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 چکیده 

به جهت    و   بودن منطقه قفقاز و تعلق بخشی از آن به ایران تا قبل از دوره قاجاریه   جوار با توجه به هم 

تالقی فرهنگی و پیوستگی آن با ایران، بررسی    و   بافی از نظر فرش   یران به ویژه ا و  جایگاه خاص قفقاز  

ش  تواند اهمیت شایان توجهی داشته باشد. شناخت نقو می   بندی آن نقوش این ناحیه و شناخت و طبقه 

ریشه فرش  به  قفقاز  بازشناس های  و  ناشناخته   ی یابی  و  مبهم  به خصوص   مباحث  ایران،  درمناطق    فرش 

و در طی   ای دور نه ا زم قفقاز از   چرا که حوزه کننده خواهد بود. بسیار کمک  کشور ایران  جوار با قفقاز و هم 

پذیرای حکومت  متمادی  هخامنشیان، سلوکی سالیان  مادها،  اعراب،    ها و هایی چون  اشکانیان، ساسانیان، 

اژدها در فرهنگ و ادبیات  که  این . با توجه به  های سلجوقی، مغوالن و پادشاهان صفوی بوده است ترک 

ای دارد. بنابراین نقش اژدها به عنوان  ایران، روایات اسالمی و باورهای قومی تعاریف متفاوت و گسترده 

و    ایران   هنر   های اساطیری است که در مایه از بن   و   شود ی م   نقشی فراگیر در هنر ایران و سایر هنرها دیده 

در فرش شده است. فرش قفقاز نیز  ها و نقوشی تجلی بارزی داشته و منجر به ظهور ایده   ها سایر سرزمین 

های فرهنگی مشترک دارای اشتراکات و افتراقاتی با فرش ایران بوده است لذا بررسی نقوش  به دلیل ریشه 

ها، حائز اهمیت بوده است و در جهت شناخت فرهنگ و باورهای آنان کمک بسزایی  آن   مشترک و نمادین 

کند. هدف از این پژوهش تطبیق نقش اژدها و همچنین بررسی فرمی و نمادین اژدها در دو حوزه قفقاز  می 

فرش  نیز پاسخ داده شده است: آیا کاربرد نقش اژدها در    سؤال به این  که  این و ایران بوده است. ضمن  

جنبه تزئینی داشته یا هنرمند بر اساس مفاهیم نمادین آن را تصویر کرده است؟ روش پژوهش حاضر    صرفاا 

ابتدا به ذکر توضیحاتی در رابطه روابط بینافرهنگی و تاریخچه    -به شیوه تطبیقی  تحلیلی بوده است. در 

 عاتی پرداخته شده است. های مورد مطال قفقاز و ایران پرداختیم و سپس به بررسی و تطبیق نمونه 
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 مقدمه 

چنان غنی از مفاهیم و معانی اساطیری و عرفانی بوده است    ها ن ا فرش ایران در سیر حیات هنری خود در برخی زم 

های تزیینی و  تأویل و تفهیم، نیازمند بررسی و تطبیق مفهومی هستند و هنرمند تنها به جنبه   که این نقوش برای 

.  طور یقین، هدفی از آوردن برخی نقوش به صورت پیوسته و مداوم داشته است زیباشناختی آن نپرداخته، بلکه به 

  ایران   هنر   در   ون ها را از دیرباز تاکن توان آن اثرگذارترین نقوشی است که می   و   ترین مهم   از   ی نقوش حیوانی یک 

جغرافیایی و طبیعی    کننده موقعیت ای کهن، بیان دربرگیرنده مفاهیم دینی و اسطوره   که   نقوش   این .  نمود   مشاهده 

بوده، سالیان متمادی است که به    بقا   تنازع   و   طلبی   قدرت   همچنین   و   وی   ای مال و آرزوه آ محل زندگی بشر و  

تقوی نژاد،  بهترین نحو ممکن به دست بشر زمان خود طراحی و در هنرهای گوناگونی به اجرا درآمده است ) 

ی ایران در دوره صفوی، مانند سایر هنرهای این دوره نشان دهنده باالترین  ها بافته رفته در    کار به (. نقوش  ۴۹:  ۱۳۸۷

  متأثر وایران نیز به علت ارتباطات فرهنگی،    آزمایی، هنر و روح واالی فرهنگ و تمدن ایرانی است. قفقاز   سطح ذوق 

، تاثیراتی بر یکدیگر نیز  اند رفته ی پذ ی م   ر ی تأث   ها تمدن که از سایر    طور همان اند و  های هنری یکدیگر بوده از آفرینش 

  فرهنگی بسیار   های مشترک تاریخی و ریشه   هت وجود های این حوزه به ج بافته دست   شناخت نقوش اند.  داشته 

تاکنون در   و   اهمیت دارد  نیز  این ا انج این زمینه پژوهشی    درکشورمان  که  بین    در   نیاز   و   کمبود   م نگرفته است 

  طی روند پژوهشی به بکر و دست نخورده بودن این   در   شود و مندان حوزه فرش احساس می عالقه   و   دانشجویان 

مسائلی از جمله    برده شد؛ چون اغلب منابع مکتوب به اطالعات عمومی پیرامون حوزه قفقاز و   موضوع بیشتر پی 

محدود وکمی درمورد اطالعات    اند متاسفانه منابع فارسی تاریخچه، اطالعات جغرافیایی و گستردگی نژادی پرداخته 

در فرش قفقاز و ارمنستان و    اژدها   مایه نقش . گستردگی کاربرد  قفقاز وجود دارد   هنرهای دستی حوزه   عمومی و 

شد: آیا مفهوم نمادین نقش اژدها در    سؤال ی صفوی ایران باعث ایجاد این  ها فرش همزمانی با کاربرد این نقش در  

 با هم چه بوده است؟   ها آن دو حوزه یکسان است یا خیر؟ و علت تفاوت فرمی  

 روش تحقیق 

های  تحلیلی و نیز به لحاظ هدف در دسته پژوهش  -های تطبیقی پژوهش پیش رو به لحاظ روش در دسته پژوهش 

. گردآوری اطالعات در این نوشتار به صورت مطالعات اسنادی صورت گرفته  گیرد قرار می  کیفی با ماهیت بنیادی 

گیری این ارتباط پرداخته شده  است. در ابتدای این پژوهش به بررسی روابط بینافرهنگی و عوامل ایجاد و شکل 

ریخی همزمان بوده  های دو حوزه قفقاز و ایران با دوره تا هایی از بافته ا بر اساس انتخاب نمونه ه تحلیل ی  مبنا است.  

نمونه  تحلیل  سپس  هم است.  تطبیق  روش  اساس  بر  اطالعات  ها  و  است  گرفته  آمده    دست به وزنی صورت 

؛  است زیر    م گرفته است به شرح ا انج   پژوهش در روند این  چه  آن بندی شده است.  سازی طبقه مجموعه   صورت به 
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های  از حوزه   اساس تاریخچه مختصری   ده و بر این جانبه حوزه مورد نظر پرداخته ش در ابتدا به بررسی کلی و همه 

به    و ارمنستان   بافی قفقاز شاخص در فرش   ی ها طرح تر،  بررسی دقیق و مشخص   ه جهت پژوهش ارائه شده است. ب 

اعتقادی    های عمیق فرهنگی، است که خود نشانگر وجود ریشه   ارائه گشته   ایران نقوش آن با    همراه تطبیق و مقایسه 

کرد. رویکرد و متغیرهای    ای برخی نقوش کمک خواهد و به بازشناسی ریشه   است اشتراک و افتراق    های و جنبه 

 پژوهش بررسی فرم، محتوا و نماد نقش اژدها در دو حوزه مورد نظر انتخاب شده است. 

