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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
آثار نگارگري ايران در دوره هاي گوناگون،  اغلب به صورت تک نگاره و غالبًا مستقل از متن، مورد ارزيابي 
قرار گرفته است. در اين مقاله، سيزده نگارة متوالي از شاهنامة شاه طهماسبي مرتبط با داستان ضحاک از منظر 

تصويرسازي مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف مقاله سنجيدن ميزان وفاداري نگارگران در انتقال انديشة بنيادين متن به تصوير، ترتيب و توالي آثار 
بوده است. اين داستان توسط چندين نقاش به تصوير درآمده که چگونگي عملکرد آنها براي خلق تصاويري 
هماهنگ و يکدســت، مسئلة مورد توجه در اين مقاله است. ســؤال مورد نظر اين است که وفاداري نگارگر 
به عنوان تصويرساز در انتقال متن به تصوير چگونه باعث خلق فريم هاي داستان به صورت هماهنگ و يکدست 
مي شود. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تصويرگران شاهنامه با احترام به سنت و زيبايي شناسي دوران خود 
بر اين مهم دست يافته اند که هر نگاره جدا از آنکه مي تواند اثري مستقل به نظر آيد حلقه اي است از زنجيره اي 
تصويري که متن مشخصي را باز مي نماياند. همچنين، با وجود نگارگران متعدد، استفاده از عناصر بصري 
مشترک باعث نزديکي نگاره ها به هم و ايجاد تداوم و انسجام بصري سيزده نگاره به صورت يک روايت 
کامل تصويرسازي شده مي شود. اطالعات اين مقاله به صورت کتابخانه اي گردآوري شده و به روش 
توصيفيـ  تحليلي بررسي شده است. جامعة آماري شامل سيزده نگارة متوالي از شاهنامة شاه طهماسبي با 

موضوع داستان ضحاک است.

 واژگان كليدي 
شاهنامة شاه طهماسبي، نگاره هاي داستان ضحاک، تصويرسازي.

Email: m.a.baniasadi@yahoo.com     .مدرس و عضو هيئت علمي پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران   

                                           

تاريخ دريافت مقاله :    ٩٣/٤/٥  
تاريخ پذيرش مقاله : ٩٣/١١/٢٩ 

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان ضحاک 
در شاهنامة شاه طهماسبي از منظر تصويرسازي

 محمد علي  بني اسدي*  



مقدمه
شاهنامة فردوسي از ديرباز منبع غني ادبيات ايران و مورد 
توجه و عالقة شاهان حاکم بر ادوار مختلف ايران اسالمي 
کتابت و مصور  کارگاه هاي سلطنتي  در  و همواره  بوده 
از شاهنامه هاي  يکي  است. شاهنامة شاه طهماسبي  شده 
مصورشده در مکتب تبريز در دورة صفويه است که به 
تصوير  داراي ٢٥٨  و  دارد  شهرت  نيز  هوتون  شاهنامة 
است. در ميان نسخه هاي متعددي كه در تاريخ نگارگري 
ايراني از شاهنامة فردوسي مصور شده اند، هيچ يك از نظر 
تعداد مجالس و زيبايي و شكوهمندي تصاوير به عظمت 
نگاره هاي اين نسخه نمي رسد. اين شاهنامه را برجسته ترين 
نگارگران سدة دهم هجري در كارگاه سلطنتي تبريز مصور 
مجموعة  اين  کتاب  توليد  زياد  هزينة  علت  به  ساخته اند. 
نفيس در کتابخانة سلطنتي و تحت نظر هنرمندان با تجربه و 
نابغة عصر خود توليد شد و در فرآيند توليد آن هنرمنداني 
نگارگري،  تذهيب،  همچون  هنري  مختلف  شاخه هاي  از 
جدول کشي، صحافي، جلدسازي و حوزه هاي ديگر با هم 

همکاري داشته اند. 
عرصه  محققان  توجه  مورد  همواره  ايران  نگارگري 
هنر بوده است، اما نگاره ها، عمدتًا به صورت تک  نگاره و 
از منظر نقاشي مورد توجه قرار گرفته و بررسي شده اند و 
پيوستگي آنها در ارتباط با متنـ  چنان که در تصوير سازي 
معمول است ـ كمتر مورد عنايت و دقت قرار گرفته است. 
داليل رويكرد اخير را شايد بتوان در عالقه مندي نقاشان به 
استقالل نگاره ها از قيد متن دانست. علت ديگر ناكافي بودن 
تعداد نگاره هاي ساخته شده بر اساس يك متن در يك دورة 
تاريخي است، به طوري كه بتوان به کمک آنها به عمده ترين 
مسائل تصويرسازي پاسخ گفت. شاهنامة شاه طهماسبي 
به علت ويژگي هاي منحصر به فردي كه دارد، خصوصًا از 
نگاره ها، فرصت مناسبي را براي بررسي  و  تعداد  جهت 
مقايسة نگاره ها با ويژگي هاي نهفته در متن روايت، سنجش 
ميزان وفاداري نگارگر به متن و تمهيداتي كه در جهت به 

كمال رساندن اثر خود انديشيده است فراهم مي آورد.
شاهنامة شاه طهماسبي، از نسخ خطي نفيس، زيبا و 
ُپرارزش ايراني است و هنرمنداني همچون سلطان محمد، 
شيخ زاده،  عبدالوهاب،  آقاميرك،  عبدالعزيز،  ميرزاعلي، 
ميرمصور، قاسم علي، دوست محمد، ميرزاعلي، مظفرعلي، 

ميرسيدعلي نگاره هاي متعددي در آن به يادگار گذاشته اند.
براي به ترتيب درآوردن نگاره ها، ابتدا بايد شرح روايت 
را از زبان فردوسي بشنويم. فصل بندي داستان ضحاك بر 

اساس نسخة ژول مول (١٣٧٠) چنين است:
داستان ضحاك با پدرش؛ خواليگري كردن ابليس؛ تباه 
شدن روزگار جمشيد؛ پادشاهي ضحاك هزار سال بود؛ 
اندر زادن فريدون؛  اندر خواب ديدن ضحاک فريدون را؛ 
پرسيدن فريدون نژاد خود را از مادر؛ داستان ضحاك با 
كاوة آهنگر؛ رفتن فريدون به جنگ ضحاك؛ ديدن فريدون 

دختران جمشيد را؛ داستان فريدون با وكيل ضحاك؛ بند 
كردن فريدون ضحاك را.

مقابل  در  شاهنامه،  در  درج شده  فراز  دوازده  اين  از 
مي دهند  شرح  را  داستان  تمامي  كه  داريم  نگاره  سيزده 
به جز اشاره اي كه به روزگار جمشيد شده است. از جهت 
تقسيم بندي در داستان، فريدون سهم بيشتري دارد. بازگويي 
داستان ضحاك به همراه توصيفات فردوسي الزامي مي نمايد 
كناري  به  به ناگريز  مطلب  شدن  طوالني  به  توجه  با  اما 
آشنا، هرچند  است  داستاني  كه  اين فرض  با  نهاده شده 
مقايسه اي  مي تواند  روايت  در  فردوسي  نكته سنجي هاي 
نگاره هاي  با  داستان  خوانندگان  تصورات  از  را  ضمني 
موجود پيش آورد. تصويرگر در ساختن تصاويري برآمده 
از متن محتاج دريافت نكات مهم و مؤثري است كه بتواند به 
انديشة اصلي نهفته در متن دست يابد و به پرسش هاي زير 

پاسخ گويد:
سبك و گونة ادبي (در اينجا داستان ضحاك)، نحوة 
روايت (ضرباهنگ و اوج و فرود)، شخصيت هاي مهم و 
مؤثر در روايت، فيزيك و روان شناسي رفتاري قهرمان ها 
براساس نژاد و فرهنگ و ويژگي هاي فردي، دورة تاريخي 
حاكم بر اثر، جغرافياي محل وقوع حوادث، نوع معماري و 
آرايش مكان هاي مورد نظر،  كه عالوه بر موارد مورد اشاره 
بر حسب ضرورت (با توجه به متن)  مي توان نكات تازه اي 
را به آن افزود. مثًال توجه دقيق تر به زمان، جدا از عصر يا 
دوره و يا سال و ماه، زمان تقسيم شده بين شب و روز كه 
بر حسب اتفاق خاصي در روايت مي تواند در تبيين فضاي 
مورد نظر نقش مؤثري داشته باشد نتيجة كار تصويرگر 
با توجه به دريافت هايش از متن به يكي از اين دو شيوه 

نزديك تر خواهد بود. 
ترجمان تصويري از متن (ترجمه) و يا بازآفريني متن 
به زبان تصوير (تأليف)، اين تعريف بستگي به ميزان دخالت 
از  متن  برابر  در  كه تصويرگر  دارد  رفتاري  و  تفسير  و 
خود بروز خواهد داد. انتخاب داستان ضحاك از مجموعة 
شاهنامة شاه طهماسبي، به علت فراهم آمدن سيزده نگاره 
مربوط به ماجراي داستان ضحاک (از كشتن پدر تا زنداني 
شدن در كوه دماوند) صورت گرفته و در صدد بررسي 

روش تصويرسازي هنرمندان نگارگر ايراني است.
از  ضحاك  داستان  به  مربوط  نگاره هاي  مجموعه 
كتاب شاهنامة شاه طهماسب١ انتشاريافته از سوي موزة 
متروپوليتن انتخاب شده است. اين مقاله مي کوشد داستان 
ضحاك به روايت فردوسي را مورد بررسي قرار دهد و متن 
را با نگاره ها تطبيق دهد تا ميزان وفاداري و تلقي نگارگر اين 

دوره در ارتباط با پيوستگي نقش و نوشته آشکار شود.

روش تحقيق در اين مقاله، روش توصيفي - تحليلي و روش 
آماري  است.جامعه  كتابخانه اي  آن  اطالعات  گردآوري 
شامل سيزده نگاره از شاهنامه شاه طهاسبي با موضوع 

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي

1.The Shahnama of shah 
Tahmasp book of kings
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داستان ضحاك است كه نگاره ها در توالي تصويري با هم 
در كتاب قرار گرفته اند.(جدول شماره ١)

پيشينة تحقيق
در كتاب ماه هنر، شمارة ١٣٣، مهر ١٣٨٨، مقاله اي تحت 
عنوان شيوة صفحه آرايي، شاهنامة شاه طهماسب، به مطالعه 
شيوه هاي صفحه آرايي در حوزة ارتباط تصويري پرداخته 

است.
پايان نامة کارشناسي ارشد دفاع شده در دانشگاه شاهد 
سال ١٣٩٣، با عنوان بررسي تطبيقي متن شاهنامه با تصاوير 
صحنه هاي نبرد رستم در نگاره هاي شاهنامة شاه طهماسب، 

داستاني را با متن از منظر تصويرسازي تطبيق مي دهد.
پايان نامة کارشناسي ارشد در دانشگاه شاهد سال ١٣٨٨، 
با عنوان رابطة متن با نگاره هاي سلطان محمد در شاهنامة 
سلطان محمد  که  نمادهايي  و  نشانه ها  رابطه،  طهماسبي، 
نگارگر و تصويرگر دورة صفوي (شاه طهماسب) از متن 
انتخاب  نگاره هايش  تصويرسازي  جهت  شاهنامه  اشعار 
نموده و بر اساس آنها فضاي تابلو را شکل بخشيده بررسي 

شده است.
پايان نامة کارشناسي ارشد با عنوان شناسايي عناصر نمادين 
نگاره هاي داستان ضحاک در شاهنامه هاي دوران مغول تا 

پايان صفويه نيز در سال ١٣٩٠ در دانشگاه الزهرا دفاع شده 
است که رويکردي نمادشناسانه به داستان ضحاک دارد.

