
چکیده

ایـن مطالعـه جهـت معرفـی کتـب مذّهـب دورۀ قاجاریـه ارایه شـده اسـت. مؤّسسـۀ کتابخانـه و موزۀ 

ملّـی ملـک، بزرگرتیـن مـوزۀ خصوصـی و وقفـی کشـور، دارای بیـش از 19هـزار عنـوان نسـخۀ خطـی 

اسـت کـه تعـداد زیـادی از ایـن کتـب دارای تزیینـات و تذهیب هایـی نفیـس و قابل توّجـه هسـتند. در 

ایـن میـان نسـخه های بسـیاری متعلّـق بـه دورۀ قاجاریـه بـوده کـه دارای ارزش هـری واالیی اسـت. از 

میـان کتـب موجـود در مؤّسسـه، مربوط بـه دورۀ قاجاریه، تعـدادی انتخاب و بـه رشح ذیل طبقه بندی 

گردیدنـد: کتاب هـای دینـی، ادبـی، علمـی و فرهنگـی و هـر گـروه از ایـن کتاب هـا، از نظـر نقـوش، 

ترکیب بنـدی، تزیینـات متـون، حواشـی و رسلـوح در صفحـات آغازیـن، میانـی و پایانـی بررسـی و مـورد 

تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد. کتاب هـای دینی به دلیل تقـّدس، مورد توجه و سـفارش بسـیاری از افراد 

بوده و اغلب دارای تذهیب و ارزش های زیبایی شناسـی قابل توّجه و بررسـی هسـتند. کتب ادبی بسـته 

بـه سـفارش دهنده و اهمیـت منت ادبی از شـاهکارهای تذهیب این دوره محسـوب می گردنـد. در مورد 

کتـب علمـی و فرهنگـی بـه دلیـل اهمیـت مـنت، توجه کمـرتی به تزییـن آنها شده اسـت.

واژگان کلیدی:
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معرفی تذهیب کتب در دورۀ قاجار
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مقّدمه:
تزییـن و آرایـش كتـاب، از نگارگـری و تذهیـب گرفتـه تا 

جلدسـازی، از جملـه هرهای مورد توجـه هرمندان در طول 

دورۀ اسـامی بـوده اسـت. مؤّسسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی 

ملـک، نسـخه های خطـی نفیـس و ارزشـمند بسـیاری را در 

گنجینـه خـود دارد کـه تعـداد زیـادی از ایـن نسـخ از نظـر 

تذهیـب ویژگی هایـی درخـور توّجـه و بررسـی و تجزیـه 

تذهیـب  ویژگی هـای  پژوهـش  ایـن  در  دارنـد.  تحلیـل  و 

کتاب هـای دورۀ قاجـار بـر اسـاس کتـب مذّهب موجـود در 

این مؤّسسـه بررسـی و تجزیه و تحلیل می شـوند. متأسـفانه 

بسـیاری از مؤلّفیـن و محققیـن از پرداخـنت بـه هـر دورۀ 

قاجـار، بـه ویژه تذهیب، رسبـاز زده، چنین عنـوان می دارند 

كـه تذهیب ایـن دوره، ویژگی هـای خـاص و درخور توجهی 

نـدارد، در حالـی كه پس از بررسـی اجاملی، اهمیت پرداخنت 

بـه تذهیـب ایـن دوره، بیش ازپیـش روشـن خواهـد شـد. 

روش تحقیق در این پژوهش، به صورت میدانی )بررسـی 

کتـب( و کتابخانـه ای اسـت؛ کتاب هـای دورۀ قاجاریـه در 

سـه گـروه کلّی کتاب هـای دینـی، ادبی و علمـی و فرهنگی 

طبقه بنـدی سـپس از نظـر تذهیـب در صفحـات مختلـف 

بررسـی و تجزیـه و تحلیل شـده اسـت.

معرفی ویژگی های تذهیب کتاب های دینی
کتـاب قـرآن بـه دلیل تقّدس و اهمیتی که داشـته بیش از 

کتـب دیگـر تذهیب شـده و شـامل چندین صفحـۀ مذّهب 

اسـت. اکرث قرآن ها شـامل صفحـات مذّهب آغازیـن، میانی، 

پایانی، صفحات پیشـواز، بدرقه و فهرسـت سوره هاسـت. 

مشخصات کلّی
نـوع خـط مـورد اسـتفاده بـرای نـگارش مـنت کتاب هـا، 

خـط نسـخ )اکـرثاً نسـخ ایرانـی( بـه شـیوۀ نـگارش دفـرتی 

اسـت. »بیشـرت نسـخه های خطی دورۀ قاجار -به ویژه نیمۀ 

اّول- بـا خـط نسـخ کتابـت شـده اند... و بـه اعتبـار شـهرت 

میـرزا احمـد نیریـزی بوده اسـت که اسـلوب نسخه نویسـی 

و خـط او پیـروان زیـادی در سـده های 12-14ه.ق داشـته 

اسـت«)مایل هروی، 1380: 139(. نوع کاغذ اسـتفاده شـده، 

دست سـاز و ظریـف مثـل ترمه و در مـواردی معدود فرنگی 

)نخـودی رنـگ( اسـت. اکـرث کاغذهـا آهـاردار )در بیشـرت 

منونه هـا آهـار صمـغ عربی که به رنگ شـیری یا کرم روشـن 

اسـت( مهره خـورده1 هسـتند. در ایـن دوران بـه دلیل وجود 

انـواع کاغـذ، محدودیتـی در قطـع کاغـذ وجود نداشـته و از 

کوچکرتیـن تا بزرگرتین ابعـاد و فرم های مختلـف )4، 6، 8...

گـوش. طومـاری و...( اسـتفاده می شـده اسـت. 

در ابتـدا بـرای متـام نسـخه های مورد بررسـی، شناسـنامه 

تذهیـب تهیـه گردیده که یک منونـه آن در ذیل آمده اسـت. 

جـدول شـامرۀ1: رشح ویژگی هـای تذهیـب کتـب دینـی 

)جـدول ویژگی هـای تصویـر شـامرۀ 1(

قرآن. کتابخانۀ ملّی ملک؛ شامرۀ ثبت: 48نام محل نگهداری اثر

نام کاتب و تاریخ 

کتابت
غامعلی بن محّمدرحیم اصفهانی 1271ه.ق.

