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Abstract 
Although Kashan was one of the main centers of lusterware production in 

the Islamic world during the Ilkhanid period, from the middle of the 

fourteenth century this industry declined in the city. Afterwards, at the end of 

the fifteenth century, once again, we witness the prevalence of making luster 

tiles in Kashan, but with different forms and contents. This article introduces 

15 tiles which were produced between the years 1478 and 1560. These tiles 

were generally in the form of inscribed tablets with such functions as 

tombstone and mihrab, and were installed on the walls of religious buildings 

such as mosques and shrines. This paper, besides introducing two unknown 

luster tiles, surveys the content of all the known samples. It also tries to 

determine the difference between the luster tiles of this period and the 

Ilkhanid samples in terms of form, use, and content. Moreover, the 

relationship between the content of these tiles and the religious beliefs of the 

Iranian people at the beginning of the Safavid era has been addressed. The 

results show that in contrast to the Ilkhanid samples in which Quranic 

phrases constitute the main content, the luster tiles of this era are influenced 

by Shiite beliefs. 
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 نیمۀ اول سدة دهم هجريو  سدة نهمفام کاشان در اواخر الواح زرين
 

 آبادينوش مشهدي محمد
 کاشان دانشگاه فلسفه و اديان گروه استاديار

 1غیاثیان محمدرضا
 کاشان دانشگاه هنر عالي مطالعات گروه استاديار

 (732تا ص  701)از ص 

 75/01/7311؛ تاریخ پذیرش: 21/05/7311تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
فام در جهان اسالم بود، از های زرینترین مراکز تولید کاشیدر عصر ایلخانی یکی از مهم کاشاناگرچه 

سدۀ هشتم هجری این صنعت در این شهر دچار رکود شد. پس از آن، از اواخر سدۀ نهم هجری  نیمۀ

این فام در کاشان اما با فرم و محتوای متفاوت هستیم. نـهای زریمجدداً شاهد رواج ساخت کاشی

راکز محلی بیشتر معطوف به افراد و مدارند و نامه وقف و کاربردهایی نظیر لوح مزار، محرابها فامزرین

تا  883های ها که در خالل سالاین کاشی در این مقاله پانزده نمونه از در کاشان و اطراف آن است.

از منابع مکتوب مانند آثار پژوهشگران و کاتالوگ شود. تصاویر آنها اند، معرفی میهجری تولید شده 161

گیری از این نوشتار با بهره یه شده است.ویژه در محل اصلی تهها و مطالعات میدانی بهها و موزهحراجی

برای اولین بار به  ،فام ناشناختهزرین دو لوحفی ضمن معرای، جستجوی میدانی و مطالعۀ کتابخانه

ها کند که این کاشیاخته و بررسی میهای شناخته شده پردبازخوانی محتوا و انتشار تصاویر تمام نمونه

محتوای این الواح چه ارتباطی با باورهای مذهبی مردم دارد؟ و  هاییبه لحاظ فرم و صورت چه ویژگی

تابع فرم های این دوران فامزرین کهدهند نتایج نشان می ویژه کاشان در آغاز عصر صفوی دارد؟ایران، به

ثیر باورهای شیعی و محوریت صلوات بر أت تحتیکسانی هستند و محتوای آنها  و شکل کلی تقریباً

 .است چهارده معصوم
 

 .فام کاشان، هنر شیعیلوح مزار، محراب، صلوات کبیره، زرین کلیدي: هايهواژ
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 مقدمه. 1

 بوده سازی دنیای اسالممراکز سفال و کاشیترین مهمایلخانی یکی از  ۀکاشان در دور

است. امروزه انواع سفال و کاشی از هنرمندان کاشانی این دوران نظیر خاندان ابوطاهر و 

سبک دوآتشه  ،در این میان. خوردهای جهان به چشم میها و مجموعهد در موزهابوزی

 عصرفام از هنرمندان کاشی ها اثر زریناینکه ده شهرت بیشتری دارد. با فام()زرین

 ۀدر کاشان به محاق رفته و با وقف این صنعتمانده است، اما ناگهان  جای ایلخانی بر

آثار این  نماید.وری و اوایل صفویان رخ میتیم ۀر دوریک قرن در اواخ بیش از طوالنی

رسند، مقطع زمانی که از نظر کیفیت فرم و محتوا به پای شاهکارهای دورۀ ایلخانی نمی

 شوند.نامه میو وقف بیشتر شامل الواح مزار، محراب

قدمگاه »لوح بنای فام شناخته شده از عصر ایلخانی در کاشان، زرینآخرین لوح 

است که حدود یک ماه  7335اکتبر  /136در مسجد علی قهرود به تاریخ صفر « علی

اهمیت این لوح در این  7قبل از مرگ ابوسعید بهادر، آخرین ایلخان ساخته شده است.

فام در کاشان های زرینهای یادبود بر کاشیدهد سنت نگارش کتیبهاست که نشان می

م، سه لوح سفارش ساخت بنا به 7555ق/860تا چند قرن امتداد یافته است. در سال 

برای بنایی نامعلوم ( م7561-7550ق/813-855)حک. دستور سلطان ابوسعید گورکان 

های هایی با سایر کاشیاز آنجایی که این الواح از نظر سبکی تفاوت 2اند.ساخته شده

دتر، با ـه بعرند. اما چند دهـگیساخت کاشان دارند، در این نوشتار مورد بررسی قرار نمی

که پردازد. این الواح شویم که این نوشتار بدان میفام مواجه مینـواح زریـتعدادی ال

شامل  عموماً ،امتداد داردم 7560ق/161تا  م7518ق/883تاریخ ساخت آنها از سال 

 36×25ابعاد آنها در حدود  نـاست که میانگی عمودی لـتکه مستطی کـکاشی ی

 است.متر سانتی

ها . اگرچه برخی از این کاشیها در دست استفامه تعداد کمی از این نوع زرینامروز

در  که ی از آنها تنها یک بار منتشر شدهاند، اما تعدادتوسط سایر محققان چاپ شده

شوند. از ها یافت میهای حراجیتعدادی نیز فقط در کاتالوگ و دسترس همگان نیستند

تاکنون بازخوانی نشده است که در این مجال به  طرف دیگر، محتوای برخی از آنها

فام زرین دو لوحضمن معرفی شود. در این مقاله، خوانش و تحلیل آنها پرداخته می

شود. انتشار های شناخته شده منتشر میبرای اولین بار تصویر تمام نمونه ،ناشناخته

تر آنها را فراهم یقها در این تحقیق امکان تطبیق و بررسی دقتصاویر تمام این کاشی
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شوند که در صدد پاسخ به آن هستیم کند. همچنین در این راستا سواالتی مطرح میمی

هایی دارند؟ و های مورد برررسی به لحاظ فرم و صورت چه ویژگیاز جمله اینکه کاشی

ژه کاشان در آغاز عصر ویمحتوای این الواح چه ارتباطی با باورهای مذهبی مردم ایران، به

 صفوی دارد؟

در نیمۀ قرن بیستم، محققان بر این باور بودند که در بازۀ زمانی نیمۀ قرن 

فام اتفاق افتاده هشتم/چهاردهم تا سدۀ یازدهم/هفدهم یک وقفۀ کامل در ساخت زرین

این هنر نامیدند. اما در « احیای»و « کشف دوباره»فام صفوی را آنان ظروف زرین 3است.

