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Abstract  

One of the main reasons of building Qadamgāhs (literally meaning the 
place of foot or the place of stepping) was the dreams a believer had 
of a saint. There are a large number of such buildings in Iran. In some 
cases, the dreams are inscribed on tablets in order to preserve the 
dream for future generations. This paper introduces five lustre ceramic 
tablets, which contain records of such dreams. The texts of two of 
them have been preserved completely, and significantly show 
astonishing similarities. The first is dated back to 1312 AD and 
belongs to Qadamgāh of Mehrīqābād. Its text mentions that Fakhr al-
Din Hasan Tabari saw Imam Ali in a dream ordering him to build a 
shrine. According to the text of the second tile in Qadamgāh-i Khezr 
in the village of Yazdelan in 1607, someone saw Khezr in a dream 
who orders to reconstruct a ruined domed building. This article 
examines the differences and similarities between these two tablets 
from the Ilkhanid and Safavid periods, and analyzes them in detail. It 
can be said that these two tablets have a common content that have 
been written with the aim of documenting the reconstruction of a 
religious building borrowing the Iranian and Shi'at themes. These two 
examples show that the tradition of recording dreams on lustre tiles 
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was not only prevalent at the glorious era of lustre production, but also 
extended to three centuries later. 

 Keywords: Qadamgāh; Kashan lustre tiles; Iranian – Shi'at folk 
beliefs; dreams; Ilkhanid and Safavid periods. 

Introduction 
“Qadamgāh” refers to some places of pilgrimage in the Islamic world 
where a Prophet, Imam or saint has passed or has been seen in a 
dream. Dreaming has been one of the main reasons for building 
Qadamgāhs, in that, it was built when someone saw one of the saints 
in a dream and based on the saint’s order or his own decision, he 
called that place a Qadamgāh. This phenomenon, which sometimes 
led to the establishment of a building, has been common among 
Shi'ats. In some cases, commemorative tablets made of stones or tiles 
were used to record the dreams. Five lustre tiles, which belong to the 
Qadamgāhi buildings, have been identified in the region of Kashan, 
that contain a record of a dream. Three of them, which bear the name 
of a Qadamgāh, called Darb-e Mehriqābād, were produced in the 
fourteenth century. Although the tradition of writing on lustre tiles has 
continued until the Safavid period, no example containing a dream is 
known except for an unpublished tile from Qadamgāh-e Khezr in 
Yazdelan village. This tile, which dates back to 1015 AH/1607 AD, is 
full of symbolic and mythical signs. Interestingly, the Mehriqābād 
tiles dates back to 711 AH/1312 AD, and the Yazdelan tile have 
significant similarities with them in terms of form and content. 

Research Background 
The major research on lustre tiles has been done by Oliver Watson 
(1975, 1985). However, no research has been done on the Qadamgāhi 
lustre tiles, except for two papers written by Chahryar Adle about the 
tiles of Mehriqābād (Adle, 1972, 1982). Nonetheless, he has made 
some mistakes in reading the text and also did not notice the fifty-year 
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difference in the date of these tiles. In addition, he was unable to 
identify the exact building of this Qadamgāh.  

Discussion 
There is a pair of circular lustre tiles in the Musée national de 
céramique de Sèvres, the text of which mentions the construction of a 
Qadamgāh in Kashan. The text of the tiles tells us that a person named 
Sayyed Fakhr al-Din Hassan Tabari finds himself in a dream in the 
middle of a crowd in the garden of Amir in Kashan. There, he sees 
Imam ‘Ali who tells him to construct a building in that place so that 
whoever wants to visit him can come to that position. Three centuries 
later, a lustre tile was installed in the Khezr Qadamgāh of Yazdelan, 
which narrates a dream that led to the construction of the building. 
According to its text, a person saw Khezr in a dream, who asked him 
to repair a domed building.  

One of the similar and important elements in both dreams is their 
connection to the garden. In fact, the holy sites in question are located 
in the garden that was famous at that time. The timing of both dreams 
is interesting in its own way. The dream of Mehriqābād coincides with 
Eid al-Fitr and the dream of Yazdelan coincides with Nowruz. In fact, 
the dreamers have been influenced by the religious festivals at both 
times, which belong to a mythical and ritual time. Another common 
feature of both texts is the effort to document the dream, which 
mentions the exact characteristics of the place and time of the dream. 

Conclusion 
During the Ilkhanid period, as there was more religious freedom for 
Shi'ats, the opportunity to express and document such Shi'at dreams 
became more prominent. On the other hand, with the rise of the 
Safavids and the prevalent freedom for the Shi'ats, the emergence of 
Shi'at beliefs developed unprecedentedly. Although the two lustre tiles 
examined in this paper were made over a period of three centuries, 
they are certain significant similarities in their content. The main 
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theme, the type of time and place, the sacred personality, the attention 
to documentation and the influence of Iranian culture in both 
examples are comparable. In fact, they both express an identical 
concern: the reconstruction of a religious building the location of 
which has sacred memories. Interestingly, in the inscriptions of both 
buildings discussed in this article, there are signs of pre-Islamic beliefs 
of the people of the region. However, this is far from the common 
traditions of Islam and is based mostly on popular beliefs. 
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فام در دو بنای قدمگاهی کاشان از دوران رؤیانگاری بر کاشی زرین

 ایلخانی و صفوی

 
 2*محمدرضا غیاثیان، 1آبادیمحمد مشهدی نوش

 
 (33/00/0399پذیرش:  10/01/0399)دریافت: 

 چکیده
یکی از  رؤیای باورمندان و دستور وی به ساخت بنایی یادمانی،آمدن شخصی مقدس در 

های متعددی از این قبیل بناها در ایران قابل و نمونه بوده هاقدمگاه های اصلی ساختعلت
های آینده از شناسایی است. در برخی موارد، برای بیان رؤیا و استمرار این باور برای نسل

فام در منطقۀ کاشان اشاره در این مقاله به پنج کاشی زرینالواح یادمانی استفاده شده است. 
طور کامل ها که متنشان بهها گزارش یک رؤیا ثبت شده است. دو نمونه از آنشود که در آنمی

آباد های معناداری با هم دارند: اولی متعلق به قدمگاه درب مهریقحفظ شده است، شباهت
بیند و به فرمان او را در خواب می )ع(م امام علی0303ق/700کاشان است که شخصی در سال 

سازد. طبق متن کاشی دوم در قدمگاه خضر روستای یزدالن، شخصی در سال ای میخانهتربت
م خضر را در خواب دیده که به او سفارش تعمیر یک بنای گنبددار مخروبه را 0017ق/0101

وجوه تمایز و تشابه این دو لوح است.  داده است. این نوشتار به دنبال واکاوی محتوا و بررسی
دهد که آن دو در بازتاب باورهای عامۀ ایرانی ـ شیعی، زمان و مکان های مقاله نشان مییافته

ها ای مشترک دارند و جهت اصلی آنمایهمحوری مقدس، بنهای شخصمقدس و کرامت
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ت. طرفه آنکه گذشت قرون های ایرانی و شیعی اسمایهمستندسازی عمارتِ بنایی مذهبی با بن
  های اعتقادی را از میان بردارد.مایهو اعصار نتوانسته است این بن

 
نما شدن، فام، باورهای عامۀ ایرانی ـ شیعی، خوابقدمگاه، کاشی زرین های کلیدی:واژه

 دوران ایلخانی و صفوی.

 مقدمه .1
و سفال در جهان  ید کاشیترین مراکز تولهای میانی اسالمی یکی از مهمکاشان در سده

ها ها و کاشیهای متعددی که برای تزیین سفالینهاسالم بوده است. در میان تکنیک
سفالگر  زیرا داشت،اهمیت و ارزش بیشتری دوآتشه یا فام زرینوجود داشت، تکنیک 

فام در عصر های زرین. کاشیبود مندبرای تولید آن به مهارت و تجربۀ زیادی نیاز
های امامان و امامزادگان شیعی )در شهرهایی مانند مشهد، قم، در زیارتگاه ایلخانی

صورت الواح بزرگ ها عموماً بهرفت. این کاشیکار میکاشان، دامغان و ورامین( به
ها اغلب آیات قرآن بود. هایی با حروف برجسته بودند و محتوای آنمحرابی و یا کتیبه

فام، الواح یادمانی هستند که بر دیوارهای بناها ای زرینهشده از کاشیتر معرفیگونۀ کم
چهاردهم که تاکنون شناخته شده،  های مربوط به سدة هشتم/شدند. نمونهنصب می

م هجری هستند که در 0301ق/700م تا 0303ق/700های چهار کاشی مربوط به سال
 ط با بناهای که همگی مرتب ــ. در این الواح شودها اشاره میاین مقاله بدان