خط نسخ؛ شیوۀ نگارش: دفرتی؛ دانگ قلم: کتابت جلی؛ به صورت سواد و مطا نویسیمشخصات خط

تزیینات درون منت 

صفحۀ آغازین

میان سطور طااندازی دندان موشی مذّهب مرصع؛ عائم وقف شنگرفی؛ پایان آیات با 

شمسه های مذّهب مرصع؛ دارای حاشیۀ همگام زنجیره ای و دو حاشیۀ مذّهب مرصع قاب قابی با 

نقوش اسلیمی و ختایی بر زمینۀ الجورد و طایی

تزیینات حاشیۀ 

صفحۀ آغازین

دارای حاشیۀ زنجیره ای؛ حاشیۀ مادر با نقوش ختایی ریسه ای رنگین بر زمینۀ الجورد و طایی در 

قالب قاب های ترنجی متنوع، مجدول مطای محرر همراه با رشفه الجورد و طایی

تزیینات باالی صفحۀ 

آغازین

دارای رسسورۀ مذّهب مرصع؛ مطانویسی در قالب ترنج و رسترنج و لچک، با حاشیۀ همگام 

زنجیره ای و حاشیۀ مذّهب مرصع با اسلیمی های طایی مزدوج بر زمینه الجوردی

تزیینات صفحات 

پیشواز و بدرقه

دعای پیشواز در دو صفحه به خط رقاع طایی درون ترنج و دو رسترنج الجوردی با حاشیه بندی 

قرمز رنگ درون فضای طایی مذّهب مرصع با گل های رنگین و چهار لچکی الجوردی و طایی، 

مجدول رنگین همراه با حاشیۀ مذّهب مرصع با نقوش ختایی ریسه ای و قاب های طایی و در 

نهایت کمند مطای محرر. دعای ختم در ادامۀ سوره ها به صورت ساده کتابت گردیده است.

تزیینات صفحۀ 

فهرست سوره ها

نام سوره ها در دو صفحه درون تقسیم بندی های شمسۀ هشت و چلیپا، به خط رقاع طایی 

همراه با نقوش حل کاری بر زمینۀ شمسۀ هشت الجوردی رنگ نگارش شده است. فضای چلیپایی 

قرمز و طایی همراه با کتیبۀ عنوان مذّهب مرصع ترنج و رسترنج و حاشیۀ مادر با نقوش ختایی 

ریسه ای طایی و مرکز رنگین بر زمینۀ کاغذ؛ در پایان کمند مطای محرر.

تزیینات رسسوره ها
عنوان رقاع مطانویسی همراه با نقوش حل کاری بر زمینۀ ترنج الجوردی رنگ، همراه با رسترنج و 

لچکی های رنگین و در سطر پایانی سوره گل های حل کاری در میان کلامت پایانی.

تزیینات پایان آیات، 

محل حزب و جزء و... 

و رکابه

پایان آیات به صورت گل پنج پر با سایۀ قرمز و سبز و گل چهارپر آبی در مرکز آن همراه با 

نقطه های آبی رنگ و خواص سوره ها به خط رقاع طایی درون قاب رسترنجی شکل الجورد و 

طایی در گوشۀ باالی حاشیه.

تزیینات صفحۀ سوم 

و چهارم

میان سطور طااندازی دندان موشی، دارای جدول های رنگین و حاشیۀ مذّهب مرصع با نقوش 

ختایی ریسه ای طایی، مرکز گل ها و قاب های اسلیمی رنگین و حاشیۀ کمند مطای محرر

تزیینات بقیۀ 

صفحات
دارای جدول های رنگین و رشفه طایی درون حاشیه ساده و حاشیه کمند مطای محرر

تزیینات صفحۀ آخر
هامنند صفحات میانی مجدول رنگین و رشفۀ طایی؛ بعد از امتام منت تقدیم، تزیین باقی فضای 

منت با نقوش ختایی گردان طایی و مرکز گل های رنگین)مرصع( 

برحسب فرمایش محّمد قلیخان ایلخانی مملکت فارسشهرت انتساب

قطع و تعداد 

صفحات
18.5× 11 سانتی مرت. 249 برگ 19 سطری



ویژگی های تذهیب صفحات آغازین
»صفحـات آغازیـن در قرآن هـا، معمـوالً شـش صفحـه 

اسـت: صفحۀ پیشـواز یـا دعای قبل از تـاوت قرآن، صفحۀ 

بدرقـه یـا دعـای ختـم تـاوت، صفحات فهرسـت سـوره ها، 

و  فاتحه الکتـاب  سـورۀ  شـامل  خـود  کـه  افتتـاح  صفحـۀ 

فاتحـه(  سـورۀ  )قرینـه صفحـۀ  بقـره  سـورۀ  اّول  صفحـۀ 

اسـت«)ذابح،1388(. 

تذهیب درون منت
»بـه میـزان فضـای اصلـی یـک اثـر، کـه به  وسـیلۀ اّولین 

می گویند«)ذابـح،  مـنت  می شـود،  محـاط  سـاده  جـدول 

1388(. در آثـار، فضـای مـنت، معمـوال یـک سـوم تـا یـک 

ششـم از کل فضـای صفحـه را بـه خـود اختصـاص داده 

اسـت. در اکـرث منونه هـا، سـورۀ فاتحـه و بقـره در شـش 

سـطر، بـه خـط نسـخ و در مـواردی نسـتعلیق بـه رنـگ 

کتابـت شـده اند.  شـنگرفی  تجویـدی  عایـم  بـا  مشـکی، 

میـان سـطور طاانـدازی2 شـده و دور آن بـه صورت سـاده 

نسـخه های  در  اسـت.  شـده  محـرر4  دندان موشـی3   یـا 

نفیس تـر، روی طااندازی هـا نقـوش5 ختایـی ظریف رنگین 

اجرا گردیده اسـت.)تصویر شـامرۀ 1 و شـکل شـامرۀ 2( در 

قرآن هایـی کـه ترجمـه دارنـد، فضـای بیشـرتی بین سـطور 

قـرار داده شـده و بعـد از کتابـت مـنت ترجمـه بـه خـط 

نسـتعلیق یـا شکسـته نسـتعلیق خفـی بـه رنـگ شـنگرف، 

جدول هایـی باریـک بـا خطـوط افقـی طایی رنـگ رسـم 

گردیـده اسـت)مجدول مطـای محـرر(. )تصویـر شـامرۀ 

2( در ایـن دوران توجهـی خـاص بـه اجـرای عایـم پایـان 

آیـات بـه صورت هـای متنـوع شـده اسـت: گاه بـه صـورت 

دایره هـای طایـی محـرر با خطـوط و نقطه هـای رنگین و 

گاه بـه صـورت خطوط گـره دار یا گل هـای طایی چندپر)6 

و8 و...( یـا شـکل هایی متنـوع چـون دوایر حلزونی شـکل، 

فـرم بتـه جقـه و... . رنـگ غالـب عایـم، طایـی محـرر 

مشـکی همـراه بـا نقطه هـا و سـایه های رنگین)سـبز، آبی، 

بنفش، شـنگرف( اسـت.) شـکل شـامرۀ 3( دور فضای منت، 

بـرای جداسـازی فضـای مـنت از دیگـر فضاهـا، حاشـیه ای 

سـاده اجرا می شـود سـپس حاشـیه ای پهن، در سـه یا چهار 

طـرف بـه صـورت بازوهـای عمـودی و افقی)بـه اسـتثنای 

طـرف باالیـی( اجرا می گردد. حاشـیه ای مذّهـب مرصع نیز 

بـا نقـوش ختایـی طایـی و رنگیـن یـا اسـلیمی طایـی بـر 

زمینه هـای طایـی، الجـورد، مشـکی و یـا خـود کاغذ نقش 

شـده اند.) تصاویـر شـامرۀ 1 و2 و 3( 

تزیینات باالی منت
در تزیینـات بـاالی صفحـات آغازیـن قرآن های ایـن دوره، 

رسلـوح و کتیبـۀ رسسـورۀ مذّهب مرصع به چشـم می خورد. 

