
تشريح ويژگي هاي بصري و کيفيات 
بر  کنشگر  انسان  زيبايي شناختي 

ظروف  کلريت جيرفت

نمونه هاي سنگ نشاني بر ظروف، 
هزاره سوم پيش از ميالد، جيرفت ، 

مأخذ: مجيد زاده،١٣٨٢.



شماره۴۶  تابستان۹۷
۴۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
در سير تاريخي فرهنگ و تمدن، تصاوير و توليدات بصري به عنوان مناسب ترين دستمايه ها و واسطه ها در 
امر بقا و باال رفتن سطح آگاهي بشر اهميت فوق العاده اي داشته اند. از مصاديق اين کاربرد، استفاده از انگاره  
انساني در نقش نشانه  هاي فرازباني بر آثار هنري دوران باستان است. با اين مالحظه، هدف جستار حاضر 
واکاوي نقش انسان کنشگر بر ظروف کلريت جيرفت با تأکيد بر عناصر و ارزش هاي بصري و مفاهيم ملهم 
از آن است. اين تحقيق با روش توصيفي- تحليلي واتکا به منابع کتابخانه اي در پي پاسخگويي به اين سؤاالت 
است: ۱. طي  خوانش بصري ظروف کلريت جيرفت چه ويژگي هايي از نقش انسان کنشگر مشخص است؟ 
۲. بازنمود نقش انسان کنشگر بر ظروف کلريت جيرفت با توجه به تحليل بصري داراي چه مفاهيمي است؟ 
يافتة نخستين نگارندگان بر آن است تکرار نقش انسان در نظام معنايي آثار جيرفت، حاصل تفکرات خداي گونه 
انساني، تماميت خواهي بشر و مرتبط با ريشه هاي اعتقادي مشترک بوده است. دوم آنکه با توجه به اشتراکات 
متعدد ميان نقش مايه هاي انساني، اين نمادگرايي ها با طرح ريزي قالب بصري و شکلي خاص براي القا مفاهيمي 
از انسان- قهرمان و با استفاده از کهن الگوهاي اولية  بشري از انسان قدرتمند خلق شده که نه تنها صرفًا فردي 

و خاص هنرمندان جيرفت يا تابع الهامات دروني شان، بلکه جهان شمول نيز هستند. 
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مقدمه
تفکر انسان نخستين به وجود نيروهاي غيرطبيعي، اساس 
جستجوي وي براي درک حقيقت پنهان در مسائل ناشناخته 
جهان اطراف و زندگي پس از مرگ بود که طي گذشت زمان 
به اعتقادات او تبديل گشت. پس او به ترسيم و بازنمايي 
به خلق شمايل هاي  راستا  اين  در  و  پرداخت  افکار خود 
تصويري از خويش دست يازيد. از بارزترين مصداق هاي 
اين تفکر، به زعم نگارندگان بر ظروف کلريت جيرفت به 
چشم مي خورد که شواهد قوي و غني از نمادگرايي به ويژه 
نمادهاي انساني در دوره اي از تاريخ ايران را در بر دارد که 
زمينه هاي شناخت بيشتري ازفرهنگ و هويت مردم عصر 
برنز را فراهم مي سازد. بازآفريني مکرر نقوش انسان در 
طول زمان و همچنين بر روي آثار جيرفت، انگيزه اي بود 
تا نماد انسان به عنوان نمونه موردمطالعه تحقيق حاضر 
انتخاب شده و ما به مطالعه اين نمادگرايي بر پاية مستندات 
تاريخي و اسنادي تصويري بپردازيم؛ بنابراين هدف تحقيق 
واکاوي نقش انسان کنشگر بر ظروف کلريت جيرفت با 
تأکيد بر عناصر و ارزش هاي بصري و مفاهيم ملهم از آن 

است. اهم پرسش ها عبارت اند از: 
۱. طي خوانش بصري ظروف کلريت جيرفت چه ويژگي هايي 

از نقش انسان کنشگر مشخص است؟
 ۲. بازنمود نقش انسان کنشگر بر ظروف کلريت جيرفت 
با توجه به تحليل بصري داراي چه مفاهيمي است؟         

                                                                        
روش تحقيق

 در تحقيق حاضر به روش توصيفي- تحليلي، با استفاده 
از منابع معتبر کتابخانه اي و  باستان شناسي، گردآوري 
روشمند اطالعات و تصاوير دست ساخته هاي جيرفت 
صورت گرفته است. جامعة آماري اين تحقيق به طورکلي 
۱۰۰ نقش از جيرفت بوده که بر اساس موضوع و هدف، 
۱۲ نقش انساني، ۷ مجسمه انساني، ١٣ نقش از موجودات 
ترکيبي شامل نقوش انساني و حيواني تفکيک شده اند.بر 
همين اساس پس از واکاوي مفهومي و شناخت ظرفيت هاي 
بصري اين نقش و مفاهيم آن، تجزيه وتحليل اطالعات و 
جمع بندي نهايي با ارائه نمودار و جداول تحليلي يافته ها 

انجام شده است.

پيشينه تحقيق
برخي از محققان به صورت کلي و اجمالي به موضوع هنر 
منطقه  اين  باستان شناسي  زمينه ي تخصصي  يا  جيرفت 
ظروف  از  بسياري  کشف  اينکه  به  توجه  با  پرداخته اند. 
کلريت در اين منطقه در اوايل دهه ۸۰ صورت گرفته، پس 
از دهه ۱۳۸۱ پژوهش هادرزمينه ي جيرفت دامنه وسيع تري 
يافت. با عنايت به اين نکته که منابع اصلي نقوش موردنظر، 
لحاظ زمينه تخصصي  به  در موزه ها موجود مي باشند، 
چون  صاحب نظراني  آراي  به  باستان شناسي  سابقه  و 

باستان شناسي  گروه  سرپرست  مجيدزاده  يوسف  دکتر 
با  کتابي  مجيدزاده  شد.  تکيه  جيرفت  و  هليل رود  منطقه 
عنوان «جيرفت کهن ترين تمدن شرق» در سال١٣٨٢منتشر 
نموده که شامل تصاويراشياء مکشوفه است و به عنوان 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  تصاوير  اصلي  منبع 
کتاب هاي دو همايش با عناوين «نخستين همايش بين المللي 
و  مجيدزاده  کوشش  به   ،۱۳۸۳ جيرفت»  هليل:  تمدن 
جنوب  هليل رود،  حوزه  «باستان شناسي  همايش  دومين 
انجام  ميري  و  مجيدزاده   ،۱۳۸۷ جيرفت»  ايران:  شرق 
و  نقوش  آثار،  درباره  متعددي  مقاالت  شامل  که  شده 
باستان شناسي جيرفت است. مقاالتي از کلوزيو١با عنوان
 «Jiroft et Tarut, Plateau et peninsula arabique»
از  بازمانده  نقوش  به  «نگاهي  پروو  ژان   ،۲۰۰۳
ايران:  پيتمن «هنر عصر مفرغ در  جيرفت»١٣٨٦، هولي 
و  رازاني  مهدي  صندل»١٣٩٢،  کنار  از  جديدي  فصل 
جيرفت»  نويافته هايباستان شناختي  به  «نگاهي  همکاران 
در دو فصلنامه دانش مرمت و ميراث فرهنگي، دانشگاه 
«مفرغ هاي  سليماني،  عليدادي  نادر   ،١٣٨٨ اصفهان 
شده اند. انجام  جيرفت  زمينه  ١٣٨٥در  چشمه  جيرفت» 

تطبيقي  «بررسي  چون  موضوعاتي  با  پايان نامه هايي 
سومر  و  جيرفت  تمدن هاي  حيواني  و  انساني  نقوش 
باستان»، مريم بوستاني به راهنمايي احمد نادعليان در 
دانشگاه شاهد۱۳۹۰، به مضامين مشترک و تطبيق اين دو 
نماد پرداخته، فرزانه صادقيان در «نمادهاي اساطيري در 
يافته هاي باستاني جيرفت»به راهنمايي کتايون مزداپور 
فرهنگي۱۳۸۹،با  مطالعات  و  انساني  علوم  ازپژوهشگاه 
تأکيد بر نمادهاي اساطيري به بررسي کليه نقش مايه ها 
تاکنون  مي دهد  نشان  پيشينه  است.بررسي   پرداخته 
که  حاضر  پژوهش  مشابه  و  تحليلي  منسجم  پژوهشي 
انسان  به بررسي دقيق، روشمند، جامع و تحليلي نقش 
کنش گر با استناد به نقوش ظروف کلريت پرداخته باشد 

انجام نشده است.
انسان کنشگر

نقش  کلريت جيرفت در  بر ظروف  انسان کنشگر  انگاره  1. Cleuziou, S

jiroft.areo.ir :تصوير١. نقشه جيرفت و محوطه هاي اطراف آن، مأخذ

تشريح ويژگي هاي بصري و کيفيات 
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انسان- قهرمان يا رام کننده جانوران وحشي است که با 
استفاده از قدرت بدني خود در حال مهار آن هاست. پيکره 
نگاري عجيب و مبهم انساني مسلط بر محيط، حيوانات 
انساني  نقوش  است.  شده  داده  نشان  طبيعي  شرايط  و 
بر آثار جيرفت جزء عناصر اصلي و متمرکز بوده است. 
تزييني،  و  گياهي  حيواني،  فراوان  نقوش  وجود  عليرغم 
تاکيد بصري بر روي نقوش انساني صورت گرفته و سعي 
هنرمند در بازنمايي روشي طبيعت گرايانه با وجود انجام 
است. مجيد  قابل مشاهده  آنها  ارائه  در  قهرمانانه  اعمال 
ارائه  زاده مي نويسد: هنرمندان روشي طبيعت گرايانه در 
تصويرها داشته اند که در اين عصر، در هيچ جاي ديگري 

ديده نمي شود.

