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چکیده

با وجود اینکه نقاشی  دیواری یکی از مهم  ترین رسانه  های هنر دورۀ سلجوقی ا  ست، اما بسیاری از آثار این هنر ارزشمند در طول 
تاریخ از میان رفته و نقاشی  های دیواری داخل برج شرقی خرقان تنها بازماندۀ این سنت تصویری غنی و ریشه  دار ایرانی در این دوره 
است. این دیوارنگاره  ها شامل نقوش هندسی، جانوری، گیاهی و خوشنویسی می  شوند که نقش  مایة طاووس یکی از مهم  ترین نقوش 
به کاررفته بر این دیوارنگاره  هاست. هدف از انجام این پژوهش تبیین معنا و مفهوم نقش  مایة طاووس در دیوارنگاری  های برج 
شرقی خرقان است. در این پژوهش از رویکرد شمایل  شناسی به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده و این رویکرد به ما کمک 
می  کند تا با بررسی ریشه  های شکل  گیری این دیوارنگاره  ها به معنا و مفاهیمی که در این نقش  مایه مستتر است پی  ببریم. در این 
پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه  ای و مشاهده میدانی است. 
با توجه به چهارچوب نظری، متون مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از ظروف مینایی به عنوان نمونه  های شاهد بهره گرفته شده 
است. نتایج این تحقیق نشان می  دهد نقش  مایة طاووس در این دیوارنگاره  ها بیشتر بیان  گر قدرت و شکوه بانی بنا بوده و برخالف 

دوره  های پیشین از مفاهیم قدسی دور می  شود.
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مقدمه
هنر دورۀ سلجوقی یکی از درخشان  ترین و بی  نظیرترین ادوار هنر 
ایران است. در این دوره انواع هنرها به شکوفایی می  رسند و تولید آثار 
هنری به صورت گسترده فزونی می  یابد. هنر سفالگری یکی از مهم  ترین 
این هنرهاست که از جهات مختلفی همچون فن و شیوۀ ساخت، شکل، 
گونه  های تزیینی، رنگ و نقوش، گسترش می  یابد. تولید سفالگری پس 
از اسالم رونق دوباره  ای گرفت. »دست کم از سدۀ دوم هجری به بعد، 
برای هر دوره، انبوه سفالینه   در گروه  هایی که به طور دائم در حال تکمیل 
بوده  اند موجود است، که سبک  ها و فنون متعددی را عرضه می  کند، و 
چشم انداز هنر ایرانی را تقریبًا در تمام مراحل نشان می  دهد. ازاین رو 
سفالینه، اگر واالترین تجلی نبوغ ایران اسالمی نباشد، دست کم کهن  ترین 
و فراگیرترین آن  هاست« )پوپ، 1394: 1695(. از سوی دیگر، یکی از 
مهم  ترین ویژگی  های زیباشناسی این دوره، وجود سنت بسیار غنی تصویری 
در سفالینه  هاست، به ویژه در ظروف سفالینه مینایی و زرین فام این سنت 
تصویری به خوبی حفظ شده و جزء با ارزش  ترین سنت  های تصویری این 

دوره به حساب می  آید.
بر اساس پژوهش  های مورخین و باستان  شناسان، اطالعاتی از وجود 
نقاشی  دیواری در بناهای این دوره وجود دارد که نشان می  دهد این شاخة 
هنری مورد توجه اشراف و صاحبان قدرت سلجوقی بوده است. متأسفانه 
در حال حاضر جز چند مورد محدود تعداد زیادی از این هنر باقی نمانده 
تا بتوان این سنت تصویری را مورد بررسی قرار داد که از میان این آثار 
تنها دیوارنگاره  های برج شرقی خرقان1 )تصویر 1( قابل مطالعه و بررسی 
هستند. این دیوارنگاره  ها شامل نقوش گیاهی، هندسی، خوشنویسی و 
جانوری هستند. در این مقاله صرفًا نقوش جانوری یا همان نقوش طاووس 
را برای بررسی و تحلیل در نظر گرفته  ایم. در این پژوهش به دنبال تبیین 
معنا و مفاهیم نقش طاووس در این دیوارنگاره  ها هستیم و همچنین به 
دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش   که این تصاویر چرا به وجود آمدند؟ 
و در پس این تصاویر چه معنا و مفهومی قرار دارد؟ بر همین اساس نیاز 

است تا با بررسی زمینه  های اجتماعی و فرهنگی دورۀ سلجوقی درک 
و تحلیل عمیق  تری از چگونگی بازتاب اندیشه  ها و تفکرات بر آثار 
هنری را به دست بیاوریم. رویکرد در نظر گرفته شده برای دستیابی به این 
هدف رویکرد شمایل  شناسی2 اروین پانوفسکی3 است. در این مقاله تالش 
کرده  ایم تا با استفاده ازاین  رویکرد سه دیوارنگاره را که نقش طاووس 

دارند مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

روش پژوهش
این مقاله به لحاظ هدف در حیطة پژوهش  های بنیادی قرار دارد 
از روش تحلیل  اساس ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی ست و  بر  و 
محتوا استفاده شده است. روش گردآوری اطالعات به با استفاده از منابع 
کتابخانه  ای و مشاهدۀ میدانی انجام گرفته است. همچنین رویکرد این 

پژوهش کیفی در نظر گرفته شده است.

