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  چكيده
اسالم هاي شاخص معماري كشورمان است كه از ابتداي مسجد جامع اصفهان يكي از مجموعه

تا بنايي شده تر نيز مرمت هاي قديمهاي جديدي به آن اضافه شده و بخشتاكنون در هر دوره بخش
نظير از هنر اعصار مختلف باشد. هر بخش از مسجد اي كمكه امروز در دسترس ماست، مجموعه

با اين پژوهش  د.بخشدارد كه به بنا روح ميهاي مختلف ينات معماري ارزشمندي از دورهيتز
و شناساندن  ـ شودعمر ناميده مي ةكه صفـ  ة عظيممحوريت مطالعه و بررسي بخشي از اين مجموع

ق) در 795 -713آل مظفر ( ةويژه كاشيكاريِ دوريادگاري از معماري و به آن آغاز شد. بنايي كه
از هاي مختلف آن، هاي متعددي در بخشينات كاشيكاري زيبا و كتيبهيتزوجود است و اصفهان 

 كند. لذاتأكيد مي ي آنهاتر آرايهو ... بر ضرورت معرفي و بررسي بيش ،جمله محراب، ايوان، مدخل
عمر است تا گامي  ةهاي كاشيكاري صفبنديترين نقوش و تركيبشناسايي عمده ،پرسش تحقيق

-ثار بهآمظفري با استناد به  ةكه شناسايي نقوش سنتي دورـ  هدف مقاله هرچند كوچك در راستاي
 ـ آل مظفر است ةعمر مسجد جامع اصفهان و مطابقت آنها با برخي از بناهاي دور ةصفمانده در جا

 بر تطبيقي يبا رويكرد وصيفي وت ـ با استفاده از روش تاريخيكه  پژوهش برداشته شود. نتايج اين
است كه در اواخر حاكي از آن ، است نگارندگان انجام شده و تحقيقات ميدانياساس منابع مكتوب 

و نقوش  است داشتهتري بيشرونق  كاشيكاري ،ينات وابسته به معماريياز ميان تز آل مظفر ةدور
افشان ساده (منحني) و هاي بنديتركيبگياهي (اسليمي و ختايي) با ظرافت و تنوع بسيار در قالب 

، نقش بسزايي در هنر تيموري به اجرا در آمده كاشي معرق هاي محرابي با تكنيكقابكه عمدتاً در 
  .است دهكرايفا 

   واژه هاي كليدي
  ها.طرح ،كاشيكاري ،عمر ةصف ،مسجد جامع اصفهان، آل مظفر

91



  مقدمه
مسجد جامع اصفهان است از جمله بناهاي ارزشمند ايران 

ينات، يتز ويژههكه با داشتن آثاري از ادوار مختلف، ب
اي از هنر اصيل ايراني خوبي براي معرفي گوشه بايگاني

عمر، بخشي از ةاست. در اين مقاله سعي شده است به صف
اين بناي عظيم كه در شرق مسجد واقع شده و متعلق به 

هاي دامه طرحآل مظفر است پرداخته شود. در ا ةدور
با توجه به  .استشده بررسي  صفة عمركاشيكاري غني 
-آل مظفر، مي ةعمر با ساير بناهاي دور ةتطابق نقوش صف

طرح كرد كه نقوش كاشيكاري بناهاي متوان اين فرضيه را 
نقوش متنوع طراحي  اي ازكه مشتمل بر مجموعه اين دوره

از سبك خاصي پيروي  ،هندسي) است ـ ( گياهي سنتي
امكان دارد كه نقوش گياهي و هندسي كند. همچنين مي
 نظريات و چه از يينات و جزيعمر چه از لحاظ تز ةصف

  .دباشخود متمايز  ةدورهاي همنمونه از ،بنديتركيب
به توصيف  فقطگرفته هاي صورتبررسي تردر بيش

ها اجراي آن آن و تاريخ هايِكتيبه قرائت كلي اين بنا و
تر مورد توجه يني كاشيكاري آن كميو نقوش تز اند پرداخته

) به 1390( ايهمقالدر  الساداترئيس واقع شده است.
هاي آن اكتفا كرده است. تاريخي بنا و توصيف كتيبه ةسابق

) در خصوص 1389سرآباداني تفرشي ( ةهمچنين در مقال
 ،ن دورهينات معماري در بناهاي اييچگونگي اجراي تز

) و 1344نيز مانند هنرفر (. برخي توضيحاتي آمده است
و توصيف   ة تاريخي بناخود به سابق آثار) در 1375گدار (

   .اند پرداخته هاي آنمشخصات و كتيبه

  ) ق795-713حكآل مظفر ( ةمختصري دربار .1
پس ةهاي محلي بود كه در دورحكومت ةاز جمل آل مظفر

كار آمدن تيموريان تشكيل شد.  روي پيش ازاز مغول و 
و اصفهان  ،ها ابتدا يزد و سپس كرمان، فارس، خوزستانآن

را متصرف شدند و حكومت نسبتاً مقتدري را در جنوب و 

 .)6: 1386جعفري، (مير قسمتي از عراق عجم تشكيل دادند
با تصرف شيراز  مبارزالدين محمد نخستين سلطان آل مظفر

 به دست آورد در سياست ايران و اصفهان، موقعيت ممتازي
. قدرت جنگاوري و توان باالي حكومتي )23: 1387آژند، (

امير باعث شد كه قلمرو حكومت خود را تا كرمان و شيراز 
زمان، شرايط و اصفهان گسترش دهد و در اوضاع آشفته آن

آرامي را بر منطقه حاكم كند. او شيراز را به پايتختي 
الدين، فرزندش شاه شجاع در زپس از امير مبار برگزيد.

اقتدار و تدبير باهمچنان و ق به جانشيني نشست 759سال 
-ق زين786راه پدر را ادامه داد. پس از وفات وي در سال 

كه ق789العابدين حكومت را در دست گرفت و تا سال 
تيمور بر او فائق آمد، حكومت فارس و كرمان و كردستان 

پس از . )445: 1375يگران، (لين پل و د را در دست داشت
العابدين، شاه يحيي و سلطان احمد و شاه منصور در زين

زماني واحد ولي در مناطق مختلف به حكومت نشستند و 
-كه تيمور آنان را به اطاعت درآورد و دولت ق795تا سال 

(همان: شان را منقرض كرد، به حكومت خود ادامه دادند 
445(.  
هاي ايران را از نابساماني جنگآل مظفر نتوانست      

داخلي و فسادي كه به دنبال زوال امپراتوري ايلخاني چهره 
كشانه آنان، هاي برادرجات دهد. جنگنموده بود، ن

شمار اين سرزمين به ي ناگفتني براي ساكنان بييهامصيبت
دنبال داشت و راه را براي فتوحات سهل الوصول تيمور 

نظم اجتماعي و امنيت عمومي ن هموار ساخت. با اينكه آنا
هاي فرهنگي كردند، ولي پيشرفتنبراي مردم تأمين  چندان

هايي كه در تاريخ وسيعي را به ارمغان آوردند؛ پيشرفت
 تر از خود حكام آل مظفر، ارزش و اعتبار داردايران بيش

شور به ساخت بنا اي پرمظفريان به گونه .)73: 1387(آژند، 
-بابا قاسم و امام ةمقبر اصفهاندر  بناهاي آناناز : پرداختند

ر د عمر ةمدرسصفه/ امامي و  ةمدرسزاده اسماعيل و 
 تا 741ها به حدود كه تاريخ بناي آن برپاستمسجد جامع 
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؛ در يزد، سبك )335: 2، ج1375(گدار، گردد ق باز مي772
هاي قرآني آرايي منقوش آنان كه بسيار به تذهيبزينت

