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فصلنامة علمي نگره

چكيده
 بسياري از مؤلفان و محققان در پرداختن به هنر دوره قاجار، به ويژه تذهيب،  و بستر بسط و نشر آن 
رغبتي نداشته و چنين عنوان مي دارند كه تذهيب اين دوره، ويژگي هاي خاص و قابل توجهي ندارد. هدف 
مقاله حاضر، واکاوي زمينه هاي گسترش اجتماعي و تنوع تذهيب در دوره قاجار است. در اين مسير 
به بررسي آثار مذهب دوره قاجار و مطالعه کتب تاريخي، به ويژه سفرنامه، اصناف و تاريخ نگاري ها 
پرداخته شده است. پژوهش حاضر در پي پاسخ به سواالت ذيل است: ١- تاثير و تاثرات بستر اجتماعي 
بر هنر تذهيب دوره قاجاري کدام است؟ ٢-زمينه هاي رواج تذهيب و جايگاه آن چيست؟ روش تحقيق، 
توصيفي و تحليل از منظر اجتماعي  و جمع آوري اطالعات، کتابخانه اي و اسناديست. نتايج تحقيق نشان 
دارد هنر تذهيب در دوره قاجار با رکود مواجه نشده و شخص شاه، بزرگان، اشراف و مردم عادي 
عالقه مند به داشتن نسخ خطي نفيس بوده  و نيز به دليل رواج سوادآموزي و افزايش روحيه اشرافي گري، 
حجم توليد نسخ خطي در سه گروه کتب ديني، ادبي، علمي و فرهنگي باال بوده که اکثرا ارزش هنري قابل 
توجهي داشته و مورد توجه بسياري از سياحان، سفرا و دالالن نيز بوده است. همچنين مذهبان داراي 
صنف، جايگاه و ارزش اجتماعي بوده و در زمينه هاي جديدي چون قلمدان نگاري، حليه و قباله ازدواج نيز 

براي طبقات اجتماع فعاليت نموده اند.
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مقدمه
تا  گرفته  تذهيب  و  نگارگري  از  كتاب،  آرايش  و  تزيين 
جلدسازي، از جمله هنرهاي مورد توجه هنرمندان در طول 
دوره اسالمي بوده است. متأسفانه بسياري از مؤلفين و 
محققين از پرداختن به هنر دوره قاجار، به ويژه تذهيب، 
اين دوره،  سرباز زده  و چنين عنوان مي دارند كه تذهيب 
ويژگي هاي خاص و قابل توجهي ندارد. در دوره قاجاريه 
به ويژه از نيمه دوم يعني از حکومت ناصرالدين شاه به 
بعد، به واسطه توسعه روابط ايران با كشورهاي خارجي، 
اهميت و نقش علم و دانش در پيشرفت كشور، توسعه سواد 
و علم آموزي در ميان طبقات مختلف جامعه، سبب گرديد تا 
توليد كتاب و روزنامه ها با تكنيك هاي جديد آن زمان همراه 
شود و تعدادي از كتاب ها، از طريق چاپ سنگي در اختيار 
مردم قرار گيرد؛ با اين حال، خوشنويسان و مذهبان اين 
دوره، بر تالش خود افزودند و عالوه بر تذهيب کتب خطي 
به طراحي نقوش براي نسخ چاپ سنگي نيز مي پرداختند 
كه بخشي از اين آثار امروز در كتابخانه ها و موزه هاي 
داخل و خارج کشور و مجموعه هاي خصوصي موجود 
است. کتاب هاي ديني به ويژه قرآن ها به دليل مقدس بودن، 
هميشه و در همه دوران ها جايگاه و اهميت خود را حفظ 
کرده و تعدادي از کتاب هاي ادبي مثل کليات سعدي، ديوان 
حافظ و... نيز هميشه حاميان و سفارش دهندگان خود را 
داشته  است. سفارش دهندگان نسخ خطي، در دوره قاجار 
طيف وسيعي را دربر مي گرفته است. از دربار تا اغنيا و 
عالمان و حتي سياحان و جهانگردان در پي تملک نسخ 
قديمي و يا سفارش نسخه جديد بر حسب ميزان سواد و 
توان مالي، اقدام مي کرده اند. رواج اشرافي گري، علم آموزي، 
مجموعه داري و ارتباطات فرامرزي از علل اين امر است. 
هدف مقاله حاضر، واکاوي زمينه هاي گسترش اجتماعي و 
تنوع تذهيب در دوره قاجار است و در پي پاسخ به سواالت 
ذيل است: ١- تاثير و تاثرات بستر اجتماعي بر هنر تذهيب 
و  تذهيب  کدام است؟ ٢- زمينه هاي رواج  قاجاري  دوره 
جايگاه آن چيست؟ ضرورت و اهميت تحقيق: با توجه به 
اينکه اکثر پژوهش هاي انجام شده در زمينه هنر تذهيب، به 
معرفي و تجزيه و تحليل ويژگي هاي بصري و ساختاري 
اين هنر پرداخته اند، و از سويي ديگر عوامل اجتماعي دخيل 
در رونق و رکود اين هنر در دوره قاجار، مورد توجه قرار 
نگرفته است ضرورت دارد به جايگاه اجتماعي تذهيب  و 
عوامل موثر بر گسترش آن پرداخته شود. همچنين تذهيب 
اين دوره داراي ويژگيهايي خاص مي باشد و با توجه به 
شرايط جامعه بسترهاي جديدي براي اين هنر شکل گرفته 
که اهميت پرداختن به اين موضوع را بيش از پيش بيان 

مي کند.

روش تحقيق
روش تحقيق، توصيفي وتحليلي است. شيوه جمع آوري 

نسخ،  عيني  مشاهده  كتابخانه اي،  روش هاي  به  اطالعات 
بررسي سي دي و ميكروفيلم هاي نسخه (سند تصويري)، 
قاجار،  مذَهب  آثار  باالي  علت حجم  به  انجام شده است. 
كه تعدادي در موزه ها و مجموعه هاي شخصي داخلي و 
خارجي نگهداري مي شوند، امكان دسترسي به همه وجود 
چاپي  نمونه هاي  مذهب  آثار  آماري شامل  ندارد. جامعه 
در کتب و برخي نسخ موجود در موزه هاي داخلي، چون 
کتابخانه و موزه ملي ملك، کاخ گلستان، کتابخانه مجلس 
اثر  چهل  تعداد  مجموع  در  که  مي باشد  اسالمي  شوراي 
مذهب اين دوره(شامل کتب، حليه و عقدنامه و آثار الکي)، 
قرار گرفته است. روش  تحليل  بررسي و تجزيه و  مورد 
تحقيق، توصيفي تحليلي است. پس از بررسي ويژگيهاي 
تذهيب اين دوره، محيط و بستري كه پديده در آن رشد 
اجتماعي،  سياسي،  رويدادهاي  و  جريان ها  مثل  كرده 
فرهنگي نيز، مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند. روش 
تجزيه و تحليل کمي و کيفي مي باشد. بدين صورت که بعد 
از بررسي آثار تذهيب گوناگون، ويژگيها جمع بندي ومورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

پيشينه تحقيق 
پژوهش حاضر در پي معرفي ويژگيهاي کلي هنر تذهيب 
و تنوع آن مي باشد که در آثار متعدد و متنوعي چون کتب 
مختلف، آثار الکي و عقدنامه ها، حليه و... در جامعه قاجاري 
جلوه کرده است.  مقاله و پايان نامه اي که به صورت جامع 
يافت نشد. غالب  تحقيق و  اين حوزه کارکرده باشد،  در 
پژوهش هايي در زمينه هنر دوره قاجار انجام شده است در 
مورد نقاشي و معماري بوده و  اشاراتي بسيار كوتاه به 

تذهيب و هنرمندان كرده اند. 
هنر  در  تذهيب  ادوار  مقاله  در  عظيمي(١٣٩٠)  حبيب اهللا 
کتاب آرايي ايران، هنرهاي زيبا، شماره ٤١. به طور مختصر 
ويژگيهاي بصري تذهيب دوره قاجار را بيان کرده و سخني 
از جايگاه اجتماعي اين هنر در دوره قاجار نياورده است. 
احمدزاده(١٣٨٠)  در مقاله تذهيب در هنر کتاب آرايي ايران،  
در مجله مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطالعات، 
بيان  را  مختلف  دروه هاي  تذهيب  ويژگيهاي  شماره ٤٦؛ 
کرده و چنين گفته که هنر تذهيب در دوره قاجار خاموش 
مانده است و سخني از تنوع اين هنر در دروه قاجار نبرده 
اميرحسين(١٣٩٧)  سازيان،  سميه؛ چيت  شريفي،  است. 
در مقاله بررسي سير تذهيب قرآن در دوره هاي تيموري، 
صفوي و قاجار، در مجله پژوهش در هنر و علوم انساني، 
دوره  اين  در  را  تذهيب  هنر  کلي  صورت  به  شماره١١. 
نجارپور و  بررسي کرده است. زهرا صديقي اصفهاني، 
عطاري(١٣٩٦) در مقاله تطبيق تذهيب هاي سه نسخه از 
قرآن هاي دوره قاجار با تاکيد بر ويژگي هاي بصري آنها،  
در مجله مطالعات تطبيقي هنر،شماره ۱۴ و همچنين فرنوش 
شميلي، غفوري فر و محمدزاده(١٣٩٧) در مقاله تاملي در 

مطالعه زمينه هاي گسترش و تنوع در 
هنر تذهيب دوره قاجار /٣٧- ٥٧



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۳۹

فصلنامة علمي نگره

سرلوح قرآن هاي مذهب عصر تيموري و قاجار(نمونه هاي 
مرکزي  کتابخانه  و  قم  مقدسه  آستانه  موزه  از  موجود 
ارتباطات،شماره   - فرهنگ  مطالعات  مجله  در  تبريز)، 
مورد  را  قاجار  دوره  قرآن هاي  از  نسخه  چند  ۴۴. فقط 
بررسي قرار داده اند، در حالي که در پژوهش حاضر نسخه 
ها و آثار مذهب متعدد اين دوره شامل کتب مذهبي، ادبي، 
علمي، قلمدانها و... مورد بررسي قرار گرفته اند. سميه کوه 
مطالعه  مقاله  در  عليرضا شيخي(١٣٩٦)  و  جاني گوجي 
موردي صفحه آرايي ،خط و آرايه هاي تزئيني در صفحات 
افتتاح قرآنهاي صفوي و قاجار موجود در دو مجموعه 
کتابخانه آستان قدس رضوي و کتابخانه مجلس شوراي 
اسالمي،  در مجله پژوهشنامه خراسان بزرگ، شماره ۲۹. 
به مطالعه صفحات افتتاح قرآن ها و محدود و به دو موزه 

پرداخته اند. 
فاطمه غفوري فر و فرنوش شميلي(١٣٩٧)در مقاله بررسي 
قرآن هاي  نسخ  بصري  عناصر  و  ساختاري  مولفه هاي 
مذهب عصر قاجار در کتابخانه مرکزي تبريز، در مجله 
کتابداري و اطالع رساني، شماره ۸۴.  به صورت موردي 
به مطالعه قرآن هاي اين دوره در کتابخانه تبريز پرداخته اند. 
شهرزاد کريمي(١٣٩٤) در پايان نامه ارشد خود با عنوان 
تحليل ساختار هنري تذهيب هاي موجود در فرامين عصر 
آبادي، خشايار  سعيد  سليمان  راهنما:  اساتيد  ناصري، 
قاضي زاده، دانشکده هنرو معماري دانشگاه سوره. هنر 
تذهيب قاجار را در فرامين بررسي کرده و به ديگر اثار 
مذهب نپرداخته است.  در اکثر کتب نيز، جمع بندي  و تحليلي 
از ويژگي هاي تذهيب اين دوره ارائه نداده اند. به طور مثال 
مسجدجامعي(١٣٧٧) در کتاب رحل، ناصر خليلي(١٣٨٣) 
در گرايش به غرب؛ کمالي سروستاني(١٣٨٣) در الف الم 
ميم،  سمسار(١٣٧٩) در کاخ گلستان، نسخه هاي مذهب 
دوره قاجار را همراه با شناسنامه مختصري، معرفي و 
چاپ كرده اند . نيز رهنورد(١٣٨٦) در کتاب کتاب آرايي، به 
بيان ويژگي هايي کلي از اين هنر پرداخته است. مقاله پيش 
رو به تنوع هنر تذهيب و عوامل اجتماعي تاثيرگذار در دوره 

قاجار پرداخته است. 

