
گونه شناسی و بررسی 
کاشی کاری حرم مطهر رضوی 

در دوران معارص

چکیده:

از جمله مهم ترین تزیینات معامری حرم مطهر امام رضا علیه الّسالم، هرن 

کاشــی کاری اســت. منظور ما در این مقاله از کاشی کاری معارص شامل 

آثاری اســت که پس از دوران قاجار تا کنون ســاخته شــده است. شاید 

رسیدن به یک تقسیم بندی و شاکلۀ مشخص در گونه شناسی این کاشی ها 

کار چندان آســانی نباشد چرا که به تناسب فضا از روش ها و سبک هایی 

متعّدد در خلق این آثار بهره گرفته شده است. در مجموع برخی از این 

آثار کامالً با ســبک های تیموری و صفوی سازگارند و برخی دیگر که در 

فضاهای نوســاز قرار گرفته اند بیشرت سالیق روز را به خود گرفته اند. در 

منونه ســازی و جایگزینی کاشی های نو به جای کاشی های فرسوده غالباً 

پیــروی و الگوبــرداری از طرح و رنگ اصیل اثر مّد نظر بوده اســت. در 

کاشی کاری معارص به طرزی آشکار از طرح ها و شیوه های سایه پردازی و 

گل فرنگی های قاجاری پرهیز شده و در عوض پایبندی به سبک و سیاق 

دورۀ صفوی بسیار مشهود است.

* کارشناس ارشد مرّمت آثار تاریخی 
Hkhorshidi2733@gmail.com

هادی خورشیدی*
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مقّدمه:
هرن کاشی کاری از مهم ترین تزیینات وابسته به معامری 

در هرن ایران دورۀ اســالمی اســت. مجموعــۀ بناهای حرم 

مطهــر امام رضــا علیه الّســالم در طول تاریــخ خود مورد 

توّجــه معــامران و هرنمندان بوده اســت. کاشــی کاری به 

عنوان هرن تزیینی غالب در مناهای بیرونی و برخی مناهای 

داخلی مجموعۀ  معامری حرم شــناخته می شود به طوری 

که ســطحی از مناها و بدنه های حــرم را منی توان یافت که 

عاری از کاشی کاری باشــد. اّولین کاشی ها در روضۀ منّوره 

و محراب هــای آن در اوایل قرن ششــم همزمــان با دورۀ 

سلجوقی به شــکل کاشی زّرین فام ســاخته شد. در دورۀ 

تیموری شاهد اوج اعتالی کاشی معرق در مسجد گوهرشاد 

هســتیم. همزمان با ساخت صحن عتیق در سدۀ یازده در 

عرص صفوی کاشی معرق و هفت رنگی جایگاه خود را در 

تزیین مناهای بیرونی صحن و رواق گنبد الله وردی خان پیدا 

کرد. در عرص قاجار کاشی های هفت رنگ با طرح های گل و 

بوته، گل فرنگ و پرنده برای تزیین صحن نو)آزادی( به کار 

رفت. تا کنون در پژوهش های تخّصصی این حوزه بیشرت به 

کاشــی کاری ادوار تاریخی پرداخته شده و کمرت کاشی های 

معارص مورد توّجه واقع شــده اســت. در این مقاله برآنیم 

تا ســبک ها و انواع کاشــی های معارص به کار رفته در حرم 

مطهر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

تحّوالت معامری حرم در دورۀ معارص
الزم است قبل از پرداخنت به موضوع کاشی کاری معارص، 

نگاهی گذرا به تحواّلت معامری حرم در عرص حارض داشــته 

باشیم. در دوران معارص که خود دو دورۀ زمانی قبل و بعد از 

انقالب اسالمی را شامل می  شود، تحواّلت ساختاری زیادی در 

عرصۀ معامری حرم مطهر روی داده است. 

در دورۀ  پهلــوی، مقــارن ســال ۱۳5۴ش. تخریب  های 

گســرتده و بی  مالحظه  ای صورت   گرفت )ســعادت، ۱۹۷۶: 

5۳؛  عطــاردی، ۱۳۷۱: ۱۶۳(. به احتــامل قوی آثاری که در 

آن دوره تخریب شــده، اعم از مــدارس علمیه، تیمچه  ها، 

کاروانرساهــا و خانه  های تاریخی، خود دارای کاشــی های 

باارزشی بوده  اند. متأسفانه هیچ سند تصویری که وضعیت 

آن بناها را از نظر کاشــی کاری   معلوم کند، وجود ندارد. از 

جمله بناهایی که متأسفانه در دهه های اخیر تخریب شد و 

رواق دارالوالیه به جای آن ساخته شد، مدرسۀ باالرس از آثار 

دوران تیموری بود. برنارد اوکین در کتاب معامری تیموری 

در خراسان رشح مبســوتی از بنا و تزیینات کاشی آن ارایه 

داده است)اوکین،۱۳۸۶: ۷۹۳(. 

در دوران پــس از انقــالب اســالمی، صحن  هــای جدید 

ســاخته   شــده، محل و عرصه  ای برای هرنمنایــی هرنمندان 

کاشــی کار بوده اســت. صحن های قدس، جمهوری اسالمی، 

جامــع رضوی، هدایت، غدیر و کوثر؛ ســاختامن کتابخانه و 

رواق های جدیداالحداث دارالحجه، دارالوالیه، دارالحکمه و 

دارالهدایه ازجمله آثار پس از انقالب اســت. از بین رواق ها 

فقط رواق دارالحکمه دارای کاشــی کاری اســت و رواق های 

دیگر کاشی کاری مخترصی دارند؛ اّما صحن  های نام برده شده 

و صحــن امام خمینی که در ســال های اخیر به رواق تبدیل 

شد، دارای تزیینات مفّصل کاشی های معرق و معقلی است. 

