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Abstract 

1. Introduction  

In Iranian carpet weaving, one of the most attractive and popular 

developments in design style is the beginning of the illustration 

movement in the thirteenth century (AH). In particular, the portraits of 

historical and mythical kings as an ideal and archaic subject with 

cryptic and symbolic themes are given much attention in this period. 

In the meantime, the myth of Hoshangshah has been woven in a 

diverse geographical area with a special and fixed composition. 

Therefore, this research is directed to seek meaning of the texts and 

find the signs and social messages hidden in the carpets of 

Hoshangshahi to answer the question of what concepts the elements of 

this carpet indicate. 

2. Methodology  

In this regard, the present article, by examining and analyzing 

carpet actors in the form of image semiotics system and establishing 

intertextual relations, has tried to discover and analyze hypertexts and 
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two-way communication between carpet and society in a descriptive-

analytical manner. The processes of cognition and communication and 

the search for signifier and modular relations between the actors in the 

heart of Qajar society and the carpet system have been done and 

hypertextual actions and dominant thinking in the construction of this 

carpet have been realized. 

It should be noted that the data of this research was collected in a 

documentary method, using Nonreactive Measures like online data, 

pictures, historical backgrounds and methods like that. 

In this research, two samples of carpets have been selected from 

image types, the first sample is related to the rural style and the texture 

of Nahavand, Hamedan, and the second sample is related to the urban 

style and the texture of Kerman. The constituent elements of these two 

carpets are placed on the two levels of the border and the background 

of the carpet, having visual and verbal symptoms. The reason for 

presenting two examples of two different styles in this research is that 

the design and patterns in the human and social geography of 

handwoven carpets are not always subjected to an exclusive system 

and sometimes some kind of interaction takes place in order to express 

common concerns among the weaving communities, which creates 

commonalities in thematization, but each region cultivates and 

represents the themes according to its style and visual language. 

3. Discussion   

Cultures and cultural manifestations are made of signs, each of 

which is a manifestation of something other than itself, and the person 

living in the culture gives meaning to these signs (Roze as mentioned 

by Miek Ball, 2014, p. 144); therefore, each sign has a meaning 

beyond what comes from words (Adams, 2009, p.1), and a picture is 

often more eloquent and explicit than thousands of words. Hence, with 

the formation of the illustration movement in the Qajar era, abstract 

patterns of carpets were removed from their biological symbols and 

became a kind of the second-order semiotic system (mythological 

level) and until the middle of the fourteenth century (Tanavoli, 1989, 

p. 7), artists produced these broader systems of meaning in the form of 

images. In this regard, the most frequent design of the theme in the 

field of Qajar carpets has been the weaving of carpets with the theme 

of mythological and historical kings and the iconography of the kings 
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of their time in the form of myths; therefore, the influence that the 

myths and stories of the Shahnama have had on the various arts of 

Iran, especially the carpet weaving of this era, in their thousands of 

years of existence, is undeniable (Tanavoli, 1989, p. 21). 

In this regard, the discovery of structures and relationships between 

society with visual and verbal symptoms in the system of Qajar 

carpets with the theme of Hoshangshah is important and in some 

positions and themes it is ambiguous, so the purpose of this study is 

seeking meaning of the texts and social messages hidden in the carpets 

of Hoshangshahi in order to answer this main question: what concepts 

of the elements of this carpet are influenced by the Qajar culture and 

society? in addition to the main question, other questions can be 

raised, the answers to which will provide the goals of this research as 

What was the artist's goal in creating Hoshangshahi carpets? And how 

has this carpet as a medium played its social role during the Qajar era? 

Therefore, there is a need to discover some of these ambiguities, 

among the necessities of conducting this research; especially since 

these types of carpets were used in the Qajar period with a special 

composition for political purposes and to gain the legitimacy and 

popularity of the Qajar kings among the general and special masses of 

people through the name and deeds of Hoshangshah. Therefore, in the 

analysis of Hoshangshahi rugs, one is faced with a wide range of 

meanings and concepts, which researchers have addressed in various 

fields and have obtained valuable results. 

4. Conclusion  

The findings of this study indicate that each of these signs, 

mysteries or myths, is a diagram of great and wonderful phenomena. 

Thus, the desire to create pictorial carpets of mythical kings during the 

Qajar period somehow paved the way for the use of myth as a 

linguistic-visual tool in art that is a powerful and well-known platform 

in the transmission and re-creation of ideas, culture and civilization 

and even the aspirations of the artist in the society are provided and by 

learning this movement, the formation and rehabilitation of the 

process of recognizing and receiving ideal and active ideologies in the 

heart of Qajar society has been well facilitated, the actions and the 

socio-political hegemony has led to the formation of discourse and 

people-centered systems in this art, and the designer through 

ideological-mythological grammar by providing the components of 
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the needs of his society (which is the symbolism of the constitutional 

movement in the form of discourse legitimacy), has translated the 

present ideology of society according to the grammatical language of 

carpets and brought it back to the society.  

On the other hand, an unrestricted discourse, under the control of 

the carpet theological level (inscription written by Hoshangshah), is 

easily formed and has provided a platform for the intellectualism, 

idealism and ideology of its society. Therefore, Hoshangshahi rugs 

with this structure and meaning have been made from the political 

events of their society. On the other hand, on a visual level, by 

imagining the throne of fog with the elements of the throne of 

historical and mythical kings, and especially placing fire in the crown 

of the throne, he has narrated the absence of evils and evil 

communities on the kingdom of Iran and through this a kind of pride 

and the fervor of nationalism, praise of the Iranian identity and 

idealism is seen in the characterization and planning of the rugs of the 

Hoshangshahi type, which is considered unique and pristine in its own 

kind. 

Keywords: Qajar era, Pictorial Carpets, Hoshangshah, Image Semiotics, 

Idealism. 
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                                                                               چکیده  

طراحی، آغاز  ترین تحوالت در سبکترین و پرمخاطببافی ایران، یکی از جذابدر فرش

عنوان ای بهویژه پرترۀ شاهان تاریخی و اسطورهاست. به قتصویرگری در سدۀ سیزدهم هـ.  جنبش

زیادی  موردتوجهدوره و نمادین در این های رمزگونهحوریتگرا با میک موضوع آرمانی و باستان

بندی بخصوص و ثابت، در وسعت شاه با یک ترکیباسطورۀ هوشنگ نیبنیدراگیرد. قرارمی

این  بنابراین، هدف؛ استمردم و حاکمان وقت خود بوده موردتوجهشده و جغرافیایی متنوع بافت

های های اجتماعی مستتر در قالینبال معناکاوی متون و پیامدیافته، بهجهت رهنمون پژوهش بدان

پاسخ داده شود که عناصر این قالی بر چه مفاهیمی  اصلیاین پرسش شاهی باشد تا بههوشنگ

 کنند؟داللت می

ای تصویر و برقراری روابط فرش در قالب نظام نشانه کنشگرانمقالۀ حاضر با بررسی و تحلیل 

ها و ارتباطات دوسویه میان تحلیلی سعی در کشف و تحلیل فرامتن -توصیفی تصوربهبینامتنیت، 

های سیاسی و ها و هژمونیباشد که کنشمی از آن ها حاکیاست و یافتهفرش و جامعه را داشته
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و طراح ازطریق  استمحور در این هنر شدههای گفتمانی و مردمگیری نظاماجتماعی موجب شکل

فکری، پذیر فرش، بستری را برای روشنای و نظام قدرتمند نشانهاسطوره -یریتصو زبان دستور

شاهی با این ساختار و های هوشنگآورده و فرشخواهی و ایدئولوژی جامعۀ خویش فراهمآرمان

 است.اجتماعی جامعۀ خود بوده -معنا، برساخته از رویدادهای سیاسی

 ر،یتصو یشناسشاه، نشانههوشنگ ،یریتصو یهایقاجار، قالۀ دورهای کلیدی: واژه

 .ییگراآرمان

 مهمقد. 1

ها مظهر چیزی که هر یک از آن اندشدهساختههایی های فرهنگی از نشانهها و جلوهفرهنگ

بخشد )رز، به نقل ها معنا میگزیده در فرهنگ به این نشانهغیر از خود است و انسانِ سکنی

است فراسوی آنچه از واژگان  براین هر نشانه، دارای معنایی(؛ بنا1۴۴: 1۳۹۳از میک بال، 

تر از هزاران واژه است گویاتر و صریح ارها( و یک تصویر ب1۶۳: 1۳88آید )آدامز، برمی

گیری جنبش تصویرگری در دورۀ قاجار، نقوش تجریدی (؛ لذا با شکلشگفتاریپ)همان: 

شناختی )سطح ام مرتبۀ دوّم نشانهنوع نظفرش از نمادهای زیستی خود خارج و به یک

( هنرمندان به تولید ۷: 1۳۶8چهاردهم )تناولی،  قرن اواسطشناختی( مبدل شد و تا اسطوره

 تر معنایی در قالب تصویر پرداختند. های گستردهاین نظام

 . شرح و بیان مسئله1-1

ی با موضوع هایحیث بیشترین طرح موضوع در حوزۀ فرش قاجاری، بافت قالیچهدر این

؛ استوقت خود در قالب اسطوره بوده شاهاننگاری ای و تاریخی و شمایلشاهان اسطوره

های شاهنامه در حیات هزاران سالۀ خود بر روی ها و داستانبنابراین تأثیری که اسطوره

است )همان:  انکاررقابلیغاند، بافی این دوره گذاشتهویژه فرشهنرهای مختلف ایران به

ها و روابط میان جامعه با نشانگان تصویری و کالمی در راستا کشف برساختدر این .(۲1

شاه حائز اهمیت و در برخی مواضع و مضامین های قاجاری با موضوع هوشنگنظام فرش

های ه از قالیگوننیاشود که عناصر حاصل می دارای ابهام است؛ بنابراین این پرسش
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کند؟ عالوه بر این از فرهنگ و اجتماع قاجاری داللت می تصویری بر چه مفاهیمی متأثر

ها اهداف این پژوهش را تأمین گویی به آنای مطرح کرد که پاسختوان سؤاالت ویژهمی

است و چگونه این فرش شاهی چه بودههای هوشنگنماید؛ هدف هنرمند از خلق فرشمی

است؟ لذا نیاز به کشف را ایفا کردهرسانه در دوران قاجار نقش اجتماعی خود یک عنوانبه

ویژه آنکه از این باشد؛ بههای انجام این پژوهش میضرورت ازجملهبرخی از این ابهامات 

بخصوص برای مقاصد سیاسی و  بندیها در دورۀ قاجار با یک ترکیبفرشدسته

دم های عام و خاص مرمشروعیت و محبوبیت شاهان قاجار در بین توده آوردندستبه

های است؛ بنابراین در تحلیل فرششده استفادهشاه، طۀ نام و اعمال هوشنگواسبه

های برو بوده که پژوهشگران در زمینهها روشاهی با گسترۀ زیادی از معنا و مفهومهوشنگ

 اند.ای به دست آوردهاند و نتایج ارزندهمختلفی به آن پرداخته

 . پیشینۀ پژوهش2-1

قصد تقلید از  ینوعشاهی بههوشنگ هایقالیاولیۀ ح اطرکند، بیان می (1۳8۷) وندشعاری

تأثیر اساطیر و ، تحتقالی ۀ ایناولین نمون است ممکن و خاص را داشته ۀیک طرح و نمون

ای و خانههای قهوهتأثیر روایتتحتشاید و حتی  باشد گرفتههای اسالمی شکلروایت

 را بر روی فرش شده و سپس آن شاه آشناهوشنگ ۀطوربا اس ، هنرمندهای نقاشیپرده

افشار و قاجار  شاهان ۀشاه را متأثر از چهرتصویر هوشنگ است. همچنینکردهمنقوش

گاهی در اساطیر ایران باستان، هوشنگ را همان د نویسمی( 1۳۷8)به نقل از بهار د و دانمی

های سیاسی اساطیر در کاربست»ۀ قالدر م( 1۳8۹خانی )عمویی و حسین د.انجمشید دانسته

 انده، به آزمون این مطلب پرداختزامشروعیت -های قدرتاسطورهدر بخـش ، «ایران باستان

و  آورندوجود میهب یمدارها الگویی برای پیدایی قدرت و قدرتکه چگونه اسطوره

شود و قدرت داشتهپاس ،ازطریق نظامی ارزشی تابخشند چگونه بدین قدرت مشروعیت می

که با کارکرد اساطیر در بخش  هشدسیاسی دانسته اساس وجود جامعۀ ،و مشروعیت

، هدفی معّین تمطور مشخص برای حکوو به شودمی ی تقویتسشنافرجام -گراییآرمان

غایت حکومت ایرانی  آن هدف، آبادانی کشور و دادورزی است و که هماناسازد می
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بررسی  تحلیلی به -( با رویکرد توصیفی1۳۹0پور )باغفر و صشود. شایستهمی شمرده

ها پذیری آناند و تأثیرپرداخته رانیفرش اهای تصویری دورۀ قاجار موجود در موزۀ قالی

گرایی در هنر و ظهور دو پدیدۀ چاپ و عکس را از هنر و فرهنگ غرب، گرایش به واقع

راستا اند. در اینقرار داده وجهموردت فرش یرگریتصوعوامل مؤثر در پدیدۀ  عنوانبه

ها به تاریخ ایران دانسته و تصویرگری پادشاهان و مشاهیر را مبیّن توجه طراحان و عالقۀ آن

