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 چکیده 
ین هنر غنی اطالعه های پیشین خود استوار بوده، به طوری که با مهای هنرآثار، تجارب و نقش مایههنر ایران همواره بر 

یز نیش از اسالم ها به دوران پمایه این نقشبرخی از ریشه حتی یافت.  گذشته را در آنتوان رد پای آثار هنرمندان می

 شود.یشتر میب مراتب هایی که ریشه در اساطیر پیش از اسالم داشته، بهتوجه و استفاده از نقش مایه دوره صفویدر . رسدمی

اشی کصوص در به خو صفوی مشاهده کرد. در تزئینات وابسته به معماری  یهای مختلف دورهن در هنرتوااین نقوش را می

ن است ای یصلهای اساطیری ظهور پیدا کرده است. حال سوال امایه بهشت اصفهان بسیاری از این نقشهای کاخ هشتکاری

اطیر و اسبهشت اخ هشتهای ککاری های موجود در کاشیچیست و چه ارتباطی بین نقش مایه هاکه مفاهیم این نقش مایه

وص دوران ی اسالمی و بخصها در دورهمفاهیم این نقش مایههدف اصلی این پژوهش دستیابی به  پیش از اسالم وجود دارد؟

است.  وره شناسیتحلیلی با رویکرد اسط–روش توصیفی در این راستا روشی که برای این پژوهش اتخاذ گردید، صفوی است. 

آوری اسناد جمعو بهشت هشتای کاخ های اسطورهمیدانی و عکس برداری از نقش مایه یشیوههای پژوهش به یافته

های تانها، عقاید، داسبرگرفته از اسطوره این بنا نقوشمی دهد که  نتایج حاصل از پژوهش نشان ای بوده است.کتابخانه

شید را در امل سیمرغ، اژدها، طاووس و شیر و خورای شهای بیرونی، حیوانات اسطورهنقوش کاشی تمثیلی و تخیلی بوده و

ی اسالمی با مفاهیم اسالمی های مذکور در ایران پیش از اسالم دارای بار معنایی خاص بوده و در دورهگیرند. نقش مایهبرمی

 .استبوده  قدرت و شکوه امپراطوری صفوی بیانگر ی صفویخوانی پیدا کرده و در دورههم

 

 .، اسطورهنقوش حیوانی، نماد کاری،کاشی بهشت،کاخ هشت های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

ه آثار ود کبه لشهر اصفهان از جمله شهرهای مهم و مورد توجه پادشاهان صفویه و پایتخت دورانی درخشان از این سلس

ست. قی مانده اوره باداین  ازسلطنتی، تفریحی، مذهبی گرفته تا بناهای مسکونی  و بناهای معماری فاخر و قابل توجهی از اماکن

ه محققان انه به گفتمتاسف های این دوره را در اطراف خود جای داده بود کهکه بسیاری از کاخ ه استخیابان چهارباغ از معابری بود

که در دوران هایی قصرها و کاخ»گوید: می ]1[ در مورد این ابنیه هنرفر است. باقی نماندهاز این بناها اثری درحال حاضر از برخی 

های . از کاخهای پذیرایی و قصرهای نشیمنست بر دو گونه است: کاخاهایی از آنها موجود صفویه در اصفهان ساخته شد و نمونه

ام برد و نون را باید قاپو و چهلستکند کاخ عالیپذیرایی که کم و بیش آثاری از آنها در اصفهان برجای مانده و امروز جلب توجه می

ور به عمارت مشه ست بجزاز قصرهای نشیمن که با کمال تاسف در اواخر دوران قاجاریه بسیاری از آنها راه زوال و نیستی سپرده ا

ر آنقدئینات ری و تزو کاخ هشت بهشت اثری برجای نمانده ولی خوشبختانه این دو عمارت برجای مانده از نظر معماتاالر اشرف 

ه کهای مشابه آنها تواند مصداق مشت نمونه خروار قرار گیرد و انظار تماشاچیان را به کیفیت ساختمانجالب توجه است که می

بهشت، طبقه هشتم :از جمله رتبط دانستمتوان با چند شاخصه بهشت را میوجه تسمیه هشت «.امروز وجود ندارد متوجه کند

 ها، حوض تاالر مرکزی و همچنین به سبب تزیینات نفیس و معماری متفاوت، از آنها و هشتیاتاقهشت ضلعی بودن بنا، ورودی 

ع و زیبایی از دارای تزیینات متنومذکور  عمارت .]2[ توان نام بردای از بهشت بر روی زمین میبه عنوان ورودی بهشت و طبقه

سط ای از رنگ زرد که از اوازمینه نقوش بر در درون و بیرون بنا است. برخی از این ی کاشی هفت رنگبه شیوه کاریجمله کاشی

سلیقه  ین متنوع، نشانگر ذوق واین نقوش با مضام ، تصویر شده است.رفتکار نمیو تا آن زمان به ی صفوی رایج شددوره

یشتر بری داخل بنا تزیینات تصویه است. تا آن روز بودهای عامیانه هنرمندان آن دوره و همچنین آشنایی آنها با اساطیر و داستان

وتر، بلبل زار، پروانه، کبنمایانگر نقوش هندسی، گیاهی و عناصر نمادین حیات و زندگی در طبیعت همچون درخت، گل، سبزه

ای چون شیر و هوگیر حیوانات درندوگیر پرندگان، گرفتهستند و نقوش بیرونی بنا بیشتر شامل نقوش حیوانی به صورت گرفت

سیمرغ، طاووس،  هاای موجود در کاشیباشند. از جمله حیوانات اسطورهای میپلنگ و همچنین گرفت و گیر موجودات اسطوره

تباطی با چه ار وهستند. سواالت مورد بحث این است که مفاهیم این نقوش چیست  شاهین، اژدها و همچنین نقش شیر و خورشید

