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چکیده

بافــت تاریخــی شــهر یــزد بناهــای مختلــف از دورههــای گوناگــون در دل خــود جــای داده
اســت کــه در ایــن بیــن ،خانههایــی کــه بــه دورهی قاجــار تاریخگــذاری میشــوند از جایــگاه
ویــژهای برخــوردار هســتند .از میــان آنهــا ،دوازده خانــه دارای تزئینــات آینـهکاری هســتند s.mirdehqan@basu.ac.ir
 .IIدانشآموختــه دکترای باستانشناســی دانشــگاه
کــه نقــوش مختلفــی را در برگرفتهانــد کــه از جملــهی آنهــا میتــوان بــه کتیبهنــگاری،
تهران
نقــوش هندســی ،گیاهــی و حیوانــی اشــاره کــرد کــه دســتهی چهــارم شــامل نقــوش پرندگان
اســت .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی ،تاریخی-تحلیلــی انجــام شــده کــه
بدینمنظــور منابــع تحقیــق کــه شــامل منابــع مکتــوب هســتند ،بــا شــیوهی کتابخان ـهای
گــردآوری شــده و بــا اســتفاده از آنهــا بــه تحلیــل مفهــوم نمادیــن نقــوش موردنظــر پرداختــه
شــده اســت .مهمتریــن پرس ـشهای مطر حشــده در ایــن پژوهــش عبارتنــد از .1 :از کــدام
نقــوش نمادیــن در آینـهکاری خانههــای شــهر یــزد اســتفاده شــده اســت؟  .2منشــأ نمادیــن
هــر یــک از ایــن نقــوش چیســت؟ نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه نقــوش تزئینــی را
در چهــار دســتهی کلــی گیاهــی ،حیوانــی ،هندســی و کتیبهنــگاری قــرار میگیرنــد کــه
هریــک از آنهــا میتواننــد دربرگیرنــدهی معانــی نمادیــن باشــند .بســیاری از ایــن نقــوش
در فرهنــگ پیــش از اســام دارای معنــا و مفهــوم مخصــوص بهخــود بــوده و در فرهنــگ
اســامی نیــز یــا بــا همــان مفهــوم و یــا بــا اندکــی تغییــر بهعنــوان نمــاد مــورد اســتفاده قــرار
گرفتهانــد .در اینبیــن ،برخــی از نقــوش را میتــوان مشــاهده کــرد کــه ا گرچــه در فرهنــگ
ایــران پیشازاســام حضــور نداشــته ،ولــی بهدلیــل اهمیــت و تأ کیــد بــر آنهــا در فرهنــگ
اســامی ،هــم تأثیــر خــود را بــر روی ادبیــات فارســی گذاشــته و هــم در هنرهــای کاربــردی
مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .برخــی از نقــوش نیــز در ادبیــات فارســی دارای اهمیــت
بــوده و بهعنــوان نمــاد در نظــر گرفتــه شــدهاند؛ لــذا میتــوان ســه منشــأ فرهنــگ ایــران
پیشازاســام ،فرهنــگ ایرانی-اســامی و ادبیــات فارســی را بهعنــوان منشــأ نمادیــن
بســیاری از نقوشــی نامبــرد کــه در آینهکاریهــای شــهر یــزد مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
کلیدواژگان :شهر یزد ،آینهکاری ،نقوش نمادین ،خانههای قاجاری.
 .Iاســتادیار گروه ایرانشناســی دانشــگاه بوعلیســینا
(نویسندهی مسئول)
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مقدمه

معمــاری همــواره نشــاندهندهی هویــت و فرهنــگ مردمــان ســازندهی آن اســت .در ایــن
میــان معمــاری اســامی ،دارای مفهومــی خــاص اســت کــه از اشــکال و نقــوش مختلفــی در
تزئینــات بناهــای مختلــف ،بهویــژه بخــش داخلــی بناهــا ،ســود جســته اســت (& Blair
 .)Bloom, 2003برخــی از ایــن اشــکال ،عالوهبــر جنبههــای تزئینــی و زیبایــی ،دارای معنــا
و مفهومــی در پــس آنهــا نیــز هســتند ،کــه توجــه بــه آنهــا در درک بهتــر معمــاری اســامی
راهگشــا خواهــد بــود .از ایــن اشــکال و نقوش در هنرهای تزئینی مختلف همچــون :گچبری،
گلبــری ،کاشـیکاری ،آینـهکاری اســتفاده شــده کــه در اینمیان -هنر آینـهکاری -از ظرافت و
زیبایــی خاصــی برخــوردار هســتند .ایــن هنــر ،ازجملــه هنرهایی اســت که در چند ســدهی اخیر
در تزئیــن فضــای داخلــی بناهــای مختلفــی اســتفاده شــده اســت .اوج اســتفاده از آینـهکاری در
دورهی قاجــار اســت کــه حضــور آن را میتــوان در کاخهــا ،امامزادههــا و برخــی از خانههــای
تاریخــی متعلــق بــه اعیــان مشــاهده نمود .در ایــن هنر ،هــزاران قطعه آینه ،اشــکال گوناگونی
را بهوجــود آوردهانــد کــه باعــث درخشــندگی و بــازی نــور در فضــای داخلــی بناهــا میگردیــد.
بافــت تاریخــی شــهر یــزد بــا وســعتی در حــدود  750هکتــار بناهــای شــاخصی را از دوران
مختلــف در خــود جــای داده کــه در اینبیــن ،خانههــای منســوب بــه دورهی قاجــار از جایــگاه
ویژهای برخوردار هســتند .تاکنون دوازده خانه در این شــهر شناســایی شــده که ،عالوهبر دارا
بــودن انــواع هنرهــای تزئینــی ماننــد نقاشــی ،گچبــری و گلبــری از هنــر آینـهکاری نیز اســتفاده
ً
شــده اســت .از ایــن شــیوه اکثــرا بــرای تزئیــن فضاهــای داخلــی و البتــه در مــوارد معــدودی در
فضاهــای بیرونــی اســتفاده شــده اســت .ایــن هنــر ،عالوهبــر جنب ـهی تزئینــی ،دارای ابعــاد
متنــوع و مهــم کاربــردی اســت؛ کــه اعتبــار وجــود ایــن هنــر را در ایــن خانههــا دوچنــدان کــرده
اســت (میشمســت نهــی1386 ،؛ سمســار .)1376 ،در ایــن پژوهــش تــاش گردیــده ،عالوهبر
شناســایی و طبقهبنــدی ایــن نقــوش ،مفاهیــم و نمادهــای مرتبــط بــا آنهــا نیــز بهصــورت
جزئــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیــرد.
پرس ـشهای پژوهــش :از کــدام نقــوش نمادیــن در آینــهکاری خانههــای شــهر یــزد
اســتفاده شــده اســت؟ منشــأ نمادیــن هــر یــک از ایــن نقــوش چیســت؟
روش پژوهــش :روش تحقیــق در مقالـهی حاضــر تاریخی ،توصیفی-تحلیلی اســت که
به دو شــیوه انجام گرفته اســت؛ در شــیوهی اول ،به جمعآوری اطالعات الزم و مستندســازی
دادههــا از طریــق بررس ـیهای میدانــی اقــدام شــده اســت .در ایــن شــیوه تمامــی خانههــای
مــورد بحــث بازدیــد و مــورد عکاســی قــرار گرفتــه و اطالعــات الزم از آنهــا گــردآوری شــده
اســت .در شــیوهی دوم ،بــه مطالعــه و گــردآوری اطالعــات الزم اعــم از منابــع کتابخان ـهای،
شــفاهی و تصویــری پرداختــه شــده و درنهایــت بــر اســاس دادههــای کتابخانـهای و میدانــی،
تجزیهوتحلیــل نهایــی صــورت گرفتــه اســت.

پیشینهی پژوهش

پیشــینهی پژوهــش در ایــن مقالــه را در دو دســته میتــوان مــورد بررســی قــرار داد؛
.1پژوهشهایــی کــه در رابط ـهی هنــر آین ـهکاری صــورت گرفتــه .2 ،پژوهشهایــی کــه بــه
موضــوع وجــود عناصــر نمادیــن در شــاخههای هنــری گوناگــون ،ماننــد آینـهکاری ،نگارگــری
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و قالیبافــی پرداختهانــد .در رابطــه بــا هنــر آینــهکاری ،سمســار ( )1342بــه بررســی آینــه و
پیشــینهی آن پرداختــه اســت .سمســار و ذکاء ( )1376و سمســار ( ،)1376تاریخچـهی هنــر
آینـهکاری و اولیــن اســتفاده از آن را در بنــا توضیــح داده و تکامــل ایــن هنــر را تــا دوران معاصــر
بررســی÷ کردهانــد .همچنیــن ،ســیمز ( ،)1984ســیر تحــول ایــن هنــر را در اروپــا و بهویــژه در
ایران عصر صفوی و قاجار مورد مطالعه دقیق قرار داده اســت .میشمســت نهی و اصفهانی
( ،)1386عالوهبــر مطالع ـهی ســیر تحــول آین ـهکاری ،بــه بررســی انــواع آینههــای شیش ـهای
از دیــدگاه تاریخــی و فنشناســی پرداختهانــد و ســپس نگاهــی کوتــاه بــه تکنیکهــای
آین ـهکاری از دورهی صفویــه تــا دوران معاصــر دارنــد .مقیمپــور بیژنــی ( ،)1387بــه بررســی
پیشــینه و ســیر تاریخــی آینــه در معمــاری و هنــر ایــران پرداختــه و درعینحــال بهخوبــی هنــر
آین ـهکاری و کاربردهــای آن را در دورهی قاجــار مــورد بررســی قــرار داده اســت؛ وی (،)1389
در پژوهــش دیگــری ،انــواع آینــه -بهخصــوص آینههــای دســتی و تزئینــی و چگونگــی تزئیــن
قــاب آینههــای آنهــا را -مــورد بررســی و پژوهــش قــرار داده اســت .صالحیکاخکــی و اصالنــی
( ،)1390بــه بررســی آرایههــای گچــی در تزئینــات معمــاری دوران اســامی در ایــران پرداختــه
کــه در ایــن پژوهــش برخــی از آرایههــای گچــی کــه بــا تلفیــق آینـهکاری ایجــاد شــدهاند ،بررســی
شــده اســت.
علیآبــادی و جمالیــان ( ،)1392گونههــای متفــاوت ایــن هنــر را در ســه دســته از
بناهــای قاجــاری شــهر شــیراز شــامل خانههــای مســکونی ،مکانهــای زیارتــی و باغهــا
بررســی کردهانــد .پورزریــن ( ،)1392بــه مطالعـهی ایــن هنــر پرداختــه و آن را بــا هنــر آپآرت
ً
مقایســه کــرده اســت؛ نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه آینـهکاری ایرانــی ســازمانی دقیقا
محاسبهشــده از ســطحهای تصویــری و نظامــی از روابــط فضایــی را كشــف كــرده و آن را بــه
طــرزی منطقــی بهوســیلهی قطعــات آینــه عرضــه مـیدارد .محمــدی و همــکاران ( ،)2013به
بررســی تزئینــات داخلــی دو ســبک بــاروک و روکوکــو در بناهــای عمــارت مســعودیه و خانـهی
قوامالســلطنه پرداختــه و تزئینــات آین ـهکاری آن را نیــز مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد .اســامی
و همــکاران ( ،)2016تزئینــات گچبــری خانههــای قاجــاری شــهر تهــران را بررســی کــرده و
مطالعــات مختصــری نیــز بــر روی تزئینــات آین ـهکاری موجــود در ایــن خانههــا داشــتهاند.
در رابطــه بــا موضــوع وجــود عناصــر نمادیــن در هنــر ایــران ،گرابــار ( ،)1386بــه موضــوع
نمــاد و نشــانه در تفســیر معمــاری اســامی پرداختــه اســت .خزایــی ( ،)1386نقــوش نمادیــن
طــاوس و ســیمرغ را در بناهــای عصــر صفــوی مــورد مطالعــه قرار داده اســت .خزایــی (،)1387
بــه نقــش نمادیــن شمســه و ارتبــاط آن بــا پیامبــر اســام در هنــر اســامی پرداختــه اســت.
عابددوســت و کاظمپــور ( ،)1387نمــاد شــیر را در ایــران دورهی تاریخــی مطالعــه کــرده و بــه
مقایس ـهی تطبیقــی ایــن نمــاد بــا هنــر بینالنهریــن پرداختــه اســت .صباغپــور و شایســتهفر
( ،)1389بــه بررســی نقشمایـهی نمادیــن پرنــده بــر روی فــرش صفــوی و قاجــار از دو دیــدگاه
شــکل و محتوا پرداختهاند .قلیزاده ( ،)1389خاســتگاه ســیمرغ را از دیدگاه اسطورهشناســی
تطبیقــی مطالعــه کــرده اســت .رییـسزاده ( ،)1390ارزشهــای نمادیــن در نقــوش هندســی
در مجموعـهی شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت .چنگیــز و رضالــو
( ،)1390بــه ارزیابــی نمادیــن نقــوش جانــوری ســفال نیشــابور در قــرون ســوم و چهــارم هجری
قمــری پرداختهانــد .کفشــچیان مقدم و یاحقــی ( ،)1390عناصر نمادیــن را در نگارگری ایران
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مــورد بررســی قــرار دادهانــد .نامجــو و فروزانــی ( ،)1392بــه مطالعهی نمادشناســانه و تطبیقی
نقــوش منســوجات دورهی ساســانی و صفویــه پرداختهانــد .صادقینیــا و پــوزش ( ،)1395بــه
بررســی تأویلــی و نمادشناســانهی نقــش طــاووس در هنرهــای ایرانــی پرداختهانــد .سلحشــور
( ،)1396عناصــر بصــری و زیباییشناســانهی نقــوش ســفالهای پیشازتاریــخ ایــران
در دورهی مسوســنگ را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت .بورکهــارت ( ،)2009در بخشــی از
پژوهــش خــود ،معنــا و مفاهیــم برخــی از ُپرکاربردتریــن هنرهــای تزئینــی اســامی ،همچــون
کتیبهنــگاری و نقــوش گیاهــی و اســلیمی را مــورد بررســی و تجزیــه تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
قاسـمزاده و همکاران ( ،)2013مهمترین اشــکال تزئینی معماری اســامی همچون :کتیبه،
نقــوش گیاهــی و هندســی را مــورد بررســی قــرار داده ،و ایــن نقــوش را از نظــر نمادیــن مــورد
مطالعــه قــرار دادهانــد .محمــدی فراهانــی و همــکاران ( ،)2016باغهــای ایرانــی را بــه لحــاظ
معنایــی و نمادیــن مــورد بررســی قــرار داده و در بخشــی از پژوهــش خــود ،بــه عناصــر شــاخص
تأثیرگــذار در معمــاری آنهــا همچــون :آب ،درختــان و گلهــا اشــاره کــرده و ایــن عناصــر را بــه
لحــاظ نمادگرایــی مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد.

