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 بیان مسئله

توانشناخت.زمینهاوشیوهروزمرهزندگيمردمميفرهنگبوميرادرارتباطبامعانيوارزش

لحاظ بومبه اجتماع يک فرهنگي و اجتماعي زيستي، است.تنوع غني هایويژگيشناختي

یاستکهفرهنگيرويکرد شناسيبوم.استمحیطيهموارهبرچگونگيزيستانسانمؤثربوده

را ضرورتتعريفاينرابطه و.دنکيمتوجیهرامحليهایموقعیتباانطباقايجادو سفال

دست ميساختهسرامیکبوميجزو محیطتولید نیاز به توجه با وهایانسانياستکه شود

فرهنگيحاویمولفه بوم هایهويتبوميو ديدگاه از مادی، قالبيکاثر در شناسياستو

هایبوميومحليقابلتحلیلوبررسيهستند.پژوهشمستقليدرحیطهوزيرساختفرهنگي

محیطيتاکنونانجامنشدهاست.دراينمقالهسفالبوميهایسفالبوميوارتباطآنبامقوله

رويکردبوم کمکگرفتنازنظريهبا با هایموجود،شناسيفرهنگيموردمطالعهقرارگرفتهو

برایفهمبهترمواردي تردراينمقالهسفالدقیقوجهتمطالعهادشدهبازشناسيشدهاست.

يکتقسیم در تبومي )شامل کلي دربندی بومي( سفال فرهنگي و هنری فني، جوانب مام

مولفهبخش اولیه، مواد کیفیتهای فني، منابعهای عملکردی، کاربردیو اهداف هایبصری،

تفکیک به بخش هر مضامین و بررسي اجتماعي و فرهنگي ساختار و تولید درانساني و

يفرهنگيتحلیلشدهاست.شناسوسپسازديدگاهبومایابتداتوصیفهایجداگانهجدول

 

 چارچوب نظری

ایهستند.شناسيهريکبهتنهاييمفاهیمگستردهفرهنگوبوم


روابطدوسويهمیانموجودزندهو2شناسيياهماناکولوژیمرادازاصطالحبوم”

واژه دو از برخاسته اصطالح اين است. ايکوسمحیططبیعي معنایبه2يوناني

آموزشاستوبهمعنایشناختياعلم بهمعنایلغتو3ولوژياموطنوزيستگاه

یپیوندهایمیانموجوداتزندهبهچیزیاستودراصلعلمياستکهبهمطالعه

(.23 :2330)جردن،“پردازدزيستميومحیط



ديدگاهتفاوت بین موجود تفاوتهای از ناشي ديدگاهها، بین موجود وهای های

موقعیت زيستهای بخشعمدهگوناگون است. نظريهمحیطي از باای ارتباط فرهنگدر های

                                                           
1 ecology 
2 oikos 

3 logia 
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با2استیواردجولیاننامگرفتهاست.1شناسيفرهنگيوریازآنبومبهرهمحیططبیعيونحوه

شناختيپیشتوانستبهنوعييکچرخشجديدمفهوميوروشتغییرفرهنگنظريهکتاب

هایمشابهومحیطاينراداردکهنظريه،داعیهايناستیوارددر”شناسيقراردهد.رویانسان

فرهنگ و جوامع مييکسان، وجود به را هم به شبیه يا يکسان :2331)فکوهي،“آورندهايي

دهه(.223 در نظريه، اين توسط بعد هريسهای راپاپورت3ماروين روی روبرتمکسي4، ،

جولیاناستیوارد(.2332وينتراپ،)افتيتوسعه3سليوايتلو1،جانبنت1وايدا،آندره1نتینگ

هایخالفوايتبرتکاملنظاممندبود.ویبرتکاملفرهنگيعالقهبهمانندلسليوايتبهقضیه

اوبیشازهرچیزیبرآنبود (.2311بیتس،)فرهنگيازطريقتطبیقمحیطيتأکیدداشت

شناسيفرهنگيرابهدستبیاوردوتحلیلکند.اوالگویبومهایانطباقباطبیعتکهمکانیسم

ازديدگاهاوهستهفرهنگيهمانالگوهایتداوم توسعهداد،3هستهفرهنگيبهرابرمبنایباور

هایمربوطبهيکمحیطخاص،حیاتهستندکهدرطولزمانوتاريخودرواکنشبهبخش

هایفرهنگي)سازمانفرهنگيممکناستسايرويژگيعالوهبراينهسته متحولشدهباشند.

دهيبه(.هستهفرهنگينوعينقشتعامليرادرشکل2333اجتماعي(راشکلدهد)مارکت،

مي ايفا فرهنگي مرحلهتحوالت چند تحلیلي روش استیوارد کردکند. طرح را نخست”ای

برداریازمحیط،دومتبیینالگوهایهایبهرههامربوطبهفنونوروشآوریمجموعدادهگرد

محیطرفتاری با انسان ارتباط سازماني ابعادو ساير بر الگوها اين تحلیل و بررسي سوم، و

هایگوناگونرادرجوامعمتفاوتاوبامقايسهتواليبهعقیده(.2331:443)بارفیلد،“فرهنگ

کندکهمردميکهدرگیریمينتیجهشوندویچنینهایمیانفرهنگيشناختهميبرخينظام

يکسانيزندگيمي نظامشرايطتقريبا دارند فناوریهمساني و هایفرهنگييکسانيراکنند

مي نظامتحول اين و ميبخشند تحول مشابهي چارچوب در هستهها مفهوم همان که يابند

)است فرهنگي (.2311استوارت، يکنگاه با کلتارشناختيبوماستیوارد ههم20نگرانهيخيو

مقوله محیطي باهای پیوند در و هم با ارتباط مقولهدر فرهنگي ميهای کندتحلیل

(.2020اسمیت،)

                                                           
1 cultural ecology 
2 Julian Haynes Steward 
3 Marvin Harris 
4 Roy Rappaport 
5 Robert M. Netting 
6 A.P Vayda 
7 John Bennett 
8 Leslie Alvin White 
9 cultural core 
10 gestaltic 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/177-9185092-7249144/177-9185092-7249144?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20M.%20Netting
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 شناسی پژوهش روش

