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چكيده
انگشترها، عالوه بر جنبه هاي زينتي، کاربردهاي آييني و اعتقادي نيز دارند. در فرهنگ اسالمي و ايراني، به 
انگشترها و نقوش حک شده روي آن ها اهميت بسيار داده شده و در دست داشتن انواعي از آن ها مورد تأييد 
و تأکيد علماي دين قرار گرفته است. در دورة قاجار، به علت اينکه شاهان قاجار خود را خليفه و جانشين ائمة 
معصوم و مروج مذهب تشيع در ايران پس از دورة صفويه مي دانستند، شاهد ثبت واژگان و جمالتي در 
جهت ترويج فرهنگ تشيع روي انگشترها و مهر انگشتري ها بوده ايم، به طوري که مطالعه و تحليل و تدوين 
اين عبارات عشق و عالقة مردم مسلمان ايران به فرهنگ تشيع و ائمة معصومين را به اثبات مي رساند. هدف 
اصلي اين تحقيق مطالعه نوشته هاي روي انگشترهاي دورة قاجار براي درک تفکرات و عقايد مردم آن 
روزگار بوده است. بررسي عشق و عالقة مردم به مذهب تشيع، که از طريق ثبت کلمات و جمالتي خاص 
روي انگشترها صورت گرفته، در تحقيقي ميداني و با روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. از مهمترين 
نتايج اين تحقيق شناخت آرمان هاي اعتقادي مردم و درک سليقة آن ها از طريق مطالعة نوشته هاي روي 
انگشترهاست که شامل نام ائمه و اذکار، ادعيه و اشعاري دربارة امامان بوده و به اين نحو تجلي اي از مذهب 

تشيع نمايان شده است. 

واژگان كليدي 
  ايران، مذهب تشيع، انگشتر، دوره قاجار.



مقدمه
انگشترهاي نگين دار از مهمترين انواع انگشتري هستند. اين 
مختلف  کارکردهاي  تزييني  جنبه هاي  عالوه بر  انگشترها 
ديگري نيز دارند. شناخت کارکرد انگشترهاي نگين دار از 
طريق مطالعة نوشته هاي روي آن ها ميسر مي شود. نقوش 
حک شده روي انگشترهاي ايران در دوران باستان شامل 
تصاوير مختلفي ازجمله نقوش انساني و حيواني بوده است، 
نقوشي که با ظهور دين مبين اسالم و تحريم تصوير به 
پيدا  تغيير  دعايي  جمالت  و  عبارت ها  حاوي  نوشته هاي 
کرد. در دوره هاي تاريخي بعد از اسالم، يکي از مهمترين 
و معتبرترين نمونه هاي استفاده از انگشترهاي داراي نوشته 

مربوط به دوران قاجار است. 
در اين دوره، جامعة ايراني عميقًا به عقايد مذهبي پايبند 
کشورهاي  با  روابط سياسي  به شروع  توجه  با  و  شده 
اروپايي و نفوذ فرهنگ و هنر غرب اعتقادات مذهبي مهمترين 
عامل جهت حفظ ارزش ها و اصول ديني در جامعة ايراني 
تشخيص داده مي شود. به اين ترتيب، تبليغ دين و شعائر 
شيعي نيز در قالب هاي گوناگون هنري جلوهگر مي شود. 
يکي از زمينه هاي ترويج اين تفکر نوشته هاي روي انگشترها 
بوده است. اين نوشته ها که عرصة مناسبي جهت بازنمايي 
افکار و اعتقادات مذهبي در جامعة دورة قاجار به حساب 
مي آيد. وجه کاربردي انگشترها در هيئت مهر و انتقال اثر 
اين مهرها به مناطق مختلف جهت تأييد هويت صاحب سند 

کمک بسياري به نشر و تبليغ عقايد شيعي کرده است. 
قديمي  انگشترهاي  از  زيادي  نمونة  امروز  متأسفانه 
اتفاق، شکسته شدن  اين  باقي نمانده است. مهمترين علت 
براي جلوگيري  از مرگ صاحب آن  انگشترها پس  نگين 
از سوءاستفاده هاي احتمالي بوده است. اما اين تحقيق با 
بهره گيري از حداکثر پتانسيل موجود براي دسترسي به 
نمونه هاي بديع١ از انگشترهاي دورة قاجار قصد معرفي 
تجليات اعتقاد و تفکرات شيعي در دورة قاجار را دارد. سؤال 
و فرضية اصلي تحقيق حاضر براي اثبات وجود تفکرات و 

عقايد شيعي در انگشترهاي دورة قاجار از اين قرار است:
پرسش اصلي تحقيق: تفکرات و عقايد شيعي مردم دورة 
قاجار چگونه روي انگشترها که در بيشتر موارد مهر و 

نشان هويت آنان است جلوه و نمود يافته است؟
فرضية تحقيق: به  نظر مي رسد تفکرات و عقايد شيعي از 
طريق نوشته هاي روي انگشترهاي دورة قاجار مجال بروز 
يافته است و همچنين به علت کاربرد گسترده اين انگشتري ها 
تبليغي نيز براي عقايد و نظريات مذهب تشيع نيز به حساب 

مي آمده است. 
جمع آوري اطالعات اين پژوهش از طريق منابع ميداني و 
کتابخانه اي و با روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته است. 
به  مربوط  که  نمونه   ٩ شامل  بررسي  مورد  آثار  نمونه 
و   (Ornament and Amulet Wenzel, 1993)کتاب
است.  (احتشامي، ۱۳۸۵)  عشق  جنس  از  مهرهايي  کتاب 

ديگر آثار مورد بررسي توسط مشاهدات عيني نويسنده از 
مجموعه داران شخصي جمع آوري شده است. 

پيشينة تحقيق
دربارة انگشترها پژوهش هاي اندکي صورت گرفته است که 
از آن ميان مي توان به کتاب انگشتري هاي ماريان ونزل از 
مجموعة هنر اسالمي اشاره کرد. شيوة تحقيق ماريان ونزل 
در اين کتاب بر مبناي معرفي نمونه هايي جامع از انگشترهاي 
دوران اسالمي است که براساس دوره و نيز شکل حلقه و 

نگين دان انگشترها طبقه بندي شده است. 
در اين ميان، معدود نوشتارهايي دربارة سجع مهرها 
نيز انتشار يافته است که صرفًا به معرفي نمونه هايي از 
مهرها پرداخته اند. براي نمونه، جهانگير قائم مقامي نيز در 
چندين مقاله که عمومًا در مجلة بررسي هاي تاريخي چاپ 
را معرفي  در دوران مختلف  است مهرهاي شاهان  شده 

کرده است. 
ايران  در  حکاکي  و  مهر  کتاب  در  جدي  محمدجواد 
اطالعات کلي و مبهمي درخصوص مهرها از دورة پيش 
خلفاي  اسالمي شامل  دوران  مهرهاي  و سجع  اسالم  از 
راشدين و امامان معصوم داده است. در ادامة اين کتاب به 
معرفي چندين حکاک دوران قاجار و پهلوي و نيز اشعاري 
درخصوص مهر در ميان شعراي فارسي پرداخته است 

(جدي، ۱۳۸۷). 

تصوير۱. انگشتر  با  نگين  باباقوري،دوره قاجار، مجموعه خصوصي 
دکتر محفوظي

۱. همة  تصاوير از آرشيو شخصی 
نويسنده بوده و ازطريق مجموعه داران 

انگشتر در کشور تهيه شده است. 

