردم این سـرزمین اسـت که هر کـدام از آن ها بـه تنهایی رمـز و راز و مفاهیم 
آشـکار و پنهانـی را در دل خـود جـای داده انـد. آگاهـی و مطالعـه ی این نقوش 
و همچنیـن بکارگیـری و تلفیـق آن هـا بـا هنرهـای دیگـر می تواند راهـی برای 

ترویـج و جلوگیـری از به فراموشـی سـپرده شدن شـان باشـد.
پژوهـش حاضـر کـه حاصـل یـک تحقیـق میدانـی و کتابخانه ای می باشـد پس 
از شناسـایی و معرفـی طرح هـا و نقـوش بافتـه شـده بـر روی قالی هـای اصیـل 
سیسـتانی، به دسـته بندی نقوش براسـاس شـکل ظاهر و اشـاره به کاربردشان 
پرداختـه و در بخـش عملـی نیـز بـا هـدف احیـا و ترویـج آنهـا، بعـد از انتخاب 

چنـد نمونـه بـه طراحـی و تولید البسـه مزیـن به ایـن نقوش می پـردازد.

واژگان کلیدی
سیستان، قالی، نقوش، صنایع دستی، قالی بافی

بیان مساله
در کشـور ایـران، صنایـع دسـتی، هنـری کاربـردی و در عیـن حال محـل بروز 
اندیشـه های خـاق، باورهـا و فرهنـگ مـردم و اقـوام مختلـف اسـت. ویژگـی 
تزئینـی و کاربـردی بـودن صنایـع دسـتی را می توان یکـی از دالیـل ماندگاری 
و ادامـه ی حیـات ایـن هنر بـه شـمار آورد. یکی از ایـن هنرها، دسـت بافته های 
مـردم سیسـتان اسـت کـه سرشـار از نقـوش هندسـی، حیوانی و گیاهی اسـت 
کـه هرکـدام بـه تنهایـی بیانگـر فرهنـگ بومـی و مرتبـط بـا اعتقـادات مـردم 
ایـن منطقـه می باشـد. در سـال های اخیـر دالیل مختلفـی از جملـه بی توجهی 
محققـان و متخصصـان ایـن حـوزه باعـث شـده تغییراتـی هرچنـد نامحسـوس 
در طـرح، رنـگ و نقـش قالی هـای سیسـتان ایجـاد شـده تـا آنجـا کـه گمـان 
مـی رود تـا سـال های آینـده نقوش بـکار رفتـه در قالی های اصیل سیسـتانی رو 

بـه فراموشـی رونـد. ایـن پژوهش پس از بررسـی، شناسـایی 
و معرفـی نقـوش بافتـه شـده در قالی هـای اصیـل سیسـتان 
بـرآن اسـت از آن هـا در زمینـه طراحی پوشـاک بهـره گیرد.

پرسش های تحقیق
1. نقـوش و طرح هـای اصیـل بـکار رفتـه در قالـی سیسـتان 

مند؟ کدا
2. چگونه می توان این نقوش را دسته بندی کرد؟

3. چگونـه می تـوان از ایـن نقـوش در زمینـه ی پوشـاک و 
البسـه اسـتفاده کـرد؟

مقدمه
قالـی سیسـتان گوهـری اسـت کمیاب کـه تنهـا در دریـای 
درخشـان و مـواج فکـر مردمـان سـختکوش و هنرمنـد ایـن 
دیـار بـا اندیشـه های بلند و اسـاطیری یافت می شـود،  هنری 
کهـن کـه هرگـز کهنـه نشـده و نخواهد شـد. )ژولـه،1381، 

)61
و  عناصـر  از  گرفتـه  شـکل  نزدیـک،  رویـای  از  تصویـری 
نقش مایه هـای جادویـی با پشـتوانه هایی از فرهنـگ و تمدنی 
اسـطوره ای و هـوش و توانایـی و ظرافتی مثـال زدنی، آنچنان 
کـه مردمـان امـروز از نـگاه نـو و خاقیـت ایشـان در هزاران 
سـال پیـش بـه اعجاب آمـده و انگشـت بـه دهـان می مانند. 

)حصـوری، 1371، 9(

امـروزه امـا عـدم توجـه و ناآشـنایی بافنـدگان بـا نقشـه های 
قالـی، طرح هـا و نقـوش اصیـل موجـب گردیـده تا ایـن هنر 
اصیـل و بومـی از اصالـت خـود فاصله بگیـرد و رو بـه زوال و 
فراموشـی رود. در ایـن فصـل سـعی داریـم بـه طـور خاصه 
بـه معرفـی سـرزمین سیسـتان و پـس از آن بـه معرفـی و 
شناسـایی طرح هـا و نقـوش اصیلـی بپردازیـم که اکثـر آن ها 
بـا مراجعـه بـه اداره صنعـت و معدن گـردآوری شـده اند و به 

تاییـد صنـف فرش بافان اسـتان رسـیده اسـت.
صنایع دسـتی ایـن منطقـه در آغـاز، جنبـه ی خـود مصرفی 
داشـته و از لحـاظ تولیـدی دارای اهمیت نبوده اسـت و اغلب 
هنرهـای دسـتی بـه اسـتفاده و مصـرف شـخصی خودشـان 

می رسـیده اسـت. در سـال های اخیـر امـا بـه دلیـل وجـود 
واسـطه ها و برخـی سـازمان های دولتـی آثـار هنری نـه تنها 
در داخـل کشـور که در خارج هـم طرفداران خـودش را پیدا 

کرده اسـت.
سیسـتان از قدیـم تـا کنـون همـواره درگیـر نشـیب و فـراز 
گذاشـته  تاثیـر  منطقـه  ایـن  هنـر  بـر  کـه  بـوده  فراوانـی 
اسـت. آب و هـوا، آفتـاب سـوزان، وجـود کویـر و مردمـان آن، 
حماسـه ها و داسـتان ها و موقعیـت سیاسـی، وجـود حیوانات 
مختلـف اهلـی و وحشـی و پوشـش های گیاهی جـزو عواملی 
بـه حسـاب می آینـد کـه بطـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در 

تاثیر گذارنـد. سیسـتان  صنایع دسـتی  هنـر 
صنعـت قالی بافـی ایـن منطقـه ویژگی هـای خاصـی دارد و 
در گـذر قرن هـا، نـه تنهـا جلـوه ای بـزرگ از هنـر و صنعـت 
ایـن سـرزمین، بلکـه جزئـی از زندگی مـردم نیز بوده اسـت. 

)آذرپـاد، 1372، 10(
پـادری،  گلیـم،  شـامل  منطقـه  در  دیگـر  بافته هـای  سـایر 
جـوال،  توبـره،  نمکـدان،  سـفره،  گلیمچـه،  خورجیـن، 

اسـت. سـوزن دوزی  و  خامـه دوزی 

هنر قالی بافی در سیستان
فـرش یـا قالـی ایـران هنـری شـگفت انگیـز و دسـتاوردی 
اصیـل و سـنتی اسـت کـه در دل تاریـخ این سـرزمین جای 
دارد. داسـتان قالی، فرهنگ، داسـتان زندگی، اندیشـه، هنر و 
آداب و رسـوم ایرانـی اسـت. ایـن هنر چنان بـا زندگی ایرانی 
در آمیختـه اسـت کـه تاریـخ او را بـاز می گویـد. )صفاریـان، 