مبانی نظری

هنــر اســامی ،از جملــه هنرهــای ُپــرکار و ظریــف اســت کــه بهنظــر میرســد ،از جملــه منابــع
اصلــی الهــام آن قــرآن باشــد .قــرآن بهطــور مکــرر طبیعــت را یکــی از نشــانههای خداونــد
برشــمرده و بشــر را بــه تأمــل در آن دعــوت نمــوده اســت (ســورهی مبارکــه غاشــیه ،آیـهی .)18
نقــوش تزئینــی در فرهنــگ و هنــر اســامی-ایرانی جایگاهــی فراتــر از زیبایــی ظاهــری دارنــد؛
اگرچــه مبحــث زیبــا جلــوهدادن آثــار هنــری ،یکــی از شــاخصههای مهــم فرهنــگ و هنــر
اســامی اســت ،ولــی نقــوش مذکــور هرکــدام بــار معنایــی مخصــوص بهخــود را داشــته و در
جایــگاه نمادیــن نیــز بــهکار رفتهانــد (خزایــی.)24 :1386 ،
«نمــاد ،عبــارت اســت از چیــزی مرتبــط بــا چیز دیگر که به آن معنا میبخشــد یا نمایندهی
ً
آن اســت» (گربــران .)24 :1378 ،ایــن نمادهــا عمومــا از باورهــا و اعتقــادات سرچشــمه
میگیرنــد کــه فرهنــگ و پیشــینهی فرهنگــی در ســاختار آنهــا تأثیــر زیــادی داشــته اســت.
ایــن شــیوه ،یکــی از قدیمیتریــن روشهــای بیــان مفاهیــم محســوب میشــود؛ بهطوریکــه
انســان بــدوی برخــی از مفاهیــم ذهنــی خــود را در قالــب نمــاد بیــان کــرده و ســعی داشــت از
طریــق عالئــم نمادیــن بــا دیگران ارتباط برقرار کند (کفشــچیان مقــدم و یاحقــی.)66 :1390 ،
در نمادگرایــی میتــوان گفــت کــه هــر چیــزی میتوانــد معنــای نمادیــن پیــدا کند ،مانند اشــیاء
طبیعــی (ســنگ و حیــوان) یــا آنچــه کــه بــا دســت انســان ســاخته شــده (خانه و کشــتی) و حتی
اشــکال تجریــدی (دایــره و اعــداد).
هم ـهی اشــیای موجــود در محیطزیســت دارای فرمهــای ظاهــری هســتند کــه بــا تأثیــر
گذاشــتن بــر روی روان انســانها موجــب ادرا کشــدن خــود میگردنــد .از آنجــا کــه فــرد در
فرآینــد درک اشــیاء یــا اشــکال ،بهدنبــال برقــراری ارتباط با شــئ اســت ،روبرت گویر مینویســد:
«ارتبــاط عبــارت اســت از روشــی کــه حداقــل متضمن چهار عنصر اســت.1 :تولیدکننــدهای که،
ح میکنــد .4 ،و او درک
.2عالمــت یــا نمــادی را.3 ،بــرای حداقــل یــک دریافتکننــده مطــر 
معنــی میکنــد» (محســنیانراد.)46 :1382 ،

بررسی نقوش نمادین در آینهکاری خانههای...

بــر طبــق نظریــهی ویکســتروم ،عملکــرد معنایــی ،طــراح را آمــادهی برقــراری ارتبــاط
بــا کاربــر در قالــب ارســال پیامــی واضــح بهواســطهی محصــول میکنــد .تأثیــرات متقابــل
مصنوعــات و کاربــران را تســهیل میکنــد و فرصــت ابــراز و تصریــح عقایــد را فراهــم میســازد
(ســامانیان و همــکاران .)112 :1393 ،کریپنــدورف نیــز در مــورد معناشناســی محصــول
میگویــد« :معناشناســی محصــول درنهایــت از مطالعــه و بررســی ارتبــاط موجــود میــان فرمــی
کــه طــراح خلــق کــرده و معنایــی کــه کاربــر خلــق میکنــد ،بهوجــود میآیــد» (Krippendorff,
« .)1997انســان بهوســیلهی هنــر توانســت در هــر فرصتــی بــه نقشانــدازی بپــردازد و آمــال و
آرزوهــا و پیامهــا و اندیشـههای خــود را کــه سرشــار از نیازهــای ذهنــی ،غریزههــای نفســانی و
نیــز احســاس و ادراک زیباییشناســی بــود ،بــه آینــدگان انتقــال دهــد» (کامبخشفــرد:1379 ،
 .)86بــا توجــه بــه ایــن ســه گفتــار ،اگــر فــرم و طراحــی محصــوالت را شــامل تمامــی نقــش و
شــکلهای قابــل ادراک در محصــول دانســت ،ایــن ایــدهی کلــی شــکل میگیــرد کــه نمــاد و
اســطورههای مــردم ،در طراحــی اشــیائی کــه اســتفاده مینماینــد تأثیــر دارد .در نتیجــه جهــت
تجزیــه و تحلیــل اشــیاء بایــد بــه مبانــی اندیشــه و نمــاد و اســطورههای هنرمنــدی کــه شــئ
را تولیــد نمــوده و مردمــی کــه اســتفاده میکننــد ،توجــه کــرد (ســامانیان و همــکاران:1393 ،
.)112
در هنــر ایــران ،اســطورهها نقــش مهمــی در ایجــاد نمادهــا داشــتهاند؛ چراکــه ماهیــت
اســطوره بهصورتــی اســت کــه بهوســیلهی نمــاد توضیــح داده میشــود کــه نشــاندهندهی
رابطــهی تنگاتنــگ ایــن دو اســت (پرنیــان و بهمنــی )95 :1391 ،کــه پــس از ورود اســام
ً
بــه ایــران ،مفهومــی کامــا نــو و هماهنــگ بــا جهانبینــی اســامی یافتنــد (کفشــچیان مقــدم
و یاحقــی .)66 :1390 ،اســتادکارانی کــه در گذشــته ،اهــل ســیر و ســلوک بودنــد ،نهتنهــا بــه
تعلیــم مهارتهــای فنــی میپرداختنــد؛ بلکــه ایــن دانــش را بــه شــاگردان خــود منتقــل کــرده
و آنهــا نیــز از طریــق همیــن ارتبــاط روحانــی ،نظریههــای جهانشــناختی متافیزیکــی ،کــه
مبنــای نمادپــردازی در هنــر اســامی اســت ،فرامیگرفتنــد کــه اثــر و نشــانههای آن در آثــار
آنــان متجلــی گردیــده اســت (خزایــی .)25 :1386 ،لــذا در بســیاری از بناهــا ،نقوشــی مشــاهده
میشــود کــه بهنوعــی اســطورههای ایرانــی یــا آموزههــای اســامی ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد.

