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5 چکیده
هرآنچه که به دست انسان ساخته می شود، جلوه هایی 
او  فکری  قوه  مبین  و  هستی  جهان  به  او  نگرش  از 
و ساختار فرهنگی جامعه ای است که در آن می زید. 
کنگ دژ، نگاهی ایرانی به شهر ایده آل و جایگاه مینوی 
مثالی که سنت،  مکانی  است.  تفکر سنتی  در  بهشت 
به صورت های  مادی  عالم  در  و  زمین  بر روی  را  آن 
گوناگون نمودار می سازد و توسط آن مکان مقدس را 
می کند. چهرة  متجلی  هنر  و  معماری  در شهرسازی، 
فرش و نقوش و نمادهای به کار گرفته شده در آن یکی 
از نمونه های این تجلی است. شهر اسطوره ای کنگ دژ 
جزو روایت های متعددی است که عالوه بر شاهنامه 
در کتب دینی و پهلوی نیز آمده است. این پژوهش با 
نگاهی به کنگ دژ، عناصر این شهر اسطوره ای را در 

تمثّل مکان مقدس و مثالی در عناصر 
فرش ایرانی
با نگاهی نمادشناسانه و اسطوره محور به حضور 
کنگ دژ در نقش مایه های فرش ایرانی

الهام شمسایی
کارشناس ارشد فلسه هنر، گروه فلسفه هنر، دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه عالمه طباطبایی

پیوند با هنر فرش و در تطبیق با عناصر و نقش مایه های 
آن مورد بررسی قرار و نشان می دهد که فرش عالوه 
بر آرایش خانه، نمودی زمینی از مکانی مقدس است. 
مثالی و فرش عالوه  میان سرزمین  نمادهای مشترک 
بر تطبیقی بر مفاهیم معنوی وحدت و کثرت؛ در بهتر 
نمودار ساختن این شهر مثالی و جامعه ای آرمانی نقش 
دارند. همچنین جزئیات کوچک و خاص شهر کنگ دژ 
در گوشه گوشه فرش خودنمایی می کند. این مقاله نگاه 

اسطوره شناسی دینی الیاده را به وام گرفته است.

کنگ دژ،  مثالی،  مکان  ایرانی،  فرش  کلیدی:  واژه های 
نمادپردازی تطبیقی، نقش فرش. 
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مقدمه
زندگی، آداب و شاخصه های فرهنگ اسالمی همواره 
ارتباط مستقیم، فعال و غیر قابل انکاری با هنرهای ایرانی 
داشته است، از نگارگری، خوشنویسی و کتاب آرایی 
گرفته تا معماری و کاشی کاری و هنرهای نمایشی ذیل 
این تأثیر بالیده اند. این تأثیر به بهترین شکل در معماری 
ایرانی و اسالمی خود را بروز داده است. نگاه به خانه 
و مکان مقدس همواره تحت لوای فرهنگ و اندیشه 
بوده  خود  دورة  اساطیری  حتی  و  فلسفی  و  اسالمی 
مقدس  مکان  عناصر  از  تأملی  قابل  نمونه  های  است. 
از  داستان هایی  در  می توان  را  اساطیری  جغرافیای  و 
شهرها و سرزمین های شاهنامه جست. کنگ دژ شهری 
در  بودن،  رونده  چون  خاصی  ویژگی های  که  است 
ردیف  در  را  آن  بودن،  هفت حصار  و  بودن  آسمان 
شهرهای آسمانی و افسانه ای قرار می دهد. شهری که 
ویژگی های  گیتیک،  و  مینوی  خصوصیات  بر  عالوه 
که  بهشت سان  مکانی  داراست.  نیز  را  مقدس  مکان 
توسط فره ایزدی بنا شده و در آن بیماری و رنج جایی 
ندارد. سیاوش کیانی آن را به یاری فره ایزدی بنا کرده 
است و اگرچه در این میان به ناجوانمردی کشته شد، 
اما پسرش کیخسرو بعد از انتقام پدر، این شهر را که 
کرد.  میخکوب  زمین  بر  بود  سرگردان  آسمان ها  در 
بیان  برای  تعبیر  بهترین  »ناکجاآباد«  اساطیری  فضای 
این فضای مثالین است که در هیچ کجا یافت نمی شود. 

