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چکیده 
بیان مسئله: کاشی کاری به عنوان یکی از شاخص ترین عناصر تزیینی در معماری اسالمی-ایرانی، در بسیاری از 
بناهای اسالمی مشاهده می شود. برخی از نقوش کاشی ها همچون نقش اژدها، به عنوان یکی از نقوش تکرارشونده در 

هنر ایران و سایر ملل همچون چین به چشم می خورد.
حال این سؤال مطرح می شود که چه شباهت ها و تفاوت هایی از نظر قالب و محتوا بین نقش اژدها در کاشی های 
بناهای ایران و نقش اژدها در هنر چین وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، کاشی های دو بنای امام زاده علی بن 

جعفر )ع( و امام زاده اسماعیل )ع( در قم مورد بررسی قرار گرفته اند.
هدف پژوهش: این پژوهش با تطبیق نقش اژدها در فرهنگ های باستانی ایران و چین به شباهت ها و تفاوت ها از نظر 
قالب، محتوا و بار معنایی بین نقش اژدها در کاشی های ایران و هنر چین در دورۀ ایلخانی پرداخته تا این فرضیه مورد 
پژوهش قرار گیرد که نقش اژدها، در دورۀ ایلخانی و پس از آشنایی با فرهنگ و هنر چین، بر خالف دوره های قبلی در 

ایران، بار معنایی مثبت پیدا کرده و با هدف خیر در بناهای مذهبی و کاخ ها مورد استفاده قرار گرفته است. 
روش تحقیق: روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای، اسنادی و میدانی جهت 

جمع آوری اطالعات استفاده شده است. 
نتیجه گیری: در نهایت فرضیه این پژوهش اثبات و نتیجه گیری شد که نقش اژدها در کاشی های زرین فام دوره 
ایلخانی، برخالف ویژگی های شر و منفی اژدها در ادبیات و هنر ایران در دوره های قبل بوده و متأثر از فرهنگ چین، با 

مفهوم مثبت و بار معنایی خیر آن شکل گرفته است.
واژگان کلیدی: کاشی زرین فام، نقش اژدها، عصر ایلخانی، هنر چین.

مقدمه و بیان مسئله
اسالمی-ایرانی  معماری  در  تزیینی  عنصر  شاخص ترین 
کاشی کاری است که این روش در تمام سرزمین های اسالمی 
مورد استفاده قرار گرفته است و همراه با نقاشی دیواری، گچبری 
و آجرکاری عالوه بر زیبایی و تزیین بنا، جنبۀ استحکام بخشی به 
سطوح ساختمان را نیز داشته و طرح و رنگ های متنوع را برای 
مسجد، مقبره، مدرسه،کاخ و عمارت های شخصی به ارمغان آورده 
است. کاشی های دوران اسالمی از جمله آثار باارزش هنری و 
فرهنگی باقی مانده از جهان اسالم است و در نبود اسناد مکتوب 
مصور، تصویری گویا از چگونگی تحول و توسعۀ هنرهایی چون 
نگارگری و خطاطی، کاربرد تزیینات و رنگ ها را ثبت نموده 

است )پورتر، 13۸1، 5(. تزیین، عنصر جدایی ناپذیر از معماری 
و هنرهای ایرانی-اسالمی است و این ویژگی سده های طوالنی 
در معماری ایران از پیش از اسالم دیده می شود. در این میان 
کاشی کاری با سابقۀ طوالنی در سرزمین ایران نقش مهمی را 
در این زمینه ایفا می کند که می توانسته سلیقه های حامیان 
به وجود آورنده و هنر هنرمندان زمانش را بازگو کند. این هنر در 
ادوار مختلف اسالمی سیر تحولی و تکاملی خود را پیموده است و 
تا به امروز شاهد استفادۀ مکرر آن در بدنۀ بناهای مذهبی هستیم. 
چنان که در پژوهش حاضر، دو نمونه کاشی، کاشی ستاره ای با 
لعاب زرین فام و کاشی شش ضلعی با لعاب فیروزه ای، هر دو با 
نقش مشابه اژدها مربوط به دو امامزاده در شهر قم مربوط به دورۀ 
ایلخانی و همچنین نقش اژدها بر کاشی زرین فام کاخ ایلخانی در 
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تخت سلیمان بیانگر اهمیت این نقش در تزیینات ایرانی است. سؤال 
پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی از نظر قالب و محتوا 
بین نقش اژدها در کاشی های بناهای ایران و نقش اژدها در هنر چین 
وجود دارد؟ در این مورد فرض بر این است که نقش اژدها در هنر 
ایران به خصوص دو بنای امامزادگان، علی بن جعفر )ع( و اسماعیل 
)ع( متأثر از فرهنگ چین با مفهوم مثبت و بار معنایی ِخیر آن شکل 

گرفته است.
رویکرد این پژوهش توصیف، تفسیر و نمادشناسی نقش اژدها است 
که چگونه و از چه زمانی در هنرهای تصویری ایران ظاهر شده 
است. اگر بخواهیم نمایه ها و نگاره ها را به عنوان تجلیاتی از اصول 
اساسی تفسیر کنیم باید با اثر هنری نه تنها در فرم سبکی و مضمون 
روایت شدۀ آن بلکه نیز با نیروهای ممکن غیر قابل توصیف و در اصل 
غیر قابل اثبات )روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روحانی، 
فلسفی و ...( که با هم موجودیت خاص آن اثر را شکل داده اند آشنا 
شویم. این نیروها می توانند برای خود هنرمند ناشناخته باشند و حتی 
می توانند به طرز چشمگیری از آنچه او قصد بیانش را دارد متفاوت 
باشند )کشمیرشکن، 1396، 119(. درواقع تکرار یک نقش در دوران 
مختلف هنری به شکل نقش مایه )موتیف( تداوم یافته درحالی که از 
معنا و مفهوم نمادین خود فاصله گرفته است. چنان که بسیاری از 
نقوش و نمادهای ایران باستان در دوران اسالمی و تاکنون برجای 
مانده اند که صرفاً نقش مایه های تزیینی محسوب می شوند )جوادی، 