اند. سه ای صاف درج شدهها به خط نسخ تحریری بر روی زمینهنوشته ــ اندقدمگاهی
آباد در کاشان هستند. کاشی چهارم مربوط ها متعلق به قدمگاهی به نام مهریقفقره از آن

م دارد و 0331ق/730در روستای قهرود است که تاریخ صفر  )ع(به قدمگاه مسجد علی
از آنجایی که نیمی از این آمیز در قالب شعر است. اما ان رؤیایی مکاشفهموضوع آن بی

و به همین دلیل، این مقاله بر آن  کردتوان مفهوم آن را درک بین رفته است، نمیلوح از 
 0شود.متمرکز نمی

اما هیچ  3فام تا دورة صفوی امتداد داشته است،اگرچه سنت نگارش بر الواح زرین
ای نشدهجز لوح تاکنون منتشررده باشد بهاسیم که یک رؤیا را مکتوب کشنای نمینمونه
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م دارد، لبریز از 0017ق/0101از قدمگاه خضر در روستای یزدالن. این کاشی که تاریخ 
آباد به ای است. جالب اینکه الواح قدمگاه درب مهریقهای نمادین و اسطورهنشانه

و  شکلیهای معناداری از نظر باهتم و لوح قدمگاه یزدالن ش0303ق/700تاریخ 
ها، نشان داده محتوایی دارند. در این مقاله ضمن معرفی و تطبیق محتوایی این نمونه

 فام تا چند قرن امتداد داشته است. های زرینشود که نگارش رؤیا بر کاشیمی
دد گرمیفام به آثار اولیور واتسون برینهای زرکاشی دربارةهای ترین پژوهشعمده

(Watson, 1975b, 1985)فام قدمگاهی تحقیقی صورت های زرینمورد کاشی. اما در
های قدمگاه مورد کاشیکه شهریار عدل به زبان فرانسه در ای جز دو مقالهنگرفته به

ها به فارسی نیز ترجمه شده و یکی از آن( Adle, 1972, 1982)آباد کاشان نوشته مهریق
خوانش متن دچار اشتباهاتی نیز شده و همچنین متوجه (. او در 0379است )عدل، 

ها نشده است. به عالوه، او موفق نشده که سالۀ یکی از این کاشیتفاوت تاریخ پنجاه
 ( 0393، 0390یار )جا ماندة این قدمگاه را شناسایی کند. احمد خامهبنای به
ؤیا در مصر و اساس رشده برهای ساختهخصوص زیارتگاههای ارزشمندی درپژوهش

های چهارم ها به سدههایی را معرفی کرده که قدمت برخی از آنشام انجام داده و کتیبه
 رسد. و پنجم هجری می

اساس رؤیا در منطقۀ کاشان در شده برشده یا بازسازیدر این مقاله دو زیارتگاه بنا
الوه بر خوانش است که ع گفتنیگیرد. های ایلخانی و صفوی مورد مطالعه قرار میدوره
بار نخستینیزدالن برای  آباد، کتیبۀ لوح قدمگاههای قدمگاه مهریقتر متون کاشیدقیق

 شود. منتشر و خوانده می

 هاقدمگاه. 2
ی که پیامبر، امام یا قدیس گویندهای زیارتی در دنیای اسالم میبرخی مکان به «قدمگاه»

به جای پای قدیسان در ادیان دیگر نیز  احترامنما شده است. از آنجا گذشته یا خواب
های دینی سایر ملل به اسالم راه یافته شود و ظاهراً این باورها از فرهنگشاهده میم

که در آیین بودایی جای پای بودا و در هندوئیسم جای پای شیوا زیارت چنان .است
ران، سوریه و های جهان اسالم در ایگروهی از قدمگاه(. Noss, 1953, p. 179)شود می
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اسرائیل منسوب بوده و مورد احترام پیروان هر سه دین یهود، فلسطین به پیامبران بنی
 ، صص.3110؛ تیمورباشا، 10 ، ص.0303مسیحیت و اسالم است )ناصرخسرو، 

ها ترین آنمعروف منسوب است که از )ص(ها به پیامبر اکرم(. گروهی از قدمگاه13ـ13
الصخره است که به باور مسلمانان، آن حضرت در قبةدر  جای پاهای منسوب به او

، 3110؛ تیمورباشا، 011 ، ص.0907االسراء پا بر آن نهاد و به معراج رفت )قزوینی، لیلة

ها، نقش کف پای انسان بر روی قطعه سنگی به صورت (. در بیشتر قدمگاه11 ص.
 د.کنناین سنگ را زیارت میشود و معموالً فرورفته دیده می

است؛ بدین ترتیب که  بوده هاقدمگاه یکی از علل اصلی ساخت شدن نماخواب
او یا به تصمیم شخصی آن مکان را  کسی یکی از قدیسان را به خواب دیده و به اشارة

(. این پدیده که 373ـ373 ، صص.0391آبادی، قدمگاه خوانده است )مشهدی نوش
یار احمد خامهشیعیان متداول بوده است.  شده در میانگاهی به تأسیس بنایی منجر می

مصر و شام اشاره کرده است.  شده مبتنی بر رؤیا درزیارتگاه ساخته 00( به 0390)
م در شمال دمشق 911-10ق/371تاریخ  درها زیارتگاه کهف جبرئیل ترین آنقدیم

 )همان، نددر آن مکان دیده شد )ص(است که در یک رؤیا جبرئیل و حضرت محمد
اساس رؤیا که کتیبۀ آن شده برترین بناهای اسالمیِ ساخته(. یکی از قدیم01ـ9 صص.

م 0131ق/030در شمال ادلب است که در سال  )ع(باقی مانده، مشهد امیرالمومنین علی
 (. 001ـ000 ، صص.0393یار، ساخته شده است )خامه

و نظرگاه وجود بنای قدمگاه  0011، در ایران 0371شده در سال بنا بر آمار ارائه
های ایران بقایای (. برخی قدمگاه73ـ03 ، صص.0311داشته است )میرمحمدی، 

اند؛ چنان که زردشتیان همچنان در کنار های پیش از اسالمشدة زیارتگاهبازآفرینی
 برای(. 390 ، ص.0371پاریزی،  کنند )باستانیها را زیارت میمسلمانان برخی از آن

 معروف قدمگاه که کرده گزارش( 0031 /ص.3.ج، 0313) مانترک مثال، اسکندربیک
 قدمگاه تاریخ، آن از قبل تا شد، بازسازی صفوی اول شاه عباس دستور به که نیشابور
ایران بیشتر بناهای قدمگاهی . (110 ص. همان،)شده است می خوانده کسری شاپور

چرا که  ،فزایش یافته استبناها ا و از آن زمان تعداد اینمربوط به دوران صفویه است 
. اما تاریخ برخی از بناهای کردنداستفاده می تشیعبرای ترویج ها آنشاهان صفوی از 
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آباد و ها )مهریقرسد که دو مورد از آنقدمگاهی ایران به پیش از عصر صفویه می
 گری شهرهاسالمی به شیعه ۀهای اولیقهرود( در منطقۀ کاشان است. مردم کاشان از سده

بودند و تعدد بقاع و بناهای مذهبی مرتبط با فرهنگ شیعه در این منطقه به همین دلیل 
کاشان به جا مانده است که قدمت برخی به ۀ ها بنای قدمگاهی در منطقاست. امروزه ده

 گردد. پیش از دورة صفوی بر می

 آباددرب مهریقفام قدمگاه . الواح زرین3
در پاریس اهدا  3ای به موزة ملی سرامیک سِوردایره فامیک کاشی زرین 0917در سال 

به  0در نمایشگاه هنر اسالمی در موزة نارجستان پاریس 0970شد. این کاشی در سال 
ای برای اولین بار به معرفی این اثر نمایش درآمد. یک سال بعد، شهریار عدل در مقاله

این کاشی به ساخت متن  (. در333ـ330، صص. 0379؛ عدل، Adle, 1972پرداخت )
اساس متن، بر قدمگاهی در کاشان اشاره شده که امروزه به فراموشی سپرده شده است.

