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چکیده 
استفاده از بخاری دیواری در فضای داخلی معماری ایران، دارای دو رویکرد کاربردی و تزئينی بوده است. از اواخر قاجار 

شومينه هایی با پوشش سراميک رواج پيدا کرده که با موضوعات بزمی و رزمی نقاشی شده و بيشتر آنها فاقد امضا 

می باشند. در این مقاله چهار نمونه ساخته علی محمد اصفهانی کاشی ساز دوره قاجار معرفی و از لحاظ نقوش، رنگ و 

تکنيک بررسی شده اند. آثار وی دارای ویژگی های منحصربه فردیست که آن را از سایر نمونه های هم عصرش متمایز 

می کند. بر این اساس هدف تحقيق شناسایی و معرفی شومينه های سراميکی ساخته این هنرمند است و پرسش 

این است که این نقاشی ها چه ویژگی های متفاوتی از لحاظ فنی و هنری دارند؟ و آیا شومينه موزه مقدم نيز، ساخته 

علی محمد است؟ اطالعات به صورت کتابخانه ای و ميدانی گرد آمده و به صورت توصيفی و تحليلی، در بين چهار نمونه 

باقی مانده از آثار با امضا یا بدون امضای این هنرمند، با رویکردی تاریخی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های این تحقيق 

نشان می دهد تاکنون اولين شومينه سراميکی تاریخ دار، ساخته علی محمد بوده و آثار او در هر دو سبک صفوی و قاجار، 

کار شده اند. با قرائن سبک شناسی، شومينه موزه مقدم نيز اثر همين هنرمند می باشد. 
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شومينه یا همان بخاری دیواری یکی از عناصرکاربردی وتزئينی در 
را  آن  آجری  و  گچی  سنگی،ِگلی،  نمونه های  که  است  ایرانی  معماری 
می توانيم در معماری گذشته ایران بخصوص از دوره صفویه به بعد، در 
عمارت های سلطنتی و خانه های درباریان مشاهده کنيم اما نمونه های 
سراميکی با کاشی های منقوش، مختص اواخر دوره قاجار و مشخصا از 
سال1300 ه.ق به بعد است. این نمونه ها درعمارت خوابگاهِ کاخ گلستان، 
قصر فيروزه، قصر یاقوت، خانه قوام السلطنه، خانه مشيرالدوله و بعضی 
ساختمان های دیگر دیده می شوند. هيچ آمار دقيقی از تعداد شومينه های 
سراميکی در این دوره وجود ندارد اما با توجه به موارد دردست، بنظر 
شومينه های  از  بهره مند  اعيانی،  و  مهم  ساختمان های  تنها  می رسد 

سراميکی بوده اند.
در اواخر دوره قاجار، به واسطه توسعه شهر تهران، و هم چنين به دليل 
توجه  مورد  بيش ازپيش  کاشی  درخشان،  و  براق  رنگ های  و  استحکام 
به عنوان  نقش ونگار،  پر  و  مّصور  کاشی های  از  گونه ای  و  می گيرد  قرار 
کاالیی لوکس، تجملی و جذاب، در عمارت ها و خانه های درباریان رواج 
پيدا می کند. در روزنامه ها و خاطرات رجال درباری، اشاره شده این گونه 
آراسته  نفيس گران بها  بساط های  و  اعلی  اثاث  و  مبل  انواع  به  عمارات، 
شده اند. شومينه سراميکی از جمله مبلمان تزئينی داخلی، به عنوان یک 
پدیده نوظهور، بسيار مورد توجه قرار گرفت و موجب گسترش کاشی های 
نقش دارگردید و هنرمندان مختلفی از جمله استاد علی محمد، آقاجان 
کاشی پز، استاد مصطفی1، سيد محمدرضا، صفرعلی فخار، حاج حسين 

کاشی چی و دیگران، در اصفهان و تهران به   امر نقاشی روی بوم کاشی 
پرداختند. هنرمندان کاشی ساز دو دسته بودند، یک دسته فقط در فن 
کاشی سازی تبحر و تخصص داشتند و دسته دیگر، عالوه برتخصص فنی، 
نقاش و طراح نيز بودند. استاد علی محمد جزو دسته دوم است. از زندگی 
او اطالعی دقيقی در دست نيست. او در سال1301 ه.ق به توصيه سرگرد 
مرداک اسميت2، از اصفهان به تهران عزیمت و کارخانه کاشی سازی اش را 
در حوالی دروازه شاه زاده عبدالعظيم دایر می کند. آثار امضا دار او در تهران، 
ما بين سال های 1302 تا 1312 هجری قمری است و نشان دهنده این 

است که او حداقل یک دهه در تهران فعاليت مستمر داشته است.  
این هنرمند دو سبک کاری دیده می شود. گروه  توليدشده  آثار  در 
شامل  دوم  گروه  و  است  صفوی  سبک  به  که  است  آثاری  شامل  اول، 
نقاشی های یست که به سبک قاجاری کار شده اند. آمار و اطالعات دقيقی 
از شومينه های سراميکی دوره قاجار وجود ندارد. اما استاد اصفهانی از 
جمله هنرمندان کاشی سازی است که چندین شومينه از او قابل شناسایی 
می باشد این مقاله برای نخستين  بار، چهار شومينه را معرفی می کند. از این 
مجموعه سه عدد دارای امضا و یک عدد بدون امضاست. سئوال این تحقيق 
این است که شومينه های منقوش استاد علی محمد دارای چه ویژگی های 
فنی و هنری هستند؟ وآیا شومينه فاقد امضای موزه مقدم، اثر همين استاد 
است؟ هدف این تحقيق شناسایی و معرفی شومينه هایی است که توسط 

این استاد ساخته شده اند. 

روش پژوهش 
این تحقيق مبتنی بر یک فعاليت چندین ساله در حوزه کاشی کاری قاجار 
می باشد که به روش توصيفی و تحليلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، 
اینترنتی است از آنجا که تعدادی از آثار این هنرمند در موزه های داخل 
و خارج کشور است بخشی از اطالعات الزم و تصاویر از طریق مکاتبه با 
موزه های مختلف در داخل و خارج از ایران جمع آوری شده، است. برای 
تکميل اطالعات تحقيقات ميدانی در شهر تهران و اصفهان صورت گرفته 
است. تحليل و شناسایی ویژگی های آنها با توجه به امضا و هم چنين از 
روی سبک شناسی آثار، توجه به مبانی تجسمی و مصالح به کاررفته از ميان 
حدود10 شومينه این دوره، چهار عدد شومينه برای انجام مطالعه انتخاب 

و مبنای تحقيق قرار گرفته اند.