شمسيه و  ةآن در مدرس ةرواج يافت (نموننزديك است، 
شود)؛ و در كرمان بناهايي ها  ديده مياز آرامگاه برخي

هاي مسجد جمعه و مسجد پامنار افراشته شد نظير مدخل
ييني هاي تزكاريكه هم در ساختمان و هم در برخي ريزه

- اي و كاشيكاري معرق نشانهاي فتيلهبريهمچون گچ

 هاي مغولي و تيموري استين شيوهسبكي انتقالي ب ةدهند
مقارن  دورة آل مظفر. )209- 208: 1385(هيلن براند، 

زماني است كه در اصفهان نقوش هندسي را كنار گذاشته و 
ها ها و برگبا اسلوبي آزادتر رو به سوي نقوشي از گل

له در تاريخ هنر معماري ايران ئد و اين مسبودن آورده
سي آل مظفر .)335: 2، ج1375(گدار،  اهميت فراوان دارد

  .كردندسال در اصفهان حكومت 

  آل مظفر ةاهميت هنر در دور .2
ويرانگر مغوالن به ايران باعث نابودي بسياري  ةاگرچه حمل

از آثار ارزشمند هنري و معماري شد اما هرگز باعث از بين 
نشد. فرمانروايان آل مظفر عالوه  و معماري هنركامل رفتن 
كه خود صاحب ذوق و قريحه بودند، به علم و ادب بر اين

 ،كه دانشمندان، اديبان. چنانكردندمي شايانو هنر نيز توجه 
در و هنرمندان بزرگي همچون حافظ و نيز عبيد زاكاني

 .كردندمي رفت و آمد(دربار شاه شجاع مظفري) ها دربار آن
آنها .آنان به هنر و معماري نيز عالقه وافري داشتند

آوردند و موجبات رونق هنر و هنرمندان را گرد خود مي
 .دندكردر شهرهاي زير سلطه خويش فراهم مي را معماري
بناهاي مذهبي و غير مذهبي  آنان ةكه در دور تا آنجا

كنون نيز باقي مانده ا تا از آنها كه برخي شدبسياري احداث 
تر گونه كه پيشهمان. )77: 1389 ،سرآباداني تفرشي( است

پرور نيز آمد، از آنجا كه حاكمان آل مظفر هنردوست و هنر
ويژه هنر حكومت خويش به ترويج هنر، به ةبودند در دور

مركز حكومت آل مظفر و ساير  ،معماري در شهر يزد
كه برخي از سنن دند اقدام كرشهرهاي قلمرو خويش 

مظفريان به تيموري نيز تداوم يافت. ةها در دورمعماري آن
اي پرشور به ساخت بنا پرداختند: از بناهاي آنان در گونه

زاده اسماعيل و مدرسة امامي اصفهان مقبرة بابا قاسم و امام
و صفه/ مدرسة عمر در مسجد جامع برپاست كه تاريخ 

گردد (گدار، ق باز مي772تا  741بناي آنها به حدود 
آرايي منقوش آنان )؛ در يزد، سبك زينت335: 2، ج1375
هاي قرآني نزديك است، رواج يافت يار به تذهيبكه بس

ها ديده (نمونة آن در مدرسة شمسيه و برخي از آرامگاه
هاي مسجد شود)؛ و در كرمان بناهايي نظير مدخلمي

جمعه و مسجد پامنار افراشته شد كه هم در ساختمان و هم 
- هاي فتيلههاي تزييني همچون گچبريكاريدر برخي ريزه

- دهندة سبكي انتقالي بين شيوهري معرق نشاناي و كاشيكا

. )208ـ9: 1385(هيلن براند، هاي مغولي و تيموري است 
مقارن زماني است كه در اصفهان نقوش دورة آل مظفر 

هندسي را كنار گذاشته و با اسلوبي آزادتر رو به سوي 
له در تاريخ ئاند و اين مس ها آوردهها و برگنقوشي از گل
: 2، ج1375(گدار،  يران اهميت فراوان داردهنر معماري ا

335(.  

  عمر در مسجد جامع اصفهان ةبررسي صف .3
 ةمسجد جامع/ جمعه/ جامع عتيق اصفهان كه در گوش

مسجد جمعه و  در انتهاي بازار شمال غربي ميدان قديم
ش از ابه پشتوانه قدمت است غرب خيابان هاتف واقع شده

اي از چرا كه مجموعه ؛اهميت خاصي برخوردار است
هاي دوران مختلف معماري ايراني و سير تحوالت آن  سنت

-قابل مشاهده است و امروزه ميدر آن طي چهارده قرن 

اسالمي همچون  انمانده از دورتوان بقاياي آثار برجاي
 ،ديلميان، سلجوقيان، ايلخانيان ةخلفاي عباسي تا دور ةدور

  ). 1 ة(نقشد كران را در آن مشاهده و مظفري
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بين ايوان ش ،ند

آل مظفر ةدور
قرار دا ـ ع شده
در جهت ،سه
، ايوان اصليطيل

صلي به طول و
و در طرفين آ

عم ةصف     
جامع واقع

هايو صفه
اضالع شرقي
بعد ويران ش

ص كه طرح
ةاست (نقش
تاالر و ايوا
ايوان و تاال

  شد.

 ايوان .1. 3
راهروي اص
كنمرتبط مي
ديگري از

د واقعشاگر
فضاي مدرس
صحن مستط

ايوان اص     
واقع شده
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ض و نور 
 علي حب 

3.(  
تاسر ايوان 

اي از زمينه
 است. اين 
راشدين را 

الدين قطب
اريخ بناي 

شود ه مي
مرتضي «ط 

 نام او در 
شود. كتيبة 
با قلم ثلث 
رنگ اجرا 

4(.  

النورين فيض ذي
ز انوارحاوله/ (
تصوير( خصاله

تر و در سرتين
كاشي سفيد بر ز
ط علي مولوي
 و نام خلفاي ر

ورة سلطنت ق
دشاه و سال تا

خواندخوبي به
كه اين بنا توسط
ه شده است كه
شده بنا ديده مي
ست و متن آن با
رشي الجوردي

تصويراست (» 

.  

  .)ن

زفضل كماله/ (
ه يعقوب انّ ح
 االقران حسن خ
 در قسمت پايي
ث است و با ك

جرا شده و به خط
ق است1139 

1344 :143 .(
ق  در د768 

ه و نام اين پاد
ر طاق ايوان ب
 به ذكر است ك

ساخته» ي زينبي
 به عنوان سازند
ق ايجاد شده اس

اي از كا زمينه
»ز التقي الحافظ

نگارندگان)مأخذ: 

نگارندگامأخذ: د (

عروف فضل الم
مت)/ تصدي له

)/ يفوق عليت
اي نيز كهكتيبه

 دارد به قلم ثلث
وردي اجي الج

ه مورخ به سال
ر دارد (هنرفر،
مدخل بنا در
مودشاه بنا شده
ه در كتيبة زير

). الزم143ان:
د حسن عباسي
ة طاق ايوان نيز
ه با كاشي معرق
كاشي سفيد بر

عزيز« و به خط 

ايوان قرار دارد (ر

ر ايوان قرار دارديوا

 غان
ه شد
 ب
 و
ت و
نده
غان
صفه
آثار
 تيبه

يق
 (ز
طين
ض
هذا
علي
يب
 هو

الفاض
رحم

واليت
ك     
قرار

كاشي
كتيبه
در بر
م     
محم
صفه
(هما
فرزند
كتيبة
صفه
با كا
شده

 كه در وسط ديوار

غان كه در وسط دي

ه نام اشرف افغ
نقش شترنجي 

قالث و هشت
بزرگ پنجتيب
هاي راستواره
دهنو نشان )64

اشرف افغ وقت
حي در اين ص

از آاين كتيبه 
ن است. متن كت

(ز صد / عصره
/ان عز جالله

 سلطان السالط
و منه استفاض /ت)

بتعمير ه -يت)
 چپ: افاض ع
صداقت)/ بترغي
سرار عدالت)/

اشرف افغان ة كتيب

اشرف افغ ةاز كتيب 

 باال قرار گرفته
قاب 18 داخل

بزرگ به قلم ثل 
ست كه به ترت
 و در طول ديو

4: 4، ج1375، 
ة حكومت مور

او كتيبه و الواح
 1346 :105(.