سرزمين هليل رود و منطقه جيرفت
 ٣٠٠ حدود  امروزه  هليل رود،  حاصل خيز  سرزمين  در 
محوطه باستاني شناسايي شده است. جيرفت در جنوب 
شرقي ايران و در منطقه کرمان قرار دارد و ديرينگي آن را تا 
هزاره ي پنجم ق.م، يعني آغاز هزاره سوم ميالدي در عصر 
مفرغ نسبت مي دهند (تصوير١). در سال١٣٨٠شمسي برابر 
با ٢٠٠١ ميالدي، طي باران هاي سيل آساي فصلي، اشياء 
مدفون در گورستان ها و تپه هاي چنداليه، از زيرخاک سر 
برآورده و اين گونه از راز سرپوشيده تمدن جيرفت پرده 
برداشته شد. «آب دائم هليل رود، خاک حاصلخيز دشت 
جيرفت و دشت رودبار (کرمان)، شرايط مناسب و بستر 
آورده؛  فراهم  دراز  ساليان  از  را  زيست محيطي  مطلوب 
زمينه مناسبي براي ايجاد هسته تمدني بوده است که آثاري 
از دوران پارينه سنگي- نوسنگي از هزاره ٥ ق.م دوران 
کالکوليتيک در هزاره ٤ ق.م، دوران آغاز شهرنشيني (مفرغ) 
در هزاره دوم و سوم ق.م و آثار دوران تاريخي و اسالمي 

در اين منطقه شناسايي شده است» (اسدي،۱۴:۱۳۹۰).

سنگ صابون يا کلريت (کلريت- شيست) به طور عمده، ماده 
خام مورد استفاده حکاکان در جيرفت بوده است. «هانري 
پال فرانکفورت» از مرکز ملي مطالعات علمي فرانسه،اصطالح 
سنگ کلريت را جانشين نام هاي قديمي تر آن، يعني «سنگ 
مي داند(فرانکفورت،١٣۹۲).  مار»  «سنگ  يا  صابون» 
دانشگاه  از  باستان شناس  و  جغرافي دان  فوآش»  «اريک 
پاريس که چند نوبت در تحقيقات باستان شناسي هليل رود 
شرکت کرده مي نويسد: «عتيقه هاي مشابه در تمام منطقه 
از  پاکستان، عراق و شبه جزيره ي عربستان،  افغانستان، 
خاک بيرون آورده شده بودند؛ اما به تعداد خيلي محدود. 
از مرکز  از کجا مي آيند و هيچ تصوري  ما نمي دانستيم 
توليد آن ها نداشتيم. براي رفع شک دراين باره، مي بايستي 
سرچشمه اين عتيقه ها را پيدا مي کرديم» (کريتس،٧:١٣٧٨). 
آثار جيرفت در تصوير۲ و  نقوش روي  انواع ظروف و 

نمودار ۱ بيان شده است.
 پيشه وران يا حکاکاني که ظروف باستاني اين منطقه را خلق 
کرده اند، امروزه به واسطه هنر و صنعت خود، شالوده اصلي 
بنيان نهاده اند (تصوير٢). از تمدن جيرفت را  شناخت ما 

بيشتر آثار به دست آمده از جيرفت داراي تزئين سنگ نشاني 
هستند. به کارگيري چشم درخشان و مرصع کاري به وسيله 
سنگ هاي فيروزه، مرمر سفيد يا آهکي که ويژگي متمايزي 
به آن ها بخشيده است. «در اين سنگ نشاني، چشم ها در 
پلنگ،  مار،  عقاب،  مانند  گوشت خوار  و  وحشي  جانوران 
اهلي و گياه خوار مانند بز کوهي،  اما جانوران  شير گرد، 
گاو و هم چنين انسان، بيضي است» (مجيدزاده،١٣٨٢:۳)، 
(تصوير٣). در تقسيم بندي نمودار شماره ي٢ نقش مايه هاي 
موجودات جاندار در تمدن جيرفت را مي توان مالحظه نمود.

نگاهي به محتواي انگاره انسان کنشگر در جيرفت
به نظر مي رسد «خودنگاري» توسط انسان، از چشم گيرترين 

(مأخذ:  جيرفت  ميالد،  از  پيش  سوم  هزاره  کوتاه،  و  بلند  استوانه اي  ظروف  انواع   .٢ تصوير 
مجيدزاده،١٣٨٢:۱۰۴)



از  بوده و شايد هدف  تاريخ  در طول  هنري   فعاليت هاي 
نمايش هويت، جنبه جادويي و مذهبي- بازنمايي ها،  اين 

به وحشت  يا  خود  تحليل  خودبيني،  ارضاء حس  آئيني، 
انداختن اقوام مهاجم بوده است. «انسان که موجود عاقل و 
خردمندي است، خصيصه اي دارد و آن تخيل است، يعني 
قابليت آفرينندگي جهان و آفرينش زندگاني اش در جهان» 
هنر  انسان شناسي  کتاب  در  فکوهي  (دوبوکور،٣:١٣٧٣). 
ذکر مي کند که «پيشاتاريخي که به طور عمده براي توليد 
نمادهاي بصري قابل درک توليد شده است، نگرشي انتزاعي 
را به مخاطب امروز نمايش مي دهد» (فکوهي،٢٥:١٣٩٢). 
انگاره هاي  اساسي ترين  از  يکي  به عنوان  انسان  نقش 
ترسيم شده در جيرفت، واالترين نقش را از لحاظ مفهومي 
هندسي  گياهي،حيواني،  نقوش  انواع  ميان  در  ظاهري  و 
بيشتر  آثار  اين  در  تصويرنگاري  داراست.  تزئيني  و 
انسان مدارانه است و کنش توسط انسان انجام مي شود. 
پهلوان  قهرمان،  انسان-  کنشگر،  انسان  معادل  واژه هاي 
حماسي، انسان خارق العاده، انسان فوق طبيعي، رام کننده 
و انسان-پهلوان است که با ظاهري انساني يا موجودات 
ترکيبي در حال مهار حيوانات يا زورآزمايي با آن ها است. 
به نظر مي رسد محوريت نماد انسان بر آثار جيرفت، ارتباط 
و تأثيرگذاري (کنش و واکنش) او بر موجودات ديگر، جدا 
از َوراي شمايل ظاهري، معاني خاص ديگري را نيز در بر 
دارد. محتمل است که هنرمند حکاک با تأکيد بر اين نقوش، 
در پي تأکيد بر جايگاه ويژه انسان در طبيعت است. با نگاهي 
به بازنمود نقش انسان به عنوان« انسان- قهرمان»، مي توان 
فرضيه هاي ذيل را در مورد داليل خارق العاده نشان دادن 

او توسط حکاکان مطرح نمود:
١. هنرمند از نقش انسان کنشگر براي  نمايش «خويشتن» يا 

نوِع «انسان» استفاده کرده است.
٢. حس قهرمان پروري يا ارجح قرار دادن هر آنچه تداعي 
قدرت، مهار طبيعت و حيوانات وحشي بوده، همواره در 
طول تاريخ همراه با انسان بوده و تداوم اين تفکر در آثار 
جيرفت، بازنمود نقش انسان به صورت «انسان- قهرمان» 

يا «انسان- حيوان» را به دنبال داشته است.
٣. گمان ديگر اين است که حکاک سعي در تجسم و بازنمايي 
انسان-قهرمان در نقش انسان اسطوره اي بوده که احتمال 
مي رود داراي پيش زمينه هايي چون روايت هاي اسطوره 

اي بوده است.
ايزدان  نمايش  در  سعي  حکاک  آن که  ديگر  احتمال   .٤
را  خارق العاده  اعمال  انجام  توانايي  با  خود،  پهلوانان  و 
داشته اند. ايزداني که به خصوصيات انساني منتسب هستند 
و تقليد ماهرانه کنش هاي طبيعي انساني، در اعمال آن ها 
وجود دارد. از نکات قابل توجه در اين نقوش، رابطه انسان 
کنشگر به عنوان سوژه اصلي، با ديگر جانداران است. در 
تحليل رابطه انسان با انسان، مي توان اين نظر را به واقعيت 
به هيچ وجه در  اين نقوش  انسان ها در  نزديک دانست که 

وضعيتي چون جنگ و جدال با يکديگر نيستند. برخالف 
نقشي که حيوانات وحشي در مقابل يکديگر يا در رويارويي 
با انسان- قهرمان يا رام کننده دارند. دليل رابطه تقابلي و 
ستيزه جويانه انسان و حيوانات وحشي، احتماًال در معرض 
خطر قرار داشتن انسان و جسميت او در برابر حيوانات و 
خدشه وارد نمودن به محيط و روال طبيعي زندگي بشر 
آن دوره بوده است. احتمال مورد تغذيه قرار گرفتن اين 
حيوانات و به دست آوردن مزايا از آن ها، عليرغم وجود 
نشانه هايي از وجود کشاورزي در اين منطقه نيز وجود 
دارد. اگر بخواهيم از ديدگاه اسطوره اي به اين مسئله نگاه 
کنيم، در صورت وجود ارتباط ميان اين نقوش و داستان هاي 
يا  ترکيبي  موجودات  اين  ارتباط  به  مي توان  اسطوره اي، 
حيوانات با خدايان شرور در اسطوره ها و يا انتقال قدرت 
خدايان به آن ها نيز اشاره نمود که نقش نابودکنندگي بشر 
را دارند و اين ارتباط ازنظر انسان خطر محسوب مي شد. 
ژان پرو١ باستان شناس فرانسوي که سال ها در خاورميانه 
علم  درباره  مفصل  پژوهشي  نموده،  کاوش  ايران  و 
تصويرشناسي دارد و در مورد حکاکي  هاي روي ظروف 
جيرفت مي گويد: «در يافته هاي جيرفت هيچ نوع تصويري 

تصوير ٣. نمونه هاي سنگ نشاني بر ظروف، هزاره سوم پيش از 
ميالد، جيرفت ، مأخذ: مجيد زاده،١٣٨٢.

