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 3 معصومه برسم

 

 
 چکیده:

لعه ساختار بررسی و مطا وزمان زیادی ازکشف تمدن هلیل رود)جیرفت( نمیگذرد و پژوهش های زیادی در باب این تمدن صورت نگرفته 

و جایگاه آن همیت ناشناخته و اعدم وجود اطالعات مکتوب و سننندهای تاری ی کافی از این تمدنبا توجه به  نقوش روی آثار تازگی دارد.

نند می تواوستند هسننی قابل دسترمی تواند  منبع خوبی باشننند که به جامانده از این تمدن وش مطالعه نقدر تاریخ هنر ایران باسننتان   

ته روی آثار ب ش مهمی نقوش بکار رفبگذارد. ما از این تمدن در اختیار ی و ...  دانش فنرسوم    آداب  اطالعات ارزشمند ی درباره عقاید

د  همننواره بیانگننر دیدگاه از هنر ایران باستان است. نقوش سفالینه ها و ...که بسیاری از آنها با نقش مایه های بسیارزیبا تزیین شده اننن

ن ن نن و ارتباطات فرهنگ ن نم نمادی ن نت. هدف از این پژوو جهان بینی   مفاهی ن نته بوده اس ن هش مطالعه و ی جوامع در زمان های گذش

نی( بر روی آثار یافت شده از تمدن جیرفت و پرسش از ک ن نی ساختار بصری نقوش تزئینی )دانش فنی زیبایی شناس ن یفیت زیبایی بررس

در مورد امر زیبا  یت های بصری خالقان این آثار راآن هاست. درضمن مطالعه ساختار تصویری نقوش بکار رفته روی آثار می توانیم حساس

وازن و غیره بر روی تآشکار سازیم کاربرد اصولی و دقیق عناصر زیبایی شناسانه )دانش فنی( همچون ریتم  تقارن  تعادل  تناسب  تمرکز  

ستند که مردمان ای شوند و بیان کننده این امر مهم ه سنگی تمدن جیرفت به وفوردیده می  کاربردی ظروف  ن تمدن عالوه بر جنبهآثار 

سانی  گیاهی  حیوانی  موضوعی و نمادین( روی این آثار  ستفاده از نقوش م تلف ) هندسی  ان ضا کردن سدر زندگی روزمره  با ا عی در ار

 نیاز های زیبایی شناسانه خود بوده اند.

رت توصننیفی و یدانی از طریق مشنناهده عینی و روش پژوهش بصننوای و بررسننی مها در این مقاله  مطالعات کتاب انهروش گردآوری داده

های اساطیری این نرسد منشأ عناصر تجسمی  عقاید انتزاعی و تصاویر رئالیستی برگرفته از طبعیت اطراف و آئیتحلیلی است. به نظر می

اندازی بر ت. نقشمی گرفته قابل مشاهده اسحوزه بوده و در کنار آن   ذهن حساس و زیبای شناسانه هنرمندان که از فرهنگ آنها نشأت 

ش پیام و دانش بشری ترین بوم برای نمایای برای انتقال پیام در دروان پیش از تاریخ به شمار رفته است و مناسبروی این ظروف وسیله

سؤاال ست.  ستفاده هنرمندان قرار گرفته ا ست ت در دوران خود مورد ا ساختار د1- :این پژوهش این ا ظروف از  زئیناتت بندیرکیبتو ر 

رابطه -2ست؟ رود چگونه ابا ظروف سنگی هلیل مرتبط استفاده شده است و فنون ارتباط بصری )دانش فنی(کدام عناصر و کیفیات بصری

ست ؟ اهداف:  ساختار-1معنایی بین فرم و محتوای نقوش این آثار کدام ا سی  سمی نقوش روی آثار این تمدن  برر صری و تج ل حلیت-2ب

 رابطه بین فرم و محتوای نقوش بکار رفته در آثار این تمدن

 
 رود.عناصر تجسمی  ارتباط بصری  ظروف سنگی  هلیل کلمات کلیدی:

 

                                                           
  so.azizi@yahoo.comaایران. دانشجوی دکتری هنرهای اسالمی دانشگاه هنر تبریزئول مکاتبات  مس. 1

 yosof.faryabi@gmail.comکارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه زاهدان          .2

  شناسی دانشگاه هنر اصفهاندانشجوی دکتری باستان .3
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 مقدمه: -1

در طول تاریخ زندگی انسنننان همواره  با هنر عجین بوده اسنننت اگر چه در مراحل اولیه دیدگاه انسنننان نسنننبت به هنر نوعی 

زندگی را زیباتر و در درک هستی جایگاه اساسی   بوده ولی به تدریج انسان ها دریافتند که هنر  ها سرگرمی یا کشف ناشناخته

سی تاروپود زن دارد سا شر   هنر جزو ا شدن هنر در زندگی ب شده و جایگاه و منزلت ویژه دو به تدریج با کاربردی  سان ها  گی ان

ق انسانها در خلاصلی که از کاربردهای هنر حاصل شده است . هدف پیدا کرد. یکی از نیازهای اساسی بشر ایجاد ارتباط است 

ست به یقین صاویر هر چه بوده ا صاویر  ت ست.در برخورد اول با ت صاویر اولیه ا صل ت شف خط از نتایج حا ست اما ک ش ص نی م

ست ا صورت اتفاقی یا ... بوده ا صاویر ب صول کند که خلق این ت شاید این فکر به ذهن ح سان   ستین ان شتر و ن  ما با درنگ بی

شده از منطقه     حقایقی متفاوت از پیش داوری مامطالعه دقیق  شده بر روی آثار یافت  صاویر حک  شد. ت شکار خواهد  بر ما آ

) ساختار  ( و فرممعناشناختیمحتوا ) خاص خود را دارد. بررسی و تحلیل این تصاویر به لحاظ و ویژگی های هلیل رود جذابیت

ش (  شناخت هر چه بی شایان در  ست  شناخت ما را از دانش فنی   کمکی ا تر مردمان  فرهنگ و هنر این تمدن  از طرف دیگر 

    هنرهای تصویری این تمدن افزایش میدهد. 

تصنناویر ظروف سنننگی جیرفت بیانگر عقاید و باورهای اسنناطیری و آئینی اسننت که هنرمندان و صنننعتگران حوزه هلیل با 

هدف ها شدند. موفق به بازنمایی و تجسم عقاید خود روی سطوح ظروف و پیکرک کیفیات بصریی عناصر تجسمی و گیربهره

سؤال اصلی این است در خلق تزئینات روی این است.  دروآثار سنگی هلیلهنرهای تجسمی در  دانش فنی بررسیاین پژوهش 

ها در این مقاله  مطالعات روش گردآوری داده؟ چگونه است بکار رفتهدانش فنی و  از کدام عناصر بصری استفاده شده است آثار

شننیوه نمونه گیری پژوهش بصننورت توصننیفی و تحلیلی بوده و ای و بررسننی میدانی از طریق مشنناهده عینی و روش کتاب انه

 تصاویر بصورت تصادفی ساده می باشد.

 

 پیشینه پژوهش -2

شف پس از کاوش شد به مرور پژوهشآهای غیرمجاز که منجر به ک سنگی نفیس در جیرفت  هایی پراکنده درباره این آثار ثار 

های تاری ی کنار صننندل در حوزه هلیل نمود و نتایج و بررسننی ت ه زاده اقدام به کاوشصننورت گرفت. اولین بار دکتر مجید

شر نمود.  شرق منت شرحی از پژوهش خود را در کتاب جیرفت کهنترین تمدن  صورت گرفته در این کاوشدر این کتاب  های 

توان به مجموعه مقاالتی چون تصویرشناسی میعالوه بر این  منطقه نگاشته شده و حاوی تصاویر زیبا از آثار این منطقه است. 