اقلیمی جدا از اقالیم جغرافیایی.
در جهان شناسی ایران قدیم به خصوص در رسالۀ 
»خونیرث«  به  اساطیری  جغرافیایی  مرکز  بندهش، 
کلیه  نصف  برابر  آن  بزرگی  که  است  معروف 
تمامی  قرار گرفته است.  آن  کشورهایی است که در 
حوادث اساطیری در خونیرث به وقوع می پیوندد )بهار، 
اسالمی  عرفان  در  خونیرث  تایپ  آرکی   .)8  ،1373
ایرانی همان بهشت یا اقلیم هشتم است که به فضای 
با  اسالم  و  هند  ایران،  »در  دارد.  اشاره  میتولوژیک 

جمشید  »ور«  می شویم:  روبه رو  مشابهی  نمونه های 
در اوستا، سرزمین بهشتی وارونا در آسمان، »سورگ« 
ایندرا و سرزمین خورنه در بندهش« )شایگان، 1371، 
157(؛ و نیز کنگ دژ معروف سیاوش که به جستجوی 
ردپای آن در فرش ایرانی خواهیم پرداخت، همه مظهر 
جغرافیای اساطیری و مثالی هستند. تمام این شهرها 
عالوه بر خصوصیات مشترک در نمادها و بن مایه های 
اشتراکاتی  نیز  ساختار  و  بافت  زمینه  در  میتولوژیک 
دارند که در نهایت این ویژگی ها را می توان در بهشت 

اسالمی نیز مالحظه کرد.

داستان سیاوش و ساخت کنگ دژ 
شهرهای  داستان های  ماندگارترین  شاید  و  مهمترین 
کاووس،  پسر  سیاوش  دربارة  اسطوره ای،  و  مقدس 
شاه کیانی  است که افسانه ای ماندگار در ادبیات ایران 
را  سیاوش  مزدایی،  ادبیات  است.  گذاشته  به جای 
سازنده کنگ دژ دانسته است. وی که از همسر تورانی 
کی کاووس زاده شده، بعد از گذراندن آیین های آزادگی 
و جنگاوری و شکار در کودکی توسط رستم، به دربار 
حوادثی  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  و  پدر  می رود 
مجبور می شود به توران پناهنده شود. پس از چندی 
به سرزمینی که افراسیاب به او بخشیده است،  می رود 
و با بنا کردن کنگ دژ یا سیاووشگرد - که به روایت 
آغاز  می شود-  آنجا  از  رستاخیز  دینکرد،  و  بندهش 
آنجا مقام  می کند، اما به بدخواهی و سعایت تورانیان 
کشته  افراسیاب  به دستور  و  گرسیوز  دسیسه های  و 
کراسنوولسکا،  326-328؛   ،1383 )هینلز،  می شود 

1382، 128-131؛ فردوسی، 1965، ج 3، 58-50(.

کنگ دژ در شاهنامه
روایت شاهنامه از مکان کنگ دژ و سیاووشگرد کمی 
داستان  در  است .  پهلوی  کتب  روایت  از   متفاوت تر 
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اشاراتی  تنها  کنگ دژ  مکان  از  شاهنامه  در  سیاووش 
به خصوصیات مکانی آن شده است. »اگرچه روایت 
اما در  بیشتری  است،  با حواشی  شاهنامه مفصل تر و 
و  مذهبی  پهلوی  روایات  و  داستان ها  پایه  بر  کلیت 
تواریخ قبل از اسالم شکل گرفته است« )واحددوست، 
رنج  با  چین  دریای  کنار  در  که  دژی   .)186  ،1379
راهی  با  است  شده  ساخته  سیاوش  به دست  فراوان 
ندارد  را  آنجا  به  رفتن  یارای  کس  هر  که  دشوار 

)فردوسی، 1965، ج3، 55(. 
به  را  آن  کنگ دژ  توصیف  در  توس  سخن سرای 
بهشتی تشبیه  می کند که هر کس را به آن راه نیست. 
کنگ دژ شاهنامه، شهری  است بهشت سان و دژمانند. 
اگرچه یک فرسنگ و نیم بر باالی کوهی  است که مرد 
از رفتنش به ستوه  می آید، اما بعد از به جان خریدن 
این راه دراز،  هامونی  است که از آن بهتر جای نیست 
 ،3 ج   ،1965 )فردوسی،  مکان هاست  زیباترین  و 
شده.  ساخته  کوهی  این چنین  میان  در  کنگ دژ   .)55
با دیوار هایی بلند که از تیغش تا بن خاک دو فرسنگ 
 است و حتی منجنیق و تیر بر آن کارگر نیست و چشم 
نیز  را  دورش  تا  دور  و  خسته  می شود  آن  دیدن  از 
 ،1965 )فردوسی،  است  در بر گرفته  مغاکی  یا  خندق 
آن دویست رش طول و سی و پنج  دیوار  ج 3، 54(. 
رش پهنا دارد که دور تا دور شهر را دربرگرفته است. 
با  و  رخام  و  گچ  و  سنگ  با  را  دیوار  این  سیاووش 
جوهری ناشناخته که نام آن را نمی دانیم ساخته است. 
برای ورود به شهر تنها یک راه  وجود دارد اطراف شهر 
را دیوار، کوه و سنگ فراگرفته است. از در که بگذری 
چشم  پیش  در  گسترده  و  فراخ  شهر  شوی،  وارد  و 
توست. سرتاسر شهر، گلشن، باغ، کاخ ها و ایوان های 
جاری  است  فراوان  رودهای  شهر  تمام  در  زیباست. 
برزنی آب و هوای خاصی دارد و در  و هر کوی و 
کوه هایش شکار فراوان است، اگر از کوه هایش بگذری 
بر سر هر کوی کبک و طاووس و تذرو  می خواند و 

