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Abstract 

Qajar tilework incorporates a wide arena that is inseparable from the architecture of 

this era. Tile medium has been used in different forms and techniques during the art 

history of Iran; however, the Qajar era is of greater significance regarding the large 

number of works produced and the related innovations occurred in this field. The 

book “Qajar Tilework” is a field study of this art medium dealing with the neglected 

status of Persian tiles during the relatively long reign of the Qajars in Persian culture 

and architecture. This book is a unique and pioneering study in terms of presenting 

various pictures under one categorization, and describing the visual and aesthetic 

features of Qajar tiles and monuments; yet facing with some deficiencies which have 

been identified and should be corrected for future publication. Mere consideration of 

the tiles which are only visible in remained historic buildings and complexes, and 

consequently ignoring the study of extant samples in the present, available 

collections and achieves; disregarding the whole field of inscriptions (tiles with 

calligraphic scripts); conceptual misunderstanding between motif and theme; and 
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not using up-to-date sources, while leaving out some authoritative, original ones are 

among the major shortcomings and defects of the book.  
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  453 -  429، 1401 آبان، 8، شمارة 22سال ـ پژوهشي)،  ينامة علمي (مقالة علم ماه

  كاري قاجار كاشينقد و بررسي كتاب 

  *مرضيه قاسمي
  **سكينه خاتون محمودي

  چكيده
اي گسـترده و كـاربردي كـه بخشـي      اي اسـت بـا دامنـه    كاري عصـر قاجـار حـوزه    كاشي
آيـد. رسـانة كاشـي در ادوار مختلـف      شمار ميناپذير از پيكرة معماري اين دوره به  جدايي

ختلـف مـورد اسـتفاده بـوده، امـا      تاريخ هنر و صناعت ايران همواره در اشكال و با فنون م
هاي فني بايـد نقطـة عطفـي در اعـتالي      قاجار را با توجه به كميت و برخي نوآوري  عصر

قل و پژوهشـي اسـت مسـت    كـاري قاجـار   كاشـي تر ايـن هنـر دانسـت. كتـاب      هرچه بيش
تصويرمحور كه به نوعي در جبران كمبود و فقر منابع موجود در ايـن حـوزه برآمـده و بـا     
رويكردي تاريخي و توصيفي، به جايگاه مغفول اين رسـانه در معمـاري و فرهنـگ ايـران     

تصاوير فراوان (پژوهش ميـداني) در قالـب    پرداخته است. كتاب حاضر از منظر ارائة نمونه
هاي قاجاري  شناختي كاشي هاي بصري و زيبايي توصيف شاخصه يك مجموعه، و شرح و

سـابقه؛ امـا در عـين حـال بـا نـواقص و        و معرفي ابنية تاريخي، اثري است پيشـگام و كـم  
هـايي كـه فقـط در مطالعـات ميـدانيِ       هايي نيز روبرو است. صرف توجه به كاشـي  كاستي

اي  هاي تاريخي لت از مطالعة نمونهنويسنده مشاهده شده و امروزه وجود دارند، و متعاقبا غف
دار  هاي كتيبـه  ها و آرشيوها ثبت شده؛ ناديده گرفتن كاشي كه در منابع تصويري و مجموعه

نگاري)؛ ابهام مفهومي در تفكيك و تمايز بين نقش و مضمون در بخش مربوط  (حوزة كتيبه
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هاي  بع، از جمله كاستيبندي نقوش؛ و عدم روزآمد بودن و از قلم افتادن برخي منا به تقسيم
 كتاب است.

  .كاري، معماري، بنا، تزئينات قاجار، كاشي ها: دواژهيكل
  
 مقدمه. 1

رشد و توسـعة شـهري در ايـرانِ عصـر قاجـار، افـزايش       ترين تبعات ناشي از  يكي از مهم
ها شـامل   المنفعه بود. اين بناها و سازه ساخت و ساز بناهاي سلطنتي، درباري، عمومي و عام

شـد كـه فضـاي     خانه، دروازه، حمام، بازار، مسجد و غيره مـي  كاخ، اقامتگاه سلطنتي، ديوان
كاري از  ان به تزئين نياز داشت. كاشيش داخل و بيرون هر كدام به اقتضاي كاركرد و هويت

بـراي ايـن كـار     - هـم بـه لحـاظ اسـتحكام و هـم زيبـايي        –هاي زينتـي   ترين آرايه اصلي
رنگـي،   كاربرد برخي انواع خاص كاشـي، مثـل كاشـي هفـت     رفت. در اين بين، مي  شمار به

تـر   جويي در وقت و هزينه، اجراي ظريف نقـوش و امكـان نصـب راحـت     عالوه بر صرفه
  . آماده را به همراه داشت هاي ازپيش قالب

كـاري معـرّق،    وران و صنعتگران در واقع همان فنون سـنّتيِ كاشـي   در دورة قاجار پيشه
شد ادامه دادند و در  معقّلي، نقاشي زيرلعابي و رولعابي را كه پيشتر در عهد صفوي دنبال مي

هاي درخشـان شـامل    ي از رنگها و مضامين جديدي را نيز آزمودند و طيف اين مسير، شيوه
. اي، آبي و سفيد باب كردنـد  هاي فيروزه انواع زرد، سبز، صورتي و ارغواني را در ميان رنگ

 دستاورد آنان در حقيقت نشانة استمرار و پوياييِ توليـد كاشـي ايـران در ايـن برهـه اسـت      
  . )241- 225: 1399اسكرس،   (نك:

هاي مرتبط بـا   هاي گذشته و تكنيك در سدهكاري ايران  تاكنون در مورد تاريخچة كاشي
كاري عصر قاجار  ساخت و پرداخت اين آثار، منابعي منتشر شده است. در خصوص كاشي

به طور  –اگر نگوييم هيچ  –اي در اختيار است. با اين وجود، كمتر كتابي  نيز مقاالت متفرقه
محـور (نـه صـرفا     و با رويكردي پژوهش» كاري قاجار كاشي«مشخص با عنوان و موضوع 

آلبوم تصويري) انتشار يافته كه مجلد حاضر از اين نظـر پژوهشـي پيشـگام و دليـل عمـدة      
هاي اين مجلد با ارائة برخـي نكـات در    انتخاب براي نقد است. نقد محتوايي و ساير مؤلفه

هـاي بعـدي، در ادامـه بـه بحـث و تحليـل        جهت بهبود هرچه بيشتر محتواي آن در چاپ
  د شد.گذاشته خواه
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  معرفي كتاب .2
 1395ي محمدرضا رياضي، با همكـاري اكـرم كبيـري، در سـال      ، نوشتهكاري قاجار كاشي

صفحه و پنج بخش (فصـل)   344توسط انتشارات يساولي منتشر شده است. اين كتاب در 
به همراه يك ضميمه (متشكل از دو قسمت) تهيه و تدوين شده اسـت. عنـاوين فصـول و    

  شده براي هريك (به صورت درصد) به اين قرار است: ارائهميزان اطالعات 
 درصد) 5مقدمات ( ـ

 درصد) 5/5بخش اول: كاشي از آغاز تا پايان دورة قاجار ( ـ

 درصد) 11كاري در دورة قاجار ( بخش دوم: جامعه، هنر و صنعت كاشي ـ

 درصد) 6كاري دورة قاجار ( بخش سوم: هنرها و عوامل تأثيرگذار بر كاشي ـ

 درصد) 60ها ( چهارم: فهرست بناها و موزهبخش  ـ

 درصد) 5/5كاران دورة قاجار ( بخش پنجم: فهرست كاشي ـ

 سخن آخر ـ

 درصد) 2ضميمه ( ـ

 كتابنامه ـ

نويسنده پيش از آغاز بحث اصلي (فصل اول)، در چهـار بخـش مقـدماتي (مقـدمات)     
، رئوس كلي »مقدمه«و » قدرداني و تشكر«، »پيشگفتار«، »هاي آن پژوهش و دشواري«شامل 

و مبادي كار را در چند صـفحه بـه طـور مختصـر شـرح داده اسـت. وي در آغـاز سـخن         
هاي آن) در وهلة نخست به داليل انجام اين پژوهش اشـاره و سـپس    (پژوهش و دشواري

هـاي پـيش روي    مراحل پيگيري و تحقق كار را بيان كرده اسـت. مشـكالت و محـدوديت   
شـده، و بررسـي و تشـخيصِ آثـار      ديق آن در بناهـاي مطالعـه  پژوهش ميداني، با ذكر مصـا 

دهد) از ديگـر نكـات    كاري قاجار (كه محور اصلي بازة زماني پژوهش را تشكيل مي كاشي
عمـدتا از جايگـاه هنـر قاجـار و     » پيشـگفتار «مورد توجه در اين بحث مقدماتي اسـت. در  

