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Abstract 
The companion of different materials in architectural decorations of Iran, during the Islamic era, in 
many cases has opened up new art styles and techniques and changed the aesthetic look of the 
cultures that carry this phenomenon. The accompaniment of brick, plaster and glaze decorations is 
one of the fascinating changes in the history of art of Iranian architectural decorations that its history 
of invention has remained somewhat obscure. Meanwhile, the initial idea of using tiles in the 
decorations of Iranian architecture in the Islamic era remains largely unknown. Tile is a type of 
architectural decoration that may be originated from ancient Iran, and therefore, little information is 
available about the manufacturing and execution techniques and specimens of tile works from the 
early centuries of the Islamic era. This aim of this work was to distinguish between the tile and the 
glazed-brick. From the view-point of the researcher, when the thickness of the glazed-ceramic 
exceeds from its width, the work becomes glazed-brick, while the width of the glazed-ceramic become 
greater than its thickness, it will be a tile. The main purpose of this research was to obtain the 
information on the oldest tiles of the Islamic period in Iran, which could be found as the glazed-
ceramic in the architectural design Khajeh Atabak in Kerman. In order to achieve the aims of this 
research, the study of written sources and the field studies were carried out simultaneously, to 
characterize the tile works in Iranian architectural decorations, especially at the tomb of Khajeh 
Atabak in Kerman. On the basis of the results obtained, it could be said that unfortunately from the 
Islamic period in Iran till the 11th century AD., no dated tiles have been left. Many of the tiles with no 
written date on them have been dated by researchers regardless the manufacturing technology, and 
only based on the tiles appearance and archaeological characteristics.  These dating studies have not 
been performed based on the laboratory studies and they were actually done with speculation, so are 
not scientifically acceptable. For example, for decades it was thought that the oldest tiles in Iranian 
architecture belong to the Qazvin Jame-Mosque, while as a result of field studies realized in this 
research, it was found that there is no antique tile in this monument, where the color of the painting 
was mistakenly recognized as tile. Donald Wilber reported this error for the first time, and over the 
several decades, all the researchers repeated the same error without careful scrutiny. Anyway, the tile 
samples of five monuments with a collection of tiles or with one single tile were identified as the 
oldest tiles of the Islamic period in Iran. One of the main results of this research is to identify the use 
of fractured pieces of glazed pottery in architectural decorations, where some researchers have 
identified these works as the tiles. In these cases, both sides of the pieces of potteries have glaze and 
the body is very thin and delicate along with the arches and curves. Moreover, in some cases the edges 
of the pottery container can also be seen. Achieving this result reinforces this hypothesis that using 
the broken pottery container may have formed the first idea for tiles construction.  
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 چکیده
ها و فنون هنری جدید شده موارد راهگشای سبك از در بسياریدر دورۀ اسالمی  های معماری ایرانآرایههمنشينی مواد مختلف در 

و لعها  یکهی از ایهن     ههای آجهری، گ هی   آرایهه کند. همنشينی های حامل این اتفاق را دگرگون میو نگاه زیبایی شناسی فرهنگ
هم نين ایدۀ اوليه    .است که تاریخ ابداع آن تا حدودی مبهم باقی مانده است ایران های معماریتغييرات جذا  در تاریخ هنر آرایه

 شهاید  از آرایه  معمهاری اسهت کهه    ای کاشهی گونهه  است.  ناشناخته ماندههای معماری ایران در دورۀ اسالمی کامالً کاشی در آرایه
ههای اوليه  دورۀ   های آثار کاشی سهده ، ولی با این وجود اطالعات اندکی از فنون ساخت، اجرا و نمونهباشدخاستگاه آن ایران کهن 

ههای ایهران دورۀ اسهالمی و    تهرین کاشهی  دستيابی به اطالعات مربوط به کههن  ،اسالمی در دست است. هدف از پژوهش پيش رو
صورت همزمان هم نين شناخت فنی سفال لعابدار در آرای  معماری خواجه اتابك کرمان است. جهت رسيدن به اهداف پژوهش، به

ویهژه مببهرۀ خواجهه    بهه  ،ای معماری ایهران ههای ميدانی جهت شناخت آثار کاشی در آرایهمطالع  منابع مکتو  و هم نين بررسی
 ه.ق. 5دورۀ اسهالمی در ایهران تها سهدۀ      که در حال حاضهر از  توان گفتپژوهش حاضر می در نتيج  انجام پذیرفت. اتابك کرمان
بدون توجه بهه   ،های بدون تاریخهای مربوط به کاشیگذاریداری برجای نمانده است و بسياری از تاریخهيچ کاشی تاریخمتأسفانه 

در و سنجی و ساليابی با اتکا به مطالعات آزمایشهگاهی انجهام نیذیرفتهه    ساخت و بر اساس شکل ظاهری بوده و مطالعات باستانفن
کاشهی در نتيجه     تك شش مجموع  کاشی یاهم نين  .تواند قابل قبول باشدبنابراین نمی ؛با حدس و گمان انجام شده استواقع 

 شناسهایی ترین نتایج این پژوهش، مربوط بهه  . یکی از اصلیشدهای دورۀ اسالمی ایران معرفی ترین کاشیپژوهش به عنوان کهن
 این آثار را بهه عنهوان کاشهی    ،از پژوهشگران برخیاست که  ایران استفاده از قطعات شکست  ظروف سفالی لعابدار در آرای  معماری

کاشهی بهرای آرایه      شاید این اقدام، اولين ایهدۀ سهاخت  کند که این احتمال را تبویت می   مذکور،نتيج به دستيابیاند. معرفی کرده
 معماری را شکل داده باشد.
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 مقدمه. 1
شهناختی و  های معماری ایران از دیدگاه فنشناخت آرایه

سير تحول تاریخی در دورۀ اسهالمی از اهميهت بها یی    
های گونهاگونی بها   ارزش این آثار برخوردار است، چرا که

را در خههود جههای ماهيههت کههاربردی و ماهيههت معنههوی 
ههای  های معماری سهده برای دریافت فهم آرایه .اندداده

کهاری  زم  ویهژه آثهار کاشهی   اولي  اسالمی در ایران، بهه 
آثهار شهناخته شهوند. دریافهت      و قهدمت  است تها تهاریخ  

های کاشی نيز مستلزم شناخت تهاریخ  تحو ت فنی آرایه
غهازین دورۀ  ههای آ مانده است. متأسفانه از سدهآثار باقی

 کاشی بسيار کمی برجای مانده است؛ هایاسالمی، آرایه
شود. برخهی  از این رو این آثار شامل ارزش ندرت نيز می

ثار کاشی دارای تاریخ اسهت کهه بهر روی اثهر یها در      از آ
معماری اثهر نوشهته شهده اسهت؛ ولهی بسهياری از آثهار        

ههایی کهه تها    مانده، بدون تاریخ است. تاریخ گذاریباقی
جهام شهده اسهت، مبتنهی بهر      کنون بر روی آثار کاشی ان

مطالعات تطبيبی و حدس و گمان بوده که باعث اشهتباه  
با تکيه بر د یهل   فراوان در امر تاریخ گذاری شده است.

در سهنجی  ارائه شده در با ، نيهاز بهه مطالعهات باسهتان    
ویهژه آثهار   های معمهاری بهه  خصوص تاریخ گذاری آرایه

ذکر اسهت  ه زم ب گردد.کاشی بيش از پيش احساس می
ههای  که در پژوهش حاضر، قدمت آثار با توجه به کتيبهه 

شناسانه تها  موجود در کاشی و در بنا و هم نين نگاه فن
 حد زیادی مشخص گردیده است.

از پژوهشگرانی که در حوزۀ شناخت تهاریخ و   برخی
شهان را  هایحول تاریخی آثار کاشی نتهایج پهژوهش  سيرت

عميق به فن ساخت و اجرا( )بدون توجه اند، منتشر نموده
و رنگ توجهه کهرده و نظریهات     ظاهریبه شکل  بيشتر

اند. نگارنده اعتباد دارد که برای شناخت خود را ارائه داده
تاریخ اثر باید تاریخ تحو ت فنی اثر ابتدا شهناخته شهود.   

بهه جهز   ) اینکه چگونه و بها چهه تحهو تی آثهار کاشهی     
کار گرفته   معماری بهخلق شد و در آرای (آجرهای لعابدار

تهرین  شد بسيار حائز اهميت خواهد بود. یکهی از قهدیمی  
عهرای    ،شهده اسهتفاده  در آن منابعی که از واژۀ کاشهی  

الجواهر و نفای  ا طایب اثر ابوالباسم عبهدا  کاشهانی   
-703) ابن بطوطه . هم نين[1]است ه.ق. 700در سال 

اسههت. بههه نظههر از ایههن واژه اسههتفاده کههرده ( ه.ق. 779
های آغازین دورۀ اسهالمی در ایهران بهه    رسد در سدهمی

ظروف سفالی لعابدار و کاشی که یکی از مراکز اصلی آن 
  .[2]شده استکاشان است، کاشی یا کاشانی گفته می

تههرین رو، شههناخت کهههنپههيش هههدف از پههژوهش
مانده از دورۀ اسالمی در ایران و شناخت های باقیکاشی
ای خاص از استفادۀ قطعات سفالی لعابهدار در ببعه    شيوه

خواجه اتابك کرمان است، که ایهن شهناخت راهگشهای    
از مشکالت و سوا تی خواهد بود که تا کنهون در   برخی

در معمهاری  وجود آمدن آثار کاشهی  خصوص چگونگی به
با توجه به  های اولي  دورۀ اسالمی مطرح بوده است.سده

ضخامت آثار سفالی لعابدار در معماری که تعبيری از آجر 
شود، ایدۀ اولي  کاشی و تاریخ ها میلعابدار و کاشی از آن

آن در دورۀ اسالمی در ایهران از ابهامهات ایهن پهژوهش     
 است.

تهرین  قهدیمی  در این مباله ابتدا مروری بر شهناخت 
های معماری ایران در دورۀ اسالمی ارائهه خواههد   کاشی

شد و در ادامه تحليلی فنی بهر ادعاههای گذشهته انجهام     
. مببرۀ خواجهه اتابهك کرمهان و بررسهی     پذیرفتخواهد 

ههای ایهن بنها در    متون علمی و تحليل نگرش بر کاشی
ههای  مراحل و فهن اجهرای آرایهه    ادامه ارائه خواهد شد.

ههای مبالهه   معماری مببرۀ خواجه اتابك از دیگر بخهش 
کهار رفتهه در   است که پ  از آن بهه سهفال لعابهدار بهه    

 های خارجی و داخلی این بنا پرداخته خواهد شد.آرایه
 

های ترین کاشیشناخت قدیمی مروری بر. 2

 معماری ایران در دورۀ اسالمی
اسهتفاده  سفال به علت خواص ذاتی خود همهواره مهورد   

بوده که آثار زیبای سفالی قبل از تاریخ و دوران تهاریخی  
ههای نگينهی تهك    کاربرد کاشهی .  [3]گواه این مدعاست

در  ه.ق. 4 سهدۀ اوایهل  اسهالمی، از   ایهران دورۀ در  رنگ
 .[2]آغههاز شههده اسههتبناهههای مههذهبی و غيههر مههذهبی 

سهلجوقی بهه آخهرین درجهه     آجرکاری ایران در معماری 
کهار بسهتن   ویژه بهه ترقی رسيده و تبریباً کامل گردید، به

کهه موجهب غنهای بيشهتر بناهها      کاشی در این دوره آغاز
عامل جدیدی که در معماری سلجوقيان یافت  .[4]گردید
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شود، استفاده از کاشی اسهت کهه در داخهل و خهار      می
 .[5,6]شده است اجراساختمان 

ههههایی بهههه عنهههوان در منهههابع مکتهههو ، کاشهههی
ها در ایران دورۀ اسهالمی معرفهی   ها یا اولينترینقدیمی

شده است که ظاهراً هرکسی از نبطه نظر خهود و زاویه    
، به ایهن دليهل در   دید خاص خود به نتایجی رسيده است

ههای ایهران متفهاوت    تهرین کاشهی  منابع مختلف قدیمی
. در این بخش، نتيج  مطالعهات انجهام   معرفی شده است

)با تکيه بهر  های ایرانترین کاشیدر خصوص کهن شده
هها مهورد   که برخی از آن] ارائه خواهد شد منابع مکتو (

و در ادامه، نتایج مطالعات ميدانی  [پذیرش نگارنده نيست
ترین کاشهی در  قدیمی :ده ارائه خواهد شدو تحليل نگارن
مربوط به مسجد جامع نطنز  دورۀ اسالمی معماری ایران
ای رنهگ در گنبدخانهه و   های نگينی فيروزهاست. کاشی

 .[7]است ه.ق. 389زیر کتيب  دوال مربوط به تاریخ 
ایهران را بهه    ههای کاشهی تهرین  شاید بتوان قدیمی
ها در آرایه   ترین کاشییکی از قدیمیجرجان نسبت داد. 