حفظ مرمت ظروف ( 1392  پیتمنهالی)جیرفت و نگاهی به نقوش بازمانده جیرفت اثر ژان پرو و کتاب هنر عصننر مفرا ایران 

های ای انگاره( نگاهی به محتوای اسننطوره1394سننفیدخانیر رازانی   رود )مکشننوفه از جیرفت در حوزه تمدنی هلیلمرمری 

های های نویافته جیرفت با نمونهمایه( و نسبت نقش1384 درخت در تمدن جیرفت از )محمدصادق بصیریر محمدرضا صرفی

سطوره سی  از ا شادجو  )ه تمدن آرتا از ( و مقال1389های ایرانی )زهرا اقاعبا شاره کرد.(  1386سمیه  سی ا صورت برر های 

شیوه صری با ظروف جیرفت نتیجهگرفته برای یافتن پژوهشی مستقل در خصوص  شت.های ارتباط ب این مقاله از  ای در بر ندا

 اند.اشاره نکردهاین جهت نو و بکر است که هیچکدام از نویسندگان بصورت ت صصی به این موضوع 

 رود(:موقعیت جغرافیایی )هلیل-3

های بافت و سیرجان  از شمال و ن و بلوچستان  از غرب به شهرستانجیرفت از شرق به استان سیستاحوزه فرهنگی و تاری ی 

شود)سازمان جغرافیایی نیروهای شرق به جبالبارز و ساردوئیه و شهرستان بم و از جبنوب به استان هرمزگان محدود میشمال

اسننت که از ارتفاعات شننهرسننتان بافت سننرچشننمه  این ناحیههای بزرگ و مهم رود یکی از رودخانههلیل (.3: 1383 مسننل  

رود را هلیل شنننود.کیلومتر و در جنوب اسنننتان کرمان به جازموریان منتهی می 400گیرد و با پیمودن مسنننیری بیش از می
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شناسی نشان داده است که یکی از مهمترین های اخیر باستانیافته گیری تمدن جیرفت دانست.توان از عوامل اصلی شکلمی

 (. 4: 1395های این رود شکل گرفته است. )اکبرابادیر برسم  های شرق در هزارةهای قبل از میالد در کنارهترین تمدنو کهن

 پژوهش مبانی نظری -4

سیله ارتباطی دیگری دانش را  ست مؤثرتر از هر و صویر قادر ا سان امکان میزبان ت صویر به ان شر دهد. زبان ت دهد که تجربه ن

ست. محدودیت صری ارتباطی جهانی ا سازد. ارتباط ب ستند  شاهده م شکلی قابل م شده کند و تجربیاتش را در  های تحمیل 

: 1385ک س  مانند ش ص تحصیل کرده آن را بفهمد. )تواند سواد هم مینامه و دستور زبان را ندارد و یک بیتوسط زبان  لغت

صری با بهره (.16 صری نظیر نقطه زبان ب سعی در ارتباط با همه افراد یک جامعه دارد در  حجم و... سط   خط  گیری از عنا

شناخت ترکیب صر  سیون(کنار این عنا ستاندای داراهمیت ویژه 4بندی)کم وز سان و . نکته خاصی که باعث توجه و دقت با شنا

شده  شگران حوزه هلیل  ساختار ترکیبپژوه ست  سی برخوردارند و ا شنا ست که از قواعد خاص زیبا بندی ظروف جیرفت ا

صریه صر ب سط  و نقطه  نظیر  نرمندان این حوزه با ترکیب عنا ست ریتم و ... خط   صری نظیر بافت کنترا صاویر کیفیات ب ت

تواند رود میآنها روی ظروف سنننگی هلیلاند. تجزیه و تحلیل عناصننر بصننری و نحوه چیدمان متنوع ذهنی و عینی خلق کرده

بوده و ما را بر دانش فنی هنرمندان آن دوره در خلق ویر اتصنننمحتوای این رهیافتی خاص برای شنننناخت رابطه میان فرم و 

 .تصاویر آگاه نماید
 

 ساختار بصری-5

رم و محتوا تجسمی توجه به دوب ش فباشد. برای خلق اثر در هنرهای  می ان دورهخلق هنر هر دوره شامل دانش فنی خاص  

 مبانی هنرهای باشننند. خلق هر تصننویر نیازمند بهره گیری از ناگزیر اسننت که هر کدام از آنها دارای دانش فنی خاص خود می

 بصری است.

سم صویر کردن و همچنین درک آثار هنرهای تج سم یا ت صری  الفبای تج سمی یا مبانی هنرهای ب ست مبانی هنرهای تج  ی ا

ند. محتوا شامل هدبرای شاخت بیشتر هر اثر یا تصویر آنرا در دوب ش فرم و محتوا مورد مطالعه قرار می(6: 1396 حسینی راد)

شامل دوب ش عنا شد و فرم  ستتر در اثر میبا صری میصهدف و غایت هنرمند نتیجه و معنای م صری و کیفیات ب شد که ر ب با

یات بصری کیفحجم و.....  سط   خط  نظیر نقطه بصرییر تجسمی از عناصری هر تصوساختار ظاهری هر اثر را شکل میدهند.

 .تشکیل شده است ب و ...یر بافت رنگ کنتراست تعادل و تناسنظ

  شکل  ی خطعناصر بصر .دهنده م اطب انتقال میرا ب های م تلف  با ترکیب این عناصر مفاهیم ذهنی خودرشته هنرمندان

پیوندد سهم هم می نها در کلیت اثر بهت به خودی خود وجود دارند نیروی آنهاست به ندرآبافت که فرم مبتنی بر و  نور   رنگ

گر توجه کرد ییکد ا بانهآپیوند ی تکوین اثر باید همواره به راهها اناما در جریمطالعه کرد توان به صننورت مجزا را می هر کدام

ش مهمی را از هایی خارج از تصویر و ب بصری ب ش بسیاری از معنی خود را از زمینهعناصر (1390:103ر همکاران: اوکریک)

 (66: 1389ولدمن  آورند )نیابند  به دست میهایی که در ارتباط با هم به آن دست میهای بصری  از عناصر  ارزشنظر کیفیت

جزا بررسی و مآنها بصورت  فرم و ساختار ظاهریبرای شناخت بیشتر دانش فنی هنرهای تصویری بکار رفته در آثار هلیل رود 

 مطالعه میگردد.

 

 

                                                           
 شود.و یا اشیاء در یک کادر و یا مجموعه گفته می بندی به نحوه چیدمان عناصرترکیب 4
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 نقطه:  -5-1

شود. سنقطه باید به مفهوم وسیع و کلی کلمه درک  صورت فرمهای ب شکال مسطحی را که مرکزی دارند و به  ته دریافت همه ا

 (17: 1381)هافمن  توان نقطه ای شکل توصیف کرد.می شنود می 

صریشود منظور در هنرهای تجسمی وقتی از نقطه  نام برده می صری ب شنی  اندازه و گاهی  عن ست که دارای تیرگی و یا رو ا

در  چهنظاهر میان این مفهوم از نقطه با آو از این نظر تشنننابهی در عین حال ملموس و قابل دیدن اسنننت  جرم اسنننت. و در

شود شود وجود ندارد. زیرا در ریاضیات نقطه موضوعی ذهنی است که در فضا یا بر صفحه تصور میریاضیات به نقطه گفته می

تواند با استفاده از یک ابزار اثرگذار مش ص شود که در این بدون اینکه قابل دیدن و لمس شدن باشد اما این مفهوم ذهنی می

صری خ شدصورت تبدیل به یک نقطه ب سیله یک ابزار اثرگذار مانند مداد  قلم .واهد  ست بو سمی ممکن ا و یا قلم  نقطه تج

شکل بگیرد و یا  ب ش  ضا  ست در ف سیله جسمی که دارای حجمی کوچک ا ست بو حکاکی بوجود آید نقطه تجسمی ممکن ا

