
  

   حرم در موجود كاري نهيآي يها طرح مفاهيم و نقوش ررسيب
  )ع(چراغ شاه الكاظم موسي احمدبن مطهر

  1لفضل صادقپور فيروزابادابوا
  2مهشيد باراني 

   چكيده
 و بـه  تـاريخي  بناهـاي  داخلـي  تزئينات در عمدتاً كه است ايران سنتي هنرهاي از كاري آينه هنر
 تحقـق  راسـتاي  در همـواره  هنـر  ايـن  از گيري بهره. را دارد بيشترين كاربرد مذهبي اماكن ويژه

 قلمـرو  و قدسـي  سـاحت  پلـي  همچون و تهگرف صورت مذهبي بناي معنوي كيفيت به بخشيدن
 اماكن كاريآينه. معنويت و است نور هنر آينه گفت توانمي و دهد مي پيوند يكديگر به را انساني
 با مفاهيم و تركيب، نقوش هاي؛ويژگي اعتبار به ولي آيدمي شمار به ديوارنگاري ايگونه مذهبي
 كوچـك  هـاي بيشـتر فـرم   را عناصر اين شكلي محتواي. است متفاوت ها ديوارنگاري ديگر انواع

 از كـه ، انـد داده تشـكيل  طبيعي شده ساده هاي فرم ها و انواع گره، منظم هايگوش سه، هندسي
 گرفتـه  قـرار  پـژوهش  و بررسي مورد شيراز چراغ شاه مذهبي اماكن مجموعه در ديد ظرافت نظر
 اطالعـات  آوريجمـع  روش بـا  و تحليلـي  توصـيفي  روش از جسـتن  بهـره  بـا  رو ايـن  از. است

 بررسـي  حاصـل . پـردازيم مي كاري آينه تزئينات وجوه از ايپاره مطالعه به ميداني و اي كتابخانه
 صـورت  روي گـچ بـه   كـاري آينـه  چـراغ  شـاه حرم  در كه دهدمي نشان پژوهش اين در كالبدي
وي ديـوار و  كاري روي آينه و مقرنس است كه رتكنيك آينه ديوار و سقف و سطح كل پوشاننده

  . هاي گره و اسليمي كار شده استسقف و حاشيه قرنيز و بيشتر به صورت طرح
  . سنتي هنر، هنر، چراغ شاه حرم، كاري آينه، شيراز: كليدي واژگان
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  مقدمه   -1
 شـناخته  فرهنگـي  هويـت  شـاخص  عامـل  يـك  عنـوان  به ايران شهرهاي از بسياري در مذهبي بناهاي

 آينه هنر. نمود بيان اسالمي فرهنگ و هويت تثبيت در را ها زاده امام نقش توان مي راستا اين در. شود مي
 ارزشـمند  هنـر  ايـن  بطـن  در و شـد؛  زاده معماري خدمت در كه است ايران سنتي هنرهاي از يكي كاري

 عميقـي  ريشـه  يابيم؛ مي مساجد و متبركه اماكن در بيشتر را آن امروز كه كاري آينه. يافت حيات استمرار
 شايد و است انسان رخ نمايش، آينه نشانه نخستين. دارد ايرانيان معنوي اعتقادات و عرفاني يها سنت رد

 كاري آينه اما. ببيند وضوح به را خويشتن خواست مي انسان كه بدانيم آن را آمدنش پديد علت است بهتر
 ويـژه  بـه  و شـرقي  عرفـان  در آنچـه  بنابر واقع در. شود مي يادآور عرفاني مباني از يكي به را خصلت اين

 ذات يا واال عالم به رسيدن براي ماديت از گذشتن خوريم؛مي بر بدان وفور به موالنا چون عارفاني ديدگاه
 مراتـب  تـا  كـرد؛  گذر خود از بايد خداست؛ وجود همانا كه حقيقت به رسيدن براي حقيقت در. است الهي
 را چهـره  شود؛ ترك دچار سطح در كه هنگامي به يا و شكستن هنگام به آينه. آيد حاصل وصال و كمال
 يـادآوري  كـه  آن نخسـت . دارد اشـاره  عرفـاني  اعتقاد دو به خود اين كه دهد مي نشان متكثر و تكه تكه

، دوم و اسـت؛  حـق  به رسيدن براي آن شكستن درهم از كنايه كه صورت؛ شدن پاره پاره يعني. شكست
 تـرك  محـض  بـه  و دارد تصوير يك عادي حالت در آينه. است واحد جسم يك از تصوير چند آمدن پديد

 را خـود  چهـره  بـار  هـزار  آينه در بيننده حقيقت در. دهد مي قرار اشبيننده مقابل را تصوير هزاران خوردن
  . آورد شمار به كثرت در وحدت از نشاني به توان مي را موضوع اين. بيند مي

 و اسـت  جهان موجودات و خلقت وحدت يادآور مذهبي ماكنا معماري در آينه توان گفت مي ترتيب بدين
 اماكن معماري در كاري آينه، ويژگي دو اين از فارغ. است مقصود به رسيدن براي عابد راهنماي سويي از

 گفت؛ توان مي سبب بدين. افزايد مي آن اثر بر و دهد مي انعكاس را نور آينه. هست نيز نور متجلي مذهبي
 يهـا  نقـش  بيشتر از مذهبي اماكن كاري آينه نقوش، ديگر سوي از. خداست ذات ودارنم معماري در آينه
 ايـن  بـا . هسـتند ... و احـد  حمـد؛  چون ذكرهايي تجسم خود نيز نقوش اين و است شده گرفته چيني گره

 و كند مي متوجه خداوند مطلق ذات به را خود بيننده كه هنري است كاري آينه كه گفت توان مي توصيف
  ) 1 تصوير(. )11، 1390، دوست افالكيان(. است ديني هنر و چراي چون بي تجسم
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 ي هندسي و گره چينيها با انواع طرح (ع)چراغ شاهبخشي از آينه كاري حرم حضرت : 1تصوير  

  پيشينه تحقيق -2
 نآ دربـاره  منـد  نظام و علمي تحقيق كه است شده سبب ايراني كاري آينه درباره نظري مطالعات كمبود
كاري بيشتر به پيشينه  زمينة آينه شده در انجام هايپژوهش نگارنده مطالعات اساس بر. گردد دشوار امري

