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 چكیده

ری اسالمی است و حاوی اشكال هندسی اسالمی، چنان که می توان آن را هنری دینی و سنتی تلقی کررد، در  آینه کاری هن

ضرورت، پاسداری و حمایت از حفظ و گسترش این هنر زیبا و شگفت در کنار سایر هنرهای دستی و تزئینی الزم است. روش تحقیق 

تاب خانه ای و میدانی است. در این پژوهش پرس از اشراره مخت رر بره این مقاله توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطالعات ک

خاستگاه هنر آینه کاری و نقش آن در معماری خانه های مسكونی، مكان های زیارتی و باغ ها بررسی شده است و انواع آینره هرای 

اولرین گرروه آینره هرای شیشره ای  شیشه ای را بر حسب الیه های باز تاباننده گوناگون آن ها دسته بندی می کند و نحوه ساخت

وارداتی از اروپا یعنی آینه های جیوه ای را با مشاه سازی یک نمونه بیان می کند، پس از آن با بر شمردن تفاوت ها، روش شناسایی 

آینره  آینه های شیشه ای را از یكدیگر توضیح می دهد و در نهایت به بررسی مخت ر تكنیک های آینه کاری اجرا شده با هر نروع

 کند.شیشه ای اشاره مخت ر می 

 کلمات کلیدی

 ، تزئینات، هنر هندسی، هنر دینی، اشكال هندسیآینه کاری

 

 مقدمه -6

رد پای آینه در تاریخ، کهن تر از گمان ما است. انسان پیش ابزار سااز، 

در برکه های ساکن آب تصویر خویش را می دید، انساان ابازا سااز باا 

آینه هایش را دگرگون کرد. ابتدا سنگ هایی پیشرفت فنون ابزار سازی 

را صیقل می داد که آینه ای می شدند. سپس با کشف فلزات به تدریج 

آینه هایی از مس، مفرغ، طال و نقره و آهن ساخت، تا اماروز کاه آیناه 

های شیشه ای عمومیت یافته اند. آینه کاری هنر ایجاد اشاكا  مان م 
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عات کوچک و بزرگ آینه به من ور در طرح ها و نقش های متنوع با قط

تزئین سطوح داخلی بنا است. حاصل این هنر ایجاد فضایی درخشاان و 

پر تاللو است که از بازتاب پی در پی نور در قطعات بی شمار آینه پدید 

می آید. آینه کاری را باید واپساین ابتكاار هنرمنادان ایرانای در گاروه 

اری داخلی و تزئین درون بنا به هنرهای زیبا دانست که ایرانیان در معم

کار گرفته اند. مطالعات انجام شاده در زمیناه آیناه کااری بیشاتر باه 

پیشینه و خاستگاه این هنار پرداختاه اناد. از جملاه ، میماد یوساف 

( دربخشی از کتاب تزیینات وابسته به معماری ایران دوره 1731کیانی)

در « ه کااریآین»اسالمی و همچنین میمد حسن سمسار ذیل مدخل 

دائرت المعارف بزرگ اسالمی به معرفی تاریخی این هنر پرداختاه اناد. 

( در کتاب گره و کاربندی صرفا به بررسی طارح هاای 1732شعرباف )

تجلی »( در مقاله 1731گره در بناها پرداخته است. همچنین فوالدوند)

طرح های گره و اسلیمی را معرفی « حقیقت در معماری خانه های خدا

 .رده استک

 کاریتاریخچه آینه -2

با کشف اشیای شیشه ای متعلق به زمان پارت ها و ساسانیان، می توان 

چنین پنداشت که صنعت شیشه سازی تقریبا درهمان زماان در ایاران 

شایع بوده است. مهارت شیشه سازان ساسانی بسیار شایان توجه است. 