معماری ایران، کاشی با موضوع کتيب  کهوفی اسهت کهه    
در اواخر سهدۀ   [8]جرجان مربوط بههای آجری بين آرایه

کاشی تك رنگ با نوشهت    این اجرا شده بوده که ه.ق. 4
در حال حاضر در موزۀ ملی ایران نگههداری   کلم  محمد

 .[9]شودمی
تهرین نمونه    کتيب  منارۀ مسجد جامع دامغان کههن 

مانده از کاربرد کاشی در معماری اسهالمی ایهران   برجای
 .[2]اسهت  ه.ق. 450کهه تهاریخ تبریبهی آن     [6,10]است

متهر و طهول کلهی     29ارتفاع کتيبه از سطح زمين تبریباً 
شهود. عهره ههر    سانتی متر تخمين زده می 728کتيبه 

سانتی متر اسهت. اکنهون    26تا  10ها بين کدام از کاشی
در قسمت جنهوبی هشهت کاشهی و در قسهمت شهمالی      

در تأیيهد  . [10]ظاهراً چهارده کاشی بر جای مانهده اسهت  
هم به ایهن نکتهه اشهاره    پژوهشگران دیگری این نکته، 
هها  در دامغان حروف کتيبه م. 11در اوایل قرن دارند که: 

 .[2,11] ه استلعا  داده شده بود
شود دارای کاشی بوده، از دیگر بناهایی که گفته می

ههای خرقهان مربهوط بهه     بهر  های خرقهان اسهت.   بر 
ه دارای آثههار کاشههی بههود  ه.ق. 486و  460هههای سههال
 .[9]است

شبستان گنبددار مسجد جامع قزوین مربوط به سال 
ههای  ای تزیينهی از کاشهی  ، شامل حاشهيه [9] ه.ق. 509
ای رنهگ کوچهك اسهت کهه از نخسهتين مهوارد       فيروزه

داخلی  آرای ای است که استفاده از کاشی در شناخته شده
ایهن  . [12] گهذارد بنا را در ایران اسالمی به نمهایش مهی  
های کاشی در نمای احتمال وجود دارد که اولين بار آرایه
کهار رفتهه   ، بهه ه.ق. 509داخلی مسهجد جهامع قهزوین،    

ای رنگ که حاشهيه  يروزهکاشی فیك حاشيه از . [6]باشد
از آجر بریده شده به شکل بته جبه است. قطعات کاشهی  

و بها دقهت در یهك     ای به شکل بادام ایجاد شهده فيروزه
 .(7)شکل  [2]حفره گذاشته شده است

مسجد حيدری  قزوین بدون تاریخ است اما گنبدخان  
دورۀ گنبدخان  اصلی مسجد جامع مرکزی در حبيبت، هم

ه.ق.( است. احتما ً هر دو بنا را یك معمهار   509قزوین)
های کاشی با ی ساخته است زیرا در مسجد جامع قطعه

و افبی پيدا شده اسهت. در  یك کتيب  نواری پيوسته پهن 
تهر از  های کاشی در یك حاشيه ممتد بهيش این بنا قطعه

در ایهن مسهجد،    یك ردیف آجر معمهولی اسهت.  عره 
اولين کاربرد کاشی در ميان یك بستر مالط انجام شهده  

 .[2]است
در مههورد آثههار کاشههی اوایههل سههدۀ ششههم، پههوپ و 

بسطام متعلق به  مسجد ۀمناراشاره دارند که  [13]اکرمن
است کهه احتمها ً در مبهرن  نعلبکهی دارای      ه.ق. 514

 .کاشی است
مربوط به کتيب  کوفی لعابدار منهار   ه.ق. 526تاریخ 

ترین تاریخی اسهت کهه تها    مسجد سين اصفهان، قدیمی
کنون بر بنایی ایرانی با تزیينات مينایی رنگ کشف شده 

مایرون اسميت در مبال  خود دربارۀ آثار ایهران  . [14]تاس
ترین سفال رنگی برای آرایش خار  بنها  گوید: قدیمیمی

برخههی از  .[4]مربههوط بههه منههار مسههجد سههين اسههت   
 516ره، پژوهشگران بر این باور هستند که تاریخ این منا

 .[9,15]است ه.ق.
فهام در متهون مختلهف    ههای زریهن  در مورد کاشهی 

تاریخی متفهاوتی ارائهه شهده اسهت. بهه نظهر        اطالعات
ترین کاشی بها ایهن تکنيهك را قوچهانی     رسد قدیمیمی

ترین کاشهی شهناخته شهدۀ    سالکهنمعرفی کرده است: 
فام ایران مربوط به تاریخ نهوزدهم جمهادی النهانی    زرین
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برلين  [پرگامون] بخش اسالمی موزۀدر  ه.ق. 529سال 
 . [16]است

 ه.ق. 6یکی از ارزشمندترین بناههای اواسهس سهدۀ    
ای تهزئين  های فيروزهکه با کاشی گنبد سرخ مراغه است

در سهال  ایهن بنها   ههای آن،  با توجه به کتيبه. شده است
مراغهه(  )حهاکم   ر دومسهنب توسس آق [2,9,17] ه.ق. 542

 .[16]استساخته شده 
 6 سدۀحرم مطهر امام هشتم)ع( دارای آرای  کاشی 

دختههر محمههود  ه.ق. 557اسههت. بعههد از سههال  ه.ق. 7و 
های نفي  شش و هشت سلجوقی ازارۀ حرم را با کاشی

ای تزیين کرده که نام وی و تاریخ تهزیين  ضلعی و ستاره
 . [18]ها ثبت استبر کاشی

ای سردر گنبد مدور مراغه دارای آرای  کاشی فيروزه
های کاشی گنبهد  آرایه [2,9,17] .ه.ق 563است به تاریخ 

  . [13]است ه.ق. 593راغه مربوط به سال کبود م
بخش سهردر  های زیرلعابی در ترین کاشیاز قدیمی

ببعه  پيربکهران    و هم نين نمای بيرونهی ایهوان   ورودی
و  7 سهدۀ مربهوط بهه اواخهر     بناشود. تاریخ این دیده می
ههای  رسد کاشیبه نظر می .[19]است ه.ق. 8 سدۀاوایل 

. تا قبل از این ه.ق. باشد 712یا  703زیرلعابی مربوط به 
شهده  تاریخ، تکنيك زیرلعابی برای ظهروف اسهتفاده مهی   

تکنيهك   ههای تواند جزو اولين تجربهاست. این مورد می
 .باشد ایران زیرلعابی در معماری

 

های ترین کاشیتحلیلی بر شناخت قدیمی. 3

 معماری ایران در دورۀ اسالمی
 (1398و  1390)سال  ميدانی نگارنده هاینتيج  بررسی

ایهن بهود کهه     های مسجد جامع نطنزدر خصوص کاشی
تهرین  قهدیمی  .است ه.ق. 4این بنا مربوط به اواخر سدۀ 

 ه.ق. 389 بهه  مهورخ  گنبدخانه، شرقی ضلع بر بنا،  کتيب
ولی در دورۀ ایلخانان مغهول، همزمهان بها سهاخت     است 

 725الهی   707) خانباه شيخ نورالدین عبدالصمد نطنهزی 
های معماری آن داده شده اسهت،  تغييراتی در آرایه (ه.ق.

که بدن  بنا اندود گ ی و آرایه  گ هی اجهرا    از جمله این
کند، در های نگينی که اوکين اشاره میشده است. کاشی

واقع بر روی آرای  گ ی دورۀ ایلخانی اجرا شده اسهت و  
 .(2و  1)شکل  تواند مربوط به تاریخ ساخت بنا باشدنمی

که  در گریو گنبدخان  این مسجد، کتيب  آجری وجود
ایهن کتيبهه   بخش زیادی از آن تخریب شده است. روی 

هم یك  ی  گچ در دورۀ صفویان اجرا شهده بهوده کهه    
روی آن کتيب  نوشتاری نباشی با ظرافت زیادی کار شده 

بههرداری اسهت؛ در سهاليان گذشهته کتيبه  صهفوی  یهه      
هایی بهه عنهوان شهاهد حفهظ     )حذف( شده و فبس بخش

شده است. با توجه به شواهد موجهود، تعميراتهی ههم در    
رسههد جههام شههده اسههت. بههه نظههر مههی دورۀ قاجاریههه ان

های نگينهی  توان برای کاشیای که میترین دورهقدیمی
زمان با ای رنگ در نظر گرفت، دورۀ ایلخانی و همفيروزه
های ایلخانی خانباه مجاور اثر است کهه دو بنها در   کاشی

اند. تاریخی کهه در کنار هم و چسبيده به هم ساخته شده

 

   
 

 های نگينی در زیر کتيب  آجری، گنبدخان  مسجد جامع نطنزکاشی . الف و  :1شکل 
Fig. 1. (A & B): Turquoise Tiles in Natanz Jame-Mosque, Iran 
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 های نگينی در زیر کتيب  آجری، گنبدخان  مسجد جامع نطنز. الف و  : کاشی2شکل 
Fig. 2: (A & B): Turquoise Tiles in Natanz Jame-Mosque, Iran 

 
کتيب  کاشی ایوان ببع  شهيخ عبدالصهمد مشهاهده شهد،     

ههای  ه.ق. است.  زم به ذکر اسهت کهه در مرمهت    725
ای بهه سهطوح   اخير، تعداد زیادی کاشی نگينهی فيهروزه  

 الحاق شده است.های اصلی، داخلی گنبدخانه و در محل
برخهی از  همانطور که در بخهش پيشهين بيهان گردیهد،     

 پژوهشگران، کاشی با خس کوفی محمد که در موزۀ ملی
( را مربوط به 8419شود )شمارۀ ثبت ایران نگهداری می
داننههد. احتمهها ً دليههل ایههن   ه.ق. مههی 4اواخههر سههدۀ  

های گنبد گذاری این بوده که این کاشی از نزدیکیتاریخ
ه.ق.  397وس یافته شده است و تاریخ گنبهد قهابوس   قاب

 (.4و  3است )شکل 
شکل اسهت کهه    L آجرهای گنبد قابوس به صورت

بخشی از آجر در دیوارۀ سبف فرو رفته است. طی بازدید 
های ميدانی، هيچ رد یا شاهدی از کاشهی  از بنا و بررسی

در سطوح خارجی و داخلی بنا مشاهده نشد و با توجه بهه  
معماری و آرای  معماری گنبد قابوس، کاشی مورد سبك 
تهر  تواند متعلق به این بنا باشد. با بررسی دقيهق نظر نمی

، بهه  1398کاشی مورد بحث در موزۀ ملی ایران در سال 

رسد طراحی حهروف در کتيبه  مهورد نظهر، ایهن      نظر می
و  6های سبك نوشتاری و طراحی حروف مربوط به سده

شيوۀ ساخت بدن  کاشهی کهه بها    ه.ق. است. هم نين  7
برجسته اجرا شهده اسهت و ضهخامت بدنهه     تکنيك نبش

ه.ق. اسهت. البتهه    4است، شبيه به آثار سدۀ  cm6حدود 
شيوۀ لعا  دهی بسيار ابتدایی بوده و ضخامت لعها  در  

هها شهره   سطوح کتيبه یکسان نيست و در برخی قسهمت 
ه سد ضعف اجرای لعا  مربهوط به  نظر میکرده است. به

 ۀو شهيو  در لعها   مهواد مهورد اسهتفاده   قدمت اثر نشود )
گذار است(، زیرا بر کيفيت لعا  تأثيردر کوره  آنچيدمان 

در همين دوره، ظروف سفالی لعابدار بها کيفيهت بها یی    
شده است)هرچند که شيوۀ لعابدهی و چيدمان در اجرا می

رسهد  کوره در کاشی و ظروف متفاوت است(. به نظر می
برداری از لعا  این کاشی و انجام مطالعات با نمونهبتوان 

ساختارشناسی بر روی آن و مبایس  نتهایج آن بها نتهایج    
های ظروف سهفالی  هایی که در حوزۀ لعا دیگر پژوهش

های اولي  اسالمی در ایران انجام پذیرفته اسهت، تها   سده
  حد زیادی به زمان ساخت اثر پی برد.
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از سطح کاشی  cm10بر روی شيش  ویترین و با فاصل  حدود  مبياس) با نوشت  محمد، موزۀ ملی ایران برجستهنبشالف و  : کاشی . 3شکل 
 قرار دارد(

Fig. 3: (A & B): Relief tile in National Museum of Iran, part of inscription: Mohammad 

 

     
 

 ای بر روی بدن  سفالی کاشیبا نوشت  محمد، موزۀ ملی ایران؛ وضعيت لعا  فيروزه برجستهنبشکاشی جزئيات . الف و  : 4شکل 
Fig. 4: (A & B): detail of tile, Turquoise glaze on inscription 

 

       
 

 منارۀ مسجد جامع دامغان . کتيب  کاشی5شکل 
Fig. 5: Tiles of Damghan Jame-Mosque Minaret, Iran 

 های آجری، بدون کاشیهای خرقان با آرایه. بر 6شکل 
Fig. 6: Break arrays of Kharaghan Tower, Iran 
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های ميدانی صورت گرفته از کتيب  کاشهی  با بررسی
حاصهل شهد کهه    منارۀ مسجد جامع دامغان ایهن نتيجهه   
برجسته اسهت، بهه   تکنيك اجرای این کتيب  کاشی، نبش

صهورت  شده تا نبش بهه عبارتی زمين  بدن  گلی کنده می
این تکنيك اجهرای کاشهی    (.5برجسته دیده شود)شکل 

ها سال بعد از نمون  مشابهی ندارد و تا ده ه.ق. 5در سدۀ 
شهده اسهت.   های ساده اسهتفاده مهی  این زمان، از کاشی

وۀ اجرای این اثهر مشهابه کتيبه  کاشهی منهارۀ نگهار       شي
( است. هم نين، رنهگ لعها    ه.ق. 615بردسير کرمان )

های منارۀ مسجد جامع دامغان شبيه به آثار کاشی کاشی
( اسهههت. در ه.ق. 8)اوایهههل سهههدۀ  مجموعههه  بسهههطام

برداری ها نمونهتوان از لعا  کاشیهای آینده میپژوهش
دقيق برای یافتن نمون  مشهابه  و مطالعات ساختارشناسی 