کاشی کاری معارص در رواق های تاریخی
تعــدادی از رواق های قدیمی اماکــن مترّبکه در دوران 

معارص کاشی کاری شــده  اند. برخی از این کاشی ها به جای 

آینه کاری  های ســابق دورۀ  قاجار ســاخته شــده  اند؛ مانند 

روضــۀ  منّوره کــه دارای آینه کاری  هایی به ســبک قاجاری 

بــوده۱ و در ســال های ۱۳۴۴-۱۳۴5ش. آینه  ها برداشــته و 

کاشــی کاری   شده است )آســتان قدس رضوی دیروز امروز، 

۱۳5۶: ۱۲۳(. رواق دارالضیافه نیز که بخشی از آن در اصل 

کاشــی داشــته و بخش اعظم آن آینه کاری بوده است، در 

ســال ۱۳5۰ش. متاماً با کاشــی معرق پوشانده شد. مسجد 

باالرس در ســال ۱۳۴5ش. با کاشی کاری معرق زینت   یافت. 

رواق دارالذکــر کــه در واقع حیاط مدرســۀ علی نقی میرزا 

بوده اســت، در ســال ۱۳55ش. با کاشی های معرق نفیس 

آراســته   شد.)تصویر۱( رواق دارالشکر نیز در سال ۱۳۸۶ق. 

کاشی کاری گردید) مؤمتن،۱۳۴۸: ۱۴۰(.
تصویر۱: منای کاشی کاری رواق دارالذکر، 

کاشی کاری معارص
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کاشی کاری صحن ها و فضاهای ارتباطی جدید
 راهروهــای ارتباطــی بیــن صحن عتیق و بســت باال 

و پاییــن، راهروی ارتباطی بین بســت پایین و صحن نو و 

راهروهــای ارتباطــی صحن نو به  ســوی رواق امام خمینی 

از دیگر مجموعه  های کاشــی معرق معارص است.  مناهای 

صحن جمهوری اسالمی، قدس و جامع رضوی غالباً با کاشی 

معرق پوشــش یافته است اّما در صحن های جدیدتر شامل 

صحن هدایت، غدیر و کوثر بیشــرت مناســازی ها با کاشــی 

معقلی زینت یافته است. در رسدر ایوان جنوبی صحن نو، 

بخش دیگری از کاشــی کاری معرق با طرح  های نوین اجرا 

گردیده است.)تصویر۲( 

ایوان بزرگ جنوبی صحن جامع رضوی )ایوان ولی عرص( 

کــه هم اکنــون )۱۳۹۲( کارهای نهایی کاشــی کاری آن در 

حال انجام اســت، متاماً با مقرنس  های بسیار پرکار و عظیم 

پوشانده شده که در نوع خود کم نظیر است. 

در مجموع ســطوح وســیعی از مناهای جدید با کاشی 

معرق، معقلی و تا اندازه ای کمرت با کاشــی هفت رنگ زینت 

یافته است. از کاشی زیررنگی تقریباً استفاده منی  شود؛ مگر 

در موارد بسیار خاص و سفارشی، مانند جایگزینی کاشی های 

زّرین فام  روضۀ منّوره با کاشــی زیررنگی مشابه. از کاشی با 

طــرح گل وبوته )گل فرنگ( به شــیوۀ  معــارص در فضاهای 

محدودی از قبیل ورودی  های حرم مطهر استفاده شده است. 

منونۀ بسیار نادر و قابل توّجه در سال ها  ی اخیر، احیای 

کاشی های زّرین فام،  به منظور تزیین فضای رسداب مقّدس 

حرضت رضا علیه  الّســالم اســت. این کاشــی های نفیس به 

دست استاد مهدی قانبیگی، از استادان معارص سفال ایران 

ساخته  شده است )مصاحبه با مهدی قانبیگی، ۱۳۹۰(.

در مجموع در دوران معارص، هرن کاشــی کاری به عنوان 

تزیین غالب در معامری فضاهای بیرونی و مناهای خارجی 

بناها شناخته می  شــود. در مناهای داخلی رواق های جدید 

دارالوالیــه، دارالحجــه و دارالهدایــه و فضاهــای داخلــی 

کتابخانــۀ  مرکزی، بیشــرت از گچ بری، آینه کاری و نقاشــی 

استفاده شده است. 

هــرن کاشــی کاری معارص با ســابقه و پشــتوانۀ عظیم 

فرهنگــی و تاریخی خود،  به ویــژه در مجموعۀ حرم مطهر 

رضوی توانســته به خوبــی میراث  دار فرهنــگ و هرن غنی 

گذشتگان باشد.

