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 دهیچك
هدف از این پژوهش ارائه الگویی به منظور حفظ ابعاد فرهنگی و هویتی شهرهای 

راج معیار و استخ که بر اساس آن بتوان به قومیتی در فرایند توسعه است. الگویی
شناسی یچنانچه زیبایت. شناسی منظر دست یاف زیبایی مولفه هایی هویتی جهت

شناسی توسعه منظر شهر اعمال شود، ابعاد در زیبایی فرهنگی منتج از نشان
ی نظیر و ای بشهر حفظ شده و به این ترتیب هر شهر به نمونه و قومیتی فرهنگی

تاریخی  ترین سندتواند غنیمنظر می های منحصر به فرد تبدیل خواهد شد.هبا جاذب
 یهاهر شهر باشد و ساختار فرهنگی آن را نمایش دهد. بخش عظیمی از نشانه

-های نشانه مجموعه از زیر قومی کارکرد فرهنگی دارند. نشان فرهنگی شهری

هر به ش در یک قومیت را تواند داستان فرهنگی یککه می استشناسی شهری 
ب در غال ی فرهنگی شهرهاریزی کدهامخاطبان عرضه کند. عدم مدیریت و برنامه

ای هسبب گسیختگی پیاممتاثر از جغرافیا و قومیت،  فرهنگی هایسازینشان
ا توجه ب فرهنگی منظرین شده است. چگونگی حفظ هویت فرهنگی مناظر شهری

توان ه آیا میک گیرد ا در بر میپرسش اصلی این تحقیق ر به خصوصیات قومیتی،
شناسی نشان فرهنگی، هویت و منظر فرهنگی شهرها را حفظ از طریق زیبایی 

رهنگی در فاستنتاجی است که نشان  -کرد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی
-نهکند. براساس مطالعه اسنادی )کتابخانشین را بررسی مینمونه موردی شهر بلوچ

مفاهیم و ارجاعات مورد نیاز این تحقیق گردآوری شده است و با ای( و مشاهده، 
استفاده از روش استنتاج میزان صحت فرضیه مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته 

شناسی نشان فرهنگی شهرهایی متاثر از است. در مطالعه موردی تطبیق زیبایی
 برای حفظها مورد توجه قرار گرفت و تالش قومیت بلوچ با منظر فرهنگی آن

شهرهای منطقه بلوچستان به دلیل هویت قومی غنی رایج در هویت فرهنگی 
پژوهش  هاییافته شهرنشینی دلیل این انتخاب بوده است. طی روند توسعهها، آن

های زیبایی شناسی بصری نهفته در صنایع دستی قوم بلوچ در نشان داد که مولفه
ای ههای هندسی با گوشهنگرف، فرمهای گرم از طیف نارنجی و قرمز شقالب رنگ

تیز و بیشتر فرم مثلث، بافت متراکم و پرکار، انتزاع کامل و دوری از فیگوراتیسم 
تجلی یافته است که می توان این مولفه ها را به لحاظ رنگ، فرم، بافت و همچنین 
میزان انتزاع یا رئال در عناصر بصری معماری و شهرسازی شهرهای اقوام بلوچ 

 ن جستجو کرد.ایرا
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Abstract 
The present study is aimed to provide a model based on 

which one can maintain the cultural dimension and identity 
during urban development. A model based on which, one can 
derive the criteria and identity components for landscape 
aesthetics. If the aesthetics resulting from the cultural symbol 
in the aesthetics of the city’s landscape development is 
applied, the city’s cultural and ethnic dimensions are 
preserved, thus making each city a unique example with 
unique attractions. The landscape can be the richest historical 
document of every city showing its cultural structure. A large 
part of urban symbols has cultural function. The ethnic 
cultural symbol is a subset of urban semiotics that can 
provide the cultural story of an ethnicity in a city to the 
audience. The lack of management and planning of cultural 
codes of cities in the form of cultural markings influenced by 
geography and ethnicity have led to the breakdown of the 
cultural messages of the landscapes. How to preserve the 
cultural identity of urban landscapes with regard to ethnic 
characteristics is the main question of this research that. In 
other words, can the identity and cultural landscape of the 
cities be maintained through cultural aesthetics of the 
symbol? The methodology of this research is qualitative that 
examines the cultural symbol in the case of Baluch-resident 
city. Based on a documentary and observation method, 
required concepts and references were collected and the 
validity of the proposed hypothesis was examined using the 
method of inference. For the case study of the adaptation of 
aesthetics of the cultural symbol, the cities affected by the 
Baluch ethnicity with their cultural landscape were taken into 
consideration. The main reason for this choice was: making 
an effort to preserve the cultural identity of cities in 
Baluchestan region due to their rich and prevalent ethnic 
identity during their urbanization development. The findings 
of the present study showed that the visual aesthetics 
components hidden in the Baluch folk handicrafts are 
manifested in the form of warm colors; from the wonderful 
orange to the red spectrum, geometric forms with sharp 
edges and mostly triangular forms, dense and prolific texture, 
complete abstraction and evasion from figuratism. Such 
components can be sought in terms of color, form, texture, as 
well as the amount of abstraction or realism in the visual 
elements of the architecture and urbanization of the 
Baluchistan cities in Iran. 
Keywords: Ethnicity, Urban Landscape, Aesthetics, 
Cultural Ssymbol, Baluch. 
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 مقدمه

روش یا آداب و عاداتی است که در یک ، سنت به لحاظ عرفی راه
 د.شوها پیروی میاز آن و اجتماع نسل به نسل انتقال یافته
در  فرهنگیها در قالب نشانبرداشت زیباشناسانه از این سنت

تواند عالوه بر کمک بخشی به منظر فرهنگی شهرها، میهویت 
و  های بومیبه استمرار فرهنگ، به پیوند منظر شهرها با ریشه

  فرهنگی یاری رساند.
 به روزمره منظر با ارتباط در که است ایواژه فرهنگی منظر

. دارند اشاره آن هب جهانی میراث سازمان هایگروه و رودمی کار
 انسان برای «ذهنی» و «کلی» امری خود خودی به فرهنگ

 فرهنگ، دارای انسان که کندمی پیدا عینیت زمانی تنها و است
 و کردار رفتار، شامل جهان هایپدیده در خود بر مبتنی اثری

 فرهنگی صفت با را ایپدیده وقتی. خود بگذارد دست هایساخته
 فرهنگ از متاثر نظر مورد پدیده هایویژگی منظور کنیم،می بیان
 بینس مفهومی فرهنگی منظر بنابراین. است خود آورنده پدید
 باشد توانسته گرمداخله انسان  که است منظری بیانگر و بوده

)خادمی،  بگذارد جا به آن بر را خود فرهنگی هایویژگی از سهمی
 تاثیرپذیری ازشهری مطلوب باید این  فرهنگی منظر (.4939

