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نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

هســازی در گذار از صفحهآرایی ســنتی به چاپ سنگی
کلیش 
دوره قاجار
عفتالسادات افضل طوسی *
دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/11/14 :تاریخ پذیرش نهایی)97/6/3 :

چکیده

دوران قاجــار ،مصــادف بــا نفــوذ فرهنــگ وهنــر و ســاختههای صنعت غرب در ایران اســت  .برخــی از این اتفاقــات ،به دنبال
تبــادالت سیاســی و ورود اختراعــات و صنایــع جدیــد نظیــر دســتگاههای چــاپ ،دوربیــن عکاســی و ...تاثیر به ســزایی بر هنر
ســنتی ایران گذاشــت .کلیشهسازی ،از شیوههای رایج حا کمان در جهت یکدست سازی فرهنگی و حفظ همبستگی است.
ایــن مقالــه بــه روش توصیفــی و تحلیلی و با مقایســه دو ســند دوره قاجار -یکی دســتنویس و دیگری چاپ ســنگی -که هر دو
مربــوط بــه دههی اول قرن چهاردهم هجری اســت ،دســتاوردهای جدیــد صفحهآرایی با توجه به کتابآرایی ســنتی را مورد
ســوال و تحلیل قرار داده و کلیشهســازی دوره قاجار را که برگرفته از فرهنگ ملی و سیاس ـتگذاریهای حکومتی بود ،بهویژه
درکلیشههای تصویری بررسی میکند .از نتایج این تحقیق آنست که؛ با توجه به تاثیرات چاپ سنگی ،یکی از دستاوردهای
صفحهآرایــی ایــن دوران ،کلیشهســازی و ارائــهی الگوهــای تصویــری مبتنی بر حافظــه فرهنگی و عالیق مردم و ســلیقههای
ُ
سیاســی و حکومتی اســت .این کلیشــهها ،برداشــتی از ســمبلهای ملی و باســتانی و ن َســخ دســتنویس هســتند که با شــکل
کارکردی جدید ،توسط هنرمندان و دست اندرکاران چاپ سنگی ،به دوران معاصر انتقال یافت.

واژههای کلیدی

قاجار ،کتابآرایی ،چاپ سنگی ،نسخه دستنویس ،کلیشهسازی.

*تلفن  ،09121612246 :نمابر.E-mail: Afzaltousi@alzahra.ac.ir ،021-88035801 :
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مقدمه
دوران قاجــار ،همزمــان بــا حــوادث مهــم تاریخ تمدن بشــری ،از
جملــه انقالب کبیر فرانســه و پیشــرفت روز افزون ســلطه اقتصادی،
سیاسی اروپاییان است.
در ایــن دوران ،توســعهی تولیــدات صنعتــی در زمینههــای
مختلــف ،کشــورهای اســامی را ودار بــه توجــه به غرب نمــود و ورود
محصوالت ســاخته شــده در اروپای صنعتی ،باعث سستی زیربنای
صنعتگری ســنتی گشــت (ورنویت ،1383 ،دیباچه) .در مورد ایران،
رقابت با دولت عثمانی ،دول ایرانی را به سوی غرب در جهت حفظ
منافــع و محافظــت ایــران در مقابــل قدرتطلبی عثمانیان کشــاند.
ا گرچــه طــی چندیــن قــرن از دوران حکومــت ملــی صفویــه و پــس از
مقابلــه نادرشــاه با افاغنــه ،در دوران قاجار با عهدنامــه ترکمانچای
(1243ق1828/م) ،به سرعت وسعت جغرافیایی ایران تغییر یافت،
امــا تغییــر در صنایــع ایران و تجدیدنظر در دســتگاه اداری ،ســازمان
نظامــی ،فرهنگی و اداری کشــور ،به رغــم تاثیر حوادث مهم تاریخی،
تــا دوران امیرکبیر به تاخیر افتاد (موســوی بجنــوردی.)119 ،1385 ،
یکــی از پایهگــذاران تغییــرات ،عبــاس میــرزا بــود کــه افــرادی را بــرای
یادگیــری فنون جدید به روســیه اعزام کرد .تجددطلبــی ،راه را برای
حضــور هیاتهــای خارجی بــه ایران و اعزام دانشــجویان به روســیه
و اروپــا جهــت کســب فنــون وعلــوم جدیــد ،گشــود و از ایــن رهگــذر،

