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چكيده
خاتم کاري يکي از روش هاي تزيين ســطح اشياي چوبي اســت که از دوره آل مظفر تاکنون آثار قابل توجهي در 
گنجينه هاي هنري از آن بر جاي مانده است. اين هنر در طول گذر تاريخي خود فراز و نشيب هايي داشته و شايد بتوان 
گفت در هيچ دوره اي از لحاظ هنري رکود مطلق نداشته است. بررسي ها حاکي از آن است که دوره قاجار يکي از 
دوره هاي پر اهميت اين هنر بوده و آثار خاتم کاري شاخصي در داخل و خارج از ايران به همت هنرمندان ايراني بر 
جاي مانده است. اطالعات امروزي از خاتم کاري به ويژه خاتم کاري دوره قاجار اندک و بيشتر معطوف به نوشته هايي 
مبتني بر توصيف غير تخصصي و عدم پرداختن به ويژگي هاي فني در مسير پرفراز تاريخ اين هنر است. در اين 
پژوهش منبر خاتم کاري محفوظ در مجموعه فرهنگي تاريخي کاخ گلستان به عنوان نمونه موردي که اهم ويژگي هاي 
خاتم کاري دوره قاجار را داراســت، مورد مطالعه قرار گرفته اســت. هدف از انتخاب منبر مذکور، تحليل فني آن و 
همچنين دست يابي به اطالعات صحيح و فزون تر از نوآوري در شيوه خاتم کاري دوره قاجار است. سؤال پژوهش 
حاضر اين گونه بوده که ويژگي ها و نوآوري هاي خاتم کاري دوره قاجار کدامند و به چه صورتي در منبر مورد مطالعه 
ظهور کرده است؟ روش تحقيق در اين مقاله به روش توصيفي-تحليلي بوده و در روش گردآوري مطالب ضمن 
استفاده از منابع کتابخانه اي، از تحقيقات ميداني شامل بررسي و مشاهده منبر و همچنين مصاحبه استفاده شده است. 
نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که شيوه خاتم کاري دوره قاجار عالوه بر نوآوري در ساخت ، نوآوري هايي در 
خاتم چسباني داشته که از نگاه متخصصين مغفول مانده و هدف بر آن است تا ضمن تحليل آن ها به حفظ اصالت در 

شيوه خاتم کاري اين دوره اشاره شود.
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مقدمه
موضوع  محتوا،  و  مضمون  لحاظ  از  قاجار  دوره  هنر 
به  منحصر  و  متمايز  ويژگي هاي  داراي  اجرا  نحوه  و 
هنرهاي  از  گذشته  همچون  دوره  اين  در  است.  فردي 
شده  استفاده  هنري  محصوالت  تزيين  براي  گوناگوني 
است؛ خاتم کاري به عنوان يکي از روش هاي تزيين در 
هنرهاي ايراني از اهميت بسياري برخوردار است. آغاز 
خاتم کاري در ايران مربوط به رحل چوبي است که از 
دوره آل مظفر به جاي مانده است. مجموعه اي از آثار 
خاتم کاري در گنجينه هاي هنري داخل و خارج از ايران و 
همچنين در تزيينات معماري مشاهده مي شود. واکاوي 
در حوزه هنرهاي چوبي ايران به ويژه خاتم کاري عالوه 
ياري  هنرها  تاريخي  سير  شناخت  به  شناسايي،  بر 
رسانده و از ضرورت هاي پژوهشي معاصر است تا آثار 
برجسته اين مرز و بوم به عنوان پشتيبان هاي فرهنگي 
و هنري به رسم امانت به آيندگان سپرده شوند. تاکنون 
جانبه  همه  بررسي هاي  به  که  جامعي  و  کامل  پژوهش 
نگرفته  انجام  باشد،  پرداخته  قاجار  دوره  خاتم کاري 
است. براساس آنچه در تحليل فني آثار خاتم کاري دوره 
قاجار مستدل مي گردد، ارزش هاي فني، هنري و اصالتي 
آثار اين دوره استکه ارزش هاي آن را دوچندان نموده 
در  هنري  آثار  از  بسياري  مانند  خاتم کاري  آثار  است. 
زمره ميراث فرهنگي هستند که شناسايي و برشمردن 
ويژگي هنري آن ها در اهميت و ضرورت بوده که ضمن 
حفظ داده ها رهنمودي براي شناخت ويژگي هاي شاخص 
از جمله نوآوري ها در شيوه خاتم کاري اين دوره است. 
عدم شناخت خاتم کاري عالوه بر ناديده گرفتن وجوه و 
زواياي فني آن در حفظ و احيا، سبب انتشار مطالب غير 
امر خاتم کاري است.  از واقعيت  مستندي شده که دور 
در دو قسمت منبر مذکور مرمت غير اصولي انجام شده 
شده  فرنگي  ميراث  اثر  اين  به  جدي  آسيب هاي  سبب 

است.
در پژوهش حاضر براي دستيابي به نوآوري هايي 
از  دارند،  وجود  قاجار  دوره  خاتم کاري  شيوه  در  که 
منبر خاتم کاري محفوظ در کاخ گلستان به عنوان نمونه 
اين نمونه  از  موردي استفاده شده است. دليل استفاده 
حفظ  با  نوآوري  عمده  ويژگي  سه  که  آنست  علت  به 
اصالت در اين اثر قابل مشاهده است. اين اثر در مقايسه 
با ديگر آثار، عالوه بر آن که تاکنون مورد مطالعه قرار 
نگرفته، در زمره آثار مناسبي است که با مطالعه فني آن 
مي توان به نوآوري در شيوه هاي خاتم کاري با تأکيد بر 
دوره قاجار پرداخت. در خصوص منبر مذکور هيچ گونه 
نپذيرفته و اطالعات  پژوهش و مطالعه جامعي صورت 
شاخص،  اثر  اين  که  است  زماني  به  مربوط  آن  اندک 
هنگام ساماندهي مجموعه فرهنگي تاريخي کاخ گلستان 
زياد  احتمال  به  مذکور  خاتم کاري  منبر  شد.  مشاهده 

مربوط به کاخ گلستان بوده که به عنوان هديه و پيشکش 
براي ناصرالدين شاه آورده شده است. 

هدف از انتخاب منبر مذکور، تحليل فني آن و همچنين 
نوآوري  از  فزون تر  و  صحيح  اطالعات  به  دست يابي 
سؤال پژوهش  در شيوه خاتم کاري دوره قاجار است. 
نوآوري هاي  و  ويژگي ها  که  بوده  اين گونه  حاضر 
خاتم کاري دوره قاجار کدامند و به چه صورتي در منبر 
مورد مطالعه ظهور پيدا نموده است؟ فرضيه اي که در 
اين تحقيق دنبال شده اين است که خاتم کاري به شيوه 
موارد  در  و  بوده  پيشينيان  شيوه  و  راه  ادامه  قاجار 

متعددي نوآوري هايي نيز به همراه داشته است. 
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه  خاتم کاري اين 
دوره به عنوان دوره اضمحالل و انحطاط ياد شده سعي 
بر آن است تا در اين نوشتار پس از تبيين خاتم کاري و 
تحليل منبر خاتم کاري که در مجموعه فرهنگي تاريخي 
کاخ گلستان نگهداري مي شود، ويژگي هاي نوآورانه در 

شيوه خاتم کاري قاجار برشمرده شود.

روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش تحليلي-توصيفي بوده و 
است.  ميداني  و  کتابخانه اي  اطالعات،  گردآوري  شيوه 
و  اساتيد  با  اثر  مشاهده  بر  عالوه  ميداني  روش  در 
گلستان،  کاخ  تاريخي  فرهنگي  مجموعه  پيشکسوتان 
اثر و اساتيد خاتم کاري مصاحبه  اموال  امين  موزه دار، 
شده است. جامعه آماري اين پژوهش منبر خاتم کاري به 
شيوه قاجار بوده که در مجموعه فرهنگي تاريخي کاخ 
گلستان نگهداري مي شود؛ روش نمونه گيري به صورت 
انتخابي صورت گرفته است. در ابتدا به کمک اطالعات 
و  تبيين  قاجار  دوره  جمع آوري شده شيوه خاتم کاري 
در نهايت با تحليل اطالعات به ويژگي هاي نوآوري در 
شيوه خاتم کاري اين دوره دست يافتيم. تجزيه و تحليل 
به  نيز  تحقيق  اين  در  رفته  به کار  داده هاي  و  اطالعات 

روش کيفي صورت گرفته است.

