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  ذوفنون دورۀ صفويکاشانی: شاعر نقاش طاهر محمد

  

  *محمدرضا غیاثیان    

  **ندا اسدي چیمه

 

  چکیده

آثار چندي از خـود بـه    است کهنقاش کاشانی  طاهر محمد ،کاشان در عصر صفويناشناختۀ یکی از هنرمندان 

 .شبندي منسوجات بـوده اسـت  نق اش یپیشۀ اصل اند که خوانده شاعرياو را  نویسان تذکره یادگار گذاشته است.

شوند، تاکنون گـردآوري   ها یافت می در جنگ و برخی دیگر  در برخی منابع ذکر شدهاشعار او از  اي پارهاگرچه 

 فقط مقالهپنج تخلص براي او ذکر شده که در این  هاي امروزي، متون تاریخی و پژوهش دراند.  و تصحیح نشده

را بـه او منسـوب    هـایی  نقاشـی برخـی محققـان   از آنجا که او نقاش بوده، شود.  میها تأیید  آن از یکیصحت 

اي که به خط ثلث بـر روي کاشـی بـا     عإلوه بر این، کتیبهاند که در صحت ادعاهایشان جاي تردید است.  کرده

ـ    ی نیز دستی داشته اسـت.  نویس خوشدهد که او در  نشان می ،امضاي او به جا مانده یچ از آنجـا کـه تـاکنون ه

شـاعر، نقشـبند دیبـا و زربفـت،      عنوان بهتحقیقی در مورد این هنرمند انجام نشده است، در متون مختلف از او 

انـد. ایـن در حـالی اسـت کـه       قلم یـاد کـرده   ، مذهب، مخترع کاغذ ابري و نقاش سیاهنویس خوشساز،  کاشی

مطـرح در ایـن    سؤالترین  مهمبنابراین ت. ها را داشته اس برخی از این مهارت دهد که او فقط ها نشان می بررسی

سـت.  ها هاي آن ویژگیدار او و نیز بررسی و تحلیل  بر اساس کارهاي رقمنقاش طاهر محمد آثار شناسایی  ،مقاله

                                                                 

/ ، نویسنده مسئولدانشگاه کاشاندانشکده معماري و هنر، هنر،  استادیار گروه مطالعات عالی *

mrgh73@yahoo.com 

/ دانشجوي کارشناسی ارشد هنر اس�می، دانشکده معماري و هنر، دانشگاه کاشان **

nedaasadichime@gmail.com  
 15/11/99تاریخ پذیرش:         6/7/99تاریخ دریافت: 
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فهرسـتی   شده توسط خود هنرمند، کتابتپنج غزل  ،بر اساس روشی تفسیري تاریخی انجام شده که در این مقاله

دهـد   ها نشان می یافتهد. شو منتشر می قلم از او براي اولین بار ، و نیز چند طراحی سیاهاو هاي از غزلیات و دوبیتی

که او یک نقشبند پارچه بوده که ذوق سرشار او در شعر سبب شد تا دکانش محل تجمـع شـعراي معـروف آن    

ساز بوده و نه مذهب  کاشی اند، باید گفت که او نه هایی که دیگران به او نسبت داده از آثار و مهارتزمان باشد. 

 هاي دیواري بقعۀ سلطان عطابخش یافت نشد. نقاشیو کاغذساز؛ و نیز هیچ ردپایی از او در 

  .نقاشی صفويوسی، حیبب بن مبقعۀ دورۀ صفوي، کاشان، شاعران نقاش،   طاهر محمد :ها کلیدواژه

  

  مقدمه. 1

ره بودنـد، پـس از روي کـار آمـدن     گـري شـه   اس�می بـه شـیعه   هاي اولیۀ مردم کاشان که از سده

 کاشـان تر بروز دهند. اقتصـاد   صفویان مجالی تازه یافتند تا فرهنگ، هنر و اعتقادات خود را آزادانه

 رشـد  بـه ایـن شـهر   توجـه صـفویان    در سـایۀ  و پایتخـت نزدیکـی بـه    سـبب  به این دورهدر نیز 

میـت نسـاجی در سـاختار    سیاحان اروپایی جملگی به صنعتی بودن کاشـان و اه  .کرد چشمگیري

یـک از بـ�د ایـران انـواع منسـوجات بیشـتر از        اند که در هیچ کرده کرده و ذکر تأکیدتجاري شهر 

برخی از آنان نیز میزان مصـرف ابریشـم و تولیـد پارچـه در کاشـان را بـا        1شود. کاشان تولید نمی

عصـر  کاشانِ در دهند که  مینشان متون تاریخی  2اند. فرانسه و لندن مقایسه کردهدر شهرهاي لیون 

ها احـداث   کاروانسراها و باغ ،ها بازار، بناهاي باشکوهی از قبیل مساجد، زیارتگاه صفوي ع�وه بر

شد. بسیاري از هنرها و صنایع در این دوره پـس از مـدتی رکـود، از سـر گرفتـه شـد و بـازار و        

اي یافت. این توصیفات  ق تازههاي آن، که محل اصلی داد و ستد بازرگانان خارجی بود رون حجره

کاشان در ایـن دوره بسـتر   که دهد  از یک سو و هنردوستی شاهان صفوي از سوي دیگر، نشان می

برخـی در   ،هـا  آراسـتن بنـا  مـر  در ااز هنرمندان  بعضی. بوده است هنرمندان مناسبی براي پرورش

  .  تولید صنایع دستی و برخی نیز در هر دو کار مشارکت داشتند

بـه جـا    اي نشانهآثار خود  در زیرا ؛وال بسیاري از این هنرمندان اط�عی در دست نیستاز اح

 بسـیار مـوجز   اشارات جز به واند  عموماً ناشناخته موجود است اي نشانه کههم آنان  از .اند نگذاشته

 هناشـناخت  یکی از این هنرمندانوجود ندارد.  اط�عات بیشتري ها تذکرهو  تون تاریخیبرخی مدر 

ع�وه بر نقاشی، در خطاطی و شاعري نیز دستی داشته است.  که است کاشانی نقاش طاهر محمد

در شـاعري  نویسـان دورۀ صـفوي    به گواه تـذکره لی او نقشبندي منسوجات بوده، اگرچه پیشۀ اص

  شد.   سرآمد معاصران خود در کاشان محسوب می
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وجـود  در کاشـان  موسی(ع)   بن  یبحببقعۀ مزار  صندوق رنگ هاي هفت ی بر کاشینشان اواز 

بـر آن   اودومین محلی است کـه نـام   نیز  کاشان در زیارتگاه سلطان عطابخش اودارد. سنگ مزار 

نـام ایـن هنرمنـد را ثبـت      مشخص و بـا ذکـر تـاریخ    طور بهجز این دو اثر که  ثبت شده است. به

محققـان آثـاري را    ه است. برخینشدمعرفی  تاکنونکه مرتبط با او باشد  يدیگر اثرهیچ ، اند کرده

 صـورت  بـه از اشعار او  اي اند که در صحت ادعاهایشان جاي تردید است. پاره به او منسوب کرده

     اند. جامع گردآوري و تصحیح نشده طور بهاما تاکنون  ،اند پراکنده در برخی منابع ذکر شده

ی و نویسـ  خـوش ز اشـعار،  اعـم ا  شناسایی آثار ناشناختۀ این هنرمنـد  این تحقیق اصلی هدف

در این مقاله براي اولـین بـار پـنج غـزل منتشرنشـده و نیـز فهرسـتی از غزلیـات و         نقاشی است. 

پنج تخلص  ،هاي امروزي در حوزۀ ادبیات در متون تاریخی و پژوهشیابد.  هاي او نشر می دوبیتی

از یـک   فقـط ود که او ش مقاله نشان داده میکه در این است. این در حالی است  شدهبراي او ذکر 

بقعۀ حبیب هاي  ی، ع�وه بر تحلیل مفصل کاشینویس خوش. در حوزۀ تخلص استفاده کرده است

در حد یکی دو سطر توسط دیگران معرفـی شـده)، دو نسـخۀ خطـی      بن موسی (که تاکنون فقط

ـ  ها  آن شود که بخشی از معرفی می ز سـه  به خط طاهر نقاش است. در زمینۀ نقاشی یا نقشـبندي نی

اي از منسوجات منقوش تولیدشده در زمـان   و نیز نمونه» طاهر محمد«داراي رقم قلم  طراحی سیاه

طـاهر بـر    آثـار شناسـایی   مطرح در این مقاله سؤالترین  مهمبنابراین  شود. حیات طاهر معرفی می

  ست.  ها آن هاي ویژگیو نیز بررسی و تحلیل  او دار رقمکارهاي اساس 

 مختصـر  یاتاشـار  جـز  بهانجام نشده و  نقاش طاهر محمد دربارۀ مستقلی پژوهشهیچ  تاکنون

تـرین منبعـی کـه در آن بـه نـام       یاو، اط�عات دیگري از او ارائه نشده است. قدیم ۀبه نام و حرف

هفـدهم   در قرن یازدهم/ )371ـ370: 1317( نصرآبادي طاهر ۀ میرزا محمدطاهر اشاره شده، تذکر

در سـال   داشـته اسـت.   نقشـبندي  ۀرا شاعري دانسـته کـه پیشـ    اوتصر، بسیار مخ طور بهاست که 

از م�قـاتش بـا    مذکّر ا�صحابمحمد بدیع ملیحاي سمرقندي در کتاب م، 1689ـ1688 ق/1100

: 1390گـذارد (  طاهر نقاش خبر داده و اط�عات بیشتري از پیشه و زنـدگی او در اختیـار مـا مـی    

و بیشـتر   ـچند سـطر   یک یا یسان و محققان عموماً در حد نو ). پس از آن تاریخ، تذکره405ـ403

 هـاي  نقاشـی ) 162: 1348حسن نراقی (اند.  از طاهر نقاش نام برده ـ بر اساس متن کوتاه نصرآبادي