بل و اد تاریخی قای در کتب و اسنبا بررسی مفاهیم این نقوش اسطورهشود تا ارند؟ در این پژوهش تالش میاساطیر قبل از اسالم د

 ی صفویه برسیم.می به ویژه دورهبعد اسالم به معانی آنها در دوران اسال

ا انگیز کرده است امدل بخش وی خود توصیفاتی از باغی به نام بلبل و کاخی بسیار فرحسیاح فرانسوی در سفرنامه ]3[شاردن 

شود که اطب روشن میاین نکته برای مخاش در کتاب سفرنامه ]4[با دقت در توصیفات کمپفر  کند ولیصحبتی از نام کاخ نمی

که انچن ،کندر را مسخ زیبایی خود میبهشت است که تماشاگاحتماال باغی که شاردن از آن سخن می گوید، همان کاخ هشت

 بهشت دیدن کردنقاش فرانسوی که در دوران سلطنت محمد شاه قاجار از هشت ]5[زمینی وارد شده است. کست گویی به بهشتی 

 د نگاشت.صور خوهای مختلف کاخ مصور کرد و اطالعاتی از کاخ در زمان قاجاریه در کتاب آلبوم منظیر از قسمتتصاویری بی
 

 روش تحقیق
وش رت بهشت است در کاخ هش به کار رفته ایاسطورهحیوانات مفاهیم  تحلیل پژوهشاز آنجا که موضوع مورد بررسی در این 

 برای رسیدن به هدف پژوهش مناسب به نظر رسید.تحلیلی با رویکرد اسطوره شناسی –توصیفی 
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 تاریخچه بنا

توجه به  با»نویسد: میهمایون در تاریخ مصور اروپاییان اینگونه از تاریخ شروع ساخت این کاخ سندی در دست نیست اما 

بهشت دیدن کرده و طرحی تهیه هجری( از هشت 1077-1076میالدی ) 1666یا  1665که در سال  1ژوزف گرلواظهار نظر 

بهشت اصفهان در اواخر سلطنت شاه عباس دوم شروع توان این نظر را قابل قبول دانست که ساختمان کاخ هشتنموده است می

 . «]6[است سلطنت شاه سلیمان به اتمام رسیده زمان شده و در 

وجود دارد که در این پژوهش زیادی و اشعار توصیفات  ، حال و هوای عمارت و باغ اطراف کاخو تزیینات داخلی در باب فضا

که به هنگام توانم از بیان این نکته خودداری کنم نمی»کنیم: تنها به ذکر چند جمله از سفرنامه شاردن اکتفا می وگنجد نمی

ها آدم چنان تحت نشینها و شاهگردش در این محل که مخصوص لذت و حظ و عشق ساخته شده است و در حال عبور از اتاق

همی در این حالت عاشقانه که به انسان دست شک هوای این تاالر اثر مگردد. بیگیرد که گاه از خود بی خود میتاثیر قرار می

های ممالک اروپایی است. شاه سلیمان ترین کاخانگیزتر از مجللبنا چندان بادوام و استوار نیست ولی فرحدهد دارد. اگرچه این می

 .«]3[ شده است 2اکوجز اثاثه و لوازم دیگر بالغ بر پنجاه هزار ه ی بنای آن باین تاالر را ساخته و فقط هزینه

ین اروع اگرچه شاردن ساخت این بنا را متعلق به شاه سلیمان دانسته اما ش

برداری رهکاخ مربوط به دورانی پیش از این سلطان بوده و در زمان او به به

حل ی کارشناسان میراث فرهنگی شهر اصفهان مرسیده است. این بنا به گفته

ر همان طور که دهای شاه بوده است. سکونت تابستانی هشت نفر از محبوبه

شود پالن این کاخ به صورت هشت ضلعی منتظم بوده مشاهده می 1 شکل

شود که این بنا بر افت میاین گونه دری ]5[های پاسکال کست است و از گفته

متر از سطح باغ ساخته شده است و بوسیله دو  2ای به ارتفاع روی صفه

قصر هستند داخل آن ماهای شرقی و غربی نای که متصل به پلکان ده پله

ها فرم پله های مکرربه جهت تعمیرات و بازسازی شوند که البته اکنونمی

 باشد.و بنا دارای یک ورودی، تنها در جهت ضلع شرقی میتغییر کرده 

 
  ]5[بهشت هشتکاخ پالن -1شکل 

بهشت، عمارت بهشت و هایی چون هشتاخ در میان باغی موسوم به باغ بلبل قرار داشت و نامکی سفرنامه نویسان به گفته

اه سلیمان عباس دوم و ش باغ بلبل از طرف شاه صفی، شاه»گوید: هشت در بهشت برای بنای کاخ ذکر کردند چنان که کمپفر می

در سراسر ایران هیچ ظر زیبایی ها مجهز شده است که ظاهراً از نها و فوارهها، باغچههای مشجر، کاخفعلی چنان به فور با خیابان

الل و جرسد و این امر بخصوص پس از تجدید ساختمانی که از نظر هنری در کاخ شد، صادق است. جای دیگر به پای آن نمی

ین نیز به هم ام باغجبروت و زیبایی بی نظیری که این باغ دارد، باعث شده که به آن نام هشت بهشت بدهند و به همین علت تم

خوشی  زیرا عمارت به معنی خانه تفریح ونامند. این تاالر را عمارت بهشت می»گوید: نیز میشاردن  .«]4[ت نام شهرت یافته اس

 . «]3[ وس نامیدتوان آن را تاالر فردگویند، از این جهت می ی دهم آسمان رااست و بهشت طبقه

 

 
 

 

                                                 
1 Joseph Grélot 

 است. بوده و گاهی هم معادل شش لیور (Liureکه معموال معادل سه لیور ) در فرانسهپول نقره ( Ecuاکو )  2
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 نقوش
ینات یخوریم: تزمیدسته کلی بر دوبه از نظر محل قرارگیری، بهشت اصفهان در کاخ هشت های به کار رفتهدر برخورد با کاشی