صری که ب شی از یک اثر تجسمی تجسمی چیزی است کامال ملموس و ب هایثر حجمی باشد بنابراین نقطه در هنرفرورفته و ا

ست. نقطه تجسمی نه تنها در آثار هنرمندان دیده می سبی ا شکل و اندازه ن شکیل میدهد و دارای  شود بلکه در طبیعت و را ت

 (12: 1394 راد)حسینیپیرامون ما نیز قابل تش یص است  محیط

 

 
. تکرار نقاط یکسان بصورت 2تصویر  )عکس از: مجیدزاده( . تکرار نقاط ریز و درشت جهت طراحی بافت پیکره عقاب 1تصویر                 

 )عکس از: مجیدزاده(   برجسته

 

سنگی حوزه هلیل صر تجسمی نقطه به در ظروف  سانصورت متنوع رود از عن شان دادن مردمک چشم ان ها  حیوانات و برای ن

های ها اغلب یکسان نبوده و با توجه به ماهیت موضوع از اندازه و شکلمارها استفاده شده است اما این نقطه  هاعقاببافت بدن 

 متنوع برخوردار هستند.

ها و از نقاط درشت مجسمه عقاب بال گشوده از نقاط ریز برای نمایش ظرافت زیر بال بافت ثار سنگی جیرفت برای نمایشدر آ

تقریباً یکسان های با فرم برجستهاز نقاط به صورت   دیگر تصویر( و در 1استفاده شده است)تصویر و برجسته برای سینه عقاب

 (2تصویر)برای تزئین سط  ظرف استفاده شده است. 

 خط: -5-2

خط می نقطه که به مرکزی وابسته بوده و درنتیجه ایستاست ماهیتامتحرک است. برخالف حرکت  قلمرو واقعی خط است.خط

خط به  یبصر یدر هنرها (19: 1381هر سو تا بی نهایت امتداد یابد نه به شکلی بستگی دارد و نه به مرکزی. )هافمن  تواند از

 یعنصر ستین ستایاغلب ساکن و ا هیاول یو طرح  ها یاست  خط در طراح اریبس یتوان و انرژ یخاصش دارا تیعلت ماه

قدرت  (.6: 9613   یاصالن)است یآثار بصر دنیتجسم ب ش یبرا یتیعنصر پر اهم لیدل نیمهم و آغاز کننده است. به هم

هنرمند است التیافکار و ت  انیب یبرا یابزار خوب لیدل نیکه به هم باشد یخط م  یها یژگیو نیاز شاخص تر یکی انیب . 
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 تیفیک یدهند  دارا شیملموس را نما یکه موضوع نیتالش و به سرعت ساخته شوند و بدون ا نیتوانند با ک متر یم خطوط

(18: 9613   یاصالن) باشند. یحرکت و یانیب  

سان اولیه با کنده  سکاریان شته ا شههایی که بر روی غارها دا صر خط برای انتقال اندی ست.ت از عن خط  های خود بهره برده ا

خط مسیری   (.62: 1376)آیت الهی  رساند  خط ارتباط مرید و مراد و رهبر استارتباط دو نقطه  دو عنصر و دو اندیشه را می

ست متحرک که با حرکت یک ابزار وسیله نقطه ید  یک خط به دلیل تباین ارزش نور  آیا رسانه در یک منطقه به وجود میای ا

های تصننویری یا به عنوان نماد یکی از موزشخط به عنوان تمهیدی ترسننیمی در آ هنرمند ازشننود می با محیط اطرافش دیده

شاهداتش بهره می شاهدات موجب بروز واکنشگم شرح وشود که از طریق خطهایی مییرد این م سیرند مردم  هایش قابل  تف

خط به طرق کنند یله ابتدایی ارتباط اسننتفاده میعادی از طراحی خطی در قالب حروف الفبا وعالیم نوشننتاری را به مبابه وسنن

و 106:1390اوکریکر همکاران: ) تواند کناره چیزی رانشننان دهدبال خط میکند برای مگوناگون در هنرهای بصننری عمل می

کند را هدایت می کنیم تا اندازه زیادی حرکات چشننم ماجهت خط بسننیار مهم اسننت زیرا وقتی به یک تصننویر نگاه می (107

: 1390)اوکریکر همکاران:  گون عنصننر خط  را تسننهیل کندهای گوناتواند  برقراری روابط میان ویژگیحرکات چشننم ما می

114)  

تنوع و کبرت خطوط تجسمی در تصاویر ظروف سنگی جیرفت بسیار جذاب و چشمگیر است و با توجه به فرم موضوع از انواع 

سی نظیر عمودی  افقی  مورب  منحنی و ....  سی خطوط ارگانیک و هند ست. هند شده ا ستفاده  ساس ا سمی بر ا خطوط تج

 شوند مسیر کلی به چهار دسته کلی تقسیم می جهت حرکت مداوم در یک

یا شاغولی: خط ایستاده یا شاغولی خطی است که از باال به پایین یا برعکس حرکت میکند و به موازات نخ  الف: خطوط عمودی

شه نود درجه می ست که با افق گو سوی سازدشاغول قرار میگیرد این خطی ا صعود به    حرکت خط عمودی از پایین به باال 

های مرتفع دیده در طبیعت به شننکل تنه درختان  سنناختمان (.70: 1376اللهی  یتآ)آسننمان و سننبک شنندن و پرواز اسننت 

ست به مفهوممی ستحکام شوند این نوع خط در یک اثر تجسمی ممکن ا ستادگی  مظهر مقاومت  ا صرفاَ  ای شد و یا  و ارتفاع با

شکال یک ترکیب بوجود آورد سایر خطوط و ا شناسی با  صری و زیبا سبی از نظر ب از خطوط  (19: 1394 راد. حسینیرابطه منا

  (3)تصویرهای ورودی استفاده شده استعمودی برای نشان دادن قصرهای باشکوه و بناهای مرتفع و درب

 
 )عکس از: مجیدزاده(   خطوط عمودی جهت نمایش فضای معماری و ایجاد عمق. بهره گیری از 3تصویر                                

رد بویژه آبی و های سخط کشیده یا افقی سرد است و آرامب ش  افقی حالت استراحت و سکون است و با رنگ :افقی :خطب

آبی  و سیاهی شب است  باشد  آبی و سیاه رنگ شب است  پس خط افقی آرام و سرد و هماهنگ بیان میسیاه هماهنگ و هم

های پویا و رسننناند در ترکیبسنننیاه نهایت رنگ خط افقی و نهایت آرامش یعنی مرگ اسنننت  خط افقی حالت زنانگی را می

ست و آرام و بیفرین خط افقی منیروآ شمحزون و اندوهگین ا ستن چ ست یادآور فروب زدگی و بر افق ها و خوابتحرک  خطی ا

ست آ صر در ظروف جیرفت از خط افقی برای تفکیک طبقات بناها و (. 66: 1376دارد)ایت اللهی  بی دریاها داللت دورد ها و ق

ست و از خط شده ا ستفاده  صاویر ا ضای ت سیم ف شبک و همچنین طراحی تنه یا تق ضاهای م شان دادن ف های متقاطع برای ن

 . (4)تصویرانددرختان کهنسال خرما بهره برده
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 )عکس از: مجیدزاده(    . خط افقی جهت تفکیک فضاها4تصویر                                                          

سبت به هر دو خط تنها با  :مایل ج: خط سبت به خط عمودی میل مساوی دارد یعنی ن سبت به خط افق و ن ست که ن خطی ا

درجه است این خط نه کشیده است و نه ایستاده  نه سرد و نه گرم. به عبارتی دیگر 45گیرد و آن گوشه یک گوشه موضع می

