آيـنـه

از آينهكـاری ديروز تا
طراحی داخلی امروز
سيده منصوره رحيمآبادي
کارشناس ارشد پژوهش هنر

مقدمه
در ادبیات فارس�ي و عرفان ایرانی ،از آينه به دلیل
آنک�ه انعکاسدهن�دة زیباییهای خلقت خداس�ت،
بارها و بارها به عن�وان تجلیگاه زیباییهای آفرینش
یاد شده است.
خیل�ی پیش از ش�ناخت فل�ز و س�اختن آینههای
فل�زی ،آدمی از آب به عنوان آینه اس�تفاده میکرد.
در س�دههای پی�ش از میلاد نی�ز ایرانی�ان فل�ز را
میشناختند .آنها سطوح فلزي را صیقل ميدادند و
از آنها به عنوان آینه اس�تفاده میکردند .بهرهگیری
از نقرة ن�اب ،آهن ،پوالد و افزودن نق�ره به فلزی که
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آینه از آن س�اخته میش�د ،پیشرفت درخور توجهي
در آینهس�ازی پدی�د آورد .روش جدید آینهس�ازی،
یعن�ی ته نشس�ت دادن قش�ری ش�فاف از نق�ره را
«یوس�توس فون لیبک» در سال  1835میالدی برابر
با  1251هجری در آلمان ابداع کرد .از نیمة اول س�دة
ده هج�ری ،بازرگان�ان ايتالياي�ي و بهوي�ژه ونيزيها
آینههای ساخت ونیز را به ایران آوردند و اين آينهها
به سرعت جای آینههای فلزی را گرفتند .تا این زمان
در ایران س�اخت آینه هنوز به ش�یوة کهن (آینههای
فلزی) رواج داشت .به همین سبب تا دورة صفویه در
اصفهان بازار آینه سازها برپا بود.

در همی��ن دوره اس��ت ک��ه ش��اهد هنرنمای��ی خالقانة
هنرمن��دان در عرصة تزیی��ن بنا ،بهوی��ژه فضاهای مقدس
و روحانی ،با اس��تفاده از قطعات خُ رد آینه هس��تیم .گویی
شمایل نورانی ائمة اطهار(ع) از هر وجه و برش آینه احساس
میشود.
از آن زمان تاکنون آینهها ،همنشین لحظههای بیشماری
از زندگی ما شدهاند و باورها ،معماری ،آداب و رسوم ،ادبیات،
عرفان و هنر ما هر کدام به شکلی از آینه متأثر گشته است.
شاید این نکته نشان از فطری بودن تمایل به خودآگاهی
و ادراک در آدمی دارد.
امروزه در رش��تة طراحی داخلی ،آین��ه به عنوان مادهاي
الهامبخش ،مورد عالقة بس��یاری از هنرمندان اس��ت .شاید
از منظری ،آینه به عنوان بازتابدهندة تصویر ،نقش سنتی
خویش را در میان خواص و عوام به یک شکل بازیمیکند
لیکن به عنوان مادهاي اثرپذیر و اثرگذار ،ظرفيت تبدیلشدن
به هر نوع نمود تصویری و تجس��می را در فضاهای گوناگون
دارد و همین ویژگی ،جایگاه آ 
ن را در میان قش��ر مردمی و
خاص متفاوت میسازد.
آب و آينه همواره نزد ايرانيان نماد پاكى ،روشنايى ،بخت،
راستگويى و صفا شمرده شده است و شايد بهكار گرفتن آينه
ب��ه عنوان يكى از آرايههاي بنا با اين امر بىارتباط نباش��د.
در ادبیات غنی فارسی اشعار بسیاری سروده شدهاند که در