د جمعه اصفهان

 السلطان خاقان
من فاق في اير
ت)/ و اشرف
ض و نور رحمت
ر علي حب والي

طرف ).2صوير
ص يق است انوار
اروق است اس

قسمتي از. 2صوير

ديگر قسمتي. 3ير 

 كه در قسمت
. اين كتيبه درد

ب ز آنها ده قاب
 قلم نستعليق اس
ك در كنار هم

(گدار، اندگرفته
كه صفه در دور
 و به دستور ا

(هنرفر،  است
اي مانده مسجد

  
لقد امر اراست: 

و م / صداقت) 
ت اسرار عدالت

النورين فيضي
(ز انوار /ن نواله
تص( الذي جامع

 جماله/ (ز صد
ز فان و انّه/ (

تص

تصوي

ايكتيبه     
بر خود دارد

از كه  است
به كوچك
كوچك چهار

چپ قرار گ
اين است ك
تعمير شده
افزوده شده
متأخر بر جا
:چنين است

طرف ر     
است انوار

فاروق است
(ز ذي اسمه/

الناس حسن
المسجد الج
العباد فيض
مولي غفران
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.  

. 

مأخذ: نگارندگان)

.مأخذ: نگارندگان)

.نگارندگان)مأخذ: 
  .عمر ةق صف

(م  كلي طاق ايوان

(م  غربي طاق ايوان

مشرقي طاق ايوان (
. تزيينات طاق5ير 

 

الف. نماي

ب. شمسة

ج. شمسة ش
تصو

.  

 ةمين
رق
 ةس
 كه
 ةمين

 ةس
دو 
ت.
 هر
دي
و 1د

كل

1(. 

)نگارندگانمأخذ: 

 معقلي بر زم
با كاشي معرده

د. شمسوجود دار
است يلمركز

 معرق بر زم
.(

عمر در دو شمس
ت اطراف هر

ها متفاوت است
ت كه در داخل

الجورد ةبر زمين
محمدو  اهللا«ت:
(شك »حسين و

  (الف)

  (ب)
عمر ( ةثلث صف ةب

ينات كاشييز
شدو نقوش اجرا

ة بزرگ و شمس
 اسليمي متحدا

اي با تكنيكه
الف) 5 تصوير (

ع ة سقف صف
ود كه عباراتش

هة متن آني كتيب
شت مربع است

بسفيد ي معرق
نوشته شده است

و حسن  علي

ةز كتيبهايي اقسمت

يوان داراي تز
و ،خطوط بنايي

ن قسمت سه ش
نقوش ةردارند

سفيد و فيروزه
جرا شده است (

ي و تاريخيين
شر خالصه مي

ولي ،سان است
شمسه شامل هش
ط بنايي با كاشي
ن  از كلمات زير
و مر و عثمان

ق. 4تصوير 

طاق اي     
آجركاري، خ
است. در اين
مركزي دربر
با كاشي س
الجوردي اج
ييخطوط تز

بزرگ ديگر
شمسه يكس

هر ش پرهاي
مربع به خط
چهار كلمه

ابوبكر و عم
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  .)گان

به متر 2/
ر مقابل آن 

عمر نيز ة
ي از قرآن، 

حسن «فه، 

اي و وزه
باريك ةشي

). 7صوير

  گارندگان).

نگارندگمأخذ: وان (

5و عرض  5
 صفه در ديوار
ةاق مدخل صف

ايآيهو متن آن 
كاشيكار اين صف

 لعابدار فيرو
و يك حاششده 
صتاست (  كرده

نگامأخذ: ل صفه (

 از قسمت اسپر ايو

خلي به طول
 محراب اصلي

طا  شود.ط مي
وط بنايي است 

و نام استاد ك ص)

هاي با كاشي
اجرا شي آجري

ا احاطهر كتيبه 

ويري از طاق مدخل

يينما. 6تصوير 

 مدخل. 1. 
وسيله مده ن ب

ستان جنوبي كه
مربوط ،خته شده

ي سه نوع خط
(صيثي از پيامبر

است. » ون
خطوط
ايوردي بر زمينه
قوش هندسي 

تصاو .الف، 7صوير

ص)
نام 
، ده
سي
رح
جل
 ةس
الي
 .»نه

متن
-ي
سط
با 
-زه

دي

3 .1.
ايوان
شبس
ساخ
داراي
حديث
كارو

الجو
از نق

تص

 ف دو شمسه

پيامبر اكرم (ص
،ي طاق ايوان

آمددر  طاق سر
ن حسن العباس
غربي بدين شر
لم اذا رأيتم الرج
 متن وسط شمس
لي العبد الفقير ا
نبي تقبل اهللا من
مايي است كه

 كاشي الجوردي
 در قسمت وس
، مدخل است

سفيد، فيروز شي
بر زمينة الجورد

اطرافكوفي هاي يبه
  .نگارندگان)م: 

ي حديثي از پ
شرقي ةشمس ز
نات داخليييز

نالمرتضي ب«: 
ةن وسط شمس

 عليه و آله و سل
و .»له بااليمان

مر بيت اهللا تعال
سن العباسي زين

به خط بنا ناتي
است كه با» ر

ش بسته است و
ايانگر ورودي

كاشخورد كه با
بك معرق  تكني

.(  

طرح خطي كتيب.1 ل
ترسيم(

يغرب ةكز شمس
مركزب) و در 

اي كه در تزده
رار شده است:

ج). متن 5صوير
صلي اهللا ع النبي 

سجد فاشهدوا له
عام«چنين است: 

رتضي بن الحس
يني نيز داراي تز

يا ستّار« عبارت
آجري نقش ةين
هايي كه نماغل

خي به چشم مي
و حنايي با ،سياه

)6تصوير ست (

شكل

در مرك     
ب 5تصوير(

همان سازند
دوباره تكر

تص» (الزّينبي
قال«است: 

يتعاهد المس
شرقي نيز چ
اهللا الغني مر
اسپر ايوان

آن، تكرار ع
رنگ بر زمي
بغنيز پشت

نقوش ختايي
اي، سبز، سي

ده اسشاجرا 
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ري ظريف 
. )الف 8ير

است » ويي
اي از زمينه

(.  

.گان)

رنگ و آجركارت
تصوير( ه است

ي كوهيار ابرقو
كاشي سفيد بر ز
جرا شده است.

نگارندگان)مأخذ: (

نگارندگمأخذ: ( ب

ها با كاشي هفت
آراسته شده ،ن

علي«ب به خط 
به قلم ثلث با ك
تكنيك معرق اج

محراب (ح خطي 

نماي كلي از محرا 

هاين مقرنس .)
پرانكاشي لعاب

اطراف محراب ة
ب) كه ب 8وير

ي الجوردي با ت

طرح. 3 شكل

، الف.8تصوير 

  

 قل
نما

(.  

