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ایران در طراحی فرش های معاصر کهنلزوم استفاده از نمادهای  هنر  

 )مطالعه موردی : نمادهای هخامنشی(

 2فاطمه نوبری  ، 7وحیده حسامی                                                          

 چکیده :

 تهگذش عظیم فرهنگ در ریشه که نمادهایی از دارند نگه زنده را خود فرهنگ و اندیشه  اینکه برای گوناگون اعصار هنرمندان

 را کشور این ساله 2133 و غنی فرهنگ آن وسیله به طراحان و هنرمندان که هنرهایی از یکی. کنند می استفاده دارد شان

 ریشه که نمادها از استفاده با هنرمندان این عرصه در دوران های صفوی و قاجار .  است طراحی نقشه فرش کنند، می منتقل

تمدن و فرهنگی . هر اند که امروزه زینت بخش موزه های دنیاست  زده دست بدیعی آثار خلق به دارد شان گذشته اعتقادات در

 که لازم است برایبستند  یمختلف به کار م یر هارا به عنوان نماد در نظر گرفته و در هن ییخود نشانه ها یورهابا توجه به با

 یینبوده و نمادها یامر مستبن نیاز ا  زین یبزرگ هخامنشتمدن . حفو و دوام آنها مکرر در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گیرد

می داده بود . هنرمندان عصر حاضر  یخود جا ی..... را در فرهنگ چند هزارساله  ری، ش ی، ماه یآب لوفریچون درخت سرو ، ن

ان . طراحایرانی تلاش نمایند  یانتقال باورها و فرهنگ غنحفو  ومعرفی   یبرادر هنر خود نمادها  نیبه کار بردن ا با بایست

ن ای کهخلق کرده اند  یاعجاز گونه ا یخود طرح ها نیشیدر فرهنگ پ جیرا یبا به کار بردن نمادهادرادوار مختلف  یبزرگ قال

 بر اساس مطالعات  یفیو توص یلیتحل وهیمقاله در نظر دارد به ش نیا .روند در طراحی فرش های معاصر نیز باید ادامه یابد  

بر اساس آن یک نمونه طرح فرش لیک و ترنج براساس سپس  هنر هخامنشی پرداخته و  ینماد ها ی برخی از به معرف یاسناد

بر طبق نمونه ارائه شده در این مقاله فرم ها و نقشمایه های هخامنشی قابلیت ترکیب با فرم  نقوش هخامنشی را ارائه نماید  .

های ختایی و اسلیمی را به بهترین شکل ممکن دارند و می توانند هم به صورت نقش مایه های منفرد و هم فرم های واگیره ای 

 در قسمت های مختلف فرش ها مورد استفاده قرار گیرند .

 

 ، فرش  ی، طراح ینماد ، هنر هخامنش :کلیدی واژگان
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 مقدمه:

ستند ه یدهد. ملل یامتزاج نم گریرا با همد ی، افراد ملت یملت یمبل گذشته ها زیچ  یگذشته و درس حال است. ه نهییآ خیتار

 مختلف شد حتماً به یگذشته ها یدارا یباشد. اگر ملت خیچند تار یکه دارا ستین یملت  یزنند اما ه یکه چند زبان حرف م

 یمل وحدت یها قهیوث نیو مطمئن تر نیاز محکم تر یکی یهر ملت یبرا یخیتار وحدتشود. پس  یم میتقس یملل کوچک تر

راه  نیاز ا یکی( که 767:7060ا،یرنیآن )پ شیبه خاطر آورد . نه فقط با کتاب بلکه با نما وستهیآن را حفو کرد و پ دیاست و با

 است.و کهن ایران  یسنت یدر هنرها یرانیا ینقوش و نمادها یو بررس  یفهم معان یهدف  نیچن به دنیرس یها برا

مناطق  میقد یمختلف هنر یجلوه ها انیرانیا رایآمده ز لینا یقابل ملاحظه اهای  شرفتیبه پ یدر عصر هخامنش رانیا هنر

دوره  نیدر ا انیساختند . سهم هخامنش یرانیا لیاص  اتیخاص باخصوص یبیتحت سلطه خود را جذب کرده و از آن ها ترک

که آن هنر را به اوج  یبود ، به گونه ا یمختلف هنر یبه شاخه ها دنی، تناسب دادن و عظمت بخش دنیو ظرافت بخش بیترک

  ه تابه همین علت نویسندگان این مقاله به عنوان نمونه موردی این دوره درخشان را انتخاب کردعظمت و شکوه خود رساند .

ضمن معرفی برخی ازنمادهای به کار رفته درهنر هخامنشی در پی پاسخی به این سوال باشد که :  نمادهای به کاررفته درهنر 

 هخامنشی چیست و آیا میتوان از آنهادر طراحی فرش ها استفاده کردو

ز آنها به شیوه ای عملی در هنر ها کتب و مقالات بیشماری در خصوص هنر هخامنشی و نمادهای آن موجود است اما استفاده ا

 به خصوص طراحی فرش هدف نگارندگان این مقاله بوده است .

 مفهوم نماد :

 یعواق یبا زندگ یعنی یو عقلان یعاطف یکه با ارزشها ییو چند معنا ایپو یتیخاص خود عبارت است از واقع ینماد در معان  

 ( 73:7067است.)ادواردو سرلو، ختهیآم

 یاست برا یدیکل نماد( 0:7067کند.)ادواردو سرلو، یم یرهبر شهیکلام اند یب میو ما را به اقال زدیانگ یما را برم لیتخ نماد

ل است که آن را قاب یتیواقع کیبرد. نماد همواره شر یکه آن را به کار م یتر از انسان عیتر از خودش و وس عیورود به قلمرو وس

ماند. نماد  یاست ثابت م انگریکه ب یکند خودش در نقش جزء زنده واحد یم  یرا تشرآن که کل  نیسازد ، و در ع یفهم م

است  از امکانات یعیقلمرو وس یتا قابل فهم شود. نماد دارا دهدیرا نشان م یضرور یها بلکه قسمت ستیبرابر ن وعبا موض نایع

 ( 4:7067سازد.)ادواردو سرلو، یم ریظواهر را که در صورت متفاوتند امکان پذ ایاشکال  انیم نیادیو درک روابط بن
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 یادیبن و نیمعرفت ، کهن تر یاز ابزارها یکیانسان مربوط است نماد  ی. نماد با خود شناس ستیتبحر ن کینماد صرفا  مطالعه

 انیقابل ب یگریه به صورت دگردد ک یم یمیکه موجب آشکار شدن مفاه یشود . ابزار یمحسوب م انیروش ب نیتر

 ( 0:7067.)ادواردو سرلو،ستندین

انده م ادگاریبه  یو اسطوره ها نینماد یها هی: امروزه ما به لطف نما ندیفرما یم نهیزم نیروان شناس معروف در ا ونگی گوستاو

خود را به عنوان  یهنر ، جا یدر حوزه  ژهینماد ، به و ی واژه .(  710:7099ونگ،ی.)گوستاو میهست خی، در حال کشف تار

آمده است  زین یگرید یمعان یتجسم یهنرها یاز فرهنگ ها یگشوده است ، هر چند در بعض symbol یواژه  یبرا یمعادل

تفاوت دارد . نماد  یقلانبداهت ع یذهن است که با مرتبه  ای یاز خود آگاه ینماد ، فراخوان مرتبه ا ":  دیگو یکربن م ی. هانر

