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 السجاد اإليرانيالرموز الحيوانية في فن 
 اعداد

 أ / سماح محمد فرغمي محمد عمران
 كمية التربية النوعيه -تخصص تاريخ الفن وتذوقه جامعة بورسعيد  -باحث ماجستير بقسم التربية الفنية 

 ميا زكريا عبد الرحمنأ.د / 
 كمية التربية النوعية -أستاذ النقد والتذوق الفني بقسم التربية الفنية 

 ونائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع والبيئة
 أ.م.د / سارة حامد زيادة

 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  -أستاذ مساعد النقد والتذوق الفني بقسم التربية الفنية 
 المستخمص
دراسة وتحميل القيم الجمالية لمعناصر الرمزية الزخرفية الحيوانية في السجاد إلى  البحثيدف ي
فن السجاد اإليراني عمى قيم جمالية تمثل في واقعيا لغة أصيمو يعبر عنيا الفنان  ويحتوي، لما اإليراني

يعيش فيو داخل مجتمعو ومخاطبًا  والنساج اإليراني بأسموبو الفني المستمد من اإلطار الثقافي الذي
في حرية  ةلتجسيد أفكاره  وتخيالتو التي تتواءم ومنطق ةىام ةبيذه المغة العالم الخارجي كما أنيا وسيم

ماىي القيم الجمالية والتعبيرية وتتمثمت مشكمة البحث في  التعبير منطمقًا من تقاليده وعقائده وثقافتو.
إثراء مجال التذوق الفني من خالل إلقاء ، وتتحقق أىمية البحث فى لرموز فن صناعة السجاد اإليراني

 الضوء عمى جزء ىام من التراث اإلسالمي وىو السجاد اإليراني.
إثبات ان الرموز في فن السجاد  وأىميا توصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

اإليراني مرتبط إرتباطا شديدا بالعقيدة، حيث يتمتع بإسموب رمزى فى  تفكيره إستمده من عقيدتو التى 
 تمكنت الباحثة من حصر أغمب الرموز اإليرانية عمى السجاد وجمعيا فى جدول معوقد  تميزت بالرمزية.

لك لكى يتسنى لطالب الفن أو متذوقو قراءة أى رموز عمى الرموز، وذتوضيح الدالالت التعبيرية ليذه 
توصى الباحثة بضرورة اإلىتمام بفن و  .الدالالت الرمزية والتعبيرية لياالسجاد اإليراني بسيولة ومعرفة 

، خاصة وأن مستقبل ىذا الالئقة فى قائمة الفنون العريقةالسجاد اإليراني اىتماما يجعميا تحتل المكانة 
فى وعينا الكامل بجميع جوانبو اإلنسانية واإلجتماعية والعقائدية والجمالية. وذلك لما يقدمو الفن يكمن 

  الفني.فن السجاد  من بعض الحمول لقضية األصالة والمعاصرة وتأكيد اليوية فى العمل 
 الرمزية الدالالت اإليرانی؛ السجاد الحيوانية؛ الرموز الكممات المفتاحية:



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز

 عًزاٌ يذًذ فزغهٍ يذًذ سًاح سَادة، أ/سارة دايذ أعذاد/ أ.د / يها سكزَا عبذ انزدًٍ، أ.و.د / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 0202يناير   –العدد الثالث عشر  –مجمة التربية النوعية 

 79 

Animal symbols in Iranian carpet art 

By 
Mr. Samah Muhammad Farghali Muhammad Imran 

Master Researcher, Department of Art Education - Specialization in Art History 

and Tasting, Port Said University - Faculty of Specific Education 

Prof. Dr. Maha Zakaria Abdel-Rahman 

Professor of criticism and artistic appreciation, Department of Art Education - 

Faculty of Specific Education, And Vice President of Port Said University for 

Community Service and Environment 

Prof. Dr. Sarah Hamid Ziada 

Assistant Professor of Criticism and Artistic Appreciation, Department of Art 

Education - Faculty of Specific Education - Port Said University 

Abstract 
The research aims to study and analyze the aesthetic values of the 

symbolic and animalistic decorative elements in Iranian carpets, because the 

Iranian carpet art contains aesthetic values that in reality represent an 

authentic language expressed by the Iranian artist and weaver in his artistic 

style derived from the cultural framework in which he lives within his 

society and addresses this language to the outside world as well. It is an 

important means of embodying his ideas and imaginations that are 

compatible with an area of freedom of expression, starting from his 

traditions, beliefs and culture. The research problem is represented in what 

are the aesthetic and expressive values of the symbols of the Iranian carpet-

making art. The importance of research is achieved in enriching the field of 

artistic appreciation by shedding light on an important part of the Islamic 

heritage, which is Iranian carpet. 

