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چکیده
که از دیرباز در این سرزمین زمین هستندفرهنگ و تمدن ایرانذیر دو مقوله جدایی ناپفرش و معماري 

ایران بافی در رآالت فرشکشف و ثبت نخستین دستبافته هاي جهان و ابزا.اندهجایگاه ارزشمندي داشت
نی بر کسی پوشیده نیست، و با اصیل ایرامعماري نواز بودن چشممهر تاییدي بر این ادعاست. از طرفی

بین نقاط مشترك فراوانی ؛ از گذشته تا به امروزر معماري و نقوش اصیل فرش ایرانیبه آثادقت بیشتر
رو؛ ابتدا بررسی و شناخت دو ی پژوهش پیش. اهداف اصلخور توجه استکه درشودآنها مشاهده می

عنصر معرفی شده یعنی فرش و معماري ایرانی به صورت مجزا و سپس پیوند میان آن دو در طرح و معنا 
هاي مشترك بینشان که از در ادامه به نقاط مشترکشان رسیده و در نهایت به سمبولها و اسطوره، باشدمی

روش پژوهش در این تحقیق به غییر و تکامل یافته پرداخته شده است.گذشته وجود داشته و تا به امروز ت
ها و نقوش فرش ایرانی در ي کوچک از طرحاي بوده و در نهایت به یک شناسنامهصورت مطالعه کتابخانه

در زمینه معماري بتواند چنین مطالعاتی رود که است. و امید آن میپیوند با معماري این سرزمین رسیده 
واقع شود.گشا مندان این مسیر مفید و راهبراي عالقهاز جمله فرش، آن هاي مشترك و هنر

فرش، معماري ایرانی، فرش و معماري، هندسه، سمبولهاواژگان کلیدي: 
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مقدمه
وست درختان، و در هم تنیدن الیاف گیاهی و پتاریخ فرش با تاریخ خود انسان عجین است. بشر اولیه در طی قرنها به روش

-گیري از پشم حیواناتی که قابلیت زیست در جوامع اولیه را داشتند میصنایعی نظیر سبدبافی آشنا شده بود، و با بهرهنتیجتاً

)1393(لولوئی و اسدي، ان نرم را تولید کند. هایی نه چندتوانست زیر انداز
ن، همواره با نام پرافتخار ایران توام بوده و یا به عبارتی بیشترین ترین هنر دستی ایراترین و شاخصقالی ایرانی به عنوان مهم

سهم را در هویت سرزمینمان دارد، به طوري که نام آن در تمام جهان با نام کشور عزیزمان ایران عجین گشته و با فرهنگ و 
)1394قلمی، (میثاقی و زریناست. زندگی مردمان این سرزمین پیوندي ناگسستنی یافته 

نظیر ایرانی بوده است. تصاویر و نقوش سرشار از هاي بیهاي فرشنر معماري همواره یکی از منابع الهام براي طراحان نقشهه
لغزد و اینگونه، عصاره گنجینه بندد، از سقف بر دیوارها و از دیوارها بر کف میپروا بر روي ابعاد فضا نقش میزندگی، بی

بنابراین بین هنرهاي ) 1394قلمی، (میثاقی و زرینآفرینند.شان وحدت فضا را میهم در آمیزيهنرهاي ایرانی در عین کثرت، با
فرش جزء جدایی ناپذیر از معماري پیوند با یکدیگر هستند. از طرفی اصیل ایرانی؛ معماري و فرش بیش از همه در تعامل و

ابعاد ر معمول براي مشخص کردن ته است. در گذشته به طوایرانی بوده و از قدیم جایگاه ارزشمندي در فضاها و منازل داش
کردند.را تعیین میشد و متناسب با آن ابعاد فضا اتاق به اندازه فرش توجه بسیاري می

رو به بررسی بعد فیزیکی، طرح و تزئینات؛ پژوهش پیشهنر کهن چه از با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط نزدیک بین این دو 
مندان مفید واقع شود.براي عالقههاییچنین پژوهشامید است پردازد و ذشته تا به امروز میرش و معماري از گپیوند میان ف

فرش
ترین نمادهاي ذوق، هنر و روح زیبایی جامعه ایرانی است. نقوش انتزاعی و بس دلرباي آن، از دید مفسران و فرش از مهم

