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Abstract 
This article aims to reveal the technical and historical characterizations of gilded tile decorations 

from the Islamic period architecture of Iran. This research is based on several years’ observation 

in different cities, associated with technical analyses and bibliographical researches. The 

assessments of results show this technology initially appeared in Miani wares and tiles in Seljuk 

era. Gilding techniques over silica glazed materials continued on Lajvardina tiles and wares in 

the Ilkhanid period and thereafter reappeared on various other types of tiles such as Haft Rang 

(seven-colored), monochrome or Muarraq (Persian-tile mosaics) from Timurid until the Safavid 

period. Although one sample of gilded tile from Qazvin has been reported from the Qajar, this 

technique seems to be forgotten after the Safavid period. Gilded tiles have a thin layer of gold as 

a part of their design (powder of leaf) that was fixed in different technical styles on the surface 

of glaze. In some samples, the gold leaf simply covered the whole surface of the tiles such as 

Muarraq pieces, whereas in some other cases it formed very sophisticated decoration. Technical 

details of gold attachment to the glaze substrate were the subject of different scientific 

researches. A brief technical description of this technology by Abu al-Qasim al-Kashani in his 

book Arayes al-Javaher va Nafayes al-Atayeb written in 1301, and aforementioned analytical 

studies shed new lights on this topic and make it possible to provide a historical and technical 

overview on this subject. 
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 چکیده

در  "زرآراسته ناتیتزئ"با نام  یاسالم اندور کاریکاشی یهاهیاز آرا یاژهیگروه و یخیو تار یفن یمقاله حاضر با هدف بررس

 (شوندمی)که گاهی با عنوان طالچسبان نیز شناخته  زرآراسته هایکاشیشده است.  نیتدو یامروز رانیا ییایمحدوده جغراف

و  یفن یبند. کمبود طبقهاندشده رالعاب اج یمختلف رو یهاوهیو به ش نیتزئ عنوانبهاز طال هستند که  ینازک یهیال یدارا

 دستاورد قیتحق نی. اآوردیم دیهنر و حفاظت آثار پد خیتار ،شناسیباستان یهایرا در بررس یحوزه مشکالت نیدر ا یخیتار

 کتاب. با توجه به متن شودیارائه م یلیو تحل یفیتوص صورتبهاست که  یاکتابخانهو  یدانیم یسال مشاهده و بررس نیچند

زرآراسته با استفاده از ورق  هایکاشیطال در  هیگفت که ال توانیم یمطالعات فن نیچنو هم "بیاالطا سیس الجواهر و نفایعرا"

در  شهیر یزرآراسته از نگاه فن هایکاشیکه  دهندیمختلف نشان م یهاپژوهش نیپودر طال اجرا شده است. عالوه بر ا ای

 یینایم هایکاشیساخت  کیتکن یپس از فراموش یکاش یرو ییزرآرا یخینگاه تار ازدارند.  یدوره سلجوق یینایم یهانهیسفال

تا  یموریوره تمعرق از د ایرنگ رنگ، تکهفت هایکاشی یو سپس رو یلخانیا نهیو ظروف الجورد هاکاشی یرو نیتزئ صورتبه

 هیقرمز، زراندود، شبه ال-ییچهار گروه مختلف طال رد یکیزرآراسته از نگاه تکن هایکاشی. افتیادامه  رانیقاجار در نقاط مختلف ا

 .شوندمی بندیطبقهبا پودر طال  یو نقاش ینیچ
 

 .ایران، معماری اسالمی، کاریکاشیهای معماری، آرایه، زرآراسته هایکاشی کلیدی: هایهواژ

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                            .mortazavy@aui.ac.irM 
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 مقدمه. 1

در تاریخ هنر، لعاب دهی  داریشهرترکیبی از دو تکنیک متفاوت و  (Gilded Tiles) زرآراسته هایکاشی

از هزاره سوم پیش از  باستان در مصر دارلعابهای معماری آرایهو زرآرایی اشیا گوناگون، هستند.  هاسفالینه

(. Degeorge & Porter, 2002: 13میالد شناخته شده بودند )و در میانرودان از هزاره اول پیش از  ،میالد

 دوره) لیچغازنببنای های آن در ن نیز قدمتی دیرینه دارد و نمونهات معماری ایراتزئیناستفاده از لعاب در 

 Holakooei) (ییمانا)ربط تپه  (،Pickett, 1997: 17 ؛82: 1370مجیدزاده،  ؛72 :1391 ،پرادا و دیگران( )میانی المعی

et al., 2017: 239; Kargar & Binandeh 2009: 117 ،) (یهخامنش) دیشوش و تخت جمش( و یماد) هیویز 

(. از دیگر سو زرآرایی نیز Porter,1995:22; Fehérvári, 2000: 232; Aloiz et al., 2016:6) شودمیدیده 

 Hatchfield & Newman)  مختلف همچون مصر یهاتجملی است که آثار آن از تمدن هنرهای ازجمله

 ساسانی و غیره باقی مانده است ایران دوره ، سند، بیزانس،(La Niece 1995, 46) ، میانرودان(31 :1991

(Darque-Ceretti et al., 2011: 540-541)(، در کاریکاشیو  زرآراییهم نشینی این دو شیوه ) و کنار . ترکیب

 هایکاشیی ششم هجری قمری باعث پدید آمدن ( از حدود سدهسالمیو البته برخی دیگر از کشورهای اایران )

به دو دلیل اهمیت بسیار دارد:  مورداستفادهشده است. در این تکنیک خلوص باالی طالی  (1)زرآراسته

های بسیار نازک چند میکرونی از آن توان ورقهطالی خالص ویژگی ورقه شدن باالیی دارد و می کهینانخست 

کاشی برای سطح بنا از نگاه فنی و اقتصادی  تزئیناستفاده از طال در  یجهدرنت(؛ Oddy, 2000: 3) ساخت

پخت کاشی  ،آیدمیفنی و تاریخی که در ادامه  هایبررسیو با توجه به  سوی دیگر. از شودمیپذیر توجیه

خلوص باال ضروری بوده  طالی بااستفاده از  های رایج بوده است که برای اجرای آنزرآراسته یکی از تکنیک

غییر رنگ داده و تپخت در کوره شرایط  ریا حتی طالی ناخالص د شدهشناختهاست. دیگر فلزات تاریخی 

به این خصوصیت ویژه طال  1472. مولوی به زیبایی در دفتر دوم مثنوی معنوی بیت ندادهش( میتیرهاکسید )

 ،1378 ،یمولو)"/ زر خالص در دل آتش خوش استدوست چون زر و بال چون آتش است"اشاره کرده است: 

درک تاریخی و فنی از این خصوصیت طال است که کاربرد مستقیم آن در  دهندهنشانوی  ی. این اشاره(232

  .شودزرآراسته دیده می هایکاشی تزئین

 ،شناسیباستان، هنری زرآراسته شامل بررسی و مشاهدات تاریخ هایکاشیدر مورد  های پیشینپژوهش

ی طال روی بقایای الیه شناسیباستانهای تاریخی و در بررسی. شودمیسنجی مطالعات فنی و باستان

 ،( O'Kane, 2011:179؛91: 1370 دانشدوست،)بزرگ  خراساننقاط مختلف  در گوناگون یبناها هایکاشی

 .است شده گزارش( Pickett, 1997: 45; Naumann, 1977: 84) مانیسل تخت و( 528: 1350 هنرفر،) اصفهان

 وهاب) اصفهان(، 43:1378 نژاد، وهاب) لیاردباز  ییهانمونه یرو یشگاهیبه کمک مطالعات آزما یفن یهایبررس

 تخت(، 1390 ،یافتخار) جام تربت(، Mish Mast Nehi et al., 2012 ؛1389 ینه مست شیم و یاصالن ؛1378 نژاد،

 ,.Pacheco et al) یمرکز یایاز آس ییهانمونه ایو  (,.Osete-Cortina et al 2010 ؛1391 ،یاحمد) مانیسل

2007a, Pacheco et al., 2007b) اندگیری افزایش دادهی تزئین به نحو چشمشناخت فنی ما را از این شیوه .

