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  اقتصادي  كارشناس علوم

  
  

  مقدمه

اي در تاريخ شده است و انسان  نياز به آفرينش در تمامي اعصار هميشه منشأ خلق آثار جاودانه
اي كه با  هميشه درصدد بوده اين غريزه را به صورتي بديع و جاودانه ارضاء نمايد و از لحظه

توانند   خلق كرد كه ميتوان به اين صورت اشيائي د كه مييكي گل و آتش آشنا شد متوجه شنزد
 محيط اطراف ند و به اين ترتيب رشد و پيشرفتهاي متمادي به همان صورت باقي بمان براي قرن

  .هاي گل حك نمود خود و نوع نگرش خود را روي قطعه
 سفال تمامي خصوصيات و همچنين ةشناسان از يك قطع كه هم اكنون باستان طوري هب  

حفظ اين هنر را اهميتي  زنند و اين دليل شناخت و چگونگي انحطاط يك جامعه را حدس مي
 كلپورگان سراوان و ةدر اين نوشته نيم نگاهي است به اين هنر در منطق. چندان بخشيده استدو

ي منحصر به فرد اين هنر، در ها ايم همان ويژگي  كلپورگان كردهةعلت اينكه آن را محدود به منطق
  . مناطق متمايز كرده استةباشد كه سفال كلپورگان را از بقي تمام جهان مي
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اندركاران را در   به سفال كلپورگان، توجه مسئولين و دستما  اميد است مطالب و نوع نگاه  
كه در اين مورد خاص جلب نمايد كه عدم اهميت به سفال كلپورگان، ما را مجبور خواهد كرد 

  .ها جستجو نماييم هاي آتي آن را فقط در موزه سال
  

   سفالةتاريخچ

 پيدايش ة بشر است كه دربارة از ابداعات اصيل و اولي وسفالگري هنري ظريف، صنعتي حساس
 پي بردن بشر به استفاده از اين صنعت، اتفاقي ليلشايد هم د. آن نظريات مختلفي ارائه شده است

  . در كنار آتش هنگام طبخ غذا بوده باشدگلي  مثل سفت شدن تكه
 ةهايي كه داراست حاوي اطالعات گويايي از شيو  سفالينه، با ويژگيةهرحال، يك تك اما به  

چه سير تكاملي اين اگر. ها با يكديگر است تفكر، مذهب، هنر و سرانجام تاريخ ارتباطات ملت
 سال قبل از ميالد نشان از ٣٥٠٠هنر چندان روشن نيست اما قطعات ظروف ساخته شده در 

دست آمده كه زمان  ههاي بختياري ب ترين قطعات سفال در كوه ييابتدا. مهارت سازندگان آن دارد
كه زمان ابداع   در حالي.رسد  ششم قبل از ميالد مية هزار سال قبل متقارن با هزار١٠آن به حدود 

 صنعت سفالگري  كالرك. جيةبه گفت .دان زده   ششم قبل از ميالد تخمينة سفالگري را هزارةكور
شود  ه گفته ميك طوري هرا گويا نخستين بار در حدود ده هزار سال پيش زنان اختراع كردند، ب

  .استترين هنر  بافي كهنسفالگري پس از سبد
دهد كه   سال قبل نشان مي٣٠٠٠دست آمده در  هشناسان روي آثار ب همچنين بررسي باستان  

 اغلب آن را الك ،ه اين صورت بوده است كه ابتدا خاك رس را كوبيدهروش كار سفالگري ب
آبي كه از خاك رس بسيار نرم و  دوغ  چرخ دستي انواع اشياء سفال را ساييده و باةوسيل كرده و به

  .كردند روي آنها نقاشي مي) سياه(پوشانيدند و با رنگ اغلب  ها را مي شد سطح ظرف آب تهيه مي
ظهار داشت كه ردپاي صنعت سفال بيشتر در هفت هزار سال قبل از ميالد توان ا همچنين مي  

د كه اختراع چرخ سفالگري ده شناسان نشان مي هاي باستان سيشود و برر به وضوح ديده مي
هاي سيلك در اطراف  ترين آن را در تپه يير سال قبل از ميالد دارد و ابتداقدمتي در حدود پنج هزا

  .اند كاشان يافته
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 مكزيك، مناطق سرخپوستان آمريكاي ةمناطق اصلي ظهور سفالگري را در كالرك .جي  
هايي از آفريقاي شمالي و ايران، بلوچستان، كردستان، گيالن و  شمالي، شمال تايلند و بخش