 پیشینه 

ون و قفقاز«  های ایل شاهس بافته بررسی تطبیقی نقوش دست » ای با عنوان ( درمقاله ۱۳۸۷)  ی محمود فر و شایسته 

های  ی روابط فرهنگی بین ایل شاهسون در ایران با منطقه قفقاز، به بررسی تطبیقی در بافته ها نه ی زم پس از معرفی  

  دوره تجلی نقوش گرفت و گیر در فرش  نام » ( در مقاله خود با  ۱۳۸۷نژاد ) تقوی   پردازد. این دو منطقه می 

شود و خصوصاا  های گرفت و گیر مشاهده می که در دوره صفوی بهترین نمونه   کند ی م گونه عنوان  صفوی« این 

( در کتاب پیش درآمدی بر  ۱۳۸۸)   یی فنا مجابی و   ها بوده است. رفته در آن فرش کار به ی  ها طرح اژدها یکی  

صری  تاریخ فرش جهان، ضمن معرفی و بررسی جغرافیا و تاریخچه اقوام ساکن در منطقه قفقاز و ارمنستان، مخت 

ای با  ( در مقاله ۱۳۸۹)   گران ی د سلطانی نژاد و   کند. ی مورد استفاده در آن منطقه اشاره می ها طرح نیز به معرفی  

ی  ها قالی های  مطالعه تطبیقی قالی ارمنستان و قالی ارمنی باف ایران« ضمن بررسی و توصیف ویژگی » عنوان  

و    دهد ی م رنگ، نماد و کاربرد مورد بررسی تطبیقی قرار    را با توجه به متغیرهایی مانند طرح،   ارمنی باف ایران آن 

  بافی ایرانی، و قالی ارمنستان، نمایانگر فرهنگ اصیل قالی   های باف بیش از حفظ ویژگی قالی ارمنی معتقد است  

اژدهایی قفقاز« به    های ی با عنوان »فرش ا مقاله ( در  ۲۰۱۹ابراهیموو )  . ای متفاوت از قالی ارمنستان است بافته 

ی اژدها نشان اشاره  ها فرش جوار در رابطه با الگوی  ی هم ها تمدن ی ارتباطی بین تمدن ایران و  ها شه ی ر معرفی  

(  ۲۰۲۰پولیو )  دهد. م می ا انج های چین و ایران )دوره صفویه( کرده و بررسی مختصری بر طرح اژدها در فرش 

بافی منطقه قفقاز  معتقد است که ارامنه از تاریخ فرش   « فرش اژدها   های بررسی مجدد ریشه عنوان » ای با  در مقاله 

. او معتقد  اند بوده هزاران سال در این منطقه ساکن و نیز در فن رنگرزی و بافندگی سرآمد  که  این اند با  حذف شده 

 شود. های منطقه قفقاز محسوب می در بافته   ها طرح است طرح اژدها از اولین  

بافی درحوزه قفقاز  م داده است، مطالبی در رابطه با قالی جا ان رنده پیرامون موضوع این پژوهش  هایی که نگا با بررسی 

آمده است. با توجه به این که حوزه قفقاز سالیان متمادی به عنوان بخشی از تمدن و کشور ایران به حساب    دست به 

هایی از این دست به  پژوهش  اتجام انکار است. آمده است، وجود اشتراکات فرهنگی و هنری در آن دو غیرقابل می 

کند. نگارنده با بررسی  ژوهشی کمک شایانی می های پ های معنایی و اشتراکات و یا افتراقات حوزه درک عمیق ریشه 
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ها را داشته و این  های اژدهانشان در ایران و حوزه قفقاز سعی در تطبیق و تحلیل آن مانده از فرش های باقی نمونه 

 ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کند و مفهوم نمادین نقوش این مناطق را آشکار کند.   تواند ی م موضوع  

 بروز روابط بینافرهنگی   های زمینه 

های ششم تا چهارم قبل از میالد، قسمتی  شود در قرن امروزه آسیای مرکزی و قفقاز خوانده می چه  آن بخش بیشتر  

مسلمانان وجود داشت. با سقوط    ه وسیل   ها به وری هخامنشی بوده است. این منطقه قبل از فتح این سرزمین ط از امپرا 

مدت دو قرن زیر نفوذ خلفای اموی و عباسی بودند که با    ساسانی، ایران و آسیای مرکزی و قفقاز برای   ه سلسل 

خلفا خارج شدند و شهرهای مرو،    ه طاهریان، نفواحی طبرستان، کرمان و فرارود از زیر سلط   ه گیری سلسل شکل 

 (.  ۴۳۷:  ۱۳۹۶میرفخرایی و فیروزمندی،  مراکز علمی و ادبی جهان تبدیل شدند ) غد به بزرگترین  سمرقند، بخارا و ُس

های  تهاجمات و یورش ناحیه قفقاز مورد قفقاز یک ناحیه طبیعی بین آناتولی و آسیای مرکزی و ایران است » 

ی و  آمدن چندین گروه قوم   نتیجه این تهاجمات باعث به وجود   های دیرین بوده است که در زیادی از زمآن 

م هم این منطقه به    . ۱۶مثال در قرن    های مختلف و متفاوت دراین منطقه شده است. برای نژادی با فرهنگ 

احتماالا مردم    گرفت.   در تصرف روسیه تزاری قرار  م  . ۱۹  زیر تأثیرات محیط ایران رفت تا زمانی که در قرن 

م آموختند و این ذوق و سلیقه مورد   . ۱۱ن های سلجوقی در قر ترک   بافی را از قفقاز باستان، هنر عالمانه گره 

های  های بسیار روشن و نقش که مرکز برپایی تولید قالی بودند و از رنگ  قبول مردم محلی واقع شد؛ کسانی 

م    . ۱۶و    ۱۷  مانده زمانشان به قرون های باقی ترین نمونه کردند. از اینرو قدیمی می   هندسی و ساده شده استفاده 

. به رغم این  هستند های شایع گیاهی ایرانی  متعلق به بعد از دوره هنری متأثر از سبک   ابراین ن . ب شود می بر 

  های اصلی و هندسی است که از ترکان های قفقاز یادآور وفاداری و ایمان به نقش تأثرات، زبان قالی و  تأثیرات  

تولیدات    و تصدیق هستی اصلی   طور تکنیک بافتشان که گره متقارن بود، تأیید سلجوقی آموخته بودند و همین 

 (.  ۱۱۴:  ۱۹۹۹،  ۱«)میالنسی محلی قبل از مورد تأثیر فرهنگ ایرانی قرارگرفتن، است 

زمان فتحعلی شاه قاجار بخشی از سرزمین    منطقه قفقاز جنوبی کنونی از دوران حکمرانی مادها در ایران تا 

تاریخی، دینی و هنری بسیاری با یکدیگر دارند.    فرهنگی،   های مشترک ایران بوده است و به همین دلیل ریشه 

اقوام،  دارای  جنوبی  قفقاز  کنونی  زب   منطقه  و  مذاهب  تنوع    های ن ا نژادها،  باعث  امر  این  که  است  متعدد 

دو    این حوزه از دیرباز معبر اصلی ارتباطات زمینی بین که  این به دلیل  .  است   ه شد ی هنری در آثارشان  ا ه جلوه 

روسیه    ها به همراه حضور سالیق ترکمن   چین و   قاره آسیا و اروپا بوده است، ردپای تأثیرات ایران، آناتولی، 

در نواحی   فرشبافی  های این مناطق مشهود است. بر این اساس بافته ی، در دست تزاری و نفوذ عالیق اروپای 