کند را منبعث از تاریخ و انسان با فرهنگی که در آن زندگی می
 منظر»زیرا، . ها در کالبد و اتمسفر خود منعکس کندهویت آن

تنها به عنوان تصویری زیبا با یک متن تلقی نمی شود بلکه، از 
 «شودمی آن به عنوان تجلی فرآیندهای فرهنگی یاد 

(Robertson, 2003 .)کلید رسیدن به فرهنگ است منظر. 
این درحالی است که امروزه در کالبد شهرهای بلوچ نشین ایران 
کمتر نشانی از هویت فرهنگی دارد. ساخت و سازهای تیپیک و 
گسترش محالت قدیمی و حتی تاسیس شهرهای جدید را بدون 
برنامه ریزی های جامعی که منظر فرهنگی را جزو اصول خود 

می توان از علل تضعیف ابعاد فرهنگی و بومی قرار داده باشند 
مناظر امروز شهرها دانست. از این رو، امروزه منظر شهرهای بلوچ 
کمترین تاثیر را از پیشینه، فرهنگ و حتی بوم و جغرافیای خود 

عات گیری مطالبه نمایش می گذارند. همین مسئله سبب شکل
اظر ی منشناسی بوممرتبط با این پژوهش بوده است. زیبایی

شهرها جهت تاکید بر ابعاد فرهنگی آن در ایران مورد غفلت بوده 
و سبب تشابه ناخوشایند شهرهای قومیتی متفاوت در سطح کشور 
شده است. مهجور ماندن شهرسازی هویت مدار و تالش 
خودانگیز قوم بلوچ در حفظ هویت فرهنگی خود )از طریق 

(، دلیل انتخاب منظر استمرار در کاربرد روزمره از پوشاک سنتی
 شهرهای بلوچ به عنوان نمونه موردی تطبیق مدل نشان 

 

 فرهنگی و منظر شهری بوده است.
هدف از این پژوهش ارائه الگویی است که بر اساس آن 
بتوان حین توسعه شهرها، به خصوص شهرهای قومیتی ابعاد 

وان که بر اساس آن بت فرهنگی و هویتی آن را حفظ نمود. الگویی
ر و استخراج معیا شهر به بصری پس از استخراج نشان فرهنگی

چنانچه . شناسی منظر دست یافتزیبایی هایی جهتمولفه
توسعه  شناسیدر زیبایی فرهنگیشناسی منتج از نشانیزیبای

منظر شهر اعمال شود، ابعاد فرهنگی شهر حفظ شده و به این 
 های منحصر بهنظیر و با جاذبهای بیترتیب هر شهر به نمونه

لذا، در این پژوهش به سوال زیر در جهت  فرد تبدیل خواهد شد.
آیا  داده خواهد شد کهائه چارچوب منظر فرهنگی شهر پاسخار

و  تفرهنگی، هویشناسی نشانتوان ازطریق زیباییمی
 فرهنگی شهرها را حفظ کرد. فرضیه پژوهش این است کهمنظر

-یباییدر ز مختص هر شهرفرهنگی  شناسی نشانیچنانچه زیبای

، امکان حفظ اعمال شود شهرهای در حال توسعه شناسی منظر
ها وجود خواهد داشت، از نظر محققین هویت و منظر فرهنگی آن

 رسد.معنی دار به نظر می
در زمینه نشان فرهنگی نمی توان به منابع متعددی برخورد 

نشان شهری را با  کرد. اما، یکی از بهترین نمونه ها که مفهوم
انسان » قرابت بسیار به نشان فرهنگی مورد توجه قرار داده، کتاب

 ،فصل سوم کتاب( است. 4919از ناصر فکوهی )« شناسی شهری
در آن مجموع  است که یشناسانسان دیدگاهبخش از  نیترمهم
ده ش تعریف یشهر یشناسانسان یهاو موضوع یاساس میمفاه

و  دجدیورود به عرصه  یاست برا یا. فصل چهارم، مقدمهتاس
م . یکی از مباحث مهرانیا یشهر شناسیانسانگسترده  اریبس

کتاب مبحث نشانه نشاسی و چگونگی شکل گیری این علم و 
نقش نشانه شناسی در شهر است. مباحث این بخش ارتباط 
 مستقیمی با مفهوم نشان فرهنگی مورد نظر این پژوهش دارد. 

ر اکباز علی« شناسی روستاییجامعه» همچنین، در کتاب
نیک خلق، نظریات امیل دورکیم پیرامون جامعه و اجتماع در 
روستا و شهر مورد اشاره قرار گرفته است. نظریات مطرح شده در 

خوبی با شرایط فعلی جامعه بلوچ که در توان بهاین کتاب را می
ار کهمطالعه موردی این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، ب

برد. بر این اساس انتظام فعلی جامعه بلوچ بیشتر به تشابه و 
توان همانندی در افراد آن مربوط است و این امر را به خوبی می
 در پوشاک سنتی بلوچ مورد استفاده شهروندان مشاهده کرد.

مطالعات مطلوبی درباره اقلیم، فرهنگ، زبان و تاریخ منطقه 
نرهای بومی آن نیز پرداخته اند. بلوچستان وجود دارد که به ه

این منابع جهت استنتاج مهمترین ویژگی بصری فرهنگی بلوچ 
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 هنرهای المعارف دایرت»در این پژوهش اهمیت دارد. کتاب 
 که توسط سید صدر نگارش« آن به مربوط حرف و دستی صنایع

شده است به صورت کلی راهنمایی هایی عمومی در ارتباط با 
منطقه از کشور را در اختیارمان قرار می دهد  فرهنگ و هنر این

اثر محمود زهی « هنر بلوچستان»(. در کتاب 4917)سید صدر: 
(، می توان آشنایی کاملی با هنرهایی که در این منطقه 4932)

 پتانسیل تبدیل به نشان فرهنگی آن را دارند به دست آورد.
نابع مدر بسیاری از برخی منابع در مورد پوشاک سنتی بلوچ  

های کلی اصول شکل ظاهری این هنر با هدف تبیین ویژگی
در کتاب . است گرفتهدوخت و نیز نقوش آن مورد بررسی قرار

( می توان 4918از شبنم رنج دوست )« تاریخ لباس درایران»
آشنایی اولیه ای در مورد شرایط فرهنگی پوشش در سیستان و 

وچ و رباره لباس بلبلوچستان کسب کرد. اما اطالعات تکمیلی د
اثر زهرا ریگی « سوزن دوزی بلوچ»هنر سوزن دوزی آن از کتاب 

( در دسترس قرار گرفته است. در این کتاب با دقت به 4934)
شرح نقوش، روش اجرا و برخی فرضیات در رابطه با پیشینه 
سوزن دوزی بلوچ است. کتابی با همین نام از صدیقه صادقی 

درآمده که برخی توضیحات تکمیلی  ( نیز به نگارش4913دخت )
 درباره اسامی نقوش سوزن دوزی بلوچ در آن ارائه شده است. 