انجام داد. نگارنده بر این عبيده است کهه کتيبه  کاشهی    
نبهوده و   ه.ق. 5منارۀ مسجد جامع دامغان متعلق به سدۀ 

 های بعد است.مربوط به سده
 1396ههای خرقهان در سهال    بر  با مطالع  ميدانی

توان گفت که تمام سطوح خارجی بنا با آرای  آجری و می
های آجری تکميل شهده اسهت. گنبهد ههر دو بنها      کتيبه

نوسازی شده است. در نتيج  بررسی ميدانی، هيچ اثهری  
از کاشههی در سههطوح خههارجی و داخلههی بنهها مشههاهده   

رود در صورت وجود کاشی، به ، احتمال می(6نشد)شکل 
محلی ماننهد مهوزه منتبهل شهده باشهد. آثهار کاشهی در        

 ق. ه. بسيار اندک است. 5معماری سدۀ 
با بررسی آثار کاشی در بخش نمایشهی مهوزۀ ملهی    

ی(  جورد-ای)فيروزه ایران، یك قطعه کاشی تك رنگ

بهه صهورت   کهه   -الملك- با نبش برجست  کتيب  کوفی
نوشته شده: سهبك نيشهابور   )اجرا شده است،  گود-زمينه

، (ثبت موزۀ ملی ایهران شهده اسهت    8463که به شمارۀ 
 کهه  تکنيهك اجهرای کاشهی   با توجه به  .مشاهده گردید

و هم نهين رنهگ لعها  کهه کمهی      اسهت   برجستهنبش
، های دورۀ سلجوقی اسهت ای لعا تر از رنگ فيروزهتيره

 ه.ق. 7یها   6این کاشی مربوط بهه سهدۀ    از نظر نگارنده
 .است

های گنبدخانهه مسهجد   کاشینتيج  بررسی ميدانی 
این بود که در فضای داخلی  1397جامع قزوین در سال 

گنبد خانه، کاشی دورۀ سهلجوقی وجهود نهدارد.  زم بهه     
ههای گ هی، آرایه     ذکر است که در با ی یکی از کتيبه

جبه به صهورت یهك   بر به شکل بتهآجری قالبی یا پيش
شود که داخل آن نيهز بهه شهکل    نوار یا حاشيه دیده می

( اجهرا شهده    جهورد جبه، رنگ آبی )احتما ً رنگدانه بته
رسد پژوهشگران )بنا به د یلهی ماننهد   میاست. به نظر 

نبود داربست، تاریکی فضا و ...( در این باره دچار خطهای  
ی اند که رنگ آبی مربوط به کاشه دید شده و تصور کرده
 است ای از رنگدانه بر بستر گچ یهاست، در صورتی که 

 .(8و  7)شکل 
برای پيگيری نوشته پوپ و اکرمن دربهارۀ احتمهال   

کاشی در نعلبکی منارۀ مسجد بسطام، نگارنهده در  وجود 
از این بنا بازدید نموده که در بخش نامبرده،  1396سال 
های آجری بسيار زیبایی اجرا شده بوده که بخشهی  آرایه

از آن نيز تخریب شده است. در نتيج  بررسی ميدانی، در 
 بخش نعلبکی منارۀ مسجد بسطام، کاشی مشاهده نشد.

 

    
 

 [1]. طرح شماتيك آرای  آجری در مسجد جامع قزوین 7شکل 
Fig. 7: Border, Qazvin Jame-Mosque [1] 

 . آرای  آجری و رنگ آبی در مسجد جامع قزوین8شکل 
Fig. 8: Brick ornament and blue color, Qazvin Jame-Mosque 
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 رنگ منارۀ مسجد سين اصفهانتك ه.ق.؛   : کتيب  کاشی 526الف: کتيب  آجری پای  مناره مسجد سين اصفهان با تاریخ . 9شکل 
Fig. 9: A: Break inscription, Sin Mosque, Isfahan, Iran. B: Tile inscription in top of Minaret  

 
ههای  کاشهی های نرهبررسی دربارۀ ویژگی در نتيج 

و  1398و  1393در سهال  مناره مسهجد سهين اصهفهان    
کتيبه  آجهری بهه     هها، هم نين تدقيق تاریخ این کاشهی 
بخهش  ( در ه.ق. 526مائه )تاریخ سته و عشرین و خم 

. در بخهش  (الهف  9)شهکل  قابل مشاهده استپای  مناره 
اجرا ای رنگ فيروزهکاشی به ای با نرهبا یی مناره کتيبه

در  وهای بها ی آن تخریهب شهده    که ردیف شده است
. در تصهویر کتيبه    واقع، بخش با یی مناره ناقص است
دیهده   کاشهی نهره )بسم ا  الرحمن الرحيم( بها تکنيهك   

 زم به ذکر است که در داخل بنها،   .(  9شود)شکل می
ای با تاریخ تسع و عشرین و خم  با ی محرا ، کتيبه

 ( وجود دارد.ه.ق. 529مائه )
ی  قهزوین قطعهات کاشهی در یهك     در مسجد حيدر

و در خهس زیهر    و در با ی کتيب  نوشتاری گ هی ردیف 
صهورت  هها بهه  اجهرا شهده اسهت. کاشهی     وش گنبهد یفيل
و در چهار شکل مختلف اجرا شده اسهت. یهك    رنگتك

و سه شکل به رنگ آبهی   ی جوردشکل کاشی به رنگ 
تهرین کاشهی   شهاید بتهوان گفهت کههن     ای است.فيروزه
ی رنگ در معماری ایهران دورۀ اسهالمی در ایهن     جورد

ی بسهيار کمتهر از    جهورد ههای  بنا باشد. تعهداد کاشهی  
ای است و ترتيب خاصی هم بهرای قرارگيهری آن   فيروزه

صورت نامرتب و بدون نظم خاصهی  وجود ندارد، یعنی به
ها اجرا شده است. نکته قابل توجهه  ميان دیگر کاشی در

ای اسههت کههه در برخههی از در خصههوص رنههگ فيههروزه
ها متمایل به سبز است. یا در زمان سهاخت، مهواد   کاشی

رنگزای لعا  کمی تغيير پيدا کرده و یا اینکهه بخشهی از   

های بعد مرمت شده است)به دليل نبهود  ها در دورهکاشی
دقيق ميسهر نشهد(. هم نهين دو     داربست امکان بررسی

شکل کاشی با تکنيك قالبی برجسته اجرا شده است کهه  
شاید الگهوی آن، ظهروف سهفالی دورۀ سهلجوقی باشهد.      

ها بر روی ها مفبود شده است که رد آنبسياری از کاشی
مانهده در  ههای بهاقی  بيشترین کاشی شود.مالط دیده می
جنهوبی در نظهر   )اگر محهرا  را در ضهلع    ضلع غربی بنا

 .(10شود)شکل بگيریم( دیده می
در نتيج  بازدید ميدانی از گنبد سرخ مراغه در سال 

های تهك رنهگ   ، در ضلع سردر ورودی بنا، کاشی1397
ای در تلفيق با آرای  آجری مشاهده شد که کتيبه   فيروزه

 542) هئه سنه اثنين و اربعين و خمه  ما  آجری با تاریخ
. (الهف  11ه.ق.( به صورت منسجم اجرا شده است)شکل 

ههای نگينهی یها    در دیگر اضالع در تلفيق با آجر، کاشی
ای وجهود داشهته کهه در حهال     بند به رنگ فيروزهکلوک

مانده و قابل مشاهده اسهت.  حاضر تعداد کمی از آن باقی
ههای  تهوان رد تعهدادی از کاشهی   تهر مهی  با نگهاه دقيهق  

محههل قرارگيریشههان در بنهها و در ميههان  بنههد و کلههوک
 .(  11های آجری را مشاهده نمود)شکل آرایه

 1397ها، گنبد مدور مراغه در سهال  در ادام  بررسی
مهورد بازدیههد قههرار گرفههت. دو کتيبه  کاشههی بههه رنههگ   

ای در قسمت سردر بنا وجهود دارد: کتيبه  بها یی    فيروزه
کل نف  ذائبه المهوت  »از سورۀ عنکبوت است:  57آی  

، و کتيب  پایين که تاریخ بناسهت: سهنه   «ثم الينا ترجعون
مایه ]سِنَه ثاَلث و سِتّين و خَم   خم  و ستين و ثلث

اینکه این کتيبه، خهس کهوفی   ه.ق.(. به دليل 563مائه[ )
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 آرشيو اداره ميراث فرهنگی قزوینتصویر  :  مسجد حيدری  قزوین؛ منبعرنگ تك هایکاشیالف،   و  : . 10شکل 
Fig. 10: Tile works in interior space of Heydarieh Mosque, Qazvin, Iran. 

 
ظاهراً پوپ یکی از نبوش را به جای حرف  تزیينی است،

را بهه اشهتباه،    (60عين خهوانش کهرده و عهدد سِهتّين )    
( خوانههده اسههت. هم نههين بسههياری از    90تسههعون )

تم البنا لرجب »پژوهشگران انتهای کتيب  با  را به اشتباه
 .(12اند )شکل خوانده...« 

از گنبدخانهه  حههرم مطهههر  1397در بررسههی سههال 
رضوی )مشهد خراسان( به دليل شرایس خاص و جمعيت 

های موجود، امکان مطالع  دقيق وجهود  زیاد و محدودیت

دار زرین فام کهه در ازاره حهرم   های تاریخنداشت. کاشی
 712و سال  (14)شکل  612مشاهده شد مربوط به سال 

است.  زم به ذکر است که کاشی های  (15ه.ق. )شکل 
هم در این بخهش قابهل مشهاهده     1344مرمتی با تاریخ 
ازاره و در کنهار  هر سه تهاریخ در یهك    .(13است )شکل 

 هم اجرا شده است.
ه.ق.(،  550-533بناهای دیگری مانند منار ساربان )

 ه.ق.(، گنبد 6منار مسجد علی و منار زیار اصفهان )سدۀ 
 

    
 

 گنبد سرخهای آجری ميان آرایهبند در کلوکرنگ تك کاشی؛  : رنگ سردر گنبد سرخ مراغهتك کاشیالف: . 11شکل 
Fig. 11: Tile works in exterior side of Maraghe Sorkh Dome, Iran. 
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 ه.ق. 563ای گنبد مدور با تاریخ . کتيب  کاشی فيروزه12شکل 
Fig. 15: Tile works in exterior side of Modavar 

Dome, Iran 

  1344فام حرم رضوی با تاریخ زرین . کاشی13شکل 
Fig. 14: Luster tile in Mashhad, Date: 1965 AD 

 
فهام حهرم حضهرت    زرین (، کاشیه.ق. 593) مراغهکبود 

معصومه در قم کهه در حهال حاضهر در مهوزه نگههداری      
(، ه.ق. 608) (، مسهجد جهامع گنابهاد   ه.ق. 602) شودمی

( دارای آرای  کاشی هستند ه.ق. 615) زوزن مسجد ملك
هها در  ها باید گفهت بسهياری از آن  که در خصوص مناره

های گذشته مرمت و بازسازی شده اسهت و تها حهد    دوره
ها از بهين  زیادی سندیت تاریخی آثار کاشی در این مناره

توان گفت در زمان رفته است، اگر چه به احتمال زیاد می
کاشی در تلفيق با آجهر اجهرا شهده بهوده     خلق اثر، آرای  

ای برجسته فيهروزه است. هم نين تك کاشی قالبی نبش
رنگ در مسجد جامع نایين مشاهده شهد کهه تهاریخ آن    

 مشخص نيست. 
های ميهدانی توسهس نگارنهده، چنهد     در ادام  بررسی
ای در تلفيق با آرای  آجهری و گ هی   قطعه کاشی فيروزه

یایهان مشهاهده شد)شهکل    در گنبدخان  مسجد جهامع گل 
ههای  )از نظر شيوه و مراحل اجهرا شهبيه بهه آرایهه     .(16

معماری ببع  خواجه اتابك کرمان است با این تفاوت که 
در مسجد جامع گلیایگان از کاشی تخهت اسهتفاده شهده    

ه.ق.  512الهی   498ههای  است(. این بنا مربوط به سهال 
يهاز بهه   هها ن تر این کاشهی گذاری دقيقاست. برای تاریخ

هها  مطالعات بيشتر است ولی بهه ههر حهال ایهن کاشهی     
ههای دورۀ اسهالمی در   تهرین کاشهی  توانند جزو کهنمی

 فضای داخلی معماری ایرانی باشد.
 