 ی طال و لعاب، جنس،ی اتصال الیهچند پرسش همیشه مرکز توجه بوده است: شیوه ی فنیهادر این پژوهش

تنوع . بستر لعاب بهی طال استفاده یا عدم استفاده از تکنیک پخت برای اتصال ورقه و هاالیه ضخامتتعداد و 

اختیار  ی تزئین درمناسبی از این شیوه تصویر تقریباً در این زمینه گرفتهانجامی هاو گستردگی پژوهش
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بندی منظم این نتایج به ندی و دستهبهیچ پژوهشی به جمع تاکنونهرچند که  ،دهدپژوهشگران قرار می

 کمک مشاهدات میدانی گسترده در نقاط مختلف ایران نپرداخته است.

های گوناگون ی طال، و قرار گرفتن در معرض آسیبهای زرآرایی، نازک بودن ورقهتنوع فنی در شیوه

زرآراسته  هایکاشیرخی از ب فنی و هنریتغییر هویت  درواقعانسانی و محیطی سبب از بین رفتن این الیه و 

 یبسترزرآراسته،  هایکاشیبندی فنی و تاریخی شده است. این مقاله در پی آن است که با معرفی و طبقه

با تنوع تکنیکی این گروه از  متناسبو مرمتی  حفاظتیهای های آتی و فعالیتمناسب را برای پژوهش

در  گسترده طوربه زرآراسته هایکاشیدر این پژوهش  بر این اساس، های معماری ایران فراهم کند.آرایه

پراکندگی و موقعیت  ینقشه 1قرار گرفت. تصویر  میدانی بررسیمطالعه و ایران مورد  تاریخی بناهای

انجام فنی  بر این، مطالعات تاریخی وعالوه  .دهددر این پژوهش را نشان می یموردبررس یهاجغرافیایی نمونه

س الجواهر و یعرا" کتابمتن در کنار استفاده از  استههای کاشی زرآریک از گونه در خصوص هر گرفته

انواع از  بندیدستهو ارائه یک های مختلف ایجاد این تزیینات روش بندیجمع منظوربه "بیاالطا سینفا

از خی برنتایج مطالعات آزمایشگاهی پیشین که  است. همچنین قرارگرفته وتحلیلتجزیهمورد ، مختلف آن

مورد ها بندیبرای هر یک از دستهیر شماتیک اوتوسط نگارندگان انجام گرفته است در راستای ارائه تص هاآن

 استفاده قرار گرفته است.
 

 
 در گستره جغرافیایی ایران. یموردبررسهای موقعیت نمونه دهندهنشان: نقشه 1تصویر 
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 کاریکاشیزرآراسته در  اتینئد تزتاریخچه کاربر. 2

بسیار قدیمی است و به دوره  دارلعابهای سفالی ین بسترهای سیلیکاته یا ظرفئی طال برای تزاستفاده از الیه

-حفاریدر (. Darque-Ceretti et al., 2002: 118گردد )یعنی حدود قرن اول میالدی باز می امپراطوری روم

 هاآندر  که مدآدست  ای بههای شیشهمانی در کاخ تیسفون نیز موزاییکآل یئتهتوسط  شدهانجامهای 

 رسدمیبه نظر که  هرچند(. Reuther 1929: 445) طال پوشیده شده بودندورق با  های با رنگ سیاهنمونه

 ,.Pacheco et alاسالمی ایران باید مربوط به دوره سالجقه باشد ) کاریکاشیاین فن تجملی در  شروع

2007b: 317هایکاشی ظروف وروی   اسالمی دوران ورقه طال روی لعاب در ایران (. نخستین استفاده از 

 Degeorge؛ 45: 1394یزدانی ) استششم و هفتم هجری  یهاسدهمینایی مربوط به دوره بسیار کوتاهی در 

& Porter, 2002: 18; Fehérvári, 2000: 40-41; Koss et al., 2009) (2تصویر). کاشانی،  عبداهلل والقاسماب

آثار مینایی را  (،Porter, 1995: 2) بودگران کاشان ی معروف کاشینگار دوره ایلخانی که از خانوادهتاریخ

 یکاشان) دکنیم اشاره شیخو یدورهدر  یینایم کیبودن تکنرفته  ادیاز  به صراحتبه نامد ویم "هفت رنگ"

وردینه الج کاشیسفال و (. در دوره ایلخانی ;Holakooei et al., 2014 Koss et al., 2009: 33؛ 347: 1386

الجوردینه  هایکاشیظروف یا  از و برخی (25: 1394)یزدانی  ندمینایی شد شدهفراموشجایگزین تکنیک 

 معروف ایلخانی از )طالچسبان( زرآراسته هایکاشیبه  توانمیاند. در این گروه شدهمی (طالچسبان)زرآراسته 

 هاآنسیمرغ، اژدها، شیر و غزال یا نقوش گیاهی اشاره کرد که بیشتر نقوش  ایاسطورهبا نقوش  مانیتخت سل

 .(3تصویر) (10-9 :1391 احمدی،) اندشده تزئینبا طال 
 

  
 قمری، هجری 6قرن زرآراسته، مینایی کاشی: 2 تصویر

 .Inv.Nr.I.6218 ثبت شماره ، برلین پرگامون، موزه

هجری  8 قرن : کاشی الجوردینه  زرآراسته، 3 تصویر

 .Inv.Nr.I. 5372، برلین موزه پرگامون، ،قمری

 

هفت  هایکاشیاز  یتوجهقابلشمار یابد. نیز ادامه می یموریدر دوره ت هایکاش نیئتز یبرا طال از استفاده

از آن جمله  کهشود در بناهای این دوره در سرتاسر قلمرو تیموری مشاهده می کاررفتهبهرنگ زرآراسته 

 Pacheco) اشاره کرد یمرکز یایخانم در آس یبیب سجدمملک آغا و  یمقبره شاد ،یتوان به کاخ آق سرایم

et al., 2007b: 317; Porter, 1995: 19 .)در ایران نیز  استههفت رنگ زرآر هایکاشیاز  هایینمونهچنین هم

( در 4تصویرمجموعه شیخ احمد جامی )در گنبد فیروزشاهی  و (11تصویر) در بناهای مدرسه غیاثیه خرگرد

در مسجد شاه  زرآراسته سبزرنگ هایکاشیعالوه بر این،  (.35 :1390 افتخاری،) شودمی( دیده رضوی) خراسان
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از دوره  از طال در تزیین کاشی در این دوره است. های استفاده( نیز از دیگر نمونهتیموریدوره ) مشهد

 هایکاشی(، 5تصویر ) الجوردی درون گنبد خانه مسجد کبود تبریز کاریکاشیبه  توانمیقویونلوها قرا

 ,.Mish Mast Nehi et alدر ازاره داخلی بقعه درب امام اصفهان ) هاآنو حاشیه معرق  سبزرنگ یضلعشش

 اشاره کرد.( 1389 ،؛ اصالنی و میش مست نهی1378، وهاب نژاد،  2012
 

  
گنبد  زرآراسته، هفت رنگ: کاشی 4تصویر

 فیروزشاهی، قرن نهم هجری، تربت جام

سجد کبود، زرآراسته، م رنگتک هایکاشی: 5تصویر 

 قرن نهم هجری، تبریز

 

موارد استفاده از  ترینشاخصاز شود. زرآراسته در دوره صفوی نیز مشاهده می هایکاشیتداوم استفاده از 

(، 6تصویر) امامزاده هارون والیت اصفهان های موجود درنمونه به توانمیدوره صفوی  کاشی زرآراسته در

اشاره ( 7تصویرماهان )ولی  اهللنعمت( و بقعه شاه 7 :1389اصالنی و میش مست نهی، امامزاده اسماعیل اصفهان )

شیوه  چراکهی توجه ویژه است، نیز شایسته بعالوه نمونه زرآراسته امامزاده اسماعیل قزوین از دوره قاجارکرد. 

