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  چکیده

رود در تاریخ  این جستار بر آن است که بر پایه مطالعات اسنادي و با هدف شناخت موقعیت هنر حوزه هلیل

هنرهاي دیداري، به شناسایی، توصیف و تحلیل عوامل مؤثر در ایجاد نظم و انتظام بصري در آثار سنگ 

هنرمند یا : دارند در جهت پاسخگویی این پرسش برآیند کهنگارندگان تالش . صابونی جیرفت بپردازد

یک از تجربیات هنري بوده است؟ ازآنجاکه نقوش  رود، وارث یا بانی کدام صنعتگر حوزه باستانی هلیل

توان چنین  اند، می اجراشده بر روي این آثار در نهایت زیبایی، توازن، تناسب و تعادل طراحی و اجرا شده

ها افزون بر آگاهی از کاربرد هنري خطوط و نقوش، از دانش و مبانی بصري نیز  ان آنانگاشت که سازندگ

ها،  اند با انتظام، ایجاد وضوح بصري، ترکیب آن توانسته گویا طراح یا طراحان این آثار می. اند آگاه بوده

ها نشان  یافته. برسندنواز  عنوان متغیر؛ به یک فرم بصري زیبا و چشم کارگیري صحیح و کنترل هر عنصر به به

ها بوده  دهد که مهندسی و فهم بصري عناصر در سطحِ اشیاء، در جهت تعامل ساختاري خط و نقش آن می

صنعتگر حوزه /هنرمند. ها بوده است ترین اهداف ساخت آن و دستیابی به وحدت در آثار هنري از مهم

هنري داشته و سعی بر ایجاد رابطه بین طرح و مثابه یک کار  رود، شناختی نسبتاً روشن از کار خود به هلیل

که برخی  ضمن این. ها و عناصر کرده است زمینه، دورنما، ایجاد تنوع و ایستاگریزي با تکرار پیکره

ها، فقدان زنده نمایی، بافت و سادگی را  نظیر یکدستی در ابعاد پیکره] و غیر پیشرفته[هاي ابتدایی  جنبه

  .ردها مشاهده ک توان در آن می
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  مقدمه -1

کاربرد بازنمایانه . تواند آنها را درك نماید عناصر بصري اولین اجزایی هستند که چشم می

اثر هنري  ازآنجاکه سازنده. پردازد همه عناصر بصري به توصیف ظاهر عینی اثر هنري می

سو به ماهیت و ویژگی  توانایی دخل و تصرف در این اجزا را دارد لذا این تغییرات از یک

این . ها ارتباط دارد بندي آن خاص آنها بستگی و از طرف دیگر به نحوه چیدمان و ترکیب

در طی . جا سرلوحه هنرمندان در جهت آفرینش اثر هنري است انتظام بصري همیشه و همه

نگاري  هاي کهن سر از خاك برآوردند که تاریخ م میالدي، برخی تمدنبیست سده

ها جیرفت است که در  یکی از این تمدن. هایی جدي روبرو ساختند کالسیک را با پرسش

دهد که  آگاهی امروزي ما از وجود این پایگاه نشان می. است گرفته رود شکل حوزه هلیل

که الزم بوده به نقش این  و تاریخ هنر، چنان شناسی هایی چون باستان در سده گذشته دانش

مرکز یادشده را چه تمدنی مستقل بدانیم . اند گیري هنر جهان نپرداخته ها در شکل فرهنگ

مثابه  یا پایگاه تدارکاتی باستانی، درهرصورت باید اذعان کرد که مردم این سرزمین هم به

اعتماد، نقشی بارز  ي اقتصادي قابلعنوان شرکا کنندگان مواد مصرفی تمدنی و هم به فراهم

  .اند در آبادانی مادر شهرهاي تمدنی داشته

از میان حدود هزار قلمشی بازیافتی از جیرفت، تقریباً سیصد اثر را ظروف سنگی تزئین شده 

هاي  مایه دهد که نقش تشکیل می) گوهرافشانی(با نقوش برجسته و گاه کنده براي ترصیع 

هاي  اي، انسان، گونه خاصی از جانوران، موجودات هیوالیی و افسانه ها را انواع تزئینی آن

گیرد؛ اشیاي کوچک گوناگون از سنگ  گوناگون گیاهان و نماي باروي دور شهرها در برمی

هاي انسان، شیر با سر انسان، عقاب و  مایه اي با نقش الجورد، مانند مهرهاي مسطح و استوانه

در میان ). 3- 2: 1383مجید زاده، (انسان و جانور هستند  هاي نقوش هندسی همراه با پیکرك

  .اند شدهبیش از همه شناخته) صابونی یا کلریت(این آثار هنري قطعاتی از سنگ نرم 

شود که  گونه دریافت می با نگاهی بر آثار منقور روزگار باستان تمدن جیرفت این

بندي متناسب و متعادل آثاري  اجراي ترکیباند با ایجاد و  نوعی توانسته آفرینندگان این آثار به

  .کند را به منصه ظهور رسانند که نگاه بیننده را در جهات موردنظر به اثر هنري هدایت می
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بر این اساس در این پژوهش تالش نگارندگان بر این بوده است با مطالعات اسنادي   

. جیرفت بپردازندهاي بصري و ساختار موجود در آثار هنري سنگ صابونی تمدن  ارزش

ازآنجاکه تمدن و فرهنگ جیرفت ردپاي انسان در مسیر تمدن تاریخی است؛ این تحقیق بر 

شده به شناسایی عوامل مؤثر در  کاري آن است با هدف بررسی انواع مختلف منقوش کنده

رود  ایجاد نظم و انتظام بصري در آثار سنگ صابونی تمدن نویافته جیرفت در حاشیه هلیل

رود و جغرافیاي منطقه جیرفت و عوامل  کوشد ابتدا به حوزه هلیل این پژوهش می. زدبپردا

هاي فرهنگی منسجم اشاره کند، سپس به معرفی آثار بازیافته از تمدن  گیري پایگاه شکل

وتحلیل قرار  جیرفت بپردازد بعدازاین مبحث آثار هنري ازنظر انتظامات بصري مورد تجزیه

  .گیرند می

  و مروري بر مطالعات گذشتهنظريمبانی  -2

در این پژوهش از منظر چگونگی ساماندهی و انتظام بصري عناصر، آثار هنري تمدن 

در راستاي دستیابی به نتایج این رویکرد، بینش و دانش بصري و . شوند جیرفت بررسی می

ه همچنین چگونگی روابط حاکم میان عناصر موجود در آثار سنگ صابونی باید موردتوج

اگر بخواهیم ازنظر ساختاري اثر هنري را تعریف کنیم باید آن را محصول .قرار گیرد

پنداشت؛ که با ) خط، رنگ، تیرگی و روشنی، بافت، شکل و فضا(آرایش عناصر تجسمی 

). 3: 1397مقبلی، (اند  هدف ارائه یک پیام بصري طبق قواعد خاص گرد هم آمده

اي از تعامالت میان عناصر بصري مختلف تلقی دیگر اثر هنري به مجموعه عبارت به

گردد که با آرایش متنوع با نیروهاي متمرکز در کنار هم اثري موزون و هماهنگ را به  می

انتظام بصري در یک اثر درواقع نگرش به وحدت عناصر و گسترش . آورند وجود می

نبوغ و خالقیت  کنند و حاصل نوعی ترتیب، اسلوبی است که تمام عناصر از آن تبعیت می

 وي زمانه هاي اندیشه حاصل و پیرامون محیط و برگرفته کههنرمندي است که اثر خود را 

ترکیب برترین و .داند بلکه سرشار از زیبایی موزون است صرفًا کاربردي نمی است

این مرحله نمایشگر مقام تفکر هنرمند و واالترین میزان . ترین مرحله کار هنر است پیچیده
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آید و شامل ترکیب شکل، رنگ، بافت و  ثار هنري در برترترین سطح به شمار میسنجش آ