تسون با معرفی چند لوح مزار از اواخر سدۀ پانزدهم تا نیمۀ سدۀ ، اولیور وا7115سال 

. ده سال بعد، او در کتاب (Watson, 1975b)تر کرد شانزدهم این وقفۀ طوالنی را کوتاه

رداخت که در بازۀ زمانی ـدار پخـبه معرفی چند ظرف و لوح تاری« فام ایرانینـزری»

. در (Watson, 1985: 157)اند شده م تولید7560ق/161م تا 7578ق/822های سال

فام پرداخته که پیشتر توسط های اخیر، یوی کاندا به مطالعۀ هشت لوح مزار زرینسال

. اما تمرکز اصلی مقالۀ او بر روی لوح مزار (Kanda, 2017)واتسون معرفی شده بودند 

ر آن الدین مسعود است که شعری از محتشم کاشانی حاوی ماده تاریخ وفات بجمال

ها به منظور نوشته شده است. او بر اهمیت مطالعۀ اشعار نوشته شده بر روی سفالینه

کیانوش  ی نوشتۀیافتن حقایق تاریخی در مورد تولید آنها تأکید کرده است. در کتاب

نیز شاهد انتشار تصویری از محراب مسجد پاچنار نیاسر هستیم.  (756: 7311)معتقدی 

، در مقدمۀ کاتالوگ آثار خود برای اولین بار تصویری (25: 7318)در نهایت، عباس اکبری 

چنان که باید هنوز تمام این الواح به طور یکجا از محراب مسجد ازناوه چاپ کرد. اما آن

 .مورد بررسی قرار نگرفته است
 

 . معرفي الواح2
 م(1741ق/113اهلل )لوحي با نام عالءالدين فتح. 1-2

در حراجی ساتبی لندن عرضه شد  7185متر در سال سانتی 21×20این لوح به ابعاد 

(Sotheby’s, 1984: 56, lot. 158)  و محل کنونی نگهداری آن نامعلوم است. لوح به حالت

ای از صلوات کبیره دارد. های راست، چپ و باال حاشیهمحرابی طراحی شده که در کناره

آنجا که ابتدای متن در دست  های تاک طراحی شده است. ازدر حاشیۀ پایینی پیچک

توان کرد. بخش اعظم متن به ثبت نام و نیست، دربارۀ کاربرد آن اظهارنظر دقیق نمی

اهلل اختصاص دارد و به همین دلیل، اولین کاربردی نسب شخصی به نام عالءالدین فتح
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اند هشود، لوح مزار است. سایر محققان نیز آن را لوح مزار خواندکه به ذهن متبادر می

(Watson, 1985: 197, no. 134 Kanda, 2017: 282;) اما در پایان اسامی شخص و .

به کار برده شده که دعایی برای زندگان است « اهلل شأنهماصلح»پدرانش، عبارت دعایی 

محتاج الی »لوح یعنی  آغازین تا طلب مغفرتی برای مردگان. عالوه بر این، عبارت

 دگان کاربرد دارد. کتیبۀ متن اصلی چنین است:نیز برای زن« اهلل[ه]رحم
سعید المغفور سید   |اهلل بن المرتضایی  عالءالدین فتح  |... محتاج الی ... المرتضای المعظم سید  

سنه   |المرجب  فی تاریخ منتصف رجب  |اهلل شأنهم  اصلح  |بن العبدالغنی سیدعلی    |حسین  شاه

 ثالث و ثمانین و ثمانمائه.

     
 .(Sotheby’s, 1984: lot. 158)اهلل . لوحی با نام عالءالدین فتح7لوح   راست:   

 )عکس: نگارندگان(.پوش زیارتگاهی در کاشان فام در کف. کاشی زرین2لوح   چپ:   
 

 م؟(1741ق/113يارتگاهي در کاشان ). کاشي شکستۀ ز2-2

های شکسته قدیمی است، کاشیهای کاشان که پوشیده از پوش یکی از زیارتگاهکف

در  5دهد که تاکنون از دید محققان به دور بوده است.فام را نشان میای از زریننمونه

از عبارت تاریخ « ثمانمائه»خورد که کلمۀ اینجا گوشۀ باقی مانده از یک لوح به چشم می

یک  ۀحاشیآن به طور کامل باقی مانده است. کتیبۀ این کاشی تنها در متن آمده و در 

زنجیرۀ هندسی طراحی شده است. از متن کاشی نیز چند کلمه بیشتر باقی نمانده، اما 

 883شاید به تسامح بتوان آن را « ثمانمائه»از حروف باقی مانده یکان و دهگان از سال 

شود. این کاشی ممکن است خواند. چند کلمه از صلوات کبیره در متن اصلی دیده می
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ه باشد، زیرا در متن لوح مزار امکان نوشتن صلوات کبیره نیست، بلکه نامیادمان یا وقف

 شود:مانده چنین خوانده میآید. به هر روی کلمات باقیمعموال بر گرداگرد آن می
 ... و ثمانمائه   |... العاشر من    |]حا[ج گل مُظَفّر رحمه    |]مهـ[دی الصاحب  

 م(1741ق/ 117نیاسر ) پاچنار مسجد محراب. 3-2

 شیعی و قرآنی این محراب که از دید محققان خارجی به دور بوده، دربردارندۀ مفاهیم

 قرآنی آیات ترینمعروف از یکی الکرسیآیت کاشی به خط ثلث، زمینۀ متن در. است

 کبیره صلوات حاشیه نیز دارد. در واال جایگاهی ایران مذهبی هنر در آمده است که

 کنار شیعی، و قرآنی شعار دو این .هستند هم مکمل بعد به دوره این از نوشته شده که

 مقابر سنگ در هم و آیینی هایتوغ مانند مذهبی نمادهای در هم معماری؛ آثار در هم

هشت سطر آغازین متن اصلی به  5.دارند ایگسترده کاربرد صفوی دوران ایصندوقچه

سطر آخر، نام بنا، واقف و  اختصاص دارد و در سه« صدق اهلل»الکرسی و بسمله، آیت

 چنین نوشته شده است: (885ربیع االول  75)تاریخ 
فی   الجرّاح علی ابن حاجی الفقیر العبد  |  بالرواب المعروف المسجد علی المحراب هذا وقف

 ثمانمائه. و ثمانین اربع سنه االول ربیع عشر خامس  |

متن فوق به صورت  روداب یکی از محالت تاریخی نیاسر امروزی است که در

 نام واقف .است بوده نیاسر از جدا روستایی گذشته در ضبط شده و احتماالً« رواب»

 اما نیست، معمول نام عنوان به «حاجی» است. اگرچه امروزه الجرّاح علی ابن حاجی

 چشم به نیز کاشان دیگر مذهبی کتیبۀ دو در کهچنان بوده، معمول دوران آن در گویا

 6.خوردمی

 م(1711ق/118خاتون ) ملک بيبي مزار لوح. 7-2

متن اصلی  8.شودمی نگهداری 1پاریس سور ۀموز در مترسانتی 36×25این لوح به ابعاد 

های شکل با نوک پرانتزی آمده است. لچکیاین لوح در میان یک قاب برجستۀ محرابی

رون قاب دو گوشۀ قوس محراب با تزیینات اسلیمی زمخت پوشیده شده است. در بی

ها، متن حاشیه جای گرفته است. متن اصلی به خط ریحان بدین محرابی و در زیر لچکی

 شرح است:
در غرۀ   |پاکیر   بن محمد بنت  |خاتون   ملک بیببی مسما حرّه  |وفات    |الباقی   هو

 هجریه مائهثمان و نین  |ثما   و ستّ سنه مطابق  |و مائه خانیه   ثمانین لسنه  |تیرماه جاللی  

 نبویه.
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یکی ، م(7231ق/635)متوفی: اسماعیل اصفهانی  الدینکمال ازی در زیر متن اصلی، بیت

دورۀ ایلخانی  هایفام/سیزدهم نوشته شده است. اشعار او در زرینهفتم ان سدۀشاعراز 

 یت به خط نستعلیق نوشته شده است:. این ب(70-1: 7318)نک: اکبری، شود می نیز یافت

 کندنمی ابقا اجل آدمی یچه بر
 

 

 کندنمی محابا هیچ مرگ سلطان
         

های هایی در دل دندانهفضای خالیِ پایین بیت شعر، با یک خط زیگزاگ که نقطه

خود دارد، پر شده است. متن حاشیه از پایین لچکی سمت راست با سورۀ توحید شروع 

 االاهلل، الاله»گرایش شیعی است: دهندۀ شود و پس از آن عباراتی آمده که نشانمی

« اهللعلی ولی»بعد از عبارت « اهللصدق»آوردن « اهلل.صدق اهلل،ولی اهلل، علیرسول محمد

این شبهه را  (21)فتح: « اهللرسول محمد» و (71)محمد: االاهلل  الاله»و دو عبارت قرآنی 

