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کاشی و سفال کاشان در سفرنامهها ( از قرون میانه تا پایان عصر قاجار)

محمدعلی عسگریان
کارشناس ارشد ایرانشناسی -تاریخ دانشگاه یزد

زهره چراغی
استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه یزد

چکیده :
شهر کاشان از شهرهای مشهور و تاریخی فالت مرکزی ایران میباشد که از گذشتههای دور آباد و مسکون بوده و از مهم-
ترین دالیل آبادی این شهر ،استقرار بر سر راههای اصلی شمالی -جنوبی این سرزمین بوده است .با توجه به شرایط اقلیمی گرم و
خشک منطقه و کمبود قابل توجّه منابع آب ،اقتصاد کاشان در هیچ زمانی مبتنی بر کشاورزی نبوده و رویکرد ساکنین منطقه در
است.
بوده
هنر
و
صنعت
تجارت،
سوی
و
سمت
به
تاریخ
طول
نخستین و مشهورترین دستاورد صنعتی -هنری کاشان در ادوار گذشته ،کاشیکاری و سفالگری بوده که بر اساس برخی منابع،
حتی نام شهر کاشان نیز از همین واژه کاشی اخذ شده است .وجود منابع ارزشمند و غنی خاک رس در کاشان و نواحی اطراف ،از
جمله شهر نطنز ،شرایط مناسبی را برای رونق و پیشرفت این پیشه و هنر فراهم آورده است .در منابع زیادی به طور ضمنی و یا
مفصّل به این پیشه و هنر پرداخته شده و نام کاشی و سفال کاشان در ممالک و سرزمینهای دوردست نیز شهرت و آوازه خاصّی
داشته است .جهانگردان و دانشمندان زیادی در سفرنامهها و آثار مکتوب خود به توصیف هنر کاشی و سفال کاشان پرداختهاند که
در برخی موارد به توصیفات دقیق و حتی مقایسه سفال کاشان با سایر مراکز سفالگری بر می خوریم .این پژوهش در نظر دارد با
مطالعه سفرنامهها و آثار منتشر شده در این زمینه ،به بررسی سفالینه ها و کاشی کاشان در قرون میانه تا پایان عصر قاجار
بپردازد.
کلمات کلیدی  :کاشان -سفرنامه ها – کاشی – سفال
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مقدمه :
سفرنامهها به عنوان منابع دسته اول مطالعات تاریخی شناخته میشوند .بدین علّت که سفرنامهنویس مشاهدات عینی خوود
را منعکس میکند .تمایل به سیر و سیاحت و شناخت احواالت جوامع بشری و مکانهای گونواگون ،خوای یوک دسوته از افوراد
نیست .بلکه هرکس به هر قصد و هدفی سفر کند ،به این شناخت تمایل دارد و کمتر کسی یافت میشود که عالقوه و تمایول بوه
سفر و سیاحت در وجودش نباشد .از همهی کسانی که با اهداف مختلف سفر کوردهانود ،هوه اهوداف سیاسوی و دیپلماسوی ،هوه
اقتصادی وتجاری و هه سیاحت و جهانگردی ،کسانی ممتاز و شناختهشده هستند که تجربیات و مشاهدات خود را ثبوت کورده و
برجای گذاردهاند.
کاشان از دیرباز از شهرهای پویا و پررونق در زمینهی صنعت و هنر بوده است .سکنهی منطقه گرم و خشک کاشان به دلیل
فقر منابع آبی و محدودیت قابل توجه در زمینه فعالیّتهای کشاورزی و دامداری ،در طول تاریخ ،عمده تالش خود را معطوف بوه
امور صنعتی و تجاری کرده و در نتیجه شهر کاشان به قطب مهمّی در زمینه صنعت ،هنور و تجوارت تبودیل شود .وجوود منوابع
ارزشمند کانی و معدنی نظیر انواع خاک مرغوب برای صنعت سفال ،آجر و کاشی ،همچنین معادن سنگهای قیمتی و کوانهوای
فلزّی در جای جای این ناحیه ،شرایط ویژهای برای رشد این صنایع و هنرها مهیّا کرد .کاشان در دوره صفوی از اهمّیوت خاصّوی
برخوردار بود .نزدیک بودن کاشان به پایتخت و شیعه بودن اکثریّت ساکنان آن ،از مهمترین علل توجه شاهان صفوی به این شهر
بود .کاشان در آن دوره ،به سبب موقعیت جغرافیایی و دارا بودن وضعیّت تجاری و صنعتی ،به قطب مهمی در این زمینوه تبودیل
شده بود .در صنایع مختلف ،نظیر ساخت ظروف مسی ،تولید ابریشم ،اطلس و پارهههوای گرانقیموت و همچنوین تولیود کاشوی،
سفال و سرامیک جزو مراکز عمدهی کشور بود.
