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نقش و نماد اژدها در نگارگری ایرانی
چکیده:
اژدهـا از بـن مایه هـای اسـاطیری اسـت کـه در شـعر و ادب ایـران تجلی بـارزی داشـته و منجر به ظهـور ایده ها و نقوشـی ظریف و
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مقدمه

هنـر تجلـی جهان شناسـی و انسان شناسـی یـک قـوم و صحنه بـروز باورها ،آرزوهـا و بیم و
امیدهـای عامـه اسـت .تعمـق در نمادهـا و نشـانه های متجلـی در آثار هنـری یک ملـت ،به واقع
راهـی بـه سـوی کشـف انگاره ها و باورهای آن ها می گشـاید و سـایه روشـن های وجـدان جمعی
ایشـان را آشـکار می سـازد .یکـی از بارزتریـن اين دغدغه ها ،تقابل نیروهای خیر و شـر اسـت .در
ايـن راسـتا ،در فرهنـگ ایـران باسـتان ،اهورامزدا مظهـر نور جاویـدان و اهریمن و دیـوان مظاهر
تاریکـی و ظلمـت می باشـند .دیوان مسـئول همـه بالیا ،بدکرداری هـا و کژی مردمـان و اهریمن
آفریننـده شـر و تیرگـی درکل عالـم اسـت .تجسـم و تجسـد نیروهـای اهریمنـی در نیروهـای
طبیعـی (چـون زلزلـه و گردبـاد) ،حیوانـات و اشـیاء امـری رایـج اسـت که از سـؤاالت بی پاسـخ
بشـر در دوران قدیـم نشـأت می گیـرد .در میـان حیوانـات شـرور کـه مظهـر نیروهـای اهریمنی
هسـتند اژدهـا یـا مار جایـگاه ویـژه ای دارد 1.این امر سـابقه ای طوالنـی دارد و در اسـاطیر دینی
همچـون داسـتان خلقـت نیـز قابـل مشـاهده اسـت .در اسـاطیر ایـران ،اژدهـا (اژدی دهـاک در
اوسـتا) بارهـا بـه عنوان تجسـم شـر و بدکـرداری و تیرگـی ظاهر می شـود و در مـواردی (چون
ضحـاک در شـاهنامه) در صورتی انسـانی تجسـد می یابـد و تقابل نیروهای خیر و شـر در ادبیات
حماسـی ایـران (و سـایر ملـل) به صورت جنگ ابرانسـان با اژدها به تصویرکشـیده شـده اسـت.
چنيـن بـه نظـر مي آيـد كه طـرح و نقـش اژدهـا از زمـان نگارگري نخسـتين نسـخه هاي خطي
تـا آخريـن مكاتـب نگارگـري ايران مـورد توجه نقاشـان بوده اسـت .در تحقیقاتی کـه تاکنون در
مـورد اژدهـا انجـام گرفته بیشـتر به مایه های اسـاطیری آن پرداخته شـده و البتـه پژوهش هایی
نیـز در خصـوص طبقه بنـدی انـواع اژدهـا بـر اسـاس تعـداد پاهـا و سـرهای ایـن جانـور صورت
2
پذیرفته اسـت.
مقالـه حاضـر بـه منظور پاسـخ گويي بـه اين سـؤال كه «اژدهـا در ادبيـات و نگارگـري ايران
نمـاد چيسـت و چگونـه ظاهـر شـده اسـت؟» ،بـه اختصـار مبانـی جهـان بینی ایـران باسـتان و
جایـگاه اژدهـا (و نیروهـای اهریمنـی) و نمـود آن در ادبیات حماسـی را تحليل می کند و سـپس
بـا اسـتخراج خصوصیـات زیبایی شناسـی اژدهـای ایرانـی بـه طبقه بنـدی اژدهـا در مقیـاس بـا
پیکـرة انسـانی در نگاره هـا مي پـردازد .قديمي تريـن نگاره هـای مرجـع اين مقاله ،شـاهنامه هاي
5
گاتمـن ,3شـاهنامه موجـود در موزه ی سـن پطرزبـورگ 4و شـاهنامه مجموعه كنتـس دوبيهاگ
اسـت این دو شـاهامه متعلق به نيمه نخسـت قرن هشـتم هجري هسـتند .با پيشـرفت نگارگري
و افزايـش تعـداد نگاره هـا در دوره هـاي بعـد ،بـر تنـوع فـرم و سـاختار اژدهـا نيـز افـزوده شـد،
به طوري كـه بيشـترين تعـداد نگاره هـاي جمـع آوري شـده مربـوط بـه قـرون هشـتم تـا يازدهم
هجـري و بـه عبارتـي دوران اوج نگارگـري ايـران در مكاتب شـيراز ،هـرات ،تبريـز و قزوين بوده
اسـت .ضمـن آنكـه بـا توجه به اشـارات مسـتقيم متن شـاهنامه به اژدهـا ،اين موجود بيشـترين

 .1در نسبت اژدها و مار به (طاهری )1388 ,مراجعه نمائید.
 .2در این رابطه به (طاهری )1388 ،و (صباغ پور آرانی و شایسته فر )1388 ،و (حسینی )1390 ،مراجعه نمائید.
3. Gutman
4. Saint Petersburg Museum
5. The Countess de Behague Collection
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حضـور را در نسـخ شـاهنامه 6داشـته ولـي بـا وجـود ايـن ردپـاي آن در خمسـه نظامـي ،7داراب
نامـه ،8خـاوران نامـه ،9قصـص االنبيـا 10و فال نامه 11مشـاهده مي شـود و تك نگاره هايـي از اژدها
نيـز در عجائـب المخلوقـات ،12حاشـيه گلسـتان سـعدي 13و اثري منسـوب به مسـكين متعلق به

سـنه  997هجـري قمـری وجـود دارد .بـا ورود تأثيرات غربي و تحول در سـنت هاي پيشـين در
اواخـر دوران صفويـه و بويـژه قاجـار ،نگارگـري اصيـل ايراني رو به افـول نهاد و شـمار نگاره هاي
قابـل ارجـاع در بـاب بن مایـه اژدهـا نيز كاهـش يافت .تحليـل نگاره هـاي موجود ،مقايسـه آن ها
و مراجعـه بـه متـون ادبـي مربـوط ،علاوه بر روشـن نمـودن تأثیـرات این موجـود افسـانه ای در
ترکیب بنـدی ،رنگ آمیـزی و سـاختار تصاويـر از منظر زیبایی شـناختی ،پاسـخ گويي به سـؤاالت
مـورد نظـر ايـن تحقيق را ميسـر مي سـازد .اين سـؤاالت عبارتنـد از :اژدهـا در اسـاطیر و ادبیات
ایرانـی نمـاد چیسـت و چـه کسـانی در جـدال با ایـن موجـود در نگاره هـا تصویر شـده اند؟ تأثیر
حضـور اژدهـا بر سـاختار نگاره ها چیسـت؟ ویژگی های شـکلی (سـر ،دسـت و پا ،پوسـت ،اندازه
و مـوارد دیگـر) اژدهـای ایرانـی چیسـت و وجـوه تمایـز آن از اژدهای آسـیایی (به ویـژه چینی)
کـدام اسـت؟ روش تحقیـق در ایـن پژوهش به صـورت تحلیلی اسـت ،و نتایج ارائه شـده ،حاصل
مقایسـه زیباشناسـانۀ نمونه هـای متعـددی از نـگاره هائـی اسـت کـه اژدهـا در آن هـا بـه تصویر
درآمده اسـت.
جهان بینی دوقطبی و جایگاه اژدها در این دیدگاه

