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  دهیچک
 گرفتهه  کار به مذهبی بناهای معمول طور به و ایران، زمین سر معماری تزیین در همه از بیش که کاری کاشی و سازی کاشی صنعت

 سهییهه  و ذوق مههار،،  نتیجهه  در دور بسهیار  ی گذشته از صنعت و هنر این. است خاصی های ویژگی دارای سفالگری همانند شده،

 ههای  رنه   ترکیهب  و کهاربرد  با ساز موزاییک یا کاشیکار هنرمند که ترتیب بدین گردیده، متجیی ترکیبی شیئی مهام در ساز کاشی

 و متفهاو،  اشکالی به گردیده، طرح قبل از ای نهشه طبق بر و رنگین های سن  از ریزی قطعا، دادن قرار هم کنار در یا و گوناگون

 عمهودی  خهط  کهه  متوازی خطوط و مثیث، دایره، نیم منحنی، خط هندسی، ساده های طرح. است یافته دست بنا تزیینا، از موزون

 متنهو   ههای  نههش  مهرور  به که دارند، جای تر قدیمی های دوره های یافته بر که هستند تصاویری از شده رسم آنها روی بر دیگری

 مههار،  حهال  همه در و گردند، می پدیدار اند گرفته شکل طبیعت از پذیری تأثیر و الهام با که حیوانا، و گیاه برگ، و گل هندسی،

 آور یهاد  باید را نکته این. است توجه مورد موضو  بارزترین ها، آن ساختن هماهن  و ها طرح به دادن نهش در کار صنعت و هنرمند

 از هنرمنهد  شهناخت  بیکهه  نبوده، روزمره و عمومی احتیاجا، رفع هرگز هنری آثار چنین خیق از ساز کاشی و گر کاشی مراد که شد

 بیشهتر  کهاربردی  هنرهای که آوریم یاد به اگر مخصوصاً .است بوده کارش اصیی مایه مذهبی، و انسانی عالی تمایال، ارضای و زیبایی

 دیهدن  از پس (پوپ (که همچنان باشد، می انسان یافته تیطیف روح نمایانگر هنری آثار خیق که آن حال دارد، مادی کاربرد ی جنبه

 تواند نمی مذهب و خدا به ایمان راه از جز هنری آثار چنینمی نویسد، خیق  در )بررسی هنر ایران( اهلل لطف شیخ مسجد کاری کاشی

 .آید وجود، به

 

 .ایرانی اسالمی ،معماری ،کاشی کاری ،هنر کلیدی: کلمات

 
 

 جهان در کاشیکاری تاریخچه. 1
 در سهاختمانی  مصهال   از یکهی  بعنوان رس از استفاده که وقتی است تاریخ از قبل دوران به مربوط سرامیکی های کاشی اولیه اشکال

 نبودند دارا را امروزی های کاشی استهامت و بود شده داده شکل زمخت بطور اولیه مدرن های کاشی .یافت توسعه اولیه تمدن چندین

 ههای  کاشهی  .میشدند خشک آفتاب در و شده داده فرم ساختمانی های بیوك در شده استخراج ها رودخانه کف از ها کاشی مصال  

 تزیین برای ها آن از ها کاشی روی ظریف کاری کنده و زدن رن  از استفاده با مردم قبل سال 6000 در حتی ولی اند بوده خام اولیه

 نیسهت  دسهت  در اطالعی شد ساخته تاریخی چه در و ممیکتی چه در و کسی چه وسییه به کاشی بار اولین اینکه. میکردند استفاده

 جوش آجر میتوانیم نتیجه در کند نمی نفوذ آن در آب و بوده ای شیشه سطحی دارای که کنیم فرض آجر نو  یک را کاشی اگر ولی

 بهدین  .بهدانیم  آجر و آتش پیدایش با همزمان تهریباً را کاشی پیدایش زمان توانیم می صور، این در و کرده فرض کاشی نو  یک را

 و بهود  آتهش  مجاور، در بیشتر که آجر از قسمت آن و شده آجر به تبدیل اولیه های انسان اجاق با مجاور رس های خاك که صور،

 آن در آب که آجری( کاشی قطعا، اولین نتیجه در و گردید آجرجوش به تبدیل و رسیده شدن ذوب مرحیه به دید بیشتری حرار،

