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ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوي با
*
تأکید برتوصیفات فردوسی در شاهنامه
بهارهبراتی*،1اصغرکفشچیانمقدم

2

 1عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
2استادیاردانشکدههنرهایتجسمی،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/9/5:تاریخ پذیرش نهایی)90/10/4:

چکیده
فرم و صورت اژدها بارها در طول تاریخ هنر ایران ،در قالب های گوناگون و با مضامین رمزگونه ظاهر شده است .اتصال
این نقش به فرهنگ ،باورها ،جهان بینی اساطیری از یک طرف و ادبیات غنی و سرشار ایرانی از سوی دیگر ،جایگاه آن را بیش از
پیش اهمیت می بخشد .در اين ميان به نظر میرسد نگارگران با توجه به قصص اساطیری و منابع ادبی موجود خصوص ًا شاهنامۀ
حکیم ابوالقاسم فردوسی ،در نمايش اين موجود ،به دستور زبان خاصي دست يافتهاند؛ لذا اين مقاله سعي دارد به شيوة توصیفی
و تحليلي ضمن بررسی معانی اژدها و توجه به توصيفات بصري فردوسي از این موجود در شاهنامه ازطریق مقايسه اين اوصاف
با اژدهای ترسیم شده در نگارگري عصر صفوي ،نگرش و ساختار بیانی و بصری هنرمندان نگارگر را مورد كنكاش قرار دهد.
بدین طریق با مقایسه و تطبیق تمهیدات به کارگرفته شده در شکل اژدها در این دوره با ادوار گذشته روی کردهای نوین آنها
را در نمایش این موجود ،مشخص نماید .در ضمن تالش شده است تا عالوه بر توجه به این نگرش ،از طریق مطالعۀ شکل و
سیمای اژدها ،اندازه و موقعیت آن در کادر و تزیینات و نوع بافت و رنگ های به کارگرفته شده در نمایش اژدها ،چگونگی داللت
آن بر مفهوم نیروی شرورنفس اماره مشخص شود.

واژه های کلیدی
شاهنامه ،اژدها ،اژدر ،اژدهاک ،نگارگری ،صفویه.
*اين مقاله ،برگرفته از طرح پژوهشي نگارندگان با عن وان" :ويژگي هاي بصري اژدها در نگارگري اي ران با تأكيد بر توصيفات حكيم
اب والقاسم فردوسي در شاهنامه" است که در دانشگاه شهرکرد ،دانشکدۀهنرفارسان به انجام رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail:bhbarati@gmail.com ، 0381- 7230697-9:
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مقدمه

اژدها ،يكي از موجودات افسانه ای ادبيات رازآميز ايران
است .نقش اژدها در هنر ايران از سابقه ي طوالني برخوردار
مي باشد هر چند اغلب شرق شناسان هنر اسالمي ،اين نقش را
برگرفته از هنرچين در اواخر قرون هفتم و هشتم ميالدي دانسته،
ولي بسياري از محققان تاريخ بكارگيري اين نقش را متعلق به
هزارهي سوم قبل از ميالد مي دانند .همچنین«كاوشهاي باستان-
شناسي در بخش بزرگي از تركمنستان شوروي در مراكزي
چون خوارزم ،1سغديان2و افراسياب3مجموعهاي از نقاشيهای
ديواري را معرفي نموده است كه مطالعهی آنها براي شناخت
هنرتصويري عصر ساساني داراي اهميت فراوان است .چنانكه
ميدانيم اين مراكز از دوران هخامنشيان جزء شاهنشاهي ايران
محسوب مي شده و نام بيشتر اين نقاط در كتيبه هاي ايران
باستان آمده است و قلمرو سرحدات ايران در دوران هاي
اشكانيان و ساسانيان در ازمنهي گوناگون غالب ًا اين نواحي
را دربرگرفته است با آن که در اين اعصار اين قلمروها گاهي
دولتهاي مستقل به خود ديده است و در هنرهاي تصويري
آنها نفوذ فرهنگي مردمان خاور دور نيز مشاهده مي شود
ولي هنگامي كه به تحليل و باز شناسي تار و پودهاي فرهنگي
اين مناطق بپردازيم ،متعلق بودن اين قلمرو ها به فرهنگ ايراني
روشن خواهد شد» (تجويدي .)33 ،1385 ،بنابراين ميتوان اذعان
داشت توصيفاتي كه فردوسي در شاهنامه پيرامون اژدها ارائه
داده ،بر اساس مستندات تصويري بوده است .همچنین در شرق
سمرقند نقاشي هايي به جا مانده است كه بازل گري دربارهی
آنها مينويسد« :در بسياري از آنها صحنه هايي مربوط به تاريخ
باستاني ايران و آنچه در شاهنامه ي فردوسي باز ميشناسيم،
تصوير شده است .اين نقاشي ها را به اواخر عصر ساساني
نسبت داده اند كه قسمتي از تصاوير آن با داستان هاي رستم،
پهلوان ايران وفق مي دهد .بهترين بخش سالم آن كمپوزسيوني
است كه  15متر طول دارد و بر روي زمينۀ آبي آن عده اي سوار
جنگي نقاشي شده و رستم پهلوان ،در بخشی از آن سرگرم
جنگ با اژدهاست» (گري13 ،1358 ،و  .)14گرچه بکارگیری نقش
حيوانات اساطيري و نقوشي با مضامين شكار و جدل حيوانات،

معانی و مفاهیم بصری و نمادین اژدها
نگارگران و نقاشان در اعصار گوناگون اژدها را به صورت
ماری بزرگ با چهاردست و پا به تصویر کشیده اند که با معانی
لغوی اژدها مطابقت می کند .واژه ي«اژدها» كه در فارسي،
صورتهایي ديگر چون "اژدر" " ،اژدرها"و " اژدهاك" دارد،
بیشتر در قالب ماري عظيم و بزرگ ،با دهان گشاده معرفی
میشود.
همچنین سیما و شکل کلی اژدها را می توان در اشعار حكيم
اسدي طوسی چنین یافت:

كه منشأ ايراني داشتهاند در برخی از دوره ها ،كمتر مورد توجه
هنرمندان نگارگر اسالمي نگارگر قرار گرفتهاند؛ اما بتدريج
هنرمندان براي نمایش معاني و مفاهیم متفاوت ،فرم هايي را از
حافظه ی تاریخی خود برمي گزينند .البته روابط ايران با ساير
4
ملل از جمله چین درادوار گوناگون خصوص ًا در دورۀ صفوي
نقش بسزايي در بازخوانی این حافظۀ تاریخی و پرداخت نوین
برخي از نقوش و صور داشته است .كه بتدريج اين صور و
نقوش توسط هنرمندان رنگ و بوي ايراني به خود ميگيرد« .پس
از گذشت چند دهه اين عناصر [درندگان و پرندگان ،اژدها و
ققنوس اساطير چين] توسط هنرمنداني مثل جنيد نقاش ،عبدالحي
و شاگردان آنها دوباره مطابق با شاخصه هاي سنت كهن ايراني
طرح و احيا گرديد»(خزايي17 ،1387 ،و .)18به طورکلی میتوان
از عوامل مؤثر در نمایش شکل و سیمای اژدها در نگارگري
دورۀ صفوی ،پيروي از سنت نقاشی ایرانی ،داستان ها و
اساطير مربوط به اژدها و متون ادبي و در رأس آنها شاهنامۀ
حکیم ابوالقاسم فردوسی را نام برد .این مقاله تالش دارد ضمن
ارائۀ معانی و مفاهیم نمادین و بصری اژدها ،نخست مقایسه و
تطبیقی بین اشعاری از شاهنامه که به توصیف اژدها پرداخته
اند و چگونگی نمایش آنها توسط نگارگران عصر صفوی،
صورت گیرد .سپس به منظور دستیابی به تمهیدات نگارگران
برای نمایش توصیفات فردوسی و همچنین جهت دست یافتن به
ممیزههای نظام بصری این عصر در مقایسه با اعصار قبلی به
تحلیل فرم (جزیيات تصوير همچون شكل چشم ،تزئينات پاها و
حتي زواید شعله مانندي كه همچون بال هاي آتشين اطراف اژدها
را فرا گرفتهاند) ،رنگ و ترکیب بندی در جداولی به صورت مجزا،
پرداخته شده است .از آنجا که در آثار مصور (همچون شاهنامۀ
شاه طهماسبي) این دوره به دليل تعدد هنرمندان درتصويرسازي
نسخ ،تنوع و تفاوت  -هرچند اندك -ديده مي شود؛ مطالعه در
روش و سبك متمايز هر كدام از هنرمندان در اين دوره خود
راهی جهت دست یابی به ويژگي هاي نگارگري ،در اين مقطع
زماني است .لذا نمونه های متنوعی از شکل و سیمای اژدها به
لحاظ زمانی و مکانی ،انتخاب شده است.

سرش پيسه ،از موي چون كوه تن
چو دودش دم و همچو دوزخ ،دهن
دو چشم كبودش فروزان زتاب
5
چو دو آينه ،از تف آفتاب
ضحاک را باید صورت پهلوی اژدها دانست .اژدها در پهلوي
به صورت  ajiو  aziبه كار رفته است و به معني مار است .حکیم
اسدی طوسی درباره این موضوع می نویسد" :اژي" در اوستا،
6
چندين بار با واژه "دهاك" آمده است و تركيب " اژدي دهاك"
همان است كه در اساطير ايراني "ضحاك" شده است و به معني
مار و اژدها نيز به كار رفته است (بهار. )153،1362،
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از دیگر معانی که به نقاشان جهت دستیابی به شکل و
صورت اژدها کمک کرده است ،توجه ایشان به معانی لغوی این
واژه در زبان سانسکریت است .پورداوود معنی اژدها در اوستا
و زبان سانسکریت را چنین بیان می کند« :اژي در اوستا واهي در
7
سانسكريت به معني مار است كه گاهي با صفت اودروتهراس
8
آورده شده؛ يعني"،بر روي شكم رونده"و گاهي با صفت خشوئو
يعني زود خزنده و تند رونده يا چست و چابك .در گزارش
پهلوي اوستا (= زند) اژي ،شپاك شده و در توضیح آمده است؛
مار شپاک .همين واژه در فارسي « ،شيبا » شده است ،چنانكه
فخرالدين گرگاني ،در منظومه ويس و رامين گويد:
سر ديوار او پر مارشيبا
جهان از زخم آنها ناشكيبا» (پورداوود.)198 ،1380 ،
اسدی طوسی
فرهنگ جهانگيري برای ویژگی های صوری و مفهومی اژدها
چهار فرض دارد:
اول :ماري باشد بس بزرگ و عظيم الجثه و آن را به سبب عظم
ج ّثه به صيغه ي جمع در آورده اند؛
دوم :شجاع و دالور خشمگين بود؛
سوم :حكيم فردوسي در شاهنامه به معني پادشاهان ظالم
عموم ًا و به معني ضحاك  ،خصوص ًا آورد ،چنان كه گفته:
9
بدانست كان خانه ي اژدها ست
كه جاي بزرگي و جاي بالست
چهارمَ :علَ ِم اژدها پيكر را نامند» (رستگار فسایی.)8 ،1379 ،

مفاهیم اژدها در نبرد با پهلوانان:

مضامین نگارههایی که با محوریت اژدها توسط نگارگران
تصویرسازی شده است ،نبرد و پیکار یکی از پهلوانان با این
موجود اسرارآمیز است .اژدها كشي ،خود تعريف و تفسيري از
شخصيت قهرمانان شاهنامه است .صحنه های کارزار و نبرد و
جنگ بارها از سوی نگارگران به تصویر درآمده است ،اما نبرد
با اژدها ،نبرد دیگری است .هرکه در مقابل اژدها پیروز شود،
پهلوان است .این ،نبرد انسان بر ضد نفس اماره ی خویش است.
اینجا دشمن درخود انسان است .و راز پیروزی ،هوشیاری و
آگاهی است .با مطالعهی تاریخ اساطیری ایران میتوان بارها نبرد
قهرمانان درمقابل اژدها را مشاهده کرد که علت های گوناگونی
برای آن ذکر شده است .منصور رستگار فسايي علت نبرد با
اژدها را چنين بیان میکند« :اژدها اهريمني است ،به همين جهت
پهلوانان خداپرست آن را مانعي برابر انديشه هاي ايزدي خود
محسوب مي دارند ».برخي ديگر از نويسندگان اژدها را از جنبهي
رواني بررسي مي كنند و آن را جلوه اي از آرزوهاي برآورده
نشده و دست نيافتني مي دانند ( ارشاد .)371 ،1382 ،در مكتب
روانكاوي يونگ نيز اژدها نماد گرايش هاي منفي روان انسان
است (يونگ .)176-175 ،1377 ،عدهاي نيز آن را انعكاس خطرات
طبيعت قلمداد مي كنند و آن را مظهر آب ها و سيالب هاي ويرانگر
يا زنداني كننده ي آب ها مي دانند و مار را نماد رودخانهي ويرانگر
مي شمارند ( بهار .)309 ،1384 ،پس از اين ديدگاه نبرد با اژدها