اين مقاله با توجه به پيشينة آن مي کوشد تا داستان 
ضحاک را از جنبه هاي تصويرسازي مورد توجه و بررسي 
قرار دهد چراکه اين تداوم داستاني اولين بار در نگاره هايي با 
تعداد زياد و پشت سرهم در نگارگري ايران ديده مي شود. 

ترتيب نگاره ها 
به طور معمول، انتظار مي رود كادر هاي تصويرسازي  شده 
بر اساس يك روايت از جهت اندازه (طول و عرض) تناسب 
مشخصي با يكديگر داشته باشند. تنوع اندازه در جهت پيشبرد 
هدف هاي نهايي متن تا بدان حد ميسر است كه به شكل كلي و 
انسجام يك مجموعه خدشه وارد نيايد. اگر قطع كتاب به شكل 
عمودي و يا افقي است تصاوير بايد هماهنگ با چنين تمهيدي 
اجرا شوند. در اندازة نگاره ها در (روايت ضحاک) تفاوت هايي 
 ديده مي شود. نگارگران برخي صفحات در منابع نامعلوم است 

و بدين جهت در جدول با عبارت ناشناس مشخص شده اند.
با نگاهي به مساحت نگاره ها، درمي يابيم كمترين مساحت 
تصاوير از آن فريدون است و بيشترين پرداخت به شخصيت 
ضحاک ارتباط مي يابد. تصويرگران بيشترين سطح را به دو 
تصوير («با اشتباه كندرو، فريدون در قصر ضحاك بر تخت 

نگارگرنام نگارهرديف

سلطان محمدمرگ مرداس شاه۱

منسوب به سلطان محمدپيدايش مار بر دوش ضحاک۲

سلطان محمدضحاک، دختران جمشيد را نزد خود مي آورد۳
منسوب به ميرمصوركابوس ضحاک۴
ناشناساخترشناسان سرنوشت ضحاک را به او مي گويند۵

سلطان محمدضحاک گاو برمايه را مي ُکشد۶

منسوب به قديميكاوه طومار ضحاک را پاره مي كند۷

ناشناسفريدون سفارش گرزي با كلة گاو نر مي دهد۸

سلطان محمدفريدون از دجله مي گذرد۹

سلطان محمد با همکاري با اشتباه کندرو، فريدون در قصر ضحاک بر تخت مي نشيند۱۰
نگارگر ناشناس

ناشناسجشن مراسم فريدون و کندرو۱۱

سلطان محمدفريدون ضحاک را از تخت شاهي به زير مي کشد۱۲

ميرسيدعليمرگ ضحاک۱۳

جدول ۱. نگاره هاي مورد بررسي در اين مقاله (مربوط به داستان ضحاک)، مأخذ: نگارنده



مي نشيند» و «كابوس ضحاک») اختصاص داده اند كه دليلي 
است بر تأكيد نگارگران بر اهميت نقاط اوج داستان ضحاك و 

فريدون. (جدول١)

بازتاب داستان ضحاک در ديگر متون تاريخي
از اتمام سرايش شاهنامه تا ساخته شدن نسخة معروف 
است.  فاصله  قرن  شش  حدود  شاه طهماسبي  شاهنامة 
روايت فردوسي ـ به تنهايي ـ يا اطالعاتي كه پيش يا پس 
از سروده شدن شاهنامه در ميان مردم رايج بوده است، 
يا برخي مكتوباتي كه وجود داشته و اطالعاتي که با سنت 
نگارگري در هم آميخته و حاصلي چنين داده است، پشتوانه 

ارجاعات تصويرگران شاهنامة شاه طهماسبي بوده است.
روايت شاهنامه از زبان فردوسي كه براي برشمردن 
مشخصه هاي قهرمان هاي داستانش به صفاتي كلي چون 
مورد  در  خورشيدروي  ماهروي،  پاكيزه،  آزاده،  پاكدل، 
افراد مثبت و بيدادگر، ناپاك و دروغ گوي براي افراد منفي 
معادل  تجسمي  ترجمان  در  كلمات  اين  و  مي كند  بسنده 
چنداني ندارند نمي توانسته است به تنهايي چاره ساز باشد 
مگر تكيه بر تخيل و ميراث فرهنگي انتقال يافته از نسلي به 
نسلي چندان كه بايد ريشة اين تصورات پايدار بوده است كه 
برخي بر واقعي بودن اين افسانه باور داشته اند. نويسندة 
كتاب قهرمانان بادپا به نقل روايتي از مجمل التواريخ پندارة 

ضحاك را در باور ديگران چنين نشان مي دهد:
«روايت است كه به عهد مأمون قاصدي را بفرستاد با 
صد و پنجاه سوار و فرمود كه به دماوند رود و آن احوال 
بازداند و به درستي خبر دهد از ضحاك، و اين قاصد را نام 
نافع بود. گويد برفتيم نزديك كوه به ديهي باستاديم و چاره 
بر شدن همي طلبيديم، بعد از آن پيري صدساله را بياوردند و 
ما او را از فرمان اميرالمؤمنين آگاه كرديم و تدبير خواستيم. 
پير گفت به بيورسب رسيدن ممكن نيستـ  يعني به ضحاك 
ـ وليكن درستي آنك هست شما را بنمايم، و با وي بر كوه 
شديم نزديك خارا جايي بفرمود كندن جايگاهي پيدا گشت 
بر سان دكاني از سنگ خارا تراشيده، و اندر آن صورتي 
مردي آهنگر ساخته نشسته وكديني ]چوبي كه گازران با آن 
جامه را مي كوبند[ بزرگ اندر دست به باال داشته و ساعت 
تا ساعت به جايگاه برهمي زد به روز و به شب. پس آن پير 
گفت اين طلسم است كه آفريدون ساخته است بر بيورسب 
تا چون خواهد كه بندها بگشايد زخم اين كدين آن را باطل 
كند، و البته هيچ دست بدان فرا نبايد كردن، و باز همچنان 

هامون كرديم كه بود» (كيا، ١٣٧٥: ٤٤).
از  نشان  كردن  جستجو  واقعيت  در  را  افسانه  رد 
ريشه هاي عميق باور داشتن به ماجراي ضحاك است و 
شايد حضور فيزيكي كوه دماوند، همواره فرصتي بوده 
است به نشانة حقيقي از اين افسانه چنان که نقل محمد ابن 
محمود همداني در عجايب نامه كه در فصل عجايب كوه ها به 
كوه دماوند اشاره دارد و ناقل همين حادثه است (داستان 

ضحاك و فريدون) با مختصر تفاوتي و عجيب آنكه براي 
فريدون كه او را قاتل ضحاك مي داند هيبتي عظيم ترسيم 
مي كند: «دماوند كوهي است شاهق، به حدود ري. برف از 
سر وي خالي نبود. و بر آن كوه هيچ نرويد و حيوان بر 
آن قرار نگيرد، به حكم آنكه نه آب بود بر آن نه گياه. از 
صد فرسنگ، سر وي ببينند. از زير وي، آبي روان مي شود. 
هميشه آنجا باد آيد. گويند ضحاک ملكي ظالم بود، پيوسته 
گوشت آدمي به خورد ماران مي داد كه از دوش وي برآمده 
بود. آفريدگار آفريدون را بر وي مسلط كرد. وي را بگرفت 
و به سلسله در كوهي بست به در اصفهان. ضحاك اين كوه 
به سحر بكشيد و ببرد. آفريدون از پس وي بيامد، وي را 
به كوه دباوند بگرفت و در چاهي آنجا محبوس كرد و آن 
چاه را به ارمائيل سپرد و بفرمود تا هر روز دماغ دو آدمي 
وي را مي دادند. روزگاري برآمد. ارمائيل پشيمان شد. هر 
روز، دماغ دو گوسفند وي را مي داد و اسيران را آزاد كرد. 
و شخصي را طلب كرد كه طعام در معدة ضحاك بداشت به 
طلسم. چون سي سال برآمد، خلقي از اسيران آزاد گشتند. 
آفريدون بپسنديد. ارمائيل را خلعت و تاج داد و آن ناحيه به 
اقطاع به وي داد و وي را لقب داد «مصمغان». و هنوز از آل 
مصمغان قومي هستند. و آن روز كه ضحاك را مسجون 
كرد، نيمة ماه مهر بود، آن را مهرگان خواندند. گويند باالي 
آفريدون، قاتل ضحاك، نه نيزه بود. اين قصه بس نادر است 

و در كتب هاي بسيار مسطور ديدم» (طبري، ١٣٧۲: ٣٧).
عجايب نامه در نيمة دوم قرن ششم نوشته شده است 
اما در ترجمة تفسير طبري (قصه ها) مربوط به قرن چهارم 
هجري كه بسيار نزديك به زمان سرايش شاهنامه است 
همين واقعه با محوريت كاوه آن هم در اصفهان نقل مي شود 
بي آنكه كاوه آهنگر باشد و از دستة پيشروان ناراضي و 
معترض كه فردوسي آنان را (در داستان جمشيد) چنين 

مي خواند:
كجا كارشان همگنان پيشه بود 

روان شان هميشه پر انديشه بود
«اندر اصفهان، مردي بود نام وي كاوه بود و مردي 
دهقان بود و دو پسر داشتـ  دو ورناي  پاكيزهـ  و ايشان 
بي آگاهي وي،  پسر،  دو  اين  و  داشتي.  عظيم دوست  را 
ببردند و بكشتند و اين كاوه، چون از كشتن پسران آگاه 
شد، فرياد برآورد و اندر ميان شهر اصفاهان مي دويد و 
فرياد مي كرد و مي گفت «اي مردمان، شما با من يار باشيد 
و همه با من گرد آييد تا من شما را از جور اين ضحاك 
برهانم» (طبري، ١٣٧٢: ٣٩).در اين مجال همين چند نمونه 
كافي است تا تصورات پيرامون اين حادثه كه از پس تكرار 
به واقعيتي يقين يافته بدل شده است آشكار شود، هرچند 
در بين انگاره هايي كه در متن هاي مختلف يافت مي شود 
ـ  بر خالف شاهنامه كه همة قهرمانانش در هيئتي انساني 
ظاهر مي شوند گاه با خوي عظيم جانوري همچون ضحاكـ 
است. كريه  و  مدهش  سيرتشان  همچون  آن ها  صورت 

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي



شماره۳۲  زمستان۹۳
۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بررسي شخصيت ها و نکات مهم داستان ضحاک از نگاه 
تصويرگري

كليت داستان ضحاك و فريدون حماسي و پهلواني است و 
ماجرا در فضايي اسطوره اي شكل مي گيرد. در دو طرف 
ماجرا نيروهاي ايزدي و اهريمني درگيرند و عنصر مهم 
و  ايستاده  شر  سوي  ضحاك  است.  كين خواهي  روايت 
فريدون در جهت خير و بيشتر حامل نقشي هستند كه به 

آنها سپرده شده است.
فريدون، به انتقام خون پدر و دايه اش، با هواداري كاوه 
آهنگر به سوي نبرد با ضحاك پيش مي رود. ضحاك كه 
در سوي ديگر ايستاده و هم پيمان و مشاوري چون ابليس 
دارد و ياري دهندگاني از جنس ديوان و جادوگران. او كه 
زياده خواه و دروغگو و رياکار است، ياري گر كساني است 
انساني  پليد و بزه كارند و درحقيقت موجوداتي غير  كه 
هستند (كه در گوشه و كنار نگاره ها شاهد چنين موجوداتي 

هستيم).
او ابتدا، براي رسيدن به تخت شاهي، پدرش را كشته 
است و با تشويق ابليس پاي در راهي نهاده كه او برايش 
انديشيده است. سرنوشتي محتوم كه با كشتن هر روزة 
آدميان همراه است. او به واسطة غذا رساني به ماراني كه 
بر اثر بوسة ابليس بر كتف هايش روئيده اند، آدميان را 

مي كشد تا از مغز سر آنها خورش بسازد. 
او پس از چند قرن پادشاهي با ديدن كابوسي (از اسير 
كنندة خود، فريدون) روزگارش آشفته مي شود و تا پايان 
كار مترّصد فرصتي است كه فريدون را از ميان بردارد. 
در اين راه دايه اش را ُكشته و مرغزارمحل رشد او را با 
خاك يكسان مي كند اما فريدون را نمي يابد. فريدون اما از 
پشتيباني سروش ايزدي برخوردار است و به هنگام رايزني 
اين راه كاوه آهنگر و  او سود مي برد و در  از راهنمائي 
مردماني جان بر کف نيز به ياري او مي شتابند. در پايان 
فريدون، ضحاک را دستگير کرده و در کوه دماوند به بند 

مي کشد.