ني سخن به ميان آمده و برخـي  شدة آن نزد پژوهشگران ايرا اهميت و منزلت اغلب فراموش
اي »مقدمـه «، در »قدرداني و تشـكر «اند. بعد از  مطالعات پيشگام در اين عرصه معرفي گشته
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هاي عنصر كاشي در معماري ايران و تجلي آن در  اي، به كاربرد، پيشينه و قابليت صفحه يك
  اي گذرا شده است. هنر اين سرزمين اشاره

پردازد. اين پيشينه، از نخسـتين   كاري در ايران مي كاشي فصل اول كتاب عمدتا به پيشينة
هاي پـيش از مـيالد    آثار مورد استفاده در نماسازي بناها كه آجرهاي لعابدارِ مربوط به هزاره

يابد.  شود و و با شرحي مختصر، تا دورة قاجار ادامه مي النهرين بوده آغاز مي در ايران و بين
سازي در ادوار سلجوقي، ايلخـاني، تيمـوري، صـفوي،     در اين بين، تجارب و تحول كاشي

را  هـاي پـنجم تـا دوازدهـم هــ.ق.)      اي حـدودا هفتصدسـاله (سـده    افشار و زند كـه بـازه  
وار بيان شده و مختصات اين هنر تا دورة مورد نظـر (قاجـار) ترسـيم     گيرد، خالصه برميدر

بيشـترِ ايـن رسـانه     گشته است. دورة قاجار كه نقطة عطفـي در رشـد و شـكوفاييِ هرچـه    
بخش فصل اول است. نگارنده در اينجا با دفـاع از جايگـاه مغفـول     شود، پايان محسوب مي
زش دوبـارة ايـن هنـر را بعـد از     كاري قاجار و با ارائـة مسـتندات تـاريخي، خيـ     هنر كاشي

كـاري ايـران قلمـداد شـده)      صفويه (كه به عقيدة برخي محققان، نقطة نهـايي كاشـي    عصر
شـاه را بـا ذكـر     شـاه و ناصـرالدين   دهد و عصر سـلطنت فتحعلـي   و نقد قرار مي توجهمورد
بناهاي شاخص آن دوره و با توصيف كيفيت آثار (رنگ، نقـش و تكنيـك)، در ادامـة     نمونه
  داند. هاي گذشته و نقطة اعتالي اين هنر مي سنّت

 و گســترشدر فصــل دوم، بعــد از طــرح موضــوع آشــنايي ايرانيــان بــا دنيــاي غــرب 
 شناسـي  سبك«المنفعه) در ايرانِ عصر قاجار،  سازهاي شهري (اعم از درباري و عامو ساخت

شود كه مبحثي نسبتا بديع است. اصفهان، شيراز و تهران از شهرهاي  مطرح مي» كاري كاشي
و تحــت عنــاوين  شناســي در آنهــا مصــداق يافتــه اي هســتند كــه موضــوع ســبك عمــده

معرفي و بررسي شده است. در اين بخـش  » سبك تهران«و » سبك شيراز«، »اصفهان  سبك«
ساز بروز برخي تحوالت در جامعه بوده (از جمله  نويسنده با ارائة شرحي از وقايع كه زمينه

هايي از ايرانِ بعد از عصر صفوي و افشاري، ورود عكاسـي   ركود اقتصادي و ويراني بخش
يـان، رواج صـنعت نشـر، و نفـوذ     به ايران، خريد و فروش آثار هنـري ايـران توسـط اروپاي   

شـاه و مالزمـان وي بـه فرنـگ)، بسـترهاي       معماري غربي به واسطة سـفرهاي ناصـرالدين  
كند. نويسـنده هـر يـك از     كاري قاجار و سبك منحصر به آن را تبيين مي گيري كاشي شكل
هـاي   سبك فوق (اصفهان، شيراز و تهران) را در ادامه به بحـث گذاشـته شـده و مؤلفـه      سه
  ص آنها را برشمرده است.خا
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هاي قاجـار مطـرح و در چنـد دسـتة      شناسي، موضوع طرح و نقش كاشي بعد از سبك
، »اي اسـطوره «، »انسـاني «، »منـاظر معمـاري  «، »گيـاهي و جـانوري  «، »هندسي«عمده شامل 

بندي شده است. ابعاد و انواع كاشي، دو مبحث مسـتقل   طبقه» نظامي«و » فرنگي«، »روايتي«
اند. نگارنده در بخش مربـوط بـه انـواع كاشـي، بـه       ت كه مورد توجه قرار گرفتهديگري اس

» قلـم  سـياه «و » برجسته«، »معقلي«(معرق خشتي)، » رنگ هفت«، »معرق«هايي از قبيل  نمونه
ي هسـتند بـه عنـوان نمونـه     هـاي  كند و برخي بناهايي را كـه داراي چنـين كاشـي    اشاره مي
ســازي و موضــوع مرمــت كاشــي،  هــاي كاشــي گــاهكنــد. لعــاب و رنــگ، كار مــي  معرفــي
  دهند. پاياني فصل دوم را تشكيل مي  عناوين

محور اصلي فصل سوم كتاب، بررسي عوامل تأثيرگـذار بـر رونـد تحـوالت تصـويري      
، »نقاشــي«كــاري عصــر قاجــار اســت. ايــن عوامــل از منظــر نويســنده عبارتنــد از   كاشــي

وي در ». هاي خارجي ها و كتاب سفرنامه«و » چاپ سنگي«، »عكاسي«، »اي خانه قهوه  نقاشي«
ضمن پـرداختن بـه تاريخچـة هريـك از عوامـل فـوق، مختصـات بصـريِ ايـن           اين فصل

هاي  كاري سنجيده و با ارزيابيِ تعامالت تصويريِ رسانه هاي هنري را در حوزة كاشي رسانه
  كند. ي ذكر ميكار هنري و تلفيق آنها در يكديگر، مواردي را به عنوان نمونه در كاشي

فصل چهارم كه از نظر كميت و تعداد صـفحه، حجـم عمـدة ايـن مجلـد را بـه خـود        
شـده اسـت. در    اختصاص داده، در واقع محور اصلي بحث كتاب و مصاديقِ مباحث گفتـه 

المنفعـه، بـه    جا طيف مختلفي از ابنية دورة قاجار، از مذهبي و درباري تا شخصي و عام اين
» نحوة انتخـاب بناهـا  «رار گرفته و نويسنده بعد از آنكه به اختصار به تفكيك مورد بررسي ق

شود. از مشخصـات بـارز ايـن فصـل، ارائـة       كند، مستقيم به بحث اصلي وارد مي اشاره مي
تصويري كه  297هاي آنجاست و از مجموعِ  هاي تصويريِ متعدد براي هر بنا و كاشي نمونه

همين فصل در نظر گرفته شده كه از اين حيث يك مورد براي  253در كتاب استفاده شده، 
هـاي   شود. چنانچه كاركرد اين بناها و انـواع زيرشـاخه   فرهنگ تصويري غني محسوب مي

تـوان دو نمـودار بـه     بندي كنيم، در يك نگـاه كلـي مـي    ها را طبق آنچه آمده است طبقه آن
 صورت زير ارائه كرد:
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  دار بر اساس كاركرد آنها (نگارنده) بندي بناهاي كاشي دسته .1 نمودار

 

 ها (نگارنده) دار بر اساس كاركرد آنها با ارائة زيرمجموعه بندي بناهاي كاشي دسته .2 نمودار
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بندي، مصاديقي نيـز از بناهـاي برخـي شـهرهاي عمـدة ايـران (تهـران،         براي اين دسته
ده است. حاصل اين مهم به صورت جداولي كـه در  اصفهان، شيراز، كاشان و غيره) ارائه ش

  ذيل آمده، قابل ارائه است:

  بناهاي مذهبي (نگارنده) .1 جدول
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  بناهاي درباري .2 جدول

  
  بناهاي عمومي .3 جدول
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  بناهاي شخصي .4 جدول

  
توان چنين برداشت كرد  بر اساس جداول فوق (جداول و نمودارها از نگارنده است) مي

بيش از همـه  » ها آرامگاه«و بعد از آن، » مساجد و مدارس«)، 1بخش بناهاي مذهبي (كه در 
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ها) عمدتا  ) (مشخصا كاخ2اند. در بخش بناهاي درباري ( كاري قاجار بوده محل تجلي كاشي
و » هـا  دروازه«)، 3مركز توجه قرار داشته است. در بخش مربوط به بناهاي عمومي (» تهران«
هـا)،   ) (مشخصا خانـه 4اند و در نهايت، در بخش بناهاي شخصي ( اشتهاولويت د» ها حمام«

  شدند. به عنوان شهرهايي با آثار مهم تلقي مي» شيراز«و سپس » تهران«ابتدا 
كاران قاجاري كـه   فصل پنجم، به عنوان آخرين فصل كتاب، فهرستي است از نام كاشي

به منابع تاريخي (كه شمار آنها اكثـرا   براي هر يك از آنها، در حد وسع كالم و البته با توجه
معدود و محدود است) توضيحي، بعضا در حد چند سطر، آورده شده است. در بين اسامي 

شـده بـراي اسـتاد     رسـد، حجـم مطالـب ارائـه     نفر مي 135اين استادكاران كه تعدادشان به 
ضـا، عليرضـا   نگار مقدم، استاد سيد محمدر محمد اصفهاني، استاد مصطفي، استاد خاك علي

نگار شيرازي، بيش از ديگران است كـه دليـل آن هـم     قوللر آقاسي و ميرزا عبدالرزاق كاشي
احتماال پركار بودن اين اساتيد، نفاست آثار توليدشده به دست آنها و وجود منـابع تـاريخي   

  (ايراني و خارجي) در ارتباط با زندگي و حرفة آنها بوده است.
  
