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چكيده
آموزه هاي قرآني و روايات و احاديث، که شامل خلقت جهان هستي و موجودات، يگانگي خدا، اعتقاد به بهشت 
و دوزخ و برشماري صفات نکوهيده است، مباني تفکر هنرمند شيعي را تشکيل مي دهد. اژدها، که هم در آيات 
قرآن ديده مي شود و هم در کالم معصومين، بيشتردر چهرة موجودي دوزخي ظاهر مي شود. هدف از اين 
پژوهش بررسي تأثير تفکرات شيعي برخلق آثار هنري ايران با نقش اژدهاست. در واقع بررسي اين موارد 
همه در جهت پاسخگويي به اين سؤال است که چرا هنرمند ايراني اين پندارنگارة شر را در آثار هنري خود 
حتي در بناهاي مذهبي و آرامگاه به کاربرد ه  است. اين پژوهش، که مبتني بر روش مطالعة توصيفي-تحليلي 
است و داده هاي آن از مطالعات کتابخانه اي و پژوهش هاي ميداني حاصل شده است، نشان مي دهد که هنرمند 
ايراني منبع الهام روشني بر اساس قرآن و روايات و احاديث براي ترسيم اژدها داشته است. هنر اسالمي و 
خاصه هنرشيعي تمام باورها و معتقدات مذهبي است که در جان و زبان هنرمند جاري است و بروز و ظهور 
آن خلق اثري مي شود که گواه همين مدعاست. از آن روي که هنرمند ايراني متعهد به اصول مذهبي هنر خود 
را عرصه اي براي بازگو کردن باورهاي خود مي داند، اين انديشه هاي ديني را در آن مجسم مي کند. هنرمند 
نيز آگاه به مفهوم خير و شر است، هرچند هنرمند مفاهيم ديگري را که خاص فرهنگ، اساطير و عرفان ايراني 

است به جهت ايراني بودنش نيز بيان مي کند.  
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اسالم، تفکرات شيعي، نقش اژدها، هنرايران.

    اين مقاله برگرفته از پايان نامة کارشناسي ارشد رشتة صنايع دستي، نويسنده اول ،  با عنوان «بررسي تطبيقي نقش و مفهوم اژدها در  
هنرهاي سنتي ايران و چين» در دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان  است. 

Email:razieh. nayebzadeh@gmail. com                   .دانشجوي دکتری پژوهش دانشگاه الزهرا (س)، شهر تهران، استان تهران   
     دانشيار و عضو هيئت  علمي دانشکدة هنرهاي کاربردي، دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران(مسئول مكاتبات). 

Email:samanian_s@yahoo. com

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٤/٥/٢٥    
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٥/١/٣٠



مقدمه
اثري  عترت  و  قرآن  آموزه هاي  به تبع  شيعي  هنرمند 
مي آفريند و گاهي آن را با زبان رازآلود و رمزگونه اي 
بيان مي کند که در پس معناي ساده و ظاهري آن معنايي 
عميق نهفته است. اژدها، در غالب مذاهب به ويژه در غرب، 
به عنوان اصلي ترين نيروي اهريمن است و هميشه پهلواني 
در جدال با آن است. جدالي هميشگي که در مفهوم ديني 

ابتدايي ترين آن، درون نفس آدمي ايجاد مي شود. 
براي  جدالي  زشتي،  و  زيبايي  بدي،  و  خوبي  جدال 
تطهير انسان و در نهايت  جدال با مرگ. در اين پژوهش 
به آيات و رواياتي پرداخته مي شود که مي توانسته خود، 
باشد.  بوده   اژدها  نقش  ترسيم  براي  هنرمند  الهام  منبع 
باورهاي ديني که بر هنر ايراني- اسالمي تأثير گذاشته 
يا از طريق آن راهي براي بيان خود يافته است ترکيبي از 
اعتقادات و اسطوره ها و حوادث تاريخ شيعه اند. مثًال باور 
به حق بودن ائمه و ده ها باور ديگر از جمله باورهايي اند 
که سرچشمه هايي نظير قرآن و احاديث پيامبر و ائمه و 
از طريق مبلغان و فقها به تودة مردم منتقل شده است اما 
بخشي از باورهاي شيعيان را اسطوره ها و افسانه هايي 
است  شده  پرورانده  مردم  تودة  توسط  که  ناميده ايم 
اعتقادات مردم  باورها و  از  و رفته رفته چونان بخشي 
شيعي ايران درآمده است. اين پژوهش بر آن است  که به 

اين پرسش پاسخ دهد : 
١. چرا هنرمند ايراني اين پندارنگارة شر را در آثار هنري 
خود حتي در بناهاي مذهبي و آرامگاه به کاربرد ه  است؟ 
هدفي که اين پژوهش دنبال مي کند، بررسي تأثير احاديث 
و  ديني  باورهاي  قالب  در  معصومين  ائمه  روايات  و 
تفکرات شيعي به عنوان منبع احتمالي الهام هنرمند برآثار 
هنري ايران و جايگاه اين نقش با توجه به مفاهيم عميق 
ديني در هنرهاي سنتي ايران است. آيات و رواياتي که 
منبعي  به عنوان  پژوهش  اين  در  شده  اشاره  اژدها  به 
هرچند احتمالي آورده شده است و همه در راستاي اين 
نکته است که اين نقش که اين چنين در آثار هنري ايران 
با بار مذهبي ديده مي شود در تفکرات  و خاصه آثاري 
شيعي نيز به آن اشاره شده است و سعي هنرمند مسلمان 
را در تصويرسازي آموزه هاي ديني در اين آثار نمي توان 

ناديده گرفت.
 با بررسي تأثير باورهاي ديني در قالب تفکرات شيعي 
در هنر ايران عالوه بر اهميت جايگاه سخنان ارزشمند 
بر  تکرار  و  کهنگي  گرد  هم  زمان  گذر  با  که  بيت  اهل 
آن ننشسته است، حتي مي توان احتمال وام گيري نقش 
نمونه ها شامل  کرد.  کمرنگ  تمدن ها  ديگر  از  را  اژدها 
٩ نمونة ديگر شامل  ٢ علم فوالدي و  نگارگري،  اثر   ٥
طبق  بر  نمونه ها  است.  معماري  به  وابسته  ترئينات 
طبقه بندي موضوعي است که اساس را بر مبناي قرآن 
و  روايات  در  اژدها  شامل  و  مي دهد  قرار  روايات  و 

احاديث منتسب به معصومين است. 