اغلب آثار برجسته تاریخ بشر در این مرتبه توفیق . ها با یکدیگر است هماهنگی همه آن

دستیابی به ترکیبی موزون و وحدانی، حاصل تجربیات . اند بیشتري نسبت به دیگر آثار یافته

آثار هنري داراي ). 44-43: 1394داندیس، (حت هنر است علمی و عملی هنرمند در سا

نواز نمایانگر  دستیابی به ترکیبی هماهنگ و چشم اصول و قواعد یکسان نیستند؛ درواقع

سه اصل .یافته است میزان تعهد و تفکر عمیق هنرمند در به ثمر رساندن صورتی زیبا و سامان

  ).104: 1395جنسن، (گی و تنوع وحدت، هماهن: اند از بندي عبارت حاکم بر ترکیب

اوکویرك (دهی اجزاء متناسب با نظم کل است  وحدت به معناي یکپارچگی و سازمان

بندي، اصل وحدت به  در یک آرایش تزئینی، یا همان ترکیب). 56- 54: 1391و همکاران، 

وع دهنده هماهنگی بستگی دارد اما براي جلب عالقه بیننده، از مقدار کمی تن کیفیات نظم

بندي  برعکس، امکان دارد که خود تنوع اصل حاکم بر یک ترکیب. شود نیز استفاده می

یافته محسوب شود؛ که در این صورت مقدار کمی نظم و هماهنگی مورد نیاز است  وحدت

اصول سازمان دهنده دیگر در وهله اول به روابط اجزا نسبت به . تا وحدت کار حفظ شود

این . انند به وحدت کلی اثر و هماهنگی یا تنوع آن کمک کندتو کنند که می هم توجه می

/ نقطه تمرکز، حرکت، تناسب/ تعادل، کنتراست، حاکم بودن: اند از اصول فرعی عبارت

ذکر است که اشیاء  شایان). 104: 1395جنسن، (تکرار و تکرار همراه با تنوع / مقیاس، ریتم

فرد با  سبک و سیاقی منحصربهمکشوفه و نقوش مندرج بر آثار تمدن جیرفت در 

اند؛ که این  حال متنوع به عکس کشیده شده بندي منسجم، متناسب، پویا و درعین ترکیب

ها همگی گواه وجود سکونتگاه دائمی، مرکز فرهنگی و هنري و البته تمدنی غنی  واقعیت

و  هاي متنوع تعامل بین عناصر بصري مختلف با آرایش. شناسان شده است براي باستان

چیدمان خاص در کنار هم حاصل تفکر و اندیشه هنرمندي بوده که محیط زندگی و 

باورهاي اساطیري خود را با نگرشی مناسب پیش روي همگان قرار داده است، که درجاي 

  .خود نیاز به تأمل عمیق دارد
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  مطالعات پیشین -2-1

اولین شخصی  "ترین تمدن شرق جیرفت کهن "در پژوهشی با عنوان) 1383(مجیدزاده 

رود نمود، دیگر  است که اقدام به چاپ کتابی در زمینه آثار باستانی در حوزه هلیل

... الگویی و  اي کهن هاي مرمتی، اسطوره پژوهشگران همچون به نقوش این آثار از جنبه

  .اي اشاره نمود توان به گزیده ها می اند از بین این نوشته توجه بسیار نموده

پیشینه نشانه سازمان بهداشت "در مقاله ) 1398(جعفري دهکردي جعفري دهکردي و 

با بررسی آثار تمدن جیرفت به  "جهانی و سالمت در اساطیر با تأکید بر آثار تمدن جیرفت

مایه اساطیر  اند، با پیدایش آثار این تمدن نویافته ریشه و بن این مهم دست پیدا کرده

  .پزشکی در ایران و آثار جیرفتی است

الگوها در حوزه تمدنی  بررسی کهن"در مقاله ) 1397(منش و همکاران  صحت

الگوهاي شاخص در فرهنگ جیرفت را با باورهاي  کهن "رود بر پایه نظر یونگ هلیل

.دهند عامیانه مردم مورد تحلیل قرار می

تنوع نقوش حیوانی را  "بررسی نقوش حیوانی تمدن جیرفت"در مقاله ) 1394(جانبازي 

  .آثار موردنظر قرار داده استدر این 

آیکونوگرافی نماد عقرب و مار در آثار جیرفت "، در مقاله)1392(ملک و مختاریان 

جوار ایران  هاي هم ، این آثار را با ایزد بانوهاي محافظ آب تمدن")هزاره سوم قبل از میالد(

.اند مانند میانرودان مرتبط دانسته

بندي  سی تصاویر ظروف هنري جیرفت و طبقهشنا نشانه"در مقاله ). 1392(عباسی 

  .شناسی بررسی نموده است این آثار را از منظر نشانه"آنها

ها  عدم تبیین اصول انتظام بصري در آثار تمدن جیرفت نقص مطالعاتی در این پژوهش

تواند  از طرف دیگر این پژوهش می. بود که مشوق نگارندگان در ارائه چنین تحقیقی شد

هاي طراحی و  سرمشق جهت الهام هنرمندان آثار هنرهاي تجسمی در زمینه عنوان یک به

  .اجرا باشد
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  روش پژوهش -3

تواند  هاي کاربردي قرار دارد چرا که می این جستار به لحاظ هدف در زمره پژوهش

هایی کارآمد به هنرمندان حوزه تجسمی در طراحی و آفرینش خالقانه آثارشان ارائه  ایده

رو، پس از تشریح موضوع، به تبیین  ازاین. تحلیلی است-لحاظ ماهیت، توصیفیدهد؛ اما به 

گاه استداللی از طریق  پردازد و تمسک به تکیه چگونگی وضعیت مسئله و ابعاد آن می

با این شیوه، مسلماً روش . آید بررسی عناصر عکسی با اصول انتظامات بصري فراهم می

آوري،  صورت اسنادي و ابزار جمع طالعات بهگردآوري ا. گیرد کیفی مالك، قرار می

است؛ که از میان جامعه آماري مشتمل بر آثار مکشوف حاشیه ) فیش(برگه شناسه 

اند؛  صورت هدفمند مصداق سخن قرارگرفته رود، آثار هنري سنگ صابونی جیرفت به هلیل

بصري در هنر  اي براي اصول انتظامات زمینه تا پس از توصیف آثار این تمدن و ارائه پیش

  .تجسمی، این آثار سنگ صابونی مورد ارزیابی قرار گیرند

  

  ها و فرضیه هدف، پرسش

رود در تاریخ هنرهاي دیداري  هدف از این پژوهش شناخت موقعیت هنر حوزه هلیل

  :شده است هاي پژوهش نیز در این راستا به شکل زیر تدوین بوده و پرسش

یک از تجربیات  رود، وارث یا بانی کدام لهنرمند یا صنعتگر حوزه باستانی هلی-1

  هنري بوده است؟

رود، به چه صورت بین طرح و زمینه رابطه  هنرمند یا صنعتگر حوزه باستانی هلیل-2

  ایجاد نموده است؟

رود، شناختی  صنعتگر حوزه هلیل/هنرمند": دارد که پژوهش ما این نکته را مفروض می

ار هنري داشته و در آن، سعی کرده به ایجاد رابطه مثابه یک ک نسبتًا روشن از کار خود به

  ".ها و عناصر بپردازد بین طرح و زمینه، دورنما، ایجاد تنوع و ایستاگریزي با تکرار پیکره
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رود و تمدن جیرفت حوزه هلیل

استان شناختی در  هاي باستان هاي باستانی و مکشوفه تمدن جیرفت به مجموعه محوطه

شناسی،  بنا به شواهد باستانشود که  رود اطالق می یرفت و هلیلجوار شهر ج و هم کرمان

شکوفایی این تمدن . هاي اجتماعی انسان بوده است م، شاهد فعالیت.پ 3000حداقل از 

مرهون نبوغ و ابتکار مردمانی بوده است که سالیان متمادي در تعامل با جغرافیا و اقلیم و 