با دیوان و  شاهنامه متأثر از جنگ هوشنگ بنا برشاهی را های هوشنگطرح اولیۀ قالی

 -هشی با روش تحلیلی( در پژو1۳۹۳. رسولی )اندکردهعنوانها توسط وی آن مسخرنمودن

معتقد همدان پرداخته و  بافتدستهای شناسی دو نمونه از قالیبررسی و نشانهتطبیقی به 

کنش شاهی با برهمهای هوشنگها و متون قالیدیدگاه سوسور خوانش نشانه بنا بر است

 (1۳۶8) یبه نقل از تناول یوها با یکدیگر در قالب یک نظام باید صورت پذیرد. آن

( در 1۳۹۳) متعلق به همدان است. کشاورز افشار یشاههوشنگ یهایقال نیشتریب سدینویم

داشته، تصویرگرایی در فرش ایران از دوران قاجار بیان« تصویرگرایی در فرش ایران»مقالۀ 

شد. همچنین  تابلو فرشدرآمدی در تولید یافت و پیشآغاز و تا اوایل دورۀ پهلوی ادامه

نویسد و می استکردهخطابهای تصویری در عصر قاجاریه را هنری مردمی جنبش قالیچه

تصویرکشیده و به شاهان ظالمی همچون در آن دوره، مردم پادشاهان نیک را به

ای شاهِ اسطورهشاهی، هوشنگهای هوشنگاند و در قالیچهتوجهی نداشته شاهیمحمدعل

های پیکرنگاری درباری ار در نقاشیقاج شاهیفتحعلبندی تصویر در شمایل و ترکیب

شناختی و با مفاهیم چهارچوب با رویکرد جامعه( 1۳۹۴) و دیگراناست. ایمانی مصورشده

 نشینی و جانشینینظری الکالو و موفه در تحلیل گفتمان و ساختار معنایی محورهای هم

قاجار را بررسی  ۀهای تصویری با موضوع پادشاهان در دورده نمونه از قالیتعداد  سوسور،

تبیین قانون برای  شاهیهوشنگ هایقالیدلیل ازدیاد  هستند برآن انپژوهشگر اند.کرده

است و شاهان قاجار برای تثبیت حاکمیت و گسترش قدرت بار توسط وی بودهنخستین

ای تطبیقی و با روش ( با شیوه1۳۹8. قانی و دیگران )اندخویش در جوامع از آن بهره جسته

کنشگرا به رویۀ ژرژ دومیزل، به بررسی تأثیرات فرهنگی دورۀ قاجار شناسی تطبیقیسطورها
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گران نگارۀ هوشنگ را متأثر از اند. پژوهششاهی پرداختههوشنگ هایگیری قالیبر شکل

گرایی که در دورۀ قاجار هستند با رویکرد باستانمعتقددانند و شاه میهای ناصرالدیننقاشی

است سعادت جامعه خود را با بازسازی هدفمند کردهگیرد، طراح این قالی سعیمیشکل

شاه و ایجاد ارتباط با نظام طبقاتی و سیستم طبقاتی حاکم در زمان هوشنگطرح نظام

گیری نقدی در مورد خواستۀ خود از حاکمی مقتدر و سرآمد برای شکلحکومتی وقت، به

 .بپردازد سعادتمندو  پارچهکنظامی ی

حاکی از آن است که توجه و تمرکز محققان در خوانش و مطالعۀ  شدهیبررسپیشینۀ 

های جانشینی سوژه و تحلیل روابط دال و مدلولی در ۀ سبکی، بیشتر حول محورگوننیا

های صورتشاه همراه با روایات دینی مشابه بههای هوشنگبررسی و تفسیر دستاورد

بنابراین در ؛ استدر هنر بوده گراییهنرمند و واقع گراییآشفتگی حکومتی، تفکر غرب

شاه و استناد بر ه به هوشنگانیگراآرمانشناسی، با نگاه بر دید اسطورهحاضر عالوهپژوهش

تشریح  پیشین سعی در بررسی، تفسیر و گرفته از تحقیقاتهای صورتبرخی تحلیل

های طراح اثر از خلق این اثر در هسیاسی حاکم بر اندیشه و خواست -های اجتماعیبرساخت

 است.خود شدهزمان 

 پژوهش روش. 3-1

تحلیلی صورت  -شیوۀ توصیفیتصویر بهشناسیی با روش نشانهفیک پژوهشاین 

شناسی به ساختارگرا و دانش اسطورهاست و با استناد بر مفاهیم نمادشناسی پساپذیرفته

 پردازد.شاهی میهای هوشنگز قالیتصویر و مطالعۀ موردی دو نمونه اتحلیل 

شناخت و ارتباطی سعی در تحلیل و معناکاوی  راستا با استفاده از کشف فرآیندهایدر این

جوی روابط دال و واست تا ازطریق بینامتنیت و جستها در بطن جامعه شدهاین قالی

  .برد یپاین قالی  ساختر ب ها و تفکر حاکمبه فرامتن کنشگرانمدلولی میان 

های روش اسنادی و با استفاده از ابزارهای این پژوهش بهاست داده ذکربهالزم

آوری های برخطی )اینترنتی( جمعبرداری، مصونوعات مادی یا فیزیکی و دادهنسخه

 است.شده
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 2ایرهسطوا 1ییگراآرمان مبانی نظری:. 1-4

: 1۳58داشته و دارد )محمودی، میتها در تمام نوع بشر عموها و افسانهاختراع اسطوره

ای از (؛ ازطرفی بخش عمده100( و چاشنی اصلی ادبیات و هنر هر ملتی است )همان: ۹۴

تواند بیانگر می سوکداده که از یداستانی تشکیل فرهنگ مکتوب جوامع و اقوام را ادبیات

و  ایقتضیات زمانهم تیدرنهازیستی و فرهنگی و  نمای آمال و آرزوها، شرایطآینۀ تمام

دیگر هر یک از این ( و از سوی1۷: 1۳۹۳حکومتی عصر خویش باشد )حاتمی و ناظم، 

( و فرهنگ راستین یک 1۷تواند دربردارندۀ دنیای آرمانی )همان: ی فکری، میهاتراوش

( که برای 100: 1۳58گشته باشد )محمودی، های نهانای از رازملت در کالبد مجموعه

ی از این رموز، متفاوت و بردارپردهاثر  کنندگانخوانشنرمندان بازآفرین و هنرمند، ه

 بر آنان آشکار است. حالنیدرع

مشخص  هاکه بیشتر ریشۀ آنهستند  مینویهایی و سرگذشتی هاداستانها، اسطوره

: 1۳8۶، آموزگار) انکار استغیرقابل ینید دیها و عقاها، آیینبا سنتها پیوند آن اما نیست

بسا نمودی منطقی برای و چه دانندمیهای روش زندگی دستورالعملها را ن(. همچنین آ۳

نخستین و  دانش و دین انسان ،اسطوره گریدیعبارتبه .(1۲: 1۳۷1)هینلز هستند جامعه 

 بشرکرد یکی از ساختارهای مهم فرهنگتوان اذعانست و میا های معنوی اوداشته

 ۀدربار کهاست  پیرامون ای مستدل از تمثیل جهانفلسفه و (1۴: 1۳8۷ ،پور)اسماعیل

: همان) دنکنویرانی نیروهای اهریمنی روایت می یهآفرینش کیهان، طبیعت، انسان یا دربار

و بیانگر تداوم زندگی  نشانگر فرهنگ و بینش مردمان در دوران کهن اساطیربنابراین (؛ 1۴

بشر را  های زندگیبسیاری از حقیقت ( و1: 1۳8۶، است )آموزگار و تاریخ یک ملت

رهنمودی و الگوهای  که ردپایچنان. (۲۶۲: 1۳58 محمودی،توان در دل اساطیر یافت )می

 .وجو کردجست در ادیان، هنر و تمدن بشر توانرا می خواهیآرمان ژهیوبه آن برساخته از

تنها در ن قدیم بوده و هستند و نهازطرفی اساطیر پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسا

نیز کاربرد  زاتیمشروعگرایی های سیاسی و آرمانهای فرهنگی بلکه در زمینهزمینه

که بسیاری از شاهان و حاکمان زمان قدیم برای نحوی(؛ به۲0۴: 1۳۷۶اند )بهار، داشته
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ساطیری معرفی ، خود را از نسل خدایان ااثبات مشروعیت و برتری خود بر رعایا و عوام

های تأثیر داستانقدیم تحت طبقاتی جوامعنظام شدنرفتهیپذترتیب ایناند و بهکرده

گرایی ارتباطی در بنابراین ارتباط اسطوره با مقولۀ آرمان؛ (۲0۴است )همان: اساطیری بوده

ی و یۀ دنیای آرماندوسوتواند بازتولید دیگری باشد و در ترجمۀ می هرکدامطول است که 

ها برای هنرمندان در مفهوم اسطورهتفکر ایدئالیسم میان هنر و هنرمند، استفاده از 

های در راستای تمایالت و خواسته گراآرماننماد )رمز( و الگوهای  عنوانبهو  ۳گفتارنشانه

 درونی و جمعی، خالی از انتظار نیست.

چنین  ،است ینایرا اساطیر ۀبزرگ در آغاز کتاب شاهنامه که گنجین یفردوس

 سراید:می

 به رنگ فسون و بهانه مدان تو آن را دروغ و فسان مدان

 دگر بر ره رمز معنی برد از آن چند اندر خورد با خرد

 (1۴: 1۳8۴ ،)فردوسی 

 .مینگریژرف م ثیح نیو بر آن در ا مینهیبزرگ را ارج م ۀنیگنج نیا رونیازا

 
 

 شاهی بافت مالیر؛ احتماالًقالی هوشنگ .1 تصویر

 (.1متر )سایت سانتی 1۳۶×  ۲08ابعاد  ،ق هـ. 1۴قرن 

 هـ. 1۳۲۲شاهی کرمان؛ بافت سال هوشنگ فرش .2تصویر 

متر، موزۀ فرش سانتی 1۳۹×  ۲0۷ابعاد  ،ش هـ. 1۲8۳ /ق

 (.۴0۲: 1۳۹8تهران )صباحی 
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 بحث و بررسی .2

 یمطالعات یهاکرهیپ فی. توص1 -2

اوّل  ۀکه نمون استشدهانتخاب یریتصو یهااز گونه یحاضر دو نمونه قالدر پژوهش

دوّم مربوط به سبک  ۀکری( و پ1 ریو بافت نهاوند همدان )تصو ییروستا به سبک مربوط

ح در دو سط یدو قال نیا دهندهلی( است. عناصر تشک۲ ریو بافت کرمان )تصو یشهر

مشهود است، عناصر  ۲و  1 ریطورکه در تصاوو همان اندفتهفرش قرارگر ۀنیو زم هاهیحاش

 نیا یاهیو عناصر حاش یانیاما سبک ب کسانی بیازنظر نوع و ترک باً یتقر یدر دو قال نهیزم

 .متفاوت هستند گریکدیبا  کرهیدو پ

طرح و  یت که الگوهااس نیپژوهش ا نیارائه دو نمونه از دو سبک متفاوت در ا لیدل

 ستندین ینظام انحصار کیفرش دستباف همواره تابع  یو اجتماع یانسان یاینقش در جغراف

جوامع بافنده صورت  نیمشترک در ب یهادغدغه انیب یتعامل در راستا ینوع یو گاه

اما هر منطقه به  کندیم جادیا یپردازرا در مضمون یاتتعامل اشتراک نیکه ا ردیپذیم

 .کندیم ییرا پرورش و بازنما نیخود مضام یریور سبک و زبان تصوفراخ
 های مطالعاتی اّول و دوّمدر متن نمونه نشانگان کالمی .1 جدول

 

شده منقوش به شکل معکوس شاههوشنگدر این کتیبه نام 

تواند بافتن دو فرش کنار هم باشد که است و دلیل آن می

 (.11۷: 1۳۶8ولی، بافتند )تنادیگری را قرینۀ آن می
 کتیبه نوشت در نمونۀ مطالعاتی اوّل .3 تصویر

 

است. همچنین سال در این کتیبه نگاشته شده شاههوشنگنام 

جهت تواند گویای زمان بافت آن باشد و ازاینهـ. ق می 1۳۲۲

 کند.تولید معنایی براثر زمانی می
 کتیبه نوشت در نمونۀ مطالعاتی دوّم .4 تصویر

 بع: نگارندگان.من
 ی)ابرش یاست که به رنگ خاکبرخوردار  یمقام ویاز پرسپکت یمطالعاتۀهر دو نمون متن

 یبه اسم شخص یابهیکت (۴و  ۳ ریپالن متن )تصاو نیتر. در باالشودیم دهیشده( د

 شیر همراه با کلیهدرشت ی( فرد1۲و  5 ری)تصاو بهیکت ریاست. در زدهکار ش یااسطوره
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( 18و  11 ریاند )تصاوشده نیّدار مزنقش یمنسوج ایکه با پارچه  ییهاستون نیدر بکوتاه 