جهـان دو قطبـی انسـان ایرانـی از شـاخص ترین اندیشـه های دو بُنـی از روزگار باسـتان تـا
آن هورمـزد و جهـان زیرین قلمرو
امـروز بـه شـمار می آیـد .مطابـق این اندیشـه جهان زبریـن از ِ
اهریمـن اسـت و فضـای تهـی یـا برزخ میـان این دو جهـان محل تصـادم وكنش میـان نیروهای
ایـن دو قطـب اسـت .اهورامـزدا به عنوان نـور جاودان در قطب روشـن و الیه بریـن كیهانی جای
دارد و دیـوان درالیـه زیریـن یعنـی خـاك سـرد و تاریك مسـتقرند که كشـمكش میـان این دو
قطـب دوازده هـزار سـال بـه طـول می انجامـد( .محمـدی )166 :1384 ،عرفـاي اسلامي نیز در
تبییـن سلسـله مراتـب وجـود ،بـه عوالم سـه گانه معقول ،محسـوس و مثالـی معتقد بودنـد .آنان
 .6نگاره هاي شاهنامه شامل نبرد فريدون ،رستم ،اسفنديار ،بهرام ،گشتاسب ،اسكندر و همچنين سيمرغ با اژدها
مي باشند.
 .7حضور اژدها در خمسه بيشتر معطوف به نبرد بهرام و اژدهاست.
 .8کتاب داراب نامه اثر اَبوطا ِه ِر طرسوسی ،داستان پرداز و نويسندة سدة  6هجري قمري ،داستان سرگذشت داراب
پادشگاه کیانی پسر بهمن (کی اردشیر) و دختر او همای چهرآزاد است كه داراي سه قسمت اصلی داستان داراب،
داستان اسکندر و فتح ایران و داستان روشنک مي باشد .اصل داستان ها مأخوذ و متفرع از روایات کهن دوره ساسانی
است كه با دخول عناصری از دوره اسالمی به ابوطاهر طرسوسی رسیده است.
 .9خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی اثري متعلق به سده نهم است كه نگاره ها و تذهیب های آن توسط فرهاد،
سرآمد نقاشان عصر تصویر شده است.
 .10کتاب قصص االنبیاء از متون اصیل و گران بهای زبان فارسی است كه توسط ابواسحق ابراهیم بن منصور بن
خلف نیشابوری در اواخر قرن پنجم به رشته تحرير درآمده است .اين كتاب مشتمل بر داستان هایی از پیغام بران و
برگزیدگان مي باشد که مأخذ آن ها در بسیاری از حکایات قرآن مجید آمده است.
 .11نگاره هاي نسخ فال نامه ,خاوران نامه و قصص االنبيا بيشتر معطوف به موضوعات مذهبي مي باشند.
 .12عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات اثري است از زكريا قزويني كه به زبان عربي و در سال  678هجري
نگاشته شده است.
 .13نگاره مورد نظر اثر آقاميرك و متعلق به مكتب تبريز سال  930ه.ق مي باشد.
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عالـم معقـول را جایـگاه روح و عالـم محسـوس را جایـگاه ماده می دانسـتند .عالم مثـال میان دو
عالـم معقـول و محسـوس قـرار گرفتـه و واقعیت مـادی ندارد و صـور برزخی  -بازتابی از بهشـت
و دوزخ  -در آن ظاهـر می شـوند .ایـن صـور را معلقـه می نامیدنـد ،زیـرا بسـتر مـادی معینـی
ندارنـد و لطیـف و اثیری انـد .بدیـن ترتیـب در نگارگری نیز زمـان و مكان و كمیت هـای فیزیكی
نمـود مجسـم ندارنـد و كـوه ،درخت ،آدم و پرنده بیشـتر صـور نوعی اند ،چرا كه فضـای نگارگری
فضـای عالـم مثـال اسـت ،14فضایـی كه اصل و ریشـه صـور طبیعت و اشـجار وگل هـا و پرندگان
و نیـز پدیده هایـی كـه در درون روح انسـان متجلـی می شـود از آن جا سرچشـمه می گیـرد .این
عالـم هـم ورای جهـان عینـی مـادی اسـت و هـم درون نفـس انسـان جـای دارد .در سـنت هنر
نگارگـری در ایـران ،نگارگـران بـا الهام حاالت درونـی و رخدادهـای عالم مثال ،بـه نقش آفرینی
پرداختـه و از ایـن طریـق دری بـه سـوی عالـم بـاال و فضای بیكـران جهـان ملكوت گشـوده اند.
در ذهـن انسـان ارزش گـذار ،آن چـه منسـوب بـه عالـم برین اسـت رنگ روشـن و شـكلی ظریف
و همگـن و زیبـا دارد و آن چـه بـا جهـان زیریـن نسـبت دارد رنـگ تیره به ویژه سـیاه و شـكلی
ناهمگـن ،زمخـت و زشـت دارد و نگارگـری بـا زبـان خـط و رنـگ عرصـه نمایـش نبـرد میـان
نیروهـای اهورایـی و اهریمنـی اسـت؛ بـا ایـن حـال نگارگـری از نـوع نقاشـی روایی نیسـت زیرا
تصویرگـر از شـرح وقایـع و نتیجـه ماجراهـا خـودداری می كنـد و فقـط بـه جوهـر و عصـاره ی،
مضمونـی داسـتان می پـردازد .وی بـا الهـام از صـور طبیعی طرح متجلـی در باطـن خویش را به
15
تصویر در مـی آورد.
در اوسـتا بـه نیروهـای شـر و مظاهـر زشـتی ،خرابـكاری و پلیـدی ،دیـو اطالق می شـود .در
گات هـا و ون ُدیـداد و قسـمت های متأخـر اوسـتا همـواره دیـوان را بـا مـردم بـد ،جانوران شـرور
و مـوذی نـام می برنـد و البتـه شـمار اهریمـن بـا نیروهـای خیـر برابـر اسـت .كشـمكش و نبرد
جاودانـی میـان ایـن نیروهـا بـه طرق مختلـف و بـا نمادهای متعـددی بـه نمایش گذارده شـده
20
اسـت .نیروهـای اهورایـی به شـكل اسـب ،16پرنده (سـیمرغ) ،17انسـان ،18شـير 19و جنـگاوران
یـا پهلوانـان تصویـر شـده اند .از سـوی دیگـر نیروهـای اهریمـن عمدتاً بـه صورت دیوان مجسـم
شـده اند كـه مظاهـر خارجـی نفـس امـاره نیـز بـه شـمار می رونـد ،چرا كـه نـام آن ها علاوه بر
مظاهـر و مصائـب روزگار چـون خشكسـالی ،زلزلـه و گردبـاد بـر پلشـتی های نفـس آدمـی نیـز
 .14در مورد عالم مثال و فضای نگارگری به (نصر )1374 ،مراجعه نمائید.
 http://porsyar.com/m-8-1-256806.html .15تاریخ مشاهده 1389/2/5
 .16نبرد اسب رستم با اژدها در برخي نگاره ها مانند نسخه شاهنامه هرميتاژ در سن پطرزبورگ از سده هشتم و