اري رنگین در پر کردن فضایی خالی نیست، بلکه هر خط و رنگ آن در هر گراي شرقی، صرفاً نقش و نگاندیشمندان سنت
)1390(صفري، ایرانی است. پیچش و چرخشی، نمادي از معانی و مفاهیم مکنون جهان بینی انسان شرقی به ویژه

- وي زمین میشود، همان بساط افکنده یا گستردنی است که بر رگفته می» وبسترگ«که در زبان پهلوي » فرش«واژه عربی 

است. آرامش را به فرش نشینان » گهوارگی«و » مادر بودن«و » گسترش«اش که صفات ذاتی» زمین«گسترانند تا همچون 
تقدیم نماید. از طرفی زمین عکس آسمان است و هر اثر زمینی منشا آسمانی دارد یا تصویري از آن است. بنابراین فرش آینه 

- ولی در اصطالح به زیراندازي گفته می)1385سازیان، (چیتز و رازي از آسمان دارد. عرش است. هر نقش بر صورت فرش، رم

گویند "Tapestry"المعارف فارسی مصاحب که در زبان التین به آندر دایره» فرشینه«شود که با دست بافند و تعریف 
گذارنند و به عنوان از میان تارها میهاي پود رامنسوج کمابیش ضخیم دست باف و معموالً منقش که در بافت آن، رشته«

(حشمتی رضوي، شود. گونه منسوجات که با ماشین بافته میرود و توسعاً همینفرش یا پرده یا براي پوشش مبل به کار می
1393(

گر بگوییم رود. اغراق نخواهد بود اهاي فرهنگ و هنر ایران زمین به شمار میترین جلوهتردید یکی از برجستهبافی بیقالی
هویت فرهنگی و هنري و حتی ملی ایرانیان به نوعی با قالی بافی عجین و مرتبط است. تاریخ قالیبافی، تاریخی پرافتخار و 

)1394(میثاقی و زرین قلم، ن بوده است. درخشا

ي فرش و فرشبافی در ایران و جهانتاریخچه
گونه اطالع موثقی در دست نیست. زیرا به این کار مبادرت کرده، هیچها و اینکه چه قومی در ابتدا از بافت نخستین قالیچه

بینند. اما به دلیل ماده مورد نیاز تهیه آن یعنی ها به لحاظ ساختاري طبیعیشان در اثر رطوبت و حشرات آسیب میقالیچه
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ابتدایی، به چگونگی تهیه آن داري بوده، به صورت رود نخست قبایل چادرنشین آسیاي مرکزي که کارشان گلهپشم، گمان می
بافی در عهد مفرغ را با خود به دنبال دارد مربوط به اولین کشفیاتی که نشان هنر قالی)1393، و اسدي(لولوئی اند. پی برده

بافی از جمله کاردك از گورهاي عصر مفرغ در ترکمنستان و شمال بافی است که توسط ا.ن.خلوپین: راجب ابزار قالکارد قالی
که با 1354بافی عهد مفرغ توسط دکتر علی حصوري در سال ترین تصویر در خصوص قالیایران کشف شده است. اما روشن

دو نوع از این ابزار مواجه شد، که پس از وقوع سیل و پدید آمدن یک گور توسط یک مرد قشقایی در شمال غربی راهجرد و در 
آید داراي زائده کوچک و سوراخ داري در اي که سر نیزه و امثال آن به نظر میقطعه« نزدیکی کامفیروز فارس پیدا شده است. 
توانسته براي ضربه به کار باشد که با این ظرافت نمیي چوبی ولی بسیاري ظریف میانتهاست که بی شک محل نصب دسته

دید در حالی که اید نوك آن صدمه میشد برود و فقط براي بریدن مفیده بوده است و اگر به عنوان وسیله جنگی استفاده می
دهد که وسیله برش و بی شک این هاي مکرر فرو رفته و قوس برداشته این نشان میتنها دو قسمت کنار آن بر اثر تیز کردن

)1393، هیر و دهقانی(نعیمی.)1(تصویر»کارد برش خامه بوده استیک 

)1393هیر و دهقانی، . کارد برش خامه (نعیمی1تصویر

-میالدي سرگئی رودنکو باستان شناس روس هنگام کاوش در گورهاي اقوام سکایی منطقه پازیریک در دامنه1949در سال 