بررسی نمونههای مورد مطالعه

بافــت تاریخــی شــهر یــزد آثــار زیــادی از دورههــای مختلــف تاریخــی را در خــود جــای داده اســت
کــه بخشــی زیــادی از آنهــا را خانههــای دورهی قاجــار شــکل میدهنــد کــه تأثیــر اقلیــم را
بهخوبــی نشــان میدهنــد؛ چراکــه یــزد دارای اقلیــم گــرم و خشــک بــوده و همیــن امــر باعــث
میشــد تــا آســایش حرارتــی نســبی بــرای ســاکنین فراهــم شــود.
بهطورکلــی خانههــای قاجــاری شــهر یــزد از فضاهای همچــون :ورودی ،قســمت بیرونی،
قســمت اندرونــی ،اتاقهــا و حیــاط نارنجســتان و فضاهــای فرعــی ،ماننــد آشــپزخانه ،پایــاب و
محــل نگهــداری حیوانــات تشــکیل ش ـ دهاند (نقش ـههای  1و  .)2هــر کــدام از ایــن خانههــا،
حیــاط یــا حیاطهایــی داشــتند کــه در اکثــر مــوارد بــا رون راســته (شمالشــرقی-جنوبغربی)
ســاخته شــده بودنــد و فضاهــای مســکونی در اطــراف ایــن حیاطهــا قــرار داشــتند ،تــا نوعــی
قشــاق و ییالق را در فضای داخلی خانهها وجود داشــته باشــد؛ اگرچه جبههی شــمالغربی
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نقشــه  .1پــان خانـهی ملـکزاده (آرشــیو ادارهی
کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان یــزد.)1383 ،

در تمامــی خانههــا دارای بخشهــای مســکونی بــوده اســت ،امــا جبهـهی مقابــل آن ،بهدلیل
اینکــه در تمــام طــول ســال در شــرایط عــدم آســایش حرارتــی قــرار داشــت ،در برخــی از نمونهها
فاقــد فضاهای مســکونی اســت.
ُ
در داخــل حیــاط مرکــزی بــا اســتفاده از حــوض آب و کاشــت درخــت خرداقلیمــی ایجــاد
شــده بــود کــه نقــش بســیار مهمــی در تعدیــل شــرایط محیطــی داشــته اســت؛ چراکــه وجــود
ایــن عناصــر ،عالوهبــر اینکــه ســبب تلطیــف فضــای داخلــی خانههــا میگردیــد ،در مواقــع
طوفانــی نیــز نقــش بســیار مهمــی داشــتند .درختــان ،ماننــد ســدی در برابــر بــاد قــرار میگرفتنــد
و از ســرعت آن میکاســتند .وجــود حــوض آب نیــز میتوانســت بخشــی از ذرات معلــق در هــوا را
جــذب کــرده و از پراکنــده شــدن آنهــا در داخــل فضــای داخلــی حیــاط مرکــزی جلوگیــری کند.
وجــود بادگیــر و فضــای زیــر آن نیــز میتوانســت تأثیــر بســیار مهمی در آســایش حرارتی ســاکنین
در اوقــات گــرم ســال داشــته باشــد (نقشــه .)3

نقوش گیاهی

یکــی از تزئینــات رایــج در هنــر اســامی ،اســتفاده از نقــوش گیاهــی در شــاخههای مختلــف
هنــر اســامی اســت کــه در آینـهکاری خانههــای تاریخــی شــهر یــزد بهکاررفتــه و در دســتههای
نقــوش اســلیمی و ختایــی و نقــش ترنــج قابــل بررســی میباشــند .بهنظر میرســد یکــی از منابع

نقشــه  .2مقطــع الف-الــف :خان ـهی مل ـکزاده
(آرشــیو ادارهی کل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری اســتان یــزد.)1385 ،

یشــده بــا
نقشــه  .3جانمایــی خان ههــای شناسای 
تزئینــات آینهکاری (آرشــیو ادارهی کل میراثفرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان یــزد.)1397 ،

بررسی نقوش نمادین در آینهکاری خانههای...

اصلــی مؤثــر در رواج نقــوش گیاهــی در هنــر اســامی ،عالوهبــر الهامگرفتــن از هنــر ســرزمینهای
قــرار گرفتــه در امپراتــوری اســامی همچــون ایــران و بیزانــس؛ قرآن باشــد .کاتبین ،آیــات قرآن
را بــا الگوهــای پیچیــدهی گل کــه نشــاندهندهی شــوق و عالقــه بــه آیــات مقــدس قــرآن
اســت ،تزئیــن میکردنــد ( .)Burckhardt, 2009: 64در قــرآن بیشــتر از  120مــورد بــه بهشــت
اشــاره شــده کــه آنجــا را بهعنــوان یــک بــاغ زیبــا توصیــف کــرده اســت .در ایــن بــاغ ،درختــان مــو
بــه همــراه گلهــای فــراوان و همچنیــن نهرهــای آب جــاری قــرار گرفتــه اســت .نبایــد فراموش
نمــود کــه در بســیاری از جوامــع کهــن درخــت نمــاد خــدا و بهعالوه در اندیشـهی آنهــا ،درخت
همــواره علــت بــاروری ،سرچشــمه حکمــت و دانــش ،نامیرایــی و تجلــی آســمان اســت (هــال،
.)124 :1380
در ایــران باســتان نیــز بهنظــر میرســد حضــور درختــان ســبز عالوهبــر اســتفاده از ســایهی
آنهــا ،بهعنــوان نمــاد جاودانگــی و زندگــی نیــز بــه حســاب میآمدهانــد .در فلســفهی کیــش
زرتشــتی ،أمــرداد نگهبــان درختــان و گیاهــان بهحســاب میآمــده و در ایــران باســتان برخــی
از گیاهــان نهتنهــا بهعنــوان درخــت زندگــی ،بلکــه بهعنــوان شــفابخش نیــز مــورد توجــه
بودهانــد ( .)Mahmoudi Farahani et al., 2016: 14در دوران اســامی نیــز درختــان از
ً
جایــگاه باالیــی برخــوردار بــوده ،بهگونـهای کــه مثــا درخــت طوبــی ،بهعنــوان درخت بهشــتی
محســوب گردیــده اســت ()Ansari et al., 2008؛ همچنیــن وجــود درخــت ســرو ،در باغهــای
ً
ایرانــی ،ســمبل نامیرایــی و جاودانگــی اســت .ایــن درختــان معمــوال در کنــار مســیلهای
آبــی کــه بــاغ را بــه چنــد قطعــه تقســیم میکننــد ،قــرار گرفتهانــد ( .)Moynihan, 1980ایــن
درخــت بــه علــت قویبــودن و مقاومبــودن ،میتوانــد در شــرایط آب و هوایــی مختلــف رشــد
کنــد و بههمیــن دلیــل عــدهای نیــز آن را نمــاد مــردان قــوی و محکــم بــه حســاب میآورنــد
(.)Dehkordi, 2017: 104
در دوران اســامی ،بعضــی از محققیــن ،بــر اســاس تعــدادی از آیــات قــرآن (ماننــد ســورهی
مبارکــه نحــل ،آیـهی  11و ســورهی مبارکــه یــس ،آیـهی  )34برخــی از انــواع درختــان را دارای
نشــانههای نمادیــن دانســته و بــر ایــن اســاس درختــان و میوههــای انگــور ،خرمــا ،انــار ،زیتــون
و انجیــر را بهعنــوان نمادهــا و نشــانههای ربوبیــت الهــی بــه حســاب آوردهانــد.
نقــوش اســلیمی ،یکــی از گونههــای نقــوش گیاهــی هســتند کــه بهوفــور در تزئینــات
آینــهکاری شــهر یــزد مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد (تصویــر  ،1طــرح  .)1بهنظــر میرســد
ریشـهی نقــوش اســلیمی بــه درخــت تــاک ،و شــاخ و برگهــای درهــم تنیــده و پیچیــدهی آن
برگــردد ( .)Burckhardt, 2009: 62البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه تزئیناتــی اینچنینــی تحــت
عنــوان  ،Zoomorphicدر بیــن اقــوام آســیای مرکــزی ،ســیتها و ســامارتیان ،کــه در ابتــدای
قــرون میانــه ،اروپــا را صحن ـهی تاختوتــاز خــود قــرار دادنــد ،مشــاهده شــده اســت .چهبســا
ایــن نقــوش کــه البتــه بهجــای شــاخ و بــرگ گیاهــان -کــه نقــش متــداول اســلیمی دوران
اســامی اســت -بیشــتر حــاوی نقــوش حیوانــات در هــم پیچیــده هســتند؛ ریشـهی اصلی خود
را از موجهــای دریــا گرفتــه باشــند (( ،)Burckhardt, 2009: 62 & 63طــرح )2؛ همچنیــن
در شــمال اروپــا نیــز نقوشــی شــبیه بــه نقــوش اســلیمی بهدســت آمــده کــه هماننــد نقــوش
ً
شناساییشــده از اقــوام آســیای مرکــزی از حیوانــات در هــم تنیــده تشــکیل شــده و احتمــاال
خاســتگاه ایــن نقــوش نیــز همــان اقــوام آســیای مرکــزی باشــند کــه بــه اروپــا آمــده بودنــد (Ibid
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تصویــر  1و طــرح  .1تزئینــات اســلیمی خان ـهی
ملکــزاده در نــوار باریــک دورتــادور طاقچــه
(نگارنــدگان.)1396 ،

طــرح  .2جزئیــات از صفح ـهی زینتــی انجیــل
Lindisfarneا (.)Burckhardt, 2009: 63
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تصویــر  .2ترنــج ایجادشــده در خان ـهی
ملکالتجــار (نگارنــدگان.)1396 ،