)15 ،1380
قالـی و قالیچه هـای سیسـتان یکـی از اصیل ترین انـواع قالی 
در کشـور اسـت. تاریـخ در این بـاره نقـل می کنـد بـا آمـدن 
سـکاها بـه سیسـتان تحولـی بـزرگ در ایـن منطقـه صورت 
گرفـت. امـروزه می توانیـم بگوییـم ایـن منطقـه تحـت تاثیر 
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یافـت.  عظیـم  تحولـی  سـکاها  هنـر 
سـکاها در قرن 5 ق.م قالی، شال و نمد 
موجـود  مسـتندات  می کردنـد.  تولیـد 
حکایـت دارد کـه فـرش سیسـتان در 
ردیـف بهتریـن بافته های ایران اسـت و 
شـهرت ایـن بافته هـا و سـابقه طوالنی 
و درخشـان آن سـبب شـده در آغـاز 
دوره اسـامی، از محصـوالت بافندگـی 
ایـن دیـار همتراز بـا قالی طبرسـتان و 

فـارس یاد شـود.
اسـامی،  دوره  اوایـل  نوشـته های  در 
بافته هـای  بهتریـن  دارای  سیسـتان 
ابریشـمی و پشـمی بوده اسـت. شهرت 
بافته های سیسـتان در آغاز دوره اسام 
از سـابقه طوالنـی و درخشـان  نشـان 
کشـف  دارد.  منطقـه  در  قالی بافـی 
»قالـی پازیریـک« نشـان می دهـد کـه 
ایـن قالـی توسـط اقـوام سـکایی بافته 
شده اسـت و بـه جـرأت می تـوان گفت 
بودنـد کـه  نخسـتین کسـانی  سـکاها 
بافته هایـی بسـیار زیبا از خـود به جای 

)37 گذاشـته اند.)حصوری،1371، 

انواع زیراندازهای سیستانی
زیراندازهـای سیسـتانی را می تـوان بـه 

سـه دسـته تقسـیم کرد:
تاریخـی یـا کهـن کـه تـا آغـاز سـده 

می شـد. بافتـه  ه.ق  چهاردهـم 
قـرن  اواخـر  حـدود  از  کـه  میانـی 
سـیزدهم ه.ق بافتـه شـده و هنـوز هم 

اسـت. رایـج 
نو که هم اکنون بافته می شود. 

کهـن  قالـی  کهـن:  یـا  تاریخـی 
سـکایی  بافته هـای  بـه  سیسـتان 
کـه  ترکـی  گـره  دارای  و  می پیونـدد 
قالـی جهـان  کهن تریـن  از  ای  نشـانه 
می باشـد.  پازیریـک  فـرش  یعنـی 
در  رفتـه  کار  بـه  رنگهـای  مهمتریـن 
فیـروزه ای،  سـرمه ای،  هـا  قالـی  ایـن 
خشـتی،  آن  نقش هـای  و  سـرخ  زرد، 
)ترنـج  خشـته  خشـته  خشـتی،  دو 
می باشـد.  درختـی  و  گلدانـی  ترنـج(، 

)124 )اشـنربرنر،1374، 
میانـی: گـره مـورد اسـتفاده فارسـی، 
و  کهـن  نـوع  شـبیه  آن  رنگبنـدی 

ایـن سـبک عبـارت اسـت  نقش هـای 
قندانـی،  گل  جنگلـی،  نقـش  از 
قابـی.  و  خانـی  مـدد  اشـتر،  چپـات 

)124 )اشـنربرنر،1374، 

نـو: این نـوع قالـی دارای گره فارسـی 
اسـت و نقش هـای آن عبـارت اسـت از 
محرمـات و لچک ترنـج. در این منطقه 
خواجـه  شـکارگاه،  نظیـر  طرح هایـی 
طـاووس و غیـره نیـز بافتـه می شـود. 
سیسـتان  دسـت بافته های  دیگـر  از 
می تـوان بـه پشـتی، پـادری، خورجین 
کرد.)اشـنربرنر،1374،  اشـاره  غیـره  و 

 )124

عمـده مـواد اولیـه توسـط روسـتاییان 
متنـوع  رنگ هـای  از  و  شـده  تهیـه 
اغلـب  نقـوش  می نماینـد.  اسـتفاده 
هندسـی،  صـورت  بـه  و  تجریـدی 
مرغـی، انسـانی یـا طـرح و بافـت کلی 
مددخانـی، بهلوری، خشـتی، سـلیمانی 
و گلدانـی اسـت. در حـال حاضـر فرش 
سیسـتان بـه دلیـل نـوع طـرح، رنـگ، 
نقـش، ابعـاد، دوام عـاوه در بازارهـای 
داخلـی و بازارهای خارجی فروش دارد. 
سیسـتان بـه لحـاظ ارتبـاط گسـترده 
فرهنگی و هنری با بلوچسـتان، عشـایر 
خراسـان، ترکمنسـتان، در زمینه نقش 
و رنـگ و ابعـاد قالی هـای خـود بـا این 

مناطـق وجـوه اشـتراک فـراوان دارد.

پخـــش  چگونگـــی 
منطقه در  طـــرح  یک 

انجـام  روش  چنـد  بـه  کار  ایـن      
از  برهـه ای  در  اسـت.  می گرفتـه 
زمان هـای گذشـته تاکنـون بعضـی از 
خانواده هـا و طوایـف نسـل به نسـل به 
کار بافـت مشـغول بودنـد و بـه عنـوان 
یـک منبـع درآمـد ثابـت بـه آن توجه 
داشـتند )یـا زمین نداشـتند یا شـرایط 
کشـاورزی بـرای آن هـا مهیـا نبـود( و 
اسـتفاده  را  خـود  مختـص  طرح هـای 

می کردنـد.
قالیبـاف  زنـان  عائـق  بـه  توجـه  بـا 
قالـی  نمونـه  یـک  بافـت  کار  وقتـی 
چلـه  را  جدیـدی  دار  می شـد،  تمـام 

کشـی کـرده و فـرش نـو را رج بـه رج 
بـه  می بافتنـد.  قبلـی  قالیچـه  روی  از 
همیـن خاطـر ایـن نمونه طرح هـا رواج 

فـت. می یا

در ایـن بیـن بعضـی از بافنـدگان کـه 
بـه نقـش یـا طـرح خاصـی عاقه منـد 
بودنـد آن را بیشـتر اسـتفاده کـرده و 
طرح هـای  شـمار  بـه  طریـق  ایـن  از 
کردنـد.  مـی  اضافـه  منطقـه  وارداتـی 

)4  ،1389 )آویشـی، 

شـــرایط محیطی و تاثیر 
آن بـــر فـــرش منطقه

لحـاظ  بـه  سیسـتانی  بافنـدگان      
گرد و خـاک شـدید موجـود در هـوا در 
تنفسـی  بیماری هـای  انـواع  معـرض 
خشـک  بسـیار  هـوای  و  دارنـد  قـرار 
را  بافنـدگان  کار  نیـز  منطقـه  گـرم  و 
بسـیار دشـوار می سـازد. عـاوه بـر آن 
افغانسـتان،  کشـور  بـا  بـودن  هم مـرز 
ورود مهاجـران و دام هـای افغانـی نیـز 
خـود باعـث انتقـال بیماری های خاصی 

اسـت.
همزیسـتی انسـان بـا انـواع جانـوران، 
حیوانـات اهلـی )مـرغ، گاو، گوسـفند، 
پرنـدگان  وحشـی،  حیوانـات  شـتر(، 
مهاجـر، معمـاری محیـط )بادگیرهـا(، 
پوشـش گیاهـی، اعتقـادات، داسـتانها، 
حتـی افـرادی کـه بافنده با آن ها آشـنا 
شـرایط  آن  بـر  عـاوه  و  اسـت  بـوده 
محیطـی منطقـه، هـر یـک مـی توانـد 
توسـط  نقش پـردازی  بـرای  موضوعـی 
بافـت  بـا  بافنـده  باشـد. مثـا  بافنـده 
بادگیرهـای محیـط اطرافـش در فرش 
)متـن یـا حاشـیه( قصـد بازگـو کردن 

