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چكيده
     هنر آينه کاري از هنرهاي سنتي ايران است که عمدتاً در تزيينات داخلي بناهاي تاريخي به ويژه اماکن مذهبي 
کاربرد دارد؛ بهره گيري از اين هنر همواره در راستاي تحقق بخشيدن به كيفيت معنوي بنا و تجسم عالم مثال 
درانديشة عرفا و هنرمندان ايراني صورت گرفته است و همچون پلي ساحت قدسي و قلمرو انساني را به يكديگر 
پيوند مي دهد؛ در اين رشتة هنري، آينه كار با استفاده از آينه و برش آن به اشكال متنوع، ساختاري از نقوش 
به هم تنيده هندسي ايجاد مي کند. اين نقوش از طريق محاسبه و برحسب روابط و تناسبات رياضي سازمان 
يافته و نوعي فضاي تصويري مستقل به وجود مي آورند. اين نحوه از نمايش فضا به ايجاد يک فضاي تجسمي 
گسترده کمک مي کند. تا جايي كه رخدادها و سبك هاي هنر نوين به ويژه نقاشي آپ آرت، به لحاظ بصري با اين 
هنر قابل مقايسه هستند. اين مقاله تالشي است براي پاسخ گويي به اين مسئله كه آيا نشانه هاي زيبايي شناختي 
در آينه كاري ايراني و نقاشي آپ آرت هم طراز و هم شأن هستند؟ از اين رو با بهره جستن از روش توصيفي-

تحليلي و با فنون جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني به مطالعة پاره اي از وجوه اشتراك نمونه هاي 
مورد نظر مي پردازيم. حاصل تطبيق و نتيجة بررسي ها نشان مي دهد که ١. آينه كاري ايراني سازماني دقيقًا 
محاسبه شده از سطح هاي تصويري و نظامي از روابط فضايي را كشف كرده است و آن را به طرزي منطقي 
به وسيلة قطعات آينه عرضه مي دارد.٢. نشانه هاي بصري به کاررفته در آينه کاري ايراني و نقاشي آپ آرت 
فارغ از مجموع شرايط زماني و مکاني به صورت مشابه به کار رفته است.٣. نشانه هاي بصري همچون، توهم 
بصري، كيفيت ديداري، تضاد رنگي قبل از اينكه در نظام زيبايي شناسي نقاشي نوين پديدار شود در هنر آينه 

كاري ايراني متجلي  شده است. 
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 مقدمه   
 آينه کاري ايراني گونه اي ديوارنگاري به شمار مي آيد، ولي 
به اعتبار ويژگي هاي بينشي، مضموني و ساختاري، با انواع 
آينه کاري  متفاوت است. هنر  ديوارنگاري در جهان  ديگر 
اماکن  ويژه  به  تاريخي  بناهاي  داخلي  تزيينات  در  عمدتًا 
آينه کار مي کوشد خالقيت  بنابراين  دارد؛  مذهبي کاربرد 
تصويري اش را با آراستگي و پرداخت پر وسواس درآميزد، 
عرصه عمل وي چندان وسيع نيست ولي در همين محدوده 
نيز مي تواند قدرت تخيل و چيره دستي خويش را درحد کمال 
به نمايش گذارد؛ به سبب مرارتي زاهدانه كه آينه كار ايراني 
براي تسلط بر وسيله بيان خويش تحمل مي كند؛ كارش بعدي 

معنوي مي يابد.
انظباطي دقيق، سطح ها و نقش ها را روي ديوار نظم 
يعني  پيچيده،  معماري  اين  عامل  و حساس ترين  مي دهد 
اين  مي گيرد.  خود  به  بيانگر  خصلتي  تصوير،  هندسه 
طرح افکني هوشيارانه سبب به وجود آمدن شيوة نويني از 
اجرا مي گردد که معادل تصويري آن را مي توان در نقاشي 
آپ آرت مشاهده کرد. مقاله حاضر تالشي است براي يافتن 
مهم ترين  از  يكي  عنوان  به  ايراني  آينه كاري  هنر  جايگاه 
گونه هاي ديوارنگاري معاصر. سؤال اصلي اين است كه آيا 
نشانه هاي زيبايي شناختي در آينه كاري و نقاشي آپ آرت 
هم طراز و هم شأن هستند؟ به اين منظور نگارنده براي 
دستيابي به هدف تحقيق نشانه هاي بصري مشترک در 
آينه کاري ايراني و نقاشي آپ آرت را به سه نشانة بصري 
کرده  تقسيم  رنگي)  تضاد  ديداري،  بصري،كيفيت  (توهم 
است. در بخش اول، نشانه هاي بصري تعريف شده در آينه 
كاري ايراني و نقاشي آپ آرت بررسي و مصاديق تصويري 
آن جستجو مي گردد و در بخش دوم با طرح جدولي به 
مورد  نمونه هاي  در  ياد شده  نشانه هاي  تحليل  و  تجزيه 
نظر مي پردازيم. در تجزيه و تحليل آثار به منظور تأکيد بر 
جنبه هاي مورد نظر در اين مقاله اجراي تصاوير مبدل به 

نوعي فرايند فرمي از اصل اثر شده است. 
فنون  با  و  توصيفي- تحليلي  روش  به  پژوهش  اين 
جمع آوري اطالعات كتابخانه اي و ميداني صورت گرفته 
مستقيم  مشاهده  و  بررسي  با  ميداني  روش  در  است. 
تاريخي و مذهبي  بناهاي  نمونةآينه کاري هاي موجود در 

شيراز اطالعات الزم جمع آوري شده است.