دســتگاه چاپ ســربی توســط میرزا زینالعابدین به ســال  1234ق و
دســتگاه چاپ ســنگی توســط میرزا جعفربــه ســال 1240ق .به ایران
آمد و با حمایت عباسمیرزا راهاندازی شــد .این دو نفر ،در گســترش
چاپ و نشــر کتاب نقش مهمی در دوره قاجار داشــتند و از این پس،
کتاب و روزنامههای بســیاری طبع و ترجمه شــد .لــذا میتوان گفت
صنعــت چــاپ ،یکــی از علل نشــر آرا و تصاویــری از اروپاییان و فرنگ
بود که تجددخواهی را دامن زد و از سویی با نشر کتابهای تاریخ و
ادب ســنتی و داســتانهای رایج در فرهنگ عامه ،چاپ تا حدودی
گسســت فرهنگی را پوشــش داد .در این مقاله کوشــش شده تا تاثیر
چــاپ ســنگی ،بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای دوران تجددطلبــی ،در
انتقــال هنــر صفحهآرایی ســنتی و شــکلگیری کلیشــههای فرهنگی
دوران در غالب تصاویر چاپ سنگی تشریح شود.
این تحقیق به روش تحلیلی و با مقایســهی اســناد دســتنویس و
ُ
ن َســخ چاپ ســنگی ،به ویژه با استناد به دو ســند از دههی اول قرن
چهاردهــم ه.ق (دوره قاجــار) ،و تغییــرات صفحهآرایــی و ســیر ایجاد
الگوهــای صفحهآرایــی و کلیشــههای تصویــری (اســتریو تایــپ ) را
ُ
بررسی میکند .هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر صفحهآرایی ن َسخ
دســتنویس در آثار چاپ ســنگی و تغییرات آنســت که منجر به ایجاد
کلیشههای تصویری قاجار گشت.

پیشینه پژوهش
تاریخچــه و کاربردهــای چــاپ ســنگی در ایــران و تأثیــرات آن،
موضــوع چنــد مقاله و کتاب اســت کــه با توجه به موضــوع پژوهش،
به برخی از آنها که ارتباط معنایی بیشتری دارند ،اشاره میشود:
مجموعــه مقــاالت بــا عنــوان چــاپ ســنگی فارســی از نــگاه
ً
شرقشناســان ،از شــگلوا و همــکاران ( ،)1388تقریبــا آخریــن منبــع
انتشــار یافتــه اســت .حاشــیه و حاشیهنویس ـیها در کتابهــای
چــاپ ســنگی دوره قاجــار ( )1388بــه قلــم اعظــم چادگانی پــور نیز،
یشــمرد .مقالهی شــیوا کــوکالن با
حاشیهنویســی و فنــون آنرا بــر م 
بهــای چــاپ ســنگی دوران ناصــری
یهــای فنــی کتا 
عنــوان ویژگ 
( ،)1379کــه در آن برخــی ویژگیهــای فنــی صفحهآرایی کتابهای
چــاپ ســنگی مطــرح شــده اســت .در مقال ـهی بررســی چگونگــی
بازنمایــی آثــار چــاپ ســنگی دوره قاجــار در گرافیــک معاصــر ایــران
( )1389بــه قلــم منصــور کاله کــج و ماهــان ناجــی ،تاثیــر کتب چاپ
سنگی بر آثار طراحان گرافیک معاصر ایرانی مطرح شده است.

تاریخچه چاپ سنگی
اختــراع حروف متحرک فلزی توســط گوتنبرگ آلمانی در .1450م
(حــدود  . 854ق) ،صنعــت چــاپ را از شــکل چوبی ،بــه قالب چاپ