پيشينه تحقيق
با وجود اهميت و غناي هنر خاتم کاري تاکنون کتاب 
و پژوهش چشمگيري در خصوص خاتم کاري به شيوه 
قاجار به رشته تحرير در نيامده است. عدم آشنايي فني 
به اين هنر، با تأکيد بر شيوه خاتم کاري اين دوره سبب 
اشکال  از  خالي  يافته  انتشار  کلي  طور  به  آنچه  شده 
به  مربوط  منابع  و  اسناد  مطالعه  کلي  طور  به  نباشد. 
خاتم کاري مشتمل بر دو دسته است که دسته اي شامل 
کليات هنر خاتم کاري و دسته ديگر شامل بررسي برخي 

از نقوش متدوال خاتم در دوره هاي اخير است.
پايان نامه  در   (۱۳۹۲) سعيدي  زهرا  نسيم  جمله  از 
کارشناسي خود با عنوان «بررسي نقوش تزييني و تکنيک 
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هاي به کار رفته در منبر چوبي تکيه دولت» در دانشگاه 
علمي کاربردي صنايع دستي تهران به راهنمايي مريم 
کيان و سميرا عرب به منبر خاتم کاري محفوظ در کاخ 
گلستان پرداخته و تحليل در آن مربوط به برخي نقوش 
خاتم در اين منبر و همچنين ترسيم خطي نقوش است؛ 
همچنين سميرا عرب (۱۳۹۴) در پايان نامه کارشناسي 
نقوش  زيباشناسي  تطبيقي  «بررسي  عنوان  با  ارشد 
آزاد  دانشگاه  در  قاجار»  و  صفوي  دوره  خاتم کاري 
اسالمي واحد تهران مرکزي به راهنمايي غالمعلي حاتم 
پرداخته  قاجار  و  دوره صفوي  خاتم کاري  بررسي  به 
که در آن براي برشمردن ويژگي خاتم سازي دو دوره 
آثار شاخص  در  ديده شده خاتم  کمتر  نقوش  مذکور، 
مربوط به هر دوره مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته 
شيوه  و  خاتم کاري  منبر  شده  ذکر  منابع  در  است. 
خاتم کاري قاجار با نگاه کلي مورد بررسي قرار گرفته 
منبر  خاتم کاري  در  نوآوري ها  به  اشاره ا ي  چندان  و 
مقاالت  همچنين  است.  نشده  بوده،  قاجار  به شيوه  که 
و تحقيقاتي راجع به منبر و منبر سازي در اسالم نيز 
پژوهش  با  چنداني  ارتباط  نيز  آن ها  که  شده  انجام 
منبر سنگي  و  دولت  تکيه  در خصوص  ندارند.  حاضر 
آن تحقيقاتي در گذشته انجام شده که در آن ها به منبر 

چوبي خاتم کاري اشاره نشده است. 
از پژوهش هاي منتشر شده  مفيد در زمينه خاتم کاري 
کتاب «هنر خاتم سازي در ايران» (طهوري، دلشاد، ۱۳۶۵) 
جاللي،  و  غالمرضا  طلب،  (روزي  خاتم»  «هنر  کتاب  و 
کلي و در  اطالعات  اول  کتاب  که در  ناهيد،۱۳۸۲) است 
دومي مباحث تخصصي تر شامل مواد و ابزار خاتم کاري 
نيز  ياد شده، منابعي  بر متون  اشاره شده است. عالوه 
هستند که با تأکيد بيشتري به موضوع منبر خاتم کاري در 
کاخ گلستان و همچنين خاتم کاري به شيوه قاجار به اين 

موضوع پرداخته اند. 
دولت»  «تکيه  کتاب  در   (۱۳۹۷) قاسم خان  عليرضا 
اشاره به منبر چوبي تکيه دولت نموده که براي مراسم ها 
با  گفته  اين  است؛ هرچه صحت  استفاده مي شده  آن  از 
ناصرالدين  خاطرات  «روزنامه  سند  اصل  به  مراجعه 
شاه۱» در خصوص نوع و جنس آن، چندان دقيق نيست. 
مورد  کلي  معرفي  هدف  با  خاتم کاري  فوق  تأليفات  در 
بررسي قرار گرفته است؛ ليکن پژوهش پيش رو به طور 
تخصصي و فني به شيوه خاتم کاري دوره قاجار پرداخته 
و نوآوري ها را با حفظ اصالت در منبر محفوظ در مجموعه 
فرهنگي تاريخي کاخ گلستان که يکي از بهترين نمونه هاي 

آن بوده، مورد بحث و واکاوي قرار داده است.

تصوير ١. رحل چوبي منبت، مشبک و خاتم کاري و بخشي از اثر که خاتم در آن مشاهده مي شود. مأخذ: 
https://www.metmuseum.org

۱.   محفوظ در گنجينه اسناد مجموعة 
فرهنگی تاريخی کاخ گلستان



خاتم کاري و پيشينه آن در ايران
خاتم کاري يکي از روش هاي تزيين سطح اشيا چوبي 
است که از دوره آل مظفر مورد توجه هنرمندان ايراني 
قرار گرفته و تا امروز ويژگي هاي اصالتي آن دستخوش 
مباني  با  محکم  پيوندي  هنر  اين  است.  شده  تغييراتي 
فرهنگي و اجتماعي دارد؛ بازتاب پتانسيل هاي بي شماري 
از اين هنر در تزيينات معماري و کاربرد آن در زندگي 
روزمره به قدر کفايت چشمگير بوده و در همين راستا 
غنا و جالي اين ميراِث ارزشمند فرهنگي را افزون نموده 
است. آغاز اين هنر با استناد به رحل چوبي که در موزه 
متروپوليتن نگهداري مي شود مربوط به دوره آل مظفر 
(۷۶۱ هجري) است. همان طور که در تصوير ۱ مشاهده 
از تک  بدنه (در حاشيه رحل)  از  مي شود روي بخشي 
گل هاي خاتم براي تزيين استفاده شده است.              

عدم شناخت و آگاهي هاي هنري و فني در هنرهاي 
سنتي به ويژه خاتم کاري که ريشه در فرهنگ و آداب 
اين مرز و بوم دارد، سبب رانده شدن هنرهاي سنتي به 
حاشيه شده است. خاتم کاري به عنوان زير مجموعه اي 
از هنرهاي چوبي به هنگام عبور از دوره هاي تاريخي، 
ويژگي هاي فني خاصي را به خود جذب نموده است. در 
اين راستا مي توان اشاره نمود هر اثر خاتم کاري بيانگر 
به  است؛  تاريخي  دوره  يک  از  خاصي  (سبک)  شيوه 

عنوان مثال شيوه (سبک) خاتم کاري دوره قاجار.
دوره صفوي يکي از دوره هاي طاليي هنر خاتم کاري 
خود  دوره  اين  از  مانده  جاي  به  آثار  است؛  ايران  در 
از  استفاده  صفوي  پادشاهان  است.  بيان  اين  گواه 
خاتم کاري را در تزيينات پر اهميت دانسته و خاتم کاران 
اين دوره از خاتم براي تزيين درهاي ورودي، صندوق 
مي نمودند.  استفاده   ... و  صندلي  و  قاب  انواع  و  قبور 
الف و ب) «در زمان صفوي، درهاي  (تصوير ۱۳، ۱۸ 
کاخ ها، رحل هاي قرآن، صندوق هاي قبر و صندلي ها را 
ابيطالب(ع)  ابن  علي  مرقد  مي کردند. صندوق  خاتم کاري 
در نجف اشرف ظريف ترين شاهکار خاتم سازي است، 
زمان  از  و  استادي شيرازي ساخته شده  به دست  که 
صفوي باقي مانده است. همچنين قسمت هايي از صندوق 
منبت کاري مقبره شيخ صفي در اردبيل از خاتم است. در 
آن زمان مرکز خاتم سازي شهر اصفهان بود، اما بعدها 
يگانه  شيراز  شهر  گذاشت،  انحطاط  به  رو  هنر  اين  که 
مانند  اشيايي  و ساختن  خاتم سازي شد،  مرکز صنعت 
تخته نرد و شطرنج و رحل قرآن و قاب هاي کوچک ادامه 

يافت». (طهوري، ۱۳۶۵ : ۱۸).
تأمل و بررسي دقيق آثار خاتم کاري به شيوه صفوي 
حاکي از آنست که در اين دوره خاتم به دو روش متداول 
ساخته شده است: شيوه نخست، به پيروي از دوره هاي 
قبل خاتم منوط به تک عناصر مربع، مستطيل و متوازي 
االضالع بوده که با محدوديت رنگي(مواد اوليه) مواجه 

مربوط  ابداعي صفويه  شيوه  به  که  دوم،  شيوه  است. 
مي شود گل بندي و  تهيه قامه۱ خاتم بوده که تاکنون نيز 
همين روش مرسوم است. نقش و طرح، ظرافت اجرا در 
آثار خاتم کاري اين دوره به وفور يافت مي شود؛ استفاده 
دوره  اين  (در  گذشته  از  متنوع تر  اوليه  مواد  رواج  و 
براي دستيابي به تنوع رنگي بيشتر تنها استخوان رنگ 
شده که خود بخشي از نوآوري در شيوه خاتم سازي 
صفوي است)، ساخت قامه خاتم با اشکال  ۵ ضلعي، ۸ 
مرسوم  بسيار  دوره  اين  در  ۱۲ ضلعي  و   ۱۰ ضلعي، 
نمونه  بهترين  از  يکي  ۱۸الف-ب)  است.(تصوير  بوده 
خاتم هاي گره که دقت در برش مصالح و ساخت گل در 
آن بسيار چشمگير است، خاتم کاري صندوق قبر شيخ 
صفي الدين در اردبيل است. (تصوير ۱۸-الف) در دوره 
صفوي کوشش زيادي براي ساخت و يا ترميم ساختمان 
مقابر و بارگاه ها شد؛ در اين خصوص هنرمندان ضريح 
و صندوق هايي که از چوب ساخته شده بود با انواعي از 
زيباترين خاتم ها آراستند. استفاده از تک گل هاي خاتم 
در کنار منبت کاري چوب ها زيبايي آثار را افزون کرده 
تلفيقي بيشتر مربوط  اين دوره آثار  است. همچنين در 
 ،(۱۳ (تصوير  است  منبت  يا  مشبک  با  خاتم  تلفيق  به 
و معرق  تلفيق خاتم  قاجار  دوره  آثار  در  که  در حالي 
بسيار پيشتاز است. «در زمان صفويان خاتم کاري در 
شهرهاي جنوبي ايران به خصوص در شيراز، اصفهان 
و کرمان مراحل پيشرفت و ترقي را به سرعت پيمود و 
هنرمندان آن دوره آثار بسيار قابل توجهي از خود باقي 
گذاشتند، آثار خاتم کاران اصفهان در عصر صفويه، از 
درهاي باقي مانده متعلق به "عالي قاپو" و "هشت بهشت" 

