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تهیه و تنظیم: 

داود احمدی بلوطکی
محبوبه حاجی پروانه

حسین مهدلو 

نقــاش  و  کاشی ســاز  اصفهانــی؛  علی محمــد  »اســتاد  همایــش 
کاشــی در دوره قاجــار« بــه همــت معاونــت علمــی و پژوهشــی  ی  رو
بــا هــدف  بــا همــکاری شــهرداری اصفهــان،  و  فرهنگســتان هنــر 
از  یکــی  اصفهانــی،  علی محمــد  اســتاد  معرفــی  و  بازشــناخت 
برنامه ریــزی  گذشــته  ســال  در  ایــران،  هنــر  برجســته  چهره هــای 
شــیوع  از  پیش آمــده  شــرایط  بــه  بنــا  شــد.  منتشــر  آن  فراخــوان  و 
کرونــا، ایــن همایــش ملــی به صــورت مجــازی برگــزار شــد  ویــروس 
حــوزه،  ایــن  در  علمــی  مقــاالت  ارائــه  شــامل  آن  دســتاوردهای  و 
کوتــاه معرفــی اســتاد  کتــاب ســیاه قلم و فــن جمیــل، فیلــم  انتشــار دو 
علی محمــد اصفهانــی، و نمایشــگاهی مجــازی از تصاویــر آثــار ایــن 

شــد.  بارگــذاری  هنــر  فرهنگســتان  وب گاه  ی  رو هنرمنــد، 
کاشی ســاز  و  نقــاش  طــراح،  اصفهانــی،  علی محمــد  اســتاد 
کــه آثــاری ارزشــمند از او در  یــه اســت  طــراز اول اواخــر دوره قاجار
کشــور و مجموعه هــای مشــهور جهــان باقــی مانــده  موزه هــای داخــل 

به درســتی معرفــی نشــده اســت. او هنــوز  و شــخصیت هنــری 

ایــن همایــش مهــدی مکی نــژاد، دبیــر  ابتــدای ســخنرانی های  در 
ــش  ــزاری همای ــوص برگ ــه ای درخص ــا مقدم ــش، ب ــن همای ــی ای علم
و شــخصیت اســتاد علی محمــد اصفهانــی توضیحاتــی این چنیــن 
اســتاد علی محمــد اصفهانــی  برگــزاری همایــش  ارائــه داد: دلیــل 
کــه  کــه در عرصــه پژوهــش هنــر مــا بــه خــود یــادآور شــویم  ایــن اســت 
کمتــری صــورت  گمنــام پژوهش هــای  دربــاره هنرمنــدان مردمــی و 
ــگ  ــم در فرهن ــیار مه ــی بس ــا نقش ــه اینه ک ــی  ــت؛ در صورت ــه اس گرفت

کل در فرهنــگ و هنــر دوره قاجــار داشــته اند. تصویــری و به طــور 
مکی نــژاد بــا ذکــر ایــن مطلــب که کمتر مــوزه ای در دنیا وجــود دارد که 
حداقــل چنــد اثــر از اســتاد علی محمــد اصفهانــی را نداشــته باشــد، 
اهمیــت جایــگاه ایــن هنرمنــد در جهــان را مــورد بحــث قــرار داد و 
گفــت: متأســفانه درخصــوص هنرمنــدان مردمــی منابــع چندانــی 
ایــن همایــش  تــا  یــم و همیــن، دلیلــی موجــه شــد  در دســت ندار
ــرکت  ــش ش ــن همای ــتادانی در ای ــود. اس ــزار ش ــی برگ ــورت علم به ص
چندیــن  حوزه انــد.  ایــن  متخصصــان  از  خودشــان  کــه  کرده انــد 

جلســه برگــزار شــد و در پــی آن، و به عنــوان یکــی از دســتاوردهای 
ــازار شــد. ــه ب کتــاب روان ایــن همایــش، دو جلــد 

کوتاهــی دربــاره  دبیــر علمــی ایــن همایــش در ادامــه از ســاخت فیلــم 
کــه از مجموعــه آثــارش تهیــه شــده اســت.  ایــن هنرمنــد خبــر داد 
هنرمنــد،  ایــن  آثــار  از  نمایشــگاهی  برگــزاری  بــرای  برنامه ریــزی 
بــه  را  آن  نویــد  مکی نــژاد  کــه  بــود  همایــش  ایــن  دیگــر  دســتاورد 
گفــت: ایــن آثــار ارزشــمند بــرای  مخاطبــان هنرهــای ســنتی داد و 

کــه در معــرض عمــوم قــرار می گیرنــد. بــار اســت  اولیــن 
او در انتهــای مقدمــه خــود در بــاب برگــزاری ایــن همایــش بــه معرفــی 
گفــت: علی محمــد اصفهانــی  اجمالــی ایــن هنرمنــد پرداخــت و 
هنرمنــدی شــش دانگ اســت. عــالوه بــر اینکــه معمــار بــوده اســت، 
کامــل  بــه تمامــی فنــون نقاشــی و تمامــی ســبک های آن آشــنایی 
داشــته اســت. تکنیــک نقاشــی زیــر لعــاب، پــس از زحمــات ایــن 
ــا  ــددًا احی ــده مج ــر فراموش ش ــن هن ــت و ای گرف ــازه  ــان ت ــد، ج هنرمن
شــد. زرین فــام دوره قاجــار نیــز مدیــون اســتاد علی محمــد اصفهانــی 
اســت. او ســرآمد همــه هنرمنــدان هم عصــر خــود اســت و توانســت 
ایجــاد  قاجــار  اواخــر دوره  کاشــی در  و  بــوم  ی  نقاشــی رو نهضــت 
هنرمندمحورنــد،  کــه  همایش هایــی  این چنیــن  یــم  امیدوار کنــد. 
بتواننــد منشــأ پژوهش هــای بیشــتر و بهتــری بــرای حــوزه فرهنــگ و 

