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چكيده
حرم مطهر حضرت علي بن موسي الرضا (ع) مجموعه باشکوهي از برترين نمونه هاي هنر کاشي کاري از 
دوران مختلف تاريخي ست که در دوران سلجوقي و تيموري به اوج قله هاي پيشرفت و کمال رسيد. 
همچنين نقوش هندسي اين کاشي ها که متضّمن معاني وااليي هستند با نمايش وحدت در کثرت و کثرت 
در وحدت، رجوع به عالم توحيد را تجسم مي بخشند. به همين علت از اين دو دوره بهترين نمونه هاي هنر 
کاشي کاري را در پيش چشم داريم. هدف اصلي اين تحقيق شناسايي نقوش هندسي ٢ نمونه منتخب از 
کاشي هاي مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) بر اساس ويژگي هاي بصري و ساختار رنگ و نقش، در 
دوره هاي تاريخي سلجوقي و تيموري است. اين تحقيق در پي پاسخ به اين سواالت است: ١- در دوران 
سلجوقي و تيموري در کاشي هاي حرم امام رضا(ع) از چه نقوش هندسي بيشتر استفاده شده است؟ 
٢- در طي اين دوران چه تغييراتي از لحاظ ساختار نقش، رنگ آميزي، ترکيبات و بن نقوش ايجاد شده؟ 

٣- چه اشتراکات و تفاوت هايي بين نقوش هندسي کاشي ها وجود دارد؟
روش تحقيق به شيوه توصيفي-تحليلي انجام شده و در بستر تطبيقي تاريخي به تحوالت کاشي کاري 
حرم مي پردازد. روش جمع آوري اطالعات نيز، به شيوه ترکيبي از روش کتابخانه اي و مشاهده اي است. 
نتايج اين پژوهش، بر اساس چهار معيار بن نقوش، ساختار نقوش، ترکيبات حاصل از نقوش و رنگ آميزي 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند، بيان مي دارد که به لحاظ بن نقوش و ساختار آن ها در هر دو دوره 
مشابهت هايي وجود دارد، ولي ساختارها در دوره تيموري متنوع تر و نقوش ظريف تر و پيچيده ترند. پايه 
نقوش بر شکل هندسي ستاره  هشت پر استوار است. کاشي ها از نظر رنگ آميزي شبيه يکديگر هستند؛ ولي 
ترکيب حاصل از نقوش (گره ها) با وجود شکل مشترک ستاره هشت پر، نقطه اشتراکي با يکديگر ندارند. 
در نتيجه شکل هندسي ستاره هشت پر مي تواند به عنوان يک رمزگان معنادار بين هر دو دوره مورد نظر 

مشترک باشد.

کليدواژه ها 
نقوش هندسي، کاشي کاري، حرم امام رضا (ع)، ستاره هشت پر، دوره سلجوقي، دوره تيموري.
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مقدمه
فرهنگ و تمدن ايراني، با وجود تنوع ها و تفاوت هاي 
قومي و نژادي ساکنان اين سرزمين و تحوالت سياسي 
بستري  عنوان  به  همواره  کشورگشايان،  دست اندازي  و 
مناسب براي پيشرفت و اعتالي هنر ايران زمين شناخته 
مي شده است. ايرانيان از زمانهاي گذشته در عرصه هنرهاي 
تزئيني و تصويري فعاليت داشته اند که يکي از نمونه هاي 
فاخر آن، هنر کاشي کاري است. تزئينات کاشي کاري به 
عنوان گنجينه اي باارزش، بيانگر انديشه هاي فرهنگي، عقايد 
بوده  دوره  هر  هنرمندان  و سليقه  ذوق  نهايت  و  مذهبي 
است. نقوش هندسي نيز که از دوران پيش از تاريخ در آثار 
هنري ايران زمين مورد استفاده قرار مي گرفته است، در 
دوران اسالمي در انواع هنرهاي تصويري و تزئيني مانند 
معماري و کاشي کاري بناهاي مذهبي کاربرد داشته است 
که عالوه برلذت بصري، متضمن معاني واالتري هستند 
که از ديدگاه اسالمي اين نقوش و شيوه خلق آنها، روشي 
نمادين براي بيان توحيد خداوند است. مجموعه باشکوهي 
از برترين نمونه هاي کاشي منقش هندسي از دوران مختلف 
تاريخي در حرم امام رضا (ع) در مقابل چشمان ما قرار 
دارد که باعث توجه روزافزون به اين هنر زيبا و ارزنده 

شده است.
اين پژوهش به بررسي نقوش هندسي کاشي هاي حرم 
رضوي در دوره هاي مختلف تاريخي پرداخته و اين نقوش 
هندسي را به ويژه در کاشي هاي دوران تاريخي سلجوقي 
و تيموري مورد بررسي و تطبيق قرار داده است. آنچه 
مورد توجه واقع گرديده يکي کاشي کاري و تعاريف آن در 
ايران اسالمي وقبل از آن و همچنين انواع کاشي و ديگري 
تعريف هندسه و نقوش هندسي است. از لحاظ تاريخي نيز 

مروري بر تاريخچه حرم مطهررضوي شده است.
مورد  هندسي  نقوش  شناسايي  پژوهش  اين  اهداف 
و  (ع)  رضا  حضرت  حرم  منور  روضه  در  استفاده 
دسته بندي آن بر اساس ويژگي هاي بصري و ساختار رنگ 
و نقش، در دوره هاي تاريخي سلجوقي و تيموري است. 
سؤاالت اصلي اين تحقيق شامل موارد زير هستند: ١- از 
چه نقوش هندسي در کاشي کاري هاي حرم امام رضا (ع) 
در نمونه هاي دوران سلجوقي و تيموري بيشتر استفاده 
از  تيموري،  دوره  تا  سلجوقي  دوره  از   -٢ است؟  شده 
لحاظ ساختار نقش، رنگ آميزي، ترکيبات و بن نقوش چه 
تغييراتي ايجاد شده است؟ ٣- چه اشتراکات و تفاوت هايي 
بين نقوش هندسي کاشي هاي حرم امام رضا (ع) در دوره 

سلجوقي و تيموري وجود دارد؟ 
تاريخي  دوره هاي  به  نگاهي  با  و  راستا  همين  در 
داراي  اين مجموعه  (ع)،  امام رضا  مختلف ساخت حرم 
ايراني  کاشي کاري  هنر  از  کامل  و  عالي  نمونه هايي 
منتخب  نمونه  تا ٢  است  آن  بر  مقاله  اين  است.  اسالمي 
از کاشي هاي دوره سلجوقي  نمونه موجود  ميان يک  از 

لحاظ  از  را،  تيموري  دوران  کاشي هاي  از  نمونه   ١٥ و 
اين کاشي ها بر اساس  نقوش هندسي مورد استفاده در 
ويژگي هاي بصري و ساختار رنگ و نقش، در دوره هاي 
دهد. قرار  شناسايي  مورد  تيموري  و  سلجوقي  تاريخي 

ضرورت و اهميت تحقيق از آنجايي که تا کنون در حيطه 
موردي  مقايسه  منظر  از  ويژه اي  کار  حاضر  پژوهش 
اين  در  پژوهش  اين  لذا  است،  نگرفته  تطبيقي صورت  و 
خصوص ضرورت داشته و زمينه را براي پژوهش هاي 

مشابه در آينده ايجاد مي کند.