افراد مؤثر در داستان ضحاك و فريدون
فريدون و ضحاك اصلي ترين شخصيت هاي داستان (به 

روايت فردوسي) هستند. 

۱. ضحاك ١
از سوي ضحاك تنها نام پدرش، مرداس٢ را مي دانيم و از 
نام مادر وي بي اطالع هستيم، هر چند «در تاريخ اساطيري 
ايران از ديو زني سخن مي رود به نام اودگ كه مي گويند او 

ضحاك را بوجود آورده است.» (آموزگار، ١٣٩١: ٣٧)
فردوسي به گونه اي در تبار ضحاك ترديد دارد (او را 

به واسطة عمل پدر كشي از تخمة پدر نمي داند)
كه فرزند َبد گر ُبود نّره شير 

به خون پدر هم نباشد دلير

اگر در نهاني سخن ديگر است 
پژوهيده را راز با مادر است

فردوسي از ابليس به عنوان هم پيمان و همراه ضحاك 
كندرو،  در تصميم گيري هايش سپس  مؤثر  و  نام مي برد 

وكيل ضحاك.

۲. فريدون٣
«از سوي فريدون، نام پدر وي آبتين است و نام مادرش 
فرانك و گاو ناموري به نام َبرمايه يا ُپرمايه، داية اوست 
او  از شير  فريدون  پروراند و  بيشه اي  را در  فريدون  که 
تغذيه نمود و سروش ايزدي كه راهنماي اوست در ترغيب 
است»  ناسنجيده  اعمال  از  او  بازداشتن  يا  و  خير  اعمال 

(همان:٥٨).

۳. ساير شخصيت هاي فرعي 
ـ كاوة آهنگر كه در مقام ضديت با ضحاك، َعلم مخالفت 

برداشته در كنار فريدون مي ايستد.
ـ دو دختر جمشيد كه در نهايت به سمت نيكي روي كرده به 
حمايت از فريدون بر مي خيزند اين دو بيشتر به حكم آنكه 
در چه جايگاهي ايستاده اند در خانة ضحاك و يا در ايوان 

فريدون، در همان محدوده عمل مي كنند.
ـ دو خواليگر (طّباخ) كه سعي دارند به مطبخ ضحاك راه 

يافته با تمهيدي به نجات جان آدميان اقدام كنند.
فردوسي  در معرفي قهرمانان روايت مدنظر چندان به 
جزئيات نمي پردازد و عمدتًا با صفت هايي ساده، جايگاه آنان 
را مشخص مي كند، اينکه در كدام طرف منازعه ايستاده و از 
چه دفاع مي كنند. اما بنا به تعريف رايج از مرحلة تيپ سازي٤ 
فراتر نمي رود، و به شخصيت ها نمي پردازد. براي فردوسي 
بازنمايي حادثه اي كه به وقوع مي پيوندد مهم است و به افراد 
و شخصيت ها به اشاراتي كوتاه بسنده مي كند، چنان که در 
بارة شخصيت هاي اصلي روايت نيز به همين شيوه عمل 

مي كند.

نشانه هاي زمان در داستان ضحاك
نقل  (به  بازشناسي عصر و دورة وقوع داستان ضحاك 
از شاهنامه) چندان آسان نيست، پادشاهي ضحاك پس از 
تباهي روزگار جمشيد آغاز مي شود و سالشمار شاهنامة 

چنين است: 
بود.  سال  سي  عجم  ملوك  اول  كيومرث  پادشاهي 
طهمورث  پادشاهي  و  بود  سال  چهل  هوشنگ  پادشاهي 
ديو بند، سي سال و پادشاهي جمشيد هفتصد سال بود. با 
برشمردن اين پادشاهي ها به جمع هشتصدساله اي مي رسيم 
كه آغاز داستان مورد نظرماست. اما اينکه ناظر به كدام 
قسمت از تاريخ بوده يا در اين عصر و زمانه شيوة معشيت 

و شرايط زندگاني چگونه است کامًال واضح نيست. 
دوران پادشاهي جمشيد، به واسطة كبر و غروري كه بر 

١. ضحاک (اژي دهاک): اژي به 
معني اژدها يا مار بزرگ. اژي دهاک 
در متن هاي ديني ايران، از ديوان 
اهريمن است که سه   و فرزندان 
سر، شش چشم و سه پوزه دارد 

(آموزگار، ١٣٩١ :٥٦).
 ٢. اميري نيک سرشت و دادگر که 
ضحاک با فريبکاري اهريمن او را 
از ميان برمي دارد و بر تخت شاهي 

مي نشيند (همان: ٥٦).
٣ . فريدون در اوستا قهرماني است 
با شخصيتي نيمه خدايي و لقب او 
اژدها ُکش است و در ادبيات ايران 
با نوعي جادوگري و پزشکي نيز 
ارتباط دارد و هميشه مقبوليتي عام 

داشته است (همان:٥٨).
٤ . تيپ داراي خصوصيات مشترك 
صنف،  دسته،  گروه،  يك  ميان 
شخصيت  و  است  غيره  و  نژاد 
يك فرد، عالوه بر خصوصيات 
مشترك با ديگر اعضاي گروهش، 
خصوصيت هاي ويژه اي دارد كه او 

را از ديگران متمايز مي سازد.



او چيره مي شود، به پايان مي رسد. در حقيقت فره ايزدي از 
او دور مي شود. تا آنكه ضحاك بر او چيره شده و تخت و 
فرمانروايي را از آِن خود ساخته و آنچه را كه به جمشيد 
تعلق دارد خود صاحب مي شود. پس از جمشيد و حكومت 
هفتصدساله اش ضحاك هزار سال حكومت مي كند و در 

پايان عمر به دست فريدون اسير و به بند كشيده مي شود.
و  ماه  و  (سال  ملموس  زمان  به  اشاره  شاهنامه  در 
روز) كه بتوان در ساختن تصاوير از آن بهره گرفت اندك 
است. ضحاك در چهل سال باقي عمر به دست فريدون اسير 
مي شود. فريدون در اين زمان سن بعد از شانزده سالگي را 

مي گذراند.
چو بگذشت از آفريدون دو هشت 

از البرزكوه اندرآمد به دشت
فريدون براي نبرد با ضحاك در خردادروز اقدام مي كند:

فريدون به خورشيد بر برد سر 
كمر تنگ بسته به كين پدر

برون شادي به خرداد روز 
به نيك اختر و فال گيتي فروز

زمان  بودن  پسنديده  و  نيكويي  به  فردوسي  اشارة 
تصميم گيري فريدون است و نه وضع دگرگوني طبيعت، 
ماه  هر  ششم  «روز  زرتشتي  اعتقادات  براساس  زيرا 
شمسي، به خرداد فرشتة موكل بر تربيت خلق و اشجار و 
ازالة پليدي تعلق دارد و به نام اوخرداد ناميده مي شود. در 
اين روز، ازدواج و سفر و كسب معشيت را نيكو و مناسب 
مي دانسته اند» (ياحقي،١٣٧٥: ١٧٨). «زرتشت در خردادروز 
پيامبري  به  روزي  چنين  در  و  زاده  فروردين  ماه  از 
برگزيده شد... و رستاخيز در همين روز برپا خواهد شد» 

(دوستخواه،١٣٧٤: ٩٧٣).
دارد  اشاره  به زمان مشخصي  متن  كه  تنها موردي 
بر  ناخوش آيندي  روياي  هنگام خواب،  به  که  است  شبي 
ضمير ضحاک آشکار مي شود و او را از سرنوشتي كه در 

انتظارش است آگاه مي سازد.

نشانه هاي مكان در داستان براي ساختن فضاي ملموس 
و باورپذير

چشم داشتن به جغرافياي مشخصي كه حوادث داستان در 
آن مي گذرد براي تصويرگر از ضروريات است. در روايت 
فردوسي با دو نوع اشاره در اين مورد روبه رو هستيم. 
مكان هايي كه نامي آشنا دارند هرچند نتوان آن را بر روي 
نقشه عالمت گذاري کرد و مكان هايي كه بيشتر تمهيدي  و 
شاعرانه به نظر مي آيند. به طور كلي مجموعة حوادث در 
مساحتي بين سر زمين تازيان رخ مي دهد. ضحاك فرزند 

اميري  است مرداس نام كه از اهالي عربستان است.
يكي مرد بود اندر آن روزگار 

ز دشت سواران نيزه گذار
«دشت سواران نيزه گذار» را عربستان دانسته اند و ضحاك 

تازي مردي است كه پس از جمشيد «شاه ايرانيان» به تخت 
مي نشيند.

يكايك از ايران برآمد سپاه 
سوي تازيان برگرفتند راه

سواران ايران همه شاه جوي 
نهادند يكسر به ضحاك روي

كوه دماوند: ضحاك در خواب خود را به دست فريدون و 
در كوه دماوند گرفتار مي بيند.

همي تاختي تا دماوند كوه 
كشان و دمان از پس اندر گروه 
كوه البرز: مادر فريدون آگاه است كه ضحاك به واسطة 
به  را  او  ابتدا  اوست.  فرزند  پي  ديده است در  خوابي كه 
مرغزاري برده به دست نگهبان آنجا مي سپارد تا به كمك 
بيم گرفتار  از  دايه اش پرورده شود؛ سپس  برمايه)  (گاو 

شدن فريدون او را به جاي ديگري منتقل مي كند.
ببرم پي از خاك جادوستان 

شوم با پسر سوي هندوستان
شوم ناپديد از ميان گروه 

مر اين را برم تا به البرز كوه

تا آنكه فريدون به سن شانزده سالگي مي رسد...
چو بگذشت بر آفريدون دو هشت 

از البرزكوه اندر آمد به دشت
اروند رود و بيت المقدس

فريدون براي دستيابي به ضحاك و گرفتن انتقام بايد از 
رود اروند گذشته خود را به بيت المقدس برساند. «ضحاك 
پس از كشتن جمشيد بر تخت پادشاهي مي نشيند و پايتخت 

خود را بيت المقدس قرار مي دهد» (مهين فر، ١٣٨٣: ٤٤).
به اروندرود اندرآورد روي 

چنان چون بود مرد ديهيم جوي
اگر پهلواني نداني زبان 

به تازي تو اروند را دجله خوان
 دگر منزل آن پادشاه آزاد مرد 

لب دجله و شهر بغداد كرد
فريدون با يارانش از رود مي گذرند و...

به خشكي رسيدند سر كينه جوي 
به بيت المقدس نهادند روي

چو بر پهلواني زبان راندند 
همي  گنگ دژ هوختش خواندند

به تازي كنون خانة پاك خوان 
برآورده ايوان ضحاك دان

فريدون با ضحاك نبرد مي كند و او را اسير كرده به كوه 
دماوند برده در آنجا او را به بند مي كشد.

با پذيرش زمان اسطوره اي حاكم بر داستان، بايد به 
جغرافياي اسطوره اي نيز تن در داد و پذيرفت كه نام هاي 

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي
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برده شده تمثيلي هستند و براي به تصوير درآوردن چندان 
مجال مشخصي را پيش روي مصور نمي گذارند.

