هنر فرش

نگارخانه

در میان چینش دوار گلها و گیاهان و در برابر درخت همیشه جاوید ،طاووسی رو به
باالترین نقطه سرو ،جایی که به پردیس اشاره میشود نگاه میکند و غم عزلتی ناخوش را
با تکان بالها و گسترانیدن دم نگارین خود عیان کرده است .نقش فرشی همچنان در پي
فرصتی است برای یافتن استاد بافندهای که رج به رج فرش را عاشقانه ببافد

طاووسخانه

نگاهيبهنقشطاووسدرتاريخوهنرايران
پري زنگنه عکس :مهدي تميزي

در «فرهنگنامه پارسی آریا» واژه پارسیشده طاووس را «فراشمرغ»
آوردهاند؛ شاید از آن جهت که بالهای خود را همچون فرشی نگارین
برزمین میگستراند .حضرتعلی(ع) هم طاووس را از شگفتانگیزترین
پرندگان در آفرینش دانستهاند .ارس�طو آورده که طاووس و خروس
«پرنده پارس�ی» نام داش�تهاند و در موارد متعددی ،طاووس از عمده
پیشکشیهای سفیران پارس�ی بهجهت پادش�اهان ممالک مختلف
بوده است .این پرنده با هبوط آدم و حوا ،مدخل بهشت ،نماد خورشید،
نماد سلطنت ،رستاخیز ،نشان عزت ،تجدید حیات ،زیبایی و بسیاری
مفاهیم اس�طورهای و نمادین دیگر ارتباط دارد .نقش این پرنده روی
پارچه ساسانی معنایی متفاوتتر از همین نقش بر سردر مسجدجامع
عباسی دارد .در تعدادی از پارچههای بهدست آمده از دوران سلجوقی،
ایلخانی و صف�وی هم این نقش دیده میش�ود؛ هرچن�د میتوان آن
را اقتباس�ی از طرحهای دوره ساسانی بهحس�اب آورد .عالوه بر این،
طاووس نماد س�لطنت ساسانیان به ش�مار میرود و روی مُهرهای آن
دوران هم این نقش دیده شده است.
طاووس در متون تاريخي هم جاي�گاه به خصوص�ي دارد .آنجا كه در
تاریخ طب�ری آمده« :ابلیس از طاووس بپرس�ید ک�ه آن درخت کدام
اس�ت که خدای عزوجل ،آدم را گفت از آن مخ�ور؟ و طاووس درخت
گندم را به ابلیس بنمود و گفت این است ».نقل این روایتها در متون
تاريخي و از آنجا که طاووس را «مدخل بهش�ت» هم نامیدهاند ،باعث
ظهور این نقش بر سردر ورودیها ـ مساجد و خانهها و بازارها ـ شده
است؛ البته حضور این نقش از دوران صفویه قوت گرفت .یکی از مراکز
مهم هنرنمایی هنرمندان ایرانی در دوره صفویه ،در پایتخت آن زمان
ـ اصفهان ـ صورت گرفته است.
در ادب پارس�ی هم بس�یار از طاووس و زیباییها و شرمساریهایش
سخن گفته ش�ده اس�ت .به چرایی نقش طاووس بر س�رد ِر خانهها و
عمارته�ا ،میتوان از می�ان همان متون تاريخي دس�ت پی�دا کرد.
طبق روایات اشاره ش�ده ،طاووس ،ابلیس را میشناسد و میتواند از
داخل ش�دنش به این اماکن جلوگیری کند؛ البته هی�چ گاه این نقش
به گونهای کامال مش�خص و واضح دیده نمیش�ود ،بلکه در پیچوتاب
اسلیمیها و گلهای بهشتی پنهان میشود .بر سرد ِر ورودی مدرسه
چهارباغ اصفهان هم ،که در اواخر عصر صفویان بنا ش�ده ،طاووس�ی
نظارهگ ِر دخول و خروج طلبههای پیر و جوانی نشس�ته اس�ت که در
جستوجوی مفهوم آفرینش و هستی گام برمیدارند.
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بر سردر عِلم

برسردرمدرسهچهارباغ،نقشطاووسیباپرهایگسترده
و در میان پیچ و تاب اسلیمیها جاخوش کرده است؛ زیر
کتیبهایکهدرمراکزدینیوعلمی،بسیاربهچشممیخوردو
رويآن«انامدینهالعلموعلیبابها»نوشتهشده.اینشاهکار
معماری که از مدارس به جا مانده دوران صفویه
است،یکیازمراکزمهمتعلیمو
آموزش طالب در اصفهان
بوده و هست

نگهبان هميشگي

بعضی از درها و پنجرههای
خانههای متعلق به دوران قاجاریه
در اصفهان مزین به نقش طاووس
با شیشه های رنگی است .انعکاس
باژگونه رنگهای طاووس بر اندرون
اتاق هم ،حضور همیشگی این
نگهبان را یادآور میشود

