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 ی و صفو یدوران سلجوق یکاریطرح و نقش در هنر کاش یقیتطب ۀمطالع

 2اکبر جهانگردعلی ،1لیال فرهبد
 رانیا ش،یک ،یدانشگاه آزاد اسالم ش،یک یالمللنیگروه پژوهش هنر، واحد ب ،یدکتر یدانشجو 1

 رانیا راز،یش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یگروه پژوهش هنر، واحد ش اریاستاد 2

 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشیمقالۀ 
همچون آجرهای  شدهشناختهی را طی کرده است. از نخستین آثار بیپرفرازونشکاری در تاریخ ایران مسیر هنر کاشی

 اندبودهی انهیزمشیپدر استان فارس، همه به هم مرتبط و  ی کِف کاخ بیشاپورهاکییموزادورۀ هخامنشیان تا  دارلعاب
در تاریخ ایران بسیار  هادورانکاری در برخی از امروزی دست یابیم. طرح و نقش کاشی فنتا به طرح و نقش و 

ارس دوران سلجوقی مدکاری در مقابر، مساجد و متفاوت و شاخص است. با شروع اسالم سبک خاصی از کاشی
های هندسی یا مزین به )مونوکروماتیک( بوده و دارای طرح رنگتکی این دوره ساده و هایکاریکاش شکل گرفت.

رنگ شدن های بعد مانند دورۀ صفوی، با دورشدن از ظهور اسالم و کمخطوط حاوی آیات قرآنی است. در دوره
های ایرانی، تغییراتی در طرح و نقش کارانیکاشهنر و معماری غرب در  راتیتأثقوانین آن در طراحی و همچنین با 

کاری ( سرعت تولید کاشیکیکروماتیپل) رنگهفتی جدید هافنکاربردن کاری به وجود آمد. همچنین با بهکاشی
تطبیقی  ـ تر شد. مقالۀ پیش رو تحقیقی کیفیمتفاوت جهیدرنتتر و نیز به تبع آن متنوع هایکاشنیز افزایش یافت و طرح 

 پژوهش،ی دوران اسالمی سلجوقی و صفوی پرداخته است. در این هایکاریکاشبررسی طرح و نقش در است که به 
های آن بیان شده است. یکی از ها و شباهتدر دو دورۀ متمایز تاریخی مزبور بررسی و تفاوت هایکاریکاشسبک 

 کیکروماتیپلاتیک و در دورۀ صفوی کاری در دورۀ سلجوقی مونوکرومنتایج این پژوهش آن است که کاشی نیترمهم
 بوده است.
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 مقدمه
در معماری و هنرهای این دوره ردپای قوانین اسالمی بیش از سایر  رونیازای بعد از ظهور اسالم است. هاحکومتحکومت سلجوقی از اولین 

 شدهساختهی تاریخی مشهود است. معماری سلجوقی دارای صالبت، سادگی و عظمت خاص خود است. نمای خارجی بیشتر بناهای هادوره
 رنگتکهای آبی کاری. کاشیاندشدههای گوناگون در هم بافته و تنیده و با طرح دقتبهدر معماری سلجوقی آجری است. آجرها 

 اندکردهکاری سلجوقی را خلق سبک خاص معماری و کاشی هایکاشجلوۀ خاصی دارند. این نوع  هایکارآجرو ساده در میان  1)مونوکروماتیک(
ی این دوره هایکاریکاش. ممکن است بناها و اندشدهی گیاهی مانند اسلیمی خلق هاطرحی ساده، هندسی، گره، ُمَعقلی، خط و هاطرحو در 

تنهایی امضای نانوشتۀ هنرمند مسلمان سلجوقی را با خود به یادگار دارد. سبک معماری و ک بهامضای هنرمندان آن را نداشته باشد، اما سب
 های تاریخی است.کاری سلجوقی متفاوت و متمایز از سایر دورهکاشی

ی، نیاز به سازساختمانعلت سرعت زیاد به ی مختلفی حکومت کردند. در دورۀ صفوی، هادورهتا پیش از دورۀ صفوی،  در طول تاریخ،
نون جدیدی با سرعت تولیِد باال رواج فبودند، در این دوره  برزمانی گذشته هادورهنون ساخت کاشی در ف ازآنجاکهتزیین فوری بناها پیش آمد. 

اوت با های متفبه فنون پیشین ایجاد طرحنسبت فنشد. ویژگی این  نونفجایگزین سایر  2کروماتیک()پلی رنگهفتجدید کاشی  فنیافت. 
 ی پیش از آن موجود نیست.هادورهکه در  شودیمدیده  هایکاریکاشی متفاوتی در هاطرحدر دورۀ صفوی  رونیازاسرعت ساخت زیاد بود؛ 

کاری دورۀ صفوی است. کاری دورۀ سلجوقی و همچنین معماری و کاشیساختار اصلی این مقاله شامل مباحثی دربارۀ معماری و کاشی
کاررفته در دورۀ سلجوقی های بهاست. در این پژوهش طرح شده انیبها های آنها و تفاوتو شباهت اندشدهمقایسه  هم باسپس این دو مبحث 

 ها بررسی شده است.ها آنها و تشابهکاری، با هم مقایسه و تفاوتو دورۀ مهم و متمایز در مبحث کاشیو صفوی، این د
 کاررفتهبهی هاطرحکاری و با توجه به وجود مطالب کلی دربارۀ معماری این دو دورۀ شاخص و نبودن اطالعات تخصصی دربارۀ کاشی

 ش برای پژوهشگران این حوزه مفید باشد.در آن و سایر جزئیات مرتبط، امید است این پژوه
 پیشینۀ پژوهش

های سلجوقی و صفوی نوشته شده است. دربارۀ معماری دوران سلجوقی و صفوی نیز مطالب مفید های بسیاری دربارۀ تاریخچۀ حکومتکتاب
ی سلجوقی و صفوی هادورهکاری یو به کاش شودیمتر اما وقتی بحث تخصصی؛ ویژه دربارۀ دورۀ صفوی، بهشودیمیافت  هاکتابدر 

، میپردازیمها در این دو دوره و به طرح کاشی میکنیمتر ، مطالب محدود و بسیار پراکنده است. حال وقتی دایرۀ پژوهش را تنگمیپردازیم
با  (1397) کشاورزژوهش مشخص نام برد در دست نیست. تنها پژوهش موجود پ طوربهاطالعات بسیار محدود است و کتابی که بتوان از آن 

 است که با این پژوهش تفاوت دارد.« ی سلجوقی، ایلخانان، تیموری و صفویههادورهکاری در سیر تحول هنر کاشی»عنوان 
 پژوهش سؤاالت

 یی استفاده شده است؟هاطرحی دورۀ سلجوقی از چه کاریکاشدر . 1

 است؟یی استفاده شده هاطرحی دورۀ صفوی از چه کاریکاشدر . 2

 ی در این دو دورۀ شاخص تاریخی چیست؟کاریکاشی هاطرحی هاتشابهو  هاتفاوت. 3

                                                           
1 monochromatic 

2. polychromatic 
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 روش پژوهش
های ی آن بررسی شده و ویژگیکاریکاشتطبیقی انجام شده است. ابتدا تاریخ دورۀ سلجوقی و سپس معماری و  ـ پژوهش پیش رو با روش کیفی