.)1399
از این رو این نوشتار، اجماالً با اشاره به شمایل نگاری، به ریشه ها و 
نقش اژدها  در دو فرهنگ ایران و چین می پردازد. درنهایت نیز این 
نتیجه حاصل شد که نقش اژدها در بناهای مذهبی امامزادگان علی 
بن جعفر )ع( و اسماعیل )ع( و همچنین کاخ ایلخانی تخت سلیمان 
بر خالف ویژگی شر و منفی اژدها در ایران بوده و متأثر از فرهنگ 

چین، با مفهوم مثبت و بار معنایی خیر آن شکل گرفته است.
روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از 
منابع کتابخانه ای و مطالعۀ میدانی انجام شده است. از آنجا که هر اثر 
هنری مجموعه ای از نشانه هایی است که فراتر از تفکر هنرمند و در 
گسترۀ باورها و فرهنگ جامعه مطرح است، اساسی ترین هدف این 
روش از یک سو تبیین و تعریف تمایز و افتراق میان مضمون یا معنا و 
از سوی دیگر فرم یا همان صورت اثر هنری است. از این رو طی سه 
مرحله توصیف پیش شمایل نگارانه، شمایل نگارانه و شمایل شناسانه، 
رهیافت گام به گام شناسایی و تفکیک سۀ الیه معنایی اولیه، ثانویه 
و محتوایی پرداخته و با هدف دریافت پیام  های پنهان در ورای 
عناصر ملموس اثر هنری تحلیل و کشف زوایای ناشناختۀ باورها، 
اعتقادات و جهان بینی پنهان در عناصر تصویری مبادرت می ورزد 
)کنگرانی، 1391(. خوانش های شمایل نگاری و شمایل شناسی هر 
دو نمادهایی که برای رمزگشایی الزم است را در اختیار مورخ قرار 
می دهند. نمونه های مورد مطالعه در این پژوهش کاشی های زرین فام 
و فیروزه ای با نقش اژدها، متعلق به کاخ تخت سلیمان و امامزادگان 

علی بن جعفر )ع( و اسماعیل )ع( در شهر قم و متعلق به دورۀ ایلخانی 
است که هم اکنون به همراه ده کاشی زرین فام دیگر مشابه، نمونه های 
مورد پژوهش در موزۀ آستانۀ حضرت معصومه )س( نگهداری 

می شوند.

پیشینۀ پژوهش
پیرامون اژدها، بار معنایی و کاربرد آن در هنر اسالمی و صنایع دستی 
تاکنون مقاالت و کتاب های بی شماری نوشته شده است. اما تمامی 
این متون به کاربرد اژدها مبتنی بر عملکرد منفی آن پرداخته اند. به 
عنوان نمونه عباس دانشوری در کتاب خود با عنوان »مار و اژدها« که 
توسط انتشارات کالیفرنیا درآمریکا و در سال 2011 به چاپ رسیده 
است، به مفهوم دوگانۀ اژدها در هنر اسالمی اشاره کرده و معتقد 
است اژدها در هنر اسالمی دو قطب مخالف یا دو نیروی به ظاهر 
متضاد دارد )Daneshvari, 2011(. رستگار فسایی )1379( نیز در 
کتاب خود با عنوان »اژدها در اساطیر ایران« به برخی اشعار و متون 
دربارۀ اژدها و خصوصیت ظاهری آن پرداخته است. دکتر فریدون 
جنیدی )1399( شاهنامه شناس و زبان شناس در کتاب »داستان 
ایران بر بنیاد گفتارهای ایرانی از آغاز تا خاموشی دماوند«، اژدها را نماد 

آتشفشان و از این رو مظهر ویرانگری و شر می داند.
طاهری )13۸۸( در مقاله ای با نام »سیر تحول و طبقه بندی اژدها 
در نگارگری ایرانی با ارائۀ یک طبقه بندی از فرم اژدها معتقد است 
اژدها در نگارگری ایرانی بیشتر تحت تأثیر همتای چینی خود 
بوده ولی نمونه هایی هم از اژدهای متأثر از اژدهای غربی وجود 
دارد. دانشپورپرور )1376( در مقاله ای با عنوان نقش اژدها در هنر 
نگارگری، سفال و معماری به شناسایی این نقش در معماری ایران 
پرداخته و ردپای این نقش را در هنر چین جستجو کرده است. در 
زمینۀ کاشی های زرین فام در قم نیز، کتابی با نام »راهنمای قم« 
توسط انتشارات دفتر آستانه قم در سال 1317 به چاپ رسیده 
است که در آن به طور مختصر از این کاشی ها نام برده و تصویری 
از آنها ارائه کرده، ولی هیچ گونه خوانش و پژوهشی بر روی آنها انجام 
نداده است )یاسمی، 1317(. کلبادی نژاد )1391( نیز رساله ای در 
مورد کاشی های زرین فام امامزاده علی بن جعفر قم با نام »بررسی 
آزمایشگاهی و مطالعۀ سبکی کاشی های زرین فام موجود در آستانۀ 
حضرت معصومه )س( )حرم و موزۀ آستانه قم( و آستان حضرت 
رضا )ع(« نوشته و در آن به معرفی این کاشی ها پرداخته است. او در 
این رساله به آنالیز کاشی ها و خوانش کتیبه های آنها پرداخته است. 
پژوهش حاضر در پی چگونگی ورود اژدها به هنرهای تصویری ایران 
با بار معنایی مثبت آن بر خالف دوران پیشین و نمادشناسی این 

عنصر است.