سرد در آن برابامکانات جنبش سرد و کشش آن به سوی عهای  ست و نزول آن به سوی افقی آن را  مودی گرمش میکند در را

ف مایل یا خاکستری و در مواردی نیز قرمز معتدل و شنگر ها اریب خطی است خنبی و از بار رنگین سبز میانه وتطابق با رنگ

ست)ایت شکل کنار (74: 1376اللهی  به بنفش برخوردار ا شیبی  های کوه  خطهمعموالً در طبیعت به  سرا سمان و  رعد در آ

 اختیار شوند.شوند و در یک اثر تجسمی ممکن است برای نشان دادن تحرک  پویایی  خشونت  عدم سکون و ثبات دیده می

شکاف جلب میخطوط مایل متقاطع پرتوان ستند این خطوط توجه را بدون پل زدن روی  کنند تر از خطوط عمودی یا افقی ه

سی از معلق بودن در هوا بوجود می سا شه و اح ستند از نظر روانی خط مایلی که از گو ضاد و پرتوان ه صر مت آورند و یا دو عن

اال می رود حالتی صعودی و نیک فرجام دارد در حالی که خط مایلی که از گوشه چپ باال به چپ پایین به سوی گوشه راست ب

سقوط را در خاطره زنده می  سد حالت نزولی و بدفرجامی دارد و وقوع خطر  ست به نظر می ر ست پایین در حرکت ا شه را گو

 (5)تصویر(22: 1378یر  کند)مه

 
 . تکرار یکسان خط مایل جهت نمایش بافت حصیری پشت ظرف )عکس از: مجیدزاده(   5تصویر                                              

ستی و بلندی زمین :منحنیخط د:  شار امواج  پ صورت ماهور  انت ضی از جانوران دیده می در طبیعت ب شود و در و حرکت بع

و نوعی آرامش به اعصاب . مالیمت و مالطفت بکار گرفته شود یک اثر تجسمی ممکن است برای نمایش حرکت سیال و مداوم 

یا اینکه صنننرفاً رابطه مناسنننبی را از نظر بصنننری با سنننایر خطوط و عناصنننر یک ترکیب ایجاد و چشنننمان منتقل می کند  

ض امت .(19: 1394راد  )حسینیکنند شان دادن ماهیچهها و کیفیتاز خطوط منحنی با  شاخ ها و های متنوع برای ن انحنای 

ست به گونه شده ا ستفاده  شتهحیوانات ا شناخت مطلوب از دانش آناتومی و طراحی دا اند. از پیچ و ای که هنرمندان این حوزه 

نی برای از خط منح ها اسننتفاده شننده اسننت.های مکرر خطوط منحنی برای حرکت و پویایی مارها و بال گشننودن عقابتاب

سطراحی بافت آناتومی عقرب ست به گونهتها ا شده ا شده و فاقد نیش به نظر فاده  سته  شونت فیزیکی عقرب کا ای که از خ

بر اساس فرم ظرف  ها را روی ظروف القاء میکندی است که حرکت مداوم و سیال عقربارسند فرم خطوط منحنی به گونهمی

 ( 7و6شوند)تصویروچکتر میشویم تصاویر کتصاویر عقرب در پایین آن بزرگ هرچه قدر به دهانه ظرف نزدیک می
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. اسننتفاده از خط منحنی  و ایجاد حس حرکت جهت نمایش اناتومی عقرب 7تصننویر باف با اسننتفاده از ترکیب خطوط منحنی. تزئین گیس6تصننویر  

 )عکس از: مجیدزاده(   

                             

شدهطرح شده که با خط مش ص  سیم  ستند. در هنر ارگانیک انحنای انداماند دارای دو روش های تر وار ارگانیک و هندسی ه

صابونی مایه نبرد مارها و عقابکنند مانند نقششوند و حالت زنده آن را تقویت میبه کار برده می سنگ  ها که بر روی ظروف 

در  شوند این نقوشدارند و مرتب پشت سر هم تکرار میشوند و برخی از نقوش حالت ریتمیک و هندسی جیرفت مالحظه می

 (97: 1389قاعباسی شود)آکننده جانوران مالحظه میرام

 

در طبیعت گاهی بصورت هموار   چیزها . سط شود: شکلی که دارای دو بعد طول و عرض باشد سط  نامیده میسطح-5-3

های م تلف تجسم به شیوهتوان می ای م تلفی است. در هنر تجسمی سط  را هها و نقشو گاه بصورت ناهموار و دارای بافت

شید و بوجود آورد. به عنوان مبال از حرکت یک پاره ساخته میب  سط   صفحه در یک جهت خاص  ضا و روی  شود خط در ف

لث ها از سه شکل هندسی دایره  مربع  مبشود. همه سط ای را در دو بعد گسترش دهیم سط  تشکیل میهمچنین اگر نقطه

شدن وهنر . دریدآبوجود میو یا ترکیبی از آنها  سبکی رها  ساس  سط  اح سمی باالی  شان میزاد آ های تح  دهد وشدن را ن

تراکم بیشننتر بروز  رسنند در حالی که در پایین سننط  کار سنننگینی وکند و ممانعت به حداقل میآزادی را القاء می ی ویرها

گیری از عنصننر خط انواع سننطوح در ظروف جیرفت با بهره (.69: 1387  مصننلحیرسنند)اکبر خود میممانعت به حد کند ومی

ضاهای  سطوح در ف صل خطوط معماری هندسی و غیرهندسی بوجود آمده که این  ستطیل ایجاد در حدفا صورت مربع و م به 

 (.8ی و فضاهای اندرونی و مشبک هستند)تصویراند و بیانگر دیوارهای بیرونشده

 
 )عکس از: مجیدزاده( پیکره شیر بصورت سط  صاف. 8تصویر



 98فصل تابستان  34ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال پانزدهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 

                                    

 رفتیجو رود  لیهل یظروف سنگ یساختار و عناصر بصرعنوان مقاله: 
 

119 
 

 

 

  حجم:-5-4

عدی فضایی است که کل یا ب شی از آن با سطوح کند یا منطقه سه بحجم میزان فضایی است که یک جسم یا توده اشغال می

پندارند. با مشاهده ای منفی میای مببت و حجم را منطقهفان توده را منطقهلمؤهای خطی محصور شده است  بسیاری از کناره

های طبیعی و توانند به فرمپهنا  بلندی و عمق را دارند و میبعدی کیفیات سننهشننویم که اشننیاء محیطمان تر متوجه میدقیق

شوند هنرمندان برای ا شر تقسیم  های دور بیشتر کنند. در گذشتهها را ابداع میرضای نیازشان به بیان خویشتن فرمساخته ب

ها  ها  چکششدند و اغلب این ابزارها شامل محورهای سنگی  سفالینهملی خلق میبعدی برای اهداف عملی و غیرتجاشیاء سه

ستش بودهتیغه سباب پر شکل(314: 1390)اوکریک  همکاران  اندها و ا ستن   شامل کا افزودن و جایگزینی  دهی . چهار فن 

معموالً مواد قابل حکاکی نظیر سنگ  چوب شود در فرایند کاستن هنرمندان بعدی)مجسمه( استفاده میهای سهبرای خلق فرم

سمباده و ... بهره میساروج و ... تراش می سکنه  چکش   شان از انواع ا ستن از مواد گیرند و معموالً دهند و معموالً برای فروکا

هر ای ظاشنننود و بدین ترتیب مجسنننمهرند تصنننویر منجمد در ماده آزاد میداشنننود وقتی حکاکان ماده را بر میگفته می

اند در بعضی از آنها چشمان بسیار درشت به های سنگی جیرفت طبق فرایند کاستن ساخته شدهمجسمه (327همان:)شودمی

 (9ها دارای تزئینات فلس مانند هستند)تصویرتنهای که از حدقه بیرون زده است بعضی از نیمگونه