  .داند سرانجام ژاپن مي
  

   سفال در استان سيستان و بلوچستانةتاريخچ

هاي قديمي پيدا شده در استان حاكي از ارتباط اين   سفالدده شناسان نشان مي هاي باستان يافته
 در ،شود شناخته مي» انتجمهوري تركمنس«نام  هكه امروز باست آن دوره » خراسان بزرگ«محل با 
  .دارند) هندوستان(» دشتسند«هاي  هاي جديدتر نشان از تأثير تمدن كه سفال حالي
هاي   و سياه روي زمينه)خاكستري(» نخودي«رنگ سفال پيدا شده در شهر سوخته   
  .است خاكستري ة قرمز روي زمين و رنگستريخاك

هاي بسيار   بلوچستان حفاريةاالصل انگليسي در منطق شناس مجاري اورال اشتاين باستان  
 كيلومتري جنوب كوه بزمان ٩٢حسيني كه در  چاه ة  از جمله شناسايي تپ،مهمي انجام داده است

 يحيي و ة شباهت زيادي با تپو منقوش بوده ةهاي ساد راي سفالدر بخش بمپور واقع است كه دا
  .رسد ها به دو هزار سال قبل از ميالد مي نظر كارشناسان قدمت اين سفال  بمپور دارد و طبق

در حال حاضر در روستاي كلپورگان سراوان و روستاي كوهكم سرباز از توابع ايرانشهر   
صورت نيمه  هاز توابع ايرانشهر ب چكان، گيگ شاديگور،صورت كامالً فعال و در روستاي اولن هب

 ةنام ماگون در ناحي هاز ديگر مناطق بلوچستان محلي ب. فعال زنان بلوچ به توليد سفال اشتغال دارند
هاي  و پيركنار، قلعه» ده قاضي«هاي   اين منطقه و مناطقي چون تپه.چهل دختران در فنوج است

  . بمپور هستندةاند كه همگي داراي سفال گون ي و موال قرار گرفته سه كندگ،»دامبيان« ،»سردگاه«
  

  سفال كلپورگان

كلپورگان  .باشد  اين منطقه ميةكلپورگان از لغت كلپوره، نام گياهي با مصرف دارويي ويژ
 كيلومتري جنوب زاهدان قرار گرفته ٣٩٠در كه  كيلومتري شهرستان سراوان ٢٥روستايي است در 

  .است
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مركبات، و  خرما،: اند از  آن عبارتة كشاورزي و محصوالت عمد،يت مردمشغل اكثر  
 سفالگري آن است كه ، مناطق متمايز كردهةهاي كه كلپورگان را از بقي اما تنها مشخص. ها سبزي

 هزار سال قبل هنوز دست نخورده باقي مانده و تنها ٦ تا ٤حدود بين  تكنيك ساخت آن يعني در
اين  .دهد كارگاه كلپورگان است  بدري فعال و پابرجا كارش را ادامه ميةشيوكارگاهي كه هنوز به 

 نوع ، بيانگر بانيان اصلي هنر سفالگري، هزار ساله٦راوي تاريخ تمدني كارگاه خود به تنهايي 
مردم شهرنشين اين ، شان خالف همسايگان احتماليو اينكه براست معيشت مردم اين منطقه 

  .باشد  و ايجاد كارگاه اقامت طوالني در محل مي ساختة، زيرا الزماند تا چادرنشين بوده
  يا كشاورزي بيشتر در بوده است زيرا مردها براي شكارهمچنين اين هنر متعلق به زنان  

 و آثار موجود مثل ظرف عود اند  را نداشتهكارهاي ظريفاند بنابراين فرصت اين  تحرك بوده
  .ودن منطقه داردنشان از باستاني ب) سوچكي(دودكن 
  : از جملهاست،فرد آن ه هاي منحصر ب آنچه سفالگري كلپورگان را متمايز نموده ويژگي  

ند و مردان فقط كارهايي مثل درست كردن گل، پختن ده  زنان انجام ميرا تمام امور ظريف -١
  .دهند را انجام مي... سفال و 

شود و تمام   نميستفاده چرخ سفالگري ا سفال ازة كه براي تهياستاي در دنيا   تنها منطقه-٢
  .گيرد هاي صنعتي و بديع دست انجام مي ها با تكنيك سفالينه

