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 بررسی طرح و نقش فرش مود با تأکید بر نمادگرایی کله اسبی

 
 1مليحه حسيني محراب

 2اميرحسين چيت سازیان

 

 :چكیده

منطقه مود، یکي از مراكز قالي بافي ایران است كه سابقه بافت در آن به دوران قبل از سلسله ی صفوی نسبت داده   

ه است. قالي های بافته شده دراین روستا از ارزشمندترین انواع قاليها به شمار مي رود و از نظر مرغوبيت، در شد

جهان مشهور است. آنچه از بررسي نقوش فرش های مود بدست آمده،  جنبه نمادین آن است كه در بيان اوليه 

زیبا در آدمي مي شود ولي بسياری از این تصویری، حکایت از نوعي تزئين دارند كه باعث ایجاد حسي لطيف و 

نقوش حاوی مفاهيم نمادین هستند مانند طرح زیره ماهي؛ نقش لوزی درآن نمادی از حوض ) زمين (است و ماهي 

نمادی از ماه مي باشد كه این خود باعث شهرت و ویژگي منحصر به فردی در ارائه فرش به جهان شده است. در این 

قش و نمادهای طرح كله اسبي، به این علت است، كه اوالٌ احساس نياز به اطالعات در مشتریان مقاله، بررسي طرح و ن

از اصالت طرح های مود وجود ندارد، ثانيآ ركود فرش مود به علت عدم تطابق طرح هائي كه درمناطق دیگر مي بافند 

مود پژوهشي انجام نشده است و منبع وعرضه به اسم مود مي شوندو ثالثآ در رابطه با ویژگي طرح و نقش فرش های 

معتبری در این زمينه وجود ندارد. این سه علت باعث جذب محقق به موضوع مورد بحث گردیده است. بررسي و 

مطالعه در نقوش فرش های مود، مي تواند باعث بازشناسي هویت فرش های این منطقه شود. با توجه به خالء نسبي 

نطقه مود، تاریخچه فرشبافي، نماد نقوش فرش مود در زمينه طرح و نقش، پژوهش تحقيقاتي در رابطه با م -علمي

 توصيفي، انجام تحقيقات كتابخانه ای و تحقيقات ميداني به ارزیابي-حاضر بر آن بود تا با استفاده از روش تحليلي

ه درفرش ات به كار رفتتحليل نقوش و نمادهای شاخص آن بپردازد. یافته های تحقيق نشان مي دهد كه بيشتر تزیين

 ها تحت تأثير نمادگرایي و زیبایي طرح و نقوش سنتي مي باشند.

 فرش مود، نمادگرایي، طرح و نقش، كله اسبي كلید واژه:
 

 مقدمه : 

فرش دستباف ایران عرصه ای است كه در آن حس زیبایي شناختي طراحان و بافندگان ایراني مجال بروز و ظهور    

عبير دیگر، هر یک از نقشها ، نقش مایه ها ، طرح ها ،سبک ها و خطوط و... ، كه در فرش های یافته است : به ت

عشایری ، روستایي و شهری دیده مي شود، نموداری از حس لطيف و اندیشه پيکر ایرانيان است . طراحان و ابداع 

فلسفه وجودی آن در چرخه خلقت كنندگان نقش و نگاره های فرش، هر نقش را با توجه به جایگاه آن در طبيعت و 

پدید مي آورند بسياری از نقش مایه های طرح های فرش، تفسيری از اسطوره هاست كه سينه به سينه و نسل به نسل 

                                                 
 hosseinimehrab@gmail.com.دانشجوی كارشناسي ارشد فرش دانشگاه كاشان : 1

 chitsazian@kashanu.ac.irن و رئيس انجمن علمي فرش ایران : .  دانشيار دانشگاه كاشا2
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به طراحان و بافندگان در سيره و با فرهنگ و اعتقادات ایشان انطباق یافته و برحسب ذوق و سليقه ایشان تغيير شکل 

بندد در هر حال ایرانيان با طراحي فرش، آن را از یک كاالی مصرفي صرف به یک توليد  یافته و بر فرش نقش مي

فرهنگي هنری و حتي اجتماعي تبدیل كرده و به آن جان بخشيده اند. هر یک از طرح های فرش و نقش مایه های 

تقادات هر یک از مناطق آن گویای بخشي از فرهنگ، تاریخ و زندگي مردم این مرز و بوم و نمادهایي از بينش و اع

آن است به این منظور مي توان به بررسي فرش های منطقه ی مود كه یکي از مراكز قالي بافي ایران، كه از نظر 

مرغوبيت در جهان شهره مي باشد، مورد توجه قرارگرفته است. در برخي از كتابها نيز به طور خالصه، در مورد فرش 

این منابع یافت شده كه بطور دقيق در مورد طرح و نقش و رنگ فرش مود بحث های این منطقه بيان شده است. در 

اختصاصي، در این مورد نشده است و ما بر انيم كه چون تحقيقات و كتب مرتبط دراین خصوص به صورت جدی 

ارد ،لذا در د فعاليت نداشته است وتحقيق انجام شده با نياز امروزه تطابق كافي نداشته واحتياج به بررسي بيشتر وجود

تحقيق موجود سعي در بررسي ، ادامه ، تکامل نقوش اصيل و نمادگرایي ونمادهای نقش كله اسبي موجود ، وجود 

دارد.در این مقاله با پویش تاریخي و با استفاده از روش اسنادی و مصاحبه ای، در زمينه طراحي فرش دستباف منطقه 

تگاه طراحي فرش در آن  با تحليل كلي منطقه مود و نمادگرایي در مود مي پردازیم تا ضمن شناخت نسبي از خاس

 طرح و نقش های فرش مود از جمله اسطوره موجود در طرح كله اسبي ، در حد توان بپردازیم. 

 بررسي جغرافیایي و تاریخچه فرش بافي در منطقه مود 

از تاریخ قدمت آن اطالع صحيحي  در كيلومتری بيرجند مركز استان خراسان جنوبي كه 36مود شهری است در    

دست نيست اما كيفيت دفن برخي از اجساد و استخوان ها كه ضمن حفاری ها و خاک برداری های پراكنده به وسيله 

افراد بومي برای عمران زمين زراعي یا ساختماني به عمل آمده؛ تاریخ بنای  مود را به قبل از اسالم برمي گرداند. 