The researcher reached a set of conclusions and recommendations, the 

most important of which is to prove that the symbols in Iranian carpet art 

are closely related to belief, as it has a symbolic style of thinking that was 

derived from his creed, which was characterized by symbolism. The 

researcher was able to count most of the Iranian symbols on carpets and 

collect them in a table with the clarification of the expressive connotations of 

these symbols, so that the art student or connoisseur could easily read any 

symbols on Iranian carpets and learn the symbolic and expressive 

connotations thereof. The researcher recommends the need to pay attention 

to Iranian carpet art, making it occupy a decent place in the list of ancient 

arts, especially since the future of this art lies in our full awareness of all its 

human, social, ideological and aesthetic aspects. This is because the carpet 
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art offers some solutions to the issue of originality and contemporary and 

confirming identity in the artwork. 
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 : ةمقدم
عبر عنيا الفنان لغة أصيمو ي عمى قيم جمالية تمثل في واقعيا يحتوي الفن السجاد اإليراني

بأسموبو الفني المستمد من اإلطار الثقافي الذي يعيش فيو داخل مجتمعو ومخاطبًا بيذه  والنساج اإليراني
و في حرية التعبير المغة العالم الخارجي كما أنيا وسيمو ىامو لتجسيد أفكاره  وتخيالتو التي تتواءم ومنطق

 .مقًا من تقاليده وعقائده وثقافتومنط
كر عبر عن ف، ييمجزءًا من ممارسة الناس لحيات إليرانياويعتبر فن رسم ونسج السجاد "

ن خالل وحدة م فيي تؤكد الرابطة األصيمو لمفنان اإليراني، ولذلك الجماعة بصدق وفطرية وتمقائية
العادات البيئية والتقاليد واألساطير من  مستمدة. التعبير ووحدة الشكل، وىي فنون موروثو جياًل بعد جيل

، فيو فن يتطمب فنون واجمميا واعقدىا. ويتميز ىذا الفن بأنو من أقدم الةجماعالتي تنبثق عن روح ال
وضع التصميمات المختمفة  في، ويبدو ىذا ظاىرًا ، وىو ذو مسحة عقائديةالكثير من مراحل التصنيع

ور يتم رسم صو ، لمسجاد اإليراني والتي تظير مظاىر أحتفالتيم وانتصاراتيم وحروبيم ورحالت صيدىم
رموز لغرض ، واستخدمت بعض الأو التمساح مثاًل بيدف عقائدي مثل الثعبان أوالنمور واالسودالحيوان 

نتصاراتيم الحربية وأمجادىم و تمجيد القادة ووصف المجد  فتوحات من خالل إبراز أعمال المموك وا 
ت ، واستخدمت حيوانات كثيرة فضاًل عن الطيور والزواحف في عدة حاالورحالت الصيد أشكال رمزية

كرموز لمتعبير عن لقب فخري أو بطولة الممك في معركة ما. ومن ىنا فقد استخدمت الرموز لتحقيق 
  .أغراض ووصف أحداث تاريخية وسياسية معينة

   :مشكمة البحث
 : مشكمة البحث من خالل ىذا السؤال يمكن تحديد 

 ؟فن صناعة السجاد اإليراني لرموز ماىي القيم الجمالية والتعبيرية  -
 :فروض البحث

 تفترض الباحثو:        
 ية والجماليو يحمل العديد من القيم الفن فن صناعة السجاد اإليراني الرمزأن   -

 :أىداف البحث
 تيدف الدراسة إلى اآلتي:

 في السجاد اإليراني. ل القيم الجمالية لمعناصر الرمزية الزخرفية الحيوانيةدراسة وتحمي  -
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 :حدود البحث
 السجاد اإليراني.الخاصة بفن  الحيوانية الرموزتقتصر الدراسة عمى 

 :اىمية البحث
 -تكمن أىمية البحث في : 

حيث لوحظ ندرة الدراسات  فن السجاد اإليراني الحيوانية رموزالتقديم دراسة تحميمية متخصصة عن  (2
 حول ىذا الموضوع .

جزء ىام من التراث اإلسالمي وىو السجاد إثراء مجال التذوق الفني من خالل إلقاء الضوء عمى  (0
 اإليراني.
 :منيج البحث

 يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي  
 :أنواع الرموز

 :أ. رموز عامة
 يستطيع أفراد الثقافة الواحدة فيميا والتعبير عنيا.           

 ب. رموز خاصة:
، لبمد الواحد أو أبناء رجال الدينوىي رموز عميقة ال يعرف مدلوليا إال الخاصة من أبناء ا           

ص ، 2891، زيد أبو أحمد)وىي رموز ينقميا الشعب عبر أعمالو الفنية دون الوعي التام بمدلوليا
21). 