 آن بهه  شناسهان  باسهتان  و شد ساخته بشر دست به که امروزی مفهوم به کاشی نخستین. گرفت قرار بشر اختیار در )کند نمی نفوذ

 در النهرین بین ناحیه در. دانند می میالد از قبل سال 4700 به مربوط را آن قدمت که است مصر به مربوط اند کرده پیدا دسترسی

 داشته رواج سازی کاشی نیز میالد از قبل سال 7000 در دجیه رودخانه شرقی ساحل در آشور امپراطوری پایتخت نینوا شهر نزدیکی
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 مهاومتر آب برابر در و تر محکم کوره در شده پخته رسی های کاشی کردند کشف که بودند کسانی اولین باستان، های مصری. است

 .میکردند استفاده معماری در تزیین برای رسی شده پخته کوچک مربعی های کاشی از باستان های تمدن از بسیاری. هستند

 

 درایران کاشیکاری هنر تاریخچه. 2

 است اصفهان ای فیروزه های کاشی ها آن ترین قدیمی و زیباترین که است ایران قدیمی و دستی هنرهای از کاری کاشی زیبای هنر

 بهرای  زیبها  هنهر  ایهن  که است دورانی هجری هشتم قرن. است شده تزیین ها آن با سیجوقی دوران های مناره تاریخی های کتیبه و

 نهوش با کاشی از استفاده تدریج به . داشت ادامه )صفویه انهراض( هجری دوازدهم قرن اواخر تا و کرد پیدا فراوان کاربرد بناها تزیین

 گل از را پا اصفهانی کاشیکار استادان و یافت راه نیز منازل به بود، مساجد مخصوص که رن  هفت و خشت نو  مخصوصاً و بوته و گل

 همچنهان  کاشهیکاری  هنهر  کردند، متداول منازل و ها کاخ در را پرندگان و حیوانا، انوا  نهش و نهاده فراتر هندسی اشکال و بوته و

 هنرههای  از سازی کاشی و کاشیکاری حاضر درحال. داشت کاربرد بناها بیشتر در که طوری به بود اصفهانی هنرمندان استفاده مورد

 تولیهد  بهه  سازی کاشی متعدد های کارگاه و زاده مصدق آقاحسین و زاده مصدق مرحوم مانند هنر این اساتید و است اصفهان دستی

 هنهر  مختیهف،  ههای  دوران از مانده جا به تاریخی آثار در مشهود هنرهای از یکی که ها اصفهانی .هستند مشغول هنری فرآورده این

 از نشهان  یهک  ههر  کاری کاشی هنر در رفته کار به های رن  هستند معتهد و دانند می رن  هفت کاشی ویژه به اسالمی کاشیکاری

 . است ماندگار همچنان ها آن رن  و اند نداده رن  تغییر ها کاشی این ها، قرن گذشت با که است تاریخ از خاصی دوران

 گونه به برخوردارند زیادی مهاومت از هستند قیع و سرب از ترکیبی اینکه دلیل به شده برده کار به قدیم کاشیکاری در که هایی رن 

 جدید های رن  در که است درحالی این اند، کرده حفظ را خود خاص زیبایی همچنان ها، رن  این عمر از ها قرن گذشت با که ای

 دانشمندان امروزه هنر، این معروفی و اوصاف این با . ندارد را قدیم های رن  پایداری و دوام و دهد می رن  تغییر زود خییی وارداتی،

 موسیهی با که طوری همان اند خورده پیوند هم با و است مرتبط ریاضیا، با اسالمی کاری کاشی هنر که باورند این بر دانان ریاضی و

 بی و غفیت از اینکه و آن ارتهای جهت به و است آن زیبایی شیفته دنیا که ایرانی اصیل هنر این قدمت به باتوجه. دارد نزدیک ارتباط

 .کنیم می بیان هنر این اصول و سابهه در را ای گزیده شود داده اهمیت کاشیکاری به و شده بیدار توجهی

 

 ایران به اسالم ورود از پس کاری کاشی. 3

 هنری آثار از دسته آن اسالمیون،. نمود تغییر تزئینا، بخش در خصوصاً مناطق این در معماری شیوه شرق، در اسالم دین گسترش با

 خدمت در بایست می هنر آنان نظر در. کردند تخریب را بودند حیوانی و انسانی نماد حاوی و بودند  خارج اسالمی رسوم و آداب از که

