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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي   33-47صفحات 

 

كاري  در كاشي آبيرنگ  دهنده هاي تشكيل فامتجزيه و بازتوليد 
 دوره صفويشيعي مساجد 

 و لنبان)م اما، اهللا شيخ لطف ،جامع اصفهان، آقا جد عليقليامسي موردي (ها با بررسي نمونه
 

1محمدرضا بمانيان
3ميالد الفت ،2، علي عربعليزاده مهابادي(نويسنده مسئول) 

 
 24/09/1394تاريخ پذيرش:  13/04/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
شـده اسـت.    مـي  هـا  و نور در فضـا و بنـا   اي به رنگ ويژه توجهكه  شود مي سنتي مشاهده آثار معماري با مواجهه در

د. اگرچـه  دنشـ  مـي  كاربردهي رنگي به ها رنگي و يا كاشيي ها گاهي به صورت رنگ آميزي، مصالح رنگي، شيشه ها رنگ
مجـدد از آن  ي  گشـاي اسـتفاده   توانـد راه  مـي  شناخت اين بخش از معماري اماشود  مي توجهامروزه كمتر به اين مقوله 

انـد. از   شـده  واقع بررسي مورد در آثار معماري كمتر ها كاشي امادر معماري قدمتي ديرينه دارد.  كاشي استفاده از باشد.
بـه   ها ، نقوش و ... كه در آنها طيف رنگ به توان مي جمله از كه گردد توجه ها به آن مختلف زواياي از تا است الزم رو اين
 هبـه مطالعـ   در اين تحقيقبراي پژوهش  ،وجوه ابعادي وسيعبه ابعاد و گستره  توجهبا  .اشاره كرد شده است، رفتهگكار 

 آن از هدف و شده است پرداخته صفوي رفته در مساجد دوراناي، الجوردي) به كار  زهودر خصوص طيف رنگ آبي (فير

ي هـا  بوده و راهنمايي بـراي انجـام پـژوهش    ين آثارا يها رنگ آبي كاشيكاري به كار رفته دري ها فام تجزيهو  شناسايي
توليد رنـگ دقيـق آبـي بكـار      و دوره صفوي ي ايرانيها ي به كارگرفته شده در كاشيها ارتباط رنگآتي در زمينه نحوه 

 توصيفي باشد. روش تحقيق بكار گرفته شده در اين پژوهش از نوع مي رفته در اين دوران براي مرمت مجدد آثار صفوي
ي موردي مساجد صفوي سعي در به تصوير كشيدن چگونگي تغييـرات طيـف رنـگ    ها تحليلي بوده و با بررسي نمونه -

اي و ميـداني بـا ابـزار مشـاهده و تكنيـك       آوري اطالعات بصورت كتابخانـه  روش جمعپرداخته شده است.  ها آبي در آن
 Photoshopو  Excel 2007عكسبرداري انجام گرفته است كه با استفاده از تحليل محتواي كيفـي و ابـزار نـرم افـزاري    

CS4  ترين  هستند كه كم رنگمبادرت شده است. نتايج تحقيق حاضر حاكي از آن   تجزيه و تحليل اطالعات دريافتيبه
بوده و پر  =RGB ،213R= ،246G= ،222Bي مورد بررسي داراي مشخصات ها نمونه رنگ آبي بكار رفته در كاشيكاري

باشد كه بـراي مرمـت و توليـد دقيـق      مي =RGB ،17R= ،22G= ،78Bترين رنگ آبي بكار رفته داراي مشخصات  رنگ
 يد اين اعداد در نظر گرفته شوند.مطابق با كاشيكاري عصر صفوي با ها اين رنگ

 :هاي كليدي واژه
 .، مسجد لنبانماما، مسجد اهللا شيخ لطفمسجد  ،جامع اصفهان، مسجد آقا عليقلي كاشيكاري، صفوي، فام، آبي، مسجد
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 مقدمه -1
 مسئله تحقيقبيان  -1-1

ي ديرينـه ايرانيـان از   هـا  هنـر كاشـيكاري يكـي از هنـر     با
 هـا  بعـد از گذشـت سـال    امـا گذشته تا به امـروز بـوده اسـت.    

بسياري از اين شاهكارهاي هنري بر اثـر عوامـل طبيعـي و يـا     
بـه يـك    ها بازسازي و مرمت آن مسئلهانساني تخريب گشته و 

ان توليـد رنـگ   دغدغه اساسي تبديل شده اسـت. در ايـن ميـ   
دقيق بكار گرفته شده در وضـعيت پيشـين بنـا بسـيار دشـوار      
بوده و ممكن است ظاهر بناي تاريخي را دچـار اغتشـاش و يـا    

ي بكـار  ها رو بحث تجزيه و تحليل فام دار شدن كند. از اين لكه
به منظور توليـد و اسـتفاده مجـدد     ها رفته در رنگ كاشيكاري

كنـد. از آن   مـي  به همان شكل اوليه بسيار اهميـت پيـدا   ها آن
مورد استفاده قرار  ها ي متنوعي در كاشيكاريها جايي كه رنگ

در قالـب يـك مقالـه     هـا  گرفته و تجزيـه و تحليـل تمـامي آن   
ي هـا  گنجد، بنابراين هدف از اين پـژوهش شناسـايي فـام    نمي

بـه  بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري مسـاجد دوران صـفوي    
ي حائز اهميـت و كـاربرد فـراوان در    ها اي از رنگ عنوان نمونه

باشد. در ادامه هدف پژوهش بـر آن اسـت    مي معماري اسالمي
هنر كاشي كاري و انواع آن به بحث پيرامـون ايـن    تا با معرفي

ي بكـار رفتـه   ها هنر تزئيني پرداخته شده و با بررسي فام رنگ
عنوان نمونـه مـوردي   به  در مساجد صفوي در شهر اصفهان و

ي بكـار رفتـه (سـبز،    ها رنگ آبي به تجزيه و تحليل ميزان فام
ايـن رنـگ پرداختـه شـود تـا بتـوان        RGBقرمز، آبي) در مد 

بواسطه آن، رنگ دقيق بكار گرفته شده در گذشـته را مجـدداً   
توليد كرده و در مرمت و احياي بناهاي تـاريخي صـفوي بكـار    

به دنبـال آن بـوده و براسـاس     ي كه اين پژوهشسؤاالتگرفت. 
 باشند: مي شكل گرفته است به قرار زير ها آن
ري در معمـاري ايـران بـه چـه      يكاتاريخچه و انواع كاشـ  -

