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چكيده
آينه کاري هنري کامًال اسالمي است و حاوي اشکال هندسي اسالمي، چنان که مي توان آن را هنري ديني 
و سنتي تلقي کرد. درک  ضرورت پاسداري و حمايت از حفظ و گسترش اين هنر زيبا و شگفت در کنار 
ساير هنرهاي دستي و تزييني الزم است. روش تحقيق  در اين مقاله توصيفي و تحليلي و روش جمع  آوري 
اطالعات كتابخانه اي و ميداني است. در اين پژوهش  پس از اشارة مختصر به خاستگاه هنر آينه کاري و 
نقش آن در معماري دورة قاجار، گونه هاي متفاوت اين هنر در سه دسته از بناهاي قاجاري در شيراز شامل 
خانه هاي مسکوني، مکان هاي زيارتي و باغ ها بررسي شده است. بررسي ها نشان  مي دهند که گونه هاي 
هنر آينه کاري در اين سه کاربري متفاوت است. در خانه هاي مسکوني اين هنر به صورت آينه کاري روي 
گچ بر ديوار است و در طرح هاي گل و گلدان در مکان هاي زيارتي آينه کاري به صورت پوشانندة کل سطح 
روي ديوار و سقف و حاشية قرنيز با طرح هاي گره و اسليمي. در باغ ها نيز آينه کاري به صورت پوشانندة 

کل سطح و ديوار و قسمتي از سقف و همچنين آينه کاري روي گچ کار شده است.
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مقدمه
ايجاد اشکال  منظم  در طرح ها و نقش هاي   آينه کاري  هنر 
متنوع  با قطعات  کوچک  و بزرگ  آينه  به  منظور تزيين  سطوح  
داخلي بناست. حاصل  اين هنر ايجاد فضايي درخشان  و 
پرتأللؤ است  که  از بازتاب  پي درپي نور در قطعات  بي شمار 
آينه  پديد مي  آيد. آينه کاري را بايد واپسين ابتکار هنرمندان 
ايراني در گروه هنر هاي زيبا دانست که ايرانيان در معماري 

داخلي و تزيين درون بنا به  کار گرفته اند. 
اجراکنندگان اين هنر، که به دقت و ظرافت و حوصلة 
بسيار در کار نيازمند است، از زمان پيدايش آن تاکنون، 
همواره هنرمندان ايراني بوده اند. آفرينش آثار هنري بديع 
که  است  بي شماري  و  گوناگون  عوامل   نيازمند  زيبا  و 
فقدان حتي يکي از آنان در آراستگي و کمال اين اثر خلل 
وارد مي کند. متأسفانه، عظمت هنر آينه کاري  رفته رفته به 
دست فراموشي سپرده شده است. بااين وصف،  ضرورت 
پاسداري و حمايت از حفظ و گسترش اين هنر زيبا و شگفت 

در کنار ساير هنرهاي دستي و تزييني آشکار است. 
در  هنر  اين  گونه شناسي  دربارة  پژوهش ها،  اين  در 
بناهاي مختلف و در بازة زماني خاص بحثي صورت نگرفته 
است. در پژوهش حاضر، مي کوشيم به اين پرسش  پاسخ 
دهيم که گونه هاي آينه کاري در بناها به چند دسته تقسيم 
مي شوند و بسته به نوع کاربري در خانه هاي مسکوني و 

مکان ها زيارتي و باغ هاي شيراز چه تفاوتي دارند. 
براي اين منظور، پس از اشارة مختصر به پيشينة آينه 
و خاستگاه هنر آينه کاري و بيان نقش آينه کاري در معماري 
دورة قاجار، به بررسي سه دسته از بناهاي اين دوره در 
شيراز (شامل خانه هاي مسکوني، مکان هاي زيارتي و باغ ها) 
مي پردازيم و گونه هاي متفاوت اين هنر را در آن ها شناسايي 
مي کنيم. نمونه هاي انتخاب شده در هر دسته به دقت بررسي 
برداشت  و  عکس برداري  ازطريق  الزم  اطالعات  و  شده 

سطوح آينه کاري در محل به دست آمده است.روش تحقيق  
در اين مقاله توصيفي- تحليلي و روش جمع  آوري اطالعات 

كتابخانه اي و ميداني از طريق مشاهده مستقيم است. 
مطالعات انجام شده درزمينة آينه کاري بيشتر به پيشينه 
و خاستگاه اين هنر پرداخته اند. ازجمله، محمديوسف کياني 
(۱۳۷۶) در بخشي از کتاب تزيينات وابسته به معماري ايران 
دورة اسالمي و همچنين محمدحسن سمسار ذيل مدخل 
معرفي  به  اسالمي  بزرگ  دائر  المعارف  در  «آينه کاري» 
تاريخي اين هنر پرداخته  اند. شعرباف (۱۳۷۲) در کتاب گره 
و کاربندي صرفًا به بررسي طرح هاي گره در بناها پرداخته 
است. همچنين فوالدوند (۱۳۸۴) در مقالة «تجلي حقيقت در 
معماري خانه هاي خدا» طرح هاي گره و اسليمي را معرفي 

کرده است.

تاريخچة آينه کاري
با كشف اشياي شيشه اي متعلق به زمان پارت ها و ساسانيان، 
مي توان چنين پنداشت كه صنعت شيشه سازي تقريبًا در 

www.anobanini.ir : تصوير۱- کاخ آينه خانة اصفهان، مأ خذ

www.anobanini.ir : ۲- چهلستون اصفهان، مأخذ
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همان زمان در ايران شايع بوده است. مهارت شيشه سازان 
اينان به ويژه در هنر  ساساني بسيار شايان توجه است. 
تزيين شيشه با چرخ شيشه بري كامًال استاد بودند. يكي از 
زيباترين نمونه ها جام خسرو اول است كه در كتابخانة ملي 
پاريس نگاهداري مي شود. ظروف شيشه اي ساساني داراي 
بسيار  مناظر و تصاوير خيالي و رنگ هاي  از  طرح هايي 
زياد است. منطقة گيالن و مازندران كنوني دو مركز مهم 