قاجاريه و بررسي زمينه هاي    هنر تذهيب در دوره 
تنوع و گسترش اين هنر:

با تأسيس سلسله قاجاريه توسط آغامحمدخان و انتقال 
پايتخت از اصفهان و شيراز به تهران و منازعات مختلف 
بر سر استقرار حکومت، امور مربوط به کارهاي ذوقي و 
هنري دچار رکود و وقفه گرديد. در دوران ٣٨ ساله حکومت 
فتحعليشاه« ١٢١٣ تا ١٢٥٠ ه. ق»(شميم، ١٣٧٢: ٥٦)، ثبات 
و آرامش به ايران بازگشت و دنباله کار هنري ايرانيان در 
ابراز و عالقه شاه و بزرگان آغازگرديد. فتحعليشاه  اثر 
عالقه زيادي به شعر، خوشنويسي و نقاشي داشته است، 
در اين دوره نه فقط نستعليق و شکسته نستعليق، بلکه به 

اقالم شش گانه خط توجه شد. به طور مثال خط نسخ که 
مورد عالقه شاه بوده در عصر او به منتهي درجه استحکام 
و تکامل رسيد و قرآن ها و متون ديني بسياري به خط 
کتاب  و  کتابت  از رشد  حکايت  که  نگارش شده اند  نسخ 
آرايي دارد. فتحعليشاه مي کوشيد پرشکوه ترين دربارها را 
براي خود فراهم سازد؛ بنابراين بسياري از هنرمندان و 
صنعتگران را از شهرهاي مختلف به ويژه اصفهان و شيراز 
که دو مرکز اصلي هنري در آن روزگار بوده جذب و به 
دربار خود به خدمت گرفت. نقاشي پرده هاي بزرگ اندازه 
و شبيه سازي، در اين دوره بسيار مورد توجه قرار گرفت. 
«هنر کتاب سازي نيز طبعًا در جهت نمايش شکوه و عظمت 
هر چه بيشتر اين پادشاه به خدمت گرفته شد. يکي از نسخه 
هايي که به فرمان فتحعليشاه زياد سفارش داده شده و به 
وسيله مذهبان و نگارگران مشهور عصر مزين و مصور 
گرديده، نسخه معروف شهنشاهنامه صبا است»(رهنورد، 
١٣٨٦: ١٢١). دليل ديگر صحه بر رشد هنر کتاب آرايي، 
اينست که شاه «دريافته بود که حمايت از هنر و معماري 
مي تواند قدرت او را تحکيم بخشد»(خليلي،١٣٨٣: ٩٦). لذا 
در اوايل قرن ١٣ هـ.ق در کاخ گلستان، کتابخانه موسوم به 
کتابخانه شاهنشاهي را تأسيس و کتب نفيس باقي مانده از 
دوران قبل را جمع آوري و در آنجا حفظ و نگهداري کرد. 
همچنين کتب و نسخ نفيس بسياري نيز به هنرمندان زمان 
باستان  داد. فتحعليشاه خود مجذوب هنر  خود سفارش 
استفاده  و  آن  تأثيرات  دوره  اين  هنري  آثار  در  و  بوده 
مثال  طور  به  ديد.  مي توان  را  باستاني  نقشمايه هاي  از 
نمونه هاي گل ١٢گلبرگ(گل لوتوس)  را که در آثار هنري 
دوران باستان(هخامنشيان) به وفور مي توان ديد؛ به دليل 
گرايشي که فتحعليشاه به هنر باستان داشته در نقاشي ها 
و پرتره نگاري هاي درباري او به وفور استفاده شده است و 
به مرور زمان وارد هنر تذهيب نيز شده است و جزو نقوش 
اصلي تذهيب دوره قاجاريه مي گردد. همچنين تأثير گرايش 
به تجمالت را، در استفاده بيش از حد از طال در آثار مختلف 

مي توان ديد. (تصوير شماره ١) 
« توجه به هنر کتاب آرايي در اين دوران در ميان فرزندان 
فتحعليشاه، سران و امراء کشوري و افراد متمول نيز باال 
گرفت. برخي از فرزندان فتحعليشاه خود شاعر بوده و به ادب 
و هنر زمان خويش توجه داشتند. اين شاهزادگان همچنين 
هر کدام کتابخانه هاي ممتازي داشتند که در آن نسخه هاي 
نفيس نگهداري مي شد»(رهنورد، ١٣٨٦: ١٢٣). همچنين در 
اين دوره «به واسطه  زياد شدن مشاغل و مواجب بگيران 
و... صدور فرمان نيز زياد مي شود»(مستوفي، ١٣٨٤: ٢٧). 
مسلمًا فرامين خالي از تزيين و تذهيب نبوده اند و فرمان ها 
از زمينه هاي نسبتًا جديد و مورد توجه در دوره قاجاريه 
بوده که مذِهبان بسياري به هنرنمايي در اين زمينه جذب 

شده بوده اند. (تصوير شماره ٢)
در دوره ١٣ ساله حکومت محمدشاه «سال هاي ١٢٥٠ تا 



١٢٦٤ ه ق (شميم، ١٣٧٢)» «دنباله کار نهضت هنري به 
کندي گراييد. عده اي شيوه سنتي و عده اي شيوه غربي را 
پيش گرفتند. تعدادي براي فرا گرفتن علوم و هنر غربي 
به غرب اعزام شدند. به طور مثال ابوالحسن غفاري در 
دربار محمد شاه نخستين هنرمند ايراني بوده که در اروپا 
آموزش ديد(١٢٦٢ ه. ق) و بعدها کتاب هزار و يک شب را 
خلق کرد»( پاکباز، ١٣٨٤: ١٥٦). نيمه اول دوره قاجاريه  در 
تذهيب بيشتر دوره تحکيم بوده است. همانطور که هر دوره 
تاريخي ديگري در اولين سال هاي حکومت، در بخش هاي 
مختلف سياست، اقتصاد، هنر و ... پيرو دوره قبلي خود 
بوده و به مرور استقالل و شخصيت ويژه و مختص به 

خود را پيدا مي کند. 
حکومت  دوران  ويژه  به  قاجاريه،  دوره  دوم  نيمه  در 
ه.ق)(شميم،   ١٣٣٣ تا   ١٢٦٤ (سال هاي  شاه  ناصرالدين 
نظر  از  ايراني  جامعه  و  ايران  که  است؛  دوراني   ،(١٣٧٢
امنيت  و  نظم  ثبات،  و...  اجتماعي  فرهنگي،  اقتصادي، 
تزيين  و  خطي  نسخه هاي  نگارش  يافته است.  بيشتري 
و  گرفته  قرار  بسياري  توجه  مورد  همچنان  کتاب ها، 

حاميان سفارش دهندگان بسياري از شخص شاه گرفته، 
پايين و عامه مردم  تا اشراف و بزرگان؛ و حتي طبقات 
با ارزش هاي  جامعه؛ همه عالقمند به داشتن نسخه هايي 
هنري باال در خوشنويسي و تذهيب بوده اند. ناصرالدين 
شاه از ايام جواني عالقه خاصي به خوشنويسي، نقاشي، 
و  خريداري  جمع آوري،  به  و  داشته  فارسي  ادب  و  هنر 
نگهداري نسخه هاي نفيس قديمي و جديد اهتمام مي ورزيد. 
توسعه اصلي کتابخانه شاهنشاهي در دروه ناصري انجام 
گرفته است. شاه شخصًا بر کتابخانه شاهنشاهي نظارت 
 کرده و قسمتي از کاخ گلستان را به کتابخانه اي کوچک که 
در آن برجسته ترين آثار خطي نگهداري مي شده اختصاص 
داده و حتي آثار ارزشمند را از کشورهاي ديگر، دالالن و 
بازار ايران خريداري و در کتابخانه خود نگاه مي داشته است. 
حتي حاضر بوده آثار هنري نفيس را به جاي پول و بدهي 
دولت بگيرد. به طور مثال «ميرزا محمود مستوفي، وزير 
ناصرالدين شاه در حدود ١٣٠٠ ه.ق، تعدادي قطعه، مرقع ، 
قرآن ، کتاب هاي خطي و مذهب و قلمدان را که از راه عشق 
به اين صنعت هاي ظريف در اين سنوات تهيه کرده بود، 

تصوير شماره ۱. سرلوح مثنوي. ۱۲۸۰ ه.ق. مأخذ:کتابخانه مجلس شوراي اسالمي، ش:۴۳۲
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براي اداي قرض خود به شاه داده است» (مستوفي، ١٣٨٤: 
مستوفي،  ميرزامحمود  مثل  بزرگان  از  بسياري   .(١٩٤
معيرالممالک، ميرزا علي خان ظهيرالدوله و...، مجموعه هاي 
بزرگ و نفيسي از نسخه هاي جديد و قديم و آثار الکي 

داشته اند.
 عالوه بر اينها ناصرالدين شاه نسخه هاي مجلل بسياري 
را در زمان خويش سفارش داده است که مي توان وي را 
در ميان پادشاهان قاجار در اين زمينه پيشتاز و پيش قدم 
دانست. کتبي که به سفارش وي ساخته يا به وي تقديم 
شده اند، اکثرًا شامل آثار منثور و منظوم فضال و هنرمندان 
گذشته، به خصوص ديوان هايي نظير ديوان سعدي، حافظ، 
تاريخي  کتب  و  قرآن ها  متأخرين،  اشعار  ديوان  نظامي، 
کتاب  مثال  به طور  مي شود(رهنورد، ١٣٨٦: ١٢٧و١٢٨). 
هزارويک شب، که ناصرالدين شاه «از زمان وليعهدي اش، 
از  داشته و پس  زيبا و مصور  داشتن نسخه اي  آرزوي 
خوشنويس  تهراني  محمدحسين  به  سلطنت  به  رسيدن 
داد»(رهنورد،  را  آن   کتابت  فرمان  خويش  زمان  نامدار 
١٣٨٦: ٢٢٢). اين کتاب نفيس با نظارت معيرالممالک و تحت 
سرپرستي و نظارت مستقيم صنيع الملک «در قطع بزرگ با 