 . ماندند باقی حماسی و یادگاری های صحنه جهت از فهط صورتگری و تزئینی هنرهای اسالمی عهد در  .پرستش نه باشد دانش و عیم

 تاثیر کاشی تولید روند بر کوتاهی مد، تنها هجری، هفتم قرن اواسط در مغول اقوام تهاجم از حاصل ویرانی :ایلخانی عهد -3-1

 اقدام اییخانی حکام ها، سال این از پس .است نمانده جای بر ق.ه 642 - 654 های سال حدود از کاشی نو  هیچ واقع در و گذاشته

 تکنیهک  دوران ایهن  در بهود  کهاری  کاشهی  صنعت احیای اقداماتی چنین نتیجه های نمونه مرمت به و کرده بود یاد بناهای ایجاد به

 در. شد آن جانشین گرفت، خود به را الجوردینه عنوان ها بعد که سفال. پرداختند پیشین تزئین از دیگری گونه و رفت بین از مینایی

 اضهافه  از پهس  و شهدند  مهی  داده لعاب ای، فیروزه نادری موارد در و الجورد سفید، های رن  با شده ریزی قالب قطعا، تکنیک این

 زرین تکنیک اییخانی، ی دوره اوایل در. شدند می داده قرار کوره در دوم بار برای لعاب، روی بر ای قهوه یا سیاه قرمز، های رن  شدن

 بهه  ای فیهروزه  و الجوردی های رن  هفتم، قرن پایانی ربع در الکن شد، می برده کار به ای افزوده رن  هیچ بدون لعاب روی بر فام

 – معرق های کاشی دوره و.یافت پایان کاشی طالی عصر هشتم قرن در اییخانی عهد پایان با .گرفتند قرار استفاده مورد اندکی میزان

 برای تکنیک این. شدند ها کتیبه و فام زرین عظیم های قاب جانشین متفاو، های رن  در نفیس چندان نه و رن  تک – موزائیکی

 .شد پدیدار مرکزی آسیای و ایران در بعد قرن یک و شده اقتباس آناتولی در هجری هفتم قرن آغاز در بار نخستین
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 کاری دوره اییخانیی نمونه ای از کاش –1شکل 

 نام با تر سریع و تر ارزان تکنیک هجری نهم قرن اواخر در معرق، های کاشی نصب بودن گیر وقت به توجه با: تیموری عهد -3-2

 .بود ساخته ممکن کاشی روی بر را متعددی و مختیف های رن  ترکیب تکنیک، این. شد آن جایگزین رن ، هفت

 

 
 کاری دوره تیموریی نمونه ای از کاش –2شکل 

 که حالی در اند، شده تزئین بنا بیرون و درون در ها کاشی از پوششی با کیی طور به صفویه مدارس و مساجد :صفوی عهد -3-3

 از بیشتر ی استفاده بود، تاب بی اش نشده کامل مذهبی بناهای دیدن برای که عباس شاه یافت، می  تداوم معرق های کاشی کاربرد

 جهاه  ههای  انهدازه  در سهازی  عمار، زندیه آمدن کار روی با هجری  دوازدهم قرن در .کرد تهویت را رن  هفت کاشی سریع تکنیک

 جدیهد  رنه   نوعی با ها کاشی صنعت در جدیدی جنبش دلیل همین به و شد سرگرفته از زندیان، پایتخت شیراز در ویژه به طیبانه

 . شوند می نهاشی شده، می استفاده نیز قاجار حکمرانی دوران در که صورتی

 

 
 کاری دوره صفویی نمونه ای از کاش –3شکل 

 

 



 
 

 4 

 آن کاربرد و کاشی. 4

 استفاده. باشد می عادی های ساختمان و یی آبده های ساختمان تزئینا، در بنیادی و اساسی شیوه پنجمین تاریخی لحاظ از کاشی

 همهه  و گرفهت  را گچهی  و خشهتی  تزئینها،  کشهف  و رشد جیو جالب، های طرح و است رایج بسیار اسالمی معماری در شیوه این از

 کهار  بهه  قونیهه  در و 13 قرن در بار اولین بپوشاند کامال را دیوار روی که نحوی به کاشی از استفاده. شدند کاشی با تزئینا، عالقمند

