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ب��ا	توج��ه	به	متعالی	بودن	مقوله	هنر	و	رابطه	تنگاتنگش	با	حقیقت	و	زیبایی،	می	توان	اینگونه	اس��تنباط	کرد	که	هنر	همواره	از	آغاز	
حیات	انسان	سعی	کرده	تا	به	امور	مادی	و	دنیوی	رنگ	و	بوی	قداست	و	معنویت	ببخشد.	در	این	زمان	است	که	می	توان	به	اهمیت	
هنر	به	عنوان	ش��الوده	و	جوهر	اصلی	در	بازنمایی	صور	و	نمادهای	عالم	ملکوت	در	جهان	طبیعت	پی	برد.	دین	و	هنر	همواره	در	
طول	تاریخ	به	عنوان	دو	مقوله	مهم	برای	پاسخگویی	به	نیازهای	متعالی	انسان	در	تالش	بوده	اند،	که	ثمره	ی	آنها	در	هنرقدسی	متبلور	
می	شود.	از	آنجا	که	نمادگرایی	یکی	از	ویژگی	های	قابل	تأمل	در	هنرهای	قدسی	است،	می	توان	گفت	معنای	درونی	و	ذاتی	اشیا	در	
قالب	رمزها	و	نمادها	نمود	می	یابد.	این	مقاله	سعی	دارد	تا	از	دریچه	حکمت	اسالمی	به	یکی	از	نمادهای	قابل	توجه	در	هنر	ایران،	
یعنی	نقش	طاووس	که	کمتر	توجهی	به	آن	ش��ده	اس��ت،	نگاهی	اجمالی	داشته	باشد	و	حضور	آن	را	در	آثار	هنری،	از	دوره	باستان	
تا	ظهور	اس��الم	و	تداومش	را	در	هنر	معاصر	مورد	بررس��ی	قرار	دهد.	این	پژوهش	به	لحاظ	ماهیت	از	نوع	توصیفی	�	تطبیقی	و	به	
روش	کتابخانه	ای	و	اسنادی	صورت	گرفته	است.	بررسی	سیر	تداومی	نمادها	در	هنر	ایرانی	حاکی	از	آن	است	که	در	عین	پیشرفت	
و	گسترش،	اغلب	نمادها،	مورد	تأیید	دوران	های	همزمان	خود	نیز	واقع	می	شدند	و	با	اندک	تغییر	و	تبدیلی	در	آثار	آن	دوران	ها	به	

خصوص	دوره	اسالمی	ظهور	یافته	اند،	که	نقش	طاووس	نیز	از	این	قاعده	مستثنی	نیست.
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مقدمه
زمانی	که	اسالم	به	عنوان	آیینی	از	سوی	پروردگار	
برای	انسان	فرس��تاده	شد،	هنر	به	عنوان	نمودی	از	
ش��ریعت	به	رشد	خود	ادامه	داد.	در	ایران	با	ظهور	
و	گسترش	اسالم،	نوعی	تحول	روحی،	حس	تفکر	
و	نوعی	نگاه	انتزاعی	در	بین	ایرانیان	پدیدار	گشت.	
این	نوع	نگاه	هوشمندانه	با	پیشرفت		و	توسعه	علوم	
نظری	مثل	فلسفه	و	عرفان،	علوم	ریاضی	و	طبیعی	
هم��راه	بود.	ب��ه	عقیده	دکتر	حس��ین	نصر	یکی	از	
دالیل	این	پیش��رفت،	می	تواند	انتزاعی	بودن	وحی	
اسالمی	در	مقابل	جنبه	اساطیری	ادیان	ایران	باستان	
باشد)نصر،4٧،1٣50(.	با	گسترش	دین	اسالم،	دین	
و	هنر	بیش	از	هر	زمان	دیگری	در	ایران	به	هم	پیوند	
خوردند.	هر	چند	به	عقیده	برخی	از	شرق	شناس��ان	
هنر	ایرانی	پس	از	اس��الم	به	دلی��ل	محدودیت	در	
تصویرگری،	تعدیل	ش��ده	و	تنها	در	زمینه	تزیینات	
و	استفاده	از	نقوش	هندسی	و	گیاهی	گسترش	پیدا	
کرده	است،	اما	واقعیت	امر	این	است	که	هنر	ایرانی	
در	دوره	اس��المی	کامال	در	خط	مش��ی	هنر	قبل	از	
اس��الم	بود	و	در	واقع	ذات	و	جوهر	هنر	ایرانی	در	

