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   دهيچک

شناخته شده است. استفاده درست و ارتباط صححي   در يک اثر هنري از اصول مهم و   هماهنگي و انسجام اجزاي تشکيل دهنده

بخشي عناصر بصري در هر  سامان نمايد. شود که در ديد نخست جلوه مي ها باعث ثبات و تعادل مي ي آن ي ارائه بين اجزا و شيوه

بحه محس سحنگي     ي انتقحال  دهد. شمال ايران مرکحزي در دوره  اثر هنري کليتي وحدت يافته را در مقابل ديدگان بيننده قرار مي

هحاي   هاي قبل بحود. سحفال   هاي تصويري و ساختاري جديد و متمايز از دوره هايي با ويژگي ق.م( شاهد بروز سفال 0111-0211)

ق.م( به دليل ظرافت در ساخت، کيفيت پخت مناسب، فراوانحي و خلحن نقحوش جديحد قابحل      0211-0611) علي منقوش چشمه

 تحليل و تجزيه علي،هاي منقوش چشم با توجه به نکات ذکر شده در خصوص سفالر توجه بوده است. هدف اصلي پژوهش حاض

 نظحم  و تعحادل  حفح   بحر  محوثر  عوامحل  تحليل و بررسي ي درباره علي چشمه جانوري و هندسي منقوش هاي سفال بندي ترکيب

 در و تعحادل  ثبحات  حفح   و بصحري  عناصحر  بحه  بخشحيدن  نظحم  موجحب  عامحل  کحدام  که سوال اين اين پژوهش به  .است بصري

کيفحي،   صحورت  روش تحقيحن بحه  . داده اسحت  پاسح   ده،شح  علحي  چشحمه  جحانوري  و هندسحي  منقحوش  هحاي  سفال بندي ترکيب

ي گردآوري اطالعات از طرين مشاهده و استفاده از اسحناد و محدارک اسحت. نتحاي       با توجه به هدف پژوهش شيوه غيراحتماالتي

اسحت و کيفيحت خطحوط در کنحار نقحوش اصحلي و        ترين عامل وحدت بصري علي مهم هاي چشمه گر آن است که در سفال نشان

علحي گرديحده    چشمه جانوري و هندسي منقوش هاي بندي سفال نقوش مکمل باعث حف  تعادل و نظم بخشي بصري در ترکيب

 است. 

 

 .  يعل چشمهي  محوطه سنگي انتقالي، مس ي،نقوش سفالترسيمي، : عناصر يديکلاي ه واژه
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 مقدمه

 ,Watkins)شحود  يمح   اديح ذهن انسحان   يادراک يها تيتحول نمادها و قابلاي از  دورهعنوان  شدن به ياز نوسنگ رياخ يها دوره در

و جحوي    ي توليد و هم در هنر رشد پيدا کرده که او را وادار به جسحت  در اين دوره نيروي تفکر انتزاعي بشر هم در شيوه (   2011

ها را پحردازش،   اطالعاتي را در ذهن خود برگزيده، سپس آنچنين که  کند، اين ي زندگي خويش مي هاي کلي درباره بيان انديشه

 يتح يآن خالق پحس در  و (200: 2106 ه،يح )دورت کنحد  ي تصورات پيشين خود، رمزگشايي مي تجزيه و تحليل و در نهايت بر پايه

بحار در  نينخست يان برادور ني(. انسان در ا  Plucher, 2010 ) است طياستعداد، پردازش و مح انيم کنش  برهمي  است که بر پايه

جايگاهي کحه برخاسحته از خالقيحت،     ،(  Simmons, 2011 ) دهد مياختصاص  شيبه خو يمحور يگاهيجا يتجسم  انيب ي عرصه 

و   يريصورت تصحو  هخود را ب يتصورات ذهن کند و در پي آن يم سفال ديتولتمرکز و شناخت او از محيط است که او را موفن به 

   .دهد قرار مي شينما در معرض  ينيع

 و شناسحان  زمحين  دانحان،  جغرافحي  بحراي  محدخل تحقيقحاتي   عنوان به چه و گاه سکونت عنوان به چه ديرباز مرکزي از ايران شمال 

 شناسان داراي اختالفات است ي آن از نظر باستان گستره اگرچه داردداشته و  يا ژهيو گاهيگران هنر جا و پژوهش شناسان باستان

 شرق شحامل مرکزي از شمال ايران (، شمال2096ي پيشنهادي مجيدزاده ) (. در اين پژوهش بر اساس گستره2102، )روستايي

غرب شامل دشت قزوين، غرب شامل ساوه، در مرکز، شامل قحم  رکزي شامل گرمسار، ري، کرج، شمالدامغان و سمنان، شمال م

علحي از   ي چشمه مرکزي با کاوش تپه ايران شناسي در شمال استاناولين مطالعات ب .(2)شکل  شود جنوب شامل کاشان مي ازو 

و از  شرقي تهران در نزديکحي شحهر ري واقحد شحده    علي در جنوب ي چشمه آغاز شد. تپه 2022راک دمورگان در سال   سوي ژان

( و بحر اسحاس   2)شحکل   (02: 2190 رشحمن، ي)گ اسحت  مسحکوني بحوده  بحدون وقفحه    بحا  يکهن تاکنون تقر يها دوره نيتر يميقد

 علحي در نظحر گرفتحه شحده اسحت      ي چشحمه  قبل از ميالد براي محوطحه  0601قبل از ميالد تا  0291گذاري مطلن، تاري   تاري 

(Pollard et al. 2013.) 

ظرافت در ساخت ظروف، کيفيت پخحت مناسحب سحفال، فراوانحي      ليدل بهعلي  هاي منقوش چشمه مرکزي سفال ايران در شمال

سحاز   از نوع دسحت  يعل چشمه يها سفال  هستند.جه تو قابل خلن نقوش جديد، تنوع در فرم و گستردگي جغرافيايي آن نقوش و

هحاي   (. سحفال 10: 2199)متنحي،   شحود  گري ديحده محي   سفال  سنگي قديم شواهد استفاده از چرخ  ي مس بوده اما در اواخر دوره

ها با الهام از انسان، حيوان، درختان  ، نقوش در اين سفالشناخته شده زيمرک ايران در شمالقرمزرنگ  ي با مشخصه علي چشمه

 اند. بندي منسجم نقش شده صورت ترکيبي در کنار عناصر بصري ديگر در يک ترکيب طور کل طبيعت به و به ها و کوه

 

