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چکیده
تزئین در هنر اسالمی برای بیان قدسی و به عنوان یکی از پایه های تصویری هنر اسالمی ارزیابی شده است .کاشی یکی از عناصر
تزئینی بنا و نوعی تزئین گران تر از گچبری بود که عنصری تزئینی در تزئین بناها به ویژه بناهای مذهبی همچون مساجد و
مقبره ها است و جایگاه ویژه ای نزد معماران ایرانی داشته تا جایی که به کشورهای دیگر نیز راه پیدا کرده است مانند :مسجد
سبز بورسا در ترکیه .با توجه به اهمیت معماری و احداث روزافزون بناهای مذهبی و غیر مذهبی ،در دورۀ صفویه معماران از این
نوع کاشی در ابنیۀ تاریخی و اماکن متبرکه در تزئین بناهای گوناگون از شیوۀ تزئینی کاشی هفت رنگ بهره می گرفتند .کاشی
هفت رنگ در زمان صفویان به اوج خود رسید و به علت سریع االجرا بودن به سرعت رواج یافت و تا دورۀ قاجار برای تزئین
مساجد نقش به سزایی ایفا کرد.
هدف از این پژوهش در واقع بررسی سیر تحول و تکامل کاشی هفت رنگ در آثار هنری ایران با مطالعۀ این نوع کاشی ،کاربرد،
ویژگی ها ،بناهای مزین به آن و ارتباط آن با عقاید آئینی ،رسوم و فرهنگ ایرانیان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش از طریق مطالعه اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها بوده است و بررسی نشان و
نمادهای کاشی هفت رنگ ،به روش کتابخانه ای و مشاهده ای صورت می گیرد و از منابع متعدد و معتبر بهره گرفته شده و از
نوع تاریخی ،توصیفی و تحلیلی است.
واژگان کلیدی :کاشی ،خشت،کاشی هفت رنگ ،تزئین ،صفویه ،ایران
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مقدمه
بشر در طی ادوار مختلف همواره در پی کشفیات جدید در جهت بهبود سطح زندگی خود بوده است و مطابق با شرایط و امکانات
موجود دست به ابداعاتی زده است مانند :ساخت سالح با چوب ،سنگ و استخوان ،ابداع خط یا ابداع چرخ سفالگری و جان
بخشیدن به گِل و ساختن ظروف و وسایل روزمر ه با آن .کم کم ظروف سادۀ سفالی از آن حالت سادگی خارج شد و به اشکال
مختلفی ساخته شد ،همچنین با نقوشی مزین شد که ناشی از حس زیبایی طلبی بشر بود .ظروف سفالی بسیاری از دوران کهن
در مناطقی از ایران همچون شوش کشف شده است ،که نشان از توانایی بشر در استفاده از مصالح در دسترس خود داشته است.
بشر از گِل :سفال ،خشت ،آجر ،کاشی و سرامیک را ابداع کرد ،در واقع هنرمند خالق و مبتکر گِل بی ارزش را با دستانش جان
بخشید و محصوالتی ارزشمند خلق کرد که از آن روزگاران تأثیر و جایگاه خود را در زندگی بشر نشان داده است .هنر کاشی
سازی و کاشی کاری محصول عشق هنرمند به خلق آثار هنری مخصوصاً در بناهای مذهبی است .با توجه به ارادتی که ایرانیان
به امامان و اهل بیت (ع) داشتند همواره تالش می کردند این عشق و ارادت خود را ابراز کنند ،هنرمند کاشی کار ،گچکار ،حجار،
قالی باف ،نقاش و  ...هر کدام با روش هنرمندانه ی خود ،برای هنرمند کاشی کار نیز استفاده از هنرش بهترین راه ابراز این ارادت
و عشق به اهل بیت (ع) بود .همانطور که شاهد هستیم بسیاری از اماکن مذهبی با این هنر اعالء تزئین شده اند ،همچون حرم
امام رضا(ع) در مشهد و بسیاری نمونه های دیگر .در پی توسعۀ این هنر انواع کاشی شامل کاشی معرق ،هفت رنگ ،معقلی و ...
ابداع شد که بنا به نیاز و مناسبت با بنای مورد نظر از آنها استفاده می شود .این هنر کامالً ایرانی در بسیاری از نقاط دنیا
خودنمایی کرده و مورد توجه هنرمندانی از کشورهای دیگر قرار گرفته تا جایی که به کشورهای دیگر همچون ترکیه وارد شده
است .امید است که این هنر ایرانی همواره تداوم پیدا کند و شاهد پیشرفت و بقای این هنر باشیم.
هنر و تمدن ایران در سده دهم و یازدهم هجری قمری
آنجایی که صلح بین دولت جوان صفویه و پیر عثمانی برقرار شد و اقوام سرکش اُزبک سرکوب شدند ،آرامش کامل بر کشور
حاکم شد .در این دوره ،به فرهنگ و تعالی معنوی کشور بی نهایت توجه می شد .علم و دانش در رشته های گوناگون به حد
باالیی از کمال رسید .رقابت های فرهنگی ،خصوصاً عمرانی و معماری بین ایران و کشور عثمانی به اوج خود رسید ،در نتیجه
معماری کشور وارد مرحله ای از نبوغ ،خالقیت و نوآوری ها شد(.زمرشیدی )66 :1931 ،به هنر در شئون مختلف ،توجهات فراوان
شد و مکاتب هنری گوناگون بوجود آمد .معماری ،بی نهایت متحول شد و رشد بسیار کرد .به هنرهای وابسته به معماری ،خصوصاً
((کاشیکاری)) توجه بسیار فراوان شد تا جایی که این هنر به درجه ای از شوکت ،عظمت ،فلسفه ،اصول ،خالقیت ،حکمت ،ابداع
و ارزش های بی پایان نایل آمد .اصول و قاعدۀ بنیادی از آن دوره تا امروز در تمام شئون نماسازی های داخلی ،خصوصاً خارجی
بناهای مذهبی و غیره حاکم شد(.همان )66 :در دوران صفوی مراکز هنری ایران به سمت ناحیۀ غربی و مرکزی ایران کشیده
شد و توانست با حفظ سنت های کهن هنر ایرانی ،جایگاه مهم و خاصی را در تمدن ایرانی رقم زند .همچون دیگر سلسله های
حکومتی ،در این دوره نیز تالش بر آن بود که آثار مهمی در راستای اهداف اسالمی برداشته شود .با شکوه ترین مساجد از نظر
طول ،بزرگی و زیبایی با تزئینات و کتیبه های خوشنویسی شده در این زمان ساخته شد (شکل 1و .)2همچنین به دلیل اهمیت
به امر تعلیم و تربیت در فرهنگ اسالمی مدرسه هایی با ایوان های بزرگ دو طبقه و حجره دار همچون مدرسۀ چهارباغ در
اصفهان ساخته شد(.تسلیمی)109 :1932 ،
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شکل  -1مسجد امام اصفهان
(نگارندگان) 1931 :

شکل  -2میدان نقش جهان
(نگارندگان)1931 :

