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سـال دهم، شماره 20، پاییز و زمستان 1400
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)شبـستان مسـجد جـامع اصــفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی.  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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كاشي هاي  هفت رنگ مزار در زيارتگاه هاي سلطان عطابخش و سلطان اميراحمد كاشان )سدة دهم 
تا سيزدهم ه. ق(

محمدرضا غیاثیان/ محمد مشهدي نوش آبادي
بررسی آرايه های آجری خانه های تاريخی بهبهان در دورة پهلوی

زینب مشهور
مساجد جامع شهر كرمان؛ شناسايی و تبيين جايگاه شهري و تاريخی

ذات اهلل نیك زاد
مقايسة عملكرد حرارتي شگردهاي اقليمي ُدرَچه، ُكلَک و خارُخنَه در دورة گرم سال در مسكن بومي 

منطقة سيستان
محمدعلي سرگزي/ منصوره طاهباز/ اكبر حاج ابراهیم زرگر

سنجش عملكرد عناصر اقليمی خانه های سنتی بافت تاريخی شيراز با رويكرد آسايش حرارتی؛ 
مورد پژوهی: ايوان

جمشید كریم زاده/ جمال الدین مهدی نژاد درزی/ باقر كریمی
ارزيابی ميزان خالقيت و موفقيت تحصيلی دانشجويان معماری دانشگاه تهران از منظر ربع های 

چهارگانة مغزی ند هرمان
فؤاد خّرمی/ سید امیرسعید محمودی/ مصطفی مختاباد

تحليل فناور ی ساخت بنای سد تاريخی ُكريت طبس
امیرحسین صادق پور

مطالعة تطبيقي ريخت شناختي بافت شهري بيرجند از منظر تقاضاي انرژي
مصطفي حسیني/ محمود شكوهي/ فرشاد نصراللهي

مطالعة تطبيقی النة موريانه و مجموعة زيرزمينی نوش آباد
بابك عالمی

شاخص های به كارگيری ظرفيت ميراث فرهنگی برای توسعة پايدار اقتصاد محلی
سارا تیمورتاش/ پیروز حناچی/ محمدحسن طالبیان

واكاوی مؤلفه های مؤثر بر طبقه بندی آثار ميراث معماری بر اساس رويكردها و سياست های حفاظت 
در كشورهای اروپا

ساشا ریاحی مقدم/ محمدحسن طالبیان/ اصغر محمدمرادی
يک مدل نظري براي مطالعة روابط همسايگي در محيط هاي مسكوني 

رضا سّرعلي/ شهرام پوردیهیمي
راهنمای تدوين و ارسال مقاله  

بخش انگليسی
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علمی پژوهشی

صفحات 5-26

كاشی های  هفت رنگ مزار در زيارتگاه های سلطان عطابخش و 
سلطان اميراحمد كاشان )سدة دهم تا سيزدهم هجری قمری(

محمدرضا غیاثیان*
محمد مشهدی نوش آبادی** 

چكيده
در این مقاله كاشی های هفت رنگ با كاربرد لوح مزار از اواخر قرن دهم تا اوایل قرن سیزدهم هجری قمری كه در دو 
زیارتگاه سلطان عطابخش و سلطان امیراحمد كاشان بر جای  مانده، بررسی شده  است. اولین نمونه متعلق به مزاری 
صندوقه ای از اواخر قرن دهم در دو رنگ مایۀ الجوردی بر زمینه ای سفید است. از قرن یازدهم، دست كم چهار لوح 
مزار باقی  مانده كه با نقوش گیاهی بر زمینه ای به  رنگ زرد تزیین شده اند و جالب  توجه اینكه برخی از آن ها فاقد متن 
هستند. نمونه های اوایل سدۀ دوازدهم شامل تعدادی لوح قبر تشكیل شده از چهار كاشی خشتی است كه قابی محرابی 
دارند. معدود آثار باقی مانده از دورۀ قاجار، یا از كاشی های آبی و سفید ساخته  شده اند، یا از كاشی های هفت رنگ با نقوش 
گل فرنگ. تمام داده های پژوهش به صورت میدانی برداشت  شده و به شیوۀ تفسیری تاریخی تحلیل شده اند. از مهم ترین 
مسئله های این مقاله، نحوۀ شكل گیری و تكامل كاشی هفت رنگ مزارهای كاشان و تفاوت فرمی و محتوایی آن با 
لوح های سفالین زرین فام اوایل صفوی این شهر است. یافته ها نشان می دهد كه از لحاظ محتوایی، توجه به مرثیه سرایی 
فارسی چشمگیر بوده و جایگزین عبارت های عربی دوره های قبل شده است. از نظر فرمی نیز به سبب ظرفیت های 
نقاشانۀ كاشی هفت رنگ، تأكید بیشتری بر نقوش تزیینی گیاهی و هندسی رنگارنگ به چشم می خورد، درحالی كه در 

نمونه های زرین فام، متن اهمیت بیشتری داشت. 

كليدواژه ها: 
لوح مزار، هفت رنگ، كاشان، سلطان عطابخش، سلطان امیراحمد.

* استادیار، دانشكده معماری و هنر، دانشگاه كاشان 
    mmn5135@kashanu.ac.ir ،دانشیار، دانشكده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه كاشان، نویسندۀ مسئول **

تاریخ دریافت: 1400/04/21          تاریخ پذیرش: 1400/11/5
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پرسش های پژوهش
1. كاشی های هفت رنگ مزارهای كاشان به چه دوره های تاریخی تعلق داشته و چه ساختار و محتوایی دارند؟

2. فرم و محتوای كاشی های هفت رنگ مزار كاشان در مقایسه با كاشی های مزار زرین فام سدۀ نهم و دهم 
این شهر دچار چه تغییراتی شده است؟

مقدمه
تا آغاز سدۀ هفتم هجری قمری، رنگ كاشی های ایرانی محدود به سفید و آبی تیره و روشن بود، اما در دورۀ ایلخانی 
با تولید كاشی به شیوه های معرق و نقاشی زیرلعابی و رولعابی رنگ های دیگری به رنگ های مورد استفاده كاشی سازان 
اضافه شد. اولین نمونۀ كاشی ها با نقاشی رولعابی كه »هفت رنگ« نامیده می شوند، از زمان حكومت تیمور در سمرقند 
به  جا مانده اند.1 البته عنوان هفت رنگ در متون امروزی ایران به این تكنیك اطالق  شده  و بدین معنا نیست كه همواره 
این كاشی ها از هفت  رنگ تشكیل شده باشند، بلكه نمونه های زیادی از آن ها در دست است كه بین دو تا شش رنگ 
دارند. در متون تاریخی، عنوان هفت رنگ برای نوعی از كاشی كاری به  كار رفته كه امروزه آن را نه هفت رنگ بلكه 
»مینایی« می نامیم.2 در متون التین، تكنیك كاشی كاری هفت رنگ در دنیای اسالم با عبارت اسپانیایی »كوردا سكا«3 
معرفی شده است. برخالف آنچه پیش تر تصور می شد، این شیوه از اسپانیا به آسیای مركزی راه نیافته بلكه تفاوت های 

 .)O’Kane 2011, 179( تكنیكی آن ها نشان می دهد كه به طور مجزا تكامل یافته اند
كاشی های هفت رنگ به دلیل صرفۀ اقتصادی و سرعت اجرای باال نسبت به كاشی معرق، در بناهای صفوی و قاجار 
به طور گسترده ای به  كار رفته است. از این كاشی ها عموماً برای تزیین دیوارهای داخلی و خارجی و كمتر برای كف فرش 
استفاده شده است. در كاشان كه از مراكز مهم تولید كاشی در دنیای اسالم بوده، گونه ای از لوح های مزار مرسوم بوده 
كه نه با سنگ بلكه با كاشی های هفت رنگ ساخته شده اند؛ دسته ای از این لوح ها با ابعادی حدود 70×170 سانتی متر 
روی قبر قرار گرفته و دسته ای دیگر از كنار هم قرار گرفتن حداقل چهار كاشی خشتی تشكیل شده كه درمجموع حدود 
47×47 سانتی متر بُعد دارد. این لوح ها كه مزین به نقوش گیاهی چشمگیری هستند، در دو زیارتگاه سلطان عطابخش 
و سلطان امیراحمد4 كاشان یافت شده اند و نمونۀ مشابهی در سایر مزارهای كاشان باقی نمانده است. نمونه های مربوط 
به بنای اول به صورت كف فرش هستند كه اغلب آن ها در روند تدفین های مجدد ناقص شده یا به طور نامرتب كنار هم 
نصب شده اند. كاشی های مربوط به بنای دوم تا پیش از سال 1399 در ازاره های بنا در میان كاشی های سادۀ فیروزه ای 
نصب شده بودند كه در جریان نوسازی بقعه در سال 1399 برچیده  شده و نگارندگان در حال پیگیری برای نصب مجدد 

آن در بخشی از بنا هستند. 
در این مقاله، لوح قبرهای ساخته شده از كاشی های هفت رنگ این دو بنا كه بیش از بیست نمونه اند، مورد بررسی 
قرار می گیرند. این آثار از لوح های سالم تا تكه  كاشی هایی را در بر می گیرد كه نمونه های تاریخ دار آن ها بین سال های 
988ق/1581م تا 1211ق/1796ـ1797م ساخته شده اند. این نوشتار با بهره گیری از جست وجوی میدانی و مطالعۀ 
كتابخانه ای و به روش تاریخی تفسیری انجام شده  است. از مهم ترین مسئله های این مقاله، نحوۀ شكل گیری و تكامل 
كاشی هفت رنگ مزارهای كاشان و تفاوت فرمی و محتوایی آن با لوح های سفالین زرین فام اوایل دورۀ صفوی این 

شهر است. 
از هجده  اول سدۀ دهم هجری( گروهی  نیمۀ  و  نهم  اواخر سدۀ  زمانی  )بازۀ  لوح های هفت رنگ  رواج  از  پیش 
لوح سفالین زرین فام در كاشان شناسایی شده كه حداقل ده فقره از آن ها لوح مزارند.5 فرم و محتوای این لوح ها در 
مقاله ای مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده كه محتوای آن ها تحت تأثیر باورهای شیعی و محوریت صلوات بر 
چهارده معصوم است )مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 1399(. دربارۀ كاشی های مزار مطالعۀ قابل توجه دیگری به  چشم 
نمی خورد، مگر در خالل معرفی كتیبه ها و آثار تاریخی، كه برای نمونه، فاطمه دانش یزدی )1387( چند كتیبۀ هفت رنگ 
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مزار صفوی و قاجار در یزد را معرفی كرده است. آرتور اَپم پوپ، برنارد اوكان و آنتا سمكوف در مقاالتی به شكل گیری 
و تكامل كاشی هفت رنگ پرداخته اند )O’Kane 2011; Samkoff 2014; Pope 1977: 1348-1350(. به  هر حال، 

هیچ پژوهشی در مورد كاشی های هفت رنگ مزارهای كاشان انجام نشده  است.