 اهداف و ضرورت پژوهش

همراه بررسي و تحليل  علي به جانوري چشمه و هندسي منقوش هاي بندي سفال تجزيه و تحليل ترکيب پژوهش نيا هدف اصلي

هحاي   آنچه ايحن پحژوهش را از سحاير پحژوهش      قابل بحث است. يسفال  يها هيما نقش  عوامل موثر بر حف  تعادل و نظم بصري در

کحه   است يثبات و توازن بصربندي در رسيدن به  کند بررسي و توجه به چگونگي و نوع ترکيب مرتبط در اين حوزه متفاوت مي

 تر به آن پرداخته شده است. کم مرکزي ايران هاي پيش از تاري  شمال در نقوش سفال

 

 (Majidzadeh,1976) برگرفته از مجيدزاده با تغيير ي.مرکز رانيمال اجغرافياي ش -2 شکل
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 )نگارندگان( يمرکز رانينقشه شمال ا -2شکل 

 

 تحقين روش

 و اي کتابخانحه  محدارک  و اسحناد  از اسحتفاده  و مشحاهده  طريحن  از اطالعحات  گحردآوري  ي و شحيوه  پژوهش حاضر به روش کيفي 

 بود الزم زيرا بوده غيراحتماالتي  صورت به  گيري در اين پژوهش نمونه. است اي انجام پذيرفته موزه هاي نمونه از همچنين بازديد

ي  عحدد ظحرف سحفالي منقحوش از محوطحه      22ابتحدا  در . هماهنحگ باشحند   پحژوهش  هاي هدف با  متناسب امکان حد تا ها نمونه

شحدند.   استفاده ليوتحل هيتجز براي  جانوري و هندسي منقوش ي عدد نمونه 21تعداد يد،پس از بررسي  علي انتخاب گرد چشمه

ر تنحوع عناصح   نيو همچنح ظروف و به دنبال آن کامحل بحودن نقحوش    بودن  سالم يبر مبناها براي تجزيه و تحليل  نمونهانتخاب 

 اند.   هاي آماري حذف گرديده هاي مشابه و تکراري از نمونه طرحو کار رفته روي ظروف، صورت پذيرفته  به يبصر

نقوش در اين پژوهش با رويکردي اثر محور و از منظر ساختاري تجزيه و تحليل شد. در ابتدا به توصيف ظحروف پرداختحه شحده    

سفال است. اين مرحله بدون هرگونحه اسحتنباط، داوري يحا بيحان احساسحات      برداري تمامي عناصر مشهود روي  که شامل صورت

ي بعحد   ها بسنده شده اسحت. در مرحلحه   شخصي صورت گرفته و فقط به آنچه در برابر ديدگان قرار دارد مانند فرم ظروف و نقش

به هر ظرف ارجاع داده شحده  ها در جدول مربوط  ( و به آن1 )شکل  عوامل ساختاري و عوامل نقشي بر روي ظروف تفکيک شده

 شد. ليوتحل هيتجزبندي  در يک ترکيبعناصر  نيا نيسپس ارتباط ب است، 

 يهحا  داده ،ييانتهحا  بخش  و در  ميآن ترس ي دهنده ليتشک يبر اساس عناصر بصر ي مجزاجدولي سفال يها از نمونه کيهر  يبرا

هحا   نقوش آن يها و گستردگ سفال يمشخصات فن  ي درباره گريدو نمونه جدول د نيهمچن شد. يريگ جهيو نت يبند جمد نيتحق

  است.شده ارائه  زين

 
(نگارندگان مآخذ:) علي. هاي منقوش چشمه عوامل نقشي و عوامل ساختاري سفال -1شکل 
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 ، تعادل 2بندي ترکيب

 يحک  بحه  رسيدن براي بصري عناصر تمامي ساماندهي طرين از که است بندي ترکيب ايجاد فرآيند، ترين مهم هنري، اثر يک در  

اين عناصر شامل نقطه، خط، شکل، بافت، رنحگ و ... اسحت   (. 262: 2122 پاکباز،) آيد مي وجود به منسجم کل يک و خاص بيان

)همحان:   شحود  ها بر يکديگر موجب وحدت بصري در يحک طحرح محي    آن شود و تاثير متقابل که کليت يک اثر هنري را شامل مي

بحورک  ) يابنحد  ي آن سحامان محي   (. هدف از يک اثر هنري هرچه باشد، نهايتا به منظور ديده شدن عناصحر تشحکيل دهنحده   100

دهحد کحه    محي احساس ثبات و توازني خوشحايند رخ   شود، اجرا متناسب صورت به عناصر چيدمان (. چنانچه269: 2192، فلدمن

 ايجحاد  بحراي . سحازد  محي  نمايحان  منسجم بيننده نظر در را بندي ترکيب که است عواملي از يکي تعادل. همان تعادل بصري است

: 2102 آرنهحايم، ) کنحيم  پيحدا  آگاهي اثر آن در بصري عناصر توزيد صحي  ي نحوه بايد از  هنري اثر يک در بصري نظم و تعادل

. است تحليل و تجزيه موضوع شود، مي بندي ترکيب در موجود عناصر ي کليه بيان قدرت و تنوع کيفيت، درک باعث و آنچه (29

 و تحرين  سحاده  کحه ( 12: 2102 بارنحت، ) آن ي دهنحده  تشحکيل  اجحزاي  بحه  چيحز  هر کل ي تجزيه از است عبارت و تحليل تجزيه 

تحر از يحک کحار     ي آن بحراي درک عميحن   عناصر تشکيل دهنحده ي هر اثر به  تجزيه .شوند مي بررسي نظر هر از عناصر ترين جزئي

 بصحري  عناصر کيفيت (.60: 2120)دانديس،  بصري و تجسم اوليه يک تصوير و تعبير و تفسير آن از طرف بيننده سودمند است

 اثحر  يحک  در هحا  آن گحرفتن  قحرار  هم کنار و آرايش ي نحوه به هم حدي تا و عناصر خود خاص هاي ويژگي و طبيعت به حدي تا

 فکحر،  معنحوي  منحصر شکل از نه هنرمند ي خالقانه فعاليت  است معتقد هگل چنانچه(. 22: 2192 جنسن،) دارد بستگي هنري

 (.  29: 2109 فرامرزي،) کند مي پيروي اثرش در آمده جمد  عناصر ي ماده  حسي درک و مشاهده از بلکه

 

 )اصلي و فرعي(  پرسش و فرضيه

 جحانوري  و هندسحي  منقحوش  هحاي  سحفال  بنحدي  ترکيب در تعادل حف  و بصري عناصر به بخشيدن نظم عامل در مهمترين -2

 کدام است؟  علي چشمه

شود که ترکيب خطوط در حاالت مختلف از يک سو و ترکيب آن با عناصحر تصحويري ديگحر موجحب تعحادل در       چنين فرض مي

 جانوري( شده است. -)هندسي، هندسي علي هاي چشمه بندي نقوش سفال ترکيب

 
 تحقين نهيشيپ 

شناسحي اسحت و در    گحران در هنحر و باسحتان    ي نقوش سفالي يکي از مباحثي است که محورد توجحه محققحان و پحژوهش     مطالعه

تحوان   اي رو به افزايش نيز بوده است. از اين قبيل مطالعات محي  رشتههاي ميان دليل گرايش هاي اخير ميزان اين مطالعات به سال

 به موارد زير اشاره کرد.  

