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 یخیتار هاز ده قرن سابق یشبآید، شمار می گردشگری مذهبی در ایران به هترین جاذب)ع( که مهم رضاحرم امام 

و هر بخش آن گویای هنر معماری  آراسته شده است گوناگون یناتبه تزئ یاسالم یهاکومتح یاتدارد که در زمان ح

ها و بزرگان در هر عصر به نوسازی و توسعه این مکان مقدس است. شخصیت هنر اسالمیدوران خاصی از تاریخ 

اصی به معماری این دوران نظامی عصر صفویه که توجه خ فرماندهوردیخان، جنگجوی دلیر و اهلل ازجملهاند، پرداخته

از وی در  ماندهیبرجاداشته و برای اعتالی فرهنگ و تمدن ایران اقدامات فراوانی انجام داده است که با نگاهی به آثار 

ه، توان تأکید نمود. این بنای باشکووردیخان( به این امر میخان( و مشهد )گنبد اهلل هپل(، شیراز )مدرسسهواصفهان )سی

)ع(  رضاترین قسمت مرقد امام ، آن را کاملمعماری ایرانحرم مطهر است که آرتور پوپ در کتاب  هاز زیباترین ابنی

ها، نقوش حیوانی، گیاهی و هندسی است. بسیاری از این نقوش های معرق این رواق مزین به کتیبهداند. کاشیمی

 هبراستا، پژوهش حاضر  در ایندارند.  مرزوبومو ادبیات این  که جایگاهی خاص در فرهنگ مفهومی هستند هدربردارند

 487انجام شده است که از میان  یاکتابخانه یهاداده یدانی ومشاهدات م بر اساس ،محتوا یلو تحل آمار توصیفیروش 

 ه )مرغ( استبیشترین رقم متعلق به نقش پرنداز راز و رمز است،  مملو یاییکه هرکدام دن حیوانی هگون 9نقش موجود 

 اهلل قرار دارند.ترتیب قرقاول، طوطی، طاووس، مرغابی، اژدها، سیمرغ، آهو و مرغ بسمبه ازآنپسو 
 :هداف پژوهشا

 وردیخان.های رواق اهللکاریمعرفی نقوش حیوانی در کاشی. 1

 در رواق مذکور. . بررسی مفاهیم نمادین نقوش حیوانی2
 :پژوهش سؤاالت

 ؟اندکدموردیخان رواق اهلل حیوانی در انواع نقوش. 1

 این نقوش چیست؟ مفاهیم نمادین .2
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 مقدمه

ر هنرهای خواهید هنر را بررسی کنید، باید هنر را داگر می»گوید عکاشه، هنرشناس جهان اسالم: چه زیبا می

اسالمی جهان، خصوصاً هنرهای متعدد به وجود آمده از هنرهای شیعی و باألخص هنرهای معماری اسالمی مردم 

 (.68: 1393)زمرشیدی، « ایران بررسی کنید مذهبیعهش

 ست، انسان را از کثرت جهان بیرون به وحدت الهی رهنمونای نمادین از حقیقتی واالمعماری دوران صفویه، جلوه

های دینی و مذهبی اسالم صفویه، رشد آموزه هتوان حضور خدا را احساس کرد. در دورجای آن میکند که در جایمی

های مختلفی از زندگی مردم و گیری و ظهور مکاتب فلسفی، عرفانی و هنری گردید که جنبهو تشیع منجر به شکل

به ارائه تصاویر نمادین پیام معنوی شیعی گردید. در این دوره و  هنرهای گوناگون را تحت تأثیر قرار داد و منجر ویژهبه

بنا از  که در کل برگرفتپیرو مکتب معماری اصفهان این نقش نمادین تمامی عناصر معماری و حتی تزئینات را نیز در 

ی از خاص، تمثیل اینهگوبهشود. در این دوره هریک از عناصر به همراه تزئینات آن دیده می هترین نقطبیرون تا مرکزی

: 1396اند )منتظرالقائم و حافظ، های بهشتی و عناصر موجود در آن را به نمایش گذاشتهغای از باباغ بهشت و نمونه

 ه، در دور(20: 1384، یاناست )مصدق یمعمار ئیناتتز ۀدرزمین یراندستاورد ا ترینبزرگقول پوپ ه ب(. کاشی که 439

ر ترین بناها دترین و جذابرا به خود اختصاص داد تا جایی که بناهای ساخته شده را فریبندهای صفویه، جایگاه ویژه

 یاتح های مختلفطی دوره دریخی، تار هاز ده قرن سابق یشببا  )ع( رضادانند. حرم امام طول تاریخ معماری ایران می

. حاکمان و بزرگان عصر صفوی نیز از این است آراسته شده گوناگون یناتبه تزئو حاکمان وقت  یاسالم یهاحکومت

هر ش در حرم مطنظامی و معمار آن روزگار و گنبد فرماندهوردیخان، توان به اهللاند که از آن میان مینبوده مستثناقاعده 

که  ه استآراسته شد یوانیح یاهی،گ ی،انواع نقوش هندسها و کتیبهبا های معرق و اشاره کرد. این بنا مزین به کاشی

نقوش، آشنایی با فرهنگ و  هکه از طریق مطالع، چنانخویش را به همراه دارند ههرکدام معانی خاصی از فرهنگ زمان

کاربرد  چراکهشود. هدف از این پژوهش معرفی و بررسی نمادین نقوش حیوانی این رواق است پذیر میباورها امکان

اصلی این است که انواع  سؤالو  است توجهقابلمعماری مکان مذهبی  عنصری تزئینی در صورتبهها بسیار این نقش

شود؛ در ادامه وردیخان معرفی میو چه مفاهیمی دارند؟ در این راستا در ابتدا شخصیت اهلل اندکدمنقوش حیوانی 

 شود.گیری انجام میو نتیجه توضیحاتی از رواق، نقوش حیوانی و معانی نمادین، وضعیت قرارگیری

های حرم مطهر رضوی به موارد بسیاری پرداخته شده است اما کاریدر حوزه بررسی تزئینات و نقوش کاشی گرچها

ای مقاله ازجملههای اندکی مواجه هستیم؛ )ع( با پژوهشنقوش حیوانی و جانداران در حرم مطهر امام رضا حوزهعیناً در 

( 1394) سید هاشم حسینی نوشته« رضوی تیق حرم مطهرکاری صحن عنقوش حیوانی در تزئینات کاشی»با عنوان 

 بررسی»ای تحت عنوان نامهچنین پایانها پرداخته شده است، هماز صحن دریکیکه تنها به بررسی نقوش شاخص 

(، به راهنمایی دکتر مهدی اشراقی از نگارنده به این 1395« )های حرم امام رضا )ع(کارینقوش جانداران در کاشی

حرم مطهر رضوی و از  ه( در تمام مجموعروحذیمینه اختصاص یافته است که در آن سایر نقوش حیوانی و جانداران )ز

شود. بنایی از این مجموعه شامل می عنوانبهوردیخان را هم که گنبد اهلل های تاریخی گردآوری شده استدوره ههم
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هنگی وی مقاالت و تألیفات متعددی وجود دارد که در این میان و اقدامات سیاسی، نظامی و فر وردیخاناهلل هدربار

بررسی »و  (1389، )«در حرم مطهر امام رضا )ع( وردیخاناهللهای گنبد بررسی مضمونی کتیبه» ازجملهمقاالتی 

 از مهناز شایسته فر؛ (1395، )«های ساخته شده در حرم رضوی در عصر تیموری و صفویهای رواقمحتوایی کتیبه

از مصطفی لعل شاطری خصوصاً به  (1396، )«یادگاری از عصر صفوی در حریم سلطان خراسان وردیخاناهللگنبد »

در این زمینه، گواه بر این  شدهمطرح هایپژوهشانجام شده و  یقاتتحقاند. مرور بر پرداخته وردیخاناهللبنای گنبد 

هش موجود است که در پژو وردیخاناهللهای گنبد کاریی کاشیاندکی تحت عنوان نقوش حیوان یشینهپمطلب است که 

 اختصاصی به آن پرداخته شده است. طوربهپیش رو 

 وردیخان گرجیاهلل

 ،بطهماسشاه هاییاز لشکرکش دریکیبود که  یگرج یاز اسرا یخان گرجیوردمعروف به اهلل یالدْزِخان اونْدیورداهلل

اول به مقام  عباسشاهاز مسلمان شدن، در زمان  . وی جنگجویی دلیر بود که بعده شدآورد یرانبه ا یراس عنوانبه

 م1597/ ق1005 هایسالمیان  و در (244: 1379ید )مولیانی، فارس رس یالتو حکومت ا یصفو توریامپرا یسپهساالر

ای او را (. عده202: 1ج ، 1383را بر عهده داشت )ریشار،  تا هنگام مرگش مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح صفوی

آن را شاهکار  1پل اصفهان که شاردنسهوبنای سی ازجملهخوانند زیرا آثار بسیاری منسوب به وی است، معمار می

، م1605/ ق1013(. وی در سال 248: 1379دانند )مولیانی، آن را از بهترین آثار معماری ایران می 2گارسیامعماری و دن

وردیخان را در کنار بقعه رضوی بنیان گذارد. بنای مذکور فرستاد تا به مدد معماری اصفهانی گنبد اهلل مباشری به مشهد

االول (. یک سال بعد، او در روز دوشنبه چهاردهم ربیع218: 1390به پایان رسید )عالم زاده،  م1612/ ق1021در سال 

او را تشییع کرد و به مشهد  همام امرای وقت جنازبه همراه ت عباسشاهدر اصفهان درگذشت.  م1613/ ق1022سال 

  (.17: 1390)زنگنه،  3دفن گردیدخود در جوار امام )ع( ساخته بود،  فرستاد و در گنبدی که خان برای مزار

                                                                                                                                              
1. Chardin 
2. Garcia 

 .623ص (، 1364تصحیح شاهرودی )تهران: طلوع، ، آرای عباسیتاریخ عالم. اسکندر بیک منشی. 3
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 وردیخانگنبد اهلل

( که در مجاورت گنبد طالیی و 1 یرتصو) است مسیگنبدی  

(، این 42: 1387هدوی، )م وردیخان واقع شده استرواق اهلل بر فراز

رواق در شمال حرم و در شرق رواق توحیدخانه قرار دارد و از شمال 

به صحن کهنه و از شرق به دارالضیافه و از جنوب به رواق 

شود )عطاردی، خانی مربوط میدارالسعاده و از غرب به رواق حاتم

اهلل زمان با مسجد شیخ لطف(. این بنا که هم192: 1ج ، 1371

 صورتبهان ساخته شده، کار امیر معمار اهل اصفهان و اصفه

. شودکثیراالضالع است، به همین دلیل از دیگر بناها ممتاز می

در  ترکوچکصفّه در پایین و هشت صفّه اطراف این رواق، هشت 

م. است و بلندترین 10/16، (. ارتفاع رواق2 یرتصودارد )باال وجود 

م. است 20/11ترین آن و کوتاه 50/11های مقابل فاصله بین ضلع

دور  همترمربع مساحت دارد. ازار 171و با محاسبه فضاهای جانبی 

م. از سنگ مرمر طالیی ساخته شده و از ازاره به باال 94/1به ارتفاع 

های معرق بسیار نفیس و ظریف تمام دیوارها و سقف بنا از کاشی

  (.218: 1390زینت یافته است )عالم زاده، 

شرقی رواق که در دارالضیافه واقع جنوبصفّه خارجی نمای 

های کاری و از یادگارکه کامالً مقرنس وردیخان بودهسردری بزرگ و محل ورود به رواق تاریخی اهلل درگذشتهاست، 

وف رزمان با بنای اصلی در عهد صفویه احداث شده و قبل از ساخت دارالضیافه به ایوان رضا معهنرمندان پیشین و هم

های مسی استحکام و محافظت، با قطعات و خشت منظوربه(. سقف خارجی رواق، 219 :1390عالم زاده، بوده است )

در زمان  م1843/ ق1259تا از نفوذ باران و رطوبت در امان باشد. در سال  است درآمدهگنبدی  صورتبهپوشیده شده و 

(. 218 :1390عالم زاده، ) 4اق تعمیر شدرو یناز اهایی از، قسمتستقی کاشیقاجار به استادی مشهدی محمد محمدشاه

مرور زمان و حوادث طبیعی ریخته بود، مخصوصاً که  براثرهای معرق مقرنس سقف گنبد، عالوه بر آن قطعاتی از کاشی