معمـاری و آب و هـوای منطقـه را بـرای 
)آویشـی،  دارد.  ذهـن  در  مخاطـب 

)4  ،1389

رنگ
    عاوه بـر نقـوش اصیـل، رنـگ نیـز 
در قالـی سیسـتان کاما اصیـل و متاثر 
از شـرایط اقلیمـی، فرهنگـی و تاریخی 
هنرمنـدان  کـه  طـوری  بـه  اسـت 
حـاوی  کـه  را  خاصـی  رنگ هـای 
مفاهیـم آشـکار و نهان بوده اسـت را بر 
می برده انـد.  بـکار  بافته هایشـان  روی 

)2  ،1390 )حسـین آبادی، 

کمـی  بسـیار  میـزان  بـه  سـبز  رنـگ 
مـی رود.  کار  بـه  سیسـتان  قالـی  در 
گوناگونـی  علـت  بـه  آن  پیچیدگـی 
آن اسـت کـه سـبزی جوانـه نو رسـته 
رسـتنی ها  و سـبزی همـه  بهـاران  در 
رنـگ  می گیـرد.  بـر  در  را  گیاهـان  و 
سـبز از سـویی نمـاد زندگی و از سـوی 
دیگـر نمایشـگر مـرگ اسـت، بنابرایـن 
نمـودگار همـه اسـرار سرنوشـت بشـر 

)118  ،1376 )بوکـور،  اسـت. 
محـدودی  تعـداد  در  مواقـع  گاهـی 
خالـص  آبـی  رنگ هـای  فرش هـا  از 
در  می شـود.  مشـاهده  فیـروزه ای  و 
پرداخت هـا و دورگیـری نقـوش از رنگ 
سـیاه و سـفید بیشـتر اسـتفاده شـده 

)5  ،1389 )آویشـی،  اسـت. 

معرفی بعضـــی طرح های قالی رایج در سیســـتان

طرح فتح اللهی
    یکـی از زیباتریـن طرح هـای منطقـه بـه شـمار مـی رود. رنـگ زمینه بیشـتر 
آن هـا اکـر و ترنـج کـه یکپارچه سراسـر متن فـرش را در بر گرفته بـه رنگ قرمز 
روناسـی اسـت. معمـوال دورگیری هـای نقـوش و حاشـیه بـا رنـگ  سـفید انجام 
شـده و از طراحـی نقـوش بـرای پر کـردن زمینه خـودداری می شـود. در امتداد 
محـور طولـی گلدان هـا قرار دارنـد که بـه قرینه طراحـی می شـوند. درون ترنج 
از خطـوط منحنـی اسـتفاده می شـود که تداعی کننـده ی گیاهان محلی اسـت. 
در مرکـز ترنـج نقـش بعاوه )+( و گل سـفید دیده می شـود. در بیشـتر طرح ها 
گل سـفید، طـرح گل دودنـی )گل دانه هـای سـپند( اسـت کـه طبـق باورهـای 

قدیمـی برای چشـم زخم اسـتفاده می شـود. )آویشـی، 1389، 7(
طـرح فتح اللهـی کـه در اکثـر مناطـق سیسـتان بافتـه مي شـود، بـه نوعـي از 
نادرتریـن نمونه هـاي ترنجـدار منطقه محسـوب مي گردد. درسـده ي اخیر چون 
بیشـتر بیـن اقـوام فتـح الهي بافته مي شـود بـه این نـام خوانده مي شـود وگرنه 

بیـن اقـوام دوگانـه ي سیسـتاني و بلوچ رایج مي باشـد.

طرح های جانمازی
    در ایـن طرح هـا بـا توجـه بـه اعتقـادات مسـلمانان و پرهیز از ترسـیم نقوش 

حیوانـی و انسـانی بـر فـرش، از نقوش گیاهی اسـتفاده می شـود.
در نقـوش حاشـیه نیـز از نقوش هندسـی تکرار شـده بـا رنگهای سـاده و به دور 

از تنوع رنگی اسـتفاده می شـود.  )آویشـی، 1389، 8(

طرح گلدانی )گنبدی(
    نقشـمایه اصلـی متـن ایـن نـوع قالـی گلـدان اسـت کـه در آن معمـوال دو 

گلـدان بصـورت قرینـه و افقـی قـرار دارنـد. )حسـین آبـادی، 1385، 2(
در بعضـی از طرح هـای گلدانـی بـا توجـه بـه جهـت رویـش برگ هـا در گلـدان 
بصـورت قرینـه، گنبـدی تداعـی می شـود، بـه همیـن دلیـل بـه ایـن طرح هـا، 

طـرح گنبـدی نیـز می گوینـد.
معمـوال طرح هـای گلدانـی بصـورت هندسـی طـرح می شـوند. گلـدان در قالب 
مربـع و برگ هـا بـا رنگهـای یک درمیان چسـبیده به سـاقه به مـوازات گلدان ها 

بـاال می روند. )آویشـی، 1389، 7(

طرح های ترنجی یا قابی
    بصـورت مربـع یـا لـوزی در زمینـه بـه تعداد یک، سـه یا پنج تکرار می شـود. 
در اکثـر ایـن فرش هـا متـن تیـره بـوده و حاشـیه نیـز از رنـگ زمینـه پیـروی 
می کنـد. دورگیـری نقـوش نیـز بـا رنـگ مشـکی انجـام می شـود. )آویشـی، 

)9  ،1389

طرح های گل پنجه ای
    این طرح تداعی کننده ی دستی با پنج انگشت است که در متن تکرار می شود.

طرح های اسطوره ای
    در ایـن نمونـه طرح هـا، بـا توجـه به اعتقـادات طراحـان و بافندگان نقوشـی 

در نوشـته های اوایل دوره اسالمی، 
سیسـتان دارای بهتریـن بافته های 
اسـت.  بـوده  پشـمی  و  ابریشـمی 
در  سیسـتان  بافته هـای  شـهرت 
آغاز دوره اسـالم نشـان از سـابقه 
قالی بافـی  درخشـان  و  طوالنـی 
»قالـی  کشـف  دارد.  منطقـه  در 
پازیریـک« نشـان می دهـد که این 
قالـی توسـط اقـوام سـکایی بافته 
شده اسـت و بـه جـرأت مـی توان 
کسـانی  نخسـتین  سـکاها  گفـت 
بودنـد کـه بافته هایـی بسـیار زیبا 
گذاشـته اند. جـای  بـه  خـود  از 

)37 )حصـوری،1371، 

طریقه دیگـر ورود طرح ها به یک منطقه 
اهـدای هدایـا از طـرف سـران قبایـل به 
بزرگان قبایـل دیگر بود. همچنین وقتی 
دختـری عـروس یک قوم دیگر می شـد، 
طـرح منطقـه و قـوم خـود را در فـرش 
بـه عنـوان جهـاز می بافت. بدیـن طریق 
طـرح معرفـی و بـه همـان روش هـای 

مذکـور رواج می یافـت.

بیشـتر رنگ هایی کـه در قالیچه های 
تیـره  می شـود  دیـده  سیسـتانی 
رنگ هـای  اسـت.  روشـن  کمتـر  و 
قرمـز، نارنجـی، قهـوه ای بـا فام های 
مختلـف، زرد و بنفش، اکر یا شـتری 
و سـبز رنگ هـای غالـب بـوده و در 
سـرمه  قرمـز،  بیشـتر  فـرش  متـن 
ای و قهـوه ای دیـده می شـود. انـواع 
رنگ هـای قرمـز، سـبز، زرد و بنفش 
بـه  دارد  کاربـرد  حاشـیه ها  در  کـه 
صورت حسـی و ناخودآگاه استفاده از 
رنگ هـای مکمـل را تداعـی می کند.