دوره	اسالمی	بود	که	متجلی	و	شکوفا	شد.
تیتوس	بورکهارت،	شرق	شناسی	که	برای	نخستین	
ب��ار	واژه	حکم��ت	را	وارد	مباح��ث	نظ��ری	هنر	
اس��المی	کرد،	معتقد	است	بیان	نمادین	و	سمبلیک	
در	ذات	هن��ر	دینی	و	جزو	طبیعت	آن	محس��وب	
می	ش��ود.	به	نظ��ر	او	»آن	هنری	مقدس	اس��ت	که	
برم��ال	کننده	رموز	الهی	و	بازت��اب	رمزی	و	کنایی	
و	تمثیل��ی	صنع	الهی	باش��د.	از	آنجای��ی	که	ذات	
هنر	زیبایی	اس��ت،	ای��ن	زیبایی	در	هنر	اس��المی	
خود	را	به	ظاهر	اش��یا	منضم	می	س��ازد	و	از	حیث	
کیفیت	بی	پایانش	ب��ه	وجود	الهی	متصل	می	گردد«	
)بورکهارت،165،1٣86(.	اما	آنچه	آش��کار	اس��ت	
ذکر	این	نکته	اس��ت	که	هنر	ایران	در	دوره	اسالمی	
با	به	خدم��ت	گرفتن	نقش	مایه		ه��ا	و	موتیف	های	
هنر	پیش	از	اس��الم،	ب��ه	آنها	رن��گ	و	بوی	کامال	

تازه	و	بدیع	و	هماهنگ	با	جهان	بینی	اس��المی	داد.
ب��ه	عقیده	بورکهارت	»نم��اد	امري	مبهم	و	گنگ	یا	
حاصل	یک	گرایش	احساس��ي	نیس��ت	بلکه	نماد،	
زبان		و	لس��ان	روح	اس��ت«	)همان،111(.	هنرمند	
ایرانی،	فضای	معنوی	تجس��م	یافته	در	تخیلش	را	
از	طریق	تمثیل	و	نمادها	و	به	کارگیری	روش		های	
خ��اص	و	ب��ا	تکیه	ب��ر	عرفان	اس��المی	ب��ه	ویژه	
اندیشه	های	شیخ	اش��راق	سهروردی	که	تفکراتش	
عالوه	بر	اندیشه		های	اس��المی،	ریشه	در	تفکرات	
آیین		های	بودایی،	زرتشتی	و	مانوی	داشت،	فلسفه	
خاص	هنری	خود	را	ش��کل	داد.	عالم	ماورایی	که	
هنرمند	ایرانی	چشم	در	آن	داشت	عالم	مثال	بود	و	
غایت	هدف	هنرمند،	به	تصویر	کشیدن	گوشه		ای	از	

این	عالم	ماورایی.
در	میان	نقش	مایه		ها	و	نمادهای	فراوانی	که	ریش��ه	
در	باورها	و	فرهنگ	کهن	ایرانیان	داش��ته	و	تداوم	
و	حض��ورش	ت��ا	به	ام��روز	و	در	هن��ر	معاصر	نیز	
دیده	می	ش��ود،	می		ت��وان	به	نقش	طاووس	اش��اره	
کرد.	معن��ی	واژه	ط��اووس	در	لغت	نامه	معین	این	
چنین	آمده	اس��ت:	»معر.)اِ.(=	طاوس:	مرغی	است	
از	ن��وع	ماکیان	که	پرهای	زیب��ا	دارد	به	ویژه	نر	آن	
که	ُدم	چتری	بس��یار	زیبای��ی	دارد.	پاهای	این	مرغ	
زیبا	نیست	که	بر	اس��اس	برخی	از	افسانه		ها	ابلیس	
به	صورت	ماری	بر	پای	آن	پیچید	و	وارد	بهش��ت	
ش��د«	)معی��ن،220٣،1٣62(.	در	خصوص	اهمیت	
طاووس	در	میان	سایر	پرندگان،	کمال	الدین	دمیری	
در	حیو	الحی��وان	قرن	چهارم	هجری	آورده	اس��ت	
»طاووس	در	میان	سایر	پرندگان،	مانند	اسب	است	
در	بی��ن	چهارپای��ان«	)دهخدا،1٣٣0،جلد6٣،٣2(.	
این	پرنده	با	پرس��تش	درخت	و	خورش��ید	تداعی	
می	ش��ود.	مظهر	ط��ول	عمر،	عش��ق	و	نماد	طبیعی	
س��تارگان	آس��مان،	از	ای��ن	رو	مظه��ر	بی	مرگی	و	
خدا	گونگی	اس��ت.	اگر	پیش	از	باران	بی	قراری	کند	
طوفان	در	پیش	اس��ت.	رقص	ب��اران	او	تداعی	گر	
حرک��ت	مارپیچ	اس��ت	)زابلی	ن��ژاد،101،1٣90(.	
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برخ��ی	عقیده	دارند	که	ای��ن	پرنده	در	عین	زیبایی	
و	حس��ن	دارای	معایبی	نیز	هست.	طاووس	باعث	
ورود	ابلیس	به	بهش��ت	و	خروج	ابوالبش��ر	از	آن	
ش��د.	این	پرنده	به	لحاظ	سمبلیک	نیز	دارای	معانی	
متفاوتی	است؛	مانند	پادش��اهی،	تزیینات،	تجمل،	
تکبر،	جالل	و	شکوه،	خودبینی،	رستاخیز،	زندگی	
توام	با	عش��ق،	زندگی	درباری،	زیبایی،	س��لطنت،	
ش��ان		و		مقام،	ش��هرت،	غرور،	دنیوی،	فناناپذیری،	
مورد	س��تایش	هم��گان...»							به	اعتقاد	م��ردم	دوره	
باس��تان،	طاووس	نابود	کننده	مار	است	از	این	رو	آن	
را	عام��ل	حاصلخیزی	زمین	دانس��ته		اند.	این	پرنده	
اغلب	در	طرفین	درخت	زندگی	می	کند	و	همراه	با	