 صورتي بوده است؟
 اي فام طيف رنگ آبي مساجد دوره صـفوي در چـه بـازه    -

 باشد؟ مي
راهكار رسيدن به فام رنـگ آبـي دوره صـفوي در دوران     -

 باشد؟ مي معاصر چگونه
توان براساس اعداد و ارقام كمـي، ميـزان فـام     مي چگونه -

 گيري كرد؟ رنگ آبي كاشيكاري دوران صفوي را اندازه

 بررسي تاريخچه موضوع -2-1
معماري ايران همواره با تزئينـات متنـوع و زيبـا عجـين     

ي سـنتي آن نيـز از ديـر    ها بوده است، همچنان كه ساير هنر
ي رايـج  هـا  انـد. شـيوه   هتزئيني بـود  -ي كاربرديها زمان هنر

ــري، آجركــاري،   ــزئين در معمــاري شــامل حجــاري، گچب ت

كاشيكاري و نقاشي از قديمي ترين دوران وجود داشته است 
 تزئينـات  جملـه  از مقـدس  هنـر  ). در13: 1379(جـوادي،  

 كـه  اي گونـه  به كند مي پيدا معنوي باري بر مساجد، كاشي،

 و هـا  اسـليمي  حركـات  صـورت  بـه  ،ها نقش عملكرد از متأثر
يابـد   مـي  ضعف و شدت بندي، رنگ نوع واسطه به ،ها ختايي

ي ها ). كاشيكاري يكي از ويژگي94: 1390مراثي؛  و (جمالي
رود  مـي  مهم معماري ايراني بويژه در دوره اسالمي به شـمار 
شـكل   ها كه از طريق آن، نقش، رنگ و بافت خاصي براي بنا

منـاطق آن  تر  ر بيشگرفت. اين نكته بخصوص در ايران كه د
شـد،   مـي  از مصالح آجر و خشت با رنگ يكنواخـت اسـتفاده  

شناسانه و نمادين آثار بسـيار   ي زيباييها براي گسترش جنبه
  .)1389اهميت داشت (ويلبر، 

 از حكايت هخامنشيان زمان از مانده جاي به تزئينات
 جالبي دارد. نمونه منقوش و رنگين دار لعاب آجرهاي كاربرد

 "تيراندازان و شيران"صحنه  هخامنشي دوره يها كاشياز 
 زرد، سبز اغلب هخامنشي دوره يها است. كاشي شوش كاخ

 پخته خاك و چگ از آجرها روي لعاب و بوده اي قهوه و
كاربرد كاشي در  .)1391(مقتدائي،  است شده مي تشكيل

ي يادماني ها معماري آسياي صغير در آغاز منحصر بود به بنا
كه بزرگمردان ايراني در مناطق شرقي آن سرزمين مذهبي 

 .)1378برپا داشته بودند (پرهام، 
 نظر به چنين ايران معماري از مانده جاي به آثار براساس

 سـاخت  بـه رمـوز   هنرمنـدان  سلجوقيان دوره از كه رسد مي

 تاريخي منابع برخي همچنين اند، بوده آشنا دار لعاب آجرهاي

 نـوعي  بـا  بناهـا  دوره اسالمي اوايل در كه دارد آن از حكايت

ــي آراســته كاشــي ــده م ــد ش ــي از  .)1388(نظــامي،  ان يك
ي كاشيكاري نگين را در تزئينـات بنـاي   ها ترين نمونه قديمي

 .)1382شود (جوادي،  مي خواجه اتابك مشاهده
 تنـوع  و كـاربرد  نظـر  از كاشيكاري فن ايلخانيان دوره در

 يهـا  از رنـگ  اسـتفاده  بعد به زمان اين از و شده تحول دچار
 و يابد مي رواج سفيد و سياه اي، قهوه نيلي، زرد، چون ديگري

 سـطوح  بـه  سـطح خـارجي   بر عالوه دوره اين در كاشيكاري

 تيمـوري  عصـر  آغـاز  در. كند مي پيدا گسترش نيز بنا داخلي

 گـردد.  مـي  نمايان معرّق شكل كاشيكاري به كاشيكاري، هنر
ي ايـران از دوران  هـا  سواي اصـفهان و تبريـز در سـاير شـهر    

تيموري به بعد، ابنيه اسالمي با مدد از كاشي معـرق تـزئين   
 .)1363شد (هدايت، 
 شروع هجري هفتم سده از آن مقدمات كه معرّق كاشيكاري

 از كـه  رسـد  مي خود شكوه باالترين به دوره تيموري در بود شده

سمرقند،   هرات، شهرهاي مذهبي بناهاي به توان مي آنها جمله
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  دوره صفويشيعي مساجد 

 
هجـري)   821 تـاريخ  گوهرشاد (با مسجد خرگرد، غياثيه مدرسه

 ديگري نوع صفوي عصر آغاز و تيموري دوره اواخر كرد. در اشاره

 بناهـاي  تزئين رنگ در هفت يا خشتي كاشي به معروف كاشي از

 گرديـد. بـا   معـرّق  كاشي جانشين كم كم و گرديد متداول ايران

 مقرون زماني و اقتصادي از نظر كاشي توليد شيوه اين از استفاده

 ادامـه  قاجاريـه  دوره تا رنگ هفت كاشي از بود. استفاده صرفه به

ي مورد استفاده در دوره قاجـار هفـت رنـگ و    ها تكنيكداشت. 
شـد   مـي  ي قـالبي تركيـب  هـا  زير لعابي بود كه گـاهي بـا طـرح   

)Porter, 1995(. زيـر لعـابي دوره قاجـار در    ي ها گسترش كاشي
نهـي و   ادامه تكنيك و كاربرد دوره صفويه اسـت (مـيش مسـت   

 .)1390مرتضوي؛ 

 انواع كاشي -2
تزئين در هنر اسالمي براي بيـان فضـاي قدسـي اسـت.     

ي تصـويري هنـر اسـالمي    هـا  زينت كه به عنوان يكي از پايه
ارزيابي شده وسيله يا بيـاني تصـويري اسـت بـراي شـرافت      

به ماده: سطح، رنگ، خط، حجم، آجـر، گـل، گـچ،    بخشيدن 
ي برتـر اعـتال يابنـد و رنـگ و هويـت      ها كاشي و ... تا به افق

معنايي و نهايتاً شخصـيت فـوق طبيعـي بيابنـد و معنـوي و      
). تزئين يكي از عوامل 77-78: 1378الوهي شوند (رهنورد، 

مهم در معماري ايران است كه نماي سـاختمان را از حالـت   
كنـد و بـه آن هويـت و ويژگـي      مـي  بي روح خارجخشك و 

). يكي از ايـن  2: 1390دهد (بمانيان و همكاران،  مي خاصي
بــراي توليــد  نــوع تزئينــات در كاشــي خالصــه شــده اســت.