پيشينة  تحقيق 
فقدان مطالعات نظري دربارة آينه كاري ايراني سبب شده است 
كه تحقيق علمي و نظام مند دربارة آن امري دشوار گردد. بر 
اساس مطالعات نگارنده اين جستار در منابع و مراجع فارسي 
اثر قابل توجهي در خصوص آينه كاري به چشم نمي خورد 
و هيچ تحقيق مستقلي نيز تا كنون در اين زمينه انجام نگرفته 
است. به طور كلي مطالبي كه در اين خصوص نگاشته شده 
از جمله  آينه كاري مي پردازد.  تاريخچة  عمومًا به معرفي 
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مي توان به پژوهش هاي  محمد حسن سمسار و يحيي ذکاء، 
در دايرؤ المعارف بزرگ اسالمي(١٣٨١)، آرتور اپهام پوپ 
اهللا  لطف  ايران(١٣٥٥)،  دستي  صنايع  در  سيري  دركتاب 
هنرفر دركتاب گنجينه آثار تاريخي اصفهان(١٣٥٠)، محمد 
يوسف كياني دركتاب تزيينات وابسته به معماري دوران 
اسالمي(١٣٧٦)، پژوهش هاي حسين بلخاري قهي دركتاب 
مباني عرفاني و معماري اسالمي(١٣٨٤) و به مجموعه آثار 
منيره فرمان فرمانيان اشاره كرد كه به آينه كاري در غالب 
زبان تجسمي معاصر توجه كرده است. مهم ترين کتابي نيز 
که دربارة هنر آپ و سينه تيک نگاشته شده، کتاب فرانک 
پوپر است که تحت عنوان اوريژن و توسعه هنر سينه تيک 
در انگلستان انتشار يافته است. اين کتاب در سال ١٩٦٠م به 
زبان فرانسه ترجمه شده و هم اکنون نيز از اعتبار اولية خود 

بر خوردار است.  

١. تاريخچة آينه كاري
براي  آينه  با  بنا  تزيين  که  مي دهد  نشان  تاريخي  مدارک 
نخستين بار در شهر قزوين پايتخت شاه طهماسب اول و 
در بناي ديوان خانة او به كار رفته است. با آگاهي از اينکه  
آغاز  در(٩٥١ه.ق /١٥٢٤م )  قزوين   ديوان  خانة  ساختمان  
يافته  است ، مى توان   پايان   گشته  و در  (٩٦٥ه.ق /١٥٥٨م)  
نتيجه  گرفت  که  پيشينة کاربرد آينه دربنا حداقل  به  نيمة سدة 

 تصوير۴. نارنجستان قوام، شيراز،١٣٠٠ق، قاب بندي (مأخذ: نگارنده،١٣٩٠)

تصوير۵. نقش قاب بندي، ١٣٠٠ق، قسمتي از بناي نارنجستان قوام، 
شيراز،  مأخذ: نگارنده،١٣٩١



(١٠ه.ق /١٦م ) مى رسد. پس از انتقال پايتخت از قزوين به 
اصفهان (١٠٠٧ه.ق /١٥٩٨م ) در اين شهر و شهرهاي ديگر 
ايران استفاده از آينه گسترش يافت و در تزيين بسياري 
از كاخ هاي دورة صفوي به کار برده شد. از ميان بناهاي 
دورة صفويه «آينه خانه» از همه مشهورتر است. اين کاخ در 
زمان سلطنت شاه صفي(١٠٣٨-١٠٥٢ه.ق / ١٦٢٩-١٢٤٢م ) 
کنارزاينده رود ساخته شد. «امارت خانه مشتمل بر تاالري 
شگرف و عالي در ساحل جنوبي زاينده رود قرار داشته 
است و هجده ستون مزين آينه کاري، طاق مجلل آينه آن 
را نگه مي داشته است. تاالر، ايوان و ديوارهاي اين کاخ با 
آينه هاي يک پارچه به درازاي يک و نيم تا دو متر و پهناي 
کمتر از يک متر آرايش شده بود که از بازتاب تصوير زاينده 
رود و درختان ساحل شمالي آن در آينه مناظر زيبا و جالب 

پديدار مي گشت»(هنرفر،١٣٥٠: ٥٧٨-٥٧٦). 
دورة  بناهاي   از  که   نيز  چهل  ستون   ساختمان   در 
از  است   (١٠٥٢-١٠٧٨ه.ق /١٦٤٢-١٦٦٧م )  شاه  عباس  دوم  
آينه  کاري  به  عنوان  تزيين  بنا استفادة گسترده  شده . در 
اين کاخ آينه هاي قدي يا بدن نما و قطعات کوچک آينه و 
شيشه هاي رنگين براي آراستن سقف و بدنه ايوان و تاالر 
پايان  سدة (١٢٠٠ه.ق /١٨٠٠م ) به جز  تا  به کار رفته است. 
بناي  ديوان خانة کريم خان زند بناي  آينه  کاري  شدة ديگري  

نمى شناسيم .
نظير  کم  دو شاهکار  هنرمندان  «درآغاز سده ١٤ه.ق 
پديد آوردند که عبارتند از: ساختمان دارالسياده از مجموعه 