  .رود كار نمي هها لعاب ب  سفالينهدر -٣
د باش  توپر و يك خط مية يك داير،خالي توةها و نقشهاي آن معموالً متشكل از يك داير  طرح-٤

  .اند كه با هم تركيب يافته
  . آن رنگي است از سنگ تيتوكةكنند  تزئينة ماد-٥
  

   سفال در كلپورگانةطرز تهي

 در خاك. شود  كيلومتري كارگاه يعني معدن خاك رس مشكوتان تأمين مي٣ تا ٢ ةخاك از فاصل
 ةوسيل هد اما امروزه بش به كارگاه حمل مي) كچو(پايان يا سبدهاي مخصوص قديم توسط چهار

  .شود مپرسي به كارگاه حمل مي كبابيل مكانيكي از زمين برداشت و 
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   گل رسةتهي

ريزند  اي مي  دوطبقهةپس در حوضچس ،براي جداسازي ناخالصي از خاك، ابتدا آن را سرند نموده
زنند تا ذرات  م مي ه سپس خاك را داخل آب به.)شستشوي خاك(كنند  و به آن آب اضافه مي

 دوم ةصافي و لوله به حوضچ بعد دوغاب حاصل را از ،صورت معلق درآيند هخاك در آب ب
كنند و براي اينكه  منتقل مي} تر است اي كه با اولي اختالف سطح دارد و پايين حوضچه{

 مذكور چند توري ة دوم وارد نشوند معموالً داخل لولة اول به حوضچةها از حوضچ ناخالصي
  .مانده جدا شوند تا آخرين ذراتي كه در محلول باقيكنند  تعبيه مي
كلي بخار شود و بعد گل ه  دوم را به مدت دو روز نگه داشته تا آب آن بةوضچب حدوغا  

 در اصطالح محلي . كار شودةدهند تا آماد دست آمده را با مقداري از همان خاك قبلي ورز مي هب
ن معموالً خاكستري متمايل به سبز روشن آ و رنگ ها جك نام دارد  گلةدست آمد همخلوط ب

 مردان ة از كار به عهدهحلشود، تا اين مر  نارنجي تبديل مير كوره به رنگاست اما پس از پخت د
. شوند  اما مراحل ديگر كه نياز به دقت و ظرافت دارند توسط هنرمندان زن انجام مياست

 شايد يكي از داليلي كه زنان همان روش .گيرد همچنين تمامي مراحل كار با دست صورت مي
 كه به راحتي استدهند همان خاك منطقه  لگري ترجيح ميسنتي خود را نسبت به چرخ سفا

توان با چرخ سفالگري،   كه نمياستعالوه داراي قدرت چسبندگي زيادي به پذيرد و  انعطاف مي
  .مراحل آن را انجام داد

  
  آناليز خاك كلپورگان

  : آن عبارتند ازةدهند مواد تشكيل
  ؛ درصد٥٠ -٧٠ اكسيد سيليم -١
  ؛ درصد٢٠ -٣٠  اكسيد آلومينيوم-٢
  ؛درصد ٢ -٤) mog+cuo(منيزيم +  اكسيد مس-٣
  ؛ درصد١ -٣ اكسيد پتاسيم و سديم -٤
  ؛ درصد١ -٢ اكسيد تيتانيم آهن دو ظرفيتي -٥
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  . درصد٥ مواد فرار -٦
 .شود به رنگ خاكستري متمايل به سبز روشن، ديده ميشدن اين خاك تا قبل از مخلوط   

  .شود خاكستري مايل به سبز زيتوني بدل ميپس از خيس شدن گل آن به رنگ 
  

  هاي ساخت تكنيك

باشند و تنها همين  هاي چند هزار سال قبل مي هاي ساخت سفال اين منطقه همان روش تكنيك
 كه هنر سفالگري كلپورگان را منحصر به فرد جلوه داده است و است و بسيار ساده يتكنيك ابتداي

 تمدن كلپورگان را در ظرافت و نقش الةي چندين هزار ستوان سيما  كه مياستدر همين تكنيك 
  .و نقوش دستان هنرمند مشاهده نمود

  .رود كار مي همنطقه بيشتر دو نوع تكنيك براي ساخت ظروف باين در   
  )Pinch(روش پينچ : الف

كنند  شكل بشقاب است استفاده ميه گردان و سيني كه ب  ساختن سفال از اين طريق از ديسكبراي
 از گل ورز داده شده يهاي هبه اين صورت كه ابتدا تود .در اصطالح محلي به بونو مشهور استكه 