در این زمان به پاس بزرگداشت مذهب شیعه و بزرگان دین ،تالش بسیاری برای ساخت آرامگاه هایی در شأن بزرگان و ائمه
بویژه در کربال ،سامرا و نجف اشرف صورت گرفت .در این مکان ها گنبدهایی پیازی شکل همراه با گلدسته های استوانه ای بلند
بنا شد(.همان )101 :کاشیکاری در ایران از مهم ترین مظاهر بروز مفاهیم معنوی و عرفانی در هنر بشمار می رود که در تزئینات
مساجد و اماکن مذهبی رکن اصلی را ایفا می کند(.جمالی ،مراثی )41 :1931 ،بناهای دینی در این دوران با کاشی های زیبا و
نقش گل و بوته به شکلی چشم نواز تزئین می شد که داللت بر خوش ذوقی و عشق به هنر داشت .سبک معماری این دوره که
بیشتر در اصفهان خودنمایی می کرد به شیوه های متفاوت در تجربیات هنری گوناگون از جمله کاخ سازی ،راهسازی ،شهرسازی
و مکان های عمومی توجه داشت .آثار منحصر به فردی از بناهای غیر دینی نظیر کاخ چهل ستون ،هشت بهشت ،بازارها و
کاروانسراها در شهرهای بزرگ و راه های اصلی بازرگانی و تجارت ایجاد شد(.تسلیمی )101 :1932 ،در اوایل سدۀ 10هـ.ق16/م.
همراه با حفظ سنت های پیشین در عرصۀ سفالگری ،تحوالت چشمگیری پدید آمد .علت اساسی آن تالش برای رقابت در
بازارهای جهانی آن عصر بود .ایران در این زمینه توانست با بهره گیری از فن آوری ظروف چینی در اصفهان ،آثار بسیار نفیس و
ارزشمندی را تولید کرده و صادر نماید .به دلیل نزدیک تر بودن ایران به بازار اروپا نسبت به چین(دوره مینگ) این آثار به خوبی
ال برابری می کرد ،زیرا ظروف چینی تولید
در عرصۀ بازار جهانی حضور یافت .تولیدات ایران از نظر کیفیت با محصوالت چینی کام ً
شده در ایران دارای دو جدارۀ نازک ،ظریف و نیمه شفاف بود که تا پایان سدۀ 19هـ.ق نیز رواج داشت .در این دوره تمامی روش
های شکل دهی و تزئین مانند روش های زیر رنگی ،دورنگی (ظروف مینایی) ،زرین فام و روش تزئین هفت رنگ رایج بود( .همان:
)104
تاریخچۀ هنر کاشیکاری
در میان آثار معماری بر جای مانده از بشر دوران پیش از تاریخ در فالت ایران بعضاً از قطعات کوچک سفال های شکسته برای
تزئین کف یا بدنۀ دیوار خانه های خود استفاده کرده اند .هنر کاشیکاری ایران سابقه ای طوالنی دارد و قدمت آن به دوران پیش
از اسالم می رسد .در آغاز این هنر بیشتر با آجرهای لعاب دار برای استحکام بنا و نماسازی توأمان استفاده می شد ،ولی رفته
رفته در آرایش ظاهری ساختمان نیز کاربرد یافت .آن گونه که از آثار باستانی برجای مانده می توان استنباط کرد ،در ایران و
بین النهرین در ادوار پیش از اسالم استفاده از کاشی بسیار مورد توجه بوده است .نخستین کاشی های ایران از دوران باستان در
معبد چغازنبیل شوش در خوزستان یافت شده است(.کیانی )120 :1930 ،پوشش بناهای تاریخی با تزئینات کاشیکاری ،به علت
مقاومت فیزیکی در برابر عوامل جوی ،در دوران گذشته مورد توجه بوده است .سازندگان با استفاده از طراحی های زیبای هندسی-
تقارنی و رنگ آمیزی ها ،پیوسته تنوع در تولیدات داشته اند(.علوی )3 :1930 ،کاشی" "Kashiیا " "Kasiنامی ایرانی است
که ویژۀ سفال های لعاب دار منسوب به شهر کاشان است(.همان)11 ،
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در لغت نامۀ دهخدا در تعریف کاشی چنین آمده است :کاشی نوعی از خشت تنک باشد که نقاشی کنند و چنان که شبیه به
چینی شود(.کیانی )113 :1930 ،بشر از دیرباز می کوشید با مواد اولیه ای که در نزدیک محل زندگی اش بود ،دست به ابداعات
و ابتکارات ویژه ای بزند .این ابتکارات شامل ساختن انواع بناها ،انواع ظروف و ابزارآالت و وسایل مورد نیازشان بود .البته این
ابداعات و ابتکارات در هر کشوری به نحوی خاص اجرا می شد و ویژگی های مخصوص به خود را داشت .ایرانیان از قدیم األیام
از ابداعات قبایل مختلف در کشورها به نحوی استفاده می کردند که کامالً ایرانی باشد ،یعنی اگر کم و کاست و یا ضعفی در آن
می دیدند از آن می کاستند یا به آن می افزودند و بعد آن را به بهترین شکل ارائه می دادند .تزئینات هم یکی از همین ابداعاتی
بود که ایرانیان به بهترین نحو در بناهای خود مورد استفاده قرار می دادند(.روزنامه آفرینش )1944 ،چهار وسیلۀ عمده برای
تزئین در معماری عبارتند از :سنگ ،آجر ،گچ و کاشی .چهارمین وسیلۀ عمدۀ تزئین ،بیشتر خاص ایران است که اساساً شامل
قطعات سفالین بوده و به طرز خاص شکل داده و سوار می شود تا با ایجاد برخی اشکال برای محل های خاص مناسب باشد .به
عبارت دیگر کاشی نوعی تزئین گران تر از گچبری بود که به طرح ها برجستگی بیشتری می داد و به خصوص بین انواع طرح ها
تضادی بیشتر ایجاد می کرد(.کیانی )113 :1930 ،تزئین در هنر اسالمی برای بیان قدسی است .زینت که به عنوان یکی از پایه
های تصویری هنر اسالمی ارزیابی شده ،وسیله یا بیانی تصویری است برای شرافت بخشیدن به "ماده" :سطح ،رنگ ،خط ،حجم،
آجر ،گِل ،گچ ،کاشی و  ...تا به افق های برتر اعتال یابند و رنگ و هویت معنایی و نهایت ًا شخصیت فوق طبیعی بیابند و معنوی و
الوهی شوند(.بمانیان )2 :1930 ،اگر سیر تکامل هنر کاشی کاری ایران را در دو دورۀ عمدۀ قبل و بعد از اسالم مورد بررسی قرار
دهیم ،شاهکار این هنر در دورۀ اول آجرهای لعابدار عهد هخامنشیان و در دورۀ اسالمی تزئینات کاشیکاری مجموعه های مذهبی
بزرگی مثل حرم امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) می باشد .در هنر کاشیکاری اسالمی ،کاشی با جال و درخشندگی خود
گِل بی ارزش را شکوه و معنای تازه ای بخشید و هنرمندان از طریق تزئین آن با نقوش اسلیمی ،ختایی ،هندسی و  ...توانستند
مفاهیم عرفانی دینی و ملی را به منصۀ ظهور برسانند(.کیانی )113 :1930 ،هنر اسالمی با هنر ساسانیان تلفیق شد و هنری نو
ب ه وجود آورد .در اوایل اسالم آجر ،این عنصر زیربنایی هر بنا ،با انعطاف پذیری که داشت داخل و خارج بنا را زینت بخشید و
دیری نپایید که کاشی جای خود را پیدا کرد و در زمان صفویه میدان را از آجر گرفت و زینت بخش داخل و خارج بنا شد .در
این زمان بود که انشعاباتی از کاشیکاری جدا شد و کاشیکاری به اوج خود رسید(.ماهرالنقش )13 ،1930 ،کاشی یکی از همین
عناصر تزئینی است که هم در نمای بیرونی و نمای داخلی و هم درقسمت های مختلف بناها استفاده می شده است(.روزنامه
آفرینش )1944 :همچنین در زمان های مختلف انتقال این تکنولوژی از شهر کاشان به دیگر کشورها رخ داده است .برای مثال،
اولین نمونه های کاشیکاری هندوستان در پنجاب و حومۀ آن خودنمایی کرد و سپس در الهور نقوش زیبای ایرانی بر روی بناها
مشاهده شد .نمونه ای از آنها در مسجد وزیرخان ،مسجد جامع به دستور جهان شاه در "تا تا" دیده می شود(.علوی)11 :1930 ،
در کل ،ایران موطن اصلی کاشی می باشد .کاشی ها در ایران در طی دوره های مختلف تاریخی چه از نظر نحوۀ ساخت و چه از
نظر شکل و شمایل دچار تغییرات بسیاری شده است .در ایران در دوره های ایلخانی و تیموری و صفویه هنر کاشیکاری به اوج
خود رسید .کاشی فرآورده ای سرامیکی است که به علت پخته شدن در دمای معین به حالت نیمه شیشه ای در می آید و
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خاصیت جذب آبش کم و در برابر ضربه ،ساییدگی و فشار مقاومت الزم را پیدا می کند .انواع کاشی شامل :کاشی معرق(شکل،)9
هفت رنگ(شکل  ،)1معقلی ،1زرین فام ،مینایی ،مقرنس 2و ...است(.روزنامه آفرینش)1944 :

شکل  -9کاشی معرق
(علوی)202 :1930 ،

شکل  -1کاشی هفت رنگ
(نگارندگان)1931 :

