
کاشی زرین فام؛ تاریخچه و فن اجرا 
پس از ســده ســوم هجری با روی کارآمدن سلســله های 
ایرانی همچون آل بویه، سامانیان و طاهریان، رسزمینهای 
غربــی و همچنین خراســان و ماوراءالنهــر در زیر لوای 
حکومت هــای ایرانــی بــه احیــای صنعت سفال ســازی 
پرداختنــد و در ایــن رهگذر با تولید ظــروف لعاب دار با 
رنگ و جالی طالیی، که بعدها به زرین فام شهرت یافت، 

تحولی اساسی در سفالگری اسالمی پدید آمد.
اهمیــت آرامگاه امام هشــتم شــیعیان در ایران و ارادت 
و عالقــه ایرانیان در حفظ و پاســداری از جایگاه معنوی 
ایشــان در طول تاریــخ باعث گردید تا بنــای حرم مطهر 
رضوی بــه یکی از مهم تریــن و زیبا تریــن مجموعه های 
آرامگاهــی در تاریخ هــرن معامری ایرانی-اســالمی بدل 
گردد. امــا از میان هرن های مختلفی کــه در تزئینات این 
بنا مورد استفاده قرار گرفته، کاشی کاری در فضای داخلی 
و خارجی بنا ســهم عمــده ای دارد و از میان شــیوه های 
گوناگونی همچون کاشی های هفت رنگ، معرق، معقلی و 
زرین فام، بی شک کاشی ها و محراب های زرین فام موجود 
در این مجموعه از جمله کم نظیر ترین آثار زرین فام تاریخ 

سفال سازی ایران به شامر می روند. 
از نخســتین مراکــز تولیــد ســفال زرین فــام می توان از 
شهرهای فسطاط، برصه و سامرا در قرون اولیه هجری در 
کشور عراق امروزی یاد کرد اما آغاز تولید سفال زرین فام 
در ایران را باید اواخر حکومت سالجقه در ایران دانست. 
احتــامال کشــف لعاب شــفاف و پس از آن ابداع کاشــی 
زرین فــام نتیجۀ حضــور صنعتگران و ســفالگران چینی 
در دربار عباســی بود که در اثنای پیروزی مســلامنان در 
جنگ سمرقند در سال 751 میالدی اسیر شده و به بغداد 
فرستاده شدند. اما ایرانیان با فراگیری فنون اجرایی کاشی 
زرین فام و ســاخن کوره های متناســب برای تولید آن در 
شهرهایی همچون کاشان، ســلطانیه و گرگان آثاری پدید 
آوردنــد که از نظــر رنگ و تنوع در طراحــی و نقش در 
قیاس با منونه های مشــابه تولید شــده در دیگر کشورها 
همچون عراق، سوریه، مرص و اسپانیا جایگاهی ویژه دارد. 
ســفال های زرین فــام )به ویــژه محراب ها و کاشــی ها( 
نه تنها به ســبب جالل و شکوه بلکه از لحاظ ویژگی هایی 
همچون رقم و تاریخ و شــامر فراوان آثار به جا مانده در 
مجموعه هــا و موزه های جهان امــروزه یکی از مهم  ترین 
و پیچیده  تریــن مباحث در میان هرنمنــدان و صنعتگران 
عرصه ســفال و رسامیک اســت. به رغم اینکه کاشی زرین 
فام و ســاخت بدنه های خمیر شیشــه ای ابــداع ایرانیان 
نیســت این ســفالگران ایرانی بودند که توانستند هر دو 
عامل را به ســطح جدیدی از تکامل هرنی و فنی برسانند، 
به طوری کــه بدون شــک آثار باقــی مانــده از دوره های 
مختلــف تاریخــی این رسزمین هم از لحاظ درخشــش و 
زیبایی و هم از نظر تنوع در نقوش، از منونه های منحرص 

به فرد کاشی زرین فام در جهان به شامر می رود.