 دربارة ضميمه .3

شود، چراكـه راه را   مت، هرچند با حجمي اندك، از مباحث مهم كتاب محسوب مياين قس
سازد. در اينجا نويسنده فهرستي اجمالي از بناهايي را كه  هاي بعدي هموار مي براي پژوهش
اند، طبـق همـان    كاري قاجاري بوده، اما امكان بررسي و مشاهدة نزديك نداشته داراي كاشي

ين (در متن كتاب) ارائه كرده است. اين ابنيه مشخصا در دو دستة بندي پيش معيارهاي تقسيم
) در 4» (شخصـي «) يـا  2» (دربـاري «) جاي دارند ولـي انـواع   3» (عمومي«) و 1» (مذهبي«

ها و مسـاجد و   شود. بناهاي مذهبيِ ذكرشده در اين بخش عمدتا امامزاده شان ديده نمي بين
جدول زماني حكومت «گيرند.  ها را در برمي ممدارس هستند و بناهاي عمومي نيز فقط حما

  بخش اين ضميمه و كتاب حاضر است. ، پايان»شاهان قاجار
  
  نقد شكلي .4

از لحاظ قطع (وزيري)، قالب و كيفيت چاپ (به خصـوص بـراي    كاري قاجار كاشيكتاب 
تصاوير رنگي)، در وضعيت بسيار مطلوبي اسـت. اسـتفاده از جلـد سـخت (گـالينگور) و      
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گالسه، از مواردي است كه ظاهري وزين و آراسته به كتاب داده اسـت. جلـد كتـاب      كاغذ
رنگ با نقش گلدان و گل و گياه بـه همـراه قلـمِ درشـت      كاري هفت (طرح يك قاب كاشي

كنــد) از نظــر گرافيكــي، بصــري و  شــده روي آن كــه عنــوان كتــاب را بيــان مــي طراحــي
اهنگ با موضوع و محتواي كتاب اسـت.  شناختي در سطحي مطلوب، و همسو و هم زيبايي
نظم درخـوري سـامان يافتـه، هرچنـد     آرايي و چينش متون و تصاوير نيز با سليقه و  صفحه

و فاصـلة  انـدكي كوچـك    – اسـت  B Lotusكـه احتمـاال از نـوع     –انـدازة قلـم (فونـت)    
خطوط تا حدودي كم است كه اين سبب ايجاد فشردگي و ازدياد متن در هـر صـفحه     بين
ه است. بهتر بود اندازة قلم يك شـماره بـاالتر، و فواصـل نيـز بـين دو تـا سـه شـماره         شد
ايـن مجلـد    شد تا با توجه به قطع كتاب، تناسب بيشتري ميـان مطالـب و قالـب    مي  تر بيش
  گشت. مي  ايجاد

اصول نگارشي و ويرايشي از مواردي است كه تا حد زيادي رعايت شده و از اين لحاظ 
 هـا  هـاي فنـي از قبيـل سـرعنوان     كل و تعلل مواجه نيست. سـاير مؤلفـه  خوانش متن با مش

گـذاري آنهـا تـا     س تصـاوير و جـاي  گـذاري، زيرنـوي   رنگ و اندازة قلـم)، حاشـيه    (شامل
زيادي دقيق و واضح است و با توجه به اينكه شمار تصاوير بسـيار زيـاد بـوده، انتظـام       حد

رنويس آنها (بعضا زيـر يكـديگر يـا در    خاصي ميان محل قرارگيري تصوير يا تصاوير و زي
  صفحة مقابل) برقرار است. 

در  گذاري صفحات از مـواردي اسـت كـه بهتـر بـود بـا قيـد كـردن نـام كتـاب           شماره
زوج (راست) و عنوان هر فصل يا بخش در صفحات فرد (چپ) در كنار شـمارة    صفحات

ون رجوع بـه ابتـداي   گرفت تا امكان دسترسي به هر قسمت از مطالب، بد صفحه انجام مي
  آيد). آرا و مدير هنري به شمار مي گشت (اين مورد از وظايف صفحه بحث فراهم مي

كــه بــه ســاختار و چيــنش مطالــب يكــي ديگــر از نكــات قابــل ذكــر و قابــل تعــديل 
پـيش از   شود، چهار بخش كوتاه و مجزايي اسـت كـه در همـان ابتـداي كتـاب،      مي  مربوط
و » قـدرداني و تشـكر  «، »پيشـگفتار «، »هـاي آن   دشـواري  پژوهش و«اول آمده است:   فصل

هـاي   و محـدوديت  مشكالتهاي آن) نه فقط   بخش نخست (پژوهش و دشواري ».مقدمه«
اوير نيـز  و نحـوة گـردآوري اطالعـات و تصـ    » روش پـژوهش «كار، بلكـه بـه نـوعي بـه     

بر اين، در چينش شد. عالوه  كند كه اين مورد هم بايد در عنوان اين بخش قيد مي مي  اشاره
هاي علمـي و تحقيقـاتي، ابتـدا پيشـگفتار،      اين چهار قسمت بهتر بود به روال معمول كتاب
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آمـد كـه چنـين     سپس مقدمه، بعد از آن دشوارهاي پژوهش و در انتها قدرداني و تشكر مي
ترتيبي رعايت نشده است. نويسنده در بند آخر پيشگفتار، از برخي همكاران خود ياد كـرده  

انــدركاران كتــاب  كــاران و دســتار ديگــر در بخــش تشــكر و قــدرداني، از ســاير همو بــ
توانست در يكجا ذيل بخش قدرداني بيايد. ضمن آنكه مقدمه  كند كه همة اينها مي مي  تشكر

بـود) بـه لحـاظ كميـت، كمتـر از پيشـگفتار اسـت و         (كه جاي آن بايد در قسمت دوم مي
هاي پـژوهش در مقدمـه    پيشگفتار و حتي مطالبي از دشواريتر آن بود كه مطالبي از  معقول

توانست بـه مسـائل و    هاي پژوهش مي گشت. در واقع بخش پيشگفتار و دشواري لحاظ مي
هاي وي در پيشبرد كار اختصاص يابـد، و   موضوعات شخصيِ نويسنده و اقدامات و تالش

ــاريخيِ  بخــش مقدمــه مــي ــه مطالــب علمــي و ت ــر و كاشــي بايســت ب ري قاجــار كــا هن
  يافت. مي  اختصاص

  
  نقد محتوايي .5

به  - چه در قالب ترجمه و چه تأليف  - اي كه در كشور ما شمار منابعي كه مستقيم  در دوره
بسـيار در   كـاري ايـن دوره نيـز طبعـا     هنر قاجار پرداختـه باشـند محـدود، و منـابع كاشـي     

شـود؛   نم شـمرده مـي  است، نشر كتابي با چنين محتوايي يـك دسـتاورد مهـم و مغتـ      اقليت
باالخص زماني كه متن و نوشتار با تصاوير مطلوب و جزئيـات بصـري كـه الزمـة مطالعـة      
چنين هنري است توأم گشته باشد. در حقيقت تا پيش از اين، پژوهشـگران معمـوال بـراي    

)، 1388، 1376كاري قاجـار بـه سـراغ آثـار هـادي سـيف (       هاي كاشي رسي به كتاب دست
رفتند. در فاصلة زمـانيِ   ر سرشناسِ حوزة هنرهاي عاميانه و مردمي، مينويسنده و پژوهشگ

شـود، كتـابي در چنـين     بين نشر اين اثر جديد و آثار نويسندة مذكور، كه حدود دو دهه مي
سطحي منتشر نشده بود؛ ضمن آنكه اثر حاضـر بـه لحـاظ پـژوهش علمـي، تخصصـي و       

ويسندة ذكرشده قرار دارد و اصـوال روش  هاي ن دانشگاهي، در تراز باالتري نسبت به كتاب
 هـا و  شـود برخـي كاسـتي    گيرد. با اين حال، در ادامه سـعي مـي   پژوهش متفاوتي را پي مي