دارای  هاشقنپردازد. این یرونی بنای کاخ میهای بکاشی نقوش تحقیق حاضر به بررسی .کاشی دیوارهای درونی و دیوارهای بیرونی

 در ضلع شرقی وگیر حیوانات،نقوش گرفتگیرند. تنوع و گستردگی زیادی هستند که نقوش انسان، حیوان، پرنده و گیاه را دربرمی

. رده شده استن و اسلیمی آونقش پرندگان بیشتر در ضلع جنوبی بنا همراه با نقش گلداکند و و ورودی کنونی بنا جلب توجه می

ره ی و غیهای متفاوت چون حاالت نمادین، خیالنقش پرنده یکی از عوامل اصلی در تزیین بنای هشت بهشت است که در صورت»

دوار اشهر اصفهان در تمام رود همواره موجب آبادانی و برکت زاینده ،ای پر آب چونوجود رودخانه «]7[به تصویر درآمده است 

ریایی واع مرغان دلک، درنا، پلیکان و انبوده است. از حیث وجود این رودخانه، اصفهان محل خوبی برای مهاجرت پرندگانی چون لک

اش از وجود آنها در استخرهای در سفرنامه ]4[حتی کمپفر  وهای این باغ منعکس شده نقش آنها درکاشی بوده است. پرندگانی که

ها پرداخته به آن ادامهه در موضوعاتی است ک شامل بیرونی بنا، یهاکاشی آورد.موجود در باغ اطراف عمارت، سخن به میان می

 .شودمی

 

 موضوعات نقوش
 ها عبارتند از:کاشیات به کار رفته در عموضو

رچیان ار و شکاحیوانات و پرندگان در حال فر، درخت، گیاه ،ی شکار با نقش گل ها، صحنه: در این گونه طرحشکارگاه .1

خورد که حیوانات ای رقم میشکار برای پادشاه به گونه .]8[ شده است ای که سعی در شکار آنها دارند ترسیمو پیاده سواره

  گرفت.امش خاطر امر شکار انجام میاند و در نهایت با آرپراکندهمورد نظر او میمختلف را در محل 

 

ر ید نیز به کای در تخت جمشهایدانیم، چنین طرحکه می: این موضوع برگرفته از نقوش ایران باستان است. چنانوگیرگرفت .2

بنا گرفت و گیر  در این ]7[ زندگی بوده است.و گویی از خلق و خوی اجتماعی حاکم حکایت داشته و یا نشان مرگ و رفته 

 .ایگیر حیوانات اسطورهوو گرفت برچند وجه است: گرفت و گیر پرندگان، گرفت و گیر حیوانات

 

 های آیینی ومذهبین موضوعات برگرفته از داستانای. ]8[ است: بیان داستان هدف اصلی این موضوعات موضوعات داستانی .3

 .استودمنه کلیلهچون  عامیانههای داستان و همچنین

 

سه مردم اکد و سومر در ». ]8[ د تا او را به حقیقتی آگاه سازندزنن: این موضوعات برای بیننده، مثالی میموضوعات تمثیلی .4

اند. تراشیدهمی های بالدار که سر آنها به شکل شیر یا گاو بوده است بر سنگهزار سال قبل از میالد نقوشی به شکل هیکل

ها و کاخ اند. برای جلوگیری از ورود اجنه و اشباح در مدخل خانهشده نامیده "کروبی"این نقوش در قسمت آخر تورات 

 اوند گماشتهو فرشتگانی است که برای حفاظت و نگهبانی عرش عظیم خد ن نام مالئکهاند. این لفظ در قرآگردیدهنصب می

ای در دست است. برخی ای با پرندهنشان داده شده که نمایانگر فرشته ضلع جنوبی بنای این نقش در نمونه. «اندشده

همچنین تصاویری چون شیر و . ]7[ حال اعطای مقام فر ایزدی استی وحی، جبرییل است که در گویند او فرشته

 .هایی در علم نجوم نیز داردخورشید که نمایانگر قدرت و شکوه سالطین ایرانی است و ریشه

 

آن اند از داشته ایرانیان جایگاهی ویژهدات ها، فرهنگ و اعتقاخوریم که در اسطورهبه حیواناتی بر میبرخی از نقوش در میان 

 کرد.شیر و خورشید اشاره طاووس،  اژدها، توان به نقش سیمرغ،جمله می
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 سیمرغ
و معاانی و  ران نقش بسیار مهمی را ایفا کردهاین نقش در فرهنگ و ادب عرفانی، اسالمی ای

تصویر سایمرغ در آثاار هناری  مفاهیم واالیی، حول نقش این حیوان اساطیری چرخ زده است.

دساتخوش تغییار و ایان نقاش دوران باستان نیز مشهود است و در طی ایان مسایر طاوالنی، 

 تحوالت ظاهری و مفهومی بوده است.