کتابت محمدحسين طهراني و «با کمک سي و چهار نقاش 
و هفت مذهب و جلدساز و صحاف در دارالصنايع، طي 
هفت سال به اتمام رسيد»(حسيني،١٣٧١، ٦٥و٦٦). صفحه 
داراي  مجموع  در  و  است  مرصع  مذهب  کتاب  آغازين 
دويست و چهارده حاشيه مذهب متنوع و گاهي همراه با 

لچک هاي مذهب است. (تصوير شماره ٣)
مجمع الصنايع، مانند کتابخانه هاي سلطنتي دوران صفوي و 
تيموري بوده است؛ با اين تفاوت که مکان آن، ديگر درون 
کاخ نبوده و حامي و سفارش دهندگان، محدود به شخص 
شاه و دربار نبوده و طيف وسيعي از سفارش دهندگان 
اين مکان  آثار مذهب بسياري در  را دربرمي گرفته است. 
خلق شده اند. «مجمع الصنايع، مکاني براي ترويج و تربيت و 
آموزش اهل هنر و انجام سفارشات، در سراي بزرگي در 
انتهاي بازار توتون فروشان بود که توسط صنيع الملک، بعد 
از بازگشت از اروپا راه اندازي شد، و شامل کارگاهي بزرگ 
با حجره هاي متعدد که در هر حجره اي گروهي از هنرمندان 
و صنعتگران به همراه شاگردان و دستياران خود مشغول 
انجام سفارشات اعيان و مردم بودند؛ مثل حجره ميرزا 
عبدالوهاب و ميرزا علي محمد و ميرزا علي صحاف و ٤ 
شاگردي که در حجره نقاشان، مشغول تذهيب و تصحيف 
نسخه ها از جمله کتاب هزارويک شب بوده اند».(حسيني، 

(١٣٧١: ٦٥
عکاسي  هنر  دوره  اين  توجه  مورد  و  جديد  هنرهاي  از 
است. تأثير هنر عکاسي، بيشتر بر نقاشي و پرتره نگاري 
محسوب  خطي  نسخه هاي  براي  رقيبي  و  بوده  درباري 
نمي شده است. مي توان گفت رقيب تذهيب نسخه هاي خطي، 
فرمان ها، عقدنامه ها و آثار الکي به ويژه قلمدان ها بوده اند. 
در حقيقت بايد گفت زمينه هاي جديدي براي هنر تذهيب در 
دوره قاجار شکل گرفته نه اينکه با رکود مواجه شده است. 
از عوامل تأثيرگذار بر هنر کتاب آرايي و تذهيب اين دوره، 
صنعت چاپ بوده است. با  اين حال صنعت چاپ نيز باعث 
رکود کامل هنر تذهيب نمي گردد. چنانچه در زمان رواج 
صنعت چاپ هم به چاپ سنگي  بيش از چاپ سربي اهميت 
مي داده اند تا به هنر خوشنويسي و مصور کردن و تزيين 
کتاب لطمه اي وارد نشود و هنرمند راحت بتواند هنر خود 
هنرمندان  به  را  امکان  اين  سنگي  «چاپ  کند.  عرضه  را 
خوشنويس و نگارگر و مذهب مي داد که نقوش خود را 
به طور مستقيم بر روي سنگ، با مرکب يا مداد مخصوص 
بدين  منتقل سازند.  کاغذ  بر روي  عينًا  نگاشته و سپس 
ترتيب سنت هاي کتاب سازي همچنان حفظ مي شد و براي 
رفع برخي محدوديت ها مثل رنگ گذاري، به صورت دستي 
از  همچنين   .(١٤٧  :١٣٨٦ مي شده است»(رهنورد،  انجام 
ديگر داليل مورد توجه قرار نگرفتن صنعت چاپ، سياست 
دولت اين بوده که کتب و موضوعات مختلف چون سياسي، 
ادبي و...، به راحتي در اختيار باسوادان و عالقه مندان، قرار 
نگيرد؛ زيرا شاه، « از مردمان مطلع و آگاه وحشت داشت و 

تصوير شماره ۲. فرمان ناصرالدين شاه. مأخذ: 
http://www.mahfouzimuseum.com 



حتي در اواخر عمر به مدرسه دارالفنون هم، ديگر توجهي 
نداشته است»(بهرامي،١٣٤٤: ۱۴). و «نيز با اروپا ارتباطات 
و مبادالت بازرگاني داشته باشد، ولي جامعه ايراني به طور 
مستقيم در مسير اين ارتباطات قرار نگيرد»(شميم،١٣٧٢: 
٣٦٦). به داليل ذکرشده، در دوره ناصري چاپ کتب به 
شيوه سنگي رواج بسياري پيدا نکرد و همچنان کتابت و 
تذهيب کتب ادبي و قرآن ها مورد توجه بوده است و «در 
بسياري از کتب چاپ سنگي، جاي سرلوح خالي گذاشته 
شده و به صورت دستي سرلوح اجرا شده است»(رهنورد، 
١٣٨٦: ١٤٧).  ابتکار جديد در کتب چاپ سنگي استفاده از 
نقوشي چون شيروخورشيد و فرشتگان غربي بود(رهنورد، 

١٣٨٦). (تصوير شماره ١ )
با  و  ترقي  به  روشن بين  عالمان  «توجه  حال  عين  در 
سواد شدن مردم؛ و تالشهاي  فرهاد ميرزا براي نشر و 
ترجمه کتابهاي علمي براي آشنايي مردم با فرهنگ روز 
تازه بشري باعث نشر کتب خطي بسياري  و دانش هاي 
دليل  به همين  ميان مردم شد»( حقيقت، ١٣٨٦: ٣٨).  در 
کتاب هاي خطي متعددي در زمينه هاي ديني، ادبي، هنري 
و علمي در اين دوران کتابت و تهيه شدند. به دليل سياست 

دولت، کتاب هاي ديني و ادبي به راحتي و وفور در اختيار 
طبقات مختلف جامعه بوده و کتاب هاي علمي و ترجمه ها، 
در اختيار شاه و بزرگان و کمتر در دسترس مردم عادي 

بوده است. 
در دوره قاجار بسياري از بزرگان به پيشرفت و فراگيري 
علوم مختلف توجه و تأکيد داشته اند. به طور مثال اميرکبير، 
عالقه بي حدي به توسعه و رونق دادن صنايع ملي ايران 
شخصًا  را  داخلي  صنايع  گسترش  و  بسط  و  داشت 
مشوق و اربابان پيشه و هنر را عزيز، تشويق و دلگرم 
مي داشته است و از هيچگونه کمک مالي و معنوي درباره 
آنها دريغ نمي کرده است و در سايه همين سياست امير بود 
که صنايع دستي ايران توسعه بسيار يافت(عيسوي، ١٣٦٢: 
اميرکبير، مجمع الصنايع١ را براي ترويج و تربيت   .(٤٥٧
و آموزش اهل هنر، ترتيب داده بود، که در هر حجره اي 
به همراه شاگردان و  از هنرمندان و صنعتگران  گروهي 
مردم  و  اعيان  انجام سفارشات  دستياران خود مشغول 

بودند؛ مثل حجره ميرزا عبدالوهاب مذهب باشي. 
همچنين در دارالفنون هنرمندان بسياري تربيت و مشغول 
به کار بوده اند، از نقاشان و مذهبان دوره ناصري  که 

تصوير شماره ۴. قرآن. ۱۳۱۵ ه.ق. مأخذ:موزه ملي ملک    تصوير شماره ۳. هزارويک شب. مأخذ:کاخ گلستان        

مطالعه زمينه هاي گسترش و تنوع در 
هنر تذهيب دوره قاجار /٣٧- ٥٧



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۴۳

فصلنامة علمي نگره

همانجا  در  و  بوده  تحصيل  به  مشغول  دارالفنون  «در 
اتاقي داشته، مي توان از رضي طالقاني نام برد که بعدها 
در دوره مظفري نقاش الکي بوده و لقب صنيع همايون را 
داشته است» (خليلي، ١٣٨٣: ١٠٣). موضوع مذکور گوياي 
اين مطلب است که بسياري از نقاشان و قلمدان نگاران در 
ابتدا، مذِهب بوده و براساس نياز زمانه و نوع سفارشات 
در  شده اند.  متمايل  الکي  آثار  ويژه  به  ديگر  کارهاي  به 
دربار ناصرالدين شاه از هنرمنداني که جزو رجال دولت و 
داراي منصب بوده اند، مي توان از «عبدالوهاب مذهب باشي 
و محمد تقي مذهب باشي شيرازي که از ناصرالدين شاه 
و مظفرالدين شاه لقب مذهب باشي گرفتند» (سيد جوادي، 
١٣٧٧: ١٥٧)، نام برد. ايشان در کنار ديگر بزرگان در دربار 

حضور داشته و مورد توجه شخص شاه بوده اند.
 مظفرالدين شاه چهارمين پادشاه سلسله قاجاريه «پس از 
ترور پدرش ناصرالدين شاه به سلطنت رسيد و در حدود 
يازده سال از ١٣١٣ تا ١٣٢٤ ه ق بر ايران حکومت کرد» که 
از ميزان حمايت دربار از معماري و هنر کاسته شد(خليلي، 

١٣٨٣:١٠٤). وي« نسبت به انتشار علم و تربيت تمايل داشت 
[برخالف پدرش] و عامه مردم را به تأسيس مدرسه و انتشار 
روزنامه تا اندازه اي تشويق مي کرد. مردم مي توانستند به 
آزادي به ممالک بيگانه مسافرت نمايند و کتاب و سياحت نامه 
چاپ کنند»(بهرامي، ١٣٤٤: ١٣و١٤). همين آزادي در چاپ 
کتاب و روزنامه ها، از داليل اصلي رکود در حمايت و توليد 
نسخه هاي خطي و نفيس بوده  است. «کتابخانه شاهنشاهي 
ديگر رونق قبل را نداشت و با بي مهري مواجه شد. در اين 
زمان علي چپور ملقب به لسان الدوله رياست کتابخانه سلطنتي 
را بر عهده داشت که بسياري از نسخه هاي خطي به تاراج 
رفت؛ يا با بريدن تذهيب، شکل و يا حاشيه، ناقص شدند. البته 
تعدادي بعدها به کتابخانه بازگردانده شدند»(سمسار، ١٣٧٩: 
١٨). قابل ذکر است که سفارش نسخه ها توسط اشراف و 
بزرگان همچنان رواج داشته است. مثل قرآني به تاريخ ١٣٢٣ 
ه.ق به خط محمد شفيع ارسنجاني که به دستور محمد علي 
مستوفي شيرازي براي مظفرالدين شاه کتابت گرديده است. 