آنها آینه به مثابه نماد نور ،روش��نایی ،صداقت ،ش��ناخت
خود ،زیبایی و ...بهکار گرفته شده است.
بهرهگي��رياز قطعههاي آينه و آين��هكاري ،بهصورتىكه
اكنون مشاهده مىگردد ،خاستگاهو ريشهاي اقتصادي دارد.
آينهه��اي شيش��هاي ك�� ه از س��دة 10ق16 /م به عنوان
يك��ى از اقالم وارداتى از اروپا ،به ويژه از ونيز به ايران آورده
مىش��د ،به هنگام حملونقل در راه مىشكست .هنرمندان
ايرانى براي بهرهگيري از اين قطعههاي شكسته ،به ابتكاري
دس��ت زدن��د و از آنها در آينهكاري اس��تفاده كردند .بيت
زير از كش��ميري (از شعراي س��دة 11ق17 /م) گوياي اين
حقيقت است:
هر پارة دل 
م چمنى از نگاه اوست
آيينه چون شكسته شد آيينهخانه اس 
ت
تو
ق و ظراف 
ي روا ج و رون 
در س��دة 13ق 19 /م ك�� ه آين��هكار 
ي در آلما 
ن
ك آينة ويژة آينهكار 
ي ناز 
ي يافت ،جامها 
ت بيشتر 
دق 
ن فرستاده مىشد( .دالمانی :1355 ،صفحه )42
ساخت ه و ب ه ايرا 
اي��ن جامها را آينهكاران ايرانى مىتوانس��تند به آس��انى به
اشكال هندسى دلخوا ه ُببرند و بهكار برند.
ي يكپارچ ه بر بدنة
ب جامها 
ت نص 
ي ب ه صور 
در آغ��از ،آينهكار 
ن و ری»
بنا معمو ل بود .جابری انص��اری در کتاب «تاریخ اصفها 
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س رضوي
ن قد 
دارالسرور ،آستا 
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ن بر ديوار سر
ن اصفها 
ل ستو 
به این نکته اشاره میکند«:در چه 
ب كرده بودند ك ه «آين ة چهل
ف نص 
گ و شفا 
ي بزر 
حوض ،آينها 
ستوننما» يا «جهاننما» ناميد ه مىشد و بزرگى و روشنى آن
ل ستون
ن حد بود ك ه تصوير مردمى ك ه از «د ر عرابة» چه 
بدا 
(با فاصلة حدود  180متر از بنا) وارد مىش��دند ،در آين ه ديده
ج كوچكتر شدند تا
ي آين ه بهتدري 
مىشد ».س��پس ،قطعهها 
ك آين ه ب ه شكل
ي كوچ 
ن سدة 13ق 19/م قطعهها 
آنك ه در پايا 
ن درآمدند و هنرمندان
ش و مش��ابه آ 
ش گو 
مثلث ،لوزي ،ش�� 
ش بهكار بردند .گذش��ت ه از اينها،
س ترا 
ت الما 
آنها را ب ه صور 
ي محدب ،ك ه آنها را ب ه صورت
ن ايرانى از شيش��هها 
آينهكارا 
آين ه درمىآورند ،نيز استفاده مىكردند.
آینهکاري
آينهكاري ،هنر ايجاد اشكال منظم در طرحها و نقشهاي
متنوع ،با قطعات كوچك و بزرگ آينه ،به منظور تزيين سطوح
داخلى بناست .حاصل هنر آينهكاري ،ايجاد فضايى درخشان
و پر تأللو است ك ه از بازتاب پىدرپى نور در قطعات بىشمار
آينه پديد مىآيد .بنابر مدارك موجود ،گويا براي نخس��تين

بار آينه در تزيين بناي ديوان خانة ش��اه تهماس��ب صفو 
ي
(930-984ق1524-1576 /.م ).در قزوي��ن ب��هكار رفت��ه
است .خواجه زينالعابدين على عبدي بيك نويدي شيرازي
(921-988ق1515-1580/م) در كت��اب دوح��ة االزه��ار
(ص  ،)97ك��ه تاري��خ تأليف آن پي��ش از 955ق1548 /م
ت زير را س��روده و در
اس��ت ،در وصف ديوانخانة قزوين بي 
آن ب ه نصب آينه در ايوان بنا اشاره كرده است.
به هر ايوان كه آيد در مقابل