 معماری برجسته های ویژگی از یکی و رسید خود شکوفایی اوج به اسالمی کشورهای در تزئینی هنر بصور، کاری کاشی .است رفته

 . میگردد توضی  ذیال که بوده نو  سه عموما رود می کار به عمارا، تزئین برای که های کاشی میرود شمار به اسالمی

 

 سنتی کاشی انواع. 5

 شود می بندی دسته انجامد می آن خیق به که مراحیی و شیوه به توجه با بیکه آن طرح نو  یا مدل اساس بر نه سنتی کاشی انوا 

 :است ذیل شرح به که

 جای در و میشود تراشیده یکایک اصل طرح اساس به که شود می ساخته گوناگون کوچک های تکه تیفیق با: معرق کاشی -5-1

 . گردد می نصب آن معین

 

 
 نمونه ای از کاشی معرق –4شکل 

 . شود می ساخته هندسی اشکال تیفیق از و است هندسی های طرح دارای :معقلی کاشی -5-2

  .گنبد مثل فرم لحاظ به قطعه یک در دیگر، نو  کنار در سنتی کاشی نو  هر: ترکیبی -5-3

 دارد بهر  در را کیهی  طرح از بخشی ها آن از یک هر که دار لعاب ظریف های خشت تیفیق از :(رنگ هفت) خشتی کاشی -5-4

 . نمود کسب بیشتر ترقی نیز کاری کاشی اسالمی هنر های شاخه سایر پیشرفت و گسترش با قمری پنج قرن از و شود می ساخته

 

 
 نمونه ای از کاشی هفت رن  –5شکل 

 

 مشبک کاشی -5-5

 صابونکی یا ای نره کاشی -5-6

 گره کاشی -5-7
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 نمونه ای از کاشی گره چینی –6شکل 

 سرامیک و کاشی تعریف. 6

 آن روی یهک  و اسهت،  میییمتهر  چند آن ضخامت و بوده مختیف آن عرض و طول که شود می گفته مصنوعی سنگی قطعه به کاشی

 و کهاربرد  ساختمان در که است سرامیکی و سفالین محصوال، کاشی. باشد می صیهیی و صاف کامالًّ و بوده ای شیشه سطحی دارای

 خهارج  و داخهل  تزئینها،  برای کاشی. غیره و عمومی های ریزگاه آب و ها آشپزخانه ها، توالت ها، حمام مانند دارد  ای ویژه اهمیت

 های دانه از متشکل سرامیکی است فرآوردهای دیواری لعابی کاشی. رود می کار به رطوبت عایق و بهداشت برای همچنین و ساختمان

 رویهه . است شده پوشیده لعاب از آن رویه یک و پخته سیسیوس، درجه هزار از باالتر حرارتی در معموالً که متخیخل و بیورین ظریف

 مترادف که شده گرفته TEGULA التین کیمه از TILE کاشی کیمه .میشود تولید ما، و براق نیمه براق، صور، به کاشی لعابین

 از کاشی. است ساختمان روی بر پوشش معنای به نیز TILE انگییسی کیمه و سهف پخته گل معنای به باشد می TUILE فرانسوی

 باشهد،  مهی  نصب برای کاشی محکمی واقع در و باشد می رس خاك جنس از بدنه قسمت، است شده تشکیل لعاب و بدنه قسمت دو

 .باشد می بهداشت و تمیزی زیبایی، برای دهد می کاشی به شفافی و صیهیی سط  که است کاشی روی قسمت آن لعاب قسمت

 می استفاده ها مکان این دیوار پوشش برای معموالً و شود می استفاده دارند آب با نظافت و بهداشت به نیاز که هایی مکان در کاشی

   سهفالگری  معنهی  بهه  شهده  گرفتهه  KERAMOS کرامهوس  یعنهی  آن یونهانی  ریشهه  از نیز CERAMIC سرامیک کیمه .شود

POTIERY  سیییسی مواد از آن بدنه قسمت ولی باشد می لعاب و بدنه های قسمت دارای هم سرامیک. شود سوخته که چیزی و 

 های کفپوش برای هم سرامیک از است، کاشی لعاب به نسبت تری محکم و سخت مواد دارای هم آن لعاب و شود می درست سخت و