(تصوير شماره ٤)

تصوير۶. صفحه فهرست سور قرآن. ۱۲۸۵ه.ق، مأخذ:همانتصوير ۵. صفحه آغازين قرآن. ۱۲۸۵ه.ق، مأخذ:همان



محمدعلي شاه از ١٣٢٤ تا ١٣٢٧ ه.ق و احمدشاه تا ١٣٣٣ 
ه.ق، بر ايران سلطنت کردند. سال هاي پس از مشروطيت 
با درگيري ها و ناآرامي هاي سياسي مجال چنداني براي 
حمايت از هنر نداشته است. حکومت محمدعلي شاه مقارن 
فهرست  در  است.  خطي  کتاب هاي  توليد  شديد  افت  با 
ديوان هاي خطي و قرآن هاي کاخ گلستان، نسخه اي که به 
درگيري هاي  ندارد.  کتابت شده  باشد، وجود  فرمان وي 
دوره حکومت و بي عالقگي وي، به کتاب سازي که باعث 
محروم شدن هنرمندان از حمايت دربار مي شد، و گسترش 
صنعت چاپ؛ همگي شرايطي براي افت کتاب سازي سنتي 
اين روند  نيز  احمد شاه  دوره  در  آورد. ظاهرا  فراهم  را 

همچنان ادامه داشته است.

معرفي انواع آثار مذهب دوره قاجار
همانطور که ذکر شد کتاب هاي خطي مختلف و متعددي در 
زمينه هاي ديني، ادبي، هنري و علمي در اين دوران کتابت 

و مذهب شده اند.

کتب ديني
و  سواد  گسترش  نيز  و  آن  تالوت  و  قرآن  به  اهميت 
در  به خط و خوشنويسي  اهميت  و  توجه  و  علم آموزي 
ميان طبقات مختلف جامعه (حتي مردم عادي)، باعث گرديد 
که قرآن هاي نفيس، فقط متعلق به نمونه هاي سفارشي و 
آن  شناخته شده  هنرمندان  هنرنمايي  حاصل  و  درباري 
هر  و  نباشد  بزرگان  و  اشراف  دراختيار  فقط  و   دوران 
کس برحسب توان مالي اش به سفارش و يا خريد قرآن ها 

مي پرداخته است (تصاوير ۵- ۱۰)
بودن، در سه گروه  تزييني  لحاظ  از  را  قرآن ها  مي توان 

طبقه بندي کرد:
و  اشراف  براي  باال  قيمت  با  مذهب  تمام  قرآن هاي   .۱»  

بزرگان.
۲. قرآن هايي که صفحات آغاز، مياني، پاياني، سرسوره ها، 

حاشيه و عالئم پايان آيات مذهب شده دارند.
۳.قرآن هايي که صفحات آغاز، پاياني و گاه مياني آنها تزيين 

شده است.»( nayel barakat: 39,2006)(تصاوير ۸-۵)

کتب ادبي
 شامل ديوان هاي شاعران قديمي و معاصر آن دوران، 
کتاب داستان فارسي چون هزارويک شب، کليله و دمنه 
و داستان هاي خارجي مي باشد. در اين دوره تعداد کتب 
ادبي مذهب زياد است. سفارش دهندگان، طيف وسيعي 
را شامل مي شوند از شخص شاه گرفته که خود عالقه 
کردن  کامل  پي  در  و  داشته  ادبي  متون  به  بسياري 
حکام  و  اشراف  بزرگان،  تا  بوده  سلطنتي  کتابخانه 
ديگر شهرها که نسخه ها را براي خود يا ديگر بزرگان 
سفارش مي دادند. تعدادي نيز در اختيار فروشندگان و 
دالالن بوده  است. در مجموع گسترش سواد در ميان 
کتابت  نفيس،  آثار  جمع آوري  به  عالقه  و  مردم  عامه 
و نگارش کتب ادبي و علمي بسياري را در پي داشت 
که بسته به توان مالي و جايگاه سفارش دهنده معموًال 
داراي تذهيب وتزيينات قابل توجهي نيز هستند.(تصاوير 

(١١-١٣

تصوير ۷. صفحه پيشواز قرآن. ۱۲۸۵ه.ق، 
مأخذ:همان            

تصوير ۸. صفحه مياني قرآن. ۱۲۸۵ه.ق، 
مأخذ:همان

کمالي  ه.ق.مأخذ:  قرآن.۱۲۲۷  تصوير۹. 
سروستاني،۱۳۸۳، ص۹۵  

مطالعه زمينه هاي گسترش و تنوع در 
هنر تذهيب دوره قاجار /٣٧- ٥٧



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۴۵

فصلنامة علمي نگره

کتب علمي
 يکي از اهداف اصلي تهيه کتاب هاي ديني و ادبي زيباتر 
نوشتن و استفاده از نهايت هنرمندي و استادي در خطاطي، 
تذهيب و جلدسازي آنها بوده  است. اما در کتاب هاي علمي 
بسياري از مطالب جديد و هدف اصلي بيان گزارشي از 
و  آشنايي  يا  و  جهان،  جغرافياي  تاريخ،  جنگها،  سفرها، 
آموزش در زمينه هاي علمي و رشته هاي گوناگون و جديد 
بوده  است. در اين دوره نسخه هاي علمي زيادي نگارش 
شده، ولي اکثرًا ساده و بدون تزيين هستند و فقط عناوين 
آنها با شنگرف نوشته شده است.  به دليل کمبود وقت، خط 
خوشي ندارند، چه برسد به تزيين؛ آرايه هاي ابتدايي چون 
اين نسخه ها بيشتر در روند  جدول و سرلوح را ندارند. 
آموزشي و تحقيقاتي به کار مي رفته است. تعداد کتب زيادي 
به سفارش شخص شاه يا بزرگان و از جمله فرهادميرزا 
که حامي و مشوق نشر علوم مختلف بوده اند سفارش داده 
  شده است. کتبي که ترجمه شده اند به صورت کامًال ساده 
و نگارش دفتري بدون هيچ گونه تزييني نداشته و فقط براي 
برخي  گرديده اند.  کتابت  مطالب  و  علوم  نشر  و  آشنايي 
نمونه هاي خاص و شاهانه داراي سرلوح و جدول کشي 

هستند. (تصوير ١٤- ١٦)

آثار الکي مذهب
 گسترش سواد و پيدايي حاميان جديد و بالطبع، تمايل اکثر 
مذهبان به تذهيب و تزيين آثار الکي از جمله قلمدان، جعبه، 

قاب عينک، قاب آينه، سرچسب دان و... را مي توان از عوامل 
کتاب آرايي  نسبي  رکود  آن  تبع  به  و  قلمدان نگاري  رواج 
دانست. آثار به  جا مانده از بسياري مذهبان، قلمدانهاي مذهب 
است و گوياي اين مطلب است که نه تنها هنر تذهيب روبه 
افول نرفته؛ بلکه عرصه جديدي پيدا کرده است. مي توان 
گفت مذِهباني که مي خواستند تصاوير انساني و حيواني را 
به تصوير بکشند، چون کتابها جايگاه چنداني براي اين کار 
نبوده، به کار برروي قلمدانها و آثار الکي روي آورده اند. 
چنانچه پوالک در سفرنامه خود اشاره مي کند: در اصفهان 
صنفي از نقاشان هستند که فقط چيزهايي از قبيل مقوا، آينه 
جيبي، دوات، جلد کتاب و... را نقاشي مي کنند. تصاوير ريز 
و مينياتوري، گلها و پيچک ها، گروهي از انسانها و حيوانات 
فرق  آن  نقاش  استادي  اساس  بر  تابلوها  اين  قيمت  و.... 
مي کند و اغلب قيمتهاي گزافي دارند(پوالک، ١٣٦٨: ٤٢٥). 

تصاوير (١٧- ٢٠)
و  اصفهان  قاجاريه  دوره  کارهاي الکي  اصلي  مرکز  دو 
«اصفهان  در  نسخه ها).  تذهيب  است(مثل  بوده  شيراز 
فتح  از  شيراز  در  و  فرزندانش  و  علي  نجف  از  مي توان 
اهللا شيرازي و صنيع همايون نام برد» (اسکارچيا، ١٣٧٦: 
٩٢). از هنرمندان مذهب که عالوه بر تذهيب کتب به تذهيب 
طالقاني  ميرزا رضي  به  مي توان  پرداخته اند،  نيز  قلمدان 
ملقب به صنيع همايون، عبدالوهاب مذهب باشي و فرزندش 
احمد مذهب، محمد حسين مذهب اصفهاني فرزند محمد 
علي، سيد ابوالقاسم مذهب باشي، فرصت شيرازي، ميرزا 

.مأخذ: ه.ق  دعا.۱۳۰۸  کتاب  تصوير۱۰. 
کتابخانه ملي ملک، شماره ثبت:۵۰     

 تصوير ۱۱. صفحه آغازين کليات سعدي 
قرن ۱۳ ه.ق.مأخذ:موزه رضا عباسي: ۵۸۷     

حافظ.  ديوان  آغازين  تصوير۱۲.صفحه 
دوره مظفري مأخذ:کتابخانه ملک: ۵۹۴۱                  



يوسف مذهب باشي، سيد جعفر مذهب، ميرزا محمد تقي 
مذهب، ابوالقاسم انجداني اشاره کرد(برومند، ١٣٦٦) اشاره 

کرد.

حليه
قاجاريه  در عصر  هنر سنتي  جلوه هاي بصري  ديگر  از 
مي توان به «حليه ٢» اشاره کرد. «قالب شکلي جديدي براي 
در  هجري   ١٣ قرن  اواسط  از  که  شيعه،  باورهاي  بيان 
ميان مردم رواج پيدا کرده بوده واين قالب جديد ظاهرًا به 
واسطه  توجه ناصرالدين شاه شکل گرفته که تحت تأثير 
شکلي از حضرت علي(ع) بوده که از هندوستان براي شاه 
فرستاده بوده اند.» (خليلي، ١٣٨٣: ٦٥) حليه نويسي، نوعي 
قطعه نويسي مذّهب عمدتًا مشتمل بر وصف شمايل پيامبر 
و گاه امامان است.  به سبب حرام بودن شمايل نگاري در 
اسالم، نوشته مشتمل بر وصف پيامبر به خط خوش، جاي 
تصوير را گرفت. با نصب حليه بر تخته و بعدها مقوا، ديوار 
اماکن مقدس، محل کسب و کار و خانه ها را مزين مي کردند 
و بعدها بر روي کاغذ رايج شد و تصويرگري چهره پيامبر 
و امامان شيعه در قالب حليه، همراه با توصيف و بيان 
القاب ايشان در اين دوره بسيار رواج يافت. (تصوير شماره 

(٢١

قباله ازدواج
 «قباله هاي ازدواج اغلب با آيات و احاديث تزيين مي شده 
است. مضمون قباله ها ازديرزمان نشان دهنده تفاوت هايي 
در سلسله مراتب اجتماعي بوده است و عناوين استفاده شده 
دراين قباله ها بر شأن و موقعيت طرفين ازدواج ،به طور 
مثال موقعيت باالي عروس و يا وضعيت پدران زوج و يا 
زوجه داللت مي کرده است و گاهي نيز به شجره نامه اي 
ازدواج  قباله هاي  کردن  تنظيم  داشته است.  اشاره  خاص 
به منزله خوردن مهر تأييد بر ازدواج طرفين بوده است. 
اين قباله ها هم به دليل نوشتن ميزان مهريه و هم به دليل 
مهرکردن آن از سوي شاهدان، وسيله اي معتبري محسوب 
(تصوير شماره  مي شده است»(منصوربخت،١٣٩٤: ١٤٣) 

