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 چکیده

 های روش از یکی عنوان به نیز حقیقی تزین و بوده مطرح تاریخ طول در معماری و هنر  ابعاد بهترین از یکی عنوان به همواره زیبایی

 نقش مذهبی مراکز و مساجد در بویژه اسالمی هنر و معماری در تزین.  است گرفته قرار فادهاست مورد ایران معماری در زیبایی خلق

 را خضوع کمال که است مکانی بیانگر و عبادت سجده،محل جایگاه معنای به لغت در مسجد. است داده اختصاص خود به را ای ویژه

 های ویژگی و کاربرد مکان به توجه با کاشیکار هنرمند. است دمساج از نشدنی جدا جزء کاشیکاری و کاشی. کند می ایجاد انسان در

 نظریات بررسی ضمن تا شده سعی مقاله این در. است کرده استفاده متبرکه اسماء با همراه بنا قسمت آن با متناسب کاشی از آن،

 همچنین.نمود ارائه یافت باز را اسالمی معماری هنر موجود آثار از توان می واسته به که را دیدگاهی تزین و زیبایی زمینه در مختلف

 .داد قرار تحلیل مورد ایران مساجد در بنا تزئینی عناصر از یکی عنوان به کاشی وسیع کابرد دالیل

 

 کلمات کلیدی

 مسجد ، ایران اسالمی هنر معماری کاری، کاشی ، تزیئنات
 

 مقدمه -6

 طول در ریمعما و هنر ابعاد مهمترین از یکی عنوان به همواره زیبایی

 مطرح زیبایی خلق روشهای از یکی عنوان به نیز حقیقی تریین و تاریخ

 خود به ای ویژه نقش اسالمی هنر و معماری در تزیین. است بوده

 مذهبی مکانهای و مساجد در بویژه تزیینات این. است داده اختصاص

 معماری و هنر و بوده برخودار آفرینی وحدت و  شکوه و زیبایی از ایران

 کرده اهدا غرب و شرق در کشورهای سایر به را مذکور ارمغان ایران

 اما ، میشد گچ و آجر به محدود ابتدا در ایران مساجد تزئینات. است

 این با مساجد تزئین فکر به هنرمندان کاشی، انواع رواج با رفته رفته

  کنار در کاشیکار هنرمندان و افتادند بنا تزئینی عنصر

 و مساجد ساختن زیباتر هرچه در حجار و گچکار خطاط، هنرمندان

 .کردند تالش مذهبی بناهای

 همچنین. میکند ایجاد زمین و اسمان بین الوهی پیوندی کاشیکاری

 ها کاشی در  رفته بهکار نقشهای و ظریف اجراهای دلنشین، رنگهای

 تهای قسم در کاشی. میکند دوچندان را بنا معنویت و تقدس حالت

 محراب، جمله از است، رفته کار به مساجد بنایی خارج و داخل مختلف

 کمتر ، ایران مساجد به اجمالی نگاهی با... . و ایوان مناره، گنبد، کتیبه،

 .باشد نشده تزیین کاشی با که یافت میتوان را مسجدی
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 کاشی -2

