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چكيده
کاشي هاي هفت رنگ قاجاري نمود بارزي از هويت تصويري هنر اين دوره را به نمايش مي گذارد که از نظر سبک 
و سياق هنري تفاوت هاي عمده اي با دوران قبل از خود دارد. از اين ميان، کاشي نگاران شيرازي در اين دوره 
مطابق با فرهنگ عاميانه، کاشي هايي با ويژگي هاي خاص توليد کردند و سبک کاشي نگاري شيراز را بنا نهادند.

اين مقاله به بررسي يک دروازه مزين به کاشي نگاره کتيبه دار در حراجي بونامز لندن مي پردازد و مي کوشد با 
توجه به اسناد موجود و نيز مقايسه و تطبيق ويژگي هاي مشترک اين اثر با آثار مشابه هم دوره در کاشي نگاره هاي 
ـ عالوه بر بازشناسي ويژگي هاي شاخص  از جمله درمانگاه نمازي، خانه صالحي و خانه عطروش  شيرازـ 

سبک کاشي نگاري شيراز، مسئله انتساب زماني، مکاني و هويت کاشي نگار آن را نيز روشن سازد.
 تحقيق حاضر به روش تحليلي تطبيقي و گردآوري اطالعات بر پايه مطالعات ميداني و کتابخانه اي انجام يافته 

است. 
نتايج به دست آمده از يافته هاي پژوهش حاضر بيانگر اين است که اثر مورد بررسي به لحاظ موضوعات، 
نقش مايه ها، رنگ بندي و شيوه رنگ گذاري ويژگي هاي معناداري با کاشي نگاره هاي مکان هاي مذکور دارد که 
مبين تعلق آن به مکتب کاشي نگاري شيراز در اواخر دوره قاجار است. همچنين بررسي کتيبه هاي اين اثر و 
کتيبه هاي موجود در مکان هاي مذکور روشن مي سازد که هنرمند اين اثر همان ابراهيم بن فريدون است که آثار 
امضا دار آن در درمانگاه نمازي و مسجد وکيل وجود دارد و حيات وي معاصر با مشهدي ابوطالب معمار و 

ميرزا عبدالرزاق؛ مهم ترين کاشي پز شيراز در اواخر دوره قاجار بوده است.

 واژگان كليدي 
دوره قاجار، کاشي هفت رنگ، مکتب کاشي نگاري شيراز، استاد ابراهيم، ميرزا عبدالرزاق .  

     دانش آموخته کارشناسي ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد،شهر تهران، استان تهران (نويسندة مسئول)
Email:zahraqasemi8@gmail.com

    مربي دانشکده هنر و معماري دانشگاه کاشان(گروه صنايع دستي)، شهر کاشان، استان اصفهان
Email:abolfazl.arabbeigi@gmail.com                                                                                                                

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٦/٤/١٤ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٦/٩/٢٠  

 بررسي انتساب زماني، مکاني و هويت هنرمند 
يک دروازه مزين به کاشي هفت رنگ
  زهرا قاسمي* ابوالفضل عرب بيگي**



مقدمه
کاشي کاري هنري است که در معماري ايران از اعتبار و 
اهميت بااليي برخوردار است. تقريبًا غالب بناهايي که از 
شاهکارهاي معماري ايران محسوب مي شوند، بخش عمده 
زيبايي و شکوه خود را از کاشي هاي زيباي خود دارند 
که با انواع نقوش مزين شده است. کاشي هاي تصويري 
در ايران سابقه اي طوالني دارند و در مناطق و دوره هاي 
مختلف به لحاظ فني و سبک هنري متفاوت بوده اند. اين 
صنعت در دوره قاجار مورد توجه ويژه قرار گرفت و از 
نظر تکنيک هاي تزيين، رنگ بندي و نقش مايه ها دستخوش 
يکي  هفت رنگ١  کاشي هاي  گرديد.  عمده  تحول  و  تغيير 
بارز هنر  ازهويت  تزئينات است که نمودي  اين  انواع  از 
مي گذارد.کاشي نگاره هاي  نمايش  به  را  قاجار  تصويري 
سياق،  و  سبک  در  کلي  شباهت هاي  علي رغم  دوره  اين 
داراي  اصفهان)  و  شيراز  (تهران،  مختلف  مناطق  در 

ويژگي هاي مختص به خود است.
   بسياري از کاشي نگاره هاي تصويري دوره ي قاجار، 
همانند بسياري ديگر از آثار هنري، پس از خروج از ايران 
در حراجي هاي آثار عتيقه به فروش رسيده و در موزه ها 

و مجموعه هاي شخصي قرار گرفته اند.
  موضوع اين مقاله معرفي و بررسي يک دروازه٢ مزين به 
کاشي کاري هفت رنگ با موضوعات مختلف چون بارگاه 
بانوان  حضرت سليمان، تصاوير گل و مرغ و تصاوير 
است که از ايران خارج شده و مکان فعلي آن يک حراجي 

آثار هنري در لندن به نام بونامز٣ است.
اسناد  به  توجه  با  تا  شده  کوشش  پژوهش  دراين    
موجود و نيز مقايسه و تطبيق ويژگي هاي مشترک تزييني، 
نقش مايه ها، رنگ بندي و کتيبه هاي اين اثر با آثار مشابه در 
کاشي نگاره هاي شيراز (خانه صالحي٤، خانه عطروش٥، 
درمانگاه نمازي٦ و مسجد وکيل) - عالوه بر بازشناسي 
مسئله  شيراز-  کاشي نگاري  ويژگي هاي شاخص سبک 
انتساب زماني، مکاني و نيز هويت هنرمند سازنده اين اثر 
روشن گردد. در اين راستا سعي براين بوده تا به سواالت 

زير پاسخ داده شود:
- تعلق تاريخي و مکان اوليه اين کاشي نگاره به کدام دوره 

و به چه مکاني برمي گردد و هنرمند اين اثر کيست؟ 
-کاشي نگاره موجود با کاشي نگاره هاي مکتب شيراز در 

اواخردوره قاجار چه ويژگي هاي مشترکي دارد ؟

ضرورت و اهميت تحقيق
  اگرچه بر روي کاشي کاري دوره قاجار پژوهش هايي 
انجام شده است، اما به دليل گستردگي محدوده جغرافيايي 
و حجم زياد، کاشي نگاره هاي اين دوره همچنان از ابعاد 
دارند.  پژوهش  و  مطالعه  قابليت  فني  و  ظاهري  مختلف 
ميداني  تحقيقات  به خصوص  متمرکز  و  جامع  تحقيقات 
عالوه بر شناسايي و معرفي اين آثار زواياي پنهاني از 

اين دوره روشن مي سازد و  فرهنگ، سياست و اجتماع 
همچنين به شناخت هنرمندان گمنام اين آثار کمک مي کند. 
 شايان ذکر است تحقيقات ميداني و مستند نگاري آثاري 
دارند  قرار  ايران  مرزهاي  از  خارج  حاضر  حال  در  که 
به منظور شناخت و تشخيص منشاء هويت هنري و نيز 

حفظ ارزش هاي فرهنگي قابل توجه اند.

روش تحقيق
روش اين پژوهش تحليلي- تطبيقي بوده و روش گردآوري 
اطالعات کتابخانه اي و همچنين بر پايه مطالعات ميداني٧   
ويژگي هاي  مقايسه  و  تطبيق  طريق  از  و  است  استوار 
کاشي نگاره موجود با کاشي نگاره هاي مشابه، عالوه بر 
بازشناسي ويژگي هاي شاخص سبک کاشي نگاري شيراز 
مسئله انتساب مکاني و زماني و هويت هنرمند سازنده اثر 

بررسي شده است.