مفاهیم	مذهبی	بوده	است«	)خزایی،	26،1٣86(.
»طاووس،	بومی	هندوس��تان	و	س��ریالنکا	اس��ت	
و	ازآنج��ا	به		خ��اور	دور	و	ایران	راه	یافته	اس��ت.	
امپراطوران	چی��ن،	پرهای	طاووس	را	به	کس��انی	
اعط��ا	می	کردن��د	که	می	خواس��تند	آنه��ا	را	مفتخر	
کنند.	بر	فراز	تخت	جواهرنش��ان	پادشاهان	ایران،	
که	در	س��ال1152/1٧٣9ق	از	هندوس��تان	غنیمت	
گرفت��ه	بودن��د،	ط��اووس	زری��ن	قرار	داش��ت«	

)شایسته	فر،1٣89،	98(.
در	پی	مقدمه	ذکر	شده	سواالت	اصلی	پژوهش	حاضر	
را	می		توان	این	گونه	طرح	کرد:	آیا	مفهوم	نمادین	طاووس	
در	هنر	قبل	و	بعد	از	اسالم	در	ایران	یکسان	بوده	است؟	
آیا	پس	از	اسالم	این	نماد	از	اهمیت	و	ارزش	کمتری	
نس��بت	به	پیش	از	اسالم	برخوردار	می	شود؟	هنرمند	
ایرانی	مسلمان	چگونه	این	نقش	را	مطابق	با	اصول	و	
جهان	بینی	اسالمی	به	تصویر	می	کشد؟	آیا	نقش	این	
پرنده		ی	زیبا	در	دوره	اسالمی	تجرید	می	شود	یا	خیر؟
برپای��ه	این	پرس��ش	ها	فرضی��ه	مقاله	ب��ر	این	اصل	
اس��توار	اس��ت	که	نماد	طاووس	همچن��ان	در	دوره	
اس��المی	و	مطابق	با	اص��ول	آن	ارزش	و	اعتبار	خود	
را	حفظ	ک��رده	تا	جایی	ک��ه	در	دوره	قاجار	هنرمند	
آن	را	مس��تقیما	به	عنوان	نماد	پیامبر	بر	روی	سکه	ها	
ترس��یم	می	کند	و	به	آن	قداس��ت	خاصی	می	بخشد.

روش پژوهش
پژوهش	حاضر	ب��ه	لحاظ	ماهیت	توصیفی	تطبیقی	
اس��ت	و	از	روش	کتابخانه		ای	جه��ت	جمع		آوری	
اطالعات	استفاده	گردیده	است.	در	این	مقاله	ابتدا	
نقش	طاووس	در	دوران	ایران	باس��تان	و	تداوم	آن	
در	دوران	پس	از	اس��الم	در	هنرها	مورد	بررس��ی	

قرار	می		گیرد.	

پیشینه پژوهش
از	پژوهش	های��ی	که	در	ای��ن	زمینه	صورت	گرفته	
اس��ت	می		توان	ب��ه	مقال��ه	تأویل	نق��وش	نمادین	
طاووس	و	س��یمرغ	در	عصر	صفویه	نوشته	محمد	
خزایی)1٣86(	اش��اره	کرد.	مقال��ه	دیگری	تحت	
عنوان	مطالع��ه	تطبیقی	تصویری	نق��وش	پارچه	
ه��ای	دوره	های	ساس��انی	و	قاجار،	نوش��ته	هدی	
زابلی	نژاد	)1٣90(	به	بررسی	و	مقایسه	نقوش	روی	
پارچه	های	دوره	ساس��انی	به	عن��وان	آخرین	دوره	
ایران	باس��تان	و	دوره	قاجار	به	عنوان	آخرین	دوره		
تاریخی	ایران	سنتی	و	سرآغاز	حرکت	ایران	به	سوی	
مدرنیزاس��یون،	می	پردازد	و	در	این	میان	به	نقوش	
انس��انی	و	حیوانی	روی	پارچه	ها	و	نقش	طاووس	
اشاراتی	دارد.	در	مقاله	دیگری	با	نام	بررسی	نقوش	
پرنده	برروی	آثار	سفالی	ایران	نوشته	محمد	خزایی	
و	شیال	س��ماوکی	)1٣81(،	نویسندگان	به	بررسی	
نقش	پرنده	برروی	س��فالینه	های	پیش	از	اس��الم	تا	
دوران		قبل	از	مغول	می	پردازند	و	تاثیر	این	نقوش	
گرافیکی	را	بر	هنر	معاصر	مورد	بحث	قرار	می	دهند.	
در	بین	نق��ش	پرندگان	مختلفی	ک��ه	در	این	مقاله	
بررسی	ش��ده	به	نقش	طاووس	نیز	اشاره	می		گردد.	
در	پژوهش	دیگری	هنگامه	فالح	دوستی)1٣89(،	
پروژه	پایان	نامه	کارشناس��ی	ارشد	خود	را	بر	روی	
مطالعه	پیش��ینه	تاریخی	و	اعتقادی	نقش	طاووس	
و	بازنم��ود	آن	در	نگاره	های	ایرانی	انجام	می	دهد.	
عنوان	مقاله	دیگری	با	نام	سیر	تحول	نقوش	پرنده	و	
موجودات	اساطیری	بالدار	در	منسوجات	آل	بویه	و	
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سلجوقی	نوشته	لیدا	فتحی	و	فریناز	فربود)1٣88(،	
پژوهشی	است	که	به	بررسی	نقش	پرنده	در	دوران	
پس	از	اسالم	اش��اره	دارد	و	به	مقایسه	ای	بین	نوع	
ترکیب	بندی		های	دوران	مورد	بررس��ی	و	دوره		های	
پیش	از	اس��الم	می		پردازد.	باتوجه	به	پیش��ینه	ارائه	
شده،	جنبه	نوآوری	پژوهش	حاضر	نسبت	به	سایر	
مطالعات	صورت	گرفته،	بررسی	نقش	طاووس	در	
ش��اخه	های	مختلف	هنری	از	دوران	پیش	از	اسالم	