شيشه سازي در اين دوران به شمار مي آمده است. 
آب  و آينه همواره  نزد ايرانيان  دو نماد پاکي، روشنايي، 
شايد  و  است   شده   شمرده   صفا  و  راستگويي  بخت ، 
به کارگرفتن  آينه  در نقش يکي از آرايه هاي  بنا با اين  موضوع 
از  بهره گيري  اما   .(۱۲  :۱۳۷۵ (رياضي،  نباشد  بي ارتباط 
قطعات آينه و هنر آينه کاري به صورت کنوني، گذشته از 
هماهنگي با باورهاي يادشده، ريشه اي اقتصادي نيز دارد 
دهم  از سدة  که  آينه هاي شيشه اي  (کياني، ۱۳۷۶: ۲۴۲). 
هجري (شانزدهم ميالدي) از اروپا، به ويژه ونيز، به ايران 
وارد مي شد هنگام حمل ونقل در راه مي شکست. هنرمندان 
راهي  شکسته  قطعه هاي  ازاين  بهره گيري  براي  ايراني 
ابتکاري يافتند و از آن ها به صورت آينه کاري استفاده کردند 
(سمسار و ذکاء، ۱۳۷۴). بيت زير از بينش کشميري١ گوياي 

اين حقيقت است:
هر پارة دلم چمني از نگاه اوست 

آيينه چون شکسته شد آيينه خانه است
در سدة سيزدهم هجري (نوزدهم ميالدي)، که آينه کاري 
جام هاي  يافت،  بيشتري  دقت  و  ظرافت  و  رونق  و  رواج 
فرستاده  ايران  به  و  ساخته  آلمان  در  آينه کاري  نازک 
مي شد (رياضي، ۱۳۷۵: ۱۲). اين جام ها را آينه کاران ايراني 
مي توانستند به آساني به شکل هاي هندسي دلخواه ببرند و 
به  کار برند. در آغاز، آينه کاري به صورت نصب جام هاي 
اصفهان  در چهلستون  بود.  معمول  بنا  بدنة  بر  يکپارچه 
بر ديوار سر حوْض آينه اي بزرگ و شفاف نصب کرده 
بودند که «آينة چهل ستون نما» يا «جهان نما» ناميده مي شد 

و بزرگي و روشني آن بدان حد بود که تصوير مردمي 
که از «درب عرابه» وارد چهلستون مي شدند در آينه ديده 
مي شد (جابري انصاري، ۱۳۲۱: ۳۴۴). سپس، قطعه هاي آينه 
به تدريج کوچک تر شد تا آنکه در پايان سدة سيزدهم هجري 
مثلث،  به شکل  آينه  کوچک  قطعه هاي  ميالدي)  (نوزدهم 
لوزي، شش گوش و جز آن درآمد و هنرمندان به صورت 
الماس تراش به  کار بردند. گذشته از اين ها، آينه کاران ايراني 
از شيشه هاي محدب نيز، که به صورت آينه در مي آوردند، 

تصوير۴-ايوان تخت مرمر (داراالماره)، مأخذ:
  www.forum.persianloox.ir

تصوير۳- ايوان تخت مرمر (داراالماره)، مأخذ:
  www.forumpersianloox.ir. 

تصوير ۵- آينه کاري کاخ گلستان،  مأخذ:
www.forum.persianloox ir

۱. از شعراي سدة يازدهم



استفاده کرده اند (پوپ ، ۱۳۵۵: ۴۰۱).
دورة  مربوط به  ايران  در  آينه کاري شناخته شده  هنر 
صفوي است. بنابر مدارک  موجود، گويا نخستين  بار آينه  
-۹۳۰) صفوي   شاه  طهماسب   ديوان خانة  بناي   تزيين   در 

۹۸۴ق /۱۵۲۴-۱۵۷۶م ) در قزوين  به  کار گرفته  شده  است  
(رياضي، ۱۳۷۵: ۱۱). با آگاهي از اينکه  ساخت  ديوان خانة 
قزوين  در سال ۹۵۱ق /۱۵۲۴م  آغاز شده و در سال ۹۶۵ق /

۱۵۵۸م  پايان  يافته  است ، مي  توان  نتيجه  گرفت  که  پيشينة 
کاربرد آينه در بنا حداقل  به  نيمة سدة دهم هجري (شانزدهم 
ميالدي)  مي رسد. کاربرد آينه  در ساختمان ، که  در قزوين  
آغاز شد، پس  از انتقال  پايتخت  از قزوين  به  اصفهان (۱۰۰۷ق /

۱۵۹۸م ) در اين  شهر و ديگر شهرهاي  ايران  همچون  اشرف  
(بهشهر) گسترش  يافت  و در تزيين  بسياري  از کاخ هاي  
در  تنها  شاردن   به  نوشتة  آن ها  شمار  که   صفوي ،  دورة 
اصفهان  به  ۱۳۷ دستگاه  مي  رسيد، از آن بهره  گرفته  شد. 
در اين  ميان،  کاخ  معروف  به  «آينه  خانه »، که  به  سبب   کاربرد  
آينة بسيار در تزيين  آن  بدين  نام  شهرت  يافته  بود، جايگاهي 
شاه  صفي  پادشاهي  به  روزگار  «آينه  خانه »  داشت .  ويژه  
(۱۰۳۸-۱۰۵۲ق / ۱۶۲۹-۱۲۴۲م ) در کنار زاينده  رود ساخته  
شد. سقف  و تاالر و ايوان  و ديوارهاي  اين  بنا، با آينه هاي  
يکپارچه  به  درازاي  ۱/۵ تا ۲ متر و پهناي  کمتر از ۱ متر 
آراسته  شده  بود و بازتاب  تصوير زاينده  رود و بيشه هاي  
ساحل  شمالي آن  در آينه ها منظره اي  جالب  و دلپذير پديد 

مي  آورد (سمسار و ذکاء، ۱۳۷۴؛ تصاوير ۲ و ۱).
به  ايراني  شاعران   شعر  در  که   است   دوره   همين   از 