های دید و خرابیگر بالاستفادهش در این رواق و دارالضیافه را بسته بودند که در سنوات مزبور 1324تا  1315از سال 

کار وسیله چند استاد ماهر معرقکه دستور مرمت آن به(. تا این153: 1355توجهی بیشتر شده بود )کاویانیان، آن از بی

ی با هایسازی به تکامل کنونی نرسیده بود بیش از ده سال به طول انجامید و کاشیاجرایی شد و چون صنعت کاشی

ه های دورهای معرق باقی قسمتکه از حیث رنگ و نقشه با کاشییطوربهول ساخته شد همان نقش و نگار و زیبایی ا

                                                                                                                                              
 .334ص (، 1324)قم: بنگاه چاپ قم،  بدر فروزان. عباس فیض، 4

وردیخان. گنبد اهلل1 تصویر  
)www.eghamat24.com :منبع( 

وردیخان. گنبد اهلل2 تصویر  
)www.eneshat.com :منبع( 



 97 پاییزفصل  31، شماره چهاردهمپژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -نشریه علمی

 مفاهیم نمادین نقوش حیوانیعنوان مقاله: 

  در حرم مطهر رضویوردیخان از دوره صفویه کاری گنبد اهللکاشی

5 

 

 کلیبهش 1347ش آغاز شده بود و تا سال 1340(. مرمت سقف بنا قبل از 156 :1355کاویانیان، صفویه فرقی ندارد )

 (.100: 1355تمام شد )مؤتمن، 

 گنبد و هشتی تجلی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت

 ها نماددر فرهنگ اسالمی که در تمامی فرهنگ تنهانهترین نمادهای عرفانی جهان اسالم است و یکی از مهم دگنب

کند. افالطون دایره را تمثیل تمامی ترین اشکال است و کمال را تداعی میکرویت و دایره است که زیباترین و کامل

گردد و مالصدرا نیز آن را زیباترین وجوه صنع دان نیز ختم میشود بلکه باز واحد آغاز می تنهانهکه »داند هستی می

کند، خطّ منحنی را تداعی می« گنبد مینا»چنین شکل خاص گنبد آسمان یا (. هم501: 1384)بلخاری، « داندمی

ه و فای است از نرمی و مالیمت و دربرگیرندگی که دعوتی به تجمع، گردهمایی، مرکزیت و مهربانی، عاطدایره نشانه

و با این معنا که دایره نماد تمامیت و کمال است انطباق دارد )دادور و داالیی،  (146: 1393نیا، انعطاف است )طباطبایی

 انباایمای محدب که با نگاه نرم، با انسان مخلص و (. گنبد نماد آسمان و مقصد عروج انسان است، پوسته188: 1395

که خورشید و آسمان فانی او را فراهم آورده است. معمار با آگاهی تمام از ایننوا گشته، بستر سلوک روحانی و عرهم

های متعالی و عرفانی را با اند، کوشیده است این مضامین، مفاهیم و استعارههای قدرت خداوندیبرترین جلوه مثابهبه

تداعی رسیدن همگان به ذات اقدس  ها گرداند؛ و هدفی داشت جززبانی استعالیی و الهوت از بستر ناسوت و روزمرگی

ستون نگرید، بیکه میها را چنانو خداست آن ذات پاکی که آسمان»گونه آفرید که فرمود: یگانه، خدایی که هستی را آن

 هیآرعد،  ه)سور« قدرت عرش را در خلقت بیاراست و خورشید و ماه را مسخر اراده خود ساخت باکمال آنگاهبرافراشت؛ 

(. گنبد نمایی است آشکار از آموزة وحدت وجود و هستی یگانه؛ از کل نامتناهی: وحدتی 331: 1393ئی فیجانی، ( )نبی2

ای باشد: نمودی از بسیطُ الحقیقه کلّ االشیاءِ ولیس بشیءِ مِنها. دایره هاآنآنکه ترکیب جبری ها، بینامتناهی از متناهی

ا چنین تهای منتظم دیگر و همچندضلعیمنتظم و هریک را باز به  عیچندضلتوان آن را به تساوی به اشکال که می

 (.204: 1390متصور نیست )خاتمی،  بی کثرتدوام نامتناهی تا کثرت ظهور کند، زیرا که وحدت 

تواند دایره نمی ازآنجاکهو  ای مانند به جهت تمرکز در محیط باشدکه به لحاظ عملکرد باید دارای شکلی دایره هشتی

در  تبدیل شود که چندضلعیسخگوی سایر نیازهای طراحی از قبیل اضالعی تعریف شده و ... باشد، بهتر است به پا

(. این فرم در بسیاری از مساجد صرفاً یک روش 358: 1396القائم و حافظ، ضلعی است )منتظربهترین نمود خود هشت

استوار سازند بلکه در اصل کنایه از عرش الهی است که طبق ای مربع ساخت نیست که معماران بتوانند گنبد را به قاعده

 (.64: 1370کنند )آوینی، احادیث هشت ملک آن را حمل می

گیرد، با این مفهوم یعنی جدایی انسان از باز قرار میاز بعد نمادین، هشتی همواره بعد یا قبل از یک فضای نیمه

معنای کثرت )فضای بیرون( در وحدت )فضای درون و یاد خدا(  محیط بیرون و تمرکز وی در فضای درون بار دیگر

شود تا با تمرکز حواس و از محیط بیرون فاصله بگیرد و تنها به یک نقطه که یابد و برای آدمی فرصتی میظهور می

طور هب این است که از داخل هشتی و توجهقابل همحیط در پی القای آن به وی است یعنی خدا و ذکر او فکر کند. نکت

ای در جهت شمالی و شرقی به سمت حیاط تعبیه شده است با این علت توان وارد صحن شد بلکه روزنهمستقیم نمی
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که یک اصل اساسی مکتب معماری اصفهان است، عدم دسترسی آسان به صحن  مراتبسلسلهکه عالوه بر رعایت اصل 

اهم آورد بدین معنا که اگر مسیر دستیابی به صحن راحت باشد، برای ناظر فر نوعی تفکر و اشتیاق برای دیدن حیاط را

اثر خاصی بر ذهن عابر نخواهد گذاشت پس این شیوه بهترین روش برای تأمل و تمرکز ذهنی برای ورود به صحن یا 

 (.359-358: 1396القائم و حافظ، رواق خواهد بود )منتظر

شود. هشت از اعداد مقدسی است که دیده می وفوربهصفوی  هرضلعی در اواسط و اواخر دواستفاده از اشکال هشت

، هشت مرتبۀ بهشت یا هشت در بهشت بهشتهشتاند. در ایران از دیرباز آن را برترین مرحله در صور متفاوت دانسته

طهوری، کند )ـ که در عرفان درِ هشتم، در توبه و همیشه باز است ـ و اقلیم هشتم که فرشته ما را بدان هدایت می

  شود و چون نخستین(. عدد بهشت بازیافته است و در روز هشتم انسان نوین از برکت فیض الهی آفریده می33: 1391

(. گنون هشت را مربوط به واسطۀ نیم الهوت 82: 1388آقایی، شود )نورعدد مکعب است مظهر اتحاد محسوب می

(. هشت بر هشتمین 17: 1379رمزی بوده است )گنون،  ازلحاظره داند، چیزی که واسطۀ تبدیل مربع به دایو ناسوت می

یابند )حسینی، شود و نیروهای روحی حضور میمرحله سلوک تأکید دارد، مرحله قداست که در آن به روح توجه می

جهت گلباد، از زندگی جاودان روح در بهشت آسمانی و  ای از خورشید و هشت، نشانههشت پر ه(. ستار15: 1390

دهد بهشتی که جایگاه فرشتگان و جهان واسط میان ماده و نور است و قهرمانان رهایی آن از قید زمان و تقدیر خبر می

اند و آدمیان را با نوید بازگشت آنان و نجات یافتن از شر دشمنان و منجیان موعود در مقام انسان کامل در آن مأوا گزیده

چنین هشت در تفکر شیعه همواره ناظر بر امام رضا )ع( (، هم66: 1388ی، دارد )طهورمی خوشدلو دیوان و ددان 

 (.256: 1393پور، است )ملک و سمیع

 محل قرارگیری نقوش

صفّه  8 (، دارای3 یرتصو) ضلعیهشتاین بنای 

کاری آن در است که بر تزئینات کاشی دوطبقه

های همکف، سقف و سردر های باالیی و صفّهحجره

بندی از یبترک 30قدیمی رواق از دارالضیافه جمعاً 

اند که شامل قاب مجزا تکرار شده 99نقوش حیوانی در 

  (.1هستند )جدول متفاوت  گونه 9حیوان در  487

  وردیخان. اهلل1

 . توحیدخانه2

 . دارالفیض3

 . روضه منوره4

 خانی. حاتم5

 . دارالسعاده6

 . دارالضیافه7

های مجاوروردیخان و رواقق اهلل. روا3تصویر  
(؛ ترسیم: نگارندگان1: نقشه3، ج 1355ادت، ؛ سع81: 1389قاسمی، حاجی )منبع:  

وردیخانهای مختلف رواق اهلل. نقوش حیوانی در قسمت1جدول  
 رواق اهلل وردیخان

 گونه

پهلوی ۀترمیم در دور -نقوش منسوب به دورۀ صفوی   

کان    م                 کل
 نقش

شمال  شمال
 غربی

 جنوب غرب
 غربی 

جنوب  جنوب
 شرقی

شمال  شرق
 شرقی

 سقف
سردر 

قدیمی، از 
 دارالضیافه

 پرنده 1
 150  80  20  36    14 نقش کامل

246 
*16 80         کله مرغی  96 
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(، 43(، شرق )54از دارالضیافه ) سردر قدیمی(، 76(، جنوب )203بیشترین تعداد نقوش حیوانی به ترتیب در سقف )

شود. ده می( مشاه2غربی )( و شمال10شرق )(، شمال18(، غرب )20شرقی )(، جنوب21غربی )(، جنوب40شمال )

(، 26(، طاووس )30(، مرغابی )58(، طوطی )96( و سپس قرقاول )246ترتیب مربوط به پرنده )بیشترین نقش موجود به

مشخص در یک موقعیت  گونهشود. از حیث بیشترین تعداد ( می1اهلل )( و مرغ بسم4(، آهو )6(، سیمرغ )20اژدها )

ترتیب متعلق به طوطی در سقف و به (160تعداد مربوط به پرنده در سقف )های افقی(، بیشترین مکانی )خوانش: ستون

(، 8(، اژدها در غرب )8(، طاووس در جنوب شرقی )14غربی )(، مرغابی در جنوب38) سردر قدیمی(، قرقاول در 40)

در جدول مشخص  شود که با رنگ زرد( می1غربی )در جنوب اهللمرغ بسم( و 4(، آهو در جنوب )4سیمرغ در شرق )

های عمودی( با دایره مشخص شده در هر موقعیت مکانی بیشترین نقش حیوانی )خوانش: ستون درنهایتشده است. 