شود آيينة بختش مقابل

با آگاهى از اينكه ساختمان ديوانخانة قزوين در 951ق/
1524م آغاز ش��د ه و در 965ق1558 /م پايان يافته است،
مىت��وان نتيجه گرف��ت كه پيش��ينة كاربرد آين��ه در بنا،
دس��تكم به نيمة س��دة 10ق16 /م مىرس��د .كاربرد آينه
در بن��ا ك��ه در قزوين آغاز ش��د ،پس از انتق��ال پايتخت از
قزوين به اصفهان (1007ق1598 /م) ،در اين ش��هر و ديگر

ش��هرهاي ايران چون اشرف (بهش��هر) گسترش يافت و در
تزيين بس��ياري از كاخهاي دورة صفوي ،كه شمار آنها به
نوش��تة ش��اردن تنها در اصفهان به  137دستگاه مىرسيد
(ش��اردن ،)96 :1349 ،از اي��ن هن��ر بهره گرفته ش��د .در
اي��ن ميان ،كاخ معروف به «آينه خانه» كه به س��بب بهكار
بردن آينة بس��يار در تزيين آن بدين نام ش��هرت يافته بود،
جايگاهى ويژه داش��ت« .آينه خانه» در زمان پادشاهى شاه
صفى (1038-1052ق1629-1642 /م) در كنار زايندهرود
ف و تاالر و ايوان و ديوارهاي اين بنا ،با
س��اخته ش��د .س��ق 
آينههاي��ي يكپارچه به درازاي  1/5تا  2متر و پهناي كمتر
از يك متر آراس��ته ش��ده بود و بازتاب تصوير زاينده رود و
بيش��ههاي ساحل ش��مالى آن در آينهها منظرهاي جالب و
دلپذير پديد مىآورد .ميرزا مظفر تركه ،ك ه از منشيان دربار
شاه عباس دوم بود ،در وصف اين بنا شعري سروده و آن را
ف كرده است.
«پا تا سر آينه» وص 
آينهكاري در خانههاي برخى دولتمردان روزگار صفوي
نيز بهكار گرفته مىشد (الئاريوس.)221 :1363 ،