ا و هپوشاک محلی بلوچ»مقاله سید رسول حاجی با عنوان 
ش ، فصلنامه مطالعات ملی، مسئله نق«پیوستگی آن با هویت ملی

ها که با یک نظام ای از نشانهعنوان مجموعهپوشاک را به
ارتباط است مطرح نموده و در پایان میزان تعلق خاطر  فرهنگی در

است  شان مورد بررسی قرار گرفته قوم بلوچ به پوشاک محلی
که نشان دهنده تعلق خاطر باالی این مردمان در استفاده از 

 . خصوص برای زنان استمحلی به هایلباس

 

 کارها و روشداده
رهنگی فاستنتاجی نشان  -این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

دات کند. مشاهنشین را بررسی میدر نمونه منتخب شهرهای بلوچ
نشین استان انجام در منطقه بلوچ 37الی  39های میدانی در سال

شده و با استفاده از روش استنتاج میزان صحت فرضیه مطرح شده 
 . مورد بررسی قرار گرفته است

فرهنگ بصری به ارائه راهکار اگر بخواهیم بر اساس نشان
شناسانه برای منظر دست پیدا کنیم، مراحل زیر باید طی زیبایی
 شود:

فرهنگی )بصری( شهرهایی با پیشینه استخراج نشان  -4
تواند شامل میراث فرهنگی مادی هویتی بصری. این موارد می

دی چون بناها و آثار باشد. میراث فرهنگی مادی و بصری موار

 گیرد. و پوشاک را در بر می تاریخی، صنایع دستی
فرهنگی بصری بر گزینش از میان کاندیداهای نشان -2

اساس میزان اثرگذاری و تواتر در منظر شهری و تاثیرگذاری بر 
 منظر فرهنگی آن.

فرهنگی شناسی از نشانهای زیباییاستخراج مولفه -9
با منظر فرهنگی )رنگ، فرم، بافت،  گزینش شده و تطبیق آن

خط، میزان انتزاع یا برخورد رئال در فرهنگ مورد نظر که نشان 
 فرهنگی از آن استخراج شده است(.

این روند در مورد ایده نشان فرهنگی شهرهای بلوچ و تطبیق 
اش با منظر شهری جهت تقویت منظر فرهنگی زیبایی شناسی

 نیز مورد توجه بوده است. 
آوری اطالعات و ابزار پژوهش اسنادی و جمعروش 

ای در کنار روش مشاهده عمیق و میدانی و روش تحلیل کتابخانه
 ها کیفی و از نوع استنتاجی است. داده

 یزندگ الگوی و سبک معنی به هنگفر  فرهنگی: منظر 

 .است فرهنگ محصول شهرپذیری، معنای به تمدن. است
 به روزمره منظر با ارتباط در که است ایواژه نیز فرهنگی منظر

 جهانی میراث سازمان هایگروه و رودمی کار

(UNESCO) اولین (.91: 4939 تیلور،) دارند اشاره آن به 
 ظرمن»: شد ارائه «سوئر کارل» توسط فرهنگی منظر تعریف

 سانیان گروهی وسیله به که است طبیعی منظر یک فرهنگی
 طبیعت و دارد را عامل نقش فرهنگ. است کرده پیدا شکل
 «ستا آن ماحصل فرهنگی منظر و را واسط نقش

.(Flower, 2003: 17)  محصول و خروجی نوعی ،منظر 
 توانبر این اساس می (Taylor, 1998). ستا فرهنگی

: 4939مقدم، مهدوی خادمی،) دانست فرهنگیرا  مناظر تمامی
 و آرزوها ها،ارزش نظرات، بازتاب موجب فرهنگی منظر .(93

: 4939تیلور،) شودمی مرئی قالبی در ما پنهان هایترس حتی
بخشی  به لحاظ هویت فرهنگی در پژوهش حاضر منظر (.91

شرایط منظری شهری  ازآن به منظر شهری و چگونگی احر
 صفت با را ایپدیده وقتی .فرهنگی مورد توجه بوده است

 متاثر نظر مورد پدیده هایویژگی منظور کنیممی بیان فرهنگی
 فرهنگی منظر بنابراین. است خود آورنده پدید فرهنگ از

 گراخلهمد انسان که است منظری بیانگر و بوده نسبی مفهومی
 بر را خود فرهنگی هایویژگی از بیشتری سهم باشد توانسته
 به جهتو با و زبان مولفه گرفتن نظر در با. بگذارد جا به محیط

 کانم از تاثیرگرفته انسان ماحصل فرهنگ، شد، که تعبیری
شهری  فرهنگی منظر. انسان از متاثر مکانی منظر، و است

 ساختار مردم و که بین هاییوابستگی بتواندباید مطلوب 
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ها وجود دارد را نمایش منبعث از تاریخ و هویت آن اجتماعی
 .توان منظر شهری فرهنگی نامید. چنین منظری را میدهد

 متفاوتی هایگونهبه مفهومی وسعت دلیل به فرهنگی منظر
 به هک مشترک فرهنگی . از این میان منظرشده است تقسیم

 اشاره دارد طبیعی عناصر با فرهنگ آمیزش و هنرها ها،آئین
(23-41Flower, 2003:)، .مورد توجه بوده است 

ای هتوان مطالعشناسی شهری را مینشانه: فرهنگی نشان

تعریف کرد که یا به شهر تعلق دارند و یا به ها و نمادهابر نشانه
 شهر، جمله از و متن نوع . هراندصورتی مستقیم با شهر در ارتباط

 هدر قالب نشان فرهنـگ در نهفتـه معانـی تجلـی برای محملی
 مقابل در مقاومت که نتیجه قومی هایویژگی به توجه. است

 ی،فکوه) است شدنجهانی فرآیند فرهنگی سازیهمگون جریان
  .دهدمیهای فرهنگی شهری را افزایش ، نیاز به نشانه(4911

چنانچه به صورت نشانی  ی فرهنگی شهرهابرآیند ویژگی
 نیز عمومی فضاهای در و گردد شهر فرهنگی امور کلیه ساززمینه
فرهنگی را (، مفهوم نشان22: 4932دینی،) باشد حس قابل

 هب کالن مفهوم فرهنگی درسازی نشان اصطالح .ساخته است
 تمطلوبی ایجاد راستای در تمایز ایجاد و هویت یک خلق معنای
 یک فرهنگ تعریف شدنشناخته نیکی به معنی به بوده و

 .شودمی

 پیوند مردم ذهنی تصاویر و تجربیات با ملت هر فرهنگ
 دقصا) زندمی رقم را هانشانه از ناشی ذهنی تفسیرهای و خورده

-نشانه همه گفت توانمی بنابراین،(. 22: 4934 نوحی، و فالحت

 اسینشنشانه نوع هر. هستند ارتباط در فرهنگ با نوعی به را ها
ظهور شت. دا خواهد اشاره فرهنگ متنوع ابعاد از وجهی به شهری
 هرش پایدار توسعه به های شهری مناسب در کالبد شهرهانشانه