براساس تحقیقات باستان شناســی، اکنون این نکته محرز 
گردیده کــه مرکز اولیه صنعت کاشی ســازی ایران شــهر 
کاشان بوده است. یاقوت حموی نویسنده کتاب معجم البلدان 
شــهر کاشان را با کاشی های زرین فام و مینایی اش معرفی 
می کنــد. )حموی، 1995: 296( امــا مهم ترین ویژگی این 
دوره، ســاخت محراب های بــزرگ و کتیبه های پیوســته 

خطی زرین فام بود. 
زرین فــام به فن رو لعابی اطــالق می گردد که حاصل آن 
تشــکیل یک الیه فلزی )طال مانند( با درخشــش قوس و 
قزحی اســت که در طیــف رنگ هــای مختلفی همچون 
قهوه ای، سبز کمرنگ، قرمز، نارنجی، زرد، آمرب و نقره ای بر 
روی لعاب از پیش پخته به وجود می آید. در این فن پس 
از پخت اولیه لعاب، الیه نازکی از ترکیبات مختلف مس و 
نقره به همراه گل اُخری بر روی لعاب از پیش پخته قرار 
داده می شــود که پس ازحرارت دهــی مجدد و در غیاب 
اکسیژن در اثر شکســت مولکولی ترکیبات فلزی یادشده 
تحت احیاء، الیه نازک فلزی روی ســطح لعاب می نشیند 
و پــس از رسد شــدن و متیز کردن قطعه کاشــی زرین فام 
با درخشــندگی فلزی قوس و قزحی ظاهر می شــود. نوع 
رنگ زرین فام حاصله براســاس ترکیب پیگمنت ها، میزان 

و مدت احیاء و طول مدت رسد شدن متغیر است.

تصویر1. بخشــی از محراب زرین فام مســجد میدان کاشان، 

اثر »حسن بن عربشاه« به تاریخ 623ق، موزه اسالمی برلین

ش هایی از محــراب زرین فام حرم مطهر رضوی، 
تصویر2. بخ

ب و نقاشی( 
سده 7ق، بدنه برجسته با قال

شکوه کاشی زرین فام 
در محراب های حرم مطهر رضوی

چکیده

در ســفال گری ایران، و از میان شــیوه ها و فنــون به کار رفته در تزئین ســفالینه ها، 
نقاشــی با لعــاب زرین فام یکــی از دشــوار ترین و در عین حــال زیبا ترین روش ها 
اســت. تنوع رنگ و منایش قوس و قزح مانند آن، که در اکرث موارد، به طور مســتقیم 
حاصــل تغییرعواملی همچــون ترکیبات پیگمنت ها و فعــل و انفعاالت داخلی کوره 
اســت، این فن را به یکی از جذاب  ترین شــیوه های تزئین در ســفالگری تبدیل کرده 
اســت. در همین راســتا، سال هاســت که در زمینه شــناخت ویژگی ها، فرمول و فن 
پخت ســفال های زرین فام، اختالف نظر فراوانی میان اهل فن و پژوهشــگران پدید 
آمده اســت. محراب های زرین فام حرم امام رضا)علیه الســالم( در اوایل ســده هفتم 
هجری همزمان با دســت یابی ســفالگران به فنون پیرشفته لعاب سازی، و استفاده از 
خمیر شیشه برای ســاخت بدنه، تولید گردید. فن ساخت و پخت لعاب زرین فام در 
سده های هفتم و هشتم هجری تقریبا منحرص به دو خاندان کاشی کار )زید و طاهر( 
از اهالی کاشــان بوده،که منونه های موجود در موزه و حرم امام هشتم)علیه السالم( 
از جمله بهرتین منونه های همکاری میان این دو خاندان ســفالگر به حســاب می آید. 
در این نوشــتار تاریخچه و چگونگی اجرای این نوع کاشــی و شکوفایی آن در قرون 
ششــم و هفتم هجری بررســی می گردد و همچنین محراب های زرین فام حرم مطهر 

رضوی توصیف می گردد.