ویژگی ها و سیر تحّوالت کاشی کاری معارص 
شاید برشمردن ویژگی  هایی مشــّخص برای کاشی های 

دوران معــارص کار چندان ســاده  ای نباشــد؛ چــرا که این 

کاشی ها در هر ناحیه از مجموعه بناهای حرم مطهر دارای 

شــاخص  ها و ویژگی  های خاص خود اســت و بنا به هدفی 

که مورد نظر بوده و عرصۀ آزادی عمل طراح و کاشی ســاز، 

متفاوت اســت. در برخی رواق هــا و فضاها که جایگزینی 

کاشــی قدیمی با کاشــی نو مورد نظر بوده، طرح گذشــته 

برداشــته شــده و هامن طرح با کاشی های جدید ساخته و 

نصب شــده است. در مواردی نیز تغییراتی در طرح و رنگ 

اتفاق افتاده اســت؛ مانند تغییرات عمــده  ای که در طرح 

کاشی های گنبد مسجد گوهر شــاد و قسمت باالیی منارۀ 

آن روی داده است۲. 

در تعدادی از رواق های تاریخی مانند کاشی های روضۀ 

منّوره، مسجد باالرس و رواق دارالضیافه، طرح و اجرا بسیار 

اصیــل و زیبــا و پرکار انجام پذیرفته اســت. در این فضاها 

به ســبب قدمت و ارتباط آن با فضاهای کاشــی  کاری شده، 

کاشــی های بســیار اصیل )از نظر طرح و رنــگ( با حفظ 

ســّنت  ها و ســبک  های کاشــی دورۀ صفوی اجرا شده  اند.

)تصویر۳(

 رواق دارالضیافه خود از آثار دورۀ نارصی است که سطح 

دیوارهای آن با آینه کاری  های قاجار پوشیده بود، اّما پوشش 

ضلع غربی آن که در واقع رسدر ورودی گنبد الله وردی خان 

است، با کاشی های معرق نفیس عرص صفوی پوشیده شده 

بود. بنابراین بخشی از رواق آینه کاری قاجاری و یک جانب 

تصویر۲: منای کاشی کاری رسدر ایوان 

جنوبی صحن نو، دورۀ معارص
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آن کاشی کاری صفوی بود. در حدود سال های ۱۳5۰ش. پس 

از تعمیرات کلّی و ســازه  ای، آینه  ها برچیده شد و با حفظ 

سبک و سیاق کاشــی های صفوِی گنبد الله وردی خان، متام 

ســطوح داخلی بنا با کاشی های معرق   پوشانده شد )آستان 

قدس دیروز و امروز، ۱۳5۶: 5۶(.)تصویر۴(

 روضۀ  منــّوره نیز در دورۀ  قاجار   آینه کاری   شــده بود 

که در ســال های ۱۳۴۴-۱۳۴5ش. آینه کاری های آن برچیده 

)آســتان قدس دیروز و امروز، ۱۳5۶: ۸۱( و سطح دیوارها 

در متامی چهارصّفۀ گنبدخانه از باالی کتیبۀ  سنگی )منبت 

نســتعلیق( تا زیر کتیبۀ  ثلث علیرضا عباسی، با کاشی های 

معرق بسیار زیبا و پرکار پوشانده شد. طرح این کاشی ها را 

نقوش گره و اسلیمی و ختایی تشکیل می  دهد و گره شش 

و شمســه، در منای اصلی و گره شــش و طبل که برداشتی 

از نقش کاشــی های قدیمی ازاره اســت، در زیر طاق های 

چهارگانه اجرا شده است.)تصویر5(

مدرســۀ علی نقی میرزا در ســال ۱۳55ش. با تغییراتی 

تبدیل به فضای زیارتی   شد و متامی سطوح آن از باالی ازاره 

و متامی ســقف آن با کاشــی معرق پرنقش و زیبا پوشانده 

 شــد. سقف آن طاســه  بندی گردید و چهار کنج هر طاسه، 

با مقرنس  های بســیار زیبا و کاربندی  های پوشیده با کاشی 

تزیین شــد. ســقف رواق دارالشــکر نیز که آینه کاری بود، 

پس از پیروزی انقالب با کاشی های معرق نفیس جایگزین 

شد)عطاردی، ۱۳۷۱: ۲۸۰(. )تصویر۶(

تصویر۳: قاب کاشی معرق به سبک صفوی، مسجد باالرس، دورۀ معارص

تصویر۴: کاشی کاری رواق دارالضیافه، یک صّفۀ آن متعلّق به عرص صفوی 

بوده و بقیۀ صّفه ها در دورۀ معارص به هامن ســبک صفوی کاشی کاری 

شــده است. )تصویر از آرشــیو مرکز اسناد و مطبوعات کتابخانۀ  مرکزی 

آستان قدس رضوی(

تصویر5: کاشی کاری روضۀ منّوره، دورۀ معارص

تصویر۶: کاشی کاری رواق دارالشکر، دورۀ معارص
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در دورۀ  معارص از کاشی هفت رنگ بسیار کمرت استفاده 

شده اســت. شاید این دیدگاه که کاشــی معرق از ارزش و 

اعتبار هرنی باالتری برخوردار است، باعث استفادۀ  اندک از 

کاشی هفت رنگ و رواج عام کاشی معرق شده باشد. دلیل 

دیگری که می  توان برای این موضوع فرض کرد، شاید سوابق 

رنگ پریدگی کاشــی های هفت رنگ در گذشته باشد. آنچه 

از کاشی های هفت رنگ دورۀ  صفوی در صحن عتیق اصیل 

باقــی مانده، رنگ پریده شــده  اند. کاشــی های هفت رنگ 

قاجاری صحن نو نیز رنگ پریده اســت و حتّی کاشی های 

بسیار متأّخر رسدر ایوان ساعت، از سمت بست باال خیابان، 

که خود جایگزین کاشــی های هفت رنگی صفوی شده اند، 

رنگ پریدگــی پیــدا کرده  اند. به همین دلیــل در دهه  های 

گذشته بخش اعظم آن ها با کاشی های جدید هفت رنگ و 

حتّی معرق جایگزین شده  اند. 