  و آشکار واض کباریو هرگز به  ستین انیقابل ذکر و ب گرید یقیاست که به طر یزیچ انیب ی لهیاست که تنها وس یسر و راز

شوف مک کباریگاه به   یشده ه یسینت نو یقیارزشش را گشود ، همینان که هر قطعه موس دیشود . بلکه همواره از نو با ینم

 یدست یهنرها ژهیهنر و به و ینماد را در حوزه  میتوان آن را آموخت ..... اگر بخواه ینو م یا وهیر بار به شه لکهشود ، ب ینم

که بر  هریو غ بیگفت که نماد ، عبارت است از هر شکل ، نشانه ، علامت ، رنگ ، ترک نیتوان چن ی، م میکن فیتعر یو کاربرد

 ( 77:7070، دلالت دارد .)افروغ، دیمان یآنیه در ظاهر م یورا یمعنا و مفهوم

 کرد . میتقس یو قرارداد یری، تصو یعیتوان به سه گروه طب یم ینشانه ها را  به طور کل 

وجود دارد ، مانند دود که نشانه آتش  یهم جوار ینشانه و مفهوم آن رابطه ا انیهستند که م یینشانه ها یعیطب ینشانه ها  -

 شانه به جوش آمدن آب سماور است. قل قل سماور که ن یصدا ایاست 

 یطیمح کیکارد و چنگال که در گراف کی ریاست. مانند تصو ینیع ینشانه و مفهوم آن شباهت انی، م یریتصو یدر نشانه ها -

 ( 73:7070نشانه وجود رستوران است . )افروغ،

نشانه و مفهومش نه  انیهستند که در آنها م یی، نشانه ها ندیگو یبه آن نماد م یکه در زبان فارس یا یقرارداد ینشانه ها -

 یو فرهنگ یاز موسسات تجار یاریبس یو نشانه  ینظام ی، مانند درجه ها یهم جوار یوجود دارد و نه رابطه  ینیشباهت ع

 (73.)همان ،

 

 : انیدوره هخامنش هنر 

ن آن در دورا شرفتیشده ، پ لیتبد زیمتما یآغاز و به هنر نیشیپ یاقوام تابعه و سنن هنر یهنرها یبرمبنا یهنر هخامنش 

 انیبه پا انیکند و با افول هخامنش یم دایادامه پ ریو اردش ارشایرسد و پس از آن در دوران خشا یبه اوج م وشیکوروش و دار

 و میعظ یامپراطور کی یسازمانده یکه تلاش آنها برا رایاست ز یتفکر هخامنش وهیشاز  یتجسم یرسد . هنر هخامنش یم



 

10 

 

 .کرده لیتبد یمتعال ییالگوها یشده و دارا یزی، برنامه ر ستایمنسجم ، ا یهنر را به هنر نی، ایجهان یارزش ها جادیا

http://famwikipedia.org)) 

مناطق تحت  میقد یمختلف هنر یجلوه ها انیرانیا رایآمده ز لینا یقابل ملاحظه ا شرفتیبه پ یدر عصر هخامنش رانیا هنر

 بیدوره ترک نیدر ا انیساختند . سهم هخامنش یرانیا لیاص  اتیخاص باخصوص یبیسلطه خود را جذب کرده و از آن ها ترک

که آن هنر را به اوج عظمت  یبود ، به گونه ا یمختلف هنر یبه شاخه ها دنی، تناسب دادن و عظمت بخش دنیو ظرافت بخش

از جهان باستان در خدمت آنان بودند و آنان  یمی، هنرمندان برتر ن انیکشور ، هخامنش یو شکوه خود رساند . به سبب گستردگ

دوره رواج کنده  نیا یهنر یگذارند . از جلوه ها یبه جا یبه سبک هخامنش ییها ادگاریدرست توانستند از خود  تیریبا مد

 )همان(.است  یباف یو قال یساز ی، کاش ی، فلز کار یتراش کری، پ یحجار،  یکار

آنیه ویژگی کلی هنر هخامنشی رادر بر می گیرد ، توجه به معماری متقارن و عظمت گرایی در آن ، گرایش به نقش و نگاره 

ال  ر ملل وابسته و با به کارگیری مصهای جانوری ، توجه و احترام به شخصیت والای انسانی است. آنها توانستند با تلفیق عناص

 (00:  7074و انداره های مناسب ، نگرشی آرمانی ، عظمت گرا و بدون خشونت را به تحقق رسانند. )تسلیمی،

 دیتخت جمش ینقش برجسته ها کشند. یم ریبه تصو یهنر یرا در رشته ها یرانیهنرمندان ا شرفتیبه جا مانده عمق پ آثار

را به  یو نقوش دوران هخامنش یغن ریاز تصاو یمجموعه ا کیروند که هر یبه شمار م یهنر هخامنش نهیدر زمره گنج زین

 اند .  یدر دربار هخامنش جیاز آداب و رسوم را یاریبس ایگذارند و علاوه بر آن گو یم شینما

و شاخه  یکاری، کاش یو حجار یکرسازیو کتابت ، پ ی، نقاش یمتنوع اقوام مختلف مانند معمار یدر هنرها یاهیگ ینمادها 

تقارن داشته اند و به  یاغلب نوع یاهیگ ی، نمادها یاسلام یتا قبل از دوره  رانیحضور دارند. در ا یدست عیمختلف صنا یها

 یدست عیصنا یخورد. در منسوجات و بافته ها و به طور کل یبه چشم م شهیتقارن هم نیا یمعمار یخصوص در کاربردها

 ( 21:7070شوند .)افروغ، یم دهیبه اشکال گوناگون د یاهیگ ینمادها

در  یهایکرد. نقوش گ میتوان تقس یم یاهیو گ ی، جانور ینقوش انسان یبه سه دسته  یبه کار رفته در هنر هخامنش نقوش

 یها شاخه ا کرهیاز پ یاری(....در دستان بسنیو روزت )گل سرخ آذ )لوتوس( یآب لوفریعبارتند از درخت سرو ، ن دیتخت جمش

 ینگس یاز گلها یو گلستان یسنگ یباغ دیشود . در واقع ، تخت جمش یم دهید یمهر ، محبت و صل  و دوست یگل به نشانه 

 ( 27:7079،ینیگرزالد ی.....)نادرباستیز اریبس
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 (43: 7074: طرح ستون دوره هخامنشی )تسلیمی،  7تصویر                                                               

ویژگی شاخص معماری هخامنشی در مقایسه با دیگر تمدن ها و سرزمین های همجوار ، کاربرد ستون است. این ستون ها که 

 تنه های متقارن با پاهای جمعبا ارتفاع و تعداد زیاد در کاخ های پارسه نیز به کار رفته بود دارای سرستون هایی به شکل نیم 

شده از حیوانات پشت کرده به یکدیگر است. نمونه مشابه آن رادر نقوش جام های زیویه نیز می توان مشاهده کرد. همه ی نمونه 

لاماسو )گاو بالدار با سر  -4حیوانات تلفیقی و  -0شیر ،  -2گاو ،  -7های سرستون در تخت جمشید را می توان به چهار نوع 

 (  43: 7074نسان( تقسیم کرد. )تسلیمی، ا

فرش بافی از دیگر جلوه ای بارز هنر ایرانی در زمان هخامنشیان است. این هنر به سبب از بین رفتن اثر ، فرش های ایران در 