رسلـوح، فضـای مربـع یـا مربـع مسـتطیل شـکلی اسـت کـه 

در بـاالی کتیبـۀ رسسـوره و فضـای مـنت قـرار گرفته اسـت و 

در اکـرث مـوارد بـه حاشـیۀ کمند6 ختـم می شـود و به همین 

دلیل در بعضی موارد خیلی کشـیده اسـت)تصویر شامرۀ2(. 

رسلوح هـای قاجاریـه از لحـاظ نقـوش و ترکیب بنـدی دارای 

تنـّوع زیـاد و اغلـب مـوارد در قالـب کلّـی نقـش گنبـدی 

بـا  چندتایـی)2، 3، 4و...( هسـتند. گاهـی فضـای گنبـدی 

نوارهـای مثلثـی نامنظـم تقسـیم بندی شـده اسـت)تصاویر 

شـامرۀ 2 و 3( و در اکـرث مـوارد فـرم گنبـدی بـا دو لچکـی 

همـراه اسـت. )تصویر شـامرۀ 3( معمـوالً میان فـرم گنبدی، 

اسـلیمی مـاری7 پیچیـده و متکلفی نقش شـده کـه فرم های 

ترنجی و گنبدی بعدی اطراف آن شـکل گرفته اسـت. )شکل 

شـامرۀ 1)7(( فضاهـا بـه صـورت یک درمیـان بـا رنـگ زمینۀ 

طایـی، الجـوردی و یـا رنگ خـود کاغذ، رنگ آمیـزی و ازهم 

جـدا گردیده اند. نقوش شـامل انـواع گل های ختایـی و انواع 

اسلیمی هاست.)شـکل شـامرۀ 1(

از دیگـر تزیینـات بـاالی مـنت کـه در دورۀ قاجـار در متـام 

نسـخه ها اسـتفاده شـده، کتیبـۀ رسسـورۀ مـزدوج اسـت. در 

بعضـی نسـخه ها کـه سـاختار کاسـیک و سـنتی تری دارند، 

فضای باالی منت فقط شـامل کتیبۀ رسسـوره و سـپس حاشیۀ 

مـادر اسـت و رسلوح و تزییـن دیگری ندارد. )تصویر شـامرۀ 

1( در صورتـی کـه در دیگـر منونه هـا بعد از کتیبۀ رسسـوره، 

رسلوحـی بـه فرم گنبـدی اجرا گردیده اسـت. کتیبۀ رسسـوره 

بـه صـورت مـزدوج در بـاال و پاییـن فضـای مـنت اجـرا شـده  

اسـت. کتیبـۀ باالیـی حـاوی نـام سوره)رسسـوره( و کتیبـۀ 

پایینـی حـاوی بخشـی از آیـه ای از قـرآن همچون »ال یمسـه 

ااّل املطهـرون« و... اسـت و چـون از لحـاظ تزیینـات و نقش 

و رنـگ دقیقـاً شـبیه هـم هسـتند، کتبیـۀ مـزدوج نامیـده 

می شـود. 

تذهیب حاشیه 
حاشـیۀ مادر)اصلـی( پهن تریـن حاشـیه در فضای صفحۀ 

یـک اثـر اسـت که فضای منت، کتیبه و رسلـوح را احاطه کرده 

اسـت. در نسـخه هایی که دارای رسلوح اسـت حاشیه در سه 

طـرف صفحـه بـه جـز بـاال اجـرا گردیـده کـه حاشـیۀ طرف 

بیرونی دارای پهنای بیشـرت اسـت. )تصاویر شـامرۀ2 و 3(  در 

صفحه بندی هـای سـنتی و کاسـیک، چـون رسلوحـی وجـود 

نـدارد، حاشـیۀ طـرف باالی صفحه)بـاالی کتبیۀ رسسـوره( نیز 

رسـم گردیـده اسـت. در ایـن صفحـات معموالً پهنای حاشـیه 



سـه طرف بیرونی، باال و پایین برابر اسـت. )تصویر شـامرۀ 1(

نقوش مورد اسـتفاده در حاشیه انواع اسلیمی های طایی 

و ختایی هـای رنگیـن در فرم هـا و ترکیب هایـی متنـوع یـا 

طـرح قاب قابـی اسـت. گاهی نیز بـه صـورت دو بند ختایی 

طایـی با گل های شاه عباسـی، گل رسخی )خورشـیدی 12پر( 

و لوتوس هـای درشـت رنگیـن )مذّهـب مرصـع( یا اسـلیمی 

طایـی بـر زمینـۀ کاغذ رسـم گردیده انـد. رنگ غالـب زمینه 

در اکـرث نسـخه ها، دو رنـگ طایی و الجوردی اسـت. بعد از 

حاشـیۀ کمنـد، رشفه های الجوردی و طایـی، به دلیل فضای 

باقیامنـدۀ کـم و باریـک، بـه صـورت کوتـاه اجـرا شـده اند. 

)تصاویر شـامرۀ1و2و3( در دوره های قبلی فضای خالی دور 

حاشـیه زیاد بوده و رشفه ها بلند و کشـیده رسـم می شـدند، 

در ایـن دوران هرمنـد نهایـت اسـتفاده از فضـای صفحـه را 

کـرده، فضـای خالی)منفـی( بسـیار کـم و باریک بـوده و به 

همیـن دلیـل رشفه ها کوچـک و کوتـاه رسـم گردیده اند.     

تذهیب صفحات پیشواز، بدرقه و فهرست سور 
فهرسـت  و  بدرقـه  و  پیشـواز  صفحـات  قرآن هـا  متـام 

سـوره ها را ندارنـد. در تعـدادی دعای آغـاز و ختم به صورت 

سـاده در رشوع و پایـان سـوره ها بـا مرکـب مشـکی کتابـت 

گردیده و در مواردی دارای تزیینات درخور توجهی هسـتند. 