سربی تغییر داد و دروازه های تمدن بشری را بر روی همهی طالبان
علم و دانش گشود.
لدر اهــل باواریا در
زنف
آلویــس
توســط
لیتوگرافی،
چــاپ ســنگی یــا
ِ ِ
ســال -1217ق1796/م اختراع شــد .در این روش ،چاپ به وســیله
فعل و انفعاالت شیمیایی بر روی سنگ ایجاد و تصویر با مداد و قلم
یا مواد شــمعی چرب روی سطح هموار سنگ ترسیم میشود .تمام
قســمتهای ســنگ غیــر از تصویــر روغنی کــه آب را جــذب نمیکند،
مرطــوب میشــد و در مرحلــهی دیگــر ،جوهری چرب را روی ســنگ
میغلطاننــد تــا جــذب تصویــر شــود و از قســمتهای مرطــوب جــدا
بمانــد .ســپس کاغــذ را روی تصویــر قــرار میدادند و با فشــار منگنه،
تصویر جوهری روی کاغذ منتقل میشد (مگز.)180 ،1384 ،
ســهولت اســتفاده از ایــن روش و امــکان خلــق آثار زیبــای هنری
توســط هنرمندان خوشــنویس و نقاش ،به سرعت چاپ سنگی را در
دنیــا فرا گیــر کرد .بــا اختراع چاپ ســنگی آن هم پس از گذشــت 300
ســال از اختــراع ماشــین چــاپ گوتنبرگ با حروف ســربی ،ایــن فن با
گذشت  8سال به کلکته هندوستان و از آنجا به ایران راه یافت.
بنــا بــه نقــل از دهخــدا؛ اولیــن چاپخانهعربــی و فارســی در ایــران
ً
ظاهــرا در اوایــل قــرن  11هـــ  .ق (  1641م 1020 – 1030 ،ه .ش) بــه
وسیلهكشیشــان در اصفهــان دایــر گردیــد و بــه بصمهخانــه معــروف
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شــد .لفــظ بصمــه یــا باصمه كه بعــد در ایــران به صورت باســمه هم
نوشــته شــد ،در میــان تركان عثمانی و تركان شــرق معمــول بوده و از
عهــد مغــول بكار رفته اســت ،و مغــوالن به تصویر پادشــاهان باصمه
ً
میگفتند .در جلفای اصفهان ،ظاهرا غریب  3سال بعد از اینكه شاه
عبــاس صفــوی ارامنــه را به آنجــا كوچانیــد( 983هـ ـ  .ش) ،چاپخانه
ارمنی دایر گردید و اثری كه در  1019هـ  .ش در آنجا چاپ شــد ،باقی
است .ایرانیها سالیان دراز توجهی به مطبعه نداشتند .در سلطنت
فتحعلیشاه ،اولین چاپخانه طیپوگرافی(چاپ سربی) تحت حمایت
و تشویق عباس میرزای ولیعهد در تبریز دایر شد و شخصی به نام آقا
زینالعابدین تبریزی ،رســاله فتحنامه (از میرزا ابوالقاسم قائم مقام)
ً
را كه ظاهرا نخستین كتاب فارسی در ایران است ،با حروف عربی به
چــاپ رســانید ( 1196هـ.ش) .همچنین عباس میــرزا در حدود 1203
ه .ش ،میرزا جعفر تبریزی را به مســكو فرســتاد ،تا یك دستگاه چاپ
ســنگی بیاورد و آن صنعت را نیز بیاموزد و او دســتگاهی به تبریز آورد
و دایر نمود 1.به هر حال در آن سال ،چاپخانه سربی در تهران و تبریز
دایر بود؛ چنانكه چاپخانه چاپ ســنگی نیز در حدود  1213در تهران
ً
وجود داشــته اســت .ظاهرا چاپ ســربی در  1224هجری شمسی در
تهران یك چند موقوف شده است (دهخدا ،ذیل لغت باصمه).
چــاپ ســنگی حدود  10ســال بعــد از چاپ ســربی وارد ایران شــد
امــا بــه دلیــل هزینــه کمتر و ســهولت در انجــام کار و عوامــل فرهنگی
همچــون امــکان انتقــال تجــارب هنرمنــدان ســنتی و اســتفاده از
خطوط ایرانی (نستعلیق) در صنعت چاپ ،تا سال  1330دوام آورد.
"چاپ ســنگی بیش از  70ســال چاپخانههای ایران را در انحصار
خود داشــته اســت" (مسعودی .)۷۲ ،۱۳۷۹ ،ا گر چه چاپ سنگی به
لحــاظ محدودیتهــای فنــی خود نتوانســته بــود از هنــر رنگآمیزی
اســتفاده کند؛ اما قادر بود تا دیگر ویژگیهای هنری مانند تذهیب،
تشــعیر ،طر حهــا و نقشهــای هنــری و کتیبهســازی ،ســرلوح،
حاشیهســازی ،مجلسســازی و نظایر آن را که در کتابآرایی ســنتی
ایران با دست انجام میشد ،به صنعت چاپ انتقال دهد.

