
خالصة
يعــّد فــن القاشــاين أحــد أهــم عنــارص التزيــن يف حــرم اإلمــام 
ــا  ــارص يف مقالن ــاين املع ــد بالقاش ــام، و نقص ــا عليه الس عيل بن موىس الرض
ــّذت بعــد  ــي نُف ــار مــن أعــال القاشــاين الت ــك اآلث ــك تل ــن يدي ــذي ب ال
زمــن الدولــة القاجاريــة و إىل يومنــا هــذا و ميكــن القــول أنـّـه ليــس باألمــر 
اليســر تصنيــف هــذه األعــال بدقــة و وصفهــا بنمــط معــن، و ســبب 
ذلــك أنـّـه يوجــد أمنــاط و أشــكال متنوعــة لتزيينــات القاشــاين مبا يتناســب 
مــع األبنيــة و األماكــن املختلفــة التــي تشــكل مجموعــة الحــرم الرشيــف 

العمرانيــة.
 و يف املجمــوع تشــابه بعــض هــذه األعــال األمنــاط التيموريــة و 
ــت  ــاء اتصف ــة اإلنش ــة الحديث ــة لألبني ــر املُزيِّن ــا اآلخ ــة، و بعضه الصفوي
بالخصائــص واألذواق الفنيــة للعــر الحديــث، و يف عمليــة صناعــة منــاذج 
مشــابهة لتلــك األثريــة القدميــة وكذلــك يف عمليــات الرتميــم التــي تتضمن 
اســتبدال القاشــاين الجديــد بالقاشــاين القديــم غالبــا مــا متــت املحافظــة 
عــى النمــط واإلطــار األويل واألصيــل للعمــل، و يف أعال القاشــاين الحديثة 
ــل و مــن  ــة مــن تظلي ــاب لألمنــاط القاجاري ــاك اجتن و املعــارصة كان هن
تصاميــم الــورود اإلفرنجيــة، و يف املقابــل كان هنــاك التــزام مشــهود بالنمط 

و الطــراز املــوروث عــن العهــد الصفــوي.
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بالعـارة  املرتبطـة  التزيينـات  القاشـاين أحـد أهـم  فـن 
اإليرانيـة و فنونهـا يف العـر اإلسـامي، و قدكانـت مجموعة 
أبنيـة مرقـد اإلمـام الرضـا عليه السـام عى مـّر التاريخ محطا 
ألنظـار واهتـام كبار املعارين و فناين زخرفـة العارة، و يعدّ 
القاشـاين العنـر الزخـريف الغالـب يف الواجهـات الخارجية و 
بعـض األجـزاء الداخلية للمجموعة العمرانيـة للحرم، بحيث 
اليـكاد نجـد مسـاحة مـن الواجهـات و السـطوح الخارجيـة 
ألبنيـة الحـرم الرشيف إال و فيهـا يشء من التزين بالقاشـاين.

ترجـع أول زخرفـة بالقاشـاين للروضـة املنـورة و محرابيهـا 
هـي  و  السـلجوقي،  يف العهـد  السـادس  القـرن  أوائـل  إىل 
قطـع القاشـاين املزججـة باللـون الذهبـي، و شـهد العهـد 
التيمـوري ذروة اإلبـداع بالقاشـاين املعـرق، و ذلك يف مسـجد 
»جوهرشـاد« و مع تشـييد الصحن العتيـق يف العهد الصفوي 
يف القـرن الحـادي عرش أخـذ القاشـاين املعرق سـباعي األلوان 
مكانـه يف زخرفـة الواجهـات والسـطوح الخارجيـة للصحـن 
ولقبة »وردي خان« و يف العر القاجاري اسـتخدم القاشـاين 
املحتـوي عى رسـوم الزهـور والرباعم وعى الـورود اإلفرنجية 
)آزادي( وكسـوته، و  الجديـد  الصحـن  والطيـور يف زخرفـة 
إىل اليـوم تناولـت الدراسـات واألبحـاث التخصصيـة يف هـذا 
املجـال أعـال القاشـاين العائـدة إىل االدوار التاريخيـة القدمية، 
و قلـا تطرقـت تلك الدراسـات إىل أعال القاشـاين املعارصة، 
و نحـن نهـدف يف هـذه املقالـة إىل دراسـة وتحليـل أمنـاط و 
انواع القاشـاين املسـتخدم يف زخارف الحرم الرشيف و كسـوة 

جدرانـه يف العـر الحديـث.

التطور املعامري للحرم يف العرص الراهن 
القاشـاين  زخـارف  موضـوع  الولـوج يف  قبـل  بنـا  يجـدر 
املعـارصة أن نسـتعرض التطـور املعـاري للحـرم الرضـوي 
يف العـر الراهـن، وهـذه الفـرتة الزمنيـة تُقسـم إىل مـا قبل 
انتصـار الثـورة اإلسـامية يف إيـران ومـا بعدهـا، وقد شـهدت 
تحـوالت و تغيرات هيكليـة و معارية كثرة يف مجال عارة 

الحـرم الرشيـف.
يف العهـد البهلـوي وبالتحديـد يف العام 1975 شـهد الحرم 
عمليـات تخريب واسـعة غر معياريـة )سـعادت، 1976:53؛ 
عطـاردي،1371: 163( ويُحتمـل قويـا أّن األبنيـة واآلثـار التي 
تـّم تخريبهـا حينهـا - وهـي مجموعـة مـن مـدارس العلـوم 
الدينيـة و الخانـات و البيوت التاريخية- كانـت تضم زخارف 
قيمة بالقاشـاين، ولألسـف ال يوجد أي توثيق مصّور يبن حالة 
تلـك األبنيـة مـن ناحيـة أعـال القاشـاين، و من األبنيـة التي 
تّم هدمها لألسـف يف العقود األخرة »مدرسـة باالرس« حيث 
بُنـي رواق دار الواليـة مكانهـا، و هي مدرسـة تعود إىل العهد 
التيمـوري، وقـد قدم »برنارد اكن« يف كتابه العارة التيمورية 
يف خراسـان رشحـا تفصيليا حـول بناء هذه املدرسـة وزخارف 

القاشـاين التـي ضّمتها. )اكـن، 1386: 793(
بعـد انتصـار الثـورة اإلسـامية ُشـيّدت صحـون جديـدة؛ 
فكانت مكانا وميدانا إلبداعات فناين التزين بالقاشاين، و محا 