شت
-جر

جه
وق
آثار
فرد
راي
ر

 ارد
 به
خل
: ان

137
يا ك
ةكتيب

تصو(
كاشي

.)نگارندگانمأخذ:

قال اهللا تعالي 
اهللا عليه و آله ا

  .)2(شكل  »ن

نگارندگان)مأخذ: (

شرض دارد و ه
هايي از آجرنس
اند جلب توج ده

ي كه تراوش ذو
آديگر ست در

فري منحصربه
ز دارشبستان ني

است. در مقرنس
محراب قرار د

مورخ ،ن صفه
 كاشيكاري داخ

هما( رودار مي

م( طاق مدخل صفه

«: هستند شرح
قال النبي صلي

عبد حسن كارون

طاق مدخل صفه ( 

 
متر عر 11ول و

مقرها  با ك از آن
 قرمز تزيين شد
ب آجرهاي رنگي
شتم هجري اس
ندارد و ابتكار

 1344 :137(.
هاي تاريخي و م
بي شبستان، م

رنس محراب اين
هايولين نمونه
شماه  اصفهان ب

تصاويري از ط ب. 

جرا شده بدين ش
قا« /»علي شاكلته

عمل العب« /»يات

ط ةكتيبرح خطي از 

بستان و محراب
متر طو 19وبي 

ف آن كه هريك
 سفيد و سبز و
ن تركيب جالب
ني در قرن هش
صفهان نظير ند

(هنرفر، شودي
هاكاري، كتيبهشي

سط ديوار جنوب
 كاشيكاري مقر
 است و از او
 شهر تاريخي ا

،7تصوير 

هاي اجكتيبه
عمل عكل ي

االعمال بالني

طر. 2 شكل

شب  .2. 1. 3
شبستان جنو
درگاه اطراف
هاي رنگي

اين . كندمي
استادان ايرا
تاريخي اص
محسوب مي
تزيينات كاش
قسمت وس

.)3شكل (
ق778سال 

مساجد در
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شخص الً 

  گان)

  .)دگان

احتماال است و 
  .است شيرازي

اج (مأخذ: نگارندگ

نگارندمأخذ: ( هاب
  .الي محراب

جا برده به آن
ن عبدالوهاب ش

 كتيبة شمس بن تا

ة فخر بن عبدالوهيب
هاي باال . كتيبه9ير 

زي را با خود
ور برادر فخر بن

، الف.9تصوير 

كتي ، ب. 9تصوير 
تصو

 ت

 اي
- ي
 و ت

دي
رار
 دو
عبد
ست
مت

وف
جي
 ،هم
بلر
 ،گاه
ران

شيرا
مذكو

گر نام خطاط است

نيز داراي كتيبه
ي با كاشي حنايي

است رنگسفيد
ز كاشي الجورد
االي محراب قر

است كه دربنا
عمل الع«ست:

 در قسمت راس
در سم» ي البنّا

 (صوفي معرو
جعمل حا«ت

د اتاق مقبره ه
( بنا آمده است

خ ساخت آرامگ
دادي از معمار

محراب كه نمايانگ ة
.نگارندگان)ذ: 

باالي محراب ن
ي به خط كوفي
 ثلث با كاشي س

اي ازق بر زمينه
يگري كه در با

نام سازندگان ب 
م زده شده اس

الف) 9تصوير(
لوهاب شيرازي

.(  
احمد يسوي 

 است با عبارت
كاشي ساقه گنبد
ب وهاب شيرازيِ

جا كه تاريخآن
او تعد و ست

ةقسمتي از كتيبب. 
مأخذ(

بر آن قسمت ب
سطر بااليي .ست

ر پايين به قلم
با تكنيك معرق 

هاي دكتيبه ند.
ةدارنددربر )3ل

ك ترنجي رقم
(» مس بن تاج

فخر بن عبدا« 
ب) 9تصوير(ب 

خواجهرامگاه 
اي اق) كتيبه5

و در كا» رازي
الوس [بن] عبد

. از آ)93: 138
 زمان تيمور اس

، ب8تصوير 

عالوه ب     
اس يسطردو

ررنگ و سط
كتيبه هر دو

ان اجرا شده
(شكل دارند

قاب كوچك
الضعيف شم
محراب و

چپ محراب
آ در ديوار
562متوفي 
شير حسن...
شمس امضاي

88و بلوم، 
مربوط به
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اجرا بنايي
در اند. ده

- . به است

هاي سمت

سلطانيه در 
و معماري

مچون قم، 
-سال ةصل

ن هم ادامه 

و ،محراب
ـــان ديده 

پس از .)1
 كار آمدن 
 تر اين آثار

 و جنوب 
انگر سبك 
سجد جامع 
ن در يزد، 
فهان و ... 
ن بنا حائز 
ي معماري 

-ويژگي ة

هايي  ايوان
تر از  كوتاه

ثيراالضالع 
ند. در ه اد

 تا حدود 

آجري و خط ب 
ستعليق اجرا شد

آمدهام سازنده 
از ساير قستر ش

  آل مظفر ةدور
رهاي تبريز و س
م يك جنبش 
هاي ايران هم

اوج آن در فاص 
 سال بعد از آن

 در شبستان، مح
 جمعه اصفهـــ

197: 1385ند، 
خانيان تا روي
تاخته شد. بيش
ر نواحي غرب
ن بناها كه نمايا

مس جامع يزد، 
الدين سيدشمس

سجد جامع اصف
ري و نيز تزيين

هايي از ويژگي
ة است. از جمل

با ساخت بناه 
تر وها ضخيمه

شكل يا كثمربع
شد شد، ساخته 

لح ساختمانيصا

                   

آةي نره بر زمين
نس قلم ايي نيز ب

 نام خطاط يا نا
 در محراب بيش

در د معماريت 
عظمت در شهر
جب پيدايش

ر ديگر شهره
ةقو شد كه نقط

هادهتا  بود اما 

كهد، همچنان
 به بناي مسجد

(هيلن برا يافت
حكمراني ايلخا
ري معدودي سا
 آل مظفر و در

ترينز جمله مهم
توان به مسجد

ةالدين و بقعكن
در مجموعه مس
ظر قالب ساختار

اي كه يكيگونه
يناتيص به تز
توان بهدوره مي

مناره اين دوره
اي اغلب م پايه

شزينت داده مي
 مظفر، نوع مص

                      

وط نيز با كاشي
هايكتيبه  است.

ها تاريخ،كتيبه 
يناتير كلي تز

 ت.

يناتيهاي تزيژگي
عهاي باي طرح

ن ايلخانيان مو
گسترده د خت

و ابرق ،هان، يزد
ق741تا  700
  كرد.

مساجد موجود
اضافه شده ةس

شود، گسترش ي
ةن يافتن دور
عماروريان آثار م

ستور حاكمان
د. ازشن احداث 

مي ،استمظفر
ركة سيدن، بقع
مظفري دة درس

ره كرد كه از نظ
به گ ؛يت هستند

 دوره توجه خا
 معماري اين د

در. كرداشاره ع
هاي قبل و باه

تماماً با كاشي ز
حكومت آل ة

       

ي

 ست
قي
ست
 را

كته
 دو
ش
در 

و ه
 .رد
-به

 ةقي

خطو
شده
تمام
طور
ستبنا

وي. 4
اجرا
زمان
ساخ
اصفه
هاي
پيدا
م     
مدرس
شمي

پايان
تيمو
با دس
ايران
آل م
كرما

مدو 
اشار

اهميت
اين
هاي
رفيع
دوره
كه ت
ةدور

    

 
لف) و نماي جنوبي

  ستاني ايران).

اس شتهجنوبي دا
ن تمام ضلع شر
ز ميان رفته اس

ايوانيرح چهار
(.  