روش تحقيق
اين پژوهش مبتني بر روش مطالعة توصيفي-تحليلي است 
و روش گرد آوري داده ها به صورت مطالعات  کتابخانه اي، 
مطالعات ميداني و توصيف مشاهدات است. روش تجزيه 
وتحليل داده ها نيز به صورت کيفي است. نمونه ها شامل 
آثار نگارگري، هنر فلزکاري و تزئينات وابسته به معماري 
قاجار  تيموري، صفوي و  از دوره هاي  نمونه ها  است و 

انتخاب شده اند. 

پيشينة  تحقيق
منابع مطالعاتي در اين پژوهش کتاب ها، مقاالت و داده هاي 
اينترنتي هستند. عباس دانشوري در کتاب خود با عنوان 
اژدها  دوگانة  مفهوم  به  اسالمي  هنر  در  اژدها  و  مار 
اشاره کرده و معتقد است اژدها در هنر اسالمي دو قطب 
Danesh-) مخالف يا دو نيروي به ظاهر متضاد هستند

منصور  اژدها،  واژه  شناسي  مورد  در   .(vari,2011

رستگار فسايي در کتاب خود با عنوان اژدها در اساطير 
بررسي  به  متون،  و  اشعار  برخي  به  استناد  با  ايران، 

در  شيعي  تفکرات  تأثير  بررسي   
کاربست نقش اژدها در آثار هنري 

ايران

تصوير١. حمله اژدهاي موسي به خدمتکار فرعون. صفوي ، مأخذ: 
شروه، ٢٢٨:١٣٦٩
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اژدها و خصوصيات ظاهري آن پرداخته است (رستگار 
فسايي، ١٣٧٩). در مقاالت ديگري به نقش اژدها در هنر 
نگارگري، سفال و معماري پرداخته شده است از جمله 
ايران  معماري  در  نقش  اين  شناسايي  به  دانشپورپرور 
پرداخته است و ردپاي اين نقش را در هنر چين جستجو 
کرده است (دانشپورپرور ١٣٧٦). عليرضا طاهري ضمن 
ارائة يک طبقه بندي فرمي از اژدها معتقد است که اژدها در 
نگارگري ايراني بيشتر تحت تأثير همتاي چيني خود بوده 
است ولي نمونه هايي هم از اژدهاي متأثر از اژدهاي غربي 
اين  نگارش  براي  نگارنده   .(١٣٨٨ (طاهري  دارد  وجود 
پژوهش از داده هاي اين پژوهش ها نيز استفاده کرده است. 

اژدها در آيات قرآن  
عصاي  شدن  تبديل  و  موسي  حضرت  معجزة  داستان 
آن حضرت به اژدها بارها در قرآن تکرار شده است، اما 
واژه اي که براي اژدها به کار رفته متفاوت است: خداوند 
در قرآن در سورة طه در آية٢٠ خطاب به حضرت موسي 
مي  فرمايد: «قاَل ألِقها يموسي، َفَألقها َفإذا هي َحيٌه َتسعي» 
(اي موسي، آن را بينداز، پس آن گاه آن را انداخت، و ناگاه 
(ماري) شد که به سرعت مي خزيد). در آية ١٠ سورة نمل 
 « . . . آمده است: «و ألق عصاَک فلّما رَاَءها تهيُز َکَاّنها جآنٌّ
(و عصايت را بيفکن پس چون آن را ماري ديد که مي جنبد). 
همچنين در سورة شعراء آية ٣٢ آمده است: «فالقي عصاُه 
فإذا هي ثعبان مبين» (پس عصاي خود را بيفکند، به ناگاه 
اژدري نمايان شد). همان طور که در آيات مي بينيم اژدها 
با واژه هايي چون «حيه»، «ثعبان» و «جان» آمده است. 
اين  اژدها  مورد  در  عجائب المخلوقات  در  طوسي  احمد 
چنين مي گويد: «پس مار هرچند که برآيد جوان تر شود 
ثعبان  بود و سوم درجه  بود دوم درجه جان  اول حيه 
گردد»(طوسي، ١٣٤٥ :٦١٢). اژدها شدن عصاي حضرت 
موسي موضوعي است که هنرمند مسلمان ايراني از آن 

براي زينت بخشيدن هنر خود استفاده کرده است، ازجمله 
(تصوير١).  نيشابوري  االنبياي  قصص  از  نسخه اي  در 
اژدهاي اين نگاره حالتي تهاجمي دارد. با توجه به موضوع 
و  است  ايزدي  آفريده اي  به عنوان  اينجا  در  اژدها  نگاره 
به کمک قهرمان داستان که همان حضرت موسي است 
آمده و بدين سبب نمادگرايي آن دو وجهي  است: آنجا که 
به کمک حضرت موسي مي آيد نماد دوستي با انسان و 
به عنوان آفريده اي ايزدي در خدمت اوست اما در مقابل 
فرعونيان چهره اي درنده خو دارد؛ بدين سبب با رنگ تيره 
و دهاني باز که آتشي در خود جاي داده تصوير شده، در 
هر حال چهره خشمناک اژدها به کمک موسي آمده، اين 
نگاره با توجه به موضوعش شايد تنها نگاره اي باشد که 
اژدها را در حال غلبه بر انسان نشان داده است١ . دهان 
باز و حرکت سر و نگاه اژدها به طرف باال حکايت از ادامة 
اين جدال دارد و چون اين اژدها معجزه الهي است به نظر 

مي رسد، پيروزي او حتمي است. 

اژدها در روايات و احاديث
رواياتي در مورد حضرت علي (ع) و اژدها وجود دارد از 
جمله: «در آن صحراي سوزاِن عربستان، زير سايه اي از 
بوتة خار مغيالن کودک شيرخواري خفته بود. مادرش 
فاطمه بنت اسد دست هاي کوچک کودکش را با بند قنداق 
فاصله  دلبندش  فرزند  از  کاري  براي  و خود  بود  بسته 
گرفته و به سويي رفته بود. وقتي به پيش پسرش برگشت 
با صحنة شگفت انگيزي ر وبه رو شد که بي اختيار درجا 
خشکش زد و چنان فريادي کشيد که مردم جمع شدند. 
بود  گرفته  دندان  به  حيرت  انگشت  که  حالي  در  مادر 
«مولود کعبه» را ديد که بند قنداق را پاره کرده است و 
با دست هايش که در عين ظرافت و کودکانه بودن، ستبر 
اژدهاي  گلوي  دارد   - بود  هويدا  هم  بودنش  مردانه  و 
بزرگي را در مشت مي فشارد. مادر که لحظه اي مسحوِر 
و  آمد  خود  به  زود  بود  شده  دلبندش  نجيبانه  لبخنِد 
لحظه اي با خود انديشيد که نکند اژدها نمرده باشد، اّما با 
يک نگاه ديگر مطمئن شد که اژدها در مشت علي مچاله 
لبخند  شده و مرده است. وقتي که خيالش آسوده شد، 
داشت  که  حالي  در  و  نشست  صورتش  به  خوشنودي 
َأْنَت  نفس راحتي مي کشيد چشم در چشم پسرش گفت: 
حيدرٌة، حيدره / پسرم تو بّچه شيري بّچه شير» (ابن شهر 
آشوب، ١٣٧٩:٢: ٢٨٧ – ٢٨٨). حضرت علي با اژدهايي 
مي درد  با شمشير خود  را  او  و  نام «حي» مي جنگد  به 
و به باور تودة مردم به همين علت وي را «حيدر» يعني

