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چكيده
اشياء که در زندگي عادي مردم، مبتني بر نوعي عقالنيت ابزاري اند، گاه در زندگي روزمره از جايگاه و کارکرد 
معمول خود فراتر رفته، کاربرد و جايگاه فرهنگي پيدا مي کنند. آيينه ها از جملة  اشياء مادي هستند که با تأثيرپذيري 
از فرهنگ ايراني- اسالمي، کارکرد فرهنگي و اعتقادي يافته اند. در اين تحقيق، که با هدف شناخت تأثير ايدئولوژي 
و مذهب بر فرهنگ مادي دورة قاجار انجام پذيرفته، تالش گرديده تا با مطالعة موردي «قاب آيينه»، به چگونگي 
کاربرد مضامين مختلف بر روي اين آثار پرداخته شود. آنچه در اين گفتار مورد بحث است، نشان دادن روايت ها، 
ُکدها و رمزنگاره هاي رايج بر روي قاب آيينه هاي دورة قاجار است. بنا بر اين با فرض بر اين که قاب آيينه ها در 
دورة قاجار از کارکرد معمول خود فراتر رفته و به عنوان وسيله اي براي انتقال فرهنگ و ايدئولوژي کاربرد پيدا 
کرده اند، تالش گرديده تا بدين پرسش  اساسي پاسخ داده شود که: ١. قاب آيينه ها در دورة قاجار چگونه 
به عنوان ابزاري مادي بــراي انتقال فرهنگ و ايدئولوژي درآمده اند؟ ٢. پرکاربردترين مضامين 

فرهنگي و ديني رايج در آن ها چه بوده است؟
 روش کار در اين پژوهش به شيوة توصيفي- تحليلي بوده، جمع آوري اطالعات به روش کتابخانه اي، اسنادي 
انجام شده است.براي رسيدن به نتيجه اي بهتر، نمونه هاي مورد بررسي به روش طبقه بندي خوشه اي، دسته بندي 
و سپس تحليل گرديدند. لذا در اين پژوهش در دو بخش اصلي، شامل جايگاه آيينه در فرهنگ ايراني- اسالمي، 
و پيوست هاي صوري و فرهنگي قاب آيينه هاي دورة قاجار (روايت ها، ُکدها و رمزنگاره ها)بر روي ٣٠ نمونة 
انتخابي، بدين مسئله پرداخته شد. نتيجة اين بررسي حاکي از آن است که قاب آيينه ها در دورة قاجار کارکرد 
دگرگونه اي پيدا کرده گاه در بيان روايت ها، گاه به عنوان ابزاري در جهت تعليم و تأکيد بر مضامين ديني و اخالقي 

و گاه نيز به عنوان حرز و تعويذي براي نگاه داشت و محافظت دارندگان اين ادعيه از باليا کاربرد يافته اند.
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مکتوب  منابع  به  رجوع  با  نيز  نياز  مورد  عکس هاي  و 
انتخاب   (١٣٨٦ (خليلي،  الکي»  «کارهاي  کتاب  مثل: 
گرديده است.با توجه به فراواني قاب آيينه هاي قاجاري، 
در اين پژوهش فقط به ذکر نمونه هايي پرداخته شده که 
به لحاظ صوري با موضوع اين پژوهش تناسب داشتند 
دارند.  مذهبي  يا  عرفاني  روايتي:ادبي،  که  آثاري  يعني 
بر اين اساس از بين ٣٠ نمونه انتخاب شده، به تناسب 
محتوا و حجم مقاله، تصوير تعدادي از اين آثار در متن 
مناسب  پاسخي  به  رسيدن  براي  شده است.  گنجانده 
به  موردبررسي،  نمونه هاي  پژوهش،  اصلي  سؤال  با 
روايت ها،  بخش:  سه  در  خوشه اي  طبقه بندي  روش 
بر  آثار،  اين  تحليل  شدند.  دسته بندي  ُکدها  و  نمادها 
فيليپ  و  الکساندر١  جفري  فرهنگي  رويکرد  مبناي 
اسميت٢ که مبتني بر خوانش معاني اجتماعي از طريق 
گرديده است.  انجام  است،  روايت ها  و  نمادها  مفاهيم، 
آراء  از  برخي  تفسير  و  ترکيب  با  که  رويکردي  يعني 
گرفته،  شکل  نشانه شناسي  و  جامعه شناسي  دورکيم، 

مي کوشد ساختار فرهنگ را توضيح دهد. 
گرديده است.  تدوين  اصلي  بخش  دو  در  مقاله  اين 
در  آيينه  جايگاه  به  اول  بخش  در  که  ترتيب  بدين 
ايراني- اسالمي پرداخته شده و در بخش دوم  فرهنگ 
پيوست هاي صوري و فرهنگي قاب آيينه ها (روايت ها، 

ُکدها و رمزنگاره ها) مورد تحليل قرار مي گيرند. 

پيشينه تحقيق
 در خصوص «پيوست هاي صوري و فرهنگي رايج در 
مشاهده  مشابه  پژوهشي  قاجار»  دورة  آيينه هاي  قاب 
مي توان  را  آيينه  ها  قاب  مورد  در  پژوهش  پيشينة  نشد. 
از  دانست  الکي  نقاشي  مضمون  با  پژوهش  از  بخشي 
جمله: (داروئي و مراثي، ١٣٩٠؛ رابينسون، ١٣٨٦) رويکرد 
غالب در اين آثار، معرفي ويژگي هاي ظاهري قاب آيينه ها 
رفته  کار  به  آرايه هاي  و  منظر خصوصيات صوري  از 
در آن ها است. کتاب «کارهاي الکي» (خليلي، ١٣٨٦) از 
مشهورترين آثار در زمينة نقاشي الکي بوده و آيينه ها 
را در زمرة بخشي از اين آثار مورد توجه قرار داده، اما 
انجام نشده است.همچنين مقيم پور  اين زمينه  تحليلي در 
بيژني (١٣٨٩) در مقاله اي با عنوان: «آيينه و قاب آيينه 
در هنر ايران» به معرفي اجمالي انواع قاب آيينه هاي رايج 
در هنر ايران پرداخته و قاب آيينه هاي قاجاري را نيز به 
عنوان بخشي از اين آثار، مورد توجه قرار داده است. اين 
مقاله از حيث پرداختن به ويژگي هاي صوري و فرهنگي 
قاب آيينه ها و مطالعة موردي آن ها به عنوان بخشي از 

اشياء زندگي روزمره پژوهشي نو محسوب مي شود. 

مباني نظري
اما يکي  تا کنون تعاريف مختلفي از فرهنگ شده است، 

مقدمه
ايرانيان تاريخ فرهنگي ديرينه اي دارد  آيينه در زندگي 
و در طول اين تاريخ کهن توانسته است جايگاه درخور 
آَورد.  دست  به  ايراني،  ادب  و  فرهنگ  در  را  توجهي 
کاربردهاي تمثيلي و استعاري آيينه در فرهنگ و ادب 
همچون:  عباراتي  و  اصطالحات  است.  فراوان  فارسي، 
و  جادو  آيينة  وجود،  آيينة  غيب،  آيينة  اسکندر،  آيينة 
فرهنگ،  در  را  وسيعي  موضوعي  گسترة  آن،  نظاير 
آورده،  پديد  ايرانيان  زندگي  و  ادب  عرفان،  فلسفه، 
جايگاه ارزنده اي را به اين شيء نمادين بخشيده است. 
اين موضوع در عرصة هنر نيز بازتاب مناسبي داشته 
مناسبي  محمل  عنوان  به  شيء  اين  از  هنرمندان،  و 
جسته اند. سود  هنري  طرح هاي  انواع  عرضة  براي 

ما  روزگار  به  هنري  ميراث  اين  از  کنون  تا  آنچه 
رسيده، مجموعه اي است از آيينه هايي که در موزه هاي 
اين  از  بزرگي  بخش  پراکنده شده اند.  جهان  سرتاسر 
آثار  اين  تعلق دارند. جمال هنري  قاجار  به دورة  آثار 
به کار  پيوست هاي فرهنگي، مذهبي و هنري  به همراه 
رفته در آن ها، اين آيينه ها را به اسناد اصيلي از فرهنگ 

و هنر ايراني تبديل کرده  است.
پيوست هاي  شناخت  هدف  با  که  پژوهش  اين  در 
فرهنگي و مذهبي- شيعي رايج در فرهنگ مادي دورة 
قاجار انجام پذيرفته، تالش گرديده تا با مطالعة موردي 
«آيينه» به عنوان يکي از عناصر مادي رايج در فرهنگ 
روي  بر  مختلف  به چگونگي گسترش مضامين  مردم، 
بحث  مورد  گفتار  اين  در  آنچه  پرداخته شود.  آثار  اين 
است، نشان دادن روايت ها، ُکدها و رمزنگاره هاي رايج 
بر روي قاب آيينه هاي دورة قاجار است. بنا بر اين با 
فرض بر اين که:قاب آيينه ها در دورة قاجار از کارکرد 
براي  وسيله اي  عنوان  به  و  رفته  فراتر  خود  معمول 
تالش  کرده اند،  پيدا  کاربرد  ايدئولوژي  فرهنگ،  انتقال 
گرديده تا بدين پرسش هاي اساسي پاسخ داده شود که: 
١. قاب آيينه ها در دورة قاجار چگونه به عنوان ابزاري 
 .٢ ايدئولوژي درآمده اند؟  و  فرهنگ  انتقال  براي  مادي 
پرکاربردترين مضامين فرهنگي و ديني رايج در آن ها 

چه بوده است؟

روش تحقيق
روش کار در اين پژوهش به شيوة توصيفي- تحليلي 
بوده، جمع آوري اطالعات به روش کتابخانه اي، اسنادي 
مبناي  بر  بررسي  مورد  نمونه هاي  شده است.  انجام 
فرضيه و سؤاالت تحقيق، به شيوة انتخابي از بين آثار 
موزه هاي  آنالين  الکترونيکي  مجموعه هاي  در  موجود 
و  خليلي  مجموعه هاي  و  آلبرت،  و  ويکتوريا  ارميتاژ، 
آستانة  موزه هاي  در  موجود  آثار  همين طور  ساتبي، 
قم و شاه عبدالعظيم برگزيده شده  است. سايراطالعات  1-Jeffrey Alexander