 و 47: 4932 دینی،) انجامدمی زندگی از شهروندان رضایت و
 رایب شهر یک داستان نمودن نقل عنوان به را شهری نشان .(48

 بایستمی داستان آن و (Clark,2007) انددانسته دنیا تمام
 ,Markusen and Schrock).باشد متمایز ماجرایی

2006)  
 ینتعی را شهر هویت مفهوم محدوده که تعاریفی به توجه با

-ویژگی معرف که کالن و خرد اتفاقات و هاپدیده همه کنند،می

 ار آن و گرفت نظر در توانمی را باشند شهر ذهنی-عینی های
 دکر محدود شهر فرهنگی هایسمبل و نمادها شناختن طریق از
 زبانی، نظام در واژگان همچون توانمی (.41: 4912 مامفورد،)

 و تاریخ فرهنگ، از منبعث نمادهایی به شهرسازی و معماری در
 بوده قراردادی و نمادین کامالً که کرد پیدا دست هاملت مذهب

 هاآن برای مخاطبان هویتی یپیشینه با ارتباط یواسطهبه اما،

 هانشــانه طریق از هویتمان از ما درک. باشد قرائت و فهم قابل
 بناها در آن هاینشانه طریق از نیز شهر هویت. شــودمی تثبیت

به  را پیام این شهری فرهنگینشان. شودمی تدوین منظر و
 و رویکرد چه فرهنگ به نسبت شما شهر که دارد خود مخاطبان
 «دهندمی شــکل را ما هانشانه» زیرا .دارد موضعی

 (. 947: 4918چندلر،)
 منظر در فرهنگی ویژگی ترینمهم توانمی را فرهنگی نشان

 کندیم منعکس را شهر فرهنگ کلیت کامل صورتبه که دانست
این نشان  .داردمی بیان را شهر انحصاری و خاص موقعیت و

 :تواند رویکردهای متفاوتی را شامل شودمی
 هنگفر مادی هایویژگی بر فرهنگی نشان تاکید رویکرد-
 ... و غذا پوشاک، بناها، مانند

 رهنگف مادیغیر هایجنبه بر فرهنگی نشان تاکید رویکرد-
 .... و ادبیات و زبان شعارها، نمادها، مانند

نشان فرهنگی مدنظر این پژوهش فرهنگ از بعد مادی را 
 هویت برای شهرهایی با پیشینه هویتی بصری غنی در نظر دارد.

 هایدوره دقیق بررسی طریق از تنها شهری منظر مفهوم پیرامون
می ارزش واجد آن ذهنی خاطره و شهر یک فرهنگی تاریخی،

 رمیس شهر فرهنگی نشان استحصال طریق از هااین همه و شود
می یاد آن از شهری منظر هویت عنوانبه ما آنچه. بود خواهد
 تاس «دیروز پشتوانه با امروز شهرهای در زندگی به میل» کنیم

 ات تواندمی فرهنگی در شهر نشان ظهور .(21: 4911 بار، آتشین)
 امینت را گذشته در زندگی به تمایل و مندیهویت این زیادی حد
 .کند

 :شناسی نشان فرهنگی و منظر شهریانطباق زیبایی

منظر شهری در . منظر نوعی خروجی و محصول فرهنگی است
هاست که به ای از نمادها و نشانهواقع کلیت به هم پیوسته

ها، معانی و چیزهایی شبیه به آن واقعیت میمفاهیم، ارزش
ترین همفرهنگی م(. نشان4:  4917)تیموری، « بخشد

ی و یا عد تجسمتواند بُهای فرهنگی مکان است که میپتانسیل
دنظر یک نشانه م فرهنگی نهایتاًخود بگیرد. در نشانه نشان ب

ای از نشانهاست و از طرف دیگر منظر شهری نیز مجموعه
شان نهاست. پس ارتباط نزدیکی میان تعریف منظر شهری و 

یک شهر و تالش  فرهنگی تعیین نشان .وجود دارد فرهنگی
 با مفهوم شناسی آن در محیط شهر کامالًبرای نمود زیبایی

مطابقت دارد. پس چنانچه از بعد فرهنگی منظر شهری مطلوب 
شناسی شناسی نشان منظر شهری بر اساس زیباییزیبایی
-مطلوبی حاصل می فرهنگی فرهنگی طراحی شود، منظرنشان

 آید. 
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دون لحاظ شرایط فرهنگی و ایجاد بو هویتمند  منظر مطلوب
ابعادی در اجزای شهر ایجاد نخواهد شد -تناسب فرهنگی

 خرده بر تاکید و . هویت(12: 4939)دویران، کریمی نژاد، 
 است حساسی موضوع شهری فضاهای در قومیت و هافرهنگ

 آن در نیز فرهنگی منظر و شهرسازی ساختار و شهر کالبد که
 ،یی آشنا و متناسب با فرهنگ قوممنظر زیرا. دارند سزاییبه تاثیر

تعارض و برانگیختگی در مقابل نظم ساختارهای شهری و 
 .دهدمعادالت جدید آن را کاهش می

 
 

نهامنظر شهری در نشانه و نماد آ بیان ارتباط و فصل مشترک نشان فرهنگی و. 1شکل

 
 است از راه حواس ادراک به زیباییبه معنای  شناسیزیبایی

شناختی ویژگی های زیباییشود. و تنها به آثار هنری محدود نمی
)گات و  شوندکنندگان پدیدار میاند و در تجربه مشاهدهاعتباری

توان از طبیعت و حتی شهر می. (492: 4913لوییس،  آیور مک
 شناسیبر این اساس زیبایی. شناسانه داشتنیز درکی زیبایی

ند کمنظر فرهنگی از نگاه فرهنگی اعتبار زیبایی خود را کسب می
 در ارزیابی آن ارائه داد.  و باید بتوان معیارهای فرهنگی

ه عنوان ب نشاسی فرهنگنشانهتداعیات شناسی درک زیبایی
)صادق فالحت و  کندشهر عمل میعاملی در ادراک معنی 

. نشان فرهنگی در قالب تمثیلی از فرهنگ شهر (22 :4934نوحی،
تواند ادراک منظر و به نماید، میکه در سیما و منظر شهر رخ می

رک زیبایی آن را برای شهروندان و گردشگران آسان بیانی دیگر د
 کند.