 2*60/7میلادی با کشف یک فرش  7713عهد باستان چندان مورد مطالعه ی دانشمندان قرار نگرفته بود ولی در اواخر دهه 

متری که به همراه آثار نفیس دیگر در یخ های سیبری کشف گردید و بعد ها به همین نام معروف شد. نوع بافت و ظرافت و 

نقش این قالی گویای مهارت و تبحر هنرمندان بافنده هخامنشی و نشانگر سنت دیرپای بافت فرش ایران است که قدمت آن را 

 باز می گرداند.  به دو هزار و پانصد سال و شاید  بیشتر

نقاشی های دیواری عهد هخامنشی را مردانی از مادها و مصریان نقاشی کردند. هنر هخامنشی کمتر به صحنه های حقیقی و 

روزمره می پرداخت. سمبولیک ، واقعگرایی و رئالیسم شیوه این دوران بود. بیشتر کارها و موضوعات آثار هنری ، زندگی و آداب 

در ترسیم حیوانات و توفق یافتن آنان از نظر برتری بود و صرفا در خدمت دربار ، در و رسوم هدف هنرمندان نقاش این دوره 

اشیاء پیدا شده و بررسی آثار ، هنرمندان هخامنشی خود را استاد نقاش و ترسیم حیوانات بزرگ پیکر معرفی کرده اند. گاهی 

 (www.borq .ir)نقاشی ها به صورت لعابکاری اجرا می شده است. 
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 : یاهیگ ینمادها

 درخت سرو : -1

سروناز ..... سروناز که  میو س یسرو سه یگریسرو آزاد و د کیباشد.  یاست معروف و مشهور و آن سه قسم م ینام درخت   

 ،یکه دو شاخش راست رسته باشد. )بهمن یراست رسته باشد و سرو سه شیاست، سرو آزاد که شاخه ها لیمتما شیشاخه ها

7067 :19) 

 :است نوشته اینطور سرو مدخل زیر در دهخدا لغتنامه در

 :باشد می قسم سه آن و ، مشهور و معروف است درختی نام

 . خوانند آزاد را آن ندهد میوه که درختی هر ، آزاد سرو یکی -

 .است آمده راست معنی به سهی چه. باشد رسته راست شاخش دو که سهی سرو -

 ، هست سرو که جا هر:  گویند چه ، خوانند الحیات شجره را سرو عربان و( است متمایل هایش شاخه که) ناز سرو -

 .هست هم مار

،  داریدست ، پابرجا ، پادر گل ، پا هیبلند ، سرافراز، سرکش ، تازه ، جوان ، جوانه ، نوخواسته ، سا ن،یسرو شامل: راست صفات

، گل  اندام می، س نیمیکنند : موزون ، س فیگونه تعر نی، چنانیه در وصف معشوق باشد بد ی، بوستان آرا یچمن زاده بستان

 پروا یخرام ، ب امتیخرام ، ق شانیخرام، خوش خرام ، پر یبالا، صنوبر خرام، طوب ی، سمن بار ، سه گاندام ، بهاراندام ، لاله رن

، قبا پوش ،  ی، نوان ، سبک جولان ، هوادار ، خوش رفتار ، روان ، دلجو ازانی، خرامند ، خرامان ، چمان ،  امیق امتیخرام ، ق

 (17: 7067 ،یپوش . )بهمن کتایسبز پوش ، 

 )لوتوس( :یآب لوفرین  -۲

Lot) لوفرین    usپادما تیسانسکر ه( بPadmd   هوآ – نی یل ینیبه چ l i en – hua  رنگه  ی، به ژاپنrenge 

 می باشد. (037:7063)هال،

nanoufنانوفر ) یمصر یاز واژه  فرلوین arدیسف لوفریاست . در مصر باستان ن بایز یو به معنا دیآ ی( م (nympheas را )

 (   130:7069ه،یدانستند .)شوال یگل م نیباتریآن را ز رایخواندند ز ینانوفر م

 نینخست یآب ها انیکه خالق تنها در م یخلقت ، زمان یآمده است که در ابتدا نیمردمان کهن چن یافسانه ها و باور ها در

 یمتعجب بود که خلقت را از کجا شروع کند ، برگ لوتوس را مشاهده نمود که تنها موجود بود ، مقدار کهیقرار داشت ، همانطور

 بیترت نیبوجود آمد . به ا نیبرگ لوتوس قرار داد و سط  زم یکرد در دست گرفت و بر رو یکه لوتوس در آن رشد م یاز گل

. در  یادوار مختلف جهان ، مقاطع و مراتب گونگون هست انگریآن نما یمتعدد گلبرگها یها هیو لا دیسمبل جهان گرد لوفرین
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هشت جهت  نیظهور کردند ا هیاول یهاهشت جهت وجود است که پس از قعر آب  ینشانه  لوفریباور آنها هشت گلبرگ ن

 .  درون – رونی، ب نپایی -بالا ، عقب – جلو چپ، –عبارتند از : راست 

آن  نوع کیاست .  ژهیو اتیبا خصوص یاهیلوتوس است که گ ای لوفریقبل از اسلام ، گل ن یمشهور دوره ها یاهیگ ینمادها از

شود و نوع سوم  یسط  آب گسترده م یپهن است و رو گریشکل است ، نوع د یشود و سوزن ی، در آب غوطه ور م شهیمانند ر

علاوه شود . یبسته م دیدارد که سحرگاهان باز شده و با غروب خورش بایز اریبس ی، گل اهیگ نیکند. ا یبه طرف آسمان رشد م

 یغنیه استفاده شده است ، در تاج پادشاهان هخامنش ایگل به حالت باز  نیآن فراوان از ا یها یکه در حجار دیبر تخت جمش

 (  20:7070روغ،خورد . )اف یگل لوتوس به چشم م یگرین و در لوازم متعدد د، در پوشاک آن دورا

 نیت . ااس افتهی نینماد ی( جنبه دی)آب و خورش عتیبا دو عنصر مهم طب وندشیپ یبه واسطه  لوفری، ن رانیکهن ا ریاساط در

 ، ینیگرزالد یشود. )نادر یشکفد و با غروب آن بسته م یم دیبا طلوع خورش د،یرو یدر آب م رایاست ، ز یگل نماد تجل

02:7070   ) 

در  یگرید ریآب زاد را ، به تعب نیگفتند .همین ی( مدیرو یکه از آب م یگل آب زاد )گل اهیگ نیبه ا یبه درست میقد انیرانیا 

 یزندگ و اتیه اند ، چون آب نسبتا ح( دانستاتی)گل ح یگل زندگ ای نشیاز گل آفر ی، نشانه ا یرانیا ریفرهنگ کهن و اساط

 ( 7067،یجهرم ی( .)ضابطاندیرو ی)مدیزا یاست که آب ان را م یلگ یبه معن زیاست و گل آب زاد ن

 ی هیاول انوسیاست از اق یو نماد اتیح یارتباط آن با آب است ، چون آب عنصر اساس یآب لوفریگل ن یجنبه  نیاما مهم تر

جهان و  ییاست از شکوفا یگل مظهر نیشود ، ا یبر سط  آب شکفته م یدر قعر آب دارد ، ول شهیگرچه ر یآب لوفری. نیهانیک

،  لوفری، ن یرانیا ریدر اساط کنند( . یم دییرا تا ریتعب نیا زین یرانیهند و ا رمشترکیظهور )اساط ای یتجل یآن به مرتبه  لین