لتجـيل فنونهـم و مهاراتهـم، و مـن األبنيـة التـي أضيفت إىل 
مجموعة عارة الحرم الرشيف بعد انتصار الثورة اإلسـامية، 
نذكـر: صحـون القـدس و الجمهوريـة اإلسـامية و الجامـع 
الرضـوي و الهدايـة و الغديـر و الكوثر و بناء املكتبة املركزية، 
وأروقـة: دارالحجـة و دارالواليـة و دارالحكمـة و دارالهدايـة 
و مـن بـن األروقـة ناحظ أعال القاشـاين فقـط يف رواق دار 
الحكمـة، أّمـا باقـي األروقـة ففيهـا نـذر يسـر من القاشـاين، 
ولكـن الصحـون التـي ذكرت أسـاؤها آنفا مضافـا إىل صحن 
اإلمـام الخمينـي)ره(  الـذي تّم تحويله إىل رواق يف السـنوات 
األخـرة فهـي تضـّم تزيينات واسـعة وكثرة بالقاشـاين املعرق 

املعقيل۱. و 

أعامل القاشاين املعارصة يف األروقة التاريخية
يف  الرشيـف  الحـرم  يف  القدميـة  األروقـة  بعـض  زينـت 
العـر الراهـن بالقاشـاين، و بعـض هـذ  الزخـارف أخـذت 
مـكان التزيـن باملرايـا الباقـي مـن العهـد القاجـاري، و مـن 
أمثلـة ذلـك الروضـة املنـورة التـي كانـت مزينة باملرايـا وفق 
النمـط القاجـاري۲، و أزيلـت قطـع املرايـا يف العامـن 1965-

1966، ليحّل محلها قطع القاشـاين )العتبة الرضوية املقدسـة؛ 
األمـس و اليـوم 1977: 123(، و حصـل مثل ذلـك يف رواق دار 
الضيافـة -الـذي كان مزخرفا يف جزء منه بالقاشـاين، ويف أغلبه 
باملرايـا- فقـد ُزيّـن يف العـام 1971 بالقاشـاين املعـرق بشـكل 
كامـل، وكذلـك ُزيّن »مسـجد باالرس« بالقاشـاين املعـرّق، كا 
زيـن روق دار الذكـر - والـذي كان يف الحقيقـة فنـاء ملدرسـة 

خّط  وهو  املَْعِقيل،  الخّط  منط  عى  زخارف   .۱

كويف، ميتاز عن بقية أنواع الخطوط الكوفية األخرى 

بشّدة استقامته، أساسه هنديس بحت حيث يُرسم 

ساالت  ومن  املربّع...  أو  املستطيل  شكل  عى 

واملسّدسة  املثلّثة  الهندسية  الكتابات  النوع  هذا 

زُْخريُِف  مجموعه  يف  والنوع  واملستديرة،  واملثّمنة 

بحت، ورمبا تعّذرت قراءة عباراته لشّدة تداخلها 

واشرتاك حروفها. يُعرف هذا الخّط أيضا بالكويف 

البنايئ وبالكويف املتداخل، ويُرى يف كثر من األبنية 

التيمورين  عهد  يف  سيا  ال  القدمية،  واملساجد 

فّنانو  اليوم  ويستعمله  أصفهان،  يف  والصفوين 

القاشاين.

كتابه  يف  القمي  منيش  أحمد  القايض  أشار   .۲

الروضة  وزخارف  تذهيب  إىل  الفن«  »حديقة 

يف  غطيت  قد  الزخارف  هذه  أّن  ويبدو  املنورة، 

العهد القاجاري مبرايا غر ذات قيمة.

الصورة رقم1 : جانب من أعال القاشاين يف 
رواق دار الذكر، القاشاين املعارص.



عيل نقي مـرزا- بالقاشـاين املعـرق النفيـس، و ذلـك يف العـام 
1977 )الصـورة رقـم1(، وهكـذا األمـر بالنسـبة لـدار الشـكر 
الذي زُخرف بالقاشـاين يف العام1386ق. )مؤمتـن، 1348: 140(

 
فن القاشاين يف الصحون واملمرات الرابطة الجديدة

مـن منـاذج فن القاشـاين املعـرق و املعارص ميكـن أن نذكر 
بـن  الواصلـة  املمـرات  يف  الفـن  هـذا  مـن  اسـتخدم  مـا 
الصحـن العتيـق و بـن مدخـيل الحـرم مـن جهتي شـارعي 
النـواب و الشـرازي، و يف املمـر الواصـل بـن مدخـل شـارع 
الشـرازي و الصحـن الجديـد، و املمـرات الواصلة بن الصحن 
الجــديد و رواق اإلمـام الخمينـي)ره(، و غالبـا مـا غطيـت 
واجهـات صحـن الجمهوريـة اإلسـامية و صحـن القـدس و 
الصحـن الجامـع الرضـوي بالقاشـاين املعـرّق، أّمـا الصحـون 
األحـدث تأسيسـا فقـد زُخرفـت أكرث بفـن القاشـاين املعقيل، 
وزخـرف مدخـل اإليـوان الجنويب للصحـن الجديد بالقاشـاين 

املعـرق بأمنـاط جديـدة. )الصـورة رقـم 2(
اإليـوان الجنويب الكبر للصحن الجامـع الرضوي )إيوان ويل 
العـر( الذي يشـهد يف هـذه األيام )2014( الجـزء األخر من 
أعـال التزين بالقاشـاين قد غطي بشـمل كامـل باملقرنصات 
الكبرة والفخمة واملشحونة بالزخارف و التزيينات البديعة و 

هـو بحق فريد مـن نوعه.
ويف املجمـوع تـّم تزيـن مسـاحات واسـعة مـن سـطوح 
األبنيـة الجديـدة بالقاشـاين املعـرق و املعقـيل، و بنسـبة أقل 
بالقاشـاين سباعي األلوان، و تقريبا مل يستخدم القاشاين امللون 
املطـيل بأسـلوب التزجيـج إال يف حـاالت خاصـة جـدا أو وفقا 

لطلـب معن، و من ذلك اسـتبدال باطات القاشـاين املزججة 
ذهبيـة اللـون للروضـة املنـورة؛ فقـد وضـع مكانهـا باطـات 
القاشـاين مـن نفـس النـوع، واسـتخدم القاشـاين مـع تصاميم 
الزهرة والشـجرة )الورد اإلفرنجي( بأسـلوب معارص يف أماكن 

