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ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوي با 
تأکید برتوصیفات فردوسی در شاهنامه* 
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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 این میان به نظر می رسد نگارگران با توجه به قصص اساطیری و منابع ادبی موجود خصوصاً شاهنامة 

حکیم ابوالقاسم فردوسی، در نمایش این موجود، به دستور زبان خاصي دست یافته اند؛ لذا این مقاله سعي دارد به شیوة توصیفی 

و تحلیلي ضمن بررسی معانی اژدها و توجه به توصیفات بصري فردوسي از این موجود در شاهنامه ازطریق مقایسه این اوصاف 

با اژدهای ترسیم شده در نگارگري  عصر صفوي، نگرش و ساختار بیانی و بصری هنرمندان نگارگر را مورد کنکاش 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 مطالعة 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.  
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ایران  رازآمیز  ادبیات  ای  افسانه  موجودات  از  یکي  اژدها، 
است. نقش اژدها در هنر ایران از سابقه ي طوالني برخوردار 
مي باشد هر چند اغلب شرق شناسان هنر اسالمي، این نقش را 
برگرفته از هنرچین در اواخر قرون هفتم و هشتم میالدي دانسته، 
ولي بسیاري از محققان تاریخ بکارگیري این نقش را متعلق به 
هزاره ي سوم قبل از میالد مي دانند. همچنین»کاوش هاي باستان-

شناسي در بخش بزرگي از ترکمنستان شوروي در مراکزي 
چون خوارزم1، سغدیان2و افراسیاب3مجموعه اي از نقاشي های 
دیواري را معرفي نموده است که مطالعه ی آنها براي شناخت 
هنرتصویري عصر ساساني داراي اهمیت فراوان است. چنان که 
مي دانیم این مراکز از دوران هخامنشیان جزء شاهنشاهي ایران 
محسوب مي شده و نام بیشتر این نقاط در کتیبه هاي ایران 
هاي  دوران  در  ایران  سرحدات  قلمرو  و  است  آمده  باستان 
نواحي  این  غالباً  ازمنه ي گوناگون  در  اشکانیان و ساسانیان 
را دربرگرفته است با آن که در این اعصار این قلمروها گاهي 
دولت هاي مستقل به خود دیده است و در هنرهاي تصویري 
نیز مشاهده مي شود  دور  مردمان خاور  فرهنگي  نفوذ  آنها 
ولي هنگامي که به تحلیل و باز شناسي تار و پودهاي فرهنگي 
این مناطق بپردازیم، متعلق بودن این قلمرو ها به فرهنگ ایراني 
روشن خواهد شد« )تجویدي، 1385، 33(. بنابراین مي توان اذعان 
داشت توصیفاتي که فردوسي در شاهنامه پیرامون اژدها ارائه 
داده، بر اساس مستندات تصویري بوده است. همچنین در شرق 
سمرقند نقاشي هایي به جا مانده است که بازل گري درباره ی 
آنها مي نویسد: »در بسیاري از آنها صحنه هایي مربوط به تاریخ 
باستاني ایران و آنچه در شاهنامه ي فردوسي باز مي شناسیم، 
تصویر شده است. این نقاشي ها را به اواخر عصر ساساني 
نسبت داده اند که قسمتي از تصاویر آن با داستان هاي رستم، 
پهلوان ایران وفق مي دهد. بهترین بخش سالم آن کمپوزسیوني 
است که 15 متر طول دارد و بر روي زمینۀ آبي آن عده اي سوار 
جنگي نقاشي شده و رستم پهلوان، در بخشی از آن سرگرم 
جنگ با اژدهاست« )گري، 1358، 13و 14(. گرچه بکارگیری نقش 
حیوانات اساطیري و نقوشي با مضامین شکار و جدل حیوانات، 