پیشینه پژوهش 
شومينه ها بخشی از عناصر تزئينی معماری داخلی هستند اما کم ترین 
توجه در کتاب های معماری به این عنصر تزئينی و کاربردی شده است. 
در کتاب »معماری وساختار شومينه« نوشته سيد ابوالقاسم سيد صدر که 
توسط آثار اندیشه در سال 1385 در تهران به چاپ رسيده است، صرفاًً 
به مسائل فنی و گرمایشی پرداخته  اند و توجهی به ابعاد هنری شومينه ها 
نداشته اند. سایر منابعی که به شناخت این موضوع کمک می کند، کتب و 
مقاالتی است که  راجع به کاشی نوشته شده اند. اطالعات ما از هنرمندان، 

بخصوص صاحبان صنوف از جمله کاشی سازان دوره قاجار بسيار اندک 
است زیرا »هنرمندان و صنعت گران ایرانی به ندرت در باب پيشة خود 
ناچار به  اثری تاليف کرده اند و از این رو در تحقيقات تاریخی ما غالباً 
بررسی آثار هنری آنها هستيم تا اسناد مکتوب مرتبط با آنان« )برخورداری، 
1385، 33(. اصوالً حرفه کاشی پزی جزو اصناف عمومی و پرزحمت این 
دوره بوده و جایی در هنررسمی و یا طبقات درباری نداشته است. حتی در 
گزارش های رسمی ميرزا حسين خان تحویلدار3        یا ارنست هولتسر4، فقط به 
آمارهای کلی این اصناف بسنده کرده اند. در مقاله مهدی مکی نژاد با عنوان 
»کاشی کاران گمنام دوره قاجاریه )1( استاد علی محمد اصفهانی« که در 
فصلنامه گلستان هنر )شماره 13( که در سال 1387 منتشر شده، بخشی 
از آثار این هنرمند معرفی و ضمن گذر کوتاهی به زندگی او، آثارش نيز 
طبقه بندی شده اند. در این مقاله فقط به دو عدد شومينه در موزه اوالنای 

آمریکا اشاره، اما توضيحی در باره آنها نداده اند.
سال  در  که  است  رساله ای  هنرمند،  شناخت  منبع  مستندترین   
1305ه.ق به توصيه و سفارش مرداک اسميت5 نوشته اند. در این رساله 
علی محمد، خود را »پسر استاد مهدی، معمار6، اهل اصفهان« معرفی کرده 
است )Scarce, 1976, 278(. بر این اساس او عالوه بر تسلط بر ساخت 
کاشی، پيشه معماری نيز داشته و از همين رو، توجه و تسلط ویژه ای به 

ساخت شومينه داشته است. 
از عرایس الجواهر7، مهم ترین رساله عملی در زمينه  بعد  این رساله 
ساختن  طرز  اول:  فصل  دارد.  فصل  »پنج  که  است  کاشی سازی  فنون 

مقد  مه
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ممتاز؛  کارهای  برای  لعاب  آن؛ فصل دوم: طرز ساختن  اجزای  و  لعاب 
فصل  لعاب؛  ذوب  و  برای ساخت  آجری  لوله  فصل سوم: طرز ساختن 
با  مواد  این  ترکيب  و  تهيه  و طرز  مختلف  و طرح های  رنگ ها  چهارم: 
لعاب دادن  رنگ ها )لعاب های رنگی( و کاربردشان در آجر؛ فصل پنجم 
فارسی  نسخه  اصل  )مکی نژاد، 1387، 106(.  رنگ«  به کاربردن  از  بعد 
انگليسی که توسط جان فارکوئز8 اما نسخه   رساله در دسترس نيست. 

نوشته شده، در 1888م. در ادینبرو به چاپ رسيده است. دو ترجمه از آن 
به فارسی منتشر شده است. ترجمه نخست در مجله مزدک نامه شماره 5 
توسط سعيد خودداری نائينی چاپ و ترجمه دوم توسط عليرضا بهارلو، در 
کتاب صنایع کهن ایران نوشته ویلم فلور در نشر پيکره منتشر شده است.

در کتاب »کاشی کاری قاجاری« نوشته محمدرضا ریاضی که توسط 
انتشارات یساولی در سال 1395 منتشر شده است، در فصل پنجم این 
کتاب،بخش معرفی هنرمندان کاشی ساز، به استاد اصفهانی پرداخته اما 
شومينه های سراميکی معرفی نشده اند. کتاب »شکوه هنر قاجار« مجموعه 
مقاالتی است که توسط خانم جنيفر اسکرس نوشته و توسط عليرضا بهارلو 
و مرضيه قاسمی ترجمه شده و توسط نشر »طرح و خط«در سال 1398 به 
چاپ رسيده است. در یکی از مقاالت با عنوان »علی محمد اصفهانی کاشی 
کار تهرانی« به معرفی این هنرمند وآثارش، از جمله یک شومينه سراميکی 
در موزه ویکتوریا آلبرت لندن پرداخته شده است. اسکرس، فعال ترین 
پژوهشگر در زمينه کاشی های قاجاری است. در کتاب »هنر ایران« ترجمه 
کيانوش معتقدی، چاپ سال 1398 توسط نشر »طرح وخط«، مقاله ای با 
عنوان »رابرت مرداک اسميت و روابط فرهنگی- هنری ایران و بریتانيا در 
عصر قاجار« دارد که به خریدوفروش آثار هنری ایران از جمله کاشی های 
علی محمد پرداخته است. او به تنوع آثار این هنرمند اشاره و گفته است: 
»آثار به جای مانده نشان می دهد که علی محمد در حوزه وسيعی مشغول 
کار بوده و به ساخت رویه ی ميز، قاب بندهای دیواری و سربخاری )پيش 
بخاری(هایی از جنس کاشی های متقاطع )َهمُبر( مبادرت داشته است. 
تمام این کاشی ها با صحنه هایی روایی از پهلوانان اسطوره ای هخامنشی 
و ساسانی تزئين، و مضامينشان از نسخه های تاریخی و عامه پسند چاپ 
سنگی که در اواخر قرن نوزده تهيه می شدند اقتباس شده بود« )معتقدی، 

.)128 ،1398
 در  منابع     انگليسی،  قدیمی ترین     منبع،کتاب  کوچکی   با   عنوان »هنر   ایران«9

 است که مرداک اسميت در1888 ميالدی به مناسبت افتتاح موزه ادینبرو 
اسکاتلند راجع به آثار هنری ایران منتشر کرده اند. با تالش او »در 1888 
موزه قادر شد پيشگام نمایش دو هزار قطعه و شئ از هنر ایران شود« 
)Stanley, 2004, 137(. در این کتابچه ی راهنما، به اختصار راجع به آثار 
در معرض نمایش داده شده، ازجمله آثاری از استاد علی محمد توضيحاتی 

می دهد.
مویا َکری10 متخصص هنر اسالمی، در کتاب اخيرش »هنر ایران« 
که در سال 2018 به چاپ رسيده، اشاره به زندگی حرفه ای علی محمد 
در اصفهان داشته و چند اثر جدید از او معرفی کرده است. در یک کتاب 
قدیمی فرانسوی به جنبه زیبایی شومينه ها توجه شده است. دومرتی در 
از نظر زمانی تاحدی نزدیک به زمان  سال های ميانی قرن نوزدهم که 
سفارش شومينه های سراميکی در ایران است، در کتابی به اسم »به شومينه 
اتاق دادرس فرانِک باروژ توجه کنيد« به روند اضافه شدن جنبه تزئينی و 

