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مه مقد

بردی،  کار هنری،  مختلف  ظرفیت های  دارای  ایران،  در  ساله  هزاران  قدمت  با  کاشی 
تکامل  کاشانی  این صنعت  و  یف  این فن شر قرن ها،  که در طی  فرهنگی است  و  یخی  تار
یت  رؤ است.  گرفته  جای  ما  جمعی  خاطره  در  و  شده  کنده  پرا دیار  و  شهر  در  و  یافته 
می اندازد؛  قدیمی  خانه های  صفای  و  حوض  یاد  به  را  ما  فیروزه ای،  کاشی  قطعه  یک 
همه  و  می دهند  سوق  قرآنی  کتیبه های  به  را  ما  ذهن  الجوردی  کاشی های  همچنان که 
نمود  کاشی ها  در  که  هستند  حال  و  گذشته  در  زندگی  پیونددهنده  آشنا،  نشانه های  این 
آیینه  تصویری،  نشانه های  و  نقش ها  و  رنگ ها  این  از  کدام  هر  خالصه  کرده اند.  پیدا 
و  اسطوره ای  یخی،  تار ادبی،  مضامین  و  مفاهیم  با  قرن ها  که  هستند  ما  گذشته  خاطرات 
داده اند.  را تشکیل  ما  و تجسمی  فرهنگ تصویری  از  و بخشی  آمیخته  در هم  یسی  خوشنو
هنری  و  فکری  و  یبایی شناسی  ز گرایش های  از  بازتابی  دوره،  هر  منظر،کاشی های  این  از 
که می توان در آن ، ذوق و سلیقه مردم  کاشی، آیینه ای است  همان دوره است. در واقع بوم 

کرد . کمان را نظاره  و حا
صنعت  تأثیر  تحت  که  است  ایران  هنر  یخ  تار دوره های  مهم ترین  از  یکی  قاجار  دوره 
گرفته است. در  قرار  پا  ارو با  روابط  گسترش  و همچنین  روزنامه ها  عکاسی، چاپ سنگی، 
تعطیل شده اند؛  کارگاه های سنتی  از  ی  کاالهای مصرفی، بسیار انواع  واردات  با  این دوره 
به شدت  لوکس  و  جذاب  پدیده  یک  عنوان  به  بلکه  نشده،  کساد  نه تنها  کاشی  بازار  اما 
بوم  یک  عنوان  به  ساختمانی،  کارکردهای  بر  عالوه  و  گرفته  قرار  عام  و  خاص  اقبال  مورد 
کمان واقع شده است. توسعه شهر تهران  یان و حا نقاشی نیز مورد استقبال سیاحان، دربار
از  شد؛  ی  دربار عمارت های  یژه  به و جدید،  ابنیه  ساز  و  ساخت  موجب  1284ق  سال  در 
استفاده  و  اقبال  مورد  پیش  از  بیش  جذاب،  و  محکم  ماده ای  عنوان  به  کاشی  رو،  این 
تهران  به  را  اصفهانی  علی محمد  استاد  جمله  از  مختلفی  هنرمندان  امر  این  گرفت.  قرار 
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و در جنوب  کرد  یمت  تهران عز به  ک اسمیت،  به توصیه مردا ی در سال 1301ق  کشاند. و
ی  کاشی ساز کارخانه  ی  دارالخالفه و نزدیک دروازه شاهزاده عبدالعظیم، اقدام به راه انداز
کاشی ها  کیفیت ترین  با  تولید  مرکز  کارخانه  این  سال،  ده  مدت  به  زمان  همین  از  نمود. 
در  و  بود  خالق  استادی  علی محمد  گردید.  پایتخت  کاشی های  مرکز  مهم ترین  درواقع  و 
به سرعت  رو  این  از  داشت،  مثال زدنی  تبحری  ی  کاشی ساز و  ی  معمار نقاشی،  طراحی، 

مشهور شد و هنرمندان دیگر نیز همکار و همراه او شدند. 
کاشی های ساختمانی و غیرساختمانی و ظروف سفالی  انواع  کارخانه علی محمد،  در 
او و دیگر هنرمندان اصفهانی در تهران رواج دادند،  که  ساخته می شد. مهم ترین تکنیکی 
در  یرا  ز کرد؛  تبدیل  نقاشی  بوم  به  را  کاشی  تکنیک،  این  بود.  لعاب  یر  ز نقاشی  تکنیک 
کاشی های  بود. علی محمد در  یف، امکان پذیر  این روش اجرای بسیار دقیق طرح های ظر
مشّبک  و  برجسته  کاشی های  انواع  تولید  بر  عالوه  و  درخشید  خوش  بسیار  نیز  ی  دیوار
اولیه  ی  استانداردساز در  مهمی  گام  توانست  بزرگ،  قطعات  یژه  به و مختلف،  ابعاد  در 