 از آن بهتهر  مهاومهت  و و اسهتحکام  عیت به .شود می استفاده ... و خواب اتاق کف پذیرایی، های سالن کف بهداشتی، های مکان کف

 . شود می استفاده کفپوش قسمت در بیشتر کاشی

 

 کاشی دهنده تشکیل مواد. 7

 :است شده تشکیل قسمت دو از کاشی قطعه یک

 .دهد می تشکیل را کاشی استخوانبندی و اصیی قسمت که سفالی قطعه -7-1

 . دهد می تشکیل را آن رویی قسمت و ای شیشه است های ماد که آن روی لعاب -7-2

 

 کاشی اولیه مواد. 8

 .بنتونیت و کایولن خاك یا کرم اکسید و معمولی رس خاكو  کایولن خاك

 دارای کایولن خاك ولی دارد پخت از پس باالیی استحکام و باشد می سفید برن  که است کایولن کاشی تولید اولیه ماده ترین اصیی

 کهردن  خنثهی  برای و دهیم می افزایش را خمیر خاصیت رس خاك افزودن با اول روش در است کمی خمیری خاصیت پالستیسیته

 مهی  بهبهود  را پالستیسهیته  خاصهیت  کهایولن  به بنتونیت افزودن با تنها دوم روش در و افزاییم می کرم اکسید آن به رس خاك رن 

 .بخشیم

 

 لعاب. 9

 که شود نمی ذوب آنهدر البته .شودمی  حاصل معینی حرار، درجه یک در لعاب پخت از بعد که است نازکی ای شیشه الیه یک لعاب

 مهیالد  از قبهل  سال 12000 تا 3000 بین مصریان توسط لعاب از قبل شیشه که شود می تصور. کند حرکت کار روی لعاب شود که

 شن ترکیب این به مصریان. است آمده پدید بزرگ آتش یک در نمک و شن ترکیب از و اتفاقی احتماالً کشف این که باشد شده کشف
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 ترتیهب  این به ایستد می دارد قرار آتش روی که عمودی سط  یک روی مخیوط این که دیدند و کردند اضافه هم رس خاك ماسه، و

 همچنین لعاب، باشد ساده یا رنگی باالخره و باشد نرم یا زبر، باشد کدر یا شفاف، باشد بیوری یا ما، تواند می لعاب. شد کشف لعاب

 سهط   کیهی  بطور دار باکتری و اسیدی مواد برابر در مهاوم و شستشو قابل دوام، با نفوذ، قابل غیر و تزیینا، برای است جانبی وسییه

 در باشهند  ریشهه  ههم  فرمهول  نظر از توانند می ها لعاب. پوشاند می را آن باشد بدنه روی تخیخیی اگر یا کند نمی ضخیم را کار بدنه

 .شوند می محسوب ای ریشه فرمول یک از نیز دیگر منابع یا خام مواد آزمایشا،

 

 کاشی پخت مراحل. 10

 مواد دوغاب و بعد از آن کنند می مخیوط آب با و خرد مخصوص آسیابهای در را مواد و بعد از آن کنند می مخیوط را اولیه مواد ابتدا

 بها  و بعد از آن آید می بدست رطوبت درصد 8 تا 6 با شده خشک پودر و بعد از آن دهیم می حرار،  پاشیده سییو داخل در را اولیه

 وارد را) خام کاشی (شده خشک خام بیسکوییت و بعد از آن شود می تبدیل کاشی خام بیسکوییت به قالب در نرم پودر پرس دستگاه

 وارد نههایی  پخهت  بهرای  و دهند می لعاب آن روی و بعد از آن پزد می درجه 1100 دمای در خام کاشی و بعد از آن کنند می تونل

 سینکرو، سیستم به مجهز های پرس از استفاده و گرفته انجام درایر اسپری و ها بالمیل توسط مواد سازی آماده فرآیند. شود می کوره

 های ترك بروز از تولیدی های بیسکوییت استحکام تثبیت با مناسب فرصت در نماید می تضمین را کاشی بدنه یکنواختی و استحکام

 های ماشین و ها کابین ها، پمپ از اعم منصوبه تجهیزا، کییه کارگیری به با لعاب خطوط .کند می جیوگیری تولید پروسه بین مویی

