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بیان مسئله
فرهنگبوميرادرارتباطبامعانيوارزشهاوشیوهروزمرهزندگيمردمميتوانشناخت.زمین

ويژگيهای

به لحاظ تنوع زيستي ،اجتماعي و فرهنگي يک اجتماع بومشناختي غني است .
محیطيهموارهبرچگونگيزيستانسانمؤثربودهاست.بومشناسي فرهنگيرويکردیاستکه
اين رابطه را تعريف و ضرورت ايجاد انطباق با موقعیتهای محلي را توجیه ميکند .سفال و
ساختههای انساني است که با توجه به نیاز محیط تولید ميشود و

سرامیک بومي جزو دست
حاوی مولفههای هويت بومي و فرهنگي است و در قالب يک اثر مادی ،از ديدگاه بومشناسي
وزيرساخت هایبوميومحليقابلتحلیلوبررسيهستند.پژوهشمستقليدرحیطه

فرهنگي
سفالبوميوارتباطآنبامقولههایمحیطيتاکنونانجامنشدهاست.دراينمقالهسفالبومي
بارويکردبوم شناسيفرهنگيموردمطالعهقرارگرفتهوباکمکگرفتنازنظريههایموجود،

بازشناسيشدهاست.برایفهمبهترموارديادشده وجهتمطالعه دقیقتردراينمقالهسفال
بومي در يک تقسیمبندی کلي (شامل ت مام جوانب فني ،هنری و فرهنگي سفال بومي) در
بخشهای مواد اولیه ،مولفههای فني ،کیفیتهای بصری ،اهداف کاربردی و عملکردی ،منابع

انساني تولید و ساختار فرهنگي و اجتماعي بررسي و مضامین هر بخش به تفکیک و در
وسپسازديدگاهبومشناسيفرهنگيتحلیلشدهاست .

جدولهایجداگانهایابتداتوصیف


چارچوب نظری
فرهنگوبومشناسيهريکبهتنهاييمفاهیمگستردهایهستند .


مرادازاصطالحبومشناسيياهماناکولوژی2روابطدوسويهمیانموجودزندهو

”
2
محیط طبیعي است .اين اصطالح برخاسته از دو واژه يوناني ايکوس به معنای
موطنوزيستگاهولوژيا3بهمعنایلغتو آموزشاستوبهمعنایشناختياعلم
بهچیزیاستودراصلعلمياستکهبهمطالعهیپیوندهایمیانموجوداتزنده
ومحیطزيستميپردازد“(جردن .)23 :2330،



تفاوتهای موجود بین ديدگاهها ،ناشي از تفاوتهای موجود بین ديدگاههای و

موقعیتهای گوناگون زيستمحیطي است .بخش عمدهای از نظريههای فرهنگ در ارتباط با

1

ecology
oikos
3 logia
2
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وریازآنبومشناسيفرهنگي 1نامگرفتهاست.جولیان استیوارد 2با

محیططبیعيونحوه  
بهره
توانستبهنوعييکچرخشجديدمفهوميوروششناختيپیش

نظريه تغییرفرهنگ 
کتاب  
محیطهایمشابهو

نظريه،داعیه اينراداردکه 

رویانسانشناسيقراردهد” .استیوارددر اين 
يکسان ،جوامع و فرهنگهايي يکسان يا شبیه به هم را به وجود ميآورند“ (فکوهي:2331،
 .)223اين نظريه ،در دهههای بعد توسط ماروين هريس ،3روی راپاپورت ،4روبرت مک سي
نتینگ،1آندره وايدا،1جانبنت 1و لسليوايت 3توسعه يافت (وينتراپ .)2332،جولیاناستیوارد
خالفوايتبرتکاملنظامهای

بهمانندلسليوايتبهقضیهتکاملفرهنگيعالقهمندبود.ویبر
فرهنگيازطريقتطبیقمحیطيتأکیدداشت(بیتس .)2311،اوبیشازهرچیزیبرآنبود
رابهدستبیاوردوتحلیلکند.اوالگویبومشناسيفرهنگي

کهمکانیسمهایانطباقباطبیعت

رابرمبنایباوربه هستهفرهنگي 3توسعهداد ،ازديدگاهاوهستهفرهنگيهمانالگوهایتداوم
حیاتهستندکهدرطولزمانوتاريخودرواکنشبهبخشهایمربوطبهيکمحیطخاص،

فرهنگيممکناستسايرويژگيهایفرهنگي(سازمان

متحولشدهباشند .عالوهبراينهسته 
).هستهفرهنگينوعينقشتعامليرادرشکلدهيبه

اجتماعي)راشکلدهد(مارکت2333،
تحوالت فرهنگي ايفا ميکند .استیوارد روش تحلیلي چند مرحلهای را طرح کرد ”نخست
هامربوطبهفنونوروشهایبهرهبرداریازمحیط،دومتبیینالگوهای

گردآوریمجموعداده

رفتاری و سازماني ارتباط انسان با محیط و سوم ،بررسي و تحلیل اين الگوها بر ساير ابعاد
فرهنگ“ (بارفیلد .)443:2331،بهعقیده اوبامقايسهتواليهایگوناگونرادرجوامعمتفاوت
هایمیانفرهنگيشناختهميشوندویچنیننتیجهگیریميکندکهمردميکهدر

برخينظام
شرايط تقريبا يکساني زندگي ميکنند و فناوری همساني دارند نظامهای فرهنگي يکساني را
تحول ميبخشند و اين نظامها در چارچوب مشابهي تحول مييابند که همان مفهوم هسته
بومشناختي تاريخي و کلنگرانه 20همه
فرهنگي است (استوارت .)2311 ،استیوارد با يک نگاه  
مقولههای فرهنگي تحلیل ميکند
مقولههای محیطي در ارتباط با هم و در پیوند با  

(اسمیت .)2020،
1

cultural ecology
Julian Haynes Steward
3
Marvin Harris
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Roy Rappaport
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Robert M. Netting
6
A.P Vayda
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9
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10
gestaltic
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روششناسی پژوهش
اين تحقیق ترکیبي از روشهای توصیفي ـ تحلیلي است و رويکرد اصلي آن تحلیل محتوا و
مطالعهموردیاست؛يعني درجمعبندیبادرنظرگرفتنچارچوبنظریازروشتحلیلمحتوا
استفادهشدهاستونتايجازطريقاستداللاستقرايي تدوينشدهاستودرنهايت بهصورت
شیوههای گردآوری اطالعات شامل مطالعات
تطبیقي ،مورد استدالل قیاسي قرار گرفته است  
کتابخانهای و میداني شامل مشاهده مشارکتي و مصاحبه است .در بخش کتابخانهای مباني و