1. تاريخچة ساخت لوح های مزار در كاشان 
كاشان سابقه ای دیرین در ساخت لوح های مزار سنگی و سفالین دارد، به ویژه اینكه عالوه بر وجود معادن سنگ در 
روستاهای هم جوار، این شهر به ساخت انواع كاشی ها و سفالینه های لعاب دار شهره بوده  است. قدیمی ترین سنگ  قبر 
شناخته شدۀ كاشان در بقعۀ حبیب بن موسی پیدا شده كه در اندازۀ كوچك كنده كاری  شده و تاریخ 521ق/1127م دارد 
)نك: جمالی 1391، ضمیمه فاقد شمارۀ صفحه(. البته سنگ  قبرها همواره در ابعاد كوچك نبوده اند؛ نوع دیگری از سنگ 
 قبر كه از دورۀ تیموری تا اواسط دورۀ صفوی در كاشان رواج داشته  است، سنگ قبرهای صندوقه ای یا مكعب مستطیلی 
یك تكه به طول تقریبی 180 و عرض و ارتفاع تقریبی40 سانتی متر است. سنگ مورد نیاز این صندوقه ها عموماً از معادن 

سنگ مناطق كوهستانی اطراف به كاشان منتقل می شده  است.
حداقل چهار نمونه سنگ مزار صندوقه ای از دورۀ تیموری در كاشان به  جا مانده  است. دو فقره از این سنگ ها 
منسوب به قبور عمادالدین محمود شیروانی و همسر اوست. سنگ  قبر عمادالدین واقف مجموعه عمادی كاشان، 
متضمن آیت الكرسی، صلوات كبیره و اشعار فارسی است و تاریخ 882ق/1477م دارد )مشكاتی 1345، 14(. دو سنگ 
صندوقه ای بزرگ با كاربرد زیارتگاهی در كاشان وجود دارد كه هر دو مورد، اثر مشترك محمد محالتی و مبارك شاه 
است. یكی از آن ها به  تاریخ 14 ربیع الثانی 859ق/1455م بر مزار شاه شمس الدین در بقعۀ قاضی اسداهلل قرار دارد كه بر 
دورتادور آن آیت الكرسی آمده  است. سنگ دیگری نیز به  همین سبك در بقعۀ حبیب بن موسی و بر روی سردابۀ مزار 
شاه عباس اول قرار دارد، اما نام متوفی و تاریخ وفات كه طبعاً باید از نیمۀ دوم قرن نهم هجری قمری باشد، عمداً محو 
شده  است. نمونه هایی از سنگ های صندوقی در بسیاری از مناطق اطراف كاشان به  چشم می خورد كه تاریخ ساخت 
آن ها از ابتدای سدۀ دهم تا پایان سدۀ یازدهم هجری قمری است.6 در اواخر قرن یازدهم و تا اواسط قرن دوازدهم 
هجری قمری نوعی سنگ قبر تخت به  طول تقریبی 180 تا 200 و عرض تقریبی 60 تا 70 سانتی متر در منطقۀ كاشان 
ساخته می شد كه بیشتر دربردارندۀ صلوات كبیره است و گاهی نقش سرو و گل وبوته نیز دارد )مشهدی نوش آبادی و 
غیاثیان 1400(. در این دوران و پس  از آن سنگ های قبر كوچك تر به ابعاد تقریبی 30×40 سانتی متر نیز ساخته می شد 

كه برخی از آن ها متضمن صلوات كبیره در حاشیۀ دورتادور است.
از آنجا كه كاشان یكی از مهم ترین مراكز تولید سفال و كاشی در دنیای اسالم بوده، طبعاً بسیاری از قبور این شهر به 
كاشی مزین می شد. قبور افراد مهم در دورۀ ایلخانی با لوح های سفالی زرین فام ساخته می شد كه نمونه هایی از آن باقی 
مانده  است. از جملۀ آن ها می توان به صندوق مزار بقعۀ حبیب بن موسی )به  تواریخ 667ق/1268م و 670ق/1271م(،7 
قبر منوچهر بن محمود عزالدین النایینی )به  تاریخ 720ق/1320م(8 و قبر قاضی جالل الدین عبدالملك9 اشاره  كرد. 
آخرین كاشی زرین فامی كه در سدۀ هشتم هجری قمری بر ما شناخته شده ، لوح مزار زیارتگاه بابا شجاع الدین به تاریخ 
777ق/1375ـ1376م است.10 یك سده بعد، تعدادی لوح مزار زرین فام در كاشان به جای مانده كه تاریخ ساخت آن ها از 
سال 881ق/1476ـ1477م تا 967ق/1560م امتداد دارد )نك: مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 1399(. آن ها عموماً شامل 
كاشی یك  تكه ای هستند كه میانگین ابعاد آن ها در حدود 24×36 سانتی متر است )تصاویر 1 و 2(. برخالف لوح های 
زرین فام ایلخانی كه محتوای غالب آن ها آیات قرآن است، نمونه های اواخر تیموری و اوایل صفوی بیشتر دربردارندۀ 

صلوات كبیره هستند.
نمونه هایی از قبر صندوقی پوشیده شده از كاشی معرق نیز در كاشان به  چشم می خورد كه از آن جمله می توان به  قبر 
سید جالل الدین بن سید احمد كاشی در زیارتگاه عطابخش از سال 923ق/1517م اشاره كرد كه دورتادور آن صلوات 
كبیره نوشته شده  است. از اواخر قرن دهم هجری قمری تعدادی لوح مزار در زیارتگاه های عطابخش و امیراحمد كاشان 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 20 ـ پاییز و زمستان 1400

8

به جای مانده كه با كاشی های  خشتی هفت رنگ شكل  گرفته اند. آن ها به لحاظ هنری و محتوایی با سنگ قبرهای تخت 
و صندوقی این دوران متفاوت اند و نمونه هایی از آن تا اوایل دورۀ قاجار نیز كاربرد داشته كه پرداختن به آن هدف اصلی 

این مقاله است. ابعاد هر كاشِی مربعی در این لوح ها، بین 20 تا 23 سانتی متر متغیر است.

2. زيارتگاه های سلطان عطابخش و سلطان اميراحمد  
زیارتگاه سلطان عطابخش یكی از بناهای تاریخی دارای ارزش معماری و هنری قابل  مالحظه در كاشان است كه به  
شمارۀ 941 در فهرست میراث ملی ثبت شده  است. این زیارتگاه در دورۀ معاصر دچار تغییراتی در بخش صحن، به ویژه 
بعد از اجرای خیابان دروازه اصفهان شده  است. گرچه حسن نراقی این زیارتگاه را از دورۀ آل بویه می داند )نراقی 1382، 
115ـ117(، قدیمی ترین آثار موجود در آن متعلق به اوایل صفوی است؛ اما با توجه به محتوای كتیبۀ  در ورودی بقعه 
می توان گفت كه این بنا قبل از صفوی نیز وجود داشته  است. زیارتگاه شامل صحن، ایوان، گنبدخانه، شبستان پیرامونی، 
در های تاریخی، انواع قبرهای كاشی در شبستان، گنبد دوپوستۀ رك، نقاشی های قاجاری متنوع در محراب، سقف و 
اطراف بقعه و بخش های مختلف ایوان است. زیارتگاه مشحون از آثار و كتیبه های تاریخی از دوران صفوی و قاجار 
است. از جمله آثار اوایل صفوی می توان به دو لنگه در 
چوبی منبت كاری ورودی بقعه به  تواریخ 959ق/1552م 
در شبستان  قبر صندوقه ای  چندین  و  و 962ق/1555م 
است،  مرمر  از جنس  مزارها  از سنگ  برخی  اشاره كرد. 
از جمله سنگ قبر محمدطاهر نقاش، شاعر، خوش نویس 
)نراقی  از سال 1091ق/1680م  كاشی  معروف  نقاش  و 
1382، 115ـ117؛ غیاثیان و اسدی چیمه 1400(. حداقل 
سیزده لوح قبر كاشی هفت رنگ از قرن دهم تا سیزدهم 
مقاله  این  در  كه  مانده  باقی   بنا  این  در  قمری  هجری 

معرفی خواهند شد )تصاویر 3 و 4(. 

تصویر 2: لوح زرین فام مزار شیخ جمال الدین مسعود، 967ق/1560م، 
موزۀ هنر و صنایع دستی هامبورگ11 )ش 64 .1960(، )همان، 121(

تصویر 1: لوح زرین فام مزار خیاط آرانی، 891ق/1486م، مؤسسۀ هنر 
شیكاگو )ش 145 .1916(، )مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 1399، 114(

راست؛ تصویر 3: نقشۀ زیارتگاه عطابخش )سازمان میراث فرهنگی 1352(. محل مزارهای كاشی هفت رنگ با مستطیل قرمز مشخص شده  است.
چپ؛ تصویر 4: مزارهای زیارتگاه عطابخش.
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زیارتگاه سلطان امیراحمد در محله ای به  همین نام واقع  شده و مشتمل بر حرم، ایوان، محراب و صحن و رواق های 
پیرامون، گنبد دوپوستۀ رك همراه با گلدسته های جانبی كاشی كاری شده  است. این بنا در سال 1321ش به ثبت آثار 
ملی ایران )شمارۀ 352( رسیده  است. این زیارتگاه در نیمۀ اول قرن دهم هجری قمری تغییرات اساسی كرده  است، 
چنان كه كاشی های گنبد، ضریح چوبی و پنج در زیارتگاه در این دوره ساخته شده  است )نراقی 1382، 122ـ124(. بر 
روی درها و ضریح چوبِی قدیمی، كتیبه های تاریخ دار متنوعی كنده كاری  شده كه تاریخ بیشتر آن ها 941ق/1535م 
و یكی از آن ها 933ق/1527م است )همان جا(. رابط بین صحن و حرم، ایوان بزرگی با سقف آجری است كه با انواع 
رسمی بندی و نیز محراب گچ بری تزیین  شده و عمدتاً در اواخر صفوی اجرا شده اند. در سال 1383 طی الیه برداری ادارۀ 
میراث فرهنگی از دیوار جبهۀ شرقی ایوان )در كنار ورودی(، كتیبه های گچ بری به تاریخ 1145ق/1732ـ1733م آشكار 
شد كه با تاریخ لوح های مزار سازگاری دارد. پیشانی ایوان با كاشی های معرق پوشیده  شده كه مزین به نقوش گیاهی 
و شیر و خورشید است. در اِزاره های این زیارتگاه چند لوح قبر كاشی هفت رنگ صفوی در میان كاشی های خشتی 

فیروزه ای نصب شده بود كه اكنون از جای خود برداشته  شده اند )تصاویر 5 و 6(.