 قابییت با رولری مدرن و طویل های کوره .سازند می فراهم را جذاب و متنو  هایی طرح اجرای امکان ، روتوکالر پیشرفته بسیار چاپ

. گردد می پخت حین رایج عیوب کییه بروز از مانع محصول، فیزیکی خصوصیا، و سط  کیفیت ارتهاء ضمن پخت منحنی انوا  ایجاد

 درجهه  فرایند در اطمینان ضریب سورتین  های سیستم برترین و افراد ترین مجرب از استفاده با بندی بسته و گذاری درجه خطوط

 خود کمال حد به نیاز مورد دقت و سرعت تا گیرد می انجام روباتیک پیشرفته شیوه با بندی بسته و رسانده مطیوب حد به را گذاری

 .برسد

 

 

 معرق کاشی کار مراحل. 11

 به است قرار که طرحی کار این برای. است کاغذ روی بر کار طراحی معرق کاشی کار مراحل از مرحیه نخستین :طراحی -11-1

 که نهایی طرح با شکل و اندازه نظر از طرح این. شود می ترسیم ماهر استادان توسط خاص ظرافت و دقت با آید در کاشی صور،

  .کند می برابری شود می نمایان کاشی صور، به

 نهایی رن  حسب بر بعدی مراحل تا شود می مشخص طرح روی بر کار نهایی آمیزی رن  مرحیه این در :آمیزی رنگ -11-2

 . شود انجام کار

. شوند می گذاری شماره ترتیب به جدول های خانه و شده بندی جدول طرح، مرحیه این در :گذاری نشانه و نمره -11-3

 در کاشی ی قطعه محل که است این خاطر به گذاری نشانه و نمره این. شود می کشیده طرح روی مختیفی های نشانه سپس

 .شود پیدا چیدن ی مرحیه

 یا شیشه مانند صاف کامال سطحی روی بر گرفتن قرار از پس شده ترسیم کاغذ روی که نهشی و طرح :طرح بریدن -11-4

 جداگانه رنگشان با متناسب شده بریده های تکه .شود می جدا و بریده خطوط، روی از بر کاغذ نام به ابزاری ی وسییه به چوب

 و دارد نیاز خاصی مهار، و دقت به نیستند مستهیم خطوط دارای که هایی نهش و ها طرح در کاغذ بریدن. شوند می بندی دسته

 .نکند منحرف را کاغذبر دست لرزش بود مراقب باید

. شود می چسبانده نظر مورد رن  حسب بر الوان های کاشی روی بر طرح ی شده بریده های تکه: کاغذ چسباندن -11-5

 و صاف ها کاغذ که شود دقت باید کاشی روی کاغذ چسباندن در .شود می استفاده سریشم از کاشی روی بر کاغذ چسباندن برای

 خارج اصیی فرم از چسباندن هنگام بود مراقب باید کاغذ باریک های تکه و ها گل بندها، مورد در و باشند خوردگی چروك بدون

 .نخورند تاب اصطالح به یا و نشوند
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 کار این برای شوند، جدا دیگر هم از باید مختیف قطعا، شد، خشک کامالً شده چسبانده های کاغذ که آن پس :زنی لب -11-6

 بین خطوط چون .شوند می جدا یکدیگر از خاصی مهار، و دقت با مختیف های قطعه و شود می استفاده تراشی کاشی ی تیشه از

 از کامالً بشکنند که این بدون را ها آن و کرده حرکت قطعا، بین های خم و پیچ در باید تیشه نیستند مستهیم معموالً قطعا،

 باید مرحیه این در. شود می زده تیشه ی وسییه به کاغذها اطراف اضافی های لعاب قطعا، سازی جدا از پس .سازد جدا یکدیگر

 عالوه نیز باشند می تخمه دارای ها اسییمی و ها گل مانند که هایی طرح مورد در. بماند باقی سالم ها کاغذ زیر لعاب که شود دقت

  .شود می زده لب هم ندارد کاغذ که تخمه قسمت کار اطراف زدن لب بر

 به ها تخمه جای .باشند می تخمه دارای که است قطعاتی و ها اسییمی ها، گل به مربوط مرحیه این :کردن سوراخ -11-7

 طرح با مطابق کامال اسییمی یا گل درون مهار کمک به سپس و شود می سوراخ دستی صور، به مهار یا و برقی ی مته ی وسییه