سنجی در . مروری بر مطالعات باستان4

 های لعابدار دورۀ سلجوقیانخصوص سفال

لعابدار، ظهروف سهفالی لعابهدار و کاشهی     منظور از سفال 
سهفال   است. متأسفانه بيشتر مطالعاتی کهه در خصهوص  

لعابدار دورۀ سلجوقی انجام شده است به زبان غيرفارسی 
 است. مطالعاتی که به زبان فارسهی منتشهر شهده اسهت    
بيشتر از منظر تاریخی و موضوع نباشی و شهکل و فهرم   

خواهيم داشهت بهر   است. در این بخش از مباله، مروری

 

    
 

 612فام حرم رضوی با تاریخ زرین . کاشی14شکل 
Fig. 14: Luster tile in Mashhad, Date: 1216 AD 

 712فام حرم رضوی با تاریخ زرین . کاشی15شکل 
Fig. 15: Luster tile in Mashhad, Date: 1316 AD 
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 های شبستان، مسجد جامع گلیایگان، استان اصفهانآجر و گچ در بخش با یی ستونای رنگ در تلفيق با فيروزه . کاشی16شکل 
Fig. 16: Tile works in interior space of Golpaygan Jame-Mosque, Iran 

 
فنههی و ساختارشناسههی انجههام شههده بههر روی  مطالعههات 
: اسههتفاده از هههای لعابههدار دورۀ سههلجوقيان ایههرانسههفال

نبوش چند رنگ بهرای آرایهش ظهروف سهفالين توسهس      
آغاز شهد کهه    ه.ق.سفالگران جهان اسالم در سدۀ ششم 

برای این عمل، دو شيوۀ متفاوت نباشی زیرلعابی و لعا  
 .[20] 1شدرنگی استفاده می
های شناخت دورۀ تاریخی سفال لعابدار و یکی از راه

شناخت خاستگاه این آثار، تشخيص شيوۀ اجهرای نبهش   
صورت زیرلعابی و لعا  رنگی است. در پژوهشهی کهه   به

در این خصوص انجام پذیرفتهه، بها اتکها بهه آناليزهها و      
ای در مورد آثار ایران، عراق، مبایسه SEM-EDSتصاویر 
و مصر انجام پذیرفته که در خصوص بدنه نتيجهه  سوریه 

این بوده که آثار دورۀ سلجوقی در ایهن منهاطق از مهواد    
اند و در خصوص لعا ، آثار ایران و یکسان استفاده کرده

 .[21]مصر در این دوره مشابه هم کار  شده است
این نکتهه اشهاره نمهود کهه طبهق       هم نين باید به

های نباشی شدۀ زیرلعهابی  لعات انجام شده، در سفالمطا
ههای قليهایی   از لعها   ه.ق. 11الهی   6در ایران از قهرن  
 .[22]استفاده شده است

ای با عنهوان: سهيرتکامل سهفال چنهدرنگ در     مباله
منتشهر شهده    2001در سال  ه.ق. 6جهان اسالم از سدۀ 
های آناليزی به این صورت شرح داده است که ابتدا روش

شده است: بررسی بخش داخلی و خارجی بدنهه و لعها    
و هم نهين   BSEبهه شهيوۀ    SEMسفال بها اسهتفاده از   

برای آنهاليز مبهدماتی در ایهن     WDSو  EDSاستفاده از 
ای ههای ایرانهی و سهوریه   پژوهش بر روی لعها  سهفال  

ههای دو  انجام پذیرفته است که عناصر موجهود در لعها   
ههم  کشور اسهالمی در یهك دورۀ تهاریخی، مشهابه بهه      

های ایرانی ارائه شده نتيج  آناليز لعا  هستند. در جدولی
هم نين در نتيج  آناليزهای نههایی، بررسهی    .[20]است

ههای مختلهف و   نمهایی هها بها بهزر    ميکرسکوپی نمونه
سهوریه، ایهن نتيجهه    های ایران و تحليل و مبایس  نمونه

ههای بها تکنيهك    دست آمده است کهه سهاخت سهفال   به
نباشی زیرلعابی از سوریه آغاز شده و به ایهران منتبهل و   
گسترش پيدا کرده و سی  به سمت چهين توسهعه پيهدا    

 .[20]کرده است
های اسالمی ای، تکنولوژی توسع  سراميكدر مباله

 SEM-EDSدر شرق ميانه مورد بررسی قرار گرفته که از 
ههای دورۀ سهلجوقيان،   استفاده شده است. لعها  نمونهه  

از  SEMتصاویر  آهکی تشخيص داده شده است.-قليایی
)شهکل  بدن  نمون  سفال سلجوقی ایران تهيه شهده است 

که پيوستگی شبک  ذرات کوارتز )خاکستری تيره( با  (17
ایجاد شده قابل مشهاهده و بررسهی   ای شيشه ماتریک 
 .[23]است

نمونه  بدنهه و    46در پژوهشی دیگر بر روی تعهداد  
ه.ق. از  6الهی   4های شوش مربوط به سهدۀ  لعا  سفال

اسهتفاده شهده اسهت. درصهد      XRFو  SEM–EDSآناليز 
قليایی هستند و -سربیهای مورد بررسی، با یی از لعا 

اپهك هسهتند.   -ها، لعها  قلعهی  هم نين درصدی از آن
ههای ایهران،   که اکسيدهای رنگهی لعها   نکت  دیگر این

 .[24]عراق، سوریه و مصر با یکدیگر متفاوت هستند
ههای تهاریخی  سنجی بر روی لعا مطالعات باستان
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ذرات کوارتز )خاکستری تيره( با ذرات شيش  پوششی ایجاد شده از بدن  نمون  سفال سلجوقی ایران؛ پيوستگی شبک   SEM. تصویر 17شکل 

 .[23]است
Fig. 17: SEM photomicrographs for bodies of Seljuk Lustre sherd from Iran. 

 
و پرسلين چين و ایهران نشهان داده   ور های استونسفال

ههای  در چين از لعها   ميالدی 15است که قبل از قرن 
شده و پ  از ایهن  استفاده می ی با ميزان کم منگنزکبالت

لعها    ترکيبهات  تاریخ به مهرور زمهان ميهزان منگنهز در    
ر صورتی که در ایهران اینطهور   زیادتر شده است د یکبالت
ههای  در لعها  مهيالدی   15قبل و په  از قهرن    نيست؛
آزاد  در ترکيهب لعها    های ایرانهی، ميهزان منگنهز   سفال
در ميهزان آن در  محهدودیتی  ، بهه ایهن معنهی کهه     است

ترکيب لعا  وجهود نداشهته و بهر خهالف آثهار چينهی از       
ابتدای تاریخ ذکر شده، ميزان منگنز در ترکيب لعا  زیاد 

)بهين آثهار چينهی و     دليل این تفهاوت  ؛[25,26]بوده است
کهه   گردد به وجود معادن محلهی در ایهران  برمی ایرانی(

هم نهين در نتيجه     ميزان منگنز نسبتاً زیاد بوده اسهت. 
 تغييهرات هها،  گونه لعها  مطالعات انجام شده بر روی این

اندکی کهه در ميهزان منگنهز در آثهار مختلهف مشهاهده       
تفاوت در معادن مختلف است کهه در  شود مربوط به می

معادن محلی، ميزان عناصر مختلف اندکی متفاوت بهوده  
 .[24]است

های لعابدار ایران مربوط هایی از سفالبر روی نمونه
-LA) های اولي  اسهالمی، مطالعهات ساختارشناسهی   سده

ICP-MS & TOF-ICP-MS )  .انجههام پذیرفتههه اسههت

لعا  سفيد با نبوش سبز و آبی کبالهت و  ها از نوع سفال
قالب فشاری است. نتيج  مطالعات حاکی از آن است که 

شهده و در ادامهه لعها     ابتدا ظروف لعا  سربی توليد می
شهده  قليهایی و لعها  قليهایی بها سهر  کهم توليهد مهی        

  .[27]است
های سهاخت سهفال لعابهدار در دورۀ    یکی از تکنيك

سلجوقيان، سفال مينایی است. معمو ً در تکنيك مينایی 
-دورۀ سلجوقی، برای لعا  پایه از لعا  سربی قلعهی در 

شهده  ای اسهتفاده مهی  های سفيد و فيهروزه اپك به رنگ
است. اکسيد قلع برای اپك کردن دو رنگ کاربرد داشته 

ای از م  اسهتفاده  دست آوردن رنگ فيروزهکه برای به
 .[20,28]شده استمی

ههای منبهوش   ای بها عنهوان: آنهاليز سهفال    در مباله
ها و ترکيبات مختلهف  برای شناسایی رنگایرانی، مينای 
های مينایی مطالعاتی انجام پذیرفته است. چگونگی لعا 

ها بستگی به کهاربرد آثهار، متفهاوت    نباشی و پخت لعا 
های مورد مطالعه، هر دو شيوۀ لعا  بوده است. در نمونه
های مورد ای موجود بوده است. نمونهپای  سفيد و فيروزه
 .[29]است ه.ق.قرن ششم و هفتم  مطالعه مربوط به

هایی از سفال لعابهدار بها تکنيهك    در پژوهشی نمونه
و XRDمينایی مربوط به دورۀ سلجوقيان بها اسهتفاده از   
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تصویر روبرو و مبطع لعا  به همراه رنگ آبی و قرمز، اسکن از مبطع لعا  برای نشان دادن ميزان عناصر از سطح به طرف . 18شکل 
 .[31]عمق

Fig. 18: The blue pattern, the linear scan examination for a Chinese Yuan blue-and-white. 

 
SEM-EDS  مههورد بررسههی و آنههاليز قههرار گرفههت. تمههام

های مينایی دارای لعا  پای  اپك هستند )سهفيد و  نمونه
ای(. اگر بخواهنهد شهيوۀ درون لعهابی کهار     گاهی فيروزه

شود و نباشی بر روی آن اجهرا  پخته نمیکنند، لعا  پایه 
شود که در زمان پخت، رنگ مورد نظر در درون لعا  می

شود. دو رنگ اصلی کهه  شود و در واقع یکی میحل می
در این شيوه کاربرد داشته، کبالت و کروميت اسهت. اگهر   
بخواهند مينایی رولعابی کار کنند، ابتدا بایهد لعها  پایهه    

ههای  مراحل اجرا شود. در نمونهپخته شود و سی  ببيه 
مورد مطالعه، ضخامت رنهگ مشهکی کهه بهرای قهرص      

ميکهرون تشهخيص داده    16کردن طرح اجرا شده بوده، 
ها از گدازآور قليهایی اسهتفاده   شد. هم نين در این لعا 
صهورت الکتهرون   کهه بهه   SEMشده اسهت. در تصهاویر   

 هها تهيهه  از مبطع برخی نمونهه ( back scatter) برگشتی
ای تهيه شده، برای رنگ شده و آناليزهای عنصری نبطه

قرمز، هماتيت تشخيص داده شده و ضهخامت و ميهزان   
 .[30]نفوذ آن در لعا  مورد بررسی قرار گرفته است

پژوهشی که در خصوص آثار سفال لعابدار سهدۀ  در 
نمونه مينهایی و   14ششم و هفتم ه.ق. انجام شده، تعداد 

های مختلف ایهران و مصهر   نمونه  جوردینه از سایت 1
در ایهن   قهرار گرفتهه اسهت.    XRFانتخا  و مورد آنهاليز  

آناليزها، لعا  پایه و عوامل رنگزا در لعا  مد نظهر بهوده   
هتر، تصاویری از سطح نيز تهيهه شهده   که برای بررسی ب
برای آغاز مطالعه و داشهتن اطالعهات    (.18است )شکل 

مانده از ابوالباسم کاشانی مراجعه های باقیپایه به نوشته
ها با این نوشتار مورد مبایسهه قهرار   شده و نتایج آزمایش

 گرفته است.
ابوالباسم کاشهانی دو شهيوۀ توليهد لعها  را نوشهته      

روش توليههد لعهها  قليههایی و دیگههری لعهها  اسههت: اول 
هها نشهان   قليایی است. نتيج  آزمایش-اپك سربی-قلعی

ههای مهورد مطالعهه بها نوشهتار ابوالباسهم       داد که نمونهه 
صهورت فریهت   هها بهه  رنهگ مطاببت داشت. تمهام لعها   

آوری شده و سی  اجهرا شهده بهوده اسهت. نتهایج      عمل
برای رنگ ها به این صورت است: هماتيت شناخت رنگ

قرمز، اکسيد قلع برای رنگ سهفيد، اکسهيد مه  بهرای     
ای، اکسيد کبالهت بهرای رنهگ آبهی،     رنگ سبز و فيروزه

کروميت یا اکسيد منگنز برای رنگ مشکی. برای رنهگ  
ای از رنگ ترکيبی اسهتفاده شهده اسهت:    صورتی و قهوه

هماتيت با اکسيد قلع برای رنگ صهورتی و هماتيهت بها    
ای استفاده شده است. برای رنگ قهوه کروميت یا منگنز

بيشترین تغيير غلظت مربوط به کلسيم و کبالت است که 
 نسبت به ببي  موارد، به شدت افزایش پيهدا کهرده اسهت   

[31]. 

