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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان 5۰۱۱

*

احمد نوذری فردوسیه

**

نیر طهوری
چکیده

هنر گچبری از جمله هنرهای ایران به شمار میرود که از دیرباز در معماری ایران رواج داشته است .این پژوهش
برای مطالعۀ نقوش گچبری معماری خانههای تاریخی ایران ،مشخخاخخا به خانۀ بروجردیهای کاشخخان میپردازد.
هرچند در نگاه اول چنین به نظر میرسد که این نقوش جنبۀ تزیینی دارند و صرفا جلوهگر زیبایی باری هستند،
بخا نگاهی عمیقتر به آنها میتوان دریافت که در بسخخیاری موارد بر مفاهیمی داللت دارند که نهتنها در فرهنگ
ایران جنبخۀ نمخادین یخافتخهانخد ،بلکه بیانگر باورها و اعتقادات ایرانیاسخخیمی نیز هسخختند .تنوع بهکاررفته در
گچبریهای خانۀ بروجردیها بسخیار چشخمگیر بوده و نشخاندهندۀ معماری ارزشمند عار خود در شهر کاشان
اسخت .اهدا

اصخلی پژوهش ،شخناسخایی و گونهشناسی نقوش گچبری خانۀ بروجردیها و پی بردن به مفاهیم

آنهاسخت که غالبا مبتنی بر باورهای دینی و فرهنگی ایران هستند و جنبۀ نمادین یافتهاند .بر این اساس سؤاالت
اصخخلی پژوهش عبخارتاند از .۱ :گونههای نقوش گچبری در خانۀ بروجردیها کداماند؟  .۲این نقوش بر چه
مفاهیمی داللت دارند؟ نتایج بهدسختآمده نشخان میدهد نقوش مزبور که به گونههای گیاهی ،انسانی ،حیوانی و
همچنین موجودات افسخانهای به چشخم میخورند ،بعضخا حامل مفاهیم نمادین اساطیری و مقدس هستند .روش
تحقیق ،توصخیفیتحلیلی بوده و با اسختفاده از بررسخیهای میدانی و مطالعات کتابخانهای انجام شده است ،بدین
نحو که ابتدا تاخویربرداری دقیق و مناسخبی از گچبریها انجام شده و سپس بر اساس مطالعات کتابخانهای ،هر
نقش از وجه معنایی مورد تحلیل و بررسخی قرار گرفت .در این مسیر ،موقعیت هر نقش روی نقشۀ پین معماری
خانه و همچنین روی تااویر با استفاده از نرمافزار گرافیگی مشخص شده است.
کلیدواژهها :نقوش نمادین ،هنر گچبری ،معماری ایران ،خانۀ بروجردیها ،کاشان.
* دانشجوی دکتری معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایرانahmadnozari@gmail.com /
مطالعۀ صورت و
** استادیار گروه تخصصی هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول ntahoori@gmail.com /معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
تاریخ پذیرش۱۰۱۱/۱۱/۱۱ :
تاریخ دریافت۱۰۱۱/۷/۱ :
(کاشان)
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 .۱مقدمه

هنر گچبری در معماری تاریخی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار استتت و در پس صتتورت نمایان
خود ،حامل مفاهیم مختلف آیینی و باورهای فرهنگی نیز هستتت .چنین برمیآید که مضتتامین نقوش

بهکاررفته ،برگرفته از آدابورستتوم ،فرهنگ و اعتقادات دیرینه و زندگی روزمرۀ ایرانیان شتکل گرفته
استتت .هنر گچبری در دورههای مختلف در بناهای فاخر و ارزشتتمند مانند مستتاجد و فضتتاهای
مذهبی ،کاخها و خانهها از جایگاه برجستتتتهای برخوردار بوده و در فضتتتاهای درونی و بیرونی بنا

بهصتورتهای متنوعی دیده میشود .گچبری محراب تاریخی الجایتو در مسجدجامع اصفهان (دورۀ
ایلخانی) از مشتتتهورترین نمونههای هنر مذهبی و فرهنگ معماری ایران به شتتتمار میرود .توجه به
نوع گچبری و موقعیت قرارگیری آن در ستوو داخلی و خارجی بنا شایان توجه است .همچنین در
استتتفاده از نقوش ،صتتورت و معنای آنها اهمیت خاصتتی داشتتته ،صتترفای ستتلیقهای نبوده و از مبانی
خاص فرهنگی تبعیت میکرده استتت .در بررستی میدانی گچبری خانههای تاریخی شتتهر کاشتتان از
جمله خانۀ طباطبایی ،خانۀ عباست تیان و همچنین خانۀ عامریها تفاوتها و شتتتباهتهای زیادی در
انواع نقوش گچبری دیده میشتتود ،اما گچبریهای موجود در خانۀ تاریخی بروجردیها دارای تنوع
بیشتتر و استتفاده از نقوش خاص نامکرر نستبت به دیگر خانههاست .برای مثال موارد خاصی مانند
نقوش گرفتوگیر و همچنین نقوش اشتتیای کاربردی (ستتاعت-ستتماور) در این خانه ،استتتثنایی و
منحصتربهفرد استت .از دیگر نقوش منحصتربهفردی که در این خانه دیده میشود ،استفاده از نقوش
افستانهای (هارپیها و نقش جنیان) در گچبریها استت .بر این اساس پژوهش حاضر به گونهشناسی
نقوش گچبری خانۀ تاریخی بروجردیها در شتتهر کاشتتان از منظر تنوع استتتفاده از نقوش و مفاهیم
نمادین و فرهنگی آنها متمرکز شده است.
روش تحقیق ،توصتیفیتحلیلی بهشیوۀ کیفی است .در تحقیقات میدانی ،ابتدا تصویربرداری دقیق
و مناستتتبی از نقوش گچبری خانۀ بروجردیها انجام پذیرفت .با دستتتتهبندی اولیه در خصتتتوص
گونههای مختلف بهکاررفتۀ آنها و با استتتفاده از موالعات کتابخانهای و منابع مکتوب ،مفاهیم نمادین
و درونمایۀ فرهنگی آنها مورد تحلیل و بررست تی واقع شتتتد .برای درک بهتر نتایج بهدستتتتآمده،
گونههای مختلف در یک جدول بههمراه مفاهیم نمادین آنها مشخص شده است.
ضترورت پژوهش این استت که امروزه خانههای تاریخی بسیاری در شهرهای مختلف ایران ،از
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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جمله شتتهر کاشتتان مورد مرمت و بازستتازی قرار میگیرند و معموالی در آنها از گچبری و نقوش
ویژهای استتتتفاده شتتتده استتتت .اهمیت استتتتفاده از نقوش گچبری نزد پیشتتتینیان ،اهمیت توجه و
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مستتتندنگاری و نیز بررستی مفاهیم مستتتتر در آنها را بیش از پیش نشتتان میدهد .از آنجا که شتیوۀ
خاص پوشتش ستوو داخلی و خارجی بنا نظیر گچبری ،در پروژههای مرمتی صرفای از جنبۀ تزیینی
دیده شتتده و وجوه معنایی آن ،چه نمادین و چه مفهومی مورد غفلت قرار میگیرد ،در برخی موارد
بهدلیل ناآگاهی از چیستی و چرایی طر پیشین ،صورت جدیدی جایگزین میشود که با اصل نقش
و طر تفاوت مشهود دارد .همچنین در برخی از بناهای مرمتشده ،نقوش و موتیفهای غیربومی و
تا حدی بدون هماهنگی با هم به کار میرود که اصتتالت طر را زیر ستتمال میبرد .برای احتراز از

چنین مواردی ،به نظر میرستد که آاار تاریخی با تمام ررایف و ویژگیهای خاصشان ،بیش از پیش
باید مورد توجه و موالعه قرار گیرند .شتهر کاشان با قدمت تاریخی بسیار زیاد که تمدن سیلک را در
خود جای داده ،از دیرباز مورد توجه پژوهشتتتگران بوده و بناهای ارزشتتتمندی در دورههای مختلف
تاریخی در آن ساخته شده است که بنای مورد نظر از مهمترین آنها به شمار میرود.
هدف پژوهش حاضتتر ،شتتناستتایی و گونهشتتناستتی نقوش گچبری بهکاررفته در خانۀ تاریخی
بروجردیها ،از مشتهورترین بناهای قاجاری شهر کهن کاشان ،بهمنظور بررسی و پی بردن به مفاهیم
نمادین و فرهنگی آنهاستت .فرض آن است که نقوش گچبری بهکاررفته در پوشش سوو مختلف
خانههای گذشتته ،عالوه بر زیبا کردن صتورت داخلی و بیرونی بنا ،یادآور معانی و مفاهیم ارزشمند
پنهانی هستتند که بهصترف تزیین شتکل نگرفتهاند ،بلکه از درونمایههای استاطیری و بعضای مقدسی
برخوردارند که تداعیکنندۀ مضتتامین خاص تی برای مخاطبان هستتتند .بر این استتاس ،موالعۀ حاض تر
ضتتمن برخورداری از نقش مستتتندنگاری ،در مرمت و بازستتازی دیگر بناهای شتتهر نیز کاربرد دارد.
حفظ و نگهتتداری میراف فرهنگی و هنری کشتتتور در گرو آگتتاهی تمتتاموکمتتال از شتتتیوه هتتای
ساختوساز آنهاست.
۱ـ .۱پیشینۀ پژوهش

پیشتتتینۀ پژوهش را در این موالعه میتوان در دو حوزه دنبال کرد :اول به شتتتناخت استتتاطیری و
ویژگیهای نمادین صتور پرداخته میشتود و دوم به مستندات در حوزۀ گونهشناسی نقوش گچبری.