کامال استاد بودند. اینان به ویژه در هنرتزئین شیشه با چرخ شیشه بری 

یكی از زیباترین نمونه ها جام خسرو او  است که در کتاب خانه ملای 

پاریس نگه داری می شود. ظروف شیشه ای ساسانی دارای طرح هاایی 

از مناظر و تصاویر خیالی و رنگ های بسیار زیاد است. منطقه گایالن و 

شمار مای مازندران کنونی دو مرکز مهم شیشه سازی در این دوران به 

آمده است. آب و اینه همواره نازد ایرانیاان دو نمااد پااکی، روشانایی، 

بخت، راستگویی و صفا شمرده شده است و شاید به کار گرفتن آینه در 

نقااش یكاای از آرایااه هااای بنااا بااا ایاان مو ااوع باای ارتبااا  

(. اما با بهره گیری از قطعات آینه و هنار آیناه 1735،12نباشد)ریا ی،

ت کنونی، گذشته از هماهنگی با باورهای یاد شده، ریشاه کاری به صور

(. آینه های شیشه ای که از ساده 1735،212اقتصادی نیز دارد)کیانی،

دهم هجری )شانزدهم میالدی( از اروپا، به ویژه ونیز ، به ایران وارد می 

شد هنگام حمل و نقل در راه می شكست. هنرمندان ایرانی برای بهاره 

ه های شكسته راهی ابتكااری یافتناد و از آن هاا باه گیری از این قطع

 (.1731صورت آینه کاری استفاده کردند)سمسار و ذکاء،

 آینه کاری اولیه -3

در ابتدا آینه کاری ها به صورت استفاده از قطعاات بازرگ آینه)شابیه 

روش های اروپایی( که به نام آینه قدی یا بدن نما شناخته مای شادند 

وره بزرگی ابعاد آینه خود به عناوان ارزش پذیرفتاه پدید آمد. در این د

شده بود تا جایی که در بسیاری از منابع به آینه جهاان نماا در چهال 

ستون اصفهان اشاره می شود و ذکر می کنند ابعاد این آینه در حادی 

بوده است که اگر از درب شرقی چهل ستون وارد می شاد، تصاویر آن 

مشااهده مای گردیاده اسات.)جابر  در آینه کاه در ایاوان نصاو باوده

 .(1721،711انصاری،

 کاریآینه -4

آینه کاری هنر ایجاد اشكا  من م در طرح ها و نقش های متناوع، باا 

قطعات کوچک و بزرگ آینه، به من ور تزیین سطوح داخلی بناا اسات. 

حاصل هنر آینه کاری، ایجاد فضایی درخشان و پار تاللاو اسات کاه از 

ور در قطعات بی شامار آیناه پدیاد مای آیاد. بناابر بازتاب پی در پی ن

مدارک موجود، گویا برای نخستین بار آینه در تزئین بنای دیاوان شااه 

م.( در قزوین به کار رفتاه 1521-1531ق./479-431تهماسو صفوی)

است. کاربرد آینه در بنا که در قزوین آغاز شد، پس از انتقا  پایتخت از 

م(، در ایان شاهر و دیگار شاهرهای 1543ق/1993قزوین به اصفهان )

ایران گسترش یافت و تزئین بسایاری از کااخ هاای دوره صافوی، کاه 

ماورد مای  173شمار آن ها باه نوشاته شااردن تنهاا در اصافهان باه 

 (، از این هنر بهره گرفته شد.1714،41رسد)شاردن،

 ویژگی و خ وصیت طرح آینه -5

 سبک و شیوه به کار رفته در ساخت -

 کاربرد آینهنوع  -

 ساکن یا متیرک بودن آن و هماهنگی طرح با مییط درونی -

در گذشته تمام دانش به کار رفته در قاب آینه ها معموال در یاک 

نفر جمع نمی شد. نقاشان، نجااران، معارق کااران، مینیاتوریسات هاا 

)نگارگران( و سایر صنعت گران دست در دست هم، کاری را باه اتماام 

ثاری بای بادیل را باه وجاود مای آوردناد کاه باعا  می رسااندند و ا

 برانگیختن غرور ملی می شد.

