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چكيده
اين مقاله ، پژوهشي پيرامون تخت هاي ايراني در دوره باستان از سلسله ايالميان تا پايان سلسله ساسانيان 
و آغاز اسالم در ايران است. هدف پژوهش شناسايي و معرفي گونه هاي متفاوت تخت هاي ايراني و بيان 
چگونگي آن ها در اين دوره است. پژوهش درصدد پاسخ گويي به سؤال هاي ذيل است: ١. شکل هاي مورد 
استفاده در طراحي تخت هاي ايراني در دوره باستان کدامند؟ ٢. مفاهيم مرتبط با نقوش تخت هاي ايراني 
در دوره باستان چيست؟ روش تحقيق در اين مقاله  روش پژوهشي توصيفي- تحليلي و مبتني بر 
آيکونوگرافي است. شيوه گرد  آوري داده ها کتابخانه اي و ميداني است. نتايج  حاصله چنين بود که مبلمان 
ايراني در دوره باستان، در عين تفاوت هاي بسيار، مسيري ممتد را در روند طراحي طي کرده است. در 
هر دوره شاهد به کارگيري نقش مايه هاي حيوانات اساطيري، اشکال هندسي و ساده در طراحي مبلمان 
هستيم که هر يک متناسب با باورهاي مذهبي، کاربرد و درجه اجتماعي افراد، مورد استفاده قرار مي گرفته 
است. به اين ترتيب خدايگان، شاهان و ساتراپ ها در مراسم آييني و رسمي از مبلمان با طراحي پيچيده تر 
و پرکارتر به کار مي بردند و در ضيافت ها و مراسم غير رسمي، مبلمان ساده تر توسط آن ها و نيز مردم 

عادي مورد استفاده قرار مي گرفت.
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مقدمه 
در ميان مصنوعات بشري مبلمان جايگاهي مهم دارد. در 
ميان مبلمان نيز مهم ترين بخش را مي توان تخت، صندلي و 
وسايلي از اين دست به شمار آورد. ايرانيان اين نخستين 
اقوام تخت ساز، جهت تامين راحتي و زيبايي در خانه ها، 
کاخ ها و اردوهايشان از اين وسايل بهره مي گرفتند. اين 
و  پيوسته  کهن،  تاريخچه اي  ايران  در  مبلمان  از  بخش 
طوالني دارد اما کمتر به آن توجه شده و مورد بررسي 

قرار گرفته است. 
تاريخ شروع ساخت تخت، صندلي، چهارپايه و وسايلي از 
اين دست در ايران مقارن با شروع شهرنشيني يعني هزاره 
ششم ق.م بوده است. چهارپايه  سفالي متعلق به نيمه  دوم 
هزاره  ششم ق.م که در کاوش هاي اريک اشميت در تپة  
چشمه علي در سال هاي ۶-۱۹۳۴ يافت شد، قديمي ترين 
چهارپايه موجود در منطقه خاور نزديک باستان و گواهي 
اين هنر  تداوم  ايرانيان است.  اين هنر در ميان  بر قدمت 
اسالم مي توان  از  نيز پس  و  باستان  دوره  در  را  ايراني 

مشاهده نمود.
هدف اين پژوهش شناسايي و معرفي گونه هاي متفاوت 
بيان چگونگي آن ها در دوره باستان  ايراني و  تخت هاي 
است. حال در راستاي اين هدف، اين سوال ها مطرح است: 
۱. شکل هاي مورد استفاده در طراحي تخت هاي ايراني در 
دوره باستان کدامند؟ ۲. مفاهيم مرتبط با تخت هاي ايراني 

در دوره باستان چيست؟ 
به رغم پيشينه کهن اين هنر در ايران، نمونه هاي واقعي از 
تخت ايراني در دوره باستان اندک است و اطالعات مورد 
ايراني نخست شامل تصاوير و  براي مطالعه تخت  نياز 
اشکال به کار رفته در آثار هنري مهرها، سکه ها، نقوش 
برجسته، ظروف، پارچه ها و... است و دوم، اوصاف ذکر 
شده پيرامون تخت در منابع مکتوب است. نگارندگان براي 
پاسخ گويي به سوال هاي فوق، ضمن بررسي اسناد بر جا 
مانده از مبلمان ايران در دوره باستاني (شامل دوره هاي 
در  اشکانيان و ساسانيان)، سعي  ايالميان، هخامنشيان، 
معرفي اين هنر ايراني، ت ج زي ه، ت حلي ل  و بيان خصوصيات 
کالبدي و شکلي و نيز نمادها و مفاهيم مرتبط با  آنها در 

اين دوره دارند.

روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش، توصيفي- تحليلي 
داده ها،  گرد   آوري  شيوه   است.  ايکونوگرافي  بر  مبتني  و 
آثار  شامل  آماري  جامعه  است.  ميداني  و  کتابخانه اي 
(تصاوير و اشکال) بر جاي مانده از تخت هاي ايران در 
دوره باستان از اوايل پيدايش تمدن ايالم (هزاره ي چهارم 
ق.م) تا انقراض ساسانيان (سده هفتم ب.م) است. جامعه 
آماري تمدن ايالم شامل ۱۷۲ اثر، تمدن هخامنشي ۴۴ اثر، 
تمدن اشکانيان ۱۶۵ و تمدن ساسانيان ۱۳۵ اثر است. در 
اين پژوهش روش نمونه گيري غير احتمالي (غير تصادفي)، 
يا  از نوع نمونه گيري هدفمند (اطالعات محور  موردي و 
موارد مطلوب) و بر اساس تنوع شکل تخت ها بوده است. 

اين  است.  شده  انجام  کيفي  صورت  به  تحليل  و  تجزيه 
مقاله در سه بخش به تحليل نقوش و سير تحول آن ها در 
تخت هاي ايراني دوران باستان پرداخته است. بخش اول 
کتاب ها، مقاالت و پژوهش هاي  تحقيق در  پيشينه  شامل 
انجام شده در زمينه تخت ها و نقوش آنها است. بخش دوم 
به گردآوري اطالعات و نمونه گيري تخت هاي ايراني دوران 
باستان مي پردازد. در قسمت پاياني با توجه به مطالب به 
دست آمده از بخش هاي پيشين، تحليل نقوش و سير تحول 
آن ها در تخت هاي ايراني دوران باستان که از موزه هاي 
ايران و خارج از ايران و منابع معتبر به دست آمده است، 
بر اساس تقسيم بندي ظاهري اين تخت ها است. در ۴ جدول 
با کمک ترسيمات خطي تخت ها، نقوش بررسي و تحليل 
شده است. در انتها با توجه به نتايج بدست آمده از جداول 
پيشين، به نوع طراحي، کاربرد غالب و سير تحول تخت هاي 

ايراني دوران باستان در جدول ۵ پرداخته شده است.