هـاي سـنگ    اولین بار، کتیبه و براي منسوب کردهطاهر  بهرا  کاشان عطابخشسلطان  دیواري بقعۀ

 پـنج) و محمـدعلی  و : چهـل 1366حمد سـهیلی خوانسـاري (  ا .قبر او در همان بنا را خوانده است

 قلـم   سـیاه  در کـه  انـد  نام بـرده  نقاشی عنوان به طاهر محمداز  )903 ،2ج: 1369(تبریزي  زاده کریم
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اي  ) در مصـاحبه 26: 1372اهللا امینیان ( سیف است. کرده می کار عباسی رضا ۀشیو در و داشته تبحر

حبیب بـن موسـی   بقعۀ صندوق مزار  حاوي رقم طاهر نقاش در ی به خط ثلثهای به وجود کاشی

بقعـۀ سـلطان   در بـه طـاهر    منسـوب  هـاي  نقاشی خبر داده است که او همچنین است.اشاره کرده 

 و 11: 1398( عبـاس اکبـري   نهایت،در اند.  اي از گچ رفته در جریان مرمت در زیر �یهعطابخش 

 چـاپ هاي حاوي رقم او  طاهر و کاشیسنگ مزار  تصاویري از ،در کاتالوگ آثار هنري خود )20

  3.ساز خوانده است را کاشیطاهر و  کرده

تاکنون مستندات کافی براي شناخت این هنرمند دورۀ صفوي ارائه نشده اسـت و   ،در حقیقت

از قبیـل شـاعر،    اند، براي او حرفه و هنـري  نام طاهر اشاره کرده اختصار به هریک از کسانی که به

قلـم در   و نقـاش سـیاه   ، مذهب، مخترع کاغذ ابـري نویس خوشساز،  با و زربفت، کاشینقشبند دی

ی سـؤال ایـن  ر داشـته اسـت؟   ها تبح اما آیا او واقعاً در تمام این مهارت 4.اند برشمردهعباسی  ۀشیو

ي و نویس خوشدر این مقاله برخی از اشعار و آثار است که در این مجال پاسخ داده خواهد شد. 

تحلیلـی و   توصـیفی این پـژوهش بـه روش   شوند.  منتشر میمعرفی و اهر براي اولین بار نقاشی ط

    اند. شدهمیدانی گردآوري اي و بررسی  کتابخانه ۀمطالعطریق از  ها دادهتاریخی انجام شده و 

  ها و متون تاریخی طاهر نقاش در تذکره. 2

 دهد، تذکرۀ میرزا محمـد  ما می به نقاش که اط�عات مختصري در مورد طاهر یکی از متون مهمی

؛ Fotoohi, 2000( م1678 ق/1089م تـا  1672 ق/1083هـاي   مابین سالاست که طاهر نصرآبادي 

هایی که پس  ها و شرح حال تذکرهنوشته شده است.  این هنرمندو در زمان حیات  )1398حسنی، 

نوشـته   مـتن نصـرآبادي  عمومـاً بـر اسـاس     ،انـد  از دورۀ صفوي تاکنون به طاهر نقاش اشاره کرده

ایـن   ،تذکرۀ خود که شامل شرح حال و آثار هزار شاعر عصر صفوي اسـت در نصرآبادي اند.  شده

 اسـت. نصـرآبادي   نقـل کـرده   او ابیـاتی را از و  معرفی کرده» نقاش طاهر محمد«هنرمند را به نام 

و دیباي زربفـت  عروسان معنی گشاید  ۀ فکرش چهرۀخام« گوید: او می ۀدربار )371ـ370: 1317(

بندي در کاشـان  هایت لطف و دقـت دارد. بـه امـر نقشـ    بندي نماید. طبعش نتأمل نقش سخن را بی

  »شود. روحانی واقع می ۀگاهی مکالممشغول است. اگرچه فقیر به صحبت او نرسیدم اما 

دیبـاي  «نمـودن   »نقشـبندي « اول اینکـه  :شـود  نصرآبادي برداشت مـی کوتاه از متن  هچند نکت

وم د. دارددي دیبـاي زربفـت   نقشبن یعنی طاهرتلویحی اشاره به پیشۀ اصلی  طور به» سخن زربفت

تـر   از همه مهـم در کاشان سکونت داشته و م�قاتی میان آن دو نفر صورت نگرفته است.  اواینکه 

متن کوتاه نصرآبادي از آنجـا آشـکار   بوده است. اهمیت » طاهر محمد«اینکه نام کامل این هنرمند 
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هـاي متفـاوت داشـته اسـت.      ی و نقاشی رقـم نویس خوشود که ظاهراً این هنرمند در اشعار، ش می

ی و نویس خوشداشته، در » نقاش«او در اشعار تخلص طور که در ادامه بررسی خواهد شد،  همان

بـاقی مانـده   » طـاهر  محمـد « با رقماز او  قلم طراحی سیاه سهکرده و  امضا می» طاهر نقاش«کتابت 

  .  است

مــذکّر کتــاب  ) درم1693ـــ1692 ق/1104محمــد بــدیع ملیحــاي ســمرقندي (زنــده در ا امــ

 5تري از طاهر نقاش آورده که تاکنون کسی بدان توجه نکـرده اسـت.   شرح حال مفصل، ا�صحاب

ۀ اسمش طاهر است و کاشانی ا�صل اسـت. در بلـد  نقاش، « نوشته است:» نقاش«او در ذیل واژۀ 

یصریه در ضلع جنوبی موضع مذکور دکانی دارد و به کار خود که نقش ق مذکور نزدیک به دروازۀ

کاشان بلکه مجموع ب�د ایران که در هـر کارگـه    ۀبستن است مشغول است و جمیع شعربافان بلد

 نقـاش نـد. و  ا الیـه محتـاج   نقره از مخمل و فوته به مـومی  ته ط� و بافند، از زرباف ته نقش بوته می

باشد، هرچند صـدا بلنـد کـرده شـود،      است. و گوشش بسیار گران میتخلص کردن را سبب این 

فهمد که چه  ابرو و رموز چشم و جنباندن لب و حرکت زبان می اما به اشارۀ .شود مسموعش نمی

تـا   /خلق را از دو جهت باعث آزار شـدم "شود و اکثر این بیت خود را حسب حال کرده:  گفته می

ر را در کاشان به شاعري که اتفاق م�قات افتـاد،  ل مرتبه محرّاو ".زبان سبک و گوش گرانم دادند

مشارالیه بود. و شـاگردان رشـید در ایـن فـن دارد کـه هریـک اوسـتاد زمـان خویشـند. دکـانش           

دارالشعراست. در همین دکان او مرا با اکثر شعرا معرفتی شد و در وقت رجعت صفاهان گذار بـه  

اهللا تعـالی   زادهمـا  ان دادند که به زیارت حرمین الشـریفین موضع مشارالیه کرده، سراغ جستم، نش

باشـد. امـا در    از جمله معاصران باقیا و فایض و سعیداي قصاب و نصـیر مشـتاق مـی    رفت. شرفاً

  .  )405ـ403: 1390(ملیحاي سمرقندي،  »شعرش پختگی هست که در دیگرها نیست

حـاي سـمرقندي   ی، مـتن کوتـاه مل  براي ما که اط�عات چندانی از زندگی طاهر نقاش نـداریم 

تاریخچـۀ  حتی طاهر بلکه در مورد پیشۀ او و  خود دربارۀ فقط هۀ مهم ننکت پنجبسیار ارزنده است. 

  توان از این متن استخراج کرد: بازار کاشان می

» زبـان سـبک  «با تواضع زیاد او  اي که گونه یا تقریباً ناشنوا بوده است، به »گران گوش«طاهر  .1

سـبب نیسـت کـه او غزلـی در      خود را باعث آزار خلق دانسته است. همچنین بی» گران گوش«و 

  ):  1پیوست  :هفت بیت سروده که مطلع آن چنین است (نک

  سـت ا گـران   د�ن گـوش  آسوده ۀحلقسر    ســت ا گــران از سلســلۀ بیخبــران گــوش 
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او بـوده و در همـین   » رشـید «خوانده شده که محل تجمع شاگردان » دارالشعرا«دکان طاهر  .2

مکان بوده که ملیحا با اکثر شاعران کاشان آشـنا شـده اسـت. بنـابراین دکـان او پـاتوقی بـوده کـه         

باقیـا و  («ع�وه بر این، در متن به نام چهار شاعر معاصـر طـاهر   آمدند.  شاعران در آن گرد هم می

ان بـه پختگـی کـار طـاهر     شده که کار آن تأکیداشاره و ») فایض و سعیداي قصاب و نصیر مشتاق

  6نیست.