پیشینه پژوهش
مطالعات مربوط به سفالینه  های اسالمی قریب به صدسال است که 
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و تاکنون آثار زیادی در این 
موضوع به چاپ رسیده است که در این پژوهش تنها به مهم  ترین این 
منابع می  پردازیم. یکی از منابع مهم در این زمینه کتاب سفالینه  های اولیه 
اسالمی اثر آرتور لین5 )1947( ظروف سفالین دورۀ اسالمی را دسته  بندی 
کرده است و از تأثیرات سفالینه  های سفید چینی بر ظروف این دوره 
صحبت کرده است. کتاب سفالینه  های اسالمی: از سدۀ هشت تا سدۀ 
پانزده میالدی در مجموعة کیئر نوشتة ارنست جی. گراب6 )1995(، 
به بررسی ظروف سفالینی که در این مجموعه قرار دارند پرداخته و 
سفالینه  های دورۀ سلجوقی را در چند دسته بررسی می  کند. کتاب سیری 
در هنر ایران نوشتة آرتور پوپ )1394( است که توسط نجف دریابندری 
ترجمه شده است. در این کتاب پوپ به تاریخ هنر سفال  سازی در ایران 
بعد از ورود اسالم می  پردازد و این ظروف را بر اساس ویژگی  هایی که 
دارند معرفی می  کند. ابراهیم رایگانی و داوود پاکباز کتج )1397( در 
مقالة »بررسي نقوش سفالینه های زرین فام و ظروف فلزي دوره ی سلجوقي 
و ایلخاني و بازتاب زندگي اجتماعي آن عصر« به بررسی شرایط اجتماعی 
دو دورۀ سلجوقی و ایلخانی پرداخته  اند و تأثیرات این شرایط را بر نقوش 
سفالینه  های زرین  فام و ظروف فلزی این دو دوره بررسی می  کنند. در 
نتیجه این پژوهش نشان می  دهد که تحوالت اجتماعی نقشی اساسی در 
رشد و پیشرفت هنر فلزکاری و سفالینه  های زرین  فام داشته است. مهدی 
محمدی، احمد تندی و امیر مازیار )1398( در مقالة »معرفی و طبقه بندی 
سفالینه  های دوره سلجوقی« ضمن بررسی و طبقه  بندی سفالینه  های دورۀ 
سلجوقی به فناوری  های ساخت این ظروف و معرفی انواع ظروف این 
دوره می  پردازند. منوچهر حمزه  لو )1381( در مقالة خود با عنوان » نقوش 
ظروف سفالی ایران در دوره ی سلجوقی« به توضیح کاربرد و معرفی نقوش 
بر روی ظروف سفالین زرین  فام در این دوره می  پردازد. در مورد نقش  مایه 
طاووس در این دیوارنگاره  ها تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته 

تصویر 1. نقاشی  دیواری  های برج شرقی خرقان. منبع: )استروناخ(
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فرم اثر می  پردازد. این فرم  ها شامل داده  های بصری نظیر ترکیب  بندی  های 
خاص، رنگ و خط یا اجسام شکل یافته که از طریق تجربة روزمره به 

شناخت آن  ها دست یافتیم، می  شوند.
پس از آن که به توصیف فرمی اثر نائل آمدیم، اثر را به لحاظ موضوع 
و محتوا مورد بررسی و مطالعه قرار می  دهیم. در این بخش وارد مرحلة 
دوم، تحلیل شمایل  نگارانه می  شویم. همان طور که پیش تر اشاره شد در 
این بخش با توجه به چیستی فرم  های اثر و این مسئله که این فرم  ها 
چگونه ترکیب شدند و چه عناصر بصری را شکل دادند، به موضوع یا 
مفهوم اثر می  پردازیم. در انتها به مرحلة سوم می  پردازیم که همان تفسیر 
شمایل  شناسانه است. در این مرحله به بازتاب اندیشه  های گوناگون یک 
جامعه، یک دوره و یک طبقه که توسط مؤلف در یک اثر بازنمود 
می  یابد توجه می  شود. در این مرحله دیگر به دنبال صرفًا تحلیل اثر نیستیم 
بلکه شروع به تفسیر می  کنیم. برای آن  که یک تفسیر صحیح و علمی از 
اثر هنری داشته باشیم تنها مراجعه به متون ادبی کافی نیست بلکه بهتر 

است زمینه  های دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد.

وضعیت فرهنگی و سیاسی در دورۀ سلجوقی
در این پژوهش واکاوی دورۀ تاریخی یا سیاسی سلجوقیان مدنظر 
نیست بلکه مقصود بررسی دوره فرهنگی سلجوقیان است. این دوره با 
به حکومت رسیدن طغرل در تاریخ 429 ه.ق/1037 میالدی آغاز و تا 
سال 622ه.ق/1225 میالدی با حملة چنگیز مغول منقرض می  شود. این 
دوره از تاریخ ایران یکی از پرافتخارترین ادوار تاریخ به لحاظ فرهنگی 
و هنری است. برای نخستین بار پس از سقوط سلسلة ساسانیان، در ایران 
مجدداً یک حکومت یکپارچه روی کار آمد. این یکپارچگی و اتحاد 
سرزمین به واسطة هوش و درایت وزیران و فرزانگان آن دوره عملی شد.

جنگ  ها و کشورگشایی  های این دوره سبب تغییرات عظیم فرهنگی 
و هنری ایران شد. از یک سو کشورگشایی و پیشروی تا مرزهای مصر و 
از سویی دیگر شروع جنگ  های صلیبی، سبب ارزش یافتن و تثبیت زبان 
فارسی به عنوان زبان رسمی حکومت در مکاتبات دربار شد. همچنین این 
رخ دادها باعث مهاجرت فرم  ها و برخی نقش  مایه  ها بین فرهنگ  های 
مختلف شد. برای مثال برخی از نقوش نمادین فرهنگ مسیحیت وارد 
هنر سلجوقی شدند و بلعکس برخی آرایه  ها و فرم  های هنر اسالمی در 

فرهنگ و هنر غرب ریشه دواندند.
به سبب عالقه و توجه پادشاهان و درباریان، علم، فرهنگ و هنر در 
این دوره به اوج شکوفایی رسید و باعث پیشرفت قابل توجهی در علم و 
تولید آثار هنری و ادبی ماندگاری شد. ازاین روی تولید آثار مختلف هنری 
از جمله معماری، گچ بری، سفالگری، فلزکاری، آجرکاری، بافندگی و 
بسیاری هنرهای دیگر گسترش یافت. برای مثال در حوزۀ ادبیات، خمسة 
نظامی سروده شد و یا آرای احمد غزالی در رساله العشقیه که دربارۀ 
عشق و حاالت مختلف آن است، تأثیر زیادی بر اندیشة عرفانی و ادبیات 
گذارد. از دیگر متفکران بزرگ این دوره می  توان به امام محمد غزالی 
اشاره داشت که آثار بسیاری در رابطه با فقه و فلسفه را به نگارش 
درآورده است. از جمله آثار ارزشمند او می  توان به کیمیای سعادت، 