همين   .(١٣٩٠:١٣-١٤ اند(کوثري،  ناميده  حي»  «درندة 
مجسم  هنرمند  تفکر  حوزة  در  که  است  منبعي  روايت 
که  مي زند  هنري  اثري  خلق  به  دست  وسپس  مي شود 
خود  ارادت  آن  کنار  در  که  دارد  روايت  اين  از  نشاني 
از  که  نگاره اي  ازجمله  مي رساند.  نيز  را  شريعت  به 

تصوير٢. پيكار حضرت علي(ع) با  اژدها، خاوران نامه، اثر فرهاد 
تيموري ، مأخذ:  بيرجندي، ٩٨:١٣٨١

١.  از آنجا که شاهنامه سراسر نبرد 
پهلوانان با اژدهاست و پيروزي از آن 
پهلوان پس در نگاره ها بيشتر پهلوان 

بر اژدها غالب است. 



خاوران نامه انتخاب شده (تصوير٢) سراژدها در آن با 
ذوالفقارحضرت علي (ع) آسيب ديده و در نهايت هالک 
خواهد شد. در واقع حضرت علي(ع) با شمشير خود عليه 
پليدي و شر در مبارزه است. عنصر مثبت حضرت علي 
(ع) است که در سمت راست قرار گرفته است. اژدها در 
اينجا نماد نيروهاي اهريمني است و در سمت چپ تصوير 
قرار گرفته که نشان از عنصر منفي است و در کل چون در 
جدال با حضرت علي(ع) است مي توان جدال حق و باطل 
را ديد و در نهايت پيروزي حق، چرا که علي با حق است 
و حق با علي. «فردي درسمت راست تصوير پرچمي را 
به دست دارد که در اکثر نگاره هاي خاوران نامه در باالي 
صفحه در اهتزاز است و نشان از پيروزي حق برباطل 
دارد» (زينلي و شريعت، ١٣٨٨: ٤). در نگارة ديگري از 
خاوران نامه (تصوير٣) باز شاهد نبرد حضرت علي(ع) 
با اژدها هستيم اما اين بار اين اژدها يک اژدهاي هفت سر١ 
است. يکي از سرها که در واقع اولين سر از سمت راست 
تصوير است با ذوالفقار حضرت علي(ع) از پاي درآمده 
تدافعي  حالت  در  و  دارد  دهاني گشوده  دوم  است. سر 
است. سر سوم دهانش بسته است و به نظر مي رسد قصد 
نابودي  حال  در  چهارم  دارد. سر  را  خود  کردن  پنهان 
است زيرا شمشير حضرت علي او را نشانه رفته است. 
سر پنجم با دهاني باز حضرت علي(ع) را نظاره مي کند. 
سر پنجم با دهاني که آن را بسيار گشوده است در حال 
فغان است. از آنجا که اميرالمومنين را حيدر ناميده اند و 
را  ايشان  و  است  به معناي شير  معين حيدر  فرهنگ  در 
اينجا جدال شير و  به نظر مي رسد در  ناميده اند  اسداهللا 
با زشتي  زيبايي  يا  بدي  با  نبرد خوبي  از  نمادي  اژدها 
مقابل  در  اژدها  حضور  مورد  در  ديگري  روايت  است. 
حضرت علي(ع) وجود دارد: «روزي اميرالمومنين (ع) در 
کوفه بر فراز منبر مشغول خطبه بود که ناگهان اژدهايي 
در حالي که به شدت به طرف مردم مي دويد و آنها از او 

مي گريختند پديدار شد. حضرت فرمود: راه را براي او باز 
کنيد. اژدها جلو آمد و از منبر باال رفت و در گوش حضرت 
چيزي گفت و حضرت هم پاسخش داد و سپس پايين آمد 
و رفت و حضرت خطبه را ادامه داد. وقتي مردم توضيح 
خواستند ايشان فرمود: او مردي از جن بود که مي گفت: 
فرزندش را يکي از انصار به نام جابر بن سميع بدون اين 
که به او آزاري رسانده باشد با سنگ کشته است و اکنون 
خون فرزندش را مي طلبيد»(مجلسي، ١٣٤٨ :١١٧). قابل 
ذکر است دري که اژدها از آن وارد و خارج شده بود به 
باب الثعبان (درب اژدها) مشهور شد. اين روايت با زباني 
شيوا در مفاتيح الجنان عباس قمي در باب زيارت هفتم 
َالُم َعَلى  اميرالمومنين از سيد بن طاووس بيان شده: السَّ
ُمَخاَطِب الثُّْعَباِن َعَلى ِمْنَبِر اْلُكوَفِة بِِلَساِن اْلُفَصَحاِء (سالم بر 
آنكه در منبر كوفه با اژدها به زبان فصيح سخن گفت). 
امام صادق (ع) در مجلس دوم از بحث شگفتي ها و اسرار 
ابر و اژدها به مفضل چنين  خلقت حيوانات٢  در مورد 
مي گويند: « اي مفضل ابر مثل موکل بر اژدهاست! هرکجا 
بيابد او را مي ربايد، هم چنان که سنگ مغناطيسي آهن را 
مي ربايد و آن از ترس ابر سر را به زمين فرو نمي کند و 
هميشه نگران است؛ بيرون نمي آيد مگر يک بار، آن هم در 
نهايت صافي  تابستان درآن موقع که آسمان در  وسط 
ابر  گفتم چرا  نباشد.  ابر  از  نقطه خبري  آن  در  و  باشد 
را  او  تا هر جا  اژدها موکل شده و در کمين اوست  بر 
را  اژدها  ضرر  اين که  براي  فرمودند:  امام  بربايد؟  يابد 
از مردم دفع کند» (حسيني، ١٣٨٨: ٨٤-٨٥). سخنور و 
الهام ازهمين آموزه ها دست به خلق  هنرمند مسلمان با 
(تصوير٤)  قزويني  آن چنان که  مي نويسد،  يا  مي زند  اثر 
به همين ارتباط ابر و اژدها اشاره مي کند: «تنين (اژدها) 
به قدر بيست فرسنگ  از بحر بيرون آمده و  را سحاب 
از آن بالد دور افتاده» (قزويني، ١٣٦٨ :١٤٠-١٤١). در 
فرهنگ چين هم ابر و اژدها با هم در ارتباط هستند ولي با 
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تصوير٣. نبرد حضرت علي(ع) 
با اژدهاي هفت سر. خاوران نامه، 
Pourjavady,2،مأخذ:  تيموري