است كه قبل از دوران صفویه در مود و اطراف نيز قالي بافي رواج داشته اما به علت هجوم و فتنه قراین زیادی حاكي 

ماره ً رواج یافته است. فيش شافغان هنر قالي بافي به تدریج فراموش شده و بعدها پس از ایجاد امنيت نسبي مجددا

خود نوشته است متذكر مي شود كه  15135511منتشره از طرف شركت سهامي فرش ایران كه در كد شماره  160

 مود، روستایي است نزدیک بيرجند در خراسان جنوبي كه مركز معروف قالي بافي، حتي پيش از دوران 

 

صفویه بوده است و آنگاه عکس و شرحي از لچک و ترنج مود در فيش مزبور مندرج است كه خاصه مود و قالي مود 

قبل از دوران صفویه نيز در مود، قالي مي بافته اند و بافت قالي مود به  است و در آنجا صریحاً بيان مي شود: حتي

دوران قبل از صفویه مربوط مي شود؛ عالوه بر فيش مزبور، قراین و امارات زیادی حاكي است كه قبل از دوران 

تحفاظي ظ حوزه اسصفویه كه زمان شکوفایي عصر قالي بافي بوده است...، روستاهای مهم تابعه آن ) بيرجند ( از لحا

: سورگ، و امنيتي پاسگاه انتظامي كه هر یک به تنهایي مي تواند مركزی برای تهيه قالي به حساب آید عبارتند از 

بهلگرد، بهدان، خونيک، عباس آباد، خراشاد، چاچ، نصرآبادو... كه در تمام این روستاها كارگاه ها و دارهای قالي بافي 

نها غير از كارگاه ها و دارای دایر در خود مود است و در همه این روستاها قالي های دایر و مشغول كار است و ای

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    
 

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

912 

و  20: 1391خوب و متوسطي بافته مي شود كه در بازارهای به نام قالي مود عرضه و فروخته مي شود)قالسي مود،

21 ) 

 ویژگي قالي منطقه مود : 

سيار اندک است به این سبب گل، درخت، باغ وچمن، آب ميزان بارندگي در جنوب خراسان ب : طرح ونقشالف(    

وحيوانات آبزی و پرندگان نيز محدود و بسيار با ارزش شمرده مي شود. هنرمندان و طراحان این منطقه با ذوق 

ومهارت خاصي این مواهب الهي را روی فرش بافته و به زندگي مردم ، داخل كرده اند . نظر به اهميت گل ودرخت 

ار وچهارچوب هایي در اطراف نقش های گل وگياه طراحي شده وحاشيه فرش ها نيز اهميت زیادی پيدا معموال حص

( طرح 1( . طرح های رایج و قدیم در قالي مود مي توان به طرح های زیر بر شمرد: 35: 1379كرده است) وجداني . 

رنج: طرح ربعي سعدی و طرح كله ( طرح طرح های لچک ت4( طرح محرمات بته ای، 3( طرح بته سراری، 2درختي،

( 7( طرح ریزه ماهي: ریزه ماهي سراسری و ریزه ماهي لچک ترنج و ریزه ماهي پنج تن، 6( طرح خشتي، 5اسبي، 

 (نقشه متفرقه : نقشه كرماني ، گلداني ، گلفرنگ ، شيخ صفي و...9( نقشه غلط، 8طرح افشان وطرح شاه عباسي، 

 نطقه مورد استفاده قرار مي گيرد مي توان رنگهای زیر را نام برد:از رنگهایي كه در م: رنگبندیب(

 
 : پالت رنگي منطقه مود )مأخذ : طراحي شده توسط نگارنده(1جدول 

 

متر و  3×3متر،  5/2×2متر،  2×2متر، اخيرأ  3×2متر،  5/3×5/2متر،  4×3متر،  5×5/3متر یا ذرع،  4×6 ابعاد:ج(    

 (.53: 1391، متر )قالسي مود  5/3 ×5/4
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ازگذشته تا به امروز جنس تار وپود قالي های این منطقه، پنبه بوده و از جنس پرز آن پشم مي باشد.  مواد اولیه :د (    

در مواردی نيز استفاده از ابریشم سفيد و یا فيروزه ای به پيرامون نقش های طرح به فرش های خود حالت برجسته 

 (.126: 1382و خوش آیندی مي دهند) نصيری ، 

از رنگهای باال معموالً سه رنگ كرم، الكي و سرمه ای بعنوان رنگ زمينه مي باشند كه در بين این سه رنگ سرمه ای 

 از كاربرد كمتر و كرم از كاربرد بيشتر برخوردار مي باشند.

ن با وسواس خاصي رنگرزی در مود در گذشته ای نه چندان دور تماماً گياهي و توسط خود بافندگا: رنگرزیو(   

انجام مي شده، این وسواس تا حدی بود كه آنان را وا مي داشت تا پشم چيده شده از پشت گوسفند را نيز خود با 

دست ریسيده و رنگ كنند و دليل این كار را هم وجود روغن ریسندگي بر روی پشمهای ریسيده شده توسط ماشين 

بسزایي را ایفا مي كند و همين وسواس و دقت و یا به تعریف مي دانستند كه در عدم جذب و شفافيت رنگ نقش 

بهتر خوش سليقگي بافندگان مودی كه بر تمام مراحل تهيه مواد اوليه نظارت كامل داشته و بعضاً دارند سبب شده كه 

از رنگ  هفرش مود در زمره بهترین فرشهای خراسان قرار گيرد. كه البته امروزه بخاطر مقرون به صرفه نبودن استفاد

 (.34-32) همان :گياهي و یا بعضاً به سفارش شخص سفارش دهنده از رنگهای شيميایي هم استفاده مي شود 

 تعریف نماد، اسطوره و نقش آن در طرح فرش

به معنای نماینده، سمبل )فرهنگ معين( و نمود، نماونماینده است . )فرهنگ عميد( این واژه « نماد» واژه پارسي    

(. درنتيجه آنچه نماد 38: 1385مود، نماینده و ظاهركننده معناشده است )لغت نامه دهخدا( )چيت سازیان ، همچنين ن

معرفي مي شود كه، عبارت است از یک اسطالح، یک نام یا تصویری كه ممکن است نماینده شيئي یا مفهومي در 

يم ت كه به چيزی بيش از معني آشکار ومستقزندگي روزانه باشد. به بيان دیگر، یک كلمه یا یک شکل وقتي نماد اس

خود داللت كند. مفهوم بر جسته نماد تنها هنگامي ظاهر مي شود كه آن را اشاره كننده ای بدانيم كه مي تواند مارا از 

حقایق فرا طبيعي یا مابعدالطبيعه در معنای واقعي و خاص كلمه، یعني نقش اساسي نماد آگاه سازد. نماد همواره باید 

ر مرتبه ای فروتر از آن چيزی باشد كه نمادین شده، زیرا آنچه نمادین شده، تمامي مفاهيم طبيعت گرایانه نماد را از د