 .): 64در دوران اســامی ،خلــق ایــن نقــوش میتوانــد ســمبلی از درختــان و گلهــای زیبــای
موجــود در بهشــت باشــد؛ همچنیــن نقــوش اســلیمی میتوانــد یــادآور ذات ابــدی و الیتناهــی
حضــرت حــق باشــد .بههمیــن دلیــل میتــوان گفــت کــه نقــوش گیاهــی بیشــترین حجــم از
تزئینــات آین ـهکاری خانههــای شــهر یــزد را تشــکیل میدهنــد و چهبســا بهتنهایــی و بــدون
وجــود نقــوش دیگــر اســتفاده شــدهاند.
ترنجهــای تزئینــی ،از جملــه نقــوش گیاهــی دیگــری هســتند کــه در آین ـهکاری برخــی از
خانههــا اســتفاده شــده اســت .ایــن نقــوش بیشــتر در ســقف اتاقهــا و بهنــدرت در طاقنمــای
بــاالی طاقچــه اصلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در خانـهی ملکالتجــار ،ترنــج بزرگــی
در ســقف ایجــاد شــده کــه انتهــای هــر دو ســر آن بــه یــک ســرترنج ختــم میشــود (تصویــر ،2
طــرح  .)3فضــای داخلــی ایــن ترنــج بهوســیلهی آینههــای کوچــک کــه بــا اشــکال هندســی
بریــده شــدهاند ،تزئیــن شــده اســت .در خانـهی شــفیعپور و مــودت ،ترنــج کوچکــی را در ســقف
ایجــاد کــرده و هماننــد خانـهی ملکالتجــار ،بهوســیلهی آینههــای کوچــک هندســی تزئیــن
شــده اســت؛ همچنیــن نقــوش اســلیمی بهوســیلهی گــچ رویـهی ترنــج را تزئیــن کردهانــد .در
خانـهی شــهید صدوقــی نیــز یکــی از طاقنماهــای اتــاق آینــه بهوســیلهی ترنــج تزئیــن شــده
کــه فضــای داخلــی آن را نقــوش ختایــی دربــر گرفتــه اســت.
ترنــج ،ازجملــه میوههایــی اســت کــه از دوران قبــل از اســام در فرهنــگ ایرانــی اهمیــت
زیــادی دارد و در آیینهــای گوناگــون دربردارنــدهی مفاهیــم مختلفــی اســت .در گذشــته از
ایــن میــوه بــرای تزئیــن خیمـهی پادشــاهان اســتفاده میشــده و در هنرهــای گوناگــون ماننــد
قالیبافــی ،گچبــری و غیــره اســتفاده شــده اســت (اســدیحبیب و همــکاران.)63 :1393 ،
یکــی از آیینهــای قدیمــی ترنجبــازی بــوده اســت کــه در آن زن و شــوهر در هنــگام دوران
نامــزدی خــود بهســمت یکدیگــر ترنــج پــرت میکردنــد کــه هنــوز هــم در برخــی از مناطــق
ایــران ،آثــار و نشــانههایی از آن را میتــوان مشــاهده کــرد (اشــرفزاده.)27-32 :1385 ،
شــاید مهمتریــن حضــور ایــن میــوه در فرهنــگ اســامی ،اشــاره بــه داســتان یوســف و زلیخا
اســت کــه در قــرآن کریــم ذکــر شــده اســت .در حدیثــی از پیامبــر اســام ،مؤمــن قرآنخــوان بــه
ً
ُ َ
«ا ُتر ّجــة (ترنــج)» تشــبیه شــده و احتمــاال نقشمای ـهی اصلــی ایــن نــگاره در دورهی اســامی
بــا الهامگرفتــن از ایــن حدیــث ،میــوهی ترنــج بــوده اســت (موســویلر و همــکاران:1396 ،
 .)109ایــن نقــش عالوهبــر ابتــدای قــرآن کریــم ،در بناهــای بســیاری مــورد اســتفاده قــرار گرفته
کــه نشــاندهندهی اهمیــت آن در میــان مســلمانان اســت (دانشگــر)360 :1376 ،؛ اگرچــه
ایــن نقــش تــا بــه امــروز دگرگونیهــای فراروانــی را داشــته ،امــا میتــوان گفــت کــه کاملتریــن
نقــوش ترنــج در دورهی صفویــه دیــده میشــود و بیشــترین کاربــرد آن در قالیهــا و جلدهــای
قــرآن و شــاهنامههای ایــن دوره یافــت میشــود (موســویلر و همــکاران.)109 :1396 ،
یکــی از نکاتــی کــه در رابط ـهی وجــود ترنجهــای آینهکاریشــده در خانههــای قاجــاری
شــهر یــزد بایــد ذکــر کــرد ،شــباهت اجــرای ایــن نقــوش بــا ســرلوحهی کتــب قدیمــی اســت؛
بهطــور مثــال ،در خانـهی ملکالتجــار ،ترنــج بزرگــی در مرکز ســقف قــرار گرفته که دو ســر آن به
ج آینهکاریشــدهای
ترنجهــای کوچکتــر ختــم میشــود .در خانـهی مــودت نیــز میتــوان ترنـ 
را مشــاهده کــرد کــه در مرکــز یــک طاقچــه قــرار گرفتــه و هماننــد خانــهی ملکالتجــار ،در
قســمت بــاال و پاییــن خــود بــه یــک تهترنــج ختــم میشــود؛ لــذا میتــوان چنیــن برداشــت نمــود
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طــرح  .3طــرح ترنــج ایجــاد شــده در خان ـهی
ملکالتجــار (نگارنــدگان.)1396 ،

کــه ایجــاد اشــکال ترنــج بــه همــراه تهترنــج ،الگوبــرداری از نقوشــی اســت که بــر روی جلد کتب
آن دوره مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت.

نقوش کتیبه

ســمبلها و نشــانههایی کــه در ســاختمانهای دورهی اســامی اســتفاده شــدهاند ،همگــی
حــاوی پیغامهــا و معانــی مذهبــی نیســتند؛ درواقــع بعضــی از فرمهــا ،معانــی مبهمــی
دارنــد .کتیبهنــگاری ،یکــی از شــیوههای تزئینــی اســت کــه حــاوی پیغامهــا و معانــی
روشــنی اســت .کتیبهنــگاری ،بــا توجــه بــه اســتفاده از آن بــرای نوشــتن قــرآن ،نقــش بســیار
ً
مهمــی را در هنــر اســامی ایفــا میکــرده اســت .ایــن کتیبههــا معمــوال در بخشهایــی از
ســاختمان کــه مــورد بازدیــد عمــوم قــرار میگرفتــه ،اســتفاده شــده اســت (Ghasemzadeh
.)et al., 2013: 63-72
برجستهشــدن زبــان عربــی ،از ریشــههای باســتانی آن بهعنــوان زبانــی بــا ســابقهی
کهــن و همچنیــن از نقــش آن در کتابــت قــرآن کــه جنبــهای مقــدس بــه آن داده ،میآیــد
( .)Burckhardt, 2009: 44قــرآن کریــم کتابــی اســت کــه از جانــب خداونــد نــازل شــده و
توســط یــاران پیامبــر در ابتــدا بــه صــورت شــفاهی و ســپس کتبــی بــه رشــتهی تحریــر درآمــده
اســت .بــر همیــن اســاس ،زبــان عربــی در دوران ُپرفــروغ تمــدن اســامی ،بهعنــوان زبانــی
فراگیــر و گســترده در مناطــق مختلــف امپراتــوری اســامی مــورد پذیــرش قــرار گرفــت .جایــگاه
ارزشــمند قــرآن در جامع ـهی مســلمین موجــب شــد تــا توجــه ویــژهای بــه کتابــت ،تزئیــن و
تذهیــب قــرآن و آیــات موجــود در آن شــود؛ ایــن مســئله موجــب شــد تــا خــط و زبــان عربــی در
کانــون توجهــات قــرار گرفتــه و در اماکــن مختلــف اســامی اعــم از مســاجد ،مــدارس و غیــره و
حتــی صنایعدســتی همچــون رحــل قــرآن ،از خــط عربــی بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن و شــاید
مهمتریــن هنــر تزئینــی دوران اســامی ،اســتفاده شــود ()Ekhtiar & moor, 2012: 37؛ بــه
هــر حــال ،باوجــود تنــوع فرهنگــی و هنــری در گســترهی ســرزمینهای اســامی ،خــط عربــی
توانســت خــود را بهعنــوان نقط ـهی اتصــال و اتحــاد ،در هنــر تمامــی ســرزمینهای اســامی
تثبیــت نمایــد (.)Weitzel, 2008: 214
در برخــی از خانههایــی کــه دارای تزئینــات آینــهکاری میباشــند؛ همچــون عــرب،
ملـکزاده و شــفیعپور ،از ایــن شــیوهی تزئینــی اســتفاده شــده اســت .بدینصــورت کــه متــن
موردنظر را بهوســیلهی گچ و با خط نســتعلیق بر روی آینه نوشــتهاند (تصویر  ،3طرح  .)4از
ایــن شــیوه در برخــی از فضاهــای خانـه ،ماننــد دیوارهــای حیــاط ،بخشهــای زمستاننشــین
و تابستاننشــین اســتفاده شــده کــه میتوانــد حاکــی از کاربــری خــاص فضــای موردنظــر
ً
ً
باشــد .مضمــون آنهــا اکثــرا مذهبــی و عاشــورایی و بعضــا عرفانی و عاشــقانه اســت که ازجمله
آنهــا میتــوان بــه اذکاری همچــون یــا کریــم و یــا رحیــم ،یــا مرتضــی علــی و مرثیـهی محتشــم
ً
کاشــانی در رثــای شــهدای کربــا اشــاره کــرد .ایــن نــوع تزئیــن معمــوال بهصــورت نــواری در زیــر
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212

شماره  ،20دوره نهم ،بهار 1398

پــاکار ســقف اجــرا گردیــده یــا اینکــه در برخــی از مــوارد طاقچههــای اصلــی نیــز بــا ایــن شــیوه
تزئیــن شــدهاند.

نقوش حیوانی

براســاس دیــن اســام ،تمامــی موجــودات زنــده ،کــه قادر به حرکت هســتند ،مخلــوق خداوند،
و فرمانبــردار وی میباشــند؛ بهعبارتدیگــر ،تنهــا خداســت کــه خالــق موجــودات زنــده
بهحســاب میآیــد .بــر ایــن اســاس ،اســتفاده از نقــوش انســانی و حیوانــی در هنــر اســامی منــع
شــده اســت؛ بــا اینوجــود در برخــی از اماکــن ،بهویــژه اماکــن غیرمذهبــی ،از ایــن نقــوش بهــره
گرفتــه شــده کــه البتــه چندان متــداول نبــوده اســت ( .)Ghasemzadeh et al., 2013: 74در
آینهکاریهــای شــهر یــزد نیــز از نقــوش حیوانــی مختلفــی اســتفاده شــده اســت.

کبوتر

تصویــر  4و طــرح  .5نقــش پرنــدگان مختلــف
(کبوتــر و هدهــد) در تزئیــن خان ـهی اربابــی
(نگارنــدگان.)1396 ،

یکــی از رایجتریــن نقــوش حیوانــی کــه در آینهکاریهــای شــهر یــزد مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه ،نقــش کبوتــر اســت (تصویــر  ،4طــرح  .)5نقــش ایــن پرنــده بیشــتر در البــای شــاخ و
بــرگ گیاهــان مشــاهده میشــود کــه بــا بالهایــی بســته بــر روی آنهــا نشســته اســت .کبوتــر
بهدلیــل بـیآزاری ،زودآشــنایی و رعنایــی خــود از دیربــاز مــورد توجــه مــردم بــوده اســت .ایــن
پرنــده «نمــاد :عشــق ،بهــار ،ســادگی و خلــوص ،صلــح ،هماهنگــی ،امیــد و خوشــبختی اســت.
کبوتــر را نشــانه گوهــر زوالناپذیــری و روح دانســتهاند .اغلــب ،ایــن پرنــده را بــه جهت زیبایی،
ســفیدی و آهنــگ خــوش آن ،اســتعاره از زن دانســتهاند» (گربــران ،1379 ،ج  .)542 :4ایــن
پرنــده در افســانههای یونانــی ،نشــان افرودیــت و نمــاد عش ـقورزی او بــه معشــوقش تلقــی
میشــود .ایــن نقــش نیــز هماننــد نقــش طــاووس ،در تمــام ادوار هنــری ایــران بهویــژه دورهی
ساســانیان دیــده میشــود (رســتمبیگی.)57 :1390 ،
در افســانههای ایرانــی نیــز بــه اهمیــت نقــش ایــن پرنــده اشــاره شــده و در بســیاری از
ایندســت افســانهها ،كبوتر بهعنوان شــخصیتی مستقل در افســانه حضور مییابد و كارهای
مربــوط بــه آناهیتــا را انجــام میدهــد یــا یــك پریــزاد میباشــد .در برخــی از ایــن افســانهها،
کبوتــران بهنوعــی درمانگــر هســتند و از مــکان گیاهــان جادویــی نیــز خبــر دارنــد؛ بهطــور مثــال،
َ
در افســانهی «مــرغ زربــال» کبوتــر بــه ملــک ابراهیــم میگویــد کــه اگـــر پوســت درخــت را ِبكنــد و
بـــه پایــش بمالــد ،میتوانــد از دریــا رد بشــود؛ بــرگ درخــت خاصیــت عاقلكنندگــی دارد (غیبــی
و ویســی )134 :1394 ،و یــا در افســانهی دیگــری کبوترهــا بــر روی شــاخه درختــی نشســته و
َ
شــخصیت اصلــی داســتان را راهنمایــی میکننــد تــا از شــاخه درخــت ِبكنــد و بهوســیلهی آنها
چاهــی بیابــد كـــه در آن بــه مــرادش میرســد (قاسـمزاده ،1391 ،ج.)583 :3
در روایتهــای اســامی نیــز ســفارش زیــادی بــه نگهــداری کبوتــر در خانــه شــده و بنابــر
روایــات مختلــف بــرای دورکــردن شــیاطین و اجنــه از خانــه ،جلوگیــری از نابــودی خانــه ،رفــع
تنهایــی و غیــره بــه نگهــداری از ایــن پرنــده ســفارش شــده اســت .در روایتــی آمــده اســت مردى
بــه پیامبــر؟ص؟ از هــراس و تنهایــی شــکایت کــرد؛ پیامبــر؟ص؟ بــه او فرمــود« :یــک جفــت کبوتــر
بگیــر» (طبرســی .)129 :1412 ،در روایــت دیگــری از امــام صــادق؟ع؟ آمــده اســت« :کبوتــر از
پرندههــاى پیغمبــران اســت کــه در خانـهی خــود داشــتند و در هــر خانــه کــه باشــند ،آفــت جــن
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بــه اهــل آن خانــه نرســد؛ چــون ســفهاء جــن در خانــه بــازى کننــد ،بــا کبوتــر مشــغول شــوند و
مــردم را کاری ندارنــد» (مجلســی ،1403 ،ج  .)93 :60در نتیجــه مشــخص میشــود کبوتــر
عالوهبــر اینکــه در فرهنــگ و بــاور ایرانیــان از جایــگاه ویــژه برخــوردار اســت ،در روایتهــای
اســامی نیــز در رابطــه بــا نگهــداری ایــن پرنــده و برخــی از حیوانــات دیگــر ســفارشهای زیــادی
شــده کــه میتوانــد نش ـ اندهندهی اهمیــت نقــش آنهــا در زندگــی انســانها باشــد.