روش تحقيق
تطبيقي  توصيفي-  شيوه  به  حاضر  پژوهش  روش 
صورت گرفته است. شيوه جمع آوري اطالعات، به روش 
ترکيبي از روش کتابخانه اي و مشاهده اي است که با ابزاري 
اسکن  رايانه،  جدول،  فيش،  مقاالت،  تاريخي،  کتب  مانند 
تصاوير و نيز رجوع به اصل و عکاسي از کاشي هاي منّقش 

هندسي حرم حضرت امام رضا (ع) انجام شده است. 
ابتدا به توصيف نمونه هاي مورد بررسي قرار گرفته 
پرداخته و سپس يافته هاي به دست آمده در زمينه نقوش 
هندسي کاشي ها در دو دوره سلجوقي و تيموري مورد 

تطبيق و مقايسه قرار گرفته است. 
اين  بر  سعي  پژوهش،  اين  آماري  جامعه  تعيين  در 
تمامي کاشي هاي شاخص داراي نقوش  بين  از  بوده که 
و  سلجوقي  دوران  از  مطّهر  حرم  مجموعه  در  هندسي 
تيموري، نمونه هايي که از اصالت و نقوش مشترک بيشتري 
برخوردارند مورد بررسي قرار گيرند. بنابراين ١ نمونه 
موجود از دوره سلجوقي در ازاره اطراف ضريح مطهر 
دوره  موجود  کاشي هاي  از  انتخابي  نمونه  با ١  رضوي 
تيموري در ايوان غربي مسجد گوهرشاد که داراي اجزاي 
مشترکي بودند مورد تطبيق قرا گرفت. در اين پژوهش از 
روش نمونه گيري انتخابي استفاده شده است. روش تجزيه 
و تحليل داده ها در اين تحقيق، به اين علت که پيرامون آثار 
باستاني يک مکان جغرافيايي است، کيفي و با استناد به 
منابع تاريخي صورت پذيرفته است. سعي پژوهشگر بر 
اين بوده تا کاشي هاي منّقش به نقوش هندسي باقي مانده از 
دوران سلجوقي و دوران تيموري که در دسترس بوده و 
داراي اصالت بيشتري هستند، انتخاب شده و مورد تجزيه 

و تحليل قرار گيرند.

پيشينه تحقيق
درباره هنر کاشي کاري در حرم امام رضا (ع) و به 
مطالب  تاکنون  گوهرشاد  مسجد  هنري  آثار  خصوص 
مختلفي توسط متخصصان امر، به صورت مجزا به رشته 
تحرير درآمده است. در ميان اين آثار به طور مشخص 
دوره  دو  در  کاشي ها  اين  هندسي  نقوش  مقايسه  به 
سلجوقي و تيموري پرداخته نشده است. اين مقاالت، کتب 
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و پايان نامه ها، به صورت کلي به تزئينات حرم مطهر و يا 
گره ها و نقوش هندسي در ايران پرداخته اند و هيچ کدام در 
راستاي تطبيق نقوش هندسي کاشي هاي حرم رضوي در 
دو دوره سلجوقي و تيموري تالش و پژوهشي نداشته اند. 
در همين راستا در مقاله حاضر بيشتر به کتب، مقاالت و 
منابع دست اول رجوع شده است.  عبدالحميد مولوي در 
مقاله  کاشي هاي ازاره حرم مطهر رضوي"، در ويژه نامه 
آستان قدس (١٣٥٥)، به بازخواني بخشي از کتيبه  هاي ازاره 
اطراف ضريح مطهر حضرت امام رضا (ع) پرداخته است و 
به جزئيات نقوش هندسي کاشي ها اشاره اي نداشته است. 
وي همچنين در مقاله مشترکي با حميد شهرستاني،  با 
عنوان "نظري به حريم پاک امام" (١٣٤٤) که در شماره ٢٠ 
نامه آستان قدس به چاپ رسيده، به تاريخ بناي حرم مطهر 
رضوي پرداخته است. محمدرضا قصابيان در مقاله ديگري 
تحت عنوان "تاريخچه ضريح مطهر امام رضا عليه السالم"، 
پيشينه ضريح هاي ساخته  به بررسي   ،(١٣٧٩) مشکوه 
مقاله  است.  کرده  اشاره  مرقد مطهر رضوي  براي  شده 
"نقش کاشي در معماري ايران" منتشر شده در مطالعات 
هنرهاي تجسمي شماره ٤ (١٣٨٢)، نوشته سياوش قندي، 
به بررسي کاشي و آجر ايراني خصوصأ در دوره اسالمي 
پرداخته و معتقد است که در دوره سلجوقي به آجرکاري و 
در دوره تيموري به تزئينات بنا دقت بيشتري مي شده است. 
سميه صدري کيا در پايان نامه ارشد خود از دانشگاه تهران 
با عنوان " تأملي بر آفرينش معماري حرم امام  رضا (ع)" 
(١٣٨٧) با راهنمايي استاد ناديه ايماني، به پيشينه معماري 
حرم و کاشي هاي سنجري آن پرداخته است. در پايان نامه 
کارشناسي مرکز آموزش عالي فرهنگيان ثامن الحجج با 
عنوان "بررسي نقوش هندسي و گره هاي حرم امام رضا (ع)" 
(١٣٨١)، نويسنده پايان نامه مريم رضائيان با راهنمايي استاد 
محمد صادقي، ابتدا به تاريخچه ابنيه حرم اشاره کرده و سپس 
انواع گره در جاي جاي حرم مطهر را معرفي نموده است. 
مهسا خوارزمي در پايان نامه ارشد خود تحت عنوان "سير 

تحول نقوش هندسي در تزئينات معماري دوره ساساني تا 
سلجوقي" (١٣٨٩) به راهنمايي استاد رضا افهمي از دانشگاه 
تربيت مدرس، به خط سير تداوم هندسه در هنر تزئيني ايران 
تا دوران اسالمي اشاره نموده و نقوش  از اسالم  از قبل 
هندسي هنر اسالمي را نتيجه تداوم منطقي آثار تزئيني قبل 
از اسالم ايران دانسته است. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
نخستين کسي است که در کتاب خود مطلع الشمس (١٣٦٢) به 
طور مفصل درباره کاشي هاي زرين فام ازاره روضه منوره 
رضوي صحبت کرده و به برداشت کتيبه ها از روي کاشي ها 
اقدام کرده است. نقش هاي هندسي در هنر اسالمي نوشته 
السعيد و پارمان (١٣٧٧)، که به موضوع هندسه اختصاص 
دارد، به تالش براي کشف دستورهاي هندسي به کار رفته 
در ايجاد نقوش پرداخته و انواع نقوش هندسي دوبعدي را 
با استفاده از شبکه هاي هندسي مبتني بر دايره تحليل کرده 
است. دکتر محمد يوسف کياني و همکارانشان در تأليف کتاب 
مقدمه اي بر هنر کاشيگري ايران، تحول هنر کاشي سازي و 
تزئينات معماري از اوايل دوره اسالمي تا عصر حاضر را 
بررسي کرده و به صورت تفصيلي نحوه تزئين و کاربرد 
کاشي را در قرون مختلف اسالمي شرح داده اند. کيت کريچلو 
نويسنده کتاب تحليل مضامين جهان شناختي نقوش اسالمي 
(١٣٨٩)، در کتاب خود به هندسه اسالمي و اشکال دايره، 
مربع و شش ضلعي و نقش آنها در شکل گيري طرح هاي 
اسالمي با ديدگاهي عرفاني پرداخته و درباره معاني ديني 
به موارد  نگاهي  با  آنها صحبت مي کند.  و جهان شناختي 
فوق و ساير پژوهش هايي که به موضوع کاشي ايراني و 
نقوش هندسي پرداخته اند، جاي خالي پژوهشي که به جهت 
انجام مطالعه تطبيقي و بررسي وجوه تشابه نقوش هندسي 
کاشي هاي حرم رضوي در اين دو دوره باشد، به وضوح 

احساس مي شود.