اي کامیاب شد که تاریخ فرش بافی را به یکباره دگرگون کرد. مسحور هاي جنوبی جبال آلتالی در سیبري به یافتن دستبافته
در 23/189نجم پازیریک بدست آمده عبارتست از فرشی در اندازه تقریبا مربع به ابعاد ها در گور یا تپه پترین یافتهکننده
اي نظرات سانتیمتر و از آنجایی که همراه با این فرش ابزار و وسایل دیگري همچون یک دستگاه گاري نیز پیدا شده، عده200

از آن براي مفروش کردن روي سطح گاري استفاده اند و حتی فرض بر این است که خاصی در مورد کاربرد این قالیچه داده
ي فرش از دوران شکوهمند پادشاهان هخامنشی شده است. این فرش کامال از پشم درست شده است. پازیریک تنها نادرهمی

گرفته است که تا به امروز به عنوان یگانه سند موجود از قالیبافی آن عهد مورد توجه تمام فرش شناسان و محققان شرق قرار 
بافی نیز ادامه داشته است که امروزه بخش کمی از آن آثار هنوز پس از آن طی ادوار مختلف فرش) 1390، (ژوله.)2(تصویراست

باقیست.

)1393. قالی پازیریک (احمدي و احمدي، 2تصویر
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ترین د. در واقع برخی از عالیبه شهادت تاریخ اوج هنر فرشبافی ایران را باید در دوران حکومت سلسله صفویان جستجو کر
، (ژولهباشند متعلق به دوران حکومت صفوي است. هاي باقیمانده از دوران عظمت این هنر میهاي ایران که تنها نمونهقالی

عالقه و توجه مردم این سرزمین از دیرباز به مقوله فرش معطوف بود که در بعضی دوران با توجه به مشکالت و مسائل ) 1390
خورد.جامعه این مهم کمتر به چشم میخاص 

اما در پایان سده سیزدهم هجري قمري با افزایش ناگهانی تقاضاي اروپاییان براي قالیهاي ایران آن هم به مقدار زیاد باعث 
قع از دهه گردید تا فرش ایران احیاء گردیده و در همه جا مقدمات تولید انبوه و متعاقباً توجهات دولتمردان فراهم گردد. در وا

آخر قرن سیزدهم هجري قمري آن هنگام که صادرات فرش ایران بنا به تقاضاي غرب براي اولین بار از تبریز آغاز شد، فرش 
ایران به مرحله دیگري قدم نهاد که اهمیت آن در تجارت و درآمد ارزي امروز ایران انکار ناپذیر است. از همان زمان که اولین 

الدین شاه از طریق تبریز به ترکیه صادر شد وقوع این حادثه آنچنان مهم بود که در اولین در زمان ناصرهاي فرش ایران محموله
کارت پستالهاي ایرانی در دوران قاجار لحظه شکوهمند عدل بندي و حمل فرش توسط تجار تبریزي منعکس شد و به عنوان 

هنگ اجتماعی ایرانیان در اواخر دوره قاجار چنان اهمیت و اخبار مهم به اقصی نقاط دنیا ارسال شد. فرش در زندگی و فر
توان دید. آنگونه که فرش عنصري حرمتی یافت که بازتاب آن را هم در نقاشیها و مهمتر از آن هم در عکسهاي قاجاري می

ن تعداد بیشماري از تواالحضور در تمامی مجالس و اجتماعات گردید و به همین روال بر روي عکسهاي قاجار میتزیینی و الزم
امروزه نیز ما شاهد ارج نهادن به این هنر اصیل ایرانی هستیم که جایگاه قابل مالحظه ) 1390، (ژولهفرشهاي آن عهد را دید. 

اي نیز در صنعت پیدا کرده است و همچنین خواهان بسیاري در خارج از مرزها دارد.

ساختار طرحی فرش ایرانی
هاست.هاي بارز عمده آناز ویژگینمادگرایی و رمزگرایی-1
معموال بر انتظام هندسی استوار بوده و نظم آن هندسی است.-2
هاي ایرانی توسط قابی چهارگوش یا مستطیل که با چهار جهت اصلی و چهار اقلیم باستانی و مبناي تعیین عمده فرش-3

گیرد.مربع کعبه و مسجد مسلمانان تناظر دارد، صورت می
سایه افکنده است.تقارن و با توازن بر طرح آن اصل -4
رسد، قاب گرفته هاي مکرر متوالی که گاهی به هفت عدد میطرح هر فرش داراي دو بخش اصلی، بوم با حاشیه یا حاشیه-5