تخت  نی. در تاج ااستردهک ( جلوس1۷و  10 ریساده )تصاو ناتئیبا تز یتخت یرو

منقوش بر سر دارد. در  یکاله، سوژه نیهمچن ؛باشدمیفروزان  د،یمانند خورش یعنصر

که  شودیم دهید لیمجعد همراه با سب یبا موها یااره( نگ1۳و  ۶ ریسمت راست متن )تصاو

است.  ستادهیرخ اصورت سهساده بر سر گذاشته و به یسوژه کاله ؛استبر تن کرده ییردا

گرفته  یجا رخمیصورت نبر سر به یبا تاج یا( نگاره1۴و  ۷ ری)تصاو در سمت چپ متن

 متن ۀانیدر م. استداشته در دست راستش نگاه را یگلبر تن دارد و به نظر شاخه ییکه ردا

در  اند.تخت نشسته یدار در جلوخال یبا شاخ و بدن ییماورا ۀدو نگار (1۶و  ۹ ری)تصاو

 یخطوط یکه بر رو شودیم رصداز افراد  یصف (15و  8 ریقسمت متن )تصاو نیترنییپا

در دست به  یازهیبا ن یظر پارسنبه یصف سرباز نی؛ در مرکز ااندتپه مانند منقوش شده

 یهاشکلو  وهیشبه یی،ایحاضر، با هدا یهانگاره گرید و است ستادهیا رخمیحالت ن

و  یصف در حدفاصل سرباز پارس نیدر ا ییهاگلبوته نیاند. همچنر شدهتصویگوناگون 

 .استسمت راستش نگاشته شده یهانگاره
 های مطالعاتی اّول و دّومنشانگان تصویری در نمونه .2جدول 
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 18تصویر  1۷تصویر  1۶تصویر  15تصویر  1۴تصویر  1۳تصویر  1۲تصویر 

 .نگارندگانمنبع: 
 رد مطالعهمتون مو لیتحل. 2 -2

راهنما در  یموردمطالعه، خطوط یهاکرهیپ ۀنیزم یِبندبیمنظور شناخت بهتر ترکبه

نظم حاکم بر ساختار  یتا حدود تواندیخطوط م نیاست که اشده میاوّل ترس ۀنمون ریتصو

 نشانگان یتمام( gehf) یلوز شودیطور که مشاهده مفرش را آشکار سازد. همان بیترک

محور  رانیفرش ا یا. در نظام نشانه(1۹)تصویر  استفرش را در برگرفته یمو کال یریتصو
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 کرهیپ نیکه در ا شودیم ییفرش شناسا یهابخش نیتراز مهم یکیعنوان فرش به یعمود

شده در دیعناصر مهم و تأک ۀدهندنشان( gehf) زیبرحسب لو( ef)در قالب  یمحور عمود

. (۲0 ریتصو) است یو سرباز پارس اهشاخص پادش ۀرنوشت، نگابهیشامل کت یبندبیترک

 نیا یدر ساختار هندس زین یگرید یینقاط مهم و طال توانیم یعالوه بر محور عمود

نظر از نقاط تقاطع مشاهده نمود که آن محل تقاطع خطوط راهنما است. صرف نمونه

 یا از ارزش بصربرخورد خطوط راهنم نیشتریب لیدلبه( q) ( وo) فرش، نقاط یرامونیپ

شاخص  ۀنگار شودیمشاهده م ۲0و  1۹ ریطور که در تصاوو همان خوردارندبر یشتریب

 .اندنقاط قرارگرفته نیدر ا یپادشاه و سرباز پارس

  
 بندی )نگارندگان(.عناصر تأکیدشده در ترکیب .20تصویر  بندی عناصر متن )نگارندگان(.ترکیب .19تصویر 

 شاههوشنگ ی: کتیبۀمنشانگان کال. 3 -2

یک کنش گان کالمی، مثابه نشانبه ترین سطح متنۀ مصور شده در باالدر تحلیل کتیب

صریح به شخص هوشنگ و  طورشاه بهمعنا که کتیبه هوشنگگیرد با این شکل میارتباطی 

شاه اما معنا فقط در سطح صریح هوشنگ؛ (1۹: 1۳۹۳)رسولی،  کندت میلعصر وی دال

 گردد.رهنمون می ای عصر هوشنگماند و ذهن به سمت رویدادهای اسطورهنمیباقی 
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نخستین انسان  شود کهاز جایی آغاز مییان اجتماعی ایران زندگیشاهنامه، بنابر

مردم ، از کوه پایین آمده (۲۷: 1۳۷۶میرا )کرتیس، معنی جانبه ۴کیومرثای یعنی اسطوره

. سیامک (۲۶۲: 1۳58 ،)محمودی دهداب پوشش یاد میها آدو به آن کرده نیکجانشیرا 

نوۀ  عنوانبه( و هوشنگ 8۹5: 1۳8۶شود )یاحقی، فرزند کیومرث در جوانی کشته می

 مثابهبهبنابراین نظام کالمی در این تصویر ؛ گذاردعرصۀ اساطیر ایرانی می کیومرث پا به

دهد و نام هوشنگ سوق می ای بهای ذهن را به سمت پادشاهی اسطورهلنگرگاه نشانه

گذارد بنا بر ظرفیت چندمعنایی متون تصویری، ذهن مخاطب به سمت سایر نمی

 ای مشابه چون سلیمان نبی )ع( سوق یابد.های اسطورهشخصیت

 یآرمان یتا الگو پرداز یدارید ییاز بازنما. 4 -2

نشسته بر  ،یبندبیترک گاهیجا نیترییدر طال یاکرهیشاه پهوشنگ ۀبیکت لیذ در

شاه خوانش را هوشنگ یو توانیم ینظام کالماست که با ارجاع بهشده ریتصو یشاهریسر

که تخت را بر  یوانیمالزمان و د ،یشاهاو با تخت ینینشهمبا توجه به . (۲0)تصویر  کرد

 ریتر از سارا ازنظر اندازه بزرگ یوکه  یمقام ویدر کنار اصل پرسپکت کشندیدوش م

نشانۀ تصویری . دیشاه به اجماع رسهوشنگ یبر معنا توانیاست مدهیکش ریها به تصوهنشان

 و کنکاش قرارداد. یمورد بررس یااسطوره دیداری وسطح دو در  توانیرا م پادشاه نیا

 شاههوشنگ یداریسطح د .1 -4 -2

 یهاتیشخص ریمردانه، نسبت به سا یاکرهیصورت پشاه بهسطح، هوشنگ نیا در

 کرهیپ نیا یواال تیو موقع تیاصل بر اهم نیاست و اشده ییتر بازنمابزرگ ،یبندبیترک

خود بر مسند قدرت،  یدو زانو یشاه روهوشنگ، مطالعه مورد ۀاشاره دارد. در هر دو نمون

حالت  نیاست. اقرارگرفته شیپا یتر بر روبزرگ یباوقار نشسته و دست چپ او کم

 ۀ. در نمون(۲۲و  ۲1)تصاویر  دینما انیرا القا و ب یدرون تماد و قدرتاع گاهیجا تواندیم

 توانیاند که مدست به رنگ قرمز انگاشته شده نیا یها( ناخن۲1 ریاوّل )تصو یمطالعات

از طرفی دیگر این شیوۀ نشستن در رنگ معنا نمود.  نیقدرت، اقتدار و جنگ را از ا

( و ۹۷: 1۳8۷دوران قاجار مرسوم بوده )وندشعاری،  اطهار در های موجود از ائمهنقاشی

 یدستچوب ایهوشنگ عصا  تدر دساست. همچنین بر معنویت سوژه افزوده شده گونهنیا
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است و و قلبش گرفته نهیشده و آن را به سمت س که به مسندش متصل شودیم دهید

 :شودیبزرگ آشکار م یکه حرف فردوس نجاستیا

 پر از هوش و مغز و پر از رای دل لی چهلگشت از برش چرخ ساب

(۶1: 1۳8۴ ی،فردوس)   

داشتن زمام  به در دست تواندیبا او م نینشهوشنگ و عناصر هم یحالت بصر نیا

 یحس تعلّق و تواندیمخاطب م یحت ؛داللت داشته باشد یحکومت و اشراف بر مسنددار

به رنگ قرمز  کرهیدر هر دو پ هوشنگ لباس .آن برداشت کند یضمن یبه تخت را در معنا

)قانی  دارد یبا لباس شاهان قاجار یاریمنقوش شده و شباهت بس میروشن همراه با زر و س

 یجانیآهنگ هبا باالبردن ضرب تواندیرنگ قرمز م ینظر بصر . از(۴۶: 1۳۹8و دیگران، 

 یفاز طر ؛شاه عمل کندنسبت به هوشنگ یداریدیعطف و برجستگ ۀنقط جادیا یبرا

 ریاست )تصوشده ینقاش یآب یقرمز و ردا یبا لباس ی شاهنامههاهنگاری هوشنگ در برخ

۲۳) . 

    
نگارۀ  .21تصویر 

مطالعاتی نمونۀ اّول 

 شاههوشنگ

 )نگارندگان(.

نگارۀ  .22تصویر 

مطالعاتی نمونۀ دّوم 

شاه هوشنگ

 )نگارندگان(.

مینیاتور  .23تصویر 

 شاه در نگارۀ جشنهوشنگ

 (.۲سده )سایت 

شدن دیو توسط کشته .24تصویر 

 -فریر هوشنگ؛ موزه گالری هنر

واشنگتن )مهرپویا و دیگران، 

1۳۹5 :۶8.) 

 ۀمیدر ن یکاش کی یهوشنگ بر رو یدر نقاش توانیالگو و تناسبات را م نیا نیهمچن

الهام  منشأ توانیم بر این اساس(. ۲۷ ریهم مشاهده کرد )تصو یاول قرن چهاردهم هجر

 یالگو نیشاه دانست. همچنمرتبط با هوشنگ یهایو نقاش هاهرا نگار یرنگبیترک نیا

 ریباشد )تصاو ینیتزئ یهنرها نیمتأثر از ا تواندیم پیکره نیاز پوشش و کاله ا ییهاقسمت

 .(۲۷و  ۲۶، ۲5
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نقاشی هوشنگ؛  .25تصویر 

 نیالدجاللۀخسروان از نامکتاب

ـ. ق )شیرازی و ه 1۲۹۷میرزا، 

 (.۷0: 1۳۹۴دیگران، 

شاه؛ نگارۀ هوشنگ .26تصویر 

ای قلمکار از قسمتی از پرده

تصاویر شاهان، دورۀ قاجار 

 (.۳1: 1۳۶8)تناولی، 

کاشی با نقش هوشنگ؛  .27تصویر 

نیمۀ اول قرن چهاردهم هجری، 

ای قدیمی در شیراز )شیرازی و خانه

 (.۷0: 1۳۹۴دیگران، به نقل از سیف، 

 ای. سطح عملکرد اسطوره2 -4 -2

شناسی شاهان ایرانی از سلسلۀ اسطوره :گذارقانون. نخستین پادشاه 1 -2 -4 -2

: 1۳۷۶شاه( است )کرتیس، هئوشنگه )هوشنگ سلسلهآغاز و نخستین پادشاه این  5پردات

و  ردهاند که بر مردمان و دیوان حکمرانی کخوانده میاقلرا فرمانروای هفت ۶هوشنگ(. ۲۷

( و از او و ۲۴)تصویر  اندشدهم از دیوان به دست هوشنگ کشتهسوّ شود دوگفته می

نخستین لقب هوشنگ در  (.5۹: 1۳۹1است )هینلز، آمده وجود بههمسرش نژاد ایرانیان 

( یا نخستین آفریده ۲5: 1۳۶8ر )تناولی، گذامعنی نخستین قانونداد بهاوستا و شاهنامه پیش

که  ادشدهی یاگونهبه. همچنین در چند یشت اوستا از وی است( 8۹۶: 1۳8۶)یاحقی، 

رود هوشنگ در اصل لقبی برای گویی در رأس شاهان ایرانی جای داشته و احتمال می

 (.1۹0: 1۳81جمشید بوده باشد )بهار، 

شاه با دادگری بسیاری که داشت او را هوشنگ. دادگری و خردمندی: 2 -2 -4 -2

است و پارسیان شده (؛ همچنین به او ایران هم گفته1010: ۲شیرازی، ج )فرصتداد نامیدند 

هایی در دانشوری (. وی با دانش و خرد، نامه1010اند )همان: او را ادریس پیامبر دانسته

 (.1010ها را جاویدان خرد گویند )همان: نوشته که یکی از آن

 نید و خود بر دعوت کرد یستمردمان را به خداپر ویورزی: . دین3 -2 -4 -2

 (.1۲۹)همان:  استی کردهچهل سال پادشاه ندیگوو (1۲8: 1۳5۳ ی،)بلعم بود ۷یمسلمان

را آباد کرد و داد به  نیزمهوشنگ . پیشگام در مظاهر و علل آبادانی: 4 -2 -4 -2

و مس و  میزر و س ،ها را از چوب درختان بنا کردراه انداخت، مسجدها ساخت و خانه
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 سوسسواد کوفه و شهر هشهر بابل ب، کرد حفریی هاآورد و چاه رونیو آهن ب یور

 هایرا از ناراحت هاویو د( 1۲8: 1۳5۳)بلعمی، ( را بنا نهاد، سگان را شکار آموخت شوش)