هنــر ایــران قــرار بگیرنــد.
اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس  عیــدی،  محمــد  ادامــه  در 
جمــع  در  مطلبــی  ارائــه  بــا  نیــز  اصفهــان،  شــهرداری  ورزشــی  و 
گفــت: در زمینــه اقتصــاد  ســخنرانان ایــن همایــش حضــور یافــت و 
بــر  و مدیریــت شــهری دو نگــرش وجــود دارد؛ نخســت مدیریتــی 
پایــه توســعه اقتصــادی صنایــع ســنگین، و دیگــری نگرشــی مبتنــی 
بــر محــور صنایــع خــالق. صنایــع خــالق  بــر مدیریــت اقتصــادی 
کــه یــک مؤلفــه هنــری قــوی داشــته باشــد.  گونــه فعالیتــی اســت  هــر 
یکــرد شــامل بســیاری از فعالیت هــای اقتصــادی حوزه هــای  ایــن رو
کــه در صنایــع  دانــش بومــی و میــراث معنــوی و فرهنگــی اســت 
دســتی، جشــنواره ها، فعالیت هــای رســانه ای، هنرهــای تجســمی 
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می شــود. نمــودار  و... 
ــروز و  کــه مبــدأ ب ــه ایــن دلیــل  ــوع نگــرش هنرمنــدان شــهر ب در ایــن ن
ظهــور اندیشــه ها و ایده هــای هنری انــد، جایگاهــی ویــژه می یابنــد 
و طبقــه خــالق را شــکل می دهنــد. اســتاد علی محمــد اصفهانــی 
کم فروغــِی خالقیــت هنــری زمانــه  فرهنــگ و هنــر ایرانــی را در زمــان 
کــرد و چــراغ ارتبــاط میان فرهنگــی را با چاپ  خــود در کشــور مانــدگار 
رســاله ای بــه زبــان انگلیســی روشــن نــگاه داشــت. ایــن تعامــالت 
کنــار توجــه ویــژه بــه صنایــع خــالق، چنــد ســالی اســت  فرهنگــی در 
یکردهــای اصلــی مدیریــت شــهری در اصفهــان اســت تــا  کــه از رو
ــد  ــه آن امی ــد. ب کن ــاز  ــی را ب ــیر ارتباط ــگ، مس ــه فرهن یچ ــد از در بتوان
کــه شــناخت بزرگانــی همچــون اســتاد علی محمــد اصفهانــی، در 
چنیــن همایش هایــی میســر و از ایــن طریــق، راهیابــی بــه فردایــی 

ــود. ــان تر ش ــر آس بهت

پیوند ادبیات و هنر در کاشی های استاد علی محمد اصفهانی
خــود  مقالــه  ارائــه  بــه  همایــش  ایــن  ادامــه  در  مهدی مکی نــژاد 
گفــت: وضعیــت  ــاره اســتاد علی محمــد اصفهانــی پرداخــت و  درب

گذشــته و به خصــوص در دوره  شناســایی اصنــاف در دوره هــای 
بســیار  اطالعــات  مــا  یعنــی  اســت؛  ابهــام  از  هالــه ای  در  قاجــار 
به اصطــالح،  کــه،  اصنافــی  و  هنرمنــدان  درخصــوص  مختصــری 
ــام اســتاد علی محمــد  ــه ن ــده ای ب ــم. پدی ی ــد دار کار می کردن مردمــی 
کــرد  بــه ایــن سمت وســو هدایــت  اصفهانــی در دوره قاجــار مــا را 
ی را بهتــر و بیشــتر بشناســیم و خوشــبختانه بــرای ایــن منظــور  تــا و
مســتنداتی هــم وجــود دارد؛ از جملــه ایــن مســتندات امضای اســتاد 

گذاشــته اســت.  کــه پــای آثــارش  علی محمــد اصفهانــی اســت 
او بــا اشــاره بــه مفّصل بــودن امضــای آثــار ایــن هنرمنــد و باارزش بــودن 
کامــل ایشــان  ایــن امــر در شــناخت ایشــان ادامــه داد: ُحســن امضــای 
کــه حتــی نــام ســفارش دهنده و محــل ســاخت اثــر را  در ایــن اســت 
هــم می تــوان دیــد. همیــن مســتندات مــا را بــه برگــزاری ایــن همایــش 
کــه در یکــی دو ســال قلــب دارالخالفــه  ــا مــردی را  کــرد ت عالقه منــد 
اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  بشناســیم.  بهتــر  کــرد  تســخیر  را 
کاشــی های  و  کاشــی کاری  جهــت  و  رونــد  توانســت  به تنهایــی 
کاشــی  کنــد و از ســبک و ســیاق  تصویــری دارالخالفــه را عــوض 