(٢٢

فرامين
اسناد، مدارک و فرمانهاي قاجاري به لحاظ بررسي دقيق 
وقايع سياسي فرهنگي اجتماعي اهميت بسياري دارند زيرا 
حاوي مطالب بسياري درباره مسايل جامعه مي باشند. در 
تعدد پيشه ها، پست  و مقام ها، صدور  دليل  به  اين دوره 
فرمان، حکم، دستور و ابالغيه زياد بوده است و بسياري 
به دليل ارزش بااليي که داشته اند، تذهيب نيز گرديده اند. 
فرمانها براي انتصاب، استيفا، صدرات و... صادر مي شد 
و گاهي براي ابالغ رضايت شاه نسبت به اشخاص صادر 

مي گرديد که همه در قالب فرامين به خط شخص شاه يا 
شده اند.  تذهيب  و  نگارش  خوش  خط  به  اکثرا  بزرگان، 

(تصوير شماره ٣ و ٢٣)

هنر تذهيب دوره قاجار از ديدگاه مورخين و سياحان 
مطالبي که در ادامه ذکر مي شود گوياي ارزش نسخ خطي و 
نفيس در بين طبقات مختلف جامعه و رواج کتابت و تذهيب 

ُنسخ مختلف است.
ناصري  ايران عصر  در  آمريکا  نخستين سفير  بنجامين 
که عالقه بسياري به هنرهاي ايراني داشته است، در مورد 
عالقه اکثر مردم به آثار نفيس در کتاب خود با عنوان ايران 
و ايرانيان چنين مي گويد: با آنکه بازارهاي تهران مملو از 
کاالهاي مختلف داخلي و خارجي است. مع ذالک اروپاييان 
و طبقه اعيان و اشراف خريدهاي خود را از فروشندگاني 
خانه ها  در  و  کرده  االغ  بار  را  کاالهاي خود  که  مي کنند 
عرضه مي کنند. گاهي اشياء عتيقه هم دارند قاليچه ها، قليان 
قلمدان هاي  و  جعبه ها  ميناکاري شده،  و  طال  و  نقره  سر 

تصوير۱۳.صفحه مياني ديوان حافظ. دوره مظفري، مأخذ:همان

مطالعه زمينه هاي گسترش و تنوع در 
هنر تذهيب دوره قاجار /٣٧- ٥٧



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۴۷

فصلنامة علمي نگره

حکاکي و منبت کاري شده، نسخه هايي از دواوين و شعراء 
که داراي نقاشي و مينياتور است. مصنوعات ايران در نوع 
خود بي همتا بوده و مشابه آن وجود ندارد و هر هنرمند 
و استادکار سبک و شيوه هاي خاصي در آثار  هنري خود 
دارد و اين خود وجه تمايز کارهاي هنري ايران از کارهاي 

اروپايي و آمريکايي است(بنجامين، ١٣٦٣: ٦٨-٧٠). 
کنت دوگوبينو مي گويد: خريد يک جلد کتاب خطي از افراد 
طبقه پايين اجتماع دشوار است و وقتي حاضر به فروش 
کتب خطي مي شوند که تحت فشار شديد مالي قرار گرفته 
باشند و هرقدر بي سوادتر و بي اطالع تر از ارزش کتابي که 
با جان و دل حفظ مي کنند باشند، معامله با آنان دشوارتر 
است، کتاب خطي يا چاپي که برسر آن چانه مي زنند، همواره 
به نظرشان گرانبهاترين اثري است که به دست بشر نوشته 

شده است (دوگوبينو، ۱۳۸۳: ۲۱۱-۲۱۰). 
سرجان ملکم در مورد وضعيت نقاشي در ايران مي گويد: 
ايرانيان رنگ خوب مي سازند، غالب شبيه خوب مي کشند 
و در ديگر مراتب اين فن بي سليقه نيستند... از آنچه در 
باب صنايع مفيده و زينتيه حال ايران مرقوم شد معلوم 

مي شود که، نمي توان گفت سکنه اين مملک روي در ترقي 
دارند و نيز نمي توان گفت بالنبسه به پيشينيان قوم خود 
نيز تنزل کرده اند(ملکم، ١٣٦٥: ٤٣٦). ويلسن درباره نقاش 
ايراني مي گويد: ايرانيان به علم نقاشي( آنچه در غرب رايج 
است) راغب نيستند و هميشه به صنايع مختصر پرفايده 
دولت  نقاشان  مانند  زمين  ايران  نقاشان  مي باشند.  مايل 
و  شکل  در  که  دارند  مخصوصي  ميل  هميشه  بيزانس، 
اشکال قدري طال يا نقره استعمال نمايند. از کارهاي ديگر 
نقاشان مزبور، به جز تصوير پهلوانان قديم ايران، نقاشي 
روي قلمدان، جلد کتاب و بعضي اختراعات، که خود در 
نقاشي احداث نموده اند؛ نقاش چهارزانو روي تشکي مربع 
شکل گوشه اتاق نشسته و اسباب و ملزوماتش را روي ميز 
کوچکي گذارده، انواع رنگها را محلول مي نمايد و قلم مويي، 
که تفاوت بسياري با قلم موي ممالک غرب دارد و خودشان 

درست مي کنند.(ويلسن، ١٣٦٦: ٢٦٤). 

اصناف تذهيب و قلمدان نگاري در دوره قاجار
هرم و طبقات اجتماعي دوره قاجار بدين شرح است:

تصوير ۱۴.مجموعه (ترسيم اشکال هندسي) قرن ۱۴ ه. . مأخذ:کتابخانه ملي ملک، ش ۳۴۰۶     



طبقه اول: در رأس هرم شاه، سپس شاهزادگان و عمال 
ديواني، که اهل قلم يا شمشير بوده اند. 

طبقه دوم: علماي طراز اول و با نفوذ، مالکان بزرگ، سران 
ايالت و عشاير. 

طبقه سوم: شعرا و دانشمندان  که به خصوص در تهران، 
اصفهان و شيراز جزو طبقه مرفهين و مورد توجه بسيار 

بوده اند. 
( قاسمي  طبقه چهارم: هنرمندان، صنعتگران، تجار و.... 

پويا، ١٣٧٧: ٢٤) 
«بازاريان و پيشه وران از ميان حاالن جامعه بودند و توليد 
صنعتي جامعه را برعهده داشتند. عالقه مند تحول اجتماعي، 
خارجي  تجارت  با  مخالف  و  علوم  آموزش  و  گسترش 
از  گزارشي  عيسوي   (٢٦  :١٣٧٧ پويا،  بوده اند.»(قاسمي 
تجار و پيشه وران ايران درحدود ١٢٨٠ه.ق بدين شرح ارائه 
مي دهد: پيشه وران به صورت اصناف گروه بندي شده اند و 
استاد هر پيشه اي پس از امتحان انتخاب مي گردد. مالياتي 
به دولت نمي پردازند و در مواقع عادي بي دردسر زندگي 

مي کنند. قانون از آنها حمايت مي کند و از سوي تجاري 
که براي آنها کار مي کنند و نيز مالها، حمايت و پشتيباني 
به  تجار خرده فروش هستند  تجار،  از  مي شوند. عده اي 
کشورهاي ديگر سفر کرده و در ميان وسايل مالي شان 
کاالهاي توليدي شهرهاي ايران از جمله کارهاي الکي منبت 

عباسي.  رضا  مأخذ:موزه   . الکي.  جعبه   .۱۷ شماره  تصوير 
ش:۲۰۶۵۷    

تصوير ۱۶. تاريخ علماي خراسان، ۱۳۰۰ ه.ق. . مأخذ:کتابخانه تصوير ۱۵. جغرافياي اصفهان۱۳۰۸ه.ق، . مأخذ:کتابخانه ملک:۳۷۷۶     
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شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۴۹

فصلنامة علمي نگره

کاري، شال، قاليچه و... دارند. با اين ها به تجارت مي پردازند 
و با عايداتشان کاالهاي توليدي اروپايي مي خرند. (تجار 
خرده فروش در داخل ايران نيز، بدون داشتن مکاني، به 
اروپاييان  و  مردم  به  را،  کاالهاي  و  آثار  صورت سيار، 
مي فروختند. اين از راه هايي بوده است که، آثار هنرمندان 
مختلف، از جمله مذهبان در اختيار افراد مختلف در داخل 
(عيسوي،١٣٦٩:  قرار مي گرفته است.)  از کشور،  و خارج 

(٤١٥
        خليلي مي گويد در اوايل قرن ١٩م، در ايران، سه طبقه 

پيشه ور وجود داشته است: 
١. گروهي که طبق معمول آزادند در بازار به کسب و کار 
مشغول بوده و اکثريت پيشه وران اينان بودند( که بسياري 

از مذهبين نيز جزو اين گروه هستند). 
٢. آنهايي که به دربار شاه يا خان ها جذب شده، خوراک 
و پوشاک مي گرفتند؛ حق نداشتند جاي ديگري کار کنند. 
ممتازترين گروه پيشه وران بوده اند. هرسال يک بار سنجيده 
مي شدند و مزد آنها از خزانه دولتي تأييد مي گرديد.(مذِهباني 
مثل ميرزا عبدالوهاب مذهب باشي و محمدتقي مذهب باشي 

شيرازي) 
و  بيکها  هستند(خانها،  فئودال ها  به  متعلق  که  آنهايي   .٣

مالکين)(خليلي، ١٣٨٣: ١٠٣). 
عيسوي درباره صنف پيشه وران که بيشتر درمورد گروه 
يک صادق است، مي گويد: ريش سفيدان، نظارت و آموزش 
دريافت  جديد،  استادان  تعيين  شاگرد،  به  استاد  مستقيم 
دستورات از تجار براي ساختن کاالي ويژه و رساندن به 
استادان پيشه ها، سپس رساندن محصول به تاجر و دريافت 
پيشه وران  توده  است.  بوده  آنان  وظايف  از  داللي،  حق 
مرکب از استادان بوده است. حق داشتند کااليي توليد کنند 
که  مذهبان  [مثل  باشد.  نداشته  با صنفشان  رابطه اي  که 
به قلمدان نگاري نيز مشغول بوده اند.] در صورت تخلف، 

ساخت کاالي بنجل، کاله گذاشتن سر مشتري، توهين به 
استاد ديگر و... در مغازه او تخته و به استاد ديگر واگذار 
مي شد. به منظور جلوگيري از رقابت، هر استادي کاالي 
معموًال  استادان  مي فروخت.  محدودي  جاي  در  را  خود 
به عنوان شاگرد از افراد فاميل خود استفاده مي کردند تا 
رمز و رموز حرفه آنها پوشيده بماند. صنايع دستي ايران 
نداشته و همه استاد وشاگرد  اجير  نام کارگر  به  مقامي 

بوده اند.(عيسوي، ١٣٦٩: ٤٥٠-٤٥٥).
اصفهان  شهرهاي  از  مذهبان،  بيشتر  مذهبان-  صنف 
و شيراز هستند و شهرهايي مثل بندرعباس و بسياري 
شهرهاي ديگر پيشه هاي هنري نداشته  و در صورت وجود، 
گويا هنرمندانش به مراکز هنري و شهرهايي که حامي و 
سفارش دهنده داشته، کوچ کرده اند. ميرزا حسين خان در 
بيان پيشه هاي اصفهان در ١٢٩٤ ه.ق به جماعت مذهب 
اشاره مي کند: «نوع ١٣٠ از ٢٠٠ نوع پيشه اصفهان جماعت 
مذهب هستند. پيش از اين، بيش از اين بود همه استاد نامي، 
قابل.»  و  کاملند  باز  مانده  باقي  آنچه  و  کم شده اند  آالن 
(ميرزا حسين خان، ١٣٤٢: ١١٢) تا آخر دوره قاجاريه پيشه 
مذهب وجود داشته است. چنانچه «در دوران مشروطيت 
پيشه وران مذهب، صحاف، کاغذفروش و کتابفروش با هم 
يک نماينده ( از مجموع پنجاه و پنج نماينده) در مجلس 