تصوير۲. مهر انگشتري، قاجار، جنس: نقره و سنگ عقيق ، در يک طرف 
نگين دان عالمتي وجود دارد که نشان دهنده جهت استفاده صحيح از مهر 
انگشتري است. مهر آن به شکل مربع است که با خط ثلث بر آن عبارت «يا 

حسين ابن علي ۶(۰)۱۲» حک شده است. مجموعه کاخ گلستان
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با شواهدي که ذيل کلمة انگشتري خواهد آمد و با توجه به 
اينکه در بيشتر متون نثر و نظم زبان فارسي حداقل تا قرن 
دهم کلمة (انگشتري) به  کار رفته است، نه (انگشتر) قطعيت 

اين نظر مورد تأمل است. 
انگشتري ها در طول تاريخ کاربردهاي مختلفي داشته اند. 
مي توان آن ها را براساس نوع کاربرد اين گونه دسته بندي 

کرد:
الف) انگشترهاي کامًال زينتي: اين نوع انگشتري ها صرفًا 
جنبة تزييني داشته و نماد ثروت و تمکن مالي فرد بوده 

است. 
ب) انگشتري هاي ايماني و مذهبي: مانند انگشتري هاي 
طلسمي، که در قصه ها و باورهاي عاميانه به اين نوع انگشتر 

زياد برمي خوريم. 
ج) انگشتري هاي کاربردي: شامل انگشتانه ها و انگشترهاي 
شصت کمانداران و انگشترهاي تعيين هويت مي شده است. 

سابقة استفاده از انگشترها نزد اقوام و ملل
رسم استعمال انگشتر به گذشته هاي بسيار دور برمي گردد. 
«ظاهراً مصري ها نخستين مردماني بودند که از اين شيء 

زينتي استفاده کردند» (المعلوف، ۱۹۶۱: ۴۲). 
بعدها اين رسم از مصري هاي قديم به ملت هاي ديگر 
رسيد. انگشتري ها ابتدا براي بيان احساسات قلبي و بيان 
محبت و قدرداني نسبت به طرف مقابل به او اهدا مي شد، زيرا 
شکل دايره اي آن نماد دوام و بقا بوده است. بدين ترتيب، به 
مرور زمان، استعمال انگشتر يکي از آداب اجتماعي افراد شد 

جنس  از  مهرهايي  کتاب  در  نيز  احتشامي  محسن 
عشق دسته بندي سجع مهرها را براساس جايگاه اجتماعي 
اشخاص مشخص کرده است و بيشتر به بحث گرافيکي 
مهرها پرداخته است و بحثي راجع به انگشترها در اين کتاب 

نداشته است (احتشامي، ۱۳۸۵). 
در نوشته هايي کلي که دربارة نوشتار مهرها موجود 
است خواننده با مشاهده تصوير سجع مهر قائل به تفاوت 

بين کارکرد (انگشتري يا مهر) آن نيست. 

تعريف انگشتري
دربارة واژة انگشتر در لغتنامه هاي مختلف تعابير گوناگوني 
است:  آمده  دهخدا  لغت نامة  در  مثًال  است.  شده  آورده 
«انگشتري حلقه اي از زر، سيم، فلز يا از احجار کريمه است 

که در انگشت مي کنند» (دهخدا: «انگشتري»). 
انگشتر مخفف (انگشتور) است، يعني صاحب انگشت، 
وجه  اين  کرده اند.  حذف  تخفيف  به جهت  را  «واو»  پس 
بعيد است، چه انگشتور شاهد استعمالي ندارد و اين وجه 
اشتقاق هم نظير ندارد. بعضي آن را مخفف (انگشت آراي) 
دانسته اند. هرچند انگشت آرا به معني انگشتري آمده، اما 
تخفيف آن به صورت انگشتر بسيار بعيد است. از انگشتر، 

تصوير۳.  مهر انگشتري، جنس: نقره و سنگ عقيق، سجع مهر « علي علي » 
به  حالت  معکوس بر هم،   مجموعه خصوصي

تصوير ۴.  مهر انگشتري نقره با نگين عقيق، به سجع«يا حضرت عباس»، 
مجموعه خصوصي ويسي

نقره و سنگ عقيق  ايران، ۱۲۷۹ هجري،  انگشتري،  تصوير ۵. مهر 
گلگون، نگين بيضي شکل آن عمودي نصب شده است و بر روي آن 
«جدم حسين نام حسين نوکر حسين...۱۲۹۷» روي آن حک شده است. 
 (Wenzel,1993:171) :ارتفاع:۲۹،پهنا:۲۶، پهناي پايه نگين:۲۱ م.م،  ماخذ

تصوير۶. مهر انگشتري، ايران، ۱۲۴۶هجري، نقره و سنگ عقيق گلگون، 
رکابي ريخته گري مهر سنگ چهار گوش آن توسط يک گريبان داخلي 
که زير سنگ لحيم شده است نگهداري مي شود. به همين واسطه لبه 
هاي سنگ کامًال مشخص است. عبارت بر روي سنگ« الاله االاهللا الملک 
الحق المبين عبده طهماسبقلي ۱۲۴۶» است. ارتفاع:۲۷،پهنا: ۲۴، پهناي پايه 

نگين:۲۵ م.م،  ماخذ: همان،  178

برنج، رکابي کوتاه نقره  و  تصوير۷. مهرانگشتري،۱۲۲۳  هجري،  
 ريخته گري شده، سجع مهر«ياعلي بن ابي طالب۱۲۲۳»به خط نستعليق، 

مجموعه خصوصي ويسي



و با شعائر و اعتقادات مذهبي افراد پيوند يافت. عالوه براين، 
انگشتري براي اغراض مذهبي يا همراه داشتن نام هاي مقدس 
نيز به  کار مي رفته است. چنان که گفته شد، «نخستين کساني 
که از انگشتري براي غرض هاي مذهبي استفاده مي کردند. 
عبرانيان بودند که آن را شعار رابطه اي که زن و مرد را از 
طريق نامزدي و ازدواج به يکديگر مي پيوندد قرار دادند» 

(الولي، ۱۳۴۶: ۹۷). 