اي براي نچسبيدن گل به  معموالً روي بونو پارچه(را بر روي بونو كه جنسش از سفال هست 
 انگشتان دست در ميان آن ايجاد نموده و ةوسيل هاي ب گذاشته و حفره) بونو قرار داده شده است

 ايجاد شده توسط انگشتان دو دست را به تدريج، ةهمراه با چرخش گل بر روي بونو، حفرسپس 
شود و در حين انجام اين عمل از تكه چوبي   ظرف نازك ميةنمايند كه با اين عمل ديوار گشاد مي

هاي مختلف كه مناسب كار   ظرف را به جهتة ديوار،متر استفاده نموده  سانتي٢٠به طول حداكثر 
 .)شود هاي آن يكسان مي  قسمتةظرف در هم با اين عمل فني ديوارة(نمايند   هدايت ميهستند

  .گويند  مي»گل موش«در اصطالح محلي به اين تكه چوب 
  )كويل(اي  اي يا فتيله  روش لوله:ب

برند و روي  ل مينظر را از ِگ اي را روي بونو پهن نموده كف مورد در اين روش ابتدا پارچه
 ،نظر درست نموده هاي مورد صورت لوله هل را ب ِگ،دهند و براي ساختن فرم ظرف ميپارچه قرار 

 اين كار شايد . تا كامالً خشك شونددهند ميها را در معرض آفتاب قرار  پس از اين مرحله ظرف
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) سائونك( پس از خشك شدن سفال آن را با سنگ مخصوصي .به طول انجامدچندين روز 
 با اين عمل سطح سفال خام براي نقاشي .دهند جي آن را صيقل ميدهند و سطح خار مالش مي
  .شود آماده مي

  
  تزئين الزم براي مواد

 تپه آچار در كهوران بخش ة اين سنگ در منطق.كنند براي تزئين نقاشي از سنگ تيتوك استفاده مي
 منگنز  سنگي اين نوع سنگ نوع.اي يا سياه است شود و رنگ آن معموالً قهوه  يافت ميزابل
كه سنگ است صورت  اي است و روش كار بدين آيد قهوه دست مي ه رنگي كه از آن ب.است

صورت پودر  هسائيده و ب) وانك(تيتوك را روي تخته سنگ بزرگي كه وسط آن كمي گود است 
  .آورند درمي

  
  آناليز سنگ تيتوك

  :اند از تركيبات شيميايي اين رنگ عبارت
  ؛اكسيد منگنز -
  ؛سيلس -
  .كسيد آهن سه ظرفيتيا -

 درصد اكسيد آهن و اكسيدهاي ديگر و ٣٦ الي ٣٥ ، درصد كوارتز٣٩ الي ٣٦يعني داراي   
آن كه محتواي بسيار زياد آهن باعث سياه رنگ شدن است هاي ديگر  همچنين مقداري ناخالصي

  .شود به هنگام پخت مي
  

  طرز نقاشي

تر كه مقداري آب بر روي آن   بزرگةگ تيتوك را روي يك قطعن كوچك از سةابتدا يك قطع
 سپس ،شوند خوبي در آب حل مي ه ذرات حاصل از آن ب،سايند و با عمل سايش ريخته شده مي
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 چوب كبريت كه معموالً از جنس چوب درخت ة چوب كوچك به اندازه يك تكةوسيل هب
  .كشند ها را روي سفال مي خرماست نقاشي

  
  ها ها و طرح نقش

 روز در معرض تابش آفتاب قرار ١٠ساخت،  مام توليدات سفالي پس ازالزم به ذكر است ت
آميزي شده تا   رنگ تيتوك رنگةوسيل هگرفته تا كامالً خشك شوند و قبل از اينكه به كوره بروند ب

  .ظرف همراه با رنگ در يك زمان پخته شوند
  :توان به هاي محلي مي از نقش

  ؛ چت-١
  ؛ محيلوك-٢
  . گل-٣

اند و بسيار ساده و تا  هاي طبيعي تشكيل شده هايي با ريشه غلب از موقيفها ا اين نقش  
  .باشند صورت نقطه نقطه و سنتي مي هاند و اكثر اين نقوش، ب حدي انتزاعي، نقاشي شده