تصویر 6: وضعیت ازاره های جبهۀ جنوب  غربی زیارتگاه امیراحمد در سال 1398ش. با تخریب ازاره ها در سال 1399ش، 
امكان تهیۀ عكس بهتری از بنا وجود نداشت.

تصویر 5: نقشۀ زیارتگاه امیراحمد )سازمان میراث فرهنگی 1352(. محلی كه قباًل كاشی های مزار 
نصب شده بودند )تصویر 6(، با مستطیل قرمز مشخص شده  است.

3. معرفی لوح های مزار هفت رنگ
در میان لوح های مزاری كه در این مقاله معرفی می شوند، فقط شش نمونه تاریخ دار هستند و بر اساس تطابق رنگ و 
نقش، سایر نمونه ها تاریخ گذاری تخمینی شده و به ترتیب دوره های زمانی بررسی خواهند شد. این دوره ها به اواخر سدۀ 

دهم، سدۀ یازدهم، نیمۀ اول سدۀ دوازدهم و سدۀ سیزدهم هجری قمری تقسیم بندی شده اند.
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 3. 1. اواخر سدة دهم هجری قمری
در میان بیش از بیست لوح مزار ساخته شده از كاشی هفت رنگ كه در این مقاله بررسی می شوند، نمونه های چندانی از 
سدۀ دهم هجری قمری باقی  نمانده  است؛ اما یك قبر صندوقی نسبتاً سالم از سال 988ق/1581م كه در ادامه معرفی 
می شود، می تواند به شناخت ما از نحوۀ شكل گیری و پیدایش كاشی های هفت رنگ در لوح های مزار كاشان كمك كند. 

3. 1. 1. محمدقاسم، مورخ ذی الحجه 988ق/1581م
در زیارتگاه عطابخش، تنها نمونۀ باقی مانده از یك قبر صندوقی پوشیده شده از كاشی های خشتی متعلق به دورۀ 
صفوی در كاشان به  چشم می خورد )تصویر 7(.12 در وضعیت فعلی، جدارۀ صندوق به اندازۀ سه كاشی ارتفاع دارد و 
ابعاد رویۀ آن یازده در چهار كاشی است. كاشی ها مربعی شكل و به ابعاد 20 سانتی متر در دو رنگ مایۀ الجوردی به 
تكنیك نقاشی رولعابی بر زمینه ای سفید كار شده اند. نقوش این كاشی ها از تكرار یك گل ختایی بزرگ و یك گل 
پنج پر كوچك تر حاصل شده  است. در باالی جداره ها، كتیبه ای به ارتفاع 10 سانتی متر دربردارندۀ صلوات كبیره است. 
این كتیبه روی همان كاشی های مربعی 20×20 سانتی متر اجرا شده و نیمۀ پایینی این كاشی ها دارای همان طرح 
گل های ختایی است. فقط چند كاشی از این كتیبه باقی  مانده و بخش های افتادۀ آن، با كاشی های هفت رنگی كه 
متعلق به سایر بخش های بنا بوده تكمیل شده  است. نكتۀ بسیار مهم اینكه در ساخت این كتیبه از ورق طال استفاده 
شده  است؛ تكنیكی كه امروزه بدان الجوردینه13 گفته می شود. اوج رواج ساخت این گونه كاشی ها دورۀ ایلخانی بوده و 
ابوالقاسم عبداهلل كاشانی در آغاز سدۀ هشتم هجری قمری آن را »مطاّل« نامیده  است )كاشانی 1386، 347(. تصور 
عموم محققان این است كه این سفالینه ها تا اوایل دورۀ تیموری تولید می شدند )نك: اكبری، چیت سازیان، و موسوی 
1399، 53(. اما كتیبۀ قبر محمدقاسم نشان می دهد كه تكنیك الجوردینه تا اواخر قرن دهم هجری قمری نیز رواج 

داشته  است.
در جریان توسعۀ شبستان زیارتگاه در دورۀ قاجار، سه جانب این صندوق قبر با جرزها و پایۀ بنا محصور شده  است.14 
بر روی صندوق، در میان چهار كاشی یك قاب پنج ضلعی رسم  شده كه نام متوفی و تاریخ در آن یافت می شود. نكتۀ 
جالب  توجه، دقت نكردن كاتب در نگارش متن روی كاشی هاست كه در چند جا مصراع های اشعار را پس وپیش نوشته  

است. متن كتیبه كه به  خط نستعلیق است، به صورت تصحیح شده چنین خوانده می شود )تصویر 7(:
)1( آه كز عمر و جوانی ناامید )2( شد محمدقاسم فرخنده نام، )3( قرة العین اهالی عین جود/ نور »م«15 )2( 
چشم مردم ذی االحترام )3( قول و فعل او پسندیده همه )4( طور و وضع او قبول خاص عام/ ]چون[ فرشته پاك 
از آلودگی )5( گشت روحش طایر دارالسالم/ ]خو[ش برآمد پاك آن ُدر یتیم )6( رفت ازین دریای حسرت تلخ كام 
)7( گر نشانش محو شد از لوح خاك »م«/ )6( »ح« ماند در ایام نامش مستدام )8( سال هجرت نهصد هشتاد 
هشت/ در مه ذی الحجه شد عمرش تمام )7( كل شئ هالك اال وجهه )9( بر هیچ آدمی اجل ابقا نمی كند/ 

سلطان مرگ هیچ محابا نمی كند. 
اگرچه سرایندۀ هفت بیت آغازین این شعر معلوم نیست، بیت آخر، سرودۀ كمال الدین اسماعیل اصفهانی )متوفی 
635ق/1237م(، یكی از شاعران سدۀ هفتم هجری قمری است. این بیت بر قبور دیگری نیز نوشته شده كه برای نمونه 

می توان به یك لوح زرین فام مورخ 886ق/1481م اشاره  كرد )مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 1399، 113(. 
این قبر درست در زمانی ساخته  شده كه لوح های مزار زرین فام در كاشان از رواج افتادند.16 آخرین لوح  قبر زرین فامی 
)همان،  است  شده   تولید  967ق/1560م  سال  در  الشیرازی  المعّرف  مسعود  جمال الدین  شیخ  برای  می شناسیم  كه 
120ـ121؛ Kanda 2017, 274-277(. مزار محمدقاسم هم از نظر فرم و هم محتوا نشان دهندۀ گذار از لوح های 
زرین فام به كاشی های هفت رنگ است. از حیث محتوا جالب  توجه است كه حاشیه ای از صلوات كبیره دارد و نیز شعری 
از كمال الدین اسماعیل در آن مكتوب شده كه هر دو مورد در نمونه های زرین فام به  كار می رفتند. از حیث فرمی، از 
طرفی هنوز شاهد رنگ های متنوع كاشی های هفت رنگ نیستیم و فقط از دو رنگ مایۀ  الجوردی بر زمینۀ سفید استفاده  

شده و از طرف دیگر كتیبۀ صلوات به تكنیك الجوردینه ساخته شده  است.
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3. 1. 2. عمادالدين، بدون تاريخ
در یكی از حجره های جبهۀ غربی حیاط زیارتگاه عطابخش چند فقره كاشی شكسته نگهداری می شوند كه شباهت 
سبكی )از نظر نقوش گیاهی، رنگ بندی و ابعاد( یكی از آن ها با قبر محمدقاسم به حدی است كه می توان فرض كرد 
كه هر دو در یك كارگاه در سدۀ دهم ساخته شده باشند )تصویر 8(. طرح این تكه كاشی نشان می دهد كه مشابه قبر 
محمدقاسم، متن كتیبه احتمااًل روی چهار كاشی بوده و بقیۀ سطح قبر با شبكه ای از گل های ختایی پوشانده شده بوده  
است. نكتۀ جالب  توجه در تزیینات گیاهی این است كه در مقایسه با قبر محمدقاسم، رنگ بندی فضای خلوت و جلوت 
)مثبت و منفی( برعكس شده و حكایت از دانش زیاد هنرمند در رنگ شناسی دارد. متن آن چنین است: »)1( عمادالدین 
كه بودش اسم... )2( دل افروزی كه چون خورشید رخشان.« نمونه ای از یك كاشی با تزیین گیاهی دقیقاً مشابه در 
كف فرش شبستان در مجاورت قبر محمدقاسم به  چشم می خورد كه احتمال دارد متعلق به قبر عمادالدین یا قبری مشابه 

باشد )تصویر 9(.