( 18( پرنده، شمال )20( پرنده، شرق )36( قرقاول، جنوب )38) سردر قدیمی( پرنده، 160است که به ترتیب در سقف )

غربی ( مرغابی و شمال4شرقی )( قرقاول، شمال10( مرغابی، غرب )12) شرقی( مرغابی، جنوب14غربی )قرقاول، جنوب

 باشد.( طاووس می2)

 بندی قرینهترکیب

که تعادل را سبب شده است. منشأ تقارن از طبیعت است و  های مذکور استبندیهای ترکیبتقارن یکی از ویژگی

 نیاز به تعادل و تقارن است دهندهنشانها، در اکثر تمدنگیری از آن و گسترش انسان بهترین نمود آن است. قدمت بهره

کند و جنبۀ با ایجاد نظم، آرامش و امنیت را القا می و 5زیرا احساس ثبات، مقاومت و پایداری را به بیننده منتقل

. به قول داشته است گرایی دارد. تقارن سنت تصویری اقوام آریایی، از دیرباز در هنر ایران کاربردگی و کمالکنندتکمیل

که  هاستترین تقارنترین و ملموسای از پایداربرد. تقارن آینهشناسی آینه بهره میمعماری ایران از زیبایی 6پاپادوپلو

                                                                                                                                              
 .108ص  (،1391ترجمه محمدتقی فرامرزی )تهران: الهیتا، ، مبانی طراحیک، تا. دیوید الئور و استیون پن5

6. Papadopoulo 

 96 38 2  4  24  10  18 قرقاول 2
 58  40  4  8 2   4 طوطی 3

 مرغابی 4
کاملنقش      4  6  4   14 

30 
 16     6  10    نقش کله

 26  1 2 5 8  4  2 4 طاووس 5
 20   2 6  4  8   نقش کله اژدها 6

 سیمرغ 7
 4    4       نقش کامل

6 
 2   2        نقش کله

 4      4     آهو 8
اهللمرغ بسم 9     1       1 

320 10 43 20 76 21 18 2 40 کل  54 487 
ندارد. وردیخان همخوانیگیاهی و تزئینی با نقوش رواق اهلل هایزیرا از نظر نقش استپهلوی رۀ قدیمی رواق، از الحاقات دومرغی سردرکلهنقوشاحتماالً  *  

 ی و بیشترین نقش حیوانی در آن )خوانش عمودی(دهندۀ موقعیت مکاننشان خاص در هر موقعیت مکانی )خوانش افقی(  گونۀ دهندۀ بیشترین تعداد نشان

گان(: نگارند)منبع  
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طرف طرح بدون هیچ دو  ؛ وگویند و بیشترین کاربرد را در هنرهای سنتی داردیا انعکاسی نیز می دوطرفهبه آن تقارن 

سان هستند. کنایه از درون و برون که باید همانند باشند و اصوالً فلسفه آینه همین است. در این نوع یک وکاستیکم

ردانیم برگ هاآنکه یکی از شود؛ اما قابل انطباق نیست مگر اینمعکوس، حول یک محور تکرار می صورتبهتقارن نقش 

 به تقارن دورانی، تقارن معکوس و تقارن ترکیبی اشاره کرد.توان (. از دیگر انواع تقارن می105 -104: 1393نژاد، )مکی

 ساختار گیاهی و جانوری و عدم نقوش انسانی

است و در هیچ  7نقش واق صورتبهو گاه ترکیبی از این دو  ها، متشکل از نقوش گیاهی و جانوریبندیترکیب

ای در هنر اسالمی است. تصویرسازی پیکره ممنوعیت یهاز نظرشود که برگرفته موردی نشانی از انسان مشاهده نمی

اشاره نکرده و بر ضد آن چیزی  ایمسئلهبه چنین  قرآن موجودات زنده در آن حرام است. مصور کردنبدین معنی که 

 8ودشهایی آمده که به پیامبر و اصحاب ایشان نسبت داده میاز حدیث و سنتسازی نگفته است. بلکه حرمت تمثال

)ص( مزین به های حضرت محمدکنند و به بعضی از دارایی(. برخی این احادیث را رد می238: 1395یی، )دادور و داال

: 1393کنند )کنبی، رسد احادیث از هر دو طرف این دعوی حمایت میکنند که به نظر میتصویر انسان، استناد می

ها و الگوهای شبه جانوری اشاره کرد؛ دن اسلیمیتوان به پدید آم(. این امر به بسط طراحی تزئینی، انجامید که می32

 (.239: 1395؛ دادور و داالیی، 301: 1386چنین خطاطی جایگاهی محوری در هنر اسالمی پیدا کرد )معمارزاده، هم

های مثبت است. نویسد: فقدان شمایل صرفاً جنبۀ سلبی ندارد بلکه واجد ارزشمی بارهدراین 9تیتوس بورکهارت،

 که روحشنظر از اینرساند تا خودش باشد. او صرف، حداقل در دین، به بشر مدد میمی، با حذف تصویر انسانهنر اسال

تواند در مرکز وجود، جایی که هم خلیفه و هم بندة خدا است، باقی بماند. هدف را در خارج از خود منعکس کند، می

از هر راهی که بتواند  پسأن ازلی خویش یاری رساند. هنر اسالمی، ایجاد فضایی است که بشر را در مسیر شناخت ش

)دادور و داالیی،  10چیز نباید بین انسان و حضور غیبی خداوند فاصله بیندازدکند. هیچبت درآید، پرهیز می صورتبه

اند درا توحید می توجهقابلاساسی  نکتهکند و (. محمد مددپور از وحدت در هنرهای اسالمی یاد می305-306: 1395

های هندسی که در یک نقطه، تأکیدی بر این اساس است. طرح هاآنو وحدت  که انتخاب نقوش هندسی و گیاهی

قدر از طبیعت دور دهند، با نقوش اسلیمی که ظاهری گیاهی دارند، آنوحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نشان می

                                                                                                                                              
وان مرحله تاند، این نقوش را میای به خود گرفتهای از درخت سخنگو هستند که جنبۀ تزئینی و آرایهیافتهتکامل. نقوش واق، گونه تغییر شکل داده و 7

زندگی تغییر شکل درخت -2ی است. سر جانورکه در برخی موارد دارای  زندگیتبدیل درخت مقدس به درخت -1: نهایی روند تحول درختان مقدس دانست
از درخت جدا و به اشکال پیچشی گیاهی با سرهای جانوری  مروربهنقوش جانوری  -3واک. ای با صدای واکسخنگو با سرهای حیوانی و افسانهبه درخت
ان اسالمی و استفاده هنرمند موردتوجه سرعتبه« انسانی -گیاهی»یا « حیوانی -گیاهی»شوند. این اشکال ترکیبی می کاربردهبهمستقل  صورتبهتبدیل و 
: 1390بر گرفت )طاهری، کاشی را در ازجملههای هنری ها تقریباً تمامی گونهکاربرد آن دامنهو تبدیل به عناصر تزئینی نقوش واق شدند که  قرارگرفته

52.) 
یه همساز است که خالقی جز خدا نیست، پس ساخت شبیه هر چیزی الجرم تخصیص نامشروع نیروی خالقه نظرسازی با این تمثال درباره. منشأ اسالم 8

ممکن بود ترویج  جاهلیت در کعبه وجود داشت و ساخت آن دورهزیرا در  ؛ه اول مربوط به مجسمه بوددرجشود که احتماالً در ها انگاشته میالهی به انسان
 (.239-238: 1395چندانی نداشته است )دادور و داالیی،  توسعهسازی حتی تا دوران اخیر پرستی باشد. درواقع، مجسمهبت

9. Titus Burckhardt 
 .107(، ص 4138) 3، شفصلنامه هنر اسالمی، «قرون شانزدهم، هفدهم/ دهم، یازدهمبافی ایران و ترکیه قالی»سازیان، . امیرحسین چیت10
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کنند که رجوع به عالم توحید دارد که اصی ابداع میدهند و فضای معنوی خشود که ثبات را در تغییر نشان میمی

: 1395؛ دادور و داالیی، 36: 1390)یاوری و باوفا،  11کنندآدمی را به واسطۀ صور تنزیهی به فقر ذاتی خویش آگاه می

ه دادن به خلقت و طبیعت انسان، بلکه در جهت تکریم و بها دادن ب بهاکماین امر، نه به خاطر  حالدرعین(. 232

انجامد که جنبۀ زیرا تصویر او را به حدود جسمانی تقلیل و به نادیده گرفتن آن ابعادی می ؛های متعالی اوستارزش

تر از آن است و متعالی جهت است که وجودش برتر از جسم و صورت اللهی و روح قدسی اوست. پس این، بدانخلیفه

 (.46: 1390که در شکل و ماده خالصه شود )یاوری و باوفا، 

 12پرنده )مرغ(

ان و ارواح یا فرشتگ هیونگ، پرنده حیوان مفیدی که نمایند ههر موجود بالدار نمادی از معنویت است. بر بنیاد نظری

نماد روح،  عنوانبهها و پروازهای خیالی است و ، اندیشهفرا طبیعیامدادهای 

که  (219: 1389رایج است )سرلو، سراسر جهان معمول و  هدر ادبیات عامیان

: 1393؛ شفرد، 218، 1389سرلو، در بیشتر موارد نماد روح انسان هستند )

(. پرواز پرندگان، در ارتباط با آسمان 202: 2ج ، 1379؛ شوالیه و گربران، 199

و نماد وصلت روح، باروری  (196: 2ج ، 1379و زمین است )شوالیه و گربران، 

 عالوهبه(. 202 :2ج ، 1379ان، شوالیه و گربرو هبوط روح در ماده است )

پرنده نماد تعالی، جان، تجلی الهی، ارواح هوا، ارواح مردگان، صعود به آسمان، 

عالی شهود، اندیشه و تخیل )کوپر،  هتوان ارتباط با ایزدان یا دخول به مرتب

 13گناهی است(، آرزو، آزادی، تنفس، جاودانگی، خورشید، رشد و بی71: 1379

برتر  هتر، نماد مراحل معنوی و مرحلطور کامل( و حتی به52: 1391)طهوری، 

(، 52: 1391)طهوری،  14روندمی به شمار( و محافظ درخت زندگی 197: 2ج ، 1379وجود هستند )شوالیه و گربران، 

 (.2جدول )(، 4 یرتصو)

                                                                                                                                              
 .9(، ص 1374)تهران: امیرکبیر،  تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی. محمد مددپور، 11
بصری متعلق به هیچ گروهی خاصی  ازنظرای عام است که اند، گونه. منظور از پرنده )مرغ( در این رواق که بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده12

 ا اشاره به نقش پرنده )مرغ( دارد.هشود و فقط خصوصیات ظاهری آننمی
 .50-49صص (، 1370ترجمه و تألیف محمد بقاپور )تهران: مؤلف، ، کتاب اول: جانوران -هاسمبل. گرترود جابز، 13
 .50-49صص (، 1370ترجمه و تألیف محمد بقاپور )تهران: مؤلف، ، کتاب اول: جانوران -هاسمبل. گرترود جابز، 14

های مختلف رواق اهلل وردیخاننقش پرنده در قسمت. 2جدول  
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پرندگان ضلع شرقی. 4 تصویر  
 )منبع: نگارندگان( 
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از مرغ اهریمنی دیگری اطالعی  15مرغ کَمَک، غیرازبههای تقدس بودند و در ایران پرندگان از دیرباز آیات و نشانه

اعتقاد به وجود نیروی ضد  هاآنهای دیگر تقدس ت نیست و این خود نشان از مراتب تقدس مرغان دارد. از جنبهدر دس

دند نشانرا بر کالهخود خود می هاآناست، بسیاری از جنگاوران پر  آیات تقدس ازجملههاست. پر پرندگان نیز دیوی آن

های دور وجود داشته و ای بین پرنده، پرواز و مرگ از گذشتهرابطه (.278: 1392زاده، تا از بال در امان باشند )قلی

پرنده نمادی قدسی از فرهنگ  ،همهبااین(. 71: 1392کردند )برادران، احتماالً مرگ را پرواز به جهانی دیگر تلقی می

 اینشانه همواره ولی نیست آشنا ما برای دیگر بودن «ملکوت باغ مرغ» وجه آن با امروزه ، هرچنداسالمی ایران است

 و نادر هیئت در پرندگان آید،به میان می صحبت خودمان فرهنگ در پرندگان از بنابراین وقتی ؛است بوده فرهنگی

 و یکاش روی پرنده نقش .واقعی نه است مثالی موجودیتی هرکدام، از مراد مدنظر هستند که شانیافتهکمال ایافسانه

 پیدا مهمی جایگاه که است نگاه این با. شودمی ظاهر خیال ملکوت آن، با است که هاتکدور از کاستن معنی به ...