نمودار است». (فرجاد،۱۳۵۵، ۲۰)
خاتم کاري در دوره قاجار همچون دوره هاي پيشين 
براي تزيين سطح آثار چوبي مورد استفاده بوده است. 
از  دوره  اين  خاتم کاري  در  اصالت ها  با حفظ  نوآوري 
نظر پژوهشگران و محققين مغفول مانده و هنرمندان و 
مي توانند  امر-  اين  خاتم کار-متخصصين  پژوهشگران 
راهگشا  تخصصي  زمينه هاي  در  تحقيقاتي  ارائه  با 
ميراث  از  بخشي  عنوان  به  خاتم کاري  آثار  براي حفظ 
فرهنگي باشند و وضعيت نابسامان اين هنر را در دوره 
و  فعلي  وضعيت  چنانچه  بخشند.  بهبود  کمي  معاصر 
نابسامان اين هنر، بدين گونه پيش رود در کوتاه مدت 
شاهد فراموش شدن آن در عرصه هاي ملي و بين المللي 
نهايت  با  مختلف  دوره هاي  در  که  آثاري  بود.  خواهيم 
دقت و توجه به دست عالقه مندان اين هنر و با در نظر 
خلق  فرهنگي،  ميراث  اثر  يک  عنوان  به  اصالت  داشتن 
اطالعات  عدم  جمله  از  متعدد  داليل  به  اکنون  شده اند؛ 
تخصصي در خصوص حفظ، شناخت و … در شرايط 
اصالتي  ويژگي هاي  برشمردن  مي برند.  سر  به  ناسالم 
خواهد  حيطه  اين  مبرم  نيازهاي  از  نوآوري  همچون 

نوآوري در شيوه خاتم کاري دوره 
قاجار مطالعه موردي: منبر خاتم کاري

 محفوظ در کاخ گلستان / ٩٥-١٠٩

مبتني  آغاز  در  خاتم  ساخت   .۱
تک  به صورت  هندسي  اشکال  بر 
عنصر(مانند گل-شش ضلعي) بوده 
دوره  از  ويژه  به  زمان  گذر  در  و 
زنديه ساخت خاتم به صورت ورق 
بوده است. از تکرار مجموعه اي از 
شش ها، گل ها به صورت قطار پشت 
سر هم، قامه تشکيل مي شود که طي 
فرايندي ورق (برش)هاي خاتم از آن 

به دست مي آيد.



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۵۹

فصلنامة علمي نگره

پنهان  زواياي  موارد  اين  به  پرداختن  آن که  بود. ضمن 
را آشکار و گامي استوار در راستاي حفاظت و نگهداري 

آثار برداشته خواهد شد.
شيوه  به  خاتم کاري  شاخص  آثار  از  بخشي   
نگهداري  داخلي  مجموعه هاي  و  موزه ها  در  که  قاجار 
مجموعه  در  محفوظ  خاتم  منبر  از:  عبارتند  مي شوند 
در  محفوظ  خاتم  منبر  گلستان،  کاخ  تاريخي  فرهنگي 
بارگاه حرم  موزه آستان قدس رضوي، درهاي خزانه 
بارگاه  جانبي  درهاي  شهرري،  در  حسني(ع)  عبدالعظيم 
ورودي  درهاي  شهرري،  در  حسني(ع)  عبدالعظيم  حرم 
امامزاده زيد در تهران، يک جفت در خاتم کاري محفوظ 
در موزه ملي ايران، رحل تمام خاتم محفوظ در مجموعه 
فرهنگي تاريخي کاخ موزه گلستان. تصوير ۲ مربوط به 

برخي از آثار نامبرده است.
منابع محدود منتشر شده مربوط به خاتم کاري به ويژه 
خاتم کاري شيوه قاجار، اطالعات صحيح و کاملي مانند 
تاريخچه، تعاريف، مواد اوليه و ... در اختيار خوانندگان 
قرار نمي دهند. در بسياري از منابع نه تنها مباني پايه اي 
شامل تعاريف و روش ها نيامده، خاتم کاري شيوه قاجار 
را نيز رو به زوال و در حال اضمحالل معرفي نموده اند؛ 
از جمله «سالطين قاجار به تقليد از آثار و کارهاي باقي 
از  نه  و  فريبي  عوام  هدف  با  صفوي  دوران  از  مانده 
قبور  به ويژه  متبرکه،  اماکن  تزيين  به  اقدام  باور،  روي 
يعني  فريبانه؛  نوع رويکرد عوام  اين  اطهار کردند.  ائمه 
وسيله قرار دادن يک هنر اصيل براي رسيدن به اغراض 
و اميال سياسي باعث انحطاط و گمراهي آن گرديد. اين 
هنر  پيکر  بر  مهلکي  ضربه  خاتم،  هنر  با  برخورد  نوع 
اصالت  و  اعتبار  و  آورد  وارد  خاتم سازي  صنعت  و 
مواجهه  در  خاتم کار  هنرمندان  کرد.  دار  خدشه  را  آن 

به  سرخورده  و  دلسرد  خود،  حرفه  مشکالت  انواع  با 
گوشه انزوا کشانده شدند. در اواخر روزگار تيره و تار 
سلطه سلسله قاجار بر اين سرزمين تنها چند خاتم کار 
هنرمند در شهر شيراز و اصفهان به اين حرفه مشغول 
در  اگر چه   .(۶۱ (روزي طلب و جاللي، ۱۳۸۲،  بودند» 
جمع آوري  در  بسيار  زحمت  نويسندگان  مذکور  کتاب 
مواد  و  تاريخي  سير  به  پرداختن  شامل  پايه  اطالعات 
نيز  آن  ذکر  که  همان طور  اما  کشيده اند؛  ابزار  و  اوليه 
رفت مسائلي همچون تفکر اضمحالل شيوه خاتم کاري 
قاجار، از نقاط ضعف آن است. اگرچه در دوره قاجار 
رونق  از  گذشته  همچون  گوناگون  داليل  به  خاتم کاري 
در  دوره سعي  اين  در  اما  نبوده،  برخوردار  درخوري 
آثار  اصالت  ويژگي هاي  امروز  تا  که  آثاري شده  خلق 
ميراث فرهنگي مانند نوآوري در آن ها مشاهده مي گردد. 
نويسندگان بسياري بدون درنظر داشتن آثار ارزشمند 
دوره قاجار که به آن ها نيز اشاره شد، از خاتم کاري اين 
دوره به عنوان روزگار تيره و تار ياد نموده اند. به طور 
کلي چنين تعابيري ناشي از عدم شناخت آثار خاتم کاري 
و همچنين عدم نشر اطالعات صحيح مربوط به اين هنر 
است. درخصوص ارزش آثار اين دوره به نوآوري در 
طرح، نقش و مواد اوليه با حفظ اصالت۱ هاي فرهنگي و 
دوره  اين  در  آثار  بي شمار  ارزش هاي  که سبب  هنري 
براي  معتبري  استناد  نيز  اين  که  مي شود  اشاره  شده 
زبان  در  اصالت  بود.  خواهد  هنرمندان  و  پژوهشگران 
بيانگر  مي تواند  و  دارد  معنايي وسيعي  گستره  فارسي 
معناي  به  «اصالت  باشد.  نيز  متعددي  فلسفي  مفاهيم 
اصل يا اورجينال۲ بوده است و ديگري به معناي اصيل 
بودن و داشتن صحت و اعتبار و ارزش است» (باغبان 

ماهر و غالميان، ۱۳۸۹، ۴۴). 