که منشأ ایراني داشته اند در برخی از دوره ها، کمتر مورد توجه 
بتدریج  اما  گرفته اند؛  قرار  نگارگر  اسالمي  نگارگر  هنرمندان 
هنرمندان براي نمایش معاني و مفاهیم متفاوت، فرم هایي را از 
حافظه ی تاریخی خود برمي گزینند. البته روابط ایران با سایر 
ملل از جمله چین درادوار گوناگون خصوصاً در دورة صفوي4  
نقش بسزایي در بازخوانی این حافظۀ تاریخی و پرداخت نوین 
برخي از نقوش و صور داشته است. که بتدریج این صور و 
نقوش توسط هنرمندان رنگ و بوي ایراني به خود مي گیرد. »پس 
از گذشت چند دهه این عناصر ]درندگان و پرندگان، اژدها و 
ققنوس اساطیر چین[ توسط هنرمنداني مثل جنید نقاش، عبدالحي 
و شاگردان آنها دوباره مطابق با شاخصه هاي سنت کهن ایراني 
طرح و احیا گردید«)خزایي، 1387، 17و18(. به طور کلی می توان 
از عوامل مؤثر در نمایش شکل و سیمای اژدها در نگارگري 
و  ها  داستان  ایرانی،  نقاشی  سنت  از  پیروي  صفوی،  دورة 
اساطیر 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 
صفوی،  عصر  نگارگران  توسط  آنها  نمایش  چگونگی  و  اند 
صورت گیرد. سپس به منظور دستیابی به تمهیدات نگارگران 
برای نمایش توصیفات فردوسی و همچنین جهت دست یافتن به 
ممیزه های نظام بصری این عصر در مقایسه با اعصار قبلی به 
تحلیل فرم )جزییات تصویر همچون شکل چشم، تزئینات پاها و 
حتي زواید شعله مانندي که همچون بال هاي آتشین اطراف اژدها 
را فرا گرفته اند(، 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 دلیل تعدد هنرمندان درتصویرسازي 
نسخ، تنوع و تفاوت - هرچند اندک- دیده مي شود؛ مطالعه در 
روش و سبک متمایز هر کدام از هنرمندان در این دوره خود 
راهی جهت دست یابی به ویژگي هاي نگارگري، در این مقطع 
زماني است. لذا نمونه های متنوعی از شکل و سیمای اژدها به 

لحاظ زمانی و مکانی، انتخاب شده است. 

مقدمه

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 
فارسي،  در  که  واژه ي»اژدها«  کند.  می  مطابقت  اژدها  لغوی 
دارد،  اژدهاک"   " اژدرها"و   " "اژدر"،  دیگر چون  صورت هایي 
بیشتر در قالب ماري عظیم و بزرگ، با دهان گشاده معرفی 

می شود.  
 همچنین سیما و شکل کلی اژدها را می توان در اشعار حکیم 

اسدي طوسی چنین یافت:

سرش پیسه، از موي چون کوه تن                
                                 چو دودش دم و همچو دوزخ، دهن

دو چشم کبودش   فروزان    زتاب   
                                          چو   دو  آینه،  از  تف آفتاب5

ضحاک را باید صورت پهلوی اژدها دانست. اژدها در پهلوي 
به صورت aji و azi به کار رفته است و به معني مار است. حکیم 
اسدی طوسی درباره این موضوع می نویسد: "اژي" در اوستا، 
چندین بار با واژه "دهاک" آمده است و ترکیب " اژدي دهاک"6 
همان است که در اساطیر ایراني "ضحاک" شده است و به معني 

مار و اژدها نیز به کار رفته است )بهار،153،1362( .
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و  به شکل  نقاشان جهت دست یابی  به  که  معانی  دیگر  از 
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 
سانسکریت به معني مار است که گاهي با صفت اودروتهراس7 
آورده شده؛ یعني،"بر روي شکم رونده"و گاهي با صفت خشوئو8  
تند رونده یا چست و چابک. در گزارش  یعني زود خزنده و 
پهلوي اوستا )= زند( اژي، شپاک شده و در توضیح آمده است؛ 
مار شپاک. همین واژه در فارسي، » شیبا « شده است، چنانکه 

فخرالدین گرگاني، در منظومه ویس و رامین گوید:
سر دیوار او پر مارشیبا                        

              جهان از زخم آنها ناشکیبا« )پورداوود، 1380، 198(.
                                      اسدی طوسی
فرهنگ جهانگیري برای ویژگی های صوری و مفهومی اژدها 

چهار فرض دارد:
اول: ماري باشد بس بزرگ و عظیم الجثه و آن را به سبب عظم 

جّثه به صیغه ي جمع در آورده اند؛
دوم: شجاع و دالور خشمگین بود؛ 

سوم: حکیم فردوسي در شاهنامه به معني پادشاهان ظالم 
عموماً و به معني ضحاک ، خصوصاً آورد، چنان که گفته:

بدانست کان خانه ي اژدها ست9                 
                                         که جاي بزرگي و جاي بالست
چهارم: َعلَمِ اژدها پیکر را نامند« )رستگار فسایی، 1379، 8(.

مفاهیم اژدها در نبرد با پهلوانان: 
مضامین نگاره هایی که با محوریت اژدها توسط نگارگران 
تصویرسازی شده است، نبرد و پیکار یکی از پهلوانان با این 
موجود اسرارآمیز است. اژدها کشي، خود تعریف و تفسیري از 
شخصیت 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 مطالعه ی تاریخ اساطیری ایران می توان بارها نبرد 
قهرمانان درمقابل اژدها را مشاهده کرد که علت های گوناگونی 
برای آن ذکر شده است. منصور رستگار فسایي علت نبرد با 
اژدها را چنین بیان می کند: »اژدها اهریمني است، به همین جهت 
پهلوانان خداپرست آن را مانعي برابر اندیشه هاي ایزدي خود 
محسوب مي دارند.« برخي دیگر از نویسندگان اژدها را از جنبه ي 
رواني بررسي مي کنند و آن را جلوه اي از آرزوهاي برآورده 
نشده و دست نیافتني مي دانند ) ارشاد، 1382، 371(. در مکتب 
روانکاوي یونگ نیز اژدها نماد گرایش هاي منفي روان انسان 
است )یونگ، 1377، 175-176(. عده اي نیز آن را انعکاس خطرات 
طبیعت قلمداد مي کنند و آن را مظهر آب ها و سیالب هاي ویرانگر 
یا زنداني کننده ي آب ها مي دانند و مار را نماد رودخانه ي ویرانگر 
مي شمارند ) بهار، 1384، 309(. پس از این دیدگاه نبرد با اژدها 