2 - Philip Smith
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از معروف ترين تعريف ها، تعريف ادوارد تايلور١ است. 
باور،  دانش،  پيچيده اي شامل  کل  «فرهنگ  نظر وي  از 
و  قابليت  هر  و  رسوم  و  آداب  قانون،  اخالقيات،  هنر، 
مثابه عضوي  به  انسان  ديگري است که توسط  عادت 
از جامعه کسب مي شود» (Taylor, 1985: 1). فرهنگ 
اشياء  گيرندة  بر  در  که  است  فرهنگ  از  مادي، بخشي 
که  اندازه  همان  به  انسان هاست.  زندگي  مادي  وجه  و 
حضور فيزيکي اشياء در زندگي مردم اهميت دارد، از 
متفاوت و گسترده اي  معاني  نيز حاوي  نظر سمبوليک 
طراحي  از  هدف  مي توان  که  گونه اي  به  مي باشند. 
سيستم  در  خاص  معاني  ايجاد  را  آن ها  از  بسياري 
بر  که  فرهنگي  دانست.رويکردهاي  اجتماعي  روابط 
مهم ترين  از  يکي  دارند،  تأکيد  اشياء  فرهنگي  معاني 
مي باشند. مادي  فرهنگ  مطالعة  در  رايج  جريان هاي 

اميل  به  اين جريان مي توان  از مشهورترين چهره هاي 
دورکيم و مارسل موس، پي ير بورديو، جفري الکساندر 
 Woodward, 2007:) کرد  اشاره  اسميت  فيليپ  و 
الکساندر  جفري  تحليلي  روش  مبناي  بر  مقاله،  3).اين 
و  نظريه پردازان  مشهورترين  از  اسميت،  فيليپ  و 
عمده  ترين  شده است.  تدوين  معاصر،  جامعه شناسان 
مزيت طرح الکساندر و اسميت، نسبت به ساير شيوه ها، 
چارچوب  که  نظريه هاست  تلفيق  و  ترکيب  به  توجه 
فراهم  فرهنگ  مطالعة  براي  را  جامعي  روش شناختي 
مي کند.«برنامة قوي در جامعه شناسي فرهنگي: عناصر 
کارهاي  بنيادي ترين  از  ساختاري»٢،  هرمنوتيک  يک 
مباني  توضيح  به  آن  در  که  است  اسميت  و  الکساندر 
نوشتار  اين  مطالعة  خالل  از  پرداخته اند.  خود  فکري 
و  الکساندر  توسط  شده  انجام  پژوهش هاي  ساير  و 
را که  تفکر آن ها  اسميت، مي توان شاخص ترين وجوه 

مناسب اين پژوهش مي باشد، بدين شرح بيان کرد:
از  يا استقالل نسبي٣ فرهنگ»: مـنظور  آييني  - «خود 
خودآئيني فرهنگ، جداسازي تحليلي و دقيق فرهنگ از 
ساختار  اجتماعي  است. الکساندر و اسميت در مطالعات 
خود، فرهنگ  را  به عنوان علت نگاه مي کنند ، نه  اساسًا 
بـه عنوان انعکاسي از زندگي اجتماعي (فخرائي، ١٣٨٨: 

 .(٤٥
بر  تأکيد  با  اسميت  و  الکساندر  ژرف»٤:  -«توصيف 
اصول  يا  ويژگي ها  تبيين  به  فرهنگ،  نسبي  استقالل 
اين  در  اول  اصل  مي پردازند.  خود  روش شناختي 
اجتماعي  متن  کننده  متقاعد  و  قوي  بازسازي  برنامه، 
است و آنچه براي اين امر مورد نياز است، ««توصيف 
ژرف» گيرتزي از رمزگان، روايت ها و نمادهايي است 
به  را  اجتماعي  بافته شدة معناي  تارهاي   که شبکه ها و 
.(Alexander & Smith,2006: 13) «وجود مي آورند
رويه اي  واقع  در  گيرتزي،  ژرف  توصيف  از  منظور 
است که در آن معنا از طريق ارجاع به زمينة فرهنگي 

يک  وظيفة  گيرتز٥  مي گردد.  فهم  قابل  گسترده تر 
پژوهشگر را «يافتن معاني» از وراي آنچه مردم انجام 
يا معني داري همة  مي دهند، مي داند. يعني کشف داللت 
زندگي و تفکر آن ها دربارة آيين ها، ساخت ها و عقايد. 
الکساندر و اسميت نماد ، رمزگان  و روايت را به عنوان 
ساختارهاي فرهنگ مي شناسند و بر اين باورند که اگر 
از نماد ، رمزگان  و روايت مربوط به يک پديده توصيف 
روشن  پديده   آن  اجتماعي   معناي  آيد،  عمل  بـه  ژرف 

خواهدشد.
- شيء فرهنگي: گيرتز در تحليل هاي خود، با در نظر 
شاخص،  مؤلفه  يک  عنوان  به  مادي  فرهنگ  گرفتن 
نظر  از  داد.  ارائه  فرهنگ  از  را  گسترده تري  تعريف 
باشند ،  فرهنگ   از  جنبه اي  مي توانند  مادي  کاالهاي  او 
بـه  آن ها  نسبت داده شود   اما فقط هنگامي که معنايي  
(هال  و جونيتس،١٣٩٠: ٣٦٠). يک پديده، ذاتًا دنيوي يا 
مقدس نيست، بلکه زماني يکي از اين  دو  خصلت را پيدا 
مي کند که مردم  يا  براي آن  پديده  ارزش  فايده آميز قائل 
شوند و يا  برعکس، صفات ذاتي اي را به آن نسبت دهند 
باشد   نداشته  ارتباطي  هيچ  وسيله اي اش  ارزش  به  که 

(کوزر ،١٣٨٣: ١٩٨). 
از  الهام  با  الکساندر  شر:  و  خير  نمادين  ُکدهاي   -
دوگانة الهوتي/ ناسوتي دورکيم٦، طرح تحليلي خود را 
گسترش داده و مي گويد: «فرهنگ بـايد به عنوان  نظامي  
از ُکدهاي نمادين درک شود که خير و شر را مشخص 
مي کند» (Alexander & Smith,1993: 196).تقسيم 
چيزهاي  همة  دربردارندة  يکي  حوزه ،  دو   به  جهان 
الهوتي و ديگري دربردارندة همة چيزهاي ناسوتي خط 
ديگر  انديشه هاي  از  را  ديني  انديشة  که  است  تمايزي 
جدا مي کند (دورکيم،١٣٨٣: ٤٩). بنابر اين هر آنچه را 
در  باشد،  مقدس  امور  اين  نفوذ  و  دسترس  زمينة  در 
بر مي گيرند و حيطة مکاني و زماني و عناصر مادي و 
انساني وابسته به خودشان را دائم يا مقطعي، و هنگام 

مناسک، خصلتي قدسي و الهوتي مي بخشند.
در ادامة مطلب با توجه به اين نظريه، به موضوع اصلي 
اين تحقيق در دو بخش اصلي: جايگاه آيينه در فرهنگ 
ايراني- اسالمي و پيوست هاي صوري و فرهنگي قاب 

آيينه هاي دورة قاجار، پرداخته مي شود.

جايگاه آيينه در فرهنگ ايراني- اسالمي
کاربردهاي تمثيلي و استعاري آيينه در فرهنگ و ادب 
فرهنگ  در  آيينه  شامخ  جايگاه  است.  فراوان  فارسي، 
ايراني- اسالمي را مي توان از خالل مطالعة متون کهن 
فارسي و نوشته هاي ادبي، عرفاني پس از اسالم، بهتر 
نيروهاي  از  يکي  ايراني  کهن  فرهنگ  در  بازشناخت. 
وي  مرگ  از  پس  که  است  آيينه  انسان  دهندة  تشکيل 
در  نوشتار  اين  تمثيلي  مي پيوندد.٧ وجه  خورشيد  به 

1. Edward Taylor
2. “Strong Program in Cultural 
Sociology: Elements of 
Structural Hermeneutics” 
(Alexander & Smith, 2006).
3. Autonomy
4. Thick description
5.Clifford Geertz
6. Émile Durkheim

٧ . در بندهش چنين آمده است: «او 
مردم را به پنج بخش فراز آفريد: تن، 
جان، روان، آيينه و فروهر. چون تن 
آن که ماده است، جان آن که با باد 
روان  بردن،  و  آوردن  دم  پيوسته، 
آن که با بوي تن است: شنود، بيند، 
گويد، و داند. آيينه آن که به خورشيد 
پايه ايستد، فروهر آن که پيش هرمزد 
ميرند،  مردم  چون   ... است  خداي 
به  آيينه  باد،  به  جان  زمين،  به  تن 
پيوندد»  فروهر  به  روان  خورشيد، 

(فرنبغ دادگي، ١٣٦٩: ٤٨).