جنبه یاد بود به شومينه ها و وفور آن در آلمان و انگليس اشاره کرده است 
)Delepierre, 1841, 6-5(. که نشان دهنده اهميت شومينه و احتماالًً 
ترغيب و خرید شومينه های تزئينی توسط افرادی همچون موسيو لومر 
به عنوان یک کاالی هنری بوده است. مجموعه کتاب ها و مقاالت منتشر ده 
فارسی و غيرفارسی، اشاره های خيلی مختصر و کلی به کاشی های منقوش 
شومينه ها شده است. با اینکه انواع شومينه ها جزو عناصر تزئينی و مبلمان 
داخلی معماری ایرانی هستند اما تاکنون، بررسی و تحليل نشده اند. در 
این مقاله برای اولين بار، از بين نمونه های معدود موجود با ارزش تاریخی 
و هنری، چهار اثر شاخص از دوره قاجار انتخاب و مورد مداقه قرار گرفته 
است. در این راستا عالوه بر کيفيت هنری، به مصالح خاص در بدنه و شيوه 
نقاشی کاشی ها توجه شده است. بررسی این شومينه ها، حکایت از آن دارد 
که استاد علی محمد روابط نزدیکی با بعضی از اروپائيان داشته و به سفارش 

مستقيم آنها، شومينه ها را ساخته است.

مبانی نظری پژوهش
تعریف شومینه

شومينه »در اصل    Cheminee یک لغت فرانسوی می باشد« )سيد 
صدر، 1385، 3(. که احتماالً از دوره پهلوی اول وارد زبان فارسی شده 
و همراهانش  ناصرالدین شاه  قاجار و خاطره نگاشت های  است. در متون 
درسفر فرنگ، چنين واژه ای دیده نمی شود. در خاطرات اعتمادالسلطنه 
آمده: »صدراعظم با تمام رجال و امراء که در باغ او بوده اند، تا بيروِن در 
استقبال کرده، صورِت ما را می برند در اطاِق بزرِگ عمارت، باالی بخاری، 
محلّی که سابقاً گِل مصنوعِی زیادی آنجا نصب کرده بودند، در ميان گل ها 
گذاردند« )اعتمادالسلطنه، 1312(. معادل ایرانی شومينه، بخاری و پيش 
بخاری است. اما در اصطالح امروز، بخاری یک محفظه ساده با کاربری 
گرمایشی است اما شومينه در واقع بخاری های مجلل با تزئينات برآمده از 
سطح دیوار است ازاین رو در این مقاله، به بخاری های ثابتی که در جداره 
و دیوار اتاق یا هال و هر جای دیگری از عمارت ها تعبيه شده و سطوح 
بيرون زده و هم چنين دیوارهای طرفين تا حدود یک متر ارتفاع )ازاره( 
آن با کاشی های منقوش پوشيده شده باشد، شومينه سراميکی می گوئيم. 
این مقاله اختصاصا به نقوش روی این گونه کاشی ها می پردازد و مسائل 

گرمایشی، فنی و تاریخی را شامل نمی شود.

شومینه های سرامیکی ساخته استاد اصفهانی 
پيشتر نيز گفته شد که به علت شهرت و کيفيت، آثار استاد علی محمد، 
در گستره وسيعی از ایران تا آمریکا به عنوان کاالیی نفيس خرید وفروش 
شده است. در خانه- موزه اوالنا، واقع در ایالت نيویورک آمریکا، مجموعاً 12 
اثر سراميکی از دوره قاجار ازجمله دو عدد شومينه به امضای علی محمد 
اصفهانی وجود دارد که تاکنون معرفی نشده اند. این آثار عبارتند از دو قاب 
دور شومينه با امضای هنرمند، دو قاب بند فيگوراتيو و چندین گلدان که 
متعلق به مجموعه چرچ10 بوده توسط ویپل12 ُمبلّغ امریکایی که در تبریز 
  .)Werner, 2005, 7( سکونت داشت خریده و به آمریکا فرستاده شده اند
هر دو شومينه به استاد علی محمد سفارش داده شده اند. چرچ نخستين 
فرد امریکایی بود که کاشی های ایرانِی نوصفوی را گردآوری می کرد. منظور 
از نوصفوی آن دسته از کاشی های قاجاریست که به تقليد آن دوره و یا به 

تحليل ساختاری و زیبایی شناختی چهار شومينه سراميکی منقوش از 
دوره قاجار اثر استاد علی محمد اصفهانی
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منظور احيای مضامين صفوی ساخته می شد. کاشی های نوصفوی مجموعه 
اوالنا، اثر علی محمد اصفهانيست. شومينه سوم از سفارش های موسيو لومر 
است که توسط مرداک اسميت خریداری و متعلق به موزه ویکتوریا آلبرت 
لندن است. شومينه به امضای علی محمد و تاریخ 1302ه.ق دارد. شومينه 
ادامه به  چهارم در موزه مقدم نگهداری می شود و بدون رقم است. در 

معرفی 4 نمونه مدنظر پرداخته می شود.

شومینه شماره 1
این شومينه هم اکنون در موزه اوالنا قرار دارد و از سفارش های موسيو 
لومر فرانسوی بوده که توسط چرچ خریداری و به موزه اهدا شده است. از 
نظر مصالح، بدنه از خمير سنگ و نقاشی های آن با تکنيک زیر لعاب کار 
شده اند. اهميت این شومينه عالوه بر کيفيت طراحی و نقاشی، درج نام 

سفارش دهنده و امضای هنرمند است. 
قاب  دو  شامل  مجزا،  قسمت  سه  از  شومينه  تصویری:  ساختار 
مستطيل شکل عمودی در طرفين و بخش ميانی و اصلی شومينه با 13 
قاب کامل و 2 نيم قاب، تشکيل شده است )تصویر 1(. داخل قاب بندی ها، 
مقداری گود شده و حاشيه ها برجسته شده اند. موضوعات اگر چه صفوی 
و تاریخی هستند اما نقاشی ها و شيوه رنگ آميزی و پرداز، تلفيقی از هنر 
صفوی و قاجاری است. چنانکه در دوره کالسيک نقاشی صفوی پرداخت 
طبيعت گرایانه به پيکره های انسانی و حيوانی و پرسپکتيو سازی چنانکه 
در صحنه شکار این اثر وجود دارد دیده نمی شود. قلم گيری ها با خطوط 
نازک انجام شده و برای ایجاد سایه ها، از تکنيک هاشورزنی بهره برده اند. 

رنگ های سبز، زیتونی، فيروزه ای و اندکی زرد و قرمز، به صورت روحی 
)آبرنگی( استفاده شده اند. رنگ غالب سفيد و الجوردیست که به حالت 
بين هر  ما  انتخاب شده اند.  به  عنوان رنگ زمينه  و  )پوشاننده(  جسمی 
قاب،یک قاب شمسه مانند تعبيه و داخل آن به سبک نقاشی گل و مرغ، 
تزئين شده است. ترکيب بندی و جا نمایی شخصيت ها، به گونه ای است که 
تمام سطح قاب ها پر شده و فضای خالی وجود ندارد. این عناصر بر اساس 
موقعيت و مقام شان، بزرگ تر و در نقطه مهم و کانونی قاب قرار گرفته اند.