 است کاشان 1سَور متصل کی امیر باغ در: »موقعیت مکانی آن قدمگاه چنین بوده است
 باروی به چسبیده کهــ  امیر باغ در آن عمارت ،. بنابراین«مهریقاباذ درب ظاهر بر

اما از آنجا که شهریار عدل  ،ساخته شده ــ آباد بودهمهریق ةدرواز قابلم در و کاشان
، در ادامه ابتدا به خود بنا و سپس به کاشی اشاره است موفق به شناسایی این بنا نشده

 شود.می
 هایدروازه از یکی منزلۀبه آبادمهریق دروازة از سپهر کاشانیخان میرزا عبدالحسین

سپهر کاشانی، ) دهدنمی دستبه آن از موقعیت نشانی اما کند،می یاد کاشان قاجاری
اهلل رضوی، از علمای قاجاری هبةق، حسین بن 0337. در سال (030، ص. 0311

 مدفنش: »کندمی شخصی چنین اشاره نشانی مدفن خود به نامۀمتن زندگی کاشان، در
 آبادملک فعالً که آبادمهریق دروازة پشت معروف، است قبرستانی که است طالبی در

بر  امروزه آبادملک . اگرچه دروازة(310، ص. 0317رضوی کاشانی، « )است معروف
 شهرت و است مشخص غزنوی( کامالً چهارراه نزدیکی )در آن حدود اما نیست، جای
 دانیم که تااست. می آبادملک دروازة همان آبادمهریق درب که شودمی معلوم لذا دارد.
 از آن حدود که وجود داشته آبادملک دروازة بزرگی در مقابل ، قبرستاناخیر دهۀ چند
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کوچۀ مسجد، بنای  میان در .شامخی بوده است مسجد تا کوچۀ غزنوی چهارراه
است  کوچک چهارطاقی بقعۀ که شامل یک قرار دارد قدمگاه به معروف ایمخروبه
جا به آن هایتنها پایه نوناک دارد که ترکی رُک دوازده (. این بنا یک گنبد0)تصویر 

است که حسن نراقی « قدمگاه علی»است. این بنا همان  سالم داخلی گنبد اما مانده،
 قرون از آن نام برده و ذکر کرده که قبور بسیاری از مشاهیر( 000ـ003 ، صص.0313)

آباد متعلق به توان پذیرفت که کاشی مهریقمی ،بنابراین .است بوده آنجا در گذشته
مین بنا بوده است. در تأیید این فرضیه باید گفت که در متن کاشی اشاره شده که آن ه

شده خشت احداث شده که کامالً موافق با ابعاد بنای شناسایی 31×31ساختمان در ابعاد 
 منزلۀبه ــ آباد بودهکه در دشت صالح ــاست. عبدالرحیم کالنتر ضرابی از این بنا 

 مشهور است ایبقعه آن در»نویسد: آن می توصیف و درکند می دیا« آبادصالح قدمگاه»
 قبرستان آن اطراف و صحن در و است پایی آثار سنگی در نیز، آن در و علی قدمگاه به

، 0300کالنتر ضرابی، « )اندکنده رفتگان امانت برای آنجا در ایدخمه نیز و است بزرگی
 .(003 ص.

 
 م )عکس: نگارندگان(0303ق/700، حدود ، کاشان)ع(: قدمگاه علی0تصویر 

Figure  1: Qadamgāh-i ‘Ali, Kashan, ca. A.H. 711/A.D. 1312 (Photo: authors). 

م، شخصی به نام 0303ق/700گوید که در شب عید فطر سال متن کاشی به ما می
سید فخرالدین حسن طبری در خواب، خود را در میان خلقی انبوه از زن و مرد در باغ 
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ای دید که در کنار آن یک اسب و یک جمّازه )شتر (. آنجا خیمه3بیند )تصویر امیر می
ای که به زمین فرو رفته بود. او در آنجا امیرالمومنین علی و تیزرو( بسته بودند و نیز نیزه

گویند در حال عزیمت به هندوستان برای دعوت بیند که به او میرا می )ع(امام زمان
فرماید که در آن مکان، تربتی بسازند تا هر کس می )ع(م هستند. امام علیکافران به اسال

که بخواهد او را زیارت کند به آن مقام بیاید. فخرالدین پس از بیداری به باغ امیر رفت 
را نشان کرد و  )ع(او و نیز پی جمّازة امام زمان« نشستگاه امیرالمومنین و پی اسبِ»و 

ید. دو سه روز بعد، دو مرد و دو زن در خواب خشت کش 31مربعی به ابعاد 
ها فرمان داد که به حیدر فارِس بگویند که در آنجا تربتی امیرالمومنین را دیدند که به آن

 عالی بنیاد نهد. فارِس نیز در همان روز کار عمارت را آغاز کرد.
رت صوهای ختایی بهشکلی با تزیینات گل و برگدر حاشیۀ این کاشی، طرح نعلی
سته شده و دهانۀ آن متر برجشکل به اندازة دو میلیقرینه تعبیه شده است. قسمت نعلی

هایی در دو سطر با های طرفین، کتیبهست. در میانۀ نقوش گیاهیِ حاشیهبه سمت باال
متن اصلی چنین «. اندازه مشاهده کرد  |نعل اسب روز بدین  »این مضمون وجود دارد: 

 : شودخوانده می
( آدینۀ اول ماه 3( سید فخرالدین حسن طبری شب )3اهلل الرحمن الرحیم )بسم (0)

( خواب چنان دید که در باغ 1مائه صبحگاهی در )( احدی عشره سبع0شوال سنه )
( بوذ و خلقی انبوه 7( سَور کاشان است بر ظاهر درب مهریقاباذ )0امیر کی متصل )

زذه دیذ و اسبی و جمّازه آنجا بسته و ( 1از زن و مرد هم درین باغ حاضر، خیمۀ )
( در غایت حُسن و جمال و بَهاء کمال از آن خیمه 9نیزه بزمین فرو برده، جوانی )

الحنک بسته و تیغی حمایل کرده از میان آن همه ( تحت01بیرون آمذ برسم عرب )
( کرد؛ چون بخدمتش رسید، سر بر زمین نهاد و 00قوم بببیندة خواب اشارت )

( برانداخت. بیننده خواب مردی را دیذ 03کرد. جواب فرموذ و در خیمه )سالم 
( پوشیده تیغی حمایل کرده و از 03متمکن شده زرهی ) 0نورانی بغایت مهنت

( وی 00شجاعت و صالبت وی زمین در حرکت آمده و نور از روی مبارک )
گفتی که ها بر سر زانو نهاذه. جوان با بینندة خواب بآسَمان پیوسته و دست

( بینندة خواب بروی در افتاذ و تضرع و 01السلم. )امیرالمؤمنین علی است علیه
( برداشتی فرموذی که 00که سر بردار. چون سر ) زاری کرد. امیرالمؤمنین فرموذ
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( هندوستان 07این جوان فرزند ماست مهدی صاحب زمان و این ساعت بطرف )
( فرموذ تا 01م آریم و اشارت خواهم )رویم که کافرانی چند را در دایرة اسالمی

اینجا بنیاد تربتی عالی بنهند که هر کس کی خواهذ که زیارت من در یابذ و آنجا 
( آمذن این مقام را زیارت کند. بینندة خواب در اثناء این حال از خواب 09نتواند )

و پنج خشت در  ( و برخاست و بباغ امیر رفت، مربعی بیست31بیدار گشت )
( و نشستگاه امیرالمؤمنین و پی اسب برین منوال 30و پنج خشت کشیده )ت بیس

( مسطور است و پی جمازه آن موضع را نشان کرد و 33که این کلمات در بطنش )
( زن که بزیور 30( مراجعت نموذ. بعد از دو سَه روز دو مرد و دو )33با شهر )

 7السلم در خوابین علی علیه( جمال امیرالمؤمن31صالح و سداد مُتحل َّی بودند، )
ایم بنیاذ ( که بحیدر فارِس گوئید تا آنجا که ما فرموذه30دیدند که با ایشان فرموذ )

 ( چون این کلمات بسمع موالنا معظم بها37) 1تربتی عالی بنهد بر موجب نشان

( این مقام مشغول شد. بحکم انَّ اهلل 31و الدین فارِس رسید در روز بعمارت ) الملة
  یضیع اجر المحسنین و السّلم ععلی  من اتبع الهدی.ال

 

 
 

ملی  ةمتر، موزسانتی 3181م، قطر: 0303ق/700فام خمیرسنگی با نقش نعل اسب، کاشان، کاشی زرین :3تصویر 
 (URL: 1منبع: (، )MNC 22688سرامیک سِور، پاریس )شماره: 

Figure 2: Fritware lustre-painted tile with imprint of horse’s hoof, Kashan, A.H. 
711/A.D. 1312, diameter: 28.5 cm, Musée national de céramique de Sèvres, Paris 
(access no. MNC 22688), (source: URL: 1).   
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ملی  ةمتر، موزسانتی 3081م، قطر: 0303ق/700پای شتر، کاشان، فام خمیرسنگی با نقش رداشی زرینک :3تصویر 

 (URL: 2منبع: (، )MNC 26903رامیک سِور، پاریس )شماره: س

Figure 3: Fritware lustre-painted tile with imprint of camel’s hoof, Kashan, A.H. 
711/A.D. 1312, diameter: 31.5 cm, Musée national de céramique de Sèvres, Paris 
(access no. MNC 26903), (source: URL: 2).   