کاشــی های اصفهــان ســوق دهــد. قاجــاری شــیرازی بــه ســبک 
علی محمــد  اســتاد  دیگــر  شــگفتی  بــه  همایــش  علمــی  دبیــر 
گفــت: ایــن  کــرد و  کاشــی، اشــاره  اصفهانــی، یعنــی اســتفاده از بــوم 
کاشــی را بــا ظرافــت تمــام همچــون بــوم  هنرمنــد چیره دســت بــوم 
نقاشــی در صــدر می نشــاند و ایــن حرکــت هماننــد رنسانســی در 

شــد. قاجــار  دوره  تصویــری  کاشــی کاری 
کاشــی های ایــن هنرمنــد  ایــن پژوهشــگر از پیونــد ادبیــات و هنــر در 
گفــت و افــزود: اســتاد علی محمــد طیــف وســیعی از نقاشــی ها را 
بــا موضوعــات مختلــف و مضامیــن ادبــی، از خمســه و شــاهنامه 
کــه او  ــاری  ــرد؛ آث کار ب ــه  کاشــی های  خــود ب و دیگــر موضوعــات، در 

کاشــی کاری قاجــار نمــود یافــت. کــه در  کــرد  آفریــد موجــی ایجــاد 
کــه اســتاد علی محمــد بــه  ایــن محقــق بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
بــه ســخنان خــود  اســت،  بــوده  نیــز مســلط  ســبک خیال نــگاری 

داد. پایــان 
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علی محمد اصفهانی و سقاخانه های دارالخالفه
مقالــه  بــا  اســالمی،  هنــر  دکتــرای  بهارلــو،  علیرضــا  ادامــه  در 
دارالخالفــه  ســقاخانه های  و  اصفهانــی  »علی محمــد 
در  عباســعلی(«  و  عزیزمحمــد  ســقاخانه های  )کاشــی نگاره های 
جمــع پژوهشــگران حضــور یافــت. این پژوهشــگر در ابتدای ســخنان 
و  پرداخــت  ایــران  در  ســقاخانه ها  پیشــینه  و  یخچــه  تار بــه  خــود 
کــن دیگــری مثــل  کنــار اما گفــت: ســقاخانه ها در دوره قاجــار در 
کاروان ســرا جــزء بناهــای عمومــی و  ــازار، مســجد، تکیــه و  ــه، ب گرماب
کّمــی آنهــا را بایــد نتیجــه حتمــی و  کــه رشــد  عام المنفعــه ای بودنــد 
گزیــر پدیــده ای بــه اســم توســعه شــهری دانســت. پیشــینه ســاخت  نا
ــا ســنگ آب های تزیینــی مرتبــط  ســقاخانه در ایــران را ظاهــرًا بایــد ب
یختــه  کــه از آنهــا آو ــا پیاله هایــی  ــار حجــم ســنگی ب بدانیــم. ایــن آث
یــج ایــن بنــا  می شــد، در مســاجد و مقابــر تعبیــه می شــدند. به تدر
کــرد و بــه ایــن  هویــت خــاص خــود را در بیــن ابنیــه شــهری پیــدا 

گرفــت. پــای  شــهری  ســقاخانه های  صــورت 
انــواع ســقاخانه ها اشــاره  بــه مضامیــن و  ایــن پژوهشــگر در ادامــه 
گفــت:  کاشــی در آرایه هــای ســقاخانه ها  کــرد و دربــاره اســتفاده از 
ســقاخانه های شــهری هــم مثــل خیلــی از بناهــای عصــر قاجــار، 
کاربــردی، در اســتفاده از تزیینــات هــم شــاخصه  عــالوه بــر وجــه 
متمایــزی داشــتند. معمــاری و تزییــن دو عنصری بودنــد که پابه پای 
کــه در ســقاخانه ها به وفــور  هــم پیــش می رفتنــد. یکــی از آرایه هایــی 
کــه بخــش جدانشــدنی  کاشــی کاری بــود  کاشــی و  کار می رفــت،  بــه 
کتبیــه دار،  کاشــی های  معمــاری و ساختمان ســازی بــوده  اســت. 
کــه  گونــه تزیینــی مهمــی بــود  هــم به صــورت برجســته و هــم تخــت، 

جــزء الینفــک تزیینــات ایــن ســقاخانه ها بــه شــمار می رفــت. 
کاشــی های ســقاخانه عزیزمحمــد، یکــی  بهارلــو در اثبــات اینکــه 
کاِر دســت علی محمــد اصفهانــی اســت  یخــی،  از ابنیــه مهــم تار
کنــار  ــا توجــه بــه همراهــی مــداوم اســتاد عبــداهلل تهرانــی در  گفــت: ب
کــه از آنهــا  اســتاد علی محمــد اصفهانــی، در دیگــر نمونه کارهایــی 
ــودن تولیــدات ایــن دو هنرمنــد  گفــت مکمل ب ــوان  ــم، می ت ی رقــم دار
کتیبه نــگاری و نقــش و نــگار می توانــد دلیلــی بــر ایــن باشــد  در حــوزه 

کار  کاشــی های ایــن ســقاخانه هــم بــه احتمــال خیلــی فــراوان  کــه 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــد اصفهان ــتاد علی محم اس