به  یباستان بوده است که از جهان انیرانیا ینید اتیدر روا یهست ی نهیماد یتصور اصل دیرفته و ناه یبه شمار م دیگل ناه

 (7067،یجهرم یضابط)باستان تشابه دارد .  انیمعتقدات هند

گل را در دست شاه ، شاهزاده  نیا دیشده است. در نقوش تخت جمش یادیلوتوس توجه ز ی هیبه نقش ما یهخامنش یدوره  در

 لوفریگل ن یبر تخت سلطنت شاخه ا ی، پادشاه هنگام جلوس رسم یهخامنش یشاهنشاه نییدر آ. مینیب یو صاحب منصبان م

عصا در دست  کیدهد که  یرا بر تخت سلطنت  نشان م وشیدار ی نهخزا ینقش بر جسته  2 ریگرفت. تصو یدر دست  م

ت . در مقابل پادشاه دو عود سوز قرار دارد گل را در دست گرفته اس نیا رینظ زین عهدیدر دست چپ دارد . ول لوفریراست و گل ن

 (  27:7070،ینیگرزالد یشده است . )نادر نییتز لوفریسرپوش آن ها با شکوفه گل ن یکه بالا
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 (7070: تقش برجسته خزانه )نادری گرزالدینی، 2تصویر                                                      

 

طاق بستان کرمانشاه هم ، گل  یها ی. در حجار میکن یآن مشاهده م یو در نقش برجسته ها دیرا در تخت جمش لوفرین 

 شود ، یم دهید دیشده در تخت جمش یدر دستان پادشاهان حجار یگل ظاهراٌشود . یم دهید انیمربوط به زمان ساسان لوفرین

 (00: 7067: یبوده است . )بهمن ینماد صل  و شاد

 دیمشتخت ج یکاخ ها ناتیدر تزئ وستهیبود ، نه فقط پ یزمان هخامنش یپرداز هیدر آرا رهیچ یکه در واقع نگاره ا یآب لوفرین

 (  7309:7069به آن است . )پوپ، یمتک زین نیمیاز ظروف س ینقوش گروه یو شوش به کار برده شده ، بلکه طراح

تون س ی هیشده است .  پا لی، ساقه و سر ستون تشک هیسه قسمت پااست که از  یهخامنش یعنصر معمار نیستون مهم تر 

 یشده اند )نادر نییتز لوفریگل ن ی( است و اغلب با غنیه های)گلدان یبه شکل زنگوله ا ایو  یها معمولا به صورت مکعب

                (    07:7070،ینیگرزالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7070:  پایه ستون مزین به گل نیلوفر آبی)نادری گرزالدینی، 0تصویر                                         
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 ( : نیروزت )گل سرخ آذ -۷ 

آن را گل آفتاب  یاست . برخ "روزت  "به کار رفته ، گل دوازده پر معروف به دیکه در تخت جمش یا هینقش ما نیشتریب   

ده است استفاده ش ینقوش اصل یها هیپر کردن نوارها و حاش ینگاره برا نیدانند . ا یبابونه م ایگل کوکب  گرید یگردان و برخ

 ( 213:7073،ی. )موسو

 اول یبدان شباهت دارد، در وهله  یکه گاه یبخش است مانند چرخ اتیح یرویو بازگو کننده ن دیخورش ی، نماد سنت روزت

 خدای – دیخورش نینقش تجسم چند نی. ا دید توان یقرص بال دار م یآن را رو بیترت نیبود و بد یدینماد خورش کی، 

 (    032:7063است .)هال، -انهیخاورم

 چهار گوش قطور یدر تالار آپادانه است که از سنگها ینقش مربوط به آستانه  نیمنحصر به فرد ا یاز نمونه ها یکی 0 ریتصو

 ( 7070گرزالدینی،نادری است . ) افتهی نتیاز روزت ز یقلیکاملا ص یشده و با نگاره ا لیتشک

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (7070: سنگ سیاه و براق از آستانه در)نادری گرزالدینی، 4تصویر                                                         

 

 : یوانیح ینمادها

 ینقوش را م نیآلات است . ا وریدر ساخت ظروف و ز یوانیح کریاز نقوش و پ ادیعهد ، استفاده ز نیا یمهم در آثار فلز نکته

     مشاهده کرد. یدو بز کوه ایگاو و رویبه صورت جنگ ش ییو طلا ینقره ا یبشقاب ها یتوان بر رو

 شیر   -1

 هر ، مقامش از ناشی رذایل و فضایل از سرشار و حیوانات سلطان ، درخشان غایت به و خورشیدی نمادی ، سلطان ، مقتدر شیر

 ( 77:7069شوالیه،. ) است پرستی خود و غرور غایت ی نشانه حال درعین اما ، است عدالت و عقل و قدرت مظهر چند

 به دیگری و شرق به یکی ، نگریستند می دیگر افقی به یک هر و شوند می تصویر هم پشت به پشت اغلب ها شیر که ، مصر در

 شیر دو این ترتیب بدین.  بود آن دیگر سوی به زمین سوی یک از خورشید حرکت و افق دو ی نشانه شیر گرایی نماد ، غرب
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 شیر ، نیز دور خاور در ، منوال همین بر......  بود فردا ی نشانه دیگری و دیروز ی نشانه یکی و کردند می نظاره را روز حرکت

 (771:7069شوالیه،. ) شود می پنداشته ذات هم اژدها با گاه و دارد اژدها با قرابت و است نمادین کاملا حیوانی

 و سیر مرحله هفت در را ها مقام والاترین از یکی ، خشکی و آتش نمایه و( مشتری) هرمز ستاره نماد ، ایرانیان نزد در شیر

 ایه آزمون از و اند گذاشته سر پشت را عشق خطر پر های بیابان که سرآمدانی و دلیران تنها و دارد(  مهر)  میتره آیین سلوک

 یابند. می را مقام این به رسیدن شایستگی اند برآورده سر استوار و سخت ، هولناک

 نای نقش بیش و کم البته که شود می دیده فراوان عقاب و بز ، اسب ، گاو ، شیر مانند حیواناتی نقش هخامنشیان هنر در

 (26:7070افروغ،. ) بینیم می نیز ساسانیان و اشکانیان هنر در را حیوانات

 رجب نماد شیر آن از غیر.  دارد ای ویژه مقام شیر نیز مهرپرستی آیین در و است میترا نماد شیر ، هخامنشیان کیش و هنر در

 و تابستان وسط و ماه مرداد با برابر که برج این در خورشید و است خورشید ی خانه اسد برج و است نجومی شکل یک و اسد

 در . است... ا اسد به ملقب که است( ع) علی حضرت نماد شیر ، ایرانی شیعیان میان ر د.  است درخشندگی و گرمی نهایت در

 را او اغلب ، پادشاه نیروی و قدرت دادن نشان برای و است داشته ای ویژه اهمیت شیر شکل ساسانی و هخامنشی های دوره

 (04:7070افروغ،. ) اند داده نشان شیر شکار و مبارزه درحال

 شیر دال -۲

 موجودی مختلف های فرهنگ در و است آمده بوجود عقاب و اسب ، شیر یعنی حیوان 0 ترکیب از که است موجودی دال شیر

url.  پنداشتند می خدایان های گنجینه نگهبان را شیردال باستان ایران مردم.....  آید می حساب به ای اسطوره 4)) 