این ســوابق کــه نیاز به مرّمت و تعویض کاشــی ها در 

سال های بعد را در پی داشته، باعث شده رغبتی به استفاده 

از کاشــی هفت رنگ،  علی رغم هزینۀ  تولید پایین آن وجود 

نداشــته باشــد؛ تا جایی که در دهۀ  پنجاه شمسی پس از 

برداشنت کاشــی های هفت رنگ قاجاری ایوان طالی نارصی 

در صحن نو، آن را با کاشی معرق جدید بازسازی و نوسازی 

کردند )آســتان قــدس دیــروز و امــروز، ۱۳5۶: ۱۰۱(. این 

عقیده تا جایی پیش رفت که در بخش  هایی از ایوان جنوبی 

صحن نو طرح  های گل رسخی )گل فرنگی( قاجاری با کاشی 

معرق اجرا شده که در نوع خود ابداع و نوآوری به حساب 

می  آید.)تصویر۷( در کاشی های هفت رنگ معارص با طرح 

گل رسخ)گل فرنگی( بســیار کم اســتفاده شده است. یک 

منونۀ نادر از این دست در ورودی های جدید حرم مطهر در 

بست های باال و پایین است.)تصویر۸(  

از ویژگی    های بسیار شاخص کاشی های معرق معارص، 

تنــّوع رنگی آنهاســت. کاشــی های قدیمی طیــف رنگی 

محدودتری، شــامل الجوردی، فیروزه  ای، سفید، سیاه، سبز 

یشــمی، حنایی )تغاری( و در کاشــی های صفــوی زرد اکر 

داشــتند؛ اّما در کاشــی های معارص باید به این فهرســت، 

رنگ های ســبز روشن، آبی روشــن، نخودی، زرد، زرشکی و 

طالیی را افزود. 

رنگ زرد در برخی مناسازی  ها، مانند بخشی از کاشی های 

معرق صحن جمهوری اســالمی، بــه نارنجی هم متایل پیدا 

کرده اســت. رنگ زمینۀ  قاب ها نیز در کاشــی های معارص 

بسیار متنّوع شده و از رنگ های الجوردی، فیروزه  ای، سفید 

و زرد به عنوان زمینۀ قاب ها اســتفاده شــده اســت؛ مانند 

پشــت بغل  های ایوانچه  ها در صحــن جامع که از هر چهار 

رنگ به عنوان زمینۀ  استفاده شده است.)تصویر۹و۱۰( 

تصویر۷:کاشــی معرق با طــرح گل فرنگی الهام 

گرفته از کاشــی های هفت رنگ قاجــاری، ایوان 

جنوبی صحن نو، معارص، )تصویر از نگارنده(

تصویر۸: کاشی هفت رنگ با طرح گل فرنگ، ورودی های جدید باال و پایین 

خیابان، معارص، )تصویر از نگارنده(

تصویر۹: لچکی کاشی معرق زمینه سفید، صحن جامع، معارص، )تصویر 

از نگارنده(

تصویر۱۰: لچکی کاشــی معرق زمینــه زرد، صحن جامع رضوی، معارص، 

)تصویر از نگارنده(
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در رواق جدیداالحداث دارالحکمه که در سال ۱۳۸۸ش. 

به امتام رسیده، برخالف رواق ها و فضاهای قدیم و جدید، 

رنگ زمینۀ  کاشــی ها از باالی ازاره تا انتهای ســقف، کرم و 

نخودی روشن است. 

رنگ طالیی به ندرت و در چند ناحیه اســتفاده شــده 

اســت. یکی در ایوان عباســی صحن عتیق کــه نام مبارک 

حــرضت رضــا علیه الّســالم بــه خط ثلــث در آنجــا درج 

است)تصویر۱۱( و دیگر در باالی پنجره فوالد هامن صحن 

کــه صلوات خاصۀ حرضت رضا علیه الّســالم با رنگ طالیی 

به خط نســتعلیق بر روی کاشی معرق اجرا شده است. در 

ایوان جنوبی صحن جامع نیز در کاشی های معرق از رنگ 

طالیی به وفور استفاده شده است. 

به کارگیری رنگ طالیی به این شــکل در کاشــی معرق 

سابقه نداشته و فقط در دورۀ  تیموری در کاشی هفت رنگ 

به شیوه ای متفاوت از ورق طال استفاده شده است. 

ابتکار عمل بسیار جالبی که در کاشی های معرق معارص 

به عنوان یک شــیوۀ نوین و ابداعی تجلّی یافته، استفاده از 

قطعات برجستۀ  برنزی طالاندود در بین کاشی هاست. در 

واقع این فن را باید تلفیق فلز و کاشی معرق نامید. در این 

روش قسمت  های کتیبه ای  برجسته و طالیی  اند و در میان 

زمینۀ  کاشــی معرق واقع شده  اند. این شــیوه که طبعاً در 

تاریخ کاشی  سازی معارص ایران اهّمیت خاصی دارد، ظاهراً 

پیش تر سابقه نداشته و نخســتین بار در کاشی های روضۀ 

 منّوره و ســپس در بخش  هایی از صحن جمهوری اسالمی و 

به ویژه ایوان طالی آن استفاده شده است.)تصویر۱۲(

 

در دورۀ  معــارص از نظــر طراحی ابداعــات نوینی در 

کاشــی ها مشــاهده می  شود؛ اســلیمی  های دهن اژدری با 

پیچ ها و چنگ  های فراوان کاربرد وســیعی پیدا کرده است 

که به نظر می  رســد از طرح قالی الهام گرفته شــده باشد. 