پيشينه تحقيق
از پژوهش هاي انجام شده پيرامون مبلمان ايراني در دوره 

باستان مي توان به موارد زير اشاره نمود: 
- در فصل شصت و دوم از کتاب سيري در هنر ايران با 
عنوان اثاث منزل، ام.آپتن و اکرمن پس از معرفي اجمالي 
اثاث منازل معمولي ايراني به بررسي و معرفي بخشي از 
از  ايراني در فرهنگ هاي پيش  اثاثيه دربارهاي  اسباب و 
اوايل  اشکاني، ساساني،  هخامنشي، سلوکي،  هخامنشي، 
مي پردازند  صفويه  و  تيموري  سلجوقي،  اسالمي،  دوره 

(پوپ، ۱۳۸۷: ۳۰۵۸-۳۰۵۱).
- در مقاله "قطعات تخت هخامنشي از سامره" تادور، به 
بررسي کالبدي، تکنيک ساخت و... پنجه شير و سيلندر 
برنزي به دست آمده از سامره که با توجه به مستندات 
قطعه اي از تخت هخامنشي معرفي شده است، پرداخته است 

.(Tadmor, 1974: 37-43)
- در مقاله"نقوش تخت و بر تخت نشستن در هنر ساساني" 
از آثار هنر ساساني نظير سکه ها،  از هارپر، نمونه هايي 
ظروف و نقوش برجسته که داراي نقوش تخت و بر تخت 
 Harper, 1979:) است  شده  بررسي  مي باشد،  نشستن 

 .(49-64
- در مقاله "مبلمان فارسي در مقدونيه: شناخت و انتقال 
ايراني  مبلمان  نوعي  ظهور  روي  بر  پاسپاالس،  شکل ها" 
در مقدونيه قرن چهارم به عنوان بخشي از بحث گسترده 
در مورد طيفي از آثار معاني در فرهنگ هاي مختلف که 
 Paspalas,) با يکديگر در تماس بودند، متمرکز مي شود

.(2000: 531-560
- در مقاله ”دو گونه از مبلمان هخامنشي“ سعيدي، مبلمان 
هخامنشي که در نقوش برجسته تخت جمشيد مشاهده 
مي شود را تحت دو دسته کلي ثابت و متحرک طبقه بندي و 

 (Saidi, 2006: 77-86). بررسي نموده است
- در مقاله اسفندياري با عنوان "پ ي ش ي ن ه  ص ن دل ي  و گ ل  ن ي ل وف ر 
آب ي  در م دارک  باستان شناسي" که در دو بخش تهيه شده 
است، در بخش اول به پيشينه ساخت و استفاده از صندلي 
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تصوير ١. ميز سفالين مخصوص مراسم مذهبي متعلق به اواسط 
هزاره سوم ق.م با نقوش: مار، گل نه برگ و دواير پيراموني، مأخذ: 

پالسعيدي،  ۱۳۸۱: ١٩٠.

در فرهنگ هاي کهن ملل خاورميانه از جمله ايران و آسياي 
غربي به طور اجمالي پرداخته شده است و بخش دوم در 
ارتباط با پيشينه گل نيلوفر آبي (لوتوس) در ميان اساطير 
دوران  تا  ايام  قديمي ترين  از  باستان  دنياي  متمدن  ملل 

هخامنشي مي باشد (اسفندياري، ۱۳۷۷: ۷۰-۶۳).
ايرانيان  زندگي  در  داخلي  "معماري  مقاله  در  - رضايي 
طراحي  و  داخلي  معماري  نمونه هايي از   "۲ و  باستان ۱ 
هخامنشيان،  ايالميان،  دوران فرمانروايي  در  مبلمان 
است  کرده  تشريح  و  معرفي  را  ساسانيان  و  اشکانيان 

(رضايي، ۱۳۸۵: ۱۶-۲۰) و (رضايي، ۱۳۸۵: ۳۳-۱۴).
-در مقاله "مبلمان در فرهنگ اورارتو( با نگرشي بر جنس، 
با  قرايي  لطفي  و  شاهسواراني  تزيين)”،  ساخت،  تکنيک 
مطالعه شواهد باقي مانده از مبلمان مربوط به اين دوره در 
محوطه هاي اورارتويي و شواهد تصويري برجاي مانده 

از تمدن هاي آشوري و هخامنشي، تا حد امکان به بررسي 
اين وسايل  از  استفاده  تزيينات و چرايي  تکنيک ساخت، 
از  آزاد  برداشتي  با  شده  سعي  شود.همچنين  پرداخته 
بازسازي هاي انجام شده و با توجه به شواهد تصويري و 
مادي، به مقايسه آثار و مبلمان اورارتويي با آثار و مبلمان 
هخامنشي و در حد امکان سطح تاثيرپذيري هخامنشيان از 
هنرمندان اورارتويي بررسي شود (شاهسواراني و لطفي 

قرايي، ۱۳۹۱: ۷۶-۵۷).
- در مقاله "تخت"، کيا به بررسي معاني و ريشه  يابي 
لغاتي که براي تخت در اشعار و فرهنگ هاي کهن فارسي 
به كار رفته اند، پرداخته است.  واژگاني چون: آماج، افرنگ، 
اروند، اورنگ، اولنج (چهارصورت از يك واژه اند)، پات، 
پاد (دو صورت از يک واژه اند)، تخت،  جرد، كت (عمومًا 
در ارتباط با تخت شاهان هند به کار رفته است)، گاه  و 
گه، گرگر، واژگاني هستند که ريشه فارسي دارند و در 
اين مقاله به آنها پرداخته شده است (کيا، ١٣٤٦: ۱۵-۲).      
- مقاله «مبلمان ايران باستان (تخت هاي ايران باستان)" 
اين  در  است.  باستان  ايران  تخت هاي  پيرامون  پژوهشي 
مقاله موسوي به شناسايي و معرفي گونه هاي متفاوت اين 
تخت ها و بيان نوع کاربرد آنها در مراسم گوناگون، توسط 
طبقات مختلف اجتماعي مي پردازد (موسوي، ۱۳۸۹: ۱۷۱-

.(۱۷۹
- در مقاله "انديشه هاي موثر    در طراحي مبلمان با نقش مايه 
به کارگيري،  علل  شناسايي  به  موسوي  ايران"،  در  مار 
ايران  مبلمان  طراحي  در  نقش مايه  اين  افول  و  اوج گيري 
خصوصا مبلمان کهن ايرانيان- به ويژه دوران ايالميان و 

قاجاريان- پرداخته است (موسوي، ۱۳۸۹: ۱۳۰-۱۲۶).  
- در رساله کارشناسي ارشد سجادي با عنوان "ت خ ت ه اي  
ت خت ه اي   اثر   ۱۵۲ م ي الد"،  از  ق ب ل    ۶۴۰  - از ۳۰۰۰  اي الم  
اي الم ي  از ۳۰۰۰ - ۶۴۰ ق ب ل  از م ي الد ک ه  ب ر روي  م ه ره ا، 
ن ق وش  برجسته ها، م ج س م ه  ها و ج ام  م ع روف  ارج ان  ب ود، 
ب ررس ي  ش ده و م ش خ ص  گ ردي ده است ک ه  ه ن رم ن دان  اي المي  
ب راي  طراحي ت خ ت ه اي  خ ود از س ه  مدل ۱- ح ي وان ي  ش ک ل  
۲- ه ن دس ي  ش ک ل  و ۳- س اده  اس ت ف اده  م ي ن م وده ان د. اس ت ف اده  
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از اي ن  ن وع  ت خ ت ه ا در م راس م  م خ ت ل ف  م ذه ب ي  و غ ي رم ذه بي 
ب ا درج ات  م خ ت ل ف   اف راد م خ ت ل ف   اي المي ان  رواج  داش ت ه  ک ه  

اجتماعي  از آن  اس ت ف اده  م ي ن م وده ان د (سجادي، ۱۳۸۱).
ت خ ت ه اي   ک ارب رد  و  "ش ک ل   عنوان  با  عابدي  در رساله   -
هخامنشي از ۵۵۰ - ۳۳۰ ق .م "،  ش ک ل  ظاه ري  اي ن  ت خ ت ه ا، 
اس ت .  گ رفته   ق رار  ب ررسي   م ورد  آن ه ا  ان واع   و  ک ارب رد 
ک ه   م ي ک ردن د  اس ت ف اده   ت خ ت ه اي ي   از  ه خ امنش ي   پ ادش اه ان  
از زم ان  داري وش  اول  طب ق  ي ک  ال گ وي  خ اص  ت ث ب ي ت  ش ده  
ب ود و اي ن  ت خ ت ها  ب دون  ه ي چ گ ون ه  ت غ ي ي ر ت ا آخ ر اي ن  ع ص ر 
ت خ ت  ه اي   ام ا ش ک ل  ظاه ري   ق رار م ي گ رفت  اس ت ف اده   م ورد 
از  ال گو ب رداري   ک م ي   و  آن ه ا  خ ود  س ل ي ق ه   طب ق   ف رمانداران  