با گسترش علم و شناخت مواد و بهره گیری از فرم های تجریدی، 

قاب های آینه تنوع بی بدیلی پیدا کرد و متناساو باا سابک و سایاق 

های متنوع معماری و شیوه های متفاوت چیدمان منز ، چهره آن هاا 

جه طراحان معماری داخلی و سایر هنرمندان، منجر باه تغییر یافت. تو

پدید آمدن قواعدی خاص در زمینه طبقه بندی و زیباایی شناسای در 

 .طراحی آینه براساس فرم های سنتی، کالسیک و مدرن شد
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 طرح های آینه کاری -1

در جهان باستان عقاید مذهبی مایه اصلی و عنصار اساسای هنرناا باه 

وران، هنر در خدمت مذهو بود و همواره برای شمار می رفت. در آن د

بیان مفاهیم مجرد و تو یح امور معنوی و مذهبی از هنرهای گوناگون 

و از رموز و اشارات و نماد های مختلف استعانت می جساتند و از ایان 

طرز بیان نمادین باه شادت و وساعت و قادرت فاراوان اساتفاده مای 

 (.1749،13کردند)موسوی و آیت اللهی،

این اساس، نقوش روی آثار دوره اشكانی که اغلو بارای زمیناه بر

استفاده می شد شامل دایره های متداخل است که لوزی و گل چهارپر 

تشكیل می دهد و در حاشیه نیز نوارهای مارپیچ با نقوش داخلای کاار 

می شود، دوره اشكانی را می توان دوره پیوساتگی میاان هخامنشای و 

 .(52ساسانی دانست)همان،

تزئین در معماری آرایشی است که بنای معمااری را دلپاذیر مای 

نمایاند، یا به غنای اثر می افزاید. معماری اسالمی به گوناه ای نماادین 

اشاره به خلقت و جهان هستی دارد که خود سرشار از دگرگونی اسات. 

نقوش هندسی پیچ در پیچ مرکو از دایره کاه در درون خاود پاذیرای 

گر است، اسلیمی ها و گل بوته هایی که از باغ همیشه تمامی اشكا  دی

بهار بهشت است، همه و همه، نشاان از خالقیات مسالمانان در ایجااد 

طرح های نو دارند. تزئین ها زبان خاص خود را دارند و گویای حقاایق 

اسرار آمیزند که ادراک آن در پرتاو شاناخت معمااری میسار اسات و 

با آشنایی به »هده این کار برآمده است. هنرمندان اسالمی به خوبی از ع

زبان تزئینات، می توان نقش و نگار را همچون شاعری خواناد، یاا مای 

توان با دنبا  کردن پیچ و خم های زیزکانه نقش هاا خاود را فراماوش 

کاارد. ایاان شااكل ساااختاری و تزئیناای دارای شاخصاای آساامانی 

 (1731،491،492فوالدوند،«)است

 

 ر آینه کارینقش های اسلیمی د -7
اسلیمی از تزئین های متداو  در هنر اسالمی اسات و عباارت اسات از 

اشكا  به هم بافته و در هم پیچیده غنچه، شاخ، برگ، گال و گیاهاانی 

که در قرآن از آن ها نام برده شده است و به گیاهاان بهشاتی شاهرت 

ی دارند. در این نقش گیاهانی چون خرما، انگور و انار به صورت تجریاد

و انتزاعی به کار رفته اند. گاه نیز اشكا  حیوان هایی همچاون مااهی، 

عقاب، خرگوش، اردک، خرس و روباه به شكل اصلی یا تجریدی در البه 

الی پیچ و خم موزون اسلیمی و با حا  و هوای گوناگون گنجانده شده 

(. خاط از عناصار مهمای اسات کاه در 1731،491،492است)فوالدوند

اسلیمی نقشی حیاتی ایفا می کند. مفهوم حرکت در هنرهای تجسامی 

بیش از هر عنصر دیگر خط تجلی می یابد، چرا که جوهره وجودی خط 

حرکت است. خط را، چه در علم و چه درهنر، می توان مسیر نقطه ای 

حرکات تلقای کارد. از دانست که در فضا حرکت می کندیا مسیر یاک 

آنجا که حرکت ها می توانند جهاتی بی شمار و متفاوت داشته باشاند، 

کیفیت خط نیز می تواند بسیار گوناگون و ظریف باشاد. کیفیات هاای 

گوناگون خط واکنش های روانی متفاوتی را در انسان ها برمی انگیازد. 