است اما می  توان گفت مقالة »سه آرامگاه برجی از دورۀ سلجوقی« که 
توسط دیوید استروناخ و کایلر یانگ )1966( مهم  ترین پژوهشی است که 
به طور کامل به بررسی برج  های خرقان پرداخته است و دیوارنگاره  های 
برج شرقی را به لحاظ فرم و محل قرارگیری توصیف کرده است. محمد 
خزایی )1386( در مقاله  ای با عنوان »نقش نمادین طاووس در هنرهای 
تزیینی ایران« به این موضوع پرداخته است که نقش  مایه طاووس در هنر 

ایرانی – اسالمی صرفًا جنبة تزیینی نداشته و نقشی معنادار است.
سابقة مطالعات شمایل  شناسی به یونان باستان بازمی گردد، اما می  توان 
گفت سزار ریپا 7 در کتاب  آیکونولوژیا 8  برای نخستین بار به صورت 
از  بسیاری  آن  از  پس  است.  پرداخته  مطالعاتی  شاخة  این  به  جدی 
پژوهشگران به بسط و گسترش شمایل  شناسی پرداختند تا آن  که در قرن 
بیستم اروین پانوفسکی به این رویکرد صورتی نظام  مند داد. از پانوفسکی 
آثار بسیاری برجامانده که از مهم  ترین آن  ها می  توان به کتاب  هایی نظیر 
معنا در هنرهای تجسمی ترجمة ندا اخوان اقدم )1396( و پرسپکتیو 
اشاره کرد.  به منزله صورت سمبلیک ترجمة محمد سپاهی )1397( 
در این آثار توضیحاتی در مورد رویکرد شمایل  شناسی داده شده است. 
مطالعات در حوزۀ شمایل  شناسی در ایران سابقة چندان بلندی ندارد. در 
سال  های اخیر چندین کتاب در این حوزه به چاپ رسیده است که از 
مهم  ترین آن  ها می  توان به کتاب درآمدی بر آیکونولوژی نوشتة ناهید 
رویکرد  مطالعة  به  عبدی  کتاب  این  در  داشت.  اشاره   )1390( عبدی 
آیکونولوژی پرداخته است و تعدادی از آثار نگارگری ایرانی را با استفاده 
از این  رویکرد مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. از دیگر منابع مهم 
در رابطه با این رویکرد می  توان به کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به 
شمایل  شناسی نوشتة امیر نصری )1397( اشاره کرد. در این کتاب به پنج 
رویکرد به تاریخ تصویر پرداخته شده است که هرکدام از آن  ها به جای 
بحث در رابطه با فرم و ساختار تصویر به محتوای آن می  پردازند. همچنین 
در پنج بخش به نظریه  های پانوفسکی، واربورگ، هانس بلتینگ، میکه 
بال و ژرژ دیدی-  اوبرمان می  پردازد. همچنین از امیر نصری تعدادی مقاله 
در خصوص رویکرد شمایل  نگاری به چاپ رسیده است که می  توان به  
»رویکرد شمایل  نگاری و شمایل  شناسی در مطالعات هنری« )1389( کرد 
که در این مقاله به توضیح معانی شمایل و شمایل  نگاری می  پردازد و سپس 
به توضیح آرای پانوفسکی می  پردازد. مقالة دیگر او با عنوان »خوانش 
تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی« )1392( است که پس از پرداختن به 
تاریخچة مطالعات شمایل  نگارانه، به تفاوت میان مطالعات شمایل  شناسانه 
و شمایل  نگارانه می  پردازد و در نهایت مراتب سه  گانة خوانش تصویر از 

دیدگاه پانوفسکی را توضیح می  دهد.

مبانی نظری پژوهش
مراتـب بررسـی نقش  مایه  هـای طـاووس بـر اسـاس رویکـرد  

شمایل  شناسـی
این مقاله بر اساس رویکرد شمایل  شناسی اروین پانوفسکی پایه  ریزی 
شده است. این رویکرد از سه مرحله متوالی تشکیل شده است. مرحلة اول 
که با عنوان توصیف پیش  شمایل  نگارانه شناخته می  شود، صرفًا به توصیف 

نقش  مایه طاووس در دیوارنگاری  های برج شرقی خرقان با رویکرد شمایل  شناسی
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تصویر رنگی به طور دقیق نمی  توان در مورد رنگ این دیوارنگاره صحبت 
کرد اما با توجه به تصاویر رنگی از دیگر دیوارنگاره  ها می  توان حدس زد 
که رنگ پس  زمینه  ای که طاووس بر آن کشیده شده به رنگ آبی تیره 
است و پررنگ تر از رنگ خود طاووس است. این دیوارنگاره بر روی 

طاق نمای داخلی ضلع اول برج ترسیم شده است.
در تصویری دیگر )تصاویر 5 و 6( دو پرنده به صورت نیم  رخ در رو به 
روی یکدیگر قرار دارند. با توجه به حالت سر، دم و گردن برافراشتة این 
پرندگان، تصویر دو طاووس به نظر می  رسد. این دو طاووس داخل یک 
مدال به تصویر کشیده شدند که با مثلث  هایی کوچک که به صورت 
اشعة خورشید احاطه شده است دیده می  شود. این مثلث  ها تقریبًا 80 عدد 
هستند و اندازه  های مختلفی دارند اما از یک ریتم تکرارشونده تبعیت 
می  کنند. به علت واضح نبودن بخش داخلی تصویر تنها می  توان حدس زد 
دایره  هایی به صورت مروارید دورتادور دایره رسم شدند. همچنین به نظر 
می  رسد که بر روی دم طاووس  ها نقوش گیاهی دیده می  شود. همچنین تا 
حدی سعی شده حالت قرینگی رعایت شود. با توجه به آسیب جدی اثر 
تشخیص رنگ  ها دشوار است. این دیوارنگاره بر روی طاق نمای داخلی 