ایــن مترجــم حــوزه هنــر قاجــار ســخنان خــود را این گونــه بــه پایــان 
معمــارزاده  کــه  آنجــا  از  اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  رســاند: 
بــوده، بــا اصــول ساختمان ســازی و درک رابطــه اجــزای بنــا و فضــا 
هــم آشــنا بــوده و از ایــن نظــر از همــکاران دیگــرش متمایــز اســت. 
علی محمــد بــا اســتفاده از حاشــیه قاب ســازی می کــرده و داخــل 
یکــی دیگــر  اســت.  هــم رنگ هــای متفاوتــی می گذاشــته  را  قــاب 
کتیبه هــای  از  کاری اســتاد علی محمــد اســتفاده  از مشــخصات 
عزیزمحمــد  ســقاخانه  در  را  کتیبه هــا  ایــن  کــه  اســت  برجســته 
کتیبــه را  کــه  یــم  کمتــر اســتادی در دوره قاجــار ســراغ دار شــاهدیم و 
کار مســتلزم مهــارت و صرف  کنــد؛ زیــرا ایــن  کار  به صــورت برجســته 
وقــت بســیاری بــوده اســت. در محلــی مثــل مســجد بــازار تهــران ایــن 
ــا رقــم اســتاد  کــه آنجــا مشــخصًا ب ــم  ی کتیبــه برجســته را نیــز دار ــوع  ن
کتیبه هــای ســقاخانه عزیزمحمــد  مواجهیــم و از ایــن حیــث اجــرای 
کلــی  به طــور  آثــار  ایــن  و  بــوده  اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  کار 

قابل اســتناد بــه ایــن اســتادند.

زرین فام های قاجار، حلقه مفقوده مطالعات سفالگری قاجار
کبــری، اســتادیار و عضــو هیئت علمــی دانشــکده معمــاری  عبــاس ا
قاجــار،  »زرین فام هــای  مقالــه  بــا  نیــز  کاشــان،  دانشــگاه  هنــر  و 
حلقــه مفقــوده مطالعــات ســفالگری قاجــار« در جمــع ســخنرانان 
کشــف و فهــم دوبــاره  کــرد:  حضــور یافــت و این گونــه آغــاز ســخن 
ــر بیســت ســال پیــش شــروع شــده و  کث زیبایی شناســی قاجــار حدا
یــس هــم برایــش برگــزار شــد. امــا در  ایــن اواخــر نمایشــگاهی در پار
کشــور مــا هنــوز بــه دوره قاجــار در رشــته های مختلــف هنــری »دوره 
کــه  شــده ایم  متوجــه  امــروزه  کــه  حالــی  در  می گوییــم؛  انحطــاط« 

عصــر قاجــار هویــت خــاص خــود را دارد.
ــی  ــه امضــای علی محمــد اصفهان کبــری در ادامــه ســخنان خــود ب ا
گــر بخواهیــم زرین فام هــای  گفــت: ا کــرد و  ی زرین فام هــا اشــاره  رو
را  ایــران  از  خــارج  مجموعه هــای  بایــد  کنیــم،  رصــد  را  قاجــار 
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یــم ســه عــدد  کــه در دوره قاجــار دار کنیــم. مــا رقم هایــی  جســت وجو 
کاشــی های  ی  کــه یکــی از آنهــا بــرای علی محمــد اســت و رو اســت 
زیرلعابــی یکــی از ایــن آثــار، امضــای علی محمــد ثبــت شــده اســت.
کــرد و  او بــه اشــتباهات موزه هــای داخلــی و خارجــی نیــز اشــاراتی 
کــه امــروزه پیــدا می شــوند،  کاشــی هایی  گفــت: دربــاره ایــن دســت از 
ــی  ــوزه مل ــد؛ از م ــام می دهن ــی انج ــط و خطاهای ــم خب ــای مه موزه ه
کاشــی ســده های میانــه  کاشــی دوره قاجــار را بــه  کــه  گرفتــه  ایــران 
کاشــی  کــه مجموعــه ای دوازده تایــی از  نســبت داده تــا مــوزه بریتانیــا 
کــرده  کاشــی های ســده میانــه نام گــذاری  عصــر قاجــار را بــه اســم 

اســت.
دســته  ســه  بــه  را  قاجــاری  کاشــی های  محقــْق  و  پژوهشــگر  ایــن 
کاشــی از قاجــار وجــود دارد؛ دســته  گفــت: ســه دســته  کــرد و  تقســیم 
و  کاشــی ها  دوم  دســته  اســت؛  قاجــار  ســبک  دربــاره  واقعــًا  اول 
کــه به اشــتباه بــه دوران  ظــروف جعلــی اســت؛ دســته ســوم آثاری انــد 
قاجــار نســبت داده شــده اند و در اصــل مربــوط بــه دوره صفویه انــد.
اصلــی  کمّیــت  کــرد:  جمع بنــدی  این گونــه  را  خــود  ســخنان  او 
قاجــاری  زیبایی شناســی  مشــابه  اصــاًل  قاجــار  زرین فام هــای 
کــه از ســده های میانــه  نیســت، بلکــه بیشــتر تقلیدهایــی اســت 
کســی مثــل علی محمــد  کــه چــرا  شــده اســت و پرســش اینجاســت 
کارهــای بــه ایــن حــد فاخــر  کــرده اســت و قطعــًا  کــه محرابــی را امضــا 
ــه  ــی و ن ــا عباس ــوزه رض ــرش در م ــر اث ــه زی ــام داده، ن ــز انج ــری نی دیگ
کارش در مــوزه حضــرت معصومــه، امضــای اثــر نکــرده اســت؛  در 
کار یــک نفــر  هرچنــد از دیــد فرم شناســی می توانیــم بگوییــم اینهــا 

یــم. اســت، امــا متأســفانه ســند علمــی ندار

تأثیر عکاسی بر تحوالت تصویری کاشی کاری دوره قاجار
قاجــار؛  دوره  کاشــی کاری  تصویــری  تحــوالت  بــر  عکاســی  »تأثیــر 
اصفهانــی«  علی محمــد  آثــار  سبک شناســی  مــوردی:  مطالعــه 
کیانــوش معتقــدی، پژوهشــگر هنرهــای اســالمی، بــود  عنــوان مقالــه 

کــه در جمــع پژوهشــگران حضــور یافــت.