بن مایۀ اژدها به مثابۀ یک شمایل
در اولین مرحلۀ شمایل شناسی و برای تحلیل نقش اژدها الزم است 
در ساده ترین شکل به توضیح محسوسات و ویژگی های ظاهری اثر 
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یا توصیف پیشاشمایل نگارانه بپردازیم. این نقش مایه بر روی یک 
کاشی ستاره ای یا چلیپایی با لعاب زرین فام1 نقش بسته و به مجموعه 
کاشی های به کاررفته در بدنۀ بنای امامزاده علی بن جعفر2)ع( در 
قم تعلق دارد. کاشی در ازارۀ بنا قرار داشته که هم اکنون به همراه 
کاشی های به دست آمدۀ دیگر مربوط به این مجموعه در موزۀ آستانۀ 
حرم حضرت معصومه )س( نگهدای می شود. ابعاد اضالع این کاشی 
23 سانتیمتر است. نقش اصلی اثر با لعاب زرین فام کار شده و 
دورگیری هایی با لعاب الجوردی و فیروزه ای در آن صورت گرفته 
است و نقاطی شبیه فلس ماهی به رنگ سفید بدن اژدها را پوشانده 

است.
• بررسی تاریخی: این کاشی از مجموعه کاشی های ازارۀ بقعۀ علی 
بن جعفر)ع( و در سدۀ هشتم ه. ق. ساخته شده است. کاشی های 
این بنا احتماالً توسط خاندان ابی طاهر3 تهیه شده است. رقم 73۸ه. 
ق.  بر سایر آثار کتیبه دار این مجموعه به چشم می خورد که تعلق 
آنها به سدۀ هشتم و دورۀ ایلخانی را نشان می دهد )تصویر 1(. نقش 
به کاررفته در این کاشی نقش اژدهایی با بدن پوشیده از فلس به رنگ 
سفید است. دهان اژدها باز است و شعله های آتش از دهان او خارج 
شده که او را در حالت خشم نشان می دهد، تعبیر فریدون جنیدی از 
اژدها همان آتشفشان های مهیب و مرگبار کوه البرز بوده که همچون 
اژدهایی ترسناک با غرش و پیچ و تاب از قله به دامنۀ کوه سرازیر شده 

و هرآنچه در سر راهش بوده را نابود می کرده است. 
پاهای او شبیه عقاب است و حالت ترسیم بدن و مارپیچ هایی که 
توسط هنرمند به پیکرۀ اژدها داده شده، او را در حالت پرواز و حرکت 
به سمت جلو نشان می دهد. زمینۀ اثر با الهام از سبک چینی با ابرهای 
کوچک تزیین شده است و اطراف نقوش با رنگ های الجوردی و 

فیروزه ای دورگیری و با نقطه های ریز احاطه شده است. 
بیتی منصوب به فردوسی در شاهنامه هست که:

زن و اژدها هر دو در خاک بِه     
                                 زمین پاک از این هر دو ناپاک بِه

جنیدی معتقد است این بیت از فردوسی نبوده و با توجه به مقام 
شامخ زن در شاهنامه و زنان دلیر و پاک سرشت که در این منظومه 
وجود دارند این بیت اشتباه به فردوسی نسبت داده شده است. اما اگر 
هم از فردوسی باشد، اشاره ای به سودابه و فتنه گری او در برابر سیاوش 
است. الزم به ذکر است که نقش اژدها در هنر ایران باستان و آثار 
دورۀ ساسانی، موجودی است ترکیب یافته با سرشیر، اسب یا حیوان 
دیگر، چنگال و بال عقاب و پرهای ُدم طاووس که از این موجود به 
سیمرغ یا اژدها یاد شده است. اما آنچه در شعر و ادبیات ایران به شر 
و بدی اژدها اشاره کرده، در قالب کالم است و در هنرهای تصویری تا 
پیش از قرن هشتم و نهم در دوران اسالمی، نقش اژدها به شکل مار 
یا سوسمار نبوده است. بدیهی است که این عنصر مانند برخی دیگر 
از نقش ها همچون سیمرغ، ابرهای چینی و صخره های مینیاتوری با 
الهام از هنر چین است که به تأثیرپذیری برخی از عناصر در مینیاتور 

ایرانی از گذشته تاکنون اشاره دارد )جوادی، 1399(.

• انتساب ساخت اثر: تعدادی کاشی زرین فام که یکی از آن ها کاشی 
ستاره ای )تصویر 1( با تزیین گل و بوته متعلق به یک مجموعۀ بزرگ 
طرح آمیخته به قهوه ای و آبی است متعلق به ربیع االول 73۸ ه. 
ق. از این بنا  با رقم کاشان، کارگاه سید رکن الدین محمدبن سید 
زین الدین علی غضائری )سفالگر( و کاشی دیگری نیز دارای رقم 
استاد جمال نقاش )تزیین کننده(، به دست آمده که احتماالً گویای 
این امر است که نقاش این کاشی ها جمال الدین نقاش یکی از نقاشان 
برجستۀ کاشی های زرین فام سبک کاشان است )پوپ و اکرمن، 

)1۸09 ،13۸7
کاشی دیگری با همین نقش در دورۀ ایلخانی از امامزادۀ دیگری در 
موزۀ آستانۀ حضرت معصومه )س( در قم موجود است. این کاشی 
شش ضلعی تزیین شده با لعاب فیروزه ای است که به دلیل داشتن 