های سفال لعابدار در ایهران در  یکی دیگر از تکنيك
فام اسهت کهه معمهو ً در    دورۀ سلجوقيان، تکنيك زرین

این گون  سفال، بدنه  خميهر سهنگی و جسهمی سهاخته      
ههای  تکنولهوژی سهاخت و توليهد بدنهه    شهده اسهت.   می
 مربوط به کشور ایران و سوریه (Stonepaste)سنگی گل
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 [37] (J5, J6)( و مخلوط م  و نبرهJ3, J4)، نبره(J1, J2)فام با م سازی زرین. نمونه19شکل 

Fig. 19: Reproduction samples of copper (j1, j2), silver (j3, j4) and mixed copper and silver (j5, j6) lustres. The size and 
distribution of the nanoparticles was determined by SR-Micro-XRD, UV-vis spectroscopy and TEM 

 

ههای مهات قلهع    ه.ق. است که بها لعها    6و  5در قرون 
. طبهق مطالعهات   [24,32,33]شهده اسهت  می پوشش داده

فهام  ههای زریهن  شود اولهين سهفال  انجام شده، گفته می
ه.ق.  3اسالمی مربوط به بصرۀ عراق است که در سهدۀ  

 .[28]توليد شده است
شهود کهه بهرای    ای به این نکته اشاره مهی در مباله

فلز سهر  و قلهع   قلع( -توليد نمون  خاصی از لعا )سر 
شده تها اکسهيد سهر  و قلهع     صورت مخلوط ذو  میبه
دست آید. این شيوۀ ساخت لعا  مربوط به ایران است. به

های ایهران حهدود   هم نين بيشترین ميزان قليا در لعا 
8-10% (Na2O)      است کهه بهر روی بدنه  خميرسهنگی

 .[32]شده استاستفاده می
فلز از -فام، یك  ی  نازک نانوکامیوزیت شيشهزرین

ای نانوذرات فلز م  و نبره اسهت کهه در بسهتر شيشهه    
 50الی  2فام از ادغام شده است. اندازه ذرات فلز در زرین

 1نهانومتر الهی    100فام، از نانومتر و ضخامت  ی  زرین
. زمانی که اتمسفر کهوره در  [34,35]ميکرومتر متغير است

حين پخت سفال به حالت احيها درآیهد)این عمهل بسهيار     
ساس بوده و نيازمند تجرب  بسيار با یی اسهت(، یهون   ح

. در [36]شهود فلز تبدیل به ذرات فلز در انهدازۀ نهانو مهی   
هههای ای مطالعههات آزمایشههگاهی بههر روی نمونهههمبالههه
 ;SR-Micro-XRD; UV-vis) فههام انجههام شههده زریههن

XANES; EXAFS; TEM)    و بههرای تکميههل شههدن
فهام نيهز   سهازی از زریهن  سهازی و شهبيه  اطالعات، نمونه

 (.19صورت پذیرفته است)شکل 

 اگر ميزان م  بيشهتر باشهد، رنهگ آن   فام در زرین
شود و اگر نبره بيشتر باشد، قرمز می-ایمتمایل به قهوه

شود. ميزان اکسهيد سهر  و   رنگ آن متمایل به سبز می
فام تأثير اندازۀ ذرات فلزی بر کيفيت رنگ زرینهم نين 

فام ایرانی هر چه بهه زمهان حهال    گذارد. در آثار زرینمی
تر شویم، ميزان استفاده از اکسيد م  در ترکيهب  نزدیك

ای و قرمز شود و در نتيجه رنگ آن نيز به قهوهبيشتر می
 .[37]شودتر میمتمایل

فام متنوع است ولی چيزی کهه در  دستور توليد زرین
گهل   ميهزان کمهی از   وجهود ها مشترک است، هم  گفته

، ترکيبات ]بدن  سنگی سفال است مواد منظور،[گریکوزه
صههورت ترکيبههی مهه  و نبههره و هم نههين سههولفور بههه

فام ایرانی در اواخر سدۀ های زریناز ویژگی. [38,39]است
 سفيد و سخت بودن خميرسنگی بدن  سفال است ه.ق. 6

هم نين در مطالعهات انجهام شهده، ایهن نتيجهه      [22,28]
 ه.ق.ههای قهرن هفهتم    فامحاصل شده است که در زرین
 .[40]شنگرف نيز شناسایی شده است

های آغازین دورۀ فامدر پژوهشی که موضوع آن زرین
)اواخهر   به آثار ایهران  ،اسالمی است، در بخشی از مطالعات

J 1 

J 3 

J 4 

J 5 

J 6 J 2 

J 1 
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هها  ( پرداخته شهده کهه نمونهه   ه.ق. 7و اوایل سدۀ  6سدۀ 
های دقيق برای مطالعات و بررسی .مربوط به کاشان است

هایی استفاده شده است ها، ابزارها و دستگاهعلمی از روش
 EXAFS XRD, XANES,µ-, SR2WDX کههه شههامل: 

کهه ترکيهب    همشخص شهد  XRDاست. در نتيج  ميکرو 
ها همان مواردی است که در متون کهن نوشته بدن  سفال
قسهمت شيشه     1قسمت ماس  سفيد نرم،  10شده است: 

که با ههم   ]بنتونيت[ خاک سفيد فریت شده و یك قسمت
اند. از نتایج آناليزها و مبایس  نتهایج، دریافهت   مخلوط شده

تأثير هنر ایران  ،فامتکنولوژی و توليد زرینشد که در حوزۀ 
بر سوریه نمایان است؛ هم نين آثار ایران و اسیانيا بسهيار  

  .[41]شبيه به هم است

 با رنگ فامزرین از هایی نمونه ساخت با پژوهشی در

 انهدازه  با فلزی درخشش و رنگ رابس متفاوت، ودرخشش

 بها  نمونهه  در که داد نشان اند. نتایجشده بررسی نانوذرات

 378 تا 115 درمحدوده نبره نانوذرات نبره، اندازه پوشرنگ

 هایمو  طول تمام نبوده، ذرات کروی این بوده، نانومتر

 ای نبهره  درخشش و نمونه کرده بازپخش را مرئی ناحيه

 نبهره،  کنار پوشرنگ در( II) آهن سولفات حضور دارد. با

و  کهروی  شهبه  ذراتهی  و یافته کاهش نبره نانوذرات اندازه
 سهبب  کوچهك  ذرات شوند. اینمیل تشکيشکل  کروی

 نهانو  برای پالسمون جذ  بيشينه مو  تا طول شوند می

 تغييهر  یهك  بها  که برسد نانومتر 440 حدود به نبره ذرات

 باشدمی همراه به زرد )بزر  ذرات برای) اینبره از رنگ

 حضهور  .داشهت  خواهد طالیی ای نبره درخشش نمونه و

 نانو اندازه بيشتر کاهش باعث فام، زرین پوشرنگ در م 

 وکوپریهت  مه   نانوذرات تشکيل زمان هم و ذرات نبره

 شهده  مشهاهده  درخشهش  و حالت رنگ این شود. در می

 مبهدار  افهزایش  با .بود خواهد نبره/مبدارم  نسبت تابع

 را کنارذرات فلزی نبره نانوذرات توزیع پوشرنگ، در م 

O 2Cuمهو   طول بازتا  کوپریت، حضور علت داریم. به 

 زردرنهگ  درخشهش  از و شده بيشتر مرئی نور های بلندتر
 .[42]رسيممیقرمز  درخشش به

 

 کرمان خواجه اتابکمقبرۀ . 5
و  مببره خواجه اتابك از مبابر برجی شکل عصر سهلجوقی 

با غنای تزئينی بهيش از حهد   [43,44] ه.ق. 6متعلق به قرن 
 [13] اسهت  ه.ق. 6نيم  قهرن   متعلق به به ظاهر است که

در تهاریخ  در فهرست آثار ملی ایران  253به شمارۀ  این بنا
در کرمان، خيابهان  که  [44] استثبت شده  30/03/1315

 .شاهی، پشت تکي  امام زمان قرار دارد شهيد فتحعلی
در برخی منابع مببرۀ خواجه اتابك کرمان منسهو   

الهدین محمهد ابهن اتابهك بزقهوش از      شود به قطهب می
در صهورتی کهه    [45,46]بزرگان دورۀ سلجوقی در کرمان

زیسته است محرابی کرمانی که در اوایل دورۀ صفویه می
در کتا  مزارات کرمان اشهاره کهرده اسهت کهه مببهره      

از عرفها و   بزقهوش  عالءالهدین  مربوط به خواجه اتابهك 
کهه در ایهن خصهوص     [43]اسهت  صاحب کما ت بهوده 

های خوبی مبنی بر صهحت ایهن موضهوع وجهود     تحليل
و  در ایجاد شهوکت سهلجوقيان  این پدر و پسر . [47]دارد

خواجه . [48]اندهموثر بود هم نين حکومت منطب  کرمان
اتابك عالءالدین بزقوش در زمان خالفت ملهك طغهرل   

و در سال پایانی حکومهت ملهك طغهرل     زیسته استمی
 565سهال  ابن اثير در بيان وقهایع  . [49]وفات کرده است

ل بهن قهاورت،   نویسد: در این سال ملهك طغهر  می ه.ق.
در  [50]فرمههانروای کرمههان، دار جهههان را بههدرود گفههت 
 ه.ق. 582صههورتی کههه تههاریخ وفههات اتابههك پسههر را   

 .[51]اندگفته
با توجه به مطالعات انجهام شهده و شهواهد موجهود،     

ههای  توان در فاصل  سالتاریخ ساخت بنای مببره را می
رد البتهه ویلبهر اعتبهاد دا    [52]دانست ه.ق. 565الی  560

 ه.ق. 530بنای خواجه اتابك احتما ً تهاریخی در حهدود   
 .[2]داشته باشد

اولين بناههای دورۀ اسهالمی در ایهران    این بنا جزو 
است که از رنگ برای تزیين نمای خهارجی بنها اسهتفاده    

از  ههای هشهت ضهلعی کهه    یکی از بهر  . [53]شده است
وضعيت مربع داخلی نسبت به  و داخل چهار ضلعی است

ای است کهه زوایهای   هشت ضلعی منظم بيرونی به گونه
متر(  با اضهالع  سانتی 20تا  15مربع داخلی فاصله کمی)

ابعهاد اضهالع    .[44,46,52]خارجی به وجهود آورده اسهت  

شهيوۀ سهاخت   که به  است m 5/4 در حدود مربع داخلی

(.20)شهکل  است یوش به فضای گنبدی تبدیل شهده فيل
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 [54]ی بناستهای تراش خورده در نماکاشیمحل مربوط به  ، رنگ قرمزپالن و مبطع مببرۀ خواجه اتابك. 20شکل 
Fig. 20: Psychograph and plan of Khaje Atabak mausoleum, Kerman, Iran  

 
ههای  ها و سهبف ایهن بنها در سهال    قسمت فيلیوش

جرهایی که اسکلت بنا آابعاد گذشته بازسازی شده است. 
عره هر وجهه   بوده و cm 21  ×21 ×4 را ساخته است

ذکر است که متأسهفانه  .  زم بهمتر است 3 حدود بيرونی
هههایی از نمههای بيرونههی بهها ظههاهر بسههيار بههدی قسههمت

آجرچينی و نوسهازی شهده اسهت. اميهد اسهت در آینهده       
مای بنها حهذف شهود تها ظهاهر      آجرهای نوسازی شدۀ ن

آرای  داخلی بنها تلفيهق    (.21)شکل  قدیمی به اثر برگردد
 (.22)شکل  آجر، گچ و سفال لعابدار است

 

. بررسی متون علمی و تحلیل نگرش بر 5-1

 سفال لعابدار در بنای خواجه اتابک
وقی در سهلج نسبت به بسياری از بناههای شهاخص دورۀ   

ویهژه  منابع کمتری دربارۀ بنای خواجه اتابك کرمان و به

 

    
 

 . نمای جنو  شرقی مببرۀ خواجه اتابك کرمان21شکل 
Fig. 21: Superficies of southeast Khaje Atabak mausoleum 

 . آرای  معماری ضلع محرا ، مببرۀ خواجه اتابك22شکل 
Fig. 22: Interior architectural decoration of Monument 
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اند. در معماری آن مطالب مفيدی را ارائه نمودههای آرایه
بخش آرای  معماری این بنها، آثهار سهفال لعابهدار دیهده      

رسهد بها دیگهر بناههای دورۀ     شود کهه بهه نظهر مهی    می
سلجوقی در ایران متفاوت باشهد. در ایهن بخهش منهابع     

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و منهابعی کهه    مختلف
دار در این بنا اشاره کرده بودند ارائه خواهد به سفال لعا 

ها در منابع مختلف که در ذیل بهه آن  برخی از نوشته[شد
 :]شود، مورد پذیرش نگارنده نيستاشاره می

 530بنای خواجه اتابك احتما ً تهاریخی در حهدود   
 ،ر نباط مرکزی نبوش همه سطوحداشته باشد که د ه.ق.
ههای  اجرا شده اسهت. قطعهه   هایی از کاشی فيروزهقطعه

 ایهن بنها  . [2]پهر هسهتند  کاشی به شکل شمسهه هشهت  
اری نشده است اما سبك و تکنيك آن حهاکی از  گذتاریخ

ههای گ هی تمهام    آرایه. [11]م. است12تعلق بنا به قرن 
های داخلی ببعهه را پوشهانده اسهت کهه زمهانی بها       بدنه
ای های کاشی فيروزهها و منلثهای کوچك، لوزیستاره

داخهل بنها    .[13]ههایی مهزین گشهته بهود    هم ون پولك
های گ ی حوط  چهار گوش است و در آرایهصورت مبه

یکهی از  . [44]کار رفته استآن، قطعات کوچك کاشی به
ههای  های کاشيکاری نگين را در آرایهترین نمونهقدیمی

  .[53]توان مشاهده کردمعماری خواجه اتابك می
که بر روی بدنه مببره خواجه اتابك باقی  هاییآرایه

یها در  . جر و کاشی اسهت آ مانده الحاقی و ترکيبی از گچ،
این گهروه   هایآرایهآن ه از »شود: جایی دیگر اشاره می

در بدنهه خهارجی و   ( های هندسهی بنا با طرح های آرایه)
باقيمانده همه تلفيبی از گچ، کاشی و آجرههای  داخلی بنا 

ه تنهایی بنها را زینهت   ا بیك از آنهتراشيده است اما هيچ
گهچ و  -جرآنداده است. این نوع تزئينات را در دو ترکيب 

 . [54]«توان دیدکاشی می-گچ-یا آجر
ههای  چينهی قها  بها ی مبهرن     های گرهدر آرایه

اضالع جنهو  شهرقی، شهمال شهرقی و جنهو  غربهی       
را مشاهده کرد کهه   مانده کاشی فيروزهتوان آثار باقیمی

در ميان رنگ اکر زمينه با درخشش خود جلوۀ خاصی به 
هم نهين در داخهل بنها،    . نمای ایهن مببهره داده اسهت   

فيهروزه و نبهوش هندسهی    های محرا  با کاشهی  ستون
اهده طور کهه مشه  همان .[45]اندبسيار زیبایی تزئين شده

شود، در تمام متون بهه کاشهی اشهاره شهده اسهت و      می

تشخيص هم  پژوهشگران از سفال لعابدار، کاشی بهوده  
 است.
 