صادقی ،نام کاشان را با واژههای کاشغَر ،کاشمَر ،قزوین یا کاسپین ،خزر و قفقاز مرتبط میداند و مینویسود  « :نوام قفقواز
نیز ،آشکارا با نام قوم کاشی در پیوند است ،هون این نام باید بازتاب نام ایرانی کهن کوفکاس ( کوه کاشی ) باشود » ( .صوادقی،
 ) 16 : 6831وی همچنین با توجه به حضور قوم کاشی در هر دو منطقهی کاشان ایران و کاشان ماوراءالنهر « ،تفواوتی در نوام-
گذاری » این دو کاشان نمیبیند ( .همان ) 16 :
با ریشهیابی علمی کلمهی کاشان ،نتایج بهتری حاصل میشود .همچنانکه « واژههای کاشان ،قوزوین و فوین هومریشوه بوا
واژهی کاس و کاسپین است » ( .بهنیا ) 9 : 6831 ،همچنین واژههای کاسه ،کوزه و کاشی را در ارتباط با آن واژههوا مویداننود.
بهنیا هنین مطرح می کند که آغاز هنر سفالگری و ساخت کاسه و کوزه ،به احتمال فراوان از کاشان بوودهاسوت و در توضویحی
جالب ،ارتباط واژهی سیلک را با سیاله یا سیالگ که نام قطعات شکستهی سفال است ،بیان مویکنود ( .هموان  ) 9 :تولیود آجور
معوووووووووروف بوووووووووه کاشووووووو وی در اصووووووووول از شوووووووووهر کاشوووووووووان آغووووووووواز شوووووووووده اسوووووووووت.
( فیلد) 601 : 6818 ،
تپههای باستانی سیلک ،از مشهورترین مراکز تمدنیِ پیش از تاریخ در فالت ایران میباشند .قدمت این ناحیوه باسوتانی بوه
هزاره پنجم پیش از میالد میرسد .ساکنین سیلک بهدنبال رویآوردن به حِرف و پیشههای مورتبط بوا اقلویم ناحیوه ،موفوق بوه
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گسترش و توسعه هنر سفالگری تا حودّی پیشورفته شودند .بور اسواس یافتوههوای پروفسوور روموان گیرشومن 6و سوپس دکتور
شهمیرزادی ،در منطقه باستانی سیلک ظروف منحصربهفردِ سفالینی کشف شدهاند که نمونههای آن در دیگر حفاریهوا بوه-
دست نیامدهاند ( .ارشدی ابیانه) 3 : 6890 ،
سدیدالسّوولطنه در سووفرنامه خووود از وجووود گوونجهووا و معووادن نهفتووه در دل کوهسووتان کوورکس و ناحیووه قهوورود
مینویسد ( .سدیدالسلطنه )98 : 6816،پروفسور آرتور پوپ 6نیز به وجود سنگ سفید و کوبالت در رودخانهی فین اشاره کورده و
اظهار میدارد که این سنگها در دنیا بینظیر هستند ( .نراقی )612 : 6836،آلفونس گابریل 8از وجود معادن کوبالت در دهکدهی
گوجر در نزدیک شهر کاشان و وجود خاک مناسب در نزدیکی شهر برای تهیه کاشی یاد میکند ( .گابریل)606 :6836 ،
وجود این منابع ارزشمند در منطقه و روی آوردن ساکنین کاشان به مشاغل مرتبط صونعتی و هنوری در طوول سودههوای
متعدّد ،موجب رشد و تعالی صنایع و هنرها و آفرینش آثار بینظیر و گرانبهای هنری در طول تاریخ منطقه شده است.