 نام  «آينه  خانه » و تحسين  و ستايش  آن  برمي خوريم . در 
ساختمان  چهل ستون  نيز، که  از بناهاي  دورة شاه  عباس  
آينه کاري   از  است ،  (۱۰۵۲- ۱۰۷۸ق /۱۶۴۲-۱۶۶۷م )  دوم  
افزون  بر  است .  شده   گسترده   استفادة  بنا  تزيين   براي 
لوزي  شکل  رنگارنگ   بدن  نما، شيشه هاي   يا  آينه هاي  قدي  
و قطعه هاي  کوچک  آينه  براي  آراستن  سقف  و بدنة ايوان  
و تاالر به  کار رفته  و ستون هاي  هجده  گانة ايوان  از آينه  و 

شيشه هاي  رنگين  پوشيده  بوده  است  (تصوير ۲). 
از سقوط اصفهان  در سال ۱۱۳۵ق /۱۷۲۳م  تا پايان  سدة 
دوازدهم هجري (هجدهم ميالدي)،  به جز بناي  کاخ  وکيل  در 
شيراز، بناي  آينه  کاري شدة ديگري  نمي  شناسيم . اين  بنا نيز 
در سال ۱۲۰۹ق /۱۷۹۴م  به  فرمان  آقامحمدخان  قاجار ويران  
شد و آثار قابل  حمل  آن  ازجمله  آينه هاي  بزرگ  و دو ستون  
سنگي يکپارچه  و درهاي  خاتم  و جز آن  براي  توسعه  و 
بازسازي  ايوان  داراالمارة تهران  که  بعدها به  ايوان  تخت  
مرمر مشهور شد، به  اين  شهر منتقل شد (رياضي، ۱۳۷۵: 

۱۲؛ تصاوير ۳ و ۴).
ايجاد  معماري  در  جديد  شيوه اي  قاجار  دورة   در 
صفوي  معماران  دنباله رو  نيز  زمان  اين  معماران   و  شد 
دورة صفوي  در مقايسه  با  زمان  اين  معماري  هنر  بودند. 
حکومت  زمان   در  تنها  مي شود.  شمرده  ضعيف  بسيار 
طوالني ناصرالدين شاه قاجار، به سبب نفوذ هنر باختري، 
هنر معماري و صنايع ظريف مانند گچ بري، آينه کاري و 

کاشي کاري رونق يافت (صنعت ساختمان). 
در اين دوره، براي تزيينات بناهاي سلطنتي و همچنين 
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زيارتگاه ها از آينه کاري به فراواني استفاده شد و به همين 
اين هنر در دوران  قاجار روزبه روز رونق گرفت و  علت 
آثار شگرفي از متن بندي ها، رسمي بندي ها، آونگ هاي آويز 
(مقرنس ها) و انواع کارهاي گره و اسليمي سازي و همچنين 
نقاشي و خطاطي بر پشت آينه به وجود آمد. در همين دوره 
بود که آثار زيبايي مانند  تاالر آيينة کاخ  گلستان  و تاالرها 
در  زيبايي و ظرافت   ازنظر  که   اتاق هاي  شمس العماره،   و 

آينه کاري  کم مانند است ، پديد آمد (تصاوير ۴ و ۵ و ۶).
 در آغاز سدة چهاردهم هجري (پايان سدة نوزدهم 
ميالدي)، هنرمندان  آينه  کار دو اثر کم  نظير پديد آوردند که  
يکي آينه کاري  دارالسيادة آستان  قدس  رضوي و ديگري  
ايوان  آيينة صحن  جديد آستانة حضرت  معصومه (ع ) در 
قم  بود. آينه  کاري اين  ايوان  در سال ۱۳۴۵ تجديد شد (پوپ ، 
۱۳۵۵: ۴۰۱). نمونة تکامل  يافتة اين  هنر را در گنبد حرم مطهر 
حضرت عباس (ع) مي توان ديد که در سال ۱۳۷۵ق تکميل 
شد و در قسمت پايين آن در نماي بيروني آيه هايي از قرآن 
همراه با آينه و طالكاري نقش بسته است (قائدان، ۱۳۸۳). 
مرمر  و  (۱۳۰۶ش )  شهوند  کاخ هاي   آينه  کاري  همچنين، 

(۱۳۱۵ش ) را مي توان مثال زد که در کنار بسياري بناهاي 
ديگر تحول و دگرگوني محسوسي در هنر آينه کاري ايجاد 

کردند (پوپ ، ۱۳۵۵: ۴۰۱). 
به  گونه اي   آينه کاري   سده ،  همين   پاياني  دهه هاي   در 
محسوس  از محدودة مکان ها  مقدس  و کاخ ها بيرون  آمد 
و به  صورتي گسترده  حتي در بعضي خانه هاي  مسکوني 
و مراکز عمومي چون  تئاترها، رستوران ها، مهمان خانه ها، 
فروشگاه ها و آرامگاه هاي  خصوصي  و جز آن  به  کار گرفته  

شد (پوپ ، ۱۳۵۵: ۴۰۱).

طرح هاي آينه کاري
در جهان باستان، عقايد مذهبي ماية اصلي و عنصر اساسي 
هنرها به شمار مي رفت. در آن دوران، هنر در خدمت مذهب 
امور  توضيح  و  مجرد  مفاهيم  بيان  براي  همواره  و  بود 
معنوي و مذهبي از هنرهاي گوناگون و از رموز و اشارات 
و نماد هاي مختلف استعانت مي جستند و از اين طرز بيان 
نمادين به شدت و وسعت و قدرت فراوان استفاده مي کردند 

(موسوي و آيت اللهي،۱۳۹۰: ۴۸). 