در قرآن های بررسـی شـده، در میان آنهایی که دارای صفحۀ 

از  بعـد  )دعـای  بدرقـه  و  تـاوت(  از  قبـل  پیشـواز)دعای 

تـاوت قـرآن( هسـتند، فـرم و تزیین کلی بدین رشح اسـت: 

صفحـه از بخـش مـنت و حاشـیه تشـکیل شـده، مـنت بـا فرم 

ترنـج بـزرگ بـا رسترنـج و گاهـی لچکـی، همـراه بـا گل های 

رنگیـن و انـواع اسـلیمی ها بـر زمینـۀ طایـی، الجـوردی یـا 

خـود کاغـذ تزیین شـده اسـت. منت بـه خط رقاع بـه صورت 

مطـا یـا رنگه نویسـی در ترنـج مرکـزی زمینۀ طایـی، دارای 

حاشـیه های گره ای و جدول های رنگین کتابت شـده اسـت، 

حاشـیه نیـز مذّهـب مرصـع اسـت.) تصویر شـامره 7(

ترکیـب کلـی که بـرای تزیین صفحه فهرسـت سـوره های 

قـرآن اسـتفاده شـده بدیـن رشح اسـت: صفحـه دارای دو 

بخـش کلی منت و حاشـیه اسـت. منت با جدول هـای عمودی 

و افقی به مربع های کوچک معموالً به فرم شمسـه هشـت 

و چلیپـا تقسـیم بندی شـده اسـت. عناویـن بـه خـط رقـاع 

مطانویسـی و یـا با دو رنگ طایی و رنگیـن )یک در میان( 

بـر زمینـۀ مربـع یا شمسـۀ هشـت الجـوردی یـا طایی رنگ 

نوشـته شـده و فضـای چلیپایـی یـا جـداول بیـن مربع هـا با 

گل هـای رنگیـن بـر زمینۀ طایی یـا الجوردی تزییـن گردیده 

اسـت. )تصویر شـامرۀ4( 

1. نقش ختایی بداهه

2. نقش ختایی افشان

3. نقش ختایی املاس نشان

4. نقش ختایی مذّهب هرصع

5. نقش اسلیمی مزدوج مذّهب

6. نقش اسلیمی

7. اسلیمی ماری                     

شـکل شـامرۀ1. انواع نقوش مورد اسـتفاده 
در کلیـۀ آثار

شکل شامرۀ 2. انواع طااندازی:

1. طااندازی ساده    

2. طااندازی محرر    

3. طااندازی دندان موشی با نقوش بداهه  

4. طااندازی دندان موشی مذّهب     

شـکل شـامرۀ3. چنـد منونـه از 
عایـم پایـان آیات:



تذهیب صفحات میانی 
در مجمـوع تذهیـب صفحـات میانـی بدین رشح اسـت: 

فضـای مـنت، مجـدول مطای محرر، سـپس حاشـیۀ سـاده و 

در نهایـت کمنـد مطـای محـرر. در منونه های سـاده تر، منت 

بـدون جدول کشـی، بـا اشـغال فضایـی بیشـرت در صفحـۀ 

سـاده و بـدون تزییـن، بـا عناویـن سـوره بـه رنگ شـنگرفی 

کتابـت گردیـده  اسـت)تصاویر شـامرۀ 5 و6 و7(. در حاشـیه 

خـواص  و...،  جـزء  حـزب،  محـل  بـه  مربـوط  نشـان هایی 

سـوره ها، رکابه1 و... به چشـم می خورد. نشـان هایی کوچک 

بـرای رکابـه در گوشـۀ سـمت چـپ پاییـن کاغـذ در قالـب 

قاب هـای اسـلیمی طایـی یـا طااندازی هایـی بـه فرم هـای 

مختلـف چـون بته جقـه و ... )تصویـر شـامرۀ5(، نشـان های 

گوشـۀ بـاالی حاشـیه معمـوالً بـرای خـواص یـا نام سـوره، به 

صـورت قطـری و مـورّب بـه فرم هایـی مختلـف چـون ترنـج 

و رسترنـج طایـی، همـراه بـا رشفـه یـا دو بـرگ طایـی کـه 

بـا هـم گوشـۀ بـاال را احاطـه کرده انـد بـا عناوینـی بـه خـط 

رقـاع طـا یـا شـنگرفی. تزیینـات مربـوط بـه محل حـزب و 

جـزء و... بـه صـورت نشـان های متنـوع در قالب نشـان های 

ترنج و رسترنجی )یعنی شـکل لوزی ماننـد کنگره دار)هروی، 

1380: 248(( همـراه بـا رشفه هـای بلنـد الجـوردی یا طایی 

و عناویـن رقـاع مطایـی بـر زمینـۀ الجـوردی بـا حاشـیۀ 

طایی)تصویـر شـامرۀ 6( نقـش شـده اند. »در اکـرث قرآن هـا 

ایـن عامـات و نشـان ها شـبیه هـم هسـتند و خواننـده از 

روی شـکل آنهـا می توانـد تشـخیص دهد برای چـه منظوری 

)2006:78 ,Al- Quran( اسـت.« 

در نسـخه های شـاهانه در وسـط حاشـیۀ باالیی)در همۀ 

صفحـات یـا چندیـن صفحـۀ آغازیـن یـا پایانـی( نشـانی به 

صـورت فرمـی ترنجی شـکل به رنگ هـای الجـوردی و طایی 

رسـم گردیـده و نـام و القـاب شـاه بـه خـط رقاع بـه صورت 

مطا نویسـی )و یا نام کتاب( درون آن نوشـته شـده اسـت. 

)تصویـر شـامرۀ 8( در بعضـی صفحات در حاشـیۀ بیرونی و 

پایینـی، تحشـیه نگاری هایی که معموالً مربوط بـه خواص و 

شـأن و فضیلت آن سـوره اسـت به خط نسخ یا نستعلیق به 

صـورت سوادنویسـی خفی سـطری یا مورّب نـگاری کتابت و 

میـان سـطور طااندازی شـده  اسـت. طااندازی ها به تنهایی 

و یـا همـراه بـا جـدول و حاشـیه بندی رنگیـن )شـنگرف یـا 

الجـوردی( فرم هـای مختلفی چون محرابی، ترنجی کشـیده، 

درخـت رسو، بته جقـه و... بـه صـورت مرصـع یـا مطایـی 

همـراه با رشفه شـکل داده اسـت.)تصویر شـامرۀ 5(

تذهیب صفحۀ پایانی 
صفحـۀ پایانـی معمـوالً تزییناتـی شـبیه صفحـات میانی 

دارد و بـه صـورت مجـدول رنگیـن و طایـی، حاشـیۀ سـاده، 

کمنـد طایـی یا مشـکی گاهـی همـراه با رشفه هـای طایی 

صفحـۀ  بـه  بیشـرتی  اهمیـت  نسـخه ها  اکـرث  در  اسـت. 

پایـان داده شـده اسـت و میـان سـطور طاانـدازی گردیـده، 

دارای  حاشـیه  و  مرصـع  مذّهـب  رسسـوره ها  کتیبه هـای 

تزییـن اسـت. گاهـی بعد از پایـان مطالب، باقـی صفحه با 

نقـوش ختایـی مذّهـب و گاه مرصـع تزیین گردیده اسـت.