پروفسور پوپ محیط کاشان را از نظر وجود مصالحِ ساخت کاشی غنی دانسته و کاربرد آنها را در بناهای معتبر ایران تأیید
موووویکنوووود « .سوووواختمان خوووووب صوووونعتی عهوووود تووووورم بووووا وجووووود مردمووووی موووواهر و دارای پشووووتکار
کاشیهای شفاف و محرابهای زیبای آنجا را برتری خاصی بخشیده بود و یکی از آنها در بقعه حضورت رضوا(ع) واقوع اسوت کوه
امضای ابوزید دارد و در سال  166هجری (  6661م ) تهیه شده و تناسب و پرکاری و جمال و بداعت آن هشم را خیره میسازد
» ( .نراقی) 612 : 6836 ،
بارتولد 1به صنعت ظروف کاشان در سدههای اولیه اسالمی اشاره دارد ( .صادقی ) 668 : 6831 ،قزوینی نیز از هنور سوفال
لعابوودار کاشووان در همووان زمووان یوواد مووی کنوود و تأکیوود دارد کووه ایوون ظووروف بووه شووهرهای دیگوور نیووز فرسووتاده
میشده است .یواقوت حمووی نیوز از سوفال لعابودار کاشوان بوه عنووان کاشوی نوام مویبورد و ایون نوام را در بیوان عاموه رایوج
میداند .وی تأکید دارد که علیرغم سابقهی تولیدِ گِل پختهی لعابدار در پیش از اسالم ،شهرت آن مربوط به دوره سلجوقی به بعد
در کاشان است ( .همان)668-661 :
ی کاشوان پرداختوه  « :گفتوه مویشوود کاشوی فوو العواده براقوی کوه
آرمینیوس وامبوری 1بوه زیبوایی بوه توصویف کاشو ِ
حفظ میکند ،در این شهر ابداع شده است .قوبالا آنهوا را آجور کاشوان موی نامیدنود .اموا اکنوون فقوط کاشوی گفتوه مویشوود و
به عنوان تزئینات اصلی تمام بناهای تاریخی آسیای میانه به کار میرود » ( .وامبری) 92 : 6826 ،
جوورک کوورزن 1شووهرت عووالمگیرِ هنوور کاشوویکاری کاشووان را بووه سووه دلیوول عمووده موویدانوود  :وجووود خوواک باکیفیووت و
مخصوی ،فراهم بودن مواد رنگوین بورای رنوگ آمیوزی و لعواب کاشوی و نیوز وجوود اسوتادان مواهر در ایون کوار .وی برخوی از
کارهای هنرمندان کاشان را از موارد هینی بهتر و دارای کیفیت بیشتر میداند ( .نراقی) 1 : 6836 ،
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در مبحث گسترش تشیع در کاشان ،از قرن ششم هجری به بعد ،سخن از عوامل معیشوتی و اقتصوادی بوه میوان مویآیود.
صادقی شهرت کاشیسازی کاشان و صادرات آن به دیگر مناطق را از این دوره به بعد میداند « .به نظر میرسود ارتبواط تجواری
مردم با شهرهای مجاور شیعه نشین همچون ری و آوه و قم و تفرش که مراکز اصلی شیعه در ایران بودنود ،در سورعت دادن بوه
رواک شیعهگری نقش داشت » ( .همان  ) 681 :بنا به اظهار سردنیس راس ،2رئیس مدرسه علوم شرقیه لندن ،آجرهای خوشرنگ،
لعابدار و شفّاف که مناسبت نام شهر کاشان ،کاشی خوانده میشوند ،در بسیاری از بناها و عمارات معتبر ایران بهکار رفتهانود .بوه
گفته دکتر بهرامی ،کارشناس آثار باستانی ،ساخت لعاب طالیی رنگ برای سفال در کارگاههوای کاشوان ابوداع شوده و نوام شوهر
کاشان به مناسبت وجود همین آجرهای لعابدار حفظ شده است ( .نراقی) 611 : 6836 ،
کاشان در عصر سلجوقیان به عنوان یکی از مراکز مهم تهیهی کارهای سفالی بهشمار میرفت .دکتر بهرامی اشواره دارد کوه
دوران سوووووولجوقی ،بهتوووووورین دوران رونووووووق کاشووووووان در زمینووووووه هنوووووور و صوووووونعت بوووووووده اسووووووت.
( نراقی ) 611 : 6836 ،این شهرت تنها نه بهخاطر تهیه کاشیهای دیواری بهدست آمده بود ،بلکه از نظر کارهوای کووزهگوری و
تهیه ظروف نیز همانند ری نقش برجستهای داشوت ( .کونول ) 96 : 6831 ،ارنسوت کونول 3اذعوان دارد ،هنگوامی کوه در سوده
ههاردهم میالدی ،شهر ماالگای 9اسپانیا در زمینه ساخت ظروف سفالِ مُنقّشِ برّا دارای شهرت جهانی شد ،مدتها از خاموشی
این هنر در شهرهای مشر زمین نظیر کاشان گذشته بوده است ( .همان  ) 621 :در پی حمله مغوالن ویرانی ری ،هنر سوفالگری
این شهر نیز رو به افول نهاد و هیچ سندی دال بر ایجاد کارگاههای جدید سفالسازی و کوزهگری در ایون شوهر توسوط هالکوو و
جانشینانش موجود نیست .بر این اساس نمیتوان ظروف سفالی ایرانی را که از اواخر سده سیزدهم و طی سده ههاردهم میالدی،
به میزان فراوانی موجود میباشند ،ساخته ری دانست .این در حالیاسوت کوه در آن دوره هنرمنودان سوفالگر کاشوان طورحهوا و
تکنیکهایی را که در ری مورد استفاده بود ،همچنان بهکار میبردند ( .همان ) 661 :
آندره گدار 60در تاریخ تمدن ایران از تنوع تولید محصوالت زیبای سفالی با رنگهای کبود و الجوردی در کاشان مینویسد.