ت خ ت  ه اي  پ ارس  ب وده  اس ت  (عابدي، ۱۳۸۲).
بررسي نمونه هاي مورد بررسي

۱. تخت هاي ايراني در دوران ايالميان (۳۲۰۰- ۵۳۹ ق.م)
ايالميان، ساکنان جنوب غربي فالت ايران در هزاره  چهارم 
تا هزاره  اول ق.م، پايه گذار استفاده از فرم  ها و نقش مايه هاي 
حيواني در طراحي مبلمان ايران بودند (موسوي، ۱۳۸۹: 
۱۲۸). آنان از حيوانات اساطيري و مذهبي که در راس آنها 
مار قرار داشت، در طراحي مبلمان خود استفاده مي کردند 
و انديشه هاي خود پيرامون اين حيوانات اسطوره اي را در 
ايالميان  (همان).  مي کردند  منعکس  خود  مبلمان  طراحي 
عالوه بر مار هر چند کم تر، اما از نقش مايه هاي حيواناتي 
چون شير، بز کوهي و مرغابي که از مقبوليت مذهبي و 
اجتماعي برخوردار بودند، متناسب با انديشه هاي مرتبط با 

اين نقش مايه ها در طراحي مبلمان بهره مي گرفتند.
با ارزيابي شمار زيادي از آثار بر جاي مانده از مبلمان 
ايراني در دوره ايالميان مشاهده مي شود که نقش مايه هاي 
حيوانات اساطيري تنها در طراحي مبلمان خدايان، پادشاهان 
قرار مي گرفت  استفاده  ايالمي مورد  يا صاحب منصبان 
(اسفندياري، ۱۳۷۷؛ پرادا، ۱۳۹۱؛ پالسعيدي، ۱۳۸۱؛ سجادي 
۱۳۸۱؛ کاظم پور و عابدوست، ١٣٨٧؛ مهر آفرين، ١٣٨٠؛ 
توسط  مبلمان  اين گونه   .(۱۳۸۷ هينس،   ،۱۳۸۹ موسوي، 
آنان در مراسم مذهبي و تشريفاتي  به کار گرفته مي شد 
(جدول ۱). گستره زماني استفاده از نقش مايه هاي حيوانات 
اساطيري در طراحي مبلمان در تمدن ايالميان هزاره سوم 
تا اوايل هزاره اول ق.م است و بيشترين تنوع و فراواني 
اين گونه مبلمان در هزاره دوم ق.م يعني ايالم مياني که 
اوج شکوفايي تمدن ايالميان است، مشاهده مي شود (جدول 

.(۱
در بررسي نمونه هاي مبلمان هاي ايران باستان تنها چهار 
نمونه ديده شد که در آن از انسان و پيکره هاي انساني در 
طراحي مبلمان استفاده شده است؛ يکي در دوران ايالميان، 
ديگري در دوران هخامنشيان و دو نمونه ديگر نيز در دوره 
پارتيان و ساسانيان (شايان ذکر است که پس از اسالم 
و در تخت مرمر فتحعلي شاه قاجار شاهد ظهور دوباره 
اين سنت در طراحي مبلمان ايرانيان هستيم). در پايه هاي 
ميز برنزي مخصوص مراسم مذهبي تمدن ايالم متعلق به 
۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ ق.م، پنج الهه در حالي که ظرفي در دست 
دارند که احتماال از آنها آب هاي زيرزميني فوران مي کرده 

است، پايه هاي ميز را تشکيل مي دهند. وجود دو مار عظيم 
الجثه در دو طرف ميز بيان گر اعتقاد ايالميان به مار به 
عنوان خداي آب هاي جهنده مي باشد (پالسعيدي،  ۱۳۸۱: 

 .(۱۹۲
يا  به شکل  مبلمان  به کارگيري  کنار  در  باستان  ايالميان 
با نقش مايه هاي حيوانات اساطيري در مراسم مذهبي و 
رسمي، مبلمان هندسي و ساده را نيز در مراسم ضيافت و 
غير رسمي به کار مي بردند (پرادا، ۱۳۹۱؛ سجادي ۱۳۸۱؛ 
گيرشمن، ۱۳۷۵؛ موسوي، ۱۳۸۹؛ هينس، ۱۳۸۷) (جدول ۱). 
مبلمان هندسي را در تمام دوران ايالميان مي توان مشاهده 
کرد. شکل غالب اين مبلمان، کرسي و چهارپايه مانند است و 
غالبًا در مراسم نيايش و ضيافت مورد استفاده بوده است. 
مبلمان هندسي را مي توان در سه دسته مبلمان هندسي 

مطبق، تودرتو و مکعبي دسته بندي کرد (جدول ۱).
از اواخر هزاره سوم تا اواخر هزاره دوم پيش از ميالد، 
تخت هاي مطبق و فاقد تکيه گاهي را مي بينيم که عمومًا در 
مراسم نيايش و ضيافت مورد استفاده بوده است (سجادي، 
تخت هاي  ايالميان  هندسي  تخت هاي  ديگر  از   .(۱۳۸۱
تو در تو هستند که غالبًا از دو تکه و در يک مورد از سه 
تکه که درون هم قرار گرفته اند، تشکيل شده اند. اين گونه 
تخت ها از ميانه هزاره سوم تا اواخر هزاره دوم غالبًا در 
بود. در  استفاده  نيايش، ضيافت و معرفي مورد  مراسم 
دايره، مستطيل و  اشکال  از  ايالميان  اواسط هزاره دوم، 
که  را خلق مي کردند  مکعبي  متقاطع تخت هاي  حايل هاي 
غالبًا در مراسم ضيافت به کار گرفته مي شد. مبلمان هاي 
ساده ايالميان، تخت هايي فاقد تزيينات هستند که در مراسم 
غير رسمي نظير نيايش، ضيافت، معرفي، پيشکشي و رام 
صاحب  افراد  يا  شاهان  استفاده  مورد  حيوانات،  کردن 
منصب بودند. تنوع شکل کالبدي و تزيينات تخت هاي ايالمي 
بسيار گسترده است. در جدول ارائه شده مي توان بخشي 

تصوير ٣. ماکت تخت سفالي با نقش زن و  مردي آرميده بر روي 
.therealsamizdat.com :تخت، مأخذ
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از اين گوناگوني را مشاهده کرد.
مطرح  مي توان  باستان شناسي  مدارک  و  شواهد  بنابر 
نمود که ايالميان در شمار اولين مردماني بوده اند که از 
تخت خواب به عنوان يکي از مبلمان  هاي محل زندگي خود 
استفاده مي کرده اند. نمونه هاي فراواني از ماکت هاي کوچک 
اين نوع تخت خواب ها، در کاوش هاي محوطه هاي باستاني 
تمدن ايالم به دست آمده است، که همگي آنها داراي يک 
کوتاه اند. روي  با چهار پايه  صفحه مستطيل شکل ساده 
سطح اصلي تعدادي از آنها ساده و برخي داراي خطوط 
نيز داراي نقوش برجسته  برهنه  تعداد ديگري  تزييني و 
زن و مردي آرميده بر روي تخت هستند. اين نوع ماکت ها 
معموال از جنس گل و سفال ساخته شده و نمونه هايي از 
تخت خواب هاي مورد استفاده در دوران ايالميان را نشان 

مي دهد (زاهدي، ۱۳۸۹). 