منونۀ  چنین طرح  هایی در منای بیرونی ایوان جنوبی صحن 

نو مشاهده می  شود. ظاهراً طراحی کاشی های این رسدر به 

دست توانای مرحوم استاد محمدحسن رضوان، کتیبه نویس 

و طراح معارص آستان قدس انجام یافته است.)تصویر۱۳(

 همچنین کاربرد وســیع  تر نقــوش حیوانی در  ترکیب با 

طرح  های اسلیمی و ختایی و قاب های گلدانی از شاخص  های 

طراحی کاشی های معرق است. طرح  های حیوانی عبارت اند 

از: نقش طوطی، لک لک، ســیمرغ، طــاووس، اژدها، آهو و 

ماهــی. این نقش ها که به ویژه در قاب های طاق منادار پایۀ 

ایوان  هــا اجرا شــده  اند، در ورودی ایــوان رشقی و جنوبی 

صحن نو)تصویر۱۴( و در صحن جمهوری اســالمی و ایوان 

شاملی صحن قدس)تصویر۱5(، مشاهده می  شود. همچنین 

در پشت بغل  ها در صحن جمهوری اسالمی از نقش سیمرغ 

استفاده شده است.

تصویر۱۱: کتیبۀ ثلث به رنگ طالیی، دیوار انتهایی ایوان عباسی، صحن 

عتیق، معارص

تصویر۱۲: منای کاشی کاری ایوان طالی صحن جمهوری اسالمی، معارص، 

تلفیق سطوح برجستۀ طالیی با کاشی معرق

تصویر۱۳: قاب کاشی معرق با طرح اسلیمی دهن 

اژدری، منای ایوان صحن امام خمینی)رسدر ورودی 

جنوبی صحن نو(، معارص، این اثر زیبا به دست استاد 

محمد حسن رضوان طراحی شده است.

تصویر۱۴: کاشی معرق با طرح آهو، منای بیرونی ایوان رشقی، 

صحن نو، معارص

تصویر۱5: طرح پرنده، کاشی معرق، ایوان شاملی صحن 

قدس، معارص، )تصویر از نگارنده(
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طــرح آهو در ورودی ایوان رشقی صحن نو )از ســمت 

بیرون( در چهارقاب، هرکدام دو آهو در مقابل هم و در دو 

طرف یک گلدان اســلیمی، اجرا شده است. در هامن قاب، 

گل رسخی هم کار شده است.)تصویر۱۴( طرح فرشته فقط 

در رسدر ورودی کتابخانۀ  مرکزی در بست باال خیابان دیده 

می  شــود. این طرح از طرح حاشیۀ قالی، معروف به هفت 

شــهر عشــق موجود در موزۀ فرش آستان قدس به طراحی 

محمود فرشــچیان و جعفر رشــتیان برداشت و الگوبرداری 

شده است. )تصویر۱۶( 

طرح  ها و   ترکیب نقوش در قاب های کاشی بیش از هر 

چیز وام دار سبک صفوی است. کتیبه  های خط ثلث، کوفی، 

نستعلیق و خطوط بنایی در رواق ها و صحن  های جدید به 

قلم هرنمندان معارص مانند محمدحسن رضوان، حبیب  الله 

فضائلی، ســیدمحمد حسینی موحد و نارص یعقوبی نوشته 

شــده  اند.)نعمتی و رزاقی،۱۳۹۱: ۴۷( بازنویسی کتیبه  های 

قدیمی غالباً کار مرحوم محمد حســن رضوان، کتیبه نویس 

شهیر آســتان قدس در دهه  های گذشته است.   ترکیب خط 

کوفی و ثلث در کتیبه  ها )به صورت کتیبۀ مادر و بچه(، در 

صحن  ها دیده می  شود. 

طرح هــای کاشــی معقلــی به ویــژه در صحن  هــای 

جدیداالحــداث جامــع، کوثــر و هدایــت و طاق هــای 

ورودی  های حرم مطهر اجرا شــده  اند که برخی از آن ها کار 

استاد محمود ماهرالنقش است. 

از نقــوش گره بــه وفور تقریباً در همه جا به تناســب 

فضا اســتفاده شــده اســت. نقوش گره به ویــژه در  ترکیب 

با طرح  های اســلیمی و ختایی، به شــکلی بسیار پرکار اجرا 

شده  اند. منونه  های آن عبارت اند از: طاق مناهای بست شیخ 

بهاءالدین در مســیر ورودی مسجد جامع گوهرشاد، بست 

باال خیابان، ایوان ورودی صحن جمهوری و صحن کوثر. 