 .شود می خالی

 طرح شکل به کامالً کاشی که طوری به شود، می تراشیده قطعه اطراف های گل تیشه کمک به مرحیه این در :بری گل -11-8

 ی تیشه .شود می استفاده کینگی ی تیشه از لزوم صور، در و معمولی ی تیشه از بردن گل برای .درآید آن روی شده چسبانده

 گِل را ها آن توان نمی معمولی ی تیشه با که هایی قسمت برای و است معمولی تیشه به نسبت تری باریک های لبه دارای کینگی

  .شود می استفاده دارد، وجود آن شکستن احتمال یا و برد

 ی وسییه به شده تراشیده های کاشی شود صاف کامل طور به شده برده گِل های کناره اینکه جهت :زنی وهانس -11-9

 . شود می ساییده قطعا،، ی لبه در موجود اضافی های برجستگی و شوند می زنی سوهان سوهان،

 می گذاری تخمه باشند، می تخمه دارای خود میان در که قطعاتی و ها اسییمی ها، گل مرحیه این در :گذاری تخمه -11-10

 گیرد می قرار بزرگتر ی قطعه دل در نشانه و نمره حسب بر خود، ی برگیرنده در ی قطعه با متناسب تخمه هر کار این برای. شوند

 .شود می ثابت خود جای در سریشم و گچ مخیوط یا و سریشم کمک به موقتاً و

 این در. باشد می شماره دارای قبل مراحل از که است کاغذی شده تراشیده های قطعه ی کییه روی بر: کردن نمره -11-11 

 . شوند می نمره اصطالحاً و بندی دسته هم کنار در شماره هم های قطعه مرحیه

 قبالً که عالیمی و ها نشانه به توجه با و ترتیب به شماره، حسب بر قطعا، مختیف، قطعا، کردن نمره از پس :چیدن -11-12

 کاشی اینکه از پس. شود می نمایان کاشی قطعا، ی وسییه به اولیه طرح و شوند می چیده هم کنار در شده گذاشته کاغذ روی بر

 چیده پشت از برآمدگی یا و رفتگی فرو هرگونه بدون و صاف کامالً قالبی یا زمین روی بر قطعا، ترتیب همان به شد چیده رو از

 کارهایی درمورد. است چسبیده قالب یا زمین سط  به کامالً ها آن روی و است نمایان ها کاشی پشت فهط که طوری به شوند می

 باید پشت به رو از قطعا، برگرداندن هنگام .شود می چیده کار همان قالب روی بر ها کاشی نیست صاف و است دور دارای که

 و منظور این برای. نباشد ها آن بین در اضافی فضای یا درز گونه هیچ و گرفته قرار همدیگر کنار در کامالً قطعا، که نمود دقت

  .شود می استفاده سوهان از احتمالی گیرهای رفع جهت

 گِل خمیر یا شمشه با آن اطراف شد چیده خود قالب یا صاف سط  روی بر و پشت از طرح اینکه از پس :ریزی مالت -11-13

 .شوند متصل هم به یکپارچه صور، به قطعا، تمام تا شود می ریخته ماسه و سیمان از مخیوطی یا گچ از مالتی آن پشت و بسته

 کار کل شود می نصب در مشکل ایجاد نتیجه در و شدن سنگین باعث کار کل کردن پارچه یک که آنجا از بزرگ کارهای مورد در

 های قسمت مال، تا گیرد می قرار گل از دیواری نظر مورد های قسمت بین کار این برای. شود می تهسیم کوچکتری قطعا، به

 از مال، بین کار بیشتر دوام و استحکام برای .شود می تهسیم کوچکتر ی قطعه چند به کار کل و نشود متصل یکدیگر به مختیف

 . شود می استفاده) سازو(خرمایی های طناب

 جدا از پس .برداشت قالب روی از را آن بتوان تا باشد شده خشک کامالً کار پشت باید بنا روی بر کار نصب برای :نصب -11-14

 دقت با باید ها پارچه. گیرند قرار خود جای در تا شوند می حمل نظر مورد محل به ها آن قالب، از )ها پارچه (کار های تکه کردن

. کند می ثابت خود محل در موقتاً گچ با را آن خود محل در پارچه دادن قرار از پس استاد کار این برای گیرند، قرار خود جای در