و	تداوم	آن	تا	دوره	معاصر	است.	

طاووس در باور ایرانیان باستان
از	دوران	ساسانیان	نقش	طاووس	از	اهمیت	خاصی	
برخ��وردار	بوده	به	طوری	که	در	نقش		برجس��ته		های	
طاق		بستان،	در	لوح		های	گچی	تیسفون،		منسوجات	
و	حت��ی	بر	روی	مهرهای	ای��ن	دوره	به	وفور	دیده	
می		ش��ود.	در	فرهنگ	و	هنر	ساسانیان	پیوند	عمیقی	
بین	طاووس	و	سیمرغ،	پرنده	اساطیری	وجود	دارد	
به		طوری	که	ساس��انیان	در	تجس��م	س��یمرغ	از	دم	
طاووس	اس��تفاده	می	کردند	و	این	نقش	تلفیقی	در	
اکثر	هنرهای	تزیینی	به	ویژه	در	منسوجات	به		چشم	
می		خورد.	در	باور	ساس��انیان	طاووس،	نماد	شکوه	

و	سلطنت	است.

تصویر1	،	منسوجات	دوره	ساسانی	با	نقش	تلفیقی	سیمرغ	و	طاووس

مأخذ:	پوپ	و	اکرمن،200،1٣8٧

این	نماد	از	باورهای	هندی	نشات	گرفته	و	در	نزد	
آنها	مستقیما	با	خدایان	در	ارتباط	بوده	است.	در	هنر	
ایران	نیز	این	نماد	همچنان	مقدس	قلمداد	می	شده	
بطوریکه	در	دو	سوی	درخت	زندگی،	از	نقش	های	
پر	اهمیت	درهنر	ایران	باستان	و	تمدن	میان		رودان،		
ب��ه	صورت	های	مختلف	دیده	می		ش��ود	و	نش��ان	
نگهبانی	دو	طاووس	از	درخت	به	نش��انه	برکت	و	
باروری،	در	مقابل	قحطی	و	خش��کی	است	که	در	
فرهنگ	هندی	و	اروپای��ی	همواره	در	غالب	اژدها	
یا	مار	مجس��م	شده	اس��ت.	در	باورهای	اساطیری	
ط��اووس	با	م��اری	در	دهان	نیز	دیده	می		ش��ود	که	
به	معنای	نابودی	مار	بدس��ت	طاووس	اس��ت.	این	
نقش	در	قالب	حیوانات	اس��اطیری	و	یا	گریفین	ها	
بر	روی	ظروف	س��یمین	و	زرین	و	منس��وجات	و	
همچنی��ن		در	کن��ار	الهه		ی	آناهیتا)ای��زدآب(	دیده	
می		ش��ود.	»از	آنجایی	که	در	باور	ایرانیان	باس��تان	
و	آیی��ن	مهر،	آناهیت��ا	از	احت��رام	و	ارزش	واالیی	
برخوردار	اس��ت،	همراهی	طاووس	با	این	الهه،	به	
پیوند	این	نقش	با	مقوله	الوهیت	داللت	دارد«)فالح	
دوس��تی،19،1٣89(.	در	نزد	زرتشتیان	نیز	طاووس	
از	پرندگان	مقدس	است.	طبری	در	مورد	آتشکده		ها	
و	معابد	زرتشتی	که	تا	قرن	سوم	هجری	باقی	بوده،	
اش��اره	می		کن��د	در	نزدیکی	آتش��کده	بخارا	محلی	
برای	نگهداری	طاووس		ها	اختصاص	داده	شده	بود	
و	در	آنجا	طاووس		ها	نگهداری	می	ش��دند)خزایی،	

