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Abstract
 The first manual of  the National Museum of  Iran (NMI) was published in 1917, at the same time as the opening of  the
 museum. This manual includes a description of  the NMI’s duties and activities. It also has a descriptive list of  museum
 objects. The description of  some objects in the manual is very important, but this has not been considered in the study
 of  some of  the objects of  the NMI in previous research. 34 pieces of  luster tiles have a complete description in the
 manual. The first purpose of  this article is to review the information about some of  the above-mentioned luster tiles
 based on the first manual of  the NMI. The second one is to introduce the archaeological context in which they were
 found. The question is how are these luster tiles described in the manual of  the NMI? What are the characteristics of
 the archaeological context where they were discovered? The data were collected by studying the mentioned manual
 and according to the characteristics of  the tiles and conducting field studies. According to the results, at least seven
 pieces of  luster tiles of  the NMI are among the objects excavated from the Lar Plain of  Tehran. While now they are
 registered as discovered tiles from Kashan, Gorgan, and Rey. Although these seven tiles are similar in style to the luster
 tiles of  Kashan and Takht-e Soleyman, they were excavated by Etemad-al-Saltaneh in Khoshi-khaneh, Lar Plain, based
 on historical sources. The excavation was carried out by order of  Nasser al-Din Shah during his summer trip to Lar.
 After that, these tiles were transferred to one of  the large rooms of  the old building of  the Ministry of  Education in
 the northern part of  the Dar al-Fonun school, and then they were transferred to the Mirror Hall of  Masoudiyeh Palace.
Eventually, they were placed in the NMI and at the same time, they were registered in the manual of  the museum.M
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چکیده
نخستیننظامنامةموزهملیایرانهمزمانباافتتاحموزهدرسال1295خورشیدیبهچاپرسید.ایننظامنامهدربردارندةشرحوظایفو
فعالیتهایموزهوفهرستیتوصیفیازاشیاءموزهدریکسدهپیشاست.توصیفبرخیازآثاردرنظامنامةمذکور،اهمیتزیادیدربازنگری
آثاردارد،اماتاکنونبرایمطالعهآثارموزه،کمتربهایننظامنامهتوجهشدهاست.ازجملهآثاریکهشرحکاملیازویژگیهاومحلکشفآنهادر
نظامنامهآمده،34قطعهکاشیزرینفاماست.هدفازاینمقاله،بازنگریاطالعاتبرخیکاشیهایزرینفامفوقبرپایهنخستیننظامنامةموزه،
معرفیمحلکشفآنهاومطالعهباستانشناختیبسترکشفاینآثاراست.پرسشایناستکهکاشیهایزرینفامموردمطالعه،درنظامنامة
موزهملّیایرانچگونهتوصیفشدهاندوویژگیهایبسترباستانشناختِیمحلکشفآنهاچیست؟بخشیازدادههابهشیوهاسنادیوبرپایه
مطالعهنظامنامهمذکوروبخشدیگریازدادههابامطالعهویژگیهایکاشیهایمورداشارهوبررسیهایمیدانیگردآوریشدهاست.برپایة
نتایج،دستکمهفتقطعهازکاشیهایزرینفامموزهملّیکهاکنونبهعنوانکاشیهایمکشوفازکاشان،گرگانوریثبتشدهاند،آثاری
هستندکهازدشتالرتهرانکشفشدهوبهموزهراهپیداکردهاند.اگرچهاینهفتقطعهازنظرسبک،بیشترینمشابهترابانمونههایکاشان
وتختسلیماننشانمیدهند،برپایهمنابعتاریخی،توسطاعتمادالسلطنهدرمحلیبهنامقوشخانهیاخوشیخانهدردشتالرکاوششدهاند.
کاوشیکهبهدستورناصرالدینشاهدرجریانسفرییالقیاشبهالربهانجامرسیدوحدودیکماهتداومداشت.پسازآن،اینکاشیهای
زرینفامبهیکیازاطاقهایبزرگعمارتقدیموزارتمعارفدرشمالمدرسهدارالفنونوسپسبهتاالرآئینهکاخمسعودیهمنتقلشدودر
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درآمد
برخی انقالبمشروطیت، با وهمزمان قاجار دوره اواخر در
تأثیرتحوالت ایرانتحت ملی موزه مانند فرهنگی نهادهای
علمیوآموزشیدرساختاریجدیدوبهطوررسمیشکل
گرفت.همزمانباافتتاحموزهملّیدرسال1295خورشیدی،
شد منتشر ایران« ملی موزه »نظامنامه عنوان با دفترچهای
کهدرآنعالوهبرشرحوظایفوفعالیتهایموزه،فهرست
راهنمایاشیاءموزهنیزثبتشدهبود.نسخهایازایندفترچه
است، موجود ایران ملی کتابخانه اسناد مرکز در هماکنون
توجه مورد کمتر و مانده مغفول گذشته سدة طول در اما
مناسبت به 1395 سال در است. گرفته قرار پژوهشگران
یکصدمینسالافتتاحموزهملیایران،تعدادمحدودیازاین
ملی موزه و ایران موزههای ملی کمیته همکاری با دفترچه