سنگ هاي مورد استفاده در انگشتر 
است.  آن  نگين  انگشتر  هر  قسمت هاي  مهم ترين  از  يکي 
استفاده از سنگ هاي خاصي جهت نگين در طول تاريخ نزد 
بعضي اقوام حرمت و قداست خاصي داشته و اعتقادات 
خاصي در پي استفاده از آن ها نهفته بوده است. سنگ و 
مهره ها در نزد ايرانيان باستان ارج و مقام خاصي داشته و 
براي هر نوع آن خواصي مي شناخته اند و به همين علت روي 
مهره هايي از سنگ هاي قيمتي نقوشي به عنوان اوراد و دعا و 
براي دفع ضرر و شر حک مي کردند و به گردن مي آويختند 
يا به بازو مي بستند. يکي از پرکاربردترين نگين ها سنگ 
عقيق است. «اين سنگ از عهد باستان (هزارة سوم قبل از 
ميالد) براي ايرانيان شناخته شده بود و به آن (سيکابروش) 

مي گفته اند» (همايون فرخ، ۱۳۴۹: ۳۱). 
 عقيق انواع قرمز، قهوهاي، کبود، سياه، ارزق، دورنگ، 
سه رنگ، ابلق، زرد، شيري و سفيد دارد و گوهرشناسان 
باباقوري،  جزع،  مانند  گوناگون  نام هاي  با  را  آن  انواع 
سنگ سليماني (يمني)، چشم گربه، زبرجد، شرقي، مه ور 
(حجرالقمر) خوانده اند. قديمي ترين معدن آن در سغد وجود 
داشته است. نام اين کاني در کتيبة کاخ داريوش نيز آمده 

است. 
«از قرن ششم هجري تاکنون عقيق را به عنوان گوهري 
قوة  و  بوده  مناسب  روحيه  تقويت  براي  که  مي شناسند 
بينايي را بهبود مي بخشد. در يکي از کتاب هاي گوهرشناسي 
قديم آمده است که عقيق انسان را از گزند تندر، جادو، شر 
ديو و جن، مسموميت و مستي محفوظ مي دارد» (صالحي، 
۱۳۸۳: ۱۹). در اکثر تمدن ها به خاصيت نيروبخشي عقيق 

معتقد بوده اند. «عقيق مثل طبع خون گرم و تر است. اگر با 
سودة آن دندان را بشويند زنگ دندان و خونريزي دندان 
را برد، منع بيرون آمدن خون از اعضا نمايد» (مشهدي، 

 .(۱۸ :۱۳۸۴
عقيق سليماني يا يمني برحسب رنگ خواص نافعي دارد. 
عقيق قرمز آثار خشم و غضب را زايل مي کند و اگر رنگ 
آن صورتي و داراي خطوط سفيدي باشد براي جلوگيري 

از خون ريزي مفيد است. 
نوعي از عقيق وجود دارد که به شکل چشم است و 
باباقوري نام دارد (تصوير  ۱ )«و خاصيت آن صدمه زدن 
و ترکاندن چشم حسود و بخيل است. اين تنها نمونه اي است 
که عقيق نقشي خصمانه دارد. در موارد ديگر عقيق نقشي 

خير و نيکو دارد» (تناولي، ۱۳۸۶: ۶۹). 

روايت بزرگان دين دربارة استعمال انگشترهاي داراي 
نگين

ائمه دربارة سنت  پيامبر و  از  احاديث و روايت هايي 
استعمال انگشتري به ما رسيده است که فوايد بي شماري 
را براي آن برشمرده اند. حضرت علي(ع) چهار انگشتر در 
دست مي کردند: انگشتر ياقوت براي شرافت و زينتش و 
فيروزه براي نصرت و ياريش و حديد صيني١ براي قوتش 
و عقيق براي حرز و دفع دشمنان و بالها. حضرت علي  بن 
 موسي الرضا(ع) در حديثي صحيح مي فرمايند عقيق فقر و 

تصوير۸ .  مهر انگشتري، ايران، ۱۲۸۸ هجري، نقره و سنگ عقيق گلگون، رکابي کوتاه ريخته گري شده نواري از قبه دور تا دور نگين دان حکاکي شده 
است. مهرسنگ با مقطع بيضي ومحور عمودي ، حامل حکاکي «سيد صفدر الموسوي ۱۲۸۸» بر پايه نگين که پشت آن باز است، قرار دارد. ارتفاع: 

 (Wenzel,1993:178)  :۲۸،پهنا: ۲۴، پهناي پايه نگين: ۲۳ م.م، ماخذ

تصوير۹. مهر انگشتري، نقره و سنگ عقيق، رکابي ريخته گري شده، مهر 
بيضي به حالت عمود سجع مهر« يا امام موسي کاظم (۰)۱۲۶ » به خط 

نستعليق ،       مجموعه خصوصي احتشامي.

۱. آهن چيني

تجلي تفکرات شيعي در نوشتار
انگشتري هاي عصر قاجار
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درويشي را برطرف مي کند و دردست کردن عقيق نفاق را 
زايل مي کند. در حديث معتبر از امام جعفر(ع) منقول است که 
انگشتر عقيق در دست کنيد که مبارک است و هرکه انگشتر 
عقيق در دست داشته باشد اميد است که عاقبتش مقرون به 

خير و نيکي باشد. 
در روايتي از حضرت صادق(ع) منقول است که دستي 
به سوي آسمان بلند نمي شود که خدا دوستتر داشته باشد 
از دستي که در آن انگشتر عقيق باشد و در حديث معتبر از 
امام حسين(ع) منقول است که چون حضرت موسي بر کوه 
طور با حق تعالي مناجات کرد و بر زمين نظر کرد. حق تعالي 
از نور روي او عقيق را آفريد. پس فرمود که قسم خوردم 
به ذات مقدس خود که عذاب نکنم به آتش جهنم دستي را که 
انگشتر عقيق در آن باشد اگر واليت علي  بن  ابي طالب داشته 
باشد. «امام محمد باقر(ع) دربارة عقيق اين گونه فرموده: 
هرکه شب را صبح کند و در دست راست خود انگشتر عقيق 
داشته باشد خداوند عالميان او را از بالهاي آسماني نگاه 

مي دارد» (قمي، ۱۳۶۳: ۱۱۹۵). 
عالمه مجلسي در کتاب حلية المتقين به طور مفصل 
ذکر  متعددي  روايات  دردست کردن  انگشتر  آداب  دربارة 
کرده است. مؤکد است مردان و زنان را انگشتر در دست 
که  فرموده اند  تجويز  احاديث  بعضي  در  و  کردن  راست  
در دست چپ بکنند، اما اگر نقش شريفي يا نگين شريفي 
داشته باشد بايد در وقت استنجا بيرون آورد. روايت شده 
که حضرت رسول (ص) به حضرت اميرالمؤمنين فرمودند 
که يا علي انگشتر در دست راست بکن تا از مقربان باشي. 

از حضرت امام موسي سؤال کردند به چه علت حضرت 
اميرالمؤمنين انگشتر در دست راست مي کردند؟ فرمود: زيرا 
که آن حضرت پيشواي اصحاب يمين است که در قيامت 
نامه هايشان را به دست راست مي دهند و حضرت رسول 
(ص) انگشتر را در دست راست مي کردند و اين عالمتي 
است براي شيعيان ما که با اين عالمت ايشان را مي شناسند. 
از حضرت صادق(ع) منقول است که حضرت رسول (ص) 
نهي فرمود از انگشتر  کردن در انگشت شهادت و انگشت 
ميان. از امام صادق(ع) نقل شده که انگشتر را به بند پايين 

انگشت برسانيد (مجلسي، بي تا: ۱۴-۱۵)

روش هاي ساخت انگشتري ها
عمومًا انگشترها شامل دو قسمت اند: نخست رکاب و حلقة 
انگشتر و قسمت ديگر نگين آن است. رکاب انگشترهاي 
دورة قاجار عمدتًا برپايه و تحت تأثير طرح هاي اروپايي اما 
حجيم تر ساخته مي شدند، زيرا سنگ هاي بزرگي که روي 
اين انگشتري ها به عنوان مهر نصب مي شد عمدتًا بزرگ 

بودند. به تبع آن انگشتري ها هم بزرگتر شدند. 