روشاينتحقیق هایترکیبياز تحلیلياستو واصليرويکردتوصیفيـ آنتحلیلمحتوا

نچارچوبنظریازروشتحلیلمحتوابندیبادرنظرگرفتدرجمع يعني؛استمطالعهموردی

بهصورتتدوينشدهاستودرنهايتيياستقراونتايجازطريقاستداللاستفادهشدهاست

 تطبیقي، قیاسيمورد استدالل استقرار مطالعاتشیوهگرفته هایگردآوریاطالعاتشامل

مشارکتيایکتابخانه میدانيشاملمشاهده و و بخشاست.مصاحبه مبانيوایکتابخانهدر

طرحفرهنگيشناسيبوممفاهیمنظری هایپژوهشيمستندنگاریسازمانمیراثفرهنگي،و

باتوجهبهبومي.قرارگرفتهاستمطالعهموردسفالبوميگردشگریوصنايعدستيدرحیطه

ایمصاحبهایومشاهدههایهایپژوهشازطريقروشداده،برخيازبودنمتغییرهایتحقیق

آوریشدهاست.محققباحضوردرکردستان،گیالنومازندرانبهمطالعهبارويکردتحلیليگرد

هایتحقیقمربوطبهبلوچستانوهرمزگانرانیزازطريقسفالبوميپرداختهوبخشيازيافته

شیوه.استدستيبهدستآوردهباهنرمندانبوميحاضردرنمايشگاهکشوریصنايعمصاحبه

پنجمنطقهبوميسفال،هادرتعییننمونه؛است2ایتحقیقياينپژوهشمطالعهموردیمقايسه

هایبوميقدرتمنددرمناطقتولیدسفالدرايرانبهجهتدارابودنشاخصازمیانکلايران،

اند.تولیدسفالانتخابشده
 

يبومسفاليبررسقابلهایحوزه:2ريتصو


:نگارندهمنبع

                                                           
1 comparative case study 
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 محدوده مورد مطالعه

استان پنجمنطقهبوميدر )بلوچستانهایسیستانو کلپورگان(، و)هرمزگانسراوان، شهوار

 میناب(، بوگه)کردستانحکمي و نوره چون مختلف روستاهای سقز(، و)النیگبسي اسالم

شناسيوبارويکردبومروستایکالگرمحلهجويبار(بهعنواننمونهانتخاب)مازندرانسیاهکل(،

اند.فرهنگيموردتوصیفتحلیليومطالعهتطبیقيقرارگرفته
 

 مواد اولیه

انسانمهم فرهنگ و زندگي بر تأثیرگذار عامل اکوسیستمترين ازرامونیپ2ها که است آنها

مي تأثیر حیاتاجتماعيمردم رالگوهایفرهنگيو محیطپیرامونخود اينالگوها و اپذيرد

اکوسیستمبهچرخهمادهوانرژیکههمهچیزهایجانداررادريک”دهند.تحتتأثیرقرارمي

برمي چیزهایبيمحیطدر به را آن و مرتبطميگیرد ميجان اطالق )قارداشي،“شودسازد

انسانبوميبهجهتارتباطمستقیمبازيستگاهطبیعيوابستهبهمحیطاطرافخود(.2333:12

بهطوراست. آب، آتشو عناصرطبیعيچونخاک، لحاظوابستگيمادیبه سفالبوميبه

اکسیدهایمعدنيومستقیمتابعويژگي سفالگربوميدراستفادهازخاک، هایمحیطياست.

زيستمواداولیهبوميرادروبرایسازگاریبامحیطمحیطاستموادآليانحصاریتحتتأثیر

شانکشاورزیوسايرکاراصليمحليگرانسفالدهد.مادیفرهنگقرارميخدمتدستاوردهای

پردازندومعموالدرفصلزمستانسفالميدراوقاتفراغتخودبهتولید،مشاغلروستايياست

دروآنهاراازمعادننزديکاستخراجمصرفيساالنهخودرارسکهوقتبیشتریدارند،خاک

 کنند.بارميمحلينزديککارگاهان
یسفالهرپنجمنطقهشاملخاکرسوآباست.هامصرفيدرساختبدنهمواداولیه

هایمنطقهاستکهحاویموادیرودخانهوالگلدريایخزر،رسوباتهایحاشیهگلرسبخش

دهدودرترکیبباماسهبادی،استحکامآليزيادیاستکهچسبندگيچشمگیریبهگلمي

کندوتأثیراتزيادیدررنگسفالینهبعدازپختتررافراهمميهایبزرگساختبدنهمناسب

منابعاکسیدهایرنگنهاييمي کردستانبهجهتوجود مناطقکلپورگانو در دهندهگذارد.

رنگینه اين از تزئینات جهت آهن، و ميمنگنز استفاده درها باحاليشود. مناطق ساير که

بررویزمینهحکميسطگیاهانمحليکاریتوکنده برایسوختنقوشموردنظررا کنند.

هایگیاهانمحليوياهیزمدرختانبومياستفادهشدهاست.کورههمازبوته

 


                                                           
1 ecosystem 
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بوميسفالمناطقمختلفبوميايرانمواداولیه:2دولج

منبع:نگارنده

های فنیمولفه
فناوریبهکارگیریدانشبوميبرایحلمشکالتعلميتوسطانسانبرمحیطوطبیعتاست

ناحیه هر عواملکهممکناستدر ديگر فرهنگيو جغرافیايي، ایبهعلتگوناگونياقلیمي،

نپیشرفتفرهنگيوايتمیزا(.2332اردستاني،)بخشايشمؤثربرمحیطزندگي،متفاوتباشد

.برای(2331بالي،)استرادرمعنيتکامليآندرنسبتمستقیمباپیشرفتفناوریقرارداده

استوارت مي“يفرهنگهسته”مفهوماينمنظور ارائه مجموعهرا اينمفهوم، از منظور دهد.

روشويژگي 2تدابیریو2هاها، امر در فرهنگي هر در که وجوتأمیناست دارندمعیشت د

(.2311:32)استوارت،

                                                           
1 mechanism 

نوعسوختمواداولیهتزئیناتلعابهیاولموادمواداولیهبدنههاحوزه

سیستانو

 بلوچستان



خاکرس،

آب
فاقدلعاب

چوبسنگتیتوک،

ایخرمایوحشيداز،تکه

ازسنگمنگنز،مغن

هیزم،بقايای

درختانفرسوده

هایمنطقه،بوته

بیاباني

هرمزگان
خاکرس،

آب

فاقدلعاب)فقطدر

هاييازبندرکنگازبخش

نوعيلعابآبيرنگ

کردند(استفادهمي

یچوبيکوچکوشانه

بقايایخاکسترنرمهیزم

کوره

هیزمازدرخت

نخل

کردستان
خاکرس،

آب
خاکرنگيياگلهرنگفاقدلعاب

فضوالتدرشت

هایحیواني،بوته

گون

مازندران
خاکرس،

آب

لعابحاویسرب،سنگ

شکرسنگ(،)چخماق

اکسیدمسوخردهشیشه

.(2312:32)بينا،

کاردکچوبيوفلزی
هیزمچوببه

همراهنفت

النیگ

رسوبات

ایرودخانه

کنارشالیزارها

وجنگلو

ماسهبادی

لعابترکیبيازپودرشیشه

تلويزيون،تفالهمس،قلع،

سرب،باطریماشین

.(2331معبدیرحیمي،)