یکی از مهمترین منابع پژوهشتی در این باب ،کتاب سیری در آرایههای ایرانی سیری در هنر ایران از
دوران پیش از تاریخ تا امروز نوشتته پوپ ( )۱8۱۷است که در بخشهایی از مجلدات سوم و ششم
آن ،جنبۀ نمادین هنرهای ایران در دورههای مختلف ،از جمله هنر گچبری ،ملحوظ نظر بوده است.
ژالته آموزگتار در تتاریخ استتتاطیری ایران ( ،)۱8۷1بته تعریف استتتوورههای ایرانی ،معانی و
منبعشتناستی فرهنگ باستانی ایران پرداخته است .نیر طهوری در دو مقالۀ «جستجوی مفاهیم نمادین
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کاشتی زرینفام» (۱8۱۱الف) و «کاشیهای زرینفام دورۀ ایلخانان مغول» (۱8۱۱ب) مفاهیم نمادین
طر و نقش کاشتتیهای دورۀ ایلخانی را مورد موالعه قرار داده که از جنبۀ مشتتابهت موضتتوعی و

معنایی با نقوش گچبری خانۀ بروجردیها قابل مالحظه استتتت .این پژوهشها بیانگر وجود مفاهیم
مختلف و گوناگون در نقوش بهکاررفته در بناهای تاریخی استتتت و توجه را به این امر جلب میکند
که چنین هنرهایی فقط جنبۀ تزیینی ندارند بلکه حامل معانی عمیق و ژرفی نیز هستتتند .در مقالهای با

عنوان «بررستتی و تحلیل الگوهای استتلیمی و نقوش گیاهی محراب الجایتو مستتجدجامع اصتتفهان»
(پهلوان علمتداری و همکتاران )۱83۷ ،نقوش گچبری محراب الجایتو مورد بررست تی قرار گرفته و

دستتتهبندی مناستتبی از آنها ارائه شتتده استتت .این بررستتیها نیز جنبۀ تنوع و گونهشتتناستتی نقوش
بهکاررفته بههمراه معرفی آنها را شتتامل میشتتود که پژوهش حاضتتر نیز از این شتتیوۀ بیان پیروی
میکند .مصتتبا اردکانی و لزگی ( )۱8۱۷در «موالعۀ تأایر نقشمایههای گچبری دورۀ ستتاستتانی بر
نقوش گچبری دورۀ استالمی» ،نقوش گیاهی و حیوانی گچبریهای دورۀ ساسانی را موالعه کردهاند.
مقالۀ «مقایستتتۀ توبیقی مضتتتامین مشتتتترک گیاهان مقدس در نقشمایههای گیاهی معماری پیش از
استتالم» (حیدر نتاج و همکاران )۱83۱ ،با عنوان در این خصتتوص قابل توجه استتت .مقالۀ «مفاهیم
نمادین نقوش حیوانی کاش تیکاری گنبد اهللوردیخان از دورۀ صتتفویه در حرم موهر رضتتوی» (خان
حستینآبادی و اشتراقی )۱83۷ ،نیز به بررسی نقوش بهکاررفته در گنبد اهللوردیخان پرداخته است و
دستتهبندی مناسبی از این نقوش ارائه میکند .تمامی این پژوهشها به بررسی گونهشناختی و مفاهیم
مختلف نقوش میپردازنتد ،بتهطوری که اگر در آینده لزوم استتتتفاده از این نقوش در هنر پیش آید،
صترفای جنبۀ تزیینی آنها مدنظر نباشد و به جنبههای معنایی آنها نیز توجه شود .این روشی است که
پژوهش حاضتتر آن را برای یک بنای ارزشتتمند در شتتهر کاشتتان پی گرفته استتت .در حوزۀ موالعۀ
نقوش گچبری در بنتاهتای تتاریخی ،متون بست تیاری در قالب کتاب و مقاله وجود دارد که گونههای
نقوش و همچنین مفاهیم آنها در بناهای مختلف بهعنوان مصتادیق خاص بررستی شدهاند .بر همین
استاس این پژوهش نیز به موالعۀ یکی از بناهای شتهر کاشان و معرفی گونههای تزیینات گچبری آن
(خانۀ تاریخی بروجردیها) پرداخته است.
 .۲خانۀ بروجردیها
این خانه در دورۀ قاجاریه ،نیمۀ دوم قرن ستیزدهم هجری ساخته شده و در سال  ۱83۰به شمارۀ
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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 ۱۱۱8در فهرستتت آاار ملی کشتتور به ابت رستتیده ،و همچنین در ستتال  5۱۱3و  5۱۱1بهعنوان
جاذبۀ توریستتی محبوب توستط ستازمان یونستکو انتخاب شده است .این خانه دارای گچبری و

(میراففرهنگی.)۱۰۱۱ ،
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نقتاشت تیهتای زیبا با ررافت بست تیار و برگرفته از داستتتتانهای استتتاطیری ایران زمین استتتت
تزیینات موجود در خانۀ بروجردیها به دو دستتته گچبریها و نقاشتتیها تقستتیم میشتتوند که

پژوهش حاضر فقط به موالعۀ هنر گچبری آن پرداخته است .در بررسی میدانی ،ابتدا با مشخص کردن
فضتاهایی که در آنها ازگچبری استتفاده شتده ،موقعیت گچبریها روی نقشته مشخص میشود.
دلیل این کار ،نخستتت مستتتندستتازی از موقعیت قرارگیری این نقوش بهمنظور ابت آنهاس تت و
ستسس بررستی تنوع نقوش بهکاررفته در هر فضا .نکتۀ قابل توجه اینکه در بعضی از فضاها مانند
شاهنشین بهدلیل اهمیت و جایگاه آن ،نقوش با تراکم بسیار زیاد دیده میشوند .بهعالوه از صور و

مفاهیم لویفتری استتتفاده شتتده مانند نقش برخی حیوانات که در فرهنگ ایرانیاستتالمی معنای
خاص تی دارند؛ نظیر آهو و طاووس ،همچنین نقش گل و تاک ،گلدان و نقوش استتلیمی .همچنین
هارپیها بهصورت زوج قرار گرفتهاند .اما در فضاهای باز حیاط نقوش بهکاررفته از نقش پرندگان
شتکاری و گیاهانی مانند تاک و انگور استفاده شده و همچنین در بخشهایی نقش اشیای معمولی
مانند ستتاعت و ستتماور به چشتتم میخورد .درگچبریهای تاالر اصتتلی ،مضتتامین و روایتهای
استتتاطیری همراه با نقاشت تیها دیده میشتتتود ،درحالیکه نقوش گرفتوگیر و نبرد و شتتتکار در
گوشتتوارههای اطراف تاالر اصتتلی چشتتمگیرند .موقعیت نقشها بر استتاس مشتتاهدات میدانی ،بر
روی نقشتههای بنا نشان داده شدهاند .گچبریها در بخش پیشورودی خانه ،تاالر شاهنشین ،جبهۀ
شتمالی حیاط (متصتل به شاهنشین) ،بخش جنوبی حیاط (بخش تاج) ،گوشوارههای سمت شرقی
و غربی ایوان و گنبدخانۀ اصتتتلی قرار
گرفته و در تصتتاویر با رنگ مشتتخص
شتتدهاند؛ هرچند نشتتان دادن تکتک
گونهها در نقشههای معماری ،در حجم
ایتن متقتتالتته نمیگنجتتد و صتتترف تای
موقعیتتهتای کلی و محتتل قرارگیری
نقوش نمایش داده شده است.