 (.malekmuseum.orgدارد )ناشناس،  ایویژه اهمیت حس، این تداعی علت به زنده، موجودات میان در و کندمی

 قرقاول

های رنگارنگ، روشنایی و مظهر نور(. تمثیلی از 5 یرتصودهد )از پرندگانی که نماد زیبایی را به خود اختصاص می

: 1379کوپر، ) بختینیک ،کامرانی ،فضیلت، یانگ. نماد (436: 4ج ، 1385)شوالیه و گربران،  قدرت خورشیدی است

آواز  به خاطرآن نر  ؛قرقاول نر و ماده نقشی اساسی در خاور دور دارد معنوی و هماهنگی است. هسمبل جویند و (277

صدای او در  زند،میماده، نر را صدا  هپرند کههنگامیو ناظم جهان است و  د هماهنگی کیهانینما حرکات موزونشو 

 (.3جدول (، )346 :4ج ، 1385)شوالیه و گربران،  ارتباط با صاعقه است
های مختلف رواق اهلل وردیخاندر قسمت قرقاولنقش . 3جدول  

 قرقاول

                                                                                                                                              
بارید. سرانجام گرشاسب او را نابود بر زمین نمی گسترد که بارانپوشاند و چنان بال میگشود و زمین را میی که در هوا بال میپیکر. کَمَک مرغ غول15

 (.187: 1392زاده، )قلی کرد
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وردیخان همخوانی کمتری دارد.از دارالضیافه، از الحاقات دورۀ پهلوی باشد زیرا از نظر نقوش گیاهی و تزئینی با نقوش رواق اهلل واققدیمی رمرغی سردرکلهوشاحتماالً نق *  
 )منبع: نگارندگان(
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 )منبع: نگارندگان(

 طوطی

د خو یتکه فاقد شخصی افراد ی ونماد فقدان آزاد(، 298: 1375که در عربی ببغا نام دارد )یاحقی،  طوطی )طولک(

در برخورداری از توان تقلید (. 557: 1389سرلو، ) یدهنظر و ا یدگاه،د ازلحاظ یگره فرد دب یوابستگ یبه معن هستند،

نماد ، مقلد عنوانبهو  (298: 1375)یاحقی، « به سبب زبان، در حبس گرفتار آمد»معروف؛ و در مَثَل آمده است که 

گیری موریس درنتیجهها دارد، ای تلفظ واژه(. در استعدادی که بر255: 1379خردانه است )کوپر، تقلید و تکرار بی

(. در هنر غرب، 558: 1389سرلو، و نیز همانند دیگر حیوانات نماد روح است ) رسانیپیامهمانند کالغ، نماد  16بوئیسون،

در ایران سخنگویی . (204: 1393خاستگاه اسرارآمیز و زیبایی، طوطیان را به نماد ثروت بدل کرده است )شفرد، 

رین ویژگی اوست که بیشترین موارد صنایع ادبی را به خود اختصاص داده تا آنجا که متن متینی چون تمهم

(. در ادبیات فارسی، این پرنده رنگی 633: 2ج ، 1381طوطی را به آدمیان مانند کرده است )عبداللهی، المحبوب، کشف

نوا آمده است. چون مسکن سخن و خوششیرین، شکر خوارشکرشکن، شکرمقال،  همچوناز بهشتیان دارد و با صفاتی 

رود که همواره در آرزوی پرواز به اصلی او هندوستان است، نماد دوری از وطن مألوف و جدا افتادن از اصل به شمار می

هایی است که طوطی و بنیان قصه مایهدرونجدایی انسان،  درد (.6 یرتصوزبانان است )همموطن و پیوستن به یاران و 

                                                                                                                                              
16. Maurice Bouisson  

قرقاول، ضلع شرقی. 5 تصویر  
غربیطوطی، ضلع جنوب. 6 تصویر  )منبع: نگارندگان(  

 )منبع: نگارندگان( 
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های طوطی از تنهایی و آن نقشی به عهده دارد گویی انسان با قصهدر 

، 1375انوشه، ؛ 299-298: 1375زند )یاحقی، زبانی خویش حرف میهمبی

 در ادبیات عرفانی طوطی نمودی از جان علوی پاک و مجرد (.448-447: 1ج 

 (. در299: 1375و قفس، مثالی از تن یا قالب کثیف فرودین است )یاحقی، 

(. 558: 1389وجوی آب حیات است )سرلو، ، طوطی در جستالطیرمنطق

موالنا در مثنوی از طوطیان خاص و عام و کور، کنایه از سالکان راه و اهل 

(. 299: 1375)یاحقی،  17بردمیو کوردالن و ناقصان نام  طریقت، زهاد و عباد

ر طی در براببرای تجلی رب است؛ صفت تقلید طوای ، چون آدمی آینهدرواقع

(، 53: 1391این مشابهت را در عرفان پدید آورده است )طهوری،  زمینهآینه، 

 (.4جدول )
نهای مختلف رواق اهلل وردیخادر قسمت طوطینقش . 4جدول  
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 )منبع: نگارندگان(

 مرغابی

 یوفادار ی،شاد(. سمبل 1077: 2ج ، 1381مرغابی در فارسی به ماغ، اردک و خشنسار نیز معروف است )عبداللهی،  

 بختییکوصلت و ن سراسر خاور دور نماددر و واسطۀ بین آب و آسمان که  (16: 1379)کوپر، یبایی ز و سعادت یی،زناشو

 کنندیباهم شنا م یشهکه اردک نر و ماده هم بدان علت شود.یافزوده م یزن یاتیبه آن مفهوم قدرت ح یگاه است و

در باور ایرانیان  (.101: 1383هال، ) دارند همان جفت خود را تا پایان عمر و (113-112: 1ج ، 1378و گربران،  یه)شوال

ایزدان  همه موردستایشها و الهه آب آناهیتا(. 7 یرتصو) 18آب، نمادی از آناهیتا یا ناهید استباستان هر پرندة مرتبط با 

، نماد زاهدان الطیرمنطق(. در 33: 1392)نامجو و فروزانی،  19او موجب فرخی و باروری جهان و جانوران است چراکهاست 

 پایبندکه سخت  نماد کسانی .کرامت هستندداشتن  مدعیو  دهندمیو صوفیانی است که خود را اهل عبادت نشان 

                                                                                                                                              
 .252ص (، 1362تهران: زوار، ) 6ج ، فرهنگ لغات مثنوی. سید صادق گوهرین، 17
 .41(، ص 1359ها، آبادی )مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگالدین نجم، ترجمۀ سیفهای ایران باستاندین برگ،. هنریک ساموئل نی18
 .39ص  (،1383ترجمۀ بهمن سرکاراتی )تهران: قطره،  ،های معتبر یونانییه متنپادین ایرانی بر . امیل بنونیست، 19

غربیمرغابی، ضلع جنوب. 7 تصویر  
 )منبع: نگارندگان( 
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از اند. هدرکه مغز را از یاد ب هچنان دل به پوسته خوش کردآن هستند و شووچون همواره در شست ،اندرفتارهای آیینی

و معرف پرواز و  (150: 1379کوپر، باز )کند. پُرگو و نیرنگنگری را تداعی میوری او بر سطح آب، سطحیطرفی غوطه

(. 349 :1379کوپر، کند )بینی میهای دور است که هوای بد و تندبادها را پیشبدون خستگی در اقیانوس دورودراز

 ای نمودارمرغان شانه صورتبه، اغلب ازتاریخپیش، از دوران کهن نقش پرنده نمادی از باران بوده که در اعصار حالدرعین

خورد مرغی و تکرار نقش پرنده به چشم میهای مرغی، کلهنگاره صورتهبشد. نیاز به باران و طلب باروری زمین می

در اطراف درخت مقدس نماد پاسداری و حفاظت از آن است  هاآننقوشی از  ؛ که(38: 1390سازان، فر و چیت)خسروی

  (.5 جدول) آب استها نشانی از ها و کوزهگلدانها به مفهوم طلب باران است و در اطراف و در کنار ترنج

 طاووس

(. 252: 1379است )کوپر،  خدا گونگیمظهر  روازاینمرگی، طول عمر، عشق، نماد طبیعی ستارگان و مظهر بی

، مقام، تمعنای سمبولیک آن تزئینات، تجمل، تکبر، جالل و شکوه، خودبینی، رستاخیز، زندگی درباری، زیبایی، سلطن

و در ایران پیش از اسالم نماد زیبایی و  (115: 1392همگان )برادران،  موردستایششهرت و غرور دنیوی فناناپذیر، 

های مختلف رواق اهلل وردیخاندر قسمت مرغابینقش . 5جدول  

 مرغابی

ن
کا

 م

ال
شم

 

ال
شم

ب
غر

 

ب
غر

 

ب
نو

ج
ب 

غر
 

ب
نو

ب ج
نو

ج
ق

شر
 

ق
شر

 

ال
شم

ق
شر

 

ف
سق

 

در
سر

م 
دی

ق
 

کل
 

مل
 کا

ش
 نق

ی
ویر

ص
ه ت

مون
 ن

   

 

 

 

 

  

  
14 

   2 2  6  4    تعداد 30

له
 ک

ش
نق

 
ق(

)وا
 

ه 
مون

ن
ی

ویر
ص

 ت

   
  

 

 

    
16 

     6  2 8    تعداد

 )منبع: نگارندگان(



 97 پاییزفصل  31، شماره چهاردهمپژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -نشریه علمی

 مفاهیم نمادین نقوش حیوانیعنوان مقاله: 

  در حرم مطهر رضویوردیخان از دوره صفویه کاری گنبد اهللکاشی

14 

 

(. پرش به زیبایی و پایش به 917: 1394سازان، برکت است )حسینی و چیت

زشتی معروف است، از جهت ارجمندی و زیبایی در میان پرندگان، مانند اسب 

  (.293: 1375ن چهارپایان )یاحقی، است در میا

کیهان، قرص  (، نماد8 یرتصو) زدن با دمشدر اسالم طاووس هنگام چتر 

(، 207: 4ج ، 1385الرأس است )شوالیه و گربران، ماه یا خورشید در سمت

(. 252: 1379دید )کوپر، می گسترده دمنَفْس را چون طاووس  نور کهنماد 

دیدار رویاروی  هدهندعادت ابدی، نشانطاووس حیوان صد چشم، عالمت س

ها بر چتر دم او روح با خداوندی خدا و نماد تمامیت است که تمامی رنگ

 روازاینمار و  ه(. در باورها، نابودکنند207: 4ج ، 1385آمده )شوالیه و گربران، 

و  (115: 1392؛ برادران، 25: 1386الف زمین )خزایی،  حاصلخیزیعامل 

پرش، حاصل از زهر مارهایی که خورده است )منتخب صبا و های مدور لکه

(. مسلمانان و هندوها معتقدند که پَرَش، شر و ارواح شریر 283: 1384نور، کوه

راند؛ پس چترهایی از پر طاووس را باالی سر پیشوایان دینی را دور می

نماد (. در ایران باستان طاووس مرغ ناهید، 170: 1392زاده، گرفتند )قلیمی

و در آیین زرتشت  (32: 1390سازان، فر و چیت)خسروی 20هاآب ایزد بانوی

؛ 25: 1386الف ؛ خزایی، 223: 1395)دادور و داالیی،  21مرغی مقدس بوده

ای از تقدس به دور سرش است که در تصاویر، هاله (8: 1386ب خزایی، 

سانی و های ساچنین موضوع برخی از مهره(. هم170: 1392زاده، )قلی

( که سیمرغ با دم طاووس 115: 1392اسالمی بود )برادران،  ههای دورنقاشی

(. به باور دوران باستان، طاووس با 170: 1392زاده، شد )قلیتصویر می

مرغ »و در قرص خورشید نمادی از  نوشیدن آب حیات، عمر جاودانه یافت

الف )خزایی،  23بودهنرمندان اوایل اسالم  موردتوجهآسیای باستان،  22«آفتاب

 (.8: 1386ب ؛ خزایی، 25: 1386

که از ایران باستان  ، تصویری(9 یرتصوزندگی ) درختدو طاووس اطراف 

(، نماد 554: 1389به اسپانیا و مغرب رسید )سرلو،  ازآنجاوارد اسالم شد و 

روح فسادناپذیر، حاکی از ثنویت و دوگانگی روح انسان )شوالیه و گربران، 

                                                                                                                                              
 .15(، ص 1371میرکبیر، )تهران: ا 2، جبافی فارسشاهکارهای فرش. سیروس پرهام، 20
 .139ص  (،1382تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسالمی، ) یهنر اسالممجموعه مقاالت . محمد خزایی، 21

22. Astiatc Sunbird 
23. Lechler, “The Tree of Life in Indo-European and Islamic Cultures”, in Art Islamica, vol. IV (University of 
Michigan, 1973), p 11. 