تاريخچه بناي حرم رضوي
ـ ،  پس از شهادت حضرت رضا عليه السالم در سال ۲۰۳ ه

تصوير ٢: مسجد جامع گوهرشاد، مأخذ:تصوير ١: کاشي ازاره اطراف ضريح مطهر رضوي، مأخذ: نگارندگان
instagram.com/ravagh_razavi 



هارونيه  در  حضرت  آن  مبارک  بدن  مأمون  به  دستور 
طوس (مشهدالرضا) به خاک سپرده شد. مرقد مطهر به 
تزئينات بوده است. در هر  بنايي ساده و بدون  صورت 
دوره تاريخي بناي حرم مطهر تغييراتي گاه اندک و گاهي 

گسترده توسط ارادتمندان اين خاندان پيدا کرد. 
سالجقه در اوايل قرن ۶ هـ تعميراتي در حرم انجام 
از مقربان سلطان سنجر، در سال ۵۱۵ هـ  يکي  دادند و 
به دستور  هـ  قرن ۶  نيمه دوم  در  نمود.  را مرمت  حرم 
ترکان زمرد ملک (خواهرزاده سلطان سنجر)، ازاره حرم 
توسط  يحيي بن هبه اهللا الحسيني کاشي کار معروف، با بهترين 
کاشي هاي زرين فام ستاره و ۸ ضلعي سنجري تزئين شد 
گوهرشادآغا  همسرش  و  تيموري  شاهرخ  (تصوير۱). 
مجموعه بناهايي را در مشهد احداث نمودند که چهره شهر 
را به کلي تغيير داد. مسجد باشکوه گوهرشاد، اولين مسجد 
جامع شهر، که ساخت آن در سال ۸۲۱ ه به پايان رسيد، 
به همت بانو گوهرشاد که توجه ويژه اي به حرم داشت، در 
مجاورت حرم رضوي ساخته شد (تصوير۲). دو رواق 
مجّلل دارالُحّفاظ و دارالّسياده و مدرسه پريزاد در مجاورت 

حرم رضوي نيز از بناهاي اين دوره هستند.

آمد،  مشهد  به  شاه عباس اّول  که  ۱۰۱۰ه.  سال  «در 
دستور ترميم گنبد را داد و آن را طالکاري کرد» (پسنديده، 
۱۳۹۴: ۴۰). در دوران پهلوي بسياري از بافت ها و بناهاي 
قديمي مانند مساجد، رواق ها و راهروها، بدون توجه به 
ارزش تاريخي آنها، تخريب و به فضاي سبز تبديل شدند. 
در دوران پس از انقالب، آستان قدس در کنار حفاظت از 
ميراث فرهنگي موجود به مرّمت بناهاي کهن و مقاوم سازي 

آثار تاريخي آن پرداخته است.

نقوش هندسي
هندسه يکي از علوم قديمي است که متفکران تمدن هاي 
کهن از ديرباز به آن توجه داشته و با اصول آن آشنا شده اند. 
آثار بر جاي مانده از اين علم به بيش از چهارهزارسال پيش 
مي رسد و تمدن هاي کهني همچون مصر، يونان، بابل و هند 
هر کدام به تنهايي سهمي در بوجود آوردن آن داشته اند. 
هندسه واژه اي عربي است که در فرهنگ معين "اندازه" معنا 
شده و نيز علمي که درباره اشکال، ابعاد و اندازه گيري ها 
بحث مي کند. هندسه به عنوان پايه اي در طراحي و ترکيب 
تأثير  تمدن هاي مختلف جهان  هنر  در  هندسي  نقش هاي 

تصوير٣ ج: کادر گره، مأخذ: همان، ١٢تصوير٣ ب: واحد گره(زمينه)،  مأخذ: همان، ١٢تصوير٣ الف: واگيره، مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٦١: ١٢

تصوير٤ ب: گره تند دوپنج، زمينه  تصوير٤ الف: گره شمسه و بازوبند، زمينه مربع، مأخذ: عنبري يزدي، ١٣٩١، ٥٩
مستطيل، مأخذ: همان، ٥٩

 مطالعه تطبيقي ويژگيهاي بصري و 
ساختاري نقوش هندسي کاشي هاي 
منتخب حرم  امام رضا (ع) در دوره 
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شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۲۹

فصلنامة علمي نگره

بسزايي داشته  است. «هنر معماري اسالمي ايران که اساس 
آن مبتني بر هندسه است، در ايران بر اصولي غيرمکتوب 
متکي بوده که سينه به سينه به نسلهاي بعدي رسيده» 
(البوزجاني، ۱۳۷۶: ۷). «در طول تاريخ، هنرهاي تزئيني و 
اسالمي متمايل به استفاده از اشکال و طرح هاي هندسي 

بوده» (عصام و پارمان، ۱۳۷۷: ۲۱).
و مخصوصًا  هندسي  نقوش  نيز  اسالمي  دوران  در 
گره ها در انواع هنرهاي تصويري و تزئيني مانند معماري 
و کاشي کاري بناهاي مذهبي و غيرمذهبي کاربرد داشته 
است. « اسالم در هنر تزئيني خود در واقع ميراث تزئيني 
بسياري ملل را جذب کرده و آنها را بدون شک يکپارچه 
در  هنرمندان مسلمان،  (بورکهارت، ۱۳۸۶: ۶۸).  ساخته» 
آثار خود از اصول و اعتقاداتشان بهره گرفته و توحيد را  
محور همه اجزاء نقوش خود ساختند تا غير از ذات يکتاي 
احديت را به فراموشي سپارند. اين نقوش عالوه بر آنکه 
متضمن  درون خود  مي شوند،  بيننده  لذت بصري  سبب 
به  بايد  معاني  اين  براي درک  که  واالتري هستند  معاني 
تأويل آنها پرداخته شود. از ديدگاه اسالمي اين نقوش و 
شيوه خلق آن ها روشي نمادين براي بيان توحيد خداوند، 
که همان عقيده ماوراءالطبيعي وحدانيت الهي به عنوان مبدأ 
و معاد همه کثرات است مي باشد، اردالن و بختيار در کتاب 
حس وحدت، نقوش هندسي را به صور مثالي ازلي و ابدي 