واژگان کلیدی: کاشــی زرین فــام، محراب، ابوطاهر کاشــانی، ابوزید کاشــانی، حرم 
امام رضا)علیه السالم(، تزئینات معامری. 
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دورۀ ایلخانی
بزرگ ترین خانواده کاشی ساز کاشان در قرون هفتم و هشتم 
هجری که به صورت موروثی در این زمینه فعالیت می کردند 
خاندان ابوطاهر کاشانی بودند. همچنین دو استاد مشهور دیگر 
کاشــی گر نیز بوده اند که نام آن ها بر روی ظروف و کاشی ها 
خوانده می شود. یکی ابوزید محمد بن ابی زید نقاش مشهور 
به بطه که خود او در تهیۀ کاشــی های اتاقک بقعه و محراب 
حرم حرضت رضا)علیه الســالم( در مشهد و سنگ مزار متربک 
حرضت معصومه)علیها السالم( دســت داشت و دیگری سید 
شــمس الدین الحسنی که بهرتین کارش بشقاب بزرگ متعلق 
به مجموعه فوپولس است که مجلس اوقات خرسو شیرین را 
نشان می دهد و تاریخ آن جامدی االخر سنۀ 607 هجری است. 
با انقراض دولت ایلخانان در نیمۀ نخست قرن هشتم هجری، 
عرص طالیی تولید کاشی زرین فام پایان یافت. کاشی معرق، و 

گاه تک رنگ جانشین قاب های بزرگ زرین فام شد.
یکی از بســرتهای مهم معامری که عرصۀ اصلی کاربرد کاشی 
زرین فام نیز به شامر می رود محراب های اماکن مذهبی است.
شکل کلی محراب های زرین فام را می توان ادامۀ سنت ساخت 
محراب های گچ بری طاق منادار و سنگی دانست. این محراب ها 
را در سطحی برجسته ساخته اند و اجزای تزیینی محراب های 
سنگی و گچ بری و شــکل کلی آن ها در این آثار نیز مشاهده 
می شود. سطح این محراب ها حاشیه سازی و قاب بندی شده و 
بر حواشی کتیبه های ثلث، کوفی، نقوش اسلیمی، گل و برگ های 
تزیینی نقش گردیده و یک، دو یا سه طاق منا با ستون هایی در 
پایه دارند. همچنین در وسط طاق منای زیرین معموالً نقش یک 

قندیل آویخته وجود دارد. )تصویر4(

از طرفی در بیشــرت موارد، ســنگ قرب برخی از اشــخاص 
را در کنــار محــراب قــرار می دادند که عمومــاً همزمان 
با محراب ســاخته شــده بود. اکرث ایــن لوحه ها را همین 
خاندان های کاشی ساز کاشانی ساخته اند و از لحاظ جنس 
و طــرح و نقش با محراب های کاشــی مطابقت دارند به 
جز کتیبه هایشــان که ازنظــر من با هم اختــالف دارند. 
قدیمی  تریــن لوحه )ســنگ( قرب کاشــی زرین فام مربوط 
به لوحۀ مضجع حرضت معصومه)علیها السالم(می باشــد 
که در ســال 602ق توســط ابن ابی طاهر ســاخته شده 
اســت. این مجموعه از کاشی ها و محراب های تاریخ دار، 
را اعضــای ســه نســل از یک خانوادۀ ســفالگر کاشــانی 

ساخته اند.
از میــان منونه هــای کاشــی زرین فــام به دســت آمده از 
دوره های مختلف هرن سفالگری ایران، شاید قدیمی  ترین 
کاشی شناخته شده، کاشــی تاریخ دار موزۀ اسالمی برلین 
باشد، که برای مقربه سید علی بن احمد الحسینی در تاریخ 

529ق ساخته شده است. 

محراب های زرین فام حرم مطهر رضوی 
ابداع محراب های گسرتده با انواع خطوط به ویژه گونه های 
مختلــف کوفی، و به کار گیری انواع گره های هندســی با 
نقوش اسلیمی طوماری و گل اسلیمی ها در البه الی کتیبه 
و اسپرهای خط با برگ های پهن و نیز گودی و برجستگی 
نقــوش، موجب تحولی عظیم و خلق شــاه کارهای عظیم 
در تزئینــات محراب هــای دوره ایلخانی گردید. در همین 
راستا، در حرم مطهر امام رضا)علیه السالم( نیز سه محراب 
زرین فام وجود دارد که با نام های پیش روی مبارک، باالی 
رس و پایین پای مبارک شناخته شده اند، و طی فعالیت های 
ســاختامنی در ســال های 1340-1344ش از محــل اصلی 
خود جدا و در محل موزه آستان قدس نگهداری می شود. 
بنــای آرامگاه امام هشــتم نه تنها مرکــزی دینی، بلکه در 
متام روزگاران نهادی سیاســی با منزلتی واال بوده اســت. 
این بنا همواره در کانون شــهر مشــهد، در برگیرنده متام 