 & Mishmastnehi) دهدمیروی بستر هفت رنگ نشان  بربه کمک پودر طال  را تزئینمتفاوتی از این  کامالً 

Holakooei, 2015.) 
 

  
هجری  10قرن  ،معرق زراندود هایکاشی: 6تصویر 

 .رون والیت، اصفهانهابقعهقمری، 

هجری  10قرن  ،معرق زراندود هایکاشی: 7تصویر 

 .ولی، ماهان )کرمان( اهللنعمتقمری، بقعه شاه 
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 مواد و روش ساخت. 3

 «نفایس االطایب عرایس الجواهر و» کتاب زرآراسته بر اساس متن هایکاشیدر این بخش ابتدا روش ساخت 

های جدید و سپس با نگاهی به نتایج پژوهش شودمیذکر ، هـ.ق 700در سال کاشانی عبداهلل ابوالقاسم  تألیف

منطقی و قابل ارجاعی  بندیدسته یتدرنهاهای دیگر نیز بررسی شده و تکنیکتا  شودمیتالش  شدهانجام

 ی طالکاشانی در مورد فن ساخت ورقهابوالقاسم  فراهم گردد.تاریخی  هایکاشیرای تزئینات زرآراسته روی ب

 :نویسدمیها زرآرایی کاشی و
بکوبند و در میان کاغذی  (3)ورق وچهاریستبهر دو مطال کنند یک مثقال زر سرخ به  (2)و مصمت اگر خواهند که آالت شفاف"

و  ،کنندیممحلول بر آالت به قلم می چسفانند و به پنبه هموار  (5)وشقه و ب کنند پارهپارهو به مقراض  ،مالیده (4)نهند به جص

به آبگینه محلول و سیاهی  (9)رصاصب سفیدا سفید کنند. و لون (8)آمیخته تزویق (7)با قدری آبگینه مسحوق (6)سرخ قمصری

نهند  در تنور طلی حدید محلول نقش کنند، و هر یک را در غالف سفالین (11)به آبگینه آمیخته، و زردی را توبال (10)را مزرد

. تمام آالت طال از کنندیمبه نمونه تجربه  دمبهدم،  و پزندیمکه برای این کار ساخته باشند، و به آتشی نرم از بام تا زوال 

 ،)کاشانی "و اهلل اعلم بالصواب .زمان مندرس است خواهند که در این غیره برین سیاقت سازند، و اگر آالت هفت رنگ و (12)کتابه

1386: 347) 

ی طال تا ی ساخت ورقهکاشانی حجم وسیعی از اطالعات از مرحله ییچیدهپتوضیحات مختصر اما 

 کندمی.  این متن بیان شودمیپخت کاشی زرآراسته را شامل  ییوهشبه بدنه و حتی  ورقه ی چسباندنمرحله

در میان کاغذی " یجمله. (شوندمیکوبیده  باهمکه )نازک در بیاید  یورقه 24 صورتبهباید که یک مثقال طال 

دهد نشان می "وشق محلول بر آالت به قلم می چسفاننده بکنند و  پارهپارهبه مقراض نهند به جص مالیده، و 

 اندبودهرا گچ مالیده  هاآنکه سطح  گرفتهیمدر میان کاغذهایی قرار  پس از آماده شدن های طالورقه که

سپس (. شود کافی هموار یاندازهبه تا اندکردهرا با پودر گچ آغشته می ی سنتیشاید منظور این است که سطح کاغذها)

 بر اشیاء محلول (وشقآغشته به صمغ ) یموقلمبا بریده و  (مقراض) با قیچی موردنظرهای طال به شکل ورقه

سپس  کاشانیاست.  شدهیمقرار دادن ورق طال، سطح آن با کمک پنبه هموار پس از ، که شدهیم چسبانده

( که با پودر قمصری سرخ) قرمز آهن بارنگ( ی رنگ طالییحاشیهشده ) یطالکاربه کامل کردن طرح قسمت 

 هایکاشیطالیی در  بخشاست که  ذکرقابلاین نکته  .کندمی( مخلوط شده اشاره ی مسحوقآبگینه) لعاب

 هایکاشیهستند. این رنگ قرمز در  قرمزرنگ ییهحاشدارای  یا هفت رنگ الجوردی ،ی میناییاستهزرآر

 ,.Smith, 2001:10; Mason et al)است  اکسید آهن همراه با اکسید سیلیس شناسایی شده صورتبهمینایی 

2001:198; Koss et al., 2009:42که در توافق با متن کاشانی است ).                                                      

و در  گیردیمکه هر قطعه جداگانه در بدنه سفالی دیگری قرار  کندمیاین متن تاریخی همچنین بیان 

پیشین  هایپژوهشدر  هرچند. شودمیبا آتشی مالیم از صبح تا غروب پخت  ،(13)ویژه، کوره طلی یاکوره

 که برای اتصال ورق طال به لعاب در ابتدا به کار رفته پخت باید کل ماده آلیکه در این فرآیند شده است بیان 

 از یسازمدل ییهپاجدید بر  هایپژوهشاما  ،(9: 1389 اصالنی و میش مست نهی،) سوخته و از بین برود

پخت  که امکان باقی ماندن بخشی از این ماده چسباننده آلی پس از فرآیند دهدمیقدیمی نشان  هاینمونه

(. بر این اساس شناسایی یا 84: 1390 افتخاری،) شودمیمربوط  به دمای پخت الیه طال احتماالًوجود دارد که 

 را طال به بستر لعاب یورقهتکنیک پخت برای اتصال استفاده از د توانمین ییتنهابهعدم شناسایی ماده آلی 

را از تخت سلیمان  آمدهدستبهزرآراسته  هایکاشیوجود ماده آلی در  هاپژوهشاز یا رد کند. برخی  تائید
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 هایکاشیبر روی  شدهانجام(. از سوی دیگر پژوهش Osete-Cortina et al., 2010: 319) کندمی تائید

حرارت دیدن ورقه طال را بر اساس آنالیزهای پراش پرتو ایکس  ،زرآراسته هفت رنگ دوره تیموری در سمرقند

چسباندن با ) ی تکنیکی مختلف حضور بست آلی(، که دو سویهPacheco et al., 2007b: 318)دهد نشان می

و  در متن عرایس الجواهرهر دو مورد که  ،کندمی بیان ار( طلی یکورهقرار دادن در )و فرآیند حرارت دیدن  (وشق

 ذکر شده است. نفایس االطائب

شیخ احمد  یمجموعهبد فیروزشاهی در هفت رنگ تیموری از گن هاینمونهروی بر  شدهانجام بررسی

و طول  مترمیلی 30-3) ییشناساقابلطال با ابعاد  هایورقهصنعتگران تیموری از -که هنرمند دهدمیجامی نشان 

 هایورقهبین این  ی خالیاضف شکل و .اندبردههفت رنگ بهره  هایکاشی تزئین( در 4عرض، تصویر  مترمیلی 2-3

 .کندمیاز پودر طال را رد اده فاست صراحتبه( 8 تصویر) مستطیل شکل

شبه الیه چینی نام برده شده است  عنوانبه هاآنزرآراسته که در این مقاله از  هایکاشیگروهی دیگر از 

 نسبتاً قرمز اخرا  یالیهزرآراسته  هایکاشی. در این دسته از دهندمیخصوصیت تکنیکی متفاوتی را نشان 

، هانمونهطال در این  یالیهمقاومت (. 9تصویر ) شودمیطالکاری دیده قسمت سطح  قطور بوده و زیر کل