طاووس

ی اربابــی اســت کــه
یکــی از خانههایــی کــه از ایــن نقــش بــرای تزئیــن آن اســتفاده شــده خانـ ه 
در البــای نقــوش اســلیمی تصویــر شــده ،درحالیکــه بالهــای خــود را بــاز کــرده و بــه نوعــی
آمــاده پــرواز اســت .همانطــور کــه در تصویــر  5دیــده میشــود ،ایــن نقــش بهصــورت قرینــه
تکــرار شــده و فاصلــه بیــن دو طــاووس بهوســیلهی نقــش دو کبوتــر بههــم پش ـتکرده ،کــه
ســرهای خــود را بهطــرف یکدیگــر چرخاندهانــدُ ،پــر شــده اســت (تصویــر  ،5طــرح .)6
در تعریــف واژهی طــاووس در فرهنــگ معیــن آمــده اســت« :مرغــی اســت از نــوع ماکیــان
کــه پرهــای زیبــا دارد و بهویــژه نــر آنکــه ُدم چتــری زیبایــی دارد» (ذیــل واژهی طــاووس)؛
اگرچــه در فرهنــگ ایرانــی طــاووس نمــاد زیبایــی و شــکوه بــود ه (زارعــی ،)80 :1391 ،امــا
باوجــود حســن و زیبای ـیای کــه دارد ،بــه فــال بــد میگیرنــد و شــاید بدینســبب باشــد کــه
دخــول ابلیــس در بهشــت و خــروج آدم از آن را بــه وی نســبت دادهانــد (دهخــدا:1377 ،
مدخــل طــاووس)؛ بــر اســاس ایــن بــاور ،ابلیــس بــا پیچیــدن بــه پاهای ایــن حیوان ،که زشــت
اســت ،توانســت وارد بهشــت شــود (معیــن.)2203 :1387 ،
از دورهی ساســانیان ،نقــش در بســیاری از آثــار هنــری ایــن دوره ازجملــه نقوشبرجســته،
منســوجات و مهرهــای ایــن دوره وجــود دارد .در ایــن دوره ،پیونــد عمیقــی بیــن طــاووس و
ســیمرغ وجــود دارد؛ بهطوریکــه در برخــی از نقــوش ســیمرغ را بــا ُدم طــاووس نقــش کردهانــد و
این نقش تلفیقی در اکثر هنرهای تزئینی ،بهویژه منســوجات ایجاد شــده اســت (صادقینیا
و پــوزش .)56 :1395 ،بــه اعتقــاد پیشــینیان ،طــاووس مــار را از بیــن بــرده و بههمیــن دلیــل در
بســیاری از نقــوش همــواره مــاری را بــه دهــان گرفتــه اســت .از اینجهــت طاووس همــواره نماد
حاصلخیــزی بــوده و در اکثــر مــوارد در کنار درخت زندگی به تصویر کشــیده شــده اســت .نشــان
نگهبانــی دو طــاووس در کنــار درخــت زندگــی بــه نشــانهی برکــت و بــاروری در مقابــل قحطــی
ً
و خشکســالی بــوده کــه در فرهنــگ هنــدی و اروپایــی غالبــا بــه شــکل اژدهــا یــا مــار بــه تصویــر
کشــیده شــده اســت(صادقینیا پــوزش .)56 :1395 ،طــاووس در آییــن زرتشــت بهعنــوان مرغ
مقــدس دارای اهمیــت زیــادی بــوده اســت .طبــری دربــارهی آتشــکدههایی کــه تــا قــرن ســوم
هجــری قمــری در مــرو باقــی ماندهانــد ،اشــاره میکنــد کــه در آتشــکدهی بخــارا محلــی را بــرای
نگهــداری از طــاووس اختصــاص دادهانــد (خزایــی.)25 :1386 ،
در ادبیــات ایــران نیــز طــاووس از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت .در منطقالطیــر عطــار،
طــاووس بهعنــوان یــک مــرغ بهشــتی مــورد توجــه بــوده اســت .ایــن حیــوان نیــز بــه همــراه
آدم و حــوا از بهشــت رانــده شــد؛ چراکــه واســطهای بــود کــه مــار توانســت بهوســیلهی آن وارد
بهشــت شــود .از دیــدگاه عطــار ،طــاووس مظهــر بهشتپرســتان اســت کــه خیــال بازگشــت بــه
بهشــت را در ســر خــود دارنــد (خزایــی.)26 :1386 ،

تصویــر  5و طــرح  .6نقــش و طــرح طــاوس در
تزئیــن خان ـهی اربابــی (نگارنــدگان.)1396 ،
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در قــرآن اگرچــه بــه طــاووس اشــارهای نشــده ،امــا در هنــر اســامی از جایــگاه ویــژهای
برخــوردار اســت .حضــرت علــی؟ع؟ در خطبــهی  165نهجالبالغــه فرمــوده اســت...« :و
از شــگفتانگیزترین پرنــدگان در آفرینــش ،طــاووس اســت ،كــه آن را در اســتوارترین شــكل
مــوزون بیافریــد ،و رنگهــای پــر و بالــش را بــه نیكوتریــن رنگهــا بیاراســت» (صباغپــور و
شایســتهفر .)42 :1389 ،الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام ایــن خطبــه بــه شــرح شــگفتیهای
آفرینش طاووس پرداخته شــده اســت؛ همچنین در داســتان معراج پیامبر؟ص؟ مرکب ایشــان
کــه بــراق نــام داشــته بــا بــدن اســب ،ســر انســان و ُدم طــاووس توصیــف شــده اســت (همــان:
 .)42همچنیــن نقــش ایــن پرنــده ســردر برخــی از بناهــای مذهبــی ایــران را در دورههــای
صفویــه (مســجد امــام اصفهــان) و قاجــار (مســجد ســید) تزئیــن کــرده (خزایــی)26 :1386 ،
کــه ایــن امــر میتوانــد نشــاندهندهی اهمیــت ایــن پرنــده هــم در فرهنــگ ایرانیــان باســتان
و هــم فرهنگــی اســامی باشــد و بههمیــن دلیــل در تزئینــات آین ـهکاری برخــی از خانههــای
قاجــاری شــهر یــزد کاربــرد داشــته اســت.

بلبل

بلبل ،یکی از پرندگانی اســت که در آینهکاری خانههای قاجاری شــهر یزد مورد اســتفاده قرار
گرفتــه اســت .نقــش ایــن پرنــده را میتــوان در خانههایــی همچــون ملـکزاده مشــاهده کــرد.
جایــگاه ایــن نقــش در قســمت نمــای طاقچـهی مرکــزی ایــن خانــه بــوده کــه دارای تزئینــات
زیــاد آینـهکاری اســت .بخــش مذکــور دارای تزئینــات اســلیمی اســت کــه بلبــل بهصــورت قرینه
در دو طــرف آین ـهی مرکــزی نقــش شــده و اگرچــه هــر دو پرنــده ،روب ـهروی یکدیگــر نقــش
شــدهاند ،امــا ســرهای خــود را در جهــت مخالــف یکدیگــر چرخاندهانــد.
در ادبیــات فارســی ایــن پرنــده از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت؛ بــه گفتــهی عطــار
نیشــابوری ،بلبــل ،پابنــد عشــق گل اســت و مظهــر جمالپرســتان .بلبــل از قدیــم بــه ســبب
صــوت زیبایــی کــه داشــته اســت در ادبیــات فارســی از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده اســت
(فربــود .)36 :1382 ،اغلــب شــاعران ایــن پرنــده را ،پرنــدهی عشــق نامیدهانــد و در برخــی
از منابــع ایــن در ارتبــاط نزدیــک بــا عشــق قلمــداد شــده اســت .در مثنــوی ایــن پرنــده بیــش از
هــر پرنــدهی دیگــری بــا گل همــراه شــده و در هنرهــای ســنتی همنشــینی بلبــل بــا گل معــرف
تصویــری از بــاغ بهشــت اســت کــه هنرمنــد در پــی بــه تصویرکشــیدن آن اســت (شــیراوند و
چیتســازیان .)195 :1393 ،بههمیــن دلیــل در برخــی از پژوهشهــا پرنــدگان تصویرشــده در
تزئینــات گل و مــرغ را بلبــل دانســتهاند (همــان.)195 :

