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چكيده
حرم امام   رضا  (ع) مهم ترين و بزرگترين جاذبة مذهبي در ايران است. در سراسر تاريخ اسالم، شخصيت ها و 
بزرگان هر عصر به نوسازي و توسعه اين مکان مقدس پرداخته اند، از جمله بزرگان و شاهان صفويه که دليل 
عمدة آن را مي توان به رسميت شناختن مذهب شيعه دانست. اهللا ورديخان، فرماندة نظامي عصر صفويه، اقدامات 
فراواني براي اعتالي فرهنگ و تمدن ايران انجام داده و توجه خاصي به معماري اين دوران داشته است. گنبد 
اهللا  ورديخان، از زيباترين ابنية استان   قدس   رضوي است که آرتور پوپ در کتاب معماري ايران آن را کامل ترين 
قسمت مرقد امام   رضا (ع) مي داند. کاشي هاي معرق اين رواق مزين به کتيبه ها، نقوش حيواني، گياهي و هندسي 
است. بسياري از اين نقوش دربردارندة مفهومي هستند، که جايگاهي خاص در فرهنگ و ادبيات اين مرز و بوم 
دارند. از آن جا که کاربرد نقش طاووس به صورت عنصري تزئيني در معماري دورة صفويه به اوج رسيد؛ 
هدف اصلي اين نوشتار بررسي نقش طاووس در کاشي کاري هاي حرم مطهر و با تأکيد بر رواق مذکور از 
ـ بيشترين نقش طاووس مربوط به کدام دوره تاريخي حرم است؟  دورة صفويه است. با اين سواالت که ١
ـ وضعيت قرارگيري اين نقش در عصر صفوي و دوره هاي بعد از آن در حرم مطهر چگونه است؟ روش  ٢
تحقيق در اين مقاله روش تاريخي و توصيفي اســت و شيوة گردآوري  اطالعات براساس مشاهدات 
ميداني، عکاسي و داده هاي کتابخانه اي انجام شده است.  نتايج تحقيق نشان مي دهد  از ميان ١٣٢ نقش 
طاووس از سه دورة تاريخي در حرم مطهر، اين نقش با تأکيد بر رواق اهللا  ورديخان، مورد بررسي قرار گرفت. 
بيشترين حضور به دست آمده از اين نقش در حرم مطهر مربوط به دوره جمهوري اسالمي (٩٦ عدد) است، 
که اين رقم در دوره صفوي ٢٦ عدد و در دوره پهلوي ١٠ عدد است. از نظر وضعيت قرارگيري، در بيشترين 
حالت، طاووس از نماي جانبي ١١٤ عدد، به عنوان عنصر محافظ و نگهبان است؛ و از نماي مقابل ١٨ نقش 

وجود دارد.
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مقدمه
معماري دوران صفويه جلوه اي نمادين از حقيقتي واالست، 
انسان را از کثرت جهان بيرون به وحدت الهي رهنمون 
مي کند که در جاي  جاي آن مي توان حضور خدا را احساس 
کرد. پادشاهان، هنرمندان و معماران اين دوره، با تأکيد 
بر ايجاد وحدت و يکپارچگي، سعي بر تداعي وحدت   الهي 
در اذهان داشتند که سبب ايجاد سبکي معروف به شيوه 
بيشتر  بر   مبناي سادگي هر چه  آن  اساس  که  اصفهان، 
طرح  هاست، و آخرين نوع از چهار شيوه معماري اسالمي 
در ايران است، مي گردد. کاشي که به قول پوپ بزرگترين 
دستاورد ايران در زمينه تزئينات معماري است، در دوره 
صفويه، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داد تا جايي 
که بناهاي ساخته شده را فريبنده  ترين و جذاب ترين بناها 

در طول تاريخ معماري ايران مي دانند.
حرم امام   رضا (ع) با بيش از ده قرن سابقه تاريخي، در 
طي دوره هاي مختلف حيات حکومت هاي اسالمي و حاکمان 
وقت به تزئينات گوناگون آراسته شده است. حاکمان و 
بزرگان عصر صفوي نيز از اين قاعده مستثني نبوده اند 
که از آن ميان مي توان به اهللا ورديخان، فرمانده نظامي و 
معمار آن روزگار و گنبد  ش در حرم مطهر اشاره کرد. گنبد 
يکي از مهم ترين نمادهاي عرفاني است. شکل خاص آن که 
تداعي کننده گنبد ميناست، خود نشان  دهنده در برگرفتن 
جهت  همين  به  مي  باشد.  آسمان)  (توسط  خلقت  تمامي 
هنرمند همواره گنبد آسمان را با گنبدهاي بزرگ در مساجد 
تقليد و امکان عبادت روحاني را براي تقاضاي نعمت و 
الهي براي مؤمنين مهيا مي سازد.  از قدرت اليزال  برکت 
بناي گنبد اهللا ورديخان که مزين به کاشي هاي معرق است 
با کتيبه ها و انواع نقوش هندسي، گياهي، حيواني آراسته 
شده که هرکدام معاني خاصي از فرهنگ زمانه خويش را 
به همراه دارند ، چنان که از طريق مطالعه نقوش، آشنايي 
با فرهنگ و باورها امکان پذير مي شود. در اين مقاله تأکيد 
بر نقش طاووس است چرا که کاربرد اين نقش به صورت 
عنصري تزئيني در معماري دوره صفويه به اوج مي رسد، 
به  طوري که استفاده از آن در بسياري از بناهاي شاخص، 
مربوط به اين دوره نظير مسجد امام (شاه سابق)، مسجد 
کاخ هشت  هم چنين  و  وانگ  کليساي  ـ مدرسه چهارباغ، 

 بهشت ديده مي شود.
ــدف اصلي ايــن نوشــتار بررســي نقش طــاووس در  ه
کاشي کاري هاي حرم مطهر و با تأکيد بر رواق مذکور از دورة 
صفويه است. سواالت اين پژوهش عبارتند از: ۱ـ بيشترين 
نقش طاووس مربوط به کدام دوره تاريخي حرم است؟ ۲ـ 
وضعيت قرارگيري اين نقش در عصر صفوي و دوره هاي 

بعد از آن در حرم مطهر چگونه است؟  
نماد طاووس در هنر و معماري ايران باستان و پس 
اين  از  از اسالم مفاهيم کيهاني، ذاتي و اسطوره اي دارد 
رو بررسي نقش طاووس به عنوان يکي از پرکاربردترين 

با در نظر گرفتن  نقوش حيواني در حرم مطهر رضوي 
دوره هاي تاريخي به منظور دستيابي به مفاهيم نمادين و 
چگونگي قرارگيري اين نقش و نوع نگرش به آن در ادوار 
مختلف از اهميت و ضرورت تحقيق است. بنابراين ابتدا 
به توضيحاتي از نقش طاووس، مفاهيم نمادين و اعتقادي 
آن پرداخته مي شود؛ در ادامه به معرفي رواق اهللا ورديخان، 
محل قرارگيري نقوش و ويژگي هاي تصويري آن، و در 
نهايت بقية نمونه هاي تصويري و جمع آوري شده از حرم 

مطهر رضوي ارائه مي گردد. 

روش تحقيق
نگارش اين مقاله براساس روش تاريخي ـ توصيفي 
و شيوه جمع آوري اطالعات با استفاده از اسناد و مدارک 
کتابخانه اي به صورت فيش برداري، مشاهدات ميداني و 
عکاسي از ساير نقوش طاووس در کاشي کاري هاي حرم 
مطهر رضوي و رواق اهللا ورديخان صورت گرفته است. 
جامعه آماري در اين پژوهش تمام طاووس هاي حرم مطهر 
و  مرحله اي  نمونه گيري  روش  است.  نقش    ۱۳۲ شامل 
کنترل شده است، بدين صورت که همه نقوش در ۱۶ نوع و 
ترکيب بندي متفاوت جاي مي گيرند که در رواق  اهللا ورديخان 
 ۱۰ مي شود.  بررسي  مطهر  حرم  قسمت هاي  ساير  و 
ترکيب بندي (۲۶ نقش در ۱۷ قاب کاشي کاري) مربوط به 
رواق مذکور از دورة صفويه است، و در ساير قسمت هاي 
حرم مطهر ۴ ترکيب بندي (۱۰ نقش در ۱۰ قاب کاشي کاري) 
مربوط به دوره پهلوي و ۲ ترکيب بندي (۹۴ نقش در ۵ قاب 
کاشي کاري) متعلق به دورة جمهوري اسالمي مي باشد. 

شيوه تجزيه و تحليل داده ها نيز به صورت کيفي است.