 
1 Milanesi 
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تعلقات تاریخی و    به دلیل هم مرز بودن و   شود ی شرق و جنوب قفقاز که شامل مناطق جمهوری آذربایجان م 

ران  غربی ای   در نواحی شمال   شاهسون نیز ها و نقوش ایرانی است وحضور ایل فرهنگی، بیشتر تحت تأثیر بافته 

  توان ی ارس را در فرشهای قفقاز م ف هایی از نقوش عشایر بر این تأثیرات افزوده است؛ تا جایی که جلوه   ( مغان ) 

قفقاز به دلیل هم مرز بودن با ترکیه، بیشتر    مشاهده کرد. اما در همین راستا در نواحی مرکزی و غرب حوزه 

بخشهایی    نقوش در این مناطق هستیم که شامل  درشتی  های هندسی و شاهد تأثیرات آناتولیایی به ویژه جنبه 

ترکیه با خود تأثیرات و سالیق اروپایی به همراه داشته است؛   . از طرفی هم شود می از ارمنستان و گرجستان  

و بارز    ایی های موزه هولباین و مملینگ شهرت دارند. درحالی که قالی   ی لوتو، ها طرح همانند نقوشی که به  

شود، متأثر  های ختایی و اسلیمی، افشان و خرچنگی می اژدهایی، گل و برگ  ی ها طرح منطقه قفقاز که شامل  

بافی است که  های فرش کارگاه   بیشتر حالت دوار و منحنی دارند که این نیز به جهت   از ایران هستند و نقوش 

ا   در دوران صفوی  باغ و مناطق اطراف دایر شدند. بخشی  از ترکمن ز قالی در قره  متأثر  نیز  ها،  های قفقاز 

 (. ۲۱۴:  ۱۳۸۷عمونبی،  که بعد از تأثیرات ایران و آناتولی مطرح هستند )   هستند ها  بلوچ   کردهای عراقی و 

در زمان صفویه، حوزة آسیای مرکزی و قفقاز همچنان جزئی از سرزمین ایران بود؛ اما با تضعیف حکومت  

شدن مذهب    ویژه پس از رسمی   کامالا از ایران جدا شد. این جدایی به   صفویه، این منطقه از نظر سیاسی 

جدید غرب و نوزایی آن در سدة شانزدهم و    شد. این مسئله با آغاز تاریخ   تر ق ی روز عم   به ز  تشیع در ایران رو 

هجری نفوذ    اروپایی ازجمله روسیه همزمان بود. از قرن نهم   های گیری قدرت دولت عثمانی و قدرت   اوج 

ویژه با    ها در آسیای مرکزی گسترش یافت و از نفوذ فرهنگ ایرانی کاسته و بر نفوذ فرهنگ ترکی به ترک 

افزوده شد. بی   قدرت  این عوامل مشترک تاریخی، زبانی و فرهنگی می گرفتن دولت عثمانی  توانند  تردید 

 . اند های قبل وجود داشته و امروزه کم اثر شده حیات هویت مشترک باشند که در سده   ساز تجدید زمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نقشه جغرافیایی ایران در دوران صفویه   -۱تصویر  
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 طرح و رنگ در قالی قفقاز 

بیشتر دارای رنگ عموماا قالی  این منطقه  اولیه است در صورتی که رنگ   های های  ایران    های خالص و  قالی 

روشنی و خلوص دارند.    های قفقاز تمایل به وضوح و »رنگ در بافته  هارمونیک نیز دارند   یبی و ک های تر رنگ 

و بیشتر از همه نیز قرمز تند و قوی    شود های این منطقه یافت می برای مثال رنگ قرمز روناسی که در همه بافته 

تر است  های منطقه آناتولی روشن نسبت به قالی  شود. نوع رنگ زرد در این منطقه باغ یافت می های قره در بافته 

های  همانند ایران است. رنگ سبز نیز در قالی   ( روشن   از نیلی تیره تا ) های رنگی آبی  ولی در مورد کلیه طیف 

کدر مثل سبز رنگ دریا است اما گاه نیز سبز  قفقاز، سبز    شود. بیشتر سبزهای دیده می   قفقاز به نسبت ایران، بیشتر 

بنفش نیز در قالی قفقاز نادر است. رنگ    های نارنجی و طور کلی رنگ شود. به نیز استفاده می   زیتونی و سیبی 

رنگ  .  های ایران مورد استفاده است زمینه اصلی کار و بیشتر از قالی به صورت کلی و گاه در نقش پس   سفید هم 

 (.  ۱۲۴:  ۲۰۰۴)استون،    « شود، کاربرد دارد نیز کمتر از مقداری که در ایران استفاده می   ای قهوه 

نقوش    پایه   ای که نقوش آن بر شوند. دسته به دو دسته تقسیم می   یش ها طرح و نقش قالی   به لحاظ منطقه قفقاز  

دام از این  ک   که هر   شود می ی منحنی و خطوط گردان  ها طرح ای که جزو  هندسی و شکسته است و دسته 

های  نقوشی با سرچشمه   توان در هر دو حالت شوند که می هایی بسیار متنوع تقسیم می ها به زیر مجموعه دسته 

به فردی دارند و در هر    های منحصر های یافت که هر کدام ویژگی حیوانی، گیاهی و نمادین و گاه افسآن 

های دیگری  نقوش نیز از تمدن   برخی از این گیرند.  های خاصی به خود می شوند حالت منطقه که بافته می 

اند که در طی گذر سالیان، محلی  شده  بافی این حوزه چون مغوالن، ترکان سلجوقی و آناتولی وارد هنر فرش 

گشتند که در هنر هر تمدنی وجود چنین    های اصیل و بومی درهم آمیختند و هم جنس اند و با نقش شده 

ها  ها و رنگ البته در این میان تحول و تغییر نقش   ای بخشیده است؛ که هایی به آن جلوه خاص و پرمایه ویژگی 

ها را  بافت و هم به لحاظ تغییر سالیق افرادی که قالی   های ویژه ناپذیر است هم به جهت تکنیک امری اجتناب 

ها دستخوش  رنگ   و   ها طرح جهت صادرات، برخی از این    ند. درحال حاضر نیز به باف کنند و می طراحی می 

های عمدة منطقه قفقاز به شرح زیر  نقش   و   ها طرح هر ترتیب    . به شود می سالیق برون مرزی و سفارشات  

  ( ای نه ا سرحیوانات افس ) ی  سک ها، تزئینات گروت بته   ، « ۱گوبپا » موسوم به    ها ها، سرترنج ها، ختایی اسلیمی   است: 

به و  کتیبه واق   ق ا موسوم  افشان،  گل   ها، ،  ترنج،    ی ها طرح ها، نقش  بندی، لچک و  خشتی موسوم به رومی 

 ها  ها که گاه هرکدام از این بافته اژدهایی و انواع گستردهای از نقوش حاشیة دست  شکارگاه، نقوش گیاهی و 

 (. ۳۹:  ۱۳۸۷عمونبی،  )   ی بد و گاه حالت دوار و منحن یا یعنی گاهی حالت هندسی می   گنجد در یک قالب می 

 
1Gubpa  
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حضور ایل شاهسون نیز    های ایران است از طرفی های این نواحی تحت تأثیر نقش کلی شرق قفقاز و دشت   طور به 

اند چراکه  تحت تأثیر نقشهای ترکیه بوده   تأثیرات افزوده است. مرکز و غرب منطقه قفقاز نیز   این   در این مناطق بر 

هایی  درحالی که قالی   هستند ین و مملینگ  ا لوتو، هولب   های این منطقه حالت هندسی دارد و وابسته به نقشهای نقش 

خرچنگی و افشان که از ایران متأثر هستند حالت دوار و منحنی دارند    ی ها طرح نظیر قالی اژدهایی و گیاهی و  