 و هشدی آن بررسی کاریکاشده است. سپس تاریخ دورۀ صفوی بیان شده و معماری و ی این دوره نشان داده شکاریکاشمهم معماری و 
 ی این دو دوره بررسی شده است.هاتفاوتها و ی آن نشان داده شده است. در آخر تشابهکاریکاشهای مهم معماری و ویژگی

 دورۀ سلجوقی 
 ۀ حکومت سلجوقیخچیتار 

که در دورۀ حکومت خود از نواحی شرقی فالت ایران تا  ی ترک از آسیای مرکزی بودندالهیقبم( 1544-1038 ق/.ه950تا  429)سلجوقیان 
ی هجربر ایران، آسیای صغیر را تسخیر کنند. بدین ترتیب، در آغاز قرن پنجم . همچنین آنان توانستند، عالوهدرآوردندسوریه را به تصرف خود 

میالدی ایران را فتح کردند  1031( در سال م1063–1038.ق/ ه 45-429) 1کیبطغرل شد. سلجوقیان به رهبری سیتأسسلسلۀ ترکان سلجوقی 
سال دوام  150و با تصرف فالت آناتولی )ترکیۀ امروز( در قرن یازدهم میالدی، گویش ترکی را در این منطقه رواج دادند. حکومت سلجوقیان 

بر اصفهان، عالوه (.111-110، ص 1391کشاورزی و احمدی شیخانی، ار دادند )یافت. آنان پس از استقرار در ایران اصفهان را پایتخت خود قر
میالدی،  13، مغوالن در قرن هفتم هجری، آغاز سدۀ سرانجامی ایران در دوران سلجوقی بود. هاتختیپای، همدان و مرو از دیگر شهررنیشابور، 

 . به فرمانروایی آنان پایان دادند
ی که اگونهبهی است، کاریکاش ازجملهی آن در اجرای هنرها هازهیآمو معماری سلجوقی شاخص است توجه به مذهب و  آنچه در هنر

نمودهای هنر اسالمی  توانیمشده است. در دورۀ سلجوقی  تررنگکمدر هنر و معماری  هازهیآمتوجه به این  میریگیمهرچه از آن دوره فاصله 
 ی مشاهده کرد.کاریشکارا در هنر و معماری و 

 ی دورۀ سلجوقیکار یکاشمعماری و  
(. در 33-32، ص 1394دورن، کارگاه هنری داشتند )هاگه شانیهاکاخداران بزرگ هنر و معماری بودند و غالبًا در حکمرانان سلجوقی دوست

ی هنر اسالمی ایران است. هادوره نیتردرخشاناز  ای نوین شد و آثار فاخری ساخته شد. دورۀ سلجوقی یکیاین دوره هنر اسالمی وارد مرحله
کاربردن آجر به و بیش از مساجد است هامنارهی پیشین خود این است که تعداد بناهای مربوط به مقابر و هادورهتفاوت معماری این دوره با 

وزیر (. 229، ص1392ی برجستۀ معماری این دوره است )گشایش، هایژگیواز دیگر  هایآجرکاری سنگ و ایجاد نقوش هندسی در جابه
، 1395 ،و همکاران یعیرف)در این دوره دانست  وسازساختپیشرو نهضت  توانیمه.ق( را  485 /408الملک طوسی )سلجوقیان، خواجه نظام

 به دستور او مدارس زیادی در نیشابور و طوس و بغداد ساخته شد.(. 127 ص
ی پیشین هاوهیشی خوب هایژگیوی چهارمین شیوۀ معماری ایران است که همۀ راز ۀویشرۀ سلجوقی سبک رازی است. سبک معماری دو

، سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه یافت. در این شیوه هیبوآلهای کار گرفته شد و در دورهزیار بهرا دارا است. این شیوه در دورۀ آل
به مساجد  دارستون. در شیوۀ رازی مساجِد دارای شبستان 2هالیمی برجی و هاآرامگاهپدید آمدند؛ مانند  گوناگونی کارکردهایی با هاساختمان

همچنین ساخت تاق و گنبد بسیار پیشرفت کرد. مواد و مصالح  بود. هاوانیا ریتر از سامحراب بزرگ یروهروب وانیا ،چهار ایوانی تبدیل شدند
، 162، 158، ص 1384ی با مصالحی مانند آجر و کاشی در بناها در این شیوه آغاز شد )پیرنیا، سازگرهکاررفته در بنا از نوع مرغوب بودند. به

 مشهور شد. به شیوۀ رازی رونیازای رواج یافت، شهرر(. این سبک ابتدا در 166، 165، 163
                                                           

1. Abu Talib Muhammad Tughril ibn Mika'il, better known as Tughril, was a Turkoman chieftain, who founded the Seljuk Empire, ruling from 

1037 to 1063. 
 .شدیمدفن  جاهماناش نیز در بر راهنمابودن سازندهکه عالوه ی راهنما برای مسافران در بیابانهابرج 2.
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بنای مذهبی اهمیت یافت. ساخت مقابر به دو  نیترمهم عنوانبهبر ساختن مسجد، ساختن مقابر با شروع حکومت سلجوقی، عالوه
. اندبودهاغلب بناهای آرامگاهی دارای گنبد  (.74، ص1355صورت متفاوت انجام گرفت: مقبره به شکل برج و مقبره به شکل قبه )کونل، 

(. بناهای گوناگونی 162، ص 1384دار یا ساده ساخته شدند )پیرنیا، یا استوانه با گرداگرد پره گوشهشتچهار تا  صورتبهبرجی  یهاآرامگاه
 است. مانده یباقاز این دوران  هامنارهمساجد و مقابر و  ازجمله

 ی دورۀ سلجوقیکار یکاشی هاطرح
یکی از  (.112-111، ص 1391، احمدی شیخانیاز دیگر عوامل جدید در معماری سلجوقی است )کشاورزی و  دارلعابکاربردن کاشی و آجر به

 دارلعاب از آجرآبی یا  رنگتکی ساده و هایکاشکاربردن آجرکاری در نمای بناها است در این دوره از های معماری دورۀ سلجوقی بهویژگی نیترمهم
یی بارز از این طرح و سبک هانمونهمناره و مسجد علی در اصفهان،  2منار ساربان در اصفهان و تصویر  1. در تصویر استفاده شد هایآجرکاردر کنار 

 استفاده شده است.  هایآجرکارآبی در کنار  رنگتکی کاریکاشنیز مسجد ملک یا امام خمینی است که در آن از  4و  3هستند. تصاویر 
ها صورت خط در منارهرنگ بهتک یکاش شد، زده مثالکه  یریاستفاده شد و در دو تصو هایکاریه در کاشاست ک ییهاطرح گریخط از د طرح

 ریتصو در. است شده طرح یکاریصورت کاشکه در آن خط به به است نیواقع در قزو نیقزو قیعت ایمنار مسجد جامع  14 ری. تصواست نقش بسته
 .است مشهود خطنیز  نطنز در نطنز جامع مسجد ،10