طاووس، ضلع شرقی. 8 تصویر  
 

، ضلع شرقیو اژدها طاووس. 9 تصویر   
 )منبع: نگارندگان(
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کند که نیروی زندگی خود را از اصل وحدت کسب می (252: 1379؛ کوپر، 554: 1389؛ سرلو، 207: 4ج ، 1385

آمیختگی  زندگی است که این امر موجب خشکسالی و(. اژدها یا اهریمن درصدد تسلط بر درخت554: 1389)سرلو، 

 24کننداز تسلط بر آن جلوگیری میبا حضور و جنگ با اهریمن  دو محافظشود. این مزگی میآب به آفت شوری و بد

زندگی نمادی از باروری است. پرندگان پاسدار در باورها، درختچنین . هم(9: 1386ب ؛ خزایی، 26: 1386الف خزایی، )

 .(35: 1390سازان، فر و چیت)خسروی 25مایه مرغ و درخت پدیدار شددرخت شدند که نماد باروری خاک بود و نقش

ابلیس از طاووس نشان درخت ممنوعه را پرسید؛  تاریخ طبریاست. در  همراه مذهبی نیز هیممفا با اغلب طاووس

 یهاورودیاند، باعث ظهور این نقش بر سردر طاووس را مدخل بهشت هم نامیده ازآنجاکهدر متون و  نقل این روایت

 برای از آن و دانندمی بهشتی هپرند یک را طاووس مسلمانان ازآنجاکه(. 63: 1391شد )زنگنه،  ها و بازارهاخانه ،مساجد

 شناسد و از داخل شدنشاین است که ابلیس را می کردند، اعتقاد برمی استفاده بهشت به مردم راهنمای و دربان نمایش

، ؛ دادور و داالیی11-10: 1386ب )خزایی،  26راندمی ازآنجاکند و در کنار اژدها شیاطین را به این اماکن جلوگیری می

های زرتشتی که بار دیگر بر بناهای صفوی ظاهر (. نقش طاووس، میراثی از آتشکده109: 1394؛ جاللی، 226: 1395

 ای است که آب حیات خوردهپرنده هبه سبب تراودی میان ایرانیان این دوران در ایران و هند، بلکه نشان فقطنهشود، می

ای باشد برای مؤمنان مار )شیطان( از آن رانده شده تا نشانه ولی در حسرت فردوس برینی است که به دلیل فریب

 به جایگاهبرای رسیدن به کمال و غلبه بر نفس است تا (. جدال خیر و شر، نشان از تالش آدمی 199: 1390)خاتمی، 

 (.6جدول (، )47: 1388پور، فر و صباغاعلی که همان بهشت موعود است، دست یابد )شایسته

 اژدها

(. موجودی دو خصلته که در 17: 1379)کوپر،  از مار و پرنده، به معنی ماده و روح اژدها، مار بالدار ترکیبی است

بارور های (. از سویی باران122: 1392کاری و نیز آب و آبادانی بوده است )عبدلی و گرکنی، ترین سنن نماد ویرانکهن

                                                                                                                                              
 .13ص  (،1365ترجمه بهمن سرکاراتی )تبریز: نیما، ، (جاودانهای از تاریخ )اسطوره بازگشت ای بر فلسفهمقدمه. میرچا الیاده، 24
 .15(، ص 1371)تهران: امیرکبیر،  2، جبافی فارسفرش شاهکارهای. سیروس پرهام، 25
 (.1356ات جاویدان، تهران: انتشار) فرهنگ عامیانه مردم ایران. صادق هدایت، 26

های مختلف رواق اهلل وردیخاندر قسمت ووسطانقش . 6جدول  
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(. در 21: 1383؛ هال، 234: 1393، و از طرفی نیروهای ویرانگر آذرخش و سیل است )شفرد آن تندر تبعبهو  کننده

نیروی ملکوتی و در غرب موجودی مرتبط با ایزدان جهان زیرین، ویرانگر و شرور است.  هشرق، موجودی سعد و نشان

(. 21: 1383؛ هال، 234: 1393؛ شفرد، 17: 1379تواند شمسی یا قمری، نر یا ماده، خیر یا شر باشد )کوپر، اژدها می

جانوری اهریمنی  عنوانبهو مار سرخ  دیوسیرت، به معنی مخلوق «دهاک»و « اژی»مرکب از دو جزء  اژدهاک، ،اوستادر 

اژدر  هایبه صورتاژدها، در فارسی  .شاهنامهای بشری در ( که همان ضحاک است با چهره42: 1391)طهوری،  27آمده

 (. 76-75: 1375رود )یاحقی، ار میو در عربی تنّین و ثعبان به ک و اژدرها

: 1392رویی و پلشتی است )عبدلی و گرکنی، سهمناکی، زشت درنهایتسیمای اژدها در تاریخ اساطیری ایران 

ید باهای پنهان است، پس برای دست یافتن به آن، (. اژدها نگهبان گنج123

(. نبرد میان قهرمان و 123: 1ج ، 1378بر او پیروز شد )شوالیه و گربران، 

)یاحقی،  28است از کشمکش انسان برای نیل به خودآگاهیاژدها، تعبیری است 

یعنی غلبه بر مشکالت برای دستیابی به گنج معرفت باطنی  ؛(75: 1375

باور عموم پیروزی نهایی خیر  29(. به اعتقاد دوشن گیمن،18: 1379)کوپر، 

که به همان اندازه رایج بود،  نبرد اژدها هبا اسطور آسانیبهبر شر ممکن بود 

نبرد با اژدها همیشه آزادسازی نعمتی را، به ارمغان دارد )طهوری،  30یزد.درآم

 جاودانگیتواند قهرمان شود تا حق ند که می(. شخص باید ثابت ک43: 1391

زندگی و هرگونه گنج است و کسی که چنگ آورد. اژدها نگهبان درخترا به 

ر مواجهه با خطر و اش را دخواهان تصاحب آن است باید، پهلوانی و فرزانگی

الخلقه، اثبات کند. بهار معتقد است شاهان و پهلوانان با عجیب هکشتن خزند

دهند که برکت و باران بر زمین بخشی را انجام می، کار برکت اژدها کشیعمل 

 (.275: 1391زاده، )قلی 31شودجاری می

ز مراحل کیمیاست؛ که در آغاز زندگی مانند ماهی ترین مرحله انصر اژدها نماد گوگرد و پایین سید حسین هگفتبه 

به مفهوم رهایی از ماده و رسیدن به عالم روح؛  32کند،آسمان پرواز می طرفبهدر آب و در پایان همچون موجودی بالدار 

بنابراین اژدها در  ؛(45: 1391بخشد )طهوری، نشان ظهور منجی که روزی جهان را از تاریکی و ظلمت رهایی می

های سلطنت نقش محافظت تخت ( و10 یرتصوهای لعاب خورده )کاشیها، شهر هبر درواز ها نقش بداندیشانه وتانداس

توان آن را حافظ و نگهبان مداخل معرفت سری دانست و شاید و پاسبانی را بر عهده داشت. در این مکان معنوی می

                                                                                                                                              
 .188ص م(، 1928ق/1309، بمبئی: انجمن ایران لیگ) 1ج  ،هایشت. ابراهیم پورداوود، 27
 .180ص  (،1359ترجمۀ ابوطالب صارمی )تهران: امیرکبیر، ، هایشانسان و سمبول. کارل گوستاو یونگ، 28

29. Duchesne Guillemin 
 .227 -226صص  (،1375یا منجم )تهران: فکر روز، رؤترجمۀ  ،دین ایران باستان. ژاک دوشن گیمن، 30
 .191ص  (،1370تهران: چشمه، ) پژوهشی در اساطیر ایران. مهرداد بهار، 31
 .274ص  (،1359ترجمۀ احمد آرام )تهران: خوارزمی،  ،علم و تمدن در اسالم. سید حسین نصر، 32

اژدها، ضلع شرقی. 10 تصویر  
 )منبع: نگارندگان( 



 97 پاییزفصل  31، شماره چهاردهمپژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -نشریه علمی

 مفاهیم نمادین نقوش حیوانیعنوان مقاله: 

  در حرم مطهر رضویوردیخان از دوره صفویه کاری گنبد اهللکاشی

17 

 

  (.7جدول باشد ) هاآناز ورود همراه طاووس به معنای محافظت، دفع نیروهای شر و ممانعت 

 
نرواق اهلل وردیخاهای مختلف در قسمت اژدهانقش . 7جدول  
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   2 4 2  4  8   تعداد
نگارندگان()منبع:   

 سیمرغ

سیمرغ به پهلوی، (. 40: 1391ن یاد شده است )طهوری، نام هما، پرندة سعادت و خوشبختی، از آای که گاه به پرنده

آمده  34با عنوان مرغ سَئِنه یا مَرغُوسَئِنهاوستا  (. در266: 1375دهد )یاحقی، سین معنی می است که مرغ 33موروسین

دری، سی خوانده شده  سین و در فارسی صورتبهو جزء دوم با اندکی دگرگونی در پهلوی  که جزء اول به معنای مرغ

و پرندة شکاری که مستشرقان، شاهین و عقاب  35(. سین، نام حکیمی معروف؛152: 1392است )عبدلی و گرکنی، 

پوشاند. از هر ها را میاش کوهایهزا با سچون ابرهای بارانهمبال و شود. گسترده و فراخمیاند، نیز گفته ترجمه کرده

هزار و هفتصد سال عمر و پس از  36طرف چهار بال، منقارش چون منقار عقاب و صورتش چون صورت آدمیان است.

(. هرکس استخوان یا 267-266: 1375سال بعد جوجه از تخم درآید )یاحقی،  وپنجبیستگذارد و سیصد سال تخم 

آشیانش در درخت دورکنندة غم  ،مینوی خرددر  37من باطل و توان غلبه بر وی نیست.پری از او داشته باشد، سحر دش

میان دریای فراخکرت است. هرگاه  ها، دررستنی همهکه دربردارندة  (40: 1391)طهوری،  38ذکرشدهبسیار تخمه 

ه اطراف پراکنده گردد که از ب های آنتخمشود و آید، هزار شاخه شکسته روید؛ و چون فروبرخیزد، هزار شاخه از آن 

یک خفاش  عنوانبهبندهش بندی سیمرغ در (. طبقه266: 1375)یاحقی،  40یابندایزد باران هستی می 39سوی تیشتر

را  هنر ساسانییک حیوان ترکیبی در  41ترورجانوری )سگ، خفاش و پرنده(، باعث شد تا کامیال هسه گونمتعلق به 

                                                                                                                                              
33. Sēn-murv 
34. Mereyo saena 

 فروردین یشت ستوده شده است. 97در بند که فروهر او  Saēna. سئنه 35
 .576ص (، 1344ترجمۀ ابوالقاسم پاینده )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ،2ج ، الذهب و معادن الجواهر مروج. ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، 36
 .127ص (، 1377، تهران: اساطیر) 2ج  ،هایشت، پورداوودیشت / ابراهیم بهرام 37ـ  35های . بند37
 .82-79صص  ،مینوی خرد. 38

39. Tistria  
 .577ص  (،1377، تهران: اساطیر) 1ج ، هایشت. ابراهیم پورداوود، 40

41. Trever, C. V. The Dog-Bird. Senmurw-Pashudj (Leningrad: The Hermitage Musem, 1938). 
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 های پرنده و دمسگ، بال این جانور اغلب سرسیمرغ شناسایی کند.  عنوانبه

روایات اسالمی، گاهی نام عنقا )دراز (. در 156: 1392زاده، طاووس دارد )قلی

 43انداو را عنقا نامیده برخی هم ماده 42گردن( بر سیمرغ اطالق شده است.

 (.11 یرتصو(، )267: 1375)یاحقی، 

ایی از خود است. رمزی از های بهشت و به معنی رهسیمرغ رمزی از رمز

 غیبی که در ادبیات فارسی، در دو وجه سنت فرشته، نشان حمایت خدا و امداد

 44عطار( ظهور یافته استالطیر منطقفردوسی( و عرفانی ) شاهنامهحماسی )

ای است که سیمرغ نماد پرنده 45قزوینی، گفته(. به 41: 1391)طهوری، 

خورشید و آتش همانندی دارند،  زآنجاکهاکند و خورشید پرواز می سویبه

(. 42 :1391طهوری، داشتن پری از او به معنای در امان بودن از آتش است )

کند که چون مرغان در کمال آن، به رمز اشاراتی میالطیر منطقعطار در 

کثرت خویش را در آیینۀ تجلی حق دیدند، به سیمرغ حقیقت )وحدت( 

کثرت و کثرت در وحدت را  درکه وحدت ( 41 :1391طهوری، ) 46پیوستند

صفیر  رسالهقول سهروردی در  بنا بر(. 267: 1375است )یاحقی،  نشان داده
، درمان هر درد و همراهش آیددرمیو آواها از آن به صدا  ها از او رنگاو مظهری از حقیقت راستین است که رنگ، سیمرغ

: 1391؛ طهوری، 267: 1375)یاحقی،  47، محرم اسرار عاشقان استروازاین، صبا، از نَفَس اوستاست. نسیم  بخشایمنی

که در رسیدن به (. گذر از آشیان سیمرغ در کوه قاف از مراحل سلوک است 205: 1394؛ نامورمطلق و کنگرانی، 42

عالم باال، مرغ خدا،  نماینده(. موالنا او را 42: 1391)طهوری،  48درجات و مقام یافتن در نزد خدا، باید از آن گذشت

آن  سویبهکمالی یافته که دیگر مرغان  او را نقطۀ 49داند و شمس،ترین پروازهای روح و انسان کامل میمظهر عالی