کاشی های معرق مشبّک برای ایجاد پنجره  های مشبّک 

هم ســاخته شده  اند. ســابقۀ  این  ترکیب زیبا در حرم مطهر 

به عرص صفــوی )غرفه باالیی ایوان ســاعت صحن عتیق( 

بازمی  گــردد. برخــی از این پنجره  های کاشــی معرق دارای 

نقش اســلیمی گل دارند، ماننــد پنجره  هایی که برای تهویه 

در روضــۀ منّوره تعبیه شــده  اند و برخی دیگــر دارای گره 

هندســی مشبّک  اند؛ مانند قاب های معرق کاشی در بست 

شیخ بهاءالدین که به کتابخانه و شبستان  های مسجد جامع 

گوهرشاد راه می یابد.)تصویر۱۷(

 از ابتکارات بســیار جالب و قابل توّجه در کاشــی های 

معارص، اســتفاده از قطعات ســفالین بدون لعاب با نقش 

برجســتۀ قالبی )کاشــی مهری( در تلفیق با کاشــی معرق 

اســت. این شــیوه در منونه  هــای قدیمی به این شــکل در 

حرم مطهر سابقه نداشته اســت. طرح این کاشی ها که در 

منای بیرونی کتابخانۀ  مرکزی به وفور اســتفاده شــده، گره 

هندســی اســت و در آنجا برخی از آالت گره با منونه  های 

سفالین بدون لعاب و نقش برجستۀ  قالبی ساخته شده  اند.

)تصویر۱۸( این شیوه در منونه  های تاریخی پیش از تیموری 

در عرص ایلخانی بسیار مورد استفاده بوده است. 

کاشــی های معارص غالباً به شیوۀ  سّنتی و   تراش دستی 

ســاخته شــده  اند. تنها در صحن جامع به دلیل وسعت کار 

و محدودیــت زمانی برای تکمیل فضاها از روش ماشــینی 

)دستگاه واترجت( استفاده شــده است. کاشی های صحن 

جامــع از نظر جنس بدنه نیز ماشــینی بــوده و رسامیکی 

محســوب می  شوند. در شیوۀ  معارص تولید کاشی، برخالف 

گذشــته از مالت گچ استفاده نشــده و به منظور استحکام 

بیشــرت از مالت ماسه سیامن برای ســاختار پشتی کاشی ها 

استفاده   شــده اســت. این امر اگرچه برای فضاهای جدید 

قابل قبول است، اّما در بازسازی کاشی های قدیمی بایستی 

از مالت گچ استفاده شود تا هرگاه نیاز به مرّمت و بازپیرایی 

داشت، به راحتی امکان برگشت پذیری الحاقات وجود داشته 

باشــد؛ ضمن اینکه اصالــت مالت  هــای تاریخی مخدوش 

منی  شود. 

تصویر۱۶: کاشی معرق، رسدر ورودی کتابخانۀ مرکزی، 

معارص، این طرح هشــت فرشــته را در حال سجده بر 

گرد یک شمسه نشان می دهد .در وسط شمسه عبارت 

محّمد و علی)ع( با خط بنایی اجرا شده است. )تصویر 

از نگارنده(

تصویر۱۷: کاشی معرق مشبّک با طرح گره، بست شیخ 

بهاءالدین، معارص، )تصویر از نگارنده(

تصویر۱۸: کاشی بدون لعاب)مهری( با نقش فرورفته در تلفیق با کاشی 

معرق، منای بیرونی کتابخانۀ مرکزی، معارص )تصویر از نگارنده(
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آســتان قدس رضوی از گذشته  های بســیار دور دارای 

کارگاه کاشــی کاری بوده اســت. کارگاه کاشی  سازی تا این 

اواخر در داخل حرم مطهر در محلی مابین ایوان نقاره خانه 

و ورودی مدرســۀ میرزا جعفــر در صحن عتیــق واقع بود 

و متامــی فّعالیت های تهیۀ مــواد اّولیــه ازجمله لعاب ها 

و رنگیزه  هــا، تهیۀ بدنه  های گلی و جســمی، رنگ آمیزی و 

نقاشی کاشی ها و ساخت کاشی معرق در این کارگاه انجام 

می  یافت.)تصویر۱۹( 

از ســال ۱۳۷۲ش. با تأسیس رشکت کاشی سّنتی قدس، 

متامی فّعالیت های کاشــی کاری از قبیل طراحی و ســاخت 

و تولیــد کاشــی در انــواع مختلــف معــرق، هفت رنگ، 

زیررنگــی و معقلــی در کارگاه هــای رشکت کاشــی انجام 

می شود. کارگاه های اصلی رشکت در روستای کنه بیست، در 

بیست کیلومرتی مشهد واقع است و کارگاه های کوچکی هم 

در محــدودۀ حرم مطهر وجود دارد. رشکت کاشــی عالوه بر 

تولید کاشی برای مجموعه ابنیۀ آستان قدس، سفارش هایی را 

نیز برای دیگر اماکن مذهبی و زیارتی به انجام رسانده است. 

رشکت کاشی سّنتی گوهرشــاد، وابسته به ادارۀ اوقاف 

و امور خیریۀ  خراســان، دیگر مرکزی اســت که کار مرّمت 

و بازســازی کاشی کاری های مســجد جامع گوهر شاد را به 

عهده داشــت. از آنجا که مســجد جامع گوهرشــاد دارای 

موقوفــات مســتقلی از حرم مطهــر اســت، ادارۀ امور آن 

هم تاســال ۱۳۸۰ش. به عهــده اداره اوقاف و امور خیریۀ  

خراســان بود و رشکت کاشی سّنتی گوهرشــاد برای تولید 

کاشی به همین منظور تأسیس گردید.