نقش مشابه در ادامه معرفی می شود.
این کاشی با لعاب تک رنگ فیروزه، در بنای امامزاده اسمعیل )ع(4 
روستای بیدقان قم برای زینت دیوار به کار رفته است )تصویر 2(. 
همچنین الزم به توضیح است کاشی مورد بحث به همراه 9 قطعه 
کاشی دیگر در دوران تحول بنا به موزۀ آستان مقدس حضرت فاطمۀ 
معصومه )س( منتقل شده و هم اکنون در آنجا نگهداری می شود. این 
کاشی در قالب یک شش ضلعی و اضالع آن 25در 20 سانتیمتر است. 
لعاب به کاررفته در آن فیروزه ای یک دست و نقش آن بر روی کاشی 
به صورت برجسته کار شده است. این کاشی بدون رقم است. البته بر 
کاشی ستاره ای دیگری که از این بنا به دست آمده رقم 661 مشهود 
است اما به دلیل تفاوت تکنیک )این کاشی با لعاب زرین فام کار شده 
است( نمی توان دقیقاً تاریخ کاشی مورد بحث را مشخص کرد اما به 
دلیل اینکه این امامزاده در سده های هفتم و هشتم در قم ساخته 
شده و تزیینات آن در همین سده ها به آن افزوده شده، می توان تعلق 

آن را به دورۀ ایلخانی دانست.
تخت سلیمان واقع در شمال شرق بخش تکاب شهرستان میاندواب 
است که در زمان حکمرانی دومین ایلخان مغول و برادرزادۀ هالکوخان 
یعنی آبا قاخان )6۸0-663 ه. ق.( به عنوان قصر تابستانی انتخاب 
شده بود. نمونه های کاشی های تزیینی این بنا هم اکنون در موزه ها 
و مجموعه های مختلف از جمله مجموعۀ ناصر خلیلی، مجموعۀ 
دیوید دانمارک )تصویر 3(، ویکتوریا و آلبرت لندن )تصویر 4( و موزۀ 
هنرهای اسالمی برلین نگهداری می شود. در تمام این کاشی ها، نقش 
اژدها با بدن بلند و به شکل مار با چهار پا، هر یک دارای چهار چنگال 
با سری که به عقب برگشته و از دهانش آتش خارج می شود به تصویر 
کشیده شده است. موهای متراکمی از قسمت سر اژدها روییده است. 
در همۀ این نمونه ها نقش اژدها با بندهایی از تزیینات گیاهی در بر 
گرفته شده و در زمینه و اطراف آن نقوش ابری شکلی وجود دارد. 
نمونه های دیگری نیز از این کاشی با نقش اژدها از تخت سلیمان 
به دست آمده که به صورت قالبی و بال ها به یک رنگ ساخته شده 
است. این کاشی ها از نظر شکل با نمونه های زرین فام متفاوت است، به 
طوری که اغلب در قالب کثیراالضالع هشت پر یا چهارگوش مربعی 
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تصویر 1 . کاشی ستاره ای با نقش اژدها متعلق به امامزاده علی بن جعفر )ع(. 
محل نگهداری: موزه آستانه حضرت معصومه )س(. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 2. کاشی فیروزه ای با نقش اژدها متعلق به امامزاده اسمعیل )ع( در روستای 
بیدقان قم. محل نگهداری: موزه آستانه حضرت معصومه )س(. مأخذ :آرشیو نگارندگان.

هستند. یک قطعه از کاشی های هشت پر با نقش تزیینی اژدها و لعاب 
یک رنگ فیروزه ای در موزۀ هنر لس آنجلس کانتی قرار دارد که با 
توجه به محدودیت فضا اژدها به شکل خمیده طراحی شده است. 
نمونه ای از کاشی های چهارگوش مربعی با لعاب یک رنگ سبز و نقش 
اژدها نیز در موزۀ ملی نگهداری می شود. نکتۀ جالب آن تداوم کاربرد 
نقش اژدهای ایرانی در کنار مغوالن است به گونه ای که مشخصات 
هنری آن تا حد زیادی مشابه آنان باشد )حسینی، 1390، 54-53(.

خاستگاه نقش اژدها در ایران
از دیرباز در فرهنگ ایرانی اژدها نیروی اهریمنی محسوب می شود، 
پهلوانان اژدها را مانعی در برابر حصول اندیشه های ایزدی دانسته اند و 
همیشه برای پیروزی بر اژدها از ایزدان پاک مدد می جویند )کویاجی، 
137۸، 131(. در موضوع جانورشناسی اساطیری، اژدها مشهورترین 
و بزرگترین موجود اهریمنی زیانکار در اساطیر و حماسه های سراسر 
جهان است که در روایات ایرانی مانند جانوری کوه پیکر، آتش کام، 
دم آهنج، دوزخ دهن، دودافکن و زهرافشان با موهایی آویزان و کشان، 
مانند کمند، زبان سیاه و بزرگ، چشمان پر از خون، دندان های بلند 
و شاخ مانند، بانگی بلند، تنی پر پشیزه و دمی گره در گره توصیف 
شده است )فردوسی، 13۸6، 232-233(. اژدها در انواع و روایات 
اساطیری، حماسی-پهلوانی و داستانی فولکوریک مربوط به این جانور 
و کشتن او، گاهی رباینده و مانع آب است، باعث ایجاد خشکسالی 
و قحطی می شود و ایزدیار پهلوان با نابودکردن این پتیاره، آب ها را 
آزاد و رودخانه ها را روان می سازد )سرکاراتی، 1371،  240-23۸(. 
این توصیفات با تعبیر دکتر جنیدی مبنی بر اژدها نماد آتشفشان 
مرگبار و دیوسیرت هماهنگی کامل دارد. در ریخت شناسی اژدها، فرم 
صورت اژدها بارها در طول تاریخ هنر ایران در قالب های گوناگون و با 
مضامین رمزگونه ظاهر شده است و نقش آن در هنر ایران سابقه ای 
طوالنی دارد. سیمرغ یا اژدهای ساسانی جانوری ترکیبی و قطعاً 
موجود خیر و مفیدی بوده که نقش آن بر ظروف و اشیا و پارچه های 
این دوره می شود. نقش لباس خسروپرویز در تابستان مزین به 