.)25	،1٣86
	هنر	ساس��انیان،	هنری	کامال	سلطنتی	و	در	خدمت	
ش��اهان	بود،	از	این	رو	نقش	مایه									های	بسیار	غنی	و	
متنوع	و	در	خور	شاهان	داشت.	به	ویژه	پارچه	های	
ابریش��مین	ب��ا	طرح	های	فوق		العاده	ک��ه	در	تمامی	
س��رزمین	های	تحت	س��لطه	ساس��انیان	گسترش	
و	نف��وذ	پیدا	کرد.	»این	پارچه		ه��ا	اغلب	طرح		ها	و	
مدالیون	هایی	را	نشان	می	دادند	که	در	آنها	صحنه		های	
شکار	و	موجودات	تخیلی	همانند	گریفین،	سیمرغ	
یا	ش��یر	بالدار	نقش	بسته	بود«)طاهری،24،1٣91(.	
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سیمرغ	ساسانی	تلفیقی	بود	از	بدن	شیر،	سر	سگ،	
بال	های	عقاب	و	دم	طاووس	که	جمع	شده	و	رو	به	
باال	بود.	این	نماد	بعدها	در	هنر	اسالمی	و	بیزانسی	
و	همچنین	در	هنر	غرب	به	ش��دت	نفوذ	پیدا	کرد.	
دکتر	طاهری	معتقد	است	که	نقش	سیمرغ	ساسانی	
از	طریق	روم	و	بیزانس	وارد	اسپانیا	شد	و	در	نسخ	
بئاتوس1	راه	پیدا	کرد)هم��ان،6٣(.	تاثیر	این	نقش	
در	هن��ر	اروپا	تا	آنجایی	بود	که	پرنده	بئاتوس	ها	به	
لحاظ	شکل	ظاهری	بسیار	ش��بیه	سیمرغ	ساسانی	
بود،	طاووس��ی	با	دم	جمع	ش��ده	به	سوی	باال.	این	
نقش	حت��ی	به	صورت	نب��رد	با	مار	نیز	در	نس��خ	
اسپانیا	دیده	می	ش��ود.	»	در	اعتقادات	مسیحی،	نبرد	
میان	خیر	و	ش��ر	وج��ود	دارد	که	پی��روزی	نهایی	
نصیب	نیروهای	الهی	در	مقابل	شیطان	خواهد	بود.	
طاووس	نماد	عیسی	مسیح	»خیر«	و	مار	نماد	»شر«	

است«)همان،64(.

تصویر	2،طاووس	با	دم	جمع	شده	به	سوی	باال	در	حال	نبرد	با	مار،متاثر	از	
سیمرغ	ساسانی،	بئاتوس	سن	ژورن،	قرن	دهم	میالدی،

www.qantara-med.org	:مأخذ	

در	ادبیات	نیز	می		توان	رد	پای	این	نماد	را	جستجو	
ک��رد.	در	کتاب	منطق	الطیر	عط��ار،	طاووس	مظهر	
بهش��ت	پرس��تانی	اس��ت	که	خیال	بازگش��ت	به	
فردوسی	را	دارد	که	به	دلیل	گناه	همدستی	با	مار	از	

آن	رانده	شده	است	)پورنامداریان،	1٣6٧،٧(.
در	دیوان	حکیم	سنایی	غزنوی	نیز،	پیامبر،	به	عنوان	
طاووس	بوس��تان	قدوسی	مطرح	می	شود	)خزایی،	

.)26،1٣86
کرده	با	شاهپر	طاووسی							جلوه	در	بوستان	قدوسی	

طاووس،	نمادی	است	که	دارای	صفات	مثبت	و	در	
عین	حال	ویژگی		های	منفی	است.	از	صفات	مثبت	
آن	می		توان	به	دش��منی	با	مار	اشاره	کرد،	به	عنوان	
پرنده		ای	از	مرغان	بهشتی،	گذاشتن	پر	طاووس	در	
میان	قرآن	و	زیبایی	این	پرنده	مورد	تحسین	است.	
از	ویژگی		ه��ای	منف��ی	آن	می		توان	به	همدس��تی	با	
ابلیس،	تکبر	و	خود	پسندی،	بدآوایی	و	پای	زشت،	
خروج	ابوالبش��ر	از	بهشت	و	مظهر	جاه	و	غرور	را	

نام	برد.