تصوير٢. الف-درهاي خزانه بارگاه حرم عبدالعظيم حسني(ع)  ب-رحل تمام خاتم محفوظ در مجموعه فرهنگي تاريخي کاخ موزه 
گلستان  ج-در خاتم کاري محفوظ در موزه ملي ايران. مأخذ: نگارندگان

جبالف

1. Authenticity

2. Originality



فرهنگي  ميراث  تاريخي  آثار  در  اصالت  سنجش 
نيازمند معيارهايي است که بر تماميت اثر و نه ِصرف 
اين  در  مي نمايد.  تأکيد  آن،  وجودي  نمودهاي  از  يکي 
راستا تغيير مواد و مصالح، طرح ها، فنون کهن و حتي 
تغيير کاربري اثر به خودي خود به معناي وقوع جعل يا 
دخل و تصرف غير مشروع نخواهد بود. سرفصل هايي 
نظر  در  اصالت خاتم کاري  معيارهاي سنجش  براي  که 
گرفته مي شود به عنوان نمونه اي از نمود تداوم فرهنگ 
معرفي  فرهنگي  و  تاريخي  آثار  در  آفرينش  بومي 
نمودهاي  دوره  اين  خاتم کاري  شيوه  در  مي شوند. 
اصالت اثر با نوآوري بازتاب نموده است؛ بر اين پندار 
در  اثر  خلق  هنگام  در  که  معيارهايي  مي شود  اشاره 
در  راهگشا  و  بومي  فرهنگ  تداوم  بر  تأکيد  بوده  نظر 
امر توسعه اين هنر بوده است. اين تداوم همان بازتابي 
وجود  با  امروز  و  افکنده  سايه  آثار  خلق  در  که  است 
مي شود.  مشاهده  خاتم کاري  در  ناماليمتي ها  بسياري 
«معيارهايي همچون اصالت ماده و يا صورت، موقعيت 
اثر را نسبت به يک لحظه تاريخي ويژه ارزيابي مي نمايد 
و تغييرات حاصله از گذشت زمان در اين ويژگي ها را 
اثر  طبيعي  فرسايش  روند  که حاصل  در صورتي  تنها 
Baldini, 1996,55-) .«باشد، قابل پذيرش مي شمارند

58) طبق سند احيا که در زمينه حفاظت ميراث فرهنگي 

فرهنگي  ميراث  اصحاب  نزد  ۱۳۰۹ه.ش  سال  در  ايران 
شکل گرفته است، فرم و ماده سازنده به عنوان معيار 
شده  گرفته  نظر  در  فرهنگي  ميراث  آثار  براي  اصالت 
است. «امروزه با وجود امکانات گوناگون که تکنولوژي 
براي بازتوليد سريع و ماهرانه انواع هنر پديد آورده و 
با وجود آن که مفهوم منحصر به فرد بودن اثر هنري 
در هنرهاي جديد تا حدود زيادي به چالش کشيده شده، 
اثر هنري همچنان اهميت خود را براي بحث و  اصالت 
نظريه پردازي حفظ کرده است و داتن۱ يکي از داغ ترين 
و  جعل  مسئله  را  زيباشناسي  نظريه هاي  موضوع هاي 
اصالت آثار هنري مي داند» (عليزاده و صمدي، ۱۳۹۷، 

.(۱۹۸
در اينجا الزم است اشاره شود نوآوري هايي که در 
شيوه خاتم کاري دوره قاجار مطرح مي شود به دور از 
مسئله جعل و ايجاد تمرکز براي جلوگيري از توقف اين 
هنر پويا مورد نظر بوده است. براساس استانداردهاي 
صنايع دستي،  سازمان هاي  در  خاتم کاري  شده  ثبت 
از  بسياري  گفت  مي توان  يونسکو  و  حرفه اي  و  فني 
 ... و  از اصالت، مرغوبيت  قاجار  آثار خاتم کاري دوره 
برخوردارند. در تعيين معيارهاي اصالت آثار هنري و 
تاريخي ارزش هاي ملي آن نيز در نظر گرفته مي شوند. 
اصل  در  مفهوم  اين  ارزش،  مفهوم  از  تلقي  «براساس 
براساس سالمت فيزيکي اثر در گذر زماني روي خواهد 
ارزش ها  از  حفاظت  در  زمان  دگرگوني  تغييرات  و  داد 

تأثيرگذار است». (Jokilehto,2006, 74) نوآوري ها در 
شيوه خاتم کاري اين دوره معطوف بر سه ويژگي عمده 
الف-ساخت خاتم توگلو مرواريد،  از:  است که عبارتند 
خاتم- شيوه  ج-ابداع  گره،  زمينه  در  خاتم  ب-چيدن 

معرق. منبر خاتم کاري محفوظ در کاخ گلستان يکي از 
به  که  بوده  قاجار  شيوه  خاتم کاري  نمونه هاي  بهترين 
طور همزمان هر سه ويژگي ذکر شده در آن مشاهده 
مي شود و مهم ترين دليل بر تحليل اين اثر ميراث فرهنگي 
است؛ در بسياري از آثار شايد يک يا دو مورد از موارد 
ذکر شده به صورت همزمان در آثار مشاهده شود که 
است. عدم  اثر  اين  ارزش  بر  دليل مستحکمي  اين خود 
سنتي  هنرهاي  در  فني  و  هنري  آگاهي هاي  و  شناخت 
اين  آداب  و  فرهنگ  در  ريشه  که  خاتم کاري  ويژه  به 
به  سنتي  هنرهاي  شدن  رانده  سبب  دارد،  بوم  و  مرز 
حاشيه شده است. خاتم کاري به عنوان زير مجموعه اي 
از هنرهاي چوبي به هنگام عبور از دوره هاي تاريخي، 
ويژگي هاي فني خاصي را به خود جذب نموده است. در 
اين راستا مي توان اشاره نمود هر اثر خاتم کاري بيانگر 
به  است؛  تاريخي  دوره  يک  از  خاصي  (سبک)  شيوه 

عنوان مثال شيوه (سبک) خاتم کاري دوره قاجار.

منبر خاتم کاري در کاخ گلستان
آثار شاخص  از  يکي  کاخ گلستان  منبر محفوظ در 
سه  داراي  منبر  اين  است.  قاجار  شيوه  به  خاتم کاري 
ويژگي نوآوري در خاتم کاري اين دوره است و به همين 
سبب براي بررسي خاتم کاري به شيوه قاجار مناسب و 
از آن به عنوان نمونه موردي استفاده شده است. بنا بر 
بيان يکي از کارشناسان و امين اموال مجموعه فرهنگي 
آن  در  محفوظ  خاتم کاري  منبر  گلستان،  کاخ  تاريخي 
ساماندهي  هنگام  ه.ش   ۱۳۸۸-۸۹ سال  در  مجموعه 
آثار پديدار شد. قطعات اين منبر از هم جدا بوده و به 
به  است.  مي شده  نگهداري  هم  روي  لوح هايي  صورت 
هم  به  مجزا  تکه هاي  مرمت کاران  و  کارشناسان  همت 
معرض  در  خاتم کاري  چوبي  منبر  نهايت  در  و  متصل 
نمايش در يکي از سالن هاي مجموعه نامبرده قرار گرفته 
با منبر فوق  است۱( تصوير ۳). اشيا ديگر که همزمان 
نخل،  نمايش،  براي  صورتک هايي  شامل  شد،  مشاهده 
و  ديني  مراسم هاي  به  مربوط  که  است   ... و  کتل  علم، 
آييني بوده و اکنون در يک مجموعه مربوط به بخشي 
کاخ  تاريخي  فرهنگي  مجموعه  مردم شناسي  موزه  از 
گلستان نگهداري مي شوند. يکي از داليل استناد منبر به 
تکيه دولت، اشيايي است که در کنار آن هنگام ساماندهي 
قبل  سال هاي  در  منبر  متأسفانه  است.  شده  مشاهده 
مرمت شده که تاريخ آن نامشخص بوده و در بخشي 
از اين مرمت قطعه چوبي نامناسب بدون در نظر داشتن 
نوع جنس و رنگ آن جايگزين بخش از بين رفته شده 

نوآوري در شيوه خاتم کاري دوره 
قاجار مطالعه موردي: منبر خاتم کاري
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موزة  راهنمای  با  ٢.مصاحبه 
تاريخ  در  منبر  امين اموال  و 

١٣٩٨/٠١/١٠ انجام شده است.



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۶۱

فصلنامة علمي نگره

تصوير ٣ . منبر خاتم کاري، محل نگهداري: مجموعه فرهنگي 
تاريخي کاخ گلستان-موزه مردم شناسي. مأخذ: نگارندگان.

تصوير ٤. منير تکيه دولت و بخشي از تصوير. مأخذ: ذکا، ١٣٤٩، ٢٩٠

و بخش ديگر که بسيار آسيب جدي به اين اثر ارزشمند 
وارد نموده، استفاده از نوعي رنگ (به احتمال زياد رنگ 
روغن) براي ايجاد خطوط محيطي اطراف تمام خطوط 
فراوان  آسيب هاي  واقع  در  است.  اثر  گياهي  و  هندسي 
طبيعي و انساني سبب شده تا شرايط فعلي منبر مذکور 
به مرمت  مبرم  نياز  باشد.  ناپذير  و جبران  نگران کننده 
و ايجاد شرايط مناسب براي حفاظت و نگهداري آن از 

اهميت هايي است که بايد به آن توجه بيشتري شود.
برخي شنيده ها حاکي از آنست که اين منبر به عنوان 
پيشکش و هديه به ناصرالدين داده شده و علت وجود 
گلستان  کاخ  تاريخي  فرهنگي  مجموعه  در  اکنون  آن 
شايد همين نکته باشد. البته اين مسئله نياز به تحقيقات 
گسترده و دقيق تري در اسناد و منابع دارد که در حال 
درخصوص  نيست.  حاضر  پژوهش  موضوع  حاضر 
محمد  با  مصاحبه اي  خاتم کاري  منبر  تاريخي  استناد 
حسن سمسار۱  انجام شد که ايشان ذکر نمودند منبر و 
ديگر اشيايي که در کنار آن نگهداري مي شده -مربوط 
تکيه دولت  به  ديني- همگي مربوط  و  آييني  به مراسم 
بوده که در سال هاي آغازين حکومت پهلوي در صورت 
کاخ  تاريخي  فرهنگي  مجموعه  به  دولت  تکيه  تخريب 

گلستان منتقل شده است۲.
اسناد  و  تصاوير  با  شفاهي  گفته هاي  تطبيق  در 
تاريخي هيچ گونه سند معتبر مبني بر وجود فيزيکي منبر 
خالتم کاري در مراسم هاي تکيه دولت تاکنون يافت نشده 
و ممکن است با بررسي هاي دقيق تر بر روي اسناد در 
آينده بتوان نظر قطعي تري در اين خصوص ارائه نمود. 
در بررسي سفرنامه ها و آلبوم هاي دوره قاجار از منبر 
سنگي عظيمي ياد شده که پس از دوره مشروطه تاکنون 

از  تاريخ  دکترای  و  تاريخ نگار   .١
دانشگاه تهران.