نبرد با طبیعت و خطرات آن محسوب مي گردد.»اژدها کشی 
از اساطیر به حماسه راه پیدا کرده است« )موسوی/ خسروی، 
1389،250(. »ایندره10، یکي از خدایان کهن با ورتره11  که اژدهایي 
بازدارنده ي آبها است، مي جنگد و گاوهاي ابر را آزاد مي کند، 
تیشتر، ایزدبانوي ایراني، با اپوش که دیو خشکي است، مي جنگد 
و ابرها را به آسمان مي برد. فریدون با اژدهاي سه سر )ضحاک( 
نبرد مي کند و خواهران جمشید را رها مي سازد. گرشاسب با 
اژدها مي جنگد و آب ها را آزاد مي کند. رستم با اژدهایي و با 
دیو سپید که بنا به توصیف شاهنامه سیاه است، نبرد مي کند 
وکاووس را رها مي سازد. تداوم نبردهاي رستم و افراسیاب، 
شکست مداوم افراسیاب از رستم و بازگشتن هاي او به نبرد، 
دقیقاً تکرار اسطوره ي نبرد مکّرر ایندره با ورتره است. گشتاسب 
با اژدهایي در روم مي جنگد، اسفندیار با اژدها و ارجاسب مي 
با  اند آزاد مي کند. اردشیر  بند  جنگد و خواهرانش را که در 
کرم هفتواد، که اژدهایي است مي جنگد و از آن پس شاه مسلم 

ایرانشهر مي گردد« )بهار،1362 ،43 و 45(. 
در ایران نبرد با اژدها، نبرد با پلیدي ها، نفس اماره و پیروزي 
آگاهي بر ناخودآگاهي است که در جهان بینی اساطیری ایرانیان 
ریشه دارد. این مسأله را مي توان در نوشته هاي شایگان چنین 
یافت: »ابتدایي ترین شکل »آرکتیپ« که مطابق با مرحله ي آغازین 
آن  به  که  است  اي  مرحله  همان  است،  بدوي  انسان  آگاهي 
»اوروبوس« مي گویند. »اوروبوس« را اغلب به صورت مار یا 
اژدهایي نشان مي دهند که دمش را گاز مي گیرد. در این مرحله 
دریاي ناخودآگاه، انسان را از هر سو احاطه کرده است و در میان 
آن، نطفه ي خودآگاهي قرار گرفته که هنوز استقاللي نیافته است. 
این در واقع مظهر زندگي بهشتي و بطن مادري بشریت است. 
مرحله بعدي که ارکتیپ ازلي به صورت بزرگ مار جلوه مي کند و 
مظاهر آن را در کلیه ي تمدن هاي کهن مي یابیم، مرحله ي بزرگ 
مادري است.... مرحله اي که متعاقب بزرگ مادري پیدا مي شود، 
معروف به نبرد با اژدها است در این مرحله که در کلیه ي اساطیر 
جهان دیده مي شود، آگاهي )من( در نبرد با ناخودآگاه که همان 
اژدها »بزرگ مادر« یا اوروبوس باشد، پیروز مي شود، و مبدل 
به قهرمان مي شود« )شایگان،1383، 209و210(. تقابل اژدها با 
قهرمانان شاهنامه، تقابل خرد و کژخردي 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 یکي اژدها           

                                       کزو    پیل   گفتي     نیابد    رها
بیامد جهان جوي را خفته  دید              

                                     براو یکي اسب ]روح[ آشفته  دید
تهمتن چو از خواب بیدار شد                 

                 سر پر  خرد   پر ز    پیکار    شد...«)فردوسی(
پیروز میدان در نبرد با اژدها به گنج دروني خویش دست مي 
یابد. در داستان اژدهاکشي بهرام آمده است، بعد از اینکه بهرام 
اژدها را در دهانه ي غار هالک مي سازد؛ به دنبال گور وارد غار 

ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوي با تأکید برتوصیفات 
فردوسی در شاهنامه
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مي شود و به گنج بزرگي دست مي یابد. 
چون قدرمایه شد به سختي و رنج   

                            یافت گنجي و برفروخت چو گنج  )همان(    
با جادوگران خشم  در داستان رویارویي حضرت موسي 
خداوند در قالب اژدهایي مهیب  ظاهر مي شود که همگان را 

مي ترساند.