را جزو قرآن فرض کرده که « علی ولی اهلل»کند که مگر نویسنده برای خواننده ایجاد می

 را آورده است.« اهللصدق»بعد از آن عبارت 
 

       
 (.756: 7311)معتقدی،  نیاسر پاچنار مسجد . محراب3لوح  راست:     

 (.Watson, 1985: fig. 131) بی ملک خاتون. لوح مزار بی5لوح  چپ:     
 

 م(1718ق/111آراني ) براي خیاط مزار دو لوح. 5-2

جا مانده است. یکی از آنها به ابعاد به لوح مزار تقریباً یکسان برای این شخص دو

و دیگری در موزۀ هنر  1(755476)شماره متر در موسسۀ هنر شیکاکو سانتی 3641×2541

و ابعاد  تزئینات کلی، شکل شود. هر دو لوح از لحاظنگهداری می 70اسالمی قاهره
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توان گفت هر سه لوح ای که میباشند، به گونهمی خاتون ملک بیبی مزار لوح همچون

 :شودهر دو کاشی به خط ثلث چنین خوانده می اند. متنتوسط یک نفر ساخته شده
  |محمود   محمد بن محمود بن  |  محمد استاد سعید  |مرحوم   کرد وفات  |التاریخ  فی

 ثمانمائه هجریه. و عینتس و احدی سنه  |  المبارکرمضان ماه  |  اول در آرانی خیاط
 

 

     
 (.موسسه هنر شیکاگو، )(16.145) آرانی، موسسه هنر شیکاگو خیاط مزار . لوح7-5لوح  راست:   

 (.Najafi, 1989: 323)آرانی، موزۀ هنر اسالمی قاهره  خیاط مزار . لوح2-5لوح  چپ:   
 

رای یک نفر ساخته شود این است که چرا دو لوح مزار بسوالی که در اینجا مطرح می

های این دو های آنها توجه کرد. حاشیهشده است؟ در پاسخ به این سوال باید به تفاوت

و به هم  Uلوح تفاوت ظریفی در فرم و محتوا دارند. حاشیۀ لوح شیکاگو به شکل 

پیوسته طراحی شده اما حاشیۀ لوح قاهره با خطوط عمودی به سه قاب تقسیم شده 

های هر دو، سورۀ توحید شود. در حاشیهتر در متن آنها یافت میماست. اما تفاوت مه

و در لوح قاهره عبارت « صدق»نوشته شده و پس از پایان آن، در لوح شیکاگو کلمۀ 

آمده است. شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که سازنده ابتدا لوح « اهلل العظیمصدق»

وجود داشته، مورد پسند « صدق»بارت شیکاگو را ساخته ولی به دلیل نقصی که در ع

را بسازد. یکی از نکات درخور  دهنده قرار نگرفته و مجبور شده تا دوباره آنسفارش

آران  دربارۀ چندانی اسناد و اطالعات باشد؛ چرا که مامتوفی می «آرانی» توجه نسبت

 مزار کسِ کتیبۀکامالً برع .نداریم صفوی از پیش ای در شش کیلومتری جنوب کاشان()منطقه

 مذهبی لحاظ به دارد، متن لوح مزار خیاط آرانی شیعی گرایش که بی ملک خاتونبی

 هایآبادی مذهبی گرایش از است اینشانه امر این است. آیا تشیع رنگ فاقد و مالیم
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 آنها جملۀ م(7355ق/155)متوفی: حدود  مستوفی حمداهلل که صفویه از پیش کاشان اطراف

 .(68ب:  7362)مستوفی، ند؟ دامی سنی را

 م(1714ق/112مزار میرزاعلي ) لوح. 8-2

کاشان به  هایزیارتگاه از این لوح مزار که تاکنون معرفی و منتشر نشده است، در یکی

های از آنجا که از چند قرن پیش تاکنون کاشی .شودیافت می مترسانتی 51×35ابعاد 

اند و حفاظت کافی نیز از آنها صورت قت رفتهفام از دیوارهای ابنیۀ کاشان به سرزرین

ها متفاوت شود. طرح کلی آن با بقیۀ نمونهگیرد، نام این زیارتگاه در اینجا ذکر نمینمی

زمینه به رنگ آبی بسیار ها به رنگ آبی و پسباشد. قابو به صورت پنج ضلعی می

 شود:ی به خط ثلث چنین خوانده میروشن است. کتیبۀ متن اصل
[ شانی]کا  |مظفر   خواجه بن علی میرزا  |مبرور   مغفور زادۀ  |صاحب   کرد وفات  |و  ه

  الهجریه  |ثمانمائه   و تسعین و اثنتین سنه  |المعظّم   شعبان آخر فی  |مضجعهم   اهلل طیّب

ها بدین صورت است: دو ضلع باالیی با تزیینات سادۀ گیاهی پر شده وضعیت حاشیه

نوشته شده و در سمت راست و چپ یک بیت شعر « الهجریه»ینی کلمۀ و در ضلع پای

 بدین مضمون نوشته شده است:
 کاری نیست مهمتر زین را فلک

 

 
 

 یاری ز یاری جدا که گرداند
 

 

 (م1713ق/111) مسجد جامع ازناوهلوح . 4-2

محل اصلی خودش نصب است، همانند عموم در این کاشی که در مسجد جامع ازناوه 

هایی که . غیر از آسیبداردای ای روشن و خط قاب فیروزههای این دوره زمینهفامنزری

این لوح از وسط نیز شکسته  ،شودهای کناری، دیده میبخشدر ویژه هب ،سطوح ۀدر هم

لچکی باالی قوس محراب، تزئینات برگ پالمتی ترسیم شده است. خطوط  است. در دو

تن قاب است. م «اهلل»راست تداعی کنندۀ کلمۀ  ترسیم شده بر روی برگ لچکی سمت

 شود:اصلی چنین خوانده می
لم یلد و لم یولد و لم   |  قل هواهلل احد، اهلل الصمد  |  بسم اهلل الرحمن الرحیم  |  هوالباقی

بن   |  الدینسعید رئیس شهاب  |  بنای این مسجد مرحوم  |  احد. سعی کرد کُفنً  |  یکن له

و ثمانمائه هجریه  | سنه تسع و تسعین | الحراموئی بتاریخ غره محرم | شاه ازناکانمظفر بن تر

 .نبویه
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 )عکس: نگارندگان(.. لوح مزار میرزاعلی 6لوح  راست:      

 (.25: 7318)اکبری،  مسجد جامع ازناوه لوح محراب. 1لوح  چپ:      
 

عمل : »کاشی آمده است ۀم سازنداصلی نا ۀضلع پایینی قاب پس از کتیبحاشیۀ در 

لوح دیگری نیز با امضای همین سفالگر باقی مانده است «. الدین الحسینی غضائریقطب

 شده است: نوشتهنیز صلوات کبیره های سمت راست و چپ حاشیهبر (. 8لوح )
اللّهم صلّ علی المصطفی محمد ]و[ المرتضی علی و البتول فاطمه و السبطین الحسن و 

العباد علی و الباقر ]محمد[ و الصّادق جعفر و الکاظم موسی و الرضا  و صلّ علی زین  |  الحسین

 علی و التقی محمد   |

نکتۀ درخور توجه اینکه همانند متون سایر الواح، ابتدا القاب و سپس نام معصومان 

م او جای کافی برای نوشتن نا )الرضا(آمده است. در اینجا پس از نوشتن لقب امام هشتم 

با اندازۀ  )علی و التقی محمد(و اسامی چهار امام دیگر نبوده است. بنابراین ادامۀ متن  )علی(

تر در باالی کلمۀ موسی نوشته شده است. با این وجود، هنوز نام سه امام آخر به کوچک

خورد که شاید به اختصار در گوشۀ لوح آمده بوده که شکسته شده است. چشم نمی

لوحی  در اما .مسجد کمی عجیب است محرابباالی لوح  در« هوالباقی»عبارت نوشتن 

شود. یادمانی دیگری که از همین سفالگر به جا مانده است، نیز چنین عبارتی دیده می

کرده و در انتخاب عبارات مزار را استفاده میفرم و ساختار الواح  اساساً رسد اوبه نظر می

