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پاســخ بهچرایــی و چگونگــی رفتارهــای انســانی در گذشــته وظیفــه باستانشناســی
اســت ،و درک مناســب محیــط طبیعــی بخــش عمــدهای از ســواالت مربــوط بــه گذشــته
را پاســخ خواهــد داد  .امــروزه باستانشناســی بــا یــاری گرفتــن از علــوم دیگــر همچــون
قومشناســی ســعی در بازســازی رفتارهــای گذشــته انســانی دارد .قومباستانشناســی یکــی
از جملــه راهبردهایــی اســت کــه بــه باستانشــناس کمــک میکنــد کــه بهعنــوان پلــی
میــان حــال و گذشــته قــرار گیــرد .مهمتریــن شــرط یکســانی میــان محیــط طبیعــی
حــال و گذشــته اســت .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه مــا روســتایی در سیســتان را مطالعــه
کنیــم و از آن طریــق رفتارهــای انســانی در محوطـهای باســتانی در کردســتان را بازســازی
کنیــم .در واقــع ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه انســان رفتارهــای مشــخصی از خــود در قبــال
محیطــی مشــخص ارایــه میدهــد .بنابرایــن مردمــی کــه در سیســتان و یــا بلوچســتان
زندگــی میکننــد بــا محیطــی ارتبــاط دارنــد کــه در طــی  5000ســال تغييــرات كمــي
را در پــي داشــته اســت .هنرهــای ســنتي همچــون موســیقی محلــی ،فــرش ،گلیمبافــی
ســفالگری ،ســوزندوزی ،تکــهدوزی ،ســکهدوزی ،حصیربافــی و غیــره در اســتان
سیستانوبلوچســتان ریشــه در هنرهــای گذشــته مــردم ایــن خطــه دارنــد .کــم توجهــی و
افــول برخــی از ایــن هنرهــا نتیجــه نــگاه متفــاوت بــه حمایــت از ایــن هنرهــا میباشــد .در
واقــع بومیســازی مطالعــات باستانشناســی و هنــر در ایــن اســتان بــه معنــای شــناخت
کامــل محیــط طبیعــی و مــردم ایــن خطــه از ادوار گذشــته تاکنــون اســت .بــر ایــن اســاس
اســت کــه بــا حمایــت هنرمنــدان هنرهــای فــوق کــه ریشــه در تاریــخ ایــن منطقــه دارنــد
میتــوان امیــدوار بــود کــه باستانشناســی و هنــر میتواننــد در خدمــت توســعه اســتان
سیستانوبلوچســتان باشــند .مقالــه حاضــر قصــد دارد تــا بــا بیــان چالشهــای موجــود بــر
ســر راه باستانشناســی و هنرهــاي ســنتي در منطقــه ،راهکارهــای مناســبی جهــت حمایــت
از آنهــا را ارایــه دهــد ،چــرا کــه بــا توجــه بهشــرایط نامناســب اقلیمــی منطقــه ،حمایــت از
هنرهــای ســنتی میتوانــد بهعنــوان راهکاری مطمئــن در جهــت تحکیــم همبســتگی در
اســتان و در عیــن حــال منبــع درآمــدی مطمئــن بــرای مــردم ایــن منطقــه محســوب گــردد.
واژهگان کلیدی:
قومباستانشناسی ،هنرهای سنتی ،بومیسازی ،توسعه ،سیستانوبلوچستان
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مقدمه
یکــی از مباحثــی کــه امــروزه مــورد توجــه محققــان حوزههــای مختلــف علــوم قــرار
گرفتــه ،مبحــث بومیســازی اســت .شــاید قبــل از آنکــه بــه مقولــه بومیســازی پرداختــه
شــود ،بهتــر اســت تــا مقولــه هویــت مشــخص گــردد .ایــن مقولــه کــه دارای معانــی و
مفاهیــم مختلــف در علــوم میباشــد ،نقــش اساســی در باستانشناســی و هنرهــاي ســنتي
دارد .هویــت در ایــن مقالــه بــه معنــای خــود آگاهــی و یــا خودشناســی میباشــد کــه
شــامل تمامــی ويژگيهــا از جملــه نــژادی ،آیینــی و مذهبــی ،فرهنگــی ،قومــی ،هنــری
و غیــره میشــود .ایــن ویژگیهــا در باستانشناســی از طریــق مطالعــه شــواهد هنــری
مردمــان گذشــته قابــل مطالعــه هســتند .در واقــع بــر اســاس هميــن ويژگيهــا در جوامــع
مختلــف اســت كــه ميتــوان فرهنگهــاي مختلــف را شناســايي نمــود  .