تاویر  :۱خانۀ بروجردیها کاشان (وبسایت میراثفرهنگی) مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

531
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تاویر  :۲پین و پرسپکتیو خانۀ بروجردیها؛ موقعیت فضاهای دارای تزیینات گچبری (مرکز اسناد میراثفرهنگی)

تاویر  :3برشهای خانۀ بروجردیها؛ موقعیت فضاهای دارای تزیینات گچبری (مرکز اسناد میراثفرهنگی)

در ادامته ،گچبری بخشها و فضتتتاهای مختلف بنا بهترتیب معرفی و در ذیل هر بخش تنوع
نقوش نیز بررسی خواهد شد.
۲ـ .۱گچبریهای تاج تاالر جبهۀ جنوبی حیاط

تتاج تاالر جنوبی حیاط ،یکی از مهمترین و نمایانترین موقعیتهای قرارگیری گچبریهاست تت.
نقوش بهکاررفته در آن ترکیبی از نقوش حیوانی ،گیاهی ،اش تیای روزمره و موجودات افستتانهای و
خیالی استت .شتایان ذکر است که استفاده از نقش اشیایی مانند ساعت و قوری و سماور از موارد
خاص و منحصتتربهفرد این نمونه گچبری در این بنای خاص استتت و در دیگر خانههای تاریخی
شتهر کاشان دیده نمیشود .بنا بر قولی ،بهدلیل تجارت این اشیا از سوی صاحب خانه ،این نقوش
در کنتار دیگر نقشهتای مرستتتوم جای گرفتهاند .این احتمال هم میرود که چون واردات چنین
اشتیایی به کشتور تازه آغاز شتده و کاالی نفیسی به شمار میرفتهاند ،از اهمیت خاصی برخوردار
بودهاند و دیدنشتان تازگی داشتته استت .نقش انستان بالدار بر روی نمای اصلی بهصورت قرینه
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۱























وجود دارد که این نیز از موارد خاص خانۀ بروجردیهاستت .صتورت شیر ،گل و گلدان ،تاک و
گالبی در ستتتبد از جمله نقوش بهکاررفته در این بخش از بناستتتت که مورد آخر نیز فقط در این
خانه دیده میشتود .برای وضتو بیشتر ،نقوش مذکور بهصورت مشخص در تصویر نمایش داده
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شت تدهاند .در ادامه ،مفاهیم نمادین و فرهنگی برخی از نقوش بهکاررفته در این بخش از دو جنبه
بیان میشتتود :بخش اول ،نقوش رایجی که در گچبری خانههای کاشتتان دیده میشتتوند ،و بخش
دوم نقوشی که منحصرای در خانۀ بروجردیها به کار رفته است.

تاویر  :۴نمای تاج خانۀ بروجردی و نقوش گچبری آن ()@HasanKhandan

۲ـ۱ـ .۱انسان بالدار

در نمای حیاط مرکزی خانۀ بروجردیها دو انستان بالدار در حالت ایستتاده در دو طرف بهشکل
قرینه ،بر میانۀ ستتتونهای نگهدارندۀ ستتقف واقع شتتدهاند که رو به یکدیگر و در اطراف تاج قرار
گرفتتهاند ،بهگونهای که حالت نگهبان و نگهدارنده ستتتتونها را دارند .این حالت نگهبانگونه در
دید اصلی و در بخش تاج اصلی بنا مورد استفاده قرار گرفته و اساسای نمادهای نگهبان در فضاهای
بیرون خانه شتکل گرفتهاند .فرم اصتلی این نقوش بهصورت انسانی نیمهبرهنه با دو بال ،با لباسی
متشکل از یک دامن است که در گونههای نقاشی یکی از بناهای مذهبی شهر کاشان به نام امامزاده
شتتاهزاده ابراهیم نیز همین نقش انستتان بالدار با چنین صتتورت مشتتخصتتی دیده میشتتود (طلوع
حسینی )8۷ :۱833 ،و راهرای تقلیدی است.
صتتتاحبنظران ،بال بر بدن انستتتان و حیوان را نماد قدرت ،حمایت و محافظت الهی تفستتتیر
کردهاند (هال)8۱ :۱8۱8 ،؛ نشتتتان الوهیت ،طبیعت نورانی ،حفارت و همۀ نیروهای فراگیرندۀ خدا،
نیروی استتتعالی جهان مادی ،خستتتگیناپذیری ،آزادی و چابکی استتت .همچنین نشتتانۀ پیک ایزدان
تیزپا و نیروی ارتباط بین ایزدان و انستتتانهاستتتت .بالهای گستتتترده بهمعنای حفارت الهی است تت

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰5
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(جعفری و همکتتاران .)۱۷ :۱8۱1 ،بتته طور
کلی میتوان گفت نشتتانی از نیروی آسمانی
و امداد غیبی دارد.
حضور بال و پر در موجودات ،نشانگر
رابوتۀ خاص آنها با خدایان استتتت که از
اصتتلیترین نقشمایههای دورۀ باستتتان چه
در ایران و چه در دیگر فرهنگهای کهن به
شمار میرود .این نماد از نقش پیکرۀ بالدار
هخامنشتیان گرفته شتده است؛ پیکرهای که
بهعنوان نماد اهورامزدا شتتناخته شتتده و در

تاویر  :5نقاشی انسان بالدار در سقف امامزاده

دورۀ ستتاستتانی با دو جفت بال به نمایش

شاهزاده ابراهیم کاشان (طلوع حسینی)۱3۱۱ ،

درآمده است (خزایی.)53 :۱8۱3 ،

تاویر  :6نمایش گچبری در تاج خانۀ تاریخی بروجردیها (نگارندگان)

۲ـ۱ـ .۲شیر

نقش شتیر یکی از پرکاربردترین نقوش در گچبری خانه استت که به اشکال مختلف دیده میشود و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۲























در بخشهتایی متانند تاج حیاط مرکزی بهشتتتکل شتتتیرهای نر و ماده و بهصتتتورت قرینه در کنار
ستتونهای گچبری واقع شتده و معنایی از قدرت و صتالبت را به رخ میکشند .همچنین نقش شیر
در فضاهای داخلی بهصورت نقوش گرفتوگیر به کار رفته است.

ش تیر در علم نجوم مورد استتتفاده قرار
گرفته باشتد .نماد شیر بههمراه سیمرغ
در حجاریهای طاقبستتتتان نیز دیده
می شتتتود .در شتتترق بتاستتتتان نماد
شهریاری و دالوری بوده است و هینلز
آن را نماد ستتتنتی قدرت میشتتتمارد
(هینلز .)۱33 :۱8۷3 ،در هنر و کیش

تاویر  :۷نقوش شیر نگهبان در تاج خانۀ بروجردیها

هخامنشتیان ،شتیر نماد میترا محسوب

(نگارندگان)
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شتتتاید قدیمیترین مفهوم نمادین

میشتد و چهارمین مرحله از هفت مرحلۀ ستلوک در آیین تشرف در آیین مهر بوده است .تصویر
شتیری که دندان در کفل گاوی فرو برده ،از مهمترین نقوش حجاریشده بر دیوارۀ پلکان ورودی
تخت جمشتید است که بهگفتۀ جان هینلز نمادی از منطقةالبروج و تغییر فصول است (همان۱85 ،
و  .)۱83در دورۀ هخامنشتی و ستاسانی نقش شیر اهمیت ویژهای یافت و برای نشان دادن قدرت
و نیروی پادشتاه ،اغلب او را در حال مبارزه و شکار شیر نشان دادهاند .این نقش از دورۀ غزنویان
بهبعد ،گاهی در ترکیب با خورشتتید دیده میشتتود؛ بهویژه از دورۀ صتتفویه بهبعد ،چنین ترکیبی
بستیار دیده میشتود که در دورۀ قاجار به نشتان رستمی دولت تبدیل شتده استت (افشارمهاجر،
.)3۱ :۱8۷3
۲ـ۱ـ .۳کاالهای جدید (قوری و سماور)

از دیگر نقوش بهکاررفته میتوان از نقش قوری و ستماور بر دو طرف گوشههای تاجنمای اصلی
یاد کرد که بهدلیل اشتتغال صتاحب خانه به تجارت این کاال از آن استتفاده شده است (باغشیخی،
 .)۱3 :۱831در کنار ،کوزۀ آبی بر روی گلدانی قرار گرفته استتتت .نقوش این دو ستتتماور در دو
ستتوی تاج ،با یکدیگر تفاوت دارند؛ یکی از آنها از نمای روبهرو تصتتویرشتتده با دستتتگیرههایی
نمایان ،و گونۀ دوم از نمای جانبی نمایش داده شتده است که نشاندهندۀ انواع مختلف این کاالی
تجاری استتت و ستتعی شتتده تنوع را در انواع ستتماورها به نمایش بگذارد .این نقوش گچبری در
خانۀ بروجردیها نستتبت به بقیۀ خانههای تاریخی کاشتتان خاص و منحصتتربهفرد استتت .احتماالی
چون واردات ستماور در انحصتار صاحب خانه بوده ،این صور چنان اهمیتی یافتهاند که در تاج و
نمای اصلی خانه مورد استفاده قرار گرفتهاند.