 سیمرغ در اساطیر ایران قبل از دوران اسالمی

 نامندمی سایناهای ایرانی و در افسانه سئناودا و در متون ریگ گارودااین پرنده را در هند »

نام حکیمی دانا کاه توساط فروهار در فاروردین یشات  که باعالوه بر ایندر اوستا  سئنا .«]9[

را شااهین و  ای شکاری که مستشرقین آنارتباط لفظی دارد؛ به پرندهمورد ستایش قرار گرفته 

پَار  هاای دینکرد نیاز گزارشای کامال از ویژگی .]10[ شوداطالق می اند نیزعقاب ترجمه کرده

مطارح  هالیاادمیرچا گاردد.ه، فار  کیاانی باه او بااز میسازد که با مالیدن آن بر آغوش شا)سیمرغ( میدهد و خاطر نشان می وارغن

برتر بودن از مقتضیات بشری و دست یافتن باه واقعیات غاایی اسات و در میاان  کند که توانایی پرواز و بال داشتن، بیان رمزیمی

زی، بار اندار کاوهتری برخوردار است. در روایات مَزدیَسنی، سیمرغ پرنده پستاساطیری درخشان -پرندگان سیمرغ از سیمای قدسی

میان دریای فراخکرد آشیان دارد، و با پرواز خود سبب فرو ریختن تخام درخات در آب دریاای فراخکارد  فراز درخت بسیار تخمه،

هو( چینای، در بسایاری ماوارد باا سایمرغ ایرانای انبارد و او معتقد است که خصوصیات )سیرو باران بر زمین میشود و از اینمی

 مرغ در ادبیاات حماسای قبال از اساالم نمااد خارد و مادوا باوده اساتسی»باتوجه به توصیفات فوق . ]11[ مشابهت فراوان دارد

]12[». 

 سیمرغ در دوران اسالمی

 همیات بار خاودروایتها از سیمرغ در دوران اسالمی بسیار متنوع است و مخصوصاً در بین عارفان و سالکان صوفیه نقشای پار ا

 است، سیمرغ دیگار، همانناد ایاران باساتان یاک حیاوان ترکیبایمی حائز اهمیت گیرد. آنچه که عالوه بر تغییر معنایی ومفهومی

و سایمرغ در شااهنامه  آوری، نادارد.رکیب چند حیوان، و حالت ترستای است و خبر از باشد، بلکه یک پرنده بزرگ و افسانهنمی

قااب، عمنقارش چون منقاار  کو.ارد با رنگهای نیرف چهار بال دالعاده و شگفت است. از هر طاوستا و روایات پهلوی، موجودی خارق

ای هزار و هفتصد سال است و نگهبان و توتم قوم سکایی باوده ی اسطورهعمر این پرندهکلفت و صورتش چون صورت آدمیان است. 

رفتاه خاانوادگی باه شامار می طور معماول ناامه ، بی ابتداییتوجه به این نکته ضروری است که توتم در اقوام خانوادگ. ]10[ است

 رنکته جالاب د ت. نظیر این عقیده همانطور که ذکر شد در شاهنامه، داستان سیمرغ است که مربی زال، پدر رستم دستان است.اس

 ساتند، دارایهاین داستان سپردن پر حیوان به زال است. در جامعه توتمی، اشیاء و اموری که متعلق باه حیاوان یاا گیااه مقادس 

باه  شود و به عنوان عالمت خانوادگی نیزوجب از میان رفتن بیماری و مصائب از انسان میخاصیت جادو است و همراه داشتن آن م

تواند با داشتن متعلقات توتم خانوادگی، در موارد گوناگون از حمایت خانواده برخوردار شود رود و به موجب آن، هر فرد میشمار می

 .]13[ سپاردسیمرغ پر خود را به زال می و برای پیروزی بر دشمن نیز از آن سود جوید و به همین جهت

در کاه عطار نیشابوری جمله آن هایی در مورد سیمرغ وجود دارد از اند روایتطیور نوشته کتبی که قدما راجع به حیوانات و در

که آن را به پارسی سیمرغ گویند، او را در جهان نام هست اما نشان نیست و  عُنقا»نویسد: چنین می منطق الطیراثر جاویدان خود، 

هم آورده است که از حیث جث اه و خلقات بزرگتارین   قزوینی اند... وهر چیزی را که وجود او نادر بود، به عنقای مغرب تشبیه کرده

واز از باال او صادایی چاون صادای رعاد قاصاف و سایل موش را رباید، هنگام پار غلیواجرباید، همانطور که مرغان است. فیل را می
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مرغ به ذات خورشایدی الطیر سیدر منطق. «]14[اید نمگیری مینصد سال شد جفتکند و چون پابرخیزد و هزار سال زندگی می

رجوع باه اصال، مارگ آیینای و  یهسیمرغ متصل گشته است و تبدیل به وجودی واحد گشته که این نمایش قدسی نمودار اسطور

یمرغ نیاز دساتاویزی بارای تمثیال ذات گیرد. ناپیدایی و تنهاایی سامردن پیش از مرگ است که در پی استحاله تبد ل صورت می

الطیر به صفات رفیع و بلند متصف گشته است و در ادبیات ما با آفتاب یکی شاده و نهایتااً مظهار خداوندی است. سیمرغ در منطق

. تصاویری کاه عطاار از ]11[ غ و آفتاب، یک حقیقت واحد هستندوند دانسته شده است، چنانکه در این داستان نیز سیمرذات خدا

 .]13[ باشدگر ذات باری تعالی و اصل وحدت در کثرت میسیمرغ به دست داده، توصیف

قطع امااکن، ی پر و نزدیک شود بیرد بجنبش و بپاین سیمرغ پرواز کند بی...» نویسد که:سهروردی در مورد سیمرغ چنین می

هماه  لند و او ازو همه نقشها از اوست و او خود رنگ ندارد، و در مشرق است آشیان او و مغرب از او خالی نیست. هماه بادو مشاغو

ی حد جلاوهیزی در سهروردی سیمرغ را چ .«]15[ فارغ، همه از او پر و او از همه تهی، و همه علوم از صفیر این سیمرغ است و...