۲- تخت هاي ايراني در دوران هخامنشيان (۵۵۰- ۳۳۰ 
ق.م)

از تمدن هاي گذشته  هنر مبلمان هخامنشي، هنري متأثر 
نقوش  در  تأثير پذيري  اين  است.  بوده  خود  همجوار  و 
تصويري به جاي مانده از مبلمان مورد استفاده هخامنشيان 
که شباهت بسياري با مبلمان هاي اورارتوها، ايالميان و نيز 
تمدن هاي بين النهرين دارد، نيز مشهود است (شاهسواري 
 Barnett,پوپ، ۱۳۸۷: ۳۰۵۴؛ ۶۴؛  قرايي، ۱۳۹۱:  لطفي  و 

.( 1950: 29

با گذر از ايالميان به هخامنشيان، مبلمان به شکل حيوانات 
با به کارگيري آرايه ها  اساطيري جاي خود را به مبلمان 
و عناصر حيوانات اساطيري به  عنوان بخشي از تزئينات 
غالبًا مورد  مبلمان  از  نوع  اين  اين دوره مي دهد.  مبلمان 
عام  بارهاي  در  هخامنشي  حکمرانان  و  شاهان  استفاده 
بودند (جدول ۲). عناصر حيواناتي چون شير، گاو، اسب و 

عقاب در طراحي مبلمان اين دوران مشاهده مي شود. 
اين  در  است.  هخامنشيان  امپراطوري  قدرت  نماد  شير 
دوره غالب ترين و پايدارترين نقش مايه حيواني در طراحي 
مبلمان را، شير تشکيل مي دهد. اين گونه مبلمان از آغاز تا 
پايان عصر هخامنشيان (۵-۳ ق.م) متداول بود، اما ديگر 
نقش مايه هاي حيواني تنها در ابتداي آن دوره مرسوم بودند 
و پايدار نماندند. غالب نمونه هاي به دست آمده از مبلمان 
با آرايه شير نقش برجسته هستند و همين امر بيان گر اين 
است که اين نوع مبلمان در مراسم رسمي استفاده مي شده 
مبل هاي  از  وسيعي  گستره  شير  آرايه  با  مبلمان  است. 
صندلي شکل، نيمکت شکل و چهارپايه مانند (کرسي) را در 
بر مي گيرد که تمامًا مورد استفاده شاهان و ساتراپ هاي 

هخامنشي بوده است.
در نقوش برجسته آرامگاه هاي داريوش اول، خشايار شاه، 
داريوش دوم، اردشير يکم در نقش رستم و آرامگاه هاي 
اردشير دوم و اردشير سوم در تخت جمشيد، تختي که 
شاه و آتشدان بر روي آن قرار گرفته است، تختي کشيده 
(نيمکت گون) است که در قسمت فوقاني سر شير غران 

تصوير ٤. تخت نقوش برجسته آرامگاه هاي شاهان هخامنشي، مأخذ: نگارندگان.



 جدول ١. گونه شناسي تخت هاي ايالميان، مأخذ: نگارندگان.
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شاخ داري را مي بينيم که بر روي حلقه هاي مضاعف خراطي 
شده قرار گرفته است و در قسمت تحتاني پنجه هاي شير 
بر روي برگ هاي معلق آراسته قرار گرفته است (عابدي، 
مارپيچ  با رشته هاي  مزين شده  افقي  يک کالف   .(۱۳۸۲
دو پايه را به هم وصل کرده است. اين تخت در شش (۶) 
آرامگاه فوق با الگوي ثابتي درحالي که بيان گر مراسم بار 
عام مذهبي است، به تصوير کشيده شده است (شکل الف 

جدول ۲).   
رواق  برجسته  (نقوش  جمشيد  تخت  نگاره   (۱۰) ده  در 
جنوبي و شرقي عمارت خزانه، جرزهاي شرقي و غربي 
هر يک از درگاه هاي شرقي و غربي ديوار شمالي کاخ صد 
ستون، جرز غربي و شرقي درگاه شرقي ديوار جنوبي کاخ 
صد ستون و جرز شمالي و جنوبي درگاه شرقي کاخ سه 
دروازه) بارهاي عامي نمايش داده شده است که در آن 
ثابتي در طراحي تخت هستيم،  الگوي  به کارگيري  شاهد 
قسمت  در  که  دسته  فاقد  و  بلند  تکيه گاه  با  تختي  يعني 
تکيه گاه داراي تزيينات حلقه هاي ظريف خراطي شده بر 
(عابدي، ۱۳۸۲) (شکل ب جدول ۲). در  بدنه است  روي 
قسمت نشيمن گاه يک بالشتک مکعب شکل با قاليچه اي که از 
هر دو سو آويزان شده است، ديده مي شود. بر روي قاليچه 
باالي سر  سايبان  روي  نقوش شير  مشابه  نقوش شير 
شاه و همراهانش، نمايش داده شده است. قسمت تحتاني 
پايه هاي مزين شده با حلقه هاي خراطي شده، به پنجه هاي 
شير منتهي مي شود که بر روي برگ هاي معلق قرار گرفته 
است. دو کالف افقي دو پايه تخت را به هم وصل مي کند. بر 
روي کالف بااليي گل و نوار تزييني و بر روي کالف پاييني 
حلقه هاي خراطي شده را مي بينيم. در باالي صحنه ها، در 
باالي سر شاه و همراهانش سايباني قرار داشته که روي 
آن گل هاي ۱۲ پر و نقش شير و عالمت فروهر نقش بسته 

بود.
پايه هاي زير پايي به شکل سم گاو است و به برگ هاي معلق 
منتهي مي شود. کالفي مزين شده با حلقه هاي خراطي شده 

دو پايه زير پايه را به هم وصل مي کند. کخ معتقد است که 
"در اين نظم يعني استفاده از پنجه شير در پايه تخت شاه 
و سم گاو در پايه زير پايي مقابل شاه، فراتر از دل بستگي 
نهفته  استعاري  تزييني، معنايي عميق و  نگار  و  نقش  به 
است“(کخ، ۱۳۷۶: ۲۳۰) و مرتبط با دو جناح مبارز شير 
و گاو که هم در نقش برجسته ها و هم در سرستون هاي 

آپادانا ديده مي شود، است.      
مري بويس در کتاب تاريخ کيش زرتشت شير را عالمت 
قدرت سلطنتي، گاو را نماينده قدرت هاي مخالف و سرکوب 
شده دانسته است و معتقد است که "تنديس هاي شير و گاو 
همانند نقش هاي برجسته پهلوانان فاتح با اين نيت حجاري 
شده باشند که تاثير و قدرت سلطنت را برساند"(بويس، 
اين تفاسير مي توان گفت که شاه  با  ۱۳۷۵: ۱۵۶و ۱۵۷). 
نشسته بر تختي با پايه پنجه شير و چهارپايه با سم گاو 

خود نشاني استعاري از قدرت سلطنتي باشد. 
استفاده از اين ترکيب بندي يعني پنجه شير و سم گاو در 
طراحي مبلمان را در مهري متعلق به قرن ۵ ق.م در صحنه 

ضيافت مذهبي نيز مشاهده مي کنيم.
امپراطوري  از  وسيعي  قلمروي  در  را  شير  نقش مايه 
هخامنشيان مي توان ديد، از جمله بر روي نقش برجسته 
آرامگاه هارپي ها در کزانتوس در ناحيه ليسي (قرن ۵ ق.م)، 
يابود نرئيدس ها (قرن ۳ق.م)، سکه ضرب  تابوت سنگي 
شده در کليکه (قرن ۳ ق.م) يا بر روي صندلي سيار شاه 
براي سوار شدن بر اسب، مشاهده مي شود که پايه ها به 

صورت پنجه شير است. 
بر روي چهار نگاره يعني نگاره هاي جرز شمالي و جنوبي 
درگاه شرقي کاخ سه دروازه و جرز غربي و شرقي درگاه 
شرقي ديوارهاي جنوبي کاخ صد ستون، شاه و همراهش 
بر روي تخت بزرگي قرار گرفته اند که نمايندگان ملل در 
سه رديف آن را حمل مي کنند (عابدي، ۱۳۸۲؛ شکل الف 
جدول ۴). در قسمت فوقاني پايه هاي اين تخت، حلقه هاي 
خراطي شده و مضاعف قرار دارد که به پنجه شير قرار 
گرفته بر روي برگ هاي معلق منتهي مي شود. نظير چنين 
ترکيب بندي را در چهارپايه زير پايي شاه براي سوار شدن 