آينه، صحن جديد  ايوان  آستان قدس رضوي  و ديگري 
آستان حضرت معصومه(س) در قم))(مؤتمن ، ١٣٤٨: ١١٨) 
از نمونه هاي ديگر آينه کاري، تاالر آينه در شمس العماره، کاخ 
گلستان و کاخ سبز در مجموعه سعد آباد، کاخ مرمر تهران، 
نارنجستان قوام شيراز، ايوان و آستانه حضرت عبدالعظيم 
(ع) در شهر ري، حسينيه اميني ها و بناي متبرك امام زاده 
حسين و شاهچراغ شيراز است كه درخشش بسياري دارد 

(تصاوير١تا ٤).
که  است  ديگري  تحول  آينه کاري  برد  کار  «گسترش 
محدودة  از  آينه کاري  پس  اين  از  آمد.  پديد  سده  اين  در 
امکان مذهبي و کاخ هاي سلطنتي خارج شد و به صورتي 
گسترده در اماکن همگاني چون هتل ها، رستوران ها، تأترها، 
فروشگاه ها و حتي خانه ها به کار رفت. اين گسترش در 
شيوه سنتي آينه کاري بي اثر نبود و با نوآوري هاي تازه 

همراه شد»(کياني، ١٣٧٦: ٢٤١).   
                                            

  ٢-١ سير تحول آينه كاري
 آينه کاري در آغاز به صورت نصب شيشه هاي يک پارچه 
بر روي ديوار بنا رايج بود، چنان که درکاخ چهلستون اصفهان 
بر ديوار سرحوض، آينة بزرگ و شفاف نصب کرده بودند 
که به آينة  چهلستون نما  يا  جهان نما  مشهور است. سپس 
قطعات آينه به تدريج کوچک تر و ريزتر شد و به اشکال مثلث، 
لوزي، شش گوش و...درآمد و هنرمندان آن ها را به صورت 

الماس تراش به کار بردند (پوپ، ١٣٥٥. ٤٠١).
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و منحني  بريد شده و شکل هاي غير هندسي را مي سازند. 
در اين شيوه قطعات آينه گاهي بر شيشه چسبانده مي شود؛ 
اين شيوه جديد آينه کاري به (ياقوتي) مشهور است(كياني، 

.(١٣٧٦: ٢٤٣
                                                               

٣-١  مواد و مصالح
 مصالح و مواد مورد استفاده در هنر آينه کاري عبارت اند 
از: آينه، سريش وگچ نرم. ابزار هايي که در هنر آينه کاري 
استفاده مي شوند عبارت اند از: الماس آينه بر (نرم بر)، گونيا، 
خط کش، قلم طراحي، خط کش چوبي براي خط اندازي روي 
شيشه، ميز زير دست، الگوي مقوايي، دم بر، بوم خوار و 
کاردک براي نصب. ضخامت مطلوب آينه براي آينه کاري يک 
ميلي متر است، اما تا ضخامت دو ميلي متر يا بيشتر نيز به کار 
برده شده است. هرچه قطر آينه کم تر باشد آسان تر بريده 

مي شود و جفت کردن آن نيز دقيق تر صورت مي پذيرد.

٤-١  شيوه اجرا
«مراحل مختلف آينه كاري بدين گونه است كه نخست طرح 
كار بوسيله رسام كه گاهي معمار بنا و يا خود آينه كار است 
تهيه مي شود. در طرح هاي پيچيده كاغذ طرح را سوزني 
مي كنند و به وسيلة آن سطح كار را گرده مي زنند و سپس 
آينه كاري را برابر گرده اجرا مي كنند. در مواردي كه آينه 
كاري داراي سطح برجسته باشد زمينه طرح را قبًال گچ بري 
كرده برابر طرح آماده مي سازند؛ سپس آينه بر قطعات آينه را 

روش هندسي تنظيم عناصر ساختاري در هنر ايراني سابقه 
دارد؛ ليكن آينه كار آن را با صراحت و وضوح مورد استفاده 
قرار مي دهد.« اين طرح هندسي با تقسيم دايره به اجزاي 
مساوي آغاز مي شود، بسته به اينکه دايره در ابتدا به سه، 
چهار يا پنج قسمت تقسيم شده باشد، پايه موزون [ياريتميک] 
اين شبکه، مثلث متساوي االضالع، مربع يا پنج ضلعي(ستاره 
پنج پر) و همچنين مضرب اين اشکال يعني شش ضلعي يا دو 
مثلث درهم (ستاره شش پر) هشت ضلعي (ستارة هشت پر) 

و غيره خواهد بود» (رحمتي:١٣٩٠، ٢٠٤).
رايج ترين طرح ها در آينه کاري طرح مشهور«گره» و 
شيوه«گره سازي» بود که از نظر تنوع اشکال و کاربرد آن 
در رشته هاي گوناگون هنر ايران در نوع خود بي نظير است. 
طرح هاي ديگر چون «قابسازي» يا «قاب بندي»(تصوير٥) 
شمسه، ترنج، لچک(تصوير٦) و مقرنس هايي که با آينه کاري 
پوشانده مي شود و در سقف نيم گنبدي ايوان ها يا زيرگنبدها، 

