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 نگاهی تحلیل به نماد قرص بالذار در هنر هخامنشی

 

 شهال گنجی

 ایزاى آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکش، تْزاىی، داًشگاُ شٌاس ارشذ باستاى یکارشٌاس آهَختِ داًش  

 

 چکیذه

کِ اصَالً تصَر سًذگی اجتواعی بشز بذٍى  ای گًَِ بِسًذگی اجتواعی بشز ابشار تعاهل اجتواعی است، ّا در «ًواد»، طَرکلی بِ

 غیزهوکياست. گَیی اًساى فاقذ ًواد ٍ سًذگی بی ًواد،  هعٌا بیگیزد، ًوادّا صَرت هی ٍسیلِ بِتعاهل ٍ رٍابط اجتواعی کِ 

گَیٌذ ٍ ٍاصگاًی صرف، عویق ٍ راسًاک را با سباى ًوادیي سباًی پیچیذُ ٍ رهشآلَد با اًساى سخي هیّا با است. ًوادّا ٍ اسطَرُ

شَد. کٌٌذ. ًقش ًواد در سًذگی بشز، چٌاى پُز رًگ ٍ بزجستِ است کِ ّزگش در پیچ ٍ خن سًذگی ٍ سهاى گن ًویبیاى هی

بِ صرفای باریک ٍ تاریک ًاخَدآگاُ اًساى  تذریج بِر سهاى، هوکي است با گذ ّزچٌذشٌاسذ. تاریخ هصزف ًذارد، قَهیت ًوی

ّا ّوَارُ در طَل تاریخ، با ی عظین ًیزٍّای رٍاًی ٍی شَد. اًساىًوادپزداس ٍ اسطَرُ اًذیش راُ یابذ ٍ بخشی اس گٌجیٌِ

ّای فزٌّگی، رٍابط اًساًی، ریشِ ، بزای آشٌایی با یک جاهعِ شٌاخت فزٌّگی،بٌابزایيکٌٌذ. ابشارّای ًوادیي ارتباط بزقزار هی

ّا با یکذیگز یکی اس هؤثزتزیي رٍحیات ٍ آداب، رسَم ٍ سٌي یک هلت ضزٍری است. چٌاًچِ، شٌاخت فزٌّگی ٍ هقایسِ آى

ّای شٌاخت تشابْات فزٌّگی است؛ سیزا در ، یکی اس راُشٌاسی ًشاًِ، ًوادشٌاسی ٍ رٍ اسایيّای شٌاخت جَاهع است. شیَُ

ّا، هعاًی ًْفتِ در ًوادّا هشتزک است ٍ ًوادّا در ّز جاهعِ ٍ فزٌّگی، ًقطِ اتصال ادب ٍ سباى هکتَب ٍ اس فزٌّگبسیاری 

هعٌا، هفَْم، ًقش،  شٌاختی جاهعِشفاّی آى جاهعِ است. هقالِ حاضز با رٍیکزد تحلیلی ٍ بزرسی اسٌادی، در پی تحلیل 

 ٌشی است.جایگاُ ٍ کاربزد ًواد قزص بالذار در ٌّز ّخاه
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