پيشينة تحقيق
در  آن  از  برگرفته  تعابير  و  طاووس  نقش  مورد  در 
كتاب هاي متعددي كه با موضوع نمادشناسي و فرهنگ هاي 
طاووس  تعابير  و  معاني  به  شده اند  منتشر  موضوعي 
اشاراتي شده است و همچنين در پژوهش هاي بسياري، 
«نقش  عناوين  تحت  خزائي  محمد  از  مقاالتي  از  جمله 
نمادين طاووس در هنرهاي تزئيني ايران»، کتاب ماه هنر 
شمارة ١١١-١١٢ (١٣٦٨)، «تاويل نقوش نمادين طاووس 
هنرهاي  نشريه  صفوي»،  عصر  بناهاي  در  سيمرغ  و 
تجسمي شمارة ۲۶ (١٣٨٦)، كه در يكي از آنها به بررسي 
نقش طاووس در تزئينات و هنرهاي سنتي پرداخته و در 
ديگري نقش طاووس را بر بناهاي عصر صفوي بررسي 
كرده است. هانيه شيخي ناراني در «نشانه شناسي پرنده، 
طاووس»، دوفصلنامه تخصصي هنرهاي تجسمي نقشمايه 
شمارة ۵ (۱۳۸۹)، به بررسي جايگاه پرندگان و شناخت 
نقش و تصاوير آن ها، بخصوص طاووس پرداخته است. 
چنته بافي  در  طاووس  نماد  «عظمت  در  مرجان صلواتي 
هنرهاي  تخصصي  دوفصلنامه  فارس»،  قشقايي  ايالق 
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تجسمي نقشمايه شمارة ۳ (۱۳۸۸)، شناخت و يافتن معاني 
نمادين طاووس در اين دستباف ها اشاره کرد است. از ديگر 
نويسندگان و مقاالت کار شده در اين خصوص مي توان از 
مهدي دوازده امامي و ايمان زکريايي، «نماد طاووس و نقش 
رسانه اي آن در معماري شيعي با تأکير بر مساجد عصر 
صفوي اصفهان»، کنگرة بين المللي فرهنگ و انديشه ديني 
(۱۳۹۳)؛ سارا صادقي نيا و سارا پوزش، «بررسي تأويلي 
و نمادشناسانه نقش طاووس در هنرهاي ايراني»، نشرية 
نمايشي تجسمي شمارة ۲ (۱۳۹۴)؛ علي عليپور، «طاووس 
در فرهنگ و ادب فارسي»، فصلنامة ادبيات فارسي شمارة ۳ 
(۱۳۸۴)؛ پري زنگنه، «طاووسخانه، نگاهي به نقش طاووس 
در تاريخ و هنر ايران» ماهنامة ايرانشناسي سرزمين من 

شمارة ۳۹ (۱۳۹۱) و... ياد کرد.
را  پايان نامه ها  از  برخي  موضوع  همچنين  طاووس 
مي  توان  آن ها  ميان  از  که  است  داده  اختصاص  به خود 
آفتاب  مرغ  اسطوره اي  پرنده  نمادين  نقش  «بررسي  به 
در فلزکاري دورة صفوي و قاجار» نوشتة زهره ميري 
عالي  آموزش  مؤسسه  حيدرپور،  اميراقبال  راهنمايي  با 
نقش  «بررسي  (۱۳۹۶)؛  کارشناسي ارشد  مقطع  فردوس، 
طاووس در بافته هاي ايران دورة اسالمي تا پايان قاجار» 
صمد  راهنمايي  به  طبائي،  اوليائي  اکرم  سيده  نوشتة 
سامانيان، دانشکده هنرهاي کاربردي دانشگاه الزهرا (س)، 
مقطع کارشناسي ارشد (۱۳۹۱)؛ «مطالعة پيشينة تاريخي و 
اعتقادي نقش طاووس و بازنمود آن در نگاره هاي ايراني» به 
قلم هنگامة فالح طوسي و راهنمايي بهار مختاريان، دانشکده 

هنرهاي تزئيني دانشگاه اصفهان، مقطع کارشناسي ارشد 
صناعي  هنرهاي  در  طاووس  «نشانه شناسي  (۱۳۸۹)؛ 
راهنمايي  به  دشتي زاده،  مريم  نوشتة  قاجار»  و  صفويه 
(س)،  الزهرا  دانشگاه  هنر  دانشکده  مظاهري،  مهرانگيز 
مقطع کارشناسي ارشد (۱۳۸۸) و... اشاره کرد. در اين ميان 
برخي موضوعات از جمله «تحليل نقوش حيواني و انساني 
امام  در دورة صفوي و قاجار در کاشي کاري هاي حرم 
رضا (ع)» نوشتة فرزانه شفيعي و راهنمايي جواد پويان، 
کارشناسي ارشد  مقطع  سمنان،  دانشگاه  هنر  دانشکده 
(۱۳۹۵)؛ و «شناخت ويژگي هاي طرح و نقش کاشي کاري 
حرم مطهر امام رضا (ع) بعد از انقالب اسالمي» نوشتة 
الهه خاکشور، به راهنمايي حشمت کفيلي، دانشکده هنرهاي 
کاربردي دانشگاه هنر، مقطع کارشناسي ارشد (۱۳۹۳)، به 
حرم مطهر رضوي اختصاص دارند. اما در نوشتار آنچه 
مورد نظر قرار گرفته نقش طاووس در کاشي کاري هاي گنبد 
اهللا ورديخان از دورة صفويه و حرم امام رضا (ع) است كه 

سبب تمايز اين پژوهش از ساير آثار پيشين مي شود.

طاووس از منظر جانورشناسي
طاووس  مرغي است از راسته ماکيان «گالي فرم»۱ و 
متعلق به خانواده قرقاول ها (يعقوبيان، ۱۳۸۴: ۳۴)، که به 
واسطة پرهاي زيبايش معروف است و بيشتر در جنوب 
پرهايي  داراي  پيدا مي شود. طاووس  هندوستان  و  آسيا 
زيبا، صدايي بلند و تاحدي ناراحت کننده است. نر آن دم 
چتري با پرهاي رنگين دارد که در سه سالگي نمو پرهاي 
دمش کامل مي شود؛ مادة آن در سال سوم تخم مي گذارد و 
قريب يک ماه روي تخم هاي خود مي خوابد (شيخي ناراني، 
۱۳۸۹: ۲۷). طاووس ها عمدتًا در آسيا يافت مي شوند که 
به گونه نر آن «پي کاک»۲  و به گونه ماده آن «پي هن»۳  
گفته مي شود (larousse, 1975: 737). روميان نخستين 
مردمي بودند که خوردن اين مرغ زيبا را معمول کردند. 
در مهماني هاي مجلل قرون وسطي، خوراک اين مرغ، با 
وجود سفتي و بي مزگي، گران بهاترين خوراک ها به شمار 
مي رفت، تا آنکه در قرن ۱۵م بوقلمون از بّر جديد به اروپا 
رسيد و جايگزين خوراک طاووس شد. از اين رو بيشتر او 
را براي زيباييش در کاخ ها و باغ هاي خصوصي نگهداري 
مي کنند. در قرن ۱۸م، طاووس سبز که قرن ها در چين و 
ژاپن معروف بود، به مغرب زمين برده شد، اما طاووس هاي 
هندي پيش از تاريخ مسيحي، به نواحي کنار مديترانه رسيده 
بود. فراعنه مصر و شاهان آسياي صغير از زماني نامعلوم 
آن را در باغ هاي خود نگهداري مي کردند. طاووس تا زمان 
اسکندر مقدوني، در جهان غرب کمياب بود، تا آنکه وي 
تعداد بيشتري را از هند آورد (شيخي ناراني، ۱۳۸۹: ۲۷-

۲۸)، و براي کساني که طاووس هندي را مي کشتند، جريمة 
سنگيني تعيين کرد (همان: ۳۰).

اين پرنده به هنگام باران شادي مي کند و قدرت کشتن 

تصوير۱. طاووس در ميان فره، صّفه جنوب غربي. مأخذ: 
نگارنده

1.Galliforms

2. Peacock

3. Peahen



مارها را دارد که اين کار به منزلة آغاز فصل باراني است. 
در هند، جنبة مارکشي طاووس باعث رواج اين باور گرديد 
که زرداب و خون طاووس پادزهر است و معتقدند که ديدن 
طاووس خوش شانسي مي آورد و آرامش روح عطا مي کند 

(فالح طوسي، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۷).
پس مي توان دريافت که طاووس اساسًا به سرزمين 
هند تعلق دارد و در باور مردمان سرزمينش به صورت هاي 
گوناگون با خدايان و الهه ها و به صورت کلي تر با مقولة 
و  برکت  باران،  با  ارتباطش  و  است  يافته  پيوند  الوهيت 
نيز محصول همين مسئله است. در دوران  حاصلخيزي 
باستان، اين پرنده از طريق دادوستد و از راه بازرگاني به 
ايران راه يافت و گويا در همان حال باورهاي پيرامون خود 
را انتقال داده است. باور به پيوند طاووس با الوهيت در 
ادبيات ايران نمونه هايي دارد، همچنين اشاره فردوسي به 
دشمني طاووس با مار،۱ مستقيمًا تأثير فرهنگ کهن را بيان 

مي کند (همان، ۱۸).