فرهنگی را به وجود آوردند و یکی از نظام حاکم بر آن در جریان روزگار وحدت 

هاي  جیرفت یکی از شهرستان.گذاري نمودند هاي فرهنگی روزگار باستان را پایه پایگاه

کیلومترمربع، در فاصله بیش از  619/13798استان هشتم کشور ایران است که با وسعت 

ان کرمان و کیلومتري جنوب میانرودان، در است 100کیلومتري استان تهران و حدود  1500

اي قرارگرفته است که دهانه طبیعی  جنوب شرق ایران در بستر ژئومورفولوژیک گسترده

شهرستان جیرفت با .شود فارس و دریاي عمان گشوده می آن در جهت تنگه هرمز به خلیج

درصد استان کرمان را به خود اختصاص  65/4کیلومترمربع معادل  8600وسعت حدود 

، از غرب به )شهرستان ایرانشهر(شرق به استان سیستان و بلوچستان این شهر از . داده است

آباد سیرجان، از شمال و شمال شرق به دو شهرستان  دو شهرستان بافت و بخش سعادت

هاي کهنوج؛ فاریاب و  کرمان و بم، جبال بارز و ساردوئیه و از جنوب به شهرستان

  ).105: 1332آرا، ؛ رزم23: 1390اسدي،  بنی(بندرعباس مشرف است 

کیلومتر  400رود، با طولی حدود  ترین و تنها رود دائمی استان کرمان، یعنی هلیل مهم

که از ارتفاعات شمال غربی سرچشمه گرفته، به ترتیب از میانه منطقه جیرفت و سپس 

کالنتري (ریزد  هاي کهنوج و عنبرآباد وارد رودبار شده و به باتالق جازموریان می شهرستان

 8400این رودخانه در طول حرکت خود مسیري به مساحت ). 3: 1387نی، خاندا

ها و  رود، دشت پهنه آبی رودخانه هلیل. کند کیلومترمربع را زهکشی و سیراب می

محیطی و  هاي مرتفع بستر مطلوب زیست هاي حاصلخیز جیرفت و رودبار و کوه جلگه

نوبه خود زمینه مساعدي  ها به ویژگی شرایط مناسب را از سالیان متمادي مهیا نموده که این

ها و  براي ایجاد مرکز فرهنگی بوده و منجر به تکوین، گسترش و پیشرفت فرهنگ
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ویژه در  هاي مختلف به هاي باستانی در این منطقه گردیده است؛ آثاري که از دوره تمدن

در این منطقه شناسایی گردیده، باعث )دوران آغاز شهرنشینی(م، .هزاره سوم پ

صنعتی در  -هاي مهم اقتصادي هاي فرهنگی و کانون ترین حوزه گیري یکی از مهم شکل

شرق باستان شده است، از سوي دیگر، این حوزه فرهنگی توانسته با تأمین نمودن کاالهاي 

رودان،  هاي میان ها و تمدن تولیدشده صادراتی یا مواد خام اولیه در ارتباط مستمر با فرهنگ

رقی فالت ایران، دستاوردهاي فرهنگی و اقتصادي مهمی را به فرهنگ و ایالم و مناطق ش

کشاورزي،  -هاي صنعتی تمدن دنیاي باستان ارائه کند و بخش مهمی از نیازهاي کارگاه

؛ 20: 1378علیداد سلیمانی، (نموده است هاي سلطنتی شرق باستان را تأمین می معابد و کاخ

  ).4: 1381مجیدزاده و سرلک، 

  

  آثار تمدن جیرفتمعرفی 

هاي  ازنظر پژوهش 1380هاي فراوان، تا پیش از سال  حوزه جیرفت باوجود ارزش

هاي  باره در ردیف اول اهمیت سایت اي ناشناخته بود، اما یک شناسی تقریبًا منطقه باستان

شده سنگی از گوري کشف اتفاقی گلدان حجاري. شناسی خاورمیانه قرار گرفت باستان

کیلومتري جنوب جیرفت، در  30ومیان روستاي محطوط آباد در حدود توسط یکی از ب

ها هزار نفر از سراسر منطقه، در  رود، باعث شد ده آسا در ساحل هلیل هاي سیل نتیجه باران

هاي هزار و  رود در کوه هاي هلیل کیلومتري، از سرچشمه 400جاي طول  طی چند ماه، جاي

هاي غیرمجاز و غیراصولی و  ان دست به کاوشزار در شمال، تا مرداب جازموری الله

. رود بزنند هاي باستانی حاشیه هلیل ها و گورستان تخریب گاه صد در صد محوطه

ها در پنج محوطه گورستانی عالءالدینی، کنار صندل، ریگ انبار،  شدیدترین ویرانی

. یوستکیلومتري جنوب جیرفت به وقوع پ 53تا  28آباد در فواصل  محطوط آباد و نظم

ها، سوداگران اموال فرهنگی را نسبت به اهمیت  آمده از کاوش دست حجم عظیم آثار به

گفته آگاه کرد و باعث شد هزاران اثر نفیس  هنري، صنعتی، فرهنگی و تاریخی اشیاي پیش

در ازاي مبالغی ناچیز توسط دالالن عتیقه خریداري و با مبالغ گزافی به بازارهاي جهانی 

  .فروخته شوند
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پس از چندي مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، سپاه پاسداران و بسیج، سلسله اقداماتی 

هاي غیرمجاز، دستگیري شماري از عامالن سوداگر  را نسبت به توقف چشمگیر کاوش

هاي سوم و دوم  اموال فرهنگی و دالالن آثار عتیقه انجام دادند و آثار هنري متعلق به هزاره

آوري گردید و کمیت و کیفیت آنها اثبات کرد که حوزه  جمعم از سراسر منطقه .پ

ترین مرکز صنعتی تجاري شرق باستان  م بزرگ.رود در اوایل هزاره سوم پ فرهنگی هلیل

شده از انواع سنگ صابون، مرمر، مفرغ به سایر  در زمینه تولید و صدور کاالهاي ساخته

؛ 8-6: 1381جیدزاده و سرلک، م(رودان بوده است  مراکز تمدنی منطقه ازجمله میان

معادن قابل حصول، تنوع تکنیکی  ).2: 1382؛ مجیدزاده الف، 5-4: 1382مجیدزاده ب، 

گري تخصصی همگی باعث  فرد و صنعت اشیاء و طراحی و اجراي تصاویر منحصربه

هاي  ترین کانون بالندگی و شکوه این تمدن گردیدند و تمدن مذکور را به یکی از مهم

وران و نَقرکارانی  طراحان، پیشه. صادرات اشیاء سنگی در عصر مفرغ تبدیل نمودتولید و 

که آثار باستانی این حوزه فرهنگی با نبوغ و خالقیت خود اساس و بنیاد اصلی شناخت ما از 

  .اند گذاري کرده تمدن جیرفت را پایه

  

  آمده از جیرفت دست آثار منقور به

د از لحاظ جنس و ماهیت به پنج دسته تقسیم رو طورکلی آثار هنري حوزه هلیل به

از . جواهرات) 5الواح گلی ) 4مصنوعات سنگی ) 3اشیاء سفالی ) 2اشیاء فلزي ) 1:شوند می

هاي حکاکی، ترصیع،  توان به تکنیک شده، در ساخت این اشیاء می هاي به کار گرفته روش

در . کاري اشاره کرد کاري و سمباده کاري، گودنمایی، تراش، چرخ کاري، برجسته مته

دهی و پخت که ازجمله  کاري باستانی و لعاب هایی همچون روغن رابطه با تکنیک

هایی هستند هنوز اطالعات کاملی  هاي فرآوري آثار سنگ صابونی با چنین ویژگی روش

). 37: 1388رازانی و همکاران، (در دست نیست و به مطالعه بیشتري در این رابطه نیاز است 