بحث و نتیجه گیری:
  بــا توّجه بــه مجموعه مباحث مطرح شــده می توان 

گونه ها و ســبک های متعّدد کاشی  کاری معارص را به رشح 

زیر ارایه داد:

1-سبک جایگزینی با حفظ اصالت طرح و رنگ:

در این روش هرنمند کاشــی کار در انتخاب طرح و رنگ 

کامالً به اصالت تاریخی اثر توّجه داشته است. این روش در 

مرّمت کاشی های قدیمی حرم در مسجد گوهرشاد، صحن 

عتیــق و ورودی هــای آن و رواق گنبد الله وردی خان لحاظ 

شــده است. این شــیوه در واقع شیوۀ ســّنتی در مرّمت و 

بازسازی کاشی های کهنه و آسیب دیدۀ قدیمی است. گاهی 

هم کاشی جایگزین شده از نظر کیفیت طرح و اجرا مشابه 

اصل در نیامده اســت؛ مانند آنچه در بازسازی رس اژدها در 

قاب کاشی هفت رنگ صفوی در صحن عتیق اتفاق افتاده 

است.)تصویر۲۰(

2-  سبک جایگزینی با عدم تقّید به طرح و رنگ:

در این روش کاشــی کار خود را ملــزم به حفظ طرح و 

رنگ و تکنیک اثر تاریخی ندانســته اســت. مانند آنچه در 

کاشــی کاری گنبد مســجد گوهرشــاد و میلۀ انتهایی منارۀ 

آن اتفاق افتاده اســت. همچنین در بازسازی و جایگزینی 

کاشــی های هفت رنگی قاجاری در ایــوان طالی نارصی در 

صحــن نو کــه آثــار دورۀ  قاجار را با کاشــی معرق جدید 

جایگزین کرده اند.

3-سبک وابسته به اصالت های صفوی:

این ســبک به خصوص در کاشــی کاری مناهای داخلی 

تاریخــی از قبیــل رواق دارالضیافه، دارالشــکر، دارالذکر، 

مسجد باالرس و روضۀ منّوره اجرا شده است. در این فضاها 

بــه خاطر تاریخی بودن و یا اتّصال به کاشــی های تاریخی 

عــرص صفوی و بــه خاطر هامهنگی و ایجــاد حس تداوم 

تاریخی ســبک طرح های اصیل اســلیمی و ختایی مد نظر 

قرار گرفته اســت. هرنمند طراح بیش از هر ســبکی وام دار 

طرح های اصیل دورۀ صفوی است.

۴- سبک پایه گلدانی همراه با طرح های جانوری:

این شــیوه به خصوص توّســط مرحوم محّمد حســن 

رضوان ابداع و شــیوع پیدا کرده اســت.)تصویر۲۱( وی از 

اســاتید برجستۀ کتیبه نویس و طراح کاشی در آستان قدس 

بود. ظاهراً و بر اســاس شــواهد موجود، وی در این شیوۀ 

طراحی کاشــی از طرح های جانــوری عرص صفوی در حرم 

مطهر الهام گرفته است. مانند قاب های کاشی هفت رنگ با 

طرح اژدها در صّفه های طرفین ایوان ســاعت صحن عتیق 

) تصویر۲۲( و یا نقوش طاووس در کاشــی های رواق گنبد 

الله وردی خان )تصویر۲۳( 

 

تصویر۱۹:کارگاه قدیمی کاشی سازی آستان قدس رضوی، )تصویر از آرشیو 

مرکز اسناد و مطبوعات کتابخانۀ مرکزی آستان قدس(

 تصویر۲۰: بخشی از قاب کاشی هفت رنگ صفوی 

که رسهای اژدها با کاشی جدید و با طرح تغییر یافته 

جایگزین شده است. مقایسه کنید با تصویر۲۱، صّفۀ 

سمت راست ایوان ساعت، صحن عتیق

تصویر۲۱:قاب کاشــی معرق با طرح طــاووس، اژدها و 

طوطی، طراحی از محّمد حســن رضــوان، رسدر ورودی 

مسجد گوهرشاد از رواق امام خمینی  
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5- سبک تلفیق برنز و کاشی:

این شیوۀ ابداعی در بخشی از کاشی های روضۀ منّوره 

و ایوان رشقی صحن جمهوری اسالمی استفاده شده است.

 در این شــیوه بخش هایی از طرح با برنز طال اندود به 

صورت برجســته در بین کاشی ها جایگزین شده است. این 

شــیوه را باید از ابداعات جدید در کاشی کاری معرق ایران 

دانست.)تصویر۲۴( 

 6- سبک متأّخر و متناسب با فضاهای تازه تأسیس: 

در فضاهای نوســاز از قبیل صحن جمهوری اســالمی، 

صحن قدس و رواق دارالحکمه از آنجا که هرنمند با فضایی 

جدید ارتباط داشــته اســت در عین پایبندی به طرح ها و 

رنگ های ســّنتی، ابداعات و تحــّوالت نوینی در طرح و به 

خصوص در ترکیب رنگ های جدید دیده می شود. بیشرتین 

ســطوح کاشــی کاری معارص در این گروه جــای می گیرد. 

اســتفاده از رنگ های قرمز، کرم، ســبز روشن، آبی روشن و 

طالیی از ویژگی های این دســته اســت. رنگ زمینۀ سفید، 

فیروزه ای، کرم و زرد در این دســته کاشی ها به وفور دیده 

می شود.