در ساختمان چهل ستون نيز ك ه از بناهاي دورة شاه عبا 
س
ي در
دو م (1052 -1078ق1642-1667 /م) است ،از آينهكار 
ي قدي
ن بر آينهها 
ن بنا استفادة گسترده شده است .افزو 
تزيي 
ي كوچك
گ و قطعهها 
ل رنگارن 
ي شك 
ي لوز 
يا بدننما ،شيشهها 
ن و تاالر ب�� ه كار رفت ه و
ف و بدنة ايوا 
ن س��ق 
ي آراس��ت 
آين ه برا 
ن پوشيده
ي رنگي 
ن از آين ه و شيشهها 
ي هجدهگانة ايوا 
ستونها 
ی ك ه سفرنامة خود را در
بوده اس��ت .كارري ،جهانگرد ایتالیای 
1105ق 1649 /م نوش��ته ،در شرح بازدید ا ز خان ه و كا خ ميرزا
ي بنا سخن
ق آينهكار 
ن در تبريز ،از اتا 
ي آذربايجا 
طاهر ،فرمانروا 
ن اتاق
ي اي 
مىگويد و مىنويسد« :ن ه تنها ديوارها بلك ه رو بخار 
ن ش��ده است؛ بهطور 
ن آين ه تزيي 
ت درخش��ا 
با قطعا 
ي ك ه «در
ب و خيرهكنندها 
ب صحنة جال 
زير اشعة آفتا 
ي ايجاد مىكند»
ن در 1135ق1723 /م
(کارری .)34 :1348 ،از س��قوط اصفها 
ل در شيراز ،بناي
ي كا خ وكي 
ن سدة 12ق 18 /م بهجز بنا 
تا پايا 
ن بنا نيز در 1209ق/
ي نمىشناسيم .اي 
ي ش��دة ديگر 
آينهكار 
ن گرديد و آثار قابل
ن قاجار ويرا 
ن آقا محمدخا 
 1794م ب ه فرما 
ن س��نگى يك
گ و دو س��تو 
ي بزر 
ل آن ،از جمل ه آينهها 
حم�� 
ي ايوا 
ي توس��ع ه و بازساز 
ي خات م ،برا 
پارچ ه و درها 
ن داراالمارة
ت مرمر مش��هور شد ،ب ه اي 
ن تخ 
تهران ،ك ه بعدها ب ه ايوا 
ن شهر
انتقال يافت.
در طول س��دة 13ق19 /م آينهكاري بهتدريج رونقي روز
اف��زون گرف��ت و در دهههاي پايانى اين س��ده به اوج خود
رس��يد .در اين دوره آثاري چون تاالر آينة كاخ گلس��تان و
تاالرها و اتاقهاي شمسالعماره ،كه از نظر زيبايى و ظرافت
در آينهكاري كم ماندند ،پديد آمدند.
در آغاز س��دة 14ق /پايان سدة 19م ،هنرمندان آينهكار
دو اثر كم نظير پديد آوردند كه يكى آينهكاري دارالس��يادة
آس��تان قدس رضوي (مؤتم��ن )118 :و ديگري ايوان آينة
صحن جديد آستانة حضرت معصومه(ع) در قم بود (فيضی
قم��ی .)516/1 :1350 ،آين��هكاري اي��ن اي��وان در س��ال
1345ش تجدي��د ش��د .نمونة تكامل يافتة اي��ن هنر را در
ي شهوند در سعدآباد شميران (1306ش)
آينهكاري كاخها 
و مرمر در تهران (1315ش) مىتوان مشاهده كرد.
ن س��ده ،آين��هكاري بهگونهاي
در دههه��اي پايانى همي 
ن آمد و به
محسوس از محدودة اماكن مقدس و كاخها بيرو 
صورتى گسترده حتى در بعضى خانههاي مسكونى و مراكز
عمومى چون ،تئاترها ،رستورانها ،مهمانخانهها ،فروشگاهها
ي خصوصي و جز آن به كار گرفته شد .
و آرامگاهها 
رايجترين طرحها در آينهكاري ،طرح مش��هور به «گره»
اس��ت ك��ه از نظر گوناگونى اش��كال و تن��وع كاربرد آن در
رش��تههاي مختلف هنر اي��ران ،در نوع خ��ود مانند ندارد.
طرحهاي ديگري چ��ون قاببندي به ش��يوههاي گوناگون
يا تركي��ب و تلفيقى از آنها (بهويژه در آينهكاري س��قف)
شمس��ه ،ترن��ج ،لچ��ك ،قطارس��ازي ،اس��ليمى ،مقرنس و
نيمكرههاي گود ،كه به كاس��ه مش��هورند ،مت��داول بوده و
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اكنون نيز معمول است.
در م��واردي كه در آينهكاري قطعههاي بزرگ آينه بهكار
مىرفت ،معموالً س��طح كار را رنگ س��فيد نقاشى ميزدند
و طرحه��اي متن��وع ب��ر آن پدي��د مىآوردن��د .كهنترين
آينهكاري از اين ن��وع در كاخ جونقون بختياري بهكار رفته
ن را در كتاب خود ،س��فرنامة از
و رنه دالمانى تصاويري از آ 
خراسان تا بختیاری ،آورده است.
آينهكاري كه گاهى همراه با گچبري بهكار ميرفته است،
در حقيقت آميزها 
ي از هر دو هنر بهشمار مىآيد.
در سالهاي اخير نوعى آينهكاري با شيشههاي رنگارنگ،
ج و جز آن