و تهيه لعـاب از اكسـيد فلزاتـي     ها هاي متنوع در كاشي رنگ
چون اكسـيد سـديم، سـرب، قلـع، روي، پتاسـيم و اكسـيد       

شود، همچنين اكسيد فلزاتي چون مـس،   مي منيزيم استفاده
 .)1385نسب،   كوبالت، آهن، نيكل و ... (شيرازي

در مساجد اصـفهان، سـه قسـم كاشـي وجـود دارد: اول      
ي الوان كه در حال حاضـر آن را  ها كاشي يكرنگ، دوم كاشي

نامند و سوم كاشي هفـت رنـگ (سـپنتا،     مي كاشي موزائيك
ي هـا  به منظـور توضـيحات بيشـتر انـواع كاشـي      اما .)1343

 تزئيني عبارتند از:

 بنائي كاشي -1-2
 خـود  كمـال  بـه  صـفويه  دوره در كه تزئيني كاشي نوعي

 از كـه  اسـت  هندسـي  يها داراي طرح كاشي نوع اين. رسيد

 8 تا 4 ميان آنها از يك هر مساحت كه هندسي، اشكال تلفيق
 بـه  كاشي نوع اين هاي شود. طرح مي است، ساخته سانتيمتر

 فقـط  سـازي  خـاتم  در تفاوت اين با ماند، مي خاتم هاي طرح

 بنـائي،  يهـا  كاشـي  سـاختن  براي ولي رود، مي به كار مثلث

ي هـا  طـرح  از يك برند. هر مي كار به نيز مربع مثلث، بر عالوه

كليـل اسـت.    و كنـد  آنهـا  ترين معروف و ددار نام بنائي سبك
 ← شود مي ساخته معرق شيوه به نيز بنائي (مصاحب) كاشي

 .)1391(مقتدائي، معرق  كاشي
 :1فام زرين كاشي -2-2

 گـاه  كه بود فلزى جالى با براق لعاب نوعى فام زرين لعاب

 منحصر ىها ويژگي داراى اين لعاب، داشت. طالگونه درخشش

 .اسـت  نمـوده  شـاخص  را آن كـه  اسـت  چشـمگيرى  و فـرد  به
 در طال كارگيري به بدون كه است آن در لعاب نوع اين جذابيت

 سـفال  روي بـر  فلزي و زرگون جاليي، پخت از بعد آن؛ ساخت

 .)1390خواه، خزايي، حاتم و نيستاني،  گردد (نيك مي ظاهر

 معرق كاشي -2-3
كاشـي   شـده  بريده يها قطعه از است عبارت معرق كاري

كنـار   و تراشـيده  متفـاوت  يهـا  رنـگ  و مختلـف  نقوش از كه
 ديـوار نصـب   روي و درآمـده  بزرگ يها قطع شكل به يكديگر

هـاي   نقـش  از نقـوش  ايـن  گـردد.  بنـا  بخش زينت تا شود مي
 سـازي  بوته و گل مانند مختلف يها نقش از گاهي و كشي   گره

 تواننـد  مي جداگانه كدام هر كه هستند ها ختايي و ها اسليمي

 .)1381النقش،  بخشند (ماهر زينت را بنايي
 خشتي يا رنگ هفت كاشي -2-4

 شـاه  حكومـت  دوره در كه تزئيني و رنگارنگ كاشي نوعي

 ايـن  معـرّق گرديـد   هـاي  كاشـي  جايگزين و يافت رواج عباس

 آنهـا  از هريك كه داري لعاب ظريف يها خشت تلفيق از كاشي

 گونـه  ايـن  شود مي دارد ساخته خود بر را كلي طرح از قسمتي

 .)1391(مقتـدائي،  است  شده ناميده نيز خشتي كاشي كاشي،
يكي از داليل توسعه اين نوع كاشي، آن بود كه آرايه و تـزئين  
مسجد جامع عباسي اصفهان بـا كاشـي كـه مسـاحتي حـدود      

شد، به شيوه معرق ممكن نبـود،   مي مترمربع را شامل 50000
به همين دليل با استفاده از كاشي هفت رنگ در تزئين اين بنا 

 ).69: 1391تسريع نمودند (زمرشيدي، 

 رنگ يك كاشي -2-5

 كـه  اسـالمي  دوره بناهاي تزئين در دار لعاب كاشي نوعي

 از بناها پوشش نماي براي كاشي نوع اين از استفاده مقدمات

 دوره از بتـدريج  و گرديـد  شـروع  اسـالمي  دوره اوايـل  همان

 استفاده مورد بناها در تزئين گسترده طور به بعد به سلجوقي

 شـيوه  كـه  اسـت  دار لعـاب  آجر نوعي كاشي گرفت. اين قرار

 يهـا  تمـدن  در مـيالد  از قبل هزاره دوم اواسط از آن ساخت
 و حسـنلو  در اول هزاره اوايل و دوم هزاره اواخر و ايالم و بابل

 رنـگ  بـود. در  شده تجربه هخامنشي در دوره سپس و زيويه

 شـده  اسـتفاده  اي فيـروزه  آبي رنگ از بيشتر كاشي اين لعاب

 .)1391(مقتدائي، است 
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 )1392ي تزئيني (نوروزي طلب و آل شيخ، ها : معرفي كاشي1 جدول
 تركيبات رنگي مشخصات كاشي تصوير كاشي نوع كاشي

 كاشي معرق

 

 كاشي از شده بريده يها قطعه -

 يها رنگ و مختلف نقوش
  كنار يكديگر در متفاوت

 كاشي زرين فام

 

 فلزى جالى با براق لعاب نوعى -

 طالگونه درخشش گاه و
 

كاشي هفت رنگ يا 
 خشتي

 ار دلعاب ظريف يها خشت تلفيق -

 از قسمتي آنها از هريك كه

  دارد خود بر را كلي طرح

 كاشي معقلي
ساخت و تهيه كاشي با ابعاد  -

بسيار كوچك و پهلوي هم قرار 
  هاي كوچك گرفتن اين كاشي

 
 رنگ -3

رنگ در طبيعت هميشه بستگي به نور دارد. هر نوري در 
طبيعت بر اساس طول موج خود داراي رنگـي اسـت. اشـياء    

كنند كه بواسطه نـور خـود بـه رنگـي      مي مرئي يا نور منتشر
شوند و يا قسـمتي از نـور تابيـده شـده بـه خـود را        مي ديده

باز بـه واسـطه طـول مـوج نـوري كـه       كنند كه  مي منعكس
هر رنـگ   .)1393شوند (رادي،  مي اند به رنگي ديده بازتابانده

: داراي سه صفت يا سه بعد بصري مستقال ً تغييرپـذير اسـت  
 .)Munsel, 1915( درخشندگي و اشباع، فام