نمودار ١. انواع نقوش در جيرفت، مأخذ: نگارندگان.

1. Jean Perrot
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عقرب  يوزپلنگ،  عقرب،  نمادهاي  نمي شود.  ديده  خدا  از 
باهم زورآزمايي  هليل رود  اين تصاوير حوزه  در  مار  و 
مي کنند، گويي نمادهايي هستند از جستجوي تعادل بين 
خوشبختي و مرگ... در جيرفت، تنها شکل هايي از تضاد 
(دوگانگي) نيروهاي مساعد براي انسان (با نماد عقاب و 
يوزپلنگ) ديده مي شود که با همراهي و کمک انسان، عليه 
درد و مرگ (با نماد عقرب و مار) زورآزمايي مي کنند... 
اين نشان دهنده آن است که اين نقوش تمامًا برداشتي از 
ارتباط  زيرين  جهان  با  و  است  اسطوره اي  داستان هاي 

 (anthropology.ir).«دارد
 با بازنگري در اين آثار و ارتباطات نقوش مي توان دريافت 
که انسان، عامل اصلي حرکت در طبيعت و مقدم بر ساير 
موجودات است و سرزندگي سيال را در کل فضاي نمادين 
موجب شده است. به طورکلي نماد انسان در اين آثار داراي 
سه کنش است؛ در حال جنگ و جدال، حرکت و عبور يا در 
حالت نشسته، با ظاهر و حالت انسان طبيعي در ُکنش با 
حيوانات رام شده چون گاو است. توحش و خشونت حاکم 
تأکيدي  از جدال،  بر بعضي فضاهاي تصويري سرشار 
است بر تضاد و تعامل بين مرگ و زندگي، زايش و پيدايش 
به تصوير  و عمدي  آگاهانه  را  آن ها  هنرمند جيرفت  که 
کشيده است. به نظر مي رسد فضاهاي پر تنش تصويري، 
صرف نظر از موارد فوق و بيان اسطوره اي و آرماني، ممکن 
است حاکي از نمايش بسياري از اعمال انساني و واقعي در 
زندگي بشر عصر برنز باشند که در جيرفت يا ديگر فرهنگ ها 
معمول بوده و از ديدگاه انسان امروزي به نظر خارق العاده 
آيند. اظهارنظر بسيار فرضي نگارندگان بر اين است که 

ممکن است انسان، مخصوصًا انسان- کنشگر يا انسان-
قهرمان در قالب موجود ترکيبي که پراکنش گسترده اي در 
نقوش دارند، به عنوان نمادي از خداي جاودانه و قدرتمند 
مورد پرستش مردم جيرفت بوده، زيرا متفاوت با انسان 
واقعي درآثار ظاهر شده و دائمًا در حال جدال با نيروهاي 
طبيعي و حيوانات نمايش داده شده است. احتمال آن نيز 
مي رود که تالشي در جهت نمايش خدا در قالب انساني 
يا انسان- قهرمان به منظور جاودانه نمودن انسان صورت 
گرفته باشد. «انسان جامعه باستاني با تقليد از کردارهاي 
سرمشق گونه خدا يا قهرماني اسطوره اي يا تنها با بازگويي 
ماجراجويي هاي آنان، خود را از زمان فاني دور مي کند و 
به شيوه اي جادويي، وارد زمان بزرگ و زمان مقدس مي 

شود»(الياده،٢٣:١٣٧٥).  علي رغم  وجود صحنه هاي مبارزه 
و جدال، در هيچ يک از نقوش ابزار جنگي مشاهده نمي شود 
و انسان کنشگر يا حتي رام کننده جانوران وحشي تنها از 
قدرت بدني خود براي مهار حيوانات استفاده مي کند. در 
مواردي طناب يا پابند گيس مانندي بر پاي گاو اهلي بسته 
شده که در کنار انسان قرار گرفته است. «به دور پاهاي آن 
پابندهاي بافته منگوله دار بسته و چشم هايشان با سنگ هاي 
سفيد و سياه سنگ نشاني شده است»(ماتيوز،١٧٧:١٣٩٢). 
انسان در حالت هاي مختلفي چون ايستاده، نشسته، در حال 
عبور و مبارزه بوده و اندام ها در قسمت باالتنه برهنه است. 
باوجود دارا بودن قامت متوسط، خصوصيات جسماني 
يک پهلوان حماسي يا انسان قدرتمند با دستان و بازوان 
عضالني را دارند. در اکثر نقش مايه ها، انسان ترکيبي در 
حال مهار حيوانات وحشي چون پلنگ و مار است و انسان 

نمودار ٢. تقسيم بندي نقوش انواع موجودات جاندار در جيرفت، مأخذ: نگارندگان.



با  اهلي چون گاو است.  واقعي در حال همراهي حيوانات 
داستان هاي  با  نقوش  اين  احتمالي  ارتباط  گرفتن  نظر  در 
اسطوره اي مي توان گفت که تقابل خوبي و بدي و چرخه 
آفرينش  ابتداي  از  اسطوره ها  همه  در  که  زندگي  و  مرگ 
وجود داشته، در الهامات هنرمندان جيرفت نيز شايد دخيل 
بوده است. ارجحيت روايتگري در نقوش موردمطالعه در 
تلفيق با مفاهيم اسطوره اي موجب شده تا مخاطب به وسيله 
در  طبيعي اش  تمايالت  برحسب  و  خويش  ذهني  نيروي 
عمل ديدن اعمال نفوذ نموده و برداشت هاي مختلفي از آن 
کسب کند. هنرمند به وسيله تلفيق عناصر بصري و مفاهيم 
در نمايش سوژه هاي انساني توانسته در عين صراحت و 
سادگي تصاويري از جهان واقعي آن دوره يا برگرفته از آن 
را با قابليت فوق العاده اي که صرفًا فردي و خاص هنرمندان 
الهامات خاص جهان شمول  با  ترکيب  در  بوده  منطقه  آن 

نمايش دهند.
 

خوانش نقش انسان کنشگر بر آثار کلريت
اکثر نقوش انساني در آثار جيرفت مرد هستند و نمايش 
تصوير٤،  در  منحصربه فرد  نقش  به صورت  زن،  شکل 
مهرهايي با نقش زن و مجسمه کوچک کلريتي با نقش زن- 
عقرب مي باشند. «از نمونه هاي زيبا و درخور توجه، پيکره 
نشسته زني است که روي زانو نشسته و دامني بر تن دارد و 
جزييات بدن او متناسب و با هنرمندي نشان داده شده است 

(عليدادي سليماني،٨٤:١٣٨٥).
در نمونه هاي تصويري ويژگي هاي چهره هاي انساني در 
حالت نيمرخ، چشمان درشت کشيده با فرم سنگ نشاني و 

بيني پهن و بزرگ مشاهده مي شود (تصوير ٥).
مجيدزاده در کتاب جيرفت کهن ترين تمدن شرق، انسان- 
قهرمان را که شامل ترکيب انسان با حيواناتي چون شير، 
عقرب يا ديگر حيوانات است، «سلطان جانوران يا رام کننده» 
مي نامد و ذکر مي کند که «بر روي ظروف جيرفت ما نه تنها 
برمي خوريم،  جانوران  سلطان  تزييني  نقش مايه  به  کراراً 
بلکه سلطان يا رام کننده در يک ظرف به صورت ترکيبي 
گاو- مرد و در ظرف سنگي ديگر در شکل شير- مرد ظاهر 
بلند آن ها  اين از پنجه و چنگال و دم ستبر و  مي شود و 
مشخص است. اين موجودات انساني يا هيوال انواع گوناگون 
جانوران وحشي مانند پلنگ ها،مارها، يا انسان عقرب ها را در 

کنترل دارند»(مجيدزاده،۴:۱۳۸۲).
«در کنار انسان معمولي، انسان ديگري هم در تصاوير ديده 
شده است که دستبند، گردنبند به همراه شمايلي از سنگ 
فيروزه و پيشاني بندي دارد که با سنگ هاي رنگي تزيين شده 
است. به نظر مي رسد که اين زيورآالت همچون طلسمي، در 
رام کردن و مـسلط شدن به مارها و سرنگون کردن پلنگ ها 
از وي محافظت مي کند. نوعي سومي از انسان هم در اين 
تصاوير مشاهده شده است که فقط قسمت باالتنه آن شکل 
آدميان است و پايين تنه اش به شکل حيوانات مختلفي ازجمله 

گاو نر، شير و عقرب است» (پروو،١٣:١٣٨٦) (تصوير ٦).
همراه  به  کنشگر  انسان  نقش   ،۷ تصويري  نمونه  در 
موجودات ترکيبي چون انسان- شير، در نقش رام کننده ي 
جانوران ظاهر شده است. انسان- شير، دو انسان- عقرب 
مغلوب با موهاي بلند را به صورت وارونه در دستان خود 
مهار نموده  است. رام کننده ديگر در ظاهر موجود ترکيبي، 
دامني راه راه و کمربندي پهن داشته و در حال جدال با دو 
مار دهان گشوده  است. رام کننده سوم با ظاهري انساني 
و طبيعي در حال مهار پلنگاني در حالت واژگون و مغلوب 
است. همه اين موجودات انساني و ترکيبي داراي بدني 
عضالني، موهاي بسيار بلند و بيني بزرگ برآمده هستند.