)تصویر شـامرۀ 9( »کاربرد صفحۀ تقدیم در دورۀ قاجار که 

شـامل ذکر نام سـفارش دهنده درون شمسـه یا ترنج اسـت، 

بسـیار کم شـده و اکرثاً نـام سـفارش دهنده در صفحۀ خامته 

ذکـر گردیده اسـت« )رهنـورد، 1386: 139(. در قرآن هایی که 

ترقیمـه دارند، صفحۀ پایانی، صفحۀ ترقیمه و تقدیم اسـت. 

پایـان مطلب یعنی ترقیمه شـامل زمـان و مکان کتابت و نام 

و نشـان کاتـب و... یا مطالبی در مورد سـفارش دهنده، مدح 

شـاه و بزرگان و تقدیم نسـخه به آنهاست و به طور معمول 

بـه دو صـورت کتابت گردیـده: »اندازۀ سـطرهای مربوط به 

ترقیمه با قیاس به اندازۀ سـطور منت از دو سـوی کمرت شـده 

و ترقیمه را در چهارچوبی مسـتطیل شـکل می نوشـتند و یا 

بـه صـورت لچکی)که در اکرث نسـخه ها به چشـم می خورد( 

اسـت. بدیـن صورت که عـاوه بر کم کردن اندازه سـطرهای 

مذکـور، واژه هـا و عبـارات را بـه گونـه ای کتابـت می کردنـد 

کـه از مجمـوع آنها شـکل هندسـی مثلث یا گنبـدی حاصل 

می آید«)هـروی،1380: 217(.

نکتـه ای کـه بایـد بـدان اشـاره کـرد تفـاوت دیگـر کتـب 

دینـی مثـل کتـب ادعیـه )انـواع دعاهـا، صحیفـه سـجادیه 

و...( بـا قرآن هـا اسـت. تفاوت هایـی چـون تزییـن صفحـات 

آغازیـن. در دیگـر کتـب دینـی فقـط صفحـۀ آغـاز مطالـب 

دارای رسلـوح اسـت کـه در برخـی منونه ها برگ سـمت چپ 

اسـت. در مـواردی کـه رشوع مطالـب از برگ سـمت راسـت 

اسـت، صفحـۀ روبه رویـی آن فقـط فضـای مـنت و حاشـیه را 

دارد، بـه همیـن دلیـل فضای منت آن بلند و کشـیده تر اسـت 

و نوعـی بی قرینگـی بـا صفحـۀ روبه رویـی و دارای رسلـوح 

دارد. دیگر صفحات آغازین پیشـواز و بدرقه و فهرسـت سور 

نیـز مختـص بـه قرآن هاسـت و در دیگـر کتب دینـی )و نیز 

کتـب علمـی و ادبـی( دیـده منی شـود. نشـان ها و تزیینـات 

محـل حـزب، جـزء و... نیـز مختـص به قرآن هاسـت.
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معرفی ویژگی های تذهیب کتاب های ادبی
کتاب هـای ادبـی شـامل دیوان های شـاعران قدیمی چون 

حافـظ، سـعدی و...؛ شـاعران جدیـد و معـارص آن دوران؛ 

کتاب هـای داسـتان فارسـی چـون هزارویـک شـب، کلیلـه و 

دمنـه و...؛ داسـتان های خارجـی ترجمه شـده و... اسـت. در 

ایـن دوران تعـداد کتـب ادبـی مذّهـب بسـیار زیـاد اسـت. 

سـفارش دهندگان آثار، طیف وسـیعی را شـامل می شـوند، از 

شـخص شـاه گرفتـه کـه خـود عاقـۀ بسـیار بـه متـون ادبی 

داشـته و در پـی کامـل کـردن کتابخانـۀ سـلطنتی بـوده تـا 

بـزرگان، ارشاف و حـکام دیگـر شـهرها کـه نسـخه ها را برای 

خود یا دیگر بزرگان سـفارش می دادند. در مجموع گسـرتش 

سـواد و علم آمـوزی در میـان عامۀ مـردم آن زمـان، کتابت و 

نـگارش کتـب ادبـی و علمی بسـیاری را درپی داشـته اسـت 

کـه بسـته بـه تـوان مالـی و جایـگاه سـفارش دهنده معموالً 

دارای تذهیـب و تزیینـات قابل توّجهـی نیـز هسـتند. 

صفحـات مذّهب و قابل بررسـی ایـن کتب در بخش های 

در  و  پایانـی  صفحـات  مطلـب(،  )رشوع  آغازیـن  صفحـۀ 

مـواردی صفحـات میانـی معرفـی و بررسـی می شـوند.

مشخصات کلّی 
بـرای نـگارش مـنت کتاب هـا،  نـوع خـط مـورد اسـتفاه 

خـط نسـتعلیق و در مواردی شکسـته نسـتعلیق بـه صورت 

خـط  بـه  نسـخه ها  از  »تعـدادی  اسـت.  دفـرتی  نـگارش 

شکسـته نسـتعلیق استنسـاخ شـده اند و بـه دلیـل اعتبـار 

تثبیت شـده توانایـی درویـش عبداملجیـد طالقانـی در حوزۀ 

شکسته نویسـی نسـخه نگارش هـای فارسـی بوده اسـت... و 

بـا روی کار آمـدن محّمدشـاه، بـر اثـر تشـویق و ترغیـب او 

از نستعلیق نویسـان، آثـار فارسـی بـا خـط نسـتعلیق کتابت 

می شـدند«)مایل هـروی، 1380: 140( و از زمـان او بـه بعـد 

نـگارش متون با خط نسـتعلیق بـه ویژه در کتاب هـای ادبی 

و علمـی و فرهنگـی رواج پیـدا می کنـد. نـوع کاغـذ مـورد 

اسـتفاده در اکـرث موارد کاغذهای دست سـاز ظریـف )ترمه( 

بـا آهـار صمـغ عربـی و گاهی فرنگی اسـت. قطـع رایج اکرث 

کتـب، وزیـری، رحلی و سـلطانی)30×40 سـانتی مرت( اسـت.