 :أغراض وظيور الرموز
وصفة لتصميم السجاد  لكم يكن العامل الفني ىو المستيدف من قبل الفنان اإليراني أثناء           
سمو شكال حيوانيا أو تجريد ما، فيو لم ينتجو بيدف تزيين عممو اليدوي أو تسجيل لحيوان ما اإليراني ور 

باحثًا من النواحي الفنية  يروقة شكمة. بل كان ىناك أغراض أخرى دفعت الفنان لصياغة رموزة غير كونة
 :مكن توضيح تمك األغراض فيما يميوالجمالية فقط ، وي

 :. تمبية لمحاجات الروحية2
أحيانًا لتمبية إحتياجات روحية معينة قد تتمثل في  الحيوانية فى السجاد اإليراني جاءت الرموز           

 نواحي دينية أو في نواحي روحية أخرى تاريخية أو جمالية أو غيرىا.
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 . الداللة الطبقية والمكانة االجتماعية :0
لمداللة عمى طبقة معينة أو  الحيوانية عمى السجاد اإليراني تستخدم بعض االشارات والرموز           

مميزة وغالبا ما تزخرف تمك الرموز عمى جدران القصور او عمى محتويات ىذه  عمى مكانة إجتماعية
 .القصور ومنيا السجاد

 :. تمجيد القادة3
استخدمت بعض الرموز لغرض تمجيد القادة ووصف مجد من خالل إبراز أعمال المموك            

نتصاراتيم الحربية ، واستخدمت حيوانات كثيرة فضاًل فتوحات ورحالت الصيد أشكال رمزيةوأمجادىم و  وا 
عن الطيور والزواحف في عدة حاالت كرموز لمتعبير عن لقب فخري أو بطولة الممك في معركة ما. ومن 

 ىنا فقد استخدمت الرموز لتحقيق أغراض ووصف أحداث تاريخية وسياسية معينة.
 :واالجتماعية. الشئون الطقوسية 1

صيغت بعض الرموز لخدمة بعض الممارسات األجتماعية والمراسم الطقوسية الخاصة او            
 لخدمة بعض الطقوس التى تقام فييا حفالت التنصيب الممك او الطقوس الجنائزية او الطقوس السابقة

وز الخاصة بتمك المراسم ، ولقد كان من الطبيعي ان تختمف الرمو بعد االنتصار وغيرىا/ ألمحروب و
لمجنائز تختمف وال شك عن تمك التى تستخدم لتنصيب الممك والواقع ان االجتماعية فالرموز التى تصمح 

ىذه الرموز تعطي خالل تمك األحتفاالت نوعًا من القوة الروحية أو السحرية التي تضفى عمى أفراد 
  .من السالم النفسي والرضا والراحةالجماعة نوعا 

 فنان اإليراني حرص عمى:لد أن اونج
 . ربط الفكرة اإليمانية برموز تحتوييا ماديًا وحسيًا.2
، وىذا إن دل عمى اسية في التعبير نفسيا من خالليا. إختالف اسموب التشكيل لم يمنع الفكرة األس0

 شئ فإنو يدل عمى أن الفكرة عمى درجة واحدة ولكن التعبير عنيا ليس لو حدود معينة.
: إن التأويل العقمي لمرمز ىو في الواقع تأويل حسي لمتعبير عن كل ما وعمى ذلك يمكن القول"           

، ومن ثم يأتي دور مزاجيا لفنان مبدع ، أكثر ما يمكن تعبيراقيدة وعن كل الرؤى اإليمانية ليافي الع
لمرتبطة بو لرمز المشكل والعادات االتوحد بين الرمز وظاىرة قناعة افراد المجتمع بعد ذلك والتوحد بين ا

جتماعية نفترد ان البيئات الفزيائية واال، وفيما يتعمق بالدور البيئي عمينا أن ومدى انتشارة عن عدمو
، وسيدل نتخاب الطبيعى فى العالم العضويتتفاعل في عممية االنتخاب الثقافي الذي يماثل إلى حد ما األ 

، بما فى ذلك األعمال واالساليب الفنية ما تنزع إلى التغير فى كل الثقافيةن المنتجات أىذا ضمنًا عمى 
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، والذى سينقرض ، كما تحدد ايضًا كيف ستكيف ات ىى التى تحدد الذى سيعيش منيا، وأن البيئجيل
 .(81 ص، 2881، جابر ابراىيم ىانى)الطراز الباقية عمى قيد الحياة نفسيا لمظروف االجتماعية "

 : جتماعى لمرمزالمدلول اال
لمرمز الواقعى ، أى من خالل ذلك الفعل العممى الذى نشأت من لكى نفيم المدلول االجتماعى 

 أجمو ىذه الرموز أى يجب أن نفيميا من خالل الميام التى  تؤدييا فى الحياة اإلجتماعية . 
، فميس لمرمز فيوالتى نشأ والواقع أن " الرمز يفقد معناه وقيمتو بخروجو عن نطاق المجتمع 

، فكل أنماط السموك الرمزى التى اصطمح و تحدد معناه وتفرضو عمى المجتمعخصائص ذاتية خاصة ب
عمييا المجتمع الذى يكون غالبا ىو الذى حدد معناه  لذا فقد كانت الثقافات المختمفة ترمز لمشىء 