 آينـه  خصوصـي  در تـوجهي  قابـل  اثر فارسي مراجع و منابع در جستار اين. اند و خاستگاه اين هنر پرداخته
 كلي طور به. است نگرفته نجاما زمينه اين در تاكنون نيز مستقلي تحقيق هيچ و خورد نمي چشم به كاري

 توان مي از جمله. پردازدمي كاري آينه تاريخچه معرفي عموماً به شده نگاشته خصوص اين در كه مطالبي
 اپهـام  آرتور، )1374( اسالمي بزرگ المعارف دايره در، ذكاء يحيي و سمسار حسن محمد يها پژوهش به

 تـاريخي  آثـار  گنجينـه  كتـاب  در هنرفـر  اهللا لطـف  ،)1355( ايران دستي صنايع در سيري كتاب در پوپ
، )1376( اسـالمي  دوران معمـاري  بـه  وابسـته  تزئينـات  كتـاب  در كياني يوسف محمد، )1350( اصفهان
 آثـار  مجموعـه  به و) 1384( اسالمي معماري و عرفاني مباني كتاب در قهي بلخاري حسين يها پژوهش
از . اسـت  كـرده  توجـه  معاصـر  تجسـمي  زبان غالب در كاري آينه به كه كرد اشاره فرمائيان فرمان منيره

 عنـوان  تحـت  كـه  اسـت  پوپر فرانك كتاب، شده نگاشته نگاري آينه هنر درباره كه ييها كتاب مهمترين
 زبـان  بـه . )م1960( سـال  كتـاب در  ايـن . است يافته انتشار انگلستان در تيك سينه هنر توسعه و اوريژن
  . است برخوردار خود اوليه اعتبار از نيز اكنون هم و شده ترجمه فرانسه

 حـرم  در موجـود  كاري آينه يها طرح نقوشپاسخ دهيم كه   كوشيم به اين پرسش مي، در پژوهش حاضر
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پس از اشارة مختصر به پيشـينة  ، براي اين منظور. باشد مي بيشتر به چه صورت (ع)چراغ شاه حضرت مطهر
آينـه كـاري در حـرم حضـرت     بـه بررسـي   ، كاري در معمـاري  كاري و بيان نقش آينه و خاستگاه هنر آينه

شـده در   هاي انتخاب نمونه. كنيم هاي متفاوت اين هنر را در آن شناسايي مي پردازيم و گونه مي (ع)چراغ شاه
كـاري در   برداري و برداشـت سـطوح آينـه    طريق عكس هر دسته به دقت بررسي شده و اطالعات الزم از

  . محل به دست آمده است

    تحقيق روش -3
 انجـام  و اطالعـات  آوري جمـع  جهـت  ييها روش، مختلف يها زمينه و شرايط تناسب به تحقيق يك در

 تحقيـق  يهـا  روش ازاي  آميـزه ، مقالـه  ايـن  در اطالعـات  آوري جمـع  روش. شد خواهد انتخاب تحقيق
 اوليـه  مبـاني ، گرپژوهشـ  مشـاهدات  اطالعـاتي و  منـابع  بـه  رجوع با كه بود خواهد ميداني واي  كتابخانه
 روش رو ايـن  از. شـد  خواهد استفاده تحليلي روش از ها داده استنتاج و آناليز جهت و شده تنظيم پژوهش
هنـر   يهـا  ويژگي و نظري مباني ابتدا. بود خواهد تحليلي -توصيفي صورت به حاضر پژوهش در شناسي

 و جامعـه  فرهنگـي  پيشـرفت  وجوه مترينمه از عنوان يكي به ،(ع)چراغ شاهحرم  آينه كاري به كار رفته در
آن  كاري آينه يها طرح مفاهيم و نقوش، تكنيك تحليل و تجزيه با سپس و بررسي، شيراز اسالمي شهر

  . گيردمورد بررسي قرار مي

  كاري در ايران آينه سابقه تاريخي -4
 در بار نخستين براياي  شيشه يها آينه نيست ولي دست بسيار روشن در مدارك كاري آينه هنر سابقه از

سـيم   و فلزي يها آينه جاي سوم و دوم يها سده در و شد ساخته) ميالدي اول سده( لبنان صيداي شهر
 يهـا  سـده  در. شـد  مـي  ساخته آينه، بود فلزكاري مركز كه شهرهايي در ايران در معموال. گرفت را اندود

 بـزرگ  شـهرهاي  و چهارم و سوم يها سده در فارس. بود مراكز اين مهمترين از همدان هجري نخستين
 تا هشتم جـزء مراكـز فلزكـاري بودنـد كـه بـه سـاخت آينـه نيـز          ششم يها سده در سيستان و خراسان

  . پرداختند مي
 شيشـه  صـنعت  كـه  پنداشـت  چنـين  توان مي، ساسانيان و پارتها زمان به متعلقاي  شيشه اشياي كشف با

 توجـه  شـايان  بسـيار  ساساني سازان شيشه مهارت. است هبود شايع ايران در زمان همان در تقريبا سازي
 هـا  نمونـه  زيباترين از يكي. بودند استاد كامالً شيشه بري چرخ با شيشه تزيين هنر در ويژه به اينان. است
 داراي ساسـاني اي  شيشـه  ظـروف . شـود مـي  نگاهداري پاريس ملي كتابخانه در كه است اول خسرو جام
 دو كنـوني  مازنـدران  و گـيالن  منطقـه . اسـت  زياد بسيار يها رنگ و خيالي رتصاوي و مناظر از ييها طرح
  . است آمده مي شمار به دوران اين در سازي شيشه مهم مركز
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 و اسـت  شـده  شـمرده  صـفا  و راستگويي، روشنايي، پاكي نماد دو ايرانيان نزد همواره آينه و از طرفي آب
 اما. )12، 1375، رياضي( نباشد ارتباط بي موضوع اين با بنا يها آرايه از يكي نقش در آينه كارگرفتن به شايد