سبب فروپاشی تواند میشهر بلوچ: منظر فرهنگی 

گسترده مناسبات و پیوندهای نخستین یا اولیه )خویشاوندی، 
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4. Gemeinschaft 

2. Gesellschaft 

بنابر نظریات امیل دورکیم جامعه بر اساس نوع همگرایی افراد به دو گونه .  9
اجتماع )مرحله پیش از شهر نشینی( و جامعه )دوران شهر نشینی( تقسیم می 

 ( 19: 4912شود )نیک خلق، 

بررسی های انجام شده در مورد فرهنگ و شیوه زندگی مردم بلوچ حاکی . 1
دهه قبل به صورت قبیله ای زندگی و از از آن است که این مردمان تا چند 

ها را به پیوندهای ثانویه )همسایگی، شغل قومیت و ...( شده و آن
جامعه به  (4و ...( بدل کند. تبدیل اجتماع )گماین شافت

با  .9ودشسبب تجزیه و پراکندگی روابط پیشین می (2)گزلشافت
وجود این از نخستین مطالعات اجتماعی شهری در چارچوب 
مکتب شیکاگو مشخص شد که در شهرها همواره به نوعی با 

های گسترده های از دست رفته در قالب شبکهبازسازی هویت
ن جریانی در (. چنی234 همان:شویم )همبستگی رو به رو می

منظر فرهنگی شهرهای بلوچ نیز در حال رخ دادن است و 
فرهنگ از طریق پوشاک  و رفتارهای انسانی در شهرها ظهور 

 ملموسی دارد.
ی خوباند بهشهرهای بلوچ در بافت هویتی خود نتوانسته

منظری از فرهنگ بلوچ را عرضه کنند. ساخت و سازهای شتابزده 
ساخت شهرهای جدید بدون پشتوانه  در توسعه شهرهای قدیمی،

طرح های جامع غنی به لحاظ فرهنگی و نیز سابقه کوتاه این 
سبب شده است تا در عمل نتوان به نمونه  1قوم در شهرنشینی

ها را مردمی صاحب بلوچ طریق دامپروری و کشاورزی امرار معاش می کردند.
 در و اند که از راه دامپروری امرار معاش نمودهدانستهمی نعمت و حشمت 

 ،4974 مقدسی، ؛414:  4918 اصطخری،) کنندمی زندگی مویین هایی خیمه
 رد نیز روستانشینی و کشاورزی ( بر وجود4911)مری ابراهیمی (. 732: 2 ج

 لوچستانب در همچنین او به این نکته اشاره دارد که .این منطقه تاکید می کند
وجود  شهری اجتماعی مناسبات و مبادالتی شهرهای قاجار دوره اواخر تا
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هایی درخور از منظر فرهنگی در ابعاد کالبدی آن یافت. نمونه 
بناهای موجود کمترین تاثیرپذیری را از هویت بومی و این قوم 

د. آنچه بیشترین ظهور و بروز را به عنوان نشانه فرهنگی و دار
نمادی از هویت در شهرهای بلوچ دارد، مردمان بلوچ و رفتارشان 
در گزینش پوشاک سنتی با وجود شهرنشین شدنشان است. 

 «رودمی شماربه قومی هویت اسناد از یکی نوعاً پوشاک»
 راه از و (483: 4932 قاسمی، محمودی، حاجی، موسوی)

 ممرد میان در فرهنگی ارتباط نظام یک مادی، عالئم ایمجموعه
 نانآ فرهنگ درک مستلزم آن معانی دریافت که کندمی برقرار
ترین یکی از قوی قوم بلوچ .(48: 4912 بلوکباشی،) است

صورت را به ایرانی طوایف دیگر تمایزشان از هایمالک
 .4کرده است خودانگیخته در حفظ پوشاک سنتیشان معرفی

 یقوم هویت ی تداومدهندهنشان بلوچ پوشاک تغییرات اندک
 .(414: 4932: قاسمی محمودی، حاجی، موسوی)آنهاست 

 عنوان به را آن به لباس نمادین رویکردییی با هانظریه
 است گشاییرمز قابل که کندمی معرفی از عالیم زبانی

نظریه کارکرد اجتماعی  در این پژوهش .(21: 4912 بلوکباشی،)
 ءارتقا و قوم این فرهنگی هویت تداوم جهت .مورد توجه است

 هویت به بیشتری توجه باید فرهنگشان هایشاخص سطح
وش نق. نمود دوزیسوزن متبلور بر آن، یعنی  هنر و محلی پوشاک
به عنوان سند هویتی این مردمان تنها در پوشاک در  دوزیسوزن

 یشیوه»بلوچ نمود دارد، به گونه ای که منظر شهرهای امروز 
 نمایان را خود از دنیای پیرامون درک پدیدآورندگان و تفکر
. نمی توان در معماری کنونی (17: 4972 بیهقی،) «سازندمی

نشانه ای از این نقوش یافت. نوع معیشت دامداری و کشاورزی 
 هکه تا سالهای اخیر در میان این قوم رایج بوده است سبب شد

تا توجه اندکی به تزئینات بیرونی بناهای معماری وجود داشته 
باشد. به جای آن چادرهای عشایری بلوچ و تزئینات داخلی خانه 
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 هگذشته نزدیک ب در بلوچ ها اجتماعی بدین ترتیب زندگی .نداشته است
 هرنشینیش گسترش با اما بوده، روستایی و عشایری زندگی از مخلوطی ورتص
 دخو بلوچ، نام .کرد تغییر اجتماعی زندگی شرایط هجری، 41 سده ابتدای از
 (.4932 ریگی) است چادرنشین معنای به

ها با سکه دوزی و سوزن دوزی هایی زیبا انجام می شده که به 
اهمیت هویتی این نقوش عالوه بر پوشاک و در محیط زندگی 

خیص ابعاد هویتی در این قوم اشاره دارد. عدم امکان تش
شهرهای امروز بلوچ سبب شده است که پوشاک سنتی و بسیار 
پرکاربرد آن ها همراه با تزئینات گویای فرهنگ و پیشینه 
هویتشیان به عنوان دستاویز طرح اسده نشان فرهنگی بلوچ 

 جهت ساماندهی منظز بومی و فرهنگی آن ها برگزیده شود. 
 هندسی تشکیل و منظم اشکال بلوچ از دوزیسوزن نقوش

در  .استو بسیار متنوع اخذ شده  محیط طبیعی عناصر میان از
مواجه با اشکال هندسی  هاابتدایی تمدنهنرهای تصویری 

. به تدریج، اقامت در شهرها سبب گرایش به نقوش هستیم
ها به سوی و از آنجا در برخی از تمدن شودمی و منحنی گردان

-کلیه تزئینات هندسی سوزن. دکنطبیعت پردازی حرکت می

دوزی بلوچ به پیشینه فرهنگی و عشایری آنان اشاره دارد و 
 نماد یمثابه به» سوزن دوزی نوعی سند هویتی است.