ك��ه طرح آن بيش��تر گل و بوته ،ترن��ج و نيمترن 
اس��ت ،متداول شده كه برخالف شيوة س��نتى ،كه قطعات
آينه همگى هندسى و گوشهدارند ،آينه و شيشههاي رنگين
در آن بهش��كل منحن��ى و گ��رد يا بادامى و ج��ز آن بريده
مىشوند و بهكار مىروند .اين شيوة آينهكاري توأم با شيشه
را «ياقوتى» مىخوانند .در اين شيوه معموالً قطعات آينه را
بر زمينة شيشهاي مىچسبانند.
مراحل مختلف آينهكاري بدينگونه است كه نخست طرح
به وس��يلة رسام (كه گاهى معمار بنا يا خود آينه كار است)
ح را س��وزنى
تهيه مىش��ود .در طرحهاي پيچيده ،كاغذ طر 
مىكنند و س��طح كار را گرده مىزنند و سپس آينهكاري را
از روي گرده انجام مىدهند .در مواردي كه آينهكاري داراي
نقوش يا خطوط برجسته و يا فرورفته است ،زمينة كار قب ً
ال
به وس��يلة گچ بر مطابق طرح آماده مىش��ود .سپس آينهبُر
قطعات آينه را در ابعاد و اشكال مورد نياز با الگوهاي مقوايى
(كه امروزه به الگوهاي پالستيكى تبديل شده است) ميبرد
و آماده مىكند .آنگاه آينه چسبان با خميري كه آميزهاي از
گچ و سريش است ،قطعات آينه را مطابق طرح بر سطح كار
مىچس��باند و نقوش دلخواه را پديد مىآورد .در پايان ،آينه
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ح كار را پاكيزه مىكند و جال مىدهد.
پاككن سط 
آینهکاری را باید آخرين ابتکار هنرمندان ایرانی در این گروه
هنرهای زیبا دانس��ت که در معماری داخلی و تزیین دروننما
بهکار گرفته شده است .اجراکنندگان این شاخه از هنر ،که به
دقت ،ظرافت و حوصلة بس��یار در کار نیازمند اس��ت ،از زمان
پیدایش تاکنون همواره هنرمندان ایرانی بودهاند.
كاربرد هنر آينهكاري در سدههاي اخير از مرز جغرافيايى
ب زيبايى و جاذبة بس��يار ،در ديگر
ايران گذش��ته و به س��ب 
كشورهاي مس��لمان ،بهويژه كشورهاي همساية ايران چون
عراق ،عربستان و اميرنشينهاي خليجفارس گسترش يافته
اس��ت .يكى از بهترين نمونههاي آن ،آينهكاري حرم مطهر
اميرالمؤمنين(ع) در نجف اشرف است كه در نوع خود مانند
ندارد.
ش��هرهاي مختل��ف ايران هم��واره خاس��تگاه هنرمندان
آينهكار بودهاند اما در اين ميان آينهكاران اصفهان ،شيراز و
ي برخوردارند.
تهران از شهرت بيشتر 
استفاده از شيشه ،آينه ،گچکاري و هنرهاي ظريف ديگر
در تزيين و آرايهبندي فضا ،تمام مالحظات زيباييشناسي،
اقليمي و حتي شرعي را نيز شامل ميشده است .براي مثال،
شکلگيري آينهکاري به عوامل زير بستگي داشته است.
 .1نياز به روش��نايي موجب ش��د تا از آين��ه براي تزيين
اس��تفاده شود؛ با وجود آينه با حداقل نور ميتوان روشنايي
زيادي ايجاد كرد.
 .2چون طبق دس��تورات ديني هنگام عبادت نبايد چهرة
خود را در آينه ديد ،آينهها به حال شكسته قرار گرفتند؛ به
ط��وري كه حتياگر در مقابل آنها قرار بگيريد ،نميتوانيد
چهرة خود را ببينيد.
 .3عالقه به تزيين زيارتگاهها موجب بهكارگيري آينه شد.
 .4چون در اسالم بهكارگيري تصاوير موجودات زنده،اعم
از انسان و حيوان در محل عبادت و از جمله مقابل نماز گزار
مجاز نيست ،تزیین با آینه کاری رواج پیدا کرد.
آین��هکاری نه فق��ط در اماکن متبرکه و خانههای قش��ر
خاص ،بلکه در س��قاخانهها نیز به چش��م میخورد .ش��اید
تأللؤ و درخشندگی قطعات آينه در فضای کوچک سقاخانه
تقدس و معنویت را با نوشیدن آب همراه میکند .در خیابان
ظهیراالس�لام تهران نمونة قدیمی اينگونه س��قاخانهها را
ميتوان ديد.
آینهها در طراحی داخلی امروزی
در صورت وجود آینههای بزرگ ،ادامه يافتن پرس��پکتیو
به صورت مج��ازی مكانها را بزرگ جلوه ميدهد .از اينرو
در بعضی مکانها در امتداد راهروها یا حتی در س��قفهای
داخلی از آینه استفاده میشود.