نقش اژدهاست. تصاویر متفاوتی از این موجود افسانه ای وجود دارد 
شامل تصویر مارمانند یا ترکیبی از موجودات پیچیده. اژدها جانور 
شگفت پیکری است که هم خزنده و هم پرنده است.  این موجود 
فاقد پلک است و دو بال دارد و از دهانش شعله های آتش بیرون 
می آید. پنجه هایی مانند شیر، شاخی شبیه به شاخ گوزن، چشمانی 
مانند چشم میگو، پوستی مانند پوست ماهی، سری مانند سر شتر 
و هیبتی وحشت انگیز و آروارهای مانند خفاش، دندان کروکودیل و 
شاخ حیوانات ستیزنده را داراست )رستگارفسایی، 1379، 34(. کلمۀ 
اژدها در اوستا تحت عنوان »اژدی دهاک« یک مخلوق اهریمنی دیو 
سیرت است )پورداوود، 1347، 1۸۸( و اژدها در ایران نماد شیطان، 

شرور و مرگ آور می باشد )کویاجی، 137۸، 254(. 
نقش مایۀ اژدها در چین   

در چین اژدها قدرت معنوی و روحانی و نشان باستانی اسطوره های 
شرقی و جزئی از موضوعات هنر است. روش های پرستش اژدها 
در میان مردم چین باستان متفاوت است و اژدها برترین موجود و 
حامی رب النوع آب است. عنصری نمادین و مهم ترین مظهر آفرینش 
و حیات و رمز کل چیزهایی است که وجود دارند. منشأ و زهدان 
همۀ امکانات هستی و روز جمعۀ آغازین است. در چین اژدها نماد 
برکت، قدرت و خوشبختی است به گونه ای که فقط امپراطوران حق 
استفاده از طرح اژدها را دارند )فیتس جرالد، 13۸4، 266(. اژدها در 
چین، اولین حیوان نیکخواه در میان چهار حیوان مقدس، شامل اژدها 
و ققنوس، اسب تک شاخ و الک پشت است. اژدهای چینی با خود 
ثروت، خوشبختی و باران می آورد. نماد قدرت، شجاعت و قهرمانی 
است. اصالت و اولویت دارد و در معابد برای باریدن باران نزد اژدها 
دعا می کنند )Warner, 2005, 301-302(. به طور کلی اژدها نماد 
آسمانی و نماد زندگی و ظهور است، همچنین نماد طلوع، باران و 

آفتاب بهار نیز می باشد )رادفر، 1391، 34(.
اژدهای چینی بنا بر روایت عامیانۀ چین، در آب های غیر قابل 
دسترسی یا در اعماق آب ها پنهان شده و در انتظار روزی است که 
زمین و آب را به هم پیوند دهد. هوا را صاف یا بارانی کند و بهار و 
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تصویر 3. کاشی زرین فام مجموعۀ دیوید دانمارک. مأخذ: حسینی،1390، 62.

تصویر 4. کاشی زرین فام موزۀ ویکتوریا اند آلبرت.
 .www://collections.vam.ac.uk/item/O67412/frieze-tile-unknown :مأخذ

شکوفایی تمام زندگی را سبب شود. زیرا اژدها در مشرق زمین تجسم 
نیروی خوبی است، جوهر تغییر، یعنی خود زندگی است. در اعتدال 
ربیعی به آسمان می رود و در اعتدال خریفی به عمق دریا فرود می آید. 
خونش به رنگ سیاه و زرد یعنی رنگ های اصلی آسمان و زمین 
است. اژدها مظهر هوشیاری و امنیت، محافظ گنج های خدایان و 
مجری نظرهای آنهاست و چیزی جز روح نظم و آفرینش در عالم 
نیست. از قرن دوم پیش از میالد، در زمان سلسلۀ هان، اژدها مظهر 
قدرت مطلق امپراتوری و عالمت امپراطور بوده که در گلوی خود یک 
مروارید اژدها داشته و این بدان معناست که در سخن گفتن و تفکر 
به حد کمال رسیده است. اژدها در چین »لونگ« نام دارد و دارای 
دودمانی باستانی است و به همین جهت از او در جزیره ها، جنگل ها، 
کوه ها، غارها و مرغزاران نشان می یابیم. درواقع اژدها در چین چهره ای 
مثبت دارد و همان امپراتور است و نقش حامی و راهنما و نگهبان، 
خیر و برکت و خوشبختی و کامیابی را دارد، در ریخت شناسی اژدها، 

ویژگی و ظاهر اژدها در متون باستانی اینگونه توصیف می شود: 
موجودی ترکیب یافته از مار، ماهی، تمساح، خوک، اسب و گاو، که 
گردنی مانند مار، شاخی مانند گوزن، فلس هایی مانند ماهی، دهانی 
شبیه دهان گاو و دماغی همچون سگ دارد. اژدها در چین بال ندارد 
اما می تواند پرواز کند و همراه با دود، مه و ابر و رعدوبرق ظاهر شود 
و با خود باران به ارمغان آورد. اژدهای چینی چندین شاخ دارد و 
موجودی مسالمت جوست. این موجود دارای پنجۀ پرندگان شکاری 
و به ویژه عقاب است )طاهری، 13۸۸، 15(. اژدها در چین نماد 
امپراطوری، انرژی مردانه و باروری است. نماد ابرها، زمین، هوش، 
قدرت، سروری، آب، برکت، خوشبختی، شجاعت، قهرمانی، اصالت 
و الوهیت است. نقش ونگار برجستۀ اژدها در دورۀ مغول با مفهوم 
چینی و بودایی بیشترین تأثیر را در نقوش ایرانی داشته است )شوالیه، 