تذهیب صفحۀ آغازین 
صفحـه آغازیـن اکـرث متـون ادبی نیـز از سـه بخش اصلی 

مـنت، رسلوح و حاشـیه تشـکیل شـده اسـت. در متـون ادبی، 

صفحـۀ آغازیـن فقـط یک بـرگ اسـت. برگی که مـنت رشوع 

می شـود و برگ روبه روی آن فقط از دو بخش منت و حاشـیه 

)مثل صفحات میانی( تشـکیل شده  اسـت. میان سطور اکرثاً 

طااندازی محرر یا داندان موشـی شـده اسـت. در کتب شعر 

و دیوان هـا، ابیـات، درون چندیـن جـدول عمـودی نوشـته 

شـده اسـت. »در سـاخت نسـخه های دیوان ها، هر صفحه 

به دو سـتون تقسـیم می شـده اسـت. )تصویر شـامرۀ 15( 

در کتابـت منظومه هـای بلنـد هـر صفحـه بـه چهار سـتون 

تقسـیم می شـده کـه کاتـب، نخسـت سـتون های اّول و دوم 

و سـپس ادامۀ ابیات را در سـتون های سـوم و چهارم کتابت 

 تصویـر شـامرۀ 7. قـرآن. کتابخانـۀ ملّـی ملـک، 
شـامرۀ ثبـت:2. 1299ه.ق.

تصویـر شـامرۀ 8. دعـا. کتابخانـۀ ملّـی ملک، شـامرۀ 
ثبـت: 50. 1308ه.ق     

تصویر شامرۀ 9. قرآن. موزۀ ملّی ملک.1324ه.ق.    



می منـوده اسـت«)هروی، 1380: 219(. در متـون منثـور و 

منظـوم بیـن سـطور و ابیات نیـز جداول مطای محرر رسـم 

گردیده اسـت. در یکـی از نسـخه های بـاارزش کتـاب کلیلـه 

و دمنـه، طااندازهـای دندان موشـی مذّهـب مرصـع میـان 

سـطور بـه رس حیوانـات ختـم شـده اسـت و بی ارتبـاط بـا 

موضـوع کتاب نیسـت کـه داسـتان هایی در مـورد حیوانات 

اسـت. )تصویر شـامرۀ11( 

فضـای بـاالی منت شـامل رسلوح و کتیبۀ عنـوان )رسفصل( 

اسـت. معمـوالً یک سـوم از فضـای کل صفحـه را رسلـوح بـه 

خود اختصاص داده که به شـکل مسـتطیلی بلند و کشـیده، 

مربـع و یـا مسـتطیل های افقـی باریـک و کشـیده دیـده 

می شـوند. در مجموع تنّوع در ترکیب بندی و سـاختار متون 

ادبـی بیـش از متـون دینی اسـت و گویا هرمنـد مذّهب در 

مـورد کتـاب قـرآن بـه دلیل مقـّدس بـودن و اهمیـت خاص 

آن، از نـوآوری زیـاد در تزییـن خـودداری می کـرده، در حالی 

کـه در مـورد نسـخه های ادبـی هیـچ محدودیتـی نداشـته 

اسـت. فـرم غالـب رسلوح هـا هـامن نقـش گنبدی اسـت. در 

زیـر رسلـوح، یک کتیبـۀ عنـوان و در مـواردی دو کتیبه جای 

گرفتـه اسـت کـه معمـوالً کتیبـۀ باالیـی عنـوان کتـاب را در 

خـود جـای داده اسـت و از لحـاظ رنـگ و تزیینـات شـبیه 

رسلوح اسـت و با حواشـی زنجیره ای یا بندی درون یک فضا 

جـای گرفته اند. کتیبـۀ پایینی حاوی بسـم الله الرحمن الرحیم 

اسـت. )تصاویـر شـامرۀ 10، 11، 13 و14( 

حاشـیۀ مـادر در قالب حاشـیه ای پهـن در طـرف بیرونی 

صفحـه، پاییـن )معموالً باریک تر( و طـرف عطف )باریک تر 

از دو حاشـیۀ دیگـر( بـه صـورت مذّهـب مرصـع اسـت. 

حاشـیه  دارنـد،  کمـرتی  هـری  ارزش  کـه  نسـخه هایی  در 

سـاده و فقـط کمنـد طایـی محـرر رسـم گردیده اسـت. در 

حاشـیه های مذّهـب مرصـع انـواع نقـوش ختایـی طایـی 

و رنگیـن و اسـلیمی های طایـی و الجـوردی بـر زمینه هـای 

طایـی و در بیشـرت منونه هـا بـر زمینـۀ خـود کاغـذ رسـم 

گردیده انـد، سـپس حاشـیۀ کمند مطـای محـرر و الجوردی 

گاه بـه صـورت حاشـیۀ گـره ای در مـواردی همـراه بـا رشفـۀ 

طایـی یـا الجـوردی کوتـاه رسـم گردیـده اسـت. )تصاویـر 

شـامرۀ 10و 11 و 14(

تذهیب صفحات میانی و پایانی 
صفحـات میانـی و پایانـی از دو بخـش مـنت و حاشـیه 

تشـکیل شـده اسـت. در بیشـرت منونه ها منت به صورت ساده 

کتابـت گردیـده، دارای جـدول مطـای محرر، حاشـیۀ سـاده 

و بـدون تزییـن و در نهایـت کمنـد طایـی و الجورد اسـت. 

در مـواردی نیـز صفحه کاماً سـاده و بـدون هرگونه تزیینی 

اسـت. گاهـی در صفحـۀ پایانـی، آخـر مطالـب بـه صـورت 

مثلثـی نـگارش شـده عناویـن نیـز بـا شـنگرف کتابت شـده 

اسـت. )تصویـر شـامرۀ 16 و 17(

فـرم ترنجـی وسـط حاشـیۀ باالیـی در نسـخه های ادبـی 

شـاهانه و نفیـس زیـادی بـه چشـم می خـورد مثـل نقـش 

شـیر و خورشـید مـزدوج و تـاج طایـی در بـاالی حاشـیۀ 

مـادر )تصویـر شـامرۀ 12( و یـا نشـان ترنجـی مثلثی شـکل 

مطانویسـی مذّهـب، بـا نـام مظفرالدیـن شـاه در تصویـر 

شـامرۀ 15. رکابـه در اکرث نسـخه ها به خط نسـتعلیق خفی 

بـا مرکـب مشـکی بـه صـورت سـاده در گوشـۀ سـمت چپ 

پاییـن نگارش شـده اسـت.                  

قائـم مقـام فراهانـی.  تصویـر شـامرۀ10. دیـوان 
ثبـت:  شـامرۀ  ملـک،  ملّـی  کتابخانـۀ  1281ه.ق. 
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تصویر شـامرۀ11. کلیله و دمنـه. 1295ه.ق. کتابخانۀ 
ملّی ملک، شـامرۀ ثبـت: 5962. صفحۀ آغازین.

تصویر شـامرۀ12. کلیله و دمنـه. 1295ه.ق. کتابخانۀ 
ملّی ملک، شـامرۀ ثبـت: 5962. صفحۀ میانی.



تصویر شامرۀ 13. منشأت فرهاد میرزا معتمدالدوله.

1296ه.ق. کتابخانۀ ملّی ملک، شامرۀ ثبت: 3705.
تصویر شامرۀ 14. کلیات سعدی. 1319ه.ق. موزۀ ملّی 

ملک.
تصویر شامرۀ 15. صفحۀ میانی دیوان حافظ. دورۀ 

مظفری. کتابخانۀ ملّی ملک، شامرۀ ثبت: 5941.