بومشناسي فرهنگي و طرحهای پژوهشي مستندنگاری سازمان میراث فرهنگي،
مفاهیم نظری  
گردشگریوصنايعدستيدرحیطهسفالبوميموردمطالعهقرارگرفتهاست.باتوجهبهبومي
هایپژوهشازطريقروشهایمشاهدهایو مصاحبهای

بودنمتغییرهایتحقیق،برخيازداده
بارويکردتحلیليگرد آوریشدهاست.محققباحضوردرکردستان،گیالنومازندرانبهمطالعه
سفالبوميپرداختهوبخشيازيافتههایتحقیقمربوطبهبلوچستانوهرمزگانرانیزازطريق
مصاحبه باهنرمندانبوميحاضردرنمايشگاهکشوریصنايعدستيبهدستآورده است .شیوه
درتعییننمونهها،پنجمنطقهبوميسفال

تحقیقياينپژوهشمطالعهموردیمقايسهای2است؛
مناطقتولیدسفالدرايرانبهجهتدارابودنشاخصهایبوميقدرتمنددر

ايران،ازمیانکل
تولیدسفالانتخابشدهاند .

تصوير:2حوزههایقابلبررسيسفالبومي 

منبع:نگارنده 



comparative case study

1
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محدوده مورد مطالعه
پنجمنطقهبوميدراستانهای سیستانوبلوچستان (سراوان،کلپورگان)،هرمزگان (شهوارو

حکمي میناب) ،کردستان (روستاهای مختلف چون نوره و بوگهبسي سقز) ،گیالن (اسالم و
وبارويکردبومشناسي

سیاهکل)،مازندران(روستایکالگرمحلهجويبار)بهعنواننمونهانتخاب
فرهنگيموردتوصیفتحلیليومطالعهتطبیقيقرارگرفتهاند .
مواد اولیه
2

مهمترين عامل تأثیرگذار بر زندگي و فرهنگ انسانها اکوسیستم پیرامون آنها است که از
الگوهای فرهنگي و حیات اجتماعي مردم تأثیر ميپذيرد و اين الگوها محیط پیرامون خود را
تحتتأثیرقرارميدهند ”.اکوسیستمبهچرخهمادهوانرژیکههمهچیزهایجانداررادريک
محیط در برميگیرد و آن را به چیزهای بيجان مرتبط ميسازد اطالق ميشود“ (قارداشي،
 .)2333:12انسانبوميبهجهتارتباطمستقیمبازيستگاهطبیعيوابستهبهمحیطاطرافخود
است  .سفال بومي به لحاظ وابستگي مادی به عناصر طبیعي چون خاک ،آتش و آب ،به طور
مستقیمتابعويژگي هایمحیطياست.سفالگربوميدراستفادهازخاک،اکسیدهایمعدنيو
وبرایسازگاریبامحیطزيستمواداولیهبوميرادر

موادآليانحصاریتحتتأثیرمحیطاست
مادیفرهنگقرارميدهد.سفالگرانمحليکاراصليشانکشاورزیوساير

خدمتدستاوردهای
مشاغلروستايياست،دراوقاتفراغتخودبهتولیدسفالميپردازندومعموالدرفصلزمستان
کهوقتبیشتریدارند،خاک رس مصرفيساالنهخودرا ازمعادننزديکاستخراجوآنهارادر
بارميکنند.

محلينزديککارگاهان
مواداولیهمصرفيدرساختبدنههایسفالهرپنجمنطقهشاملخاکرسوآباست.
گلوالیرودخانههایمنطقهاستکهحاویمواد
گلرسبخشهایحاشیهدريایخزر،رسوبات 

آليزيادیاستکهچسبندگيچشمگیریبهگلميدهدودرترکیبباماسهبادی،استحکام
هایبزرگتررافراهمميکندوتأثیراتزيادیدررنگسفالینهبعدازپخت

مناسبساختبدنه
نهايي مي گذارد .در مناطق کلپورگان و کردستان به جهت وجود منابع اکسیدهای رنگدهنده
حاليکه ساير مناطق با
منگنز و آهن ،جهت تزئینات از اين رنگینهها استفاده ميشود .در 
کندهکاریتوسطگیاهانمحلي نقوشموردنظررابررویزمینهحکميکنند.برایسوخت

کورههمازبوتههایگیاهانمحليوياهیزمدرختانبومياستفادهشدهاست .

ecosystem

1
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جدول:2مواداولیهبوميسفالمناطقمختلفبوميايران 
حوزهها 

مواداولیهبدنه 

سیستانو
بلوچستان


مواداولیهتزئینات 

مواداولیهلعاب 

نوعسوخت 

خاکرس،
آب 

فاقدلعاب 

سنگتیتوک،چوب
خرمایوحشيداز،تکهای

ازسنگمنگنز،مغن 

هیزم،بقايای
درختانفرسوده
منطقه،بوتههای

بیاباني 

هرمزگان 

خاکرس،
آب 

فاقدلعاب(فقطدر
بخشهاييازبندرکنگاز

نوعيلعابآبيرنگ
استفادهميکردند) 

شانهیچوبيکوچکو
بقايایخاکسترنرمهیزم
کوره 

هیزمازدرخت
نخل 

کردستان 

خاکرس،
آب 

فاقدلعاب 

مازندران 

خاکرس،
آب 

لعابحاویسرب،سنگ
چخماق(شکرسنگ)،
اکسیدمسوخردهشیشه
(بينا .)2312:32،

گیالن 

رسوبات
رودخانهای
کنارشالیزارها
وجنگلو
ماسهبادی 

فضوالتدرشت
خاکرنگيياگلهرنگ  حیواني،بوتههای
گون 

کاردکچوبيوفلزی 

لعابترکیبيازپودرشیشه
تلويزيون،تفالهمس،قلع ،نيهایباريکبلندوکوتاه
جهتنقشاندازی 
سرب،باطریماشین
(معبدیرحیمي .)2331،

هیزمچوببه
همراهنفت 

هیزمدرختان
محليبيمصرف 


منبع:نگارنده 

مولفههای فنی 
فناوریبهکارگیریدانشبوميبرایحلمشکالتعلميتوسطانسانبرمحیطوطبیعتاست
که ممکن است در هر ناحیه ای به علت گوناگوني اقلیمي ،جغرافیايي ،فرهنگي و ديگر عوامل
مؤثربرمحیطزندگي،متفاوتباشد (بخشايشاردستاني .)2332،وايتمیزانپیشرفتفرهنگي
رادرمعنيتکامليآندرنسبتمستقیمباپیشرفتفناوریقراردادهاست(بالي.)2331،برای
اين منظور استوارت مفهوم ”هسته فرهنگي“ را ارائه ميدهد .منظور از اين مفهوم ،مجموعه
ويژگيها ،روشها 2و تدابیری 2است که در هر فرهنگي در امر تأمین معیشت وجود دارند
(استوارت .)2311:32،
mechanism