 شده ظاهر دوم ی هزاره اول ی درنیمه شرقی شمال از عظیم مهاجرت طی در است ممکن ، میانه خاور در دال – شیر ی گونه

 (01:7063هال،. ) باشد

 برای ، دال – شیر.  است داشته ادامه ، هخامنشی ی دوره ایران روزگار تا میانه خاور هنر در مقدس جانوران میان در شکل این

SI N قول از ، طلا نگهبان عنوان به دال – شیر شهرت.  بود مقدس خدا – ماه  pl i ny (01:7063هال،. ) است شده گرفته 

 عتاب های حکومت به و گردد می بر میلاد از پیش چهارم و پنجم قرون به مرکزی آسیای از شده کشف شیردال ترین قدیمی

 .  است متعلق هخامنشی امپراطوری

 از یکی هم هخامنشی مشهور های ستون سر.  دانستند می دروغ و جادو ، اهریمن برابر در نگهبانی را شیردال هخامنشیان

 یادیز کاربرد معماری در شیردال شکل به های تندیس.  میدهند نمایش را ها شیردال که هستند بشری مصنوعات مشهورترین

 .است شده پیدا شوش در آن از ای برجسته نمونه و داشتند کاربرد ایلامی معماری در شیردالها.  دارند

 انخدای خدای اینشوشیناک به را جانور آن که باشد می گال اونتاش از ایلامی میخی خط به ای نوشته شیردال این کفل روی

. شود می نگهداری شوش قلعه در است شده بازسازی گریشمن بانو دست به که شیردال این.  است کرده هدیه ایلام
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(www.khabaronlin)می شیر شبیه دم و بدن ، ها ،پنجه اسب شبیه هایی یال و گوش ، سر ، عقاب شبیه ها بال و دهان 

 هنر یمختص خود ، ما را از چگونگ یها یژگیو را به خود اختصاص داد . و با یخاص یجا تونیر انیآثار هخامنش انیم در. باشد

 یاطلاق م یاست معمولا به ظرف یونانیواژه  کیکه  تونیسازد . ر یاست ، آگاه م یتجمل پرست ینوع قتیکه در حق یدربار

ند شو یظرف به هم متصل م  یبه شکل شاخ که در قسمت تحتان یظرف کی ایو  وانیح ایانسان  و  یشود که از بخش قدام

 (7070:26)افروغ،  گردد. یم لیتشک

. آورند یاز ظرف را به شکل کله جانور در م یقسمت ایاز زمان کهن تمام  جیبر حسب سنت را یفلز اءیظروف و اش یدر بعض 

در  دنیباور بودند که نوش نیکشور کوچ کردند و بر ا نیاست که به ا ییایآر لیقبا خیاز تار شیسنت دوران پ ادگاریسبک  نیا

انوران به ج یرویشود که ن یآنها بر بدن ظرف نقش بسته سبب م ریتصو ایشده و  تهساخ رومندیکه به شکل جانوران ن یظروف

 ایبا کله جانوران  یاز هنر ساسان دیدوران به تقل نیا یقالب تنگ ها و مشربه ها و جامه ها لیدل نیانسان منتقل شود. به هم

  (01: 7067 ،یشده است. )بهمن نیپرندگان تزئ

که در همدان کشف شده و جنس آن از طلاست  یساغر ای تونیتوان در ر یرا م (77)تصویرر بالدا ریاز مجسمه ش یا نمونه

 یگاه محکم هیها چنان تک ریو حالت غران ش یبصورت برجسته کار الیشامل سر و گردن ودست ها و  ریمشاهده نمود . بدن ش

شاهکار به  کیتواند  یاست که م ییها یژگیو یبه فرد  و دارا صرمنح یساغر به وجود آورده است که از لحاظ طراح نیا یبرا

 . دیحساب آ

 یاه سی. تند دهندیم شیرا نما ردالهایهستند که ش یبشر تمصنوعا نیاز مشهورتر یکیهم  یمشهور هخامنش یسر ستونها

 دارند .  یادیکاربرد ز یدر معمار ردالیبه شکل ش

     (www.khabaronlinشده است . ) دایاز آن در شوش پ یکاربرد داشتند و نمونه برجسته ا یلامیا یدر معمار ردالهایش

 

  

 

 

 

               

 )http://famwikipedia(: ریتون شیر بالدار دوره هخامنشی  0تصویر           نقش سر شیر     یا منشی: )سمت راست( پلاک طلایی دوره هخا 1تصویر 

(http://famwikipedia                      ) 

http://www.khabaronlin/
http://www.khabaronlin/
http://famwikipedia/
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 (http://famwikipedia): سر ستون هخامنشی طرح شیردال 9تصویر                                                      

 اسب :  -۷

 حفو خودرا خاص جایگاه کنون تا کهن های دوران از هنرها اکبر در که است ایرانی کهن بسیار نقوش از یکی اسب نقش   

 اسوه سانسکریت در و( aspa) اسپه کلمه این اوستا در.  است نداشته چندانی تغییر کنون تا دیرباز از اسب ی واژه. است کرده

(asva )سه ا باستان پارسی در و (asa )شد می خوانده. 

 آهو ی کلمه ریشه، این از.  است رفتن تند معنی به که دانند می as اس یا ak اک ریشه از را اسب واژه ، پژوهندگان از گروهی

 aspi اسپی یا aspa اسب مونث ی گونه یعنی مادیان به همینین.  است شده مشتق ،Asuk  آسوک آن تر کهن شکل و

 (739: 7067بهمنی،. ) است شده گفته

 دش خواهد متوجه زود یا دیر ، کند بررسی ایران ادب و هنر در را اسب نقش یا و بنگارد ایران در را اسب تاریخ بخواهد کسی اگر

 نیامده نشانی و نام آنها  از نحوی به که است ای دوره کمتر در ، ایران کهن تاریخ طول در زیرا دارد پیش در طولانی راهی که

 و قهرمان با اسب جا همه ، است اساطیری های افسانه بر مبتنی آن از ما اطلاعات بیشتر که ، تاریخ ماقبل های دوره در.  باشد

 ونچ هایی نام.  است خورده پیوند اسب پسوند با پهلوانان و ازپادشاهان بسیاری نام ایران میتولوژی در و است همراه آوران نام

 ربهف اسب و لاغر اسب ، گرانبها اسب ، تند اسب دارندگان معنی به ترتیب به که تهماسب و ، گرشاسب ، ارجاسب سهراسب،

 ( 77:7099تناولی،.) است ایرانیان برای آشنا هایی نام ، است

 می را او ی گردونه و بود خورشید نماد ، اول ی وهله در و دارد شامخی مقام اسب ، ها تمدن از دینی مراسم و ها اسطوره در

 ( 24:7063هال،. ) شد می قربانی ، خورشید خدایان برای و کشید

 ناسبیت غالباً ها اسب این سوارند اسب چهار با هایی گردونه بر مهم خدایان. کشد می اسب را ستارگان گردونه پهلوی روایت طبق

 که تاس سوار ای گردونه به نیز باد ایزد هستند تگرگ و باران برف، ابر، آناهید گردونه اسب چهار مبلاً  دارند را گردونه خدای با
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 دکشن می را مهر و سروش ایزد های گردونه سیمین و زرین های نعل با سفید اسب چهار کشند می اسب هزار حتی یا صد را آن

 (. 94:  7069 زاده، قلی)

 رد  تاریخ از پیش ایام در اسب اند ساخته مربوط یکدیگر به را آنها اروپایی و هند اقوام همه که است مظهری دو وخورشید اسب 

 دنیای هب را متوفی که است بوده آن ی نماینده یا(  مرگ)  نشانه اسب مجسمه و داشته دخالت یونانیان و ایرانیان تدفین مراسم

 و(  شترت)  آب ایزد نشانگر سپید اسب همینین. پیروزی خدای از است شکلی تغییر بالدار، اسب مهری آیین در برد می دیگر

 (.716:  7067 بهمنی،)  است خشکسالی دیو(  ابنوش)  نشانگر سیاه اسب

 ایمست می را اسب تیز را جاودانه خورشید. »است آمده تند های اسب ی دارنده یا و اسب تیز صفت با خورشید غالباً اوستا، در 

 پورداود،. )  دارند شرکت ها آشوری مبل سامی و اروپایی و هند اقوام کلیه با ایرانیان تعبیر این در( 7بند پشت، مهر اوستا،« ) 

7096  :030 .) 