از آنجــا کــه هویــت نقــش اساســی را در هــر دو مقولــه بومیســازی و جهانــی شــدن
ایفــاء مینمایــد ،نگاهــی مختصــر بــه جهانــی شــدن مــا را در درک بهتــر بومیســازی
کمــک خواهــد نمــود .در واقــع جهانــی شــدن موجبــات تکثــر فرهنگــی را فراهــم کــرده
اســت .در نتیجــه بــه جــای آنکــه بــا وحــدت هویتــی مواجــه باشــیم بــا تکثــر هویتــی
مواجــه هســتیم .امــا تکثــر هویتهــا صرفــا بهمعنــای ظهــور و گســترش هویتهــای
التقاطــی جدیــد نیســت .تکثــر هویتــی هــم بهمعنــای تکثــر عرضــی هویتهــا و هــم
بــه معنــای تکثــر عمــودی هویتهاســت .نــه تنهــا در کنــار هویتهــای قبلــی قومــی
نظیــر هویــت عربــی ،هنــدی ،چینــی و آمریکایــی مــا شــاهد هویتهــای التقاطــی جدیــد
نظیــر هویــت هنــدی -غربــی ،چینــی -آمریکایــی یــا آمریکایــی -آفریقایــی هســتیم،
بلکــه بــا هویتهــای فــردی نیــز بهطــور طبیعــی در نتیجــه ظهــور ایــن هویتهــای
ترکیبــی تکثــر درونــی پیــدا کــرده اســت .بــه بیــان دیگــر امــروزه حتــی افــراد یــک گــروه
هویتــی مشــخص نیــز از وحــدت هویتــی برخــوردار نیســتند ،بلکــه هویــت انســانها
الیهالیــه و متکثــر شــده و هــر کــس خــود را در ابعــاد مختلــف وجــودیاش بــا ویژگــی
هویتــی متفــاوت مشــخص میســازد (کچویــان .)253 :1384 ،ســوال اینجاســت چــرا
ایــن تفاوتهــای هویتــی وجــود دارنــد؟ البتــه همانطــور کــه در بــاال بــدان اشــاره
شــد هــدف ایــن مقالــه بررســی نقــش بومیســازی باستانشناســی و هنرهــاي ســنتي
در اســتان سیستانوبلوچســتان اســت .تصــور میشــود بــرای درک بهتــر بومیســازی
بایــد زمینههــای شــکلگیری هویــت کــه خــود زمینهســاز بومیســازی میباشــد را
مــورد مطالعــه قــرار دهیــم .امــا آنچــه مهــم اســت اینکــه بــرای زمینهســازی جهــت
بومیســازی بایــد از تکثــر هویتــی در هــر صــورت جلوگیــری نمــود .تکثــر هویتــی کــه
خــود نتیجــه تکثــر فرهنگــی میباشــد ،جلــوی هرگونــه فعالیتــی در خصــوص بومیســازی
در زمینــه باستانشناســی و هنرهــاي ســنتي کــه خــاص هــر فرهنــگ اســت را خواهــد
گرفــت.

هویت :رابطه متقابل انسان و محیط

هویــت یــک مفهــوم خویشــتن اســت و ایــن اولیــن قــدم در راه فهــم نظریاتــی همچــون
برزونســکی اســت کــه معتقدنــد هویــت ســاختاری ذهنــی مرکــب از اصــول ،فرضیــات و
ســازههایی مرتبــط بــا خــود در حــال تعامــل با محیــط طبیعــی میباشــد .هویــت مجموعهای
از معانــی اســت کــه فــرد بــرای تعریــف خــود بـهکار میبــرد .موشــمن معتقــد اســت کــه بــا
وجــود تنــوع در نحــوه تعریــف هویــت در نظریــات مختلــف ،اکثــر دیدگاههــا پذیرفتهانــد
کــه "هویــت" بــا "خــود" در ارتبــاط اســت ،بهطــوری کــه پولــس و همکارانــش معتقدنــد
کــه در هــر تعریــف قابــل قبــول در مــورد هویــت بایــد بــا آگاهــی ذهنــی در مــورد "خــود"
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توجــه شــود .بــه ایــن ترتیــب از دیــدگاه موشــمن هویــت یــک مفهــوم خویشــتن اســت و
ایــن اولیــن قــدم در راه فهــم نظریاتــی همچــون برزونســکی اســت کــه معتقدنــد هویــت
ســاختاری ذهنــی مرکــب از اصــول ،فرضیــات و ســازههایی مرتبــط بــا خــود در حــال
تعامــل بــا محیــط میباشــد(رهنما و عبدالملکــی .)34 :1387 ،امــروزه مطالعــات زیــادی در
خصــوص هویــت و چگونگــی شــکلگیری آن در جریــان اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
عوامــل موثــر در شــکلگیری هویــت در دنیــای مــدرن امــروزی بســیار زیــاد میباشــند
و پرداختــن بــه آنهــا خــارج از حوصلــه ایــن مقالــه میباشــد ،در ایــن قســمت بــه نقــش
رابطــه متقابــل انســان و محیــط در شــکلگیری هویــت میپردازیــم .ایــن ارتبــاط در
دنیــای باســتان و هنرهــای ســنتی جوامــع بســیار موثــر بودهانــد .در واقــع شــرایط دنیــای
امــروزی خــود زمینهســاز تکثــر هویتــی میباشــند .البتــه گاهــی مشــاهده میشــود کــه
شــکلگیری هویتهــای جدیــد و بــه ظاهــر یکســان نیــز خــود بهدلیــل عــدم توجــه
بــه واقعیتهــای فرهنگــی ،مذهبــی و خصوصیــات جغرافیایــی گروههــا و اقــوام مختلــف
دچــار مشــکل میشــوند .در واقــع در اینگونــه جوامــع قلمروهــای فرهنگــی ،اقتصــاد و
محیــط زیســت آنهــا مــورد توجــه قــرار نمیگیرنــد و درنهایــت بــا فروپاشــی مواجــه
میشــوند .بهعنــوان مثــال اتحــاد جماهیــر شــوروی کــه قصــد ســاختن هویتــی جدیــد
بــرای مردمــی بــا فرهنگهــای متفــاوت را داشــت ،در ادغــام هویتهــای مختلــف بــا
زمینههــا و دیدگاههــای متفــاوت نــاکام مانــد و نهایت ـ ًا منجــر بــه فروپاشــی شــد  .