رساندن بخشي از وجود انسان به خورشيد به عنوان 
آيينه در  نور و روشنايي، نشانگر جايگاه واالي  منبع، 
اسالم  از  ايراني پس  فرهنگ  در  است.  ايرانيان  زندگي 
ودر  شده  تأکيد  آيينه  شامخ  جايگاه  بر  بارها  نيز، 
عرفان اسالمي مفاهيم مهمي همچون:«حقيقت وجود»، 
تمثيل  از  با مدد  «شناخت نفس» و «شناخت خداوند»، 
خادمي،١٣٩٥:  و  (حمزئيان  شده اند  آيينه،فهم پذير 
در  رايج  تلميحات  پرکاربردترين  از  ١٠٣).«آيينه» 
براي  عرفاي مسلمان  از  بوده،بسياري  اسالمي  عرفان 
بيان انديشه هاي خود در مورد شناخت حق و شناخت 

نفس، بارها از نماد آيينه استفاده کرده اند.١
قائل شدن اصلي الهي و آسماني براي آيينه از مواردي 
فرهنگي  واالي  جايگاه  اين  مي تواند در کسب  که  است 
اين  ساخت  روايات،  برخي  در  چنان که  باشد.  مؤثر 
شيءرا به حضرت حق منسوب کرده اند. بنابر روايتي، 
به  مي کردند،  گردش  بهشت  در  وحوا  آدم  که  هنگامي 
حوض کوثر رسيدند و آدم به تماشاي صورت خود در 
آب پرداخت. خداوند با قدرت باکمال خود، «آن مقدار 
و  ببست  آيينه  قرص  مثال  بر  بود،  آدم  روي  نقش  که 
جبرئيل را امر کرد که آيينه را بردارد و در خزاين غيب 
و  (افشاري  آمد»  خواهد  کار  به  روزي  که  دارد  نگاه 
مقدسي  اشياء  از  يکي  آيينه  اين   .(٢٢٣  :١٣٨٨ مدايني، 
چشم زخم  ساختن  بي اثر  براي  خداوند  امر  به  که  بود 
شد  آورده  (ص)  اکرم  پيامبر  براي  جبرئيل،  توسط 
(همان: ٢٢٤).پيوستگي اين شيء با عالم الهوت و تأثير 
آن در خنثي کردن نيروهاي مخرب و منفي از مواردي 

است که در اين روايت بر آن تأکيد شده است. 
نيروهاي  عرصة  مي تواند  دوگانه،  کارکردي  در  آيينه 
سوية  به  منابع  برخي  در  باشد.  نيز  منفي  و  مخرب 
تاريک آيينه اشاره شده وکاربردهايي جادويي را براي 
و شيرين  منظومة خسرو  در  جمله  از  برشمرده اند.  آن 
نظامي، شرح داستان زني جادوگر آمده است که آيينه و 
شانه اي را به عنوان دامي بر سر راه قرار داد. فلک آن ها را 
برداشته، از آينه، کوه و از شانه، بيشه ها را ساخت (نظامي 
گنجوي،١٣٨٨: ٦٥).پيش گويي با آيينه و مشاهدة اسرار 
عالم،از ديگر موضوعاتي است که بارها در فرهنگ و ادب 
فارسي تکرار شده است. جام جم، جام کيخسرو يا آيينة 
اسکندر از معروف ترين اشياء مرتبط با اين مقوله هستند. 
اين موضوع در فرهنگ اسالمي نيز بازتاب يافته، چنان که 
بر طبق روايتي، هنگامي که حضرت رسول (ص) به معراج 
رفت، حق تعالي آيينه اي به دست وي داد. «چون رسول 
نگاه کرد، هجده هزار عالم و جميع موجودات  آيينه  در 
زمين و آسمان و عرش و کرسي و لوح و قلم را بي حجاب 
مشاهده فرمود و هيچ چيز بر وي پوشيده و پنهان نماند» 

(افشاري و مدايني،١٣٨٨: ٢٢٦). 
رسم  دارد.  خاصي  جايگاه  نيز  عامه  فرهنگ  در  آيينه 

گذاشتن آيينه بر باالي خوان نوروزي و خوان عروسي، 
فرستادن آيينه و قرآن، قبل از نقل مکان کردن به خانة 
جديد، نگاه کردن به آيينه هنگام روشن کردن چراغ يا 
ايراني،  باز در فرهنگ  از دير  نو  موقع ديدن هالل ماه 
رايج بوده است (ياحقي،١٣٧٥: ٥٣).آب بر آيينه زدن و 
ريختن نيز از ديگر رسوم رايج بين مردم، براي زودتر 
آيينه  ٧٨).اهميت  است(شميسا،١٣٧٧:  مسافر  بازآمدن 
ديگري  موضوع  انسان،  وجودي  حقيقت  نماياندن  در 
است که در فرهنگ ايراني مورد توجه قرار گرفته است. 
ماهيت  به  مي تواند  آيينه  به  کردن  نگاه  با  انسان 
به  رسيدن  براي  البته  يابد.  آگاهي  خود،  وجود  واقعي 
و  بوده  صيقلي  و  صاف  کامًال  بايد  آيينه  منظور  اين 
کدر  و  تيره  را  آن  غباري صفحة  يا  آلودگي   هيچ گونه 
نساخته باشد. در اين معنا، آيينه از سويي بازتاب دهندة 
با پوشيده  از سويي ديگر،  آگاهي است و  صميميت و 
شدن از گرد و غبار و آلودگي، روحي کدر از جهالت 
که   .(٣٢٥ گربران،١٣٨٤:  و  (شواليه  بازتاب مي دهد  را 
مي تواند با خوپسندي يا خود بيني و گمراهي حاصل از 

بازتاب تصوير فرد در آيينه،ارتباط داشته باشد.
الزم به ذکر است که ساخت آيينه هاي صيقلي از آهن يا 
روي از ديرباز در ايران رايج بود. در دورة صفويه با 
گسترش آيينه هاي شيشه اي، اين نوع آيينه  ها به تدريج 
شيء  يک  عنوان  به  و  گرفته  را  فلزي  آيينه هاي  جاي 
پيدا  ايرانيان  زندگي  در  گسترده اي  کاربرد  ضروري، 
اين آيينه ها از مصالح مختلفي مثل: چوب،  کردند. قاب 
فرايند  اين  ساخته مي شدند.  الکل  الک  يا  مختلف  فلزات 
آرايه هاي  گسترش  نيز،ادامه يافت.  قاجار  دورة  در 
قاب  روي  بر  مختلف  فرهنگي  مضامين  و  هنري 
آيينه ها، اين اشياء را به اسناد اصيلي از فرهنگ و هنر 
آيينه ها،  برقاب  شده  نقش  تصاوير  تبديل کرد.  ايراني 
پرداخته مي شود.  آن  به  ادامه  در  که  است  موضوعي 
در اين بررسي، پيوست هاي صوري و فرهنگي مندرج 
مي گيرند.  قرار  تحليل  مورد  منتخب،  آيينة  قاب  در٣٠ 
الکي  شيوة  به  بررسي  مورد  آيينه هاي  قاب   بيش تر 
ساخته شده اند. دسته بندي اين آثار به روش خوشه اي و 
بر مبناي مضمون و محتواي درج شده بر قاب آيينه ها، 
يعني: روايت ها، نمادها، ُکدها و رمزنگاره ها انجام شده 
و در هر بخش، متناسب با موضوع و تنوع موجود در 
تصاوير، به صورت موردي، مضامين رايج در تعدادي 

از آن ها شرح داده شده است.

پيوست هاي صوري و فرهنگي قاب آيينه هاي دورة قاجار
در بررسي پيوست صوري و فرهنگي مذهب تشيع بر 
دو بخش  در  اين موضوع  قاجار،  دورة  آيينه هاي  قاب 
 .٢ روايي  پيوست هاي   .١ مي گيرد:  قرار  تحليل  مورد 

ويژگي هاي نمادين و کدهاي فرهنگي.

فرهنگي  پيوست هاي  صورت بندي 
نقاشي قاب آيينه هاي نشان دار دورة 

قاجار

١. به عنوان مثال: بقلي شيرازي در 
شناخت  مورد  در  شطحيات  شرح 
حق  «چون  است:  آورده  «حق» 
را محل مشاهده  آيينه شد، عاشق 
شد،  آيينه  عارف  چون  رضاست. 
عدم  چون   ... بقاست  تجلي  محل 
آمد  فعل  عارف  گرفت،  قدم  رنگ 
در صفت آيينه ...» (بقلي شيرازي، 
١٣٤٤: ١٠٦). ابوالقاسم قشيري نيز 
در رساله قشيريه در مورد «شناخت 
نفس» آورده است: «به دوازده سال 
آهنگر نفس خويش بودم و پنج سال 
آيينة  «دل» خويش بودم و يکسال 
اندر آيينه مي نگريستم، ُزناري ديدم 
بر ميان خويش ظاهر دوازده سال 
(قشيري،  ببريدم»  تا  بودم  آن  در 
١٣٤٥: ١٤٧). و سهروري در رساله 
لغت موران به شرح گفتگوي ادريس 
پيامبر با ماه پرداخته و با تمثيل آيينه 
عارف»  در  حق  صفات  «تجلي  به 
ماه  از  (ع)  ادريس  مي کند:  اشاره 
تا  خورشيد  با  تو  دوستي  پرسيد 
چه حدي است؟ و ماه چنين پاسخ 
داد که: «تا به حدي که هر گه که در 
خود نگرم در هنگام تقابل خورشيد 
را بينم زيرا که مثال نور خورشيد در 
من ظاهر است ... نبيني که اگر آيينه 
را در برابر خورشيد بدارند، صورت 
خورشيد در او ظاهر گردد. اگر تقديرًا 
آيينه را چشم بودي و در آن هنگام 
که در برابر خورشيد است، در خود 
ديدي  را  خورشيد  همه  نگريستي 
گرچه آهن است، «انا الشمس» گفتي 

...» (سهروردي، ١٣٨٨: ٩٦). 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

پيوست هاي روايي قاب آيينه ها
فرهنگ،  ساختار  درک  براي  تحليلي  روش  از  بخشي 
توجه به روايت ها است. چرا که «کل فرهنگ بـه اسلوب 
(ريکور،١٣٨٦: ٥٦).و  گرفته است»  شکل  روايتگري 
روايت نيز همچون تاريخ، معناهاي ضمني قابل توجهي 
روايت هاي  ازشاخص ترين  برخي  اساس،  اين  دارد.بر 
و  اساطيري  روايت هاي  شرح  اند:  بدين  آيينه  با  مرتبط 
مذهبي، روايت هاي ادبي و عرفاني، روايت هاي عاشقانه 
و بزمي، و شمايل نگاري شيعي که در ادامه به شرح اين 