بردن از آن برای بیرون کشف آتش و بهرههمچنین  (.۲۹5: 1۳58خارج ساخت )محمودی، 

پیدایش توسط هوشنگ به این  .افتدهوشنگ اتفاق می عصرکشیدن آهن از دل سنگ در 

(، به ۲5۶ -۲۶۶: 1۳58)محمودی، _ نه آسمانی و خیالی_ شدهانیشکل طبیعی و با استنباط ب

کند و آن سنگ به سنگی این صورت که هوشنگ سنگی را به ماری سیاه و تیزتاز پرت می

(. این 1۶: 1۳8۴د )فردوسی، شوگیرد و مار ناپدید میکرده و آتش شکل می اصابتدیگر 

شود، یعنی در ای و آغازین با جهان و هستی آمیخته میدهد که انسان اسطورهامر نشان می

که از راه دل،  شود و این برآیند آن است که وی نه از راه خرد و اندیشهاو گم و نیست می

است  و کامل نشده پخته قدرنآکند چراکه اندیشه و خرد او هنوز میبه هستی و جهان نگاه 

 (.88: 1۳۹8نیاز کند )اتونی، که او را یکسره از فهم و آگاهی بی

گیری چیزی نو را برخورد دو چیز با یکدیگر و شکل (۲۶۶: 1۳58) محمودیاز طرفی 

شاه داستان کشف آتش توسط هوشنگ تر بهسبب اگر کمی عمیقنیهمبه دانداسطوره می

آشفتگی و  تاریکیبر نگ نمادی از آفریننده است و مار هوش شود کهدریافت می میبنگر

که در اینجا سنگ  است معنی سنگهمچنین آسمان در اوستا به ،کندمیداللت  آغازین

عبارتی خورشید آشکار آسمان شده و با برخورد آن بر سنگی دیگر آتش یا به مدلول

 آتش؛ بنابراین (۴۴۳-۴۴۴: 1۳۷۶ ،)بهار داردیشود و تاریکی و آشفتگی را از میان برممی

مچنین در آفرینش مادی آتش (. ه۲۶8: 1۳58)خورشید( یک اسطوره است )محمودی، 

ششم، مرد پرهیزگار را آفرید برای از میان بردن و از کار افکندن اهریمن » است چنین آمده

اختری آفرید و بدو درخشش از روشنی بیکران  [چون]و همۀ دیوان. سپس، آتش را 

نظر به. (۴۴: 1۳81 ،)بهار «خور است که آتش را در[ داشت]گونه تنی نیکو آن پیوست.

تواند توصیفی رسد این توصیف چیزی مغایر با کشف آتش توسط هوشنگ نیست و میمی

 _ ها توسط مرد پرهیزگار و نیکوگیری آتش و مبارزه با دیوان و اهریمندینی از شکل

ذکر است در توصیفات دیگر کیومرث را قابل در این حیث،. باشد _شاهیعنی هوشنگ



     ی ...هایقال یدر معناکاو یااسطوره ییگراآرمان 
 

۲۹1 

 میان نیامده اما از آتش سخنی به (۴۶)همان:  اندعنوان اولین انسان در خلقت ششم دانستهبه

 .است

عنصر آتش در همه جهان پراکنده است  کند( اشاره می۴۷: 1۳۷1طور که هینلز )همان 

 از این جهت ؛کنندوباره متولد میهایی که آن را دزا و انساندر خورشید، ابر طوفان

اند شدهر صوّتطراحان و نقاشان، لباس هوشنگ را همچون آتشی قرمزرنگ م توان گفتمی

ردای آبی با و  باشد وی داشتهد و کشف آتش توسط به تولّای ضمنی هتواند اشارکه می

در  آتش توسط هوشنگ داللت کند، همچنین رنگ آبی بر کنترلتواند میخطوط سفید 

جهتی برای کاهش هیجان و ایجاد ز کنار رنگ قرمز برای کنترل کنتراست سرد و گرم و ا

 است.گماشته شده آرامش ذهنی در اثر

 . نظام ارجاع فرازمانی در نگارة تخت شاهی5 -2

ی طراح یدوبعدنمایی در یک فضای و ژرف گوشبا پرسپکتیو سه هوشنگ تخت

ای، لوتوس، نقوش گرد کوچک و نقوش مشبک نههای پرواگل (.۲8)تصویر  استشده

را  هنریترکیب و بیان که این نوع از اندین زیبا و سادۀ تخت شدهئ( موجب تزکان)در پل

، الگویی شدهانجامهای از طرفی با بررسی وجو کرد؛جست نگارگریهنر توان بیشتر در می

های ، ترکیبی از شاخصهفردبهمنحصراین تخت  درواقعکامالً مشابه از این تخت یافت نشد 

 ای ایران است.سریرشاهان تاریخی و اسطوره

    
نگارۀ  .28تصویر 

 تخت )نگارندگان(.

تخت خورشید  .29تصویر 

 (.۴یا طاووس )سایت 

تخت نادری  .30تصویر 

 (.5)سایت 

 قبادیکتخت  .31تصویر 

 (.۷)سایت 

مشابه  باًیتقر ضخیم نارنجی،هوشنگ، چهار عنصر در رأس بندهای کاله  کناراز 

متصل  مهی(ی )تختشاهریخارج و به سر(، ۳0و  ۲8تخت نادری )تصاویر  الگوهای

ترین عنصر دیده ارجح عنوانبه خت، خورشیدی با شمایل انسانیت در تاج .استشده

ای قلمکار مربوط به توان در پردهالگو را می مشابه این که( ۳۴و  ۳۲شود )تصاویر می
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 (.۳5کرد )تصویر  وجوجست _شودشاه هم میکه شامل پرترۀ هوشنگ_هان ایران شا

عنوان میراثی از کاربرده باشد و آتش را بهطراح ممکن است، خورشید را در تمثیل آتش به

 در اثر گماشته و ایجاد کنش ارتباطات ضمنی به کشف آتش توسط وی، شاههوشنگ

 .است

    
نگارۀ  .32تصویر 

ید، نمونۀ اوّل خورش

 )نگارندگان(.

نگارۀ  .33تصویر 

خورشید در تاج تخت 

 (.۶طاووس )سایت 

نگارۀ  .34تصویر 

خورشید، نمونۀ دّوم 

 )نگارندگان(.

نگارۀ خورشید بر روی  .35تصویر 

قلمکار از تصویر شاهان؛  ایپرده

 (.۳۲: 1۳۶8تناولی، قاجار )دورۀ 

شود که بر تیرگی و شم اورمزد خوانده میخورشید چ نویسدمی (۳۷: 1۳8۶آموزگار )

: 1۳81) بهارو  کنندآمده و اگر زمانی دیر برآید، دیوان آفرینش را نابود می تاریکی چیره

های دیوان، آتش کردن جادوی سیاه و دخالتیبرای خنث ثرترین نیرومؤ»( بیان داشته ۴0۹

خورشید )آتش( کشف آتش توسط هوشنگ و حضور  تیاهمبنابراین ؛ «است بوده

یکی از دالیل  ،جهتنیشود ازاتر میکمی ملموسی شاهریعنوان عنصری از سربه

فروزان بودن آتش در ، توانهای دیو در متن فرش را میپیکرهبودن و مطیع نهیسبهدست

توسط  داشتن دیواناریاخت در برتواند داللتیاین سوژه می . ازطرفیتاج تخت دانست

و این  ترسیدنداز هوشنگ می هاشود که چرا دیوهمچنین مستفاد می. شدباداشته دادپیش

طراح، بینشی روشن و فروزان از تدابیر  گریدیعبارتبهتخت، جایگاهی برای دیوان نیست؛ 

ضمنی  صورتبهداری ایران ها در آیین حکومتها و زشتیدور از پلیدیو دادگری را به

تواند داللتی است. در نگاهی دیگر این شاخصه میاشتهدر پیکرۀ تخت )جایگاه مهی( بیان د

( نیز داشته ۳۳و  ۲۹قاجار )تصاویر  شاهیفتحعلبر تخت خورشید موسوم به تخت طاووس 

 (.۲۹: 1۳۹۳، افشار کشاورزباشد )

توان آن را در تاج گل نیلوفر )لوتوس( است که میعنصر دوّم بعد از خورشید، یک نیم

این تخت را از عنوان عنصر اصلی رصد کرد. همچنین ( به۳0صویر تافشار )تخت نادرشاه 
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، به تخت (۳۶کشیدن آن باشد )تصویر و بردوشتواند وجود دو دیو در متن جهاتی که می

توانسته بافت، طراح میزمانی ویژه براثرهب (؛۲0: 1۳۹۳)رسولی،  دادتنسب (۳۷)تصویر  مرمر

از طرفی این نوع  .باشداووس و مرمر الگوگرفتهخود اعم از تخت ط عصرهمهای از تخت

تواند در محور این امر می ؛باشد نبی )ع( سلیمانیادآور تواند میکنش دیو و تخت 

جم و  ای به تختتواند اشاره(. همچنین می۲0: 1۳۹۳)رسولی،  جانشینی صورت پذیرد

تان چندین روایت از باشد؛ چراکه در ایران باس ( کرده۳8حمل آن توسط دیوان )تصویر 

 شاهنینخستاست و عالوه بر هوشنگ، جمشید و تهمورث هم وجود داشته شاه نینخست

اند (. همچنین جمشید و سلیمان )ع( را یکی دانسته5۷: 1۳۹1اند )هینلز، شدهنامیده

 گردد.( که با استناد بر آن، محور جانشینی محرزتر می101۲: ۲شیرازی، ج )فرصت

  
  

نگارۀ حمل  .36یر تصو

کردن تخت توسط دیوان 

در پیکرۀ مطالعاتی اّول 

 )نگارندگان(.

تخت مرمر که  .37تصویر 

توسط دیوان و فرشتگان حمل 

 (.8است )سایت شده

نگارۀ حمل  .38تصویر 

جمشید توسط تخت

دیوان )مهرپویا و 

 (.۶۷: 1۳۹5دیگران، 

نگارۀ حمل  .39تصویر 

مهی توسط کردن تخت

رباز پارسی دیوان و س

 )نگارندگان(.

رسد اما الگوهای مشابه آن نظر میمهی تا حدودی مجهول بهعنصر سوّم و چهارم تخت

( مؤسس سلسلۀ کیدادیان، قابل ۳1کیقباد )تصویر  نشستنویژه در مینیاتور برتخت به

است. همچنین الگوی نشستن هوشنگ و تا حدودی شیوۀ پوشش او شباهت  وجوجست

( در نامۀخسروان ۴1( و کیکاووس )تصویر ۴0نقاشی مصورشده از کیقباد )تصویر  زیادی با

مشابه  بیتقربه( ۴۲شاه در نمونۀ مطالعاتی دوّم )تصویر ی هوشنگصورتگرویژه دارد. به

کیکاووس در این کتاب است که این شباهت داللتی ضمنی بر داستان نیرنگ خوردن 

با اندیشۀ  سکاووکه شیاطین و دیوان همکار صورت نیاکیکاووس و پشیمانی او دارد؛ به 

 بوم داشت به شاهی آسمان و گاهخوارکردنش وی را که فرمانروایی بزرگی بر هفت

ها برای پیکار با یزدان قصد پرواز (. آن1۹۳: 1۳81امشاسپندان آرزومند کردند )بهار، 
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۲۹۴ 

گریزد )همان: می کاووس از دست آهو کریپکردند و در ادامۀ داستان فرّکیانی در قالب 

گیرد و پس از گرسنه صورت می چهار عقاب(؛ بر اساس شاهنامه این پرواز توسط 1۹۳

و از یزدان پاک  بردیم یپخوردن، کاووس حیلۀ ابلیس را فهمیده و به اشتباهات خود زمین

: 1۳۷0ندوشن، بخشد )اسالمیکند و یزدان نیز وی را میدر چهل روز طلب بخشش می

گرفت )بهار، بود که سیاوش و سپس خسرو از او پای می جهتازآن(؛ این بخشش 150

1۳81 :1۹۳.) 

   
در  قبادیکنقاشی  .40تصویر 

: ۲شیرازی، ج نامۀخسروان )فرصت

101۶.) 

در  کاووسیکنقاشی  .41تصویر 

: ۲شیرازی، ج نامۀخسروان )فرصت

101۷.) 

پیکرۀ مطالعاتی  .42تصویر 

مطالعاتی دوّم هوشنگ در نمونۀ 

 )نگارندگان(.