13۸۸، ج. 1، 125(.
نقش اژدها در دورۀ مغول   

 در دوران اسالمی و با روی کار آمدن مغوالن ارتباط با هنر چین 
گسترش پیدا کرد و به دلیل آشنایی ایرانیان با هنر چین، شیوه و 
سبک های هنری در دورۀ سونگ و یوآن وارد ایران شد و تأثیرات 
آن تا مدت ها در هنر ایران باقی ماند. در کارگاه های مصورسازی دورۀ 
ایلخانی نیز از هنرمندان چینی استفاده می شد و حضور و قلمشان در 
کتاب شاهنامه »دموت« تأییدی بر این ادعاست. اژدهای به کاررفته در 
این دوره دارای دو بال عقاب با پنجه های شیر و دم مار عظیم الجثه ای 
است که به شکل قطعه ابری در حال پرواز تصویر شده است. بدنش 
از فلس پوشیده شده و دو شاخ در باالی سرش دارد. اژدهای ایرانی 
بدون بال و یال است، پنجه و بدن دراز مارمانندی با خصوصیات 
اژدهای آسیایی دارد اما از آنجا که آتش از دهانش خارج می شود به 
اژدهای اسطوره ای اروپایی شباهت دارد. به عبارت دیگر اژدهای ایرانی 
ظاهر اژدهای آسیایی و ویژگی اژدهای غربی را دارد و در عین حال در 
مواردی با هر دو متفاوت است. اژدهای ارائه شده در هنر چین و ژاپن 
بسیار متنوع و به خصوص از لحاظ تعداد انگشتان و شیوۀ ترسیم با 

اژدها های ایرانی متفاوت است.
به طور کلی خصوصیات اژدهای ایرانی و وجوه تمایز آن با اژدهای 
چین و ژاپن را می توان در این موارد خالصه نمود: اژدهای ایرانی اغلب 
در پای عقب خود زائده ای دارد در حالی که دیگر اژدهاها فاقد این 
عضو هستند. یک شاخ در وسط پیشانی دارد که معموالً دو بخش 
شده اما این اندام در صورت وجود در اژدهای چینی و ژاپنی جفتی 
است. یک شاخ در هر طرف سر ویژگی خاصی ندارد، در حالی که 
اژدهای چینی دمی مانند دم گاو دارد و گفته می شود وجه تمایز 
جنس نر از ماده است. اژدهای ایرانی در حال دمیدن آتش است 
ولی اژدهای چینی به ندرت آتش یا بخار می دمد. بسیار زمینی است 
و اشتیاق به پرواز و یا شنا در آب ندارد از همین رو اغلب بدون بال 
تصویر شده در حالی که شنا در آب و پرواز از ویژگی های کلیدی 

اژدهای چینی و ژاپنی است )عبداهلل و شایسته فر، 1392، 7۸(
این ویژگی ها نیز بیانگر تعبیر آتش فشان و اژدهاست که وقتی ورود به 
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هنرهای تصویری مطرح می شود، ظاهر اژدها به صورت آمیزه ای از 
باورهای ایرانی و چینی تصویر می شود.

رنگ شناسی کاشی ها
رنگ های به کار رفته در این کاشی ها قهوه ای، سفید، آبی و الجوردی 
است. از لحاظ تکنیکی آبی و الجوردی، رنگ های سرد مشتق از 
آبی، رنگ قهوهای، رنگی گرم و رنگ سفید، رنگی خنثی است که 
باعث درخشش هر آنچه بر روی آن آمده است، می شود. با استفاده 
از یک رنگ سرد و یک رنگ گرم به عنوان مکمل یکدیگر، در نظر 
بیننده فضای متوازنی ایجاد می شود. در تعریف معانی رنگ ها، سفید 
مفهوم تقدس و پاکی را القا و همچنین معانی مخفی و درونمایه های 
پنهانی را بیان می کند. سفید در فلس های بدن اژدها در کاشی 
زرین فام به کار رفته است. نقوش با رنگ قهوه ای پیاده شده است، 
قهوه ای دارای ماهیتی مادی، دارای جرم و واقعیت است و در واقع 
رنگی زمینی محسوب می شود. آبی پیچیده ترین و رمزآمیزترین 
رنگ به شمار می رود و رنگ قدسی آسمان است، آبی و مشتقات 
آن مانند الجوردی و فیروزه ای، حامل نیروی فراطبیعی است. آبی 
به طور کلی رنگ باورداشتن و رنگ دین است و در دورگیری عناصر 
نقش و گاهی در رنگ آمیزی زمینۀ نقش به کار می رفته است 
)کلبادی نژاد و آیینه وند، 1394، 49(. به طور کلی هم لعاب زرین فام 
با تأللؤ طالیی و هم لعاب فیروزه ای با انعکاس رنگ آبی بر معنای 
متعالی و برگرفته از فرهنگ کهن ایرانی اشاره دارد. لعاب زرین فام از 
اکسیدهای فلزی به دست می آمده که رنگ های طالیی-زرد و مایل 
به قرمز-مسی داشته است. روایتی در باب ظروف زرین فام قرن دوم 
تا هشتم ه. ق. مبنی بر تحریم نوشیدن در ظروف طال و نقره در 
دوران اسالمی وجود دارد که این ظروف با زیبایی و تأللؤ خیره کننده 

جایگزین جام ها و ظروف پیش از اسالم شده اند.