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 
فسایي شکل و هیبت اژدهایان را چنین توصیف مي کند: »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. 

تصویر 1-1- قسمتي از نگاره فریدون درقالب اژدها پسران خود را 
می آزماید)تصویر 2 همین نوشته(. همانطور که دیده مي شود نگارگران اژدها 

را به صورت موجودي مارگونه با چهار دست و پا ي شبیه شیر و زوائد و 
تزئیناتي که بر هولناکي آن مي افزاید؛ ترسیم کرده اند. 

ماخذ: )کورکیان، 1377، 110(.

تصویر1-2- طرح 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 معموالً اژدها دو چشم و با چنگال های همانند 
پنجه ی شیر توصیف شده است« )رستگار فسایی، 1379، 56(. 
بدین ترتیب اژدها درآثار نگارگري ایران »به صورت هیوالیی، 
که طول و عرض عظیم دارد، با دهانی فراخ، دو چشم مدور، 
به  آن  فرق  بر  که  تک شاخ  با  و سری  تاب  و  پیچ  پر  بدنی 
صورت برجستگی قرار دارد، با چهار پای کوتاه و با چنگال های 
وحشتناک مشاهده می شود« )شین شتگل، 40- 39، 98( )تصویر 
1(. همچنین اژدها، موجودی با بدن پوشیده از فلس توصیف 
شده است. در عجایب المخلوقات قزوینی)1264(، اسکندرنامه 
نسخه های  در  و  چاپ(،  تاریخ  )بدون  چهاردرویش   ،)1274(
متعددی از شاهنامه و خمسه نظامی این موجود تقریباًً 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 ریگ ودا نیز »این جانور سه پوزه، سه کله، شش 
چشم وبا هزار چستي و چاالکي به صورت موجودي سه سر 
در مي آید که بدست ایندرا کشته مي شود« )جاللی نائینی، 1348، 
425(. هم چنین دراغلب فرهنگ هاي فارسي اژدها را مار بزرگ 
با دهان گشاده نوشته اند که به شکل سوسمار بزرگ و داراي 
دو بال است و آتش از دهان مي افکند و نگهبان گنج ها 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 این نوشته 
شاهنامه به عنوان متن ادبي که به توصیف اژدها مي پردازد 

برگزیده 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 
می رسد نگارگران صفوی توانسته اند زبان خاص هنری متناسب 
با بیان ادبی شاهنامه را بیابند و ارزشی همسنگ با صناعات ادبی 
به تصاویر ببخشند. ترکیبات و صورت هاي بدیع 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 نباید این نکته را 
از نظر دور داشت که نگارگران هر کجا که الزم بوده است، پا را 
از توصیفات ادبي فراتر گذاشته اند و گاه در بسیاري موارد علي 
رغم نوع توصیف خاصي که فردوسي در شاهنامه از اژدها ارائه 
مي دهد؛ نگارگران آن را به کار 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 زیر سرش    

                                       دو پستان به سان زنان از برش
ویا این موجود را همچون زنان داراي گیسو توصیف مي کند. 

 همه آتش افروزد از کام اوي  
                                               دوگیسو بود پیل را دام او

 زسرتا بدمش چوکوه بلند   
                                  کشان موي سر برزمین چون کمند

 فردوسي این موجود را هفت سر دانسته، که کنایه از هفت طبع 
انساني است که اگر مراقبه نشوند، هرکدام همچون اژدهایي طغیان 
کرده 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 
می شود که می توان معادل آن را در ابیات شاهنامه یافت، اما بدون 
شک نحوة ارائه و به کار گیری ویژگی های بصری اژدها در هر 
دوره شکل و هیبتی خاص به این موجود افسانه اي می بخشد. این 

خصوصیات مشترک عبارتند از:

الف (اندازه، بزرگی وتنومندی اندام  اژدها 
      در بسیاري از اشعار شاهنامه، که به توصیف اژدها 
اختصاص دارد. اژدها موجودي بزرگ و غول پیکر معرفي شده 

است:

 زدشت اندرآمد یکي اژدها   
                                                    کزوپیل گفتي نیابد رها 

 زسر تا بدمش چوکوه بلند         
                                  کشان موي سر برزمین چون کمند 

 زمین شهرتا شهر پهناي او    
                                               همان کوه تا کوه باالي او12 