قليلـة، و منهـا مداخل الحـرم املطهر.
السـنوات  يف  حصلـت  والتـي  النـادرة  النـاذج  مـن  و 
االخـرة إحيـاء القاشـاين املزجـج ذهبـي اللـون بهـدف تزين 
السـطوح الداخليـة للـرداب الـذي يضـم القـرب الرشيـف 
لإلمام الرضاعليه السـام و قدصنعـت قطع القاشـاين النفيسـة 
هـذه بيـد الفنـان مهـدي قانبيـي، و هـو مـن أسـاتذة فـن 
الخـزف اإليرانيـن املعارصيـن. )حـوار مـع مهـدي قانبيـي، 

)2012
ويف املجمـوع يُعترب القاشـاين الفـن األول يف تزين و زخرفة 
أكـرث السـطوح و الواجهـات للعـارات و األبنيـة يف العـر 
الحـارض، أّمـا يف السـطوح الداخليـة لألبنيـة الجديـدة، ومنها 
السـطوح  و  دارالهدايـة  و  دارالحجـة  و  دارالواليـة  أروقـة: 
الداخلية للمكتبة املركزية، فأكرث ما اسـتخدمت فنون التزين 

والزخرفـة بالجـص واملرايـا والرسـوم.
وقـد نجـح فـن القاشـاين املعـارص مبـا ميتلكـه مـن عراقـة 
و خلفيـة ثقافيـة و تاريخيـة عميقـة والسـيا يف املجموعـة 
العمرانيـة للحـرم الرضـوي الرشيـف نجح يف أن يكـون حاما 

أمينـا للـرتاث الثقـايف والفنـون الغنية للسـلف.

خصائص القاشاين املعارص وحركة تطوره
قـد اليكـون مـن اليسـر تحديـد خصائـص مميـزة لفـن 
القاشـاين يف العـر الراهـن و ذلك ألّن الزخارف بالقاشـاين يف 
كل جـزء و ركـن مـن عـارة الحـرم الرشيـف تحمـل صفات 
و مميـزات خاصـة بهـا، و هـي تتايز عن بعضهـا البعض و فقا 
لهدف تنفيذها، و ملجال العمل الذي امتلكه املصمم و الصانع 
لهـا، يف بعـض األروقـة واألبنيـة التي تم فيها من بـاب الرتميم 
اسـتبدال باطـات القاشـاين الجديـدة بالقدميـة فهنا تـّم اتباع 
نفس النمط والشـكال يف القاشـاين الجديد، و كان هناك تغير 
يف التصميـم و يف اللـون يف بعـض الحـاالت، و مثاله التغيرات 
الجذرية التي شهدتها تزيينات القاشاين يف مسجد جوهرشاد، 

و الجـزء األعـى مـن مإذنة هذا املسـجد.
شـهدت بعـض األروقـة التاريخية تزيينات أصيلـة و فائقة 
الجـال و الروعـة مـع غـزارة يف الزخرفـة، وهـذا مـا نـراه يف 
قاشـاين الروضـة املنـورة، و مسـجد »بـاال رس«، و رواق دار 
الضيافـة، و نظـرا لقـدم هـذه األماكـن و اتصالها مـع األمكنة 
املزخرفـة بالقاشـاين فقـد ضّمـت تزيينـات بالقاشـاين اصيلـة 
للغايـة )مـن جهتـي التصميـم واللـون(، وذلك مـع املحافظة 
عـى النمـط و األسـلوب املتبـع يف قاشـاين العهـد الصفـوي. 

)الصـورة رقـم 3(
ونعـرّج هنـا عـى رواق دارالضيافـة الذي يعـود تاريخ بنائه 
إىل العهـد النـارصي، وقـد كانـت جدرانـه مغطـاة مبرايـا العهد 
القاجـاري، ولكـن ضلعـه الغـريب و الذي هـو بالحقيقة مدخل 

الصورة رقم2: فن القاشاين يف اإليوان 
الخميني)ره(،  اإلمام  لصحن  الشاميل 

معارص



الصورة رقم 3:    الزخرفة بالقاشاين املعرّق بالنمط الصفوي، مسجد باالرس، معارص

الصورة رقم 4: كسوة رواق درا الضيافة بالقاشاين، أحد الجدران 
يعود إىل العرص الصفوي، والباقي تّم تزيينه بالقاشاين يف العرص 
الراهن، وفقا للنمط الصفوي، الصورة من أرشيف مركز الوثائق 

واملطبوعات يف املكتبة املركزية للعتبة الرضوية املقدسة.

الصورة رقم 5: فن القاشاين يف الروضة املنورة، معارص

الصورة6: فن القاشاين يف رواق دار الشكر، معارص

»رواق وردي خـان« كان قـد غطـي بالقاشـاين املعـرّق النفيس  
وفـق النمـط الصفوي و عليـه باتت أجـزاء من جـدران الرواق 
مكسـوة باملرايـا القاجاريـة، و اجـزاء أخرى مكسـوة بالقاشـاين 
الصفـوي و يف أوائـل السـبعينات و بعـد عملية ترميم واسـعة 
متت إزالة املرايا وزينت جميع السطوح الداخلية لدار الضيافة 
بالقاشـاين املعـرّق و فقـا للنمـط املتبـع يف »وراق وردي خـان« 
املجاور. )العتبـة الرضوية أمس واليـوم، 1356: 56(. )الصورة4(

وكذلـك السـطوح الداخليـة للروضـة الرشيفـة كانـت يف 
العهـد القاجـاري مكسـّوة بتزيـن املرايـا، ويف الفـرتة مـا بـن 
1965 و 1966 تـم ّ نـزع املرايـا وإزالتهـا )العتبـة الرضويـة 
بـن األمـس واليـوم، 1356: 81( ومتـت تغطية جميـع جدران 
قاعـة القبـة مـن فـوق الكتيبة الحجريـة )نقـوش نافرة بخط 
النسـتعليق( وإىل تحـت كتيبـة الثلث للفنـان علرضا عبايس 
بقطـع القاشـاين املعرقـة والفائقـة الجـال، والتـي تحمـل 