ذكر اين نك ،صفه
 مختلف آن در

اند. نقوش را شده
،خوردشم مي

نقش بستهچك
دارتري سيار كم

 است. اكثر كتيب
و بقگرفته است

.عمر ة شمالي صف

.عمر ة جنوبي صف
شمالي (ال مر، نماي

لي حفاظت آثار باس

ي مشابه ضلع ج
و همچنينز آن

از ،بوده  غربي
تر بوده و طرع

)59: 1381زاده،
صهاي مختلف 

هاينات بخش
ش هندسي اجر
د بزرگ به چش

هاي كوچقابر 
جم بسح ،هي
كاشي معرق، 

شكل گقلم ثلث

. نمايالف

. نمايب
صفه عم يسة نماي

سازمان ملمأخذ:  (

ساختاري صفهي 
 بخش زيادي از

ضلع ةكه قرين
نماها وسيع طاق

ز(مال رده است
ه بررسي قسمت
ينيت است كه تز

ش گياهي و نقوش
صل و در ابعاد

در وش هندسي
 با نقوش گياه

تزيينات، رفتهار
كاشي معرق و ق

مقاي. 4 نقشة
(ب)

ضلع شمالي
كه متأسفانه
ك صحن بنا

).4 ة(نقش
كرتداعي مي

پس از     
حائز اهميت

نقوشگروه 
گياهي مفص

كه نقوحالي
در مقايسه
كاهتكنيك ب

هاي بنا با ك
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آجر جاي خشت را گرفت. از نظر  و زيادي تغيير يافت
بري و نيز ر كاشيكاري و گچينات معماري، با آثاينوع تز

كاري مواجه هستيم. در اين دوره (از آغاز اجراي مقرنس
هشتم هجري) كاربرد رنگ براي استفاده در فضاهاي  ةسد

باً تمامي فضاها را و تقري يابداي ميداخلي بنا اهميت ويژه
  .شودگرفته و در تناسب با معماري ظاهر ميدر بر 

كل كاري به اين صورت بود كهكاشي هاييكي از روش     
  ؛هاي مجزاي رنگ نقاريشد و بخشسطح آن لعابدار مي

اين  .)321 :1387(آژند،  شدو متناسب با بخش كناري مي
آل مظفر به   ةمغول رونق گرفت و در دور ةدر دورروش 

روش براي نخستين  اين رشد خوبي رسيد. كاشي معرق به
و ه كار رفتبار در آرامگاه اولجايتو خدابنده در سلطانيه ب

كه در  ـدر نماي پيشين مدخل آرامگاه بابا قاسم 
 به اوج خود رسيدـ م تكميل شده 1340 ق/741سال

ين محراب از كاشيكاري استفاده ي. براي تز)321 (همان:
اصفهان  استفاده از كاشيكاري در اين دورهكز اكردند. مريم

ه مسجد جامع، بقع(، يزد زاده اسماعيل)عمر، امام ة(صف
ندة كاشي كرمان بود و كاشان شهر سازو ، الدين)سيد ركن

شده نيز مشتمل بر نقوش شد. نقوش اجرامحسوب مي
نسخ، ثلث، كوفي  ، و خطوط مختلف مانندگياهي، هندسي

الحسني آيات قرآني، احاديث، اسماء ازي با مضامينبود و... 
تاريخ و چهارده معصوم و بعضاً نام باني، هنرمند، نام و 

-ها نيز اغلب متشكل از رنگبندي كاشيكاري. رنگساخت

اي و قهوه ،اي، الجوردي، سفيد، سياه، سبزهاي فيروزه
ينات در اين يگونه كه اشاره شد تزهمان روشن هستند.

 ةه نيز از تنوع خوبي برخوردار بوده است اما سهم عمددور
در كاشيكاري شاهد  د.دارينات به كاشيكاري اختصاص يتز

تر هستيم. هاي متنوعها و طرحتوسعة تكنيك معرق با رنگ
كاشيكاري گاه در سطوح برجسته و فرورفته (مانند مسجد 
 جامع كبير يزد) به كار گرفته شده است و گاه در تركيب با

فام پران، زرينقطعات بدون لعاب. استفاده از تكنيك لعاب

هاي تر از قبل، فرمدر مقياس محدود و با كيفيتي نازل
اي، گلداني، كاشي رنگ به اشكال قبهمتنوعي از كاشي يك
و موارد معدودي از زيرلعابي حاوي  الجوردينه طالچيان،

ي از هاياي شفاف، نمونهنقوش سياه در زير لعاب فيروزه
 توسعه و تنوع اين صنعت در دورة آل مظفر هستند.

اي كاشي هاي كوفي با لعاب فيروزههمچنين تداوم كتيبه
تر سفال نقشين كه از حيث فرم و پيچ، رواج بيش يا فتيله

چيني است و وجود درها و منبرهاي گره ةكنندطرح تداعي
هاي كوفي اي و نقاشي روي گچ با كتيبهگچبري فتيله

در ادامه به .در اين دوره قابل مشاهده است يني پركاريتز
عمر در قالب ةيني صفينقوش تز ةصورت جزء به جزء كلي

ه بندي مورد بررسي قرار گرفته است. جداول بجدول
، و هندسي شده به نقوش ختايي، اسليميصورت تفكيك

در آن محراب و ايوان  ةدو محدود اختصاص يافته و
سهولت در تشخيص نقوش، نظور شده است. به م بررسي

   آورده شده است.نيز ها طرح خطي آن

 هاي نقوش گياهي (اسليمي و ختايي) كاشيكاري
2عمر ةمحراب صف

عمر را كه با تكنيك كاشي  ةنقوش گياهي محراب صف
، است معرق و گاه در تركيب با سفال نقشين اجرا شده

آن به ها در مايههايي كه نقشقاب ريختاز نظر  توانمي
  د: كركلي تقسيم  ةكار رفته است به دو دست

 ةخود به دو دست هااين قاب :شكل هاي محرابيقابالف) 
ي هاقابد. نشوهايي محرابي كوتاه و بلند تقسيم ميقاب

در ديوار مجاور و باالي محراب و  اًمحرابي بلند، عمدت
باالي محراب بخشتر در هاي محرابي كوتاه كه بيشقاب

ها قابل مشاهده هستند. و فضاهاي كوچك داخل مقرنس
-لچكي ةمحرابي نيز خود شامل دو زمينه است: زمين قاب

-نقش  اصلي.  محل كاربرد و ةشكل در باال و فضاي زمين

در فضاهاي كاررفته بههاي گياهي (اسليمي و ختايي) مايه
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 ي محرابي
يك اسري

-و برگ ،

ست. طرح 
  ورت نيمه 
س حلزوني 
 استفاده از 
ژدري) و 

هايقاب ةو زمين
سرا(شان منحني 

عباسي، غنچهاه
هاي كم) اسدانه
زمينه به صو 

ي ساده يا قوس
كه با است) 

ا(دهن دارسازي
ت. 

.)دگان

 (د)

)ي

رفته در لچك و
افشصورت ساقه
، شاهاي چندپر

دندانه و با دند
جه به فضاي

گردش منحني 
 دو بند مجزا)

توسمي توپر، 
ين شده استيتز

 

نگارندمأخذ: ( يي
)

كارش ختايي به
به ص ًغالبا ع و

ه) و شامل گل
 ساده (بدون د
مي نيز با توج
ةك دوم)، بر پاي

به صورت دتاً
هاي اسليممايهش

ها ت ع سراسليمي

(نگارندگان). هي

ش اسليمي و ختاي

)ج(

ش

5-

 ـ

نقوش
متنوع
يكم)
هاي
اسليم
(يك
(عمد
نقش
انواع

ي خطي نقوش گياه

  

ي كوچك با نقوش
)ه(

و زمينه با نقوش
  ؛ج)ـ5

نه با نقوش
  ؛ب)ـ5، يـ

5هاي ينه (شكل

ـ5 هاينه (شكل

هايطرح): 4كل (ش

محرابيي كادرهاي

)ب(

  :ست
ي در لچك و

5الف، ـ5الف ، ـ
در لچك و زمين

ـ4،  وـ4ب تا ـ
 در لچك و زمي

در لچك و زمين

هاي خطيطرح . 