طاووس عزا

چرخش پرها برگنبد

در بین مردم اصفهان شایع است که اگر بر سقف طالیی مسجد شیخلطف اهلل نگاه کنی ،طاووسی را
خواهی دید که پرهایش را گسترده و به هر طرف که بچرخی ،چرخش طالیی و نیلی پرهای طاووس با تو
می چرخد .تکرار نقوش هندسی کاشیکاری ها که بسیار با نقش پَرهای این پرنده مطابقت دارد هم ،این
تصور بصری را قوت می بخشد .تشخیص درست و غلط بودن افکار عمومی در باب یک پدیده تاریخی که
پشتوانهای اعتقادی نیز دارد ،کار چندان ساده ای نیست

طاووس ،گلدان و مسجد

سردر مسجد جامع عباسی در اصفهان ،مزین به نقش  2طاووس است که بر تنها زمینه سیاه کاشی معرق،
ورود عابدان را خوشامد میگویند .این دو طاووس ،بر دو پهلوی گلدانی انباشته از گلهای بهشتی و در
سرریز شاخه های آن گل ها پنهان شدهاند
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طاووس قبر

حضور پیکره حیوانات بر َعلَم
عزاداران عاشورایی ،قصه ای
دیگرگونه دارد .به مرور نیز بر
تعداد و انواع این حیوانات در
دوره های مختلف افزوده شده
است .علم و تزئینات آن را با
فوالد می سازند و با طال و نقره،
در شکل های اسلیمی و هندسی
تزئین می کنند .عموما طاووس
يكي از نقشهاي مشترك در همه
علمهاي عزاداري است

بر سنگقبر مردم همچنان این نقش خودنمایی میکند .ترس از حضور ابلیس در دنیای
دیگر ،باعث شکل گرفتن این نقش شده تا مگر شیطان را براند و روح متوفی ،آرام در خانه
آخرت ساکن شود .این سنگقبر متعلق به دوره پهلوی اول است و در یکی از بنامترین
قبرستانهای ايران ـ تختپوالد اصفهان ـ یافت شده است
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سكه سلطان حسين

سکه منقوش به نقش طاووس ،متعلق به موزه ملی
ملک و مربوط به دوران شاه سلطان حسین صفوی
است؛ يعني متعلق به  1100هجري قمري .بخش سکه
در موزه ملی ملک در تهران ،یکی از بخشهای دیدنی
و از پربارترین مجموعه های سکه در ایران است

كاردست استاد

اين نقش طاووس از آن ابوالحسن
غفاری یا صنیعالملک ،پرآوازهترین
نقاش دوره قاجار است كه در
سال  1232خورشیدی مجموعه
هزارویکشب را به تصویر کشید.
خوشنویسی این کتاب به قلم
محمدحسین طهرانی انجام شده
است .این کتاب  6جلدی ،دارای
2هزار و 280صفحه و شامل هزار و
142صفحه متن ،هزار و 134صفحه
تصویر و 4صفحه سیاه و سفید
است .در هر صفحه بین 3تا 6مجلس
نقاشی شده و از نفایس گنجینه نسخ
خطی کاخ گلستان است

نقش خانه تاريخي

بهشت در كنار خروس

فرش ایرانی تکه ای از بهشت است .جماعت مرغان بهشتی ،نشسته
در سایه سار درختان و همنوایی موزون رنگ ها و فرم های این
پرندگان ،به سرانگشت استادانه طراح بر کاغذ نقطهچین شده
است؛ اینچنین مهیای بافته شدن برای خانه ای که شاید بهشتی
زمینی باشد .طاووس و خروس2 ،پرنده پارسی که ارسطو از آنها نام
برده ،در این تصویر به خوبی دیده می شوند
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تزئين كاربردي

دستهبندی هنرهای زیبا و هنرهای
کاربردی ،از جمله دستهبندی هایی است
که در هنر ایران بسیار بر سر آن بحث است.
دستبافتههای سنتی ایران چون قالی
و گلیم و جاجیم و گبه و بسیاری دیگر ،از
جمله هنرهای سنتی این سرزمین هستند
که هم زیبا و هم کاربردی اند .نقوش روی
این دستبافتهها ،هم شرح حال بافنده
است و هم شرح نیاز عقیدتی جامعهای
بزرگتر .در این قطعه ،نقش طاووس با
مهارت و استادی خالصه و بافته شده است

نقش طاووس با کاشی معرق ،در پیچوتاب گل های
بهشتی ،بر سرد ِر پنجره یکی از قدیمی ترین
خانه های اصفهان قرارگرفته است .این خانه در
اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی ،میان باغ گیالسی
بزرگ و مشرف به رودخانه زاینده رود قرار
داشته است .امروزه این خانه همچنان در پارک
آبشار و رو به زایندهرود خشک قرار دارد و به خانه
هنرمندان اصفهان تغییر کاربری داده است

محافظان مسجد

باالی یکی از گوشواره های مسجد جامع عباسی،
جایی که نه نگاه رو به آسمان عابدی و نه حتی نگاه
رهگذری بر آن می افتد ،هنرمند کاشیکار  2طاووس
سبز را به نقش درآورده است .این دو ،در خلوت
الجوردی خود ،آرام ترین گوشه های دنج مسجد را
نیز از ورود ابلیس محافظت می کنند
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