شود.می
است.گیري از منطقه ژرفاي خطی (شیوه دو بعدي) سرمشق طراحان آن پرهیز از ژرفانمایی (پرسپکتیو) و بهره-6
)1394(مهندسی و کشمیري، گرایی بر طرح آن غالب است. زیبایی شناسی گریز از خالء و نیز ذره-7

پیوند فرش و معماري ایرانی 
- ترین و بی واسطههاي ظهور نمادها در هنر ایران، معماري و طراحی فرش است. به باور کاسیرر نیز مستقیماز جمله جایگاه

توان در هنر یافت. از نظر وي، معماري، جهت دارترین و بی واسطه ترین فرم نمادین است. و فرم را میترین رابطه میان انسان 
هاي ها و طرح و نقشزیبایی شناسی فرش ایران نیز تحت تاثیر نمادگرایی قرار دارد. فرش چون آینه عرش، بازتابی از نگاره

ن ه هنرمندان ایرانی و به ویژه تزئیان فرش نشین است. الزم به ذکر است کها و آرزوهاي انسنمادین با الهام از باورها، اندیشه
اند به این معنی که کاران در روند تداوم بخشیدن به دست آوردهاي هنري پیشینیان هرگز در چرخه تکرار و تقلید قرار نگرفته

)1394(مهندسی و کشمیري،فهوم سکون نبوده است. تغییر تداوم هنر ایران هرگز ناظر بر م
هاي منقوش و کاريجوید و با تلفیق این عناصر، آثاري را در قالب کاشیمعماري ایرانی با ذوق سرشار خود از نقاشی مدد می

رود که طرح و نقشه فرش دستباف متاثر از آن نماید که حاصل تالش وي از منابعی به شمار میهاي برجسته، خلق میکچبري
ان گفت که هنر معماري چه به صورت کلی و چه به صورت جزیی یکی از منابع الهام براي طراحان تونماید. به طور کلی میمی
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ي ها و ابتکارات معمار هنرمند در هر گوشهکاريهاي بی نظیر ایرانی بوده است. آنچه در معماري به صورت ریزههاي فرشنقشه
شود که از طریق ذهن و دست بافنده بر غنی و متنوع دیده میهاي توان دید، در فرش به صورت نقوش و رنگبناي ایرانی می

)1394(میثاقی و زرین قلمی، شود. زمینه فرش جاري می
شود. بی گمان دنیاي پر رمز و راز فرهنگ ي ناب زیبایی و هنري فرش ایران در نقش پردازي آن به طور بارز، آشکار میجنبه

و نقش قالی بروز و ظهور یافته است. پیش از ظهور اسالم، نقوش قالی و سایر زیبا شناختی و ادب پرور ایرانیان، در طرح
هنرهاي دستی ایران برگرفته از نقش انسان، حیوان و طبیعت بوده، ولی با ورود اسالم، شبیه سازي منع شد و به این جهت، 

ها، ها، درختاي در آمد. و انواع گلاشارهي رمزي و گیري از نقوش تجریدي (استیلیزه) و هندسی به شیوهنقوش قالی با بهره
هاي طراحی شده یعنی همان استیلیزه به کار رفته و اشکال هندسی مختلفی مثل لوزي، ذوزنقه، حیوانات و پرندگان به صورت

-رفتهها را بر عهده گي خود جاري داده، هماهنگی و نظم نقشها را در سینهها و درختهشت گوشه و یا طرح ترنجی این گل

)1394، زرین قلمی(میثاقی و ند. ا

اساس معماري ایرانی
عضاي هندسه و تناسبات، اساس هنر و معماري ایرانی است. در معماري ایرانی زیبایی چیزي نیست جز توازن و تعادل ا

یی در خور تحسین شود. بناگیرد و به شکلی منطقی عرضه میهایی که از تن بنا مایه میگرفتن تزیینکار متناسب بنا و به
آیند دید گردد و خطوط اصلی و الزمش تزیینی در خور دارا باشد. تحلیل تاریخی بسیاري از بناهاي است که ارتفاعاتش خوش

تفاده تاریخی ایرانی ثابت کرده است که در معماري ایرانی از دانش کاملی از تناسبات به ویژه تناسبات طالیی به طور وسیعی اس
)1394(میثاقی و زرین قلمی، ی بوده است. شده و اساس زیبا شناسی ایران