  نکته قابل ذکر این است که در منطقه قفقاز ممکن است قالی برای مثال موسوم به شیروان (.  ۱۲۵:  ۲۰۰۴استون،  ) 

نیز نشانگر   باشد اما به این معنی نیست که در شیروان بافته شده است بلکه منظور نقشه و طرح آن است و گاهی 

 . است   خرید و فروش   های محل بافت است که این به دلیل نقش تأثیرگذار تاجران و واسطه 

 طرح و رنگ قالی ارمنستان 

ارمنستان، هندسی محسوب  اژدها آ  ترین مهم   شود و می   طرح قالی   ( (Dragon Carpetن قالی نقش آب و 

که مضامین زیر را در بردارد: اشکال صلیبی،   ویشاپاگورگ )گوهر، آناهیتا( است  های دار و قالی  ه کتیب  ی ها قالی 

ها و درختان مختلف  گل و بوته، گل  ی گیاهی )شاخ و برگ، ها طرح نقش و نگار طبیعت یا   هشت ضلعی، 

حیوانات )اژدها، مار،  ،  بهشت(  سرخ، انگور، نخل زینتی، آذین گل سرخی و تصاویری از  گل سوسن، گل 

  جنگ ققنوس و اژدها،   گوسفند، عقاب، طاووس، کبوتر، بلبل، خروس، اردک و   گوزن، اسب، گاو، بزکوهی، 

مکان و تاریخ    مدور حاوی نقوش گوناگون،   ی ها ره ی حتی انسان و زنج   خورشید، ستاره،   یا عقاب و اژدها(، 

ارمنستان    های قدیمی است. قالی به رنگ قرمز سیر و مشخصه قالی   در وسط قالی   Sنماد    S.د  بافت قالی و نما 

  ه که زمین   قرار دارد   قالی ویشاپاگورگ   ، ای همچون قالی کتیبه  بندی با عناوینی با مضامین نام برده در یک طبقه 

قالی    های خورشیدی، گراف، آرتسواگورگ یا همچنین قالی   .و بوته پوشانده شده است   ها با گل این قالی 

  آرستاخ )دارای تصاویر ،  های ویشاپاگورگ( زیر مجموعه   )از   ی شرفتگ ی های دارای پ گلبرگ   ه عقابی با نقش ویژ 

  های مختلف کارتوشه )مزین به نقش صلیب در قسمت   های ققنوس(، هشت ضلعی، کارتوچ یا انسان و بال 

هایی که  های چینی(، آناهیتا و قالی قالی   )تحت تأثیر   ای )شبیه قالی تبریز،( نقش اژدها زمینه،( مهاجر، گل بوته 

نژاد و  سلطانی شود ) بندی می اند، تقسیم شده  های گورگ و هاکوپ کشیشیان طراحی   ، نقاشان همچون  توسط 

گازاریان،  ۳۱:  ۱۳۹۳دیگران،   نمونه رنگ   ه دربار (.  ۷۸-۴۴:  ۱۹۸۵؛  طبق  ارمنستان  قالی  تصویری های    های 

  الکی، سرمهای، قرمز، مشکی، سفید،   ی ها رنگ دارد.    گرایش به کاربرد رنگهای تیره   توان گفت که بیشتر می 

مورد    ی ها رنگ های این قالی است.  جمله رنگ   تیره از   ای ، سبز، آبی و قهوه ی ا قهوه طالیی، زرد، نارنجی،  

»کارمیز« هم به معنای قرمز به    ی ترک   ه واژ   . قالی ارمنستان، طبیعی )گیاهی، حیوانی( یا شیمیایی است   استفاده در 

دارد. نوعی رنگ قرمز دیگر که از    رنگ قرمز در ارمنستان که از کرم درست شده است، اشاره   مرغوبترین 
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اظهارات مورخ یونانی قرن پنجم قبل    رفت. طبق کار می ها به آمد، توسط ارمنی به دست می   مارینا   گیاهی به نام 

در تولید رنگ قرمز کاربرد    قرمز ارمنستانی، روناس بود که   ی ها رنگ   ترین مهم یکی از    هرودوت،   از میالد، 

بیان،    های شیرین ریشه   به آالله، نعناع، فرفیون، زعفران،   توان ی در قالی ارمنستان م   داشت. از مواد رنگزای دیگر 

 همان(. گردو اشاره کرد )   زرشک، پوست پیاز و برگ درخت 

 قالی اژدها 

های قرن  دوره تأثیرپذیری از ایران در آخرین سال که  های باستانی و متأثر از ایران است  ولین نوع از قالی ا 

های ساخته شده  مید. انواع قالی نجا ا در نهایت به خلق دو نمونه  م بود که   . ۱۹م تا شروع و ابتدای قرن    . ۱۶

شد یعنی دو  ها برای مشتریان غنی و ثروتمند بافته می ای درکارگاه ویژه  که با تخصص  های بزرگ در اندازه 

گیاهی بودند. نوع اژدهایی، نوعی یکتا و یگانه است که هدیه    ی ها طرح با    نوع قالی با طرح اژدها و قالی 

های  شد این قالی ایی در سرتاسر زمینه تکرار می نه ا حیوان افس   معروف بود که این   شد و به نام قالی اژدها می 

متر بود و بر پایه    ی سانت   ۴۵۰×۲۰۰  کشیده و باریک بودند و سایز متوسط آن در حدود   اژدهایی بزرگ و 

بند  با شبکه ای و رشته شبکه   ی طرح  واقع بود؛  به هم،  مرتبط  به صورت های درهم و برهم و  که    هایی 

  های کم پهنا و ساده شده در دو رنگ و تنظیم شده به صورت گرفتند. شاخ و برگ بلند فرم می   باریک و 

  با یک رنگ   Sهمینطور فضاهایی با فرم الماسی شکل که در داخل این فضاها، اژدهایی با شکل  رب و مو 

است تا    و اغلب حالت نقطه نقطه و توری مانند دارد که خیلی ساده و استیلیزه شده   شود می روشن طرح  

هندسی است و    طور محض و اکید همه ها و سایر گلها هم به آن حد که غیر قابل شناسایی است و نخل 

داخل دیگری و در    در شوند و بعضی اوقات هم  ها و ملحقات دریک تقاطع واقع می بعضی اوقات برگ 

های اژدها  شوند. بیشترین تولیدات قالی می   ع فضاهایی به شکل الماسی و خالی از اژدها و فرم اژدهایی واق 

ی شاخص و اصیل بسیار  ها طرح های پرزبلند و  باغ به دلیل تولید قالی   منطقه قره باغ است.  مربوط به قره 

که در دوره باشکوه هنری ایران   چرا   شود می ایران باز   به زمان تعلق این منطقه به   معروف است و این امر 

فرشبافی قره باغ  ی  ها کارگاه د. » بافی دایر ش های قالی از مناطقی بود که در آن کارگاه ی  ک ی دوره صفویه(  ) 

به   ۲۰و تا قرن    شد دایر   ( م  . ۱۶۲۹- ۱۵۸۸)  ی توسط شاه عباس اول صفوی در طی سالها  درباری بودند و 

  که به نام قالی اژدها و قالی گلدار بزرگ موسوم به چه آن تولید باالی قالی معروف بوده است.   سطح  اطر خ 

قوبا    وحوش قره باغ و احتماالا در کالسیک قفقازی معروف است در حول   های ای و قالی های شکوفه قالی 

های  قالی   رتی که بیشتر صو   توان به اواخر دوره صفوی نسبت داد در اژدها را می  ی ها اند. قالی شده بافته می 

 .( ۳۵۰:  ۱۹۹۶«)دی،  شوند م می   . ۱۸دار مربوط به قرن  شکوفه 
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 ها نقش اژدها در حاشیه 

مختلف و متنوع مشاهده    های های آناتولی، ایران و ترکمن و ... در ترکیب از دسته اشکالی است که در بافته   Sفرم  

شود. معموالا منشأ آنرا از فرم اژدها یا  می  های قوبا و شیروان نیز مشاهده در منطقه قفقاز در حاشیه قالی شود می 

های  رود. در بافته های روستایی به کار می در بافته   که مسلم است بیشتر چه  آن دانند. ولی  حرکت مواج آب می 

های شرق آناتولی و قونیه آناتولی به فرم  قالی   یه و یا در حاش   رود کار می   به   Sضلعی با طرح    ۸بلوچی نیز نقشی  

Z   طور واضح به شکل  ایالت خمسه ایران به   ی زمینة ها طرح رود و در  کار می   بهS   شود می   طرح . 
 