 .]10[ حق دانسته است

لیال ناپیادا دی عالم باال و مرغ خدا و مظهر باالترین پروازهای روح و انسان کامل شناخته است کاه باه موالنا نیز او را نماینده»

باه ساوی او  ی کمالی یافته است که دیگار مرغاانی کمال نیز تواند بود. شمس تبریزی نیز او را نقطهبودن آن، مثال تجر د و آیینه

 .«]10[ شوندروند و به دیدار قاف خرسند میمی

اسالمی  در عرفان که مبی ن این است که ای بودی اسطورهرندهپای از سخنان حکمای اسالمی در مورد این آنچه گفته شد گوشه

ظار ندر و مطلاق  سیمرغ دیگر نماد خرد، مداوا و سالمتی نیست بلکه به عنوان نماد الوهیت، انسان کامال، جااودانگی و ذات واحاد

ای چاون فیال و کرگادن و ، در حال شکار حیوانات عظایم الجثاهدر این بنا نیز نقش سیمرغ به چند صورت. ]12[ ودشمی گرفته

 از نمایش داده شده است.همچنین در حال پرو

 

 اژدها
های اژدر و اژدرهاا و در عربای در فارسی باه صاورت اژدها

باه  رود و موجاودی اسات اسااطیریت ن ین و ثُعبان به کار مای

افکناده و شکل سوسماری عظیم، با دو پر که آتش از دهان می

نقاش تصاویر  در. ]10[ داشته استمی های زیرزمینپاس گنج

ن درخت زندگی و گااهی نیاز در را گاهی به عنوان نگهبااژدها 

 مقابل مفاهیم سیمرغ قرارگرفته است.ی نقطه

 اژدها در اساطیر ایران قبل از دوران اسالمی

باشد مار مطرح میژدها به عنوان شکل اساطیری و کهن ا

ای باه ترین حیوان اسطورهو در روایات اساطیری ایران، کهن

ی پوست انداختن مار و ظاهر شدنش پس از ترك جلد قدیم و فرسوده، به صورتی کاه کاامالً جاوان شاده و توانای. رودشمار می

رو مطرح شده کاه جاویاد و ناامیرا حیات کند و از اینتواند دائماً تجدیدبخشد که مار میجان تازه یافته، این اندیشه را قوت می

این رمزها، به جانب یاک تصاور  یهتواند مغشوش کند، ولی همذهن را میای دارد که پردازی مار گرایش های عدیدهاست. رمز

آموزی(، و بااروری، داناایی )غیاب یهکند و اعتبار مار، بخشندحیات میمرگی مار است، چون تجدیدگرایند و آن بیمرکزی می

تارین دور چاوبی قاائم، یکای از کهنبخشی نیز هست. تصاویر دو ماار پیچیاده مار القاء کنندة شفا .]16[ حتی جاودانگی است

هاای روان و نمادهاای آن در دگردیس گوستاو یوناگکارلهای باستانی وجود دارد. رمزهای بشری است و تقریباً در همه تمدن
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ار گرفتن نقاش اژدهاا، درخات زنادگی و میرچاالیاده در مورد کنار هم قر .]17[ آگاهی استگوید که مار، رمز مطلوب ناخودمی

بایسات انساان را از مار که پیش نمایش ذات شر  و از این لحاظ، مخالف بیمرگی و جااودانگی انساان باود، می»گوید: ن میانسا

 بناددمیمرگای و درخات زنادگی را، نزدیک شدن به درخت زندگی باز دارد. مار مانعی است که راه انسان طالب سرچشام  بی

تجلی اسات کاه اغلاب آنهاا در جناگ باا و قهرمان در اساطیر اقوام مختلف م بر اساس همین تعریف، نبرد میان اژدها. «]16[

در  )اژدهاا(اژی دهااك . ]18[ این نبرد در واقع کشمکش انسان ابتدایی برای نیل به خود آگاهی اسات شوند.قهرمان کشته می

ح شده قادر است مانند مردم، ایازدان اژدهایی که در اوستا مطر .متنهای دینی ایران باستان، جزو دیوان و فرزندان اهریمن است

های اوساتایی، از اژدها. را نیایش کند، برای آنها بسیاری اسب و گاو و گوسفند قربانی کند و از ایشان پیروزی در نبرد را بخواهد

 .]19[ دهندم میبخشی را انجادزدد و شاهان و پهلوانان با کشتن این اژدها، عمل برکتسه سر است که گاوها را می رُوپَهویشوه

 و به عنوان نماد شر  و بدی ذکر شده است.یا مار بزرگ در اساطیر جایگاه مثبت و قدسی و خدایی ندارد  در نتیجه اژدها

 در دوران اسالمی اژدها

می اژدها ون اسالدر متدوره پیش از اسالم پیدا کرده است. در دوره اسالمی نقش مایه اژدها مفهوم متفاوت تری نسبت به 

ه آید، یعنی اژدها دو چهرشود و زمانی با سیمای عصای موسی، بحالت نیروی الهی در میگاهی در چهره موجودی دوزخی ظاهر می

ورت صشود. اژدها در عرفان نیز گاهی ای ایزدی آشکار میکامالً متضاد دارد و گاهی موجودی اهریمنی و زمانی در سیمای آفریده

 وکند تا آدم اری مییچهره اژدها، در روایتهای مذهبی، مربوط است به مار بهشت، که اهریمن را تمثیلی ممتازی دارد. نخستین 

ه کتر از جمیع حیوانات بود. شیطان تر و خوشرنگخوش صورت ،...نات بهشتی بودمار نیز یکی از حیوا» حوا از بهشت رانده شوند.