  .(6ص، 2882، فوزى محمد جمال السيد) ."الواحد برموز مختمفة
سبق نستطيع القول فى ضوء نظرية )كورت ليون( "بأن الرمز ىو دائما نتاج المتطمبات مما 

. ىذا النتاج ىو ما أسميناه المسار األنثريولوجى ألن النفسية ضمن محيط مادى واجتماعى العضوية
 .(02ص، 2882، دوران جميير )."لتعابير ىو خاصية لمنتاج ولممسارتعاكس ا

 : المدلول التشكيمى لمرمز
" يقصد بالمدلول التشكيمى لمرمز ىو ذلك المضمون الفنى المقصود من صياغة الرمز والذى 

الفنى بالنسبة لمحضارات  ، ويرجع ذلك إلى أن موضوع العمليسعى إليضاحو يسعى إليضاحو الشكل
يحاول أن يعبر عن  . فالفنان قديماً فيزيائى المحددلو من المعانى مايتجاوز وجوده ال القديمة

دينية واالجتماعية من خالل الموضوع الذى يكون بمثابة سمسمة مترابطة من القوى السحرية وال
 (.239 ص، د.ت، حسن الباسط عبد حسين)." رموزه

الستخدام الرمز فى الشكل عمى اعتبار أنو " مصدر لمتفسير من  مجأ الفنان قديماً وقد ي
د عالقتو ، حيث يستخدم الرمز ال لتأكيد الشكل نفسو بل لتأكيىية، ومصدرا لإلبداع من جية أخر ج

، فالشكل أداة يطوعيا لتحقيق الفنان، حيث يرتبط الشكل بالمضمون عند بالغرض المصنوع من أجمو
، "وتنشأ العالقة الثنائية بين ن اإليحاء الرمزى والطابع الطقسى، بيراضو العديدة بين النافع والجميلأغ

لم ييمميا الفنان فى معظم المضامين الفكرية والشكل التعبيرى ىى فى واقعيا خبرة وتجربة جمالية 
. من المزج بين أكتر من عنصر تحقيق التفاعل بين طرفى العالقة ، ولم يتوان فى سبيلأعمالو

 (.220ص ،العويمى السيد أشرف)ووسيط وأسموب فى عمل فنى واحد ." 
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. فالشكل ين الشكل الذى يصوغويكشف العالقة الواقعة بين وجدان الفنان وب اىذ"
تشخيصي أو الرمز  الذي يصوغو يعبر عن المضمون الكامن أو المكنون الذى ينطوى عمى قوة ال

 عبد حسين )إيحائية تثير المشاعر بما يتعدى المضمون الجمالى ويحدث فى النفس أصداء عميقة ."
 (.209ص، حسن الباسط

أما فيما يتعمق بداللة الشكل عن الشىء المرموز لو فقد "يوحى الرمز الفني إلى الشىء 
الذى يرمز إليو ال عن طريق تشابو فى المظاىر المحسوسة بينيما ولكن بواسطة مابينيم من 

 (.209ص، حسن الباسط عبد حسين )عالقات داخمية مثل النظام واإلنسجام والتناسب وغيرىا. " 
دث ، إذا قد يحجوىرية معينة تصور بأشكال رمزية "وغالبًا مايمثل الفن بصورة عامة فكرة

 )معينة لشىء ما أو لموديل معين." ، من خالل الفنان لتركيبة فنيةتحوير روحى فى  تصوير األفكار
 (209ص، حسين عبد الباسط حسن

بشكل عام بكونيا "رمز لفكرة مجردة عن أشياء واقعية  نية القديمةوتتميز المنتجات الف
محسوسة ، وقد يوجد نوع أخر من الرمزية  ذو جاذبية قوية عند بعض الناس ألنو يثير فى 
الالشعور قدرا من التجاوب ، وىى تمك األعمال التى يستخدم فييا الفنان أشكاال خيالية يمكن تمييزىا 

لتحدث التأثير الرمزى ، وقد يكون ماترمز إليو غير واضح ولكنيا ولكنيا مرتبطة بطريقة غير منطقية 
 .(208، ص حسن الباسط عبد حسين )تثير فى النفس والالشعور أشياء عديدة ."

  -" ويقسم )ىربرت ريد( الشكل إلى ثالثة أقسام ىى كالتالى :
 الشكل بمعنى ضرورة الغنى عنو إلدراك المضمون الحسى . .2
عبارة عن قدرة الترابط المنسجم والمتناسب بين األجزاء بعضيا البعض،  الشكل الكالسيكى وىو .0

خضاعو لعمميات حسابية .  ويمكن تحميمو وا 
الشكل يمثل فكر ما ، وبيذا المعنى يكون )الشكل الرمزى( الذى يحاول الفنان أن يجد الشكل  .3

الالشعور قدرا من المناسب لمفكرة التى تدور فى داخمو وتكون ىنا الرمزية التى تثير فى 
 .(211ص ، ابراىيم الحيدري )التجاوب ."