تصویر 7: مزار محمدقاسم، 988ق/1581م، زیارتگاه عطابخش

تصویر 9: كف فرش زیارتگاه عطابخشتصویر 8: قطعه كاشی متعلق به قبر عمادالدین، زیارتگاه عطابخش
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3. 2. سدة يازدهم هجری قمری
در میان قبرهای زیارتگاه عطابخش، هفت نمونه از نظر سبك و ابعاد شباهت قابل  توجهی با یكدیگر دارند و از آنجا 
كه یكی از آن ها تاریخ 1057ق/1647م دارد، بقیه را نیز می توان در سدۀ یازدهم هجری قمری یا كمی بعد از آن 
تاریخ گذاری كرد. عرض آن ها حدود 60 تا 70 سانتی متر و طول آن ها حدود 170 سانتی متر است. آن ها بیشتر با نقوش 
گیاهی مانند اسلیمی ها و ختایی هایی به رنگ های الجوردی، سبز و فیروزه ای بر زمینه ای به  رنگ زرد تزیین شده اند. 
به جز یك نمونه، همگی حاشیه هایی از كاشی های باریك به عرض تقریبی 10 سانتی متر دارند. جالب  توجه اینكه پنج 

نمونه از آن ها فاقد متن هستند كه در ادامه معرفی می شوند.
3. 2. 1. ميرحسينی، مورخ 1057ق/1647م

در حال حاضر، این قبر از دوازده كاشی )در دو ستون شش تایی( تشكیل  شده و برای حاشیه ها از كاشی هایی به ابعاد 
10×20 سانتی متر استفاده شده  است )تصویر 10(. در پایین، یك طرح گلدانی به  رنگ الجوردی با اسلیمی هایی به 
 رنگ های زرد و فیروزه ای طراحی شده  است. بخش عمدۀ كاشی های این قبر از گل و برگ های ختایی بر زمینه ای به 
 رنگ زرد درخشان تشكیل شده است كه در جریان تدفین های متعدد به صورت نامرتب كنار هم جای  گرفته اند. حاشیه ها 
نیز دربردارندۀ گل و برگ هایی مشابه اما با ابعاد كوچك تر و بر زمینه ای الجوردی است. متن كتیبه ها به  خط نستعلیق 
بسیار ریز و در گوشۀ پایینی در زیر نقش گلدانی آمده  است: »)1( له الحكم و الیه ترجعون، كل شئ هالك اال وجهه )2( 
میرحسینی بتاریخ سیم محرم  الحرام سنة 1057، وفات یافت بنته سیادت پناه.« عالوه بر اندازۀ بسیار كوچك و غیرمعمول 
كتیبه ها، در این متن خبری از اشعار و ماده تاریخ نیست و عجیب تر اینكه نام متوفی به صورت كامل ثبت نشده است. فقط 
از طریق كلمۀ »بنته« می توان پی برد كه او یك دختر بوده  است. در میان نمونه های مورد بررسی، این تنها قبر احتمااًل 
كاملی است كه كتیبۀ آن نشان می دهد متعلق به یك دختر بوده  و تفاوت بارز آن با قبور مردان در این نكته است كه 

متن كتیبه در كلیت لوح غالب نیست و در اندازۀ بسیار كوچك آمده است.

تصویر 10: مزار دختر میرحسینی، 1057ق/1647م، زیارتگاه عطابخش

3. 2. 2. عبداهلل، بدون تاريخ 
در میان نمونه های مورد بررسی، طوالنی ترین متن بر این لوح یافت می شود. در روند تدفین های مجدد، این كاشی ها 
به طور نامرتب روی قبر نصب  شده و هشت قطعۀ آن نیز روی قبر مجاور جای گرفته  است )تصویر 11(. چیدمان صحیح 
كاشی ها به كمك نرم افزار نشان می دهد دو كاشی كه دربردارندۀ ماده تاریخ و سال تدفین بوده  از بین رفته و فقط می دانیم 

كه وفات در »دویم ماه صفر« اتفاق افتاده  است.  متن كتیبه ها: 
)1( هو )2( انت الباقی )3( كل شئ هالك )4( با كه گویم شرح حال این داستان/ شكو]ه[ها دارم ز جور آسمان )5( 
كز جفا بر هم زده جمعیتم/ داده بر باد فنا یك گلستان )6( نیست دیگر خویش و پیوندی ز من/ یك گل خوش رنگ 
]و[ بو در بوستان )7( برد یك یك را ازین گلشن برون/ مانده ام تنها من بی همگنان )8( خاصه آن گل را كه عند 
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امراهلل/ داشت از جّدش رسول اهلل نشان )9( میرزائی صاحب عّز و وقار/ یادگاری از بزرگان جهان )10( محتسب تو 
دان بز]ر[گ نیك]نا[م/ با بزرگیها غالم میهمان )11( تا كه ممتاز وفاكیشـ]ـا[ن شوم/ عندلیب آسا برآوردم فغان 
)12( سفره بر ]پیشـ[ـش فتاده .../ طعمه خوارانش ... جهان )13( دویم ماه صفر هنگام عصر/ كرد ِمهر عمر او مغرب 
مكان )14( زین قضیه دیده پرخون گشته ام/ همچو شمع تعز]یه[ آتش بجان )15( اشك ریزم همچو شمع از سوز 
دل/ خون ببارم از سحاب دیدگان )16( آن قدر گریم كه خوناب دلم/ از بصر بر عارضم گردد روان )17( ...یی از 
مر.../ ... كه بر دل دا]رم[ ... )18( ... ]تاریخ و[فاتش خواستم/ از خرد گفتا بگو ... )19( ... سحاب ریز/ كرد عبداهلل ...

برخالف بقیۀ نمونه های مشابه كه عرضی به اندازۀ دو كاشی دارند، قاب كلی این مزار به اندازۀ سه كاشی عرض دارد 
و به همین دلیل فاقد حاشیه ای از كاشی های 10 سانتی متری مجزاست. این اثر درمجموع دو حاشیه دارد: یك حاشیۀ 
برونی باریك با نقوش هندسی ساده از لوزی های تكرارشونده و یك حاشیۀ درونی پهن تر كه دربردارندۀ اسلیمی ها بر 
پس زمینه ای به رنگ زرد است. قاب اصلی كه طرح محرابی شكل دارد، جدول كشی شده و در میان جداول، اشعار آمده  
است. در فضای خالی پاییِن كتیبه ها، گل وبوته هایی به رنگ سبز و الجوردی بر زمینه ای به رنگ زرد ترسیم شده  است. 
ابعاد این قبر )3×9 كاشی( بزرگ تر از نمونه هایی است كه در ادامه معرفی خواهند شد و از این حیث با مزار محمدقاسم 
)مورخ 988ق( تشابه دارد، اما كاربست غالب رنگ زرد در آن با قبر میرحسینی )مورخ 1057ق( قابل تطبیق است و به 

همین دلیل، شاید بتوان آن را در نیمۀ اول سدۀ یازدهم هجری قمری تاریخ گذاری كرد. 

تصویر 11: مزار عبداهلل، زیارتگاه عطابخش
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3. 2. 3. قبور بدون متن در زيارتگاه عطابخش
از كاشی های هفت رنگ بدون وجود هیچ گونه نوشته و  از گونه های لوح مزار كاشان، قبرهای پوشانده شده  یكی 
كتیبه است. بر اساس ویژگی های سبكی )تشابه نقوش و رنگ بندی آن ها با قبر میرحسینی(، حداقل دو فقره از 
آن ها را می توان در سدۀ یازدهم هجری قمری تاریخ گذاری كرد. عرض این قبرها دو كاشی و طول آن ها حدود 
شش یا هفت كاشی بوده و معمواًل یك حاشیۀ مجزا از كاشی هایی به  عرض تقریبی 10 سانتی متر نیز دور آن ها 
آمده  است. سه نمونه از آن ها طرح گلدانی دارد )تصاویر 12، 13 و 15(، یكی از نمونه ها طرح گل های افشان مشابه 
نقوش قالی )تصویر 16( و یكی طرح سرو و گل بوته ها در قاب محرابی دارد )تصویر 17(. عمومًا كاشی های این 
قبرها در روند تدفین های مجدد ناقص شده و به صورت نامنظم روی قبر را پوشانده اند كه در این مقاله چیدمان 
صحیح برخی از آن ها به كمك نرم افزار ارائه شده اند. نكتۀ جالب  توجه شباهت بسیار زیاد طرح و رنگ حاشیه های 
دو مورد از این قبرها با حاشیۀ قبر میرحسینی )مورخ 1057ق( است كه می توان این فرضیه را مطرح كرد كه هر 
سه در یك كارگاه ساخته  شده اند )تصویر 14(. شایان ذكر است كه در دو طرف این حاشیه ها یك خط رنگی ترسیم 
شده كه رنگ آن ها در سه قبر متفاوت است و این نشان می دهد كه متعلق به سه قبر مجزا هستند. عالوه بر این، 
طرح گلدانی تصویر 12 كاماًل یكسان با قبر میرحسینی است و این احتمال نیز هست كه دربردارندۀ كتیبه ای بوده 

كه اكنون از بین رفته  است.
شباهت زیاد این نمونه ها با قبر میرحسینی احتمال زن بودن متوفایان این قبور را قوت می بخشد. رنگ غالب در تمام 
این لوح ها زرد است كه در پس زمینه به چشم می خورد. پس از آن به ترتیب رنگ های الجوردی، فیروزه ای، سفید، سبز 

و قهوه ای به  كار رفته است. 
سایر قبور بدون متن را نمی توان تاریخ گذاری دقیقی كرد، چراكه نمونه های مشابه تاریخ دار و حتی بدون تاریخ 
دیگری در كاشان بر ما شناخته شده نیست. صرفاً می توان احتمال ساخت آن ها در سدۀ یازدهم یا اوایل سدۀ دوازدهم 
با كاشی هایی پوشانده شده كه به طور مشخص  از قبرهای زیارتگاه عطابخش  هجری قمری را مطرح نمود. یكی 
می توان گفت متعلق به دو قاب كاشی كاری مجزا بوده  است )تصویر 18(. تفاوت دو قاب در ضخامت حاشیه ها و نوع 
نقوش گیاهی است. چیدمان صحیح كاشی ها به كمك نرم افزار، فقط طرح كلی یكی از آن ها را آشكار می كند كه احتمااًل 
یك قاب مربعی به ابعاد چهار كاشی در چهار كاشی بوده و در میان آن، قابی لوزی طراحی شده  است. كاشی های قاب 
دوم به گونه ای نیستند كه بتوان طرح آن را بازسازی كرد. درمجموع نمی توان اظهار نظر قاطعی در مورد كاشی های 
این دو قاب كرد و با توجه به قطع مربعی نمونۀ اول، حتی این احتمال وجود دارد كه لوح مزار نباشند. اما نكتۀ مهم 
در نوع طراحی گل های این دو قاب است كه به رنگ صورتی با دورگیری سفید هستند و می توان آن ها را از اولین 
نمونه های ترسیم  فرنگ یا گل صدبرگ در كاشی كاری ایران دانست. این نوع از گل ها در هنر قاجار رواج و تكامل یافتند 
كه نمونه های آن در ادامه معرفی خواهند شد )تصاویر 29 و 30(. به  همین دلیل، كاشی های نصب شده روی این قبر 