ایراندوبارهبهچاپرسید.
بخشهایزیادیازنظامنامهموزهملّیایران،فهرستیاز
ازیکسدهقبلاستو ایراندربیش ملّی آثارمنقولموزه
شرحوتوصیفبرخیازآثاردرنظامنامةمذکور،اهمیتزیادی
دربازنگریاینآثاردارد.درحالیکهتاکنوندرمطالعهآثارموزه
ملّی،بهایننظامنامهاستنادنشدهاست.برایناساس،بررسی
نظامنامهموزهملّیایران،آگاهیهایتازهایرادربارهبرخیازآثار
اینموزهدراختیارمیگذارد.ازجملهآثاریکهدرایننظامنامه
فهرستشدهوشرحکاملیازویژگیهایفّنیومحلکشفآنها
آمده،تعداد34قطعهکاشیزرینفاماست.ردیابیاینکاشیها
توسطنگارندهنخستاینمقالهنشاندادکهاکنون،هفتقطعه
ازآنهاباعنوانآثاریکشفشدهازکاشان،ریوگرگانثبت
شدهوبرخیازآنهادرویترینهایواقعدرتاالرهایموزهوبرخی
دیگردرمخازنموزهنگهداریمیشوند.اماازسرنوشت27قطعه

کاشیدیگرهیچاطالعاتیدردستنیست.
قطعه هفت اطالعات بازنگری مقاله، این از هدف
موزه، نظامنامة نخستین پایه بر فوق زرینفام کاشیهای
معرفیمحلکشفآنهاومطالعهباستانشناختیبافتوبستر
کشفاینآثاراست.پرسشایناستکهکاشیهایزرینفام
توصیف ایران ملّی موزه نظامنامة در چگونه مطالعه، مورد
کشف محل باستانشناختِی بستر ویژگیهای و شدهاند
نظامنامه اسنادی مطالعه اساس،ضمن این بر آنهاچیست؟
مذکورومطالعهویژگیهایکاشیهایمورداشاره،بهبررسی
و شده پرداخته تهران الر دردشت باستانشناختی میدانی
باستانشناختیدشت بابسترهای اینکاشیها ارتباطمیان
الرتبیینشدهاست.همچنینتالششدهبابررسیاسنادو
متونتاریخی،سرگذشتآنهااززمانپیدایشدردشتالرتا

زمانانتقالبهموزهملّیایرانتشریحشود.

روش پژوهش
گردآوریاطالعاتدراینمقالهبهشیوههایاسنادیومیدانی
صورتگرفتهاست.بدینترتیبکهابتدابامطالعهنظامنامةموزه
ملّی،اطالعاتیدربارةکاشیهایزرینفامازنظامنامهاستخراج
کاشیهای فعلی شناسنامه و اطالعات این تطبیق با و شده
زرینفامدرموزهملیایران،نمونههایثبتشدهدرنظامنامه
ردیابیشدهاند.سپسبهمنظورکسباطالعاتتکمیلیدرباره
اینآثاربهمطالعةسایراسنادبهویژهاسنادتاریخیپرداختهشده
است.پسازمطالعهایناسنادوطرحاینموضوعکهکاشیهااز
دشتالرتهرانکشفشدهوبهموزهملّیایرانانتقالیافتهاند،
بهبررسیمیدانیدردشتالرپرداختهشدهتامحوطهایکه
اینکاشیهااست،موردمطالعه با دربرداندةشواهدیمشابه
قرارگیردومحلکشفاینکاشیهابهطوردقیقترشناسایی
شود.روشپژوهشتوصیفیـتحلیلیبودهوپسازتوصیفو
طبقهبندینمونهها،بهتحلیلارتباطاینکاشیهابادشتالر

بهشیوةتحلیلمقایسهایپرداختهشدهاست.

پیشینه پژوهش
این در مطالعه مورد کاشیهای و ایران ملی موزه نظامنامة
پژوهش،تاکنوندرهیچیکازپژوهشهایپیشینمطالعه
باستانشناسی مطالعات در نیز تهران الر دشت نشدهاند.
پژوهش دو در تنها و گرفته قرار توجه مورد کمتر پیشین
باستانشناسیبهاینمنطقهپرداختهشدهاست.ناصرپازوکی
ضمن شمیران« تاریخی »آثار کتاب در )1382( طرودی
بررسیناحیهشمیران،اشارهایبهدشتالرداشتهاست.اما
اودراینبررسی،محوطهقوشخانهراندیدهیاتوصیفنکرده
است.پسازوی،محمدسپهرسیری)1398الف(بهبررسی
اثر و محوطه 40 و پرداخته الر دشت روشمند و هدفمند
رادرمحدودة730کیلومترمربعیدشتشناسایی تاریخی
کردهاست.محوطهقوشخانهنیزبراینخستینباردرگزارش
اساس بر )1398ب( است.سیری معرفیشده بررسی این
باستانشناسی باعنوان»بررسی پایاننامهای بررسیمذکور،
اسالمی دوران استقراری الگوهای تحلیل و تهران دشتالر
رویکرد با را الر دشت محوطههای آن، در و نگاشته آن«
استقرار الگوهای تبیین منظور به و منظر باستانشناسی
پژوهش نخستین حاضر، مقاله بنابراین، است. کرده مطالعه
دربارهکاشیهایزرینفامقوشخانهدردشتالروارتباطآن

بانظامنامهموزهملیوآثارموجوددرموزهاست.

نظامنامه موزه مّلی ایران؛ تدوین 1295 خورشیدی
نخستین از مهم تاریخی سند یک ایران، ملّی موزة نظامنامه



213بازنگری محل انتساب هفت قطعه کاشی زرین فام در موزه ملّی ایران... / سیری و امیرحاجلو

سالهایگشایشموزهاست.برصفحهاولایننظامنامه،تاریخ
»برجحوتاویئیل1295شمسی،مطابقباشهرجمادیاالولی
1335قمری«آمدهاست)تصویر1(.ایننظامنامهدر64صفحه
بهچاپ تهران باقرزادهدر برادران  تدوینشدهودرچاپخانة
رسیدهاست.تمامآثارتوصیفشدهدرایننظامنامه،باشمارهیا
»نمرهای«اختصاصیمشخصشدهاند.بررسیهاینگارندهاول
مقالهدرمخازنوتاالرهایموزهملّیایران،بهردیابیهفتقطعه
ازکاشیزرینفاِممورداشارهدرنظامنامهمنجرشدکهاکنونبا
شمارههایجدیدچهارتاپنجرقمیثبتشدهاند)تصویر2(.اما
رویکاشیها،شمارهقدیمیدورقمینیزدرکنارشمارهجدید

ثبتشدهکهبانمرههایقیدشدهدرنظامنامهمطابقتدارد.