 (. 267: 1375شوند )یاحقی، روند و به دیدار قاف خرسند میمی

تند که جهان را خلق کرده است. هایی از یک پرندة کهن و ازلی هسپرندگان عظیم انشقاق همهزند که حدس می 50فاوث

: 1392زاده، گر بازگشت به این معنی اولیه است )قلیعجینی بیان طوربهخدای جهان عرفان ایرانی،  عنوانبهلذا سیمرغ، 

و همواره نقشی اسرارآمیز در  (154: 1392(. سیمرغ رمز آن مفهومی است که نام دارد و نشان ندارد )عبدلی و گرکنی، 151

                                                                                                                                              
 .478ص (، 1348شگاه تهران، تهران: دان) 3ج ، تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی. عسکر حقوقی، 42
 .576ص  (،1344ترجمۀ ابوالقاسم پاینده )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، 2ج ، الذهب و معادن الجواهر مروج. ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، 43
 .321 -319صص  (،1373روز، ترجمۀ داریوش شایگان و باقر پرهام )تهران: فروزان  ،آفاق تفکر معنوی در ایران اسالمی . هانری کربن،44
 شناس قرن هفتم / سیزدهم.. کیهان45
 .276 -274صص  (،1353، تهران یفروشکتابتهران: ) مشکور محمدجوادبه اهتمام دکتر  ،الطیرمنطق. عطار نیشابوری، 46
 .49 -48ص ص (،1374، تهران: مرکز)ویرایش جعفر مدرس صادقی ، های شیخ اشراققصهالدین یحیی سهروردی، . شهاب47
 .20ص ، (1374، ویرایش جعفر مدرس صادقی )تهران: مرکز، های شیخ اشراققصهالدین یحیی سهروردی، شهاب. 48
 .109ص  (،1369عطائی،  تهران:) خط سومی، الزمانصاحب. محمدحسن ناصرالدین 49

50. Fauth, “Der persische Simurg und der Gabriel-Melek Tāūs der Jeziden”, p 127. 

رغ، ضلع شرقیسیم. 11 تصویر  
 )منبع: نگارندگان( 
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ا ها همواره نماد جان یتوان فرض کرد که نقش آن بر کاشیتعالی و عروج داشته؛ پس می نیافتنیدست گسترهه رسیدن ب

باشد  نفس 

که 

 (.8جدول (، )42: 1391طهوری، ) 51کندکه موطن اوست پرواز می افالک سویبهذاتی بالدار  صورتبه

 

 آهو

، صفاتی هستند که همواره این حیوان دلربا و شیرین را متمایز تیزچشمیفرزی و جلدی، زیبایی و چاالکی و چستی، 

. آهو اساساً نماد (12 یرتصو) ،(359: 4ج ، 1385و گربران،  )شوالیه دهدآن را تشکیل میکند و اجزای نمادگرایی می

(. 48: 1391شوند )طهوری، به غزال یا آهو بدل می هاشاهزاده خانمها، ای که گاهی در افسانهگونهزنانگی است، به

خصوص زیبایی چشمان او ها تحت تأثیر زیبایی و مالحت غزال، بهسامی

هستند. در بهشت مسلمانان، حوریان چشمانی چون غزال دارند و در غزل، 

قدر به نگاه غزال اند. در سنت عرفانی همانها با محبوب مقایسه شدهغزال

نگاه نافذ او مبنای این تفسیر  درواقعبه چستی و چاالکی او.  که شدهاشاره

 (. 361-360: 1391طهوری، است )

غزال  52گریزد.در اساطیر ایرانی، فرّه کیانی از کیکاووس به پیکر آهو می

که برای همراهی  جانورانی است به زبان آدمیان به سخن درآمد ازجملهسپید 

                                                                                                                                              
 .119ص  (،1372تهران: مرکز، ) مدخلی بر رمزشناسی عرفانی. جالل ستاری، 51
 .193(، ص 1387، تهران: آگاه) پژوهشی در اساطیر ایران. مهرداد بهار، 52

های مختلف رواق اهلل وردیخانمتدر قس سیمرغنقش . 8جدول  

 سیمرغ

ن
کا

 م

ال
شم

 

ال
شم

ب
غر

 

ب
غر

 

ب
نو

ج
ب 

غر
 

ب
نو

 ج

ب
نو

ج
ق

شر
 

ق
شر

 

ال
شم

ق
شر

 

ف
سق

 

در
سر

م 
دی

ق
 

کل
 

مل
 کا

ش
 نق

ی
ویر

ص
ه ت

مون
 ن

      

  

   
4 

6 

    2 2       تعداد

ش
نق

 
 کله

ق(
)وا

 

ه 
مون

ن
ی

ویر
ص

 ت

       
 

  
2 

   2        تعداد
 )منبع: نگارندگان(

اژدها، ضلع جنوبی. 12 تصویر  
 )منبع: نگارندگان( 
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های عبری و عربی چنین آهو، در فرهنگپس از حیوانات مقدس بوده است، هم 53رد؛با زرتشت دین را به ایشان عرضه دا

وجود این نقش عالوه بر معانی که به (. 49-48: 1391)طهوری،  54گناهی و معصومیت استهم نماد زیبایی، پاکی، بی

 ازآنجات مقدس باشد که حیوان به ساححضرت و به پناهنده شدن این  های به معجزتواند اشارهغزال منسوب است می

  (.9جدول به ایشان اختصاص یافته است )« ضامن آهو»لقب 

 

 
های مختلف رواق اهلل وردیخاندر قسمت آهونقش . 9جدول  
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 .256ص (، 1387، تهران: آگاه) پژوهشی در اساطیر ایرانمهرداد بهار،  .53
 .14صص (، 1370تألیف محمد بقاپور )تهران: مؤلف، ترجمه و ، کتاب اول: جانوران-هاسمبل. گرترود جابز، 54
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 اهللمرغ بسم

و سنن را تغییر و برخی را  ورسومآدابای تأثیرات شگرفی در آن داشته و بسیاری از قرآن پس از ورود به هر جامعه

 تعدیل کرده است. مردم ایران نیز پس از پذیرش اسالم سعی در تطبیق همه امور زندگی خود با معارف قرآنی داشتند

ی، آمل)موسویاست  بررسی قابلهای متفاوتی از فرهنگ و آداب زندگی ایرانیان محسوس و رات آن بر زمینهکه تأثی

را با نام بزرگی از بزرگان دینی و ملّی یا نام  باارزشیدر میان همه مردم جهان مرسوم است که هر کار مهم و (. 1384

ها و کارها و برکت داشتن آن، کارهایشان برای پایداری برنامهمسلمانان سعی کردند  ،با ظهور اسالم. مقدسی آغاز کنند

 بهدر عمق جان ایرانیان نفوذ کرد و این استفاده « الرحمن الرحیم اهللبسم»کارها با  شروع. آغاز کنند نام خدارا با 

دین از اهمیت  یانادر کالم پیشو الرحیمالرحمن اهلل جمله شریفه بسم یسیخوشنو .یان شداگوناگونی نم هایصورت

بر را به زیباترین شکل بنویسید و پیام الرحیم الرحمناهلل فرمایند: بسمکه امام صادق )ع( میبرخوردار است چنانای ویژه

  اند.داده اهلل)ص( وعده بخشش گناهان را به خوشنویس بسم

 کل را به زیباترین ش اهللبسمتا  خوشنویسان همواره در تالش هستند روازاین

 

 عنصری تزئینی در تذهیب نسخ به صورتی کهبوده  هاآن موردتوجهاین عبارت همواره  بنابراین کتابت ؛بنویسند

این نقوش  ازجملهها، سردر مساجد و اماکن مقدس به کار گرفته شده است. ویژه بر طاق محرابخطی و در معماری به

(، 1384آملی، موسویشهور است )م اهللبسم رغم ( و به13 یرتصونویسند )است که به شکل مرغ می یاللهبسمزیبا، 

 (.11(؛ )جدول 10جدول )

وردیخاناهلل های مختلف رواققسمتدر اهللبسم . مرغ10جدول  
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 )منبع: نگارندگان(

به همراه مفاهیم نمادین وردیخاناهلل مختلف رواق یهادر قسمت هابندی موارد گذشته، نقوش حیوانی و موقعیت قرارگیری آن. جمع11 جدول  
اهللمرغ بسم آهو سیمرغ اژدها مرغابی طاووس طوطی قرقاول پرنده عنوان  

تصویری نمونۀ  

         

غربیاهلل، ضلع جنوبمرغ بسم. 13 تصویر  
 )منبع: نگارندگان( 



 97 پاییزفصل  31، شماره چهاردهمپژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -نشریه علمی

 مفاهیم نمادین نقوش حیوانیعنوان مقاله: 

  در حرم مطهر رضویوردیخان از دوره صفویه کاری گنبد اهللکاشی

22 

 

 بندیی کادرشکل کالبد

ا ، در مواردی هم از ترنج تند ییانی استشدن به یک نقطۀ پاهمراه قوس و منتهی ها، محرابی به ها در اکثر قاببندیکادر ترکیب

 (.12)جدول ،(238: 1390دهنده نوعی بینش توحیدی است )یاوری و باوفا، های محرابی و نشانراستا با قابکند استفاده شده که هم

های در میان شاخه شمال
 ختایی

گوشه: میان 
های ختایی/ شاخه

سقف: میان فر و 
اطراف گلدان یا 

زندگیدرخت  

میان فر و اطراف 
 گلدان یا درخت

 زندگی

باالی گلدان، میان فر و 
زندگیدرخت       

 

غربشمال مقابل هم در بین تزئینات     
      گیاهی

های میان شاخه  غرب
    ختایی

سر اژدها بر پایۀ 
هاللی شکل زیر 

 گلدان
   

غربجنوب    
های روی شاخه

ختایی، باال و اطراف 
زندگیدرخت  

اطراف گلدان و درخت 
 زندگی/ میان  اسلیمی

یاژدردهان  

در پایۀ هاللی شکل 
گلدان/ اطراف ترنج 

زندگییا درخت  
در میان تزئینات    

 ختایی

 جنوب
بر درختان شکوفه/ 

های میان شاخه
 ختایی

میان فر و اطراف  گرداگرد فر و طوطی
زندگیدرخت    

سر اژدها بر پایۀ 
هاللی شکل زیر 

 گلدان
زیر درختان  

  شکوفه و انار

شرقجنوب اطراف گلدان یا درخت     
 زندگی )سرو(

در حال پرواز، سر 
مرغابی اطراف 

درخت بر پایۀ هاللی 
گلدانشکل زیر   

    

های در میان شاخه شرق
 ختایی

میان فر و اطراف 
 گلدان یا درخت

 زندگی

میان فر و اطراف 
 گلدان یا درخت

 زندگی

باالی گلدان، میان فر و 
اطراف سرو درخت زندگی/ 
میان فر و دو سیمرغ در 

 حال پرواز

 

بر پایۀ هاللی شکل 
زیر گلدان/ بر پایۀ 

هاللی شکل انتهای 
 دم سیمرغ

ر حال پرواز د
اطراف طاووس، 
نشسته در پایین 

 پای طاووس

  

باالی گلدان، میان فر و     شمال شرق
زندگیدرخت  

پایین و اطراف 
گلدان یا درخت 

 زندگی

بر پایۀ هاللی شکل 
 زیر گلدان

بر پایۀ هاللی 
   شکل زیر گلدان

اطراف گلدان یا  سقف
اطراف گلدان یا  اطراف طاووس درخت زندگی

ندگیدرخت ز  
باالی گلدان و میان فر و 

      دو قرقاول

 سردر قدیمی
مرغی بر پایۀ کله

هاللی شکل زیر 
 گلدان

های میان شاخه
        ختایی

 مفاهیم نمادین

ارواح، فرشتگان، 
، یعیفرا طبامدادهای 

اندیشه، خیال، 
تعالی،  وصلت روح، 

تجلی الهی، ارواح 
هوا، ارواح مردگان، 

یزدان توان ارتباط با ا
یا دخول به مرتبۀ 

عالی شهود، اندیشه 
آرزو،  و تخیل، 

آزادی، تنفس، 
جاودانگی، خورشید، 

 گناهی، رشد و بی
محافظ درخت 

 زندگی.

زیبایی، انوار 
رنگارنگ، روشنایی، 
قدرت خورشیدی، 
جویندۀ معنوی و 

هماهنگی، هماهنگی 
کیهانی و ناظم 

 جهان.