، يادشـده  باورهـاي  بـا  هماهنگي از گذشته، كنوني صورت به كاري آينه هنر و آينه قطعات از بهره گيري
 شـانزدهم ( هجـري  دهـم  سـده  از كه ييها شيشه هاي آينه. )242، 1376، كياني( دارد نيز اقتصادياي  ريشه

 هنرمنـدان . شكسـت  مـي  راه در و نقـل  حمل هنگام شد مي وارد ايران به، ونيز ويژه به، ااروپ از) ميالدي
 كـاري  آينـه  صـورت  بـه  آنها از و يافتند ابتكاري شكسته راهي هايقطعه اين از بهره گيري براي ايراني
  . )1374، ذكاء و سمسار( كردند استفاده

 دسـت  بـه  هـا  ديوانخانـه  و هـا  كاخ در تفنني و تزئيني در آغاز آينه كاري بناها در ايران به عنوان يك هنر
 بـار  نخسـتين  براي، كه است آن از حاكي موجود تاريخي مدارك و شواهد. شده است مي انجام هنرمندان

 شـده  اسـتفاده  قزوين در) قمري هجري 948-92( سال در صفوي تهماسب شاه خانه بناي تزيين در آينه
 پايـان  به قمري هجري 965 سال تا و آغاز 951 سال در كه قزوين خانه ايوان بناي در) 2 تصوير(. است
 ايـن  در. رسـد  مـي  قمري دهم سده نيمه به بنا اين در آينه كاربرد پيشينه كه كرد استنباط توان مي، رسيد

 از پـيش  كـه  »االزهـار دوحـة  « كتاب در شيرازي نويدي بيگ عبدي علي العابدين زين خواجه، خصوص
 را زيـر  ابيـات  آن شـده  كـاري  آينـه  ايوان و قزوين خانه ديوان وصف در و شده سروده قمري 955 سال
 : سرايد مي

آراي عــــالم بنــــاي فــــرخ زهــــي
ــه ــر ب ــا ه ــبش يكج ــوان ن ــر اي ديگ

ــر ــوان بهـ ــه ايـ ــد كـ ــل در آيـ مقابـ
  

جـاي  چنـان  نديدي كـس  عالم كه در  
ــان ــتان آرا جهـــ ــر نگارســـ ديگـــ
ــود ــه شــ مقابــــل بخشــــش آيينــ

  

 1007 سـال  در اصفهان به قزوين از صفويان پايتخت انتقال با و آغاز قزوين از، بنا در كاري آينه بنابراين
 گسـترش ) بهشـهر ( اشـرف  كـاخ  و شهر اين ساز تازه يها كاخ در كاري آينه، شهر اين به قمري هجري
. بـود  شده استفاده كاري آينه از شاردن نوشته به كه اصفهان سلطنتي يها كاخ از بسياري تزئين در. يافت

 همه از داشت شهرت نام بدين آن در آينه بسيار كاربرد سبب به كه خانه آينه به معروف كاخ آنها ميان از
 كـه ، شـد  اسـتفاده  كـاري  آينـه  هنـر  از اصـفهان  در صـفوي  دوران يها كاخ و بناها تزيين در. بود زيباتر

 نـام  اين به آن تزيين رد بسيار آينه كاربرد سبب به كه است »خانه آينه« به معروف كاخ آنها مشهورترين
 1052 تـا  1038 صـفي  شـاه  سـلطنت  زمـان  در كـاخ  اين. است برخوردار ويژه جايگاه از و، يافته شهرت
 بـا  كـاخ  ايـن  ديوارهـاي  و سـتون  18 بـا  ايـواني ، تـاالر ، سقف. شد ساخته رود زاينده كنار قمري هجري

 بازتاب از كه بود شده آرايش متر يك زا كمتر پهناي و متر سه تا نيم و يك درازي به پارچه يك يها آينه
  . گشت مي پديدار جالب و زيبا مناظر آينه در آن شمالي ساحل درختان و رود زاينده تصوير
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 يهـا  طرح با زماني و برجسته صورت به گاهي و ساده يها آينه صورت به گاه صفوي دوران از كاري آينه
 ماننـد  معمـولي  يهـا  بـرش  شـامل  سـاده  يهـا  آينه طرح با عمدتا كاري آينه. گيرد مي انجام مرغ و گل
 و اجرا گره يها طرح اقسام و انواع يا و ستاره، )ستاره و گل شبيه( سرهنگي قبه، بازوبند، نگيني يها طرح

 پرنـده  انـواع  نقوش و برگ و گل و اسليمي انواع از آينه وسيله به گاهي. شد مي انجام خاص يها برش با
، صـفويان  دوران از پـس . زيباسـت  خـود  نـوع  در كار اين و چسبانند مي فصا سطحي بر كه شده استفاده
 بـه  قمـري  1209 سال به هم آن كه بود شيراز در زند كريمخان ديوانخانه شده كاري آينه بناي نخستين
 يهـا  آينـه  و خاتم درهاي و شده حجاري پارچه يك يها ستون و، شد ويران قاجار خان محمد آقا فرمان
ايـن هنـر بعـدها در    . نمودند حمل شهر اين به تهران داراالماره ايوان بازسازي و توسعه براي را آن بزرگ

و به عنـوان يكـي   ، دوره قاجار بويژه در زمان ناصرالدين شاه از گسترش و رونق خاصي برخوردار شده بود
   )147، 1380، كفيلي(. از تزئينات وابسته به معماري در بسياري از بناهاي مذهبي و حكومتي معمول گشت

  
  تاالر آينه عمارت شاه طهماسب در قزوين: 2تصوير  

 آينه ويژه آينه نازك يها جام، يافت بيشتري دقت و ظرافت و رونق كاري آينه كه. )م 19/ق 13( سده در
 ايرانـي  كـاران  آينـه  را هـا  جـام  ايـن  )12، 1375، رياضـي ( شد مي فرستاده ايران به و ساخته آلمان در كاري
 نصـب  صورت به كاري آينه آغاز در. گيرند كار به و ببرند دلخواه هندسي اشكال به آساني به نستندتوا مي
بـزرگ و  اي  آينـه ، ستون اصفهان بر ديوار سر حوض چهل در. بود معمول بنا بدنه بر پارچه يك يها جام