کاشی های زرین فاِم مورد  مطالعه 
موزه اکنوندر زرینفامموردمطالعهکه هفتقطعهکاشی
ملّیایراننگهداریمیشوندوبراینخستینباردرنظامنامه
موزهملّیایراننیزردیابیشدهاند،ازنظرفرمبهانواعکاشی
تقسیم )صلیبی( چلیپایی و )ستارهای( کوکبی هشتپر
میشوند.بررسیفنیکاشیهاکهمستقیماًتوسطنگارندگان
کاشیها این روی زرینفام لعاب میدهد نشان شده، انجام
به مایل قهوهای قهوهای، رنگهایطالیی، از متنوعی طیف
زیتونیوقهوهایمایلبهمسیراتشکیلمیدهد.زمینةاولیة

تصویر1.نظامنامهموزهملّیایران،تدوین1295خورشیدی)نگارندگان،
)1399

تصویر2.نمونهایازشناسنامههایکاشیهایموردمطالعه،شمارههایقدیموجدیدومحلکشف)نگارندگان1399(
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اینکاشیهابالعابقلعیسفیدپوشیدهشدهوسپسنقوشی
بارنگالجوردیولّکههایفیروزهایبرآناجراشدهاست.
رنگهای با کاشیها روی سطح از زیادی بخش همچنین،
طیفطالییتاقهوهایچنانرنگآمیزیشدهکهاینرنگها
بهعنوانزمینةنقشدیدهمیشوندوفضاهایسفیدرنگخالی
تشکیل را ختایی نقوش از بخشی منفی( )فضای آنها میان
پیچشهای شامل کاشیها این در اصلی نقوش میدهد.
اسلیمی،گلها،برگهاوغنچههایختاییوخطوطقاببندی
دورآنهاست.برکاشینمره89)شمارهجدید20570(دو
نقشصورتانسانینیزدیدهمیشود.همهنمونههایهشتپر
کوکبی،دارایکتیبهایبهخطنسخدرلبههاهستند.کتیبه
تاریخدارروییکقطعهازاینکاشیهاتعلقآنرابهسال
به نمونهها این نشانمیدهد)جدول1(.همه 670هجری
شیوةسایرنمونههایزرینفامسدههایمیانیدرایرانساخته
شدهاند.بدینترتیبکهپسازآمادهسازیبیسکوییتکاشی،
پوششیازلعابقلعسفیدبهعنوانرنگزمینهبرآنهاایجاد
شدهوپسازپختاولیهکاشیها،نقاشیبالعابهایرنگی
رویآنهاانجامشدهاست.لعابزرینفامدراینکاشیهاطبق
ترکیبات با لعابهایی نوع از میانی، رایجدرسدههای شیوة
اکسیدمسیانقرهبودهکهدرفرآیندپختدرکوره،مسیا
نقرهبرسطحسفالرسوبکردهوبهصورتلعابیدرخشانو

طالیینمودمییابد)دربارهروشتولیدزرینفامهایسدههای
.)Watson 1985میانیبنگریدبه

شرح کاشیها در نظامنامة موزه مّلی
برچسبی مطالعه، مورد کاشیهای پشتی یا رویی سطح بر
»اثاثه عبارت و وخورشید تاجشاهی،شیر نشان با قدیمی
ثبت اینعبارت،عددیدورقمی زیر و دارد دولتی«وجود
نخستین عدد، این میرسد نظر به .)3 )تصویر است شده
با شمارهایاستکهبرایثبتکاشیهااستفادهشدهاست.
قدیمی برچسبهای روی رقمی دو شمارههای این تطبیق
کاشیهابانمرههایثبتشدهدرفهرستآثارنظامنامةموزه،

اطالعاتارزندهایدربارهاینکاشیهاحاصلمیشود.
کاشی نمره 73: توصیفاینکاشیدرنظامنامهموزه
بدینشرحاست:»ازقراریستکهدرنمره70ذکرشده،اما
وزنش543گرماست«)نظامنامهموزهملّی23:1295(.در
بدین نمره70 کاشی از مفصلی توصیف آن، از قبل صفحه
رنگ طالیی کاشی گوش هشت  »خشت است: آمده شرح
رفتهبهوزن551گرمکهمتنآنگلوبوتهوحاشیهخط
الر ئیالقات حوالی از دارد تاتاری سبک به نزدیک فارسی
دوره هجری 850 تا 700 دورة به متعلق و شده استخراج
برای دوره آن در را خشتها این است. تیموریان سلطنت

جدول1.مشخصاتکاشیهایموردمطالعه

عکس کاشی
نگارندگان

(1399) 
توصیف کاشیها

قدمت
ثبت شده 
در موزه 

محل کشف
شماره کاشی

شمارهردیف
قدیم

شماره
موزه

شماره
دفترکل

کاشیهشتگوشکوکبیباابعاد210میلیمترازنوک
تیزههاوضخامت15میلیمتروخمیرهرسینخودی.نقش
گل،برگوغنچههایختاییبادورنگسفیدوالجوردی