۱) ساخت حلقه و پاية نگين جداگانه
پايه  تزيينات ريخته گري شده و  بدون  حلقه ساده و 
نگين به طور جداگانه به آن لحيم شده است. در اين روش، 
پايه نگين يا صفحه اي ساخته شده يا ريخته گري شده است 

(تصاوير ۲ تا ۴).
در يک طرف نگين دان عالمتي وجود دارد که نشان دهندة 

تصوير۱۰. مهر انگشتري، ايران، ۱۳۲۲هجري، نقره و عقيق سفيد، مهر دايره شکل آن به سبک مهرهاي تيموري است و حامل حکاکي« الهي به 
Wenzel,1993:17 :حق حسين شهيد رضا مرتضي را مکن نا اميد۱۳۲۲» ارتفاع: ۲۷،پهنا:۲۴، پهناي پايه نگين: ۲۴م.م، ماخذ

تصوير۱۱. مهر انگشتري، ايران، ۱۲۶۴ ق، نقره، و سنگ عقيق، روي سنگ عبارت «خانه زاد ائمه نصراهللا ۱۲۶۴» در مركز و « نصر من اهللا و فتح 
قريب» در گوشه ها آمده است. ماخذ: همان، ۱۷



جهت استفادة صحيح از مهر انگشتري است. مهر آن به شکل 
مربع است که با خط ثلث بر آن عبارت «يا حسين  بن  علي 

۶(۰)۱۲» حک شده است. مجموعة کاخ گلستان
۲)  ريخته گري شده به صورت يکپارچه با نقوش فراوان

انگشتر داراي تزيينات فراوان و به صورت ريخته گري 
ساخته شده است. 
۳) يکپارچة رکابي

الف) رکابي ساده: اين نوع انگشترها يا رکابي ريخته گري اند 
يا رکابي دست ساز. 

ب) رکابي شياردار «خيارهاي»: در اين نوع انگشتري ها 
حلقة رکابي داراي تزييناتي شياردار است. شيارها به حالت 

پنجه اي براي نگه داشتن نگين است. 
ج) رکابي داراي تزيينات قلم زني خطوطي: در اين نوع 
انگشتري پاية رکابي داراي تزيينات خطوطي که اين خطوط 

به صورت مورب، متقاطع، دايره اي و... است. 
د) انگشترهاي رکابي با تزيينات گل فرنگي و پيچک: اين 
نوع انگشتري ها از اواخر قاجار و تحت تأثير غرب و نفوذ 

هنر آنان به ايران ساخته شده است. 
ه) انگشترهاي رکابي مشبک: در اين نوع ساخت، حلقة 

رکابي انگشتر ساخته شده و بعداً مشبک گرديده است. 
د) انگشتري هاي دست ساز با تزيينات مليله اي و کوالژ

جايگاه مهر و مهرداران در دورة قاجار
جامعة ايران در دورة قاجار سخت پايبند آداب و سنن و 
رسوم ملي و شعائر مذهبي بود. طي اين دوران، تحوالت 
فرهنگي و صنعتي و اجتماعي اروپا نيز تأثير بسياري بر 

کشور ايران گذاشت. اصناف گسترده تر شد و به اين علت 
نياز به مهر و مهرانگشتري افزايش يافت. اقشار جامعه اعم 
از اشراف، اعيان، مالکين و روحانيان گرفته تا تجار، آهنگر 
و بزاز و... به علت تحوالت در سيستم اداري و اجتماعي 
و کارکرد کثير مهر انگشتر براي فعاليت هاي اجتماعي و 
سياسي و... صاحب مهر شدند. حتي بعضي از افراد به علت 
موقعيت و فعاليت هاي مختلف اجتماعي چندين مهر داشتند. 
بدين ترتيب، مهر يکي از ضروريات هر فردي به شمار 
مي رفت. پوالک دراين باره مي نويسد: «مهر همه جا به جاي 
امضا که مرسوم نيست به  کار مي رود و آن را با استفاده 
از نوعي جوهر به زير اسناد مي زنند و بدين طريق به اسناد 
قوت قانوني مي بخشند. هرگاه مهر کسي مفقود شود وي 
اعالم مي کند که از اين پس از مهر ديگري استفاده خواهد 

کرد» (پوالک، ۱۳۶۸: ۲۰ـ۳۱۹).
و  حاکمه  طبقة  به  قاجار  دورة  در  ايراني  جامعة 
محکوم تقسيم مي شد. طبقة حاکمه عبارت  بودند از شاه 
و صاحب منصبان دربار و نيز روحانيون که از ديرباز بر 
قلب و روح ملت حکومت داشته و با توجه به رسوخ کامل 
عقايد مذهبي در ذهن اکثريت مردم اين قشر از جايگاه بسيار 
بااليي برخوردار بوده و در حقيقت تنها پايگاه براي اکثريت 
مردم دورة قاجار بودند. از طرفي، شاهان قاجار به جهت 
مشروعيت بخشيدن به حکومت خويش همواره سعي در 

جلب رضايت روحانيون داشتند.
 طبقة محکوم بقية افراد جامعة ايران بودند که از دو 
گروه ده نشين و شهرنشين تشکيل مي شدند. ده نشين ها با 
احتساب جمعيت ايالت و عشاير در حدود ۷۰درصد سکنة 

تصوير۱۲. مهر انگشتري، ايران، قرن ۱۳ هجري، نقره و عقيق گلگون، مهر سنگ بيضي شکل مربوط به سال ۱۰۹۷ هجري است که کتيبه 
روي آن « روشن چشم به يوسف شود يعقوب ۱۰۹۷» مي باشد. ارتفاع: ۲۸،پهنا:۲۳، پهناي پايه نگين:۲۷ م.م،ماخذ:  همان۱۷

عقيق  و  نقره  جنس:  هجري،   ۱۲۹۲ انگشتري،  مهر  تصوير۱۳. 
بر روي  انگشتر ريخته گري و مشبک کاري شده است.  سفيد، 
مهر عبارت«الراجي شاه محمد» به خط طغرا حکاکي شده است، 

مجموعه خصوصي 

تصوير۱۴.مهر انگشتر، ايران، ابتداي قرن۱۳ هجري، نقره و سنگ 
قدما مشتمل  به سبک  اي  کتيبه  بر روي مهر سنگ  عقيق سياه، 
بر « علي اهللا» حک شده و مانند خود انگشتر مربوط به قرن ۱۳ 
هجري است. ارتفاع: ۲۹،پهنا:۲۸، پهناي پايه نگين:۱۵ م.م ،ماخذ:  

همان۱۶۹

تجلي تفکرات شيعي در نوشتار
انگشتري هاي عصر قاجار
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کشور را تشکيل مي دادند. شهرنشين ها هم گروه هاي مختلف 
پيشه وران، بازاريان، تجار، کارگران و اصناف گوناگون را 
شامل مي شدند مانند صنف هاي مختلف بازرگان، عطار، 
بزاز و گروه هاي حرفه اي مانند خياط، آهنگر، رنگرز، معمار 

و حکاک.
 در عصر قاجار و در دوران زمام داري آقامحمدخان 
بسيار  عدة  و  از مجموعة شاه  متشکل  ديواني  تشکيالت 
اداري  «تشکيالت  بود.  مستوفي  و  لشکرنويس  معدودي 
دوران پادشاهي آقامحمدخان همان سادگي دوران پيشين 
خود يعني زنديه را حفظ کرد. در اين دوران دستور کتبي 
کمتر صادر مي شد و آقامحمدخان امور روزانه را شخصًا 
و به طور شفاهي صادر مي کرد و براي امور ديگر هم فرمان 

و حکمي صادر نمي شد» (مستوفي، ۱۳۴۳: ۳۷). 
از دورة فتحعلي شاه به تدريج تشکيالت ديواني توسعة 
بيشتري يافت و حتي لقب «اعتماد الدوله» که در دورة صفوي 
متداول بود در اين زمان مرسوم گشت. ِسمت مهردارباشي 
يا «وزير مهر» از صاحب منصبان عالي رتبه دربار محسوب 
مي شد و اين شخص در مجالس نزديک شاه مي نشست. او 

مهرهاي سلطنتي را به گردن آويخته بود و فرامين شاه را به 
آن ها ممهور مي کرد. 