در  در عصـر صـفوي   صـنعت نسـاجی کاشـان   - این متن اط�عات ارزشمندي در مورد هنر .3

هـاي   طور که بافندگان قالی بـه نقاشـان نیـاز داشـتند، بافنـدگان پارچـه       گذارد. همان اختیار ما می

منسـوجات  نقشـبندان  و  آید که نقاشان قالی مید نقاشان بودند. از سخن ملیحا برمنقوش نیز نیازمن

کاشان بلکه مجمـوع بـ�د    ۀجمیع شعربافان بلد«، ذکر کرده که اینا بودند. ع�وه بر دو گروه مجز

دهد که او�ً تعـداد نقاشـان پارچـه (در مقایسـه بـا فـرش)        ند. این نشان میا به طاهر محتاج» ایران

یر شهرها نیز در کاشـان طراحـی   بسیار کم بوده و ثانیاً نقوش برخی از منسوجات بافته شده در سا

نویسـان   د کـه سـفرنامه  به شواهدي مراجعـه کـر   توان می که براي اثبات آن حقیقتیشده است.  می

    .اند عصر صفوي در مورد نساجی کاشان نوشته

وجات مخمـل و ابریشـمی   هـاي منسـ   است که کام�ً منطبق با نمونه» نقش بوته«نکتۀ بعد ذکر 

جقـه یـا    هاي گیاهی مانند بته مایه حیات طاهر نقاش است که بیشتر نقششده در زمان  زربفت بافته

ملیحاي سمرقندي همچنـین از برخـی از انـواع منسـوجات نـام      ). 8تصویر  :(نکبوته داشتند  گل

 ه در این متن براي ما تازگی دارد،ک» فوته«کلمۀ  ».نقره از مخمل و فوته ط� و ته زرباف ته«برد:  می

، شـد (دهخـدا   اط�ق می) کنند آن پاك جز و غبار از را يرو بدان که يا پارچه( لروما یا دستاربه 

 دانسـته اسـت  » و نوعی پارچه ازار، لُنگ«به معناي » فوطه«را  معرّب آن . دهخدا: ذیل واژه)1377

  .  )جا همان(

پارچه است که در شـناخت کاشـان در    بندشۀ بسیار مهم دیگر، ذکر آدرس دکان یک نقنکت .4

مـذکور نزدیـک بـه     در بلـدۀ : «دهـد  . او چنین آدرس مـی کند صفوي به ما کمک شایانی می دورۀ

 يصفودر دورۀ  کاشانبافت شهري  از »قیصریه در ضلع جنوبی موضع مذکور دکانی دارد. ۀدرواز

ـ  و قیـ دق هـم  شـهر  کالبد با متون نیا قیتطب و باقی نمانده يزیچ یمتن يها گزارش جز  یدرسـت  هب

هـاي کاشـان    شناسـیم. در مـورد دروازه   را نمـی » قیصریه دروازۀ«به همین دلیل  .تاس نشده انجام

) انجـام شـده اسـت، امـا     219ـ218: 1368) و فاطمه کریمی (1375بیرشک ( ثریامطالعاتی توسط 

دانیم که در گذشـته معمـو�ً بـه بخـش یـا       می 7اي به این عنوان وجود نداشته است. ظاهراً دروازه
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 آن در کـه  بـود  يدراز يسـرا  هیصـر یق .گفتنـد  یمـ  هیصـر یقرهـا در شـهرهاي ایـران    اي از بازا راسته

  قیصـریه  معمـو�ً کردند.  دوزان در آن فعالیت می یان و سوزنگوهرگران، زر لیقب ازوران ظریف  پیشه

: 1383(پیرنیـا،   فـراهم کنـد   هـاي هنـري   انجـام فعالیـت   يبرا آرام امن و ییفضا در دار بوده است تا

زمـان   م در1601ــ 1600 ق/1009سـال   کـه در  در بـازار کاشـان   هیصـر یق تیموقع فهم يبرا .)125

 کمـک  یضـراب  متن عبدالرحیم ک�نتر از توان  یم ،)279ـ278: 1348 :نراقیعباس اول بنا شد ( شاه

 :دارد در دو شـود)  ی خوانده میبخش ۀمچیت (که امروزه التجار ملک ۀمچیت نویسد که او می .گرفت

بـر ایـن اسـاس احتمـا�ً     ). 426 :1379 ،ضـرابی ک�نتـر  ( هابزاز بازار به يگرید و هیصریق به یکی

ـ  در کـه  اسـت  نیا مسئله کنونقیصریه در جایی بوده که امروزه به بازار میانچال معروف است. ا  ای

هـاي حـاج جمـال و     هاي کاشان بـه قیصـریه دروازه   ترین دروازه نزدیک ؟کجاست هیصریق ۀدرواز

 عنـوان  بـه توان پـذیرفت کـه زمـانی     اند، اما مسافت قابل توجهی داشتند که نمی دهدروازه سوق بو

همـان  » دروازه«نماید که تصور کنیم مراد از  مشهور بوده باشند. بنابراین منطقی میقیصریه  ۀدرواز

  که جایابی آن به مطالعات بیشتر نیاز دارد.  قیصریه است  بدر

در کاشان گرفته مطلع شده است که او بـه سـفر حـج     آخرین باري که ملیحا سراغ طاهر را .5

  شود.   میتأیید شده بر سنگ مزار او نیز  اي که توسط اشعار نوشته رفته است؛ نکته

نویسان مطلب قابل توجهی در مورد طـاهر نقـاش نقـل     پس از ملیحاي سمرقندي، سایر تذکره

در مـورد او چنـین    نگارستان سخناب در کت بهوپالی خان ابوالخیر نورالحسنمثال،  براياند.  نکرده

افزاي ارژنگ مانی اسـت. شـعر:    طاهر کاشانی نقش و نگارش خجلت محمد ،نقاش«نوشته است: 

» گـردد کمنـد وحـدت اسـت     این کمان چون حلقه می /قامت خم گشته پشتیبان کنج غزلت است

  ).125ق: 1295، بهوپالی(

ز جدید و عجیبـی  چی ،ها بیاید در تذکرهشاعري بداند و نامش  نویس، خوشاینکه یک نقاش یا 

 .هـاي گونـاگون هسـتیم    شعر و شاعري در میان صاحبان پیشهرواج شاهد دورۀ صفوي  در نیست.

 (متـوفی  مشهور به حکیم رکنا والدین مسعود بن علی کاشانی متخلص به مسیح،  رکننمونه،  براي

، آذرطلعـت (نـک:   استداخته پر ی مینویس خوشع�وه بر شاعري به طبابت و م) 1656 ق/1066

 ). یا اینکه سعید قصاب کاشانی شاعر معـروف سـدۀ یـازدهم/   431ـ426 ،4ج :1389؛ صفا، 1378

پیشـۀ قصـابی داشـته اسـت.      ر طـاهر نقـاش نوشـته شـده،    هفدهم، که شعرش بر روي سنگ مزا

کنـد   ن اشاره مـی شاعرانی از کاشا به فکارا�  شعار و زبدةا�  تذکرۀ خ�صإلدر  الدین کاشانی میرتقی
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اري، شـعربافی، زراعـت،   فروشی، سمسـ  ازي و کرباسخیاطی، قضاوت، بز داشتند:مشاغلی  که چنین

 نه). و تا بیست هشتو : بیست1384الدین،  تقی(میر فروشی و دباغی ایی، کتابصحافی، سق

 ایـوان ورودي  بر اساس سـنگ قبـر او در  اما  ؛نقاش بر ما معلوم نیست طاهر محمدسال تولد 

بر روي سـنگ  م درگذشته است. 1680 ق/1091دانیم که در سال  میبقعۀ سلطان عطابخش کاشان 

خـورد: دو   چشم میخط نستعلیق به بیت شعر به  پنج ،متر است سانتی 191×70که به ابعاد مزارش 

سنگ صاف و صـیقلی اسـت و    . زمینۀ اصلیِ)1(تصویر  بیت در زمینۀ اصلی و سه بیت در حاشیه

شکل دارد. در قسمت با�ي قوسِ محرابی، یک فضـاي مربعـی تعبیـه     بندي محرابی فقط یک قاب

یـک دوبیتـی    بردارنـدۀ در شده که چهار سطر از متن را در خود جاي داده است. این چهـار سـطر  

  تاریخ وفات است:   حاوي ماده

ــن مــاهر       ــه ف ــه بــود در هم ــاش ک ــادر      نق ــد ق ــه ســخن کســی نیام   چــون او ب

ــاقی«ز دهــر گفــتم  برداشــت چــو دل ــد طـــاهر    نقـــاش  »   ب   8بـــوادي بقـــا شـ

 تـاریخ  مـاده متر دارند، یک بیـت شـعر حـاوي     سانتی 14که عرض  هاي با� و پایین در حاشیه  

  نوشته شده است:

ــت       ــل گفـ ــاتش عقـ ــاریخ وفـ ــر تـ   حیــف حــاجی طــاهر از دنیــا برفــت      بهـ

قصـاب کاشـانی شـاعر    سـعید   هاي سمت راست و چپ یک دوبیتی دیگر سـرودۀ  در حاشیه

 المعاصـرین  ةتذکردر  دارد. تاریخ مادهاست که آن نیز براي بار سوم  هفدهم سدۀ یازدهم/ معروف

 تناسـب داشـت  اش  حرفهبا ») ابقص(«تخلص او اشاره شده که قصاب کاشانی حزین �هیجی به 

 ).383: 1375 �هیجـی، حـزین  (رفـت   مـی و به مجلس شعرا  بودشعر بسیاري از مردم را حفظ  و

 انـد  بیـت گفتـه   2500حـدود  دیوان اشعارش را مشـتمل بـر    ،که خط و سواد نداشتآنبا  قصاب

از گوشۀ با� سـمت راسـت    در این سنگ مزار قصابشعر آغازین  بیت .)1363(قصاب کاشانی، 

  شود: خوانده میچنین به پایین نوشته شده و بیت دوم از گوشۀ پایین سمت چپ به با� 

ــ    ه بــه مرقــد محمــد زد بــوسکــ رفــت آن ــرش در ســخن بــود عــروسه دائــم ب ب  

ــوس       قصاب ز هرکه خواست تاریخش، گفـت  ــاش افس ــاهر نق ــدو ط ــوس ب   افس

» کـه بـه مرقـد محمـد زد بـوس      آن«و » حاجی طاهر«تر اشاره شد، عبارت  طور که پیش همان

 ،جالـب توجـه  بسیار نکتۀ  ف شده بوده است. اماکه طاهر به سفر مکه و مدینه مشرّ دهند نشان می

 صـورت  بهبار نیز  یکها  آن است که همۀ بر روي یک سنگ مزار تاریخ مادهوجود سه شعر حاوي 

 /پـنجم پیشینۀ استفاده از حساب جمل در اشعار فارسـی بـه سـدۀ    اند.  ) نوشته شده1091عددي (
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 ,Losenskyگردد ( میبر م)1121 ق/515زدهم و آثار شاعرانی مانند مسعود سعد سلمان (متوفی یا

حـافظ شـیرازي حـداقل یـازده قطعـۀ دوبیتـی حـاوي         ،چهـاردهم  اگرچه در سدۀ هشتم/ ).2006