 هک اند کرده نقل  کیخسرو قول از. است بوده استفاده مورد کهن های زمان از گردونه و اسب ویژه به ستوران ایران، فرهنگ در

 کردند اهلی را اسب که بودند قومی نخستین اروپائیان و هند.  نیست اسب از تر گرامی من به پادشاهی در چیز هی : است گفته

 و یتاشراف نشانه گردونه و اسب داشتن آور، رزو ایرانیان چشم در. یافت راه مصر و بابل سرزمین به جانور این ایرانیان توسط و

(  جنوب)  شوش مبلاً اند شده ساخته جانوران و پرندگان شکل به  کلی طرح لحاظ از شهرها از بعضی. آمد می حساب به امتیاز

 ، نگهوش جمله از ناموران و پادشاهان از گروهی ایرانی روایات بر بنا. باشد می «اسب» شکل به(  خوبتر)  شوشتر و باز شکل به

 نوی با یزدا=  ناهید» برای دیگر بسیاری و گشتاسب سیه، و پیران توس، کیخسرو، کاووس، افراسیاب، نریحان، فریدون، جمشید،

 دارد یم معطوف بشری ی پاکیزه نسل به نسبت بلیغ وتوجهی تخفیف را زایمان درد بخصوص دردهاست، درمانگر و آبها تمامی

 را اهیتاآن وسیو آرد مقدس؛ زرتشت ای: گفت زرتشت به فردا اهورا. ) خواستند کامیابی و کردند قربانی چارپایان سایر و اسب« 

 یافته، ترکیب«  اسب» ی واژه با نیز فرمانروایان و بزرگان از بسیاری نام(.  است حرکت و جنبش ی بخشاینده وی کن، ستایش

 سیاوش ،( افتاده کار از اسب دارنده)  گشتاسب ،( ارجمند اسب ی دارنده)  ارجاسب ،( لاغر اسب ی دارنده)  گرشاسب جمله از

 .( 402 ، 744: 7067 بهمنی،(. ) زورمند و فربه اسب ی دارنده)  تهماسب ،(  سیاه اسب ی دارنده) 

 

 :دیگاو در تخت جمش -۱
 

 هدیگاو شکن هم گاو د ریو هم در درگاه کاخ ملل به کار رفته است . در نقش ش دیتخت جمش یگاو در سر ستون ها نقش   

 (91: 7067 ،یشود . )بهمن یم

در سرستون ها و در درگاه ها به کار رفته است. اما  لیدل نیرفته و به هم یو نگهدارنده به شمار م ندهیپا یدر هنر هخامنش گاو

 هم ربط دارد.  یو بارور یزیشد و به حاصلخ یهم مربوط مماه گاو به  یاز طرف
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بر  ییوز بر شب و روشنابر ماه و ر دیبر گاو ، فائق آمدن خورش ریفائق آمدن ش  دیاست و شا دینماد خورش رینماد ماه و ش گاو

 است. یکیتار

 است:  ریگاو شکن وجود دارد به شرح ز ریکه از نقش ش یریتعب نیبهتر اما

 ابدی ی، )نوروز( برج اسد بر برج ثور تفوق م یعیاعتدال رب یکیهستند . در نزد یفلک ی)ثور و اسد( هر دو از صورت ها ریش گاو

 (97: 7067 ،یشود . )بهمن یآغاز م اتیح دیو تجد  یزیشود و حاصلخ یو بهار م

ها نماد قدرت را هم   نیهم هست . علاوه بر ا نیو نماد زم یزیاست . مظهر حاصل خ شیزا یروینر : مظهر اصل مذکر و ن  گاو

 (07: 7067 ،یاست. )بهمن نندهیو آفر یاتیح یروین دی. کشتن گاو نر در سال نو مظهر مرگ زمستان و تول ردیپذ یم

 نیبانوان ماه و هم زم زدیمبل است . هم مظهر ا دیو تول نیمولد زم یرویمطرح است. ن ریبه عنوان مادر کب یماده : گاه گاو

 (93: 7067 ،یکند . )بهمن یم یرا هم تداع یمادر زهیاست . غر

ور و از نبرد ن یداخته نمادپر  یرانیا یاسطوره ها یقیتطب یکه به بررس "یکارنو یآلبرت چ"به نقل از  یرانیا یاسطوره ها در

 . است یو بد یو خوب یکیتار

 

 (:یپاژن )بز کوه -۶

Capra hi یبا نام عمل وانیح نی. ا رانیا یجانوران بوم از    rcus aegagrus  از خانواده گاوسانان، راسته زوج سمان و از

 (72: 7067 ،یاست . )بهمن رانیدر ا یشکار واناتیح نیمهمتر

 گرفتند . مبلاً: یدر نظر م عتیطب دیاز المان ها )عناصر( مف یکیرا مظهر  ی، بز کوه یاز اقوام باستان کی هر

 از باران است ... یاوقات هم نماد یو گاه دیدر لرستان، سمبل خورش -      

 بود. یاهیگ یزندگان یخدا زیو ن یابیاز کام یسمبل یباستان، بز کوه لامیدر شوش و ع -      

 (74: 7067 ،یشد . )بهمن یبر شمرده م "بزرگ یخدا" یوانیح یاز خو ی، بز به عنوان مظهر نیالنهر نیدر ب -      

رنگ با  ینخود یتعلق دارد: کوزه ا لادیاز م شیبه هزاره چهارم پ دیمکشوفه از تل باکون در تخت جمش یایاز اش یا نمونه

 نیا انیشده است . و م نییآن تز نییدر قسمت پا ینوار افق 2در دهانه )گردن( و  یکوزه توسط سه خط افق نیکوتاه . ا یگردن

 ( 79: 7067 ،یخورد که سر تا سر سط  کوزه را پوشانده است. )بهمن یمبه چشم  یبز کوه کیاز  یریخطوط تصو

                                              (03:7063و نماد قدرت محافظت است . )هال، یزدی، علامت ا واناتیح ایبدن انسان  یبال بر رو   

 روشهای طراحی فرش 
 

 به طور کلی این روش ها عبارت است از :روش ابداعی و تخیلی ، روش تقلیدی یا اقتباسی و روش دو گانه
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 روش ابداعی و تخیلی
 

 قواعد نقشه کشی باشد تنها طراحاندر این روش که مهم ترین روش نقشه کشی است طراح باید کاملا آشنا و مسلط به 