به اسب مي توان ديد.
پيش از اين اشاره شد که در بررسي نمونه هاي مبلمان  ايران 
باستان تنها چهار نمونه ديده شد که در آن از پيکره هاي 
انساني در طراحي مبلمان استفاده شده است يکي از اين 
نمونه ها متعلق به دوران هخامنشيان است. "در استوانه 
تذهيب شده اي که در عمارت خزانه تخت جمشيد پيدا شده 
است تصوير يک ميز با پايه هاي متشکل از پيکر سه زن نقر 
شده است" (کخ، ۱۳۷۶: ۲۳۱). تنديس هاي عاجي زن آراسته 
هخامنشي که در شوش يافت شده، بايد از اين سري باشد و 
زماني پايه هاي ميز يا صندلي را تشکيل مي داده اند (همان). 
عالوه بر اين نمونه هايي از پايه هاي فلزي (مفرغي) به شکل 
حيوانات اساطيري نظير شير و عقاب و يا بخشي از بدن 
حيوان (پنجه شير) در کاوش هاي باستان شناسي بدست 
آمده است که بيان گر بخشي از تزئينات مبلمان در دوره 

تصوير ٥. تخت سيار شاه براي سوار شدن بر اسب، مأخذ: کخ، 
.١٣٧٦: ١٣٨



 :1391 قرايي،  لطفي  و  (شاهسواري  مي باشد  هخامنشي 
 Tadmor, 1974).60؛

  هخامنشيان در کنار به کارگيري مبلمان با نمادهاي حيوانات 
اساطيري در مراسم رسمي، از مبلمان هاي هندسي و ساده 
نيز بهره مي بردند. بر روي مهرهايي متعلق به قرن ۵ ق.م 
مانند  چهارپايه  تخت هاي  هخامنشيان)  حکومت  (ابتداي 
مکعب مستطيل شکلي را مي بينيم. بافت بدنه تخت ها حاکي 
از اين است که اين تخت ها از حصير بوده است يا ”شايد هم 
چيزي که شبيه حصير ديده مي شود بافت بالشتک چپ و 
راست نهاده اي باشد که براي راحتي بيشتر بر چهارپايه ها 
نهاده اند“ (کخ، ۱۳۷۶: ۲۳۱). موضوعات مهرها آرايش يک 
زن در حضور نديمه هايش، ضيافت، پيشکشي است و اين 
امر نشان دهنده اين است که اين تخت ها در هر مراسمي 
(غير رسمي) مورد استفاده بوده است. از ديگر تخت هاي 

هندسي اين دوران تخت هايي با تزيينات برجسته بر روي 
پايه ها يا بدنه هستند، اين تخت ها در تمام دوران حکومت 
هخامنشي در سراسر قلمرو هخامنشيان رايج بود. از روي 
مضامين مهرها استنباط مي شود که اين گونه تخت ها در 
مراسم مختلف نظير بار عام، ضيافت و... مورد استفاده 

بوده است.
و  ضيافت  رسمي،  غير  مراسم  در  عمومًا  ساده  مبلمان 
شکار مورد استفاده بودند. اين مبلمان فاقد هر گونه تزيين 
و خراطي زياد و يا قابل توجهي است. گستره زماني اين 
دسته مبلمان از قرن ۵ تا ۳ ق.م بوده است و از فراواني 
اين دوران برخوردار  به ديگر مبلمان هاي  کمتري نسبت 

بودند.
۳- تخت هاي ايراني در دوران اشکانيان (۲۴۷ ق.م - ۲۲۴ ب.م)

در دوران اشکانيان، در نواحي تحت سلطه فاتحان يوناني، 

www. مأخذ:  سروک،  تنگ  نقش برجسته  تخت هاي   .٨ تصوير 
Iranatlas.info

تصوير ٦. تنديس زنان به عنوان پايه ي ميز يا صندلي، مأخذ: کخ، 
.١٣٧٦: ٢٣١
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سبک هاي مبلمان يوناني دست کم ميان طبقات حاکم رواج 
يافت، اما در عين حال شاهد تداوم مستقيم سنت هاي پيشين- 
هخامنشيان- هستيم (پوپ، ۱۳۸۷: ۳۰۵۶). در نيمه نخست 
اما به  تاثيرپذيري بيشتر است،  اين  پارتيان  فرمان روايي 
بيشتر  پيشين  و سنت هاي  مي شود  کاسته  آن  از  تدريج 

تداوم مي يابند.
استفاده از نمادهاي حيوانات اساطيري در طراحي مبلمان 
در تمام دوران ها به جز دوران اشکاني حضوري پررنگ 
داشته است. کم رنگ بودن اين نمادها در اين دوران احتماًال 
مربوط به امتزاج هنر غرب با روح و تفکر شرقي باشد. 
عصر  اواخر  در  اساطيري  حيوانات  آرايه  با  تخت هايي 
اشکاني در دو  نقش برجسته ديده مي شود. هر دو تخت 
قرار  استفاده  مورد  رسمي  مراسمي  در  نقش برجسته ها 
گرفته اند. در نقش برجسته تنگ سروک در بهبهان حکمران 
اليمايي را در حضور سران تابع خود نشان مي دهد. تخت 
حکمران تختي کشيده با سه پايه به شکل عقاب است. در 
نقش برجسته اي ديگر که در آن اردوان پنجم (آخرين پادشاه 
اشکاني) حلقه قدرت را به ساتراپ شوش مي بخشد، تختي 
موجودي  شکل  به  پايه هايي  داراي  که  مي شود  مشاهده 
بال دار (احتماًال اسب بال دار) است (گيرشمن، ۱۳۷۰: ۵۶).  

در دوران فرمان روايي نخستين شاهان اشکاني، در پشت 
که  داده  تشکيل  را  تخت  پايه  بال دار  الهه  سکه ها  برخي 

پيکره اي  بر روي  نشيمن گاه  اينجا  در  دارد.  منشا رومي 
به معني عشق جنسي،  نيم تنه اروس۱ - اروس  به شکل 
دوره هاي  در  و  بود  عشق  يونان خداي  در اسطوره هاي 
ادبيات جنبه هاي رمانتيک تري  هلني، که عشق در هنر و 
که  بال داري،  نوزاد  يا  کودک  را  اروس  رفته  رفته   يافت، 
تيرداني پر از تير دارد، در نظر گرفته اند (گرانت و هيزل، 

۱۳۹۰: ۱۶۵)- قرارگرفته است (پوپ، ۱۳۸۷: ۳۰۵۷).
بر اساس نقوش روي سکه ها، در دوره اشکاني کاربرد 
مستقيم  تداوم  که  چهارپايه  و  راست  پشتي  با  صندلي 
اين  مي يابد.  ادامه  است،  هخامنشي  چهارپايه  و  صندلي 
تخت ها از ابتدا تا انتهاي حکومت پارتيان مورد استفاده بود 
و در طراحي تخت ها بسيار رواج داشت. در ابتداي حکومت 
مشاهده مي شود که اين تخت ها فاقد تکيه گاه و چهارپايه 
مانند هستند، اما به تدريج تخت ها داراي تکيه گاه شده و 
شکل صندلي پيدا کرده اند. برخي از اين کرسي ها بر روي 
بدنه خود بافتي حصير مانند يا چيزي شبيه به حصير دارند 
و يا چهارپايه هايي هستند که بر روي پايه هاي آنها تزيينات 
اين دوران  برجسته مشاهده مي شود. تخت هاي هندسي 
غالبًا با تزيينات برجسته با ابزارکاري مهره اي يا حلقه اي بر 

روي پايه ها يا تکيه گاه مزين شده اند.
مبلمان ساده اشکانيان فرمي شبيه به مبلمان مدوالر معاصر 
دارند. اين تخت ها فاقد تزيينات خاص هستند. نمونه هايي از 

 www.researchgate.net     :تصوير ٩. بخش هايي از مبلمان پارتي يافت شده در شهر نسا از جنس عاج و با ابزارکاري حلقه اي و حکاکي، مأخذ



اين تخت ها را مي توان در آرامگاه آنتيوکوس در نمرود داغ 
يا در مجسمه هاي شاهزاده خانم هاي پارتي مشاهده کرد. 