 آجرر،  سنگ،: عبارتنداز معماری در تزئین برای عمده ۀوسیل چهار

 که است ایران خاص بیشتر ،)کاشی(تزئین ۀلوسی چهارمین کاشی و گچ

 سروار  و داده شرکل  خراص  طرز به و بوده سفالین قطعات شامل اساساً

 به. باشد مناسب خاص های محل برای اشکال برخی ایجاد با تا. میشود

 حهرا  طرر  به که بود گچبری از تر گران تزئین نوعی کاشی دیگر عبارت

 تضرادی  هرا  طررح  انرواع  برین  خصروص  به و میداد بیشتری برجستگی

 (111،1911کیانی.)میکرد ایجاد بیشتر

 و معنروی  مفراهیم  برروز  مظراهر  مهمترین از ایران در کاشیکاری

 مرذهبی  اماکن و مساجد تزئینات در که میرود شمار به هنر در عرفانی

 مه و مشهورترین )  1911،58 جمالی،مراثی،(.میکند ایفا را اصلی رکن

 نرام  بره  شرهری  میگردیرد،  تولیرد  دکاشی ان در که های منطق مترین

 اصرو ً  محققین از برخی ۀگفت به بنا. است بوده تهران جنوب در کاشان

 شرهر  همین اسم از. میشود گفته سرامیکها گونه این به که کاشی لغت

 بناهرای  پوشرش (15 ،1931 عباسیان،. )است شده گرفته کاشان یعنی

 عوامرل  برابر در فیزیکی مقاومت علت به کاشیکاری تزیینات با تاریخی

 .است بوده توجه مورد گذشته دوران در جوی،

 

 زریرن  کاشری  رنرگ،  هفت کاشی معرق، کاشی: شامل کاشی انواع

 مقرنس کاشی  مینای،  کاشی معقلی، کاشی فام،

 معرق کاشی -3-6

 معرق عنوان تحت شده تراشیده کاشی کوچک قطعات از استفاده

 طبرق .)شرد  پدیردار  مریالدی  12 ۀسد در اغهمر در بار نخستین کاری،

 گذشته آثار مطاللعات از آمده دست به نتایج طبق واقع در( پوپ نوشته

 بسیار ش -ه 6قرن در یعنی سلجوقیان ۀدور در کاری معرق گرفت باید

-ه 5 قررن  در. رسرید  خود تعالی و رشد از با یرری ۀدرج به و شد رایج

 خصوص به گذشته ادوار هنرمندان از مراتب به کار معرق هنرمندان ش

 معررق  اشکال که را اجرایی شدند موفق و. گرفتند پیشی سلجوقی عهد

 اشرکال  زیباترین و لطیفترین و کنند تر کوپک یابند می تشکیل انها از

 در جز که براق و زیبا های رنگ از ای مجموعه در را هندسی و بنایرری

. دهنرد  نمرایش  شرود  مری  دیرده  ایرانی خصوص به شرقی صنایع فنون

 شده داده لعاب های کاشی قطعات فن، این در (. ،1911 ،111کیانی)

 و بریده معین های اندازه با بو نظر مورد هندسی اشکال صورت به 

 شرده،  تهیه قبل از الگوهای و لعاب مختلف های رنگ گرفتن نظر در با

  کاشان در معرق کاشی های نمونه از یکی. شوند می چیده هم پهلوی
 

 کاشی حیدر استاد امضای که است کاشان میدان مسجد به مربوط

 رواج صرفویان  ۀدور در کراری  معرق. میشو دیده ان از بخشی در تراش

 (1 شماره تصویر.) است داشته

 
 

 رنگ هفت کاشی -3-2

 خشرت  هرای  کاشری  از دارد بسیاری شهرت که رنگ هفت کاشی

 که است متر نتیسا18 در 18 ان اندازه و گرفته نشات چهارگوش یعنی

 امیزی رنگ ان روی را نظر مورد نقش و دهند می قرار یکدیگر کنار در

 هفرت . شرود  پختره  لعراب  تا دهند می حرارت برده، کوره به  و میکنند

 ،قرمرز  ای فیرروزه   جوردی، سفید، سیاه، از است عبارت متداول رنگ

 هرا  کاشی نوع این از متبرکه اماکن و تاریخی ابنیۀ در که حنایی و ،زرد

 (2شماره تصویر.)است شده استفاده زیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1911،212علوی،) معرق کاشی: 1 شمارۀ تصویر

 

 رنگ هفت کاشی: 2 شمارۀ تصویر
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 فام زرین کاشی -3-3

 بازتراب  و درخشرش  دارای عباسری  های کاشی در فام زرین لعاب

 ویژگری  فرام  زریرن  هرای  کروره  سراخت  فناوری و طراحی. است رنگی

 هرا  کروره  آن سراخت  در ویرژای  راز قدیم زمان در. دارد فرد به منحصر

 . است داشته وجود

 :شوند می تقسیم گروه دو به فام زرین های کاشی
 هرای  رگه با هایرری طرح از که فام زرین لعاب با کاشی - 9-9-1