پيشينه تحقيق
قاجار  دوره  کاشي نگاره هاي  درمورد  پژوهش هايي      
انجام شده است که از جديدترين آن ها کتاب «کاشي کاري 
قاجاري» تأليف محمد رضا رياضي(١٣٩٥) است. نگارنده 
شاخص  بناهاي  کاشي هاي  معرفي  ضمن  کتاب  اين  در 
بر  تأثيرگذار  عوامل  و  هنرها  بر  مروري  قاجار،  دوره 
اجمالي  شرح  به  نيز  و  داشته  دوره  اين  کاشي کاري 
اين  مهم  شهر  سه  کاشي کاري  سبک هاي  ويژگي هاي 

کاشي  نوعي  رنگ  هفت  کاشي   .١
تکنيک  با  و  ِگلي  خشت  جنس  از 
رو لعابي است که به خاطر به کار 
به  آن،  در  اصلي  رفتن هفت رنگ 
از  است.  گشته  مشهور  نام  اين 
آنجايي که ادامه شيوه کاشيکاري 
به  هجري  يازدهم  قرن  از  معرق 
داليل مختلف از جمله صرف زمان 
نبود  صرفه  به  مقرون  هزينه  و 
کاشي کاري نوع هفت رنگ مرسوم 
و متداول گشت که سرعت عمل و 
عدم محدوديت در طرح باعث ورود 
طرحهاي مختلفي به عرصه کاشي 
هفت رنگ گرديد. استفاده از كاشي 
هفت رنگ در اواخر دوره تيموري 
تزيين  در  صفوي،  دوره  اوايل  و 
بناها رواج يافت و تا دوره قاجار 
رفته  پس،  آن  از  و  داشت  ادامه 
رفته رو به افول گذاشت.(کياني و 

ديگران،١٣٦٢: ١٩)
٢.  اين کاشي نگاره در حراجي با 
شده  ارائه   «Archway» عنوان  
است که در فرهنگ لغات تخصصي 
معماري «گذر طاقدار» معني شده 
متخصصين  به  رجوع  با  و  است 
لغت  ايشان  سنتي  معماري  در 

«دروازه» را مناسب تر دانستند.
Bonhams .٣

خانه هاي  از  صالحي  خانه   .٤
قاجاريه  دوره   اواخر  به  مربوط 
در شيراز است که در ضلع جنوبي 
مسجد شهدا و ابتداي کوچه هفت 
در  اثر  اين  است.  شده  واقع  پيچ 
شماره  با   ١٣٥٤  /٢  /٣٠ تاريخ 
١٠٧٠ در فهرست آثار ملي ايران به 
ثبت رسيده است . کاشي کاري هاي 
حياط  ديوارهاي  بدنه  رنگ  هفت 
اين بنا از نمونه هاي ارزنده هنري 

محسوب مي شود.
خانه هاي  از  عطروش  خانه   .٥
مربوط به اواخر دوره  قاجاريه در 
بافت قديم در  شيراز است که در 
کوچه زنجير خانه واقع شده است.

اين اثر در تاريخ ٣٠/ ٢/ ١٣٥٤ با 
شماره ١٠٦٢ در فهرست آثار ملي 

ايران به ثبت رسيده است .
به  مربوط  نمازي  درمانگاه   .٦
دوره  اوايل  و  قاجار  دوره  اواخر 
پهلوي در شيراز است که در ضلع 
غربي خيابان قاآني کهنه واقع شده 
است. اين اثر در تاريخ  ٥/٨/ ١٣٨١ 
آثار  فهرست  در  با شماره ٦٠٢٧ 

ملي ايران به ثبت رسيده است .
(عضو  مکي نژاد  مهدي  دکتر  ٧.از 
هيئت علمي فرهنگستان هنر)، استاد 
علي تعّبدي (کاشي نگار شيرازي) و 

و  مکاني  زماني،  انتساب  بررسي 
هويت هنرمند يک دروازه مزين به 

کاشي هفت رنگ

بارگاه حضرت سليمان-لندن، حراجی  با موضوع  تصوير١.کاشی نگاره 
 bonhams, 15/4/2010 ,lot:233w Access date: (20/8/2016 ) :بونامز، مأخذ ادامه در صفحة بعد 
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دوره                                                       يعني تهران، شيراز و اصفهان پرداخته است. کتاب 
« نقاشي روي کاشي» هادي سيف (۱۳۷۶) از نظر معرفي 
مطالعات  مصاحبه،  پايه  بر  قاجار  دوره  کاشي نگاران 
اين دوره در  ميداني و شناخت بصري کاشي نگاره هاي 
قالب تصاوير متعدد قابل توجه است. اين نويسنده کتاب 
 Persian painted tile work » ديگري به التين با عنوان
 «  (from the 18th and 19th (the shiraz school
دارد که به طور تخصصي تر درباره کاشي کاري قاجار در 
شيراز نوشته شده است، بخش هاي زيادي از اين کتاب 
با کتاب قبلي اين نويسنده مشترک است. پايان نامه اي با 
عنوان «بررسي توصيفي و طبقه بندي نقوش کاشي کاري 
دوره قاجاريه در شيراز» نگارش بهنام شيرواني (١٣٨٩) 
در دانشگاه هنر وجود دارد که صرفًا به توصيف تزيينات 
برخي از بناهاي شاخص شيراز پرداخته است. همچنين 
مقاالتي در مورد کاشي کاري هاي قاجاري نوشته شده اند 
که از ميان آن ها برخي بر روي کاشي کاري بناهاي شيراز 
تمرکز داشته اند؛ از ميان آن ها مي توان به اين موارد اشاره 
کرد: «مطالعه کاشي نگاره هايي با نقوش زنان قاجاري در 
خانه هاي شيراز» نگارش افضل طوسي و ديگران (١٣٩٢) 
که در نشريه زن در فرهنگ و هنر، دوره ٥ منتشر شده 
و بحث اصلي آن مفاهيم سراسطوره ها در فضاي معنا 
گفتمان  است. «خوانش  قاجاري  هنر  و  فرهنگ  شناختي 
ارم شيراز»  باغ  ورودي  روايتگر سردر  ي  کاشي نگاره 
است  محکم  اتحاد  و  زاده  عطار  تأليف  مقاله اي  عنوان 
به  و  به چاپ رسيده  نظر شماره ٢٦  باغ  که در نشريه 
دارد.  تأکيد  خوانش تصويري و نشانه شناسي تصوير 
مقاله ديگر تحت عنوان «تحليل و بررسي مضامين نقوش 

کاشي کاري شده ابنيه عصر قاجار شيراز» توسط عابد 
ملي  همايش  اولين  مقاالت  مجموعه  در  ديگران  و  تقوي 
معماري ايراني اسالمي (سيماي ديروز – چشم انداز فردا) 
از  تعدادي  مضامين  که  است  که  است  رسيده  چاپ  به 
کاشي کاري بناهاي مذهبي و غيرمذهبي قاجاري شيراز 
تحوالت  و  نوآوري  «بررسي  است.  کرده  بررسي  را 
تزيينات و نقوش کاشي کاري مسجد- مدرسه هاي دوره 
قاجار» نوشته بمانيان و ديگران که در فصلنامه علمي-

پژوهشي نگره شماره ۱۸ چاپ شده است از ديگر مقاالت 
در زمينه کاشي کاري دوره قاجار است. علي اسدپور نيز 
بازنمايي  ساختار  و  ماهيت  تحليل  عنوان  تحت  مقاله اي 
فضاي شهري در کاشي هاي قاجاري در دو فصل نامه 
پژوهش هاي منظر شهر، شماره ١ به چاپ رسانده است. 
در ميان کتاب ها و مقاالت نويسندگاني چون ونتيا پورتر 
(کاشي هاي اسالمي١٣٨١)، استفانو کاربوني (کاشي هاي 
اسالمي١٣٨٨)،  فهروري(سفالگري  گزا  ايراني١٣٨١)، 
فريه(هنرهاي ايران١٣٧٤) و اسکارس(تاريخ ايران كمبريج 
- ج ٧ -١٣٨٥) و ديگر نويسندگان نيز مطالب مختصر و 
دوره  کاشي کاري  چگونگي  و  توصيف  درباره  اشاراتي 
قاجار مي توان يافت که هيچ کدام به صورت تخصصي و 

متمرکز نمي باشند. 

مروري بر کاشي کاري دوره قاجار 
  در دوره قاجار در پي عمارت سازي هاي شاهان اين دوره 
به خصوص فتحعلي شاه(١٢٥٠- ١٢١٢ ق.) و ناصرالدين 
تزيين سطوح گسترده  به  نياز  و  شاه(١٣١٣-١٢٦٤ه.ق) 
ديوارها هنر ساخت کاشي هاي هفت رنگ رونقي دوباره 

ادامه از صفحة قبل
جناب مسعود منياتي (فعال در زمينه 
شناسايي و مستندسازي خانه هاي 
و  نظرات  از  که  شيراز)  قاجاري 
پژوهش  اين  در  ايشان  مشاوره 
سارا  خانم  از  نيز  و  برديم  بهره 
ظفرپور (کارشناس ارشد مطالعات 
فرهنگي) جهت شناسايي و عکاسي 
کمال  پژوهش  مورد  مکان هاي  از 

تشکر و قدرداني را داريم.