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰3
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تاویر  :8نقوش سماور در اطرا

تاج اصلی جبهۀ جنوبی ()www.azizihona.com

۲ـ۱ـ .۴شاهنشین

بخش شتتاهنش تین خانۀ بروجردیها نیز دارای گچبریهای منحصتتربهفرد استتت که از جمله آنها
میتوان به نقش هارپیهای زوج در کنار هم اشتتاره کرد .در این بخش هم ،نقوش متفاوتی به کار
رفتته استتتت .بتهدلیتل اهمیت این بخش فضتتتایی ،نقوش پرکاری از گچبری را با تنوع باالیی از
گلدانها ،گیاهان و استلیمیها و همچنین نقوش پرندگان و حتی آهو و هارپی شاهد هستیم که در
ادامه به برخی داللتهای مفهومی آنها اشاره میشود.
۲ـ۱ـ .۵آهو

در جدارۀ اصلی اتاق شاهنشین نقشی از یک گلدان پر از گل دیده میشود که در دو سوی آن دو
آهو بهشکل قرینه قرار دارند .این نقش معموالی نماد زنانگی و زایش دانسته شده که بهصورت یک
آهوی ماده در حال شتیر دادن به برۀ خود تصتویر میشتود .در افسانهها ،شاهزادهخانمها گاهی به
غزال و آهو مبدل میشتتتوند .در نمادگان اقوام ترک و مغول ،آهو در ازدواج مقدس نشتتتانۀ زمین
مادر یا ممنث استت .در اساطیر ایران« ،فره کیانی به پیکر آهو» از کیکاووس میگریزد( .نک :بهار،
 .)۱38 :۱8۱۷غزال ستفید از جمله جانورانی است که با همراهی زرتشت به زبان آدمیان به سخن
درآمد تا دین را به ایشتان عرضه دارد؛ ازاینرو همچون گاو از حیوانات مقدس محسوب میشود.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۰























در فرهنگ عبری و عربی آهو نماد پاکی ،بیگناهی ،معصتتومیت و زیبایی استتت (طهوری:۱83۱ ،
 ۰۱و ۰3؛ نیز نک :جابز .)۱۰ :۱8۷۱ ،نقش زیر ،صتتورتی از درخت زندگی و دو محافظ آن را نیز
مجسم میکند.
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تاویر  :۱نقش آهو در جدارۀ اصلی اتاق شاهنشین (نگارندگان)

۲ـ۱ـ .۶طاووس

در دیوارههای جانبی شتاهنشین ،نقوشی از پرندگان مختلف از جمله
طاووس وجود دارد .بهدلیل اهمیت این فضتتا ،این نقوش بهصتتورت
قرینه در دو جبهۀ مختلف آن شتتتکل گرفتهاند .روی دم بلندی که
بهشتتکل خاص نمایانگر طاووس استتت ،نقش چند گل بهستتادگی،
طر های زیبای پرهای دم پرنده را نمایندگی میکنند.
طاووس مظهر بیمرگی ،طول عمر ،عشتق ،نماد طبیعی ستارگان
و مظهر خداگونگی استتت (کوپر .)535 :۱8۷3 ،معنای نمادین آن بر
تجمل ،تکبر ،جالل و شتتکوه ،خودبینی ،رستتتاخیز ،زندگی درباری،
زیبایی ،ستتلونت ،مقام ،شتتهرت و غرور دنیوی ،داللت دارد (برادران

تاویر  :۱۰نقش طاووس در

حستن زاده )۱۱3 :۱835 ،و استتفاده از آن در فضتای شاهنشین خانۀ

جبهههای شاهنشین (نگارندگان)

بروجردی بیدلیل نیستت .همچنین حیوان صتد چشتم ،نشان سعادت ابدی ،دیدار رو با خداوند و
نماد تمامیت است که تمامی رنگها بر چتر دم او آمده است (شوالیه و گربران.)5۱۷ :۱8۱3 ،
۲ـ۱ـ .۷هارپی

از دیگر نقوش بهکاررفته در گچبریهای شاهنشین ،نقشمایۀ پرنده با سر انسان (هارپی) بهصورت
زوجهای مرد و زن با تاجی بر ستتر بهمنزلۀ شتتاه و ملکه تصتتویر شتتدهاند .هارپی با دم طاووس
بهعنوان نشتان ستلونتی راهر میشود .در هنرهای مدیترانهای و تمدن خاورمیانه ،این نقش قدمتی
کهن و تاریخی طوالنی دارد .پس از استتالم نیز در هنرهای ایران رواج یافت و نمونۀ آن در دورۀ
آلبویه دیده میشتود .هارپی را در دوران پیش از تاریخ ،همراه سفر مردگان به جهان دیگر تصور

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰1
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میکردند که در دوران تاریخی با مفاهیم اسوورهای
پیوند خورد و در دورۀ استتالمی به مفهوم فرشتتته
تمتایز یافت .در دوران معاصتتتر نیز جدا از مفاهیم
ستتنتیاش ،بیشتتتر معنایی روانشتتناختی یافت و با
ذهنیات هنرمندان درآمیخت .ترکیب انسان با پرنده،
بستیار مورد عالقۀ مردم بدوی بود و نشان از شوق
دستتتیابی به جایگاههای واال و همنش تینی با خدایان
را داشتتت .در ایران باستتتان ،نقش هارپی بهشتتکل
ابتدایی آن با تصوری از پرندۀ شکاری شاهین آغاز
شتتد .نقشآن بر ستتفالینهها و مهرهای استتتوانهای

تاویر  :۱۱نقش هارپیهای زوج در شاهنشین

مربوط به هزارۀ چهارم پیش از میالد در شتتوش و

(نگارندگان)

همچنین بر روی ستفالینههای مربوط به هزارۀ سوم
پیش از میالد در نهاوند و ستتیلک کاشتتتان نیز دیده
شده است (زاده بیانی.)5 :۱83۱ ،
۲ـ۱ـ .۸گل و گلدان

از دیگر نقوش بتته کتتاررفتتته در شتتتاهنشتتتین وجود

دربهای اتاق شتاهنشتتین قرار گرفتهاند .نقوش گیاهی
یکی از نقوش مورد استتتتفتتاده در تزیینتات بنتتاهتتای
استتتالمی استتتت« .بهطور معمول در ترکیبات نقوش

ستونهای شاهنشین (نگارندگان)

بخشهای مختلف و بر روی ستتتتونهای حدفاصتتتل

تاویر  :۱۲نقش گلدان گل روی

گلدانهای پر از گل با خووط استتلیمی استتت که در

گیاهی ،استتکلتبندی کار را نقوش استتلیمی تشتتکیل
میدهد که از لحاظ بصتتتری استتتتوارتر ،قویتر و ضتتتخیمترند و گل و برگهای ختایی در البهالی
نقشهتای استتتلیمی قرار میگیرنتد؛ امتا در دورۀ قاجار نقشمایههای گلدانی با محوریت عناصتتتر
طبیعتگرایانهای چون انواع میوهها ،گلها و یا حیوانات و پرندگان ترکیب اصتتلی استتت» (مممنی و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۱























مستتعودی 3۰ :۱831؛ نیز نک :مکینژاد .)۱8۱۷ ،در این دوره اگرچه در اکثر هنرها رکود و ضتتعف
بستیار رخ داد ،در هنر گچبری شتاهد تنوعات بسیار و نقوشی تازه در فضاهای جدید هستیم .نقوش
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الهامگرفته از غرب با منشتتأ هلنیستتتی همچون برگ کنگریها ،برگهای شتتبهطبیعی و نقوش تازه از
اشتیای روزمره (ستماور ،قوری و سایر وسایل زندگی مانند آنچه در خانۀ بروجردیهای کاشان دیده
میشتود) و گل سرخ بزرگ بهصورت منفرد یا در گلدانهای مختلف با مضامین کهن ایرانی همچون

انستان و حیوان ،جنگ شتیر و گاو در باالی پنجرهها و ستردرها ،ستقف ،دیوار ،ستون و سرستون به
کار رفته است (سجادی.)5۷ :۱8۷۰ ،

تاویر  :۱3گچبری تاالر ضلع شرقی خانۀ بروجردیهای (نگارندگان)

۲ـ .۲گوشوارۀ تاالر اصلی (ضلع شرقی)

در گوشتتوارههای جانبی تاالر اصتتلی ،گچبریهای خاصتتی از جمله نقوش گرفتوگیر (نبرد
حیوان با حیوان) دیده میشود؛ این نقوش در دستههای مختلفی از جمله نبرد شیر با اژدها ،نبرد
شتیر با گاو ،نبرد پرندگان به چشتم میخورد .در این بخش نیز موضتوع شکار شیر توسط یک
سوار دیده میشود.

تاویر  :۱۴شکار شیر گوشوارۀ ضلع شرقی (نگارندگان)

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰۲
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۲ـ۲ـ .۱شکار

صتتحنۀ شتتکار بهصتتورت یک شتتکارچی
سوار بر اسب بههمراه پرندۀ شکاری همراه
اوست که نیزۀ خود را در بدن حیوانی مثل
شتتیر فرو برده استتت .نقش شتتتکار نماد
قتتدرت و توانتتایی ،ارتبتتاط بتتا طبیعتتت و
طبیعتگرایی ،متأار از ایران قبل از استتالم
در دورۀ ستتتاستتتانی ،الهامبخش هنرمندان
دورۀ قاجار بوده استتت .شتتکار در دوران
استتتالم از بهترین اعمال و جزء افتخارات
شتاهان به شتمار میرفت .شتاه میبایست
برای ادامۀ شتتاهنشاهیاش سالیانه به طرق
مختلف از جمله شتتکار قدرت خود را به
اابات برستتاند (تاجبخش .)8۷ :۱8۷۰ ،در
صحنههای شکارگاهی ،سوارکار نیزۀ خود
را در بدن جانوری فرو کرده یا سر حیوانی

تاویر  :۱5نقش شیر و اژدها گوشوارۀ ضلع شرقی

را از بدن جدا کرده استتت .در نقوش خانۀ

(نگارندگان)

بررسیشده شکار شیر با نیزه و توسط شاه قاجاری نشان داده شده است.
نقش دیگر این بخش نبرد شتیر و اژدهاستت .اژدها بهصتورتهای مختلفی نمایش داده شده
است.
۲ـ۲ـ .۲اژدها