 (.11:  1390ميان مي برد )اميني وبصام ،

اسطوره در لغت به معني افسانه است كه بخشي از دیدگاه جهاني یک ملت را آشکار مي كند برخي از پژوهشگران     

اورند كه فرشتگان، دیوها، گياهان و جانوران اسطوره ای، كه در هنر بين النهرین به چشم مي خورد منشأ نقش بر این ب

های فرش محسوب مي شوند به هر روی هنر، همان گونه كه زیر تأثير عادات و رسوم و معتقد ملت هاست از اسطوره 

ای طرح های فرش، تفسيری از اسطوره هاست كه های و افسانه های آن ها نيز تأثير مي پذیرد بسياری از نقش ه

سينه به سينه نسل به نسل به طراحان و بافندگان رسيده و با فرهنگ و اعتقادات ایشان انطباق یافته و بر حسب ذوق 

(. در سنت های اساطيری استفاده 10:  1388و سليقه ی ایشان تغيير شکل یافته و به فرش نقش مي بندد ) دانشگر، 

جانوری و یا ادغام جانواران یا یکدیگر، ستودني بوده است و به همين لحاظ است كه یکي شدن جانوری از نقوش 

(. نقش انواع  43: 1376چون اسب، پرنده، بزكوهي و قوچ با یکدیگر نمایانگر هدفي قاطعانه بوده است ) فرزانه، 

پذیرد برخي از حيوان ها كه در زمره ی مختلف ميدان ها بر روی فرش نيز با توجه به خصوصيات آنها انجام مي 
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نقش مایه های فرش ایران به شمارمي روند عبارت اند از : الف( شير: نشانه ای از شجاعت و دليری و بي باكي است 

. ب( ببر و پلنگ و یوزپلنگ: نماد درندگي و تيز پایي. ج( اسب: نماد نجابت و بردباری، د( آهو و گوزن: نماد زیبایي 

(. به همين منظور كشف چنين 30: 1388و( قوچ: نماد باروری بركت، ه( سگ : نماد وفاداری )دانشگر، و رندگي، 

ذهنيت هایي با رمزگشایي از نقوش فرش مي تواند به شناخت الیه های هنری فرش و همچنين فرهنگ ایراني كمک 

 ( .72و 70:  1386بسزایي نماید )دریایي ، 

 طرح ونقش فرش مود 

ر كه گذشت قرائن و امارات، حاكي از آن است كه قبل از صفویه قالي بافي در مورد رایج و مرسوم بوده همان طو    

ولي از زمان صفویه، قبل و بعد از آن سابقه و نمونه ای از نقشه قالي بافت مود در دست نيست و جایي هم ثبت نشده 

م. همين قدر جسته و گریخته قرائن  و دالیلي در و ما اطالعي از كم  و كيف نقش و رنگ آميزی و مشتقات آن نداری

 دست است كه مي رساند در زمانهای دور درمود قالي و قالي بافي وجود داشته و بعد به فراموش سپرده شده است . 

 نقشه درختي 

روز (، درخت از قدیمي ترین مفاهيم نمادیني است كه از دوران كهن تا عصر غير آیيني ام1طبق )تصویر شماره    

مورد توجه بشر بوده و با بسياری ازمسایل فرهنگي وزندگي مردم درهم آميخته ودر آثار هنری انعکاس یافته است. 

یونگ در پژوهش های خود درخت را جزء كهن الگو ها و نمادهای طبيعي مي شمارد كه به شکلي نمادین، سرچشمه 

( قدیمي ترین نقشه قالي بافته شده 41: 1390ن وكاملي، زندگي و نماد بالندگي و انکشاف زندگي رواني است)مختاریا

در مود نقشه درختي است. همان طوری كه از نامش پيداست شکل درختي را نشان مي دهد كه از زمين رویيده و هر 

چه قالي بافته مي شود شاخ و برگ آن به اطراف گسترده شده و تا خاتمه قالي شاخ و برگ و ميوه آن هم تکميل مي 

كه البته شاخ و برگ و ميوه و سایر ضمائم آن به تناسب موقعيت و حتي االمکان نزدیک به طبيعت رنگ آميزی شود 

شده و در بعضي مواقع گاه حيواناتي هم در پای درخت در حاالت مختلف نقاشي مي شده است ولي در حال حاضر 

را ابریشم  بعضي از گلهای آن مي شود كه اكثراًبافت آن تقریباً متروک شده ولي گهگاهي باز هم بنا به سفارش بافته 

بافته مي مي بافند و تغييرات و پيشرفت زیادی نسبت به سابق پيدا نموده و زیباتر شده است ولي نقشه ای كه فعالً 

شود آن نقشه قدیمي و سابقي نيست و در جهت كمال تغييرات زیادی نموده است. الزم به ذكر است كه در تمام 

ي كه چه در سابق و چه در حال حاظر در مود بافته شده و ميشود كوهه و كتيبه های بزرگ وكوچک وجود نقشه های

داشته و دارد و نقشه اصلي در داخل و محصور در ميان كتيبه ها و وسط قالي كه نقش ميان كار ناميده ميشود ما بين 

:   1391ال متغير جاری ميباشد )قالسي مود ، كتيبه ها و كوه ها واقع شده و این اصل هنوز هم به صورت یک سنت 

36  ،35 .) 
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 (www.persiancarpetguide.comميالدی ()مأخذ :1920: طرح درختي فرش مود ) 1تصویر 

 : نقشه لچک و ترنج ربعي سعدی

گوش كه در ميان قالي ببافند تعریف شده است)دهخدا،  در فرهنگ دهخدا، ترنج، نقش گلي بزرگ، مدور یا چند

(. ترنج از نگاره های پيش از اسالم است: اشاره ای به خورشيد به عنوان سرچشمه نيرو كه باران را 6675:  1377

برای باروری زمين از آسمان مي گيرد. در درون، تركيبي از آذینه های شاه عباسي و در اساس: برگ، گل و اسليمي 

. در شکل كلي خود چهارگوشه، لوزی، بيضي یا گرد همچون خورشيد یا ستاره و گلهای چند پر است )حشمتي  است

(. لچک ترنج در واقع فرم و غالب تعدادی از نقوش است كه آنها را به طرز باشکوهي زیبا مي 206: 1387رضوی، 

ی مختلف گونه ای بسيار زیبا و گسترده از سازد این نقش تنها چند هاللي یا بند است كه با حضور خود در طرح ها

طرح ها و نقش های فرش ایران را فراهم نموده است . این چند خط چنان نقوش را مرز بندی و منطقه بندی مي كند 

بصورت حوضى پر آب در مركز . (55: 1383كه گویي طبقات از بهشت به تصویر كشيده شده است ) صميمي اول، 