روايت ها پرداخته مي شود:

روايت هاي اساطيري و مذهبي
روايت داستاني حضرت يوسف و زليخا و صحنه هايي 
از زندگي حضرت مريم (ع) از مشهورترين روايت هاي 
قاجارمي باشند.  دورة  در  متداول  مذهبي  و  اساطيري 
اين پژوهش، ٢ مورد  اثر مورد بررسي در  از بين ٣٠ 
زليخا  و  يوسف(ع)  حضرت  داستان  تصويرگري  به 
زندگي  از  روايت هايي  تصويرگري  به  نيز  نمونه   ٣ و 

حضرت مريم (ع) پرداخته اند.
حضرت يوسف: حضرت يوسف (ع) يکي از معروف ترين 
شخصيت هاي قرآني است که در سورة يوسف، قصة 

به  داستان،  اين  در  است.  داده شده  وي شرح  زندگي 
موارد متعددي از رفتارهاي فردي و اجتماعي از جمله: 
خيانت برادران يوسف به وي، چگونگي برآمدن يوسف 
از چاه، رسيدنش به منزلت و جاه در دربار فرعون و 
داستان عاشقانة يوسف و زليخا اشاره شده است. در 
حقيقت مي توان گفت داستان يوسف و زليخا، نمايشي 
مواجهة  چگونگي  و  انسان  نفساني  خواست هاي  از 
وي با آن است. اين داستان آميزه اي از عشق، هوس، 
روند  در  نيز  الهي  تدبير  است.  چاره گري  و  نيرنگ 
امور دخالت دارد. جنبه هاي ذوقي اين روايت، از جمله 
زنان  به  (ع)  يوسف  حضرت  چهرة  نماياندن  صحنة 
از  وي،  جمال  جذبة  از  آن ها  شدن  بي خود  و  مصري 
قسمت هاي جذاب اين داستان مي باشد که بسيار مورد 

توجه هنرمندان و نقاشان قرار گرفته است. 
موضوع  اين  که  است  آيينه هايي  قاب  از  تصوير١، 
نيز  ويژه اي  فني  تدابير  است.  گرديده  مصور  آن،  در 
مخاطب  بر  بيش تر  تأثيرگذاري  براي  تصوير  اين  در 
در  گرم  رنگ هاي  از  استفاده  جمله:  از  رفته،  کار  به 
از  نمادي  مثابه  (به  زليخا  دادن  قرار  نگاره،  سرتاسر 
خواهش هاي نفساني) در بخش مياني تصوير و مصور 
در  پريشان  و  چاک  گريبان  بانوان  از  گروهي  کردن 
فضاي  بيش تر  بخش  حاکميت  حالي که  در  پيش زمينه. 

تصوير١. قاب آيينه با نقش يوسف و زليخا، قرن ١٩ م،    ابعاد:  
  www.hermitagemuseum.org ،ارميتاژ موزه  مأخذ:   

تصوير ٢. قاب آيينه با نقش حضرت مريم ، نيمه دوم قرن ١٨ م، ابعاد
   مأخذ:  همان.



اگر بپذيريم که اين قاب آيينه متعلق به يک فرد مسلمان 
است، بهترين توصيفي که مي توان در مورد اين نگاره 
يک  عنوان  به  که  فرهنگي»است  «ديگري  برد،  کار  به 
سرمشق مناسب براي زندگي بهتر و رسيدن به کمال 

انساني، مي تواند مورد توجه قرارگيرد. 

روايت هاي ادبي و عرفاني
پژوهش،  اين  در  بررسي  مورد  نمونة   ٣٠ بين  از 
آيينه هاي  قاب  در  عرفاني  و  ادبي  روايت هاي  تصوير 
قاجار در دو موضوع،يعني:روايت شيخ صنعان  دورة 
ادب و  از چهره هاي مشاهير  (٣ مورد) و تصويرگري 

عرفان (٢ مورد) مشاهده شد. 

روايت هاي  از  زيادي  تعداد  بين  در  صنعان:  شيخ 
معروف ترين  از  صنعان  شيخ  عرفاني،داستان  و  ادبي 
داستان هاي ادب فارسي است که پس از سرايش توسط 
فريدالدين عطار نيشابوري (٦٢٧- ٥٣٧ ه)، مورد توجه 
به شرح  اين قصه  قرار گرفت.  اديبان  و  عارفان  عميق 

داشته  قرار  زليخا و مالزمانش  اختيار  در  اين تصوير 
گرفته،  قرار  نگاره   حاشية  در  (ع)  يوسف  حضرت  و 
اما بردارهاي نامرئي نگاه که از سرتاسر تصوير بدين 
سو ترسيم مي شود، با رشته اي نامرئي توجه نگرندگان 
را به شخصيت حضرت يوسف (ع) يعني: نمونة کمال 

يافتة انساني و حسن خداداي، جلب کرده است.
که  (ع)  مريم  حضرت  زندگي  مريم:داستان  حضرت 
پارسا  زني  در سيماي  را  او  است،  آمده  نيز  قرآن  در 
(ع)  يوسف  حضرت  همچون  نيز  وي  مي کند.  تصوير 
که  است  پارسايي  و  عفت  عصمت،  عبادت،  از  نمادي 
و  مقدس  زن  يک  سيماي  در  الهي  مقدرات  پذيرش  با 
آرماني ظاهر مي شود. تصوير ٢، که به نيمة دوم (قرن 
١٨م/ ١٢ه)، تعلق دارد، زني مورد احترام و ستايش را 
زانو زده اند. مقابلش  نشان مي دهد که ستايشگران در 

مناسبات اجزاء و آرايه ها با يکديگر، مثل ساختمان هاي 
و  اروپايي  چهره هاي  و  لباس ها  پس زمينه،  در  غربي 
متن  در  که  آن گونه  نگاره،  بااليي  بخش  در  فرشتگان 
تصوير نمايانده شده، نشانگر نوعي تمايز فرهنگي است. 

جدول ١. آيينه هاي داراي روايت اساطيري و مذهبي

فرهنگي  پيوست هاي  صورت بندي 
نقاشي قاب آيينه هاي نشان دار دورة 

قاجار

تصوير٣.   قاب آيينه با نقش شيخ صنعان و دختر ترسا، اثر اسماعيل، 
www.khalilicollections.org :١٩× ٢٦ مأخذ cm :١٨٥٣ م، ابعاد

تصوير٤. قاب آيينه با روايت هايي از عرفا، قرن ١٩م/ ١٣ ه، اثر محمد 
www.sothebys.com     :اسماعيل، ابعاد: ١٥/٣ × ٢٤/٥ مأخذ

الف: يوسف و زليخا 
(خليلي،١٣٨٦: ١١٣).

ج :  حضرت مريم و عيسي (ع) ب : يوسف و زليخا (ارميتاژ)
(ويکتوريا  و آلبرت).

ج :  حضرت مريم و عيسي (ع) 
(ويکتوريا  و آلبرت).

ه: حضرت مريم (ع) ( ارميتاژ)
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شيخ  نام  به  کرامت  صاحب  و  دين دار  شيخي  روايت 
مي شود.  ترسا  دختري  عاشق  که  مي پردازد  صنعان 
درونماية اصلي اين داستان، «امکان انحراف اخالقي و 
ديني پس از عمري عبادت و پارسايي» است. از ديگر 
«قدرت  به:  مي توان  داستان  اين  در  مطرح  مضامين 
خواهش هاي نفس اماره در گمراهي انسان»، «آزمايش 
به  حتي  معشوق  به  «سرسپردگي  الهي»،  امتحان  و 
بهاي باختن دين و دنيا» و «حسن خاتمت براي اولياء 
اسماعيل  محمد  توسط  که   ،٣ تصوير  اشاره کرد.  اهللا» 
دورة  مشهور  نقاشان  از  ه)   ١٣١٠  -١٢٣٠) اصفهاني 
اين روايت  قاجار، نقاشي شده، در سه بخش به شرح 
نگاره  اين  شاخص  ويژگي هاي  از  يکي  پرداخته است. 
تأکيد  و  توجه  نقاشانه،  مهارت  و  زيبايي  بر  عالوه 
ميان  فرهنگي موجود  تفاوت هاي  و  تمايزها  بر  هنرمند 
افراد حاضر در تصوير است. مثل نقاشي کردن مسجد 
در بخش بااليي و کليسا در بخش پاييني نگاره، همچنين 
ايجادگروه بندي  و  افراد  چهرة  و  پوشش  در  تفاوت 
مشخص ميان حاضران، يعني شيخ صنعان و مريدانش 

با دختر ترسا و اطرافيانش. 
عارفان و شاعران:  از ديگر روايت هاي ادبي و عرفاني 
رايج در قاب آيينه ها، مي توان به تصويرگري از عرفا و 
شعراي صاحب نام ايراني اشاره کرد. قاب آيينة زيبايي 
از دورة قاجار در مجموعه ساتبي وجود دارد (تصوير 
شعراي  و  عرفا  زندگي  از  روايت  شش  حاوي  که   (٤
بهايي  شيخ  بسطامي،  بايزيد  جمله:  از  ايراني  مشهور 
و ميرکبير، بابا طاهر عريان، مولوي و شمس تبريزي 
مي باشد. در بخش پاييني هر قاب نيز قسمتي از داستان 
آيينه  قاب  اين  نقاش  شده است.  تصوير  صنعان  شيخ 
نگاره  اين  کلي  است.فضاي  اصفهاني  اسماعيل  محمد 
آييني عارفانه، در بخش دوم  اول، برگزاري  در بخش 
فضاي تعليم و مباحثه و در بخش سوم هشداري است 
در  انسان،  نفس  قدرت  از  حقيقت  طريق  جويندگان  به 
از عمري عبادت  افراد به ورطة گمراهي، پس  کشاندن 

و پارسايي. در مجموعة ساتبي دو قاب آيينة ديگر نيز 
اما  ندارند  مشخصي  افراد  به  انتساب  که  دارند  وجود 

فضاي تعليم و مباحثه در آن ها ديده مي شود.