تصویر شامرۀ 16. دیوان حافظ. 1317ه.ق. کتابخانۀ ملّی 
ملک، شامرۀ ثبت: 5969. صفحۀ میانی.

تصویر شامرۀ 17. کلیات سعدی. 1319ه.ق. موزۀ ملّی 
ملک. صفحۀ پایانی.

تصویر شامرۀ 18. ادویه و نسخه جات. 1294ه.ق. 
کتابخانۀ ملّی ملک، ش 4546. صفحۀ میانی.



معرفـی ویژگی هـای تذهیـب کتاب هـای علمی و 

فرهنگی
بـه جـز کتاب هـای دینـی )شـامل قرآن هـا، ادعیـه و...( و 

کتاب هـای ادبی )شـامل دیوان های شـعر، داسـتان ها، متون 

نظـم و نـرث ادبـی و...( دیگـر کتاب هـا در زمینه هـای علـوم، 

تاریـخ، جغرافیـا، سـفرنامه ها و... در گـروه کتـب علمـی و 

فرهنگـی قـرار داده شـده اند. یکـی از اهـداف اصلـی تهیـۀ 

کتاب هـای دینـی و ادبی، زیباتر نوشـنت و اسـتفاده از نهایت 

هرمنـدی و اسـتادی در تذهیـب و جلدسـازی آنهـا بـوده 

اسـت؛ زیـرا در بسـیاری از آنهـا مـنت تکراری اسـت و مطلب 

تـازه ای بـرای ارایـه و آموخـنت وجود نـدارد اّمـا در کتاب های 

علمـی بسـیاری از مطالـب جدیـد و هـدف اصلـی ترجمه و 

بیان گزارشـی از سـفرها، جنگ ها، تاریخ، جغرافیای جهان یا 

آشـنایی و آموزش در زمینه های علمی و رشـته های گوناگون 

و جدیـد بـوده اسـت، به همیـن دلیل منی تـوان این کتاب ها 

را ماننـد دو گـروه قبلـی از لحـاظ تزیینـات بـاارزش بررسـی 

کرد.

مایـل هـروی )1380( دراین بـاره می گویـد: در ایـن دوره 

نسـخه های علمـی زیـادی نـگارش شـده، ولـی اکرثاً سـاده و 

بدون تزیین هسـتند و فقط عناوین آنها با شـنگرف نوشـته 

شـده اسـت زیـرا اسـتادان و طالبـان علم، فرصـت و حوصلۀ 

خوشنویسـی کـه وقـت و حوصلـۀ بیشـرت را التـزام می کرده 

نداشـتند چه برسـد به تزیین آنهـا و آرایه هـای ابتدایی چون 

جـدول و رسلـوح را ندارند... حتی اندازه های متفاوت قلم در 

کتابـت یـا کتابت رسعنوان و... نیز در آنها مشـهود نیسـت... 

ایـن نسـخه ها بیشـرت در روند آموزشـی و تحقیقاتـی به کار 

می رفتـه اسـت... مثـل نسـخه های ادبـی و دینـی سفارشـی 

نبـوده کـه دارای تزییـن باشـد و در کنـار آموخـنت، خواندن، 

تفکـر، تألیـف و ترجمـه، فرصت چندانی برای خوشنویسـی 

و تذهیـب نسـخه وجود نداشـته اسـت. تعداد محـدودی از 

ایـن کتـب دارای رسلـوح و جدول کشـی هسـتند کـه از نظـر 

تزیینـات به آنهـا پرداخته خواهد شـد.

مشخصات کلّی 
نوع خط مورد اسـتفاده در اکرث کتاب ها، نسـتعلیق و در 

مواردی نسـخ به شـیوۀ کتابت دفرتی جلی با مرکب مشـکی 

)سوادنویسـی( اسـت و عناویـن و اسـامی بـه رنگ شـنگرف 

یـا طایی نگارش گردیده اند. کاغذ اسـتفاده شـده در بیشـرت 

مـوارد، فرنگـی و ابعـاد آن معمـوالً وزیـری اسـت. عـاوه بر 

هرمنـدان آن دوران کتابـت تعـداد زیـادی از کتـب علمـی 

و فرهنگـی، بـه دسـت صاحب منصبـان دربـاری، حکیم هـا، 

شـخص مرتجـم و... صـورت گرفته اسـت. بـر روی کاغذها رّد 

سطرکشـی هایی به چشـم می خورد که برای مشـخص کردن 

خطـوط کرسـی )به صورت دفرتی، سـتونی یا افقـی(، جدول 

بندی هـا، حـدود مـنت، رسلـوح و... انجام گرفته اسـت.

تذهیب صفحات 
تذهیـب صفحـۀ آغازیـن تعـداد محـدودی از ایـن کتب، 

دارای سـه بخـش رسلـوح، مـنت و حاشـیه اسـت. مـنت بـه 

شـیوۀ نـگارش دفـرتی بـر زمینـۀ کاغـذ کتابـت شده اسـت. 

اکـرثاً فضـای بـاالی فـرم گنبدی سـاده و بـا چند نقش سـاده 

ختایـی طایـی تزییـن شـده  اسـت. در مجمـوع نقـوش بـه 

زیبایـی و ظرافـت نقوش مـورد اسـتفاده در کتاب های دینی 

و ادبـی نیسـت. رنگ هـا نیز به ویژه طا خلوص و شـفافیت 

چندانـی نـدارد و بـه صـورت مـات، تیـره و آبرنگی اسـتفاده 

شـده اسـت؛ زیـرا هدف اصلـی تهیه چنیـن کتاب هایی چیز 

دیگـری بوده اسـت. رسلوح هـا مجدول رنگیـن گاهی همراه 

بـا حواشـی بندی یا گره ای هسـتند. کتیبۀ عنـوان، طااندازی 

گردیـده، دارای جـدول رنگین بـوده و در مـواردی معدود، با 

هـامن فـرم ترنـج و لچک مذّهب مرصع شـده انـد. )تصاویر 

شـامرۀ19و 20(

در صفحـات میانـی معمـوالً یـک دوم تا دوسـوم از فضای 

صفحـه را فضـای مـنت بـه خـود اختصـاص داده اسـت. مـنت 

سـاده به صـورت نگارش دفرتی کتابت و تصاویر و نقشـه ها 

در صـورت لـزوم رسـم یـا چسـبانیده شـده اسـت سـپس بر 

اسـاس مسطرکشـی ها در بیشـرت نسـخه ها، جـداول مطـای 

حاشـیه،  گردیده اسـت.  رسـم  الجـوردی  و  مـزدوج  محـرر 

سـاده و بـدون تزییـن اسـت. در نهایت کمنـد مطای محرر 

رسـم شـده اسـت. رکابه هـا سـاده بـا هـامن خـط کتابـت 

صفحـه  پاییـن  چـپ  سـمت  گوشـۀ  در  خفـی  به صـورت 

نـگارش گردیده انـد. در مـواردی بـه تبعیـت از کتاب هـای 

خارجـی، کتـاب به جای رکابه، شـامره صفحـه دارد. صفحات 

پایانـی مثـل بقیـۀ صفحات سـاده، مجـدول مطـای محرر و 

الجـوردی، حاشـیۀ مادر سـاده و کمنـد مطای محـرر دارند. 