علي رغم توصیفات فردوسي حکیم از اژدها در بزرگي اندام و 
تنومندي آن، نگارگران در اغلب موارد آن را در مقایسه با عناصر 
دیگر صفحه چندان بزرگ و تنومند به تصویر درنیاورده اند. 
بلکه جهت القای  عظمت و تنومندی، آن را به صورت موجودي 
پیچان در بین صخره ها)به جاي کوه( و یا درختان به نمایش 
در آورده اند. ظاهراً نگارگران از آن جهت که اژدها، نماد شرو 
دژخردي، در تقابل پهلوانان که نماد خیر و خرد نیک قراردارد؛ 
آن را به صورت موجودي خوار و خفیف به تصویر کشیده اند. 
درواقع به نظر می رسد هنرمند نگارگر با عدم بزرگ نمایی اژدها 
در اثر، سعي دارد تا جنبۀ پهلواني و قهرماني و خرد شخصیت هاي 
اصلي داستان بر کژخردي و سرشت حیواني و خوي بد اژدها 

غلبه داشته باشد. 
 همان نیز کامد نیابد رها  

                                                زچنگ بد اندیش نراژدها 
 البته اژدها در زمان شاه طهماسب و در شاهنامه ي شاه 
طهماسبي کم و بیش به صورت موجودي کوه پیکر و تنومند 
به نمایش در آمده است اما از زمان شاه اسماعیل دوم به تدریج 
عظمت آن رو به افول مي رود. این موجود در نگاره هایی در مکتب 
قزوین، حتي از دیگرشخصیت هاي به تصویر در آمده کوچک تر 
نیز به نظر مي رسد. شیال کنبي در کتاب عصر طالئي هنر ایران 
زماني که نگاره ي" کشتن رستم اژدها را" در این مکتب چنین 
شرح مي دهد؛ »اشخاص از گذشته به سطح تصویر نزدیک ترند 
و نقاش به خود اجازه داده که رخش را در میانۀ تصویر از اژدها 

کوه پیکرترنشان دهد« )کنبي، 1387، 84(. 
در نگاره هاي مورد بررسی در این نوشته، نگارگر فضای 
بین یک چهارم تا یک سوم کل فضای کادر را به تصویر اژدها 

اختصاص داده است.

    ب (  دهشتناکي و دلیري اژدها 
فردوسي به شیوه های گوناگون دهشتناکي اژدها را توصیف 
کرده است. گاه او را موجودي معرفي مي کند که از شدت زهرش 
در آسمان مرغان و کرکس و در دریا نهنگ ها در امان نیستند و 

گاه شدت دود زهرش به قدري است که به ماه مي رسد. 
 یکي اژدهاي است زان روي کوه    

                                      که مرغ آید از رنج زهرش ستوه 
 نیارد گذشتن   برو    بر   سپاه 

                                       همي دود زهرش   برآید   بماه13 
نگارگران عصر صفوی هیچکدام این صفات )اژدها( را به طور 

مستقیم در آثار خود نمایش نداده اند. 
 همانطور که گفته شد اژدها در ایران نماد شر و هواي نفس 

ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوي با تأکید برتوصیفات 
فردوسی در شاهنامه
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است و نبرد با هواي نفس، جهاد اکبر محسوب مي گردد؛ بنابراین 
نگارگران نیز باید این مسأله را در نگاره هاي خود به تصویر 
تنومند،  و  بزرگ  موجودي  را  اژدها  نگارگران  اگر  درآورند. 
زهرافکن و نهنگ کش و کرکس سوز تصویر نکرده باشند؛ پس 

چگونه بر سختي و دشواري این نبرد تأکید کرده اند؟
آتش کامی و آتش افروزی اژدها یکي از خصوصیاتي است که 
نگارگر نیز به پیروی از شاعربراي نشان دادن سرشت نابودگر 
اژدها و دهشتناک آن برگزیده است. چنان که می دانیم، مطابق 
متون دینی و ادبیات کهن، آتش از یک سو گناهکاران را نابود 
مي کند و از سوي دیگر امتحان و آزموني است که انسان هاي پاک 
از آن عبور کرده و به سالمت بر آن فایق خواهندآمد. فردوسي 
نیز در ابیات زیر این ویژگي اژدها را چنین توصیف کرده است. 

 بغرید باز اژدهاي دژم   
                                         همي آتش افروخت گفتي بدم

 زبانش کبود و دوچشمش چو خون   
                                         همي آتش آید زکامش برون14

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 تصاویر 2-2و3-2 با استفاده از شعله هاي 
ابرگون و حتي فرم آتش براي چشم اژدها و یا فرم هاي مواج 
اطراف سر و بدن که بسیار شبیه آتش هستند و خود تأکیدي 

تصویر 2- 1 – فریدون15 در هیبت اژدها پسران خود را مي آزماید ، شاهنامه 
شاه طهماسبي، تبریز،  منسوب به آقا میرك ، سال 942هجري قمري.

ماخذ: )کورکیان، 1377، 110(.                  

تصویر 2- 2- شاعر  براي نشان دادن سرشت نابودگر اژدها صفت آتش 
افروزي را براي آن برگزیده است.