 

 درفرش قفقاز.   S  ه ی انواع حاش   -۲  ر ی تصو 

 
 های مطالعاتی حوزه قفقاز و ارمنستان. نمونه   -۱جدول  

 قالی اژدهانشان قفقاز 
 A2نمونه مطالعاتی   A1نمونه مطالعاتی  

فرش بافت  
 قفقاز 

 
فرش بافت  

 ارمنستان 

 

محل نگهداری موزه متروپولیتن    م   . ۱۷فرش متعلق یه قرن  
 نیویورک. 

محل نگهداری موزه ویکتوریا و    م   . ۱۷فرش متعلق به قرن  
 آلبرت لندن. 

  مایه نقش 
 A1 اژدها 

 

  مایه نقش 
 A2اژدها  

 

نقشه  
رفته  کار به 

 درحاشیه 
شده است و جز  های اژدها بافته می حاشیه معروف به چی چی، که به صورت پرتکرار در فرش 

 های قرن هفدهم میالدی بوده است. پرکاربردترین حاشیه 

 ( نگارندگان ) 
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 های اژدها در فرش حوزه قفقاز سایر نمونه   -۲جدول  

 های قفقاز اژدها در فرش   بررسی فرم قرارگیری موتیف 

 
 
 
 
 
 

 

 وری شده فرش اژدها آ ی جمع ها نمونه 

 ( نگارندگان ) 

 

 های فرش اژدها در حوزه قفقاز . سایر نمونه ۳جدول    

 )نگارندگان (       

  

 
1 Chondzoresk 

2Cloud Band  

 موتیف اژدها  مایه اژدها سوماک با نقش 

۱ 

  

همان اژدها تزئین شده است. محل نگهداری   یا   S سیله یا زیله قفقاز، نوعی سوماک است که با نقش معروف 

 فعلی موزه متروپولیتن نیویورک. 

 اشکال استیلیزه شده اژدها  ۱طرح معروف به چندزورسک 

۲ 

  

است. طرح آن    شده باغ بافته می است که بیشتر در نواحی قره   قفقاز با نام ُچندُزورسک   ی ها از بافته   ی قال   ن ی ا 

شوند. این طرح نیز یادآور  ها به صورت دوار تکرار می متشکل از اشکال استیلیزه شده اژدها است که در ترنج 

 نیز است.   ۲ابرچینی 
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 ی ابری ها طرح 

 ابری   های نیز در قالی   م   . ۱۹ و   ۱۸شد و در قرن  دوره شاه عباس صفوی بسیار استفاده می   های ابرها در قالی 

اعتقادات    شود که این طرح در ارتباط با شود به عبارتی گفته می این عناصر ابری دیده می  « ۱و »مالی بیلی 

آن، حالتی    مانند   Sآذربایجان، آب و شکل    های مذهبی است. هنوز در آسیای میانه و نواحی شرقی آب 

شد و به دنبال    مرتبط  ( رود و دریا ) نمادین دارد و به این ترتیب این حالت ابرهای در آسمان شناور با آب 

چراکه اژدها در    کردند ی را همراهی م این عناصر    ( مثل اژدها ) ها نزدیک بود  خود نقشهایی که به این فرم 

های  شرقی، اژدها به نام   باور مردم فرستاده خداوند به زمین و کنترل کننده آب و باران بود. در منابع مختلف 

گیوزخ  است:  نامیده شده  گیا ،  متفاوتی  »ائا   مخریسفند  خ، آبان  و  متولد شده  زمین  در  که  دیواژدها  و    « و 

شود و در منطقه  شناخته می   « گیوزخ » نامیده شده است. اما در آذربایجان بیشتر با نام  «  تورو » ویرترا« و  » 

نام   به  به «  روکزال » داغستان  آن  معنی  این واژه و  مرتبط است. در    طور که  ابرها  از  به تصاویری  مستقیم 

با کلمه  ن ا ادبیات و داست  به معنی  لوک گیو » شویم؛  مواجه می «  گوِونگیوزخ » ها حوزه قفقاز، معموالا  زخا« 

 (. ۲۲۰-۲۲۱:  ۱۹۸۳کریموو،  تناقض و کشمکش است )   رنگین کمان است. اما این با اعتقادات مذهبی در 

 های قفقاز و ارمنستان بررسی فرم اژدها در بافته 

های اژدها به صورت هندسی و استیلیزه شده بوده است. و این  های منطقه قفقاز و ارمنستان فرش در بافته 

های بافت روستایی در این مناطق است. در حالی که همزمان با تولیدات فرش قفقاز در  یوه نشانگر سنت و ش 

و    ها گل های درباری صفویه، شاهد تولیداتی بسیار باشکوه با  مناطقی چون دربار عثمانی در آناتولی و یا فرش 

کنند. اژدها در  ی می ها بسیار بسیار از خصوصیات هندسی خود پیرو گیاهان و نقوش گردان هستیم، این فرش 

. اکثریت قریب به اتفاق  اند شده ی م به خود گرفته است طراحی    Sاین منطقه با بدنی مارپیچی شکل که حالت  

دارای بدنی خالدار یا مزین به خطوط منحنی بر بدن خود هستند. اژدها در فرش قفقاز به صورت بسیار    ها آن 

آمیز نقش بسته است و این شاید نشان دهنده نمادین بودن آن در فرهنگ و هنر آنان است. درمواردی  اغراق 

. رنگ  اند شده یالی دیگر همراه  پشت به هم و در مواردی رو به روی هم قرار دارند و گاهی نیز با حیوانات خ 

ای تیره دیده  ی به تیره مانند قرمز یا قهوه ا نه ی زم ها در اکثر موارد سفید یا کرم نقش شده است که در  بدن آن 

نقش بسته است و به صورت تکراری در کل    Sشوند. در گلیمهای قفقاز اژدها به صورت واضح با حرف  می 

شوند. در  ها با دو رنگ سیاه یا سفید دیده می . هرکدام از آن اند شده ی طولی طرح  ها ف ی رد زمینه فرش در  

اژدها   ُچندزُورسک  ابرچینی هستند، دیده می   صورت به طرح  بسیار شبیه  که  انتزاعی  بسیار  شوند.  نوارهای 

 
1 Malibeyli 
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ی را در فرش به  ا شبکه دار که  ی دندانه ها برگ شامل    A2و    A1طورکلی ساختار اصلی فرش اژدها در نمونه  ه ب 

های نخلی، گلهای  مانند برگ   ی باقی مانده فرش فقط با نقوش گیاهی ها نمونه در بعضی از    اند آورده د  وجو 

اند. ولی در  عباسی اما حالت بسیار تجریدی واستیلیزه شده و نیز نقش اژدها در میان آن تزئین شده شبه شاه 