هدهد

نقــش هدهــد یــا شانهبهســر ،در آینهکاریهــای خانـهی ملـکزاده مشــاهده میشــود .در ایــن
تزئینــات ،هدهــد هــم در حــال پــرواز در البــای شــاخههای اســلیمی بــه تصویــر درآمــده و هــم
در قســمت باالیــی ایــن تزئینــات نشســته اســت .هماننــد نمونههــای قبــل ،نقــش ایــن پرنــده
نیــز بهصــورت قرینــه در دو طــرف آینـهی مرکــزی ایجــاد شــده اســت .هدهــد ،یکــی از پرندگانی
اســت کــه بــر اســاس قــرآن کریــم ،نامـهی حضــرت ســلیمان؟ع؟ را نــزد بلقیــس ملکـهی قــوم
ســبأ بــرد (ســورهی مبارکــه نمــل ،آی ـهی  .)22در روایتهــای اســامی نیــز بــر اهمیــت ایــن
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پرنــده تأ کیــد فراوانــی شــده؛ بهطــور مثــال ،در حدیثــى معتبــر از حضــرت امــام رضــا؟ع؟ نقــل
شــده کــه فرمــود« :در هــر بــال هدهــد بــه زبــان ســریانى نوشــته شــده اســت :خانــدان محمــد،
بهتریــن مخلوقــات خــدا هســتند» (کلینــی ،1392 ،ج ،224 :6ح .)1
در ادبیــات فارســی ایــن پرنــده از لحــاظ معنــای نمادیــن ،جایــگاه ویــژهای دارد .در
منطقالطیــر عطــار ،هدهــد نمــادی از انســان کامــل و مرغــی اســت كــه در اثــر همنشــینی و
مصاحبــت بــا حضــرت ســلیمان؟ع؟ و ســیر آفاقوانفــس و گذشــتن از راههــای ســهمناك
ســلوك ،پختــه و كامــل شــده و مرغــان دیگــر او را انتخــاب میکننــد تــا بــا راهنماییهــای او،
راه پــر فــراز و نشــیب ســلوک را طــی کننــد (عطــار نیشــابوری« .)170 :1387 ،تــاجوری هدهــد
ناظــر بهصــورت ظاهــری اوســت کــه بــر فــرق او تاجــی دیــده میشــود کــه در نظــر عامـهی مــردم
بــه شــانهای میمانــد کــه گاه بــاز و بســته میشــود .ایــن تــاج یــادآور فــره ایــزدی اســت کــه
در پادشــاهان ایــران باســتان جــزو لــوازم شــهریاری تلقــی میشــد و ایــن فــره ایــزدی بــا آنچــه
عنایــت الهــی در حــق اولیــا خوانــده شــده اســت ،بیارتبــاط نیســت»
در دورهی اســامی
ِ
(صباغپــور و شایســتهفر .)45 :1389 ،ایــن امــر میتوانــد نشــاندهندهی اهمیــت ایــن پرنــده
در ادبیــات فارســی باشــد کــه نقــش قــرآن و روایــات اســامی را در اهمیتبخشــیدن بــه آن در
ادبیــات فارســی نمیتــوان نادیــده گرفــت .در خان ـهی اربابــی شــهر یــزد ،نقــش ایــن پرنــده را
میتــوان همــراه بــا نقــش پرنــدگان دیگــر مشــاهده کرد که بخشــی از تزئینات ســقف را تشــکیل
میدهنــد (تصویــر  ،6طــرح  .)7در خان ـهی شــفیعپور نیــز نقــش ایــن پرنــده را بــر روی آینــه
نقاشــی کردهانــد کــه یکــی از شــیوههای آین ـهکاری بهحســاب میآمــده اســت.

طوطی

طوطــی ،ازجملــه پرندگانــی اســت کــه در ادبیــات فارســی بــه آن توجــه زیــادی شــده و شــاید
معروفتریــن جلــوهی ایــن پرنــده در داســتان طوطــی و بازرگان باشــد کــه در مثنــوی و معنوی
موالنا آمده اســت (توکلی و همکاران .)45 :1394 ،طوطی در این داســتان ،نماد جان علوی
پــاك و مجــرد اســت و قفــس ،مثــال تــن و مولــوی رهایــی از ایــن قفــس را تنهــا در مــردن پیش از
مــرگ دانســته اســت« .در منطقالطیــر عطــار نیــز طوطــی کــه از پــس آینــه او را الهــام میدهنــد
بــا آنچــه بــر ضمیــر ســالک از واردات غیبــی نــازل میشــود ،مرتبــط اســت .ســبزی پرهــای
طوطــی باعــث شــده اســت تــا او را بــا حضــرت خضــر؟ع؟ ،کــه نقــش بســیار مهمــی در میــان
صوفیــه و حتــی سلســلههای مشــایخ تصــوف دارد ،مرتبــط کنــد و جسـتوجوی جاودانگــی را
کــه صوفــی از طریــق فنــاء فـیاهلل خواســتار آن اســت بــه یــاد مـیآورد» (صبــاغ پــور و شایســتهفر،
)45 :1389؛ در عرفــان نیــز رمــزی از تقلیــد و بیارادگــی اســت (ســجادی .)558 :1370 ،بــه
اعتقــاد عطــار؛ طوطــی ،در طلـ ِـب آب حیــات بوده و پادشــاهی را در بندگــی راه ظلمات میبیند.
در اینجــا آب حیــات ،تمثیلــی از معرفــت بــوده و طوطــی نمــاد گروهی از افراد اســت که در طلب
علــم از عالــم اصلــی بــاز میماننــد (فربــود.)36 :1382 ،

نقوش هندسی

یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای تزئینــات اســامی ،بازگشــت بــه اصــل و منشــأ و در عینحــال
ابدیــت و نامحــدود بــودن خداونــد اســت کــه ایــن ویژگــی را بهخوبــی میتــوان در تزئینــات

تصویــر  6و طــرح  .7اســتفاده از نقــش هدهــد
بــه همــراه کبوتــر ،خان ـهی ملکــزاده (نگارنــدگان،
.)1396
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هندســی هنــر اســامی مشــاهده نمــود ( .)Mohammadian, 2016:70نقــوش هندســی
نماینــده و انتزاعــی از طبیعــت نیــز هســتند کــه با مقولهی رشــد مرتبــط بــوده و در بینش و تفکر
باســتانی ایــران مقــدس هســتند؛ بهطورکلــی ،در نظر هنرمنــدان ایرانی و بهویــژه در هنر ایرانی
اســامی «عناصــر تزئینــی همچــون نقــوش هندســی بــه مســتقیمترین وجــه وحــدت در کثــرت
و کثــرت در وحــدت را نمــودار میســازند و نمــود ثبــات در تغییــر هســتند .خلــق فضــای معنــوی
بدینصــورت را رجــوع بــه عالــم توحیــد دانســتهاند» (عابددوســت و کاظمپــور.)43 :1395 ،

شمسه

تصویــر  7و طــرح  .8نقــش شمســه در تزئیــن
خان ـهی اربابــی یــزد (نگارنــدگان.)1396 ،

تصویــر  8و طــرح  .9نقــش و طــرح شمســه در
خان ـهی کالهــدوز (نگارنــدگان.)1396 ،

یکــی از نقــوش هندســی کــه در تزئینــات آینـهکاری شــهر یــزد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ،نقــش
ً
شمســه اســت .ایــن نقــش ،اصــوال در مرکــز ســقف قــرار گرفتــه و نقــوش دیگــری از آن منشــعب
میشــوند .در ایــن روش ابتــدا قــاب مستطیلشــکلی را در ســقف ایجــاد کــرده و ســپس فضــای
داخلــی آن را بهوســیلهی نقــوش هندســی و گیاهــی بهصــورت گچبــری تزئیــن کردهانــد.
نقــوش هندســی شــامل شمس ـههایی هســتند کــه در مرکــز قــاب و گوش ـهها بهوســیلهی گــچ
ســاخته شــده و ســپس بهوســیلهی آین ـهکاری تزئیــن شــدهاند .نمونههایــی از ایــن تزئیــن را
میتــوان در خانههــای اربابــی (تصویــر  ،7طــرح  )8حظیــرهای ،کالهــدوز (تصویــر  ،8طــرح
 )9و مــودت مشــاهده کــرد .در خانـهی اربابــی ،شمسـهی بســیار ُپــرکاری در مرکــز ســقف دیــده
میشــود کــه دورتــادور آن را نقــوش گیاهــی دربــر گرفتــه اســت .در الب ـهالی نقــوش گیاهــی
نیــز نقــش کبوتــر دیــد ه میشــود کــه یــا بــر روی شــاخهها نشســته و یــا اینکــه در حــال پریــدن
بــه شــاخهای دیگــر اســت .ایــن شمســه دوازده پــر اســت کــه انتهــای هرکــدام از اضــاع آن بــه
یــک گل شاهعباســی ختــم میشــود .نقــش مذکــور بــا اســتفاده از قطعــات مثلثیشــکل آینــه
بــه وجــود آمــده اســت .در خانـهی کالهــدوز هرکــدام از شمسـهها در داخــل یــک قــاب نمایــی
قــرار گرفتهانــد کــه بهوســیلهی آینــه ایجــاد شــدهاند .شمسـههای مذکــور هرکــدام از یــک گل
هش ـت َپر منشــأ گرفتهانــد و انتهــای هــر یــک از اضــاع آنهــا نیــز بــه یــک گل هش ـت ِپر ختــم
میشــود.
در دوران قبــل از اســام ،قــرص خورشــید نمــاد روزن ـهای بــوده کــه نــور الوهیــت از طریــق
آن بــر زمیــن جــاری گردیــده اســت .در نقشبرجســتهی فروهــر ،قــرص خورشــید در وســط بــال
کــه در امتــداد یکدیگــر هســتند ،قــرار گرفتــه نیــز بیانگــر ایــن موضــوع اســت (خزایــی:1380 ،
 .)57شــاید وجــود هال ـهی نــور در پشــت ســر تصاویــر انســانی و گاه حیوانــات در آثــار هنــری
اوایــل دورهی اســامی ممکــن اســت متأثــر از ایــن عقیــدهی کهــن باشــد (خزایــی61 :1380 ،؛
 .)Cammann, 1957: 10-12در دیــن اســام ،بهاســتثنای نــور و روشــنایی ،تصویــری از
خداونــد ارائــه میشــود .در قــرآن کریــم نیــز بارهــا بــه نــور اشــاره شــده و خداونــد را نــور حقیقــی و
مطلــق دانســته اســت.
بــه همیــن ســبب عرفــای اســامی بــه نــور اهمیــت بســیار دادهانــد« :و ایــن نــور اســت کــه از
چندیــن دریچــه ســر بــرون کــرده اســت .خــود میگویــد و خــود میشــنود و خــود میدهــد و خــود
میگیــرد و خــود اقــرار میکنــد و خــود انــکار میکنــد» (ســجادی .)771-772 :1370 ،خورشــید
یــا شمســه ،در نــزد عرفــای اســامی نمــاد انــوار حاصــل از تجلیــات الهــی و حقیقــت نــور خــدا و
ذات احدیــت بــوده و بهنوعــی اشــاره بــه وحــدت اســت؛ بدینلحــاظ هنرمنــدان مســلمان در

بررسی نقوش نمادین در آینهکاری خانههای...

بســیاری از آثــار خــود مفهــوم كثــرت در وحــدت و وحــدت در كثــرت را بــا اســتفاده از ایــن طــرح
بیــان كردهانــد (حســینی .)11 :1390 ،در برخــی منابــع از ایــن نقــش بهعنــوان نمــاد و تمثیلــی
از پیامبــر اســام؟ص؟ ذکــر کردهانــد .ایــن ایــده ممکــن اســت از مفهــوم آی ـهی  174ســورهی
مبارکــه نســاء اخــذ شــده باشــد« :یــا ایهــا النــاس قــد جائکــم برهــان مــن ربکــم و انزلنــا الیکــم نورا
مبینــا»« ،ای مــردم بــرای هدایــت شــما از جانــب خداونــد برهانــی محکــم آمــد (رســولی بــا آیــات
و معجــزات الهــی فرســتاده شــد) نــوری تابــان بــه شــما فرســتادیم» (خزایــی)57 :1380 ،؛ لــذا
کاربــرد ایــن اشــکال ،بهصــورت هشـت َپر و دوازده َپــر در برخــی از خانههــای تاریخــی میتوانــد
نمــاد طالــع خــوب و شــکوه باشــد.