مفاهيم نمادين طاووس
طاووس مظهر بي مرگي، طول عمر، عشق، نماد طبيعي 
ستارگان و از اين  رو مظهر خداگونگي است (کوپر، ۱۳۷۹: 
۲۵۲). معناي سمبوليک اين پرنده به معني تزئينات، تجمل، 
تکبر، جالل و شکوه، خودبيني، رستاخيز، زندگي درباري، 
فناناپذير،  دنيوي  و غرور  مقام، شهرت  زيبايي، سلطنت، 

مورد ستايش همگان است (برادران، ۱۳۹۲: ۱۱۵). 
 در اوستا و ديگر نوشته هاي به دست آمده از ايران 
باستان يادي از طاووس نشده است هرچند که اين پرنده از 
دوران کهن در سرزمين شناخته شده بوده است. تنها در 
 fraš(a)murw کتاب فرهنگ کوچک زبان پهلوي، با واژة
مواجهيم که نويسنده آن را معادل طاووس در زبان پهلوي 
دانسته است (مکنزي، ۱۳۸۸: ۷۳ و ۲۷۳). اين واژه از دو 
 murw و  عرش،  و  فرشگرد  معناي  به    fraš(a)بخش
در  که   (۱۰۸ و   ۷۳ (همان،  شده  تشکيل  مرغ  معناي  به 
اين پرنده  ترجمة تحت اللفظي «مرغ عرش» معنا مي دهد. 
در فرهنگ ها به القاب ابوالحسن، ابوالوشي، صّراخ، فليسا 
نيز معروف است. تصغير آن ُطَويس و جمع آن اطواس 
و طواويس است. طاووس از جهت ارجمندي و زيبايي در 
ميان ساير پرندگان، مانند اسب است در ميان چهارپايان. 
پر طاووس به زيبايي و پاي آن به زشتي معروف است 
(ياحقي، ۱۳۷۵: ۲۹۳؛ ۱۳۸۶: ۵۵۵). به گفته ارسطو طاووس 
 :۱۳۹۲ (قلي زاده،  دارند۲  نام  پارسي»  «پرنده  خروس  و 
۱۷۰)، و برخي بر اين عقيده اند كه: «اين پرنده، در اصل 
از شگفتي هاي بهشت ايران برخاسته بود و پرنده بهشت 
ايراني خوانده مي شود» (دوازده  امامي و زکريايي، ۱۳۹۳: 

 .(۱۰۴۸
طاووس در ايران پيش از اسالم نماد زيبايي و برکت 
نماد  و  ناهيد  مرغ  و چيت سازان، ۱۳۹۴: ۹۱۷)،  (حسيني 

و چيت سازان، ۱۳۹۰: ۳۲)  (خسروي فر  آب ها  ايزدبانوي 
بوده است و شايد به واسطه همين باور است که هنرمندان 
اين نقش را به جهت وجود خشکسالي و غلبه بر آن در آثار 
خود به کار برده اند (رياضي، ۱۳۷۵: ۱۲۶). طاووس در آيين 
زرتشت به عنوان مرغي مقدس بوده است (دادور و دااليي، 
بازمانده،  در تصاوير  که  ۱۳۹۵: ۲۲۳؛ خزايي، ۱۳۸۶: ۸) 
هاله اي از تقدس و نيز نواري که نشان فّره مي باشد، به دور 
سرش (قلي زاده، ۱۳۹۲: ۱۷۰) و يا و يا اطرافش نقش شده 
است (شکل۱). طبري در مورد آتشکده ها و معابد زرتشتي 
که تا قرن سوم هجري باقي بوده، اشاره مي کند که براي 
نگهداري طاووس ها در نزديکي آتشکده بخارا مکان خاصي 
اختصاص داده شده بود۳ (خزايي، ۱۳۸۶: ۸). به باور دوران 
باستان، طاووس به دليل نوشيدن آب حيات، عمر جاودانه 
دارد و نقش آن در قرص خورشيد به عنوان نمادي از «مرغ 

تصوير ۲. طاووس، اژدها و درخت زندگي، صفة شرقي، 
مأخذ: نگارنده

نقش طاووس در کاشي کاري  حرم  
مطهر  رضوي،  با تأکيد بر گنبد  اهللا 

 ورديخان از دورة صفويه/ ٥- ٢١

١ . چنين گفت با رستم اسفنديار * که بر 
کين طاووس نر خون مار /  بريزيم نا 
خوب و نا خوش بود * نه آيين شاهان 

سرکش بود
اريستوفانس  از  نمايشنامه اي  در   .٢
به يک سفير پارسي اشاره شده که با 
خود طاووس هايي را به عنوان پيشکش 
آورده بوده است (شيخي ناراني، ١٣٨٩: 

.(٣٠
3. Jorgensen M. Golfer, 

Medieval Islamic Symbolism 

and the Paintings in the Cefalù 

Cathedral (Leiden: E. J. Brill, 

1986), p 131. 



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۹

فصلنامة علمي نگره

آفتاب»۱ آسياي باستان مورد نظر هنرمندان سده هاي اول 
اسالم بوده   است (خزايي، ۱۳۸۶: ۸). 

طاووس نيز موضوع برخي از مهره هاي ساساني و 
نقاشي هاي دوره اسالمي بوده است (برادران، ۱۳۹۲: ۱۱۵). 
در نقوش بازمانده، سيمرغ با دم طاووس تصوير مي شد 
(قلي زاده، ۱۳۹۲: ۱۷۰)، همچنين ظاهر شدن دم طاووس در 
ترکيب با ُبراق، مرکب پيامبر در معراج، و نيز قرار گرفتن 
نقش دو طاووس مقابل هم بر سر در اماکن متبرکه، حاکي 
از آن است که باور به ارتباط طاووس با مفهوم الوهيت با 
وجود گذشت قرن ها همچنان در ذهن مردم ايران ماندگار 
است و تنها در هر دوره با تغيير باور قدسي در جامعه از 
لباسي به لباس ديگر درآمده است (فالح طوسي، ۱۳۸۹: 

 .(۳۹
در اسطوره ها درخت  زندگي يا درمان   کننده، که در مينو 
يا جايي دور از دسترس است (افروغ، ١٣٨٩: ١٠١)، معموًال 
ميان دو راهب يا کاهن، دو جانور افسانه اي يا دو حيوان 
که نگهبانش بودند، قرار دارد (خسروي فر و چيت سازان، 
۱۳۹۰: ۳۵)، (شکل۲). دو طاووسي که به طور متقارن در هر 
سوي درخت قرار گرفته اند، تصويري که از ايران باستان 
وارد اسالم شد و سپس از آنجا به اسپانيا و مغرب رسيد 
(سرلو، ۱۳۸۹: ۵۵۴)، نماد روح فسادناپذير، حاکي از ثنويت 
و دوگانگي روح انسان است (شواليه و گربران، ۱۳۸۵، ج۴: 
نيروي  که  ۲۰۷؛ سرلو، ۱۳۸۹: ۵۵۴؛ کوپر، ۱۳۷۹: ۲۵۲)، 
زندگي خود را از اصل وحدت کسب مي کند (سرلو، ۱۳۸۹: 
۵۵۴). اژدها نماد اهريمن درصدد تسلط بر درخت  زندگي 

است که اين امر موجب خشکسالي و آميختگي آب روي 
زمين به آفت شوري و بد  مزگي مي شود. اين دو  محافظ با 
حضور و جنگ با اهريمن از تسلط بر آن جلوگيري مي کنند 
(خزايي، ۱۳۸۶: ۸). هم چنين در اکثر باورها، درخت زندگي 
نمادي از باروري محسوب مي شود. پرندگان پاسدار درخت 
شدند، که نماد باروري خاک بود و نقش مايه مرغ و درخت 

را پديدار کرد (خسروي فر و چيت سازان، ۱۳۹۰: ۳۵). 
در باورها، طاووس نابودکننده مار و از اين  رو عامل 
حاصل خيزي زمين (برادران، ۱۳۹۲: ۱۱۵)، و لکه  هاي مدور 
پرش، حاصل از زهر مارهايي که خورده است (منتخب صبا 
و کوه  نور، ۱۳۸۴: ۲۸۳). درگذشته گوشتش جزء لذيذترين 
خوراکي ها و به گفته اگوستين قديس فاسدنشدني است، زيرا 
معتقد بودند پرهايش مانع فساد گوشت مي شود. مسلمانان 
و هندوها معتقدند که َپَرش، شر، به ويژه ارواح شرير را 
دور مي راند؛ از اين   رو افراد وابسته به دربار چترهايي از 
پر طاووس داشتند که در مواقع مهم باالي سر پيشوايان 
ديني مي گرفتند. اگر پر او را بسوزانند، دشمني و کينه دور 
مي شود. به مسافران توصيه مي شود که پر طاووس را 
با خود داشته باشند تا مار آنها را نگزد (قلي زاده، ۱۳۹۲: 

 .(۱۷۰-۱۶۹
در اسالم طاووس نمادي کيهاني و هنگام چتر زدن با 
دمش (شکل۳)، عالمت کيهان يا قرص   کامل ماه يا خورشيد 
در سمت الرأس است (شواليه و گربران، ۱۳۸۵، ج۴: ۲۰۷)، 
نماد نور  که َنْفس را چون طاووس گسترده دم مي ديد، چشم 
طاووس مالزم چشم دل است (کوپر، ۱۳۷۹: ۲۵۲). دنبالة 
دايره اي شکلش نماد طاق آسمان و لکه هاي چشم مانندش 
ستاره هاي آسمان هستند، که همين چشم ها در آيين بودا 
سمبل هوشياري و هر َپرش به خاطر داشتن چشم شيطاني 
ناراني، ۱۳۸۹:  بيان شده است (شيخي  سمبل بدشانسي 

 .(۲۸
سرعت آن در چتر ساختن با دمش و جمع کردن آن، 
باعث شد که طاووس، نشانه زيبايي فاني (منتخب صبا و 
کوه  نور، ۱۳۸۴: ۲۸۳)، و نشانگر هم ذاتي طبيعت کل مظهرات 
و نمايانگر لطافت آن ها قلمداد شود، زيرا مظهرات پديدار و 
ناپديد مي شوند، به همان سرعتي که طاووس دم خود را باز 
و بسته مي کند. طاووس حيوان صد چشم خوانده مي شود، 
عالمت سعادت ابدي و نشان دهنده ديدار روياروي روح با 
خداوندي خدا است. در سنت عرفاني، نماد تماميت است که 
تمامي رنگ ها بر چتر گشوده دم او جمع آمده است (شواليه 
و گربران، ۱۳۸۵، ج۴: ۲۰۷)، و در زمان سنجي عرفاني با 

تاريکي برابر است (سرلو، ۱۳۸۹: ۵۵۴).
طاووس اغلب با مفاهيم مذهبي نيز همراه است. يكي از 
قديمي ترين منابعي كه پيرامون طاووس و نقش آن در هبوط 
آدم خبري را در خود دارد كتاب تورات است كه در فصل 
سوم از سفر اول كه سفر خلقت است، طاووس با همكاري 
مار به ياري شيطان رفته و او را به بهشت وارد مي كنند. 