 تصوير۷- تکه پارچه اي مکشوف از لوالن، نقش ماية  گل زنبق آبي 
 مأخذ: موسوي و آيت اللهي، ۱۳۹۰: ۵۲. مأخذ: موسوي و آيت اللهي، 

 .۵۲ :۱۳۹۰

تصوير۹- طرح گلدان، اسليمي، ستون، حاشية  قاب چهارضلعي؛  خانة    
زينت الملک؛  مأخذ:   نگارنده 

تصوير۱۰-گره، اسليمي آلتهاي گره: مربع قناس، شمسة ۶؛  شاه چراغ،  
مأخذ:  همان

تصوير ۱۲- طرح گلدان، اسليمي، حاشيه قفل، منزل زينت الملك، 
ماخذ: همان

تصوير۱۱- طرح خاتم، اسليمي، شاه چراغ، ماخذ:همان

تصوير ۱۴- گره ۸، آلتهاي گره: شمسه ۸، مربع قناس، شاه چراغ، 
ماخذ: همان 

 تصوير ۱۳- گره شش آلت هاي گره: شمسه ۶، شش ، شاه چراغ، 
مأخذ: همان

تصوير۸- تکه پارچه اي مکشوف از لوالن، نقش ماية   گل زنبق آبي، 
ماخذ:همان



بر اين اساس، نقوش روي آثار دورة اشکاني که اغلب 
براي زمينه استفاده مي شد شامل دايره هاي متداخل است 
که لوزي و گل چهارپر تشکيل مي دهد و در حاشيه نيز 
نوارهاي مارپيچ با نقوش داخلي کار مي شود (تصوير ۷). 
دورة اشکاني را مي توان دورة پيوستگي ميان هخامنشي و 

ساساني دانست (همان: ۵۲). 
تزيين در معماري آرايشي است که بناي معماري را 
دلپذيرتر مي نماياند، يا به غناي اثر مي افزايد. معماري اسالمي 
به گونه اي نمادين اشاره به خلقت و جهان هستي دارد که 
خود سرشار از دگرگوني است. نقوش هندسي پيچ درپيچ 
مرکب از يک دايره که در درون خود پذيراي تمامي اشکال 
ديگر است، اسليمي ها و گل و بوته هايي که از باغ هميشه بهار 
بهشت است، همه و همه، نشان از خالقيت مسلمانان در 

ايجاد طرح هاي نو دارند. 
حقايق  گوياي  و  دارند  را  خود  خاص  زبان  تزيين ها 
اسرارآميزند که ادراک آن در پرتو شناخت معماري ميسر 
است و هنرمند اسالمي به خوبي از عهدة اين کار برآمده 
است. «با آشنايي به زبان تزيينات، مي توان نقش و نگار را 

تصوير ۱۵- آينه کاري روي ديوار و سقف تاالر آيينه خانه زينت الملك،  
ماخذ: همان

تصوير ۱۶- آينه کاري روي ديوار، خانه فروغ الملك، ماخذ: همان 

تصوير ۱۷-  طرح گلدان، گل چهارپر، حاشية  قفل، خانة زينت الملک،
مأخذ: همان

تصوير۱۹-طرح گلدان، گل، اسليمي، حاشية قفل، خانة  زينت الملک، 
مأخذ: همان 

تصوير ۱۸-طرح گلدان، اسليمي به کاررفته در سقف به صورت 
نيم کره اي  گود (کاسه)، خانة زينت الملک، مأخذ: همان

بازشناسي الگو هاي آينه کاري  در
بناهاي قاجاري شيراز



شــمارة۲۳   پاييــز۹۱
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

همچون شعري خواند، يا مي توان با دنبال کردن پيچ وخم هاي 
زيرکانة نقش ها خود را فراموش کرد. اين شکل ساختاري 
و تزييني داراي شاخصي آسماني است» (فوالدوند، ۱۳۸۴: 

.(۹۰۲-۹۰۱

نقش هاي اسليمي
اسليمي از تزيين هاي متداول در هنر اسالمي است و 
عبارت است از اشکال به هم بافته و درهم پيچيدة غنچه، شاخ، 
برگ، گل و گياهاني که در قرآن از آن ها نام برده شده است 
اين نقش گياهاني  دارند. در  به گياهان بهشتي شهرت  و 
چون خرما، انگور و انار به صورت تجريدي و انتزاعي به 
 کار رفته اند. گاه نيز اشکال حيوان هايي همچون ماهي، عقاب، 
خرگوش، اردک، خرس و روباه به شکل اصلي يا تجريدي 
در البه الي پيچ وخم هاي موزون اسليمي و با حال وهواي 
گوناگون گنجانده شده است (فوالدوند، ۱۳۸۴: ۹۰۲-۹۰۱).

خط از عناصر مهمي است که در اسليمي نقشي حياتي 

 تصوير۲۱-شيوه آيينه كاري روي آيينه ودرز به صورت آونگ هاي 
آويز(مقرنس): آرامگاه علي بن حمزه(ع)، ماخذ: همان

 تصوير۲۰- شيوه آيينه كاري روي گچ، آرامگاه سيد عالء الدين 
حسين (ع)، ماخذ: همان

تصوير ۲۲- آستانه گره ۱۰، آلت هاي گره: شمسه ۵، ترنج، حاشيه 
۴ لنگه، ماخذ: همان

تصوير ۲۳- گره، اسليمي آلت هاي گره: مربع قناس، شمسه ۶ ، 
شاه چراغ ،ماخذ: همان

تصوير ۲۴- گره هشت چهار لنگه، آلت هاي گره: شمسه ۸، ترنج، 
شش شل، چهار، شاه چراغ،  مأخذ: همان