کاشیکاری عهد صفوی
پیشینۀ هنر کاشیکاری در ایران به تمدن های قبل از اسالم باز می گردد؛ گرچه اوج این هنر را می توان در سده های  4و 3
هـ.ق مشاهده کرد .هنر کاشیکاری بعد از اسالم و به خصوص بع د از حملۀ مغول موجب تحولی تازه در تزئین مساجد شد .در
قرون اولیه استفاده از کاشی در تزئینات معماری مرسوم نبود ،ولی از حدود قرن  1هـ .ق(دوره سلجوقی) استفاده از کاشی در
زمینه های آجری و اغلب به رنگ فیروزه ای معمول شد .در دورۀ ایلخانی کاشی صدف دار یا مینایی و کاشی های ستاره ای که
در فواصل آن لوحه های صلیبی شکلی به کار می رفت ،مورد استفاده قرار گرفت .این روند رو به رشد در دورۀ تیموری به پوشش
کامل بنا منجر شد .دورۀ تیموری دورۀ اوج و تکامل هنر سفال و موزاییک یا کاشی معرق است(.سلیمانی )6 :1946 ،کاشیکاری
در ایران از مهم ترین مظاهر بروز مفاهیم معنوی و عرفانی در هنر به شمار می رود که درتزئینات مساجد و اماکن مذهبی رکن
اصلی را ایفا می کند .این هنر در ایران از آجرهای لعاب دار سادۀ آبی رنگ در قرن  6هـ.ق شروع شد و با تکامل به خلق کاشی
های زرین فام هفت رنگ و مینایی و سپس شکل گیری کاشی های معرق (که نقطه اوج آن را می توان در دورۀ تیموریان دید)
و شیوۀ هفت رنگ منجر گردید(.جمالی ،مراثی )41 :1931 ،در زمان تیموریان کاشی معرق که به گل و بوته شهرت داشت و نزد
اروپاییان به موزاییک شهرت داشت ،پدید آمد که البته این کاشی ،تکنیک وقت گیری بود ،ولی از نظر درجۀ استحکام و زیبایی
از کاشی های دیگر برتر بود .رنگ های به کار رفته در این کاشی ها شامل سفید ،آبی تیره و سبز و پرتغالی و آبی فیروزه ای بود.
در زمان صفویان کاشی هفت رنگ به اوج خود رسید(.روزنامه آفرینش )1944 :کاشی های هفت رنگ به علت سریع االجرا بودن
به سرعت رواج یافت و تا دورۀ قاجار برای تزئین مساجد نقش به سزایی ایفا کرده است .تزئین یکی از عوامل مهم در معماری
ایران است که نمای ساختمان را از حالت خشک و بی روح خارج می کند و به آن هویت و ویژگی خاصی می دهد(.جمالی ،مراثی،
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 )41 :1931در بناها گاهی تلف یقی از هفت رنگ و معرق به کار می رفت مانند مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد شاه .مدارس و
مساجد صفویه با پوشش کاشی در داخل و خارج تزئین می شد ،طرح های اسلیمی و ختایی از طرح های مرسوم بر روی کاشی
هفت رنگ بود(شکل  .)1همچنین نقوشی مانند منظره و به تصویر کشیدن افرادی در باغ و جنگیدن حیوانات از جمله نقش های
مورد استفاده در کاشی هفت رنگ بود .در زمان صفویه شیوۀ نگارش نسخ و ثلث بود(.روزنامه آفرینش )1944 :از دورۀ صفویه،
نوشته های تزئینی به شیوه های نسخ و ثلث تغییر یافت و بسیاری از بناهای مذهبی مانند مساجد و مقابر با دارا بودن تزئینات
کاشیکاری گوناگون ساده ،معرق و هفت رنگ شیوه های متفاوت نگارش را نمایش می دهند و نام هنرمندان خوشنویسی چون
علیرضا عباسی ،شمس الدین تبریزی ،استاد حسن بنا ،باقر بنا ،محمد رضا امامی ،عبدالباقی تبریزی و محمد صالح اصفهانی که
آثارشان بر روی کاشی های مختلف شکل گرفته و معماری اسالمی ایران را شکوهی خاص بخشیده همچون هنرشان جاویدان
خواهد ماند(.عباسیان )162 :1963 ،در مساجد اصفهان سه قسم کاشی وجود دارد.1 :کاشی یک رنگ.2 ،کاشی های الوان که به
قطعات کوچک بریده و آنها را طبق نقشه میان یکدیگر و پهلوی هم متصل ساخته اند و در حال حاضر آن را کاشی موزاییک می
نامند (قطعات ریز کاشی را وارونه ،به ترتیب نقشه و طرح به هم وصل کرده ،پشت آنها را با گچ پُر می کنند و وقتی گچ محکم
شد آن را روی بنا نصب می کنند). 9 .کاشی هفت رنگ (روی کاشی ساده را نقشه ای به رنگ های مختلف نقاشی و روی آن را
لعاب می دهند و در کوره می پزند) .ساختن سردرهای بزرگ با کاشی های شفاف در این دوره بسیار ترقی کرده است و زیر نیم
گنبد این قبیل سردرها با مقرنس آرایش داده می شده است و تزئین مقرنس ها با کاشی های معرق وسیله خوبی برای هنرنمایی
استادان این فن و توجه به تناسب ق طعات مقرنس بوده است .غیر از کاشیکاری های شگفت آور مساجد اصفهان کاشی های مقبره
میربزرگ در آمل مازندران و قصر شاه عباس در اشرف مازندران (نزدیکی بهشهر) و کاشیکاری های حرم مشهد از آثار بهترین
کاشی های عصر صفوی بوده است(.سپنتا )61 :1919 ،در دوران صفوی نمای بیرونی و درونی مسجدها و مدارس ،عموماً با
کاشیکاری تزئ ین و پوشش داده می شد .در آن دوره از کاشی های هفت رنگ و معرق استفاده می شد .در مسجد شیخ لطف اهلل
به سال 1602م1010/هـ.ق در شرق میدان نقش جهان اصفهان ،از کاشی های هفت رنگ و معرق در گونه های مختلف تزئینات
داخلی استفاده شده است .کتیبه ها با کاشی معرق و طرح های بزرگ اسلیمی همراه با ترنج ها در معرق ها تزئین شده
است(.علوی)94 :1930 ،

شکل  -1نقوش اسلیمی و ختایی مسجد -مدرسه چهارباغ
(بمانیان)9 :1930 ،
کاشی هفت رنگ
کاشی هفت رنگ که شهرت بسیاری دارد از کاشی های خشت ،یعنی چهارگوش نشأت گرفته و اندازه ی آن  11در  11سانتی
متر است که در کنار یکدیگر قرار می دهند و نقش مورد نظر را روی آن رنگ آمیزی می کنند و به کوره برده ،حرارت می دهند
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تا لعاب پخته شود .سپس از کوره خارج و بر دیوار نصب می کنند .هفت رنگ متداول عبارت است از سیاه ،سفید ،الجوردی،
فیروزه ای ،قرمز ،زرد و حنایی که در ابنیه تاریخی و اماکن متبرکه از این نوع کاشی ها زیاد استفاده شده است(.ماهرالنقش،
 ) 11 :1930منظور از کاشی هفت رنگ این نیست که همیشه هفت رنگ بر روی یک قطعه کاشی به کار رفته باشد ،البته ممکن
است در صورت لزوم جهت تنظیم و هماهنگی با نقوش کاشی های اطراف در یک قطعه از کاشی ،از رنگ متفاوت استفاده شود
ولی این بدان معنا نیست که همیشگی باشد .منظور از کاشی هفت رنگ ،کاشی است که می توان از هفت رنگ متفاوت برای
رنگ آمیزی آن استفاده کرد .مثالً می توانیم هفت قطعه با هفت رنگ متفاوت داشته باشیم یا اینکه ممکن است برای ساخت یک
کتیبۀ چند متری با خط ثلث سفید از کاشی هفت رنگ فقط با رنگ الجوردی استفاده شود(.کیانی )129 :1930 ،از اواخردورۀ
تیموریه و آغاز دورۀ صفویه استفاده از نوع دیگری از کاشی معروف به کاشی خشتی یا هفت رنگ در تزئین بناهای گوناگون
متداول شد .در اواخر دوره های تیموری و صفویه بتدریج تزئینات کاشی هفت رنگ جایگزین کاشیکاری معرق گردید .تحول و
رواج کاشی هفت رنگ را تا حدودی می توان ناشی از دالیل اقتصادی و سیاسی دانست .با توجه به اهمیت معماری و احداث
روزافزون بناهای مذهبی و غیر مذهبی در دوره صفویه معماران بر آن شدند که در تزئین بناهای گوناگون از شیوۀ تزئینی کاشی
هفت رنگ بهره گیرند(.عباسیان )193 :1963 ،یکی از دالیل توسعۀ این نوع کاشی ،آن بود که آرایه و تزئین مسجد جامع عباسی
اصفهان با کاشی که مساحتی حدود 10/000متر مربع را شامل می شد ،به شیوۀ معرق ممکن نبود ،به همین دلیل با استفاده از
کاشی هفت رنگ در تزئ ین این بنا تسریع نمودند .اما پدیده ی جالب در این دوره ،استفاده از رنگ زرد در نقوش کاشی بود .این
رنگ به میزان زیادی در مدرسه چهارباغ اصفهان کاربرد داشته است(.زمرشیدی)63 :1931 ،
با استفاده از این شیوه هنرمندان قادر بودند:
 از نظر اقتصادی با هزینۀ کمتری کاشی مورد نظر را تولید نمایند. از نظر ساخت نسبت به سایر کاشی ها به زمان کمتری نیاز دارند. باالخره میدان هنرنمایی برای استادان و نقاشان به نحوی فراهم شد که توانستند از محدودیت اشکال هندسی رهایی یافته ومناظر مختلف را روی خشت های پخته کشیده و به شکل کاشی درآورند.
برای ساخت کاشی هفت رنگ ابتدا طرح های مورد نظر را روی کاشی ساده آماده ساخته و سپس نقش ها و نگاره ها را به رنگ
های مختلف درآورده و سرانجام لعاب داده و به کوره می برند که هر یک از کاشی های مربع ،خود شکل قسمتی از طرح تزئینی
را تشکیل می داده است .طرح اسلیمی 9از جمله طرح های متنوع کاشی هفت رنگ است که هنرمندان دوره صفویه به آن توجه
فراوانی دا شته اند .این شیوه امکان هماهنگ ساختن با معماری اسالمی را به میزان زیاد فراهم می آورد که از جمله پوشش
گنبدهای مزین به طرح اسلیمی تناسب چشمگیری با ابعاد گنبد دارند(.عباسیان )193 :1963 ،کاربرد کاشیکاری هفت رنگ که
از اواخر دوره تیموری در بناهای مختلف معمول گردید و تا دوره قاجاریه ادامه داشت ولی متأسفانه در دوره متأخر این شیوۀ
تزئ ین از نظر ساخت ،رنگ و لعاب به استثنای چند مورد نادر ،سیر نزولی پیموده است(.همان )110 ،بسیاری از کاشی های هفت
رنگ در هند ،بنگال ،عراق و سوریه منشأ ایرانی دارند .گروهی از کاشی ها با نقش گیاهی و نام های گل نیلوفر آبی و الله معروف
شدند .سه گروه عمدۀ آنها به شرح زیر از یکدیگر تشخیص داده شدند:
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 -1کاشی های رنگ شدۀ زیر لعابی چینی مربوط به سدۀ 3م 14 /تا 263هـ.ق ظروف چینی از دوران تانگ و سونگ در چین .آن
کاشی ها از کاشی های دوران حکومت عباسیان در عراق در سده های  6و  6هـ.ق و دوره های سلجوقیان و ایلخانان در ایران
الگو گرفته بود.
 -2کاشی های ساخته شده در ترکیه با روش های کاشی معرق و هفت رنگ .استادکاران تبریزی در سال  423م219/هـ.ق کاشی
های مسجد "مراد دوم" در بورسا را ساختند .همچنین در سال 499م216/هـ.ق سفالگران ایرانی مجموعه مسجد شاه ملک پاشا
را در ترکیه ساختند .در این مورد حدود پنجاه سال استادکاران تبریزی در ترکیه تالش نمودند.
 -9کاشی های رنگی نفیس با کوره های ایزنیک .در حالی که تولید کاشی هفت رنگ به عنوان فن غالب در کاشی های نیمۀ اول
سده 16م بود ،در شهر ایزنیک ترکیه با استفاده از کوره های مدرن ،انقالبی تکنولوژیک به وجود آمد ،که به تولید ظرف های
معروف به ملطیه منجر شد و به دنبال آن ،از سال  461م 260/هـ..ق سفالگران ایزنیک شروع کردند ظروفی را با استفاده از خمیر
سنگ سفید ((چخماق)) در رنگ های درخشان روشن و زیر لعاب های شفاف با کیفیتی برتر تهیه کنند(.علوی)14 :1930 ،