كلي نكات قابل تأمل كتاب در كنار محاسن آن مورد توجه و ارزيابي قـرار گيـرد تـا      طور به
وزه فعاليـت كننـد   مسير براي پژوهشگران و عالقمنداني كه در آينده قرار است در ايـن حـ  

مند شوند. اين نكـات،   هموار گردد و مخاطبان و خوانندگان نيز با آگاهي بيشتري از آن بهره
  بر اساس سير روايي اين مجلد و به ترتيب فصول، بيان خواهد شد:
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 آيـد و جـاي خـالي آن    كـه در همـان نگـاه اول بـه چشـم مـي       كتـاب  صةينق نيتر مهم
تـرين   مسـتقل بـه يكـي از مهـم     اختصاص بخشـي مسـتقل يـا نيمـه     عدم شود، مي  احساس

ها يـا   بهيكت اين مهم به الخصوص دورة قاجار است. كاري ايران، علي هاي كاشي زيرمجموعه
» نگاري كتيبه«شود كه ذيل عنوان  نگاره هستند مربوط مي هاي نوشتاري كه داراي خط كاشي

نگاري  توان سراغ گرفت. كتيبه ز آن را ميقابل بررسي است و در كتاب حاضر كمتر نشاني ا
هـا، از گذشـته در معمـاري اسـالمي ايـران       ها و بعضا بدنة ساختمان بر سردر بناها، ورودي

شناختي و همچنين بيان اشعار و آيات و احاديث  بوده و عالوه بر جنبة تزئيني و زيبايي  رايج
كـار و   ي بنا، خوشـنويس، كاشـي  كه وجهة ادبي و مذهبي داشته، حاوي اطالعاتي دربارة بان

؛ 1370 ،لــو و حــاتم خدابنــده؛ تــا يبــ ،يسردشــت انيــميكرحجــار نيــز بــوده اســت (نــك: 
). اسامي استادكاران اين حوزه و البته بناهـاي متعـددي كـه    1394معتقدي،  ،1392  ار،ي خامه

از  هاي تاريخ هنر موجـود اسـت و بـراي پرهيـز     دار هستند در كتاب هاي كتيبه داراي كاشي
هاي شاخصـي از دورة قاجـار دارنـد     اطالة كالم، صرفا به ذكر نام برخي ابنية تهران كه كتيبه

ــي ــامزاده ســيد اســماعيل،    اشــاره م ــدالعظيم، ام شــود: مجموعــة آرامگــاهي حضــرت عب
آرامگـاه ابـن بابويـه، مسـجد      عبداهللا، امـامزاده حسـن، امـامزاده سـيد ناصـرالدين،       امامزاده
مــام خمينــي بــازار، كــاخ گلســتان، عمــارت مســعوديه و بســياري عزيزاهللا، مســجد اســيد
  ديگر.   اماكن

اند كـه نويسـنده و پژوهشـگر ايـن كتـاب بـه        هايي قابل دسترسي بوده همة اينها، نمونه
سادگي امكان مطالعة آنها را داشته است. دليل اين غفلت و قصور هرچه كه بوده، اميد است 

هاي موازي و مقاالت مـرتبط جبـران گـردد و     هاي بعدي كتاب و البته در پژوهش در چاپ
بـه مخاطـب   كـاري   اي حائزاهميـت از حـوزة كاشـي    يرمجموعـه نگـاري بـه عنـوان ز    كتيبه

 گردد.  معرفي

نويسنده در پيشگفتار و در ابتداي بحث، به سابقة كاريِ بيست و پنج سالة خود در مركز 
كنـد، امـا از طـرف     شناسي و موزة ايران باستان (مسئول كتابخانة موزة ملي) اشاره مي باستان

هاي اخيـر،   ان دادنِ خود به هنر قاجار را محصول سالديگر، آشنايي و البته روي خوش نش
 - يا توفيق اجبـاري!   –داند. اين اقدام  به خصوص از زمان اقدام به نگارش كتاب حاضر مي

ظاهرا سبب ايجاد انگيزه و عامل بروز ارادت و عنايت نويسنده نسبت به هنر قاجـار شـده،   
ز پژوهشگران ديگر، بر ايـن بـاور بـودم    همانند بسياري ا«چراكه وي اذعان دارد پيش از آن 
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مقايسـه بـا هنـر ادوار گذشـتة      هنر عهد قاجار كميت و كيفيت شايان توجهي نداشـته و در 
). و 14(ص» اسالمي، مصنوعات ارزشمندي به فهرست آثار هنري ايران نيفزوده است  دورة

هنگـي و  گـري يـك نهـاد كـامال فر     مدت در امر مديريت و تصـدي  گويا اين سابقة طوالني
اي كه در اختيار دارد هم باعث نشده كه تا آن  مركزي در پايتخت، با شرايط و امكانات ويژه

زمان پروندة هنر قاجار براي نويسنده باز و مطرح گردد (در اين شـرايط از كسـاني كـه در    
مت       وادي هنر و تاريخ سير مي هـاي   كنند، اما هنـوز كـار پـژوهش را آغـاز نكـرده و در سـ

رود؟!). ايـن گفتـه قـدري ثقيـل و      دولتي نيز مسئوليتي ندارند، چه انتظـاري مـي   فرهنگي و
نسجيده است، زيرا الزمة تدوين و نگارش يك كتاب علمـي و پژوهشـي، برخـورداري از    

و  –ساله است. (از طرفي، در خطاب بـه تمـامي منتقـدان     كم چند ده پيشينة مطالعاتيِ دست
توان يك بازة زمـانيِ تقريبـا    ادآور شد كه اساسا چگونه ميبايد ي –الزاما نويسندة محترم   نه

يكصــد و چهــل ســاله از تــاريخ معاصــر ايــران را، بــا هــر صــفت و خصــلتي كــه بــه آن 
 دارنـد، از تـوالي تـاريخي يـك سـرزمين كنـار گذاشـت و هنـرش را بـه كـل           مي  منسوب
 گرفت يا ناچيز شمرد؟!)  ناديده

ري نادرســت اســت كــه احتمــاال از تعبيــ» چنــدرنگ«كــاري  : كاشــي10ســطر ، 32ص
تـر آن، كاشـي    اللفظي ترجمه شده است. جايگزين درسـت  گرفته و تحت polychrome  واژة

جاهـاي كتـاب بـه درسـتي اسـتفاده      است كـه البتـه در ديگـر    » رنگي هفت«يا » رنگ هفت«
 است.  شده

كـاري در عصـر قاجـار كـه      : نقل قولي است دربارة سه شيوة عمدة كاشي3، ش 32ص
ريخ ذكرشده براي شيوة زيرلعـابي آن، جـاي تأمـل دارد. ايـن سـخن هرچنـد از جنيفـر        تا

كـاري قاجـار اسـت، بـا ايـن حـال در        اسكرس، از پژوهشـگران سرشـناس هنـر و كاشـي    
كـاري و نقاشـي زيرلعـابي،     م.) ترديد هست؛ زيرا بـراي كاشـي  1880» (هـ.ق.1298  تاريخ«

 گردد. شان به پيش از اين سال بازمي ختاي وجود دارد كه تاريخ سا هاي عديده نمونه

كـاري   شناسي كاشي سبك«از نكات قابل توجهي كه در فصل دوم مطرح شده، موضوع 
شـود. نويسـنده در اينجـا     ) است كه مبحثي جديد و مفيد محسوب مي45(ص» دورة قاجار

ز را اي گذاشته و سه شـهر تهـران، اصـفهان و شـيرا     مالك كار را بر مبناي جغرافياي منطقه
داند. در اين بخـش، بـا    هاي خاصِ تصويريِ كاشي قاجار مي خاستگاه تجلي برخي ويژگي

اي كه دارد، بهتر بود پيش از هر چيز تمايز بين اصطالحات  هاي نوآورانه همة اهميت و جنبه
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شد تا حيطه و حدود  و مفاهيمي از اين دست مطرح مي» جنبش«، »گونه«، »مكتب«، »سبك«
گشت. ضمن آنكه وجه تشابه و تمايز ماهيت سبك در هنر ايران و  مي بحث بيشتر مشخص

شـد؛ چراكـه در    چه در غرب وجود دارد نيز براي مخاطب تـا حـدي توضـيح داده مـي     آن
هاي اخير، آشنايي دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران با مكاتب هنري غرب (به واسـطة   سال

ر دورة ديگـري بـوده و زمـاني كـه نـام      شود)، بيش از هـ  ترجمة آثار متعددي كه منتشر مي
رود. ضـمنا در ايـن    هاي گوناگون از آن مي آمد، احتمال ابهام و برداشت به ميان مي» سبك«

 )45- 50بخش، جز در بند اول كه به خاستگاه كاشي قاجار پرداخته، مابقي مطالب (صـص  
رشـد و تحـول   هـاي   بسترها و زمينه«همه شرح وقايع تاريخي است و بيشتر به  قتيدر حق
مضـاف بـر ايـن، در    ». شناسي سبك و سبك«شود تا موضوع  مربوط مي» كاري قاجار كاشي
هاي نسبتا معيني مطرح شـده كـه    مؤلفه» سبك تهران«و » سبك شيراز«جا مشخصا براي  اين

شاخصة خـاص و  » سبك اصفهان«سازد، اما براي  آثار اين شهرها را از ديگر موارد مجزا مي
اي معرفي نشده است. عالوه بر اين، بايد در نظـر داشـت كـه بـه جـز شـيراز و        كننده تعيين

و سـمنان هـم    اصفهان و تهران، مراكـز ديگـري ماننـد قـزوين، كرمانشـاه، مشـهد، كرمـان       
اند و يا در ذيـل   هايي مستقل بوده داشته و در اين كتاب مشخص نشده آيا اينها سبك  وجود
توانست از اين بحث  هايت، يك نكتة كاربردي كه ميگرفتند. و در ن هاي فوق قرار مي سبك

در فصـول بعـدي مـورد اسـتفاده      هـا  هـاي ايـن سـبك    استخراج شود اين بود كه شاخصـه 
شد كـه چنـين كـاري     يابي مي هاي متعددي كه ارائه شده مصداق گرفت و در كاشي مي  قرار

 صورت نگرفته است.