کارکردهای معنوی و مادی بوده است.
گفتنی اســت کاشی های زرین فام نیز در تزیینات داخلی 
روضــۀ منوره حــرم اســتفاده گردیده، که در شــکل ها و 
اندازه های مختلفی همچون ستاره هشت پر در اندازه های 
مختلف، ســتاره شــش پر، چلیپا )صلیبی( و چهارگوش )با 
نقوش برجســته(، همچنین شش و هشت ضلعی خشتی 
با نقاشــی زرین فام هم زمان با ساخت محراب ها تولید و 
در آنجا نصب گردیده اســت. البته گاهی نیز به مقتضای 
محــل نصب به اندازه های غیــر معمول و همراه با کتیبه 
ســاخته می شده اســت. درحقیقت هرنمندان اسالمی در 
زمان های مختلف و مکان های گوناگون، اصول هندسی را 
در طرح الگوهای عملی در پیشۀ خویش به کار می گرفتند 
و براســاس نظم و تکرار نقــش مبنایی، طرح را در رسارس 

ش قندیل 
ث و نق

تصویــر4. دو محراب زرین فام با کتیبــۀ ثل

آلربت، لندن)چراغ( در طاق منــای زیرین، دورۀ ایلخانی، مــوزۀ ویکتوریا 

بدنــه کاشــی های زرین فام همواره به دو شــکل تخت یا 
خشــتی با سطح برجسته تولید می شد )تصویر 2( از جمله 
زیبا ترین کاشی های خشتی برجسته می توان از کاشی های 
نقش برجسته تخت سلیامن و مرقد امام رضا)علیه السالم( 
و حــرضت معصومه)علیها الســالم(یاد کرد. در این شــیوه 
ابتدا قالبی منفی از سطح کاشی )شامل نقشی که برجسته 
می شد( ساخته می شد و پس از خشت زنی ابتدا بدنه کاشی 
پخته و ســپس با غرق کردن بدنه در لعاب قلع )لعاب اپک: 
که ترکیبی است از اکسید قلع و لعاب ترانس(، روی آن را 
از الیۀ سفید رنگ پوشانده و دوباره درون کوره می پختند. 
در پخــت آخر لعاب زرین فام را هرنمنــد نقاش )که غالباً 
هامن ســفالگر و سازنده کاشی بود( روی سطوح برجسته 
می کشــید و یا به صورت الیه ای بســیار نازک از لعاب در 
فضای منفی نقش می پاشــید و اشــکال گیاهی و خطوط 
را با خراش به وســیله یک جســم نوک تیــز ایجاد می کرد. 
در برخــی از منونه ها عالوه بر رنگ ســفید زمینه و رنگ 
زرین فام، از لعاب الجــوردی نیز برای قلم گیری و یا رنگ 
اندازی در برخی از قســمت ها استفاده می شد. البته این 

عمل در هنگام دومین پخت انجام می گرفت. 
گفتنی اســت، بهره گیــری از بدنه هایــی از جنس »خمیر 
شیشــه« یا »خمیر سنگ« و ســاخت قالب هایی از جنس 
چوب در کنار ساخت کوره های متناسب برای احیاء لعاب 
زرین فام در پخت ســوم، همه و همه زمینه ســاز ساخت 
منونه هایــی کم نظیــر در زمینۀ ســاخت کاشــی در ایران 
بوده اســت. کوره ها اغلب مجهز به کــوران، رو به باال با 
ســاختاری گرد یا بیضوی بود. یعنی شــامل اتاقی در زیر 
به مثابه آتشــدان. ابوالقاســم مورخ دربار مغول و عضو 
خاندان ســفالگر ابوطاهــر در کتاب عرایــس الجواهر و 
نفایس االطایب به سال 701 ق /1301 م است توضیحاتی 
دربــارۀ فن ســاخت و ترکیب مــواد زرین فام و ســاختار 