الگوى اوليه این طرح مفهومى فردوس را كه به جایگاه اسطوره اى حيات دینى  .هر مى شودمتن فرش با نام ترنج ظا

( كه یکي از طرح های اصيل و 79:  1368)ادواردز ، در قلمرو وجدان آدمى بستگى دارد، از نقش گلستان مى دانند

وزیبا  ک و ترنج ظریفزیبای شهرستان بيرجند )لچک وترنج ربعي سعدی مود( است. این طرح به سبب داشتن لچ

شهرت ومحبوبيت زیادی دارد ترنج این فرش ها به شکل خورشيد است با شعاع هایي كه به آن )كله( ميگویند. تعداد 

است كه با )كله( ها در طرح ریزه ها فرق اساسي دارد. در حال حاضر بهترین فرش های  32یا 16كله در این طرح 

طراح آن است بافته ميشودرنگ زمينه فرش معموال الكي وقرمز روشن است ربعي سعدی در روستای مود كه زادگاه 

نقوش گل ، برگ و خطوط و طرح های افشان، اسليمي و شاه عباسي در زمينه فرش ربعي سعدی سبب زیبایي فرش 

 (.36:1379()وجداني ، 2ميشوند )تصویر
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 (www.persiancarpetguide.com: طرح لچک ترنج ربعي سعدی)مأخذ : 2تصویر

مبتکر و مبدع نقشه سعدی، حسين پسر كربالیي مال اسماعيل است كه نقشه مشهور سعدی و سایر نقوش كه محصول 

 نبوغ فکری و هنر ذاتي اوست هنوز بعد از سال های سال در گوشه وكنار موجود ومورد استفاده است ... كه این نقشه

با تغييرات اندكي در جهت زیباتر شدن بافته مي شود و با وجود قدمت و تکرار دائمي باز هم تازگي و اصالت و 

 (. 37: 1391زیبایي خود را از دست نداده است )قالسي مود ،

 نقشه بوته جقه

گاره های از رایج ترین ن در تمام مناطق قالي بافي ایران طرح بته در اشکال و اندازه های متفاوت بافته ميشوند بته   

بکار رفته در قالي بيرجند )مود( مي باشد كه در بين بوته و سروها گلچه های ریز و درشت و رنگارنگي نقاشي گشته 

و بطور تکراری بافته مي شود. این نقشه معموال در زمينه كرم بافته مي شود ولي گاهي در زمينه الكي و آبي و ...، هم 

بوته جقه كه گاهي سرو كوچکي در بغل سرو بزرگتر جاگرفته به نام بته جقه، بچه در بغل و بعضاٌ بافته مي شود. نقشه 

بوته رضائي هم ناميده شده كه هر چهار اسم آن با اندكي تفاوت مبين و معرف یک مطلب و موضوع و طرح و نقش 

تشبيه این نقش در ایران به شعله  (.39:1391( )قالسي مود ،3است كه اسم اصلي آن همان بوته جقه مي باشد)تصویر

ونمادی از آتشکده زرتشتيان است و یا ميوه كاج یا درخت سرو را كه در مقابل باد خميده است تداعي مي كند ) 

 (. 69: 1383صميمي اول، 

 
 www.little-pesia.com) : فرش بته سراسری مود) مأخذ : 3تصویر
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 نقشه پر طاووسي یا چهار شعله

(. در باورهای قومي 63: 1330ه نماد زیبایي وبركت در فرهنگ ایراني پيش از اسالم است )دهخدا ،طاووس پرند   

واساطيری وبه اعتقاد پيشينيان ))نابود كننده مار است واز این رو آن را عامل حاصل خيزی زمين دانسته اند (( )دادور 

هار دم طاووس را با گلچه های متعدد در داخل (. نقشه پر طاووسي یا چهار شعله شبيه به چ114: 1385ودیگران ، 

هم كه اصل آن بسيار به بوته جقه شباهت دارد ولي طناب ها و اسليمي هایي با منضماتي دارد و بوته ها با ضمائم آن 

پشت به پشت یکدیگر دارد و چتر دم طاووس را تداعي ميکند كه در عقاید اسالمي دم آن نماد نفس است. این نقشه 

در قاليهای زمينه سورمه ای بافته ميشود ولي استثنائا در زمينه های كرم والكي و... هم بافته مي شود و تا خاتمه معموال 

 (. 40:  1391قالي نقشه به تناسب طول و عرض قالي چند دفعه تکرار و بافته مي شود )قالسي مود،

 نقشه غلط

شهرستان بيرجند بافته مي شود در این نقش مانند  این نقش كه فاقد لچک وترنج است در برخي از روستاهای    

محرمات طول قالي از باال به پایين بوسيله خطوط طنابي شکل از هم جدا شده اند در بين طناب ها نقشه های گل 

( و غالبا نقشه و گل بته های آن تقليدی از طرح  36: 1379بصورت در هم و غير منظم بافته مي شود )وجداني ،

يت و غيره یا نقاشي های متفرقه است كه به علت سهولت در بافت و نقشه خواني كه اصطالحا به تعليم پارچه های چ

 (.46زدن مشهور است و.... )همان:

 نقشه كرماني

اگرچه این نقشه به نقشه كرماني مشهور شده ولي نه كرماني خالص است و نه مودی و نه بيرجندی بلکه تلفيق و     

كرمان و نقشه های محلي مود و به قول معروف از بهر چمن گلي در آن گرد آمده و مقداری ادغامي است از نقشه 

ابداعات تازه و نو كه حدود سي چهل سال قبل بوسيله جمشيد مودی كه یکي از طراحان و نقاشان و بافندگان خوب 

قالي مشابه و قرینه سه  و با استعداد مود است طرح ریزی و اجرا شده و عموما بطور ربعي است یعني یک چهارم

چهارم دیگر است كه در زمينه های مختلف اعم از الكي و سورمه و كرم وشکالتي و آبي و.. بافته مي شود و دليلش 

تنوع و زیبایي خاص خود مي باشد چرا كه مالحت نقشه قالي كرمان و ظرافت وزیبای نقشه های مود را در خود 

 (.46جمع دارد )همان:

 نقشه شاه عباسي

نقشه شاه عباسي شباهت بسياری به كاشي كاری های مساجد و زیارتگاه ها و ابنيه اسالمي عهد صفویه دارد براساس    

مدارک ومستندات موجود احتمال قریب به یقين گلهای شاه عباسي ازدوره صفویه درفرش ظهور و بروز نموده اند 

دست نيست هرچند كه در اشکال ایلياتي یا هندسي ریشه  وقبل از این سلسله سابقه ای از این گلها بر روی فرش در