زخـارف غزيـرة، و تضمنـت زخارف القاشـاين هـذه عددا من 
األشـكال منها نقوش العقد الهندسية و الفسيفسـاء، و الورود 
و العقد السداسـية و الشمسـية يف الواجهة األسـاس، و تحت 
الطوق األربعة تم اسـتخدام العقد السداسـية املنسـوخة عن 

النقـوش القدميـة إلزار القاعة. 
شـهدت مدرسـة »عيل نقـي مرزا« تغيرات بنائيـة يف العام 
1976 لتتحـول إىل مـكان لخدمـة الـزوار، و كسـيت جميـع 
جدرانهـا مـن فـوق اإلزار مع كامل السـقف بالقاشـاين املعرّق 
ذي النقـوش الغزيـرة و الفائقـة الجـال، و يف سـقفها صنعت 
قبـب صغـرة )تسـمى طاسـات( غطـت الزوايـا األربعـة لكل 
قبـة )طاسـة( برتكيـب املقرنصـات البديـع، و مـن ثّم كسـيت 
بالقاشـاين، أما رواق دار الشـكر الذي كان مكسـوا بتزين املرايا 
فقـد حلـت كسـوة القاشـاين املعرق النفيـس محل تلـك املرايا 
بعـد انتصار الثورة اإلسـامية الصورة6. )عطـاردي، 1992: 280(



الصورة رقم 7: قاشاين معرق بتصميم الورود 
سباعي  القاشاين  فن  من  مستلهم  الحمراء 
اإليوان  القاجاري،  العهد  إىل  العائد  األلوان 
الجنويب للصحن الجديد، معارص، الصورة من 

الكاتب.

الصورة رقم 8: القاشاين سباعي األلوان بتصميم الورود الحمراء، املداخل الجديدة للحرم الرشيف من جهتي شارع 
الشريازي والنواب، معارص الصورة من الكاتب.

الصورة رقم 9: القسم مثلث الشكل الذي يعلو املقرنصة مزين 
بالقاشاين املعرق مع أرضية بيضاء، صورة من الكاتب.

مزين  اإليوان  قوس  يعلو  الذي  املثلث  القسم  رقم 10:  الصورة 
بالقاشاين املعرّق ذو أرضية صفراء، الصحن الجامع الرضوي، معارص، 

الصورة من الكاتب

ينـدر يف العر الراهن اسـتخدام القاشـاين سـباعي األلوان 
يف الزخرفـة و التزيـن، و رمبـا يكـون مرّد ذلـك إىل االعتقاد أّن 
القاشـاين املعـرّق ميتلـك اعتبـارا و أصالـة فنيـة أكـرث من غره 
مـن أنـواع القاشـاين، فكان ذلك سـببا يف قلة اللجوء للقاشـاين 
سـباعي األلوان و اشـتهار القاشـاين املعرق وانتشاره الكبيـــر، 
و مـن العلـل التـي ميكن أن تطـرح هنا وجود منـاذج تاريخية 
للقاشـاين رباعـي األلـوان قد تعرضـت ألوانها للمحـو والزوال، 
و منهـا زخـارف القاشـاين يف الصحـن الجديـد والتـي تعـود 
إىل العهـد القاجـاري فقـد تعرضـت ألوانهـا للـزوال، بـل لقـد 
تعرضت بعض التزيينات بالقاشـاين سـباعي األلـوان الجديدة 
أيضـا ملشـكلة زوال اللـون، و هذا مـا نجده يف قاشـاين واجهة 
إيـوان السـاعة، مـن جهة شـارع النـواب )باال خيابـان(، والتي 
كانـت قـد حلـت محل القاشـاين السـباعي األلـوان العائد إىل 
العهـد الصفوي بعد عمليـات الرتميم، وبناء عليه كرث االعتاد 
يف العقـود األخـرة عى التزين بالقاشـاين املعـرّق، والذي حّل 

محـل زخارف القاشـاين سـباعي األلـوان القدمية.
زخـارف القاشـاين سـباعي األلوان السـابقة والتي احتاجت 
إىل الرتميـم واسـتبدال باطـات القاشـاين أدت إىل عـدم وجود 
دافع ورغبة يف االسـتمرار باسـتخدام هذا النوع من القاشـاين 
رغـم تكلفتـه املنخفضـة، حتـى أّن عمليـات الرتميـم التـي 
حصلت يف السـبعينات، والتي تضمنت نزع كسـوة القاشـاين 
سـباعي األلـوان مـن عـى جـدران اإليـوان النـارصي الذهبي 
للصحـن الجديـد عى غـر العادة مل تسـتخدم ذات النوع من 
القاشـاين بـل حّل محل القديـم منها تزيينات القاشـاين املعرق 
)العتبـة الرضوية بـن األمس واليوم 1986: 101( و اسـتمر هذا 
النهـج يف أجـزاء مـن اإليـوان الجنويب للصحن الجديـد و التي 
تضمنـت نقوشـا و رسـومات قاشـانية بأشـكال الـورد األحمر 
تعـود إىل العهـد القاجـاري؛ حيث تـّم ترميمها عرب اسـتخدام 
القاشـاين املعـرّق، و يعتـرب هـذا العمـل إبداعـا و تجديدا غر 
مسـبوق، )الصـورة7( و قـّل مـا اسـتخدم القاشـاين سـباعي 
األلـوان املتضمـن ألشـكال الورود الحمـراء يف العـر الراهن، 

و مـن النـاذج القليلـة لهذا النمـط من الفن ميكن أن نشـر 
إىل تزيـن مداخل الحرم الرضوي الرشيف من جهتي شـارعي 

الشـرازي و النواب. )الصـورة 8(
مـن أبـرز الخصائـص املميـزة لزخـارف القاشـاين املعـرّق 
املعـارص التنـوع اللوين لهـذا الطراز، فالقاشـاين املعرق القديم 
امتلك طيفا لونيا محدودا يشـتمل عى الازوردي و الفروزي 
و األبيـض و األسـود واألخـر الزبرجدي السـلموين )هو طيف 
ميتد من الربتقايل الشـاحب إىل الزهري الفاتح( ، و يضاف إليها 
األصفـر يف القاشـاين الصفـوي، و لكـن يف القاشـاين املعـارص 
أُضيفـت األلـوان التاليـة إىل مـا سـبق ذكـره: األخـر الفاتح، 
واألزرق الفاتـح، والحّمـي، واألصفـر، والقرمـزي، والذهبي. 