تصویــر -1تصویــر کلــی ســند شــماره  ،دســتنویس .فرمــان مظفرالدیــن میــرزا بــه  مالهــادی
طالقانی1306 ،ق.
ماخذ( :شهرستانی)143 ،1381 ،

ُ
بــه نظر میرســد چاپ ســنگی ،عامــل انتقال برخی تجارب ن َســخ
دســتنویس بــه عرصــه چــاپ و حفــظ ســنتهای هنــری و فرهنــگ
ایرانیــان در مواجهــه با فرهنــگ غربی (فرنگ) گشــت .هنرمندان در
ایــن دوران ،بــا حفــظ و انتقال هنر کتابآرایی ســنتی ،بخش مهمی
ُ
از حافظــه تاریخــی ملت را که در ن َســخ دســتنویس در غالب تزیینات
و نقشمایهها ثبت شده بود ،به دروازههای تجدد رساندند .ا گرچه
بسیاری از این سنتها رفته رفته با استقرار چاپ سربی منسوخ شد،
اما قریب یک قرن ،واســطهی انتقال فرهنگ و هنر ایرانیان گشــت.
ایــن حافظهی غنــی فرهنگی از طریق هنرهــای تزیینی صفحهآرایی
به چاپ سنگی انتقال یافت و بخشی از فرهنگ معنوی را به صورت
کلیشهســازی تصویــری به دنیــای معاصر وارد کرد .بــا این فرضیات،
نگارنــده بر آنســت تا با بررســی دو ســند دســتنویس و چاپــی ،انتقال
ُ
ارزشهای ســنتی ن َســخ دســتنویس به چاپ ســنگی و کلیشهسازی
را برشمارد.
جامعه آماری این مطالعه با تا کید بر دوســند (یکی دســتنویس و
دیگری چاپ ســنگی ) از یک دوره زمانی و با اســتناد بر آثار مشــابه و
ُ
آرای پژوهشگران ،تغییرات صفحهآرایی ن َسخ دستنویس و الگوهای
تصویری آنرا در چاپ سنگی ،جستجو میکند.

مشخصات سند دستنویس
به طور کلی میتوان گفت «سند عبارت است از اطالعات مضبوط
اعم از نوشــتاری ،دیداری ،شــنیداری که توســط اشــخاص حقیقی یا
حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری است» (خسروی،1385 ،
 .)1079دو ســند اصلــی مــورد بررســی در ایــن مقاله به تاریــخ 1306ق،
توســط فردی از خانواده ناصرالدین شــاه صادر شــده و جنبه ابالغیه
دارنــد .بــا ایــن تفــاوت که یکی دســتنویس و ابــاغ به یک فرد اســت و
دیگری طبع چاپ سنگی و در حکم ابالغ به گروهی خاص است.
ســند اول ،دســتنویس :ابالغ مظفرالدین میرزا به پسر مال هادی
طالقانی مبنی بر اعطای لقب مالباشــی به ایشــان ،مورخ  1306ه.ق
َ
در پنــج ســطر بــه خــط نســتعلیقُ ،مذ ّهــبکاری شــده و دارای مهر و
امضاء است.