روايت هاي عاشقانه و بزمي
روي  بر  بخش،  اين  تا  ذکر شده  روايت هاي  بر  عالوه 
قاب آيينه هاي دورة قاجار، روايت هاي ديگري از جمله 
روايت هاي عاشقانه و بزمي نيز مصور شده است. از 
اثر داراي فضاي عاشقانه   ٣ انتخاب شده،  اثر  بين ٣٠ 
هستند که يکي از آن ها به مجموعة ارميتاژ تعلق داشته 
مي باشند.  خليلي  مجموعة  به  متعلق  ديگر  اثر  دو  و 

تصوير ٥ يکي از اين آثار است. 
تأثير داستان هاي عاشقانه و در صدر آن ها، روايت هاي 
به  را  قاجار  دورة  تصويري  فضاي  شب،  يک  و  هزار 
شدت تحت تأثير قرار داده بود. بسياري از روايت هاي 
اين دوران عالوه  تصوير شده بر روي قاب آيينه هاي 
بر آن که از متون ادب فارسي الهام مي گرفتند، متأثر از 
وقايع و الگوهاي زندگي قاجاري بودند. از معروف ترين 
تصاوير اين دوره مي توان به تصوير مالقات عاشقانة 
ازمجالس  تصويرگري  کرد.  اشاره  دلداده  زوجي 
که   ،٥ تصوير  بود.  رايج  دوران  اين  در  نيز  عروسي 
به  بخش  سه  در  است،  ه)   ١٣ (١٩م/  قرن  به  مربوط 
تنوع  است.  پرداخته  عروسي  مجلس  يک  روايت  شرح 
صحنه پردازي  افراد،  حرکات  و  حاالت  و  پوشش  نوع 
مجلل و مهارت در اجراي نقاشي از نقاط قوت اين اثر 
آيينه ها،  اين  تصويري  ويژگي هاي  به  توجه  با  است. 
آيينه هاي  شمار  در  مي توان  را  آيينه ها  از  دسته  اين 
از  خاصي  گروه  براي  که  آورد  شمار  به  مناسبتي اي 
سفارش  بخت  تازه  و  جوان  دختران  جمله:  از  مردم، 

داده مي شد. 

شمايل نگاري شيعي 
يا  مردم پسندترين  زمرة  در  که  شيعي  شمايل نگاري 

جدول ٢. آيينه هاي داراي روايت ادبي و عرفاني

الف: شيخ صنعان و دختر ترسا 
(خليلي،١٣٦٨: ٢٦٢)

ج: شيخ صنعان و دختر ب: شيخ صنعان و دختر ترسا 
ترسا، مأخذ: ساتبيز.

د و ه : تصوير عرفا و شعراي صاحب نام ايراني مأخذ: همان.



مردمي ترين هنرهاي مذهبي قرار دارد، در دورة قاجار 
يافت. تصويرگري چهرة حضرت علي  مقبوليت زيادي 
(ع) از رايج ترين مضامين در هنر مذهبي اين دوره بود. 
تا جايي که بنا بر گزارش ادوارد پوالک (١٨١٨- ١٨٩١ 
١٢٧٥ه/   -١٢٢٧) شاه  ناصرالدين  دربار  پزشک  م) 
مردم  خانه هاي  تمام  در  تقريبًا  م)،   ١٨٩٦  -١٨٤٨
داشت  (ع) وجود  علي  از حضرت  تصويري  فرودست 
(پوالک، ١٣٦٨: ٢٢٢). شمايل نشستة حضرت علي (ع) 
که اغلب شمشيري در دست دارد، يکي از معروف ترين 
تنها در عرصة  نه  اين دوره است. که  تصاوير مذهبي 
مصورسازي کتاب هاي مذهبي، نقاشي هاي قهوه خانه اي 
مادي  فرهنگ  عرصة  در  بلکه  سنگي،  چاپ  تصاوير  و 

نيز ظهور و بروز يافت.
قاب  روي  بر  که  شيعي  و  اسالمي  نماد  شاخص ترين 
است.  (ع)  علي  حضرت  تمثال  مي شد،  تصوير  آيينه ها 
در بين آيينه هاي مورد بررسي ٥ آيينه مزين به شمايل 

حضرت علي (ع) بودند. 

حضرت علي (ع):
تنها  نه  شيعيان،  اول  امام  عنوان  به  (ع)  علي  حضرت 
نيز  کامل  انسان  نماد  بلکه  پارسايي  و  شجاعت  نماد 
هست و روايت هاي بسياري دربارة پهلواني، جنگاوري، 
اساس  بر  است.  شده  نقل  وي  جوانمردي  و  فتوت 
نمادهاي  از  يکي  (ع)  علي  حضرت  تاريخي،  اطالعات 
فرهنگ  مردمي،  اسالم  تصوف،  تشيع،  رسمي،  اسالم 
ايرانيان  فکري  و  اجتماعي  حيات  کلي  طور  به  و  عامه 

علي  حضرت  روايات،  اين  خالل  از  مي باشد.  مسلمان 
قهرماني،  همچون:  با صفاتي  که  است  اسطوره اي  (ع) 
بي زماني، شکست ناپذيري و ناميرايي شناخته مي شود.

شمشيري  گاه  که  (ع)  علي  حضرت  نشسته  شمايل 
پربسامدترين  و  معروف ترين  از  يکي  دارد،  دست  در 
را  آن  مي توان  که  است  دوره  اين  مذهبي  تصاوير 
به  ديني  شخصيت هاي  چهره ي  آييني  ظهور  سرآغاز 
شمايل  در  موجود  نشانه هاي  آورد.مهم ترين  شمار 
حضرت علي (ع)،هالة نور و شمشير دوالفقار است. در 
برخي از نگاره ها حسنين (ع)، خورشيد وفرشتگان، نيز 
حضور دارند. شيوة قرار گرفتن دست هاي آن حضرت 

نيز حرف «ال» را تداعي مي کند (تصوير٦).
اهل بيت (ع): تصويرگري اهل بيت از ديگر موضوعات 
دربارة  متعددي  روايات  است.  مذهبي  شمايل نگاري 
اهل بيت و شأن نزول آية «تطهير» (احزاب: ٣٣). ذکر 
اين  در  بيت  اهل  از  منظور  روايات،  بر  بنا  است.  شده 
(س)، حضرت  فاطمه  اکرم (ص)، حضرت  پيامبر  آيه، 
امام  حضرت  و  (ع)  حسن  امام  حضرت  علي (ع)، 
امامان  ديگر  شيعه،  فرهنگ  در  مي باشند.  حسين (ع) 
آيينه  قاب  دارند.  قرار  بيت  اهل  زمرة  در  نيز  شيعي 
شماره ٧ اثر محمد اسماعيل، اهل بيت پيامبر را نشان 
مي دهد. استفاده از هالة نور براي اهل بيت (ع) و قرار 
براي  نقاش  تمهيدات  از  تصوير،  مرکز  در  آن ها  دادن 
باالي  قسمت  در  آن هاست.  شاخص  جايگاه  بر  تأکيد 
اين نگاره نيز همچون بيش ترنقاشي هايي از اين دست، 
تصوير فرشتگان بالدار نقاشي شده و دور تا دور اين 

فرهنگي  پيوست هاي  صورت بندي 
نقاشي قاب آيينه هاي نشان دار دورة 

قاجار

تصوير٥. قاب آيينه با نقش عروسي، نيمه پاياني قرن ١٩، ابعاد:
cm٦/٢١ × ٢٨ مأخذ: (خليلي، ١٣٨٦: ١١٣). 

تاريخ  (ع)،  علي  حضرت  شمايل  نقش  با  آيينه  قاب  تصوير٦. 
ساخت ١٨٥٠- ١٨٧٥، ويکتوريا و آلبرت، مأخذ: 

collections.vam.ac.uk
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اهل  و  (ص)  اکرم  پيامبر  مدح  در  اشعاري  آيينه،  قاب 
تو  از  هاشميان  دودمان  «اي  است:  شده  نوشته  بيت 
تاجور/ وي فيض رحمت تو رسيده به بحر و بر/ کشتي 
نوح آل تو است و کتاب تو/ بي اين دو نيست پاره در 
اين بحر شور و شر/ داماد و دختر و دو نبيره که مر 
تراست/ هر يک چو تو مقرب درگاه دادگر/ يک جان با 
و رخشان  روشن  آفتاب  يک  تن/  پنج  به  مسمي  فروغ 
ز پنج در/ قائم به يک طبيعت گرديده پنج روح/ بيرون 
کز  ولي  علي  خدا  شير  سر/  پنج  آورده  گريبان  يک  ز 
زهراي  به سر/  تا  پا  از  گويا  تمام  قرآن  اوست/  ثناي 
به  زهره پرور کز مهر پروريد/ در دامن اش دو زهره 
که  ايمان  گلشن  سرو  دو  هر  آن  قمر/  از  و  شمس  از 
ثمر»  از  عاري  بود  سرو  همچو  دو  اين  بي  دين/  باغ 

(خليلي،١٣٨٦: ٢٦٢).