ایووون آثوووار مربووووط بوووه سووودههوووای یوووازده و دوازده مووویالدی ،هووومزموووان بوووا حکوموووت سووولجوقیان بووووده اسوووت.
( نراقی) 601 : 6811 ،
نراقی از تأسیس کارگاههای سفالسازی در گرگان ،بهدست هنرمندان کاشانی خبر میدهد که پس از غارت و ویرانوی شوهر
توسط اقوام غز ایجاد شدند .وی تمام ظروف ساخت این کارگاهها را تاریخدار و مربوط به سالهای  108تا  102ه .دانسته است.
( نراقی) 608 : 6811 ،
دونالد ویلبر 66به کاشیکاری برجسته و زیبای مسجد میرعماد کاشان اشاره داشته و تاریخ محراب کاشیکاری آنرا  168ه.
 6661 /م موووی دانووود .وی حملوووه مغوووول بوووه شوووهر کاشوووان و ویرانوووی گسوووترده شوووهر را عامووول نوووابودی ایووون
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صووونعت مهوووم دانسوووته و از نظووور وی احیوووای ایووون شوووهر ،پوووس از ویرانوووی مزبوووور ،در هالوووهای از ابهوووام مووویباشووود.
( حاجیقاسمی ) 626 : 6838 ،سهیل ضرابی در توصیف مسجد میرعماد کاشان ،ساخت آن بنا را به خواجه عمادالودین محموود
در زمان جهانشاه قراقویونلو نسبت میدهد و اظهار میدارد  ... « :در مقابل میدان سنگ با گچ و آجر و کاشی معر به وضع خیلی
خوب در کمال امتیاز و استحکام بنا نموده است » ( .نراقی ) 612 : 6836 ،لرد کرزن کاشیهای مسجد میودان کاشوان را بسویار
ممتاز معرفی کرده است ( .کرزن) 61 : 6828 ،
آکیئو کازاما 66از ساختههای سفال ایران که دارای طرحهای برگرفته از ظروف هینی هستند ،با عنوان بدلِ هینی نام موی-
بووورد و آنهوووا را بسووویار شوووبیه ظوووروف سوووفالیِ هینوووی مووویدانووود ( .کازاموووا ) 20 : 6830 ،وی معتقووود اسوووت هنووور
کاشیسازی ایران توسط مانی از سرزمین هین وارد شده و مینویسد که ورود هنرمندان و صنعتگران هینی در زمان هالکوخوان
در قرن 68م 2 /ه موجب رونق و گسترش هنر کاشیسازی در ایران شد .همچنین کازاما نام کاشی را برگرفته از شهر کاشان می-
داند .در دوران اخیر ،شاه عباس اول صفوی با دعوت هنرمندان هینی به اصفهان و کاشان ،زمینه گسترش و اشاعه این صونعت را
فراهم آورد( .کازاما « )698 : 6830 ،این سفال لعابدار که از ترکیب هنر محلی با فن و صنعت هین پدید آمده است ،امروزه هم
کاشی یعنی ساخته کاشان خوانده میشود » ( .همان ) 698 :
دکتر دیماند 68تأکید دارد که بدون تردید کاشان در قرن هفتم و هشتم هجری از مراکز مهم تهیّه و تولید سوفال در ایوران
بوده است .وی دلیل آنرا کشف کتابی خطی نوشته ابوالقاسم عبداهلل بن علی بن ابیطواهر کاشوانی در سوال  206ه .مویدانود.
موضوع کتاب در مورد سفالسازی کاشان میباشد .این فرد یکی از اعضای خانواده سفالسوازان در کاشوان بووده کوه تعودادی از
بهترین محرابهای مساجد آن دوره را به دستان هنرمند خود ساختهاند ( .نراقی ) 612 : 6836 ،علی بن محمد بون ابویطواهر
یکی از هنرمندان نامی این خاندان ،آفرینشگر محراب امامزاده یحیی در ورامین و نیز محراب قم بوده است .این دو محراب بسیار
شبیه به محراب مشهور مسجد میدان کاشان ساخته شدهاند .دیماند تأکید دارد که تزئینات بینظیر این محرابها ،هنر و صونعت
سفال و کاشیِ کاشان را در اوک کمال نشان میدهند ( .همان  « ) 613 :صنعت کاشیسازی کاشان در هموه جوا مطلووب بوود و
خریدار داشت .از حیث تنوع و ظرافت ،آب و رنگ و نقش و نگار ،به نهایت و امتیاز رسیده ،مخصوصاا نوع گرانبهوا و عوالیتوری از
کاشی مطالی ممتاز ساخته شد که با ورقههای بریده شده از طالی نازک تزئین میگردید » ( .همان ) 613 :
پروفسور پوپ اظهار می دارد که هنر کاشان پس از ویرانگری مغوالن بسیار زودتر از آنچه تصوّر شود رونق دوباره گرفوت و از
محراب مسجد میدان کاشان به عنوان نمونه بارز این هنر شگرف نام میبرد .وی بر خالف تصوور پیشوین کوه شوهر ری را مرکوز
سفالسازی ایران میدانست ،این عنوان را به شهر کاشان اختصای میدهد.