تنگ کوچک مخروطي در نمونه تصويري ٨، شامل نقش 
ديگري  و  ايستاده  گاو  پشت  بر  يکي  که  است  مرد  دو 
به صورت وارونه و در حالت سقوط قرار دارد. دو مرد 
معمولي، ريزاندام و کم مو که يکي تحت حمايت گاو و 
بر پشت او سوار شده و شايد بتوان او را انسان پيروز 
فرض کرد، ديگري انسان مغلوب واژگون که گاوي به او 
حمله کرده و گاو نيز نگاهي رو به سمت مرد پيروز دارد. 
تشابه تصويري برگرداندن سر حيوانات به ويژه گاو و 
احتماًال  تکرار شده،  نقوش جيرفت  از  در بسياري  شير 
او را  يا حمايت حيوان، سر  اهلي بودن  نمايش  دليل  به 
به اين صورت به سمت سوژه ترسيم نموده اند. طنابي 
ضخيم به صورت نوار، دورتادور ظرف را فرا گرفته که به 
گردن گاوها و به تنه دو درخت نخل در دو سوي ظرف 
طناب هاي  که  دارد  وجود  اين  احتمال  است.  گره خورده 
متصل به حيوان (گاو) و طبيعت (درخت)، نمادي از مهار 
طبيعت و اهلي نمودن حيواناتي چون گاو توسط انسان و 
نمايشي از قدرت و برتري او باشند و همين برتري جويي 
او و حمايت حيواني شايد باعث آرامش خيال او در اين 

نقش است (تصوير ٨).
در نقوش جيرفت نمادهاي انسان و گاو به صورت جداگانه 
و ترکيبي در قالب انسان- گاو ظاهر شده که درنهايت 

تصوير٤. پيکره زن، هزاره سوم پيش از ميالد،
سليماني، ٨٤:١٣٨٥ عليدادي  مأخذ:  جيرفت، 
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تبديل به قهرمان برتر يا رام کننده شده اند. براي نمونه در 
تصوير ۹ (سمت راست)، کليه عناصر موجود بر زمينه از 
نقوش انسان کنشگر يا قهرمان و گاو گرفته تا نقش هاي 
سنگ نشاني شبيه چشم بر بدن حيوانات، موجب برجسته 
نمودن نقوش سه عنصر اصلي يعني انسان، گاو و مار و 
در اولويت ديد قرار دادن آن ها شده است. انسان کنشگر، 
مار  دو  و  شده  ظاهر  انساني  کامًال  شمايل  در  بار  اين 
درهم پيچيده واژگون را از قسمت دم گرفته و با پا و زانو، 
مارهاي ديگر را که دم خود را به يال هاي گاوها پيچانده اند 
آن چنان مهار نموده که گويي هنرمند فقط، قصد نمايش 
نهايت توانايي و قدرت او را داشته است. وجود نمادهاي 
ماه و ستاره در دو سوي سر انسان- قهرماِن ويژه در 
باالي صفحه، ادامه نمايش تداعي قدرت برتر او و احتماًال 
مهار نيروهاي طبيعي توسط اوست. انسان کنشگر ديگري 
دهان گشوده  مار  دو  خود  بازوهاي  با  پايين  قسمت  در 
را زير سلطه گرفته است. دو گاو نر شاخ دار که جنسيت 
آن ها به طرز بارزي نمايش داده شده، با پابندهايي احتماًال 
به عنوان نمادي از اهلي بودن، به نظر در حال حمايت از 
انسان به حالتي آرام روبروي هم ايستاده اند. اهميتي که 
آن  بزرگنمايي  و  گاو  به  بيش ازحد  پرداخت  در  هنرمند 
داشته، نشان  از نقش و اهميت گاو در زندگي و يا اعتقادات 
آن هاست. حرکت دوراني مارها در اين ظرف سنگي نرم، 
پراکندگي  و  نموده  را دوچندان  زيبايي فضاي تصويري 
اشکال دايره اي که به نظر مي رسد در رابطه هماهنگ با فرم 
بدن مارها، يال هاي گاوها و همچنين جهت پر نمودن فضاي 

زمينه ازلحاظ بصري خلق شده اند، موجب گردش چشم 
در فضا شده است. درنهايت غلبه انسان- قهرمان بر آن ها 
نمايشي از قدرت اسطوره اي غالب انسان است. مشابه در 
ميان گرفتن انسان نشسته توسط دو گاو، در نقوش ديگري 

از جيرفت نيز به چشم مي خورد (تصوير ۹، سمت چپ).
در تنگ مخروطي ديگري در تصوير ١٠، نمادهاي انسان، 
به کاررفته  گاو کوهان دار، ماه، ستاره (خورشيد) و کوه 
است. در اين ترکيب بندي با دو گونه انساني مواجهيم، ابتدا 
نمايش انسان واقعي بر فراز آسمان و ميان کوه هايي با 
چينش منظم است. انسان- قهرماني كه نهر يا رنگين کمان 
را در دو دست خود گرفته که در امتداد شاخ هاي گاوها به 
يال و کوه متصل است و اجرام آسماني در زير بازوران 
قرار دارند. به نظر ژان پروو «مرد کاهش يافته در نيروي 
رنگين کمان  يا  آسمان  طاق  به سوي  را  دست ها  خويش، 
بلند کرده که نمادهاي خورشيد و ماه را در ميان گرفته 

.(Perrot,2001:110)«است
انسان-  يا  اسطوره اي  فرضيه  نظر مي رسد  به  اينجا  در 
دوم  است.  نزديک  به يقين  قهرمان  انسان-  بودن  خدا 
انسان- حيواني که پايين تنه مار دارد، به نظر مي رسد که 
با در دست داشتن ريش گاوها در حالتي ستايش گونه يا 
کوهان دار  گاو  دو  بين  پايين صفحه  در  آن ها،  رام کردن 
جايگاه  که  است  مسلم  درهرصورت  است.  گرفته  قرار 
اين انسان- حيوان ترکيبي با انسان- قهرمان اسطوره اي 
است،  کيهاني  عناصر  با  مرتبط  و  صفحه  باالي  در  که 
متفاوت مي باشد. بازنمودهاي فزاينده اي از ارتباط انسان 
و گاو در اين آثار وجود دارند که ظاهراً نشان از تالش 
انساني براي ايجاد ارتباط سازگارانه بين انسان و محيط 
ماتيوز  نظر  طبق  بر  دارد.  اهلي   حيوانات  به ويژه  طبيعي 
ديگري  جانور  «هيچ  جيرفت  کوهان دار  گاو  مقاله  در 
به اندازه گاو کوهان دار در کنار انسان ظاهرنشده است» 
(ماتيوز،۷۷:۱۳۹۲). در نمونه تصويري۱۱ انسان با اندام 
نيرومند و عضالني در حال تغذيه گاوهاي کوهان دار يا 
معمولي با شاخ هاي فراخ است. بر اساس تحليل ماتيوز 
نشسته،  چمباتمه  حالت  به  انسان  «دو  تصوير،  اين  از 
هم  روبه روي  کوهان دار  گاو  دو  دهان  به  را  ساغرهايي 
در دو سويشان نزديک کرده و گاوها به اين ترتيب مجبور 
شده اند در يک عمل بسيار انساني، يعني آشاميدن از يک 

ساغر، شرکت جويند» (ماتيوز،١٨٠:١٣٩٢).
اگر بخواهيم تحليلي بر فضاهاي کنشي موجود بين انسان 
يا موجودات ترکيبي و حيوانات داشته باشيم، گاو به عنوان 
حيوان اهلي مانند نمونه هاي تصويري ارائه شده،  در کنار 
ترکيبات انساني، در محدوده حمايت انسان يا حتي انسان- 
گاو قرار گرفته است. در نمونه تصويري ۱۲ انسان- گاوي 
را مي بينيم که تبديل به گاو دو سر شده و به وسيله ي چهار 
از هر دو سو در حال  نه چندان عضالني،  اندام  با  دست 
فراخ شاخ هاي  فرم  تکرار دست ها،  است.  مارها  با  جدال 

تصوير ٥. نقش انسان بر روي انواع ظروف، هزاره سوم پيش از 
ميالد، جيرفت، مأخذ: مجيد زاده،١٣٨٢: ١١،١٦



انسان- گاو دوسر و حالت مسلط انسان شاخ دار در سمت 
ويژه ي  قدرت  بر  تأکيد  مي تواند  درمجموع  تصوير،  چپ 
باشند.  مارها  نيروهاي خصمانه اي چون  برابر  در  آن ها 
گاوها با يال هاي بلند مواج و با حالتي توأم با آرامش در 
قسمت باالي فضا و در جوار کوه ها در حال رژه هستند، 
احتماًال نقش حامي انسان- گاوهاي هم جنس خود را دارند. 
باوجود طبيعت مهيب و غالب مار در طول تاريخ، شاهد 
غلبه يا نمايش قدرت برتر انسان کنشگر يا انسان- قهرمان 

بر آن ها در بيشتر نقوش جيرفت هستيم.
در نقش مايه اي متفاوت، برخالف داستان هاي قهرمانانه  ذکر 
شده، فيگور مرد يا زني را مي بينيم که به حالتي در خمره اي 

او  نيم رخ چهره، سر و موهاي  فقط حالت  قرارگرفته که 
پيداست. مفهوم اين نقش مايه منحصربه فرد مشخص نيست 
اما مي توان اشاره اي به نوعي از قبور به صورت خمره اي و 
دفن انسان به صورت جنين، البته در دوره اي چون عصر 
آهن داشت. « قبور خمره اي که در کنار انواع قبور عصر 
آهن به دست آمده اند... باستان شناسان معتقدند اين نوع 
تدفين ارتباط تنگاتنگي با وضعيت قرار گرفتن جنين در 
داخل رحم مادر دارد» (يعقوبي،١٠١:١٣٨۰). انسان در داخل 
خمره با چشماني بسيار درشت و موهايي مشابه فرم دم 
ماهي، دو مار برآمده با دهان تقريبًا بسته به نظر مي رسد او 
را در حصر خود گرفته اند. نقوش مواجي شبيه به آب روي 

تصوير ٦: نقوش انسان کنشگر با ملحقات، هزاره سوم پيش از ميالد، 
جيرفت ، مأخذ: مجيد زاده،١٣٨٢

تعامل  و  کنشگر  انسان  نقش  مفهوم  و  ارتباط شکل  نمودار٤. 
هنرمند و مخاطب در جيرفت، مأخذ: همان.