ضلع پنجم برج تصویر شده است.
در این تصویر )تصاویر 7 و 8( دو پرنده به تصویر کشیده شده  اند که 
با توجه به حالت بدن  ها، تاج  ها و دم تصویر طاووس را در ذهن می  آورند. 
بر روی هر دو دم این پرندگان نقش  های گیاهی مشاهده می  شوند.گردن 
هر دو طاووس به حالت کلمة ال درهم تنیده شده است. این دو طاووس در 
مرکز دایره  ای قرار دارند که اطراف آن را تعداد 90 مثلث کوچک که 
مشابه شعاع خورشیدند قرار دارند. اندازه  ی این مثلث  ها مساوی نیستند 
و برخی از آن  ها کوچک  تر از بقیه هستند. به عالوۀ آنکه رشته  ای از 
دایره  های کوچکی در داخل دایرۀ بزرگ وجود دارند که شبیه رشتة 
مرواریدند. رنگ  های آبی و سبز در این دیوارنگاره استفاده شده است. 
این دیوارنگاره بر روی طاق نمای داخلی اضالع سوم و هفتم برج ترسیم 

احیاءالعلوم، مقاصد الفالسفه، تهافت الفالسفه و ... اشاره داشت. همچنین 
از دیگر اندیشمندان بزرگ این دوره می  توان به شهاب  الدین سهروردی 
العشق،  حقیقه  فی  سرخ،  عقل  نظیر  ارزشمندی  آثار  که  داشت  اشاره 
آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ و چند اثر دیگر را به نگارش درآورده 
است. ناصرخسرو قبادیانی، عطار نیشابوری، خواجه عبداهلل انصاری و 
عین  القضات همدانی نیز از دیگر فضال و اندیشمندان بسیار بزرگ این 

دوره هستند.

شمایل  شناسی نقاشی  دیواری  های طاووس در برج شرقی خرقان
با توجه به بررسی  های صورت گرفته دریافتیم که نقش  مایة طاووس 
تنها نقش  مایة جانوری این دیوارنگاره  هاست.این نقش  مایه نه تنها بر سطح 
داخلی دیوار برج شرقی خرقان ترسیم شده است بلکه بر ظروف سفالین 
دورۀ سلجوقی به ویژه ظروف مینایی نقش بسته است. در این مقاله ابتدا سه 
دیوارنگاره را با توجه به رویکرد مطالعاتی شمایل  شناسی مورد تحلیل و 
بررسی قرار خواهیم داد و از نمونه  های ظروف مینایی به عنوان نمونه  های 

شاهد برای اثبات فرضیة خویش استفاده می  کنیم.
نقش  مایة طاووس مهم  ترین نقش  مایه در میان دیوارنگاره  های برج 
به شکل  های گوناگون  نقوش طاووس سه مرتبه  شرقی خرقان است. 
تکرار شده و می  توان آن  ها را در سه دسته جای داد: 1. طاووس نر با دمی 
باز، 2. دو طاووس رو به روی هم، 3. دو طاووس روبه  روی هم با گردنی 

به هم تابیده )تصویر 2(.

توصیف شمایل  شناسانۀ نقوش طاووس
در توصیف این تصویر )تصاویر 3 و 4( می  توان گفت این دیوارنگاره 
از یک دایره  ی بزرگ تشکیل شده که مثلث  هایی کوچک و به هم پیوسته 
بر حول این دایره با ریتمی تکرارشونده در سرتاسر دایره دیده می  شوند 
و حالت شعاع خورشید را به نظر می  رساند. اندازۀ این مثلث  ها یکسان 
نیست و برخی کوچک  تر از مثلث   هم  جوار خود هستند. تعداد این 
مثلث  ها نزدیک 103 عدد به نظر می  رسد. در درون دایره اصلی، دایره  های 
کوچک و به هم پیوسته شبیه به رشتة مروارید کشیده شده است. در مرکز 
دایره تصویر پرنده  ای دیده می  شود که بال  ها و دم  اش را کامل باز کرده و 
تقریبًا تمامی فضای داخل را پر کرده است. آن طور که به نظر می  رسد بر 
روی دم تزییناتی وجود دارد. با توجه به حالت گردن، پنجه و دم پرنده، 
این پرنده طاووس نر به نظر می  آید. به علت سیاه وسفید بودن تصویر و نبود 

تصویر 2. نقشۀ برج شرقی خرقان و محل
قرارگیری دیوارنگاره  ها با نقش  مایۀ طاووس.

تصویر 3. نقش طاووس با دمی باز 
)Stronach,1966: 35( :منبع(

تصویر 5. نقش دو طاووس 
در روبه  روی هم. منبع: 

)Stronach,1966: 35(

تصویر 4. تصویر بازسازی شدۀ
نقش طاووس با دمی باز.

تصویر 6. تصویر بازسازی شدۀ
دو طاووس روبه روی هم.

عارفه زمانی خرقانی و همکار
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برجای مانده از آن دوره دیده می  شود. در فرهنگ اسالمی از طاووس 
به عنوان یکی از پرندگان بهشتی یاد می  شود. »در کتاب منطق  الطیر عطار، 
طاووس مظهر بهشت  پرستانی است که خیال بازگشت به فردوسی را دارد 

که به دلیل گناه همدستی با مار از آن رانده شده است« )همانجا(.
بر اساس جهان  بینی اسالمی و همچنین روایات تاریخی، طاووس 
را مدخل ورود به بهشت می  دانند و از طرفی معتقدند که چون 
متبرکه  اماکن  به  شدنش  وارد  از  می  شناسد  را  شیطان  طاووس 
و  اهریمن  مالقات  از  هم  طبری  تاریخ  در  می  کند.  خودداری 
طاووس سخن به میان آمده است: ابلیس از طاووس بپرسید که 
از آن  آن درخت کدام است که خدای عزوجل، آدم را گفت 
مخور؟ و طاووس درخت گندم را به ابلیس بنمود و گفت این است. 