سکنج ها و برکاربندي ها به  کار مي رود. (تصوير٧)
 در نيمة دوم سدة چهاردهم هجري آينه کاري همراه با 
گچ بري رواج يافت و در آينه کاري نوآوري هاي تازه اي پديد 
آمد. کار برد شيشه هاي رنگي در سطح وسيع تر، ايجاد 
نقوش و طرح هاي تازه چون گل و بوته و نقوش اسليمي و 
کاربرد شيشه هاي کاو (محدب) که به صورت آينه در مي آيد 
از ويژگي هاي اين دوره است (تصوير٨).در اين روش تازه 
قطعات آينه و شيشه  بر خالف روش سنتي که تمامي قطعات 
به شکل هندسي و گوشه دار بريده مي شد به اشکال مدور 

تصوير۸. نقش گل و بوته و اسليمي، ١٣٠٥ق، شاهچراغ، شيراز،  مأخذ: 
همان 

(www.Shbestan.ir :مأخذ) تصوير۹. برش قطعات آينه

www.Shbestan.ir  : تصوير۱۰. نصب قطعات آينه ، مأخذ



در اشكال و اندازه هاي مورد نياز با الگو هاي مقوايي بريده و 
آماده مي كند(تصوير٩). آنگاه آينه كار با خميري كه آميزه اي 
از گچ و سريش است، قطعات آينه را برابر طرح بر سطح كار 
مي چسباند و نقوش دلخواه را پديد مي آورد(تصوير١٠). در 
پايان آينه پاك كن كار را پاكيزه كرده و جال  مي دهد» (كياني، 

.(١٣٧٦: ٢٤٤
                    

٢- آپ آرت 
بر  مبتني  گرايي  انتزاع  نوعي  بصري  هنر  يا  آرت  آپ 
سامان دهي اشکال دو بعدي و سه بعدي است که بر تأثيرات 
ديداري توجه دارد. آنچه بيننده در مواجه با اين آثار دريافت 
مي کند متکي بر واکنش هاي روان شناسانه در حرکت نگاه 
و فرايند ديدن است.«فرانک پوپر١در کتاب اوريژن و توسعه 
هنر سينه تيک  هنر آپ و سينه تيک را به انواع متفاوتي تقسيم 
مي کند. اولين قسمت که داراي شاخص عيني هنر آبستره 
است، شامل آثاري مي شود که از نظر پسيکو فيزيولوژيکي٢ 
براي بيننده عکس العملي به وجود مي آورند؛ يعني طرح هايي 
که در هم مي چرخند و در چشم بيننده به حالت مواج به 
ناميده  (بصري)  اپتيک  دقيقًا  کارها  نوع  اين  مي آيند.  نظر 
که  است  آثاري  شامل  دوم  نوع  مي شوند(تصوير١١). 
براي بيننده حالت دو وجهي دارند و به دو صورت به نظر 
مي آيند اين گونه آثار از حالت فعال و متحرکي برخوردار 

مي  باشند(تصوير١٢). 
نظر  مورد  و حرکت  ماشين  مسأله  که  ديگر  نوع  در 
است، آثار هنري است که بخشي يا همه قسمت هاي آن به 
حرکت در مي آيند، بدون آنکه نيروي يک ماشين آن را به 
حرکت در آورده باشد» (تصوير١٣ حليمي، ١٣٨٣: ٢١٠). 
ويکتور  از  مي توان  آرت  آپ  هنرمندان  برجسته ترين  از 
وازارلي٣، جوزف آلبرس،٤ يا کوف آگام٥ و بريجيت رايلي٦ 
اين بين « ويکتور وازارلي به عنوان مبتکر و  نام برد. در 
پايه گذار نهضت نقاشي آپ آرت ناميده مي شود؛ در آثار 
او نشانه هاي واضحي از هنر اسالمي ديده مي شود چنانکه 

خودش نيز به آن اقرار نموده است؛»(همان:٢١٦). 

٣-كيفيت نشانه هاي بصري در آينه كاري ايراني و نقاشي 
آپ آرت (توهم بصري، كيفيت ديداري، تضاد رنگي)

آنچه در اين بخش سعي در ارائه  آن مي شود، نگاهي است به 
شباهت هاي بصري درآينه کاري ايراني و نقاشي آپ آرت؛ 
تحليل ساختار بصري  براساس تجزيه و  بررسي  فرايند 
نقاشي آپ آرت صورت گرفته است.  ايراني و  آينه کاري 
تا موارد  درانتخاب گزاره هاي مورد بررسي سعي شده 
مذکور بيانگر شيوه رايج دوره يا نشانگر پيشرفت درعرصة 
کاربرد نشانه هاي ديداري در نمونه هاي مورد نظر باشدکه 

عبارت اند از: توهم بصري،كيفيت ديداري، تضاد رنگي.
١-٣ توهم بصري 

 در آينه كاري ايراني يك فضاي بزرگ متکثر و خارج از 
مركز به چشم مي خورد و همين تصور، سطح پيوسته اي را 
در ذهنمان ايجاد مي كند. روند كار از شكل هاي هندسي آغاز 

مطالعة تطبيقي نشانه هاي بصري در 
آينه كاري ايراني با نقاشي آپ آرت

تصوير ١۱. جريان، بريژيت رايلي،١٩٦٤، رنگ ترکيبي-رزيني روي 
تخته نقاشي(گاردنر،١٣٧٨: ٦٦١) 

تصوير ۱۲. كمپوزيسيون، ويكتور وازارلي، ١٩٦٩، آکريليک روي بوم، 
مأخذ:حليمي، ١٣٨٣: ٢١٥.