 می خرامد و همه به شادی، زیرا نه بیمار خواهی دید و 
نه بیماری، نه گرمایش گرم  است و نه سرمایش سرد. 
بهار،  همیشه  و  خوش  گوار است  و  روشن  آب هایش 
سیاووش  و  مینوصفت  و  بهشت آیین  باغی است  زیرا 

خود به زبان خویش  می گوید ، 
مرا فّر نیکی دهش یار بود

                     خردمندی و بخت بیدار بود
بدین سان یکی شارستان ساختم

                    سرش را به پروین در انداختم
)فردوسی، 1965، ج3، 55؛ گلسرخی، 1369، 333-330( 

ساخته شدن  از  نیز  فردوسی  شاهنامه  داستان  در 
کنگ دژ به یاری فّر  کیانی اشاره شده است، فرهی که 
بدون آن ساخت هیچ شهر شگفت و بسان بهشت یا 

مینوی ممکن نخواهد بود. 

ویژگی های ساختاری کنگ دژ و مکان مقدس
عناصر مشابه در مکان مقدس

در تمام شهرهایی که به نحوی جنبه تقدس و رازآمیزی 
و  ثابت  ویژگی های  و  نمادها  از  مجموعه ای  دارند، 
یکسان وجود دارد؛ اینکه شهر یا کاخ بر بلندای کوه 
یا  حصار  دارای  و  دسترس  غیرقابل  مکانی  در  یا  و 
یک  با  دارد  کوشک  و  راسته  و  دروازه  است،  دیوار 
مرکز و رود هایی که به آن تشخص مرکزیت می دهند. 
جنبه ای  که  ویژگی هایی  دیگر  و  خصوصیات  این  
زمینی و ملموس به شهرهای مقدس می دهند در کنار 
را  مقدس  مکان  غیرعینی،  و  اسطوره ای  ویژگی های 
شکل می دهند. البته کنگ دژ نیز مانند دیگر شهرهای 
اساطیری و مقدس عالوه بر ویژگی های اساطیری، از 

ویژگی های ثابتی پیروی  می کند. 
کوه  ارتفاع  بر  اگرچه  نیز  سیاوش  کنگ دژ 
هفتگانه ای  است.  حصارهای  دارای  اما  شده،  ساخته 
در  آمده  است،  حصارها  این  از  مختلفی  روایت های 
بندهش آمده است که »او را هفت دیوار است، زرین، 
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سیاوش اداره همی کرد« )روایت پهلوی، 1367، 64(. 
و  دست  دارای  کنگ  که  است  آمده  نیز  بندهش  در 
پاست و همیشه گردان بر سر دیوان )بندهش، 1369، 
138( و در کتاب پهلوی دادستان دینیگ نیز از متحرک 
بودن کنگ دژ و اینکه سیاوش آن را به طور مینوی و با 
قوت فره ساخت سخن رفته است )عالیخانی، 1389، 
93(. و نیز در ایادگار جاماسپیگ آمده است که کنگ دژ 
را سیاوش درخشان بر سر دیوان ساخت )همان( که 
نشان از متحرک بودن و زنده بودن شهر دارد. و در 
نهایت »کیخسرو به مینوی کنگ گفت که خواهر من 
با  را  تو  سیاوش  زیرا  هستم.  تو  برادر  من  و  هستی 
دست ساخت و من از گند کردم به سوی من بازگرد و 
کنگ همین گونه کرد به زمین آمد در توران در ناحیه 
خراسان آنجا که سیاوشگرد است بایستاد و کیخسرو 
هزار اَرم در آن افکند و هزار میخ در آن نهاد و پس از 
آن نرفت و کیخسرو مردم ایران را آنجا مستقر کرد« 
)روایت پهلوی، 1367، 64(. این روایت ها همگی ناظر 
که  است  مینوی  نمونه های  با  یکسان  ویژگی های  بر 

برشمرده شد.

حضور اسطوره در نقوش فرش
پی  در  که  است  مدنیت  مظاهر  از  یکی  قالی  اختراع 
احساس نیاز بشر- به زیرانداز و جلوگیری از نشستن 
بر روی خاک- شکل گرفته است. در عین حال حضور 
نقش و نگار بر بافته ها، در پی نیاز عاطفی و روحی 
بشر برای ثبت خاطرات تصویری و نمادین بوده است. 
حتی با فرض کوچ نشین بودن و سفر دائمی اندیشه، 
به صورت  زندگی  اشیاء  بر  خاطرات  ثبت  به  نیاز 
تصاویر، غیرقابل انکار است. تزئین، تصویر، طراحی 
و اسطوره سازی مربوط به جنبه معنوی و روحانی بشر 
است که از قدیم با زندگی وی همراه بوده و او قسمتی 