نسخه شاهنامه ابراهيم سلطان در كتابخانه بادليان آكسفورد ،متعلق به مكتب شيراز سال هاي  832-35مشاهده
مي شود.
 .17رویاروئی سیمرغ و اژدها در چندين نگاره آورده شده ،بطور مثال نگاره اي متعلق به نيمه دوم قرن دهم از
نسخه اي عربي ،یادآور نگاره زال و سیمرغ از شاهنامه طهماسب درمکتب تبریز است که به سال  9٣٣ترسیم شده
است  .در اینجا کوه و النه سیمرغ و زال حذف شده و به جای آن تصویر اژدها آورده شده است .عدم تطابق متن با
تصویر از تزئینی بودن تصویر حکایت می کند .
 .18نگاره اي متعلق به مكتب تبريز يا قزوين سالهاي  940-50با مهر مظفرعلي درگيري مرد سواركار را به نمايش
گذارده است.
 .19نگاه كنيد به نگاره «نزاع شير و اژدها» اثر محمدباقر در موزه متروپوليتن متعلق به دوره صفويه ،سال  1069ه.ق.
 .20يكي از اين جنگاوران اسكندر است كه در نگاره اي از شاهنامه مجموعه كنتس دوبيهاگ كه متعلق به تبريز سال
 740هجري است ،رزم وي با اژدها تصوير شده است.
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داللـت دارد .دراسـطوره های ایرانـی و در منابـع مزدیسـنی از دیوهـا بـه دفعـات نـام بـرده شـده
اسـت كـه از آن میـان می تـوان بـه اكـوان دیـو (دشـمن پنـدار نیكـو) ،سـاوول دیـو (دوسـتدار
سـتم) ،ترومـد دیـو (نخـوت آفریـن) ،زرمـان دیـو (دیـو پیـری) ،چشـمك دیـو (دیـو زلزلـه و
گردبـاد) ،بوشاسـپ (دیـو تنبلـی) ،آز دیـو (دیـو حـرص و طمـع ) ،اسـپزگ (دیـو دوبهـم زنـی)،
اپـوش و اسـپنجروش (دیوهای خشكسـالی) اشـاره نمـود .از معروف تریـن دیوهـا اژدی دهاك یا
اژدهاسـت كـه در شـاهنامه صورتـی بـه نـام ضحـاك می یابـد .ضحـاك شـاهنامه دیگـر جانوری
اسـطوره ای نیسـت ،بلكـه انسـانی اهریمنی اسـت( .محمـدی )١٣٨4:١70،بدین ترتیـب اژدها از
عناصـر شـركت كننده در بیـان مضامیـن قهرمانـی و نبـرد نیروهـای اهریمنـی و اهورایـی اسـت
كـه نگارگـر بـا ذوق ایرانـی بارهـا از آن در خلـق تصویـر بهره برده اسـت ،بـه ویژه آنكه رسـتم و
اسـفندیار در گـذر از هفـت خـوان با این موجود افسـانه ای مواجه می شـوند .هفت خـوان تعبیری
از سـیر و سـلوك رهـرو از جهـان زیریـن به جهـان زبرین به شـمار می آید .از دیدگاه اسـطوره ای
و همچنیـن عرفانـی ،جهـان طریقـت بـه هفـت مرحله تقسـیم می شـودكه گـذار از هر خـوان به
دیگری مشـروط به پیروزی قهرمان در نبرد با نیروهای اهریمنی اسـت .نبرد رسـتم و اسـفندیار
بـا اژدهـا نیز نمـودی از همیـن مبارزات اسـت.21
از آن جـا كـه نگارگـری ایرانـی بـا ادبیـات پیونـدی تنگاتنـگ دارد و نگارگر کارمایـه خویش
را عمدتـاً از منظومه هـای حماسـی و غنایـی دریافـت می کنـد ،ضـروري اسـت تـا حضـور اژدهـا
را در اسـاطیر و ادبیـات ایـران بررسـی کنیـم .ایـن موجـود افسـانه ای در ادبیـات بسـیاری از
تمدن هـای باسـتان نظیـر ایـران ،مصـر ،بابـل ،چیـن و هنـد ،بـا داللت هـای صریـح و ضمنـی
گوناگـون ظاهـر شـده ،امـا در ایـران همـواره مظهـر شـرارت و رذالت بوده اسـت .ایـن ویژگی از
دیوان و اژدهازادگان اردیبهشـت یشـت ،اژدی دهاك ،هیوالیی با سـه پوزه ،شـش چشـم و سـه
سـر ،و اژی سـروور ،اژدهـای شـاخدار اوسـتا گرفتـه تـا پانـزده نژاد هیـوال و دهاك در بندهشـن
کـه از تبـار شـخصیتی تـازی و نیمـه آدمـی به نـام «فرواك» هسـتند ،شـامل می شـود .طبری،
22
بیرونـی ،ابـن اثیـر و حمـزه اصفهانـی نیـز در آثـار خـود به ایـن نسـبت اشـاره نموده اند.
ضمـن بـه خاطـر داشـتن تأثیـرات افسـانه های خـاور و باختـر دربـارة اژدهـا ،بـه عوامـل
شـكل گیری افسـانه های اژدهـا در اطـراف نخسـتین پادشـاه مـاد می پردازیـم .اگـر چـه رفتـار
دهـاك دسـتمایه اولیـه ایـن داسـتان پردازی ها را فراهـم نمـوده امـا بخـش عمـده ای از ایـن
افسـانه ها ناشـی از خـوی وحشـیانه نبیـره او اژدهـاك یا آسـتیاگ بـوده و در حقیقـت گناهان او
گریبان گیـر نیـای وی ،دهـاك ،شـده اسـت .تقلیـد دهـاك از معمـاری و رسـوم درباری آشـوری
و روابـط دوسـتانه بـا آنـان نـه تنهـا باعث شـد كـه در اوسـتا او و خاندانـش را بابلی بداننـد بلكه
مایـه بیـزاری ایرانیـان از وی نیـز گشـت .از آن گذشـته درنـده خویـی اژدهاك و از دسـت رفتن
اسـتقالل مـاد در روزگار نبیـره اش و رسـوایی ناشـی از ایـن شكسـت ،همگـی بـه بنیانگـذار این
دودمـان نسـبت داده شـد .هـرودوت اژدهـاك را بـا «هارپـاگ» مقایسـه و تنفر مردم مـاد را از او
خاطرنشـان می سـازد .درگزارش هایـی در تاریـخ ارمنسـتان خانـدان اژدهـاك را بـه سـبب خوی
وحشـی او «اژدهازاده هـا» لقـب دادنـد( .پیرنیـا )207 :١٣70 ،ازآن جـا كـه تنهـا پادشـاه مـاد
كـه بـا كـورش جنگیـد آسـتیاك يا «اشـدهاك» بـود می تـوان به ایـن همانی آسـتیاگ پادشـاه
 .21در افسانه ها سیمرغ گرفتاران جهان زیرین را به جهان زبرین می آورد (محمدی)171 :1384,
( http://www.loghatnaameh.com .22لغتنامه دهخدا ،لغت ضحاک).
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مـاد و اژدهـاك (ضحـاك) پادشـاه اسـاطیری اوسـتا23و شـاهنامه مطمئن شـد .همچنیـن به نظر
می رسـد كـه نـام «مار» كـه ارمنیان مادهـا را بدان می شـناختند به قـوت گرفتن موضـوع اژدها
كمـك كرده اسـت.
ادبیات حماسی در نسبت با نگارگری