 يحابي  دسحت  هدف با باکون تل منقوش هاي سفالينه بصري ساختار تحليل عنوان تحت پژوهشي 2109 سال در همکاران و ناجي

سلحشور در سال  .اند پرداخته منطقه آن سفالي نقوش بصري ساختار بررسي به فرماليستي رويکردي با و تصويري هاي ويژگي به

 ي دوره بحر  تمرکحز  بحا ) ايحران  تاري  از پيش هاي سفال نقوش شناسانهزيبايي  و بصري عناصر بررسي  عنوان تحت اي مقاله  ،2106

 ارتبحاط   و  ايحران  تاري  از  پيش هاي سفال روي نقوش شناسانه زيبايي و بصري هاي جنبه پژوهش اين در. را انجام داد( سنگي مس 

 2106 نژاد در سال جعفري  و ميرهادي. شد  بررسي عناصر اين کاربرد و سفال روي نقوش انواع شناسانه زيبايي عناصر انواع ميان

 مطالعحه  پژوهش اين  از هدف . اند داده انجام I شوش و  الف باکون حيواني نقوش در  تکرار و ريتم تقارن، تعادل، عنوان با پژوهشي

 رنحگ،  از اعحم  متعحددي   هحاي  شاخصحه   اسحاس  ايحن  بر. است بوده منطقه  دو اين در رفته  کار به نقوش بصري عناصر ي مقايسه و

 و بصحري  هاي ويژگي تحليل و بررسي عنوان با پژوهشي 2100زنگنه در سال  و  قرباني .ارزيابي شد  نقش و شکل خميره، جنس،

 هحا،  سحفال   تزيينات و نقوش تحليل هدف با( تپهيانيک ي محوطه اساس بر) ارس -کورا  فرهنگ هاي سفال  نقوش  تصويري سبک

 نظحر   محورد  ي دوره هحاي  سحفال  تزئيني  سبک و نقوش چگونگي همچنين و نقوش اين گيري شکل در  مطالعه مورد محوطه  نقش

 با هحدف  نمادها و نقوش متفرقه در سفال باکون فارس يبررسعنوان  با پژوهشي  2100 شيراني در سال و اخالقي. اند داده انجام

پژوهشحي بحا    2101 همکاران در سال و پوالدچنگ اند.  داده انجام باکون تل سفالي ظروف روي  هاي نگاره و نقش توصيف و شرح 

. اند داده انجام  مفهوم و ساختار منظر از شوش جام نقوش  تحليل منظور مفهوم به  و  ساختار منظر از شوش جام نقوش تحليل نام
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 و هحا  کيفيحت  سحپس   و پرداختحه  تجسحمي  عناصحر  با آن تطبين و شوش جام نقوش  تحليل به تحليلي و توصيفي مطالعه اين  در

 نقحوش  سحاختار  عنوان  با پژوهشي 2120 ياري در سال و طاليي. اند کرده بيان را آن بندي ترکيب ي  پيچيده  و متنوع هاي ويژگي 

 تحليحل  پحژوهش،  ايحن  در انحد،  داده  انجحام  ايحران  مرکزي شمال در  III  سيلک و علي چشمه  هاي   فرهنگ هاي سفال روي  حيواني

 بحر  انسحاني  هحاي  مايحه  نقحش  عنحوان  تححت  پژوهشي 2122پور در سال  اند. کاظم بررسي شده سفال طرح  و ساختاري متغيرهاي 

 .مرکحزي بررسحي شحدند    فحالت  هاي محوطه در انساني که در آن نقوش داد ايران انجام مرکزي فالت تاري  از پيش هاي سفالينه

 سازمان پيچيدگي اي منطقه تغييرات ي درباره شوشان هاي سفالينه رساني اطالع و سبک عنوان با اي ، مقاله2192 پالک در سال

ي ارياسحفند  2192در سحال   .داد انجحام  شوشان هاي سفالينه خصوص  در را سبکي دگرگوني  با ها آن ارتباط  و سياسي–اجتماعي

 و رانيح ا ينگار در گاه  علي چشمه فرهنگ  گاهيجا با توجه به  رانيا يدر فالت مرکز يعل فرهنگ چشمه گاهيتحت عنوان جاکتابي 

 نيح انجحام داده اسحت. ا   يمرکحز  فحالت   مختلحف   يهحا  قسمت جوامد واقد در  گريزمان و د هم يشناخت آن در استقرارها تياهم

بحه   دزادهيح مج ينگحار  و جحدول گحاه   لکيسح  يفرهنگح   يهحا   افتهي يبند ميتقس يها بر مبنا نقش سفال ينگاساس چگو پژوهش بر

علي انجام داد. او  چشمه دوباره پژوهشي تحت عنوان کاوش 2000متني در سال پرداخته است.  يعل فرهنگ چشمه  يبند ميتقس

به موضحوع   است که صورت گرفته، روشن   يها با مرور پژوهشمطالعه کرده است. را علي  هاي چشمه در اين پژوهش نقوش سفال

ها قادر به بازشناسحي نيروهحاي شحکلي،     بندي در نقوش سفال است. با بررسي نوع ترکيبشده تر پرداخته  بندي نقوش کم ترکيب

يم بحود، همچنحين بحا مطالعحه نقحوش      بندي آثار بر اساس نوع چيدمان نقوش خحواه  ها و همچنين طبقه هاي بصري آن توانمندي

کنش انسان با محيط زيستش، ارتباط با يک شحي و بحا يحک رفتحار در      توان به برهم صورت جز به جز، مي سفالي در هر منطقه به

ي ارزش  صورت يک کل منسجم بحازگو کننحده   ها به صورت جز به جز و در نهايت به دگي روزمره پي برد، از سويي تفسير دادهنز