هایباريکبلندوکوتاهني

اندازیجهتنقش

هیزمدرختان

مصرفمحليبي
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باهاانسانخ،يتارطولدر،استکردهفيتعرسازابزاریموجودراانسانشناسي،انسان

یهاجنبهمرحلههردروکننديطراحرایمدترآکاریابزارهااندگرفتهاديعتیطبازیرگیبهره

هایهایفنيشاملشیوهلفهسفالبومي،مودرزمینه.ندادهیبخشتکاملزینرافرهنگمختلف

پرداخت جهت کار ابزار و لعاب و بدنه شیوهساخت ميو پخت برشودهای منطبق که

هایمختصهمانباهزارانسالقدمتاستکهباروشهایسادههایمحیطيوفنتوانمندی

مي اجرا محدوديتمنطقه شیوههایمنطقهشوند. مهميدر ميایتأثیر اها و ينمسئلهگذارد

هایموجودهایبوميباتوجهبهمحدوديتدهندهتأثیرمتفاوتعواملمحیطيدرفرهنگنشان

است.4کاریسادهوابتداييوچرخ3ای،فتیله2انگشتيهاييچونفنساختشاملروشاست.


هایبوميايرانهایفنيسفال:مولفه2جدول

                                                                                                                                           
1 strategy 
2 pinching 
3 coiling 
4 primary wheel throwing 

شیوهپختبزارساختاساختبدنهشیوهساختگلشیوههاحوزه

سیستانو

 بلوچستان



کنندوآنرادرخاکراسرندمي

ريزندوبهایميحوضچهدوطبقه

کنند.دوغابآنآباضافهمي

حاصلراازصافيولولهبه

حوضچهدومکهبااولياختالف

بهوکنندسطحداردمنتقلمي

دارندتاآبمدتدوروزنگهمي

گلراباآنبخارشودوبعد

مقداریازهمانخاکورز

دهندتاآمادهکارشود.مي

هایسادهوروش

فشاریشیوه

انگشتي

يکصفحهکهبه

کمکدست

چرخدمي

ظرفآبوچند

تکهچوب

ایروبازکوره

هرمزگان

خاکراجلویآفتابپهنوآنرا

آنرادرسپسکنند.سرندمي

ريزندهاييبهنامخمرهميگودال

آبگودالريزند.ورویآبمي

کند.اضافيبهخودجذبمي

تلفیقياز

کاریوچرخ

هایدستيفن

هایمدورچرخ

هایزمینيوقاشق

چوبي،سوندهو

خارنقاشيوسنگ

ایروبازکوره

http://ceramicartsdaily.org/education/education-wheel-throwing-videos/
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منبع:نگارنده



چرخ مقايسه منطقهبا دو تفاوتهایسفالگری متوجه مازندران و آنهامیناب بارز های

استگليساختهشدهدستيشهوارمیناببسیارسادهاستوازيکصفحهخواهیمشد.چرخ

بارگردشاينچرخدرعینسادگيباتوانباالیتولیدقادراستتداومچرخشيخودرابايک

وزنصفحه واسطه به سريعو حدود گردشدوباره20تا با و حفظکند ايندقیقه سفالگر،

درصفحهادامهمي نمونهچرخشمجددا وداست.هایمشابهاينچرخدرهندوستانموجيابد.

بودهاستدشتمیناب،گذرگاهعبورنخستینجوامعانسانيازآفريقابهسمتجنوبشرقآسیا

مي نظر به بسیارو اشتراکفرهنگي و هند و ايران بین سويه روابطدو دلیلوجود به رسد

مقايسه از چرخبههمینعلتباشد. درشباهتايندو استفاده چرخپائيمورد اينچرخبا

کهبسترفرهنگيمازندراننسبتبهزندرانميما چرا درککرد. توانتأثیرعواملمحیطيرا

است لحاظمنطقهمینابمتاخرتر از ازو و دارد را فرهنگامروزیخود بر بیشتر ایتمرکز

فرهنگ و است.هایهمتأثیراتکشورها بوده کمتربرخوردار بهعلتوجوددريا تولیداتجوار

هایشکليهایمذکورنیزبهدلیلتفاوتدرحالتنشستنسفالگران،دارایتفاوتنهاييچرخ

شوند.مختلفيمي

کردستان

بهمدتيکروزگلرارویگوني

دهندکهدرقراروآنراورزمي

اصطالحمحليشیالننگويند.

کنند.اضافهميراسپسمویبز

هایسادهوروش

ابتدائي

فشاریشیوه

انگشتي

ایفتیلهفن

تکهچوبيبرای

صافکردنسطح

له(تهها)تهسفالینه

بشقابياسیني

مدوربرایزيرکار

ایروبازکوره

مازندران

خاکرسرابامقداریسنگ

چخماقنرمشدهوخردهشیشه

خلوطکردهوآسیابشدهوآبم

.آورندبهصورتگلدرمي

کاریچرخ

ابیآسچرخ،

يوکاردکدست

برایبريدنو

سوراخکردنبدنه

کاردياتیغهوول

فلزیبرایتراش

بدنه

ایسنتيکوره

سربسته

النیگ

کنندوماسهراباگلترکیبمي

دهندتادرهنگامآنراورزمي

حرارتديدندرکورهترک

نخورد.

یکارچرخ

ابتدائي

چرخسفالگری

نيباريککوتاهو

بلندبرای

اندازینقش

ایسنتيکوره

سربسته

گوداليوداالني
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ميمرحله صورت بدنه ساخت مرحله از پس وپخت خشک و گرم مراکز در گیرد.

کوهستانيپختمحصوالتبهصورتکامالابتدائياست.


اگوداليحفرشدهدرزمین،ایسربازبررویزمینيشدهدرمحوطهساختهظروف”

مي سپسسفالچیده و ميهایشکستهشوند قرار آنها روی بر درشده تا گیرند

حیوانيفراوانهاباهیزمياتپالهسفالآخر،دراليه معرضحرارتمستقیمنباشند.