تصوير ۲۵- گره ده شش شل، آلت هاي گره: شمسه ۵، شش شل، 
گيوه، شاه چراغ،  مأخذ: همان



ايفا مي کند. مفهوم حرکت در هنرهاي تجسمي بيش از هر 
عنصر ديگر در خط تجلي مي يابد، چراکه جوهرة وجودي 
خط حرکت است. خط را، چه در علم و چه در هنر، مي توان 
مسير نقطه اي دانست که در فضا حرکت مي کند يا مسير 
يک حرکت تلقي کرد. ازآنجاکه حرکت ها مي توانند جهاتي 
بي شمار و متفاوت داشته باشند، کيفيت خط نيز مي تواند 
بسيار گوناگون و ظريف باشد. کيفيت هاي گوناگون خط 
واکنش هاي رواني متفاوتي را در انسان ها برمي انگيزد. خط 
باشد. همچنين مي تواند حالت  کامًال تجسم يافته  مي تواند 
القايي داشته باشد و به طور مجازي به صورت بصري نقاط 
ديدگاني تابلو را به يکديگر اتصال دهد (گاردنر، ۱۳۸۶: ۱۶). 
حرکت حلزوني يا اسليمي صرفًا براي تزيين انواع مختلف 
سطوح از بنا و کتاب و صنايع دستي و اشيا نيست، بلکه 
نشانه هايي مقدس به همراه دارد. در اصل، ويژگي ريتم و 
تکثير عناصر ذکر و حرکت و سلوک عارفانه مفهوم ديني 
و مقدس نقوش تزييني است. تزيين مي تواند بيان نمادهاي 
مقدس باشد. به گفتة هانري ماتيس، بيان و تزييْن يک چيزند. 
اين سخني است که او از شرق و به طور خاص از اسالم 
الهام گرفته است، زيرا در آنجا جاذبيت اصلي آثار هنري و 
بناهاي اسالمي در تزيينشان نهفته است (بورکهارت، ۱۳۶۹: 

.(۱۴۶

گره
گره ها تزيين معماري ايراني اند و براساس قاعدة معين و با 
استفاده از خطوط مستقيم شکل مي گيرند و آلت هاي گره را به 
وجود مي آورند (شعرباف، ۱۳۷۲: ۹). بنابراين، گره يا بند رومي 

فقط يک قسم از اقسام نقش است که مي توانسته به تنهايي يا در 
ترکيب با نقوش ديگر به  کار رود (نجيب اوغلو، ۱۳۷۹: ۱۵۵).

با توجه به مضامين «طبيعت گرايانه» در بناها، نماهاي 
آن ها، که پوشيده از نقوش گره دوبعدي و سه بعدي مقيد 
به هندسة ستاره و چندضلعي است، به طريق اولي، مي تواند 
متضمن تلميحاتي از جهان هستي باشد. از ميان نقش هاي 
هندسي، آن ها که ستاره (شمسه)  دارند بيشتر تداعي کنندة 
آسمان اند. شبکة دواير هم مرکز و مدارگونه اي که زير نقش 
گره هاي ستاره اي است يادآور مدارات ستارگان است و 
شعاع هاي هم فاصلة شمسه ها همچون پرتوهايي است که در 
آسمان پرستاره مي تابد. خطوط منتشر از مرکز ستاره هاي 
با هم تقاطع دارند و چندضلعي ها و مجموعة  متعدد، که 
ستاره هاي فرعي را تشکيل مي دهند، هويت بصري مبهمي 

دارند (همان: ۱۶۱).
هنرمندان  خاستگاه  همواره  ايران  مختلف  شهر هاي 
آينه کار بوده است، اما در اين ميان آينه کاران اصفهان و 
شيراز و تهران از شهرت بيشتري برخوردارند. در ادامه، 
شهر  در  قاجار  دورة  بناهاي  از  دسته  سه  بررسي  به 
شيراز شامل خانه هاي مسکوني، مکان هاي زيارتي و باغ ها 
اين سه  در  را  آينه کاري  متفاوت  گونه هاي  و  مي پردازيم 

دسته از بنا بررسي مي کنيم.

الگو هاي آينه کاري خانه هاي مسکوني دورة قاجار در شيراز
از ميان خانه هاي مسکوني دورة قاجار در شيراز، سه بنا 
شامل خانة زينت الملک١، خانة فروغ الملک٢وخانة نصيرالملک٣ 
به دليل داشتن گچ بري و آينه کاري هاي زيبا و نفيس بررسي 

 تصوير ۲۶- ديوار تاالر آيينه نارنجستان،  شيوه آينه روي آينه و درز نارنجستان، مأخذ: همان

۱. خانة زينت الملک در خيابان لطفعلي  
نارنجستان  غربي  و ضلع  زند  خان 
(خجندي: ۶۶).  است  واقع شده  قوام 
که  دارد  اتاق  بيست  از  بيش  بنا  اين 
همگي داراي گچ بري و آينه کاري هاي 
زيبا و نفيس اند. در حال حاضر، بنياد 
فارس شناسي در اين خانه قرار دارد. 

(خرمايي، ۱۳۸۲: ۴۱-۴۰). 
۲. خانة فروغ الملک در بافت فرهنگي و 
تاريخي شهر شيراز قرار گرفته است. 
از  يکي  فروغ الملک  متعلق به  بنا  اين 
بستگان قوام شيرازي بوده که در سال 
۱۲۱۰ق براي سکونت وي احداث شده 

است (خجندي:  ۷۴).
۳. اين خانه در مجاورت مسجد نصير 
آينه   تزييناتي چون  دارد.  قرار  الملک 
کاري، گچ بري، نقاشي روي چوب و 
کاشي هفت رنگ اين خانه را به يکي 
مبدل  قاجاري  خانه هاي  زيباترين  از 
ساخته است. اين خانه در حال حاضر 
پايگاه سازمان ميراث فرهنگي است 

(همان: ۲۵).

بازشناسي الگو هاي آينه کاري  در
بناهاي قاجاري شيراز
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

اين  مسکوني  خانه هاي  در  آينه کاري  تزيينات  مي شوند. 
دوره بيشتر به صورت طرح هاي گل و گلدان به همراه نقوش 
اسليمي محدود است (تصاوير ۱۵-۱۷) و به شيوة آينه کاري 
روي گچ به  کار رفته است. البته برخي از خانه هاي مسکوني 
در اين دوران تاالري به نام تاالر آيينه دارند که در آن هنر 
آينه  روي  آينه  به شيوة  و  گسترده  به صورت  آينه کاري 

(چندال) به  کار رفته است (تصوير ۱۵). 
در اين خانه ها هنر آينه کاري روي ديوار و سقف کار 
شده است. آينه کاري بر روي ديوار معموًال با برجستگي 

کم و با طرح هاي گل و گلدان استفاده مي شود. آينه کاري 
در سقف اين بناها با برجستگي بيشتر نسبت به ديوار و 
به صورت ترکيب با نقاشي و تزيينات چوبي به  کار رفته 
است. در سقف اين بناها آينه کاري به صورت حاشية تسمه 

و نيم کره اي گود (کاسه) رايج بوده است (جدول ۱).