بوده است.  در شعر فارسی دورۀ صفوي تاریخ مادهمرگ اشخاص سروده، اما اوج رواج  تاریخ ماده

بـه  ) یک بخـش کامـل از دیـوانش را    م1588 ق/996 متوفیدر این عصر بود که محتشم کاشانی (

را  دورۀ صـفوي در  تاریخ مادهپائول لوسنسکی دلیل رواج گستردۀ اشعار اختصاص داد.  تاریخ ماده

  جا). (همان دانسته است بناها سیسأدر سنگ قبرها و الواح تها  آن نیاز به درج

          
  

 کاشان شبقعۀ سلطان عطابخمتر،  سانتی 191×70سنگ مرمر، اندازه: ، سنگ مزار طاهر نقاش :1 تصویر

  (عکس: نگارندگان)

  و کتابتی نویس خوش. 3

رنگی است که آیات سورۀ انسـان   هاي هفت کاشی ،نقاش مانده از طاهرجا ترین آثار به یکی از مهم

نـامنظم   طـور  بـه ها  دهد. این کاشی را به خط ثلث جلی به رنگ سفید بر زمینۀ �جوردي نشان می

ان چسـبانده شـده و مشـخص اسـت کـه از جـاي       بر صندوق مزار بقعۀ حبیب بن موسی در کاش

مستطیل است کـه در   ). این صندوق مزار به شکل مکعب2اند (تصویر  دیگري به اینجا منتقل شده

فـام دورۀ ایلخـانی بـوده اسـت. روي آن یـک لـوح        هاي زرین کامل پوشیده از کاشی طور بهاصل 

م 1271 ق/670 و م1268 ق/667طـاهر بـه تـواریخ     بـن ابـی   بن محمد  فام کار علی محرابی زرین

؛ 16: 1343ایران باستان در تهران منتقل شده (نراقـی:   شته که در دورۀ پهلوي اول به موزۀوجود دا
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Watson, 1985: 136-138رنگ دورۀ صفوي پر شده اسـت.   هاي هفت ) و اکنون جاي آن با کاشی

پوشش روي صـندوق   عنوان هب نامنظم و فقط صورت بهها عموماً نقوش گیاهی دارند و  این کاشی

فام حـاوي آیـات قـرآن در     هایی از کاشی زرین هاي چهار طرف، کتیبه اند. در جداره را فرش کرده

دو ردیف (یکی در پایین و دیگري در با�) وجود دارد که کتیبۀ پایینی حفظ شده ولـی بخشـی از   

اي  فام سـتاره  هاي زرین کاشیسه جانب صندوق با  9کتیبۀ با�یی در جبهۀ شمالی از بین رفته است.

اي از جـدارۀ جبهـۀ    پر و چلیپایی پوشیده شده است. بخش عمده ضلعی و یا هشت پر و شش شش

هایی پوشانده شده که مورد نظر ما و کار شده توسط طاهر نقـاش اسـت.    شمالی صندوق با کاشی

  ).  4هاي طاهر روي صندوق هم وجود دارد (تصویر  البته چند قطعه از کاشی

       
  (عکس: نگارندگان) در کاشان حبیب بن موسیبقعۀ صندوق مزار  :2تصویر 

  
 شده از روي هم قرار گرفتن دو کاشی حاوي تاریخ و امضاي طاهر نقاش : تصویر بازسازي3تصویر 

  نگارندگان)(عکس: 
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  (عکس: نگارندگان) روي صندوق مزار بقعۀ حبیب بن موسی در کاشان :4تصویر 

  

یا در با� و یا در پایین نـوار باریـک    ،شده توسط طاهر ینویس خوشي ها کاشیاز ه هر قطع

 متعلـق بـه   شـود کـه   هاست. بنابراین مشخص می براي آن اي که در حکم حاشیه زردرنگی دارد

سنه «ها عبارت  دو کاشی بوده است. بر یکی از این کاشیاندازۀ  آن به ارتفاع اند که ودهب اي کتیبه

دهد که طاهر  نشان می» کتبه«کلمۀ شود.  دیده می» نقاشکتبه طاهر «یگري عبارت و بر د» 1070

بایـد از   ،بـود  تنها کتابت آن را انجام داده و در ساخت کاشی دخالتی نداشته که اگر چنـین مـی  

حاوي تاریخ و امضاي طـاهر در روي هـم    هاي کاشیاگر  کرد. استفاده می» عمل«اي مانند  کلمه

ذابا أَل   یوالظَّـالم «دهنـد:   رات پایانی سورۀ انسان را نشان میعبا ،قرار گیرند م عـ لَهـ د مـا ینَ أَعـ« 

از طـرف   »عـذ بـا الیمـا و؟   هم ـــین   «در این دو کاشی این حروف مشهود است:  ).3(تصویر 

خلقنـ[ــا] ا�نسـا[ن]   («هاي با�ترین ردیف، بخشی از آیۀ دوم ایـن سـوره    یکی از کاشیدیگر، 

باید گفت که این کتیبه حاوي تمام آیات سورۀ انسـان   . به همین دلیلدهد نشان میرا ») مـ[ـن]

  بوده است.  

کلمـه دارد. اگـر    260بـیش از   آیـه بـا   31 ششمین سورۀ قـرآن اسـت کـه   سورۀ انسان هفتادو

ـ  این کتیبه چهار کلمه نوشته شـده،   بپذیریم که در دو کاشی پایانیِ وان گفـت کـه در هـر    شـاید بت

هـا   توان تخمین زد که تعداد کلی این کاشـی  دو کلمه وجود داشته است. بنابراین میکاشی حدود 

بر روي ایـن  ها  آن ازنسبتاً سالم فقره  چهلحدود  فقطکه امروزه بوده  قطعه 130چیزي در حدود 

  .  باقی مانده است صندوق مزار

ري) بـه اینجـا منتقـل    ها از کجاي این بنا (و یا حتـی بنـاي دیگـ    بر ما معلوم نیست که این کاشی

متعلق بـه گریـو    ها این کاشی این فرضیه را مطرح کرده که احتما�ً) 11: 1398( عباس اکبرياند.  شده
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نـامنظم در   طـور  بـه جـا و   غییر گنبد، از محل اصلی خود جابـه ده و در پی ته بوبقعهمین گنبد پیشین 

بایـد گفـت کـه    ، )5(تصویر  بنایشین این از گنبد پ موجود با توجه به تصاویر اند. اما اینجا نصب شده

دهـد: اول اینکـه حـاوي آیـاتی از      مرقوم طاهر نشان می ۀگریو گنبد چهار تفاوت اساسی با کتیب کتیبۀ

؛ سـوم اینکـه در   جمعه است نه انسـان؛ دوم اینکـه چهـار خشـت ارتفـاع دارد نـه دو خشـت        ۀسور

    10یت، حاشیۀ روشن زردرنگ ندارد.شود؛ و در نها هاي ظریف مشاهده می اش اسلیمی زمینه پس

روي  در همـان ایـام (یعنـی زمـانی کـه لـوح محرابـیِ       «نویسـد:   ) می16: 1343حسن نراقی (

گشـوده شـد. در کـف     عبـاس  شـاه ایران باستان منتقل شد) سردابۀ زیر قبـر   به موزۀ مزار صندوق

شود و روي قبر میانـه   می آثار سه قبر دیده ،سردابه که در محوطۀ نسبتاً وسیعی با آجر ساخته شده

را از هـا   آن قطعه کاشی لعابی الوان قدیمی پوشیده شده کـه  73است با  عباس شاهگویند قبر  که می

هـا را ذکـر نکـرده امـا شـاید       او دلیل کنـدن و بیـرون آوردن کاشـی    »اند. آنجا کنده و بیرون آورده

انـد از همـان    نصـب شـده  منقوش به نقوش گیاهی که روي صـندوق مـزار    رنگ هاي هفت کاشی

عباس بـوده   شاهشده توسط طاهر بر قبر  هاي نوشته بعید است که کاشی به هر حال،ها باشند.  کاشی

هاي منقـوش   ثانیاً دلیلی نداشته که کاشی ،بوده قطعه می 73باید بیش از ها  آن او�ً تعداد باشند زیرا

دیگري از بنا منتقل کننـد؛ و در ضـمن،    به بخشنامرتب  طور بهبه آیات قرآن را از جایی بکنند و 

  هاي الوان نام برده و نه از آیات قرآن.   نراقی از کاشی

تـوان   شده توسط طاهر داشته باشیم، می حیحی از نحوۀ کاربرد کتیبۀ نوشتهر صبراي اینکه تصو

 زد بیـدگل را مثـال   در صفۀ مسجد حاج قاسم یا نقشـینۀ  (به ارتفاع دو کاشی) کتیبۀ بسیار مشابهی

شایان ذکر است که این مسجد یک درب چـوبی از دورۀ صـفوي داشـته کـه معلـوم      . )6تصویر (

ق) وجـود داشـته   1076( تاریخ مادهشود. روي آن در شعري حاوي  نیست اکنون کجا نگهداري می

  ):210: 1381که توسط طاهر نقاش سروده شده است (عاطفی، 

ــت  ــا رفعــ ــم دري بــ ــاجی قاســ   قــف از همــتبــر مســجد خــود نمــود و    حــ

ــت   ــاریخش جس ــال ت ــر س ــاش ز به   »بگشـــاد در کعبـــۀ اهـــل حاجـــت   «    نق

دهـد   شده توسط طاهر بر این بنا وجود داشته نشـان مـی   سروده تاریخ مادهاینکه شعر حاوي 

زلزلـۀ معـروف    دانـیم کـه   نمیکرده است.  مشارکتمسجد نیز ات تزیینانجام که احتما�ً او در 

تا چه حد به این بنا آسیب وارد کرده اسـت و اینکـه آیـا ایـن      م1778 /ق1192سال القعدۀ  ذي