)صادقی  نیا و پوزش، 1394: 58-57(

تفسیر شمایل  شناسانۀ نقش  مایۀ طاووس
برج شرقی خرقان و  تفسیر شمایل  شناسانة نقش طاووس در  برای 
همچنین جهت دستیابی به معنا و محتوای این نقوش از داده  های گوناگون 
که از این دورۀ تاریخی برجای مانده  اند بهره خواهیم گرفت. نقش  مایة 
طاووس یکی از مورد استفاده  ترین عناصر تصویری است که در اشیاء 
مختلفی به خصوص در بسیاری از ظروف مینایی این دوره به  کار رفته است 
)تصاویر 9، 10، 11 و 12(. در بیشتر این تصاویر دو طاووس روبه  روی 
هم در نزدیکی تخت پادشاه حضور دارند. همچنین نقش طاووس بر روی 
تعدادی از منسوجات این دوره نیز دیده می  شود. تأثیرات نقش  مایه  های آل 
بویه در این قبیل تصاویر مشهود است. در این پارچه  ها عمومًا دو طاووس 
مقابل هم به صورت قرینه در دو طرف یک درخت قرار دارند. می  توان 
نقش طاووس را در کنار پادشاهان این طور تفسیر نمود که طاووس در 

شده  اند.

تحلیل شمایل  نگارانۀ طاووس
در تحلیل نقش  مایة طاووس باید گفت که این موجود در هر دورۀ 
تاریخی ایران، بیان کنندۀ معانی و مفاهیم مختلفی است. »نقش طاووس 
در میان قرص خورشید یا همراه با درخت زندگی جایگاه مهمی در 
مذهبی  مفاهیم  با  اغلب  نقش  این  داده.  اختصاص  خود  به  ایران  هنر 
همراه است.]...[ در دوران باستان باور بر این بود که طاووس به دلیل 
نوشیدن آب حیات، عمر جاودانه دارد. همچنین نقش طاووس در درون 
قرص خورشید به عنوان نمادی از »مرغ آفتاب« آسیای باستان مورد نظر 

هنرمندان سده  های اول اسالم بوده است« )خزائی، 1386: 8(.
در متونی که از ایران باستان بازمانده است متأسفانه مطالب زیادی 
در رابطه با طاووس باقی نمانده، اما باتوجه به تصاویر و ظروف موجود 
می  دانیم طاووس را موجودی قدسی می  پنداشتند. در کتاب فرهنگ مصور 
نمادهای سنتی، واژۀ طاووس را چنین توضیح می  دهد: »شمسی؛ با پرستش 
درخت و خورشید تداعی می  شود؛ ضمنًا تداعی  گر گل صدتومانی نیز 
هست. مظهر بی  مرگی، طول عمر، عشق، نماد طبیعی ستارگان آسمان، 
ازاین رو مظهر خداگونگی و بی  مرگی است« )کوپر،1386: 252(. در 
فرهنگ ایرانی نیز »طاووس  های ایستاده در دوسوی درخت حیات مظهر 
ثنویت و طبیعت دوگانة انسان هستند. طاووس نشان دهندۀ سلطنت و 
تخت سلطنتی پارسیان نیز هست، »تخت طاووس« )پورنامداریان، 1367: 
7 به نقل از صادقی  نیا و پوزش( در آیین زرتشتی نیز طاووس را به عنوان 
نماد  به عنوان  طاووس  از  ساسانی  دورۀ  در  می  دانستند.  مقدس  حیوانی 
شکوه و قدرت پادشاهی استفاده می  شد و در بسیاری از پارچه  ها و آثار 

تصویر 7. دو طاووس با 
گردن  هایی به هم تابیده. منبع:  

)Stronach,1966,  35(
تصویر 8. تصویر بازسازی شدۀ دو 
طاووس با گردن های به هم تابیده.

نقش  مایه طاووس در دیوارنگاری  های برج شرقی خرقان با رویکرد شمایل  شناسی

تصویر 10 . کاسۀ مینایی، ایران، 1220-1180 م.، 
https://collections.( :موزۀ ویکتوریا آلبرت. منبع

vam.ac.uk/item/O85593/bowl-
)unknown/?carousel-image=3

تصویر 11. کاسۀ مینایی، ایران، 1200-1100 م.، 
https://www.( :محل نگهداری موزۀ کلیولند. منبع

)clevelandart.org/art/ 1939.214

تصویر 12. کاسۀ مینایی، ایران، 
سدۀ 13 م.، محل نگهداری موزۀ 

https://( :متروپولیتن. منبع
www.metmuseum.org/art/
)collection/search/454002

تصویر 9 . بخشی از بشقاب مینایی با مضمون صحنۀ شکار دیو، ایران، اواخر 
https://collections.( :1200 اوایل 1300 میالدی، موزه اَشمولین. منبع
ashmolean.org/collection/search/per_page/ 100/offset/0/

) sort_by/relevance/object/26889
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مرا به یادم می  آورد. اما من سرمنزلی از برای خویش برگزیدم که 
یادآور آن منزل نخستین است. از روی همواره در باغ  ها می  زیم تا 

آن سرای معهودم از یاد نرود. )عطار، 148-149(9
به  یعنی منطق  الطیر، در بخشی  نیز در کتاب معروف خود  عطار 
ویژگی  های پرندگان اشاره می  کند. در قسمتی از این کتاب این  گونه به 

ویژگی  های طاووس پرداخته است: 
رابطة طاووس با مار و بهشت در افسانة رانده  شدن آدم از بهشت 
شهرت دارد که ابلیس به راهنمومی طاووس در تن مار خود را 
نهان کرد و به درون بهشت درآمد و حّوا و آدم را وسوسه کرد 
مرغان  این که طاووس جبرئیل  و  بخورند.  ممنوعه  از شجرۀ  تا 
خوانده شده است به دلیل این است که جبرئیل را طاووس مالئکه 
می  دانسته  اند )بیت 825.( طاووس و رابطة او با بهشت یادآورِ آن 
دسته از خداپرستان است که بهشت منتهای آرزوی ایشان است و 
عماًل هم بهشت حجاب ایشان از رؤیت حق  تعالی می  شود. )همان: 