 ساختار محتوایی و کتیبه ها: در این شومينه چهار کتيبه فارسی با 
مضمون واحد» فرمایش مقرب الخاقان موسيو لُمر موزیکانچی باشی دولت 
علّيه ایران فی سنه 1302« در دو قاب طرفين درج شده است )تصویر2(. 
معموالًً چهار امضای همسان، آن هم در یک اثر، غيرمتعارف است و با توجه 
به جدابودن قطعات کاشی از بدنه اصلی شومينه، بنظر می رسد اشتباه و 

جابجایی صورت گرفته است که نياز به بررسی بيشتر دارد.
در بخش اصلی شومينه تعداد 7 مجلس با موضوعات بزمی و شکار، 
در قاب بندی های مختلف طراحی شده اند. صحنه های شکار از    موضوعات 
مورد عالقه پادشاهان، بخصوص ناصرالدین شاه قاجار بوده که عکس ها و 
نقاشی های زیادی در این باره وجود دارد و هنرمندان نيز متأثر از همين 

فضا، از مضامين روز در آثارشان استفاده می کردند. 
با پس زمينه  آتشدان، درزمينه الجوردی  باالی فضای  در   :)1( قاب 
گل وبوته، صحنه شکارگاه نقاشی شده است. چهار سوارکار و دو پياده، 
دو آهو را به محاصره درآورده اند. معموالً در این گونه صحنه های شکار، 
شخصيت اصلی کسی است که شکار را از پای در آورده یا به کمند انداخته 
است. حاشيه شومينه قاب بندی و هر قاب با حاشيه مرواریدباف، دورگيری 

شده است )تصویر3(.
پياده مشغول  نفر  و یک  اسب سوار  )2( دو  قاب  در  و 3(:   2( قاب 
شکارگراز و در قاب )3( دو سواره و یک پياده در حال شکار شير هستند. 
فضای خالی پس زمينه، با آهویی در حال فرار پر شده است )تصویر 3(. در 
قاب )4 و 5( مجلس دیدار شاه عباس با محمدشاه هندی یا عبدالمومن خان 
ازبک را نشان می دهد، رقاصه ها و نوازنده ها بخشی از مجلس آرایی این 
دیدارها بوده اند )تصویر 4(. در قاب )6 و 7( صحنه هایی از شکار دیده 
می شود. به دليل پاره ای از مشکالت، دسترسی به تصاویر با کيفيت مقدور 
نبود. تمام قاب های کوچک شمسه مانند که تعدادشان هفت عدد است، 
و  زیبا  برگ های  و  با گل  و  گرفته،  قرار  مجالس  اصلی  قاب های  مابين   

 

 

تصویر 1- قاب  بندی شومینه موزه اوالنا.

تصویر2 و 3- شومینه با امضای استاد علی محمد اصفهانی، خانه موزه اوالنا، آمریکا. مأخذ: 
) www.olana.org ،عکس(

تصویر 4- صحنه شکارگاه و مالقات شاه عباس با محمدشاه هندی، شومینه شماره )1(. مأخذ: 
)موزه اوالنا، عکس، آندریا سربیته، 2019(
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پرندگان، به سبک نقاشی گل مرغ طراحی و نقاشی شده اند .

شومینه شماره 2
این شومينه دارای دو امضا و به سفارش لومر انجام گرفته و از  مجموعه 
چرچ است که در موزه اوالنا، در اتاق کار )استودیو( درگوشه ضلع شمالی 
این خانه نصب شده است. کاشی های منقوش این شومينه، طبق الگوهای 

دوره صفوی نقاشی شده اند. 
ساختار تصویری: ابعاد شومينه در حدود 108×110سانتی مترمربع، 
متشکل از دو ستون نيم برجسته با پایه و سر ستون است که مطابق الگوی 
شومينه های کالسيک گچ بری شده دوره قاجار طراحی شده است و دارای 
دو حاشيه ميانی، سه قاب در قسمت باال و یک قوس نيم دایره باالی فضای 
آتشدان است. شومينه مجموعاً از هشت قطعه کاشی بزرگ تشکيل شده 
است. دو سطح برجسته و تخت، در قاب و حاشيه ها دیده می شود. بدنه 
از خمير سنگ و نقاشی ها با تکنيک زیر لعاب کار شده اند. رنگمایه اصلی 
زمينه، فيروزه ای و الجوردی است. خطوط طراحی و قلم گيری ها، با یک 
ضخامت نازک صورت گرفته و از تکنيک هاشور زنی برای ایجاد سایه ها 
بهره برده اند اما رنگ ها و چهره پردازی ها، همانند هنر صفوی،تخت و بدون 
بُعد است. تِم اصلی این شومينه مجالسی شاهانه و تفرج در باغ است که به 
سبک صفوی کار شده و ترکيب بندی بر اساس شان شخصيت ها، جانمایی 

شده اند.
 )A,B,C) ساختار محتوایی و کتیبه ها: درحاشيه فوقانی، سه قاب
وجود دارد. در قاب B، صحنه مجلس شاه عباس و به حضور پذیرفتن 
محمد شاه هندی، در حال تقدیم هدیه به شاه را نشان می دهد.در دو ترنج 
کوچک و در باالی سر پادشاه نوشته: »شاه عباس« و »محمدشاه هندی.« 
در این مجلس شاهانه، مالزم ها و خدمه، در حالی که هدایای در دست 
دارند به حالت رسمی و با احترام در کنار تخت ایستاده اند. پوشش لباس و 
عناصر تزئينی، مطابق الگوهای هنر صفوی است. عمق نمایی و پرسپکتيو در 

پس زمينه، به واسطه دو ستون، پرده، درخت، و حاشيه ميانی صحنه دیدار 
صورت گرفته است. مجلس بر اساس شخصيت اصلی )شاه(ترکيب بندی 
متقارنی دارد و همه نگاه ها، معطوف به شاه عباس شده تا به واسطه شمشير 

و سایر عناصر تجسمی، قدرت وبرتری را به نمایش بگذارد )تصویر 7(. 
در قاب A و C مجلس امرا و قزلباشان دیده می شود که به حالت رسمی 
نشسته و دستی بر شمشير یا کمر دارند. در هر قاب، هشت شخصيت 
حضور دارند. شخصيت های اصلی در بخش باالی قاب و شخصيت های 
فرعی )نوازندگان و رقاص ها( در بخش پایين قاب و به اندازه کوچک تر از 
شخصيت های اصلی نقاشی شده اند. شخصيت ها به گونه ای طراحی شده اند 
که تمام سطح قاب را پر کرده اند. بنظر  می رسد شخصيت اصلی در قاب 
C، با توجه به در دست داشتن گرز، نوع پوشش لباس، عمامه )تاج( و نوع 
سبيل ها، شاه عباس یا حسين ُکرد شبستری است )تصویر 8(. در بخش 
)D(، قسمت فوقانی آتشدان، مجلس بزم دو دلداده در باغ که یکی لباس 
اروپایی بر تن دارد، همراه با ندیمه هایشان نقاشی شده است. این صحنه ها 
از روی نقاشی کاخ های صفوی در اصفهان الگوبرداری شده و رنگ ها تخت 
و به دور از سایه پردازی است. هشت تک نگاره با شمایل صفوی و اروپایی، 
درحاشيه 16 سانتی متری دیده می شود که دو نگاره افقی، در حال خواب 