از آن را بر قالی ها ثبت کرده است. 
فرش نیز همچون سفال هنری است که می تواند 

سیمین، پوالدین، برنجین، آبگینه ای و کاسکین. او را 
هفتصد فرسنگ راسته در میان  است و پانزده دروازه 
بدوست که از دروازه تا دروازه به گردونه اسبی  و روز 
بهاری به پانزده روز شاید شدن« )بندهش، 1369، 138(. 
کوشک هایش سیمین و کنگره آن زرین است. چهارده 
کوه و هفت رود قابل کشتیرانی دارد و هفت مرغ در 
با قدرت از آن پاسداری کنند  آن  است که  می توانند 
)روایت پهلوی، 1367، 64 و 65(. در روایت پهلوی 
آن هفت دیوار را سنگی، پوالدین،  آبگینه ای، سیمین، 
زرین، کهربایی و یاقوتی  می داند و روایتی متفاوت از 
جنس دیوارها در دیگر منابع آمده است، اما تأکید بر 
هفت دیوار یکسان است. در ایادگار جاماسپیگ آمده 
را  او  است،  فرسنگ  هفتصد  پیرامون  »راه  است  که 
هفت دیوار است، کوشک هایش سیمین اند و کسانی 
که در آن هستند زرین جامه اند. در آن هفت مرغزار 
وجود دارد، او را بارویی بپاید و هفت رود ژرف از 
درون آن بیاید . آنجا همیشه بهار نیز آباد و درخت به 
بار  است او را گرما و سرما نباشد و آفت های دیگر کم 
است« )به نقل از عالیخانی، 1381، 93(. زمینش چنان 
نیک  است که اگر خری بمیزد )ادرار کند( به یک شب 
علفی به بلندی مردی بروید. آن را پانزده در  است که 
بلندی هر یک بیرون از بلندی 50 مرد  است و از دری 
تا دری هفتصد فرسنگ  است و یاقوت و زر و سیم و 
دیگر گوهرها و خواسته نیک در آن بسیار فراوان است 

)روایت پهلوی، 1367، 65(.
نکته  مهمترین  کنگ دژ  به  مربوط  داستان های  در 
در باب ویژگی های این شهر تحرک و زنده بودن آن 
پاست،  و  دارای دست  که کنگ دژ  است  آمده  است؛ 
دستومند و پای اومند }...{ و رونده است و در آنجا 
همیشه بهار است )بندهش، 1369، 138(. در روایت 
پهلوی اولین خصوصیت کنگ دژ بعد از ساخته شدن 
به وسیله فره کیانی، متحرک بودن شهر است و زنده 
بودن آن به گونه ای که آمده است »جهان را به فرمان 
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نمادپردازانه و رازگونه خاطره های کهن را بر خود نقش 
 زند. بعد از اسالم اگرچه ممنوعیت های فقهی در رشد 
تمام هنرهای طبیعت گرا تأثیر گذاشت و بخشی از آن 
را متوقف ساخت، اما در عوض هنری متافیزیکی پدید 
آورد که با طرح هایی ذهنی و خالقانه به همراه طبیعت 
استیلیزه و نمادین شده و چند حیوان افسانه ای، جهان 
پرنقش و نگاری ساخت که برای چشم لذت بخش و 
برای روان آرامش بخش است؛ اما الزم به تکرار نیست 
که »در مورد هنری چون فرش حضور طرح های 500 
سال پیش با همان رنگ ها و مشخصات بافته می شود 
و فریبندگی و جذابیت خو را از دست نداده است« 

)صوراسرافیل، 1368، 44(.
خانه، ساختن  در  فرش  گسترانیدن  و  بافتن  میان 
ارتباط  زندگی  برای  مقدس  مکانی  ساخت  و  معابد 
در  مقدس  مکان  اسطوره  و  است.  مستقیمی  برقرار 
ارتباط میان کیهان ، سرزمین ، شهر ، خانه و فرش  است 
که چهره  می گشاید. اما مکان مقدس چیست؟ »مکان 
ممکن  آن  در  که  فضایی  هر  یعنی  مقدس  و  ممتاز 
 است قداست یا الوهیت تجلی کند و امکان رهیدگی 
میان آسمان و زمین محقق گردد و  از حد  تجاوز  و 
»در   .)350  ،1372 )الیاده،  شود«  محسوب  نیز  مرکز 
نیست  عالمی  مستقل  صرفاً  اسالمی،  خانه  معماری 
بلکه کیهانی  است که به بلوری تبدیل شده است. در 
افسانه های شرقی بیان رمزی خانه به همین شیوه است، 
جهانی محصور با چهار جهت، گنبد آسمان در باال و 
چشمه ای جوشان درست در مرکز خانه« )بورکهارت، 
1389، 137(. همان گونه که شهر همواره تصویر جهان 
 است، خانه عالم صغیر  است و آستانه خانه دو فضا 
را از هم جدا  می کند. در فرش این حاشیه ها هستند 
و  محافظ  نقش  و  انجام  می دهند  را  تفکیک  این  که 
حصار شهر را بازی می کنند. فرش  نمادی  است از تمام 
عناصر مقدسی که در جهان جاری  است و این عناصر 
به صورت رمزی و گاه آشکار در آن به کار رفته است. 