حرفه ای و خوش ذوق از چنین توانی برخوردارن، طراح بدون کمک گرفتن از تصویر و یا نمونه خارجی مبادرت به خلق اثر 

جاودانه و ماندگار می نماید به نحوی که اثر او هی  نمونه دیگری در عالم خارج ندارد. روش ابداعی روشی است که طراح فرش 

واند در یک گروه از طرح ها طرحی را اجرا کند مانند اینکه در گروه طرح ها شکارگاه نقشه ای را بدون کمک و الهام از می ت

نقوش مشابه طراحی نماید. هر چند که مشابه نقشه وی ممکن است بسیار باشد اما نقشه تازه طراحی شده را می توان تخیلی 

جدید و خارج از تقسیمات طرح های موجود طراحی شود که خود جدید ترین طرح  یا ابداعی نامید. گونه دیگر این که طرحی

 (26-29: 7060و ابداع طرح همراه قالب خاص در دنیای طرح و نقشه می باشد.)صمیمی، 

امروزه هر نو آوری در طراحی و بافت فرش ایران بسیار چشم گیر است و باعث شگفتی علاقه مندان و هنر دوستان خارجی می 

د. اما نباید فراموش کرد که زمانی این نوآوری مورد تایید است که دارای پشتوانه علمی،تجربی و سنجیده ای بوده و جنبه شو

 (40: 7062کاربردی نیز داشته باشد و تنها به مسئله زیبایی و تزئینی توجه نشود. )کرامتی،

   

 روش تقلیدی یا اقتباسی

ن یا نمونه گیری از سایر نقوش استوار است. طراح فرش در حقیقت از سایر طرح ها در این روش به طور عمده بر الهام گرفت

کمک گرفته تا بتواند نقشه ای مشابه یا همانند طرح اقتباس شده، طراحی نماید. روش اقتباسی بیشتر در بین طراحان کم تجربه 

طراحان حرفه ای سعی دارند نقوش طراحی شده خود و سط  دو علاقه مند بیشتری دارد.  اینان با وام گرفتن از آثار ارزشمند 

 را آب و رنگ تازه بخشند.

موتیف برداری : نقاش فرش با کپی برداری از نقش مایه ها و الهام از اجزاء مختلف نقشه از آن ها برای استفاده در کار  -7

 خود بهره می جوید.

طراحی نقشه ای را راهنمای کارخود ساخته  سبک برداری : در این روش طراح قبل از شروع به طراحی، سبک و روش -2

که البته خود به خود موتیف برداری را نیز در درون خود خواهد داشت.   تفاوت مورد اول با مورد دوم این است که در 

موتیف برداری به نوع طرح و سبک طراح توجهی نمی شود مبلا نمونه گل های شاه عباسی از یک طرح افشان کپی 

تا در نقشه شکارگاه مورد استفاده قرار گیرد اما در سبک برداری جدا از نسخه برداری نقوش، سبک  برداری می شود

 طراحی و فکر طراح نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

کپی برداری موضوعی از نقشه : مبلا در یک طرح شکارگاه، طراح شکارچیان وحیوانات را کپی نموده ولی از فضای  -0

نگل یا بیابان است بهره نمی جوید بلکه ممکن است طرحی دیگر را برای فضا و متن اصلی در اصلی طرح که شامل ج
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نیز موسوم است. بدین مفهوم که طراح جزئی از نقشه را اقتباس نموده « دوگانه»نظر داشته باشد. این روش به روش 

قتباس شده شبیه و نه صد در صد و جزئی دیگر را خود طراحی می نماید به نحوی که طرح اجرا شده نه به نمونه ا

 ابتکاری است.

کپی برداری تام و تمام از نقشه : این روش را بیشتر اشخاصی که هی  مهارت، تجربه و تعهدی در باب طراحی فرش  -4

ندارد اعمال می نماید چرا که توانایی طراحی و ابتکار در آنان موجود نیست و بسیار دیده شده است که عدم تبحر و 

ان باعث شده طرح کپی شده بسیار ناموزون و متفاوت با طرح اصلی باشد، حتی اشکال بسیار شکسته و خارج مهارت آن

از اصول طراحی ترسیم شود که این این امر مهلک ترین ضربه بر پیکره ظریف طراحی فرش ایران است. ممکن است 

ار متفاوت خواهد بود. طراحان حرفه ای ممکن طراحان حرفه ای نیز روش فوق را به کار برند اما هدف و نحوه عمل بسی

است با هدف جفت نمودن دو فرش، احیاء طرح قدیمی و فراموش شده و ترمیم نقشه های پاره شده یا مفقود شده 

 و... مبادرت به این کار نمایند و نحوه ترسیم نیز استادانه بوده و با کمترین تفاوت در سبک و طرح اجرا شود.  

ش : گاهی اوقات فرشی با اندازه ای خاص و طرحی مناسب بافته می شود که معمولا حسب نیاز و یا تغییر ابعاد فر -1

جهت تولید فرش به صورت سری بافی ممکن است با همان کلیات و موضوع در اندازه و ابعاد دیگر نیز طراحی و بافته 

زاء و چرخش متناسب قوس های ختایی تولید که همان عناصر و اج 2*0شود به عنوان مبال طرح افشان در اندازه 

 (           27-26: 7060نیز طراحی و بافته می شوند. )صمیمی اول، 0*4در اندازه 

 

 روش دوگانه 
 

همانطور که اشاره شد روش دوگانه روشی است که طراح تنها قسمت ها و موضوعات خاصی از یک طرح را از نمونه دیگر اقتباس 

را خود را طراحی می نماید به نحوی که هر دو طرح در نام مشترکند اما در طرح و اجزا متفاوت می نموده و دیگر اجزای کار 

 (27باشند. )همان،

 

 روش طراحی در این نمونه :

 

در این پروژه بناست طرح فرش لیک وترنج شیوه ابداعی و اقتباس از نقشمایه های هخامنشی  طراحی و رنگ آمیزی شود لذا 

این صورت می باشد که با استفاده از موتیف های هنر هخامنشی همیون :  گل نیلوفر، درخت سرو، شیردال و اساس کار آن به 

 ... این فرش طراحی گردد.
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 ترنج فرش مذکور گرد است که تقریبا عرض متن فرش را پر می کند و شامل بخش های زیر است:. -

 

  باشد. یم رهیباشد که به رنگ ت یپر م 72 لوفریگل ن کیشامل  :  یبخش مرکز

 شده اند. نییتز و اسلیمی های چدنی با نیم گل های نیلوفر برگ ها لهیبه وس این قسمت  بخش دوم :  

 قاببش و ها حجاری تزئینات در که نیلوفر  های گل نیم و( روزت) گرد های گل از بخش این تزئین : برای بخش سوم

 .کردیم استفاده داشتند کاربرد هخامنشی ظروف یا ها

بوسیله ی اسلیمی ها و گل های نیلوفر ، بویژه ستون هایی  است که ترنجقسمت  نیتر یبخش اصل نیا بخش چهارم : 

 دهد.  یم لیتشک لوفریگل ننیم  کیرا  آنها نیب یشده اند. و فضا لیباشند تشک یم گریکدیکه دو به دو رو به  با نقش شیر

شیر دال که رو به هم هستند تزیین شده و در بین آنها قابی با عناصر ختایی و گل نیلوفر قرار  72لهیبوسبخش پنجم : 

 گرفته است

می باشد که به وسیله واگیره ای از گل های نیلوفر از متن فرش  جدا کننده ترنج از متن قسمتبخش آخر: این بخش 

 جدا شده است 

 ماهی شکل که حول آن در چرخش می باشند تزئین گردیده است. سر ترنج فرش نیز با یک سربند و تعدادی برگ های -

متن فرش با الهام از طرح مشهور ریزه ماهی طراحی شده است که به صورت تک رنگ و خطی رنگ می شود تا باعث  -

 شلوغی متن فرش نگردد.