1.Frank Poper
پژوهشگر هنر
2.Psychophysiolojique
 حاالت رواني و جسماني 
3. Victor Vasarely
متولد طراح  و  ساز  مجسمه   نقاش، 
 مجارستان1908-1997
4.1888-1976 . Josef Albers                          
  نقاش، طراح و مدرس، متولد آلمان
5-Yaacov Agam
مجسمه ساز و نقاش متولد فلسطين،
6.Bridget Rily
 نقاش، متولد انگلستان، 1931



شماره۲۷  پاييز۹۲
۸۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تصوير ۱۳. برج سيبرنتيک، نيکال شوفر، ١٩٦١، بلندي ٥٢متر، مأخذ:
همان : ٢١١  

 تصوير ۱۴. قسمتي از آينه كاري شاهچراغ، شيراز، زين العابدين،١٣٠٥، 
گره،  مأخذ: نگارنده. 

تصوير١٦. كمپوزيسيون، ويكتور وازارلي، ١٩٦٩ آکريليک روي بوم 
مأخذ:حليمي، ١٣٨٣: ٢٠٩

تصوير ١٧.تجزية ساختار هندسِي تصوير١٦، مأخذ:  نگارنده.         
                                                                      

تصوير١٥.   تجزيه ساختار هندسی تصوير١٤، مأخذ: همان



مي شود. اين شكل ها از طريق محاسبه و برحسب روابط و 
تناسبات رياضي سازمان مي يابند. بازتاب شكل هاي هندسي 
حاصل از تحليل فرم و فضا به گونه اي است كه احساس 
فرورفتگي و برآمدگي را توأمان ايجاد مي كند. اگر در مقابل 
ديوار آينه كاري شده بايستيم احساس خواهيم كرد كه درون 

آن كشيده شده ايم. 
محتواي شکلي اين ديوار نگاره را «فرم هاي کوچک هندسي 

مطالعة تطبيقي نشانه هاي بصري در 
آينه كاري ايراني با نقاشي آپ آرت

 تصوير۱۸. قسمتي از آينه كاري شاهچراغ، شيراز، زين العابدين،١٣٠٥،  
گره،  مأخذ: همان .  

تصوير١٩. تجزيه کيفيت ديداري تصوير ١٨، مأخذ:همان.     
                                                                                 

تصوير٢٠. كمپوزيسيون، ويكتور وازارلي، ١٩٦٩، چاپ، موزة هنر 
  www.moma.org :مدرن نيويورک،  مأخذ

تصوير ٢١ تجزيه کيفيت ديداري تصوير٢٠،  مأخذ: نگارنده.    

عناصر  و  اند  داده  تشکيل  طبيعي  فرم هاي ساده شدة  و 
شکل ساز درچنان ارتباط متناسبي به هم پيوند يافته اند که 
انگار با علم اعداد ساخته شده اند. اين رشد شفاف در سراسر 
نگاره گسترش يافته شبکة ظريفي از خط ها از چپ به راست 
و از باال به پايين کشيده شده و به اين ترتيب چهار چوبه 
پنهاني پديد آمده است که در تشکيالت ممتازش فرم ها در نظم 

از پيش تعيين شده اي جا گرفته اند»(هافتمان، ١٣٨٥: ٢٥١). 



شماره۲۷  پاييز۹۲
۸۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تصوير٢٣. تجزيه تضاد رنگی تصوير٢٢،  مأخذ: نگارنده. 

بنابراين به نظر مي رسد كه در آينه كاري به دامنة ديد، 
يعني آنچه كه ما در يك لحظه مي توانيم ببينيم، توجه شده 
است. اين طرح افكني هوشمندانه، از مشاهده دقيق سرچشمه 

مي گيرد (تصوير١٤).
آينه كار به منظور خلق جهان جاوداني خويش، اشياء را 
از محيط معمولشان به محيط درون آينه ها انتقال مي دهد 
تا تكان ناشي از حضور غير معمولشان در محيط جديد 
عمودي،  خطوط  از  هندسي  طرحي  وي  كند.  ابهام  ايجاد 
افقي و مورب را روي ديوار سامان مي دهد که هر لحظه 
در پي حركت نگاه بيننده، موج جديدي از کنش بصري را 
به وجود مي آورد و تجربة جديدي از مشاهده اثر را باعث 
که شکل هاي  دارد  تجربة کسي شباهت  به  مي شود.«اين 
يک منظره را يکي يکي درک مي کند و ابعاد نسبي اشياء به 
جاي آنکه تا ابد به وسيلة يک پرسپکتيو تک نقطه اي يا دو 
نقطه اي مانند آنچه معموًال در يک عکس مي بينيم تثبيت شده 
باشد تغيير پيدا مي کند»(گاردنر، ١٣٧٨: ٦٠٠). بنابراين عمق 
نمايي تصوير به ايجاد ژرفا مي انجامد و اليه هاي سطوح 
تداعي  را  بعدي  فضاي سه  يک  پيش آينده،  و  دورشونده 
مي کنند و ساختمان تصوير مي تواند  يک مفهوم مکعبي به 
دست آورد، بدون آنکه نظام هندسي خود را از دست دهد  
(تصوير١٥). جهان بيروني براي آينه كار به شكل اشيايي در 
متن فضا جلوه مي كند. فضا ديگر خاصيت در برگيرندگي 
اشياء را از دست داده و نوعي قدرت تحول و پويايي بيان 
بدست آورده است و از درون داراي رشد و آفرينندگي است 

و به اين سو و آن سو توسعه مي يابد. نتيجه اين روند تجسم 
فضايي خيالي، معلق، متحرك و پوياست. 