مطالعــه روابــط میــان جوامــع انســانی و محیــط پیرامــون شــامل تمامــی فعــل
و انفعــاالت میــان بشــر و محیــط طبیعــی میباشــد .در واقــع در ایــن مطالعــه ســعی
میشــود تــا چگونگــی ســازگاری انســان در محیــط طبیعــی ،تغییراتــی کــه انســان در
محیــط طبیعــی بهوجــود آورده تــا نیازهایــش را بــرآورده ســازد ،چــه مقــدار محیــط طبیعــی
بــر انســان تاثیــر میگــذارد کــه بــه نوبــه خــود باعــث اختراعــات و تکنیکهــای جدیــد
میشــوند ،مــورد مدا ّقــه قــرار گیرنــد .در طــول تاریــخ ،بشــر وابســته بــه محیــط طبیعــی
پیرامــون خویــش بــوده اســت و ســعی نمــوده تــا در آن تغییراتــی بهوجــود آورد یــا بــا آن
ســازگار شــود و بــرای رفــع نیازمندیهــای خویــش اختراعــات و نــوع آوریهایــی را از
خــود بــروز دهــد .مطالعــه تاریــخ بــه مــا نشــان میدهــد کــه تمدنهــای بــزرگ در یــک
محیــط طبیعــی مناســب شــکل گرفتنــد .هــردودت در خصــوص تمــدن مصــر میگویــد:
مصــر هدیــه نیــل بــوده اســت( . )Raikes, 1983: 62ایــن گویــای نقــش فعــال محیــط
طبیعــی خصوصـ ًا رودخانــه نیــل در شــکلگیری و پیشــرفت تمــدن مصــر میباشــد .شــاید
همیــن مطلــب در خصــوص ســایر تمدنهــا هــم مصــداق داشــته باشــد .بهعنــوان مثــال
تــوزی اولیــن حفــار شــهر ســوخته میگویــد :اگــر مصــر هدیــه نیــل بــوده اســت ،پــس
سیســتان هدیــه هیرمنــد بــوده اســت(.)Tosi, 1969: 282
امــا آنچــه واقعیــت دارد و نمیتــوان آن را نادیــده گرفــت تفاوتــی اســت کــه میــان
محیــط طبیعــی مناطــق مختلــف وجــود دارد .مطمئنـ ًا میــزان تاثیــر محیــط طبیعــی درهنیــل
بهمراتــب بســیار بیشــتر از دشــت سیســتان میباشــد .و همیــن امــر باعــث شــده تــا
تفاوتــی اساســی در فرهنــگ ایــن دو تمــدن وجــود داشــته باشــد .میــزان دسترســی بــه
عوامــل طبیعــی در مناطــق مختلــف ،متفــاوت میباشــد .بهعنــوان مثــال مردمــی کــه
در بینالنهریــن (عــراق امــروزی) در هــزاره ســوم ق.م زندگــی میکردنــد ،تمامــی مــواد
معدنــی و ســنگهای نیمــه قیمتــی را از مناطــق دیگــر خصوصــ ًا غــرب ایــران و هنــد
تهیــه مینمودنــد .ایــن بهدلیــل عــدم وجــود معــادن ســنگهای نیمــه قیمتــی در منطقــه
بینالنهریــن میباشــد .ایــن مســئله امــروزه در بیــن باستانشناســان مــورد توافــق اســت

کــه شــواهد مربــوط بــه تمــدن هنــد در ســومر و اکــد بســیار بیشــتر از شــواهد مربــوط
بــه ســومر و اکــد در تمــدن هنــد اســت(Possehl 2002: 337; During Caspers
 .)1972: 169ایــن امــر گویــای محیــط طبیعــی متفــاوت بینالنهریــن بــا ســایر مناطــق
میباشــد ،بنابرایــن رفتارهــای آنهــا نیــز چــه بــه لحــاظ فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
حتــی آئینــی متفــاوت بــوده اســت .ایــن بــدان معناســت کــه هویــت فرهنگــی مردمــان ایــن
مناطــق کــه وابســته بــه رفتارهــای آنهــا در محیــط طبیعــی خــاص شــان میباشــد ،نیــز
بــا هــم متفــاوت میباشــد .در نتیجــه هنــگام بازســازی فرهنگهــای متفــاوت کــه خــود
نتیجــه رفتارهــای متفــاوت میباشــند ،میبایســت بــه محیــط طبیعــی متفــاوت آنهــا
توجــه نمــود .مــردم دشــت سیســتان بــه همــان انــدازه در محیــط طبیعــی خویــش فعالیــت
میکننــد کــه آن محیــط اجــازه آن فعالیــت را میدهــد ،در نتیجــه بــازده آن هــم بســتگی
بــه اســتعداد آن محیــط دارد .در مقابــل مــردم دره نیــل در مصــر در همــان زمــان ممکــن
اســت رفتــار متفاوتــی از خــود در قبــال محیــط طبیعــی خــود ارایــه دهنــد کــه آنهــم
نتیجــه خــاص خــود را دارد .شــواهد باســتانی مکشــوفه در هــر دو منطقــه مویــد ایــن مطلــب
میباشــند.