کوره های آن عرضه کرده است. 
گفتنی اســت دربــارۀ رنگ ســفالینه های زرین فام اگرچه 
بســیاری از رنگ ها از جایگاه ویژه ای متناسب با فرهنگ 
هر منطقه برخوردار اســت باید بــه خصیصه زرین بودن 
ایــن کاشــی ها و محراب ها نیــز توجه کــرد. درحقیقت 

درخشــندگی و شــفافیت طالیی سبب می شــود تا مظهر 
»روشنی و تابناکی خلوص و پاکی الوهیت« شناخته شود. 
مســئله ای که در ســاخت ســفال زرین فام اهمیتی ویژه 

دارد. 
همچون که ســید حســین نرص گوید: »زیبایی بخشیدن به 
ماده، موجب زدودن کدورت آن، و تبدیل ماده به مظهری از 
مراتب برتر وجود، هدف سنتی را به مفهوم هرن قدسی معنا 
بخشید. رشافت بخشیدن به ماده و تبدیل فلز پست به طال، 

متثیلی از جسم انسان در روز رستاخیز به شامر می رود.« 

سفال زرین فام در قرون ششم و هفتم هجری 
علی رغــم ویرانی کشــور و رکود فعالیت هــای هرنی در 
اثر حمــالت مغوالن در قرن هفتم کاشــی های موزاییکی 
با نقوش ســاده و لعاب فیــروزه ای، از مهم  ترین ابدعات 
ایرانیــان در قــرون ششــم و هفتم بود. از آثار به دســت 
آمــده چنیــن برمی آید که کاشــی هایی بــا چنین کیفیت 
قبل از قرن ششــم هجری در ایران ســاخته نشــده بود و 
منونه های قبلی با کاشــی های کارگاه کاشــان- که شاخص 
عالی  تریــن آثار را تولید می کردند- در کیفیت ســاخت و 
نقــوش کامالً متفاوت اند. گفتنی اســت، در دوره ایلخانی 
کاشــی کاری هامنند آجرکاری و گچربی با شــیوه ای جدید 
آغاز گردید و جهت تزئین و استحکام بخشی به بنا کاربرد 
ویژه ای یافــت. به همین علت باید دورۀ اوج شــکوفایی 
و پیرشفت کاشــی های زرین فام ایــران را پس از انقراض 
سلســله ســلجوقی و دهه های آغازین قرن هفتم هجری 
دانســت. با آغاز دورۀ شکوفای کاشی کاری و رواج آن در 
تزئین بناهای مذهبی همچون حرم امام رضا)علیه السالم(، 
مســجد قهرود، امامــزاده جعفر دامغــان و غیره و عالقه 
خاص شاهان مغول به تزئین کاخ ها همچون کاخ آباقاخان 
در تخت ســلیامن سنت ساخت کاشــی با لعاب زرین فام 
بیــش از پیش مورد توجه ســفالگران قــرار گرفت. لیکن 
به نظر می رســد که مرکز اصلی تولیــد لعاب زرین فام، از 
ابتــدای دورۀ ایلخانی تا نیمه قرن هشــتم هجری هامنند 

دوران قبل در کاشان بوده است. )تصویر 3( 

تصویر 3. کتیبه نقش برجسته زرین فام، به خط ثلث، ساخت کاشان، 

احتامالً برای مزار شیخ عبدالصمد نطنزی
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حاشیه پایین محراب به خط ثلث برجسته با لعاب الجوردی 
بر زمینه ای از اســلیمی های در هم پیچیده زرین فام چنین 
نوشته اند: »فی ربیع االخر سنه عرش و ستامیه«. )تصویر7( 

تصویر 7. تاریخ ساخت در حاشیه پایین محراب

همچنین رقــم محمد بن ابــی زید نقاش کــه احتامالً کار 
نقاشی و خوشنویسی بخشی از محراب را بر عهده داشته 
در مرکز محراب و در حاشیه پایینی طاق منای دوم با خط 
رقاع با لعاب زرین فام نوشته شده است. تصویر8. امضای 
ابوزید روی تعدادی از کاشی های ستاره ای شکل، به تاریخ 
اولین دهه ســده هفتم هجــری )بین 600 تا 617 ه.ق( و 
نیز نقاشی هایی بر ظروف زرین فام نیز دیده شده است.