می توانند متعلق به اواخر صفوی یا حتی پس  از آن باشند.
3. 3. نيمة اول سدة دوازدهم هجری قمری

تعدادی قبر از اوایل سدۀ دوازدهم هجری قمری در زیارتگاه امیراحمد به  جا مانده كه عموماً شامل چهار كاشی خشتی 
هفت رنگ هستند. اگرچه طرح آن ها كامل به نظر می رسد، این احتمال منتفی نیست كه بخشی از لوح بزرگ تر بوده 
باشند. با این اوصاف تالش ما برای یافتن قطعات احتمالی دیگر نتیجه ای در بر نداشت. در سمت چپ و راسِت آن ها دو 
لچكی طراحی  شده و در مركز یك طرح محرابی ایجاد شده  است. لچكی ها شامل اسلیمی هایی به  رنگ زرد بر زمینه ای 
به رنگ الجوردی یا فیروزه ای است. در درون این طرح محرابی، نوشته ها بر زمینه ای به رنگ سفید آمده و سطور 
نوشته ها با دو خط باریِك موازی جدول كشی شده  است. به طور میانگین در هر لوح حدود هفت سطر نوشته وجود دارد 
كه اگر متن كتیبه حاوی شعر باشد، هر سطر نیز از وسط به دو بخش مجزا جدول كشی شده  است. البته دو كاشی از این 

نوع لوح مزار در زیارتگاه عطابخش هم پیدا شد كه در ادامه معرفی می شود.
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تصویر 12: قبر گلدانی با نقوش هندسی )لبۀ باالیی گلدان، مشابه 
قبر میرحسینی در پایین دیده می شود(، زیارتگاه عطابخش

تصویر 13: قبر گلدانی، زیارتگاه عطابخش

تصویر 14: از راست به چپ: حاشیۀ قبر میرحسینی مورخ 1057ق، حاشیۀ قبرهای 
بدون تاریخ در تصاویر 12 و 13

تصویر 15: قبر گلدانی، زیارتگاه عطابخش

تصویر 16: قبر با نقوش گیاهی افشان، زیارتگاه عطابخش
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3. 3. 1. خواجه عبدالكريم شيرازی، مورخ 1111ق/1700م
این لوح قدیم ترین نمونۀ تاریخ دار از این  دست است كه در پنج سطر به  خط ثلث نگاشته شده  است )تصاویر 19 و 20(. 
پیش از جدا كردن آن از ازاره های دیوار، قطعۀ باالیی سمت راست آن در لوح دیگری جای گرفته بود )تصویر 22(. اگرچه 
همانند نمونه های مشابه، در این لوح برای هفت سطر كتیبه فضای خالی تعبیه شده، متن در سطر پنجم به پایان رسیده 
و ناچار فضای سطور ششم و هفتم كه جداول آن هنوز پیداست، با چند گل  و برگ ختایی ُپر شده  است. این تزیینات 
كه ناشیانه اجرا شده اند در رنگ بندِی متفاوت با لچكی ها بر زمینه ای به رنگ زرد نقش بسته اند. متن كتیبه: »)1( هو 
الباقی )2( وفات یافت مرحمت و )3( مغفرت دستگاه جنت و رضوان )4( آرامگاه خواجه عبدالكریم )5( شیرازی بتاریخ 

پانزدهم شعبان سنة 1111.«

تصویر 18: كاشی های منقوش متعلق به دو قاب مجزا روی یك قبر را پوشانده اند تصویر 17: قبر با نقش سرو، زیارتگاه عطابخش
كه یكی از آن ها به كمك نرم افزار چیدمان شده است؛ زیارتگاه عطابخش

تصویر 19: لوح مزار خواجه عبدالكریم، 1111ق/1700م، 
زیارتگاه امیراحمد

تصویر 20: وضعیت لوح مزار خواجه عبدالكریم در سال 1398ش
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3. 3. 2. نورالدين محمد، مورخ 1128ق/1716م
این نمونه از نظر ساختار و طراحی همانند لوح مزار عبدالكریم شیرازی است با این تفاوت كه در اینجا متن در هفت 
سطر نگاشته شده و تا پایین لوح امتداد یافته  است. سه كاشی از این كتیبه باقی  مانده است. متن كتیبه: »)1( ]هو ا[لباقی 
)2( ]كل شئ[ هالك اال وجهه )3( ... ]مغفر[ت و غفران پناه )4( آقا نورالدین محمد ابن مرحوم )5( استاد شهباز حاّلج 

كاشانی )6( بتاریخ شهر رجب المر- )7( ّجب من شهور سنة 1128.«

3. 3. 3. محمدحسين، مورخ 1129ق/1717م
طراحی این نمونه با دو لوح پیشین تفاوت هایی دارد. فضای بخش نوشتار كوچك تر شده و با خطوط درشت سیاه 
جدول كشی شده  است )تصویر 23(. نوشته ها نیز نه به خط ثلث بلكه به نستعلیق خوش نوشته شده اند. در اینجا به جای 
اسلیمی های زرد بر زمینۀ آبی رنگ، اسلیمی های درشت نقِش دهان اژدری و گل های ختایی بر زمینۀ الجوردی تیره 
ترسیم شده اند. عالوه بر این، برای گل ها از رنگ های سفید و سیاه و عنابی هم استفاده  شده كه در نمونه های پیشین 

وجود ندارد. بنابراین می توان فرض كرد كه در دو كارگاه متفاوت ساخته  شده  باشند. متن كتیبه:
)1( الحكم هلل )2( رفت برون بصد هزار امید/ زین جهان خرابه پرشور )3( نونهال حدیقه جویی/ روشنی بخش 
چشم اهل شعور )4( نیست در دید]ه[ها ز فرقت او/ بجز از اشك الله گون منظور )5( بهر تاریخ فوت جانسوزش/ 
چون حسین است نام این مغفور )6( عزلت از غصه زد رقم با آه/ باد با شاه كربال محشور 1123. )7( فوت مرحوم 
مغفور محمدحسین ابن حاج الحرمین الشریفین حاجی محمدعلی فی روز شنبه بیست وسیم شهر رجب  المرجب 

سنة 1129. 
نكتۀ جالب  توجه اینكه سطور دوم تا ششِم كتیبه حكایت از »فوت جانسوز« نونهالی به نام حسین دارد كه ماده تاریخ 
آن )»آه باد با شاه كربال محشور«( حاوی تاریخ 1129 است. خوش نویس كلمۀ »آه« را جزو ماده تاریخ در نظر نگرفته و 
عبارت »باد با شاه كربال محشور« را در درون یك قاب مجزا نوشته و معادل عددی آن یعنی 1123 را در كنار آن نوشته 
است. از آنجا كه خوش نویس تصور كرده ماده تاریخ همخوانی ندارد، در سطر هفتم در اندازۀ كوچك تر نام كامل متوفی 

)محمدحسین ابن حاجی محمدعلی( و سال 1129 را درج كرده است. 
3. 3. 4. لوح قبر بدون نام و تاريخ

دو قطعۀ باالیی از این لوح احتمااًل چهارتایی به  جا مانده و از آنجا كه معمواًل نام متوفی و تاریخ در نیمۀ پایینی لوح ها 
می آمده، چنین اطالعاتی باقی نمانده  است. متن لوح حاوی شعری از شاعری اهل دلیجان است؛ و هر سطر آن با جداولی 
به رنگ الجوردی به دو بخش مجزا قاب بندی شده  است. با وجود این، هر قاب شامل یك مصراع نیست و برخی از 

تصویر 21: لوح مزار نورالدین محمد، 1128ق/1716م، 
زیارتگاه امیراحمد

تصویر 22: وضعیت لوح مزار نورالدین محمد در سال 1398ش
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مصراع ها در قاب های بعدی به اتمام می رسد. فرم كلی این نمونه با لوح های خواجه عبدالكریم و نورالدین محمد شباهت 
دارد و تفاوت عمدۀ آن در رنگ پس زمینۀ اسلیمی هاست كه در اینجا به جای الجوردی از فیروزه ای روشن استفاده شده  

است. متن كتیبه: 
)1( از گفتار ...زكی؟ دلیجانی )2( داد از این چرخ جفاپیشه مردم آزار/ كه بلوح دل احباب كشد )3( طرح ستم/ نوبر 
گلشن او نیست بجز خار بال/ حاصلی در چمنش نیست بغیر از ماتم/ )4( داشتم دوستی از جان بمن الفت )5( بیشش/ 

آنكه در ... وفا نقش زند جامی كم ... ]ناتمام[

تصویر 23: لوح مزار محمدحسین، 1129ق/1717م، زیارتگاه امیراحمد

تصویر 24: لو ح مزار، زیارتگاه امیراحمد

3. 3. 5. لوح قبر بدون نام و تاريخ
این لوح بسیار مشابه نمونۀ پیشین است و در برخی جزئیات مانند رنگ قاب محرابی تفاوت دارد. در اینجا نیز فقط 
دو كاشی باالیی به  جا مانده و متن كتیبه شامل شعری از شاعری ناشناس است )تصویر 25(. هر سطر به دو بخش 
قاب بندی شده و معمواًل هر قاب شامل یك مصراع نیست، بلكه مثاًل در سطر چهارم، سه مصراع در درون دو قاب جای 

گرفته اند. متن كتیبه: 
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)1( میرزای میرزایان رحمه اهلل )2( وفات یافت رحمت پناه رضوان آرامگاه )3( دردا كه ناگهان ز جهان رفت خان 
ما/ وا حسرتا كه كاسته شد از مه تمام )4( داغی نهاد بر دل احباب رحلتش/ داغی كه به نگردد و ماند علی الدوام/ 
گیتی نبود درخور آرا- )5( مگاه او/ در خلد كرد منزل و بگذشت ازین مقام/ دنیا محل امن  و امان نیست/ خلق را 