نقاشی روی کاشی هفت رنگ
از مهم ترین آثار نقاشی روی کاشی می توان از آثار موجود در تکیۀ معاون الملک کرمانشاه نام برد ،آثار نابود شدۀ حسینیه مشیر
شیرزاد نیز از جمله پر اهمیت ترین آثار روی کاشی بوده اند .این نوع نگاره ها بر خالف نقاشی قهوه خانه ای یا پرده ی درویشی
نیاز به نقال و پرده خوان نداشته است و به تناسب محیط و کاربرد ،موضوعات آن تعیین شده است .نقش محیط برای استفاده از
مصالح خاص و نوع کاربرد این نوع نگاره ها در چگونگی شکل گیری آنها نقش بسیار مهم و تعیین کننده دارد .شیوۀ نقاشی روی
کاشی معموالً با شیوۀ کاشی هفت رنگ است که در تاریخ معماری و نقاشی ایران سابقه دارد .این کاشی ها به شکل مرقع ساخته
می شوند و ابعاد آن از  11سانتی متر کمتر نیست .در این شیوه کاشی با لعاب سفید اولیه در کوره پخته شده و پس از پخت
اولیه نقش مورد نظر روی قطعات کاشی به تناسب ترسیم می شود و پس از طرح اندازی نوبت قلم گیری و رنگ آمیزی است .در
مرحلۀ رنگ آمیزی ،رنگ ها باید به طریقی انتخاب شوند تا در نورهای مختلف روز در آنها تغییرات چندانی ایجاد نشود .رنگ ها
از نوع رنگ لعاب هستند و در پخت نهایی باید دقت شود و حرارت به صورت یکسان به تمامی سطوح کاشی برسد .لعاب اولیه
باعث می شود تا مادۀ رنگ جذب کاشی گردد .مادۀ ترکیبی رنگ لعاب نیز باعث می گردد تا در بکارگیری آن امکانات ترکیبی
مانند رنگ و روغن وجود نداشته باشد .استفاده از رنگ های متنوع در این شیوه باعث گردید تا به اصطالح به آن نام هفت رنگ
اطالق شود .الیۀ بستر در نقاشی دیواری دوران قاجار معموالً گچ است و در مواردی که در معرض رطوبت قرار داشته باشد از الیۀ
آهک نیز استفاده شده است .آثار نقاشی به این شیوه به دلیل تفاوت کمتر نسبت به نقاشی روی کاشی به مرور زمان دارای
فرسایش بیشتری شده اند .این آثار همانند سایر گونه های نقاشی دارای تنوع مضامین هستند ،اما نکتۀ مهم آن است که مضامین
و موضوعات آثار نقاشی دیواری با توجه به کاربرد مکان تعیین می گردیده است .برای مثال در تکایا مانند تکیه معاون الملک
(شکل  )6ب ه مناسبت برگزاری مراسم عزاداری ،آثار بیشتر به این مضامین مربوط است یا بر سر در سقاخانه ها اغلب شمایل
حضرت ابوالفضل (ع) ترسیم می گردیده است .شیوۀ طراحی پیکره ها و شکل برخورد نقاشان با ترسیم شمایل در این آثار نیز
مانند سایر آثار است .اما به دلیل امکانات خاص رنگ آمیزی و ابعاد بخصوص در نقاشی روی کاشی ،پرداخت ها ساده تر شده
است .وجود تزئینات بویژه حاشیه سازی با نقوش تزئ ینی در این آثار اهمیت بسزایی داشته است .رنگ ها در این آثار غالباً زنده
تر و عمدتاً همراه با قلم گیری به دور پیکرها به کار می روند و توجه به نمادهای رنگی بستگی به میزان آگاهی هنرمندان از این
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امر داشته است .آثار نقاشی روی گچ به خصوص در بقاع گیالن و دیلمان بسیار متأثر از نگارگری قدیم اسالمی است و پیکرها
عموماً پاالیش یافته اند(.افشاری)19 :1946 ،