 6و  5 ریتصاو. کتیبۀ سردر بنا است. روی این کتیبه نام بنا یا آیاتی از قران یا هردو نقش شده است ،ی خط در بناهاکاربردها نیترمهمیکی از 
 .دارد وجود خط به نیمز و شدهیکاریکاش یابهیکه در سردر بنا کت دهدیم نشان را گانیدر گلپا گانیمسجد جامع گلپا

 صورتبهعلت ماهیت هندسی آن هم به و طرح کاشی معقلی  فنی سلجوقی طرح هندسی است. هایکاشکاررفته در ی بههاطرحاز دیگر 
و طرح کاشی  فنی از انمونه 8 و 7ی این دوره است. تصاویر کاریکاشهای که از دیگر ویژگی شدهساختهترکیب با آجر  صورتبهی و هم کاریکاش

دهد که نمونۀ دیگری از مسجد جامع کاشان واقع در کاشان را نشان می 9جامع ملک یا امام خمینی واقع در کرمان است. تصویر  ددر مسجمعقلی 
کاشی معقلی در پایین تصویر موجود است که با  فنمسجد جامع نطنز واقع در نطنز اصفهان است؛ طرح و  10مشهود است. تصویر  فناین طرح و 

ی آن با کاشی معقلی زینت هادرببین  حدفاصلشود که مسجد جامع ملک یا امام خمینی مشاهده می 12و  11است. در تصاویر  شده اجرای آجرکار
 یافته است.

، هندسی، معقلی رنگتکی هاطرح؛ اما تعداد اندرفتهکار ی نیز در این دوره بهعباسشاهی هاگلی گیاهی اسلیمی و ختایی و هاطرحهمچنین، 
ی هاطرحاز  هادربمسجد جامع ملک یا امام خمینی است که در باالی  12است. تصویر  هاطرح گونهنیا ازبیشتر  به خط در این پژوهشو مزین 

 ی استفاده شده است.عباسشاهی هاگلگیاهی اسلیمی، ختایی و 
ابنیه، بنابر قوانین  گونهنیااسلیمی است. در ی گیاهی هاطرحو  آبی، هندسی، معقلی، خط رنگتکی هاطرحدر  هایکاشدر ابنیۀ مذهبی، 

 بسیار محدود استفاده شده است. صورتبهای انسانی و حیوانی یا استفاده نشده یا پیکره ـ ی ترسیمیهاطرحاسالمی، از 
ی هاطرحعمده هندسی بوده و در  طوربهدر این روش  ی استفادههاقالبدر دورۀ سلجوقی نوع خاصی از کاشی به نام خشت کاشی مشهور شد.  
بیشتر فیگورهای انسانی، حیوانی و گیاهی است و در  هایکاش گونهنیای هاطرح(. 145، ص1388پر ساخته شده است )یاوری، و ستارۀ هشت صلیب
 یا غازی مغازی نیز آغاز شد. فامنیزرب در این دوره طراحی و ساخت کاشی با لعا است. رفته کاربهیۀ کنونی( در قون) هاکاخی مانند رمذهبیغبناهای 

، 1381را تولید کردند )کاربونی و ماسویا،  هایکاشانواع  1رسید؛ برای مثال، چهار نسل از خاندان ابوطاهراز پدر به پسر ارث می حرفۀ سفالگری
 .نیستکاری آن دوران اسناد مکتوبی در دست ی نسل به نسل منتقل شد. امروزه درخصوص فنون کاشیکاریکاش(. رموز فنون 7ص

                                                           
1. Abu Taher (family) in the 6th-8th centuries AH/12-14 AD 
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، خط در رنگتک: مناره و مسجد علی، کاشی 2تصویر 

 کاری، دورۀ سلجوقی، اصفهان، ایران، کاشی

21,2021 .com/imgres?imgurl/Septemberhttps://www.google 

 

 کاری، دورۀخط در کاشی –رنگکاری تکمنار ساربان، کاشی :1تصویر 
 جویباره اصفهان، ایران،  ۀسلجوقی، محل

, 1996http://eghtesadgardan.ir/fa/news/Accessed  September 26 

 

 
، دورۀ رنگتک، کاشی 3: نمایی نزدیک از تصویر 4تصویر 

 سلجوقی

 
دوران سلجوقی،  ،رنگتکی کاش : مسجد جامع ملک یا امام خمینی،3تصویر 
  https://www.kojaro.com/attraction/24097-/Accessedکرمان، ایران،

September 21.2021 

 
 ، کتیبه خط، دوران سلجوقی5: نمایی نزدیک از تصویر 6تصویر 

 
، دوران سلجوقی، : مسجد جامع گلپایگان، کتیبه خط5تصویر 

 گلپایگان، ایران

https://www.google.com/imgres?imgurl/September
http://eghtesadgardan.ir/fa/news/Accessed%20%20September%2026
https://www.kojaro.com/attraction/24097-/Accessed
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-mosque-jame-https://fa.tripyar.com/uploads/picture/1761/golpaygan
jpg/September 21,2021.6 

 
معقلی، دورۀ ، کاشی 7: نمایی نزدیک از تصویر 8تصویر 

 سلجوقی

 

 
خمینی، کاشی معقلی، دورۀ سلجوقی،  اماممسجد جامع ملک یا  :7تصویر 

 کرمان، ایران، 

21,2021Accessed Septembe /-24097https://www.kojaro.com/attraction/  . 

https://fa.tripyar.com/uploads/picture/1761/golpaygan-jame-mosque-6.jpg/September%2021,2021
https://fa.tripyar.com/uploads/picture/1761/golpaygan-jame-mosque-6.jpg/September%2021,2021
https://www.kojaro.com/attraction/24097-/Accessed%20Septembe%2021,2021.
https://www.kojaro.com/attraction/24097-/Accessed%20Septembe%2021,2021.
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، خط در رنگتک: مسجد جامع نطنز، کاشی 10تصویر 

ی، کاشی معقلی، دورۀ سلجوقی، شهر نطنز، استان اصفهان، کار یکاش
 ایران، 

 3.jpg/-zamin-content/uploads/iran-https://ashwood.ir/wp

Accessed September 21,2021 

 

 
: مسجد جامع کاشان، کاشی معقلی، دورۀ سلجوقی، کاشان، 9تصویر 

 ایران، 

2021https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/Accessed September 21,  

 

 
، کاشی معقلی، اسلیمی و 11: نمایی نزدیک از تصویر 12تصویر 

 کاری ختایی در کاشی

 
 : مسجد جامع ملک یا امام خمینی، دورۀ سلجوقی، کرمان، ایران، 11تصویر 

September 21,2021 /Accessed-https://www.kojaro.com/attraction/24097 

https://ashwood.ir/wp-content/uploads/iran-zamin-3.jpg/
https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/Accessed%20September%2021,%202021
https://www.kojaro.com/attraction/24097-/Accessed
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ی مقرنس، کاشی با کاش ،13: نمایی نزدیک از تصویر 14 ریتصو 
   دارلعابطرح خط، آجر 

 : منارۀ مسجد جامع یا عتیق قزوین، قزوین13 ریتصو 
https://razheh.com/storage/images/buildings/Accessed September 21, 2021 