در سنت اسال می  از بهشت نیز همین گونه سخن رفته 
است، مکانی محصور که بهار و نور در آن ابدی است، 
همراه با چشمه یا منبع مرکزی که منشأ زندگی و دانش 
بهشت  از  توصیفات  این   .)194  ،1389 )نصر،   است 
نشان از هماهنگی نمادها با تصورات انسان محصور 
در طبیعت دارد، اما باغی که از آن سخن رفت دارای 
ویژگی هایی  است که  می توان آن را عالوه بر معماری 

اسال می  در هنر فرش نیز به نظاره نشست.

نگاهی به تأثیر معماری و شهرسازی در ساختار 
فرش

از میان ویژگی های کنگ دژ همیشه بهار بودن و بر سر 
دیوان بودن آن، با نقش فرش و نحوه باغ آرایی ایرانی 
قدیم  از  که  گلستان  فرش های  در  است.  تطبیق  قابل 
نمایانگر  که  ایرانی  باغ آرایی  نحوة  مانده  است،  باقی 
تصورات قومی در باب بهشت بوده را  می توان دید. 
طرح هایی که در آن باغ آرایی به همراه نمادپردازی های 
گیاهی و حیوانی همراه شده تا هم به زعم خود طرحی 
از بهشت بریزد و هم این بهشت را در کنار خود و 
گلستان،  نقوش  این  در  »گاهی  باشد.  داشته  زمین  بر 
طرحی از بروج فلکی یا حیوانات مربوط به آنها چون 
این طرح ها  وارد  می شود.  نیز  و...  پلنگ  گاو،  موش، 
که به طرح های گرفت و گیر معروف اند در ترکیب های 
به  درنده  حمله  یا  و  شیر  و  گاو  مانند  اسطوره ای 
چهارپا که نماینده ماه و خورشید یا اسطوره های مرگ 
نقشه  می کند.  تجلی  است،  فصل ها  یا  و  زندگی  و 
پردیس ها  از  ایران  شاهان  که  روایتی  است  شکارگاه 
برای  جایگاهی  را  مقدس  پردیس های  آنان  داشتند. 
مولودی  شکارگاه  نقشه های  دادند.  قرار  خود  شکار 
الینفک  جزو  نیز  پرنده  و  ماهی  است.  تفکر  این  از 
پردیس های مینوی و زمینی و حتی فرش است. این 
نقش هم یادآور نقشه های کهن و باستانی معروف و 
هم وجود انواع حیوانات در فردوس های باستانی  است 
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و در واقع اصالت هخامنشی نقشه شکارگاه را تأیید 
برای جلوگیری از ورود دشمن که برای جلوگیری از 
نفوذ اهریمن ساخته  می شد. در باروی قدیمی،  حصار  
شهر ها مانع از نفوذ دیو خشکسالی و اهریمنان وابسته 
ایران، این دیو  اقلیم گرم و خشک  به آن  می شد. در 
در قالب بادهای گرم و طوفان های کویری و شن های 
 )24  ،1381 )حصوری،  نشان  می داد  را  خود  روان 

)شکل 1(.

محدود  برای  مناسبی   وسیلۀ  فرش،  در  حاشیه 
ساختن و جلوه دادن به زمینه اصلی فرش است. دور 
تا دور حاشیه را قاب های باریک تری احاطه کرده اند، 
از آن رو که قالی های پشم بافت را بیشتر برای پوشانیدن 
موزون،  قرینه سازی  می برند،  به کار  تاالر  و  اتاق  کف 
بدین سان  است.  ترکیب بندی  ضابطه  مطلوب ترین 
این  او  به  و  می شود  گرفته  نظر  در  تماشاگر  دیدگاه 
رو  قالی  طرف  هر  از  را  طرح  که  می دهد  را  امکان 
به باال ببیند. از طرف دیگر حاشیه همچون حصاری 
بیننده را  در اطراف زمینۀ فرش قرار  می گیرد تا نگاه 
ایمنی بخشد و پردیس فرش را از ورود نااهالن  بپیراید 
پیش کش  کند.  زیبا  تابلویی  چون  را  زمینه  بهشت  و 
حاشیه نیز به مانند دیوار و حصار، آستانه ای  است که 
جهان هرج و مرج و  بی نظم را از طبیعت منظم و مقدس 
و بهشتی جدا  می کند و مانع از ورود اهریمن و نااهالن 

به این سرزمین پاک  می شود )شکل 2(.