(.2331:200اصل،)کیان“شودشوندوآتشافروختهميپوشاندهمي



درمناطقحکوره بهدلیلوجودبارندگيواختاللدرفرايندپختها اشیهدريایخزر

منطقه در ساقهگیالنمحوطهسربستههستند. با را چوببیرونيکوره يا برگو وشاخو ها

پوشانندتارطوبتحاصلازبارانمستقیمابرکورهتأثیرنگذارد.درختانمي

 

 های بصری کیفیت

فرهن اصلي کارکردهای از وسیلهگنمايشايدهيکي به ذهني استهای عیني اشکال نمود

 ويژگيپیام2311)گروتر، ميدهينشانه(. نمادها و معرفيها هويتمکانرا تواندشخصیتو

سازدکهحاصلتوقفذهنيمادرمحیطاست.هويتمکانخاطرهجمعيرابارورمي کند.مي

روابطيمخصوصچنانبهبرخيازپديده با بهيميوستگیپهمها آنها يکياز يابندکههرگاه

تداعيمي ديگریرا گیرد، قرار فرد ذهنيبا تماسعینييا قاسمياصفهاني،)کنددلیليدر

2333.)


نوعکسبدانسته” دو نتیجه فرد ازبازتابمحیطدر مستقیم اولتجربه هاست:

تجربه دوم و فرد غیرخود تجری تبادل طريق از بسترمستقیم در سايرين با به

فرهنگيتقابل آداب و عادات از گروهي بردن ارث به با اجتماعي های

(.2330:22)والمسلي،“محیط



پیامکیفیت واقع در نمادهایبصری، و اينها از و تداعي محیطرا با رويارويي در ها

پديدارميطريق،ويژگي اطقمختلفوتأثیروجهتمايزآثاردستيمنکنندوهایبارزبوميرا

هایهایمحیطيوفرهنگيدرکیفیتسازند.مقولهمستقیمفرهنگوعواملآنرامشخصمي

هایقابلبررسيهستند.ترينبخششکلونقشازمهم.بصریاثرهنریبومينمودارهستند
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 شکل

شوند.وليمجزاقلمدادميهمشکلومادهبهعنوانمفاهیميمربوطبه


وطريقيکهماده ازآنساختهشدهودرآنشيبهکاربردهشدهاستشيآنچه”

تشکیلداده ساختمانيرا يا گرفته نظم مواد گويندآن فرم “اند، المعارفدائره)

(2313:13المللي،بین

فرماصطالحياستبرایوجوهيازيککارهنری،همچوننظامدرونيوشکل”

ازماده،موضوعومحتوا،عملکردوسبککارهایهنری،تاحدیباتمايزکهاغلب

(2331:33نامههنر،)واژه“شودازآناستفادهمي



کیفیت دادن قرار محور با تجسمي ديدگاه از هنری يکاثر شکل خاصبررسي های

گیردکهنیروهایبصریيکاثرتجسميرابصریمانندتعادل،تناسبوهماهنگيصورتمي

اشکالآثاردستيبوميبهدلیلمياستحکام تناسباتمتنوعيشیوهبخشند. ساختدستياز

يکسان کاربرد آثاریبا هستند. شکلهستند.همبرخوردار هایرايجدرشکلدارایتنوعدر

هایبومي،ازديدگاهظاهریدارایتنوعبسیاریهستند.داليلاينامربهتفاوتدرموادسفالینه

فنيدرساخت،استفادهازابزارهایمختلف،جنسیتسازندگانونوعکاربردآنهابازاولیه،تنوع

شکلسفالینهمي درهایدستگردد. نامرتباستو گیالنعموما کردستانو کلپورگان، ساز

شود.جهلهازتولیداتسفالگرانهرمزگانيدارایشکليتقريبامنظماستارتفاعکمساختهمي

هایمازندرانشودوسفالینهدستيسفالگریساختهميهایدستيهمراهباچرخفنکهازتلفیق

تردارند.هایمنظمودرابعادبزرگوگیالنبهجهتاستفادهازچرخپائي،شکل

هایسادهوبخشيازتولیداتدرمناطقيچونکلپورگانوکردستانوگیالنبهشیوه

کندومحصوالتنهاييدرحالتنشستهاقدامبهساختميشوندزيراسفالگردستيساختهمي

تواندبهجنسیتسازندگانآنهاکهبیشترازارتفاعکمتریبرخوردارهستند.البتهاينمسئلهمي

 نسبتبهآنازدستندهدظرفسازندهزنانهستندمرتبطباشد. کهتسلطخودرا آنجا تا

هاکماست.درزمانکاربرينرودرشکلنهايي،ارتفاعسفالینهتواندبهارتفاعکاربیفزايدازامي

زمانيکهسفالگردرحالتنشستهدرهایسفالگریدستينیزمسئلهمشهوداست.رویچرخ

هایديگریتلفیقنکند،امکانساختنشیند،اگراينفنراباحرکتهایدستيميکنارچرخ

بزرگ دستميمحصوالت از را تر محدوديتدهد تولیدی، نهايي محصوالت نتیجه در هایو

مي نمونهشکليپیدا شدهدرشهوارمینابحاکيازاينهایساختههایموجوددرجهلهکنند.

مشکل رفع جهت سفالگران مناطق اين در است. قسمتامر کمکموجود با را کار از هايي
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درگیالنواند.ارتفاعواندازهکارافزودههایتلفیقيبهاندوباشیوههایدستيجبرانکردهفن

کننداينمشکلوجودنداردوسفالگردرهاييپايياستفادهميازچرخمازندرانکهسفالگران

هایمختلفراداردوديگرمحدوديتيدراندازهوارتفاعحینکار،تسلطکافيبرساختشکل

عامليوفنساختنیزتابعيازفنساختباشدتواندگیريمشکلميکارندارد.پسنتیجهمي

عواملفرهنگيمرتبطباآنباشد.زيستوتحتتأثیرمحیط

 

 نقش

وگاهاستهانمادهایتجريدیوذهنياستکهنسلبهنسلبهيادگارماندهتزيیناتسفالینه

اغلباين”کند.ميازاعتقاداتوباورهایمحیطروايتوگاهازدرونیاتروحيسفالگرحکايت

(.2332:2پور،)عظیم“تاريخياستهایپیشازتاريخوآغازدورهنمادهامشابهبهنقوشسفال

 هاسفالتزئینات بومي، رنگنقوشی به قهوهقهوههایي يا قرمز کمایسوخته، رویرنگ،ای

دارهخارجيبررویجيهايمنقوش،داراینقشبوميهایسفالهستند.وقرمزنخودیهزمین

ونقشافزودهبرشوند،گاهبهصورتبرجستهبدنهنقاشيميموبرظرفهستندکهگاهباقلم

شوندوگاهتوسطابزارهایکاهندهقسمتيازنقشبهفراخورطرحازرویرویسفالاضافهمي

اترویتــزيینــشوند.بهطورمثال،شودوگاهبهصورتمشبکتزئینميگلبدنهکندهمي

هایماقبلتاريخوآغازدورهنمادهایتجريدیاغلبشبیهبهنقوشسفالیکلپورگانهاسفالینه

کهازآنزمانتاکنونثابتماندهاستوليخودظروفبهلحاظنوعاستفادهتغییرتاريخياست

يک،خاليهایآنمعموالشامليکدايرهتوهاونقشطرح.(2334دهواری،)اندکاربردیيافته

دراين2332پور،عظیمهستند)شدهواغلبنقطهنقطهدايرهتوپرويکخطباهمترکیب .)