 ي خاص را دارد.  و تصاوير موجود بر آن در يک جامعه يا يک منطقهآن شي 

   

 نيتحق يهاافتهي

   (II )سيلک يعل چشمهفرهنگ سفال 

هحاي   علحي، عنحوان سحفال قرمحز رنحگ را بحراي سحفال        ي چشحمه  در پي کاوشش در محوطحه  2016-2010هاي  اشميت در سال

سحنگي   ي نوسحنگي و محس   پيش از تاري  در اين محوطه، شحامل دو دوره هاي اشميت، دوران  علي برگزيد. براساس کاوش چشمه

ترين ظروف سفالي منقوش پيش از تاري  در فالت مرکزي ايحران اسحت    علي يکي از قديمي سفال چشمه (.Pollard, 2012) است

را از  علحي کحه آن   هحاي سحفال منقحوش چشحمه     توجه است. يکي از مشخصه موردآوري در نقوش و ساختار سفالي  که به دليل نو

بنحدي متفحاوت اسحت کحه در      سازد، پيدايش و بدعت در خلن نقوش جديد و ايجحاد ترکيحب   هاي قبل متمايز مي هاي دوره سفال

مرکحزي،   ايران هاي منقوش شمال هاي پيش از آن وجود نداشته است؛ اما از آن زمان به بعد به عنوان ويژگي متمايز سفال دوره

 (. Wong, 2010: 4) گي باقي مانده استي مس سن براي تمام دوره

و  2گياهي-جانوري، نقوش هندسي-علي براساس نوع نقش به چهار گروه شامل: نقوش هندسي، نقوش هندسي هاي چشمه سفال

هحاي   مايحه  هحاي بحا نقحش    سحفال  انيح مايحن   در. رندخاص خود را دا  يمشخصات بصر گروهکه هر شوند  نقوش انساني تقسيم مي

 يعلح  ادوار چشمه يدر تمامرا  ها نمونه نيتر و ماهرانه نيباتريز و هستند  يشتريب يتنوع نقوش و نوآور يدارا جانوريهندسي و 

 سازند. نمايان مي

ي هفحتم تحا    )اواخر هزاره ي: اواخر نوسنگي علي را به سه دوره هاي چشمه بر اساس يک توالي نسبي سفال 2110فاضلي در سال 

بحراي   وق.م( تقسيم کرده  0111 -0111) ق.م( و مس سنگي اوليه 0111-0111) انتقال به مس سنگيي ششم(،  اواسط هزاره

ي انتقالي شامل تزيينات ظريف، دقين و کيفيت فنحي باالسحت و متفحاوت از     هاي دوره سفال .کند هر دوره مشخصاتي را ذکر مي

از مواد آلي است. ظحروف   آميزهراي پوششي قرمز رنگ و ها دا ساز، سط  آن ها دست سنت سفالي اواخر نوسنگي است. اين سفال

هحاي   هاي نازک همراه با نقوش با رنگ سياه بر روي زمينه قرمز و شامل نقش حيوانات مسبک و طبيعي و طحرح  ظريف با ديواره

 (. Fazeli et al. 2004: 17) هندسي، نوارهاي موازي، نوارهاي عمودي و الگوهاي گياهي هستند

ي نوسنگي جديد در شمال فحالت   هاي اوليه سنگي نسبت به سفال ي انتقال به مس دوره يها در ابتدا فنون، شکل و تزيين سفال

صحورت خحانگي امحا در     تواند حاکي از اشتغال فردي و توليد سحفال بحه   دهد که مي مرکزي ايران وضعيت رو به بهبود را نشان مي
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انحد،   زا قحرار داشحته   ي اشياي شحنن  علي در زمره ههاي نوع چشم رسد برخي سفال نظر مي به (Fazeli, 2001: 4). مقياس کم باشد

، توليحد  نحد دنبال نمايش جايگاه اجتمحاعي و اقتصحادي بحاالتر بود    ها به احتمال زياد براي طبقه خاصي که به آن از چنانچه برخي

 محذکور  يها سفال مشابه(، همچنين 2102اجايي:  )اسدي اي است شده که اين موضوع خود گواه بر وجود روابط درون منطقه مي

 آمحده اسحت   دسحت  ترکمنسحتان بحه   آباد  عشن  يکيکاشان تا آنو واقد در نزد لکياز س ريکو ي هيو در حاش مرکزي ايران شمالدر 

را شامل شحده   يا تجارت واسطه اي يکاهش -يخط  يتجار ي شبکه کياحتمال داد  توان ي( که م109: 2122 ،يرزاديشهم)ملک

 .(2100)پورفرج:  باشد

 

 هاي تحقين تجزيه و تحليل يافته

 2ظرف شماره 

سبتا  پهحن بحر   ن ي سفالي کف باريک با خطوط غالب مورب، عمودي و افقي و شکسته است. طرح با دو رديف خطوط افقي کاسه

 در و راسحت  سمت به باال قسمت در که معکوس، مورب خطوط بين در دار فلش خطوط رديف دو آن از ي ظرف شروع و پس لبه

 افقحي  کحادر  به آن کناري فرم خطوط عمودي حرکت از را بيننده چشم تا ترسيم شده شده، کشيده چپ سمت به پايين قسمت

هايي بحه سحمت پحايين کحه تححرک و عحدم        با فلش 1طراح خطوط اريب .آورد فراهم بيننده چشم براي استراحتي و کند هدايت

که ايستايي و استحکام را تداعي و چشم را بحه سحمت بحاال هحدايت      0دنبال دارند را در بين دو خط عمودي ايستايي را با خود به

کند، محصور کرده که اين امر موجب شده طرح به سمت تعادل و استواري کشحانده شحود. در قسحمت زيحرين ايحن خطحوط        مي

شده که بحه   صورت شعاعي ترسيم شده و در بخش انتهايي ظرف خطوطي به اندازه ديگر استفاده  دداً دو رديف خطوط افقي هممج

 .دار است کند. اين تصوير داراي ساختار تکرار با خطوط غالب فلش انسجام کلي طرح کمک مي

. 
 (2109)نگارندگان،  2 جدول بصري ظرف -2جدول 

خطوط  خطوط شکسته

 مورب

خطوط 

 افقي

خطوط 

 عمودي

 2ظرف

 

 
 

 

 

 
 

 
، 2192 ،ياري)اسفند 

 (26 شکل:

 