شکل ۳: طاووس از نماي مقابل، صفة شرقي. مأخذ: همان.

1. Astiatc Sunbird



به همين سبب مشخص است كه ايرانيان از پيش از ورود 
اسالم با اين داستان آشنايي داشته اند رفته رفته نمونه هايي 
چند از آن، در آثار ديگران نيز بروز مي يابد (دوازده  امامي 
و زکريايي، ۱۳۹۳: ۱۰۴۸). همين مطلب در برخي مطالب 
منصوب به معصومين نيز يافت مي گردد، براساس متون 
فال  نامه منسوب به امام صادق(ع) و قصص  االنبياي اسحاق 
بن ابراهيم نيشابوري (اواخر قرن دهم هجري)، طاووس 
که رابط بين حضرت آدم(ع) و حوا و شيطان بوده است،۱  
همراه آن ها (در هيبت مار يا اژدها) از بهشت رانده مي شود 
(خزايي، ۱۳۸۶: ۸؛ دادور و دااليي، ۱۳۹۵: ۲۴۴). البته اين 
اين  روايت را نمي توان به عنوان دليل قاطع براي پذيرش 
امر در دين اسالم دانست، زيرا به طور مسلم اين تعابير از 
ابتدا در اسالم مطرح نبوده و بر طبق اعتقاد علما ازجمله 
اسالم،  دين  مباحث  آموزش  بحث  در  كه  است  مواردي 
به «اسرائيليات»۲ شهرت دارند (دوازده  امامي و زکريايي، 
۱۳۹۳: ۱۰۴۹). در سال هاي نخستين اسالم تعداد زيادى 
از اهل كتاب اسالم آوردند، اما ذهن آنان از داستان ها و 
افسانه هاي پيشينيان كه در تورات و ديگر کتاب ها آمده 
تا جزئيات  بودند  عامه مردم مشتاق  بود.  انباشته  است، 
به گونه سربسته مطرح شده است را  آنچه را در قرآن 
بدانند؛ ازاين رو، مسلمانان به داستان هاي اينان گوش فرا 
مي دادند؛ درنتيجه تعداد زيادى از اين اسرائيليات را بدون 
پروا و بي هيچ بررسى، در تفاسير گنجاندند (معرفت، ١٣٧٦: 

(٨٠
طاووس  براي  اديان،  بيشتر  برخالف  يزيديه  فرقه 
آفرينش  در  آفريدگار  واسطه  را  آن  و  قايلند  واال  مقامي 
جهان مي دانند و خصوصياتي به او نسبت مي دهند که با 
ويژگي هاي شيطان مطابقت دارد. نسفي (االنسان: ۳۰۱) به 
هنگام بيان تعبيرات عرفاني ـ فلسفي، از داستان آدم، در 

ميان کساني که از بهشت سوم بيرون آمدند طاووس را 
«شهوت» و آدم را «روح»، و حوا را «جسم» و ... دانسته اند 

(ياحقي، ۱۳۷۵: ۲۹۳؛ ۱۳۸۶: ۵۵۵-۵۵۴).
در قرآن به طاووس اشاره اي نشده (خزايي، ۱۳۸۶: ۸)، 
اما برخي مفسرين يکي از چهار مرغي را که ابراهيم کشت 
(بقره: ۲۶۰)، طاووس دانسته اند که به عنوان مظهر زيبايي 
و زينت انبياء کشته شد (ياحقي، ۱۳۷۵: ۲۹۳؛ ۱۳۸۶: ۵۵۴). 
كه در اين رابطه نقل است از امام صادق (ع) كه فرموده اند: 
آن چهار پرنده عبارت بودند از «طاووس، خروس، مرغابي، 

کالغ» (دوازده  امامي و زکريايي، ۱۳۹۳: ۱۰۴۹).
در تعابير ديگري از جمله روايتي از پيامبر، حضرت 
(مجلسي،  شده اند  ناميده  جنت  اهل  طاووس  مهدي(عج)، 
۱۳۷۸: ۳۱۱)، که اشاره به زيبايي چشمگير طاووس نسبت 
به ساير پرندگان دارد و با توجه به فراگيري مذهب شيعه 
در دورة صفويه، اين تعبير به عنوان يکي از مهمترين عوامل 
استفاده از نقش طاووس در اين دوره است (دوازده  امامي 
و زکريايي، ۱۳۹۳: ۱۰۴۹). تعبير ديگر، جبرئيل است که 
 :۱۳۷۵ (ياحقي،  اوست  نام هاي  از  يکي  طاووس  المالئکه 
شعراء:  سوره  در  را  روح  االمين  پيامبر  همچنين   .(۲۹۴
۱۹۳، جبرئيل با بال هاي لؤلؤ، گشوده مانند طاووس عنوان 
نموده اند که در برخي تفاسير آمده است (مجلسي، ۱۳۵۱، 
ج۸:   ،۱۳۷۱ ميبدي،  ۳۹۸؛  ج۳:   ،۱۳۷۳ الهيجي،  ۲۱۸؛  ج۳: 
۳۷۶). طاووس تنها حيواني است که بخش اصلي يک خطبه 
طوالني(۱۶۵) در نهج البالغه را به خود اختصاص داده است 
مخلوقات  از عجيب ترين  را  آن حضرت، طاووس  در  که 
معرفي مي کند و رنگ هاي پرش را با پارچه هاي زيباي يمني 
مقايسه مي کند (خزايي، ۱۳۸۶: ۸؛ دادور و دااليي، ۱۳۹۵: 
۲۲۵)، و به غرور وي نيز اشاره دارد. در ادامه دايره هاي 
رنگي به گردي هاي شگفت انگيز آفتاب تعبير شده و ضمن 
مردود دانستن عقايد خرافي به جنبه هاي علمي تر زندگي و 
توليدمثل اين حيوان پرداخته و پس از آن به نقص بارز  ش 
يعني پاها اشاره شده است (عبداللهي، ۱۳۸۱، ج۲: ۶۱۳). 
اما در اين خطبه سخني از داستان کمک طاووس به مار و 
رانده شدن از بهشت به ميان نمي آيد. بنابراين، در اين چند 
روايت به خصوص روايت نخست احتمال اعتقاد اسالم به 
ماجراي همدستي طاووس با شيطان به شدت تحت الشعاع 
قرار مي گيرد. ضمن اينکه عالمه مجلسي در تحرير کتاب 
و  اخبار  قاطعيت  و  سنديت  به  آنکه  از  بيش  بحاراالنوار 
روايات توجه داشته باشند، به جمع آوري، حفظ و محافظت 
از همه روايات اعم از معتبر و کم اعتبار پرداخته اند (خميني، 

(۳۲۰-۳۱۹ :۱۳۲۷
حکيم سنايي در ديوانش، پيامبر را به عنوان طاووس 
صباغ پور،  و  (شايسته فر  برمي شمرد۳  قدوسي  بوستان 
۱۳۸۸: ۴۵). در دوره قاجار طاووس به عنوان نماد پيامبر 
بر روي سکه طالي بيست توماني در سال۱۲۱۰ هجري در 
تهران ضرب شده که روي نقش آن، کلمه «يا محمد» نوشته 

تصوير ۴. گنبد اهللا ورديخان، مأخذ: بنياد پژوهش هاي اسالمي 
آستان قدس رضوي.

معرفي  فرشته اي  را  ابليس خود   .١
کرد، او را به زيبايي ستود و گفت: 
«هيچ حيلتي تواني کرد که در بهشت 
شوم و خداي را بينم؟ اگر چنين کني 
تو را سه سخن آموزم که هرگز پير 
نگردي و بيمار نشوي و از بهشت در 
نماني. طاوس او را به مار حوالت داد و 
ابليس به حيله، با کمک مار به بهشت 
آمد و آدم را بفريفت و او را به درخت 
گندم، که طاووس بدو نموده بود، راه 
نمود. چون همة اين ها از بهشت رانده 
(دشت  ميسان  به  طاووس  شدند، 
در  آدم  وقتي  افتاد.  کنوني)  ميشان 
بهشت، درخت َرز را کاشت، ابليس 
پاي آن طاووسي سربريد و آن درخت 
از خون اين پرنده آبياري شد. وقتي 
و  را،  ميموني  برآورد  برگ  درخت 
چون به کمال خود رسيد خوکي را در 
پاي آن کشت. از اين رو مي خوارگان 
را هنگام نوشيدن شراب، خوي هر سه 
حيوان عارض شود» (ياحقي، ١٣٧٥: 

.(٢٩٣
تمامي  بر  «اسرائيليات»  واژه   .٢
عقايد غير اسالمي به ويژه عقايد و 
افسانه هايي که يهود و نصارا از قرن 
اول هجري وارد دين اسالم کرده اند، 