شوراي ملي داشته اند.» (راوندي، ١٣٥٦: ٤٢٣) 
همچنين به دليل عالقه و توجه شخص شاه، دربار، بزرگان، 
اشراف، اروپاييان و عامه مردم به کتابت وتذهيب نسخه هاي 
نفيس و باارزش، شغل و پيشه مذِهب، در اين دوره، رواج 
داشته و منبع درآمد بسياري از خانواده ها بوده است. و 
اگر تذهيب و تزيين نسخه ها در اين دوره، با رکود مواجه 
اين  از  خانواده  يک  از  نفر  چندين  معاش  امرار  شده بود، 
طريق نبوده است. به طورمثال مي توان به «ميرزا يوسف 
وخطاط  برادر مذهب  دو  و  فرزند  باشي و چهار  مذهب 

تصوير۱۸.بخشي از جعبه الکي. حدود ۱۲۷۰ ه.ق. . مأخذ:آدامووا، ۱۳۸۶: ۳۰۰        



چندين  و  مي کرده   کار  بزرگان  براي  که  برد  نام  او 
از  شاهانه  و  نفيس  شده  وتذهيب  خوشنويسي  نسخه 
 (١١١٧  :١٣٦٩ تبريزي،  است.»(کريم زاده  موجود  آنها 
تذهيبي فرزند محمد حسين مذهب و  يا «محمد علي  و 
خطاط، نوه ميرزا ابوطالب مدرس»(سيد جوادي، ١٣٧٧: 
اشاره  قاجاريه  دوره  بزرگ  و  نامي  مذهبان  از   (١٧٤
صورت  سه  به  الکي)  آثار  و  (کتب  مذهب  آثار  کرد. 
کلي دراختيار طرفداران و خواستارانش قرار مي گرفته 
هنرمند؛  به  شخص  مستقيم   سفارش  طريق  از  است: 
شخص  و  بوده  دالالن  و  تجار  اختيار  در   آثار  دوم: 
خواهان، از آنان در مغازه هايشان يا از دست فروشها 
خريداري مي کرده است و يا خود هنرمند شخصًا اثر 
به شخص  يا  و  مي کرده  عرضه  فروش  براي  را  خود 
حجم  گوياي  خود  که  است.  مي نموده  تقديم  خاصي 
دوره  اين  در  مذهب  آثار  يراي  تقاضا  و  توليد  باالي 

مي باشد. 
در اين دوره هنر تذهيب فقط مختص به تزيين صفحات 
کتاب نبوده است. به دليل اهميت يافتن و حجم باالي خلق 
آثار الکي (به ويژه قلمدان نگاري) و نيز قباله هاي ازدواج 
و حليه و... در اين دوره بسترهاي جديدي براي رشد هنر 

تذهيب فراهم شده است.

صنف قلمدان نگاري
از ديگر پيشه هاي رايج در دوره قاجاريه که از رونق زيادي 
برخوردار بوده و بسياري از مذهبان و نقاشان، در اين پيشه 
مشغول به خلق آثار نفيس بوده اند، پيشه قلمدان نگاري و 
تزيين آثار الکي است. به طور مثال «ناصرالدين شاه هنگام 
بازنشستگي و تقدير از بزرگان، به آنها قلمدان مرصع هديه 
مي داده است.»(مستوفي، ١٣٨٤: ١٢٩) مثل امين السلطان 
که دواتي مرصع داشت،  را  قلمدان مخصوص  که «شاه 
با رشتة صدارت به دست خود به او سپرد و صدراعظم 
خطابش کرد. »(معيرالممالک، ١٣٦١: ١٩٦) همچنين «همراه 
بزرگان، فردي بوده که شغلش قلمدان دار بوده و در هنگام 
نوشتن دستورات و نامه ها، همراه و در خدمت آنان بوده 
مذهب  مرصع  قلمدانهاي  (مستوفي، ١٣٨٤: ١٣١)  است.» 
اهدايي شاه و قلمدانهاي همراه برزگان گوياي فراهم شدن 
بسترهاي جديدي براي رشد و خودنمايي هنر تذهيب در 

اين دوره است.
عالوه بر عالقه شاه و بزرگان به قلمدان هاي مذهب نفيس، 
در اين دوره، ساخت و تزيين قلمدان، به واسطه باسواد شدن 
بسياري از مردم و نيز اهميت دادن به خط خوش، رواج 
طبقات  و  افراد  سفارش  و  توجه  مورد  و  داشته  بسيار 
که:  است  معتقد  ويلسن  چنانچه  بوده است.  نيز  مختلف 
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شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۵۱

فصلنامة علمي نگره

چون يک چهارم مردهاي ايران مي توانند خط خودشان را 
بنويسند، قلمدان در ايران خيلي قرب دارد و زود به فروش 
مي رسد. اغلب قلمدان سازها يک سال بر سر يک قلمدان کار 
مي کنند و در کوچک سازي اشکال، يد طوالني دارند و در 
بازار تهران نيز راسته اي به نام قلمدان سازها، وجود داشته 

است. (ويلسن، ١٣٦٦: ١٢٧)
بحث و تحليل

بررسي اثر از لحاظ محتوا به عوامل بيروني يعني ساختار 
جامعه، باورها، سنتها و ديدگاه، اعتقادات، مقاصد و عاليق 
شخص هنرمند مربوط است. « تأثيرات محيط هنرمند يا 
عوامل روانشناسي خالق اثر تعيين کننده است. يعني دو 
شرط اساسي که براي علت خلق اثر هنري توضيحي ارائه 
مي دهند»(جنسن، ١٣٨٤: ١٨). «محتوا همان چيزي است 
که باعث اهميت يافتن اثر هنري مي شود. بخشي از آن به 
عمد و بخشي ديگر، بازتاب محيط و خاستگاه اثر است. اين 
تأثيرات دروني و بيروني، در فرم، موضوع و معناي آن 
تأثير مي گذارد محتواي اثر را از سه جنبه مي توان بررسي 
کرد: ۱- تأثيرات دروني يا روانشناسانه، ۲- تأثيرات بيروني 
از محيط خارج و ۳- تفسير اثر هنري بر اساس تأثيرات 

و نگرشهايي که در آينده بر آن تأثير مي گذارند»(جنسن، 
۱۳۸۴: ۲۹). بسترهاي گسترش هنر تذهيب و جايگاه هنرمند 

مذهب دوره قاجار را چنين مي توان تحليل کرد:
اين   مذِهب  هنرمند  شاگردي:  و  استاد  رابطه   -۱
موارد  در  که  خود،  استاد  نزد  شاگردي  از  پس  دوره، 
نقوش،  فراگرفتن  بوده و  او  از خويشان  يا  پدر  بسياري 
اصول ترکيب بندي و صفحه آرايي، طراحي و پياده کردن 
نقوش بر کاغذ، ساخت رنگ، قلم مو و کاغذ، نحوه قلم گيري، 
موارد  بسياري  و  کاغذ  کردن  رنگ  پرداز،  و  رنگ آميزي 
ديگر، به تزيين و تذهيب نسخه و کتاب هايي که خوشنويس 
و يا خود کتابت نموده  پرداخته است. تعدادي، به ويژه پس 
از اينکه به مرحله استادي رسيده و از استاد خود جدا شده 
و به طور مستقل کار مي کردند، نوآوريهايي در آثار خود 
داشته اند. با اين حال، باز متأثر از گذشته خود بوده و هنرمند 
خود را از فرهنگ و هنر غني دوران گذشته خويش جدا 
نمي دانسته. مثل عبدالوهاب مذهب باشي که در برخي از 
آثارش، نقش اسليمي ماري را شبيه به نقش گره سرنوشت 
کرده  ترسيم  و...)  تقدير، سرنوشت  ناميرايي،  مفهوم  (با 
 است و يا رضي طالقاني که به تأثير از دوره تيموري در 

آثارش از نقش واق۳، استفاده مي کرده است. 
بصري  ويژگي هاي  بر  گرايي  تجمل  تأثير   -۲
هنر تذهيب: به دليل عالقه بيش از حد دربار به تجمالت 
و استفاده از طالکاري و مرصع کردن آثار مختلف چون 
... و تزيينات بسيار کاخها، رواج  تخت شاهي و لباس و 
روحيه اشرافي گري در ميان اشراف و طبقه مردم عادي، 
عالقه اکثريت جامعه، همچنين سياحان و يهوديان به جمع 
آوري آثار خاص و نفيس و پرزرق و برق، تذهيب اين دوره 
نيز متأثر از روحيه اشرافي گري و تجمل گرايي، بسيار 
پرجزييات، پر از تزيين شده و استفاده بيش از حد از طال 
و مرصع کردن نقوش (همچون جواهرات) رواج پيدا ميکند. 
به طور مثال صفحه تقديم (برخالف دوره هاي گذشته) در 
پايان به دنبال متن در قالب مستطيل باريک يا لچکي و نشان 
ترنجي شکل حاوي نام و القاب شاه در حاشيه بااليي ديده 
مي شود. رنگ غالب آثار، طاليي و سپس الژوردي و خود 
زمينه کاغذ است. استفاده از خطوط و برگهاي ظريف در 
فضاي جزيي ميان نقوش، تزيين حاشيه با فرمهاي تاجي 
و قاب قابي چندتايي و ... به طور کامل و  بدون کوچکترين 
فضاي خالي، باقي ماندن فضاي خالي به صورت حاشيه اي 
باريک در چهار طرف صفحه و ترسيم شرفه هاي کوتاه به 
دليل تزيين و تذهيب حداکثر فضاي صفحه همچنين تزيين 
فضاي سرلوح به شکل  مربع و مستطيل  افقي يا عمودي 
که از چهار طرف بسته و به طور کامل با لچکي، نوارها و 
فرمهاي مشابه(با اغراق در تعداد نوارهاي مثلثي و فرمهاي 
گنبدي) و نيز استفاده از نقش اسليمي ماري که به طور 
متکلفي به دور خود پيچيده و قابي را شکل داده و فرمهاي 
گنبدي به دور آن شکل گرفته است (که نمونه هاي مشابه 

تصوير ۲۱. حليه،اواخر قرن ۱۳ ه.ق، مأخذ:خليلي،۱۳۸۳: ۶۵      



اين نقش را در پنجره هاي سنگي بناها نيزمي توان ديد) از 
ويژگيهاي تذهيب اين دوره است. 