1






بازشناسيسفالبوميايرانبارويکردبومشناسيفرهنگي203



انسانها با
انسانشناسي ،انسان را موجودی ابزارساز تعريف کرده است ،در طول تاريخ  ،
بهرهگیریازطبیعتيادگرفتهاندابزارهایکارآمدتریراطراحيکنندودرهرمرحلهجنبههای

مختلف فرهنگ را نیز تکامل بخشیدهاند .درزمینه سفالبومي،مولفههایفنيشاملشیوههای
ساخت بدنه و لعاب و ابزار کار جهت پرداخت و شیوههای پخت ميشود که منطبق بر
باهزارانسالقدمتاستکهباروشهایمختصهمان

توانمندیهایمحیطيوفنهایساده 

منطقه اجرا ميشوند .محدوديتهای منطقهای تأثیر مهمي در شیوهها ميگذارد و اين مسئله
هایبوميباتوجهبهمحدوديتهایموجود

نشاندهندهتأثیرمتفاوتعواملمحیطيدرفرهنگ

4
3
2
وچرخکاریسادهوابتدايي است .

فنساختشاملروشهاييچونانگشتي ،فتیلهای 

است.

هایفنيسفالهایبوميايران 


:مولفه
جدول2

حوزهها 

شیوهساختگل 

شیوهساختبدنه 

سیستانو
بلوچستان


خاکراسرندميکنندوآنرادر
حوضچهدوطبقهایميريزندوبه
آنآباضافهميکنند.دوغاب
حاصلراازصافيولولهبه
حوضچهدومکهبااولياختالف
سطحداردمنتقلميکنندوبه
مدتدوروزنگهميدارندتاآب
آنبخارشودوبعدگلرابا
مقداریازهمانخاکورز
ميدهندتاآمادهکارشود .


روشهایسادهو

شیوهفشاری
انگشتي 

هرمزگان 

خاکراجلویآفتابپهنوآنرا
سرندميکنند.سپسآنرادر

هاييبهنامخمرهميريزند


گودال
ورویآبميريزند.گودالآب

اضافيبهخودجذبميکند .

تلفیقياز
چرخکاریو

فنهایدستي 


ابزارساخت 

شیوهپخت 

يکصفحهکهبه
کمکدست
ميچرخد 

ظرفآبوچند
تکهچوب 

کورهایروباز 

چرخهایمدور

زمینيوقاشقهای
چوبي،سوندهو
سنگوخارنقاشي 

کورهایروباز 

1

strategy
pinching
3
coiling
4
primary wheel throwing
2
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بهمدتيکروزگلرارویگوني
قراروآنراورزميدهندکهدر

کردستان 
اصطالحمحليشیالننگويند.
اضافهميکنند .

سپسمویبزرا

روشهایسادهو

ابتدائي 
شیوهفشاری
انگشتي 
فنفتیلهای 

مازندران 

خاکرسرابامقداریسنگ
چخماقنرمشدهوخردهشیشه
آسیابشدهوآبمخلوطکردهو
بهصورتگلدرميآورند .

چرخکاری 


گیالن 

ماسهراباگلترکیبميکنندو

آنراورزميدهندتادرهنگام
حرارتديدندرکورهترک
نخورد .

چرخکاری

ابتدائي 

تکهچوبيبرای
صافکردنسطح
سفالینهها(تهتهله) 
بشقابياسیني
مدوربرایزيرکار 

کورهایروباز 

چرخ،آسیاب
دستيوکاردک
برایبريدنو
سوراخکردنبدنه
وولکاردياتیغه

فلزیبرایتراش
بدنه 

کورهایسنتي
سربسته 

چرخسفالگری 
نيباريککوتاهو
بلندبرای
نقشاندازی 

کورهایسنتي
سربسته
گوداليوداالني 

منبع:نگارنده 


با مقايسه چرخهای سفالگری دو منطقه میناب و مازندران متوجه تفاوتهای بارز آنها
خواهیمشد.چرخدستيشهوارمیناببسیارسادهاستوازيکصفحه گليساختهشدهاست

اينچرخدرعینسادگيباتوانباالیتولیدقادراستتداومچرخشيخودرابايکبارگردش

سريع و به واسطه وزن صفحه تا حدود  20دقیقه حفظ کند و با گردش دوباره سفالگر ،اين
چرخشمجددادرصفحهادامهمييابد.نمونههایمشابهاينچرخدرهندوستانموجوداست.
دشتمیناب،گذرگاهعبورنخستینجوامعانسانيازآفريقابهسمتجنوبشرقآسیابودهاست
و به نظر مي رسد به دلیل وجود روابط دو سويه بین ايران و هند و اشتراک فرهنگي بسیار
شباهت اين دو چرخ به همین علت باشد .از مقايسه اين چرخ با چرخ پائي مورد استفاده در
مازندرانمي توانتأثیرعواملمحیطيرادرککرد.چراکهبسترفرهنگيمازندراننسبتبه
میناب متاخرتر است و از لحاظ منطقه ای تمرکز بیشتر بر فرهنگ امروزی خود را دارد و از
تأثیراتکشورهاوفرهنگهای همجواربهعلتوجوددرياکمتربرخورداربودهاست .تولیدات

هایمذکورنیزبهدلیلتفاوتدرحالتنشستنسفالگران،دارایتفاوتهایشکلي


نهاييچرخ
مختلفيميشوند .
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مرحله پخت پس از مرحله ساخت بدنه صورت ميگیرد .در مراکز گرم و خشک و
کوهستانيپختمحصوالتبهصورتکامالابتدائياست .