های معماری آرایهمراحل و فن اجرای . 5-2

 مقبرۀ خواجه اتابک
در تمام اضالع بيرونی بنا یك پتگان  چههار قطهاره اجهرا    

 های زیادی از آن تخریب شهده شده بوده است که بخش
و از بين رفته است. باتوجه به شواهد موجود، همزمان بها  

های آجر اجرا آمدگی، بخش پتگانه هم با پيشساخت بنا
صورت کامل و برای ظاهر اثر، بلکه ولی نه به شده است

ههای  گاهی که به شهکلی کلهی از طاسهه   به عنوان تکيه
گهچ بهه صهورت     مهالط پتگانه را دارد و نياز است که با 

هها از  . بهرای سهاخت طاسهه   استه تکميل گرددمنظم و آر
های مختلف استفاده شده است. به نظر آجرهایی با اندازه

رسد شيوۀ ساخت آجرهای کوچك، آجر تراش اسهت.  می
رسهد ایهن   ها به نظر مهی های پتگانهماندهبا بررسی باقی

بخش از آرای  معماری در دو شکل مختلهف اجهرا شهده    
تر است و ها کوچكه، طاسهاست که در یك نوع از پتگان

در شکل دادن  مالطتر و استفاده از ها متنوعقوس طاسه
ها بيشتر است. در دیگر شکل پتگانهه در ایهن بنها،    طاسه

شود و بند آجرهها بهه شهيوۀ    نمای آجری بيشتر دیده می
 توپی ته آجری با آرای  گ ی اجرا شده است.

ههای  این بنا از آجر سهاخته شهده اسهت کهه آرایهه     
هها( بهه بنها    ها و کادربنهدی پتگانهبخش آجری جز آن)به

الحاق شده است یعنهی ماننهد بسهياری از بناههای دورۀ     
سلجوقی که آرای  آجری همزمان با ساختار معماری اجرا 

شده است، نبهوده و بعهد از اتمهام سهاختار معمهاری،      می
هایی از آرای  معماری بر روی بدن  دیوارهها اجهرا   قسمت

ههای سهطوح بيرونهی، ههم از آجرههای      رایهآ شده است.
بر و هم از آجرهای تراش استفاده شهده اسهت کهه    پيش

صورت توپی ته آجری ، آرای  گ ی به بالی آرای  آجری
 مختلف اجرا شده است.های در شکل

های معماری در شاید این پرسش پيش آید که: آرایه
ههای بعهد از سهاخت بنها     تواند مربوط به دورهاین بنا می

باشد؟ در پاسخ به این پرسش باید بهه ایهن نکتهه توجهه     
شود که در معماری ایهران در دورۀ سهلجوقی ظهاهر بنها     
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شده اسهت؛ حتهی   صورت موزون و منظم اجرا میحتماً به
اگر قرار بوده نمای ساختمان بدون آرایهه و کتيبهه اجهرا    

شهده  مهی  صورت کامالً منظم اجراشود، آجرکاری نما به
توانهد  است که تبریباً تمهام بناههای دورۀ سهلجوقی مهی    

منالی برای این ادعا باشهد. یعنهی قبهل از اینکهه معمهار      
بخواهد ساخت بنا را شروع کند، حداقل در ذهنش برنامه 
و طرحی برای اجرای سازه و ظاهر اثر و ارتبهاط ایهن دو   
داشته است. در مببرۀ خواجه اتابك کرمان نمای کامل و 

ههای معمهاری کهه اکنهون دیهده      منظمی در زیهر آرایهه  
تصميم و طرح سازندۀ اثهر  شود، وجود ندارد. بنابراین، می

ههای معمهاری بها ایهن گونه       این بوده که سازه و آرایهه 
 گون  ارتباط و اتصا ت اجرا گردد.آرایش و نظم و این

های تلفيبهی آجهر، گهچ و    شيوه و مراحل ساخت آرایه
این صورت بوده که ابتدا طهرح نبهوش یها     سفال لعابدار به

شهده اسهت.   گره هندسی تهيه و بر سطح دیوار منتبل می
ههای عالمهت   لعابدار در محل سفالدر مرحل  بعد، قطعات 

در ادامهه،   شده است.سبانده میگچ چ مالطگذاری شده با 
ههای  بر و گاهی آجر تهراش در محهل  قطعات آجری پيش

شهده اسهت.   ی نصب میعالمت گذاری شده با مالط گ 
بر )که به شکل مربع بهوده   زم به ذکر است که آجر پيش

و داخل آن به شکل شمسهه خهالی شهده اسهت( بهر روی      

گرفته کهه په  از نصهب، در    قطعات سفال لعابدار قرار می
شهده  لعها  دیهده مهی    cm 2داخل آجر و در عمق حهدود  

است. ضخامت قطعات آجهری آرایه  بنها از ایهن قسهمت      
ن است. در مرحله  بعهد، تمهام فضهاهای خهالی بهين       نمایا

شده و به تکنيهك تهوپی   قطعات آجری با مالط گچ پر می
شده است و در نهایت خس انهدازی و  ته آجری گ بری می

شده تا گره هندسی ایجاد کادر در اطراف قطعات انجام می
 شهود و تلفيق سه مادۀ آجر، گچ و لعها  بهه خهوبی دیهده     

ههای  در بخش داخلهی بنها ههم تلفيهق آرایهه      (.23)شکل 
آجری، گ ی و سفال لعابدار به همين صورت و بها همهين   

   (.24)شکل  حل و کيفيت اجرا شده استمرا
ای که در سهطح  بغل پتگانهیا پشت ل کی بخشدر 

 چينهی بيرونی بنا نسبتاً سالم باقی مانده است، طرح گهره 
ای با تلفيق آجر، گچ و سفال لعابدار اجرا شده است. ساده

از  آرایه  گ هی،   های منبهوش ضلعیدر دایره ميانی شش
ای بهه صهورت تهراش خهورده     فيهروزه  کاشینرهقطعات 

)با توجه به شکستگی و ناصاف بهودن   استفاده شده است
 (.25شود( )شکل ها، قالبی بودن آن منتفی میلب  کاشی
 ترین اثرد این اقدام )تراش کاشی(، قدیمیرسبه نظر می

از نوع خود در ایران باشد که باقی مانهده اسهت و قابهل   

 

    
 

  گچ در نمای بيرونی مببره.  : طرح گره هندسی از بخش الف مالطتلفيق آجر، سفال لعابدار و آرای  معماری الف: . 23شکل 
Fig. 23: Exterior architectural decoration of Khaje Atabak mausoleum, Kerman 
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 داخل مببرۀ خواجه اتابك  تلفيبی آجر، لعا  و گچ درآرای  الف و  : چگونگی قرارگيری . 24شکل 
Fig. 24: Interior architectural decoration of Khaje Atabak mausoleum, Kerman 

 

ههای  تا قبل از این تاریخ، کاشی. مشاهده و بررسی است
صههورت قالبی)ماننههد تههك رنههگ کوچههك در بنهها بههه   

 بر بوده اسهت. های مسجد حيدری  قزوین( یا پيشکاشی
کهه در   دایرۀ نامنظمکاشی با تيشه به شکل  تراششاید 

، آغاز حرکت به سهمت  (25)شکل  این بنا انجام پذیرفته
 کهه  ههای بعهد بهوده اسهت    ساخت کاشی معرق در سال
گرفتهه  خورده و کنار هم قرار میقطعات کاشی تراش می

 .تا شکل و نبش خاصی را بوجود آورد
مببهره خواجهه اتابهك     نوشهتاری  هایآن ه از کتيبه

شرقی، غربهی و جنهوبی فضهای    دیوارهای  در ،باقيمانده
تر که در سطوح تخت اجرا های بزر . کتيبهداخلی است

صورت بين آن به شده است با آجر بوده که نبوش گياهی
های نوشتاری آرای  گ ی اجرا شده است. هم نين کتيبه

ههای  انهد و کتيبهه  هها قهرار گرفتهه   کوچکتر که در قوس
ایهن   گچ اجرا شده اسهت.  مالطها با کوچك با ی ازاره

ها مربوط به سورۀ الرحمن است. با بررسهی دقيهق   کتيبه
 ههای در باقيمانهده های معمهاری،  های مختلف آرایه یه
ها در آجری در داخل بنا، در برخی قسمت   نوشتاریکتيب

رسهد،  ها، رنگ آبی مشاهده شد. به نظر مهی زمين  کتيبه
اند که نيهاز بهه   آميزی شده بودههای گ ی هم رنگآرایه

بررسههی بيشههتر بهها امکانههات  زم و دسترسههی بههه همهه  
 های بنا به کمك داربست است.قسمت

 

. کاشی یا قطعات شکستۀ ظروف سفالی 5-3

 لعابدار 
های معماری سطوح بيرونی و هم نهين داخلهی  در آرایه

 

           
 

 مببرۀ خواجه اتابك  های تراش خورده به شکل دایره در نمای بيرونیکاشینره . 25شکل 
Fig. 25: Turquoise tiles in exterior Superficies of Khaje Atabak mausoleum, Kerman 
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 جای کاشی استفاده است آرای  معماری مببرۀ خواجه اتابك بهدر قطعات شکست  ظروف سفالی لعابدار که . 26شکل 
Fig. 26: Pieces of glazed Pottery (similar to tile) as an architectural decoration of Khaje Atabak mausoleum 

 
شود. در تمامی متهونی کهه در   سفال لعابدار دیده می بنا،

مورد لعا  این بنا در آرای  معماری مطهالبی ارائهه شهده    
انهد. بها   است، همگی به وجود کاشی در بنا اشهاره کهرده  

هها بهه رنهگ    بررسی ميدانی مشاهده شد که هم  لعها  
تر و متمایهل  ها کمی تيرهای نيستند و برخی از آنفيروزه

به  جوردی و برخی متمایل بهه سهبز هسهتند. بها نگهاه      
ههای لعابهدار خودنمهایی    تر قوس بسيار کهم سهفال  دقيق

صهورت تخهت نيسهت(.    کرد)به این معنی که قطعات بهه 
ها نگارنده متوجه شهد  پ  از بررسی دقيق یکی از نمونه

هر دو طرف قطعات سفالی، دارای لعها  و ضهخامت   که 
های متداول آن دوره، بسهيار  بدن  سفال نسبت به کاشی

تر است. در تعهدادی از قطعهات کهه آرایه  آجهری      نازک
شهود.  اطراف آن تخریب شده است، لب  سفال دیهده مهی  

هم نين بر روی برخی از قطعات لعابدار، خهس یها نبهش    
 (.26و  24، 23شود )شکل دیده می

دست آمدن شواهد موجود این در نتيج  بررسی و به
نکت  مهم آشکار شد که هنرمند سازندۀ آرای  معماری، از 

جهای کاشهی   قطعات شکست  ظروف سهفالی لعابهدار بهه   
استفاده کرده است. در ادامه باید به این نکته اشاره نمود 

ترین بنهای شهناخته   که ببع  خواجه اتابك کرمان قدیمی
ان در دورۀ اسالمی است که از قطعهات ظهروف   شدۀ ایر

بها حجهم زیهاد بهرای      (کاشی نگينی )مانندسفالی لعابدار 
 زم  آرای  معماری داخلی و خارجی استفاده شهده اسهت.  

ميدانی انجام شده توسهس  های با بررسیبه ذکر است که 
 نگارنده، هيچ نمون  مشابهی در ایران مشاهده نشد.

بخهش   در ایهن بنها،  یکی از قطعات سهفال لعابهدار   
لب  ظرف کمی به  .استمانند( -)کاسهبا یی یك ظرف 

،  ی  لعا  در قسمت لبه  ظهرف   سمت بيرون انحنا دارد
نازکتر شده است و به این خاطر رنگ آن نسبت به دیگر 

از ظهرف   ایهن قطعهه  . تهر اسهت  های ظرف، روشنبخش
سفالی، بدون نبش بوده و به صورت ساده و تهك رنهگ   

شود)برخی از قطعات سفالی لعابدار در بدنه دیوار دیده می
و در کنار آرایه  آجهری و گ هی، دارای نبهش هسهتند(.      

جا یکسان نيست، هر ضخامت بدنه ظرف سفالی در همه
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 آرای  معماری مببرۀ خواجه اتابك                   نمون  مورد مطالع  قطع  شکسته شدۀ ظرف سفالی لعابدار از . 27شکل 
Fig. 27: Piece of broken glazed Pottery as an architectural decoration of Khaje Atabak mausoleum 

 

 

 
 

 ( 27. طرحی دو بعدی و سه بعدی از ظرف سفالی با توجه به قطعه موجود)در شکل 28شکل 
Fig. 28: Two and three-dimensional design of the earthenware container according to the existing piece 

 

چه به سمت لبه  ظهرف و هم نهين پایه  ظهرف پهيش       
با توجهه بهه    (.27شود )شکل رود، ضخامت کمتر میمی

قطع  موجود که از لب  با یی ظرف سفالی لعابدار اسهت،  
طرحی از آن در حالت دو بعدی و سهه بعهدی ارائهه مهی     

 (.28شود )شکل 
برابهر از لعها  و بدنه      60 نمهایی تصاویری با بزر 
 )از سطح و مبطع شکسهته شهده(   قطعه سفال مورد نظر

تهيههه گردیههد. بدنهه  ظههرف، بافههت یکنواخههت و نسههبتاً  
متخلخلی دارد. ضخامت لعا  در نمونه  مهورد مطالعهه،    

لعها    بسيار کم و کامالً با لعا  کاشهی متفهاوت اسهت.   
ای اسهت  مورد نظر شفاف بوده و ميزان شفافيت به اندازه

هایی از شود. هم نين در قسمتکه  ی  زیرین دیده می
 (.29)شکل  شوداهده میلعا ، ریزترک مش

برابر  220نمایی در ادام  بررسی، تصاویری با بزر 
از لعا  و هم نين اتصال لعا  بهه بدنهه تهيهه گردیهد.     