های مطالعاتی شاه را در نمونهدر چهرۀ هوشنگ غم ماندهتوان ناراحتی و حیث میاز این

ویژه کند؛ بهعینی بر اتفاقات دورۀ مشروطه نیز داللت می دریافت؛ همچنین این ویژگی

 موردو  نیرتبزرگبوده که دو تن از  ش هـ. 1۲8۳زمانی، بافت این فرش در سال  برحسب

بهبهانی برای بیرون  اهللتیآطباطبایی و  محمد دیس اهللتیآروحانیون وقت،  نیتراحترام

، عزل عین الدوله و مبارزه با استبداد دستگاه قاجاری گمرکهای مسلط بر راندن بلژیکی

 (.۲1: 1۳۹۴باهم همگام شدند )انصاری، 

(، به این ۳۹رنده تخت است )تصویر دای نگهنوعبهی سرباز هخامنشدیگر نیزۀ از سویی

ۀ در نمونزیر تخت را گرفته و پاشنۀ نیزه بر روی پای سرباز پارسی ) زهیسرنکه صورت

ی قدرت حکومت و سلطنت را در نوعبهطراح  درواقعاست. مطالعاتی دوّم( مستحکم شده

سربازان ملتش ی را شکوهمندکرده و اساس و پایۀ تمام این های مبارز استنباطمردم و نیرو

ایستایی که دارد موجب ایجاد کنش پایداری و قدرت  باحالت؛ همچنین نیزه تاسدانسته

 است.بندی بیشتر کردهشده و استحکام اثر را در ترکیب
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شاهنامه و پادشاهان تاریخی  بر اساسمهی را کلی، طراح ممکن است تختدر مفهومی

های اساطیری و تاریخی لتی ضمنی بر روایتی این تخت دالنوعبهباشد و  خلق کردهایران 

است و تصویرکشیدهایران دارد و جایگاهی از تمدن، فرهنگ و قدرت را در عین سادگی به

هنری طراح  -ی، نقادی و پختگی فکریطلباصالتگرایی، آرمانی، باستانی روحیات نوعبه

 .استنباط کردتوان از آن را می

 حضور مالزمان. تداوم حکومت آرمانی با 6 -2

 8: تهمورثشاهنگارة سمت راست هوشنگ. 1 -6 -2

؛ وی مانند هوشنگ و دیگر مردمان پادشاه جهان شد همورثتس از هوشنگ، پ

او را چنان وند خدا و (5۹: 1۳۹1، حرمت راستین آفریدگار را رواج داد )هینلز، رتیسکین

: 1۳5۳( )بلعمی، ۴۶)تصویر  ردبردار خویش کداده بود که ابلیس و دیوان را فرمان یینیرو

و به  (1۹0: 1۳81برش سوار شد )بهار،  سالیسو  را زین بست(. تهمورث اهریمن 1۲۹

شیرازی، د خواندند )فرصتبنوید( و او را 5۹: 1۳۹1)هینلز،  یافت کرد حضوراراده ییهرجا

: 1۳۷۶کرتیس، کنند )در دوران تهمورث، دیوان طلب بخشش می نیهمچن (.1011: ۲ج 

دیگر پانصدسال ( و در تعبیری1۲۹: 1۳5۳)بلعمی،  سالچهل مدتبه(. وی 5۳

 است.ی کردهپادشاه( 1011: ۲شیرازی، ج )فرصت

    

نگارۀ  .43تصویر 

مطالعاتی نمونۀ اّول 

 تهمورث )نگارندگان(.

نگارۀ  .44تصویر 

مطالعاتی نمونۀ دّوم 

 تهمورث )نگارندگان(.

نقاشی  .45تصویر 

مورث در نامۀخسروان ته

: ۲ج شیرازی، )فرصت

1011.) 

نگارۀ در بند شدن  .46تصویر 

دیوان به دست تهمورث 

 (.۷0: 1۳۹5)مهرپویا و دیگران، 

دارد و  م قرارتصویری، این شخص در جایگاه دوّ به پرسپکتیومقامی نشانگان باتوجه

و موهایی مجعد و  نمدی است نظربه کاله او است. ویژه به هوشنگ نزدیک نحویبه

ذیل حضور  زدگیغرب ی گفتمانبر نوعداللتی تواندکه این رنگ میطالیی دارد 
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۲۹۶ 

زیر ردای  لباساروپاییان و دخالت در امور حکومتی شاهان قاجاری داشته باشد. همچنین 

 بیترک( و ۲۲، ۲1و  ۴۴، ۴۳)تصاویر  شاه داردبا لباس هوشنگ یشباهت بسیار نگاره

 (.۴۶های کارشده از وی باشد )تصویر تواند متأثر از نگارهی آن نیز میرنگ

را در دست خود  برای نوشتنابزاری  ،نظرکرده و بهدست راست خود را مشتسوژه 

در دست  قرمزرنگیی جوهری گو( ۳۹و در پیکرۀ مطالعاتی اوّل )تصویر  استداشته اهنگ

کند که نشان از توانایی می خود شمشیری زرّین حمل برکمراز طرفی این نگاره  دارد.

( و قرارگیری این نگاره در طبقۀ ۴۳: 1۳۹8جنگاوری، سلحشوری )قانی و دیگران، 

ای تهمورث و نظام عملکرد اسطوره سطحبنابراین با ارجاع به؛ سرداران و اشراف است

 بندویدتوان این سوژه را همان تهمورث تطبیقی در خوانش نگارۀ مطالعاتی می -روایتی

 .خوانش کرد

کسی  نینخست یوداللت بر این روایت دارد که  ابزارهای نوشتاری در پیکرۀ مطالعاتی

به او  خطیس، سالیسمدت ( و دیوان به1۲۹: 1۳5۳است که فارسی نوشت )بلعمی، 

 عنوانبه(. همچنین شمشیر داللتی بر شهرت و لقب تهمورث ۶۶: 1۳۹0آموختند )انگوتی، 

( و ۴5( دارد )تصویر ۶۳: 1۳۹0سالح )انگوتی، معنی تمام( به۲۶0: 1۳8۶)یاحقی،  ۹زیناوند

ضمنی بر  صورتبه تواندمیهای مطالعاتی در متن نمونه دادن دیوانمطیع و درخدمت نشان

 گونۀ قالی داللت داشتهصورت صریح بر حضور وی در اینو به همورثهای تتوانمندی

 .باشد

 10جمشید: شاهنگارة سمت چپ هوشنگ. 2 -6 -2

ترین قهرمان تردید بزرگ( و بی55: 1۳۹1نمونۀ آرمانی همۀ شاهان )هینلز، جمشید پیش

: 1۳۷۶شود )کرتیس، گزیند و پادشاه مردگان میای ایران است که مرگ را برمیاسطوره

مزدایی را در جهان دهد آییناست که اورمزد به جمشید پیشنهادمیدر متون دینی آمده(. ۲۷

دهد موجب زند و در مقابل به اورمزد قول میبازمی دهد اما جمشید از قبول آن سرترشگس

ای زرّین جهت این پیمان، اورمزد حلقهبه سببنیرشد، گسترش و پاسداری جهان شود ازا

به او  ،شدهخوانده( هم ۷0: 1۳۹0تعبیری دیگر شمشیر )انگوتی، که به ای زردنشانو تازیانه
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۲۹۷ 

در ملک وی تا نهصدسال مرگ و میری  (؛50)تصویر  ان پادشاهی او باشدبخشد تا نشمی

 ،)آموزگار رسندنظر میساله بهآید و پدر و فرزند هر دو همچون جوانی پانزدهپیش نمی

1۳8۶ :5۳) . 

    
نگارۀ . 47تصویر 

مطالعاتی نمونۀ اّول 

جمشید 

 )نگارندگان(.

ۀ نگار .48تصویر 

مطالعاتی نمونۀ دّوم 

جمشید 

 )نگارندگان(.

نقاشی جمشید؛ . 49تصویر 

ۀخسروان از جالل نام کتاب

ق. )شیرازی 1۲۹۷الدین میرزا 

 (.۶۹: 1۳۹۴و دیگران، 

جمشید در کاشی . 50تصویر 

نقش برجسته؛ بیمارستان 

دادگستری تهران، دورۀ قاجار 

 (.۶۹: 1۳۹۴)شیرازی و دیگران، 

موجود در این دسته  ۀتوان برگردن نگاررا می زرین حلقۀاست که  برآنیک فرضیه 

های رخ شخصی در حجاری، نیم51(. ازطرفی در تصویر ۴8و  ۴۷)تصاویر  ها دیدفرش

که یونانیان شود؛ در تعریف دیهیم مینامند مشاهده می 11بیستون با تاجی که آن را دیهیم

 :آمده است، اندآن را دیادما نوشته

ها متر، با آرایش برگبلندی چهار و پنج سانتی اً بهین، تقریبی زرّانوار یا حلقه

عنوان هچهره و پیشانی، یا بر وها بمین که برای جلوگیری از ریختن های زرّو گل

 اندگذاشتهنشان پیروزی و افتخار، شاهان و شاهزادگان و سرداران بزرگ بر سر می

 .(۲۳: 1۳۴۳)ذکاء، 

    
سر داریوش اوّل  .51تصویر 

های بیستون حجاریدر 

 (۷۲: 1۳8۶)پوربهمن، 

دیهیم بر سر  .52تصویر 

های شخصی در حجاری

 .(۲۶: 1۳۴۳بیستون )ذکاء، 

حجاری گل  .53تصویر 

نیلوفر در تخت جمشید 

 (.۳)سایت 

نگارۀ  .54تصویر 

جمشید در شاهنامۀ 

 (.۳طهماسبی )سایت 

 هایبر سر جمشید در پیکرهعنوان دیهیم گفت حلقۀ زرّین را تحتتوانحیث میاز این

در پیکرۀ  ویژهبه ،هابودن و زیبایی جمشید در فرشهمچنین جوانبینیم. مطالعاتی می
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همچنین . و داللتی صریح بر عصر وی دارد شدهرعایت یخوببه (۴8مطالعاتی دوّم )تصویر 

همانند او  هکچنان؛ است بیستون یهانگارهل در سنگرخ آن یادآور داریوش اوّنیم

ممکن است  واقعدر (51)تصویر  مشابه او بر سر دارد )دیهیمی( گوشش پیداست و تاجی

 داریوش اوّل در محور جانشینی جم در فرش باشد.

اند و های ایران کیومرث، مهر و جمشید در جایگاه انسان اولین معرفی شدهدر اسطوره

میان مرگ و زندگی دوبارۀ انسان، گانه از شیوۀ زندگی و مرگ اولین انسان، ارتباطی سه

ی گیاه )گل نیلوفر( در آفرینش، مرگ و زندگی عبارتبهتوان دریافت؛ گیاه و حیوان را می

بنابراین انسان ؛ (۴۶: 1۳۹۶دوبارۀ انسان نقشی بسیار حیاتی دارد )بزرگ بیگدلی و فتحی، 

را الگویی برای زندگی کند و آن ای نگاه میشکل ویژهها، به عنصر آفرینش بهدر اسطوره

)همان:  بخشدمی داند و با این تفکر، ذهن خود را از مرگ و نابودی تسلیپس از مرگ می

های مطالعاتی جمشید پیکره در دست راستنیلوفر عنوان گل( که این گیاه را تحت۴۶

جمشید در دست پادشاهان تخت یهانگارهکه در سنگ( ۴8و  ۴۷بینیم )تصاویر، می

تصویزکشیدن توان الگوی به(. همچنین می5۳است )تصویر هم قرارگرفته شیهخامن

 زاویژه در نقاشی جمشید رخ در آثار هنرمندان ادوار مختلف، بهنیم صورتبهجمشید را 

ی در دست، در لوفرینگل( که نگارۀ جم را همراه با قهـ.  1۲۹1) رزایم نیالدجالل

 بیترکتوان الگوی (. از طرفی می۴۹کرد )تصویر است، مشاهده مصورکردهنامۀخسروان 

داد های مصور از وی نسبتی لباس جمشید را همانند هوشنگ و تهمورث به نگارهرنگ

 (.5۴)تصویر 

 : صف ماد و پارسپایین فرش هاینگاره. 3 -6 -2

 که های بلند و جاویدان استهر ساختار قدرتمندی نیازمند معماری توانمند با اندیشه

 .استگرفتههای تجلی ایران شکلدورهوی از  پس و هودندی هوشنگ بهمار این شکومعم

ترین پالن متن در پایین مقامیویاز نظر پرسپکت(، 5۶، 55های پارس و ماد )تصاویر نگاره

مشابه  هاآن حاالت مختلف شمایل واند. شدهنقشدیوان ۀ اندازهم بیتقربهو 

در تخت ( 58 -۶۳)تصاویر  ادم و (۶5و  ۶۴صاویر )ت صفوف پارس یهابرجستهنقش
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۲۹۹ 

گذاشتن ر ب داللتی ضمنیهای دورۀ هخامنشی ها و معماریاستفاده از لباساست. جمشید 

گذاشته و داللتی یی طراح صحهگراکهنر بو  داردستایی و نوعی ملّیت میراثی قدرتمند

که  شودیم زنبق مشاهده یهاافراد حاضر گل انیم درصریح بر هویت واحد ایرانی دارد. 

 جو است.وقابل جست( ۲۳ ریشاه )تصومربوط به هوشنگ هایهدر نگار

  
 

صف متشکل از افراد ماد و  .55تصویر 

پارس در پیکرۀ مطالعاتی اّول 

 )نگارندگان(.

صف متشکل از افراد  .56تصویر 

ماد و پارس در پیکرۀ مطالعاتی 

 دوّم )نگارندگان(.