تصویر  .١فریدون پسران خود را می آزماید ،اثر
آقامیرک ،شاهنامه ،قرن دهم

صحنه هـای نگارگـری اكثـرا ً یـا مربـوط به داسـتان های حماسـی بـوده و نبردهـای قهرمانان
ایـران باسـتان را چنان كـه درشـاهنامه آمـده نمایـان می سـازد و یـا بـا داسـتان های اخالقی كه
از آثـاری چـون كلیلـه و دمنـه ،خمسـه نظامی و گلسـتان سـعدی اخذ شـده ،سـر و كار دارد .در
عرصـه نخسـت صحنه هـای نبـرد به واقعیـت ماوراء تاریخی سـوق داده شـده و جنبه ای فلسـفی
عرفانـی یافتـه اسـت ،درسـت به همـان ترتیبـی كه در شـاهنامه نیـز تاریـخ و اسـاطیر واقعیاتی
متحـد بـا سلسـله مراتـب بـه هـم پیوسـته اند و یـا به همـان نحو كه شـیخ اشـراق سـهروردی
بـه تاریـخ باسـتان جنبـه ای فلسـفی بخشـید و از حكایـات رزمـی و حماسـی تعبیـری عرفانی و
حكمـی كـرد تـا جایـی كـه حكمـت ایـران باسـتان و عرفـان اسلامی را در مكتب نوین اشـراق
بـه هـم آمیخـت .سـهروردي« ،بدينسـان آغازگـر گـذار از حماسـه پهلوانـي بـه حماسـه عرفاني
بـود( ».شـايگان )97 :1385 ،درعرصـه دوم یعنـی حکایـات اخالقی نیز صحنه حادثـه در جهانی
مافـوق جهـان مـادی و صیـرورت عـادی رخ می دهد ،بـه همین جهت واقعه ای كه نقاشـی شـده
دارای اهمیـت و معنـای همیشـگی می باشـد و بـرای بیننده همـواره زنده و جاودان اسـت( .نصر،
 )6 :1347در ایـن راسـتا ذات نگارگـری اقتضـا می كنـد كـه همـه عناصـر نگاره ها اعم از شـكل،
بافت ،رنگ ،خط و حتی نقطه جلوه ای مشـهود از حماسـه باشـند .در ادامه به حماسـه و نسـبت
حضـور آن در نگاره هایـی كـه اژدهـا درآن هـا مطرح شـده اسـت می پردازیم.
از ویژگی هـای آثـار حماسـی می تـوان بـه وزن و ریتـم هیجانـی و پـر طنین آن اشـاره نمود.
ایـن ویژگـی در نگاره هـا از طریق پوشـش ،سلاح و لـوازم رزم جنگجویـان ،پیـچ و تاب های تند
و همچنیـن نحـوه به كارگیـری رنـگ رعایـت شـده اسـت .هنرمنـد نگارگـر بـرای القـای هیجان
جبهه هـای نبـرد از رنـگ قرمـز ،زرد ،بنفـش و نارنجـی بهـره گرفتـه و آن را در تضـادی آشـكار
بـا رنگ هـای زمینـه قـرار می دهـد و از ارزش هـای خاكسـتری رنگ هـا نیـز نهایـت اسـتفاده را
می نمایـد .طراحـی و رنـگ آمیـزی صخره ها از نوعـی اغراق برخورداراسـت كه بر جنبه حماسـی
آن می افزایـد .ایـن صخره هـا علیرغـم اسـتحكام و عظمـت ،چنـان انعطافـی دارند كه هـر لحظه
بـه جهتـی معطـوف می شـوند و بسـان دریـای مـواج و خروشـان مصـور می شـوند كه بـه همراه
بـاد بـه ایـن طـرف و آن طـرف حركت می كننـد .بدین ترتیـب ویژگی دیگـر آثار حماسـی یعنی
اغـراق شـاعرانه از طریـق طـرح و رنـگ محقق می شـود( .عصمتـی)1388 ،
از دیگـر صفـات آثـار حماسـی بقـا و جاودانگـی اسـت .ماهیـت ازلـی آثـار حماسـی موجـب
می شـود كـه از زمـان و مـكان فانـی فراتـر رونـد و در صورتـی از بقـا بـه همـه زمان هـا و همـه
 .23در روایتي در شاهنامه آمده است كه شاهی مرداس دارای احترامی واال بود و پسری دلیر به نام ضحاك داشت.
روزی اهریمن به شكل یكی از بارخواهان در دربار ظاهر شد و ضحاك را فریفت كه پدر را بكشد و تخت شاهی را
بدست آورد .سپس اهریمن به شكل خروسی بر ضحاك وارد شد و به او گوشت داد تا بخورد و بدین طریق شیوه
مردم زمانه را كه گیاه خواری بود پایمال كند .اهریمن با چاپلوسی او را فریفت و برشانه های شاه بوسه زد و سپس در
زیر زمین نهان شد .از جای بوسه ها دو مار روئید كه هرچه آن ها را می بریدند دوباره رشد می كردند تا اینكه این بار
اهریمن در ظاهر یك پزشك تجویز نمود كه هر روز به مارها مغز آدمی بدهند.
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مكان هـا متعلـق گردنـد .این مهم از نقاط مشـترك عرفان و حماسـه اسـت چراكه عـارف میداند
كـه كل یـوم عاشـورا و كل ارض كربلاء .نگارگـری نیـز بازتـاب چنیـن سـاحتی اسـت 24.كلیـه
مفـردات یـك نـگاره اعـم از اشـكال انسـانی ،حیوانـی ،نباتـی و جمـادی كوششـی در بـه تصویر
درآوردن امورثابـت و بـی تغییـر ازلـی اسـت .بافـت و شـكل صخره هـا ،صورت های انسـانی كه از
درون صخره هـا سـر برآورده انـد ،ابرهایـی كـه به سـاده ترین شـكل تصویـر شـده اند و درحقیقت
دوایـری متعـدد و درهـم گـره خورده اند ،همـه و همه حركت ،رهایـی از فنا و میل بـه جاودانگی
را تداعـی می كنـد( .عصمتـی )1388 ،در نگاره هـای مـورد بحـث ایـن مقالـه نگارگـر لحظاتی را
بـرای بـه تصویـر كشـیدن انتخـاب كرده اسـت كـه جنگجـو در مقابل اژدها قـرار گرفتـه ،در این
لحظـه نـه غالـب شـده اسـت و نـه مغلـوب و ایـن امرتداعی گـر روح تـداوم مبـارزه حـق و باطل
اسـت .ایـن ویژگـی در زبـان رنگ ها نيز مشـاهده می شـود و علاوه بـر آن شـفافیت و ماندگاری
خـود رنگ هـا پـس از گذشـت چنـد صـد سـال بـر آن صحه می گـذارد.
بدیهـی اسـت كـه اژدهـا در نگاره ها همواره مقابل جنگاوران حاضر شـده اسـت تـا قهرمان با
مبـارزه بـا او توانایـی روح خـود را در جـدال بـا نفس پلید بیازماید و شـهامت خود را به شـاهدان
ناظـر بـه اثبـات رسـاند .از آن جـا كـه قهرمانانی كـه در نگاره هـا مقابل اژدها مشـاهده می شـوند
برتریـن پهلوانـان اسـطوره ای ایرانند (مانند فریدون ،رسـتم ،گرشاسـب) می توان اژدهـا را نهایت
پلیـدی و سـمبل قـدرت اهریمـن بـه حسـاب آورد كـه قهرمان بـا مبارزه و شكسـت او نـام خود
را در تاریـخ ایـن سـرزمین بـه ثبـت رسـانده اسـت .در ادامـه برخـي از ايـن حماسـه سـازي ها و
تصاويـر متناظر ارائه و شـرح می شـوند.
بـر روی جـام معـروف حسـنلو طرحـی از اژدهـاك و فـردی در مقابـل او نقش بسـته که وی
را فریـدون دانسـته انـد .در افسـانه ها آمـده اسـت كـه فریـدون 25بـرای آزمایش سـه پسـر خود
بصـورت اژدهایـی در آمـد( .تصويـر  )1شـاهزاده ها هـر كـدام واكنـش مختلفـی در برخـورد غیر
منتظـره بـا اژدهـا بـروز می دهنـد و براین اسـاس فریـدون پس از بازگشـت بـه ظاهر انسـانی به
هـر كـدام لقـب و مملكـت درخـور آن ها را پـاداش می دهـد و در این میـان ایرج كـه جوان ترین
شـاهزاده اسـت بـه دلیل تهـور و تدبیر ،شـاه ایران می گـردد .در داسـتاني ديگر فريـدون ،خود با
اژدي دهـاك روبـرو شـده و ايـن اژدها را شكسـت می دهد و خواهـران جمشـید را آزاد می نمايد.
اژدی دهـاك از یـك اژدهـای سـه سـر بـه شـاهی مـار بـر دوش تبدیـل می شـود كه بـرای زنده
مانـدن بایـد هـر روز مغز دو جـوان رابه مارها بدهد .فریـدون او را مهار و در كـوه دماوند زندانی
می كنـد .اگرچـه در متـن آثار به اژدهاي سـه سـر اشـاره شـده اما در نـگاره ها چنيـن موجودي
مشـاهده نمي شـود .در واقـع اژدهـا اغلب يـك سـر دارد ،اگرچه در معـدودی از نگاره هـا اژدهای
هفـت سـر (تصويـر  )2و در یـک مـورد نیز با سـر انسـانی (تصوير  )3تصویر شـده اسـت.
نبـرد اردشـیر و اژدهـا از نمونه هـاي خـاص و جالـب توجـه در ادبيات بـوده و نـگاره مربوطه
(تصويـر  )4از نمونه هـای اسـتثنایی اسـت ،چراکـه در هیـچ نـگاره دیگـری شـاهد شکسـت
جنگ جـو نیسـتیم ،خصوصـاً این کـه در این جـا اردشـیر نـه تنهـا شکسـت خـورده بلکـه همراه
اسـبش توسـط اژدهـا بلعیـده می شـود .همان طورکـه درتصویـر آمـده اردشـیر و اسـب حالـت
آرامـش دارنـد؛ بـه بیان دیگر در تأییـد متن داراب نامه آن هـا کام ً
ال ناگهانی و غیرمنتظره توسـط
اژدهـا مـورد حملـه واقع شـده و پیـش از آن که موقعیـت را دریابند بلعیـده می شـوند .این نگاره
 .24درباره گسست زمان و مكان در نگارگري به (اصالنی )1385 ،مراجعه نمائيد.
 .25رزم فريدون با اژدها در نسخه اي از شاهنامه مكتب تبريز به سال  740ه.ق .تصويرگري شده است.

تصوير .2اسب نخوت ماهان به اژدهاي
هفت سر تبديل مي شود .اثر بهزاد ،خمسه
نظامي،هرات،كتابخانه بريتانيا ،لندن1493 ،

تصوير  .3اژدها با سر انساني در حال جنگ با
ماران .عجائب المخلوقات قزويني ،سده شانزدهم/
دهم

تصویر .4اژدها اردشیر واسبش رامی بلعد ،داراب
نامه ،قرن دهم
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تصویر  .5بهرام گور شمشیر خود را درسینه
اژدها فرو می برد ،شاهنامه بزرگ ،مکتب تبریز،
مجموعه رینی راجرز ،دوره ایلخانی  740ه.ق