 2ظرف شماره 

با خطوط غالب شکسته و زيگزاگ که داراي ترکيبي هماهنگ با ديگر خطوط چحون خطحوط افقحي و     2ي  ي سفالي شماره کاسه

 رديحف  دو آن  زيرين قسمت در و شود مي شروع ظرف ي لبه از فاصله با و اندازه هم افقي خط رديف دو با ظرف مورب است. طرح

 ظحرف  دورتحادور  کحه  زيگزاگي خطوط  از هم به نزديک بسيار رديف سه ها فلش اين بين در که دارد قرار چپ سمت به هايي فلش

 ايحن  ي شحونده  تکحرار  نوسحان  و ريختگي مه به از اند، کرده  احاطه را ها زيگزاگ که کوچکي هاي فلش. است گرفته قرار اند، کشيده

 در هاشحوردار  خطحوط  اصحلي،  کادر پايين قسمت در. کند مي هدايت آرام  مسيري در را ها آن طريقي به و کرده جلوگيري خطوط

 شوند. مي متصل ظرف کف به عمودي خطوط ي وسيله به و اند گرفته قرار افقي کادر يک

هنرمنحد   همحراه دارنحد.   بندي خطوط مورب حرکت و سرعت و خطوط شکسته و زيگحزاگ کحنش و تححرک را بحه     در اين ترکيب

کحه حالحت سحکون و     6و مورب را در بين خطحوط افقحي   0نظمي و تنش، خطوط شکسته، زيگزاگ گر براي جلوگيري از بي سفال

واقحد کادرهحاي افقحي     وجوش را با آرامحش همحراه سحازد. در    تا بر اين اساس حرکت و جنب قرار دادهکنند،  آرامش را تداعي مي

 .اند انسجام رواني الزم را به شکل داده
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 (2109)نگارندگان،  2ظرف  يبصرجدول  -2جدول 

خطوط زيگزاگ 

 يا شکسته

 خطوط

 عمودي

خطوط 

 مورب

خطوط 

 افقي

 2 ظرف

 

 
 

 

 

 

  
 (26شکل:  ،2192 اسفندياري،)

 

 1 شماره ظرف

ي آن طحرح زيگزاگحي و    بدنحه ي هاللحي شحکل اسحت کحه روي      دسحته ي سه معرف ظرف سفالي کوچحک همحراه بحا     طرح شماره

شود و يک رديف مثلحث ديگحر نيحز     ها آغاز مي ي ظرف با رديفي از مثلث شده است. لبه با خطوط متقاطد نقش بسته 9ييها مثلث

انحد. در ايحن تصحوير نيحز هنرمنحد آخحرين نقحش را         ظرف تکرار شده دورتادورصورت معکوس نقش بسته که  در قسمت پايين به

هحا، يحک رديحف     وضعيت قرارگيري ايحن دو رديحف از مثلحث    ي خطوط عمودي به قسمت کف ظرف متصل کرده است. واسطه به

کنحد، امحا در    توجحه محي   هاي مثلثي جلحب  فضاي زيگزاگي شکل در وسط کادر ايجاد کرده است. در نگاه اول به اين تصوير شکل

ام فضحا  طوري که براي بيننده مشکل است تشحخي  دهحد کحد    کند به هاي ابتدايي فضاي زيگزاگي نيز خودنمايي مي همان ثانيه

 دهد. تصوير غالب را تشکيل مي

ي کحه  ا شحبکه مثلث در بيان تجسمي شخصيتي تهاجمي، برنحده و صحري  دارد و هنرمنحد در ايحن تصحوير بحا اسحتفاده از بافحت         

)عمحودي و افقحي(    ها و آرامش و ايستايي اين خطحوط  اي ميان تنش مثلث گرفته، رابطه ي خطوط عمودي و افقي شکل وسيله به

 کند.   شان احساس ايستايي و توازن را نيز القا مي بر قاعده هاي رديف پايين  مثلث قرار دادنه است، همچنين با ايجاد کرد

هحا کمحک    شده بر آن، به تکميحل نقحوش و ارتبحاط معنحايي بحين آن      ي هاللي روي ظرف با خطوط افقي ترسيم دسته قرار دادن

آيحد. از منظحر معنحايي، نقحوش      حي ايستا و خالي از لطافت به وجود محي رسانيده و چنانچه دسته را از اين ظرف حذف کنيم طر

 خواني دارند.   دار هم ي ظرف يادآور خورشيد و گندم هستند که بافرم کلي ظرف دسته مثلثي لبه

فحرم  ي بين شکل و  گر در اين ظرف با استفاده از عنصر بصري خط اشکال متفاوتي را خلن کرده و با ذکاوت رابطه هنرمند سفال

ي منحني در باالي ظرف توانسته گرد بحودن و چحرخش را تکميحل و حالحت خشحک و       دسته قرار دادنرا حف  کرده است. او با 

 رسمي نقش بدنه را با گرد بودن کل ظرف تلطيف نمايد.

 
 (2109) نگارندگان،  1 شماره ظرف يبصر جدول -1جدول 

خطوط  ها مثلثي

 شکسته

خطوط 

 افقي

   1ظرف  خطوط عمودي

   

 

 

 
، 2192 ،يارياسفند)

 (29 شکل:

 

 0ظرف شماره

ي چهار مرکب از نقوش جانوري و هندسي را به نمايش است. در اين شکل نقوش جانوري عنصحر اصحلي را تشحکيل     طرح شماره

روند. در اين طرح شاهد دو نمونه شکل جانوري شامل  کار مي بندي به منظور تکميل و توازن کل ترکيب دهند و مابقي اجزا به مي

شکل بحا پاهحاي کشحيده محواج کحه در        sمسبک و صورت بهدر کنار هم  صورت منفرد و يک گروه چهار عددي پرنده بز کوهي به
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شوند، هستيم. جهت قرارگيري حيوانات به سمت راست شحکل   صورت يکي در ميان با نقش بز کوهي تکرار مي دورتادور ظرف به

 نيز خطوط محورب هحم  صورت پشت سرهم است. در نوار زيرين اين کادر  ي حرکت به کننده ي قرارگيري تداعي است و اين نحوه

گر براي جلوگيري از معلن بحودن بزهحاي کحوهي در فضحاي      هنرمند سفال نقش جانور را شاهد هستيم. حرکت با جهت هم و سو

ي زمحين اسحت و بحراي ثبحات و ايسحتا بحودن نقحش         دهنحده  نوعي نشان استفاده کرده که شايد به دفعاتکادر از خطوط افقي به 