۳۸ ۳۷

طرح گل قندانی
) آویشی، 1389 (

نقوش انسانی در فرش 
های اصیل و قدیمی 

سیستان
) کلکسیون شخصی 

جواد آویشی (

طرح فرش برگ تاکی
) آویشی، 1392، 23 (

طرح فرش فتح اللهی
) آویشی، 1389 (

قالی با طرح جا نمازی
) آویشی، 1389 (

طرح گل پنجه ای
) مأخذ: نگارنده (

طرح اسطوره ای
) آویشی، 1389، 9 (

قالی با طرح چپات اشتر

قالی گلدانی
) مأخذ: نگارنده (

قالی ترنجی
) آویشی، 1389 (

فرا طبیعـی و نمادیـن بکار می رود. تجمع نقشـمایه ها بیشـتر 
در مرکـز فـرش اسـت و از نقشـمایه های حیوانـی و پرندگان 
نیز در طراحی متن اسـتفاده می شـود. )آویشـی، 1389، 9(

رنگهـای طرح هـای اسـطوره ای، خاص بوده و چشـمگیرتر از 
دیگـر طرح ها هسـتند.

طرح های قندانی
    در ایـن طـرح یـک گلدان بزرگ شـبیه قنـدان به صورتی 
طراحـی می شـود کـه داخـل آن را دایره هایـی بـه رنگهـای 
مختلـف )قنـد( پـر می کنـد. تعـداد دایره هـا از پاییـن بـه 
بـاال کمتـر می شـود. اکثـر طرح هـای قندانـی در اندازه هـای 

قالیچـه بافتـه می شـوند. )آویشـی، 1389، 9(
مـردم منطقـه این قالـی را در نقـاط مختلف بـا تغییراتی در 

رنـگ زمینـه و نقـش می بافند.

طرح های گل چپتی )چپات اشتر(
در ایـن نـوع طرح هـا دو نقشـمایه در متـن قالی وجـود دارد 
کـه از یـک شـکل بـزرگ هشـت ضلعی بـا میان مایه شـش 
ضلعـی تشـکیل شـده کـه خـود متشـکل از چهـار قسـمت 
بـوده و دوبـه دو باهـم متقابـل و متقـارن هسـتند و در یـک 
چهـارم آن نقـش گلی هندسـی بصورت تیره و روشـن تکرار 

می شـود. )حسـین آبادی، 1385، 3(

نقوش قالی سیستان
    نقـش و طـرح، رکـن اساسـی قالی بافـی به شـمار می آید 
و در دوره هـای مختلـف می توانـد سـند هویتـی باشـد کـه 
معمـوال ازنسـلی به نسـلی دیگـر منتقـل می گردد. بـا توجه 
بـه عقایـد، باورهـا و نمادهـای مردم سیسـتان رنـگ و نقش 

جایگاهـی خـاص در فـرش و قالـی این منطقـه دارد.
فـرش دسـتباف ایران تجلـی پیوندهـای گسـترده و عمیقی 
اسـت. تـار و پـود، گـره، عواطـف و روح انسـان هایی بـا ذوق 
درهـم می آمیزنـد و زیبایی هـا و ارزش  هـای هنـری آن را بر 
اوج می نشـانند. نقـوش قالـی سیسـتان نیز ریشـه در اعماق 
ارزش هـای فرهنگـی، ملـی و آیینی کشـورمان دارد خصوصا 
بـا در نظـر گرفتن شـرایط اقلیمـی و موقعیت خـاص منطقه 

سیسـتان از لحـاظ مرزی و سیاسـی.  
  بافته هـای ایـن منطقـه مفاهیـم نمادین زیـادی را در خود 
گنجانده انـد. از آنجـا کـه قالی توسـط مردمـان گوناگون که 
دارای اعتقـادات و باورهـای خـود هسـتند، بافتـه می شـود، 
مـردم سیسـتان نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتند و در 
دسـتبافته های خـود بـه نمادیـن کـردن عناصـر طبیعـی و 
بـه صـورت نقـش و رنـگ می پردازنـد.  ایده آل هـای خـود 

)4  ،1390 )حسـین آبادی، 

از ویژگی هـای مهـم قالی سیسـتان، تعداد فراوان نقشـه ها و 
نقشـمایه هایی اسـت کـه در آن بـکار رفته اسـت. )حصوری، 

)21 ،1371
    تمامـي نقـوش بومـي و اصیـل اسـتان در بخـش صنایـع 
دسـتي در مجموعـه ي هندسـي قـرار مي گیرنـد. موتیـف 

هـاي هندسـي بـه 4 دسـته ي کلـي تقسـیم مي شـوند:
نقـوش انسـانی:  امـروزه کاربـرد اینگونـه نقوش کمتر شـده 
و کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. بـا پیدایـش دیـن 
مبین اسـام اسـتفاده از نقوش انسـانی نیز محـدود گردیده 
و نقـوش مـورد اسـتفاده حالتـی کامـا هندسـی بـه خـود 

. فتند گر
نقـوش گیاهی: نقـوش گیاهـی از پرکاربردتریـن نقوش در 
طرح هـای قالـی سیسـتان هسـتند کـه بـه کـرات در متن و 
حاشـیه اسـتفاده می شـوند و در آفرینش آنها تبعیت محض 
از عناصـر طبیعـی وجـود نـدارد. طراحـان این نقوش سـعی 
کرده انـد بسـیاری از کمبودهـای رنگ منطقه را در نقشـهای 

خـود جبران کنند.)درگـی، 1378، 63( 
نقـوش حیوانـی: حیواناتی کـه اهلـی بوده اند مانند: سـگ 
و بـز، و یـا در طبیعـت اطـراف یافـت می شـدند از قبیل آهو 

و یـا شـتر در دسـته بنـدی نقـوش حیوانی قـرار می گیرند.
نقوش هندسـی: نقوش هندسـی شـامل طرح های بسـیار 
متنوعـی می شـود کـه قسـمت اعظم نقـوش قالی سیسـتان 

می دهند. تشـکیل  را 
   بـه دلیـل تنوع و تعدد نقوش قالی سیسـتان و این مسـاله 
کـه بسـیاری از آنهـا در حـال حاضـر رواج چندانـی ندارنـد 
دسترسـی  نمی شـوند،  بافتـه  قالی بافـان  توسـط  دیگـر  و 
و گـردآوری همـه نقـوش میسـر نبـود. بنابرایـن در همیـن 
راسـتا در جـدول مربوطه سـعی شـده اسـت تا با گـردآوری 
چنـد نمونـه طـرح اصیـل و همچنین دسـته بندی و اشـاره 
مختصـر بـه کاربـرد آنهـا در جهت احیـا و رواج دوباره شـان 

نماییم. اقـدام 
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جدول 1-2:  دسته بندی نقوش قالی سیستان

طرح کاربرد دسته اسامی  نقوش ردیف

این نقوش حالت روایتگرانه 
داشته و در سده های اخیر بر 

روی قالی و قالیچه های تصویری 
مورد استفاده قرار گرفته، امروزه 

کاربرد چندانی ندارند.

انسانی مرد و زن 1

نگاره ی درخت از زمان های 
گذشته بر روی قالی سیستان به 
عنوان نماد حیات بافته می شده،
 مورد استفاده بصورت جفتی در 
متن دور طرح اصلی یا ترنج در 

قالی گلدانی

گیاهی درخت 2

        

همان باالیی گیاهی درخت 3

بیشتر بصورت جفتی، برای 
تزیین در قالی گلدانی دیده 

می شود.
حیوانی سگ 4

این نقشمایه بیشتر در قالی 
گلدانی دیده می شود. مورد 

استفاده در متن فرش، بصورت 
پراکنده و مجرد و هم بصورت 

قرینه در چهار گوشه قالی

حیوانی بز 5

در متن قالی، برای تزیین بصورت 
قرینه در چهارگوشه حیوانی شتر 6

برای تزیین در متن قالی، بیشتر 
در قالی های گلدانی  حیوانی آهو 7

دودنی یا دودیند بصورت 
جفتی در متن، بیشتر موارد 
در قالی گلدانی مورد استفاده 
قرار میگیرد. نقشمایه ای شبیه 
گوشواره ای مثلثی با چند رشته 
آویز که برگرفته از آویزی است 
که برای دفع چشم زخم، در 
بسیاری از نقاط ایران به دیوار 

آویخته می شود.