 فام -3-1
 هسـتند.  اشـباع  و درخشندگى فام، صفات داراى ها رنگ

 زرد، شـامل  كه هستند اوليه ىها فام واقع اصلى در ىها رنگ

 بدسـت  ثانويـه  ىها فام آنها از تركيب و شوند مى آبى و قرمز

 مشـخص  را روشـنى  و تيرگـى  درجـه  درخشـندگى،  .آيد مى

 و اسـت  زرد رنـگ  به متعلق بيشترين درخشندگى سازد. مي
 را آن فـام  ميـزان خلـوص   اشـباع  دارد. بـنفش  را كمتـرين 

وجـود   نـدرت  بـه  رنگـى  خلوص طبيعت در كند. مى مشخص
 .)1391دارد (استوار، 

سبز و بنفش كـه كـه از   ، ي ثانويه عبارتند از: نارنجيها فام
شــوند.  مـي  اخـتالط مقـادير مسـاوي از دو فـام اوليـه حاصـل      

 ي اوليـه و ثانويـه بـه دسـت    هـا  ي ثالثـه از اخـتالط فـام   ها فام
بـنفش   -قرمـز ، قرمـز  -، نارنجي)نارنجي(پرتقالي -آيند: زرد مي

، اي) سـبز (فيـروزه   -آبـي ، آبي (الجـوردي)  -ارغواني)، بنفش(
اي). دوازده فـام نـامبرده را بـا ترتيبـي      زرد (مغـز پسـته   -سبز

، رنـگ ي  دهنـد. در چرخـه   مـي  نشان، رنگي  معين در چرخه
اي كـه بـين يـك زوج فـام اوليـه جـاي        ي ثانويه و ثالثهها فام

هـم   كنـار انـد، داراي روابـط خويشـاوندي هسـتند و در      گرفته
 .)Munsel, 1915( آورند مي ترين هماهنگي رنگي را پديد ساده

 بررسي متغيرهاي تحقيق -4
ي رنگ آبي (قرمز ها در اين پژوهش متغير مستقل فام

آقـا،   مسجد عليقلـي  پنجي ها و سبز و آبي) در كاشيكاري
باشد كه بـر   مي و لنبان اماماهللا،  جامع اصفهان، شيخ لطف

متغير وابسته كاشي كـاري مسـاجد شـيعي دوره صـفوي     
 شـود.  هـا مـي   گذاشته و موجـب بهبـود كيفيـت آن    تأثير

توان بيان كرد كه هـر رنـگ آبـي شناسـايي شـده در       مي
و سـبز   (Red)ي مساجد، از سـه فـام قرمـز    ها كاشيكاري
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(Green)  و آبي(Blue) شـود كـه ميـزان ايـن      مي تشكيل

ي آبـي كاشـيكاري كـم يـا     هـا  ام از رنـگ در هر كد ها فام
ي تحقيـق،  هـا  است. بنابراين براي بررسـي متغيـر  تر  زياد

منتقـل   Photoshopرا به نرم افزار  ها عكس ديجيتالي آن
ي آبـي  هـا  كرده و ميزان فام موجود در هر كـدام از رنـگ  

ي موجود در طبيعت ها كه حاصل رنگ RGBدر مد  صرفاً
شود. در ادامه براي  مي نجيدهباشد، س ها مي و تركيبات آن

 Gو  Rتوصيف فام قرمز و سبز و آبي به ترتيب از حـروف  
ي ها در رنگ ها استفاده شده است. با مقايسه اين فام Bو 

توان بازه كمي مشخصي را براي آن درنظر  مي مختلف آبي
گرفت تا مرمـت كـاران براسـاس دسـتورالعمل مشخصـي      

 ند.را توليد كرده و استفاده كن ها آن

 آثار مورد بررسي -5
از آنجايي كه شهر اصفهان پايتخت اصلي در دوره صفويه 
بوده و عمده بناهاي شاخص اين دوره در آن قرار دارد، شـهر  
اصفهان انتخاب گشته و بر اساس مصاحبه با اساتيد معماري 

نمونـه از مسـاجد شـاخص در ايـن دوره      شـش و شهرسازي 
 "ده انـد بررسـي انتخـاب شـ   آثاري كـه بـراي   انتخاب شدند. 
مسجد حكيم يا مسـجد جـامع    "مسجد"، "آقا مسجد عليقلي

مسجد "، "مسجد جمعه يا مسجد جامع اصفهان"، "رنگرزان
يا مسجد شاه يا مسـجد جـامع    اماممسجد "، "اهللا شيخ لطف

بـدليل آن كـه   . البتـه  باشـند  مـي  "مسجد لنبان"و  "عباسي
تغييراتــي  مســجد جــامع اصــفهان در دوره ســلجوقي دچــار

 خارج شد. ها ، در نتايج نهايي از بررسياستزيادي شده 
 

 
 آقا مسجد عليقلي   مسجد جامع اصفهان

 
 اماممسجد   حكيممسجد 

 
 لنبانمسجد    اهللا مسجد شيخ لطف

 نگارندگان): ي مساجد صفوي مورد بررسي در شهر اصفهان (منبعها نمونه كاشي كاري .1تصوير
 
 روش تحقيق -6

روش تحقيق بكار گرفتـه شـده در ايـن پـژوهش از نـوع      
ي مـوردي  هـا  تحليلـي بـوده و بـا بررسـي نمونـه      -توصيفي 

مســجد حكــيم يــا مســجد جــامع "، "آقــا مســجد عليقلــي"
مسجد "، "مسجد جمعه يا مسجد جامع اصفهان"، "رنگرزان

يا مسجد شاه يا مسـجد جـامع    اماممسجد "، "اهللا شيخ لطف
سعي در به تصوير كشيدن چگونگي تغييرات طيـف   "عباسي

آوري  پرداختـه شـده اسـت. روش جمـع     هـا  رنگ آبي در آن
اي بـوده و از روش ميـداني بـا ابـزار      از نوع كتابخانه اطالعات

مشاهده به وسيله تكنيـك عكسـبرداري نيـز اسـتفاده شـده      
است كـه بـا اسـتفاده از تحليـل محتـواي كيفـي و تحليـل        

مبادرت شده   افزاري به تجزيه و تحليل اطالعات دريافتي نرم
 است.