 

 

 

 

 

 

 

 
 )عکس از: مجیدزاده(    کاستن جهت ساخت حجم های سنگیگیری از فرایند . بهره9تصویر                

شکل برای بیان حالت و ویژگیدر هنرهای تجسمی به کار گیری واژ :یا فرم  شکل-5-5 ست ه  سیار متنوع ا صویری ب های ت

سبت هم معانی متعددی از یک کلمه به ذهن متبادر می شکل را میبه همین ن توان به عنوان معادلی برای واژه فرم شود. واژه 

سط  دو بعدی و هم  شکل هم  سمی دارند به طور کلی  شابهی در هنرهای تج ستفاده کرد زیرا این دو واژه کاربردهای م به ا

شننود. به بیان دیگر به تصنناویری که برای نمایش دو بعدی و سننه ها گفته میها و حجمنمایش تصننویری شننکل حجم و هم به

های تصویری ها در هنرشکل (40: 1394راد  گویند)حسینیشوند شکل میو موضوعات به روی سط  ترسیم می بعدی اشیاء

نامعین هسنتند  شنوند گاهی محدوده غیر قطعی دارند وهای هندسنی دیده میحدوده قطعی دارند چنان که در شنکلگاهی م

شان رابدین معنا که آنقدر مبهم و محوند که نمی شکل تعیین توان مرز سمی  به دلیل خود ماهیت هاها در هنرکرد اما  ی تج
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در ظروف جیرفت شکل ها از عناصر طبیعی و  (.132: 1394)اوکریکر همکاران  ترندن ساخته شده آن مش صای که با آماده

صاویر انتزاعی خلق  شکل هایی نظیر مبلث  مربع  دایره در کنار انواع خطوط ت شده اند به گونه ای که با تکرار  سی گرفته  هند

 اندبکار بردهاند و یا با توجه به طبیعت حوزه هلیل تصنناویر انواع جانوران نظیر عقرب  مار  گاو  شننیر و یا انسننان و ن ل کرده

 (.11و10)تصویرعقرب حالت ترکیبی دارند که برگرفته از مفاهیم آئینی و اساطیری است-ها نظیر انسانبعضی از شکل

 
عکس از:  تکرار شننکل دایره در پیکره انسننان عقرب. 11تصننویر  از شننکل های مبلث  مسننتطیل  دایره(. خط تصننویری جیرفت با اسننتفاده 10تصننویر  

 مجیدزاده(   

 

  کیفیات بصری -6

شوند این روابط عمدتًا کیفیات بصری عبارتند از روابطی که در روند سازمان دادن و نظم ب شیدن به عناصر  بصری مطرح می

شود که از اهمیت بسیاری برخوردار هستند زیرا به واسطه وجود آنهاست که یک اثر شامل تعادل  تناسب  هماهنگی و ریتم می

 (1: 1394راد ترین اصل سامان ب شیدن به اثر است برخوردار شود)حسینیوحدت و یک ارچگی که مهم تواند ازهنری می

دهی است. تصویر تجسمی تمام خصوصیات یک ارگانیزم زنده تجربه تصویر تجسمی نوعی تکامل یافتن از طریق فرایند سازمان

ها مشنننروط هسنننتند کنند و به این میدانطه خود عمل میهای مربورا دارد و در نتیجه عمل متقابل نیروهایی که در میدان

سیله ب شبوجود می ست که کنش آن به و ضایی دارد یعنی کلیتی ا صویر تجسمی یگانگی زنده و ف های منفردش معین آید. ت

شروط میشود بلکه خود این ب شنمی سیله طبیعت ذاتی کل م ست که از طهای منفرد بو سته ا ریق شوند. بنابراین نظامی ب

یابد. تجربه هر تصویر حاصل یک رشته فعل سطوح م تلف یک ارچگی تعادل وزن و هماهنگی به یگانگی پویای خود دست می

ها میان نیروهای مادی بیرونی و نیروهای درونی ش ص است زیرا نیروهای درونی ش ص نیروهای بیرونی را در تناسب و انفعال

 (. 19: 1385)ک س  با خود تغییر شکل  نظم و صورت میدهد. 
 

 

 

ساتمان را به گونه عملکرد بیانی رنگ به ما اجازه رنگ:-6-1 سا ست آنکه رنگ میمیدهد که اح تواند ای دیگر بیان کنیم. ن 

نکه رنگ ش یا رویداد هیجان بیفزاید. سنننوم آتواند به نمایکیفیت درونی یک شنننی یا ماجرا را بیان کند دوم اینکه رنگ می

تواند به عنوان عاملی مهم در نمایش حس و حس و حالی ویژه باشننند همانند موسنننیقی کیفیت بیانی رنگ می تواند بیانگرمی

کنند و رویداد هستند و شادی بیشتری را القاء میهای سرد پر انرژی های گرم نسبت به رنگرنگ درآیدحال رویداد به خدمت 

 (.84-83: 1394دهند)زتل  را نیرومندتر نشان می

شادی را وارد زندگی میدهدای به همه چیز مید تازهرنگ بع شتر از دنیای  هیجان و  شود و به اطراف می کند باعث اگاهی بی

سله جالب درباره رنگ اینبه جهان پیرامونمان نظم دهیم  مسأکند ما کمک می ت رنگ جدای ست که وابسته کامال به جسم ا

ثار جیرفت رنگ عنصننری تزیینی در در آ(.61: 1394ید)زتل  متفاوت به نظر آ د در شننرایط م تلفتواناز اشننیاء نیسننت اما می
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ها اعم از چشم انسان یا جانور سنگ نشانی شده است است در این ظروف تقریبا تمام چشمقالب هنر سنگ نشانی به کا رفته 

رد اما در جانوران اهلی وگیاه وار گ  پلنگ  مار  شیر ها در جانوران وحشی وگوشت وار مانند عقاب چشمدر این سنگ نشانی 

ا آهکی سننفید یا فیروزه اسننت وهمچنین انسننان به فرم بیضننی اسننت سنننگی که در چشننم ها نشننانده شننده از جنس مرمر ی

به طور کلی رنگ ظروف جیرفت سفید مرمری ویا خاکستری تیره )سنگ صابونی( است رنگ خاکستری (. 3: 1382 زاده)مجید

 (12تصویرگ هایی نظیر قرمز شده است )رخشش رنچون که خنبی است باعث د

 
 )عکس از: مجیدزاده(    های رنگی در ترصیع ظروفنگگیری از سبهره. 12تصویر                                                            

 .بافت-6-2

به طرز  و کند از یک سننو بافت عمیقاًت زیرا دو فرایند حسننی را فعال میبافت در میان عناصننر هنری منحصننر به فرد اسنن

شمگی شناخته میچ سه  سطه حس الم سوی دیگر قابل رری  به وا ست و بنابراین میشود اما از  را به نتوان حس آؤیت نیز ه

ستق صور کردطور غیر م صاف زبر یم ت س ت در زبان محاوره ماهیت بافت را  کلماتی چون  شان مینرم  بافت در حقیقت  دهدن

ن را آکند که ما چگونه این امر تعیین میترکیباتش دارد ن سننط  بسننتگی به میزان پراکندگی آاحسنناس  و یک سننط  اسننت

سطوح صیقلی نور را  ورد وآها رابه وجود میروشنایی تیرگی و وکند حس کنیم سطوح زبر پرتوهای نور را متوقف می ببینیم و

 (.185: 1394)اوکریکر همکاران  زنندرقم میتاباند و ظاهری با ناهمواری کمتر یتر باز میکنواخت

ساندر ظروف جیرفت از بافت شان دادن بافت لباس ان صورت برجسته و تورفته جهت ن ستفاده های متنوع ب ها و بدن حیوانات ا