بنـدي   ) يـك دسـته  54- 66صـص » (هاي دورة قاجـار  ها و نقوش كاشي طرح«در عنوان 
، »هندسـي «غيراصولي و ناهمگون ارائه شده است. نويسنده بعد از تفكيك نقوش در انـواع  

، »اي اسـطوره «، »معمـاري (منـاظر)  «، در ادامـه، بـه نقـوش    »انسـاني «و » گياهي و جانوري«
. نيز اشاره كرده و بـراي آنهـا توضـيح و نمونـه آورده اسـت     » نظامي«و » فرنگي«، »روايتي«
حالي كه در هنر اسالمي و به طور كل، هنرهاي بصري، اصوال با بيش از پنج دسته نقـش  در

و » انساني«اي)،  (طبيعي و افسانه» حيواني«، »گياهي«، »هندسي«مواجه نيستيم كه عبارتند از: 
(كتيبه). اين پنج دسته، اساس و شاكلة هر نوع بازنمـايي هنـري (تجسـمي)، از    » نگاره خط«

و آنچـه نويسـنده    دهنـد  كـاري را تشـكيل مـي    شي و تصويرگري در حوزة كاشيجمله نقا
آورده، در واقع » نظامي«و » فرنگي«، »روايتي«، »اي اسطوره«، »معماري (مناظر)«عنوان   تحت

» نقـش «شوند. زيـرا اگـر قـرار بـر      (موضوع) محسوب مي» مضمون«نه طرح و نقش، بلكه 
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، »رزمي و حماسـي «، »بزمي«د باشد، آنگاه بايد انواع كن انگاشتن مواردي كه نويسنده ذكر مي
كـه   اند كه البتـه همگـي، چنـان   و غيره را نيز در اين دسته گنج» آييني«، »مذهبي«، »درباري«

شد، مضمون هستند. در اينجا بايد توجه داشت كه يك نقش خاص كه نماينـدة مـثال     گفته
ا (نظامي يـا اسـاطيري و غيـره) خـود     حوزة نظامي يا اساطيري باشد وجود ندارد، بلكه اينه

 دهند. حاصل تركيب نقوشي هستند كه در نهايت مضمون خاصي را شكل مي

شده در كنار تصاوير كاشي، اقدام مناسبي بوده كه  هاي خطيِ ارائه در بخش فوق، طراحي
 كند. به بهبود درك بصريِ آثار كمك مي

حفاظـت و مرمـت آثـار    «بـه   »كـاري  تعميرات و تجديد كاشي«: بهتر بود عنوان 75ص
 (اصطالحاتي كه در حوزة هنر، معماري و آثـار تـاريخي بيشـتر رايـج اسـت)     » كاري كاشي
  يافت. مي  تغيير

كـاري   امل تأثيرگـذار بـر كاشـي   هنرها و عو«در فصل سوم مشخصا بحثي تحت عنوان 
ده و از مطرح شده كه تا پيش از اين در هيچ كتابي به اين جامعيت عنـوان نشـ  » قاجار  دورة

» مقـاالت «آيد (هرچند برخي  اين بابت يكي از نكات مثبت و ارزندة اين مجلد به شمار مي
اند). اما در همـين   پژوهشي و دانشگاهي تا حدي به صورت جسته و گريخته به آن پرداخته

رسد. براي مثـال، بهتـر بـود بـراي آغـاز       ها ضروري به نظر مي بخش نيز ذكر برخي كاستي
شد و اصوال موضوع ارتبـاط و تـأثير و    در نظر گرفته مي - هرچند كوتاه  - اي  بحث، مقدمه
 نياشد. چراكه  هاي هنري از يكديگر (چرايي و چگونگي) تا حدي شرح داده مي تأثر رسانه

 يِريو تصـو  يهنر يها تعامالت رسانه نديبرآ موضوع بااهميت از تر، يكل يدر نگاه ان،يجر
 رانِيـ در ا يالكـ  داتيرواج تول مثال محققان، يبرخ دييه عق. بدنك يم تيعصر قاجار حكا

؛ هحـوزه بـود   نيـ در ا گـر يد يِهنـر  يها رسانه يها يورود نوآور امديقرن نوزدهم عمدتا پ
 جـة يامـر نت  نيـ حوزه اثرگذار واقـع شـدند و ا   نيبر ا زين ييآرا و كتاب يكرنگاريكه پ چنان

 گريبه شاخة د يا مختلف و انتقال آنها از شاخه يِهنر يها هنرمندان از تخصص يبرخوردار
مختلـف بـا    يهـا  هنرمنـدانِ عرصـه  . بـر ايـن اسـاس،    )46- 47، 1393 ،ي(استنل ه استبود

 گـر يخـود را بـه د   يهنر يها هيو ما نيتخصص و تبحر در چند حوزه، امكان انتقال مضام
  ند.ا هها داشت حوزه

ما اساسا عوامل اثرگـذار (مضـامين و   شروع اين بخش از كتاب، با رسانة نقاشي است، ا
هاي تصويري) در همين حـوزه (نقاشـي) دقيقـا مشـخص نيسـت كـه چگونـه بـر          مايه بن
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سير تحـوالت  «(نقاشي) عمدتا سخن از  80- 86اند، زيرا در صص كرده كاري عمل مي كاشي
است و نه تاثيرگذاري يك متغير بر متغيري ديگر. مثال توضيحي در خصوص » نقاشي قاجار

خان در  چگونگي تحقق اين فرايند در مورد مشخصا ديوارنگارة صف سالم نوروزي عبداهللا
كـاري   ) و تأثير آن بر كاشـي 81نوشته شده) (ص» كاخ گلستان«كاخ نگارستان (كه به اشتباه 

ــب ــث تركي ــاي (از حي ــدي و ج ــا) داده  بن ــذاري پيكره ــتادن  گ ــا فرس ــده اســت. و ي نش
ندارد.  سا ربطي به بحث موردنظر)، اسا81ورة محمدشاه (صغفاري به ايتاليا در د  ابوالحسن

حتي آنجا كه مستقيم از تأثير نقاشي بر كاشي هم سخن گفته شده؛ مثال در اين نقل قـول از  
لطفعلي صورتگر عمدتا به كار نقاشي زيرالكي و آبرنگ به ويژه با موضوع نقاشي «ورنويت: 

دورة قاجـار  هـاي تصـويري    ي كاشـي گل و بلبـل اشـتغال داشـت. آثـار ايـن هنرمنـد رو      
)، بـاز هـم بحـث ناتمـام مانـده و      84) و يا آثـار رضـي طالقـاني (ص   82(ص» شد  اثرگذار
كنـد   هاي ملموسي كه اين تأثيرگذاريِ تصـويري را بـراي مخاطـب روشـن و اثبـات      نمونه
هاي اين فصل، مانند عكاسي يا چاپ سـنگي، مطابقـت    نشده و كال در ساير زيرعنوان  ارائه

صويري صورت نگرفته است. براي مثال، فقط در يك نمونه تصوير كـه از چهـرة خيـاليِ    ت
توانسـت   آمده، نويسـنده مـي   92) در صنامة خسروانشاهان اشكاني روي سكه (از كتاب 

برداري شده  هاي موجود در تاالر سالم كاخ گلستان را كه عينا از روي اينها گرته كاشي نمونه
  آورده شده است). 207بياورد (هرچند كمي دورتر در ص به عنوان مصداق بحث خود

كاري ايرانِ عصر قاجار اسـت، بـا    هاي كاشي در فصل چهارم كه نقطة شروع ارائة نمونه
گفتـه شـد و جـداول و    ») معرفـي كتـاب  «بندي كلي مواجهيم كه در باال (بخـش   يك دسته