موارد زير است ل
ياسليمهاي ايه

اـ4هاي  (شكل
ختايي دهاي ايه

ـ4هاي ي (شكل
اسليميهاي ايه
؛)ز-5
ختايي دهاي ايه
 .)ـه

.5 شكل

)ف

)و(

مذكور شامل
مانقش .1

ختايي
مانقش .2

اسليمي
مانقش .3

ود، ـ
مانقش .4

هـ5، و

الف(

)ز()و()ه()د()ج()ب()الف(

)ز()و()ه(
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  (ز)   

هي محراب 

نها بندهاي 
رده است 

 ةراب صف

 با تكنيك 
هايي قاب 

 دسته كلي 

ت كامل و 
-ـ8و، ـ8 

  و) 

 خطي نقوش گياه

 وسط شمسه تنه
شبك پديد آور

ي (گره) محر

عمر را كه ةصف
شكلن از نظر 

ه است به دو

ش گره به صورت
هاي(شكلست 

      )

هايب تا و. طرح 
  .رندگان)

در وين شده يز
حالت مش ،ور

 نقوش هندسي

گره) محراب ص
توامي نيز   شده

 آن به كار رفته

كه نقش :شكلطيل
اسجرا درآمده 

 (ه)
نگارندگان).خذ:

حراب صفة عمر  
نگامأخذ: بغل) (ت

ورت شعاعي تز
هاي مذكوليمي
  ).الفـ7كل

طرح خطي
3عمر

وش هندسي (گ
شي معرق اجرا

ها درمايه نقش
د: كرسيم

كادرهاي مستط ف)
ارن در آن به ا

؛ )

  (د)   
مأخخطي محراب (

 كاشيكاري طاق مح
 گوشة لچك (پشت

ي
نه
گر
ده

ظم
ب
ح
-ل

 و
 به

صو
اسلي
(شك



نقوش
كاش
كه
تقس
الف
متقا
هـ)

 (ج) 
نقوش خ. 6 شكل

اسليمي و ختايي)
كادرهاي هندسي و

محدودي بسيار
ي لچك و زمين

ي) و در ديگـ6
ختايي بسيار ساد

ضلعي منتظشش
 و باالي محراب
سراسليمي (طرح

(شكل ه هستند

بيست ةشمسم
شوندهي تكرار

    ب)

طي نقوش گياهي (
در ك

چك كه فضاي
گاه فضاي  دارد،

6الف تا ـ6ي
ش اسليمي يا خ

  .نداردمنحني
ش :شش طوالنيل 

جانبيت ديوار
ش ختايي و س

جزء اين دسته ت

صورت يك نيم
با نقوش اسليمي

(ب  

الف. طرح خطي.  7

ي محرابي كوچ
وجود  ي نقش

هاي است (شكل
ن فضاها با نقوش

هاي م و گردش
 هندسي به شكل

پر كه در قسمتج
ود و با نقوش
سته شده است

  ).وـ7، دـ7 
محراب كه به ص
ب راحي شده نيز

  (الف)      

7 شكل

هايقابدر 
براي اجراي
فاقد نقش

ها ايننمونه
ين شدهيتز

هايقابب) 
پنج ةو ستار

شوديده مي
مداخل) آرا

،بـ7هاي 
طاق م

طرر پ چهار

)ه(
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مأخذ: رابي (

 ةشمس نيم
 با فضاي 
ه و پركار 

سراسري و 
و نوعي ،گ
  ).الفـ

ن در كادرهاي محر
(.  

مستطيل، ترنج،
 كه متناسب

ي اسليمي ساده
  .و)ـ10ب تا 
صورت سه ي) ب

سي، غنچه، برگ
ـ10ست (شكل 

رندگان).

   .ج)ـ9شكل 

نقوش گياهي ايوان
نگارندگان)

شامل م كهسي: 
دان استرمه

هايش و طرح
بـ10هاي شكل

ش گياهي (ختايي
عباسهاي شاهگل

يبايي پر شده اس

نگارمأخذ: حراب (

( حاشيه

طرح خطي . 9 كل

كادرهاي هندس 
سرنيمو شت،
شده با نقوشجاد

( ين شده است
لچك با نقوش

انواع گ تقارن با
ليمي ماري به ز

ش هندسي (گره) مح

 و
ن
-

 ل
ت
...

ي)

ك
 ي
ي

ي
يز
ال
-ه

در

در

شك

ب)
هش
ايج
ييتز

نامتق
اسلي

طرح خطي نقوش.

 ترنج، محراب
رت دست گردا

الف تاـ8هاي ل
شاملدر نقوش 

ت، ترنج، جفت
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با تكنيكرا كه ر
هاييقابظر فرم
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در ديوارهاي تاً
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ت لچكي در با
ههاي بمايهنقش
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.8 شكل
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 گياهي (اسلي
عمر ةصف

عمر ةيوان صف
توان از نظ، ميت
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ل مشاهده هستن

 شامل دو قسمت
ز لحاظ تنوع ن

   :ست
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بـ9الف، ـ9ي 
زمينهدر ختايي

كه به ي هندسي:
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ش تنظيمفضاي  ا
ههاي (آلتمايه
پششستارة  ر،

شش تُند، شش
  .)8ل 

قوش خطي ن
هاي ايوان صري
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كاشي معرق
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د:كرتقسيم 

الف) كادرها
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گونه كهمان
اص ةو زمين

رفته شامكار
نق .1

ح
نق .2
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       (و) 

رين نقوش 
هاي قاب 

ه دو كتيبه 
الوهاب عبد

نقوش يد. 
كه ي دارد 

 اما نقوش 
 ديوارهاي 
 تريي ساده

ن نسبت به 
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-قاب در 

اند. شده
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دسي داخل مقر
ك فضايِب آن 
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محرابي بسيار زياد است و  قاببا  يهايتمركز بر طرح
ايوان و محراب به   تقريباً در اكثر فضاهاي صفه از جمله

  ها متفاوت است.ديگر نمونه باهر نمونه و  خوردچشم مي

ل مظفر بر اساس آ ةهاي برخي از نقوش دورويژگي
  اشيكاري صفة عمرك

موضوع اين پژوهش بررسي نقوش با توجه به اينكه 
هاي ي است و از طرفي نمونهشده با تكنيك كاشاجرا

در هشتم هجري ةسد متعلق بهشاخص كاشيكاري معرق 
اصفهان و يزد قرار دارد، در اين قسمت به بررسي و 

 ةدور جا مانده ازبه ةاجمالي نقوش كاشيكاري ابني ةمقايس
 ةآل مظفر به طور مشخص در شهرهاي اصفهان (صف

ين بنا يتز پردازيم. كارعمر) و يزد (مسجد جامع يزد) مي
سازي با آجر به كاشيكاري ايلخاني از نقش ةدر دور

كارگيري هموجب ب يافت. اين تغيير شيوهلعابدار تغيير 
اي) و آبي تيره هايي همچون آبي روشن (فيروزهرنگ

(الجوردي)، سفيد و تا حدودي سياه در معماري ايراني 
يعني در  بعدها در اصفهان اواسط قرن هشتم هجري .شد
اي روشن (حنايي) نيز به آل مظفر، رنگ سبز و قهوه ةدور

استفاده از كاشي معرق با انواع  و دشاين مجموعه اضافه 
و خوشنويسي رونق  ،اي، هندسيينات گل و بوتهيتز

اسلوب ايلخاني و آل مظفر در معماري عصر  ةگرفت. ادام
  تيموري آشكار است.

 ةدوم سد ةنيمگونه كه اشاره شد كاشي معرق در همان     
هشتم هجري به ظرافت قابل توجهي دست يافت. 