اطالق مي شود (دياري، ١٣٨٣: ٩٦).
٣. کرده با شاهپر طاووسی 

 جلوه در بوستان قدوسی

نقش طاووس در کاشي کاري  حرم  
مطهر  رضوي،  با تأکيد بر گنبد  اهللا 

 ورديخان از دورة صفويه/ ٥- ٢١



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۱

فصلنامة علمي نگره

شده است (خزائي، ۱۳۸۲: ۱۳۹؛ دادور و دااليي، ۱۳۹۵: ۲۲۵؛ 
جاللي، ۱۳۹۴: ۱۰۸)، اما اين نقش در سجاده هاي اين دوره 

بيش از همه مورد توجه بوده است (صلواتي، ۱۳۸۸: ۹۸).
پيکر  نگاري   هاي  و  اشعار  در  مهمي  نقش  طاووس 
عرفاني دارد. آمده است که: چون نور آشکار شد و بازتاب 
خود را به صورت يک طاووس، با دم باز شده   اي در آئينه 
ديد۱  (معمارزاده، ۱۳۸۶: ۱۵۱)، از هيبت آن چنان حالي بر 
طاووس رفت که قطرات عرق از او جاري، و تمام مخلوقات 
اين قطرات خلق شدند (شواليه و گربران، ۱۳۸۵، ج۴:  از 

.(۲۰۷
در ادبيات فارسي عمده ترين نقش طاووس، مربوط به 
جنبه هاي زيبايي اوست. شاعران هر چيز زيبا را از بهار، 
دست، گلبن تا آتش و چهره معشوق را با طاووس مشابه 
داشته و به مضمون پردازي پرداخته اند (عبداللهي، ۱۳۸۱، 
ج۲: ۶۱۵). در برخي از متون و اسناد تاريخي از طاووس 
به عنوان نمادي از زن نيز ياد شده است، بدين جهت که نقش 
و نگاره هاي تزييني و ظاهر زيبا و آراسته طاووس نمادي 
است بر زيبايي ظاهر و کارکرد زنانه اين نقش (صلواتي، 

.(۹۸ :۱۳۸۸
طاووس در منطق الطير عطار، مظهر بهشت  پرستان، و 
مشتاق بازگشت به بهشتي   است که به گناه همدستي با 
مار، از آن رانده شده است (دادور و دااليي، ۱۳۹۵: ۲۴۴و 
خزايي، ۱۳۸۶: ۸-۹). وي در ديوان خود به زيبايي، از زبان 

طاووس بر اين امر اشاره کرده و به آن مي پردازد:
يار شد با من به يکجا مار زشت 

 تا بيفتادم به خواري از بهشت
کي بود سيمرغ را پرواي من 

 بس بود فردوس اعال جاي من٢
طاووس مي داند كه به واسطه گناهي كه مرتكب شده 
هرگز به مقام واالي سيمرغ نخواهد رسيد. وي همواره در 
جستجوي راهبري است كه بتواند او را به سمت بهشت 
هدايت کند؛ با اين حال مي داند كه شايد هرگز او را به بهشت 
راهي نباشد، به همين دليل آرزوي وي اين است كه دربان 
قرار  بهشت  از  فاصله  كمترين  در  بتواند  و  باشد  بهشت 

بگيرد (دوازده  امامي و زکريايي، ۱۳۹۳: ۱۰۴۹).
موالنا، از علماي ظاهر و فقهاي قشري به « طاووس 
َپّران» و از ققيه عالِم و عالِم کامل و عالِم ظاهري، که به 
کمال واقع نرسيده، به «طاووس عّليين» يا «طاووس باغ 
بهشت» تعبير کرده است (ياحقي، ۱۳۷۵: ۲۹۳؛ ۱۳۸۶: ۵۵۵). 
بعيد نيست که وي در اين تعبير، مظهر ظاهري و زودگذري 
را در نظر داشته که در فرهنگ هاي کهن اشاره به پرهاي 
شکوهمند طاووس و سرعت او در چتر زدن با دمش است 
فاني،  زيبايي  نماد  را  او  همچنين   .(۵۵۵  :۱۳۸۶ (ياحقي، 
ناپايدار و سپنجي معرفي کرده است که همچون چتري که 
طاووس مي زند و با آن جلوه مي فروشد مي خرامد، ديري 
نمي پايد و عمري کوتاه دارد (دو بوکور، ۱۳۷۳: ۹۸؛ ياحقي، 
به  را  آدمي  روح  موالنا  ديگر،  معنايي  در   .(۵۵۵  :۱۳۸۶
طاووس زيبا تشبيه مي کند که در ويرانة دنيا، قيافه اي مانند 
جغد پيدا کرده است و در نهايت طاووس را مظهر سرشت 
حيواني و جاه و مقام دنيوي دانسته  است (صلواتي، ۱۳۸۸: 

تصوير ٥. نماي داخلي سقف گنبد اهللا  ورديخان، مأخذ:  نگارنده

جالل  بي همتائي  نمايانگر  نور   ».١
از  نور  که  هنگامي  است.  خداوندي 
قبض به سمت بسط حرکت مي کند، به 
شکوه اليتناهي جمال الهي، توسعه و 
درخشندگي، تغيير شکل مي يابد. نفس 
اهل عرفان در کلمه اي مشابه توصيف 
شده است: هنگامي که نفس به محضر 
نور و يا عقل مي رسد از قبض به سوي 
بسط پيش مي رود و از مرکز، شروع 
به پرتوافکني بر همة مسيرها مي کند تا 
بر همة خاليق احاطه يابد» (معمارزاده، 

.(١٣٨٦: ١٥١
٢. عطار نيشابوري، ١٣٥٢: ٣٧



۹۶-۹۷). بسياري از شاعران ديگر، از جمله شيخ بهايي، 
عالم قرن ۱۱ق و منصور حالج، انسان در تمناي بهشت را 
به مرغان تشبيه نموده اند که در قفس اين دنيا، گرفتار، اما 
جايگاه واقعي آن ها در ميان شاخه هاي طوبي و سدره است 

(شايسته فر و صباغ پور، ۱۳۸۸: ۴۶). 
و  سلطنت  مفهوم  ايران  فرهنگ  در  طاووس  هرچند 
تقدس را داشت اما مفهوم بهشت، مصداق قوي  تري دارد. 
جدال خير و شر، نشان از تالش آدمي براي رسيدن به 
کمال و غلبه بر نفس است تا به جايگاه اعلي که همان بهشت 
موعود است، دست يابد (شايسته فر و صباغ پور، ۱۳۸۸: 
۴۷). اگرچه داستان رانده شدن طاووس از بهشت به طور 
اما بدون شک رابطه اي  عيني در اسالم ذکر نشده است 
ميان طاووس و بهشت وجود دارد که عالوه بر برداشت 
آن از تعابير معصومين، در معماري اسالمي نيز طاووس 

در اکثر نقش ها و طرح هاي باغ بهشت و درختان حيوان دار، 
مي باشد  بهشت  موضوع  با  پرنده  اين  رابطة  از  نشان 
(وندشعاري و نادعليان، ۱۳۸۵: ۵۷). بنابراين نقش طاووس 
که چون ميراثي از آتشکده هاي زرتشتي ساساني بار ديگر 
بر بناهاي صفوي ظاهر مي شود، نه فقط به سبب تراودي 
ميان ايرانيان اين دوران در ايران و هند، بلکه هم چنين نشانه 
پرنده اي است که آب حيات خورده ولي در حسرت فردوس 
بريني است که به دليل فريب مار (شيطان) از آن رانده شده 

تا نشانه اي باشد براي مؤمنان (خاتمي، ۱۳۹۰: ۱۹۹).

گنبد اهللا ورديخان
رواق  برفراز  و  طاليي  گنبد  مجاورت  در  مسي  گنبد 
 :۱۳۸۷ (مهدوي،  (شکل۴)  است  شده  واقع  اهللا ورديخان 
۴۲)، که از نظر فن معماري، ظرافت در کاشي کاري۱  و 

شکل ٦. قسمتي از مقرنس هاي سقف گنبد  اهللا ورديخان،  مأخذ: نگارنده.

نقش طاووس در کاشي کاري  حرم  
مطهر  رضوي،  با تأکيد بر گنبد  اهللا 

 ورديخان از دورة صفويه/ ٥- ٢١

اهللا ورديخان  رواق  وصف  در   .١
اهللا  ورديخان  «عمارت  آمده  است: 
آن  و  است  عالم  از غرايب عمارات 
کاشي کاري آن است که قطعات آن 
هرکدام به قدر دانه اي نشانيده و هر 
خشت کاشي را مرکب و مرتب از 
چند دانه نموده اند و اهل فن مي گويند 
اگر به جاي خشت هاي کاشي از طال 
استفاده مي کرد خرجش کمتر بود؛ 
چنانچه از روات ثقات نقل مي کنند، در 
هر خشتي از خشت هاي گنبد و رواق 
آن عمارت، هفت مثقال طال صرف 
شده و خشت طال هرکدام سه مثقال 
طال خرج دارد. فرش زير گنبد مذکور 
همگي از خشت هاي کبود است که بر 
عينه، خشت فيروزه به نظر مي آيد» 

(عالم زاده، ١٣٩٠: ٢١٩).