نمودار ۳. تفکيک ويژگي هاي ظاهري و مفهومي نقش انسان کنشگر در جيرفت، مأخذ: نگارندگان.

تشريح ويژگي هاي بصري و کيفيات 
بر  کنشگر  انسان  زيبايي شناختي 

ظروف  کلريت جيرفت
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کوزه نقش شده که احتمال وجود ارتباطي بين آن و فرم 
ماهي گونه موي انسان وجود دارد. توالي داستاني نقوش 
اين ظرف، گويي حکايت از پنهان شدن مرد يا زن در خمره 
از ترس مارها دارد و اين بار برخالف بسياري از نقوش 

ديگر، مارها غالب بر انسان هستند (تصوير ١٣).
از گوياترين صحنه هاي انسان ترکيبي را بر وزنه اي در 
تصوير ١٤، با طرح دو انسان- عقرب در يک سو و مارها و 
عقاب ها در سوي ديگر مي توان مشاهده نمود. دو انسان- 
و  داشته  قرار  با دست هاي گشوده  عقرب روبه روي هم 
حالتي شبيه پرواز، خزيدن يا شنا دارند. آن ها داراي سر 
و دست هاي انسان، ريش و موهاي بلند، تنه و دم عقرب 
و شاخک هستند. بازوها کمي عضالني بوده و دست هاي 
باالي  بازشده در قسمت  با حالت  داراي دستبند بوده و 
ترکيب، به حالت مشت و شصِت رها و در پاييِن تصوير 
ترسيم شده اند. صورت ها داراي اجزاي درشتي چون بيني 
نشاني  مسلمًا سنگ  که  درشت  برآمده، چشمان  و  دراز 
بوده اند. در قسمت باالي ُدم هرکدام از اين انسان- عقرب ها، 
دو عقرب باحالت ظاهري واقعي به صورت خطي نمايش 
داده شده اند. در نمودار ۳ به تفکيک ويژگي هاي ظاهري و 

مفهومي نقش انسان کنشگر در جيرفت پرداخته شد.

تحليل بصري نقش انسان کنشگر
عوامل بسياري ناظر بر نحوه دريافت هاي حسي ما از اثر 
به صورت  آنچه  معاصر هستند.  يا  گذشته  دوران  هنري 
درواقع  شده،  ارائه  کنشگر  انسان  از  جيرفت  در  بصري 
متکي به شکل هايي با مفاهيم روشن و گويا هستند که تعابير 
ذهني مخاطب را به هنگام مشاهده خواه ناخواه دچار نوسان 
مي کند. تحليل بصري نقش انسان کنشگر درواقع مي تواند 
ما را با نوع تفکر ويژه حاکم بر هنرمندان جيرفت آشنا کند. 

تفکري که خاصيت آن طرح ريزي قالب شکلي خاص براي 
القا مفاهيمي از انسان- قهرمان با استفاده از کهن الگوهاي 
اولية بشري کهن بوده که با استفاده از تکنيک ها و عناصر 
مختلف بصري انجام شده است. کوشش بصري هنرمند در 
راستاي برقراري ارتباط ميان نقوش انسان کنشگر با ديگر 
عناصر، از طريق پيوند شکل و مفهوم صورت گرفته است. 
شکل و مفهوم از يکديگر جدا  نبوده و تحت تأثير متقابل 
استنباط  که توسط مخاطب  تعابيري  دارند،  قرار  يکديگر 
مي شود، وابسته به نوع ارتباط ميان اين دو است که در 
جيرفت  در  هنرمند  توسط  کنشگر  انسان  نقش  بازنمايي 
ارتباط شکل و مفهوم  به  نيز صادق است. در نمودار ۳ 
نقش انسان کنشگر و تعامل هنرمند و مخاطب در جيرفت 

پرداخته شد.
پيام و اسلوب: توانايي استفاده از تکنيک هاي بصري در 
اثر بستگي به اسلوب بيان بصري در ارائه مفهوم موردنظر 
دارد. هنرمند جيرفت در ارائه مفهوم انسان کنش گر ادراکات 
حسي خود را از قيد محدوديت رها کرده و با طرح ريزي 
قالب شکلي خاص براي القا مفاهيمي از انسان- قهرمان 
با استفاده از کهن الگوهاي اولية بشري از انسان قدرتمند 
مفاهيمي نمادين و خداي گونه چون فرمانرواي مطلق و 

انسان ناميرا به او بخشيده است.
ترکيب بندي:از عوامل اصلي و بنيادين در هنرهاي تجسمي 
به عنوان  کنشگر  انسان  نقوش  وجود  است.  ترکيب بندي 
اساسي ترين عنصر منفعل در آثار جيرفت، به ايجاد تنوع 
در ترکيب بندي و تناسب بصري کمک نموده است. در خلق 
آثار تصويري، ايجاد اليه بندي و ترتيب قرارگيري عناصر 
در کادر براي بيان مفاهيم موردنظر اهميت ويژه اي دارد. 
در آثار موردمطالعه نيز هنرمند در ارائه نقوش، سعي در 
اليه بندي و اولويت ديد قرار دادن عناصر انساني داشته 

تصوير ٧. ظرف استوانه اي، طراحي نقوش رام کننده و جانوران، هزاره سوم پيش از ميالد، جيرفت ، مأخذ: مجيد زاده، 
ميري،١٧:١٣٩٢.



است. به اين ترتيب که در چيدمان عناصر تالشي در جهت در 
اولويت ديد قرار دادن نقش انسان و نمايش کنش او داشته 
از ترکيب بندي هاباوجود  که به نظر مي رسد در بسياري 

تراکم عناصر، موفق عمل نموده است. در اين نمايش از 
بيشتر  پرداخت  باال، شيوه  قرار دادن سوژه در مرکز و 
ديده شدن  اولويت  افزايش  براي  عناصر  اندازه  تغيير  يا 

جدول ١. شرح بصري نقش انسان کنشگر بر آثار جيرفت، مأخذ: نگارندگان
عناصر و 

کيفيات بصري
تحليل بصري نقش انسان کنشگر

خط
نوع خطوط به کاررفته در نقوش انساني به دليل آنکه سيال و پويا بوده و داراي اسکلت بندي 
دقيق و رياضي گونه نيستند ازنظر هندسه رسامي بيان گرا هستند. به عبارتي ديگر هنرمند از 

خصلت آزاد بودن خطوط جهت بيان موضوعي سود جسته است.

فرم
در  و  تجسمي  غالب  عنصر  به عنوان  که  است  استعاري  وجه  جيرفت  در  کنشگر  انسان  فرم 
حقيقت، کليتي بازتعريف شده بر اساس نشانه هاي آشنا از الگوهاي مشخصي چون شخصيت 

انسان-قهرمان تبعيت مي کند.

اندازه و مقياس
در ارائه مقياس انسان کنش گر در آثار موردمطالعه هنرمند از الگوي کلي تبعيت کرده و اکثر 
نقوش انساني داراي قامت متوسط اما عضالني بوده و به نظر مي رسد از معيارهاي همگون و 

تکرارپذير استفاده شده است.

فضا
جلوه هاي بصري طراحي از طريق تغيير اندازه و تکرار متقابل عناصر و فرم هاي انساني و حيواني 
موجب تغيير در مقدار فضاي مثبت و منفي شده است؛ اما همچنان پيوند ميان اين موجودات با 
و  هماهنگ کننده  به عنوان عنصري  انسان  آثار،  در  تنش  باوجود  و  اليتناهي حفظ شده  فضاي 

وحدت آفرين، به ايجاد تعادل در الگوهاي نظام مند طبيعت کمک نموده است

بافت 
(نوع پوشش سطح)

بافت در آثار جيرفت هم واجد کيفيت بصري و هم داراي کيفيت المسه اي است، به عبارتي ديگر 
توصيف  راستاي  در  و  فيگورها  بيان شخصي  براي  را  متفاوتي  تأثيرات  خط،  از  استفاده  با 
بازنمايانه آن ها به صورت عيني يا به صورت ذهني براي تداعي فضاي طبيعت يا جدال استفاده 

نموده و بافت روي آثار قابل لمس و درک است.

نقش انسان کنش گر در اين آثار تلويحًا تداعي کننده حرکت است، زيرا داراي حالتي پرانرژي و حرکت
زنده بوده و به کمک ترکيب با ديگر عناصر شگردهايي از تحرک به چشم و مغز مخاطب ارسال 

مي شود که تداعي نزديک به واقعيت را تصور مي کند.

انسان مهم ترين مرجع براي حفظ تعادل و تحرک فضاي کادر جهت کادر و محل قرارگيري نقش 
تصويري است.

ترکيب بندي
نقوش انساني به عنوان اساسي ترين عنصر منفعل در آثار جيرفت، به ايجاد تنوع در ترکيب بندي 
و تناسب بصري کمک نموده است. ترکيب بندي متحرک و پويا، داراي نظام هماهنگ و درعين حال 

متنوع ازلحاظ بصري و در ساختاري انسان گرايانه ارائه  شده است.