ساختهشدهدرمحوطهایسربازبررویزمینياگوداليحفرشدهدرزمین،


ظروف
”
چیده ميشوند و سپس سفالهای شکستهشده بر روی آنها قرار ميگیرند تا در
سفالهاباهیزمياتپالهحیوانيفراوان
معرضحرارتمستقیمنباشند .دراليهآخر ،
پوشاندهميشوندوآتشافروختهميشود“(کیاناصل .)200:2331،


کورههادرمناطقحاشیهدريایخزربهدلیلوجودبارندگيواختاللدرفرايندپخت
سربستههستند.درمنطقه گیالنمحوطه بیروني کورهراباساقههاوشاخوبرگو ياچوب
درختانميپوشانندتارطوبتحاصلازبارانمستقیمابرکورهتأثیرنگذارد .
کیفیتهای بصری
يکي از کارکردهای اصلي فرهنگ نمايش ايدههای ذهني به وسیله نمود اشکال عیني است
(گروتر.)2311،ويژگي پیامدهينشانهها ونمادها ميتواندشخصیتو هويتمکانرامعرفي
ميکند .هويتمکانخاطرهجمعيرابارورميسازدکهحاصلتوقفذهنيمادرمحیطاست.
يمييابندکههرگاهيکيازآنهابه

همپیوستگ
برخيازپديدههاباروابطيمخصوصچنانبه  
دلیلي در تماس عیني يا ذهني با فرد قرار گیرد ،ديگری را تداعي ميکند (قاسمي اصفهاني،
 .)2333

”بازتاب محیط در فرد نتیجه دو نوع کسب دانستههاست :اول تجربه مستقیم از
خود فرد و دوم تجربهی غیرمستقیم از طريق تبادل تجربه با سايرين در بستر
تقابلهای اجتماعي با به ارث بردن گروهي از عادات و آداب فرهنگي

محیط“(والمسلي .)2330:22،


کیفیتهای بصری ،در واقع پیامها و نمادها در رويارويي با محیط را تداعي و از اين

طريق،ويژگيهایبارزبوميراپديدارميکنندو وجهتمايزآثاردستيمناطقمختلفوتأثیر
هایمحیطيوفرهنگيدرکیفیتهای

مستقیمفرهنگوعواملآنرامشخصميسازند.مقوله
ترينبخشهایقابلبررسيهستند .


شکلونقشازمهم
بصریاثرهنریبومينمودارهستند.
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شکل
شکلومادهبهعنوانمفاهیميمربوطبههموليمجزاقلمدادميشوند .

”آنچهشيازآنساختهشدهودرآنشيبهکاربردهشدهاست مادهوطريقيکه
دائرهالمعارف
آن مواد نظم گرفته يا ساختماني را تشکیل دادهاند ،فرم گويند“  ( 
بینالمللي )13:2313،
” فرماصطالحياستبرایوجوهيازيککارهنری،همچوننظامدرونيوشکل
کهاغلبتاحدیباتمايزازماده،موضوعومحتوا،عملکردوسبککارهایهنری،
(واژهنامههنر )33:2331،
ازآناستفادهميشود“ 


بررسي شکل يک اثر هنری از ديدگاه تجسمي با محور قرار دادن کیفیتهای خاص
بصریمانندتعادل،تناسبوهماهنگيصورتميگیردکهنیروهایبصریيکاثرتجسميرا

استحکامميبخشند.اشکالآثاردستيبوميبهدلیل شیوه ساختدستيازتناسباتمتنوعي
شکلهای رايج در
برخوردار هستند .آثاری با کاربرد يکسان هم دارای تنوع در شکل هستند  .
سفالینههایبومي،ازديدگاهظاهریدارایتنوعبسیاریهستند.داليلاينامربهتفاوتدرمواد
اولیه،تنوع فنيدرساخت،استفادهازابزارهایمختلف،جنسیتسازندگانونوعکاربردآنهاباز
ميگردد .شکل سفالینههای دست ساز کلپورگان ،کردستان و گیالن عموما نامرتب است و در

ارتفاعکمساختهمي شود.جهلهازتولیداتسفالگرانهرمزگانيدارایشکليتقريبامنظماست
دستيسفالگریساختهميشودوسفالینههایمازندران


هایدستيهمراهباچرخ
کهازتلفیق 
فن
هایمنظمودرابعادبزرگتردارند .

وگیالنبهجهتاستفادهازچرخپائي،شکل
بخشيازتولیداتدرمناطقيچونکلپورگانوکردستانوگیالنبهشیوههایسادهو
دستيساختهميشوندزيراسفالگردرحالتنشستهاقدامبهساختميکندومحصوالتنهايي
ازارتفاعکمتریبرخوردارهستند.البتهاينمسئلهميتواندبهجنسیتسازندگانآنهاکهبیشتر
زنانهستندمرتبط باشد.سازنده ظرف  تاآنجاکهتسلطخودرا نسبتبهآنازدستندهد
ميتواندبهارتفاعکاربیفزايدازاينرودرشکلنهايي،ارتفاعسفالینههاکماست.درزمانکاربر

رویچرخهایسفالگریدستينیزمسئلهمشهوداست .زمانيکهسفالگردرحالتنشستهدر

نشیند،اگراينفنراباحرکتهایديگریتلفیقنکند،امکانساخت

کنارچرخهایدستيمي

محصوالت بزرگتر را از دست ميدهد و در نتیجه محصوالت نهايي تولیدی ،محدوديتهای
هایساختهشدهدرشهوارمینابحاکيازاين

شکليپیداميکنند.نمونههایموجوددرجهله
امر است .در اين مناطق سفالگران جهت رفع مشکل موجود قسمتهايي از کار را با کمک
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هایدستيجبرانکردهاندوباشیوههایتلفیقيبه ارتفاعواندازهکارافزودهاند .درگیالنو


فن
ازچرخهاييپايياستفادهميکننداينمشکلوجودنداردوسفالگردر

مازندرانکهسفالگران
حینکار،تسلطکافيبرساختشکلهایمختلفراداردوديگرمحدوديتيدراندازهوارتفاع

کارندارد.پسنتیجهميگیريمشکلميتواندتابعيازفنساختباشد وفنساختنیز عاملي
تحتتأثیرمحیطزيستوعواملفرهنگيمرتبطباآنباشد .