 می کند« )حصوری، 1381، 34-32(.
ویژگــی دیگری که در کتب و روایات تاریخی از 
کنگ دژ در دســت است، حصارهای این شهر مقدس 
اســت. حصار یکی از ارکان اصیل اساطیری و رمزی 
در فضاهای قدسی است که نقشی منحصر به فرد برای 
انسان اسطوره ســاز بازی کرده اســت، چه در ایجاد 
فضاهای مقدس و در ساخت شهرها و برج ها و باروها 
و چه به شــکلی قریب و نزدیک تر کــه در باغ ایرانی 
متجلی شده است. نمونه های مختلفی نیز از حصارهای 
شهرهای مقدس می توان ذکر کرد، چه در اساطیر مصر 
و بین النهرین و چه اســاطیر هنــد و چین و مهمتر در 
اساطیر ایران؛ اما همگی ویژگی هایی شبیه به یکدیگر 
دارند از جمله اســتفاده از اعداد مقدس 3، 5 و 7 و یا 
الگوی »چهارگوش مقــدس«. اما این حصار وقتی در 
فرش قرار می گیرد کارکردی یگانه و مطابق با الگوی 
اساطیری اش می یابد. فرش زمینی چهارگوشه است و 
این تقدس را به یاری حاشــیه هایش حفظ و حراست 
می کند. حاشیه در نقشه های فرش چه نقشه های اصیل 
ایرانی و چه نقشه های فرش ترکمن که خاستگاهشان 
به فرش پازیریک می رســد، همگی از قاعده حاشیه 5 
یا هفتی استفاده کرده اند. حاشیه از دو یا چهار حاشیه 
کوچک درست شده که حاشــیه اصلی یا بزرگ تر را 
دربرگرفته اند. این نحوة حاشــیه بندی به اصل قدیمی 
حصارکشی های آورده شده در روایات اساطیری ایران 
شــبیه اســت که دو یا چهار حصار کوتاه تر حصاری 
بلند تر را حفاظت می کرد )برای اطالعات بیشتر در این 
مورد ن.ک. مجتبایی، 1352، 148(. حصار در فرهنگ 
و اســاطیر ایرانی به مانند محافظی عمل  می کرد که از 
ورود اهریمن به داخل شــهر-باغ جلوگیری  می نمود. 
دیوار این باغ -شــهرها به طور عمــده هفت عدد بود 
که دیوار میانی از همه اســتوارتر، پهن تر و بلند تر بود. 
پهنای این دیوار، گاه به شــصت ارش - به طور مثال 
در کنگ دژ-  می رسید. این پهنا برای حصار، معموالً نه

شکل 1. باغ شاهزاده ماهان نمونه ای باغ ایرانی میان کویر
)مأخذ: حصوری، 1376(
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که  کنگ دژ  شهر  کلی  شکل  و  حصار  بر  عالوه 
مربع است، دروازه هایی نیز وجود دارد که در روایات 
از آنها صحبت شده است. »و پانزده دروازه بدوست 
که از دروازه تا دروازه به گردونه اسبی  و روز بهاری 
 .)138  ،1369 )بندهش،  شدن«  شاید  روز  پانزده  به 
اصلی  دروازه های  امتداد  در  را  درها  این  می توان 
دانست که بنا بر اصل سنت در چهار جهت اصلی بنا 
می شد. در قدیم، دروازه ها را در چهار جهت اصلی بر 
پا  می کردند تا راه هایی برای ورود به شهر باشند. در 
فرش نیز با این چهار جهت اصلی و دروازه هایی برای 
ورود به دنیای اساطیری رو به روییم. لچک که از تقطیع 

ترنج میانی به چهار قسمت مساوی به دست  می آید در 
برای  راه ورودی و دروازه ای  است  گوشه های فرش 
ورود به بهشت و رسیدن به اصل وجود که همان مرکز 
کناره های  در  که  سه گوشی  است  طرح  لچک   است. 
فرش به مثابۀ دروازه ای، چشم زائر را آماده  می کند برای 
ورود به پردیس و گذر از میان گل ها و اسلیمی ها به 
مرکز باغ، به ترنج و به اصل وجودی و به فلسفه ای که 
پشت این نقوش و معانی مأخوذ از آنهاست. چهارتایی 
بودن لچک نیز ریشه در نمادپردازی عدد چهار و چهار 

جهت اصلی دارد )شکل 3(.

شکل 2. نمونه هایی از حاشیه های فرش که به خوبی سیر گذر از خطوط شکسته و هندسی را به خطوط نرم و منعطف می توان مشاهده 
کرد. برگرفته از نقوش فرش به کار رفته در نقاشی ها و مینیاتورهای ایرانی به جا مانده تا قبل از قرن 9ه.ق. )مأخذ: حصوری، 1376(

شکل 3. فرش معروف به اردبیل محفوظ در موزه ویکتوریا آلبرت لندن. لچک های تقطیع شده ترنج اصلی دروازه های ورودی به زمینه فرش را شکل 
)http://www.little-persia.com/?action=antique_rug :می دهند و نمادی از راه ورود زمین به آسمان، مرکز، ترنج می توانند باشند. )مأخذ
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ترنج را در فرش  می توان از نقش هایی استنباط کرد که 
شباهت زیبایی به خورشید یافته اند. این »ترنج ها کاماًل 
آنها  به  و  دارند  شعاع مانندی  زینت های  هستند،  گرد 
 ،1381 )حصوری،  خورشیدی  می گویند«  ترنج های 
61(. در نقش های جدید تر استحاله ای از این نقش را 
شاهد  هشت گوش  نمادپردازی  کردن  حفظ  به همراه 
هستیم که با قرار گرفتن در دایره ای آن را کامل تر نشان 