کارهــای علی محمــد  معتقــدی ســخنان خــود را بــا توضیحــی دربــاره 
کارهــای  موضــوع  کــرد:  آغــاز  این گونــه  قاجــار  هنــر  و  اصفهانــی 
ابعــاد  در  ممتــاز،  کاشــی کاران  از  یکــی  به عنــوان  علی محمــد، 
در  روایــی  تصویرهــای  بیشــترین  اســت.  قابل بررســی  مختلــف 
هنــر  بــه  اســت.  افتــاده  اتفــاق  قاجــار  زمــان  در  ایــران  کاشــی های 
یــم. علی محمــد اصفهانــی در  قاجــار بایــد نگاهــی جدی تــر بینداز
کارهــای قابل بررســی دارد و بــه خاطــر امضاهــا و رقم هــا و  چنــد حــوزه 
کــه بــا ســفارش های خارجی هــا از او باقــی مانــده و رســاله ای  آثــاری 

کــه نوشــته، موضــوع مطالعــه خاصــی اســت. 
پژوهشــگر هنرهــای اســالمی بــه توضیــح در بــاب تحــول تصویرگــری 
در دوره قاجــار پرداخــت و ادامــه داد: مــا بــا ظهــور دو پدیــده در دوره 
کــه تقریبــًا تحــول تصویــر ایــران را رقــم می زننــد؛  قاجــار مواجهیــم 
ــم و  ــنتی مواجهی ــیری س ــا مس ــری ب ــا در تصویرگ ــش از آن م ــی پی یعن
پــس از ظهــور ایــن دو پدیــده، یعنــی چــاپ ســنگی و عکاســی، تمــام 

هنرهــای مــا دســتخوش تغییــر جــدی می شــوند. 
کاشــی کاری  فضــای  بــه  عکاســی  هنــر  ورود  دربــاره  همچنیــن  او 
کاشــی کاری  گفــت: آنچــه مهــم اســت بحــث ورود عکــس بــه فضــای 
دوره قاجــار اســت. مــا بــا دوقطبــِی تصویــر آرمانــی و خیالــی و تصویــر 
قاجــار،  دوره  مختلــف  هنرهــای  بــه  را  ایــن  روبه روییــم.  واقعــی 
کار  بدهیــم.  تعمیــم  می توانیــم  کاشــی کاری،  هنــر  به خصــوص 
کــه در اصفهــان شــکل  علی محمــد محصــول نهضتــی جدیــد اســت 
می توانیــم  چگونــه  مــا  کــه  می دهــد  نشــان  بحــث  ایــن  می گیــرد. 
در  جدیــد  ژانــری  تولــد  بــرای  مرکــزی  اصفهــان  کــه  شــویم  متوجــه 
کار علی محمــد طیف هایــی  کاشــی های تصویــری ایــران اســت. 
کاًل در این دوره غلبه و بیشــترین درخواســت را برای  مختلف دارد. 
یــم، ولــی آنچــه مــورد  کاشــی های هفت رنــگ در تهــران و ایــران دار
کاشــی های عکســی بــا  کــه  نظــر ماســت، تکنیــک زیرلعابــی اســت 

تولیــد می شــود. آن 
یــم که  او در ادامــه گفــت: مجموعــه بزرگــی از کاشــی های عکســی دار
یدادهــای دوره قاجــار  ــه از رو ک نشــان می دهــد همــان عکس هایــی 
ــرار می گرفتــه  اســت. مــا  کاشــی کار ق کار  گرفتــه می شــده، دســتمایه 
از ناصرالدیــن شــاه و دیگــر رجــال قاجــار عکس هایــی  توانســتیم 
کــه  شــد  محــرز  مــا  بــرای  و  دارد  وجــود  کاشــی هایش  کــه  بیابیــم 
کاشــی های  تعــداد  کرده انــد.  کار  عکس هــا  ی  رو از  کاشــی کاران 
عکســی بســیار محــدود اســت، ولــی مــا توانســتیم فهرســتی تهیــه 
کــه یــا امضــای علی محمــد دارد و یــا بــر اســاس  کارهایــی  کنیــم از 
کــرد. در ایــن  کار می شــود آنهــا را بــه علی محمــد منســوب  ســْبک 
کــه علی محمــد در اصفهــان  گســتره ای زمانــی را، از زمانــی  فهرســت 
نظام الدولــه  مســجد  در  کــه  تصویــری ای  کاشــی  آخریــن  تــا  بــوده 
یــخ 1310 قمــری دارد، می بینیــد. از ایــن  مافــی تهــران اســت و تار
یــخ دقیقــی  دوره زمانــی، یعنــی چیــزی حــدود بیســت ســال )چــون تار
کاشــی  یــم( از فعالیــت علی محمــد، ده  از مــرگ علی محمــد ندار
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کار شــده و اینهــا می توانــد بــه  ی عکــس  کــه از رو یــم  تصویــری دار
کاشــی های عکســی اقبــال  کــه چقــدر ایــن ســبک  مــا نشــان بدهــد 
کارهایــی درجه یــک تولیــد  داشــته و علی محمــد اصفهانــی چقــدر 

کــرده اســت. 