هستند بر آتش دروني این موجود که 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 نمایش شعله هاي 
آتش، در نگاره هایي که اژدها در آنها به تصویر در آمده است، 
بسیار متفاوت و متنوع است. نگارگران در شاهنامه های مختلف، 
سعي کرده اند با بهره گیري از اصول بصري همچون خطوط 
مواج و در هم پیچیده و استفاده از رنگ هاي آتشین در اطراف 
پیکر اژدها، بر هولناکي سرشت این موجود و تضاد و تقابل خیر 

و شر بیش از پیش تأکید کنند )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. که 
معادل تصویري عین به عین براي این نوع توصیفات در آثار 
این  از  اما هنرمند هرکدام  ندارد.  نگارگري شاهنامه ها وجود 

تصویر 3-1- نبرد اسفندیار با اژدها شاهنامه فردوسي )شاهنامه شاه 
طهماسبي( 1525 – 1530، تبریز ، رقم قاسم پسرعلي.

 )wwww.metmusum.com( :ماخذ 
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تصویر 3- 2- به نظر مي رسد اژدها همچون شعله هاي آتش و ماده اي مذاب و هولناك و 
در هم پیچیده، از کوه به سمت پایین غرش کنان در جریان است.

توصیف ها را به عنوان صفتي در اژدهایي که به تصویر در آورده 
است، به شکل های مختلف در نظر دارد. به عنوان مثال قراردادن 
اژدها در سمت چپ تابلو تأکیدي است بر دام اهریمن بودن آن و 

غرش و پنجه هاي تیز آن، بي شباهت به نره شیر نیست.   

ویژگي 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.
 1135  –  907( صفوي  دوره  درنگارگري  اژدها  تصویر 
هجري قمري /1501- 1722 میالدي( از لحاظ کلیت فرم و شکل، 
همچون ادوارگذشته، خصوصاً دورة تیموري است. این مسأله 
را می توان در فرم مارگونه و چهاردست و پای کوتاه و آتشی 
که از دهان اژدها خارج می شود؛ مشاهده کرد. اما ویژگي مهم 
نگارگري در دوره ي صفوي، که موجب بروز نوع خاصي از 
دستور زبان بصري گردیده است؛ کاهش وابستگي هنرمندان به 
متون ادبي است. »در نگاره هایي که بنیان گذاران مکتب  صفوی؛ 
یعني سلطان محمد و همکاران وي، اجرا کرده اند، نگرش جدیدي 
نسبت به پرداخت موضوعات ادبي مشاهده مي شود، که همانا 
کم رنگ شدن موضوعات ادبي در پس تفصیالت زندگي است« 
)رحیمووا، 1383، 134( و نظام تصویرسازي ادبي، به پیچیدگي 

گراییده است. اژدهای به تصویر درآمده در اصول کلي به سنت 
تصویر سازي این موجود وابسته است، اما در مواردی همچون 
تزیینات و جزئیات تصاویر بر قوة خیال و سلیقۀ خویش تکیه 
زده اند. استفادة 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 
طالیی توّجه خاص به ساخت و پرداخت، به کارگیری رنگ های 
مختلف طال در روی زمینۀ غالب الجوردی و هماهنگ سازی 
طرح ها و رنگ ها و نیز، استفاده از رنگ های طبیعی و چیدمان 
مهم ترین ویژگی های  از  باید  را  یکدیگر  کنار  در  آنها  صحیح 
کار  به  صفوی  هنرمندان  توسط  که  دانست،  اژدها  بصری 
گرفته شده است. عّده ی کثیری از محّققان تاریخ صفوی عقیده 
دارند»که در این زمان، به جای عالقه به کمال فّنی کتاب، که در 
دورة شاهزادگان تیموری رواج داشت و موجب پیشرفت کلّی این 
فن شده بود، عالقه به هنر برای هنر معمول شد« )پوپ، 1387، 
169(. جهت دستیابی به روش های بصری به کارگرفته شده در 
عصر صفوی اجزای اژدها در این عصر که در جداول1-1 و2-1 
ترسیم شده با شکل و سیمای آن در جدول2 مقایسه شود. همان 
طور که مشخص است: در نگارگری این دوره تصویر اژدها 
با خطوطی آزاد و روان ترسیم شده اند 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. 
پیچش و خزش اژدها از میان صخره ها و یا باالي درختان روي 
کرد نویني در این دوره است که در القاي حرکت، بسیار تأثیر 
گذار بوده است. پیش از این اژدها غالباً بر روی زمین قرارداشت 
و شکل و سیمای آن بیش از آنکه هولناک باشد، به حالت شوخ 

طبعانه ای تصویرگری شده بود.

ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوي با تأکید برتوصیفات 
فردوسی در شاهنامه
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جدول 1-  بررسي ازدها از لحاظ وضعیت فرم و موقعیت قرار گرفتن در صفحه.
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جدول 2- بررسي اژدها از لحاظ وضعیت فرم و موقعیت قرار گرفتن در صفحه.

ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوي با تأکید برتوصیفات 
فردوسی در شاهنامه
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در سال 907 هجری، که خاندان صفوی، قدرت را از ترکمانان 
غرب و تیموریان شرق، در دست گرفتند، در ابتدا تبریز را به 
عنوان پایتخت برگزیدند، اّما در سال 955 ه.ق، دربار به شهر 
قزوین انتقال یافت و سرانجام در سال 1007 ه.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، 1383، 125(.که نمود آن در شکل 

اژدها در تصاویر 4و5 مشخص است. 

تصویر 4-  اسفندیار در نبرد با اژدها، 1580- 1600، شیرازه                
)wwww.biritishmusum.com(   :ماخذ

تصویر5- بهرام گور اژدها را مي کشد . قزوین ، 973ه.ق /1565 میالدی.               
)wwww.biritishmusum.com(   :ماخذ

   جدول 1، شکل و تصویر اژدها را در ادوار مختلف و در 
شهرهاي مهم این دوره که نگارگري در آن رونق داشت و به 
سفارش شاهان و حامیان، به تصویر در آمده است نشان مي دهد. 
برای نمونه به شکل اژدها در زمان حکومت شاه طهماسب در 
تبریز و قزوین و تفاوت هاي آن با آثار ادوار گذشته در جدول2 
مي توان اشاره کرد. این تفاوت ها بیشتر در توجه بیش از حد 
نگارگران صفوی به جزییات و پرکارشدن آنها همچون آتش 
و شکل پاها و حتي تزیینات روي پوست و بدن اژدها است. 
تصاویری از اژدها که در زمان شاه اسماعیل دوم به تصویر در 
آمده است، از یک سو ویژگي هاي مکتب قزوین همچون سادگي 
و کشیدگي بیش از حد اندام ها و دوبعد تصویر را در بر دارد و از 
سوي دیگر در ترکیب بندي ها و حالت کلي تصویر به نگاره های 

شاهنامه ي شاه طهماسبي شباهت دارد.

تصویر 6- نبرد اسفندیار با اژدها، شاهنامه ي فردوسي ، )شاهنامه شاه 
اسماعیلي (، رقم سیاوش )سیاوش گرجي و مراد دیلمي، مکتب قزوین، 984ه.ق 

.)1577 – 1576 /
ماخذ: )رهنورد، 1386، 303(



41

جدول 3-  بررسي ازدها از لحاظ وضعیت فرم و موقعیت قرار گرفتن در صفحه.

ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوي با تأکید برتوصیفات 
فردوسی در شاهنامه
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در هنر و فرهنگ ایراِن 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 بهره گیری از زبان رمز و تمثیل آموزه های دینی، 
غلبه بر هوای نفس؛ یعنی جهاد اکبر را به صورت نبرد با اژدها 
ارائه داده اند. 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 توصیفات شاهنامه توجه دارند و اژدها را موجودي 
غالب بر قهرمانان و شخصیت هاي اصلي داستان خلق نکرده اند. 
و البته پیرامون این مسأله استثناهایي هم وجود دارد که مي توان 
در نگارة موسي و اژدها آن را دید. اژدها در این تصویر نشانگر 
خشم خداوند از رفتار فرعونیان است لذا نگارگر سعي دارد 
شخصیت هاي به تصویر در آمده در صفحه را به نحوي ضعیف 
و ترسیده نمایش دهد. اما اژدها در نگارگری دورة صفوي ضمن 
حفظ ارزش های سنتی، متناسب با شرایط سیاسي و اجتماعي 
و مذهبي در هر برهه از زمان خصوصیات ویژه اي را به خود 
مي گیرد. این خصوصیات به نحوي است که سیماي زشت و 
دهشتناک کژخردي، شر و هواي نفس را بیش از پیش نشان 
دهد. آتشکام بودن، دندان هاي بزرگ و بافت فلس مانند، همچون 
بدن مار و پنجه هاي شبیه شیر همه و همه ترفندهایي جهت 
نمایش سیماي زشت اژدها است. اژدها در غالب تصاویر در 
قسمت باالیي و سمت چپ تابلو واقع شده است اما به مرور زمان 
و نفوذ بیشتر فرهنگ چین، گاه این موجود در شکل کاریکاتور 
گونه و مضحک با رنگ هاي روشن بر روي زمین و در سمت 
راست تابلو قرار دارد. در دورة صفوي و در زمان حامیان این 
سلسلۀ پادشاهي، سیماي اژدها به تدریج تغییراتي مي کند. اما این 
تغییرات عموماً در فرم و سیماي کلي اتفاق نمي افتد؛ یعني اژدها 

همچنان به صورت شکل سنتي خود، موجودی مارگونه با دست 
و پاهاي کوتاه و آتش کام مي باشد. 