شوند که  بندي می دسته تقسیم و طبقه 17دن جیرفت بر اساس شکل و کاربرد به آثار تم

  هاي رنگارنگ  مهره -5انواع مهر  -4کتیبه  -3ظروف  -2ها  پیکره -1: اند از عبارت
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) تیغه، سرمته، سرپیکان، درفش، چاقو(ابزار کشاورزي و شکار  -8وزنه  - 7بازي فکري  -6

  چهارپایه  -13اشیاء آیینی  -12سوز  پیه - 11الك پ -10هایی براي ترصیع  سنگ - 9

 - 17صندوقچه  -16) دان سرمه(آرایشی  لوازم - 15، )بازي فکري تخته(لوازم بازي  - 14

بخش  9توان به  گوناگونی نقوش بازیافتی از تمدن جیرفت را می. دیگر اشیاء ناشناخته

این بازنمودها تا . گیرند ر میهایی را درب که هرکدام از آنها زیرمجموعه. بندي نمود دسته

هاي موردعالقه مردم، مانند اشتغاالت ذهنی، طرز  تواند تصاویري از موضوع حدودي می

ها و موضوعاتی که بر  صحنه. ها را القا کند شناختی آن تفکر، عادات و رسوم و حس زیبایی

انوران، اندازهاي فالت ایران، معماري، گیاهان، ج شدند از چشم روي ظروف حکاکی می

).289: 1387پرو، (شده است  تخیالت و اعتقادات مردمان این منطقه به عاریه گرفته می

  :اند از انواع نقوش عبارت

انسانی)1

)وحشی و اهلی(حیوانی )2

 ب خزندگان –الف درندگان و پرندگان (وحشی(  

  یوزپلنگ، شیر، خرس، میمون، روباه، عقاب، کرکس و شاهین: الف درندگان

  مار و عقرب :ب خزندگان

دار، گوساله، گوسفند، قوچ، بز، آهو، بزغاله، خرگوش گاو، گاو کوهان: اهلی  

مرغزار، درخت زندگی، درخت انار، درخت نارگیل، درخت خرما و (گیاهی )3

)هاي چند پر گل

موجودات ترکیبی و خیالی)4

  مار دو سر -انسان گاو -انسان شیر - انسان پلنگ  - انسان ماهی -انسان عقرب

)خورشید، ماه و ستاره(م سماوي اجرا)5

)هندسی منظم، نقوش مواج و نامنظم(اشکال انتزاعی )6

)اقامتگاه و بارو(هاي بشري  سازه)7

خط نوشته)8
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هایی منقش شده بر روي ظروف که  مانند کوزه(نقوشی شامل ظروف کاربردي )9

)ها نیز اطراف آن قرار دارند در بیشتر مواقع مارهاي نگهبان یا پرنده

  

  نگ صابونیآثار س

هاي مورداستفاده انسان در خاور نزدیک  ترین سنگ سنگ صابون یکی از مهم

ها در این نکته است که اکثر  گونه سنگ اهمیت این. م است. خصوص در هزاره سوم پ به

شناسان به  در ابتدا باستان. اند آمده دست هاي مذهبی، به این ظروف از داخل گورها و مکان

در میانرودان، بر این فرض بودند که مراکز ساخت و معادن در گونه ظروف  خاطر این

شناسی  هاي یکپارچه کانی تحلیل). 85: 1394شفیعی بافتی و جالل کمالی، (جا است  همان

شده نشان از این دارد که مراکز ساخت و تولید این  شناختی بر روي اشیاء حفاري و سبک

هاي اخیر  در سال. باشد) ت تپه یحییبه مرکزی(گونه ظروف باید در جنوب شرق ایران 

این . آمده که متعلق به منطقه جیرفت است دست هاي صابون به اي نفیس از سنگ مجموعه

خصوص جنوب  مندان به فرهنگ و هنر ایران به مجموعه زیبا، نظر پژوهشگران و عالقه

شناسی  تانشرق ایران را به خود جلب کرد و تنوع آثار آن، بستر مناسبی جهت مطالعه باس

  ). 68: 1382مجیدزاده ب،(گردید 

خوبی به دنبال دارد و این  کاري و نقر احجام و نقوش را به هاي کنده نرم بودن قابلیت

هایی توسط  ساخته اقبال را براي هنرنمایی مردمی فراهم آورد که در روزگار باستان دست

هاي ارتباطی توزیع  کههاي متفاوت تولید و از طریق طیفی از شب صنعتگران در کارگاه

شناس را به خود جلب کرده است  کردند این آثار ازهرجهت توجه پژوهشگران باستان می

جویی  تا بتوانند ارتباطات فرهنگی هنري و بصري مردمان پیشین را در گستره جغرافیایی پی

رو اصول انتظام بصري در نقوش سنگ صابونی تمدن  بر این اساس در پژوهش پیِش. کنند

شده در آثار مدنظر داراي اهمیت  جنس و مواد استفاده. گیرد یرفت مورد تحلیل قرار میج

در این میان یکی از دالیلی که باعث شده تا توجه پژوهشگران بیشتري به این . بوده است

شناسانه و عیار  تنها قدمت تاریخی آن است بلکه ارزش باالي زیبایی آثار معطوف گردد نه
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صر عکسی بوده؛ که در کنار هم آثار وزین و پرباري را پدید آورده باالي چیدمان عنا

  .است

  

  بندي نقوش جیرفت بر پایه موضوع و محتوا آرایه

توان از  و بر پایه موضوع و محتوا، می "آثار هنري"عنوان  رود را به آثار حوزه هلیل

  :هاي مختلف زیر مورد بررسی قرار داد جنبه

  اصل وحدت) الف

وحدت در . کم براي ایجاد پیوستگی و انسجام بین عناصر عکسی استوحدت اصل حا

اي است که بر انسجام و هماهنگ  بندي، رابطه میان دیگر عوامل ایجادکننده یک ترکیب

کند این رابطه نیازمند ساختاري موجز و سنجیده است که بتواند بر کل  بودن تأکید می

وحدت بیانگر وجود تعادل بین . ر باشدحالت و محتواي هر جنبه از اثر هنري تأثیرگذا

ها، تناسبات، کیفیات و  دهنده اثر هنري از لحاظ محل قرار گرفتن، اندازه عوامل شکل

دار با  تقابل دو ورزه گاو کوهان 1در عکس ).104: 1395جنسن، (جهت عناصر است 

رقم زده اش صحنه منسجمی را  هاي بلندشان به شیر پشت به هم در حمایت از گوساله شاخ

شیر با برگرداندن سرش این واقعیت را نمایان کرده هرچند نتوانسته بر گاو غلبه کند . است

استفاده مکرر از عناصر جداکننده مانند پرنده و روباه در این . اما شکست هم نخورده است

شود و تعادل  صورت قرینه انعکاسی تکرار می نقش مندرج به. توجه است اثر بسیار قابل

تر دیده  تمام هاي جانوري به زیبایی هرچه قرارگیري تمامی گونه. آفریند را میبصري 

شده است تا جملگی  الجثه و نحیف با هماهنگی انجام وبست حیوانات عظیم چفت. شود می

  .با هم یک موضوع واحد را به وجود آورد
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  )59: 1382مجیدزاده الف، (دار و شیر  رودررویی گاو کوهان -1عکس 

  

  :ماهنگی و تنوع اصول حاکم بر نحوه آرایش و چیده شدن عناصره) ب

  هماهنگی-1

بندي که بر یک کلیت متناسب و داراي  هاي ترکیب اي است بین جنبه هماهنگی رابطه

  ).23: 1397مقبلی، (کند  نظم تأکید می

  تنوع-2

بندي که بر یک کلیت داراي تنوع و  اي است بین عوامل یک ترکیب نوع رابطه

کند  وجهی تأکید دارد و تحرك ایجاد کرده جذابیت بصري یا عاطفی تولید میچند

در . تنوع در این آثار جیرفت از طرق گوناگون آزموده شده است). 105: 1395جنسن، (

شده است هستیم؛  هاي بسته ها منگوله دار که به دور آن گر دو نره گاو کوهان نظاره 2عکس 