شکل  -6نمای عمومی تکیه معاون الملک
(افشار)699 :1961 ،
بناهای مزین به کاشی هفت رنگ
در آغاز سدۀ  16م 363/تا  1064هـ.ق پس از زمان رکود ،بهبود اقتصادی ایران آغاز گردید .همچنین بعد از یک دورۀ طوالنی
سکون در تولید کاشی ،سفال سازی ایرانی (ساختن چینی بدل ،میناکاری و کاشی برای ساختمان ها) دوباره این صنعت شکوفا
شد .فرآ ورده های کاشیکاری زیبایی در کاشان ،نایین ،اصفهان ،شیراز ،کرمان ،یزد و مشهد تولید می شد .مسجد صفویان با مقبره
های شیوخ و شاهان این دودمان در اردبیل نمونه ای از توسعۀ این صنعت در آن دوره می باشد.
اصفهان که در زمان شاه عباس اول پایتخت گردید ،به کلی نوسازی شد .در میدان شهر (میدان شاه) که به تازگی بنا شده بود،
مسجد شاه با قبۀ بسیار بلند و گلدسته های زوجی و سردرها و طاق های مرتفع که نماهای آنها کاشیکاری شده بودند ،ساخته
شد .همچنین مسجدهای دیگر ،مقبره ها و کاخ هایی با ایوان های بزرگ از جمله :در بیرون شهر اصفهان کاخ معروف شاه در
فرح آباد و اشرفیه ساخته شدند .خیلی زود هنر موزاییک کاری جای خود را به صنعت دیگری که در اسپانیا بنام کوردسکا (هفت
رنگ) معروف می باشد ،داد و این روش کاشیکاری قبالً در قرن11م 1001/تا 1100هـ.ق در آفریقای شمالی مورد استفاده قرار
داشته است( .عباسیان )111 :1963 ،در صورتی که ابتدا در قرن 11م 640/تا  663هـ..ق در ایران مورد پسند واقع گردید و در
بعضی از بناها به کار گرفته شد و مهم ترین آن "مدرسه ی بی بی خانم" در سمرقند 1933 -1101م 401-642/هـ.ق می باشد.
در زمان حکومت سلسلۀ صفوی در ایران که شهر اصفهان پایتخت اصلی آنها به شمار می رفت ،ابتدا بناها به وسیلۀ موزاییک
تزئین میشد تا اینکه "مسجد شاه" با روش هفت رنگ ساخته شد که یکی از معروف ترین عجایب هنر در ایران به شمار می رود.
این روش موزائیک کاری هفت رنگ کوردسکا به تدریج باقی ماند و عادی گردید ،بطوری که بسیاری از دیوارهای قصرها و کاله
فرنگی های وسط قصر به این طریق مزین می گردید .تنها روش کامالً جدیدی که در زمان اسالم در صنعت معماری به وجود
آمد ساخت قطعات یا صفحات بسیار بزرگ از کاشی بود که به طور مجموع یک صحنه از پیکر انسان ها را بوجود می آورد .این
برای اولین با ر بود که نقاشی بر روی کاشی به وجود آمد و قسمتی از تزئینات را به خود اختصاص داد .ترکیب رنگ ها به طور
ال روشن و درخشنده ظاهر شده بودند .طرح هایی مانند یوزپلنگ ،خرگوش و قسمتی از گل ها نقش
کلی جالب نبودند ولی کام ً
هایی بودند که تا حدی مورد پسند آن زمان بود و بر روی کاشی ها مشاهده می گردید و از این نمونه در سالن چینی خانه که
شاه عباس در اردبیل بنا کرده است دیده می شود( .همان ) 112 :همچنین روش کاشیکاری هفت رنگ کوردسکا به وسیلۀ
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کاشیکاران ایرانی به ترکیه انتقال یافت و در "مسجد سبز بورسا" که در سال های 1121-1113م 402-421/.هـ.ق بنا گردید از
این طریق استفاده شده ،در اصل این بنا دارای دو مناره بوده است که به وسیلۀ کاشی های سبز روشن درخشنده پوشش داده
شده بود .محل های نشست اصلی به وسیلۀ کاشی های آبی رنگ کاشیکاری شده و محل نشست در اطراف ،در هر طرف شش
ضلعی های بسیار زیبایی را با قطعات بزرگ سرامیکی و گل هایی به رنگ سبز روشن درخشنده تشکیل داده اند .همچنین محراب
به وسیلۀ کاشی های زیبایی پوشش داده شده و جایگاه سلطان هم به همین طریق می باشد .همچنین در اینجا دیوارهای خارجی
به وسیلۀ کاشی های سبز رنگ شش ضلعی پوشش داده شده اند و در داخل ،سطوح دیوارها به صورت شش ضلعی های سبز یا
فیروزه ای و آبی ظاهر می شوند که بر روی آنها با طال تزئ ین گردیده است .در ادیرنه ،آنکارا ،کارامان و استانبول احتماالً کاشی
های هفت رنگ به وسیلۀ صنعتکاران ایرانی ساخته شده است .ظاهراً این طور به نظر می رسد که این نوع صنعت در ترکیه در
سال های 1160م 461/.هـ.ق از بین رفته بوده و مجدد ًا در سال 1111م313/هـ.ق در زمان سلطان سلیم اول موقعی که بر شهر
تبریزحکومت می کرده به وسیلۀ صنعت کاران ایرانی به استانبول آورده شده و به کار رفته است .در "مسجد سلطان سلیم" طرح
ها و نقاشی هایی به روش هفت رنگ که بسیار زیبا و ظریف می باشند مشاهده می گردد و با کاشی های هفت رنگ که در قرن
ال متفاوت می باشد .این تفاوت نه فقط در طرح هاست ،بلکه رنگ های زرد و سبز روشن
11م 4/و  3هـ.ق در بورسا دیده شده کام ً
نیز با درخشندگی بسیار عالی و مؤثر بر روی خاک رس سفید رنگ لعاب کاری شده اند( .همان)111 -116 :
قدیمی ترین نمونۀ کاشی های هفت رنگ را در "مدرسه شاهرخ تیموری" در شهر خورگرد نام برده اند که تاریخ ساختمان آن
را اوایل 11م /قرن  3هـ.ق معین کرده اند ،ولی در عصر شاه عباس صفوی این هنر در اصفهان اوج خود را طی کرده است .در
"موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن" مجموعه ای از کاشی های هفت رنگ وجود دارد که مدعی اند از کاخ چهل ستون اصفهان بدست
آمده و از روی آن کاشی هایی تهیه شده و اینک در چهلستون نصب کرده اند .آجرهای هفت رنگ بسیار اعلی و زیبای آن زمان
را باید در "کلیسای وانک" جلفای اصفهان مشاهده کرد( .سپنتا)61 :1919 ،
مسجد غلوار هرات
مسجد غلوار (مسجد حوض کرباس) هرات ،مسجدی است که کتیبه ای در سمت شرقی مسجد به کاشی معرق به خط زیبای
ثلث نمودار است .از این مسجد خیلی زیبا جز محراب نفیس و مزین چیزی باقی نمانده است ((مسجد رفته و محرابش بجاست)).
(هروی ) 10 :1931 ،خطوط ثلث کتیبه نویسی به شکل محراب کرسی بندی شده و در حاشیه محراب راه یافته است ،از کاشی
سفید که رنگ سفیداب را دارد ،به روی سطح کاشی الجورد تکیه زده است .در دو مثلثی که در دو جناح محراب مقعر بصورت
طبیعی و در بین جدول سیاه و یک خط با ریک سفید در دو موازی آن جای گرفته است ،کاشی های هفت رنگ نصب یافته و
خطوط اسلیمی در کاشی معرق پیچ و تاب های زیبایی خورده ،اما بعضی اجزاء این کاشی های هفت رنگ ریخته و پاشیده شده
است یعنی در پیکر نقوش آسیبی رخ داده است .متن محراب دارای سه سطح می باشد که در سطح وسط آن یک گل  10برگ
قرار دارد حصۀ باالیی محراب به کاشی هفت رنگ خاتم کاری تزئین یافته و اما نیمۀ پائینی آن کاشی ها با خطوط و نقوش ریز
و زیبا مرصعانه طرح شده و کاشی معرق مرصع از بزرگ ترین و اعلی ترین نوع کاشیکاری عصر تیموریان است .حقا که این
محراب در نوعیت و طرز و طرح خود مثال اعالی هنر خطاطی ،کاشیکاری و خاتم کاری است .کاشی های هفت رنگ آن ،همه
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از رنگ های معدنی نقش بدیع گرفته است ،جدول آن از سنگ های ظریف و لطیف مرمر است که چون خط سفیدی تراش شده
و طناب گلریز مارپیچ را از دو طرف گرفته است( .همان)12 :
مسجد امام اصفهان
در هنگام ورود به مسجد امام با چرخش و حرکت انبوهی از نقوش اسلیمی و ختایی بسیار که بر زمینۀ الجوردی کاشی های
هفت رنگ این مسجد نقش بسته ،مواجه می شویم (شکل  .) 6این مسجد که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد ،در
سال621م101 /هـ.ق به فرمان شاه عباس اول شروع شده و تزئ ینات و الحاقات آن در دورۀ جانشینان او به اتمام رسیده است.
این مسجد از شاهکارهای جاویدان معماری ،کاشیکاری و نجاری در قرن 11هـ.ق است .کتیبۀ سردر مسجد به خط ثلث علیرضا
عباسی و حاکی از آن است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرد و ثواب آن را به روح جد اعظم خود ،شاه
طهماسب اهدا کرده است .این مسجد عظیم دارای دو شبستان قرینه در اضالع شرقی و غربی صحن است .شبستان شرقی بزرگ
تر اما ساده و بی تزئین است و شبستان غربی کوچک تر است اما تزئیناتی با کاشی های خشت هفت رنگ دارد و محراب آن نیز
از زیب اترین محراب های مساجد اصفهان است .یک قاب کاشی هفت رنگ ،در ورودی مدرسۀ شرقی مسجد امام قرار دارد.
(سلیمانی ) 10 :1946 ،همچنین یک قاب کاشی هفت رنگ در یکی از طاق قوس های شبستان ضلع شمال غربی مسجد امام
واقع شده که طرح آن قرینۀ محوری است( .همان)12 :