از دیوود وی ،کاشووان از سوودهی پوونجم هجووری بووه موودت شووش سووده پایتخووت هنوور سووفالسووازی ایووران بوووده اسووت.
( نراقی)613 : 6836 ،
11

- Donald Wilber
- Akio Kazama
13
- Maurice easy Dymand
12
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شهر نطنز ،در نزدیکی کاشان نیز از ازمنه گذشته دارای شهرت خاصی در زمینه هنر سفالگری ،هینی و سرامیک و کاشوی-
سازی بوده است .گذشته از هنر سرامیک و هینی آن که هنوز نیز دارای کارگاههای سنّتی فعال در این زمینه میباشد ،این شوهر
دارای بناهای برجستهای با کاشیکاریهای زیبا میباشد که مشهورترین این بناها مجموعهی مسجد جامع ،مناره و آرامگاه شویخ
عبدالصمد نطنزی است.
مادام دیوالفوآ در گذر از نطنز ،از مسجد جامع دیدن کرده و در تمجید از کاشیکاری آن مینویسد  « :دراین محل مسجدی
است که سابقاا پوششی از کاشی بسیار زیبا با تأللو فلزی داشته است » ( .اعظم واقفی)61 : 6821 ،
سرپرسی سایکس 61در سفرنامه خود آورده است  « :در نطنز مسجدی است که گویا سابقاا بسیار زیبا بوده و بعضی از کاشیهوایی
که فعالا در موزه سوت کنینگتن است از دیوارهای آن کندهاند .این مسجد را در سال  261هجری ساختهاند » ( .همان  ) 61 :در
نسخه خطیِ مجموعه ناصری نوشته  6691ه ، .در شرح مسجد جامع نطنز ،به کاشیها و آجرهای کاشی بینظیری اشاره میشود
که در ساخت سردر خانقاهِ شیخ عبدالصمد بهکار رفته و بخش عمدهای از این آجرهای کاشی به سرقت رفتهاند ( .همان  ) 16 :به
نوشته آندره گدار ،کاشیهای دیواره آرامگاه شیخ عبدالصمد ،ستارهای شکل با تأللوی فلزی بوده و بین آنها کاشیهای فیروزهفامِ
ساده بهکار رفتهاند (.همان ) 30 :
ابن بطوطه کاشیهای لعابدار مساجد و بناهای تبریز و اصفهان و حرم حضرت رضا در مشهد را به کاشان منتسب میدانود و
آنها را از آجرهای لعابدار اسپانیا هم ممتازتر و زیباتر میشمارد ( .نراقی )611-2 : 6836 ،شاهکار هنر سفالسازی کاشان ،گلدانی
با لعاب طالیی رنگ و طرحها و نقشهای بسیار زیباست .ساخت آن مربوط به سده هفتم هجری میباشد .ایون گلودان حودود دو
سده پیش در نطنز کشف شده و درحال حاضر در موزه آرمیتاژ سنپترزبورگ 61نگهداری میشود ( .نراقی)691-2 : 6811 ،
اوژن اوبن 61از روزهای پرافتخار کاشان در گذشته و رونق صنایع مختلف و همچنین تجارت گسترده در این شهر یواد موی-
کند .اوبن به بناها و مساجد مشهور کاشان و کاربرد مصالح و کاشیهای ارزشمند در ساخت آنها نیوز اشواره دارد ( .اوبون: 6816،
)622
بسوویاری از بناهووای توواریخی – مووذهبی کاشووان دارای کاشوویکوواریهووای فووو العووادهای هسووتند کووه هشووم هوور
بینندهای را در هر زمان خیره میکردهاند .امامزاده حبیب بن موسی در محلّه پشوت مشوهد کاشوان دارای گنبود کاشویکواری و
نقاشیهای کاشیهای ضریحِ بسیار جالب میباشد ( .سعیدیان ) 961 : 6818 ،همچنین بنای امامزاده میراحمد کوه از آثوار عصور
صفوی است ،دارای گنبدی هرمی شکل و سردر و صحن کاشیکاری میباشد .لوح کاشویِ گنبود ایون بارگواه ،تواریخ  916ه .را