۴- تخت هاي ايراني در دوران ساسانيان (۲۲۴ – ۶۵۱ ب.م)
در دوره ساسانيان، ايرانيان اغلب دوست داشتند که چهار 
دوران  عادي  مردم  احتماال  و  بنشينند  زمين  روي  زانو 
 :۱۳۸۷ (پوپ،  مي کردند  پيروي  رسم  اين  از  نيز  پيشين 
۳۰۵۷). اين روش نشستن تا چندين سده در سراسر خاور 
نزديک معمول بوده است (همان). گاهي براي راحتي بيشتر، 
مسطحي  مخده هاي  و  مي انداختند  زمين  کف  تشکچه اي 
در يک طرف روي هم مي چيدند تا بر آنها تکيه کنند. در 
نمونه هاي ديگر کرسي کوتاهي وجود دارد که روي آن نيز 

تشکچه و مخده قرار داده اند. 
فرم غالب طراحي تخت در اين دوره نيمکت شکل بوده 
است. اين گونه تخت ها را در ارتباط با خاندان سلطنتي 
مشاهده مي کنيم. گرچه اين طرح ادامه مستقيم سبک پارتي 
با منشأ رومي است، اما در عين حال داراي رنگ و بويي 
ساساني  نيمکت گون  تخت هاي  (همان).  است  ايراني 
عمومًا با بالشتک هاي روي هم در سمت چپ تخت مزين 
کننده  استفاده  فرد  تشخص  دهنده  نشان  که  مي شدند 
بوده است، به طوري که هر چه تعداد اين بالشتک ها بيشتر 
مي بود، طبقه اجتماعي فرد استفاده کننده باالتر بود. به طور 
مثال تخت هاي پادشاهي تا هفت عدد از اين بالشتک ها و 
تخت هاي شاهزادگان بالشتک هاي کمتري بين سه تا چهار 

عدد داشتند.
بر روي جام ها و نقوش برجسته ساساني تخت هاي نيمکت 
گونه اي با پايه هايي به شکل اسب بال دار، اسب، قوچ، عقاب، 
شير و شيردال (شيردال يا گريفين موجودي افسانه اي با 
تن شير و سر عقاب و گوش اسب) ديده مي شود که در 
آنها حيوان اساطيري از نيم رخ و در راستاي طول تخت 

يا از رو به رو قرار گرفته است. در بعضي نمونه ها قسمت 
نشيمن گاه منتهي به حيوان اساطيري شده و پاهاي حيوان 
پايه هاي تخت را تشکيل داده است، اما غالبًا قسمت نشيمن گاه 
بر روي سر حيوان قرار گرفته است و پيکره آن پايه تخت 

را تشکيل داده است.                                       
در اين ميان اسب غالب ترين فرم حيواني مورد استفاده در 
طراحي تخت بوده است و مشاهده مي شود که عمومًا در 
مراسم رسمي شاهان و شاه زادگان از تخت هايي با پايه  اسب 
يا اسب بال دار استفاده مي کردند. ساسانيان اسب را برترين 
حيوان مي دانستند و سنن مربوط به اسب و عقايد آسماني 
بودن مقامش را حفظ مي کردند (شاپور شهبازي، ۱۳۷۶). 
اسناد تصويري زيادي از اسبان خداي خورشيد و مهر است 

که همه بال دار نشان داده شده اند (همان).    
مبلمان با پايه هاي خراطي شده و يا دايره عمومًا در مجالس 
بزم و ضيافت مورد استفاده شاهان، شاهزادگان و بزرگان 
بود اما در نمونه هايي نيز اينگونه مبلمان را در مراسمي غير 
از بزم و ضيافت مشاهده مي کنيم. در دو نمونه مبلمان با 
پايه خراطي شده را با کاربردي مذهبي درحالي که ايزد ماه 
بر روي آن نشسته است، مي بينيم. در نمونه اي ديگر تخت 
صندلي شکل بهرام دوم (سلطنت از ۲۷۶ تا ۲۹۳) ميالدي با 
پايه هاي طارمي شکل که در نقش برجسته کوه شاپور بر 
روي آن نشسته است در مجلس بارعام به کار گرفته شده 

است (پوپ، ۱۳۸۷: ۳۰۵۷).
از ديگر مبلمان اين دوران مبلمان ساده است. در اين دسته 
صندلي ها و تخت ها فرمي شبيه به صندلي و چهارپايه هاي 
تاشوي امروزي دارند. اين مبلمان را در ارتباط با مشاغل 

مشاهده مي کنيم. 
ميزهاي اين دوره کوتاه و ساده است. بعضي از آنها ميز 
کوچک، ساده با پايه هاي ضربدري شبيه به چهارپايه هاي 

تاشو است (تصاوير ح و ر جدول ۴).
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پيشکشي، 

بار عام 
و...

چ. تخت با بافت 
حصيري

ح.  تخت با تزيينات 
ضربدري، حلقوي و 

گل سه پر
خ. تخت ساتراپ هاي 
هخامنشي با تزيينات 

برجسته بر روي 
تکيه گاه و پايه ها

ده
سا

ت 
تخ

ده
سا

 .۳

   
   

سده 
پنجم تا 

سوم 
ق.م

مراسم 
غير 

رسمي، 
ضيافت و 

شکار

د. تخت ساده و 
کشيده ساتراپ 

هخامنشي
ذ. تخت هاي ساده و 
فاقد تزيينات زياد و 

قابل توجه

  بررسی نقوش و سير تحول آن ها 
در تخت های ايرانی دوران باستان/   
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شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

مبلمان اشکانيان
گستره  
زماني

کاربرد غالب

ويژگي هاي شکلي

ي
ير

ط
سا

ت ا
نا

وا
حي

ه  
اي

ش م
نق

با 
ت 

خ
ت

ار
ل د

  با
ب

س
. ا

۲,
۱ 

ب/
عقا

.۱
,۱

سده 
سوم 
ب.م 

(اواخر 
دوره 

اشکاني)

مراسم 
رسمي، 

بار عام و 
تشريفاتي

الف- تخت 
نقش برجسته 

تنگ سروک با 
سه عقاب به 

عنوان پايه تخت
ب- اسب بال دار 
در پايه صندلي 

اردوان پنجم

ي
س

ند
 ه

ت
خ

ت

ک
شب

 م
.۱

,۲

    
مراسم  

رسمي، 
بار عام، 

پيشکشي 
و...

پ- تخت کرسي 
مانند با بافت 
حصير مانند 
و مشبک، به 

ترتيب از راست 
به چپ پشت 

سکه مهرداد اول 
(اشک ششم)، 

فرهاد دوم (اشک 
هفتم) و مهرداد 
دوم (اشک نهم)

ين
مز

 .۲
,۲

سده  
سوم 

ق.م  تا 
سده 
سوم 

ب.م

مراسم 
رسمي، 

بار عام، 
پيشکشي 

و...

تخت کرسي 
مانند با تزيينات 

برجسته روي 
پايه ها، به ترتيب 
از راست به چپ 
پشت سکه اشک 
اول، اشک دوم 
و تخت صندلي 

شکل با تزيينات 
برجسته، پشت 

سکه مهرداد دوم 
(اشک نهم)

سده ÷
سوم 

ق.م  تا 
سده 
سوم 

ب.م

مراسم 
رسمي، 

بار عام، 
پيشکشي 

و...