)174
از  آدم  رانده شدن  در  نقش طاووس  منطق الطیر حکایت  در  عطار 

بهشت را در قالب مثنوی سروده است:
نقِش پّرش صد چه، بل  که صدهزاربعد از آن آمد طاووس زرنگار

هر پِر او جلوه  ای آغاز کردچون عروسی جلوه کردن ساز کرد
چینیان را شد قلم انگشِت دستگفت تا نّقاِش غیبم نقش بست

رفت بر من از قضا کاری نه نیکگرچه من جبریِل مرغانم ولیک
تا بیفتادم به خواری از بهشتیار شد با من به یک جا ماِر زشت
تخت  بنِد پاِی من شد باِی منچون َبَدل کردند خلوت جاِی من
رهبری باشد به ُخلدم رهنمایعزمِ آن دارم کزین تاریک جای

بس بود اینم که در دوران رسممن نه آن مردم که در سلطان رسم
بس بود فردوِس عالی جاِی منکی بود سیمرغ را پرواِی من؟
تا بهشتم ره دهد باری دگرمن ندارم در جهان کاری دگر

                           )همان: 269(

در تفسیر نقش طاووس در ابتدا ممکن است مفاهیم نمادین و اسطوره  ای 
به ذهن آید و با توجه به آن که سابقة تاریخی این نقش  مایه نشان می  دهد، 
طاووس مقدس به نظر آید. اما باید توجه داشت بنا به توصیفاتی که از 
طاووس در منابع مختلف ذکر شد، نمی  توان از آن به عنوان موجودی قدسی 
نام برد بلکه در حقیقت با زندگی شاهان و سالطین در مرتبط است. تنها 
در تصاویر می  توان این استثنا را قائل شد که از عناصر نمادین قدسی استفاده 
شده باشد، همچون درخت زندگی. بنابراین حضور طاووس در تصاویر 
مختلف را می  توان به دلیل کارکردی که در دربار پادشاهان داشته توجیه 
کرد. همان گونه که پیش تر به گفتة محمد طوسی در کتاب او در مورد 
نقش طاووس در درباران سالطین اشاره کردیم. از همین جهت هم در 
اکثر ظروف مینایی، طاووس یا در کنار تخت پادشاه و یا در صحنه  های 

درباری نظیر شکار حضور دارد )جدول 1(.
 در مجموع با بازنگری در بطن جامعة دورۀ سلجوقی می  توان دریافت 
که رقابت  های سیاسی و مذهبی و حاکمیت قبایلی از تأثیرگذارترین 

دربار سلطنتی نقشی کاربردی داشته است.
محمد بن محمود بن احمد طوسی در کتاب عجایب  المخلوقات و 
غرایب  الموجودات به این موضوع پرداخته است که پادشاهان طاووس 
را در اطراف خود به این خاطر نگه می  داشتند که اگر زهری در غذایی 
باشد، طاووس فریاد می  کند. به همین سبب است که اغلب در باغ  ها و 
اطراف مطبخ  ها می  گردد. همچنین طوسی به زیبایی ظاهری آن نیز اشاره 

دارد.
این دوره می  توان به کتاب خواص  الحیوان  ادبی  بین دیگر آثار  در 
کمال  الدین دمیری در سدۀ هشتم اشاره کرد که به طاووس این  چنین اشاره 

می  کند: 
در مابین طیور به عزت و حسن و عفت مشهور است. حسن و 
منظر خود دوست دارد و تکبر و عجب بر پر و عقده دم خود 
کند، سّیما در وقتی که ماده  اش نظر به جانب او کند. )...( بدان که 
او را با حسن صورتش شوم دانند، جهت آن  که سبب دخول ابلیس 
به بهشت و خروج آدم علیه  السالم از او، او بود. چون به پا مباشر 
این امر قبیح گشته، پایهایش زشت گردید. بیت. طاووس را به نقش 
و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجل از پای زشت 

خویش. )دمیری، 1395: 224-223(
از دیگر نویسندگان و شعرای بزرگ قرن هفتم هجری می  توان به 
عّزالّدین عبدالّسالم بن احمد بن غانم َمقدسی اشاره کرد. از آثار او تعدادی 
در زمینة دین و عرفان باقی مانده است. از مشهورترین متون عرفانی در 
یور و األزهار است که به  زبان عربی کتاب َکشُف  األسرار َعن ِحَکِم الطُّ
معنی پرده  گشایی از رازهای نهفته در حکمت   پرندگان و گل  ها است. 
ساختار اثر مقدسی به کار عطار نزدیک است و احتمااًل از کار او مطلع 

بوده است.
در این میان چشمم به طاووس افتاد که از جام خودبینی و ُعجب 
سرمست شده بود با جامه  هایی رنگین و نفیس و نشانه  هایی از 
شومِی ابلیس. با این همه پایش زشت و دلش در آرزوی بهشت. 
بدو گفتم: چه دور است دنیای تو از دنیای بوم! تو را همه نظر در 
صورت  هاست و او را نگاه به معانی. طاووس مرا گفت: زنهار مرا 
سرزنش مکن و گذشتة شیرین مرا به یاد میاور که رسول فرمود: 
ببخشایید بر آن  که روزی عزیز قوم خود بوده و امروز در ذّلت 
افتاده است و آن  که غنی بوده است و امروز در فقر گرفتار آمده 
است. تو کجا بودی آن روز که من در باغ  های بهشت می  خرامیدم 
و از مائده  های آن می  چشیدم. طعام من تسبیح حق تعالی بود و 
شراب من تقدیس مأَل اعال. تا آنگاه که تقدیر االهی مرا گرفتار 
فتنة ابلیس کرد و پر و بالم را از باران لعنت خیس کرد. مرا رای 
پیروی از ابلیس شرور نبود اما سرپیچی از قضای االهی نیز مقدور 
نبود. در فریب آدم من گناهی نداشتم؛ نیرنگ مار بود که او را از 
بهشت راند و بدان آوارگی کشاند تا چنان شد که من نیز به همراه 
ایشان از بهشت دور افتادم و ندایی شنیدم که این است سزای آن  که 
با تبهکاران نشست و خاست کند. با این همه، زیبایِی پر و بالم برای 
من باقی ماند تا همواره از آن خوشی  ها یادگاری باشد و زشتی پای 
من نشانه  ای از آن خشم تا پیوسته در آن می  نگرم و پیمان  شکنِی 

عارفه زمانی خرقانی و همکار
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اقتصاد بازرگانی و اقتصاد شهری، بازرگانان مسلمان را به عنوان حامیان 
جدی هنر مواجه کرد. همین امر سبب تنوع اشیاء در این دوره می  شود.