تواند باشد تا نزديکي خطوط افقي ادامه داده است. خطوط مواج در کنار  گر آب مي طوط مواج که نشانها، انتهاي پا را با خ پرنده

 دهد.   خطوط افقي احساس آرامش و اطمينان را به شکل مي

 
 (2109)نگارندگان،  0ظرف  يبصرجدول  -0جدول 

  0ظرف  خطوط عمودي خطوط افقي مواج خطوط مورب و و پرنده تصوير بزکوهي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شکل: ،2192اسفندياري،)

22) 

 

 0 شماره ظرف

کننده که به مرکزگرايي تصوير عينيحت بخشحيده ترسحيم شحده اسحت.       اين شکل نقش حيوانات استليزه شده و نقوش تکميل در

شحده   نقش بزکوهي استليزه است به سمت راست شکل در حالت ايستاده قرارگرفته است. اين نقش با ظرافت و ذکحاوت طراححي  

کند و هنرمنحد بحا انحنحاي شحاخ و سحر و گحردن و همچنحين         جه ميتو حال خط مورب بدن حيوان در نگاه اول جلب ولي درعين

وجحود آورده اسحت. در    انحناي پا از خشک بودن و مرکز توجه بودن بدن حيوان کاسته و احساس نرمي و چابکي را در نقحش بحه  

ضحا و هحم نقحش    ي ف قسمت ابتدايي تصوير شاهد خطوط مواج افقي و عمودي هستيم که فارغ از بار معنايي، هم نقش پرکننحده 

انحد و   شحده  صورت تنوعي از خطوط در کنار يکحديگر ترسحيم    . اشکال در اين شکل بهدارندي فرم استليزه حيوان را  کننده تعديل

 دارند. هاي مختلف شکل را بر عهده  ي ارتباط بصري بخش هرکدام وظيفه

 
 (2109)نگارندگان،  0 ظرف يبصر جدول -0جدول 

  0ظرف  خطوط عمودي خطوط افقي خطوط مورب خطوط مواج تصوير بزکوهي

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 22 شکل: ،2192 اسفندياري،)

 

   6 شماره ظرف

 خحط  بحا  کحه  شحده  آغاز ظرف ابتداي در هاشوردار هاي لوزي رديف دو با طرح.است باريک ته و پهن هاي لبه با اي کاسه ظرف  اين

ها  شوند، قرارگيري خط افقي باريک مابين دو رديف لوزي باعث انسجام قرارگيري لوزي مي جدا هم  از رديف دو اين باريکي افقي

 زيرين طرح اصحلي  قسمت در کند، اين قسمت کادر اصلي شکل است. در کادر شده است و در واقد همان نقش زمينه را ايفا مي

 و خطحوط  ايحن .  اسحت  داده ظحرف  بحه  را چرخحان  ححالتي  کحه  هستيم چپ سمت به راست سمت  از مورب خطوط ترسيم شاهد

 طحرح  زيحرين   قسحمت  در دوره ايحن  هحاي  سفال اغلب طراحي در روال مانند به. اند شده تکرار ظرف دورتادور هاشوردار  هاي لوزي

   اند. متصل شده ظرف از خط افقي به کف عمودي خطوط و است شده ترسيم اصلي کادر ي کننده جدا عنوان به افقي خط اصلي،
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 (2109)نگارندگان،  6 ظرف يبصرجدول  -6جدول 

  6ظرف  خطوط عمودي خطوط مورب تصوير گياهي

 

 

 

  
 

 (29 شکل:، 2192 ،يارياسفند)

 

 9 شماره ظرف

دورتحادور   معکحوس  ييها مثلثشود و  است. طرح با خطوط افقي باريک آغاز مي رونيبرآمده به ب اي هبدنداراي  9 ي هشمار ظرف

. کحادر اصحلي هماننحد    انحد  شحده  نزييتح  خطوط متقحاطد  با ها  مثلثيک رديف از . هستند ديخورش ادآوري که اند نقش شدهظرف 

 شوند.   يظرف متصل م قسمت زيرينِ به يخطوط عمودهاي پيشين با خطوط افقي جدا شده است. در انتها نيز  نمونه
 

 (2109)نگارندگان،  ظرف يجدول بصر -9جدول 

  9ظرف  خطوط افقي خطوط عمودي نقش اصلي

 
  

 
 (29: شکل، 2192 ،يارياسفند)

 

 2 شمارهظرف 

خطحوط   نيح اسحت. ا  شحده   نييتحز  يکه با خطوط هندسح  استگود  ته يا هاز کاس يسفال ي هقطع که يمربوط ب 2 ي هشمار شکل

کحه   يهستند. در کادر اصحل  يحالت افق در  يعنوان جداکننده و خطوط منحن به عمودي خطوط -يخطوط افق يها فيشامل رد

وجود آورده اسحت.   شکل را به ليشده و کادر مستط ميترس  ياز خطوط منحن ييها فيدهد، رد يم ليظرف را تشک ييقسمت باال

کننحد. در   يمح  فاينقش جداکننده را ا يفاصله محصور شده و در واقد خطوط عمود  ياندازه، با کم هم يدو خط عمود باکادر  نيا

از  يريجلحوگ  يانحد. هنرمنحد بحرا    گرفتحه قحرار   يصورت نردبان که به ميهست ياز خطوط افق ييها فيرد کادر شاهد  نيدو طرف ا

متفحاوت از    يبيسفال، ترک نييدر تز ياستفاده کرده است که به نوع ياز خطوط منحن يبا دقت و آگاه ريتصو نيدر ا  يکنواختي

  .کندمتفاوت ارائه  يخطوط هندس
 

 (2109 )ماخذ: نگارندگان، 2 ظرف يجدول بصر -2جدول 

 2ظرف خطوط افقي خطوط عمودي نقش اصلي

 

 

 

 

  
 (26 شکل: :2192 ،يارياسفند)

 

 0 شماره ظرف

 اريبسح  ينقحوش هندسح   يدارا گذارد. ظرف  يم شياندک برآمده را به نما يا شده با بدنه دهيکش يسفال ي هکاس 0 ي هشمار شکل

با ترکيب خطحوط عمحودي بحا    ، يکادر اصلدر . است عمودي خطوط ي و(، خطوط افقيمانند خطوط مواج )منحن ييساده و ابتدا

 گر،يکحد ياز خطحوط متضحاد در کنحار     يبح يصورت ترک به شنقو تواند وجود آمده است که مي يک خط افقي، شکلي مانند شانه به

 .  اند کرده جاديرا ا يمتعادل يبند بيترک 
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 (2109)ماخذ: نگارندگان،  0ظرف  يجدول بصر -0دول ج