ای از این گل با نام نيلوفر آبي مشاهده شده است اما شيوه طراحي ، قالب بندی و فرم گل شاه عباسي دگرگون یافته 

(. 52:  1383نيلوفر آبي است ونمي توان آن را سابقه ای برطراحي نقوش گردان شاه عباسي دانست )صميمي اول ، 

عضي آن را به نام نقشه شاه عباسي و بعضي دیگر نقشه اصفهان مي نامند و اكثرا در زمينه سورمه ای و الكي و كرم ب
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وآبي و بطور ربعي بافته مي شود. دارای كتيبه و كوهه و زنجيره و گوشه ترنج و لچکي و نقشه ميان كار است كه شبيه 

 (.48: 1391خورشيد و آن بوته است...)قالسي مود ، 

 نقشه افشان

یکي از طرح های پایه در فرش ایران نقش افشان است. این نقش زایيده چرخش آهنگين قوسها، گلهای شاه عباسي،    

غنچه ها و....تشکيل یافته است مهمتر از آنکه حاالت طراحي این نقش چشم بيننده رانيز در امتداد چرخشهای شاه 

رخشها در تمام فرش سير خواهد كرد. طرح افشان واگيره ای به دليل عباسي سير مي دهد و بيننده به دنبال این چ

تکرار منظم و بهم پيوستگي اضالع طرح نوع وحدت را در ذهن مجسم ميکند كه چگونه ازبهم پيوستن چندین واگيره 

 (. 52: 1383در فرش، گلستاني از نقوش وباغي پرطراوت شکل گرفته است )صميمي اول ، 

 
 گيره ای مود ) مآخذ: نگارنده(: افشان وا4تصویر

 ریزه ماهي

نقشه ماهي در فرهنگ مردم هنر و ایران، نماد باروری و بركت است و از روزگاران گذشته در طراحي فرش راه    

پيدا كرده است و در دوره های اسالمي، طراحان و بافندگان از طراحي و بافت نقش جانواران و حيوانها خودداری 

اهي از صورت حيواني به صورت گياهي ) هراتي ( تغيير یافته و با سبک های هر منطقه منطبق  نمودند و تصویر م

(. آنچه كه از ظاهر نقش ماهي درهم یا نقشه هراتي پيداست این است كه بنيانگذاران 66: 1388شده است )دانشگر ، 

ا استخر و گل ميان آن سمبل این نقش به تأسي از نقوشي كه ذكر شد تصویرلوزی را سمبل و نمادی از حوض ی

نيلوفر درون آب حوض و چهاربرگ خميده بيرون اضالع لوزی، سمبل چهارماهي تغيير شکل یافته هستند)وكيلي، 

1382 :90 ) 
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ته مي قرار گرفته و بصورتهای زیر نيز باف )مود( این نقش نيز دستخوش تغييرات سليقه ای بافندگان و طراحان فرش

 شود:

ي پنج متن:در این نقشه طرح ماهي عامل اصلي مي باشد و وجود چهار لچک مثلثي شکل در چهار ریزه ماه (الف

گوشه متن قالي بالجبار زمينه چند ضلعي به شکل لوزی را ارائه مي كند. رنگ زمينه لچک ها متفاوت با رنگ زمينه 

 اصلي نقش مهمي در گيرایي و جذب بيننده ایفا مي كند. 

رأس كه در محل به  36تا  16نج یا زمينه خورشيدی:وجود ترنجي به شکل دایره یا بيضي با ریزه ماهي لچک تر( ب

آن كله یا گل مي گویند سبب شده به طرح زمينه خورشيدی موسوم شود. كله هایي به نام كله ترنج یا سماور یا 

 ی ریزه ماهي از نقوشكشکولي كه در دو سر نقش خورشيد جای ميگيرند از ویژگيهای خاص این نقش است قاليها

گره است در برمي  51 51مربع شکلي به نام قفلگاه )واگيره( تشکيل مي شوند و هر قفلگاه سطحي را كه معادل 

گيرد. در قاليهای پر كار و ریز بافت مساحت قفلگاه نسبت به قاليهای درشت بافت كمتر است بافت نقش ریزه ماهي 

 %5فنده به استفاده از گره تا هم اكنون در مود بسيار كم و چيزی در حدود در مود به سبب ظرافت نقشه و اجبار با

 (.6)تصویرفرشهای بافته شده را تشکيل ميدهد

اصل نقش ریزماهي نقشي است سراسری و فاقد لچک و ترنج كه در آن واگيره ماهي ریزه ماهي سراسری : -ج  

انواع ریزه ماهي، كه در  نواحي مختلف (. 44 -42: 1391)قالسي مود ،  تکرار ميشود و تمام سطح را مي پوشاند

فرش بافي، چه از نظر تنوع، اندازه، وضع و محل قرارگرفتن و شيوه ی بافت به صورت های گوناگون بافته مي شود، 

 «قفقاز» عبارتند از :ماهي اراک، ماهي بيرجند، مود، ماهي سنه، ماهي فراهان، ماهي قشقایي، ماهي كزاز، ماهي هرات 

 (. 67: 1388) دانشگر، 
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 (www.ebay.com: طرح ریزه ماهي پنج تن و ریزه ماهي لچک ترنج)مأخذ :6تصویر 

 ماهي بیرجند)مود(

از طرح و نقش های قدیمي، زیبا و ظریف در فرش های ریزباف ایران، كه به دليل دشواری طراحي و بافت در    

ي دیده مي شود. این نقش، به پيروی از ماهي تبریز چهره های ویژه دارد احتماال در ناحيه جنوب قائنات و كمتر فرش

اطراف بيرجند طراحي شده و به سایر مراكز فروش راه یافته است. نقش مایه عمومي ماهي بيرجندشکل های مانند 

ر نقش مایه ها به صورت شناور در آب طراحي و ( و لوزی دارد كه غالبا با رنگ طوسي روشن همراه با سای×)+( و )

 (.67()همان:7بافته مي شود. این نقش در بيرجند ونواحي آن از مانند مود و درخش بافته مي شود )تصویر

 
 (www.little-pesia.com: طرح  ریزه ماهي سراسری)مأخذ :  7تصویر

 نقشه های خشتي
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اندازه به صورت تکراری فراگرفته اند. در داخل هر یک از مربع ها قالب خشتي كه سراسر ان را، مربع هایي مهم     

(. 1388:31نقش های مختلف چون درخت، گل و گياه، صورت اشخاص یا حيوان ها و ... بافته مي شود ) دانشگر، 

خشتي مورد استفاده و بافت قرار مي  9خشت مربع شکل كه گاهي اوقات نقشه  9یا  12این نقشه مركب است از 