معین میکند .مسجد وزیر کاشان از بناهای عصر شاهعباس اول نیز دارای صحن و گلدستههای کاشیکاری مویباشود نیوز بقعوه
شاهزاده ابراهیم از بناهای دوره قاجار بوده و دارای گنبد کاشیکاریِ فیروزهفامِ زیبایی است ( .همان ) 961 :

14

- Sir Persy Sykes
- Hermitage Museum in Saint Petersburg
16
- Eugene Aubin
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امامزاده سلطانعلی در مشهد اردهال در عصر مغول بنا شده و در دوران صفوی و قاجار هندین بار مرمّوت شوده اسوت .ایون
بارگاه دارای گنبد ،دو گلدسته و ایوان بلند کاشیکاری است .اما کاشیکاری زیبا و برجسته مدرسوه سولطانی کاشوان بوه سوبک
معماری مدارس ههارباغ و صدر اصفهان بوده و از جذابیت و زیبایی خاصی برخوردار است ( .سعیدیان) 916 : 6818 ،
دوره صفویه بعنوان نقطه عطفی در پیشرفت و رونق هنر و صنعت شهر کاشان مطرح میباشد .با روی کار آمودن صوفویان و
رسمیّت یافتن مذهب تشیّع ،شهر کاشان به دلیل سکونت اکثریت شیعه در مرکز توجّهات شاهان و حکّام صفوی واقع شد .از آغاز
سلطنت شاه عباس اول و انتخاب شهر اصفهان در نتیجهی توجه ویژه حکّام صفوی به کاشان و آرامش سیاسی و اجتماعی کشوور
از عصر شاه عباس اول ،تجارت ،هنر و صنعت این شهر رو به گسترش رفت تا جایی که به گفتهی برخی مورّخان و سیاحان ،شهر
کاشان در دوره صفوی ،پس از اصفهان فعالترین و پررونقترین شهر ایران از لحاظ اقتصاد ،صنعت و تجارت بوده است.
بسوویاری از سوویاحان و پژوهشووگران معتقدنوود بخووش زیووادی از کاشوویهووای زیبووا و بووینظیوور بووهکووار رفتووه در
مساجد ایران و حتّی دیگر بالد اسالمی ساخته دست هنرمندان کاشان میباشند .همچنین در بعضی موارد از به تاراک رفوتن ایون
کاشیها و فروش آنها با قیمت گزاف ،توسط سوداگران ارمنی ایران اظهار نگرانی کردهاند .هانری رنه دالمانی 62ضمن شورح هنور
کاشی و سفال کاشان و کاربرد کاشیهای ارزشمند و زیبای آن در بناهای اسالمی و نیز اتخاذ نام کاشان از واژهی کاشی ،به نکته
جالبی اشاره دارد « .بدبختانه در حال حاضر وجود این کاشیهای مینارنگ بینظیر که همواره موجب افتخار نسلهای پی در پوی
مردم این سرزمین بوده است ،برای ساختمانهای قدیمی ایران آفتی بهشمار میآید ،زیرا دارندگان مجموعوههوای هنوری اعوم از
ایرانی و خارجی این نوع کاشیها را با هنان بهای گزافی خریداری می کننود کوه کمتور ایرانیوی قوادر اسوت در برابور درخواسوت
خریداران مقاومت کند و در فرصت مناسب ذخایر هنری و شاهکارهای معماری کشور خوود را وسویله تسوکین آزمنودی خوویش
نسازد .به همین سبب سالهاست که زیباترین عمارات ایران در معرض ویرانی است و کاشیهای ظریف و ممتاز ایرانی به سوفارش
کفّار اروپایی و با داللی ارامنه ایران در بازارهای جهانی در معرض خرید و فروش و یا در خانههای مجموعوهداران در انتظوار بوازار
مناسبند » ( .دالمانی) 131: 6823،
ژان شوواردن 63از کوواربرد کاشوویهووای لعابوودار زیبووا در حمووامهووای عصوور صووفوی کاشووان سووخن گفتووه اسووت.