در مـواردی پایان مطالب به فرم لچکی نوشـته شـده اسـت.

)تصاویـر شـامرۀ 18و21(



نتیجه گیری
ب دورۀ قاجار بر اسـاس آثار موجود  با بررسـی کتب مَذهَّ

در کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملـک می توان چنیـن نتیجه گیری 

کـرد کـه: کتـاب قـرآن به دلیل تقدسـی که داشـته، همیشـه 

مـورد توجـه بـوده و بیشـرتین تعـداد کتاب هـای مذّهـب، 

مربـوط بـه کتاب هـای دینـی و اکـرثاً دارای تذهیب هایـی 

ارزشمند در چندین صفحۀ آغازین، میانی، پایانی و فهرست 

سـور و دعـای پیشـواز و بدرقه اسـت. تنـوع در ترکیب بندی 

و سـاختار متـون ادبـی بیـش از متـون دینـی اسـت و گویـا 

هرمنـد مذّهـب در مورد کتـاب قرآن به دلیـل مقدس بودن 

و اهمیـت خـاص آن، از نـوآوری زیـاد در تزییـن خـودداری 

در  ادبـی  نسـخه های  مـورد  در  کـه  حالـی  در  می کـرده، 

اسـتفاده از ترکیب بندی هـا، رنگ هـا و نقوش آزادی بیشـرتی 

داشـته اسـت. کمرتیـن تزیینات مربوط بـه کتاب های علمی 

اسـت. یکـی از اهـداف اصلی تهیه کتاب های دینـی و ادبی، 

زیباتـر نوشـنت و اسـتفاده از نهایـت هرمنـدی و اسـتادی در 

تذهیـب و جلدسـازی آنهـا بـوده اسـت؛ زیـرا در بسـیاری از 

آنهـا منت تکراری اسـت و مطلب تازه ای بـرای ارایه و آموخنت 

وجـود نـدارد اّمـا در کتاب هـای علمـی بسـیاری از مطالـب، 

جدیـد و هـدف اصلـی، ترجمـه و بیـان گزارشـی یـا آشـنایی 

و آمـوزش در زمینه هـای علمـی و رشـته های گوناگـون و 

جدیـد بـوده اسـت. رعایت تقـارن، رنگ های گرم و روشـن و 

پرداخـنت بیـش از حد بـه جزییات، ظرافت هـا و ریزه کاری ها 

از ویژگی هـای تذهیـب ایـن دوره اسـت.

تصویر شامرۀ 19. مجموعه )عنوان و نشان و ترسیم 
دوایر و اشکال هندسی( قبل از 1305ه.ق. کتابخانۀ 

ملّی ملک، ش 3406. 

تصویر شامرۀ20. جغرافیای اصفهان.1308 ه.ق. کتابخانۀ ملّی 
ملک، ش3776. 

و  نشان  و  )عنوان  مجموعه  شامرۀ21.  تصویر 

 1305 از  قبل  هندسی(  اشکال  و  دوایر  ترسیم 

ه.ق. کتابخانۀ ملّی ملک، ش 3406. 



پی نوشت

1 . آهـار مایعـی از نشاسـته، کتیـرا، صمـغ و... کـه بـه جهـت 

اسـتحکام کاغـذ و بـراق کردنـش بـه آن می مالنـد. بـرای آنکه 

کاغـذ نـازک و محکـم شـود، پـرز ندهد، نشـو نکند و شـفاف 

شـود، آهـار می دهنـد و مهـره می زننـد )مایـل هـروی،1372: 

.)527

2 . پوششـی اسـت زریـن کـه در میانـه و فرجۀ سـطرها عمل 

می شـده اسـت و عموماً دور پوشش مزبور تحریر می گردیده 

اسـت )مایل هروی،1372: 697(.

3 . گونـه ای از تحریـر کـه دندانـه دار اسـت و شـبیه اسـت به 

دندان هـای مـوش در ریـزی و تیـزی. غالباً با سـیاهی گرداگرد 

خط یا طااندازی بین سـطور کشـیده می شـود )مایل هروی، 

.)656 :1372

4 . محـرر کردن: خطی بسـیار باریک و نـازک، عموماً به رنگ 

مشـکی و به نـدرت با الوان دیگر که بـه دور جدول های زرین 

و الـوان یـا بـر اطراف خطوط یا تصاویر و نقشـه هاکه به زر یا 

مرکـب الوان بوده، می کشـیدند. به جهت آنکـه منت جدول یا 

کلـامت خـط یا تصویـر و نقش بهرت منوده شـود )مایل هروی، 

)592 :1372

5 . ختایـی: دارای نقـوش پیچ درپیچ گل و بوته اسـت. مذّهب 

یـا نقـاش، طـرح ختایـی را بـه صـورت گل و بـرگ تزیینـی 

گسـرتده شـده می آرایـد. همچنـان کـه پرنـدگان خوش الحـان 

بـا نغمه رسایـی روی شـاخه های گیـاه غوغایـی برپـا می کنند. 

احمـد قمـی به رصاحت اسـلیمی و ختایـی را دو فن از هفت 

فن اصلی نقاشـی به شـامر آورده اسـت )مایل هـروی، 1372: 

.)637

6 . خطوطـی کـه بـا فاصله معین از جدول و حاشـیه، در سـه 

طـرف صفحـه )باال، پایین و سـمت مقابل عطف( می کشـند، 

به طوری که جدول و حاشـیه دو صفحۀ مقابل هم را احاطه 

می کند)مایل هـروی، 1372: 767(.

7 . گونـه ای از اسـلیمی کـه نقـش اصلی آن به مـاری می ماند، 

دارای پیچ وخم هـای بسـیار. در عـرف مذّهبـان بـه آن برُتمـه 

گفتـه می شـود)مایل هـروی،1372: 578(.

8 . کلمـه ای کـه در پایـان صفحـات کتـاب، در سـمت چـپ، 

در زیـر سـطر آخـر می نوشـتند و هـامن واژه ای اسـت کـه در 

آغـاز نخسـتین سـطر صفحـۀ بعـد قـرار دارد. عمومـاً بـا قلم 

خفی تر از منت به هیأت چلیپا می نوشـتند. به لحاظ شـناخت 

ترتیـب و توالـی صفحـات نسـخه حایـز اهمیت اسـت )مایل 

هـروی،1372: 663(.
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