 .است شده استفاده ان در سامانی ای مایه نقش

 از احتمرا   نروع  ایرن  سراخت  و ترزئین  رنگ یک با تنها - 9-9-2

 در مریالدی 12  ۀسرد  در فرام  زرین. است شده اقتباس مرکزی آسیای

 ماسره  پرودر ) سرنگ  خمیرر  از آن سفال جنس. است شده تهیه کاشان

 جهران  در کاشان پر هشت ای ستاره های کاشی. است( کوارتزی سنگ

 (1911،1261 علوی.)است معروف

 معقلی کاشی -3-4

 و میشرود  سراخته  کاشری  و  آجرر  ماننرد   مصرالحی   از  معقلی  نقوش

 خالصره  طرور  به. است پذیر انجام ساده های جدول در اغلب ن ترسیم

 هفرت  کاشری  هنر آمدن وجود به از بعد توان می را سازی معقلی رواج

 هرای  نماسرازی  خصوص به داخلی، های پوشش در آن  کاربرد و رنگ

 بره  رنرگ  هفت کاشی نصب و تهیه زمان و مخارج زیرا. دانست خارجی

 .است سازی معقلی از بیش مراتب

 

 

 

 مینایــی کاشی -3-5

 لعراب  زیرر  بسرتر  روی بر معدنی های هرنگدان با نقاشی فن توسعۀ

 سرفالگران   توسر    روش  این.  شد  مینایرری تکنیک پیدایش موجب

 تعرداد  برا  و ای شیشره  لعاب معنی به مینا. یافت رونق و توسعه کاشان

 سرفال  روی برر  تکنیرک  این. است رنگ هفت به موسوم زیاد های رنگ

 کاشری  در ندرت به و گیرد می انجام بیشتر فلز مثل کاشی، از غیر های

 آبری  کبرالتی،  آبری  هرای  رنرگ  بره  مینایررری  فن. شود می مشاهده ها

 زاویه اشکال صورت به همچنین. شود می تهیه قرمز و سفید  جوردی،

 (1911،1261 علوی. )دارد وجود نیز دار

 

 در که کاشی و گچ آجر، از شده ساخته است هنری کاری، قرنسم

 (4ۀتصویرشمار)میکند ایفا را همیم نقش بنا زیباسازی

 عبارتی دارد،به زنبور ۀ ن به زیادی شباهت مقرنس عنصر واقع در 

 طاسره  از متشرکل  اسرت  کادربنردی  نروعی  مقرنس که گرفت توان می

 ردیرف  حامل خود ردیف هر و یابد می انتقام هایی ردیف در که هایرری

 تشرکیالت،  ایرن  نتیجرۀ  زنرد   مری  بیررون  آن با ی از که است دیگری

 یررا کندویرررری بنرردی طرراق آن برره گرراه کرره اسررت پلکررانی ترکیبرری

 .گویند می نیز استا کرتیت

  

 جایگاه مسجد -4

. اسرت  عبرادت  محل و سجده جایگاه معنای به لغت در مسجد واژۀ     

 اجتمراع  اصرلی  جایگراه  عنروان  به اینکه بر عالوه آغاز، همان از مسجد

 هرای  فعالیت کانون بود، استفاده مورد دینی فرایض ادای برای مؤمنین

 هرای  پایره  واقع در و رفت می شمار به نیز اسالم جهانی نهضت اساسی

 بره  اسرالم  ایدئولوژی در. شد بنیانگذاری مکان این در اسالمی حکومت

 سیاسری -عبادی مشترک کانون عنوان به مسجد کامل، دین یک عنوان

 کره  اسالمی کشورهای فرمانروایان و امرا بیشتر است، شده گذاری پایه

 و سرلطنتی  های کاخ که بودند آن بر دانستند می هم خلیفۀاهلل را خود

 نظرارت  مسرجد  بره  ترا  کنند بنا شهر اصلی مسجد نزدیک را دارا ماره

 را شرهر  مرکرز  در مستقر بزرگ، شهرهای مسجد بهترین. باشند داشته

 معمراری  آثار مهمترین از جامع مساجد معمو . نامند می جامع مسجد

 .آیند می شمار به شهر

 