001:85

تصوير٤. اژدها در عجائب  
المخلوقات ،   مأخذ:   نجفي، 

١٣٦٨: ٢٣٢

تصوير٥. نقاشي قهوه خانه اي با نقش اژدها. قاجار، مأخذ: سيف، 
  ١٣٦٩:١١٧

١.  ابوحامد غزالي در کيمياي سعادت 
در ضمن روايتي از حضرت رسول 
(ص)که به اژدهاي گور اشاره دارند 
اين چنين آورده:و اصل و طينت اين 
اژدها از حب دنياست و آنگاه سرها 
آن  عدد  به  مي شود  منشعب  ازآن 
اخالق بعد.  (غزالي ١٣٧٩، ٩٦). شايد 
مورد  اين  به  هفت سر  اژدهاي  اين 

اشاره دارد. 
٢.  امام صادق (ع) اين حديث بلند را در 
چهار روز و چهار نشست، بر مفضل 
امال فرموده  است. شايد بتوان براي 
هر مجلس عنواني كلي را برشمرد. 
شگفتي هاي  دربارة  اول:  مجلس 
آفرينش انسان. مجلس دوم: دربارة 
شگفتي هاي آفرينش حيوان. مجلس 
آفرينش  شگفتي هاي  دربارة  سوم: 
دربارة  چهارم:  مجلس  طبيعت. 

ناماليمات  و  گرفتاري ها.
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مفهومي متفاوت. «اژدها در فرهنگ چين به بارور کردن 
ابرها کمک مي کند و باعث ايجاد باران و برکت مي شود و 
در واقع در چين باران شديد معروف به باران اژدهاست» 

 .(Werner 2005 :302 – 301)
 در اسالم اژدهاگاهي در چهرة موجودات دوزخي ظاهر 
مي شود وسند ما روايتي است که در کيمياي سعادت از 
در  کافر  گفت:عذاب  شده است:«رسول(ص)  نقل  پيغمبر 
گور آن است که نود ونه اژدها بر آن مسلط کنند. داني که 
اين اژدها چه بود؟ نود ونه مار و هر ماري را نه سر بود، 
وي را مي گزند و در وي مي دمند تا آن روز که وي را 
حشر کنند و اهل بصيرت اين اژدهايان را به چشم بصيرت 
بديده اند»(غزالي، ١٣٧٩: ٩٥). همين سخن از پيغمبر اسالم 
ايراني را به مجسم ساختن کالم  کافي است که هنرمند 
قهوه خانه اي  نقاشي  در  نمونه،  براي  کند.  ترغيب  ايشان 
با موضوع «روز محشر» در سمت راست سر اژدهايي 
ديده مي شود که در دهان باز و بزرگش آدم هايي در حال 
بلعيده شدن هستند. در گوشة سمت چپ نيز سر اژدهاي 
کوچک تري ديده مي شود که در دهان او نيز آدم هايي در 
حال فرياد ديده مي شوند. در کنار تصوير اژدها عبارت 
مار غاشيه نوشته شده است. «غاشيه در لغت به معني 
اژدهايي  اژدهاي غاشيه  قيام است.  آتش، آتش دوزخ و 
مي دهد»(رستگارفسايي،  عذاب  را  گناهکاران  که  است 
مشخص  نقاشي  موضوع  از  که  همانطور   .(١٣٧٩:٣٠٨
و  است  شده  کشيده  تصوير  به  محشر  روز  است، 
گناهکاراني چون فرعون در حال بلعيده شدن در دهان 
اژدهايان  تصوير  سراسر  در  هستند.  بزرگ  اژدهاي 

کوچکي ديده مي شود که در حال بلعيدن انسانهاي گنهکار 
هستند (تصوير٥). در مراسم مربوط به سوگواري هاي 
که  و٧)  (تصوير٦  مي کنند  استفاده  علم هايي  از  مذهبي 
برتيغه هاي افقي آن تزئينات نماديني وجود دارد ازجمله 
تيغه هاي فلزي روبه باال به شکل سرو فوالدي با نقش دو 
اژدها که نمودي از اژي دهاک (ضحاک)١ است. «در واقع 
آنچه براين علم ها نقش  شده نمادي از اسطوره هاي کهن 
و جلوه اي از گوشه هايي از تاريخ دين، مذهب و اعتقاد به 
وحدانيت و توجه به آسمان و نيز بيداري وهشياري مداوم 
 ١٣٨٦ (همايوني،  است»  بيداد  و  ستم  اژدهاي  برابر  در 
:١٢). آرامگاه خواجه ربيع مشهد براساس منابع تاريخي 
و شيوة ساخت به دورة تيموري مي رسد، اما در روزگار 
صفوي و دوران شاه عباس بازسازي شد که در اين بين 
سر در ورودي با نقش اژدها هم در اين زمان ساخته شد 
نيم ترنج بزرگ  اژدها به صورت  (تصوير٨). بدن هردو 
مياني به طرف باال کشيده شده است. دم حيوان به صورت 
نقوش تزئيني در آمده داخل بدن اژدها را تزئينات مشبک 
از  «يكي   .(٨٤-٦٢  :١٣٨١ (حسيني،  پوشانده اند  اسليمي 
استفاده هاي اوليه از پيكرنگاري اژدها شناسايي آستانه ها 
بوده و به عنوان نشانة آستانه اي در نظر گرفته مي شدند. 
دارد  دنبال  به  را  اصولي  كار  اين  براي  اژدها  انتخاب 
كه بر طبق آن  هركس وارد ساختمان مي شود با اژدها 
مواجه شود. موقعيت معمول و ويژگي پيوندي اژدها در 
از  به عنوان نمادي براي دفع حمالت خصمانه  آستانه ها 
سوي دشمن و دفاع از مناطق داخلي تبديل شد. به عالوه 
براي دفع ّشر و چشم زخم نيز استفاده مي شود كه حالت 

١.  ضحاک خود اژدهايي است که دو 
مار نيز بر شانه هايش روييده است 

(رستگار فسايي، ١٣٧٩ :٩).