نق��ش طاووس با نگرش تأویل��ی2 در هنر ایران 
پس از اسالم

نماد	و	نقش	طاووس	در	دوران	پس	از	اس��الم	هم	
همچنان	مورد	توجه	هنرمندان	ایرانی	بوده		اس��ت.	
در	کاش��یکاری	های	دوره	صفوی	نقش	طاووس	به	
عنوان	نگهبان	و	حافظ	درخت	اما	این	بار	نه	به	عنوان	
درخت	زندگی	که	بر	اس��اس	جهان		بینی	اسالم،	به	
عنوان	درخت	طوبی	که	از	درختان	بهش��تی	بوده	و	
از	قداس��ت	خاصی	در	اسالم	برخوردار	است	ادامه	
دارد)هم��ان	صفحه(.	حبی��ب	اهلل	آیت	اللهی	معتقد	
اس��ت:	»مبانی	زیباشناس��ی	در	ایران،	همان	مبانی	
زیباشناس��ی	هنر	ساس��انی	بود	که	از	فراسوی	قشر	
زمان	زنده	مانده	و	در	دوران	های	مختلف	اس��المی	
تغییرات��ی	در	اجزای	آن	پدی��د	آمده،	لیکن	اصل	و	
اساس	آن	ثابت	مانده	است«	)آیت	اللهی،40،1٣٧9(.	
این	نماد	در	دوره	اس��المی	به		ویژه	در	دوره	صفویه	
در	کاش��یکاری	ها	و	س��ر	در	اماکن	و	مساجد	دیده	
می	شود.	بر	اس��اس	جهان		بینی	اسالمی	و	همچنین	
روای��ات	تاریخی،	ط��اووس	را	مدخ��ل	ورود	به	
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بهش��ت	می		دانن��د	و	از	طرفی	معتقدن��د	که	چون	
طاووس	ش��یطان	را	می	شناس��د	از	وارد	شدنش	به	
اماکن	متبرکه	خ��ودداری	می		کند.	در	تاریخ	طبری	
ه��م	از	مالقات	اهریمن	و	طاووس	س��خن	به		میان	
آمده	است:	ابلیس	از	طاووس	بپرسید	که	آن	درخت	
کدام	اس��ت	که	خدای	عزوجل،	آدم	را	گفت	از	آن	
مخ��ور؟	و	طاووس	درخت	گندم	را	به	ابلیس	بنمود	
و	گفت	این	اس��ت.	یکی	از	ش��اهکارهای	هنر	دوره	
صفوی��ه	که	نقش	و	نماد	طاووس	در	آن	به	کار	رفته
	است،	گنبد	مسجد	شیخ		لطف	اهلل	در	اصفهان	است.	
همان	طور	که	می		دانی��م	این	گنبد	چه	به	لحاظ	رنگ	
و	چه	به	لحاظ	پوش��ش	یک	تکه	از	اس��تثنائات	هنر	
صفویه	می		باش��د.	هنگامی	که	در	زیر	این	گنبد	زیبا	
ق��رار	می		گیریم،	با	کمی	تأمل	نقش	طاووس��ی	دیده	
می		شود	که	پرهایش	را	گش��وده	و	در	اوج	زیبایی	و	

عظمت	خودنمایی	می		کند.	

تصویر٣،	گنبد	مس��جد	ش��یخ	لطف	اهلل،	نقش	ط��اووس،	اصفهان،	قرن	یازدهم	
هجری،	مأخذ:	نگارندگان،1٣91

آن	زمان	است	که	در	میان		رنگ		های	اکر	و	الجوردی	
که	استعاره	ای	اس��ت	از	پیوند	آسمان	و	زمین،	پیچ	
وخم	ه��ای	اس��لیمی	ها	و	ختایی	ه��ا	ب��ا	رنگ	های	
درخش��ان	و	ناب	و	نقوش	نبات	و	حیوان	و	پرنده	
ک��ه	هویت		ه��ای	رنگ	باخته	خود	را	در	تجس��می	
اس��رارانگیز	و	رمزوار	بر	م��ال	کرده		اند،	هم	نوایی	و	
هارمونی	ظاه��ر	و	باطن،	تجری��د	و	تجربه،	رمزو	
طبیع��ت،...	را	نظاره	گر	می	ش��ویم	و	این		ها،	همه	و	

همه	بازتابی	است	از	شگفتی	های	هنر	اسالمی.
با	نگاهی	تأویل��ی	به	این	گنبد	زیبا	می	توان	تجلي	
وحدت	در	س��احت	کثرت	که	از	اصول	اساسی	در	
هنراسالمی	اس��ت	را	مش��اهده	کرد.	آن	زمانی	که	
کثرت	نقوش	که	نش��ان	از	صف��ات	ذات	باریتعالی	
دارند	به	یک	نقطه	و	مرکز	که	نش��ان	از	وحدانیت	

است،	ختم	می		شوند.
همراه	با	گسترش	اسالم،	نقش	نمادها	و	سمبل		ها	نیز	
در	هنر	پررنگ	تر	می		شود.	هنرمند،	نقش	طاووس	را	
عالوه	بر	استفاده	در	تزیینات	کاشیکاری،	در	هنرهای	
دیگر	مانند	منسوجات	و	نگارگری	نیز	وارد	می		کند.	
در	دوران	آل	بوی��ه	و	به	دنبال	آن	س��لجوقی،	نقش	
طاووس	وارد	صنعت	پارچه		بافی	می		شود)فتحی	و	
اوایل	 همکاران،46،1٣88(.	صنعت	پارچه		بافی	در	
دوران	اس��المی	بسیار	متأثر	از	هنر	ساسانی	بود.	به	
همین	سبب	نقش	پرندگانی	مثل	طاووس،	همچون	
دوره	ساس��انی	حائ��ز	اهمیت	می		ش��ود.	تصویر4،	
پارچه	ابریش��می	با	نقش	طاووس	را	نشان	می		دهد	
ک��ه	به	صورت	متقارن	و	در	طرفین	درخت	زندگی	
است	و	با	پنجه	هایش	پشت	گاوی	را	گرفته	است.	
»ای��ن	طرح	مزین	به	متن	کتیبه		ای	اس��ت	که	در	آن	
ب��رای	فرماندار	ش��هر	ری	آرزوی	بقا	و	طول	عمر	
شده	اس��ت«	)فتحی،45،1٣85،(.	معموال	در	دوره	
آل	بویه	و	س��لجوقی،	پارچه		های	منقوش	به	نقوش	
پرندگان	و	مضامین	اس��اطیری	همراه	با	نوشته		های	
تدفینی	و	دینی	بوده	اس��ت.	»این	امر	نشأت	گرفته	
از	اعتقادات	شیعی	آل	بویه	است.	چنین	پارچه		هایی	
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عالوه	بر	پیش��کش	کردن،	برای	تدفین	بزرگان	نیز	
کاربرد	داش��ته	اس��ت«	)همان،4٣(.	به	طوری	که	در	
صورت	در	گذشت	بزرگی،	بدن	وی	را	در	ابریشم	
زری	و	پارچه		های	نش��ان	دار	می		گذاش��تند.	کاربرد	
نقوش	پرنده	و	موجودات	اساطیری	در	منسوجات	
این	دوران	تاییدی	اس��ت	بر	این	که	این	نقش	��مایه		ها	
عالوه	بر	جنبه	زیباشناس��ی	به	لح��اظ	مضمونی	و	