٢.مصاحبه در تاريخ ١٣٩٨/٠٤/٠١ 
انجام شده است.



(قاسم  نامعلوم است. در کتاب تکيه دولت  وضعيت آن 
خان، ۱۳۹۷، ۸۱) اشاره شده که اين منبر در شهر يزد 
زمان خودش  به  مربوط  ويژه اي  تمهيدات  با  و  ساخته 
سفرنامه  در  همچنين  است.  شده  منتقل  دولت  تکيه  به 
بنجامين(۱۳۶۹، ۲۹۰) از منبر سنگي ذکري به ميان آمده 
ديوار  به  چسبيده  هم  صحن  طرف  يک  در   ...  » است: 
ساير  منابر  مانند  که  گذاشته اند  مرمر  سنگ  از  منبري 
کشورهاي اسالمي است. پله هاي زيادي دارد که اطراف 
همه  از  منبر  آخر  پله  و  گذاشته اند  کوچکي  نرده  آن 
وسيع تر بوده و جاي راحتي براي نشستن است. معموال 
واعظ يا روضه خواني که باالي منبر مي رود بر حسب 
مقام و موقعيتي که دارد روي يکي از پله ها مي نشيند و 
هر قدر مقام او مهم تر و ارجمند باشد، پله هاي باالتري 
پايين  باال رفتن و  البته  را براي نشستن اختيار مي کند. 
از پله هاي منبر هم تمرين مي خواهد و اگر کسي  آمدن 
براي اولين بار بخواهد از آن باال برود ممکن است دچار 

سرگيجه شود ».
در مقاله "بررسي تاريخچه ساخت و چگونگي تخريب 
تکيه دولت در عصر قاجار" از منبر سنگي در تکيه خبر 
انتهاي صحن تکيه، منبري از سنگ مرمر   ... مي دهد: « 
قبل  که  داشت  قرار  مرتفعي  سکوي  روي  پله  چهار  با 
از شروع تعزيه چند واعظ بر روي آن وعظ مي کردند 
و مردم را براي مشاهده وقايع تعزيه آماده مي ساختند 
» (يلفاني و آقاعلي خاني ،۱۳۹۱ ، ۱۱۷). تنها منبعي که 
مقاله  نوشته  عدد  چهار  را  سنگي  منبر  پله هاي  تعداد 
نامبرده است؛ ضمن آن که منبع مشخصي براي اين گفته 
در مقاله مشاهده نشد. اسناد تصويري حاکي از آن است 
که منبر سنگي در گوشه اي از تکيه براي انجام مراسم 
چندين  از  يکي   ۴ تصوير  که  مي شده  نگهداري  تعزيه 

تصوير محدود به اين منبر است.
در کتاب تکيه دولت (قاسم خان، ۱۳۹۷،۸۲) ذکر شده: 
« ناصرالدين شاه در روزنامه خاطرات خود مي نويسد: 

... منبر خاتم (چوبي) قديم را هم در عهد ميرزا آقا خان 
صدراعظم در تکيه صاحبقرانيه روضه مي خوانديم روي 
تخت گذارده بودند... ». در مطالعه و بررسي سند تاريخي 
از منبر بدون ذکر  (روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه) 
در  همچنين  است.  ياد شده  چوبي-  يا  آن-خاتم  جنس 
... بر  کتاب طهران عصر ناصري (۱۳۷۰،۲۷۲) آمده: « 
باالي تکيه، منبر بزرگ بيست پله اي از سنگ مرمر نصب 
شده بود که پيش از شروع تعزيه وعاظ بر فراز آن رفته 
به شرح واقعه کربال و ذکر مصيبت آل عبا مي پرداختند، 
... » . در سفرنامه اورسل نيز آمده: « ... منبري از مرمر 
پرده روحاني يي  در وسط گذاشته اند و در فواصل دو 
[ع]  علي  حضرت  شهادت  درباره  و  مي رود  آن  باالي 
ايراد مي کند، ضمنا درباره  پيروانش مطالبي  اوالد و  و 
توضيحاتي  گردد  اجرا  است  قرار  که  تعزيةي  موضوع 
مي دهد» (اورسل، ۱۳۸۲،۲۶۲). همان طور که در تصاوير 
تکيه  در  که  منبري  مي شود  مشاهده  نيز  و۵   ۴ شماره 
دولت براي مراسم ها از آن استفاده مي شده، منبر بسيار 
بلندي بوده که هيچ شباهتي در فرم و اندازه آن با منبر 
حال  در  منبر  وضعيت  نمي شود؛  مشاهده  خاتم کاري 

تصوير ٦، الف- بخشي از منبر خاتم کاري و بخش هاي آسيب ديده، ب-بخشي از منبر خاتم کاري، مرمت غير اصولي-استفاده از 
رنگ قرمز و سفيد اطراف نقوش. مأخذ: نگارندگان

تصوير ٥. منبر تکيه دولت. مأخذ: همان، ٢٩٠
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شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

حاضر نامشخص و براساس برخي شنيده هاي پراکنده 
به  سخنراني  براي  و  خارج  تکيه  از  نامشخصي  زمان 
ميدان توپخانه برده شده که پس از آن هيچ اطالعاتي از 

آن موجود نيست.

ويژگي هاي فيزيکي منبر کاخ گلستان
 ۲۵۵ ارتفاع،  سانتيمتر   ۲۸۹ ابعاد  با  چوبي  منبر 
سانتيمتر طول و ۱۰۰ سانتيمتر عرض، تعداد پله هاي آن 
۴ عدد و داراي ۲۳ قطعه جداگانه است که ۲۰ قطعه آن 
خاتم کاري و ۳ قطعه ديگر مربوط به پشت منبر بوده که 
به شيوه نقاشي الکي روي چوب تزيين شده است. به 
طور کلي از خاتم کاري و نقاشي الکي روي چوب براي 
تزيين اين منبر استفاده شده است. نقوش مربوط به منبر 
شامل نقوش هندسي، گياهي، خط و کتيبه است. بخش 
مرمت  به  نياز  و  ديده  آسيب  منبر  اين  از  زيادي  هاي 
نقاشي الکي روي  منبر، در قسمت  دارد؛ پشت  اصولي 
از بين رفته و به جاي  از بدنه چوبي  چوب، بخش هاي 
آن تخته سه اليي چوبي و خام (بدون نقش) نصب شده 
است. در تصوير ۶-الف بخشي از منبر که دچار آسيب 
جدي شده مشاهده مي شود؛ تصوير ۶-ب خطوط محيطي 
اطراف نقوش به صورت قلم گيري نيز مشاهده مي شود. 
اين خطوط شامل رنگ هاي قرمز، سفيد و طاليي هستند 
که متأسفانه در زمره مرمت هاي غير اصولي بوده و در 
حال حاضر هيچ تدبيري براي حفاظت و نگهداري اين اثر 
اثر فوق در سال ۱۳۹۰ ه.ش در  صورت نگرفته است؛ 

فهرست آثار ملي ثبت شده است.
کتيبه هاي منبر با خط نستعليق در چند بخش از آن 
مشاهده مي شود؛ باالي منبر در قسمت تکيه مسندگاه، 

در قسمت پيشاني پله اول و همچنين داخل ترنجي۱ که 
به  توجه  با  اثر  اين  دارد.  قرار  منبر  نقطه  باالترين  در 
تاريخ و کتيبه موجود بر بدنه آن متعلق به دوره قاجار 
بوده که به سفارش فردي خاص و هدف معيني ساخته 

شده است. اين کتيبه ها مشتمل بر اين موارد زير است:
امر  حسب  بر   » اول:  پله  پيشاني  به  مربوط  کتيبه 
مؤيدالدوله۲  درگاه  بفرمايش چاکر  قاهره  دولت  اولياي 
سمت اتمام پذيرفت». آنچه از اين کتيبه مستفاد مي گردد، 
و  مؤيدالدوله  ميرزا]  [طهماسب  فرمايش  به  آن  ساخت 
مربوط به زمانيست که او حاکم شيراز بوده است.(تصوير 
۷) نام سازنده نيز در کتيبه ديگري ذيل کتيبه قبلي، ذکر 
جعفر  محمد  شيرازي».  جعفر  محمد  «عمل  است:  شده 
شيرازي از استادان مهم خاتم کار دوره قاجار در شهر 
شيراز بوده که عالوه بر خاتم کاري اين منبر، خاتم کاري 
درهاي حرم عبدالعظيم نيز از آثار ارزنده ايشان است۳.