انسان . باشند کمان، ماه و ستاره می آسمان متشکل از رنگیناندازي از  باالي این صحنه چشم

گونه رود یا کوه مابین سر گاوها عبور  کننده باالتر از این اجرام سماوي از خطوط موج رام

این تمهید هنرمندانه تنوع شاید . کرده راه پلکانی را براي صعود مهیا نموده است

که توجه مخاطب را به خود جلب ترین ویژگی این آثار تمدن جیرفت باشد؛  شاخص

ها مالحظه شده و در نتیجه  خوبی در پیکره بینیم این تنوع بافت به چنانکه می. کند می

خوبی توانسته است عالقه بیننده را به  عالوه به ها را از یکدیگر تسهیل نموده، به تشخیص فرم

  .خود جلب نماید
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  )13: 1382لف، مجیدزاده ا(کننده و نره گاو  انسان رام -2عکس 

  

  اصول فرعی و کمکی در نحوه آرایش عناصر) ج

  تعادل-1

منظور حس ثبات که هنرمند بتواند  بندي به ست میان عوامل یک ترکیب اي تعادل رابطه

مند،  تعادلی که نظام. بر اساس توزیع وزن، اندازه و نوع تأکید، در کار تعادل ایجاد کند

ها  کند تعادل محصول توزیع مناسب فرم هنگی کمک میتراز و ساده باشد به ایجاد هما هم

ها، متناسب  این تقسیم). 23: 1397مقبلی، (و اشکال بر اساس اندازه، وزن و رنگ آنهاست 

در . گیرند با محورهاي عمودي، افقی و یا همه محورهاي تداعی شده در یک اثر شکل می

در . اند گرد جامی چنبره زدهرخ گاو بر  دو مار روبروي هم در دو سوي سر تمام 3عکس 

این عکس اصل تعادل بر مبناي توازن بر روي محور فرضی عمودي برقرار شده است و 

  .اند نقاط متمرکز همان اجزاي بدن مار و سر گاو هستند که از هم تفکیک شده
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  )101: 1382مجیدزاده الف، (رودررویی مار و گاو  -3عکس 

  

  کنتراست-2

بندي است که بر  پیوسته ترکیب هم هاي به رابطه بین جنبه کنتراست یا تضاد نوعی

هاي بارز مبتنی بر محل قرار گرفتن، اندازه، تناسبات، کیفیت یا جهت عناصر  تفاوت

الجثه ایستاده را در  دو شیر عظیم 4عکس ). 106: 1395جنسن، (کند  جوار تأکید می هم

، کالبد وارونه گاو با چثۀ کوچک و دهد، عالوه بر این نقش حال نبرد با یکدیگر نشان می

زند از  که نوعی تضاد را رقم می. عقاب به نشانه ضعف این دو موجود در برابر شیر است

طرف دیگر بافت با ایجاد عنصر تجسمی خط بر سطوح با ساختارهاي متنوع و چندتایی در 

خوبی  عکس بههمچنین تعادل با محور فرضی عمودي در این . نواز است این اثر بسیار چشم

اي صورت گرفته  گونه ها با هوشمندي کامل به از نگاهی دیگر طراحی پیکره. نمایان است

این مهم در . است که خطوط پیرامونی و محیطی با یکدیگر در ارتباط کامل باشند

ها و بستر یا  الزم به ذکر است که میان پیکره. هماهنگی و یکپارچگی اثر حائز اهمیت است

یان ظرف و مظروف به لحاظ ابعاد و اندازه، تناسب معمول رعایت نگردیده به عبارتی م

اند و حتی در ایجاد بافت بر  شده اي درشت و زمخت تعریف گونه ها به است و غالبًا پیکره

توان  ها نیز سعی بر ایجاد لطافت در جزئیات اثر نشده است؛ که این امر را می روي سوژه

  .زنی کرد ن آثاري گمانههاي سبکی چنی مبتنی بر مؤلفه
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  )65: 1382مجیدزاده الف، (نبرد دو شیر در کنار گاو و عقاب  -4عکس 

  

  حاکم بودن-3

بندي؛ نقاط  هاي گوناگون یک ترکیب اي است نسبی میان جنبه حاکم بودن، رابطه

هایی از قبیل  ها را به روش توان آن شوند که می حاکم موردتوجه نقاط متمرکز نامیده می

آمیزي، بافت یا نورپردازي خاص، با  شدن خطوط واقعی یا غیرواقعی، توسط رنگ عقط

توان از  افزون بر این نقاط متمرکز را می. مناطق کنتراست دار یا محورهاي تعادل ایجاد کرد

دو شیر  5در عکس ). 107: همان(هاي طبیعی ادراکات بصري به وجود آورد  طریق قابلیت

عنوان نقش اصلی  عنصر متفاوت استفاده از فضاي منفی به. شوند دورتادور درختی دیده می

تر پشت درخت، به حالت واژگون بر زمین  همچنین گاو در اندازه بسیار کوچک. است

در نمایش این عکس تعادل در راستاي محور عمودي فرضی ایجادشده است . افتاده است

  .زند که خود نوعی ایستایی را رقم می

  
  )40: 1382مجیدزاده الف، (ی شیر و گاو رودرروی -5عکس 
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حرکت-4

هایی از اثر  حرکت، محصول قرار دادن و یا تکرار عناصري مانند رنگ یا فرم در بخش

حیوانات اهلی  6در عکس ). 25: 1397مقبلی، (منظور القا نمودن حس جابجایی است  به

گر حرکت و  داعیاند که ت درون مرغزاري با رعایت اصل پرسپکتیو به نمایش درآمده

تر از سایر نقوش گیاهی است این نکته  با توجه به اینکه پیکر بز بزرگ. وجوش است جنب

کند که اهمیت این حیوان در دنیاي مردمان جیرفتی بیشتر بوده؛ طراحی  به ذهن خطور می

هاي شاخص  هاي طبیعی حیوان و ایجاد صحنه پویا و سرزنده از ویژگی حاالت و ویژگی

نکته قابل تعمق تنوع حرکتی پاي بز است که در جایی نزدیک درخت و در . استاین اثر 

هاي مختلف گیاهی  حرکت و جنبش در گونه. جاي دیگر در حال له کردن کرکس است

وسیله بافت موجود  تنها در حاالت این گیاهان بلکه به رؤیت است که هنرمند نه نیز قابل

  .تکنیک موردنظر را ایجاد نموده است

  
  )13: 1382مجیدزاده الف، (حیوانات اهلی در مرغزار  -6عکس 
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  مقیاس/ تناسب-5

اي نسبی است میان اجزا و میان جزء به کل از لحاظ ابعاد، کوچکی و  تناسبات رابطه

 ).109: 1395جنسن، (گردد  محسوب می... ، یا مقدار، رنگ و )مقیاس(بزرگی نسبی 

اري و چفت شدن آنها با یکدیگر، موجب ارتباطات بصري هماهنگ در یک فضاي معم

رسیدن به این . شود استحکام آن فضا و البته ترغیب جامعه و جهت زندگی دلخواه می

وجود داشته؛ که هنرمند ) 7عکس (هاي مردم جیرفتی  نوعی در سازه شرایط مطلوب به

مندرج عناصر معماري توانسته است نمایی از آن را بر روي آثار این دوره حکاکی کند؛ 

، )دریچه(هاي ورودي، پنجره  بر آثار هنري تمدن جیرفت عبارت است از بارو، دروازه

: 1392ماتیوز، (اند  گرفته برانگیز شکل سکو یا زیگورات که با هماهنگی فضایی تحسین

هاي متنوع به لحاظ  روابط متقابل میان عناصر مستقرشده در این عکس با شکل). 196-201

ابداع و بسط اصول الگوهاي منتظم  .یتی واحد را رقم زده استبصري و ادراکی، کل

وسیله ساماندهی کمی و  منظور ایجاد وحدتی تکثر یافته به ، به)هارمونیک(هندسی، موزون 

رود  هاي هنري تمدن هلیل گاه انسان، یکی دیگر از جلوه کیفی فضا و شکل در سکونت

  .است؛ که همگی حاصل اجراي تناسبات هماهنگ هستند

  