نبرد با طبيعت و خطرات آن محسوب مي گردد«.اژدها کشی
از اساطیر به حماسه راه پیدا کرده است» (موسوی /خسروی،
« .)1389،250ايندره ،10يكي از خدايان كهن با ورتره 11كه اژدهايي
بازدارنده ي آبها است ،مي جنگد و گاوهاي ابر را آزاد مي كند،
تيشتر ،ايزدبانوي ايراني ،با اپوش كه ديو خشكي است ،مي جنگد
و ابرها را به آسمان مي برد .فريدون با اژدهاي سه سر (ضحاك)
نبرد مي كند و خواهران جمشيد را رها مي سازد .گرشاسب با
اژدها مي جنگد و آب ها را آزاد مي كند .رستم با اژدهايي و با
ديو سپيد كه بنا به توصيف شاهنامه سياه است ،نبرد مي كند
وكاووس را رها مي سازد .تداوم نبردهاي رستم و افراسياب،
شكست مداوم افراسياب از رستم و بازگشتن هاي او به نبرد،
مكرر ايندره با ورتره است .گشتاسب
دقيق ًا تكرار اسطوره ي نبرد ّ
با اژدهايي در روم مي جنگد ،اسفنديار با اژدها و ارجاسب مي
جنگد و خواهرانش را كه در بند اند آزاد مي كند .اردشير با
كرم هفتواد ،كه اژدهايي است مي جنگد و از آن پس شاه مسلم
ايرانشهر مي گردد» (بهار 43، 1362،و .)45
در ايران نبرد با اژدها ،نبرد با پليدي ها ،نفس اماره و پيروزي
آگاهي بر ناخودآگاهي است که در جهانبینی اساطیری ایرانیان
ریشه دارد .اين مسأله را ميتوان در نوشته هاي شايگان چنين
يافت« :ابتدایي ترين شكل «آركتيپ» كه مطابق با مرحلهي آغازين
آگاهي انسان بدوي است ،همان مرحله اي است كه به آن
«اوروبوس» مي گويند« .اوروبوس» را اغلب به صورت مار يا
اژدهايي نشان مي دهند كه دمش را گاز مي گيرد .در اين مرحله
درياي ناخودآگاه ،انسان را از هر سو احاطه كرده است و در ميان
آن ،نطفهي خودآگاهي قرار گرفته كه هنوز استقاللي نيافته است.
اين در واقع مظهر زندگي بهشتي و بطن مادري بشريت است.
مرحله بعدي كه اركتيپ ازلي به صورت بزرگ مار جلوه ميكند و
مظاهر آن را در كليه ي تمدن هاي كهن مي يابيم ،مرحلهي بزرگ
مادري است ....مرحله اي كه متعاقب بزرگ مادري پيدا مي شود،
معروف به نبرد با اژدها است در اين مرحله كه در كليهي اساطير
جهان ديده مي شود ،آگاهي (من) در نبرد با ناخودآگاه كه همان
اژدها «بزرگ مادر» يا اوروبوس باشد ،پيروز مي شود ،و مبدل
به قهرمان مي شود» (شايگان209 ،1383،و .)210تقابل اژدها با
قهرمانان شاهنامه ،تقابل خرد و كژخردي است .اژدهای نفس
اماره زمانی به سراغ روح سرکش می آید که آدمی در خواب
غفلت باشد .فردوسی بسیار شیوا این مسأله را پیرامون رستم در
خان اول مطرح می کند:
«زدشت اندر آمد يكي اژدها
كزو پيل گفتي نيابد رها
بيامد جهان جوي را خفته ديد
براو يكي اسب [روح] آشفته ديد
تهمتن چو از خواب بيدار شد
سر پر خرد پر ز پيكار شد(»...فردوسی)
پيروز ميدان در نبرد با اژدها به گنج دروني خويش دست مي
يابد .در داستان اژدهاكشي بهرام آمده است ،بعد از اينكه بهرام
اژدها را در دهانه ي غار هالك مي سازد؛ به دنبال گور وارد غار
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مي شود و به گنج بزرگي دست مي يابد.
چون قدرمايه شد به سختي و رنج
يافت گنجي و برفروخت چو گنج (همان)
در داستان رويارويي حضرت موسي با جادوگران خشم
خداوند در قالب اژدهايي مهيب ظاهر مي شود كه همگان را
ميترساند.

الگوي فرم و هیأت اژدها در نگارگری
همان طور که دیده شد ،واژه ی"اژدها"خود توصیفی کامل از
شکل و هیأت این موجود ،ارائه می دهد .اژدها در هنرهای ایران
به نحوی به تصویر در آمده است تا بیش از پیش بتواند سرشت
پلید و خوی حیوانی آن را به تصویر در آورد .منصور رستگار
فسايي شكل و هيبت اژدهايان را چنين توصيف ميكند« :اژدهایان
شکل و هیأتی پیچیده ،و وحشت انگیز دارند تا به این وسیله بتوانند
ژرفای پلیدی و ناهنجاری را منعکس سازند .آنها با بدنی چون
مار ،بال ها و آرواره هایی چون خفاش و شاخی چون جانوران
درنده وصف شده اند و دم آنها در انتهای بدنشان می باشد .در
خصوص اجزای بدن اژدها می توان گفت در تمامی تصاویرپا
و دست اژدهایان در وسط بدن آنها قرار گرفته است و وسیله
جنبش و حرکت اژدها می باشد و به چهار دست و پا بودن او
اشاره شده .گاهی نیز او را موجودی بالدار ذکر کرده اند.