 المدلول التعبيرى لمرمز : 
يقصد بالمدلول التعبيرى لمرمز " اإلفصاح بمغة األشكال واأللوان واألحجام وأحيانا األضواء 

، أو قوالب يستطاع من خالل إدراكو والظالل عن معنى جوىرى معين ، وىى تفجر االنفعال رموز
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حسين عبد الباسط  )الخارج حيث يتأثر بيا غيره ."  لىيرية ىى انتقال الشحنة الداخمية لمفنان إوالتعب
 (.216حسن، ص

"ويرتبط المدلول التعبيرى لمرمز بالثقافة الكمية لممجتمع باعتباره صادرا عن الفنان إذ أن 
الفنون كما يعتبره عمماء التعبير ىو أقرب عناصر العمل الفنى إلى النفس والذى بو نستطيع تذوق 

الجمال الرابطة الحية التى تجمع بين الفنان وعممو الفني ألنو يمثل العنصر اإلنساني الحقيقى الذى 
يمكن فى صميم العمل الفنى ، لذا فإن التعبير الذى ينطوى عميو العمل الفنى قد يكون أقرب العناصر 

نما ىو داللة وجدانية تدرك قابمية لمتحميل ، ألنو ليس بالمعنى العقمي الذى ي مكن فيمة وتأويمو ، وا 
 (.211ص ، 0226 ،سمر محمد فرغمي) بطريقة حدسية مباشرة

، تكون غالبًا أشكااًل أن أن "األشكال الطبيعية المحورةويرى )إيمس لوزنجر( فى ىذا الش
لحياة أو الروح ىندسية ، تتفاعل فيما بينيما لخمق تناسقا وانسجاما فى القسمات ليعبران عن قوة ا

التى يجسدىا العمل الفنى نفسو ، وىو يخدم العقيدة البدائية إذ أن عممية تحوير الشكل الطبيعي التى 
لجأ ليا الفنان جاءت فى المقام األول لتعبر عن أىداف المجتمع ككل ، ألنو بطبعو يفضل اإلشارة 

مرئى مرئيًا ، وذلك نظرًا لسعيو دون التصريح الواضح عن أفكاره ، كما أنو يسعى إلى جعل الغير 
لموقاية من القوى الغيبية الغير مرئية ، ولذا جاءت أعمالو مميزة بقوة التعبير نتيجة الرتباط الشكل 

 .(10ص، 2891، سميمان الدين عالء" )بالمضمون التعبيرى
  -: فن نسج السجاد اإليرانيلأللوان في الدالالت الرمزية 

فييا الصبغات ىى فى أغمب األحيان ليا أىمية طقوسية وسياسية إن المواقع التى تستخدم 
كبيرة ، فاأللوان والمواد التى يصنعون منيا لوحاتيم ليا رموز فى أنفسيم . فالطين األبيض مستعمل 
فى الحداد واألكاسيد الحمراء التى ترتبط بدم كائنات السمف التى تستقر األن فى األرض . إن الفنان 

مى عبرت األلوان الطبيعية فى أعمالو عن معان مرتبطة بعقيدتو فاألبيض يعبر عن األسترالى األص
 wally )عظامو واألحمر يعبر عن دمو واألصفر يعبر عن جسده السمين األسود عن لون بشرتو."

caruana, P 24.)  
. ، ومستخرج من األرضرىا عبارة عن مسحوق معدنى تم دقو" وىذه األلوان فى أبسط صو 

ن معظم الثقافات فى وان التي تشكل ألواأالل يض واألسود ىى األربعة، األصفر، األباألحمرفالون 
، وىناك لمون األصفر أكسيد الرصاص األصفر، واويمثل المون األحمر أكسيد الحديد. أنحاء العالم

، إذ تم تسخين أكسيد الحديد األصفر عوب فى جميع أنحاء العالم يعرفونخدعة قديمة حيث إن الش
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، واألسود من تحول الخشب األصفر إلى البرتقالى، ثم أحمر ، سوف تتحول من المونفى مخيم النار
 لفحم ، ومن مواد أخرى وىى ثانى أكسيد المنجنيز واألبيض من خمط كل من الكاولين والطين."