تصوير ۸ مربوط به باالي تکيه گاه است که کتيبه آن 
به اين قرار است : « هو اهللا الباقي خدايا تا جهان باشد 
نگهدار آن جهان بان را  شهنشه ناصرالدين شاه سلطان 
ابن سلطان را سنه ۱۲۷۴ ». مفهوم اين کتيبه که مدح و 
دعا براي ناصرالدين شاه است، احتمالي را قوت مي دهد 
که مربوط به چاکري مؤيدالدوله است؛ در برخي منابع 
آمده که مؤيدالدوله براي حفظ پست و مقامش که حاکم 
شيراز و ... بوده همواره هدايايي به عنوان پيشکش به 

دربار ناصرالدين شاه تقديم مي نمود.
در کتاب تاريخ رجال ايران (بامداد، ۱۳۴۷، جلد دو) 
از سفر  مراجعت  از  پس  ناصرالدين شاه  که  ذکر شده 
مشيرالدوله۴  خان  ميرزا حسين  حاج  با مشورت  عراق 
داد  کبري  دارالشوراي  مجلس  تشکيل  به  امر  شاه[،] 

تصوير ٨. بخشي از کتيبه منبر-تکيه گاه. مأخذ: نگارندگانتصوير ٧. بخشي از کتيبه منبر. مأخذ: نگارندگان

١. از انواع طرح هاي تزييني، از اجزا 
که  مقرنس سازي  وسايل  و  طرح 
ممکن است [زاويه آن] تند يا کند 
باشد، از آالت گره چيني و کاربندي 
که متصل به شمسه است. ( فالح 

فر، ١٣٨٨،  ٧٣)
٢.«طهماسب ميرزا مؤيدالدوله پسر 
دوم محمد علي ميرزا دولتشاه پسر 
اکبر فتحعليشاه قاجار و داماد عباس 
ميرزا نائب السلطنه و چون گاهي هم 
شعر ميگفته سرور تخلص شعري 
او بوده است. طهماسب ميرزا پس 
از فوت محمد علي ميرزا دولتشاه 
پدر خويش در سال ١٢٣٧ ه.ق، در 
ميرزا  عباس  دستگاه عموي خود 
شد.  خدمت  وارد  السلطنه  نائب 
عباس ميرزا از او نگهداري مي کرد 
و بعد او را به دامادي خود اختيار 
نمود » (بامداد، ١٣٤٧، ١٩٥). او در 
دوره هاي مختلف حاکم شهرهاي 
خراسان،  فارس،  کرمان،  همدان، 

کرمانشاه شد.
به مصاحبه  اين بخش مربوط   .٣
با آقاي محمد هادي گلريز خاتمي 
از نوادگان محمد جعفر خاتم ساز 
در  مصاحبه  اين  است.   شيرازي 
شده  انجام   ١٣٩٧/١١/٢٠ تاريخ 
است. همچنين در مشاهده اصل اثر 
که متأسفانه امکان تصويربرداري 
از آن محقق نبود نيز مشهود است.
١٢٨٨ه. در  خان  حسين  ٤.ميرزا 

لقب  و  جنگ  وزارت  منصب  ق 
سپهساالري گرفت و چند هفته بعد 
به صدارت رسيد. حاکم شهرهاي 
(بامداد،  بود  خراسان  و  گيالن 

.(١٣٤٩، ٤٨٥



و  گرديد  انتخاب  مجلس  آن  عضويت  به  مؤيدالدوله  و 
امامقلي ميرزا  برادر کهتر خود  به جاي  در همين سال 
عماد الدوله۱به حکومت کرمانشاه منصوب شد. [ايشان] 
فرهاد  دست  به  که  کردستان  حکومت  گرفتن  براي 
هزار  دو  و  دادن سي  از  پس  بود،  معتمدالدوله۲  ميرزا 
ضميمه  را  کردستان  حکومت  شاه  به  پيشکش  تومان 
(طهماسب  خود  که  طوري  به  نمود  کرمانشاه  حکومت 
گونه  هيچ  گرديد.  جا  دو  هر  حاکم  مؤيدالدوله)  ميرزا 
مي رود  احتمال  و  نشد  يافت  پيشکش  موارد  از  سندي 
منبر خاتم کاري را که در زمان حکمراني مؤيدالدوله در 
شيراز ساخته شده نيز از موارد پيشکش به دربار است. 
بامداد اشاره مي کند: «... پيش از اين نيز طهماسب ميرزا 
مؤيدالدوله براي به دست آوردن حکومت آذربايجان نيز  
پيش کشي بيش از آنچه عزيز خان مکري ميداد خودش 
در   (۱۳۴۷،۱۹۹ گرديد».(بامداد،  آن  پرداخت  عهده دار 
قسمت تکيه گاه(تصوير ۹)  اشعاري مربوط به بند هفتم 
از ترکيب بند محتشم کاشاني به نام «باز اين چه شورش 
به شکل  قاب هايي  درون  است»  عالم  در خلق  که  است 

بازوبندي۳ به شرح زير آورده شده است:
روزي که شد به نيزه سر آن بزرگوار 

خورشيد سر برهنه بر آمد ز کوهسار
موجي به جنبش آمد و برخواست کوه کوه

ابري به بارش آمد و بگريست زار زار
گفتي تمام زلزله شد خاک مطمئن

گفتي فتاد از حرکت چرخ بيمدار۴ 

عرش آن چنان به لرزه در آمد که چرخ پير
 افتاد در گمان که قيامت شد آشکار

آن خيمه اي که گيسوي حورش طناب بود
شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار

جمعي که پاس محملشان داشت جبرئيل
گشتند بي عماري و محمل شتر سوار

 با آن که سر زد اين عمل از امت نبي
روح االمين ز روي نبي گشت شرمسار

و آنگه ز کوفه خيل حرم رو به شام کرد
نوعي که عقل گفت قيامت قيام کرد

شعر عاشورايي که از آغاز پيدايش خود به مدت چند 
قرن از کهنگي مضمون و پوسيدگي ساختار رنج مي  برد، 
جاودانه اش  شاهکار  خلق  و  کاشاني  محتشم  ظهور  با 
از  استقبال  به  بسياري  شاعران  و  يافت  تازه اي  روح 
ترکيب بند معروف او شتافتند. ترکيب بند محتشم که گويا 
الهامي آسماني بر قبل زميني شاعر است، از چنان اقبال 
و توجهي برخوردار بوده که عالوه بر استفاده از آن در 
(ع) براي تزيين  مجالس و محافل سوگواري سيدالشهدا 

آثار هنري نيز استفاده فراوان داشته است.

اساس  بر  قاجار  دوره  خاتم کاري  در  نوآوري هاي 
ويژگي هاي فني و هنري منبر 

خاتم کاري  رفت  آن  ذکر  اين  از  پيش  که  همانطور 
به شيوه قاجار داراي مؤلفه هاي نوآورانه بوده و منبر 

تصوير ٩. بخشي از کتيبه منبر-تکيه گاه. مأخذ: نگارندگان.

نوآوري در شيوه خاتم کاري دوره 
قاجار مطالعه موردي: منبر خاتم کاري

 محفوظ در کاخ گلستان / ٩٥-١٠٩

١.  امام قلي ميرزا عماد الدوله پسر 
ششم محمد علي ميرزاي دولتشاه 
حدود  در  شاه  فتحعلي  اکبر  پسر 
در  و  شده  متولد  ه.ق   ١٢٣٠ سال 
١٢٩٢ ه.ق بدرود زندگي گفت؛ حاکم 
بود.  لرستان  کرمانشاه،  شهرهاي 
اروپا  به  شاه  ناصرالدين  سفر  در 
١٢٩٠ه.ق همراه وي بود  و پس از 
بازگشت به تهران به وزارت عدليه 

منصوب شد. (بامداد، ١٣٤٧، ١٣٦)
٢.فرهاد ميرزا معتمدالدوله پانزدهمين 
پسر عباس ميرزا نايب السلطنه بود. 
حاکم شهرهاي خوزستان، لرستان 

و فارس بود.(همان، ٣٤٢)
٣.  از انواع نقش مايه هاي گره چيني 
( فالح فر، ١٣٨٨، ٣٦)؛ اين نشانه در 
نقوش معماري به شکل ستاره چهار 
َپر مشخص مي شود ( سيد صدر، 

(١٣٨١، ٧٥
ذکر  قرار  بي  محتشم  شعر  در   .٤

شده است ( کاشاني، ١٣٨٠، ٢٤)



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

کاخ  تاريخي  فرهنگي  مجموعه  در  محفوظ  خاتم کاري 
گلستان يکي از آثاري است که ويژگي هاي نوآوري را با 
حفظ اصالت داراست. به همين دليل براي اثبات و تحليل 
نوآوري ها از اين منبر به عنوان نمونه موردي استفاده 
نوآوري  به  مربوط  که  مواردي  جمله  از  است.  شده 
مرواريد  توگلو  بوده، خاتم  قاجار  در خاتم  کاري  شيوه 
(توگلو يکپارچه) است. تصوير ۱۰-الف بخشي از خاتم 
توگلو مرواريد است که از آن براي تزيين منبر استفاده 
شده است. براي ساختن اين خاتم از مثلث هاي درشت 
يک تکه از جنس عاج يا استخوان استفاده مي شد که پيش 
رايج  توگلو  براي  تکه  يک  استخوان  از  استفاده  اين  از 
هندسي خاتم  است. تصاويرشماره ۱۰-ب رسم  نبوده 

توگلو مرواريد است.
مي شود  مشاهده  ۱۱-الف  تصوير  در  که  همانطور 

منبر در قسمت جانبي از چهار بخش جدا تشکيل شده 
است. از خاتم توگلو مرواريد نيز داخل نقوش محرابي  

در قسمت هاي جانبي منبر استفاده شده است.
دوره  اين  خاتم کاري  شيوه  در  نوآوري ها  ديگر  از 
اين  است.  خاتم-معرق۱  عنوان  با  جديدي  شيوه  بروز 
شيوه در زيبايي اثر سهم به سزايي داشته و نمونه هايي 
از آن در زمره زيباترين آثار خاتم کاري بوده و زينت 
بخش موزه ها و گنجينه هاي هنري شده است. همان طور 
که در تصوير ۱۲ مي توان ديد دو طرف قسمت جانبي 
شيوه  با  است،  مسندگاه  به  مربوط  که  بخشي  منبر، 
نقوش  که  گونه  بدين  است؛  شده  تزيين  خاتم-معرق 
خاتم  از  زمينه اي  در  استخوان  جنس  از  گياهي  تزييني 
قرار گرفته است. پيش از اين در آثار دوره صفوي تلفيق 
خاتم با منبت يا مشبک مشاهده مي شود (تصوير ۱۳). 