ادکوه در خط ابتدایی نم .57تصویر 

پور، به ایالمی )عابددوست و کاظم

 (.۲۲: 1۳۹0نقل از هرتسفلد، 

 دیجهت با جمشسو و همدر دست، هم یاهیو هد زهیبا ن یصف، سربازپارس میانۀدر 

بر  حیصر یداللت ،۶۶ ریتصو . سوژۀ موجود در(۶۴ ریاست )تصو ستادهیا رخمیصورت نبه

بر  شیهادست یریو قرارگ ییستایکه حاالت ا(؛ چنان۶۷ ریتصوشاه دارد )یدربار فتحعل

 .است شاهیفتحعل اردرب یو شاهزادگان حاضر در نقاش انیمشابه دربار گریکدی یرو

همراه با  (۶0و  58ی )تصاویر ماد یهابا لباس (۶۳و  ۶1، 5۹ ری)تصاو گریافراد دهمچنین 

طور مشابه در به د وشونیم هدید _ستهاآن بودنینشان از اشراف که_یی ایهدا

 (.۶۲)تصویر  دنباشیم یقابل بررس دیجمشتخت یهایحجار

ویژه به باشد تواند اشاره به حکومت هوشنگ در شوش هم داشتهحضور افراد ماد می

مانند زیر پای این صف شباهت بسیاری با نمادکوه در خط ابتدایی ایالمی آنکه الگوهای تپه

 دیسهم را در تول نیترشیاطراف آن، ب یهمدان و روستاها دیگرسوییازد. ( دار5۷)تصویر 

 یۀاول یاگر الگو نیبنابرا (؛۳۳: 1۳۶8 ،یساولیاند )داشته یشاههوشنگ ۀگون یهاچهیقال

م( و اقامتگاه  ق. 55۳ -۶۷5مادها ) ۀسلسل تختیپا یها از همدان که روزگارفرش نیا

حضور صف ماد و پارس و توجه به  توانیشده باشد مگرفتهاست، بوده انیهخامنش یتابستان

 یمطالعات ۀکریه بافت پنکآ بخصوصرا از آن مستفاد کرد  دیجمش ژهیوبه یاشاهان اسطوره

 است.رفتهیهمدان صورت پذ ریاوّل در مال
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 های مشابههای پایین فرش با الگوتطبیق نگاره .3جدول 

 منبع: نگارندگان.

 دربند 12قلمرو پیروز با دیوان -. پادشاه7 -2

ی شوند و فردوسپادشاهان و پهلوانان، دیوان ظاهر می دوشبهدوشدر سراسر شاهنامه، 

اند و غالباً در تجسم شمارد که در برابر پروردگار ناسپاسی کردههای بدی میها را انسانآن

اند شده ایران معرفی ترین دشمنانشده و قدیمی( وصف5۳: 1۳۷۶کرتیس، اهریمن )

نویسد دیوان گویا ی ذیل کیومرث در نامۀخسروان میرازیشفرصت(. 115: 1۳8۴)احمدی، 

ها ورزیدند و در کوهی، سرکش و نادان بودند که بر مردم شهری ستم میمردمانی بیابان

توسط دیوان و در زمان  نیزمرانیا(. اولین حمله به 100۹: ۲ج کردند )یی زندگی میتنهابه

جنگ کیومرث فرستاد است که اهریمن فرزند خود را بهافتاده گرشاه اتفاقکیومرث

      
 باالپوش. 58تصویر 

: 1۳8۶دی )پوربهمن، ما

۴5.) 

نگارۀ مادی در . 59تصویر 

پیکرۀ مطالعاتی اّول و دّوم 

 )نگارندگان(.

ردای مادی . 60تصویر 

 (.۴۴: 1۳8۶)پوربهمن، 

نگارۀ مادی در . 61تصویر 

پیکرۀ مطالعاتی اّول و دّوم 

 )نگارندگان(.

      
نگارۀ مادی . 62تصویر 

های در حجاری

 جمشیدتخت

 (.1۲ )سایت

نگارۀ مادی در . 63تصویر 

پیکرۀ مطالعاتی اّول و دّوم 

 )نگارندگان(.

نگارۀ سرباز . 64تصویر 

های پارسی در حجاری

 (.11جمشید )سایت تخت

نگارۀ . 65تصویر 

سربازپارسی در پیکرۀ 

مطالعاتی اّول و دّوم 

 )نگارندگان(.

    
تی های مطالعانگارۀ فرد مجهول در پیکره. 66تصویر 

 اوّل و دّوم )نگارندگان(.

درباریان حاضر در نقاشی دربار  .67تصویر 

 (.10؛کتابخانۀ ادارۀ هندوستان، لندن )سایت شاهیفتحعل
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سیامک که در خرد و دانش سرآمد روزگار خویش  (. در این جنگ115: 1۳8۴)احمدی، 

 (؛ ۴۹: 1۳۷0ندوشن، شود )اسالمیمی کشتهدیو دست خزروان( به100۹بود )همان: 

 سراید:چنین میفردوسی در این راستا این

 تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو سیامک به دست خزروان دیو

(1۶: 1۳8۴، )فردوسی  

که اند؛ چنانآید که دیوان با آدمیان تفاوت چندانی نداشتهمیاز مطالعۀ شاهنامه چنین بر

اند و خواهان سلطنت بر جهانیان بوده مانند آدمیان، آیین جنگاوری داشتهها هم بهآن

 (.115: 1۳8۴)احمدی، 

    

نگارۀ مطالعاتی  .68تصویر 

 نمونۀ اّول دیو )نگارندگان(.

نگارۀ مطالعاتی  .69تصویر 

م دیو نمونۀ دوّ 

 )نگارندگان(.

دیوها در نگارۀ  .70تصویر 

گشتن هوشنگ پسر کشته

 (.۳سیامک دیو را )سایت 

نگارۀ  .71تصویر 

دیو در تخت مرمر 

 (.8)سایت 

نگارگری با  هنر تأثیرتحت (،۶۹و  ۶8های مطالعاتی )تصاویر در پیکره های دیونگاره

 های حیوانیکشیده و با ویژگی پاهای دراز وو  بدنی خالدار ،هایی بزرگشاخ و گوش

 و مقربان نوعی محافظانو بهاند تصویرکشیده شدهبه های جانبی تختنارهر کد( ۷0)تصویر 

و  ستاگرفتهرروی یکدیگر و برسینه قرا یشانهادستهمچنین . شوندهوشنگ محسوب می

و  یداربرفرمان ( و۲۲: 1۳۹۳ کردن دیوان توسط هوشنگ )رسولی،داللتی صریح بر رام

 تواندمی وانیخالدار بودن د .توسط هر سه پادشاه حاضر در فرش داردها آن امربودنتحت

ی را داللت ( آن۲۲: 1۳۹۳) یرسول ی( و حت۹۷: 1۳8۷ ،ی)وندشعارمحسوب شود پوشش 

در  .داندیم واناتیدوختن لباس از پوست ح یعنیهوشنگ  یاز دستاوردها یکیبر  یضمن

 هایو خوب هایبد انینگارگران و طراحان فرش متوان گفت، میمعناکاوی این سطح 

 .اندجستههرهب وید ترآساندرک  یتنها برا شیوۀ بیان، نیو از ا شدهقائل ییزهایتما
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فرش )صف پارس و ماد(  نییپا هایبا سوژهبرابر  بیتقربه یاها، جثهنگارههمچنین 

 موریتریام شاه اعم از فرشبه هوشنگمشا یهاکه در فرش است یدرحال نیا؛ دارند

و مرتبه و  شدهتیرعا یخوببه یمقام وی)ع( پرسپکتنبی  مانیو سل افشار نادرشاه ،یگورکان

بیان عینی )ع(،  ینب مانیسل فرشدر  ژهیوبهیی است؛ شناساقابل هاو سوژه کنشگرانجایگاه 

 توانیم با این پرداخت دیداری نی؛ بنابراباشدمیو الغرتر  ترفیانسان ضع نسبت به وانید

 ی گونۀهادر فرش وانید ییماوراهای توانمندی و از قدرت یشینما کنش و شاهد گفت

 .میهست یشاههوشنگ

منقوش  گردن دری کوتاه و گردنبند یبا دامن ، عریاندیواندر مقابل این نمایش، 

مرمر هم تخت دیوهایتوان در ساخت گون را میهای بردهاند که نفوذ این ویژگیشده

عناصر  ریها در کنار سافرشدسته نیدر متن ا وانیحضور دی طرف(. از۷1رصد کرد )تصویر 

هوشنگ و  یزدیو ا یها در جوامع و قدرت معنواست نشان از حضور آننو مردمان ممک

 یپادشاهاند و در هر سهخود تمدن داشته وانید نکهیکما ا؛شاهان حاضر درصحنه باشد

 ،یها و بناها )احمدها، ساخت کاخآن دنیبندکشاز مبارزه تا به ییهاتیو روا وانید حضور

به » سدینویرابطه م نی( در ا18۴: 1۳81است. بهار )شده( و آموزش خط گفته115: 1۳8۴

جم را  وانیهزاره د انیپا ررا بکشتند. د وانیهفتادسال، هوشنگ و تهمورث، هردو، د

کننده نظام متصل کیعنوان به یمطالعات یهاکرهیدر پ وانید دیآیبرممطلب نیااز .«دندیببر

ملت در چهارچوب اسطوره انگاشته  کیتمدن  یقدرت و تعال ییپادشاهان و شکوفا انیم

 وانیپادشاهان و د انیآن م یداستان ارتباط جادیبر افرش عالوه یۀاولاند و طراحشده

و  یمعنو یتوانمند یعبارتاست و بهکرده تیرا روا وید یدیو پل یاطورهاس ۀجنب یاگونهبه

را  نشیگرفتن موجودات نظام آفرخدمتبردن و بهرا در بهره یاپادشاهان اسطوره یبرتر

ها )صف پارس و ماد( انسان با ارزهم یدیعنوان پلبه وانید یاست. ازطرفشده یراو

 ژهیواست. بهدادهنشان تیرچوب واقعجامعه را در چها کیت یماه ینوعاند و بهقرارگرفته

و  مینیبیتخت م یهاقدرت و در کنارهۀ طریرا در س وانیحکومت شاهان قاجار، د ۀطیدر ح

بردن انیو طراح خواهان ازم میقاجار را شاهد هست یهاحکومت یاز نظام دربار یگفتمان
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 یدربار یهانیچسهیچراکه دس ؛استشده یدربار یهاینیچسهیحکومت خود و دس وانید

آمد، شیکه پ یو فساد شاه و دربار بودند و با اتفاقات رانیا شرفتیپ یریاز عامالن جلوگ

ها ها اعم از روزنامهرسانه قیمردم ازطر یآگاه شیکم و با افزامشروطه کمجنبش

دادگر و  نینخستعنوان به دادشیفرش با استفاده از هوشنگ پ نیگرفت که طراح اشکل

جسته بهره رسانه کیعنوان به نقد خود پرداخته و از فرش به هایدیو پل وانید ۀبرندانیازم

 است.

 عناصر لیاسطوره در تحل ینیدر بازآفر ییگراآرمان. 8 -2

 ییگراآرمان ۀجیدرنت ییگراباستان گفتمان .1 -8 -2

 هایی همچون فرهنگ ایران که دوران تاریخی و باستانی ارزشمندی رادر فرهنگ

هایش برای مخاطب خود فراهم است نوعی افتخار را در خوانش رویدادسر نهادهپشت

ها و افتخارات در یابد و آرمانگرایی سوق میسوی نوعی آرمانسازد و این خود بهمی

دارد و کمال خود به  یوستگیمعنای کمال، پبه ییبایبا ز شود؛ این امروجو میگذشته جست

 نیترو ازآنجاکه متقارن یتیالوه -یعیطب یهابه نمونه یکیودن و نزدبنقصیب یعنیتقارن، 

آغاز  ییکه از جا شدهلیتبد هچرخ کیبه  ریاست در اساط رهیشکل، دا نیترنقصیو ب

بر (؛ 1۷0: 1۳8۹ ،یخاننیو حس یی)عمو گرددیبازم نیآغاز ۀو دوباره به نقط شودیم

 شیدنبال گرادانست که به ییگرانتایج غرب توان یکی ازگرایی را میباستان اساساین

 ۀجام یماندگآنان برای درک عقب یوجوغربی و جست روشنفکران ایرانی به تمدن

ای سراغ دورهماندگی بهیابی این انحطاط و عقبآمد؛ روشنفکران برای علت پدید یشخو

ر پرشکوه و ای بسیاطالیی با جلوه رۀصورت یک دواز تاریخ کشور خود رفتند که به

آن روح  ۀجیدرنت ( تا۲1: 1۳۹۶ لر،یو موسو یرازی)ش افتییمیشان تجلیباعظمت برا

نو و برآوردن آمال و آرزوها  یدئولوژیا جادیا یدر راستا راخود و جامعه  یگراآرمان

ۀ دارندبردر تواندیچگونه م یاثرهنر کی میبدان میخواهیاگر م سدینویم نگیو. زندیبرانگ

 گفت: دیو زمان باشد؟ آنگاه باعصر  کی

کم صرفاً از معبد پاستوم دست د،یگویاز معبد سخن م دگریها کهیهنگام

جامع  یسایجامع محدود به کل یسایکلۀ او دربار ی. چنانچه آرادیگویسخن نم



 