هاسفالینه رسوم و آداب و هنر فرهنگ، بر طبیعتهمواره استتأثیرگذار چنانچهبوده در،

 از استفاده نقوشزاويهشکلسیستان و سفالینهدارها تزئین اقهادر تأثیرات از نشان و، لیم

تعقیبوگريزداشتهاست،عشايربلوچنوعيحالتاست،چراکهکوچایبرهنرفرهنگمنطقه

مي قرار غارت و قتل و تهاجم مورد عملزماني مهاجم صورت به نیز مواقعي در و گرفتند

کردند.مي

نقشويژگي تزيینرویسفالینهمايههایبصریمثلثيکياز هایکلپورگان،هایمهم

همچنینخطوطزيگزاگ، (.2334بخش،شه)دهدتتعرضبهبیروناينشکلرا،نشانميحال

هابسیارتکرارشدهاستکهبرخيآنرانمادیازآبوبرخينمادخانهوبررویاينسفالینه

بلندی و پستي از نمادی را آن ميبرخي بلوچ قوم زندگي نقشمي؛دانندهای اين توانداما

درختنخل،يکيازدرختانبوميمنطقهداشتهباشدکهبهصورتيانتزاعيبرسطحارتباطيبا

بیشترازسايردرختانتوجهميسفالینه مردمبلوچبهدرختخرما ترسیمشدهاست. کنندها
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درختخرمانزدبلوچبه”زيرابرایمردممنطقههمکاربرداقتصادیوهمقداستمعنویدارد.

گويند:مچ.بچ،يعنيتداردوآنراهمچونفرزندخوددوستدارندوميدرختزندگيشهر

دازمايهبسیارشبیهنخلوحشييادرختچههمچنینايننقش(.2334)دهواری،“وفرزندنخل

ايندرخت)کونر(شود.میوهاستکهدرطبیعتکلپورگانوبهطورکلي،بلوچستانيافتمي

(.2332شیراني،)وسمبلقومبلوچدربیاباناستزاشیرينوبسیارانرژی

زنانهروجنبههایفرهنگيسفالگرانزنانکرداستازاينسفالکردستانبازتابنگرش

بیشترتزئیناتدارایچندنقشاستکهگاهيفقطيکنوعوگاهيچندآنبسیاربارزاست.

تزئیناتکهشاملگردنبند،سینهونقشهاللشوند.ايننوعازايننقوش،بررویکوزهاجرامي

هایهرمزگاننیزبهدلیلسفالینهنقوشکند.ودالبراست،جنسمونثرايادآوریميزيرسینه

فرهنگيآنبرایحیاتمردممنطقه، اهمیتاقتصادیو و بهدريا شاملنزديکياينمنطقه

گردنیایزيرآبهایتوخالي،تداعيايرهشودکهدرکنارخطوطمواجودماهیانوگیاهانيمي

هایبوميناشيازحضورانتزاعيعواملتواننتیجهگرفتبیشترنقوشدرسفالینهمي.هستند

 سفالاست.محیطيبرزمینه



اهداف کاربردی و عملکردی

مصرف و آسازندگان نیستند. تفکیک قابل بومي هنر در هنریکنندگان ثار مشمولبومي

پديدميهشیوه را کسانيآنها آورندوایخاصتولیدودريافتهستنديعنيهمیشهکسييا

برند.دراصلتولیداتبوميمنطبقبرنیازهایبوميمنطقهبنابهکارميکسيياکسانيآنهارا

هاييمخاطبانمحليوداخليهستند.تنوعشوندومخاطبانچنینفرآوردهتقاضاساختهميبر

انواعنیازمحصوال بوميبهدلیلتتولیدیتابعياز سفالگر محلياست. هایکاربردیبوميو

بي تولیدحضور به اقدام حاضر شرايط فهم با جمعي، نیاز با مواجهه و محیط در واسطه

مي برآوردمحصوالتي دقیقا که خوني،کنندهکند پیوند آنها با که است مردمي جمعي نیاز

نیازهایمحليوخانگي،تأمیننخستینظروفسفاليجهتفرهنگيدارد.خانوادگي،دوستيو

اتهیهوطبخغذ،ملآبمانندح آنوذخیره قرار فاصلهزمانيگرفتميمورداستفاده در و

 جهت تهیهتأمینکوتاهي چون بیشتری آيیني،نمک،نیازهای وچراغمراسم روغني های

ایباتوجهامروزهدرهرمنطقه.يانسانبهکارگرفتهشدندهاینگهداریبقايایتدفینمحفظه

نام تولیداتمتنوعيبا بهدلیلبهنوعبافتفرهنگيآنمنطقه، هایمحليخاصوجوددارد.

،سفالبومي3هایبصری،درجدولشمارهارتباطنزديکاهدافعملکردیوکاربردیباکیفیت

دیموردبررسيقرارگرفتهاست.هایبصریوشکليوکاربرازديدگاه
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 مناطقمختلفبوميايرانسفالبوميهایبصریواهدافکاربردیکیفیت:3دولج

کاربردنقششکلناممحلي()ظروفهاحوزه

وسیستان

 بلوچستان



،چلیم،سوچکي

،کلو،کپلخمیروک،

حمب،بزدوشي،ديم

شو

ظروفيبهشکلشتر،

سگ،کاسه،کوزه،جام،

،پارچ،بشقاب،قدح

لیوان،قلک،قندان،

هایآفتابه،سیني

بزرگمسطح،خمره

هندسي،دايره

گیلو(،دايره)يتوخال

تکوک(،)توپر

ساده،خطوط

دايره،گلزنجیره،نیم

موجدرختخرما

یسازآمادهخانگي)

ونگهداریمواد

 غذائيوخرما(،

یمعماربازی،اسباب

هایسفالي(لوله)