نمادین	نیز	جایگاه	ویژه		ای	داشته		اند.

تصویر4،	نقش	طاووس	بر	روی	ابریش��م،	٣9٣	ه	ق،	ش��هر	ری
مأخ��ذ:		فتح��ی،	1٣88،	45

تصویر5،	کاشیکاری	مس��جد	امام،	طاووس	نگهبان	درخت	طوبی،	اصفهان،	
ق��رن	11	هج��ری،	مأخ��ذ:	خزای��ی،25،1٣86

نم��اد	طاووس	در	هنر	ایرانی	همچنان	ادامه	دارد	تا	
جایی	که	در	دوره	قاجار،	هنرمند	برای	تزیین	مرکب	
پیامبر	برای	رفتن	به	معراج،	که	موجودی	افسانه		ای	
و	تلفیقی	از	س��ر	انس��ان،	بدن	س��توران	و	بال	های	
پرنده	اس��ت،	از	دم	طاووس	استفاده	می		کند)براق(
)تصوی��ر	ش��ماره	٧	و	8(.	برای	این	ک��ه	اهمیت	و	
پیون��د	این	نماد	را	با	عال��م	ملکوت	در	ذهن	بیننده	
الق��ا	کند.	در	این	دوره،	حتی	هنرمند	تا	جایی	پیش	
می		رود	ک��ه	از	نقش	طاووس،	مس��تقیما	به	عنوان	
نم��اد	پیغمبر	اس��تفاده	می		کند)تصوی��ر6(.	تصویر	
ش��ماره	6	س��که		ای	از	دوران	قاجار	است	که	نقش	
طاووس	بر	روی	آن	حک	ش��ده	و	بر	روی	س��ینه	
اس��ت.					 ش��ده	 نوش��ته	 محم��د«	 »ی��ا	 پرن��ده	

تصوی��ر6،	س��که	ط��ال،	دوره	قاجار،	س��که	500	تومان��ی،	1210ق،	مجموعه	
داکستین،	مأخذ:	پوپ	و	اکرمن1481،1٣8٧

»در	نهج	البالغ��ه	نیز،	امام	عل��ی	)ع(	از	طاووس	به	
عنوان	ش��گفت	انگیزترین	پرندگان	در	آفرینش	یاد	
می	کند.	در	منطق	الطیر	عطار،	طاووس	به	عنوان	یک	
مرغ	بهشتی	مورد	توجه	است«	)خزایی،26،1٣86(.	
رد	پ��ای	این	پرن��ده	را	می		توان	حتی	در	داس��تان		
حضرت	ابراهیم	زمانی	ک��ه	از	خداوند	تقاضا	کرد	
تا	معاد	و	زنده	ش��دن	دوباره	مردگان	را	به	او	نشان	
دهد،	نیز	پیدا	کرد.	در	این	داس��تان،	طاووس	یکی	
از	چهار	پرنده		ای	اس��ت	که	به	اذن	خداوند	دوباره	
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زنده	می		شود.	»و	چون	گفت	ابراهیم	بار	پروردگارا	
ب��ه	من	بنما	ک��ه	چگونه	م��ردگان	را	زنده	خواهی	
کرد،	خداوند	فرم��ود	باور	نداری،	گفت	آری	باور	
دارم	لیکن	خواهم	تا	به	مشاهده	آن	دلم	آرام	گیرد.	
خداوند	فرمود	چهار	مرغ	بگیر	و	گوشت	آنها	به		هم	
درآمیز	نزد	خود،	آنگاه	هر	قس��متی	بر	س��ر	کوهی	
بگذار	سپس	آن	مرغان	را	بخوان	تا	سوی	تو	شتابان	
پرواز	کنند	و	بدان	ک��ه	همانا	خداوند	بر	همه	چیز	
توانا	و	به	حقایق	امور	عالم	داناس��ت«	)قرآن	کریم،	

سوره	بقره،	آیه	26(.	
تقدس	ای��ن	نماد	در	هنر	ایرانی	به	گونه		ای	اس��ت	
ک��ه	در	بعضی	تزیینات،	هاله		ای	از	نور	این	نقش	را	
در	بر	می		گیرد	و	این	هاله	به	مقام	واالی	ش��خصیت	

مزبور	داللت	دارد.