 آن روشـني  و يبزرگـ  و شد مي ناميده» جهان نما«يا » آينه چهل ستون نما«شفاف نصب كرده بودند كه 
 وارد) بنـا  از متـر  180 حـدود  فاصـله  بـا ( ستون چهل »عرابه درب« از كه مردمي تصوير كه بود حد بدان
 تا گرديد كوچكتر تدريج به آينه يها قطعه سپس. )344، 1321، انصاري جابري( شد مي ديده آينه در، شدند مي
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 آن جـز  و گـوش  شـش ، لـوزي ، مثلـث  شكل به آينه كوچك يها قطعه) م19/ق 13( سده پايان در آنكه
كـاران ايرانـي از    آينـه ، هـا  گذشـته از ايـن  . صورت الماس تراش به كار بردند به را آنها هنرمندان و درآمد
  . )401، 1355،  پوپ( اند استفاده كرده، آوردند مي صورت آينه در كه به، هاي محدب نيز شيشه

 صـفوي  معمـاران  دنبالـه رو  نيـز  زمان اين معماران و شد ايجاد معماري در جديد شيوهاي قاجار دوره در
 زمـان  در تنهـا . شـود  مـي  شـمرده  ضـعيف  بسيار صفوي دوره با مقايسه در زمان اين معماري هنر. بودند

 ماننـد  ظريـف  صـنايع  و معمـاري  هنر، باختري هنر نفوذ سبب به، قاجار شاه ناصرالدين طوالني حكومت
 همچنـين  و سـلطنتي  بناهـاي  تزيينـات  براي، دوره اين در. تياف رونق كاشيكاري و كاري آينه، گچبري
 رونـق  روز به روز قاجار دوران در هنر اين علت همين به و شد استفاده فراواني به كاري آينه از ها زيارتگاه
 و گـره  كارهـاي  انـواع  و) مقرنسـها ( آويـز  يهـا  آونگ، بنديها رسمي، بنديها متن از شگرفي آثار و گرفت
 زيبـايي  آثار كه بود دوره همين در. آمد وجود به آينه پشت بر خطاطي و نقاشي همچنين و سازي اسليمي
 كاري آينه در ظرافت و زيبايي نظر از كه، العماره شمس اتاقهاي و تاالرها و گلستان كاخ آيينه تاالر مانند
 كـار  آينه رمندانهن، )ميالدي نوزدهم سده پايان( هجري چهاردهم سده آغاز در آمد پديد، است مانند كم
 آيينـه  ايـوان  ديگـري  و رضـوي  قـدس  آستان دارالسياده كاري آينه يكي كه آوردند پديد كم نظير اثر دو

  . )401، 1355، پوپ(. بود چراغ شاهو حرم  قم در (ع)معصومه حضرت آستانه جديد صحن

  تعريف آينه كاري -5
 بـه ، آينـه  بـزرگ  و كوچـك  قطعـات  با، وعمتن هاينقش و ها طرح در منظم اشكال ايجاد هنر، كاريآينه

 از كـه  است تاللو پر و درخشان فضايي ايجاد كاري آينه هنر حاصل. است بنا داخلي تزيين سطوح منظور
 هنـر  يهـا  رشـته  از يكـي  كـه  هنر اين پيشينه. آيدمي پديد آينه شماربي قطعات در نور پي در پي بازتاب
 و مـدارك  كمبود سبب به، آيدمي شمار به ايراني هنرمندان ويژه اتابتكار از و ابنيه داخل در ايران تزئيني
. نيسـت  روشـن  چنـدان ، مكتـوب  مـدارك  و اسناد صورت به چه، بازمانده يها نمونه شكل به چه، شواهد

  . )303، 1390، شاطريان(

 تـوان  معنوي براي تجسم عالم مثالي است كه آن را مـي  فضاسازي اصل«، كاري آينه در اصل مهمترين
 فضـاي ، فضـا  اين. است مستقل غالبا و خاص رويدادي حاوي آن بخش هر زيرا ناميد؛ فضاي چندساحتي

 متصـل  يهـا  مكان و كند نمي پيروياي  نقطه تك ديد و پرسپكتيو قواعد از يعني نيست؛ كاذب بعدي سه
ي هـا  نبلكه ساختاري اسـت متشـكل از پـال   ، دهد نمي نشان عقب به جلو از را سرهم پشت و يكديگر به

 نماهـايي  مجموعـه  از است نموداري يابند؛ مي گسترش اطراف به و باال به پايين پيوسته يا ناپيوسته كه از
  )  600، 1385، پاكباز( »اند شده ديده اطراف از و باال از، روبرو از همزمان كه
 سـعي  طرخـا  همـين  بـه . است شده معرفي ضاللت و تاريكي از مومن هدايت سمبل بعنوان اسالم در نور
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 ايـن  بازسـازي  براي اينه و استيل- نقره -طال همانند درخشنده مصالح از مذهبي اماكن و فضاها در شده
 ايـن  و نمودند مي نصب مختلف زواياي در و خرد را ها آينه، تشعشع اين ازدياد براي. نمايند استفاده فضاها
 مختلـف  نقـاط  در را نور تاللو دينچن قدم هر در شده كاري آينه فضاهاي در حركت هنگام شود مي باعث
 خود متوجه را عامي بيننده هر ها درخشش اين كه است اين جالب. )مومن روح و قلب به نور بارش( ببينند
 رنگ سبز نور از استفاده و رنگ و نور تركيب است ذكر به الزم. نماياند مي وي به را خود زيبايي و كند مي
  . )89، 1390، ملكي( نمايد ندوچندا را فضا معنوي جلوه تواند مي

  و نقوش در آينه كاري ها طرح -6
 كـاربرد  تنـوع  و اشكال گوناگوني نظر از كه است »گره« به مشهور طرح كاري آينه در ها طرح ترين رايج
 قـاب  چـون  ديگر يها طرح )397، 1355، پوپ(. ندارد مانند خود نوع در، ايران هنر مختلف يها رشته در آن