ست شت و با تکرار خطوط منحنی لطافت زیر بدن مار و با تکرار نقاط  شده ا سبتاًدر سان  روی آن شونت ای یک ن ن هیبت وخ

 (13)تصویراند موجود خزنده را به تصویر کشیده

 
     . به تصویرکشیدن بافت بدن و زیرین پیکره مار با تکرار خطوط منحنی )عکس از: مجیدزاده(   13تصویر                 

 

 

 تعادل-6-3

 در  سایر موجودات وجود دارد ساختار اندام انسان و در قوای فکری و حیات و در در طبیعت و تعادل به طور فطری درزندگی و

براین وجود تعادل یکی از لوازم زندگی بشر است در ریزد بنارفتار وکردار موجودات به هم میدست رفتن تعادل روانی  صورت از
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ان نیروهای الزم است درصورت عدم تعادل می ثیر مببت در م اطب ضروری ومی وجود تعادل بصری برای ایجاد تأیک اثر تجس

 65 : 1394راد )حسینی گذاری خودرا ازدست میدهدشود وتأثیردار میلف پیام خدشهبصری م ت

صابونی مکشوفه در حوزه هلیلنقش برجسته سنگ  شدههایی بر روی ظروف  سر هم تکرار میرود حک  شوند در اند که پشت 

های مارپیچ مایهآید. در نقشتصویر بدست میها در الگوهای تکرار شونده  نوعی توازن کامل در کل هنگام تکرار این پیوستگی

و جناغی  کابلی و هندسنننی تأکید بر ایجاد تقارن و تلفیق تزئینات وجود داردکه خطوط خمیده و زیگزاگی به همراه ترکیب 

گیاه آثار  ها و شننیرها به همراه انسننان وها  عقابها  مارها  پلنگهای درهم تابیده جانورانی که از جمله عقرباشننکال و هیکل

 (.38: 131389ای را در این منطقه بوجود آورده است)اقاعباسی  خیره کننده

 

سب:-6-4 سمی برکیفیت رابطهت تنا ست که در هنرهای تج ضی ا سب مفهومی ریا سب میان اجزای اثرنا با یکدیگر و  ی منا

ن اسننت های آشننکل سننایه روشننن  و  ها  خطهایکی از دالیل زیبایی یک اثر تجسننمی تناسننب میان رنگکل اثر داللت دارد 

هایی اسننتوار اسننت که در نظمی خاص جریان تکوینی جهان و طبیعت بر اسنناس تناسننبات و اندازه(60: 1394)حسننینی راد: 

غیرهنری( در جهان اگر از  اش را به سنننوی کمال رهنمون میکند. هر اثری)هنری یاان را در بر میگیرد و سنننیر تکاملیکیه

سااندازه شد های ا شایند و ناپذیرا میسی به کار رفته در طبیعت بیرون با سوی کمال گردد و نمیغیرعادی  ناخو تواند راهی به 

رود که قلم می هایی به کارای زبانی است که برای بیان احساسه باشد بنابراین اگر اعتقاد داشته باشیم که هنر دارشتمطلوب دا

: 1377الهی  ها استوار باشد)آیتل پیام باشد باید بر اساس اندازهثر هنری که ب واهد حامآن ناتوانند پس هر ا ها از توجیهو واژه

شاخه (.180 صاویر وجود دارد تعداد  صر و جزئیات ت سب و منطقی میان عنا سیار منا ست در آثار جیرفت رابطه ب سمت را های 

ستان ست به طور کلی در طراحی ن ل سان ا سمت چپ آن یک ض امت و جنس برگها تعداد درخت با  سوی درختان  های دو

ب از نظر فرم و شکل خطوط شده است و همچنین پیکره شیر را نسبت خطوط یکسان است و همین مسئله باعث ایجاد تناس

 (.16)تصویر  دهد.ای که شیر را در حال استراحت زیر سایه درختان نشان میبه درختان خرما کوچکتر طراحی کرده به گونه

 
 )عکس از: مجیدزاده(   های خرما. تناسب در طراحی خطوط و تعداد برگ16تصویر                                            

ضرب ریتم:-6-5 سیقی  پیامد  سمی  همچون مو ست. ریتم در هنرهای تج صایص تکرار  قابلیت تولید ریتم ا های یکی از خ

ت گرفته از بازگویی و سبک و سنگین هنر نشأ غیرمعمول است. ریتم درمند و گاهی هم بصورت تکراری  گاهی بصورت قاعده

صر و موتیف ست. در نتیجه تکرار عنا ست. البته این بازگویی مترادف با تکرار ا شابه یا همسان ا ها در عمل اگر به کردن اجزاء م

شود منجر به ریتم می سبی اجرا  سته به اینکه چگونه طرز منا ستفاده قرار گیرند میگردد. تکرار و ریتم ب هنری تواند اثر مورد ا

سازند. )اوکوریکر همکاران   شایند  صر نقطه و  (62: 1390را با ایجاد هیجان و هماهنگی خو ستفاده از عنا در آثار جیرفت با ا

های ریشهخرما از ریتم یکنواخت خطوط مایل استفاده شده و ند برای طراحی برگ درختان ه ا های متنوع ایجاد کردخط ریتم
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کهن سال آنها را با ریتم خطوط مواج نشان داده اند و با تکرار نقاط متنوع تنه درخت را به تصویر کشیده اند در واقع تکرار پی 

 (18و 17های حوزه هلیل رود است)تصاویردرپی درختان خرما روی ظروف تداعی کننده عمق و عظمت ن لستان

                                                                  
ایجاد ریتم با اسنننتفاده از خط و   .18تصنننویر                              بهره گیری از عنصنننر ریتم در طراحی تنه و برگ درخت خرما        .17تصنننویر

 )عکس از: مجیدزاده(   نقطه

 

بصننورت انتزاع با رشنند نزدیکی دارد بدون حرکت یک کار هنری سنناکن و دیدن آن برای  حرکت نوعی کشننش پرتوان اسننت و

شننود. یک کم وزیسننیون دارای چند و گاهی یک نقطه جلب توجه مدتی طوالنی آزاردهنده اسننت حرکت موجب جذابیت می

رسد می و تقویت میکنند به نظراست که تمام عناصر دیگر از نظر بصری به سوی آن توجه دارند و آن را از نظر بصری حمایت 

پیماید روی شننود بیننده سننطوح م تلف را با چشننم میکه همزیسننتی آرام و هماهنگی بین عناصننر ایسننتا و متحرک پیدا می

: 1378یر  عناصر کم وزیسیون یکی بعد از دیگری متمرکز می شود زیرا چشم وی قادر نیست همه چیز را به یکباره ببیند)مه

152.) 

سانتصاویر  شان میظروف جیرفت یک طبیعت سرشار از حرکت و پویایی در میان جانوران و ان سان دهدها ن ها در حال نبرد ان

ها در جهت حرکت معکوس عقرب همچنین و زارها هسنننتندبزها در حال چرا در بوته و جانوران وحشنننی نظیر ببر با مارها و

 .(19)تصویردارد را از سکون باز می بیننده یکدیگر چشم 

 
 )عکس از: مجیدزاده(   ها بصورت چرخشی در جهت معکوسحرکت عقربتداوم .19تصویر                                    

 

 

 بندیترکیب-6-6
ترین برای سامان ب شیدن به یک طرح یا اثر تجسمی است و توجه به چگونگی ترکیب کردن عناصر بصری و اجزای آن از مهم 

ست مراحل  ستر در واقع ترکیب  عاملی ا ست ایجاد یک ترکیب موفق در جلب توجه م اطب و بیننده مؤثر ا کار یک هنرمند ا

ساس ذهنیت هنرمند و  ش ص بر ا ضا وکادر م صری دریک ف صر ب شیدن مؤثر به چگونگی چیدمان و نظم عنا سامان ب  که با 