نمادها
يکي از مفاهيم حائز اهميت براي خوانش فرهنگي آثار، 
نماد  که  مي شود  گفته  تعريف   نمادهاست.در   به  توجه 
«مظهر يا نـشان ملموس است که به منظور نشان دادن 
انديشه به کار مي آيد »  انفعال  يا  فعل و  واقعيتي  مجرد  
از مهم ترين  انتقال معاني فرهنگي،  (بيرو،١٣٧٠: ٤٨٤). 
به  نمادهاي  ترين  پرتکرار  از  است.  نماد  کارکردهاي 
کار رفته در قاب آيينه هاي قاجاري مي توان به نماد گل 

و مرغ اشاره کرد. (تصوير ٨).
- ُگل و مرغ: از خالل روايت هاي رايج در فرهنگ ايراني 
اسالمي مثل: درخت گوَکرن و سيمرغ در فرهنگ پيش 
از اسالم که منشأ تمام گياهان روي زمين است (فرنبغ 
دادگي،١٣٦٩: ٦٥). و درخت طوبي در روايات اسالمي 
که آشيانة سيمرغ بوده و منشأ تمام درختان و گياهان 
(سهروردي،١٣٨٤:  شده است  دانسته  زمين  روي 
که  مي آيد  بدست  پرنده اي  و  درخت  ٥٨-٥٩)،تصوير 

کارکردهاي گوناگون داشته و مؤلفه هاي اسطوره ها و 
اروپايي،  هندو  فرهنگ  در  شده اند.  ادبي  استعاره هاي 
درختي خاص که معموًال با عنوان  درخت زندگي شناخته 
شده، با پرنده اي ربط مي يابد که روح سخنگوي درخت 
که  فارسي  ادب  و  فرهنگ  در  رايج  استعاره هاي  است. 
با  پرنده هستند را مي توان  متضمن گل/ درخت، مرغ/ 
اسطورة درخت جهاني و پرنده اي که بر فراز آن است 
ارتباط داد (مختاريان، ١٣٨٩: ١٢٥).همچنين در فرهنگ 
شده،پيامبر  طوبي  درخت  به  فراواني  اشارات  شيعي 
اکرم (ص) و خاندانشان را با درخت طوبي در ارتباط 
دانسته اند. از جمله: تعبير مالصدرا از درخت واليت و 
شجره طوبي که ريشه اش در خانه حضرت علي (ع) و 
شاخه هايش در خانه مؤمنان گسترده شده است (رک: 

مالصدرا، ١٣٨٢). 

ُکدها و رمزنگاره ها
از نوشته ها  اين پژوهش، مجموعه اي  ُکد در  از  منظور 
يا مذهبي داللت  و حروف است که بر مفاهيم فرهنگي 
از  بخش  هر  در  فرهنگي  ُکدهاي  بسامد  ميزان  دارند. 
ساير  با  قياس  در  ُکدها  آن  اهميت  نشانگر  فرهنگ، 
موارد است.ُکدهاي رايج در آيينه ها را در دو بخش کلي 
مي توان مورد مالحظه قرار داد که عبارتند از: ١. ُکدها و 

نشانه ها ٢. رمزنگاره ها. 

ُکدها
ُکدهاي به کار رفته بر روي آيينه ها، بيش تر نوشتاري 
بوده، نوشته هاي اعتقادي و ادبي از متداول ترين کدهاي 
دعاهاي  مهم تريِن  از  برخي  مي باشند.  استفاده  مورد 

مکتوب بر قاب آيينه ها بدين شرح اند: 
دعاي نظر کردن در آيينه: «الحمد ّهللا اّلذي أحسن و أكمل 
لم يجعلني  خلقي و حّسن خلقي و خلقني خلقا سويا و 
جّبارا شقيا. الحمد ّهللا اّلذي زين مّني ما أشان من غيري. 
الّلهمّ  كما أحسنت خلقي فصلّ  علي محّمد و آل محّمد و 
حّسن خلقي و تّمم نعمتك علي  و زيّني في عيون خلقك 
و جّملني في عيون بريتك و ارزقني القبول و المهابة و 
آيينه  قاب  در  الّراحمين.».١  أرحم  يا  الّرحمة؛  و  الّرأفة 
شماره ٩ که متعلق به موزه شاه عبدالعظيم است، اين 
و   ١٠ آيينه شماره  اما  نوشته شده  کامل  طور  به  دعا 

آيينه شماره ١١، حاوي بخش هايي از اين دعاست.
دعاي در امان ماندن از باليا:«يا َشديَد اْلُقوي َو يا َشديَد 
َجميُع  بَِعَظَمِتک  َذلَّْت  َعزيُز  يا  َعزيُز  يا  َعزيُز  يا  اْلِمحاِل، 
َخْلِقک، َفاکفِني َشرَّ َخْلِقک يا ُمْحِسُن يا ُمْجِمُل يا ُمْنِعُم يا 
ُمْفِضُل، يا ال اِلَه اِّال َاْنَت ُسْبحاَنک اِّني کْنُت ِمَن الّظالِميَن، 
اْلُمْؤِمنيَن،  ُنْنِجي  َوکذِلک  اْلَغمِّ  ِمَن  يناُه  َنجَّ َو  َلُه  َفاْسَتَجْبنا 
قاب  الّطاِهريَن»١  يبيَن  الطَّ الِِه  َو  ٍد  ُمَحمَّ َعلي  اهللاُّ  َصلَّي  َو 

ايينه شماره ٩. 

اثر محمد  اکرم (ص)،  با تصوير رسول  آيينه  قاب  تصوير٧.  
اسماعيل، ١٨٦٠ م، ابعاد: ٢١/٦ × ٢٧/٧ مأخذ: خليلي،١٣٨٦: ٢٦٢.

١. «ستايش خدايي را سزد كه بدنم 
را زيبا و بي نقص آفريد و خوي مرا 
نيكو گرداند و در اندامم كم و زيادي 
بي رحم  و  زورگو  مرا  و  نداد  قرار 
نساخت. پروردگاري را ثنا مي گويم 
از مرا كه در ديگران  اندام هايي  كه 
زشت كرده بود، آراست. پروردگارا، 
چنان كه ظاهر بدنم را نيكو گردانيدي 
بر محّمد و خاندانش درود فرست و 
خوي مرا نيز نيكو و نعمتت را بر من 
كامل گردان و مرا در ديد مخلوقاتت 
بياراي و در ديد آفريدگانت زيبا كن 
و  و شكوه  كردار  پذيرفته شدن  و 
نصيبم  را  بخشايش  و  مهرورزي 

ساز؛ اي مهربان ترين مهربانان».



َرسوٍل  َو  َعَربي  «بَِنبي  امام:  دوازده  به  توسل  دعاي 
َمَدني/ َو َأخيِه َأَسِد اهللاِ ُمَسّما بَِعلي/ بَِنبي َعَربي َو َرسوٍل 
َمَدني/ َو َأخيِه َأَسِد اهللاِ ُمَسّما بَِعلي/ و ِبَزهراَء َبتوٍل َو بُِأمٍّ 
َوَلَدتها/ َو ِبَزهراَء َبتوٍل َو بُِأمٍّ َوَلَدتها/ َو ِبَسبَطيِه َو ِشبَليِه 
َو  َزکي/  َنجَالْ  ُهما  ِشبَليِه  َو  ِبَسبَطيِه  َو  َزکي/  َنجَالْ  ُهما 
ِبَزهراَء َبتوٍل َو بُِأمٍّ َوَلَدتها/ َو ِبَزهراَء َبتوٍل َو بُِأمٍّ َوَلَدتَها/ 
ِبَسبَطيِه َو ِشبَليِه  َو  ِبَسبَطيِه َو ِشبَليِه ُهما َنجَالْ َزکي/  َو 
َو  َحّقا/  ْالّصاِدِق  َو  بِاْلباِقِر  َو  ِبَسّجاِد  َو  َزکي/  َنجَالْ  ُهما 
َتقي  َو  َعلي  َو  َو بِموسي  َنقي/  َو  َتقي  َو  َعلي  َو  بِموسي 
بِموسي  َو  َحّقًا/  ْالّصاِدِق  َو  بِاْلباِقِر  َو  ِبَسّجاِد  َو  َنقي/  َو 
اْلقائِِم  ِة  اْلُحجَّ َو  اْلَعسَکِر  بِِذي  َو  َنقي/  َو  َتقي  َو  َعلي  َو 
يِف ِبُحکٍم َأَزلي/ َو َتَقبَّل بَِقبوٍل  بِاْلَحق/ َألَّذي يضِرُب بِالسَّ
َحَسٍن َربِّ ُدعانا/ بَِعلي بَِعلي بَِعلي» اين دعا به صورت 
١٠نوشته  شماره  آيينه  قاب  دور  تا  دور  سرتاسري 

شده است. 
ْح َعنِّي الُغُموَم َوالُهُموَم  دعاي شانه زدن ريش: «َاللَُّهمَّ َسرِّ
قاب  روي  بر  الّشيطاِن»١  َوَوْسَوَسَه  ُدوِر  الصُّ َوَوْحَشَه 
آيينه هاي شماره ٩ و شماره ١١، اين دعا نوشته شده 

است. 
فيه  اجَعل  و  َبصري  ر  َنوِّ «الّلُهَم  کشيدن:  سرمه  دعاي 
ر  َنوِّ الّلُهَم  الرشاِد  َسبيِل  الي  َواهِدني  ُبِصربِه حَقَک  نوًرا 
علي دنياي و اِخَرتي»٣ بر قاب آيينه هاي شماره ٩ و ١١ 

اين دعا نوشته شده است. 
از  دارند.  وجود  زمينه  اين  در  نيز  ديگري  دعاهاي 
به  متعلق  آيينه اي  قاب  بر  شده  نوشته  ادعيه  جمله؛ 
پاياني حکومت  يعني سال هاي  سال(١١٥١ه/ ١٧٢٢ م) 
ابتداي  و  م)   ١٧٩٦-١٧٣٦ ١١٤٨ه/   -١١٦٣) افشاريان 
که  م)،   ١٩٢٥  -١٧٨٩ ه/   ١٣٠٤  -١١٧٤) قاجار  دورة 
به خط احمد نيريزي است و در آن ادعيه ديگري بدين 

شرح نيز نوشته شده است. 
و  ُمحّمد  الُمصطفي  علي  صّل  کبيره:«أللُهم  صلوات 
االمامين  السبطين  و  الفاطمه  البتول  و  علي  الُمرتضي 
الحسن و الُحسين و صّل علي الزين الُعّباد علي و الباقر 
الرضا علي  الکاظم موسي و  الصادق جعفر و  ُمحّمد و 
الحسن  العسگري  الزکي  و  علي  النقي  و  ُمحّمد  التقي  و 
و  العصر  و  االمر  المهدي صاحب  الُمحمد  علي  و صّل 
الّزمان و خليفة الّرحمان و أمام االنس و الجان صلواة 
 ،١١ آيينة شماره  جلد  دور  تا  دور  أجمعين»  عليهم  اهللا 