 یسلجوق ۀدور  یکار یکاش و یمعمار  هایویژگی :1 جدول
 کاربردن سبک معماری رازیبه

 عظمت، بزرگی و بلندی بناها
 هابزرگی درگاه در ساختمان

 ساخت مساجد چهارایوانی )تبدیل شبستان مساجد به ایوان(
 ساخت مقابر متعدد

 ای شکلگنبد چندپره یا دایرههای دارای صورت برجبه ساخت مقابر
 های مسطح و بدون فرورفتگیابداع محراب

 کاربردن مواد و مصالح مستحکم و بادوامبه
 جای سنگکاربردن آجر بهبه

 ایجاد نقوش هندسی متنوع در آجرکاری
 تزیین بناها دار درکاربردن کاشی و آجر لعاببه

 ابنیه رنگ درتکعنوان عنصر رنگی و کاربردن کاشی بهبه

 
 یسلجوق ۀدور  در آن در کاررفتهبه رنگ و طرح و یکار یکاش یهایژگیو : 2 جدول

 هایویژگی
کاری سبک کاشی

 سلجوقی

 فام، کاشی معقلیرنگ )مونوکروماتیک(، کاشی معرق، کاشی زرینکاربردن فنون ساخت کاشی ساده و تکبه
 دار و کاشیسازی با آجر، آجر لعابگره

 پرخشت کاشی در َاشکال صلیب و ستارۀ هشتساخت 
 فامکاربردن لعاب صدفی، غازی مغازی و زرینبه

طرح و رنگ در 
کاری سبک کاشی

 سلجوقی

 ای، آبی الجوردی(های آبی، آبی فیروزهرنگ یا مونوکروماتیک )در رنگکارگیری طرح تکبه
 های هندسی، گرهکاربردن طرحبه
 کاریکاری یا تلفیقی از آجر و کاشیکاشیکاربردن طرح معقلی در به
 عباسیهای شاههای گیاهی مانند اسلیمی، ختایی و گلکاربردن طرحبه
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 کاریکاربردن خط در کاشیبه
 شده از خط کوفیابداع خطوط جدید منتزع

 کاربردن نقوش انسانی و حیوانی در بناهای غیرمذهبیبه
 ای تیره، سیاه، سفیدالجوردی، قهوه های آبی روشن، آبی تیره،کاربردن رنگبه

 دورۀ صفوی

یخچۀ حکومت صفوی  تار

، 1391ی از صوفیه برگرفت )طباطبایی، افرقه( پیشوای م 1334-1252ه.ق/ 735-650الدین اردبیلی )دودمان صفوی نام خود را از شیخ صفی
شاه اسماعیل اول صفوی  کهآن از پسیران حکومت کردند. م( بر ا 1768تا  1501ه.ق ) 1182تا  907های (. ترکمانان صفوی طی سال404ص

م( آخرین بقایای مغوالن را از کشور بیرون کرد، پایتخت صفویان ابتدا در تبریز، سپس در قزوین و سرانجام در  1524-1501ه.ق/  907-930)
هنرمندان آن دوره به دربار او  نیتربزرگ. هنری دربار صفوی، آثار هنری شکوهمندی پدید آمد خدمات ۀسران ۀنیهزاصفهان بود. در ابتدا، در 

م( افولی  1576-1524ه.ق/  984تا  930اول صفوی ) تهماسب شاهمیالدی و در زمان  16آمدند و بناهای بسیاری را ساختند اما در نیمۀ قرن 
داشت و دستاوردش شاهکارهای عالی  پرحادثهاو سلطنتی طوالنی و  حالنیاا. ب(33-32، ص 1394دورن، )هاگهدر هنر قزوین پدید آمد 

و با انتقال م(  1629 -1587ه.ق/  1038-996) اول عباس شاههنرهای زینتی بود که بیش از آثار معماری نمایان است؛ اما با آغاز حکمرانی 
ی را در معماری اتازهتوانست دوران  عباس شاه (.187، ص 1395مکاران، ی و هعیرفپایتخت به اصفهان عصر زرین معماری صفوی آغاز شد )

 یاد کرد. توانیمآخرین نمایش معماری اسالمی ایران  عنوانبهایران آغاز کند که از آن 
های سیاسی و فرهنگی دوباره اوج گرفت و هنر و معماری به حمایت دولت دلگرم و شکوفا اول صفوی حکومت از جنبه عباس شاهدر زمان 

ی فرمانروا هاخاندانی غربی و پیوند پادشاهان صفوی با هادولت. در وهلۀ نخست، گسترش روابط ایران و (33-32، ص 1394دورن، )هاگهشد 
، 1388بسزایی داشت )زکی محمد،  راتیتأثدر سبک صفوی  خاور دوری هنری قدیمی بین ایران و هایوابستگندن مادر اروپا و در وهلۀ دوم باقی

 سراهای متعدد ساخته شد.و کاروان هاپلو مساجد، بازارها،  هاکاخ ازجملهاول ابنیۀ گوناگونی  عباس شاه(. در دورۀ 38ص
، هاکاخی که مساجد، ادوره. داندیماول را عصر زرین معماری صفوی  عباس شاهۀ معماری ( دورم 1969 -1881) 1پرفسور پوپ

م(،  1628ه.ق ) 1037در  عباس شاه درگذشت(. با 91، ص1395اصفهان را نصف جهان ساختند )بلخاری،  هاباغو  هادانیم، هاپل، هاابانیخ
هنر و معماری رو به انحطاط نهاد )پرایس،  حالنیباابایی پایتخت کوشیدند، شاهان پس از او در زی«. ایران از پیشرفت ایستاد»، 2به گفتۀ شاردن

 (.170، ص1364

 ی دورۀ صفویکار یکاشی و معمار 

ی هنری را که ایران در عصر مغول و تیموری از خاور دور گرفته بود دگرگون ساخت و آن هاسبکسبک هنری که در دورۀ صفوی رایج شد تمامی 
ی پیش هادوره(. در 37، ص 1388و اصول هنر چین فاصله انداخت )زکی محمد،  هاسبکنر ایرانی درآمیخت و میان این را با ذوق و دریافت ه

هنر مغول قرار گرفت، که هنر مغول خود  ریتأثشدند و هنر ایرانی تحت  فرماحکمه.ق( مغوالن بر کشور  736-654از صفویان، دورۀ ایلخانان )
 حالت خود اجرا شد. نیتریرانیاا در عهد صفوی، هنر و معماری در هنر چین بود. ام ریتأثتحت 

                                                           
1 Arthur Upham Pope (1881-1969) 

2 Jean Chardin (1643- 1713)  
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، دیآیبرمآنچه از نام آن  برخالفسبک معماری دورۀ صفوی اصفهانی است که آخرین شیوۀ معماری ایران است. خواستگاه این سبک، 
 (. 279-272، ص 1384ی این سبک در این شهر ساخته شدند )پیرنیا، هانمونهشهر آذربایجان بود ولی در اصفهان رشد کرد و بهترین 
قرار گرفت. بناها نمایانگر شکوه و عظمت  توجه موردایران به راه افتاد و هنر بسیار  سراسردر دورۀ صفوی جنبش عظیم عمران و آبادانی در 