در نقاشي آپ آرت نيز «شكل هاي هندسي-مربع، دايره، 
مثلث، مستطيل، و چند وجهي براساس قواعد رياضي به 
گونه اي سازمان مي يابند كه تصوري از جنبش، پيشايندگي 
 :١٣٨٥ (پاكباز،  كند»  القا  تماشاگر  به  را  پسروندگي  و 
٦١٤)(تصوير١٦)،«بدين ترتيب كه اثر مورد نظر نمي تواند 
در يك صورت ديده شود بلكه با توجه به نحوه نگاه بيننده، 
حالت هاي مختلف و متغيري را ايجاد مي كند و به شكل 
تصاوير مضاعف ديده مي شود. به عنوان مثال در سطحي 
شطرنجي كه با دو رنگ سياه و سفيد رنگين شده براي بيننده 
در چنين سطحي  ايهام بصري حاصل مي شود  نوع  يك 
نمي توان تشخيص داد كدام يك از مربع ها منفي و كدام يك 
مثبت است. در نمونه هاي ديگر هم مي توان ايهام بصري را 
مشاهده كرد از جمله در شكلي كه از مكعب هاي متعددي 
تشكيل شده بخشي از هر مكعب با مكعب ديگر مشترك است 
و به صورتي ديگر ايهام تصويري را مي توان مشاهده كرد» 

(حليمي، ١٣٨٣: ٢١٦)(تصوير١٧).

٢-٣ كيفيت ديداري
 آنچه بيننده در مواجهه با آينه كاري ايراني دريافت مي كند 
متكي برواكنش هاي حسي در حركت نگاه و فرايند ديدن است، 
نوعي انتزاع گرايي مبتني بر سامان دهي اشكال دو بعدي و 
سه بعدي كه بر حركت نگاه در پهنه ديوار توجه دارد. در اينجا 

1.Paul klee 
 نقاش، طراح، مدرس و نويسنده 
سويسي، ١٨٧٩-١٩٤٠م 

تصوير٢٢. قسمتي از آينه كاري شاهچراغ، شيراز، گره، مأخذ: نگارنده. 



مطالعة تطبيقي نشانه هاي بصري در 
آينه كاري ايراني با نقاشي آپ آرت

تصوير٢٤. يک قسمت از مجموعة  پنج  قسمتي ، ياکوف آگام،١٩٦٨م، 
رنگ و روغن روي آلمينيوم، مأخذ:  کلکسيون خصوصي، مأخذ: 

حليمي، ١٣٨٣: ٢١٥  

سطح هاي دو بعدي تيره و روشن به دقت دركنار هم چيده 
شده اند و ساختاري مستحكم پديد آورده اند که همين امر، 
نوعي ارتعاش فضايي را درگستره ديوار ايجاد مي كند. به 
قول پل كله١ «جهاني از شكل، از بطن عناصر صرفًا انتزاعي 
اشياء زاده خواهد شد كه از قواره بندي عناصر، به عنوان 
اشياء، موجودات يا چيزهاي انتزاعي مانند حروف و اعداد 
كامًال مستقل خواهد بود» (گاردنر،١٣٧٨: ٦١٥)(تصوير١٨). 
در آينه کاري قسمتي از کيفيت بصري تصاوير ديدني نيست، 
مگر آنکه بيننده بتواند فراسوي سطح آن را مشاهده کند، زيرا 
اگر به سطح ظاهري اشياء اکتفا کنيم  فقط وجوح بيروني 
آن شيء را خواهيم ديد، ولي در آينه کاري آن چيزهايي 
که از افق ديد ما پنهانند  اجازه مي يابند که راه خودشان را 
بر روي سطح ديوار بيابند. اليه هاي سطوح دورشونده و 
پيش آينده  يک فضاي سه بعدي را تداعي مي کنند. عناصر 
بصري پنهان فقط در صورتي ديده خواهند شد که تصوير 
ازکيفيت ديداري ويژه اي برخوردار باشد. هنگامي که بيننده 
نسبت به شئ واکنش نشان دهد و درباره آن بينديشد فرم 
اصلي از درون آن متولد خواهد شد. بنابراين آينه كار«با به 
حداكثر رساندن جلوه هاي برجسته نمايي و پرسپكتيو بيننده 
را وا مي دارد كه به سطح ديوار بنگرد و يك بار ديگر آن 
را همچون سطحي سه بعدي و پوشيده از رنگ و طرح باز 
شناسد و بوسيله تنظيم دقيق مناطق نور و سايه مي كوشد، 
تصوير  بعدي  نماي سه  و  بعدي  دو  كيفيت  ميان  تلفيقي 
ايجادكند»(گاردنر،١٣٧٨: ٥٩٤). وي بر آن است كه بيننده 
تصوير را از زواياي ديد مختلف ببيند. به همين جهت نگاه 
وي را روي اشياء از نقطه اي به نقطه اي ديگر حركت داده و 

زواياي ديدش را عوض مي كند. 