از این  هابقعهکه بیشتر در فضای داخلی  باوجوداینالجوردینه یا هفت رنگ کمتر بوده و  هاینمونهنسبت به 

عدم پخت  دهندهنشان احتماالًآسیب دیده است که  شدتبه هاآنزرآراسته در  یالیه، شدهاستفادهتکنیک 

 (.Mish Mast Nehi et al., 2012زرآراسته است ) یالیه
 

  
کاشی در هاالیهمقطع و توالی  طرح شماتیک: 8تصویر 

پی وزرآراسته بدون حضور ِگل سرخ بر پایه تصویر میکروسک

 های قبلی.هشتوسط نگارندگان در پژو شدهیهته

ها در کاشی زرآراسته طرح شماتیک مقطع و توالی الیه: 9تصویر 

ی طال بر پایه تصویر میکروسکوپی با حضور ِگل سرخ زیر الیه

 های قبلی.توسط نگارندگان در پژوهش شدهیهته

 

 زرآراسته هایکاشیفنی  بندیطبقه. 4

 توانمی هاپژوهش دیگر از آمدهدستبهنتایج  و هاآزمایش بر پایه و این پژوهش مشاهدات با توجه به

 .کرد بندیدستهزیر  صورتبهزرآراسته را بر اساس مشخصات ظاهری و فنی  هایکاشی
 

 قرمز-طالییزرآراسته  هایکاشی .4-1

هستند. در تمامی این  یکسان، دارای یک مشخصه ظاهری گیرندمیهایی که در این گروه قرار نمونه کاشی

 بندیطبقه یرگروهزها در سه این نمونهشود. های طالیی مشاهده میرنگ قرمز اطراف قسمتها کاشی

 .شوندمی
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 مینایی هایکاشی. 4-1-1

یزدانی و ) ه استهجری قمری در ایران رواج داشت 7تا نیمه اول قرن  6از نیمه دوم قرن  مینایی تکنیک

اوج فن  ینقطهمینایی  ایشیشه، ظروف سفالی یا هاکاشیظرافت  .(;Porter 1995: 17 6: 1396همکاران، 

 از آثار مینایی، استفاده بیشتر از این ماندهیباقهای نمونهسفالگری و لعاب سازی در تمدن اسالمی است. 

همراه  قرمزرنگ یحاشیهمینایی نقوش زرآراسته با  هاینمونهدر  .دهدنشان میساخت ظروف  را درتکنیک 

سفالی ظروف در  یهابدنهو  ایشیشهروی ظروف  شدهانجامقرمز بر اساس آنالیزهای هستند که این رنگ 

 ,Smith) دهدمینشان  اصلی عناصر عنوانبهلوور و متروپولیتن حضور آهن، سیلیس و قلع را  هایموزه

ب مختلف پخت و لعا یمرحلهچندین  طیبرجسته و  صورتبه هاکاشی(. بسیاری از نقوش در این 2001:10

 .دهی ساخته شده است
 

 الجوردینه هایکاشی. 4-1-2

از رواج افتاد و  (میالدی 13نیمه دوم قرن ) هجری قمری 7مینایی در نیمه دوم قرن  هایکاشیساخت ظروف و 

شوند مورد استفاده قرار گرفت که با عنوان الجوردینه شناخته می ییهانوعی از ظروف و کاشی آن یجابه

(Degeorge & Perter, 2002: 18; Pickett, 1997: 46.) در دوره ایلخانی  شاخص کاشی الجوردینه هاینمونه

در مجموعه  مثالً، دوره تیموری تا هاکاشیاین از ی محدود استفاده، هرچند که دنگیرمیمورد استفاده قرار 

زرآراسته دوره  هایکاشی بدنه (.Porter, 1995: 39; Froom, 2008: 92) یابدمینیز ادامه  ،شاه زنده سمرقند

 الجوردی( یا ایفیروزه) رنگتک عموماً هاآن سطحهستند که لعاب   یچندضلعمستطیل شکل یا  عموماًایلخانی 

 همراه با ،طالییهای بخش و ، قرمز. خطوط سفید، سیاه(Porter, 1995: 17؛ 9: 1381کاربونی و ماسویا، ) است

کنند. در بسیاری از موارد می صلی را ایجادا طرح ،طالیی نقشاطراف حضور پیوسته رنگ قرمز اخرایی 

نیز روی  یو طالچسبان شده است اجرابرجسته  صورتبه هاکاشیاین  یبدنهانسانی یا جانوری در  هاینقش

 همکاران. بر اساس آنالیزهای اوسته کورتینا و (10: 1391، احمدیهای برجسته اجرا شده است )این بخش

از این  هاآن. تخت سلیمان با ماده آلی روغنی به بستر چسبانده شده است هاینمونهطال در  ( الیه2010)

 کامل تجزیه نشده است طوربهالیه طال در طول زمان  ی آلی به دلیل حضورماده که گیرندمیمشاهده نتیجه 

(Osete-Cortina et al., 2010: 328) .یزد دارای بدنه  ی فهادانمحله مکشوفه از حفاریایلخانی  هاینمونه

الیه  ،اندشده تزئین و با ورق طالاجرا  ایفیروزه رنگتکروی بستر  ، کهنقوشزیر و  بوده خمیر سنگی

 .(10تصویر ) شودمیدیده  قرمزرنگ
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ای( ایلخانی، کاشی الجوردینه )فیروزه: 10تصویر 

 .محله فهادان یزد هایحفاریاز  آمدهدستبه

کاشی هفت رنگ تیموری رزآراسته باقی : 11تصویر 

 .خرگرد خواف غیاثیه مدرسهی دیوار مانده بر بدنه

 

 هفت رنگ هایکاشی .4-1-3

 ،هفت رنگ دوره تیموری هایکاشیهمانند  ،هاآن فرمو  شدهساختههفت رنگ  با تکنیکاین گروه  هایکاشی

 هایینمونهمستطیل شکل رواج بیشتری دارند، هرچند  هاینمونهبرخوردار است.  از اشکال متنوع و گوناگونی

های نمونه بیشتر . برخالفشودمیدیده  (هـ.ق 848خواف ) که اجزا گره باشند نیز در مدرسه غیاثیه خرگرد

ه و رنگ روی لعاب سفید اجرا شد عموماً  هاکاشیطال در این  الیهبرجسته نیست.  هاکاشیبستر این  ی،قبل

اخرایی دیده  ، رنگطالورق زیر  هادر بیشتر قسمت .کندمی تزئیننیز را  کاری شدهطال قسمت اخرایی حاشیه

بستر  یورق طال رو مینشان داد که چسباندن مستق شدهانجام هاییسازمدل برخی (.11 و 4اویر تص) شودمین

ورقه  نیب یاتصال مناسب گرادسانتیجه در 550 یو سپس پخت آن در دما رایبه کمک صمغ کت دیلعاب سف

 .(84: 1390 یفتخارا)  کندمی جادیطال و بستر لعاب ا
 

 زراندود هایکاشی .4-2

ن، کل سطح قطعه با طال پوشیده ها یا قطعاتی از کاشی معرق هستند که پس از تراشیده شداین کاشی

 شده است.زراندود می هاآنحاشیه قاب کاشی هستند که کل سطح  (14)لیشده، و یا کاشی حممی

بستر طال دیده  عنوانبهاست که  رنگیعسلتر لعاب بیش .در این گروه رنگ بستر بسیار متنوع است

وجود  نیز ، سفید، الجوردی و غیرهایفیروزه هایلعاببا  معرق هایکاشیاز  هایینمونه هرچند که ،شودمی

 امامزاده اسماعیل اصفهان، بقعه حمیل الجوردی رنگِ مانند هایکاشبرخی از این  اند. درزراندود شده که دندار

اصالنی و ) مشاهده شده استبستر طال  عنوانبه( گل ارمنی) نازکی شبیه الیه چینی با گل سرخ قرمزرنگی الیه