نقش
تزيیناتسفالینههانمادهایتجريدیوذهنياستکهنسلبهنسلبهيادگارمانده است وگاه
ميکند”.اغلباين
حکايتازدرونیاتروحيسفالگر وگاهروايت ازاعتقاداتوباورهایمحیط 
نمادهامشابهبهنقوشسفالهایپیشازتاريخوآغازدورهتاريخياست“(عظیمپور.)2332:2،

تزئینات سفالهای بومي ،نقوشي به رنگهای قهوهای سوخته ،قرمز يا قهوهای کمرنگ ،روی
منقوش،داراینقشهاييبررویجدارهخارجي

سفالهای بومي 
زمینه نخودی وقرمز هستند  .
ظرفهستندکهگاهباقلمموبر بدنهنقاشيميشوند،گاهبهصورتبرجسته ونقشافزودهبر

رویسفالاضافهمي شوندوگاهتوسطابزارهایکاهندهقسمتيازنقشبهفراخورطرحازروی

شودوگاهبهصورتمشبکتزئینميشوند.بهطورمثال،تــزيینــاتروی


گلبدنهکندهمي
نمادهایتجريدیاغلبشبیهبهنقوشسفالهایماقبلتاريخوآغازدوره

سفالینههایکلپورگان
تاريخياست کهازآنزمانتاکنونثابتماندهاستوليخودظروفبهلحاظنوعاستفادهتغییر
طرحهاونقشهایآنمعموالشامليکدايرهتوخالي ،يک
کاربردیيافتهاند (دهواری  .)2334،
دايرهتوپرويکخطباهمترکیبشدهواغلبنقطهنقطههستند(عظیمپور.)2332،دراين

سفالینهها طبیعت همواره بر فرهنگ ،هنر و آداب و رسوم تأثیرگذار بوده است ،چنانچه در
شکلها و نقوش زاويهدار در تزئین سفالینهها ،نشان از تأثیرات اقلیم و
سیستان استفاده از  
فرهنگمنطقهایبرهنر است،چراکهکوچعشايربلوچنوعيحالتتعقیبوگريزداشتهاست،
زماني مورد تهاجم و قتل و غارت قرار ميگرفتند و در مواقعي نیز به صورت مهاجم عمل
ميکردند .

مايههای مهم تزيین روی سفالینههای کلپورگان،
ويژگيهای بصری مثلث يکي از نقش 

حالتتعرضبهبیروناينشکلرا،نشانميدهد(شهبخش .)2334،همچنینخطوطزيگزاگ،
بررویاينسفالینه هابسیارتکرارشدهاستکهبرخيآنرانمادیازآبوبرخينمادخانهو
برخي آن را نمادی از پستي و بلندیهای زندگي قوم بلوچ ميدانند؛ اما اين نقش ميتواند
ارتباطيبا درختنخل،يکيازدرختانبوميمنطقهداشتهباشدکهبهصورتيانتزاعيبرسطح
هاترسیمشدهاست.مردمبلوچبهدرختخرمابیشترازسايردرختانتوجهميکنند

سفالینه
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زيرابرایمردممنطقههمکاربرداقتصادیوهمقداستمعنویدارد”.درختخرمانزدبلوچبه
درختزندگيشهر تداردوآنراهمچونفرزندخوددوستدارندوميگويند:مچ.بچ،يعني
همچنینايننقشمايهبسیارشبیهنخلوحشييادرختچهداز

نخلوفرزند“(دهواری.)2334،
استکهدرطبیعتکلپورگانوبهطورکلي،بلوچستانيافتميشود.میوه ايندرخت(کونر)
شیرينوبسیارانرژیزاوسمبلقومبلوچدربیاباناست(شیراني .)2332،
سفالکردستانبازتابنگرشهایفرهنگيسفالگرانزنانکرداستازاينروجنبهزنانه
آنبسیاربارزاست  .بیشترتزئیناتدارایچندنقشاستکهگاهيفقطيکنوعوگاهيچند
نوعازايننقوش،بررویکوزهاجراميشوند.اينتزئیناتکهشاملگردنبند،سینهونقشهالل
زيرسینهودالبراست،جنسمونثرايادآوریميکند.نقوشسفالینههایهرمزگاننیزبهدلیل
نزديکي اين منطقه به دريا و اهمیت اقتصادی و فرهنگي آن برای حیات مردم منطقه ،شامل
ماهیانوگیاهانيميشودکهدرکنارخطوطمواجودايرههایتوخالي،تداعيگردنیایزيرآب
هستند.ميتواننتیجهگرفتبیشترنقوشدرسفالینههایبوميناشيازحضورانتزاعيعوامل
محیطيبرزمینهسفالاست.

اهداف کاربردی و عملکردی 
سازندگان و مصرفکنندگان در هنر بومي قابل تفکیک نیستند .آثار هنری بومي مشمول
شیوهه ایخاصتولیدودريافتهستنديعنيهمیشهکسيياکسانيآنهاراپديدميآورندو

کسيياکسانيآنهارابهکارميبرند.دراصلتولیداتبوميمنطبقبرنیازهایبوميمنطقهبنا
برتقاضاساختهميشوندومخاطبانچنینفرآوردههاييمخاطبانمحليوداخليهستند.تنوع
محصوالتتولیدیتابعيازانواعنیازهای کاربردی بومي و محلياست.سفالگربوميبهدلیل
حضور بي واسطه در محیط و مواجهه با نیاز جمعي ،با فهم شرايط حاضر اقدام به تولید
محصوالتي ميکند که دقیقا برآوردکننده نیاز جمعي مردمي است که با آنها پیوند خوني،
خانوادگي،دوستيوفرهنگيدارد.نخستینظروفسفاليجهتتأمیننیازهایمحليوخانگي،
ميگرفت ودر فاصلهزماني
مانندحملآب ،تهیهوطبخغذا وذخیرهآن مورداستفادهقرار  
نمک ،مراسم آيیني ،چراغهای روغني و
کوتاهي جهت تأمین نیازهای بیشتری چون تهیه  
امروزهدرهرمنطقهایباتوجه

محفظههاینگهداریبقايایتدفینيانسانبهکارگرفتهشدند.
بهنوعبافتفرهنگيآنمنطقه،تولیداتمتنوعيبانامهایمحليخاصوجوددارد.بهدلیل

ارتباطنزديکاهدافعملکردیوکاربردیباکیفیتهایبصری،درجدولشماره،3سفالبومي

ازديدگاههایبصریوشکليوکاربردیموردبررسيقرارگرفتهاست .
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کیفیتهایبصریواهدافکاربردیسفالبوميمناطقمختلفبوميايران

جدول:3
شکل 

حوزهها 

ظروف(ناممحلي) 

سیستانو
بلوچستان


چلیم،سوچکي،
خمیروک،کپل،کلو،
حمب،بزدوشي،ديم
شو 

هرمزگان 

جهله،برنگ،گراشي،
منبلي،گدوک،کروه
پاکوبه،کروکو،ديغ،
هاش،نندون،ممر،
مرزاب 

فنجان،لیوان،گلدان،
قلیان،شمعدان،
اسفندان،قلک 

کردستان 

تنور،ديزه،گوزه،
له،پيسوز،

گوزه
کشکساو،نیمهسوله،
دوله،تیکله،سوالت،
تهوک،پلوره،جار،

روچن 

کوزه،کاسه،پیکره،
خمره،تنور 

مازندران 

گودوش،گمج،
کشکاشور 

کوزه،گلدان،لیوان،
خمره،شمعدان،
بشقاب،کاسه،قوری،
سرقلیان،قلک،تنور،
انواعحیواناتسفالي 