تصوير ٢. کاشی نگاره با موضوع بارگاه حضرت سليمان،مکان:نمای هاللی(پيشانی)کاشی نگاره مورد بررسی-(جزئيات تصوير ١)



يافت.١ جنيفراسكارس در اين باره مي نويسد: «کاشي کاري 
بناي مساجد،  قاجار بر خالف دوره هاي قبل محدود به 
عمارت هاي  و  کاخ ها  در  بلکه  نماند،  خانقاه ها  و  مزارها 
اعياني و دروازه هاي تزييني شهرها و نهادهاي دولتي نيز 
نيز  اعتمادالسلطنه   (٢٩١ (فريه،١٣٧٤:  مي شد.»  استفاده 
در سال١٣٠٦ ق. در کتاب المآثر واآلثار درباره پيشرفت 
کاشي پزي مي نويسد: «اين صنعت در سوابق ازمنه يکي 
از بدايع صنايع مملکت ايران بوده است لکن تنزل فاحشي 
در آن پيدا گرديده بود که در اين عهد مبارک ديگرباره در 
نصاب خويش قرار گرفت.» (اعتمادالسلطنه، ١٣٧٤: ۱۵۲) 
  برخي از نويسندگان مانند اسكارس معتقدند کاشي کاري 
اين عصر از آميختن طرح هاي سنتي با شمايل نگاري و 
تصويرسازي واقع گراي جديد، نوعي سرزندگي و حيات 
تازه به اين هنر بخشيد. (فريه، ١٣٧٤: ٢٩١) و برخي نيز 
مانند گدار از تنزل کيفت رنگ ها ، ساخت کاشي و نقوش 
و طرح هاي اين دوره سخن رانده اند.(گدار، ١٣٤٩: ٤٦٣-

ساخت  تکنيک هاي  ترين  رايج  فهروري  نظر  از    (٤٦٢
کاشي در دوره قاجار تکنيک کاشي هفت رنگ بوده است 
ولي نقاشي زير لعاب نيز در کاشي کاري اين دوره نقش 
مهمي داشته است. وي تنوع رنگ، نقوش و کاربردهاي 
مختلف کاشي زيرلعابي را مهم ترين ويژگي کاشي کاري 
پورتر   (Feharvari,2000:232) مي داند.  دوره  اين 
تصاوير  در  صورتي  جديد   رنگ  نوعي  از  استفاده  به 
کاشي هاي هفت رنگ اين دوره که با روش جديدي کشيده 
مي شدند اشاره دارد. (پورتر،١٣٨١: ٨١) در اين عصر هنر 
نقاشي و نگارگري ايران تحت تاثير نقاشي اروپايي واقع 
از نقاشي  نيز  شد و به همين جهت نقاشي روي کاشي 
اروپايي متأثر گرديد. اکثر طرح هاي کاشي هاي اين دوره از 
نظر  نقاشي، طراحي و رنگ آميزي كامًال با دوره هاي قبل 
متفاوت است. در اين دوره گرايش زياد به آثار هنرهاي 
تزئيني غرب سبب شد که اشكال به صورت رئاليستي و 

غير انتزاعي و به صورت الگو برداري از تصاوير عکس 
ها، کارت پستال ها و تابلوهاي نقاشي غربي در هنر هاي 
اين عصر از جمله کاشي کاري مورد استفاده قرار گيرند. 
و  داستان ها  منظره سازي،  مداليون سازي،  قاب سازي، 
آن  موارد  از  پرنده  و  ميوه  روايي، تصاوير  صحنه هاي 

است.(اسدپور، ١٣٩٠: ٨)
  به طور کلي در کاشي کاري دوره قاجار مي توان به سه 
سبک اصلي اصفهان، شيراز و تهران اشاره کرد. که دو 
کاشي  از  استفاده  ميزان  نظر  از  شيراز  و  تهران  شهر 
تصويري – شيراز به دليل سابقه تاريخي و تهران به عنوان 
پايتخت و مرکز تجمل و تأثيرپذيري فرهنگ غربي – نقش 

اول را ايفا مي کنند. (رياضي، ١٣٩٥ : ٥٠) 

ويژگي هاي کلي و شاخص کاشي نگاره هاي شيراز در 
دوره قاجار

  بعد از حکومت کريمخان و به وجود آمدن وقفه هنري تا 
شروع حکومت آغا محمد خان و به تخت نشستن فتحعلي 
شاه قاجار در تهران، هنرمندان شيرازي نيز مانند ساير 
هنرمندان شهرهاي ديگر به پايتخت جديد فراخوانده شدند 
از جمله کاشي کاري رونقي  و رشته هاي مختلف هنري 
دوباره يافتند. در اين دوره با برقراي آرامش نسبي در 
احياي  به  کاشي سازان  و  هنرمندان  بازماندگان  شيراز 
اين هنر همت گماشتند که نخستين جلوه هاي آن ترميم 
و بازسازي کاشي کاري هاي بناهاي عصر زند در طرح 
و نقشي نوين به جاي نقوش متداول سنتي بود که ابعاد 
حکومت  شروع  با  ١٣ق.  قرن  دوم  نيمه  در  نهضت  اين 

ناصرالدين شاه آشکارتر گرديد. 
  آنچه در مورد سبک و سياق تصوير نگاري هاي شيراز 
قابل توجه است وجود مدارک تصويري از تاريخ ايران به 
ويژه دوره هاي هخامنشي و ساساني در اين منطقه است 
که بخشي از حافظه تاريخي مردمان اين ديار را تشکيل 

و  مکاني  زماني،  انتساب  بررسي 
هويت هنرمند يک دروازه مزين به 

کاشي هفت رنگ

تصوير ٣. کاشي نگاره با موضوع بارگاه حضرت سليمان،مکان: شيراز،خانه صالحي،ماخذ:نگارندگان:١٣٩٥ 

١. براي اطالعات بيشتر ر ک  به : 
(اسکارس،۱۳۸۵: ۵۰۰-۵۱۶)



شماره۴۶  تابستان۹۷
۶۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مي دهد. همچنين کتاب مصور آثار العجم نخستين کتاب 
است  فارس  ويژه  به  ايران  تاريخي  آثار  درباره  ايراني 
که فرصت الدوله شيرازي آن را به شيوه چاپ سنگي در 
از  ازين رو بخشي  کرد؛  منتشر  الدين شاه  ناصر  دوره 
تصويري  کاشي هاي  را  شيراز  بناهاي  کاشي کاري هاي 
تشکيل  ساساني  و  هخامنشي  حجاري هاي  مضامين  با 
مي دهند. از طرفي به اين دليل که از دوره ايلخاني به بعد 
مکتب تزييني و نگارگري شيراز سبک و سياق خود را 
داشته است از اوايل دوره ي قاجار تا پايان اين دوره در 
مکاتب نگارگري شيراز مضامين کتاب هاي کالسيک ايران 
همچون هزار و يک شب، شاهنامه، پنج گنج نظامي، ديوان 
نگارگر  هنرمندان  نظر  مد  همواره  سعدي  آثار  و  حافظ 
شيراز بوده است و در کاشي کاري هاي بناهاي شخصي 
شيراز به وفور از اين نگاره ها و داستان هاي کتب ادبي 
استفاده شده است. عالوه بر آن توجه به قصص قرآني 
بوده  شيرازي  کاشي نگاران  استفاده  مورد  مضامين  از 
شده  کاشي کاري  مختلف  سطوح  که  طوري  به  است 
خانه هاي شيراز هريک روايتگر داستاني هستند. در اين 
دوره استفاده از کاشي نه تنها در نماي بيروني خانه ها 
تمام  بلکه در مواردي  به صورت گسترده رواج داشت، 
سطوح يک اتاق از سقف گرفته تا ديوارها و کف را شامل 
مي شد.(رياضي، ١٣٩٥: ٥١) به طوري که وجود فضاي 
خالي اندک از ويژگي هاي اصلي کاشي نگاره هاي اين دوره 
فارس است که در تمام بناهاي اين دوره مشاهده مي شود. 
(تقوي و ديگران، ١٣٩٤: ١١٤٠) با نگاهي کلي به معماري 
بناهاي اين دوره مي توان به استفاده گسترده از تزئينات 

کاشي کاري در تمام فضاهايي چون قوس هاي نيم دايره و 
هاللي هاي متعدد و نيز در نماسازي ارسي ها و پنجره ها، 
پيلك يا ستون نماها درتقاطع ديوار که گاه بر يکي از آنها 