شکل  -6مسجد امام اصفهان
(جمالی مراثی)43 1931 ،
ایوان مقصورۀ مسجد گوهرشاد مشهد
مسجد گوهرشاد به ویژه ایوان مقصورۀ آن بارها مورد مرمت اساسی قرار گرفته است .مهم ترین مرمت های ایوان و مقصوره که
در واقع بازسازی گنبد و ایوان بود ه در دو دوره انجام شده است .اولین بازسازی گنبد و ایوان مقصوره پس از زلزله ربیع اآلخر
1116هـ.ق1601/م مشهد می باشد( .حسینی)111-116 :1942 ،
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دومین بازسازی اساسی گنبد و ایوان به سال1360م1993/هـ.ش انجام شد .علت این بازسازی صدماتی بود که در گلوله باران
روس ها به سال 1311م 1990 /هـ.ق به گنبد و ایوان مسجد وارد شده بود .سرانجام در سال1360م1993/هـ.ش زیر نظر اداره
کل باستان شناسی و اداره کل اوقاف بر ای ن قرار گرفت که نگهداری گنبد مسجد گوهر شاد دیگر امکان پذیر نیست و در این
سال گنبد و دیوارهای طرفین و ایوان تا نزدیک ازاره تخریب گردید و گنبد جدیدی از جنس بتن آرمه به جای آن ساخته شد.
کاشیکاری های مسجد نیز همچون سازۀ آن دست کم در صد سال گذشته چه به لحاظ جنس و چه به لحاظ رنگ و نقش دچار
تحول شده است .کاشیکاری های اولیه مسجد از جنس معرق بوده است که از اواخر دورۀ صفویه با گسترش یافتن کاربرد کاشی
هفت رنگ به جای معرق در مرمت های انجام شده از اواخر دورۀ صفویه و قاجار ،کاشی های هفت رنگ جای معرق را گرفت.
بدیهی است که در این تحول ،جنس و نقوش کاشی نیز دچار تحول شده باشند( .همان)114 :
باغ ارم شیراز :باغ ارم شیراز که از بناهای مرحوم نصیرالملک شیرازی است ،باغ وسیعی است که سروناز آن شهرت جهانی دارد.
در وسط باغ ،عمارتی است سه طبقه که از لحاظ معماری و نقاشی ،حجاری و کاشیکاری و گچبری شاهکار صنعت دورۀ قاجار
است(.شکل  )4ازاره ستون های جلوی عمارت از سنگ های یکپارچه ((گندمک)) که متجاوز از  2متر ارتفاع دارد ،پوشیده شده
و روی هشت ستون آن عکس دو سرباز دورۀ قاجاریه و شش کتیبه نقر شده است .متن کتیبه ها که به خط نستعلیق خوب،
بوسیلۀ میرزا علی نقی ،خوشنویس مشهور شیرازی نوشته شده است .عمارت مزبور سه طبقه است :طبقۀ زیرین ،زیرزمینی است
که آب نمای زیبایی از وسط آن می گذرد و طاق آن با کاشی های هفت رنگ که ماهرانه و به طرز زیبایی به کار رفته ،مزین
است(.صفری)216 :1961 ،
در پیشان ی عمارت باالی پشت بام ،سه مجلس بزرگ و دو مجلس کوچک است که با کاشی های هفت رنگ زیبا مزین است.
مجلس وسط که از همه بزرگ تر است ،در وسط عکس ناصرالدین شاه قاجار را نقش کرده اند که بر اسب سفیدی سوار است و
نیم تاجی در جلو کاله دارد .اطراف آن سه نقش دیگر است که از داستان های فردوسی و نظامی اقتباس شده است .جلو ستون
های طبقه دوم و سوم با کاشی های هفت رنگ مزین است که در وسط آنها مجالس شامل سواران ،زنان و گل ها تعبیه شده
است .جلو عمارت ،حوض بسیار وسیعی است که با کاشی های آبی مفروش شده و آب زاللی آن را پر کرده است(.همان-213 :
)214

شکل  -4باغ ارم شیراز
(نگارندگان)1931 :
آرامگاه شاه اسماعیل اول اردبیل
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آرامگاه شاه اسماعیل اول مابین مزار برجی شکل شیخ صفی و حرمخانه (مقبره صفی الدین) قرار دارد و به نظر می رسد بنایی
است که بعد ًا به این مجموعه الحاق گردیده است .این آرامگاه که با نام گنبد شاه اسماعیل شناخته می شود مدفن شخصی است
که دولت صفوی را بنیانگذاری ،مذهب تشیع را تثبیت و به طور مقتدرانه ای حدود ربع قرن حکومت نمود .قسمت فوقانی مقبره
شامل یک استوانۀ آجری است که به طرز نامناسبی بر روی یک قاعدۀ آجری که اضالع آن نامنظم است نهاده شده است .استوانۀ
فوقانی دارای قطری بزرگ تر از قاعدۀ منشوری شکل زیرین است .تمام قسمت فوقانی مقبره از قاعدۀ استوانه تا زیر علم که در
رأس گنبد قرار دارد با ترکیبی از کاشی های هفت رنگ وکاشی های معرق و معقلی پوشیده شده است .بدنۀ خارجی گنبد در
قسمت استوانۀ آجری با کاشی های آبی و فیروزه ای و حاشیۀ باالی ساقه و پوشش گنبد با کاشی های به رنگ مشکی ،سفید،
فیروزه ای ،زرد طالیی و آبی کبود پوشیده شده است و این کاشی ها با چیدمان هنرمندانه ای به صورت طرح های لوزی گنبد
را دور می زنند .بدنۀ داخلی گنبد با تزئینات عالی نقاشی آراسته شده که به نظر می رسد این تزئینات متعلق به زمان شاه عباس
اول باشد که لوبرون نیز به این تزئینات اشاره کرده ،گنبد آرامگاه شاه اسماعیل با تزئینات طال پوشیده شده است .دیوار مقبره در
داخل تا ارتفاع  1/61متر با کاشی هفت رنگ آبی الجوردی و تیره زرنگار و نقوش شاخ و برگ و گل های طالیی تزئین گردیده
و بر فراز قسمت کاشیکاری یاد شده حاشیه ای مرکب از نقوش گل پیچک و گل های شاه عباسی که یک در میان بر عکس هم
قرار گرفته اند وجود دارد .حاشیۀ دیگر مرکب از یک نوار کتیبۀ ثلث سرتاسری است که در باالی آن یک حاشیۀ تزئینی دیگر با
نقوش قرار گرفته است ،به عبارتی کتیبۀ یاد شده در بین دو حاشیۀ تزئینی ،زیبایی خاصی به خود گرفته است .کف مدفن شاه
اسماعیل نیز با کاشی های هفت رنگ ساده از نوع کف مقبرۀ شیخ صفی مفروش گردیده است و متعلق به عصر کنونی
است(.یوسفی)21-22 :1949 ،
مسجد وکیل شیراز
مس جد وکیل یا جامع وکیل یا مسجد سلطانی از آثار دوره زندیه در شیراز است .این مسجد با  11هزار متر مربع مساحت ،در
سال1669م1146/هـ.ق به دستور کریم خان زند ساخته شده است .مسجد وکیل یکی از بناهای زیبا و بسیار مستحکم این دوره
می باشد که از لحاظ هنری و معماری دارای ا همیت زیادی است .طرح این مسجد دو ایوانی بوده و دارای دو شبستان جنوبی و
شرقی است( .شکل  ) 3این مسجد بر طبق بافت معماری سنتی این مرز و بوم در یک مجموعۀ اجتماعی قرار گرفته و هماهنگی
زیبایی را در پیوند دین و دنیا به وجود آورده است .کاشی کاری صحن و ایوان های شمالی و جنوبی نیز بسیار زیبا و از انواع هفت
رنگ و معرق می باشد .کتیبه های بناهای اسالمی ،معموالً از آجر ،کاشی ،سنگ ،گچ و چوب ساخته شده اند و متن آنها شامل
اسماء الهی ،آیات قرآنی ،احادیث یا دعا یا مناجات ،شعارهای مذهبی ،نام سفارش دهنده و نام حاکم یا سلطان وقت است .در
حقیقت امر ،ایمان و عقیده با هنر خط و نقاشی و کاشیکاری دست به دست هم داده و بهشتی با نزهت و دلگشا و ساکت و گویا
به وجود آورده است .ورودی این مسجد بسیار زیبا است و در ضلع شمالی آن قرار گرفته است .در ورودی از دو لنگۀ چوبی ساخته
شده و مربوط به همان زما ن زندیه است .در پیشانی طاق سردر ،کاشی هفت رنگ وجود دارد ،زیر طاق نیز با کاشی هفت رنگ
مقرنس کاری شده است .دو طرف جرز طاق نیز با تصاویر گل و بته کاشی کاری شده است(.شایسته فر)64 :1946 ،