٣-تاثير غرب با ورود سياحان، صنعت چاپ، عکاسي 
و رئاليسم: دستگاه چاپ در دوره ناصري، هنوز رواج و 
مقبوليت عام پيدا نکرده بود. با اينکه تعدادي از کتب از طريق 
چاپ، با قيمت ارزانتر در اختيار مردم قرار مي گرفت، ولي 
بسياري از مردم از شخص شاه گرفته تا بزرگان، اشراف، 
داشتن  به  عالقه مند  خارجيان،  و  سياحان  عادي،  مردم 
کتاب هاي  بوده اند.  باال  هنري  ارزش  با  خطي  کتاب هاي 
علمي و فرهنگي که اکثرًا ترجمه بوده اند، به راحتي و تعداد 
زياد در اختيار همه مردم قرار نداشت و دولت از چاپ و 
تکثير آنها جلوگيري مي کرده است. به همين دليل هنرمندان 
همچنان جايگاه خود را حفظ کرده و به تهيه نسخه هاي 
نفيس مشغول بوده اند. در عين حال از زمان مظفري به 
بعد چاپ متون آزادي يافت و نقوش خارجي در کتب راه 
يافت. البته مي توان گفت همانطور که عکاسي نتوانست جاي 
نقاشي را بگيرد؛ کتابهاي چاپي نيز چون ظرافت و جزييات 
کمتري داشته و رنگي نبوده- به ويژه در مورد کتب ديني 

و ادبي- نتوانست جاي کتاب هاي خطي را بگيرد.
٤-رويکرد جامعه نسبت به متون مذهبي: يکي از داليل 
رويکرد  اين  دوره،  در  بسيار  مذهب  نسخه هاي  وجود 
بيشترين  بوده است.  مذهبي جامعه و مردم آن روزگار 
تعداد کتاب هاي مذهب، مربوط به کتاب هاي ديني به ويژه 
قرآن ها است. زيرا هر مسلماني در خانه خود حداقل يک 
قرآن داشته است و بسياري از آنها، بر حسب توان مالي 
تذهيب  و  داراي خوشنويسي  يا خريدار،  دهنده  سفارش 
ارزشمند و قابل توجهي هستند. نوآوري ها در کتاب هاي 
ادبي بيشتر است. زيرا در کتاب هاي ديني به دليل تقدس و 
احترامي که قايل بوده اند، از تغيير و نوآوري در ويژگي ها، 
و  سفارش دهنده  خود  مي کردند.  خودداري  حدامکان  تا 
خريدار، به ويژه مردم عادي نيز گويا چندان مايل نبوده اند 
قرآني داشته باشند که تذهيبي متفاوت و به دور از عرف 

داشته باشد.
گسترش  و  سلطنتي  کتابخانه  دربار،غناي  ٥-نقش 
علم: از ديگر داليل وجود نسخه هاي خطي بسيار، رويکرد 
فرهنگي جامعه است که بيشتر در ميان طبقه دربار، اشراف 
و بزرگان و بعضي از مردم عادي وجود داشته است. شاه 
همچنين  بوده است.  سلطنتي  کتابخانه  کامل کردن  درپي 
پس از يکي از سفرهايش به تأثير از اروپاييان، اقدام به 
نسخه هاي  ويژه  به  بسياري  آثار  نموده،  موزه  تأسيس 
و  را جمع آوري، خريد  امروز  تا  گذشته  دوران  از  خطي 
سفارش مي داده  است. بزرگان بسياري مثل فرهاد ميرزا، 
معيرالممالک، مستوفي ها و... به ارزش معنوي و مادي آثار 
هنري و نسخه هاي خطي پي برده و مجموعه هاي بزرگ 
آنان که سواد  نيز مردم عادي حتي  نفيسي داشته اند.  و 
از نسخه هاي خطي  نگهداري  و  به خريد  نداشته  چنداني 

اقدام مي کرده اند.
٦-استقبال مردم و رفاه نسبي در دوره دوم: در اين دوره 
به دليل پايان جنگ و درگيريها، توسعه روابط با غرب و 
برخورداري نسبي از رفاه و بهبود شرايط اقتصادي، در 
ميان طبقات مختلف، نسبت به نيمه اول و دوره هاي قبل، 
تجمل گرايي (گاهي در حد افراط)، در ميان طبقات مختلف 
وجود داشته است. استفاده از طال و جواهرات در هنرهاي 
ايوانهاي  و  گنبدها  طالکاري  داشته است:  کاربرد  مختلف 
اماکن مقدس چون مشهد و قم و...، طالکاري و جواهرنشان 
ساختن اشياء و لوازم کاربردي چون ميز، تخت، فنجان، 
لباس ها و... و بالطبع استفاده بسيار از طال و ريزه کاري 
ها، در تذهيب نسخه هاي مختلفي چون فرمان ها، عقدنامه ها، 
قلمدان ها، کتاب ها و... از ويژگي هاي خاص اين دوره است.

٧-صنف و پيشه خاص با توجه به تغيير نياز جامعه: 
جمعيت  از  بسياري  بودن  باسواد  دليل  به  دوره  اين  در 
طبقات  و  داشته  بااليي  جايگاه  و  اهميت  قلمدان  کشور، 
مسير  در  بوده اند.  آن  خواهان  و  سفارش دهنده  مختلف 

تصوير۲۲. عقدنامه امير کبيربا ملکزاده خانم، ۱۲۶۵ قمري، مأخذ: 
      http://malekmuseum.org
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زيرا  مي کند.  تغيير  جامعه  يک  در  سفارش  نوع  زمان، 
و  بنيادي  نيازهاي  از  است  نمودي  اجتماعي،  سفارش 
اجتماعي،  نظرگاه  از  که  خاستگاهي   جامعه.  جريان دار 
هنرمند را شکل داده است و دگرگوني اجتماعي، برخالف 
فرهنگ پذيري که مکانيسم آن هميشه با محکوم کردن و 
است.  توأم  جامعه  يک  موجود  ارزشهاي  گرفتن  ناديده 
جرياني است که در مسير آن، نمودهاي نوخاسته ارزشي، 
هميشه صورت دگرگون شده همان ارزشهاي گذشته است 
که شرايط محيطي، نوسازي آنرا ايجاب کرده است(ابراهيم 
پاشا،١٣٥٥: ٥٩و٦٨). به همين دليل، به خاطر تغيير در نياز 
جامعه، مذهبان بسياري به هنرنمايي و تهيه قلمدان هاي 
مذهب و نفيس اقدام کرده اند. چون مذِهب در ديگر رشته ها 
نيز مشغول به فعاليت بوده، پيوند و تأثير هنرهاي مختلف را 
بر يکديگر مي توان ديد. به طور مثال در اين دوره گنبدهاي 
اماکن مقدس طالکاري شدند. در تذهيب نيز در سرلوح نقش 
گنبدي با رنگ غالب طاليي بسيار استفاده مي شد. مي توان 
گفت تأثير عکاسي و نقاشي هاي واقعگرا بر تذهيب، منجر به 

پرداختن بيش از حد به جزييات، ظرافتها و ريزه کاريها، شد. 
از نيمه اول، با گرايش فتحليشاه به هنر باستان، هنرمندان 
بسياري از موتيفها و ويژگي هاي دوران کهن در آثارشان 
استفاده کردند. اين گرايش و تأثير آنرا را در تذهيب به 
ويژه در نيمه دوم عصر قاجار، استفاده از نقوشي چون گل 
دوازده برگ، ظرافت و تزيين بسيار، استفاده از طال را در 

آثار خويش به نشان دادند.
همانطور که ذکر شد مراکز اصلي نسخه آرايي شهرهاي 
تهران، شيراز و اصفهان بوده است. تهران، به دليل اينکه 
پايتخت و مرکز سياسي کشور بود و شيراز و اصفهان که 
از دوره هاي قبل مراکز سياسي کشور بوده  و هنرمندان 
در  صفويه،  و  زنديه  دوران  از  نسل  در  نسل  بسياري 
اين  دوره، همچنان  اين شهرها مشغول به فعاليت و در 
همچنان  شهر،  دو  اين  بوده اند.  مشغول  خود  پيشه   به 
ارزش و اهميت خود را حفظ کرده و به مراکز فرهنگي 
ديگر  هنرمندان  از  بسياري  شده  بودند.  تبديل  هنري  و 
اين  به  بيشتر،  فعاليت  امکان  و  حمايت  دليل  به  شهرها 
مراکز کوچ  کردند. بيشترين تعداد نسخه ها متعلق به شهر 
به  شيراز و سپس اصفهان هستند. نسخه هاي بسياري 
سفارش بزرگان، حکام و مردم شهر شيراز، براي خود، 
درباريان و يا بزرگان توسط هنرمندان شيرازي کتابت 
و تذهيب گرديد. در اين سه شهر ميان هنرمندان از جمله 
مذِهبان، جوي پررقابت حاکم بود که موجب خلق آثاري 
در نهايت کمال، ظرافت و زيبايي شده است.  نبايد از ياد 
و  به شاه  براي معرفي خود  بسياري  هنرمندان  که  برد 
برخورداري از حمايت دربار، آثاري در حد کمال و عالي، 

خلق و به شاه تقديم مي کرده اند.
٨-رشد سواد و گسترش مجموعه داري: رشد سواد و 
علم آموزي، تأسيس موزه و رواج مجموعه داري و تجمل گرايي 
و جامعه اشرافي آن  روزگار، بر کتابت و تذهيب کتاب ها تأثير 
مثبت داشته است. دستگاه چاپ، تأثير منفي چنداني بر تهيه 
نسخه هاي خطي ديني و ادبي نداشته است. اهميتي که در 
اين دوره به خط و خوشنويسي داده مي شده است، منجر به 
کتابت نسخه هاي نفيس بسياري شده که داراي تذهيب هاي 
منحصر به فردي مي باشند. در اين دوره، برخالف دوره هاي 
نفيس، شاه  تنها حامي و سفارش دهنده نسخه هاي  قبل، 
سلطنتي  کتابخانه  هنرمندان،  کار  اصلي  محل  و  دربار  و 
شاه  از  وسيعي  طيف  سفارش دهندگان  بلکه  نبوده است. 
گرفته تا بزرگان، اشراف، خارجيان و مردم عادي را شامل 
مي شده است که خود منجر به تهيه تعداد زيادي نسخه در 
اين دوره گرديده است. تعداد زياد مذهبان و سفارش دهندگان 
اين دوره، حاکي از عالقه مردم به اين هنر، در اين دوره بوده 
است. از آثاري که در اين دوره با هنر تذهيب تزيين شده اند، 
قلمدان ها و آثار الکي هستند که استقالل هنرمند را از ديگر 
هنرمندان چون خوشنويس و رهايي از محدوديت ها را در پي 

داشته است.(جدول شماره ١)

       http://sadmu.ir :تصوير۲۳. فرمان قاجاري، ۱۳۱۵ ه.ق، مأخذ



جدول ١: عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر هنر تذهيب . مأخذ:نگارندگان
عوامل تأثيرگذار بر رشد هنر تذهيبرديف

- فرا گرفتن و استفاده از نقوش و تکنيک هاي سنتي رابطه استاد و شاگردي۱
- پايبندي به اصول و نقوش سنتي 

- فعاليت تعدادي از افراد خانواده نسل در نسل يه هنر تذهيب به دليل سفارشات متعدد

تأثير تجمل گرايي بر ويژگيهاي ۲
بصري هنر تذهيب

استفاده بسيار از طال  -
پرداختن بيش از حد به تزيينات و جزييات  -

مرصع کردن گلها در زمينه طاليي  -
تنوع باالي نقوش نسبت به گذشته  -

اغراق در فرمها و تزيينات مثل تعداد تاجهاي سرلوح  -

تاثير غرب با ورود سياحان، صنعت ٣
چاپ و عکاسي و رئاليسم

وحشت از اگاهي مردم و جلوگيري از رواج صنعت چاپ تا اواخر دوره ناصري  -
خالي گذاشتن سرلوح در کتابهاي چاپي و تزيين دستي توسط هنرمند مذهب  -