چنان که » زیبایی در نهایت تناسب است. « کند: هندسه و تناسبات نقطه مشترکی است بین فرش و معماري. ارسطو بیان می
و چنین است که هنر » اب آفریده شدعالم بر اساس هندسه، وزن، میزان، عدد و حس« کند در رساله هندسه: اخوان مطرح می

اش و پله پله به نامیمآن چیزي که در هنر وحدت و کثرت میکند. رحی مبدأ آفرینش را بازگو میایرانی با آفرینش هر ط
)1393(معلمی، شود. دیک میمالقات خدا نز

هندسه و فرش
هندسه بوده است و در دوران پیش از اسالم نیز هنر ایرانی، - جا که طبق گفته بسیاري از محققان، اساس هنر اسالمیاز آن

ایرانی بر مبناي هندسه -ي ارج هنر اسالمیتوان حدس زد که فرش به عنوان نقطهایران ساختار هندسی نداشته است، می
ي اصلی دهد که طراحان در گذشته با در نظر گرفتن هندسه به عنوان مبناها نشان میوسیعی شکل گرفته باشد. نتیجه بررسی

کردند.ها، نقوش را به بستري از هندسه ترسیم میطراحی فرش
هایی ها و سطوح یا ترازهایی که مانند الیههاي مختلفی بخش بندي کرد. بخشتوان طرح را به الیهدر تحلیل هندسی فرش می

ي تقارن و فرش بر پایهش طرح در آورد. گسترهاست، طرح نهایی را به وجود میمتعدد روي هم قرار گرفته و حاصل ترکیب آن
هاي هندسی در فرش ها در کل استوار است. الگوي همخوانی در اندازه، شکل و موقعیت نسبی جزءتناسب است و بر پایه

هایی هاي شطرنجی، نقش مایههایی مشبک و شطرنجی (در کل سطح) است. این الگوهایی فضایی نیازمند الگوهمانند طرح
درجه 360هایش کنند. این امري ریاضی است که براي پوشانیدن سطحی که جمع زاویهبه پهلو رشد و نمو میهستند که پهلو

-درجه چرخیده بر هم افتاده) نمی45شود، جز از سه گونه چند ضلعی مثلث، مربع و هشت گوشه (ساخته شده از دو مربع می

پوشانند، شامل تنها سه شبکه بندي منتظم ممکن هستند: ا میتوان استفاده کرد. این سه چندضلعی منتظم که سطحی تخت ر
)1394(میثاقی و زرین قلمی، .)3(تصویرمورب، قائمه و مستدیر
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)1393هندسه در فرش و معماري (معلمی، . 3تصویر

هنر فرش و معماري ایران از گذشته تا به امروزهاي مشترك در سمبولها و اسطوره

آب
ز نظر انسان باستان تمام طبیعت مملو از معناست، در روزگاران قدیم اشیاء معینی براي مردم مقدس بود. از دیرباز آب به ا

سازد. آب از عناصري است که نزد ایرانیان مقدس و ایزدي به عنوان منبع حیات شناخته شده بود زیرا آب تمدن را ممکن می
هاي رفته. در فرشبافی شکلتر بوده و آلوده کردن آن گناه به شمار میین مقدسرفته و از تمام عناصر روي زمشمار می

-هاي شطرنجی تپه گیان نهاوند میاست مانند آنچه در سفالنگارهشطرنجی از دوران پیش از تاریخ تأللو آب را تجسم بخشیده

ها صرفا به معنی مکانی براي نگهداري وانیم، حوضخها و آبنماهاي زیبا به داخل فضا فرا میبینیم و در معماري آن را با حوض
اي است براي تصویر نمودن و انعکاس آسمان و دري به بهشت.آب نیست بلکه آیینه

پرنده
النهرین و شوش و پارسه عیالمی مظهر و ابر و پیک باران بوده و در پرنده نیز از دوران پیش از تاریخ هزاره چهارم در تمدن بین

ووس که مرغ ناهید (آناهیته، دي از انواع خاصی از آن مقام و منزلت ویژه داشته، مانند عقاب که مرغ خورشید و طاهاي بعدوران
اند.آب) بودهایزد 

المرکزدوایر متحد
ت دوایر متحدالمرکز نمایانگر طبقات و سلسله مراتب وجودند، دایره نمادي از زمان است و عالوه بر این دایره که نمادي از حرک