فقدان آزادی، 
وابستگی، تقلید،  

خردانه، بی تکرار
رسانی، دوری از پیام

وطن و جدا افتادن از 
اصل در آرزوی پرواز 
به موطن و پیوستن 

 به یاران.

مرگی، عشق، ستاره، بی
، سلطنت، یخدا گونگ

تزئینات، تکبر، شکوه، 
رستاخیز، مقام، شهرت، 
غرور دنیوی فناناپذیر، 

زیبایی، برکت، 
ابدی، رویارویی سعادت

زی، روح با خدا، حاصلخی
آفتاب، ناهید، مرغمرغ

مقدس، خورشید، مرغمرغ
آب، بهار، دربانان مردم و 

نگهبان  بهشت، مدخل
دورکنندۀ شر زندگی، درخت

 و ارواح شریر.

شادی، وفاداری 
زناشویی، وصلت و 

بختی، سعادت، نیک
زیبایی، واسطۀ آب و 

آسمان، آناهیتا یا 
نگری، ناهید، سطحی

، دورودرازپروازهای 
باران، اطراف درخت 

نماد پاسداری، 
اطراف گلدان و کوزه 

 نماد آب.

دو خصلته نماد 
آبادانی و 

کاری، در شرق ویران
سعد و ملکوتی، در 
غرب ویرانگر و 

شرور، گوگرد، رهایی 
از ماده و رسیدن به 
عالم روح، منجی، 

های نگهبان گنج
پنهان، نگهبان 

زندگی، حافظ درخت
و نگهبان مداخل 

فت سری.معر  

بهشت، رهایی از 
خود، فرشته، امداد 
غیبی، خورشید، 

آتش، حقیقت، باد 
صبا، نمایندۀ عالم 
باال، کمال، تعالی 
و عروج، پرواز 
جان و نفس 

افالک یا  یسوبه
 موطن.

چاالکی و 
چستی، فرزی 

و جلدی، 
زیبایی و 

، یزچشمیت
 زنانگی، 

زیبایی، پاکی، 
گناهی و بی

معصومیت و 
اشاره به  

جزه امام)ع( مع
و لقب ضامن 

 آهو

ای زیبا و جلوه
 اهللتزئینی از بسم

الرحمن الرحیم، 
که همان معانی و 
مرغ و پرنده را نیز 

.گیردیبرمدر   

 )منبع: نگارندگان(
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وردیخاناهلل مختلف رواق یهادر قسمت هابندی نقوش حیوانی و موقعیت قرارگیری آن. تصویر کلی و تعداد ترکیب12جدول  

ترکیب( 5ضلع شمالی )  
     

 های آبیموقعیت: ضلع مقابل. شکل کالبدی: محرابی. پرنده
، اطراف و محافظ عنصر محوری.های ختاییشاخهروی  پراکنده  

چپ.  سمت شۀموقعیت: گو
کالبدی: محرابی.  شکل
روی طالیی  هایقرقاول

، اطراف و های ختاییشاخه
ری.محافظ عنصر محو  

ه. موقعیت:  دو قاب در سقف صفّ
شکل کالبدی: ترنج تند. قرقاول 

میان فر و اطراف و محافظ 
 درخت زندگی.

موقعیت:  دو قاب در سقف صفه. 
شکل کالبدی: ترنج تند. قرقاول 

میان فر و اطراف و محافظ 
 درخت زندگی.

موقعیت: حجرۀ باال، چهار قاب در 
اضالع مقابل و جانبی. شکل 

حرابی. طاووس عنصر کالبدی: م
زندگی میان محوری، خود درخت

 فر و باالی گلدان.

ترکیب( 5ضلع شرقی )  
    

 

موقعیت: ضلع مقابل. شکل کالبدی: محرابی. طاووس عنصر 
محوری، میان فر و دو سیمرغ در حال پرواز مشابه سرو 

زندگی(، دو سیمرغ نشسته مانند نقش گلدانی در نقش )درخت
در پایۀ هاللی شکل  سر اژدهاطراف عنصر محوری و محافظ ا

 گلدان، عنصر محافظ.

موقعیت: دو گوشۀ صفه. شکل 
کالبدی: محرابی. دو طاووس 
میان فر، اطراف و محافظ سرو 
درخت زندگی و باالی گلدان و 

و محافظ آن. یهدر پا سر اژدها  

موقعیت: اضالع جانبی. شکل 
محرابی.  کالبدی: )نیم(

 روی یدفسهای پرنده
های ختایی، اطراف ترنج شاخه

 یا عنصر محوری.

موقعیت:  دو قاب در سقف صفه. 
شکل کالبدی: ترنج تند. قرقاول 

میان فر و اطراف و محافظ 
 درخت زندگی.

موقعیت:  دو قاب در سقف صفه. 
شکل کالبدی: ترنج تند. قرقاول 

میان فر و اطراف و محافظ 
 درخت زندگی.

رکیب(ت 5غربی )ضلع جنوب  
     

شکل کالبدی: محرابی. دو  موقعیت: ضلع مقابل.
سر زندگی. طاووس اطراف گلدان یا درخت

در پایۀ گلدان، اطراف و محافظ  یمرغاب
های ختایی زندگی، دو طوطی بر شاخهدرخت

زندگی.محافظ درخت  

شکل  ضلع مقابل.دو قاب در موقعیت: 
کالبدی: محرابی. طاووس عنصر 

های میان فر و اسلیمی محوری
.یاژدردهان  

موقعیت: چهار قاب در اضالع 
مقابل و جانبی. شکل کالبدی: 

در پایۀ  یسر مرغابمحرابی. 
گلدان و اطراف و محافظ 

زندگی.درخت  

موقعیت: دو قاب در اضالع جانبی. شکل 
کالبدی: محرابی. دو مرغابی اطراف و 

زندگی.محافظ ترنج یا درخت  

قابل. شکل موقعیت: ضلع م
اهلل به کالبدی: محرابی. مرغ بسم

محوری  خط توأمان ثلث، عنصر
های ختایی.در میان شاخه  

ترکیب( 5سقف )  
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اولین ردیف قطاربندی مقرنس  موقعیت:
غربی. شکل کالبدی: در جهت جنوب

. طاووس عنصر محوری باالی محرابی
.محافظگلدان در میان دو قرقاول   

دومین ردیف قطاربندی  موقعیت:
مقرنس. شکل کالبدی: محرابی. 

های های بسیار با رنگپرندگان در قاب
ای در اطراف  متعدد مانند سفید و قهوه
زندگی.و محافظ درخت  

موقعیت: دومین ردیف قطاربندی 
مقرنس. شکل کالبدی: محرابی. 

سبز اطراف و محافظ   طوطی
قاب. 10زندگی و تکرار آن در درخت  

موقعیت: دومین ردیف قطاربندی 
 مقرنس. شکل کالبدی: محرابی. طوطی

زندگی و آبی اطراف و محافظ  درخت
قاب 3تکرار آن در   

موقعیت: دومین ردیف قطاربندی 
مقرنس، قسمت باالی قاب پرندگان. 

مرغی در شکل کالبدی: ترنج کُند. کله
عباسی یا اطراف  و محافظ گل شاه

زندگی.درخت  

ترکیب( 3ضلع جنوبی ) ترکیب( 2شرقی )ضلع جنوب  ترکیب( 2شرقی )ضلع شمال   

      

 .محرابیشکل کالبدی:  ضلع مقابل.موقعیت: 
گلدان و   و محافظ طاووس در اطراف 
زندگی.درخت  
 

موقعیت: اضالع جانبی. شکل 
 کالبدی: )نیم( محرابی.

دو ها و ها بر روی شاخهپرنده
آهو در زیر درختان شکوفه و 
انار. نقوش حیوانی اطراف و 

 محافظ عنصر محوری.

. شکل کالبدی: صفه گوشۀدو موقعیت: 
های طالیی روی پرنده محرابی.

و  های ختایی و سر اژدها اطراف شاخه
هاللی پایۀ زندگی بر درخت محافظ

 شکل گلدان.

. چهار قاب در سقفموقعیت: 
 .دترنج تنشکل کالبدی: 

و  طوطی میان فر و اطراف 
زندگی و درخت محافظ
و ها در گرداگرد قرقاول

.هاآن محافظ  

شکل  اضالع مقابل و جانبی.موقعیت: 
و  طاووس در اطراف  .محرابیکالبدی: 

زندگی. دو مرغابی در سرو درخت محافظ
و  حال پرواز و سر دوتای دیگر اطراف 

شکل  هاللیپایۀ زندگی، بر درخت  محافظ
 سرو.

موقعیت: ستون سمت 
راست حجرۀ باالیی. شکل 
کالبدی: محرابی. سر اژدها 

درخت   و محافظ اطراف 
پایۀ هاللی زندگی بر 

گلدان و دو مرغابی  شکل
 در اطراف آن.

موقعیت: ستون سمت چپ 
حجرۀ باالیی. شکل 

کالبدی: محرابی. طاووس 
و میان فر و اطراف 

زندگی در درخت محافظ
دان، سر سیمرغ باالی گل

هاللی شکل پایۀ بر 
 محافظ آن و دو مرغابی.

ترکیب( 2) سردر قدیمی رواق از دارالضیافه ترکیب( 2) ضلع غربی  ترکیب( 1) غربیضلع شمال   
 
 

   

ارالضیافه. شکل کالبدی: لچکی سردر رواق مذکور از د موقعیت:باال؛ 
های ی(. قرقاولدو لچکی باالی قسمت محرابی پنجرۀ فلزمحرابی )

مرغی پایین؛ موقعیت: کله |های ختایی، دربان و محافظسفید روی شاخه
قاب بر اضالع مقابل و جانبی. شکل کالبدی: محرابی. محافظ 8در 

 درخت.

های موقعیت: ضلع مقابل. شکل کالبدی: محرابی. قرقاول
های ختایی، اطراف و محافظ عنصر محوری.سفید روی شاخه  

چهار قاب در سقف. موقعیت: 
شکل کالبدی: ترنج تند. سر 
اژدها بر پایۀ هاللی شکل 

و محافظ آن. گلدان یرز  

موقعیت: ضلع مقابل، مرکز اولین 
ردیف مقرنس سقف. شکل کالبدی: 

محرابی. دو طاووس در مقابل 
در نقش عنصر محافظ. یکدیگر  
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ارزی گویند. همکمان که در عربی قوس میبه معنای  Archiاست.  Archiو  Archمعادل التین قوس، دو لفظ 

به معنای معماری، ساختن، خانه و سقف با عرش در زبان عربی و ارک، ارج، ارز و ارزش در فارسی که به  Archلغوی 

معنای ساختن تقدس، سروری، بلندی و پاکی است، نشان از رفعت، بلندی پاکی و معماری مسجد دارد. قوس در معماری 

، ارک و عرش Archتواند بازتاب مفاهیم مسیحیت و بیزانس میاسالم و معماری کلیسا در هنر صدر مذهبی قبل از 

را، ذات  باشد که ماهیت عمیق آن در عرفان اسالمی نمایان است. برخی، عرش را کالبد عالم و روح جاری در بطن آن

ها از که واژه روازایناما  55«.ن علی العرش استویالرحم»، مانند: قرآنعرش در  واژهدانند، به دلیل وجه مکانی می حق

ای است که صدر آن را مقام رحمانیت حق تشکیل ، عرش در تأویل عرفانی، مانند خانهاندناتوانبیان حقیقت معنا 

 با یکی از مبانی عرش که خانه و سقف است تطابق دارد بلکه با معنای دیگرش، کرسی، ریاست، تنهانهدهد این معنا می

عالم و از سوی دیگر مسجد است، زیرا کل الموجودات در آن به  عرش قلب درنتیجهسروری و اقتدار همخوانی دارد. 