 بيننده خود موضوع حرکت است و تغيير زاوية ديد 
و حرکت ناشي از فعاليت جسماني وي واکنش تصويري 
بنابراين نشانه هاي  اثر را تغيير مي دهد(تصوير١٩و٢١). 
زيبايي شناسي در آينه کاري پي در پي درحال تغيير است. 
اين نوع نگاه اثر را در مسير انتزاع و تأكيد برحساسيت هاي 
بصري به پيش مي برد. تأثير اشياء بر بينده در اثر خطوط 
كناره نماي پس زمينه و پيش زمينه (دراثر بازتاب) چنان است 
كه در آن واحد هم دور است و هم نزديك. نوعي پرسپكتيو 
مركب حاصل از ديدگاه هاي متعدد  فضا را به حركت در 
مي آورد و ابعادش را تغيير مي دهد، به صورتي كه سطح 
ديوار فضايي متحرك به نظر مي رسد و مسئلة حركت در 

فضا دنبال مي گردد. 
  در نقاشي آپ آرت نيز «بيننده صرفًا در برابر پديده اي 
عيني، بي نشان و ديداري قرار مي گيرد كه يا جالب است 
يا غافلگير كنند. آپ آرت به ارزش ذاتي چنين پديده هايي 
عالقه مند است، و به كاويدن و آزمودن امكانات مختلف 
آن ها قناعت مي كند هدف اصلي تجزيه و تحليل كمابيش 
علمي محرك هاي ديداري ممكن است»(بكوال،١٣٨٧: ٤٣٧) 
(تصوير٢٠). وازارلي مي گويد:«نقاشي و پيكره سازي تبديل 

به اصطالحات خارج از منطق زماني شده اند.
درست تر اين است كه از يك هنر شكل پذير دو، سه و 
چند وجهي سخن بگوييم ما ديگر داراي ظاهر مشخص يك 
حساسيت خالق نيستيم، بلكه داراي پيشرفت و پرورش يك 
حساسيت شكل پذير در فضا هاي مختلف هستيم»(آرناسون، 

.(١٣٨٣: ٥٦٩
 ٣-٣.تضاد رنگي

تضاد رنگي در آينه كاري محمل نوعي کنش بصري در 

 تصوير٢٥. تجزية تضاد رنگِي تصوير؛  مأخذ: نگارنده.        
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نقاشي آپ آرت آينه کاري ايراني مورد مقايسه شاخص ها

  *              *      
عناصر هندسي

توهم بصري

  *        *       
فضاي مثبت و منفي

  *        *        
فضاي مکعبي

  *         *       
حرکت

کيفيت ديداري

  *        *       
خطوط مواج

  *        *       
حالت دووجهي

  *        *       
کنتراست تيرگي روشني

تضاد رنگي
  *         *       

کنتراست رنگ هاي گرم و سرد

  *        *       
کنتراست رنگ هاي مکمل

جدول٢. مقايسة تطبيقي نشانه هاي بصري در آينه کاري ايراني و نقاشي آپ آرت

سال تكنيك
خلق اثر

هنرمندمكان

آثار            

  تجزيه    و
 تحليل بصري

شاخص ها

آثار            

تجزيه   و 
 تحليل بصري

سال عنوان اثرهنرمند
خلق اثر

تكنيك

شاهچراغ ۱۳۰۵گره

شيراز

زين 

توهم بصريالعابدين

ويكتور 

وازارلي

تركيب 

بندي

آكريلك ۱۹۶۹

روي بوم

چاپ۱۹۶۹**كيفيت ديداري****

تضاد رنگي****

رنگ و ۱۹۶۹*ياکوف آگام

روغن روي 

آلمينيوم

جدول ١.تجزيه و تحليل نشانه هاي بصري در آينه کاري ايراني و نقاشي آپ آرت



مطالعة تطبيقي نشانه هاي بصري در 
آينه كاري ايراني با نقاشي آپ آرت

نتيجه
آنچه در اين مقاله بيشتر مدنظر قرار داشت مطالعة تطبيقي نشانه هاي بصري در آينه كاري ايراني 
و نقاشي آپ آرت بود که مواردي مانند توهم بصري، كيفيت ديداري و تضاد رنگي را شامل مي شد 
و بررسي ريشه اي و خاستگاه و چگونگي تأثيرات متقابل احتمالي در رده هاي بعدي قرار گرفت که 
خود مطالعات فکري و علمي بيشتري را مي طلبد. با درنظرگرفتن مواد اوليه، شيوة اجرا، خصوصيات 
ساختاري و فکري، نحوة بروز نشانه هاي بصري در آينه كاري ايراني و نقاشي آپ آرت متفاوت است، 
ولي در ادراکات ديداري که در ناظران ايجاد مي کند کامًال يکسان است و کيفيت مشابهي دارد. حاصل 

تطبيق و نتيجة بررسي ها نشان مي دهد که:
١-آينه كاري ايراني سازماني دقيقًا محاسبه شده از سطح هاي تصويري و نظامي از روابط فضايي را 

كشف كرده است و آن را به طرزي منطقي به وسيلة قطعات آينه عرضه مي دارد.
 ٢-نشانه هاي بصري به کاررفته در آينه کاري ايراني و نقاشي آپ آرت فارغ از مجموع شرايط زماني و 

مکاني به صورت مشابه به  کار رفته است.
نظام  در  اينكه  از  قبل  رنگي  تضاد  ديداري،  كيفيت  بصري،  توهم  همچون  بصري  ٣-نشانه هاي 

زيبايي شناسي نقاشي نوين پديدار شود در هنر آينه كاري ايراني متجلي شده است.