 

تصویــر 8. رقم زید بن محمد بن ابی زیــد نقاش، در محراب پیش روی 

مبارک، تاریخ 612ق، کاشان

ب. محراب باالی رس مبارک 
ایــن محراب که از نظــر ابعاد کوچک  ترین محــراب از این 
مجموعه به حســاب می آیــد، در تاریخ 640 ق در کاشــان 
و به دســت علی بن محمد ابی طاهر ساخته شده است. نام 
ســازنده این اثر را در کتیبه بزرگی در حاشــیۀ پایین محراب 
به خط برجسته ثلث جلی به رنگ الجوردی نوشته اند. این 
محراب به دلیل جداسازی نا مناسب از محل خود، آسیب های 
فراوانــی دیــده. این اثر یک حاشــیه دارد کــه درون آن دو 
طاق منــا با پایه و رس ســتون های گلدانی شــکل وجود دارد. 
بر روی محراب آیات 78 و79 ســورۀ ارساء )حاشــیۀ اصلی(، 
آیۀ 18 ســورۀ آل عمران )طاق منــای اول(، آیات 190 و 191 
سوره آل عمران )حاشیه طاق منای دوم( با خطوط ثلث و نسخ 

نوشته شده است. )تصویر 9( 
ایــن محراب از نظر طراحی حتی از محراب مســجد میدان 
کاشــان اثر محمد بن عربشاه نیز ســاده تر است. با این همه 
سازنده آن علی بن محمد سعی کرده است که در قالب گیری 
و طراحی پیرو شــیوه با صالبت و برجسته پدرش باشد. وی 
احتامالً طراحی و اجرای محراب بزرگ دیگری را نیز برعهده 
داشته، که قطعاتی از آن در کاوش های باستانی شهر قدیمی 
گرگان یافت شــده و مهدی بهرامی در کتاب ســفالینه های 
گرگان گزارش کاملی از آن عرضه کرده است. ظاهرا به سبب 
کاشــی رقم دار موجود، وی هــامن قالب محراب حرم مطهر 
رضوی، که در ســال 640ق به کار برده بود را دوباره استفاده 

کرده است.

توانایی هرنی علی بن محمد در دهه های میانی ســده هفتم 
هجری شــکوفا گردید به طوری که بزرگ ترین اثرش را، یعنی 
مجموعه کاشــی ها و محراب زرین فام امامــزاده یحیی در 
ورامیــن که امــروزه در موزه دانشــگاه فیالدلفیــا نگهداری 
می شود اجرا کرد. او همچنین محراب زرین فامی را به تاریخ 

663ق ساخت که در آرامگاه نجف نصب گردید. 

ج. محراب پایین پای مبارک 
ایــن محراب با اندازه 228 ×180 س. م ســه طاق منا و دو 
حاشــیه در اطــراف دارد. در پایۀ طاق منــای بزرگ تر، دو 
نیم ســتون با رس ستون وجود دارد که پایه این ستون ها از 
بین رفته و دوباره آن را با ســنگ مرمر بازسازی کرده اند. 
بر روی محراب آیات 55 تا 57 سورۀ مائده )حاشیه اول(، 
آیــات 78 تا 80 ســوره ارساء )حاشــیه دوم(، آیات 1 تا 7 
سوره مؤمنون )حاشیه طاق منای دوم(، آیۀ 18 و 19 سوره 
آل عمــران )طــاق منای اول(، آیه های 285 و 286 ســورۀ 
بقره )طاق منای سوم( با خطوط ثلث، کوفی و نسخ کتابت 
کرده انــد. رقم ســازنده از بیــن رفته اما بدون شــک این 
محراب نیز از ســاخته های کارگاه طاهر در کاشان است. 
در حاشــیۀ طاق منای بزرگ چنین آمده اســت: »در ســال 
1401 ق تعمیر شده شیخ حسین و دیگران« )تصویر10(.