تصوير ٩. ظروف استوانه اي و طراحي نقوش انسان و گاو، هزاره 
سوم پيش از ميالد، جيرفت، مأخذ: عباسي،١١٩:١٣٩٢.

تصوير ٨. ظرف استوانه اي، طراحي نقوش انسان و گاو، هزاره 
سوم پيش از ميالد، جيرفت، مأخذ: مجيد زاده، ٦٦:١٣٨٢

تشريح ويژگي هاي بصري و کيفيات 
بر  کنشگر  انسان  زيبايي شناختي 

ظروف  کلريت جيرفت



شماره۴۶  تابستان۹۷
۵۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

استفاده شده است. به طورکلي ترکيب بندي متحرک و پويا، 
داراي نظام هماهنگ و درعين حال متنوع ازلحاظ بصري و 

در ساختاري انسان گرايانه ارائه  شده است.
شيوه پرداخت: ادراکات حسي انسان در جستجوي نوعي 
تعادل و آسايش بصري است. در نقوش جيرفت عناصر 
بصري مختلف به صورت درهم پيچيده و تودرتو نقش شده 
است و نظم کمتري در اجراي خطوط وجود دارد. شيوه 
پرداخت نقش انسان کنشگر تقويت کننده مقاصد طراح بوده 
و موجب روشن شدن مفاهيم بصري ويژه آن است.درواقع 
او با روشي طبيعت گرايانه پيکره هاي عجيبي را جهت خلق 

مفهوم انسان- قهرمان حک کرد.
وضعيت تقارن و قرينه سازي: طرح هاي متقارن از انسان 
کنشگر که هنرمند اغلب از راه قرينه سازي به آن رسيده در 
کل تکرار کنش و جدال انسان و ديگر موجودات در فضاي 
بصري است؛ اما در ديگر ترکيب بندي ها او با قرار دادن 
انسان کنشگر در کنار ديگر عناصر چيدماني را ترتيب داده 
که قرينه نبوده و ازنظر وزن با يکديگر تعادل برقرار کرده 

تا نتيجه آن تنوع بصري را موجب شود.
در  ويژه  عنصر  به عنوان  آن  تزئيني  ارزش  و  خط:خط 
نوع  نقوش در تمدن جيرفت مطرح است.  شکل دهي فرم 
خطوط به کاررفته در نقوش انساني به دليل آنکه سيال و 
پويا بوده و داراي اسکلت بندي دقيق و رياضي گونه نيستند 
به عبارتي ديگر  هستند.  گرا  بيان  رسامي  هندسه  ازنظر 
هنرمند از خصلت آزاد بودن خطوط جهت بيان موضوعي 
از ساختار  پردازش خطوط  سود جسته است. در نحوه 
بصري تکرارشونده جهت ايجاد بافت يا پر نمودن سطوح 
در فضا استفاده شد که نشان از قدرت اجرايي آفرينندگان 
نظر  به  نقوش  تزئينات  در  پراکندگي  ازنظر  دارد.  آن ها 
مي رسدهنرمند با به کار بردن خطوط متراکم، پيچيده و 

پرکار به ويژه خطوط متقاطع در ايجاد نقوش انساني از 
الگوهايي روان و نظام مند تبعيت کرده که موجب جذابيت 
بصري و برجسته نمايي مضاعف شده است. کيفيت سيال 
و قابل انعطاف خطوط در نقوش انساني در چگونگي القا 

مفهوم کمک شاياني نموده است.
فرم:فرم شيوه ساخت شکل و کيفيت شکل ها است که با 
قرار گرفتن سطوح در کنار هم ايجاد مي شود. زماني که 
فرم در بين عناصر بصري ديگر تکرار شود، شخصيت 
فردي خود را به عنوان فرم واحد ازدست داده و در کليت 
طرح به صورت عنصر بصري يکپارچه به چشم مي آيد. 
تاتارکه ويچ مي نويسد: « متضادهاي فراواني که براي واژه 
فرم به کار مي برند (نظير محتوا، ماده، عنصر، دستمايه 
واژه  اين  که  است  متعددي  معاني  نشان دهنده  موضوع) 
فرم  بگيريم،  نظر  در  فرم  را متضاد  اگر محتوا  داراست. 
به معناي نمود بيروني و يا سبک خواهد بود، اگر ماده را 
متضاد فرم بگيريم، فرم به معناي ريخت و شکل خواهد بود. 
اگر عنصر متضاد فرم باشد فرم به معناي نظم و ترتيب و 

تصوير١٠. تنگ مخروطي بلند، طراحي نقوش رام کننده جانوران، هزاره سوم پيش از ميالد، جيرفت، مأخذ: مجيد زاده، ١۴:۱٣٨٢
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آرايش اجزا خواهد بود»(تاتارکه ويچ،۴۷:۱۳۸۱).فرم انسان 
کنشگر در جيرفت وجه استعاري است که به عنوان عنصر 
غالب تجسمي و در حقيقت، کليتي بازتعريف شده بر اساس 
شخصيت  چون  مشخصي  الگوهاي  از  آشنا  نشانه هاي 
باقابليت هاي  الگوها  اين  مي کند.  تبعيت  انسان-قهرمان 
بصري ويژه در خلق نقوش مذکور عليرغم تفاوت در ظاهر 
عناصر  و ساختار  بوده  مشابه  درون مايه  داراي  فرم ها، 
مشابه  موجودات  در  به ويژه  متفاوتي  بياني  ظرفيت هاي 

چون انسان ترکيبي (انسان- حيوان) ارائه مي دهد.
به اندازه شکل ها گفته مي شود.  اندازه و مقياس: مقياس 
عناصر بصري در يک فضا مي توانندتأثير يکديگر را تعديل 
کنند. در ارائه مقياس انسان کنشگر در آثار موردمطالعه، 
هنرمند از الگوي کلي تبعيت کرده و اکثر نقوش انساني 
داراي قامت متوسط اما عضالني بوده و به نظر مي رسد از 

معيارهاي همگون و تکرارپذير استفاده شده است.
فضا: فضا مشخص کننده وضعيت هر پديده عيني و نسبت 
آن با پديده هاي ديگر است. وجود تنش بصري در فضاي 
آثار جيرفت به دليل پرداخت خطوط، شکل ها و ريخت هاي 
انساني، پس زمينه و جزئيات زياد است. اکثر فضاسازي ها 
در آثار جيرفت نمايشي از مرغزار است، اما براي ايجاد 
تعدد و تنوع در فضا، عناصر تکراري چون درخت و علفزار 
نخل هاي پربار، بيشه زار، کوه و آب هاي پرتالطم و مواج 
اندازه فضاي منفي و  و  تغيير شکل ظاهري شده  داراي 
مثبت نيز تغيير نموده است. تحرک عيني و پوياي عناصر 
در فضاي آثار جيرفت موجب شده تا روايت تصويري آثار 
داستان گونه به نظر رسند و ازلحاظ بصري، موجب گردش 

چشم در تمامي فضا شوند. جلوه هاي بصري طراحي از 
طريق تغيير اندازه و تکرار متقابل عناصر و فرم هاي انساني 
و حيواني موجب تغيير در مقدار فضاي مثبت و منفي شده 
فضاي  با  موجودات  اين  ميان  پيوند  همچنان  اما  است؛ 
اليتناهي حفظ شده و باوجود تنش در فضا، انسان به عنوان 
عنصري هماهنگ کننده و وحدت آفرين، به ايجاد تعادل در 

الگوهاي نظام مند طبيعت کمک نموده است.
بافت (نوع پوشش سطح):هنرمند براي ايجاد بافت در نقوش 
انساني از تکرار خطوط استفاده کرده است. بافت در آثار 
جيرفت هم واجد کيفيت بصري و هم داراي کيفيت المسه اي 
است، به عبارتي ديگر با استفاده از خط، تأثيرات متفاوتي را 
براي بيان کنش شخصي فيگورها و در راستاي توصيف 
يا به صورت ذهني جهت  بازنمايانه آن هابه صورت عيني 
تداعي فضاي طبيعت يا جدال در نظر گرفته و از طرفي 

بافت روي آثار قابل لمس و درک است.
حرکت:نقش انسان کنشگر در اين آثار تلويحًا تداعي کننده 
حرکت است، زيرا داراي حالتي پرانرژي و زنده بوده و به 
کمک ترکيب با ديگر عناصر شگردهايي از تحرک به چشم 
و مغز مخاطب ارسال مي شود. درواقع اين حرکت صورت 
حقيقي نداشته اما در ارتباط با کنش انساني است که هنرمند 
توانسته با پرداختن به جزييات و تکرار پاره اي خصوصيات 
بصري به صورت کاذب به وجود آورد. همچنين چيدمان 
روايت گونه تصاوير در ايجاد حس تحرک تأثير به سزايي 
داشته است. بر طبق نظر حليمي «احساس نمودن پي درپي 
تصاوير متحدالشکل در لحظات زمان که با تکرار مشابه و 
يا تکرار متغير و ريتميک به وجود مي آيد، ادراک بصري را 

تصوير ١٢. ظرف استوانه اي، طراحي نقوش انسان- گاو و گاو هزاره سوم پيش از ميالد، جيرفت، مأخذ: پيران، حصاري،١٥:١٣٨٤

تشريح ويژگي هاي بصري و کيفيات 
بر  کنشگر  انسان  زيبايي شناختي 

ظروف  کلريت جيرفت



شماره۴۶  تابستان۹۷
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ايجاد مي کند» (حليمي،١٩٩:١٣٨٨). تشديد مفهوم حرکت در 
اين نقوش با تکرار ريتميک فرم هاي تلخيص شده اي چون 

يال هاي گاوها و تکرار خطوط بيشتر شده است.
قالب  در  جيرفت  آثار  بيشتر  در  هندسي  کادر:محدوده 
افقي است. جهت کادر و متعاقب آن محل  فرم مستطيل 
قرارگيري نقش انسان مهم ترين مرجع براي حفظ تعادل و 
تحرک فضاي تصويري است. با وجود عدم ترسيم کادر 
به صورت واقعي چيدمان عناصر بصري به گونه ايست 
که کادر فرضي به صورت مستطيل افقي به نظر مي رسد. 
خاصيت روايت گونه اغلب ترکيب بندي ها ذهنيت مخاطب 

مي  رهنمون  ذهني  به صورت  پردازي  نقش  ادامه  به  را 
سازد. 