كـا أّن اللـون األصفـر يف بعض الواجهات كـا يف جزء من 
القاشـاين املعـرق يف صحن الجمهورية اإلسـامية بـدأ مييل إىل 
اللـون الربتقـايل. كـا أّن ألـوان أرضيـات باطـات القاشـاين يف 
العصـــر الحديث اكتسبت ألوانا متنـــوعة، ومنها الازوردي 



الصورة رقم11: كتابة بخط الثلث واللون الذهبي، الجدار األخري يف 
اإليوان العبايس، الصحن العتيق، معارص

الصورةرقم 12: فن القاشاين يف اإليوان الذهبي لصحن الجمهورية 
اإلسالمية، معارص.

الصورة13: لوحة قاشاين معرق بتصاميم فم التنني، واجهة إيوان 
صحن اإلمام الخميني )البوابة الجنوبية للصحن الجديد(، معارص، 

صمَم هذا األثر الفني البديع األستاذ املرحوم محمدحسن رضوان

الغزال،  القاشاين املعرّق مع رسم  الصورة رقم 14: 
واجهة اإليوان الرشقي، الصحن الجديد، معارص

الصورة 15: رسمة السيمرغ، القاشاين املعرق، اإليوان 
الشاميل يف صحن القدس، معارص، الصورة من الكاتب.

و الفـروزي و االبيـض و األصفـر و مـن مناذجهـا جوانـب 
األواويـن الصغـرة يف الصحـن الجامـع، و التـي اسـتخدم يف 
أرضيـات باطـات القاشـاين التـي تكسـوها األلـوان األربعـة 

املذكـورة آنفـا. )الصـورة 9 و10(
ويف رواق دار الحكمة املشيد حديثا-انتهت أعال بنائه يف 
العـام 2009- متـت كسـوته خافا لألروقـة و القاعات القدمية 
بباطـات من القاشـاين متيزت بألوان أرضيتهـا الفاتحة، و هي 

الحمي و الكرميي.
أّمـا اللـون الذهبـي فـكان اسـتخدامه نـادرا للغايـة و يف 
أماكـن قليلـة، أحدهـا اإليـوان العبـايس يف الصحـن العتيـق، 
حيـث تّم نقش االسـم املبارك ملوالنـا اإلمام الرضاعليه السـام 
بخـط الثلـث هنـاك )الصـورة 11(، و اآلخـر فـوق النافـذة 
الفوالذيـة يف نفـس الصحن؛ حيث نقشـت الصلـوات الخاصة 
باإلمام الرضا عليه السـام باللون الذهبي و بخط النسـتعليق 
فـوق القاشـاين املعـرق، وثالـث النـاذج موجـود يف اإليـوان 
الجنـويب للصحن الجامع حيث اسـتخدم اللون الذهبي بكرثة 

يف القاشـاين املعـرق املزيـن لـذاك اإليوان.
و مل يسـبق أن اسـتخدم اللـون الذهبـي بهـذا الشـكل يف 
فـن القاشـاين املعـرّق، و فقط يف العهد التيموري اسـتخدمت 
األوراق الذهبية بشـكل مختلف يف القاشـاين سـباعي األلوان.

و مـن األشـكال الجديـدة و اإلبداعيـة يف زخارف القاشـاين 
املعـرق و التـي اعتـربت منطـا تزيينيـا جديـدا هي اسـتخدام 
القطعـات الربونزيـة النافـرة املطليـة بالذهـب، و بثهـا بـن 
باطـات القاشـاين املعـرّق، ولهـذا النمط من التزيـن أهميته 
البالغـة يف تاريـخ فـن القاشـاين املعـارص يف إيران، و يبـدو أنّه 
األول مـن نوعـه، وقـد اسـتخدم أوال يف تزين الروضـة املنورة، 
و مـن ثـّم يف صحـن الجمهوريـة اإلسـامية، و السـيا اإليوان 

الذهبـي لهذا الصحـن. )الصـورة 12(
 ناحـظ إبداعـات عديـدة مـن ناحيـة التصميـم يف فـن 
القاشـاين املعـارص يف الحـرم الرشيـف، و قد وجـدت تصاميم 
الرقـوش ذات األفـواه التنينية مع انحنائات و تشـعبات كثرة 
اسـتخداما واسـعا يف فن القاشـاين، و يبدو أنها مسـتوحاة من 

تصاميـم حياكة السـجاد.

و نجـد منـاذج لهذه التصاميم يف السـطح الخارجي لإليوان 
الجنـويب للصحـن الجديد، و يبـدو أّن تصاميم القاشـاين لهذه 
البوابـة قـد وضعـت عـى يـد األسـتاذ املرحوم محمد حسـن 
رضـوان؛ الخطـاط و الفنان اإليـراين املعارص يف العتبة الرضوية 

املقدسـة. )الصورة13( 



الصورة رقم 16: قاشاين معرّق، بوابة املكتبة املركزية، 
معارص، يف هذا التصميم مثانية من املالئكة تصطف 
وسط  فی  و  »للشمس«،   ساجدة  دائري  بشكل 
الشمس كتبت عبارة »محمد وعيل )ع(« بالخط 

البنايئ )املعقيل(، الصورة من الكاتب.

تصميم  مع  الشبيك  املعرق  القاشاين   :17 الصورة 
الجرية )العقد(، مدخل الشيخ بهاء الدين، الصورة من 

الكاتب.