بیشتر بناها  شدنساختهسبک معماری گذشته، از: احیاشدن  اندعبارتهای دیگر معماری دورۀ صفوی معماری صفوی بودند. برخی از ویژگی
کارگیری ی مذهبی، بههاساختمانی در اجزای کاریکاشاجرای  ،رنگهفتی معرق و هایکاش فنبا  هاساختمانچهارایوانی، تزیین  صورتبه

به جلوۀ ساختاری بدین مفهوم که بناها پوشیده کارگیری رنگ در معماری و نقش مهم آن، برتری تزیینات ظاهری ، بههایکاشخوشنویسی روی 
از  (.243-242، ص1392از کاشی شدند و بسیاری از ابنیه با یک نمای اصلی ساخته شدند و سه نمای دیگر بدون تزیینات بودند )گشایش، 

کهای معماری دورۀ صفوی دیگر ویژگی ، 1384توسعه و اهمیت یافت )اسکارچیا،  بر کارکرد ساختمانی ایوان بود. در این دوره تناسبات ایوان دیتأ
 (. 7ص

که در اصفهان آشکار است. ی شهرها توجه داشت، چنانکشنقشهی و سازراهی عمومی، هامکان، ساخت هاکاخسبک صفوی به ساخت 
، همگی به لحاظ طبیعت هنری هاکاخ سراها و بازارها وتا کاروان هامدرسهو  هاآرامگاهو  مساجدی بزرگ ایرانی در روزگار صفوی، از هاساختمان

ای طوالنی دارد. پس سازی در فرهنگ معماری ایران پیشینه(. کاخ40-39، ص1388عام مشترک و از نظر آراستگی ممتاز بودند )زکی محمد، 
، ساختن کاخ در عرصۀ ندبود دهیبرگزپایتخت  عنوانبهدر دورۀ صفوی، به علت استقرار پادشاهان در شهرهایی که  عمالً از اسالم در ایران، 

مساجد، مدارس،  ازجملهشماری ۀ صفوی بناهای گوناگون و بیدر دور(. 196، ص 1395معماری اسالمی مطرح شد )رفیعی و همکاران، 
 سراها ساخته شد. و کاروان هاپل، هاحماممقابر، 

 ی دورۀ صفویکار یکاشی هاطرح

علت سرعت زیاد ساخت و نیاز به تزیین فوری به ی که کاشی با آن ساخته شده بود. فنمرتبط بود با ی تا حدود زیادی کاریکاشدر این دوره طرح 
 آزادی عمل در طراحی را به طراح داد. رنگهفتکاشی  فنی کاشی معرق( رایج شد. جابه) رنگهفتکاربردن کاشی ، بهبناها

 عباس شاهویژه در دورۀ کارگیری این روش را گسترش معماری بهلت بهاولویت نخست در تزیین ابنیه شد. ع رنگهفتدر این دوره کاشی 
ی ایلخانی هادورهپیش از اواخر  هامدتابداع هنرمندان صفوی نبود و از  رنگهفتکاشی  اگرچه. انددانستهاول در اصفهان و مسائل اقتصادی 

ی هایکاشدر  هارنگیافت. با قابلیت نصب آسان و تنوع  واقعیی آن شروع شده بود، در دورۀ صفوی تکامل ریگشکلو تیموری مراحل 
کاشی معرق را از رونق  فنکارگیری این ، قدرت انتخاب هنرمندان برای هرچه زیباترشدن نمای بیرونی و داخلی بنا افزایش یافت. بهرنگهفت

در  ژهیوبهی که در بسیاری از بناها اگونهبه، (40، ص1387نژاد، بناهای دورۀ صفوی بود )مکی بخشنتیزنینداخت و معرق همچنان 
جای خود را به سطوح بزرگ کاشی  هاآنکار رفت اما بعد از چندی ی بسیار ظریف بههامعرقی سردر، سطوح وسیعی از کاشی هاینماساز

، 1395است )رفیعی و همکاران،  توجهیان شا هاآناز نقاشی بود و تنوع طرح و رنگ و پرداخت در  متأثر هایکاشدادند. طرح این نوع  رنگهفت
ی هاکرهیپجای آن، و به شودیمی قبل دیگر کمتر دیده هادورهی گیاهی کاشی معرق به سبک هاطرح(. در این دوره پیچیدگی 197-196ص 

 نقش بست. رنگهفتنقوش اسلیمی بر روی کاشی  ازجملهانسانی و جانوری و دیگر نقوش 
مکتبی تازه در نقاشی پدیدار شد که مکتب اصفهان نام گرفت. این شیوه را رضا عباسی ابداع کرد. در مکتب نقاشی  اول، عباس شاهدر دورۀ 

یی هاکرهیپو تک هاچهرهتکشد و نمایش  رنگکمی انبوه هاکرهیپی بندبیترکۀ فضاسازی و نحوۀ نیزم دری کهن نقاشی ایرانی هاوهیشاصفهان، 
شدن بر کماز آن بود، عالوه متأثری کاریکاشنقاشی صفوی که   در سبک(. 40-39، ص1388ی فاخر قوت گرفت )ذکرگو و همکاران، هالباسبا 

کردن عناصر ، کمهماهنگی مالیم و هارنگکاربردن از به اندعبارتهایی دیگر نیز در نقاشی پدید آمد که تعداد اشخاص در تصاویر، ویژگی
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کارنبردن های جاندار که همگی حاوی شخصیت و خصوصیات فردی خود هستند و به، افزودن خطوط نرم و لغزنده و چهرهرنگپرتزیینی شلوغ و 
وجود آمد، از هنر و نقاشی کالسیک اروپا به ریتأث اثر براین تغییرات  ی پیشین مغایر بود.هادورهی مشابه در نقاشی که با سبک نقاشی هاچهره

 . (199، ص1396)محسنی و نفری، ر با ممالک غربی شکل گرفت روابط بیشت جهیدرنت
اما نوآوری مهمی که در ؛ کار رفتی گیاهی در مساجد و مدارس بههانقشیا  تکرارشوندهیی با طرح هندسی هایکاشدر این دوره 

اجرا  رنگهفتکاشی  فنی مشابه با نگارگری با اوهیشاز تصاویر فیگوراتیو و  هایکاشی شکل گرفت این بود که در طرح رمذهبیغی هاساختمان
 (. 48، 47، 46، ص 1381ی انسانی در باغ ایده گرفتند )کاربونی و ماسویا، هاتیشخصمنظرۀ بیرونی و  از طرحشد. گاهی نیز 
را با سر  هاکرهیپاست  23که نمای نزدیکی از تصویر  24بر روی کاشی است. تصویر  سرسبزی انسانی در باغ هاکرهیپطرح  23تصویر 

یی در باغ بر روی کاشی نقش بسته است هاکرهیپنیز  25لندن است. در تصویر  آلبرت ایکتوریودهد. این کاشی اکنون در موزۀ شده نشان میخم
سر است،  25ر که نمایی نزدیک از تصوی 26کم است. در تصویر  نسبتاً کم و عناصر تزیینی نیز  هاتیشخصشد، تعداد  خاطرنشانو مانند آنچه 