هرمزگان

ي،گراشبرنگ،،هلهج

کروه،گدوکمنبلي،

،ديغ،کروکوپاکوبه،

هاش،نندون،ممر،

مرزاب

،گلدانفنجان،لیوان،

قلیان،شمعدان،

اسفندان،قلک

نقشکندهبهصورت

خراش،نقوشساده،

خطوطموازی،

مورب،زيگزاگي،

ضربدری،بیضي

شبیهماهييابرگ

خانگي)نگهداری

وموادغذائي(،آب

موسیقي،ساز

لولهو)یمعمار

ناودانسفالي(

کردستان

تنور،ديزه،گوزه،

سوز،له،پيگوزه

ساو،نیمهسوله،کشک

دوله،تیکله،سوالت،

وک،پلوره،جار،ته

روچن

،پیکره،کاسهکوزه،

خمره،تنور

اینقشافزودهدايره

بهصورتگردنبند،

کندهوترصیع،نقش

نقشهاللي،دالبر

آبوموادنگهداری

یکندوغذائي،

عسل،تزئینيو

آئیني،معماریو

یبازاسبابدرمان،

کودکان

مازندران
،گمجگودوش،

کشکاشور

،لیوان،گلدانکوزه،

خمره،شمعدان،

،قوری،کاسهبشقاب،

،تنور،قلکسرقلیان،

انواعحیواناتسفالي

نقوشمشبک

هندسي،عمومابدون

نقشودارایلعاب

هيکرنگساد

خانگي)نگهداری

آبوموادغذائي(،

هایتزئیني،مجسمه

بزرگوکوچک،

معماری)سفالبام(

النیگ

يار،نرخه،گمج،نمک

ی،کشکاشور،زيد

نمیار

،کماجدانکوزه،خمره،

،گلدانکوزه

نمکدان،تابه،تنور

نقوشسادههندسي،

عموماًبدوننقشو

دارایلعابيکرنگ

ساده



خانگي)نگهداری

آبوموادغذائي(،

انواعسفال)یمعمار

سقف(

منبع:نگارنده
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 منابع انسانی تولید

رابطهسازیباطبیعتپیرامونخوداستيابيبهباالترينسطحهمدرپيدستبوميزندگي . 
محیطاطرافازمهم تحولزيستيوانسانبا برچگونگيسیرتکوينو ترينروابطتأثیرگذار

کهاشانسانيکلیتدرآنگرفتننظردرازناچارانسانبهترشناختبرایست.ماافرهنگيبشر

هستیماستگرفتهشکلمحیطبارابطهدرآنازمهميبخش بسیاریاز.(2331)فکوهي،

مي ما فیزيولوژیرفتارهای و بیولوژی با انسانيتواند ارتباط باشد، ازداشته بسیاری بنابراين

فرهنويژگي دربارهای که ميیهگي صحبت همآنها ژنتیکيومحیطي،فرهنگيزمانشود،

همسفالهستند. و نیرویبدنيمردانه و توان هم هنرهايياستکه از آندسته گریجزو

دارآنقسمتطلبد.برطبقنظاممنسجمفرهنگبوميمردانعهدهظرافتوجودیزنانهرامي

االترینیازداردامادرنگاهکليسفالگریبوميعموماهنریزنانهشوندکهتوانبدنيبازکارمي

بهاينجهتکهبیشترمرداندرشکل نمياستو برعهده نقشخاصيرا گیرندودهيآثار

حتيمرحله پرداختو ساختکورهساخت، توسطزنانپختو بومي، ابتدائي مناطق در ها

سازیونآوردنخاکوسايرمواداولیهازمنبعوآمادهمرداناغلبکارهاييچپذيرد.صورتمي

انجاممي انجامميگلرا فندهندوزنانآندستهازکارهاييرا هایدستيودردهندکهبا

شوند.وظريفساختهميقالبکامالبومي

روحیه به شايد محدوديتدلیلاينامر وجود با که برگردد هایفراوانپرورندگيزنان

سکونتطوالنيواقامتعالوهبراينزنان،بهعلتزنند.حیطبهرفعنیازهایموجوددستميم

ترینسبتبهمردانفعالهایخانهشرايطمناسبوفعالیتهانگهداریبچهبرایدريکمحل

زيراسفالگرینیازبهتمرکزبريکمکانو؛انددرمحیطخارجازخانهبرایتولیدسفالداشته

 جدولشماره دارد. بینزنانو4محیطواحدجهتاجرایمراحلتولیدرا تقسیمکار نحوه ،

دهد.مردانرادرساختسفالبومينشانمي


مناطقمختلفبوميايرانسفالبوميمنابعانسانيتولیدومراحلتقسیمکار:4جدول

مردانزنانهاحوزه

سیستانو

 بلوچستان



ستيوتزئینآنها،ساختظروفبافند

هاوخارجسوختکوره،چیدنظرفتأمین

کردنآنهاازکوره

مواداولیه،سرندکردنخاک،ساختگل،تأمین

ورزدادنگل

هرمزگان
يسفالهایساختمجسمه

هایکودکانه(بازیاسباب)

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادنگل،

کاریوساختظروف،تأمینهیزمبرایچرخ

هاوخارجکردنروشنکردنکوره،چیدنظرف
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آنهاازکوره

کردستان

ساختگل،ورزدادنگلوافزودنموی

بز،ساختظروفبافندستيوتزيین

سوختکوره،چیدنظروفوتأمینآنها،

هاکورهوپختسفالینه

کندنخاکاولیهازمنبع

هاتزئینسفالینهمازندران

اختگل،ورزدادنگل،سرندکردنخاک،س

تأمیندهي،کاریوساختظروف،لعابچرخ

هاوخارجکردنآنهاسوختکوره،چیدنظرف

ازکوره

النیگ

سرندکردنخاک،ساختگل،ورزدادن

گل،ساختظروفبافندستيوتزيین

هاوسوختکوره،چیدنظرفتأمینآنها،

خارجکردنآنهاازکوره

اختگل،ورزدادنگل،سرندکردنخاک،س

تأمیندهي،کاریوساختظروف،لعابچرخ

هاوخارجکردنآنهاسوختکوره،چیدنظرف

هایسفاليازکوره،ساختتنديس

منبع:نگارنده

 