حـد زيـادي روشـنگر اسـت،     بندي اگرچه تا  نمودارهايي نيز براي آن ارائه گشت. اين طبقه
آمده، » عمومي«ذيل بناهاي » ها باغ«اند. مثال  برخي موارد و عناصر آن به درستي لحاظ نشده

تند، در گذشـته الزامـا چنـين    ها اگرچه امروزه محـل بازديـد عمـوم هسـ     در صورتي كه باغ
شده، ز آنها ياداين كتاب ااست. براي نمونه، باغ ارم، باغ عفيف آباد و باغ شازده كه در   نبوده

اند  محل استقرار شاهان، شاهزادگان، رجال، اشراف، حكمرانان، خوانين و سران ايالت بوده
كـم   يـا دسـت  » دربـاري «اند. بنـابراين بايـد در دسـتة     و عموم مردم اساسا راه به آنها نداشته

اصله بالف» ساير بناها«شدند. يا مثال در بخش بناهاي عمومي، زيرعنوان  لحاظ مي» شخصي«
آمده كه براي اين كار شتابزدگي صورت گرفتـه و در واقـع بايـد در انتهـاي     » ها باغ«بعد از 

كاخ يا «آمد. همچنين،  مي» اي هاي موزه مجموعه«و » مراكز آموزشي«بخش عمومي و بعد از 
) و 301(ص» خانـة نارنجسـتان قـوام (خانـة قـوام يـا بـاغ قـوام)        «)، 284(ص» باغ فرمانيه
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هـا)   ذيـل بناهـاي شخصـي (خانـه    ) كـه همگـي   303(ص» عمـارت مفخـم)  مفخم (  خانة«
  شدند. اند بايد در بخش عمومي و درباري لحاظ مي شده  آورده

)، دستة تهران، اصفهان 7(ص» ها) بناهاي شخصي (خانه«در فهرست كتاب، براي عنوان 
  و شيراز ذكر نشده است (در صورتي كه براي بناهاي مذهبي چنين بوده است).

 آنها گذاشـته اسـت:  » ترينِ مهم«دار را  ، مالك گزينش بناهاي كاشي102نده در صنويس
تـرين   در اين كتاب تالش شده است تا مهـم «و » ترين بناها مورد توجه قرار گرفتند ... مهم«

كند كه  وي همچنين اضافه مي». بناهاي دورة قاجار با عملكردهايشان مورد توجه قرار گيرند
ي كه امكان مطالعه و تحقيق ميداني در موردشان مقدور نبود، به اختصار و آن دسته از بناهاي«

اي كـه در اينجـا    نكتـه  .»به معرفي آنها بسنده شده اسـت ... به استناد منابع، در ضميمه فقط 
دقيقا چه نوع بناهايي هستند و ميزان اهميت يـك  » ترين بناها مهم«وجود دارد اين است كه 
توان سنجيد؟ به طور مثال، آستان قدس رضـوي و   چه معياري مي بنا را چگونه و بر اساس
اري (از دورة صـفوي تـا معاصـر)    كـ  اي سرشـار و غنـي از كاشـي    حرم امام رضا با گنجينه

جايي در كتاب حاضر ندارد و فقط در ضميمه و در حد دو خط (!) به معرفي آن اكتفا   هيچ
كه شـايد  » مهم«و هم » بل دسترسقا«اي است هم  شده است. مجموعة آستان قدس گنجينه

گيـرد و   هاي بعدي اهميت و اولويت قرار مـي  هاي قاجاري، اما در رده نه در حد برخي كاخ
گشت. گذشـته از آسـتان قـدس رضـوي،      سزاوار بود در اين پژوهش مورد عنايت واقع مي

) نيز در هاي قاجاري كم با كاشي قاجاري (يا دست» مهم«عدم مشاهده و مطالعة ساير بناهاي 
  اي از آنهاست: فصل چهارم مشهود است؛ از جمله موارد زير كه گوشه

هـاي   ي) بـا كاشـي  و مولـو  يگـذر جمهـور   يهـا  ابانيخ نيبامامزاده اسماعيل (تهران، 
شاه (تهران، خيابان ظهيراالسالم)  علي تاريخي، مربوط به دورة محمدشاه قاجار؛ خانقاه صفي

ي)؛ مدرسـة  نـ يخم يمصـطف  ابانيتهران، خحاج قنبرعلي (كاري؛ مسجد  با آثار متعدد كاشي
خان (ظهيرالدوله) (كرمـان)؛   ي)؛ مدرسة ابراهيمنيخم يمصطف ابانيتهران، خالدوله ( فيلسوف

مدرسة سردار قزوين و غيره. الزم به ذكر است در اينجا از منطقة اصفهان فقط يك امامزاده 
اطـراف آن تعـداد زيـادي امـامزاده     (احمد) ذكر شـده، در صـورتي كـه در ايـن منطقـه و      

هــ.ق.  1212دار  هاي قابل ذكر: مسجد بازار كاشان (با كاشي رقـم  دارد. از ديگر نمونه  وجود
كار كرماني است)؛ كـاخ چهلسـتون اصـفهان؛ كـاخ چهلسـتون قـزوين        كه عمل يك كاشي

هران كه نام هاي ت نماهاي قاجاري و رقم مربوط به دورة ناصري)؛ باغ فين كاشان؛ دروازه  با(
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تــرين  هــاي مختلــف وجــود دارد، ماننــد دروازة دولــت (از مهــم و تصاويرشــان در كتــاب
رنگ مشهور نبرد رستم و ديـو سـفيد)؛ ميـدان مشـق      نگارة هفت هاي تهران با كاشي دروازه

مانـده از آن دوره موجـود اسـت؛ خانـة      هـاي بـاقي   هايش در عكـس  تهران كه نقش كاشي
  غيره.تيمورتاش (موزة جنگ) و 

گونه  در عدم ثبت اينها  در اينجا يك نكته وجود دارد كه ظاهرا عامل بروز برخي كاستي
هاي مشابه شده و آن اينكه نويسنده فقـط مـواردي را درج كـرده كـه امـروزه       بناها و نمونه

شـد،   هاي تاريخي نيز ارجاع داده مي مشاهده هستند؛ در حالي كه بايد به اسناد و عكس قابل
بسياري از آثار معماري قاجار و تزئينات وابسته به آنها در گذر زمان از بـين رفتـه و   چراكه 

هـا، آرشـيوها و منـابع     تنها راه مطالعة آنها رجـوع بـه منـابع تـاريخي شـامل اسـناد، آلبـوم       
 است.  مكتوب

از محاسن اين فصل در زمينة رصد كردن و پرداختن به بناها، مشاهدة مطلوب مسـاجد  
مـورد مطالعـه    از بوده است. كاخ گلستان و موزة مقدم نيز بـا جزئيـات زيـاد   اصفهان و شير

اي است كه در اينجا مورد توجه قرار  شده اند. عمارت مسعوديه از موارد كمترديده گرفته  قرار
هاي بناهايي كه قبال در جاي ديگري ثبت نشده يا بسيار به ندرت  گرفته است؛ و البته كاشي

بـه نمـايش   خ سـلطنت آبـاد و بـاغ فرمانيـه، كـه بـه نحـوي شايسـته         اند، مثل كا ديده شده
هم به نوبة خود اقدامي مفيد و » هاي بازيافتة موزة ملي ايران مجموعه«اند. ارائة  شده  گذاشته

  شود. ابتكاري محسوب مي
هـا طبـق الگـوي ثـابتي ذكـر       در اين فصل، اسـامي قـديم و جديـد بعضـي سـاختمان     

برخي موارد ابتدا نام قديم (سابق) و سپس در داخل پرانتز نـام  است؛ به طوري كه در   نشده
بـدون پرانتـز   » يا«جديد (كنوني)؛ در برخي موارد برعكس؛ و در مواردي هم از حرف ربط 

شـدند.   استفاده شده است كه بهتر بود همگي طبق يك قاعدة مشخص و يكدست درج مي
)، مسجد و مدرسة 125بق) (صاين موارد در ذيل مشخص شده است: مسجد امام (شاه سا

)، مسـجد و  140)، مسجد امام (مسجد شاه) (ص131سپهساالر (شهيد مطهري كنوني) (ص
)، مسجد امـام  162)، مسجدالنبي يا مسجد شاه (ص155مدرسة سلطاني (مسجد شاه). (ص

)، 174)، مسـجد امـام (مسـجد سـلطاني) (ص    165(مسجد شاه يـا مسـجد سـلطاني) (ص   
  )، حمام حضرت (پهنه).228خان (صص الرزاقخان يا حمام عبد  حمام
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اي  تصـوير هـيچ كاشـي   (تهران و يـزد: تكيـة دولـت و اميرچخمـاق)     » تكايا«در بخش 
 - هاي تصويري در آنجا  با توجه به انبوه كاشي –الملك نيز  شود و در تكية معاون نمي  ديده