اژدها  نقش  با   فوالدي  تصوير٦علم هاي 
صفوي، مأخذ: تناولي، ١٣٨١: ٧٤ 

تصوير٧. علم فوالدي با نقش اژدها. صفوي ، 
مأخذ: همان : ٧٢.

تصوير٨. اژدها در آرامگاه خواجه ربيع 
مشهد. صفوي، مأخذ: حسيني، ١٣٨١ :٦٥



دارد  را  خطرناك  و  شرور  موجودات  برابر  در  دفاعي 
عملكردهاي  مي شود.  استفاده  آن  از  طلسم  به عنوان  و 
محافظتي و جلوگيري از چشم زخم اژدها ممكن است با 
اعتقادات به چشم شور و نگاه براق انسان حسود كه يكي 
از قديمي ترين مفاهيم اسالم است در ارتباط باشد و اين 
مفاهيم در فرهنگ اسالمي قرون وسطي آمده و در قرآن 
٣-٥١). چشم  ٦٨؛  (سورة  است  شده  اشاره  آن  به  نيز 
شور نمادي از چشم زخم است و گاهي اوقات در معماري 
و  دفع چشم شور  آن  كاربرد  و  است  رفته  كار  به  نيز 
 Kuehn,) «نظر بوده و از انتشار شر جلوگيري مي كند

.(2011:120

که  رضا  امام  حرم  کهنه)  (صحن  انقالب  صحن  در 
براساس اسناد مربوط به دورة شاه عباس صفوي است 
دارد  وجود  اژدها  نقش  با  کاشي   (١٦٧  :١٣٧٨ (سيدي، 
که در نوع خود بي نظير است. ايوان غربي که باب طوس 
ناميده مي شود، در ضلع غربي صحن انقالب، مقابل بست 
شيخ طوسي قرار دارد. اين ايوان به «ايوان  زيرساعت» هم 
ايوان، کتيبه اي به خط ثلث بر  معروف است. در پيشاني 
زمينه اي الجوردي «آيت الکرسي» را به خط محمدحسين 
مشهدي در بر دارد. درون ايوان حديثي از بخاري و سلم 
(عطاردي، ١٣٧١:  است  مکتوب  عباسي  عليرضا  به خط 
٢١٠-٢٠٨). کاشي هايي که داراي نقش اژدها هستند در 
سمت چپ و راست اين ايوان قرار گرفته اند. اين کاشي 
شامل ٢ اژدها به رنگ سفيد است که درهم پيچ خورده 
«اژدهاي  مي کنند.  ايفا  را  ترنج  سر  نقش  واقع  در  و 
گره خورده نقشي است كه در دورة اسالمي وجود داشته 
و مربوط به اعمال جادويي باستاني مي باشد كه گره را 
چشم زخم  از  محافظت  براي  و  خوشبختي  طلسم  براي 
صورت مي دادند» (Kuehn,2011:142؛ تصوير ٩ و١٠). 
در صحن آزادي حرم نيز که مربوط به دورة فتحعلي شاه 
 قاجار است و به سفارش او ساخته شده(سيدي، ١٣٧٨: 

١٦٨) کاشي با نقش اژدها وجود دارد (تصوير١١) .

البته بزرگ عالم زاده، محقق آستان قدس رضوي، زمان 
ساخت کاشي ها را مربوط به دوران محمدشاه قاجار و 
کاشي ها  اين  واقع  در  مي داند.  قمري   ١٢٦٢ سال  حدود 
شامل دو اژدها به رنگ زرد هستند که يک بدن مشترک 
معماري  هنر  در  هم  «اژدها  مي دهند.  تشکيل  را  ترنجي 
از دهان  مانند «ين» و «يانگ» است: آتشي که  اسالمي 
اژدها بيرون مي آيد هم دوزخ نابودي و هم نور سعادت 
الهي ست. به اين ترتيب، اژدها بيانگر يکي از آن نماد هاي 
و  بهت آور  حادثه اي  که  ست  رمزآميزي  و  بي نظير 
نمايان  را  نظم  و  آشفتگي  آفرينش،  مانند  وصف ناپذير 

.(daneshvari,2010)«مي کند
مواجه  چوبي  در  با  شيخ بهايي  مقبرة  از  گذر  از  بعد   
اين در به صحن آزادي باز مي شود و بر  مي شويم که 
اين در چوبي که به شيوة منبت کار شده است نقش اژدها 
قاب  در  است.  شده  جلوه گر  منحصربه فرد  طراحي  با 
مستطيلي در قسمت بااليي در، هشت اژدها وجود  دارد 
که چهار اژدها به صورت قرينه و در خالف جهت يکديگر 
همان  بر  عالوه  ديگر  اژدهاي  چهار  و  مي شوند  ديده 
قرينگي در بين چهار اژدهايي که حالت ايستاده دارند پيچ 
خورده اند. در هنر چين نيز تعداد بيش از يک اژدها نيز در 
معابد کار مي شود که غالبًا تعداد آن ها ٩ تاست. نکتة قابل 
توجه اين است که در مقابل دهان هر اژدها يک ستاره 
ديده مي شود که گويي اژدها دهان خود را براي بلعيدن 
آن باز کرده است. اگر اين ستاره را ستارة قطبي فرض 
کنيم مي توان به نتيجة جالبي از لحاظ مفهومي رسيد. در 
کتاب فرهنگ نمادها در مورد ستارة قطبي در ايران چنين 
آمده است: «در غزليات پارسي، ستارة قطبي بر پيشاني 
و  قياس شود  ناهيد  با  که  وقتي رهاست  است.  محبوب 
 ٥٤٢ ج٣:  (شوواليه، ١٣٨٨،  کند»  طلوع  فجر  سفيدي  در 
– ٥٤١). باتوجه به اين که اين در چوبي  در حرم امام 
رضاست و ايشان عالوه بر اينکه در نزد شيعيان داراي 
مقام و منزلت امامت هستند، محبوبيتي خاص و ويژه نزد 
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هم   به  اژدهاي  دو  تصوير١٠. 
ايوان  چپ  شده، سمت  تابيده 
انقالب، صفوي،  غربي صحن 

مأخذ: همان.

تصوير ٩. نقش دو اژدهاي به 
راست  سمت  شده.  تابيده  هم   
انقالب،  صحن  غربي  ايوان 

صفوي،  مأخذ:  نگارنده.