برزمینهقهوهای.لکههایفیروزهایروینقوشمتن
دو درحاشیه. زمینهسفید بر قهوهای نسخ کتیبةخط
خطالجوردیوقهوهایبرلبهکاشیخطالجوردیبرای
تفکیکحاشیهکتیبهایازمتن.تاریخذیقعدهسنهسبعین

ستمائهدرکتیبهکاشی.متنکتیبهشاملابیاتزیر:ئ
ایرایتوسالوماهآزردنمن

فارغزمنوشادبهغمخوردنمن
گفتینکنمباتودگربدعهدی
ایننیزنکردنتوبرگردنمن
بخورهرچهداریفزونیبده
تورنجیدهایبهردشمنمنه

بهکامتوباداهمهکارتو
خداوندبادانگهدارتو

باقلم. برخمیرةپشتکاشی درجشماره73نظامنامه
ووصالی پّرههایکاشیشکسته از یکی آسیبشناسی:
شده،اماسایربخشهایلعابوخمیرةکاشیازسالمت

نسبیبرخورداراست.ئ

670
هجری

کاشان 73 3565 565 1
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ازنوکتیزهها، کاشیچلیپاییبهطول210میلیمتر
بازوهاییبهپهنای60میلیمتر،ضخامت15میلیمتر
و اسلیمیهایالجوردی نقش نخودی. رسی وخمیره
با اسلیمیها دورگیری قهوهای، زمینه روی فیروزهای
لبهکاشی. بر قهوهای و رنگسفید.دوخطالجوردی
از یکی روی چسبیده 96 شماره با اموال برچسب
بازوها.آسیبشناسی:بخشیازلعابدرقسمتمرکزی
کاشیپریدهودرلبههایکاشینیزلعابپریدگیدیده
میشود،اماازنظربدنهوخمیرهدرسالمتنسبیاست.ئ

ثبتنشده کاشانیا
گرگان

96 20558 4558 2

20558 کاشی با برابر کاماًل ابعاد با چلیپایی کاشی
و سفید اسلیمیهای نقش نخودی. رسی خمیره و
روی فیروزهای لّکههای قهوهای، زمینه بر الجوردی
اسلیمیهایسفید،خطالجوردیبرلبهکاشی،لکههای
97 شماره با اموال برچسب نقوش. روی فیروزهای
چسبیدهبرپشتکاشی.آسیبشناسی:یکیازبازوهای
کاشیشکستهووصالیشده،اماسایربخشهایلعابو

خمیرهازسالمتنسبیبرخورداراست.ئ

سده7
هجری

کاشان 97 3519 519 3

کاشیهشتگوشکوکبیباابعاد210میلیمترازنوک
تیزههاوضخامت15میلیمتروخمیرهرسینخودی.نقش
صورتیکزنویکمردبارنگطالییرویزمینةسفید
دروندایره،نقشغنچههاوبرگهایختاییبارنگسفید
رویزمینةطالیی.کتیبهناخواناوبیکیفیتبهخطنسخ
سفیدرویزمینهالجوردیدرحاشیه.یکخططالییبر
دورتادورلبهکاشی.برچسباموالباشماره89چسبیده
رویمتنکاشی.آسیبشناسی:کاشیشکستهشدهوبه

چهارتّکهتقسیمشدهوسپسوصالیشدهاست.ن

ثبتنشده کاشانیاری 89 20570 4570 4

کاشیهشتگوشکوکبیباابعاد210میلیمترازنوک
نخودی. رسی خمیره و میلیمتر 15 وضخامت تیزهها
نقشاسلیمیهایالجوردیبادورگیریسفیدوگلهاو
غنچههایختاییبهرنگسفیدبرزمینةقهوهای.لکههای
فیروزهایروینقوشمتن.کتیبهایبهخطنسخقهوهای
برزمینهسفیددرحاشیه.دوخطالجوردیوقهوهایبر
لبهکاشی.دوخطالجوردیوقهوهایبرایتفکیکحاشیه
کتیبهایازمتن.خراشیدنشماره87باشیءنوکتیزدر
پشتکاشی.آسیبشناسی:کاشیازوسطشکستهوبهدو
نیمتقسیمشدهووصالیشدهاست.اماسایربخشهای

لعابوخمیرهازسالمتنسبیبرخورداراست.ئ

ثبتنشده کاشان 87 3566 566 5

کاشیهشتگوشکوکبیباابعاد210میلیمترازنوک
تیزههاوضخامت13میلیمتروخمیرهرسینخودی.نقش
هردونیمهشاملاسلیمیهایالجوردیبادورگیریسفید،
گلهاوغنچههاوبرگهایختاییسفیدبرزمینهقهوهای،
امارنگزمینةیکنیمهروشنتروزمینةنیمةدیگرتیرهتر
استوفرمنقوشختاییسفیددردونیمه،مقداریمتفاوت
است.لکههایفیروزهایروینقوشمتن.کتیبهبهخط
نسخقهوهایبرزمینةسفیددرحاشیه.دوخطالجوردیو
قهوهایبرلبةکاشیوبرایتفکیکحاشیةکتیبهایازمتن.