گیاهی دودنی )اسفند( 8

طرح برای حاشیه بصورت 
زنجیره وار گیاهی برگ 9

با توجه به اینکه در اقلیم 
سیستان درخت موز نمی روید 
میتوان نتیجه گرفت این نقش 

از طریق پیوستگی هنر سیستان 
در دوره ای مختلف به زمان حال 
رسیده. مورد استفاده در متن 

قالی.

گیاهی برگ موز 10

نقشمایه ای به شکل دندانه که 
اغلب بصورت مثلث های مداخل و 
دو رنگ در حاشیه مورد استفاده 
قرار می گیرد ترکیبی از زنجیره 
مثلث ها که در حاشیه قالی های 
اصیل سیستان به وفور به چشم 

می خورد.

هندسی کارچک 11

این نقش جزو نقوش مورد 
استفاده برای حاشیه محسوب 
می شود، بیشتر در قالی چپات 

اشتر به چشم می خورد، متشکل 
از سر و سینه دو مرغ که از 

قسمت سینه به هم چسبیده اند.

هندسی پره جلبکی 12

نقشی به شکل مربع که ضلع های 
آن از دو طرف امتداد یافته و در 
اصطاح محلی به معنی شاخه 

درخت است. برای حاشیه.

هندسی چهار شخلکی 13
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یا همان برگ تاک، دورتادور متن 
اصلی بافته می شود. گیاهی برگ مویی 14

درخت سرو یا درخت زندگی، 
از مهمترین نقوش بکار رفته در 
قالی سیستان، بیشترین مورد 
استفاده در قالی های جانمازی 

گیاهی درخت سرو 15

)توتن نوعی قایق بومی 
سیستانی( از نقوش منحصر به 
فرهنگ تصویری سیستان، در 
ترکیب های متفاوتی استفاده 

می شود.

هندسی توتن 16

از رایج ترین نقوش مورد استفاده 
قالی سیستان از مهم ترین و 

پرکاربردترین نقوش حاشیه در 
قالی های گلدار سیستان.

گیاهی گل شاخی 17

همان باالیی، بدون مهر مرکز گیاهی گل شاخی2 18

طرح کلی حاشیه برای قالی های 
طرح مددخاني یا دهمرده باف 

که نمونه های مشابه آن با 
مناطق افغانستان است.1

هندسی طرح حاشیه 19

 پیشینه تحقیق
زهـرا حسـین آبادی و مهـدی فاح مهنـه، در مقالـه ای تحت 
عنـوان بررسـي تطبیقـي نقـوش فـرش سیسـتان بـا نقوش 
سـفالینه هاي شـهر سـوخته، کـه در دو فصلنامـه علمـی 
نقش مایـه بـه چـاپ رسـید ابتـدا بـه شناسـایي و معرفـي 
بـه  بافتـه شـده درسیسـتان و سـپس  نقـوش فرش هـاي 
هـزاره  باسـتاني  سـفالینه هاي  نقـوش  بـا  آن هـا  مقایسـه 
سـوم ق. م )عصر مفرغ( مکشـوفه از محوطه شـهر سـوخته 

)1390 فاح مهنـه،  )حسـین آبادی،   پرداخته انـد. 
علـی پیـری در مقالـه خـود تحـت عنـوان بررسـی تطبیقی 
نقوش قالی سیسـتان با نقوش سـفال نخودی شهر سوخته، 
سـعی نمـوده پس از بررسـی نقوش بـکار رفتـه در قالیهای 
نخـودی  نقـوش سـفالهای  بـا  آن هـا  تطبیـق  و  سیسـتان 
شـهر سـوخته و پیونـد دادن قالـی سیسـتان بـا گذشـتهی 
افتخارآمیـزش راه را بـرای تهیهـی نقشـههای اصیـل قالـی 
سیسـتان همـوار سـازد. ایـن پژوهـش در تابسـتان 88 در 

نشـریه گلجـام بـه چاپ رسـید. )پیـري،1388(
عنـوان  قالیچه هـای سـجاده ای سیسـتان،  نقـش  و  طـرح 
پژوهشـی دیگـر از علـی پیـری می باشـد کـه در آن نقـوش 
اصیـل قالیچههـای سـجادهای سیسـتان را مورد بررسـی و 
بصـورت شـطرنجی باز طراحـی نمـوده تـا در صـورت لـزوم 
بتـوان در طراحـی نقشـههای جدید مورد اسـتفاده قرار داد. 

)پیری،1390(

نتیجه گیری
سیسـتان،  دسـت بافته های  روی  بـر  شـده  بافتـه  نقـوش 
هماننـد نقـوش موجـود بـر روی سـایر هنرهـای سـنتی و 
اصیـل، برخاسـته از باورهـا، اعتقادات و فرهنـگ غنی مردم 
و همچنیـن بیانگـر عواطف، احساسـات و تخیات آدمی در 
طـول دوره هـای زمانـی مختلف اسـت کـه بصـورت نمادین 
این چنین تجلی یافته اسـت. شـناخت ایـن نقوش و آگاهی 
از آنهـا می توانـد بـه مـا در درک فرهنـگ غنی و سرشـار از 

رمـز و راز مـردم ایـن سـرزمین کمـک شـایانی کند.
براسـاس مسـائل مطرح شـده می تـوان چنیـن نتیجه گیری 

کـرد که:
قالـی در منطقـه سیسـتان از تنوع طرحی باالیـی برخوردار 
اسـت و هـر طـرح ویژگی هـای خـاص و منحصر بفـرد خود 

را در رنـگ، نقـوش متن، نقوش حاشـیه و ... داراسـت.
بـزرگ  اینکـه همـه ی نقـوش جـزو دسـته  بـه  بـا توجـه 
موتیف های هندسـی هسـتند، امـا از لحاظ بصـری می توان 
آن هـا را در چهـار گـروه کلـی انسـانی، حیوانـی، گیاهـی و 

هندسـی قـرار داد.
می توانـد  البسـه،  روی  بـر  اصیـل  نقـوش  از  بهره گیـری 

عامـل موثـری شـود بـرای ترویج و زنـده نگه داشـتن آنچه 
از گذشـتگان بجـای مانـده و رو بـه فراموشـی اسـت، چـرا 
کـه لبـاس و پوشـش یـک نمـاد فرهنگـی و اجتماعـی بـه 
حسـاب می آیـد. بنابرایـن بـرای انتقـال مفاهیـم ارزشـمند 

باشـد. بهتریـن گزینـه  سـرزمین مان می توانـد 
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پویا تاج بخش - سواحل صخره ای چابهار



۴۵۴۶ ۴۵

آرزوهای کوچک گردشگری
... و کسی که از طبیعت نمی ترسد: احیای کارگاه رنگرزی سنتی سیستان

ــزرگ از خاطــر آدم نمــی رود... هــی کــه  ــل رنگــرزی مادرب پاتی
بــازار را طــی می کنــی و بــه مســیر عجیــب رنگ هــای آویــزان می رســی...