نقش اژدها بهصورت ماری با دست و پای پیچان به دور طعمۀ خود نمایش داده شده است .روی
بدن اژدها پوشتتیده از پولک و دارای دهانی بزرگ استتت که بدن حریف خود را به دندان گرفته
استت .اژدها در اوستا ،اژدهاک ،مرکب از دو جزء اژی و دهاک ،بهمعنی مخلوق دیو سیرت و مار
سترخ آمده استت و به جانوری اهریمنی مستفاد میشود (طهوری۱8۱۱ ،الف۷۱ :؛ نیز برای اطالع
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰1























بیشتتتر نک :پورداوود :۱8۰۷ ،ج .)۱۱۱ ،۱معموالی نقش اژدها را دلیلی بر نفوذ هنر و فرهنگ چین
دانستهاند ،درحالیکه با رموزی آشنا و معانی تمثیلی حاضر در ناخودآگاه جمعی ایرانیان از گذشتۀ
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دور راهر میشتتده استتت .بهگفتۀ مهرداد بهار شتتاید نقش اژدها بر درفش رستتتم از آاار دیرپای
توتمها نزد هند و ایرانیان باشتتتد (نک :بهار .)85-8۱ :۱8۷۰ ،میرچا الیاده ۱بر این نظر استتتت که

اژدهتا در استتتاطیر ودایی هرگز چیزی جز مفهوم دفتاع در برابر متجتاوز را القا نمیکرده استتتت
(همتانجا) .از نقوش دیگر این بخش از گوشتتتوارۀ تاالر ،نقش پرندگان استتتت بهگونهای که در
البهالی نقوش گرفتوگیر در روی ستونهای تاالر دیده میشوند.
۲ـ۲ـ .۳پرندگان

در نقوش جفت پرندگان ،بیشتتتتر یک پرندۀ غالب
نشتتتان داده شتتتده که منقار خود را در بدن پرندۀ
مغلوب فرو برده که بهشتکلی واژگون تصویر شده
استتت .در این صتتورت بازهم نمادی از قدرت و
پیروزی استتت .نقش پرنده در حال شتتکار در کل
نمادی از آرزو ،آستتمان ،پرواز ،الهام ،آزادی رو و
جاودانگی استت و محافظ درخت زندگی به شمار
میرود .در استتتاطیر ایرانی ،هفتمین تجستتتم ایزد
بهرام ،ایزد پیروزی ،پرندهای تیزپرواز استتتت چون
بهرام خدای جنگجویان نیز هستتت که در «اصتتل

تاویر  :۱۰6نقش پرنده در گوشوارۀ شرقی
(نگارندگان)

نمتادی از ختدای پیروزی برای همراهی یا یاری این خداستتتت» (طهوری۱8۱۱ ،الف۷۷ :؛ نیز نک:
هینلز .)۰5 :۱8۷3 ،در واقع ،بهرام در کالبد مرغ شتتاهین درمیآید که در میان مرغان ،تندپروازترین و
در میان بلندپروازان ،ستتتبکبالترین استتتت (همان۷۱ :؛ نیز نک :پورداوود :۱8۰۷ ،ج.)۱5۰-۱58 ،5
نقوش پرنده در حالتهای مختلفی در گچبریهای مورد موالعه وجود دارد ،بعضتتیها در حال پرواز
و بعضتتی در حال شتتکار و همچنین در حالت نشتتستتته که بیشتتتر به حالت نگهبان و محافظ دیده
میشوند.
۲ـ .۳گوشوارۀ تاالر اصلی (ضلع غربی)

در گوشوارۀ ضلع غربی نقوش متفاوتی نسبت به گوشوارۀ سمت شرقی وجود دارد که شامل
گرفتوگیر شیر و شتر ،و شیر و آهوست .همچنین نقش هارپی بهصورت تکی در آن دیده میشود.
نبرد حیوان و حیوان (گرفتتوگیر حیوانتات) ،چنتانکته از نتام آن پیداستتتت ،نمادی از جنگ و
قدرتطلبی بهمنظور حفظ بقا و حیات و در نهایت پیروزی یکی بر دیگری استتتت که گاه مفاهیم

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰1
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اسوورهای و نمادین دارد و گاه مضامین تمثیلی همچون نبرد نور و تاریکی یا خیر و شر را نیز در
بر میگیرد (تقوینژاد.)3۱ :۱8۱۷ ،
۲ـ۳ـ .۱شیر و شیر

در جنگ شتیر با شتیر دو حیوان بهصورت
غالب و مغلوب به تصتتویر درآمده و ستتگ
شکاری شیر غالب ،در حال گاز گرفتن شیر
مغلوب نشتان داده شتده استت .مرتبۀ شیر،
نخستتتتین مرتبته از مراتب اعلی به شتتتمار
میرفتتت (آموزگتتار .)3 :۱8۱۰ ،در نقوش
برجستتۀ هخامنشی این نبردها بهکرات دیده

تاویر  :۱۱۷گرفتوگیر شیر و شیر ،گوشوارۀ غربی
(نگارندگان)

میشود که برگرفته از اساطیر ایران باستان با گرایشی نمادین و متأار از هنرهای ایران باستان است.
۲ـ۳ـ .۲شیر و گاو

یکی از نقشمایههای گرفتوگیر نقش حملۀ شیر به
گاو استت که پیشینهاش به بینالنهرین میرسد .نبرد
شتیر با گاو را میتوان معرف اسوورۀ کهن نبرد مهر
با گاو و دریدن او و جاری شتتدن برکت دانست که
این نقش موضتوع اساسی در نگارههای مهری است
(همتان3۱ :؛ نیز نتک :بتاقری .)۱8۱3 ،آن را حتامل
مفهومی نجومی نیز دانستتهاند ،اما مدارکی نیز هست

تاویر  :۱۲8گرفتوگیر شیر و گاو ،گوشوارۀ غربی
(نگارندگان)

که حملۀ شیر به گاو را نماد قدرت سلونتی در تمدن آشور (3۱۱ق.م) میداند (همان.)3 :
۲ـ۳ـ .۳شیر و شتر

از دیگر نقوش گرفتوگیر نقش شتکار شتتر توستط شتیر است که در بخش گوشوارههای غربی
ایوان بهصورت برجسته گچبری شدهاند.
۲ـ۳ـ .۴شیر و گوزن

نقش نبرد شتیر و گوزن (آهو) با شاخهایی بلند نیز در گوشوارۀ غربی ایوان اصلی تصویر شده که
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۱























شتباهت بسیاری به حملۀ شیر به گاو دارد .نکتۀ قابل توجه در نقوش شکارها وجود شیر در آنها
بهصورت مشترک است.

غربی (نگارندگان)

(نگارندگان)
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تاویر  :۱۱گرفتوگیر شیر و شتر ،گوشوارۀ

تاویر  :۲۰گرفتوگیر شیر و آهو ،گوشوارۀ غربی

۲ـ۳ـ .۵هارپی

در گوشتوارۀ ضلع غربی تاالر اصلی نقش هارپی (پرنده
با ستر انستان) بهشتکل تکی با تاج شتاهی بر سر ،روی
بدن طاووس گچبری شتتده که دمی بلند دارد و پرهایش
بهصتورت برگ نمود یافته است .این نقش در دو جبهۀ
ورودی بهشتکل قرینه قرار گرفته است که تاج بزرگ بر
سر او نشان از جنس مذکر یعنی شاه دارد.
۲ـ۳ـ .۶سرباز

تاویر  :۲۱نقش هارپی در گوشوارۀ غربی
(نگارندگان)

از نقوش گچبری گوشوارههای ضلع غربی نیز باید به نقش
ستربازهای قاجاری ایستاده همراه با اسلحه و سرنیزه اشاره
کرد که در چهارگوشتته این گوشتتواره به شتتکل قرینه قرار
گرفتتهانتد .در این نقش ،صتتتورت مرد نظتامی قاجاری با
ستتتبیتلهای بلند و لباس فرم نظامی رایج با کاله و چکمه
سیاه مشخص است.
چهار سترباز هر یک بر روی گلدانی ایستاده و حالت
نگبان دارند .در دو ستتتوی آنها نیز نقوش استتتلیمی قرار
گرفته است.
تاویر  :۲۲نقش سرباز در گوشوارۀ غربی (نگارندگان)

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

515
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۲ـ .۴حیاط اصلی
۲ـ۴ـ .۱نقوش گیاهی

در میان تمامی تمدنها ،مفاهیم نمادین گیاهان در باورهای اعتقادی مردم رسوخ کرده و سبب شده
که گیاهان از تقدس ویژهای برخوردار باشند .هر ملتی غالبای با توجه به اقلیم خود ،یک نوع درخت
یا گیاه را بیش از ستایر گیاهان محترم میشتمارد .در ایران درخت چنار و سرو از اهمیت بیشتری
برخوردارنتد (جوادی )۱8۱1 ،و از طرفی انگور در استتتاطیر ایران مظهر خون بود و خون نیروی
اصتلی حیات (طباییان و حبیب .)85۱ :۱8۱۱ ،نزد پادشاهان هخامنشی درخت چنار زرین بههمراه