 .انگار بوده استی سهلهای یادمانآغازینِ متناسب با لوح
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 م(1718-14ق/102يلمان کاشان ) سلطان زيارتگاه فرش لوح نذر .1-2

، (725: 7382)نراقی، معرفی شد  7358این لوح برای اولین بار توسط حسن نراقی در سال 

. این لوح از چند جهت (fig. 133 :1985)ولی تصویر آن ابتدا توسط واتسون منتشر شد 

 شی مسجد ازناوه دارد، به خصوص که سازندۀ هر دو کاشی یک نفرشباهت زیادی با کا

است. همانند کاشی مسجد ازناوه، سازنده نام خود را در حاشیۀ پایینی درج کرده و 

« غضایری. الحسینی الدینقطب سید عمل»را نیز بدان افزوده است: « سید»پیشوند 

همانطور که پیشتر گفته شد،  شود کهمتن اصلی هر دو لوح با عبارت هوالباقی آغاز می

برده است. جالب اینکه او در ظاهراً او طبق عادت متون رایج در الواح مزار را به کار می

الدین از را نیز افزوده است. قطب (51)عنکبوت:  «الموت هذائق نفسٍ کلُ»اینجا عبارت 

این لوح که تجربۀ ناتمام ماندن صلوات کبیره در کاشی مسجد ازناوه درس گرفته و در 

سه سال بعدتر ساخته، صلوات کبیره را که حجم بیشتری دارد، در متن اصلی آورده و 

 :جملۀ مربوط به نذر فرش را در حاشیه نوشته است
 کمال بن محمود شاه استاد موسی،  |یلمان   سلطان هحضر بآستانه را فرشها این کرد نذر

 تسعمائه. و اثنتین سنه در خباز شیخ الدین

 م(1711ق/105الدين )لوح مزار استاد غیاث. 1-2

لوحی که بخش باالیی متن آن سالم مانده، اما تقریباً دو سوم آن شامل قوس محرابی و 

متر در سال سانتی 28×7545بخش پایینی لوح از بین رفته است. این کاشی به ابعاد 

نگهداری پوند به فروش رفته و محل کنونی  2210در حراجی کریستی به قیمت  2005

. متن باقی مانده از لوح شامل نام (Christies, 2004: 22, lot. 24)نک: آن نامعلوم است 

 به خط نسخ چنین نوشته شده است: (105االول )روز آخر جمادیمتوفی و تاریخ 
ثراه  الدین شوّا طاباستاد نظام  |الدین بن  مبرور استاد غیاث  |وفات مرحوم سعید مغفور  

األولی سنه خمس و تسعمائه مطابق دیماه جاللی    |الجنّه مأواه بتاریخ سلخ جمادی   و جعل  |

 ... ثما]ن و تسـ[ـعین و مائـ]ـه[ خانیه  |

به رنگ زمینه پسشود. در حاشیه بخش آغازین و پایانی صلوات کبیره خوانده می

به ذهن متبادر ها به رنگ آبی درخشان با دورگیری زرین هستند. سوالی که سفید و قاب

پاسخ باید  درشود این است که در پایینِ بخش اصلیِ لوح چه نوع متنی بوده است. می

از آنجا که نام متوفی و تاریخ به طور  (72و  5های )شمارهگفت که در مقایسه با سایر الواح 

ترین متن برای پایین لوح یک یا دو بیت شعر به خط نستعلیق کامل درج شده، محتمل

 نیز به نستعلیق است. )خانیه(به خصوص که آخرین کلمۀ متن اصلی  .است
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 (.Watson, 1985: fig. 133)یلمان  سلطان . لوح زیارتگاه8لوح راست:     

 (.Christies, 2004: 22)الدین . لوح مزار استاد غیاث1لوح  چپ:    
 

 م(1521ق/135منبر مسجد جامع کوهپايه ) ۀناموقف. 10-2

کیلومتری  65در ) محراب مسجد جامع کوهپایه در متر کهسانتی 36×25به ابعاد  وحل این

 شده ساخته صفوی ۀدور اوایل نصب است، به مناسبت وقف یک منبر در (شرق اصفهان

هایی به رنگ آبی طراحی شده است. متن است. طرح کلی به صورت محرابی با قاب

 :شودچنین خوانده می اصلی لوح شامل نام واقف و تاریخ به خط ثلث
 حاجی الحرمین الحاج و افتخار  |  اهلل الی هقرب را منبر این نمود وقف  |االعلی   هو العلی

 تسعمائه و ثالثه و خمس سنه  |المکرّم   محرم فی اسکندر بن الدینبن شمس  |اسکندر  

 خواند. فاتحه که باد آمرزیده  |هجریه  

 تشیع رو گرم آتش دهندۀنشان در آغاز متن «لیاالع هو العلی» آوردن عبارت تند

 هآمدکبیره  ها نیز صلواتدر اوان ظهور صفویان است. عالوه بر این، در حاشیه غالی

 است.

 م ؟(1533ق/131لوح مزار میرمحمد ). 11-2

در حراجی کریستی لندن عرضه شد که در اولی  2077و  7115های این لوح در سال

 35×2546ابعاد آن  77روش رفت و در دومی خریداری نداشت.پوند به ف 7250به قیمت 

متر و محل کنونی نگهداری آن نامعلوم است. در مقایسه با سایر الواح، این قطعه سانتی

ای به رنگ سفید دارد و تری دارد. زمینههم از نظر فرم و هم محتوا کیفیت بسیار پایین

حاشیه دارد و در بخش اصلی یک  در آن رنگ آبی به کار نرفته است. در چهار طرف

قوس محرابی با تزیینات گیاهی خامدستانه طراحی شده است. در زیر هاللی محراب، 
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شعری سست و به خط نسخ در رثای متوفی آمده است. از عجایب که این شعر هفت 

 صرع ابتدایی بیت اول نیامده است:مصرع دارد و گویا م

وداع   |سه روز مانده به نوروز کان جوان عزیز    | پاره ز خون جگر   |بریده گشت از او  

وفات میرمحمد   |شب ز بیست و یک چون ز ماه شعبان بُد    |کرد ز یاران از این رباط دو در  

 دعا کنید باخالص مؤمنان یکسر  |بصدق فاتحه خوانید بهر مغفرتش    |دریغ آن گوهر  

شعبان که سه روز به نوروز مانده  27طبق متن فوق، جوانی به نام میرمحمد در روز 

توان گفت که بوده درگذشته است. بنابراین سال وفات ذکر نشده، اما در مقام تخمین می

شمسی  172اسفند  21میالدی و  7533مارس  78قمری مطابق با  131شعبان  27

« دریغ»را ماده تاریخ در نظر گرفت. « دریغ آن گوهر»توان بوده است. از طرف دیگر، می

اما  72شود.می 132را از آن کم کنیم نتیجه « 282آن گوهر: »است و اگر  7275معادل 

قمری در خرداد بوده است که با ادعای سه روز مانده به  132به هر حال، ماه شعبان 

آید. در زیر قوس محراب چیزی شبیه به یک عروسک آویزان به نوروز جور در نمی

متوفی نه یک جوان بلکه یک نوجوان یا کودک  صورت برجسته طراحی شده است. آیا

کید بر امامان یازدهم أبوده است؟ در حاشیۀ چهار طرف لوح بخشی از صلوات کبیره با ت

و دوازدهم آمده است. این متن از گوشۀ پایین سمت راست به صورت پادساعتگرد چنین 

 شود:خوانده می
و الزکی الحسن العسکری و صلّ  اللّهم صلّ علی محمدٍ و آل محمد و عجل فرجهم. علی

 القائم محمد المهد]ی[ صاحب الزمان صلوات اهلل و سالمه علیه و علیهم اجمعین. هعلی الحج

« فرجهم»شود که بعد از کلمۀ عدم مهارت کاتب در انتخاب متن از آنجا ناشی می

 به« علی»ادامه داده و مشخص نیست که « علی و الزکی الحسن العسکری»متن را با 

خواسته و یا اینکه می)ع(  یا امام اول، علی ()ع( )علی النقیچه داللت دارد؟ نام امام دهم 

یکی دیگر « و صلوات فرست بر الزکی.»به معنای « و علی الزکی»بدین صورت بنویسد: 

است. پس از « مهدی»از کلمۀ « ی»دقتی کاتب، حذف سهوی حرف از مصادیق بی

هنوز جالی خالی قابل توجهی در اختیار او بوده مجدداً با اتمام صلوات نیز از آنجا که 

فضای خالی را پر کرده است. بدین « اهلل و سالمه علیه و علیهم اجمعینصلوات»عبارت 

های این نوع از الواح، گرچه در فرم ظاهری سعی در ترتیب یکی از متأخرترین نمونه

ی تزیینات، خوشنویسی و محتوا های پیشین دارد، اما در نحوۀ اجراحفظ اصالت نمونه

فام در این مقطع های زرینچندان تنزل کرده که به خوبی نشانگر انحطاط سفالینه
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تاریخی است. انحطاط محتوایی هم در شعر و هم در اشتباه عجیب در ثبت صلوات 

 غافلگیر کننده است.