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اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا وســعتی حــدود  187/500کیلومتــر مربــع  11/4 ،درصــد
از مســاحت کل کشــور را تشــکیل داده و از پهناورتریــن اســتانهای کشــور میباشــد،
کــه بــا قــرار گرفتــن در بیــن  25درجــه و  30دقیقــه تــا  31درجــه و  27دقیقــه عــرض
شــمالی از خــط اســتوا و  58درجــه و  50دقیقــه تــا  63درجــه و  21دقیقــه طــول شــرقی
از نصفالنهــار گرینویچ(سیدســجادی ،)42 :1366 ،از نظــر جمعیتــی از کــم تراکمتریــن
اســتانهای کشــور اســت .پراکندگــی جمعیــت در ایــن منطقــه از ایــران گویــای شــرایط
خــاص محیطــی منطقــه اســت کــه دارای اقلیــم گــرم و خشــک میباشــد .در واقــع
همیــن عامــل یعنــی شــرایط نامناســب محیطــی باعــث شــده تــا ايــن اســتان در ردیــف
اســتانهای آســيب پذيــر و توســعه نیافتــه قــرار گیــرد .البتــه شــواهد باســتانی ایــن اســتان
گویــای وضعيــت متفاوتــي در ادوار باســتان بــوده اســت .وجــود آثــار انســان پارینهســنگی در
منطقــه الدیــز در نزدیکــی زاهــدان مویــد ایــن مطلــب اســت کــه قدیمتریــن نشــانههای
انســان در ایــران در ایــن منطقــه دیــده شــده اســت( .)Hume 1976شــهر ســوخته(Tosi
 ،)1968بمپــور( ،)De Cardi 1967خــوراب(،)Lamberg-Karlovsky 1969
دامــن ( ،)Tosi 1970دهانهغالمــان( ،)Scerrato1966کوهخواجــه ،آتشــکده کرکــو،
قلعهسام(سیدســجادی  )1374از جملــه مهمتریــن شــواهد باســتانی اســتان میباشــند
کــه برخــی از آنهــا بهصــورت محــدود مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد .البتــه بــا توجــه
بــه وســعت اســتان و موقعیــت قرارگیــری آن بیــن تمدنهــای مهــم و بــا توجــه بــه
مطالعــات و بررســیهای میدانــی جدیــد باستانشناســی بهنظــر میرســد کــه اســتان
سیستانوبلوچســتان محوطههــای بیشــماری را در دل خــود جــای داده باشــد ،بــه همیــن
دلیــل اســت کــه در بیــن باستانشناســان بهعنــوان بهشــت باستانشناســان لقــب گرفتــه
اســت  .
در حــال حاضــر تنهــا محوطـهای کــه در اســتان سیستانوبلوچســتان در ســطح وســیعی
مــورد مطالعــه باستانشناســان قــرار گرفتــه اســت ،شــهر ســوخته میباشــد .شــهر ســوخته
یکــی از شــهرهای صنعتــی اواخــر هــزاره چهــارم ق.م در جنوبشــرقی ایــران بــوده اســت
و در کارگاههــای مختلــف آن اشــیاء گوناگونــی ســاخته میشــده است(سیدســجادی:1382 ،
 .)42عمــده مطالعــات در بخــش قبرســتان ایــن محوطــه مهــم عصــر مفــرغ صــورت

41

شماره  ،2دوره دوم ،بهار و تابستان 1391

پذیرفتــه اســت .جالــب آنکــه اشــیاء بســیار زیــادی از حفریــات باستانشناســان از ایــن
محوطــه بدســت آمــده اســت .یکــی از مهمتریــن شــواهدی کــه در ایــن محوطــه کشــف
گردیــده اســت ،لوحــه آغاز-عیالمــی میباشــد( )Tosi, 1976: 168کــه گویــای وجــود
یــک ســازمان اداری مشــابه محوطههــای همزمــان در غــرب ایــران و بینالنهریــن
میباشد(  .)Fiandra, 1979: 29البته بایـــد متـــذکر شـــد که وجـــود مـــهرهای استامپی
کــه در ایــن محوطــه یافــت شــده اســت و خــود نشــان مالکیــت و سیســتم اداری اســت
(مرتضــوی  )Biscione, 1983: 70 ,1376نیــز بــر اهمیــت ایــن ســازمان اداری میافزاید.
بنابرایــن شــکلگیری هنــر و فعالیتهــای صنعتــی در ایــن محوطــه و در تحــت لــوای
چنیــن ســازمان اداری امــری طبیعــی بهنظــر میرســد .کشــف منطقــه صنعتــی در بخــش
شــمالغربی ایــن محوطــه عظیــم توســط هیئــت باستانشناســی ایتالیایــی بــه سرپرســتی
ماریتســو تــوزی کــه در آن فعالیتهایــی همچــون ســاخت اشــیاء وکاالهــای لوکــس از
ســنگهای نیمــه قیمتــی همچــون مرمــر ســفید ،ســنگ صابــون ،الجــورد ،عقیــق و
فیــروزه صــورت میپذیرفــت( ،)Tosi & Piperno, 1973: 18نیــز شــاهدی بــر ایــن
ادعــا میباشــد .بهنظــر میرســد کــه داشــتن اشــیاء لوکــس ،نوعــی ارزش اجتماعــی در
جوامــع باســتانی بــوده و یکــی از ویژگیهــای نظــام نویــن سیاســی – اجتماعــی آســیای
غربــی باســتان در هزارههــای چهــارم تــا دوم ق.م محســوب شــده اســت .از ســوی دیگــر
ایــن پدیــده خــود نتیجــه تشــکیل و پایهگــذاری نخســتین تمدنهــاي شهرنشــين بــوده
کــه ســعی بــر تنظیــم روابــط موجــود اجتماعــی داشــتهاند .بــا پذیــرش ایــن نظریــه ایــن
نکتــه نیــز بهخوبــی قابــل درک اســت کــه چــرا بیشــترین تقاضــا بــرای اینگونــه اشــیاء
زینتــی مذهبــی و یــا نیمــه لوکــس ،ابتــدا از ســوی معابــد و نیــز سلســلههای حکومتــی
بــوده است(سیدســجادی  .)8 :1382 ،پــس از کشــف منطقــه صنعتــی و شــواهد مربــوط
بــه ســاخت کاالهایــی از جنــس فــوق ،باستانشناســان اقــدام بــه بازســازی رونــد ســاخت
برخــی از ایــن اشــیاء نمودنــد( .)Kohl, 1979: 72; Piperno, 1976: 9جالــب اســت
بدانیــم کــه باستانشناســان بــا دیــدن و مشــاهده فعالیتهــای صنایعدســتی امــروزی
خصوصـاً صنایعدســتی ســنگی در خراســان و کرمــان ،موفــق بــه بازســازی ایــن صنایــع در
شــهر ســوخته گردیدنــد .ایــن بــدان معناســت کــه پــس از  5هــزار ســال هنــوز از ایــن نــوع
ســنگها و بــا همــان شــیوه ســاخت ،صنعتگرانــی وجــود دارنــد کــه اقــدام بــه ســاخت
ایــن گونــه اشــیاء مینماینــد.