در نهایت می  توان گفت که نقوش استفاده شده در تزیینات داخلی برج 
شرقی مشابهت زیادی با نقوش اشیاء به جامانده از این دورۀ فرهنگی دارد 
)جدول 2(، به خصوص نقش  مایة طاووس، همان طور که پیش تر اشاره 
شد این نقش  مایه در بسیاری از آثار برجای مانده از این دوره و حتی 
ادوار گذشته به چشم می  خورد. این  گونه به نظر می  رسد که هنرمندی 
که وظیفة تصویرسازی دیوارنگاره  ها را بر عهده داشته است به عناصر و 
نقش  مایه  های هنری دورۀ خود آگاهی داشته و با همین پس  زمینة هنری، 
از  با مقایسه هر یک  البته  دست به خلق چنین تصاویری زده است. 
نقش  مایه  های موجود در دیوارنگاره  ها و عناصر تصویری اشیاء می  توان 
متوجه شد که نقاش برج شرقی برداشت خود را داشته و بازتاب دهندۀ 

تحوالتی ست که بر نظام اجتماعی دورۀ سلجوقی اثر گذاشت. »فاتحان 
صحرانشین درک چندانی از هنر و معماری نداشتند و آن را فقط نمادی 
از قدرت می  دانستند.)...( ترک  ها و مغول  هایی که در چادرها و خیمه 
چشم به جهان گشوده بودند از دیدن این معماری مجلل به حیرت آمده 
و گنبد آجری که گویی در هوا معلق بود به نظرشان سحرآمیز جلوه 
بین سالطین  در  نه تنها  قدرت  نمایش  )استرلین، 1393: 48(.  می  کرد« 
ملت  های مختلف رایج بود بلکه دیگر بزرگان سیاست نیز در نمایش 
قدرت و تمکن مالی خود و رقابت سیاسی با یکدیگر، تالش داشتند تا از 
یکدیگر پیشی گیرند. دراین بین معماری بهترین راه برای به نمایش گذاشتن 
این قدرت و شوکت بود. عالوه بر این معماری از پرهزینه ترین اشکال 
هنری بود، که در اختیار قشر باالدست جامعه قرار داشت. الزم به ذکر 
است که در این دوره تنها حامی هنر سلطان، امیران و وزیران نیستند. رشد 

جدول  1. شمایل  شناسی نقش  مایه طاووس در دیوارنگاری  های برج شرقی خرقان.

تفسیر شمایل  شناسانهتحلیل شمایل  نگارانهتوصیف شمایل  نگارانهبازسازی دیوارنگاره  هادیوارنگاره  های برج شرقی خرقان

طاووس با دمی باز.
)Stronach,1966: 35( :منبع

تصویر بازسازی شدۀ طاووس با دمی باز.

فرم ظاهری طاووس نری را نشان 
می  دهد با چتری کامالً گشوده که در 
مرکز دایره  ای قرار دارد که اطرافش 
با رشته  های مروارید مانند و شعاع 

خورشید تزیین شده / زمینه احتماالً 
آبی رنگ است.

نمادی از قدرت و شوکت 
پادشاهی است / تجلی 
بهشت  پرستانی که از 
بهشت رانده شدند و 
آرزوی بازگشت را 

دارند.

نمادی عرفی و درباری 
که به واسطۀ کاربرد 
نقش  مایه به عنوان 
طرحی پرکاربرد 

مطرح است.

دو طاووس در مقابل یکدیگر.
)Stronach, 1966, 35( :منبع

تصویر بازسازی شدۀ دو طاووس
روبه روی هم.

فرم ظاهری دو طاووس  اند که 
به صورت نیم  رخ رو در روی هم درون 

دایره  ای که اطرافش با رشته  های 
مروارید مانند و شعاع خورشید 

تزیین شده قرار دارند/ زمینه احتماالً 
آبی رنگ است.

نمادی از قدرت و شوکت 
پادشاهی است / تجلی 
بهشت  پرستانی که از 
بهشت رانده شدند و 
آرزوی بازگشت را 

دارند.

نمادی عرفی و درباری 
که به واسطۀ کاربرد 
نقش  مایه به عنوان 
طرحی پرکاربرد 

مطرح است.

دو طاووس با گردن  هایی به هم تابیده.
)Stronach,1966: 35( :منبع

تصویر بازسازی شدۀ دو طاووس با 
گردن های به هم تابیده )منبع: نگارنده(

 فرم ظاهری دو طاووس را مقابل 
یکدیگر که گردن  هایشان به شکل ال 
درهم گره خورده و درون دایره  ای که 
اطرافش با رشته  های مروارید مانند و 
شعاع خورشید تزیین شده قرار دارند/ 

زمینه احتماالً آبی رنگ است.

نمادی از قدرت و شوکت 
پادشاهی است / تجلی 
بهشت  پرستانی که از 
بهشت رانده شدند و 
آرزوی بازگشت را 

دارند.

نمادی عرفی و درباری 
که به واسطۀ کاربرد 
نقش  مایه به عنوان 
طرحی پرکاربرد 

مطرح است.