بحث و تحلیل

نقــوش مختلــف دارای مفاهیــم گســترده و سرشــاری هســتند کــه در فرهنــگ و اعتقــادات
ایرانیــان وجــود داشــته و خــود میتوانســت برگرفتــه از فرهنــگ پیشازاســام ،فرهنــگ
اســامی و ادبیــات فارســی باشــد؛ لــذا هنرمنــدان در آینهکاریهــای خانههــای تاریخــی شــهر
یــزد ،کــه خــود نیــز از عرفــان و حکــت بیبهــره نبودهانــد ،ســعی کردهانــد از ایــن مفاهیــم در
خلــق آثــار خــود بهــره بــرده و نقــوش مختلفــی کــه دارای معنــای نمادیــن بــوده اســت را در آثــار
خــود ایجــاد کننــد.
همانطــور کــه از جــدول  1مشــخص اســت ،نقــوش گیاهــی بیشــترین حجــم نقــوش مــورد
اســتفاده در آین ـهکاری خانههــای شــهر یــزد را تشــکیل میدهنــد .ایــن نقــوش در دســتههای
مختلفــی همچــون ختایــی ،اســلیمی و نقــش ترنــج تقســیمبندی میشــوند کــه گاه بــدون
ترکیــب بــا نقــوش دیگــر ،همچــون نقــش پرنــده ،ماننــد خانهه ـای ملکالتجــار و کالهــدوز،
در تزئینــات آین ـهکاری اســتفاده شــدهاند؛ اگرچــه در خان ـهی ملکالتجــار از نقــوش پرنــدگان
همــراه بــا نقــوش گیاهــی در نقاشـیهای دیــواری بهوفــور اســتفاده شــده ،ولــی چنیــن ترکیبــی
در آینهکاریهــا مشــاهده نمیشــود.
نقــش کبوتــر بیشــتر از پرنــدگان دیگــر در آینهکاریهــا اســتفاده شــده و نقــوش طــاووس،
هدهــد و طوطــی در دو خانــه و نقــش بلبــل تنهــا در خانـهی اربابــی مشــاهده میشــود .شــاید
ایــن امــر میتوانــد بیانکننــدهی انــس جامعـهی ایرانــی بــا کبوتــر و یــا تأ کیــد زیــاد بــر نگهــداری
از آن در روایــات باشــد؛ اگرچــه در اکثــر خانههــا از آینــه بــرای ایجــاد نقــش اســتفاده کردهانــد،
ولــی در خانـهی شــفیعپور از تکنیــک نقاشــی بــر روی آینــه ،که یکــی از تکنیکهــای آینهکاری
در شــهر بهحســاب میآیــد ،اســتفاده شــده اســت .اســتفاده از ایــن تکنیــک تنهــا در ایــن خانــه
مشــاهده میشــود کــه بهاحتمالزیــاد از طریــق هنرمنــدان شــیرازی ،بــه شــهر یــزد آورده شــده
اســت؛ چراکــه صاحبخانــه ،خــود یکــی از تاجــران بــزرگ یزد بوده که اصلیتی شــیرازی داشــته
و احتمــال دارد از هنرمنــدان ایــن شــهر بــرای تزئینــات آینهکاری اســتفاده کرد ه باشــد (علومی،
مصاحبهشــونده.)1397 :
نقــش شمســه از جملــه نقــوش هندســی اســت کــه اســتفاده از آن ،در نیمــی از خانههــا
ً
مشــاهده میشــود .بهجــز خانههــای کالهــدوز و شــفیعپور ،ایــن نقــش اکثــرا در مرکــز پوشــش
داخلــی اتاقهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و اگرچــه در برخــی از مــوارد ،ماننــد خانـهی اربابــی،
از پیچیدگــی خاصــی در اجــرا برخــوردار اســت ،ولــی در اکثــر مــوارد بــا قــرار دادن تکههــای
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جدول  .1پرا کندگی نقوش شناسایی شده در خانهها (نگارندگان.)1397 ،

کوچــک آینــه کــه بــه اشــکال هندســی بریــده شــده ،ایجــاد شــده اســت .در خانـهی مــودت ایــن
نقــش ،بخــش باالیــی طاقچههــا را دربــر گرفتــه و متشــکل از یــک شمسـهی بزرگ ،که ســیزده
شمسـهی کوچــک دورتــادور آنرا در برگرفتهانــد ،تزئیــن شــده اســت .ایــن نــوع اجــرا میتوانــد
یــادآور چهــارده معصــوم باشــد کــه شمسـهی بــزرگ نمــادی از پیامبــر اکــرم؟ص؟ و شمسـههای
کوچکتــر نمــادی از اهلبیــت؟ع؟ باشــند.
اســتفاده از کتیبــه کــه بــه روش آینــهکاری ایجــاد شــده باشــد ،تنهــا در چهــار مــورد از
خانههــای تاریخــی شــهر یــزد مشــاهده میشــود کــه از دو خــط نســتعلیق و ثلــث در ایــن امــر

بررسی نقوش نمادین در آینهکاری خانههای...

اســتفاده شــده اســت؛ اگرچــه در برخــی از همیــن نمونههــا از گــچ بــرای ایجــاد کتیبــه اســتفاده
کردهانــد .در اکثــر نمونههــا ،بهجــز خان ـهی مــودت ،قابنمایــی از ترکیــب آینــه و گــچ ایجــاد
شــده و ســپس کتیبــه را بهوســیلهی گــچ بــر روی آن نوشــتهاند .در خانـهی مــودت ،ترنجــی را
بــا تکنیــک یادشــده ایجــاد و ســپس ذکــر «ماشــاءاهلل ال حــول و ال قــوة اال بــاهلل العلــی العظیــم»
در داخــل کادر ایجادشــده ذکــر شــده اســت .مضمــون اکثــر کتیبههایــی کــه ایجــاد شــده،
مذهبــی اســت کــه در مــواردی بــا برخــی از وقایــع صــدر اســام ،ماننــد حادثـهی عاشــورا ،مرتبــط
میباشــند؛ ایــن امــر میتوانــد نشــأتگرفته از کاربــری ایــن خانــه بــرای اجــرای مراســم مذهبــی
در ایــام خاصــی از ســال باشــد.
براســاس اطالعــات گردآوریشــده ،در هشــت مــورد از خانههــا آینــهکاری در جبهــهی
شــمالی خانــه واقــع شــده اســت .ایــن جبهــه ،بخــش زمســتانی خانــه را تشــکیل م ـیداد کــه
عالوهبــر اینکــه باعــث حفــظ و حراســت از تزئینــات آینـهکاری میگردیــد ،در اجــرای برخــی از
مراسـمهای مذهبــی ،از ایــن اتاقهــا بــرای اســکان افــراد سرشــناس اســتفاده میشــده اســت.
اشــعار و مضامیــن عاشــورایی حکشــده بــر در و دیــوار ایــن اتاقهــا ،حاکــی از کاربــرد آن در
مراســم عــزاداری اســت کــه اتــاق آینهخانـهی ملـکزاده نمونـهی خوبــی از ایــن دســت اســت.
خان ـهی الریهــا ،تنهــا بنایــی اســت کــه وجــود تزئینــات آین ـهکاری را در جبه ـهی شــرقی
خانــه نشــان میدهــد و عــدم وجــود آن در خانههــای دیگــر میتوانــد بیانکننــدهی اهمیــت
کــم ایــن فضــا بــرای ســاکنین خانــه باشــد؛ چراکــه بهدلیــل شــرایط خــاص اقلیمــی در منطقهی
یــزد ،ایــن بخــش از خانــه در تمــام طــول ســال در شــرایط عــدم آســایش حرارتــی قــرار داشــته
اســت (جهانبخــش و اســماعیلپور.)31 :1383 ،

نتیجهگیری

همانطــور کــه بررســی گردیــد ،در آینـهکاری خانههــای قاجــاری شــهر یــزد از نقــوش مختلــف:
حیوانــی ،هندســی ،کتیبهنــگاری و گیاهــی اســتفاده شــده کــه ایــن نقــوش در ورای شــکل
زیبــای ظاهــری خــود ،درواقــع نمادیــن هســتند کــه بــار معنایــی مخصــوص بهخــود را داشــته
کــه هنرمنــدان مســلمان ســعی در انتقــال آنهــا بــه دیگــران داشــتهاند .بســیاری از ایــن نقــوش
در فرهنــگ پیشازاســام دارای معنــا و مفهــوم مخصــوص بهخــود بــوده و در فرهنگ اســامی
نیــز یــا بــا همــان مفهــوم و یــا بــا اندکــی تغییــر بهعنــوان نمــاد مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد کــه
از جمل ـهی ایــن نقــوش میتــوان بــه نقــش ســیمرغ و یــا طــاووس اشــاره کــرد .در اینبیــن،
برخــی از نقــوش را میتــوان مشــاهده کــرد کــه اگرچــه در فرهنــگ ایــران پیشازاســام حضــور
نداشــته ،ولــی بهدلیــل اهمیــت و تأ کیــد بــر آنهــا در فرهنــگ اســامی ،هــم تأثیــر خــود را بــر
روی ادبیــات فارســی گذاشــته و هــم در هنرهــای کاربــردی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد؛
بهطــور مثــال ،نقــش هدهــد یــا شانهبهســر ،اگرچــه بهدلیــل حضــور ایــن پرنــده در داســتان
حضــرت ســلیمان؟ع؟ و ذکــر ایــن پرنــده در قــرآن کریــم ،در ادبیــات فارســی نمــاد انســان پخته
و کامــل اســت کــه وظیفـهی هدایــت پرنــدگان دیگــر را بــر عهــده داشــته اســت و بههمین دلیل
میتــوان بــه حضــور ُپررنــگ ایــن پرنــده در آین ـهکاری برخــی از خانههــای تاریخــی شــهر یــزد
اشــاره کــرد .برخــی از نقــوش نیــز در ادبیــات فارســی دارای اهمیــت بــوده و بهعنــوان نمــاد در
نظــر گرفتــه شــدهاند؛ بهطــور مثــال ،طوطــی ،اگرچــه در فرهنــگ ایــران قبــل از اســام و دورهی
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اســامی اهمیــت نمادینــی نداشــته ،ولــی در ادبیــات فارســی مــورد توجــه بســیاری از شــاعران
قــرار گرفتــه و همیــن امــر ،تأثیــر خــود را بــر اســتفاده از نقــش ایــن پرنــده در هنرهــای کاربــردی
ماننــد آینـهکاری گذاشــته اســت؛ لــذا میتوان ســه منشــأ فرهنگ ایــرانݣݣپیشازاســام ،فرهنگ
ایرانی-اســامی و ادبیــات فارســی را بهعنــوان منشــأ نمادیــن بســیاری از نقوشــی نامبــرد کــه در
آینهکاریهــای شــهر یــزد مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.