آخر گذشتن ... ]ناتمام[

3. 3. 6. سه قطعه كاشی از سه قبر 
دو تك كاشی در این دو بنا یافت می شوند كه متعلق به ربع باالیی سمت راست لوح های احتمااًل چهارتایی هستند. یكی 
از آن ها )تصویر 26( قباًل در كنار لوح خواجه عبدالكریم نصب شده  بود )تصویر 20(. همانند لوح های خواجه عبدالكریم 
و نورالدین محمد، این دو كاشی نیز با عبارت »هوالباقی« آغاز شده و نیز قاب بندی و تزیینات یكسانی دارند. كاشی اول 
دربردارندۀ یك شعر بوده كه مصرع های آن با دو خط موازی جدول كشی شده و ابتدا و انتهای هر قاب با پرانتزهای 
دالبری مشخص شده  است. فضای خالی بیرون پرانتزها به رنگ زرد است. متن كاشی به  خط نستعلیق چنین است: »)1( 
هو ا]لباقی[ )2( عین دلم بود محمد رضی )3( داد ازین واقعه جان گداز.« دومین كاشی در زیارتگاه عطابخش به همراه 
سایر كاشی شكسته ها در كنار قبر صندوقی محمدقاسم نصب شده  است )تصاویر 7 و 27(. قاب بندی و طرح تزیینات 
اسلیمی در آن، تشابه اساسی با نمونه های موجود در زیارتگاه امیراحمد دارد و به  همین دلیل می توان آن را به سدۀ 
دوازدهم هجری قمری تاریخ گذاری كرد. در این كاشی، مصرع آغازین یك شعر بدین  صورت به خط نستعلیق خوش 

نگاشته شده  است: »ز مكر قضا و ز غدر قدر.« 
سومین قطعۀ كاشی كه در زیارتگاه عطابخش یافت  شد، اگرچه آن قدر ناقص است كه نمی توان اظهار نظر دقیقی در مورد 
نوع لوح آن كرد، اهمیت آن ازاین روست كه نام یك زن بر آن درج شده  است: »)1( ]وفا[ت یافت ... )2( ]ز[بیده خانم ... )3( 

...یی زوجه ...« )تصویر 28(.

تصویر 25: لو ح مزار، زیارتگاه امیراحمد

به ترتیب از راست به چپ؛ تصاویر 26 و 27: دو كاشی متعلق به دو قبر، زیارتگاه امیراحمد. تصویر 28: قبر زبیده خانم، زیارتگاه عطابخش
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3. 4. سدة سيزدهم
كاشی های مزار معدودی از دورۀ قاجار در زیارتگاه عطابخش باقی مانده  است كه می توان آن ها را به دو گروه دسته بندی 
كرد: گروه اول شامل لوح های با نقش گلدانی بدون كتیبه است كه یك نمونۀ سالم از آن به  جا مانده  است )تصویر 29(. 
این لوح نشان می دهد كه سنت تولید لوح های مزار گلدانی دورۀ صفوی تا عصر قاجار امتداد داشته  است. ابعاد آن )3×7 
كاشی( كاماًل متناسب با ابعاد قبر است و پس زمینۀ قاب اصلِی آن برخالف نمونه های صفوی نه به رنگ زرد بلكه به 
رنگ الجوردی تیره است. به  همین دلیل، هنرمند كاشی ساز رنگ غالب حاشیه ها و قوس محرابی را سفید و زرد در نظر 
گرفته  است. گل فرنگ ها یا گل های صدبرگ، رنگ بندی، نقوش گیاهی و گلدان ها قابل  مقایسه با تزیینات كاشی كاری 
بناهای قاجاری كاشان از جمله مسجدمدرسۀ آقابزرگ است )تصویر 30( و به  همین دلیل آن را باید متعلق به اوایل دورۀ 
قاجار دانست. نمونۀ ابتدایی این گل فرنگ ها در هنر اواخر دورۀ صفوی نمود پیدا كرده بود و در دورۀ قاجار با تأثیرپذیری 

بیشتر هنر ایران از اروپا، گل های صدبرگ صورتی رنگ با پردازهایی17 از رنگ سفید جنبۀ سه بعدی به خود گرفتند. 

تصویر 30: قاب كاشی كاری ورودی مسجدمدرسۀ آقابزرگ كاشانتصویر 29: قبر گلدانی، زیارتگاه عطابخش

گروه دوِم قبرهای قاجاری از كاشی های آبی و سفید ساخته شده اند كه از آن ها فقط یك نمونۀ تاریخ دار و تعدادی 
تك كاشِی با طرح محرابی باقی مانده  است. این نشان می دهد كه در این دوره، استفاده از كاشی های هفت رنگ به عنوان 
لوح مزار متوقف شده و در عوض كاشی های ساده تر و با رنگ های محدود تولید شدند. هیچ نمونۀ كاملی از این نوع 
قبرها باقی نمانده  است ولی آثار موجود همگی به روش نقاشی زیرلعابی با دو رنگ محدود آبی و سفید كار شده اند. 
یكی از آن ها دارای كتیبه ای به  خط نستعلیق به رنگ سیاه بر زمینۀ سفید است )تصویر 31(. عرض این لوح به اندازۀ سه 
كاشی و طول آن حداقل شش یا هفت كاشی بوده  است. متن كتیبۀ باقی مانده بخشی از 9 بیت شعر است كه ماده تاریخ 
آن از بین رفته ولی عدد سال درج شده  است. هر مصراع درون یك قاب بندی جای گرفته و كاشی های كناری دربردارندۀ 
حاشیه ای به عرض 10 سانتی متر از لوزی های تكرارشونده هستند. بخش باقی مانده از این شعر چنین خوانده می شود: 
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)1( آن گلی كه چیده ز گلبن عمر/ ... رثا ... )2( نوگلی رفت از این چمن كه هزار/ عندلیب ... )3( دارم از .../ كس و 
... )4( داغ هایی كهن اینچنین؟ ز جهان/ بخیل؟ ... رفت )5( سالك از درد و فتن ]رفـ[ـت زود/ میكده ... )6( مچین 
بهر عرشیان سخن؟ یار؟/ از خرد ... )7( عید ما فی اخیها وزان فریاد/ از اوج حور طرح؟ كنید؟ بهار؟ )7( در بهار جوان 

نشانم از آن/ بر دلم با داغ تازه نوبهار؟ )8( گفت تاریخ سال تاریخی است )1211(/ مگر جهان ...
گرچه نام متوفی را نمی توان در شعر فوق یافت، ظاهراً عبارت »عید ما فی اخیها« و تكرار كلمۀ »بهار« به هم زمانی 
واقعۀ درگذشت او با عید نوروز داللت دارد: عیدی كه دیگر برادری در آن وجود ندارد. نكتۀ مهم تر، كلمۀ »سالك« 
است كه نشان می دهد احتمااًل متوفی شاعری با این تخلص بوده  است. تك كاشی های باقی مانده همگی دارای طرح 
نیم محرابی هستند و متعلق به لوح های كوچكی به عرض دو كاشی بوده اند. آن ها نقوش متنوع گیاهی و حاشیه ای از 
لوزی های تكرارشونده دارند. یك نمونه از آن ها در گوشۀ پایینی تصویر 31 نصب شده و دو طرح دیگر در تصویر 32 

قابل  مالحظه است. 

تصویر 32: سه كاشی متعلق به دو قبر، زیارتگاه عطابخشتصویر 31: لوح مزار، 1211ق/97-1796م، زیارتگاه عطابخش

4. تحليل محتوای كتيبه ها
در میان نمونه های بررسی شده، چهارده لوح كتیبه دار هستند كه 9 لوح آن  ناقص است. بر اساس كتیبه های موجود، 

می توان به تحلیل محتوای آن ها از نظر زبانی، اشعار و ماده تاریخ، جنسیت، مفاهیم مذهبی، نام ها و مشاغل پرداخت.
4. 1. فارسی؛ زبان اصلی كتيبه ها

در میان چهارده لوح كتیبه دار، فقط كتیبۀ كوتاه لوح دختر میرحسینی به زبان عربی است. بقیۀ نمونه ها به زبان پارسی 
هستند، جز اینكه در صدر برخی از آن ها عبارت دینی كوتاه دو یا چندكلمه ای به  زبان عربی آمده است. از میان سیزده 
لوح فارسی، چهار نمونه به نثر است و 9 نمونه به شعر كه گاهی به همراه شعر، عبارت نثر كوتاهی هم هست. استفاده 
از نثر و شعر فارسی در لوح مزارهای این دوران )اواخر سدۀ دهم تا اوایل سدۀ سیزدهم( جایگزین عبارت های عربی و 
فارسی عربی لوح های زرین فام سدۀ نهم و دهم هجری قمری كاشان شده است )نك: مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 
1399، 125(. چنان كه از هشت لوح قبر زرین فام، چهار لوح متقدم عربی است و متن اصلی چهار لوح كه دو فقرۀ آن 
متأخر است، به زبان فارسی است. بنابراین هرچه به زمان حال نزدیك می شویم، سنت فارسی نویسی بر لوح قبر كاشی 
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رایج تر می شود. بدین  ترتیب در اواخر قرن دهم و پس  از آن، فارسی نویسی بر عربی نویسی غلبۀ تام دارد و قریب به اتفاق 
لوح های مزار را شامل می شود.

4. 2. مرثيه سرايی و ماده تاريخ
اساس متن 9 فقره از سیزده لوح فارسی را شعر رثای مخصوص متوفی تشكیل می دهد كه عموماً در پایان ماده تاریخ 
وفات آمده است. عمدۀ اشعار پرمایه نیستند و برخی به لحاظ وزن و محتوا استحكام چندانی ندارند، اما در آن ها ابیات 
و مصرع های قوی مانند »ز مكر قضا و ز غدر قدر« نیز به چشم می خورد كه متضمن صنایع ادبی است. در مقایسه با 
لوح های مزار زرین فام كه بیشتر تك بیتی و دارای مضمونی كلی دربارۀ مرگ و بی وفایی دنیاست، این اشعار در رثای 
متوفی سروده شده و در واقع شعر رثا نسبت به عبارات مذهبی اهمیت بیشتری یافته است. به تعبیر دیگر، شعر شخصی تر 
و عاطفی تر شده است. البته این نوع از اشعار در دو لوح كاشی زرین فام حدود نیمۀ قرن دهم هجری قمری نیز وجود 

دارد و می توان گفت از همان زمان آغاز و در قرون بعدی توسعه یافته است.18
در یكی از كاشی های نیمۀ اول قرن دوازدهم هجری قمری ضمن رثای متوفی، اشاره ای به امام حسین)ع( و شهدای 
كربال شده  كه نشانگر اهمیت بیشتر شهادت امام حسین)ع( و آیین ها و باورهای مرتبط با آن در اواخر صفویه است. این 
امر قابل  مقایسه با كتیبه های مزارهای دیگری از همین سال ها در شهر یزد است كه در آن ها نام امام حسین)ع( و توسل 

به وی بازتاب زیادی دارد )دانش یزدی 1387، 259 و 254(.
از میان 9 لوح كه دربردارندۀ شعر است، پنج شعر بیت آخر دارد و از این پنج لوح، سه مورد دارای ماده تاریخ است كه 
می توان گفت حداقل نیمی از لوح ها ماده تاریخ داشته اند. این در حالی است كه در میان نمونه های زرین فام فقط دو لوح 
مزار متأخر )متعلق به سدۀ دهم هجری قمری( شعر ماده تاریخ دارند. این مسئله نیز توجه تدریجی به سرودن ماده تاریخ 
در اشعار فارسی از سدۀ دهم به بعد را نشان می دهد. هم مقولۀ شعر رثا و هم ماده تاریخ را باید متأثر از سبك و سیاقی 
دانست كه شاعران كاشان از سدۀ دهم به بعد پی  گرفته بودند. نمونۀ اعالی آن در هر دو مورد، محتشم كاشانی )متوفی 
996ق/1588م( است كه هم شعر رثا را در ترجیع بند عاشورایی معروف خود به اوج رساند و هم سنت ماده تاریخ را كه 
از جمله ویژگی های شعری وی و شاعران معاصرش بود و از آن زمان تاكنون نزد بسیاری از شعرای كاشان رواج دارد. 