تاک زرین آراستته به زیور نگهداری میشتده است ،شاید بتوان تاک زرین که بر چنار میپیچیده،
مظهر خون و تداوم ستلونت هخامنشتی دانستت (مبینی و شافعی .)۰3 :۱83۰ ،از این نقوش ،در
حیاط خانۀ بروجردیها استتفاده شتده استت .در نگاه اول به نظر میرسد سعی شده با استفاده از
نقوش گیاهی در گچبریها ،فضتای بهشتتگونهای در دل خانۀ کویری به تصویر کشیده شود .در
میان نقوش گیاهی بر دیوارّههای خانۀ بروجردیها ،تاک و میوۀ انگور از اهمیت خاصی برخوردار
استت که در بخشهای مختلف تاج جبهۀ جنوبی و شتمالی حیاط ،حتی در شتاهنشین بهوفور کار
شده ،لیکن در دیگر خانههای تاریخی کاشان با این وضو و فراوانی دیده نمیشود.
۲خ۴خ۱خ .۱انگور
انگور در آیین مهری ایران باستتتتان مقدس و نماد
برکت شمرده میشد .در اساطیر و افسانههای کهن
ایرانی ،انگور از خون گتاوی کته خداوند آفرید و
در حمله اهریمن کشتته شد ،پدید آمده است و در
افسانهها آمده که در محل کشته شدن این گاو33 ،
گونه دانه و  ۱5گونه گیاه دارویی رویید و از خون
او انگور پدید آمد (واشقانی فراهانی5۰8 :۱8۱3 ،؛
وارنر.)81۷ :۱8۱1 ،
پیش از اسالم در دورۀ ساسانی و بعد از اسالم
در دورۀ امویتان و عباستتتیان از این نقش بست تیار
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۲























استتفاده میشتده استت .خوشۀ انگور نماد عناصر
عشتتای ربانی بود .نمادی از باروری ،حیات و رنج

تاویر  :۲3درخت انگور و میوۀ آن ،خانۀ
بروجردیها (نگارندگان)
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مردمان و در برخی سنتها درخت معرفت محسوب میشود (کوپر.)۱5 :۱8۷3 ،

نمونههای بهجامانده در عصتتر اشتتکانی ،ستتاقۀ پیچوخمداری استتت که بهصتتورت متناوب

برگهای مو و خوشتههای انگور بر آن جای گرفته؛ صتورت مشابهی که در تزیینات قصر المشتی
نیز دیده میشود (اتینگهاوزن و گرابار.)8۱ :۱8۷1 ،
۲خ۴خ۱خ .۲تاک

تاک و پیچک از قدیمیترین عناصتتری استتت که در هنر قاجاری به کار رفته .نخستتتین بار هنرمندان
پتارتی از این نقش بهره بردنتد .عالوه بر خود میوۀ انگور ،تاک یا درخت انگور نیز داللت بر مفاهیم
نمادین و مقدستتی در دورۀ باستتتان داشتتته استتت .تاک گاهی در مکانها و آاار باقیمانده با درخت
پیچک ،عمدتای به قوۀ حیات و الوهیت ارتباط داده شتتتده استتتت (وارنر .)3۱3 :۱8۱1 ،همچنین در
اساطیر ایران نماد باروری و فراوانی و دارای نیروی مقدس جاودانه بوده است (ندیم.)5۱ :۱8۱1 ،

۲خ۴خ۱خ .3عقاب خ کرکس
نقش پرنتتده در حتتالتتت هتتای مختلفی در
گچبریهتا وجود دارد؛ بعضت تیهتا در حال
پرواز و بعض تی در حال شتتکار یا در حالت
نشسته ،بیشتر به حالت نگهبان و محافظ ،به
چشتتتم میخورند .در ایران باستتتتان ،نقش
شتتتاهین و بتتاز یتتا عقتتاب بر روی درفش
پادشتتاه ،نشتتان قدرت بود .بر روی یکی از
آاار بهجایمانده از دورۀ ساسانی نیز ،عقاب
نقش حتامی آنتاهیتتا (الهۀ ایرانی آبها) را

تاویر  :۱3۴آناهیتا الهۀ ایرانی آبها ()Cleveland Museum

دارد .عقاب معموالی نماد خورشتتید بود و بر

منبعWikimedia.com:

رهایی از بند و پیروزی ،غرور و حاکمیت داللت داشتتتت؛ و اگر با ماری در جنگ بود ،بر نبردی
دائمی و پیوستگی نور و رلمت حکم میکرد( 5طهوری۱8۱۱ ،الف.)۷۱ :
از نقوش خاص بهکاررفته در خانۀ بروجردیها نقش عقاب یا کرکس استتت که در هر دو جبهۀ
شتمالی و جنوبی حیاط بهشکل قرینه وجود دارد .شاید بهدلیل وجود این پرندگان در منوقۀ کاشان و
از جمله شتهر نظنز اشاره دارد که زادگاه مالک این خانه است .نقش عقاب بهنوعی نگارۀ مورد توجه
زمان خویش و رایج در خوۀ شترقی متصرفات اسالمی ،امسراتوری بیزانس و سراسر آفریقای شمالی

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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بوده استت .این نقش در دوران پیش از اسالم
نماد بزرگی و قدرت و در دوران بعد از اسالم
به نمادی از ستترای آخرت و مرگ مبدل ش تد
(مکداول .)۱8۷۰ ،در تمثیالت دورۀ رنسانس،
عقاب نشان تیزبینی و یکی از حواس پنجگانه
به شمار میرود (هال .)۱8۱8 ،نقش عقاب به
روی پرچم ایران بتاستتتتان ،شتتتکوه و جالل
شتاهی را به تصویر کشیده است .پرچم ایران
هخامنشتی ،عقابِ طالیی با بالهای بسته بود
که نشتتتانۀ قدرت و پیروزی ایرانیان در جنگ
استتتت (شتتتوالیته .)533 :۱8۷1 ،در ختانتتۀ
بروجردیها نقش عقاب در تاجنمای بیرون و
در پیشتانی حیاط مرکزی اصلی در دو سمت
و بتهصتتتورت قرینته قرار گرفته و در حالت
نشتتستتته بر مکانی بلند نمایش داده شتتده که
تمثیلی استتتت از آشتتتیان عقاب بر بلندترین

تاویر  :۱۴5نقش عقاب در گچبری ضلع شمالی حیاط
(نگارندگان)

نقوتۀ کوه .البته در بخشهای دیگرِ بنا عقاب
در حال شتتکار نیز وجود دارد .یادآوری میشتتود نقوش حیوانات از جمله پرندگان در گچبری این
خانه ،از توجه به طبیعت در صورت معماری آن خبر میدهد.
۲ـ۴ـ .۲نقوش افسانهای (خیالی)

از دیگر نقوش قتابل توجه در بنای خانۀ بروجردیها ،نقوش موجودات خیالی استتتت که بر دوش
خود گلدان ،یا یک ستتتون را حمل میکنند .نقوشتتی با تصتتوری از دیو یا جن به اشتتکال مختلف در
بخشهایی از حیاط و همچنین تاالر اصتلی کار شتده که بهشکل قرینه در دو سمت هر بخش جای
دارند .این صورتها در بخش شمالی حیاط با گلدانی روی سرشان تصویر شدهاند .شاید بتوان آنها
را بته همتان معنایی فهمید که بهعنوان دورکنندگان بال و نیروهای شتتتر ،همچنین محافظت از مکان
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۰























مقدس به شتتتکل مجستتتمه بر بام کلیستتتای نتردام پاریس قرار دارند و گارگویل ( )gargoyleنامیده
میشتتتونتد .محافظان روحانی که وریفۀ حفارت از کلیستتتا ،دفاع و جلوگیری از تهاجم را در برابر
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اروا خبیثتته بر عهتتده دارنتتد .در تفستتتیری دیگر
گارگویلها مأخوذ از دوران بتپرستتتتی استتتت که به
مستیحیت آغازین منتقل شتتده تا کلیسا برای مسیحیان
نخستتتین صتتورت آشتتنایی بیابد .همچنین در استتاطیر
یونان از دیو زنی به نام شتتیمر ( )Chimeraبا نفستتی
آتشتین ،سر شیر و بدن بز و دم مار یاد شده که بعضی
منابع مجسمهّهای بام نتردام را صورتی از او دانستهاند.
احتماالی بهدلیل رواج نسبی سفر ایرانیان به فرانسه
در میتان اعیتان و اشتتتراف در دورۀ قتاجار ،از جمله
بروجردیهتا و آشتتتنتایی آنها با بناهای معروف آن
دیار ،صتتورتهای بومی دیو و جن هم بر نمای خانه
معنای مشابهی داشته باشد .این شکل از نقوش خیالی
در دیگر بناهای شتتهر کاشتتان دیده نشتتد و این خود
خاص بودن گچبری خانۀ بروجردیها را برای انجام
این پژوهش دوچنتتدان میکن تد

تاویر  :۱56نقش اجنه در بخش شمالی حیاط
خانۀ بروجردیها (نگارندگان)

(https://whatismyspiritanimal.com/gargoyle-symbolism-

.)meaning

تاویر  :۲۷نقش شیمر در کلیسای نتردام ()https://karimzabet.com

۲ـ .۵تاالر اصلی

در تاالر اصتتتلی هم نقوش شتتتیر ،ستتتاعت ،گلدان گل و همچنین نقوش خیالی (دیو و جنیان)
بهشکل نگهبانان قرار گرفتهاند.
۲ـ۵ـ .۱موجودات خیالی ـ جنیان

نکتۀ قابل توجه اینکه در دو سمت تاالر اصلی خانۀ بروجردیها نقوش خیالی به شمایل جنیان

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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قرار گرفته که مشتتخصتتۀ آنها وجود دستتت و پاهایی بهشتتکل ستتم دوتایی(گاو و بز و )...و
همچنین داشتتتن شتتاخ و دم ،بازر و مشتتخص استتت که ستتتونهایی را روی دوش خود نگاه
داشتهاند .از چنین صورتی میتوان نمونۀ نقش مأمور جهنم در کلیسای نتردام را نیز مثال زد که
بتا همین شتتتکل دیده میشتتتود .نکتۀ تأملبرانگیز دیگر ،شتتتکل قرارگیری دو نمونه در خانۀ
بروجردی استت که همانند دو جنس مذکر و ممنث تصتویر شدهاند .تنوع نقوش این بخش در
مورد جنیان بهشتکلی استت که ستتونهای چهار گوشۀ تاالر اصلی را بر روی سر دارند ،گویی
نگهدارندۀ سقف هستند .در مجاورت آنها نیز نقوش گلدان و اسلیمیها همراه با درختان میوه
دیده میشود .شاید ستونها کنایه از آسمان باشند.