 ساختار فرهنگی و اجتماعی 

ایازمحیطمجموعه”ديگر،بهعبارت؛شودهرآنچهمارااحاطهکردهاست،محیطخواندهمي

ديدگاه(از2331:13)النگ،“گیردقعیاتاستکهبهصورتبالقوهبافرددرارتباطقرارميوا

اينرابطهتعامليودو،هایمستقلازهمنیستندمحیطوفرهنگ،حوزهشناسيفرهنگي،بوم

هایمحیطيبهمثابهزيستگاهازنگاهاستیوارد،(.2311هاردستي،)يسويهاستنهتقابليوخط

ايجادخصیصهگیرینظاممتغیرهایمستقليهستندکهبرشکل هایهایاجتماعيمشترکو

شیوه تعیین و يکسان فرهنگي مؤثر منطقه، يا جامعه گروه، يک زندگي استیوارد،)هستند

کنندکهمکانوسرزمینبرایمردمبسیارکیدميأشناسانهموارهبرايننکتهتانسان(.2311

هويتاهمیتاسبا توانايي آنها که چرا دارندت. بااليي بسیار درجه.سازی در هويتداشتن

 داشتن تعلق جمع به و ماندن پايدار و ثابت بودن، متمايز خاصو معنای به استنخست

هابهطورعاموهويتبوميبهطورخاص،شاملگیریهويتهایشکلمولفه(.2330بهزادفر،)

داللت و فرهنگي استکههعناصر طبیعت و محیط مکاني،  ای بومي اينسفال تمام دارای

هااست.مولفه

بررسيساختارهایفرهنگيسفالکلپورگانمي در مردمتوانچنیناستنباطکردکه؛

هاوسرزمینخودهستندوسرزمینخودراباناممادريکيبلوچسختوابستهبهطبیعت،سنت

بادمي کوير، کوهستان، طولتاريخخوانند. زورگوياندر هجوم سختيمعیشت، طوفانشن، ،

اعتقاداتيرادرمیانساکناناينسرزمینبهوجودآوردهاستکهتقديرگراييوجهمشترکآنها
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هایاعتقادیاينسابقهکنند.هایبوميخودبسیارتالشمياينقومدرجهتحفظهويتاست.

اکنونسنيوحنفيمذهبهستندامانداست.قومبلوچهمقارههازاديانمتعددشبهمتأثرقوم

ودرروزگارساسانيمانویبودند.درزماناسالمنیزبرخيحنفي،برخيقبلازاسالمزرتشتي

 شیعه گروهيديگر و )شدندخوارج سجادی، همراههاشکلسفالینه(.2314سید به یبلوچ

اواعتقاداتاينقوماست.نقشونگارهایسنتيبلوچهتصويریانديشهتزئیناترويشان،نتیجه

هایتیزوآزاردهندهزارها،طوفانهایسختوخشن،کلوخنمايانگرطبیعتخشککويری،کوه

کشاورزی،دامداری(،هجومزورگوياندرطولتاريخاستکهمنجربهبروز)شتیمعشن،سختي

میمستقوششدهاست.برخيازاينعواملبهطورهاینقبندیهاوزوايایتیزدرترکیبشکل

ازاشاره برخي، دارند کوه طبیعيمانند عناصر مانندبرگدرختانشکلتیزهاييبه منطقه،

اند.یقومبلوچبودهاندوبرخيمرتبطباباورهایآيینيوعامیانهدرختدازويانخلالهامگرفته

 مثال، بودنسه”بهطور دارا تعرضگوشهمثلثبا حالتيتهاجميو فرورونده، و بهتیز گونه

ایباعثبیرونداردکهدرباورهایعامیانهبلوچ،وجوداينشکلدرهرمکانيودرهرزمینه

اهمیتبهتوجهبا(.2334،243بخش،)شه“گريزودوریارواحخبیثهوديگردشمناناست

نیک” کردار نیکو گفتار نیک، “پندار احتمالمييآدر عللینزردشتي، از يکيديگر رود

 وسیعنقشمثلثدر مردمسفالکاربرد هنر فرهنگو بر اينشعار سیطره و نفوذ سیستان،

اساسيافته بر زيرا باشد؛ نماد عنوان به اسالم پیشاز باستانسیستان احتمالهای شناسي

وممکناستکهباشدتداييبودهگریابرودکهدينمردمشهرسوختهنیزنوعيزردشتيمي

مثلثهایدنبالهنقشمثلث نقشدار، از رویکاسههایواژگون، هاینخودیرنگهایرايجبر

(2331شهرسوختهباشد)سیدسجادی،

مختلف اقوام ارتباط و اختالط هرمزگان همچون مناطق ساير در ايران بومي سفال

اند.هاوزبانگوناگونداشتهسنتدهدکهآدابودريانوردانيرانشانمي


دريانوردانقديميخلیجفارسوجزايرآنکهبهدرياهایدوريعنيهند،آفريقا،”

اند،ازاينطريقآدابوسنناينجاوه(وچینسفرهایطوالنيداشته)یاندونز

باخودبههمراهآوردهوکمسرزمین درسواحلهارا کمموجباتگسترشآنرا

(.2311،33دلودستیاران،زنده)“اندجفارسفراهمنمودهخلی



 میناب، در موجود سفالگری نمونهمتأثرچرخ چرخاز وهای است هندوستان های

مشابهتشکل نیز آن از منتج سفال نمونههای با استانهايي دارد. آفريقايي و هندی های

تأثیرآبوهواینیمهبیابانيوبیابانيهرمزگانازمناطقگرموخشکايرانواقلیمآنتحت
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هایهندوآفريقاجهتخنکنگههایمیناببااهدافکاربردیمشابهسفالینهاستلذاسفالینه

هایجویوتحتتأثیرفرهنگاند.همچنینبهدلیلمیزانکمبارشداشتنمايعاتساختهشده

شود.هاديدهميرویسفالینههایدريایبرهاوموجنقوشماهيبومياينناحیه

ترينمناطقجغرافیاييدرادوارگذشتهسببموقعیتاستانکردستاندريکيازحساس

شاهددرگیری اينمنطقه، استکه وشده نتیجهعناصر در جنگاقواممختلفيباشدو و ها

لزمان،باچنینتبادالتفرهنگيدرطوهایگوناگونيدرهنراينناحیهترکیبشوند.نگرش

پذيرفتهتوسطمردممنجربهغنایفرهنگبوميقومکردشدهاست.تغییراتصورت


در” استقراردريکمنطقهاقلیميمعین، اثرتداومسکونتو مردمکردستاندر

زمان جهانطول نوعي به رسیدن ضمن متوالي وهای وابستگي ويژه، بیني

کرددل پیدا خود زادگاه انعکاسزندگيهبستگيشديدیبه کردیکه هنر و اند

دل چنینپايبندیو از سرشار است، باورهایاينجامعه بستگياستوقوميو

اختراععلیرغمتنش انقالبصنعتيو توجهبهظهور حرکاتوتحوالتيکهبا ها،

هایفرهنگيوماشیندراجتماعاتدرقروناخیرصورتگرفته،بسیاریازديدگاه

سن همچنانپابرجاستآدابو باقيو حالخود به هنوز )مشتاق،“ناينمردم

2314:34.)