 می دهد )شکل 4(.
عنصر آب در کنگ دژ نیز به مانند دیگر مکان های 
مقدس در اساطیر ایرانی عالوه بر حضور وجودشناختی، 
هفت  و  کوه  »چهارده  است.  داشته  نمادین  خوانشی 
رود قابل کشتیرانی دارد و هفت مرغ در آن  است که 
 می توانند با قدرت از آن پاسداری کنند« )روایت پهلوی، 
1367، 64 و 65(. در ایادگار جاماسپیگ آمده است که 
»راه پیرامون هفتصد فرسنگ است... او را بارویی بپاید 
و هفت رود ژرف از درون آن بیاید . آنجا همیشه بهار 
نیز آباد و درخت به بار  است او را گرما و سرما نباشد و 
آفت های دیگر کم است« )به نقل از عالیخانی، 1381، 
بهشت  این  اکناف  و  اطراف  در  آب  جوی های   .)93
مثالی جاری  است. در باغ سازی ایرانی نیز این ساختار 
به نحوی دیگر حفظ شده است. در کنار نخستین دیوار 
درونی باغ، جوی های باریکی وجود دارد که به شبکه ای 
این جوی ها  می رسد )حصوری، 1381، 24(.  آب  از 
نقش پاک کنندگی و تطهیرکنندگی عالم بیرونی باغ را 
به عهده دارند. اکنون »در کنار فرش های ایرانی و در حد 
فاصل حاشیه ها، نوارها یا خط های باریکی  است که گاه 
تنها با یک ردیف گره بافته شده که قالی بافان به آن آب 
یا راه  می گویند« )حصوری، 1381، 25( که یادگاری از 
توصیف ساختار  است.  مثالی  فردوس های  جوی های 
شبکه آب رسانی پردیس های زمینی نیز به همان سبک 
آب  این حرکت  فرش  در  است.  مینوی  فردوس های 
در جوی ها با خط های موجی و رنگ آ بی  نشان داده 

 می شود )شکل 5(.

از  گاه  و  خورشید  از  گاه  که  نقشی  است  ترنج، 
حوض میان باغ الهام گرفته شده است. در نمادشناسی 
سنتی نیز این قرار گرفتن دایره در میان مربع، به معنی 
استحاله شکل کره ای آسمان به شکل مستطیل زمین 
در معماری مقدس است که بیانگر اتحاد رمزی چهار 
این  معماری،  به وحدت است. در  عنصر و دستیابی  
نقش بر عهده گنبد و در فرش بر عهده ترنج  است. 
خوش  جزیره ای  همچون  فرش  میانۀ  در  نقش  این 
و  گل ها  و  اسلیمی ها  دریای  میان  در  نگار  و  نقش 
گیاهان جا خوش کرده است. ترنج نیز براساس همین 
رسیدن  برای  نقطه ای  و  جایگاه  نمادپردازی  می تواند 
به مرکز، به آسمان و به ابدیت باشد. از منظری دیگر 
ترنج خورشیدی  است که در شکل گرفتن دیگر اجزای 
ایران،  اسطوره های  »در  دارد.  اساسی  نقش  پردیس 
می توان  جرأت  به  و  اهورامزداست  چشم  خورشید 
بازو در هیچ یک  با هشت  آریایی  گفت که خورشید 
از آثار باستانی جز فرش یافت نشده و باید یقین کرد 
نگاره های مختص فرش بافی  از  که گردونۀ خورشید 
به  نگاه  نوع  این   .)99  ،1 ج   ،1364 )پرهام،  است« 

شکل 4. نمونه ای از ترنج خورشیدی که نمادپردازی هشت گوشه را 
نیز در خود حفظ کرده است. )مأخذ: پرهام، 1375(
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باب  در  که  جابه جایی  و  تحرک  آرمانی  نمونۀ 
گرفت.  سراغ  فرش  در  را  می توان  گفته شد  کنگ دژ 
این تحرک در ذات کنگ دژ است، در  همان گونه که 
تا  کنگ دژ  هست.  نیز  فرش  بهشت  و  پردیس  ذات 
بود  در حرکت  و  آسمان  در  داشت  فرمان  که  زمانی 
و سپس به زمینی شایسته و درخور نشست. فرش نیز 
تا زمانی که زمینی را که درخور بهشت همیشه سبز 
خویش نیابد آرام نمی گیرد، اما فرشی که در خانه ای 
نگهدارنده  نشست دیگر عضو آن خانه و خانواده و 

گرمای زمین  است و گرم کننده خانه. 