ای سفيدرنگ در زیر لعا  به صهورت بلهوری دیهده     یه
ها شود. ضخامت این  ی  سفيدرنگ در برخی قسمتمی

ها کمی بيشهتر  ضخامت لعا  و در برخی قسمتکمتر از 
از ضخامت لعا  است. ظاهراً این  یه هم از نظر رنهگ  
و هم از نظر ساختار با بدن  قطع  سهفالی متفهاوت اسهت    
)مطالع  ساختارشناسی لعا  و بدنهه و هم نهين فراینهد    
فرسههایش و تغييههرات سههاختاری اثههر مسههتلزم پههژوهش 

 

    
 

  برابر از ساختمان لعا  و بدن  قطع  شکسته شدۀ ظرف سفالی در آرای  معماری بنا 60نمایی با بزر تصاویری . 29شکل 
Fig. 29: Magnified pictures 60 X of Piece of broken glazed Pottery as an architectural decoration  
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 برابر از ساختمان لعا  و بدن  قطع  شکسته شدۀ ظرف سفالی در آرای  معماری بنا  220تصاویری با بزرگنمایی . 30شکل 
Fig. 30: Magnified pictures 220 X of Piece of broken glazed Pottery as an architectural decoration  

 

ای است(. هم نين استحکام  یه  سهفيد رنهگ    جداگانه
لعا ، تعداد زیهادی   است. در ساختارمتفاوت با بدنه و لعا  

شود که در تمام ساختار لعها   حبا  کوچك و بزر  دیده می
ها به سطح لعها  و برخهی   پراکنده شده است. برخی از حبا 

 (.30)شکل تر است به بدن  قطع  سفالی نزدیك
ههای ظهروف   تر نمونهمطالعات دقيقبرای بررسی و 
اشهاره   چههارم جز مواردی که در بخهش  سفالی لعابدار به

توان از ميکروپيکسی نيز استفاده کرد، همهانطور  شد، می
 در توانمند روشی ای با عنوان: ميکروپيکسیکه در مباله

 دوره ایشيشهه  مصهنوعات  مهواد اوليهه   تعيهين  و بررسی

بهرداری  نتایج خوبی به نمونهه ش(؛ شو)شائور کاخ اشکانی
 .[55]دسهت آمهده اسهت   ههای تهاریخی بهه   کم از شيشهه 
آمده دستای بهنمونه از قطعات شيشه 26تعداد هم نين 
 روش توسهس  مليهان  شهناختی تهل  های باسهتان از کاوش

PIXE ههای  و تحليهل داده  ه استتجزیه عنصری گردید
آمده از ایهن تجزیهه توسهس مبایسهه تطبيبهی و      دستبه

که منجهر بهه شناسهایی     ه استتحليل آماری انجام گرفت
استفاده جهت تهيه مهواد   دستور ساخت و نوع منبع مورد
 .[56]ده استخام برای ساخت خمير شيشه ش

 

 گیرینتیجه. 6
ههای ميهدانی   با توجه به مطالع  منابع مکتو  و بررسهی 
ها در ترین کاشیانجام شده توسس نگارنده دربارۀ قدیمی

صهل شهد   ، این نتيجهه حا دورۀ اسالمیمعماری ایران در 
توان گفت در که با آثار موجود که قابل مشاهده است می

ی هيچ کاشهی تهاریخ دار   ه.ق. 5و  4حال حاضر از سدۀ 
آثار کاشی که برخی از پژوهشگران برجای نمانده است و 
داننهد، در واقهع مربهوط بهه     هها مهی  مربوط به این سهده 

ها بدون توجه گذاریتاریخبسياری از  های بعد است.سده
به فن ساخت و تکنولوژی اثر بوده و با حهدس و گمهان   

جهای  های بدون تاریخ(، بنهابراین  انجام شده است)کاشی
سنجی بر ، مگر اینکه مطالعات باستانماندشبهه باقی می

 ها انجام پذیرد.روی آن
تههرین تههوان کهههندر نتيجهه  پههژوهش حاضههر، مههی

منهدر  در  ایهران را بهه شهرح     مانهده در های باقیکاشی
 .زیر معرفی نمودجدول 

در نتيج  مطالعات ميدانی در مسجد جامع گلیایگان، 
ای در تلفيهق بها آرایه  آجهری و     چند قطعه کاشی فيروزه

 مشاهده شد که زمهان سهاخت و اجهرای آن قابهل     گ ی

 محل تعلق قدمت/تاریخ اثر دورۀ اسالمیسفال لعابدار در معماری ایران  ردیف

 مسجد حيدریه قزوین ه.ق. 509 ی  جوردای و های تك رنگ فيروزهکاشی 1

 منارۀ مسجد سين اصفهان ه.ق. 526 ای. کتيبهکاشی به رنگ فيروزهنره 2

 نگهداری در موزۀ اسالمی برلين ه.ق. 529 فام تاریخ دارکاشی زرین 3

4 
 تراش خوردهکاشی نره الف: 
 قطعات شکست  ظروف سفالی لعابدار : 

 مببرۀ خواجه اتابك کرمان ه.ق. 530حدود 

 گنبد سرخ مراغه ه.ق. 542 ای در تلفيق با آرای  آجریکاشی تك رنگ فيروزه 5

 گنبد مدور مراغه ه.ق. 563 ای در تلفيق با آرای  آجریکاشی تك رنگ فيروزه 6

 مناره مسجد جامع دامغان ه.ق. 6سدۀ احتما ً  رنگبرجسته تك های نبشکاشی 7

 موزۀ ملی ایران ه.ق. 6سدۀ احتما ً  برجسته تك رنگ)کتيبه، محمد(نبش کاشی 8

الهی   498های بنا مربوط به سال) اسالمی در ایران باشدههای دورۀ  ترین کاشیجزو قدیمی تواندتأمل است و می
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 (.ه.ق. است 512
ترین کاشی با تکنيهك  کهنتوان گفت هم نين می

 زیرلعابی در ایران مربوط به ببع  پيربکران اصفهان است.
های نتيج  مطالع  منابع مکتو  در خصوص سفال

رمان ایهن بهود کهه همه      لعابدار مببرۀ خواجه اتابك ک
انهد و  ثار را به عنوان کاشهی معرفهی کهرده   منابع، این آ

ای به قطعات شکست  ظروف سفالی نشده اسهت.  اشاره
کاشهی  نهره قطعهات  هم نين در بخش دیگری از بنها،  

تراش خورده بهه شهکل دایهره کهه در نتيجه  بررسهی       
ترین تجربيهات تهراش   ميدانی مشاهده شد، جزو قدیمی

کاشههی بههه شههکل دایههره در ایههران دورۀ اسههالمی      
 گرفتهه است)اقدامی که بعدها در کاشی معرق انجام می

های معمهاری  هم نين باید اشاره نمود که آرایهاست(. 
این بنا، بر خالف بسياری از بناههای دورۀ سهلجوقيان،   

ای دیگر اجهرا شهده   جدای از سازۀ معماری و در مرحله
در زمينه    های ميدانی،. هم نين در نتيج  بررسیاست
 )رنگدانهه(  های نوشتاری داخهل بنها، رنهگ آبهی    کتيبه

 مشاهده شد.
ترین نتایج این پژوهش، مربوط به کشف از اصلییکی 

استفاده از قطعات شکست  ظهروف سهفالی لعابهدار در آرایه      
شاید این اقدام، اولين ایدۀ سهاخت کاشهی بها    . معماری است

 ضخامت کم برای آرای  معماری را شکل داده باشد.

 

 سپاسگزاری

دریه   ههای بهی  دانهد از کمهك  نویسنده بر خود  زم می
 نهی، دکتر پرویز هالکویی،مستدکتر مسلم ميشآقایان 

و آقهای   خهانی دکتر حميدرضا قلهيچ ، دکتر مهدی رازانی
این مبالهه مسهتخر  از    تشکر نماید. عبدا  معنوی ثانی

تهرین  مطالعه و شناخت کههن »طرح تحبيباتی با عنوان 
است کهه بها شهماره     «های ایران در دوره اسالمیکاشی
در دانشگاه هنر اسهالمی   1/5/1398مورخ  7938قرارداد 

 تبریز به پایان رسيده است.
 

 هانوشتپی
اجرای نبهش بهر روی سهفال لعابهدار بها سهه شهيوه انجهام         . 1
(: ابتدا نبوش بهر  underglaze) گرفته است: نباشی زیرلعابیمی

خميرسهنگی(  سطح بدن  صاف و صيبلی)معمو ً بدن  جسمی و 
شهده و نهایتهاً   شده و سی  بر روی آن لعا  اجرا مهی اجرا می

 onglaze) رفته است؛ نباشهی رولعهابی  برای پخت به کوره می

or overglaze بعد از پخت لعا  پایه که بيشتر به رنگ سفيد :)
شهده، نبهوش بهر روی    ای هم استفاده مهی بوده و گاهی فيروزه

شده است ای مناسب پخته میشده و سی  با دملعا  اجرا می
رنگ و بخشی از آثار مينهایی ؛ شهيوۀ درون   مانند تکنيك هفت

(: رنگ مورد استفاده برای نبوش، در درون  ی  inglaze) لعابی
 شود.ای جداگانه دیده نمیصورت  یهشده و بهلعا  پخش می

2. Cameca S-50 (WDX) Microprobe with 
experimental conditions of 1 mm spot size, 15 kV 
and 10 nA probe current except for Na and K for 
which the probe current was reduced to 1 nA and 
the spot size increased to about 5 µm. 

 
References 
[1] Kashani AA. Arayes Aljavaher va 

Nafayes Alatayeb 1301. Tehran: Almaa; 
2007. 

[2] Wilber DN. The development of mosaic 
faience in Islamic architecture in Iran. Ars 
Islam 1939:16–47. 

[3] Allan JW, (Oxford) AM. Medieval Middle 
Eastern Pottery. Ashmolean Museum 
Oxford; 1971. 

[4] Ghandi S. The role of the tile in Iranian 
architecture. Vis Arts Stud 2003; 20:183–
6. [In Persian] 

]قنههدی سههياوش. نبههش کاشههی در معمههاری ایرانههی.  
 ].186-183: 20؛1382مطالعات هنرهای تجسمی 

[5] Karl j D. Islamic Art In Architecture, 

Tile, Metalworking, Knitting, Painting. 
(Translated by Basiri R.).Tehran: 
Farhangsara; 1984. [In Persian] 

جهههی دوری. هنهههر اسهههالمی در معمهههاری،   ل]کهههار
کههاری، فلزکههاری، بافنههدگی، نباشههی. )ترجمهه   کاشههی
  ].1363رضا(. تهران: فرهنگسرا؛ بصيری 

[6] Maheronaghsh M. Tile and its 
application. Tehran: Samt; 2002. [In 
Persian] 

]ماهرالنبش محمود. کاشی و کاربرد آن. تهران: سمت؛ 
1381]. 

[7] Bloom JM. Minaret: symbol of Islam. 
Oxford University Press Oxford; 1989. 
[In Persian] 



 ... یقیتلف یۀآرا یشناسو فن اسالمی ایران ۀدور یمعمار یهاهیدر آرا «یکاش»کاربرد  نیتریمیقد/ یاسر حمزوی                                  

 

 1398سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان     │    78

 

 

 

[8] Mehrpooya J. Traditional architecture 
arrays in mosques of Iran. Art J 1997; 33: 
556–73. [In Persian] 

های معماری سهنتی در مسهاجد   جمشيد. آرایه ا]مهرپوی
 ].573-556: 33؛ 1376ایران. مجل  هنر 

[9] Kiani M, Karimi F, Qouchani A. 
Introduction to the art of tiling in Iran. 
Tehran: Museum of the Reza Abbasi; 
1983. [In Persian] 

، کریمی فاطمهه، قوچهانی عبهدا .    محمدیوسف]کيانی 
ای بر هنر کاشهيگری ایهران. تههران: اداره کهل     مبدمه
 ].1362ها، موزۀ رضا عباسی؛ موزه

[10] Adl S. The tile of the Jame Damghan 
Mosque (about 1058 AC) is the oldest 
surviving example of the use of the tile in 
the Islamic architecture of Iran. Asar 
1982; 3(7,7,9): 297–302. [In Persian] 

]عدل شهریار. کتيب  کاشی منار مسهجد جهامع دامغهان    
ترین نمونه بازمانده در جهای از  ه.ق.( کهن 450)حدود 

) 3؛ 1361 کاربرد کاشی در معماری اسالمی ایران. اثهر 
7 ،8 ،9 :)297-302.[ 

[11] Hill D, Grabar O. Islamic Architecture 
and Its Decoration AD 800-1500: A 
Photographic Survey. Faber; 1967. 

[12] Carboni S, Masuya T. Persian tiles. 
Metropolitan Museum of Art; 1993. 