و بخش باالی نگاره قرار گرفته اند )تصویر 9(.
باکمی  ستون  نيم  دو  شومينه  این  جالب  بخش های  از  دیگر  یکی 
برجستگی در دو طرف شومينه است. درسمت راست پایين ستون نوشته 
شده:» در طهران عمل استاد علی محمد کاشی پز اصفهانی کارخانه دروازه 
شاه زاده عبدالعظيم« و در ستون سمت چپ نوشته :» فرمایش مقرب 
بغاه13 ادام اهلل  ایران  علّيه  دولت  باشی  موزیکانچی  لُمر  موسيو   الخاقان 

1302« )تصویر10( بدنه اصلی ستون، قاب بندی شده و تصویر سه زن 
نوازنده و جام در دست، در هر قاب دیده می شود. در حاشيه باریک کنار 
ستون، نقوش اسليمی گونه ای کار شده که سر اسليمی ها، به شکل حيوانات 
و پرندگان عجيب وغریب طراحی شده اند. یکی از عجيب ترین طراحی ها و 

 

 

 

تصویر 6-طراحی خطی شومینه موزه اوالنا.  آمریکا.  در  اوالنا   موزه  تصویر 5- شومینه 
) www.olana.org ،مأخذ: )عکس

تصویر B -7- مجلس شاه عباس و محمد شاه هندی، شومینه شماره )2(. مأخذ: )موزه 
اوالنا، آمریکا، عکس، آندریا سربیته، 2019(

تصویر 8- قاب C و A- در این دو قالب،مجلس وزیران ولشکریان شاه عباس با مالزم ها و نوازندگان نقاشی شده اند.مأخذ: )عکس، فرشید امامی، 2020(
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دوره قاجار اثر استاد علی محمد اصفهانی



82
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 26، شماره  3، پایيز 1400

نقاشی های روی کاشی در دوره قاجار،همين نقوش عجایب نگاری هستند 
که اتفاقا بدون رقم و امضا می باشند. این نقوش در حاشيه این شومينه، 
نشان می دهد استاد اصفهانی موضوعات عجایب نگاری نيز کار کرده اند 
)تصویر11( در حاشيه باریک ميانی هشت قاب با نقوش اسليمی طراحی 
و تصاویری از زنان جام و باده به دست با شنل های بلند، چکمه پوش و 

دستار به سر،به صورت تمام قد و نيم قد دیده می شوند.

شومینه شماره 3 
به شماره 10- لندن، یک شومينه  آلبرت  ویکتوریا  درفهرست موزه 

to 1889 522:1 معرفی شده است. »این اثر از کلکسيون و مجموعه 
ژول ریچارد توسط سرلشکر مرداک اسميت خریداری شده است. مجموعه 
مزبور در تاریخ 5 می تا 31 اکتبر 1889 در نمایشگاه جهانی پاریس در 

  .)www.collections.vam.ac.uk( »معرض دید قرار داشته است
ساختار تصویری: بخش اصلی و تصویری این شومينه مفقود شده 

لذا نمی توانيم تحليل دقيقی ارائه دهيم. حاشيه از 12 قطعه کاشی تشکيل 
شده که دو قطعه آن موجود نيست. این کاشی ها به صورت قالبی، و نقش 
برجسته کار شده اند. برای رنگ آميزی از تکنيک نقاشی زیر لعاب استفاده 
شده و قلم گيری با خطوط نازک و یکنواخت انجام گرفته است )تصویر12(.

ساختار محتوایی و کتیبه ها: در سمت راست حاشيه شومينه نوشته 
شده: »در دارالخالفه طهران عمل استاد علی محمد کاشی پز اصفهانی 
کارخانه دروازه شاه زاده عبدالعظيم.« و در قسمت   پایين سمت چپ نوشته 
شده: »فرمایش مقرب الخاقان موسيو لُمر  موزیکانچی باشی دولت علّيه 
ایران فی سنه1302« بخش اصلی و تصویری این شومينه موجود نمی باشد 
و توضيحی نيز در این رابطه داده نشده است. براساس نوع طراحی نقوش 
می توان  فيروزه ای،  و  الجوردی  رنگ بندی  ختایی(و  و  تزئينی)اسليمی 
حدس زد که بخش مفقود شده نيز به سبک صفوی و مطابق دو شومينه 

امضا دار قبلی بوده است )تصویر13(.

شومینه شماره4
در خانه احتساب الملک که یکی از خانه های قاجاری تهران است و 
اکنون بنام موزه مقدم14 شناخته می شود، یک عدد شومينه موجود است 

 

 

  

تصویر 9- دو دلداده در باغ، باال شومینه موزه اوالنا درآمریکا. پایین؛ نگاره صفوی، کاشی 
خشتی هفت رنگ به طول 198 سانتی متر. مأخذ: )متروپولیتن، موزه هنر راجرز، شماره 

)1903 -03/9
تصویر 10- دو کتیبه در پایه ستون با  امضای استاد اصفهانی. شومینه شماره )2(. مأخذ: 

)موزه اوالنا، عکس، آندریا سربیته، 2019(

تصویر 12- طراحی خطی شومینه موزه ویکتوریا آلبرت لندن.
تصویر 11- بخشی از شومینه شماره    )2(، موزه اوالنا،    نقوش عجیب وغریب سر اسلیمی ها 

)www.olana.org ،در حاشیه نیم ستون ها .مأخذ: )عکس
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اداره احتسابيه  از رجال سرشناس، رئيس  الملک  )تصویر14(. احتساب 
تهران و وزیر مختار ایران در برن سوئيس بوده است.

ساختار تصویری: در بخش اندرونی خانه و ضلع غربی اتاقی که به نام 
اتاق قاجار نام گذاری شده است یک شومينه متشکل از20 قطعه کاشی، 
روی دیوار نصب شده است. ابعاد شومينه 129×119 سانتی مترمربع و 
ازاره دو طرف به عرض90 سانتی متر و طول حدود دو متر ادامه یافته 
بر  بدنه  است. رنگ غالب و زمينه اصلی، سبز روشن والجوردی است. 
خالف سه مورد قبلی، از جنس ِگلی )ُرسی( است اما برای نقاشی، یک 
الیه نازک دوغاب )انگوب( روی سطح کاشی کشيده شده تا بوم کار، سفيد 
شود. تکنيک نقاشی، زیر لعابی است. رنگ گذاری ها به صورت مالیم و 
برای ایجاد سایه، از تکنيک هاشور استفاده شده است. سبک نقاشی این 
شومينه، قاجاری، شاد و متفاوت از سه شومينه قبلی است. ترکيب بندی 
کلی شومينه، شامل چندین قاب مختلف پيرامون فضای آتشدان است که 
به صورت تک نگاره، تأکيد مضاعفی بر صورت ها و عناصر تصویری به صورت 

مجزا شده است )تصویر 15( .
 ساختار محتوایی و کتیبه ها: این شومينه هيچ کتيبه و نيز امضایی 
ندارد و سفارش دهنده آن تاکنون مشخص نشده است  درکاتالوگ موزه، به 
محل اصلی این شومينه اشاره کرده اند »استاد مقدم این محل را با آثار 
ارزنده ای از دوران زندیه و قاجاریه چون طاقچه گچبری زندیه از اصفهان، 
شومينه ای از قصر فيروزه« کاخ »فيروزه خانم« سوگلی ناصرالدین شاه و... 