ها در ديگر صنايع بومي متأثر از ساير رخدادها و اتفاقات  نقوش در سفال همانند ساير نقش  
ها  شويم كه اكثر طرح هاي بومي بيندازيم متوجه مي هي به اكثر نقشباشند و اگر نگا تاريخي مي

ها كمتر نقش حيوانات يا جانداران به چشم  اند و در نقش صورت هندسي روي كار نقش بسته هب
ر شكل جانوران و حيوانات بودند و اين نشانگر تشهاي اوليه بي ها و نقش  حال آنكه طرح.آيد مي

ه اند اما ب حال حفظ كردهه  تكنيك ساخت را تا بةاين نكته است كه مردم منطقه گرچه سنت ديرين
تفاوت   آن بيةهاي نقاشي شد  طرحدر موردعلت باورهاي خاص اعتقادي و مذهبي نتوانستند 

 گرچه هنوز بعضي اشكال همان .ندهندسي شدها به شكل  باشند و به ناچار مجبور به تغيير طرح
آيد و دليل اصلي آن   مينظر بهناباوري از مردم  بسياري از ديد اين ،باشند هاي حيوانات مي نقش

گونه كه اين موارد در ساير   همان.استهمان باورهاي مذهبي و مكروه دانستن نقاشي جانوران 
  .آيد مي چشمبه ... و دوزي  ها در قالي و سوزن ها و نقش طرح
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 ۴ها از   يعني اكثر طرحاستها  توان از آن به سادگي گذشت سادگي طرح اي كه نمي نكته  
  :اند نوع شكل تشكيل شده

  ؛ توخالية داير يك-۱
  ؛ توپرة يك داير-۲
  ؛اي  يك خط ميله-۳
  .دايره  يك نيم-۴

به  ،رخت خرما موج، دة گل، زنجير.اند وجود آمده ه شكل ب۴ها از تركيب اين  تمامي طرح  
اند كه سفالگران از روي آنها نقاشي  صورت مكتوب در جايي نقش بسته ها نه به طرحآن  هعالو

 يا ديگر كارهاي مربوط به صنايع دستي محلي ها ها روي ساير سفال كنند و نه از ديگر طرح
 مراوده ساير مناطق  كه نه بااستها تخيل زنان و دختراني   بلكه تمامي طرح،اند اقتباس شده

 كه است بلكه هر طرح، قدرت تخيل خود فرد ،اند فكري هم طرح پياده نموده اند و نه با هم داشته
همچنين با توجه به  .باشد آواز طبيعت و محيط اطرافش مينسبت به  نوع نگرش ةدهند نشان

  .ر داد مورد مطالعه قراختيشنا ها از نگاه زيبايي توان اين طرح زيبايي و نوع تركيب آنها مي
  

  پخت سفال

 كنترل سوخت، خاموش كردن كوره ،كردن آتش  روشن،ها در كوره  اعم از چيدن سفالكار پخت
  .است مرد ةها به عهد خارج نمودن سفال و

صورت گودالي گرد كه قطر  در داخل زمين حفر شده و بيشتر به هاي صنعتي معموالً كوره  
بعضي از درون  و است متر ۵/۲و عمق آن حدود  متر ۳ آن يك متر و قطر قسمت پايين آن ةدهان
آميزي شدند يك رديف  نمايند و ظروف پس از اينكه خشك و رنگ ها را با كاهگل اندود مي كوره

 ظروف بر روي .شوند متر از رديف اول چيده مي  نيمة كوره و رديف ديگر با فاصلةدر كنار
 در وسط كوره و .گيرند هم قرار ميشوند و در چند رديف روي  هاي پخته شده گذاشته مي خشت

 و در شب خاموش ن آتش در تمام روز روش.كنند بين دو رديف با چوب آتش روشن مي
 در پايان روز دوم درب كوره را محكم با .شود  مينگردد و روز بعد براي بار دوم آتش روش مي
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كوره را عد از آن درب ند و بما مدت دو روز به همان حالت باقي ميكوره به پوشانند و  كاهگل مي
  .آورند  سرد شد ظروف را بيرون ميباز و پس از اينكه كامالً

شد و شايد با هاي قديم مي  پخت آجر در سالة همان كور اين كوره دقيقاًاستالزم به ذكر   
باشد كه نشان  هاي پخت آجر مي وجود كورهو  بودن پخت سفال ناين از داليل زنده نگهداشت