  
 (.Watson, 1985: 162)نامه منبر مسجد جامع کوهپایه . وقف70لوح راست:      

 (.Christie’s, 2011: 131). لوح مزار میرمحمد 77لوح  چپ:     
 

 م(1580ق/184الدين مسعود )لوح مزار شیخ جمال. 12-2

دار، این لوح مزار که در ریچارد اتینگهاوزن در فهرست آثار سفالین تاریخ 7131در سال 

 :Ettinghausen, 1939) محفوظ است را معرفی نمود 73دستی هامبورگموزۀ هنر و صنایع

1688, no. 137) اما تصویر آن را اولین بار واتسون منتشر کرد .(1975b: 74, pl. 75)  و

. این لوح (Kanda, 2017)ای به بررسی مفصّل آن پرداخته است اخیراً یوی کاندا در مقاله

سی های برربندی و خوشنویسی از دیگر لوحاش سفید است، از نظر قابزمینهکه پس

کند، سه تر میشده کیفیت بهتری دارد. عالوه بر این، آنچه اهمیت این لوح را برجسته

)متوفی: بیت ماده تاریخ وفات است که توسط شاعر بزرگ آن دوران، محتشم کاشانی 

سروده شده است. مسلماً محتشم با متوفی آشنایی داشته که چنین  م(7588ق/116

. در (37-7/30: 7387)محتشم، دیوانش نیز آمده است شعری در مورد او سروده و در هفت 

به خط ثلث نوشته  (161الثانی جمادی 75)متن اصلی، آیاتی از قران، نام متوفی و تاریخ 

 شده است:
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 :Kanda, 2017) الدین مسعود. مزار جمال72لوح 

fig. 2.) 
 

کل شیءٍ هالکٌ اال وجهه له الحکم و الیه 

 و  |و رضوان   منهُ هبرحم ربّهم یُبشّرهم  |ترجعون  

انتقال یافت از دار فنا   |مقیم   نعیم فیها لهم جنَّات

دثار محب   |بدار بقا فصاحت شعار بالغت  

  |امیرالمومنین و اهل بیت کبار شیخ جمال الدین  

مسعود المعرف الشیرازی بتاریخ خامس عشر شهر 

 األخری سنه سبع و ستین و تسعمائه.  |جمادی  

تاریخ مرگ شیخ را  هتشم که مادشعر مح

دارد، در پایین لوح نوشته شده است. با توجه به 

اینکه متن شعر با خط نستعلیق به طور 

، یوی کاندا )بر خالف مابقی متن که توسط خوشنویسی ماهر اجرا شده(خامدستانه نوشته شده 

این فرضیه را مطرح کرده که خوشنویس فضای خالی برای افزودن شعر ماده تاریخ در 

 ,Kanda)نظر گرفته و بعداً شاید خود محتشم و یا سفالگر متن شعر را بدان افزوده است 

 شود:شعر چنین خوانده می. این (280 :2017
 ندید کس آنکه جمال شیخ زمانه زِینِ

 

 

 او چو ادا شیرین معرف یک دهر در
 

 رفت از این جهان بسوی خلد جاودان چون
 

 

 ]بجو[ «ادا شیرین معرف» از تاریخش
 

 شناختدر غمش الف از ب نمی طبعم چو
 

 

 31بگو او عذر دال[ است کـ]ـم اگر سال یک
 

در حاشیۀ سه جانب لوح نیز به خط ثلث، صلوات کبیره با تاکید زیاد بر امام 

 دوازدهم آمده است:
اللّهم صلّ علی المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین و العابد و الباقر و الصّادق و الکاظم 

و الرّضا و التّقی و النّقی و العسکری و الحجۀ القائم المهدی المنتظر الهادی المظفّر صاحب 

 ربّ العالمین. الزّمان صلوات اهلل و سالمه علیه و علیهم اجمعین الطیّبین الطّاهرین و الحمد لللّه

 الکرسيلوح آيت. 13-2

زمینه به رنگ شود. پساین لوح فاقد تاریخ در موزۀ هنر اسالمی قاهره نگهداری می

هایی از رنگ آبی است. در داخل آن یک قاب مستطیل در پیشانی و یک سفید با رگه

: قاب در زمینۀ اصلی شکل گرفته است. در کتیبۀ قاب پیشانی چنین نوشته شده است

ن بسمله و ـر آغازیـت سطـدر هش« هار اهلل اکبر.ـوم لِللّه الواحد القـلمن الملک الی»

ریز نوشته شده است. در سطور نهم تا دوازدهم که نویسنده الکرسی به خط نسخ آیت
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تر نام خود را نوشته متوجه شده جای خالی زیادی در اختیار دارد، با حروف درشت

بن  بن استاد عبدل صوم معظم المطهّر بسعی استاد فقیشاههذا لقبر عمارت المع»است: 

اگرچه  شود: اول اینکهباط میندو نکتۀ مهم از این عبارت است «استاد حُسَیشاه کاشی.

و دوم اینکه  ؛نصب بوده استمشخص نیست، اما در یک امامزاده این لوح  کاربرد دقیق

االً هر سه سفالگر ـکه احتم دارد. او نام خود و پدر و جدش« کاشی»سازنده نسبت 

شاه بوده؛ منظور از عبدل، اند، را با لهجۀ کاشی نوشته است: فقیشاه احتماالً فقیهبوده

گذاری این لوح برای تاریخ شاه است.نـانۀ حسیـعبداهلل است و حُسَیشاه، تلفظ عامی

خته شده ساسدۀ دهم/شانزدهم  در ،و محتواتزئینات سبک  گفت که با توجه بهتوان می

 .است
 

   
 (.Najafi, 1989: 324) الکرسیلوح آیت .73لوح  راست:      

 .(Sotheby’s, 1985: lot. 117). لوح صلوات کبیره 75لوح  چپ:      
 

 صلوات کبیرهلوح . 17-2

پوند به فروش رفته است  2370در حراجی ساتبی به قیمت  7185این لوح در سال 

و محل نگهداری  متر استسانتی 5845×37ابعاد آن . (Sotheby’s, 1985: lot. 117)نک: 

این کاشی یک تفاوت عمده با سایر الواح مورد بررسی دارد و آن اینکه  .آن معلوم نیست

به جز ذکر نام خدا و صلوات کبیره هیچ اطالعات دیگری از کاربرد، تاریخ و نام سازنده 
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ی هم ندارد که به سادگی بتوانیم آن را رابفرم محعالوه بر این، گذارد. در اختیار ما نمی

شباهت اما  محراب منتفی نیست.کاربرد احتمال در مجموع  گرچه ،یک محراب بدانیم

در اینجا  .بدانیماستاد فقیشاه شود تا هر دو را کار سبب می 73العاده زیاد آن با لوح فوق

اصلی شکل گرفته یک قاب مستطیل در پیشانی و یک قاب در زمینۀ  73نیز مثل لوح 

است با این تفاوت که در اینجا در پایین هر کدام یک قاب بسیار کوچک تعبیه شده و 

 :شودخوانده میچنین  قاب پیشانی ۀکتیبمشابه لوح پیشین، بنابراین چهار قاب دارد. 