  تصویر  -2سند شماره  ،2کارت دعوت به جشن سبز.1306 ،
ماخذ( :اسناد شخصی دکتر بختیار)
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ســند دوم ،چــاپ ســنگی :کارت دعــوت یــا رقعــه دعــوت بــه
چاپ ســنگی اســت کــه از ســوی منیرالدوله همســر ناصرالدینشــاه
بــه دختــرش ،عصمتالدولــه دختــر ناصرالدیــن شــاه (و البتــه دیگــر
مهمانــان) ،بــه مناســبت جشــن ســبز (میــاد حضرت فاطمــه(س))
ارســالگردیده و مورخ روز پنجشــنبه  20جمادیالثانی  1306اســت.
ایــن كارت در چهــار ســطر ،بــه خــط نســتعلیق ،دســترنگ ،بــا مهــر
منیرالســلطنه اســت .بنابرایــن ،هــردو ســند در یــک تاریــخ و بــا متن
کوتاه و تزیینات هستند.
بررســی متــن :در واقع متن درکتابت ســنتی از ســه بخش اصلی؛
نــام خــدا و ذکر القــاب و تمحیدیه ،متن اصلی و خاتمه شــامل رقم و
توصیه و تشکر تشکیل شده است.
متن اصلی سند دستنویس شمارهی  1به شرح ذیل است:
"آنکــه چــون جنــاب محامــد و معــارف نصــاب حــاج مــا هــادی
طالقانــی از جملــه دعا گویــان ذات اقــدس و وجود مقــدس همایون
شاهنشاه روحنا فداه میباشد و ............فی شهر ذالحجه الحرام
( "1306تصویر.)1
در ادامــه ایشــان را بــه دلیــل آنکــه وجــودش بــرای وجــود اقدس
همایونی مفید است ،مفتخر به کسب لقب مال باشی میکند.
متن سند شمارهی  2کارت دعوت منیرالدوله چنین آمده است:
" بحمــداهلل تعالــی و بــه حســن توفیقــه و بشــکرانۀ ســامت ذات
ملکوتــی صفات همایــون اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشــاه خلداهلل
ملکــه و ســلطانه روز پنجشــنبه بیســتم جمــادی الثانیــه در عمــارت
خورشید و سروستان مجلس جشنی برای این عید سعید علیالرسم
منعقد خواهد شد قرین مسرت و امتنان خواهیم بود که نواب علیه
عالیــه عصمتالدولــه دامــت  ...دو ســاعت از دســته گذشــته بــرای
صرف نهار و عصرانه حضور بهم رسانند" (تصویر.)2
در رقعه دعوت ،ذکر نام خداوند چنین آمده" :بحمداهلل تعالی" و
به باقی متن در یک ردیف پیوســته اســت .البته در بسیاری از اسناد
دســتنویس حا کمــان ،نــام خــدا در آغــاز دیده نمیشــود و چه بســی
ً
طغــری و یــا حتی َســجع ُمهر که معموال اســماء الهی را نیــز در بر دارد
جــای آن اســت و گاه نیــز در حاشــیه کاغــذ (در ســند شــماره  1کاغــذ
نارنجی) نوشته و بر اثر زمان محو شده باشد.

تصویر  -3تزیینات سند دستنویس.