تعبير کردند که مي تواند با تأويل معنوي، ذهن ژرف انديش 
را از ظاهر نقش به باطن سرشار از حقايق رازآلود عرفاني 
راهنمايي کند. هنرمند مسلمان به واسطه روح قدسي هنرش، 
در آفرينش هاي هنري خود با فاصله گرفتن از عناصر سه 
بعدي جهان خلقت، به حقيقت ناب و ازلي جهان فرامادي، 
در سطح دوبعدي دست يافته است. وي با بياني موجز، 
هنر هندسي اسالمي را بر اساس نقش هاي کيفي و بر پايه 
رياضيات و هندسه به تصوير درآورده و با کنار هم قرار 
دادن اشکال هندسي و دست يافتن به عنصري مانند گره، 
که در واقع گره گشاي رموز هستي است و با صيقل روح، 
هندسي  گره هاي  اين  است.  گشته  حقيقت  دريافت  آماده 
پيچيده، حس هماهنگي و نظم را به واسطه تکرار تناسبات 
يک نقش به وجود مي آورند. « از نظر ابن سينا، هندسه عالوه 
بر بخشي از رياضيات که اشکال و کميتهاي آنها را مطالعه 
مي کند، معنايي رمزي دارد و به موضوعات ماوراءالطبيعي 

نيز اشاره دارد» (نصر، ۱۳۷۷: ۳۱۱).
هندسه نقوش، در واقع چگونگي رسم نقش ها است. 
نقش هاي هندسي از جهت شيوه ترسيم به ۲ گروه تقسيم 
مي شوند: نقش هاي ساده هندسي، که از خطوط ساده افقي، 
عمودي و مايل در ترسيم آنها استفاده مي شود و نقش هاي 
پيچيده هندسي، که ترکيبي هماهنگ از شکل هاي هندسي به 
هم پيچيده هستند. آنچه که معموًال در هندسه نقوش به آن 

پرداخته مي شود، گروه دوم و يا همان گره ها هستند.
گره ها بر پايه  رياضيات و قوانين تکرار و با کنار هم 
گذاشتن اشکال هندسي از خطوط مستقيم و يا شکسته و 
بر اساس نظمي منطقي به وجود آمده و در سطح گسترش 
واگيره  يک  معموًال  گره ها  رسم  و  طراحي  در  مي يابند. 
نقش  آن در سطحي وسيع،  تکرار  با  و  طراحي مي شود 
اصلي به  دست مي آيد. هر نقش گره داراي يک زمينه (قاب) 
است که ابزار گره درون آن قرار گرفته و از مجموع اين 

ابزار شکل کلي گره به دست مي آيد (تصوير۳).
در واقع گره ها از تعدادي نقش مايه گوناگون تشکيل 
نقش مايه ها  همين  اساس  بر  نيز  گره  هر  که  شده اند 
نام گذاري مي شود. زمينه بيشتر به شکل مربع و مستطيل 

تصوير٥. کاشي زرين فام هشت گوش،  مأخذ: 
Eric Brroug, 2013: 42

تصوير٦. کاشي هشت ضلعي و ستاره اي شکل ازاره حرم رضوي، مأخذ: نگارندگان

تصوير٧. قاب کاشي ازاره حرم رضوي، مأخذ: 
https://photo.razavi.ir 



است. گره هاي زمينه مربع؛ که بيشتر از طريق رسم کمان 
و اتصال نقاط طاليي کمان با قطرها به دست مي آيد؛ به 
نام هشت و زهره، هشت و چهارلنگه، شمسه و بازوبند 
کمي  که  مستطيل  زمينه  گره هاي  مي شوند.  ناميده   ... و 
پيچيده ترند، اغلب گره هاي ده هستند: گره کند دو پنج، طبل 

قناس، تند دو پنج و ...(تصوير۴).

کاشي کاري
تزئينات  زمينه  در  ايران  دستاورد  بزرگترين  کاشي، 
معماري، داراي قدمتي چند هزار ساله است و آغاز ساخت 
آن به دوران ايران باستان برمي گردد. در لغت نامه دهخدا 
کاشي چنين تعريف شده است: «کاشي نوعي از خشت تنک 
باشد که نقاشي کنند و آبگينه ساييده بر روي آن بمالند 
دهخدا، ۱۳۷۷:   ) شود»  چيني  به  شبيه  چنان که  بپزند  و 

 .(۱۸۰۲۸
هنري  ويژگي هاي  از  پيدايش  آغاز  در  اسالمي  «هنر 
آن  از  يکي  گرديد.  برخوردار  ايرانيان  خاص  معماري  و 
ويژگي ها هنر کاشي سازي بود. ايرانيان تا پيش از رواج 
کاشي کاري بناهاي خود را با نقاشي و رنگ تزئين مي کردند. 
نقاشي روي ديوار تا حدود قرن چهارم ادامه يافت، اما در 
اين اوان رفته رفته کاشي کاري جاي آن را گرفت و نقش 
 :۱۳۶۲ (ماهرالنقش،  کرد»  پيدا  ايران  معماري  در  مهمي 
عنوان  به  اسالمي  بناهاي  در  کاشي کاري  تزئينات   .(۹
گنجينه هايي باارزش، بيانگر انديشه هاي فرهنگي و عقايد 
و  ذوق  نهايت  آنان  و  بوده  دوران  هر  هنرمندان  مذهبي 
سليقه و توانايي خود را در اين هنر به يادگار گذاشته اند. 
هنر کاشي کاري که از قرون قبل از اسالم به تدريج مسير 
تکامل خود را مي پيموده، در دوران سلجوقي و تيموري به 
اوج قله هاي پيشرفت و کمال مي رسد. کاشي که به عنوان 
زيباترين و بي نظيرترين عنصر تزئيني معماري در پوشش 
بناها، خالق چشم نوازترين صحنه هاي   داخلي و خارجي 
رنگ و نقش در بناهاي ايراني به ويژه در اماکن مذهبي 
است؛ عامل استحکام و پوششي براي بنا نيز است. «ايران 
براي  عاملي  عنوان  به  از کاشي  که  بوده  اولين کشوري 

تزئين و سپس استحکام بنا بهره گرفته» (کياني، ۱۳۶۲: 
۱۳). مجموعه باشکوهي از برترين نمونه هاي کاشي کاري 
از دوران مختلف تاريخي در سطوح داخلي و خارجي آستان 
مقدس امام علي ابن موسي الرضا(ع) به همت هنرمندان و 
صنعتگران اين سرزمين در طي فراز و نشيب هاي بسيار، 
در مقابل چشمان ما قرار دارد که باعث شده اين هنر ارزنده 

هيچگاه به سمت اضمحالل و فراموشي نرود.
 صنعت کاشيکاري بيشتر در تزئين معماري ايران و به 
طور خاص بناهاي مذهبي به کار گرفته شده است. « تنوع 
آثار کاشي کاري چه از نظر چگونگي ساخت آنها و چه از 
نظر شکل و تزئين آنها بسيار قابل توجه است» (پورتر، 