( نراقی) 668 : 6836 ،
عبدالغفار نجمالدوله که در سال  6699ه .از کاشان عبور کرده و از محراب مسجد میدان بازدید داشته ،از آینده کاشیهای
مرغوووووووووب و ارزشوووووووومند ایوووووووون محووووووووراب اظهووووووووار نگرانووووووووی کوووووووورده و پوووووووویشبینووووووووی
میکند که در آینده نزدیک فرنگیها ،این کاشیها را به قیمت خواهند خرید و به هر تدبیر باشود آنهوا را خواهنود بورد ( .نراقوی،
) 616 : 6836
پروفسور پوپ با دقت نظر خاصی به پژوهش در آثار هنریِ کاشیکاری و سوفالسوازی کاشوان پرداختوه اسوت .وی پوس از
بررسی محراب حرم امام رضا(ع) که بهدست استاد ابوطاهر کاشانی ساخته شده ،کار این اثر هنری را ظریف و دقیق دانسته و آنرا
جواهری ساخته دست استادی ماهر معرفی کرده است ( .نراقی ) 610 : 6836 ،پوپ اظهار میدارد  « :همزمان بودن تواریخ ایون
- Henry – Rene Dallemagne
- Jean Baptiste Chardin
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محوووووووراب ( محوووووووراب بوووووووزرگ حووووووورم اموووووووام رضوووووووا ) بوووووووا تووووووواریخ گلووووووودان دسوووووووتهدار
فیروزهای مشبک موزه متروپولیتن که ممتازترین شاهکار صنعت سفالسازی به شمار مویرود و آنهوم در سوال  166در کاشوان
ساخته شده است ،کاشف آن است که صنعت ظروف سفالی و کاشیسازی آن شهر و سازندگان مجرب آن ،پس از قرنها ورزیدگی
و آزمایشهای ممتد در آغاز سده هفتم هجری بدین مرحله از تکامل و اوک ترقوی و تخصود در فنوون مختلوف آن صونعت نایول
گشتهاند » ( .همان ) 616 :
نراقی ضمن اشاره به این گلدان ویژه سفالی موجود در موزه متروپولیتن ،به شرح این نوع سفال پرداخته و اذعوان دارد کوه
سوراخ کردن سفال خام برای تهیه سفال دارای نقوش مثقّب ،کار بسیار دقیق ،ظریف و دشوواری بووده کوه از دسوت هنرمنودان
کاشان ساخته بوده است ( .همان ) 612 :
یاکوب ادوارد پوالک ،69پزشک دربار قاجار ،معتقد است پیشوهوران کاشوان و اصوفهان از همکواران خوود در دیگور شوهرها
باهوشترند و بسیاری از آنان برای کارهای هنری به سایر شهرها مهاجرت میکنند ( .پوالک ) 609 : 6818 ،وی مهارت ایرانیهوا
را در ساخت و تولید انبوه کاشی بهتر از ظروف هینی میداند .پوالک توصیف جالبی از فن کاشی و سفالِ کاشان ارائه داده است :
« از خاک سفال متخلخل میسازند .وسایل آبخوری که آب در آنها تازه میماند و ضمناا آب را نیز تصفیه مویکنود از ایون سوفال
است » ( .پوالک) 833 :6818 ،
کارت رایت ،60سیّاح و واعظ مسیحی ،ضمن تمجید از ذو و مهارت کاشانیها در انواع صونایع و هنرهوا ،اشوارهای نیوز بوه
ساخت ظروف هینی و کاشی شهر کاشان داشته و از زیبایی آنها اظهار شگفتی دارد .وی کاشان را مرکز معامله انواع محصووالت
هنری و صنعتی در ایران میداند ( .نراقی ) 823 : 6836 ،اما سرتیمور دوراند ،66وزیر مختار انگلیس در اواخر عصر قاجار ،ضومن
اشاره به آوازه و شهرتِ کاشیسازی کاشان در دوران گذشته ،این شهر را در دوره حضور خود در ایران ،همانند شهر قوم خوراب و
ویران معرفی میکند ( .انصافپور) 868 : 6818 ،
اوژن فالندن 66به موضوع رقابت تجاری و صنعتی کشورهای اروپایی ،به ویژه انگلیس با ایران پرداخته و اظهار میدارد که به
دلیل عدم کیفیت محصوالت ایرانی و نیز وفور تولیدات اروپایی در کنار نازل بودن قیمت آنها ،نابودی و رکودِ تجارتِ محصووالت
ایرانی محسوس بوده ضمن اینکه معافیت گمرکی بازرگانان خارجی نیز مزید بر علت گشته است ( .همان ) 868 :
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- John Cart Wright
21
- Sir Henry Mortimer Durand
22
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نتیجهگیری :
شهر کاشان از دیرباز یکی از مراکز مطرح و مهم در زمینه تولید کاشی ،سرامیک و ظروف سفالی ایران بوده است .با اینحال
روند پیشه ،تجارت و تولید این محصوالت در همه زمانها یکنواخت نبوده و فراز و فرودهایی داشته است .دوران سلجوقی ،ایلخانی
و صفوی نقاط عطفِ تولید باکیفیت و برجستهی این محصوالت بودهاند .بیشترین و مشهورترین تولیدات سفالی و هنرنماییهوای