 ی این دوره است.هایکاشهای است که از ویژگی شده میترسدر حالت خمیده  انسان
 انددادهو نقش واحدی را تشکیل  اندگرفته قراری هندسی پهلوی هم هایچندضلعی گوناگون و با هانقشیی را که با طرح و هایکاش

هندسی است.  عموماً  آنی هاطرحکار رفت و دیگری است که در دورۀ صفوی به فنکشی (. گره50، ص1381کشی گویند )ماهرالنقش، گره
 کشی است.ی قسمت باالی دیوارها گرهکاریکاشزاده محروق در اصفهان است که طرح بقعۀ امام 20و  19تصاویر 
ی کاریکاشی تزیینی است. هاروش نیترنهیهزکمو  نیترراحتی دیگری که در این دوره رواج یافت کاشی معقلی است که از هاروشاز 

 شدهیبندجدولای در شبکه فنکاشی است. این نوع  تماماً  صورتبهمعقلی در این دوره، مانند دوران قبل، تلفیقی از آجر معمولی با کاشی یا 
هندسی اجرا  صورتبهیشه هم هایکاشکاشی معقلی، طرح  فن(. در 41، ص1387نژاد، )مکی شدیمی نصب راحتبهطراحی و به همان ترتیب 

در دو طرف محراب ترکیبی از آجر و کاشی با طرح معقلی و خطاطی شده است؛  31. طرح معقلی شامل انواع فراوانی دارد. در تصویر شودیم
 این نوع خط، خط بنایی است.

ی هابهیکتیی از بناهای اسالمی از اوایل اسالم تا به امروز رواج داشته است. هابخشنوشتن آیاتی از قرآن یا احادیث با مصالح گوناگون در 
بیشتر از قبل و خط  هابهیکت. در زمان سلجوقیان تعداد این شدندیمو با آجر معمولی اجرا  دارهیزاوقرآنی در اوایل اسالم به خط کوفی ساده و 

موّرب و شکسته و گاهی با تلفیق نقوش هندسی و عناصر گیاهی  صورتبهاهی این خطوط . گدرآمدتر شد و از حالت سادۀ اولیه کوفی نیز متنوع
تجربه را پشت سر گذاشته بود، با هنرمندی خطاطان زبده به پختگی و مهارت رسید. خطوط  هاقرنی، که نگاربهیکتهمراه شد. در دورۀ صفوی، 

 (.44-43، ص 1387نژاد، ی است )مکیاسالمی در آثار معماری نگارهبیکت رینظیبی هانمونهۀ الجوردی از نیزم در درنگیسفثلث 
کاری این دوره است در تزیینات معماری صفوی به خوشنویسی اهمیت بسیاری داده های کاشیی ساختمانی یکی از ویژگینگاربهیکتهنر 

اعضای خانوادۀ  رسدیم به نظرین و مشهد فعالیت داشت. امامی بود که در قم و قزو محمدرضادار این هنر شد. یکی از هنرمندان برجسته و نام
(. علیرضا عباس هنرمند خوشنویس مشهور دیگری 11-10، ص1384ند )اسکارچیا، بودی مشغول کاریکاشاو در سراسر دورۀ صفوی به هنر 

ی ثلث و نسخ هاوهیشر این دوره خط به مشهود است. د هایکاریکاشدر  رشینظکمبود که در خطوط نسخ و ثلث و نستعلیق استاد بود و آثار 
 نیز رایج شد.

شود و دو نوع خط بر روی مشاهده می 16از آن در تصویر  ترکینزددر اصفهان است که نمایی  اللهلطفگنبد مسجد شیخ  15تصویر 
نمایی نزدیک از تصویر  18خورد. تصویر همان گنبد است که در آن طرح خط به چشم می داخل 17ی گنبد مشهود است. تصویر هایکاریکاش
، هامقرنساصفهان است که زیر کاشی  چهارباغمربوط به مدرسۀ  22و  21نمایش داده شده است. تصاویر  ترواضحکه خط در آن  است 17
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مربوط به محراب مسجد حکیم در اصفهان است که  32 و 31تصاویر شود. آخرین نمونه از خط در کاشی ی با طرح خط مشاهده میکاریکاش
 شود.در آن دو نوع خط در دورتادور محراب و در دیوارهای دو طرف محراب مشاهده می

ی کارمشبکی هاپنجرهنمایی نزدیک از  18و  16است. تصاویر  شده استفادهکاری مشبک و مقرنس ی صفوی از فنون کاشیکاریکاشدر 
ی کاریکاش 22و  21کاررفته در آن اسلیمی و ختایی است. تصاویر در اصفهان از داخل و خارج است که طرح به اللهلطفبد مسجد شیخ دور گن

 مقرنس اجرا شده است. فنسقف مدرسۀ چهارباغ اصفهان است که با 
ی اگسترده. در این دوره طیف شودیمبیشتر  هارنگتنوع و اهمیت  میشویم ترکینزدی، هرچه به دورۀ صفوی کاریهنر کاشتاریخ  در طول

ی هارنگمیان،  نیاز ا. شودیمی و بادمجانی دیده اقهوهی، زرد، سفید، سیاه، قرمز، الکی، سبز، اروزهیفی گوناگون همچون الجوردی، هارنگاز 
کاری صفوی مشهود است که کاشی 32تا  15(. در تصاویر 45، ص 1387نژاد، ی و زرد جایگاه خاصی دارند )مکیاروزهیفالجوردی و 

 ( متفاوت است.14تا  1کاری سلجوقی )تصاویر بندی در کاشیبندی بسیار متنوعی دارد و با رنگرنگ
  

 
اسلیمی و  یهاطرح، 15: نمایی نزدیک از تصویر شار 16 ریتصو 

 هاپنجرهکاشی مشبک در  فنکاری، ختایی و خط در کاشی

 
، ایراناصفهان ،اللهلطفشیخ  مسجد :15تصویر   

https://www.google.com/imgres?imgurl/aAccessed. 

September 21,2021 

 
ی اسلیمی و هاطرح، 17: نمایی نزدیک از تصویر 18تصویر 

 پنچرهکاشی مشبک در  فنختایی و خط، 

 
  ، اصفهان، ایراناللهلطف: داخل گنبد مسجد شیخ 17تصویر 

https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/Accessed 

September 21, 2021 

https://www.google.com/imgres?imgurl/aAccessed
https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/Accessed
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و طرح  طرح هندسی گره ،19: نمایی نزدیک از تصویر 20تصویر 

 رنگتک

 

 

 
 زاده محروق، اصفهان، ایرانبقعۀ امام :19تصویر 

 detils/amaken/Accessed.September-place-https://koochita.com/show
21,2021 

 

 
ی هاطرح، کاشی با 21: نمایی نزدیک از تصویر 22تصویر 

 مقرنس در سقف  فناسلیمی و ختایی و خط، کاشی با 

 

 
 ، اصفهان، ایرانچهارباغ: مدرسۀ 21تصویر 

https://gardeshgari724.com/upload/post/Accessed September 
03,2019 

 
 : نمایی نزدیک 24تصویر 

 