 Adobeبوسـيله نـرم افـزار     هـا  در اين پـژوهش تحليـل  

Photoshop CS5  وMicrosoft Excel 2009    انجـام گرفتـه
به ماهيت پژوهش در اين تحقيق طيف رنگـي   توجهاست. با 

آبي بطور خاص در معماري دوران صفوي بررسي شده اسـت  
 اند.  و ميزان تغييرات در اين دوران مشخص شده
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 و بحث ها يافته -7
دقت  اهميت در افزايش براي انجام اين پژوهش، به دليل

تصميم به استفاده از رايانه گرفته شـد. بـراي ايـن كـار      ،كار
ي مورد بررسـي  ها نيازمند داشتن تصاوير ديجيتالي از كاشي

 روش براي اين كار وجود دارد. دوكه  بود
 روش اسكن ديجيتال -1
 برداري ديجيتال روش عكس -2

بـه دليـل    امـا روش اول از دقت باالتري برخوردار اسـت  
روي ديوار قـرار دارنـد و همچنـين كمبـود     بر  ها اينكه كاشي

امكانات موجود، امكان استفاده از ايـن روش وجـود نداشـت.    
بنابراين روش دوم براي اين كار انتخاب شـد. مشـكالتي كـه    

اثـر   هـاي ناخواسـته بـر    در اين روش وجود دارد، بـروز رنـگ  
پردازي متفاوت و عكاسي در فضـاي بـاز و شـرايط نـوري      نور

باشد. براي باال بردن دقت و كاهش خطاهـاي ذكـر    مي متغير
صفحه به عنوان صفحات مرجع  دوشده، در هنگام عكاسي از 

در هنگـام پـردازش    هـا  استفاده شد. كه نقش تصـحيح خطـا  
. يكـي از ايـن صـفحات،    داشـتند رنگها در رايانه را بر عهـده  

و صفحه ديگـر، كـارتي كـه روي     بودهصفحه اي كامال سفيد 
صلي آبي سفيد زرد وجود داشت. تا حد امكـان  رنگ ا سهآن 

تصاوير در يك بازه زماني نزديـك بـه هـم و در     ه تاسعي شد
   .ندشرايط نور روز با آسمان صاف گرفته شو

به منظور بررسي طيف رنگـي از نـرم افـزار    در مرحله بعد 
فوتوشاپ استفاده شد. در ابتدا تصاوير گرفته شده به نرم افـزار  

ــه منظــور حــذف رنــگ و ســپس ندوارد شــد هــا و تونهــاي  ب
 به صفحات مرجع انجام شد. توجهتصحيح رنگي با  ،ناخواسته

 

    
 عكس بعد از اصالح     عكس قبل از اصالح

 
   بار فام سه آبي در آن وجود داشت گسپس بررسي فام آغاز شد. بدين منظور از هر قسمت از عكس كه رن
 وارد شد. استخراج شد و ميانگين آن گرفته شد و در جدولي مانند جدول زير

 
 هفام استخراج شد 3      ميانگين

 نگارندگان): (منبع Adobe Photoshop CS5يك نمونه تحليل رنگي عكس بوسيله صفحه سفيد مرجع در نرم افزار  .2تصوير
 

ي هـا  به ميزان تنوع رنـگ  توجهدر كل براي هر عكس با 
. سـپس ايـن   به دست آمدآبي موجود در آن تعدادي جدول 

دركنـار يكـديگر   ه ناليتـ رو تو ها فام جداول بر اساس نزديكي
قرار گرفتند و در نهايـت طيـف رنگـي آنهـا از بيشـترين تـا       
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نمونه از ميان  19در جدول زير  كمترين شدت استخراج شد.

كاشي آناليز شده كه تنوع رنگي بيشـتري  -مورد عكس 100
هاي موجود  ، تعداد رنگشود (هر ستون مي داشتند، مشاهده

 .كاشي)-در هر عكس
 

 
 نگارندگان): ي موارد بررسي شده (منبعها تنوع رنگي موجود در نمونه كاشيكاري. 3تصوير

 

 
(منبع: ي مرمت شده ها طيف رنگي بكار رفته در نمونه .4تصوير

 نگارندگان)
 

 

 
 (منبع: نگارندگان)رنگي بكار رفته در دو نمونه قديمي  طيف .5تصوير

 

 

 
(منبع: ي مرمت شده ها طيف رنگي الجوردي بكار رفته در نمونه .6تصوير

 نگارندگان)
 

 

 
(منبع: طيف رنگي الجوردي بكار رفته در دو نمونه قديمي  .7 تصوير

 نگارندگان)

 ها رنگدي و ارائه نتايج حاصل از بن دسته -8
 Adobeاز نـرم افـزار    3پس از استخراج تصـوير شـماره  

Photoshop CS5  جداول مربوط به مدRGB    در هـر سـتون
 Microsoft Excelآن به تفكيك استخراج شده و در نرم افزار

ميـانگين گرفتـه    ها برده شدند و از حاصل برآيند رنگ 2009
 شده و نمودار مربوط به ميانگين هر يك استخراج شدند.

 ي مـد هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    
RGB باشد كه ميـزان قرمـزي و    مي 1در نقاط مربعي ستون

را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 
 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن

 نگارندگان): (منبع 1نقطه ستوندر هر  RGB ي مدها : رنگ2جدول
 ميانگين 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 10 148 144 120 110 126 94 94 66 91 قرمز

 165 222 217 211 201 185 120 114 98 114 سبز

 200 232 220 220 212 180 216 208 170 143 آبي
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ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    
RGB  باشد كه ميزان قرمـزي و   مي دودر نقاط مربعي ستون

را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 
 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن

 
 (منبع: نگارندگان) 2در هر نقطه ستون RGB ي مدها رنگ: 3 جدول

ميانگين 4 3 2 1
 101 125 102 118 60 قرمز
 165 213 167 195 83 سبز
197 آبي 216 182 222 204 

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB  باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 3در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 

 (منبع: نگارندگان) 3در هر نقطه ستون  RGB ي مدها : رنگ4 جدول

ميانگين 5 4 3 2 1
 73 136 98 89 27 17 قرمز
176 37 22 سبز 187 194 123 
190 118 78 آبي 208 202 159 

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB  باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 4در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 

 : نگارندگان)(منبع 4در هر نقطه ستون RGB ي مدها : رنگ5 جدول
ميانگين 4 3 2 1

قرمز 77 108 166 165 129 
214 123 88 سبز 223 162 
202 162 141 آبي 219 181 

 
 ي مـد هـا  جدول زير مربوط به رنگ آبـي كاشـي كـاري   

RGB  باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 5در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 

 نگارندگان): (منبع 5در هر نقطه ستون RGB ي مدها : رنگ6جدول
 ميانگين 3 2 1

 74 89 75 58 قرمز
 115 172 86 86 سبز
 166 206 145 146 آبي

 
 ي مـد هـا  جدول زير مربوط به رنگ آبـي كاشـي كـاري   

RGB  باشد كه ميـزان قرمـزي و    مي 6در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 

 نگارندگان): (منبع 6در هر نقطه ستون RGB ي مدها : رنگ7 جدول
 ميانگين 3 2 1

 95 114 96 75 قرمز
 133 193 122 84 سبز
180 آبي 196 194 190 

 
 

 نگارندگان): (منبع 7در هر نقطه ستون RGB ي مدها : رنگ8 جدول
 ميانگين 8 7 6 5 4 3 2 1