همانطــور كــه ذكــر شــد هنرهــاي ســنتي در اســتان سیستانوبلوچســتان داراي
پيشــينهاي طوالنــي اســت ،امــا بهدلیــل عــدم حمایــت بســیاری از هنرهــای ســنتی افــول
نمــوده و یــا در وضعیــت نابســامانی بســر میبرنــد .اســتان سیستانوبلوچســتان بهلحــاظ
هنرهــای ســنتی و صنایعدســتی بســیار قابــل اهمیــت اســت .از جملــه ایــن هنرهــا
میتــوان بــه ســوزندوزی بلوچــی ،ســکهدوزی ،حصیربافــی ،گلیمبافــی ،سفالســازی
ســنتی ،خامکدوزی(ســوزندوزی سیســتان) و موســیقی ســنتی در هــر دو منطقــه سیســتان
و بلوجســتان اشــاره نمــود .البتــه ســوزندوزی بلوچســتان در ایــن میــان از اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت و توســط زنــان صــورت میپذیــرد .خامـکدوزی نیــز نوعــی ســوزندوزی
اســت امــا در منطقــه سیســتان رواج دارد .ایــن هنــر کــه مدتهــا بــه فراموشــی ســپرده
شــده بــود ،مدتــی اســت کــه احیــاء گردیــده اســت .ایــن نــوع دوخــت تنهــا بــا نــخ ابریشــم
ســفید انجــام میشــود و بــرای پوشــش مــردان مــورد اســتفاده قــرار میگیرد(مرتضــوي
.)1388
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همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین اشــاره شــد ،در تقابــل میــان انســان و طبیعــت،
انســانها همــواره ســعی مینمودنــد تــا بــر محیــط طبیعــی مســلط شــوند ،هــر چنــد
ممکــن اســت در ایــن تقابــل گاهــی بــه انســان و جوامــع انســانی صدماتــی جبــران
ناپذیــر وارد شــود ،امــا همــواره انســان ســعی نمــوده اســت تــا بــر مشــکالت طبیعــی بــا
اختراعــات و نوآوریهــا غلبــه کنــد ،بنابرایــن شــکلگیری هویــت مردمــان ایــن منطقــه
یعنــی مردمانــی کــه در هزارههــای قبــل در ایــن منطقه(اســتان سیستانوبلوچســتان)
میزیســتهاند بهخوبــی در دســتاوردهای آنهــا قابــل مشــاهده اســت .چــرا کــه ایــن
دســتاوردها در نتیجــه ایــن تقابــل و نیــاز مردمــان ســاخته شــدهاند  .از طرفــی وجــود
منابــع ســنگهای نیمهقیمتــی در محــدوده شــهر ســوخته و دشــت سیســتان و یــا
واردات برخــی از آنهــا همچــون الجــورد از بدخشان(سیدســجادی ،)40 :1382 ،و از
طــرف دیگــر شــکنندگی محیــط طبیعــی منطقــه سیســتان و آســیبپذیر بــودن آن ،و
در نهایــت قرارگیــری آن بیــن تمدنهــای مهمــی همچــون دره هنــد ،بینالنهریــن و
فالتمرکــزی و غــرب ایــران(  )Mortazavi 2004باعــث شــده بــود تــا مردمــان ایــن
محوطــه مهــم بــرای بــرآوردن نیازهــای جمعیــت مــازاد بــر زمینهــای کشــاورزی موجــود
اقــدام بــه فعالیتهــای صنعتــی و تجــارت بــا مناطــق دوردســت نماینــد.
محیــط طبیعــی اســتان سیستانوبلوچســتان یکــی از مهمتریــن عوامــل وجــود
تشــابهات فرهنگــی در ایــن منطقــه اســت .اگــر بــه تاثیــر نقــش جغرافیــا در شــکلگیری
تمدنهــا اعتقــاد داشــته باشــیم و بپذیریــم کــه جغرافیــای یکســان ،باعــث بــروز
رفتارهــای یکســان از مردمــان میشــود ،آنگاه خواهیــم پذیرفــت کــه مردمانــی کــه
در اســتان سیستانوبلوچســتان زندگــی میکننــد بهدلیــل شــرایط طبیعــی مشــابهی کــه
دارنــد رفتارهــای فرهنگــی مشــابهی را از خــود بــروز میدهنــد .هــر چنــد تفاوتهــای
مختصــری در بیــن مــردم ایــن منطقــه کــه خــود ناشــی از تفــاوت مختصــر محیــط طبیعــی
اســت ،وجــود دارد ،ولــی در نــگاه کلــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا یــک فرهنــگ
مشــترک و مشــخص مواجــه هســتیم  .