تصویر  .6رزم بهرام گور بااژدها ،شاهنامه ،شیراز،
موزه توپقاپی 770 ،ه.ق

تصویر .7نبرد گشتاسب و اژدها ،شاهنامه صفویه،
قرن نهم

تنهـا نـگاره ای اسـت کـه قهرمـان از پشـت بـا اژدها روبـرو شـده و همین تأییـد بر ناغافـل بودن
حمله اسـت.
26
از ديگـر قهرمانـان اژدهاكـش كـه حضـور پررنگـي در نگارگـري دارد بهـرام اسـت .در
نـگاره اي از شـاهنامه بـزرگ كـه قهرمـان را از پشـت نشـان داده ،گویـی ماجـرا درسـت جلـوی
چشـمان بیننـده در حـال وقـوع اسـت(.تصوير  )5نکتـه دیگر در اين نقاشـي ارتبـاط پیش زمینه
نزدیـک و پـس زمینـه دور و همچنیـن قطـع ناگهانـی و غیـر منتظـره اطـراف صحنـه اسـت.
منظـره پس زمینـه بـا کوه هـای سـر بـه فلـک کشـیده و درختـان کاجی که بـر روی آن هاسـت
طبیعتـي وحشـی و رعـب آور می آفرینـد .بهـرام کمـی بـه جلـو خـم شـده تـا همان طـور که در
متـن شـاهنامه آمده اسـت ،سـینه اژدهـا را بشـکافد .از خصوصيات ويـژه اين اژدها بـدن پيچيده
شـده و پوسـت فلـس دار آن اسـت .در نگارگـري ايرانـي بدن اژدها يا از پولک پوشـیده شـده و يا
پوسـتی چرمـی دارد .البتـه ناحيـه کتف هـا و ران اژدها با ملحقـات دراز و باریـک و ردیفی تزئین
شـده کـه ممکـن اسـت اين پوشـش پـر یا بال هـای نمایشـی باشـد .ضمن آنكـه تقریبـاً در همه
تصاویـر موهايـي وجـود دارد كـه معمـوالً در بخش های متفاوت ،در جهات مختلف ترسـیم شـده
اسـت ،امـا به طـور کلـی می توان مـو را در امتداد سـتون فقـرات ،آرنج هـا و زانوها ،امتداد پشـت
بـازو ،امتـداد فـک پاییـن (بصـورت ریـش) و یـا بـر روی سـر (بصـورت یـال) و گاهـی دراطراف
چشـم ها مشـاهده كـرد .همچنيـن انتهـای دم لخـت اسـت و اثـری از مو و یـا تغییرحالـت (مث ً
ال
تخت شـدگی) وجود نـدارد.
27
نمونـه اي ديگـر از مبـارزه بهـرام و اژدهـا نـگاره مربـوط به مكتب شـيراز اسـت( .تصوير )6
نگارگـری کمینه گرایـی شـده این دوره سـبب شـده اسـت که از دهـان اژدها دود یـا آتش خارج
نشـود و درعـوض بـدن مـواج و ممتد اژدهـا با پیـچ و تاب های اسـلیمی پرداخته شـود .بدن آبی
اژدها با حاشـیه های تزئینی طالیی بیشـتر از آن که نمایشـی باشـد ،رسـمی و فرمال بودن آن را
ارائـه می دهـد .به طـور كلـي اژدهـاي ذكـر شـده در متـون ادبـی دارای ترشـحات و بزاق سـمی
اسـت و از آن جـا کـه ذکـری از آتـش در ایـن متـون نشـده می تـوان آتـش موجـود در تصاویـر
مينياتـور را نمادی از همین ترشـحات دانسـت.
گشتاسـب( 28در اوسـتا ويشتاسـپه) پهلـوان ايرانـي ديگري اسـت كه به منظور اجابت شـرط
ازدواج دختـر سـزار روم مبنـي بـر مبارزه بـا اژدهایی مهیب ،در ايـن رويارويي شـركت می جوید
و اژدهـا را از بیـن می بـرد .تصويري از اين نبرد در شـاهنامه طهماسـب مربوط بـه مكتب تبريزبه
نمايـش درآمـده اسـت .در تصويـر 7نيـز كه متعلـق به شـاهنامه اي ديگـر از دوران صفويه اسـت
ايـن رزم آوري نگارگـري شـده اسـت .در اين جـا دورگیـری بـدن اژدهـاي نارنجي رنـگ و تأکید
بـر انحنـای تنـد آن ،جهـت صخره هـا و همچنیـن حرکـت ابرهـای ناپیوسـته ،جنبـش و تحرک
را در تصویـر تداعـی می کننـد ،ضمـن آنكـه بزرگي شـكم اژدهـا در كنـار دهانه غـار جلب توجه
 .26رزم بهرام در شاهنامه سن پطرزبورگ در كتابخانه ملي روسيه متعلق به شيراز سال  733ه.ق ،نسخه خمسه
نظامي موزه بريتانيا متعلق به مكتب هرات از سال  898ه.ق (اثر بهزاد) و خمسه نظامي واقع در كتابخانه بريتانياي
لندن (اثر محمد زمان) ديده مي شود.
 .27بهرام كه شكارچی و شهره به شكار گوراست درنبرد با اژدها تامرز مرگ پیش می رود .او به سم اژدها آغشته
شده ولی با كمك اسب خود از این سم پاك می گردد و نجات می یابد و پس از كشتن اژدها جسد آغشته به سمی
را درشكم اژدها می یابد .درمتن ادبی اژدها سینه دار توصیف گشته ،اما درنگاره ها چنین عضوی برای اژدها تصویر
نشده است.
 .28نبرد گشتاسب با اژدها در شاهنامه اي متعلق به  987-1007هجري نيز وجود دارد.
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مي نمايـد .گفتنی اسـت كـه اژدهاي نگاره هـاي ايراني بدنـی طوالنی و مارگونه دارد که متشـكل
از سـه بخـش گـردن ،شـکم و دم اسـت و معمـوالً دو بخـش از نظـر طولی مشـابه و بخش سـوم
متفـاوت اسـت .اغلـب بخـش کوتاه تـر گردن یا شـکم بـوده و دم طوالنی ترین قسـمت اسـت.
پهلوانان بلندآوازه اي كه در گذر از هفت خوان با اژدها درگير مي شوند رستم و اسفنديارند.
درشاهنامه مواجهه رستم 29با اژدها (تغییر شكل یافته به یك دیو سفید به نام اسدیو) در خوان
سوم رخ مي دهد 30.در متون ادبی «اسدیو» سفید رنگ توصیف شده اما اژدهای تصاویر هیچ كدام
8
سفید نیستند .نبرد اسفنديار نيز در نگاره هاي متعددي ترسيم شده است 31.از اين ميان تصوير
از آن جهت كه از معدود نگاره هائي است كه اژدهائي دو پا را به نمايش درآورده است 32حائز
اهميت مي باشد چرا كه اژدهاي ايراني اغلب بدون پا و یا دارای چهار پا است .اين در حالي است
كه در صورت وجود پا ،پنجه های جلویی و عقبی شبیه به هم بوده و ترکیبی از پنجه ببر وعقاب
به نظر می آیند .اگر چه اين پنجه ها كه با انگشت هاي خم شده ترسيم شده اند ،کوتاهند اما به
نظر قوی و ماهر می آیند و به همراه دم بلند حيوان براي حركت اژدها در محیط وحش و طبیعت
يا صخره هاي مرتفع كارآمد مي باشند.
33
آخريـن قهرمـان اژدهاكش در نگاره ها گرشاسـب جوان گیسـودراز گرز به دسـت اسـت كه
فـره ایـزدی بـه همـراه دارد و نبـرد او بـا اژدهـاي غول پيكـر و عظیم الجثـه چهار شـبانه روز در
دریـای كیهانـی بـه درازا مي كشـد 34.در ايـن راسـتا اژدهـاي نگاره هاي ايرانـي را از لحـاظ اندازه
مـورد سـنجش قـرار مي دهيـم .بـا توجـه بـه اين كـه هنرمنـدان اندازه گیری هـا را ،صرف نظـر از
طـول سـر انجـام می دهنـد ،نسـبت طولـی اژدهـا ،از چانه تا
واحدهـای اندازه گیـری ،بـا نسـبت
ِ
 .29نبرد رستم با اژدها در شاهنامه هرميتاژ سن پطرزبورگ متعلق به قرن هشتم ،شاهنامه ابراهيم سلطان در
كتابخانه بادليان آكسفورد متعلق به  832-35ه.ق ،شاهنامه محمد جوكي در انجمن سلطنتي آسيايي لندن متعلق
به هرات سال  840ه.ق ،شاهنامه اي از مكتب قزوين به سال  985هجري و شاهنامه هاي ديگري به سال  965و
 1215هجري (كه در آن رخش سقيد رنگ رستم كه بر دو پا بلند شده به كمك وي آمده است) مالحظه مي گردد.
 .30رستم كه برای دفاع از پادشاهي كیكاووس در مقابل سپاه دیوان راهي مازندران شده ،دركنار بركه ای توقف
می كند تا شب را در آن جا بگذراند .در میانه شب اژدهای مراقب چشمه به رستم حمله می كند ،ولی با هوشیاری
اسب رستم ،رخش،رستم آگاه شده و اژدها را از بین می برد.
 .31شاهنامه گاتمن به سال 730-40هجري ،شاهنامه موزه توپ قاپي متعلق به مكتب هرات و شاهنامه موزه
پرينستون مربوط به دوره قاجار به سال 1054هجري از اين جمله اند.
 .32نمونه اي ديگر نگاره «رزم فريدون با اژدها» متعلق به شاهنامه مكتب تبريز در قرن  740ه.ق مي باشد.
 .33رضا مرادي غیاث آبادی در پانویس فروردین یشت آورده است كه گرشاسب در اوستا معادل رستم در شاهنامه
به شمار می رود (.و همین هم گویا اسدی توسی را بر انگیخته تا مثنوی گرشاسبنامه را بنگارد) .او در باورهای ایرانی
از یاران سوشیانت و نیز از جاودانان است) mahdifotuhi.blogfa.com/post-460.aspx(.
 .34چنین پیش بینی شده است كه در آخرالزمان اژدهایی كه فریدون آن را در كوه دماوند زندانی نموده ،آزاد
می شود و یك سوم آدمیان را از بین می برد و در نهایت گرشاسب او را از پا در می آورد .با وجود اين سروارا اژدهایی
شاخدار است كه گرشاسب توانایی مقابله با او را ندارد و از او می گریزد .در زامیادیشت نيز روایتي ذكر شده كه در
آن گرشاسب اژدهایی زرین پاشنه به نام گندروه را كشته كه قاتل برادرش بوده ،سرش هشتاد یاز (ارش) و هریك از
دندانهایش به درازی ستون و دو چشمش كه آتش از آنها می جهید به بزرگ گردونه ای بود،مردم و جانواران را
از فاصله یك فرسنگ با نفس خویش می كشیده و با دم خود عقاب را از آسمان پایین می آورده؛ هریك از پشیزش
(فلس) به بزرگی یك سپر گیلی بود و طول آن به شمار نمی آید .گرشاسب در بامداد از دم او تاختن آغاز نمود
ودرشام به سرش رسید ،آنگاه با گرز گران بر سرش كوفته و زمانی كه آن را می كشد هنوز مردم درالبالی دندانهایش
آویخته بودند( .محمدی)١69 :١٣٨4,
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انتهای دم ده سـر خواهد بود (نسـبت طولی انسـان بالغ ،هفت و نیم سـر اسـت) .بر اين اسـاس
اژدهـاي ايرانـي را مي تـوان در چهـار انـدازه دسـته بندي نمـود .تقریبـاً در نیمـی از نگاره هـا از
اژدهـای انـدازه کوچـک اسـتفاده شـده اسـت کـه تناسـب آن هـا نیز مشـابه می باشـد .سـر این
سـایز اژدها حدود  ۵1سـانتی متر اسـت و از آن جا که نسـبت اژدهای ایرانی ده سـر اسـت ،اندازه
ایـن نـوع اژدهـا تقریبـاً پنـج متر اسـت .اژدهـای انـدازه متوسـط کوچک پـس از انـدازه کوچک
بیشـترین حضـور را دارد .ایـن اژدهـا یـک سـوم بزرگ تـر از نوع کوچک اسـت و سـری تقریباً به
انـدازه  76سـانتی متر دارد .اژدهـای اندازه متوسـط بزرگ نیز یک سـوم بزرگتر از اندازه متوسـط
کوچـک اسـت و اژدهایـی که اردشـیر و اسـب او را بلعیـد از نوع اندازه بزرگ اسـت و چهـار برابر
اژدهـای کوچـک ،سـه برابـر اژدهای متوسـط کوچـک و تقریبـاً دو برابـر اژدهای متوسـط بزرگ
اسـت و طـول ایـن اژدهـا حـدودا ً  20متـر اسـت .بنابراین بـازه طولی اژدهـای ایرانـی از  ۵تا 20
35
متـر متغیـر می باشـد .شـكل  1نمايـش اين دسـته بندي مي باشـد.
تأثیر حضور اژدها بر ساختار نگارگری