نقش  مایه طاووس در دیوارنگاری  های برج شرقی خرقان با رویکرد شمایل  شناسی

جدول 2. جدول مشابهت  های تصویری نقش  مایه طاووس.

نقش  مایه  های طاووس در آثار مختلف

دو طاووس در مقابل یکدیگر.
)Stronach,1966,35( :منبع

بخشی ازکاسۀ مینایی، ایران، اواخر 1200 اوایل 1300 
https://( :میالدی، محل نگهداری موزه َاشمولین، منبع

collections.ashmolean.org/collection/search/
(per_page/100/offset/600/sort_by/rele26838

بخشی از کاسۀ مینایی، ایران، 1225-1175 م. محل نگهداری 
https://www.britishmuseum.( :موزۀ بیریتانیا- منبع

org/collection/(object/W_1914-0318-1
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بازسازی این نقوش کمک فراوانی کردند، تشکر و قدردانی نماییم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت هاـ 
1. این برج  ها واقع در یک کیلومتری روستای حصار ولیعصر منطقة خرقان 
اثر زلزلة  بر  تیرماه 1381  استان قزوین هستند. در  غربی در شهرستان آوج 
مخرب، بخش اعظمی از بنای برج  ها و تزییناتشان به صورت جدی آسیب دید. در 
همان دوره به دستور سازمان میراث فرهنگی بنای برج  ها مرمت شد اما متأسفانه 

در رابطه با مرمت دیوارنگاره  های برج شرقی اقدامی صورت نگرفته است.
2. Iconology.
3. Erwin Panofsky (1892- 1968).
4. Arthur Upham pope (1881- 1969).
5. Arthur Lane.   6. Ernest J. Grube.
7. Cesar Ripa (1560-1622).
8. Iconologia (1593).

9. این متن برگرفته از مقدمة کتاب منطق الطیر است. این مقدمه توسط دکتر 
شفیعی کدکنی به نگارش درآمده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فهرست منابع فارسیـ 
قرآن کریم

استرلین، هنری )1393(. هنر و معماری اسالمی، ترجمه غالمحسین علی 
مازندرانی، تهران: نشر یزدا.

پانوفسکی، اروین )1395(. معنا در هنرهای تجسمی، ترجمه ندا اخوان اقدم،  
تهران: نشر چشمه.

پوپ، آرتوراپهام؛ آکرمن، فیلیس )1394(،   سیری در هنر ایران از دوران 
پیش از تاریخ تا امروز، ترجمه نجف دریابندری... ]و دیگران[، تهران: انتشارات 

علمی و فرهنگی.
حمزه لو، منوچهر )1381(، نقوش ظروف سفالی ایران در دوره ی سلجوقی، 

نشریه کتاب ماه هنر، شماره 45 و 46 ، صص 89-86 .
خزائی، محمد )1386(، نقش نمادین طاووس در هنرهای تزیینی ایران، نشریه 

کتاب ماه هنر، شماره 111 و 112، صص 12-6.
دمیری، محمد بن موسی )1395(، خواص الحیوان )ترجمة حیات الحیوان(، 

ترجمه محمدتقی تبریزی، مصحح فاطمه مهری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
صادقی  نیا، سارا؛ پوزش، سارا )1394(، بررسی تأویلی و نمادشناسانه نقش 
طاووس در هنرهای ایرانی، ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، شماره 2، صص 

.62-53
طوسی، محمد بن محمود بن احمد )1382(، عجایب  المخلوقات، به اهتمام 

ذهنیت خود از نقوش موجود در عصر خود بوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
این دوره  در  دریافت که  داده شده می  توان  توضیحات  به  توجه  با 
نقش  مایة طاووس معنای کاماًل متفاوتی را به خود می  گیرد و بیشتر جنبه 
درباری پیدا می  کند و برای نمایش قدرت و شکوه به  کار برده می  شد. 
بر خالف ادوار قبل که طاووس صورتی نمادین و قدسی در آثار هنری 
داشت و به لحاظ عرفانی حائز اهمیت بود. با توجه به منابع مربوط به 
عصر سلجوقی، طاووس دیگر موجودی بهشتی و مقدس در نظر گرفته 
نمی  شود و کاماًل برعکس، ارزش و اعتبار پیشین او از میان می  رود و 
حتی مقام آن به حدی خدشه  دار می  شود که به هم دستی با شیطان در 
خروج حضرت آدم از بهشت شناخته می  شود. موجودی که پیش ازاین 
به عنوان مظهری از خداگونگی و عشق شناخته می  شد، در منابع ادبی این 
دوره به موجودی نادم و پشیمان با پاهایی کریه و زشت که نمایانگر گناه 
اوست، شناخته می  شود. بنابراین نمی  توان تصور کرد که این نقش در این 
دیوارنگاره  ها در معنایی قدسی و عرفی به  کار رفته باشد. در حقیقت در 
این دوره طاووس مفهوم نمادین سابق خود را از دست می  دهد و معنای 
جدیدی را نمایش می  دهد. این مسئله مبین این است که بسیاری از این 
معانی نمادین قراردادی هستند و با گذشت زمان، معنای سابق خود را 
از دست می  دهند و در جامعة جدید معنای متفاوتی را نشان می  دهند. 
در این جامعة جدید تنها معنی طاووس دگرگون نمی  شود بلکه بسیاری 
از مفاهیم گذشته تغییر می  کنند و معانی جدیدی را به خود می  گیرند. از 
منظر زیبایی  شناسی نیز طاووس به واسطة شکل زیبا به خصوص در فرم و 
رنگ پرهایش، با ارزش است و در بسیاری از آثار و اشیاء جای دارد. 
همچنین به واسطة جنبة کاربردی که طاووس در دربار شاهان داشته، 
در بسیاری از آثار این دوره منعکس شده است. در انتها می  توان چنین 
نتیجه  گیری کرد که این نقش  مایه در بین شاخه  های هنری دیگر ریشه 
دوانده است و بر زمینه  های دیگر نیز دائمًا تکرار شده است. این نقش  مایه 

یکی از کاربردی  ترین نقش  مایه  های این دوره به حساب می  آید.
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