تصوير١١. كاشي با نقش اژدها، سمت چپ ايوان غربي صحن 
انقالب. صفوي، مأخذ: همان. 
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ايرانيان دارند شايد بتوان مفهوم حضور اين نقش را بر 
اين در در حرم مطهر١  اين طور توجيه کرد که اين هشت 
ستاره مظهر ارادت به محبوب (امام رضا) هستند و اين 
هشت اژدها همان اژدهايان نفس هستند که درصددند اين 
حب به محبوب را ببلعند. نفس آدمي بايد بر اين در، تمام 
رذايل را بگذارد و برود تا به آستان حرمش لياقت حضور 
يابد. بدي ها همچون اژدهايي است که طمع به ارادت زائر 
دارد، ارادت به محبوب که گنجي است ستودني. در نهايت 
باشد  امام هشتم  به  ارادت  نماد  اين هشت ستاره  شايد 
اين در  دارد. در مورد  آن  بلعيدن  نظربه  نفس طماع  که 
نظر  به  رضا  امام  حرم  در  اژدها  هشت  نقش  با  چوبي 
نمي رسد هنرمند ايراني معتقد به اصول شيعي و مذهبي، 
نقشي اين چنين را بدون در نظر گرفتن مفهوم، در چنين 
مکان مقدسي به صرف تقليد به کار برده باشد. احتماًال 
مي توان حضور هرگونه ردپاي تقليد از اژدهاي چيني را 
نيز نفي  کرد. آنچه شاهد بر اين مدعاست حضور هشت 
اژدهاست. اگر هنرمند ايراني، قصد تقليد از هنر چين را 
را  اژدها  يک  از  بيشتر  تعدادي  مي خواست  اگر  داشت، 
تصوير کند مي توانست برپاية تقليد ٩ اژدها را مجسم کند، 
داراي  و  است  ارتباط  در  در چين  اژدها  با   ٩ عدد  زيرا 
مفاهيم نمادين در اين رابطه است، اما اين اژدهايان هشت 
عدد هستند.٢ديگر اينکه به جاي مرواريد از نقش ستاره 
داراي  ايران  نمادشناسي  استفاده شده است. ستاره در 
در حرم  آن  کردن  نقش  با  بي ارتباط  که  است  مفاهيمي 
مکان  اين  در  اين در چوبي  بر  اينکه  نيست.  امام هشتم 
ذکرشده  داليل  با  است  رفته  کار  به  اژدها  نقش  مقدس 

مفهوم عرفاني و مذهبي با خود دارد ازجمله جدال دروني 
انسان، يعني بزرگ ترين جهاد، جهاد با نفس. پس مي بينيم 
که حضور اين نقش با اين مفهوم در اين مکان مقدس دور 
از ذهن نخواهد بود (تصوير١٢ و ١٣). در قاب پايين در 
لحاظ  از  اژدها  اين  دارد.  اژدها وجود  و  نيز جدال شير 
ظاهري شبيه به اژدهايان قاب باالست. در هر دو فضاي 
نگارنده  ازآنجاکه  است.  بوته  و  گل  ميان  در  اژدها  در، 
منبعي در مورد زمان ساخت اين در نيافته الجرم با تأکيد 
بر فرم گل و بوته و نوع جدال شير و اژدها و شباهت آن 
با جعبه منبتي که در موزة هنرهاي تزئيني اصفهان است 
(تصوير١٥) مي توان احتمال داد که مربوط به دورة قاجار 

باشد (تصوير١٤).

تصوير١٢. نقش اژدها بر در چوبي مزار 
شيخ بهايي، احتماال قاجار، مأخذ: همان.

در  بر  اژدها  نقش  جزئيات  تصوير١٣. 
قاجار،  احتماال  بهايي،  شيخ  مزار  چوبي 

مأخذ:  همان.

در  اژدها  و  شير  جدال  نقش  تصوير١٤ 
قاب پائين درچوبي، احتماال قاجار، مأخذ: 

همان.

تصوير١٥ جعبه منبت مشبک با نقش جدال شير و اژدها. قاجار. 
موزه هنرهاي تزئيني اصفهان، مأخذ: همان.

اژدها  نقش  حضور  چين  در   .١
ستون ها،  دور  معابد،  فضاي  در 
سرستون ها، بر روي سقف و ديوار 
معابد داراي مفاهيم گوناگوني است 
که همة آنها به نقش مثبت اژدها اشاره 
دارد: نماد خير و برکت و نشانه باران 
و حاصلخيزي، پاسداري و نگهباني از 
معبد که محلي مقدس است، جلوگيري 
دور  احتمالي،  آتش سوزي هاي  از 
کردن ارواح خبيث و شرير از معبد، 
نماد يانگ و فغفوران چين، مرکب بودا 

(دانشپورپرور، ١٣٧٦: ٦٧٤).
٢.  عدد هشت مشتمل بر هشتمين 
مرحلة سلوک است. هشتمين مرحلة  
قداست است (کيانمهر و خزائي، ١٣٨٥ 

.(٣٥:



 درمجموعه معماري مزار شيخ احمد جام، کاشي کاريها به 
دستور شاه عباس صفوي ساخته شده است. باشکوهترين 
تزئينات در کاشيکاريها، نقش دو اژدها در مقابل يکديگر 
ديده  مجموعه  اين  ايوان  در  سر  لچکي  در  که  است 
مي شودودر انتهاي آن اسليمي پيچ دار با دهاني گشوده 
قرار گرفته اند. در دهان باز اين دو اژدها دندانها و زبان 
آتشين کامال نمايان است. نکته قابل توجه در اين است 
که در قسمتي از اسليمي که بدن اژدها را تشکيل مي دهد 
از  نشاني  نظر،  به  که  مي شود  ديده  تيره اي  دايره هاي 
فلس هاي بدنش باشد و همة اين نشانه ها در جهت اين تأئيد 
اين نکته است که تمام نقشها آگاهانه صورت گرفته است 
(تصوير١٦). «نقش اژدها در تصاوير آيينه اي در باال يا 
اطراف ورودي، نشان دهندة مرز بيروني و دروني است. 
اين جاگذاري ها حساسيت آستانه هاي ورودي را نشان 
مي دهد كه هم، استعاره اي است براي حفاظت طفره ها و هم 
حفظ مناطق بيروني و دروني مناطق و آستانه ها درهاي 
ورودي، دروازه ها و ديگر درهاي ورودي يا مناطق ديگر 
آسيب پذير، از اين رو اقداماتي احتياطي و مراسم خاص 
و قرباني براي جلوگيري از چشم زخم در موقعيت هاي 