  
  )76: 1382مجیدزاده الف، (هاي ساختمانی  سازه -7عکس 
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  تکرار/ ریتم -6

ریتم شامل تکرار منظم و . آید ، ریتم به وجود می»ضرباهنگ«از تکرار عناصر بصري 

شمار و  هماهنگ واحدهاي همسان یا شبیه به هم عناصر طبیعی و تجسمی است عوامل بی

صورت گروهی  ها اگر به ریتم). 210: 1381می، حلی(» شود بندي می روابط ریاضی دسته

گرچه الگو یا پایه ثابت شکلی و ریختی، . گیرند پدیدار شوند الگوهاي موزون نام می

شود اما این قاعده تکرار است که به اثر  شکلی و مجاورت در نقش گسترده می واسطه هم به

هاي همگن و  کیبدر بسیاري از تر.بخشد آهنگ می نظمی موزون کننده از جنس ضرب

ها وجود دارد که گویی  هماهنگ جیرفتی، نوعی هماهنگی در ترکیب عناصر و نشانه

  ).52: 1386درخشانی، (نوا است  داراي چند ضرباهنگ همراه، همساز و هم

که  -در آثار موردبحث ازآنجاکه حضور پیکره منفرد بر بستر کار، پویایی الزم به اثر

بخشد لذا از ترفند تکرار بهره برده تا توهم  نمی -ی استگویا تصاویري از کنش آیین

صورت ردیفی با قامت کوتاه و  شیرهاي تنومند به ماده8در عکس . حرکت تجسم یابد

پشت سر هم که بر گردنشان قالده آویخته شده است قرار دارند؛ این امر نشان از دوران رام 

در جهت مخالف حرکت با این  ها همانند نگهبان عقرب. شدن این حیوان وحشی دارد

استفاده درست از نقش تکرار در این عکس . اند حیوان و درست باالي بدنش حک شده

صنعتگر جیرفتی در اثر خود با  -که هنرمند طوري باشد، به صورت آشکار نمایان می به

  .استفاده از این اصل عناصر عکسی شیر و عقرب در یک راستا قرار داده است

  

  
  )57: 1382مجیدزاده الف، (شیر و عقرب  دهما -8عکس 
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  انتظام بصري) د

هاي متنوع و مختلفی از  براي درك هرچه بیشتر، نگارندگان با تفکیک نقوش جنبه

بندي  انتظام بصري ایجادشده بر روي آثار سنگ صابونی را در بخشی جداگانه و با تقسیم

  .اند وتحلیل قرار داده موضوعات مختلف مورد تجزیه

  

گاو، مار، پلنگ یا  ⇆ترکیبی / حیوانی- نقوش انسانی[نبرد قهرمان و جانوران -1
  ]عقرب

شود، که هرکدام با وضعیت  سه گونه متفاوت کنشگرها دریافت می 9در عکس 

کنشگر . اند قرارگیري و ظاهري متفاوت نسبت به یکدیگر بر دو جانور مختلف چیره شده

صورت واژگونه مهار نموده و دو  ن عقرب را بهمیانی، که خود انسان حیوان است دو انسا

کنشگر دیگر که دامنی پلیسه مانند بر تن دارد، با دستانشان دو مار و دو یوز معلق را کنترل 

هاي بصري موجود در ادوار مختلف تاریخی بر  در بسیاري از مصادیق و نمونه. اند کرده

طرح یگانه در تکرار عناصر بصري  گون، ریتم منظم با نمایشی وفادارانه به بسترهاي گونه

گونه آثار با حداقل دخل و  در این -به عبارتی موتیف-بافت عکسی. مشاهده است قابل

لیکن . تصرف در شکل و شمایل الگوي مسلط، تأکید ویژه بر کلیت و فضاي موجود دارد

 در این آثار، در عین مالحظات ریتمیک و رعایت هارمونی الزم، هوشمندانه از شیوه

شود هارمونی و  چنانچه دیده می. فرد رسیده است مرسوم فاصله گرفته و به روشی منحصربه

هاي عکسی چون ابعاد و اندازه، بافت سطوح و همسانی در  ریتم الزم با حداقل پتانسیل

ها و کنش آن تنوع  آنکه در جزئیات طرح، جهت پیکره شده؛ حال طراحی فیگوراتیو حاصل

  .الزم مستتر است

  
  )15: 1382مجیدزاده الف، (نبرد قهرمان و جانوران  -9س عک
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این موتیف . به عکس کشیده شده است 10ها را در عکس  ردیفی از انسان عقرب

نما  هر بخش به مدد خطوط کناره. صورت نواري در دو جهت مخالف تکرار شده است به

متشکل از الگوها تعدد نوارهاي . گیرد شده و بافت هاي متنوعی را دربر می جدا ترسیم

عکسی منتج به موتیف، ریتم حاصل را دوچندان کرده و اسباب گردش چشم و حرکت 

از سویی چنانچه گفته شد و از ظواهر امر . نماید دیدگان بر کلیت اثر را بیشتر فراهم می

گذاري در  هرچند این اولویت. پیداست، رسیدن به یک بافت عکسی اولویت بوده است

شود، لیکن مسیر نیل به این مهم در آثار منظور این تحقیق  ها نیز دیده میآثار دیگر دوره

تکرار دو نوار از یک نقش و خطوط کرسی موجود . فرد و استثنایی است گاهی منحصربه

  .براي هر ردیف بر این ادعا تأکید دارند

  

  
  )13: 1382مجیدزاده الف، (عقرب  -موجود ترکیبی انسان -10عکس 

  

رمان دامن به تن، پیکر آویزان عقرب نسبتًا بزرگی را در دست دارد و قه 11در عکس 

هاي  دار با یال گاوهاي کوهان. صورت ایستاده در میان ردیف نره گاوها قرار گرفته است به

. شده است بند نصب شوند، بر پاي این موجود پاي بلند به حالت منظم پشت سر هم دیده می

شود؛ عالوه بر این ریتم  رمونی و هماهنگی مالحظه میدر نگاه اول بر این تصاویر، ها

گر قدرت و عظمت این  نوعی تداعی یکنواخت گاوهاي در حال حرکت در یک راستا به

  .حیوان است
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  )45: 1382مجیدزاده الف، (نبرد انسان با عقرب و گاو  -11عکس 

  

در حالتی  ماهی به حالت چمباتمه نشسته و -دو موجود اساطیري انسان  12در عکس 

اند؛ این موجودات با در دست  شده نامتقارن به مدد یکی از دستان خود به هم اتصال داده

مبتنی بر آثار مختلف . دار ایستاده هستند داشتن ظرفی مشغول سیر نمودن دو گاو کوهان

ها پشت به یکدیگر و در تقارنی مسبوق به  گر آن است که پیکره دست، انتظار نظاره ازاین

رؤیت شوند، لیکن این امر در عکس رعایت نشده است و اثر به یک ترکیب نیمه  سابقه

مقایسه عکسی نمونه حاضر . رسد که حاکی از تعادل میان هماهنگی و تنوع است متقارن می

هاي  با دیگر آثار مشابه گواه این مدعاست که عکسگران در طراحی سوژه در زمینه

  .اند ه و متنوع عمل نمودهمختلف، از یک الگوي مشخص تبعیت نکرد

  

  
  )47: 1382مجیدزاده الف، (دار  ماهی و گاو کوهان-انسان -12عکس 
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  ]گیاه+ بز [نقوش حیوانی -2

ها، اجزاء کالبد آن و جهات قرارگیري کل و جزء  تنوع در طراحی پیکره 13در عکس 

ها  بوته بز و گل هاي شود؛ از طرف دیگر عدم تناسب موجود بین پیکره هر پیکره دریافت می

صنعتگر جیرفتی  -لیکن این کل ماجرا نخواهد بود چرا که هنرمند. زند کنتراست را رقم می