وجــود تمدنهــاي بــزرگ در منطقــه سيستانوبلوچســتان خــود مثالــي روشــن از ايــن
اشــتراک فرهنگــی ميباشــد .بهعنــوان مثــال مردمانــي كــه در دشــت سيســتان و منطقــه
بمپور(بلوچســتان) در هــزاره ســوم قبــل از ميــاد مســيح زندگــي ميكردنــد بهخوبــي
از امكانــات موجــود در منطقــه خويــش اســتفاده نمودنــد و موجبــات توســعه اقتصــادي و
فرهنگــي خويــش را بهعنــوان تمدنهــاي مهــم بيــن دو تمــدن بــزرگ بينالنهريــن و
درهســند فراهــم آوردنــد .ايــن دو منطقه(شهرســوخته و بمپــور) بهعنــوان حلقــه ارتباطــي
بيــن دو تمــدن مذكــور بهچنــان پيشــرفتي در زمينههــاي كشــاورزي ،صنعتــي و تجــاري
نايــل آمــده بودنــد كــه كاالهــاي تجــاري آنهــا خصوصــ ًا ســنگهاي نيمهقيمتــي از
جملــه الجــورد ،عقيــق و ســنگ صابــون در بينالنهريــن ،درهســند و تركمنســتان مشــتريان
زيــادي را بهخــود جلــب نمــوده بودند(مرتضــوی .)301 :1383 ،در واقــع حلقــه ارتباطــی
بــودن منطقــه در هزارههــای قبــل منافــع مــردم ایــن منطقــه را بههــم گــرهزده بــود و
اینــان بــرای بقــاء و زندگــی بهتــر اقــدام بــه تشــریک مســاعی مینمودنــد کــه از طریــق
آثــار بهجــای مانــده قابــل رویــت میباشــد.
نگارنــده معتقــد اســت کــه همــان وظیفــهای کــه ایــن منطقــه در هزارههــای قبــل
ایفــاء مینمــوده اســت ،امــروزه نیــز میتوانــد بهخوبــی ایفــاء نمایــد .وجــود زمينههــاي
تجــاري بنــدر چابهــار و موقعيــت مناســب ايــن بنــدر كــه از طرفــي آن را بــه اقيانــوس
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هنــد و از طــرف ديگــر بــه خليــج فــارس متصــل ميكنــد ميتوانــد زمينــه فعاليتهــاي
صنعتــي و تجــاري و بالطبــع اشــتغال را ايجـــاد كنــد .در اهميــت ايــن منطقــه هميــن بــس
كــه پطــر كبير تــزار روسيـــه در قــرن هجدهم ميالدي در وصايــــاي خـــويش جانشــينانش
را وصيــت ميكنــد تــا بــه آبهـــاي گــرم جنــوب دسترســي پيــدا كنــد .حمـــات نـــظامي
كــه اتحــاد جماهيــر شــوروي ســابق بــه افغانســتان كــرد در راســتاي هميــن وصيتنامــه
بــود  .جمعيــت بســيار زيــاد هنــد ميتوانــد بــازار بســيار خوبــي بــراي توليــدات ايــران
و ســاير كشــورها باشــد .نقــش سيستانوبلوچســتان بهعنــوان دروازه هـــند در صــادرات
و واردات تكــرار همــان نقشــي ميتوانــد باشــد كــه ايــن منطقــه در هــزاره ســوم قبــل
از ميــاد مســيح ايفــا نمــــود .اتصــال بلوچســتان بــه سيســتان و افغانســتان از طـــرفي و
بـــه فــات مركــزي ايـــران و خليجفــارس از طــرف ديگــــر ميتوانــد از طريــق بازســازي
راههــاي قديــم و باســتاني باعــث پيشــرفت ايــن منظقــه شــود .تــوزي معتقــد اســت كــه
جــــاده زاهــدان  -خــاش  -ايرانشــهر امــروزه همــان عملكــردي را دارد كــه در هــزاره ســوم
قبــل از ميــاد مســيح بيــن ايــن منـــاطق ايفــاء نمود(مرتضــوی .)305-306 :1383 ،بنابراین
احیــاء و زنــده کــردن هویــت مردمــان ایــن منطقــه کــه در گــرو همیــن شــرایط یکســان
در طــول هزارههــای متمــادی اســت ،شــرایط را بــرای توســعه اســتان سیستانوبلوچســتان
فراهــم خواهــد نمــود .بهعبارتــی بــا بومیســازی باستانشناســی و مطالعــات آن قــادر
خواهیــم بــود تــا باستانشناســانی تربیــت نماییــم کــه در وهلــه اول درک بســیار خوبــی از
شــرایط محیــط طبیعــی منطقــه از دیــر بــاز تاکنــون را داشــته باشــند .آنهــا همچنیــن بایــد
قــادر باشــند تــا ارتبــاط منطقــی میــان دســتاوردهای فرهنگــی گذشــته و صنایعدســتی
امــروز بهوجــود آورنــد و بــا شناســایی چالشهــای موجــود در ســر راه بومیســازی،
راهکارهــای منطقــی بــرای آن ارایــه دهنــد .اگــر آنهــا نتواننــد هویــت مــردم منطقــه را
از گذشــته تــا حــال درک کننــد ،قــادر نخواهنــد بــود کــه در حفــظ صنایعدســتی کــه
حاصــل تــاش ســالیان متمــادی و اجــداد مــردم ایــن منطقــه اســت ،موفــق باشــند .در
واقــع قومباستانشناســی کــه هــدف آن بازســازی جوامــع گذشــته و رفتارهــای مردمــان