کاشی کاری در بناهای تاریخی و مذهبی ،متعلّق به این سه دوره هستند .حضوور سویاحان ،مسوافرین و اتبواع سیاسوی -موذهبی
کشورهای اروپایی در ایران ،بهویژه در دورههای صفوی و قاجار ،آوازهی زیبایی ،ظرافت و دیگر ویژگیهای سفال و کاشیِ کاشان را
به آن سوی مرزها کشانید .این درحالی بود که تا پیش از سلسلههای مزبور ،بسیاری از مساجد و بناهای مذهبیِ آسویای میانوه و
عرا عرب با کاشیهای بینظیر ساخت هنرمندان کاشان زینت یافته بودند و البته در عصر صفوی و قاجار سرزمینهای نوامبرده
از مرزهای سیاسی ایران جدا افتاده بودند .بااینحال روند رو به رشد تولید و تجارت این محصوالت در کاشوان ،در مقواطعی هنود
دهار ایستایی و رکود شد .دوره نسبتاا طوالنی انقراض صفویه تا مرحله تثبیت و آرامش در عصر فتحعلیشواه قاجوار یکوی از ایون
مقوووواطع بووووود کووووه علّووووت اصوووولی رکووووود صوووونعتی کاشووووان ،حملووووه افغووووانهووووا و ویرانووووی شووووهر و
بهدنبال آن عدم تثبیت و امنیّت حکومت مرکزی بود .مقطع بعدی ،اواخر عصر قاجار و بروز ناامنیهای منطقهای توسط اشرار بود
که به صورت جزئی از عصر ناصری آغاز و در دوره مشروطه با ظهور و طغیان گروه نایبیان کاشان به اوک خود رسید .در طی ایون
دو مقطع تاریخی ،حضور جهانگردان و مسافران غربی به ایران به شدّت کاهش یافت .ضمن اینکه طغیوانگری اشورار تنهوا عامول
رکود صنعت و تجارت منطقه نبوده ،بلکه واردات شتابگونه تولیدات باکیفیت و ارزانقیموت خوارجی و در موواردی بودون هزینوه
گمرگی ،از مهمترین عوامل این مشکل اقتصادی به شمار میرفت .مجموع عوامل فو  ،صنعت و تجارت دیرینوه کاشوان را رو بوه
نابودی سو داد و با ورود تکنولوژی و ایجاد صنایع نوین ،این هنر سنّتی و منحصربهفرد در همان الیههای تاریخ باقی ماند.
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فهرست منابع :
 ارشدی ابیانه ،مقداد ( :)6890راهنمای مستند گردشگری کاشان ،بیجا ،محتشم اعظم واقفی ،حسین ( :)6821میراث فرهنگی نطنز ،ک  ،6بیجا ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی انصافپور ،غالمرضا ( :)6818ایران و ایرانی به تحقیق در صد سفرنامه دوره قاجار ،بیجا ،کتابفروشی زوّار اوبن ،اوژن ( :)6816ایران امروز  ،6901-6902ترجمه علیاصغر سعیدی ،بیجا ،کتابفروشی زوّار بروگش ،هینریش ( :)6821در سرزمین آفتاب ،ترجمه مجید جلیلوند ،تهران ،نشر مرکز پوالک ،یاکوب ادوارد ( :)6816سفرنامه پوالک « ایران و ایرانیان» ،ترجمه کیاووس جهانداری ،تهران ،خوارزمی حاجیقاسمی ،کامبیز ( :)6838گنجنامه ،فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران ،تهران ،روزنه ،دانشگاه شهید بهشتی رنه دالمانی ،هانری ( :)6823از خراسان تا بختیاری ،ترجمه غالمحسین سمیعی ،تهران ،طاووس سعیدیان ،عبدالحسین ( :)6832شناخت شهرهای ایران ،چ سوم ،بیجا ،علم و زندگی ،آرام صادقی ،مصطفی ( :)6831کاشان در مسیر تشیع ،قم ،انتشارات شیعهشناسی فیلد ،هنری ( :)6818مردم شناسی ایران ،ترجمه عبداهلل فریار ،بیجا ،کتابخانه ابنسینا کازاما ،آکیئو ( :)6830سفرنامه کازاما ،ترجمه هاشم رجبزاده ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کرزن ،جرک ناتانیل ( :)6828ایران و قضیه ایران ،ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی ،چ ههارم ،تهوران ،شورکت انتشواراتعلمی و فرهنگی
 کونل ،ارنست ( :)6831هنر اسالمی ،ترجمه هوشنگ طاهری ،چ پنجم ،تهران ،توس گابریل ،آلفونس ( :)6836مارکوپولو در ایران ،ترجمه پرویز رجبی ،تهران ،اساطیر ،مرکز بینالمللی گفتگوی تمدنها نراقی ،حسن ( :)6836آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز ،تهران ،انجمن آثار مفاخر فرهنگی نراقی ،حسن ( :)6811تاریخ اجتماعی کاشان ،بیجا ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وامبری ،آرمینیوس ( :)6826زندگی و سفرهای وامبری ،ترجمه محمدحسین آریوا ،بویجوا ،شورکت انتشوارات علموی وفرهنگی
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