شکل  .1انواع اژدها نگاره های ایرانی در مقایسه با
اندام انسان

بـا وجـود آن كه طـرح اژدها در قالی ،كلـون در ها ،دسـتگیره ها و گلدان هـای چینی مالحظه
شـده ،امـا ایـن موجود افسـانه ای درایران بیشـتر از هرحیطه ی هنـری دیگـر در نگارگری حضور
یافتـه اسـت 36.میـان اژدهـای گلدان های چینـی و اژدهای نگاره هـا و فرش های ایرانـی و مغولی
شـباهت بسـیار وجـود دارد ،به طـور مثـال طـرح اژدهـا در گلدان هـاي چینی سلسـله یـوان 37و
طراحـی حاشـیه گلسـتان سـعدی توسـط آقامیـرك متعلق بـه مكتب تبريـز سـال 930هجري،
یكسـان بـه نظـر می آیـد .گلدان هـای آبی و سـفید چینـی در نیمـه دوم قرن چهاردهـم ميالدي
بـه ایـران معرفـی شـد كـه باعث رشـد كاشـی كاری در طول قـرون آتي ،با شـیوه ای جدید شـد.
در ایـن شـیوه در مقابـل زمینه ی سـفید ،گل های نیلوفر و ابرهـای روبانی پیچـان ،اژدها ،مرغابی
و موج هـا بـا رنـگ آبـی كبالت ظاهر شـدند .این شـیوه تا قـرن شـانزدهم ميالدي ادامـه یافت .با
وجـود ايـن ،در حالي كـه اژدهـا در چیـن نمـادی مثبـت و بابرکت اسـت ،در دیگر سـرزمین ها از
جملـه ایـران کارکـردی منفـی و پلید دارد» (رسـتگار فسـایی 118 :1365 ،و )2و در زمره دیوان
درخدمـت اهریمـن بـه شـمار می آیـد .بـا در نظر داشـتن چنيـن پيشـينه اي ،بايد توجه داشـت
كـه ظاهـر و رفتـار اژدهای ارائه شـده در نگاره هـای ایرانی ترکیبـی از اژدهای اروپایی و آسـیایی
اسـت .اژدهـای ایرانـی بـدون بـال اسـت ،و یـال ،پنجـه و بـدن دراز مارماننـدی باخصوصیـات
( .35تاریخ مشاهده.www.orion.animaltracks.net )1388/7/3 :
 .36از نماد اژدها در معماری و تزئینات آن نیز استفاده شده است :اژدهای معبد بودایی داش کسن ویر در نزدیکی
سلطانیه زنجان ،کاشی های منقوش به نقش اژدها در تخت سلیمان ،کاشی های چهارگوش ایرانی با نقش اژدها در
موزه قاهره مصر ،اژدهای دور شال ستون کاخ آبا قا آن در تخت سلیمان ،کاشی با نقش اژدها ،امامزاده علی بن
جعفر(ع) در قم ،نقش اژدها در سردر یکی از ورودی های آرامگاه خواجه ربیع در مشهد ،نقوش گچبری و کاشی های
منقوش به اژدها در مجموعه گنج علیخان کرمان ،نقش اژدها در سردر بازار قیصریه اصفهان ،کاشی های هفت رنگ
با نقش اژدها در کاخ هشت بهشت اصفهان ،سه کاشی با نقش اژدها در تکیه معاون الملک کرمانشاه ،اژدهای فلزی
بر روی در ورودی مدرسه سردار قزوین ،کوبه در به شکل اژدها در اصفهان ،نقش اژدهای گچبری شده در خانه
بروجردی های کاشان ،اژدهای مرمرین قره کلیسای ماکو ،کاشی با نقش اژدها و شیر در کاخ گلستان تهران ،نقش
اژدها در سقانفارهای مازندران ،نقش جدال بین شیر و اژدها در نمای آیینه خانه سردار مفخم بجنورد( .عبدی،
)1388
 .37طرح اژدها در ميان ابرها در مكتب آق قويونلو در نيمه دوم قرن  9ه.ق مشاهده مي شود.
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اژدهـای آسـیایی دارد .امـا از آن جـا کـه آتـش از دهانش خارج می شـود بـه اژدهای اسـطوره ای
اروپایـی شـباهت داشـته و میـل بـه آدم خـوری دارد دارد .به عبـارت دیگر اژدهـای ایرانی ظاهر
اژدهـای آسـیایی و ویژگـی اژدهـای غربـی را دارد و بـا وجـود ايـن در مـواردی بـا هـر دو گونـه
متفـاوت اسـت .اژدهاهـای ارائـه شـده در هنـر چینـی و ژاپنـی بسـیار متنوعند و بـه خصوص از
لحـاظ تعداد انگشـتان و شـیوه ترسیم شـان متفاوت می باشـند .بطـور كلي مي تـوان خصوصیات
کلـی اژدهـای ایرانـی و وجـوه تمایـز آن را با اژدهای چینـی و ژاپنی در چند مـورد خالصه نمود.