تصوير  -1-1قسمتي از نگاره فریدون درقالب اژدها پسران خود را
میآزماید(تصویر  2همین نوشته) .همانطور كه ديده مي شود نگارگران اژدها
را به صورت موجودي مارگونه با چهار دست و پا ي شبيه شير و زوائد و
تزئيناتي كه بر هولناكي آن مي افزايد؛ ترسيم كرده اند.
ماخذ( :کورکیان.)110 ،1377 ،

تصویر -2-1طرح خطی اژدها در نگاره فریدون درقالب اژدها پسران خود را
می آزماید.

اژدها را سه پوزه ،سه کله و شش چشم نیز نامیده اند که
صفت سه پوزه به علت وجود دو ماربر دوش ضحاک است،که
روی هم پیکره ای با سه دهان را شامل می گردد .با وجود این
که در اوستا ،اژدها شش چشم نام برده شده است ولی ،در
متون فارسی معمو ً
ال اژدها دو چشم و با چنگال های همانند
پنجهی شیر توصیف شده است» (رستگار فسایی.)56 ،1379 ،
بدین ترتیب اژدها درآثار نگارگري ايران «به صورت هیوالیی،
که طول و عرض عظیم دارد ،با دهانی فراخ ،دو چشم مدور،
بدنی پر پیچ و تاب و سری با تک شاخ که بر فرق آن به
صورت برجستگی قرار دارد ،با چهار پای کوتاه و با چنگالهای
وحشتناک مشاهده می شود» (شین شتگل( )98 ،39 -40 ،تصویر
 .)1همچنین اژدها ،موجودی با بدن پوشیده از فلس توصیف
شده است .در عجايب المخلوقات قزوینی( ،)1264اسکندرنامه
( ،)1274چهاردرویش (بدون تاریخ چاپ) ،و در نسخههای
متعددی از شاهنامه و خمسه نظامی این موجود تقریب ًا به یک
صورت مصور شده است» (همان) .در نگارگری ایرانی به جز
ضحاک با دو مار بردوش ،تصویر اژدهای سه کله دیده نشده
است .در ريگ ودا نیز «اين جانور سه پوزه ،سه كله ،شش
چشم وبا هزار چستي و چاالكي به صورت موجودي سه سر
در ميآيد كه بدست ايندرا كشته ميشود» (جاللی نائینی،1348 ،
 .)425هم چنين دراغلب فرهنگهاي فارسي اژدها را مار بزرگ
با دهان گشاده نوشته اند كه به شكل سوسمار بزرگ و داراي
دو بال است و آتش از دهان ميافكند و نگهبان گنجها معرفی
شده است .با وجود منابع متعددی که نگارگران آن را منشأ
الهام خویش قرار داده اند؛ هیچ کدام همانند شاهنامه سیمای
اژدها رابه خوبی به تصویر در نیاورده است .لذا در اين نوشته
شاهنامه به عنوان متن ادبي كه به توصيف اژدها ميپردازد
برگزيده شده است.
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اوصاف اژدها در شاهنامه و تطبیق
آن با تمهیدات نگارگران عصر صفوي
در نمایش آن
تداوم کتاب آرایی شاهکارهای ادبی ایران ،همچون شاهنامه
فردوسی از سوی نقاشان و کتاب آرایان و با حمایت شاهان
ایرانی عهد صفوی ،موجب شد تا نگارگران با توجه به با توصیفات
روشن و دقیقی که فردوسی از وقایع می دهد ،به تصویرسازی
این وقایع و داستان ها بپردازند .علی رغم پیچیدگی های خاص
در سبک و صناعات شاهنامه در خلق تصاویر تجسمی ،به نظر
میرسد نگارگران صفوی توانسته اند زبان خاص هنری متناسب
با بیان ادبی شاهنامه را بیابند و ارزشی همسنگ با صناعات ادبی
به تصاویر ببخشند .تركيبات و صورت هاي بديع و چشم نوازي
که در شاهنامه از اژدها ارائه شده است ،به نحو بسیار مطلوبی
به عنوان الگو و مسطوره ای جهت دستیابی به سیمای این جانور
افسانه ای برای هنرمندان دیگر است؛ اما هرگز نبايد اين نكته را
از نظر دور داشت كه نگارگران هر كجا كه الزم بوده است ،پا را
از توصيفات ادبي فراتر گذاشتهاند و گاه در بسياري موارد علي
رغم نوع توصيف خاصي كه فردوسي در شاهنامه از اژدها ارائه
ميدهد؛ نگارگران آن را به كار نگرفته اند .به عنوان مثال فردوسی
در داستان اژدها کشی بهرام گور اژدهایی را توصیف می کند که
اگر چه مانند«نره شیر» است اما پستاندار می باشد.
بباالي او موي زير سرش
دو پستان به سان زنان از برش
ويا اين موجود را همچون زنان داراي گيسو توصيف مي كند.
همه آتش افروزد از كام اوي
دوگيسو بود پيل را دام او
زسرتا بدمش چوكوه بلند
كشان موي سر برزمين چون كمند
فردوسي اين موجود را هفت سر دانسته ،كه كنايه از هفت طبع
انساني است كه اگر مراقبه نشوند ،هركدام همچون اژدهايي طغيان
كرده و اسباب نابودي انسان را فراهم مي آورند .که هیچ کدام از
این صفات توسط نگارگران به تصویر نیامده است.
سرش هفت همچون سراژدها
توگفتي زبند آمدستي رها
با این وجود در نگارگری ایرانی چند خصوصیت بارز در
تصویرسازی اژدها در تمام دوره ها به صورت مشترک دیده
میشود که می توان معادل آن را در ابیات شاهنامه یافت ،اما بدون
شك نحوۀ ارائه و به کار گیری ویژگی های بصری اژدها در هر
دوره شکل و هیبتی خاص به اين موجود افسانه اي میبخشد .این
خصوصیات مشترک عبارتند از:

الف )اندازه ،بزرگی وتنومندی اندام اژدها

در بسياري از اشعار شاهنامه ،که به توصیف اژدها
اختصاص دارد .اژدها موجودي بزرگ و غول پيكر معرفي شده
است:

زدشت اندرآمد يكي اژدها

كزوپيل گفتي نيابد رها

زسر تا بدمش چوكوه بلند
كشان موي سر برزمين چون كمند
زمين شهرتا شهر پهناي او
12
همان كوه تا كوه باالي او
علي رغم توصيفات فردوسي حكيم از اژدها در بزرگي اندام و
تنومندي آن ،نگارگران در اغلب موارد آن را در مقايسه با عناصر
ديگر صفحه چندان بزرگ و تنومند به تصوير درنياورده اند.
بلكه جهت القای عظمت و تنومندی ،آن را به صورت موجودي
پيچان در بين صخره ها(به جاي كوه) و يا درختان به نمايش
در آوردهاند .ظاهراً نگارگران از آن جهت که اژدها ،نماد شرو
دژخردي ،در تقابل پهلوانان که نماد خير و خرد نيك قراردارد؛
آن را به صورت موجودي خوار و خفيف به تصویر کشیدهاند.
درواقع به نظر میرسد هنرمند نگارگر با عدم بزرگ نمایی اژدها
در اثر ،سعي دارد تا جنبۀ پهلواني و قهرماني و خرد شخصيتهاي
اصلي داستان بر كژخردي و سرشت حيواني و خوي بد اژدها
غلبه داشته باشد.
همان نيز كامد نيابد رها
زچنگ بد انديش نراژدها
البته اژدها در زمان شاه طهماسب و در شاهنامهي شاه
طهماسبي كم و بيش به صورت موجودي كوه پيكر و تنومند
به نمايش در آمده است اما از زمان شاه اسماعيل دوم به تدريج
عظمت آن رو به افول مي رود .این موجود در نگاره هایی در مکتب
قزوین ،حتي از ديگرشخصيت هاي به تصوير در آمده كوچك تر
نيز به نظر ميرسد .شيال كنبي در كتاب عصر طالئي هنر ايران
زماني كه نگاره ي" كشتن رستم اژدها را" در این مكتب چنین
شرح مي دهد؛ «اشخاص از گذشته به سطح تصوير نزديكترند
و نقاش به خود اجازه داده كه رخش را در ميانۀ تصوير از اژدها
كوه پيكرترنشان دهد» (كنبي.)84 ،1387 ،
در نگارههاي مورد بررسی در این نوشته ،نگارگر فضای
بین یک چهارم تا یک سوم کل فضای کادر را به تصویر اژدها
اختصاص داده است.

ب ) دهشتناكي و دليري اژدها

فردوسي به شیوه های گوناگون دهشتناكي اژدها را توصيف
كرده است .گاه او را موجودي معرفي مي كند كه از شدت زهرش
در آسمان مرغان و كركس و در دريا نهنگ ها در امان نيستند و
گاه شدت دود زهرش به قدري است كه به ماه مي رسد.
يكي اژدهاي است زان روي كوه
كه مرغ آيد از رنج زهرش ستوه
نيارد گذشتن برو بر سپاه
13
همي دود زهرش برآيد بماه
نگارگران عصر صفوی هيچكدام اين صفات (اژدها) را به طور
مستقیم در آثار خود نمايش نداده اند.
همانطور كه گفته شد اژدها در ايران نماد شر و هواي نفس
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است و نبرد با هواي نفس ،جهاد اكبر محسوب مي گردد؛ بنابراين
نگارگران نيز بايد اين مسأله را در نگاره هاي خود به تصوير
درآورند .اگر نگارگران اژدها را موجودي بزرگ و تنومند،
زهرافكن و نهنگ كش و كركس سوز تصوير نكرده باشند؛ پس
چگونه بر سختي و دشواري اين نبرد تأكيد كرده اند؟
آتش کامی و آتش افروزی اژدها يكي از خصوصياتي است كه
نگارگر نيز به پیروی از شاعربراي نشان دادن سرشت نابودگر
اژدها و دهشتناك آن برگزيده است .چنان که میدانیم ،مطابق
متون دینی و ادبیات کهن ،آتش از يك سو گناهكاران را نابود
ميكند و از سوي ديگر امتحان و آزموني است كه انسان هاي پاك
از آن عبور كرده و به سالمت بر آن فایق خواهندآمد .فردوسي
نیز در ابيات زير اين ويژگي اژدها را چنین توصيف كرده است.
بغريد باز اژدهاي دژم
همي آتش افروخت گفتي بدم
زبانش كبود و دوچشمش چو خون
14
همي آتش آيد زكامش برون
ویژگی هایی همچون غرش و آتش کامی اژدها که قابلیت
اجرایی مناسبی دارد از سوی نگارگران عصر صفوی نیز مورد
توجه قرارگرفته است .حتی نگارگران پارا از این فراتر گذاشته
ودر شاهکارهایی همچون شاهنامۀ طهماسبی خود اژدها همچون
آتشی فروزان از گوشۀ سمت چپ و باالی تصویر به پایین در
جریان است.
این خصوصیات در تصاویر2-2و 2-3با استفاده از شعلههاي
ابرگون و حتي فرم آتش براي چشم اژدها و يا فرم هاي مواج
اطراف سر و بدن كه بسيار شبيه آتش هستند و خود تأكيدي

هستند بر آتش دروني اين موجود كه قسمتي ازآن از دهانش
خارج مي شود؛ نشان داده شده است .اما این تصویرپردازی در
همه آثار یکسان نبوده و فرم سر و زبان و حتي نمايش شعلههاي
آتش ،در نگاره هايي كه اژدها در آنها به تصوير در آمده است،
بسيار متفاوت و متنوع است .نگارگران در شاهنامه های مختلف،
سعي كرده اند با بهره گيري از اصول بصري همچون خطوط
مواج و در هم پيچيده و استفاده از رنگ هاي آتشين در اطراف
پيكر اژدها ،بر هولناكي سرشت اين موجود و تضاد و تقابل خير
و شر بيش از پيش تأكيد كنند (جدول .)1-1
فردوسی در ابیاتی هم ،اژدها را به آتش ،نره شیر ،ابر سیاه،
دام اهریمن ،کوه ،و چشمش را به آبگیر تشبیه نموده است .كه
معادل تصويري عین به عین براي اين نوع توصيفات در آثار
نگارگري شاهنامه ها وجود ندارد .اما هنرمند هركدام از اين

تصوير  – 1 -2فريدون 15در هيبت اژدها پسران خود را مي آزمايد  ،شاهنامه
شاه طهماسبي ،تبريز ،منسوب به آقا ميرك  ،سال 942هجري قمري.
ماخذ( :کورکیان.)110 ،1377 ،

تصوير  -1-3نبرد اسفنديار با اژدها شاهنامه فردوسي (شاهنامه شاه
طهماسبي)  ،1530 – 1525تبريز  ،رقم قاسم پسرعلي.
ماخذ)wwww.metmusum.com( :

تصوير  -2 -2شاعر براي نشان دادن سرشت نابودگر اژدها صفت آتش
افروزي را براي آن برگزیده است.
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تصوير  -2 -3به نظر مي رسد اژدها همچون شعله هاي آتش و ماده اي مذاب و هولناك و
در هم پيچيده ،از كوه به سمت پايين غرش کنان در جريان است.