تزیين نموده است و به همين دليل آن را اتاق قاجار ناميدند.« کاخ فيروزه 
در جانب شرقی تهران واقع شده است. »کاخ کوچک زیبایی مشتمل بر 
تاالر بزرگ مرکزی و اطاق های جوانب آن و ایوانی با یک ردیف ستون 
گرداگرد کاخ در کنار استخر آب و محوطه مشّجر در زمان ناصرالدین شاه 
ساخته بودند که محل استراحت و نهارخوری آن پادشاه و شاهان بعدی 
در هنگام تّفرج و شکار بود و از نظر کاشی کاری داخلی و شيوه معماری 
اثر هنری جالب توجهی بشمار می رود و بنام قصر فيروزه خوانده می شد« 
)مصطفوی،1361 ،436(. متأسفانه تاکنون موزه مستندات نقل و انتقال 
این کاشی ها را منتشر نکرده اند اما تاریخ ساخت این قصر، با زمان فعاليت 
استاد اصفهانی هم خوانی دارد وبعد از تخریب این کاخ، کاشی ها منتقل 
شده اند. در قسمت باال و تاج شومينه، پنج قاب وجود دارد. قاب وسط، 
نيم تنه یک زن جوان را با موهای افشان و ُگلِسر نشان می دهد که بيشتر 
شبيه زنان اروپایی است و با پوشش عموم زنان قاجار هم خوانی ندارد. به 
جهت ساختار طراحی صورت، نوع قلم گيری، چهره این زن با زنان تابلو 
کاشی موزه ویکتوریا آلبرت لندن ساخته علی محمد مشابهت دارد و از یک 
خانواده می باشند به همين دليل مرجع آنها می تواند همين هنرمند باشد 

)تصویر 16(. 
و  قاجاری  با شمایل  فوقانی شومينه، دو سوارکار  قاب  در دو طرف 
درقاب های وسط، تصاویری از منظره های خيالی یا واقعی با چشم انداز 
معماری و رودخانه مشاهده می شود. این گونه نقوش برگرفته از معماری در 

 

 

 

 to  10 موزه،  ه.ق، شماره  تاریخ 1302  لندن.  آلبرت  ویکتوریا  موزه  تصویر13- شومینه، 
https://collections.vam.ac.uk/( :1889- 522:1 به امضای علی محمد اصفهانی. مأخذ

)tiles/item/O306853

 

تصویر16- راست، جزئیاتی از پنل کاشی تابلو موزه ویکتوریا آلبرت لندن اثر استاد اصفهانی. 
)چپ.( چهره زن جوان، شومینه شماره )4(موزه مقدم تهران. مأخذ: )عکس، مکی نژاد( تصویر 15- طراحی خطی شومینه موزه مقدم.

تصویر 14- شومینه موزه مقدم، تهران، بدون امضا. مأخذ:)عکس، مهدی مکی  نژاد،1397(

تحليل ساختاری و زیبایی شناختی چهار شومينه سراميکی منقوش از 
دوره قاجار اثر استاد علی محمد اصفهانی
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سایر آثار علی محمد به وفور دیده می شود. احتماالً جزو عالیق شخصی و 
اصوال معماری تخصص او بوده است و در ترسيم ساختمان ها و مناظر از این 
قابليت بهره برده اند و بسياری از این مناظر معماری دارای پرسپکتيو فنی 
و حساب شده  ای هستند برای همين شومينه نيز تعداد زیادی از این مناظر 
در قسمت دیوار دو طرف و چندمنظره در مرکز شومينه دیده می شود 
که با آثار امضا دارش مطابقت تصویری دارند و از الگوهای واحدی پيروی 
این گونه چشم اندازهای معماری، برگرفته  کرده اند )تصویر 17(. معموالً 
از مناظر عکاسی شده یا از روی کارت پستال ها و دیگر تصاویر فرنگی،        
الگوبرداری شده اند اما درآثارعلی محمد، عناصر خالقانه و بداهه زیادی نيز 

دیده می شود.
حاشيه کناری شومينه دارای سه قاب با زمينه سبز مغزپسته ای است. 
در قاب های باال و پایين،پرندگان نقاشی شده اند. در  بخش ميانی، چهره چهار 
زن ایرانی و اروپایی دیده می شود. در بخش اصلی و باالی قوس نيم دایره 
شومينه، دو لچکی وجود دارد که در هر طرف یک اسب سوار جوان در قاب 
قرار گرفته است. دو طرف قاب با نقوش تزئينی به اصطالح »لندنی« پر 
شده است. یکی دیگر از نشانه های انتساب این شومينه، مشابهت پرنده ها 
می باشد. دو پرنده ای که روی شاخه ها نشسته اند، به جهت طراحی دقيقاًً 

مطابق پرنده هایست که نمونه آنها دریکی از ميزها و پنل های کاشی موزه 
ویکتوریا آلبرت لندن دیده می شود )تصویر 18(. 

درشومينه موزه مقدم تمام حاشيه ها با زنجيره ای از نقش های پی درپی 
خوشه انگوری و گل های مختلف به هم متصل و با نوارهای مرواریدباف و 
اسليمی های زنجيرباف، فضای قاب ها را کامل و زیباتر کرده اند. این نوارهای 
تزئينی، در ميز و تابلو آثارموزه ویکتوریا آلبرت نيز با همان صورت دیده 
می شوند و با این شومينه قرابت زیادی دارند. نقاش از هاشورزدن برای ایجاد 
سایه استفاده کرده است. اما همچنان مطابق سنت تجسمی پيشين نقاشی 
ایرانی در مورد ارزش خطوط، قلم گيری ها ظریف و ضخامت قلم یکنواخت 
است تا هيکل ها، حالت رئاليستی پيدا نکنند. کاربرد رنگ ها به دو صورت 
پوشاننده و حالت آبرنگی به کار رفته است و دامنه کاربرد رنگ ها، بر گرفته 
از دو سبک صفوی و قاجاری است. در مجموع، از روی نوع تکنيک، سبک 
طراحی ها و کاربرد رنگ های مشترک و هم خانواده، می توانيم به طورجدی، 

شومينه موزه مقدم را به علی محمد اصفهانی منتسب  کنيم.  