بخشیازمتنکتیبهدریکنیمهبهشرحزیر:ئ
ئ)ناقـص(باداجهــانآفــرین

بههرجاکهباشدخداونداین
فیتاریخماهشوالسنه؟

جزمیزهرآنچههستکوتاهیبه
ازمــیزکـفبتــانخـرگاهیبه

رنــدیوقلــــندریو)ناقـــص(ئ
متنکتیبهدرنیمةدیگرکاشیبهشرحزیر:ئ

ئ)ناقـص(کههمیــشهبرخرددندانـست

هماوســتکهمونـسخردمــندانـست
مـیدرخماگرچهسرگرفتسترواسـت

درشیشهنگرچهخّرموخندان)ناقص(ئ
ناهمسان شکسته نیمة دو از کاشی آسیبشناسی:
تشکیلشدهاست.درواقعدونیمةکاشیمتفاوتبوده
کههنگاممرمتبهاشتباهبههمچسباندهشدهاست.ئ

ثبتنشده کاشان 85 3570 570 6



مجله موزه ملی ایران، سال یکم، شماره یکم، پاییز و زمستان 1399 216

تزییندیوارهابهکارمیبردهاندبهاینطورکهدرمیانةهریک
ازآنهایکخشتصلیبیچهارپریقراردادهوطرزساخت
آنهاراطوریکردهبودندکهگوشههایآنهامثلچفتوبست

بهیکدیگرمتصلمیگردید«)همان،تصویر4(.
نظامنامة در کاشی این توصیف در  :85 نمره  کاشی 
اما است، 70 نمره مشابه که شده اشاره چنین نیز مذکور
وزنآنبرابربا631گرمثبتشدهاست)نظامنامهموزهملّی

24:1295؛تصویر5(.
کاشی نمره 87: اینکاشینیزدرنظامنامهبدینشکل
توصیفشدهاست:»ازقراریستکهدرنمره70ذکرشدهولی

وزنش550گرماست«)همان؛تصویر5(.
کاشی نمره 89:توصیفاینکاشیدرنظامنامهموزه
بااینمضمونآمدهاست:»ازقراریستکهدرنمره70ذکر
شدهولیوزنش598گرماستودرمتنصورتآدممنقوش

است«)همان:25؛تصویر5(.
نظامنامه در کاشی این توصیف در :92 نمره  کاشی 
چنینآمدهکهمشابهنمره70است،اما566گرموزندارد

)همان؛تصویر5(.
کاشی نمره 96:اینکاشیدرنظامنامهبهاینصورت

معرفیشدهاست:»ازقراریستکهدرنمره95ذکرشدولی
در .)26 :1295 ملّی موزه )نظامنامه است گرم 450 وزنش
همینصفحهازنظامنامه،توصیفمفصلیازکاشینمره95به
شرحزیرارائهشدهاست:»خشتکاشیصلیبیطالییچهارپر
بوزن404گرمونقوشگلوبوتهازصنایع700تا850هجری
دورةسلطنتتیموریانومستخرجاتحوالیئیالقاتالراست.
اینخشتچنانچهدرنمره70ذکرشدهمانخشتهاییستکه
درآندورهبهضمیمةآنخشتهایهشتگوشهبرایتزئین

دیوارهابهکارمیرفته«)همان؛تصویر6(.
کاشی نمره 97:درتوصیفاینکاشینیزدرنظامنامه
چنینآمدهکههمسانباکاشینمره95است،اما450گرم

وزندارد)همان؛تصویر6(.
موضوع این بر ایران ملی موزه نظامنامه در بنابراین، 
دست به الر ییالقات از کاشیها، این همه که تصریحشده
آمدهاند.برایناساس،بهنظرمیرسداشارهبهکاشان،گرگان
وریبهعنوانمکانکشفاینکاشیهادراسنادجدیدموزه

ملّیایراننادرستاست.
کاشیهای زرینفام دشت الر تهران در اسناد قاجاری 

برپایهاسنادتصویریومکتوِبدورهقاجار،دشتالرتهران

کاشیهشتگوشکوکبیباابعاد210میلیمترازنوک
نخودی. وخمیرهرسی میلیمتر وضخامت15 نیزهها
بر اسلیمیهایالجوردیوگلهایختاییسفید نقش
زمینهطالیی.لکههایفیروزهایروینقوشمتن.کتیبه
ناخوانابهخطنسخطالییبرزمینةسفیددرحاشیه.دو
خطالجوردیوطالییدورتادورلبهکاشیویکخط
با اموال ازمتن.برچسب برایتفکیککتیبه الجوردی
کاشی آسیبشناسی: کاشی. روی 92 نظامنامه شماره
شکستهوبهچندتکهتقسیمشدهووصالیشدهاست.
آثارپریدگیلعابدرچندقسمتودرلبهشکستگیها

دیدهمیشود.ئ

ثبتنشده گرگان 92 20582 4582 7

تصویر3.نمونهنخستینبرچسبهاوشمارههایثبتکاشیها)نگارندگان1398(
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درایندورهتفرجگاهشاهانواعیانقاجاریبودهاست)تصویر
7(.اعتمادالسطنهدرسال1298قمری)1260خورشیدی(
درجریانسفرییالقیبههمراهناصرالدینشاهبهدشتالر،
رسالهایکوتاهباعنوانجغرافیوتاریخالرنگاشتهکهاکنون
نگهداری ایران ملّی کتابخانه در 2958 شماره با سند این
اعیانی بنای درباره مهمی شرح رساله، این در او میشود.
منظور .)8 )تصویر است آورده آن کاشیهای و خوشیخانه
ویازخوشیخانهدراینرساله،همانقوشخانهبودهاست.
محوطهایکهامروزهنیزبهدلیلوجودصخرهایعظیمبهشکل
قوشیاعقاب،درمیاناهالیبههمیننامشناختهمیشود.
امااعتمادالسلطنهچنیناشارهداشتهکهقوشخانهنامدرستی

نیستوازآنجاییکهاینمکان،محلتفریحشاهانبودهاست
بایدخوشیخانهباشد.اعتمادالسلطنهاشارهکردهکهبهدستور
ناصرالدینشاه،مأمورکاوشدرخوشیخانهشدهوبهمدت
)اعتمادالسلطنه، است کرده کاوش محوطه این در ماه یک
1298:شمارهسند2958(.اوهمچنیندرکتابدیگرخود