با ایجاد ریتمی نامنظم در نحوه قرارگیري شاخ و برگ پوشش گیاهی موجود، عالوه بر 

پی انتظار، تصاویري پویا حادث کرده است که نگاه لغزان بیننده را در  اعمال اوج تنوع قابل

  .خواهد داشت

  

  
  )21: 1382مجیدزاده الف، (مرغزار  -13عکس  

  

اي که تنوع حداکثري در  گونه شود؛ به وضوح، نوعی بعدنمایی دیده می به 14در عکس 

گر خواهد آمد و این شاید ریشه در الگوي همیشگی  این نقش در مرحله دوم به چشم نظاره

حرکت در سطح، و حذر از عمق و بعد  .ها در ادوار مختلف دارد حرکت در سطح پیکره

این نمایش تقدم و تأخر از طریق باال و پایین قرار . نمایی به این منوال مرسوم نبوده است

طراحی در حاالت مختلف، طراحی حیوان در انواع . شود ها، موجب می دادن پیکره

و وحدت اثر  به پویایی...) خیز و  در حال حرکت، تغذیه، نشسته ایستاده، نیم(متفاوتی 

هاي هنرمند  شدت بخشیده است؛ همچنین تنوع در نوع شاخ این حیوان از دیگر نوآوري

هاي مختلف طراحی یک گونه گیاهی  نقرکار بوده؛ دیگر اینکه به عکس کشاندن حالت
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تمامی این موارد در کنار . وار برهاند نوازتر نماید و از حالت کسل تواند اثر را چشم نیز می

  .ه است عکسی منسجم را بیافریند که شامل وحدت، تنوع و هماهنگی باشدهم توانست

  

  
  )22: 1382مجیدزاده الف، (مرغزار  -14عکس  

  
  ]گیاه+ حیوان  ⇆حیوان [نقوش حیوانی -3

صورت بسیار متعادل و  شیر در حال رویارویی با یک شیر نر به سه ماده 15در عکس 

نقش درخت خرما . شود سطح بدن شیرها دیده میدو پرنده نیز روي . اند پویا نقر شده

. نره شیر در حال بلند کردن سر گاو با پاي خود است. عنوان عنصر جداکننده هویدا است به

عالوه بر تنوع و گوناگونی حیوانات و جهت حرکت، در این عکس تنوع بافتی در یال 

گر با ایجاد تزئینات صنعت -مشاهده است، از طرف دیگر هنرمند شیر، درخت و پرنده قابل

  .شیر اثر را از حالت یکسانی بیرون آورده است متفاوت در قالده ماده

  
  )62: 1382مجیدزاده الف، (شیرها با نره شیر  نبرد ماده -15عکس 
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در کنار درخت خرما حیواناتی چون شیرِ در حال غرش، گاو واژگون بر  16در عکس 

روزي گروه حیوانات وحشی بر گاو را نشان نوعی پی زمین و پرنده قرار دارند؛ که به

تنها تنوع حیوانی دیده  در این اثر نه. کند شیر به مدد پاي خود، سر گاو را حمل می. دهد می

خصوص بافت تنه  هاي متنوع در نقوش حیوانی و گیاهی، به شود لکن استفاده از بافت می

  .باشد ستایش می درخت نیز قابل

  

  
  )37: 1382مجیدزاده الف، (وانات اهلی و وحشی درخت خرما و حی -16عکس 

  

اند که در ظاهر ریتم یکنواختی  داري پشت سر هم نشسته گاوهاي شاخ 17در عکس 

دارند؛ اما با تعمق بیشتر این مهم قابل دریافت است که هرکدام از آنها با تزئینات متفاوت از 

تمدن مذکور با تنوع خاصی گاو در آثار . هم هستند و این مهم تنوع را باعث شده است

  .شود دیده می

  
  )51: 1382مجیدزاده الف، (دار  گاوهاي شاخ -17عکس 
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شود که در حالتی  رود یافت می مار نقش دیگري که در آثار حوزه فرهنگی هلیل

رودررویی مارهاي تنیده در هم با . اند پیچیده جریان مواجی را ایجاد نموده هم انتزاعی و به

اي کامًال منسجم را پدید  صحنه 18دل عمودي و ریتم موزون در عکس تجسم محور تعا

درمیان سر و دم مار پیچان دیده  نوعی ریتم متناوب نیز از حرکت یک آورده است به

  .شود می

  

  )99: 1382مجیدزاده الف، (رودررویی مارها  -18عکس 

  

درج بر آثار تمدن هاي گشوده یکی دیگر از تصاویر من رودررویی مارها و عقاب با بال

شده است اما سرش از  پیکره عقاب با باالهاي گشوده از روبرو ترسیم. رود است حوزه هلیل

باشیم که دو مار را در  شاهد عکسی از یک عقاب می 19شود در عکس  رخ دیده می نیم

تایی تکرار شده و ریتم ساده را ایجاد  صورت سه هایش فشرده است این موتیف به چنگال

ستایش  هاي متنوع موجود بر بدن عقاب در این نمونه قابل از طرف دیگر بافت. است نموده

هاي متنوع در کنار گستره سادگی  شود، تعریف و ترسیم بافت چنانکه مشاهده می. است

کند و چشم را با آفرینش فضاهاي  بار و یکسان دوري می ها، از طرح کسالت برخی فرم

  .نوازد متنوع می
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  )95: 1382مجیدزاده الف، (دررویی مار و عقاب رو -19عکس 

  

تعادلی بر مبناي محور فرضی عمودي بدن مار پیچان ایجادشده است و  20در عکس 

ذکر این نکته ضروري است که . ریتم متناوبی را بر مبناي پیکر مار و عقاب شاهد هستیم

. دل ایستا دانستتوان بر مبناي محور فرضی عمودي نوعی تعا حتی پیکر خود عقاب را می

تر شده اما تنوع در عکسسازي مختلف از این عقاب و  هرچند مسئله بافت کمی کمرنگ

دست، یکپارچگی مذکور را مرهون  آثاري ازاین. مار یکی دیگر از ابتکارات صنعتگر است

  .اند کارگیري هوشمندانه عنصر تجسمی خط بوده تبحر هنرمند در به

  

  
  )95: 1382مجیدزاده الف، (اب رودررویی مار و عق -20عکس 

  

در اکثر تصاویر مندرج بر روي ظروف جیرفتی از نقش پلنگ شاهد نبرد و رودررویی 

این حیوان با ماري هستیم؛ مار طریق حرکات متنوع با حلقه بدنش قصد محصور کردن این 

؛ چنانچه توانسته است با تمهیدات بصري این تقابل را متنوع کند - هنرمند. سان را دارد گربه
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شود و تعادل بر مبناي  صورت قرینه انعکاسی تکرار می دو عنصر مار و یوز به 21در عکس 

  .درك است محور فرضی عمودي قابل

  

  
  )78: 1382مجیدزاده الف، (رودررویی پلنگ و مار  -21عکس 

  

است ریتم و  22ریتم به دو صورت متناوب و ساده حاصل عملکرد هنرمند در عکس  

که پیچش هنرمندانه مار و پلنگ یک موتیف  طوري نصر جدانشدنی هستند بهحرکت دو ع

  .جلو را با خود به همراه دارد زند؛ که حرکت روبه تکراري را درمجموع رقم می

  

  
  )82: 1382مجیدزاده الف، (رودررویی پلنگ و مار  -22عکس 

  

، افزون بر آن دهد نیز رویارویی این یوز و مار را نشان می) 23عکس (در دیگر عکس 

در این عکس . صورت وارونه بر روي زمین منهدم شده است گاوي با جثه کوچک به

ذکر  شایان. نوعی داراي تعادل نسبی با محور فرضی مورب در جهت ایجاد توازن هستیم به

ها ازنظر ابعاد و اندازه، تناسب معمول رعایت نگردیده است و پیکره  است که میان پیکره