، تـرنج ، شمسـه ) سـقف  كـاري  آينـه  در ويژه به( آنها از تلفيقي و تركيب يا و گوناگون يها شيوه به بندي
 نيـز  اكنـون  و بوده متداول مشهورند كاسه به كه گود يها كره نيم و مقرنس، اسليمي، قطارسازي، لچك
 بـا  را كـار  سطح معموالً، رفتمي كار به آينه بزرگ يها قطعه كاري آينه در كه مواردي در. است معمول
 بـري  گچ با همراه گاهي كاري آينه. آوردندمي پديد آن بر متنوع يها طرح و كردند مي نقاشي سفيد رنگ
. آيد مي شمار به هنر هر دو از ايآميزه حقيقت بينيم و در مي چراغ شاهنمونه آن را در حرم  كه رفته كار به
 و تـرنج ، بوتـه  و گـل  شامل بيشتر آن حطر كه رنگارنگ يها شيشه با كاري آينه نوعي اخير هايسال در
 گوشـه  و هندسي همگي آينه قطعات كه سنتي شيوه خالف بر كه گشته متداول، است آن جز و ترنج نيم
 كار به و شودمي بريده آن جز و بادامي يا گرد و منحني گونه به آن در رنگين يها شيشه و آينه، است دار
 بـر  را آينه قطعات معموال شيوه اين در خوانند مي »ياقوتي« را هشيش با توأم كاري آينه شيوه اين. رود مي

  . چسبانند مياي  شيشه زمينه

  
 آينه كاري توأم با گچ بري: 3تصوير  
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 توحيـد  نگـاه ، فلكي صور و آراسته هم يها ستاره، كاري آينه يها طرح زيباترين ايجاد با، ذوق با معماران
 هـدايت  يـادآور ، مقدس فضاهاي در ها طرح اين آوردن با. اند هكرد ايجاد خود هندسي يها طرح در محور
 از نشـان ، شـده  كـار  هاي آينه بوسيله فضا كردن منور با آنها از استفاده زيبايي واند  شده ستارگان با انسان
. دارد اسـالمي  فرهنـگ  و هنر در را جايگاه مهمترين توحيد اصل. باشد مي قرآني آيات به هنرمندان توجه
 و هنر انحاء در آن بيان براي ها طرح و ها نقشمايه تزئينات يا و ساختاري يها قالب در گوناگوني يها شيوه

 در رمـزي  و تجريـدي  زبـان  انتخـاب  و هندسـي  الگوهاي و ها طرح از استفاده. است رفته كار به معماري
  . )4، 1393، اكبري() 3تصوير( آيد مي شمار به ها شيوه اين جمله از ختايي و اسليمي يها آرايه

   )ع()چراغ شاه( موسي ابن احمد بناي معرفي -7
 ديدني نقاط مهمترين از يكي صورت به امروزه كه است متبرك و معروف آرامگاهي چراغ شاه يا چراغ شاه

 هفـتم  امام، كاظم موسي امام پسر، ميرسيداحمد خاكسپاري محل مربوطه آرامگاه. است شده تبديل شيراز
 موسـي  امام ارشد پسر موسي؛ بن احمد. است گشته شيعيان از بسياري زيارتگاه رو ينا از و است شيعيان
 افراد توسط راه در ولي نمود سفر خراسان سوي به خود برادر به پيوستن راه در (ع)رضا امام برادر و (ع)كاظم
 سـده  در سفـار  اتابكـان  دوره در چـراغ  شـاه  بناي. رسيد شهادت به شيراز شهر در، عباسي خليفه، مأمون
 و جنـوب  سـمت  در كـه  ورودي است اصلي در دو داراي چراغ شاه حياط. شد ساخته قمري هجري ششم
 چـراغ  شاه حرم. شود مي حرم وسيع حياط وارد و گذشته شده كاشيكاري بزرگ سردر دو زير از حرم شمال

 تا دور. دارد رارق حياط شرقي شمال سمت در، چراغ شاه برادر محمد؛ مير سيد حرم و حياط غرب سمت در
. اسـت  شـده  كاشـيكاري  آنهـا  جلـو  جرزهـاي  و پيشـاني  كـه  شـده  ساخته طبقه دو ييها اتاق، حياط دور

 چـوب  نيز آن مسطح سقف در و شده داده پوشش نفيس يها چوب وسيله به حرم ايوان آهني يها ستون
 واقـع  شـيراز  قـديم  فـت با مركزي محدوده در كه چراغ شاه حرم بناي. است رفته كار به شده كاري منبت
 چهـار ، حـرم  جانب چهار در كه است ايوان پشت در ايستاده حرمي و جلو در ايواني بر مشتمل، است شده
 حوض، حياط ميان در. است شده ساخته) غرب سمت( حرم پشت در نيز مسجدي و گرفته قرار نشين شاه

 سـيد  حرم و حياط غرب سمت در چراغ شاه حرم. است شده درختكاري آن اطراف در و شده ساخته بزرگي
 جنـوب  ضـلع  در هم جامع عتيق مسجد. دارد قرار حياط شرقي شمال سمت در چراغ شاه برادر محمد مير

   )72، 1387، بيژني پور() 4 تصوير(. است گرفته قرار مجموعه شرقي
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 (ع)چراغ شاهنمايي از صحن حرم مطهر : 4تصوير 

   (ع)چراغ شاهحضرت حرم  كاري هاي آينه طرحتزيينات و  -8
تـوان بـه بنـاي     مـي  ي مذهبي شيراز كه از آينه كاري جهت تزيين استفاده شـده اسـت  ها در ميان مكان

ي ريز رنگين به سبكي هنرمندانه آينـه كـاري   ها مكانهاي مذهبي با بكار بردن آينه. اشاره كرد (ع)چراغ شاه
نسها و انواع كارهاي گـره و اسـليمي سـازي و    مقر، هارسمي بندي، هاو آثار شگرفي از متن بندياند  شده

ي مذهبي از تكنيـك آينـه   ها در بيشتر مكان. همچنين نقاشي و خطاطي بر پشت آينه به وجود آمده است
رنگ غالب آينه كـاري در ايـن مكانهـا    . و آينه كاري روي درز استفاده شده است) چند ال آينه( روي آينه

در ايـن  . يا قاب بندي بـه كـار رفتـه اسـت    اي  ردي به صورت تكهالجو، ي طالييها بوده و رنگاي  نقره
آينـه كـاري روي ديـوار    . مكانها هنر آينه كاري به صورت گسترده بر روي ديوار و سقف كار شـده اسـت  