 

 

 بنایرری کوفی خطوط با معقلی کاشی:  کاشی: 9 شمارۀ تصویر

 (1911،1   بمانیان،) چهارباغ مدرسه -مسجد
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(کبود مسجد موردی نمونه)مساجد کاشیکاری تزئینات 

 ابروالمظفر  آثرار  از( مسجید گوی) کبود مسجد یا جهانشاه مسجد

 کره  باشرد  مری  قراقویونلرو  ترکمانران  سلسرله  از یوسف قرا بن جهانشاه

 برن  جهانشراه  خراتون،زن  بیگم جان  نظارت و همت به هجری 531در

 .است یافته ،پایان قویونلو قره قرایوسف

 خوانرده «مظفریه عمارت» را باشکوه بنای تاریخی،این کتابهای در

 ایرن  در.گرفرت  قررار  خران  بهرادر  یعقوب المظفر ابو توجه مورد که اند

 یرازدهم  قررن  اول نیمره  در.برود  رونرق  و آبادانی نهایت در تبریز روزگار

 نیمره  در و عثمرانی  تررک  جهانگردان چلبی اولیا و چلبی هجری،کاتب

 مسرجد  ایرن  از فرانسروی  جهانگردان شاردون و قرن،تاورنیه همین دوم

 .بودند کرده دیدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نویسد می نما جهان تاریخ در چلبی کاتب
 عرالی  بنرایی .اسرت  کسری طاق از تر بلند جهانشاه مسجد درگاه»

 جرامع ....دارد بلنردی  هرای  شده،گنبد آراسته زیبا کاشیهای با که است

 را شردن  بیررون  اجرازه  دلرش  شود داخل کس هر که است انگیزی دل

 ایرن .میکنند خودداری مسجد بدان رفتن اازغالب شیعیان لیکن.نمیدهد

 دیوار و در همه و دارد بلندی شده،گنبدهای آراسته زیبا کاشیهای با بنا

 «است یافته زینت رنگارنگ کاشیهای با آن

 

 :نویسد می فرانسوی جهانگرد دیوالفوا مادام
 شرایان  مانرده  باقی آنچه اما ندارد زیادی قدیمی ابنیه تبریز شهر»