  گزينش تصويريِ مناسبي صورت نگرفته است.
» حسـينية مشـير  «ر اين مجلد، فاقد تصوير هستند؛ از جملـه  شده د برده برخي بناهاي نام

ــروزه «)، 182(ص ــر في ــي  «)، 188(ص» قص ــل عراق ــة فاض ــارت«) و 256(ص» خان  عم
). اگر قرار به عدم استفاده از تصوير بوده، بايد ايـن بناهـا در بخـش    303(ص» مفخمسردار

ن كتاب بـر نشـان دادن   ها در اي آمدند، چراكه اساس معرفي هر كدام از اين سازه مي ميمهض
  كاري آنها به مخاطب بوده است. كاشي

نيسـت، بلكـه   » هفـت رنـگ  «هـاي موجـود از نـوع     ، زيرنويس تصاوير: كاشي205ص
است. نويسنده در كتاب پيش رو اصـوال بـين كاشـي هفـت رنـگ و زيرلعـابي       » زيرلعابي«

  تمايزي قائل نشده است.
كـاري زيرلعـابي، مـادة اوليـه      در كاشيدر توضيح و تمايز اين دو تكنيك بايد گفت كه 

مــان ســلجوقيان معمــول شــد و در عمــدتا از نــوع جســمي اســت. ايــن نــوع كاشــي از ز
هــا،  هـا، ســرپايه  تيمـوري رونــق فـراوان يافــت. از كاشـي زيرلعــابي بيشـتر در كتيبــه      دورة
 شـود.  ها و به طور كلي، براي ترسيم نقوش ظريف و پركار استفاده مي هاي محراب كش بغل

 هاي نقاشي زيرلعـاب شـفاف در دورة اسـالمي، ظـروف نيشـابور، مربـوط بـه        اولين نمونه
)، با بدنة گل رسي قرمز يا نخودي است كـه بـا   23، 1387سوم و چهارم هـ.ق. (آلن،   قرون

شده و در نهايـت روي  يك اليه گالبه پوشيده و روي آن با تركيب رنگدانه و گالبه نقاشي 
). در نـوع ديگـري از   Fehervari, 2000, 50بي قرار گرفته اسـت ( ها، لعاب شفاف سر نقاشي
و تمـام مراحـل كـار     شود شود، زمينة كار لعاب داده مي رنگ ناميده مي كاري كه هفت كاشي

بـرداري و   رنگ ارتباط مستقيم با عمل گرته گيرد. تكنيك هفت روي سطح صيقلي انجام مي
اســتفاده از گــرد زغــال و كاغــذ انتقــال نقــش از روي يــك ســطح بــه ســطح ديگــر (بــا  

هاي  گيري نقش دارد. اين تكنيك در مقايسه با ساير تكنيك و سپس قلم شده) سوراخ  سوراخ
  ).124، 1396نژاد،  كاري، وقت و هزينة كمتري نياز دارد (مكي كاشي

نادرسـت اسـت و   » محمدعلي«، نام »سردر باب سعادت«، سطر آخر: در بخش 237ص
  .باشد» محمدقلي«بايد 
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ــون مرمــت   : كاشــي243ص ــاري ســردر دارالفن ــد اســت  ك ــار جدي شــده و جــزو آث
  نيست).  (قاجاري

هـا و   مـوزه «هـاي مربـوط بـه     و نكتة آخر در ارتباط با فصـل چهـارم اينكـه در نمونـه    
بسيار محدود عمل شده است. در حالي بايـد توجـه داشـت    » هاي خارج از كشور مجموعه

هـاي خـارج از كشـور     و مجموعـه  هـا  همين مـوزه هاي قاجاري در  حجم انبوهي از كاشي
دارند؛ از جمله موزة لوور (فرانسه)، مـوزة متروپـوليتن (امريكـا) و مـوزة ويكتوريـا و        قرار

هاي معتبـر خـارجي كـه متأسـفانه بـه آنهـا        ها و حراجي آلبرت (انگلستان) و البته مجموعه
منـابع و تصـاوير    شـد بـه   هـم مـي   پرداخته نشده است (حتي با يـك جسـتجوي اينترنتـي   

  يافت).  دست
كاران دورة قاجـار) بـه اضـافة مباحـث      نكات مربوط به فصل پنجم (فهرست نام كاشي

تكميلي (سخن آخر، ضميمه و كتابنامه)، آخرين مبحثي است كه در ادامه مورد توجه قـرار  
  خواهد گرفت:

نام و نشـان  بخش مفيد و ارزشمندي است كه به » كاران دورة قاجار فهرست نام كاشي«
ها عمدتا به نـام و احـوال شـعرا، رجـال و      پردازد. اگر زماني در تذكره كاران قديم مي كاشي

شد و غالبا جايي براي هنرمندان و صنعتگران نبود، اين بخش از كتاب به  دانشمندان اكتفا مي
نوعي در جبران اين كاستي برآمده است. در اين قسمت اگرچه حجم زيـادي از مطالـب از   

  هاي قديمي را تكميل كرده است. ) گرفته شده، با اين حال فهرست1376ك منبع (سيف، ي
شود و موارد و مباحثي مطرح است كـه در   گويي ديده مي كمي پراكنده» سخن آخر«در 

هاي  متن كتاب به آنها اشاره نشده و جديد هستند. بهتر بود اين موارد، به خصوص نقل قول
  داشت. بندي مي گرفت و سخن آخر جنبة جمع توجه قرار مي مستقيم، در متن كتاب مورد

  ».شهر«هستند و نه » استان«، سطر دوم: خراسان و آذربايجان 326 ص
خصوصيات هنـر دورة قاجـار نيـز هماننـد ادوار هنـري      «، سطر چهارم: جملة 327 ص

به ايـن  «، مبهم است. در ادامة اين جمله آمده است: »گذشته، از ويژگي عمومي برخوردارند
اگرچـه  محتـواي ايـن مطلـب    ». اي به يكـديگر وابسـته هسـتند    معنا كه همة هنرها به گونه

نحـوة بيـانش چنـدان    اسـت و در مـتن كتـاب بـه آن اشـاره شـده، بـا ايـن حـال            صحيح
آنهـا   تعامالتيا  گريكدياز  يهنر يها و تأثر رسانه ريموضوع ارتباط و تأثنيست و   درست



  1401، آبان 8، شمارة 22سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   450

 

قابـل تفهـيم نيسـت (احتمـاال منظـور ايـن بـوده كـه         » مـومي ويژگـي ع «الزاما بـا عبـارت   
  دارند).» تعميم و تسري  قابليت«

يكــي از « بايــد بــه صــورت...» منــد  يكــي از عالقــه«، بنــد آخــر، ســطر دوم: 327ص 
  نوشته شود....» عالقمندان
» سـال  39«شـاه   (جدول زماني حكومت شاهان قاجار): طول سلطنت فتحعلـي  336ص

سال باشد. در اينجا بايد  37تا  36نا به تقويم ميالدي و شمسي بايد بين ذكر شده است كه ب
هاي قمري و ميالدي يا شمسي را براي طول مدت سلطنت در نظر گرفت  اختالف بين سال

  نيز آمده است. 42سال) پيشتر در ص 39و بر اساس آن عمل كرد. اين مورد (
ري است، زيرا با اينكـه تـاريخ انتشـار    منابع كتاب حاضر، از موارد قابل بازبيني و بازنگ

منتشـر   1390توان يافـت كـه بعـد از سـال      بوده، منبعي را نمي 1395كتاب مربوط به سال 
و قبل از آن هستند. حتي اگر سـال اتمـام    1380باشد و در واقع همگي مربوط به دهة   شده

ــاب را   ــن كت ــارش اي ــان بخــش   1393نگ ــه در پاي ــكر«(ك ــدرداني و تش ــده)» ق  درج ش
بگيريم، باز هم اين كاستي و عدم روزآمد بودن منابع بسيار مشهود اسـت. در همـين     درنظر

رؤيـت و  راستا بايد خاطرنشان كرد كه منابع خـارجي نيـز بـه درسـتي و در تعـداد كـافي       
اند. ضمن آنكه همين منابع خارجيِ اندك (چهارده منبع، اكثرا با تاريخ انتشـار   نشده  استفاده

ميالدي) در هيچ بخش از اين پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته و صرفا  2000پيش از سال 
كـاران   فهرسـت نـام كاشـي   «بخـش   جنبة نمايشي دارند. مثال فقـط بـراي يـك مـدخل در    

) است، بايد حتمـا  310- 312(صص » محمد اصفهاني استاد علي«كه مربوط به » قاجار  دورة
ها پيش به رشـتة   هشگر حوزة كاشي) سالاسكرس (پژواي انگليسي كه جنيفر  از اصل مقاله