توصيفها را بهعنوان صفتي در اژدهايي كه به تصوير در آورده
است ،به شکلهای مختلف در نظر دارد .به عنوان مثال قراردادن
اژدها در سمت چپ تابلو تأكيدي است بر دام اهريمن بودن آن و
غرش و پنجه هاي تيز آن ،بي شباهت به نره شير نيست.

ويژگي هاي بصري اژدها در دوره ي
صفوي
تصویر اژدها در نگارگری ایران بارها در نبرد با پهلوانان در
مکاتب گوناگون نقاشی شده؛ در هر دوره سیمای اژدها ضمن
حفظ شکل کلی و خصوصیات اصلی ،با ویژگی های بصري
خاص آن دوره به تصویر در آمده است .هنرمند نگارگر در هر
دوره سعی نموده تا ضمن به تصویر کشیدن چهره و شکلی
سهمناک ،اژدها را به نحوی در صفحه قرار دهد که با خصوصیات
بصری آن دوره وفق پیدا نماید.
تصویر اژدها درنگارگري دوره صفوي (1135 – 907
هجري قمري  1722 -1501/ميالدي) از لحاظ كليت فرم و شكل،
همچون ادوارگذشته ،خصوص ًا دورۀ تيموري است .این مسأله
را میتوان در فرم مارگونه و چهاردست و پای کوتاه و آتشی
که از دهان اژدها خارج می شود؛ مشاهده کرد .اما ويژگي مهم
نگارگري در دوره ي صفوي ،که موجب بروز نوع خاصي از
دستور زبان بصري گرديده است؛ كاهش وابستگي هنرمندان به
متون ادبي است« .در نگاره هايي كه بنيان گذاران مكتب صفوی؛
يعني سلطان محمد و همكاران وي ،اجرا كرده اند ،نگرش جديدي
نسبت به پرداخت موضوعات ادبي مشاهده مي شود ،كه همانا
كم رنگ شدن موضوعات ادبي در پس تفصيالت زندگي است»
(رحيمووا )134 ،1383 ،و نظام تصويرسازي ادبي ،به پيچيدگي

گراييده است .اژدهای به تصوير درآمده در اصول كلي به سنت
تصويرسازي اين موجود وابسته است ،اما در مواردی همچون
تزیينات و جزئيات تصاوير بر قوۀ خيال و سليقۀ خويش تكيه
زدهاند .استفادۀ بیش از حد از پرکاری ،اجرای تقارن ،توازن،
تناسب ،تعادل و تجانس در اجزای عناصر و ایجاد هماهنگی الزم
بین طرح ها و نقش ها و رنگ ها و بهره گیری بیشتر از رنگ های
توجه خاص به ساخت و پرداخت ،به کارگیری رنگ های
طالیی ّ
مختلف طال در روی زمینۀ غالب الجوردی و هماهنگ سازی
طرح ها و رنگها و نیز ،استفاده از رنگ های طبیعی و چیدمان
صحیح آنها در کنار یکدیگر را باید از مهمترین ویژگیهای
بصری اژدها دانست ،که توسط هنرمندان صفوی به کار
گرفته شده است .ع ّدهی کثیری از مح ّققان تاریخ صفوی عقیده
دارند«که در این زمان ،به جای عالقه به کمال فنّی کتاب ،که در
دورۀ شاهزادگان تیموری رواج داشت و موجب پیشرفت کلّی این
فن شده بود ،عالقه به هنر برای هنر معمول شد» (پوپ،1387 ،
 .)169جهت دستیابی به روش های بصری به کارگرفته شده در
عصر صفوی اجزای اژدها در این عصر که در جداول 1-1و2-1
ترسیم شده با شکل و سیمای آن در جدول 2مقایسه شود .همان
طور که مشخص است :در نگارگری این دوره تصویر اژدها
با خطوطی آزاد و روان ترسیم شدهاند و پیکر اژدها که هم از
لحاظ طولی و هم قطری بزرگ تر از ادوار قبلی به نظر می رسد،
پرجنبش و با پویایی و حرکت عالی به تصویر درآمده است.
پيچش و خزش اژدها از ميان صخره ها و يا باالي درختان روي
كرد نويني در این دوره است كه در القاي حركت ،بسيار تأثير
گذار بوده است .پیش از این اژدها غالب ًا بر روی زمین قرارداشت
و شکل و سیمای آن بیش از آنکه هولناک باشد ،به حالت شوخ
طبعانه ای تصویرگری شده بود.
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در سال  907هجری ،که خاندان صفوی ،قدرت را از ترکمانان
غرب و تیموریان شرق ،در دست گرفتند ،در ابتدا تبریز را به
عنوان پایتخت برگزیدند ،ا ّما در سال  955ه.ق ،دربار به شهر
قزوین انتقال یافت و سرانجام در سال  1007ه.ق ،شهر اصفهان
به عنوان پایتخت صفویان انتخاب شد .در سایۀ این نقل و انتقاالت،
سبک های جدیدی در زمینۀ هنر تذهیب و تصویرگری دست
نوشته ها پدیدار شد(ریشار.)125 ،1383 ،که نمود آن در شکل
اژدها در تصاویر 4و 5مشخص است.