تحليل مفهومي نقش انسان کنشگر
انساني  اعمال  و  طبيعت  از  برگرفته  نشانه هاي  و  نمادها 
در  صراحت  از  نمايشي  جيرفت،  تمدن  هنري  آثار  در 
جهان بيني و تفکر هنرمندان حکاک از محيط زندگي شان 
بوده و احتماًال نيز از انديشه ها، ديدگاه ها و نگرش بدوي 
اقوام پيشين يا اقوامي که به موازات آن ها در دوره برنز 
سود  تصويرگري  خاص  شيوه  تبيين  در  مي زيستند، 

تصوير١٣. ظرف و طراحي نقش انسان در خمره، هزاره سوم پيش از ميالد، جيرفت، مأخذ:مجيدزاده،۴۸:۱۳۸۲
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تشريح ويژگي هاي بصري و کيفيات 
بر  کنشگر  انسان  زيبايي شناختي 

شناخت ظروف  کلريت جيرفت به  منحصر  شناخت  کهن،  جهان  «در  جسته اند. 
نظري بود و شناخت نظري، درون نگري را ايجاب مي کرد. 
حکيم حقيقت پژوه مي کوشيد که حقايق را در درون خود 
بيابد و سپس با استدالل قياسي يعني نتيجه گيري از اصول 
کلي در هر مسئله جزئي، ديگران را به قبول آن وا دارد. 
درون نگري ايجاب مي کند که حکيم در همان هنگام که به 
مسئله اي مي انديشد، دربارة انديشه خود به تٌامل پردازد تا 
 .(Ogburn,Nimkoff,1964:3-22) «به ماهيت آن پي برد
به لحاظ نشانه شناسي جز نمونه هاي معدودي، بسياري 
از نقوش در اين آثار حاوي داللت هاي تمثيلي و نمادين 
مي باشند. داللت هايي چون نمايش خصوصيات کيهان زاد 
و خداي گونه انسان کنش گر به عنوان انسان- قهرمان، 
از  نمادهايي  با  ارتباط  و  کوه ها  فراز  از  او  فرمانروايي 
رايج جمع  مفهوم  که حاوي  ماه  و  طبيعت چون ستاره 
اضداد نيز هستند.به نظر مي رسد هدف هنرمند از تکرار 
نقوش انساني در قالب انسان- قهرمان، فراخوان مکرر 
طبيعت،  در  انسان  تاثير  و  نقش  از  دوگانه اي  مفهوم 
مي تواند  دوگانه   مفهوم  اين  است.  آثار  بيننده  ذهن  در 
انسان-  از  کهن  بشري  اولية  کهن الگوهاي  از  برگرفته 
قهرمان به عنوان انسان کنشگر يا نيروي برتر باشد که 
انسان در طبيعت  نمودن جايگاه  تثبيت  با هدف  احتماًال 
به صورت معمول  انسان  نقش  از  الهام  يا  و  دنبال شده 
در هستي باشد. به هر صورت نقش انسان کنش گر از 
مفهومي  بن مايه  و  است  برخوردار  ويژه اي  بياني  قوه 
آن تفاوت فاحشي با ديگر نقوش دارد. به نظر مي رسد 
برخي نمادهاي انسان کنشگر به ويژه موجودات ترکيبي 
داراي قدرت اهريمني بوده و به انسان ناميرا ونابودگر 
بدل مي شوند. صحنه هاي پيکار ميان انسان و حيوان در 
طبيعت نمايشي است از دو قواي متضاد و مکمل که گويي 
در جدالي بي آغاز و بي پايان، هر يک در وضعيتي نمادين 
قصد به رخ کشيدن قدرت ماورايي خود دارند. باوجود 
ترکيب اعضاي مختلف حيواني در پيکر موجودات ترکيبي 
نظر  به  جاندار  و  عضالني  ورزيده،  پيکرها  تخيلي،  و 
مي رسند. مجسمه هاي انساني از جيرفت کشف شده که 
داراي حالتي اغراق شده، عجيب، تحريف شده و فرم هاي 
کشيده در قسمت هاي مياني بدن مي باشند اما برخالف 
حکاکي ها،  ويژگي هايي چون ورزيدگي و عضالني بودن 
در آن ها به چشم نمي آيد. باوجود موفقيت در به کارگيري 
انسان-  يا  انسان کنشگر  انسان به صورت  از  نمادهايي 
قهرمان ضابطه و روش هاي انديشمندانه خاصي در خلق 

متنوع اين نماد مشاهده نمي شود. 

انسان کنشگر و موجودات ترکيبي
در  ترکيبي  موجود  سيزده  تحقيق،  آماري  جامعه  طبق   
بدن  اجزاي  و  انساني  پيکره هاي  ترکيب  شامل  جيرفت 
حيواناتي چون گاو، عقرب، پلنگ و ... هستند. پيکره نگاري 

عجيب و مبهم انسان ترکيبي، نشان از تفکر خالق و متفاوت 
زيباشناسانه آفرينندگان اين آثاردارند. نکته بارز دارا بودن 
ظاهري اغراق آميز و تهديدکننده  آن ها نسبت به موجودات 
ديگر حتي انسان است. اين نقوش بر قدرت بازنمايي اغراق 
آميز موجودات ترکيبي به ويژه در ترکيب با گاو، که به نظر 
مي رسد توانايي انجام اعمال خارق العاده را دارند، داللت بر 
قدرت خاص، نيروي مهاجم و تهديدکننده در طبيعت دارند. 
نيروي مهاجم، موجودي با توانايي انجام اعمال خارق العاده 

به ويژه در ترکيب با گاو داللت دارند.

قابليت معنايي و زيبايي بصري نماد انسان کنشگر
 قابليت معنايي و زيبايي بصري موجود در نقوش جيرفت، 
در جهت بيان موضوع و تزيين به صورت قابل توجه عمل 
زيبايي شناسي   از  آفريننده  آگاهي  با  تلفيق  در  و  نموده 
موجب ارتقاء کيفيت هنري آثار و خلق نقوش کم نظير شده 
است. «تا زماني که عشق به طبيعت به وجود نيامده بودتا 
زماني که انسان بر ترس خود از طبيعت غلبه نکرده بود و 
به کمک کار خود احساسي انساني نسبت به طبيعت، مفهوم 
انساني طبيعت و همچنين احساس طبيعي انسان را نيافريده 
و  نبود»(سياليف  امکان پذير  طبيعت  زيبايي  تجسم  بود؛ 
استاخف،٩٤:١٣٨٥). نقوش انسان کنشگر ازنظر نوع و معنا 
زيبا هستند و صور ذهني خاصي را که دربرگيرنده واقعيت 
انساني  مي کنند.چهره هاي  تداعي  است،  آن  با  متضاد  يا 
بدون حالت روان شناسانه و خاص مطرح مي گردند و به 
عنوان نمونه، حالت چهره انسان- قهرمان در حال انجام 
اعمال خارق العاده يا نبرد، هيچ تفاوتي با ديگر چهره هاي 
انساني ندارد. بنابراين ميتوان ذکر نمود که هنرمند در خلق 
چهره ها، از شيوه مشابه استفاده نموده است، که بيشتر 

جنبه تزييني دارد تا روانشناسانه. 

نماد انسان کنشگر با رويکرد اسطوره  شناختي
روح  از  که  است  دريافت هايي  اي،  اسطوره  نمادگرايي 
موضوع  نماد،  يا  تمثال  و  گرفته  مايه  کهن  بدويت 
واحدي از آن باشد.نقوش جيرفت مشحون از نمادهاي 
اسطوره شناختي است. توالي و تکرار اين تصويرنگاري  
انسان کنشگر را مي توان تأکيد و ادعاي پديدآورندگان 
بر الهام از مضامين خاصي چون مضامين اسطوره اي، 
و  ريشه ها  بتوانيم  اگر  حتي  دانست.  اعتقادي  و  آئيني 
اين  در  را  کنشگر  انسان  نقش  اسطوره اي  پيوندهاي 
تصاوير را ناديده بگيريم و بازآفريني آن ها را به بينش 
صرف هنرمندان جيرفت نسبت دهيم، بااين حال به نظر 
مي رسد ريشه هاي اسطوره اي اين نقوش، باوجود تضاد 
عملي شان با واقعيات معاصر ما، به تداوم بقاء و داستان 
ارجحيت  دهند.   مي  ادامه  ما  ناخودآگاه  در  پردازي 
خاصيت  است.  قابل توجه  طبيعت گرايي  بر  روايتگري 
وادار  را  بيننده  که  است  به گونه اي  نقوش  اين  روايي 
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جدول ٢. بازنمود و شرح مفهومي نقش انسان کنشگر بر روي ظروف جيرفت مأخذ: نگارندگان.
نوع بازنمود نقش 

انسان
نقوش انسان کنشگر

مفاهيم نقوش انسان کنشگر

انسان واقعي
(ساختار 

طبيعت گرا يانه)

- در بازنمايي صورت هاي واقعي و تخيلي نقوش 
انساني، خودکامگي در جهان بيني به چشم مي آيد.