تفسیر شمایل شناسانه
شمایل شناسی تنها یک روش آفرینش اثر محسوب نمی شود بلکه 
به عنوان روشی در مطالعه و آنالیز آثار هنری مورد توجه است و 
درنتیجه پژوهشگران و منتقدان هنری نیز با استفاده از این روش 
توانسته اند درک بهتری از آثار ارائه دهند. در تفسیر شمایل شناسانه 
برای یافتن معنای اثر هنری الزم است، تا داده هایی را که تاکنون 
ارائه شده، جدا کرده، آنها را در کنار هم قرار و تفسیر درستی از 
آنها ارائه دهیم )Panofsky, 1995, 38(. در ادامه توجه به شرایط 
سیاسی و اجتماعی آن دوران که به شدت تحت تأثیر حملۀ مغول 
و کشت وکشتار و غارتگری آن ها قرار داشت و همچنین نفوذ هر چه 
بیشتر هنر چینی در آثار هنری قابل توجه است. از طرف دیگر سؤال 
مهمی که در این مرحله با آن مواجه می شویم این است که چرا 
حامی هنر آن دوره یا هنرمند، این بن مایۀ چینی را برگزیده است؟ بر 
این اساس می توان در جداول 1و 2 بررسی تطبیقی پیرامون مباحث 
مربوط به اژدها در دو تمدن ایران و چین را مورد ارزیابی قرار داد. 

بررسی نمادشناختی پیرامون این نقش به صورت موجز و مجزا در دو 
ستون برای مقایسۀ بهتر ارائه شده است.

با مطالعۀ ویژگی ها، ریشه ها و مفاهیم نقش اژدها در دو تمدن ایران 
و چین به سادگی می توان فهمید که همواره در ایران تا قبل از دورۀ 
استیالی مغوالن، هرجا نقش اژدها در آثار ایرانی چه در ادبیات و چه 
در تزیینات وابسته به معماری و ... به کار رفته تحت تأثیر روایات و 
احکام اسالمی و همچنین افسانه ها و اسطوره های ایرانی و با اشاره به 
نقش منفی آن بوده و تا قبل از دوران ایلخانی هیچ گاه نقش اژدها با 
ویژگی های مثبت آن و تحت تأثیر فرهنگ چینی مدنظر نبوده است. 
اما پیش از دورۀ اسالمی و در هنر ساسانی به نظر می رسد که اژدها 
موجودی خیر و مثبت بوده که این مهم در مجالی دیگر باید بررسی 
شود. در چین، حضور اژدها در فضای معابد، تزیینات وابسته به معماری 
نظیر دور ستون ها و سرستون ها دارای مفاهیم گوناگونی است که همه 
به نقش مثبت اژدها مانند: نماد خیر و برکت، نشانۀ باران و حاصلخیزی، 
پاسداری و نگهبانی از معبد که محلی مقدس است، جلوگیری از آتش 
سوزی های احتمالی، دور کردن ارواح خبیث و شرور از معبد، نماد یانگ 

و فغفوران چین، مرکب بودا اشاره دارد )دانشپورپرور، 1376، 674(.
در بررسی رنگ های به کاررفته در کاشی ها باید گفت، رنگ آبی به 
عنوان رنگی قدسی و آسمانی حاوی نیروهای فراطبیعی و منسوب 
به خدای آسمان و رنگ دین به شمار می آید، تزیین کاشی با لعاب 
فیروزه ای با نقش اژدها هر چه بیشتر نشان از کارکردهای مثبت آن 
دارند، کاشی ستاره ای با لعاب زرین فام تأللؤ رنگ طالیی را به نور 

آسمانی خورشید یا نور ایزدی می توان نسبت داد.
از نظر نگارندگان این مقاله نقش اژدها در بناهای مذکور به ویژه 
امامزادگان، اماکن مقدس و سایر کاشی های موجود در موزۀ آستانۀ 
حضرت معصومه )س( به نقش مثبت و خیر اژدها اشاره دارد و شکل و 
قالب این موجود تحت تأثیر هنر و فرهنگ چینی بوده است. نکتۀ حائز 
اهمیت به تصویر کشیدن این جانور با توجه به ویژگی های مثبت آن 

است. 

نتیجه گیری
شمایل شناسی شاخه ای از تاریخ فرهنگی تعریف شده که در بردارندۀ 
پس زمینۀ تاریخی، اجتمایی و فرهنگی موضوعات و نقشمایه های 
هنرهای تجسمی است. در این پژوهش ها در مورد چگونگی بازتاب 
تحوالت اجتماعی و تاریخی در هنرهای تجسمی بحث می شود و 
اثر هنری به منزلۀ یک سند یا گواه تلقی می شود. بنابراین تحوالت 
و جنبه های علمی، اجتماعی، دینی، ادبی و فلسفی نیز برای تفاسیر 
شمایل شناسانه مهم تلقی می شوند. با توجه به این مسئله، تاریخ 
فرهنگ و تاریخ هنر در مطالعات شمایل شناسانه با یکدیگر قرابت پیدا 
می کنند. بر اساس مفاهیم مطروحه در حوزۀ شمایل شناسی ریشه های 
اژدها در دو تمدن ایران و چین مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت تا 
بتوان نقش مایه های به جامانده از کاشی های کاخ ایلخانیان در تخت 
سلیمان و مقبرۀ علی بن جعفر )ع( و امامزاده اسماعیل )ع( روستای 
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                         اژدها در چین                           اژدها در ایران

نیروی اهریمنی به حساب می آید و در رده بندی جانوران اساطیری 
مشهورترین موجود اهریمنی است.

اژدها نماد قدرت معنوی و روحانی و اولین حیوان نیک خواه در میان چهار حیوان 
مقدس چین است.

ربایندۀ آب است. موجب خشکسالی می شود و پهلوانان با نابودی او باعث 
جاری شدن رودخانه ها و غلبه بر خشکسالی می شوند.

حامی و رب النوع آب است. با خود ثروت و باران می آورد و در معابد برای باریدن 
باران نزد اژدها دعا می کنند.

نماد آسمان، زندگی و ظهور است.مخلوقی اهریمنی و دیو سیرت، نماد شیطان، شرور و مرگ آور است.

اژدهای ایرانی شاخی در وسط پیشانی دارد. در حال دمیدن آتش است.
موجودی زمینی است و اشتیاق به پرواز یا شنا در آب ندارد.