 
یا آلبرت لندن، هایکاش: 23تصویر  ی صفوی در موزۀ لوور و ویکتور

 یاکرهیپطرح فیگوراتیو یا 
https://www.google.com/imgres?imgurl/Accessed. September

21,2021 

https://koochita.com/show-place-detils/amaken/Accessed.September
https://gardeshgari724.com/upload/post/Accessed%20September%2003,2019
https://gardeshgari724.com/upload/post/Accessed%20September%2003,2019
https://www.google.com/imgres?imgurl/Accessed.September
https://www.google.com/imgres?imgurl/Accessed.September
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  25: نمایی نزدیک از 26 صویرت

 

 
 ی، دورۀ صفویاکرهیپ: کاشی با طرح فیگوراتیو یا 25تصویر 

https://www.google.com/imgres?imgurl/Accessed.September 21,2021 

 
 27تصویر  : نمایی نزدیک از28تصویر 

 
 ی وانک، پشت محراب،سایکل : کاشی با طرح فیگوراتیو،27تصویر 

یه، جلفا  ( 289، ص1374، اصفهان، ایران )فر

 
 29: نمایی نزدیک از تصویر 30تصویر 

 
، اصفهان؛ بهشتهشتباغی  کاخ: کاشی با طرح پرنده، 29تصویر 

یه،    289، ص1374ایران )فر

 
 31: نمایی نزدیک از تصویر 32تصویر 

 
در  : تلفیقی از آجر و کاشی معقلی، مقرنس در محراب، طرح خط31تصویر 

ی طرفین محراب، طرح هندسی، محراب مسجد وارهایددور محراب و خط بنایی در 
  (41، ص1391حکیم، اصفهان، ایران )کاتب، 

https://www.google.com/imgres?imgurl/Accessed.September
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 یصفو ۀدور  یکار یو کاش یمعمار  یهایژگی: و 3جدول 

 کاربردن سبک اصفهانی در معماریبه
 ی بازرگانی و تجاریهاشاهراه، بازارچه، کاروانسرا، مهمانسرا، راه کاروان، سرا مسجد، مدرسه، کاخ، مقبره، بازار، ماننداحداث تعداد زیادی بنا 

 ی در مناطق مختلف ایرانشهرنیبسازی ی و باغکشابانیخ
 چهار ایوانی صورتبهبناها  شدنساختهاحیا شدن سبک قدیم معماری و 

 با عدم رعایت آن توأمرعایت اصول اسالمی در بناها 

 بودن تزیینات ظاهری به جلوۀ ساختاریارجح
 تر از دورۀ سلجوقیدوامکمکاربردن مواد و مصالح به

 کاربردن انواع رنگ در معماری صفوی و  نقش مهم آنبه

 ی مذهبیهاساختمان ناتییدر تزی کاریکاشاجرای 

 و مساجد هاکاخی در بنای برگچی کاشی و آجری و هامقرنسکاربردن به

 پیچیدۀ کاشی مشبک فنکاربردن به

 یصفو ۀدور  در کاررفتهبه رنگ و طرح و یکار یکاش یهایژگیو : 4 جدول

کاری های کاشیویژگی
 سبک صفوی

 مقرنس، میناییرنگ، معرق، مشبک، معقلی، کاری مانند کاشی هفتکارگیری فنون متنوع در کاشیبه
 رنگکاربردن فن کاشی هفترواج به

 های مذهبیکاری در تزیینات ساختماناجرای کاشی
 کاریکاربردن انواع رنگ در کاشیبه

کاری طرح و رنگ در کاشی
 سبک صفوی

 عباسیهای شاهکاربردن نقوش گیاهی مانند اسلیمی و ختایی و گلرواج به
 کاریتأثیر از نقاشی در کاشی

 هایی با فیگورهای انسانیکاربردن طرحبه
 هایی با الهام از نقش حیوانات و پرندگانکاربردن طرحرواج به

 های باستانیهای پهلوانی و قهرمانان حماسی و اساطیری و حکایتکاربردن طرح افسانهتمایل به به
یسی روی کاشیبه  ها و تنوع زیاد خطوطکاربردن خطاطی و خوشنو
 کشیو گره کاربردن طرح معقلیهای هندسی، بهطرحکاربردن به

 ی سلجوقی و صفویکار یکاشی هاتفاوتو  هاتشابه
 خالصه شده است: 5تشابهات معماری دوران سلجوقی و صفوی در جدول 

 یصفو و یسلجوق دوران یتشابهات معمار  :5 جدول
 اهمیت به هنر و معماری

 ساخت بناهای متعدد
 شدن، در دوره صفوی نیز این سبک مجددًا احیا شد.صورت چهار ایوانی ساختهاولین بار شبستان مساجد تبدیل به ایوان شدند و مساجد به در دوره سلجوقی برای

 کاری برای تزیین بناهاکاربردن کاشیبه
 کاربردن فن کاشی معرقبه

 خالصه شده است: 6ی و طرح و رنگ در دو دورۀ سلجوقی و صفوی در جدول کاریتشابهات کاش
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 یصفو و یسلجوق ۀدور  دو در رنگ و طرح و یکار یکاش تشابهات: 6 جدول

کاری در دورۀ تشابهات کاشی
 سلجوقی و صفوی

 کاربردن فن کاشی معرقبه
 کاربردن فن کاشی معقلیبه

تشابهات در طرح و رنگ در دورۀ 
 سلجوقی و صفوی

 کاربردن طرح هندسیبه
 کاربردن طرح هندسی گرهبه
 کاربردن طرح هندسی کاشی معقلیبه
 عباسیهای شاههای گیاهی اسلیمی و ختایی و گلکاربردن طرحبه
 کاریکاربردن خط در کاشیبه
 کاربردن رنگ آبیبه

 خالصه شده است. 7ی معماری در دوران سلجوقی و صفوی در جدول هاتفاوت
 یصفو و یسلجوق دوران در یمعمار  یهاتفاوت: 7 جدول

 ازی و در دورۀ صفوی اصفهانی بود.معماری در دورۀ سلجوقی رسبک 

 گونه اماکنی ساخته شد.مراتب بیشتر از سایر بناها و مساجد است اما در دورۀ صفوی همهها بهها و میلدر دورۀ سلجوقی تعداد بناهایی مانند مقابر، مناره
 مانده است.دی کاخ باقی از دورۀ صفوی تعدا مانده است امااز دورۀ سلجوقی ندرتًا در ایران کاخی باقی 

 تری استفاده شده است.الح بادوامدر معماری سلجوقی از مواد و مص
ی در تزیین بناها استفاده بری نقاشکاری و گچشد، اما در دورۀ صفوی از کاشیکاری برای تزیین بناها استفاده میدر معماری سلجوقی بیشتر از آجر و کمتر از کاشی

 شد.یم
و سه نمای دیگر فاقد  در دورۀ صفوی تزیینات ظاهری بر جلوۀ ساختاری برتری داشت )بناها پوشیده از کاشی شدند و بسیاری از ابنیه با یک نمای اصلی ساخته شدند

 سلجوقی جلوۀ کل ساختار مهم بود. تزیینات بود( اما در دورۀ
 شد.کاری استفاده میمحدود بود اما در دورۀ صفوی از فنون گوناگونی در کاشیکاری کاررفته در کاشیدر دورۀ سلجوقی فنون به

شد، اما در معماری کاری استفاده میهای محدودی در کاشیرنگ بود یا از طیف رنگصورت تکها بهکاریدر دورۀ سلجوقی بناها بیشتر نمای آجری داشتند و کاشی
شد اما در دورۀ صفوی از این فرم ی نداشت. در دورۀ سلجوقی خشت کاشی در َاشکال صلیب و ستاره ساخته میصفوی رنگ نقش بسیار مهمی داشت و محدودیت

 کاشی چندان استفاده نشد.