«منشي  نوايي  رضاقلي  حاج ميرزا  دوران،  اين  در 
الممالک١» مدتي مهردار و منشي اسرار بوده است. حاجي 
حيدرعلي خان شيرازي نيز مهردار عباس ميرزا نائب السلطنه 
براساس  و  است  نوشته  قائم مقامي  چنان که  است.  بوده 
فرماني از فتحعلي شاه به منشي الممالک يعني ميرزارضاقلي 
چنين استنباط مي شود که او عالوه بر وظيفة حفظ روابط 
مکاتباتي و سياسي بين پادشاه با پادشاهان ديگر که همان 
شغل وزارت امور خارجه باشد وظايف انتظام سهام خزانة 
عامره «استيفاي کشور» و نظافت امور درب سراي سلطنتي 
و  است  بوده  محول  وي  به  نيز  آثار  ِمهر  ُمهِر  اختيار  و 
مي توان تصور کرد که وظايف ديگر را فتحعلي شاه به سبب 
اعتمادي که به وي داشته به او سپرده بوده است (قائم مقامي، 
۱۳۵۰: ۲۶۲). در سال ۱۲۸۹ق، يعني زمان ناصرالدين شاه، 
علي رضاخان قاجار «عضدالملک» به جاي پاشاخان «امين 
الملک» به سمت مهرداري منصوب شده بود. او عالوه بر 
سمت مهرداري، «خوان ساالر»١ و عهده دار ايلخاني گري ايل 

تصوير۱۵. مهر انگشتر، ايران، ۱۲۴۹ هجري، نقره و سنگ عقيق گلگون، 
بر  دارد.  قرار  نقره  ورقه  از  سيني  يک  روي  انگشتر  شکل  بيضي  مهر 
الراجي محمد باقر الحسيني ۱۲۴۹» يعني بنده  روي سنگ عبارت«عبده 
اميدوار....حک شده است. ارتفاع: ۲۹/۵،پهنا:۲۷/۵، پهناي پايه نگين:۱۸/۵م.

م، ماخذ: همان، ۱۶۹

مجموعه  آن،  نگين  روي  بر  نادعلي  دعاي  با حک  انگشتري  تصوير۱۶. 
خصوصي دکتر محفوظي

مجموعه  انگشتر،  نگين  بر  کبير  جوشن  دعاي  از  قسمتي  تصوير۱۷. 
خصوصي دکتر محفوظي

تصوير ۱۸. دعاي «سالم علي آل طه و يس» بر نگين انگشتر، مجموعه 
خصوصي دکتر محفوظي

تصوير۱۹. اثر مهر انگشتري بر روي سند با سجع: يا ذالعرش العلي نجني 
بمحمد و علي ۱۳۱۲»(احتشامي،۱۳۸۵: ۸۹ـ۷۸)

۱ -منشی الممالک: «رئيس کلية منشيان 
بود. وظيفة وی عبارت بود از تهيه و 
ارسال اسناد و مدارک مربوط به امور 
مملکتی به طور عموم و واليات باالخص 
باشد»  با مهر عالی ممهور شده  که 

(مينورسکی، ۱۳۶۸: ۲۱).



قاجار هم بوده است. «وي در سال ۱۳۰۵ ق مهرداري مهر 
آثار همايون را به پسر يازده سالة خود سليمان خان واگذار 

نموده است» (جدي، ۱۳۸۷: ۱۳۰).
زماني نيز فرخ خان کاشي «امين الملک» بعد از عزل ميرزا 
آقاخان نوري مهردار ناصرالدين شاه شد. بنابه نوشته هاي 
بنجامين، «زنان اعيان و اشراف اغلب مهر اسم خود را در 
حلقه هايي جواهرنشان در انگشت يا به صورت مدال مرصع 
در گردن دارند و استفاده از مهر انگشتري در بين زنان رايج 

است» (بنجامين، ۱۳۶۹: ۲۵۲).
قاجار  دورة  اصناف  ساير  و  صنعتگران  کارگاه هاي 
عمومًا در مجموعه دکان هايي به نام بازار بود. در هر بازار، 
مسجد و حمام و راسته هاي متعدد مخصوص اصناف و 

صاحبان حرفه وجود داشت. 
«تقريبًا در تمام قصبه هاي بزرگ تقسيم حرفه ها در 
بازار و محالت بر طبق تعريف «فريزر»٢ بوده است: هر طبقه 
اغلب در محلة مخصوص به خود کار مي کنند، به طوري که 
فلزکارها، برنج سازها، کفاشان، سراجان، کوزه گران، پارچه 
صنايع دستي  کارگران  ساير  و  خياطان  چيت فروشان،  و 
ممکن است عمومًا با هم باشند، اما قنادان، طباخان، عطاران، 
خبازان، ميوه فروشان و سبزي فروشان در نقاط مختلف 

پراکنده اند» (فلور، ۱۳۶۵: ۳۴).
بازار مکاني در وسط شهر بود که ساير ساختمان هاي 
حکومتي نيز در اطراف آن واقع شده بود. براين اساس، محل 
کار حکاکان نيز مانند ساير مشاغل در نقطه اي از بازار در 
کنار بقية مشاغل صنايع دستي بود. اين مکان عمومًا در 
نزديکي مسجد يا در صحن آن قرار داشت. صحن مساجد 
واقع در بازار مکان مناسبي جهت تمام کارهاي اسنادي، 
معامالت تجاري و ملکي و تحرير و انتقال سندها و قباله ها 
بود. اين مکان در تمامي روز به جز زمان برپايي نماز به 
رتق وفتق برخي از اين امور مانند تهيه و تحرير قباله هاي 

ازدواج، محاسبه و دريافت و پرداخت زکات و خمس و ديگر 
مواجب شرعي اختصاص داشت. 