 .که این روش در مورد قطعات معرق عمومیت ندارد هرچند ،(10: 1389، میش مست نهی

دیده در شهرهای مختلف تیموری و صفوی  ،هایونلووققرا در بناهای ایلخانی، کاین تکنی شاخص هاینمونه

و  زدی ریمسجد جامع کب یاز: ازاره و محراب گنبد خانه اندعبارتیزد  منطقه در هانمونه ترینمهم. شودمی

روی لعاب بر  ذکرشدهدر تمام موارد  طالالیه  که ی بندر آبادمعرق در گنبد خانه مجموعه کاریکاشیپنجره 

   .قابل مشاهده است یسختبه هاآنکه امروزه بقایای  هرچند، اجرا شده است رنگیعسل



 253/ 1399 بهار ،1 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

نفیس معرق در  کاریکاشی(، 6تصویر رون والیت )هابقعهازاره و محراب معرق  هایکاشیبه  توانمیدر اصفهان 

 857) بقعه درب امام داخلی یفضا سبزرنگ ضلعیشش هایکاشیدرب امام و قاب معرق حاشیه شمالی ایوان 

که در تعمیرات  ،(هـ.ق 895)رازی  شیخ ابومسعودمعرق خانقاه  هایکاشیاز  برخی(. 12تصویراشاره کرد ) (هـ.ق

از الیه طال روی  های بسیار کوچکیقسمت نیز دارای ،نددر بقایای آوار کشف شدو تعویض شده  کاریکاشی

 1112) ازاره بقعه امامزاده اسماعیل اصفهان کاریکاشیقاب  دردی حمیل الجور .(15)بودند رنگیعسللعاب 

 .نیز دارای الیه طالیی است (هـ.ق

 زرآراسته در مسجد یلیو مستط ضلعیشش سبزرنگ هایکاشیبه حاشیه معرق قاب  توانمیدر مشهد 

با گره هشت و  کاریکاشی یادر بسطام نیز ازاره (هـ.ق 8قرن ) اشاره کرد. بقعه امامزاده محمد( هـ.ق 855)شاه 

 معرق هایکاشیروی  توانمیبقایای ورقه طال را  قاب کاشی معرق گرداگرد آن وجود دارد و صابونک دارد که

در کرمان  ولی اهللنعمتدر بقعه شاه  (دوره صفوی) رنگایفیروزه معرق هایکاشی. مشاهده کرد آن سفیدرنگ

 (.7صویر ت) اندشدهطال زراندود  یورقهنیز با 
 

 چینیشبه الیهزرآراسته  هایکاشی. 4-3

این شود. لعاب و صفوی دیده می هاقویونلوقرا، تیموری هایدوره مربوط به یدر بناها هاکاشیاین نمونه 

نقوش طالیی . اندشده تزئینها یا کتیبه طالیی با نقشو ظرافت زیاد بوده و به زیبایی  رنگتک هاکاشی

متصل  لعاب به سطح باشدمیحاوی مقادیری رنگ اخرا نیز اغلب چسباننده آلی که  یمادهیک  تنها با احتماالً 

طرح  ،امامزاده درب امام اصفهانو  مسجد شاه مشهد هایکاشیمانند  هانمونهدر برخی  (.9تصویر ) استشده

مشخص را نقش  باقی مانده که انندهچسبماده اثر تخریب شده و فقط  هاکاشیروی بیشتر  یزرآراسته

 .(Mish Mast Nehi et al., 2012؛ 1378وهاب نژاد، ) سازدمی
 

  
تصویر میکروسکوپی کاشی زرآراسته مجموعه : 12تصویر 

 (، اصفهان.ونلوهایقوقرا دورهدرب امام )

الدین صفیی شیخ زرآراسته مجموعه هایکاشی :13تصویر 

 اردبیلی )دوره صفویه(، اردبیل.

 

فاصله مکانی زیاد  چراکهاز اعتبار خاصی برخوردار بوده است  سبزرنگ ضلعیششنقش طالیی روی کاشی 

این  احتماالً  است. تأملقابلدر بر گرفته و در این سه شهر حضور یک طرح مشابه را مشهد  واصفهان  ،قزوین

. نمونه اندشدهصفوی تولید  دوره اوایل تا( زمان ساخت مسجد شاه مشهدری )تیمودوره اواخر  در هاکاشی
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اردبیلی که نقوش گیاهی روی آن به  الدینیصفمجموعه شیخ  ایفیروزهزرآراسته الجوردی و  هایکاشی

ا حد داشته ت بقعهکه به دلیل احترام خاصی که این  هستند هایینمونهزیبایی با ورقه طال آراسته شده است از 

در  طال یالیهکه محافظ  ،الیه قطوری از روغن روی ورقه طال را پوشاندهها در این کاشی. اندماندهزیادی سالم 

 درخشندگیهای طالیی ( باعث شده است که آرایهوجود الیه روغناین موضوع ) البته؛ بوده متمادی طول سالیان

 (.13ویر تص) دننشان نده یخوببهفلزی اولیه خود را 

( در ازاره اندآوردههشت کاشی طرح لوزی را پدید لوزی ) با چیدمان ی کهرنگایفیروزه ضلعیشش هایکاشی

نیز زرآراسته  شوندمیبرجسته دیده  ضلعیشش هایکاشیامامزاده اسماعیل و بین فضای داخلی گنبدخانه 

عدم شناخت و  متأسفانه. ه استایجاد شدطال  که باگیاهی بوده دارای طرح  هایکاشی. نقش این اندبوده

های سنتی به دلیل مرمتنقوش زرآراسته  طی چند سال اخیر سبب شده که به این تزیینات، توجهییب

 .(8: 1392سعیدی، از بین برود ) کامالًنادرست 

ی آرامگاه، در گنبد خانه دراست  رنگییاهستوجه دیگر تک کاشی مربع شکل  درخوری یک نمونه

 .اندکردهمیو جلوی آن شمع نذری روشن  شدهمیاستفاده  قاب آینه عنوانبه کهدر آباد یزد، ی بنمجموعه

 زرآراسته شده است.ه زیبایی ب ی مذکور روی سطح کاشیب آینهی قاحاشیه
 

 (16)نمونه زرآراسته با پودر طال. 4-4

کنون هستند که تا هفت رنگ زرآراسته با پودر طال مربوط به دوره قاجار هایکاشی ،موردبحثآخرین نمونه 

از پودر  ،پیشین هاینمونه برخالف، هانمونه. در این اندشده مشاهده و مطالعه امامزاده اسماعیل قزوین فقط در

 نداشدهاجرا شده است. خطوط ظریف طالیی رنگی که روی لعاب الجوردی زرآرایی استفاده برای طال 

 ،پیو. بررسی آزمایشگاهی این نمونه و تهیه مقاطع میکروسککنندمی تائیدرا  موقلماستفاده از  صراحتبه

 دهندهنشانکه  (14تصویر ) ثابت کردرا استفاده از پودر طال و نفوذ این ذرات طالیی در بستر لعاب الجوردی 

 ییهآرا(. درخشندگی Mishmastnehi & Holakooei, 2015: 3) استطالیی روی آن  نقوش پخت کاشی و 

را  هاآنلعاب، فضای بین ذرات طال و روی برخی از  چراکهپیشین است  هاینمونهکمتر از  هاکاشیطالیی این 

عدم استفاده از رنگ قرمز در حاشیه  هاکاشیدیگر در مورد این  توجهقابل(. نکته 15 تصویرپوشانده است )

در تصویر تفاوت تکنیکی و کاربردی  مشاهدهقابل قرمزرنگاست که لعاب  بخش زرآراسته است. شایان توجه

 .ات زرآراسته قبلی بود داردتزئینزیادی با رنگ قرمز اخرایی که همراه با 



 255/ 1399 بهار ،1 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

 

  

تصویر بخشی از مقطع کاشی و طرح : 14تصویر 

کاشی زرآراسته ها و ذرات طال درتوالی الیه شماتیک

توسط  شدهیهتهپی وتصویر میکروسک یهپاقزوین بر 

 های قبلی.نگارندگان در پژوهش

ی با پودر طال به همراه تصویر سطح کاشی زرآراسته: 15تصویر 

ی تصویر با بزرگنمایی بیشتر در سمت راستِ باالی تصویر، دوره

 قاجار، امامزاده اسماعیل قزوین.