کتيبه اي وجود دارد اشاره کرد. 
  همچنين از جمله ويژگي هاي کلي کاشي کاري هاي ابنيه 
تنوع  شيراز  مسکوني  خانه هاي  باالخص  و  غيرمذهبي 
در  را  آن ها  مي توان  که  آن هاست  فراوان  موضوعي 
سه دسته نقوش هندسي، گياهي و فيگوراتيو(حيواني و 
انساني) طبقه بندي کرد. نقوش انساني اين کاشي نگاره ها 
مذهبي،  مضامين  قبيل  از  متعدد  موضوعات  شامل 
نقوش  تغزلي،  داستان هاي  و  بزمي  و  رزمي  اساطيري، 
پادشاهان، رجال و درباريان، تصاوير روايي و روزمره 
و بخش ويژه اي با عنوان تک فريم ها (تک چهره پردازي ها) 
است. (افضل طوسي و ديگران، ١٣٩٢ :٥٧٩) تک فريم ها، 
نيم تنه هاي بانوان با پوشش اروپايي و يا سنتي قاجاري و 
نيز نيم تنه هاي پادشاهان ايران از باستان تا دوره قاجار را 
شامل مي شود. نقش معروف به گل و مرغ با گلدان هاي پر 
از گل هاي زنبق، سوسن و صد پري به شيوه طبيعت گرايي 
نيز از جمله نقوش متداول و پرکابرد در کاشي کاري هاي 
اين بناهاست که هنرمندان شيراز در عصر زند و قاجار 
مهارت زيادي در ترسيم اين نقوش داشتند. مضامين اين 
نگاره ها با تفاوت هاي مختصر در نقش مايه ها طبق الگوي 
اين  بناهاي  اکثر  در  ترکيب بندي  و  رنگ بندي  در  مشابه 

دوره تکرار شده اند.
 از ديگر شاخصه هاي کاشي هاي هفت رنگ بناهاي شيراز 
استفاده از رنگ هاي روشن نظير صورتي- بنفش، قهوه اي 

تصوير٤.کاشي نگاره باموضوع بارگاه حضرت سليمان ، شيراز، 
خانه عطروش، مأخذ: همان

تصوير٥.نقش گلدان، گل و فرشته هاي قرينه در  اطراف، قسمت 
پايين ستون كاشي نگاره مورد بررسي (جزئيات تصوير ١)



و زرد تند، سبز، آبي و سفيد است که در اين ميان نقش 
صورتي چشمگيرتر است. کاربرد اين رنگ بيشتر معطوف 
به نقوش گياهي است به طوري که نقوش گلداني که از 
عمده ترين نقوش کاشي هاي شيراز است عمدتًا با رنگ 
تزيين نقش  به  ايجاد شده اند. همچنين مي توان  صورتي 
حاشيه قاب ها با نوارهاي زرد و سفيد اشاره کرد که اين 
امر در کاشي کاري بناهاي قاجاري شيراز معموًال رعايت 

شده است. (تقوي و ديگران، ١٣٩٤: ١١٣٢-١١٣٠) 
و  هاشورزني  اسلوب  از  زياد  استفاده  همچنين     
سايه پردازي فراون نيز در اين آثار ديده مي شود. به طور 
و  چهره ها  گل ها،  نقوش،  طراحي  ظاهري  نظر  از  کلي 
از  را  آن  که  دارد  به  خود  ويژگي هايي مختص  پيکره ها 

ساير مکان ها متمايز مي کند. 

عبد الرزاق سرپرست مکتب کاشي نگاري شيراز 
  در معرفي نقاشان کاشي نگار شيرازي در منابع مختلف 
از استاداني چون استاد حيدر کاشي پز، ميرزا عبدالرزاق، 
استاد محمدرضا  صدرالدين شايسته، ميرزا محمد علي، 
کاشي نگار، ميرزا احمد کاشي نگار، حاج باقر جهانميري، 
ميرزا آقابزرگ نقاش، سيد هاشم و کريم آقا نام برده شده 
ديگران  از  تعدادشان  عبدالرزاق  امضادار  آثار  اما  است. 
کاشي نگار  معروف ترين  را  او  مي توان  و  است  بيشتر 
ق.   ١٣ قرن  دوم  نيمه  در  شيراز  مکتب  کاشي پز  و 
دانست.(شيرواني، ١٣٨٩:٣٣) ميرزا عبدالرزاق در کودکي 
به مدت ده سال شاگرد کارگاه سفالگري به نام سيد حيدر 
بود پس از مدتي از استاد خود پيشي گرفت و با همکاري 
برادرش ميرزا محمدعلي، کاشي پزخانه کوچکي در مقابل 
گرفتن  با رونق  کرد.  برپا  باغ کالنتري  به  باغي موسوم 
کاشي پزخانه، وي کارگاه را گسترش داده و اکثر هنرمندان 
ونقاشان با تجربه شيرازي را به همکاري در کاشي پزخانه 
خود فراخواند. محصوالت کارگاه وي در تهران و شهرهاي 
ديگر طالب و مشتري يافت و اين امر موجب شد به منظور 
انجام سفارشات مختلف کاشي پز خانه ديگري در محله لب 
آب داير کند. (رياضي، ۱۳۹۵: ۳۲۳) از ويژگي هاي مجالس 
نقاشي روي کاشي کارگاه او، غلط سازي١ همانند نقاشي 
سليقه سفارش  و  تخيل  تأثير  تحت  که  است  خانه  قهوه 
دهنده و البته بدون دخل و تصرف در اصل ماجرا صورت 
مي گرفته است. نقل است که ميرزا عبد الرزاق با مشاوره 
فرصت الدوله شيرازي که روابط دوستي با او داشته است، 
نقاشي هايي از بناهاي تاريخي و باستاني کتاب آثارالعجم 
او را براي مجالس کاشي استفاده کرده است. در بسياري 
جمله  از  عمومي شيراز  مکان هاي  و  قديمي  خانه هاي  از 
خانه هاي دخانچي، عطروش و مسجد نصيرالملک نام اين 
با عبارت در کارخانه عبدالرزاق ذکر شده است. به  فرد 
گفته فرزندش کريم فغفوري استاد در سال ۱۳۱۶ از دنيا 

رفت.(سيف، ١٣٧٦: ٣١-٢٧)

معرفي و توصيف اثر مورد مطالعه
به  مزين   (Archway) دروازه٢  يک  نظر  مورد  اثر    
کاشي هفت رنگ با ابعاد: ارتفاع ستون ها ۵ .۲۶۳ سانتي 
 ١٣٩ *  ۶۴  .  ۷ دايره  نيم  به صورت  پانل  اندازه  و  متر 
با  بونامز،  فعلي آن حراجي   سانتي متر است که مکان 
اثر  اين  حراجي  اين  است.(تصوير١)   ٢٣٣w شماره 
است. دانسته  شيراز  شهر  و  قاجار  دوره  به  متعلق  را 
www.bonhams.com (Access date: 20/8/2016)

هم بر روي پيشاني دروازه و هم بر روي ستون ها، نقوش 
قاب هايي  در  گياهي  و  حيواني  انساني،  از  اعم  مختلفي 

جداگانه ديده مي شود. 
به روايت دو کتيبه خط نستعليق که در پايين دو ستون اين 
اثر نگاشته شده است مکان ساخت آن کارخانه٣  فردي به 
نام استاد ابراهيم و به سفارش (فرمايش) شخصي به نام 

حاجي عبدالمحمد بوده است. (تصاوير٥ و٩) 
   به منظور اطالع از مکان اوليه اين اثر (مکاني که اثر در 
آن نصب بوده است)، از جانب نگارندگان با کارشناسان 
اداره ميراث فرهنگي شيراز به صورت شفاهي گفتگو شد 
که ايشان اطالعاتي در اين خصوص نداشتند. البته پس از 
با عنوان خانه «عبدالمحمد  جستجوهاي بسيار، خانه اي 
حاج  مسجد  کوچه  عربان،  گود  محله  در  نگهدار»  حق 
ميرزا کريم با شماره ثبت ٩٠٠٦ معرفي شد که پس از 
بررسي ميداني مشخص شد که در اين بنا هيچ آثاري از 
کاشي هاي تصويري وجود ندارد و احتمال اين که اين بنا 
همان خانه حاجي عبدالمحمد سفارش دهنده مورد نظر 
باشد تقريبًا منتفي است. بنابراين نويسندگان با در نظر 
با نمونه هاي  گرفتن شباهت  فرم و نقش دروازه مذکور 