نزديکي مساجد به بازار و ساير ساختمان هاي حکومتي 
موجب شده بود که سکوهاي مساجد به پاتوق حرفه هاي 
وابسته به اين امور تبديل گردد. اين وضع تا زمان رضاخان 
همچنان برقرار بود. مهرکني و حکاکي روي نگين هم يکي از 
اين حرفه ها بود. «کاربردهاي شرعي مهر انگشتر و کارايي 
شناسنامه اي اش براي امور تجار سبب شد که مهرکنان و 
حکاکان سکوهاي مسجد را مناسب ترين مکان براي کسب 
بدانند و اکثراً همان جا گرد آيند» (ميرزاابوالقاسمي، ۱۳۸۶: 

.(۱۱۳

عقايد شيعي در انگشترهاي دوره قاجار
اعتقادات ديني و مذهبي شيعه که ميان مردم رواج داشت 
و پايه و اساس تعليم و تربيت عمومي هم بود در جهت 
بود.  واقع شده  مفيد  بسيار  فساد  و  لغزش  از  جلوگيري 
قسمتي از اين اعتقادات به صورت شعائر مذهبي از قبيل 

تصوير۲۰. حکاکي عبارت «حسين مني و انا من حسين» بر نگين 
انگشتر، مجموعه خصوصي دکتر محفوظي 

تصوير۲۱. حديث «الفتي اال علي، ال سيف اال ذوالفقار» بر نگين 
انگشتر، مجموعه خصوصي دکتر محفوظي

تجلي تفکرات شيعي در نوشتار
انگشتري هاي عصر قاجار

۱. ناظر آشپزخانه سلطنتي
2. Fraser

تصوير ۲۲. عبارت «اهللا يا حسين۱۲۹۴» بر نگين انگشتري، مجموعه 
خصوصي دکتر محفوظي
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عزاداري هاي  و  تعزيه گرداني  روضه خواني، شبيه خواني، 
دسته جمعي که در ايام محرم و شب هاي قدر و بيست وهشتم 
ماه صفر صورت مي گرفت در ميان مردم جامعه رواج يافته 
يادآور مي شد  مردم  براي  را  تشيع  و حقايق مذهب  بود 

(شميم، ۱۳۷۴: ۳۸۱). 
انگشتري هايي که تبليغ تفکر شيعي را بر آن ها در اين 
دوره شاهديم عمدتًا انگشترهايي با کاربرد صرفًا مذهبي و 
نيز مهرانگشتري ها هستند. بر نگين اين انگشترها استفاده 
از نام پيامبر (ص) و ائمة معصومين(ع) به جهت تبرک و 
براي نشان دادن عالقه و ارادت افراد جامعة قاجاري مرسوم 
را  مفاهيمي  انگشترها  بر  حک شده  مضامين  است.  بوده 
آن  فرهنگي  و  مذهبي  اجتماعي،  که شرايط  دربرمي گيرد 
دوران را منعکس مي کرده است. نام ائمه در انگشتري هاي 
دورة قاجار که بيشتر به منظور ياري جستن از ايشان نگاشته 
مي شده است و همچنين هم نام بودن افراد با اسامي چهارده 
معصوم نوعي الگوبرداري از سيرة عملي و اخالقي ائمه را 
نشان مي دهد. عبارت هايي شامل ادعيه، احاديث و روايات، 
اذکار، نام چهارده معصوم(ع) و اشعار در اين انگشتري ها 

قابل بررسي است. 
از  انگشتري ها  نگين  روي  ادعيه  حک  ادعيه:  الف) 
مهم ترين سجع هاست. يکي از اين دعاها «ناد علي» است 
براي  علي  ناد  دعاي  از  قسمت هايي  «ذکر   .(۱۶ (تصوير 
هنرمند شيعي و توسل به علي(ع) تنها نشانة تمايالت مذهبي 
نيست، بلکه نشان دهندة اين واقعيت است که نوشتن پيام هاي 
مذهبي فريضه اي ديني بوده است. انتخاب دعاهاي منتسب 
به علي(ع) بر شکوه بخشيدن و احترام به جايگاه امامان در 

فرهنگ شيعي تأکيد دارد» (شريعت، ۱۳۸۶: ۸۵).  

 ذکر ديگر قسمتي از دعاي جوشن کبير است با متن 
َکريم» (تصوير ۱۷). دعاي جوشن  َرجاُه  َمن  ُهو  َمن  «يا 
کبير مخصوص شيعيان است که در شب هاي مخصوصي 
از جمله شب هاي پرفضيلت قدر خواندن آن سفارش شده 
است. خواص بي شماري براي اين دعا ذکر کرده اند از جمله 

آمرزش گناهان، برآورده شدن حاجات و رفع اندوه.
ديگر عبارت دعايي رايج بر اين انگشتر دعاي «َسالٌم 
َعلي آِل طه و يس» است (تصوير ۱۸). آية «َسالٌم َعلي آل 
ياسين» در آية ۱۳۰ از سورة مبارکة صافات آمده است 
و بيشتر علما متفق القولند که منظور از آل ياسين و آل طه 
حضرت  اسالم  عظيم الشأن  پيامبر  مطهر  و  پاک  خاندان 
محمد مصطفي(ص) است. در زيارت حضرت صاحب االمر 
الُم َعَليَک يا داِعَى اهللاِ  مي خوانيم: «َسالٌم َعلى آِل يس، اَلسَّ

َوَرّباِنىَّ آياتِهِ.» 
ب) احاديث و روايات: در نمونه اي از اين انگشتري ها 
احاديثي حک شده است که مقام و درجة امامان معصوم را 
نشان داده است. نمونة بارز از اين نوع، حديثي معروف از 
رسول گرامي اسالم(ص) که فرمود: «حسيٌن مّني و أنا من 

حسين» (تصوير ۲۰). 
حديث «ال َفتى اِّال َعلِّى، ال َسيَف اِّال ُذو الَفقار» يکي ديگر 
از عبارت هاي رايج بر انگشتري هاست. مشهور است اين 
حديث را جبرئيل از آسمان در مدح حضرت علي(ع) در 

جنگ احد تکرار مي کرده است (تصوير ۲۱). 
ج) نام پيامبر اکرم (ص) و ائمة معصومين(ع): در 
بيشتر انگشتري ها نام ائمه به همراه القاب آن ها و نيز کلمة 
ندايي (يا) به منظور توسل جستن به آن بزرگواران آمده 
است. در تصوير ۲۲ عبارت «يا حسين» دوبار عکس هم 

طالب»    ابي  بن  علي  «يا  ذکر  تصوير۲۳. 
۲۳(۲)۱ بر نگين انگشتر، مجموعه خصوصي 

ويسي

بر  عباس»  حضرت  «يا  ذکر   .۲۴ تصوير 
نگين انگشتر، مجموعه خصوصي ويسي

تصوير۲۵. اثر مهر انگشتري بر روي اسناد قديمي از راست به چپ: يا عباسعلي..، محمد 
رسول اهللا علي ولي اهللا، يا علي االعلي

تصوير۲۶. ذکر «يا ابا عبداهللا۲۴۷» بر نگين 
انگشتر، مجموعه خصوصي ويسي

تصوير ۲۷. ذکر «ادرکني يا محمد...» بر نگين 
انگشتر، مجموعه خصوصي دکتر محفوظي



آمده است و نيز کلمة جاللة «اهللا» به منظور حفظ تقدس آن 
در باالي انگشتر حک شده است. در اين انگشترها کاربر 
انگشتر که هم نام ائمة معصومين است با اين کار از آنان 
شفاعت مي طلبد و نيز مي کوشد سيرة عملي و اخالقي آنان 
را در تمام شئون زندگي خود الگو قرار  دهد (تصاوير ۲۲ 

تا ۲۸). 
در نمونه هاي ديگر اسامي مبارک پنج تن يا حتي چهارده 
معصوم ذکر گرديده است. در تصوير ۲۸ و ۲۹ صلوات 
بر چهارده معصوم اين گونه آمده است: «اَللُهَم َصِل َعلي 
ُمَحَمد الُمصَطفي و َعلي الُمرتضي و الَبنوَک فاِطمه و السبَطه 
الَحَسن و الُحَسين و َصل َعلي َعلي َزيُن العباد و َمَحمد الباِقر 
و َجعفِر الصاِدق و موَسي الکاِظم و َعلي الِرضا و ُمَحَمدِالَتقي 
و َعلي الَنقي و الَحَسِن الَزکي الَعسَکري و َصل َعلي اال. . . 