اژدهای چینی دوشاخ در دو طرف سر دارد به ندرت بخار یا آتش می دمد.
شنا در آب یا پرواز از ویژگی های کلیدی اژدهای چینی است.

جدول 1. مقایسۀ تطبیقی اژدهای ایرانی و چینی. مأخذ: نگارندگان.

نمونه اژدهای کاشی مقابرنمونۀ اژدهای چینی

نوع و حالت سرها

نوع و حالت پنجه پا و دست

نوع و جنس پوست

جدول 2. جدول تطبیقی نمونۀ اژدهای چینی با اژدهای کاشی مقابر. مأخذ: نگارندگان.

بیدقان قم را مورد ارزیابی و مطالعه قرارداد. براساس جداول و مطالب 
ارائه شده در متن و در مجموع می توان اشاره کرد مهمترین وجه 
تمایز اژدهای ایرانی و چینی وجه خیر در نمونۀ چینی و وجه شر در 
نمونۀ ایرانی آن است. غیر از اژدها در هنر ساسانی که به نظر می رسد 
موجودی خیر باشد، همواره نقش اژدها در فرهنگ ایرانی پیشامغول 
نقشی منفی، اهریمنی و زمینی است و عنصری مبارک و خوش 
یمن محسوب نمی شود. حال آن که اژدها در فرهنگ چینی نمادی 
مبارک، مثبت و آسمانی و همواره همراه با خیر و زایندۀ باران و برکت 
است. بر اساس تصاویر دو نمونۀ کاشی و مطالعات انجام شده در باب 
هنر ایلخانی مشخص است که اژدهای به کاررفته در بناهای موردنظر 
این پژوهش، دارای کارکردی با مفاهیم خیر و برگرفته از فرهنگ 
چینی است و می توان نفوذ هنر ایلخانان که از شرق دور به ایران زمین 
آمده اند را در آنها جستجو کرد. اگرچه بُعد مسافت بین ایران و چین 
زیاد بوده و این دو سرزمین در مجاورت یکدیگر قرار ندارند اما از 

طریق جادۀ ابریشم و شاخه ای از آن )جادۀ ادویه( کاالهایی که به 
ایران می آمد در بسته بندی های مزین به نقوش اژدها و دیگر عناصر 
چینی بوده اند )جوادی، 13۸7(. سپهر فرهنگی جهان ایرانی همواره 
در تماس با دیگر فرهنگ ها بوده و از آن تأثیر گرفته و بر آن تأثیر 
گذاشته است. این تأثیر با حملۀ مغوالن و استیالی ایلخانان به اوج 
خود رسیده است. در خاتمه می توان به این نکتۀ کلیدی اشاره کرد 
که کاربست نقش اژدها در این بناها بر اساس اژدهای چینی با همان 
ویژگی های ظاهری و معنایی با توجه به تأثیرات مثبت آن بوده است 
و از آنجا که نژاد ترک مغولی قرن ها در ایران حاکم بوده اند، هنرها در 
این دوران به سفارش سالطین ترک انجام می شده، از این رو عناصر 
نژادی و گاهی فرهنگی آنان در هنر ایرانی بر جای مانده، از جمله 
چهره های نژاد ترک مغولی در مینیاتورها و عناصری چون سیمرغ، 
اژدها، ابر چینی و صخره ها بر طبق سلیقه و خواست حامیان آن دوره 

یعنی سالطین مغول صورت گرفته است.
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پی نوشت ها
1. زرین فام، روشی در تزیین و ساخت سفال است. ابتدا ظرف به وسیلۀ یک روش معمولی 
حرارت و لعاب داده می شد، سپس طرح روی لعاب سردشده، توسط ترکیبی از سولفور، 
اکسید نقره و اکسید مس به اضافۀ ِگل اخرای زرد یا قرمز نقاشی می گردید. سپس ظرف 
درون سرکه قرار می گرفت. ظرف برای بار دوم در کوره ای با دمایی کمتر و کاهش یافته با 
اتمسفر مونواکسیدکربن و سوختی مرطوب و مخزن های محدود حرارت می دید. پس از آن 
گل اخرا آرام آرام از سطح ظرف سرد شده کنار رفته و طرح روی لعاب با درخششی فلزگونه 
ثابت می ماند )ویلسن، 13۸3، 12(./2. امامزاده علی بن جعفر )ع( از نسل امام جعفر صادق 
)ع( و از امامزادگان مدفون در قم است. همچنین مزارات دیگری به وی منسوب می باشد. 
علی بن جعفر الَصادق، مردی عالم و پرهیزکار بوده و زمان چهار امام را درک کرده است. 
وی فردی دانشمند و پرهیزکار بوده و کتابی تألیف نموده است. او زمان چهار امام را زیسته 
و در قم مدفون بوده است )یاسمی، 1317، 19(./3. خاندان ابی طاهر در کاشان به تولید این 
کاشی ها اشتغال داشتند که پس از ساخت، این کاشی ها را به نقاط دیگر فرستاده می شدند 
)پوپ و اکرمن، 13۸7، 1۸02(. در تخت سلیمان تکاپ نیز کورۀ پخت این کاشی ها وجود 
داشته و نمونه هایی از این کاشی زرین فام امروزه در موزۀ تخت سلیمان و موزۀ اسالمی ایران 
نگهداری می شود که با نقش سیمرغ و اژدهای طالیی روی زمینۀ الجوردی و از نظر ابعاد 
و طراحی متفاوت با دیگر کاشی های زرین فام است./4.  امامزاده اسماعیل بن موسی )ع(، 
سیدی جلیل، شریف و عالی مقام و از دانشمندان و فقهای محدث شیعه می باشد. وی از 
اصحاب امام رضا )ع( و امام جواد )ع( به شمار می آید و متولی موقوفات پدرش امام موسی 

کاظم  )ع( بوده است.
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