  1۴01 ، 1۴ شمارۀ ، 1۲ دورۀ ،یرانیا مطالعات مجلۀ
 

۳0۴ 

بلکه  ستندین یجزئ ییهاجامع ساختمان سایمعبد و کل یعنی شود؛یبامبرگ نم

 یجزئ ییهافرهنگشان در ساختمان قیا هستند که از طرهاز ساختمان یکل یانواع

 (؛۹۲: 1۳8۴یانگ، ) ابندییمکرراً مصداق م

مواد و  ط،یمح ۀکنند( منعکسآوردنشیلفظ تخنه )پ لیاص یمعناها در آن نیبنابرا

هوشنگ  ژهیوبه ریخاص خودشان هستند و استفاده از اساط یفرهنگ یهامصالح و تفاوت

در وجود  تیّ کل نیبسا مصداق اکل است و چهبهجزء کیاز  ینموددر فرش،  دادشیپ

 ییاست و بازنماافتهینمود  دیشها و حضور جمنوع پوشش نگاره د،یجمشاز تخت یعناصر

 طراح دانست. ییگراآرمانۀ جیدر فرش را نت انهیگراباستانعناصر  نیا

 مقدسات میتکر ۀجیدرنت ییگراآرمان .2 -8 -2

 ریشهر مورد احترام است غ کیعنوان محافظ که به یسیقد ایخدا »است معتقد  ونگی

 میتوانیمرو از این(. ۹۲)همان:  «باشدیم یگریمورد احترام در شهر د سیاز خدا و قد

اند که هوشنگ همان مهالئیل است و علت بعضی نسب شناسان پارس پنداشتهچهبه میابیدر

گرشاه، آدم )ع( مان شیث، پدر انوش و کیومرثسیامک همان انوش، پدر قینان و مشا ه

 اند مدت حکومت هوشنگ چهلپنداشته نکهیا به ( و باتوجه1۲۷: 1۳5۳ ،ی)بلعم باشدمی

از وفات آدم سال پس(، بعید نیست که حکومت وی دویست1۲۹است )همان: سال بوده

فرزند عامر ابن سانح  راهوشنگ  گر،یدیتیدر روا نی(. همچن51: 1۳۹0 ،یباشد )انگوتبوده

هوشنگ دویست سال پس از وفات آدم  گویندیو م دانندیابن ارفخشد ابن سام ابن نوح م

دویست سال پس از وفات نوح )ع( بود و پارسیان آن را  یایم وشنیده طور کههمانآمده و 

 در ریاساط ریو تفس لیاست در تأورذکقابل (.51اند )همان: سال پس از آدم آوردهدویست

انگاشته  یایز یهاشباهت لیاسرائبنی ءموارد، میان اشخاص اساطیرایرانی با انبیابعضی

( را همان آدم )ع( و یشی)م ومرثیک کهنحویبه( 15۹: 1۳۹۲ ،یآباداست )حسنشده

: 1۳۹0) ی( و انگوت15۹)همان:  شمارندییا خود او برم امبریهوشنگ را بـه منزلـۀ ادریس پ

 است.داشته موضوع اشاره نیا( به1۳۷۴) یمقدس نقل از( به5۲
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 یو کتب اسالم هاشتیدر  داد،شیپکه هوشنگ کندیمسائل روشن م نیا تمامهذا علی

. رسدیمنزلت و شکوه مبه یالهاز عدل یاواالمقام و جلوه یانسان گاهیمعاصر، در جا یو حت

 یمرا فرشدر  (۲، 1 ری)تصاوگونه محراب یگاهیاو در جا کریپ یریقرارگ سببنیازا

 گاهیاز نشستن او بر جا یفردوس ۀبر اشاریزیگر تواندیو م رسدینظر مبه دهیو پسند یآرمان

 باشد. داشته یمه

 ییگراآرمان ینیاسطوره در محور جانش .3 -8 -2

ایزدان است )راشدمحصل  یجاشدن انسان بهایران جانشین یهاهای اسطورهویژگی از

نظر مردمان و حاکمان استوار و شکوهمند است ر منزلت آنقدر د نی(. ا۴8: 1۳8۷ ،یو تهام

و هنرمندان فرش از آن در جهت  هوشنگ پنداشته گاهیخود را در جا زیکه شاهان قاجار ن

است که بردهخود بهره ۀدور یدئولوژیطراح از ا کهینحواند، بهجستههنر بهرهیزبان انتقاد

کمک  زین طیبه استمرار آن شرا حالنیو درع شودیم دیجامعه تول طیراتوسط ش ریناگز به

 ۀجینت یاسیس ییگرانوع از آرمان نی( و ا1۴5: 1۳۹۳ ،امسونیلیوبه نقل از  )رز، کندیم

اسطوره صورت  نیاست که در محور جانش یو فرد یجمع یهابازخوردها و جنبش

 کیعنوان بستر فرش به نیبنابرا گردد؛یمبدل م )میثوخت( گفتارنشانه کیو به  رفتهیپذ

از  یبه نماد ،سمیدئالیحاضر و تفکر ا یدئولوژیا ۀجیدرنت یاجتماع -یاسیس ۀرسان

 است.شده لیتبد یطلبیآزاد ی وخواهآرمان

 نیدر ا انیهنر هخامنش ژهیوشکوه و جالل به، با همراه یمعنو یاز فضا یبیترک نیهمچن

عنوان تنها بهنه یانسان هر گاهیشود که جا شهیوجب اندم یکم تواندیها مدسته فرش

و  هایطلببه ارزش لیم نیو قابل احترام است و ا عیبشر رف تیاسطوره بلکه در ذات و ماه

 یو هرنوع بازخورد اجتماع رسدیظهور م ۀعرصها بهفرشدسته نیدر ا هاییگراآرمان

در  گاهشیشاه و جاکشش به هوشنگ نیکرد؛ بنابرایی بازنما توانیکنشگر را در آن م

 تیدر ذات و ماه شهیر ینوعبه ،مداران و طراحانحکومت یها و آرزوهاآرمان یراستا

 :دیگویم دگریها است.شده گماشته یآنچه دارد که بردوش و

 HC. )دیاست که به کار قوم آ یحیاثر معنادار، صرفاً عنوان هر عمل صح

p59خاص  قیاگر و فقط اگر فرد و هر فرد به طر گرددیدار مفرد معنا ی( زندگ
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 یزیچ نی. تنها چنردیبه دوش بگ یقوم سهم یخیتار ۀفی( در وظBT 122خود )

 انگ،ی) (GA39, p135معاصر نجات دهد. ) ییمعنایب بیما را از ش تواندیم

1۳8۴ :۹۹.) 

 گیری. نتیجه3

بزرگ و شگرف است. از  یادهیها نمودار پداسطوره ایها ها، رازنشانه نیاز ا کی هر

)کشف آتش، نهادن جشن، وضع قانون( تا ظهور تهمورث و به  وانیهوشنگ بر د یروزیپ

به خط  افتنیها( و دستو استفاده از آن یعی)نمودار مهارکردن عوامل طب وانید دنیبندکش

و  دیجمش ییبودن عصر فرمانروایو گسترش صنعت، طوالن هو نوشتن، ساختن اسلح

 ،یاپادشاهان اسطوره نیگرفته توسط ااعمال صورت گریو د یرش جهان توسط وگست

آموزنده در بستر فرهنگ و  یدفتر ای یبحث اجتماع کی ۀنیزم تواندیم ییتنهاخود به

 تمدن بشر باشد.

 ینوعدر دوران قاجار به یااز شاهان اسطوره یریتصو یهابه خلق فرش لیتما نیبنابرا

 یدر هنر یریتصو -یابزار زبان کیعنوان به اسطوره به دنیکاربردبخش یارا بر نهیزم نیا

 یفرهنگ و تمدن و حت ها،شهیاند ینیشده در انتقال و بازآفرقدرتمند و شناخته یکه بستر

 یریگجنبش، شکل نیا یریآورد و با فراگجامعه است، فراهم هنرمند در یآمال و آرزوها

 ۀو کنشگر در بطن جامع یآرمان یهایدئولوژیا افتیرشناخت و د ندآیفر یبخشو توان

 یهاو آرمان هادهیا یرایآنکه جامعه خود پذ ژهیوبه؛ استافتهی لیتسه یخوببه یقاجار

توجه طراحان  ثیحنیاز او  بوده ریو در کالبد اساط فرشطراح در نظام  یاسیو س یاجتماع

 یهاساختار یریگها، موجب شکلبه شاهان و اسطوره گرید ینیتزئ یفرش و هنرها

هنر و جامعه در بطن یو اجتماع یاسیس یهژمون کی لیمحور و تشکمردم یگفتمان

 یسازکه همان نشانه _خود ۀجامع ازین یهامؤلفه نیشاه با تأمگهوشن یهایاست و قالشده

زبان  بر اجتماع را طبق حاکم یدئولوژیا _است یگفتمانتیمشروطه در قالب مشروعجنبش

نظام  کی گونهنیاست و ا دهیکرده و دوباره آن را به جامعه برگردانفرش ترجمه یدستور

که از  افتهیسازمان یشاههوشنگ ۀگون یهایدر قال فرش و جامعه انیم هیو دوسو وستهیپ
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بدون  یگفتمان گریدیقاجار باشد و ازطرف شاهان تیطرف موردتوجه و مقبولکی

 رد؛یگشکل یآسانبه شاه(هوشنگ نوشتبهی)کت یقال یالمکحسط ۀطریستحت ت،یمحدود

 ینقاد مجوز کای، یمثابه لنگرگاه نشانهبهشاه هوشنگ ۀبیمتصوّر شد کت توانیم نیبنابرا

 یکوتاه انیو ب یدربار یهانیچسهیباطن دس یسازآشکار قیکرده ازطریطراح سع واست 

جنبش مشروطه را در  کال،یکنش پارادوکس کی دجایبر مردم و عدالت و ا یشاهان قاجار

 یصورت ضمندهد و بهنشان زد،یخیمبر هایدیبا پل زیو ست یکه از آن دادگری کنار نام

در  یآرمان یتفکر جادین و اینخست یهااسطوره یریکارگرا با به یخواهاحساس مشروطه

 کند. داریجامعه خود ب

و  یخیهمراه با عناصر تخت شاهان تار یمهختبا انگاشتن ت یداریدر سطح د یطرفاز

و جوامع  هایدینداشتن پلیجا ،یشاهیرقراردادن آتش در تاج سر ژهیوو به یااسطوره

غرور و  ینوع قیطرنیا است و ازکردهتیرا روا رانیایبر ملک و پادشاه وصفتید

و  یپردازتیصدر شخ ییگراو آرمان یرانیواحد ا تیوه شیستا ،یپرستتیجوشش از مل

فرد و بکر که در نوع خود منحصربه شودیم دهید یشاههوشنگ ۀگون یهایقال یبندپالن

 :ابدییمصداق م یکه سخن مولو نجاستیو ا شودیم یتلق

 1۳شیروزگار وصل خو دیباز جو شیکو دور ماند از اصل خو یهرکس

 هایادداشت
دیـدن  یمعن(، به Yeo idea) ویئو مشتق از ایده ییونان یاـه واژهآرمان است ک نی(، برابر التIdeasایده ) ۀواژ -1

ها مکتب از ده یآن متصوّر شد و یک یبرا یگوناگون یمعان توانیاست که م یمفهوم ییگراآرمان نیاست همچن

(. 1۹ -۲0: 1۳۹۳و ناظم،  یجهان است )حاتم گو از دیگر جریانات کوچک و بزر یو هنر یادب ،یفلسف

و  اءیها وجود اشآن دانند؛یمحض باور دارند و جسـم را تنهـا شکل متظاهر روح م یتنها به وجـود روح ان،یگراآرمان

 (.۲0)همان:  کنندیم انیادراک شونده بکننده و نه و اصل را ادراک آورندیبه شمار م یرا تصورات ذهن هادهیپد

 توسیم یونانیو در زبان  شدهگرفته خ،یو تار تیروا یعن( به مHistoria) ایستوریه یونانی ۀاسطوره از واژ -۲

(Mytos به )یمعن ( شرح، خبر و قصّه است و متضاد آن لوگوسLogosبه معن )یعقل و خرد )ستار ف،یکالم ظر ی، 

وجو را اضافه جست یمعن ا،یستوریه یبرا ها،نی(. آموزگار عالوه بر ا۲۹، 1۳: 1۳8۷ پور،لی( است )اسماع۹: 1۳۷۶

 ستوا،یاست و در زبان فرانسه از ه تیداستان و حکا یبه معن ،یسی( در زبان انگلStory) یاستور دیگویکرده است و م

: 1۳81اند و بهار )نوشته سانیاسطوره برخالف آنچه لغت نو ۀواژ نی( همچن۳: 1۳8۶) شودیمستفاد م تیو حکا خیتار
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( Sutra)سوترا  تی(. در سانسکر۹۹: 1۳58 ،یدارد )محمود ییایآر یاشهیبلکه ر ستین یبه آن نبوده، عرب دی( مق۳۴۳

 (.۹۹)همان:  رودیبه کار م یبودائ یهادر نوشته شتریداستان است که ب یمعن به

( Uxtرمز و نشانه و اوخت ) یمعن است که در اوستا آمده و به یرانیواژگان ا نیتراز کهن یکی( Mith) ثیم -۳

رمز معنا و حرف زیآمراز ( را گفتارنشانه، سخنMithuxt) ثوختیرفته م همیت که روگفتن و سخن اس یبه معن

 (.۹8 -۹۹: 1۳58 همان،) کنندیم

 اندرا اولین پادشاه دانسته وی هانامهیو در شاهنامه و خدا استدر اوستا کیومرث اولین انسان خطاب شده -۴

 کوه استپادشاه یبه معن گلشاهیا  گرشاه هاو تمام شاهنامه یخیرتا بدر اوستا، کت ویلقب . (۲۶۲: 1۳58 ،)محمودی

 .(۲۶۳ )همان:

5- «Para data» (.18۹: 1۳81مقدم و بر سر قرارگرفته )بهار،  یو به معن  لقب هوشنگ 

 (.18۹خوب )همان:  یهاخانه ۀبخشند ایکه منازل خوب فراهم سازد  یکس یمعنبه -۶

 (.۲۹5: 1۳58)محمودی،  و خداپرست دارنید یمعنبه -۷

و  هاشهرها را از نشوند و همۀ آ خارجها به دیوان دستور داد از میان انسان یوطهمورث یا تهمورس.  -8

استر به  ،آورداو نشستن و زین نهادن را  اسب بر ،، زینت ملوکدها و دریاها فرستاو به بیابان ساختبیرون  هاآبادانی

 (.1۲۹: 1۳5۳شکار آموخت )بلعمی، بار گذاشت و یوز را  ناجهان او آورد و بر اشتر

 باوندیو ز ناوندیز یهابه صورت یو فارس ی( ذکرشده و در پهلوAzinavant« )ونت نهیاز»در اوستا با صفت  -۹

سازنده و دارنده اسلحه که بنا بر داستان جنگ  ای(؛ مرد مسلح ۲۶0: 1۳8۶ ،یاحقیمسلح است ) یبه معن باوندیو د

 (.۲۶8: 1۳58 ،یاست )محمودآمده وبندیصورت دآنان، در شاهنامه به دنیو به بند کش وانیورث با دتهم

 ، پسر ویوسونت(Yama) ست که با یَما ، اوستا(Vivahvant) ، پسر ویوَهَونت(Yima) جم همان یِمه -10 

(Vivasvant)و تمام فرمانروایان به  (۴۳: 1۳۹۶ ،سنکریستن، به نقل از فتحیو  )بیگدلید ، اساطیر هندی مطابقت دار

 (.55: 1۳۹1ورزند. )هینلز، جمشید حسد می

است که بعدها در زبان شدهدهیهای تورفان ددر نوشته Dydemو  Dydymaهای در زبان پهلوی به صورت -11

)ذکاء،  است دهگردیشود اطالقدور پیشانی بسته میمرواریدی که به هرشت هبو  واردشده Diademeصورت التین به

1۳۴۳ :۲۳.) 