.(۵ :۱۳۸۱
خود،  هنري  ذوق  و  مهارت  با  کاشي کار  هنرمند 
به  رنگين،  سنگ هاي  ريز  قطعات  دادن  قرار  هم  کنار  با 
اشکالي متفاوت از تزئينات بنا دست يافته که هدف آن رفع 
احتياجات روزمره نبوده  است، بلکه ارضاي تمايالت عالي 
انساني و مذهبي بوده است. «از حدود سال ۴۹۴ ه.ق. و در 
دوره سلجوقي، کاشي کاري نقش آفرين بناهاي ايراني شد، 
و پيوسته نيز هنري خاص ايرانيان باقي ماند. همچنان که 
رواج آن در ساير سرزمينها نيز توسط هنرمندان ايراني 
بوده که اين هنر را با خود به ممالک ديگر بردند» (کياني، 

.(۸ :۱۳۶۲
توسعه  دوران  درخشانترين  از  يکي  عهد سلجوقيان 
هنرها در ايران به ويژه هنر معماري و توليد کاشي است. 
کننده  خيره  توسعه  باعث  هنرمندان  از  حمايت  با  آنان 
توليد تزئينات کاشي شدند. در اين دوران شهر کاشان از 
نظر فرم و تکنيک ساخت، مرکز کاشي سازي ايران بود. 
«تا پيش از سال ۶۰۰ ه و پيشرفت سبک تزئيني کاشان، 
انبوه توليد نمي شد» (واتسون، ۱۳۸۲:  کاشي به صورت 
۱۶۷). رايج ترين کاشي هاي آن دوران، کاشي هاي زرين فام 
ستاره اي شکل کوچک هستند (تصوير ۵). «اشکالي همچون 
ستاره هاي هشت گوش و شش گوش، چليپا و شش ضلعي 
براي شکيل نمودن ازاره هاي درون ساختمان با يکديگر 
ضلعي هاي  چند  چون  ديگري  اشکال  مي شدند.  ترکيب 

تصوير٨ ب. بزرگنمايي بخشي از تصوير٨

 مطالعه تطبيقي ويژگيهاي بصري و 
ساختاري نقوش هندسي کاشي هاي 
منتخب حرم  امام رضا (ع) در دوره 
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فصلنامة علمي نگره

پيچيده نيز در کاشي کاري به کار برده مي شد»(کاربوني و 
ماسويا، ۱۳۸۱: ۷).

دوران  اين  از  مانده  جاي  به  کاشي هاي  مهمترين  از 
توسط  که  است  ازاره حرم رضوي  کاشي هاي زرين فام 
خاندان ابي طاهر (خانواده سفالگر مشهور کاشاني ) و با 
خالقيت دو نفر از اين خاندان به نام هاي محمدبن ابي طاهر 
در  هـ  سال ۶۱۲  در  آنان  شده اند.  ابداع  نقاش  ابوزيد  و 
مشهد، دور تا دور ديوارهاي بقعه مطّهر را با کاشي هاي 
هشت  ضلعي و ستاره اي  شکل (ستاره هشت پر) زرين  فام 
و آبي که حاشيه اي   کتيبه   دار داشت تزئين کردند (تصوير 
۶). ستاره هشت پر (شمسه هشت) که بيشتر در تزئينات بنا 
و کاشي کاري ها نمود پيدا کرده است، از نقش دايره و از 

چرخش دو مربع به وجود آمده و به عنوان نماد خورشيد 
شناخته شده است. از طرفي در تمدن هاي کهن، عدد ۸ عدد 
رمزي براي خورشيد بوده و در ميان شيعيان نيز ( با توجه 
به روايات) عدد ۸ عددي آسماني و مبنايي براي معماري و 

هنر، به ويژه در مساجد بوده است. 
با آغاز دوره تيموريان (۷۷۱هـ)، هنر کاشي کاري در 
نمايان مي شود.  معّرق  يعني کاشي  زيباترين شکل خود 
بناهاي  عالي ترين  از  يکي  که  مشهد  گوهرشاد  مسجد 
تيموري محسوب مي شود، يک بناي چهارايواني سراسر 
با کاشي پوشيده شده است که زيبايي کاشي معّرق آن 

حيرت آور است. 
در آثار دوره تيموري بيشتر سطح خارجي بنا با کاشي 
معرق فيروزه اي که در بين رديف آجرها نشسته بودند 
پوشيده شد ه است. «از نظر تزئينات بنا، دوره تيموري از 
ادوار مهم اسالمي است. شيوه تزئين با کاشي معرق در 
عهد تيموري حکايت از آن دارد که هنرمندان اين دوره در 
شيوه تزئيني به حد اعالي مهارت دست يافته بودند، به 
طوري که در کمتر دوره اي اين چنين تزئين کاشي کاري 

مشاهده شده است» (کياني، ۱۳۷۷: ۵۸).
شامل  ايران  در  کاشي  انواع  مهمترين  کاشي:  انواع 
کاشي زرين فام، کاشي معرق، کاشي معقلي، کاشي نره، 
کاشي زيررنگي و کاشي هفت رنگ (مينايي يا زراندود) 

تصوير ٩: قابهاي معّرق و زير رنگي در ايوان 
مسجد جامع گوهرشاد، (نعمتي، ١٣٩٥: ١٢٢)

تصوير ١٠: کاشي هاي معقلي در نماي بيروني 
http:// ،ايوان غربي مسجد جامع گوهرشاد

((instagram.com/sekroart

تصوير ١٢: بن گره هشت کند و طبل، مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٦٢: ١٤١

تصوير ١١: کاشي زير طاق ايوان غربي با گره 
www.kojaro. :شمسه و چهارِسلي، مأخذ

com

تصوير ١٣. ابزارهاي گره هشت کند و طبل، مأخذ: نگارندگان



بوده است.
نمونه کاشي  مورد مطالعه با نقوش هندسي از دوره 

سلجوقي در حرم امام رضا (ع)
کاشي هاي ازاره اطراف روضه منّوره: اين کاشي هاي 
زرين فام، که تنها کاشي هاي بر جاي مانده دوره سلجوقي 
در حرم مطهر رضوي مي باشند، در طي ۳ دوره تاريخي 
سلطان  فرزند  ملک"  زمّرد  "ترکان  بانو  شده اند.  ساخته 
وابستگان  از  (خواهرزاده سلطان سنجر)،  محمود شهيد 
دربار سلجوقي باني اين کاشي ها شمرده مي شود. بر طبق 
کتيبه هاي موجود بر روي کاشي ها در نيمه دوم سده ۶ ه.ق. 
به سفارش اين بانو، اين کاشي هاي زرين فام و زيررنگي با 
اشکال هندسي براي ازاره حرم مطهر رضوي ساخته شد. 
در دوران خوارزمشاهيان، در سال ۶۱۲ ه.ق. و در دوره 
خاندان  توسط  کاشي ها  اين  ه.ق.  سال ۷۶۰  در  ايلخانان 
و  تکثير، همانندسازي  بنا برضرورت، مورد  و  ابوطاهر، 
مرّمت قرار گرفت. اين کاشي هاي زرين فام از نوع جسمي 
و با کيفيت عالي توليد مي شدند. اين کاشي ها در هر ازاره 
شامل يک قاب بزرگ از کاشي هاي ستاره اي هشت پر، هشت  
ضلعي ساده و طبل با ترکيبي از نقوش هندسي و گياهي 
است. اين قاب در مجموع گره هندسي هشت کند و طبل 
را تشکيل مي دهد. يک مجموعه کاشي ناوداني الجوردي 
اين  و سفيد، به صورت نواري مستطيل شکل، مجموعه 
کاشي هاي هندسي را قاب گرفته اند. حميل هاي بين ابزار  
گره به رنگ الجوردي به شيوه کاشي معرق کار شده است. 
ابزار طبل به رنگ فيروزه اي و به شيوه زيررنگي با نقوش 
اسليمي ظريف قهوه اي و الجوردي اجرا شده است. اين 
نقوش در تمام قطعات طبل يکسان است. ابزار هشت ضلعي 
و ستاره هشت پر بر روي زمينه زرين فام که داراي يک يا 
دو رديف کتيبه  در دورتادور خود مي باشند کار شده است. 
اين کتيبه ها به خط کوفي با خطوط طاليي نوشته شده و 