این استعاری . (241: 4939گات،) «ای غیر کالمی استاستعاره
دوزی بلوچ در منظر بودن و همه شمول بودن پوشاک و سوزن

ای مناسب برای نشان فرهنگی نمایندهشهرهایشان، آن را به 
شناسانه توان عوامل زیباییکند. بر طبق مطالعات میتبدیل می

عنوان نماینده فرهنگ دوزی بلوچ بهای در سوزنخاص و ویژه
هایی مربوط به ها یافت. این عوامل شامل ویژگیبصری آن

های بصری خط، رنگ، بافت، ریتم، اندازه است که در ارزش
  صورتی موجز مورد بررسی قرار گرفته است:به ادامه

ترین ویژگی دار و شکسته مهمخط: خطوط زاویه
ای که ری بلوچ است. به گونهـگ بصـاسی در فرهنـشنیـزیبای
ها که فرم ز در مورد آینه دوزیـره جـا دایـرم و یـای نـزوای

وب ـخصوص در جنهای بلوچ بهدوزیگردی دارند در سوزن
 (2 شود. )شکلدیده نمی ری دارند،ـالت بیشتـه اصـان کـاست

 در بلوچستان طبق محلی پوشاک از استفاده به عالقه میزان . سنجش 4
 و بوده درصد هشتاد از بیش پژوهش یک در شده انجام آماری هایبررسی

 حاجی، موسوی. )است شده دیده سنی هایگروه تمامی میان در عالقه این
 (431: 4932: قاسمی محمودی،
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های گرم از طیف نارنجی و قرمز شنگرف رنگ: رنگ
رفته کار میهای سنتی بلوچ بهدوزیصورت فراوانی در سوزنبه
های معاصر دستخوش دوزیها در سوزنست. این رنگا

ها شناسانه آنتغییراتی شده اما، مالک در ارزیابی زیبایی
تفاده ها در کنار اسهای اصیل و سنتی است. البته این رنگنمونه

ی که معن خصوص سیاه و سبز استهای سرد و بهاندک از رنگ
  (9یابند. )شکل می

 
 
 
 

 های تیز و بیشتر فرم مثلثهای هندسی با گوشهفرم: فرم
ن معرفی آای که برای خطوط شناسانهبه تبعیت از ویژگی زیبایی

کردیم بیشترین کاربرد را در این هنر دارد. همانگونه که بیان شد 
مراجعه  2توان در این هنر دید. )به شکل دایره را به ندرت می

 شود(

 بافت: بافت متراکم، پرکار و متنوع که از تکرار عناصر
 های فراوانیگیرد، نمونهبصری در سوزن دوزی بلوچ شکل می

بلوچ دارد. به عبارت دیگر حجم باالی  نیز در دیگر هنرهای
های فرهنگ بصری مردمان بلوچ تزئینات و شلوغی آن از ویژگی

ها و است. این امر سبب پرکار به نظر رسیدن هنرهای دستی آن
  دوزی است.از جمله سوزن

میزان انتزاع یا برخورد رئال: مردمان بلوچ با هنرهای 
قه اما متاثر از طبیعت منط تصویری خود کامالً انتزاعی و تجریدی

توان به انتزاع مدرن در این رویکرد کنند. نمیخود برخورد می
دوزی بلوچ حاصل گذشت تاریخ بر این ارجاع نمود. انتزاع سوزن

 (1فرهنگ است. )شکل 
 

 
 

 کاریدوزی به بلوچ همراه آینهنمونه نقوش تجریدی سوزن. 4کل ش

 آرشیو شخصی گلناز کشاورز: ماخذ 

ریتم: فواصل در زیبایی شناسی بصری بلوچ از اصول 
دوزی کند که در سوزنهندسی و ریاضی منظمی پیروی می

عنوان نشان فرهنگی نیز نمود خوبی دارد. هم نوع ها بهآن
دوزی در سطح لباس و هم نوع تکرار نقوش پراکندگی سوزن

دوزی حاکی از توجه به محاسبات و نظم های سوزندر ردیف
 مراجعه شود( 1ی در این تکرارها است. )به شکل هندس

اندازه: جزئیات کوچک )ظرافت( مشخصه بارز فرهنگ 
 های این منطقه نیزدوزیخوبی در سوزنبصری بلوچ است و به

تواند نمود یافته است. تمایل به پرکاری و بافت متراکم خود می
 ری اینشناسی بصموید کاربرد بیشتر ظرافت جهت حفظ زیبایی

 (2آثار باشد. )شکل 

 
 دوزی بلوچنمونه ای از نقوش سوزن .5شکل 

 ماخذ: آرشیو شخصی گلناز کشاورز

 راست و شکسته در سوزن دوزی بلوچ خطوط .2شکل 

 ماخذ:
http://1000dokan.com/%D8%B3%D9%88%D8%B2%

D9%86- 

 دوزی سنتی بلوچهای فام گرم در سوزنرنگ بندی .3شکل 

 /http://sanayedasty.com/sozandozi_balooch ماخذ: 

http://1000dokan.com/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-
http://1000dokan.com/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-
http://sanayedasty.com/sozandozi_balooch/
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بایی عنوان عناصر زیتوان بهشناسانه را میاین عناصر زیبایی
شناسانه منظر فرهنگی بلوچ نیز تعبیر کرد. عناصری که از طریق 

خصوص هنرهای سنتی جاری در زندگی روزمره این مردمان و به
ها جریان دارد. اما نتوانسته از طریق پوشاک روزمره و متداول آن

با جایگاهی در منظر شهری و کالبد شهرهای بلوچ دست پیدا 
 شناسیهای پیشنهادی انطباق زیباییکند. در ادامه، به روش

شناسی کالبد شهرهای بلوچ به عنوان عامل فرهنگی و زیبایی
توسعه این منطقه پرداخته شده انتقال هویت در شهرهای رو به 

 است. 
 

 نتایج تفصیر و شرح

 انتقال گستردهشناسی منظر شهرهای بلوچ: زیبایی

سبب  4های اخیری بلوچ در سالای به شهرهاهای عشیرهجمعیت
بیش از پیش از  این منطقهشهر نشینی در  تاشده است 

-هرشتوان به ای متاثر شود. میخصوصیات روستایی و عشیره
کل رغم شهایی در ایران اشاره کرد که بهعشیره-روستاها یا شهر

فیزیکی شهر، در واقع یک روستای بزرگ یا یک ایل غیر 
-ای به قالبآیند و این امر را حتی تا اندازهمتحرک به حساب می

. (998: 4919)فکوهی،  اندهای فضایی شهر نیز منتقل کرده
توان به سیاه چادرهایی میبراساس مشاهدات عینی نگارندگان، 

های روستایی خانه اشاره کرد که هنوز هم در بسیاری از حیاط
ها از یکجانشینی این با وجود گذشت دهه شود.بلوچ مشاهده می
(، تاکنون نیز عناصر مرتبط با زندگی 43: 4989قوم )شه بخش،

ها نمودی بارز در یکجا نشینیشان دارد. اما در عشایری آن
 توان نشانی از هویت فرهنگیشانها نمیشهرهای توسعه یافته آن

د نشین نیز مانندر کالبد منظر مشاهده کرد. این شهرهای بلوچ
ه هویت کشور ببسیاری دیگر از شهرهای توسعه یافته اما بی