ر شش بار تکرا «اهلل»پیشانی نام جالله  ۀزیر کتیبدر  «اهلل اکبر ه الواحد القهارلّللِ یومال»

 .آمده است آن ۀتکمل ینزیر ۀو در حاشیمتن اصلی صلوات کبیره شده و در 
 

 هابررسي فرمي نمونه. 3

و ضخامت حدود  با زمینۀ صاف ایفرم سادهیک تکه بوده که  هااین کاشیتمام  خشت

بر خالف اکثر  .طراحی شده است برجسته قابی ها معموالًآن دورتادور .داردمتر سه سانتی

ها و نوشتهشدند، در اینجا ها نیز برجسته اجرا میفام ایلخانی که نوشتهزرین هاینمونه

(. 72، 3-7الواح پنج مورد، تمام لوح صاف و یکدست است )سطح هستند. در زمینه همپس

و در چهار مورد  (75-73، 70-6)الواح اند ها برجسته اجرا شدهقاب ، فقطمورد در هفت

های قاب. (77، 5-5)الواح اند ها نیز برجسته شدهگیاهی لچکی ها تزییناتعالوه بر قاب

رغم برجسته بودن قاب و که علی 77برجسته عمومآً به رنگ آبی هستند به جز لوح 

از نظر رنگی به یکی از این سه  هاکاشی ۀزمیننقوش، رنگ آبی در آن به کار نرفته است. 

 های آبی رنگ پاشیده شده بر آن.که؛ سفید با لروشن: سفید؛ آبی بسیار هستندحالت 

ترین آنها لوح مزار بر ما معلوم است، کوچککه ابعاد آنها  هایینمونهاز میان 

میرزاعلی به ابعاد  مزارترین آنها لوح متر و بزرگسانتی 21×20عالءالدین به ابعاد 

ای ونهها یک قاب در درون لوح طراحی شده به گمتر است. در همۀ نمونهسانتی 51×35

ها نیز متنی نوشته شده به جز که یک بوم اصلی و یک حاشیه دارند. معموالً در حاشیه

ها متن کتیبه .(75-73، 2)الواح تزیینی هندسی دارند نقوش  سه مورد که در حاشیه

متن حاشیه در چهار  ،در دو مورداند و فقط ها نوشته شدههمواره در سه جانب از حاشیه

اگر حاشیۀ پایینی حاوی نوشته باشد، متن حاشیه به  .(77-70لواح )ا طرف آمده است

و اگر حاشیۀ باالیی نوشتار داشته باشد،  (1-5)الواح شود صورت ساعتگرد خوانده می

ها نسخ و پرکاربردترین خط در کتیبه .(73، 3، 7)الواح  جهت خواندن پادساعتگرد است

ماند عیف است که تردیدی باقی نمیها کیفیت خط چنان ضثلث است. در برخی نمونه
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. در مورد کیفیت خط ثلث (75-73، 77، 2-7 )الواحکه خود سفالگر متن را نوشته است 

باید گفت که قطعاً خوشنویس ماهری آن را اجرا کرده است به خصوص که  72لوح 

دارد. در مورد خط بقیه الواح، موجود در همان اثر ضعیف با نستعلیق  یتفاوت چشمگیر

تواند توسط تواند کار سفالگر باشد و هم میتوان داد چرا که هم میظری نمین

 ویس نوشته شده باشد.خوشن

توان به دو گروه محرابی و هندسی می اـهقاب از نظر طراحی کلیاین الواح را 

اند، به جز الواح بندی کرد. تمام الواح در قطع مستطیل عمودی طراحی شدهدسته

هایی خورده که فرم کلی لوح را به پنج یا شش های باال برشگوشه هندسی که گاهی در

، یک (6)لوح الواح هندسی، یک نمونه پنج ضلعی  در میان ضلعی تبدیل کرده است.

. دو مورد اخیر فاقد (75-73)الواح اند و دو مورد مستطیل (72)لوح نمونه شش ضلعی 

ن حدس زد که کاشی شکستۀ یک توادر حاشیه هستند و از اینجا می ۀ نوشتاریکتیب

ساده دارد، احتماالً از این یک زنجیرۀ هندسی  فقط آننیز که حاشیۀ  (2)لوح زیارتگاه 

 نوع قابل شناسایی است:دار کنگرهدو نوع کلی قوس ، در الواح محرابیاست.  نوع بوده

 استبه خود گرفته پرانتزی  ای که حالتدارد به گونه درازیاش تیزی اول که کنگره

-70، 3، 7)الواح  شوددر تزئینات معماری بیشتر دیده میکه دوم و نوع  (1-1، 5، 5)الواح 

77). 
 

 هاکتیبهمحتواي تحلیل . 7

 تولیدمحل . 1-7

یلمان و  )لوح سلطانی که معرفی کرده یاهکاشی از نمونه سهواتسون با توجه به محتوای 

را تولید کاشان دانسته است. اکنون شواهد ها این نوع از کاشی خیاط آرانی( مزارلوح دو 

، لوح ازناوه و د نیاسراجمس هایاند از محرابباره داریم که عبارتبسیار بیشتری در این

دو لوح ساخته شده توسط  ،کاشان ی درفرش زیارتگاه، تکه کاشی کفمیرزاعلیمزار 

بدین . استشعری از محتشم  حاویالدین مسعود که مزار جمال لوحفقیشاه کاشی، 

و  اندشده، ده فقره در کاشان تولید شده لوح بررسی هپانزدبینیم که از ترتیب می

 .به همین شهر منسوب شوندالقاعده باید بقیه نیز علی

 تقويم و تاريخ .2-7

حتی یا یا پایانی و ری است و شامل ذکر روزهای آغازین قم بر اساسها تاریخمعموالً 

نوشته حروف ا تر به زبان عربی و ببر طبق سنتی قدیمینیز ل ماه و سا .ماه است ۀمیان



 125/ 1311 پايیز، 3،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

روز دقیق ماه و با ذکر که با حروف فارسی  است محمدلوح مزار میر شوند. تنها استثنامی

گاهشماری تر از همه ذکر تاریخ خانی در دو لوح مزار است. . اما مهمثبت شده است

 72 آنمبدأ وضع شد و  م(7305-7215ق/103-615حک: )خان خانی یا غازانی توسط غازان

بی خاتون است بی مزارلوح ها یکی از آن. (606: الف 7362، )مستوفیبوده است  ق107 رجب

دیگری شده است.  ساخته ق881مطابق با خانی  780جاللی سال  تیرماه غره که در

 سلخ با قـخانی مطاب 718جاللی  ماهدیخ ـبه تارین شوّا ـالدیاثـکاشی مزار غی

های ضرب شده در زمان ابوسعید بهادر، امروزه به جز سکه. است ق105 األولیجمادی

کنند که تقویم وجود دارد. اما این دو لوح اثبات می این اسناد بسیار معدودی از کاربرد

این تقویم حداقل تا دو قرن در برخی از مناطق ایران از جمله کاشان کاربرد داشته 

بی خاتون اشاره بی مزاردی بهرامی به وجود تاریخ خانی در لوح مه ،است. پیش از این

الدین در کاشی مزار غیاثاما به کار رفتن این تاریخ  ،(Bahrami, 1938: 260)کرده بود 

 .تاکنون ناشناخته بود

 هاعربي زبان اصلي کتیبه. 3-7

که عربی زبان  از آنجا لیو رفته است؛ کار به و هم عربی زبان فارسی همها کتیبهدر 

تری دارد. به طوری اصلی دین اسالم و متن قرآن و روایات است، در الواح بازتاب پررنگ

ولو به مقدار کم. این در حالی است است شده  ها از عبارات عربی استفادهتمامی آندر  که

لوح اساساً زبان فارسی به کار  چهارکند، یعنی در فارسی صدق نمی ۀکه این امر دربار

 عربی و فارسی صورت دو به هم مزارها لوح اصلی ۀکتیب. (75-73، 3-7)الواح  رفته استن

 .است شده تمام عربی با و آغاز فارسی با و شده آمیخته هم به دو هر گاهی و آمده

 صلوات کبیره و ديگر مفاهیم مذهبي. 7-7

 بهصلوات کبیره  .صلوات کبیره است ،همه بازتاب داردآنچه بیش از  ن عربیومت در میان

که در بین اهل سنت هم شهرت  گویندمیبر پیامبر  صلواتی بلندتر از صلوات معمول

شویم که درود بر اما از دوران تیموری و پس از آن با نوعی صلوات کبیره روبرو می .دارد