در  شاهنامۀ شاه طهماسبي نگارگران در ترسیم اژدها از یک 
سو خیال انگیزي رویایي سبک ترکمان را به نمایش در آورده اند 
و از سوي دیگر از سبک دقیق و ظریف هرات بهره برده اند. اژدها 
با حجم اندکي که خصوصاً در زیر شکم و پیچش ها احساس 
مي شود؛ حالتي زنده به خود گرفته است. به کارگیري ظریف 
تزیینات و ظرافت جزییات به نحوي است که به نظر مي رسد، 
هنرمند، الگویي در طبیعت داشته است. نگارگر با بهره گیري از 
اشعار شاهنامه موجودي مارگونه و خزنده با چهار دست و پاي 
کوتاه و شاخي بر سر و آتش کام با پنجه هایي همچون شیر و 
چشمان تیز که نمایشگر نفس اماره و خوي پلید مي باشد، به 

تصویر در آورده است.
نگاره هایي با تصویر اژدها که در زمان شاه طهماسب در 
قزوین به تصویر در آمده است، هرگز به لحاظ زیباشناسي به 
نگاره هایی با موضوع اژدها که در تبریز به تصویر در آمده 
است؛ نمي رسند. اژدها در نگاره های قزوین به صورت کشیده، 
با گردني باریک و گوش هایي شبیه موش یا خفاش  طراحي شده 
است، اژدها در این برهه از زمان به پیروي از اژدهایان چیني 
داراي رنگ هاي زنده و روشن همچون آبي و صورتي و نارنجي 
مي باشد. به نظر می رسد کاماًل وابسته به اشعار فردوسي است 
و طبق سنت به صورت موجودي مارگونه و آتش کام به تصویر 

در آمده است.
لکن، از زمان  شاه اسماعیل دوم به بعد، صورت و سیماي 
اژدها پیروي اصول نگارگري قزوین بوده است. که ترکیب بندي 
هاي ساده تري نسبت به نگاره هاي شاهنامه طهماسبي دارند. اما 
با جزئیات کمتر، تزیینات سطحي که حالت بي روحي به اژدها 
داده است. ضمن این که اژدها در این دوره از لحاظ اندازه نیز 
تقلیل رفته وفضاي کمتري از صفحه را به خود اختصاص داده 

است.  

نتیجه

پی نوشت ها

  1  خوارزم نام ناحیه ای است در قسمت سفالی جیحون )آمودریا ( 
بود که از دیر باز در فرهنگ و تمدن آسیای میانه نقش داشت.

 2  در دوران پیش از اسالمي نواحي بخارا و سمرقند به نام سغد 
)سغدیا نا( خوانده مي شد .

 3   سمرقند.
4  عصر صفوي با ورود شاه اسماعیل در سال  907 هجري قمري 
/ 1501 میالدي آغاز شد و خیلي زود با فتوحات وي به یک امپراطوري 
عظیم مبدل گشت . یکپارچه شدن غرب و شرق ایران و رسمي شدن 
مذهب شیعه آثار مستقیمي در هنرهاي بصري در این عصر به جاي 
گذاشت ، که در سال هاي بعد و زمان حکومت دیگر شاهان صفوي به 

بار نشست .
 5  زبانش چو دیو سي، سرنگون            که در دم زغاري سر آرد برون
ز دنبال او ، دشت هر جاي جوي           بهر جوي در ، رودي از زهر اوي
چو بر کوه سودي ، تن سنگ رنگ         به فرسنگ رفتي چکا چاک سنگ

6  Agi – dahaka.

7  Udaro –-thrasa.

8  Xsvaewa.

ذبیح  »صفا،   : به  کنید  مراجعه  مورد ضحاک  در  مطالعه  برای    9
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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 »صص963و964.
 10 Indra.

 11 Vrtra.

 12 از دیگر ابیات شاهنامه ی فردوسی که اژدها به بزرگي و عظمت 
توصیف شده است.

• بیابان همه زیر او بود پاک                 روان خون گرم از بر تیره خاک 
•زمین شد بزیر تنش ناپدید                     یکي چشمه خون از برش بر دمید

• زمین شهرتا شهر پهناي او                         همان کوه تا کوه باالي او

•زبانش به سان درختي سیاه                                 زفر باز کرده فکنده براه 

13  از دیگر ابیات شاهنامه که به دلیري اژدها اشاره شده است ، عبارتند 
از: 

• همي در کشیدي بدم ژنده پیل               وزو خاستي موج دریاي  نیل

•  نهنگ دژم  برکشیدي  ز آب                     بدم درکشیدي زگردون عقاب
•  زخشکي و دریا همي بگذرد                            نهنگ دم  آهنگ را  بر   کشد

همي ز آسمان کرکس اندر کشد                 ز دریا نهنگ    دژم     برکشد
14  از دیگر ابیات شاهنامه که به صفت آتشکامي اژدها اشاره مي کند.
•  دوچشمش چودو چشمه تابان      زخون همي آتش آمدزکامش برون
•  زتفش همي پرکرکس بسوخت                      زهرش همي برفروخت 

فهرست منابع 
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