4. 3. كتيبه های دينی عربی
همان  طور كه ذكر شد، در لوح مزارهای هفت رنگ از كتیبه های طوالنی دینی عربی اثری نیست. تنها استثنا، لوح مزار 
صندوقه ای مورخ 988ق/1581م است كه بر لبه های جانبی آن صلوات كبیره به تكنیك الجوردینه آمده است. در دیگر 
نمونه ها، این شعار شیعی مشهور كه در اكثر لوح های مزار زرین فام دورۀ قبل آمده معمول نبوده است، بلكه در میان 
مضامین دینی، عبارات كوتاهی در صدر برخی از آن ها آمده است. این كتیبه ها به طور معمول به فانی بودن جهان، باقی 
بودن ذات خداوند و بازگشت به او اشاره دارند. بدین  ترتیب فقط در پنج لوح، تركیبات »هوالباقی« )سه بار(، »كل شئ 

هالك اال وجه« )سه بار(، »الحكم هلل« )یك بار( و »له الحكم و الیه ترجعون« )یك بار( آمده است.
4. 4. نام ها و مشاغل

در میان نمونه های به جامانده، متوفایان نام هایی مانند محمدقاسم، عمادالدین، عبداهلل، زبیده خانم، حسین )محمدحسین(، 
میرحسینی و خواجه عبدالكریم شیرازی دارند. برای یك شخص نیز عنوان »خان« ذكر شده كه می تواند متضمن شغل 
یا منصبی محلی باشد. نورالدین محمد ابن استاد شهباز حالج نیز به شغل حالجی در شهری اشاره دارد كه از دیرباز به 
صنعت نساجی شهره بوده است. در میان اسامی، به نام و تخلص شاعرانی نیز برمی خوریم كه هركدام مرثیۀ یكی از 
متوفیان را سروده اند، از جمله »عزلت« و »...زكی؟ دلیجانی« در كاشی های اواخر صفوی و »سالك« در كتیبۀ مزار سال 
1211ق/1796ـ1797م كه می تواند نام یا تخلص شعری متوفی باشد. تالش ما برای شناخت این شاعران بی نتیجه ماند.

4. 5. لوح های مزار بانوان
از میان متوفایاِن لوح های كتیبه دار، به دو متوفای بانو برمی خوریم. یكی از آنان كه احتمااًل متوفای قرن دوازدهم هجری 
قمری است، زبیده نام دارد، اما برای بانویی دیگر كه صاحب یكی از لوح های بزرگ است، نامی قید نشده بلكه به اشاره 
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آمده است: »میرحسینی بتاریخ سیم محرم الحرام سنة 1057، وفات یافت بنته سیادت پناه.« آوردن این كتیبه مختصر و 
كوچك در پای لوح 70 در 170 سانتی متری، غیرمعمول است و بیانگر محدودیتی در پرداختن به نام و مشخصات متوفی 
است. به نظر می رسد در لوح های مزار زنان در عین اهتمام به بیان احساسات بازماندگان در قالب استفاده از طرح های 
ظریف و هنری كاشی هفت رنگ، به واسطۀ باورهای عرفی، از آوردن نام آنان خودداری می شده است. همچنین به 
گمان ما تعداد چشمگیری از لوح های كاشی هفت رنگ بدون كتیبه كه در همین قطع بزرگ و با طرح و رنگی چشم نواز 

كارشده اند، به زنان اختصاص دارد. در جدول 1 لوح های مزار كتیبه دار به اجمال معرفی  شده اند.
جدول 1: لوح های مزار كتیبه دار

كتيبهعبارت عربیشعر فارسیتاريخنام اشخاصدوره

اواخر سدة دهم
هشت بیت از جمله »سلطان مرگ هیچ 988محمدقاسم

كامل-محابا نمی كند«

یك كاشی ناقص-دو مصراع-عمادالدین

سدة يازدهم
كاملله الحكم و الیه ترجعون، كل شئ هالك اال وجهه-1057دختر میرحسینی

ناقصهو، انت الباقی، كل شئ هالك16 بیت حاوی ماده تاریخ-عبداهلل

نيمة اول سدة 
دوازدهم

چهار كاشیهوالباقی-1111خواجه عبدالكریم شیرازی
چهار كاشیهوالباقی، كل شئ هالك اال وجهه-1128نورالدین محمد
چهار كاشیالحكم هلل، اشاره به امام حسین)ع(پنج بیت حاوی ماده تاریخ. شاعر: »عزلت«1129محمدحسین

دو كاشی-پنج بیت از ...زكی؟ دلیجانی-بدون نام
دو كاشی-چهار بیت-میرزا
یك كاشی-دو مصراع )عین دلم ...(-محمد

یك كاشی---بدون نام
یك كاشی-یك مصراع )ز مكر قضا ...(-بدون نام
یك كاشی ناقص---زبیده خانم

ناقص-9 بیت حاوی ماده تاریخ1211فاقد نام )سالك(سدة سيزدهم

6. سير تحول فرمی
بر اساس آنچه بحث شد، بالفاصله پس از افول كاشی زرین فام در كاشان، كاشی هفت رنگ مزارها شكل گرفته اند. 
نخستین نمونه ها كه از تركیب سادۀ دو رنگ مایۀ الجوردی تیره و روشن است، در دو لوح قبر زیارتگاه عطابخش 
به صورت مثبت و منفی كار شده كه نشان دهندۀ درك عمیق كاشی ساز از مفهوم طرح و رنگ است. مرحلۀ بعدی 
در قرن یازدهم هجری قمری كاشی های هفت رنگ در طراحی و رنگ بندی تنوع چشمگیری می یابند كه به كلی با 
نمونه های سدۀ قبل متفاوت است. در سدۀ دوازدهم با لوح های مزاری در بنای سلطان امیراحمد مواجه هستیم كه 
احتمااًل مركب از چهار كاشی هستند و كمابیش رنگ بندی دورۀ قبل را حفظ كرده اند. در سدۀ سیزدهم هجری قمری، 
عالوه بر ساخت كاشی هایی كه تحت تأثیر هنر اروپا در آن ها نقوشی مانند گل فرنگ وجود دارد، كاشی های آبی و 

سفید رواج بیشتری یافت. 
نكتۀ مهمی كه با بررسی چند قرن لوح های مزار كاشی در كاشان می توان بدان توجه كرد، رنگ های به كاررفته در 
آن هاست. از دورۀ ایلخانی تا اواخر سدۀ دهم هجری قمری نمونه هایی از كاشی دوآتشه یا زرین فام به  جا مانده كه به قول 
ابوالقاسم كاشانی به رنگ »زر سرخ« هستند و درخشان مانند »آفتاب« )كاشانی 1386، 347(. لوح مزار محمدقاسم به 
تاریخ 988ق/1581م به تكنیك الجوردینه تولید شده و در ساخت آن ورق طال به  كار رفته و بنابراین رنگ زرین در آن 
امتداد دارد. از سدۀ یازدهم هجری قمری كه كاشی های هفت رنگ در مزارهای كاشان رواج یافت، رنگ غالب در آن ها 
به زرد گراییده كه به نوعی می تواند جانشین رنگ زرین نمونه های سده های قبل به  شمار رود. نكتۀ دیگری كه در قیاس 
فرمی با نمونه های زرین فام باید مطرح شود این است كه به سبب ظرفیت های نقاشانۀ كاشی هفت رنگ، تأكید بیشتری 
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بر نقوش تزیینی گیاهی و هندسی رنگارنگ به چشم می خورد، درحالی كه در نمونه های زرین فام، متن اهمیت بیشتری 
داشت. دیگر اینكه طبیعتاً كاشی های هفت رنگ به صورت لوح یك تكه نیستند و شامل گروهی از كاشی های مربعی به 
ابعاد بین 20 تا 23 سانتی متری هستند كه در كنار هم قرار گرفته اند. احتمااًل كوچك ترین نمونه ها، لوح هایی به ابعاد دو 

كاشی در دو كاشی بوده اند و بزرگ ترین آن ها لوح قبر محمدقاسم به ابعاد یازده در چهار كاشی است.