خشت پهلوی هم و با نقشه گل و بته و درخت جداگانه و رنگ آميزی خاص خود و به طور یک درميان  3رد و هرگي

عدد خشت است( نقشه جداگانه و  9و متفاوت با دیگری بافته شده است و در داخل هر یک از خشتها )منظور 

بافته مي شود. قالي های نقشه خشتي غالبا متر  3×2متفائت با دیگری طراحي و بافته مي شود و غالبا در اندازه های 

گل ابریشم بافته مي شود و قيمت آن نسبتا گران تر از قالي های دیگر بوده و باب بازارهای خارج و در ردیف قالي 

 (.41: 1391( )قالسي مود، 8های صادراتي است )تصویر

 
 (www.ebay.com: طرح خشتي مود)مأخذ : 8تصویر

 نقشه لچک ترنج كله اسبي 

دو ترنج متداخل در هم در وسط قالي به شکل بيضي یا تخم مرغي كه ترنج داخلي كوچک و محصور در ترنج    

بزرگ خارجي و در حاشيه خارجي ترنج بزرگ تعداد دوازده اسب بالدار اسطوره ای در حال تاختن سر به دنبال 

خيز مي باشند و به همين سبب به كله اسبي مشهور و مرسوم شده و كتيبه ها و یکدیگر در حال جهش و جست و

(. سرتاسر این طرح را 45كوهه ها نيز همانند سایر نقشه ها منتها متناسب با نقشه كلي قالي طراحي شده است)همان:

گيرد زیاده بر این ؛ در نقش های گل و برگ و شاخه ها و اسليمي ها و ختایي ها و گل های شاه عباسي و ... فرا مي 

لچک، دو تا اژدها كه به یکدیگر پشت كرده اند نيز بافته مي شود. مار در آیين ميترا، سمبل زمين و خاک محسوب 

مي شود و گویا تصویر اژدها در لچک، كه به مار مانندگي دارد بيانگر این نکته تواند بود كه طراح، این قسمت را 
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ورشيد و زمينه بين لچک ها و ترنج را آسمان پنداشته است كه اسب های بال دار در زمين تصویر كرده و ترنج را خ

آن همچون ستارگان به دور ترنج خورشيد و زمينه بين لچک ها و ترنج را آسمان پنداشته است كه اسب های بال دار 

(.این نوع نقشه 56: 1388در آن همچون ستارگان به دور ترنج خورشيدی شمسه ها حركت دوراني دارند )دانشگر، 

در زمينه كرم و شکالتي و سورمه ای و سبز علفي كم رنگ كه به زمينه سنجدی )سنجد كال( مرسوم است بافته مي 

شود و بيشترخریداران آن خانه دارها هستند و برای صادرات نيز كم و بيش معامله مي شود.آقای كاميابي نيز دراین 

قبل از  54نقاش خراسان جنوبي كشيده نشده است، این نقشه را در سال  نقشه كله اسبي توسط»زمينه مي گوید: 

انقالب در قم به سفارش شركت فرش بيرجند كشيده شده وتقليدی ازجای دیگری نيست . این طرح اصالت خراسان 

كاميابي ، « ) متری بافته شده است 9متری وجفتي 6جنوبي است و برای مصرف داخلي وبه صورت جفتي، جفتي 

(؛ كه به گفته دانشگر نقش كله )سر( اسب كه در طراحي آن از سرستون های تخت جمشيد 11:29، ساعت  1392

 (.56: 1388( )دانشگر ، 9الهام گرفته اند )تصویر

 
 : طرح كله اسبي مود  وحاشيه آن )مأخذ : نگارنده ( 9تصویر 

 نقش اسب 

، در تقسيم بندی بند هش؛ اسب بزرگترین asbفارسي ميانه : ، :asa؛ فارسي باستان aspaاسب ) حيوان ( اوستا       

جانور آیينه ) نوع ( خرپایان از گروه چرا ارزاني هاست . نژادگان ایراني هيچ گنجي را با ارزش تر از اسبي كه آنان را 

سيار وسيله ای ببه ميدان كارزار مي برد، نمي دانستند و زیرا كه اسب در نبرد و سفر درميان دشتهای پهناور ایران 

ضروری بود. ضرورت داشتن اسب از همان ابتدا كه آریایيان كوچ رو سوار بر اسب به این دشتها در آمدند و دوره ی 

آقای معين نيز در وصف اسب چنين (.  84:  1384تاریخي تازه ای را در ایران آغاز كردند آشکار شد )آلن ودیگران ، 
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سته ی فرد سمان جزو نيره ی سم داران كه دارای گونه ها و نژادهای مختلف اسب پستانداری از را » مي نویسد : 

است . این حيوان در موارد مختلف زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرد از قبيل سواری، كشيدن گاری و درشکه، 

 (.  226:  1381معين ،« ) حمل و نقل بار، شخم زدن اسب دواني و ... 

 نقش نمادین اسب 

در اسطوره ها و مراسم دیني بسياری از تمدنها، اسب مقامي شامخ داردو در  (Horse)اسب

 .آنراباخدایاندریامربوطميدانستند. ةاول،نمادخورشيدبودوگردونةاوراميکشيدوبرایخدایانخورشيد،قربانيميشدوهل

ـ اله Eponaنا اپو. درهنرتدفيني،نمادمرگبودوروانمتوفيراباخودميبرد به طور گسترده ای در اروپا  ،Celticةسلتي، اسب 

به عنوان یک خدای مربوط به تدفين، مورد ستایش بود. در مراسم تدفيني كهن، اسب، جزو دارایي باارزش شخص 

متوفي به شمار مي آمد و با او دفن مي شد. اسب به عنوان مَركَب جنگجویان و قهرمانان، نماد شجاعت، قدرت و 

طبق روایت پهلوی گردونه ستارگان را اسب (. 24: 1380)هال، فراوان داشتسرعت بود. اسب سفيد به ویژه ارزش 

مي كشد. خدایان مهم بر گردونه هایي با چهار اسب سوارند این اسبها غالباً تناسبي با خدای گردونه را دارند مثالً 

ي است كه آن را صد یا حتچهار اسب گردونه آناهيد ابر، برف، باران و تگرگ هستند ایزد باد نيز به گردونه ای سوار 

هزار اسب مي كشند چهار اسب سفيد با نعلهای زرین و سيمين گردونه های ایزد سروش و مهر را مي كشند )قلي 

 (.  74:  1387زاده، 

 مفهوم خورشید و اسب:

ایام  اسب وخورشيد دو مظهری است كه همه اقوام هند و اروپایي آنها را به یکدیگر مربوط ساخته اند اسب در    

پيش از تاریخ  در مراسم تدفين ایرانيان و یونانيان دخالت داشته و مجسمه اسب نشانه ) مرگ ( یا نماینده ی آن بوده 

است كه متوفي را به دنيای دیگر مي برد در آیين مهری اسب بالدار، تغيير شکلي است از خدای پيروزی. همچنين 

(. در 158:  1389ه نشانگر ) ابنوش ( دیو خشکسالي است ) بهمني، اسب سپيد نشانگر ایزد آب ) تشتر ( و اسب سيا

خورشيد جاودانه را تيز اسب را مي »اوستا، غالباً خورشيد با صفت تيز اسب و یا دارنده ی اسب های تند آمده است. 