گاهي در داخل نقاط گره نقوش اسليمي . شود مي معموال با برجستگي كم و با طرح گره و اسليمي استفاده
آينه كاري در سقف اين بناها . شود مي طرح گره و اسليمي به صورت جدا طراحيشود و گاهي  مي طراحي

رايج بـوده  ) كاسه( مقرنس و گود، اسليمي، قطارسازي، لچك، ترنج، با برجستگي زياد و به صورت شمسه
) مقرنس( ي آويزها حاشيه قرنيز را نيز گاهي به صورت تخت و گاهي به صورت آونگ، در اين بناها. است
   ) 7تا  5تصاوير (. اند كاري كرده آينه
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 چراغ شاهانواع نقوش اسليمي و هندسي در تاالر آينه حرم : 5تصوير  

  
 چراغ شاهي به كار رفته در ميان آينه كاري حرم حضرت ها كتيبه: 6تصوير  

  

  
 چراغ اهشانواع تزيينات هندسي به صورت انواع گره به كار رفته در باالي ضريح مطهر : 7تصوير  
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 چراغ شاهحرم ، آينه كاري روي آينه و درز به صورت مقرنس كاري: 8تصوير  

سه  به نيز هندسي يها طرح. ي به كار رفته در آيينه كاري نقوش منظم هندسي هستندها رايجترين طرح
  : است شكل

مركز بازوبنـدي  برجسته در  نيم يها برگ با برجسته شكل به گل تك آنها درون كه متداخل يها قاب) 1
  . كار شده است

   هم؛ از فاصله با ساده بسيار ي نيم برجستهها قاب) 2
  . پيوسته بزرگ و كوچك از دواير ساده بسيار زنجيره) 3
 و قطاربنـدي  در كـه  اسـت  دوشـاخه  ختـايي  يهـا  سـاقه  چـراغ  شـاه  در كار رفتـه  به نقوش ترين مهم از

 پـنج  يهـا  گـل  شكل به ساده تزيينات اكثرا نيز ها طاقي دور همچنين. است گرفته قرار ديوار يها حاشيه
  ) 8تصوير( است شده استفاده تكرارشونده پري
 بـاالي . اسـت  و خروجي ورودي درهاي باالي طاق به مربوط چراغ شاهتزيينات آينه كاري در حرم  بيشتر
 اسـت  شده كار رينهق هم كاري آيينه تزيينات. دارد كاري آيينه و گچبري تزيينات يك به يك نيز ها طاق

 آيينـه  يها گلدان. شود داده نشان هابرگ و هاپيچش در شده سعي بيشتر كه ختايي ساده نقوش همان و
 »علي يا« متن با مركز دراي  كتيبه در برگدار و گل تزيينات مركز در مورد يك در و گياهي تزيينات با كار
 پيوسـته  هـم  بـه  هايبرگ و هاگل تك، ها كاري آيينهاي  حاشيه نقوش ديگر از. است شده مزين ايينه با

 نقـوش  ديگـر  از نيـز  گلداني و نيلوفر گل، بته جقه نقوش. است گرد يها گل و ها غنچه، منفصلي يا ساده
 كـاربرد  بيشـتر  هـا  آيينـه  قـاب  پايه كردن مزين براي گلدان. است چراغ شاه كاري آيينه تزيينات پركاربرد
 بـاال  يا پهلو از نمايي شكلي به معماري در و است رويشي و زايشي نشانه و نماد لوتوسي گل. است داشته
  ) 9تصوير(. است شده كار
 نبـوده  ايـران  اندازه به سنتي هنرهاي در نيلوفرآبي گل كاربرد دنيا جاي هيچ در كه است باور اين بر پوپ
  . )102-113، 1380، پورجعفر و لر موسوي(. است
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 چراغ شاه حرم، ري با نقوش گياهيكا تزيينات آينه: 9تصوير  

، نمايانـد  آرايشي است كه بناي معماري را دلپذيرتر مي اسالمي تزيين در معماريمي توان چنين گفت كه 
اي نمادين اشاره به خلقت و جهان هستي دارد كه خـود   گونه  معماري اسالمي به. افزايد يا به غناي اثر مي

درپيچ مركب از يك دايره كه در درون خود پـذيراي تمـامي    چنقوش هندسي پي. سرشار از دگرگوني است
نشـان از  ، همه و همه، بهار بهشت است هايي كه از باغ هميشه بوته  و  ها و گل اسليمي، اشكال ديگر است

ها زبان خاص خود را دارند و گويـاي حقـايق    تزيين. هاي نو دارند در ايجاد طرح هنرمند مسلمانخالقيت 
خوبي از عهدة اين كار  ادراك آن در پرتو شناخت معماري ميسر است و هنرمند اسالمي بهاسرارآميزند كه 

  .  )902-901، 1384، فوالدوند(. برآمده است
  گرهتزيينات  -8-1

اساس قاعدة معين و با استفاده از خطوط مسـتقيم شـكل    بر كهاند  معماري ايراني اتتزييناز جمله ها  گره
گره يا بند رومي فقط يك قسـم  ، بنابراين. )9، 1372، شعرباف( آورند به وجود مي هاي گره را گيرند و آلت مي

  . كار رود تنهايي يا در تركيب با نقوش ديگر به   توانسته به از اقسام نقش است كه مي
بعـدي   كه پوشيده از نقوش گره دوبعدي و سه، نماهاي آنها، در بناها» گرايانه طبيعت«با توجه به مضامين 

. تواند متضمن تلميحاتي از جهان هستي باشـد  مي، طريق اولي به، به هندسة ستاره و چندضلعي استمقيد 
شـبكة دوايـر   . انـد  كننـدة آسـمان   دارند بيشـتر تـداعي  ) شمسه( آنها كه ستاره، هاي هندسي از ميان نقش

هـاي   و شـعاع  اي است يادآور مدارات ستارگان اسـت  هاي ستاره اي كه زير نقش گره مركز و مدارگونه هم
خطـوط منتشـر از مركـز    . تابـد  ها همچون پرتوهايي است كـه در آسـمان پرسـتاره مـي     فاصلة شمسه هم