صلوات کبيره نوشته شده است.
دعاي  پوشيدن،  نو  جامة  خوردن،دعاي  طعام  دعاي 
انگشتر به دست کردن و دعاي ناخن و شارب گرفتن از 
ديگر ادعيه نوشته شده بر قاب اين آيينه است. محتواي 
امور،  گشايش  مغفرت،  و  خير  طلب  شامل  ادعيه  اين 
شفا يافتن از امراض، افزايش ايمان و عاقبت به خيري 

فرهنگي  پيوست هاي  صورت بندي 
نقاشي قاب آيينه هاي نشان دار دورة 

جدول ٣. آيينه هاي داراي شمايل شيعيقاجار

جدول٤. آيينه هاي داراي نماد گل و مرغ

سخت  اي  و  نيرو  سخت  «اي   .١
عقوبت اي عزيز اي عزيز اي عزيز 
همه  عظمتت  برابر  در  شد  خوار 
آفريدگانت پس کفايت کن از من شر 
خلقت را اي نيکوده اي زيبايي بخش 
اي نعمت بخش اي فزون بخش اي که 
نيست معبودي جز تو منزهي تو و 
من هستم از ستمکاران پس دعايش 
را اجابت کرديم و نجاتش داديم از 
اندوه و اين چنين نجات دهيم مؤمنان 
را و درود خدا بر محمد و آل پاک و 

پاکيزه اش».
٢. «خداوندا ما را از غم ها، نگراني ها، 
وحشت هاي قلبي و وسوسه شيطان 

در امان نگاه دار».
٣.«بار خدايا، ديده ام را روشن گردان 
ودر آن نوري قرار ده كه به حّق تو 
بينا باشم ومرا به راه حق رهنمون 
ساز وبه راه راست ارشاد كن. بار 
خدايا، دنيا وآخرتم را بر من روشن 

فرما».

الف:  حضرت علي (ع)،  مأخذ:
خليلي، ١٣٨٦: ش٥٣ . 

ب : حضرت علي (ع)،  مأخذ:
مجموعه ويکتوريا و آلبرت

ج: شمايل حضرت علي (ع)،
 مأخذ: همان 

د: حضرت علي (ع) و حسنين 
(ع)،   مأخذ:آستانه قم.

ه: قاب آيينه با تصوير رسول اکرم 
(ص)، مأخذ: خليلي، ١٣٨٦: ٢٦٢.

الف: حضرت علي (ع)، مأخذ:  
خليلي، ١٣٨٦: ش٥٣. 

ب: حضرت علي (ع)،  مأخذ:
مجموعه ويکتوريا و آلبرت.

(ع)،  علي  حضرت  شمايل  ج: 
 www.sothebys.com :مأخذ

د: حضرت علي (ع) و حسنين (ع)  
مأخذ: آستانه قم.

ه: قاب آيينه با تصوير رسول 
اکرم (ص)، مأخذ: خليلي، ١٣٨٦: 

.٢٦٢
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

است.
پرکاربردترين  از  بقره  سورة   ٢٥٥ آية  «  الكرسي»: 
که  است  مختلف  اشياء  و  آثار  روي  بر  رايج  ادعيه 
جمله  از  برشمرده اند.  آن  براي  را  متعددي  خواص 
نماز  تا  را  قاري  واجب،  نماز  از  پس  آن  قرائت  اين که: 
هنگام  آن  قرائت  و  مي دهد  قرار  خداوند  ذّمه  در  ديگر 
فرشته درمي آورد  دو  را تحت حفاظت  خواب، شخص 
و  نيست  بهشت  به  او  ورود  مانع  مرگ  جز  چيزي  و 
چونان  و  كرد  خواهد  روح  قبض  را  او  خود،  خداوند 
رسيده  شهادت  به  پيامبران  ركاب  در  كه  باشد  كسي 
است و در هر خانه اي خوانده شود، شيطان و جنيان از 
آن دور مي شوند (دانشنامه اسالمي، ذيل   الكرسي). 

قاب آيينه هاي شماره ١٢ و ١٣.
آيينه  مثل  آيينه ها  قاب  از  بعضي  روي  بر  اهللا:  اسماء 

شماره ١٢ و ١٣، اسماء اهللا الحسني نوشته شده است.
قاب  از  بعضي  روي  بر  ائمه:  مدح  در  فارسي  اشعار 
آيينه ها مثل: قاب آيينة شماره ٧، شماره ١٢ و شماره 
١٣، اشعاري در مدح اهل بيت (ع) و حضرت علي (ع) 

نوشته شده است. 

رمزنگاره ها
صورت  به  حروف  نوشتن  و  کلمات  خالصه نويسي 
علوم  مختلف  شاخه هاي  در  که  بود  مواردي  از  رمز، 
يا  حروف  خاصيت  به  داشت.اعتقاد  کاربرد  غريبه 
اول  قرن هاي  به  آن  قدمت  که  حروف»،  اسرار  «علم 
يافت.  گسترش  قاجار  دورة  در  مي رسد،  اسالمي 
از  مي توان  را  حروف  اين  جادويي  خاصيت  به  اعتقاد 
بر  حوزه،  اين  صاحب نظران  برشمرد.  امر  اين  داليل 

اين باور بوده و هستند که اين حروف و اعداد رمزي 
ذات  آسماني،  مظاهر  و  ارواح  خاکي،  عالم  پيدايش  با 
پديده هاست،  اين  خالق  که  خداوندي  اسماء  و  الهي 
ارتباط دارد (تناولي،١٣٩٤: ٢٠). حروف ابجد و معادل 
از  نيز  گاه  داشتند.  کاربرد  زمينه  اين  در  آن ها  عددي 
براي  استفاده مي شد.  به جاي حروف  اعداد  رمزنگاري 
و  ذکر شده  مختلفي  اعداد خاصيت هاي  و  اين حروف 
رماالن، دعانويسان و عالمان علوم غريبه براي مقاصد 

مختلف از اين رمزنگاره ها استفاده مي کردند. 
قاب آيينه اي که متعلق به موزة آستانة قم است (تصوير 
١٢)، حاوي جداول رمزي و رمزنگاره هايي از اين دست 
مي باشد. تصويرگري شمايل حضرت علي (ع) بر يکي 
از وجوه اين قاب آيينه و نوشتن، ادعيه، جداول طلسمي، 
آيه الکرسي و اسماء الهي بر وجه ديگر قاب اين آيينه، 
آيينه  يک  نه  را  شيء  اين  مي توان  که  است  به گونه اي 
از  يکي  بلکه در زمرة  کارکردي معمول و روزمره،  با 
اشياء نمادين به حساب آورد. در قاب سمت راست اين 
(ع) و  به همراه حسنين  آيينه، شمايل حضرت علي(ع) 
فرشتگان بالدار نقاشي شده  و دور تا دور اين تصوير، 
است.  نوشته شده   (ع)  علي  مدح حضرت  در  اشعاري 
در قاب سمت چپ نيز، جداول رمزي اعداد، حروف و 
«اهللا»،  «بدوح»،  «ياصمد»،  عبارات  با  همراه  اهللا،  اسماء 

«محمد» و سورة توحيد نوشته شده اند. 
موزة  در  مشابه  ويژگي هاي  با  نيز  ديگري  آيينة  قاب 
آستانة قم وجود دارد. با اين تفاوت که دربخش بااليي 
مشخص  صورتي  به  خورشيد،  يک  تصوير  شمايل، 
اکرم  رسول  با  خورشيد  نقش  پيوستگي  شده،  نقاشي 
اين  در   .(١٣٨٠ خزايي،  (رک:  شيعي  هنر  در  (ص) 

تصوير ٨ . قاب آيينه با نقش گل و مرغ، قرن ١٢ه/ 
www.khalilicollections.org :١٨٠٠م، مأخذ

تصوير٩.  قاب آيينه با ادعيه شيعي، دورة  قاجار، 
موزه شاه عبدالعظيم، مأخذ: نگارندگان. 

تصوير١٠. قاب آيينه با ادعيه شيعي، اواخر 
قرن ١٨م/ ١٢ ه، ابعاد: cm ١٢/٢× ١٨/٨ مأخذ: 

(خليلي، ١٣٨٦: ١١٣). 



علي  حضرت  همنشيني  بر  مفهومي،  صورت  به  نگاره 
اين  دور  تا  دور  دارد.  اکرم (ص) داللت  پيامبر  با  (ع) 
نقاشي، اشعاري در مدح حضرت علي (ع) نوشته شده 
الکرسي» دور  نيز «آيه  آيينه  است. بر وجه ديگر قاب 
تا دور قاب به صورت سرتا سري کتابت گرديده و در 
بخش مياني قاب، در جدولي، اسماء اهللا نوشته شده اند 

(تصوير ١٣).
پيوست هاي محتوايي تشريح شده تا بدين جا به ترسيم 
در  رايج  رمزنگاره هاي  و  ُکدها  از  تشريحي  مدل  يک 
تزيين قاب آيينه ها کمک کرد. با توجه به محتواي رايج 
و  تعليمي  ارکان  به  توجه  گفت،  مي توان  آثار،  اين  در 
عقايد شيعي از برجسته ترين موضوعات نقش شده بر 
عبارتند  تعاليم  اين  مي باشند.  قاجاري  آيينه هاي  قاب 
خداوند  ذکر  يادآوري  و  پروردگار  بر  توکل  لزوم  از: 
داشتن  براي  دعا  جمله:  از  اعمال  و  کارها  تمامي  در 
غم،  از  رهايي  از وسوسة شيطان،  رهايي  نيکو،  خوي 
طلب آمرزش، عاقبت به خيري و نظاير آن. تعاليم درج 
شده بر قاب آيينه ها بيش تر در راستاي شريعت گرايي 