( Kuehn,2011:45) خاص صورت مي گرفت
ديواره هاي تکيه١  معاون الملک کرمانشاه که مربوط به 
دورة قاجار است(دانشپورپرور، ١٣٧٦:٧٠٠) پوشيده از 
کاشي هاي گوناکون با رنگ هاي متنوعيست که نقش اژدها 
تکيه،  اين  ديواره هاي  از  داردبريکي  نيز وجود  اينجا  در 
منظره اي از طبيعت است با انواع حيوانات که به نظر هيچ 
جدالي بين آنها ديده نمي شود، در سمت راست اين ديواره 
اژدهايي است به رنگ صورتي با دهاني باز ديده مي شود 

(تصوير ١٧).
 اژدها يکي از موجودات اساطيري است که در سقاتاالرهاي 
دم  و  انسان  که سر  اژدهايي   . مي شود٢  ديده  مازندران 
اژدهاگونه دارد يکي ديگر از اين نقشهاست. حضور اين 
نقش در سقاتاالر که يک مکان مذهبي است، مي تواند مفاهيم 
عرفاني در بر داشته باشد. زيرا در اين مکان مقدس انسان 
بايد نفس خويش را از هر بدي پاک کند و با اژدهاي درون 
خود مبارزه کند تابا قلبي پاک به عزاداري و هر آنچه نشانه 
ارادت به خاندان پيامبر است، بپردازد (تصوير١٨) در يکي 

ديگر از اين ديوارها نقش مرديست که دو اژدها بر روي 
شانه هايش ديده مي شود. ناگفته پيداست که اين همان اژي 
دهاک٣  اوستا و ضحاک شاهنامه است. معصومه رحيم 
زاده در کتاب خود با عنوان «سقاتاالرهاي مازندران» در 
توجيه اين که چرا از اين نقش ها در سقاتاالرها استفاده شده 
چنين مي گويد: واژة سقا با آب پيوند دارد. سقا يعني کسي 
که آب مي دهد و اين بناها نيز وقف حضرت عباس است 
که سقاي دشت کربالست. اژدهاي شاخداري که در اين 
مکان ها آورده شده نيز با آب در ارتباط است، زيرا اگرمار 
و اژدها رابه يک معنا بدانيم باتوجه به اينکه مارشاخدار 
نماد آب است پس حضور اژدهاي شاخدار نيز بي ارتباط با 
آب نيست وشاْخ خود سمبل و نمادي از هالل ماه است و 
ماه که حرکاتش سبب جزر و مد آب هاست در فرهنگ هاي 
مختلف همواره با آب پيوند دارد (رحيم زاده، ١٣٨٢: ٢٢٩-

٢٢٣). در واقع همة اين توصيفات به اين نکته مي انجامد که 
اژدها با آب درارتباط است. 
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ايران

تصوير١٦. نقش دو اژدها درلچکي مزار شيخ احمد جام،  تربت جام،  
صفوي،  مأخذ: همان.

تصوير ١٧. نقش اژدها درکاشي تکيه معاون الملک کرمانشاه. 
قاجار،  مأخذ: همان.

تصوير ١٨. اژدهاي شاخدار بر ديوار. سقاتاالر مازندران. قاجار، 
مأخذ:رحيم زاده، ١٣٨٢: ٢١٧.

١.  لغت نامة دهخدا تکيه را اين طور 
معني کرده  است: جايي وسيع که در 
آن مراسم عزا و روضه خواني برپا 

کنند.
٢.سقاتاالر يا سقانفاريا سقانپار به 
بناهاي چوبي کوچکي گفته مي شود 
مازندران خاصه  که در روستاهاي 
در بخش مرکزي آن وجود دارد و 
گونه اي معماري آئيني است و مربوط 
به دورة قاجار است (رحيم زاده، ١٣٨٣ 

.(٣٣:
٣.  در اوستا اژي دهاک آمده است اين 
اسم مرکب است از دو جزء اولي که 
اژي باشد که خود جداگانه در اوستا 
استعمال شده است. اژي به معناي مار 
است. بسا از اژي يک جانور اهريمني 
اراده شده است درست به همان معني 
که امروز از کلمة اژدر يا اژدها فارسي 
برمي آيد. در يسنا ٩، دهاک نيز جداگانه 
استعمال شده و يک مخلوق اهريمني 
يسنا  در  چنان که  است  ديوسيرت 
غالبًا اژي با کلمة دهاک يک جا آمده 
است از آن نيز يک مخلوق ديوسيرتي 
اراده شده است. اژدها و اژدر از کلمة 
ادبيات  اژي دهاک است در  اوستايي 
است  معني  همان  به  نيز  فارسي 

(پورداوود، ١٣٤٧: ١٨٨).
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مفهوم  منبع
 (احتمالي)
الهام اثر

نوع هنر و دوره نمونه اثرهنري مفهوم منبع (احتمالي) 
الهام اثر

نوع هنر و 
دوره

نمونه اثرهنري

تشديد نيروي 
منفي اژدها و يا 

دوقطبيگري نمادين/ 
شايد تنها عنصري 
تزئيتي ويا به مفهوم 
اژدهاي گره طلسم 
خوشبختي و براي 
محافظت از چشم 