حاوي آيات و احاديث و کلمات قصار از بزرگان است. 
اندازه اين خشت هاي کاشي هشت پر و هشت ضلعي 
۲۰ در ۲۰ سانتيمتر است. در متن کاشي ها نقوش ظريف 
و پرکار اسليمي و ختايي با رنگ هاي الجوردي، فيروزه اي 

و قهوه اي طراحي شده است که هر کدام از قطعات کاشي 
هشت، داراي نقش مستقلي مي باشند. نقش مايه کاشي ها 
گياهي و برگرفته از طبيعت، داراي نقوش متحدالمرکز است 
که بر اساس واگيره يک هشتم طراحي شده اند. تصاوير 
نقوشي  و  وسط  در  متقارن  پر  هشت  و  چهارپر  گياهي 
کوچکتر در پس زمينه کاشي ها مشاهده مي شود. بين 
عناصر تصويري و شکل کاشي هاي ازاره و همچنين نوع 
نقوش شباهت زيادي وجود دارد، اما در ساختار شکل و فرم 
آن ها تفاوت هايي را شاهد هستيم. نشانه هاي تصويري غالب 
در نقوش کاشي ها گل هاي چهارپر و هشت پر، اسليمي ها و 
ختايي ها و همچنين ساختارهاي هندسي مدور و مربعي 
شکل است که داراي تقارن و تکرار زياد و همچنين تعادل 
هستند. از لحاظ رنگ آميزي، کتيبه هاي اطراف زرين فام و 
نقوش اسليمي الجوردي، سفيد و فيروزه اي نيز بر زمينه 

زرين فام کار شده اند (تصوير ۷).

دوره  هندسي  نقوش  با  کاشي هاي  از  نمونه  چند 
تيموري

شرقي  ايوان  طاق  زير  بنايي  کوفي  کاري  کاشي 
(ايوان حاجي حسن): يک قاب کتيبه، شامل ۲۰ لوحه خط 
کوفي بنايي که هر کدام در يک شمسه هشت پر هندسي 
قرار دارند در زير طاق ايوان در بين تزئينات هندسي و 
گياهي تکرار شده اند. اين لوحه ها شامل نام اهللا، محّمد و 
ايوان در ميان اين  علي است و در وسط تزئينات سقف 
لوحه هاي کوفي بنايي، يک لوح مدور به خط ثلث شامل 
هشت نام از اسماءاهللا است. زمينه کار سفيد و شمسه ها به 

رنگ فيروزه اي و عسلي مي باشند (تصوير ۸).

قابهاي معّرق و زير رنگي در ايوان شرقي و غربي 
مسجد جامع گوهرشاد: 

۲ طاق نما در ايوان شرقي و ۲ طاق نما در ايوان غربي 
مسجد قرار دارند. نوع کاشي آنها ترکيبي از کاشي معّرق 
و زيررنگي و نقش گره آنها ُکند دو پنج و طبل است. آالت 
ترنجي کند از کاشي برجسته زيررنگي سفيد و آبي، و آالت 

تصوير ١٤. واگيره و گسترده گره هشت کند و طبل، مأخذ: ماهرالنقش، 
١٣٦٢: ١٤١

تصوير ١٥. نمونه گره اجرا شده در ازاره اطراف ضريح رضوي، 
مأخذ: نگارندگان

 مطالعه تطبيقي ويژگيهاي بصري و 
ساختاري نقوش هندسي کاشي هاي 
منتخب حرم  امام رضا (ع) در دوره 

سلجوقي و تيموري/ ٢٥- ٣٧



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۳۳

فصلنامة علمي نگره

ديگر اين گره شمسه هاي ده و پنج و طبل است که زمينه 
تمام آنها الجوردي با نقوش ختايي و گل و برگ است. اين 
اثر که يکي از بهترين نمونه هاي کاشي معرق با نقش گره 
در دوره تيموري مي باشد در دوران معاصر، بازآفريني 

شده است (تصوير ۹).

غربي  ايوان  بيروني  نماي  در  معقلي  کاشي هاي 
مسجد جامع گوهرشاد: طرح اين آجرکاشي ها، گره هشت 
و چهارسلي و در ابعاد بسيار بزرگ است. داخل آالت گره 
به خط کوفي بنايي فيروزه اي بر زمينه آجري نخودي رنگ 
حاوي اسماء مقّدس بوده است و حميل هاي گره هم با کاشي 

آبي الجوردي نگين دار ساخته شده اند (تصوير ۱۰).

غربي  ايوان  ورودي  زير طاق  معرق  کاري  کاشي 
بهترين  از  يکي  که  قاب  اين  گوهرشاد:  جامع  مسجد 
طرحهاي دوره تيموري را دارد، در زير طاق ورودي ايوان 
غربي مسجد جامع گوهرشاد، با نقشي از گره شمسه و 
چهارسلي مربع قرار گرفته است. نوع اين کاشي ها معرق 
و جنس آن ها به علت توليد در شهر مشهد از نوع جسمي 
است. اجزاء تشکيل دهنده اين گره شمسه  هشت  (ستاره 
هشت  پر)، ِسلي، مربع و نيم شمسه هشت است. حميل هاي 
تشکيل دهنده گره نوارهاي آجري از سفال بدون لعاب و 
به صورت برجسته اجرا شده است. زمينه آالت گره که از 

کاشي معرق است، به رنگ آبي الجوردي است. آالت گره 
با طرح هاي اسليمي و ختايي ترکيب شده است. 

اندازه شمسه هاي هشت پر ۷۵ در ۷۵ سانتي متر است 
که در زير طاق به تعداد ۳۰ عدد با فاصله هاي يکسان قرار 
گرفته اند. در داخل شمسه ها ۸ نام از اسامي جالله خداوند 
شامل «يا مّنان، يا ديان، يا غفران، يا سبحان، يا برهان، يا 
امان، يا بيان و يا حّنان» به خط ثلث و به رنگ سفيد، به 
صورت دايره وار گرد يک نقطه مرکزي تکرار شده است. 
دو الف تکرار شونده در هر کدام از اين اسامي به صورت 
کشيده اجرا شده اند که در انتها با اتصال به يکديگر تشکيل 
يک گل هشت پر هندسي را در مرکز کاشي مي دهند که از 
رنگ هاي مشکي، عسلي، سبز و سفال بدون لعاب تشکيل 
شده است. يک ساقه ختايي هشت پر به رنگ فيروزه اي با 
غنچه هاي عسلي، فضاي بين کلمات را پر نموده و قطعاتي 
فيروزه اي دورتا دور  و  به رنگ عسلي  نواري  از کاشي 