جمع بندی و مقایسه شومینه ها
شومينه های معرفی شده براساس جدول )1(، دارای عناصر مشترکی 
هستند. از جمله: ساختار ظاهری شومينه ها مثل فضای آتشدان، قاب 

 

تصویر17 -  راست: بخشی از پنل کاشی موزه ویکتوریا آلبرت لندن، اثر علی محمد. 
چپ: بخشی از شومینه شماره )4(، موزه مقدم. مأخذ: )عکس، مکی نژاد(

تصویر 18- مقایسه پرندگان: وسط شومینه موزه مقدم. راست و چپ، اثر امضادار استاد اصفهانی در 
موزه ویکتوریا آلبرت لندن. مأخذ: )عکس، مکی نژاد(

 

 

جدول 1- ساختار کلی و مقایسه شومینه های معرفی شده.
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پيرامونی، تکنيک نقاشی )زیر لعابی( و نحوه قلم گيری. هم چنين امضا 
و سال ساخت )1302  ه.ق( نيز از مشترکات سه شومينه هست. در آنها 
کامالً سليقه سفارش دهنده )لومر( دیده می شود. در شومينه )1( فضای 
اصلی به موضوعات رزمی و صحنه های شکار، اختصاص یافته که به جهت 
تجسمی، فضایی پر شور و پر تحرک درآن دیده می شود. این صحنه و نوع 
رنگ آميزی ها، تلفيقی از سبک صفوی و قاجاری را نشان می دهد. شومينه 
)2( کاماًل مطابق الگوهای صفوی نقاشی شده و حتی گرده برداری مستقيم 
از نگاره های این دوره دیده می شود. عالوه بر آن، از عنصر نيم ستون ها که 
از عناصر شناخته شده هنر ایرانی هستند استفاده شده است. موضوع اصلی 
در این شومينه، مجالس شاهانه و بزم عاشقانه است. فضای بصری شومينه، 
تحت تأثير رنگ های فيروزه و الجوردی است. حالت رسمی و ایستا در 
شخصيت اصلی  )شاه( مشاهده می شود. این حالت نوعی آرامش و اطمينان 
از قدرت را تداعی می کند. تصویر اصلی در شومينه )3( وجود ندارد اما از 
امضا و حاشيه باقی مانده، و هم چنين سليقه سفارش دهنده، می توان حدس 

زد که مطابق دو شومينه قبلی و براساس موضوعات صفوی بوده است. 
شومينه )4( بدون رقم و متفاوت از بقيه هست. تِم اصلی قاجاری دارد و 
تأثير هنر اروپا در چهره سازی ها دیده می شود. بر خالف سه شومينه قبل 
که فيروزه و الجورد رنگ غالب بودند. در این شومينه رنگ اصلی زمينه، 
سبز روشن است و در مناظر و معماری، عمق نمایی و پرسپکتيو دیده 
می شود. از روی نوع قلم گيری، تکنيک نقاشی و مقایسه چند اثر امضادار، 
به احتمال زیاد، این شومينه از دست ساخته های علی محمد است .با توجه 
به شناسایی این شومينه ها و تاریخ ساخت اولين شومينه امضادار در سال 
1302  ه.ق به دست علی محمد و سایر مستندات، به این نتيجه می توانيم 
برسيم که این استاد در ساخت شومينه پيشرو بوده و مشتریان داخلی و 
خارجی داشته است. هم چنين با توجه به توانمندی، شهرت و ارتباطات 
با افراد مختلف، شومينه های دیگری نيزساخته است که هنوز کارشناسی 

دقيق نشده اند. 

نتیجه
اقبال عموم و  نقاشی روی کاشی بسيار مورد  اواخر دوره قاجار،  در 
درباریان قرار می گيرد و به عنوان یک بوم هنری وجذاب، محبوبيت زیادی 
آثار متنوعی  پيدا می کند. رونق نقاشی روی کاشی، موجب پدیدآمدن 
ازجمله، شومينه های سراميکی در مبلمان داخلی معماری قاجار می شود 
که قبالً سابقه نداشته است. آمار دقيقی از تعداد شومينه های سراميکی 
وجود ندارد و تاکنون به صورت مجزا، مورد پژوهش قرار نگرفته اند. این 
تحقيق سه اثر امضادار و یک اثر بدون امضا و منتسب به استاد علی محمد 
اصفهانی، کاشی ساز مشهور اواخر دوره قاجار را معرفی می کند. یافته های 
نخستين شومينه سراميکی  استاد، سازنده  این  نشان می دهد  پژوهش 
تاریخدار دوره قاجار بوده و تسلط کافی به سبک های صفوی، قاجار و 
تلفيق این این دو سبک را با هم داشته اند. با وجود اشتراکاتی از قبيل 
تکنيک نقاشی و رنگ آميزی، جنس بدنه، قلم گيری، سبک طراحی در 
چهار نمونه بررسی شده؛ اما هيچکدام از شومينه ها در عناصر جزئی مشابه 
همدیگر نيستند و در فرم اصلی، ترکيب بندی، نقوش و موضوعات، تنوع 
زیادی دیده می شود که نشان دهنده خالقيت و توانایی این هنرمند است. 
از ميان نمونه های مورد نظر، هم اکنون دوعدد از این شومينه ها در موزه 
اوالنای آمریکا و یک عدد در موزه ویکتوریا آلبرت لندن نگهداری می شوند. 
هر سه به امضای علی محمد و در سال 1302 ه.ق به سفارش موسی  و لومر 
فرانسوی، با موضوعات بزمی و رزمی در تهران ساخته شده اند. مضامين 
شامل مجالس دیدار پادشاهان، قزلباش ها، مالزمان، صحنه های بزمی و 
شکار، زنان نوازنده و رقصنده، وموضوعاتی از این قبيل است که اتفاقاً مورد 
عالقه مشتریان اروپایی نيز بوده است. شومينه دیگری که فاقد امضاست در 
یکی از اتاق های اندرونی موزه مقدم )خانه احتساب الملک( نصب گردیده 
است. به طور دقيق، منشاء اصلی شومينه مشخص نيست اما گفته شده 