ه امام است. این صلوات بیشتر در وازدو د )س( ، فاطمه)ص( چهارده معصوم شامل پیامبر

 تا در متون شیعی و اسالمی شته استمذهبی بازتاب دا یهنر آثار و بناهاای هکتیبه

 .(757-755-752: 7381آبادی، مشهدی نوش)

فام دورۀ ایلخانی که به نحو چشمگیری مزیّن به آیات های زرینبر خالف محراب

های بههای این دوره اعم از محراب و لوح مزار و یادمان، که کتیفامدر زرینقرآن بودند، 

لوح  پانزدهاز میان چنانکه یافته است.  پررنگ ید، صلوات کبیره بازتابنلی هم ندارمفصّ
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عبارت در واقع صلوات کبیره را باید ت. لوح صلوات کبیره آمده اس دهمورد بررسی، در 

مفاهیم قرآنی و دینی ربوده  ۀخواند که گوی سبقت را از همکلیدی در این دوره مذهبی 

 کاشان جایگاه واالیی یافته است. ویژهمرکز ایران و به  ۀمردم شیعاست و در دل 

درود بر امام دوازدهم شکل بارزتری  ،صفویان ظهورکه پس از توجه این بنکتۀ جال

یافته و حتی در برخی از مواقع صلوات بر دیگر معصومین را هم به حاشیه رانده است. 

نام  ایسابقهبه نحو کم است که ق.165 الدین مسعود ازمزار جمال ۀبارز آن کتیب ۀنمون

و با القاب  صلوات بر امام دوازدهم افزودهشدت صومان دیگر را مختصر کرده و به مع

ی به امام دوازدهم و انتظار ظهور توجه جدّد فرستاده است. روایشان دفراوانی بر 

حکومت ظهور  احساسات ناشی از زادی عقیده و گسترشآ به دنبال ایشان ۀپیروزمندان

های های سنی منطقه و احیای آرمانبا حکومتو تقابل و درگیری آنان  شیعی صفوی

 الزم به ذکر است که بازتاب یافته است. دورهاین های فامکه در زرین بودانقالبی شیعی 

اندیشۀ اتصال حکومت صفوی به ظهور بسیار پررنگ بوده است. به عنوان  در این دوره

کتابت  131که در حوالی  (831مقتول: )عمادالدین نسیمی ب به نمونه، در رسالۀ منسو

و بعدها شاه طهماسب به شده پرداخته  ق151شده به پیشگویی ظهور مهدی در سال 

 .(80: 7311)جعفریان، شده است عنوان فرمانده سپاه مهدی شناخته می

دارد، ب را الکرسی به ترتیب بیشترین بازتاۀ توحید و آیتسور ،بعد از صلوات کبیره

 دوو در  (1و  5، 5)الواح  توحید ۀلوح مزار سور سهاما نه به طرزی چشمگیر. در واقع در 

مرگ،  ۀقرآنی دربارکوتاه همچنین عبارات آمده است.  (73و  3)الواح  الکرسییتآلوح نیز 

ل ـالواح را تشکی نـای م قرآنیـن مفاهیـصدیقی ۀقرآن دربار ۀـآیاسماء جالله و چند 

 .است دین عامیانه و مردمی بر دین مکتوب و مرجع ۀای از غلبنشانه اینها دهند.می

آوردن  وجود دارد.های دیگری نیز از رویکردهای شیعی به جز صلوات کبیره نشانه

بی در لوح مزار بی «شهادت ثالث»پس از شهادتین مشهور به « اهللعلی ولی»شهادت 

ویه که حتی برای  برخی از عالمان شیعه نیز پیش از ظهور صفدر  (قمری 886)خاتون 

تر جالب است. طرفهدانستند، در اذان غلوآمیز می را آن و آوردن بود آمیزامری بدعت

آمده که طبق سنت در انتهای « اهلل العظیمصدق»که پس از این سه شهادت عبارت آن

اخالص  ۀسوم سورالبته باید توجه داشت که عبارت قبل از شهادت  آید.مییات قرآنی آ

و شهادتین است که جملگی عبارات قرآنی است. گرچه ممکن است این امر ناشی از 

از کنار آن به سادگی گذشت. لذا وقتی دو دهه  توان، اما نمیباشد مباالتیسهو و یا بی
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تعجبی نخواهد داشت  ،پیش از ظهور صفویان چنین عبارتی در کاشی مزار وجود دارد

و یا  آغاز شود «االعلی هوالعلی» عبارت تندبا  ق(135)مسجد کوهپایه  منبر ۀناموقف که

 .بیاید« محب امیرالمومنین»صفت  (ق165) الدین مسعوددر لوح مزار جمال

 ا و ماده تاريخفارسي رثاشعار . 5-7

آمده لوح مزار  چهارنکتۀ درخور توجه از میان عبارات فارسی اشعار رثایی است که در 

در لوح مزارهای  کهالدین اصفهانی است نها بیت شعر معروفی از کمال. یکی از آاست

 خورد:دست نیز به چشم می دیگری از این

 کندنمی ابقا اجل آدمی هیچ بر
 

 

 کندنمی محابا هیچ مرگ سلطان
 

 

اما  ،است که گویندۀ آن معلوم نیست (6)لوح علی بیت شعر دیگر در کاشی مزار میرزا

 بت به فلک و تقدیر آمده است:در آن طعن تلخی نس

 کاری نیست ترمهم زین را فلک
 

 

 یاری ز یاری جدا گرداند که
 

 

الدین مسعود در نوع خود بدیع است تاریخ سه بیتی محتشم بر لوح مزار جمالماده 

فرهنگ و ادب و تأثیر آن بر  ۀدهندۀ توسع، نشانق165ا توجه به تاریخ نگارش آن در و ب

تاریخ  هکه در آن مادبر کاشی قبر میرمحمد درج شده  است. اما ابیات لوح مزار نویسی

 قبرهای رنگهای هفتای است که در کاشیای از اشعار سست و عامیانهآمده، نمونهنیز 

های سلطان عطابخش و سلطان میراحمد کاشان به نیمۀ دوم دورۀ صفوی در زیارتگاه

 خورد.چشم می

 کاربرد. 8-7

قطعی  هاآناز  فقره هفت برای کاربردد. این نکاربرد لوح مزار دار ن الواحایاز  نیمی حدود

اغازین آن معلوم  ۀالدین است که چند کلمید در مورد لوح مربوط به عالءاست. ترد

سایرین چنین  .دعاهایی بر آن درج شده که برای زندگان کاربرد دارد و نیست

و دو مورد  ک موردـ، هر کدام یدادمان ساخت مسجـی و محراب ی دارند:ـکاربردهای

حمد بر خشتی مستطیلی  ۀطور که در دوران ایلخانی کتابت سورهمان البته. نامهوقف

حکم محراب را داشت، بعید نیست که اکنون اسماء جالله و صلوات کبیره چنین حکمی 

شی تکه کااستاد فقیشاه و  ۀلوح صلوات کبیرباشد ممکن است  اگر چنین .باشند را یافته

 همانداز صلوات در متن آن باقی  چند کلمهدر یکی از زیارات کاشان که  شکستۀ موجود

یادمان ساخت مسجد ازناوه نیز با توجه به همچنین د. نکاربرد محراب داشته باش نیز

 برد محراب داشته باشد.رتواند کااخالص و صلوات کبیره می ۀمحتوای اسماء جالله، سور
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 و مشاغل افراد. 4-7