هـا و   اما به هر حال، کتیبـه  11کتیبۀ کاشی بدون تاریخ از دوران صفوي به یادگار مانده یا قاجار؟

  م دارند. 1801ـ1800 ق/1215هاي موجود در محراب صفۀ مسجد تاریخ  نقاشی
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  ثبتی اثر) (پروندۀ اشاندر ک حبیب بن موسی گنبد پیشین بقعۀ :5 تصویر

  
  د نقشینه بیدگل (عکس: نگارندگان)صفۀ مسج :6تصویر 

            

تـوان در دو نسـخۀ خطـی یافـت.      اي، دستخط طاهر نقاش را مـی  هاي کتیبه ع�وه بر کاشی

در که  است) 17012 در کتابخانۀ مجلس شوراي اس�می (شمارۀ» جنگ شعر و نثر« نسخۀ اول

. )7تصویر ( استکتابت شده طاهر به خط خود او  اشعاري از )180ـ178(ص آن صفحه از سه

اند شده و برخی از کاتبان نام خود را ثبت کردهنگ در اصفهان کتابت بسیاري از مطالب این ج :

 من طبیب، میرعارف کاشی، طاهر نقـاش ؤم قلی، محمدعلی طبیب، محمد ، مهديتبریزي صائب

دارد.  متـر  انتیس 25×15اي در حدود  برگ با اندازه 187خه . این نسحکیم عمادالدین محمود و

آرایی در صفحات کتاب متفاوت است. چندین دستخط مختلـف بـه    تعداد سطور و نوع صفحه

شـاعران  هـاي   سـروده  خورد. بیشتر در آن به چشم می نستعلیق شکسته و نسخ، نستعلیقخطوط 

ایـن   12سبک هندي یا اصـفهانی اسـت.   در آن زمان بهمرسوم  ۀجنگ به شیو گردآورندۀ معاصرِ

این نسـخه   .است احادیثو  اخ�قی ، پزشکی،تاریخیمتون  نگ ع�وه بر اشعار، در بردارندۀج

کـه نشـان    1212 و 1157، 1103، 1096، 1092، 1072چندین تاریخ کتابت بدین تفصیل دارد: 

و آمد داشـته، و در  دهد در دست اشخاصی بوده که در حلقۀ شاعران معروف آن زمان رفت  می

   .اند مطالبی بدان افزوده گذر زمان، گاهی به خط خود و گاهی به خط شاعران
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 /ق1093شود نیز یک جنگ ادبی بـه تـاریخ    اي که دستخط طاهر در آن یافت می دومین نسخه

برد کـه   نام می» جنگ محمدرضا سخا یا سخی کاشانی«است. مصطفی فیضی از آن به نام  م1682

از اشعار فیض کاشانی را به خط خود نوشـته   بیتچند غزل خود و برگزیدۀ چندین  طاهر محمد

    ).168 و 100: 1381فیض کاشانی، است (

  
 متر، سانتی 25×15اندازه: حدود ، »جنگ شعر و نثر«، برگی از »دو غزل از طاهر نقاش به خط خودش« :7تصویر 

  )178حه ، صف17012 کتابخانۀ مجلس شوراي اسإلمی (شمارۀ
  

   طاهر محمداشعار . 4

معرفـی کـرده   » نقاش تخلص کاشـی  طاهر محمد«این هنرمند را به نام  ،تذکرۀ خوددر نصرآبادي 

 وجـود دارد  »نقـاش «این در میان غزلی که او از طاهر نقل کرده، بیتی بـا تخلـص   وجود با  است.

دارد، » نقـاش «د نیز تخلص . از آنجایی که طاهر در سایر اشعار خو)371ـ370: 1317، نصرآبادي(

احتمـا�ً  . لف یا کاتب بوده اسـت ؤبراي او ناشی از سهو م» کاشی«رسد که ذکر تخلص  به نظر می

، براي او طایفمنتخب اللق) در کتاب 1226خان ایمان (متوفی  علی رحمبر اساس متن نصرآبادي، 

خوانـده  » طـاهرا «ا او ر ). مصـطفی فیضـی  678: 1386(ایمـان،   ذکر کرده اسـت  »کاشانی«تخلص 

 نصرآبادي بـود و نـه طـاهر نقـاش     طاهر محمدص ) که در اصل تخل168: 1381فیض کاشانی، (

) 499: 1391این موارد سبب شده تا علی اصغر شـاطري ( . )271: 1390(نک: ملیحاي سمرقندي، 

قـی او  ص حقیرا براي او ذکر کند. اما تخل» اشنق«و » طاهر«، »کاشی«ص اي سه تخل لغزنده طور به

ذکـر   ـکه طاهر را از نزدیک دیـده بودـ   ـ ملیحاي سمرقندي درستی توسط  بوده که به» نقاش« فقط

  ).403: 1390شده است (ملیحاي سمرقندي، 
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کـه یـک   م) 1679 ق/1090 مه محمد محسن فیض کاشـانی (متـوفی  با ع� نقاشظاهراً طاهر 

بیـت در مـدح فـیض     21شعري در است. او  داشتهرفاقت و آشنایی  سال قبل از طاهر درگذشته،

  ):  169: 1381بیت آخر آن چنین است (فیض کاشانی،  سهسروده که 

  تا یک نظر بـه دام کـه آیـد غـزال فـیض؟         انـد  چون دام دیـده اهـل بصـیرت گشـوده    

  پذیر نیست چو وصف کمال فـیض  صورت    گشــاي دعــاي خیــر بــاش چهــره» نقــاش«

ــتش    ــاد دولـ ــود بـ ــار بـ ــا دور روزگـ   ز هفته، هفته مـه و مـاه سـال فـیض    هر رو    تـ

تر ذکر شد، طبق گفتۀ ملیحاي سمرقندي دکان طـاهر نقـاش در مجـاورت     طور که پیش همان

نیست که او شعري در سـتایش فـیض    سبب قیصریه محل تجمع شاعران کاشان بوده و بی ۀدرواز

�وه بـر ایـن،   سروده باشد و یا اینکه سعید قصاب شعر روي سنگ مزار طـاهر را گفتـه باشـد. عـ    

باقیا و فایض و سـعیداي  «عصر او مانند  تر از شاعران هم جالب است که ملیحا اشعار طاهر را پخته

ها تعدادي غزل و دوبیتی از طـاهر نقـاش نقـل     ها و جنگ بداند. در تذکره» قصاب و نصیر مشتاق

  13د:توان بدین صورت فهرست کر را میها  آن شده که ابیات آغازین

  چهرۀ صبح از جمـال فـیض   شد روشناس

  

  فکــن شــد ظــ�ل فــیض بــر آفتــاب ســایه  

  )169: 1381بیت، فیض کاشانی،  21(   

  خلق نکو به خود در جنـت گشـادن اسـت   

  

  همســایه دادن اســت تعظــیم خلــق کاســۀ  

  )209: 1381؛ عاطفی، 370: 1317دي، بیت، نصرآبا 12(   

  اي دیــده ز دیــدار تــو هرجــا پــر و خــالی

  

  ز صـهبا پـر و خـالی   چون سـاغر تصـویر     

  )168: 1381؛ فیض کاشانی، 210: 1381؛ عاطفی، 403: 1390بیت، ملیحاي سمرقندي،  9(  

  باشــد تمنــاي ســخا در خــاطر دونــان نمــی

  

  باشـد  احسـان نمـی   کتاب بخـل را شـیرازۀ    

  )405ـ404: 1390ملیحاي سمرقندي،  بیت، 6(   

  مستی ز چشم دلبـران دارد خمـار مـن    سیه

  

ــا نشــئۀچــه کیفیــت بــود    ــه ب   دار مــن دنبال

  )404بیت، همان:  6(   

ــردد     ــان گ ــ�ب رخ جان ــرم، گ ــرق ش   ع

  

  حیـوان گـردد   آب رو جمع چو شد چشمۀ  

 )500: 1391؛ شاطري، 210: 1381بیت، عاطفی،  5(   

  ز گیسو تار مویی دور کردي رشتۀ جـان شـد  

  

ـد     ـوان ش   به خاك افشاندي از عارض عرق را آب حی

  )404: 1390ندي، بیت، ملیحاي سمرق 5(   
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ــاه را  ــرواز اگــر خــواهی دل آگ ــم      � مکــان پ ــد بس ــن م ــق خــود ک ــهپر توفی   اهللا را ش

  )405 :بیت، همان 5( 

  مستی نظر بـر روزگـار مـن    ز بس دارد سیه

  

  گردد غبـار مـن   پس از مردن جواهر سرمه می  

  جا) بیت، همان 4(   

  آن قدر مرا نیست کـه مـن یـار تـو گـردم     

  

ــه کــه گرفتــار      ــار تــو گــردم  آن ب   گرفت

  جا) بیت، ملیحاي سمرقندي، همان 3(  

  شــود خــاطر مــنقّش از معــانی مــی ۀحجلــ

  

  شـود  معانی گشـت مـانی مـی    نقاشهرکه   

 جا) بیت، همان 3(   

  پرورد ماست که دمساز است با جان، جسم غم آن

  

  که از ما رویگردان اسـت رنـگ زرد ماسـت    آن  

 جا) بیت، همان 3(   

  یی به یـاد آمـد مـرا   شب رسا شد تار گیسو

  

  ماه سر بـر زد، پریرویـی بـه یـاد آمـد مـرا        

 )404بیت، همان:  3(   

ــق فرو ــد اول از نطـ ــانم دادنـ ــته نشـ ــد       بسـ ــانم دادن ــد و زب ــوش گرفتن ــت گ   عاقب

 جا) (دوبیتی، همان 

  گشت پایان شب هجران بیا وقت اسـت وقـت  

  

  فیض صبح وصل را بنما به ما وقت است وقت  

 جا) (دوبیتی، همان   

  گشته پشتیبان کنج عزلـت اسـت   قامت خم

  

  گردد کمند وحدت است این کمان چون حلقه می  

  )405(دوبیتی، همان:    