همکاری دو استاد طراز اول کاشی در دوره قاجار
»همــکاری  مقالــه  ســنتی،  هنرهــای  پژوهشــگر  ســیف،  هــادی 
و  مصطفــی  اســتاد  قاجــار؛  دوره  در  کاشــی  اول  طــراز  اســتاد  دو 
علی محمــد اصفهانــی« را در ایــن سلســله نشســت های مجــازی 
ــت  ــی نیس ــان جریان ــی اصفه کاش ــان و  ــت: اصفه گف ــرد. او  ک ــه  ارائ
کاشــی نگاران  کاشــیگران و  بــازار  کــه به راحتــی تغییرپذیــر باشــد. 
گمنــام  در ســرای بــازار قیصریــه، خالقیــت اســتادان بزرگــوار و غالبــًا 
ــم  ــجد حکی ــلطانی و مس ــجد س ــل مس ــی هایی مث کاش ــاختار  در س
بــه نقــوش  کــه وفــاداری آنهــا  و شــیخ لطــف اهلل را نشــان می دهــد 
اســلیمی،  و  ختایــی  مثــل  پرقیمــت،  آذینــی  نقــوش  و  هندســی 
به راحتــی نمی توانســت تحــت تأثیــر جریاناتــی قــرار بگیــرد. میــزان 
کــه در طــول قرن هــا  وفــاداری آنهــا بــه نقــوش ســنتی و آرمان هایــی 

کــرده بودنــد، انکارناشــدنی اســت. حفــظ 
خالقیتــی  عرصــه  وارد  آرام آرام  کاشــی کاران  گفــت:  ادامــه  در  او 
گچ بــری و دیگــر  کــه در قیــاس بــا هنرهــای آیینــه کاری و  می شــوند 
بــر  نقاشــی  واردکــردن هنــر  قــرار می گیرنــد. شــاید  هنرهــای مطــرح 
خیلــی  کار  آذینــی  هنرهــای  عرصــه  بــه  هفت رنــگ  کاشــی های 
نــام  بــه  کســی آشــنا می شــویم  بــا  ایــن دوران  مــا در  بــود.  ســختی 
بخــش  »ســالم«  تــاالر  در  کــه  کاشــیگر  مصطفــی  ایــن  مصطفــی. 
کاشــی امضاشــده  عمــده ای از مناظــر شــکار و شــکارگاه ها دارد، 
کــه مصطفــی، بــر اســاس ایــن تحقیقــات،  دارد و ایــن نشــان می دهــد 
کاشــی ها نشــانگر ایــن  می توانــد از خانــدان اســتاد بهــرام باشــد. ایــن 
کــه مصطفــی، به عنــوان وارث، هــم نقــاش اســت و هــم در  اســت 

کاشــی صاحــب یــک ابتــکار ویــژه اســت.  عرصــه 

و هنــر علی محمــد  بــه دانــش، معلومــات، شــناخت  اشــاره  بــا  او 
کــه علی محمــد  کــرد  اصفهانــی ادامــه داد: بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه 
جــدا  اصفهــان  گــروه  از  طبیعتــًا  می آیــد،  تهــران  بــه  کــه  زمانــی 
می شــود و بــه حفــظ و حراســت و ادامــه ادای ِدیــن خــود در ســاختار 
بــا نقــوش هندســی، اســلیمی و ختایــی می پــردازد.  کاشــی هایی 
کامــل  کارهــای علی محمــد در حقیقــت در حــد انحصــار و تحســین 
ــرا ایــن اســتاد نقــاش به شــدت دارای معلومــات و دانــش  اســت؛ زی
گــردآوری قصه هــا و  اســت؛ دانشــی پیرامــون شــناخت شــاهنامه و 
کــه در  کــه دارد و امکانــات بیشــتری  متل هــا. او بــا ایــن شــناختی 
کنــار ادای ِدیــن در خالقیــت  تهــران عصــر ناصــری در اختیــار دارد، 
کــه  نقــوش اســلیمی، ختایــی، هندســی و حفــظ مکتــب اصفهــان 
کاشــی کاری  گســترش و رواج بیشــتر هنــر  جــزء آرمان هایــش اســت، 

کاشــی نگاری را پــی می گیــرد. و 
هــادی ســیف ســخنان خــود را این گونــه بــه پایــان رســاند: بــه نظــر 
کاشــی  کــه علی محمــد اصفهانــی بــه  مــن، بــا توجــه بــه خدمتــی 
نــام »مکتــب«  اطــالق  انــدازه  هفت رنــگ می کنــد، خالقیتــش در 
علی محمــد  کــه  اســت  ارزنــده  بســیار  مــن  بــرای  ایــن  اســت؛ 
کار  در  را  مانــدگار  یــک مکتــب  بــار  توانســت  اصفهانــی، یک تنــه 
کــن مقدســه و چــه در بناهــای دیگــر، بــر دوش  کاشــی، چــه در اما
گــر علی محمــد  ا شــود.  مطــرح  منفــرد«  »نقــش  به عنــوان  و  بکشــد 
اصفهانــی نبــود، اصفهــان چنــدان نقشــی و چنــدان ردپایــی بــه ایــن 
نمی توانســت  هفت رنــگ  کاشــی های  عرصــه  در  مانــدگار  شــکل 
به عنــوان  اصفهانــی  علی محمــد  از  کــه  دارد  جــا  داشــته  باشــد. 
کارهــای علی محمــد  پدیــده ای در عصــر ناصــری یــاد شــود؛ چــون 
کاشــی   کارهــای خیالی ســازان عرصــه  اصفهانــی هیــچ شــباهتی بــا 
هفت رنــگ نــدارد؛ پــس او یک تنــه می توانــد مدعــی جریانــی جدیــد 

باشــد.