زخم/

 باورهاي
 ديني

 (جهاد با
(نفس

کاشيکاري حرم/ 
امام رضا

تزئينات معماري/
صفوي

معجزة الهي/ 
اژدها شدن 

عصاي 
حضرت 

موسي

آيات قرآن نگارگري/ 
صفوي

تشديد نيروي 
منفي اژدها و يا 

دوقطبيگري نمادين/ 
شايد تنها عنصري 

تزئيتي

-

کاشيکاري حرم 
امام رضا/

تزئينات معماري 
قاجار

نبرد خير و 
شر و پيروزي 
حق بر باطل

روايات در مورد 
حضور اژدها در 

کنار و مقابل امام 
علي

نگارگري/ 
تيموري

 نبرد نفس اماره با
 حب به محبوب
 /دوقطبي گري

نمادين

 اعتقاد به
 وحدانيت
 و نبرد
 دروني
انسان

در چوبي در حرم 
امام رضا

تزئينات معماري/
قاجار/

نبرد خير و 
شر و پيروزي 
حق بر باطل

روايات در مورد 
حضور اژدها در 

کنار و مقابل امام 
علي

نگارگري/ 
تيموري

نبرد خير و شر

 اعتقاد به
 وحدانيت
 و نبرد
 دروني
انسان

حرم  در  چوبي  در 
امام رضا

تزئينات معماري/
قاجار

ابر موکل بر 
اژدهاست/
دشمن 

موجودات

توضيح امام 
صادق در مورد 

اژدها

نگارگري/ 
صفوي

منفي نيروي   تشديد 
 اژدها و يا دوقطبي گري
تنها شايد   نمادين/ 

عنصري تزئيتي

-
/کاشيکاري

تزئينات معماري/
صفوي

اژدها نمادي 
از عذاب 

گناهکاران در 
قبر/ 

مار غاشيه

روايت پيغمبر 
در مورد اژدهاي 

دوزخ

نقاشي قهوه 
خانه اي/ 

قاجار

 تجمعي از حيوانات
 به مفهوم تنازع براي

حفظ بقا
-

کاشيکاري/
تزئينات معماري/

قاجار

نمادي از 
ضحاک

اعتقاد به 
وحدانيت وتوجه 
به آسمان و 
نيزبيداري مداوم 
دربرابراژدهاي 
ستم و بيداد

علم فوالدي/ 
هنر مشبک 
کاري فلز/

صفوي

 نمادي از آب و
 پيوند آن با حضرت

سقا

 اعتقاد به
 عزاداري

 براي
 حضرت

سقا

نفاشي روي گچ/
تزئينات معماري/

قاجار

تشديد نيروي 
منفي اژدها 
و شايد تنها 

عنصري 
تزئيني

-

کاشيکاري/
تزئينات 
معماري/
صفوي

 جدول١. حضور اژدها در آثار هنري ايران بر اساس تفکرات شيعي، مأخذ: نگارندگان.
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نتيجهايران
عناصر و باورهاي ديني که بر هنر ايراني- اسالمي تأثير گذاشته يا از طريق آن راهي براي بيان خود يافته 
است ترکيبي از اعتقادات و اسطوره ها و حوادث تاريخ شيعه اند. بنابراين هنرمند شيعي به تبع آموزه هاي قرآن 
و آل اهللا اثري مي آفريند، در حالي که در کنار معتقدات خود باورهاي اساطيري نيز دارد که تلفيق اين دو با هم 
بر شکوه هنرش مي افزايد. هنرمند ايراني آگاه به مفهوم خير و شر است. اين را هم از آموزه هاي ديني اش 
مي داند و هم در ادبيات و اساطيري که سينه به سينه نقل شده است. تمام اين تفکرات در کنار آموزه هاي شيعي 
که کامل ترين اسوه هاي ديني به شمار مي رود هنرمند ايراني را از حيث موضوع خلق اثر غني مي کند. در آثار 
هنري يادشده در اين پژوهش با نقش اژدها در نگاه اول كيفيت تأثيرگذاري باورهاي ديني در آن به وضوح 
قابل پي گيري نيست، چون ما در داوري هاي هنري عادت كرده ايم به ظواهر توجه كنيم و يا نهايتًا تأثير و تأثر 
از هنرساير ملل را بدان نسبت دهيم که در اين ميان اژدها نقش پررنگ تري به سبب حضورش در هنر اکثر 
کشورها خاصه هنر چين دارد. از اين روست که تأثير عيني منبعث از تفكر ديني نياز به ورود به تفکر شيعي 
و شناخت آن دارد. در قرآن کريم اژدها نمادي از قدرت و آيت الهي است، اما آنچه به کمک موسي مي آيد 
اژدهايي با خصوصيات دهشتناکش است، يعني ويژگي هاي مرگبار اژدها، چون دم آتشين و بلعنده اش مد 
نظر است. در روايات اسالمي نيز به حضور اژدها در کنار چهارده معصوم و يا در کالم گهربارشان اشاره 
شده است. پهلوانان اژدهاکش در روايات اسالمي جاي خود را به افراد مقدسي چون اميرالمؤمنين مي دهند. 
همين روايات هنرمند ايراني را به مجسم ساختن حضور و کالم ايشان ترغيب مي کند. به نظر، مقصود هنرمند 
شيعي از تصوير کردن اژدها، حتي در مکان مقدسي چون حرم امام رضا و يا تکايا و آرامگاه ها، نشان دادن 
جدال دروني انسان، يعني بزرگ ترين جهاد، جهاد با نفس است. سخنور و هنرمند ايراني تفکرات شيعي را 
منبع الهام خويش قرار داده است. به نظر مي رسد هنرمند ايراني تقليد را سرلوحة خلق اثر خود قرار نداده  و با 
هدفي خاص اين نقش را در هنرهاي سنتي به کاربرده است. در اين پژوهش هم به منابع باورپذير اسالمي و 
اعتقادي نقش کردن اژدها(آيات قرآن و روايات و احاديث) اشاره شد و هم به بناهاي مذهبي و آرامگاه ها که 
حضور اژدها در آن جا توجيه مذهبي بدان بخشيده است. هنرمند با الهام از تفکرات شيعي که از متون مذهبي 
خويش دريافت کرده اين پندارنگارة شر را در برخي از آثار نگارگري و تزئينات وابسته به معماري به کار 
برده است. شايد نقش اژدها در اماکن مقدس، تکايا و آرامگاه ها منبع الهام مستندي نداشته باشد اما هنرمند 
با شناخت مفهوم جدال هميشگي خير و شر که آموزه اي ديني نيز هست به ترسيم اژدها در آن مکان توجيه 

ديني  بخشيده است. 
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The teachings of Al-Quran and hadiths and sayings of Allah, including the creation of the universe 

and the creatures, uniqueness of the god, heaven and hell, counting the reprehensible qualities, 

constitute the foundations of the Shia Artist’s thinking.Dragon,which appears in Quranic verses 

and sayings of Allah,is an infernal creature in Islamic beliefs. The aim of this research is to study 

the influences of the Shia ideologies in creation of the Iranian artworks bearing the dragon figure.

In fact, we study these cases to answer this question: why the Iranian artists have used this evil 

figure intheir artworks, even in shrines and religious monuments? This article, which is based 

on descriptive – analyticalmethod, shows that the Iranian artist had a clear and evident source 

for imaging dragon based on the Quran and sayings of Allah.The data were collected through 

field work and library research. Islamic art, specifically Shia art, is the manifestation of all the 

religious beliefs of the artist in the artwork, which testifies to this claim. Since the Iranian artist, 

who iscommitted to the religious principles, considers his art as a ground to restate his beliefs, 

portrays these religious ideologies in that. The artist is also aware of the meaning of Good and 

Evil. Of course it should be mentioned that the artist maintains other concepts which are specific 

to culture, mythology and mysticism of Iran.
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