از  را در هر کاري  لزوم ذکر حق  که  از آن رو  است. 
به  انگشتر  ريش،  تراشيدن  آيينه،  به  کردن  نگاه  جمله: 
دست کردن، جامة نو پوشيدن و نظاير آن به شخص 
مؤمن يادآوري مي کند.همچنين برخي از ُکدهاي نوشته 
آيت الکرسي  نوشتن  مثل  دارند.  توحيدي  صبغة  شده، 
باور  تأکيد دارند.  اهللا که بر وحدانيت خداوند  و اسماء 
عموم مبني بر خواص معجزه آساي اين آيات و اسماء، 
داشته  توجهي  قابل  نقش  آن ها  گسترش  در  مي تواند 
باشد.ذکر و مدح چهارده معصوم، از ديگر عبارات درج 
و  کبيره  صلوات  ذکر  هستند.در  آيينه ها  قاب  بر  شده 
معصوم   ١٤ از  يک  هر  بر  (ع)  امام  دوازده  به  توسل 
صلوات فرستاده شده، با اوصاف و القاب مخصوص، 
اعتقادي  اصول  بر  ُکدها  کرده اند.اين  ستايش  را  آنان 
شيعه يعني: واليت، امامت و توسل به چهارده معصوم 
اگرچه  انطباق اند.  قابل  توّال  اصل  بر  که  دارند  داللت 
نظر  به  و  نشد  مشاهده  موردي  تبري،  خصوص  در 
مي رسد اين اصل، چندان از سوي هنرمندان يا سفارش 

دهندگان، مورد توجه نبوده است.

فرهنگي  پيوست هاي  صورت بندي 
نقاشي قاب آيينه هاي نشان دار دورة 

قاجار

تصوير ١١.  قاب آيينه با ادعيه شيعي، به خط احمد نيريزي، اوايل دوره قاجار، ابعاد: ١١/٧ × ١٧/٧ مأخذ:  همان.

جدول٥. آيينه هاي داراي ُکدهاي اعتقادي، مأخذ:  همان.

ادعيه  حاوي  آيينه  قاب  الف: 
،    مأخذ:  موزه شاه عبدالعظيم 

ب: قاب آيينه حاوي ادعيه  
مأخذ:  خليلي، ١٣٨٦ 

ج: قاب آيينه حاوي ادعيه، خليلي، ١٣٨٦ 
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پيوست هاي فرهنگي رايج در قاب آيينه هاي قاجاري از ميان سي نمونة آماري

پيوست هاي 

فرهنگي

تعدادنمودهاانواع

اساطيري و روايت ها۱

مذهبي

۱. حضرت يوسف (ع) ۲. حضرت مريم (ع)
الگو و   به عنوان نمودي از انسان کامل و آرماني، 

سرمشق افراد مي باشند. 

۵

ادبي و 

عرفاني

شيخ صنعان، بايزيد بسطامي، شيخ بهايي، بابا طاهر 
برجسته ترين  از  تبريزي  شمس  و  مولوي  عريان، 
شخصيت هاي مصور شده بر قاب آيينه ها هستند که 
داستان زندگي هر کدام از آن ها حاوي نکات پندآموز 

متعددي است.

۵

۳عاشقانه و بزمي

شمايل نگاري 

شيعي

۱. حضرت علي (ع) ۲. اهل بيت (ع)
اعتقاد به ائمه (ع) و اهل بيت جزء مباني فکري تشيع 
کامل  انسان  نماد  مسلمانان  باور  در  آن ها  و  بوده 

مي باشند.

۶

گل و مرغ از پرتکرارترين نمادهاي به کار رفته در گل و مرغنمادها۲
از  نمودي  مي تواند  که  است  قاجاري  آيينه هاي  قاب 

بهشت موعود و شجره طوبي باشد.

۶

۱. ادعيه شيعي: دعاي نظر کردن در آيينه، دعاي ُکدها و نشانه ها ُکدها ۳
در امان ماندن از باليا، دعاي توسل به دوازده 

امام، دعاي شانه زدن ريش، دعاي سرمه کشيدن، 
صلوات  کبيره، دعاي طعام خوردن، دعاي جامة نو 
پوشيدن، دعاي ناخن و شارب گرفتن،   الكرسي،  

اسماء اهللا. ۲.اشعار فارسي در مدح ائمه. 

۳

و رمزنگاره ها حروف  جداول  رمز،  صورت  به  حروف  نوشتن 
اعداد طلسمي.

۲

جدول ٦. پيوست هاي فرهنگي رايج در قاب آيينه هاي قاجاري از ميان سي نمونة آماري، مأخذ:  همان.

تصوير ١٢. قاب آيينه با شمايل حضرت علي (ع) و حسنين 
موزه  قاجار،  دورة  اعداد،  و  حروف  جداول  ادعيه،   ، (ع) 

آستانه قم. مأخذ: همان.

تصوير ١٣. قاب آيينه با شمايل حضرت علي (ع) و حسنين 
(ع) ، ادعيه و اسماء الحسني، دورة قاجار، موزه آستانه قم. 

مأخذ: (نگارندگان).



نتيجه
نتيجة اين بررسي ضمن آن که نشان از تأثير مستقيم اعتقادات اسالمي و مذهب تشيع بر شيوة طراحي 
قاب آيينه هاي دورة قاجار دارد، بيانگر وجود تنوع قابل مالحظة صوري درقاب آيينه هاي اين دوره است. 
قاب آيينه هاي دورة قاجار حاوي روايت ها، رمزنگاره ها و ُکدهايي هستند که پيوستگي فرهنگي قابل 
مالحظه اي با روايت هاي فرهنگي، ادبي و شيعي دارند. اين روايت ها در چهار بخش کلي قابل مالحظه اند. 
يعني: روايت هاي اساطيري و مذهبي (٥ نمونه)، روايت هاي ادبي و عرفاني (٥ نمونه)، روايت هاي عاشقانه 
و بزمي (٣ نمونه)، و شمايل نگاري شيعي (٦ نمونه).شاخص ترين نماد تصوير شده بر قاب آيينه ها، نماد 
گل و مرغ (٦ نمونه)است. نوشته هاي اعتقادي و ادبي از متداول ترين ُکدهاي مورد استفاده مي باشند که 
در بين آن ها کاربرد ادعيه شيعي، بيش از ساير ُکدهاست (٣ نمونه). در حالي که آيينه هاي حاوي مضامين 
روايي، پيوستگي بيش تري با فرهنگ و ادب ايراني دارند، آيينه هايي که مبتني بر کاربرد ُکدها، نشانه ها و 
رمزنگاره ها هستند، بار اعتقادي بيش تري دارند. اين ُکدها با باورداشت  مردم در خصوص استفاده از 
تأثيرات معنوي اين آيات، اذکار و اوراد ارتباط مستقيم دارد. مقايسة تعداد نمونه ها در مجموعة مورد 
بررسي، نشان از گستردگي نمادهاي ُگل و مرغ به عنوان نمادي از بهشت، شجره طيبه يا درخت طوبي و 
شمايل نگاري شيعي در مقايسه با ساير نمونه ها دارد. از خالل اين بررسي روشن مي شود که قاب آيينه ها 
در دورة قاجار کارکرد دگرگونه اي پيدا کرده گاه در بيان روايت ها، گاه در خدمت ايدئولوژي رايج، گاه به 
عنوان ابزاري در جهت تعليم و تأکيد بر مضامين ديني و اخالقي و گاه نيز به عنوان حرز و تعويذي براي 

نگاه داشت و محافظت دارندگان اين ادعيه از باليا کاربرد يافته اند. 
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Objects which are based on a kind of functionality as instruments in everyday life can sometimes 
go beyond their ordinary position acquiring a cultural role. Mirrors are among such objects 
which have gained cultural and religious function through influences from the Persian – Islamic 
culture, especially Shiism. The present research aims at the recognition of the impression of 
ideology and religion on material culture in the Qajar epoch and the way motifs and designs are 
used on which by studying mirror cases as common material objects in folk culture. Therefore, 
the purpose in here is to demonstrate narratives and codes which are indirectly painted on these 
mirror cases. Assuming that mirror cases have gone beyond their ordinary function gaining a 
position as a means of conveying cultural aspects, ideology and even religion, the article tries to 
respond to the basic following question: how Qajar mirror cases have transformed into material 
objects for the transmission of culture and ideology? Here, the subject is divided into two parts: 
the role of mirror in Persian - Islamic culture and the formal/ cultural connotation of Qajar mirror 
cases, i.e. codes and narratives, according to the examination of 30 samples. The methodology 
of the research is analytical – descriptive based on library and field studies. The samples were 
selected among electronic online collections of the Hermitage Museum, Victoria and Albert 
Museum, Khalili Collection, Sotheby,s, and the works in the Astaneh Museum of Qom and 
Shah-Abdol-Azim Museum, Ray. Regarding the large number and variety of mirror cases, the 
research has just concentrated on the mentioned samples, those which are related to the subject, 
i.e. samples with literary, mystical and religious themes and motifs. For this purpose, the analysis 
of works has been based on the cultural approach of Jeffrey Alexander and Philip Smith, i.e. 
reading social meanings through narratives, symbols and codes. The most important feature 
of Alexander and Smith,s work is the amalgamation of theories that provides a comprehensive 
methodological framework. The advantage of this method, in comparison to other common ones 
in the study of material culture, is that it offers an appropriate methodology for the research. The 
results show that Qajar mirror cases have obtained additional functions, sometimes in producing 
narratives and presenting ideologies, and sometimes as a means of instruction, emphasizing the 
religious themes of the time, while in some other cases as amulets to preserve the possessors 
from misfortune and affliction. While the mirror cases with narrative themes establish a closer 
connection with Iranian culture and literature, those based on the codes and signs convey a 
stronger sense of belief. Such codes have a direct connection with people,s beliefs regarding the 
spiritual effects of the verses and litanies.     
Keywords:Material Culture, Shiism, Mirror Cases, Qajar Era.       
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