در  اصفهانــی  علی محمــد  اســتاد  انتقــادی  هنــری  آفرینــش  تحلیــل 
قاجــار دوره  کاشــی نگاری  بــه  مســلط  گفتمــان 

اســتاد علی محمــد اصفهانــی  انتقــادی  هنــری  آفرینــش  »تحلیــل 
کاشــی نگاری دوره قاجــار« عنــوان مقالــه  بــه  گفتمــان مســلط  در 
کــه آن را خانــم  مشــترک بهمــن نامورمطلــق و فاطمــه مهرابــی بــود 

کــرد.  مهرابــی، به عنــوان آخریــن ســخنران ایــن همایــش، ارائــه 
گذشــته  تصاویــر  در  مســئله  دو  بررســی  گفــت:  مهرابــی  فاطمــه 
ــر تصویرگــری در حالــت عــام، و  ــز اهمیــت اســت؛ تصوی بســیار حائ

تحــوالت تصویــر در حالــت خــاص.
ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: مــا وقتــی دوروبرمــان را نــگاه می کنیــم، 
دنیایــی  می نگریــم،  فرهنگی مــان  گذشــته  بــه  وقتــی  به خصــوص 
از تصاویــر و ردپــای حضــور تصویرگــران را در همــه صنایــع و همــه 
کــه در یــک  یــم  گاهــی بــه تصاویــری برمی خور دوره هــا می بینیــم. 
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مقولــه  کــه  اینجاســت  و  شــده اند  بازآفرینــی  بارهــا  زمانــی  برهــه 
می کنــد. پیــدا  اهمیــت  تصویــری  تحــوالت 

و  کــرد  اشــاره  کشــورمان  متن بنیان بــودن ســنت تصویرگــری  بــه  او 
کــرد. مهرابــی همچنیــن در  مســئله دگرگونــی متــن را در ادامــه بررســی 
توضیــح پژوهــش، دو تصویــر مهــم »آب تنــی شــیرین در چشمه ســار« 
ــق  ــه تحقی ــدف و مطالع ــورد ه ــا« را م ــر ترس ــان و دخت ــیخ صنع و »ش
در  مخاطــب  و  مؤلــف  عامــل  دو  تأثیــرات  افــزود:  و  کــرد  معرفــی 
از  پــر  مــا  گذشــته  اســت.  مهــم  تصویــری  تحــوالت  شــکل گیری 
کــه امــروزه بــا نــام هنــر می شناســیم. امــا بــا نگاهــی  تصاویــری اســت 
تلقــی  اســتادانه  را  آثــار  همــه  می توانیــم  به نــدرت  ســخت گیرانه 
کنیــم. وقتــی مــا از اســتاد علی محمــد اصفهانــی حــرف می زنیــم، 
کــه  مًا مخاطبــان آثــارش هــم، ســفارش دهندگانی خواهنــد بــود 

ّ
مســل

در دوره قاجــار زندگــی می کرده انــد. اســتاد علی محمــد اصفهانــی 
در صورتگــری صحنــه »آب تنــی شــیرین در چشمه ســار« تــا چــه حــد 
بــه الگوهــای غالــب زمانــه خــود وفــادار بــوده اســت و تــا چــه حــد 

ــت؟ ــته اس گذاش ــه  ــه ودیع ــود را ب ــی خ ــالت ذهن تمای
کــرد  مهرابــی در ادامــه بــه نحــوه دسترســی بــه منابــع پژوهــش اشــاره 
کــرد و  و روش تحلیلی انتقــادی را عنصــر غالــب پژوهــش معرفــی 
یکــرد را پارادایم شناســی و زبان شناســی  آبشــخورهای اصلــی ایــن رو
کالمــی  ــرای زمینــه  کــه اغلــب ب و جامعه شناســی دانســت؛ مــوردی 
بــه متــن تعمیمــش داد.  امــا، می تــوان به صــورت تطبیقــی  اســت 
کــرد و گفت: یــک قطعه  مهرابــی بــه نمونــه مطالعاتــی اشــاره مســتقیم 
کاشــی  کــه  کاشــی بــا موضــوع »آب تنــی شــیرین در چشمه ســار«، 
ــه مطالعاتــی ای  ــوده اســت، نمون پرطرفــداری هــم در دوره خــودش ب
کاشــی را در ســال  ایــن  کــه اســتاد علی محمــد اصفهانــی  اســت 

1311ق طراحــی و ســاخته اســت.
ــا بررســی اصــل متــن در خمســه نظامــی پــی می بریــم  او ادامــه داد: ب
کــه اصفهانــی در خلــق ایــن اثــر تابــع الگــوی زمانــه خــودش بــوده 
ــد  ــری پدی ــا اث ــده ت ــث ش ــش باع ــادی و خالق ــه انتق ی ــی َرو ــت، ول اس
کارهــای علی محمــد  کــه صــدا و ردپــای آن مشــخص اســت.  آورد 
ســه تفــاوت عمــده بــا هم دوره هایــش دارد؛ نحــوه ترســیم، حالــت 