ترين شغل  دوزي گسترده گذشته پخت آجر و سفال بعد از كشاورزي و سوزندهد در ادوار  مي
 قديمي ةوان به كورت يهاي آن باقي مانده م  فقط ويرانهاكنونها كه  مردم بوده است و از اين كوره

  . سوران اشاره كردة روستاي گشت سراوان و كورةسوريان سراوان، كور
 با ساخت ۱۳۵۴قه رواج داشت اما از سال  سال قبل در منط۲۵روش پخت باال تا حدود   
، ديوار آن از دارداين كوره دو طبقه . گيرد سوز انجام مي  نفتة عمل پخت در كوري جديدةكور
 ۲۰۰در اين كوره حدود .  سفالگري و خاك رس معمولي استك مالت آن از مخلوط خا وآجر
وره را تا وقتي كه رنگ سفال به  كگنجد و معموالً هاي متفاوت مي ه قطعه سفال در انداز۲۵۰تا 

  .دارند نارنجي درآيد روشن نگه مي
  

  انواع توليدات

  . سرچليم-۳ ؛ چليمة بدن-۲ ؛چليم  ته-۱شود،  از سه قسمت تشكيل مي :)قليان(چليم  -1
  .باشد متر مي  سانتي۳ الي ۲اي در حدود  ظرفي گرد و صاف با لبه: چليم ته
گيرد و سوراخي جهت قرار گرفتن   درون آن قرار ميقسمت اصلي چليم كه آب:  چليمةبدن

  .شود نيچليم در آن تعبيه مي
 ني بلندي به چليم وصل ةوسيل هدهند و ب قسمتي كه درون آن تنباكو و زغال قرار مي :سرچليم

  .شود مي
  .شود  خمير جهت پخت نان ساخته ميةاين وسيله براي تهي :خميردان -2

 تنها فرق آن است وشكل آن شبيه پارچ . شود طهارت ساخته ميو گرفتن و ضبراي و :آفتابه -3
  .شود  كه آب از آن خارج مياستاي  عالوه بر دسته، لوله

  .ظرفي براي دودكردن اسپند ):دودكن اسپند( سوچكي -4
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  ؛قندان -۵
  ؛زيرسيگاري -۶
  ؛انواع بشقاب بزرگ و كوچك -۷
  ؛ليوان -۸
  .قلك -۹

 حاضر به قبول انل كلپورگان اين باشد كه سفالگرهمچنين شايد يكي از مشكالت سفا  
  كلپورگان داراي چسبندگيةخاك منطقزيرا . نيست دليل اين بينصب چرخ سفالگري نيستند اما 

  .شود پذيري كمتري مي باعث انعطافچسبد  مي گل به چرخ سفالگري است و
هزار ساله را به دوش  ۶ تا ۴هايي هستند كه قدمتي  هاي كلپورگان تنها سفال از طرفي سفال  
. نندك  بدوي كار مية كلپورگان تنها كساني هستند كه در جهان به شيوةكشند و زنان سالخورد مي

يعني گذشت زمان و تحول زندگي در طي هزاران سال نتوانسته بر اصالت سفال كلپورگان تأثير 
  .بگذارد

  
  اهميت سفال كلپورگان

  عتي كه تكنولوژي مدرن دانش صنعتي را درهمسفال كلپورگان نشان داد كه در دنياي صن
شكند نه تنها از اهميت هنر و صنعت كاسته نشده بلكه ضرورت حفظ و پاسداري آنها، بيش از  مي

  .شود پيش احساس مي
 تأمين معاش در عصر جديد مقرون به  براياز نظر اقتصادي وسفال سنتي كلپورگان شايد   

كار بگيريم كه از نظر   كار اين بخش را در جاهايي بهرويصرفه نباشد و شايد بهتر باشد ني
از طرفي با توجه به چسبندگي زياد گل، شايد . تر باشند وري و بازدهي نيروي كار، مناسب بهره

  .ماشيني كردن كارگاه چندان به صرفه نباشد
به اين  و آنچه است هزار ساله ۶معناي تخريب يك تمدن  اما رها كردن اين صنعت غني به  

 طوالني و ةهاي ساخت آن در طي دور بخشد عدم تغيير تكنيك  ميچندان هنر اهميت دو
طلبد و  را ميشناسان و مورخان   جدي بيشتر باستانةباشد كه مطالع  هزار ساله مي۶مدت دراز
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ها و نوع مراودت و تجارت با همسايگان   آيين،ها  سنت، آداب،هاي اطراف تمدنبا آن  توان مي
آيد از نظر اقتصادي بايد به ابعاد  نظر مي  به.ر سيماي سفال كلپورگان مشاهده نموداحتمالي را د