ی طاووس، ه همراهبرا در دهان مار مخفی کرد و داخل بهشت شد، و حق ورود به بهشت را نداشت، برای فریفتن آدم و حوا خود 

ن کرد و ار را عریافت و متعالی از محل آنها آگاه شد و بر آنان خشم گرآدم و حوا را فریفتند تا از شجره ممنوعه بخورند و خدای

  .«]14[کم راه رود و از بهشت بیرونش کرد پاهایش را محو و چنان کرد که به ش

داوند عصایش را خامر  )ع( به (، حضرت موسی45و شعراء  117روایات و بنابر آنچه قرآن کریم اشاره کرده )اعراف  مطابق 

 خورد. ند فرو میادوگران بافته بودآید و هر چه جعصا ناگاه به صورت اژدهایی در میاندازد. می

نی نیز است و زما اهکارانموجودات دوزخی و نمایانگر عذاب گندر روایتهای عارفانه گاهی اژدها، تمثیل و تصویری از زشتیها یا 

 .]20[ شودنمودار کرامات بزرگان صوفیه محسوب می

تایج ی ندارایران، رفانی انکه به شیوه ادبیات عاین داستان عالوه بر آ. دارد در باب اژدها مولوی در دفتر سوم مثنوی، حکایتی

و  ون و مجذوبدها، مفتهای صوفیانه گاهی اژموسی و اژدها شدن آن نیز دارد. در روایتاست، اشاراتی به عصای اخالقی و تربیتی 

آید و در برابر او بخاك التوحید نیز حکایاتی است مبنی بر اینکه، اژدها به استقبال شیخ میشود و در اسراردوست پیر محسوب می

 ساند.رپیغام شیخ را به اژدها میافتد و در داستانی دیگر مریدی می

ولی  دوج قرار داراد و تمثیل اژدها در دوسوگرایی در نما. ها گوناگونندتحلیل و تفسیر نمادها کاری پر پیچ و خم است و تاویل

یشتر از ه اهریمن بمار ب آنچه که مسلم است و تعالیم دینی نیز به نوعی در همان راستا هستند، نشان می دهد که وابستگی اژدها و

 ن است.های مثبت آجنبه
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 طاووس
های ابوالحسن، ابوالوشی، صر اخ و فلیسا های فارسی و عربی به القاب و کنیهطاووس در فرهنگ

مفاهیم دوسویه مستفاد ای در طول تاریخ ایران پرنده اسطورهاین  از .]21[ معروف است

 پردازیم.که به طور مختصر به آن می شودمی

 در اساطیر ایران قبل از دوران اسالمی طاووس

این پرنده در دوران باستان در آیین زرتشت به عنوان مرغی مقدس مورد توجه بوده است. 

همچنین معتقد بودند طاووس به دلیل نوشیدن آب حیات، عمر جاودانه یافته است. در 

درخت زندگی قرار ی ساسانی نقش طاووس در تزیینات و یا در دو طرف بسیاری از آثار دوره

و... وجود دارند که از  دیگری چون اژدها، اردك، غزال حیوانات عالوه بر طاووس گرفته است.

 . ]10[ کننداش محافظت میدرخت زندگی و میوه

 طاووس در دوران اسالمی

شکل درخت شود. ی صفویه دیده میی اسالمی مخصوصا در تزیینات معماری دورههمراهی طاووس و درخت مقدس در دوره

ه است. در مفهوم درخت طوبی ظهور پیدا کردآثار هنری مطابق با  ی اسالمی تعدیل شده و درزندگی براساس جهان بینی دوره

ور مشخص از این طدر قرآن به  .]12[ شوده عنوان درخت بهشتی اشاره میفرهنگ اسالمی به درخت طوبی یا سدره المنتهی، ب

ذن خداوند اشاره اسوره بقره که به ماجرای حضرت ابراهیم و زنده شدن مردگان به  260ی پرنده نامی به میان نیامده ولی در آیه

الغ بوتر و ککر مرغ؛ طاووس، خروس، این چهاطبق بعضی از روایات معروف،  ...»دارد و در تفسیر آن این چنین آمده که 

غ زیگری و کالدید جنسی، کبوتر مظهر لهو و لعب و باشخروس مظهر تمایالت زیبایی وتکبر، و  اند...، طاووس مظهر خودنماییبوده

 .«]22[ !مظهر آرزوهای دور و دراز

ابلیس را  سبب دخول،شاید، سبب آن باشد که مگیرند و شگفت آن است که این پرنده را با حسن و زیبایی که دارد به فال بد » 

از خانه و  دهند و گویند چون آن حضرت در تمام طول زندگانیدر بهشت و خروج ابوالبشر را از بهشت نیز به طاووس نسبت می

در ادبیات  .«]23[ شدبنگاه و زاد و نژاد و سرای جاودانی خویش آواره گشت، نگهداری این مرغ در خانه از یمن و برکت دور با

 آنها طاووس کهی این پژوهش خارج است اما نکته قابل توجه این است که از حوصلهاشعاری در مورد این پرنده آورده شده فارسی 

، پاهای ودن این مرغبهشتی ب اشاره به ای از خورشید، آفتاب، آسمان، جبرییل و... دانسته اند. ابیاتی نیز موجود است کهرا کنایه

 کنند.می( رنگشبه جهت بالهای خوش)تکبر او  و (داستان آدم و حوا به جهت) زشت
دانند و ی آفریدگار در آفرینش جهان میاند و آن را واسطهبرای طاووس، بر خالف بیشتر ادیان، مقامی واال قایل ی یزیدیه،فرقه»

ی یزیدیه طاووس ملک، لقبی است که فرقه .«]10[ قت داردهای شیطان مطابدهند که با ویژگیهایی به او نسبت میویژگی

 .]24[ اندای برایش نیز ساختهشیطان را بدان خوانند و مجسمه

ست اما به شود که طاووس در فرهنگ ایرانی از ابتدا مفهومی ستوده و نقشی مقدس داشته ااز توضیحات فوق چنین برداشت می

افته ینی اسالمی هنگ ایرادر فربهشت رانده شده و از آن پس نقشی ناستوده ب آدم و حوا و خروج آنها از بهشت، او نیز از فریدلیل 

 است.