تر، نشان دهنده آسمان کیهانی است و باشد با الوهیت نیز در ارتباط است. دایره در معناي مستقیمپیوسته و مدور آسمان می
در معماري خود را بصورت گنبد بر فراز بناهاي باشکوه و در کاشیکاري و قالی بصورت نقوش اسلیمی زیبا در هم پیچیده 

هاي بناهاي اسالمی را زبان دیگر و غایتی دیگر است که همان لیمی و ختایی کاشیکاريکند، گلها و شاخ و برگ اسنمایان می
)1393(احمدي و احمدي، تجسم فردوس برین است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


گل نیلوفر
ها به گلی لیکن در فرش، گل نیلوفر عالوه بر شکلی که در تخت جمشید آمده است، صورتی دیگر نیز دارد که در گذر قرن

ها است ام الله عباسی. گل نیلوفر از روبرو به صورت شکلی متقارن و مرکز گرا است که از جوانب خمیده گلبرگتغییر یافته به ن
دانند که توسط دو اي است. بسیاري گلبرگهاي خمیده را نمادي از دو ماهی و مرکز گل را میترا میو گویی حافظ و نگهبان شی

شود.ها و... به وفور دیده میها، پارچهنماهی به زمین آورده شده است. این طرح در گلدا

سرو
اساطیر کهن آمده است که درخت سرو وقف خورشید است و به همین علت در باالي نماد سرو در بناهاي قدیمی نماد در

به بوته هاي ایرانی بیشتر از ردیف درختان سرو و چنار استفاده شده است. تبدیل سرو خورشید قرار دارد در محورهاي اصلی باغ
به سه دوره در هنر قبل و بعد از اسالم قابل تفکیک است. در ابتدا سرو درختی مقدس و رمزي و مذهبی و نشانی از خرمی، 

دهد و همیشه بهاري و مردانگیست. در این مرحله به صورت طبیعی در تمدن آشور، ایالم و هنر هخامنشی خود را نشان می
رود. دوم مرحله همزمان با نفوذ تمدن اسالمی، هاي تخت جمشید در نهایت دقت به کار مینگاره حالت تزئینی ندارد. در سنگ

شود. از اینجاست که سرو به هاي مذهبی خود دور میاي زینتی مبدل و از ماهیتهاي باستانی جدا شده و به نگارهسرو از ریشه
-نهایی شیوه میایی کامل و دد. از سده ششم به بته جقهگرصورت ساده بته جقه تصویر شده و به یک نگاره زینتی نزدیکتر می

دانند و شاید اي بته جقه را مظهر راز آمیز شعله آتش، تمثیل شکل بادام یا گالبی میباید. تفاسیر متعددي وجود دارد، عده
آنکه سرو به صورت زیباترین تعریف به معناي شکل بوته سرو تارك خمیده از باد موجود در طبیعت باشد. در فرش عالوه بر

صورت مجزا استفاده شده است. ناتورالیستی ترسیم گشته به وفور از نقش بته جقه چه بصورت ترکیب با سایر نقوش و چه به
دانند. از جمله مشابهت میان عنصر هاي منقوش را نمادي از درخت سرو میها و ستونهاي محرابی، منارهعالوه بر آن در قالی

هاي محرابی، مناره در معماري و درخت در طبیعت، عناصري برآمده از زمین و درخت سرو در معماري و قالیمناره در مساجد 
.)4(تصویرشگر ارجاع به جهان باالتر هستندو در طلب آسمان و نمای

)1393احمدي و احمدي، . سرو (4تصویر 
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نقوش گیاهی
وعی استذکار به انسان بوده است که همواره رها شدن از عامل اسفل و عروج به ملکوت را نقوش گیاهی تکرار نمادین اسلیمی ن

د بیاورد به سخنی دیگر، تکرار همان ذکر است. از نظر معنوي و مادي، ویژگی حرکت منحنی مارپیچ یا اسلیمی، نیل به یابه 
ته عوالم معنوي به مرتبه حس است. ریتم، وحدت و معنی رو به کمال است در اصل اسلیمی به صورت متجسم و تنزل یاف

ها، وحدت حرکت و نیروهایی که با تمام کثرت شان جهت و شکل ها و برگتناسب درونی و برونی اجزاء تعادل و توازن گل
هاي این نقوش است. منشا حرکت دورانی مارپیچ بر اساس وحدت در کثرت یکی دیگر از شاخصمشخص همسویی دارند. 