  صرفاًآن راهاي آن كوشا باشيم و  يم و در حفظ و پاسداري از تكنيككنتوريستي آن توجه 
  .ننماييم توريستي براي توليد و عرضه به بخش مصرفي قلمداد يكارگاه
 اما با توجه به حقوق ،در اشتغال كلپورگان ناديده گرفتوان سهم اين كارگاه را ت اگرچه نمي  

كه آمار   چنان.توان براي آن جايگاهي قائل شد و دستمزد و رفاه استاندارد از نظر اقتصادي نمي
تري قرار   صنايع دستي بومي در جايگاه پايينةدهد فروش سفال در سراوان نسبت به بقي نشان مي

 منبع عنوان  بهتوان صورت اصولي بازاريابي شود مي به  بازار جهانكه سفال كلپورگان در  چنان.دارد
 آن را در بازار بتوانهاي واقعي كار  توجه به هزينهبا زايي از آن نام برد يعني  درآمد ارزي و اشتغال

 صنايع ةتواند از چند جهت نسبت به بقي  و به اين ترتيب اين صنعت ميدفروش رسانه جهاني ب
  :دكن تر جلوه  مهم
  ؛ اين مرز و بومةحفظ و پاسداري ميراث چندين هزار سال -۱
  ؛ل كشورهاي خارجي از اين نوع سفالمعرفي اصولي براي استقبا -۲
  ؛ فراوانةعدم نياز به سرماي -۳
  ؛عدم تخصيص هزينه براي تربيت نيروي كار -۴
 با توجه به هاي توليدي و هم از نظر خدمات سياحتي و زايي هم از نظر فعاليت اشتغال -۵

  ؛امكانات محدود
عدم ايجاد رقابت با ديگر كشورها زيرا هنري است منحصر به فرد و تنها در اين منطقه رواج  -۶

  .دارد
هاي اتخاذ شده براي سفال كلپورگان  با توجه به اين خصوصيات بايد نسبت به سياست  

تي و درآمدزايي خدمات حيا خدمات س، توريستي، سنتي،تجديدنظر نمود و بيشتر به ابعاد فرهنگي
 اين شرايط .بري فراوان آن  تا ابعاد توليد محدود با هزينهنمود توجه  آنو همچنين بعد تاريخي

در هنرهاي سنتي و بايد  همچنين .بكنيم سياحتي ةگذاري را در زمين  بيشترين سرمايهكند اقتضا مي
 توجه بيشتر  باجزيسر نخواهد شد شته باشيم و اين مقديمي در ايران و جهان جايگاهي مناسب دا
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هاي  هاي دولتي براي غني كردن و حفظ و شناسايي آن از طريق نمايشگاه نهادها و سازمان
همچنين الزم به ذكر است كه توليد سفال در اين منطقه مربوط به فصول خاصي از . المللي بين

 ةبا توجه به جداول، منطق . اشتغال به شمار آيدايجادتواند از معايب  باشد كه اين مي سال مي
  . گونه درآمدي نداشته است هاي نيمسال اول هيچ  ماهةسراوان از نظر صنايع دستي محلي در بقي

  
  پيشنهادات

براي شناسايي و معرفي سفال كلپورگان و براي ارتقاء درآمدزايي آن و همچنين كاهش بيكاري 
  :شنهادهاي زير كوشاتر عمل كنيمرسد نسبت به پي نظر مي  هنر به-منطقه و حفظ اين صنعت

  ؛عنوان يك حرفه و منبع درآمد جلب توجه زنان و دختران روستا بهتالش براي  -۱
  ؛انتشار كاتالوگ و بولتن مخصوص براي جلب سياحان -۲
  ؛ارتقاء بخش خدمات براي سياحان -۳
  ؛تالش براي توريستي كردن منطقه -۴
  ؛ايت اينترنتمعرفي كامل هنر به جهانيان از طريق س -۵
  ؛نظر محافل جهاني براي تبليغ و پوشش آن جلب -۶
فراهم آوردن شرايط براي كساني كه خواستار استفاده از خاك كلپورگان در سفالگري با اين  -۷