 

است که تر شناسایی شده ای دیگری نیز شبیه پی شتر با ابعاد کمی بزرگکاشی دایره
دهد که جفتی برای کاشی اول بوده است )تصویر و نشان می کندمیر همان متن را مصو

پای یا رد است و کاشی دوم، پی )ع(کاشی اول مزیّن به نقش نعل اسب امام علی 9(.3
 دهد. در مرکز این کاشی، تصویری از یک شتر و اسب یرا نشان م )ع(شتر امام زمان

شکل کف پای یک شتر شده در جلوی یک خیمه وجود دارد که قاب کلی آن بهزین
ای از نوشتار وجود دارد که محیط کاشی است. در اطراف آن، حاشیۀ باریک و برجسته

بینندة »شود: یای درآورده است. متن حاشیۀ باالیی چنین خوانده مصورت دایرهرا به
چنین دید کی درین میان پی جمازه نقش  01خواب سید فخرالدین در شب بواعقع 

  .«یامد پی جمازه بدین اندازه عدید اند و چون روز بکرده
بدین »شده در چپ و راست کاشی نوشته شده است که: در فضاهای مثلثی ایجاد

چنین متنی درج شده است: نهایت، در حاشیۀ پایینی، در 00.«پی جمازه  |اندازه  
قل هو اهلل از براء بانی این  ةخدایش بیامَرزاد که یکبار سورت الحمد و سه بار سور»

  .«این نقش بخواند ةاین حروف و کنند ةخواب و از براء نویسند ةخیر و از براء بینند
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دهد که کاتب و نقاش یک نفر بوده اهمیت متن کتیبۀ اخیر در این است که نشان می
سه مرتبه در متن آمده و درخواست دعا برای سه نفر « براء )برای(»که کلمۀ ، چرا ستا

 ای نقاش. درست در مرکز تصویر، نیزهـ  کرده است: بانی، بینندة خواب و نویسنده
صورت عمودی ترسیم شده که نوک آن، حاشیه را برش داده است. این نیزه حس به

ست. در نیمۀ باالیی تصویر، یک خیمۀ مزیّن به بندی را دوچندان کرده اتقارن ترکیب
الملک هلل الواحد القهار؛ حسبی ربی؛ علی ولی اهلل؛ محمد »های نقوش گیاهی و کتیبه

بر فراز خیمه چیزی شبیه یک گنبد ترسیم شده  03خورد.به چشم می« صاحب الزمان
ز یک خرگاه و آن را تصویری ا ــ 03اساس نظر پیتر آندروزبر ــ است که شهریار عدل

(. بارگاه شامل یک خیمۀ 330 ، ص.0379بارگاه مرسوم مغوالن دانسته است )عدل، 
ای و گنبددار ای استوانهبزرگ مربعی است و در جلو خرگاه قرار دارد. خرگاه نیز خیمه

ای است که تر از خیمهای شاهانه ترسیم شده که بسیار مجللاست. بنابراین اینجا خیمه
پر ترسیم شده است )تصویر ای هشتع زمانی بر روی یک کاشی ستارهدر همین مقط

0.)00 

ترسیم  ،دارندمیر حالتی که به سوی یکدیگر قدم برای سرزنده داسب و شتر به گونه
اند. فضای اطراف شتر و اسب و خیمه پوشیده از انبوهی از گل و گیاهانی است که شده
نیستند. اگرچه هنرمند نام خود را ثبت شکل شباهت به نقوش ختایی کاشی نعلیبی

ای با این اثر دارند، العادهپر شباهت فوقای هشتهای ستارهنکرده است، اما چند کاشی
ها در ها را کار یک نفر دانست. سه فقره از آنتوان به احتمال زیاد آنای که میبه گونه

م دارند 0039ـ0391ق/019در کپنهاگ وجود دارد که همگی تاریخ  01مجموعۀ دیوید
ها در . یکی دیگر از این کاشی(Komaroff & Carboni, 2002, figs. 113-115)نک: 
اسب خالداری را در   ــ دارد« 701فی سنه »که تاریخ  ــهنرهای زیبای بوستون  ةموز
(. خط کتیبۀ دورتادور آن نیز 1دهد )تصویر ها نشان میای از همان گل و برگزمینهپس

آباد است. این هنرمند شده در کاشی مهریقهای خیمۀ ترسیمیه خطوط کتیبهبسیار شب
 های بزرگ پر کرده است.زمینۀ آثار خود را با گل و برگمعموالً فضای خالی پس
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 ۀمتر، مجموعسانتی 3183م، قطر: 0390ـ0391ق/019فام، کاشان، ای زرینکاشی ستاره :0تصویر راست:    
 (Komaroff & Carboni, 2002, fig. 40, cat. 111خصوصی )

Right:  
Figure 4: Lustre-painted tile, Kashan, A.H. 789/A.D. 1290-91, diameter: 20.3 cm, 
private collection (after Komaroff & Carboni, 2002, fig. 40, cat. 111). 
 

: ةهنرهای زیبای بوستون )شمار ةم، موز0300ـ0301ق/701فام، کاشان، ای زرینکاشی ستاره :1تصویر     چپ:
31.729( ،)Komaroff & Carboni, 2002, fig. 116, cat. 117) 

Left:  
Figure 5: Lustre-painted tile, Kashan, A.H. 710/A.D. 1310-11, Boston Museum of 
Fine Arts (31.729), (after Komaroff & Carboni, 2002, fig. 116, cat. 117). 

 
دار موزة سِور با متن تقریباً در موزة تاریخ ازبکستان یک کاشی همانند کاشی نعل

(. اما تفاوت مهم و قابل تأملی با کاشی موزة سِور دارد و 0یکسان وجود دارد )تصویر 
 ۀشب آدین)» 700آن اینکه تاریخ خواب دیدن فخرالدین را پنجاه سال دیرتر، در سال 

رسد که این نظر میثبت کرده است. به«( حدی ستَّون سبع مـعـائه ا ۀاول ماه شوّعال  سن
یک سؤال و معمای پیچیده باشد که چرا دو کاشی با متن تقریباً یکسان با دو تاریخ 

جا مانده است؟ شهریار عدل بدون ذکر تواریخ متفاوت این دو کاشی، چنین متفاوت به
ات حضور امامان در شهر خویش، برخی از اهالی مؤمن کاشان برای اثب»گفته است: 

ها را به اطراف و امامان تهیه کرده آن ةاصطالح جای پا اسب و جمّازچند همانند از به
(. او توضیح بیشتری نداده است که چرا و 301 ، ص.0379)عدل، « انداکناف فرستاده

نما شدن یک نفر و ساخت قدمگاهی که ماجرای خواب ــبه چه منظور چنین لوحی 
به شهرهای دیگر صادر شده  ــکند و برای نصب بر دیوار بوده کاشان را بازگو می در

های دیواری بعید باشد. رسد که کاربردی چنین تبلیغی برای کاشینظر میاست؟ به
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ای را مطرح کرد که این کاشی بر ما آشکار شده، شاید بتوان فرضیه 700اکنون که تاریخ 
 کند.له را توجیه و تبیین ئاین مس

کنند، ای یکسان را با نیم قرن اختالف روایت میبرای فهم منطق دو متنی که واقعه
نویسی حال. در سنت تذکره و شرحکردنویسی زیارتگاهی را مطالعه باید سنت تذکره
شده است. در واقع ها گاهی واقعۀ یکسانی برای دو محل ذکر میبرای زیارتگاه

دادند که متعلق به مکان خاصی بود به مکان دیگری میکه را نویسان گاهی متنی تذکره
مثال، در حوالی کاشان،  برایحالی نداشت. اما شرح ،رؤیا یا باوری به قداستِ آن بود

آباد آباد )زیارت جدیده( به زیارتگاه فیضتذکرة زیارتگاه شاهزاده سلیمان نوش
 )شاهزاده سلیمان( برده شده که متن هر دو یکسان است. 

توانست الگویی لوح یادمانی برای تبیین ساخت بنایی مقدس می ۀهر حال، تهیبه 
شماری باشد که مبتنی بر رؤیا و یا های بیخصوص قدمگاهبرای دیگر بناهای مذهبی به

(. یک یادمان آماده 371ـ373 ، صص.0391آبادی، باوری ذهنی بودند )مشهدی نوش
کار رود. بنابراین کاشی موجود در نیز به توانست برای بناهای دیگری از این دستمی

تواند برای بنایی در کاشان یا شهر دیگری توسط هنرمندی کاشانی ساخته تاشکند می
 تر با تغییر تاریخ است. شده از متنی قدیمشده باشد که متن آن رونویسی

 
ریخ ازبکستان، تاشکند دولتی تاة م، موز0301ق/700فام با نقش نعل اسب، کاشان، کاشی زرین: 0تصویر 

 (300، ص. 0379)عدل، 

Figure 6: Fritware lustre-painted tile with imprint of horse’s hoof, Kashan, A.H. 
761/A.D. 1360, State Museum of History of Uzbekistan, Tashkent (after: Adle, 
2000, p. 246). 