 غضایری، الحسینی الدینقطب سیدکه عبارتند از مده است آسیزده نفر ر این الواح نام د

 پاکیر، بن محمد خاتون بنت ملک بیخباز، بیشیخ الدینکمال بن محمودشاه استاد

 اح، شیخالجرّ علی بن آرانی، حاجی محمود خیاط محمد بن محمود بن محمد استاد

اسکندر حاجیکاشانی،  مظفرخواجه بن ازی، میرزاعلیالشیر فالمعرّ ودسعالدین مجمال

شوّا،  الدیننظام بن استاد الدینغیاث استاد میرمحمد،اسکندر،  بن الدینبن شمس

و  ازناوئی شاهترکان بن مظفر الدین بنشهاب ، رئیساهلل بن المرتضاییالدین فتحءسیدعال

به  ،مکانیهای از میان نسبتاشی. بن استاد حُسَیشاه ک عبدل بن استاد استاد فقیشاه

 کاشی، خوریم مانند کاشانی،های دیگری نیز برمیالدین شیرازی به نسبتجز جمال

این امر برای تعیین مکان  ؛ کهکاشان هستند ۀآرانی و ازناوئی که جملگی از منطق

 ها اهمیت دارد.ساخت کاشی

پیشوند است.  دو نفر حاجی و نفر سید پنج نفر از این افراد استاد، دو پیشوند اسمی 

شغل  ،در بین اسامی کدام یک مورد است. بی هم هررئیس، شیخ، میرزا و بیاسمی 

از، مانند خبّهای متعارف و معمول ها شغلشده است که بیشتر آن قیدنیز برخی از افراد 

نمود گفتند که زخم و جراحت را معالجه میاح به کسی می. جرّاست احاط و جرّخیّ

. («الشَوّاء»: ذیل واژۀ 7380معلوف: ) پز استیا کباب بابیشوّاء در واقع ک. (755: 7311صاری، ان)

 ۀالدین ازناوئی نیز باید مربوط به یک شغل یا مرتببعنوان رئیس برای شها احتماالً

ی به کار ـکسبرای  ،رازی آمدهـالدین شیف که برای جمالاما شغل معرّ .دولتی باشد

مجالس کل در »باید که خواند و میمردم در جمع ها و احکامی رسمی را هامنرود که می

و نیز باید در مجالس عزاداری  ودهب «خوانی و دعاگویی پادشاه مشغولو محافل به فاتحه

 .(735-735: 7311)انصاری، کرد دعوت می خوانیشد و دیگران به فاتحهمشاهیر حاضر می

که « غضایری الحسینی الدینقطب»ه ذکر شده است. در تمام الواح تنها نام دو سازند

از ریشۀ  بوده، سفالگران القاب از یکیپسوند غضائری که را امضا کرده است.  8و  1 حالوا

باشد که دهخدا آن را گل سبز چسبناک و نیز تغار سبزرنگ معرفی کرده غضاره می

خاندان سفالگر ابوطاهر  ایلخانی نیز برای برخی از اعضای ۀگویا این نسبت در دوراست. 

فام مسجد کلّه قهرود با در محراب زرینشده و ما حداقل یک نمونه از آن را استفاده می

ق داریم 170به تاریخ « القاشانیطاهر الغضایریبن ابی بن محمد بن علی یوسف»امضای 
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(Watson, 1975 a: 63).  لواح بررسی شده قابل مشاهده مشخصات کلی ا 7در جدول

 است.
 

 )نگارندگان(.فام کاشان در اواخر سدۀ نهم و نیمۀ اول سدۀ دهم هجری . الواح زرین7جدول 
 

عبارات  شعر خط زبان تاریخ نام لوح 

 قرآنی

 واقف/سازنده  نشانۀ شیعی

عالءالدین  7

 اهللفتح

/ نسخ عربی 883

 تعلیق

 - کبیرهصلوات - -

کاشی  2

شکستۀ یک 

 زیارتگاه

 - کبیرهصلوات - - نسخ  عربی ؟883

 محراب 3

 مسجد

 پاچنار نیاسر

-آیت - نسخ/ ثلث عربی 885

 الکرسی

 ابن حاجی کبیرهصلوات

 احالجرّ علی

 بیبی مزار 5

 خاتون ملک

عربی  886

و 

 فارسی

 و ریحان

  نستعلیق

 هیچ بر

 آدمی

... 

 - اهللولی علی -

 خیاط مزار 5

 آرانی

عربی  817

و 

 فارسی

سورۀ   ثلث 

 توحید

- - 

مزار  6

میرزاعلی بن 

خواجه 

 مظفر

عربی  812

و 

 فارسی

 را فلک ثلث 

 زین

 مهمتر

... 

- - - 

محراب  1

 مسجد ازناوه

عربی  811

و 

 فارسی

سورۀ  -  ثلث

 توحید

رئیس  کبیرهصلوات

  الدینشهاب

 سلطان 8

 یلمان

عربی  102

و 

 فارسی

 نفسٍ کلّ -  ثلث

 ذائقۀ

 الموت

 شاه استاد کبیرهصلوات

 ... محمود

 مزار  1

 الدین غیاث

عربی  105

و 

 فارسی

 - کبیرهصلوات - - نسخ 

7

0 

نامه وقف

منبر مسجد 

 کوهپایه

عربی  135

و 

 فارسی

 هوالعلی - - ثلث 

االعلی / 

 کبیرهصلوات

 حاجی

 ... اسکندر
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7

7 

مزار 

 میرمحمد

فارسی  ؟131

و 

 عربی

بریده  نسخ 

گشت 

 ...از او 

 - صلوات کبیره -

7

2 

  مزار 

ین الدجمال

 مسعود

عربی  161

و 

 فارسی

ثلث و 

 نستعلیق

شعر 

 محتشم

 کل شیءٍ

 / ...

 یُبشّرهم

... 

محب 

امیرالمومنین 

-/ صلوات ...

 کبیره

- 

7

3 

لمن  - نسخ  عربی - الکرسیآیت

...  الملک

 / آیت

 الکرسی

لقبر ذا ه

عمارت 

 المعصوم 

استاد 

 فقیشاه

7

5 

لِللّه الیوم  - نسخ  عربی - کبیرهصلوات

 الواحد

 القهار

 - کبیرهصلوات

 

 نتیجه. 5

 دهم ۀسد ۀتا نیمنهم  ۀهای اواخر سدفامپانزده قطعه از زرینمحتوای در این مقاله 

لوح دو . اندهای کاشان تولید شدهها در کارگاهاین کاشی و معلوم شد که بررسیقمری 

رد سال خانی یا ای از کاربناشناخته ۀاولین بار معرفی شد. همچنین نمونبرای فام زرین

های این دوران به لحاظ شکل، کاربرد و محتوا تفاوت فامزرین .غازانی شناسایی شد

 ،های آن دورانفامایلخانی دارند و از جهت هنری و کیفیت از زرین هاینمونهزیادی با 

ها و مراکز مذهبی تگاهردر زیاایلخانی  هایفامزرین هستند. به لحاظ کاربرد نیز رتنازل

وف به بیشتر معط های مورد بررسیفامشدند، اما زریننصب می مهم و فاخر آن دوران

ها مربوط نیمی از کتیبهحدود در کاشان و اطراف آن است.  عمدتاً و افراد و مراکز محلی

د. پسوندهای شغلی ننامه دارکاربرد محراب، یادمان و وقفمابقی مزار است و  لوحبه 

ها تعلق دارد و در ها بیشتر به طبقات متوسط و اهل حرفهیدهد که این کاشنشان می

ها توای مذهبی کتیبه. محتازگی دارد )کبابی( ءف و شوّااین میان برخی مشاغل مانند معرّ

در ثیر باورهای شیعی و محوریت صلوات بر چهارده معصوم است و عبارات قرآنی أت تحت

ه آزادی عمل ب دهندۀننشا ه وضوحتوجه به شعارهای شیعی ب درجۀ بعدی قرار دارد.

گیرد. با ظهور صفویان رنگ بارزتری به خود می که استباورهای مردمی  ۀویژه در حوز

آغازین  یهابرجستگی نام امام دوازدهم در صلوات کبیره در دهه درخور توجه ۀنکت

م طهای شیعه در آن مقطع پرتالآرمان ۀدهندنوعی نشانبه حکومت صفویان است که 
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که محتوای غالب آنها  ایلخانی ۀهای دورفامزرین هایاین محتوای مذهبی با کتیبه .ستا

های این کاشیمحتوای تر دقیقتطبیق البته . داردچشمگیری  تفاوت است عبارات قرآنی

 ر است.دو دوره محتاج بررسی بیشت
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