بردارد.  کاشی پزی  کارخانه  تولیدات 
سفارش  به  که  ی  و آثار  از  بخشی  است.  متنوع  و  کنده  پرا بسیار  علی محمد  استاد  آثار 
موزه های  در  شده،  ساخته  فرانسوی  لومر  موسیو  و  اسمیت  ک  مردا یژه  به و پاییان،  ارو
در  آنها،  دیگر  بخش  و  می شوند  ی  نگهدار لندن  آلبرت  یا  یکتور و موزه  مثل  کشور  از  خارج 
عبدالعظیم  حرم  مثل  مذهبی  و  عمومی  کن  اما یا  موزه ها  در  اصفهان،  و  تهران  شهرهای 
نقاشی  ین فام،  زر مثل  کاشی  تکنیک های  انواع  آثار،  وسیع  طیف  این  در  می شوند.  دیده 
یک  علی محمد  بابت  این  از  است.  رفته  کار  به  هفت رنگ  و  برجسته  مشّبک،  لعاب،  یر  ز
داخلی  پژوهشگران  توجه  مورد  که  بوده  »هفت قلم«  اصطالح  به  و  فرد  به  منحصر  کاشی پز 
نوشته اند،  قرن پیش  نیم  را خانم جنیفر اسکرس،  مقاله  اولین  گرفته است.  قرار  و خارجی 
گلستان هنر، مقاله ای در همین خصوص نوشتم. از همان  بنده نیز ده سال پیش در مجله 
پا  بر  گمنام  هنرمندان  سایر  و  ایشان  برای  مفصل تری  برنامه  که  بودیم  فرصت  مترصد  زمان 
استاد علی محمد اصفهانی  اجرایی همایش علمی  و  پژوهشی  امور  کنیم. در سال 1398، 
تمام  کرونا،  یروس  و متأسفانه  برسد.  پایان  به  سال  همان  در  که  بود  این  بر  قرار  و  شد  آغاز 
کتاب  است.  نادر  پدیده  این  تأثیر  تحت  کشور  فضای  همچنان  و  کرد  تعطیل  را  برنامه ها 
همین جا  و  است  حوزه  این  پژوهشگران  سایر  و  علمی  گروه  جمعی  تالش  ماحصل  حاضر 
نمایم.فرزانگان عزیز مستحضر  تشکر  و  تقدیر  فرهیخته  این عزیزان  از تک تک  الزم می دانم 
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پاست  نو کاشی پزان  آثار  شناسایی  و  شناخت  و  زندگی  حوزه  در  تحقیقات  که  هستند 
هنرمندان  مناسب تر  تحلیل  و  شناسایی  برای  مقدمه ای  می تواند  مجموعه  این  چاپ  و 
را  فرصت  کند.  کمک  قاجار  هنر  عمیق تر  شناخت  و  فهم  به  نهایت  در  و  باشد  کاشی پز 
از حمایت های سرپرست محترم فرهنگستان هنر، جناب دکتر اسماعیلی،  مغتنم دانسته 
یژه  به و معاونت،  این  در  خوبم  همکاران  و  تقوی  دکتر  جناب  پژوهشی،  محترم  ن  معاو
عزیزان  دیگر  و  کتابخانه  در  همکاران  سایر  و  همایش  علمی  گروه  دبیر  فتاحی  الهام  خانم 
رادمهر میثم  آقای  جناب  کتاب،  محترم  صفحه آرای  از  همچنین  می نمایم.  تشکر  و   تقدیر 
که  می کنم  قدردانی  و  تشکر  قربانی  نادر  آقای  جناب  متن،  مؤسسه  محترم  سرپرست  از  و 
کتاب به بهترین وجه ممکن به چاپ برسد. در پایان از نوشته های استاد  کردند این  تالش 
این  حکایت  و  گرفته  کمک  نگاشته اند  کاشی  قطعه  یک  حاشیه  بر  را  حافظ  از  شعری  که 

یم:  روزهای رفته را به یاد می آور

بـــاالبــلندان شـــرمســــــارم از  که  بـــارم           یــــر  ز کـــوته خـــود  ز دست 
بـر آرم بــــه شیدایی  نـــه سر  گـیردم دست          وگـــر  مگر ز نجیر مویی 
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