ت القایی خط می تواند کامال تجسم یافته باشد. همچنین می تواند حال

داشته باشد و به طور مجازی به صاورت بصاری نقاا  دیادگانی را باه 

(. حرکات حلزونای یاا اسالیمی 1731،114یكدیگر اتصا  دهد)گاردنر،

صرفا برای تزئین انواع مختلف سطوح بناا و کتااب و صانایع دساتی و 

اشیائ نیست، بلكه نشانه هایی مقدس به همراه دارد. در اصل، ویژگای 

ر عناصر ذکر و حرکات و سالوک عارفاناه مفهاوم دینای و ریتم و تكثی

مقدس نقوش تزئینی است. تزئین می تواناد بیاان نمااد هاای مقادس 

باشد. به گفته هانری ماتیس، بیان و تازئین یاک چیزناد. ایان ساخنی 

است که او از شرق و به طور خاص از اسالم الهام گرفته است، زیارا در 

ناهاای اساالمی در تزئینشاان نهفتاه آنجا جاذبیت اصلی آثار هنری و ب

 (.1714،111است)بورکهارت،

 گره -8

گره ها تزئین معماری ایرانی اند و براساس قاعده معین و با اساتفاده از 

خطو  مستقیم شكل می گیرناد و آلات هاای گاره را باه وجاود مای 

(. بنابراین، گره یا بند رومی فقاط یاک قسام از 1732،4آورند)شعرباف،

ت که می توانسته به تنهایی یا در ترکیو با نقوش دیگر اقسام نقش اس

طبیعات »(. با توجاه باه مضاامین 1734،155به کار رود)نجیو اوغلو،

در بناها، نماهای آن ها، که پوشیده از نقوش گاره دو بعادی و « گرایانه

سه بعدی مقید به هندسه ستاره و جند  لعی است، به طریق اولی می 

ز جهاان هساتی باشاد. از میاان نقاش هاای تواند متضمن تلمییاتی ا

هندسی، آن ها که ستاره )شمسه( دارند بیشتر تاداعی کنناده آسامان 

اند. شبكه دوایر هم مرکز و مدار گونه ای که زیر نقش گره های ساتاره 

ای است یادآور مدارات ستارگان است و شعاع های هم فاصاله شمساه 

مای تاباد. خطاو   ها همچون پرتوهایی است که در آسامان پرساتاره

منتشر از مرکز ستاره های متعدد، که با هم تقاطع دارند و چند  العی 

ها و مجموعه ستاره های فرعی را تشاكیل مای دهناد، هویات بصاری 

 .(111مبهمی دارند)همان،

 گچ بری روی آینه -3

این تكنیک را می توان به عنوان اولین تكنیک آینه کااری کاه رناگ و 

کرد. استفاده از بندهای اسلیمی و ختایی گچ بری  بوی ایرانی دارد بیان

روی آینه، اولین مرحله جدایی روش آینه کاری ایرانای از آیناه کااری 
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اروپایی است. از اولین نمونه های این شكل آینه کاری )یا گچ بری روی 

آینه( می توان به گچ بری های روی آینه مقرنس های ایوان آینه کااخ 

کرد. تكنیک دیگاری کاه کاامال مشاابه ایان  چهلستون اصفهان  اشاره

شیوه اجرایی است، تلفیقی از قطعات آینه و نوارهای گچ بری بین ایان 

قطعات است که طرح های اسالیمی را در بردارناد، جلاوه بصاری ایان 

شاایوه کااامال ماننااد گااچ بااری روی آینااه است)فصاال نامااه مرماات و 

 (.1731،59پژوهش،

 اخلی امروزاستفاده از آینه در طراحی د -61

در صورت وجود آینه های بزرگ، اداماه یاافتن پرساپكتیو باه صاورت 

مجازی مكان ها را بزرگ جلوه می دهد. از این رو در بعضی مكاان هاا 

در امتداد راهروها یا حتی در سقف های داخلای از آیناه اساتفاده مای 

شود. به تدریج با اهمیت یافتن آینه به عنوان یک رکن اساسای، ظهاور 

و فرم ها و قاب های شكل دار رونق یافت و براساس فرم های به  نقوش

کار رفته در معماری یا حتی وسایل خانه، سبک آینه های تزئینی شكل 

گرفت. امروزه طراحان و دکورسازان با شناخت از آیناه هاا باا مهاارت 

خاصی از فضاهای معماری بهره می گیرند تا با ایجاد ناور و پرساپكتیو 

اهای خانگی جلوه بیشتری دهند. برای انتخااب بهتارین مناسو، به فض

آینه برای فضاهایی مثل ورودی، نشیمن، مهمان خانه، ناهاار خاوری و 

راهروها نكته های مهمی وجود دارد کاه طاراح آن هاا را در ن ار مای 

 گیرد:

 لزوم استفاده از آینه ها -

 فرم و سبک -

 ابعاد و مكان قرار گیری -

 نیوه به کار گیری -

البته هر کدام از این نكاات مای تواناد جنباه خصوصای و رابطاه 

مطابق با سلیقه فرد)سفارش دهنده( داشته باشد،زیرا اشاخاص فضاای 

درونی میل زندگی شان را بنا به سلیقه و عالیاق خاود چیادمان مای 

کنند نه بنا به سلیقه دیگران. طراحی داخلای خاناه اشاخاص نمایاانگر 

می تاوان در نگااه او  آن را مشااهده و شخصیت درونی آنان است که 

بررسی کرد. در طراحی داخلی گاهی نو و مدرن باودن اثار مهام تار از 

سایر نكات به ن ر می رسد. گاه طراح خود باید آینه ای خاص را بارای 

یک فضای خاص تولید کند، حتی به قیمتی بیشتر از حد معمو )مرکز 

 (.1741،19،11تیقیقات علوم اسالمی،

 وه های مختلف استفاده از آینهشی -66

آیناه دان: کیساه یاا خاناه »آینه را در آینه دان مای گذاشاتند. -

 (.1،42بهار عجم،ج«)چوبی که آینه را در آن نهند.

به ن ر می رسد که به جای نگین ، یک قطعه آینه را در انگشتر  -

آینه بر انگشتر نشاندن: آیناه باه جاای نگاین در »خود قرار می دادند. 

 (.1711،11وارسته الهوری،«)ین دان نشاندن و آن خاصه زنان است.نگ

به ن ر می رسد که قدما آینه ای از مس می ساخته اند، و بیمار  -

در آن می نگریسته است تاا بیمااری لقاوه او عاالج یاباد.  ایاءالدین 

اکثاار ن ار باه »سجادی به نقل از رساله گوهر نامه چنین می نویساد: 

ای که نور آفتاب در آن خانه افتاده باشد، از اله لقوه  آینه مسی در خانه

 (.2،1111فرهنگ لغت و تعبیرات خاقانی، ج«)کند.

آب بار »قدما مسافر را با آب و آینه و قرآن بدرقاه مای کردناد.  -

آینه زدن و ریختن: چون کسی به عزم سفر از خانه برآید کس و کار او 

ن ریزند و این را شاگون زود چند برگ سبز بر آن آینه گذاشته آب بر آ

 (.2مصطلیات الشعراء،«)به رسیدن دانند.

در قدیم تاالر هایی می ساختند که دیوار های آن ها را باا ریازه  -

آینه خانه: خانه ای که در آن نقش و »های آینه نقش و نگار می دادند. 

 (.1،42بهار عجم،ج«)نگار از آینه ریزه ها کنند.

ا را جهت تزئین آینه بنادان مای کردناد. دیوار بعضی از خانه ه -

آینه بستن: زینت دادن با آینه، آینه بندان، عمل تزئین خانه و کوی با »

 (.1،11،ج1732سجادی،«)نهادن آینه بسیار بر دیوارها و جز آن.

 نتیجه -62

تاریخ زنجیری است که انسان هاا را از اعمااق قارون باه یكادیگر مای 

د ایرانیان به صورت نماد پااکی، روشانایی، پیوندد. آب و آینه همواره نز

بخت، راست گویی و صفا شمرده شده است. این دیدگاه ایرانیان نصبت 

به آینه شاید از آن جا نشات می گیرد که آینه در بهتارین حالات بایاد 

هیچ کدورت و آلودگی را بر نگیارد و هایچ رنگای بار چهاره نپاذیرد و 

آینه کاری از هنار هاای پار کمالش در پی رنگی اش شمرده می شود. 

رونقی است که برای تزئین بناهای سلطنتی، زیارت گاه ها، خاناه هاای 

مسكونی و باغ ها به کار رفته است که باع  شده در این مكان ها آثاار 

شگرفی از متن بندی ها، رسمی بندی ها، آونگ های آویز)مقرنس هاا( 

شای و خطااطی و انواع کارهای گره و اسلیمی سازی و هام چناین نقا

 .پشت آینه دیده شود
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