فیگــور و چهــره، و رنگ آمیــزی.
کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  بحــث  مــوارد  همــه  بررســی  بــا  او 
ــف،  ــای مختل ــراردادن متن ه ــم ق ــار ه کن ــا  ــی ب ــد اصفهان علی محم
کــه بخشــی از آن وام دار الگوهــای  کــرده اســت  اثــری بینامتنــی خلــق 
غربــی دوره قاجــار اســت و بخشــی دیگــر وام دار ســبک شــخصی و 

تمایــالت او بــه هنــر صفــوی اســت.
*

گفت وگویــی را بــا ســعید  در ادامــه ایــن همایــش مهــدی مکی نــژاد 
کاشی ســازان، انجــام  کاشــی کاران و  ک نگارمقــدم، از خانــدان  خا
ی را بــه صحبــت دعــوت  داد و بــا اشــاره بــه ســندی دســت نویس، و

کــرد. 

کــه  گفــت: برداشــت مــن از ایــن ســند ایــن اســت  ک نــگار  ســعید خا
اســتاد محمدحســن و اســتاد حســین، یعنــی پدربــزرگ بنــده، پــس از 
کتشــان را از هــم جدا کنند  گرفتنــد تا شرا ســال ها همــکاری تصمیــم 
و احتمــااًل بــه درخواســت اســتاد محمدحســن بــوده اســت. دوســتی 
بیــن اســتاد محمدحســن و اســتاد علی محمــد در امضاهــای ایشــان 
مشــهود اســت و حتمــًا حــاج حســین هــم رفت وآمــدی بــا ایــن دو 
کمااینکــه  هنرمنــد داشــته و از مکتــب ایشــان فیــض بــرده  اســت؛ 
کــه ملهــم از آثــار  آثــار به جامانــده از حــاج حســین نشــان می دهــد 
اســتاد علی محمــد و هنرمنــدان اصفهانــی بــوده اســت؛ هنرمندانــی 
کاشــی کار بودنــد و در دوره قاجــار بــه دلیــل دوری مســافت بــه  کــه 
کار می کردنــد. در آن زمــان هنــر از  تهــران می آمدنــد و در ایــن شــهر 
ــه پســر منتقــل می شــده اســت و اســتاد حســین از 12ســالگی  ــدر ب پ
گرد  کنــد؛ امــا اینکــه شــا کار  کــه  و پــس از فــوت پــدر مجبــور می شــود 
ــه  ــم. ب ــد، نمی دانی ــتاد علی محم ــا اس ــوده و ی ــن ب ــتاد محمدحس اس
ــه  کــه از او ب کارهایــی  هــر حــال ایشــان هــم ایــن هنــر را ادامــه داده و 
کارهایــی که  جــای مانــده اســت، بــه قــول اهــل فــن، طــراز اول اســت؛ 

از اواخــر دوره قاجــار تــا پهلــوی اول ادامــه داشــته اســت.
ک نــگار پرســید بــه نظــر شــما،  گفت وگــو از خا مکی نــژاد در ادامــه 
کارخانــه اســتاد علی محمــد اصفهانــی  کــه خــود اهــل فــن هســتید، 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــکیالت آن چگون و تش
بایــد  زمــان  آن  در  کاشی ســازان  گفــت:  پاســخ  در  ک نــگار  خا
کاشــی را  کارشــان را تهیــه می کردنــد؛ یعنــی  کاشــی زیــر  خودشــان 
ی آن  کــه آمــاده می شــد، رو می پختنــد، لعــاب می دادنــد و زمانــی 
ی بــوم خودشــان انجــام می دادنــد. بدین ترتیــب  کار هفت رنــگ را رو
ِگل بایــد تهیــه می شــد، لعــاب ســفید بایــد تهیــه می شــد و همــه 
کــه ایــن امــور در آنجــا  کارگــر و محوطه هایــی نیــاز دارد  ایــن امــور بــه 
کارخانــه  کارگرانــی در  کــه  م اســت 

ّ
انجــام شــود. بــا ایــن فــرض، مســل

کار بوده انــد. نکتــه دیگــری نیــز حائــز اهمیــت اســت  مشــغول بــه 
کارکــردن  کاشــی آمــاده بــا لعــاب ســفید بــرای  و آن اینکــه خریــدن 
از  و  بیایــد  کاشــی پز  یــک  اینکــه  یعنــی  نبــود؛  ممکــن  هفت  رنــگ 
و  می شــد  محســوب  شــأن  کســِر  بخــرد  آمــاده  کاشــی  دیگــر  یکــی 
کارخانــه را  کارگرانــی بــرای ایــن امــر در  همیــن عامــل احتمــال وجــود 
تقویــت می کنــد. ضمــن اینکــه ایــن انجــام ایــن امــور بــه دســت یــک 
نفــر به تنهایــی ممکــن نبــوده اســت و نــه زمــان ایــن اجــازه را بــه او 

ــوان. ــه ت ــی داده و ن م
ک نــگار بــا بیــان خاطراتــی از پدربزرگــش، اســتاد  در انتهــا ســعید خا

گفت وگــو را بــه پایــان بــرد. حســین، 

نقــاش  و  کاشی ســاز  اصفهانــی؛  علی محمــد  »اســتاد  همایــش 
به صــورت مجــازی در  بهمــن 1399  قاجــار«  در دوره  کاشــی  ی  رو

برگــزار شــد. هنــر  فرهنگســتان 