ُمَحمدالمهدي َعليِه و َعليِهُم الَسالم». 
د) اذکار: شعار «محمد نبي اهللا علي ولي اهللا» قسمتي از 
شهادتين شيعي است. بخش اول اين ذکر به مسئلة نبوت 
و بخش دوم آن به امامت اشاره مي کند که از ارکان تشيع 
است و در انگشترهاي اين دوران به وفور ديده شده است 

(تصوير ۳۰). 
در انگشتري ديگر ذکر «َرِب َنِجني بُِمَحَمد و َعلي» به 
چشم مي خورد. دارندة انگشتر حضرت محمد (ص) و امام 
علي(ع) را واسطة شفاعت خويش براي روز جزا قرار داده 

و از خداوند متعال نجات و آمرزش گناهان خويش را روز 
قيامت طلب مي کند (تصوير ۳۱). 

ه) اشعار و عبارت هاي آهنگين: عبارت هايي منظوم 
که همراه با آن نام فرد مالک انگشتر نيز ذکر گرديده است 
(تصوير ۳۲ و ۳۳). در تصوير اول عبارت «محب خاندان 
آل احمد غالم شاه مردان حاجي محمد»، و در تصوير دوم 

عبارت «خانم کوچک خانه نبي زينب» حک گرديده است. 
دارنده  به همراه  معصومين  اسامي  نيز  مواردي  در 
انگشتر آمده است مانند تصوير ۳۴ که عبارت «کنيز فاطمه 
مخلصه» ذکر شده است. بنا به  نام «مخلصه» که بر روي 
انگشتر حک شده درمي يابيم که دارندة آن بانويي است که 
حضرت فاطمه زهرا (ص) را الگوي زندگي خود قرار داده 
و خود را کنيز اين بانوي بزرگوار مي داند. در اين انگشترها 
دارندگان آن با حک اين مضامين خود را حقير و کوچک 
درگاه معصومين مي دانند و از اين بزرگواران طلب شفاعت 

و خير براي روز آخرت مي کنند. 
انگشترها  اين  از  زيادي  نمونه هاي  افراد:  اسامي  ن) 
اين  نگين حک شده است.  روي  که  بوده  افراد  نام  حاوي 
اسامي برگرفته از نام معصومين است و عمدتًا نسب خود 
را به امامان بزرگوار مربوط مي دانند. مانند عبارات: «محمد 
باقر بن محمد  «محمد  و  الموسوي»  جعفر  جواد بن محمد 

جعفر» (تصاوير ۳۶ و ۳۷). 

تجلي تفکرات شيعي در نوشتار
انگشتري هاي عصر قاجار

تصوير ۲۸. حک نام مبارک ۵تن آل عبا بر  
دکتر  خصوصي  مجموعه  انگشتر،  نگين  

محفوظي

تصوير۳۰. ذکر «محمد نبي اهللا علي ولي اهللا» 
بر روي نگين انگشتر، مجموعه خصوصي 

ويسي

چهارده  بر  صلوات  ذکر   .۲۹ تصوير 
دکتر  خصوصي  مجموعه  معصوم(ع)، 

محفوظي

و  محمد  به  نجني  « رب  ذکر   .۳۱ تصوير 
مجموعه  انگشتر،  نگين  بر  علي۱۲۹۱» 

خصوصي دکتر محفوظي

تصوير ۳۲. عبارت «محب خاندان آل احمد 
غالم شاه مردان حاجي محمد» بر روي نگين 

انگشتر، مجموعه خصوصي دکتر محفوظي

تصوير ۳۳. عبارت «خانم کوچک خانه نبي 
مجموعه  انگشتر،  نگين  روي  بر  زينب» 

خصوصي ويسي
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بررسي حروف نگاري و تزيينات نگين
در انگشتري هاي اين دوران استفاده از سنگ عقيق به نسبت 
ديگر سنگ ها و نگين هاي نيمه قيمتي کاربرد بيشتري دارد 
که مي توان يکي از علل آن را سخت و مقاوم بودن عقيق در 
برابر ضربه و قابليت آن براي حکاکي دانست. علت ديگر 
استفاده از اين سنگ تبرک و وجه مستحبي بودن آن به داليل 
احاديث مکرري است که دربارة استفاده از اين سنگ ذکر 

شده است. 
يا  بيضي  شکل  به  عمدتًا  انگشتري ها  اين  نگين هاي 
چهارگوش است و عبارات بيشتر با خط نستعليق بر روي 
آن حکاکي شده است. «نستعليق به دليل داشتن دور بسيار 
قابليت تراش خوبي را جهت کار حکاکان ايجاد مي کرد و 
نسبت به ساير خطوط خوشتراشتر بود» (فريد، ۱۳۸۹: ۳). 
انتخاب اين خط روي نگين انگشتري ها نشان دهندة پيروي 

حکاکان از خط رسمي زمان خويش است. 
هنرمند پايبندي به اصول اعتقادي در ترکيب بندي نگين 
انگشتري ها را به خوبي نشان داده است. وي لفظ جاللة اهللا 
را به علت شأن و اهميت وراي هر کلمه بر تمام کلمات برتري 
داده است و باالي تمام کلمات نگاشته است. اسامي شريف 
محمد، علي، فاطمه و... بعد از نام مبارک اهللا در سطر بعدي 
آمده است. هرگاه نام پروردگار حک نشده باشد نام بزرگان 

و ائمه در ابتداي سطر نگاشته مي شود. 
در هر ترکيب بندي مي توان از عالئم بصري جذاب بهره 
برد. يکي از اين عوامل در خوشنويسي کشيده است. در 
انگشتري هاي اين دوره «کشيده ها درست در نقطة طاليي 
محدوده قرار دارد و فضاي خوبي براي جدا کردن کلمات 

براساس مقام و شأنشان ايجاد کرده است. اسامي اهللا و 
علي در باالي قسمت طاليي محدوده قرار گرفتند و به عبارتي 
بهترين جاي ترکيب متعلق به چنين کلمات مقدسي است» 

(فريد، ۱۳۸۹: ۴).
در چيدمان حروف، اندازه و شکل و شباهت ظاهري بين 
کلمات نيز جايگاهي خاص دارد، ولي مي توان گفت به غير 
از کلمه اهللا که جايگاه آن به علت شأن آن هميشه در قسمت 
باالي سطر است شباهت ظاهري حروف نقش مهمي را در 
جاي گيري آن ها برعهده دارد، بدين ترتيب که خوشنويس 
ابتدا کلمات و حروف مشابه را نگاشته و سپس در فضاهاي 