 میالدی 18 قرن در که است کبود مسجد آن نمونه بهترین است توجه

 ایرن  گنبرد  متأسرفانه .است شده ساخته قویونلوها قره جهانشاه زمان در

 برا  نیز را دیوارها از قسمتی و شده خراب زلزله واسطه به نظیر بی بنای

 آن اطرراف  در که داشته بزرگی حیاط مسجد این.است ریخته فرو خود

 وضو برای بزرگی حوض آن مرکز در و بوده توجهی جالب نماهای طاق

 «است داشته وجود گرفتن

 بره  قراقویونلرو  جهانشاه عالقه خاطر به را مسجد این ایجاد انگیزه

 خانردان  دوسرتدار  شرخ   ایرن : »نویسرد  می و کرده یاد شیعه مذهب

 برری کاشرریکاریهای تمررام در.اسررت برروده طهررارت و عصررمت و نبرروت

 علیهرا  اهلل سالم حسنین مقدس اسامی و( اهلل ولی علی)نظیرش،عبارت

 بنا این کف سنگفرش.است بوده دیوارها بخش ،زینت مختلف اشکال به

 درب.است ندیده آسیب هم هنوز که بوده منظره خوش و باشکوه بسیار

 در بزرگ مرکزی مسجد.شود می باز کفشکن یا دهلیز به مسجد ورودی

 هرر  طرول  و مربرع  شرکل  به مسجد این.  است شده واقع دهلیز جنوب

  معروف بسیار و بزرگ گون فیروزه گنبد. است متر ونیم شانزده آن ضلع

 را مسجد که بود گنبد این.داشت قرار قسمت این با ی در کبود مسجد

 .  بود ساخته مشهور اسالم فیروزه به

 هجری،تمام 1112 سال به تبریز وحشتناک اززلزله پس متاسفانه

 سرتبر  پوشاکی چون فراوانی خاشاک و خس و ریخته فرو مسجد سقف

 به و شکسته وس  از آن نظیر بی محراب مرمر و گرفته فرا را آنها روی

 .بود افتاده خاک روی

 و جهانشاه کبود،دبستان مسجد ضمیمه عمارات محل و صحن در

 یکری  اکنون و شده ساخته 1993 سال در که پاست بر آذربایجان موزه

 مهمتررین  مشرروطیت  مروزه . باشد می تبریز تاریخی و دیدنی مراکز از

 .است آذربایجان موزه قسمت

 مسجد معماری - 5-6

 بره  جالل و شده،شکوه کاشیکاری سردرب با مسجد روبروی نمای

 آن در نرادری  ساختمانی سنگهای.است آجری بنا مصالح.دارد خصوصی

 که شود می معلوم مسجد بقایای از( 8 شماره تصویر.) است کاررفته به

 بررای  شکل،حوضری  مربرع  صرحن .اسرت  شرده  کشری  بند گچ با آجرها

 مسرتمندان  پناهگراه  همچنرین  و درس بررای  اطرراف  وضو،شبستانهای

 قبلره،بنای  به رو و صحن جلوی قسمت در.دادند می تشکیل را ،مسجد

 ماهنامهی بهارستان : ماهنامه الکترونیک8 شمارۀ تصویر

 4 صفحه - 111 شماره
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 شرکل  ومربرع  محصور،پوشریده  ای محوطره  که شده پا به مسجد اصلی

 چهرار  روی بر که است متر 12 ، آن ضربی سقف های پایه فاصله.است

 داشرت  قرار گنبدی بنا این با ی.دارد قرار شکل مربع محوطه یک پایه

 زیبای و انگیز دل تزیینات.است ریخته که ، بود شده ساخته آجر از که

 . داشت براق کاشیهای مسجد کف.دارد اختصاص مسجد داخل به متنوع

 

 

 با سو سه از و است پیوسته هم به های رواق به محاط بزرگ شبستان

 سقفی با ستانشب این.  دارد ارتباط خود اطراف رواقهای به طاقنماهایی

 تنها.  است متر 13 آن دهانه قطر که است شده پوشیده ضربی

 که است مربعی چهارپایه برروی آن ساخت گنبد این جالب خصوصیت

 انجامد می مسجد درون در تجانس و تقارن به خود به خود مربع این

 مختلف نامهای به مختلف قرون طی که را مسجد زیبایی و عظمت لذا

 . دانست آن خاص معماری لحاظ به باید تاس شده خوانده

 

 جدا اصلی بنای از است نیز محراب شامل که را نمازگاه اگر

 آید می وجود به متر 33 طول به مربعی کنیم،

 
 

 

 

 

 است سردر پهنای و بزرگی خورد، می ناظر چشم به بتداا در آنچه

 پهنرای  برابر دو سردر ارتفاع.  نیست هماهنگ بنا قسمتهای دیگر با که

 و ترر  مرتفرع  را آن افقی و عمودی ارزیابی در چشم خطای اما است آن

 قسرمت  سره  بره  خود خاص ویژگیهای با در سر.  دهد می نشان بلندتر

 و شرده  زده آنهرا  روی ضربی طاق که بزرگ پایه دو   است شده تقسیم

 را سرردر  طاق حاشیه.است ورودی درب استقرار محل پایه دو وس  در

 ایرن  ترزیین  کرار  در هنرها همه.دهد می تشکیل ممتد مارپیچی ستون

 (8 شماره تصویر. ) است شده گرفته کار به سردر

 در مسرجد  گلدسرته  دو محرل  احتمرا  . ندارد گلدسته مسجد این

 محرل  گونره  هریچ  کره  ایرن  از گذشته زیرا بود، جلویی دیوار دو انتهای

 سرردر  نزدیرک  محرل  در گلدسرته  به صعود برای ای پله و پایه ، ریزش

 و ظرافرت  مرتفرع  گلدسرته  بادو عظیم سردر تمرکز شود، نمی مشاهده

 و داشرت  مغرایرت  سرازندگانش  هنر با که داد می بنا به خاصی عظمت

  . باشد داشته معماری معیارهای در توانست نمی اعتباری کمترین حتی
 

 بنا تعمیر و مرمت-5-2

 .است مرمت اساسی و اصلی هدف تاریخی،همواره بناهای مورد در

: ماهنامه الکترونیکی بهارستان 6 شمارۀ تصویر

 4 صفحه - 111 شماره ماهنامه
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 قسمتهای که باشد می صورت این به کبود مسجد مرمت در کار روش