  0ظرف  خطوط افقي خطوط عمودي خطوط مواج

 

 

 

 

 

 
 (26: شکل، 2192 ،يارياسفند)

 

 21 شماره ظرف

نقحوش   ريتصحو  نيغالب ا ي. اجزااست 21ي  اي گشاد با نقش هندسي معرف ظرف سفالي شماره و دهانهبرآمده  ي هبا بدن يظرف

. نقوش بحا  کنند يم در نگاه اول جلب توجه  زانيم که يکه ب هستندشکل  يا و نقوش پروانه ياست که شامل خطوط افق يهندس 

د، هسحتن  شحکل کحادر   ي هدهنحد  ليتشحک  يخطوط افق  فيدر قسمت لبه دو رد تدااند. در اب از هم جدا شده يطوط مثبت و منفخ

دو  ،اصحلي کحادر    يشحده اسحت. در انتهحا    ميترسح  ي،ا نقش پروانه يعمود  فيکادر با سه رد کيو  يسپس دو کادر با خطوط افق

 است. بسته شده  نقش يخط افق فيرد
 

 (2109)نگارندگان،  21ظرف  يجدول بصر -21جدول 

  21ظرف  خطوط افقي خطوط عمودي نقش اصلي

 

 

 

 

 

 

  
 (26: شکل، 2192 ،يارياسفند)

 

 بحث و تحليل

جحانوري،  -علي به چهار گروه با نقوش هندسحي، هندسحي   طور که در قسمت پيشين به آن اشاره شد سفال منقوش چشمه همان

ي  اشحيه توان به چهار بخش تقسيم کحرد: ابتحدا ح   ها را مي گياهي و انساني قابل تقسيم است. فضاي منقوش اين سفال -هندسي

لبه ظرف که از يک يا دو رديف خط نسبتًا پهن تشکيل شده است. دوم کادري اسحت بحراي نقحش بسحتن نقحوش اصحلي. سحوم        

نوارهايي باريک که يک مجموعه خطوط مورب را احاطه کرده است و در نهايت قسمت انتهحايي ظحرف کحه معمحوال بحا خطحوط       

علي، سفال بحا نقحش    هاي منقوش چشمه کند. اولين سبک در سفالمي ي انتهايي ظرف متصل عمودي شکل کادر سوم را به لبه

 ديگحر  ميحان  در را بنحدي  ترکيب نوع ترين پيچيده اکثراً هندسي نقوش ي شاخصه با ها بندي سفال هندسي است. به لحاظ ترکيب

ويژگحي  . شحود  محي  مشاهده صحي  پيچيدگي با همراه درستي چيدمان و نظم نقوش اين بندي ترکيب در. سازد مي نمايان نقوش

هاي هندسي ريز و درشت است که در يک طرح کلي بحا يکحديگر همحاهنگي دارنحد. در واقحد       ها استفاده از طرح اصلي اين سفال

تحا   1هحاي  ها را براحتي از هم متمايز ساخت )شحکل  توان آن اند که نمي نقوش اصلي و نقوش فرعي چنان با يکديگر ترکيب شده

 در که کشاورزي ادوات يا محصوالت مانند خاصي معاني و تصاوير يکديگر کنار در هندسي خطوط انواع از ادهاستف با گاهي (.21

جانوري اسحت کحه در امتحداد    -هايي با نقوش هندسي است. سبک بعدي سفال شده نقش باشد، تواند مي روزمره زندگي با ارتباط

نيز هستيم. در هر قاب نقحش جحانور بحا نقحوش هندسحي ترکيحب       ي قبل است اما در اين دوره شاهد ظهور نقوش جديدي  دوره

هحاي منقحوش     توان در سفال (. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم اوج هنر و خالقيت در فالت مرکزي را مي0و  1هاي اند )شکل شده

 مححيط  از او ي آگاهانحه  ي تجربه همچنين و هنرمند شخصيت اساس بر هنري اثر علي با نقش جانوري جستجو کرد. يک چشمه

که بحراي   جانوري نقش علي با هاي منقوش چشمه در خصوص سفال و اين موضوع (262: 2100 بارنت،) گيرد مي شکل اطرافش

: 2120 طاليحي، ؛ 62: 2192 اسفندياري،) شوند ها ظاهر مي علي روي سفال بار در شمال ايران مرکزي در فرهنگ چشمهنخستين
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 تحزيين  هندسي نقوش با که ها سفال از دسته آن و اند بوده زيست محيط و طبيعت از الهام کامال مشهود است. اين نقوش با (11

 جحانوري،  نقحوش  با ها سفال در. کنيم تحليل و نمادشناسي مجزا صورت به ها را بايد آن که هستند متعددي عوامل داراي اند شده

 خحاص  معاني داراي توانند مي هرکدام که( 0و  0هاي شکل) پرکننده نقوش و هندسي نقوش و است اصلي مرکزي و جانور نقش

 راسحتاي  در مسحتقيمي  رابطه جانور نقش به دادن مرکزيت نوع اين. اند کرده احاطه را اصلي شکل اطراف باشند جانور به مربوط

 نحوع  از نشحان  تواننحد  آينحد، محي   محي  که همراه با نقحش بحز    پرکننده و هندسي نقوش. دارد انسان زندگي در آن اهميت و تاکيد

 زيسحت  مححيط  از نشان  زمين نقش بر عالوه مواج نقوش خوار( ماهي ها و مرغان )شترمرغ پرندگان خصوص در و حيوان ي تغذيه

 (. 0شکل ) باشد آب از و جانور
 

 ( 2192 ،يارياسفند) مشخصات فني -22جدول 

 

 نوع ساخت

 

 آميزه

 

 رنگ خميره

 

 رنگ نقش

 

 رنگ بدنه

 )سانتيمتر( ابعاد
 

 شماره

 ظرف

 

 تصوير

نه
ها
 د
طر
ق

 

اع  
رتف
ا

ت 
خام
ض

 

 2 0/1 0 0/21 روشن يا قهوه اهيس آجري شن ريز ساز دست

 

 2 0/1 2/0 0/22 قرمز اهيس قرمز پودر شن ساز دست
 

 قرمز اهيس قرمز شن نرم ساز دست
2/6 

 
2/9 0/1 1 

 

 پودر شن ساز دست
 قرمز

 

 يا قهوه

 به ليما

 قرمز

  ينخود

 يا به قهوه ليما
2/22 0/22 1/1 0 

 