کتابنامه

 اســدی حبیــب ،حوریــه؛ کوپــا ،فاطمــه؛ و غنــی ،گلــرخ ســادات« ،1393 ،تحلیــل وجــوهنمادیــن در داســتان یوســف و زلیخــای جامــی بــا تأ کیــد بــر ترنــج» ،نشــریهی پژوهــش زبــان و
ادب فارســی .شــمارهی  ،35صــص.55 - 80 :
 اشــرفزاده ،رضــا« ،1385 ،ترنــج ،میــوهای از جنــس میوههــای بهشــتی» ،نشــریهادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد مشــهد .شــمارهی  ،9صــص.21-34 :
 پرنیــان ،موســی؛ و بهمنــی ،موســی« ،1391 ،بررســی و تحلیــل نمادهــای بخــشاســاطیری شــاهنامه» ،مجلــه متنشناســی ادب فارســی .دورهی  ،4شــمارهی  ،1صــص:
.91-110
 پورزریــن ،رضــا« ،1392 ،مطالعـهی تطبیقــی نشــانههای بصــری در آینـهکاری ایرانی بانقاشــی آپ-آرت» ،نگره .شــمارهی  ،27صص.75-87 :
 توکلــی ،شــیوا؛ چیتســازیان ،امیرحســین؛ و نیکاندیــش ،بهــزاد،1394 ،«زیباییشناســی و نمادگرایــی نقــش پرنــدگان در فــرش دورهی صفویــه» ،مجلــه پیکــره،
دورهی  ،4شــمارهی  7و  ،8صــص.87-100 :
 جهانبخش ،ســعید؛ و اســماعیلپور ،نجما« ،1383 ،مبانی طراحی اقلیمی واحدهایمســکونی شــهر یــزد (مبانــی حرارتــی و نورگیــری)» ،فصلنامـهی جغرافیایی ســرزمین .دورهی
 ،1شــمارهی ( 2پیاپی  ،)2صص.23-34 :
 چنگیــز ،ســحر؛ و رضالــو ،رضــا« ،1390 ،ارزیابــی نمادیــن نقوش جانوری ســفال نیشــابور(قــرون ســوم و چهــارم هجــری قمری)» ،نشــریه هنرهــای زیبــا  -هنرهای تجســمی .دورهی
 ،4شــمارهی  ،47صص.33-44 :
 حســینی ،ســید هاشــم« ،1390 ،کاربــرد تزئینــی و مفهومــی شمســه در مجموعـهی شــیخصفیالدیــن اردبیلــی» ،دوفصلنامـهی علمــی -پژوهشــی مطالعــات هنــر اســامی .شــمارهی
 ،14صــص.7-24 :
 خزایــی ،محمــد« ،1386 ،تأویــل نقــوش نمادیــن طــاووس و ســیمرغ در بناهــای عصــرصفــوی» ،مجلــه هنرهــای تجســمی .شــمارهی  ،26صــص.24-27 :
 خزایــی ،محمــد« ،1387 ،شمســه؛ نقــش حضــرت محمــد؟ص؟ در هنــر اســامی ایــران»،کتــاب مــاه و هنــر .شــمارهی  ،120صــص.57-63 :
 دانشگــر ،احمــد ،1376 ،فرهنــگ جامــع فــرش یــادواره (دانشــنامه ایــران) .ترهــان:نشــر فراســو.
 دهخــدا ،علیاکبــر ،1377 ،لغتنامــه دهخــدا .زیــر نظــر :محمــد معیــن و ســید جعفــرشــهیدی ،تهــران :مؤسسـهی انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران.
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 رســتمبیگی ،ســمانه« ،1390 ،نقشمایههــای مهــری در نقــوش تزئینــی هنــر ایــران»،نگــره ،شــمارهی  ،18صــص.49-67 :
 رییــسزاده ،ســارا« ،1390 ،ارزشهــای نمادیــن در نقــوش هندســی مجموعــه شــیخصفــی» ،مجل ـهی هنرهــای تجســمی نقشمایــه .ســال چهــارم ،شــمارهی  ،9صــص-84 :
.73
 زارعــی ،محمدابراهیــم« ،1391 ،نگاهــی بــه معمــاری و تأ کیــد بــر نقشپــردازی درآرایههــای حمــام خــان ســنندج» ،نشــریه هنرهــای زیبــا معمــاری و شهرســازی .شــمارهی
 ،49صــص.73-85 :
 ســامانیان ،صمــد؛ بهمنــی ،پردیــس؛ و آشــوری ،محمدتقــی« ،1393 ،چگونگــی تأثیــرنمــاد و اســطورههای کهــن در طراحــی و تزئیــن اشــیای خانگــی قــرون اولیـهی اســامی ایــران
(نمونــه پژوهــش :ظــروف خانگــی تــا قــرن پنجــم هجــری)» ،نامــه هنرهــای تجســمی و
کاربــردی .شــمارهی  ،13صــص.111-127 :
 ســجادی ،ســید جعفــر ،1370 ،فرهنــگ اصطالحــات و تعبیــرات عرفانــی .تهــران :نشــرطهوری.
 سمســار ،محمدحســن« ،1342 ،آینــه و سرگذشــت آن» ،هنــر و مــردم .دورهی دوم،شــمارهی  ،14انتشــارات هنرهــای زیبــا ،دانشــگاه تهــران ،صــص.23-35 :
 سمســار ،محمدحســن؛ و ذكاء ،یحیــی ،1367 ،دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی .جلــددوم ،زیــر نظــر :كاظــم موســوی بجنــوردی ،انتشــارات مركــز دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی.
 سمســار ،محمدحســن ،1376 ،آین ـهكاری در تزئینــات وابســته بــه معمــاری دوراناســامی ایــران ،بهكوشــش :محمــد یوســف كیانــی ،ســازمان میراثفرهنگــی كشــور.
 شــیراوند ،ســمیه؛ و چیتســازیان ،امیرحســین« ،1393 ،بررســی نقــوش و نمادهــایکاش ـیکاری دورهی قاجــار در دو مسجد-مدرســه :آقابــزرگ و امــام خمینــی کاشــان» ،نشــریه
شــناخت کاشــان .شــمارهی  ،12صــص.188-208 :
 صادقینیــا ،ســارا؛ و پــوزش ،ســارا« ،1395 ،بررســی تأویلــی و نمادشناســانهی نقــشطــاووس در هنرهــای ایرانــی» ،نشــریه ادبیــات نمایشــی و هنرهــای تجســمی .دورهی ،1
شــمارهی .53-62 ،2
 صالحیکاخکــی ،احمــد؛ و اصالنــی ،حســام« ،1390 ،معرفــی دوازدهگونــه از آرایههــایگچــی در تزئینــات معمــاری دوران اســامی ایــران براســاس شــگردهای فنــی و جزئیــات
اجرایــی» ،مطالعــات باستانشناســی .دورهی  ،3شــمارهی  ،1صــص.69-89 :
 صبــاغ پورآرانــی ،طیبــه؛ و شایســتهفر ،مهنــاز« ،1389 ،بررســی نقشمای ـهی نمادیــنپرنــده در فرشهــای صفویــه و قاجــار از نظــر شــکل و محتــوا» ،مجل ـهی نگــره .دورهی ،5
شــمارهی  ،14صــص.39-50 :
 طبرسی ،حسنبن فضل ،1412 ،مکارم االخالق .چاپ چهارم ،قم :شریف رضی. عابددوســت ،حســین؛ و كاظمپــور ،زیبــا« ،1387 ،مفاهیــم مرتبــط بــا نمــاد شــیر درهنــر ایــران باســتان تــا دوران ساســانی در مقایسـهی تطبیقــی بــا هنــر بینالنهریــن» ،مجلـهی
نگــره .دورهی  ،4شــمارهی  8و  ،9صــص.97-111 :
 -عطــار نیشــابوری ،فریدالدیــن ،1387 ،منطقالطیــر .مقدمــه و تصحیــح و تعلیقــات:
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محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،تهــران :نشــر ســخن
 علیآبــادی ،محمــد؛ و جمالیــان ،ســمیه« ،1391 ،بازشناســی الگوهــای آین ـهکاری دربناهــای قاجــاری شــیراز» ،مجل ـهی نگــره ،شــمارهی  ،23صــص.17-29 :
 فربــود ،فرنیــاز« ،1382 ،بررســی تصویــر نمــاد ســیمرغ (بــا تأ کید بر شــاهنامهی فردوســیو منطقالطیرعطــار)» هنرهــای تجســمی .شــمارهی  ،20صــص.4-14 :
 قاسمزاده ،محمد ،1391 ،افسانههای ایرانی .جلد  ،3تهران :انتشارات هیرمند. قلــیزاده ،خســرو« ،1389 ،خاســتگاه ســیمرغ از دیــدگاه اسطورهشناســی تطبیقــی»،مجل ـهی پژوهشهــای ادبــی .شــمارهی  ،28صــص.61-96 :
 کامبخــش فــرد ،ســیفاهلل ،1379 ،ســفال و ســفالگری در ایــران .تهــران :انتشــاراتققنــوس.
 کفشــچیان مقــدم ،اصغــر؛ و یاحقی ،مریم« ،1390 ،بررســی عناصــر نمادین در نگارگریایــران» ،مجلـهی بــاغ نظر .دورهی  ،8شــمارهی  ،19صــص.65-76 :
 کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب کلینــی ،1392 ،ترجمــه و شــرح اصــول کافــی .جلــد ،6ترجم ـهی آی ـتاهلل محمدباقــر کمــرهای ،نشــر اســوه.
 شــوالیه ،ژان؛ و گربــران ،آلــن ،1378 ،فرهنــگ نمادهــا .جلــد اول ،ترجمـهی ســودابهفضایلــی ،تهــران :انتشــارات جیحــون.
 شــوالیه ،ژان؛ و گربــران ،آلــن ،1379 ،فرهنــگ نمادهــا .جلد چهارم ،ترجمهی ســودابهفضایلی ،تهران :انتشــارات جیحون.
 مجلســی ،محمدباقــر ،1403 ،بحاراالنــوار .جلــد  ،60چــاپ دوم ،بیــروت :دار إحیــاءالتــراث العربــی.
 محسنیان راد ،مهدی ،1382 ،ارتباطشناسی .تهران :انتشارات سروش. معین ،محمد ،1387 ،فرهنگ معین .تهران :نشر زرین. مقیمپــور بیژنــی ،طاهــره« ،1387 ،آینــهکاری در معمــاری دورهی قاجــار (نگاهــیمختصــر بــر پیشــینهی آیینــه و کاربــرد آن در تاریــخ هنــر ایــران)» ،كتــاب مــاه هنــر .شــمارهی
 ،119صــص.70-77 :
 مقیمپــور بیژنــی ،طاهــره« ،1389 ،آینــه و قابآینــه در تاریــخ هنــر ایــران» ،كتــاب مــاههنــر .شــمارهی  ،140صــص.98-103 :
 موســویلر ،اشرفالســادات؛ مســعودیامین ،زهــرا؛ و مــروج ،الهــه« ،1396 ،جایــگاهنقــش ترنــج در هنــر دورهی صفــوی بــا تأ کیــدبــر قالــی ،جلــد قــرآن و جلــد شــاهنامهها»،
فصلنام ـهی جلــوه هنــر .دورهی  ،9شــمارهی  ،2شــمارهی پیاپــی  ،18صــص.107-118 :
 میشمســت نهــی ،مســلم؛ و عابــد اصفهانــی ،عبــاس« ،1386 ،بررســی تكنیــك ســاختآینــه و آینـهكاری در تزئینــات معمــاری ایــران (بــا نگاهــی ویــژه به اصفهــان دورهی صفــوی)»،
مرمــت و پژوهــش .ســال اول ،شــمارهی دوم ،صــص.43-63 :
 نامجــو ،عبــاس؛ و فروزانــی ،ســید مهــدی« ،1392 ،مطالعـهی نمادشناســانه و تطبیقیعناصــر نقــوش منســوجات ساســانی و صفــوی» ،نشــریه هنــر .دورهی  ،1شــمارهی  ،1صــص:
21-42
 -ویســی ،مــژده؛ و غیبــی ،الخــاص« ،1394 ،تجلــی ســه نمــود حیوانــی آناهیتــا در
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113-138 : صــص،8  شــمارهی، مجلــهی علــوم ادبــی،»افســانههای عامیانــهی ایرانــی
 ترجمـهی رقیــه. فرهنــگ نــگارهای نمادهــا در هنــر شــرق و غــرب،1380 ،جیمــز، هال. فرهنــگ معاصر: تهــران،بهــزادی
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