تصویر٧،	معراج	پیامبر،	امام	زاده	زین	الدین،	کاشان،	مأخذ:	فالح	دوستی،	1٣89	،66

تصویر	8،	براق	پیامبر،	دوره	قاجار،	چاپ	سنگی.مأخذ:	فالح	دوستی،66،1٣89

	 		

تصوی��ر9،	پارچه	قلمکار	با	ط��رح	طاووس	و	درخت	زندگ��ی،	دوره	معاصر،	
مأخذ:	خزایی،	1٣86،٧

نتیجه گیری
اگر	بپذیریم	منشا	و	غایت	هنر	ریشه	در	اندیشه		های	
متعالی	انس��ان	داش��ته	و	یکی	از	راه	های	رسیدن	به	
رستگاری	اس��ت،	به	این	باور	می	رس��یم	که	آنچه	
متفاوت	اس��ت	»ش��کل«	هنر	اس��ت	نه	»محتوای«	
آن.	اش��کال	هنری	ب��ا	ظاهری	متف��اوت	تا	زمانی	
ک��ه	بازگوکننده	بعد	معنوی	و	حقیقت	ذاتی	اش��یا	
و	پدیده		ه��ا	باش��ند	و	وظیف��ه	نگه��داری	و	انتقال	
کالم	الهی	را	داش��ته	باش��ند	در	هر	شکل	و	وضعی	
مقدس		اند.	هنر	مقدس	در	بیان	رمز	و	تمثیل،	چه	از	
قالب	تجرید	اس��تفاده	کند	و	چه	از	اشکال	و	صور	
فیگوراتی��و	و	یا	بازنمود	محض	طبیعت	و	واقعیت،	
در	هر	حال	تجربه		ایست	زیباشناختی	از	امر	قدسی.	
از	آنجای��ی	که	در	هنر	دین��ی،	نمادها	تجلی	امری	
معنوی	هستند	و	سعي	در	اشاره	به	واقعیتي	فراتر	از	
گستره		ي	مادي	و	زمیني	دارند،	لذا	ماهیتی	استعالیی	
دارند.	با	گذر	زمان،	این	مضامین	و	نمادها	در	هنر،	
به	خصوص	هنر	ایرانی	در	یک	س��یر	مداوم	و	پویا	
قرار	می		گیرند	که	این	امر	باعث	حفظ	و	تداوم	هنر	
و	پیشرفت	آن	می		شود.	این	نقش		ها	و	نمادها	که	به	
لح��اظ	اعتقادی	و	بنیادی	ریش��ه	عمیقی	در	جان	و	
روح	ایرانی��ان	دوانده	و	در	درازنای	تاریخ	این	مرز	
و	بوم	و	همراه	با	فراز	و	فرودهای	بسیار،	در	امتداد	
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تاریخ	هنر،	مس��یری	طوالنی	پیم��وده	و	به	روزگار	
ما	رس��یده		اند،	توانس��ته		اند	در	هنگام��ه	حوادث	از	
دس��تبرد	تجاوز	و	هج��وم	فرهنگ		های	بیگانه	خود	
را	حفظ	کنند	تا	ایرانی��ان	امروز	بدانند	و	بتوانند	از	
نح��وه	وجود	و	کارکرد	آنها	که	همان	حفظ	نقش		ها	
و	هوی��ت	ملی	و	روح	ایرانی	اس��ت	آگاهی	یابند.	
نماد	و	نقش	طاووس	به	عنوان	یکی	از	س��مبل		های	
پ��ر	رنگ	در	نزد	ایرانیان،	هم��واره	پیوند	عمیقی	با	
مقوله	الوهیت	داش��ته	اس��ت.	با	نگرشی	تأویلی	به	
این	اصل	مهم	می	توان	اش��اره	نمود	که	این	نماد	از	
عهد	باس��تان	تا	دوره	اس��المی	و	پس	از	آن،	خود	
را	با	آیی��ن	و	باورهای	هر	دوره	منطبق	س��اخته	و	
همچنان	به		عنوان	پرن��ده		ای	مقدس	در	هنر	ایرانی	

جلوه	دارد.

پی	نوشت:
1.	در	قرن	هشتم	میالدی،	در	اسپانیا	راهبی	بنام	بئاتوس	اثری	با	عنوان	»شرحی	

بر	آپوکالیبس«	نوش��ت	که	به	بئاتوس	لیابانا	معروف	ش��د.	این	اثر	به	دلیل	غنای	

تصویری	و	نمایش	جهان	غیرمادی	و	ماورایی	از	ش��اهکارهای	هنری	محسوب	

می	شود.
2.	نگرش	تأویلی	تالش	می	کند	از	ظاهر	به	باطن	پدیده		ها	نفوذ	کند	و	متعلق	به	

افق		های	ماورایی	و	متعالی	است.
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