ل آشوری ها شركت ( در این تعبير ایرانيان با كليه اقوام هند و اروپایي و سامي مث1اوستا، مهر پشت، بند« ) ستایم 

پرستيده مي شد ، پسر جواني با  Solرا كه نزد رومي ها به اسم  Heliosدارند . یونانيان پروردگار خورشيد، هيليوس 

خود زرین و به دو سرش اشعه ای نور ، سوار گردونه چهار اسب، تصویر مي كرده اند ، پرستش هليولي بدون شک 

) خدای خورشيد ( با یک اسب  Saryaiچنين در ریگ و دا گردونه ی سوریا از آسيا به یونان سرایت كرده است . هم

 (. 306:  1378كشيده مي شود ) پورداود، 

بال بر روی بدن انسان یا حيوان، عالمت ایزدی و نماد قدرت محافظت است ) ایزیس ( بال نيز هنگامي Wingsبال :

لت بر سرعت و تندی دارد و ممکن است حاكي از گذر سریع كه مربوط به پيام آوران و خدایان و بادها مي شود، دال

(. وجود بال ناشي از اعتقاد به حيات پس از مرگ بوده و قدیمي ترین نمونه از نقوش  30: 1380عمر باشد )هال، 

 (.159: 1385( )دادور، 10اساطيری اسب بالدار متعلق به سيلک است )تصویر
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 (152: 1385فال. موزه لوور)مآخذ: دادور. : سيلک. نقش اسب بالدار روی س10تصویر

تداول اسب در بين النهرین از نيمه اول هزاره ی دوم قبل از ميالد بوده است تصویر اسب بالدار یا قنطورس     

Centaur  بر روی چند مهر دوره ی آشوری ميانه ، به چشم مي خورد. نقش سر اسب به عنوان نماد الهي، برو روی

نبوكد نصر  Kudurraهزاره ی دوم قبل از ميالد و مهرهای نو آشوری و همچنين كودوروهای یک مهر مربوط به 

پيش از ميالد دیده مي شود كه احتماالً نشان دهنده ی یک صورت  1104 – 1125اول ، پادشاه بابلي ) دوره حکومت 

 Wingedاس صفحه ی بالدار رجوع كنيد ( اگر به شناسایي خدا بر اسRainbowفلکي مي باشد ) به رنگين كمان 

dis مربوطه اعتماد كنيم در دوره ی نو، آشوری، اسب، حيوان شمسSamas اوتو (Utu خدای خورشيد بوده است ،)

(. طبق اسطوره ای اهریمن بسيار تالش كرد تا دوباره خورشيد را بي حركت كند 172و  171:  1383) بلک وگرین ، 

به همراه داشت و با گذشت روزها پایان كار اهریمن و شکست نهایي او نزدیک  زیرا حركت خورشيد ، گردش روز را

. حتي در لباس (195:  1387مي شد . در كارنامه ی اردشير بابکان خورشيد نشان چيزی و قولنایي است ) قلي زاده ،

، نگاره هایي از اسبهای دسته ای از پادشاهان ایران پيش از اسالم نيز كه در نقش  حجاریها وفلزكاریها آمده است 

بالدار ، قوچ وپرندگان دیده مي شود كه دور آن ترنجهایي گرد وبيضي شکل فرا گرفته است  ) حشمتي رضوی ، 

1387 :206.) 

 اسب در فرهنگ ایران باستان و اسالم 

قول كيخسرو و  در فرهنگ ایران، ستوران به ویژه اسب و گردونه از زمان های كهن مورد استفاده بوده است. از    

نقل كرده اند كه گفته : هيچ چيز در پادشاهي به من گرامي تر از اسب نيست . هند و اروپائيان نخستين قومي بودند 

كه اسب را اهلي كردند و توسط ایرانيان این جانور به سرزمين بابل و مصر راه یافت. در چشم ایرانيان رزو آور، داشتن 

امتياز به حساب مي آمد. بعضي از شهرها از لحاظ طرح كلي  به شکل پرندگان و  اسب و گردونه نشانه اشرافيت و

ر روایات مي باشد. بنا ب« اسب»شوش ) جنوب ( به شکل باز و شوشتر ) خوبتر ( به شکل جانوران ساخته شده اند مثالً

سياب، كاووس، كيخسرو، ایراني گروهي از پادشاهان و ناموران از جمله هوشنگ ، جمشيد، فریدون، نریحان، افرا

ناهيد = ایزد با نوی تمامي آبها و درمانگر دردهاست، بخصوص »توس، پيران و سيه، گشتاسب و بسياری دیگر برای 

رباني اسب و سایر چارپایان ق« درد زایمان را تخفيف وتوجهي بليغ نسبت به نسل پاكيزه ی بشری معطوف مي دارد 

فردا به زرتشت گفت: ای زرتشت مقدس؛ آرد وسيو آناهيتا را ستایش كن، وی كردند و كاميابي خواستند. ) اهورا 

ه، از جمله تركيب یافت« اسب »بخشاینده ی جنبش و حركت است (. نام بسياری از بزرگان و فرمانروایان نيز با واژه ی 
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از كار افتاده (، گرشاسب ) دارنده ی اسب الغر (، ارجاسب ) دارنده ی اسب ارجمند (، گشتاسب ) دارنده اسب 

« براق»سياوش ) دارنده ی اسب سياه ( ، تهماسب ) دارنده ی اسب فربه و زورمند ( اما اسبان با صاحب برجسته: 

كه در روایتي آمده نام آخر پيامبر است و پيغمبر با آن به معراج رفته است، شبدیز )خسرو « رف رف »)پيامبر اسالم(، 

(، رخش) رستم (، دُلدل ) حضرت علي ) ع( ( البته روایتي است كه دلدل قاطره  پرویز(، دوالجناح ) حسين بن علي

  رف» و « دلدل»)ع( اهدا گردیده است. چنانچه پذیرفته شود كه ( به حضرت عليی بوده كه از جانب پيامبر ) ص

از « بُراق »و « رف رف » و « ذوالجناح » و « دلدل »اسب باشند؛ آن گاه مي شود چنين گفت : اسب هایي مانند « رف 

 (.432،  144: 1388تيره ی اسبان ایراني هستند )بهمني، 

 اسب در قرآن  

كه از دیرباز در سفر و حضر و جنگ و صلح، یار دیرین و وفادار آدمي به شمار آمده  -اسب این حيوان نجيب   

حادیثي در این زمينه در مورد است، در همگي ادیان و مذاهب آسماني مورد توجه بسيار بوده است و آیات و ا

در قرآن مجيد چندین آیه در مورد اسب وجود دارد و توجه به اسب به نگهداری و مراقبت از اسب وجود دارد. 