www.SID.ir

Archive of SID

شکل  -3مسجد وکیل شیراز
(نگارندگان)1931 :
حمام ها
در تزئین نقوش حمام ه ا در زمان تیموری ،تصاویر و مینیاتورهای این دوره نقش اساسی را ایفا می کنند .از نقاشی هایی که از
این دوره بر جای مانده و حمام رفتن هارون و مأمون را نشان می دهد ،می توان در بیان دیدگاه های هنری موجود در حمام
های این دوره بهره برد و تزئینات آن را که به خوبی در نگاره ها ترسیم شده است ،مشاهده کرد .تزئینات آزاره های حمام های
دورۀ تیموری متشکل از کاشیکاری و ملهم از تزئ ینات گل و بوته و اسلیمی است .از دورۀ صفویه به بعد ،تصاویر جانوران ،انسان
و گیاهان به تعداد زیادی بر روی کاشی های ازاره و آهک بری های سربینه های حمام ها نقش بست و با توجه به اینکه حضور
این تصاویر و موجودات بر هنر کاشیکاری هفت رنگ بسیار مطلوب بود ،از این نوع کاشی به فراوانی در ازاره های حمام ها استفاده
شده است(.مخلصی )106 :1942 ،کاشی یکی از مهم ترین مصالح تزئینی بوده که در حمام ها ،سردرها ،سربینه ها ،حتی گاهی
گرمخانه ها به عنوان یک عنصر تزئ ینی نقش مهمی را ایفا می کرده است .کاشی هفت رنگ که در دوره های قبل معمول بود،
در دوره صفویه مجدداً احیا شد .بر روی این نوع کاشی ها که به صورت مربع است ،نقش ها و طرح های رنگارنگ نقش بسته که
از کنار هم قرار گرفتن آنها ،مجم وعۀ زیبایی از نقش و نگاره ها پدید می آید که در حمام ها کاربرد فراوانی داشته است .استفاده
از کاشی هفت رنگ به دو جهت در حمام ها به خصوص در ازاره سربینه ها و گاه در تمام دیوارهای حمام چهار فصل ،به کار می
رفت .استفاده از کاشی معرق در حمام ها به علت نفوذ بخار آ ب و فروپاشی زود هنگام آن قابل استفاده نبود .به عالوه کاشی
خشت هفت رنگ ،میدان دید بهتری در ارایه مناظر و تصاویر در معرض نمایش قرار می داد و کاشی کار از محدودیت هایی که
جهت استفاده از تصاویر در کاشی معرق وجود داشت رهایی می یافت .زیرا برای ساخت و اجرای کاشی های هفت رنگ ،ابتدا
طرح های مورد نظر را روی کاشی ساده آماده ساخته و سپس نقش و نگارها را به رنگ های گوناگون در آورده و سرانجام آن را
به کوره می بردند .این شیوۀ کاشی کاری تا دوره های قاجاریه نیز ادامه یافت ،لیکن در طرح و تصویر در این دوره دگرگونی
خاصی ایجاد شد و تصاویر بیشتر جنبۀ نظامی و حماسی به خود گرفت(.همان)103 :
حمام گنجعلی خان کرمان
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دوران حکومت صفویه دوران شکوفایی اقتصادی کرمان بود که شهر از صورت یک قلعه نظامی خارج شد و بناهای بسیاری شامل:
مسجد ،بازار ،آب انبار ،کاروانسرا ،حمام ،مدرسه و ضراب خانه ساخت ه شد .از موقوفات و بناهای مهم گنجعلی خان حاکم کرمان
می توان باغ بیرم آباد و مجموعه گنجعلی خان را نام برد(.جوادی )96 :1946 ،حمام گنجعلی خان داخل بازار گنجعلی خان واقع
شده که تا چندی پیش از حمام های قابل استفاده بوده و در حال حاضر به موزه تبدیل شده است .این حمام در سه بخش رخت
کن و فضای واسطه گرمخانه دارای کاشیکاری های نفیس به شیوۀ کاشی هفت رنگ و با نقوش متنوع هندسی ،گل و بته ،اندام
و چهره انسان و کتیبه های خطاطی است(.شکل (.)10همان)19 :

شکل  -10نمونه ای از کاشی کاری حمام گنجعلی خان
(زمرشیدی)60 :1931 ،

حمام عمارت عفیف آباد
عمارت عفیف آباد شیراز از جمله بناهای ارزشمند بجای مانده از دورۀ قاجار می باشد که در سال 1241هـ.ق1466 /م ساخته
شده و بانی آن میرزا علی محمدخان قوام الملک بوده است .در جانب غربی ورودی ساختمان ،حمام باغ قرار داشته که دارای
دهلیز ورودی ،سربینه ،گرمخانه یا خزینه ،راهروها و دهلیز بوده .بر پیشانی دهلیز ورودی مجلس تاجگذاری یکی از پادشاهان
ساسانی بر روی کاشی هفت رنگ ،کاشی کاری شده است .بنای حمام نیز در سال  11هـ.ق 666 /م در دست مرمت بوده است.
این حمام قدیمی در پشت بام دارای تک مناره ای 1با کاشی هفت رنگ بوده که تخریب شده است(.باقری)114 :1942 ،
ویژگی های نقوش کاشی های هفت رنگ حمام عفیف آباد:
 از موضوعات شاهنامه در نقاشی کاشی ها استفاده شده و تمامی کتیبه ها دارای یک بیت شعر از شاهنامه می باشد. نقوش حجاری های دوره هخامنشی و ساسانی به کار برده شده است. نقاشی ها موضوعات مذهبی نداشته ولی به نظر می رسد که از موضوعات مذهبی در تزئینات حمام های دیگر شیراز استفادهمی شده است .به عنوان مثال می توان از معراج پیامبر (ص) در آهک بری حمام وکیل شیراز نام برد.
 -عمارت باغ در نیمۀ آخر قرن 19هـ.ق ساخته شده به نظر می رسد که کاشیکاری آن مربوط به نیمه دوم قرن 11هـ.ق است.
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 سبک کاشیکاری حمام به کاشی های هفت رنگ کنونی نزدیک است .با اینکه کاشیکاری تمام حمام بدون رقم بوده ولی براساس منابع مکتوب منسوب به موسوی زاده کاشی نگار اصفهانی است.
کاشیکاری سر در ورودی :در این کتیبه مجلس تاجگذاری یکی از پادشاهان ساسانی ،با کاشی هفت رنگ اجرا شده است .در این
نقش پادشاه و روحانی سوار بر اسب و پادشاه نشان سلطنت را از دست روحانی می گیرد .مگس پران ها در پشت سر اسب ها
ایستاده اند .در باال و گوشۀ کتیبه نقش شیر و خورشید به صورت مجزا دیده می شود(.همان)160 :

بناهای مزین به

مکان

دوره تاریخی

کاشی هفت

محل بکارگیری کاشی
هفت رنگ

رنگ
مدرسۀ بی بی

سمرقند

خانم

مسجد سبز

1933 -1101م
 401 -642هـ..ق

بورسا (ترکیه)

1121-1113م
 402-421هـ..ق
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مسجد سلطان

استانبول (ترکیه)

سلیم

_

سده های  4و 3هـ.ق
قرن  11م
ایلخانان و تیموریان

مدرسه شاهرخ

شهر خورگرد

تیموری

مسجد غلوار

اوایل قرن  3هـ .ق
تیموریان

هرات

(مسجد حوض

قرن  3هـ .ق
تیموریان

کرباس)

مسجد امام

_

 .1در دو جناح محراب
مقعر
 .2حصۀ باالیی محراب

اصفهان -ضلع
جنوبی میدان نقش
جهان

سال621م101 /هـ.ق
صفوی

 .1شبستان غربی
 .2ورودی مدرسۀ شرقی
مسجد امام
 .9یکی از طاق قوس
های شبستان ضلع
شمال غربی مسجد

ایوان مقصوره
مسجد گوهرشاد

مشهد

 10و  11هـ .ق
تیموری ،صفویه و
قاجار
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.1کاشیکاری های
مسجد پس از مرمت ،از
معرق به هفت رنگ
تغییر کرد.
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باغ ارم

شیراز

آرامگاه شاه

اردبیل -مابین مزار

اسماعیل اول

برجی شکل شیخ

 12و  19هـ .ق
قاجار
1236-1226هـ.ق

 .1طاق طبقۀ زیرین
 .2پیشانی عمارت باالی
پشت بام
 .9جلو ستون های طبقه
دوم و سوم

صفی و حرمخانه

 10و  11هـ .ق
دوران صفوی

 .1قسمت فوقانی مقبره
 .2دیوار مقبره
 .9کف مدفن شاه
اسماعیل

مسجد وکیل

شیراز

حمام گنجعلی

کرمان -داخل بازار

خان

گنجعلی خان

حمام عمارت

شیراز

1669م1146/هـ.ق
زندیه

 .1صحن و ایوان های
شمالی و جنوبی
 .2پیشانی طاق سردر،
زیر طاق و دو طرف جرز
طاق

عفیف آباد

 1001هـ .ق
صفوی

1241هـ.ق1466 /م
قاجار

 .1در سه بخش رخت
کن و فضای واسطه
گرمخانه

 .1بر پیشانی دهلیز
ورودی
 .2تک مناره پشت بام

www.SID.ir

Archive of SID

جدول -1بناهای مزین به کاشی هفت رنگ (نگارندگان)1931 ،
بر اساس مطالعات انجام شده بر روی تصاویر(جداول) ،این نتایج حاصل گردیده است :در اکثر بناهای اواخر دورۀ تیموری و اوایل
صفوی از جمله در نمونه های موردی که در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفتند ،شاهد کاربرد چشمگیر کاشی هفت
رنگ در بناهای مذهبی و غیر مذهبی هستیم .بیشترین کاربرد این کاشی را در بناهای مذهبی بویژه مساجد که بارزترین نمونۀ
آن مسجد امام اصفهان است شاهد هستیم .کاشی هفت رنگ با توجه به کاربرد و جایگاه بناها در قسمت های گوناگون آن بنا
استفاده شده است .به طور مثال در مساجد که جایگاه ویژه ای نزد مسلمانان داشت بخش های طاق ،شبستان ،ستون و مناره ها
کاشیکاری شده اند .در حمام ها که استفادۀ فراوان و عمومی داشتند در سردَر ،رخت کن ،گاهی گرمخانه و مناره به دلیل میدان
دید بهتر در ارایۀ مناظر و تصاویر کاربرد داشت .همچنین به این دلیل که کاشی هفت رنگ بر خالف کاشی معرق که به علت
نفوذ بخار آب دچار فروپاشی می شد ،دارای مقاومت باالیی بود .در آرامگاه ها :دیوار مقابر و گاهی کف مدفن ،در باغ ها :ستون
ها و طاق ها با این کاشی تزئین شده اند.