را موجب های فرهنگی و هویت مکان تدریج انقطاع از سنت
 خواهند شد. 
شناسانه بصری فرهنگی بلوچ را که از های زیباییویژگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقی ب اسالمی هایسده نخستین ازمورد فرهنگ بلوچ  در منابع ترینکهن .4
 رد اند کهشدهرانی معرفی دامپرو بلوچ اقوام منابع، این یهمه در. استمانده 
 صورت بهاین قوم  نیز قبل یدهه چند تا. کنندمی زندگی مویین هاییخیمه
. دکردنمی معاش امرار کشاورزی و شبانی طریق از و کرده زندگی ایقبیله

 (43: 4989 بخش، شه)
  

از نمونه های خطوط زیگزاگ و زاویه دار در جغرافیا و طبیعت بلوچ که به  .2
ها مرتبط است، می توان به شکل خاص تنه درخت نخل فرهنگ اقلیمی آن 

اشاره کرد که به خصوص در منطقه بلوچ نشین استان نیز دارای فراوانی 

توان به هر ها استخراج شد، مینشان فرهنگی منتخب آن
محصول فرهنگی بصری دیگر در ارتباط با قوم بلوچ نیز تعمیم 
داد. منظر شهری محصولی فرهنگی است که در صورت تاثیر 

های فرهنگی تواند ویژگیپذیری از قومیت مربوطه بهتر می
منظر  شناسیاش را منتقل کند. مسلماً زیباییهای سازندهانسان

ری های هنمعنای کاربرد عین به عین از ویژگیشهرهای بلوچ به
ها نیست و تنها اصول کلی نقوش نشان فرهنگی آن

تواند مورد توجه شهرسازی باشد. بنابراین شناسی آن میزیبایی
دوزی بلوچ به جای نزدیک ن از نقوش سوزنتقلید عین به عی

شدن به هویت فرهنگی این مردمان در منظر سبب تضعیف 
 های هنری آن نیز خواهد شد. ارزش

 تواند به شرح ذیل صورت پذیرد:ها میتبدیل این مولفه
صورت منظم، تواند بهانواع خط در منظر شهری می خط:

ود. هر کدام از این خطوط دار یا نرم  و ... مطرح شنامنظم، زاویه
 کنند.تاثیرات بصری متفاوتی نسبت به اهداف مورد نظر ایجاد می

آنچه مسلم است، کاربرد خطوط نرم با توجه به اینکه جایگاهی 
در فرهنگ بصری مردم بلوچ ندارد، نباید در منظر شهرهایشان 

دار در تعریف مدرن مورد تاکید قرار گیرد. خطوط هندسی و زاویه
شهرسازی نیز باید حتی المقدور به دریافت بومی و فرهنگی از از 

این نوع خطوط در منطقه بلوچستان نزدیک شود تا به جای انتقال 
ها شناسی بصری آنهویتی مدرن بتوانند بر فرهنگ و زیبایی

تاکید کنند. همچنین، چنین خطوطی را می توان در طبیعت و 
 . 2جغرافیای منطقه نیز یافت

شناسانه در ایجاد احساسات و عامل مهم زیبایی این رنگ:
القائات بصری بسیار تاثیرگذاربوده و باید متناسب با حس مکان 

لوچ، های رنگی فرهنگ بترین گزینهتاکید بر مهم انتخاب شوند. 
های گرم طیف نارنجی و قرمز( برای حفظ هویت و حس )رنگ

ول شک باید جزو اولین اصمکان در شهرهای بلوچی بی
ساماندهی منظر قرار گیرد. آن چه بیش از همه در هنرهای 

های گرمی است که در کند، رنگبصری بلوچ خودنمایی می
گذشته در معماری بومی منطقه نیز نمود داشته است. اما متاسفانه 

بسیاری است. شاخ و برگ این درخت همگی ارزش های بصری خطوط 
زیگزاگ و راست را یادآوری می کنند. دانستن ارزش معیشتی این درخت نزد 

ز طبیعت بصری آن در زیبایی شناسی فرهنگ این قوم ایده تاثیرپذیری ا
بصری این مردمان را تقویت می کند. همچنین برخی عوارض زمین شناختی 
چون کوه های مینیاتوری با فرم مضرس که بهترین نمونه های آن در نزدیکی 
چابهار قابل مشاهده هستند نیز می توانند بر تاثیر محیط جفرافیایی بر زیبایی 

 صحه بگذارند.شناسی این نقوش 
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های های اخیر تمرکز بر توسعه کمی اثری از رنگدر سال
 ته است. فرهنگی این بوم در کالبد شهرها باقی نگذاش

تاثیرگذارترین عامل منظر در درک الگوی آن شکل  فرم:
صورت دو بعدی )سطح( و هم سه تواند بهاست. شکل هم می

بعدی )حجم( مطرح شود. استفاده از فرم مشترک و آشنای نشان 
شناسی فرهنگی منظر شهر تاثیر تواند بر زیباییفرهنگی می

 راست گوشه با محوریتمثبتی بگذارد. تاکید بر ایجاد اشکال 
ترین شکل در فرهنگ بصری سازمثلث )پرکاربردترین و هویت

تواند یکی از این تمهیدات باشد. استفاده از بلوچ( در کالبد می
گوشه مانند مثلت و لوزی موثر های راست گوشه و نیز تیزفرم

 خواهد بود. 

در استفاده از مصالح در معماری و فضاهای شهری،  بافت:
نداز ادار و متراکم، پرکار، متنوع و سایهاده از مصالح بافتاستف

ت تواند تداعی کننده بافشود. بازی با احجام نیز میپیشنهاد می
های شهری باشد. کاربرد برخی خصوص در نشانمورد نظر به
صورت بافت در برخی قسمت دوزی بههای سوزننمونه نقش

ن ارزش این نقوش و های کالبد به شرط تحت تاثیر قرار نداد
 شود.ها نیز توصیه میعدم کاربرد بیش از حد آن

ها در منظر میزان انتزاع یا برخورد رئال: انعکاس ایده
-صورت انتزاعی صورت گیرد و از برداشتشهرهای بلوچ باید به

ها پرهیز شود. بهتر های رئال و تقلید عین به عین از مضمون
ز منظر به اصول انتزاع نقوش های مورد نیااست در انتزاع فرم

دوزی بلوچ وفادار بود و نه اصول انتزاع در شهرسازی سوزن
بوده  ها مربوطمدرن. انتزاع در فرهنگ بلوچ به پیشینه هویتی آن

و به دلیل تفاوت مبانی نظری انتزاع فرهنگی و مدرن باید 
تحقیقات جامعی در استخراج ساز و کار این اصول انجام شود تا 

 د در طراحی شهری نیز مثمر ثمر واقع شود.بتوان

شناسانه ریتم و تکرار یکی از مضامین پرکاربرد زیبایی ریتم:
های در منظر شهرها است. اما در شهرسازی مدرن ظرافت

شناسانه ریتم نادیده گرفته شده و در نتیجه شهرها بعضاً زیبایی
در  .آور تبدیل شده اندبه فضایی بی روح از تکرارهای کسالت
گ شناسی ریتم در فرهنچنین شرایطی تالش برای درک زیبایی

بصری بلوچ که در عین رعایت نظم ریاضی، دارای روح و عدم 
توان رسان خواهد بود. تقریباً مییکنواختی است، بسیار یاری

قانون هامفری رپتون را در ریتم تکرارهای هنرهای بصری بلوچ 
 یعناصر از سطح سوم دو ن،بر اساس این قانو نیز مشاهده کرد.