  ؛سبك هستند
  ؛راوانسهاي خاص توليد سفال در  هاي داخلي و خارجي براي معرفي سبك ايجاد نمايشگاه -۸
  ؛خت سفالهاي سا آموزش تكنيك -۹
  ؛حمايت از توليدكنندگان براي فروش محصوالتشان -۱۰
  ؛بازاريابي براي سفال كلپورگان -۱۱
 از  خارجو در داخل ها  سفال كلپورگان و گسترش فروشگاهةهاي عرض ايجاد فروشگاه -۱۲

  .كشور
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دستي در سال  اقدامات انجام شده توسط مركز صنايع دستي استان براي شناخت بيشتر صنايع

1381:  

  ؛ شهر توريستي كالردشت-نمايشگاه سراسري صنايع دستي ايران -۱
  ؛ مشهد-نمايشگاه ايرانگردي و جهانگردي و صنايع وابسته به آن -۲
  ؛)تجليل از پيشكسوتان، برگزيدگان و مروجين صنايع دستي(نمايشگاه صنايع دستي اراك  -۳
  ؛ تهران-نمايشگاه سراسري مناطق آزاد ايران -۴
  ؛ شيراز-يشگاه بازار گردشگردي خاورميانهنما -۵
  . زاهدان-نمايشگاه دانشجويي عمران -۶
  
  هاي صنايع دستي ايران داد فروشگاهتع

  ؛يك واحد فروشگاهي و نمايشگاهي در زاهدان -۱
  ؛نمايندگي فروش تعاوني خدمات صنايع دستي در فروشگاه رفاه -۲
  ؛هامون نمايندگي فروش تعاوني خدمات در پاساژ -۳
  . آزاد چابهارةبيني فروشگاه و نمايشگاه در منطق پيش -۴
  

   نتيجه

 كه سفال كلپورگان تنها هنري است كه در طي استآيد اين  دست مي هآنچه از اين مباحث ب -۱
 آن ة براي ترويج و مطالعتريه بيشجد پس توكنادوار و ساليان دراز توانسته سنتي بودنش را حفظ 

  .طلبد مي
  نيز بايد به توريستي و سياحتي كردن آن،سمت توليدي و كارگاهي سفال كلپورگانعالوه بر ق -۲

  .توجه داشت
  ؛هاي ورود ارز به كشور باشد تواند يكي از راه اين هنر مي -۳
  ؛تواند تا حد زيادي مشكل بيكاري مردم را حل كند اين هنر مي -۴
  ؛ه باشد هزار سال۶ تمدن ة زندةتواند نمايند سفال كلپورگان مي -۵
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هاي صنايع دستي بومي تنها هنري باشد كه براي توليد آن مردها باالجبار  شايد در بين طرح -۶
  ؛شوند كار ميه مشغول ب

  كه فقطهستندهايي  هاي سفال تنها طرح هاي صنايع دستي بومي، طرح همچنين در بين طرح -۷
  ؛گيرند ت ميئاز ذهن و تخيل زنان و دختران نش

توان   كالني نيست و با حداقل امكانات مية گسترش اين صنعت نياز به سرمايبراي ترويج و -۸
  ؛ها را توليد نمود هنانواع سفالي

توان رقيبي براي آن پيدا  باشد كه نمي صنعت سفال كلپورگان هنر منحصر به فرد اين منطقه مي -۹
  .نمود
  

  منابع

  .تاريخ بلوچستانافشار، ايرج،  -
  . صنايع دستي استانةانات توسعبررسي امكدهقان، ليل،  -
  .شناسي و تاريخ بلوچستان باستانسجادي، سيدمنصور،  -
  .تاريخ سفال و كاشي در ايران از عهد ماقبل تاكنونعباسيان، ميرمحمد،  -
  .سيري در صنايع دستي ايران سومي ميراموتوو، و.  كالرك، جي-
  . اسالميرةهنر سفالگري در دو كريمي،  و فاطمه محمديوسف،كياني -
  . صنايع دستي استانةمديريت صنايع دستي استان سيستان و بلوچستان، بررسي امكانات توسع -
  .مركز صنايع دستي استان، بررسي سفال استان س و ب -
  .بررسي وضعيت صنايع دستي استان س و بزهي،  جمالحميد   وزهي، افشين هاشم -
  . اشكانيورةسفال ايران در دهرنيك، ارني،  -
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  طرح گُلك

  
  

          
  

  طرح گل
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  طرح نقطه
  
  

        
  )كوه(طرح لوز 

  
  

        
  طرح تكوك

  
  

        
  طرح زنجير
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