، دهنـد  هاي فرعي را تشكيل مـي  ها و مجموعة ستاره كه با هم تقاطع دارند و چندضلعي، هاي متعدد ستاره
  . )161، 1379، نجيب اوغلو( هويت بصري مبهمي دارند

 وضـوح  و صراحت با را آن كار آينه ليكن دارد؛ سابقه ايراني هنر در ساختاري صرعنا تنظيم هندسي روش
 شـده  تقسـيم  قسمت پنج يا چهار اجزاي به دايره تقسيم با هندسي طرح اين«. دهد مي قرار استفاده مورد
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 و) پـر  پـنج  سـتاره ( ضـلعي  پنج يا مربع، االضالع متساوي مثلث، شبكه اين) ريتميك( موزون پايه، باشد
 سـتاره ( ضـلعي  هشـت ) پر شش ستاره( درهم مثلث دو يا ضلعي شش يعني اشكال اين مضرب همچنين
  . )204، 1390، رحمتي() 14تا  10تصوير ( »بود خواهد غيره و) پر هشت

  
 شش، 6شمسه : هاي گره گره شش آلت: 10تصوير  

  
  

  
 مربع قناس، 8شمسه : هاي گره آلت، 8گره : 11تصوير  
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 چراغ شاهمربع قناس و شمسه؛ حرم : آلتهاي گره، گره اسليمي: 12ر تصوي  

  

  
 چراغ شاه حرم، هندسي نقوش با كاري آينه تزيينات: 13تصوير  

  

  
  چراغ شاهترنج و شش شل؛ حرم ، 8شمسه: ي گرهها آلت، گره هشت چهار لنگه: 14تصوير  
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  21، 1391، جماليان و آبادي علي( :مأخذ چراغ شاه شش شل و گيوه؛ حرم، ده شش، 5گره شمسه : 15تصوير (  

  
 چراغ شاه حرم، هندسي نقوش با كاري آينه تزيينات: 16تصوير  

 كـاربرد  تنـوع  و اشكال گوناگوني نظر از كه است »گره« به مشهور طرح، كاري آينه در ها طرح رايجترين
 بـه  بنـدي  قـاب  چـون  ديگـري  يهـا  طـرح  .ندارد مانند خود نوع در، ايران هنر مختلف يها رشته در آن

، لچـك ، تـرنج ، شمسـه ) سـقف  كـاري  آينـه  در ويـژه  بـه ( آنها از تلفيقي و تركيب يا گوناگون يها شيوه
 معمـولي  نيـز  و اكنـون  بوده متداول، مشهورند كاسه به كه، گود هاينيمكره مقرنس، اسليمي، قطارسازي

 سـفيد  رنگ را كار سطح معموالً، رفت مي كار به نهآي بزرگ يها قطعه كاري آينه در كه مواردي در. است
   )82، 1393، پورزرين و جواني(. آوردند مي پديد آن بر متنوع يها طرح و زدند مي نقاشي

 يهـا  نـوآوري  كاري آينه در و يافت رواج با گچبري همراه كاري آينه هجري چهاردهم سده دوم نيمه در
 و گـل  چـون  تـازه  يها طرح و نقوش ايجاد، تر وسيع سطح در رنگي يها شيشه كاربرد. آمد پديداي  تازه
 ايـن  يهـا  ويژگي از آيد مي در آينه صورت به كه) محدب( كاو هايشيشه كاربرد و اسليمي نقوش و بوته
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 شـكل  قطعات آينه و شيشه بر خالف روش سنتي كـه تمـامي قطعـات بـه     تازه روش اين در. است دوره
 ي غيـر هندسـي را  هـا  مدور و منحنـي بريـده شـده و شـكل     اشكال به شد مي بريده دار گوشه و هندسي

 بـه  كـاري  آينـه  جديـد  شـيوه  ايـن  شود؛ مي چسبانده شيشه بر گاهي آينه قطعات شيوه اين در. سازند مي
   )243، 1376، كياني( است مشهور) ياقوتي(

  اسليمي تزيينات -8-2
پيچيـدة    بافته و درهـم   هم  ت از اشكال بههاي متداول در هنر اسالمي است و عبارت اس اسليمي از تزيين

گل و گياهاني كه در قرآن از آنها نام برده شده اسـت و بـه گياهـان بهشـتي شـهرت      ، برگ، شاخ، غنچه
گاه نيـز  . اند كار رفته صورت تجريدي و انتزاعي به   انگور و انار به، در اين نقش گياهاني چون خرما. دارند

 هواي گوناگون گنجانده شده اسـت  و  هاي موزون اسليمي و با حال خم و  يچالي پ در البه  ياشكال حيوان
  . )902-901، 1384، فوالدوند() 16و  15تصوير (

  
  چراغ شاهحرم ، آينه كاري با نقوش اسليمي: 17تصوير  

  
 21، 1391، علي آبادي و جماليان( :؛ مأخذچراغ شاهاسليمي؛ ، طرح خاتم: نوع تزيين: 18تصوير (  



192  رهيافت فرهنگ ديني  ي فصلنامه   1397سال اول ـ شماره اول ـ بهار  

 

مفهوم حركـت در هنرهـاي تجسـمي    . كند خط از عناصر مهمي است كه در اسليمي نقشي حياتي ايفا مي
چـه در  ، خـط را . كه جوهرة وجودي خط حركت اسـت  چرا، يابد بيش از هر عنصر ديگر در خط تجلي مي

ي كند يا مسير يـك حركـت تلقـ    اي دانست كه در فضا حركت مي توان مسير نقطه مي، علم و چه در هنر
تواند بسـيار   كيفيت خط نيز مي، شمار و متفاوت داشته باشند توانند جهاتي بي ها مي كه حركت آنجا از. كرد

. انگيـزد  ها برمي هاي رواني متفاوتي را در انسان هاي گوناگون خط واكنش كيفيت. گوناگون و ظريف باشد
طـور مجـازي     ي داشـته باشـد و بـه   تواند حالـت القـاي   همچنين مي. يافته باشد تواند كامالً تجسم خط مي

حركت حلزوني يا اسليمي . )16، 1386، گاردنر( صورت بصري نقاط ديدگاني تابلو را به يكديگر اتصال دهد به
هايي مقدس  بلكه نشانه، دستي و اشيا نيست صرفاً براي تزيين انواع مختلف سطوح از بنا و كتاب و صنايع