 و طرحها گردید کاری سفید و سازی زیر اینکه از بعد  شده تخریب

 می منتقل دیوار روی بر سپس و شده بازیابی اینها امثال و ها کتیبه

  یه با انتها در و شده آمیزی رنگ خطوط شیارزنی،دور از بعد و شود

 .شود می تثبیت پارالویید

 ها کتیبه مرمت 1933 ماه آبان از و نگار و نقش مرمت 1936 سال از

 پایه چهار اصلی شبستان در. است داشته ادامه نیز حال به تا و آغاز

 .است شده نویسی دوباره و تکمیل پایه هفت های کتیبه
 

 شده مرمت%61 تقریبا پایه هر اضالع بندی گره طرحهای

 مرمت %11 اصلی شبستان گوشه چهار ترنج و لچک طرحهای.است

. است شده مرمت%31 نیز ترنج و لچک فوقانی های کتیبه.است شده

  نه گوشه شش کاشیهای.است پیشرفته بندی کادر صورت به کار بقیه

 نقاشی صورت به %21 تقریبا کوچک شبستان در رفته کار به زنبوری

 .است شده مرمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - 111 شماره ماهنامه بهارستان الکترونیکی ماهنامه: 1 شمارۀ تصویر
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 گیری نتیجه -1

 یکاریو کاشر  یپرژوهش، کاشر   یرن با توجه به مطالعات انجام شده در ا

 یبنرا برا هرا    ینری عنصر تزئ یناست. ا یراناز مساجد ا یجزء جدا نشدن

 ها، حالت  یبه کار رفته در کاش یو نقش ها یفظر یاجراها ین،دلنش

در کنرار   یرانکند. اکرثر مساجد ا یبنا را دوچندان م یتو معنو تقدس

کار  یشده اند. هنرمند کاش ینتزئ یبنا، با انواع کاش ینعناصر تزئ یگرد

متناسرب برا    یآن مکان، از کاش یها یژگیبا توجه به مکان، کاربرد و و

ه استفاده کرده است. به طور مثال: آن قسمت بنا همراه با اسماء متبرک

هفت رنرگ   یها از کاش یبه، در کت یدر اکرثر محراب ها از مقرنس کار

با توجه به رونرد توسرعه و تکامرل انرواع      یناستفاده کرده است. همچن

 یرانری ا یکارانحاصل دستان هنرمنرد کاشر   یکارها، هنرمند کاش یکاش

و  یرران در مسراجد ا  یو نقرش کاشر   یگاهحاصله به اهم جا یجاست. نتا

 کند. یم یداز مساجد است تاک یجدا نشدن ءجز یکاش ینکها

 نابعم -7

اطرالع   یرران، ا یکاریبرر هنرر کاشر    ی(درآمد1911فاطمه،) یانی،ک -1

 (1911،خرداد . 189 ٔ ەکرتاب ماه و هنر)شمار یو کرتابدار یرسان

 یکاریکاش ییناتتز یقیتطب یمحسن، بررس ی،مراث ی،شاد ی،جمال -2

بر چهار مصداق  یهبا تک یهو قاجار یهصفو یمساجد دورهها یدر معمار

 یهنر(نامه هنرها یدانشگاهپژوهش-ی(دو فصلنامه علم1911) یری،تصو

 (1911و زمستان  ییزده، پا ٔ ە)شماریو کاربرد یتجسم

انتشارات  یران،در ا یسفال و کاش یخ(تار1931)یرمحمدم یان،عباس -9

انتشرارات جهراد    ی،(کاشر 1911)ی،مهرد  ی،علو - 4گوتنبرگ، تهران. 
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