سبب می سمی  سینیشود تا م اطبان اثر به طرز مؤثری با آروابط تج (.به طور کلی دو 45: 1394راد ن ارتباط برقرار کند )ح

صلی ترکیب با توجه به محورهای افقی وعمودی نوع تر کیب وجود دارد قرینه وغیر قرینه  در تر کیب قرینه شکل ها و عناصر ا

قرینه رد  در ترکیب غیرآوترین توازن بصری را به وجود میشود این ترکیب سادهو مؤرب کادر به دو قسمت مساوی تقسیم می
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شکل صر و  ساس ارزشعنا سط کادر بلکه بر ا ساس محورهای عمودی و افقی و مؤرب  و صلی ترکیب نه بر ا صری های ا های ب

شکل( در کادر قرار می شنی بافت و جهت  شان )رنگ تیرگی رو صری خود سه عامل ب گیرند در بوجود آمدن یک ترکیب موفق 

وجود رابطه هماهنگ میان عناصر م تلف یک  -3جود تناسب و هماهنگی میان عناصر م تلفو -2وجود تعادل -1الزامی است

 . (15و 14شود )تصاویر( در آثار سنگی جیرفت هر دو نوع ترکیب مشاهده می44ترکیب)همان:

  
 ترکیب تصویری قرینه .15ترکیب تصویری غیرقرینه )عکس از: مجیدزاده(                  تصویر. 14تصویر               

 

 

  :شیوه های خلق نقوش -7

کلیه اخبار و اطالعاتی که ما بصورت تصویر دریافت میکنیم به سه  شوند.های بصری در سطوح سه گانه بیان و دریافت میپیام 

سمبل ستم  سی صورت  صری که ب ست اخبار ب صور رمزینوع کامال متمایز از یکدیگر میتوان تفکیک کرد  ن  گوناگون  ها و یا 

شبیه صری که حالت بازنمایی و  ستند  دوم اخبار ب شی و غیره ه سی  پیکرترا شی  عکا سازی از محیط خارج را دارند که در نقا

ست. ظاهر می صویری از این جنیه انتزاعی برخوردار ا ساخت هر نوع ت ستند و در واقع زیر سوم آنهایی که انتزاعی ه شوند  و 

شکال انتزاعی در همه چیزاها صورت طبیعی وجود دا ساخت یی که میبینیم به  ارند و گاه نیز به منظور ایجاد تأثیری خاص در 

ها در واقع عالیم و رمزهای بصری هستند و به آیند. سمبلاش بوجود مییله سازندهبندی اولیه یک تصویر بوسنهانی یا اسکلت

ش صری برای ن روند ان دادن حرکات و افعال و جهات م تلف به کار میتنهایی دنیای وسیعی را تشکیل میدهند. این رمزهای ب

  (.34: 1382گیرند )داندیس  ها و تشکیالت گوناگون اجتماعی مورد استفاده قرار میو یا به عنوان مش صه سازمان

 تواند به صنننورت حقیقی)مبل عکس( مجازی )مبلهای عینی و ذهنی در قالبی دیداری اسنننت که میتصنننویر بازنمایی پدیده

سان پیش  سیله ارتباطی ان ستین و صویر ن  سم پیدا کند. ت شی و گرافیک( و متحرک )مبل فیلم( تج شن( ثابت )مبل نقا انمی

ست.  ستفاده قرار گرفته ا سیع م اطبان مورد ا ست و از آن زمان تاکنون برای ثبت و انتقال مفاهیم میان طیف و تاریخ بوده ا

سانی که از قوه بینایی برخو صاویر میردارند میتقریباً همه ک صاویر را درک کنند ت ها توانند مفاهیمی از واژهتوانند بیان کلی ت

گویای الزم در بیان آنها را ندارند به دیگران منتقل سنازند. عالوه بر این تصنویر توانایی آن را دارد که مفاهیم متن و نوشنتار را 

شتار قادر به بیان آن نیستگسترش داده و ظرافت شده  هایی که نو صویر موجب  سان و همگانی ت سریع آ شکار کند درک  را آ

شیاء  افکار و  صورت تجسم یافته ا شکل و  صویر  شمار آید. ت صر ارتباطات( به  صر)ع صویر مهمترین عامل ارتباطی جهان معا ت

 (.15: 1395مفاهیم است. تصویر از آغاز وسیله انتقال مفاهیم به م اطب شکلی ساده و تأثیرگذار بوده است)نجابتی  

های ذهنی خود به تعبیر و تفسیر معنای یک تصویر بصری بستگی به واکنش تماشگر دارد زیرا تماشاگر از طریق برخی داوری

آن را تا حدودی دسنننت وش تغییر قرار میدهد. تنها عاملی که نزد هنرمند و تماشننناگر و در واقع نزد  پردازد وآن تصنننویر می

صره می ست حس با سان ا صاب و نحوه کار آنها و همگان یک سله اع سل ست از اجزای فیزیولوژیک و روانی  شد که عبارت ا با

سازی از (. تصاویر ظروف جیرفت اغلب حالت انتزاعی و یا شبیه47: 1382بینیم )داندیس  دستگاه حساسی که بدان وسیله می
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روی ظروف حکاکی کردند و م اطب  طبیعت دارند که هنرمندان صننننعتگر برداشنننت ذهنی خود را از تصننناویر محیط اطراف

 معموالً به سه شیوه با ظروف جیرفت ارتباط بصری برقرار میکند. 

 

توان از شکل کلی آن از جزئیات مهمش سازی: واقعیت ن ستین و مهمترین تجربه بصری است یک پرنده را میالف:شیوه شبیه

رسیم و باشد  از مقوله کلی پرنده به نوع خاصی از پرنده میتش یص داد ولی هنگامی که منظور بازنمایی دقیق یک نوع پرنده 

سبت اندام ستن جزئیات ظریفی نظیر ن ست که دان سایر پرندهاینجا ش یص آن از  ها ها  اندازه و نحوه حرکت آن و غیره برای ت

گرفته از طبیعت بومی (. در ظروف جیرفت تصاویری نظیر گاو  بز  مار  عقرب  درخت ن ل  بر105: 1382الزم است )داندیس  

 اند.سازی از طبیعت طراحی شدهحوزه هلیل هستند که بصورت شبیه

: شیوه سمبل: برای رسیدن به یک سمبل یا رمز از راه انتزاعی کردن یک تصویر الزم است آن را بسیار ساده کرد  و در واقع ب

ثر باشد باید هنگام دیدن بتوان مؤ ی آنکه یک رمز یا سمبلجزئیات تا آنجا که نتوان آنها را ساده کرد باید حذف شوند. برا هکلی

آن را به راحتی تش یص داد و باید عالوه بر این آن را طوری ساخت که ب اطر ماندنی و به سادگی قابل ترسیم باشد. گاهی در 

 (.109: 1382داندیس  )کند ا ساده و انتزاعی میر هاشود تا حدودی آنها از طبیعت الهام گرفته میتهیه رمزها یا سمبل

 

ج: انتزاعی: در یک تصویر انتزاعی  برخالف رمز یا سمبل لزومی ندارد که معنای خارجی خاصی وجود داشته باشد. اگر آنچه را 

ست و اهمیت  صویر ا صر اولیه آن باقی بماند در واقع این همان عمل انتزاعی کردن ت ساده کنیم تا فقط عنا که میبینیم آنقدر 

ساختن پیامآن بر شبیهای فهم و صورت نهفته در  ست. حالت انتزاعی فقط ب صری زیاد ا ها و طبیعت وجود ندارد  سازیهای ب

های آشننننا موجود در ای با پدیدهتواند یک تصنننویر صنننرفاً انتزاعی نیز بوجود آورد که هیچ نوع رابطهبلکه طراح یا هنرمند می