تصوير ١٠. الف- بخشي از خاتم کاري منبر، خاتم توگلو مرواريد، ب- رسم طرح رنگي خاتم توگلو مرواريد، رسم: نگارندگان

بالف

تصوير ١١. الف-نماي جانبي منبر، ب-بخشي از خاتم کاري منبر، نقش محرابي. مأخذ: نگارندگان 

بالف

در  روشي  چوب  ١.معرق کاري 
که  بوده  چوبي  هنرهاي  تزيينات 
برش  و  گرفتن  قرار  هم  کنار  با 
چوب هاي رنگي به وسيله کمان اره 
بر اساس طرح هاي هندسي، گياهي، 
خط و کتيبه اشيا کاربردي و غير 

کاربردي تزيين مي شوند.



عالوه بر اين کليه کتيبه هاي منبر تصاوير ۷-۸ و ۹ نيز 
با روش معرق کاري در زمينه خاتم (خاتم در زمينه و 
انجام شده  استخوان براي خطوط استفاده شده است) 

است.
از نمونه هاي برجسته خاتم-معرق در دوره معاصر 
ميز کنفرانس اهدايي به ملکه انگليس و ميز تحرير موجود 
ميراث  سازمان  سنتي  هنرهاي  پژوهشکده  گنجينه  در 
از ميز تحرير  فرهنگي کشور است. تصوير ۱۶ بخشي 
ايجاد  براي  معرق کاري  روش  در  است.  خاتم-معرق 
از چوب هاي  طرح  يک  مختلف  رنگ هاي  تفکيک  و  تنوع 
رنگي استفاده مي شود. به همين ترتيب در خاتم-معرق 
نيز از خاتم هاي رنگي –بيشتر خاتم پره اي۱- براي ايجاد 

تنوع رنگي استفاده مي شود.
اين  خاتم  ساخت  شيوه  در  که  نوآوري ها  ديگر  از 
دوره بوده، مربوط به خاتم هاي گره است. چيدن خاتم 
داخل زمينه گره (ُلَقت-ُلَغت-ُلَغط-ُلَقط)۲، از نوآوري هاي 
پر  براي  مناسب  روشي  که  است  دوره  اين  خاتم کاري 
اشکال مختلف  از  عبارت  است. «گره  گره  زمينه  کردن 

کادر  يک  در  هماهنگ  طور  به  که  است  هندسي  غالبا 
مشخص در کنار هم قرار گرفته باشند. هر زمينه گره يا 
به اصطالح آالت گره مجموعه اي از اشکال هندسي است 
که به هر يک از آن ها آلت گره مي گويند». ( زمرشيدي، 
۱۳۶۵، ۵۵) همانطور که در بخشي از منبر و در تصوير 
پر  براي  خاتم  چيدمان  روش  از  مي شود  مشاهده   ۱۷

کردن زمينه گره استفاده شده است.
امروزه ساخت خاتم هاي گره تنها در موارد خاص و 
براي انجام سفارشات صورت مي گيرد. ساخت اين نوع از 
خاتم (گره) دانش، مهارت و تيزبيني بااليي نياز دارد. نبود 
افراد متخصص براي تهيه و ساخت مصالح اوليه اين نوع از 
خاتم از داليل استفاده کمتر آن در خاتم کاري معاصر است. 
تصاوير۱۸ الف و ب نمونه هايي از شيوه ساخت خاتم گره 
در دوره صفوي است که براي تزيين سطح چوب از آن ها 

استفاده شده و از نمونه هاي شاخص خاتم گره هستند.
در دوره قاجار شيوه ساخت خاتم گره به اين صورت 
بوده که با در نظر داشتن شکل هندسي مورد نظر و با 
استفاده از انواع مثلث، خاتم گره ساخته مي شده که تا 

مأخذ:  معرق-خاتم.  منبر،  خاتم کاري  از  بخشي   .١٢ تصوير 
نگارندگان

 

تصوير ١٣. بخشي از خاتم کاري صندوق قبر شيخ صفي در 
اردبيل، مشبک-خاتم-منبت . مأخذ: نگارندگان

نوآوري در شيوه خاتم کاري دوره 
قاجار مطالعه موردي: منبر خاتم کاري

 محفوظ در کاخ گلستان / ٩٥-١٠٩

تصاوير ١٤. بخشي از خاتم کاري ميز تحرير، محفوظ در گنجينه پژوهشکده هنرهاي سنتي. مأخذ: نگارندگان.

١.خاتم پره اي نوعي از خاتم است که 
در دوره قاجار ساخت آن رايج شد. 
براي ساخت اين نوع خاتم از اشکال 
مي شود.  استفاده  هندسي  ساده تر 
زيادي  رنگي  تنوع  از  پره اي  خاتم 
برخوردار است و از موارد کاربرد 
آن بيشتر در زمينه گره و خاتم-

معرق است.
٢. ُلقت يا قاب [گره] معموال داراي 
شکل هاي هندسي، به ويژه چهار و 
پنج ضلعي است و حاشيه آن درون 
آلت ها قرار مي گيرد. ( سيد صدر، 
١٣٨١، ٢٨)؛ ُلغت (ُلغط) -در گره- 
به چند ضلعي هاي محصور شده به 
وسيله آلت را گويند. (روزي طلب و 
جاللي، ١٣٨٢، ٣١٦)؛ آَلت : خطوط 
مرزي يا چهارچوب هاي محدودکنندة 
رسم.  يا  گره  در  (لقط ها)  لغت ها 
در  واژه  اين  نوشتار  (همان، ٣١٤) 
منابع گوناگون صورت هاي مختلف 
دارد؛ در کتاب هنر خاتم سازي در 
در  و  لغت   (١٣٦٥ (طهوري،  ايران 
کتاب هندسه نقوش ١ (شريف زاده، 
١٣٨١) ُلقط. پرداختن به صحيح ترين 
شکل اين واژه خود نيازمند مطالعه 
و بحث بسيار است که در حوصله 

پژوهش حاضر نيست.



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۶۷

فصلنامة علمي نگره

تصوير ١٦. الف-بخشي از خاتم کاري صندوق بقعه شيخ صفي الدين در اردبيل، خاتم گره با نقش هندسي عروسک، ب-بخشي از 
خاتم کاري در-مدرسه چهارباغ اصفهان، خاتم گره با نقش هندسي شمسه١ ده. مأخذ: نگارندگان.

بالف

امروز نيز در موارد نادر ساخته مي شود. در اين شيوه، 
از برش يا گل هايي که از قبل ساخته شده اند به روش 
چيدن براي ُپر کردن زمينه مورد نظر استفاده مي شود 
که تا پيش از آن مرسوم نبوده است. تصوير ۱۹ مربوط 

به اين شيوه است.
رواج استفاده از مواد اوليه داخلي به جاي مواد اوليه 
چوب  جاي  به  عناب  چوب  از  استفاده  مانند  وارداتي 
ديگر  يکي  عاج  جاي  به  استخوان  از  استفاده  يا  بقم۲ 
اين  در  است.  قاجار  خاتم سازي  نوآوري هاي شيوه  از 
انواع چوب در ساخت  مانند  اوليه رنگي  از مواد  شيوه 
خاتم کاري  شيوه  در  اين  از  پيش  شد.  استفاده  خاتم 
رنگ  (به  شده  رنگ  استخوان  از  تنها  صفوي،  دوره 
سبز) استفاده مي شده است. به طور مثال براي به دست 

تصوير ١٥. بخشي از خاتم کاري منبر، چيدمان خاتم به روش 
گره. مأخذ: نگارندگان

تصوير ١٧. بخشي از خاتم کاري اثر به شيوه قاجار-خط رسم 
پرکردن  براي  خاتم  برش هاي  اتصال  محل هاي  نشانده  شده 

زمينه گره است. مأخذ: نگارندگان

 

به  را  نارنج  چوب  مانند  چوب هايي  قرمز،  رنگ  آوردن 
شيوه رنگرزي به رنگ قرمز در مي آورند. الزم به ذکر 
اما  بوده  زنديه  دوره  از  شيوه  اين  آغاز  چه  اگر  است 
الوان در دوره  وسعت ابتکارات و استفاده از رنگ هاي 
اين جايگزيني در بسياري  قاجار به اوج خود مي رسد. 
اين  مطالعه  مورد  منبر  در  و  مي شود  مشاهده  آثار  از 
 ۱ شماره  جدول  در  مي شود.  مشاهده  نيز  جستار 
اطالعاتي مربوط به نوآوري در شيوه خاتم کاري قاجار 
آمده که براي درک بهتر آن نيز به مقايسه ويژگي هاي 
خاتم کاري اين دوره با دوره صفوي و معاصر پرداخته 
در  نيز  ديگري  نکات  موارد،  اين  بر  عالوه  است.  شده 
تفاوت هاي شيوه صفوي و قاجار بوده که در مطالعات 

بعدي اميد است مورد واکاوي قرار گيرند.