تخت صندلي 
شکل با تزيينات 

برجسته، به 
ترتيب از راست 

به چپ فرهاد 
چهارم (اشک 

چهاردهم)، پشت 
سکه ونن دوم 

(اشک ۲۱) و 
بالش چهارم 

(اشک۲۷)

ده
سا

ت 
خ

ت

ده
سا

 .۳

سده اول 
و دوم 

ب.م

مراسم 
رسمي و 

بار عام

مجسمه شاهزاده 
خانم پارتي بر 

روي تخت ساده 

جدول ٣. كونه شناسي تخت هاي اشكانيان، مأخذ: نگارندگان



مبلمان ساسانيان
گستره 
زماني

کاربرد 
غالب

ويژگي هاي شکلي

ي  
ير

اط
س

ت ا
نا

وا
حي

ه  
اي

ش م
نق

با 
ت  

تخ
   

   

چ  
قو

.۴
,۱

ب/ 
عقا

 .۳
,۱

ب/ 
س

. ا
۲,

۱ 
ر/

شي
.۱

,۱
 

سده 
سوم 

تا هفتم 
ب. م

مراسم 
رسمي، 

بار عام و 
ضيافت 

الف. جام خسرو اول، شاه نشسته 
شکل  به  پايه هايي  با  تختي  بر 
ب.م)،  ششم  (سده  بال دار  اسب 
با  تختي  بر  پادشاه ساساني  ب. 
پايه هايي به شکل قوچ و پ. شاه 
به  پايه هايي  با  تختي  بر  نسته 
هفت  يا  شش  (سده  عقاب  شکل 

ب.م)
به  پايه هايي  با  مقدس  ميز  پ. 
سکه  پشت  شير-  پنجه  شکل 
ب.م)  سوم  (سده  اول  اردشير 
شکل  به  ميز  يا  تخت  پايه  ت.  و 
شير)  و  عقاب  (ترکيب  گريفين 
ث.  و  ب.م)  هفتم  تا  پنج  (سده 
به  پايه هايي  با  دوم  بهرام  تخت 

شکل شير (سده سوم ب.م)

 

ي
س

ند
 ه

ت
تخ

ين
مز

  .
۱,

۲

 

 

سده  
سوم 

تا هفتم 
ب.م

ضيافت، 
پيشکشي، 

بار عام، 
مذهبي 

و...

تختي  بر  نشسته  ماه  ايزاد  ج. 
تخت  چ.  مزين،  و  نيمکت گون 
با  دوم  بهرام  شکل  صندلي 
نقش  در  شکل  طارمي  پايه هاي 
برجسته کوه شاپور (سده سوم 
ب.م) و ح. بزم بهرام و سپينود، 

تخت با پايه خراطي شده
خ. بخشي از يک استودان، تخت 
با پايه خراطي شده، د. بزم، تخت 
با پايه دايره، ذ. ايزد ماه بر روي 

تخت با پايه خراطي شده

ده
سا

ت 
تخ

ده
سا

 .۳

در ارتباط --- 
با مشاغل

ر. ميز کوچک، ساده با پايه هاي 
و  چهارپايه  ز.  و  ر  ضربدري، 

صندلي تاشو مانند و ساده

.جدول ٤. گونه شناسی تخت های ساسانيان، مأخذ: نگارندگان

  بررسی نقوش و سير تحول آن ها 
در تخت های ايرانی دوران باستان/   

١١٥ - ١٣٣



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

سير تحولکاربرد غالبنوع طراحيدوره

تخت با نقش مايه حيوانات ايالميان
اساطيري (مار، بز، شير و 

اردک)

مذهبي، بارعام، نيايش و 
تشريفاتي

در  حيواني  نقش مايه هاي  و  فرم  ها  از  استفاده  پايه گذار  ايالميان، 
طراحي مبلمان ايران بودند. آنان از حيوانات اساطيري و مذهبي 
که در راس آنها مار قرار داشت، در طراحي مبلمان خود استفاده 
مي کردند. اين نقش مايه ها تنها در طراحي مبلمان خدايان، پادشاهان 
يا صاحب منصبان ايالمي به کار مي رفت. اين گونه مبلمان توسط 
آنان در مراسم مذهبي و تشريفاتي  به کار گرفته مي شد. گستره 
طراحي  در  اساطيري  حيوانات  نقش مايه هاي  از  استفاده  زماني 
مبلمان در تمدن ايالميان هزاره سوم تا اوايل هزاره اول ق.م است 
در هزاره دوم ق.م  مبلمان  گونه  اين  فراواني  و  تنوع  بيشترين  و 
ايالميان  است.  ايالميان  تمدن  اوج شکوفايي  که  مياني  ايالم  يعني 
نقش مايه هاي  با  يا  شکل  به  مبلمان  به کارگيري  کنار  در  باستان 
حيوانات اساطيري در مراسم مذهبي و رسمي، مبلمان هندسي و 

ساده را نيز در مراسم ضيافت و غير رسمي به کار مي بردند

تخت هندسي (مطبق، تودرتو 
و مکعبي)

ضيافت

نيايش، ضيافت، معرفي، تخت ساده
پيشکشي و رام کردن حيوانات

تخت با نقش مايه حيوانات هخامنشيان
اساطيري (شير، گاو، پرنده 

و اسب)

مراسم رسمي، بار عام و مذهبي
حيوانات  شکل  به  مبلمان  هخامنشيان،  به  ايالميان  از  گذر  با 
اساطيري جاي خود را به مبلمان با به کارگيري آرايه ها و عناصر 
اين دوره  از تزئينات مبلمان  حيوانات اساطيري به عنوان بخشي 
مي دهد. اين نوع از مبلمان غالبًا مورد استفاده شاهان و حکمرانان 
هخامنشي در بارهاي عام بودند. عناصر حيواناتي چون شير، گاو، 
اسب و عقاب در طراحي مبلمان اين دوران مشاهده مي شود. شير 
نماد قدرت امپراطوري هخامنشيان است. در اين دوره غالب ترين 
و پايدارترين نقش مايه حيواني در طراحي مبلمان را، شير تشکيل 
نمادهاي  با  مبلمان  به کارگيري  کنار  در  هخامنشيان  مي دهد. 
و  هندسي   مبلمان هاي  از  رسمي  مراسم  در  اساطيري  حيوانات 

ساده نيز بهره مي بردند.

تخت هندسي 
(حصيري  و مزين)

ضيافت، پيشکشي و بار عام 

مراسم غير رسمي، ضيافت تخت ساده
و شکار

تخت با نقش مايه حيوانات اشکانيان
اساطيري (عقاب، اسب بال دار)

مراسم رسمي، بار عام و 
تشريفاتي

در  مبلمان  طراحي  در  اساطيري  حيوانات  نمادهاي  از  استفاده 
داشته  پررنگ  حضوري  اشکاني  دوران  جز  به  دوران ها  تمام 
به  مربوط  احتماًال  دوران  اين  در  نمادها  اين  بودن  کم رنگ  است. 
نقوش  اساس  بر  باشد.  شرقي  تفکر  و  روح  با  غرب  هنر  امتزاج 
روي سکه ها، در دوره اشکاني کاربرد صندلي با پشتي راست و 
است،  و چهارپايه هخامنشي  تداوم مستقيم صندلي  که  چهارپايه 
ادامه مي يابد. اين تخت ها از ابتدا تا انتهاي حکومت پارتيان مورد 

استفاده بود و در طراحي تخت ها بسيار رواج داشت.
مبلمان ساده اشکانيان فرمي شبيه به مبلمان مدوالر معاصر دارند. 

اين تخت ها فاقد تزيينات خاص هستند.

تخت هندسي 
(حصيري و مزين)

مراسم رسمي، بار عام، 
پيشکشي و...

مراسم رسمي و بار عامتخت ساده

تخت با نقش مايه حيوانات ساسانيان
اساطيري

 (شير، اسب، عقاب و قوچ)

مراسم رسمي، بار عام و 
ضيافت

فرم غالب طراحي تخت در اين دوره نيمکت شکل بوده است. اين 
گونه تخت ها را در ارتباط با خاندان سلطنتي مشاهده مي کنيم. 