گیالن 

گمج،نمکيار،نرخه،
ديزی،کشکاشور،
نمیار 

نقش 

کاربرد 

هندسي،دايره
ظروفيبهشکلشتر،
خانگي(آمادهسازی
سگ،کاسه،کوزه،جام ،توخالي(گیلو)،دايره
ونگهداریمواد
توپر(تکوک)،
قدح،پارچ،بشقاب،
غذائيوخرما)،
خطوطساده،
لیوان،قلک،قندان،
اسباببازی،معماری
نیمدايره،گلزنجیره،

آفتابه،سینيهای
لولههایسفالي) 
( 
موجدرختخرما 
مسطح،خمرهبزرگ 
نقشکندهبهصورت
خراش،نقوشساده،
خطوطموازی،
مورب،زيگزاگي،
ضربدری،بیضي
شبیهماهييابرگ 
نقشافزودهدايرهای
بهصورتگردنبند،
نقشکندهوترصیع،

نقشهاللي،دالبر 

نگهداریآبومواد
غذائي،کندوی
عسل،تزئینيو
آئیني،معماریو
اسباببازی

درمان،
کودکان 

خانگي(نگهداری
نقوشمشبک
آبوموادغذائي)،
هندسي،عمومابدون
تزئیني،مجسمههای
نقشودارایلعاب
بزرگوکوچک،
يکرنگساده 
معماری(سفالبام) 

نقوشسادههندسي،
کوزه،خمره،کماجدان ،عموماًبدوننقشو
دارایلعابيکرنگ
کوزه،گلدان 
ساده 
نمکدان،تابه،تنور 


منبع:نگارنده 

خانگي(نگهداری
آبوموادغذائي)،
سازموسیقي،
معماری(لولهو
ناودانسفالي) 

خانگي(نگهداری
آبوموادغذائي)،
معماری(انواعسفال
سقف) 
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منابع انسانی تولید
زندگيبومي درپيدستيابيبهباالترينسطحهمسازیباطبیعتپیرامونخوداست.رابطه
انسانبامحیطاطرافازمهمترينروابطتأثیرگذاربرچگونگيسیرتکوينوتحولزيستيو

فرهنگيبشراست.مابرایشناختبهترانسانناچارازدرنظرگرفتنآندرکلیتانسانياشکه
بخش مهمي از آن در رابطه با محیط شکل گرفته است هستیم (فکوهي .)2331 ،بسیاری از
رفتارهای ما ميتواند با بیولوژی و فیزيولوژی انساني ارتباط داشته باشد ،بنابراين بسیاری از
محیطي و ژنتیکي

فرهنگي ،

ويژگيهای فرهنگي که دربارهی آنها صحبت ميشود ،همزمان 

هستند .سفال گری جزو آن دسته از هنرهايي است که هم توان و نیروی بدني مردانه و هم
ظرافتوجودیزنانهراميطلبد.برطبقنظاممنسجمفرهنگبوميمردانعهدهدارآنقسمت
ازکارميشوندکهتوانبدنيب االترینیازداردامادرنگاهکليسفالگریبوميعموماهنریزنانه
استوبهاينجهتکهبیشترمرداندرشکلدهيآثارنقشخاصيرابرعهدهنميگیرندو
ساخت ،پرداخت و حتي مرحله پخت و ساخت کورهها در مناطق ابتدائي بومي ،توسط زنان
صورتميپذيرد.مرداناغلبکارهاييچ ونآوردنخاکوسايرمواداولیهازمنبعوآمادهسازی
دهندکهبافنهایدستيودر


دهندوزنانآندستهازکارهاييراانجاممي
گلراانجاممي
قالبکامالبوميوظريفساختهميشوند .
دلیل اين امر شايد به روحیه پرورندگي زنان برگردد که با وجود محدوديتهای فراوان
محیطبهرفعنیازهایموجوددستميزنند.عالوهبراينزنان،بهعلتسکونتطوالنيواقامت
هایخانهشرايطمناسبترینسبتبهمردانفعال


وفعالیت
نگهداریبچهها

دريکمحلبرای 
درمحیطخارجازخانهبرایتولیدسفالداشتهاند؛زيراسفالگرینیازبهتمرکزبريکمکانو
محیطواحدجهتاجرایمراحلتولیدرادارد.جدولشماره،4نحوهتقسیمکاربینزنانو
مردانرادرساختسفالبومينشانميدهد .


جدول:4منابعانسانيتولیدومراحلتقسیمکارسفالبوميمناطقمختلفبوميايران 
حوزهها 

زنان 

مردان 

سیستانو
بلوچستان


ساختظروفبافندستيوتزئینآنها،
سوختکوره،چیدنظرفهاوخارج

تأمین
کردنآنهاازکوره 

تأمینمواداولیه،سرندکردنخاک،ساختگل،
ورزدادنگل 

هرمزگان 

ساختمجسمههایسفالي
بازیهایکودکانه) 
اسباب 

(

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،
چرخکاریوساختظروف،تأمینهیزمبرای

روشنکردنکوره،چیدنظرفهاوخارجکردن
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آنهاازکوره 



کردستان 

ساختگل،ورزدادنگلوافزودنموی
بز،ساختظروفبافندستيوتزيین
آنها،تأمینسوختکوره،چیدنظروفو
کورهوپختسفالینهها 

کندنخاکاولیهازمنبع 

مازندران 

تزئینسفالینهها 

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،
چرخکاریوساختظروف،لعابدهي،تأمین

سوختکوره،چیدنظرفهاوخارجکردنآنها

ازکوره 

گیالن 

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادن
گل،ساختظروفبافندستيوتزيین
سوختکوره،چیدنظرفهاو

آنها،تأمین
خارجکردنآنهاازکوره 

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،
چرخکاریوساختظروف،لعابدهي،تأمین

سوختکوره،چیدنظرفهاوخارجکردنآنها

ازکوره،ساختتنديسهایسفالي 


منبع:نگارنده 

ساختار فرهنگی و اجتماعی
هرآنچهمارااحاطهکردهاست،محیطخواندهميشود؛ بهعبارتديگر”،محیطمجموعهایاز
واقعیاتاستکهبهصورتبالقوهبافرددرارتباطقرارميگیرد“ (النگ)13:2331،از ديدگاه
محیطوفرهنگ،حوزههایمستقلازهمنیستند ،اينرابطهتعامليودو