رنگ کردن دستي نقوش در کتابهاي چاپي  -
استقبال بسياري از سياحان از هنرهاي ايراني به ويژه نسخ نفيس  -

کتب چاپي بيشتر در زمينه کتب ادبي و علمي بوده و کتب ديني خطي همچنان جايگاه   -
خود را حفظ کرده است

رويکرد اجتماعي مردم نسبت به ٤
متون مذهبي

تمايل مردم به داشتن حداقل يک قرآن خطي در خانه هاي خود  -
توليد کتب ديني و ادبي به شيوه خطي و نفيس  -

عدم تمايل به کتب چاپي به دليل قطع نشدن امرار معاش هنرمندان  -

نقش دربار،غناي کتابخانه سلطنتي ٥
و گسترش علم 

حمايت از هنز براي نمايش شکوه و عظمت دربار و تحکيم قدرت  -
رواج اشرافي گرايي و رقابت براي جمع آوري آثار نفيس هنري  -

عالقه به جمع آوري متون و نسخ خطي مفيس  -
توسعه کتابخانه سلطنتي و سفارش و خريداري کتب نفيس  -

رواج صدور فرمانها و تقديم هداياي مذهب به بزرگان و سفرا  -
حمايت از هنزمندان و سفارش نسخ خطي نفيس  -

حمايت از خط و خوشنويسي و افزايش توليد نسخ خطي  -
تشويق بزرگان به علم آموزي و حمايت از صنايع و هنرهاي ملي  -

آثار  خلق  براي  مذهبان  و  نقاشان  براي  متعدد  فضاهاي  و  حجره هاي  اختصاص   -
نفيس

استقبال مردم و رفاه نسبي در ٦
دوره دوم

رواج اشرافي گري درميان طبقات مختلف جامعه و عالقه به جمع آوري و خريد   -
رقابت براي خريد و جمع آوري کتب خطي نفيس  -

صنف و پيشه خاص با توجه به ٧
تغيير نياز جامعه

رواج تجارت و داللي آثار هنري به ويژه نسخ نفيس  -
تشکيل صنف مذهبان و حمايت ازآنها  -

ظهور زمينه هاي جديد قلمدان نگاري و حليه و عقدنامه براي هنر تذهيب  -
اجتماعي و گسترش مشاغل و مواجب  رفاه  دليل رشد  به  فرمانهاي مذهب  صدور   -

بگيران
امرار معاش معموال بيش از يک نفر در يک خانواده از پيشه تذهيب  -

رشد سواد و گسترش مجموعه ٨
داري 

همراه داشتن قلمدانهاي مذهب نفيس توسط افراد فرهيخته و باسواد  -
و  آوري  جمع  به  مند  عالقه  و  جامعه  مختلف  طبقات  درميان  سوادآموزي  افزايش   -

مطالعه متون 
تآسيس مدارس و و تدريس هنر و اختصاص حجره هايي براي هنرمندان و مذهبان  -

مطالعه زمينه هاي گسترش و تنوع در 
هنر تذهيب دوره قاجار /٣٧- ٥٧
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نتيجه
کتاب آرايي به ويژه تذهيب، از کهن ترين هنرهاي ايراني است که در هر دوره بر اساس شرايط 
زمانه خود، ويژگي هاي خاص خود را دارد. در دوره قاجار نيز، هنر تذهيب با شرايط سياسي و 
فرهنگي حاکم بر جامعه، همچنان با ويژگي هاي داراي ارزش به حيات خود ادامه داده است. جامعه 
دوره قاجار به ويژه در نيمه دوم، از نظر اقتصادي، سياسي و فرهنگي، ثبات و امنيت بيشتري يافته 
و هنرهاي مختلف به ويژه تذهيب مورد توجه و سفارش بوده است.  در باسخ به سوال اول و 
تأثير عوامل اجتماعي بر هنر تذهيب بايد گفت که به دليل رشد سواد و علم آموزي در ميان طبقات 
مختلف جامعه، تهيه کتب خطي و به ويژه نفيس و قلمدان هاي مذهب بسيار مورد توجه بوده است. 
به دليل اهميت به خوشنويسي از درباريان گرفته تا مردم عادي، نسخ نفيس بسياري به خط خوش 
و با تذهيب نفيس کتابت شده اند. نيز بواسطه رويکرد مذهبي همچنان تهيه و خريد کتب ديني مورد 
توجه طبقات مختلف بوده است. همچنين کتب ادبي، رويکرد فرهنگي جامعه در حجم بااليي نگارش و 
تذهيب را در پي داشت که از نظر ويژگي هاي بصري، از نوآوري و خالقيت بيشتري نسبت به کتب 
مذهبي برخوردار هستند. عالوه بر کتب ديني و ادبي، در اين دوره به دليل رشد سواد و علم آموزي 
و تاسيس مدارس، کتب علمي بسياري تهيه و بعضا تذهيب شده اند. کتب نفيس بسياري به سفارش 
و يا براي تقديم به شاه و بزرگان تهيه شده است. تأسيس مدارس مختلف چون دارالفنون و صنايع 
مستظرفه و تربيت هنرمندان مختلف به ويژه مذهبان و اختصاص فضا و حجره در مدارس و بازار، 
گواه اهميت و رشد هنر تذهيب بوده و وجود پيشه مذّهب در ميان ديگر پيشه ها گواه اين ادعاست. 
رواج روحيه اشرافي گري در جامعه قاجار منجر به سفارش و تهيه کتب خطي نفيس بسياري از 
سوي طبقات مختلف جامعه گرديد. همچنين منجر به استفاده بسيار از طال و مرصع نشان کردن در 
تذهيب نيز شده است. رويکرد فرهنگي جامعه موجب حمايت شاه و بزرگان سياسي و علمي کشور از 
هنرهاي سنتي و تأسيس کارگاه هاي هنري و نيز  توسعه کتابخانه سلطنتي گرديده است. تقديم آثار 
مذهب نفيس(کتب و قلمدانها) در قالب هداياي با ارزش به خارجيان و بزرگان کشور از عوامل ديگر 
است. در پاسخ به سوال دوم پژوهش مي توان گفت که با توجه به تحوالت دوره قاجار، هنر تذهيب 
در ميان هنرهاي کتاب آرايي، جايگاه قابل قبولي داشته است. حجم کتب خطي نفيسي که در اين دوره 
تهيه شده اند بسيار است، که از نظر خوشنويسي و تذهيب قابل بررسي و ارزشمندند. بر طبق اسناد 
و مکتوبات، فتحعليشاه و ناصرالدين شاه، اشراف، بزرگان درباري و سياسي و سياحان به کتب 
خطي نفيس عالقه مند بوده اند و مردم عادي، بر حسب توان مالي خويش به خريداري اين کتب اقدام 
مي کرده اند. تذهيب در اين دوره، عالوه بر تزيين کتب خطي؛ بر بسترهاي جديدي نقش مي بندد، بر 
روي آثار الکي به ويژه قلمدان ها، نمونه هاي فراواني از تذهيب اين دوره را مي توان ديد که به دليل 
رشد سواد و علم آموزي و رواج حس تجمل گرايي در جامعه قاجاري بوده است و اکثر افراد باسواد 

جامعه قلمداني نفيس با خود به همراه داشته اند.
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ABook decoration, from Persian miniature and Gilding to bookbinding, has been one of the arts 

considered by artists during the Islamic period. Many authors and scholars are not interested 

to study the art of the Qajar period, especially gilding, and the context of its expansion and 

publication, and state that gilding in this period does not have special and significant features. 

In the Qajar period, the importance and role of science and knowledge in the development of 

the country, the development of literacy and learning among different classes of society led to 

produce the books and newspapers with new techniques due to the development of Iran,s relations 

with foreign countries and people could be achieved the number of books through lithography; 

however, the calligraphers and religious people of this period increased their efforts to design the 

patterns for lithographic prints in spite of having the gilding, there are some of these works and 

private collections in libraries and museums inside and outside the country for example malek 

museme. Religious books, especially the Glorious Quran have always maintained their status and 

importance in all periods due to their sanctity, and also recommended number of literary books, 

such as Saadi,s generalities, Hafez,s Divan,shahnsmeh, 1001 shab, etc. by their advocators and 

customers of manuscripts in the Qajar period. From the court to the rich men, scholars, and even 

tourists have sought to acquire or order old and new copies according to their literacy and financial 

ability. The prevalence of aristocracy, science education, collection management and cross-border 

communication are some of the reasons for requesting these books and manuscripts. The purpose 

of this research is investigating the areas of social development and diversity of gilding in the 

Qajar period. In this respect, this research is investigating the religious works of the Qajar period 

through studying the historical books, especially travelogues, guilds and historiographies. This 

research seeks to answer the following questions:1- What is the impact and effects of the social 
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context on the art of gilding of the Qajar period? 2-what are the backgrounds and prevalence of 

gilding? The research method of this study is description and analysis from a social perspective 

and data collection of this research is type of library and documents. According to introducing the 

visual and structural features of this art of gilding by the most research, in other hand, the related 

social factors was not considered in the prosperity and stagnation of this art in the Qajar period 

and It is necessary to pay attention to the social status of gilding and its impact on its spread. 

The research method is descriptive-analytical type. First, the works were classified into several 

groups separately that the available environment and context to grow the investigation of political, 

social, and cultural currents and events after examining the characteristics of gilding, there are 

more studies in the form of libraries, objective observation, examination of CDs and microfilms 

of manuscripts (image document) for considering the history and manuscripts. There are number 

of manuscripts in domestic and foreign museums and private collections due to their large volume 

of Qajar books that it is not possible to access them. For this reason, the National Library and 

Museum of Malek, Golestan Palace, the Library of the Islamic Consultative Assembly and the 

number of 100 manuscripts are the statistical population of this research which it is selected as 

unlikely sampling. The present reseach seeks to introduce the general characteristics of the art of 

gilding and its diversity, which has appeared in numerous and diverse works such as various books, 

lacquer and oil works and contracts, Haliyeh, ornaments etc. in Qajar society. But there are not any 

comprehensive articles or dissertations in this field. Most of the researches and studies in the field 

of art in Qajar period have been done in the field of painting and architecture by pointing to brief 

references to gilding and their artists. Findings of this research show that the art of gilding did not 

stagnate during the Qajar period and the king, elders, nobles and ordinary people were interested 

in having exquisite manuscripts. There is high production volume of manuscripts in three groups 

of religious, literary, scientific and cultural books due to literacy prevalence, and increasing the 

spirit of aristocracy, which often had significant artistic value and was also considered by many 

tourists, ambassadors and brokers. Religions also have a class, status and social value and gilding 

in this period, in addition to decorating manuscripts which design new works; and we can be seen 

on the lacquer and oil works, especially pens, many examples of gilding in this period, which was 

due to the growth of literacy and learning and the prevalence of luxury in Qajar society, and most 

of the literate people of society are interested to have the exquisite pencil with them.

Keywords: Qajar Era, Book decoration/Designing, Social Status of Gilding, Religious Guild, 

Content Analysis 
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