نتیجه گیری
با توجه به مطالعات انجام شده در این پژوهش ،ایران موطن اصلی کاشی می باشد و کاشی ها در طی دوره های مختلف تاریخی
چه از نظر نحوۀ ساخت و چه از نظر شکل و شمایل دچار تغییرات بسیاری شده اند .در اواخر دوره های تیموری و اوایل صفوی
بتدریج تزئینات کاشی هفت رنگ جایگزین کاشی معرق گردید .در زمان صفویان کاشی هفت رنگ به اوج خود رسید و به علت
صرفه جویی در هزینه و زمان به سرعت رواج یافت و تا دورۀ قاجار برای تزئین مساجد کاربرد داشت .از جمله نقش های مورد
استفاده در کاشی هفت رنگ طرح های اسلیمی و ختایی ،همچنین نقوش منظره و به تصویر کشیدن افرادی در باغ و جنگیدن
حیوانات بود .کاشی هفت رنگ از کاشی های خشت ،یعنی چهارگوش نشأت گرفته و اندازۀ آن  11در  11سانتی متر است که در
کنار یکدیگر قرار می دهند .هفت رنگ متداول عبارت است از سیاه ،سفید ،الجوردی ،فیروزه ای ،قرمز ،زرد و حنایی که در ابنیه
تاریخی و اماکن متبرکه از این نوع کاشی ها زیاد استفاده شده است .منظور از کاشی هفت رنگ این نیست که همیشه هفت رنگ
بر روی یک قطعه کاشی به کار رفته باشد بلکه کاشی است که می توان از هفت رنگ متفاوت برای رنگ آمیزی آن استفاده کرد.
یکی از دالیل توسعۀ این نوع کاشی ،آن بود که آرایه و تزئین مسجد جامع عباسی اصفهان با کاشی که مساحتی حدود 10000
متر مربع را شامل می شد ،به شیوۀ معرق ممکن نبود ،به همین دلیل با استفاده از کاشی هفت رنگ در تزئین این بنا تسریع
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نمودند .مزایای استفاده از این کاشی تولید کاشی با هزینۀ کمتر ،صرفه جویی در زمان ساخت و رهایی استادان و نقاشان از
محدودیت اشکال هندسی و هم چنین به تصویر کشیدن مناظر مختلف روی خشت های پخته شده بود .با وجود این مزایا کاربرد
کاشیکاری هفت رنگ که از اواخر دورۀ تیموری در بناهای مختلف معمول گردید و تا دورۀ قاجار ادامه داشت .متأسفانه در دوره
متأخر این شیوۀ تزئین از نظر ساخت ،رنگ و لعاب به استثنای چند مورد نادر ،سیر نزولی پیموده است.
پی نوشت
 .1کاشی معقلی به نوعی کاشی مزین به خطوط کوفی بنایی گفته می شود که برای تزئین سطوح مختلف در معماری سنتی
استفاده می شود(.پایگاه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان زنجان )1932 ،نقوش معقلی از مصالحی مانند آجر و کاشی (جدا و درهم)
ساخته می شود و معموالً در جدول های شطرنجی قابل ترسیم است(.ماهرالنقش)12 ،1930 ،
 .2در واقع عنصر مقرنس شباهت زیاد ی به النۀ زنبور دارد ،می توان گفت که مقرنس نوعی کادربندی است متشکل از طاسه
هایی که در ردیف هایی انتظام می یابد و هر ردیف خود حامل ردیف دیگری است که از باالی آن بیرون می زند؛ نتیجۀ این
تشکیالت ،ترکیبی پلکانی است که گاه به آن طاق بندی کندویی یا استاالکتیت نیز می گویند (.قهفرخی) 6 ،1931 ،
 . 9اسلیمی شامل مجموعه ای از اشکال گیاهی ،یکی از اجزای مهم نقش ها به سبک ایرانی است که خطوط کمانی و مارپیچ در
آن مشاهده می شود .اسلیمی ،هنری تزئ ینی است که همراه با دیگر آرایش های تزئینی اسالمی در خاورمیانه رایج شده
است(.علوی)119 ،1930 ،
 .1مناره یا منار به معنای جای نور است و به بنایی بلند و کشیده اطالق می شود که عموماً در کنار بناهای مذهبی ساخته می
شوند( .باقری)114 :1942 ،
منابع
 .1افشار (سیستانی) ،ایرج ( ،)1961کرمانشاهان و تمدن دیرینۀ آن ،انتشارات زرین ،تهران.
 .2افشاری ،مرتضی ،) 1946( ،خیالی نگاری ،پایه گذار شمایل نگاری به مفهوم امروزین ،اطالع رسانی و کتابداری(کتاب ماه هنر)،
مرداد و شهریور ،شماره  106و .104
 .9باقری ،فریبا ،) 1942( ،نگاهی بر کاشی هفت رنگ حمام عفیف آباد ،اطالع رسانی و کتابداری(کتاب ماه و هنر) ،خرداد و تیر،
شماره  16و .14
 .1بمانیان ،محمد رضا و مؤمنی ،کورش و سلطان زاده ،حسین ( ،)1930بررسی تطبیقی نقوش کاشیکاری دو مسجد -مدرسه
چهارباغ و سید اصفهان ،نشریه مطالعات تطبیقی هنر(دو فصلنامه علمی پژوهشی) ،پاییز و زمستان ،شماره دوم.
 .1تسلیمی ،نصراهلل ( ،)1932تاریخ هنر ایران ،شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ،تهران.
 .6جوادی ،شهره ،)1946( ،بررسی و تحلیل تزئینات معماری در -مجموعه گنجعلی خان -شاهکاری از هنر عصر صفوی در
کرمان ،هنر و معماری(باغ نظر) ،بهار و تابستان ،شماره .3
 .6جمالی ،شادی و مراثی ،محسن ( ،)1931بررسی تطبیقی تزیینات کاشی کاری در معماری مساجد دوره های صفویه و قاجاریه
با تکیه بر چهار مصداق تصویری ،دو فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه هنر(نامه هنرهای تجسمی و کاربردی) ،پاییز و زمستان،
شماره .10
 .4حسینی ،سید محسن ( ،)1942ایوان مقصوره مسجد گوهر شاد ،علوم حدیث و قرآن(مشکوۀ) ،پاییز ،شماره .40
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 .3دیویس ،دنی و هفریچر ،جاکوبز و روبرتز ،سیمون ( ،)1944تاریخ هنر جنسن ،انتشارات فرهنگسرای میردشتی ،تهران.
 .10زمرشیدی ،حسین ( ،) 1931سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز ،دو فصلنامه معماری(مطالعات
معماری ایران) ،پاییز و زمستان ،شماره.2
 .11سپنتا ،عبدالحسین ( ،)1919کاشیکاری در گذشته و حال ،ادبیات و زبان ها(وحید) ،دی ،شماره .19
 .12سلیمانی ،امین ،) 1946( ،اشاره ای به بی قرینگی در نقوش کاشیکاری دو مسجد امام و شیخ لطف اهلل اصفهانی ،نشریه هنر
و معماری( آیینه خیال) .آذر ،شماره .2
 .19شایسته فر ،مهناز ( ،) 1946تزئینات کتیبه ای مسجد وکیل شیراز ،اطالع رسانی و کتابداری(کتاب ماه هنر) ،شهریور ،شماره
.120
 .11صفری ،امراهلل ( ،)1961باغ و باغ آرایی در ایران ،هنر و معماری(هنر) ،تابستان ،شماره .11
 .11عباسیان ،میرمحمد ( ،)1963تاریخ سفال و کاشی در ایران ،انتشارات گوتنبرگ ،تهران.
 .16علوی ،مهدی ( ،) 1930کاشی(در جستجوی دستیابی به علوم و فنون گم شده و هنرهای فراموش شده ایران باستان)،
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 .16قهفرخی ،مرضیه و خلیلی پور ،اکرم و طاووسی ،محمود ( ،)1932بررسی مقرنس کاری دورۀ صفویه با تکیه بر بناهای شهر
اصفهان ،فصلنامۀ علمی -پژوهشی هنرهای تجسمی نقش مایه ،تابستان ،شمارۀ .11
 .14کیانی ،فاطمه ( ،) 1930درآمدی بر هنر کاشیکاری ایران ،اطالع رسانی و کتابداری(کتاب ماه هنر) ،خرداد ،شماره .119
 .13ماهرالنقش ،محمود ( ،)1930کاشی و کاربرد آن ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ،تهران.
 .20مخلصی ،محمدعلی ( ،)1942تزئینات و آرایۀ حمام ،اطالع رسانی و کتابداری(کتاب ماه هنر) ،خرداد و تیر ،شماره  16و .14
 .21میرزایی ،شیوا و محمد بیگی ،الهام ( .)1944گذری اجمالی بر هنر کاشی کاری http://afarineshdaily.ir ،روزنامه
مستقل سراسری صبح ایران(روزنامه آفرینش) .بازیابی 22دی 1944
 .22هروی ،مایل ( ،) 1913از شاهکارهای هنر تیموریان هرات محراب زیبای مسجد دوره شاهرخ میرزا ،هنر و معماری(هنر و
مردم) ،تیر ،شماره .39
 .29یوسفی ،حسن و طاووسی ،محمود ( ،)1949بررسی آرامگاه شاه اسماعیل اول در اردبیل از منظر باستان شناسی ،پیام باستان
شناس ،بهار و تابستان ،شماره .1
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