- باوجود تالش در رعايت طبيعت گرايي در حالت 
چهره و بدن، برخي نقوش انساني تخيلي به نظر 

مي رسند.
- هنرمند حکاک انسان را در غايت حقيقي خود، 

انسان کنشگر يا انسان- قهرمان مي پندارد. از 
ويژگي هاي نقوش انساني، نمايش ميل کامل به 

رهايي، گذشتن از عالم زمان و مکان، سلطه جويي 
کامل، قدرت و کنش مردانه، جدال و محافظت، 

فرازوفرود است.
- اگر بخواهيم جنبه صرف تصويرنگاري و تزئين 

روي اين ظروف را در نظر نگيريم، صورت هاي 
انساني و تمثال هاي اين نقوش مي تواند مبنايي براي 

نظاره درون باشد.(مأخذ:مجيدزاده، ۱۳۸۲)

انسان 
ترکيبي

 (انسان-
حيوان)

- بازنمايي انسان ترکيبي 
به صورت انسان- قهرمان، انسان 

ناميرا، مهارکننده ي طبيعت 
و حيوانات که قادر به انجام 

اعمال خارق العاده و فرا طبيعي 
است.(مأخذ:مجيدزاده، ۱۳۸۲)

- نقوش خلق شده انسان کنشگر ترکيبي 
که مشحون از نمادهاي اسطوره شناختي، 

اضداد و دوگانگي هستند، باوجود فراواني 
ترکيبات تزئيني داراي داللت هاي چندمعنايي 

و وجوه نمادين قابل توجه هستند.(مأخذ:
مجيدزاده،۱۳۸۲)

تنديس انساني 
(انتزاعي)

- اکثر داللت ها در مجسمه ها و نقوش انساني 
جنبه تمثيلي و نمادين دارند. به نظر مي رسد 

مجسمه هاي انساني بسيار اغراق شده و انتزاعي 
برانگيزاننده هيجانات مخاطب و نمايشي از خود 

ابرازي عمدي باشند.
- با در نظر داشتن برهه زماني، توجه به کاربرد 

مفهومي نماد انسان و همچنين داشتن نگرش 
بدوي  هنرمندان جيرفت در نمايش انسان ترکيبي 

قابل توجه است. (مأخذ: پيران، حصاري، ۱۳۸۴)

مي سازد تا ادامه داستان را بيرون از فضا و با استفاده 
از زمينه تصويري ذهني خود کامل کند، هرچند تصوير 
روايتي اسطوره اي يا دور از تخيل انسان معاصر جلوه کند. 

شيوه ارائه و رابطه ميان حرکات انسان کنشگر، موجودات 
ترکيبي و حيوانات به صورت تعاملي بوده و ازلحاظ بصري، 

تمرکز بر روي عمل انسان کنشگر است.



تشريح ويژگي هاي بصري و کيفيات 
بر  کنشگر  انسان  زيبايي شناختي 

ظروف  کلريت جيرفت

نتيجه
نقش انسان کنشگر از عالي ترين تجليات بصري نمادين در آثار جيرفت است که به وسيله آن ها مي توان 
افق هاي دوري از جايگاه انسان در ايران باستان را تجسم نمود. هنرمند جيرفت نگرشي هستي شناسانه به 
دنياي خود داشته و در راستاي آن دست به چنين آفرينش هايي زده که درون مايه تفکر انسان عصر برنز را 
نشان مي دهد. اين نمادگرايي ها که با طرح ريزي قالب شکلي خاص براي القاي مفاهيمي از انسان- قهرمان و 
با استفاده از کهن الگوهاي اولية  بشري از انسان قدرتمند خلق شده، نه تنها صرفًا فردي و خاص هنرمندان 
جيرفت يا تابع الهامات دروني شان، بلکه جهان شمول نيز هستند؛ درواقع، تصاويري از طبيعت و جهان واقعي 
آن دوره يا برگرفته از آن است که هنرمند در آن دخل و تصرفاتي ايجاد نموده و بدين ترتيب به تبيين جايگاه 

انسان، در طبيعت و محيط زندگي او پرداخته است.
نقش انسان کنشگر که ازلحاظ بصري غالبًا با طرح هايي متقارن در مرکز و باالي فضا ترسيم شده شامل 
موجودات ترکيبي با باالتنه انساني و پايين تنه حيواني در ظاهري تخيلي و اغراق آميز است.محوريت وجود 
انسان کنشگردر ارتباط با موجودات ديگر، حاصل تفکرات خداي گونه انساني، نماد دوگانگي هاي روح آدمي، 
نتيجه تماميت خواهي بشر و در ارتباط با ريشه هاي اعتقادي مشترک است. نماد انسان کنشگر در کنار ديگر 
نمادها در جيرفت حاوي مفهوم رايج جمع اضداد چون زندگي و مرگ، داللت هاي تمثيلي و نمادين چون 
نمايش قلمرو طبيعي زندگي انساني، خصوصيات کيهاني و خداي گونه انسان- قهرمان چون فرمانروايي 
از فراز کوه ها با در دست داشتن نمادهايي از طبيعت چون ستاره و ماه هستند. کوشش بصری هنرمند در 
راستای برقراری ارتباط ميان نقوش انسان کنشگر با ديگر عناصر، از طريق پيوند شکل و مفهوم صورت 
گرفته است. او با آفرينش.. يا الهام از کهن الگوهاي اولية  انسان قدرتمند مفاهيمي نمادين و خداي گونه چون 
فرمانرواي مطلق، انسان- قهرمان و انسان ناميرا به او بخشيده است؛ اما باوجود موفقيت هنرمند اين دوره در 
به کارگيري نمادهاي انسان کنشگر به عنوان عنصر محوري در نظام معنايي آثار جيرفت، ضابطه و روش هاي 

انديشمندانه خاصي در خلق متنوع اين نماد مشاهده نمي شود.
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motifs have been remarkable in expressing the subject and decoration, and in combination 
with the creator,s awareness of individual aesthetics and nature, they have promoted the 
quality of art and the creation of insignificant designs.
In fact, the images of the nature in that period are derived from the fact that the artist has 
explained the position of man in the nature and environment of his life. The artist,s purpose 
seems to be the recall of the human role in the mind of the viewer through the repetition 
of man-made heroes. This dual concept can be derived from the early human hierarchies 
of mankind-hero as a man of action or superior force, probably with the aim of stabilizing 
human standing in nature or inspiration from the role of man in the ordinary way in the 
universe. It seems that the Jiroft artist has an ontological approach to his world, and has made 
such creations that are full of mythological symbols and the theme of the human thinking 
in the Bronze Age. The sequencing of the role of the human being can also be attributed to 
the inspiration of the creators to insinuate certain mythical, religious themes. The symbol 
of activist human beings along with other symbols contains the common concept of the 
combination of opposites, such as life and death, symbolic implications, such as displaying 
the natural realm of human life, cosmic features, and the god of a human species-hero, 
as a ruler over the mountains with symbols of nature like stars and moon. The scenes of 
the struggle between man and animal in nature are also a show of two contradictory and 
complementary powers that seem to be in an endless struggle, and in a symbolic state, 
they intend to build their supernatural powers. In spite of the combination of different 
animal members in the body of imaginative creatures, human bodies appear to be active 
and muscular. The visual association in the creation of man-made motifs is the result of a 
mental effort through the proper utilization of various visual elements in order to link the 
form and the concept. In this regard, inspired by the early prototypes of the powerful man, 
the symbolic concepts and the god of the species, such as the absolute ruler, human, hero, 
are created immensely frequent; however, despite the artist,s success in applying actual 
faces and the combination of human actors as a central element in the system of Jiroft,s 
works, there is no specific concept in the various creations of these symbols, and although 
they are beautiful in terms of type and meaning, they provoke different forms of thought in 
the mind of the audience. 
Keywords: Jiroft, Symbol, Activist Human, Hero, Chlorite Vessels, Motifs
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In the historical course of culture and civilization, art and the visual media have provided 
significant materials and intermediaries for the survival and raising of the level of human 
consciousness. One of the examples of this application, is the use of human imagery as a 
metaphorical sign in ancient art works. Regarding this issue, the purpose of this study is 
to examine the role of activist human beings in Jiroft Chlorite Vessels, with emphasis on 
visual elements and values as well as inspirational concepts. This research is based on a 
descriptive-analytical method, relying on library sources in response to these questions: 1. 
what are the characteristics of the role of activist human through visual reading of Jiroft 
Chlorite Vessels? 2. What are the concepts of the role of activist human represented in Jiroft 
Chlorite Vessels with regard to visual analysis? The initial finding of the writers is that the 
repetition of the role of man in semantic system of the works of Jiroft and the focus of its 
existence in relation to other beings, are the result of mankind’s god-like thinking, the symbol 
of the dualities of the human soul, humanitarian totalitarianism associated with the roots 
of common beliefs. Secondly, due to the multiple interactions between human elements, 
these symbolisms are created by designing a visual and special form to indoctrinate the 
concepts of human-hero and by using the primordial human percepts of a powerful human 
being that is not merely individual and specific to artists of Jiroft or inspired by their inner 
inspirations, but is universal as well.
The role of the activist human is one of the greatest symbolic visual manifestations in Jiroft,s 
works, which enables them to visualize the horizons of human history in ancient Iran. 
Jiroft,s artist has an ontological approach to his world, and in the end, he has fashioned such 
creations that show the theme of human thinking in the Bronze Age. The visual connection 
in the creation of motifs by activist human is a mental and practical effort through the 
proper utilization of various visual elements and qualities in order to make a connection 
between the form and the concept. The semantic susceptibility and visual beauty of Jiroft,s 
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