رنگ در داستان ضحاک
در ابيات متعلق به اين روايت جز در مواردي كه قصد تشبيهي 
شاعرانه در ميان است به رنگ مشخص و معنا داري اشاره 
نمي شود كه تصويرگر خود را ملزم به رعايت آن بداند و در 

پيشبرد كارش مؤثر باشد.
جهان از شب تيره چون پر زاغ 

هم آنگه سر از كوه بر زد چراغ
تو گفتي كه بر گنبد الجورد 

بگسترد خورشيد ياقوت زرد
و يا

برون آوريد از شبستان او 
بتان سيه چشم خورشيدرو
كه نام رنگ ها بيشتر به حالت استعاره نقل شده جز در 

مورد 
آراستن درفش كاوياني توسط فريدون 

بياراست آن را به ديباي روم 
ز گوهر بر و پيكر از زر بوم

فروهشت از و سرخ و زرد و بنفش 
همي خواندش كاوياني درفش

البته مي توان پنداشت كه شايد رنگ بنفش به خاطر هم قافيه 
بودن با درفش در انتهاي بيت آمده است، اما در ابيات بعدي 
اشاره اي است به كساني كه به هنگام بر تخت نشستن برآن 

چيزي افزوده اند.
بر آن بي بها چرم آهنگران 

برآويختي نو به نو گوهران
تنها اشاره اي كه به رنگ، آن هم به حكم تطبيق با طبيعت، 
شده است سياهي ماران كتف ضحاك است كه حس نوعي 

ترس و بيم را به خواننده منتقل مي کند.
دو مار سيه از دو كتفش برست 

غمي گشت و از هر سويي چاره جست

بررسي  نگاره هاي مربوط به داستان ضحاك 
اشاره به سير اتفاقات در تصاوير و توجه به همراهي متن با 
تصوير از نكات اصلي كنجكاوي در نگاره ها است که با همراهي 
نوشته و با نگاه به تصاوير مي توان انديشة اصلي و بنيادي متن 
را دريافت کرد. هرچند با داستاني نام آشنا روبه رو هستيم كه 
كليت آن براي مخاطب بيگانه نيست. ديگر اينكه تصاويري مرتبط 
كه هركدام عهده دار نمايش بخشي از متن هستند و به سبب 
روايت يك موضوع، توالي مشخصي را دنبال مي كنند و الجرم 
مشتركاتي دارند و نيز به دست چندين هنرمند متفاوت کار شده اند.

تصوير١الف. (سمت راست) مرگ مرداس شاه، ماخذ: 
(Metropolitan Museum of Art, 2011)

تصوير ١ب. دياگرام توصيفي از نگاره مرگ مرداس شاه، مأخذ:
نگارنده .



تصوير اول: مرگ مرداس شاه.
قاب تصوير، كه به واسطة ستوني افقي (نوشته) به دو قسمت 
بزرگ و كوچک تقسيم شده است و ستون نوشته هاي باال 
و  کرده  اشغال  را  کادر  طاليي  محور  يک سوم  محدودة 
استفادة هوشمندانة هنرمند از اين دو قسمت جدا از هم چنان 
سامان يافته است كه دو تصوير،واقعه اي همزمان را تداعي 

مي كند.
در بخش كوچك تر كه با شفاف بيني ته چاه مرئي شده 
است شاهد سرنگوني مرداس شاه هستيم كه در حالتي جنيني 
به شكلي واژگون قرار گرفته و دستارش به گوشه اي پرت 
شده است و در قسمت بزرگ تر جواني نگران (ضحاك) بر 
سر چاه حفر شده در ميان درختان ايستاده است و به دهانة 
چاه مي نگرد. آنسوتر مردي (ابليس) تكيه داده بر درخت 
با انتهاي ريش خود بازي مي كند و زير چشمي جوان را 
مي پايد. شكل قرار گرفتن اين سه تن به گونه اي است كه با 
كمي تسامح مثلث قائم الزاويه را به ياد مي آورد كه وارونه 
(بر راس خود) قرار گرفته باشد نوك مثلث مرداس قرار 
گرفته و سوي ديگر وتر ابليس ايستاده و در گوشة سوم 
ضحاك. دو زن از قصر از دور واقعه را مي نگرند. دو درخت 
سرو در اين نگاره وجود دارند که جزو عناصر مشترک 
نگاره هاي  در  بعضًا  که  نگاره ها هستند  اين مجموعه  در 

ديگر نيز تکرار شده اند. در اين نگاره ابليس را در هيئتي 
جسماني چون آدميان مي بينيم شخصيت مرموزي كه در 
مزّورانه ترين حالت خود رسم شده است. از اتفاقات نادري 
كه در كمتر نگاره اي شاهد آن هستيم،  توجه و دقت در بيان 

شكل روان شناختي قهرمان هاي يك روايت است.
خام  تصوير جواني  اولين  در  را  اما ضحاك  نگارگر 
ابليس  و بي تجربه به مخاطب مي شناساند كه آلت دست 
است و از خود تدبيري ندارد كه به واقع نيز چنين است و 
ابيات حواشي تصوير نيز شرح گفتگوي ابليس با ضحاك 
است براي به ياد آوردن عهد و پيماني كه با هم بسته اند و 
تهييج ضحاک (براي كشتن پدر) كه در نهايت ابليس خود 
چاره جويي كار را برعهده خواهد گرفت. اتفاقي كه در اين 
اشاره  آن  به  ديگري  ابيات  در  آن هستيم  تصوير شاهد 

مي شود كه در اين صفحه آورده نشده است.

تصوير دوم: پيدايش مار بر دوش ضحاك. 
خورشگر بدو گفت كاي پادشا 

هميشه بزي شاد و فرمان روا
شروع ابيات يازده گانة نگاره با اين بيت آغاز مي شود و 
سپس در ادامه اشاره اي دارد به روييدن مار از دو كتف 
ضحاک (جاي لب هاي ابليس بر شانه هاي او) و نشان از 

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي

تصوير ٢. پيدايش مار بر دوش ضحاک، مأخذ: 
(Metropolitan Museum of Art, 2011)

تصوير ٣. ضحاْک دختران جمشيد را نزد خود مي آورد، مأخذ:
. همان 
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سرنوشت شومي كه از آن پس با آن روبه روست.
در تصوير اول نگارگر توجهش به بيرون عمارت است 
و در اين تصوير نماي بيروني و فضاي دروني توامان در 
پيش چشم است كه با رسم ستون باريكي از يكديگر جدا 
مي شوند و به كمك پنجرة گشوده در پشت سر ضحاک 
اما رخداد اصلي در فضاي داخلي  پيوند مي يابند.  به هم 
کاخ است. نوشته ها در چهار ستون عمودي جاي گرفته اند 
و تقسيمات تصوير متأثر از اين اندازه هاست. ضحاك در 
سمت چپ در ستون دوم كمي پايين تر از خط افقي مياني 
كادر نشسته است در جمع (يازده نفر) افراد درون جايگاه 
ضحاك نگراني موج مي زند. ضحاك در مقام شاهي است 
با  باالي سرش تصوير دو فرشته است  و در پس زمينة 

با  كه  پرواز  در حال  نوشيدني  و  از خوردني  ظرف هايي 
تناقض  و  تضاد  جايگاه  در  نشسته  افراد  خالي  دستان 
آشكاري دارد. از ابليس جز نشانه هايي كه بر دوش ضحاك 
سنگيني مي كند اثري نيست. قرار گرفتن پيکرة ضحاک در 
مرکز نگاره به اهميت وي و هماهنگي بيشتر عنواِن نگاره با 

خوِد نگاره کمک مي کند.
چهرة ضحاک كه نسبت به تصوير اول او دو تغيير 
اساسي يافته است رستن محاسن بر صورت و روييدن مار 
بر شانه هايش كه او را از تصوير يك شخص جدا كرده و 
به صورت شمايل  درآورده است، شمايلي كه با نگاهي گذرا 
به سادگي مي توان او را در فضاي شلوغ نگاره بازشناخت. 
رنگ مارها با توجه به اشعار (ماران سياه) كهربايي است و 

تصوير ٤. كابوس ضحاک، مأخذ: همان 



ضحاك جامه اي شاهانه به رنگ آبي تيره در بر دارد.
از مجموعة آدم ها در اين تصوير، سه تن در فضاي 
بيرون به كار خود مشغول اند، دو تن در حال گفتگو و سومي 

در جستجوي چيزي كه براي بيننده چندان آشكار نيست.

تصوير سوم: ضحاک دختران جمشيد را نزد خود مي آورد.
از جنگ بين جمشيد و ضحاک، دو خواهر جمشيد، که تاج 
تمام زنان و در نيکي و پاکدامني شهرة خاص و عام بودند، 
به اسارت ضحاک درآمدند. اين دو خواهر که نامهايشان 
او  ايوان ضحاک بردند و به  ارنواز بود را به  شهرناز و 
تسليم کردند. ضحاک نيز با نيروي سحر و جادو آنها را 

بدخو و زشت کردار بار آورد.
نهان گشت آيين فرزانگان 

پرآكنده شد كام ديوانگان
تصوير همانند صحنة قبل بر نمايش بيرون و درون 
فضاي  اصلي  فضاي  اما  است  استوار  همزمان)  (به طور 
درون کاخ است. تفاوت هايي در آرايش صحنه ديده مي شود. 
ضحاك كه اينك زماني بر او گذشته است فربه تر شده و 
شنلي به دوش دارد و درست در مركز كادر بر تخت نشسته 
است. به معماري بنا گنبد و گلدسته اي اضافه شده است و 
نکتة جالب آن است که تصويرگر با نوشته اي بر پيشاني بنا 

ردي از خود بر جاي گذاشته است
زلف ترا رقيب به گردن گرفته بود 

ضحاک را به زحمت ماران گذاشتيم
و در دو طرف اين بيت اسماء الهي نوشته شده است 
آن سر  از  زني  که  است گشوده،  پنجره اي  آن  مجاور  و 
برآورده به بيرون نگاه مي كند و بر باالي سرش پرنده اي به 

سوي پرندة نشسته بر  درخت در پرواز است.
به  حادثه  چند  تصوير  در  حاضر  سي نفرة  جمع  در 
طور همزمان در حال وقوع است تا بتواند هماهنگ با متن 
به تمام موقعيت هاي مورد نظر اشاره داشته باشد: سپردن 
دختران جمشيد به ضحاك و آوردن جوانان بيگناه براي 
ساختن خورش از مغز سرشان براي مارهاي روييده بر 
كتف ضحاك و تأكيد بر فضاي نگراني و اضطراب افراد 
درون خانه. نام اثر مي تواند اشارة معناداري باشد به شكل 
قرار گرفتن مارها (تهديدآميزتر نسبت به تصوير دوم) كه 

دهانشان به طرف صورت ضحاك متمايل شده است.
نكتة كوچك و قابل تأمْل مرد تنومندي است با هيبتي 
خاص كه در گوشة راست تصوير به جوانان دست بسته 
موقعيت  همين  در  قبل  تصوير  در  که  است  شده  خيره 
تصويري به صورت نشسته با چهره اي اخم كرده به بيرون 

از كادر خيره مانده است.