نافرة  بنقوش  )الختمي(  املزجج  غري  القاشاين   :18 رقم  الصورة 
مدمجة مع القاشاين املعرّق، واجهة املكتبة املركزية، معارص

ومـن ميزات القاشـاين املعرّق االسـتخدام الواسـع للرسـوم 
الحيوانيـة يف الرتكيـب مـع تصاميـم األرابيسـك واإلطـارات 
املزهريـة، وتضم الرســـوم الحيوانية عادة طيور الببــــغاء 
و اللقلـق و السيمـــــرغ و الطـاووس و التنـن و الغــــزالن 
إطـارات  يف  هذه الرسـوم  ماتصادفنـا  غالبـا  و  األسـاك،  و 
منـاذج الطـوق املوجـودة يف قواعـد األواويـن، و یمكـن أن 
نراهـا يف مدخـيل اإليوانـن الجنـويب والغريب للصحـن الجديد 
واإليـوان  اإلسـامية،  الجمهوريـة  صحـن  ويف  )الصـورة14(، 
رسـوم  نشـاهد  كـا  القدس)الصـورة15(،  لصحـن  الشـايل 
طائر السـيمرغ يف سـطوح حـواف جـدران األواوين يف صحن 

الجمهوريـة اإلسـامية.
رسـمة الغـزال يف مدخـل اإليـوان الرشقي للصحـن الجديد 
)مـن جهـة الخـارج( يف أربع لوحات، يف كّل واحد منها رسـمة 
غزالـن متقابلـن يقف كل منهـا يف طـرف مزهرية بتصميم 
األرابيسـك، ويف نفـس اإلطار نرى الورود الحمـراء )الصورة14( 
رسـمة املائكـة فـوق زخرفـة القاشـاين تـرى فقـط يف مدخل 
املكتبة املركزية يف مدخل شـارع الشـرازي )باال خيابان(، وقد 
استنسـخ هـذا التصميـم من سـجادة مشـهورة، هي سـجادة 
»مـدن العشـق السـبعة« مـن تصميـم األسـتاذ فرشـجيان و 
جعفـر رشـتيان، و املعروضـة يف متحـف السـجاد يف العتبـة 

)الصـورة16( الرضوية. 
يعود الفضل يف تصمیم النقوش وترکیبها مع القاشـاين قبل 
كّل يشء إىل طـراز العهـد الصفـوي، وقد نقشـت كتابات خط 
الثلـث والكـويف والنسـتعليق والبنـايئ يف األروقـة والصحـون 
الجديـدة بخط فنانن معارصين منهم: محمدحسـن رضوان، 
و حبيب الله فضائيل، والسـيد محمدحسـيني موحد، و نارص 
يعقـويب )نعمنـي ورزاقـي، 2012: 47(، و غالبا ما كان األسـتاذ 
محمدحسـن رضـوان يتـوىل عمليـة إعـادة نقـش الكتابـات 
القدميـة أثنـاء عمليـات الرتميـم، و هـو مـن أمهـر األسـتاذة 
العاملن يف العتبة الرضــــوية املقدسة يف العقود األخيـــــرة. 
و نـرى يف صحـون الحـرم الرشيـف تركيـب الخـط الكـويف 

والثلـث يف الكتابات.
و نفـذت زخـارف القاشـاين البنـايئ )املعقـيل( يف الصحـون 
الحديثة اإلنشـاء، وهي: الصحن الجامع و الكوثر و الهــــداية 
و طـوق1 مداخـل الحـرم الرشيـف و بعـض هـذه التصاميم 

من أعـال األسـتاذ محمود ماهـر النقش.
كـا اسـتخدمت تصاميـم الجـرة2 بشـكل كبـر تقريبـا يف 
جميع السـطوح و مبا يتناسـب مع ماهية املكان، و قد نفذت 
تصاميم الجرة و السـيا عند دمجها باألرابيسـك بشكل غزير 
و منهـا طاقـات مدخـل الشـيخ بهاء الديـن يف طريـق مدخـل 
مسـجد جوهرشـاد، و يف مدخل شـارع النواب و إيوان مدخل 

الصحـن الجمهوري و صحـن الكوثر.
و من تصــــاميم القاشاين املعرق النمط الشبـــــي منها، 
و الهـدف منـه صناعـة نوافـذ شـبكية، و يعـود تاريـخ هـذا 
النمـط البديـع يف الحـرم الرشيف إىل العهد الصفـوي )الغرفة 
التـي تعلو أيوان السـاعة يف الصحن العتيـق(، بعض من هذه 

النوافـذ املزينـة بالقاشـاين املعـرق تضـم زخرفـة األرابيسـك 
بأشـكال الـورود و من أمثلة ذلك النوافـذ املوجودة يف الروضة 
املنـورة بهـدف التهويـة و بعضهـا اآلخر يحمل عقدا هندسـة 
شـبكية و منهـا اللوحـات القاشـانية املعرقـة يف مدخل الشـيخ 
البهايئ و الذي يوصل إىل مسـجد جوهرشـاد الجامع و مكتبته. 

)الصورة17(
ومـن اإلبداعـات الجديـدة و املميـزة يف القاشـاين املعـارص   
اسـتخدم قطـع الخـزف بـا تزجيـج مع نقـوش نافـرة إطارية 
)القاشـاين الختمی( مدمجا مع القاشـانی املعرّق، و ليس لهذا 
النمـط وجـود سـابق بهـذا الشـكل يف الحـرم الرشيـف، و قد 
اسـتخدم هـذا النمـط بكـرثة يف الواجهـة الخارجيـة للمكتبـة 
املركزيـة، فهـو تركيـب عقـد هندسـية )منـط الجـرة( وهناك 
صنعت بعض أشـكال الجرة )العقد( بنـاذج من الخزف غر 
الصقيل و نقوش نافرة )الصورة 18(، و يشـاهد هذا األسـلوب 

بكـرثة يف اآلثـار التاريخيـة العائـدة ملا قبل العهـد التيموري.
غالبـا مـا صنعت باطات القاشـاين املعارص وفق األسـلوب 
التقليـدي اليـدوي، و تـّم اللجـوء إىل األسـلوب اآليل )جهـاز 
ووترجيـت( فقـط يف الصحـن الجامع الرضوي، و ذلك بسـبب 
املسـاحات الواسـعة، و ضيق الوقت املتـاح إلنهاء العمل، كا 
أّن قاشـاين الصحـن الجامع من حيث مـادة الباطات صناعي 
كذلك، و يصّنف ضمن أنواع السـراميك، يف األسـلوب الحديث 
إلنتاج القاشـاين و بخاف األسلوب القديم ال يستخدم الجص، 
و بهـدف تحقيـق متانة أكرث يتم اللجوء إىل اسـتخدام مجبول 
اإلسـمنت و الحىص لصناعة قاعدة باطات القاشـاين، و الضر 

1. جمع طاق

2. جره )گره( هي مجموعة من خمسة طرق للتبليط 

)tiling( التي أُستخدمت كأمناط يف زخرفة املباين يف العارة 

هندسية  لرسوم  منوذج  هي   )girih( الجرة  اإلسامية. 