یا حیوانی که نیمی سیمرغ و  ۱لین شود مانند چی عناصر حیوانی به غیر از اژدها نیز مشاهده می  ها بعضی نمونه 

 شود. نیم دیگر آن آهو است، دیده می 

 مفهوم نمادین اژدها در قفقاز و ارمنستان 

النهرین  های بین از قدرت و جاودانگی، اولین بار در افسانه   های نگاری اژدها، به عنوان نمادی افسآن اولین شمایل 

یا موشخوشو«، نماد و شخصیت متعالی خدای    ۲های بابل باستان اژدها »موشوشو ثبت شده است. در اسطوره 

های مردوک که اژدهای موشوشو را در اختیار داشت به شرح زیر بود: منبع  ویژگی   ترین مهم بود.    «۳»َمردوک 

نیروهای شیطانی زندگی، حف  یا  نیروهای شر  برابر  در  دلیل  ۴اظت  به  تعیین سرنوشت.  و  قدرت جاودانگی   ،

نگاری اژدها  النهرین با آناتولی، قفقاز جنوبی و ایران، نمادسازی و شمایل ارتباطات سیاسی، نظامی و فرهنگی بین 

. اژدها شامل چهار ماده و  ابد ی ی م ترش  از اواخر هزاره دوم قبل از میالد در قلمرو فالت ایران و قفقاز جنوبی گس 

تزئین  عنصر اصلی تشکیل  با فلس  را  اژدها  دهنده زندگی بوده است. آب: مانند رودخانه و بدن ماهی، بدن 

های اژدها به او کمک  . زمین: پاهای اژدها برای راه رفتن بر روی زمین در نظر گرفته شده بود. هوا: بال اند کرده ی م 

در  (.  ۱-۲:  ۲۰۲۰ابراهیوو، شود ) کند در آسمان پرواز کند. آتش: نفس آتشین اژدها که از دهان او خارج می می 

،  ج ی را   ی باورها   طبق   جهان بود   تمام   نظر مردم، با تقدس بود، مورد عبادت بود و از    ی ارمنستان باستان، فرش مساو 

  ی ، نور، مبارزه برا ت ی ، ابد ی زندگ   ده ی است که نماد ا   ی مرکز   ون ی مدال   ک ی شامل    جهان .  فرش مظهر جهان است 

ها،  ، ستاره د ی ، آب، آتش، خورش ن ی زم   ی که نمادها   یی جهان است، جا   ی از فضا   ی فرش نماد .  عشق و خرد است 

  ه ی که نماد حاش   رسد می   ان ی به پا   ی فرش از هر طرف با نوار   ه ن ی زم .  قرار داشتند   و مردم در آن   وانات ی ، ح اهان ی گ 

به    ی ارمن   ی ها وجود، فرش   ن ی در جهان وجود دارد، اما با ا   ی ار ی بس   ت ی ف ی و با ک   با ی ز   ی ها فرش .  محافظ جهان است 

  و یا اطالعات  ا ی  خچه ی خاص، تار  ی معن  ک ی  ی ها حاو خود برجسته هستند، آن  "رمعمول ی غ " ی ها ی ژگ ی خاطر و 

  ی ها ده ی ، پد ت ع ی عناصر طب   ن ی و همچن   ت ی ، عشق، ابد ی زندگ   ی ارمن   ی ها فرش .  هستند   ی مخف   ی ها اغلب نشانه 

  های غار   ی ها ی اژدها در نقاش   ر ی تصو   د. ن کش ی م   ر ی خوب و بد را به تصو   ن ی مبارزه مداوم ب طور مثال  به   مختلف، 

  ی برا   ز ی چ   ک ی از محققان جهان است. اما    ی ار ی همچنان در کانون توجه بس   بافی و قالی   اتور ی ن ی ، م ی ، معمار ستان ارمن 

 
1 Chi-lin 
2 Mushussu 
3 Marduk 
4 Talisman 
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ها به عنوان  اژدها در ارمنستان مهربان است و وجود آن در فرش  و آن این است که  رسد ی همه واضح به نظر م 

از    ا ی شده است    ده ی کش   ر ی که در فرشها به تصو   یی اژدها   شد بخ ی را تجسم م   ی از محافظت، قدرت و خوب   ی نماد 

.  جنگد ی م   ی به خاطر زندگ   ی طان ی ش   ی روها ی کند، به نام عشق با ن ی محافظت م   عت ی آب و طب   ا ی ، تولد تازه  ی زندگ 

است  شود، ویشاپا به معنی اژدها و گورگ به معنی فرش  اژدها در قالی ارمنستان با نام »ویشاپاگورگ« شناخته می 

حکمت، نگهبان بهشت و محافظ آب و هم    نماد خوبی، از نمادهای موجود در این قالی، اژدها که هم  (.  ۴همان: ) 

حرف اول نام خدا در    که  S یا با حرف   نماد تاریکی است. البته این نماد به صورت بسیار انتزاعی   شر به عنوان 

سلطانی  مار کوچک و آب هم هست )  نماد  رود و در قالی ارمنستان این حرف هست به کار می  زبان ارمنی نیز 

 (. ۱۳۸۹اکوپیان و هواساپیان،  ؛ ه ۵۵:  ۱۳۹۳نژاد،  

 نماد آب و اژدها 

ارمنستان    های تزیینی در ارمنستان با مفهوم افسانه، با اژدها یافت: نقشه  در ارتباط آب   توان ی مفهوم این نماد را م 

(  شهر اژدها )   « ویشاپاکاقاک » وجود داشت که    ( مار ) نام اُدز    ارمنستان شهری به   توان گفت: در ناحیة تارون می 

در  .  اساطیری ارمنی در این شهر قرار داشت   های واهاگن یکی از ایزدان شد و یکی از پرستشگاه نامیده می 

که در    ( ثعبان ) مار    ف   اژدها   بایستی اشاره کرد که تندیسهای سنگی آبزیان به هیئت   اهمیت آب در ارمنستان 

کیش پرستش    تردید با   اند بی ه کشف شد   ( دریاچة آیقر )   « وان و »متسامور   و دریاچة   « سوان » اطراف دریاچة  

ارمنی  و  ارمنستان  میان  در  دارند آب  ارتباط  کوهستانی    .ها  به  توجه  با  پژوهشگران  و  محققان  برخی 

ها  « آرمن » که   دارند ی و اعالم م  دهند ی نسبت م   سرزمین  بودنارمنستان پرستش آب را به کوچ قوم آرمن به این 

  (. ۱۸۲-۱۸۳: ۱۳۷۶، زاده ی نور ؛  ۵۱:  ۱۳۹۳نژاد،  سلطانی اند ) آب را با خود به این سرزمین آورده  آیین پرستش 

 های ایران بررسی فرم اژدها در فرش 

اژدها نشان  پرداخت به موضوعی است که اگرچه در  عصر صفوی  دهنده مهارت هنرمند  تنوع طرح  در 

.  های متعدد طراحی نماید د این موجود را در فرم توان ق او می ال واقعیت با آن مواجه نشده است اما ذهن خ 

اند که دارای یک جفت دست و پا  شده   صورت موجودی با بدن ماری شکل ترسیم های اژدها به اکثر فرم 

است. در برخی موارد نیز بدن شبیه سوسماری بزرگ یا تمساح مانند است که در این مورد طول بدن  

شده است و در اکثر موارد    زدن نشان داده   دهان باز و در حال نعره   های ماری شکل است. تر از نمونه کوتاه 

شعله  تزییناتی  دارای  اژدها  شانه بدن  روی  که  است  است سان  قرارگرفته  فرش    ی ها نمونه بیشتر    در   . ها 

(.  ۳  ر ی هم )تصو صفوی اژدها در تقابل با موجودی دیگر است مانند سیمرغ، شیر و یا دو اژدها در جدال با  

ی صفویه به صورت  ها فرش . اژدها در شود ی م ( در فرش دیده  ۴ ر ی منفرد )تصو در مواردی هم به صورت 
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توانسته به دلیل  . و این می شود ی قفقازی مشاهده می ها فرش چه در  گردان تصویر شده بر خالف آن   کامالا

های درباری صفوی باشد و یا شاید تاثیرات هنر چین که به صورت واضحی در هنرها و  تبعیت از شیوه 

جمله فرش ایران داشته است، باشد. به هرروی در ازدها در فرش قفقاز شیوه یافته و در فرش ایران به  من 

 صورت رئالیستی تصویر شده است. 