الگو هاي آينه کاري مکان هاي مذهبي قاجار
شاه چراغ١،  بناهاي  شيراز  مذهبي  مکان هاي  ميان  از 
آرامگاه محمدبن موسي(ع)٢ ، آستانة حسين بن موسي(ع)٣ 

تکنيک نوع آينه کارينام بنا
آينه کاري

مکان 
کارشده

ميزان برجستگي 
تقريبي

رنگ 
زمينه

رنگ هاي 
کارشده

آلت هاي نوع طراحيدوره
گره

ارزش کار

خانه 
فروغ الملک

آينه کاري روي 
گچ

آينه کاري روي 
گچ

ديوار
۲-۰mmنقره اي

طاليي، 
الجوردي، 

شنگرفي
قاجار

طراحي به شيوة 
-گل و گلدان

نفيس

خانة 
زينت الملک

پوشانندة کل 
سطح آينه کاري 

روي گچ

آينه کاري روي 
گچ آينه کاري 

روي آينه 
نيم کره اي گود

ديوار
سقف

۲-۰mm

۲۰۰-۰mm
(در سقف)

نقره اي

طاليي، 
الجوردي، 

شنگرفي
قاجار

طراحي به شيوة 
گل و گلدان
حاشية تسمه 

در سقف
-

نفيس

خانة 
نصيرالملک

آينه کاري روي 
گچ

آينه کاري روي 
۰mm-۲ديوارگچ

طراحي به شيوة قاجارنقره اينقره اي
گل و گلدان

نفيس-

جدول ۱- آينه کاري در خانه هاي مسکوني قاجار

تصوير ۲۷- سقف تاالر آيينه، شيوه آينه کاري و نقاشي روي گچ 
مأخذ: همان 

تصوير ۲۸- طرح گلدان، گل هشت پر، اسليمي، نارنجستان،   مأخذ: 
همان

تصوير ۲۹- طرح گلدان، گل هشت پر، گلبرگ نارنجستان، مأخذ: 
همان

ملقب به  احمدبن موسي(ع)،  ۱.آرامگاه 
شاه چراغ، در ميدان احمدي شيراز واقع 
شده است (خجندي، ۶۶). درون حرم 
را با به کاربردن آينه هاي ريز رنگين 
به سبکي هنرمندانه آينه کاري کرده اند 
و  فارسي  زيباي  خط هاي  انواع  و 
عربي تزيين کنندة نماي اطراف آينه ها و 

کاشي هاست (خرمايي، ۱۳۸۲: ۱۱۳).
۲ . آرامگاه محمدبن موسي(ع)، در ضلع 
شمال شرقي حرم احمد بن موسي(ع) 
توسط  ۱۲۹۶ق،  سال  در  دارد.  قرار 
با  حرم  درون  اويس ميرزا  سلطان 
آينه کاري هاي زيبايي درون تزيين شد 

(خجندي، ۱۶). 
۳ . آستانة حسين بن موسي(ع)، ملقب به 
سيدعالءالدين حسين، در ميدان آستانة 
شيراز واقع شده است. از سال ۱۳۰۲ تا 
۱۳۰۶ق مشيرالملک گنبد آرامگاه را از 
نو ساخت و قوام الملک آن را آينه کاري 

کرد (همان، ۱۹).
۴ . آرامگاه علي بن  حمزه بن  موسي(ع) 
در شمال پل قديمي دروازه اصفهان 
و نزديک رودخانة خشک واقع شده 
سال  در  آرامگاه  پيشين  بناي  است. 
۱۲۳۹ق براثر زلزله تخريب شد و در 
(همان،  شد  بازسازي  ۱۲۶۰ق  سال 

.(۱۷



تکنيک نوع آينه کارينام بنا
آينه کاري

مکان 
کارشده

ميزان برجستگي 
تقريبي

رنگ 
زمينه

رنگ هاي 
کارشده

آلت هاي نوع تزييندوره
گره

ارزش کار

شاه چراغ
پوشانندة کل 

سطح
آينه کاري 
روي آينه+ 
آونگ هاي 
آويز(مقرنس)

ديوار+
سقف+

حاشيه قرنيز

۱۰۰mm-۰(ديوار)
-۰

۱۰۰۰mm(سقف)
نقره اي

طاليي، 
الجوردي، 

شنگرفي

شمسه، گره+ اسليميقاجار
مربع قناس، 
ترنج، شش 
شل،گيوه و

نفيس

آستانه
پوشانندة کل 

سطح
آينه کاري 
روي آينه+ 
آونگ هاي 
آويز(مقرنس)

ديوار+
سقف+

حاشيه قرنيز

۱۰۰mm-۰(ديوار)
-۰

۱۰۰۰mm(سقف)
نقره اي

طاليي، 
الجوردي، 

شنگرفي

از دورة 
قاجار 

تا دورة 
معاصر

شمسه، گره+ اسليمي
ترنج، 

حاشيه چهار 
لنگه و...

نفيس

سيدميرمحمد

پوشانندة کل 
سطح

آينه کاري 
روي آينه+ 
آونگ هاي 
آويز(مقرنس)

ديوار+
سقف+

حاشيه قرنيز

۱۰۰mm-۰(ديوار)
-۰

۱۰۰۰mm(سقف)
نقره اي

طاليي، 
الجوردي، 

شنگرفي

شمسه، گره+ اسليميقاجار
مربع قناس، 
ترنج، شش 
شل،گيوه 

و ...