تصوير٦.نقش گلدان گل وفرشته هاي قرينه دراطراف، قسمت 
پايين ستون کاشي نگاره خانه صالحي، مأخذ: نگارندگان، ١٣٩٥

و  مکاني  زماني،  انتساب  بررسي 
هويت هنرمند يک دروازه مزين به 

کاشي هفت رنگ

نقاشي  اساس  که  آنجا  از   .١
قهوه خانه، خيالي سازي است و نه 
مطابق  موضوعات  عيني،  واقعيت 
شرحي که توسط نقال، تعزيه خوان 
و  مي شود  شنيده  روضه خوان  يا 
همان گونه در ذهن مردم کوچه و 
بازار وجود دارد توسط نقاش به 
تصوير در مي آيد. اين نوع نقاشي 
تناسبات را به هم مي ريزد و حتي 
ممکن است به ترکيب نمايش فرم ها 
و عناصري منجر شود که به ارائه 
«غلط»  اصطالح  به  صحنه اي 
نقاشان  خود  که  چيزي  بيانجامد، 
اين سبک از آن به «غلط سازي» 

ياد مي کنند.(پاکباز،١٣٨٣، ٥٨٧)
٢. به منظور اطالع از مکان اصلي، 
اثر  اين  خروج  تاريخ  و  چگونگي 
چند  قالب  در  مکاتباتي  ايران،  از 
اين  در  مسئول  اعضاي  با  ايميل 
حراجي انجام شد که ايشان حاضر 
نشدند اطالعات مشتريان خود را 
به  تنها  و  بگذارند  ما  اختيار  در 
فرستادن تصويري با کيفيت تر از 
اين اثر اکتفا کردند. اين کاشي نگاره 
آدرس به  حراجي  اين  سايت  در 
www.bonhams.com/auctions/
17823/lot/233/?category=list   

قابل مشاهده است.
نگاران  کاشي  قاجار  دوره  در   .٣
هايشان  کارگاه  که   صورتي  در 
بود  برخوردار  زيادي  وسعت  از 
آن را کارخانه مي خواندند و و در 
رقم هاي خويش نام کارخانه خويش 
را نيز ذکر مي نمودند که از آن جمله 
مي توان به کارخانه کاشي پزي علي 
محمد اصفهاني، کارخانه صفرعلي، 
کارخانه خاک نگار مقدم و کارخانه 
افسري اشاره کرد.(مکي نژاد، ١٣٨٨: 

(٨٠
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موجود در خانه هاي ديگر شيراز، بر اين فرضيه که اين اثر 
متعلق به يکي از خانه هاي دوره قاجار شيراز بوده است 
تکيه کردند. بر اين اساس با جناب آقاي مسعود منياتي از 
فّعالين در زمينه ثبت خانه هاي قاجاري شيراز مصاحبه 
به عمل آمد که ايشان بر اين اعتقاد بودند که به دليل آنکه 
خانه هاي قديمي ثبت نشده بسياري درشيراز وجود دارد 
و خانه هاي قديمي ثبت شده نيز به نام صاحبان فعلي به 
ثبت رسيده اند، يافتن مکان اوليه اين اثر مشکل و تا حد 
زيادي غير ممکن است. (مصاحبه با آقاي مسعود منياتي، 

٩٥/۸/٢٨، شيراز)

کاشي نگاره هاي  با  اثر  نگاره هاي  مقايسه  و  بررسي 
مشابه شيراز

نقوش روي پيشاني
  در قسمت پيشاني اثر،کاشي نگار با در نظر گرفتن فضا، 
داستان بارگاه حضرت سليمان و موضوع در خدمت بودن 

جن و انس و ديوان و پرندگان و ساير موجودات را به 
تصويرکشيده است. طراحي اين بخش داراي ترکيب بندي 
پادشاهي  تخت  بر  که  سليمان  حضرت  و  است  قرينه 
تکيه زده است در مرکز قرار دارد و اطراف آن با نقوش 
شيرهاي لميده طاووس و ساير پرندگان، ديوهاي ايستاده 
(احتماال  صحنه  پس  در  محوي  موجودات  تصاوير  و 
اجنه) و خدمه در حال پذيرايي تصويرسازي شده است. 
پرنده معروف هدهد نيز در حال رساندن نامه نشان داده 
شده است که به داستان ملکه صبا اشاره دارد. زمينه و 
فضاهاي خالي با نقوش گل و بته هاي ريز و پراکنده پر 
شده و تقريبا فضايي خالي نمانده است. در نهايت صحنه 
در حاشيه باريک از گل و برگ محاط شده است. شايان 
داستان هاي  از  سليمان  حضرت  روايت  که  است  ذکر 

پرکاربرد در کاشي نگاره هاي شيراز بوده است.
گونه اي  به  اصلي  عناصر  در  استفاده  مورد  رنگ هاي    
با  سليمان  حضرت  رفته اند.  به کار  آگاهانه  و  نمادين 

تصوير٧. تصاويرزنان درقابهاي مجزا،مکان: ستون هاي کاشي نگاره موردبررسي (جزئيات تصوير۱)

تصوير٨. تصاويرزنان درقاب هاي مجزا، مکان: شيراز،کاشي نگاره هاي خانه صالحي، مأخذ: نگارندگان، ١٣٩٥



ردايي قرمز رنگ با حاشيه هاي زرد طاليي که نماد ثروت 
و سلطنت است و هاله نوراني بر گرد سر که نشان از 
تصوير  به  است  مشروع  سلطنت  و  تقدس  و  ايزدي  فر 
درآمده است. ديوها با بدن هاي سياه خالدار و قالده اي 
با  اجنه  و  است  بودن  در خدمت  از  حاکي  که  گردن  به 
چهره هايي محو که نشان از عدم حضور و ظاهر ملموس 
براي عموم مي باشند نقاشي شده اند.  رنگ گذاري ساير 
مي باشد  اثر  تماميت  ترکيب بندي  کننده  تکميل  عناصر، 
است.  کلي  انسجام  داراي  کاشي نگاره  که  گونه اي  به 
سبک  موتيف ها،  نظر  از  (تصوير٢)  کاشي نگاره  اين 
مشابهي  کاشي نگاره هاي  با  ترکيب بندي  و  رنگ گذاري 
در خانه هاي قاجاري شيراز مانند خانه صالحي و خانه 
عطروش(تصاوير ٣ و ٤) قابل مقايسه است که در ادامه 

به شرح آن مي پردازيم. 

وجوه تشابه  تصوير٢ با تصاوير٣ و۴
تأکيد  چون  مواردي  در  اثر  کلي  ترکيب بندي  در  تشابه 
بر مرکزيت حضرت سليمان با رداي قرمز رنگ، عمامه 
يا تاج به همراه هاله دور سر و قرينه سازي حول مرکز، 
نحوه  و  رنگ بندي  مشابه،  موتيف هاي  و  عناصر  وجود 
هاشور زني و رنگ گذاري لباس ها مشهود است. عالوه بر 
دو روايت در فضاي اصلي  اين در تصاوير ۲ و ۳ هر 

(پيشاني) ترسيم شده اند.

وجوه تمايز تصوير ۲ با  تصاوير۳ و ۴
مختلف  روايت هاي  کاشي نگاره ها  اين  تمايز  وجوه  از 
زماني است؛ به عبارتي نگاره مورد بررسي(تصوير۲) 
هدهد  توسط  نامه  رساندن  و  صبا  ملکه  داستان  به 

به  گويا  تصوير٣  نگاره  که  حالي  در  دارد  اشاره 
پديده هم زماني١   و  دارد  اشاره  نيز  ديگري  روايت هاي 
در آن مشهودتر است و دورنماسازي و ساخت و ساز 
بيشتري در آن به چشم مي خورد.  نگاره تصوير۴ تنها 
عدم  دليل  به  البته  که  دارد  اشاره  سليمان  بارگاه  به 
منطقي  امر  اين  يکسان  فضاهاي  در  صحنه ها  ترسيم 
و۲  تصاوير۳  نگاره هاي  عبارتي  به  مي رسد.  نظر  به 
در فضاي اصلي ترسيم شده اند که کاشي نگار فضاي 
نگاره  ولي  است  داشته  تصويرسازي  براي  بيشتري 
همچنين  است.  ترسيم شده  فرعي  در فضاي  تصوير۴ 
پشت صحنه تصوير۲ نسبت به تصوير٤ ساخت و ساز 
از تعداد و تنوع نقش مايه ها  بيشتري به لحاظ استفاده 
در  است.  برخوردار  دورنما سازي  نوعي  از  و  دارد 
تصوير  به  پادشاهي  تاج  با  سليمان  تصوير۳ حضرت 
در آمده است ولي درتصاوير۲ و ۴عمامه بر سر دارد. 
در مجموع مي توان گفت وجوه تشابه اين تصاوير در 
مقايسه با وجوه تمايز آن ها توجه بيشتري را به خود 

معطوف مي دارد.