 138 179 157 173 162 113 122 105 92 قرمز
 166 204 185 217 217 179 128 105 90 سبز
 181 183 185 205 209 175 195 182 111 آبي

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB و  باشد كه ميـزان قرمـزي   مي 8در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 
 

 نگارندگان): (منبع 8در هر نقطه ستونRGB ي مدها : رنگ9جدول
 ميانگين 4 3 2 1

 60 132 99 54 28 قرمز
 88 169 164 64 35 سبز
 120 154 150 146 63 آبي
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ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB باشد كه ميـزان قرمـزي و    مي 9در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 
 (منبع: نگارندگان) 9در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ10 جدول

ميانگين 5 4 3 2 1
قرمز 72 98 118 98 117 97 
134 131 77 سبز 155 177 124 
120 آبي 169 155 146 161 148 

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 10در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 
 (منبع: نگارندگان) 10در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ11 جدول

ميانگين 2 1
 102 122 81 قرمز
 153 198 107 سبز
 171 192 149 آبي

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 11در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 
 (منبع: نگارندگان) 11در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ12 جدول

ميانگين 4 3 2 1
قرمز 139 166 141 168 154 
161 سبز 180 186 206 183 
177 آبي 191 181 197 187 

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 12در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 
 (منبع: نگارندگان) 12در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ13 جدول

 ميانگين 6 5 4 3 2 1

قرمز 73 90 133 149 145 158 125 
203 127 94 85 سبز 210 215 156 
110 آبي 128 139 193 205 203 163 

ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    
RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 13در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري آبي و 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 
 (منبع: نگارندگان) 13در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ14 جدول

 ميانگين 5 4 3 2 1 
165 136 50 40 35 قرمز 85 

135 55 43 سبز 185 215 127 

123 127 82 آبي 176 185 139 
 

ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    
RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 14در نقاط مربعي ستون

را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 
 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن

 
 نگارندگان)(منبع:  14در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ15 جدول

 ميانگين 6 5 4 3 2 1
قرمز 65 94 128 101 130 195 119 
106 71 سبز 136 187 201 241 157 
108 آبي 149 175 199 201 235 178 

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 15در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  كاشـيكاري آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 

 (منبع: نگارندگان) 15در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ16 جدول
ميانگين 4 3 2 1

108 87 قرمز 130 201 132 
135 97 سبز 216 242 173 
161 107 آبي 209 221 175 

 
ي مـد  هـا  كاشـي كـاري  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي   

RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 16در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 

 (منبع: نگارندگان) 16در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ17 جدول
ميانگين 3 2 1

قرمز 70 111 172 118 
 171 241 201 71 سبز
 172 238 201 77 آبي
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 (منبع: نگارندگان) 17در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ18 جدول
 ميانگين 3 2 1

قرمز 55 115 149 106 
 119 167 133 56 سبز
 131 167 148 78 آبي

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 18در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن

 نگارندگان): (منبع 18در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ19 جدول
 ميانگين 7 6 5 4 3 2 1

 112 195 133 137 125 104 37 51 قرمز
 155 233 195 184 169 142 82 77 سبز
 167 214 168 194 184 202 112 92 آبي

 
ي مـد  هـا  جدول زير مربوط به رنـگ آبـي كاشـي كـاري    

RGB باشد كه ميزان قرمـزي و   مي 19در نقاط مربعي ستون
را نشـان   هـا  آبي و سبزي بكار رفته در رنگ آبي كاشـيكاري 

 كشد. مي را به تصوير ها داده و در آخر حاصل ميانگين آن
 

 نگارندگان): (منبع 19در هر نقطه ستون RGBي مد ها : رنگ20 جدول
ميانگين 9 8 7 6 5 4 3 2 1

قرمز 71 103 115 126 129 138 151 138 213 132 
113 85 سبز 125 133 132 187 211 225 246 162 
172 146 آبي 185 149 167 169 195 223 222 181 

 
 ها استخراج نمودار -8-1

ي زيـر از جـداول مربوطـه و توسـط نـرم افـزار       ها نمودار
Microsoft Excel 2009 انـد. نقـاط پايـاني در     استخراج شده

(ميزان  RGBي مد ها هر نمودار، گوياي ميزان ميانگين رنگ

ي هـا  شدت قرمزي و سبزي و آبي) بكار رفته در كاشـيكاري 
ــدام از      ــر ك ــفهان در ه ــهر اص ــفوي در ش ــاي دوره ص بناه

 باشند. مي ي مورديها نمونه
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 نگارندگان): (منبعدر هر ستون  RGB ي مدها نمودار .8 تصوير

 

 
 نگارندگان): (منبعدر هر ستون  RGB ي مدها نمودار .9 تصوير
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 نگارندگان): (منبعدر هر ستون  RGBي مد ها : نمودار10تصوير

 
 ي تحقيقها يافته -9

بنـدي شـده و    جمـع  21 نتايج حاصله بصورت كلي در جدول
ي هـا  دهنده هركدام از طيف ميانگين فام قرمز و سبز و آبي تشكيل

 گيرند. مي آبي كاشيكاري با يكديگر مورد مالحظه قرار

شــود ميــانگين بيشــترين و  مــي همــانطور كــه مشــاهده
 هـا  كمترين ميزان فام سبز و قرمز و آبـي كاشـيكاري كـاري   

، و بـراي رنـگ سـبز    R<60>154براي رنگ قرمـز بصـورت   
183<G<88 204و براي رنگ آبي <B<120 باشد. مي 

 
 ي آبي كاشيكاريها دهنده هركدام از طيف تشكيل (B) و آبي (G)و سبز  (R)ي فام قرمز ها : ميانگين21 جدول
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كم رنگ ترين آبـي بكـار رفتـه     22همچنين طبق جدول

، =RGB ،213R= ،246Gداراي مشخصـات   ها در كاشيكاري
222B=       بوده و پر رنگ ترين رنـگ آبـي بكـار رفتـه داراي مشخصـات

RGB ،17R= ،22G= ،78B= باشد كه براي مرمت و توليـد   مي
مطابق با كاشيكاري عصر صفوي بايـد ايـن    ها دقيق اين رنگ

توان بيان كرد كه با وجود اين  مي اعداد در نظر گرفته شوند.
كار رفته در ي بها مقادير ديگر نيازي براي ترس از توليد رنگ

 هـا  ي اصيل و قديمي آنها دقيقاً مطابق با نمونه ها كاشيكاري
توان رنـگ آبـي را در همـين     مي وجود نداشته و با اين روش

 بازه فام رنگي توليد كرده و بكار گرفت.
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 ها ترين آبي كاشيكاري و پر رنگ ها ترين آبي كاشيكاري ي بكار رفته در كم رنگها : تجزيه فام22جدول