نتیجه گیری
مکان  از  به فرد  منحصر  نمونه ای  به عنوان  کنگ دژ 
مقدس، در شکل و خصوصیات، مشابه با نمونه های 
موضوع،  همین  و  است.  اساطیر  و  ادیان  در  دیگر 
کنگ دژ را چه در بحث مینوی  و چه در حضور زمینی 
فرش  است.  داده  قرار  قیاس  قابل  فرش  با  گیتیک  و 
همچون  ایرانی  زندگی  در  مقدس  مکانی  به مثابه  نیز 
از  نشانه ای  یا  نمادی  آن  گوشۀ  هر  که  است  شهری 

مکان مقدس را با خود دارد. نمونه های اشاره شده از 
مهمترین عناصری است که در نقشه فرش های اصیل 
از دیرباز حضور داشته و در کنار عناصر کنگ دژ، جنبه 

نمادین خویش را بیشتر می نمایاند. 
با تطبیق ویژگی های کنگ دژ بر فرش می توان به 
نگاهی ژرف تر به هنر و میراث هنری سرزمین ایران - 
یعنی فرش- دست یافت؛ میراثی که نقش مایه های آن 
نه تنها از اصالتی باستانی حکایت می کند بلکه زمینه و 
قالبی برای رساندن پیام ها و نمادهایی از قلب اعصار 
میان کنگ دژ  این  امروز شده است. در  به  و هزاره ها 
شهرهای  از  ملموس تر  و  روشن تر  نمونه ای  به عنوان 
با  تطبیق  خور  در  بیشتری  عناصر  آرمانی،  و  مثالی 
عناصر فرش در خود دارد. هدف از انجام این پژوهش 
معنا داری  رابطه  به  دست یافتن  و  عناصر  این  بررسی 
عناصری  است.  مقدس  مکان  و  شهر  فرش،  میان 
چون دیوار و حصار در برابر حاشیه، لچک، نمادی از 
دروازه های متعدد، ترنج از سویی هم چشم اهورامزدا 
و هم شکلی از مرکز و محوریت در برابر زمین مقدسی 
که در اغلب اساطیر چهارگوشه ای آسمانی است. اما 

ساده باف

خطوط جدا کننده

حاشیه اسلیمی

متن

طره های داخلی

شکل 5. نمونه دیگری از ترنج هشت گوش و نماد مرکز و 
خورشید با لچک هایی که از ترنج تقطیع شده بدست آمده است.  

)مأخذ: یساولی، 1369(

شــکل 6. حاشــیه و اجزا آن همراه بــا خطوط جدا 
کننــده که نمادی از راه آب هــای اطراف دیوار ها و 
حصارهای باغ ایرانی بودند. تقسیم بندی از نویسنده. 

)مأخذ: ژوله، 1381(



دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 26
پاییز و زمستان 1393

14

جایگاه این تطبیق و فلسفه میان این ارتباط و نقش شهر در ناخودآگاه ذهنی بافنده از دیرباز و حضور این نقش ها 
در فرش خود جستاری دیگر را می طلبد.
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Manifestation of Ideal and Sacred Place among the Elements 
of Persian Carpet
With an Emphasize on the Presence of Kang Dej in Motifs of 
Persian Carpet Using Symbolistic and Mythological Approach
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Abstract
An influencing idea finally develops and gain fame, if not in its own time, certainly 
in a short period of history. Likewise Suhrawardi›s philosophy, within less than a 
century, has had such an influence in various areas of philosophy, literature, art, 
culture, etc. in Islamic world especially Iran. “The mediatory world” (Ālam-e 
Methāl( and “the eighth territory” )Eqlīm-e Hashtum( is the very point of intellectual 
strength in Suhawardi›s philosophy which has made it influential. Suhrawardi›s 
mediatory world )a subtle mediator between spiritual and material worlds( and its 
cities can be considered in associate with the mythical city of Kang Dej to help us 
in finding out how symbols, in the sacred art of carpet-weaving, are in a way related 
to this mediatory world. But, why rug? Simply because no other art like carpet 
weaving has kept its ancient motifs till now without losing its popularity. Although 
rug is used to cover a ground but it represents a celestial earth, and makes a place 
sacred, as it is subject of traditional science of sacred geography. The symbols 
which are in common between the mediatory world, structure of a traditional house 
and rug have the same spiritual concepts for traditional human. Toranjs )medallion( 
and Shamsas )roundel( as symbols of rugs are representation of sun and ultimately 
remind us of the metaphysical notion of center. Lachaks )ecoincon( are entrance 
gates, hashiyas )border( are fort of the spiritual city, and guls (flower) and buttas 
)arabesque( and all other symbols have their own role in representation of this subtle 
city. In this paper we will see how philosophical and mythological point of view 
can assist one to interpret rugs. Whatever man makes shows his approach to the 
reality and determines his intellectual power and social circumstances under which 
he has grown. Kang Dej is an Iranian vision of “the ideal city” and refers to the 
state of paradise in traditional ideas. Kang belongs to mediatory )or subtle( realm 
of existence; the tradition, representing it on earth and material realm, illuminates a 
sacred place in urban planning, architecture, and art. One of these illuminated forms 
is the art of carpet weaving along with its motifs and symbols.

Keywords: Persian carpet, Ideal location, Kang Dej, Comparative symbolism, Carpet 
motif.