توان پی گرفت. باشد و در آثار هخامنشیان و ساسانیان نیز ردپاي آن را میوت در هنر قوم سکاها و مادها میهاي هردگفته
گردونه مهر « اي است که مرکزش حرکت مارپیچ موجود در شاخ بز، در گیاهان به ویژه گیاه هوم، حرکت پیچان در خدا دایره

هاي کهن چین آمده که و این اشاره اي است به تفاوت حرکت نوشتههمگی بر قدسی بودن حرکت مارپیچ داللت دارند. در 
در همه جا است ولی پیرامون آن در جاي مشخصی نیست مرکز و حرکت دایره با یک مرکز.» مارپیچ حلزونی با بی نهایت 

طرح گلدان
با زمین مادر و ایزد بانوي باروري این نقش در واقع بیانگر اسطوره تکوین هستی است. گلدان گل در فرش ایرانی ارتباطی وسیع

اي جهانی است. این احساس ژرف برون آمدن از زمین ها در فرش ایرانی بیانگر زاده شدن انسان از زمین، عقیدهدارد. این نقش
و زاده شدن از آن، مانند باروري فرسوده ناشدنی زمین و زندگی بخشیدن به عناصر حیات همچون درخت، گل، سبزه و رود 

اي نمادین در گلدانی که نماد و مظهر منبع فرسایش ناپذیر آفرینش است. گاهی نیز درخت سرو به شیوهت. زمین در اینجااس
زمین به عنوان مرکز ثقل بوده، نشان داده شده است.

نقش ماهی
توان ماهی را صل گشته میهایی که نقش مایه ماهی درون قاب مستقیم یا با واسطه یک کتیبه با سر نخ به ترنج مرکزي متقالی

همچون در معماري که گنبد نماد آسمان و مکعب نماد زمین است. تشبیه عاشق و طالب به ماهی در مثنوي نماد زمین شمرد.
کند. ماهی که غوطه ور در دریاي مکرر به کار رفته است. مولوي، انسان خداجوي و طالب کمال را با نماد ماهی به ما معرفی می

هاي آب، در نقوش گیاهی نیز به کار رفته است که نمونه آن . نقش ماهی در فرش عالوه بر صورت واقعی در حوضمعرفت است
شود.در تزئینات اسلیمی در معماري و فرش نیز مشاهده می

مربع چرخان یا شمسه
گردد. ر روي یکدیگر حاصل میي نقوش هندسی کثیرالضالع قرار دارد. از قرار گرفتن دو یا چند مربع باین طرح که در زمره

پوشندگی آن هاست. از بناهاي هایی که باعث شده در معماري بسیار استفاده گردد، قابلیت گسترش یافتگی ویکی از ویژگی
حصار دامغان دره توان از بافت معماري تپه دوران باستان (دوران ساسانی) که طرح مورد اشاره در آنها به کار رفته است، می

اق بستان و کاخ تیسفون نام برد و دوره بعد از اسالم در تزئینات آجر کاري مسجد جامع ورامین و گنبد سلطانیه (دوره شهر، ط
شود؛ در هایی از آن یافت میهاي مسجد گوهرشاد مشهد نمونهبري مسجد جامع نیشابور (تیموري) کاشی کاريایلخانی)، گچ

اند و مراد از خورشید در معنی عرفانی، انوار حاصل از تجلیات الهی نیز دانستهفرش، ترنج (شمسه) را نماد آفتاب و خورشید
)1394(مهندسی و کشمیري، توان آنرا نماد الوهیت و نور وحدانیت شمرد.است. لذا می
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گیريبحث و نتیجه
فرش، تاریخچه آن واژه تعریف ا؛ در ابتددر این پژوهش به مطالعه و بررسی پیوند میان فرش و معماري پرداخته شده است که 

و ساختار طرحی فرش ایرانی را مورد بررسی قرار داده و سپس پیوند میان آن دو را مطرح کرده و در نهایت به سمبولها و 
هاي مشترك بینشان رسیده است. فرش و معماري هر دو از هنرهاي اصیل ایرانی هستند که حتی از مفروش کردن اسطوره

فته تا طرح، نقش و تزئینات مشابه بین آنها همگی نشان از پیوند ناگسستنی این دو هنر از گذشته تا به امروز فضاي معماري گر
توان نتیجه گرفت؛ در پیوند میان فرش و در بررسی سایر مطالعات انجام شده که به موضوع این پژوهش نزدیک است، میاست.