نهم وجود ندارند كه سوابق آن  ةالگوهاي چنداني در سد
النهر در را نتوان در آثار مكتب مظفري و يا آثار ماوراء

). كاشي معرق براي 145: 1386هشتم يافت (اوكين،  ةسد
ار كتر بود و بهبه تصوير كشيدن بسياري از اشكال مناسب

و نقوش گياهي،  اسليمي، هندسي،  ازجمله ،رفتمي
با  و ... ،اجراي خطوط مختلف از جمله نسخ، كوفي، ثلث

.(ع)و اسامي اهل بيت ،موضوع آيات قرآني، اسماءالحسني
كارگيري تمام يا بخشي از اين نقوش در هر بنا باعث هب

شد. اسليمي مكان مي ينات معماري آنيغنا بخشيدن به تز
-ترين تركيبترين و رايجرونده يكي از موفقمتداخل باال

كاشي تكنيك  ابهاي كاشي معرق است. اين اسليمي بندي
-در مسجد جامع اصفهان به چشم مي عمر ةمعرق در صف

 ،هاي تيموري، صفويخورد و محبوبيت آن در طي دوره
). 146(همان:  يافته استو قاجار تا به امروز ادامه 

ها را در بغلپشت ةياهي طبيعي كه زمينافشاني گپرتو
 هاي سبك تذهيبده از ويژگيكرمسجد جامع يزد، تزيين 

اول قرن نهم هجري در  ةهاي خطي است كه در دهنسخه
عمر ة). در صف322: 1387شيراز اجرا شده است (آژند، 
بغل واقع در صفه مشاهده نيز چنين نقشي در پشت

  )2و  1(جدول  5شود. مي

در پايان ذكر اين نكته حائز اهميت است كه با وجود      
كاررفته، هاي بهتشـابه بسيار در نوع طرح و نيز رنگ

هاي اجرا شده در اصفهان وسيع، گسترده و قدرتمند طرح
تري هاي يزد، از ظرافت بيشكه طرحهستند در حالي

برخوردار اند و اين شايد، برگرفته از هنر بافندگي و 
هاي گونه كه طرحدر اين شهر باشد.  همانگچبري 

- كاشيكاري معرق محراب مسجد جامع يزد ـ كه از نمونه

هاي برجسته اين هنر است ـ از حيث ظرافت با گچبري 
هاي هندسي در بناهاي يزد كند. طرحها برابري ميمحراب

الدين، حضور ويژه مسجد جامع يزد و بقعة سيدركنبه
همپاي نقوش گياهي فضاها را  چشمگيري دارند و تقريباً

-ست كه در صفة عمر طرحاشغال كرده اند. اين در حالي

هايي از ايوان و نيز هاي هندسي محدود و فقط در قسمت
-ها به كار گرفته شده به عنوان حاشيه باريك تزييني كتيبه

است. در صفة عمر و مسجد جامع يزد، براي تزيين طاق 
اي بر زمينة ر به رنگ فيروزهتايوان از كاشي معقليِ بيش
  آجري استفاده شده است. 
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-كردن فضاي مابين گلشوند و به تعداد زيـاد براي پر مي

ها اغلب بندياند. تركيب شده به كار گرفتهها و بندها 
و پشت ،محرابي، هندسي هايقابافشان هستند و درون 

  .اند بغل اجرا شده
كوچك و اغلب داخل  هايقابنقوش هندسي در  ـ

اند كه از طرفي با توجه به  هاي محراب اجرا شدهمقرنس
شته و از طرف ديگر اجرا وجود داكمي كه براي فضاي 

 هاگاه آلت ،ها بر روي قوس مقعر مقرنسقرار گرفتن آن
  اند. كامل اجرا نشده و از شكل اصلي خود خارج شده

شده مجزا و به صورت تفكيك قابيهر يك از نقوش در  ـ
ز نوع انعكاسي خورند و اغلب داراي تقارن ابه چشم مي

قامت   ها اغلب محرابي يا درقابو چرخشي هستند. 
 ةضلعي، ستاره، شمسمستطيل، شش اشكال هندسي مانند

هايي كه به وفور در نقوش و... ظاهر شده اند. آلت ،ايراني
ستارة پر،ستارة شش، چهارپر ةشوند ستارهندسي ديده مي

و...  ،ضلعي، ترنجضلعي، ششپر، سكرون، پنجهشت
  هستند.

كاشي پيچ، كاشي تراش/  مظفري ةدورتزيينات در  ـ
پران، سفال نقشين (سطح معرق، كاشي نره، كاشي لعاب

هندسي در كارها بسيار ديده  هو گر ،سفال بدون لعاب)
در كاشيكاري شاهد توسعة تكنيك معرق با  شود.مي

تر هستيم. كاشيكاري گاه در هاي متنوعها و طرحرنگ
جسته و فرورفته (مانند مسجد جامع كبير يزد) سطوح بر

به كار گرفته شده است و گاه در تركيب با قطعات بدون 
فام در زرينتوليد پران، لعاب. استفاده از تكنيك لعاب
هاي متنوعي تر از قبل، فرممقياس محدود و با كيفيتي نازل

، گلداني، كاشي ايرنگ به اشكال قبهاز كاشي يك
و موارد معدودي از زيرلعابي حاوي  الجوردينه طالچيان،

هايي از اي شفاف، نمونهنقوش سياه در زير لعاب فيروزه
البته توسعه و تنوع اين صنعت در دورة آل مظفر هستند.

- و ابعاد طرح ذكر اين نكته حائز اهميت است كه حجم

كه هاي هندسي در بناهاي يزد بسيار زياد است در حالي
  تر هستند. رايجدر اصفهان نقوش گياهي 

  ها:نوشتپي
ديده »و محمد«آمده بود ولي نگارندگان » محمد«متن هنرفر در  .1

اند.
هاي زرد و به رنگ 3 ةنقوش گياهي محراب در شكل شمار .2

صورتي جانمايي شده است.
جانمايي 3 ةدر محراب به رنگ آبي در شكل شمار كهاين نقوش  .3

شده است.
هاي گارندگان است و با توجه به كتيبهن ثرهاي خطي اطرح ةكلي .4

ظ زماني به دو دوره اآثار كاشيكاري از لح ،موجود در محل
  بندي شده است.تقسيم

قابل قياس [يزد] عمر با مسجد جامع  ةهاي صفحجم كاشيكاري .5
يسه صرفاً از جهت تشابه نقوش صورت گرفته انيست و اين مق

 است.
عمر از لحاظ زماني به دو دوره قابل تقسيم  ةهاي صفكاشيكاري .6

هستند:
جري؛هاي مربوط به قرن هشتم هكاشيكاري ،اول ةدور
.حكومت اشرف افغان ةهاي مربوط به دوركاشيكاري، دوم ةدور

  :منابع 
. ترجمة هنر و معماري اسالمي). 1381اتينگهاوزن، ريچارد. ( -

كتب علوم انساني يعقوب آژند. نشر سازمان مطالعه و تدوين 
  ها (سمت): تهراندانشگاه

اتينگهاوزن، ريچارد و اشپولر و پطروشفسكي و لمبتن و مرگان.   -
. ترجمه و گردآوري يعقوب آژند. انتشارات مولي: ايلخانان).  1384(

  تهران
. ترجمة علي معماري تيموري در خراسان). 1386اوكين، برنارد. ( -

  مي: تهرانهاي اسالآخشيني. بنياد پژوهش
  جامي: تهران تاريخ ايران (دوره تيموريان).. 1387. آژند، يعقوب -
ميبد شهري كه هست: مجموعه . 1385اسفنجاري كناري، عيسي.  -