ستاره هشت پر را قاب گرفته اند. 
داخل ابزار مربع عبارت اهللا اکبر با خط کوفي بنايي و به رنگ 
عسلي بر زمينه الجوردي نقش بسته است. ابزار ِسلي نيز حاوي 
يک گل شاه عباسي عسلي رنگ بر زمينه الجوردي بوده که در 
فضاي سبز رنگ داخل آن، يک گل پنج پر سفيد با شاخه هاي 
ختايي فيروزه اي رنگ جلوه گري مي نمايد. نيم شمسه ها که در 
دو سوي قاب گره قرار گرفته اند از شاخه هاي هشت پر اسليمي 
و ختايي تشکيل شده اند. فضاي داخلي اسليمي هاي عسلي رنگ 
به صورت يک در ميان با رنگ هاي سبز و سياه پوشيده شده 
که هر کدام يک گل سفيد رنگ با شاخه هاي ختايي فيروزه اي 
را در بر گرفته اند. گلي سفيد رنگ نيز با زمينه عسلي و سياه 
نمونه  قاب  دو  (تصوير ۱۱).   مي شود  ديده  آن  مرکز  در 
کاشي منقش هندسي از دوره سلجوقي (تصوير۷) و تيموري 
(تصوير ۱۱) در زير مورد تطبيق قرار مي گيرد که در جدول 

شماره ۱ نيز به اختصار به آن اشاره شده است:

۱-تجزيه و تحليل نقش هندسي کاشي ازاره حرم 
مطهر رضوي مربوط به دوره سلجوقي:

تصوير ١٦. بن گره شمسه و چهارِسلي، مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٦٢: 
١٤٩

تصوير ١٧. ابزارهای گره هشت کند و طبل، مأخذ: نگارندگان



بن نقش: بن اين گره به صورت مربع است (تصوير ۱۲).
(ستاره  هشت  شمسه  ابزار  شامل  نقش:  ساختار 

هشت پر)، هشت ضلعي منتظم و طبل است (تصوير ۱۳).
گياهي  نقش مايه هاي  گره:  ابزار  درون  ·تزئينات 
مّتحدالمرکز چهارپر و هشت پر برگرفته از طبيعت، نقوش 
به خط  کتيبه  دو رديف  يا  يک  و ختايي،  اسليمي  ظريف 

کوفي
·ترکيب حاصل از نقش: گره هشت کند و طبل

·رنگ آميزي نقش: الجوردي، فيروزه اي، عسلي، سفيد، 
قهوه اي

زوايايA  و  ·روش ترسيم گره هشت کند و طبل: 
B از مربع ABCD را به چهار قسمت مساوي تقسيم و 
خطوط قاعده را رسم مي کنيم. از نقطه E  عمودي از خط 
 G اخراج مي کنيم. اين عمود در نقطه  B اول قاعده زاويه
 B از خط سوم قاعده زاويه  F با عمود ديگري که از نقطه
اخراج مي کنيم تقاطع دارد. امتداد GE  با ضلع BC  و امتداد
GF   با ضلعAB   متقاطع مي شود. بدين سان، شکل کامل 
مي گردد (خطوط پررنگ) و مي توان آن را به روش قرينه 

محوري گسترش داد (تصاوير ۱۴و ۱۵).
۲-تجزيه و تحليل نقش هندسي قاب کاشي متعلق 

به دوره تيموري:
·بن نقش: بن اين گره به صورت مربع است (تصوير 

 .(۱۶
·ساختار نقش: ابزار شمسه هشت (ستاره هشت پر)، 

ِسلي، مربع (تصوير ۱۷)
خط  به  اکبر  اهللا  عبارت  گره:  ابزار  درون  ·تزئينات 
کوفي بنايي، گل هاي ختايي شاه عباسي و پنج پر، شاخه هاي 
هشت پر اسليمي و ختايي، ۸ نام جالله پروردگار به خط ثلث 

چرخيده بر گرد يک نقطه مرکزي
·ترکيب حاصل از نقش: گره شمسه و چهارسلي

·رنگ آميزي نقش: الجوردي، فيروزه اي، عسلي، سفيد، 

قهوه اي، سياه، سبز

 A زواياي چهارسلي:  و  شمسه  گره  ترسيم  ·روش 
و C از مربع ABCD را به چهار قسمت مساوي تقسيم و 
خطوط قاعده را رسم مي کنيم. سپس از  O، محل تقاطع اقطار 
مربع، دو خط به موازات اضالع آن مي کشيم. اين دو خط در 
برخورد با خطوط اول و سوِم قاعده ي زواياي A و C، نقاط  
E، F، G و H را به دست مي دهند. از G به H و از E به F وصل 
کرده، خطوط حاصل را از طرفين امتداد مي دهيم تا اضالع 
 K به J و از L به I قطع کنند. از L و I، J، K مربع را در نقاط
وصل مي کنيم تا شکل کامل گردد. (خطوط پررنگ). شکل 
حاصل را مي توان به روش قرينة محوري گسترش داد .

( ماهرالنقش، ۱۳۶۲: ۱۴۹) ( تصوير ۱۸ و ۱۹)

تصوير١٨. واگيره و گسترده گره شمسه و چهارِسلي، مأخذ: ماهرالنقش، ١٣٦٢: ١٤٩

تصوير ١٩. نمونه گره اجرا شده در ايوان غربي مسجد گوهرشاد، مأخذ: 
photorazavi.com

 مطالعه تطبيقي ويژگيهاي بصري و 
ساختاري نقوش هندسي کاشي هاي 
منتخب حرم  امام رضا (ع) در دوره 

سلجوقي و تيموري/ ٢٥- ٣٧



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۳۵

فصلنامة علمي نگره

دوره تيموريدوره سلجوقيدوره تاريخي

تصوير کاشي 
منقش هندسي

معّرقزرين فامنوع کاشي
جنس کاشي 

براساس 
مواد اوليه

کاشي جسميکاشي جسمي

ترکيب حاصل از     
نقش (گره)

شمسه و سلي مربعهشت کند و طبل

اجزاء تشکيل دهنده   
گره

      
شمسه هشت، هشت  ضلعي، طبل

    
شمسه هشت، ِسلي، مربع،

 نيم شمسه
اسليمي ها و ختايي هاي چهارپر و نقوش گياهي

هشت پر ظريف
طرح هاي اسليمي و ختايي

الجوردي، فيروزه اي، عسلي، ترکيبات رنگي
سفيد، قهوه اي
     

الجوردي، فيروزه اي، عسلي، 
سفيد، قهوه اي، زردطاليي، سبز، 

سياه
       

مربعمربعبن نقش

زير طاقازارهنوع فضا

ايوان ورودي غربي گوهرشاددور تا دور ضريح مطهر رضويموقعيت در حرم

جدول ۱ . تطبيق نقوش هندسي کاشي هاي حرم امام  رضا (ع) در دوره تيموري و سلجوقي از لحاظ نوع کاشي، نقش، گره، جزئيات 
و رنگ. مأخذ: نگارندگان