متعلق به قصر فيروزه بوده است. این شومينه بر خالف سه تای دیگر، 
فضایی کاماًل قاجاری و شاد دارد که انعکاس دهنده سليقه درباریان این 
دوره است. مضامين شامل مناظر طبيعی، چهره های شاهزادگان قاجار، 
اروپایی، پرندگان، گل ها و تزئينات ظریف و پرکار، به شيوه  چهره های 
قاجاری است. حدس زده می شود این شومينه در حدود سال های 1305تا 
1307ه.ق در تهران ساخته شده است. با مقایسه آثار امضادار و از طریق 
بعد  از  است.  اصفهانی  استاد  به  متعلق  قوی  احتمال  به  سبک شناسی، 
تجسمی، در این آثار معرفی شده، خطوط کناره نما و قلم گيری ها بيشتر 
متمایل به سبک صفوی، بدون عمق و تخت است اما از تکنيک هاشور که از 
ویژگی های هنر قاجاری است برای ایجاد سایه روشن ها استفاده کرده است. 
در هر صورت، علی محمد از ارزش های خطی و سنت تصویری گذشته 
آگاهی داشته و طراحی پيکره ها را به گونه ای انجام داده اند که از واقعگرایی 
محض فاصله گرفته اند. رنگ ها به صورت کم رنگ یا باصطالح آبرنگی و 
شفاف به کار رفته اند تا حالت روحی و زنده بودن را به نمایش بگذارند. رنگ 
سبز چمنی خاصی که در آثار او دیده می شود رنگی منحصربه فرد است 
که طریقه ساخت آن را در رساله اش توضيح داده است. معرفی و بررسی 
سه اثر امضادار با سبک های مختلف، موید این است که استاد اصفهانی 
از پيشگامان ساخت شومينه و جزو معدود هنرمندانی است که در این 
زمينه صاحب آثار مختلفی ست که در آینده باید شناسایی شوند. این گونه 
پژوهش ها کمک می کند تا آثار این هنرمند بيش ازپيش شناخته شوند. 
عالوه بر آن، درسبک شناسی کاشی های قاجار نيز مفيد و مؤثر هستند. 
از طرفی در آینده شومينه سازی با کاشی های منقوش نيز به عنوان وجه 
ناشناخته ای از هنر قاجار می تواند جلوه های دیگری از هنر این دوره را به 

نمایش بگذارد.

تحليل ساختاری و زیبایی شناختی چهار شومينه سراميکی منقوش از 
دوره قاجار اثر استاد علی محمد اصفهانی

پی نوشت ها

1. از این هنرمند هيچ اطالعی در دست نيست. در یک قطعه کاشی از قطعات 
یک شومينه کامل و پر نقش ونگار در خانه قوام السلطنه، امضای »عمل استاد 

مصطفی« دیده می شود. در دوره قاجار از واژه عربی »استاذ« استفاده می کردند.
2. ِسر رابرت مرداک اسميت، رئيس پُست و تلگراف خانه اواخر دوره قاجار بوده 
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و به مدت 23 سال در ایران حضور داشته اند. بخشی از فعاليت های وی، سفارش، 
خرید و جمع آوری انواع آثار هنری بوده است .

3. ميرزا حسين تحویلدار کارمند اداره تلگراف خانه اصفهان و در سال 1294ه.ق 
به دستور کارگزاران دیوان سلطنتی ناصرالدین شاه کتاب »جغرافيای اصفهان« را 
که حاوی اطالعات فراوان از جغرافيا، آثار تاریخی، اصناف و اقشار و مشاغل مردم 

اصفهان در قرن سيزدهم هجری است را تاليف نمود. 
4. هولتسر مهندس آلمانی و از عکاسان مهم اواخر دوره قاجار است که بيست 
تلگراف اصفهان  بر نظارت بر خطوط  ایران )اصفهان( زندگی و عالوه  سال در 
وتدریس در دارالفنون، عکس های زیادی از بناها، پيشه ها و زندگی روزمره مردم 

اصفهان گرفته اند. در یادداشت هایشان به آمار اصناف پرداخته اند.
5 . Sir Robert Murdoch Smith.

6. در متن اصلی انگليسی رساله، که در همان سال تحریر شده است، تمام 
واژه ها و کلمات به دقت نوشته شده و حتی معادل های فارسی نيز در آنها درج 
شده است. بر این اساس، تأکيد روی کلمه معمار که ما بين دو ویرگول گذاشته 

شده است اشاره به وجه معمار بودن این هنرمند دارد. 
7. رساله عرائس الجواهر و نفایس االطایب ابوالقاسم عبداهلل کاشانی مربوط به 
قرن هشتم هجری است. این رساله به فارسی و در موضوع خواص جواهر و اطایب 

است. بخش پایانی کتاب اختصاص به صنعت کاشی سازی دارد.
8. John Farques. 

9. این کتاب در سال 1398 توسط کيانوش معتقدی ترجمه و توسط نشر طرح 
و خط به چاپ رسيده است.

10. Moya Carey.
Church .11 مجموعه داری آمریکایی در اوایل قرن گذشته 

12. W. L. Whipple.
13. »أدام اهلل بقاءک«.

باستان شناس و فرزند محمد تقی خان احتساب  نقاش،  14. محسن مقدم، 
الملک است. او از بنيانگذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند. موزه 
مقدم طبق سند سه برگی 1351/7/25 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 285 

تهران، وقف دانشگاه تهران شد.  
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There have remained a few chimneys from Qajar period 
dispersed inside Iran and abroad. It seems that they have 
been produced in two or three tile production workshops in 
Tehran or Isfahan. Therefore, the main question of the present 
research is that what are the most important technical and 
artistic features of chimneys that have been made by Master 
Ali-Mohammad Isfahani? Furthermore, has the chimney in 
the Moghadam Museum been made by the same tilemaker? 
The chief goal of this research is to identify and introduce 
those chimneys produced by Ali-Mohammad Isfahani.Ali-
Mohammad is a renowned and prolific tile maker in this 
period who wrote a treatise by order of the Major Robert 
Murdoch Smith on tile making and ceramics. His works 
are now preserved in many museums, including the V & A, 
as well as in impressive buildings inside and outside Iran. 
He immigrated to Tehran from Isfahan in 1301 AH/1883-
84 AD at the recommendation of Smith, the then head of 
Telegraph Department, setting up a workshop near the Shah 
Abdol-Azim Gate, in the south of Tehran. We have little 
evidence from his life and artistic activity at Isfahan. No 
signed tile by him has been observed at Isfahan. Murdoch 
Smith visited him twice while travelling to that city. In 
his second travel, he was astonished by this young artist’s 
works and admired him. That event was a new page in the 
professional life of Ali-Mohammad, because Smith and 
other Europeans such as Monsieur Lemaire, the musician 
who taught at Dar-ol-Fanoun )the Qajar Poly technique 
School), brought about the development and establishment 
of his career at Tehran. Consequently, his works and his 
workshop became so famous in a short time that other great 
masters, e.g. Master Mostafa, visited there frequently. 
The signed works by Ali-Mohammad are not few. Such a 
level of production indicates that his workshop has been 
the most important place in making painted tiles, tiled 
panels, ceramics and glazed. This article studies, four tiled 
chimneys by Master Ali-Mohammad by gathering data 
from textual sources, internet, as well as field research. It 
should be be pointed out here that the technical aspects of 

such chimneys, their constructions and heating systems have 
not been taken into consideration as a result of considering 
aesthetics and art matters. Now two of chimneys are in 
Olana State Historic Site, New York; one is preserved in 
the V & A Museum )only its border is on display without 
any other tiles). The fourth ceramic chimney, preserved at 
the Moghadam Museum, is attributed to Ali-Mohammad 
and bears no sign. The findings of this research prove that 
this piece has been made by Ali-Mohammad. Regarding 
this master’s professional background as a mason, ceramic 
chimneys should be considered one of his own innovations. 
Other artisans must have followed this trend making such 
tiled chimneys in this artist’s workshop, since there was 
mass production of molded tiles for dados in that place. All 
other chimneys of this type have been flanked by such tiles 
on either side.
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