تصويرچهارم: كابوس ضحاك
بجستند خورشيدرويان ز جاي 

از آن نامور نعرة كدخداي

كابوس ضحاک نقطة عطف روايت فردوسي است. شبي كه 
ضحاك در خواب فريدون را مي بيند و سرانجام خود را که 
به دست او به بند كشيده خواهد شد. حادثه در شب اتفاق 
مي افتد. بنا به سنت نگارگري در رنگ ها تغيير چنداني را 
شاهد نخواهيم بود، جز آنكه از رنگ هاي خاموش استفادة 
بيشتري شده است. سبزه ها تيره تر ديده مي شوند و ماه 
در پس زمينة مياني دو بنا كه راهروي عبوري به هم پيوند 
به واسطة  ـ  ـ شب  زمان  نمايش  مي شود  ديده  خورده اند 
چند مشعلي كه به دست نگهبانان است شکل مي گيرد. اين 
استفادة هوشمندانه از عنصر بصري مشعل به خوبي رخداد 
نگاره را در شب نشان مي دهد بدون اينکه نگارگر بر عناصر 
رايج نمايش شب مثل ماه، ستارگان و آبي تيره رنگ آسمان 

تأکيد کند، گرچه از عنصر ماه استفاده شده است.
است.  يافته  ويژه اي  و  بنا شكل مشخص تر  معماري 
طبقة محل سكونت زنان به خوبي مشخص است و خلوتگاه 
ضحاك در كناري ترين بخش (گوشة چپ نزديك به باالي 
نيمه تاريك  حالتي  به  آبي  رنگ  با  كه  دارد  قرار  تصوير) 
درآمده است و ضحاك در ميان دختران جمشيد نشسته 

است.
تمهيد به كاررفته در معماري با تعبية ديواره ها، جهت 
پوشيده داشتن اندرون و زاوية ديد ناظر از پايين به باال، 
سبب شده است كه بستر ضحاک و بخشي از اندام او و 
نديمانش پوشيده بماند. يا اين راه بستن به خلوت آنها از 

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي

تصوير ٥. ضحاک از سرنوشت خود آگاه مي شود، مأخذ: همان.
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سوي نگارگر تعمدي است در نكاويدن رازي كه ضحاك 
بي آنكه رسم معهود را به جا آورد دختران جمشيد را به 
خلوت خود آورده است. چنان که فردوسي خود اشاره اي 

دارد: 
كجا نامور دختر خوبروي 

بپرده درون پاك بي گفتگوي
پرستنده كرديش بر پيش خويش 

نه رسم ِكيي ُبد، نه آيين، نه كيش
ضحاك با محاسن و ابرواني سپيد، نيم خيز در بستر، مات 
و گنگ دستش را به حالت پرسش دراز كرده است. شايد 
سؤالي كه در برابر معبران خواب (موبدان) از آنها مي پرسد 

پيش روي اوست: 
چرا بنددم چيست با منش کين؟

در تصوير مالزمان زيادي در گردش اند. نيمي بر بام و نيمي 
در طبقات پاييني قصر. همه آشفته اند و در حرکت و آن چند 
نفر هم که در جاي خود به خواب رفته اند، به بيداري دعوت 
مي شوند. از خوردني و نوشيدني اثري نيست و به جاي آن 
سپر و شمشير و گرز و کمان است. همراهان ضحاک در 
اين اثر ٥٣ نفرند. محل قرار گرفتن ضحاک از وسط تصوير 
قبل به گوشة باال انتقال يافته و خطوط مايلي که پرسپکتيو را 
القا مي کنند زيادتر شده است تا براي ايجاد فضاي ُپرتحرک، 
پويا و داراي اضطراب مناسب تر باشد. دو درخت سرو در 

اين نگاره در پشت بنا قابل ديدن هستند.
تصوير پنجم: اخترشناسان سرنوشت ضحاک را به او 

مي گويند .
ابيات سيزده گانه در باال و پايين کادر نوشته شده و 
فضاي مربع بين آنها به کمک تصويرگر به يکي از گوياترين 
است.  شده  تبديل  حواشي)  به  پرداختن  (بدون  تصاوير 
از  آن  در  که  هولناکي  روياي  تعبير  شنيدن  با  ضحاک 
سرانجام شوم خويش آگاه مي شود، از هوش رفته و از 

تخت به زير  افتاده است.
چو ضحاک بشنيد بگشاد گوش 

ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش
پيکر ضحاک در سمت چپ کادر در امتداد خط (فرضي) 
عمودي قرار دارد که نوک گنبد باالي کادر را به نوک نوارة 
پايين کادر وصل مي کند. در اين ميان نقاط ديگري اين اتصال 
را کامل مي کنند که با توجه به خط افقي لبة جلويي جايگاْه 
صليبي فرضي مي سازند که ضحاک در محل تالقي اين دو 
خط قرار مي گيرد. آرايش صحنه و توجه افراد حرکت و 
فرم قرارگيري آنها به تمامي معطوف به بهتر ديده شدن اين 
نقطه است. درخت پيچان طرف راست نمايشگر حس و حال 
درون تصوير است و نيز دو درخت سروي که در امتداد 
ستون جايگاه قرار دارند (در تصاوير ۱، ۴ و ۵، ۶، ۷ و 
۱۰ شاهد اين دو سرو هستيم که در تصوير بعدي به طور 
بسيار مشخص تري ـ از جهت رنگ ـ باالي سر ضحاک 

ديده مي شوند.
از نکات مهم اين تصوير حضور نگهباني مستقر در کنار 
در است که مانع ورود افرادي است که با کنجکاوي از فراز 
نرده هاي مجاور شاهد ماجرا هستند و از جمع ۲۲نفرة درون 
تصوير دو تن با فاصله اي بعيد از ديگران درحالي که يکي از 
آنها که فقط صورت و دستارش پيداست با دست واقعه را 
براي ديگري که فقط بخشي از دستارش نمايان است شرح 
مي دهد. اين اتفاق بيننده را در وضعيت عجيبي قرار مي دهد. 
ترس مبهمي از دانستن و شاهد اتفاقي بودن که ناخواسته 
رازي را برمال کرده است. بيننده نه همراه جمع بلکه در کنار 

دو نفري قرار مي گيرد که مخفيانه چشم به قضايا دارند.

تصوير ششم: ضحاک گاو برمايه را مي ُکشد.
ضحاک در جستجوي گاو برمايه و فريدون است. خبر گاو 
برمايه به ضحاک مي رسد. در اين هنگام که ضحاک از محل 
گاو برمايه و فريدون آگاه مي گردد و در صدد کشتن آنها 
برمي آيد، ضحاک به مرغزاري مي رسد که گاو برمايه در 
آنجا بوده است. وي همه چارپايان آن مرغزار و ازجمله گاو 

برمايه را مي کشد و آنجا را به آتش مي کشد:
خبر شد به ضحاک بدروزگار 

ازآن بيشه و گاو و آن مرغزار 
بيامد پر از کينه چون پيل مست 

مرآن گاو برمايه را کرد پست

تصوير ٥. ضحاک از سرنوشت خود آگاه مي شود، مأخذ: همان.



از ويژگي هاي بارز بصري اين نگاره که به نمايش فضاي 
خشونت آميز حمله، هجوم و کشتار حيوانات کمک مي کند 
ايجاد ترکيب قطري  ُاريب و  با خطوط  تقسيم بندي زمين 
است. دو درخت سرو در نگاره هاي پيشين تبديل به سه 
درخت سرو در پشت بنا شده اند که البته يکي از آنها براي 
ديده شدن نياز به دقت و توجه دارد و باز همان ترکيب جفت 
سروها بيشتر در ديدرس است. ضحاک کامًال در مرکز نگاره 
است و سوار بر اسب مي تازد و در حال کشتن گاو است. 
عده اي مشغول کشتار حيوانات با سالح هاي مختلف هستند 
و عده اي ديگر نظاره گر اين اتفاق! قاعدتًا سوالي پيش رو اين 
است که در اين نگاره مارها را بر دوش ضحاک نمي بينيم. 
اين حالت درست در نگاره اي ديگر که شرح آن را خواهيم 
گفت (نگارة ١٢) تکرار مي شود. علت اين امر و در واقع پاسخ 
را بايد در فضاي بيرون و درون قصر جستجو کرد. در 
تمامي نگاره هايي که در فضاي داخلي بنا رخ مي دهند مارها 
بر دوش ضحاک به هر سو حرکت مي کنند، در حالي که در 
اين دو نگاره (نگارة ٦ که در فضاي دشت و مرغزار است 
و نگارة ١٢ که ضحاک در همان لحظه از سفر بازگشته و 
از بيرون وارد حياط کاخ شده) مارها را بر دوش ضحاک 

نمي بينيم و اين امر محتمل بر سه دليل مي تواند باشد:
اول اينکه لباس بيرون از قصر ضحاک (زره يا لباس 
رسمي تر) متفاوت با لباس اندرون اوست و ناچار مارها 
مزاحم  کاخ  از  بيرون  در  مارها  اينکه  دوم  را مي پوشاند. 

رفت و آمد و حرکت ضحاک هستند و اصطالحًا دست و 
پا گيرند، لذا پوشانده مي شوند و سوم اينکه ضحاک در 
بيرون از قصر براي حفظ شأن و منزلت خود و جلوگيري 
از آبروريزي و فکر بد مردمان دربارة ديوصفتي و خوي 
حيواني اش اين مارها را خصلتي زشت و عيب دانسته و آنها 

را از ديد مردمان مي پوشاند.
اهميت پيکرة ضحاک در اين نگاره و قرار گرفتن آن در 
مرکز و همچنين همراستا بودن اين ترکيب بندي با عنوان 
نگاره و داستان از ويژگي هاي مهم تصويرسازي است که 
به خوبي در اين نگاره رعايت شده است. رخداد مهم اين 
نگاره در فضاي بيروني است و بنايي در بخش دورتري از 
مرغزار در انتهاي نگاره ديده مي شود که تا حدي هم سبب 

استحکام ترکيب بندي شده است. 

تصوير هفتم: کاوه طومار ضحاک را پاره مي کند. 
يکي محضر اکنون ببايد نوشت 

که جز تخم نيکي سپهبد نکشت
ضحاک، که از بيم انتقام فريدون در هراسي دائم به سر 
مي برد، قصد دارد با تهية طوماري (جهت گواهي از عدل 
و دادخواهي) خود را مبّرا جلوه دهد و بدين سبب بزرگان 
و سران حکومت را جمع کرده تا از آنها بخواهد که بر آن 
صحه بگذارند. کاوة آهنگر که به دادخواهي آمده است (زيرا 
آخرين فرزندش در آستانة کشته شدن قرار گرفته است) به 

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي

تصوير ٨. فريدون سفارش گرزي با كلة گاو نر مي دهد، مأخذ: همان تصوير ٧. كاوه طومار ضحاک را پاره مي كند، مأخذ: همان
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نزد ضحاک خوانده مي شود تا او نيز طومار را امضا کند. 
کاوه از اين کار سر باز زده به ديگر کساني که آن را تأييد 

کرده اند نهيب زده و طومار را پاره مي کند.
صحنة وقوع ماجرا بارگاه ضحاک است که خارج از 
بناي معماري رخ مي دهد، با اين تفاوت که فضاي بيروني در 
چهار تصوير گذشته در طرف راست قرار داشته است و اين 
بار در پشت چادر محل نشستن ضحاک بر تخت (در نيمة 

باالي تصوير) واقع شده است.
سمت  در  سفيد  محاسن  با  ضحاک  زيرين،  نيمة  در 
چپ تصوير قرار گرفته است ـ با حالتي نيم خيز و دستي 
که کنارة تخت را گرفته و ظاهري خشمناک دارد. انحناي 
چشم  به  بيشتر  که  است  به گونه اي  شانه هايش  مارهاي 
بيايند. روبه رويش کاوه در گردشي بيضي وار که مالزمان و 
باريافتگان ضحاک ساخته اند ايستاده است. در حال دريدن 
لباسي آبي رنگ چون ديگران و جز پيش بندي  با  طومار، 
که اشاره اي به حرفة اوست هيچ مشخصة ويژه اي ندارد. 
هرچند او يکي از شخصيت هاي محوري اين تصوير است، 
در ميان جمعيت پنجاه نفره با لباس هاي رنگارنگ کمتر به 

چشم مي آيد.
در فضاي نسبتًا آرام طاليي رنگ آسمان سه فرشته در 
پروازند و امتداد بال هايشان خط مّواجي را سبب شده  است 
که از ميان دو درخت سرو آغاز مي شود و در سمت چپ 

تصوير باالي سر ضحاک قرار دارد که با حرکت ابرهاي 
پيچ درپيچ فضاي آسماني زيبايي مي سازد.