گذشــته اســت ،میتوانــد در خدمــت بومیســازی باستانشناســی و هنــر در هــر منطق ـهای
قــرار گیــرد .قومباستانشناســان کســانی هســتند کــه ضمــن آگاهــی از روشهــا و متــد
باستانشناســی از روشهــا و متــد مطالعــات قومشناســی نیــز آگاهــی دارنــد و بــا اســتفاده
و آمیختــن روشهــا و متــد ایــن دو علــم قــادر بــا بازســازی گذشــته هســتند .بســیاری از
هنرهــای دســتی و ســنتی منطقــه ریشــه در دوران کهــن دارد .ســفال کلپــورگان از جملــه
ایــن هنرهــا میباشــد .ســفالگران کلپــورگان کــه هنــوز بــه روش ســنتی کار میکننــد
و ســفالهای آنهــا قابــل مقایســه بــا نمونههــای مشــابه در دوران مــاد و هخامنشــی
میباشــد ،همــان رفتــاری را از خــود بــروز میدهنــد کــه نیــاکان آنهــا در دوران فــوق از
خــود بــروز میدادنــد .بازســازی ســاخت ســنگهای نیمــه قیمتــی کــه در  5هــزار ســال
پیــش در شهرســوخته ســاخته میشــدند و آمــوزش رونــد ســاخت آن بــه مــردم منطقــه،
امــروزه نــه تنهــا ایجــاد اشــتغال مینمایــد ،بلکــه حفــظ دســتاوردها و ســنتها را نیــز در
پــی دارد .در اینصــورت اســت کــه میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه بومیســازی کردهایــم.
امــروزه وقتــی بــه یکــی از کشــورهایی کــه یــک اثــر شــاخص باســتانی و یــا هنــری دارد،
ســفر میکنیــم ،متوجــه فروشــگاههایی میشــویم کــه صنایعدســتی آن منطقــه را بــه
فــروش میرســانند .برخــی از آنهــا همــان صنایعــی میباشــند کــه در گذشــته نیــز
وجــود داشــتند .ایــن بــدان معناســت آنچیــزی کــه تغییــر کــرده اســت زمــان اســت ،نــه
رفتــار مردمــان .بنابرایــن بایــد رفتــاری را بازســازی کنیــم کــه در همــان محیــط طبیعــی
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مشــترک بــروز نمــوده اســت و ایــن معنایــش بومیســازی  اســت .بهرحــال تفــاوت در
نتايــج مطالعــات باستانشناســي در مناطــق مختلــف گويــاي تفــاوت در رفتــار مردمــان يــك 
ســرزمين بــا ســزمين ديگــر اســت ،بنابرايــن بــا بوميســازي مطالعــات باستانشناســي
ديگــر شــاهد مطالعــه در يــك منطقــه و تعميــم آن بــه ســاير مناطــق نخواهيــم بــود .البتــه
در گذشــته باستانشناســان ســعي مينمودنــد تــا يــك تمــدن بــزرگ را دروازه ســاير
تمدنهــا در نظــر بگيرنــد و ايــن نتيجــه يكــي از تفكــرات باستانشناســي ســنتي تحــت
عنــوان "انتشــارگرايي" اســت كــه بــه تاثيــر يــك ســويه تمدنهــا اعتقــاد دارد .در ايــن
تفكــر اســتعدادهاي بومــي ســاير تمدنهــا ناديــده گرفتــه ميشــوند و يــا ســهم ناچيــزي
را بــراي آن در نظــر ميگيرنــد .در حالــي كــه در باستانشناســي جديــد ايــن تفكــر بــه
"انتشــارگرايي جديــد" تغييــر نــام ميدهــد كــه در آن برهمكنشهــاي ميــان تمدنهــا
مــورد مطالعــه قــرار ميگيرنــد .در واقــع بــا بوميســازي باستانشناســي و بــا شــناخت
اســتعدادهاي بومــي هــر تمدنــي قــادر خواهيــم بــود تــا ســهم آن تمــدن در معــادالت
منطقـهاي يــا فرامنطقـهاي را مشــخص نماييــم .البتــه شــرط اساســي در ايــن امــر پرهيــز
از هرگونــه تعصــب در مطالعــات باستانشناســي ميباشــد.
آســیابهای بــادی منطقــه حوضــدار سیســتان مثــال واضــح دیگــری از مبــارزه انســان
و طبیعــت اســت .ایــن آثــار شــاخص عصــر صفــوی نشــان از توانمنــدی مــردم منطقــه
میباشــد کــه در برابــر مالیمــات طبیعــی نــه تنهــا ســر تســبیم فــرود نیاوردنــد بلکــه آن را
درخدمــت خویــش نیــز گرفتنــد .شــروع برداشــت محصــول در اردیبهشــت مــاه هــر ســال
همزمــان بــا شــروع وزش بادهــای  120روزه سیســتان در اواســط اردیبهشــت میباشــد.
آگاهــی مــردم از ایــن رابطــه آنهــا را قــادر ســاخته بــود تــا از ایــن عامــل مهــم طبیعــی
کــه ممکــن اســت مخــرب نیــز باشــد بهخوبــی بهــره بردنــد بهنحــوی کــه دســتاوردهای
آنهــا بهعنــوان شــاهکار معمــاری مــورد توجــه باستانشناســان قــرار گرفتــه اســت.