 

 نتیجه. 5

ه مورد بررسی فنی و تاریخی قرار دادرا  اسالمی ایران اندور هایکاشی سته درتزئینات زرآرا پژوهش،این 

مطالعات آزمایشگاهی  یبندجمع و یاکتابخانه گسترده، مطالعات میدانی هایبررسی بابه این منظور  است.

 . این گروه از تزیینات معماری پرداخته شده است بندیدستهبه  پیشین

چهار  انجام شد، در بناهای مختلف ایران نمونه کاشی زرآراسته 17از بررسی که پس  ،بندیدسته در این

که هر گروه . با توجه به اینشدندشناسایی  ،از نگاه فنی و شکل ظاهریزرآراسته،  هایکاشیاز گروه کلی 

الوه بر ع تواندمی بندیدسته، این طلبدیمخود را  مناسبفنی خاص خود را دارد و شیوه نگهداری  هایویژگی

 .نیز هموار کند هاکاشیراه را برای برخورد مرمتی با این مطالعه آثار، 

زرآراسته در دوره سلجوقی و همراه با ظروف  هایکاشیاولین  احتماالًکه  دهدمینشان  یبندگروهاین 

الجوردینه با  هایکاشیزرآرایی در  مینایی، تکنیک شدنفراموش. با اندآمدهای مینایی پدید سفالین یا شیشه

 الجوردینه هایکاشیدر  های زرآراستهآرایه یننشهم. رنگ قرمزی که یابدمیای کمابیش همسان ادامه شیوه

ی حیوانی و ، اما دیگر خبری از نقوش برجستهشودمیهفت رنگ دوره تیموری نیز دیده  هایکاشیاست در 

 موردنظربر اساس نقش  .دهندمیآراسته را شکل زر هایکاشیانسانی نیست. این سه گونه کاشی، گروه اول 

این . شدندیمبا طال پوشیده  کامالًتیموری تا صفوی،  یدوره، در معرق هایکاشیقطعات  برخی از هنرمند،

زرآراسته را تشکیل  هایکاشی، گروه دوم شده است بردهنام آن در این پژوهش از زراندود با عنوانگروه، که 

 یزبرانگپرسشمعرق هنوز  هایکاشیبرای چسباندن طال در کاشی پخت  یا عدم استفاده ازاستفاده . دهندمی
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ی اخرا زیر ورق طال بوده و اثری از رنگ اخرایی الیه، دارای اندشدهگروه سوم که شبه الیه چینی نامیده است. 

 مربوط به دوره قاجار زرآراسته هایکاشیچهارمین و آخرین گروه  شود.نمیدیده  ییطالنقش  یحاشیهدر 

 باهنرمند در این گروه  موردنظرشناسایی شده است. طرح  قزویندر  هاآنیک نمونه از  فقط تاکنوناست که 

های با توجه به بررسی .اندکردهکه ذرات طال پس از پخت مجدد درون لعاب نفوذ  ،شده نقاشیپودر طال 

شامل نام بنای تاریخی که این نوع  موردمطالعههای نهها و مشخصات نمودر این پژوهش، ویژگی شدهانجام

های این ها در بنا، نقش و ویژگیبه کار رفته است، دوره زمانی، موقعیت قرارگیری کاشی هاآنها در کاشی

، با توجه به تنوع فنی بندیدسته ینازاپساین مقاله  خالصه ارائه شده است. صورتبه 1ها در جدول کاشی

ضرورت بر  رسانو همچنین حساسیت این گروه از میراث فرهنگی در مقابل عوامل آسیب آراستهزر هایکاشی

 هایکاشی خصوصبهتاریخی،  هایکاشیحفاظتی و مرمتی  ییوهشانتخاب های علمی قبل از بررسی

 .کندمی یدتأکزرآراسته، 
 

ها که در این پژوهش مورد بررسی و مشخصات این کاشیها زرآراسته به همراه ویژگی هایکاشی: بناهای تاریخی دارای 1جدول 

 است.قرار گرفته

 نام بنا ردیف
دوره 

 تاریخی

محل قرارگیری 

 کاشی در بنا

نقش زرآراسته 

 شده

رنگ لعاب 

 بستر طال
 شکل کاشی

تکنیک 

 لعابدهی

1 
تخت 

 سلیمان

 8قرن 

هجری 

 قمری

بدست آمده از 

 هاحفاری

نقوش 

ای، اسطوره

 انسانی، حیوانی

 و گیاهی

الجوردی، 

 سفید

اختر و 

چلیپا، 

مستطیل، 

 ضلعیشش

 الجوردینه

2 
مسجد کبود 

 تبریز

 9قرن 

هجری 

 قمری

زیر طاق ورودی 

 گنبدخانه

نقوش اسلیمی و 

 اسماء اهلل
 رنگتک ضلعیشش الجوردی

3 

مجموعه 

شیخ 

الدین صفی

 اردبیلی

 10قرن 

هجری 

 قمری

ازاره مقبره شاه 

 اسماعیل اول

ی و نقوش اسلیم

 ختایی

الجوردی، 

 ایفیروزه

مربع، 

 مستطیل
 رنگتک

4 

بقعه سید 

الدین شمس

 یزد

 8قرن 

هجری 

 قمری

 نقوش گیاهی ی ایوانازاره
الجوردی، 

 ایفیروزه

اختر و 

 چلیپا
 الجوردینه

5 
مسجد 

 جامع یزد

 9و  8قرن 

هجری 

 قمری

ازاره داخلی 

گنبدخانه، 

کای کاشی

 محراب

سطح قطعات 

 معرق
 عسلی

ت قطعا

 معرق
 رنگتک

6 

مجموعه 

 بندر آباد

 یزد

 9قرن 

هجری 

 قمری

ازاره داخلی بنا، 

پنجره مشبک 

نذر کاشی، محل 

 شمع

سطح قطعات 

معرق، نقوش 

 اسلیمی

عسلی، 

 سیاه

قطعات 

 معرق، مربع
 رنگتک

 الجوردینه اختر والجوردی،  نقوش گیاهیبدست آمده از  9قرن محله  7
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هجری  فهادان یزد