(. این انحناء 504 -503: 2ج ، 1384الموجودات است )بلخاری، چراکه یکی از معانی عرش، کل اندمشغولعبادت حق 

آن حالت تعبد و تسلیم و انحناء در برابر خالق است.  ندهکنبیانو خمیدگی هماهنگ با کل هستی و نظام آفرینش، 

 اند )یاوریرسخضوع در برابر معبود است که رکوع هستی را در معبد خلقت می دهندهنشانحتی افق منحنی آسمان، 

 (.238: 1390و باوفا، 

مرغ  ه. عالوه بر کتیببندی فوق، نقوش حیوانی در دو حالت، نقش عنصر محوری و محافظ را دارنددر تمامی ترکیب

عنصر محوری همراه با دو  عنوانبهکه در جهت قبله عنصر محوری است، طاووس تنها نقش حیوانی است که  اهللبسم

 هدور ابنیهشود که اشاره به تقدس و اهمیت این نقش در ها دیده میو حیوان گیاهان همچونحامی یا حافظ یا نگهبان 

زندگی در قالب گلدان، سرو ش حیوانی، نقش عنصر محافظ را برای عنصر محوری درختصفوی دارد؛ در سایر موارد نقو

زندگی به همراه محافظ و نگهبان که این حالت عنصر محوری متشکل از درخت کنند.و نیلوفر، ترنج و طاووس ایفا می

ای ترکیب مثلثی در جهت باال است مقدس و زیربن گانهسهالگوی های فوق وجود دارد، یادآور کهنبندیدر سایر ترکیب

 شود.که در ادامه مختصراً به آن پرداخته می

 مقدس گانهسهشناسی  نماد

همه و شامل آغاز، میان و پایان است. نیروی  واژه دربردارندهجهان عددی بنیادی و نخستین عددی که  همهسه، در 

چنین به معنای انسان، شامل بدن، جان، روح؛ و آب؛ هم جهان، آسمان، زمین گانهسهطبیعت  دربرگیرندهگیر، سه عالم

(. سه در مسیحیت نماد تثلیث 24: 1379تولد، زندگی و مرگ؛ آغاز، میان و پایان؛ گذشته، حال و آینده است )کوپر، 

رامزدا، شود مثل برهما، ویشنو، شیوا در فرهنگ هندو؛ اهوها مشاهده میالقدس؛ که در اغلب فرهنگاست: پدر، پسر، روح

گ در فرهن زیرزمینمهر، آناهیتا در ایران باستان؛ انیل، اِآ، انو در بابل؛ ایزیس، ازیریس، هوروس در مصر و آسمان، زمین، 

(. در کیمیاگری ترکیب گوگرد، جیوه و نمک مظهر روح، جان و بدن هستند )عربشاهی، 39: 1388آقایی، کلدانی )نور

                                                                                                                                              
حدید: ﴿« آنگاه بر عرش استیال یافت»؛ «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. »﴾5طه: ﴿« خداى رحمان که بر عرش استیال یافته است»؛ «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. »55
 .﴾17حاقه: ﴿« دارندو عرش پروردگارت را نگه می»؛ «وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ. »﴾7هود: ﴿« دآب بو و عرش او بر»؛ «کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. »َ﴾4
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1395 :168.) 

سه عنصر، آب، هوا و خاک؛ سه حالت جامد، مایع و گاز را تشخیص  گیرد؛ انسانیعت شکل میگانه از طباهمیت سه

گروه از اشیای مخلوق، فلزات و نباتات و حیوانات؛ در گیاهان ریشه، ساقه، گل و در میوه پوست،  چنین سهداد، هم

ارتفاع( و زمان )گذشته، حال، آینده(  های فضا )طول، عرض،هایش در موقعیتتجربه همهگوشت و هسته را کشف کرد. 

ا تز، توان بشود با کلمات شدن، بودن و رفتن بیان کرد و کل عالی را میآغاز، میان و پایان را می گانهسههای بود. جنبه

 (.73: 1388تز و سنتز شکل داد )شیمل، آنتی

رف دو طزمین با دو عنصر محافظ نرینه در  انویایزد بهای بسیاری دارد؛ مانند مقدس در میان نمادها، نمونه گانهسه

(. در اساطیر ایرانی جمشید دارای فرّهی 53: 1392داود، شود )براری و آقازندگی جایگزین میدرختکه گاه با تصویر آن

پیوندد. که فرّه خدایی به مهر، فرّه شاهی به فریدون و فرّه پهلوانی به گرشاسپ می با سه جلوة خدا، شاه، پهلوان است

(. 41: 1388آقایی، طبقاتی شامل موبدان، ارتشداران و کشاورزان بود )نور جامعه گانهسهدهاک سه سر داشت و اژی

است: جهان برین یا روشنی که جهان خدای دین زرتشت، هرمزد است، جان زیرین  سه بخشجهان، در اساطیر زرتشتی 

گویند، این دو که در ادبیات پهلوی به آن تهیگی یا گشادگی می یا تاریکی که خاص اهریمن است و فضای تهی میان

ردند )بهار، کنبرد می یکدیگرایستادند و در میانه، دالوران با های باستانی، دو سپاه در دو سو میجنگ برگرفته از میدان

نمادی  ریزند کهوی گیاه میبار ر گیاه هوم، آب تقدیس شده را سه یرهش(. زرتشتیان در مراسم آیینی گرفتن 39: 1387

ست. در طول مراسم، سه بار هاون فلزی را به نماد فرآیند بارش باران، تبخیر، تشکیل ابر و تراکم ابرها مرحلهاز سه 

گفتار اخالقی  عنوانبهاهمیت این امر  که نشانه (41: 1388آقایی، )نورکوبند می« گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک»

توان به سه اصل توحید، معاد و نبوت اشاره (. در اسالم می67: 1376گر، در نظام نمادین ایران است )هوهنهو تربیتی 

خدا، محمد و علی در شعر و هنرهای  گانهسهگیری از (. شکل شیعی شهادت نیز به بهره42: 1388آقایی، کرد )نور

وجود دارد و صوفیان، مسیر را به شریعت، طریقت و  ناکشبههفقهی سه دسته حرام، حالل و  ازنظرتزئینی منجر شد. 

و سه  (89برابر با سه روز روزه است )مائده:  قرآنشکنی در پیمان کفاره(. 80: 1388نمایند )شیمل، حقیقت تقسیم می

 (.54: 1392داود، است )براری و آقاقرآن اخالص برابر یک ختم  سورهبار تالوت 

گیرد. مثلث سرباال، نماد در پیدایش نقاط، نخستین صورتی است که فضا را در میان میو  عدد سه متناظر با مثلث

آقایی، تثلیث عشق، حقیقت و خرد است )نور دهندهنشانو گاهی  هوا نمایندهو خط افق در آن  و گرماآتش، شعله 

: 1380صل است )اردالن، نماد انسانی است که در جهت کائنات، فعال و در جهت زمین مت حالدرعین(. 43: 1388

میا اند. مثلث در کینام داده« تناسب الهی»به آن  روازاینچنین مثلث کلید هندسه و مبنای تقسیم زرین است (. هم29

سه صرفاً اصل آفرینش است و گذرگاه میان قلمروهای »سرانجام عدد  ؛ و(46: 1388آقایی، نماد آتش و قلب است )نور

 (.20: 1348)لولر، « بخشدمرئی و برتر را شکل می
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 گیرینتیجه

های ای از نمونهآن تا امروزه ادامه داشته، این بارگاه دارای مجموعه توسعهکه روند  رضا )ع(حرم امام  در خصوص

های مختلف اسالمی است؛ که در پژوهش حاضر به بررسی نقوش حیوانی در کاری ایران در دورههنر کاشی عیارتمام

های دینی و مذهبی اسالم و تشیع صفویه پرداخته شده است. در این دوره، رشد آموزه هدوروردیخان، شاهکار گنبد اهلل

 یژهوبههای مختلفی از زندگی مردم و گیری و ظهور مکاتب فلسفی، عرفانی و هنری گردید که جنبهمنجر به شکل

ویر نمادین پیام معنوی شیعی گردید. پیرو مکتب معماری هنرهای گوناگون را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ارائه تصا

ترین که در کل بنا از بیرون تا مرکزی برگرفتاصفهان این نقش نمادین تمامی عناصر معماری و حتی تزئینات را نیز در 

ای شت و نمونهخاص، تمثیلی از باغ به ایگونهبهشود. در این دوره هریک از عناصر به همراه تزئینات آن دیده می هنقط

 اند.های بهشتی و عناصر موجود در آن را به نمایش گذاشتهغاز با

 99بندی متعدد از نقوش حیوانی در رواق مذکور مشاهده شد که در ترکیب 30در پی مشاهدات انجام شده تعداد 

ترتیب بیشترین نقش مربوط به مجزا هستند که به هگون 9نقش حیوانی از  487 هدربردارنداند و قاب مستقل تکرار شده

( و مرغ 4(، آهو )6(، سیمرغ )20(، اژدها )26(، طاووس )30(، مرغابی )58(، طوطی )96( و سپس قرقاول )246پرنده )

ها، نقوش حیوانی در دو حالت، نقش عنصر محوری و محافظ را دارند. عالوه بندیشود. در تمامی ترکیب( می1اهلل )بسم

بندی ترکیب 4که در جهت قبله عنصر محوری است، طاووس تنها نقش حیوانی است که در  اهللسممرغ ب هبر کتیب

شود که اشاره به تقدس ها دیده میو حیوان گیاهان همچونعنصر محوری همراه با دو حامی یا حافظ یا نگهبان  عنوانبه

انی، نقش عنصر محافظ را برای عنصر محوری صفوی دارد؛ در سایر موارد نقوش حیو هدور ابنیهو اهمیت این نقش در 

ت. از مقدس اس گانهسهالگوی کنند که یادآور کهنزندگی در قالب گلدان، سرو و نیلوفر، ترنج و طاووس ایفا میدرخت

مرتبۀ  دستیابی به برترین قصدبهآید که همه ها، متشکل از شکل کالبدی محرابی و طرح و نقش، برمیصورت این کاشی

موقتی دون و وصل به  مرحلهحیات، نعمت و باروری، گذر از  پدیدآورنده، جاودانگی و نوزایی، ارتباط با مصادیق وجود

هیچ رسم و آئینی نیست که در  روازایندارد،  ضد فنامعنی وجودی و تکرار و قرینگی نیز اعلی است.  جاودانهآن مرتبۀ 

این معانی ضمنی نیز هست: وحدت در عین کثرت،  القاکننده شدهقلناین نقوش عالوه بر معانی آن تکرار نباشد؛ حضور 

 آنچه سپ . پایانی، قدرت، معنویت، اتصال پایین به باال و زمین به آسمان...کثرت در عین وحدت؛ کثرت جاودانگی و بی

 ،درواقعانست، شود، نباید تصادفی دطرح و نقش در تاریخ هنر اسالمی، در قالب مفاهیم رمزی، مشاهده می صورتبه

شنیدن »ای است برای ، مقدمه«دیدن» هاآن همهگویند که در کلمات سخن می گسترهای خارج از به زبان ویژه هاآن

 «.و استماع آوای حق

 با صد هزار جلوه برون آمدی که من

 با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

 «فروغی بسطامی»
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Symbolic Concepts of Animal Motifs 

Tiling the Allahverdi Khan Dome from the Safavid era in Razavi's 

Holy Shrine* 
  

Atiye Khan Hossein Abadi 1 
22Mahdi Eshraghi 

Abstract 
The history of the shrine of Imam Reza (AS), the most important attraction of religious 

tourism in Iran, dates back to more than ten centuries ago, which was decorated with 
various decorations during the Islamic states; and each section represents the art of 
architecture of the special era of Islamic art history. Characters and elders have been 
renovating and developing this scared place in every age. Allahverdi Khan, a brave 
warrior and military commander of Safavid era, paid special attention to the architecture 
of this era, and he has done a great deal to raise the culture and civilization of Iran; this 
can be emphasized by the culture and civilization of Iran; by looking at his remains in 
Esfahan (Si-o-se-pol), Shiraz (School of the Khan) And Mashhad (Dome of Allahverdi 
Khan). This magnificent building is one of the most beautiful buildings in the holy shrine 
that Arthur Pope, in the book of Iranian architecture, considers the most complete part 
of the shrine of Imam Reza (AS). The mosaic tiles of this porch are decorated with 
inscriptions, animal motifs, plant, and geometric designs. Many of these motifs are 
conceptualized, which have a particular place in the culture and literature of this 
boundary. In this regard, the present study was conducted using descriptive and content 
analysis based on field observations and library data. Among the 487 roles in 9 species 
of animals, each of which is a world with full of mysteries, the highest number motifs 
include the motif of the bird (chicken) and then there are, respectively, pheasant, parrot, 
peacock, duck, dragon, simurgh, deer and Chicken Bismillah. 
Research purposes: 
1. to introduce the symbolic of the animal motifs in porch of Allahverdi Khan. 
2. The study of symbolic concepts of animal motifs in the mentioned porch. 
Research Questions: 
1. what are the types of animal motifs in porch of Allahverdi Khan? 
2. What are the symbolic implications of this motif ? 

Key word: 
Shrine of Imam Reza (AS), Allahverdi Khan Dome, Safavid era, Tiling, animal motifs. 
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