»روزنامهخاطرات«روایتیبهشرحزیرنگاشتهاست:
و حضرت امین و امینالملک با االمر حسب »عصری
آقامحمدخواجهرفتیمبخرابهایکهباالیالرپیداشده.اقوی
اینکهخوشیخانهقصرمعتبرومحلییالقشخص بر دلیل
بزرگیبودهایناستکهدرهرقطعهکاشیکهزیادهازاندازه
به تیزابی ناب بسیار نخودطالی دو یک نیست، کفدست

تصویر4.توصیفکاشینمره73درنظامنامهسال1295خورشیدیموزهملّیایران)نگارندگان1399(

تصویر5.توصیفکاشیهایشماره89،87،85و92درنظامنامهسال1295خورشیدیموزهملّیایران)نگارندگان1399(
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طورتذهیببهاینکاشیچسبیدهکهحاالبهاشارهدستبه
خوبیآنورقطالازرویکاشیبرداشتهمیشود.درامتیاز
کاشیکاریاینمحلهرچهنوشتهشودکماست.علیالخصوص
درتعریفیکقسمکاشیکهدرقدیممعمولبودهوبایک
در که میکردهاند کاشی در پخته میناکاری قسم به فلزی
آفتابوروشناییرنگپرطاووسداشتهاست.اینصنعتحاال
درایرانمتروکاستوفرنگیهاهمهرچهخواستهاندبفهمند

درکنکردهاند«)اعتمادالسلطنه،92:1390(.
دکترفوریهنیزدرسال1307قمری)1269خورشیدی(
دربارهدشتالرچنیننوشتهاست:»دربینراِهسیاهپالسو
اردوگاهسابِقماخرابههاییاستمرکبازچنددیوارخرابو
یکسقفوچندپله.بهمنگفتندکهاینجابرجیبودهاست
ازآثارسدههفتمهجریکهآنرابهیادگاراسالمآوردنصد

هزارمغولدرآنجاساختهبودند.اینداستانافسانهایبیش
نیست.آنچهمسلموتاریخیاستاینکهارغونخانمغولدر
به قصر همین در و بود ساخته قصری بهجهتخود اینجا
تاریخ694هجریپسروجانشینشغازاناسالمآوردهاست.
اعتمادالسلطنهبااینکهسرسریبهکاوِشاینخرابهپرداخت،
درآنجامقداریکاشیزرنگارودوشمعدانمسییافتومن
ازهمان اینکهزیادنگشتمچندقطعهکاشیشکسته با هم

جنسبهدستآوردم«)فوریه171:1335(.
برپایهاینروایتها،بهنظرمیرسدکاشیهایزرینفامی
کهدرنظامنامهموزةملّیایرانبهعنوانآثاریمکشوفازدشت
الرثبتشدهاندواکنوندرموزهملّیقراردارند،همانکاشیهایی
هستندکهدرپیکاوشغیرعلمیویکماهةاعتمادالسلطنه)به
دستورناصرالدینشاه(درمحوطهخوشیخانهیاقوشخانةدشت

تصویر6.توصیفکاشیهایشماره96و97درنظامنامهسال1295خورشیدیموزهملّیایران)نگارندگان1399(

تصویر7.ناصرالدینشاهدریورتخانلرخانیدردشتالر،1307قمری
)مرکزاسنادوآلبومخانهکاخگلستان(

تصویر8.رسالةخطیاعتمادالسلطنهباعنوانجغرافیوتاریخالروباشماره
سند2958درمرکزاسنادوکتابخانهملیایران)نگارندگان،1399(
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الرکشفشدهواحتماالًپسازانتقالبهتهران،درعمارتقدیم
وزارتمعارفوسپستاالرآیینهکاخمسعودیهنگهداریشده
وباگشایشموزهملّیایران،بهاینموزهمنتقلشدهاند.زیرا
محمدتقیمصطفویدرتوضیحیکهدربارهاشیاءفهرستشدهدر
نظامنامهموزهملّیایرانبیانکرده،بهتاریخچةنگهداریآثاراین
فهرستدردوبنایفوقاشارهکردهاست.بهگفتهاو،مجموعهای
از270شیتاریخیدرحدودبیشازیکسدهقبلدرمحل
یکیازاطاقهایبزرگعمارتقدیموزارتمعارفدرقسمت
شمالمدرسهدارالفنوننگهداریمیشد.اماپسازخریداری
واهداءکاخمسعودیهبهوزارتفرهنگ،اینآثاربهتاالرآئینه
کاخمسعودیهمنتقلشدهودرنهایتبهموزهملّیایرانانتقال
یافتهاست.بخشیازایناشیاءدرهمانزماندرجزوهنظامنامه
وکاتالوگموزهمعرفیشدهبودندودرتاالرهاوغرفههایمختلف
موزهبهنحوشایستهایدرمعرضتماشاومطالعهعمومقرارداده

شدهبودند)مصطفوی388:1334و389(.