نقوش روي ستون ها
باال  از  ترتيب  به  که  است  قاب  پنج  شامل  ستون  هر 
شامل تصاويرشير و خورشيد، زوج جوان، گلدان گل 
کوچک، نيم تنه و پيکره زنان و گلدان بزرگ پر از گل با 
نقش دو فرشته در اطرافو در زير گلدان کتيبه به خط 
نستعليق است. اگر چه تقارن در کل اثر مشهود است 
وجود  ستون  دو  تصاوير  در  جزئي  تفاوت هاي  اما 
دارد. در زير به مقايسه اين نقوش با نقوش مشابه در 

برخي از کاشي نگاره هاي شيراز مي پردازيم. 

و  مکاني  زماني،  انتساب  بررسي 
هويت هنرمند يک دروازه مزين به 

کاشي هفت رنگ

تصوير١٠. کتيبة  قسمتي ازکاشي نگاره، شيراز،خانه صالحي، تصوير٩. کتيبة کاشي نگاره مورد بررسي (جزييات تصوير ١)
مأخذ:نگارندگان: ۱۳۹۵

١. اصل هم زماني به معناي مايش 
مکاني  نظر  از  مختلف  صحنه هاي 
و زماني  به طور هم زمان در يک 
تصوير است که در آن فضاهايي 
با کيفيت هاي گوناگون باهم تداخل 

مي يابند. (پاکباز، ١٣٨٣: ٦٠٠)
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گلدان هاي پر از گل 
   با نگاهي اجمالي به کاشي نگاره هاي قاجار درمي يابيم 
زنبق  و  پيچک  گل هاي صدپري،  چون  موتيف هايي  که 
در  است  قاجار  دوره  نقاشي هاي  اصلي  عناصر  از  که 
فريه  دارند.  حضور  نيز  بررسي  مورد  کاشي نگاره 
سرخ  گل  از  پر  کوزه هايي  صورت  به  نقش مايه هايي 
کارت هاي  از  شده  اقتباس  طبيعي  مناظر  يا  زنبق  و 
در  سابقه  بي  تصويري  ازمضامين  را  اروپا  از  پستي 
و   (٢٩١  :١٣٧٤ مي داند.(فريه،  دوره  اين  کاشي کاري 
کاشي  معتقدند  ماهر النقش  چون  نويسندگان  برخي 
سازان در اين دوره با الهام گرفتن از طبيعت و استفاده 
طرح هاي  با  بديعي  آثار  کاشي،  در  متنوع  رنگ هاي  از 
گلداني به وجود آورده اند.(ماهرالنقش،١٣٦٢: ١٦) نقش 
دوره  نقاشي  در  رايج  عناصر  از  نيز  کوپيد  يا  فرشته 
قاجار است که بر روي تمبر، عکس و کارت پستال هاي 
وارداتي از اروپا ديده مي شود و در تزيينات بناهاي اين 
ديگران،۱۳۹۰  و  (بمانيان  است.  بوده  تأثيرگذار  دوره 
:۳۵) اين نقش در قسمت هاي مختلف سطوح و اغلب به 

صورت قرينه ترسيم شده است.
تصاوير  در  که  گونه  آن  و٦   ٥ تصاوير  مقايسه  با    
مورد  کاشي نگاره  ستون هاي  پايين  نقوش  پيداست 
در  ستون ها  پايين  نقوش  با  (تصوير٥)  بررسي 
رغم  علي  صالحي(تصوير٦)،  خانه  کاشي نگاره هاي 
دارد  زيادي  شباهت هاي  جزيي،  تفاوت هاي  وجود 
در  مشابه  نقوش  ترسيم  به  مي توان  جمله  آن  از  که 
گل هاي  ترکيب بندي  ستون)،  (پاي  يکسان  فضاي 
رنگ بندي  تشابه  مشابه،  قاب هاي  در  زنبق  و  صدپري 
بالدار  فرشته هاي  گلدان،  چون  نقش مايه  هايي  اثر،  کلي 
و  گلدان  پايين  در  نستعليق  خط  کتيبه  وجود  قرينه، 
درون  شکل  بيضي  مداليون هاي  در  دورنماسازي  نيز 

گلدان ها اشاره کرد. 

در  قاجاري  چهره هاي  شاخصه  با  زنان  تصاوير 
کاشي نگاره هاي بنا هاي شيراز

وفور نقش مايه هاي زنان در محصوالت هنري عصر قاجار 
خصوصي  فضاهاي  در  ها،  کاشي نگاره  در  جمله  از  و 
اشراف  و  اعيان  خانه هاي  ها،  کاخ  خصوصي  نيمه  و 
اين دوره است که در  از ويژگي هاي شاخص و متمايز 
کاشي نگاره هاي خانه هاي شيراز نيز قابل مشاهده است. 

زنان قاجاري نقش بسته بر اين کاشي نگاره ها، در تعامل 
هويتي با هويت زن فرنگي، چهره نويني از زن ايراني را به 
نمايش گذاشته اند، زن در تک فريم هاي اين کاشي نگاره ها 
هويت مستقلي يافته است، براي نخستين بار بي حجاب 
رخ مي نمايد ويا با حجابي که از نوعي ديگر است. زني 
کنش گر که اغلب مشغول به کاري است، به خود در آينه 
و يا به ديگران از دريچه دوربين توجه دارد، مالک است 
و اغلب شي يا اشياء مدرن در دست دارد و يا در غالب 
معشوقه فرنگي به تصوير درآمده است که اغلب لباسي 
فاخر با يقه ها و سرآستين هاي پرچين بر تن دارد. (افضل 

طوسي و ديگران، ١٣٩٢ :٥٧٧)
با مشاهدات ميداني تک فريم هاي زنان در کاشي نگاره هاي 
از  که  مي شود  دريافت  اين گونه  شيراز  خانه هاي 
ويژگي هايي  فيگورها،  و  چهره ها  ريخت شناسي،  نظر 
مختص به خود دارند و با نقوش مشابه بانوان در ديگر 
اصفهان  و  تهران  مانند  قاجار  قلمرو  کاشي نگاره هاي 
متفاوت اند. اغلب فيگورهاي تک فريمي در کاشي نگاره هاي 
شيراز زناني با نيم تنه هاي نسبتا فربه با آناتومي ضعيف تر 
و صورت هاي گرد تر با پهناي بيشترهمراه با غب غب، 
اغلب با خالي بر گونه و پيشاني کوتاه را نشان مي دهند که 
از نظر ترکيب بندي رنگي و شيوه رنگ گذاري ويژگي هايي 

مختص به خود دارند. (تصاوير ٨ و٧)
تصوير ٧ نقش مايه هاي زنان در ستون هاي کاشي نگاره 
با  اجمالي  نگاهي  با  که  را نشان مي دهند  بررسي  مورد 

تصوير١١. کتيبة  قسمتي ازکاشي نگاره، شيراز،درمانگاه نمازي، 
مأخذ:همان 

شيراز،مسجدوکيل،  ازکاشي نگاره،  قسمتي  تصوير١٢.کتيبة  
مأخذ:همان



توجه به مطالبي که بيان شد، شباهت هاي بسيا زياد آن ها 
با نقش مايه هاي زنان در تصوير ٨ که در کاشي نگاره هاي 
اين  است.  انکار  قابل  غير  دارند  وجود  صالحي  خانه 
شباهت ها در ويژگي هاي چهره، حاالت پيکره ها، قرارگيري 
در قاب هاي مشابه، نوع پوشش و رنگ بندي قابل مشاهده 