تصوير -5بهرام گور اژدها را مي كشد  .قزوين 973 ،ه.ق  1565/میالدی.
ماخذ)wwww.biritishmusum.com( :

تصوير  -4اسفنديار در نبرد با اژدها ،1600 -1580 ،شيرازه
ماخذ)wwww.biritishmusum.com( :

جدول  ،1شكل و تصوير اژدها را در ادوار مختلف و در
شهرهاي مهم اين دوره كه نگارگري در آن رونق داشت و به
سفارش شاهان و حاميان ،به تصوير در آمده است نشان ميدهد.
برای نمونه به شكل اژدها در زمان حكومت شاه طهماسب در
تبريز و قزوين و تفاوت هاي آن با آثار ادوار گذشته در جدول2
مي توان اشاره كرد .اين تفاوت ها بیشتر در توجه بیش از حد
نگارگران صفوی به جزییات و پرکارشدن آنها همچون آتش
و شكل پاها و حتي تزیينات روي پوست و بدن اژدها است.
تصاویری از اژدها كه در زمان شاه اسماعيل دوم به تصوير در
آمده است ،از يك سو ويژگي هاي مكتب قزوين همچون سادگي
و كشيدگي بيش از حد اندام ها و دوبعد تصوير را در بر دارد و از
سوي ديگر در تركيب بندي ها و حالت كلي تصوير به نگاره های
شاهنامه ي شاه طهماسبي شباهت دارد.

تصوير  -6نبرد اسفنديار با اژدها ،شاهنامه ي فردوسي ( ،شاهنامه شاه
اسماعيلي ) ،رقم سياوش (سياوش گرجي و مراد ديلمي ،مكتب قزوين984 ،ه.ق
.)1577 – 1576 /
ماخذ( :رهنورد)303 ،1386 ،
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نتیجه
در هنر و فرهنگ ایرا ِن قبل از اسالم بستر شکل گیری اژدها
منوط به جهان بینی اساطیری بوده است .اژدها در نقاشی ایرانی
به این علت که نماد اهریمنی و شیطانی داشته ،همواره به عنوان
یک عامل شر ،که انسان بر او غلبه دارد ،به تصویر درآمده است.
پس از اسالم نیز این عالقه حفظ و حتي بیشتر شد .هنرمندان
مسلمان با بهرهگیری از زبان رمز و تمثیل آموزه های دینی،
غلبه بر هوای نفس؛ یعنی جهاد اکبر را به صورت نبرد با اژدها
ارائه دادهاند .در این میان منابع ادبی و بیش از همه شاهنامۀ
فردوسی تصویر روشنی از شکل و سیمای اژدها ارائه می دهد.
در تصویرگری این متون ،به نظر می رسد ،هنرمندان در ساختار
فرمی به توصيفات شاهنامه توجه دارند و اژدها را موجودي
غالب بر قهرمانان و شخصيت هاي اصلي داستان خلق نكرده اند.
و البته پيرامون اين مسأله استثناهایي هم وجود دارد كه مي توان
در نگارۀ موسي و اژدها آن را ديد .اژدها در اين تصوير نشانگر
خشم خداوند از رفتار فرعونيان است لذا نگارگر سعي دارد
شخصيت هاي به تصوير در آمده در صفحه را به نحوي ضعيف
و ترسيده نمايش دهد .اما اژدها در نگارگری دورۀ صفوي ضمن
حفظ ارزش های سنتی ،متناسب با شرايط سياسي و اجتماعي
و مذهبي در هر برهه از زمان خصوصيات ويژه اي را به خود
مي گيرد .اين خصوصيات به نحوي است كه سيماي زشت و
دهشتناك كژخردي ،شر و هواي نفس را بيش از پيش نشان
دهد .آتشكام بودن ،دندان هاي بزرگ و بافت فلس مانند ،همچون
بدن مار و پنجه هاي شبيه شير همه و همه ترفندهايي جهت
نمايش سيماي زشت اژدها است .اژدها در غالب تصاوير در
قسمت باالیي و سمت چپ تابلو واقع شده است اما به مرور زمان
و نفوذ بيشتر فرهنگ چين ،گاه اين موجود در شكل كاريكاتور
گونه و مضحك با رنگ هاي روشن بر روي زمين و در سمت
راست تابلو قرار دارد .در دورة صفوي و در زمان حاميان اين
سلسلة پادشاهي ،سيماي اژدها به تدريج تغیيراتي مي كند .اما اين
تغيیرات عموم ًا در فرم و سيماي كلي اتفاق نمي افتد؛ يعني اژدها

همچنان به صورت شكل سنتي خود ،موجودی مارگونه با دست
و پاهاي كوتاه و آتش كام مي باشد.
در شاهنامۀ شاه طهماسبي نگارگران در ترسيم اژدها از يك
سو خيال انگيزي رويایي سبك تركمان را به نمايش در آورده اند
و از سوي ديگر از سبك دقيق و ظريف هرات بهره بردهاند .اژدها
با حجم اندكي كه خصوص ًا در زير شكم و پيچش ها احساس
مي شود؛ حالتي زنده به خود گرفته است .به كارگيري ظريف
تزیينات و ظرافت جزیيات به نحوي است كه به نظر مي رسد،
هنرمند ،الگويي در طبيعت داشته است .نگارگر با بهرهگيري از
اشعار شاهنامه موجودي مارگونه و خزنده با چهار دست و پاي
كوتاه و شاخي بر سر و آتش كام با پنجه هايي همچون شير و
چشمان تيز که نمايشگر نفس اماره و خوي پليد مي باشد ،به
تصوير در آورده است.
نگاره هايي با تصویر اژدها كه در زمان شاه طهماسب در
قزوين به تصوير در آمده است ،هرگز به لحاظ زيباشناسي به
نگاره هایی با موضوع اژدها كه در تبريز به تصویر در آمده
است؛ نمي رسند .اژدها در نگاره های قزوین به صورت كشيده،
با گردني باريك و گوش هايي شبيه موش يا خفاش طراحي شده
است ،اژدها در اين برهه از زمان به پيروي از اژدهايان چيني
داراي رنگ هاي زنده و روشن همچون آبي و صورتي و نارنجي
مي باشد .به نظر می رسد کام ً
ال وابسته به اشعار فردوسي است
و طبق سنت به صورت موجودي مارگونه و آتش كام به تصوير
در آمده است.
لکن ،از زمان شاه اسماعيل دوم به بعد ،صورت و سيماي
اژدها پيروي اصول نگارگري قزوين بوده است .که تركيب بندي
هاي ساده تري نسبت به نگاره هاي شاهنامه طهماسبي دارند .اما
با جزئيات كمتر ،تزیينات سطحي که حالت بي روحي به اژدها
داده است .ضمن اين كه اژدها در این دوره از لحاظ اندازه نيز
تقليل رفته وفضاي كمتري از صفحه را به خود اختصاص داده
است.