یافتههای  بررسی باستانشناسی دشت الر تهران
کشف بر ایران، ملّی موزه نظامنامة در اینکه به توجه با
کاشیهاازییالقاتالرتصریحشدهاست،بررسیهایمیدانی
ارتباط تا رسید انجام به تهران الر دردشت باستانشناسی
منطقهروشنشود. باستانشناسی بسترهای با اینکاشیها
پژوهشکده مجوز با که الر دشت در باستانشناسی بررسی
باستانشناسیدرتابستان1398انجامشد،بهشناساییآثاری
گورستان و قلعه کاروانسرا، استقراری، محوطههای همچون
تاریخیشناسایی اثر و بررسی،40محوطه این انجامید.در
مورد منتهیالیهجنوبیمنطقه در میان، این از ثبتشد. و
بررسی،رویتراسآبرفتیکنارةجنوبیرودالرکهبهدشت
قرقرهمعروفاست،تپهایباستانیبهارتفاعحدود10متریافت
شدکهبنابهشواهدبرجایمانده،حاصلازتخریبعمارتی
تاریخیاست)تصاویر9تا11(.باتوجهبهموقعیتمکانیاین
تپهبهنظرمیرسدتپهفوق،همان»خوشیخانه«مورداشاره
دررسالهخطیاعتمادالسلطنهوکتابروزنامةخاطراتاوست.
اشاره اعتمادالسلطنه که مشخصاتی با دیگری تپة اوالً زیرا
کرده،دربررسیدشتالردرسال1398شناسایینشد.ثانیاً
محوطةشناسایی از39 هیچیک در کاشی قطعه حتییک
بررسیسطحی نیامد.در بهدست ایندشت شدةدیگردر
تپةفوقومحوطهپیرامونآن،همانگونهکهاعتمادالسلطنه
ودکترفوریهاشارهکردهبودند)اعتمادالسلطنه92:1390؛
فوریه171:1335(،قطعاتپراکندهایازکاشیمشاهدهشد.
هشتضلعی زرینفام کاشیهای از نمونههایی قطعات این
کوکبی،چهارپرچلیپاییزرینفام،چهارپرچلیپاییالجوردی

زراندود)الجوردینه(وانواعکاشیکتیبهایبانقشقالبزده
زیرلعابآبیوفیروزهایهستند)تصویر12(.

زرینفام وگاهنگاریکاشیهای مطالعهسبکشناختی
شناساییشدهازمحوطهقوشخانهدشتالر،بیانگرتعلّقاین
Wat-مجموعهبهسدههفتمهجریاست)برایمقایسهبنگریدبه
son 1985: 129, 130, 133؛قوچانی93،51:1371؛پورداوودو

همکاران144:1398؛لشکریوهمکاران41:1393(.قطعاتی
کهبانمرههای85،73و87درنظامنامهموزهمعرفیشدهاندبا
نمونههایمتعلقبهتختسلیمانوکاشانمشابهتکاملدارند
همکاران و لشکری قوچانی93:1371؛ )Mason 2004: 265؛
نمونههای92،87،85، همچنین، تصویر1/ی(. ،41:1393
96و97باکاشیهایآرامگاهامامزادهجعفردامغانمتعلقبه
 Watson 1985,(سالهای664و665هجریهمسانهستند
133(.برکاشینمره85،اشعاریآمدهکهبرتعدادزیادیاز

کاشیهایمتعلقبهسالهای670تا674ازتختسلیماننیز
نوشتهشدهاست)قوچانی54:1371و90(.همچنین،کاشی
نمره89،بانمونهکاشیتاریخدارکشفشدهازقلعهدخترکرمان
باتاریخ661هجری)Amirhajloo et al. 2020: 2(وتختسلیمان
)قوچانی51:1371وتصویر16رنگی(ونمونههاییازکاشان
منسوببهابوزیدکاشانی)Watson 1985: 129, 130(مشابهت
دارد.بنابراین،کاشیهایموردمطالعهدرموزهملّیایران،ازنظر
سبکوطرحبیشتربانمونههایکاشانوتختسلیمانمشابهت
دارندوطبقجدول2،همسانِیاینکاشیهابانمونههایکاشان
نمودبیشتریدارد.بنابرایناحتماالًکاشیهایدشتالردرشهر
کاشانبهعنواننزدیکترینمرکزتولیدکاشیزرینفامبهالر
تولیدشدهاند.اماباتوجهبهسهدلیلزیر،اینکاشیهاازشهرهای
کاشان)وحتیگرگانوری(کهدرشناسنامهآنهاقیدشده،
کشفنشدهودراصل،متعلّقبهبنایقوشخانهدردشتالر
بودهاند:نخست،اشارهبهکشفکاشیهاازییالقاتالردرفهرست
نظامنامةموزهملّی؛دوم،ارتباطزمانیکاشیهایزرینفامموزهبا
نمونههایشناساییشدهدربررسیهایباستانشناسیدشتالر؛
وسوم،اشارههاوتوصیفهایاعتمادالسلطنهودکترفوریهدرباره

کاشیهایزرینفامدشتالر.

نتیجه گیری 
سالهای نخستین در که ایران ملّی موزه نظامنامه مطالعه
قطعه هفت کم داددست نشان تدوینشده، موزه گشایش
عنوان به اکنون که ایران ملّی موزه زرینفام کاشیهای از
کاشیهایمکشوفازکاشان،گرگانوریثبتشدهاند،در
و شده تهرانکشف الر دشت از که هستند آثاری حقیقت
تنظیم هنگام در میرسد بهنظر کردهاند. پیدا راه موزه به
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تصویر9.نقشهوعکسماهوارهایازدشتالرتهرانومحوطهموردمطالعه)تهیهنقشهوعکسازنگارندگان1399(

تصویر10.تپهتاریخیقوشخانهیاخوشیخانهواقعدرکنارهجنوبیرودالر،دیدازجنوب)نگارندگان1398(

