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A FRESH LOOK, FOR EVERY TASTE 

 جواهرات ايراني  مجموعه 



 

  

  جواهرات شاعرانه   
طراحي زينت هاي زرين و سيمين در هنر معاصر ايران ميتواند به نحوي گسترده و همه جانبه از گنجينه درخشان هنر گذشته ي ما  
بهرمند شود و با تكيه بر اين منبع تمام نشدني، در عين حالي كه سليقه و روحيه ي جهان نو را در نظر بگيرد، بتواند آن خاطره گرانبها  

ه  ن ر يك هماهنگي هنرمندانه به جاي تقليد از شيوه ها و روشهاي معاصر جهاني كه در بسياري از نمو د ز امتداد دهد و را نيز تا به امرو 
ايرانيان باسليقه و فرهيخته را براي خود ما و جهانيان الگو كند و از اين   ي ها قادر به زنده كردن هيچ خاطره ارزشمندي نيستند معنا 

  عالوه كند. ارزشي بر ارزشهاي موجود    ه را 
    

  به قلم آيدين آغداشلو  
  ( آثار امير حسين دلبري ) بر گرفته از مقدمه كتاب جواهرات شاعرانه  



www.Pellara.ca 

 

 

 

  



 

 

 

  

 "پرنده و پنجره"آويز نقره  گردن

  

با الهام از فرم پنجره هاي سنتي و موتيف هاي  آويزاين 

 .پرنده طراحي شده است

  

 هم موجود است.  اين محصول با آبكاري طال از 

 "مجنون"آويز نقره  گردن

   : حافظ   اشعار  از  بيتيبر اساس  

  در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن 

   شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي 
  
  

 هم موجود است. اين محصول با آبكاري طال از 
 

 "ليلي"آويز نقره  گردن

  : حافظ   اشعار  از  بيتيبر اساس  

  در ره منزل ليلي كه خطرهاست در آن 
   شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي 

  
  

 هم موجود است. اين محصول با آبكاري طال از 
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 "زنم برهم چرخ"  نقره آويزگردن 
   "ظحاف"بهره گيري از اشعار  با

 چرخ فلكمن نه آنم كه زبوني كشم از *  چرخ برهم زنم ار غير مرادم گردد
  
  
  
  

  نقره آويزگردن 
 "پرنده هاي عاشق " 

  طراحي بر اساس نقوش ايراني

 

 "مطرب عشق"  نقره آويزگردن 
  ست در قالب نستعليق طراحي شده ا "حافظ"بهره گيري از اشعار  باآويز دو اليه  

 نقش هر نغمه كه زد راه به جايي دارد*  مطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد
  
  
  
  

  "آنكه بي باده كند جان مرا مست "  نقره آويزگردن 
 "مولوي"بهره گيري از اشعار  با

 و آنك بيرون كند از جان و دلم دست كجاست*    باده كند جان مرا مست كجاستآنك بي
 و آنك او مست شد از چون و چرا رست كجاست*    عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
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  نقره آويزگردن 
 "نرو!" 

  "مهدي فرجي " شعري از  بر اساس 
 خير   به سفر  بگويم كه نكن پا  به پا هي

  نرو  ولي...  بماني كه نيستي مجبور
  
 

 "تو ميان ما نداني  "   نقره آويزگردن 
  از شعري سعدي   بر اساس

 كه به تشنگي بمردم بر آب زندگاني*  نفسي بيا و بنشين سخني بگو و بشنو
  رود نهانيتو ميان ما نداني كه چه مي*  بر او فكندممده اي رفيق پندم كه نظر 

  نقره  گوشواره
 "عاشق  پرنده هاي " 

  گرفته از نقوش ايراني بر 
  
  
  
 

 "برخيزم و عزم باده ناب كنم "   نقره آويزگردن 
  خياماز شعري   بر اساس
 رنگ رخ خود به رنگ عناب كنم *   برخيزم و عزم باده ناب كنم

 بر روي زنم چنانكه در خواب كنم*  را مشتي مياين عقل فضول پيشه  



www.Pellara.ca 

  



 

  

 شده  ميناكاري  نقره آويزگردن 
 "ما كام  به شد جهان كار كه بگو مطرب" 

 : حافظ ي ازغزل  اساس بر
 ما كام به شد جهان كار كه بگو ما * مطرب جام برافروز باده نور به ساقي
  . ما مدام شرب لذت ز خبربي  ايم * ايديده يار رخ عكس پياله در ما

  

  
  نقره آويزگردن 

 "يك روز به شيدايي  " 
  از شعري سعدي   بر اساس

 زان دو لب شيرينت صد شور برانگيزم*  يك روز به شيدايي در زلف تو آويزم
 ريزم ور راه وفا داري جان در قدمت*  گر قصد جفا داري اينك من و اينك سر

  "تو و من گفتگوي پرده پس از هست" شده  ميناكاري  نقره آويزگردن 
 : خيام  رباعي اساس بر

 من نه و خواني تو نه معمّا  حرفِ وينمن *  نه و داني تو نه را اَزَل اسرار
 من نه و ماني تو نه برافتد، پرده چون*  تو و من وگويگفت پرده پس از هست
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 راه عشق  نقره آويزگردن 
 :  سعدي ي از غزل  اساس بر 

   سعدي ز خود برون شو گر مرد راه عشقي
 وي كز خود قدم برون زدكان كس رسيد در 

  
  
  
  

  نقره آويزگردن 
 " سلسله موي دوست" 

  :از شعري سعدي  بر اساس
 ماجراست اين از فارغ  نيست حلقه اين در كه هر*  بالست دام حلقه دوست موي سلسله

 ماست جان از تردوست دوست كه نباشد حيف*   دوست وصل طلب در ما جان برود گر

 نقره آويزگردن 
 "خوشا دلي " 
  : حافظ ي ازغزل  اساس بر

 نرود خبربي بخوانند كه درش هر به*  نرود نظر پي از مدام كه دلي خوشا
  نرود سر به توام زلف سر بي كه  چرا*  مدار دريغ خود بوي صبا باد چو من ز
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