نتيجه
از مجموعه کاشي هاي منّقش هندسي که مورد بررسي قرار گرفته اند، يک قاب کاشي متعلق به دوران 
سلجوقي و داراي يک نوع گره و يک کاشي نمونه متعلق به دوران تيموري مي باشند. از گره موجود بر 
روي کاشي هاي اين دو دوره، يک نوع گره متعلق به دوران سلجوقي و يک نوع گره متعلق به دوران 
تيموري است. گره اجرا شده در دوره سلجوقي گره هشت کند و طبل بر روي کاشي هاي زرين فام است. 
نمونه گره  دوران تيموري، داراي گره شمسه و ِسلي مربع است. عمده ترين کاربرد اين کاشي هاي منّقش 
هندسي در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) استفاده در بخش هاي مختلف اين مجموعه و در مکان هايي 
مانند ازاره و زير طاق و ورودي براي تزئينات داخلي و خارجي ساختمان ها است. ازسويي ترکيبات 
حاصل از نقوش (گره ها) که بر روي اين کاشي هاي نمونه، هم در دوره سلجوقي و هم در دوره تيموري 
مورد استفاده قرار گرفته، در زمينه هاي مربعي به اجرا در آمده اند که همان بن نقوش مي باشند. از لحاظ 
ساختار نقوش که در زمينه نقوش هندسي از آن به ابزار گره ياد مي شود و اجزاي تشکيل دهنده يک 
گره مي باشند، در اين پژوهش ما به نقشي به نام ستاره هشت پر يا ستاره ايراني برمي خوريم که وجه 
مشترک گره هشت و طبل شمسه دار دوره سلجوقي و نمونه گره هاي بررسي شده دوره تيموري است. 
اين نقش ستاره هشت پر که شمسه نيز ناميده مي شود، بيشترين نقش استفاده شده در هر دو دوره در 
طراحي کاشي ها است. ابزار مشترکي بين نمونه هاي منتخب اين دو دوره وجود ندارد. در رابطه با رنگ 
آميزي کاشي هاي دو دوره مورد بررسي قرار گرفته در اين تحقيق، پس از تفکيک رنگ نمونه هاي مورد 
بررسي قرار گرفته به اين نتيجه مي رسيم که تمام رنگ هايي که در کاشي هاي دوره سلجوقي مورد 
استفاده قرار گرفته، يعني رنگ هاي فيروزه اي، الجوردي، عسلي، قهوه اي و سفيد، به فراواني در نمونه 
کاشي هاي عصر تيموري مورد استفاده قرار گرفته اند. عالوه بر آن در عصر تيموري از رنگ هاي زرد 
طاليي، سبز يشمي و سياه نيز استفاده شده است. رنگ هاي ناب، پخته و درخشان از ويژگي هاي کاشي 
معرق عصر تيموري در مسجد گوهرشاد است، که با وجود محدوديت، ترکيب هاي خيره کننده اي را به 
دست مي دهند. رنگ غالب کاشي ها که عمومًا بن طرح را در برمي گيرد، رنگ الجوردي است که باعث 
ايجاد فضايي معنوي در مسجد شده است. با نگاهي به تذهيب هاي دوره تيموري متوجه مي شويم که 
رنگ کاشي هاي اين عصر، از تذهيب هاي اين دوره که رنگ غالبشان الجوردي است، بسيار تأثير گرفته 

است. 
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pleasure, imply higher meanings within themselves that must be interpreted in order to be 

understood. From the Islamic point of view, these motifs and the way of their creation are 

symbolic ways of expressing the monotheism, which is the supernatural doctrine of divine 

unity as the origin and resurrection of all creatures. Through his sacred artistic spirit, the 

Muslim artist has achieved a two-dimensional reality in his artistic creations by departing from 

the three-dimensional elements of the creation world. In a concise way, this artist portrayed 

Islamic geometric art based on qualitative roles, based on mathematics and geometry, bringing 

together geometric shapes to achieve an element such as knot, which is in fact a mysterious 

knot of existence and polished the soul to prepare it to receive the truth. The holy shrine of 

Imam Ali-ibn-Musa al-Reza (AS) is a magnificent collection of the best tile art examples 

from different periods, which reached its peak of progress and perfection in the Seljuk and 

Timurid periods. Moreover, the geometric patterns of these tiles, with spiritually elevated 

meanings, embody a return to the world of monotheism by displaying unity in plurality and 

plurality in unity. This is why the best examples of tile art have appeared in these two periods. 

The present research aims to answer the following questions: Which geometric patterns have 

been used more often in the tiles of Imam Reza (AS)’s Shrine during the Seljuk and Timurid 

periods? What changes have occurred in the structures, colors, compositions and foundations 

of the patterns? And what similarities and differences exist among the geometric patterns of 

the tiles?  This study has used a descriptive-comparative method and a historical analysis to 

show the developments in the Shrine’s tiles. The required data have been collected using a 

combination of library oriented and observational methods as well as tools such as books, 

articles, notes, tables, computer, and by referring to the tiles of the Imam Reza (AS)’s Shrine 

as well as their images. The geometric patterns were analyzed based on their foundations, 

compositions and colors, and the findings indicated similarities between the two periods in 

terms of the foundations and structures of the patterns and showed that most of the patterns 

are based on the geometric shape of the eight-pointed star. The tiles are quite similar in color, 

especially in the primary colors, but the compositions of the patterns (strap work) have no 

similarity, although all of them have the same shape. Although there were many tile samples 

from the Timurid period, only one from the Seljuk period, the geometric shape of the eight-

pointed star, can be considered a meaningful common code in both periods.

Keywords: Geometric Patterns, Tilework, Shrine of Imam Reza (AS), Eight-pointed Star, 

Seljuk Era, Timurid Era
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Iranian culture and civilization, despite the ethnic and racial diversity of the inhabitants of this 

land, the political developments and the invasion of the invaders and settlers, have always 

been regarded as an appropriate context for the advancement of Iranian art. Iranians have 

been involved in decorative arts as well as painting since ancient times, one of which being 

exquisite tile art. Decorating tiles in Islamic buildings as valuable treasures reflects the cultural 

ideas and religious beliefs of the artists of all times, and their taste and ability in this art have 

endured. Tile art, which gradually progressed from pre-Islamic centuries, reaches its peak of 

development and perfection in the Seljuk and Timurid times. Tile, which is the most beautiful 

and unique decorative element of architecture in the interior and exterior of buildings, not 

only creates the most spectacular color scenes and motifs in Iranian buildings, especially in 

religious sites, but it also is a factor in the strength and cover for the building. The finest 

examples of tile history of Iran, the inner and outer surfaces of the sacred doorstep of Imam 

Ali ibn Musa al-Reza (AS), are in front of our eyes through the many ups and downs of this 

land, making this valuable art endure, rather than be dissolved and forgotten. Geometric motifs 

have been used in pre-historic times in Iranian artworks, examples of which include pottery 

left from the civilizations of the hills of Sialk, Shush, Tal Bacon, and more. In the Islamic 

era, geometric motifs, especially knots, have been used in a variety of visual and decorative 

arts such as architecture and tiling of religious and non-religious buildings. The numerous 

and varied geometrical motifs (knots) seen in Iranian tile art and influencing the architectural 

ornamentation of other Islamic countries have generally been derived from a combination of 

a number of basic shapes, and by observing the constant rules of repetitive drawing have also 

been expanding throughout eras. These motifs, in addition to providing the viewer with visual 