رس مبارک،
تصویر9. محراب باالی 

ت: 640 ق، 
 اثــر علی بن محمدبن طاهرکاشــانی، تاریخ ســاخ

اندازه: 204× 124 س.م

یک سطح می گسرتد. ستارۀ هشت پر همچون شبکۀ اصلی 
الگوی پایه، بهرتین دســتگاه هندســی-عملی اندازه گیری 
بود که در جایی که محاســبات ریاضی غیرممکن به نظر 
می رســید، قابل دســت یابی به حســاب می آمــد. )عّصام 

السعید، 1363: 21( 
کتیبه هــای محراب ها و کاشــی های زرین فــام نیز که بر 
مبنای همین تقسیامت هندسی طراحی گردیده، عموماً با 
مضمون ادعیه, آیات، احادیث، اشعار عرفانی، نام سازنده 
و گاهــی نام ســفارش دهنده، و با اســتفاده از خطوطی 

همچون انواع کوفی، نســخ، رقــاع و توقیع تزیین گردیده 
اســت. )تصویر 5( به این ترتیب مشــاهده می شــود که 
صورت این کاشی ها و محراب ها متشکل از شکل کالبدی، 
طرح و نقش و رنگ به قصد دســت یابی به بر ترین مرتبه 
جاودانگــی با یکدیگر ترکیب ویــژه ای را پدید می آوردند 
کــه معانی جمع آمــده در آن، به چنان وحدتی رســیده 
کــه گویی تنها در همیــن صورت ممتــاز منحرص به فرد 

می توانسته هویدا شود.
ســنت ساسانی آراسن قلمه ســتون ها با نقش های مغایر 
با کاربرد معامری در هرن اســالمی ایران تدوام یافت. این 
تداوم به طور غیرمســتقیم در جایگاه قندیل در آثاری که 
بــه نقش محرابی در قرون بعــدی پدید آمد، همچنین از 
آغاز قرن هفتم هجری کارگذاشن قطعات کاشی، خصوصا 
در ســطح روکار، بســیار رواج یافت. نقش هــای گیاهی، 
اســلیمی و نقوش در هم تنیده هندســی و بیش از همه 
کتیبه های خوشنویســی این شــیوه با کتیبه های مستطیل 

کامالً منطبق بود و تنها نیازمند متنی مقدسی بود تا کالم 
الهــی را بر بناهای مذهبی همچون حرم مطهر رضوی در 

برابر چشم همگان متجلی سازد. )پوپ، 1389: 1551( 

الف. محراب پیش روی مبارک
از میان محراب های زرین فام دارای تاریخ ساخت، محراب 
زرین فام حرم مطهر رضوی اثر مشرتک ابو زید و محمدبن 
ابی طاهر کاشــانی به تاریــخ 612ق احتامالً قدیمی  ترین 
منونه از محراب های با شــکوه زرین فام ایرانی است. این 

محراب دارای امضاء هر دو هرنمند و نام بانی است.
ایــن اثر با ابعاد 273 ×220 ســانتی مرت، بــر دیوار جنوب 
غربــی روضۀ رضوی پیش روی مبارک نصب بوده اســت. 
این محراب را به سفارش عبدالعزیز بن آدم قمی ساخته اند 
و دارای ســه طاق منا و دو ردیف کتیبه در حاشــیه است.