[13] Pope AU, Ackerman P, Besterman T. A 
survey of Persian art from prehistoric 
times to the present: Arthur Upham 
Pope, editor; Phillis Ackerman, assistant 
editor. vol. 6. Oxford University Press; 
1964. 

[14] Godard A, Godard Y, Siroux M. Athar-e 
Iran. (Translated by Sarv-Moghadam A.). 
Mashhad: Islamic Research Foundation 
Astan Quds Razavi; 1992. [In Persian] 

]گدار آندره، گدار یدا؛ سيرو ماکسيم. آثار ایران. )ترجمه: 
ههای  ابوالحسهن(. مشههد: بنيهاد پهژوهش    سروقد مبدم 

 .[1371اسالمی آستان قدس رضوی؛ 

[15] Motaghedi K. Khandan e Taher e 
Kashani. Tehran: Peykare; 2014. [In 
Persian] 

]معتبدی کيانوش. خاندان طاهر کاشانی. تهران: پيکره؛ 
1393.[ 

[16] Qouchani A. Persian Poems in Takhte 
Soleyman Tiles. Tehran: Academic 
Publishing Center; 1992. [In Persian] 

هههای تخههت ]قوچههانی عبههدا . اشههعار فارسههی کاشههی

  ].1371دانشگاهی؛  سليمان. تهران: مرکز نشر
[17] Godard A, Godard Y, Siroux M. Athar-e-

Iran. Transl. by Abolhasan Sarvghad 
Moghadam. Astan-e-quds-Razavi, 
Mashhad: Astan-e-quds-Razavi; 1992. 

[18] Oghabi M. Encyclopedia of Islamic 
monuments - monuments of the tomb. 
Tehran: Islamic Art and Culture Research 
Center; 1999. [In Persian] 

المعهارف بناههای تهاریخی    [عبابی محمد مهدی. دایهره 
بناههای آرامگهاهی. تههران: پژوهشهگاه     -دوره اسالمی

 ].1378حوزه هنری؛  -فرهنگ و هنر اسالمی

[19] Hamzavi Y, Aslani H. Architectural 
Decorations of Pir-Bakran Mausoleum. 
Isfahan: Goldasteh; 2012. [In Persian] 

های معمهاری ببعه    ]حمزوی یاسر، اصالنی حسام. آریه
 ] .1391پيربکران. اصفهان: گلدسته؛ 

[20] Mason RB, Tite MS, Paynter S, Salter C. 
Advances in Polychrome Ceramics in the 
Islamic World of the 12th Century AD. 
Archaeometry 2001;43:191–209. 
doi:10.1111/1475-4754.00014. 

[21] Mason R, Tite M. The Beginnings of 
Islamic Stonepaste Technology*. 
Archaeometry 1994;36:77–91. 
doi:10.1111/j.1475-4754.1994.tb01066.x. 

[22] Bernsted A-MK. Early Islamic pottery: 
materials and techniques. 2003. 

[23] Tite MS, Wolf S, Mason RB. The 
technological development of stonepaste 
ceramics from the Islamic Middle East. J 
Archaeol Sci 2011;38:570–80. 

[24] Tite MS. The Technology of Glazed 
Islamic Ceramics using Data Collected By 
the Late Alexander Kaczmarczyk. 
Archaeometry 2011;53:329–39. 
doi:10.1111/j.1475-4754.2010.00546.x. 

[25] Young S. An analysis of Chinese blue-
and-white. Orient Art 1956;2:43–7. 

[26] Banks M, Merrick J. Further Analysis of 
Chinese Blue-And-White. Archaeometry 
1967;10:101. doi:10.1111/j.1475-
4754.1967.tb00620.x. 

[27] Glascock MD, Popelka-Filcoff RS, 
Speakman RJ. Archaeological chemistry: 
analytical techniques and archaeological 
interpretation. American Chemical 
Society; 2007. 

[28] Mason RB. Shine like the sun: Lustre-
Painted and Associated Pottery from the 
Medieval Middle east. vol. 12. Mazda 
Pub; 2004. 



  یسنجدو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                           

 

 79     │    1398سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 

 

 

 

[29] Koss K, McCarthy B, Chase ES, Smith 
D. Analysis of Persian painted minai 
ware. Sci. Res. Hist. Asian Ceram. Proc. 
Fourth Forbes Symp. Free. Gall. Art, 
Archetype London; 2009, p. 33–47. 

[30] Schorsch D, Manuels M. The Sherman 
Fairchild center for Objects 
Conservation, the Metropolitan Museum 
of Art. Treat Res Notes 2001;3. 

[31] Wen R, Pollard AM. The Pigments 
Applied to Islamic Minai Wares and the 
Correlation with Chinese Blue-and-White 
Porcelain. Archaeometry 2016;58:1–16. 
doi:10.1111/arcm.12143. 

[32] Tite M. Iznik Pottery: An Investigation of 
the Methods of Production. 
Archaeometry 1989;31:115–32. 
doi:10.1111/j.1475-4754.1989.tb01008.x. 

[33] Paynter S, Okyar F, Wolf S, Tite MS. The 
production technology of Iznik pottery—
a reassessment*. Archaeometry 
2004;46:421–37. doi:10.1111/j.1475-
4754.2004.00166.x. 

[34] Kingery WD, Vandiver PB. Ceramic 
masterpieces: art, structure, technology. 
1986. 

[35] Pérez‐Arantegui J, Molera J, Larrea A, 

Pradell T, Vendrell‐Saz M, Borgia I, et al. 
Luster pottery from the thirteenth 
century to the sixteenth century: a 
nanostructured thin metallic film. J Am 
Ceram Soc 2001;84:442–6. 

[36] Kreibig U, Vollmer M. Optical properties 
of metal clusters. vol. 25. Springer 
Science & Business Media; 2013. 

[37] Pradell T, Molera J, Smith AD, Climent-
Font A, Tite MS. Technology of Islamic 
lustre. J Cult Herit 2008;9:e123–8. 

[38] Smith AD, Pradell T, Molera J, Vendrell 
M, Marcus MA, Pantos E. MicroEXAFS 
study into the oxidation states of copper 
coloured Hispano-Moresque lustre 
decorations. J. Phys. IV, vol. 104, EDP 
sciences; 2003, p. 519–22. 

[39] Molera J, Mesquida M, Pérez-Arantegui J, 
Pradell T, Vendrell M. Lustre Recipes 
from A Medieval Workshop in Paterna. 
Archaeometry 2001;43:455–60. 
doi:10.1111/1475-4754.00028. 

[40] Padovani S, Borgia I, Brunetti B, 
Sgamellotti A, Giulivi A, d’Acapito F, et 
al. Silver and copper nanoclusters in the 
lustre decoration of Italian Renaissance 
pottery: an EXAFS study. Appl Phys A 

2004;79:229–33. 
[41] Pradell T, Molera J, Smith AD, Tite MS. 

Early Islamic lustre from Egypt, Syria and 
Iran (10th to 13th century AD). J 
Archaeol Sci 2008;35:2649–62. 

[42] Ahmadi H, Salehi kakhki A, Abed 
Esfahani A. Relationship Between Color 
and Metallic Shine With the Size of Metal 
Nanoparticles in Luster Decorations. J 
Color Sci Technol 2017;1: 67–77. [In 
Persian] 

، عابد اصهفهانی  حمد]احمدی حسين، صالحی کاخکی ا
، رابطه رنگ و درخشش فلزی با اندازه نهانوذرات  باسع

پژوهشی علوم -فام. نشری  علمیفلزی در تزئينات زرین
 .]77-69: 11؛ 1396فناوری رنگ، و 

[43] Mehrabi Kermani S. Tazkara al-Awlia or 
Mazarat e Kerman. Kerman: Center for 
Kermanology; 2004. [In Persian] 

سعيد. تذکره ا وليا یا مزارات کرمان.  کرمانی ]محرابی
شناسهی؛  حسين کوهی، کرمان: مرکز کرمهان  اهتمام به

1383.[ 

[44] Meshkati N. List of historical monuments 
and ancient sites of Iran. Tehran: 
National Organization of Conservation 
of ancient objects in Iran; 1970. [In 
Persian] 

ا . فهرست بناهای تاریخی و امهاکن  ]مشکوتی نصرت
 باستانی ایران. تهران: سازمان ملی حفاظت آثار باستانی

 ].1349ایران؛ 

[45] Poursfar S. A review of the decoration of 
the tomb of Khwaja Atabak. Kerman: 
Kermanshenasi; 2007. [In Persian] 

بررسی تزئينات مببرۀ خواجه اتابهك.   .پورصفر شهرزاد]
 ].1386؛ شناسیکرمان: کرمان

[46] Hatam G. Islamic architecture of Iran 
during the Seljuk period. Tehran: Jahad e 
Daneshgahi; 2000. [In Persian] 

]حههاتم غالمعلههی. معمههاری اسههالمی ایههران در دورۀ   
 ].1379سلجوقيان. تهران: جهاد دانشگاهی؛ 

[47] Rousta J. Examination of the position of 
Khaje Atabak Aladdin and Atabak Qotb 
al-Din Muhammad in Kerman, past and 
present. Iran Stud 2017;31:81–100. [In 
Persian] 

روستا جمشيد. واکاوی جایگاه خواجه اتابك عالءالدین ]
الدین محمد در کرمهان گذشهته و حهال.    و اتابك قطب
 ].100-81: 31؛1396مطالعات ایرانی 

[48] Waziri A. Date of Kerman. Tehran: Elmi; 



 ... یقیتلف یۀآرا یشناسو فن اسالمی ایران ۀدور یمعمار یهاهیدر آرا «یکاش»کاربرد  نیتریمیقد/ یاسر حمزوی                                  

 

 1398سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان     │    80

 

 

 

1991. [In Persian] 

احمد علی. تاریخ کرمهان. بهه کوشهش محمهد      ]وزیری
ابراهيم باستانی پهاریزی، جلهد اول، تههران: انتشهارات     

 ].1370علمی؛ 

[49] Abu Hamed Kermani A. Ahd al-Ala 
Lemoquf al-Ala. Tehran: Ruzbehan 
Publication; 1977. [In Persian] 

عبهدالعلی لموقهوف    .الهدین ابو حامهد کرمهانی، افضهل   ]
؛ ا علی. به اهتمام عامری نایينی، تهران: نشر روزبهان

2536]. 

[50] Ibn Asir EA. Al kamel: Tarikh e Bozorge 
Islam va Iran. (Translated by Halat A.). 
vol. 21. Iranian Books; n.d. [In Persian] 

]ابن اثير عزالدین علی. الکامل: تاریخ بهزر  اسهالم و   
، )ترجم  حالت ابوالباسم(. شرکت سهای 21ران. جلد ای

 ]تا.کتب ایران؛ بی

[51] Khabisi Hosseini M. Seljuk and Ghoz in 
Kerman. Tehran: Tahuri Bookstore 
Publishing; 1964. [In Persian] 

]خبيصی حسهينی محمهدابراهيم. سهلجوقيان و غهز در     
 کرمههان. بههه کوشههش باسههتانی پههاریزی، انتشههارات    

 ].1343کتابفروشی طهوری؛ 

[52] Mousavi Haji R, Baho M, Shahsavari M. 
A structure in its political and social 
context: the tomb of Khwaja Atabak: 
constructor and construction date. Iran 
Stud 2008;13: 229–46. [In Persian] 

سهواری  ]موسوی حاجی سيدرسول، باهو محمدرضا، شه
مينم. یهك سهازه در بسهتر سياسهی و اجتمهاعی خهود:       
آرامگاه خواجه اتابك: سازنده و تاریخ ساخت. مطالعهات  

 ].246-229: 13؛ 1387ایرانی 

[53] Javadi Sh. The appearance of color in the 

outer decorations of the building: A 
review of the tomb of Khwaja Atabak 
from the oldest examples of the Negin 
tile in Iran. Modarres e Honar 2003;1. [In 
Persian] 

]جوادی شهره. ظههور رنهگ در تزیينهات خهارجی بنها:      
ههای  ترین نمونهه بررسی مببرۀ خواجه اتابك از قدیمی
 ]1؛ 1382 کاشی نگين در ایران. مدرس هنر

[54] Archive of Improvement and 
Modernization Organization of Kerman. 
2006. [In Persian] 

]آرشيو سازمان بهسازی و نو سازی شهر کرمان. مببره 
 ].1385خواجه اتابك کرمان. 

[55] Agha-Aligol D, Jafarzadeh M, Moradi M. 
Micro-PIXE: A Powerful Technique in 
Measurement and Determination of Raw 
Materials of Glass Artifacts of Parthian 
Period From Shaur(Susa). J Res 

Archaeom 2018;4(1):47‒65. [In Persian] 

زاده مسلم، مهرادی محمهود.   ]آقا علی گل داود، جعفری
ميکروپيکسی: روشی توانمند در بررسی و تعيهين مهواد   

ای دورۀ اشهکانی کهاخ شهائور    اوليه مصهنوعات شيشهه  
 ] .65-47(: 1) 4؛ 1397سنجی)شوش(. پژوه  باستان

[56] Rezayi Farimani Z, Mousavi Kuhpar M. 
An Investigation of Glassmaking 
Industry at Tal-I Malyan Based on PIXE 

analysis. J Res Archaeom 2017;3(1):47‒
63. [In Persian] 

کهوهیر سهيد مههدی.    ]رضایی فریمانی زهرا، موسهوی  
گری در تل مليان اسهتان فهارس   بررسی صنعت شيشه

 3؛ 1396سنجی . پژوه  باستانPIXEبراساس آناليز 
(1 :)47-63. [

 


	Pages from 00z-main2 (1)-2
	5حمزوی (1)