(http://www.primitiveways.com/paint_a_mammoth.html). 
الفن اإليراني الموجودة عمى السجاد عن  الحيوانية فيرموز مولقد قامت الباحثة بعمل تصنيف ل        

، األرضية طريق تقسيميا في جداول عمى حسب نوع الرمز سواء كانت لمداللة عمى عناصر حيوانية
 الفني.وذلك لتسيل عممية قرءة العمل عناصر حيوانية مجنحة، عناصر حيوانية مائيو وغيرىا 

 وفيما يمي جداول توضيح المدلول الرمزي لمختارات من رموز الفن اإليراني عمى السجاد:   
 اواًل: رموز حيوانية أرضية 

 الداللة الرمزية الشكل م
 
2 

 

 

 الثور: 
 رمز القوة والقدرة      

 
 

 الحصان:  0 
رمز الشمس جينمي  

يدل عمى الزىو والخيالء أو أنو 
إذا أتى بالمون يرمز لمموت 

 األبيض
3 

 

  :الحمار
 رمز الصبر والتحمل         

1 

 

 :الكبش
 رمز القوة الممكية         
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1 
 

 :الكمب
 رمز الوفاء ومرافق الصيد      

6 

 

 : الخنزير
 رمز القذارة         

 الفيل :  1
ة وبعض األحيان رمز لمقو       

في مشاىد الحرب يركز إلى 
 التدمير

9 

 

 : الجمل
 رمز لمثورة       

8 

 

 األيل:
 رمز مقدس يرمز لمجنس      

22 

 

 القرد:
 رمز شيطاني يرمز لمتقميد       

 :الثعبان  22
رمز جينمي يرمز آللة         

 الشر اىرمان
20 

 

 التنين: 
 رمز حارس الكنز       

  اإلَزاَُتجذول َىضخ انذالالث انزيشَت نهزيىس انذُىاَُت األرضُت 

 .(221:  99 ص، 2991، سُزَج فُهُب)
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 ثانيًا : رموز حيوانية مجنحة
 الداللة الرمزية الشكل  م

2 
 

 الديك:
 رمز الحيوية وطرد الشيطان      

0 
 

 األوز:
 رمز الجيل       

3 

 

 الفالمنجو :
 رمز السالم واليدوء           

1 

 

 النعام :
 رمز الذىن المحدود       

1 
 

 الحمامة :
 رمز السالم          

6 

 

 الغراب :
 رمز الغطرسة         

1 

 

 عصافير الدودي :
 رمز لمعشق الغرامي                   

9 

 

 الطاووس:
 يرمز لمبعث والحياة األبدية          

 انذُىاَُت انًجُذت انذاجُت اإلَزاَُت( جذول َىضخ انذالالث انزيشَت نهزيىس  1 )جذول

 (.101: 261 ص، 2991، سُزَج فُهُب)

  



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز

 عًزاٌ يذًذ فزغهٍ يذًذ سًاح سَادة، أ/سارة دايذ أعذاد/ أ.د / يها سكزَا عبذ انزدًٍ، أ.و.د / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 0202يناير   –العدد الثالث عشر  –مجمة التربية النوعية 

 90 

 ثالثًا: رموز العالم ألمائي
 الداللة الرمزية الشكل م

2 

 

 : السمك
 رمز الحماية من العين الشريرة        

0 

 

 السمطعون :
 رمز اإلمتداد            

 .( جدول يوضح الدالالت الرمزية لرموز العالم ألمائي اإليرانية 3 )جدول
 (002:  029 ص، 2880، سيرنج فيميب)

 رابعًا: رموز الغيالن والحيوانات الخرافية
 الداللة الرمزية الشكل م
 الغريفون :  2

رمز لمقوة ودوره دائما            
لحراسة كنوز الممك وىو مزج بين 
األنسان وأقوى الحيوانات األرضية 

 والسد والعقاب 
0 

 

 القادن :
 رمز الطيارة وطول العمر        

 العقاب المجنح بجسم تنين:  3
رمز آللة                         

العاصفة مع استطاعتو لمزمجرة 
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 مثل الرعد

1 
 

 غول حامل لقرنين الخروف :
رمز                               

 لألنبياء الكاذبين
1 

 

 القنطور :
 يرمز لمقوة والذكاء           

 ( جذول َىضخ انذالالث انزيشَت نهذُىاَاث انخزافُت وانغُالٌ اإلَزاَُت 9 )جذول

 .(119: 111، ص 2991فُهُب سُزَج، )

 األعمال الفنية التى تتسم باألسموب الرمزى :وفيما يمى عدد من 
الذي يبدو اكبر حجمًا  ( سجادة تتسم بالرمزية حيث يظير الشاه في مشيد قتالي يمتطي حصانو2)شكل 

لمزىو والخيالء ويرتدي عمى رأسو تاج ذو قرنين ثور والذي يرمز الى  الذي يرمزمن حصان العدو و 
 ب الى عدوه بقوسةالقوة والقدرة عمى االنتصار وىو يصو 

 (https://www.pinterest.com/pin/93731235969013364).  