نشده از طاهر که در جنگ کتابخانۀ مجلـس بـه   فهرست فوق، پنج غزل تاکنون منتشرع�وه بر 

  د.  شو ذکر می 1آمده است، در پیوست » محرّره طاهر نقاش«خط خود او با درج عبارت 

  ثار نقاشیآ. 5

همچنـین  بند دیبا و زربفت معرفی کـرده اسـت.   را نقش طاهر محمد ،نصرآبادي طاهر محمدمیرزا 

 او بـراي بافنـدگان   اشـاره کـرده کـه   » نقـش بوتـه  «بـه  که دکان طاهر را دیـده  ملیحاي سمرقندي 

م طـاهر  اي از منسـوجات مرقـو   د. اگرچه هیچ نمونهکر می تهیهمنسوجات زربفت و مخمل و فوته 

هفـدهم   با نگاهی به منسوجات زربفت تولیدشده در اواخر قرن یازدهم/ ،بر ما شناخته شده نیست
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ر کـرد  اسـت، تصـو   کـرده  که طاهر براي بافنـدگان تهیـه مـی   را هایی  توان نوع طرح در کاشان می

  ).  8(تصویر 

    
 هفدهم و اوایل سدۀ دوازدهم/ پشت و روي یک پارچۀ ابریشم زربفت، کاشان، اواخر سدۀ یازدهم/ :8تصویر 

  )XIX-2510) ،(Biedrońska-Słota, 2010: fig 3دسترسی:  ۀ(شمار 14هجدهم، موزۀ ملی کراکوف
  

  
 ت (پروندۀ ثبتی اثر)سلطان عطابخش قبل از مرم ورودي بقعۀ ایوان :9 تصویر
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 ل حرمهاي داخ سقف ایوان و غرفه هاي نقاشیبدون هیچ استنادي ) 162: 1348حسن نراقی (

، )26: 1372(اهللا امینیـان   سـیف . )9(تصویر  استدانسته  نقاش سلطان عطابخش را کار طاهر بقعۀ

زیـر   مرمـت در جریـان   هـا  این نقاشی که اشاره کردهسرپرست اسبق ادارۀ میراث فرهنگی کاشان، 

ـ   گفتهبراي این ي ا اما هیچ شواهد و ادله ه است.مدفون شداي از گچ  �یه ه چشـم  در بناي فعلـی ب

هـاي میـدانی نشـان     بررسـی  اسـت. ست در همان ایـوان  در طاهر محمدقبر جز اینکه  ،خورد نمی

شاهد  عنوان بهدرست در با�ي در ورودي  هاي قدیمی را کار یک قاب از نقاشی مرمتدهد که  می

هـاي موجـود در آرشـیو ادارۀ میـراث      عکـس م دارد. 1802ــ 1801 ق/1216نگه داشته که تـاریخ  

هاي صـفوي   اي مبنی بر وجود نقاشی نیز هیچ نشانه اند، تهیه شده مرمتاشان که قبل از فرهنگی ک

اسـاس باشـد، مگـر اینکـه      بـی دعاي نراقـی  ا رسد که دهند. بنابراین به نظر می در این بنا ارائه نمی

    .حقایق جدیدي را آشکار کندشناسی در بنا  مطالعات معماري و باستان

نویسـد کـه    مـی  گلسـتان هنـر  پنج) در مقدمـۀ کتـاب   و : چهل1366حمد سهیلی خوانساري (ا

یـزي نیـز   زاده تبر محمـدعلی کـریم  » سـاخت.  آقا رضا سیاهی قلم می ۀکاشی به شیو طاهر محمد«

سـاخت و در شـیوۀ    قلم را خـوش مـی   اهل کاشان بود و سیاه« :نویسد می فقط طاهر محمد دربارۀ

 در کتابخانه و موزۀکند.  ثري را به او منسوب نمیاما هیچ ا )903، 2ج: 1369( »کرد عباسی کار می

 محمـد مشـق  «بـا رقـم    یک طراحی ،ملی ملک که سهیلی چهار دهه ریاست آن را به عهده داشت

زنی را ترسیم نموده که در فضـاي بـاز بـر دو     ،این طراحی. )10(تصویر  شود نگهداري می» طاهر

است. پایین پاي او، یک سـبد میـوه و یـک     گره زدهمخده لمیده و دو دست خود را بر با�ي سر 

 15خـورد.  ها به چشم می ابرها و بوته ،زمینه در پس ،جام نوشیدنی قرار دارد. مشابه آثار رضا عباسی

 همـان زمـان   شباهت بـه نقـوش منسـوجات    بی ،اند هایی که در حاشیۀ کار طراحی شده گل و بوته

  نیستند.
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هفدهم، برگی از یک مرقّع، اندازه کاغذ:  ، نیمۀ دوم سدۀ یازدهم/نقاش طاهر محمد، »زن لمیده« :10تصویر 

  )200/06029/04/1393 (شماره:ملی ملک  ۀسم، کتابخانه و موز 30×5/19

  

 زنـی در جامـۀ اروپـایی اسـت     م دارد،1670 ق/1080که تـاریخ  » طاهر محمد«دومین اثر مرقوم 

زمینـۀ   پـس  نشسـته و جـامی در دسـت دارد.    دار در فضاي باز بر زمین . او با ک�هی لبه)11(تصویر 

در  1999هایی به رنگ ط�یی تزیین شده است. این اثـر در سـال    بوته  ها و گل رنگ با ابرها، سنگ بی

) و محـل کنـونی نگهـداري آن نـامعلوم     Sotheby’s, 1999: lot. 51حراجی ساتبی لندن عرضه شد (

بـا دسـت    کـه  دهد را نشان میاي  یش نشستهدرو دارد، »طاهر محمد« سومین اثري که امضاي است.

سمت چپ تصویر خم کـرده و   ست. او سر طاس و برهنۀ خود را بهراست خود بر زمین تکیه کرده ا

هـاي   اي از اسـلیمی  اي و حاشـیه  اي بزرگ نشسته است. این طراحی یک جدول نقره در مقابل صخره

ایـن  هـاي رنـگ بـر     ه شده بوده است. لکـه بر برگی از یک مرقّع چسبانددار دارد، و در اصل، به  گل

کـه پـاك    وجـود دارد اي  اثرات احتمالی کتیبه اش پاشیده شده و در قسمت با�ییپریده  رنگ طراحیِ

). امضـاي  ;Robinson and et al., 1976: 204 Swietochowski and Babaie, 1989: 82شده اسـت ( 

بازیـل رابینسـون او را هنرمنـدي    خـورد.   در گوشۀ پایین سمت چـپ بـه چشـم مـی    » طاهر محمد«

بـه هـر    جـا).  هم نیامده اسـت (همـان   16ناشناخته معرفی کرده که در فهرست نقاشان ایوان اسچوکین

کـه هـر دو    ،شدت به آثار رضا عباسی و دامادش، معین مصور از نظر سبکی بهطراحی  سهحال، این 

هـا بایـد گفـت کـه      ی بارز این طراحـی آخرین ویژگ عنوان بهطور   همینوفادار است.  ،کاشانی بودند

  انه دارد.نویس خوشکیفیت ها  آن در وطخط
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  سم،  7/12×1/8م، اندازۀ طراحی: 1670 ق/1080طاهر،  ، محمد»زنی در جامۀ اروپایی« :11تصویر 

  )Sotheby’s, 1999: lot. 51محل نگهداري: نامعلوم (
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  سم،  28×5/17دۀ یازدهم/هفدهم، اندازۀ کاغذ: ، نیمۀ دوم سطاهر محمد، »درویش نشسته« :12تصویر 

  )Robinson and et al., 1976: pl. 82یر ( سم، مجموعۀ کی 5/19×11اندازۀ طراحی: 

  

 گیري نتیجه. 6

یکجا بررسـی شـد. او یـک     طور بهنقاش  طاهر محمدبراي نخستین بار احوال و آثار  در این مقاله

دارالشـعرا و محـل    ،درب قیصـریۀ بـازار کاشـان    نقشبند منسوجات بوده که دکانش در مجـاورت 

تجمع شاعران آن عصر از جمله فیض کاشانی، باقیا، فایض، نصیر مشـتاق و سـعید قصـاب بـوده     

هاي هنـري خـود دسـت بکشـد، و بـه همـین        از فعالیتاست. مشکل او در شنوایی سبب نشد تا 
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 گـوش گـران  «ا قافیۀ غزل بو یک خود » گوش گران«در مورد حداقل یک دوبیتی سبب بود که او 

بوده که در اکثر اشـعارش   »نقاش«ص او تخلدر این نوشتار نشان داده شد که  سروده است.» ستا

هایی کـه در برخـی از متـون تـاریخی و      سایر تخلص آمده است.» خامۀ نقاش«عبارت  صورت به

  امروزي براي او ذکر شده (مانند کاشی، کاشانی، طاهر و طاهرا) صحیح نیستند.