ن تـرين پـژوهش جـامع دربـارة ايـ      اولـين و مهـم   ) وScarce, 1976تحرير درآورده (نـك:  
  شد. است استفاده مي  هنرمند

هـا و   تـرين كتـاب   تـرين و اساسـي   عالوه بر اين، در ميان منابع فارسي نيز برخي از مهم
تاريخ نشرشان مربوط به پيش از انتشار كتاب كاري كه  هاي مرتبط با كاشي و كاشي پژوهش

  اند. برخي از آنها عبارتند از: حاضر بوده، مورد استفاده قرار نگرفته
، تهـران: انتشـارات   آمودهاي معماري ايران در دورة اسالمي)، 1392پاكدامن، آرزو ( ـ

 سيماي دانش با همكاري نشر آذر.
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)، ترجمـة  1آثار هنر اسالمي ( مجموعه، از: هاي اسالمي كاشي)، 1389پورتر، وينيتيا ( ـ
 فر، چاپ دوم، تهران: مؤسسة مطالعات هنر اسالمي. مهناز شايسته

ــران كاشــي)، 1368زمرشــيدي، حســين ( ـ ــاري اي ــي، جك ــران: 1، گلچــين معقل ، ته
 كيهان.  انتشارات

دوران ر معمـاري ايـران (قبـل از اسـالم و     )، تزئينـات لعـابي د  1390عديلي، عادل ( ـ
 هان: نشر طراحان هنر.اسالمي)، اصف

آثـار هنـر    ، از: مجموعههاي ايراني كاشي)، 1381كاربوني، استفانو و توموكو ماسويا ( ـ
 فر، تهران: مؤسسة مطالعات هنر اسالمي. )، ترجمة مهناز شايسته4اسالمي (

اي بــر هنــر  مقدمــه)، 1362كيــاني، يوســف و فاطمــه كريمــي و عبــداهللا قوچــاني ( ـ
 : موزة رضا عباسي.، تهرانكاري ايران كاشي

 نيسـازمان مطالعـه و تـدو   ، تهـران:  كاشي و كاربرد آن)، 1381ماهرالنقش، محمود ( ـ
 ).سمت( ادانشگاهه يكتب علوم انسان

تهـران: كـانون پـرورش    ، كاري ايرانـي  نگاهي به كاشي)، 1383ماهرالنقش، محمود ( ـ
 .كودكان و نوجوانان يفكر

كــاري در معمــاري ايــران (در دورة  ســير تحــول كاشــي)، 1389ويلبــر، دونالــد ن. ( ـ
 فروش، تهران: انتشارات چهارطاق. خاتون پيله ، ترجمه و تعليق: ربابهاسالمي)

  
  گيري نتيجه .6

، نوشتة محمدرضا رياضي (با همكاري اكرم كبيري) را در مجمـوع  كاري قاجار كاشيكتاب 
هرچند مختصر و كاري قلمداد كرد؛ فرهنگي  توان يك فرهنگ تصويري در حيطة كاشي مي

سابقه؛ و بـه   ناتمام، اما با توجه به فقر منابع موجود در اين عرصه، بسيار مفيد، راهگشا و كم
لحاظ پژوهشِ علمي، تخصصي و دانشگاهي نيز در ترازي باالتر نسبت به آثـار منتشرشـدة   

كـاري قاجـار، بـه عنـوان يكـي از       پيشين. در اين كتاب سعي شده جايگـاه مغفـول كاشـي   
 هاي هنرهاي سنتيِ از ياد رفتـه يـا در معـرض فراموشـي، مـورد توجـه و بـازنگري        شاخه
  گيرد.   قرار
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هاي  شده و بعضي مجموعه در اين مجلد، در مواردي، از اينكه به برخي بناهاي كمترديده
اند، اقدامي مطلوب صورت گرفته؛ اما بخش  نويافته پرداخته شده و آنها را به نمايش گذاشته

 در اينجـا  انـد.  كاري نيز ناديده گرفتـه شـده   هاي كاشي ترين بناها و مجموعه مهماي از  عمده
رسد ميزان مسافت و دوري و نزديكي شهرها به پايتخت، در تأمين منابع و نهايتـا   نظر مي به

كه سـكونت ايشـان در تهـران سـبب گشـته كـه        نوع نگرش نويسنده تأثيرگذار بوده؛ چنان
تـوان چنـين    بـه طـور كـل مـي     را در كار خود لحـاظ كننـد. و  حداكثر تا كاشان و اصفهان 

هايي مورد توجه قـرار گرفتـه كـه فقـط در مطالعـات ميـدانيِ        كرد كه صرفا كاشي  استنباط
هـاي تـاريخي كـه در منـابع      نويسنده مشاهده شده و امروزه وجود دارند، امـا بـاقي نمونـه   

  اند. شدهها و آرشيوها ثبت شده، ناديده گرفته  تصويري و مجموعه
، 1395تا چاپ آن در سـال   1393فاصلة دوساله، از زمان نگارش مقدمة كتاب در سال 

انتشاريافته از قلم بيافتند و ايـن   شود منابع جديد و تازه مدت نسبتا زيادي است كه باعث مي
هاي نشرشـان اساسـا    اي است كه ناشران عموما به آن توجه چنداني ندارند و اولويت مسأله

  ي ديگري (عمدتا مسائل مالي، چرخة پخش و فروش در بازار و غيره) است. معيارها
هاي نوشتاري ذيل حوزة  ها و كاشي بهيكتمستقل به  اختصاص بخشي مستقل يا نيمه عدم

هـا موجـود اسـت؛     ها و امـامزاده  ها، عمارت كه مصاديق آن اكثرا در مجموعه» نگاري كتيبه«
هـاي   كـاري شـهرها بـه نمونـه     ذكرشـده در كاشـي  شـناختيِ   هاي سبك تعميم شاخصه  عدم

در » مضـمون «(نقشـمايه) و  » نقـش «شده در كتاب؛ ابهام در تفكيك و تمايز بين  داده نمايش
ـ   ها و نقوش كاشي بخش طرح بـرده؛ و   راي برخـي بناهـاي نـام   ها؛ قصور در ارائة تصـوير ب

كتـاب بـوده كـه    هـاي   از كاسـتي  روزآمد بودن منابع فارسي و انگليسي بخش ديگري  عدم
  هاي بعدي مورد بازنگري قرار گيرند. است در چاپ  اميد

  
  نامه كتاب

فـر، تهـران: مؤسسـة مطالعـات      ته، ترجمـة مهنـاز شايسـ   سـفالگري اسـالمي  )، 1387آلن، جيمـز ( 
  اسالمي.  هنر

ترجمـة   ،»رييـ تغ يسـاز و كارهـا   ؛يالديدر قـرن نـوزده مـ    يرانيالك الكل ا«، )1393( ميت ،ياستنل
  .4 ش، )يالك يجلدها نامة ژهينامة بهارستان (وداهللا، عب  زهرا
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، گـردآوري و  »كـاري قاجـار   هاي كاشي نقش رنگ در مضامين و تكنيك«)، 1399اسكرس، جنيفر (
  ، تهران: خط و طرح.شكوه هنر قاجارترجمة عليرضا بهارلو و مرضيه قاسمي، در: 

 5، ش آينة پژوهش، »قبرهاي اسالمي ها و سنگ مأخذشناسي فارسي كتيبه«)، 1392يار، احمد ( خامه
  اسفند.- ، آذر6و 
  ، تهران: دانشگاه الزهرا.خط و كتيبه در معماري ايران)، 1370لو، مريم و غالمعلي حاتم ( خدابنده

  تهران: يساولي.، با همكاري اكرم كبيري، كاري قاجار كاشي)، 1395رياضي، محمدرضا (
  تهران: سروش. ،يكاش يرو ينقاش ،)1376( يهاد ف،يس
از  رازيبه شـ ي مردم يهنرها يها نهضت ي در گمگشته يريدلشدگان هنر (س ،)1388( يهاد ف،يس

  .يفارس شناس ادي: بنرازيش ،)هيقاجار نيتا واپس هيعهد زند
هـا و متـون    مقـاالت كتيبـه   عـه مجمو، شناسـي  نگـاري و كتيبـه   كتيبهتا)،  كريميان سردشتي، نادر (بي

  اسالمي.  دوران
  ، تهران: پيكره.هاي نستعليق تهران كتيبه)، 1394معتقدي، كيانوش (

، چـاپ سـوم،   تـاريخ هنـر ايـران در دورة اسـالمي (تزئينـات معمـاري)      )، 1396نژاد، مهدي ( مكي
  سمت.  تهران:
بنـدي   تـاريخي و طبقـه  سـير تحـول، بررسـي    «)، 1390نهي، مسلم و محمد مرتضوي ( ميش مست
  .46، ش هنرهاي تجسمي –نشرية هنرهاي زيبا ، »هاي زيرلعابي در ايران كاشي
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