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز

 عًزاٌ يذًذ فزغهٍ يذًذ سًاح سَادة، أ/سارة دايذ أعذاد/ أ.د / يها سكزَا عبذ انزدًٍ، أ.و.د / 
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أقدم سجادة في العالم تتسم بالرمزية الشديدة والغامضة  ) pazirik( سجادة بازيريك)  0) شكل 

فاتتحدث الرموز الموجودة في ىذه السجادة الرائعة عن عالقة اإليرانين العميقة بالممالك الميتافيزيقية 
والسماوية والحيوانية. وُيعتقد أن الزخرفة المركزية لساحة السجادة ليا أىمية سحرية،فالقد قسمت الى 

خل كل مربع أزىار الموتس المحيطة بالرمز الشمسي تمثل تناغميا مع الشمس ويعتقد ان مربع بدا 01
ليا صمة بعمم االفالك.ويظير)جريفين( مجنح في اركان السجادة وىو حيوان اسطوري جزء النسر وجزء 

شرائط يظير عمى  1األسد يرمز الى حراسة طريق الخالص.ويأتي اطار السجادة عريض مكون من 
غزال ليا قرون كبيرة تمثل شجرة الحياة وتتحرك مع اتجاة عقارب الساعة ، ويرمز الغزال  01عدداوسطيا 

حصاًنا وسائقييا تسير في اتجاه عكس عقارب  09الى طول العمر والحكمة. ويظير عمى اكبر الشرائط 
النبل والبسالة. وكل الساعة أي فى االتجاه المعاكس لمغزالن وترمز الخيول الى القوة والعزه والفرسان الى 

بطانية سرج عمى ىذه الخيول ليا زخارف مختمفة من شجرة الحياة منسوجة في التصميم ، والتي تتحدث 
  عن أمميا في أن يحمل ىذا النسيج استمرارية وطول العمر لمقبيمة

(https://www.themagiccarpet.biz). 



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز
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بالمون االبيض الذى يرمز الى الحياة احدىم ( تظير في ىذه السجادة اثنين من الخيول  3شكل رقم )
والتى بفعل يد يمنى تظير من الجانب االعمى  تدور والثاني بالمون االسود والذى يرمز الى الموت وىى

 .(http://ar.jamekurdi.com) ترمز الى يد الخالق
حيوان اسطوري مقدس) الغريفون ( برأس ثور وجسم انسان وىو  سجادةيظير في ساحتيا(  1)شكل 

 ويرمز الى حماية الممك ومممكتة وكنوزه وحراستيا يحمل الممك
(https://www.pinterest.com/pin/457608012111212558). 



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز

 عًزاٌ يذًذ فزغهٍ يذًذ سًاح سَادة، أ/سارة دايذ أعذاد/ أ.د / يها سكزَا عبذ انزدًٍ، أ.و.د / 
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حامل لقرنين خاروف وىو رمزلمقضاء عمى غول  جاد يظير فيو الممك وىو ينتزع كبد( س 1) شكل 
 .(https://www.pinterest.com/pin/511299363938786233) النبوه والفتك بيممدعين 

  



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز
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 النتائج والتوصيات
بات ثبعد العرض الذى فرضنو سعيا إلى اتوصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات      

  -:ألىداف، وكانت النتائج  كالتالىصحة أو عدم صحة الفروض وا
 أوال : النتائج : 

 حيث مرتبط إرتباطا شديدا بالعقيدة ات ان الرموز في فن السجاد اإليرانيتمكنت الدراسة من إثب ،
 . يدتو التى تميزت بالرمزيةيتمتع بإسموب رمزى فى  تفكيره إستمده من عق

 خطوط ىذا الرمز  ، حيث يمخص الفنان األصمىندسيةواتضح أن كثيرا من الرموز ماتتجو إلى الي
يحمل معنى متصل بحياتو  ، ولكل رمز عند الفنانشكل، أى يقوم بعممية  تجريد لمداخل طابع ىندسى

وتقاليده ومعتقداتو وجميع الدالالت ليا امتدادات وجذور عميقة فى حياة المجتمع ، كما أن معظم 
ىذه الرموز تمثل العقائد وأيضا كل ىذا يأتى بتفكير ذاتى لمفنان وتصوره لألحداث ولظواىر 

 والسياسية وغيرىا .  اإلجتماعية
 الدالالت وجمعيا فى جدول مع توضيح  ر أغمب الرموز اإليرانية عمى السجادتمكنت الباحثة من حص

متذوقو قراءة أى رموز عمى السجاد ، وذلك لكى يتسنى لطالب الفن أو التعبيرية ليذه  الرموز
 .  الي يةبسيولة ومعرفة الدالالت الرمزية والتعبير  اإليراني

 : ثانيا: التوصيات
فى ضوء ما توصمت إليو من نتائج فى الدراسة الحالية تطرح الباحثة بعض التوصيات ، وتأمل أن      

  -تؤخذ ىذه التوصيات بعين اإلعتبار وىى :
 الالئقة فى  اىتماما يجعميا تحتل المكانة ىتمام بفن السجاد اإليرانيتوصى الباحثة بضرورة اإل