پارچه هــای رنگــی، کامواهــا و هــزاران هــزار دیگــر، دلــت بــرای پشــمی کــه 
ــگ  ــی رن ــل چدن ــزرگ در پاتی ــی می ریســید و مادرب ــِک چوب ــا ِجلَ ــزرگ ب پدرب

ــا  ــی آوری و او را ب ــر م ــه خاط ــاس را ب ــل و رون ــفید و نی ــک و زاج س ــو نم ــی زد ت م
پیراهنــی تــازه...او را بــا نخ هــای نارنـِـج و َزرُچــک و ســوز...و قالــی کــه مــادرت بافتــه...از 

تمــام آن خاطره هــا تنهــا نقشــی بــر قالــی زیــر پایــت مانــده کــه می دانــی جــز معــدود قالی هــای 
ــه قالی هــای ماشــینی و  ــده اســت و ایــن قلــم اجنــاس در خانه هــا و اماکــن دیگــر جایشــان را ب مان

ــد و ایــن اصــًا موضــوع تــازه ای نیســت. تازگــی ایــن اســت کــه تــو  رنگ هــای مصنوعی شــان داده ان
دلــت می خواهــد بــه طبیعــت برگردی...یعنــی تــا می توانــی بــه طبیعــت برگــردی و نــه بیشــتر...دوباره گیــاه 

َچَغــک را پیــدا کنــی و دختــر جوانــی کــه از بازگشــت بــه طبیعــت نترســد...از ایســتادن پــای پاتیــل خســته نشــود 
ــای  ــا رنگ ه ــزرگ ب ــک کارگاه رنگــرزی ب ــوز هــم ی ــی کــه هن ــم بیامیزد...می دان ــو را در ه ــه و ن ــای کهن و راه ه

ــودش  ــوی خ ــادی را به س ــای زی ــه مهمان ه ــن را دارد ک ــدرت ای ــی ق ــای طبیع ــی و آدم ه ــوجات طبیع ــی و منس طبیع
جلــب کنــد. گردشــگری دانشــجویی کــه شــاخ و دم نــدارد احیــای همیــن کارگاه هــای قدیمــی اســت کــه رشــته های 

مختلــف درســی را مشــتاق یادگیــری از نزدیــک می کنــد. 
ــده در افغانســتان دارد کار می کنــد و ســفالی تولیــد می کنــد کــه  شــنیده ای کــه کارگاه هــا و موزه هــای ســفال زن

احتمــال دارد خواهــر و بــرادر ســفال هــزاران ســاله شــهر ســوخته باشــد. دلــت پــر می کشــد کــه بدانــی و مطمئــن شــوی 
و راه ایــن کارگاه هــا را بــه خانــه و فرزنــدان خانــه نزدیک تــر کنــی.



۴۷۴۸

شاید اصلی ترین تفاوت در یک بازدید 
محل  که  منطقه ای  از  گردشگری 
زندگی اقوامی کهن است، نوع معماری 
است که به چشم هر گردشگر می آید و 
سال های سال در ذهنش ثبت می شود. 
می تواند  ذهنی  تصویر  همین  حتی 
بارها و بارها در میان دوستان و اقوامش 
بازگو شود و گردشگران بیشتری را به 
سوی آن مقصد گردشگری راهی کند.

با پیشرفت و  از نقاط دنیا  در بسیاری 
توسعه دانش در علم معماری، بناهای 
تاریخی  بناهای  با  تناسب  در  جدید 
هارمونی  و  شده اند  ساخته  شهر 
هم  بر  را  شهر  معماری   – فرهنگی 
و  نظم   .)1 شماره  )تصویر  نزده اند 
رنگ  و  مصالح  ساخت،  در  هماهنگی 
چنان در توسعه گردشگری این شهرها 
دخیل است که در ذهن ها ماندگارند، 
را  اروپا  شهرهای  از  بسیاری  توان  می 
در این میان نام برد )تصویر شماره 2(.

زمان  از  برهه  این  در  شاید  آنچه 
جدیدی  بناهای  باشد،  نگران کننده 
هستند که در نمای ساختمانی قصدی بر 
حفظ هارمونی ندارند. صنعت گردشگری 
بر پایه روابط انسانها و فرهنگ ها، شکل 
وضعیت  می یابد.  توسعه  و  می گیرد 
بلوچستان  و  سیستان  استان  موجود 
علی رغم   گردشگری،  توسعه  برای 
بسیار  طبیعت  و  استان  بودن  تاریخی 
مناسب، بسیار آشفته و بی نظم است.

 انسان ها با توسعه تکنولوژی و زندگی 
مدرن باعث بر هم زدن نظم و هارمونی 

فعالیت های  برای  مستعد  محیط های 
رشد  با  روند  این  و  شدند  گردشگری 
است.  غالب شده  بر محیط  فزاینده ای 
برنامه های  با  محلی  جامعه  مردم 
تحت  شدت  به  ماهواره  و  تلویزیونی 
نوع  هیچ  که  مدرن  سازه های  تاثیر 
قرار  ندارد،  بوم آورد  مصالح  با  ارتباطی 
بوم آورد  غیر  مصالح  با  و  گرفته اند 
به  توجه  بدون  را  خویش  خانه های 
سازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه 
به طوریکه  کرده اند،  ایجاد  خویش 
و  سیستان  دورافتاده  روستاهای  در 
و  خشت  خانه های  نسل  بلوچستان 
است. نابودی  حال  در   کپر ها  و  گلی 

از  برای  مبارزه  حال  در  جدید  نسل   
و  هستند  خانه ها  نوع  این  بردن  بین 
می پندارد اینها نماد عقب ماندگی است 
و باید جای خویش را به سازه هایی با 
مصالح آجر و سیمان بدهد. در حالی که 
به طور مثال خانه های آجری خود عامل 
بر هم زدن نظم و چشم انداز محیط است.

در  سنتی  سازه  می توان  سختی  به   
گرفتن  عکس  برای  نخلستان  وسط 
چشم انداز  با  آن  خانه های  که  یافت 
نخل ها هم خوانی داشته باشد ) تصویر 
گردشگری  توسعه  برای   .)3 شماره 
کرد  آگاه  را  محلی  جامعه  مردم  باید 
افزایش سازه هایی  با  با همت مجدد  و 
خانه های  قبیل  از  بوم آورد  مصالح  با 
خشت و گلی و کپرها،  به روند رو به 
محیط  با  هم خوان  غیر  سازهای  رشد 
پایان بخشید، در غیر این صورت استان 

هویت  بلوچستان  و  سیستان 
به  نمی تواند  را  خود  واقعی 
و  بدهد  نشان  گردشگران 
جذب گردشگر کند. در واقع 
انتظار می رود آن است  آنچه 
که هر روز خانه های مستحکم 
اما  شوند  ساخته  تری 
هارمونی محیط را برهم نزنند 
هماهنگی  تا  بدهند  اجازه  و 
طبیعت  نوازی  چشم  و 
با  تا  بماند  برجای  همچنان 
استان  به  گردشگران  ورود 
بتوانیم شاهد رونق اقتصادی، 
باشیم. امنیت  و  کارآفرینی 

به  آنچه  حاضر  حال  در   
که  است  آن  می خورد  چشم 
و  سیستان  استان  در  مردم 
بلوچستان تمایل پیدا کرده اند 
تا در خانه های غیر از جنس 
زندگی کنند،  محیط خویش 
صورتی  در  گردشگران  اما 
کرد  خواهند  سفر  استان  به 
گردشگری  پایدار  جریان  و 
غالب  که  شد  خواهد  ایجاد 
روستاها  و  شهرها  خانه های 
باشد.  بوم آورد  مصالح  با 
ساختمان های  این،  بر  عاوه 
جمله  از  استان،  شاخص 
شرق  جنوب  موزه  ساختمان 
علی رغم  زاهدان،  در  ایران 
الگوی قعله  از  اینکه برگرفته 
هیچ  اما  است،  سراوان  سب 
از نظر مصالح  گونه جذابیتی 