 لیک ها نیز با الهام از ترنج فرش طراحی شده اند -

 رگب با که بود سینوسی طرح یک آن اصلی دارد. حاشیه زنجیره دو و کوچک حاشیه دو بزرگ حاشیه یک فرش ی حاشیه -

 در که ها ریتون و ظروف در که هخامنشی شیردال طرح از ها سینوس وسط در است. شده تزئین نیلوفر های گل و ها

جاری ها تزئینات ح کردیم. برای تزئین حاشیه ی کوچک و زنجیره نیز از استفاده ، بودیم برده کار به نیز ترنج سوم بخش

 و ظروف هخامنشی که در ترنج نیز به کار برده بودیم استفاده نمودیم.

بخش لوار که آخرین بخش فرش می باشد از گل های گرد )روزت( که در ظروف هخامنشی شاهد آن هستیم و در بخش  -

 شده است.مرکزی ترنج هم به کار بردیم ، استفاده 
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 طراحی جدید بخش مرکزی ترنج)ماخذ:نگارندگان(: 7تصویر          (www.magiran.com): طرح گل روزت حجاری های هخامنشی 6تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: طرح گل های نیلوفر  جداکننده ترنج از متن   77تصویر        : طرح شیردال و ستون در قسمت چهارم ترنج  )ماخذ:نگارندگان( 73تصویر     

    )ماخذ:نگارندگان(
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 : طرح شیردال ها در بخش پنجم ترنج )ماخذ:نگارندگان(72تصویر                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (زه ماهی متن فرش) ماخذ نگارندگان:واگیره ری 74تصویر                      : لیک فرش) ماخذ نگارندگان (70تصویر                

 

                                         

 : طراحی حاشیه بزرگ وکوچک با تزئینات گل نیلوفرو شیردال ) ماخذ نگارندگان (74تصویر 
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 (www.magiran.com): جام هخامنشی )موزه هگمتانه(  71تصویر                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نقشه کامل فرش لیک ترنج 70تصویر                                                                        
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 نتیجه گیری:

موجود در زمان  یها شهیگذارد که با باورها و اند یم شیرا به نما یینمادها و سمبل ها یشده در هنر هخامنش ینقوش طراح

راک اد لهیوس نی، بد دینما یاستفاده م هیاز زبان کنا شیاهداف خو انیب یبرا یرانیکه هنرمند ا ییدارد. از آنجا یخود هماهنگ

 نینماد میشاهد مفاه یمانده از هنر هخامنش یآثار باق یجا یدهد. و در جا یو نماد نشان م رمز یبه واسطه  قتیخود را از حق

 فرهنگ چند هزار ساله خود را زنده نگه داشته اند. ، بزرگان  نیاز ا یریکه هنرمندان اعصار متعدد با الگوپذ میهست یمتعدد

 ریتصو است که طراحان با به یباف ی، قال دینما جادیبا انسان ا یا وستهیو پ قیارتباط عم یتواند به راحت یکه م ییاز هنرها یکی

 یریگذشته حفو کند ، با به کار گ اخود را ب وندیکه پ نیا یبرا، ارتباط را حفو کرده اند. طراح فرش  نیا بایز یینمادها دنیکش

 . دینما اءیفرهنگ متعال خود را اح می تواند یهخامنش یهوشمندانه از نمادها

شی در طرح لیک ترنج سعی درحفو و احیای هخامن مختلف ینمادها  در این مقاله ضمن ارائه یک نمونه عملی استفاده از 

 . نماد های فوق نموده اند 

گل های نیلوفر و سرستون های شیر ترنج که در حال چرخش و پروازند ،  یانیبالدار در قسمت م  یبیترک وانیاز ح استفاده

کیبی جدید را پدید آورده است ترکیب آن با عناصر ختایی و اسلیمی به همراه استفاده از طرح معروف هراتی ) ریزه ماهی (تر

.هرچند اساتید مجرب در بخش طراحی فرش طرح های نفیس تری از نمونه فوق را می توانند طراحی وعرضه نمایند اما طراح 

تلاش نموده که به هدف این پژوهش که همانا شناخت مفاهیم نمادهای هخامنشی و استفاده دوباره از نمادهای سنتی ایرانی در 

 است نزدیک شود. طراحی فرش

 منابع و ماخذ : 

  لی( فرهنگ نمادها ، تهران ، چاپ خانه ن7067ادواردو ، سرلو  ) -

 .یردشتی. تهران، انتشارات مرانیدر فرش ا ی(. نماد و نماد شناس7070افروغ ، محمد. ) -

، گروه هنر دانشکده هنر و رسانه )دانشگاه  رانیا یسنت یتحول وتطور نقش و نماد در هنرها ری( س7067) سی، پرد یبهمن -

 نور( امیپ

، ترجمه سیروس پرهام ، تهران ، انتشارات علمی و 0( سیری در هنر ایران ، جلد7069پوپ ، آرتور . آکرمن ، فیلیپس ،) -

 فرهنگی

 دوم. رمند،چاپی. انتشارات ه رانیا خیتار یری(عصر اساط7060، حسن ) ایرنیپ -

 ( تاریخ هنر ایران ، تهران : شرکت چاپ نشر کتاب های درسی ایران7074ه )تسلیمی ، نصرالل -

 ، تهران . یساولی، انتشارات  رانیا ییو روستا یریعشا ی( جلها7099) زی، پرو یتناول -

سودابه فضایلی ( جلد چهارم ، فرهنگ نمادها : اساطیر ، رویاها ، رسوم و ... ترجمه و تحقیق 7069شوالیه ، ژان . گربران ، آلن ) -

 : تهران ، انتشارات جیحون

 ( ، اصول و مبانی طراحی فرش ایران ، تهران ، انتشارات عابد.7060صمیمی اول ، محمد ) -
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 ، چاپ اول ی، تهران نشرن رانیدر شناخت هنر ا یی( پژوهشها7067، احمد ) یجهرم یضابط -

 تون پهلوی ، شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه م (7069) خسروزاده ،  یقل -

 ( بازاریابی فرش ، تهران : موسسه فرهنگی هنری شقایق روستا7062کرامتی ، ابو الفضل ) -

 ی، تهران : جام شی( انسان و سمبول ها7099، کارل ) ونگیگوستاو  -

 دی: رخش رازی. شیهنر هخامنش نهیشیدر پ ی(. جستار7073، مهرزاد. ) یموسو -

 0. مجله  رشد آموزش هنر ، دوره چهاردهم ، شماره  دیدر تخت جمش یاهیگ ی( نگاره ها7070، مرجانه ) ینیگرزالد ینادر -

 (. تهران: فرهنگ معاصر.یبهزاد هینمادها در هنر شرق و غرب )ترجمه رق ی(، فرهنگ نگاره ا7063) مزیهال ، ج -

 

- www.magiran.com (029919102) 

- http://famwikipedia.org/wik%dg%98 (029819219) 

- www.borq .ir (029919199) 

- www.khabaronlin )029919199) 
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