بومشناسيفرهنگي ،

هایمحیطيبهمثابه


زيستگاه
سويهاستنهتقابليوخطي(هاردستي.)2311،ازنگاهاستیوارد،
هایاجتماعيمشترکوايجادخصیصههای


گیرینظام

متغیرهایمستقليهستندکهبرشکل
فرهنگي يکسان و تعیین شیوه زندگي يک گروه ،جامعه يا منطقه ،مؤثر هستند (استیوارد،
انسانشناسانهموارهبرايننکتهتأکیدميکنندکهمکانوسرزمینبرایمردمبسیار
 .)2311
با اهمیت است .چرا که آنها توانايي هويتسازی بسیار بااليي دارند .هويت داشتن در درجه
نخست به معنای خاص و متمايز بودن ،ثابت و پايدار ماندن و به جمع تعلق داشتن است
گیریهويتهابهطورعاموهويتبوميبهطورخاص،شامل

(بهزادفر .)2330،مولفههایشکل
عناصر فرهنگي و داللتهای مکاني ،محیط و طبیعت است که سفال بومي دارای تمام اين
مولفههااست .

دربررسيساختارهایفرهنگي سفالکلپورگانميتوانچنیناستنباطکردکه؛مردم
بلوچسختوابستهبهطبیعت،سنتهاوسرزمینخودهستندوسرزمینخودراباناممادريکي
ميخوانند .کوهستان ،کوير ،باد ،طوفان شن ،سختي معیشت ،هجوم زورگويان در طول تاريخ
اعتقاداتيرادرمیانساکناناينسرزمینبهوجودآوردهاستکهتقديرگراييوجهمشترکآنها
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اينقومدرجهتحفظهويتهایبوميخودبسیارتالشميکنند.سابقههایاعتقادیاين

است.
ازاديانمتعددشبهقارههنداست.قومبلوچهماکنونسنيوحنفيمذهبهستنداما

قوممتأثر
قبلازاسالمزرتشتي  ودرروزگارساسانيمانویبودند.درزماناسالمنیزبرخيحنفي،برخي
خوارج و گروهي ديگر شیعه شدند (سید سجادی .)2314 ،شکل سفالینههای بلوچ به همراه
تزئیناترويشان،نتیجهتصويریانديشهه اواعتقاداتاينقوماست.نقشونگارهایسنتيبلوچ
نمايانگرطبیعتخشککويری،کوههایسختوخشن،کلوخزارها،طوفانهایتیزوآزاردهنده
شن،سختيمعیشت(کشاورزی،دامداری)،هجومزورگوياندرطولتاريخاستکهمنجربهبروز
شکلهاوزوايایتیزدرترکیببندیهاینقوششدهاست.برخيازاينعواملبهطورمستقیم

اشارههايي به عناصر طبیعي مانند کوه دارند برخي ،از شکل تیز برگ درختان منطقه ،مانند
درختدازويانخلالهامگرفتهاندوبرخيمرتبطباباورهایآيینيوعامیانهیقومبلوچبودهاند.
به طور مثال” ،مثلث با دارا بودن سه گوشه تیز و فرورونده ،حالتي تهاجمي و تعرضگونه به
بیرونداردکهدرباورهایعامیانهبلوچ،وجوداينشکلدرهرمکانيودرهرزمینهایباعث
گريزودوریارواحخبیثهوديگردشمناناست“ (شهبخش.)243،2334،با توجه به اهمیت
”پندار نیک ،گفتار نیک و کردار نیک“ در آيین زردشتي ،احتمال ميرود يکي ديگر از علل
کاربرد وسیع نقش مثلث در سفال سیستان ،نفوذ و سیطره اين شعار بر فرهنگ و هنر مردم
سیستان پیش از اسالم به عنوان نماد باشد؛ زيرا بر اساس يافتههای باستانشناسي احتمال
ميرودکهدينمردمشهرسوختهنیزنوعيزردشتيگریابتداييبوده باشد وممکناستکه

نقشمثلثهایدنبالهدار،مثلثهایواژگون،ازنقشهایرايجبر رویکاسههاینخودیرنگ
شهرسوختهباشد(سیدسجادی )2331،
سفال بومي ايران در ساير مناطق همچون هرمزگان اختالط و ارتباط اقوام مختلف
سنتهاوزبانگوناگونداشتهاند .
دريانوردانيرانشانميدهدکهآدابو 

” دريانوردانقديميخلیجفارسوجزايرآنکهبهدرياهایدوريعنيهند،آفريقا،
اندونزی (جاوه)وچینسفرهایطوالنيداشتهاند،ازاينطريقآدابوسنناين
سرزمینهاراباخودبههمراهآوردهوکمکمموجباتگسترشآنرادرسواحل
خلیجفارسفراهمنمودهاند“(زندهدلودستیاران .)33،2311،


چرخ سفالگری موجود در میناب ،متأثر از نمونههای چرخهای هندوستان است و
شکلهای سفال منتج از آن نیز مشابهتهايي با نمونههای هندی و آفريقايي دارد .استان

هرمزگانازمناطقگرموخشکايرانواقلیمآنتحت تأثیرآبوهواینیمهبیابانيوبیاباني
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استلذاسفالینههایمیناببااهدافکاربردیمشابهسفالینههایهندوآفريقاجهتخنکنگه
داشتنمايعاتساختهشدهاند.همچنینبهدلیلمیزانکمبارشهایجویوتحتتأثیرفرهنگ
هاوموجهایدريایبررویسفالینههاديدهميشود .

بومياينناحیهنقوشماهي
موقعیتاستانکردستاندريکيازحساسترينمناطقجغرافیاييدرادوارگذشتهسبب

شده است که اين منطقه ،شاهد درگیریها و جنگ اقوام مختلفي باشد و در نتیجه عناصر و
نگرشهایگوناگونيدرهنراينناحیهترکیبشوند .چنینتبادالتفرهنگيدرطولزمان،با

تغییراتصورتپذيرفتهتوسطمردممنجربهغنایفرهنگبوميقومکردشدهاست .


” مردمکردستاندراثرتداومسکونتواستقراردريکمنطقهاقلیميمعین،در
طول زمانهای متوالي ضمن رسیدن به نوعي جهانبیني ويژه ،وابستگي و
دلبستگي شديدی به زادگاه خود پیدا کردهاند و هنر کردی که انعکاس زندگي

قومي و باورهای اين جامعه است ،سرشار از چنین پايبندی و دلبستگي است و
علیرغمتنش ها،حرکاتوتحوالتي کهباتوجهبهظهورانقالبصنعتيواختراع
ماشیندراجتماعاتدرقروناخیرصورتگرفته،بسیاریازديدگاههایفرهنگيو

آداب و سنن اين مردم هنوز به حال خود باقي و همچنان پابرجاست“ (مشتاق،
 .)34:2314


منطقه شمال کشور مانند گیالن و مازندران همواره استقالل خود را در برابر ورود
نیروهایغیربوميحفظکردهاندکهاينموضوعمرتبطبا جغرافیایمتفاوتاينسرزمیناست.