خالي جايي براي ديگر کلمات مي يابد. 
براي مثال، در سجع «يا ذا العرش العلي نجني بمحمد 
و علي» کلمات بمحمد و علي، با اينکه در آخر ذکر آمده اند، 
به علت اهميت و شأن در باال و عالوه بر آن کلمة علي کشيده 
نوشته شده است و عبارات العرش، العلي و نجني به علت 
شباهت در نگارش در کنار يکديگر قرار گرفته اند. بدين ترتيب 
ضربآهنگي زيبا از کلمات و حروف مشابه به وجود مي آيد. 
«وجود شکل هاي واحد به وحدت طرح کمک مي کند و حالت 
هماهنگي را سريعًا منتقل مي نمايد. هر واحد تکراري مانند 
ضرب هاي ضرباهنگ است» (ونگ، ۱۳۸۶: ۵۳).در تعدادي 
ترکيب بندي  به  رسيدن  به علت  تاريخ  و  نقطه  از سجع ها 
مناسب حذف شده است. ذکر تاريخ روي مهرها از دورة 
صفويه متداول شد و اين سنت تا دورة قاجاريه ادامه يافت. 
اين تاريخ ممکن است سال تولد، سال ساخت مهر يا براي 
پادشاهان سال به قدرت رسيدن آنان باشد. زمينة خطوط 
با ترکيب بندي از گل و بوته پر شده است. اين عمل براي 

تصوير ۳۴. عبارت «کنيز فاطمه مخلصه ۱۱۷۹» 
بر روي نگين انگشتر، مجموعه خصوصي 

ويسي

تصوير ۳۶. عبارت «محمد باقر ابن محمد 
جعفر۱۲۳۱» بر روي نگين انگشتر،  مجموعه 

خصوصي دکتر محفوظي

تصوير ۳۷. عبارت «محمد جواد بن محمد 
نگين  روي  بر  الموسوي۱۲۸۱»  جعفر 
انگشتر، مجموعه خصوصي دکتر محفوظي

تصوير ۳۵. اثر مهر انگشتري بر روي اسناد: از راست به چپ: چراغ شبستان دل ها علي است۱۲۳۱ خانم کوچک خانه نبي زينب۱۲۴۲ صد 
شکر بدل دارد مهرعلي محب خاندان آل احمد غالم شاهمردان شيرمحمد



رسيدن به ترکيب بندي مناسب و رسيدن به تعادل بصري 
ايفا مي کند. عالوه بر رسيدن به جلوه بصري  نقش مهمي 

مناسب جلوگيري از سوء استفادة احتمالي و تقلب در ساخت 
انگشتر علل استفاده از زمينه با تزيينات گياهي است. 

نتيجه
يکي از وجوه بررسي انگشترهاي تاريخي نوشته هاي روي نگين هاست كه از پس گذر زمان به آينة 
تمام نماي باورها، اعتقادات و وضعيت زندگي و تفكر مردم يك دورة تاريخي تبديل مي شود. بخشي از 
نوشته هاي روي انگشتري ها كه در تحقيق حاضر بررسي شده اند عبارت هايي هستند بيانگر اعتقادات 
مذهبي و شيعي که بنا به علل مختلف روي انگشترهاي افراد طبقات مختلف اجتماعي حكاكي شده اند. 
امروزه با مطالعة اين نمونه ها باورها و عقايد مذهبي دارندگان اين آثار و سيماي كلي وضعيت اقتصادي 
و مذهبي آن ها قابل ترسيم است. در اين مقاله، پس از مطالعة نوشته هاي روي انگشترهاي دورة قاجار 
مي توانيم آن ها را به چند گروه عمده شامل ادعيه، احاديث و روايات، اذكار، نام چهارده معصوم و 
اشعار و عبارت هاي آهنگين تقسيم كنيم. اين نمونه ها بيانگر عشق و عالقة صاحبان انگشترها به مذهب 
تشيع بوده است که از طريق ثبت اين نوشته ها روي انگشتري ها مجال بروز پيدا کرده است. عالوه بر 
نشان دادن جنبة اعتقادي بر انگشترهاي اين دوران، هنرمندان به جنبة زيبايي شناسانة اين آثار نيز اهميت 
داده اند، بدين ترتيب که شناخت درست کلمات و جايگيري آن ها در فضا از اين آثار نشانه هاي خوبي 
ساخته که مي توان آن ها را نمونه هاي مطلوب اولية نشانه نوشتار (لوگوتايپ) در ايران دانست. رسيدن 
به ترکيب بندي مطلوب بيشترين اهميت را براي هنرمند در فضاي کوچک چهارگوش يا بيضي شکل 
نگين ها داشته است. متن به کار رفته در نگين ها متاسب با شرايط کاربرديشان نمي توانست بيش از چند 
کلمه باشد؛ باوجوداين، خوشنويس چند کلمة محدود را با خالقيت به يک ترکيب بندي متعادل و مطلوب 
رسانيده است. محل قرارگيري کشيده ها با توجه به ماهيت کلمات در نقطه طاليي کمک بسياري به 
پويايي و تحرک ترکيب آن ها مي کند و موجب ايجاد دو فضاي مختلف در باال و پايين کشيده مي شود، 
چنان که حتي کلمات به کاررفته در باال و پايين کشيده ازنظر ارزش و شأن متفاوت اند. کلمات مقدسي 
چون اهللا، محمد و علي در باالي کشيده و ساير کلمات در زير آن قرار مي گرفت. بدين ترتيب، هنرمند 
خود را به استفاده از کشيده ملزم ساخته است، مگر در موارد خاص مثل نبود حرف کشيده يا الزام 
به رعايت ضرباهنگ در ترکيب بندي. هنرمند حتي از زمينة کار براي جلوة بصري بهتر بهره جسته و 
آن را با نقوش گياهي پر کرده و حتي در قسمت هايي که فضاي خالي وجود داشته با پرکردن آن به 
ايجاد ترکيب بندي مناسب و ارتباط با تمام قسمت هاي سطح نگين نظر داشته است. بدين ترتيب، مي توان 
به اين نتيجه دست يافت که رسيدن به ترکيب بندي مطلوب و زيبايي بصري بيشترين اهميت را براي 
هنرمند داشته است. درصورت کاربرد ُمهري، سجع انگشتر با نام صاحب مهر هم خواني داشته است 
و نام شخص غالبًا در پايين سمت چپ مي آمده است. بدين ترتيب، عالوه بر کاربردي بودن انگشتر، بر 

سطح کوچک نگين تفکرات شيعي در نوشتار انگشتري ها به خوبي جلوه گر شده است. 
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Islamic signet rings besides decorative aspects have religious and ritual functions. Incised signet rings 

are very important artifacts in Islamic culture of Iran and wearing them is highly recommended by 

Shiite clergies.

 In Qajar period since the kings realized themselves as caliphs and vicars of the Imams and upholders 

of Shiism after the Safavid era, engraving religious scripts on signet and seal rings in favor of Shiite 

beliefs has been prevalent, the study and analysis of which demonstrates the tendency of Iranians to 

Shiite culture and Imams in that era. 

This paper aims at examining the scripts engraved on Qajar signet rings to realize the dominant beliefs 

and customs in that era. The research is based on fieldwork and uses descriptive and analytic methods 

to demonstrate the love of people for the Shiite Islam throught the study of the content of recurrent 

engravings on signet rings. 

The results show a meaningful correlation between prevalent beliefs and taste with the engraved 

inscriptions on the rings so that the contents of them reveal Shiite faith through the appearance of 

Imams’ names as well as well as  prayers and poems about the Shiite imams.  

Key words: Islamic Iran, Shiism, signet ring, Qajar Era. 
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