 است: 8کاری و طرح و رنگ در دو دورۀ سلجوقی و صفوی به شرح جدول ی کاشیهاتفاوت

 یصفو و یسلجوق ۀدور  دو در رنگ و طرح و یکار یکاش یها: تفاوت8 جدول

کاری تفاوت کاشی
 سلجوقی و صفوی

بر این فنون، از فنون فام استفاده شده است. در دورۀ صفوی عالوهرنگ، معرق، معقلی و زریندر دورۀ سلجوقی از فنون کاشی تک
 رنگ، مقرنس، مشبک و مینایی نیز استفاده شده است.هفت

 رنگ است.کاری صفوی رواج فن کاشی هفتاست اما ویژگی مهم کاشیرنگ کاربردن فن کاشی تککاری سلجوقی بهویژگی مهم کاشی
کاری استفاده های محدودی در کاشیرنگ بود یا از طیف رنگها تککاریدر دورۀ سلجوقی بناها بیشتر نمای آجری داشتند و کاشی

 شد، اما در معماری صفوی رنگ نقش بسیار مهمی داشت و محدودیتی نداشت.می
 کار رفته است.آجر و کاشی در دورۀ سلجوقی بیشتر از دورۀ صفوی بهسازی با گره

شد ولی در دورۀ صفوی از این فرم کاشی استفادۀ چندانی نشده در دورۀ سلجوقی خشت کاشی در اشکال صلیب و ستاره ساخته می
 است.
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تفاوت طرح و رنگ در 
کاری سلجوقی و کاشی

 صفوی

شد؛ کار برده میهای خط و در بناها بهصورت ساده یا در طرحرنگ است که بهردن کاشی تککاربکاری سلجوقی بهویژگی مهم کاشی
 رنگ است که هیچ محدودیتی به لحاظ طرح نداشت.کاری صفوی استفاده از فن کاشی هفتاما ویژگی مهم کاشی

 شد.ی هندسی و معقلی استفاده میهاسازی و طرحدر دورۀ سلجوقی، در مقایسه با تنوع طرح در دورۀ صفوی، بیشتر از گره
 شد.عباسی استفاده میهای شاههای اسلیمی، ختایی و گلدر دورۀ صفوی نسب به دورۀ سلجوقی بیشتر از طرح

 کاررفته در دورۀ صفوی بیشتر از دورۀ سلجوقی است.ها استفاده شده است اما تنوع خطوط بهکاریدر هر دو دوره از خط در کاشی
طور کلی در دورۀ سلجوقی کمتر از ه از نقوش انسانی و جانوری و پرندگان در بناهای غیرمذهبی استفاده شده است، اما بهدر هر دو دور

 شده است.کرات از فیگورهای انسانی و جانوری و پرندگان استفاده ها استفاده شده است. در دورۀ صفوی بهگونه طرحاین
 گونه نیست.ها از نقاشی صفوی الگوبرداری شد، اما در دورۀ سلجوقی ایندر کاشیدر دورۀ صفوی در نقش فیگورهای انسانی 

ای تیره، سیاه و سفید بود، اما در دورۀ های آبی روشن، آبی تیره، الجوردی، قهوهها محدود به رنگکاری دورۀ سلجوقی رنگدر کاشی
 .شدهیچ محدودیتی استفاده می ها بیصفوی از همۀ رنگ

 یر یگجهینت

خود را دارا است؛  فردمنحصربهکاری سلجوقی سبک خاص و ی کاشی در تاریخ هنر ایران بسیار محجور مانده است. از طرفی کاشیشناسسبک
های متنوع طرح رفتهرفتهی نشان از صالبت و اصالت سازندگان آن دارد. خوببه هایآجرکارمونوکروماتیک( در میان ساده ) رنگتکی هایکاش

بودن آن است. در دورۀ شاخص ی این دوره مشهود است سادگی و اسالمیکاریکاشدر هنر  آنچههندسی، گره، معقلی و خط باب شد، اما  ازجمله
رواج یافت.  رنگهفتکاشی  فن رونیاطلبید؛ ازی میکاریکاشجدیدی را برای تزیین بنا با  فنی سازساختمانزیاد  سرعتبعدی، دورۀ صفوی، 

ی فیگوراتیو انسانی و جانوری هاطرحیی که در دورۀ سلجوقی رایج بود، هاطرحبر و عالوه گذاشتیمهنرمند را برای نوآوری باز دست  فناین 
 رواج یافت. شیازپشیب

ه طور تطبیقی مطالعها و تشابهات این دو دوره بهی در دو دورۀ سلجوقی و صفوی، تفاوتکاریکاشبررسی دقیق طرح  بادر این پژوهش، 
ثبت شود و راهگشای محققان بعدی  لهیوسنیبدی مستقیم به آن نشده است ااشارهی ایران کاریکاششده است تا شاید این اطالعات که در تاریخ 

 در این زمینه قرار گیرد.
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The Comparative Study of Patterns and Designs in Tiling Art of Safavid 

and Seljuk Eras 

Leila Farahbod1, Ali Akbar Jahangard2  
 

Abstract 

The tiling in Persian history has passed through a way full of ups and downs. From the first renowned 

monuments like enameled bricks of the Achaemenian era through the floor mosaics of Bishapoor palace 

in Fars province, all have been connected and foregrounds to achieve what is owned in terms of patterns 

and designs, and techniques. However, some eras in Persian history have been significantly distinct and 

marked compared to others in tiling history. Up to the advent of Islam, a particular tiling style was 

fashioned in tombs, mosques, and seminaries in the Seljuk era. The tiling of this era was austere and 

monochromatic and contained geometrical patterns. In the following periods, such as the Safavid era, 

with the departure of Islam and the weakening of its laws in design, and the effects of western 

architecture and art, there created several changes in the patterns and designs of tiles. Moreover, using 

new techniques (heptachromatic), the rate of tile production also increased, and thus tiling patterns 

became more various and consequently more distinct. This study is a qualitative comparative article 

examining tile patterns in the Safavid and Seljuk Islamic eras. The styles of tiling in the above two 

different historical eras have been studied in this research, and their differences and resemblances are 

explained. One of the most important results is that in the Seljuk period, the tiling was monochromatic, 

while in the Safavid period, the tiling was polychromatic or seven-colored. 
Keywords: Patterns of Safavid and Seljuk Tiling, Persian Tiling, Safavid Tiling, Persian Architecture 
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