و نما برای گردشگران ندارد و 
ندرت می توان گردشگری  به 
گرفتن  حال  در  که  یافت  را 
ساختمان  نمای  با  عکس 
رو،  این  از  باشد.  مزبور  موزه 
مصالح  با  می گردد  پیشنهاد 
بوم آورد نمای اصلی ورودی 
گردد  تزیین  آینده  در  موزه 
بازدیدکنندگان  نظر  بتواند  تا 
نماید. جلب  خود  به  را 
فعلی،  شرایط  در  متاسفانه 
که  یافت  روستایی  نمی توان 
سازهای  از  سنتی  سازه های 
بوم آورد  غیر  با مصالح  جدید 
مثال  عنوان  به  باشد.  بیشتر 
به  که  گسک  روستای  در 
فاصله زیادی از جاده ترانزیتی 
واقع شده  نیکشهر  ایرانشهر- 
سه  حدود  در  جمعیتی  و 
با  و  دارد  جمعیت  نفر  هزار 
احاطه  نخلستانها  و  کوه ها 
شده است. در هر منزل یک 
سابقه  به  قدمتی  که  کپر 
موجود  دارد،  روستا  ایجاد 
خانه  گذشته  در  که  است 
زندگی بوده ولی االن کاربری 
را دارد و  انباری و آشپزخانه 
است. رفتن  بین  از  حال  در 

دراسپکه  واقع  گسک  روستای 
در  نیکشهر  شهرستان  الشار 
است  گونه ای  به  حاضر  حال 
که مردم محلی استان با دیدن 
و  خشت  و  کپری  خانه های 

تاثیــر معمــاری بومــی 
بــر صنعــت گردشــگری

احمدرضا شیخی، دکرتی برنامه ریزی توریسم، دانشگاه الالبونا، جزایر قناری، اسپانیا

گلی سنتی تعجب می کنند و 
می گیرند  عکس  آن  از  فوری 
با  اجتماعی  شبکه های  در  و 
اشتراک  به  خویش  دوستان 
می گذارند در حالیکه در چندی 
این  خود  زندگی  محل  پیش 
.)4 )تصویر  است  بوده  مردم 
این  منظور  گزارش،  این  در 
را  محلی  مردم  که  نیست 
داشت  نگاه  گذشته  همانند 
بلکه باید اطاعات و چارچوبی 
به دارندگان ساخت و ساز داد 
مصالح  و  محیط  به  نگاهی  تا 
بوم آورد داشته باشند و سپس 
و  ساختار  با  مطابق  الگوی 
سازه ها  در  منطقه  چشم انداز 
داشته باشند و  از کپی کردن 
ساز  و  ساخت  نقشه های 
توجه  بدون  مناطق،   سایر 

کردن  اجرایی  و  منطقه  به 
آینده خودداری کنند. ان در 

 گردشگری را به تنهایی بر پایه 
سایت های تاریخی و فرهنگی 
گسترش  نمی توان  منطقه 
و  شهرها  از  گردشگران  داد، 
و  گذرند  می  ما  خیابان های 
و  آنان  گذر  مسیرهای  باید 
مصالح  از  خانه های مان  نمای 
بوم آورد و نشان دهنده زیست 
این  باالخص  باشد  بوم مان 
موارد به صورت یک قانون در 
روستاها و شهرهای توریستی 
گردد. اجرا  باید  استان 

تصویر شماره 5: بازمانده نسل کپر در روستای گسک، اسپکه، نیکشهر

تصویر شماره 4تصویر شماره 3: نمایی از روستای گسک در حومه اسپکه، شهرستان نیکشهر

تصویر شماره 1: نمای از یک هتل در کشور آندورا

تصویر شماره 2: همگونی طبیعت و بناها در کشور آندوررا
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تازه های نشر 
ایـــن صفحه اختصاص به آخرین کتاب های منتشـــر شـــده درباره ی میراث فرهنگی، صنایع دســـتی و گردشـــگری 
دارد، اگـــر شـــما هم عاقمند بـــه معرفی کتابـــی در این حوزه هســـتید یا عاقمند بـــه اســـتمرار آن، می توانید 
همکار این صفحه باشـــید. در این شـــماره به معرفی ســـه کتاب تازه منتشـــر شـــده در معاونت پژوهشی اداره کل 

میراث فرهنگی، صنایع دســـتی و گردشـــگری اســـتان سیستان و بلوچســـتان می پردازیم.

1. عنوان کتاب: پژوهش های تاریخی درباره سیستان باستان
»پنــج ســال پیــش )1962( زمانــی کــه در کاوش هــای شــهر دهانــه غامــان در 
ــه فکــر انجــام  ــران شــرکت کــردم ب ــو در سیســتان ای نزدیکــی روســتای قلعــه ن
تحقیقــات تاریخــی دربــاره ی درانگیانــا نبــودم. در آن زمــان توجــه مــن بــر روی 
ــرا  ــوع م ــن موض ــردم ای ــور نمی ک ــود و تص ــده ب ــز ش ــدس متمرک ــاختمان مق س
ــاره ی سیســتان باســتان بکشــاند. پرفســور جوزپــه  ــا اینجــا، یعنــی بررســی درب ت
توچــی و امبرتــو شــرایتو مدیــران ایــن حفــاری بودنــد و در مقابــل نتایج درخشــان 
بــه دســت آمــده از کاوش هــای ســال 1962، برنامــه انجــام تحقیقــات تاریخــی را 
طــرح کردنــد کــه می بایــد اطاعــات کارهــای میدانــی و کاوش را تکمیــل کنــد. 
بــا آغــاز پژوهش هــا بــزودی در مقابــل یــک سلســله اطاعــات و داده هــای بســیار 

ــا مشــکاتی  ــا ب ــا آنه ــه در نخســتین برخــورد ب ــم ک ــرار گرفت گســترده ای ق
ــن  ــن از ای ــدف م ــاب حاضــر نتیجــه آن بررسی هاســت. ه ــرو شــدم. کت روب
کار، حتــی بــه صــورت جزئــی، بازســازی تاریخــی سیســتان پیــش از اســام 
ــی  ــژه، یعن ــه وی ــک نکت ــاره ی ــی درب ــه نتایج ــیدن ب ــه رس ــت، بلک نبوده اس
ــدف  ــران ه ــات ای ــش از ف ــن بخ ــتی و ای ــنت های زردش ــن س ــاط بی ارتب
ــی و  ــنت های مذهب ــم س ــا ه ــد. در اینج ــکیل می ده ــاب را تش ــی کت اصل
ــه  ــه ک ــرا همان گون ــد، زی ــرار گرفته ان ــه ق ــورد توج ــی م ــنت های مل ــم س ه
ــکاری نشــان  ــه شــکل غیرقابل ان ــق ب ــن تحقی ــده از ای ــه دســت آم ــج ب نتای
ــا اســطوره ی زردشــت  ــه صــورت عمیقــی ب ــی ب می دهــد، حماســه های ایران

مرتبــط هســتند....«
ــت  ــارات معاون ــاب انتش ــن کت ــه ی جدید تری ــی از مقدم ــاال بخش ــب ب مطل
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــی اداره کل می پژوهش
ــت.  ــژوه اس ــین پ ــوازی - پیش ــه ی م ــط موسس ــال 1395 توس ــان س در پای
ایــن کتــاب بــا عنــوان »پژوهش هــای تاریخــی دربــاره  ی سیســتان باســتان«، 

توســط محقــق برجســته گــراردو نیولــی تالیــف و به زبــان و قلم شــیوای دانشــمند 
ارزنــده دکتــر ســیدمنصور سیدســجادی بــه فارســی برگردانــده شــده اســت. 