 و همکار آبادیمحمد مشهدی نوش_______________ ... فام در دو بنای قدمگاهیرؤیانگاری بر کاشی زرین

111 

 

نوان سازنده بنا نام برده شده که در در این کاشی از شخصی به نام حیدر فارس به ع
باید « سید فخرالدین حسن طبری»منابع تاریخی نام او یافت نشد. اما بینندة خواب، 

( حاکم ری و ورامین و نوادة فخرالدین حسن م0317ق/717ف. فخرالدین حسن دوم )
الدین کاشانی در صورت موروثی به او رسیده است. جمالاول باشد که حکومتش به

، فخرالدین حسن دوم را ملک ری و ورامین خوانده و از مرگ تاریخ الجایتواب کت
دهد. ظاهراً فخرالدین از م خبر می0317ق/717زودهنگامش در سلطانیه به سال 

چرا که سعدالدین ساوجی بعد از مرگش  ،های وزارت اولجایتو نیز بوده استگزینه
 درنویسد که فخرالدین وطی می(. ابن ف71 ، ص.0301خوشنود شده است )کاشانی، 

خان فرمان ساخت سلطانیه را دریافت کرد و به نحو احسن انجام ق از غازان090سال 
به بازسازی بخشی از توان های او می(. از دیگر فعالیت031 ، ص.0391یار، داد )خامه

م آن فازرین هایکه کاشی ــیحیی ری بعد از خرابی، و ساخت بناهایی مانند امامزاده 
 (. دوله در ورامین اشاره کرد )همانو برج عالءال ــشهرت دارد 

اند یاد کرده« ملک ری و قم و کاشان»در برخی منابع از پدرش عالءالدوله با عنوان 
حکومت خود فخرالدین نیز تا کاشان  ةممکن است که دایر ،(. بنابراین0397یار، )خامه

یکی از  منزلۀکاشان نیز نام وی به دارالسیادۀ ۀنامامتداد داشته باشد. چنانکه در وقف

(. اما درخور توجه است که در این 031 ، ص.0331نامه، گواهان ثبت شده است )وقف
ثبت شده و او در کار ساخت بنا هیچ  ها و القابعنوانکاشی نام فخرالدین حسن بدون 

ذشته است و م درگ0317ق/717نقشی نداشته است. از طرف دیگر، فخرالدین در سال 
دارند و  ق700و  700اند، تواریخ دو کاشی موجود که این خواب را روایت کرده

رسد که آوردن نام او در این ماجرا بیشتر مربوط به زمان حیات وی نیستند. به نظر می
 هایی مربوط به های بعد، تذکرهوجه نمادین داشته است تا واقعی. ما در دوره

ها یا حاکمانی حضور دارند که اساساً ها شخصیتینیم که در آنبهای کاشان میزیارتگاه
 اختالف زیادِ زمانی، حضورشان در آن واقعه غیرممکن بوده است. مانند  سبببه

ها قاضی احمد الدین کاشان که در متن آنشاه و تاجهای پنجههای زیارتگاهتذکره
 (.0391الدین، تاج ؛0391شاه، پنجهزندی کاشان حضور دارد ) ةغفاری حاکم دور
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 . لوح قدمگاه خضر یزدالن1
کاشان( زیارتگاهی وجود دارد  شرقی کیلومتری جنوب 31در روستای یزدالن )واقع در 

(. یک لوح سنگی 7ت شده است )تصویر های صفوی و قاجار ساخته و مرمرهکه در دو
که است شده م در باالی در ورودی ایوان جنوبی نصب 0199ـ0191ق/0300به تاریخ 
ت شده است. یک لوح نام داشته و در آن زمان مرم« خضرقدمگاه »دهد این بنا نشان می

کند فام در این بنا نیز ماجرای عمارت کردن این بنا در عصر صفوی را تشریح میزرین
م است 0017ق/0101انگیز از سال (. این کاشی متضمن روایت رؤیایی هیجان1)تصویر 

هایی از یک بنا وجود داشته نا منجر شده و گویا پیش از آن نیز نشانهکه به ساخت این ب
اساس متن کاشی، خضر به خواب شخصی راموشی بر آن نشسته بوده است. برکه گرد ف

خواهد که بنای گنبدداری را تعمیر کند. اما آن شخص اظهار فقر و آید و از او میمی
نداشته باشد و فرمان را اجرا کند. چند روز گوید که پروا کند. خضر به او میناتوانی می

را ببیند. « صبحپری»گوید که به باغِ حوالی گنبد برود و بعد، خضر در خواب به او می
گوید که فقط پیران بیند و به خضر میرود و پیرمردانی را بر گرد حوض آبی میاو می

ی صبح همان آب گوید که پررا دیده و پری صبح را نشناخته است. خضر به او می
 ست. متن لوح چنین خوانده هابخش تمام انسانو حیات )س(فاطمه ۀاست که مهری

 شود: می
( 0( عمل استاد محمد بن طاحل؟ )3( هو اهلل العالم بالسرایر و الخفیات )3و  0) 

الحمدللَّه عالم الغیوب و غافر الذنوب و محیی مراحم آثار الصالحین )بعد االندراس 
و فضله العمیم و الصلوة و السالم علی سید االنبیاء و المرسلین محمد ( 1ملطف( )

( الطاهرین و بعد مقصود از صنعت این لوح و مضمون مکتوب 0و آله و عترته )
( دق االخالق و االعتقاد حاجی ابن المرحوم محمد بن شاه 7) -بر آن آنکه صا

رل بموضع دشت ( متوطن مدینۀ کاشان دم درب اتا طغ1محمد ابوزیدآبادی )
( روز سلطانی قو ییل به پنج و شش روز در اواسط شهر ذی 9) -قبل از نو 00افروز

( دیده بود قریب بوقت صبح که االغی بار نموده به 01به خواب ) 0101قعده سنۀ 
( رسیده دید که بر در گنبدی که دور 00راه نطنز میرود به حوالی قریۀ یزدالن )

( سواری 03است به غرب ور قنات قریه مزبور )جنب باغستان آن موضع واقع 
برقع انداخته استاده است. آن سوار او را ندا کرد و گفت که چرا این گنبد را 
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چیزم ( بینندة خواب در خواب گفت من مردی درویش بی03کنی؟ )عمارت نمی
تر در این ده هستند از من غنی( که تعمیر این توانم کرد. 00مرا قدرت آن نیست )

( که من بتو میگویم این کار 01که این کار بکنند. آن شخص در جواب گفت )
( درین 00بکن. برو و شروع کن که چراغ تو از این خدمت روشن خواهد شد. )
( چنانچه 07اثنا برقع از روی مبارک برداشت، مرد پیری محاسن سفید نورانی بود )

جمال او روشن گردید. در این اثناء بینندة خواب پرسید تمام صحرا از شعشعۀ 
پرستی بگوی که تو چه کسی؟ گفت تو را چکار با نام من ( بخدای که می01)

( که گفتم بجای آر. بعد از مبالغ )مبالغه( گفت که من خواجه 09است. خدمتی )
( ماست. در خدمت مردانه باش. چون بیدار شدم 31خضرم و این مکان مقام )

یافتم. بعد از آن به سر چهار ( و فرحی تمام در خود می30قت طلوع صبح بود )و
-( در خواب دیدم که بر در گنبد مذکور نماز می33و پنج روز در وقت صبح )

( همان شخص را دیدم ایستاده است. 0گذارم. چون از نماز فارغ شدم )حاشیه، 
گذاری. من گفتم که میای که اینجا نماز گفت برو خدمت پری صبح بپرس چکاره

دانم که پری را نشناسم و مردی عامی هستم و همین سورة حمد و قل هو اهلل می
گذارم. گفت برو باین باغ، پَر صبح آنجاست او را دریاب. چون من نگاه نمازی می

کردم در حوالی گنبد باغی عظیم دیدم پُر از اشجار سبز. چون بمیان باغ رسیدم 
که بر دور آن آب، مردم محاسن سفید نشسته بودند حوض آبی بزرگ دیدم 

( و همه قرآن میخواندند. بعد از آن از باغ بیرون آمدم و به خدمت آن 3)حاشیه، 
شخص رسیدم و گفت که پری صبح را دیدی؟ گفتم که او را نشناختم. جمعی 

 خواندند. گفتبسیار از این پیران دیدم که بر دور حوضی نشسته بودند و قرآن می
که پر صبح آب است که در آن حوض دیدی. این آب مهر حضرت فاطمۀ 

و ترسا را همه حیات از آنست. بخدمت  07زهراست که کافر و مسلمان و کور
 مشغول باش و گنبد را عمارت نمای که چراغ تو آنجا روشن خواهد شد.
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 یزدالن )عکس: نگارندگان(ایوان جنوبی قدمگاه خضر  :7تصویر 

Figure 7: South Iwan of Qadamgāh-e Khezr, Yazdelan (photo: authors). 
)عکس:  مترسانتی 00×39م. اندازه: 0017ق/0101القعده فام، قدمگاه خضر یزدالن، ذیکاشی زرین :1تصویر 

 نگارندگان(

Figure 8: Lustre tile, Qadamgāh-e Khezr, Yazdelan, A.H. 1015/A.D. 1607, size: 
46×29 cm (photo: authors). 