سطح ديوار است كه با تغيير زاوية ديد تماشاگر توهم حركت 
را پديد مي آورد و مبتني بركاركرد نور و نيز پديده هاي 
فيزيكي شناخته شده، مانند خطاي باصره هنگام مواجهه با 
تضاد خيره كننده تيره-روشني، و نيز مجاورت رنگمايه هاي 
خاص دركنار يكديگر است كه نه تنها بر روي ديوار بلكه به 
طور اساسي در وراي چشم و ذهن بيننده نيز پايدار مي ماند. 
«هنرمند آينه كار از دو سايه رنگ مي آغازد و در دو سوي 
يك محور فرضي عناصر خود را در تضاد با يكديگر قرار 
مي دهد و آن ها را متعادل مي سازد، تا تضاد جديد به نقش 
از يك  با پيش رفتن  بنابراين  مايه اي جديد منتهي شود؛ 
پوشيده خواهد  ديوار سرانجام  ديگري، گستره  به  تضاد 

شد»(پاکباز،١٣٨١: ٣٥٥)(تصوير٢٢).      
تضادهاي تيره و روشن، تضادهاي رنگ هاي مكمل و 
تضاد خط ها نه فقط در ساختار بصري، بلكه در ساختار 
زيبايي شناسانه محقق مي شوند. پذيرش چنين روش علمي، 
مستلزم آن است كه تصوير تحت نظارت هنرمند درآيد، نه 
فقط رنگ ها و سايه رنگ ها بلكه همچنين ساختار هندسي اثر 

به طريقي منضبط سامان مي يابد. 
تأثير حاصل از به کار گرفتن عناصر رنگي متضاد اين 
است که نه رنگ زمينه و نه رنگ قطعات آينه هيچ يک به 
طور جداگانه خودنمايي نمي کنند، چراکه هريک از ارزش هاي 
رنگين را مي توان به يک سطح معلق در فضا تبديل نموده، 
به  را  آن ها  ديگر  اليه اي  روي  اي  اليه  نهادن  با  سپس 
رنگ  حرکات  جهت  در  فضا-زمان  درآورد،«اکنون  نظم 

پديدار مي شود درجهت افزايش نيروي رنگ و يا در جهت 
افزوده شدن روشنايي رنگ و يا درجهت گذر نمودن يک رنگ 
مکمل به رنگ مکمل ديگر يا در مسيري که رنگ هاي سرد به 
سوي رنگ گرم تر طي  مي کنند و يا در جهت حرکت رنگ گرم 
به سوي رنگ هاي سردتر. اين گونه گذر کردن ها از کيفيتي 
به کيفيت ديگر موجب پيدايش جنبندگي در ترکيب بندي 
رنگ ها مي گردد»(هافتمان، ١٣٨٥: ١٦٢). قطعات خرد شدة 
آينه هاي رنگي وقتي کنار هم روي ديوار مي نشينند، اختالف 
رنگي و اندازه شان آن ها را به يکديگر نزديک مي سازد و 
جلوه بصري مستقلي به وجود مي آورد. نتيجه يک پرسپکتيو 
عمقي است که با استفاده از روشني ها و تيرگي هاي محاسبه 
شده فضاي تصويري ژرفي را از دل ديوار بيرون مي کشد 

(تصوير٢٣). 
«نقاشان مدرن به ويژه فوتوريست ها براي تشديد فعل 
و انفعاالت تجسمي از عنصر رنگ به خوبي بهره گرفتند تا 
دستگاه بينايي را تحت تأثير شرايط ابداعي فضاي تجسمي 
پديد آمده از رنگ و فرم قرار دهند؛ در نقاشي آپ آرت با 
تركيب شكل هاي هندسي و رنگ آميزي با رنگ هاي متضاد 
و مقابلة فرم ها و رنگ ها جلوه هاي ديداري رنگ و فرم به 
وجود مي آيد»(حليمي،١٣٨٤: ٢١٥)(تصوير٢٤) و «با استفاده 
از زوج رنگ هاي مكمل كه تباين همزمان ايجاد مي كنند و يا 
كاربست رنگ هايي با اختالف بسيار ناچيز كه تمركز چشم 
را عمًال  نا ممكن مي سازند مي توان تأثير گيج كنندةه اين 

نقوش را افزايش داد»(بكوال،١٣٨٧: ٤٣٦)(تصوير٢٥) 
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The mirror work is a Persian traditional art that has beenmainly used in indoor decorations 

of historical buildings, particularly religious ones. This art has always been exercised to 

realize the spiritual quality of building and portray the world of ideas in the thought of the 

mystics and Persian artists. It has also bridged the sacred and human zones. In this field of 

art, the mirror worker creates a structureof interlocking geometricaldesigns by cutting the 

mirrors into various shapes. Theseshapes are formed through calculation and mathematical 

relations and create an independent visual space.This way of envisaging space, helps to 

create avast visual space, so that the changes and styles of modern art, particularly OP 

Art painting, are comparable visually to this art. This article seeks to answer whether the 

aesthetic signs in Persian mirror work and Op Art painting are of equal position?Therefore 

we will studysome of the common aspects of these genres through the use of the analytic-

descriptive method, drawing on published material and field research. The results indicate 

that: 1-The Persianmirror work hasdiscovered a well calculatedorganization of visual layers 

and arrangement of spatial relations which is presented logically via pieces of mirror. 2-The 

visual signs in Persian mirror work and OP Art painting,apart from the circumstances of 

time and place,have been applied similarly. 3-The visual signslike visual illusion, optical 

quality, color contrast, have been manifested in the art of Persian mirror work prior to their 

appearance in the modern painting aesthetic system.

Key words:  Persian Mirror work, Modern Painting, OPArt painting .
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