تصویر  .٨نبرداسفندیار واژدها ،شاهنامه ،قرن دوازدهم

تصویر  .9نزاع اسفندیار واژدها ،مکتب هرات

اول آنكـه اژدهـای ایرانـی اغلـب در پـای عقـب زائـده دارد ،در حالی کـه دیگـر اژدهاهـا فاقد این
عضونـد .دوم اينكـه اژدهـای ایرانی یک شـاخ در وسـط پیشـانی دارد که معموالً دو بخش شـده،
امـا ایـن انـدام در صـورت وجـود در اژدهای چینـی و ژاپنی جفتی اسـت ،یک شـاخ در هر طرف
سـر .سـومين مـورد مربـوط بـه دم اژدهـای ایرانی اسـت كه ویژگـی خاصـی نـدارد ،در حالی که
اژدهـای چینـی دمـی مویـی (ماننـد دم گاو) دارد و گفتـه می شـود وجـه تمایـز جنس نـر آن از
جنـس مـاده اسـت .چهارميـن وجـه تمايز اين اسـت كـه اژدهـای ایرانـی اغلب در حـال دمیدن
آتـش مشـاهده می شـود ،ولـي نـوع چینـی بـه نـدرت آتـش یـا بخـار می دمد .ايـن دم آتشـین
تقریبـاً در تمامـی نگاره هـا دیـده می شـود و از دهـان و نـه سـوراخ های بینـی خـارج می شـود
و ماننـد اژدهـای اروپایـی زبـان بـا آتـش احاطه شـده اسـت 38.به نظـر می رسـد اژدهـای ایرانی
 .38بيني اژدها به صورت پوزه یک اسب ،تمساح ،شتر و یا حتی خرطوم کوتاه شده یک فیل نشان داده شده است
كه فاقد سوراخ بینی است و بینی در انتها موج دار شده است .در مورد گوش ها ،در صورت وجود ساده ،کوچک ،نوک
تیز و درقسمت تحتاتی سر (مانند اژدهای چینی) ترسیم شده اند .فک ها نيز دراز ،بزرگ و معموالً با فاصله از هم
نشان داده شده اند تا زبان و دندان های نیز قابل مشاهده باشند ،ضمن آنكه فک و لب باالیی به سمت باال برگردانده
شده و به نظر انعطاف پذیر می آید.

تصویر .10نبرد اسفندیار و اژدها ،مکتب اصفهان
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بسـیار زمینـی اسـت و اشـتیاقی بـه پـرواز و یـا شـنا در آب نـدارد ،39از همين روسـت كـه اغلب
اژدهـاي ايرانـي فاقـد بال تصوير شـده اسـت ،در حالی کـه این دوفعالیـت از ویژگی هـای کلیدی
اژدهاهـای چینی و ژاپنی هسـتند.
در نگاره هـا از پالن هـای متعـدد و پشـت سـر هم خبری نیسـت و صحنـه نزاع غالبـاً در یك
یـا دو پلان خالصـه شـده اسـت .در پلان رویارویـی اژدهـا و قهرمان یكه تـاز كه اغلب سـوار بر
اسـب و مجهـز بـه سلاح اسـت ،عمدتاً كـس دیگری مالحظـه نمی شـود و این بر ابهـت و جذبه
صحنـه مـی افزایـد ،تا جایـی كه كسـانی را در پالن بعدی تصاویر به تماشـا وا می دارد .سـرتاپای
مجهـز قهرمانـان از كاله خـود و زره گرفتـه تا سـپر و تیروكمان یا شمشـیر واسـب همگی تأكید
بـر دشـواری كارزار دارنـد .از سـوی دیگر ایـن خلوت بازتابـی از درگیری درونی آدمـی با اژدهای
نفـس می باشـد كـه نهایتـاً تبعـات پیروزی یـا شكسـت آن اطرافیان را نیز شـامل می شـود .قابل
توجـه آنكـه بـه نـدرت مـرگ اژدها به تصویـر درآمـده و بیننده با اسـتناد بـه تصویر از سـرانجام
مبـارزه خبـر نمی گیـرد ،حتـی عناصـر تصویـر برابـری دو نیـروی متخاصـم را نشـان می دهـد و
این كـه مبـارزه میـان خیـر و شـر همـواره باقـی اسـت و البتـه گـه گاه زخم هایـی بر بـدن اژدها
40
مشـاهده می شـود و در نمونه هـای معـدودي اژدهـا از پا درآمده اسـت.
نحـوه چیدمـان عناصـر تصویـر در نگاره ها به ترتیبی اسـت كه گویـی اژدهـا درتصاویر عامل
مقسـم فضـای تصویراسـت ،بـه طوری كـه جنگجـو بـرای گذر از یـك بخـش ناگزیر به مبـارزه با
اوسـت؛ بـه عبـارت دیگـر اژدهـا در یك سـوی تصویـر و اغلب در سـمت چـپ نگاره هـا ،راه را بر
قهرمـان سـد كـرده اسـت .تصاويـر 6،7،8،9،10همگـي بـر چنين شـاكله اي اسـتوار شـده اند .از
نظـر تقیـد نگارگـر بـه حفظ حـدود كادر باید گفـت آزادی عملی كه نقـاش در فراتر بردن سـاقه
گیاهـان از حـدود خط کشـی اطـراف تصویـر نشـان داده بـر توجـه هنرمنـد بـه كیفیـت زیبایی
حـركات به طـور مسـتقل گواهـی می دهد .گاهـی نیـز پیکره ها با كادر دور نقاشـی قطع شـده اند
تـا نشـان دهنده ی وجـود جهانـی در وراء صحنـه كوچـك تصویـر باشـند .نگارگـر ايرانـي بـا بـه
كارگيـري ايـن ترفنـد ،بـه ويـژه در مورد بـدن اژدهـا ،درازي و عظمـت اژدها را به تخيـل بيننده
واگـذار نموده اسـت.
بدیهـی اسـت كـه مضامیـن قهرمانـی كـه موضـوع نگاره هـای مـورد بحـث اسـت از نظـر
زیبایی شناسـی شـرایط ویـژه خـود را ایجـاب می نمایـد ،بـه خصـوص آن كـه رویارویـی بـا اژدها
در عیـن داللـت بـر مبـارزه عینی نیروهـای اهریمنـی و اهورایی ،بر كشـمكش درونی بـا اژدهای
نفـس (همان طـور كـه ازمتون ادبـی برمی آید) نیـز داللت دارد .الزمـه ی توفیق در ایـن بازنمایی
زنـده نگه داشـتن تصویـر و القـای حـس پویایـی و حركـت در بیننـده اسـت ،چراكـه ایـن نبـرد
پایـان ناپذیـر بـوده و همان گونه كه پیشـتر ،به نقـل از مقاله «تخیل در افسـانه ها و اسـطوره های
ایرانـی» 41اشـاره شـد ،دوازده هزار سـال به طول می انجامد .از همین روسـت كـه در این نگاره ها
حركـت مـوج می زنـد و برخلاف نگاره هایـی بـا مضامیـن بـزم یا عاشـقانه كـه قـوس منحنی ها
ً
كاملا تندنـد و ایـن انحناهای تند در قـوس شمشـیرها و كمان ها،
آرام اسـت در اینجـا قوس هـا
 .39در نگاره «اكوان ديو رستم را به آب مي اندازد» از شاهنامه جوكي ،متعلق به هرات سال  840هجري كه در انجمن
سلطنتي آسيايي لندن نگهداري مي شود ،اژدهايي در حال شنا در آب مالحظه مي شود.
 .40مانند نگاره «خوان سوم رستم» از شاهنامه ابراهيم سلطان متعلق به شيراز  832-35ه.ق كه در كتابخانه بادليان
آكسفورد نگهداري مي شود.
( .41محمدی)166 :1384 ،
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پیـچ و تاب هـای بـدن اژدهـا و حركات پای اسـب ها مشـهود اسـت .در تصاویری كه همـراه متن
آمده انـد ایـن رویكـرد و حـس حركـت از طریـق چیدمان فاصلـه دارسـتون ها (تصاویـر8و )10و
همچنیـن بـاالو پاییـن بـودن بالك هـا (تصاویـر 1و )9تأكید و تقویت شـده اسـت.
اگرچـه بیشـتر نگاره هـای حـاوی اژدهـا مضمونـی حماسـی دارنـد ،امـا نگاره هـای انگشـت
شـماری نیـز وجـود دارنـد كـه از داسـتان های مذهبـی سرچشـمه می گیرنـد ،بطـور مثـال
تصاویر11و12بـه ترتيـب بر داسـتان هبوط حضرت آدم و حوا از بهشـت و داسـتان تبدیل عصای

تصویر  .11تبعید آدم و حوا از بهشت ،فال نامه ،اثر
جعفرصادق ،گالری ساکلر واشنگتن ،تبریز یا قزوین 9۵0 ،ه.ق

تصویر  .12حمله اژدهای موسی به خدمتکاران فرعون،
اثر آقا رضا ،قصص االنبیاء نیشابوری  ،کتابخانه ملی پاریس،
 990-1000ه.ق.