تاویر  :۱68نقوش اجنۀ تاالر اصلی خانۀ بروجردیها (نگارندگان)

تاویر  :۱۷۱نقش برجستۀ قضاوت نهایی کلیسای نتردام و وجود شکل فرامادی در آن
()https://karimzabet.com

۲ـ .۶دستهبندی نقوش
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۱























پس از مستتندستازی و تصتویربرداری از نقوش گچبری خانۀ تاریخی بروجردی ،ستعی شده که
دستتهبندی برای گونههای نقوش بر استاس وجوه مشتترک آنها صتورت گیرد که در شش گروه
بهشکل جدول  ۱انجام شده است (جدول .)۱

نقوش گیاهی

نقوش حیوان

گرفتوگیر

نقوش انسان

اشیا

نقوش فرامادی

سرو

شیر

شیر و شیر

انسان در حال شکار

سماور

انسان بالدار

تاک

آهو

شیر و شتر

انسان نگهبان

گلدان

اجنه

گلها

کرکس

پرندگان

سرباز

ساعت

اژدها

اسلیمی

طاووس

شیر و آهو

کوزۀ آب

هارپی

شیر و گاو
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جدول  :۱دستهبندی انواع نقوش گچبری خانۀ بروجردیها (نگارندگان)

در ادامه ،نقوش دستتتتهبندی شتتتده در جدول  5بههمراه مفاهیم نمادین و همچنین موقعیت

قرارگیری آنها در بنای خانۀ بروجردیها بهصتورت مجزا ارائه شده است تا بهگونهای جمعبندی
برای رسیدن به نتیجۀ دقیقتر حاصل شود.
جدول  :۲دستهبندی نقوش بهکاررفته بههمراه نماد و معنای دورنی آنها (نگارندگان)
نماد و معنای درونی

تاویر

موقعیت در بنا

تاک ت انگور
نماد برکت از باروری ،حیات و رنج
مردمان در برخی سنتها

جبهۀ شمالی حیاط و
همچنبن در اتاق شاهنشین

گل و گلدان
نمادی از ذات یگانۀ پروردگار و باغ
بهشت.
پاکی و کمال ،رشد و تعالی

جبهۀ شمالی حیاط
تاالر اصلی
اتاق شاهنشین

ترکیب دو نماد گیاه و پرنده میتواند
نمایشی از حضور انسان در باغ بهشت
باشد.
مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

51۲























نماد قدرت و توانایی ارتباط با طبیعت

سردر ورودی
گوشوارههای اطراف تاالر
اصلی

گرفتوگیر (نبرد حیوان و حیوان)
ستیز بین فصول ،نیروی زندگانی
نماد قدرت

گوشوارههای شرقی و غربی
تاالر اصلی

شیر
نماد میترا ،خیر در مبارزه با شر ،برای
نشان دادن قدرت و نیروی پادشاه

گوشوارههای شرقی و غربی
تاالر اصلی

انسان بالدار
محافظ سلونت ،تجلی قدرت

تاج اصلی جبهۀ جنوبی حیاط

الهۀ پیروزی و فتح

آهو
نماد زنانگی
نشتتتتان تقتتدس و پتتاکی (بیگنتتاهی،
معصومیت و زیبایی)

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

511























شاهنشین
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شکار

نماد اهورامزدا و ایزدان آسمان ،حیات

در نمای جبهۀ شمالی حیاط

جاودان و رستگاری
در دوران پیش از اسالم نماد بزرگی و
قدرت

هارپی
نشانه سلونت ،شاه و شکوه و جلوه
شاهی

در اتاق شاهنشین (زوج) و در

10.22052/KASHAN.2022.242969.101
1

عقاب

گوشوارۀ غربی تاالر اصلی

طاووس
مظهر بیمرگی ،طول عمر ،نماد عشق،

در اتاق شاهنشین

شکوه و تجمل ،سعادت ابدی

 .۳نتیجهگیری
هنرمنتدان و معماران با الهام از گنجینۀ فرهنگی و هنری ایران ،در دورههای مختلف تاریخی در
کنتار دیگر قالبهای هنری ،از گچبری نیز بهعنوان هنری فاخر بهره بردهاند .تداوم هنر گچبری
با نوآوری و ابتکار در طر و نقش همراه بوده و نقوش منحصربهفردی را رقم زده که با مفاهیم

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

511
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و معانی نمادین و فرهنگی خود بیانگر آیینها ،رستتوم و باورهای زیستتتبوم مردمی استتت که
آنها را در ستتکونتگاههای خود به کار بردهاند .صتتورتهای بهکاررفته در گچبری خانهها از
نقش انستان و گیاه و جانور تا موجودات افسانهای همچون انسان بالدار و جنیان ،تا اشیایی را
در بر میگیرد که از دیگر کشتورها به ایران وارد شده بود مثل سماور! نتیجۀ اانویۀ این پژوهش
موقعیت استتفاده از این نقوش در بخشهای مختلف خانه است بهگونهای که برخی با صورت
و معنای خاص برای فضتتاهایی مانند شتتاهنش تین به کار میرفته و نقوش طبیعی در محوطۀ باز
حیاط .صتورتهایی که بعضتی نمادین استت و بعضی نمایانگر زندگی عادی مردمان و اشیای
کتاربردی کته زنتدگی روزمره را بته مرتبتۀ خیتال ستتتوق میدهد .چنانکه درخت زندگی ،از
قدیمیترین استوورههای ایرانی ،با خدایان و الههگان باستتانی ایران در پیچوخمهای شاخههای
تاک و خوشتتههای انگور ،بیننده را به فضتتای روایتهای کهن ایرانی میبرد ،ناگهان ستتماور با
قوری روی آن ،افستتتانههای دیرپا را به زندگی ملموس امروز گره میزنند .انستتتانهای بالدار
مخاطب را به دنیای فراستویی میخوانند تا خیال بر بال پرندگانی چون عقاب و شتاهین ستوار
شتود و شیر و گاو و ...نمایندگان کهن قدرت و نعمت در کنار گلدانهای گل و سبدهای میوه،
زندگی خوش گیتوی را به زندگی جاودان مینوی پیوند میزنند .از یک سو محافظان و نگهبانان
الهی امداد و حمایت غیبی را یادآور میشتوند و از ستوی دیگر سربازان و نظامیان وریفۀ حفظ
امنیت را همینجا بر روی زمین بر عهده میگیرند .نگاه از زمین به آستتتمان اوج میگیرد و بار
دیگر از بهشت فراسویی به زندگی عادی بازمیگردد؛ و این روایتگری همچنان ادامه مییابد.
این پژوهش بر موالعۀ نقوش گچبری خانۀ بروجردیها ،از مهمترین خانهّهای قاجاری شتتتهر
کتاشتتتان متمرکز بود و میتوانتد بر روی دیگر ختانتههای مشتتتهور فالت مرکزی ایران در اقلیم
جغرافیایی گرم و خشک ادامه یافته و به موالعۀ توبیقی خانههای تاریخی شهرهای مهم این منوقه
مثل اصتتفهان و نونز و یزد و کرمان گستتترش یابد .یقینای هنرهای بهکاررفته در این خانهها متنوع و
متفتاوتانتد و از جنبتههتای گونتاگون میتوانند مورد بررست تی و مقایستتته قرار گیرند .معماری
شتهرکاشان و بهویژه بنای فاخر خانۀ تاریخی مورد موالعه ،آغازی برای گسترش موالعات توبیقی
اینگونه پژوهشها محسوب میشود که میتواند به تحقیقات پربارتر آینده توسعه یابد.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۱۱























پینوشتها
)1. Mircea Eliade(1907-1986
2. Allison Protas, Dictionary of Symbols, entry of “Eagle”.