 )RGBفام رنگي ( ترين آبي بكار رفته در كاشيكاري فام كم رنگ ترين آبي بكار رفته در كاشيكاري فام پر رنگ
 (R)فام قرمز  213 17
 (G)فام سبز  246 22
 (B)فام آبي 222 78

 
 گيري نتيجه -10

كاشـيكاري در ايـران بـه پـيش از     تاريخ استفاده از هنـر  
 زمـان  از مانـده  جـاي  بـه  تزئينـات گـردد كـه    مـي  اسالم بر

 و رنگـين  دار لعـاب  آجرهـاي  كـاربرد  از حكايت هخامنشيان
 داشته و حتي پيشينه آن بـه معبـد چغازنبيـل نيـز     منقوش

رسد. در اين پژوهش هدف آن بود بـر اسـاس معيارهـاي     مي
ي هـا  گ آبي كاشـي كـاري  كمي دقيق به تجزيه و بازتوليد رن

) پرداختـه  ها مساجد عصر صفوي (با استفاده از فام رنگي آن
شود تا بتوان با اين روش به مرمـت صـحيح ايـن ابنيـه و در     
 آينــده آثــار معمــاري ايــران پرداختــه شــود. ايــن تحقيقــات

ي معماري ايـران و در  ها تواند فراتر رفته و در ساير دوران مي
ي بررسـي گـردد. براسـاس ايـن     ي متفاوت كاشي كارها رنگ

آيـد و   مـي  بدست Photoshopارقام كمي كه توسط نرم افزار 
 ي بكـار رفتـه از فـام قرمـز و سـبز و آبـي      ها حاكي از نسبت

ي مختلف رنـگ آبـي را مجـدداً در    ها توان طيف مي باشد، مي
 دوران معاصر بازتوليد كرد.

نتايج پژوهش حاكي از آن هستند كـه كـم رنـگ تـرين     
ي مـورد بررسـي   هـا  نمونـه  آبي بكار رفته در كاشيكاريرنگ 

بـوده و   =RGB ،213R= ،246G= ،222Bداراي مشخصات 
، RGB ترين رنگ آبـي بكـار رفتـه داراي مشخصـات     پر رنگ

17R= ،22G= ،78B= باشد كه براي مرمت و توليـد دقيـق    مي
مطابق با كاشيكاري عصر صفوي بايد ايـن اعـداد    ها اين رنگ

 شوند. در نظر گرفته
همچنين ميانگين بيشترين و كمترين ميزان فام سـبز و  

بـراي رنـگ قرمـز بصـورت      هـا  قرمز و آبي كاشيكاري كـاري 
154<R<60  183، و براي رنگ سـبز<G<88    و بـراي رنـگ
 باشد.   مي B<120> 204آبي

مرمت شده بودند و  ها آندر آثار بررسي شده، بسياري از 
آثـاري كـه    امـا هاي آنها بسيار شـفاف و درخشـان بـود     رنگ

گذشـت   مـي  مرمت نشده بودند يا از مرمت آنها مدت زيـادي 
ت سـ رنگ و جالي خود را از د ،بر اثر مرور زمان و اثر آفتاب

و طيف رنگي آنها بسيار به هم نزديك بود كـه در   دداده بودن
 .شود مي اي از مقايسه آنها مشاهده عكس زير نمونه

 

 
 نمونه جديد  نمونه قديمي

مقايسه بين طيف رنگي موجود و مرمت شده و قديمي  .11 تصوير
 نگارندگان): (منبع

 
رنـگ الجـوردي بـه    تـر   ي قـديمي هـا  همچنين در نمونه

 سمت سبز تمايل بيشتري پيدا كرده است.
 

 
: تفاوت بين طيف رنگي قديمي و حال حاضر (منبع .12 تصوير

 نگارندگان)
 

در بعضي از موارد رنگها به سمت خاكستري، سبز و 
ارغواني تمايل پيدا كرده بودند كه در ظاهر كل كاشي 

ها ميزان تفاوت قابل  با استخراج رنگ امامشخص نمي شد. 
 شد. ميتر  مالحظه

طيف  ،ها در بعضي از كاشي كه مشاهده شد ها در بررسي
كه  استرنگي هر كاشي با كاشي ديگر بسيار متفاوت 

 كاشي ساخت يا توليد پايينناشي از كيفيت  اين امر احتماالً
  باشد. مي با شرايط مختلف و توافمت با مصالح

 

 
ي مجاور هم در حال حاضر ها تفاوت در طيف رنگي كاشي .13 تصوير

 نگارندگان): (منبع
 

ي رنگـي زيـادي   هـا  نيز تفاوت ها همچنين در خود كاشي
، كه شد مي د مشاهدهنرنگ باشدر يك بخش كه بايد به يك 
 باشد. ها مي به دليل همگن نبودن رنگدانه
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اي از كاشي تخريب شده و در حال تخريب به علت  نمونه .14 تصوير

 نگارندگان): كيفيت ساخت پايين (منبع

 عات آتيلپيشنهادات براي مطا -11
در اين مقاله بـه دليـل فرصـت كـم امكـان بررسـي تمـام        

توانـد راهـي    مي بررسي آنها اماي رنگي، وجود نداشت ها طيف
ي هـا  ي به كارگرفته شده در كاشيها براي مطالعه ارتباط رنگ

در و داليل زيبايي شـناختي   ها ايراني و ايجاد حس آرامش آن
ماننـد  تـر   ي دقيـق هـا  همچنـين اسـتفاده از ابـزار    باشـد.  ها آن

بررسي  .ددگر مي اسكنرهاي ديجيتال براي دقت بيشتر توصيه
توانـد   مـي  ي تاريخي ديگر نيـز ها كاشي كاري مساجد در دوره

در ايـن   امكان مقايسه تطبيقي با اين پـژوهش را فـراهم آورد.  
ه به بررسـي مسـاجد دوره صـفوي پرداختـه شـد      تنهامطالعه 

سـاير آثـار دوره صـفوي ماننـد      بـه تـوان آن را   مـي  امـا ، است
 بسط داد.تعميم و نيز و ...  ها ، بازارها حمام

 :پي نوشت
گردنـد و سـفال بعـد از     ي فلزات درخشان است كه بر سطح لعاب پايه ايجاد ميها اي نازك از اتم در واقع اليه، ي با جالي فلزيها فام يا لعاب لعاب زرين .1

و اكسـيدهاي فلـزي،    هـا  دليل اين ويژگي آن است كه در اثر احياي نمككند.  يافته و مانند آينه عمل مي، پخت لعاب، سطحي مانند فلز جال داده شده
كنند، بنابراين هـيچ   ي معمولي مانند فيلتر عمل كرده و نور را جذب ميها درخشد. سطح لعاب فلز خالص بر روي سطح لعاب قرار گرفته و به زيبايي مي