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۳

فصلنامة علمي نگره

مقرنس سازي از جالب ترين کارهاي معماري دوره صفويه 
به شمار مي رود (شکل ۵و۶) (عالم زاده، ۱۳۹۰: ۲۱۸). اين 
قرار  توحيدخانه  و در شرق رواق  رواق در شمال حرم 
دارد و از طرف شمال به صحن کهنه و از طرف شرق 
به دارالّضيافه و از جنوب به رواق دارالّسعاده و از غرب 
به رواق حاتم خاني مربوط مي شود (عطاردي، ۱۳۷۱، ج۱: 
۱۹۲). اين بنا که هم زمان با مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان 
ساخته شده، کار امير معمار اهل اصفهان و به صورت 
کثيراالضالع است، به همين دليل از ديگر بناها که معموًال به 
شکل مربع و مستطيل اند، ممتاز مي شود. اطراف اين رواق 
باشکوه، هشت صّفه در پايين و هشت صّفه کوچکتر در باال 

وجود دارد (شکل۷). 
بين  فاصله  بلندترين  و  است  ارتفاع رواق، ۱۶/۱۰م.   
ضلع هاي مقابل ۱۱/۵۰ و کوتاه  ترين آن ۱۱/۲۰م. است و با 
محاسبه فضاهاي جانبي ۱۷۱ مترمربع مساحت دارد. ازاره 
دور به ارتفاع ۱/۹۴م. از سنگ مرمر طاليي ساخته شده 
و از ازاره به باال تمام ديوارها و سقف بنا از کاشي هاي 

معرق بسيار نفيس و ظريف زينت يافته است، غرفه هاي 
اطراف بجز يک غرفه همه مقرنس کاشي است (عالم زاده، 
۱۳۹۰: ۲۱۸). نماي خارجي صفه جنوب  شرقي رواق که در 
دارالضيافه واقع است، در گذشته سردري بزرگ و محل 
ورود به رواق تاريخي اهللا ورديخان بوده، سقف اين صّفه 
بزرگ کامًال مقرنس کاري و از يادگار  هاي هنرمندان پيشين 
و هم زمان با بناي اصلي در عهد صفويه احداث شده است. 
قبل از احداث دارالضيافه اين صّفه ايوان مانند به نام ايوان 
رضا معروف بوده است (همان، ۲۱۹). سقف خارجي رواق، 
و خشت هاي  قطعات  با  محافظت،  و  استحکام  منظور  به 
مسي پوشيده شده و به صورت گنبدي در آمده است تا 
از نفوذ باران و رطوبت در امان باشد (همان، ۲۱۸). در 
سطح زمين فاصله اقصربين اضالع متقابل۷/۵۷ م. فاصله 
طول آنها ۱۱/۲۰م. و ارتفاع از کف تا سقف ۱۶/۱۹م. است 

(عطاردي، ۱۳۷۱، ج۱: ۱۹۲). 
در سال ۱۲۵۹ق در زمان محمد شاه قاجار به استادي 
رواق  اين  از  قسمت هايي  کاشي ساز،  محمد  تقي  مشهدي 

تصوير ٧. رواق اهللا ورديخان، مأخذ: بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي. 



١. اهللا  ورديخان ٢. توحيدخانه ٣. دارالفيض ٤. روضه منوره ٥. حاتم خاني ٦. دارالسعاده ٧. دارالضيافه

  تصوير ٨. رواق اهللا ورديخان و رواق هاي مجاور(منبع: حاجي  قاسمي، ١٣٨٩: ٨١؛ سعادت، ١٣٥٥، ج ٣: نقشه١؛ ترسيم: نگارنده.

جدول۱. نقش طاووس در قسمت هاي مختلف رواق اهللا ورديخان. مأخذ: نگارنده.

شمال شمالمکان
جنوب جنوبجنوب شرقيشرقشرقي

شمال غربغربي
کلسقفغربي

***حجره باال

***صفه همکف

طاووس
(نماي 
مقابل)

 

۴۱۲۱۸تعداد

اضالع مقابل موقعيت
ضلع ضلع مقابلو جانبي

مقابل
مقرنس 

سقف (قبله)

طاووس
(نماي 
جانبي)

   

۲۴۶۲۲۲۱۸تعداد

موقعيت
ستون 
سمت 
راست

دو گوشه 
صفه

اضالع مقابل و 
جانبي

ضلع 
مقابل

ضلع 
مقابل

۴۲۵۸۴۲۱۲۶کل

نقش طاووس در کاشي کاري  حرم  
مطهر  رضوي،  با تأکيد بر گنبد  اهللا 

 ورديخان از دورة صفويه/ ٥- ٢١



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۵

فصلنامة علمي نگره

صفة شمال غربيصفة جنوب غربيصفة جنوب شرقيمحل قرارگيري

تصوير

(منبع: بنياد پژوهش هاي 
اسالمي استان قدس رضوي)

ضلع مقابل حجره باالموقعيت
سه قاب در اضالع مقابل 

و جانبي
مرکز ضلع مقابل

ضلع مقابل، دو قاب اطراف 
قاب مرکزي

اولين رديف مقرنس سقف ضلع 
مقابل

محرابيمحرابيمحرابيمحرابيمحرابيشکل کالبدي

مقابل هممرکز قاب و ميان اسليمي هااطراف گلدان/ درخت زندگياطراف درخت زندگياطراف گلدان/ درخت زندگيوضعيت طاووس

-نقوش حيواني
مرغابي در حال پرواز، 

سر مرغابي 
--طوطي، سر مرغابي

نقوش گياهي
نيلوفر، شاخه هاي 

گل و شکوفه
اسليمي، ختايي، درخت 

سرو، نيلوفر
گل و شکوفهاسليمي هاي دهان اژدري، ختاييختايي، نيلوفر

--گلدان، تاج/ نشان، نقش واقتاج/ نشانگلدان، زمين/ خاکساير نقوش

سقفصفة شرقيصفة شماليصفة شمال شرقيمحل قرارگيري

تصوير

   

ستون چپ حجرة باالييموقعيت
حجره باال، چهار  قاب مشابه 

در اضالع مقابل و جانبي
ضلع مقابل

تکرار در  دو  گوشه اضالع مقابل 
و جانبي

اولين رديف قطاربندي مقرنس 
سقف در جهت جنوب غربي

محرابيمحرابيمحرابيمحرابيمحرابيشکل کالبدي

وضعيت طاووس
باالي گلدان، اطراف درخت زندگي 

ه و ميان فرِّ
باالي گلدان، به عنوان 

درخت زندگي و ميان فّره
ميان فّره و دو سيمرغ

باالي گلدان، اطراف 
درخت زندگي، ميان فّره

باالي گلدان، ميان فّره و دو 
قرقاول

قرقاولاژدهااژدها، سيمرغ-سر سيمرغ، مرغابينقوش حيواني

نقوش گياهي
اسليمي، ختايي، نيلوفر، 

درخت زندگي
اسليمي، ختايي، نيلوفر، 

درخت  زندگي، گل  و شکوفه
اسليمي دهان اژدي، ختايي 

با نيلوفر
اسليمي دهان اژدي، ختايي، 

درخت  سرو، نيلوفر
ختايي، نيلوفر

گلدان، فّره، تاج/ نشانگلدان، فّره، تاج/ نشان، نقش واقساير نقوش
فّره، درخت زندگي، تاج/ 

نشان، نقش واق
گلدان، فّره، تاج (نيلوفري)، کتيبهگلدان، تاج/ نشان، نقش واق

جدول۲. نقش طاووس و اطالعات مربوط به آن در قسمت هاي مختلف رواق اهللا  ورديخان مأخذ: نگارنده.



.

صفه مکان
شمالي

صفه 
صفه صفه جنوب  غربيصفه جنوب  شرقيصفه شرقيشمال شرقي

سقفشمال  غربي

عنصر 
گلدان سروگلدانسروطاووسدرخت  زندگيطاووسمحوري

طاووستاجطاووسنيلوفر

عناصر 
محافظ

دو شاخه 
دو دو طاووسدو سيمرغدو طاووسگل

طاووس
دو 

طاووس
دو 

طاووس
دو اسليمي دهان 

دو دو طاووساژدري
قرقاول

جدول۳. وضعيت قرارگيري نقش طاووس در رواق اهللا ورديخان مأخذ: نگارنده

جدول۴. نقش طاووس در قسمت هاي مختلف حرم امام رضا (ع) مأخذ: نگارنده.

تعمير شد (عالم زاده، ۱۳۹۰: ۲۱۸). عالوه بر آن قطعاتي 
از کاشي هاي معرق مقرنس داخلي سقف گنبد در پاره اي 
از نقاط بر اثر مرور زمان و حوادث طبيعي ريخته بود، 
مخصوصًا که از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۴ش در اين رواق و در 
دارالضيافه را بسته بودند. که در سنوات مزبور متروک بال 
استفاده گرديد و خرابي هاي آن از بي  توجهي بيشتر شده 
بود (کاويانيان، ۱۳۵۵: ۱۵۳). تا اين که دستور مرمت آن 
به  وسيله چند استاد ماهر معرق  کار استانه مقدسه اجرايي 
شد و چون صنعت کاشي سازي به تکامل کنوني نرسيده 
بود بيش از ده سال ساختن و تعمير کاشي هاي معرق به 
طول انجاميد و کاشي هايي با همان نقش و نگار و زيبايي 
با  نقشه  و  رنگ  حيث  از  طوري  که  به  شد  ساخته  اول 
کاشي هاي معرق باقي قسمت هاي دوره صفويه فرقي ندارد 
(همان، ۱۵۶). مرمت سقف بنا قبل از ۱۳۴۰ش آغاز شده 
بود و تا سال ۱۳۴۷ش به کلي تمام شد که با شکوه بسيار 

جلوه گر است (مؤتمن، ۱۳۵۵: ۱۰۰).