َپر  پنج  از  بيش  که  ١.ستاره اي 
داشته و انواع آن را با تعداد پرهاي 
شمسه  مي کنند:  مشخص  ستاره 
نقش   ،  ... و  هشت،  شمسه  شش، 
با  گاهي  سان،  خورشيد  و  مدور 
دايره  از  زده  بيرون  شعاع هاي 
٣٧٧)؛   ،١٣٨١ صدر،  مرکزي(سيد 
شمسه بزرگترين لغتي است که در 
وسط هر گره قرار مي گيرد. (روزي 
طلب و جاللي، ١٣٨٢، ١٨٨) شمسه 
نقش مايه اي متشکل از نقوش اسليمي، 
ختايي و هندسي که در زمينه مدور 

و گاهي بيضي شکل مي گيرد.
٢. در هنر خاتم چوب نقشي بنيادين 
دارد و استفاده از آن بر اساس نوع، 
رنگ، سختي و نرمي متفاوت است. 
خوش  و  سخت  بادوام،  بقم  چوب 
رنگ (طيفي از حنايي تا زرد) است. 
اين چوب به دليل وجود چربي در 
بافت خود، مقاوم در برابر رطوبت و 
حشرات زيان آور و در ساخت خاتم 
کاربرد داشته که از دوره قاجار به 
مورد  کمتر  آن  بودن  کمياب  دليل 

استفاده قرار گرفته است.



نتيجه
اطالعات امروزي از خاتم کاري به ويژه خاتم کاري دوره قاجار اندک و بيشتر معطوف به نوشته هايي مبني 
بر توصيف غير تخصصي و عدم پرداختن به ويژگي هاي فني و نوآوري ها در مسير پرفراز تاريخ اين هنر 
است. بر خالف آن چه که در افکار عمومي مبني بر اضمحالل و عدم توجه به هنرهايي نظير خاتم کاري در 
دوره قاجار شکل گرفته است مي توان نمونه هايي ارزنده از خاتم کاري چون منبر چوبي را در اين دوره 
برشمرد. عالوه بر اين، با مطالعه و تحليل فني آثار خاتم کاري به جاي مانده از دوره قاجار، نوآوري هايي 
ارزنده در آثار اين دوره نسبت به دوره هاي قبل نيز قابل مشاهده است. پژوهش حاضر با هدف تبيين 
نوآوري هاي مذکور انجام پذيرفت. بر اساس نتايج اين مطالعه مهم ترين نوآوري هاي دوره قاجار که در 
بسياري از آثار اين دوره ظهور يافته است، عبارتند از ساخت خاتم توگلو مرواريد، چيدن خاتم در زمينه 
گره و ابداع شيوه خاتم- معرق. مواردي که تحت عنوان نوآوري در خاتم کاري دوره قاجار مطرح شد، 
در تعداد معدودي از آثار اين دوره همه آن ها ظهور يافته است؛ يکي از آثار شاخص خاتم کاري اين دوره 
که تمامي ويژگي هاي نوآورانه مذکور را نيز داراست منبر خاتم کاري محفوظ در کاخ گلستان است. از اين 
منبر به عنوان نمونه موردي براي تحليل فني نوآوري هاي خاتم کاري دوره قاجار در اين پژوهش استفاده 
شده است. اثر مذکور از جمله آثار غني خاتم کاري به شيوه قاجار است که با مطالعه تخصصي و فني آن 
مي توان به رهيافت هايي مانند خاتم سازي و خاتم چسباني دوره قاجار که ممکن است به زودي فراموش 
شوند، پي برد. بررسي صحت تاريخي سندهاي مربوط به منبر خاتم کاري کاخ گلستان تاکنون به طور 
جدي مورد مطالعه قرار نگرفته است. مطالعه اين اسناد مي تواند راهگشاي مناسب براي حفاظت اين اثر 
ميراث فرهنگي باشد. اميد است با مطالعاتي که در آينده انجام مي شود آثار بيشتري مورد واکاوي قرار 

گيرند تا عرصه هاي تخصصي تري از اين هنر براي همگان گسترده شود.

جدول ١. ويژگي هاي نوآورانه در خاتم سازي و خاتم چسباني و دوره ها. مأخذ: نگارندگان.
دوره ها

ويژگي هاي
 نوآورانه

 
معاصرقاجارصفوي

نوآوري در ساخت خاتم 
توگلو مرواريد

-در آثار اين دوره مشاهده 
نمي شود

-کمتر مرسوم است-در اين دوره پديد آمد

نوآوري در
 ساخت خاتم گره

-در اين دوره خاتم براي اشکال 
گره طراحي و ساخته شده است

-در اين دوره عالوه بر ساخت خاتم 
گره به شيوه قبل، خاتم گره به شيوه 

چيدن خاتم در زمينه نيز رايج شد

-به صورت محدود به 
شيوه هاي قبل مرسوم 

است

-در اين دوره تلفيق بيشتر به نوآوري در تلفيق خاتم
صورت مشبک يا منبت است

-در اين دوره عالوه بر تلفيق هاي 
قبلي، خاتم معرق نيز پديد آمد و به 

رونق رسيد

-مرسوم است

-استفاده از چوب هاي نوآوري در رنگ
خودرنگ(در اين دوره 

تنها استخوان رنگ شده 
است)استفاده از استخوان رنگ 

شده

در اين دوره عالوه بر رنگ کردن 
استخوان از چوب هاي رنگ شده نيز 
براي تنوع رنگي استفاده شده است. 

چوب هاي خودرنگ نيز به صورت 
محدود کاربرد داشته اند.

-استفاده از چوب هاي 
رنگ شده و در موارد 

نادر استفاده از 
چوب هاي خودرنگ

نوآوري در شيوه خاتم کاري دوره 
قاجار مطالعه موردي: منبر خاتم کاري

 محفوظ در کاخ گلستان / ٩٥-١٠٩
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gathering materials while using library resources, field research including surveying and viewing 

the pulpit, as well as interviews. The results of the present study show that, in addition to the 

innovations in construction, the Qajar period has had some innovations in inlay which are ignored 

by scholars and aim to analyze the characteristics of authenticity in inlay. The hypothesis used in 

this study is that inlay in the Qajar Style that was a continuation of the path of the ancestors; in many 

cases has manifested innovations. Considering the description of this period as a period of decline, 

in this article after explaining inlay and analyzing the inlaid pulpit, which is kept in the Historical 

Cultural Complex of the Golestan Palace, the innovative features in the Qajar inlay style have been 

listed. During the Qajar era, inlay patterns have been designed based on the intended geometrical 

forms, drawing on various shapes of triangle. In this method, which has been unprecedented prior 

to the Qajar period, pre-made patterns and cuts were put together side by side to fill any given 

background; a technique which has continued to the present time and manifested in rare cases. 

Using local materials rather than imported ones, such as bone instead of ivory, is anther innovation 

which occurred in this period. In this technique, colorful raw materials, namely a variety of woods, 

were used to make the inlaid works. Prior to this, in the Safavid-era inlay, merely the died bone 

(which was green) was used, but in the Qajar period to achieve colors such as red, woods would be 

died. It is noteworthy to mention that this technique was first applied during the Zand period, but 

the extent of the innovations and use of colors reached their peak in the Qajar era. These changes 

and transitions are reflected in many remaining works from the Qajar period and as discussed in 

this paper, the above-mentioned features may well be observed in the studied inlaid pulpit as well. 

To better portray these innovations, the features of the Qajar-era inlay have been compared with the 

Safavid and the contemporary examples.

Keywords: Inlay, Pulpit, Qajar Dynasty, Golestan Palace, Tekyeh, Dowlat
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Inlay is one of the methods of decorating the surface of wooden objects, notable examples of 

which have remained in artistic treasuries and collections from the Al-Muzaffar period to the 

present. A collection of inlaid works can be found in art galleries inside and outside of Iran as well 

as in architectural decorations. According to what is justified based on the technical analysis of 

the endings of the Qajar period, the technical, artistic, and original values of the works are of great 

importance in this period. Endings like many other artifacts are part of a cultural heritage which 

identification and artistic characterization are of importance and necessity, while preserving data 

acts as a guide to identifying prominent features, including innovations in style of inlaid works 

at the end of the Qajar period. This art has its ups and downs during its historical passage and 

it is possible to say that it has not gone through an absolute depression artistically. Studies have 

shown that the Qajar period is one of the most important periods during which prominent inlaid 

works inside and outside of Iran are created by Iranian artists. Today>s information about inlay, 

particularly inlay during the Qajar period, is little and written essays have more focused on non-

specialized description, not paying attention to the technical characteristics of the course of the 

history of this art. In this research, Inlaid pulpit preserved in the Historical Cultural Complex of the 

Golestan Palace is presented as a case study that has important trait of the inlay in the Qajar period. 

The sampling method was selective. Initially explained by the information collected during the 

Qajar period and finally by analyzing the information, the authors came up with the characteristics 

of innovation in the way termination of this period ended. The qualitative method was also used 

to analyze the data used in this study. The purpose of selecting the pulpit is to provide technical 

analysis as well as to obtain more accurate and up-to-date information on innovation in the Qajar 

period. The question of this study was what are the features and innovations of the Qajar period 

and how did it appear in the pulpit under study? The paper uses descriptive-analytical method in 