کشور شمال مانندمنطقه را خود استقالل همواره مازندران و ورودگیالن برابر در

است.جغرافیایمتفاوتاينسرزمیناندکهاينموضوعمرتبطبانیروهایغیربوميحفظکرده

نظربیعيوضعیتمنابعطديگرمهمنکته نبودنمردماز تنگنا تأمینودر درمعیشتاست.

شمال پهنهخطه ساير به نسبت بیشتری مالي استقالل امکان و اجتماعي امنیت از هازنان

ایدرآمدزاسببشدهاستتامرداندستيوسفالبهعنوانحرفهبرخوردارهستند.تولیدصنايع

پابه دانیز تولیدآنسهم ويژگيشتهپایزناندر بسیاریبر تأثیر گروه دو هر حضور هایاند.

سخت ساخت فن با بزرگ ابعاد در محصوالتي مانند است گذاشته ايران شمال تر.سفال

روحیهسفالینه مازندرانبهتبعیتاز کمترداراینقوشخاصيهستندومردانههایگیالنو

مشبک با کندهکاریبیشتر و نقوشسادههایبکاریهایساده سطحيبا هندسيتزيینسیار

شوند.مي

قديمي درياهای پسروی و پیشروی وجود ، رسوبات افزايشهاگسترشجلگهو سبب

هاييمیزانموادآليموجوددرخاکوچسبندگيباالیگلراداشتهاستکهساختسفالینه

اندازه بزرگدر امکانهای را ريزشتر است. ساخته باراپذير وزياد هوا در رطوبتموجود ن،

هایفلزیحاویآهنبهجهتمشکلزنگزدن،موجبآنمحدوديتحاصلازاستفادهظرف
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اينمنطقه سفالدر استتا افزونبرشده و بگیرد قرار استفاده مناطقمورد ساير از بیشتر

وبرودتيبهترينپوششسقفبهعنوانعايقحرارتيکاربردیخانگي،بهترينومناسباستفاده

بدهد.شمارآيدواستحکامومقاومتباالييبهساختمان

 

 گیری نتیجه
هایانسانوارتباطمتقابلشراباکلمحیطبايستخصیصهبرایشناختابعادزندگيبشرمي

رابطه؛درنظرگرفت فعالیتبهعبارتديگرنهتنها وانسانبامحیطبلکهچگونگيارتباط، ها

گیرد.توانايي قرار بررسي مورد بايد اطراف محیط با ذهني يا کالبدی از اعم انساني های

رابطهبوم تبیین به عموما فرهنگي فرهنگشناسي و آنهاومحیط از اهمیتهرکدام میزان

شدهبههماناندازههایفرهنگيحاصلشناسدکهسازگاریاينامررابهرسمیتميپردازدومي

تعامالتدوسويهو.ایاجتماعيفرهنگيبستگيداردبهمحیطنیزوابستهاستهويژگيهکهب

هموارهزيستانطباقانسانبامحیط.دوجوددارزيستفرهنگومحیطایبیندوحوزهپیچیده

دربررسيماهیتهويتيسفالبومينیزچنینمسئلهوجودداشتهاستبهصورتتعاملي ای.

است. بلوچستان،مقالهکامالمشهود برایشناختاينارتباطمتقابلسفالسیستانو حاضر

هایبصری،هایفني،کیفیتهرمزگان،کردستان،مازندرانوگیالنراازمنظرمواداولیه،مولفه

اهدافکاربردیوعملکردی،منابعانسانيتولید،ساختارفرهنگيواجتماعيموردبررسيقرار

داد.

پنجمنطقهشاملخاکرسياستکهبهطورمستقیمازمحیطبوميدرهرمواداولیه

بهعلتتفاوتميتأمین بهشیمیايياينخاکهایذاتيعناصرشود. بوميمجبور سفالگر ها،

افزايشاستحکاموچسبندگي(وماسهبادی)کاستن)بزافزودنموادطبیعيديگریچونموی

هایموردودنآنبرایساختمحصولنهاييبافنوکاربردینمچسبندگي(،جهتاصالحگل

قابلیت بر بنا بومي سفالگر مناسبنظرشاست. کارايي و بازدهي با را فنوني مواد، اين های

کند.ممکناستاينفندريکمنطقهبوميباسايرمناطقمشابهويامتفاوتباشد.انتخابمي

شیوه بلوچسهایساختمنطقهچنانچه و شاملفنسیستان مشترکو کردستان با هایتان

هایایاست.درمناطقيمانندهرمزگانازچرخدستيبهصورتفشاریوانگشتيوفتیلهساده

-تراستفادهميهایپیشرفتههایدستيودرمازندرانوگیالنازچرخسادهدستيباتلفیقفن

شیوه مشابهتکنند. کمابیش نیز پخت داهای هم با منطقههايي سه در ورند. سیستان

کوره کردستان، هرمزگانو سوختهیزمبلوچستان، با استو روباز کامالابتدائيو روشنها

درگیالنومازندرانازکوره؛شوندمي ميهایسربستهاما داالنياستفاده باگوداليويا شود.

تولیدیدرمناطقفوقهستیم.تهایذکرشده،ماشاهدتنوعمحصوالهاوتفاوتوجودمشابهت
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هایمتفاوتشونددارایشکلهایاينمناطقکهبرمبناینیازمحیطبوميساختهميسفالینه

نقش حتي ريشهمايهو در هستند. مختلفي تزئیني تفاوتهای چنین بسترهایيابي بايد هايي

زيرساخت که چرا بررسيکرد، را اينمناطق اجفرهنگي نگرشهایفرهنگيو هایتماعيو

هایتزيینيمحصولمايهوجنسیتسازندگانآنهادرشکلونقشمحیطبوميشناسانهزيبايي

هاييکهمنجرکنند.هويتهایهويتبوميراتعريفميگذارندومولفهنهاييتأثیرمستقیممي

فرهنگبوميبه استمرار ميحفظو ازطريقآنافرادبوميهويتيرا بهخودنسبتشوندو

بقایآنميمي و غنا در چنینبندهندو برخورداریاز با بومينیز سفالگر هایمايهکوشند.

هایفرهنگيمحیطزندگيخودراهاواصالتپردازدکهشاخصهفرهنگيبهتولیدمحصوالتيمي

سازد.درقالبمنعکسمي
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