 )Quasicrystal( بلوري«  العلاء »شبه  معقدة يسميه 

)ويكيبديا(



القاشاين،  لصناعة  القديم  الرضوية  العتبة  مشغل   :19 الصورة 
املكتبة  يف  املطبوعات  و  الوثائق  مركز  أرشيف  من  الصورة 

املركزية للعتبة

السبعة  األلوان  ذي  القاشاين  لوحة  من  جزء  رقم20:  الصورة 
العائد إىل العهد الصفوي، حيث تضمنت عملية الرتميم تغيري 
اليرسى إليوان  التنني، قارن مع الصورة 21 للصفة  شكل رأس 

الساعة، الصحن العتيق

يف هذا األسـلوب بالنسـبة لتزيـن األبنية الجديدة بالقاشـاين، 
أمـا فيـا يتعلق برتميـم األبنية القدميـة فا بد من اسـتخدام 
الجـص يف إنتـاج بـاط القاشـاين، و سـبب ذلـك الحفـاظ عى 
إمكانيـة إعـادة ملحقـات األبنيـة القدميـة إذا مـا صـار هناك 

حاجـة لرتميمها و تشـذيبها مجددا.
امتلكـت العتبـة الرضويـة املقدسـة و منـذ قديـم األيـام 
مشـاغل لصناعة القاشـاين، و كان مشـغل صناعة القاشاين إىل 
فـرتة قريبـة موجودا داخل الحـرم الرشيف يف الصحن العتيق 
بـن إيـوان »النقارة خانة« ومدخل مدرسـة مرزاجعفر، حيث 
كانـت تتم فيه جميع مراحل صناعة القاشـاين وإعـداد مواده 
الخـام، مـن املينـا واأللـوان، و إعـداد لجسـم البـاط، و رسـم 

النقـوش، و صناعة القاشـاين املعرّق )الصـورة 19(.
وبعـد تأسـيس الرشكة الرضويـة إلنتاج القاشـاين التقليدي 
)اليـدوي( انتقلـت جميـع أشـغال إعـداد و صناعـة القاشـاين 
مبختلـف أنواعـه و أشـكاله إىل محـل هـذه الرشكـة، و يقـع 
املشـغل األسـاس للرشكـة يف قريـة »كنـه بيسـت« التي تبعد 
عـن مشـهد مسـافة عرشيـن كيلومـرتا، كـا توجـد مشـاغل 
صغـرة يف منطقـة الحـرم الرشيـف، و باإلضافـة إىل عملها يف 
تأمن القاشاين املستـــــخدم يف تزين و كســـــــوة األبـــينة 
الرضويـة، تقـوم الرشكـة  العمرانيـة للعتيـة  و املجموعـات 
الرضويـة إلنتـاج القاشـاين التقليـدي بتلبية طلبيات القاشـاين 

للمسـاجد و العتبـات و املـزارات األخـرى.
كـا نشـر هنـا إىل »رشكـة جوهرشـاد للقاشـاين«، و هـي 
مركـز معـاري آخـر يُعنـى بأعـال ترميـم كسـوة القاشـاين 
يف مسـجد جوهرشـــــاد، و الرشكـة تابعـة ملديريـة األوقـاف 
و الشـؤون الخريـة يف محافظـة خراسـان، و باعتبـار أنّه يتبع 
ملسـجد جوهرشـاد موقوفات مسـتقلة عن موقوفـات العتبة 
الرضويـة املقدسـة فقـد كانـت إدارة هـذه املوقوفـات حتـى 
العـام 2001 تحت إرشاف مديرية األوقاف والشـؤون الخرية 
يف خراسـان، وبنـاء عليـه تـّم تأسـيس رشكة جوهرشـاد إلنتاج 

القاشاين.

نتائج الدراسة
بنـاء عـى مـا طـرح يف هـذه املقالـة ميكـن أن نشـر إىل 
األمنـاط واألسـاليب املتبعـة يف فـن القاشـاين املعـارص مبا ييل:

1.أسـلوب االسـتبدال يف عمليـات الرتميـم مـع املحافظـة 
عـى أصالـة التصميـم واللون

يف هـذا النمط يراعي فنان القاشـاين آصالـة األثر التاريخي 
و لونـه يف عملية اسـتبداله يف إطـار عملية الرتميم، و قد متت 
مراعـاة هـذه القاعـدة يف ترميم زخـارف القاشـاين القدمية يف 
الحـرم الرشيـف، و ذلـك يف مسـجد جوهرشـاد، و الصحـن 
العتيـق مـع مداخلـه، ورواق »وردي خـان« و يعتـرب هـذا 
األسـلوب أسـلوبا تقليديا يف ترميم زخارف و كسـوة القاشـاين 
العتيـق و املتعرضـة لخـراب كبـر، و أحيانـا مل يكن القاشـاين 
الجديـد الذي حـّل محل القديم مطابقا و مشـابها له بالتام 
مـن ناحيتـي التصميـم و التنفيـذ، و هـذا مـا نـراه يف ترميـم 
رسـوم رأس التنـن يف لوحـة القاشـاين ذي األلـوان السـبعة يف 

الصحـن العتيق. )الصـورة 20( 
2. أسـلوب الرتميم عرب اسـتبدال القاشـاين من دون التقيد 

بالتصميم واللون األصيل
يف هذا األسـلوب مل يتقيد حرفيو القاشـاين مبطابقة تصميم 
القاشـاين األصـيل و لونـه يف عمليـة الرتميـم، و مثاله عمليات 
ترميم القاشـاين لقبة مسـجد جوهرشـاد و عمود ذورة منارته 
و كذا األمر يف عمليات ترميم القاشـاين سباعي األلوان لإليوان 
النـارصي يف الصحـن العتيـق و الـذي يعود للعهـد القاجاري؛ 

حيث حّل مكانه القاشـاين املعـرق الجديد.