ة ، خاصة وأن مستقبل ىذا الفن يكمن فى وعينا الكامل بجميع جوانبو العريق قائمة الفنون
من بعض الحمول العقائدية والجمالية . وذلك لما يقدمو فن السجاد  اإلنسانية واإلجتماعية و 

 لقضية األصالة والمعاصرة وتأكيد اليوية فى العمل الفنى . 
 فى كتب التذوق الفنى  السجاد رورة اعطاء حيزا كبيرا لفن رسم وصناعة توصى الباحثة بض

في السجاد  فى جميع مراحل التعميم ، وتشجيع الطالب عمى اإلستفادة من عناصر الفنون
 مما يساعد عمى إثراء أعماليم الفنية . اإليراني

  جدوال الرموز  حالى من عمل ا توصى الباحثة بضرورة اإلستفادة مما توصل إليو البحث الوأخير
ومعانييا وبالتالى الكشف عن الدالالت الرمزية  اإليرانية عمى السجاد  وتوضيح الرموز



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز

 عًزاٌ يذًذ فزغهٍ يذًذ سًاح سَادة، أ/سارة دايذ أعذاد/ أ.د / يها سكزَا عبذ انزدًٍ، أ.و.د / 
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ب التى دفعت والتعبيرية لألعمال الفنية . حيث أتاحت ىذه الدراسة الفرصة لفيم األسبا
 لصياغة أعماليم الفنية عمى ىذا النحو .  اإليرانين

  



 اإليراني السجاد فن في الحيوانية الرموز
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 البحث مراجع

  -أواًل : المراجع العربية :
(. أَثىنىجُت انفُىٌ انخقهُذَت ) دراست سىسُىنىجُت نفُىٌ وصُاعاث 2919إبزاهُى انذُذرٌ )

 ، دار انذىار نهُشز وانخىسَع ، سىرَا . 2وفهكهىر انًجخًعاث انخقهُذَت(، ط

 أبى صانخ األنفٍ )د.ث(. انًىجش فٍ حارَخ انفٍ انعاو  ، يطابع دار انعهى . 

 اإلبذاعُت، عانى انفكز، وسارة اإلعالو، انكىَج .نظاهزة ا (.2911) أدًذ أبى سَذ

عالقخها بانخصىَز انًعاصز كًذخم وانقُى انجًانُت فٍ انفٍ انبذائٍ (. 2991) أشزف انسُذ انعىَهٍ

 .كهُت انخزبُت انفُُت جايعت دهىاٌ، ، رسانت دكخىراة غُز يُشىرةنخذرَس انخصىَز

 وانًصزٌ انعانًٍ انُذج فٍ انجًانُت انقًُت عهً وأثزها انزيشَت(. 2990) فىسٌ جًال انسُذ

 . دهىاٌ جايعت ، انجًُهت انفُىٌ كهُت ، يُشىرة غُز دكخىراة رسانت ، انًعاصز

 انشخزفُت انخصًًُاث فٍ انىظُفُت وأهًُخها نهىٌ انزيشَت انذالالث(. 1002) أدًذ فىسٌ جُهاٌ

 . دهىاٌ جايعت ، انفُُت انخزبُت كهُت ، يُشىرة غُز دكخىراة رسانت ، انًعاصزة

ريىسها أساطُزها أَساقها ، انًؤسست -يصباح انصًذ، األَثزوبىنىجُا )ث( (.2992) جهبُز دوراٌ

 . 2اساث وانُشز وانخىسَع، بُزوث ط انجايعُت نهذر

دار انفكز  ،2ط ،، انجشء األولانخارَخُت نهفٍ انخشكُهٍ انًعاصزاألسس . ) 2919)دسٍ يذًذ دسٍ 

 انقاهزة .انعزبٍ ، 

 رسانت انُذج، فٍ فٍ انخُال إلثزاء كًذخم واألسطىرة انزيش:(. 2999) دسٍ عبذانباسط دسٍُ

 . دهىاٌ جايعت انفُُت، انخزبُت كهُت ، يُشىرة ياجسخُز،غُز

 فٍ ودورِ اسخزانُا فٍ األصهٍُُ انسكاٌ نفٍ وانخعبُزَت انجًانُت انقُى(. 1026) فزغهٍ يذًذ سًز

 .بىرسعُذ جايعت – انُىعُت انخزبُت كهُت – يُشىرة غُز دكخىراِ رسانت – انفٍُ انخذةق إثزاء

 ،غُز ياجسخُز رسانت ، انًعاصز انُذج عهً حأثُزة ويذي انشَجٍ انُذج(. 2911) سهًُاٌ انذٍَ عالء

 . دهىاٌ جايعت ، انفُُت انخزبُت كهُت ، يُشىرة

 .انًعارف، يصزانفٍ وعانى انزيش، دار  (.2991)يذسٍ يذًذ عطُت  
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