شود و با ( و در فارسی دری دیو می11۳: 1۳8۴است )احمدی،  (Daeva)و در اوستا  (Dev)دیو در پهلوی  -1۲

است ) اسماعیلی، به نقل از زمردی های شر اطالق شدهدهد و به نیروظهور زرتشت، معنای خدایی خود را از دست می

(. همچنین در فارسی ۲۲: 1۳۷۶)کرتیس،  استمعنی خدا یا خدای دروغین دوا به (. واژۀ باستانی۴: 1۳۹۷و نظری، 

 (.1۲5: 1۳۹1زاده، به نقل از دهخدا، و پری، دیو است )باقی جنمعادل کلمۀ 

 (. https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh1) 1معنوی، دفتر اوّل، بخش موالنا؛ مثنوی -1۳
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     ی ...هایقال یدر معناکاو یااسطوره ییگراآرمان 
 

۳0۹ 

 کتابنامه
 الف. منابع فارسی

 یفارس اتیادب یتخصص ۀنامفصل. «نیعارفان نخست ،یااسطوره یهاانسان(. »1۳8۹) .بهروز ،یاتون -

 .8۳ -110 صص ،۲۷ ۀشمار .مشهد یدانشگاه آزاد اسالم

 صص، 10 ۀ، شمارششمسال  .نامهوشکا. «ویاکوان د ۀدر شناخت اسطور(. »1۳8۴) .المج ،یاحمد -

1۲۷- 10۷. 

تهران: نخست.  چاپ .(یفردوس شاهنامه ةدینامور )گزۀ نام(. 1۳۷0)ی. محمدعل ندوشن،یاسالم -

 انتشارات سخن.

 تهران: سروش.دوّم. چاپ  .نینماد انیاسطوره ب(. 1۳8۷) .ابوالقاسم پور،لیاسماع -

صص  ،۴۲ۀ شمار .اورمزد .«یو متون فارس ریدر اساط وانید گاهیجا یررسب(. »1۳۹۷) .محبوبه ،یلیاسماع -

1۹- ۴. 

 .ریتهران: منشور سم نخست. چاپ .انقالب مشروطه از آغاز تا انجام(. 1۳۹۴) .بهمن ،یانصار -

. ارشدی کارشناس ۀنامانیپا از اوستا تا شاهنامه. انیشدادیپ اتی(. تحول روا1۳۹0). معصومه ،یانگوت -

 باستان. رانیا خیتار ،یاسالم اتیدانشکده ادب ،یگاه آزاد اسالمدانش

گفتمان (. »1۳۹۴) یعل ،یمهد خیو ش نیرحسیام ان،یسازتیچو  محمود ،یطاووس و الهه ،یمانیا -

 .۲۳ -۳8 صص ،۲8 ۀشمار .گلجام .«قاجار ۀدور یریتصو یهایدر نقوش قال ییگراباستان

 ، تهران: نظر.نخست چاپ ی.معصوم یعل ۀترجم .هنر یشناسروش(. 1۳88) .دریاشنایآدامز، لور -

 تهران: سمت. نهم.چاپ  .رانیا یریاساط خیتار(. 1۳8۶) .آموزگار، ژاله -

 -1۴۹ صص ،81 ۀ، شمار۲1 ۀدور .یاسالمکالم  .«هایژگیو و قتیجن حق(. »1۳۹1) .رضا زاده،یباق -

1۲5. 

 وانیح ن،یانسان نخست یمرگ و زندگ لیو تحل یبررس(. »1۳۹۶). زهرا ،یو فتح دیسع ،بزرگ بیگدلی -

ادب  یشناسمتن. «یفردوس ۀشاهنام برهیبا تک ییاز منظر نمادگرا رانیا ریدر اساط اهی)گاو( و گ

 .۳۷ -۴8 صص ،۲ ۀشمار د،یجد ۀدور. یفارس

 تهران: زوار. دوّم.اپ چ .1جلد  .بهار یمحمدتق حیتصح .یبلعم خیتار(. 1۳5۳) .محمدبنیابوعل ،یبلعم -



 

  1۴01 ، 1۴ شمارۀ ، 1۲ دورۀ ،یرانیا مطالعات مجلۀ
 

۳10 

 تهران: فکرروز. سوّم.چاپ  .رانیچند در فرهنگ ا یجستار(. 1۳۷۶) .بهار، مهرداد -

 تهران: آگه. سوّم. شیرایو چهارم.چاپ  .رانیا ریدر اساط یپژوهش(. 1۳81). بهار، مهرداد -

. نخستچاپ  ی.کارودیس اءیهاجر ض ۀترجم .باستان رانیپوشاک در ا(. 1۳8۶). دونیپوربهمن، فر -

 .ریرکبیتهران: ام

 تهران: سروش. چاپ نخست. .رانیا یریتصو یهاچهیقال(. 1۳۶8) .زیپرو ،یتناول -

مطالعات ، «احمدجالل آل ییگرادر واقع ییگراآرمان(. »1۳۹۳) .جهیحافظ و ناظم، خد ،یحاتم -

 .1۶ -۳0 صص ،1 ، شمارهدوّمسال  .یداستان

مطهّر بن طاهر  کردیها و رواسطوره ریو تفس لیبر ره رمز )تأو یمعن. »(1۳۹۲) .محمود ،یآبادحسن -

 .1۴5 -1۶8 صص ،۲ ۀشمار .یادب یجستارها .«(خیو تار نشیدر کتاب آفر یرانیا ریبه اساط یمقدس

. دورۀ جدید، شمارۀ مردم و هنر(. نگاهی به کاله پارسیان در روزگار هخامنشیان. 1۳۴۳ذکاء، یحیی. ) -

 .18 -۲۹، صص 1۲

 یهااسطوره ادیبر بن رانیا ریتحول اساط ریس(. »1۳8۷) ی.مرتض ،یو تهام یمحصل، محمدتقراشد -

 .۳1 -5۶ صص ،11 ۀشمار .یفارس اتیپژوهش زبان و ادب .«یانیو ک یشدادیپ

چاپ . یجهرم اکبرزاده نیالدجمال ۀ. ترجمریتصو لیتحل یشناسروش و روش(. 1۳۹۳) .انیلیرز، ژ -

 .مایران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و س. تهنخست

 .لجامگ. «یشناسنماد و نشانه کردیبافت همدان با رو یهاینقد دو نمونه از قال(. »1۳۹۳) .اعظم ،یرسول -

 .15 -۳0 صص ،۲۶ ۀشمار

 نشر مرکز.تهران: نخست. چاپ  .اسطوره در جهان امروز(. 1۳۷۶) .جالل ،یستار -

قاجار )موجود در موزه فرش  ۀدور یریتصو یهایقال یبررس(. »1۳۹0) .بهیپور، طمهناز و صباغ فر،سهیشا -

 .۶۳ -۷۴صص  ،18 ۀ، شمارهشتمسال  .نظرغبا .«(رانیا

مصورنامه  ۀنسخ یبررس(. »1۳۹۴). میمر ،ینیکاتب، فاطمه و حسو  دادور، ابوالقاسم و ریمنماه ،یرازیش -

 .۶1 -۷۷ صص ،۳۳ ۀشمار. نگره .«قاجار ۀآن در هنر دور ریوان و تأثخسر
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 ۀقاجار )مطالع ۀدر هنر دور یتیهو یهاهیال یابی(. باز1۳۹۶) .الساداتاشرف لر،یو موسو ریمنماه ،یرازیش -

 .1۷ -۳0 صص ،۴1 ۀشمار .نگره .قاجار( ۀدور یهایکاش یرو یمورد

نخست.  چاپ گران،یو د یرینص ۀترجم .در کرمان یبافیرن قالپنج ق(. 1۳۹8) .طاهر دیس ،یصباح -

 .ایتهران: خانه فرهنگ و هنر گو

کهن  یرینماد کوه و درخت در هنر تصو اتیتداوم ح(. »1۳۹0) .بایپور، زو کاظم نیعابددوست، حس -

 .۲1 -۳1 صص ،۲0 ۀشمار .نگره. «یرانیمعاصر ا یهاو نمود آن بر فرش رانیا

علوم  .«باستان رانیدر ا ریاساط یاسیس یهاکاربست(. »1۳8۹) .الهام ،یخاننید و حسحام ،ییعمو -

 .1۳۹ -180 صص ،1۳ ۀشمار ی.اسیس

. دوّم چاپ .چاپ مسکو ینه جلد ۀاساس نسخ بر .یفردوس ۀشاهنام(. 1۳8۴) .ابوالقاسم ،یفردوس -

 تهران: ققنوس.

 .۲جلد  .منصور رستگار حیصح، به تآثارعجم . )بی تا(.ریمحمدنص ،یرازیشفرصت -

با روش  یشاههوشنگ یقال یبازخوان(. »1۳۹8) .فاطمه ،ینامورمطلق، بهمن و مهراب و افسانه ،یقان -

 .۳5 -۴۹ صص ،18 ۀ، شمارنهمسال  .هنر یقیمطالعات تطب .«کنشگرا یقیتطب یشناساسطوره

، تهران: دوّممخبر، چاپ عباس  ۀترجم .یرانیا یهااسطوره(. 1۳۷۶) .وستا سرخوش س،یکرت -

 نشرمرکز.

 یعل دیس رزایم یریتصو یهابر طرح ینگاه رانیدر فرش ا ییرگرایتصو(. »1۳۹۳) ی.کشاورز افشار، مهد -

 .۲۶ -۳۳ صص ،5 ۀ، شماردوّمسال  .دمانیچ .«طراح فرش یمدرس

 نشر فرشاد. تهران: .انیکرباس حهیمل ۀترجم .یسنت یفرهنگ مصور نمادها(. 1۳۷۹) .نیکوپر، ج -

 .به عصر اسطوره( ی)نگاه رانیفرهنگ و تمدن ا ۀنیزم(. 1۳58)ی. قلیعل ،یاریبخت یمحمود -

 «.عام یسهام»تهران: شرکت افست  دوّم. چاپ

نگاره  یقیتطب یبررس(. »1۳۹5) .اکبر ا،ینیفیو شر بهیط ،یشاکرم و بنفشه پور،یمیسلو  نیحس ا،یمهرپو -

 .۶۲ -۷5 صص ،11 ۀ، شمار۳ ۀدور .نهینگار .«یموریو ت یلخانیوران اد یدر مکاتب نگارگر وید

 شماره. گلجام .«هیدوره قاجار یریتصو یهایشاه در قالاسطوره هوشنگ(. »1۳8۷) ی.عل ،یوندشعار -

 .8۷ -100 صص ،10
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 .شانزدهمچاپ  ی.ژاله آموزگار و احمد تفضل ۀترجم .رانیا ریشناخت اساط(. 1۳۹1) .جان نلر،یه -

 تهران: نشر چشمه.

، تهران: دوّم چاپ ی.ژاله آموزگار و احمد تفضل ۀترجم .رانیا ریشناخت اساط(. 1۳۷1) .جان نلر،یه -

 نشر چشمه.

تهران: فرهنگ . یفارس اتیها در ادبوارهو داستان ریفرهنگ اساط(. 1۳8۶) .محمدجعفر ،یاحقی -

 معاصر.

 نو.تهران: گام نخست. چاپ  .اریماز ریام ۀترجم .دگریهنر ها فهفلس(. 1۳8۴) .انیجول انگ،ی -
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