است.
کتيبه هاي اثر مورد مطالعه و مقايسه آن با کتيبه هاي 

مشابه
به  کتيبه هايي  شيراز  کاشي نگاره هاي  از  بسياري  در    
معمار،  استادان  نام  چون  عباراتي  شامل  نستعليق  خط 
کاشي پزان و سفارش دهندگان وجود دارد. همانطور که 
در تصوير٩ مشهود است در کاشي نگاره مورد بررسي 
ياد  ابراهيم»  «استاد  نام  به  شخصي  کارخانه  از  نيز، 
شده است.از آنجا که بررسي هاي کتابخانه اي هّويت اين 
شخص را براي نگارندگان معلوم نکرد، مصاحبه هايي با 
محققان اين حوزه از جمله دکتر مهدي مکي نژاد صورت 
پذيرفت که نتيجه چندان روشني حاصل نگرديد.(مصاحبه 
با  آن  از  نژاد ٩٥/٨/٢٥) پس  مکي  مهدي  دکتر  با  تلفني 
حوزه  در  فعال  بازماندگان  معدود  از  که  تعّبدي  آقاي 
کاشي نگاري شيراز است، مصاحبه اي انجام پذيرفت که 
ايشان هم شناختي از استاد ابراهيم نداشتند. (مصاحبه با 

آقاي علي تعبدي، ٩٥/۸/٢٨، شيراز)
در خانه عطروش، خانه صالحي و درمانگاه نمازي نيز 
منظور  به  آن ها  کاشي نگاره هاي  از  تحقيق  اين  در  که 
مقايسه با اثر مورد مطالعه استفاده شد، کتيبه هايي ديده 
نظر وجود و محل  از  کتيبه هاي خانه صالحي  مي شود. 
اهميت  حائز  گلدان)  زير  و  ستون  روي  قرارگيري(در 
هستند. در پايين يکي از ستون هاي اين بنا کتيبه اي وجود 
دارد که عبارت: «بدستورالعمل مشهدي ابوطالب معمار» 
را نشان مي دهد که همانند کتيبه اثر مورد مطالعه در پايين 
ستون در فضاي زير گلدان نوشته شده است(تصوير۱۰). 
کاشي نگاره هاي  در  همين مضمون  با  نيز  ديگري  کتيبه 
که  (تصوير١٣)  مي شود  ديده  شيراز  نمازي  درمانگاه 
مشخص مي کند معمار هر دو بنا يک شخص بوده است. 
از سويي در کاشي نگاره هاي درمانگاه نمازي شيراز که 
اکنون در حال ويراني ست سه کتيبه وجود دارد که به 
قابل  ابراهيم  منظور روشن ساختن دوران حيات استاد 

توجه مي باشند.
١.کتيبه اي با مضمون، در«کارخانه ابراهيم بن فريدون» 
ناودان  اصولي  غير  نصب  دليل  به  (که  (تصوير١١) 

فلزيعکس برداري از آن به سختي صورت گرفت).
٢.کتيبه اي با مضمون: «در کارخانه حقير ميرزا عبدالرزاق 

کاشي پز» (تصوير ١٤).
٣.کتيبه اي با مضمون: «به دستورالعمل مشهدي ابوطالب 

معمار» (تصوير١٣).
وجود نام اين سه تن در کتيبه هاي اين مکان به هم دوره 

بودن دوران حيات اين سه فرد داللت مي کند .همچنين در 
کاشي هفت رنگ بازسازي شده در مسجد وکيل نام استاد 
ديده  ١٣٤٧ق.  تاريخ  به  عبدالرزاق  نام  کنار  در  ابراهيم 
مي شود (تصوير ١٢) که احتمال همکاري استاد ابراهيم 
با ميرزا عبدالرزاق و هم دوره بودن حيات اين دو فرد 
را بيشتر مي کند.  عالوه بر وجود کتيبه ها، شباهت هاي 
نزديک تصاويرکاشي نگاره مورد بررسي (تصوير٩) به 
آثارکاشي نگاران خانه صالحي، خانه عطروش و درمانگاه 
نمازي که در کارخانه ميرزا عبدالرزاق و يا با همکاري وي 
ساخته شده اند دليل ديگري بر اين امر است.(تصاوير١۰، 

۱۲، ١٣ و ١٤)
در نهايت با مقايسه کتيبه اثر مورد مطالعه با دو کتيبه که 
نام استاد ابراهيم در آن ها ذکر شده است يعني کتيبه ي 
بن  ابراهيم  در«کارخانه  مضمون،  با  نمازي  درمانگاه 
ميرزا  و  ابراهيم  «استاد  کتيبه  و  (تصوير١١)  فريدون» 
با   ،(١٢ (تصوير  وکيل  مسجد  در  فغفوري»  عبدالرزاق 
در نظر گرفتن شباهت سبک نقاشي، رنگ و فرم نقوش 
در کاشي نگاره هاي مذکور روشن مي شود که به احتمال 
قريب به يقين «استاد ابراهيم» همان «ابراهيم بن فريدون» 

است.

و  مکاني  زماني،  انتساب  بررسي 
هويت هنرمند يک دروازه مزين به 

کاشي هفت رنگ

شيراز،درمانگاه  ازکاشي نگاره،  کتيبة  قسمتي  تصوير١٣. 
نمازي، مأخذ: نگارندگان: ۱۳۹۵

تصوير١٤. کتيبة قسمتي ازکاشي نگاره شيراز،درمانگاه نمازي، 
مأخذ:همان
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وجوه تمايز نمونه هاي مورد 
بررسيبا نمونه هاي مورد 

مقايسه

وجوه تشابه نمونه ي مورد 
بررسي با نمونه هاي مورد مقايسه 

طرح و نقش نمونه هاي مورد مقايسه در 
کاشي نگاره هاي شيراز (خانه صالحي، خانه 
عطروش، درمانگاه نمازي و مسجد وکيل)

جزئيات طرح و نقش کاشي 
نگاره هاي  دروازه مورد بررسي

عدم ترسيم صحنه در فضاهاي 
يکسان (نگاره مورد بررسي در 
فضاي بزرگتر ترسيم شده است 
و نگاره مورد مقايسه در فضاي 

کوچکتر جاي گرفته است به 
همين دليل ساخت و ساز کمتري 

دارد)

موضوع مشترک با وجود عناصر و 
موتيف هاي مشابه، ترکيب بندي کلي 

اثر، رنگ بندي مشابه

خانه عطروش، مأخذ: نگارندگان، ١٣٩٥

  ,٢٠١٠/٤/١٥,bonhams)
)٢٣٣w:lot

(٢٠١٦/٨/٢٠) :Access date

اين نگاره در پشت صحنه ساخت 
و ساز بيشتري دارد و از نوعي 

دورنما سازي برخوردار است و 
در آن چند روايت در يک صحنه 

به تصوير درامده اند.

تشابه در ترکيب بندي، اشتراک در 
موضوع با وجود عناصر مشابه، رنگ 

بندي مشابه و همچنين اختصاص 
فضاي مشابه براي هر دو نگاره

خانه صالحي،مأخذ:نگارندگان،۱۳۹۵

تفاوت هاي جزيي در جابجايي 
رنگ ها و برخي نقش مايه ها

ترکيب بندي اثر، طراحي کلي، نقوش 
و عناصر مشابه، رنگ آميزي نسبتا 
مشابه هر سه اثر، محاط شدن طرح 

اصلي در حاشيه زرد و سفيد و وجود 
کتيبه در زير گلدان ها

  

خانه صالحي و درمانگاه نمازي، مأخذ: 
نگارندگان،۱۳۹۵

(همان)

تفاوت هاي جزيي در جابجايي 
رنگ ها و برخي نقش مايه ها.