3. عنوان کتاب: شواهد فناوری و هنر در شهر سوخته
جدیدتریــن اثــر منتشــر شــده در معاونــت پژوهشــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــه همــت موسســه  ــر دیگــر ب ــد دو اث ــه مانن ــه ب ــع دســتی و گردشــگری ک صنای
پیشــین پــژوه  در خــرداد 1396 بــه چــاپ رســیده اســت، مجموعــه ای بی نظیــر 
از تصاویــر آثــار هنــری، ظــروف ســنگی و ســفالی، جواهــرات، فنــاوری و بــه طــور 
ــر  ــه دکت ــت ک ــوری اس ــانی و جان ــمگیر انس ــیار چش ــای بس ــاص پیکرک ه خ

ــواهد  ــوان »ش ــا عن ــود ب ــر خ ــن اث ــجادی در تازه تری ــیدمنصور سیدس س
ــد  ــاب می توان ــن کت ــت. ای ــوخته« آورده اس ــهر س ــر در ش ــاوری و هن فن
راهــی تــازه را بــرای پژوهشــگران  عاقمنــد در رشــته های اسطوره شناســی، 
ادیــان باســتانی، جامعه شناســی و همچنیــن گرایش هــای مختلــف هنــری و 

هنرمنــدان بگشــاید. در بخشــی از کتــاب آمــده اســت:
»...دیگــر پیکــره ی انســانی ســنگی نیــز متعلــق بــه نیمتنــه ی کوچــک زنــی 
ــن  ــت های وی از بی ــر و دس ــه س ــت ک ــانتی متر اس ــدی 5/ 5 س ــه بلن ب
رفتــه اســت. در ایــن مــورد نیــز نحــوه ی نشــان دادن ســینه های بــزرگ و 
گــرد ایــن زن شــبیه زنــان هنــدی اســت. در روی ســینه ی پیکــره گردنبنــد 
ظریفــی مرکــب از هفــت رشــته ســنگ قــرار دارد و در زیــر آن نیــز چهــار 
برجســتگی مــدور دیگــر وجــود دارد کــه ایــن برجســتگی های دایــره شــکل 
اعــم از اینکــه نشــانی از مهره هــای گردنبنــدی بــزرگ یــا نمایــش دهنــده ی 
ــده می شــوند.« موضــوع دیگــری باشــند در روی پیکره هــای گلــی نیــز دی

2. عنوان کتاب: بلوچستان باستان
ــز  ــخ نی ــش از تاری ــن و پی ــای که ــه در دوره ه ــد ک »پیشــترها تصــور می ش
چنیــن بــوده و اثــری از تمدن هــای بــزرگ و اجتماعــات انســانی و دهکده هــا 
و شــهرها در آن وجــود نداشــته اســت. بــه ایــن ســبب تــا حــدود ســه دهــه 
ــزرگ ارتباطــی  ــک راهــرو ب ــا ی ــه را تنه ــن منطق پیــش، باستان شناســان ای
بیــن تمدنهــای باختــر فــات ایــران و میــان رودان دانســته اند. یکــی از علــل 
ــر  ــه آن از نظ ــان ب ــه باستان شناس ــدم توج ــه و ع ــدن منطق ــناس مان ناش

ــوده اســت.« ــدار اشــتباه ب ــن پن ــز همی باستان شناســی نی
ــی  ــه ی بولتن ــجادی در مقدم ــیدمنصور سیدس ــر س ــاال را دکت ــطرهای ب س
آورده اســت کــه در اواخــر ســال 1395 بــرای بــار دوم  بــا عنــوان 
ــراث  ــی اداره کل می ــت پژوهش ــارات معاون ــتان« در انتش ــتان باس »بلوچس
ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــتان ب ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس فرهنگ
ــب توجــه در ایــن بولتــن لیســت بلندباالیــی  همچنیــن یکــی از مــوارد جال
ــان  ــط باستان شناس ــادی توس ــالیان متم ــی س ــه ط ــت ک ــی اس از کاوش های

ــه جــز یــک مــورد،  بخصــوص وطنــی، در منطقــه بلوچســتان انجــام شــده امــا ب
ــاره  ــای اش ــدام از پژوهش ه ــه ی هیچک ــور نتیج ــدود بمپ ــای مح ــی کاوش ه یعن
شــده تــا زمــان انتشــار چــاپ اول بولتــن یعنــی ســال 1388 منتشــر نشــده اســت.  
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اســتان سیســتان و بلوچســتان، شهرســتان 
تفتــان  نوک آباد، دهســتان  بخــش  خــاش، 
جنوبــی، ارتفــاع حــدود 2100 از ســطح دریــا، 

ــان.  ــوه تفت ــی ک ــه جنوب دامن
ــی و  ــدان دارای چشــمه آب معدن ــتای تمن روس
ــت  ــتان اس ــد باس ــتانی از عه ــا و قبرس کتیبه ه
و در 55 کیلومتــری شهرســتان خــاش و در 

ــرار دارد. ــاده ق مســیر ج
ــت  ــن روســتای قدیمــی و تاریخــی از موقعی ای
آب و هوایــی مناســبی برخــوردار اســت. در 
ــرآب  ــی پ ــتا چشــمه آب معدن ــن روس ــرب ای غ
قــرار دارد. بهتریــن راه دسترســی بــه روســتای 
تمنــدان از مســیر جــاده خــاش - زاهــدان 

اســت.
فاصلــه ایــن روســتا تــا مظهــر چشــمه در 
ــر  ــمه ب ــر چش ــت. مظه ــر اس ــدود 7 کیلومت ح
آندزیتــی  تــوف  ســنگ های  شــکاف  از  آب 

ــوی و  ــای ج ــوع آب آن از آب ه ــد و ن می جوش
آب هــای آتش فشــانی اســت.

ــدان  ــتای تمن ــی روس ــان جنوب ــه تفت در دامن
ــت  ــدن هس ــه تم ــان کلم ــه هم ــه تغییریافت ک
گنجینه هــای ســنگی  بزرگ تریــن  از  یکــی 
)ســنگ نگاره های باســتانی، سنگ نوشــته های 
اتاق هــای  و  ســنگرها  و  ســنگی  قلعه هــای 
ــت. ــه اس ــره( قرارگرفت ــده در دل صخ کنده ش

در ایــن تپــه و محوطــه باســتانی، ســنگ نگاره ها 
ــه دوره تاریخــی و اســامی  ــق ب ــاری متعل و آث

وجــود دارد.
قبرســتان تمنــدان نیــز مربــوط به دوره اشــکانی 
ــاب  ــار تاریخی ایران به حس ــه آث ــت و ازجمل اس
ــال 1386 و  ــی در س ــر تاریخ ــن اث ــد. ای می آی
ــا شــماره 22682 در فهرســت آثــار ملــی بــه  ب

ثبــت رســید.

تمنـدان
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فراخوان دعوت به همکاری با کاو
ماهنامــه تخصصــی میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری سیســتان 
ــا،  ــا، عکس ه ــاالت، ترجمه ه ــار مق ــه انتش ــد ب ــتان )کاو(  عاقمن و بلوچس
ایــن مجموعــه  تخصصــی شماســت.  یادداشــت های  و  هــا  مصاحبــه 
محدودیتــی بــرای انتشــار مقــاالت پژوهشــگران و عاقمنــدان در موضوعــات 
ــن  ــران زمی ــر ای ــدان سراس ــن و عاقمن ــته و از محققی ــط نداش کاری مرتب

ــد. ــکاری می نمای ــه هم ــوت ب دع
محورهای مورد نظر کاو:

مطالعات باستان شناسی و پژوهش های میان رشته ای میراث فرهنگی
معماری و مرمت آثار و بناهای تاریخی و باستانی

جنبه های مختلف مردم شناسی
گردشگری  
صنایع دستی 
زبان شناسی 

میراث ناملموس
هنرهای از یاد رفته

آیین های کهن و فراموش شده
راهنمای تماس با نشریه:

ــان  ــوار شــهید مطهــری، خیاب نشــانی: سیســتان و بلوچســتان، زاهــدان، بل
امــداد، اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، معاونــت 

پژوهشــی، ماهنامــه تخصصــی کاو
 05433225302 داخلی275        09394491487  سردبیر

kavmagazineinfo@gmail.com
Kolsoum.bazzi@yahoo.com https://t.me/kavmagazineinfo