نتيجه
در این مقاله برای اولین بار در پژوهشی میدانی، بر اساس نمونه های عینی و اصالح چینش كاشی ها به صورت نرم افزاری، 
سیر تطور كاشی هفت رنگ مزارهای كاشان از آغازین دورۀ شكل گیری و بالفاصله پس از افول كاشی زرین فام یعنی 
از نیمه دوم سدۀ دهم تا نیمۀ اول سدۀ سیزدهم هجری قمری معرفی شد. در محتوای لوح ها توجه به زبان فارسی 
جایگزین عبارت های قرآنی و شیعی به زبان عربی شده است كه در لوح های مزار زرین فام دورۀ قبل رواج داشت. اكثر 
متون فارسی كتیبه ها در قالب شعر ماده تاریخ و محتوای مراثی مخصوص متوفاست. سرایندگان این مراثی كه برخی 
تخلص هم دارند، شناخته شده نیستند و برخی اشعار نیز استحكام چندانی ندارند، اما می توانند تحت تأثیر سنت ماده تاریخ 
و مرثیه سرایی شاعران بزرگی چون محتشم باشند. این اشعار فارسی تا حدود زیادی جای عبارت دینی بلند مانند صلوات 
كبیره را كه در لوح های مزار زرین فام بازتاب زیادی داشت گرفته و فقط در صدر عموم كتیبه ها عبارتی در بقای ذات 

خدا، تقدیر و فانی بودن جهان آمده است. 
نمونه های مورد بررسی، نموداری از تكوین و تطور هنری و محتوایی كاشی هفت رنگ در نسبت با كاشی زرین فام در 
كاشان است. این كاشی ها به سبب شمول دور ه های مختلف تاریخی، می توانند به عنوان یكی از معیارهای تحول كاشی 
هفت رنگ در هنر ایرانی و اسالمی مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس، كاشی هفت رنگ كاشان نیز همانند زرین فام 
دارای سبك خالقانه و شاید منحصربه فردی بوده  است. گویا روند فنی آسان تر در تهیۀ مواد، ساخت و پخت این كاشی 
نسبت به زرین فام، كاشی سازان این شهر را به سمت كاشی هفت رنگ سوق داده است. در مدت دوسالۀ انجام این مقاله، 
كاشی های زیارتگاه سلطان امیراحمد از جای خود كنده شدند و در مكانی نامناسب نگهداری می شوند. همین اتفاق برای 
كاشی های سالم و شكسته ای كه در كف فرش زیارتگاه میرنشانۀ كاشان بود نیز تكرار شد، اما متولی زیارتگاه كاشی های 
كنده شده را برای عكاسی به ما نشان نداد و لذا از سرنوشت آن اطالعی نداریم. اكنون كاشی های زیارتگاه عطابخش نیز 
بدون هیچ حفاظت و مرمت فنی به حال خود رها شده و در صورت بی توجهی، احتمااًل به سرنوشت دو زیارتگاه دیگر 

دچار خواهد شد. 

پی نوشت ها
اولین نمونۀ تاریخ دار كاشی هفت رنگ در ایران در مقبرۀ شادملك در مجموعۀ شاه زنده سمرقند مربوط به حدود سال های . 1

.)O’Kane 2011, 179-181( یافت می شود )760ـ770ق )1360ـ1370م
برای نمونه، ابوالقاسم كاشانی در آغاز سدۀ هشتم هجری قمری می نویسد: »و اگر آالت هفت رنگ خواهند كه در این زمان . 2

مندرس است« )كاشانی 1386، 347(.
3. Cuerda Seca

با بررسی متون تاریخی نمی توان دریافت كه كدام یك از نام های »سلطان امیراحمد« یا »سلطان میراحمد« صحیح است؛ مثاًل . 4
عبدالرحیم كالنتر ضرابی می نویسد كه زیارتگاه »سلطان امیراحمد بن امام همام حضرت موسی بن جعفر« در »محلۀ سلطان 

میراحمد شهره واقع شده« است )كالنتر ضرابی 1379، 431(.
برای معرفی و تحلیل فرم و محتوای پانزده نمونه از این لوح ها، نك: مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 1399، 110ـ123. به جز . 5

لوح های معرفی شده در آن مقاله، سه نمونۀ دیگر نیز بر ما شناخته شده كه تاكنون مورد بررسی قرار نگرفته اند: اولی لوح مزار بی بی 
خند خاتون بنت سید غیاث مورخ 5 جمادی االخر 896ق/1491م )مجموعۀ خلیلی در لندن، شماره: POT1598( است. دومین اثر، 
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لوح مزار محرابی زین العابدین فرزند سید میرعلی )مجموعۀ الصباح كویت، شماره: LNS 515C( است كه توسط سید محمد بن 
مظفر در سال 881ق/1476ـ1477م ساخته شده و دربردارندۀ آیات 26 و 27 سورۀ الرحمن، صلوات كبیره و پنج بیت شعر است 
)نك: Curatola 2012, cat. 170(. سومین اثر، نیمۀ باالیی یك لوح مزار است كه نام متوفی و تاریخ آن به جا نمانده و اكنون در 

موزۀ سلطنتی انتاریو )Royal Ontario Museum, inv. no. 950.157.136( نگهداری می شود. 
از جملۀ قدیمی ترین و جدیدترین این سنگ ها، می توان به سنگ قبر علی نوش آبادی از سال 980ق/1572ـ1573م و سنگ . 6

قبری در جوشقان به تاریخ 1054ق/1644م اشاره  كرد.
این لوح زرین فام كار علی  بن محمد بن ابی طاهر است كه در دورۀ پهلوی اول به موزۀ ایران باستان منتقل شده  است )نراقی . 7

.)Watson 1985, 136-138 1343، 16؛
8 . Herbert F. Johnson Museum of Art, no.( فقط دو فقره از سه قطعۀ این لوح باقی مانده كه در موزۀ هربرت جانسون

.)Kanda 2017, 217, fig. 1( نگهداری می شود )2002.183a

متوفی از نوادگان قاضی زین الدین عبدالجبار طوسی )م 529ق/1135م( عالم شیعۀ ساكن كاشان است )خامه یار 1395، 153(. . 9
این لوح كه دو قطعه از آن به ارتفاع 131 سانتی متر باقی  مانده، فاقد قطعۀ سوم و بدون  تاریخ است؛ اما با توجه به سبك كار و 
همچنین نام متوفی باید متعلق به اواخر سدۀ هفتم/سیزدهم و اوایل سدۀ هشتم/چهاردهم باشد. بر گرداگرد این لوح كه در موزۀ 

 .)URL 1 :( نگهداری می شود، آیت الكرسی و در داخل قاب محرابِی آن نام متوفی آمده  است )نكG.499 بریتانیا )شماره
این زیارتگاه منسوب به ابولؤلؤ، قاتل عمر خّطاب است. بر كاشی های این قبر كه در موزۀ ملی كاشان نگهداری می شود، پس . 10

از سوره های حمد و توحید آمده  است: »هذا قبر عبٌد من عباداهلل الصالحین حشره اهلل مع من كان یتواله به تاریخ 777 هجری« 
)نراقی 1382، 136(. برای چاپ تصویر بخشی از آن، نك: اكبری 1398، 26.

11. Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg

البته صندوق مزار بقعۀ حبیب بن موسی نیز مزین به كاشی های هفت رنگ صفوی است ولی این صندوقه با كاشی های . 12
زرین فام ایلخانی پوشیده بوده كه در دورۀ پهلوی فقط بخش هایی از آن با كاشی های صفوی تكمیل شده  است )نك: غیاثیان و 

اسدی چیمه 1400(.
در تكنیك الجوردینه از ورق طال بر زمینۀ لعاب دار الجوردی، فیروزه ای یا سفید استفاده شده و گاهی رنگ های سیاه و قرمز . 13

.)O’Kane 2011, 179-185; Porter 1995, 39-41, figs. 25-29 :نیز برای تزیین آن به كار می رود )نك
سنة 1242« . 14 فی  رمضان  شهر  »هفدهم  تاریخ  دربردارندۀ  دارد،  گچ  روی  بر  نقاشی  تزیینات  كه  شبستان  همان  محراب 

)1826ـ1827م( است؛ اما تاریخ گذاری احداث شبستان قاجاری به مطالعات معماری نیاز دارد. 
حرف »م« دو بار و حرف »ح« یك بار در پایان سه مصراع آمده و علت و مفهوم آن مشخص نیست. . 15
آخرین لوح زرین فام كاشان كه بر ما شناخته شده، ماجرای یك رؤیا را ثبت كرده و در روستای بزدالن در حوالی كاشان است . 16

و تاریخ 1015ق/1607م دارد )نك: مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 1400، تصویر 8(.
پرداز به شیوه ای از ظرافت كاری در نقاشی ایران اطالق می شود كه هنرمند با كنار هم گذاردن نقطه ها یا هاشورهای بسیار . 17

ظریف بافتی مخملین به سطح اثرش می بخشد.
نمونۀ ابتدایی شعر رثا در زرین فام های سدۀ دهم، لوح مزار نوجوانی به نام میرمحمد است كه شعر ضعیفی دارد و احتمااًل در . 18

سال 939ق/1533م ساخته شده  است )مشهدی نوش آبادی و غیاثیان 1399، 118ـ120(. نمونۀ برجستۀ سرایش شعر مخصوص 
متوفی در لوح مزار شیخ جمال الدین به تاریخ 967ق/1560م است كه محتشم كاشانی سه بیت شعر حاوی ماده تاریخ برای آن 

.)Kanda 2017, 274-277 سروده  است )همان، 120ـ121؛
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Abstract
Cuerda Seca Tomb Tiles in the Shrines of Sultan ‘Ata-bakhsh 
and Sultan Amir Ahmad in Kashan (16th-18th Centuries)

Mohamad-Reza Ghiasian
 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan

Mohammad Mashhadi Noosh-abadi 
Associate Professor, School of Literature and Foreign Languages, University of Kashan

This paper examines cuerda seca tomb tiles from the late sixteenth to the early 
nineteenth century in the two shrines of Sultan ‘Ata-bakhsh and Sultan Mir Ahmad 
in Kashan. The first example belongs to a late sixteenth-century tomb, painted in 
two shades of cobalt blue against a white background. From the seventeenth century, 
at least four tombstones remain that are decorated with vegetal motifs on a yellow 
background, some of which interestingly lack any text. Early eighteenth-century 
examples include a number of tomb tablets consisting of four mud-brick tiles with 
a mihrabi frame. The few surviving works from the Qajar period are either made of 
blue and white tiles or of cuerda seca tiles with floral patterns. The main question in 
this research is documenting the formation and evolution of cuerda seca tomb tiles 
of Kashan and their difference in form and content from lustre tombstones of the 
early Safavid period. In terms of content, attention to Persian elegies can be seen as 
so significant that they replaced Arabic phrases used in previous periods. Regarding 
form, the investigated examples show more emphasis on decorative motifs, in contrast 
to text, as was used in lustre tiles. 

Keywords: tombstones, cuerda seca tiles, Kashan, shrine of Sultan ‘Ata-bakhsh, 
shrine of Sultan Amir Ahmad