 قمری

 چلیپا ایفیروزه هاحفاری

8 

مدرسه 

غیاثیه 

 خرگرد

 9قرن 

هجری 

 قمری

های بدنه برج

بیرونی، سطح 

 هاداخلی ایوان

 سفید نقوش گیاهی
مستطیل، 

 گوشپنج
 هفت رنگ

9 

گنبد 

فیروزشاهی 

 تربت جام

 9قرن 

هجری 

 قمری

گریو و آوگون 

گنبد و بدنه 

بیرونی 

 گنبدخانه

کتیبه و نقوش 

 گیاهی
 سفید

قطعات 

ره، مختلف گ

 یچندضلع

 هفت رنگ

10 
مسجد شاه 

 مشهد

 9قرن 

هجری 

 قمری

 بدنه داخلی بنا

کتیبه، نقوش 

گیاهی، سطح 

 قطعات معرق

 عسلی، سبز

قطعات 

معرق، 

 مستطیل

 رنگتک

11 
بقعه درب 

 امام اصفهان

 9قرن 

هجری 

 قمری

 ازاره داخلی بنا

نقوش اسلیمی و 

ختایی، سطح 

 قطعات معرق

 عسلی، سبز

قطعات 

معرق، 

 ضلعیشش

 رنگتک

12 

خانقاه شیخ 

ابومسعود 

 رازی

 9قرن 

هجری 

 قمری

بدست آمده از 

 آواربرداری

سطح قطعات 

 معرق
 عسلی

قطعات 

 معرق
 رنگتک

13 

امامزاده 

محمد 

 بسطام

 10و  9قرن 

هجری 

 قمری

 سفید قطعات معرق ازاره داخلی بنا
قطعات 

 معرق
 رنگتک

14 

رون هابقعه

والیت 

 اصفهان

و  10قرن 

جری ه 11

 قمری

 ازاره داخلی بنا
سطح قطعات 

 معرق، اسماء اهلل

عسلی، 

 سفید

قطعات 

 معرق
 رنگتک

15 

امامزاده 

اسماعیل 

 اصفهان

و  10قرن 

هجری  11

 قمری

 ازاره داخلی بنا

نقوش گیاهی، 

سطح حمیل 

 الجوردی

الجوردی، 

 ایفیروزه

مستطیل، 

 ضلعیشش
 رنگتک

16 

بقعه شاه 

 اهللنعمت

 ولی ماهان

و  10قرن 

هجری  11

 قمری

 ازاره داخلی بنا
سطح قطعات 

 معرق

عسلی، 

 ایفیروزه

قطعات 

 معرق
 رنگتک

17 

امامزاده 

اسماعیل 

 قزوین

 13قرن 

هجری 

 قمری

 هفت رنگ مستطیل الجوردی نقوش گیاهی بدنه ایوان

 
 

 ر و قدردانیتشکّ

بهره  هاآنپژوهش از همفکری و کمک  دانند از تمامی اساتید و دوستانی که در انجام ایننویسندگان الزم می

جناب آقای حسین آقاجانی صورت  فقیدبرده شده است، قدردانی نمایند. آشنایی اولیه با موضوع توسط استاد 

داریم. همچنین بایستی از اساتید و دوستان گرامی گرفت که مراتب تشکر و قدردانی خود را از ایشان اعالم می

امد صیادشهری، دکتر نگار افتخاری، دکتر امیرحسین کریمی، مهندس مجید دکتر پرویز هالکویی، دکتر ح
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شان سپاسگزاری شود. نویسندگان بر خود واجب دریغهایشان بیعلومی و مهندس یاسر عرب برای کمک

چشمداشت به پاس در اختیار نهادن بی عباسعلی فوالدگرهنرهای سنتی اصفهان،  فقید دانند از استادمی

شود این پژوهش تقدیم می یتدرنهانازک طال قدردانی نمایند.  یورقهبه ارزشمندشان در ساخت دانش و تجر

 به محضر اساتید گرانقدر هنرهای سنتی اصفهان.
 

 هانوشتپی
 شده استفاده معماری هایآرایه این برای تاکنون غیره و طالچسبان یا زراندود هایکاشی همچون متفاوتی و گوناگون های. واژه1

 قلع با زیادی شباهت زراندود مانند یاواژه. است شده گرفته وام چینی الیه یا فلزکاری نظیر هنرها دیگر از هاآن از برخی که است

 "اندود" پسوند چراکه باشد یزبرانگپرسش دتوانمی فارسی زبان در زراندود واژه. شودمی استفاده فلزکاری در که دارد اندود

 هایکاشی از زیرگروه یک برای فقط موضوع این کهیدرحال است، شده پوشیده موردنظر یماده با سطح کل هک نمایدیم گونهینا

 "یواژه تزئین، معنای به آرایه یواژه به نگاهی با و فنی هایبررسی ییهپا بر مقاله، این در نگارندگان. است استفادهقابل زرآراسته

 استفاده و داده پیشنهاد ،هاکاشی از گروه این هاینمونه کل برای را "زرآراسته هایکاشی" یواژه و تزئین، این برای را "زرآراسته

 شده پوشیده طال با کاشی یقطعه یک سطح فقط که زیرگروه یک برای همچنان  زراندود یواژه که است حالی در این. کنندمی

 .شد خواهد استفاده است،

 رجوع همچنین(. 1390 مرتضوی و نهی مست میش) است لعابی زیر هایکاشی و ظروف معنی به کاشانی متن در شفاف . آالت2

 (.1973) آلن به شود

 آن انواع و( طال) زر هایویژگی درباره االطائب نفایس و الوجواهر عرایس کتاب اول باب در( 1386) کاشانی آنچه به توجه . با3

 ورق 24 به آن تبدیل و خالص طالی مثقال یک کوبیدن مراد باال، متن رد. است خالص طالی ،«سرخ زر» از منظور کند،می بیان

 چکش با و داده قرار بز و میش یا و آهو پوست هایالیه در را آن و کرده تقسیم کوچکی قطعات به را طال کار این برای. است نازک

 نظر به(. 120-121: 1396 غفارپوری و کارجو ؛197: 1379 تبریزی زادهکریم) آید دست به طال نازک هایورقه تا کوبیدندمی

 که شودمی انجام صورت این به فرآیند این احتماالً شد انجام زمینه این در که مختصری عملی یتجربه به توجه با و نویسندگان

 در تا اندکردهیم آغشته روغن به یا اندکردهمی خیس آب با مداوم صورتبه را هاآن بین و گذارده هم روی را ورقه چندین باید

 گذاشته پوست الیه دو بین هاالیه این مجموعه. نروند فرو هم در و بمانند همدیگر از جدا طال نازک هایورقه یکارچکش فرآیند

 کردهمی کمک هاآن همگون شدن نازک به طال ورق 24 گرفتن قرار همیرو. اندکوبیدهمی چکش با را مجموعه کل و شدهمی

 . است

 .  است آمده گچ معنی به( 7761: 1377 ،5 جلد) دهخدا لغتنامه . در4

 که معادلی یهاواژه از یکی. است شده ذکر( 23193: 15 جلد) دهخدا لغتنامه در «وشق» کلمه برای زیادی هایمعادل .5

 معانی از یکی. شودمی جمله نای بازخوانی راهگشای شلم معادل یواژه. شلم نام به است گیاهی باشد یلتأو قابل اینجا در تواندمی

(. 14437: 1377 ،9 جلد دهخدا،) است درخت انگوم و صمغ است شده ذکر دوم و اول کسره با یا دوم و اول فتح با شلم برای که

 است، شده برده نام درخت صمغ عنوانبه آن از که این بر عالوه اینجا در. است شده ذکر نیز اشق کلمه وشق، معانی در همچنین

 بر بیشتر زرکاری دیوارها و کاغذها بر آنکه بهر از گویند نیز الذهب لزاق را آن": است شده بیان زیر صورتبه نیز دیگری ضیحاتیتو

 جلد دهخدا،) "آید بکار زر طبق نشاندن در آنچه. کنند زرکاری بدان را کتاب جلد و نویسند آن بر آهو پوست و کاغذ. ... کنند وی

2، 1377 :2641.) 