 صورتي شن و کاه ساز دست
 يا قهوه

 رهيت
 0/1 2/20 6/26 روشن يا قهوه

0 

 
 

 فشرده ساز دست
 قرمز

 
 6 142 040 2046 روشن يا قهوه سياه

 

- - 
-- 

 
- - - - - 9 

 

 ساز دست
 و زيشن ر

 کاه
 2  0/1 2940 2242 قرمز اهيس قرمز

 

 ساز دست
 شن نرم و

 کاه
 0 142 2240 2249 قرمز اخرايي سياه قرمز

 

 دست

 ساز
 نامشخ 

 اي قهوه

 تيره
 قرمز

 اي قهوه

 مايل 

 به قرمز

2042 20 0-1421  21 

 
 

 



 يعل چشمه ي محوطه يها افتهي يبرمبنا رانيمرکز فالت ا يانتقال يمس سنگ ي دوره يها نقوش سفال يميدرک عناصر ترس                               02

 
  (2192 ،ياري)اسفند گستردگي نقوش -22جدول 

 تصوير شماره ظرف نقوش خطي نقوش هندسي نقوش جانوري

   عمودي افقي مورب مواج شکسته  بزکوهي پرنده

    

 
  

 
 

 
 

 
 

 يک
 

   

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 دو

 

        سه 

 

     
 
   چهار 

 

         پن 

 

  
 

 
 

  
 

  
 
 شش 

 

        هفت 

 

        هشت 

 

        نه 

 

        ده 

 
 

  گيري نتيجه

جانوري( اصول و مباني -)هندسي، هندسي علي هاي چشمه در اين نوشتار سعي شد ضمن شناسايي و معرفي برخي نقوش سفال

بررسحي و تحليحل عوامحل محوثر در حفح  تعحادل و نظحم بصحري         و همچنين بندي  تجزيه و تحليل ترکيب بندي از جمله ترکيب

 ،هاي منقوش هندسحي  هاي منتخب نتاي  زير حاصل گرديد. در سفال . با بررسي نمونهواقد شودبحث  موردسفالي  هاي  مايه نقش 

ترکيب نقوش عحاري از هرگونحه  . در اين گروه غالب است قرينه، خطي و متقاطدمانند بندي  ترکيببر انواع  عمودي نديب ترکيب
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شتابزدگي است و در آن انسجام خطوط و نقوش ساده در کنار هم را شاهد هستيم که منجر به طرحي سنجيده و متناسب شده 

بنحدي حرکحت و آرامحش     بيشتر بر کادر افقي است، ايحن نحوع از ترکيحب    هاي منقوش جانوري تاکيد بندي سفال در ترکيباست. 

 خحوبي شحاهد هسحتيم   ه بندي اين گروه توازن ميان نقوش جانوري و نقوش هندسحي را بح   کند. در ترکيب توامان با هم را القا مي

 . کند گونه تمايز و تفکيکي را بين نقوش احساس نمي بطوريکه بيننده در نگاه اول هيچ

ي ايجحاد   خط در حاالت مختلف عالوه بر وظيفهعنصر . است بندي ترکيبترين عامل در  مهم هاي هر دو گروه  ر سفالد خطوط 

عنحوان عنصحر    ،  گاهي نيز بحه کننده براي فضاي خالي و نقش مکمل عنوان تکميل بهگاهي تعادل بين تصوير اصلي و ديگر عناصر

ادوات کشحاورزي و آب   زمين، دادن  موضوعي خاص مانندنشان ز در جهت ني ي عناصر بصري متضاد و در مواردي خنثي کننده

ي عرضح سازد هم  هاي مذکور نمايان مي بندي نقوش سفال ه وحدت و يکپارچگي را در ترکيبچآنمورد استفاده قرار گرفته است. 

رسحد طحراح در ابتحدا     نظر محي  اند. به ي کادرهاست که نقوش در آن ترسيم شده  بصري بين فضاهاي ايجاد شده يا همان محدوده

ازآن به جزئيات و عناصر پرکننده پرداخته است. نقوش در نقاطي از ظروف  نقوش اصلي و پس به ده، سپسکرکادربندي را رسم 

 اند که قابليت ديداري بيشتري دارند، مانند  شده ترسيم

 
 اند.   بااليي ظرف که نقوش اصلي بر روي آن نقش شده  

ي هماهنگي ميان شکل ظرف بحا محتحواي اثحر، طحرح و نقحش       واسطه علي، عنصر تعادل و توازن به چشمه هاي منقوش در سفال

هحا ترکيحب   مشاهده است. نقوش تمامي اين سحفال  بندي نقوش نيز قابل وجود آمده و افزون بر تعادل، تناسبي منظم در ترکيب به

هحاي   مطالعحه و بررسحي نقحوش سحفال     راستاييش درآمدي در تواند پ . اين پژوهش ميدارندهيجان و آرامش، حرکت و توقف را 

 باشد.  بندي و چيدمان نقوش در هر منطقه ها براساس نوع ترکيب بندي آن ازتاريخي و طبقه پيش
 

 ها نوشت يپ 

: 2106   ،ي)طحاهر  دانست  رانيدر ا ياهينقوش گ يها نمونه نيتر کهن توان يرا م يعل چشمه يها سفال يبر رو وش گياهينق -2

01) 

2-  composition ي عناصر يک اثر هنري در جهت يک کل منسجم و حاوي بيان هنري. : عمل سازماندهي همه 

  (.202: 2101 ،يبلس ي)تقو  کند يحرکت و سرعت را القا م ،ييستايخط مورب عدم ا -1

و  دهحد   يبحاال سحوق مح   سحمت   هخط نگاه را ب ني(. ا20: 2121 ،ي)نام است نيو جاذبه زم ياستحکام، استوار ،ييستايمعرف ا -0

  (.11: 2126 ،يخان)آقا کند يم ليتحم نندهيخود را بر ب  يروين 

  . (202: 2101 ،يبلس ي)تقو کنند يم يجهت مداوم را تداع رييتحرک و تغ احساس  گزاگيخطوط ز -0

  (. 91: 2121 ،ياللهتي)آ استو عدم تحرک  يآرامش، گستردگ اعتدال، ورآادي يخطوط افق -6

 . دارد  يبرنده و صر ،يتهاجم يتيشخص يتجسم انيمثلث در ب -9

هاي تحوپر در يحک   ساز است که بيش از شکلهاي شکلبندي که طرح آن متشکل از خطبندي خطي: نوعي از ترکيب ترکيب -2

 اند. قاب به کار رفته
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