کتیبه های اصلی به خط کوفی به رنگ زیر لعابی الجورد، 
آیات 114 تا 116 ســوره هود )حاشیه اول(؛ آیات 144 و 
145 ســوره بقره به خط ثلث به رنــگ زیر لعابی الجورد 
)حاشــیه دوم(؛ آیه 285 ســوره بقره به خط کوفی )طاق 
منای اول(؛ بخشــی از آیه 153 ســوره بقره کوفی تزئینی 
)حاشــیه پاییــن طاق منای دوم و ســوم(؛ وآیه 56 ســوره 
احــزاب )حدفاصــل طــاق منــای اول و دوم(؛ آیات 18 و 
19 ســوره آل عمران )حاشــیه دوم طاق منــای دوم(؛ آیه 
اول ســوره فتح )زیر طاق منای ســوم(؛ سوره توحید )روی 
طاق منای ســوم(؛ و حدیثی از امام علی)علیه الســالم( در 
حاشیه آن است. کتیبه های فرعی محراب به خط نسخ، با 
فن خراش بر لعاب در فضاهای خالی و نقاطی که احتامالً 
از قبل پیش بینی نگردیده، نوشته شده است. من این دو 
کتیبه دربردارنده نام بانی محراب یعنی عبدالعزیز بن آدم 
و دعــای خیر در حق او و همچنین نام ســازنده محراب 

یعنی محمد بن ابی طاهر است. )تصویر 6( 

تصویر6. رقم سازنده و نام بانی در دو کتیبه 

محراب زرین فام حرم مطهر رضوی. 

همچنیــن مجموعه ای از کاشــی های 
نقش برجسته زرین فام نیز در پیشانی 
رس در ورودی روضه منوره وجود دارد، که در بخش پایانی 
مــن آیــات این کتیبه، رقــم هرنمند و نام بانــی را هامنند 

محراب به صورت برجسته نوشته اند.
گفتنی اســت تاریخ ســاخت محراب در کتیبــه بزرگی در 
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در این باره پوپ در کتاب سیری در هرن ایران در گزارشی در 
خصوص تزئینات حرم امام هشتم)علیه السالم( این گونه آورده 
است: »تا این که ســلطان محمود ایلک خانی از خاندان آل 
افراســیاب حرم را بازسازی کرد و گنبدی رفیع بر فراز آن برپا 
ســاخت. دخرتش، شاهدخت ترکان زمرد )خواهرزاده سلطان 
سنجر سلجوقی( به سال 512ق حرم را با کاشی های زرین فام 
مزین ســاخت. از کاشی هایی که در گزارش پوپ آمده، منونه 
تصویری موجود نیست ولی ظاهراً نام سلطان سلجوقی، ملکه 
ترکان زمرد و شخصی به نام الحسن بن محمد و تاریخ فوق به 
وضوح خوانده شده، اما واتسون تاریخ این کاشی ها را 612ق 

می داند که منطقی می مناید.
کاشی های زرین فام ســتاره ای شکل و کتیبه دار روضه منوره 
نیز در کنار این ســه محراب از اهمیت ویژه تاریخی- هرنی 
برخوردارند چرا که نقطه اوج موفقیت و پیرشفت فنی- هرنی 
ســفالگران زرین فام کاشان به حساب می آیند، که بررسی و 

معرفی آن ها فرصتی دیگر می طلبد. )تصویر 11( 

گفتنی است، هامهنگی میان کتیبه های خوشنویسی و تزئینات 
زمینه، در کنار قالب گیری کم نظیر نقوش اسلیمی برجسته در 
محراب ها و کاشی های حرم مطهر امام هشتم)علیه السالم( که 
هنوز زنده و منظم هستند، مجموعه ای چشم نواز و منحرص 
بفرد از شــکوه هرن سفالگری ایرانی در قرون هفتم و هشتم 
هجــری را به منایش می گذارند، که بازنگری و تجزیه وتحلیل 
آن از هر منظر مفید و مورد نیاز هرنمندان و محققین امروز 

به شامر می آید.

کتاب نامه
- عّصام السعید و عایشه پارمان )1363(. نقش های هندسی 

در هرن اسالمی، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران، رسوش.
- نرص، سید حسین )1370(. »هرن قدسی در فرهنگ ایران«، 
مجموعه مقاالت در جاودانگی و هرن، ترجمۀ ســید محمد 

آوینی، تهران، برگ.
واتسون، الیور )1382(. سفال زرین فام ایرانی، ترجمه شکوه 

ذاکری، تهران، رسوش. 
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