طيـف وسـيعي از   ، اين لعـاب . گردد به طور كامل از روي آن منعكس مي نور تقريباًاي است كه  فام به گونه گونه درخششي ندارند. ولي سطح لعاب زرين
 .)1390خواه، خزايي، حاتم و نيستاني،  (نيك سازد را از انعكاس كامل (مانند آيينه ) تا ظاهري محو و قوس و قزحي، نمايان مي ها رنگ

 :فهرست منابع
 ن.تهرا ي،فر، موسسه مطالعات هنر اسالم يستهمهناز شنا :ترجمه ي،اسالم يسفالگر .)1383( يمزآلن، ج -
 .رنگ، انتشارات رازنامه: تهران. )1391( يبمس استوار، -
 ).يرنگ، طرح (رنگ شناس نور،. تا) (بي يمك اسالون، -
 .محمد حسين، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران :كتاب رنگ، ترجمهتا).  (بي ايتن، -
اصـفهان،   يدمدرسـه چهـار بـاغ و سـ     -دو مسجد يكارينقوش كاش يقيتطب يبررس .)1390( ينزاده، حس  سلطان و كوروش ي،محمدرضا؛ مومن بمانيان، -

 .1-16 ص.هنر، سال اول، شماره دوم، ص يقيمجله: مطالعات تطب
 .28-25، صص. )4( 3سال شانزدهم، شماره  ،مجله: نشر دانش ي،عثمان يو امپراتور يرصغ يايدر آس يرانا يكاريكاش. )1378( يروسس پرهام، -
 يمطهـر  يدبا مسـجد و مدرسـه شـه    (ره)ينيخم اماممسجد  يكاريدر كاش يمثبت و منف يرابطه فضا يسهمقا .)1390( محسن ي،مراث و يشاد جمالي، -

  .83-94 ص.، ص18نگره، شماره  يپژوهش يتهران، مجله: فصلنامه علم
 يقـات )، مركـز تحق يراندر ا يننگ يكاش يها نمونه ينتر يميمقبره خواجه اتابك از قد يبنا (بررس يخارج يناتظهور رنگ در تزئ .تا) (بي شهره ،جوادي -

 .يعلوم اسالم يوتريكامپ
 .12-20 ص.، ص7شماره  يبا،ز يمجله: هنرها يران،معرق در ا يكارينمونه كاش ينتر يميقبه سبز قد .)1379( شهره جوادي، -
 .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران يد،چاپ دوم از دوره جد يزدهم،نامه دهخدا، جلد س لغت. )1377اكبر ( يعل دهخدا، -
 .ينظري نور و رنگ در هنر اسالم يمبان تا). (بي مطهر ،رادي -
 .. تهران: انتشارات سمتي). حكمت هنر اسالم1387زهرا ( رهنورد، -
 .65-78 ص.، ص2شماره  يران،ا يتا امروز، مجله: مطالعات معمار يهدوره صفو يدر آثار معمار يكاريتحول كاش يرس .)1391( ينحس زمرشيدي، -
 .يكانتشارات مارل ي،مدن يممر :رنگ، ترجمه يرمونها  .)1380( يدام. والن، بر و ينات ساتن، -
 .73-80، صص. 13 شماره، يدمجله وح ،در گذشته و حال يكاريكاش .)1343( عبدالحسين سپنتا، -
   .نور تهران مركز يامنقاشي و لعاب روي سفال با الهام از نقوش مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي، دانشگاه پ .)1385( نسب. هنگامه شيرازي -
 .تهران ي،سسه مطالعات هنر اسالمؤفر، م يستهمهناز شا :ترجمه يراني،ا هاي يكاش .)1381استفانو ( كاربوني، -
 .30-23 صص. ،79شماره  ،ينامه اتاق بازرگان گرفته است)، مجله يشيپ يراناز ا يكاري(اروپا در هنر كاش يراناي  رفته يادهنر از  ي،كاركاشي -
 .دانش، تهران يمدوم)، نس يرايش(و يراندر ا يسفال و سفالگر يشينهپ .)1379( يوسف محمد كياني، -
 .تهران ي،فرهنگ يراث(فهرست بناها)، ميدر دوره اسالم يرانا يمعمار .)1368( يگرانو د ، حسينزاده سلطان ؛يوسف محمد كياني، -
 .تهران ي،موزه رضا عباس يران،ا يكاريبر هنر كاش يا مقدمه .)1362( يو قوچان يميكر ؛يوسف محمد كياني، -
 .50و كاربرد آن، تهران، انتشارات سمت، ص  يكاش .)1381محمود ( ماهرالنقش، -
 .نور يام)، دانشگاه پ2( يرانا ياسالم يهنرها يكاربرد يابيشناخت و ارز .)1393( اصغر يعل ،مقتدائي -
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  دوره صفويشيعي مساجد 

 
 - يبـا ز يهـا  هنـر  يهنشـر  يـران، در ا يرلعـابي ز يهـا  كاشي يو طبقه بند يخيتار يبررس يرتحول،س. )1390( . محمديمرتضوو  مسلم ،ينه مست ميش -

 .46-35 صص.، 46شماره  ي،تجسم يهاهنر
 .188هنر و مردم، شماره ي  مشهد؛ مجله يپخت و انوع كاش ي،راجع به كاش يمختصر. )1357بقراط ( نادري، -
عالمـه   يحتصـح  ين،توسـط دكتـر مهـدخت معـ     ين، به اهتمام دكتر محمدمعيقاتچهار مقاله و تعل .)1388احمدبن عمر ( ي،سمرقند يعروض ينظام  -

 .معاصر يانتشارات صدا يني،محمد قزو
ارشد، رشـته ارتبـاط    ينامه كارشناس    يانپا ي،منتخب آستان قدس رضو يها بررسي نقوش در كاشي. )1392( يحانهر يخ،آل ش و رضايدطلب، حم نوروزي -

 .يراندانشگاه تهران، تهران، ا يريتصو
ي  ي زريـن فـام دوره  هـا  گيـري دو پديـده اجتمـاعي بـر سـفال      بازتـاب شـكل   .)1390جواد ( يستاني،ن و يمحمد؛ حاتم، غالمعل يي،خزا يه؛نها نيكخواه، -

 .107-125صص.  ):9(3ي انجمن ايراني تاريخ،  پيدايش طبقه متوسط و مردمي شدن هنر، مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهشنامه سلجوقيان؛
 .35ص.  160شماره ، فروش، مجله: كتاب ماه هنر يلهربابه خاتون پ :ترجمه يران،ا يدر معمار يكاريتحول كاش يرس .)1363( دونالدن ويلبر، -
 .6شماره ، از ذوق و ارادت و عشق، مجله: هنر يتبلور يكاري،هنر كاش .)1363( ديها  هدايت، -

 
 
 
 

  