الصورة 22: لوحة من القاشاين سباعي األلوان مع 
رسمة التنني، الصحن العتيق، القرن الحادي عرش

الصورة 23: لوحة من القاشاين املعرق مع رسمة الطاواويس و الببغاء، 
رواق وردي خان، العهد الصفوي

الصورة رقم 24: الدمج بني الربونز املذهب والقاشاين يف الروضة 
املنورة، معارص

الصور21: لوحة قاشاين معرق مع رسومات الطاووس 
وا لتنني و الببغاء، تصميم محمدحسن رضوان، مدخل 
مسجد جوهرشاد من جهة رواق اإلمام الخميني)ره(

3. األسلوب املرتبط باألمناط الصفوية
أكرث ما اتبع هذا األسـلوب يف زخارف و كسـوات القاشـاين 
للسـطوح الداخليـة لألبنية القدمية و منهـا: رواق دارالضيافة، 
رواق دارالشـكر، رواق دارالذكـر، مسـجد »بـاال رس« الروضـة 
املنـورة و قـد اختر اتباع الطـرازات واألمناط الصفوية األصيلة 
يف زخرفـة هذه األبنية التاريخيـة و منها تصاميم املوزاييك، و 
سـبب ذلك القيمة التاريخية واألثرية لهذه األبنية، أو محاولة 
إيجاد تداوم و اسـتمرارية يف تصاميم القاشـاين؛ ليكون هناك 

تناغم وتجانس بـن الزخارف.
4. أسـلوب القواعـد املزهريـة مـع تصاميـم وروسـومات 

حيوانية.
انتـرش هـذا الطـراز عـى يد الفنـان املرحوم محمدحسـن 
رضـوان الـذي تبنـى هـذا األسـلوب )الصـورة21(، وقـد كان 

أسـتاذا كبـرا يف فـن التخطيط و القاشـاين يف العتبـة الرضوية 
املقدسـة، و يبـدو وفقـا للشـواهد واألدلـة املوجـودة أّن هذا 
النمـط مسـتلهم مـن زخرفـة القاشـاين الصفويـة يف الحـرم 
الرشيـف، و التـي ضّمـت رسـوماً و تصاميم حيوانيـة، و منها 
لوحـة القاشـاين سـباعي األلوان؛ الـذي يضم رسـومات التنن؛ 
و الواقـع يف صفتـي جانبـي إيـوان السـاعة يف الصحن العتيق 
وردي  رواق  قاشـاين  يف  الطـاووس  رسـوم  أو  )الصـورة22( 

خان)الصـورة 23(
5. أسلوب الدمج بني الربونز والقاشاين

اسـتخدم هـذا األسـلوب الجديـد يف جـزء مـن زخـارف 
لصحـن  الرشقـي  واإليـوان  املنـورة  الروضـة  يف  القاشـاين 
الجمهورية اإلسـامية و يتضمن هذا األسـلوب تخصيص جزء 
مـن التصميـم للربونـز املطـيل باللـون الذهبـي الـذي يـزرع 



بشـكل نافر بن قطع القاشـاين، و يجب اعتبار هذا األسـلوب 
مـن اإلبداعـات الجديـدة يف فـن القاشـاين املعـرق يف إيـران. 

)الصـورة 24(
6. األمناط الجديدة واملتناسبة مع األبنية املشيدة حديثا

يف األبنيـة الجديـدة كصحن الجمهورية اإلسـامية و صحن 
القـدس و رواق دارالحكمـة و باعتبـار وجـود صلة بن الفنان 
و بـن الفضـاء الجديـد منذ بداية تأسيسـه؛ فقد عمـد أولئك 
الفنانـون و املعاريـون إىل إبداع أســـــاليب و أمناط جديدة 
و تطبيقهـا يف هـذه األبنية؛ و السـميا يف مجال تركيب األلوان؛ 
مـع االلتـزام العـام بالطـرازات و األلـوان التقليديـة، و ميكـن 
تصنيـف أكـرث أعـال اإلكسـاء و الزخرفة بالقاشـاين يف العر 
الحديـث ضمـن هـذا النـوع و األسـلوب مـن العمـل، الـذي 
ميتاز باسـتخدام ألوان األحمر و الكرميي و األخر الفـــــاتح 
و األزرق الفاتح و الذهبي و بالنسـبة ألرضيات باط القاشـاين 
فـرنى كثـرا ألـوان: األبيض و الفـروزي و الكرميـي و األصفر   

7. األسلوب اآليل
االسـتغناء  تـّم  القاشـاين  عمـل  مـن  األسـلوب  هـذا  يف 
عن األسـاليب التقليدية القدمية و عن العمل اليدوي يف صناعة 
القاشـاين، و تـّم اللجـوء إىل جهـاز )ووترجيـت( و القاشـاين 
الصناعـي يف إعـداد القاشـاين املعـرق بجميـع مراحلـه، و هنا 
أُتبعـت األمنـاط التقليديـة األصيلة يف مجـال التصاميم فقط، 
و اسـتخدم هـذا األسـلوب فقـط يف كسـوة الصحـن الجامـع 

الرضـوي و تزيينـه.
و باملجمـوع ميكـن اعتبـار فن القاشـاين املعـارص يف الحرم 
الرضـوي الرشيـف امتـدادا لفـن القاشـاين التقليـدي الـذي 
كان رائجـا يف العهديـن التيمـوري و الصفـوي، مـع إضافـات 
و إبداعـات جميلـة مميـزة، تجلـت يف التصاميـم و تراكيـب 
األلـوان، حيث ميكن أن نعتربها مـن خصائص العر الراهن.

و مـن مصاديـق اإلضافـات الحديثـة ميكـن أن نشـر إىل 
التنـوع اللـوين الجديـد يف كسـوة و لوحـات القاشـاين و التـي 
تُظهر روح الجنوح إىل التنوع و التجديد عنداإلنسان املعارص 
كـا أّن اللجـوء كثـرا إىل اللـون الحمي يف األروقـة الجديدة؛ 
كـرواق دارالحكمـة يحي توجـه األذواق املعـارصة إىل األلوان 
الفاتحـة و الرتابيـة، بينـا يغلـب عـى األمناط القدميـة اللون 
األزرق الـازوردي مـع مـا يثـره من مشـاعر روحانية عميقة، 
أّمـا يف تصاميـم القاشـاين فعـى الرغـم مـن كونهـا هـي ذاتها 
تصاميـم العهدين التيموري و الصفـوي إال أّن هذه التصاميم 

الحديثـة اسـتخمت فروعـا نباتيـة و زهورا أكرث سـاكة.
بينـا ابتعد القاشـاين املعارص غن أمناط القاشـاين يف العهد 
القاجـاري بـل تخـى عنهـا متامـا، بحيـث مل يسـتخدم مجـدا 
تصاميـم الـورود الحمـراء و الـورد مـع الطـر أو التصميـم 

اللندين.
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