نویسندگان هر دو سند ،منتسب به ناصرالدین شاه است و پس از
"نــام خدا" ،اولین نکتهی مهم و علت مراتــب بعدی را« :وجود اقدس
همایونی» برشمرده است .این تفکر قالبی یا کلیشهای در نوشتن ،تنها
مربــوط به فرامین دولتی و یا خانواده ســلطنتی نبوده ،بلکه شــیوهی
غالب اسناد دستنویس دولتی و آثار چاپ سنگی قاجار است .چنانچه
در صفحــه عنوان کتابهای چاپ ســنگی نیز پس از ذکــر نام خدا ،به
شــاه نیز با القابی طوالنی بیش از دو ســطر اشاره شده است .در تصویر
ارائــه شــده از بــرگ عنــوان حمله حیــدری نیز ،ذکــر القــاب ناصرالدین
شــاه در یک کتاب با موضوع مذهبی قابل مشــاهده است (تصویر .)9
الف  -بررسی تزیینات نوشتاری
ُ َ
ّ
بــرای آراســتن متــن ،از نقوش گل وگیــاه ومذهبکاری اســتفاده
میشــود .اما در مورد اسناد دستنویس ،تزیینات نوشتاری؛ وابسته
بــه هنــر خوشنویســی ماننــد ُمهــر ،فرمان ،طغــری و حاشیهنویســی،
نقــش تزیینــی در صفحه دارند .در چاپ ســنگی ،متن خوشنویســی
میشــد ،لذا برخی از تزیینات نوشتاری از اسناد دستنویس به چاپ
سنگی راه یافت.
الزم بذکر است تنوع اقالم خوشنویسی در فرهنگ ایران و اسالم،
نقش آنرا از کتابت صرف فراتر برده و نقش تزیینی در متون را نیز دارد.
تاثیر تزیینات نوشتاری در غالب خط کوفی و به ویژه کوفی مشرقی،
از معماری آغاز و دامنه آن به همه هنرهای اسالمی از سفال و کاشی
و  ...کشــیده شــد .ایــن تاثیــر تــا بدان پایــه بود کــه در قــرن پانزدهم
میــادی ،نقاشــان ایتالیایــی اغلب از خطوط اســامی نقش شــده بر
روی ظروف و پارچههای شرقی به طور گستردهای استفاده میکردند
( )Rosamond, 2001, 61و با الهام از آن ،تزییناتی را در نقوش پارچه
و حتــی در نقاشــی هالــه دور ســر حضرت مریــم (س) تصویــر کردند و
بیش از آنکه خوانایی آن مطرح باشــد ،زیبایی خط مورد توجه بود.
در ایــن بخــش ،تزیینات نوشــتاری که در متن دســتنویس و در
نقش تزیینی و اطالعرســانی را توامان دارند ،مورد
آثار چاپ ســنگی
ِ
بررسی قرار میگیرد.
ُ -1مهــر :در عیــن اعتباربخشــی بــه متــن دســتنویس ،بــه دلیــل
خوشنویسی و ترکیببندی زیبای حروف آن ،جنبه تزیینی نیز دارد.
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ً
در قدیم ُمهر به شکل خشتی و یا چندضلعی نسبتا ساده بود ،اما
در اســناد دوره تیموری و صفویُ ،مهرهای دایره شکل نیز مشاهده
میشود و بعدها ُمهرها اشکال متنو عتر و ابعاد آنها نیز از دوران قدیم
تا دوره قاجار،کوچکتر شد.
متــن ُمهــر میتوانــد نشــانگر نــام و یا اعتقــادات صاحب آن باشــد
و بــه َســجع معــروف اســت و ترکیببنــدی کلمــات و حــروف آن در
زیبایــی ُمهــر تاثیر دارد .دکتر آژند آغاز ســجع را؛ امضــاء نام هنرمند با
همراهــی بــا نام هنرپــرور دانســته و هنرمندان و کارگاههای شــخصی
مکتــب اصفهــان را آغازگــر آن دانســتند .ســجع بــا مضمــون مذهبــی
مقــارن بــا فرنگیســازی بــود و رفتهرفتــه از کاربرد رقم ســجع در دوره
َ
جع
ناصری و با گسـ ًـترش مدرنیســم کاسته شــد (آژند  .)8 ،1396،س ِ
شــاهان معمــوال شــامل عباراتــی خاص ،مصــر ع و یا بیتی از شــعر که
ُم َعــرف شــخصیت و اعتقــادات صاحــب ُمهر اســت ،میباشــد .مانند
ســجع ُمهر شــاه عباس اول" :بنده شــاه والیت عباس" ( شهرستانی،
 .)11-10 ،1381بــا توجــه بــه ترکیببنــدی آزاد حــروف در ســجع ،گاه
خوانایی آن دشــوار ،اما زیبایی آن چشمگیر است .گاه اطراف ُمهر با
ســجع تذهیبکاری شــده و در سند دستنویس ،نقش تزیینی مانند
سرلوحه در کتاب را دارد.
ُمهر در اســناد ملکی یا مصالحهنامهها و ســند ازدواج ،در جاهای
مختلــف صفحــه از حاشــیه تــا بــاالی صفحــه و انتهــای متــن دیــده
میشــود .چنانچــه در مــورد عقدنامههــا ممکن اســت تعــداد زیادی
ُمهر در حاشیه با قاببندی و تزیین خاص هم دیده شود ( ن ک �Al
 .)bukhary & Shahrestani, 2001در رقعه دعوت چاپ ســنگیُ ،مهر
منیرالســلطنه در انتهای متن ،ســمت چپ آمده اســت .لیکن اغلب
ُمهر شاهان قاجار به شکل مربع و مربع کالهکدار ،در سمت راست
باالی صفحه قرار میگرفت.
ُ
  -2طغــری :طغــری ،از زیباییهــای نوشــتاری و خطــی بســیار
پیچیــده بــا حــرکات خمیــده اســت کــه از دوران ســلجوقی در ایران
دیــده شــده و توســط ســاطین عثمانــی رواج داده شــدُ .طغــری در