 استفاده ها پارچه پشت برای که مال، همان دوغاب با ها آن پشت گرفتند قرار خود جای در ها پارچه از ردیف یک اینکه از پس

 همان به و گیرد می قرار) دارد قرار خود جای سر بر محکم دیگر حاال که(اول ردیف روی بعدی ردیف سپس شود، می پر است شده

 .یابد می ادامه نصب مرحیه پایان تا کار این. شود می نصب خود جای در صور،
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 شود، پدیدار کار رن  و طرح تا شود شسته آب با ها کاشی روی های کاغذ باید انجام سر :تعمیر و کردن اكپ -11-15

 از برخی کار کردن پاك از پس. شود پاك کامالً باید است شده ریخته کار روی بر نصب حین در احیاناً که سیمانی یا گچ همچنین

 باید قطعا، این. است قطعا، برخی رفتن تو یا و رن  در اشتباه ها آن ترین معمول که شود می پدیدار است داده رخ که اشتباهاتی

 . گیرد قرار ها آن جای در و شود تراشیده ها آن جای به جدیدی قطعه و شوند زده دقت با و مهار وسییه به

 

 گیریجمع بندی و نتیجه . 12
، که بیشترین کاربرد آن د بخصوص در کشور اسالمی ما ایرانکاشی این شی خاك در کشورهای اسالمی تاریخچه بسیار دیرینه ای دار

مورد توجه قرار گرفته هنر ارزشمندی است که زیبایی خیره کننده ای و در پس قدیم این اثر که از  می شود، در اماکن مذهبی دیده را

های  در نگاه بیننده ایجاد می کند این تاثیر برگرفته از خالقیت و ابتکار خالق این هنر است که با ترکیب رن  آن آرامش خاصی را

خود  هم در شود که بعد گذشت سالیان دراز همان تاثیر را باز زیبا ارزش بیشتری را به آن می دهد و باعث ذوق و تحسین دیگران می

، ساخت و کاربرد آن تغییرا، متناسب با نحوه استفاده ، که اینزیادی را درخود ایجاد کردهییرا، حفظ کند. کاشی در طول تاریخ تغ

هم  . بر همین اساس با گذشت زمان و با پیشرفت تکنولوژی بازخود را بهتر و بهتر جیوه گر کند در همان زمان بوده وتوانسته مزایای

گرفت امروزه می مورد استفاده قرار  که قبال در اماکن مذهبی بیشتر ین هنرسازها دید، ا استفاده آن را به فروان می توان در ساخت و

منازل می  از نمونه استفاده آن در .یایی فراوانی نسبت به گذشته داردمحیط های اجتماعی وارد کرده که مز را به منازل و کاربرد خود

و همچنین استفاده آن را در اماکن دیگر نظیر محیط های پزشکی و کارخانجا،، اشاره غیره  ، آشپزخانه وتوان به سرویس بهداشتی

 در کند می ایفا را عمده نهش کاشی غیره و چوب سن ، خشت، گچ، گل، چون، معماری مصال  از انبوهی میان درکاشی کرد. 

 جهان مجمو  در یا و اسالمی کشور یک در که دادند تشخیص خوبی به ما هنرمندان و است معماری در کار مکمل کاشی حهیهت

 را تزئیناتی و معماری عنصر این از بهایی گران آثار .است کاشی کند متحهق را اسالمی هنر اهداف میتواند که عنصری یگانه اسالم

 را خود زندگی که است هنرمندانی توانای دسترنج حاصل ها آن همه که نمایم می مشاهده اسالمی کشورهای متبرکه مراکز اکثر در

 .دادند انجام کاری کاشی هنر طریق از اسالمی هنر اهداف و اسالمی جامعه قبال در را خود رسالت و کردند هنر وقف

 

 

 

 .سپاسگزاری13
 با را مهاله این تا نمود، یاری ها سختی و مشکال، کوران در مرا و فرمود عطا من بر را عیم فراگیری توفیق که منان را ایزد سپاس

 برده بهره عزیزی دوستان و های اساتید مساعد، و ها راهنمایی از هالهم این تهیه و تحصییی دوران طول در .برسانم پایان به موفهیت

 .باشم را داشته خود خالصانه تشکر و قیبی سپاس ایشان مراتب همه از است الزم اینجا در که ام
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