محل قرارگيري نقوش
اين بناي هشت  ضلعي (شکل۸)، داراي ۸ صّفه دو طبقه 
است که بر تزئينات کاشي کاري آن در حجره هاي بااليي 
همکف  صّفه هاي  و  جنوب شرقي)  شرق،  (شمال شرقي، 
(شمال، جنوب  غربي، شمال  غربي) و سقف، جمعًا نقش ۲۶ 
طاووس (نماي مقابل۸ عدد، نماي جانبي ۱۸عدد)، در ۱۷ قاب 

کاشي کاري شده از۱۰ ترکيب بندي مستقل مشاهده مي شود. 
بيشترين نقش طاووس به  ترتيب در صّفه هاي جنوب شرقي 
(۴)، شمال شرقي  (۴)، جنوب  غربي  (۵)، شمال  (۸)، شرق 
(۲)، شمال غربي (۲) و سقف (۱) عدد، وجود دارد. تقريبًا 
در تمامي قسمت  هاي اين رواق شاهد اين نقش هستيم و فقط 

صّفه هاي جنوبي و غربي خالي از آن است (جدول۱و۲).

وضعيت و جايگاه قرارگيري نقش طاووس
 در تصاوير گردآوري شده از رواق اهللا ورديخان، طاووس 
را در دو حالت از نماي مقابل (روبرو) و جانبي مشاهده 
مي کنيم که در حالت مقابل به عنوان عنصر مرکزي همراه با 
دو حامي يا حافظ يا نگهبان هم چون گياهان، و حيوان ها ديده 
مي شود؛ و در ساير موارد از نماي جانبي، نقش عنصر محافظ 
را براي عنصر محوري درخت  زندگي در قالب گلدان، سرو و 
نيلوفر، ايفا مي کند که در (جدول۳) موقعيت آن ها در دو حالت 
مذکور نمايانده شده است. اين حالت عنصر محوري متشکل از 
نقش طاووس يا درخت  زندگي به همراه دو محافظ که در ساير 
ترکيب بندي  هاي فوق وجود دارد، يادآور کهن الگوي سه گانه 

مقدس و زيربناي ترکيب مثلثي در جهت باالست.

نقش طاووس در قسمت هاي مختلف حرم امام رضا (ع)
نيامده  ميان  به  نقشي  طاووس  از  دوره صفويه،  از  پس 
روي  بر  را  آن  ظهور  دوباره  که  پهلوي  دوران  تا  است 

نقش طاووس در کاشي کاري  حرم  
مطهر  رضوي،  با تأکيد بر گنبد  اهللا 

 ورديخان از دورة صفويه/ ٥- ٢١

کل  صحن قديم موزه       صحن قدس        صحن جمهوريصحن انقالبصحن آزاديگنبد اهللا ورديخانمکان
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جمهوري اسالمي (۹۶)پهلوي (۱۰)صفوي (۲۶)دوره

  



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۷

فصلنامة علمي نگره

جمهوري اسالميپهلويدوره تاريخي

تصوير نماي 
کلي

(منبع: فاطمه سادات 
شهرامي)

(منبع: عليرضا 
صفرزاده)

نقاشي کاشي نما

(منبع: عليرضا 
صفرزاده)

(منبع: بنياد پژوهش هاي 
اسالمي استان قدس 

رضوي)
(منبع: عليرضا صفرزاده)منبع: نگارنده.

طاووس

موقعيت

باالي ازاره ايوان 
غربي صحن  موزه 
قديم واقع در حياط 
خلوت کفشداري۱۰ 
رواق امام خميني 

(ره)

نماي داخلي ايوان 
بيروني  ضلع 
شمالي صحن 

آزادي

در امتداد قوس دهانه 
ايوان غربي صحن 

انقالب

طبقه باالي ايوانچه  هاي 
ايوان بيروني ضلع غربي 

صحن انقالب

ايوان غربي صحن 
موزه قديم (۸)

باالي قوس دهانه ايوان غربي بست 
شيخ بهايي

قوس دهانه ايوان   
شمالي(۲۶) و 
جنوبي (۲۶) 
صحن قدس

(به سبک کاشي کاري 
دوره صفويه)

(به سبک کاشي کاري 
دوره صفويه)

(به سبک کاشي کاري 
دوره صفويه)

قوس دهانه ايوان 
جنوبي (۳۴) 

صحن جمهوري 
اسالمي

۲۲۲۴۹۴۲تعداد طاووس

دهانه ايوان،محرابيترکيب بندي محرابيشکل کالبدي
دهانه ايوان، محرابيمحرابي

محرابي
دهانه ايوان،

محرابي

--طوطي، مرغابيآهو-قرقاول، اژدها، طوطينقوش جانوري

نقوش گياهي
اسليمي و ختايي، 
نيلوفر،  طاووس 

درخت زندگي 
اسليمي، ختايي، نيلوفر، اسليمياسليمي، نيلوفر

ختايي، نيلوفرختايي، نيلوفردرخت    زندگي

--گلدان، فّره، تاج/ نشانفّره، تاج/ نشانفر، تاج/ نشانگلدان، فّره، تاج/ نشانساير نقوش 

دهانه ايواندهانه ايوانطاووس/ درخت  زندگيطاووسطاووسطاووسعنصر مرکزي

طاووسطاووسطوطي، مرغابيآهواسليميقرقاولعنصر محافظ

درمجموع ۱۰ طاووس به عنوان عنصر مرکزي ديده مي شود که جنبه تقدس و سلطنت آن حائز توضيحات
اهميت بوده است.

درمجموع ۹۶ طاووس به عنوان عنصر محافظ در نقش نگهبان 
و دربان مردم.

جدول٥. نقش طاووس از دوره هاي پهلوي و جمهوري اسالمي در حرم امام رضا (ع) مأخذ: نگارنده.



نتيجه
هنر اسالمي غير واقع گراست و توجه به مافوق ماده دارد که هدف آن بيان وحدت است. معماري سنتي ايران 
تجلي گاه نمادين جهاني ابدي و ازلي است، جهان را محلي گذرا و واسطه اي جهت رسيدن به مرتبه اي واال 
به منظور نيل به آرامشي دروني مي داند. هدف هنرمند طراح و معمار از به کارگيري نمادها در اماكن مذهبي 
هم راستا با تعاليم دين اسالم است و در اين راه استفاده از نمادهايي كه معني موردنظر را به مخاطب منتقل 
مي کنند در اولويت قرار داشته است. منشأ مهم اين نقوش در دوران صفويه، مذهب تشيع است. نماد طاووس 
يكي از اين نمادهاست كه براي اولين بار در تاريخ هنر اسالمي نقش آن را در اماکن متبرک مي بينيم که اهميت 
وااليي دارد زيرا بي واسطه در اماکن مذهبي جاي داده شده است و پس از قرن ها مجددا جايگاه پيشين خود 
را در پيوند با الوهيت بازيافته است. مطالعه نماد طاووس در بافت فرهنگي ايران بدون بررسي ديني موضوع 
امکان پذير نيست چراکه نزديكي و آميختگي عميقي مابين دين اسالم با فرهنگ و باورهاي مردم وجود دارد. 
هنرمند با آشنايي كامل به روايات احاديث و علوم ديني و درك صحيح از معاني ضروري دين، رابط ميان 
مذهب و مخاطب شده است درواقع دين زبان مشترك هنرمند و مخاطب است كه در قالب نقوشي خاص 
بروز مي کند. هنرمند صفوي با استفاده از نماد طاووس بر سردر اماکن مذهبي، به شكلي آگاهانه يا ناآگاهانه، 
پلي ارتباطي ميان دو نوع متفاوت تفكر اسالم شيعي و باورهاي پيش از آن به وجود آورده است كه باگذشت 
چهار قرن، هنوز هم به شكلي فراگير به وظيفه اصلي خود يعني انتقال مفاهيم عميق مذهب شيعه در كنار توجه 
به تمامي تعابيري كه پيرامون اين نماد وجود داشته است، عمل مي نمايد و جلوهاي ملي – مذهبي در اثر ايجاد 
مي کند. درمجموع مفاهيم نمادين طاووس در تزئينات ساير اماكن مذهبي در عهد صفوي و بعدازآن مي تواند 
بدين شرح باشد: ١- حضرت مهدي (عج) و مبحث امام شناسي در باور شيعه ٢- بيانگر ارزش توسل و 
شناخت امامان براي ورود به بهشت ٣- بيان کننده داستان خلقت و هبوط حضرت آدم و حوا ٤- نگهباني 
براي ممانعت از ورود شياطين ٥- راهنماي زائرين براي نشان دادن بهشت ٦- جلب توجه و ايجاد حس 
وحدت ملي در اقشار مختلف. در  خصوص حرم امام   رضا(ع)، که روند توسعه آن تا امروزه ادامه داشته، 
اين بارگاه داراي مجموعه اي از نمونه هاي تمام   عيار هنر کاشي کاري ايران در دوره هاي مختلف اسالمي 
است؛ که در پژوهش حاضر به بررسي نقش طاووس در حرم امام رضا(ع) با تأکيد بر گنبد اهللا   ورديخان، 
شاهکار دوره صفويه پرداخته شده است. از ميان ١٣٢ نقش موجود از سه دوره تاريخي در حرم مطهر، 
نقش طاووس در ١٠ ترکيب بندي از ١٧ قاِب کاشي کاري شده در رواق مذکور، مورد بررسي قرار گرفت که 
در دو  حالت از نماي مقابل و از نماي جانبي مشاهده شد. طاووس در ٤ ترکيب بندي از نماي روبرو، به عنوان 
عنصر محوري همراه با دو عنصر محافظ گياهي يا حيواني و در ٦ ترکيب بندي نقش عنصر محافظ را براي 
اشکال مختلف درخت  زندگي ايفا مي کرد که يادآور کهن الگوي سه  گانه مقدس است. نقوش جانوري همراه با 