مطمئن ـ ًا اگــر بومیســازی صــورت پذیــرد و بــه مــردم آمــوزش داده شــود کــه بــاد نعمــت
اســت نــه نغمــت ،آنــگاه اطمینــان خواهیــم یافــت کــه از همیــن عوامــل دردســر ســاز نیــز
میتــوان در جهــت توســعه بهــره بــرد .بازســازی رفتارهــای گذشــته وظیفــه باستانشــناس
اســت ،امــا نــه آن باستانشناســی کــه از کنــش و واکنــش مــردم در اعصــار گذشــته هیــچ
اطالعــی نــدارد ،بلکــه باستانشناســی قــادر بــه بازســازی رفتارهــای گذشــته اســت کــه در
مطالعــه و درک ایــن ارتبــاط موفــق بــوده باشــد و ایــن همــان بومیســازی اســت.
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میتوانــد شــرایط را بــرای ایجــاد اشــتغال مــردم منطقــه فراهــم آورد .پیشــنهاد میگــردد
تــا دانشــگاهها و ســازمان میراثفرهنگــی ،گردشگــری و صنایعدســتی در مطالعــات
منطقــهای جانــب احتیــاط را رعایــت نمــوده و بــا بهرهگیــری از شــرایط بومــی منطقــه
اقــدام بهحمایــت از صنایعدســتی و در نهایــت جلــب توریســت نمایــد  .
راهانــدازی و ایجــاد شــهرکهای صنایعدســتی در اســتان سیستانوبلوچســتان
و توجــه بــه مــوارد مذکــور در مطالعــات مربــوط بــه هنرهــای بومــی و صنایعدســتی
در راســتای بومیســازی مهمتریــن قــدم در ایــن راه خواهــد بــود .در صــورت عملــی
شــدن ایــن پیشــنهاد بخــش عظیمــی از نیروهــای فعــال و جــوان در بخشهــای مختلــف
صنایعدســتی ،هنرهــای ســنتی و گردشگــری مشــغول خواهنــد شــد .مطمئنــ ًا حمايــت
از صنعــت توريســم ،حمايــت از توليـــدات و مصنوعــات هنــري و بومــي كــه ســمبل هــر دو
منطقـــه ميباشــند را در پــي خواهــد داشــت .امــروزه در كنــار بســياري از محوطههــاي
توريســتي همچــون بــرج پيــزا در ايتاليــا ،ايفــل در فرانســه ،اهــرام مصــر و غيــره آثــار
هنــري و تزیينــي مرتبــط بــا آن آثــار توســط هنرمنــدان ســاخته و بــه فـــروش ميرســد.
ايــن عملكــرد در عيــن ايجــاد اشــتغال و درآمدزايــي باعــث نشــر فرهنــگ مناطــق نيــز
ميشــود .تشــويق در ســاخت و پرداخــت آثــار هنــري ســنگهاي نيمهقيمتــي در كنــار
صنعــت توريســم ،توســعه راههــاي تجــاري بينالمللــي را در پــي خواهـــد داشــت .در واقــع
یکســانی محیطــی در اســتان سیستانوبلوچســتان در طــول هزارههــای متمــادی گویــای
یکســانی فرهنگــی نیــز میباشــد .طبیعــی اســت کــه بــا بومیســازی باستانشناســی و
نوبلوچســتان بهراحتــی میتــوان در جهــت حفــظ وحــدت ،تعمیــق
هنــر در اســتان سیستا 
و تحکیــم همبســتگی در ایــن اســتان پهنــاور گام برداشــت .از طرفــی هــم مــرز بــودن ایــن
اســتان بــا مناطــق حادثــه خیــز و ناامــن در کشــورهای پاکســتان و افغانســتان بــر ضــرورت
بومیســازی در ایــن اســتان میافزایــد.
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Abstract
Answer to Why and How of ancient human behaviors is the
task of Archaeology, proper understanding of natural environment will answer most of the questions related to ancient time.
Nowadays, archaeology attempts to reconstruct ancient human
behaviors with the help of other sciences such as ethnology.
Ethnoarchaeology is one of the main approaches, which helps
archaeologist to make a bridge between the present and the
past. Analogy between present and past environments is one
of the most important conditions. It is not possible to study
a village in Sistan region and then reconstruct ancient human
behavior in Kordestan. In fact, it is believed that human offers
certain behaviors against specific environment. Thus, people
who are living in Sistan and Baluchestan Province, live in an
environment, which has had a few changes during last 5000
years. Traditional arts such as local music, carpet, rug, pottery,
needle works, coin works, mat weaving and many other arts
have roots in ancient arts of people of Sistan Region. Neglect
and decline of some of the above arts are results of different
ideas to support these arts. In fact, localization of art and archaeological studies in Sistan reagion mean to have full understanding of the environment of this region from the past to the
present. In this regard, with support of traditional artists, which
have roots in history, it is possible to hope that archaeology
and art could serve for development of Sistan and Baluchestan
Province. The aim of this article is two folded firstly to discover problems of archaeology and traditional arts in this region
and secondly to suggest certain solutions. As in modern time,
environment of the Sistan region is fragile, support of the traditional arts could function as a main way to strength unity in this
province, it also could function as a sure source of income for
people of this region.
Keywords:
ethnoarchaeology, traditional arts, localization, development
of Sistan and Baluchestan