پايه هايي به شکل اسب بال دار، اسب، قوچ، عقاب، شير و شيردال 
ديده مي شود که در آنها حيوان اساطيري از نيم رخ و در راستاي 

طول تخت يا از رو به رو قرار گرفته است. 
مبلمان با پايه هاي خراطي شده و يا دايره عمومًا در مجالس بزم 
و ضيافت مورد استفاده شاهان، شاهزادگان و بزرگان بود اما در 
نمونه هايي نيز اين گونه مبلمان را در مراسمي غير از بزم و ضيافت 

مشاهده مي کنيم.
دسته  اين  در  است.  ساده  مبلمان  دوران  اين  مبلمان  ديگر  از 
هاي  چهارپايه  و  صندلي  به  شبيه  فرمي  تخت ها  و  صندلي ها 
تاشوي امروزي دارند. اين مبلمان را در ارتباط با مشاغل مشاهده 

مي کنيم.

ضيافت، پيشکشي، بار عام و هندسي (مزين)
مذهبي 

در ارتباط با مشاغلساده

 جدول ٥. نوع طراحی، کاربرد غالب و سير تحول تخت های ايرانی دوران باستان، مأخذ: نگارندگان

نتيجه
بخش اعظمي از مبلمان ايراني به شکل يا با نقش مايه هاي حيوانات اساطيري که ريشه در مذهب و 
باور مردم داشت، ساخته مي شد. ايالميان کهن با الهام از حيوانات اساطيري و مذهبي که در راس 
آنها مار قرار داشت، مبلمان و تخت هايي به شکل اين حيوانات و يا با استفاده از اين نقش مايه ها 
خلق کردند. هخامنشيان از آرايه هاي حيواني که در راس آنها شير که مهم ترين نقش مايه مذهبي و 
حکومتي در زمان هخامنشيان بود استفاده مي کردند، به گونه اي که در پايه نمونه هاي بسياري از 
مبلمان پارسيان پنجه شير به کار گرفته شده است. در اشکانيان به علت امتزاج هنر غرب با روح و 



  بررسی نقوش و سير تحول آن ها 
در تخت های ايرانی دوران باستان/   

تفکر ايراني حضور حيوانات اساطيري در طراحي مبلمان کم رنگ شد اما در زمان ساسانيان حيوانات ١١٥ - ١٣٣
اساطيري (در اين زمان غالبا اسب) بار ديگر حضوري بارز يافتند و پايه هاي تخت هاي نيمکت گون 
ساسانيان را تشکيل دادند. ايرانيان باستان در کنار به کارگيري مبلمان به شکل يا با نقش مايه هاي 

حيوانات اساطيري، مبلمان هندسي و ساده را نيز به کار مي بردند
مبلمان ايراني به شکل يا با نقش مايه هاي حيوانات اساطيري غالبًا توسط خدايان، شاهان و ساتراپ ها 
در مراسم مذهبي و بار عام مورد استفاده بود. به  اين ترتيب خدايگان و شاهان از مبلمان هايي استفاده 
مي کردند که ريشه در باور مذهبي و حکومتي مردم داشت. به عنوان مثال در تمدن ايالمي، شاهان 
و خدايگان عمدتًا در مراسم بار عام و رسمي از مبلمان به شکل مار استفاده مي کردند، اين در حالي 
است که مار مهم ترين نقش مايه و باور مذهبي را در ايالم تشکيل مي داد يا شير به عنوان مهم ترين 
نقش مايه حکومتي در زمان هخامنشيان يا اسب در زمان ساسانيان در طراحي مبلمان شاهان مورد 
استفاده بود. در کنار به کارگيري مبلمان با نقش مايه حيوانات اساطيري، مبلمان هندسي و ساده نيز 

در مراسم ضيافت و غير رسمي توسط آنان و نيز مردم عادي مورد استفاده بود.
در مجموع مي توان گفت که در هر دوره شاهد به کارگيري نقش مايه هاي حيوانات اساطيري، اشکال 
هندسي و ساده در طراحي مبلمان هستيم که هر يک متناسب با باورهاي مذهبي، کاربرد و درجه 
اجتماعي افراد، مورد استفاده قرار مي گرفته است. به اين ترتيب خدايان، شاهان و ساتراپ ها در 
مراسم آييني و رسمي از مبلمان با طراحي پيچيده تر و پرکارتر به کار مي بردند و در ضيافت ها و 

مراسم غير رسمي، مبلمان ساده تر توسط آنان و نيز مردم عادي مورد استفاده قرار مي گرفت.
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was done through library research as well as extensive field research. The statistical population 
includes the remains of Iranian ancient furniture from the emergence of the Elamite civilization 
(from the fourth millennium BC) to the extinction of the Sasanians (in the seventh century BC).
The result was that the Iranian furniture during the ancient times, despite the many differences, 
has undergone a continuous way in terms of the design process. It was observed that a large part 
of Iranian furniture in ancient times was designed with mythological animals, as if the oldest 
kind of throne in Iran was a throne in the form of a snake. The ancient Elamites, inspired by the 
mythological and religious animals such as the head of the snake, created the furniture in the 
form of these animals. Gradually, the use of mythological animals, forms was replaced by the 
decorative incorporation of mythological animals, parts, such as the use of lion toes in the four 
legs of a spinner woman,s stool in Neo-Elamite period. The Achaemenids continued the Elamite 
way and used the motifs of the mythological animals such as the head of the lion, in a way that 
lion toes were used in many examples of Achaemenid furniture. Since the lion is considered as 
the symbol of power and might in this era, it is the most commonly employed animal motif in 
the design of the furniture. In the Parthian era, the presence of mythological animals is dimmed, 
but it is observed that the whole body of the mythological animal forms the base of the furniture. 
This style was also used in the Sassanid era. Such furniture was often used by the gods, kings 
and satraps in religious and official ceremonies. The gods and kings used the furniture which 
was based on the religious and governmental beliefs of the people. For example, in the Elamite 
civilization, kings and gods used the furniture in the form of snake in religious and official 
ceremonies sincethe reverence of the snake was among the most important religious beliefs in 
Elam. The lion as the most important element of government during the Achaemenid times, or 
the horse during the Sassanid period were used in the design of the kings, furniture.
Along with the use of furniture with the motifs of mythological animals, the geometric and 
simple furniture were also used in the banquets and informal ceremonies.
In this way, in general, it can be said that in each period, we observe application of motifs of 
mythological animals, geometry & simple shapes in furniture design which everyone has been 
using in accordance with religious & aesthetic principals, social function&status of individuals. 
In this way, the gods, kings and satraps used sophisticated and delicately wrought furniture in 
religious and official ceremonies. In the banquets and informal ceremonies, simple furniture was 
used by them or the common people.
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In Iran, The beginning of the construction of thrones, stools and similar devices coincided with 
the beginning of urbanization in the sixth millennium BC. Pottery stool belonging to the second 
half of the 6th millennium BC, which was found in the excavations byErich Schmidt  in the 
Cheshmeh Ali (Shahr-e-Rey), from 1934 to 1936, is the oldest stool in the Middle East region and 
is a testimony to the long history of this art among the Iranians. Despite the ancient background 
of this art in Iran, little attention has been paid to Iranian furniture. This article is a research about 
Iranian furniture in the ancient period from Elamite dynasty to the end of the Sassanid dynasty 
and the beginning of Islamic era in Iran. The goals of research are recognition and presentation of 
different kinds of Iranian furniture as well as expressing how they were in this period. The research 
attempts to answer the following questions: What are the shapes used in Iranian furniture design 
in ancient times? What are the related concepts of Iranian furniture in ancient times? In order to 
answer the questions and reach the goals, while the writers investigatedthe remaining documents 
regarding Iranian furniture in the ancient period (including the Elamite, Achaemenid, Parthian 
and Sassanid periods), they tried to introduce, analyze and express the physical characteristics, 
symbols and concepts associated with them in this period.
The research is a developing study and is qualitative and heuristic in nature. Data collection 
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