 

شکل به صورت مستطیل عمودی طراحی شده که در باال حالت محرابیاین لوح به
کشی شده که گاهی یک سطر خود گرفته است. متن قاب اصلی با خطوط افقی جدول

و گاهی دو سطر از متن در میان این خطوط آمده است. در نیمۀ باالیی و زیر قوس 
مجموع، با خطوط ضخیم طراحی شده است. در لدانشکل، چیزی شبیه یک گمحرابی

گری تبحری نداشته است. عالوه بر سفالگر نه در خوشنویسی و نه در طراحی و آذین
ها به جای آنکه نوشته فام نیز مهارت چندانی نداشته و رنگِاین، او در تولید زرین
کند ی لعاب اثبات میاند. اما به هر حال اثرات بخارزدگی بر روفلزفام شوند، تیره شده

ای مایهزمینه به رنگ سفید با تهپس 01فام تولید شده است.که این کاشی به اسلوب زرین
های اخیر، این لوح در جریان یک سرقت شکسته سفانه در سالأای است. متاز فیروزه

شده و چیزی در حدود یک سوم آن )در گوشۀ پایینی سمت چپ( از بین رفته و مرمت 
. پیش از سرقت، این لوح در باالی درب ورودی ایوان جنوبی نصب بوده شده است
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اما اکنون آن را در فضای داخلی بقعه و پشت همان دیوار در دیوار گچی  ،(7)تصویر 
 اند. کار گذاشته

 . تحلیل محتوا1

 . مکان وقوع رؤیا1ـ1
های محل ،واقعها با باغ است. دریکی از عناصر مشترک مهم در هر دو رؤیا، ارتباط آن

. در قدمگاه است مقدسِ مورد اشاره در باغی قرار دارند که در آن زمان شهرت داشته
شود. در متن کاشی یزدالن در مجاورت دروازة کاشان اشاره می« باغ امیر»آباد به مهریق

باغستانی اشاره شده که در حوالی بنای گنبدداری بوده است: باغی باغ یا نیز پنج بار به 
م پُر از اشجار سبز که در میان آن حوض آبی بزرگ و در کنار آن یک قنات بوده عظی

الدوله کاشی آباد در جنب باغ امیناست. جالب اینکه در دورة قاجار نیز قدمگاه مهریق
شده است و زیارتگاه یزدالن نیز اکنون در آباد مشروب میواقع بوده و از قنات صالح
 اطرافش باغ وجود دارد. 

 . زمان وقوع رؤیا 2ـ1
اول ماه  ۀآباد در آدینزمان وقوع هر دو رؤیا هم در نوع خود جالب است. رؤیای مهریق

شوال، صبحگاه عید فطر بوده است. رؤیای اول یزدالن در پنج شش روز مانده به 
واقع شده است. رؤیای دوم  -یعنی در شب پنج مسترقه -نوروز، قریب به وقت صبح 

کاشان هنوز هم عقیده  ۀر شب عید به وقوع پیوسته است که مردم منطقیزدالن تقریباً د
کنند. در گردند و رعایت شب پنجه میمیگذشتگان بردارند در این ایام، ارواح تازه

اند که متعلق به زمانی بینندگان رؤیا در هر دو زمان، تحت تأثیر اعیاد مذهبی بوده ،واقع
نوعی سرخوشی پایان ماه صیام و رضایت باطنی  ای و آیینی است. عید فطر بهاسطوره

های ماه رمضان را به همراه دارد. برآمدن نوروز نیز که ایرانیان از انجام تکالیف و روزه
کند. طبعاً در چنین روند، نوعی حس قدسی ایجاد میاز آن میوها قبل به پیشاز مدت

 بیند.میآمیز شرایطی به لحاظ روحی، شخص رؤیاهای موافق و مکاشفه
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 . افراد مقدس3ـ1
تصویرسازی شخص مقدس در متن دو کاشی دارای وجوه تمایز و تشابه است. شباهت 

 )ع(مورد امام علیای نورانی دارند: درکننده و چهرهای خیرهاین است که هر دو جاذبه
، و خضر چنان نورانی بود که «نور از روی مبارک وی به آسمان پیوسته»نوشته شده که 

و  )ع(امام علی پردازیاما شخصیت .«حرا از شعشعۀ جمال او روشن گردیدم صتما»
اولی مردی شجاع، بامهابت و  ؛شدة آنان متفاوت استخضر متناسب با جایگاه تعریف

 پوش است.سفید و برقعآمادة کارزار تصویر شده و دومی پیرمردی محاسن 
ید و در دورة صفوی خضر؟ شاید آبه رؤیا می )ع(اما چرا در دورة ایلخانی امام علی

در رؤیا و  )ع(های هفتم و هشتم هجری، دیدن علیسبب شرایط مذهبی ایران در سدهبه
ساخت بنای یادمانی برای وی در صدر اهمیت مذهبی قرار داشته است، اما در دورة 
 صفوی که نام امام اول شیعیان به برجستگی تمام رسیده بود، چهرة رازآمیز خضر 

خضر  در مرکز رؤیا قرار گرفته است. اهمیت ــدهد که نوید آب حیات می ــ پیفرخ
کند که داستان رؤیا مرتبط با آب و پری صبح است. با این اوصاف، از آنجا بروز پیدا می

است بوده  )س(نیست چون آب، مهریۀ حضرت فاطمه )ع(ارتباط با امام علیاین رؤیا بی
 ه شد.واقع توسط شوهرش به او دادکه در

جوانی در غایت حُسن و جمال »صورت نیز به )ع(آباد امام زماندر متن کاشی مهریق
 اما او در متن نقشی  ،الحنک بسته بوده استمعرفی شده که تحت« و بَهاء کمال

که است دلیل اقتضای آن مقطع تاریخی بوده دارد که این نیز به )ع(تر از امام علیرنگکم
 نمود بارزی در  )ع(و امام زمان )ع(شیعی مانند امام حسینهای هنوز سایر شخصیت

های بناها نداشتند. به جز اشخاص مقدس، در هر دو رؤیا افراد دیگری نیز هستند. کتیبه
در باغ امیر حاضر بودند و در لوح صفوی « خلقی انبوه از زن و مرد»در لوح ایلخانی 

د که حضور این افراد بر وفق خوان بر گرد حوض آب بودنسفید قرآنپیران محاسن
 واقعه و اقتضای شرایط آن بوده که متضمن منطق ساختار ماجرا نیز هست. 

 . مستندسازی1ـ1
واقع ساخت ، اهتمام در راستای مستندسازی رؤیاست که دروجه مشترک هر دو متن

بیان  برایبر تالش آباد عالوهفام هم بر آن مبتنی است. در کاشی مهریقلوح زرین
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های روشن بیان شده است. همچنین ئیات رؤیا، مختصات مکان وقوع رؤیا با نشانیجز
 های خیمه و نعل اسب و پی شتر را بیان و حتی این موارد را تصویرسازی ویژگی

فام را به ر کردن ماجرا در ابتکاری جالب یک جفت کاشی زرینکند. برای مصومی
متر( طراحی کرده که سانتی 31یز حدود آمشکل نعل اسب و پی شتر )با اندازة اغراق

دهندة اهتمام زیاد بر مستندنگاری رؤیاست. همچنین طی چند روز متوالی این نشان
ای آن را که وجه مکاشفه شخص مورد وثوق دیگر دیده شده استرؤیا توسط چند 

 کند. برجسته می
شود. از جملۀ هایی مالحظه میها و تفاوتدر کاشی یزدالن نیز این دقت با شباهت

توان به مختصات دقیق محل رؤیا و زمان آن اشاره کرد. توصیف بنای ها میشباهت
بقعه، افراد نشسته در کنار حوض آب، توصیف خضر و توجه به موضع پری صبح از 