 
 ای مطالعاتی ایران ه نمونه  . ۴جدول  

 قالی اژدهانشان ایران 

 تصویر اژدها در فرش صفوی  فرش بازوبندی مزین به نقش اژدها و سیمرغ 

نمونه  

شماره  
B1 

 

 

 

 

 

  ن ی ا   ورک، ی و ی ن   تن ی موزه متروپول   ی فعل   ی محل نگهدار   ، ی الد ی م   ۱۶مربوط به قرن    ی صفو   فرش  ی فرش بازوبند 
در هریک از   . شود ی م   ی بافت در فرانسه نگهدار   ی خ ی فرش از طول آن کاسته شده اما نمونه کامل آن در موزه تار 

 این اشکال شبه ترنج اژدها در جدال با سیمرغ تصویر شده است. 

نمونه  

شماره  
B2 

  

میالدی، محل بافت کاشان.   ۱۶اژدها و سیمرغ متعلق به نیمه دوم قرن  مایه فرش مربوط به دربار صفوی با نقش 
 در این فرش نیزدر ترنج میانی جدال اژدها و سیمرغ تصویر شده است. 

 ( نگارندگان )       
 

 مفهوم نمادین اژدها در ایران 

نوشتاری باز مانده در آثار    روایات شفاهی و یا سنت   ه های کهن و باستانی بیشتر به واسط ن د تم   ی ها اسطوره 

است.  نموده  تجلی  به صورت   هنری،  همیشه  می   اسطوره  بلکه  نیست؛  روایت  و  به صورت  حکایت  تواند 

این  که  درآید  نگارین  و  آیین   تصویری  در  اساطیری  تصاویر  است.  نمادین  بیانی  تصویری،  شعائر،  بیان  ها، 

در شعر ایرانی، تأثیر    طور که اساطیر ایرانی شود. همان های ادبی و... متبلور می اشیاء هنری، تصویرسازی   ها، درفش 

دبّیات و هنر را بیشتر  این موضوع، ارتباط میان ا   اند که بسزایی گذاردند، در هنر ایرانی نیز به نحو بارزی متجلی 
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در ایران باستان، مانند دیگر کشورهای کهن همچون بابل، چین، مصر و  (.  ۴:  ۱۳۸۲خزائی و فربود،  )   اند ی نما می 

هندوستان روایات بدیعی درباره اژدها رواج داشته و دارد. به نظر کویاجی صاحب کتاب بنیادهای اسطوره و  

های ایران باستان  اژدها در اسطوره (.  ۲۲۴:  ۱۳۸۰کویاجی،  خویی است ) حماسه ایران، اژدها نشانه ددمنشی و دیو  

های اهریمنی  خو و بدکار است. نام اژدها در اوستا، جزء خرفستران ذکرشده و از پدیده   نیز موجودی اهریمن 

  « اک ه َد» در اوستا چندین بار با واژه    « ژی َا» در سانسکریت به معنای مار است.   « اهی » در اوستا و    « اژی » است.  

:  ۱۳۷۹رستگار فسایی، است )  هم به معنای اژدها و هم به معنای ضحاک آمده   « اژی دهاک » است. ترکیب  آمده 

های  ن استا اژدها در ادبیات فارسی با اشکال و مظاهر متفاوتی نمایان شده است. در روایات حماسی و د (.  ۶

  گرداند ی نعمت آسایش را به مردمان بازم   ، خشکسالی و شر است. قهرمان با از میان بردن او ال عامیانه، مظهر ب 

اژدها رابطه نزدیکی با آب و رودخانه دارد. بر دروازه خدای عیشتر، الهه    های ایرانی (. در قصه ۹۶۸:  ۱۳۸۵پاکباز،  ) 

  ی ها افسانه ی رنگ حک شده بود. در  ا روزه ی ف ی  ها نه ی سفال در    ۱برکت و باران، نقش اژدهایی موسوم به سیروش 

های بابلی اژدهایان چون  . در اسطوره کند ی م ایرانی اژدها همیشه بر سر رودخانه خوابیده و از گذر آب جلوگیری  

ی بر گردسر دارند. در عجایب المخلوقات قزوینی نیز اژدها به دو صورت بحری و بری دانسته  ا هاله ایزدان  

 (. ۲۹۶:  ۱۳۸۸مجابی،  است ) که باز با آب در ارتباط    اند شده 

 

 

 

 

 
 . اژدها به صورت منفرد ۴تصویر                                      . جدال دو اژدها با هم ۳تصویر                       

 

 مفهوم سیمرغ و اژدها 

و تنها از هنر چین از جنبه فرم    اند داشته   سیمرغ و اژدها از دیرباز در فرهنگ و هنر و اساطیر ایران نیز حضور 

صورت متقابل و یا گرفت و گیر    سیمرغ و اژدها در مواردی به   مایه نقش و ظاهر کلی آن برداشت شده است.  

اند. این تقابل و درگیری بیانگر مفاهیم متضادی است که در نهاد و سرشت بشریت و طبیعت نهاده  شده   ظاهر 

  نور و ظلمت، خوبی و بدی و اهورایی و اهریمنی؛ به  و تاریکی، روشنی    طورکلی مشتمل است به شده و به 

های چون  ش انسان برای فائق آمدن به نفس خویش همواره به شکل نبرد دو حیوان افسآن ال دیگر ت   عبارت 

 
1 Sirush 
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مفهوم اوستایی از مبارزه   (. ۱۰۰:  ۱۳۸۸پورآرانی، صباغ یافته است )   های صفویه تجلی سیمرغ و اژدها در قالی 

کند. شخصیت خوب و بد در  کنندگان در این نبرد کیهانی تبدیل می ، اژدها را به یکی از شرکت روشر ی خ بین 

نظامی  -کند. گسترش سیاسی قالب تصاویری از سیمرغ و اژدها، به تقدس و نمادگرایی این جنگ اشاره می 

تصویب نسبی و موقت مفهوم آریایی مبارزه با خیر و شر   هخامنشیان به قفقاز جنوبی و آسیای میانه منجر به 

های بزرگ درباری سه نوع متفاوت از اژدهایان تصویر  . در عصر صفویه، در فرش شود ی م اژدها و سیمرغ(  ) 

آمیز تصویر  اژدها با سیمرغ که به صورت مکمل و مسالمت   -۲نقوش رویارویی و مبارزه    -۱شده است. می 

در اوستا به    -۴(  ۲۰۲۰ابراهیموو،  اند ) ه صورت زوجی و بدون سیمرغ تصویر شده اژدهایان ب   -۳اند  شده 

شود. در گاتها و ونُدیداد و قسمتهای متأخر  ق می ال ی و پلیدی، دیو اط کار به نیروهای شر و مظاهر زشتی، خرا 

با نیروهای خیر    برند و البته شمار اهریمن اوستا همواره دیوان را با مردم بد، جانوران شرور و موذی نام می 