پی نوشت ها
 1خوارزم نام ناحیه ای است در قسمت سفالی جیحون (آمودریا )
بود که از دیر باز در فرهنگ و تمدن آسیای میانه نقش داشت.
 2در دوران پيش از اسالمي نواحي بخارا و سمرقند به نام سغد
(سغديا نا) خوانده مي شد .
 3سمرقند.
 4عصر صفوي با ورود شاه اسماعيل در سال  907هجري قمري
 1501 /ميالدي آغاز شد و خيلي زود با فتوحات وي به يك امپراطوري
عظيم مبدل گشت  .يكپارچه شدن غرب و شرق ايران و رسمي شدن
مذهب شيعه آثار مستقيمي در هنرهاي بصري در اين عصر به جاي
گذاشت  ،كه در سال هاي بعد و زمان حكومت ديگر شاهان صفوي به

بار نشست .
 5زبانش چو ديو سي ،سرنگون

كه در دم زغاري سر آرد برون

ز دنبال او  ،دشت هر جاي جوي

بهر جوي در  ،رودي از زهر اوي

چو بر كوه سودي  ،تن سنگ رنگ

به فرسنگ رفتي چكا چاك سنگ
6 Agi – dahaka.
7 Udaro –-thrasa.
8 Xsvaewa.

 9برای مطالعه در مورد ضحاک مراجعه کنید به « :صفا ،ذبیح
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اهلل،حماسه سرایی در ایران از قدیمی ترین عهد تاریخی « و «کزازی ،میر
جالل الدین ،نمادشناسی اسطوره ای در اسطوره ی ضحاک ،مجموعه
مقاالت «نمیرم از این پس که من زنده ام»« ،سخن های دیرینه از جالل
خالقی مطلق «صص963و.964
10 Indra.
11 Vrtra.

 12از ديگر ابيات شاهنامه ی فردوسی كه اژدها به بزرگي و عظمت
توصيف شده است.
• بيابان همه زير او بود پاك

روان خون گرم از بر تيره خاك

•زمين شد بزير تنش ناپديد

يكي چشمه خون از برش بر دميد

• زمين شهرتا شهر پهناي او

همان كوه تا كوه باالي او

•زبانش به سان درختي سياه

زفر باز كرده فكنده براه

 13از ديگر ابيات شاهنامه كه به دليري اژدها اشاره شده است  ،عبارتند
از:
• همي در كشيدي بدم ژنده پيل

وزو خاستي موج درياي نيل

• نهنگ دژم بركشيدي ز آب

بدم دركشيدي زگردون عقاب

• زخشكي و دريا همي بگذرد

نهنگ دم آهنگ را بر کشد

همي ز آسمان كركس اندر كشد

ز دريا نهنگ دژم بركشد

 14از ديگر ابيات شاهنامه كه به صفت آتشكامي اژدها اشاره مي كند.
• دوچشمش چودو چشمه تابان زخون همي آتش آمدزكامش برون
• زتفش همي پركركس بسوخت

زهرش همي برفروخت

فهرستمنابع
ارشاد ،محمدرضا ( ،)1382گسترۀ اسطوره (مجموعۀگفت و گو) ،چاپ
اول ،انتشارات هرمس ،تهران.

اسدی طوسی ،ابونصرعلی بن احمد (  ،)1356لغت الفرس ،به کوشش
دکتر دبیر سیاقی ،تهران.
بهار ،مهرداد ( ،)1362پژوهشی در اساطیر ایران ،آگاه ،تهران.
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چاپ پنجم ،انتشارات آگاه ،تهران.

پاکباز ،روئین ( ،)1383نقاشی ایران از دیروز تا امروز ،انتشارات زرين
و سيمين ،تهران.

پوپ ،آرتور اپهام و اکرمن ،فیلیس و شرودر ،اریک( ،)1387شاهکارهای
هنر ایران ،مترجم خانلری ،پرویز ،علمی و فرهنگی ،تهران.

پورداوود ،ابراهیم ( ،)1380فرهنگ ایران باستان ،انتشارات اساطیر،
تهران.

تجویدی ،اکبر ( ،)1385نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم
هجری ،وزارت فرهنگ و هنر ،دنیای نو ،تهران.
جاللی نائینی ،سید محمدرضا ( ،)1348سرودهای ریگ ودا  ،تهران.

خزایی ،محمد ( ،)1387شاهنامه سلطان ابوسعید( ،) 736-731مهمترین
شاهکار نگارگری دوره ی ایلخانی ،کتاب ماه هنر ،ش .126

رحيمووا،ز.ي ،آ.پولياكووا ( ،)1383نقاشي و ادبيات ايراني ،ترجمة زهره
فيضي ،انتشارات روزنه ،تهران.

رستگار فسایی ،منصور ( ،)1379اژدها در اساطیر ایران ،توس ،تهران.

ریشار ،فرانسیس ( ،)1383جلوه های هنر پارسی ،مترجم ع روح
بخشان ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.

شایگان ،داریوش ( ،)1383بتهای ذهنی و خاطره ی ازلی ،انتشارات
امیر کبیر ،تهران.

شین دشتلگ ،هلنا ( ،)1380مظاهر شر در هنر عامۀ ایران ،کتاب ماه
هنر ،ش .40-39
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1364شاهنامه ،چاپ مسکو.

كنبي ،شيال ( ،)1387عصر طالئي هنر ايران ،نشر مركز ،تهران.

گری ،بازل ( ،)1358نقاشی ایرانی ،عربعلی شروه ،دنیای نو ،تهران.

موسوی ،کاظم ،اشرف خسروی ( ،) 1389پیوند خرد واسطوره در
شاهنامه  ،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
یونگ ،کارل گوستاو و دیگران ( ،)1384جهان اسطوره شناسی  ، 8چاپ
اول ،ترجمۀجالل ستاری ،نشر مرکز ،تهران.