نفيس

علي بن حمزه

پوشانندة کل 
سطح

آينه کاري 
روي آينه+ 
آونگ هاي 
آويز(مقرنس)

ديوار+
سقف+

حاشيه قرنيز

۱۰۰mm-۰(ديوار)
-۰

۱۰۰۰mm(سقف)
نقره اي

طاليي، 
الجوردي، 

شنگرفي

از دورة 
قاجار 

تا دوره 
معاصر

شمسه، گره+ اسليمي
ترنج، 

حاشيه چهار 
لنگه و 

...(تصوير 
شماره ۱۹)

نفيس

تصوير ۳۰- اسليمي، گره، طرح گلدان، حاشية گل،  آلت هاي گره: شمسه ۶، مربع، باغ عفيف آباد، 
مأخذ:  همان

تصوير ۳۱- اسليمي، گره، طرح گلدان، حاشية چهارلنگه  آلت هاي گره: شمسه ۶، مربع قناس،
 باغ عفيف آباد، شش، مأخذ: همان

جدول ۲- آينه کاري در مکان هاي مذهبي قاجار

بازشناسي الگو هاي آينه کاري  در
بناهاي قاجاري شيراز
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تکنيک نوع آينه کارينام بنا
آينه کاري

مکان 
کارشده

ميزان برجستگي 
تقريبي

رنگ 
زمينه

رنگ هاي 
کارشده

آلت هاي نوع تزييندوره
گره

ارزش کار

پوشانندة کل نارنجستان
سطح ديوار و 
قسمتي از سقف

آينه کاري روي 
آينه در ديوار
آينه کاري 

به همراه نقاشي و 
تزيينات چوبي 

در سقف

۰mm-۲ديوار و سقف

۱۰۰-۰mm
(در سقف)

طاليي، نقره اي
الجوردي، 

شنگرفي

گرهقاجار
اسليمي (در 

سقف)
گره اسليمي 
+طرح گل و 
گلدان (ديوار)

شمسه
ترنج

گيوه و... 
(تصاوير 
.(۲۷-۲۴

نفيس

آينه کاري روي باغ دلگشا
گچ

آينه کاري روي 
گچ

طرح هاي گل قاجارطاليينقره اي۰ديوار
و گلدان

نفيس-

آينه کاري روي باغ عفيف آباد
گچ

آينه کاري روي 
گچ

طاليي، نقره اي۰mm-۲ديوار
الجوردي، 

شنگرفي

گرهمعاصر
اسليمي

گل و گلدان

شمسه، 
شش شل، 
مربع قناس، 

مربع

-

جدول ۳- آينه کاري در ساختمان باغ هاي دورة قاجار

و آرامگاه علي بن حمزه٤ در اين پژوهش بررسي شده اند. 
مکان هاي مذهبي دورة قاجار با به کاربردن آينه هاي ريز 
رنگين به سبکي هنرمندانه آينه کاري شده اند و آثار شگرفي 
از متن بندي ها، رسمي بندي ها، آونگ هاي آويز (مقرنس ها) 
و انواع کارهاي گره و اسليمي سازي و همچنين نقاشي و 

خطاطي بر پشت آينه به وجود آمده است. 
در بيشتر مکان هاي مذهبي از تکنيک آينه روي آينه 
(چندالآينه) و آينه کاري روي درز استفاده شده است. رنگ 
و رنگ هاي  بوده  نقره اي   مکان ها  اين  در  آينه کاري  غالب 
طاليي، الجوردي و شنگرفي به صورت تکه اي يا قاب بندي 
به  کار رفته است (تصاوير ۲۰ و ۲۱).  در اين مکان ها هنر 
آينه کاري به صورت گسترده و بر روي ديوار و سقف کار 
شده است. آينه کاري روي ديوار معموًال با برجستگي کم 
و با طرح گره و اسليمي استفاده مي شود. گاهي در داخل 
نقاط گره نقوش اسليمي طراحي مي شود و گاهي طرح گره 
و اسليمي به صوت جدا طراحي مي شود (تصاوير ۲۳-۲۰). 
آينه کاري در سقف اين بناها با برجستگي زياد و به صورت 

شمسه، ترنج، لچک، قطارسازي، اسليمي، مقرنس و نيم کره اي 
گود (کاسه) رايج بوده است. در اين بناها، حاشية قرنيز را 
نيز گاهي به صورت تخت و گاهي به صورت آونگ هاي آويز 

(مقرنس) آينه کاري کرده اند (تصوير ۲۱؛ جدول ۲).
الگو هاي آينه کاري باغ هاي دورة قاجار

از ميان باغ هاي شهر شيراز، باغ دلگشا١ و نارنجستان٢ و 
عفيف آباد٣ در اين پژوهش بررسي مي شود. در آينه کاري 
اين بناها، همانند خانه هاي مسکوني، از طرح هاي گل و گلدان 

با معدودي نقوش اسليمي استفاده شده است. 
اسليمي  نقوش  از  ساختمان ها  اين  سقف  در  گاهي 
به همراه گره استفاده مي شده است. کاربرد هنر آينه کاري 
به همراه تزيينات چوبي و نقاشي روي چوب جلوة خاصي 

به ساختمان باغ ها مي دهد (تصاوير ۲۷ و ۲۶). 
در سقف اين بناها، آينه کاري به صورت حاشية تسمه و 
نيم کره اي گود (کاسه) رايج بوده است، مانند آينه کاري در 
ساختمان باغ قوام (نارنجستان) که به صورت آينه روي آينه 
(چندالآينه) کار شده است (تصاوير ۲۵ و ۲۴).  آينه کاري ايوان 
باغ عفيف آباد نيز، که به گفتة ظريف صنايعي٤ در سال هاي 

بلوار  باغ دلگشا در ضلع غربي   .  ۱
بوستان و در نزديکي آرامگاه سعدي 
واقع شده است. قدمت اين باغ را به 
دورة ساساني نسبت مي دهند. در سال 
۱۲۰۵ق، حاج ابراهيم خان معتمدالدوله 
آن را مرمت کرد و در سال ۱۲۳۶ق 
عمارت  فارس،  حاکم  رضاقلي ميرزا، 
او،  از  پس  ساخت.  آن  در  زيبايي 
ميرزا علي اکبرخان قوام الملک اين باغ 
را خريداري و ساختمان وسط باغ را 
تعمير کرد و ايوان دوستوني جلو ايوان 