بهتدریج با اهمیت یافتن آینه به عنوان یک رکن اساسی،
ظه��ور نقوش و فرمه��ا و قابهای ش��کلدار رونق یافت و
براس��اس فرمهای ب��هکار رفته در معماری یا حتی وس��ايل
خانه ،سبک آینههای تزيینی شکل گرفت.
ام��روزه طراح��ان و دکورس��ازان ب��ا ش��ناخت خواص
فیزیک��ی و مفاهیم نور در اس��تفاده از آینهه��ا با مهارت
خاص��ی از فضاهای معماری بهره میگیرند تا با ایجاد نور
و پرس��پکتیو مناس��ب ،به فضاهای خانگی جلوة بیشتری
دهند.
ب��رای انتخاب بهترین آینه ب��رای فضاهایي مثل ورودی،

نشیمن ،مهمانخانه ،ناهارخوری و راهروها نکتههای مهمی
وجود دارد که طراح آنها را در نظر ميگيرد؛ از جمله:
ـ لزوم استفاده از آیینه
ـ فرم و سبک
ـ ابعاد و مکان قرارگیری
ـ نحوه به کارگیری.
البته هر ک��دام از این نکات میتوان��د جنبة خصوصی و
رابطة مطابق با س��لیقة فرد (س��فارش دهنده) داشته باشد؛
زيرا اشخاص فضای درونی محل زندگیشان را بنا به سليقه
و عالیق خود چیدمان میکنند نه بنا به سليقة دیگران.
طراحی داخلی خانة اش��خاص نمایانگر شخصیت درونی
آنان اس��ت که میتوان در نگاه اول آنرا مش��اهده و بررسی
ك��رد .در طراحی داخلی گاهی ن��و و مدرن بودن اثر مهمتر
از س��ایر نکات به نظر میرس��د .گاه طراح خود باید آینهای
خ��اص را برای يك فضای خاص تولید کند؛ حتی به قیمتی
بيشتر از حد معمول.
در تصوی��ر صفحه  43نوعی آینة جدید را که در طراحی
داخلی بهکار رفته است ،میبینید.
 830تکه چوب کوچک در كنار هم گذاشته ميشود .هر
تکه چوب با یک موتور کوچک کنترل میشود.
ی��ک دوربین مخفی تصویر ش��یء جلوی آینه را به رايانه
انتق��ال ميده��د و رايانه با تغییر وضعی��ت تکههای چوب،
تصویر موردنظر را تولید میکند!
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از قدی��م آینهه��ا دارای ط��رح و ف��رم بود هان��د .با
اس��تفاده از اي��ن تاریخچ��ه هم��راه با دان��ش امروزی،
میشود ش��اخهای به عنوان طراحی آینه را وارد عرصة
هنرهای دستی کرد.
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ویژگیهای یک طراح آینه چه میتواند باشد؟
واقف بودن به اصول و فرم فضا
شناخت نور در فضا
شناخت اصول حرکت و طرح اجسام در فضا
آشنایی با دانش گرافیک
شناخت نقوش سنتی و تزيينی
آشنایی با روانشناسی رنگ
شناخت مواد و کار با آنها
خالقیت در بهکارگیری س��نگها ،نگینها ،گل ،س��فال،
س��رامیک ،پوستههای سخت مثل مروارید و صدف ،تکنیک
ب��رش فلز ،چوب ،آینه ،شیش��ه و هر آنچ��ه مربوط به عمل
ساخت باشد.
خصوصیات طرح آینه
سبک و شیوة بهکار رفته در ساخت
نوع کاربرد آینه
س��اکن یا متحرک ب��ودن آن و هماهنگی طرح با محیط
درونی.
در گذش��ته تمام دانش بهكار رفته در قاب آینهها معموالً
در یک نفر جمع نمیش��د .نقاش��ان ،نج��اران ،معرقکاران،
مینیاتوریس��تها (نگارگران) و س��ایر صنعتگران دست در