تصویر11.ساختارهایمعماری،تراکمآجروکاشیوگودالکاوشغیرمجازدرسطحمحوطه)نگارندگان1398(
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کشف محل ایران، ملّی موزه در کاشیها این شناسنامه
نظامنامهو ازجمله قبلی اسناد به توجه بدون اینکاشیها
ویژگیهایسبکی پایه بر وصرفاً اعتمادالسلطنه نوشتههای
هفت این مقایسهای بررسی این، وجود با است. شده ثبت
و کاشان تولیدات با سبک، نظر از میدهد نشان کاشی
این بتوان شاید و دارند بیشتری مشابهت تختسلیمان
کاشیهاراتولیداتیازایندوشهردانستکهدربناییفاخر
دردشتالرتهرانبهکاررفتهاند.برپایهمنابعتاریخی،این
کاشیهاتوسطاعتمادالسلطنهدرمحلیبهنامخوشیخانهیا
قوشخانهدردشتالرکاوششدهاند.کاوشیکهبهدستور
به الر به ییالقیاش سفر جریان در شاه ناصرالدین شخص
این آن، از پس داشت. تداوم ماه یک حدود و رسید انجام
عمارت بزرگ اطاقهای از یکی به زرینفام کاشی مجموعه
و دارالفنون مدرسه شمال قسمت در معارف وزارت قدیم
سپسبهتاالرآئینهکاخمسعودیهمنتقلشدودرنهایتبه
موزهملّیایرانانتقالیافت.درهمانزمان،فهرستیتشریحی
ازکاشیهادرنخستیننظامنامهموزهملّیایرانتدوینشد.
نظامنامهایکهاکنونبهعنوانسندیتاریخیازاهمیتزیادی

درشناختبرخیازآثارموزهملّیایرانبرخورداراست.

سپاسگزاری
نوکندهویوسفحسنزاده آقایدکترجبرئیل از نگارندگان

برایهمکاریدرمطالعهآثارموزهملّیایرانسپاسگزارند.

منابع
اعتمادالسلطنه،محمدحسنخان
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جدول2.مقایسهکاشیهایزرینفاممحوطهقوشخانةدشتالربانمونهکاشیهایدیگردرایران

نمونه کاشی قابل مقایسه نمونه کاشی قوش خانه

کاشان،سدههفتمهجری
لشکریوهمکاران41:1393؛(

Mason 2004: 265

تختسلیمان،سدههفتمهجری
لشکریوهمکاران41:1393؛قوچانی1371:(

93(

کاشان،سدههفتمهجری
https://www.alamy.com/star-shaped-
tile-star-shaped-tile-13th14th-century-
made-in-iran-kashan-stonepaste-luster-
painted-ceramics-tiles-image344670927.
html

امامزادهجعفردامغان
(Watson 1985: 133)
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پارینه سنگی میانی و پارینه سنگی جدید



راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقاالت خود را در دو فایل مستقل بارگذاری کنید. یک فایل شامل کل مقاله بدون مشخصات نویسندگان که به داوران ارسال خواهد 
شد و یک فایل Word شامل مشخصات نویسندگان و اطالعات تماس و معرفی آنان که نزد نشریه محفوظ خواهد ماند. 

- ترتیب و چیدمان مطالب در مقاله:
 - عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده ی فارسی و انگلیسی )بین 250 تا 300 کلمه(، کلید واژگان )بین 5 تا 8  واژه مرتبط با متن(، متن اصلی 

)درآمد، مواد و روش ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری(، پی نوشت ها، کتاب شناسی، زیرنویس تصاویر.
- ذکر نام نویسنده یا نویسندگان )نویسنده مسئول مشخص شود(، عنوان، شماره  تلفن، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیک )E-mail( در صفحه نخست 

مقاله الزامی است.
- چکیده مقاله بایستی حاوی یافته های مهم و نتیجه پژوهش باشد و مؤلفین بایستی از کلی گویی و پرداختن به موارد حاشیه ای پرهیز کنند.

- کلیه جداول و نمودارها )در قالب ورد یا اکسل( جداگانه ارسال شود.
- تصاویر با پسوند JPG و وضوح dpi 300 باشند و به صورت فایل های جداگانه ارسال شوند. حداکثر طول افقی تصاویر 20 سانتی متر )برابر عرض دو ستون( 

باشد. در شماره گذاری فایل تصاویر از اعداد التین استفاده کنید. از ارسال تصاویر در فایل ورد پرهیز کنید.
- برای ارجاع به عکس، طرح و نقشه از واژه تصویر استفاده کنید. برای ارجاع به جداول و نمودارها نیز به ترتیب از واژه جدول و نمودار استفاده کنید.

- اسامی در تصاویر فارسی بوده و از ارسال نقشه یا تصویر با اسامی التین خودداری کنید.
- معادل التین اسامی و اصطالحات به صورت پاورقی درهمان صفحه آورده شود.

سبک ارجاع دهی بین المللی AAA:  American Anthropological Association ارجاع کوتاه شامل نام خانوادگی نویسنده، سال نشر در صورت لزوم و 
شماره صفحه درون متن و رفرنس کامل در پایان مقاله

* لطفا از آوردن منابع به صورت پانوشت یا هر شکل دیگری خودداری فرمایید.
 - ارجاع و منابع

- ارجاع به منابع فارسی و غیرفارسی در متن مقاله به شیوه  زیر باشد:
)Renfrew 1982( یا )مجید زاده 1386(

* لطفا در صورتی که منبع مورد اشاره التین است مثال )Mofidi 2012B: 133(، درون متن هم، در ارجاع کوتاه به صورت التین ارجاع داده شود و از فارسی 
کردن ارجاع درون متن مثال )مفیدی 2012ب: 133( خودداری کنید. تنها مقاالتی که در اصل فارسی هستند یا به ترجمه فارسی آنها ارجاع می دهید را 

در فرمت ارجاع کوتاه فارسی بنویسید.
- در صورت لزوم شماره صفحه یا طرح و عکس را پس از نام نویسنده و سال انتشار ذکر کنید. در مواردی که از عکس، شکل و یا طرح منتشرشده ای استفاده 
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