 .۱آموزگار ،ژاله ( ،)۱8۷1تاریخ اساطیری ایران ،تهران :انتشارات سمت.
 .5اتینگهاوزن ،ریچارد و گرابار ،الگ ( ،)۱8۷1هنر و معماری اسالمی ،ترجمۀ یعقوب آژند ،تهران :سمت.
 .8افشار مهاجر ،کامران (« ،)۱8۷3حضور نمادها در هنرهای سنتی ایران» ،هنرنامه ،شمارۀ 3۱ ،1ت.18
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منابع

 .۰باغ شتتیخی ،میالد (« ،)۱831معرفی مضتتامین بهکاررفته در گچبریهای خانۀ بروجردی کاشتتان» ،اولین
کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی ،ص.۱3
 .3باقری ،مهری ( ،)۱8۱3دینهای ایران باستان ،تهران :قوره.

 .1برادران حستنزاده ،غالمرضتا ( ،)۱835جستار در فرهنگ نمادین نشانه ها(و کاربرد آن از ایران باستان تا
هنر دورۀ معاصر) ،تبریز :اختر.
 .۷بهار ،مهرداد ( ،)۱8۷۰جستاری چند در فرهنگ ایران ،تهران :فکر روز.
 .۱تتتتتتت ( ،)۱8۱۷پژوهشی در اساطیر ایران ،تهران :نشر آگاه.
 .3پوپ ،آرتور آپهام ( ،)۱8۱۷سیری در آرایههای ایرانی سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز،
جلد ششم ،ترجمۀ زهرا باستی ،تهران :علمی و فرهنگی.
 .۱۱پورداوود ،ابراهیم ( ،)۱8۰۷یشتها ،تهران :بینا.
 .۱۱پهلوان علمتداری ،الچین و همکاران (« ،)۱83۷بررستتتی و تحلیل الگوهای استتتلیمی و نقوش گیاهی
محراب الجایتو مسجدجامع اصفهان» ،نشریۀ نقش جهان ،شمارۀ 5۱۰ ،۰ت.55۱
 .۱5تاجبخش ،هدایت و جمالی ،ستتیروس ( ،)۱8۷۰نخجبران از آغاز تا امروز ،تهران :انتشتتارات موزۀ آاار
طبیعی و حیات وحش ایران.
 .۱8تقوینژاد ،بهاره (« ،)۱8۱۷تجلی نقوش گرفتوگیر در فرش دورۀ صفوی» ،گلجام ،شمارۀ ۰3 ،3ت.18
 .۱۰جابز ،گرترود ( ،)۱8۷۱سمبلها-کتاب اول :جانوران ،ترجمۀ محمد بقاپور ،تهران :انتشارات مترجم.
 .۱3جعفری ،زهره و همکاران (« ،)۱8۱1بررسی چگونگی شکلگیری نقش فرشتگان (انسان بالدار) در منابع
تصویری قبل از اسالم» ،مدرس هنر ،دورۀ  ،5شمارۀ ۱۷ ،5ت.5۰
 .۱1جوادی ،شتتهره (« ،)۱8۱1اماکن مقدس در ارتباط با طبیعت (آب ،درخت و کوه)» ،باغ نظر ،شتتمارۀ ،۱
۱5ت.55

 .۱۷حیدر نتاج ،وحید و مقصودی ،میترا (« ،)۱83۱مقایسۀ توبیقی مضامین مشترک گیاهان مقدس در
نقشمایههای گیاهی معماری پیش از اسالم» ،باغ نظر ،سال شانزدهم ،شمارۀ 83 ،۷۱ت.3۱
 .۱۱خان حستتینآبای ،عویه و اشتتراقی ،مهدی (« ،)۱83۷مفاهیم نمادین نقوش حیوانی کاشتتیکاری گنبد
اهللوردیخان از دورۀ صفویه در حرم موهر رضوی» ،موالعات هنر اسالمی ،سال چهاردهم ،شمارۀ ۱ ،8۱ت.83
 .۱3خزایی ،محمد (« ،)۱8۱3نقش سنتهای هنری ساسانی در شکلگیری هنر اسالم» ،کتاب ماه هنر ،شمارۀ
مطالعۀ صورت و
81 ،33ت.۰3
معنای نقوش گچبری
 .5۱زاده بیانی ،ملک (« ،)۱83۱شاهین نشانۀ فر ایزدی» ،بررسیهای تاریخی ،سال هفتم ،شمارۀ ۱۱ ،۱ت .۰1خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
 .5۱ستجادی ،علی (« ،)۱8۷۰هنر گچبری در معماری استالمی ایران» ،فصلنامه علمی فنی هنری اار ،سازمان

5۱5























 .55شوالیه ،ژان و گرابران ،آلن ( ،)۱8۱3فرهنگ نمادها ،ج  ،۰ترجمۀ سودابه فضایلی ،تهران :جیحون.
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میراف فرهنگی کشور۱3۰ ،ت.5۱۰

 .58طباییان ،ستتتیده مرضتتتیه و حبیب ،فر (« ،)۱8۱۱معماری و نظم گیاه» ،فصتتتلنامه علوم و تکنولوژی
محیطزیست ،شمارۀ 8۱۷ ،۰ت.885
 .5۰طلوع حستینی ،زهره ستادات (« ،)۱833شتمایلشتناسی نقش انسان بالدار در نقاشیهای بقعۀ شاهزاده
ابراهیم کاشان» رهسویه هنر ،دورۀ  ،8شمارۀ 88 ،۰ت.3۱

 .53طهوری ،نیر (« ،)۱83۱ملکوت آینتههتا» ،مجموعته مقتاالت در حکمت هنر استتتالمی ،تهران :علمی و
فرهنگی.
 .51تتتتتتت (۱8۱۱الف)« ،جستجوی مفاهیم نمادین کاشی زرینفام» ،فصلنامه خیال ،شمارۀ 3۱ ،۱ت.۱3
 .5۷تتتتتتت (۱8۱۱ب)« ،کاشیهای زرینفام دورۀ ایلخانان مغول» ،کتاب ماه هنر ،شمارۀ  ۰3و ۷5 ،۰1ت.۱۱
 .5۱کوپر ،جین ( ،)۱8۷3فرهنگ مصور نمادهای سنتی ،ترجمۀ ملیحه کرباسیان ،تهران :فرشاد.

 .53گرابار ،الگ (« ،)۱8۱1روش ،نماد و نشانه در تفسیر معماری اسالمی» ،ترجمۀ نیر طهوری ،گلستان هنر،
شمارۀ ۱8 ،3ت.53
 .8۱مبینی ،مهتاب و شتافعی ،آزاده (« ،)۱83۰نقش گیاهان استاطیری و مقدس در هنر ستاسانی (با تأکید بر
نقوش برجسته ،فلزکاری و گچبری)» ،جلوۀ هنر ،شمارۀ ۰3 ،۱۰ت.1۰
 .8۱مصبا اردکانی ،نصرتالملوک و لزگی ،سید حبیباهلل (« ،)۱8۱۷موالعه تأایر نقشمایههای گچبری دورۀ
ساسانی بر نقوش گچبری دورۀ اسالمی» ،نشریه نقشمایه ،شمارۀ 8۷ ،5ت.3۱
 .85مکدوال ،جانن ( ،)۱8۷۰نساجی ،دربارۀ هنرهای ایران ،ترجمۀ پرویز مرزبان ،تهران :فرزان.
 .88مکینژاد ،مهدی ( ،)۱8۱۷تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی-تزیینات معماری ،چ ،۱تهران :سمت.
 .8۰مممنی ،کورش و مستعودی ،زهره (« ،)۱831بررسی فرم و نقش گلدان در مسجدمدرسههای قاجار در قیاس با
مدارس صفوی (با تأکید بر نقوش مسجدمدرسۀ سسهساالر جدید)» ،پژوهش هنر ،شمارۀ 38 ،۱۰ت.۱۱۷
 .83ندیم ،فرناز (« ،)۱8۱1نگاهی به نقوش تزیینی در هنر ایران» ،رشد آموزش هنر ،شمارۀ ۱۰ ،۱۱ت.۱3
 .81وارنر ،رکس ( ،)۱8۱1دانشنامه اساطیر جهان ،ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلپور ،تهران :نشر اسووره.
 .8۷واشتقانی فراهانی ،ابراهیم (« ،)۱8۱3سرآغاز گیاهان در اساطیر ایرانی» ،مجله موالعات ایرانی ،شمارۀ ،۱
58۷ت.515
 .8۱هال ،جیمز ( ،)۱8۱8فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شتتترق و غرب ،ترجمۀ رقیه بهزادی ،چ ،5تهران:
فرهنگ معاصر.
 .83هینلز ،جان ( ،)۱8۷3شناخت اساطیر ایران ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران :نشر چشمه.
 .۰۱وبسایت میراففرهنگی و گردشگری کاشان۱۰۱۱-۱3-58 .http://kashancht.ir/Default.aspx ،
 .۰۱وب سایت۱۰۱۱-۱۱-53 https://whatismyspiritanimal.com/gargoyle-symbolism-meaning
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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 .۰5وب سایت آقای کریم ضابط راهنمای رسمی گردشگری۱۰۱۱-۱۷-53 https://karimzabet.com ،
43. https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Anahita Dish, 400-600 AD, Sasanian, Iran, silver and
gilt - Cleveland Museum of Art - DSC08123.JPG ۱۰۱۱-۱۱-53