نسـاجی کاشـان    او نوشته، اط�عات جالبی دربارۀ شرح حال کوتاهی که ملیحاي سمرقندي از

براي شعربافان کاشان بلکـه   فقط را نه» نقش بوته«گذارد. اینکه او  در دورۀ صفوي در اختیار ما می

 کرده است. ظاهراً او عـ�وه بـر نقشـبندي، از روي تفـنن بـه سـیاق       براي سایر شهرها نیز تهیه می

هایی از زنان یا دراویش نیز ترسیم کرده است که در این مقاله  چهره اش رضا عباسی تک همشهري

  شد.  و به او منسوب معرفی براي اولین بار ها  آن سه نمونه از

نـگ  ج نسخۀ نیز برخوردار بود. او در دو خط خوشع�وه بر نقاشی و شاعري، او از موهبت 

در این مقالـه نشـان داده   نیز فیض کاشانی را کتابت کرده است. ادبی به خط نستعلیق اشعار خود و 

هاي اطراف صندوق مزار بقعـۀ حبیـب بـن موسـی توسـط طـاهر        شد که حدود چهل فقره از کاشی

کاشـی   130ی شده که بخشی از یک کتیبۀ بزرگ شـامل حـدود   نویس خوشبه خط ثلث جلی نقاش 

ـ  کتیبه شبا این از کل آیات سورۀ انسان بوده است.  ۀمسـجد نقشـین   ۀصـف  ۀهت بسیار زیادي بـا کتیب

هـایی کـه    اما از آثـار و مهـارت  در چوبی آنجا سرودۀ اوست.  تاریخ مادهشعر  ، زیراداردگل نیز بید

ساز بـوده و نـه مـذهب و کاغذسـاز؛ و نیـز       باید گفت که او نه کاشی ،اند ن به او نسبت دادهدیگرا

هـاي دیـواري بقعـۀ سـلطان عطـابخش       نقاشیو در هیچ ردپایی از ابرخ�ف ادعاي حسن نراقی، 

 ،یافت نشد. شایسته است که در آینده اشعار او که به قول ملیحا بر اشعار معاصرانش برتري داشته

  گردآوري و تصحیح شود.  

  

  17پنج غزل منتشرنشده از طاهر نقاش :1پیوست 

ــا   ــن زیب ــی از گلش ــرینش گل ــتوی تیآف ـ  هر دو عالم حسن وقار چمـن     س   سـت وی تآرای

  سـت وآرایـی ت  بن گـرد صـف  سـرو  فلک بـی     سـت وچینش کون و مکان جلوۀ خـودرایی ت 

ــت     ــدار گرف ــی دی ــ� از پ ــه ج ــم آیین ــایی ت     چش ــده شناس ــب از روشــنی دی   ســتومطل

ــ  ــانع نظّـ ــی مـ ــت تیرگـ ــی نیسـ   ســتودل شــب مردمــک چشــم تماشــایی ت     ارۀ حیرانـ

ــر داغ     هرکه مجنون تو شـد بـر در دل گشـت مقـیم     ســـتوخانـــۀ ســـودایی ت ســـیهدل پـ  

ــایی ت     سـرو را نیسـت بـه دل کـز در عونـت یــاري      ــرت رعن ــارِ دل از حس ــدۀ ب ــتوعق   س
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  ســتونیــازي همـه مخصــوص توانـایی ت   بـی     اي نیست درین بزم که محتاج تـو نیسـت   ذره

ــۀنقــش  ــذیرفت شناســایی ت    کشــید» نقــاش« اندیشــه بســی خام   ســتوآنچــه صــورت نپ

***  

ــر    ســتا گــوش گــران بیخبــران  از سلســلۀ ــودهحلقس ــران  ۀ آس ــوش گ ــتا د�ن گ   س

  سـت ا خلوتگه نـاموس جهـان گـوش گـران        عصـــمت گــوش شــنوا نیســـت ســراپردۀ   

ــانۀ   سـت ا بیدار از این خواب گران گـوش گـران      ســت مــردم رگ خــواب شــنوایی   افس

ــم   ــرم تکل ــه شــود ســرد ســخن گ   سـت ا آن را که بود تاب و توان گوش گـران     جــایی ک

ــ  ــایی ک ــت ج ــیچ ... نیس ــان آوري از ه   سـت ا دان گـوش گـران   هشدار که آنجا همـه     ه زب

ــزان ســخن  ــۀ می ــه نشــد کف   سـت ا آن گوش گـران  پلۀ شک نیست که هم    ســنج گوشــی ک

  سـت ا بر تیغ زبان سـنگ عنـان گـوش گـران        آزار تحمـــل مکـــن از حـــرف دل» نقـــاش«

***  

ــ ــز ب ــرا  ه ج ــایند م ــر بگش ــان گ ــو زب ــام ت   افتـد بـه زبـان بنـد مـرا      به کـه وقـت سـخن       ن

ــرا     تـــو از آن یافتگـــانی کـــه نســـازند گمـــت ــد مـ ــه نیابنـ ــدگانم کـ ــن از آن گمشـ   مـ

  بنــد مــرا   دل ۀنــاخنی بــود بــه هــر پــار        صـفت سـامان داد   برگ عیشی که دلـم غنچـه  

ــود کــه کــرد    ریشــه در ســنگ و نکردنــد برومنــد مــرا        آه مــن نخــل عقیــق شــجري ب

ــرا      ن ریـزد هست چون گل که گ�بـش ز شـکفت   ــکرخند مـ ــات شـ ــه مکافـ ــی گریـ   تلخـ

ــۀ ــر خانــ ــد خبــ ــته ز روزن گیرنــ ــم     دربســ ــر چش ــرا  ا س ــند م ــل دل خرس ــت دلی   س

  هنـران خـواهش فرزنـد مـرا     نیست چون بـی     سـت از پـس مـرگ   ا طبع اثـربخش مـن   زادۀ

ــاب  ــون حب ــدۀ   چ ــرا دی ــت م ــرد    آورده بآ اس ــه ک ــرت روي ک ــراه احی ــد م   ســت نظربن

  هنرمنـــد مـــرا» نقـــاش«کـــرده ایـــن آینـــه     ت نظـر از صـورت غیـب   اند اهل بصـیر  بسته

***  

  سار خشک کم بیرون دهـد  آب را این چشمه    کی ز فرش طبع اهـل بخـل نـم بیـرون دهـد     

  گــل در ایــام پریشــانی ورم بیــرون دهــد        سـت ا تـر  روز حاجت اهل همت را کرم افـزون 

ــیچ را     ــرینش ه ــاط آف ــمر در بس ــوچ مش   دریاي کـرم بیـرون دهـد    ست آن کف کها عنبر    پ

  پشت اگر بر کـوه انـدازد شـکم بیـرون دهـد         روحـی مـده نسـبت شـکوه عشـق را      با سبک

  دانی کو کـه دوران از عـدم بیـرون دهـد     نکته    آنکه بر سـرّ دهانـت ره بـرد موجـود نیسـت     

  حیرت روي تو نگذارد کـه نـم بیـرون دهـد        گــــــر دل آیینــــــه گــــــردد آب از ...  
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ــرد ــو ا ه ابـــ ــت چـــ ــرمســـ   کی ز آتش این کمان حلقه خـم بیـرون دهـد       ز ... آه گـــ

  آب را ناصاف، این سرچشمه کـم بیـرون دهـد       آلـود نیسـت   بر لب روشند�ن حـرف غـرض  

  سازي نواي زیر و بـم بیـرون دهـد    ور نه هر    دل راسـت کـردن مشـکل اسـت     ۀناله را در پرد

  انی از عــدم بیــرون دهــدتــا وجــود مــن نشــ    وجودي باعـث ایجـاد مـن شـد در جهـان      بی

  اش صد پیچ و خم بیـرون دهـد   هر سر مو خامه    مشـق پیچـک خـط تـو را    » نقاش«چون کند 

***  

ــود را ... ده       خـــدایا در دیـــار اتحـــادم پادشـــاهی ده    ــتان و خ ــن بس ــود م ــرا از خ   م

  به یاد سر بزرگان جهـان صـاحب ک�هـی ده       بـه ملـک خاکســاري افسـرم از گاهگــاهی ده   

  ازین خواهش مرا رخسار زرد و رنگ کـاهی ده     شوق تو کاهیـدن  ت از کهرباي جذبۀاس خوش

  شبم را قـدر و روزم را فـروغ صـبحگاهی ده       شب بختم بود بی قدر و روز غفلـتم شـبگون  

ــاتوانی قــدرتم بــر بــی    توانـــایی مـــرا آلـــودۀ صـــد معصـــیت دارد   گنــاهی ده ز ضــعف ن

  چو گل با این لباسم بـرگ و سـاز گاهگـاهی ده       دمرا دلق مرقع گلشن بـی خـار و خـس باشـ    

ــاهی ده      چو چشم اهل بینش از رخ زشت خـود آرایـان   ــه نگ ــرا کوت ــا م ــاهد دنی ــه روي ش   ب

  تعب در کشور خواري بـه عـزت دسـتگاهی ده       بگیــر از مــن در اقلــیم رضــا گــنج قناعــت را

  ات از روسـیاهی ده شب نادیـده روزم را نجـ      بیفشان از گلیم بخـت مـن گـرد کـدورت را    

ــرا ناســربراهی ده        به فرمانش بپـویم تـا بـه کـی راه ضـ�لت را      ــان م ــس نافرم ــر نف   ز ام

  مرا آهنـگ عـاجز نـالی و حیـرت نگـاهی ده         قربـان  ۀبه ماننـد دل محـزون بـه رنـگ دیـد     

  چو چشم عبرتم دید از سـفیدي و سـیاهی ده      ز رخسار و خط خوبان مکـن دائـم تماشـایم   

  نـور الهـی ده   به مهرش صیقل از یـک لمعـۀ      تر سـاخت رنـگ معصـیت دل را    سیه ز جرم مو

ــاهی ده      برات مغفـرت از دفتـر رحمـت کرامـت کـن      ــانم از معاصــی و من ــن و ام   خــط ام

  نقـش عـذرخواهی ده  » نقـاش « به یـاد خامـۀ      صورت ره رنگ از عصیان به کشد صد می  خجالت

  

  ها نوشت پی

  .1390رجبی، ؛ 1389در مورد کاشان، نک: ساطع، ن اروپایی هاي سیاحا براي نوشته .1

  .221ـ216: 1365نراقی،  :نمونه، نک براي .2

شده، در برخی از متون اشارات بسیار کوتاهی به طاهر نقاش شده که عمدتاً بر اسـاس  ع�وه بر منابع ذکر .3

: 1356پـژوه،   ؛ دانش1219 ،9: ج1983تهرانی،  آقابزرگ؛ 125ق: 1295، بهوپالیتذکرۀ نصرآبادي است: نک: 

  .2350 ،4: ج1384 ،یداغستان واله؛ 948 ،2: ج1372، پور خیام؛ 22
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» سـاز  ابـري  طاهر محمدمیر «نقاش را با  طاهر محمد) 499: 1391همو، ؛ 220: 1386اصغر شاطري ( علی .4

 زاده کـریم ، نـک:  طـاهر  محمدبراي میر  .اشتباه گرفته و او را مذهب و مخترع کاغذ ابري معرفی کرده است

  .1342ـ1340 ،3: ج1369تبریزي، 

  با سپاس از آقاي افشین عاطفی که توجه ما را به این کتاب جلب کرد.  .5

  .408 و 314، 289، 116: 1390اي سمرقندي، ملیح :شده، نک برده براي شاعران نام .6

انم نغمـه اسـدي چیمـه بـراي     آبادي و خـ  با تشکر از دکتر حمیدرضا جیحانی، دکتر محمد مشهدي نوش .7

  مباحث سودمند در این زمینه.