درختان يادآور سرو هايي هستند که در تصاوير گذشته 
به آن ها اشاره شد و تيره ترين رنگ را دارند و حضورشان 
تأکيد بصري خاصي را موجب مي شود، تأکيد بر استواري 
نظر  از  داشته اند.  پا  بر  را  ضحاک  پناه  سر  که  بندهايي 
کنتراست، تنها دو لکة کوچک سياه (تيره تر) در تصوير وجود 
دارد: رداي مالزمي که در مياني ترين قسمت کادر ايستاده 
و جلد کتابي که کمي پايين تر قرار گرفته است. اما پيرامون 
جايگاه ضحاک را ديوان و ددان از آن خود ساخته اند. فيل 
تا  است  نزديک تر  به عجايب المخلوقات  که  هم  شاخداري 

فضاي جادويي پشت چادر سرک کشيده است. 
به گفتگو مشغول اند و  اتفاق دورند  از مرکز  آنها که 
نظاره گر واقعه، اما در گوشة راست تصوير دونفر پشت 
به هم قرار دارند: يکي با پوستيني تيره و کالهي به رنگ 
قرمز است و ديگري پوستيني روشن دارد و انگشت بر لب 
در گفتگو (نه کالمي) با يکي از فرشتگان است. اين چهره 
پايين  بر روي قطري قرار گرفته است که از گوشة چپ 
به گوشة راست باال ختم مي شود. جاي قرارگيري بسيار 
مناسبي است براي ديده شدن فردي که حالت معمايي و 
متحيري دارد و از آنچه که در آسمان و زمين در جريان 

است (تضاد خير و شر) در شگفت است.

تصوير ١٠. فريدون در قصر ضحاک بر تخت مي نشيند، مأخذ: همان  تصوير ٩. فريدون از دجله مي گذرد، مأخذ: همان.



در اين تصوير، گونه گوني حاالت آدميان، از تيماردار 
اسب و درويش و جنگاور و شکارچي گرفته تا خدم و حشم 
و ديگران، با تنوع چهره و رنگ پوست و لباس، فضاي خاصي 
ساخته اند که نشان از تأثيراتي است که هنرمند تصويرگر از 
فضاي پيراموني اش (در عصر صفويه) با خود به درون اثر 
آورده است و هماهنگ با حوادثي است که در حال وقوع 
است. چهرة شاخصي که در تصاوير دوم و سوم شاهد آن 
بوديم اينک در گوشة سمت راست باالي سطر اول ايستاده 
است. در لباسي فاخر و شايسته، چشم دوخته به حرکات 
کاوه مترصد اشاره اي از اوست. چهارده بيت نوشته شده در 
متن شرح حوادثي است منطبق با آنچه در تصوير اتفاق مي افتد.

نر  گاو  کلة  با  گرزي  فريدون سفارش  تصوير هشتم: 
مي دهد.

سوي مادر آمد کمر بر ميان 
به سر بر نهاده کاله کيان

اين تصوير از نظر مساحت کوچک ترين اندازه را در بين 
را  بيانش  قصد  که  ساده اي  موضوع  با  و  دارد  تصاوير 
دارد هماهنگ است. مالقات فريدون با برادرانش و ديدار با 
آهنگران که گرزي را با نشانه اي که او خواستار آن است، 
تأثير آرايش ستون هاي  ـ محدودة تصوير تحت  بسازند 
نوشته (پانزده بيت شعر) قرار گرفته و به شکل مربعي است 
که از خط مياني برش خورده و سپس تکه هاي جداشده با 

کمي اختالف سطح به يکديگر پيوند خورده اند. 
تصوير ٨ «فريدون سفارش گرزي با كلة گاو نر مي دهد» 
كمترين سطح را دارد و در گره گشايي داستان نيز سهم 
عمده اي ندارد جز آنكه اشاره اي است به آهنگران كه نمايندة 
آن ها (كاوه) نقش مؤثري در داستان دارد و تأكيدي است بر 
ساختن گرزي كه نشانه اي است از احترام فريدون به داية 
خود (گاو برمايه). از آن پس به همراه داشتن گرز از صفات 
مشخصة فريدون به شمار مي رود و عامل بازشناسي او در 
ديگر تصاوير است. همچنين اين رخداد در نگاره خارج از 

فضاي معماري و در فضاي باز است.
سايباني  و  برپاست  کوچکي  چادر  کادر،  ميانة  در 
با وي است.  در مجاورش محل مالقات برادران فريدون 
برادران بزرگ تر در طرف راست چادر نشسته اند و فريدون 
در طرف چپ در جايگاه مشخصي قرار گرفته و حالتي 
مسلط تر دارد. نحوة ايستادن افراد در تصويْر شکل مثلث 
نشستن  محل  آن  رأس  که  مي شود  موجب  را  فرضي اي 
فريدون و قاعده اش در طرف راست تصوير واقع شده است. 
تجمع پشت سر فريدون نيز در جهت تأکيد بر اين امر عمل 
مي کنند و فريدون نيز بر روي نقطة طاليي کادر قرار گرفته 

است.
به  توجه  با  مي تواند  کوه)  (دامنة  پس زمينه  انتخاب 
چند نکته صورت گرفته باشد. پايين آمدن فريدون از کوه 
براي پرسش از مادرش که کيست و نام پدرش چيست و 

سپس آماده شدن براي گرفتن انتقام خون پدر و دايه اش 
و بازستاندن جايگاه ازدست رفتة پادشاهان کياني و دليل 
ديگر، که به يقيين نزديک تر است، گفتگو و مالقات با افرادي 
است که انديشه اي را در سر مي پرورانند (مقابله با ضحاک) 
که اين مالقات در محيطي دور از چشْم دوري گزيدن از 
خطر است. خصوصًا اينکه آهنگران نيز در اين جمع حضور 
دارند که سازندة ابزارند و متعلق به گروه چهارم تقسيم شده 
توسط جمشيد هستند (روحانيون، جنگاوران، کشاورزان، 
گروهي  اخير  گروه  «ظاهراً  و  صنعتگران)  و  پيشه وران 

ناراضي و سرکش بوده اند» (مهين فر، ۱۳۸۲: ٧٩).
در اين تصوير فقط براساس حدس و گمان مي توان به 
هويت فريدون پي برد و در تصاوير بعدي که فريدون با داشتن 
وجه مشخصه اي چون گرز گاو سر (که نشاني است از حيوان 
اساطيري قابل احترام ايران و جهان و يادآور دايه اش گاو 
برمايه) همانند ضحاک (ماردوش)، به شمايلي بدل مي شود که 

با نگاه ساده اي مي توان او را در هر جمعي بازشناخت.
از چشم  که، دور  گفتگوي دونفره اي  آنکه  ديگر  نکتة 
ديگران، در ارتباط با حوادث پيش روي بيننده اتفاق مي افتد 
(در تصوير پنجم، طرف راست تصوير) اينک در طرف چپ 
تصوير، نزديک به خط وسط کادر، نيز با آن روبه رو هستيم 

اما به تأثيرگذاري تصوير پنجم نيست.

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي

تصوير ١١. جشن (مراسم) فريدون و کندرو، مأخذ: همان
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تصوير نهم: فريدون از دجله مي گذرد. 
سپاهيان، وقتي بر ساحل اروندرود مي رسند، فريدون از 
ديگر  به سوي  را  خود  قايق هاي  که  مي خواهد  رودبانان 
بفرستند تا سپاهيان عبور کنند و فريدون و سپاهيانش با 
اسب خود را به آب اروند مي زنند. پس از عبور به سوي 
بيت المقدس گنگ دژ، يعني جايي که ضّحاک کاخ خود را بنا 

کرد، روي مي آورند.
کادر  مي کند  را جلب  بيننده  توجه  اول  نگاه  در  آنچه 
سپاهيان  در  پيکره ها  فشردگي  سپس  است.  اثر  زيباي 
حرکتي  با  (باال)  راست  گوشة  نزديک  که  فريدون  منظم 
قوسي به ميان تصوير مي رسد و همراه با مکثي بر روي 
علم برافراشته شده به فريدون ختم مي شود که پيشاپيش 
سپاه در حرکت است و با گرز گاوسر بر دوش از رود 
مي گذرد. حالت تعليق سوارکاري که بر اسبي سفيد سوار 
است (درجلوي زمينه) و سعي در حفظ تعادل خود دارد، 
صعوبت گذشتن از رود را مي نماياند و حمايل سفيدرنگ 

گردن اسب فريدون اين حس را کامل مي کند.
مّواج بودن آب نقره رنگ، که بعد از سال ها اکسيد شده 
است، از عمق و مخاطرات رود خبر مي دهد و خّط عرضي 
رود، به طور مايل، صفحه را به دو بخش تقسيم مي کند، 
که در تقابل با حرکت منحني سواران است. در محل تالقي 
درفش کاوياني عمود در ميانه (با کمي تمايل به چپ) قرار 
دارد و مشخص ترين عنصر ديداري درون صفحه است. 

کشش تصوير به سمت چپ حالت حرکت را به صراحت 
و با زيبايي شناسي خاصي موّکد مي کند. در چهارگوشه اما 
حکايت ديگري است. گوشة راست (باال) با خطي موازي خط 
رود برش خورده است. درختي که سبز و باطراوت است، از 
آن عبور کرده فراتر از کادر ايستاده است. در سمت قرينه اش 
گوشة چپ (پايين) شيري پناه گرفته در بيشه بيمناک است و 

حيرت زده چشم به فريدون و يارانش دارد.
در گوشة راست (پايين) مردي سوار بر زورق در حال 
عبور از رودخانه است و قرينه اش سمت چپ (باال) نگهبانان 
اين  امتناع کرده اند شاهدان  دادن مجوز عبور  از  رود که 
صحنه هستند. در اين نگاره نيز رخداد مهم در فضاي خارجي 
(بيرون از بناي معماري) به تصوير کشيده شده است و 
فريدون را از گرزي که در دستش است بازمي شناسيم که با 

اندک تسامح مي توانيم وي را در نقطه طاليي کادر ببينيم.
چيدمان ضربدري گوشه ها و ايجاد خطوط پرکشش 
(پراکنده در سطح اثر) الزمة موضوع پرتحرکي همچون 
کليت  دادن  نشان  براي  تصويرگر  است.  رود  از  گذشتن 
حادثه از زاوية باال به منظره چشم دوخته است. تأکيد بر 
پراکندگي ماهي ها در سطح رود ريتم خاصي به سطح آب 
داده است. رنگ ماهي ها تيره تر از آب بوده و فضاي عجيبي 
را ايجاد مي کرده است. در مجموع ۳۵ نفر در اين تصوير 
نقاشي شده اند و چهارده بيت نوشته در ستون هايي منظم 
قرار گرفته اند، سکون نوشته ها تضاد الزم را با تصوير پر 

تحرک ايجاد کرده است.

تصوير دهم: با اشتباه کندرو، فريدون در قصر ضحاک 
بر تخت مي نشيند. 