شباهت زياد تصاوير بانوان در 
کاشي نگاره مورد بررسي با تصاوير 
بانوان در کاشي نگاره هايمشابه.(اين 

شباهت ها در ويژگي هاي چهره، قرار 
گيري در قاب هاي مشابه، نوع پوشش 

و رنگ بندي مشهود است.) خانه صالحي، مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵ (همان)

وجود کتيبه هايي به خط نستعليق 
درقسمت هاي پايين کاشي نگاره ها، 

قرار گرفتن نام هاي ميرزا عبدالرزاق و 
استاد ابراهيم در کنار هم (در مسجد 

وکيل) و يا در کتيبه هاي مجزا در 
يک مکان (درمانگاه نمازي)

 
درمانگاه نمازي، خانه صالحي و مسجدوکيل، 

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

(همان)

جدول۱. جدول تطبيقي وجوه تشابه و تمايز کاشي نگارهاي دروازه مورد بررسي با نمونه هاي مورد مقايسه، مأخذ:نگارندگان



نتيجه
  کاشي نگاره هاي هفت رنگ در بناهاي قاجاري با تنوعي خاص در مناطق مختلف چون تهران، شيراز 
و اصفهان تصوير آشکاري از هويت اين دوره را به نمايش گذاشته اند. در شيرازدر نيمه اول قرن 
14 ه ق، بار ديگر نقاشي روي کاشي توسط هنرمندان مکتب نديده غير درباري احيا شد و عالوه بر 
خانه هاي طبقه اشراف در ميان خانه هاي عموم و طبقه متوسط جامعه رواج يافت که اکنون از آن 

تحت عنوان سبک کاشي نگاري شيراز ياد مي شود.
استفاده زياد از کاشي هاي هفت رنگ در نماي بيروني و سطوح داخلي با تنوع موضوعي فراوان درابنيه 
اين دوره شيراز  از ويژگي هاي اصلي کاشي نگاره هاي  باالخص خانه هاي مسکوني  غيرمذهبي و 
است. نقاشي هاي سبک شيراز عصر قاجار اگرچه خام دستانه تر از سبک تهران به نظر مي رسند اما 
به نوعي احياگر مباني ملي- مذهبي و سنتي است و مضامين آن مورد عالقه و خواست مردم بوده و 
ملغمه اي از داستان هاي شاهنامه با داستان هاي عاميانه، روايات مقدس مذهبي، تک چهره پردازي هاي 
رجال معروف و بانوان با پوشش اروپايي به همراه نقوش گل و مرغ به شيوه طبيعت گرايانه است. 
از ديگر شاخصه هاي کاشي هاي هفت رنگ بناهاي شيراز استفاده از رنگ هاي روشن و شاد نظير 
صورتي- بنفش، قهوه اي و زرد تند، سبز، آبي و سفيد است که در اين ميان نقش صورتي چشمگيرتر 
است. ترکيب بندي، نقوش، رنگ بندي و سبک نقاشي اين کاشي نگاره ها با تفاوت هاي جزيي طبق الگوي 

خاصي در اکثر بناها تکرار شده اند.
  کاشي نگاره دروازه مورد بررسي در اين مقاله با موضوع  بارگاه حضرت سليمان، نگاره هاي گل و 
مرغ و تک فريم هايي از زنان قاجاري و زوج هاي جوان از مصاديق کاشي نگاره هاي بناهاي اين دوره 

است که به لحاظ ويژگي هاي ظاهري تشابه زيادي به کاشي نگاره هاي شيراز دارد.
   با مطالعه، مقايسه و تطبيق ويژگي هايي چون ترکيب بندي، شيوه طراحي، رنگ بندي و رنگ گذاري 
و نيز موضوع و نقش مايه ها و کتيبه هاي کاشي نگاره مورد بررسي با کاشي نگاره هاي مشابه برخي 
بناهاي شيراز در اين دوره به خصوص کاشي نگاره هاي خانه صالحي، خانه عطروش و درمانگاه 
نمازي، شباهت هاي غير قابل انکاري ميان آن ها ديده مي شود. قابل توجه است که وجود دو کتيبه 
يکسان با عنوان «بدستوالعمل مشهدي ابوطالب معمار» در اين دو بنا (خانه صالحي و درمانگاه 

نمازي) هم دوره بودن کاشي نگاره هاي آن ها را روشن مي کند.
کتيبه هاي  در  ابوطالب»  «مشهدي  و  عبدالرزاق»  «ميرزا  فريدون»،  بن  «ابراهيم  نام هاي  وجود    
کاشي نگاره هاي درمانگاه نمازي شيراز مشخص مي کند که دوران حيات اين سه تن معاصر هم بوده 
است و هماهنگ بودن طراحي و رنگ آميزي و ترکيب بندي کاشي نگاره هاي اين بنا احتمال همکاري 
اين سه تن را با يکديگر بيشتر مي کند. از سويي در کاشي هفت رنگ باز سازي شده در مسجد وکيل 
نام استاد ابراهيم در کنار نام عبدالرزاق به تاريخ 1347ق ديده مي شود که سند ديگري بر هم دوره 

بودن و همکاري اين دو فرد است.
  همچنين از مقايسه و تطبيق کتيبه اثر مورد مطالعه که نام استاد ابراهيم را نشان مي دهد با کتيبه هاي 
موجود در کاشي نگاره هاي درمانگاه نمازي و مسجد وکيل که در آن ها نام «استاد ابراهيم» و «ميرزا 
عبدالرزاق»درکنار هم آمده است، اين گمان که استاد ابراهيم کاشي نگاري شيرازي و دوران حيات 
وي معاصر با ميرزا عبد الرزاق بوده است به يقين بدل مي شود؛و با توجه به شباهت سبک و نقش 
و نگار کاشي نگاره مورد بررسي با کاشي نگاره هاي درمانگاه نمازي و همچنين با توجه به کتيبه 
اين مکان «درکارخانه ابراهيم بن فريدون»به احتمال قريب به يقين «استاد ابراهيم» مورد نظر در 

کاشي نگاره مورد بررسي همان «ابراهيم بن فريدون» است .

و  مکاني  زماني،  انتساب  بررسي 
هويت هنرمند يک دروازه مزين به 

کاشي هفت رنگ
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inscriptive polychrome tiles which was located in an art auction house: Bonhams, London. 
Paintings of this archway depict Solomon,s kingdom, birds and flowers, Gol-O-Morgh 
motifs, separate frames of Qajar women and young couples. The visual impact of this 
archway is very similar to the tile decorations of the rest of the buildings in shiraz during 
the Qajar era and the two inscriptions below this archway’s pillars demonstrate this piece 
was made by master Ebrahim’s factory and ordered by Haji Abdolmohamad.This article 
concentrates on the tilework of this archway, comparing its common features with the other 
contemporaneous similar tileworks in Shiraz such as that of Namazi clinic, Salehi and 
Atrvash historic houses as well as clarifying the time, place and the identity of the artist 
attributed to this archway, in addition to recognizing the specific features of the Shiraz 
school tiling based on available documents.The method of this article is comparative-
analytical and data has been gathered via field study and library research.
  The following results of this article represent that this archway is related to tileworks of 
the mentioned places in Shiraz in terms of themes, motifs, colour palette and colouring 
method which elucidate that the archway belongs to the Shiraz school of tiling in the late 
Qajar period. Also examination of the inscriptions of this archway and other available 
inscriptions in the mentioned places, clarifies that the artist of this tilework is Ebrahim 
Ibn Fereydoon whose signed works exist in Namazi clinic and Vakil masque and that he 
was a tile maker from Shiraz during the late Qajar era and he was contemporaneous with 
«Mashhadi Abootaleb» the architect and «Mirza Abdolrazaq», one of the most famous 
tile makers of Shiraz in the late Qajar era.  Despite previous researches on Qajar tiles, due 
to the wide geographic extent and large numbers, these tiles have a great deal of research 
potential in different aspects of technical and decorative styles. Field and documentary 
studies on artworks outside Iran,s borders are necessary for the sake of understanding the 
origin of artistic identity and the preservation of cultural values.
Keywords: Qajar Era, Polychrome Tile, Shiraz School of Tiling, Ostad Ebrahim, Mirza 
Abdolrazaq
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  Tilework decoration has an importance role as an art in Iran,s architecture. Almost all Iran,s 
architectural masterpieces have taken advantage of glorious tilework that are beautifully 
painted. The polychrome tilework of the Qajar period reveals the pictorial identity of its era 
which has a different artistic style comparing to earlier periods. In spite of some similarities 
in artistic style, the decorative tiles of this era have their own characteristics in each region 
(Tehran, Isfahan, and Shiraz). Shiraz’s tile makers of this period provided particular 
polychrome tiles with specific features according to costumes and folkloric culture and 
established the Shiraz school of tiling. The enormous use of polychrome tiles with various 
subjects decorating both inside and outside of nonreligious buildings, especially residential 
buildings, is an important character of Shiraz tilework in the Qajar era. The themes of this 
tiles revitalize national-religious, cultural and traditional desires. These themes which are 
the combination of Shahnameh’s tales within folk narratives and sacred fictions, famous 
male and female portraits in European costumes, and flowers and birds known as Gol-O-
Morgh are painted in naturalistic style. Another characteristic of Shiraz tiles is the use of 
bright and lighthearted colours such as pink, purple, brown, yellow, green, white and blue, 
however it must be noted that pink is more prominent than other colours .The composition, 
colours, motifs and painting style of these tiles are repetitive in most of the buildings of this 
period.
Just like the rest of Iranian art pieces that have been smuggled from Iran, the tile works 
of the Qajar era have been sold in antique auctions and are kept in personal and public 
collections and museums out of Iran .This article studies an archway decorated with 