» بوادي بقا شد طاهر نقاش«را چنین تفسیر کرده است: مصرع  تاریخ ماده) این 209: 1381افشین عاطفی ( .8

   شود.  می 1091نتیجه  ،) را از آن کم کنیم5شود که اگر دلِ دهر یعنی هـ (معادل  می 1096معادل 

فام ایلخانی دچار اشتباه شده و آن را کار طاهر نقاش معرفی کرده است.  ین کتیبۀ زریننراقی در توصیف ا .9

: 1348طاهر بوده است (نراقـی،   دلیل شباهت نام طاهر نقاش با سفالگران خاندان ابی این اشتباه او احتما�ً به

  ). 137: 1390رجبی،  ؛153

  ده است.) منتشر کر148: 1348را حسن نراقی (تصویر دیگري از این گنبد  .10

کامل به نقل از جابر بن عبداهللا ا�نصاري ثبت کرده و در انتهـا   طور بهاین کتیبه حدیث دوازده خلیفه را  .11

». ... محمد...  العالم بالطاف یالعل اهللا لمنظور إل الرفیعإلقد تشرّف بتعمیر هذه الصف«چنین عبارتی آورده است: 

  فتاده است و نام بانی بر ما نامعلوم است.سفانه دو کاشی آخر کتیبه امتأ

تـوان بـدین افـراد اشـاره کـرد:       در این جنگ، ابیاتی از شاعران گوناگون آمده است که از جملۀ آنان می .12

ی، صـفی،  بابا افضـل کاشـان  ، میرمحمدباقر، ناصحا، ي، مجدوب، م� وارث قمیرعمعق بخا صائب تبریزي،

صامع کرمـانی،  ، میرنجات، حیرتی کاشی، ابوتراب بیک، خضري، وشمگیرقابوس بن ، علی تبریزيعرفی، آقا

میـرزا  ، اهلـی شـیرازي، میـرزا جـانی، فهمـی کرمـانی      ، مجذوب، اقدسی مشهدي، نظر مشهدي، م� غروري

درویـش  ، نظامی، امیرخسرو، والهی، شیدا، شکوهی همدانی، شفایی، محمدابراهیم، میرعیسی علی جربادقانی

مـ�  ، الـدین اسـماعیل   کمال، یرزا محمدسعید، سلمان ساوجی، خضري �ريمعلی بیک،  کامل بلخی، سلطان

طاهر، خالو سنجر، فسونی، میرزا طاهر وحید، سلطانعلی بیک، علیقلی بیکا، سعدي، مغربی، آقا رضی،  محمد

، آخوند م� علیرضـا، بنـده علیرضـا تجلـی، میـرزا جـ�ل، ظهـوري، مولـوي، حکـیم رکنـا          ، مرشد شیرازي

نـادم، اوجـی،   ، محمدقلی سلیم، ظهوري، ظهیر، میرسید علی عربمحتشم کاشانی،  میرالمومنین، ابن المعز،ا

 ،یارمحمدخان، سرایی، طوقی تبریزي، نورس، محمدباقر، محمدقلی سلیم مو�نا عبدالرزاق،، آذري، ابن یمین

اهللا ولی، شـیخ اوحدالـدین    متمیرفندرسکی، میر شیخ کاشی، ابوسعید ابوالخیر عبدالقدوس مهرودي، شاه نع

الدین  کرمانی، محمدعلی طبیب ابن محمدسعید، آقا شمس، میرزا محمدمومن طبیب، م� عبداهللا، محمد محی

قلی بیک دانـی، فـارس، تـراب نقـاش،      قطب، بدرالدین محمد نجیب کاشی، غاف�، میرزا مظفر منجم، نجف

رعارف کاشی، میر صیدي، م� نوعی خبوشانی، رفعتـی،  می، رضی، میلی، شفایی، شیدا، واله اصفهانی، نطنزي

عبـدالرزاق فیـاض گی�نـی،    ، میرزا داود، شانی تکلو، صالحا، نیکی، صفاهانی، آقـا شـاپور  ، طاهر نقاش، باقی
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. بـراي فهرسـت تفصـیلی ایـن     امیـدي و  قانع، مخلص کاشانی، الدین حسینی قارونی، ارس�ن تبریزي رضی

  .1ج :1390نسخه، نک: صادقی، 

؛ ملیحـاي  371ــ 370: 1317 نصـرآبادي،  :بیتی نیز از او نقل شده است. نـک  ع�وه بر این اشعار، ده تک .13

  .209 :1381؛ عاطفی، 405ـ404، 1390سمرقندي، 

14. National Museum, Kraków. 

  .1393کنبی،  :براي آثار رضا عباسی، نک .15

  .Stchoukine, 1964نک: . 16

بـا  ). 180ـ178، صفحات 17012 ۀ مجلس شوراي اس�می (شمارۀ، کتابخان»و نثرجنگ شعر «بر اساس  .17

  تشکر از یاري آقاي دکتر امیرحسین مدنی در خوانش برخی از کلمات.

  

  منابع

تهـران:   ،)م رکنـا یحکـ (ح کاشـانى  یدۀ اشعار مسیشرح احوال، بررسى آثار و گز )،1378(امیرعلی ، آذرطلعت .1

 .سروش

  .األضواءبیروت: دار  ،الی تصانیف الشیعه إلالذریع ،م)1983 ق/1430( محسنآقابزرگ تهرانی، محمد .2

 لف.ؤشر م، کاشان: نکاشی و کاشان )،1398اکبري، عباس ( .3

 ۀفصلنام ،»شده به قلم عباس سرمدي) ها و یادگارها (مصاحبۀ نوشته طرهکاشان: خا« ،)1372اهللا ( امینیان، سیف .4

 .38ـ19 ،23شمارۀ  ،هنر

تهـران: انتشـارات    حیح حسین علیزاده و مهدي علیـزاده، ، تصطایفمنتخب الل )،1386خان ( علی ایمان، رحم .5

  طهوري.

چگونگی روند توسعه و تکامل شهر کاشان در بستر تاریخ، کتاب اول: از آغاز تا آخر « )،1375بیرشک، ثریا ( .6

. تهـران: سـازمان   399ــ 379 ،3، جمجموعه مقا�ت کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایـران  ،»دوره سلجوقیان

 میراث فرهنگی کشور. 

 ).(چاپ سنگی بهوپال ،نگارستان سخن )،ق1295( خان ابوالخیر نورالحسن، بهوپالی .7

 ،)هـاي درون شـهري و بـرون شـهري     آشنایی با معماري اس�می ایران (ساختمان )،1383پیرنیا، محمدکریم ( .8

  تهران: دانشگاه علم و صنعت.

9. مجلس شوراي اس�می. ۀ، کتابخان17012شماره  ، نسخه خطینگ شعر و نثرج 

  تهران: سایه. ،تصحیح معصومه سالک ،المعاصرین ةتذکر )،1375حزین �هیجی، محمدعلی بن ابیطالب ( .10

 /https://cgie.org.ir/fa/article/225606، دایرةالمعارف بزرگ اسـ�می تذکرۀ نصرآبادي.  )،1398حسنی، حمید ( .11

  )1399(دسترسی: دي 

 تهران: ط�یه. ،فرهنگ سخنوران )،1372( عبدالرسول، پور خیام .12

 .35ـ16 ،181 ، شمارۀهنر و مردم ،»زدایی از آن سازي در کاغذ و رنگ رنگ« )،1356پژوه، محمدتقی ( دانش .13
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 ات و چاپ دانشگاه تهران.سسه انتشارمؤ، تهران: نامه لغت )،1377اکبر ( لیدهخدا، ع .14

 تهران: نشر پژواك کیوان. ،کاشان: نگین انگشتري تاریخ ایران )،1390رجبی، پرویز ( .15

  تهران: نشر دعوت. ،کاشان در گذار سیاحان )،1389( ساطع، محمود (گردآوري و پژوهش) .16

ـ  ، نوشتۀ قاضی احمد بـن شـرف  گلستان هنردر: » مقدمه« )،1366سهیلی خوانساري، احمد ( .17 دین حسـین  ال

  تهران: کتابخانۀ منوچهري ی خوانساري،تصحیح و اهتمام احمد سهیلمنشی قمی، 

 کاشان: مرسل. ،هنرمندان کاشان )،1386اصغر ( شاطري، علی .18

  کاشان: مرسل. ،)ستارگان سیلک (جلد اول: تذکرۀ شاعران کاشان )،1391( ــــــ .19

تـا   11601هاي  نسخه :شوراي اس�می هاي خطی کتابخانه مجلس فهرست نسخه )،1390صادقی، محسن ( .20

 .مجلس شوراي اس�می، تهران: 17100

 .تهران: انتشارات فردوس، تاریخ ادبیات ایران )،1389اهللا ( صفا، ذبیح .21

   .امیرکبیر تهران: افشار، ایرج کوشش به ،کاشان تاریخ )،1379عبدالرحیم ( ضرابی، ک�نتر .22

   .ق فردااف :قم ،بزرگان کاشان )،1381( عاطفی، افشین .23
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