7- شیوۀ صنعتی: 

در این روش برای ســاخت کاشــی معرق از روش های 

ساخت سّنتی و برش دستی استفاده نشده بلکه از دستگاه 

واترجت و کاشــی صنعتی برای تولید کاشی معرق استفاده 

شــده اســت. در این روش فقط طرح کاشــی از سّنت های 

اصیل پیروی می کند و فنون تولید، کامالً ماشینی است. این 

شیوه رصفاً در مناسازی های صحن جدید جامع رضوی مورد 

استفاده قرار گرفته است.

تصویر۲۲: قاب کاشی هفت رنگ با طرح اژدها، 

صحن عتیق، سدۀ یازده

تصویر۲۳: قاب کاشی معرق با طرح طاووس و 

طوطی، رواق گنبد الله وردی خان، دورۀ صفوی

تصویر۲۴: تلفیق برنز طالاندود و کاشی، روضۀ منّوره، معارص
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در مجمــوع می  توان هرن کاشــی کاری معارص در حرم 

مطهر رضوی را ادامۀ  ســّنت  های کاشی کاری عهد تیموری 

و به خصــوص صفــوی دانســت. در این میــان ابتکارات و 

خاّلقیت  هایی در طرح و رنگ به وقوع پیوسته است که آن 

را می  توان از ویژگی  های زمانۀ  ما دانســت. از جمله تنّوع 

رنگی زیاد کاشــی ها که روحیۀ تنّوع طلب انسان معارص را 

می  رساند. استفادۀ  بیشرت از رنگ  های نخودی در رواق های 

جدیداالحداثــی مانند رواق دارالحکمه، از گرایش ســالیق 

معارص به رنگ های روشن و خاکی حکایت دارد؛ در مقابل 

منونه  های قدیمی که رنگ آبی الجوردی با احساس معنوی 

عمیق غالب است. طرح  کاشی ها با اینکه هامن طرح  های 

ســّنتی اســت، اّما نســبت به طرح  های قدیمی تیموری و 

صفوی از بندها و گل های درشت  تری استفاده شده است. 

کاشــی های معارص به طرز آشــکاری از سّنت  های قاجاری 

دور شــده و در واقع از آن عدول کرده اســت؛ به طوری که 

دیگــر از طرح  هــای گل رسخی و گل ومــرغ و طرح لندنی 

استفاده نشده است. 

پی نوشت:
۱. قاضی احمد منشــی قمی در گلستان هرن به تذهیب و نقاشی روضۀ 
منّوره اشــاره کرده اســت. این تزیینات ظاهراً در عرص قاجار با آینه های 

کم ارزش پوشانده  شدند.
۲. میلۀ انتهایی منارۀ مسجد گوهرشاد در اصل طرح گره داشته است اّما 
در بازســازی های پس از زلزلۀ سال ۱۳۱5ش. که مناره آسیب جدی دیده 
بود، کاشــی های گره برداشــته و به جای آن کاشی معرق با نقوش گردان 
اجرا شــد)ماهوان، ۱۳۸5: ۲۹۶(. همچنین منای کاشی کاری گنبد مسجد 
گوهرشاد در اصل دارای طرح های ترنجی به رنگ زرد در زمینۀ  فیروزه ای 
بوده اســت و طی مرّمت گنبد در سال های ۱۳۴5ش. با کاشی های ساده 

جایگزین می شود)سیدی و دیگران،۱۳۸۶: ۷۶(.

  منابع:
- آستان قدس دیروز و امروز )۱۳5۶(. مشهد. آستان قدس رضوی.

-اوکین، برنارد )۱۳۸۶(. معامری تیموری در خراسان.   ترجمۀ علی آخشینی. 
مشهد. بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس.

- ســعادت، بیژن )۱۹۷۶(. بارگاه رضا. شــیراز. مؤّسسۀ  آسیایی دانشگاه 
پهلوی.

 - سیدی، مهدی و دیگران )۱۳۸۶(. مسجد و موقوفات گوهرشاد. تهران. 
کومه.

- عطاردی، عزیزالله )۱۳۷۱(. تاریخ آستان قدس رضوی. تهران. عطارد.
- ماهوان، احمد )۱۳۸5(. »حفظ هویت و اصالت در مرّمت و بازسازی«. 
مجموعــۀ  مقاالت پنجمین هامیش حفاظت و مرّمت اشــیای تاریخی- 
فرهنگی و تزیینات وابســته به معامری. تهران. پژوهشــکدۀ حفاظت و 

مرّمت آثار تاریخی- فرهنگی.
- منشــی قمی، احمد بن حسین )۱۳5۹(. گلستان هرن. به تصحیح احمد 

سهیلی خوانساری. تهران. منوچهری.
- مؤمتن، علی )۱۳۴۸(. راهنام یا تاریخ آستان قدس. مشهد. آستان قدس 

رضوی.
- نعمتی، بهزاد، رزاقی،حسین )۱۳۹۱(.هرن در حرم. مروری بر هرنهای بکار 
رفته در حرم رضوی. مشهد. مؤّسسۀ  آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی.
- منبع تصاویر به غیر از آنچه ذکر شده، آرشیو عکس مؤسسه آفرینش های 

هرنی آستان قدس رضوی است.

www.SID.ir

Archive of SID