نمايش  به  را  منحصربه فردي  ويژگي هاي  تصوير  اين 
تنها  دارد.  را  اندازه  بزرگ ترين  قطع  جهت  از  مي گذارد. 
نگاره اي است که نام اثر درون تصوير در کتيبة الجوردي 
آورده شده است (داستان فريدون با کندرو وکيل ضحاک) 
و در معرفي آن به عنوان اثري مشترک نام دو نقاش ذکر 

شده است. 
«چون گرز گاوسر آماده مي شود، فريدون روي به کاخ 
ضحاک مي نهد و فرستاده اي ايزدي راه گشودن طلسم هاي 
کاخ  وارد  فريدون  سرانجام  مي آموزد.  او  به  را  ضحاک 
آنجا  در  خوبرويان  که  ضحاک،  شبستان  از  و  مي شود 
گرفتار هستند، شهرنواز و ارنواز (دختران جمشيد) را نجات 

مي دهد» (آموزگار، ١٣٩١: ٥٨).
بعد از نگارة کشتن گاو برمايه در اين نگاره نيز خون 
ريخته شده به نمايش درمي آيد. فضاي داخلي قصر ضحاک 
و  شکل  با  تصوير  اين  در  است،  حوادث  وقوع  محل  که 
آرايشي متفاوت از گذشته ديده مي شود اما تقسيم صفحه 
به دو فضاي (داخلي و خارجي) همچنان رعايت شده و دو 
درخت مجاور سرو هم در اين تصوير حضور مشخص و 
چشمگيري دارند. حرکت سپاهيان فريدون از پشت تپه اي در 

تصوير ١٢. فريدون ضحاک را (از تخت شاهي) به زير مي کشد، مأخذ: 
همان



طرف راست تصوير آغاز مي شود و حرکت قوسي شکل آن 
در خارج از قاب اتفاق مي افتد و به گوشة پايين سمت راست 

منتهي مي شود. 
در فضاي داخلي، فريدون برتخت نشسته، با گرزي در 
ميان دستانش، آمادة نبرد است. به هم پيچيدگي قسمت هايي 
از پارچه که روي پله هاي منتهي به تخت را پوشانده اشاره اي 
است به کشمکش و حوادثي که رخ داده است. هرچند به غير 
از آن آشفتگي ديگري ديده نمي شود، اما در نماهاي مجاور 
ُکشتگاني ديده مي شوند که مسير عبور فريدون را تا به تخت 

نشان مي دهند.
اين تصوير اگرچه آخرين صحنه نيست، اما فرجام کار 
ضحاک را با چشم اندازي مشخص روبه رو مي سازد. هم 
روي زمين، که اينک فريدون بر جاي ضحاک قرار گرفته 
است، و در آسمان نيز قرينة اين نبرد در جريان است. در 

باالي قصر، پشت گنبد، ديوي به حالت نيمه پنهان قرار دارد 
که ابر پيچاني بر فراز سرش شکل گرفته، همچون حباب هاي 
نوشته اي که در تصويرسازي معاصر يا کميک استريپ ها، 
براي گفتگو و نوشته به کار مي رود. تکرار خط هاي درون 
ابر به گونه اي طنين صداي رعد و برق را تداعي مي کند و 
حالتي شوک مانند که گويي در اثر ضربه اي ايجاد شده که 
فرشته اي با کوبيدن شمشير خود بر فرق سر ديو باعث آن 
گشته است و پيروزي خير را بر شر به نمايش گذاشته است. 
دو درخت سرو به خوبي در پشت ديوار کاخ ديده مي شوند 
و فضا به رغم وجود کشتگان در راه منتهي به تخت شاهي و 
زمزمه هاي درگوشي افراد فضايي آرام و امن به نظر مي رسد.

تصوير يازدهم: جشن مراسم فريدون و کندرو. 
ضحاك پيشكاري به نام كندرو داشت كه در زمان غيبت 

تصوير ١٣. مرگ ضحاک، مأخذ: همان

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي
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به  تاج و تخت ضحاك بود. كندور، وقتي  ضحاك حافظ 
كاخ آمد و فريدون را به  جاي ضحاک بر تخت ديد، پيش 
رفت و به  ستايش فريدون پرداخت و برتخت نشستن او را 
شادباش گفت.  فريدون از او خواست تا سفره اي بگستراند 
و خوردني و آشاميدني براي او و يارانش آماده کند  تا 
آنها رنج گرسنگي و تشنگي راه را از دل بيرون کنند. كندرو 
همان طور كه فريدون به او دستور داده بود، عمل كرد و 
بزمي شاهانه ترتيب داد. فريدون و سپاهيانش بر سر سفره 
نشستند و خوردند و آشاميدند.  آنها به شادي پيروزي شان 

جشن گرفتند. 
اين جشن، پس از تصرف کاخ و تخت شاهي ضحاک 
برپا مي شود.  کاخ  از  بيرون  در فضاي  فريدون،  به دست 
فريدون  و  آماده اند  خوراکي ها  و  آشاميدني  و  موسيقي 
و  گرفته اند  جشن  را  ظالم  ظلم  بر  تسلط  اين  افرادش  و 
کندرو محافظه کار نيز به خوبي از آنان پذيرايي مي نمايد 
منظر  از  برساند.  به ضحاک خبر  مناسب  تا در فرصتي 

ترکيب بندي، پيکرة فريدون تقريبًا در نقطه طاليي يک سوم 
پايين کادر قرار گرفته و در قاعدة تصويرسازي نيز پيکرة 
مهم در داستان در جاي درست و تأثيرگذار واقع شده است 
و همچنين رنگ ها و فضاي دلنشين همه خبر از پيروزي و 

شادکامي مي دهند.

تصوير دوازدهم: فريدون ضحاک را از تخت پادشاهي 
به زير مي کشد.

کندرو در فرصتي مناسب نزد ضحاک که در سفر است 
مي رود و شرح ماوقع را بازگو مي کند و ضحاْک خشمگين 
راه قصر را در پيش مي گيرد. پس از رسيدن و ديدن اوضاع، 
ضّحاک يقين پيدا مي کند به پايان راه رسيده است، پس با 
خشم وارد کاخ خود مي شود که فريدون از راه مي رسد. 
«با گرز گاوسر خود بر سر ضّحاک مي کوبد. آنچنان که 
الهام  او  به  ايزدي  پيک  هنگام  اين  در  کاله خود مي شکند. 
مي کند دست نگه دارد و اآلن زمان کشتن ضحاک نيست و 

جدول ٢. عناصر بصري و وجوه اشتراک نگاره ها، مأخذ: نگارنده
عناصر تصويري 

 
     نام نگاره

پيکره 
ضحاک

مارها بر 
دوش 
ضحاک

دو درخت ديوفرشتهفريدون
سرو

اهميت 
رخداد 

در فضاي 
داخلي بناي 

معماري

اهميت 
رخداد در 

فضاي خارج 
از بناي 
معماري

نقش ستارة 
شش پر

مرگ مرداس شاه

پيدايش مار بر دوش ضحاک

ضحاک، دختران جمشيد را 
نزد خود مي آورد

کابوس ضحاک

اختر شناسان سرنوشت 
ضحاک را به او مي گويند

ضحاک گاو برمايه را 
مي ُکشد

کاوه طومار ضحاک را پاره 
مي کند

فريدون سفارش گرزي با کلة 
گاو نر مي دهد

فريدون از دجله مي گذرد

با اشتباه کندرو، فريدون 
در قصر ضحاک بر تخت 

مي نشيند
جشم مراسم فريدون و کندرو

(از تخت  را  فريدون ضحاک 
شاهي) به زير مي کشد

مرگ ضحاک 



 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي

دياگرام ١. جايگاه ضحاک در نگاره ها (ُنه نگاره از سيزده نگاره؛ 
به ترتيب نگاره هاي ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢و ١٣)،مأخذ: نگارنده

بايد او را در کوه دماوند به تخته سنگ ببندد... سپس فريدون 
بر تخت مي نشيند و داد و دهش مي کند. برخي جشن مهرگان 
را يادبودي از به تخت نشستن فريدون مي دانند» (آموزگار، 
١٣٩١: ٥٨). فرشته اي رقصان (همان پيک ايزدي) که پيام 
خود را از جهاني ديگر براي فريدون آورده است، در باالي 
بنا به اين رخداد مي نگرد. در اين نگاره فقط بناي داخلي را 

مي بينيم و فضاي بيروني کاخ ترسيم نشده است.
در اين اثر اوًال نوع ترکيب بندي و اشارات به ضحاک 
ديده مي شود و ديگر آنکه همانند نگارة ششم لباس بيرون 
از کاخ تن ضحاک است. گويي نوعي زره است و در اين 
نگاره و نگارة ششم مارها غايب اند ولي در تصاوير ديگر 
که عمدتًا در کاخ و مکان شخصي است و ضحاک هم حالتي 
لميده دارد مارها هم رهاشده به دو طرف سر ديده مي شود 

که داليل محتمل آن پيش تر بررسي شد.
از شاخصه هاي مهم تصويرسازي در اين نگاره جهت 
سر و چشم هاي فريدون است که به فرشته نگاه مي کند و 
گويا از او اطاعت مي کند و فرمان را مي پذيرد که اين امر 
خود به سير پيشرفت داستان و همسويي روايت و متن 

کمک کرده است. 
تصوير سيزدهم: به بند کشيدن ضحاک (مرگ ضحاک)

آخرين تصوير، حکايت به بند کشيدن ضحاک، در کوهي 

است که صعب العبور مي نمايد. تالش همراهان فريدون، در 
نحوة قرار گرفتن پيکرهاي چسبيده به سنگ هاي کوه نمايان 
است و فشردگي و تراکم عناصر در قسمت باالي تصوير، 
خصوصًا با توجه به فرورفتگي مستطيل شکل کادر در محلي 
که حادثة اصلي در جريان است، تأکيد تصويرگر را بر اين 

تالش نشان مي دهد و اين رخداد در فضاي خارجي است.
راه ورود به کوه و تصوير از گوشه پايين سمت راست 
آغاز مي شود اما رفتن به بلنداي کوه، از کناره ها، امکان پذير 

است.
تصوير را مي توان به دو نيمه تقسيم کرد: نيمة بااليي که 
همراهاِن خاص فريدون در تب وتاب به بند کشيدن ضحاک 
هستند و نيمة پاييني تصوير که گروهي رهاشده به حال 

خود سرگرم کار خويش اند.
انتخاب کساني که فريدون را تا غار همراهي کنند بنا به 

توصيه و تأکيد سروش ايزدي صورت گرفته است.
مبر جز کسي را را که نگزيردت 

به هنگام سختي به بر گيردت
او  پاي  پيش  در  را  صعب  راه  اين  سروش  او  هم  و 

مي گذارد.
بيامد همان گه خجسته سروش 

به خوبي يکي راز گفتش بگوش
که اين بسته را تا دماوندکوه 

ببر همچنين تا زيان بي گروه
زيرا فريدون دو بار قصد جان ضحاک را دارد که سروش 
در هر دو بار او را از اين کارباز مي دارد١ و دليل آن را 

نرسيدن زمان مرگ ضحاک مي داند.
بيامد سروش خجسته دمان 

مزن گفت کاو را نيامد زمان
از اين اتفاق تعابير متفاوتي شده است. از ناتواني فريدون در 
امر کشتن گرفته تا البة ضحاک، اما معقول تر آن مي نمايد که 
اين استدالل را بپذيريم: «اگر ضحاک را مي کشت، از بدن او 
جانوران موذي و زيانبار بسياري در جهان پراکنده مي شد» 

(مهين فر، ١٣٨٢: ١٩٤).
رويارويي فريدون با ضحاک، که اينک دست وپابسته به 
حالت صليبي در دهانة غاري به بند کشيده شده است، نهايت 
اطميناني است که ديگر کسي از گزند او پريشان خاطر نخواهد 
شد. هرچند چهرة ضحاک چندان شرور به نظر نمي آيد و با 
توجه به سن بيش از هزار سال او قامتي استوار دارد و فقط 

موهاي سپيدش او را از ديگران پيرتر مي نماياند.
در تقاطع با خط بريدگي کادر، پيکر ايستاده ضحاک 
روي خط عمود مياني تصوير (اندکي متمايل به چپ) همانند 
از رود  (فريدون  نگارة ٩  قرار گرفتن درفش کاوياني در 
دجله مي گذرد)، به خوبي نمايان است و شلوغي صخره ها و 
بافت سنگ هاي کوه به اين تشخص آسيبي نمي رساند، زيرا 
تصويرگر با قرار دادن دايرهاي تيره رنگ (دهانة غار)، اين 
سه نفر (فريدون، ضحاک و کسي که بندها را محکم مي کند) 