دس��ت هم ،کاری را به اتمام میرساندند و اثری بیبدیل را
بهوجود میآوردند که باعث برانگيختن غرور ملی میشد.
گاه ب��ه دلیل تقاضای ب��اال ،هنرمندان مجب��ور به تکرار
طرحهای خود میشدند و بدینترتيب ،بعضی از کارها تنها
ب��ه دلیل منحصربه فرد نبودن ،ج��زء گروه کارهای صنعتی
بهشمار میرفت.
متناس��ب با معم��اری و چیدمان ام��روز و نیز با توجه
به تغییر س��ليقهها و مطابق با پس��ند جهان مدرن ،برای
م��دت کوتاه��ی از آینههای بدون قاب به عنوان اش��ياي
تزيينی بهره گرفته ش��د .اما ب��ه زودی کمبود یک عنصر
تکمیلکننده در کنار آینهها احس��اس شد و بار دیگر قاب
آینه به فرمهای امروزی ش��كل گرفت .هنوز در س��اخت
قابه��ای آینه از نگارگری و هنره��ای تزيینی دیگر نظیر
معرق به عنوان ش��اخص سبک سنتی استفاده میشود اما
ب��ا گذر زمان ،هنرهای مدرن به ش��کلی دیگر این هنر را
ترسیم كردهاند.
با گس��ترش علم و شناخت مواد و بهرهگیری از فرمهای
تجری��دی ،قابه��ای آین��ه تن��وع بیبدیلی پی��دا کردند و
متناسب با سبک و س��یاقهاي متنوع معماری و شيوههاي
متفاوت چیدمان منزل ،چهرة آنها تغيير يافت.
توجه طراحان معماری داخلی و س��ایر هنرمندان ،منجر
به پدی��د آم��دن قواعدی خ��اص در زمین��ة طبقهبندی و
زیبایيشناس��ی در طراحی آینه براس��اس فرمهای سنتی،
کالسیک و مدرن شد.
ام��ا عرص��ة هن��ر و زیبایی هم��واره ب��رای پویشهای

نوی��ن ،جای بس��یار دارد .ب��ا کمی جس��توجو در میان
اقوام ایرانی ،از آداب و رس��وم آنها گرفته تا پوش��اک و
پای افزارهايش��ان ،میبینیم كه آین��ه جای خاصی دارد.
قطعاً اصالت قائل ش��دن برای نور ،درخشندگی ،گشایش
و صف��ای باطن اس��ت که آین��ه را اين چنين همنش��ین
لحظههای خاطرهانگی��ز مردم و آذینبند اماکن مقدس و
روحانی کرده است .توجه به شأن و معنویت هنر آینهکاری
و تلفیق آن با دانش امروزی ،ضمن تعالی بخشیدن به خود
هنرمند ،س��هم واالیی در استعالی هویت ایرانی-اسالمی ما
خواهد داشت.
...به یاد بیاوریم لحظههای خوش کودکی را همراه با پدر
و م��ادر ،آن زم��ان که در فضای مقدس ح��رم امام رضا(ع)
متحیر و مس��حور آینهکاریها و لرزش ظریف انوار رنگارنگ
چلچراغه��ای س��بز و قرمز و طالیی میش��دیم .بهراس��تی
این هنر زیبا و جاوید و برازنده ،نقش عش��ق هنرمند اس��ت
برآستان جانان؛ دست مریزاد.
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