. سازمان ميراث فرهنگي و هاي تاريخ معماري و شهرسازيپژوهش
  گردشگري، پايگاه پژوهشي ميراث فرهنگي شهر تاريخي ميبد

. شركت آشنايي با صنايع دستي ايران. 1382آشوري، محمدتقي.  -
  چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران: تهران
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ها و نقوش ختايي در هنر تذهيب و آرايه. 1383آقاميري، هوشنگ.  -
  . يساولي: تهرانطراحي فرش

. ترجمه هنر و معماري اسالمي).  1388بلر، شيال و جاناتان بلوم. ( -
  يعقوب آژند. تهران

. ترجمة حسن انوشه. تاريخ ايران كمبريج). 1389بويل، جي. آ. ( -
  اميركبير: تهران

نامه معماري ايران فرهنگ. 1388بهشتي، محمد، و مهرداد قيومي.  -
  . موسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري متن: تهراندر مراجع فارسي

 . ترجمةمعماري مساجد جهان). 1373ازكا، امجد بهوميل. (پروچ -
  زاده. نشر اميركبير: تهرانحسين سلطان

. ترجمة غالمحسين صدري معماري ايران).  1382پوپ، آرتور. (  -
  افشار. فرهنگان: تهران

. ترجمة مهناز شايسته فر. كاشي هاي اسالمي). 1381پورتر، ونيتيا. ( -
  موسسه مطالعات هنر اسالمي: تهران

. نشر هنر ايراني هاي معماريشيوه. 1369پيرنيا، محمدكريم.  -
  اسالمي: تهران

. نشر دانشگاه علم و صنعت 1378. تحقيق در معماري گذشته ايران -
  ايران، مركز انتشارات

معماري دوره آل مظفر يزد . 1389زاده، محمد حسن. خادم -
پا: نشر هم (ايلخاني و تيموري) با نگاهي به بناهاي عصر اتابكان.

  تهران
. ار نقش: نقوش خطوط تزييني، كاشيهز. 1372خزائي، محمد.  -

  سازمان تبليغات اسالمي، حوزه هنري: تهران
چيني در معماري اسالمي و هنرهاي گره. 1365زمرشيدي، حسين.   -

  . نشر دانشگاهي: تهران دستي
المعارف هنرهاي صنايع دايرة. 1386سيدصدر، سيد ابوالقاسم.  -

  انش: تهران. انتشارات سيماي ددستي و حرف مربوط به آن
تاريخ هنر ايران (هنر ). 1384شراتو، امبرتو، و ارنست گروبه. ( -

  ترجمة يعقوب آژند. مولي: تهران ايلخاني و تيموري).
. كاشيهاي ايراني). 1381كاربوني، استفانو، و توموكو ماسويا. ( -

  فر. نشر موسسه مطالعات هنر اسالمي: تهران ترجمة مهناز شايسته
تزئينات وابسته به معماري دوران . 1376يوسف. كياني، محمد  -

  . سازمان ميراث فرهنگي كشور: تهراناسالمي
تاريخ هنر معماري ايران در دوره . 1379. ـــــــــــــــــ  -

  . سمت: تهران اسالمي
. ترجمة ابوالحسن سروقد مقدم. آثار ايران). 1375گدار، آندره. ( -

  هاي اسالمي: تهران بنياد پژوهش

. نشر سازمان مسجد جامع اصفهان ).1370گالديري، اوژينو. ( -
  ميراث فرهنگي كشور: تهران 

لين پل، استانلي، و. و. بارتولد، خليل ادهم، و احمد سعيد سليمان.  -
. ترجمة تاريخ دولتهاي اسالمي و خاندانهاي حكومتگر). 1375(

  صادق سجادي. نشر تاريخ ايران: تهران
، مسجد جمعه اصفهان. موزه رضا 1358ايران.مساجد جامع   -

  عباسي: تهران
درخواست شده توسط گروه ).1352مسجد جامع اصفهان (  -

  برداري رصد تهران: تهران. نشر شركت سهامي نقشهايزومئو)
. فرهنگ مصور هنرهاي 1377معروف، حبيب، و پرويز مرزبان.  -

  . انتشارات سروش: تهرانتجسمي
  . يساولي: تهرانآموزش طرح و تذهيب. 1379ماچياني، حسينعلي.  -
طرح  و اجراي نقش در كاشيكاري . 1361النقش، محمود. ماهر -

  . نشر موزه رضا عباسيايران: دوره اسالمي
احسن التقاسيم في معرفه  عبد اهللا محمد بن احمد.مقدسي، ابو -

مولفان و مترجمان  . نشر شركت1361. ترجمة علينقي منزوي. االقاليم
  ايران: تهران

. مدارس و بناهاي مذهبي 1381مالزاده، كاظم، و مريم محمدي.  -
حوزه هنري سازمان  (تكيه، حسينيه، خانقاه، قدمگاه، مدرسه، مصلي).

  تبليغات اسالمي، سوره مهر : تهران
. تاريخ تحوالت سياسي، اجتماعي، 1386ميرجعفري، حسين.  -

. سازمان ران در دورة تيموريان و تركماناناقتصادي و فرهنگي اي
  ها (سمت): تهرانمطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

. ترجمة محمدرضا رياضي. هاي اسالميطرح). 1377ويلسون، اوا. ( -
نشر سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت): 

  تهران 
. كتابفروشي آثار تاريخي اصفهانگنجينه . 1344اهللا. هنرفر، لطف -

  ثقفي
. شركت سهامي كتابهاي . اصفهان1346 ــــــــــــــــــــ.  -

  جيبي با همكاري موسسه انتشارات فرانكلين: تهران
. معماري وتزئينات اسالمي). 1386هيل، درك، و اولگ گرابر. ( -

  ترجمة مهرداد وحدتي. علمي و فرهنگي: تهران
. ترجمة . هنر و معماري اسالمي)1385. (هيلن برند، رابرت -

  اردشيراشراقي. نشر روزنه، فرهنگستان هنر: تهران
معماري اسالمي (شكل،  ). 1380(.ـــــــــــــــــــــــ  -

  ترجمة باقر آيت اهللا زاده شيرازي. نشر روزنه: تهران كاركرد، معني).
Grabar, Oleg. Great mosque of Isfahan. 1990 - 

- Pope, Arthur upham. A Survey of Persian Art. Oxford 
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University Press, London. Volume 3 & 8. 
  مقاالت

نظري بر دستاوردهاي فرهنگي و .« 1389سرآباداني تفرشي، اكرم.  -
  .118 - 74. 22. نامه تاريخ پژوهان». تمدني آل مظفر

. مجله موج عصر». مسجد جامع عتيق اصفهان. «1389كهالني، ليال.  -
  .13-11. 10و  9شماره 

. 1389اللهياري، فريدون، مرتضي نورايي و علي رسولي.  -
». هاي محلي ايران در قرن هشتم هجري و مسأله مشروعيتحكومت«

  . 2. هاي تاريخيپژوهش
. 1390نسب. اديرئيس السادات، تهمينه، جواد عباسي و حسين مر-

  106-83. 2.تاريخ در آينه پژوهش». نقش آل مظفر در تمدن اسالمي«
  نامهپايان

. بررسي تطبيقي تزئينات معماري در مدارس دوره 1389اولياء، بينه.  -
  نامه كارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهان.آل مظفر شهر يزد. پايان

اي فني و هنري ه. بررسي تطبيقي ويژگي1389بهارلويي، هاجر.  -
نامه زاده اسماعيل اصفهان. پايانآثار چوبي مجموعه بناي امام

  كارشناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهان.
شناسي، حفاظت و مرمت يك . بررسي فن1387پور، فائزه. اصفهاني -

  الدين. بري ايلخاني از بقعه سيد شمسنمونه گچ
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