 را اصرعن از تنوعی باقیمانده سوم یک و شودمی تکمیل مشابه
ا شناسی منظر مطابق برعایت این قانون زیبایی .گیردمی بر در

مند نمودن تواند به هویتشناسی فرهنگی میزیبایی

منظرشهرهای بلوچ منجر شده و در عین حال از بین بردن 
 ازجمله منظر طراحان نخستینکسالت مناظر شهری بکاهد. 

 هایویژگی عنوانبه را پیچیدگی و گوناگونی رپتون هامفری
 ,Repton)اند دانسته هایشانطراحی در مطلوب

Malins,1976.) بارندکسالت بصری نظر از که منظرهایی 
 نونقا رعایت. اندفرساینده نیز چشم شبکیه هایسلول برای

 منض تواندمی رفت، بکار رپتون هامفری توسط که «هاگانهسه»
(. 431 :4912 ،بل) کند می حفظ نیز را منظر وحدت تنوع، ایجاد

 منظر عناصر تمامی مورد در توانمی را قانون این اساس این بر
  .برد کار به شکل و بافت نقطه، خط، چون

اندازه در شهر نسبت به هنرهای سنتی ابعادی کامالً  اندازه:
توان منطق کاربرد اندازه در هنرهای سنتی متفاوت دارد. اما می

را که بازتابی از سنت فرهنگی است در منظر شهرها نیز مورد 
طور مثال، جزئیات کوچک )ظرافت( مشخصه توجه قرار داد. به

های فراوانی را در الماننمونهبارز فرهنگ بصری بلوچ است اما 
توان در شهرهای فعلی بلوچ های شهری و یا تزئینات کالبدی می

مشاهده کرد که بدون توجه به این بستر فرهنگی و صرفاً با تقلید 
از توجه به ابعاد عظیم در شهرسازی مدرن، منظر شهرها را از 

های هویت فرهنگیشان دور کرده اند. توجه به تزئینات و المان
ظریف شهری و کاربرد مصالحی که بر این ظرافت تاکید کند 

تواند تا اندازه زیادی هویت فرهنگی را در کالبد شهرهای بلوچ می
 تلقین کند.

در تمامی موارد مورد اشاره و به خصوص زیبایی شناسی فرم، 
بافت و خط می توان به تاثیر جغرافیا و بوم منطقه در تعیین نهایی 

ی فرهنگ بصری منطقه نیز اشاره داشت. عوامل زیبایی شناس
بومی چون وفور درخت نخل در مناطق بلوچی نشین و اهمیت 
آن ها در معیشت این مردمان و نیز عوارض جغرافیایی چون کوه 
های مینیاتوری و یا سواحل سخره ای با بافت ویژه شان در 
حاشیه دریای مکران، می توانند در تثبیت زیبایی شناسی خاص 
فرم، بافت و خط در این فرهنگ بصری تاثیر گذاشته و اکنون به 
 صورتی متکامل در غالب نقوش سوزن دوزی مشاهده می شود. 

 گیرینتیجهبحث و 
ی اهای قبیلهگیری مجدد هویتدر شهرهای جدید با نوعی شکل

-دهی با همراهی زیباییو قومی رو به رو هستیم. اگر این شکل

بعدی فرهنگی به خود بگیرد، احتمال منظرین شهر، شناسی 
-پایایی منظر جدید و مقبولیت آن نزد ساکنانش افزایش پیدا می

فرهنگی بصری بلوچ راهکاری اگر بخواهیم بر اساس نشانکند. 
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-شناسانه برای منظر آن ارائه دهیم، باید به یکی از مهمزیبایی

یم. دوزی آن اتکا کنترین ابعاد تصویری هنر بلوچ یعنی سوزن
دوزی( بر اساس میزان تواتر و اهمیت نشان فرهنگی بلوچ )سوزن

ای هو مقبولیت در بین ساکنان استخراج شده و در نهایت مولفه
شود. شناسی آن با منظر شهری تطبیق داده میزیبایی
دوزی بلوچ سنت فرهنگی زنده و کنونی شهرهای بلوچ سوزن
 رهای بلوچ به دلیلمیزان تواتر و رویت این نشانه در شه است.

اهتمام بسیار زیاد این مردمان نسبت به هویت قومی و پوشاک 
 ای مناسب برای فرهنگ بلوچ تبدیلسنتی شان، آن را به نماینده

شناسی بصری این رودوزی سنتی های زیباییکرده است. مولفه
-های گرم از طیف نارنجی و قرمز شنگرف، فرمعبارتند از: رنگ

های تیز و بیشتر فرم مثلث، بافت متراکم شههای هندسی با گو
های و پرکار، انتزاع کامل و دوری از فیگوراتیسم. در پژوهش

دوزی بلوچ مورد توجه نبوده و شناسی سوزنمشابه زیبایی
هیچگاه از بعد کاربرد در شهر به این هنر ظریف و حتی به 

ای هفرهنگ بلوچی نگریسته نشده است. تجلی این مولفه
اج شده در منظر شهری و معماری شهرهای بلوچ به نحوی استخر

توان این اتصال فرهنگی و خاطره بصری ساکنان اندیشمندانه می
های بصری برای شهروندان و گردشگران تداعی شهر را از جنبه

 نماید. 

-می آن فرهنگی هایبا داشته های بلوچانطباق منظر شهر

 اسیشن. نشانهآورد وجود به پایداری و مطلوب شهری هویت تواند
از طریق  شهرسازی و معماری در فرهنگی مفاهیم معنایابی و

 هویت فرهنگ سیال جریان و کاربرد از نشان فرهنگی، نشان
 کشف های مشابه جهتبنابراین، انجام پژوهش. دارد شهر در مند

 زا انتظارات شهری منظر در فرهنگی نشان شناسیزیبایی
 انشمدار ساکنشهرهای با پیشینه هویت در فرهنگی هایدریافت
. کالبدهای شهری چنانچه بر اساس مفهوم نشان کندمی برآورده

 ،فرهنگی طراحی شده و از این طریق بر منظر شهر تاثیر بگذارد
از لحاظ فرم و  ،لمان شهری عمل کند. زیران اِهمچو تواندمی

 لشک نظر مورد فرهنگ اهداف با مطابق ظاهری شناسیزیبایی
 . استگرفته 
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