 حدی است كه خداوندبه اسبان سپاهيان خداجویاسالم سوگند یاد مي كند:

 "فالمغيرات صبحا "الموریات قدحاف "بسم اهلل الرّحمن الرّحيم والعادیات ضبحا»: 1-5سوره العادیات آیات  .1

به نام خدای بخشاینده مهربان، سوگند بدان اسبان دونده كه نفس همي ». «ا فوسطن به جمع "فاثرن به نقعا

زنند به آواز در تاختن، و آتش جهنده از سمهای ایشان، )و بر دشمن شبيخون زدند( تا بامدادان آنها را به 

 «بر انگيختند، و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند.غارت گرفتند، بر هامون دشمن گرد 

 « و اعدّوا لهم ماستطعتم من قوّه و من رباط الخيل ترهبون به عدوّاهلل و عدوّكم...» : 60سوره االنفاآلیه  .2

و شما در مقام مبارزه با كافران خود را مهيا كنيد و تا آن حد كه بتوانيد از آذوقه و تسليحات و آالت » 

 «فراهم سازید... "سبان سواری برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان كامالجنگي و ا

و خداوند اسبان و «»و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زینة و یخلق ماالتعلمون»: 8آیه  سوره النّحل .3

( آرایش كنيد، آرایش استران و درازگوشان را )خلق كرده( تا بر آنها سوار شوید و تا )روزگار خود را بدان

 «كردني و او چيزها مي آفرنيد كه شما نمي دانيد.

زین للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقطنرة من الذهب و »: 14آیه  سوره آل عمران .4

 «الفضة و الخيل المسومة و االنعام و الحرث ذلک متاع الحيوة الدنيا و اهلل عنده حسن الماب

ان ميل به شهوات دنيا از زنان، پسران و هميان های پر )و به اندازه آن مال بر هم نهاده( از زر برای مردم»

و سيم و اسبان نشان دار و چهارپایان و كشتزار، آرایش شده، اینها كاالی زندگي دنياست و بازگشت نيکو 

 «نزد خداونداست.

 «من رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل و عدوكم و اَعدوُّا اهم ما استطعتم من قوةٍ و»: 60سوره انفال آیه  .5

ي در قدرت دارید برای مقابله با آنها )دشمنان( آماده سازید و همچنين اسبهای ورزیده برای ویهر نير»

 «ميدان نبردتابه وسيله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد.
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 نتیجه گیری 

ید، زیبایي فرش دستباف مود مدیون طرح و نقش سنتي و آنچه از بررسي مطالب مقاله بيش هرچيزی بدست مي آ   

دل انگيز آميخته به رنگهای جذاب آن است كه باعث شهرت جهاني آن شده است. مهمترین مؤلفه ای كه طراحي 

فرش یک منطقه را به هم مرتبط مي سازد و به آن هویتي واحد مي بخشد، پيروی آنها از فرم های ازلي وثابت گذشته 

ه شيوه مشترک طراحانشان در تجزیه واحدهای طراحي وتركيب دوباره عناصر گذشته و ایجاد نوآوری نيست؛ بلک

هایي در قالب فرهنگ بومي است همچون طرح لچک ترنج ربعي سعدی ریزماهي كه از ادغام دو طرح سنتي و اصيل 

ان دارای جنبه های مختلفي مود )لچک ترنج ربعي سعدی و ریزماهي ( تشکيل یافته است. نمادگرایي در فرش ایر

است كه ازطرفي با فرهنگ باستاني ایرانيان در ارتباط است و از طرفي با تفکر دیني و اسالمي كه در طول تاریخ با 

آن ادغام شده است. به همين دليل بازشناسي این مفاهيم و نمادها در برخي موارد بسياردشوار وحتي غير ممکن مي 

ست آمده از تحليل نمادین یک نقش برروی فرش الزامأ به معني كامل بودن آن نظر نيست. نماید. بنابراین نتایج بد

( طرح ونقش درختي : بالندگي، سرچشمه زندگي، سرچشمه 1نمادگرایي در طرح و نقش فرش های مود ، مانند : 

عله و درخت سرو ( طرح بته جقه : ش3( طرح ترنج ربعي سعدی : خورشيد ، آفتاب عالم تاب 2حيات و جاودانگي 

( طرح پرطاووسي )چهارشعله ( كه شباهت به دم طاووس است : نفس آدمي وخود طاووس نماد 4)هميشه جاودان ( 

( طرح خشتي : باغ 6( طرح ریزه ماهي : حاصلخيزی و باروری 5رستاخيز و جاودانگي، غرور وتکبر و نابودكننده مار 

ن نماد ایزدخورشيد و مرگ، نجابت وبردباری و اسليمي نماد برابری ( طرح كله اسبي كه اسب های بالدار آ7و بهشت 

ر دو وحدت و اژدها نماد برپليدی و نفس بد است ولي در شرق نماد حيات و مرگ، زمين وخاک در آئين ميترا است.

ردهو ن یاد كخداوند نيز از این حيوان در قرآاوستا از اسب به عنوان یکي از برگزیده ترین حيوانات نام برده شده و 

دليل  به همين. ؛ استاین نشانه ای از پاكي، اصالت و اهميتي است كه در فرهنگ ایراني برای این حيوان قائل بودند

پس طرح و نقش فرش مود متأثر از نمادگرایي است . ایرانيان این نقش اسب را در فرش های خود استفاده مي كنند. 

محلي ندارد و این طرح به سفارش شركت فرش بيرجند به طراحي از  قابل ذكر است كه این نقشه اصالت بومي و

قوم سپرده شده و به اصطالح در شمار نقشه های وارداتي از جاهای دیگر بوده و جنبه اجنبي نسبت به نقشه های 

 محلي و بومي دارد.

 پي نوشت ها: 
Aspa_asa_asb 

ashvins 

celtic 

centaur 

epona 

horse 

Kudurra 

rainbow 

samas 

Saryai 

sol 

Utu 

Wings،wingeaddis 
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