  (.112: 1382است )داندیس   محیط نداشته باشد و این شکل انتزاعی خالص

 
 . منبع : نگارندگان . عناصر تجسمی بکار رفته در ظروف سنگی جیرفت1جدول

 تصویر ها و کاربردویژگی                                                        عناصر تجسمی

حیوانات نظیر مار و عقرب به صورت متنوع با ابعاد متنوع ریز و درشتبرای نمایش بافت بدن  نقطه

 و ... استفاده شده است

 
خنننننننننننننننننننننننننننط 

 )عمودی افقی مورب منحنی(

برای نمننایش ارتفنناع 

ها تفکیک سننناختمان

شده  ستفاده  ضاها ا ف

 است
 

 نظیر شیر برای طراحی و نشان دادن سطوح حدفاصل دیوارهاو سطوح توخالی بدن حیوانات سط 
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یوانات چشمان درشت و تزئینات فلس مانند و پیکره کوچک حهای انسانی با تنهبصورت نیم حجم

 اهلی نظیر گوسفند

 
 ل هندسی نظیر دایره و مربع  مبلث و چلی اعقرب یا اشکا-به صورت ترکیبی نظیر انسان شکل

 
نشان( برای نشان دادن چشم حیوانات نظیر عقاب یک عنصر تاکیدی بصورت ترصیع )سنگ رنگ

 شده و جنبه تاکیدی پیدا کرده استکه با رنگ قرمز کار 
 

اند مانند بافت  های مورد نظر را ایجاد کردهگیری از عناصنننری نظیر نقطه و خط بافتبا بهره بافت

 دهدزیرین پیکره مارکه لطافت آن  را نشان می

 
 

 

 گیرینتیجه-8

ساختار ترکیب صر برگرفته از بندی ظروف جیرفت از عناصر تجسمی  نظیر نقطه  خط  سط  و در  ستفاده شده که این عنا ....ا

ستند و هنرمندان حجار با بهره صاویری خلق کرده اند که طبیعت و عقاید انتزاعی آنها ه صر و دانش آناتومی ت گیری از این عنا

حجار این بازتاب عقاید آینی و اساطیری ساکنان این حوزه در گذشته است تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که هنرمندان 

های متنوع بهره های م تلف جهت ایجاد ترکیبرده بلکه از انواع عناصر در حالتحوزه از یک عنصر تجسمی صرف استفاده نک

برده اند تا کیفیت بصری مورد نظر را به بیننده انتقال دهند از خطوط عمودی  افقی  مورب جهت نشان دادن عظمت قصرها و 

ستفا ضاهای اندرونی ا شاهده دقیق طبیعت معابد و ف شان دادند م ده کردند و با تکرار خطوط مورب ظرافت برگ های ن ل را ن

ای که از خطوط ت ذهنی خود تلفیق کنند به گونهباعث شده تا از عناصر تجسمی به نحو مطلوب بهره بگیرند  و آن را با برداش

سال خرما و از خطوط م شه های درختان کهن سمت زیرین مواج برای طراحی و حکاکی ری نحنی برای نمایش نرمی و لطافت ق

صاویر بیانگر ستفاده کنند ت ضای خالی گریزان بوده تا  .اینبدن مار ا شدت از ف صنعتگر این حوزه به  ست که هنرمند یا  مطلب ا

ست صورت طبیعی و انتزاعی بهره برده ا از  ریتم  حرکت  تناسب حد امکان از سط  موجود روی ظروف برای بیان عقاید خود ب

ستند شاخص این آثار ه صری  ستان های عظیم این حوزه را در گذشته   .کیفیات ب سال خرما ن ل ریتم پی در پی درختان کهن

شان می دهد  سانن شان میتصاویر ظروف جیرفت یک طبیعت سرشار از حرکت و پویایی در میان جانوران و ان سان ها ن دهد ان

ستند و بزها در حال چرا در بوتهها در حال نبرد با مارها وجانوران وحشی نظ ستند و همچنین حرکت معکوس یر ببر ه زارها ه

سکون باز میعقرب شم بیننده  را از  شند دارد.ها در جهت یکدیگر چ صاویر جذاب وگیرا با شده ت سب باعث  رعایت تعادل وتنا

 وتصاویر با فرم ظرف هم وانی دارند 

شبیهزمینه ذهنی و دانش م اطب با توجه به پیش صاویر ظروف جیرفت ارتباط برقرار میکند  صری خود با ت سازی مهمترین ب

شبیه صنعتگر یا هنرمند حوزه هلیل به مدد  ست.  سان ا ست که هدف آن بازنمایی دقیق محیط اطراف ان صری ا سازی تجربه ب

صاویر آنها را در موقعیت شی ت شاهده دقیق درختان و حیوانات اهلی و وح سته با م تلف نظیر نبرد حکاکی کند به های م توان

سازی تا جایی که توانسته تصاویر سازی وارد دنیای سمبل و انتزاع شده است در سمبلنظر می رسد بعد از گذر از مرحله شبیه

تواند را سنناده کرده و یا آنها را با هم ترکیب کرده تا به یک تصننویر جدید برسنند که معنای سننمبلیک دارد و در عین حال می
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سانبازتا شد)نظیر پیکره ان ساطیری آنها با سان  -ب عقاید ا صاویر برگرفته از ذهن انتزاعی ان عقرب( در مرحله انتزاع خمیرمایه ت

گیری از عناصر خط  نقطه و سط  است که درک معنا و حوزه هلیل رود است که حاصل آن خلق تصاویر هندسی متنوع با بهره

 پذیر نیست.انمفاهیم این دسته از تصاویر به سادگی امک
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Structure and visual elements of Halilrud and Jiroft stone containers 
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Abstract 
Not long after the discovery of the Halilud (Jiroft) civilization, much research has been done on this 
civilization and the study of the structure of motifs on recent works. Given the lack of written 
information and sufficient historical evidence from this civilization and its place in the history of 
ancient Iranian art, articles on the subject can be a good source of inspiration and inspiration. , Our 
knowledge, technical know-how, and so on. The motifs used on the works are an important part of 
ancient Iranian art. The motifs of pottery, and many of which are decorated with very beautiful 
themes, have always been at odds with the worldview, symbolic concepts, and cultural connections 
of societies in times past. The purpose of this research is to study the visual structure of decorative 
motifs (technical knowledge of aesthetics) on the found works of Jiroft civilization and to question 
their aesthetic quality. As well as studying the visual structure of the motifs used on the works, we 
can reveal the visual sensibilities of the creators of these works on the beautiful, the principled and 
precise application of aesthetic elements (technical knowledge) such as rhythm, symmetry, balance, 
proportion, concentration, balance and so on. The stone artifacts of Jiroft civilization are widespread 
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and it is important to note that the people of this civilization, in addition to the functional aspects of 
everyday life, use various motifs (geometric, human, plant, animal, thematic and symbolic) on these 
works. They have tried to satisfy their aesthetic needs. 
The method of data collection in this article is library studies and field research through objective 
observation and research method is descriptive and analytical. It seems that the origin of the visual 
elements, abstract ideas, and realistic images is derived from the surrounding nature and mythological 
rituals of the field, along with the sensitive and aesthetic mind of the artists emanating from their 
culture. Engraving on these containers has been a means of conveying the message in pre-historic 
times and has been used by artists as the most appropriate canvas for displaying the message and 
human knowledge. 
The questions of this study are: 1. What are the elements and qualities of the technical (visual 
knowledge) used in the design and composition of the decoration of the containers and what are the 
visual communication techniques associated with the Harylrud stone containers? What is the 
semantic relationship between the form and content of the motifs in these works? Objectives: 1) To 
study the visual and visual structure of the motifs in the works of this civilization 2) To analyze the 
relationship between form and content used in the works of this civilization 
Keywords: visual elements, visual communication, stone dishes, Halil River 
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