را به آن افزود (خجندي، سال: ۶۵).
 . نارنجستان قوام (باغ قوام) ازجمله 
بناهاي قاجاري است که ساخت آن 
قوام الملک  علي محمدخان  به دستور 
و  شد  آغاز  ۱۲۹۰ق  سال  در  دوم 
فرزندش  توسط  ۱۳۰۵ق  سال  در 
پايان  به  قوام الملک  محمدرضاخان 

رسيد (همان، ۶۵).
۲. باغ عفيف آباد (باغ گلشن) در جنوب 
انتهاي خيابان  و  خيابان قصردشت 
(همان:  است  شده  واقع  عفيف آباد 
ميرزاعلي خان  قاجار،  زمان  در   .(۶۱
قوام الملک دوم زمين باغ را خريد و در 
سال ۱۲۸۴ق اقدام به نوسازي باغ و 
درختکاري آن و ساختن عمارتي زيبا 
و آراسته در آن کرد (خرمايي، ۱۳۸۲: 

.(۹۱
سال هاي  در  که  آينه کار،  استاد   .  ۳
اخير آينه کاري آستانه، علي بن حمزه و 
مکان هاي مذهبي در عراق را به عهده 

داشته  است.
سال هاي  در  که  آينه کار،  استاد   .۴
اخير آينه کاري آستانه، علي بن حمزه و 
مکان هاي مذهبي در عراق را به عهده 

داشته  است.

نتيجه
آينه کاري از هنرهاي پررونق دورة قاجار است که براي تزيين بناهاي سلطنتي و همچنين زيارتگاه ها به 
کار رفته است. در اين مکان ها، آثار شگرفي از متن بندي ها، رسمي بندي ها، آونگ هاي آويز (مقرنس ها) 
و انواع کارهاي گره و اسليمي سازي و همچنين نقاشي و خطاطي پشت آينه ديده مي شود. در اين مقاله، 
پس از اشارة مختصر به پيشينة آينه کاري و بيان نقش آينه کاري در معماري دورة قاجار سه دسته 



از بناهاي اين دوره شامل خانه هاي مسکوني، مکان هاي زيارتي و باغ ها بررسي شد و گونه بندي آن ها 
ارائه شده است. آينه کاري در اين سه دسته از بناها بسته به نوع کاربري متفاوت است. در خانه هاي 
مسکوني اين هنر به صورت آينه کاري روي گچ است که بيشتر روي ديوار و در طرح هاي گل و گلدان 
کار شده است. در مکان هاي زيارتي نيز فلسفة عميق اسالمي ـ عرفاني و وحدت و کثرت در بيشتر آثار 
هنري  اسالمي به ويژه در هنر آينه کاري متجلي است. در اين مکان ها، آينه کاري به صورت پوشانندة کل 
سطح و تکنيک آينه کاري روي آينه و آونگ هاي آويز (مقرنس) است که روي ديوار و سقف و حاشية 
قرنيز و به صورت طرح هاي گره و اسليمي کار شده است. در باغ ها نيز آينه کاري به صورت پوشانندة 
کل سطح و ديوار و قسمتي از سقف و همچنين آينه کاري روي گچ به  کار رفته است. تکنيک آينه کاري 
در باغ ها به صورت آينه کاري به همراه نقاشي و تزيينات چوبي در سقف و نيز آينه کاري روي گچ در 

قسمت ديوار و سقف و طرح هاي گره و اسليمي و گل و گلدان است.
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جدول ۴- آينه کاري در بناهاي دورة قاجار

مکان تکنيک آينه کارينوع آينه کاريکاربري
کارشده

رنگ 
زمينه

رنگ هاي 
کارشده

آلت هاي گرهنوع طراحي

خانه هاي 
مسکوني

ديوارآينه کاري روي گچآينه کاري روي گچ
سقف

طاليي، نقره اي
الجوردي، 

شنگرفي

طراحي به شيوة گل 
و گلدان

-

مکان هاي 
زيارتي

آينه کاري روي آينهپوشانندة کل سطح
آونگ هاي آويز (مقرنس)

ديوار
سقف

حاشية 
قرنيز

طاليي، نقره اي
الجوردي، 

شنگرفي

شمسه، مربع قناس، گره+ اسليمي
ترنج، شش شل،گيوه 

و...

پوشانندة کل سطح باغ ها
ديوار و قسمتي از 
سقف آينه کاري 

روي گچ

آينه کاري روي آينه در ديوار
آينه کاري به همراه نقاشي و 

تزيينات چوبي در سقف سقف 
آينه کاري روي گچ

ديوار 
سقف

طاليي، نقره اي
الجوردي، 

شنگرفي

گره اسليمي
طرح هاي گل و 

گلدان

شمسه، شش شل، مربع 
قناس، مربع، ترنج، 

گيوه

بازشناسي الگو هاي آينه کاري  در
بناهاي قاجاري شيراز
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The art of Mirror work which is prevalent in Iran is completely an Islamic art and includes geometrical 

forms that allocated to Islamic countries. Since mirror work of Iran can be interpreted as a religious 

and traditional art, understanding the necessity of protecting, supporting and expanding this beautiful 

and incredible art, along with other handmade and decorative arts is indispensable. By virtue of library 

sources and field studies, in descriptive-analytical method and after a brief indication of the background 

of the origin of mirror work and stating its role in architecture of Qajar period, various types of Mirror 

work are investigated in three groups of mansions in this era in Shiraz, which include: dwelling houses, 

pilgrimage places and garden pavilions. Results indicate that different Mirror work types are used in these 

three building types. This art is performed on plaster on the wall & on the patterns of vases in dwelling 

houses, in pilgrimage places it covers the whole surface of wall & roof & the edge of cornice &also uses 

as the patterns of fret & arabesque, and also used as the cover of whole surface of wall & parts of roof & 

on plaster in garden pavilions.
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