نکته مهم ديگروضعیتمنابعطبیعي ودرتنگنانبودنمردمازنظرتأمین معیشتاست.در
خطه شمال  زنان از امنیت اجتماعي و امکان استقالل مالي بیشتری نسبت به ساير پهنهها
برخوردارهستند.تولیدصنايعدستيوسفالبهعنوانحرفهایدرآمدزاسببشدهاستتامردان

نیز پابهپای زنان در تولید آن سهم داشتهاند .حضور هر دو گروه تأثیر بسیاری بر ويژگيهای
سفال شمال ايران گذاشته است مانند محصوالتي در ابعاد بزرگ با فن ساخت سختتر.
سفالینههایگیالنومازندرانبهتبعیتازروحیه مردانه کمترداراینقوشخاصيهستندو

کاریهای بسیار سطحي با نقوش ساده هندسي تزيین
کاریهای ساده و کنده 
بیشتر با مشبک 
ميشوند .
پیشروی و پسروی درياهای قديمي ،وجود رسوبات و گسترش جلگهها سبب افزايش
میزانموادآليموجوددرخاکوچسبندگيباالیگلراداشتهاستکهساختسفالینههايي
در اندازههای بزرگتر را امکانپذير ساخته است .ريزش زياد باران ،رطوبت موجود در هوا و
محدوديتحاصلازاستفادهظرفهایفلزیحاویآهنبهجهتمشکلزنگزدن،موجبآن
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شده است تا سفال در اين منطقه بیشتر از ساير مناطق مورد استفاده قرار بگیرد و افزون بر
استفادهکاربردیخانگي،بهترينومناسبترينپوششسقفبهعنوانعايقحرارتيوبرودتيبه
شمارآيدواستحکامومقاومتباالييبهساختمانبدهد .

نتیجهگیری
برایشناختابعادزندگيبشرميبايستخصیصههایانسانوارتباطمتقابلشراباکلمحیط

انسانبامحیطبلکهچگونگيارتباط،فعالیتهاو

درنظرگرفت؛ بهعبارتديگرنهتنهارابطه 
توانايي های انساني اعم از کالبدی يا ذهني با محیط اطراف بايد مورد بررسي قرار گیرد.
بومشناسي فرهنگي عموما به تبیین رابطه محیط و فرهنگ و میزان اهمیت هرکدام از آنها

هایفرهنگيحاصلشدهبههماناندازه

اينامررابهرسمیتميشناسدکهسازگاری

ميپردازدو

ويژگيهایاجتماعيفرهنگيبستگيداردبهمحیطنیزوابستهاست.تعامالتدوسويهو

کهبه 
انطباقانسانبامحیطزيستهمواره

فرهنگومحیطزيستوجوددارد.

پیچیدهایبیندوحوزه

.دربررسيماهیتهويتيسفالبومينیزچنینمسئلهای

بهصورتتعاملي وجودداشتهاست
کامال مشهود است .مقاله حاضر برای شناخت اين ارتباط متقابل سفال سیستان و بلوچستان،
هایفني،کیفیتهایبصری،

هرمزگان،کردستان،مازندرانوگیالنراازمنظرمواداولیه،مولفه
اهدافکاربردیوعملکردی،منابعانسانيتولید،ساختارفرهنگيواجتماعيموردبررسيقرار
داد .
مواداولیه درهرپنجمنطقهشاملخاکرسياستکهبهطورمستقیمازمحیطبومي
تأمین ميشود .به علت تفاوتهای ذاتي عناصر شیمیايي اين خاکها ،سفالگر بومي مجبور به
افزودنموادطبیعيديگریچونمویبز(افزايشاستحکاموچسبندگي)وماسهبادی(کاستن
ودنآنبرایساختمحصولنهاييبافنهایمورد

چسبندگي)،جهتاصالحگل وکاربردینم
نظرش است .سفالگر بومي بنا بر قابلیتهای اين مواد ،فنوني را با بازدهي و کارايي مناسب
انتخابمي کند.ممکناستاينفندريکمنطقهبوميباسايرمناطقمشابهويامتفاوتباشد.

چنانچه شیوههای ساخت منطقه سیستان و بلوچستان با کردستان مشترک و شامل فنهای
ایاست.درمناطقيمانندهرمزگانازچرخهای


دستيبهصورتفشاریوانگشتيوفتیله
ساده
هایدستيودرمازندرانوگیالنازچرخهایپیشرفتهتراستفادهمي-


سادهدستيباتلفیقفن
کنند .شیوههای پخت نیز کمابیش مشابهتهايي با هم دارند .در سه منطقه سیستان و
بلوچستان ،هرمزگان و کردستان ،کورهها کامال ابتدائي و روباز است و با سوخت هیزم روشن
ميشوند؛ امادرگیالنومازندرانازکورههایسربسته گوداليوياداالنياستفادهميشود.با

هاوتفاوتهایذکرشده،ماشاهدتنوعمحصوالتتولیدیدرمناطقفوقهستیم.

وجودمشابهت
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شونددارایشکلهایمتفاوت

سفالینههایاينمناطقکهبرمبناینیازمحیطبوميساختهمي

مايههای تزئیني مختلفي هستند .در ريشهيابي چنین تفاوتهايي بايد بسترهای
و حتي نقش 
فرهنگي اين مناطق را بررسي کرد ،چرا که زيرساختهای فرهنگي و اجتماعي و نگرشهای
مايههایتزيینيمحصول
وجنسیتسازندگانآنهادرشکلونقش 

زيباييشناسانه محیطبومي 

کنند.هويتهاييکهمنجر

نهاييتأثیرمستقیمميگذارندومولفههایهويتبوميراتعريفمي
بهحفظواستمرارفرهنگبومي ميشوندوازطريقآنافرادبومي هويتيرا بهخودنسبت
ميدهند و در غنا و بقای آن ميکوشند .سفالگر بومي نیز با برخورداری از چنین بنمايههای

هاواصالتهایفرهنگيمحیطزندگيخودرا

فرهنگيبهتولیدمحصوالتيميپردازدکهشاخصه
درقالبمنعکسميسازد .
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