 
 
 

 

 
]8[ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 شیر و خورشید

 تلف دارای بار معنایی متنوعی بوددر ایران باستان در دوره های مخمفهوم شیر 

 دراز این نقش . تر شدوم آن کاملزمان با ترکیب آن با خورشید مفه که در طی

دوشادوش آیین زردشتی در ایران قبل از اسالم، دین  که مهری و زروانیآیین 

 پردازیم.توصیفاتی شده است که به طور خالصه به آن می ،اندمردم بوده

  مفهوم شیر در آیین مهری و میترایی
از مراحل  چهارمین مرحلهای که شیر در آیین مهری جایگاه ویژه دارد به گونه

.در رمزپردازیهای خورشیدی، ]25[ شدمحسوب میرسیدن هرکس به آیین مهر 

شیر نماد خورشید است و مردان راستین را به فروغ جاودانی یعنی خورشید و میترا 

 .]11[ کندملحق می

 شیر در آیین زروانی
یز نست و گاهی کرانه، غیرقابل توصیف و همچنین بدون جنسیت است. اما گاهی در ایران، او مذکر ایا خدای زمان بی زُروان

اند، که کرده اش، او را به اندامی آدمی گونه و سری چون شیر تجسمهمسرش یاد شده است. با توجه به الگوهای نخستین شرقیاز 

بیان  وهای گوناگون و نمادین وجود دارد و این نمادها هر یک مفهوم ها، نشانهگرد بدنش ماری حلقه زده است. اما در این تندیس

ای از نهکه نشا نشانگر چندگانگی و وظایف متعددش باشد. وی عصا و چوبدستی را به دست داردخاص دارند. شاید این وضعیت 

و  ته استسلطنت و پادشاهی آسمانی اوست. گاه در دستی و گاهی در هر دو دست، کلیدی دارد که رمز گشایش درهای بس

، نماد بدنش پچیده ت و پرواز او هستند. ماری که گرداو، کنایه از جهش و سرع کند. بالهای زبرین و زیریندشواریها را برطرف می

های ن وی، نشانهها وعالیم دوازده برج پیرامومسیر خورشید در پیدایش خسوف و کسوف و یا شاید رمز جاودانگی او باشند. نشانه

ده کند. او آفریننگو مینهایتش بازگذر زمان و گردش فصول و ماههاست که گاه بر بدن او نقش شده و سیر زمان را در صورت بی

 کند.همه چیز است و همه چیز را هم نابود می

ش شود. در نقوته میشیروخورشید هر دو از نمادهای کهن روزگار ایران باستان بوده که با آیین میترایی به روشنی شناخ 

استگاه ای میترایی با منشاء و خواره ماندگار این نقوش به عنوان نشان شود و در شکلمیترایی شیر و خورشید در نمادها دیده می

ا هم هست و ب گیرد و شیر از همراهان پیوسته میترا است. شیر به نوعی در آیین مهری نماد آتشروشن بر درفش ایران قرار می

 تدار وی قدرت و اقآید که خورشید مظهر خداوند و شیر نشانهاز مجموعه روایات این چنین بر می». خورشید هم در ارتباط است

کنند بنابر روایات، جشن مهرگان که در های تاریخی نیز این نظر را تایید میاند. قراین و نشانههر دو، به نوعی به شاهان مربوط بوده

 .«]10[ شده، به جشن شاهان و خسروان معروف بوده استشانزدهم مهر در ایران باستان با آیین خاصی برگزار می

 در دوران اسالمی و خورشید مفهوم شیر
کرد که نقش شیر توان چنین عنوان از اسالم را می قبل و بعد برای نقش شیر در نکته قابل توجه و با اهمیت از لحاظ ظاهری

در دورانهای قبل از اسالم، ترکیبی از چند حیوان و به صورت ترکیب خیالی و واقعیت موجود حیوان، توسط هنرمند نشان داده 

که ترکیبی از شیر و پرنده و دیگر حیوانات بود، نیز از آن گروهند، در حالیکه در پس از اسالم  هاها، گریفینلداشیرشد و نقش می

های مافوق العاده با مجموع تواناییتر نشان داده شده و هنرمند سعی در دخالت تخیل و خلق یک حیوان خارقنقش شیر واقعی

های علمی و نجومی برقرار است و در عرف منجمین، حقیقت این است که میان برج اسد و خورشید رابطه» بشری را نداشته است.

هفتم  )قرن ابن عربی .«]10[ اندی مخصوص داشتهگانه یک یا دو خانهی خورشید است زیرا هر کدام از بروج دوازدهبرج اسد خانه
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این گونه است که،  ]27[ ن کرده که خالصه آن به نقل از کسرویی این پیوند را روشهجری( در کتاب مختصرالدول، ریشه

کیخسرو بن عزالدین کیکاووس، از حکمرانان سلجوقی آسیای صغیر، عاشق دختر پادشاه گرجستان شد و او را به زنی گرفت و 

ت. چون اصرار ورزید، به های خود را به رخسار او بیاراید که مورد مخالفت اطرافیان و مسلمین معتقد قرار گرفخواست سکهمی

نگاشتند تا هم خواست کیخسرو انجام گیرد و هم همگان ی همچون خورشید شاهزاده خانم گرجی را بر فراز شیری ناچار رخساره

ی صفوی خبری از نقش شیر و خورشید نیست. در چنین انگارند که مقصود، نقش صورت طالع پادشاه است. بعد از کیخسرو تا دوره

کاری ها بسیار ترسیم شده است که معلول شتابی، خورشید به صورت نیم دایره و چسبیده به پشت شیر بر روی سکهی صفودوره

نقاشان است. بعد از صفوی تا دوران قاجار استفاده از این نقش کمرنگ شده تا باالخره در دوران ناصرالدین شاه قاجار با کمی تغییر 

یخ، شیر برپا خاسته و شمشیری که نشانی از ذوالفقار حضرت علی)ع( است در دست دارد. این . از این تارشودنشان رسمی ایران می

 .]10[ ماندباقی میها تا دوران پهلوی ی ایران، بر پرچم و سر در ادارات و گاه بر سکهبه عنوان نشان تکامل یافته عالمت