و  مي کنيم  مشاهده  مطهر رضوي  حرم  کاشي کاري هاي 
در نهايت با توسعه حريم حرم در دوره جمهوري اسالمي 
شاهد بيشترين تعداد اين نقش نسبت به ساير دوره ها هستيم 

با اين تفاوت که داراي کمترين تنوع هستند (جدول۴).
نقش طاووس  هاي بازمانده از دوره پهلوي، ۱۰ عدد 
در قالب ۴ ترکيب بندي است که در تمامي آن ها طاووس 
تاجدار  فّر  و  محافظ  با  همراه  مرکزي  عنصر  عنوان  به 
ديده مي شود که اين خود نشان  دهنده احياي کاشي کاري 

زند  افشار،  دوره هاي  از  پس  دوره صفويه  مضامين  و 
و قاجار است که از حيث تقدس و مقام به آن پرداخته 
شده است. در دوره جمهوري اسالمي با ۹۶ نقش از ۲ 
ايوان ها  ترکيب بندي، طاووس را در اطراف قوس دهانه 
مفاهيم  با  و  محافظ  عنصر  نقش  در  که  هستيم  شاهد 
شرير  ارواح  دورکننده  بهشت،  مدخل  دربان،  نگهباني، 
حاضر  ايوان  دهانه  مرکزي  عنصر  کنار  در  شياطين  و 

شده اند (جدول۵). 
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آن شامل سيمرغ، اژدها، مرغابي، طوطي، قرقاول؛ و نقش هاي گياهي، انواع اسليمي و ختايي، واق، گل نيلوفر/ 
شاه عباسي، گلدان، درخت  زندگي، فّره و تاج يا نشان بود. طاووس به  تنهايي يا همراه درخت  زندگي، در اغلب 
موارد در ميان فر يا هاله مقدس تاجدار  ي قرار دارد که تأکيد بر تقدس، برتري، شکوه، عظمت معنوي و بهشت 
است. بهشتي که ايرانيان در طول تاريخ همواره سمت و سويي به آن داشته اند، و هنرمند ايراني هميشه به 
دنبال زيبايي  آرماني و آن جهان از دست رفته بوده که مهم ترين عامل صورت بخشي هنرهاي سنتي ايران 
است. در مجموع تصاوير گردآوري شده ٢٧ قاب طاووس در حرم مطهر امام رضا (ع) وجود دارد که با 
مشاهدات ميداني و بررسي هاي صورت گرفته در جدول ها، کمترين تنوع در ترکيب بندي و شکل ظاهري اين 
نقش و بيشترين حضور به دست آمده از آن مربوط به دوره جمهوري اسالمي (٩٦) است، که شايد دليل آن 
توسعه حريم حرم در دوره جمهوري اسالمي و تکرار طوماري اين نقش بر قوس دهانه سه ايوان باشد. اين 
رقم در دوره صفوي ٢٦ عدد است که بيشترين تنوع ظاهري و ترکيب بندي مربوط به اين دوران مي باشد زيرا 
که نقش طاووس به صورت عنصري تزئيني در معماري دوره صفويه به اوج مي رسد و رواق اهللا ورديخان 
نيز از اين قاعده مستثني نيست. نقش طاووس در کاشي کاري هاي دوره قاجار حرم مطهر مشاهده نشد چرا 
که اکثر کاشي هاي هفت رنگ دوره قاجار در صحن آزادي در اثر مرمت با آثار معاصر جايگزين شده اند، در 
آثار اصيل از اين دوران نيز نشاني از طاووس يافت نشد. طاووس در دوره پهلوي حرم مطهر ١٠ عدد است 
که نشان  دهنده احياي کاشي کاري و مضامين دوره صفويه پس از دوره هاي افشار، زند و قاجار است که از 
حيث تقدس و مقام به آن پرداخته شده است. از نظر وضعيت قرارگيري، در بيشترين حالت، طاووس از نماي 
جانبي ١١٤ عدد، به عنوان عنصر محافظ و نگهبان است؛ و از نماي مقابل ١٨ نقش وجود دارد. از صورت اين 
کاشي ها، متشکل از شکل کالبدي و طرح و نقش، برمي آيد که همه به قصد دستيابي به برترين مرتبه وجود، 
جاودانگي و نوزايي، ارتباط با مصاديق پديدآورنده حيات، نعمت و باروري، گذر از مرحله موقتي دون و 
وصل به آن مرتبه جاودانه اعلي است. تکرار و قرينگي نيز معني وجودي و ضد فنا دارد، از اين رو هيچ رسم 
و آئيني نيست که در آن تکرار نباشد؛ حضور اين نقوش عالوه بر معاني نقل شده القاکننده اين معاني ضمني 
نيز هست: وحدت در عين کثرت، کثرت در عين وحدت؛ کثرت جاودانگي و بي پاياني، قدرت، معنويت، اتصال 
پايين به باال و زمين به آسمان... . آن چه که به صورت طرح و نقش در تاريخ هنر اسالمي، در قالب مفاهيم 
رمزي، مشاهده مي شود، نبايد تصادفي دانست، در واقع، آن ها به زبان ويژه اي خارج از گستره کلمات سخن 

مي گويند که در همه آن ها «ديدن»، مقدمه اي است براي «شنيدن و استماع آواي حق».  
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part of the shrine of Imam Reza (AS). The mosaic tiles of this porch are decorated with the inscriptions and 

animal, plant, and geometric motifs. Many of these motifs include a concept that has a particular place in 

the culture and literature of this boundary. Since the use of peacock,s motif, as a decorative element, has 

reached its perfection in Safavid era architecture, and its use is observed in many buildings of this period; the 

main purpose of this paper is to study the motif of peacocks in the tiles of the above-mentioned porch. The 

question is 1-which period is Peacock,s most relevant? 2-What is the position of this motif in the Safavid 

era and the subsequent periods?

The symbol of the peacock has cosmic, intrinsic and mythological meanings in the art and architecture of 

ancient Iran and after Islam; Therefore, its study as one of the most widely used animal motifs, considering 

the historical period, in order to achieve symbolic concepts and how to place this role and the type of attitude 

towards it, in different periods is the importance and necessity of research.

In this regard, the writing of this article is based on the historical-descriptive method and the use of library 

documents, as well as the gathering of material as a transcript, field observations, and photography of other 

peacock motifs on the tiles of the holy shrine of Razavi and Porch AllahVerdi Khan. Data analysis is also 

qualitative. In total, the peacock motifs from the three historical periods of the Safavid, Pahlavi and Islamic 

Republic of 132 motifs have been studied, including 10 compositions in 17 tiled frames in Ravagollah 

Wardikhan and 6 compositions in 14 tile frames related to other parts of the shrine. Most of this Motif in the 

holy shrine is related to the Islamic Republic (96), which is 26 in the Safavid period and 10 in the Pahlavi 

period. In terms of positioning, most of the peacock has a side view of 114 as a guardian, and from the front 

view, there are 18 motifs. Finally, after searching and discovering the deep meanings of this symbol, one 

can reach the semantic underlying layers and the reasons for its application. From these tiles, consisting 

of the physical form and the layout and role, they are all intended to attain the highest order of existence, 

immortality and rebirth, to relate to the creator of life, blessings and fertility, and passing through the temporal 

phase of the lower and the attachment to it, is the eternal highest order. Repetition and symmetry also gave 

existential and anti-mortal meaning, so there is no custom in which there is no repetition; the presence of 

these motifs besides the quoted meanings also induces these implicit meanings: unity in plurality, plurality 

in unity; plurality of eternity and infinity, power, spirituality, bottom-up connection and earth to heaven....

Keywords: Peacock, Tiling, Safavid era, Allahverdi Khan Dome, Shrine of Imam Reza (AS).
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The shrine of Imam Reza (AS) is considered to be the largest and most important religious attraction in 

Iran, which we see throughout the history of Islam. The dynasties, personalities, and elders of each era 

have been refurbishing and developing this sacred place, to the extent that each section describes the art 

of architecture at a specific time in the history of Islamic art, including the elders and kings of the Safavid 

dynasty, the main reason being the recognition of the Shiite religion and the reverence and respect for the 

elders of this religion. The architecture of the Safavid era is a symbolic manifestation of a sublime truth, 

leading man from the multitude of the outside world to divine unity where one can feel the presence of God. 

The kings, artists, and architects of this period, with an emphasis on unity, sought to evoke divine unity in 

minds, creating a style known as the Isfahan style, the latest of four Islamic architectural styles in Iran. And 

it,s based on the simplicity of most designs. Allahverdi Khan, a brave warrior and military commander 

of the Safavid era, has done a lot of work to promote the culture and civilization of Iran and paid special 

attention to the architecture of this era. This can be emphasized by looking at the works of his remains in 

Isfahan (Si-o-se-Pol), Shiraz (Khan School) and Mashhad (Dome of AllahVerdi Khan). The dome is one 

of the most important mystical symbols. Its special form, which resembles the enamel dome, It represents 

the inclusion of all creation (by heaven). For this reason, the artist always imitates the dome of heaven with 

large domes in the mosques and provides the opportunity for spiritual worship to seek the blessings of 

divine power for believers. Dome of AllahVardi khan, is one of the most beautiful buildings of the Astan 

Quds Razavi, which Arthur Pope, in the book of Iranian Architecture, considers to be the most complete 
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