کید بر نام و أها تهای مستندسازی در لوح یزدالن است. اما یکی از تفاوتدیگر نمونه
آباد فاقد آن است. ی بییندة خواب یزدالن است که لوح مهریقنشان دقیق و محل زندگ
تر است، زیرا نمایی و باورپذیری رؤیای یزدالن بیشتر و موجهبا این اوصاف وجه واقع

نه از دیدن همان رؤیا توسط چند شخص دیگر خبری است و نه اینکه اتفاقات رؤیا با 
آباد ی است که در رؤیای مهریقرخدادی در عالم واقع مقایسه شده است. این در حال

عناصر مادی مانند جای سم و پی ستوران و محل قرارگیری خیمه در محل وقوع رؤیا 
 کند.که باورپذیری را مشکل میاست گیری شده بازبینی و اندازه

 
 و ادیان پیشین عامه. ارتباط با باورهای 1ـ1

« مهردر»باید همان « آبادیقمهر»اساساً در مرکز این دو رؤیا عنصری ایرانی پیداست. 
 منزلۀبه تاریخ قمن بن محمد قمی در کتاب باشد که در سدة چهارم/دهم، توسط حس

(. درمهرها همان 300 ، ص.0311های کاشان مطرح شده است )قمی، یکی از آبادی
که امروزه نیز بدین نام در یزد  09(70 ، ص.0311های زرتشتی هستند )قدردان، آتشکده

ها اساساً با چشمه و یا چاه آب مربوط هستند ند. در ضمن بسیاری از قدمگاهشهرت دار
(. این قراین نشان 0391آبادی، مشهدی نوش) گرفته از باوری ایرانی استتئکه نش

نما شدن این مکان مترتب بر باور به قداست کهن این مکان دهد که احتماالً خوابمی
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ده سعی کرده تا تمام جزئیات و حتی طول و دیویژه هنگامی که شخص خوابباشد. به
کند که احتماالً بنای عرض دقیق بنا را نشان دهد. این نکته این فرضیه را تقویت می

 و باید تجدید بنا شود. است ها در مکان مورد اشاره وجود داشته کهنی بدین ویژگی
امی ایرانی دارد خورد. یزدالن نهایی به چشم میبیش چنین نشانهودر یزدالن نیز کم

در اینجا پسوند مکان است و « الن»تشکیل شده است. « الن»و « یزد»که از ترکیب 
نامی است باستانی که ریشه در یَشت )یکی از « یزد»معنای النه و جای دارد. واژة 

گانه ا وِستا(، یَزت، یَسن و یزش در پارسی میانه دارد به معنای ستایش، های پنجفصل
ریشه با یَزد به معنی خدا نیز هم« یزتان»یا « یزدان»همچنان که واژة  .شنیایش و پرست

(. بر این 09ـ07 ، صص.0399؛ پورداود، 119ـ117 ، صص.0390است )اوشیدری، 
شاید یزدالن جایی برای یزش بود و نیایشگاهی از دین زرتشتی در آن بوده  ،اساس
 است. 

قدیمی با محوریت تقدس عنصر آب  توجه متن کاشی یزدالن به بازسازی نیایشگاهی
خواه ناخواه ما را به قداست آب در  )س(فاطمه ۀهای پری صبح و مهریدر رمزواژه

 ، ص.0373پاریزی ) کند. محمدابراهیم باستانیفرهنگ ایرانی و ایزد ناهید رهنمون می
در ده، را که جایگزین نام ناهید شبا آب چشمه  )س(هایی از پیوند نام فاطمه( نمونه309

کوه بنان کرمان نشان داده است. اینجا نیز نمونۀ دیگری از این قبیل است که در آن 
های اساطیری و یا چهره )س(ایزدان مقدس زرتشتی به نام شخصیتی تاریخی مانند فاطمه

اند تا عنصر قداست در دین جدید حفظ بی شهربانو تغییر نام دادهای مانند بیو افسانه
داند )بویس، ویس نام اخیر را ترجمۀ اردویسور آناهیتا )ناهید( میشود. حتی مری ب

توان ادعا کرد که در هر دو (. به هر روی می013 ، ص.0310 ،000ـ031 ، صص.0300
خورد و به نوعی هایی از دین و فرهنگ ایران پیش از اسالم به چشم میرؤیا نشانه

 دهد. نشان میاستمرار این باورها را در دوران ایلخانی و صفوی 

 . نتیجه1
آمیز بخشی از فرهنگ ایرانی های قدمگاهی در رؤیاهای مکاشفهتجلی قداست مکان

آزادی  ۀواسطاست که در طول دوران اسالمی ادامه داشته است. در دورة ایلخانی به
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گونه تجارب توسعه یافته و بیشتر مذهبی برای شیعیان، مجال بیان و مستند کردن این
و اولجایتو و توجه  خانغازان آوردن اسالم با بحث، مورد ده است. در دورةتر شآسان

 اهل رسمی قرائت ممیزی و فشار تحت دیگر و شد بارزتر شیعه آنان به تشیع، عقاید
 امیدواری و فرح ناشی از کنار و گوشه در آمیزمکاشفه رؤیاهای ثبت .نداشت قرار سنت
 .بود این تحوالت الوصفزاید

دولت صفوی و وجود آزادی چشمگیر برای شیعیان، بروز باورها و آداب با ظهور 
های گذشته و مرمت ای یافت و فراغت بیشتری برای احیای سنتسابقهشیعی توسعۀ بی
اساس رؤیا شکل باورهایی بروجود آمد. لذا در این دوران نیز دوباره بناهای شیعی به

د پیشینیان و مردم این دوره است. گیرد که حاکی از سابقۀ قدسی این مکان نزمی
درواقع، اعتقاد به قداست مکان به ظهور چنین رؤیاهایی منجر شده و نقل این رؤیا و 
تکرار آن برای دیگران سبب تهییج به بازسازی بنایی کهنی بوده است. جالب آنکه در 

ی مردم هایی از باورهای پیشااسالمهای هر دو بنای مورد بحث این مقاله، نشانکتیبه
ای ندارد و بیشتر های رسمی دین اسالم میانهخورد، اگرچه با سنتمنطقه به چشم می

بر باورهای مردمی و عامه مبتنی است. البته ساخت مکان مذهبی براساس رؤیا در دیگر 
مایۀ اما عمدتاً درون ــحتی پیش از دورة ایلخانی مرسوم بوده  ــمناطق اسالمی 

 آن ساخت مسجد بوده است.ای داشته و هدف ساده
، اندشده در این مقاله در بازة زمانی سه قرن ساخته شدهاگرچه دو لوح بررسی

مایۀ اصلی، نوع زمان و مکان، های چشمگیری از لحاظ محتوایی دارند. درونشباهت
ت مقدس، توجه به مستندسازی و تأثیرپذیری از فرهنگ ایرانی در هر دو نمونه یشخص

کنند: عمارت بنایی هر دو یک دغدغه را بیان می ،واقعدرتطبیق است.  قابل مقایسه و
ای مقدس داشته است. باورمندانی که باورهایشان از نگاه مذهبی که مکانش خاطره

فام هم در دورة گیری از صنعت سفال زرینرسمی حاکم بر جامعه دور بود، با بهره
باورها و تجارب مذهبی را نشر و به  گونههم در دورة افول آن، این ،شکوفایی این هنر

 قل کردند.نتهای بعد منسل
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 ها نوشتپی
های بعد، از کشور خارج شده است در بنا نصب بوده، و در سال 0971. این کاشی حداقل تا سال 0

(Watson, 1975a, pl. 8a ؛Sotheby’s, 2011, p. 144 lot 306متن باقی .) مانده از آن
( ... ـر شاخی 3( ... ـدان جان بلبشدگانرا )3( عکـ ـردم مصطفا را ... )0») شود:چنین خوانده می

( ... بود و دلکش؛ بساطش 1( آن ... ـیدند؛ از آن آواز در آن هیبت رسیدند؛ )0شنیدم )نواها می
( یکی پرسید حال این عصا 7( ... نورالدین نطنز کی ... بردند ندید غیبت؟ ... )0جمله زیلو منقش )

( 9( تبرک ده مرا قدری از این شب؛ کی دیدم مر ترا دلدار و ... )1بدو گفتم من این حالها را؛ )را؛ 
( کی در دادن نیابد هیچ نقصان؛ 01عجایب صورت و حالی کی دیدم؛ ز غیب آواز ناگاهی شنیدم؛ )

ر سال؛ سازم عصا هر ماه و ه( ببستم عهد و پیمانی در آن حال؛ که می00بتوفیق خدای فرد دیان؛ )
( مساعی مرا مشکور 03( طمع دارم که یابم فضل حق را؛ کی من طاقت ندارم عدل حق را؛ )03)

( و کتب فی اواخر صفر، ختم بالخیر و الظفر، لسنه ست و 00گردان؛ گناهانم همه مغفور گردان؛ )
 «.ثلثین و سبعمائه

جا مانده م به0101ق/907تا  م0071ق/113 هایشده در بازة سالفامِ ساخته. حداقل پانزده لوح زرین3
آبادی و غیاثیان، نامه دارند )نک: مشهدی نوشکه کاربردهایی نظیر لوح مزار، محراب و وقف

0399 .) 