ترین آنها اشاره و به طور خالصه مورد بررسی قرار وهش سعی شد به مهمدر این پژجود دارد و هاي زیادي ومعماري اشتراك
ترین وجه اشتراك بین این دو هنر هندسه است. این مشخصه در معماري نقش بسیار اساسی را بر عهده دارد گرفته شود. اصلی

ترین وجوه مشترك بین این دو باشد، بنابراین هندسه جز اصلیهاي فرش میاز طرفی چون معماري منبع الهام نقوش و طرح
توان شاهد آن هنر بوده است. نکته دیگري که بین معماري و فرش از گذشته وجود داشته و امروزه به صورت تکامل یافته می

آنچه در این مقاله در اند.مقدس بودهکدام داراي معانی خاص و هاي مشترك بین آن دو است که هرها و اسطورهبود، سمبول
هاي انجام شده در ارتباط با موضوع مورد نظر است که الب اصلی گرد آمده است حاصل مطالعه و بررسی سایر پژوهشقالب مط

ها وجود دارد؛ مطرح شود.سعی شد آنچه به صورت مشترك در تمامی پژوهش
جهت حفظ هنرهاي اصیل از توان ارائه داد این است که سعی در در ادامه نتایج حاصل ازین پژوهش آنچه به عنوان پیشنهاد می

جمله فرش و معماري ایرانی بسیار حائز اهمیت است، مخصوصاً در زمان حال و با پیشرفت و حرکت رو به جلو جهان؛ نباید 
ها که نشان از پیوند قوي آن دو از گذشته تا اجازه به انزوا رفتن و خاموش شدن هنرهاي اصیل را داد. از طرفی اشتراك بین این

است و باید سعی بر حفظ آن اهمیت باالیی داشته باشد تا به عنوان میراث جاودان براي آیندگاه بماند.به امروز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


منابع 
اي بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت، مقدمه1388حافظ نیا، محمدرضا، 

هاي علوم ادهاي باستان، ارزشهاي یک تمدن در معماري و فرش، نهمین سمپوزیوم پیشرفتاحمدي، مجید، احمدي، رسول، سمبولها و نم
1393و تکنولوژي، مشهد، 

1385، 45چیت سازیان، امیرحسین، نمادگرایی و تأثیر آن در فرش ایران، فصلنامه گلجام، انجمن علمی فرش ایران، شماره 

و تطور فرش بافی ایران، چاپ چهارم، تهران، انتشارات هنر، تاریخ فرش سیر تحول1393اهللا، حشمتی رضوي، فضل
، پژوهشی در فرش ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات یساولی1390ژوله، تورج، 

صفري، حسین، مشابهت الگوي هندسی معماري ایرانی و فرش ایرانی در بیان معنی، همایش ملی هنر فرهنگ تاریخ و تولید فرش دستباف 
1390آباد، نجفایران و جهان،

المللی مهندسی هنر و کیوان، اسدي، هانی، فرش به عنوان الگوي اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماري داخلی، کنفرانس بینلولوئی، 
1393محیط زیست، 

دیریت شهري، هاي کاربردي در عمران معماري و مهاي پیوند فرش و معماري ایرانی، دومین همایش ملی پژوهشمعلمی، مونا، جلوه
1393تهران، 

المللی عمران معماري و توصعه اقتصاد مهندسی، مرضیه، کشمیري، هادي، بررسی تعامل معماري ایرانی و فرش پارسی، اولین کنفرانس بی
1394شهري، 

شهرسازي ایران، مهندسی، مرضیه، کشمیري، هادي، تأثیر استفاده از نقوش فرش در معماري ایرانی، اولین کنفرانس تخصصی معماري و
1394شیراز، 

المللی عمران معماري و توسعه میثاقی، مژده، زرین قلمی، کیوان، هندسه نقطه اشتراك معماري و فرش ایرانی، سومین کنفرانس بین
1394شهري، تهران، 

المللی مهندسی هنر و محیط بینهیر، سارا، دهقانی، فاطمه، خاستگاه نقوش و پیشینه تاریخی چهارهزارساله فرش ایران، کنفرانسنعیمی
1393زیست، 
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