نمایش   به  متعددی  نمادهای  با  و  به طرق مختلف  نیروها  این  میان  نبرد جاودانی  و  برابر است. کشمکش 

به شکل اسب است.  گذارده شده   اهورایی  ) ،  نیروهای  پهلوانان  پرنده  یا  انسان، شیر و جنگاوران  سیمرغ(، 

اند که مظاهر خارجی  شده دیوان مجسم  به صورت    عمدتاا. از سوی دیگر نیروهای اهریمن  اند شده تصویر  

ها عالوه بر مظاهر و مصائب روزگار چون خشکسالی، زلزله و  روند، چرا که نام آن نفس اماره نیز به شمار می 

 (. ۱۷۰:  ۱۳۸۴؛ محمدی،  ۴۶:  ۱۳۹۲فر،  عبداله و شایسته دارد ) داللت    های نفس آدمی نیز گردباد بر پلشتی 

 افتراقات و اشتراکات 

از دو حوزه مورد مطالعه و تطبیق آن  اژدها در هرکدام  به تفاوت و شباهت می   ها با بررسی نقش    یی ها توان 

اما  )  پیدا کرد.  این است که در یک دوره مشخص، شاهد  که اهمیت پیدا می چه  آن هرچندکمتر( دست  کند 

در مشاهده    رسد ی م که به نظر  های بسیار زیادی در فرم و معنای نمادین این طرح هستیم. اولین چیزی  تفاوت 

پردازی در دوران صفویه بوده  ها است که متفاوت با شیوه نقش های اژدهانشان در این دو حوزه فرم بدن آن فرش 

 شود. ها نمایان می ها بیشتر از شباهت ها افتراقات و تفاوت های نمادین آن م بررسی در جنبه انجا است ولی با  

فرم بدن اژدها در فرش حوزه قفقاز بسیار تجریدی و استیلیزه  اظ فرم:  نقاط اشتراک و افتراق به لح   -

گردان و با بدنی با حرکات سیال تصویر شده است. در    کامالا ی اژدهانشان ایران که  ها فرش شده، برخالف  

است اما اژدها در فرش ایران دارای حجم و    شده های قفقاز اژدها بدون ُبعد تصویر می این نوع از فرش 

در مواردی شبیه به بدن    بعضاا هایی و یا  ُبعد بوده است. بر روی بدن اژدها هم در قفقاز و هم در ایران خال 

های  اینگونه عنوان کرد که اژدهای کار شده در ایران عهد صفوی، با بافته   توان ی م مار پولک دارد. درکل  

روابط فرهنگی این دو منطقه بسیار طوالنی و زیاد بوده  که  این متفاوت است و با    الاکام قفقاز و ارمنستان  

 اند. است، هیچگونه شباهتی حتی به لحاظ ظاهری نداشته 
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اژدها در فرش قفقاز و ارمنستان موجودی دارای  های نمادین:  نقاط اشتراک و افتراق به لحاظ جنبه   -

که نام خدا در ارمنستان    طور همان است.    ها ده ی آفر ظت از سایر  نیروهای خیر و دارای قدرت و نیروی محاف 

ی اژدهایی در آن دو حوزه با  ها فرش ،  کند ی م و مفهوم خوبی و نیکویی را القا    شود ی م شروع    Sبا حرف  

شکل مزین شده است. اژدها در فرهنگ ایران نماد ددمنشی و بدی بوده است و همواره در    Sنمادهای  

بافته   ها حضور منفی بافته  در  مانند سیمرغ تصویر  داشته و  نیروی خیر و خوبی  با  کنار موجودی  در  ها 

پردازی فرش بوده است و همواره در  های قفقاز اژدها عنصر اصلی و کلیدی نقش شده است. در فرش می 

به عنوان عنصری تکرار شونده، تمام سطح    باغ و قوبا های قره ( و یا مانند فرش ها ترنج مرکزیت فرش ) 

بافته  در  اژدها  بنابراین  است.  پوشانیده  را  فرش  داشته  زمینه  مقدس  جنبه  قفقاز  و  ارمنستان  حوزه  های 

های ایران که نمایانگر مفهوم و نیروی شر و بدی بوده است. در فرش قفقاز اگر اژدها با  برخالف فرش 

و در ایران اژدها وسیمرغ به معنایی نفس اماره و نفس مطمئنه بوده  سیمرغ همراه شود نماد باران خواهی  

 . اند بوده است. در نتیجه اژدها در این دو حوزه به لحاظ مفهوم و معنای نمادین بدون هیچگونه اشتراک  

 گیری نتیجه 

ص شاهد  طور مشخ ه  های ارمنستان، قفقاز و ایران، ب های اژدهانشان در حوزه با توجه به همزمانی بافت فرش 

ی که  ا دوره هستیم. در    ها آن پردازی  های تولید )روستایی و شهری( و هم به لحاظ نقش هایی هم در شیوه تفاوت 

هایی نیز  رود شباهت های درباری صفوی با نقوش بسیار چشمگیر و زیبا هستیم، انتظار می شاهد تولیدات فرش 

های خاص  که مسلم است قفقاز پیرو سنت چه  آن اما  های بافت این مناطق شاهد باشیم.  پردازی و شیوه در نقش 

ی که تحت  ها فرش های تولید درباری تقلید چندانی نکرده است.  ای خود بوده است و از شیوه محلی و منطقه 

و این شهرها از مناطق عمده تولید   اند شده ی م باغ تولید ، در مناطق قوبا و قره شود ی م عنوان )قالی اژدها( شناخته 

ها  اند و آن شده های اژدها محسوب می اند. ارمنستان به عنوان اولین تولیدکنندگان فرش فرش در حوزه قفقاز بوده 

. اژدها در فرهنگ منطقه قفقاز و ارمنستان موجودی پلید نبوده و  اند گرفته ی م کار به به عنوان تقدس، طرح اژدها را  

ها بیانگر نیروی خوبی و خیرخواهی  و برای آن   اند کرده ی نم استفاده    مایه نقش رای تزئین فرش از این  ب   صرفاا  ها آن 

اژدها در ارمنستان دارای    اند و ویشاپ( ارتباط مستقیمی با پرستش آب داشته ارمنستان ) در    اژدهاها بوده است.  

هانش آتش بیافروزد. در ایران پس ورود  از د   توانست ی م بالهای لک لک، سر یک گاو نر و بدن مار بود و گاهی  

نگاری و تصویرگری با ممنوعیت مواجه شده و کاربرد و مفهوم بعضی  ادیان توحیدی استفاده از هرگونه شمایل 

ها و گیاهان  های انسانی وحیوانی جای خود را به گل مایه نقش از تعالیم این ادیان قرار گرفت.  متأثر ها  مایه نقش 

اژدها نیز قبل از ورود اسالم به ایران وجود داشته و در    مایه نقش .  اند پوشانده ی م اسر فرش را  متنوعی داد که سرت 
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و تمدن بابل حضور چشمگیر داشته است و در انواع هنرها کاربرد داشته است. در دوره صفویه    النهرین بین 

های درباری در حالت نزاع یا تقابل با حیوانایی همچون سیمرغ، شیر و...هستیم این  شاهد نقش اژدها در فرش 

بینیم. با توجه  گ و نزاع نمی های قفقاز و ارمنستان اژدها را در حالت جن در حالی است که در هیچ کدام از فرش 

  کامالا آمده است، معنا و مفهوم نقش اژدها در ایران و قفقاز    دست به که از بررسی و تحلیل منابع موجود  چه  آن به  

 . اند بوده ی مختلفی از تولید را دارا  ها وه ی ش متفاوت بوده و همچنین هرکدام از این مناطق  
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