3. Musée national de céramique de Sèvres. 
4. Musée de l'Orangerie. 

 ، ذیل واژه(. 0377. سَور: دیوار قلعه )دهخدا، 1
)همان، ذیل واژه(. عدل این کلمه را مهابت خوانده و در پاورقی متذکر شده که  مَهن ت: خدمت کردن .0

(. اما باید گفت که Adle, 1972, p. 281به صورت کلمۀ مهب و بدون نقطه کتابت شده است )
 این کلمه دو دندانه دارد و مسلماً حرف الف در آن وجود ندارد. 

تر به منطقی« خواب»از نظر فرم و هم محتوا کلمۀ  ( اما همAdle, 1972, p. 282« )زمین»عدل:  .7
 رسد.نظر می

 )همان(.« بر موجب شان». عدل: 1

در یک حراجی توسط موزة ملی سرامیک سِور خریداری شد )عدل،  0990. این کاشی مصور در سال 9
 (.301ـ300، صص. 0379

 (.331، ص. 0379دل، ع؛ Adle, 1982, p. 205« )بواعقعه »عدل بدین صورت خوانده است:  .01

اما آنچه که او « ( می جمّازه.3( بدین اندازه )یک؟( )0»)عدل این متن را چنین خوانده است:  .00
شود، دو ویرگول متقارن تزیینی ) ،8 ( است که برای پُر کردن فضای خوانده می« یک»تصور کرده 

ار در متن کاشی دوم آمده به به معنای جای پا که سه ب« پی»خالی ترسیم شده است. همچنین کلمۀ 
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، ص. 0379عدل، ؛ Adle, 1982, p. 205درج کرده است )« ـی»و « می»اشتباه به صورت 
331 .) 

خوانده، در صورتی « العباد»را « القهّار»عدل در خوانش این کتیبه دچار اشتباه شده است. او کلمۀ  .03
ای به طور گستردهــ سوره غافر است  00آیۀ  ــ که برگرفته از« الملک هلل الواحد القهّار»که عبارت 
« حسین؛ زین»را « حسبی ربی»فام کاربرد داشته است. او همچنین عبارت های زریندر کاشی

محمد »خوانده و برای منطقی جلوه دادن محتوا، متون سه قاب را به دنبال هم چنین آورده است: 
 (.Adle, 1982, p. 206« )الزمان زین العبادصاحب

13. Peter Alford Andrews. 
ها در نقاشی ایلخانی، نک: . برای تصاویر خیمهAndrews, 1980های مغوالن، نک: برای خیمه .00

Komaroff & Carboni, 2002, figs. 86, 134. 
15. The David Collection. 

 یکی از مزارات قدیمی کاشان است.« افروزدشتْ.»00

ادیان باید گور یا گبر باشد که به معنای کافر و در اینجا شاید  در تناسب با اهل« کور»کلمۀ  .07
 نشین به نام گبرآباد نیز در نزدیکی قمصر است.زرتشتی است. روستایی زرتشتی

 مقدم برای اظهارنظر در این مورد. . با تشکر از آقای حسن رعیت01

 .Boyce, 1993، نک: «در مهر». برای 09

 منابع

 مرکز. نشر تهران:. مزدیسنا ۀدانشنام. (0390) ج. اوشیدری،
 . تهران: روزبهان.خاتون هفت قلعه(. 0373) م.ا.پاریزی،  باستانی

 . تهران: علم.طوفان در شمعی(. 0371) م.ا.پاریزی،  باستانی

 .000ـ031 ،0و  3 ،تاریخی هایبررسی بانو. پارس و شهربانو بیبی (.0300) م. بویس،

 .ققنوس: تهران بهرامی. ع. ۀترجم .هاآن دینی آداب و باورها ن:زرتشتیا .(0310) م. بویس،

 ا. کوشش به .0ج .کاشان ۀنام در .بحراالنساب از نقل به شاهپنجه (. زیارت0391) شاهپنجه
 هستی. با همگام: . کاشان30ـ09 . صص.عاطفی

 . نگاه تهران:. مرادی ف. ویراست. یسنا. (0399) ا. پورداود،

 کوششبه .0ج .کاشان ۀنامدر:  .بحراالنساب از نقل به الدینتاج خواجه ۀ(. بقع0391الدین )تاج
 هستی. با همگام: . کاشان03ـ39 . صص.عاطفی ا.

 تهران: افشار. ا. تصحیح .(دوم جلد دوم ۀنیم) عباسی آرایعالم تاریخ (.0313) ا. ترکمان،
 امیرکبیر.
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 .الکتاب العربیدار مكتبةقاهره:  .النبویةاآلثار (. 0030/3110) ا.تیمورباشا، 

 ،پژوهش ۀتاریخ در آین .های مبتنی بر رؤیا در مصر و شام(. بررسی زیارتگاه0390) ا. یار،خامه
 .31ـ1(، 0) 9

 فرهنگی ۀسسؤم: تهران .سوریه در بیت اهل هایزیارتگاه و پیامبر آثار .(0393) ا. یار،خامه
 .مشعر هنری

 .031ـ033 ،0 ،کتابگزار .ایلخانی ةشیعه ری و ورامین در دور(. ملوک 0391) ا. یار،خامه

-مرکز دایرهایلخانی،  ةملوک علوی ری در دور ةهای دیگری دربارآگاهی .(0397) ا. یار،خامه

)دسترسی:  /https://www.cgie.org.ir/fa/news/217036، المعارف بزرگ اسالمی
 (.0399دی 

 . تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامهلغت(. 0377دهخدا، ع. )
 .013-337 ،33، زمینفرهنگ ایرانطیبه.  ة(. شجر0317) ح.رضوی کاشانی، 

 ،33، زمینفرهنگ ایرانافشار.  ا.کوشش به .کاشان جغرافیای مختصر(. 0311) م.سپهر کاشانی، 
 .011ـ031

ها : پیمانه700/0303خ سال اشی دو آتشه یادبود از کاشان موریک جفت ک(. 0379ش. )، عدل
هنر و جامعه در جهان در:  .کننده در نقاشی شرقی، بخش دومو خطوط تصحیح و تنظیم

 . تهران: توس.300ـ330 . صص.اشراقی ا.عدل، ترجمۀ  ش.کوشش به .ایرانی

  .پرواز افق شیراز: .زرتشت آیین رد آتش و نور جایگاه (.0311) م. قدردان،

 گوتینگن: افست ویسبادن. .ووستنفلد ف.چاپ  اخبارالعباد،آثارالبالد فی(. 0907) ز.قزوینی، 

شناسی انصاری قمی. قم: مرکز قم م.ر.تحقیق  .قمی ح. ۀترجم .تاریخ قم(. 0311) ح.قمی، 
 مرعشی. ۀکتابخان

 همبلی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. م. مام. به اهتتاریخ الجایتو(. 0301) ا.کاشانی، 
  .امیرکبیر تهران: افشار. ا. تصحیح. (القاسان مرآت)کاشان  تاریخ (.0300) ع. ضرابی، کالنتر

 ،03 ،شناختیاسطوره و عرفانی ادبیاتغیبت دختر.  ة(. اسطور0391) م.آبادی، مشهدی نوش
 .313ـ309

فام کاشان در اواخر سدة نهم و (. الواح زرین0399) ر.، م.و غیاثیان م.،آبادی، مشهدی نوش
 .033ـ017 (،3) 03 ،های علوم تاریخیپژوهشنیمۀ اول سدة دهم هجری. 

 ،مسجد(. پراکندگی جغرافیایی اماکن مذهبی کشور در قالب استانی. 0311) ح.ر.میرمحمدی، 
 .73ـ03 ،11

https://www.cgie.org.ir/fa/news/217036/
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 ن: زوار.تهرا .اقییسم. دبیر. تصحیح سفرنامه(. 0303ناصرخسرو )

. تهران: انجمن آثار و مفاخر های کاشان و نطنزآثار تاریخی شهرستان(. 0313) ح.نراقی، 
 فرهنگی.

 ، 0 ،زمینایران فرهنگ افشار. ایرج کوشش به .کاشان در دیه سه نامۀوقف(. 0331نامه )وقف
 .031 ـ033
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