تصویر  .13حمله فرشتگان به النه اژدهایان ،اثر
استاد محمد ،آلبومی منسوب به غرب ایران (یا
آسیای میانه) ،موزه توپقاپی ،قرن  ٨ -9ه.ق

حضـرت موسـی بـه اژدهـا درمحضـر فرعـون داللـت دارنـد .در روایات چنیـن آمده كه شـیطان
بـا كمـك مـار و طـاووس بـه بهشـت راه یافـت و آدم و حوا را بـه خـوردن میوه ممنوعه تشـویق
كـرد .در نـگاره ی مذكـور مـار بـه صـورت اژدهایـی نمایـان شـده اسـت .در منطـق الطیـر عطار
نیـز از نقـش طـاووس در ایـن واقعـه سـخن بـه میـان آمـده اسـت .در نـگاره مربوط بـه حضرت
موسـی چنان كـه در قـرآن و انجیـل آورده شـده ،عصای ایشـان درمقابـل فرعون بـه اذن خداوند
بـه اژدهایـی بـدل می شـود كه سـحر جادوگـران را باطـل و مارهـا و افعی هـای آنـان را می بلعد.
به هـر حـال نقش پـردازی درخشـان ،رنگ هـای پـر انرژی و طـرح هـای خالقانه و بی پـروای این
دو نـگاره چشـم گیر و جالـب توجهنـد .همچنیـن نگاره هـاي مربـوط بـه مواجهه پيامبـر (ص) با
اژدهـا42و مبـارزه حضـرت علـي (ع) با اژدهـا 43نيز در اين دسـته قـرار مي گيرند .درآخـر مي بايد
از نمونـه ای منحصـر بـه فـرد (تصویر  )13نـام ببريم كه درگیـری جمعی از فرشـتگان و تعدادی
اژدها را به تصویر کشـیده اسـت .این نگاره را شـاید بتوان نمایشـی مسـتقیم و بالواسـطه از نبرد
میـان نیروهـای اهورایـی و اهریمنی برشـمرد.
 .42نگاره «پيامبر(ص) اژدهايي را كه در راه كاروان قرار دارد رام مي كند» از سده دهم هجري.
 .43نگاره اي با اين عنوان درخاوران نامه مكتب شيراز آل مظفر و همچنين در نسخه اي از سده يازدهم هجري
موجود مي باشد.
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نتیجه

شـیدایی انسـان خیـال پـرداز در مواجهـه بـا عجایـب و ناشـناخته های خلقـت در هنر تجلی
یافتـه اسـت .در نگارگـری ایرانـی نیـز روحیـه حماسـی و میـل بـه تفوق بـر نیروهای ناشـناخته
در تلفیقـی متجانـس بـا ذوق و باریـک بینـی نگارگـران ایرانـی صحنه هـای پـر جاذبـه و بدیعی
آفریـده اسـت .تأمـل در متون اسـطوره ای و حماسـی کـه اغلب ایـن نگاره ها برای آراسـتن آن ها
ترسـیم شـده اند ،حاکـی از اشـتیاق ذهـن هنرمنـد بـه پـرواز در آسـمان حکمـت اسـت .در این
میـان نگاره هـای مربـوط بـه نبـرد شـاهان و پهلوانان با اژدهـا از جایـگاه ویژه ای برخوردار اسـت.
نبـردی کـه در آن اژدهـا نمـاد شـر و پلیـدی و قهرمـان جنگاور مظهـر خیر و پاکی اسـت و نبرد
ایـن دو یـادآور مبارزه پایان ناپذیر انسـان با هواهای نفسـانی اسـت .از همين روسـت كـه نگارگر،
غيورتريـن دالورمـردان ملـي و مذهبـي ،از رسـتم گرفتـه تا حضـرت علـي(ع) ،را در صحنه هايي
تماشـايي روبـروي اژدهـا قـرار ميدهـد .ايـن مواجهـه چنـان پرشـكوه اسـت كـه كمتر شـخصي
جـرأت حضـور در صحنـه را دارد و گاهـي افـرادي از دور شـاهد ماجـرا هسـتند .صخره هـاي
سـهمگين و طبيعـت خشـك و وحشـي صحـراي نگاره ها ،دشـواري مقابلـه را به نمايـش گذارده
و منحني هـاي تنـد و خطـوط شكسـته در گوشـه و كنـار تصويـر ،از پيچش هـاي بـدن اژدهـا تا
بالك هـاي متـن ،44حـس تحـرك و پويايـي را دوچنـدان مي نماينـد .در چنين رزمايشـي اسـت
كـه پهلـوان مبـارز مي بايسـت به انـواع تجهيـزات همچون اسـب ،تيروكمان ،زره و سـپر آراسـته
گـردد تـا آمادگـي مقابله با دسـايس اهريمن را داشـته باشـد ،اهريمني كـه در رنگ هاي مختلف
(سـياه ،آبـي ،قهـوه اي و حتـي نارنجـي) اندازه هـاي گوناگـون و فرم هـاي متنـوع ظاهر گشـته و
موالنـا در پایـان حکایتـی شـیرین به درسـتی تـذکار می دهد:
از غم بی آلتی افسرده است
		
نفس اژدرهاست او کی خفته است
(مولوی)۳۸۴ :۱۳۸۲ ،

 .44در برخی نگاره ها وجود بالک های باال و پایین رونده متن به صورت اشکال نامنتظم و مستطیل های نوشتاری
بر حس تکاپوی منظره می افزاید.
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جدول محتوا و ساختار نگاره ها و ويژگيهاي فرمي اژدها
عنوان

مشخصات

وضعيت مواجهه
زخمي شدن اژدها

1

نزاع اسفندیار واژدها

مکتب هرات

2

رزم بهرام گور با اژدها

شاهنامه 770،ه.ق

لحظه رويارويي

3

فریدون پسران خود را
می آزماید

شاهنامه ،قرن ١0هجري

لحظه رويارويي

4

نبرد اسفندیار و اژدها

مکتب اصفهان

لحظه رويارويي

5

بهرام شمشیر خود
را درسینه اژدها فرو
می برد

شاهنامه بزرگ 740،ه.ق

شكست اژدها

ويژگيهاي فرمي
اژدها كوچك

اسفنديار همراه اسب و تجهيزات
صحنه نزاع در يك پالن و محيط خشك
اژدها متوسط كوچك ،پوشش پولك
بهرام همراه اسب و تجهيزات
صحنه در يك پالن با محيط خشك
اژدها متوسط بزرگ ،پوست چرمي تيره
پسران همراه اسب و تجهيزات
صحنه در يك پالن با محيط صخره اي
اژدها متوسط بزرگ ،پوست چرمي با موهاي تزييني
اسفنديار همراه اسب و تجهيزات
صحنه در يك پالن با محيط صخره اي
اژدها متوسط بزرگ،پوشش پولك
بهرام همراه اسب و تجهيزات

 6اژدها اردشیر و اسبش را داراب نامه ،قرن ١0هجري
می بلعد

شكست مبارز

صحنه در يك پالن و محيط وحش طبيعي

اژدها بزرگ ،پوست چرمي با موهاي تزييني
اردشير همراه اسب
صحنه در يك پالن با محيط خشك

7

حمله فرشتگان به النه
اژدهایان

 8حمله اژدهای موسی به
فرعونيان

آلبومی منسوب به غرب به بند كشيده شدن اژدها (نمونه مبارزه موجود غير انساني) :نبرد بالواسطه فرشتگان
(نماد خير) و توده اي از اژدهايان (نماد شر)
ایران /آسیای میانه،قرون-9
 ٨ه.ق
قصص االنبیاء نیشابوری،
 990-1000ه.ق.

حمله اژدها

(نمونه مضمون مذهبي) :اژدها به عنوان معجزه حضرت
موسي(ع)

تصوير
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