١ . چون پيک ايزدي او را از کشتن 
ضحاک باز مي دارد، با بندي که از 
چرم شير فراهم مي کند، دست و 
پاي ضحاک را مي بندد و در غاري 
در دماوند او را زنداني مي کند. زيرا 
بدن او پر از حيوانات موذي است 
که اگر بميرد، اين حيوانات موذي 
جهان را فرا خواهند گرفت... اورمزد 
به او هشدار مي دهد که اگر ضحاک 
را بکشد، زمين پر از مار و کژدم و 
چلپاسه و وزغ و مور خواهد شد 

(آموزگار، ١٣٩١: ٥٦-٥٨).
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نتيجه
تصويرگر قبل از شروع فرآيند طراحي نياز به نقشه اي راهنما يا پالن دارد و متن براي جمع آوري 
نشانه ها و کدهاي متن، تصويرگر را به سوي دستيابي به مفاهيم ارتباط بصري و کدهاي تصوير 
سوق مي دهد و براي او فهرستي جامع از عناصر بصري فراهم مي کند. تمرکز اصلي اين مطلب بر 
ضرورت هاي تصويرسازي در پيشبرد روايت بوده است و رمزگشايي بعضي نکات و نشانه هاي 
ذکرشده در معرفي تصاوير نماديني که در چندين نگاره تکرار شده اند، مجال بيشتري را طلب مي کند، 
لذا از پرداختن به آنها صرف نظر شده است. در نگارگري، بنا بر سنت حاکم، هيچ اتفاقي خلق الساعه رخ 
نمي دهد مگر آنکه ريشه در گذشته داشته باشد. شايد از اين رهگذر است که، بر اساس توافق جمعي و از 
پيش تعيين شده، نگاره اي شکل مي گيرد و محدودة اثرگذاري کامًال مشخص است. اين نه تنها در پرداخت 
و اجراي اثر، بلکه در ساختن شخصيت ها نيز مؤثر است، خصوصًا درترسيم چهره هايي چون ضحاک، 
فريدون و کاوه که ريشه در ادبيات کهن تري دارند. نشستن ضحاک بر تخت به هنگام خروشيدن کاوه و 
آمدنش به دربار از جهت هيئت و منظر بي شباهت با قرار گيري فريدون بر تخت نيست، که خود به هنگام 

پيري شبيه به ضحاک نقاشي شده است (با توجه به نگاره هاي همين شاهنامه).
رعايت اين مختصات سبب شده است که اين سيزده نگاره به صورت جمعي کار شود. سلطان محمد، 
قديمي، ميرمصور و سيدعلي و نيز نگارگراني ناشناس از مصّوران اين مجموعه هستند و يکي از 
نگاره ها منسوب به دو تن از اين نگارگران است که با همکاري هم اثر را شکل داده اند. ظاهراً سرپرستي 
مجموعه را سلطان محمد بر عهده داشته و او نيز در ساختن بيشتر آثار شرکت داشته و در تصويري 
منسوب به اوست که گريزي به احواالت شخصي در نگاره مي بينيم، آوردن شعري که با زبان و زمان 

فردوسي مغايرت دارد.
                     زلف ترا رقيب به گردن گرفته بود 

                                                               ضحاک را به زحمت ماران گذاشتيم
سهم هر تصوير در پيشبرد روايت با توجه به فراز و فرود داستان در قطع و اندازه هايي متفاوت 
صورت گرفته است و نوع حادثه حتي شکل کادر را نيز تحت تأثير قرار داده است. بهره گيري مصوران 
از فضاي مشخص شده - که گاه به واسطة حجم نوشته مجال اندکي برايشان باقي گذاشته است، بسيار 
قابل تحسين است. در تصاوير هرچند لباس ها از شکل واحدي تبعيت نمي کنند و جايگاه ضحاک عمدتًا 
دستخوش تغيير است- اما معماري اصلي تصاوير همچنان با يک مبنا پيش مي رود و با توجه به نکات 
ظريفي که در زيرساخت اين تصاوير وجود دارد مسير دقيق و مشخصي را نشان مي دهد که تصويرگر 

را به خوبي در معرض ديد قرارداده است.در محدودة تصوير 
به جز اسب ها و شاهين دست آموز که به کوه آورده شده اند، 
به رغم  و  نمي آيد  به چشم  پرنده اي  يا  و  جانور  از  اثري 
نوشتة عجايب المخلوقات، که کوه دماوند را به واسطة نبودن 
آب وگياه خالي از حيات مي پندارد، درتصوير پيش روي 
رود و درختان بي شماري مکان را زينت داده اند.همچنين 
وجوه اشتراك و افتراق نگاره ها و نيز مكان يابي ضحاك 
به ترتيب در جدول ٢ و دياگرام شماره ١ قابل مشاهده 
است. مي توان همانند نوازندة گوشة چپ تصوير در پايين لب رود 
نشسته زمزمه کرد (پند فردوسي به خواننده، ابيات آخر اين روايت)

بيا تا جهان را به بد نسپريم 

به کوشش همه دست نيکي بريم
نباشد همي نيک و بد پايدار 

همان به که نيکي بود پايدار
فردوسي  روايت  که  داشت  اذعان  بايد  انتها  در 
طوالني  سال هاي  از  بعد  که  شر  و  خير  بين  جنگ  از 
حکمروايي شر بر جهان، در نهايت خير پيروز مي شود، 
را در کشتن  فريدون  همين که سروش خجسته دست 
از  نشان  مي شود  او  مانع  و  نمي گذارد  باز  ضحاک 
و  دارد  منازعه  اين  سوي  دو  هر  بر  حاکم  قدرتي 
هايشان  جهت گيري   در  نيز  روايت  اين  تصويرگران 
جانبدارانه عمل نمي کنند وبيشتر در مقام تماشاگر باقي



خود را متعهد به رعايت آن مي دانسته است، همانند تفاوت در وضع و حال ضحاک، با توجه به سن و 
سال و اتفاقاتي که بر او حادث مي شود. 

با محاسبه درمي يابيم كمترين مساحت تصاوير از آن فريدون است و بيشترين پرداخت به شخصيت 
ضحاک ارتباط مي يابد. 

تصويرگران بيشترين سطح را به دو تصوير («با اشتباه كندرو، فريدون در قصر ضحاك بر تخت 
مي نشيند» و «كابوس ضحاک») اختصاص داده اند كه دليلي است بر تأكيد نگارگران بر اهميت نقاط اوج 

داستان ضحاك و فريدون.
روند روايت بصري اين داستان مسير دايره واري را طي مي کند. اگر تصوير اول را که پدر ضحاک درون 
چاهي سرنگون قرار گرفته است بچرخانيم (سر وته کردن تصوير) حلقة چاه با کمي تسامح تقريبًا در 
جايي قرار مي گيرد که ضحاک درون غاري به بند کشيده شده است. هر دو در شکل دايره مانند تيره اي 
زندگي خود را به پايان مي رسانند و باال و پايين رفتن جايگاه ضحاک در ميانة کادر در طول روايت 
ريتم بصري خاصي را آشکار مي سازد. استوري بورد اين داستان اين گونه رسم شده و فرازوفرود 
چنين بوده است و چون نگارگران متعددي کار را اجرا کرده اند در بررسي اين سيزده نگاره با هم اين 
امر نيز مشخص گرديد که نگارگران با هم هماهنگ عمل کرده اند و ديگر آنکه اگر هرکدام بنا به سليقه 
چيزي افزوده اند باز هم به سرپرستي يک نگارگر (سلطان محمد نقاش) توانسته اند به يک سري نگاره در 
شکلي کلي و منسجم دست يابند که از منظر تصويرسازي همسو و منطبق با روايت و متن است و بي 

شک اين کّل منسجم و يکپارچه را مديون برخي عناصر بصري مشترک بوده اند:
۱.  دو درخت سرو

۲. جاي گيري ابيات متعدد در نگاره ها که عمدتًا در باالي کادر يا نواري باريک تر نزديک پايين کادر قرار 
دارند (و يا اين حالت برعکس است)

۳. چهرة جاافتادة ضحاک با خصوصيات يکسان در اجزاي صورت که او را تبديل به شمايلي قابل 
شناسايي مي نمايد.

۴. مارهاي روييده بر شانه هاي ضحاک که از عناصر مهم بصري اين نگاره ها هستند و در تبديل شدن 
ضحاک به شمايل از تاثيرگذارترين عناصرند، با رنگ کهربايي تصوير شده اند.

۵. فريدون و تبديل شدن شخصيت وي به شمايل قابل شناسايي با در دست داشتن گرز گاوسر که 
عنصر بصري مربوط به فريدون است، به جز نگاره هاي ٨ و ١١).

۶. نقش ستارة  شش پر به همراه شش ضلعي هاي اطراف آن که در تزيينات بناي قصر ضحاک ديده 
مي شود.

۷. رنگ لباس ضحاک که در همة نگاره ها آبي، نارنجي و يا ترکيبي از اين دو رنگ است.
 هرچند به واسطة ُبعد زماني از آن هم انديشي فرهنگي مربوط به زمانة نگارگران دور شده ايم، اما 
هنوز مي توان با تکيه بر داشته هايمان با اين آثار ارتباط برقرار کنيم و از روي تصاوير، شرح ماجرا 
را دريابيم. اگر چه نتوانيم همانند مصوران اين آثار از اتفاقاتي که در زمين و آسمان رخ مي دهد باخبر 
باشيم، گويي آنها بر هرآنچه مي گذرد چشمي گشوده دارند و چون فرهنگ ايراني چندان قايل به تغيير 

قضا نيست. از اين رو آنان نيز بيشتر مشاهده گرند، تماشاگر اتفاقاتي که رخ مي دهد. 
مرتبط با اين مقاله موضوعاتي براي مطالعه و پژوهش بيشتر براي محققان پيشنهاد مي شود:

ـ حاالت چهرة ضحاک در نگاره هاي مختلف؛
ـ نشانه شناسي ديوها و فرشتگان موجود در برخي نگاره هاي اين داستان و تطبيق با نشانه هاي 

شخصيت هاي نگاره ها؛

 بررسي نگاره هاي مرتبط با داستان 
ضحاک در شاهنامة شاه طهماسبي از 

منظر تصويرسازي
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ـ بررسي تعابير و تفاسير موجود براي ديوان و فرشتگان؛
منظر  از  ضحاک  به دار آويختن  نگارة  در  غريب  موجودات  به  شبيه  ابرهاي  شکل  بررسي  ـ 

نشانه شناسي.
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Iranian paintings in various periods have been mostly examined as single page 
illustrations and independent of the context. In this paper13 successivepaintings 
from the TahmasbiShahnameh, which are based on the story of Zahak,have been 
examinedfrom the point of view of illustration. The goal of this paper is to evaluate 
the extent of the painters’ commitment to convey the fundamental idea of the 
context in the image, arrangement and succession of these works. This story has 
been painted by several painters. Their efforts to create harmonious and consistent 
images have been focused in this paper. The question is that how the painter’s 
commitment as an illustrator to express the text in image leads to the frames of the 
story being created harmoniously and consistently?
The results of this study indicate that the Shahnameh’spainters,with respect to their 
contemporary tradition and aesthetics, found out that though each painting may 
seem an independent work, is part of a chain of illustrations that represent a specific 
text. Despite collaboration of numerous artists, the use of common visual elements 
lead to the conformity of the paintings and visual consistence and continuity of 13 
paintings as an illustrated whole narrative.
This research is based on library sources and uses descriptive- analytical 
method. The statistical population consists of 13 successive paintings from the 
TahmasbiShahnameh, which theme is the story of Zahak.

Keywords: Tahmasbi Shahnameh, Miniatures of Zahak’s Story, Illustration.
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