 طال ورق یحاشیه در مختلف یهاپژوهش در که است اخرا یا آهن اکسید ،(Allan 1973:120) هماتیت همان قمصری سرخ. 6

 (. ;Degeorge & Porter 2002: 23 Bernsted 2003: 51) است شده شناسایی زرآراسته هایکاشی در

 که است شیشه فریت منظور اینجا در(. 20862: 1377 ،13 جلد دهخدا،) است شده یزریزر و کوفته یا سوده معنی به . مسحوق7

 ساییده معنی به مسحوق کلمه نیز( 1381) معین فارسی فرهنگ در. است شدهمی اضافه( هماتیت همان یا اخرا) قمصری سرخ به

 .است شده بیان کوفته و شده کوبیده شده،
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 .گردانیدن نیکو . آراستن،8

 این در که قلعی ابیض یا قلعی رصاص. است آمده "قلعی یعنی ارزیز،" معنی به صرصا( 12101: 8 جلد) دهخدا لغتنامه . در9

 . است شدهمی استفاده لعاب در یدکنندهسف و کنندهمات عنوانبه دیرباز از قلع اکسید. است آمده قلعی سفیداب صورتبه متن

 در ترکیبات این. است کرومیتی ترکیبات ادلمع( 1385) ایران در قدیم شناسییکان کتاب در زاوش پژوهش اساس بر . مزرد10

 از نیز( 2002) پورتر و دجورج(. Koss et al., 2009: 39) اندشده شناسایی هم مینایی هایکاشی در سیاه رنگ آنالیزهای

 .اندبرده نام کرمیت عنوان با مزرد

 زنند آن بر پتک و چکش و بتابند چون را آن امثال و آهن و مس گویند بعضی و: ... است آورده توبال معنی در . دهخدا11

 (.  7094: 1377 ،5 ج دهخدا،) گویند توبال را هاآن پاشدمی و ریزدمی آن از که ریزهایی

 (. مقاله همین در 4 و 3 تصاویر) است دار کتیبه هایکاشی . منظور12

: 1381 معین،) زر طال، ؛(1403: 1379 عمید،) داشت کاربرد فلزات دیگر کردن زراندود برای که خالص زر ویژگی زر، . طال،13

 معنی به دتوانمی طلی یکوره طلی، یواژه معنی به توجه با(. 15516: 1377 ،10 ج دهخدا،) فارسی اصطالح در زر طال، ؛(744

 (.Bernsted 2003: 52; Degeorge & Porter 2002: 23) باشد زرآرایی برای ییژهو یکوره

 رنگی نوار یک مانند حمیل کاشی. شودمی گفته حمیل ،شودمی بریده کاشی از مترسانتی یک عرض با که کاشی ایقطعه . به14

 (.124: 1390 کیانی،) رودمی کار به متفاوت زمینه دو جداکردن برای همچنین. کندمی احاطه را کاریکاشی سطح یا کاشی دور

 .است گرفته قرار نگارندگان اختیار در عرب یاسر آقای جناب توسط هانمونه . این15

 در لائرس هوعمجم: اسالمی تمدن در ییآراکتاب ،(1372) هروی مایل نجیب به شود رجوع طال پودر تهیه روش مورد . در16

 علی محمد ؛698 صفحه ی،آرایابتک ظامن انواژگ گنرهف اممضانب. دیلجت و بیذهت ،ریذگاغک ،ازیسبرکم ،یسوینوشخ هنیزم

 طال ،(1396) غفارپوری ثریا و جوکار جلیل ؛202 تا 196 صفحات ایران، روغنی صنایع سایر و قلمدان ،(1379) تبریزی زادهکریم

 .120-121 صفحات ایرانی، آراییکتاب در
 

 منابع
 .5-20، 56، شماره فصلنامه اثر، «انتخت سلیم هایکاشیبندی و مطالعه فنی طبقه» (،1391) میمر ،یاحمد

دانش تخصصی ی فصلنامه دو، «های زراندود بقاع مذهبی اصفهانبررسی کاشی» ،(1389اصالنی، حسام؛ میش مست نهی، مسلم )
 .6-12 ،5و  4شماره  ،مرمت و میراث فرهنگی

 یهیاثیغ ی)مدرسه خراسان یموریت یدوره شاخص یبنا سه رنگهفت هایکاشی یقیتطب-یفن یبررس»(، 1390افتخاری، نگار )

نامه کارشناسی ارشد مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر، ، پایان«(یبادیتا ابوبکر مزار و جامتربت یمجموعه خرگرد،

 .منتشرنشدهنهی، مستاستاد راهنما: صمد سامانیان، استاد مشاور: مسلم میش

های پیش از اسالم(، ترجمه یوسف مجیدزاده، (، هنر ایران باستان ) تمدن1391سون، چارلز )پرادا، ایدت؛ دایسون، رابرت؛ ویلکیون

 چاپ چهارم، تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.آرایی ایرانی، تهرانطال در کتاب(، 1396جوکار، جلیل؛ غفارپوری، ثریا )

 .91-102، 19 شماره ،اثر فصلنامه تیموریان، دوره در ایران معماری هنر (،1370دانشدوست، یعقوب )

 دانشگاه چاپ و انتشارات موسسه تهران، دوم، چاپ، 15و  13، 10، 9، 8، 5، 2 هایجلد ،دهخدا لغتنامه(. 1377) اکبریعل دهخدا،

 .تهران

 ی.انسان علوم پژوهشگاه ،تهران ،میقد رانیدر ا شناسییکان .(1385زاوش، محمد )

خی مزین به این فن در شهر یمطال، با فن شناسی موردی آثار تار هاییکاشمطالعه فن شناختی »(، 1392سعیدی، صبرا )

کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، استادان راهنما: حسام اصالنی، احمد  نامهیانپا، «اصفهان

 . منتشرنشدهصالحی کاخکی، 

های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصالحات علمی و فرهنگ عمید: شامل واژه(. 1379ید، حسن )عم
 ، جلد دوم، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات امیرکبیر.ادبی



 یرانا اسالمی دوران هایکاشی در زرآراسته تزئینات بندیدسته و تاریخی فنی، / بررسی260

 العات هنر اسالمی.فر، تهران، موسسه مط، ترجمه مهناز شایستهایرانی هایکاشی(. 1381کاربونی، استفانو، ماسویا، توموکو )

 ، لندن، انتشارات ساتراپ.قلمدان و سایر صنایع روغنی ایران(. 1379) یمحمدعلزاده تبریزی، کریم

 .118-125، 153، شماره کتاب ماه هنرایران،  کاریکاشی(. درآمدی بر هنر 1390کیانی، فاطمه )

 المعی.انتشارات ، تهران، به کوشش ایرج افشار ،بعرایس الجواهر و نفایس االطای .(1386) عبداهلل کاشانی، ابوالقاسم

 بیذهت ،یرذگاغک ،یازسبرکم ،یسیونوشخ هنیدر زم لائرس هوعمجمدر تمدن اسالمی:  ییآراکتاب(. 1372مایل هروی، نجیب )
 های اسالمی. د، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش، مشهییآراابتک ظامن انواژگ گنرهف اممضانب. دیلجت و

 (. تاریخ و تمدن ایالم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.1370مجیدزاده، یوسف )

 .شیسرا نشر تهران، ،یفارس فرهنگ (.1381) محمد ن،یمع

، تهران، نشر ، به کوشش رینولدالین نیکلسون، چاپ ششمدور کامل مثنوی معنوی(. 1378مولوی، جالالدین محمدبن محمد )

 طلوع.

، «زیرلعابی در ایران هایکاشیبندی سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه»(، 1390نهی، مسلم، مرتضوی، محمد )مستمیش
 .35-46، 46، شماره هنرهای تجسمی-هنرهای زیبا

 هنر، دانشگاه آثار، مرمت کارشناسی نامهپایان امام؛ درب بقعه هاییکاش شناسییبآس و شناسی فن (.1378جواد ) نژاد، وهاب

 .منتشرنشدهاصفهان، استادان راهنما، حسین آقاجانی، اصغر پورشیروی،  پردیس

 ثقفی. یفروشکتاباصفهان،  ،اصفهان تاریخی آثار گنجینه (.1350) اهلللطفهنرفر، 

 ، بیرجند، نشر چهاردرخت.ها(سفال مینایی )تصاویر و کتیبه(، 1394یزدانی، ملیکا )

داود  ،گلیآقا عل ،مهناز ،یعبداهلل خان گرج ،محمد ،یرشت یالمع ،نیحس ،یاحمد ،ینمحمدام دیس ،یامامملیکا،  ،یزدانی

 یهنرها ،«رانیدر ا یاسالم یانیدوران م یینایبرجسته و زراندود در سفال م ناتیتزئ یساخت و اجرا ۀویش ۀمطالع» ،(1396)
 .5-20، 1 شماره ،رانیا یصناع
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