نوعی کنتراست برقرار  تري دارد و به ر زمین نسبت به سایرین، جثه کوچکگاو واژگون ب

  .شده است
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  )91: 1382مجیدزاده الف، (رودررویی پلنگ، مار و گاو  -23عکس 

  

  نقوش متفرقه-1

  نقوش کیهانی) الف

و در ) 24عکس (صورت منفرد  اجرام سماوي چون خورشید، ماه و ستاره گاهی به

تکرار در . شوند در آثار جیرفت دیده می) 25عکس (سایر نقوش  برخی موارد ترکیب با

بندي شده است در این  ها منجر به اتصال و استحکام اجزاي مختلف یک ترکیب این نمونه

ترین  شود بدون آنکه کوچک آثار کیفیت فردي هر یک از عناصر بصري حفظ می

ایجاد تعادل در نظر گرفتن ترین راه ارزیابی و  اصلی. اي به کلیت اثر وارد شود خدشه

  .محورهاي عمود و افق و عناصر بصري است

  

  
مجیدزاده الف، (پر  ستاره شش-24عکس 

1382 :172(  

مجیدزاده الف، (شیر و خورشید  -25عکس 

1382 :169(  
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  نقوش انتزاعی) ب

ها شامل الگوهاي هندسی ازجمله دایره، مثلث، لوزي، چلیپا و هستند که  این موتیف

 26در عکس . هاي متنوع مانند سبد و فلس ماهی، را تداعی کرده است صورت بافتبه

در . اند نشانی نقرکاري ایجادشده هایی تزئینی براي سنگ باف مدور با حفره هاي گیس موج

هاي متناوب اثر را از یکدستی  ها و لوزیهاي موزون با حرکت و ریتم نیز مثلث 27عکس 

توان گفت این دنبال هم قرار گرفتن الگوهاي ساکن با  می اند؛ از سوي دیگر رها نموده

پایان حاصل از ریتم معینی که دارند یک نوع حس حرکت  آرایش پیوسته، هماهنگ و بی

چشم در جستجوي تعادل است و حرکت باال به پایین و راست . کند را در بیننده ایجاد می

  .گذارند ا به نمایش میهاي یک رودخانه ر زند و موج به چپ پویایی را رقم می
  

  
  )76: 1382مجیدزاده الف، (نقش موج  -26عکس 

  

  
  )76: 1382مجیدزاده الف، (نقش حصیري لوزي و مثلث  -27عکس 
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  نوشته) ج

متن از یازده شکل هندسی ساده شامل دایره، مثلث، لوزي، بادامی و  - خط عکسی

شده است  وط متقاطع تشکیلهایی شبیه تاق جناقی و خط گوشه دایره، هاللی، راست نیم

دهنده  هاي هندسی نشان دیگر این فرم عبارت به). 28عکس ). (218- 217: 1392مجیدزاده، (

صورت موزون  ها به نوعی در سطح کتیبه هماهنگی مطلق و وحدت و تکثر است که به

  .دهدمیاست را نشان پیامی اي که حاوي  شوند و مجموعه تکرار می

  

  
  )225: 1392مجیدزاده، (خط نوشته  -28عکس 

  

  گیرينتیجه

رود، هنرمند یا صنعتگر در کشف رابطه میان ظرف و مظروف  در نقوش باستانی حوزه هلیل

گرایانه  یا طرح، زمینه و بستر اثر موفق بوده و تسلط خود بر کنش طراحی با مالحظات واقع

و پیشرفته نبودن فنون  را به عکس کشیده است؛ اما با توجه به مراحل ابتدایی آفرینش هنري

او با محصور نمودن فرم با خطوطی . رود هاي هنري، در این کار، چندان پیش نمی و روش

انتها در طراحی دست و پاي چند حیوان در فضایی دورتر، بعدنمایی الزم را  بی ابتدا و بی

در این نقوش، عنصر خط هوشمندانه بر مدارهاي منحنی حرکت کرده و . دهد نمایش می

اولویت، بیشتر بر محور هارمونی و اراده . آزماید خطی را می در موقعیت مناسب شیوه راست
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ها متجانس یا  که در اغلب موارد فرم نحوي هاي حداکثري استوار است؛ به بر هماهنگ

  .اند شده همسان ترسیم

. وارگی کل اثر دارد این هماهنگی و هارمونی به جد، سعی در یکپارچگی و اندام

ها و مفردات صحنه، بافتی  که پیش از رؤیت اجزا، داستانک، خرده روایت حوين به

یکدست در کلیت ماجرا را در قالب فضاي تزئینی نشان داده و سپس اجزاء عکسی خود را 

هاي انسانی و غیرانسانی نیز دیده  چنین وضعیتی حتی در ابعاد و اندازه پیکره. نمایاند به بازمی

ها بر آن  یک یا دو خط زمینه یا افق دید براي استوار ساختن پیکرهشود این ویژگی در  می

بندي دوسویه متقارن و غیرمتقارن نیز بر همین صورت است و  ترکیب. بسیار بارز است

ها،  نمایی در آن هاي انسانی و حیوانی و فقدان زنده ویژه نمونه ها به خشکی چاپی مانند پیکره

اینجا همه عناصر محصول حرکت نرم و منحنی خطوط بر در . افزاید بر این یکپارچگی می

  .شود ها یافت می سطح عکس بوده و در نهایت، تنوع و اندازه دلخواه در زمینه بافت نقش

صورت ساده و تهی از بافت  هاي انسانی، جانوري و گیاهی، حاکم بر فضاي اثر به پیکره

ها و دقت در  سازي فرم پیکره انسو به مدد یکس براي حفظ تعادل پرسوناژها از یک. هستند

گیري از عنصر  شود و از سوي دیگر، با بهره ها، تالش می همسانی و هماهنگی ابعاد سوژه

افزون بر این، تالش . آید بافت و بازي فضاي مثبت و منفی نتیجه مطلوب به دست می

ها، مبتنی بر  وسوي پیکره دهی و سمت صنعتگران براي ایجاد حس تعادل در جهت

رو، چرخش حول محورهاي افقی و عمودي نقوش،  حورهاي عمودي و افقی است؛ ازاینم

سازي آن، بر پایه ایجاد تعادل و هماهنگی دو سوي  هاي زیباشناسانه و متنوع عالوه بر جنبه

ها و پرسوناژهاي نقوش از ایستایی و رکود و رخوت در اثر  تکرار پیکره. نقش است

ها در  سوژه. آفریند از آن، حرکتی ذهنی را در چشم میکاهد؛ زیرا که ریتم حاصل  می

کنند؛ گویی حذف هر قسمت از یک پرسوناژ، موجب نقصان  نهایت ایجاز خودنمایی می

  .در اثر خواهد بود

هنرمند یا صنعتگر حوزه باستانی "پژوهش حاضر، برآمده از این پرسش بود که 

افزون بر آنچه که در این  "بوده است؟ یک از تجربیات هنري رود، وارث یا بانی کدام هلیل



  

  

  

  

275   |جعفري و همکاران   ،... جستاري بر اصول انتظام بصري در نقوش

هاي هنري یا  بخش گفته شد، باید گفت که بسیاري از تجربیات هنري جیرفت، ادامه سنت

ها از موضوعاتی  اند؛ اما تبعیت آن هاي دیگر بوده صنعتی ادوار پیشین تمدن خود یا تمدن

ـ آئینی مشخصی بیان  ها را از یک نظام فکري تقریبًا واحد، گویا تأثر و برانگیختگی آن

مانندي از یک طرح کلی  رسد که همه آثار یافته شده، اجزاء جورچین به نظر می. دارد می

توان گفت که هنر  در این صورت می. اند بوده و حتی در یک دوره مشخصی شکل یافته

جیرفت، محصول یک جنبش هنري به مفهوم معنوي و فکري آن بوده ولی از لحاظ 

ین تمدن، از لحاظ انسجام و ساماندهی عناصر بصري و تجسمی نسبت به تکنیکی، آثار ا

  .اعصار پیشین بارزتر هستند
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