 

 بهشتای بنای هشتمفاهیم نقوش اسطوره 1 جدول
 مفاهیم نقوش تصاویر آنالیز شده بناهای تصویرکاشی

 
 نقش سیمرغ

 
]8[ 

 لع شرقی بنادر ضنقش سیمرغ 

 خرد ودر اساطیر ایرانی به مفهوم  پرندهاین 

 نماد الوهیت،و در عرفان اسالمی مداوا بوده 

است.  انسان کامل، جاودانگی و ذات واحد

ی مثبت و الوهیتی این ی روشن، جنبهنکته

 وار ایران است.در تمام اد ایی اسطورهپرنده

  
 نقش سیمرغ

  
]8[ 

 غربی بنانفش سیمرغ در ضلع 

ای چون فیل و الجثهشکار حیوانات عظیم

ای، ی اسطورهدست پرندهه ب کرگدن

 .سیمرغ

 
 اژدها نقش

 
]8[ 

 نقش اژدها در ضلع شمالی بنا

ها به حساب ترین اسطورهاز قدیمی اژدها که

ای آید دارای مفاهیم دوسویه است: جنبهمی

مثبت که در جایگاه عصای حضرت موسی 

ی مثبت آن که در قرآن نیز آمده و جنبه

نمادی از شر و بدی است و در ایران باستان 

 و اسالمی بیشتر به آن اشاره شده است.
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 نقش طاووس

  
]8[ 

 ضلع شرقی و غربی بنانقش طاووس در 

طاووس که از مرغان بهشتی در آیین زرتشت 

و نگهبان درخت زندگی در فرهنگ باستان 

بوده است. در داستان خروج آدم و حوا از 

بهشت بدلیل فریب دادن آنها و از بهشت ترد 

 شد و از آن پس او را به فال بد گیرند.

  
 نقش شیر و خورشید

   
]8[ 

 در ضلع شمالی بنانقش شیر و خورشید 

 شیر و خورشید هر کدام به تنهایی از دیرباز

اند از دارای مفاهیمی در فرهنگ ایران بوده

 زمانی این دو عنصر باهم ترکیب و مفهومی نو

و خورشید به عنوان سمبل ایجاد کردند. شیر 

پادشاهان و  اشاره به قدرت و شجاعت بوده،

 در تمام ادوار این تمدن داشته است. سالطین

 

 گیرینتیجه

پرداختند. هنرمندان در محضر در گذشته استادانی بودند که خود اهل سیروسلوك بوده، به تعلیم و راهنمایی هنرمندان می»

صناف تنظیم کنند و کوشیدند تا آیین تقدسی برای همه حرف و اگرفتند. این استادان میآنها آیین جوانمردی و رمزآموزی فرا می

اصناف را در پوشش آداب مذهبی نسل به نسل منتقل سازند ... از آنجایی که در قرون گذشته این اصول و آیین مقدس و روحانی 

ها نیازی به تاویل نداشتند، ولی امروز معنا و مفهوم نمادین آنها برای ما ها و نقشبر همه وجوه زندگی حاکم بود، بسیاری از طرح

است. حتی هنرمندان متاخر هم ممکن است توجهی خاص به معنای محتوایی آنها نداشته و از مفاهیم نمادین آنها آگاه  پنهان

های سنتی، تنها به تکرار این نقوش پرداخته باشند نبوده و تنها به خاطر احترام و دنباله روی از استادان خود در ادامه مهارت

باشد تا کمکی در جهت انتخاب نقوشی باشد که هنرمندان این حوزه میبازگشایی رموز این مفاهیم از وظایف پژوهشگران  .«]12[

ی تاریخی کنند و از آنجا که بناهای معماری نشانگر تمدن و فرهنگ هر دورهرای تزیین بناهای کنونی استفاده معاصر از آن ب

است که متاسفانه هنوز در غبار ابهام قرار همیت برای ایرانیان، با تمدنی هفت هزار ساله باشند این اصلی بسیار مهم و حائز امی

آوردند که فرهنگ ایران را ماندگار و  اری بوجودآث ،اجدادشانخود و گیری از دستاوردهای با بهرهدرخشان ای صفویان سلسله دارد.

 آثاربهشت از نمونه های این ده منتقل کرد. باغ بلبل و عمارت هشتهای آینبا حفظ سرمایه های معنوی، هنر آن دوره را به نسل

کنند. انتخاب نام، نقوش، کاربری، پالن و محلی که از آشنا میدر مورد بهشت برین باورهای پیشینیان ما را ارزشمند هستند که 

سازندگان آن بنا جهت رسیدن به هدف  مخاطب را در ونظر موقعیت مکانی برای این عمارت انتخاب شده، بسیار هوشمندانه بوده 

قرار گرفتن برج اسد در خورشید  است و امپراطوری این قدرت بیانگرنمای بیرونی بنا ی چون شیر و خورشید در شکند. نقیاری می

و برکت پادشاهی است. نقشی چون سیمرغ نشانگر الوهیت و وجود واحد  مبین نیکی و خوش یمنیکه ریشه در علم نجوم دارد، 

در فرهنگ اسالمی  اشی منفیباشد. نقش طاووس بدون در نظر گرفتن جنبهی اژدها سمبل وجود شر میحق تعالی و نقش مایه

ی صفوی بسیار ارجمند ر دورهبه جهت  ترد شدنش از بهشت دارای مفهوم جاودانگی و نگهبانی او از درخت زندگی است. طاووس د
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موجود در  ایی نقوش اسطورهمجموعه می توان گفت، شود. به طور کلیشمرده شده و در تمامی آثار این عصر حضور او دیده می

 ی خیر و شر به کار گرفته شده است.جاودانگی، مقابلهمفهوم قدرت، الوهیت،  نشان دادنبرای  بنا
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