تكثير عناصر ذكر و حركت و سلوك عارفانه مفهوم ديني و مقدس  ويژگي ريتم و، در اصل. به همراه دارد
بيان و تزيين يـك  ، نري ماتيسها گفتة  به. تواند بيان نمادهاي مقدس باشد تزيين مي. نقوش تزييني است

زيـرا در آنجـا جاذبيـت    ، طور خاص از اسالم الهام گرفته است اين سخني است كه او از شرق و به. چيزند
  .  )146، 1369، بوركهارت( ي و بناهاي اسالمي در تزيينشان نهفته استآثار هنر اصلي

   گيري نتيجه
اصـول قرينـه سـازي و     چـراغ  شاهدر تزيينات آينه كاري بناي  كه دهد مي نشان پژوهشي از حاصل نتايج

د بر تأكي. خورد مي به چشم، ايستايي بيشتر مدنظر معمار بوده است و اين ويژگي در جاي جاي تزيينات بنا
 (ع)چراغ شاهدر حرم  كاري آينه تزئينات گفت توان مي. ريتم و تكرار از جمله موارد قابل ذكر در اين بناست

هندسي به صـورت   نقوش قالب در كه است وجودي وحدت و نظم چون مفاهيمي القاي، زيبايي بر عالوه
، )... و طاليـي ، ايـي روزهفيـ ( درخشـان  و خـالص  يهـا  رنگ، ها اسليمي مانند نقوش انتزاعي و گره سازي
 القـاي  بـه  بنـا  در اسـتفاده  مورد محل تناسب به كه شود مي ديده قرآني آيات نگاري كتيبه و خوشنويسي

  . كند مي كمك مذبور مفاهيم
 معمـاري  در كاري آينه نقش بيان و كاري آينه پيشينه به مختصر اشاره از پس فوق پژوهش در همچنين

 آنهـا  بنـدي  گونـه  و شد بررسي چراغ شاههمچون  زيارتي يها مكان شامل ورهد اين بناهاي از قاجار دوره
 آثـار  بيشـتر  در كثـرت  و وحدت و عرفاني اسالمي عميق فلسفه نيز زيارتي يها مكان در. است شده ارائه

 پوشـاننده  صـورت  بـه  كاري آينه، ها مكان اين در. است متجلي كاري آينه هنر در ويژه به اسالمي هنري
 و سـقف  و ديـوار  روي كـه  اسـت ) مقـرنس ( آويـز  يها آونگ و آينه روي كاري آينه تكنيك و سطح كل

  . است شده كار اسليمي و گره طرحهاي صورت بيشتر به و قرنيز حاشيه
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   (ع)چراغ شاهمشخصات آينه كاري به كار رفته در حرم حضرت : 1جدول
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  81-75 صص. 27 شماره. نگره پژوهشي
. فتـوكالژ  هنـر  و ايراني كاري آينه در بصري يها نشانه تطبيقي مطالعه) 1393(. جواني اصغر و رضا، پورزرين .7

  81-92صص. 4 شماره. 19 دوره. زيبا هنرهاي نشريه
  . عمادزاده: تهران. و ري  اصفهان  تاريخ. )1321(.  خان  ميرزاحسن،  انصاري  جابري .8
: شـيراز . )راهنماي نقاط ديدني و آثـار باسـتاني شـيراز   ( يادگار گذشتگان، شيراز. )1382(. محمدكريم، خرمايي .9

  . فرهنگ پارس
. 10 دوره. هنـر  آموزش رشد نشريه. امروز داخلي طراحي تا ديروز كاري آينه از) 1391(. منصوره، باديآ رحيم .10

  38-36ص. 2 شماره
  . دانشگاه الزهراء: تهران. فرهنگ مصور اصطالحات هنر ايران. )1375(. محمدرضا، رياضي .11
مركـز  : تهـران . الميدايرةالمعـارف بـزرگ اسـ   » كـاري  آينـه «. )1374(. ذكـاء يحيـي  محمدحسـن و  ، سمسار .12

  . دايرةالمعارف بزرگ اسالمي
  . نورپردازان انتشارات: تهران. ايراني مساجد معماري تحليل. )1390(. رضا، شاطريان .13
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  . سازمان ميراث فرهنگي كشور: تهران. گره و كاربندي. )1372(. اصغر، شعرباف .14
 نشـريه . شيراز قاجاري بناهاي در كاري آينه الگوهاي بازشناسي. )1391(. جماليان سميه و محمد، آبادي علي .15

  25-17صص. 23 شماره. نگره پژوهشي علمي
ستاد عالي همـاهنگي و نظـارت بـر    : در، »هاي خدا تجلي حقيقت در معماري خانه«. )1384(. مهناز، فوالدوند .16

  . رسانش: تهران، هنر و معماري مساجد. )گردآورنده( هنري مساجد ـ  فرهنگي هاي كانون
  149-146ص، 83 و72 شماره. مشكوه نشريه. (ع)رضا امام حرم كاري آينه. )1380(. حشمت، كفيلي .17
سازمان ميـراث فرهنگـي   : تهران. به معماري ايران دورة اسالمي تزيينات وابسته. )1376(. محمديوسف، كياني .18

  . كشور
  . نگاه: تهران. ترجمة محمدتقي فرامرزي. هنر در گذر زمان. )1386(. هلن، گاردنر .19
  . پژوه رويان انتشارات: تهران. اسالمي معماري در نو جستاري) 1390(. مرتضي ،ملكي .20
. اديان تصويري گفتار در زيبا و مقدس نمادي كهن اسليمي) 1380(. محمدرضا، پورجعفر و اشرف، لر موسوي .21

  102 -13صص. 48 شماره. هنر فصلنامه
: تهـران . ترجمـة مهـرداد قيـومي بيدهنـدي     .هندسه و تزيين در معماري اسالمي. )1379(. گلرو، نجيب اوغلو .22

  .  روزنه
  . ثقفي كتابفروشي: اصفهان. اصفهان تاريخي آثار گنجينه. )1350(. لطف اهللا، هنرفر .23