دیوانها ،نقش ُمهر ســلطنتی را داشت و مثل امضاء شاهانه در نظر
گرفته میشد (یارشاطر .)87 ،1384 ،در برخی دستنویسهای دوره
قاجار به ِویژه در مورد فرمانهای ناصرالدین شاه ،در ابتدای نوشته
ً
و در زیــر ُمهر ،طغری نیز دیده میشــود کــه معموال به رنگ طالیی یا
مشــکی به خط مسلســل و به شکل تزیینی کارشــده و شامل اسماء
اهلل ،مانند "المللک الحق المبین" اســت .در ســمت راست تصویر،2
زیــر ُمهــر ،طغــری ناصرالدیــن شــاه "الملــک هلل تعالی حکــم همایون
شد" ،مشاهده میشود.
 -3فرمان :فقط در برخی اسناد دستنویس حکومتی مهم دیده
میشــود .فرمان عبارتی اســت مبنی بر دســتور ،که به تصویب حا کم
و شــاه میرســید و عبــارت آن در دوران مختلف با هــم فرق دارد .در
دوره غزنویــان عبــارت "بــه ُحکــم مثــال" و در دوره ایلخانــان "بحکــم
یرلیــغ" مینوشــتند و دوره صفوی بــه جای لفظ فرمــان ،حکم ،رقم
و پروانچــه اســتفاده میشــد .در دوره افشــاریه و زندیــه ،به امر شــاه،
فرمــان یا رقــم میگفتنــد .در دوره قاجار ،در آغاز ســطر اول ،تعدادی
از فرمانهــای ایــن دوره ُطغری میکشــیدند .در زمان فتحعلی شــاه
تــا پایــان دورهی قاجار ،طغری عمومی شــاهان به شــکل تیر و کمان
و بــه ســجع "الملــک هلل تعالــی حکــم همایون شــد" ،با آب طال رســم
میگردید .در بعضی از فرمانها "حکم واال شد" را با جوهر مشکی نیز
مینوشتند (خسروی.)1197 ،1385 ،
ً
در دوره قاجــار ،فرمــان معمــوال ابتــدای متن و با اندکــی فاصله از
ســطور اصلی و به خط شکســته آورده میشــد و گاه انتهای برخی از
حــروف آن ،آزادانــه بر صفحه لغزیده و عالوه بر زیبایی ،قســمتهای
دیگــر از جملــه تزیینــات ُمهــر را بــه متــن اصلــی پیونــد مــیداد؛ لــذا
نگارنــده بــا توجــه به محــل قرارگیــری آن در صفحهآرایــی ،آنرا نظیر
عنوان در متنهای امروز میداند (تصویر .)5فرمان با عباراتی نظیر:
"حکــم واال شــد"" ،حکــم عالی شــد" و "حکــم واالی همایونی شــد"،
دیده میشود.
-4رقــم و امضــاء :امضــاء در اســناد دولتــی مهــم و فرامین شــاه،

تصویر  -4سند دوره صفوی ،با ُمهر َ
وسجع سلطان حسین با فرمان :حکم مطاع شد1132 ،ه.ق.
ماخذ( :شهرستانی)51 ،1381 ،

تصویر  -5فرمان جاللالدوله حا کم فارس1302 ،ه.ق.
ماخذ( :همان)134 ،
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ً
درســمت راســت باال قرار میگرفــت و معموال نیز اطراف آن به شــکل
بته جقه و یا برگ ،دورگیری و طال کاری میشد.
در ســند شــمارهی - 2کارت دعــوت چاپــی ،-انتهــای متــن بــه
شــکل منحنی حرکت صعودی یافته و با این حرکت ،سطر آخر بسته
و محدود شده و آهنگ اختتام به خود میگیرد.
در کتابهــای چــاپ ســنگی ،اختتــام بــا ذکر رقــم (تاریــخ) و طلب
مغفــرت و دعــا و ثنــا برای دســت اندرکاران و ســفارشدهندگان اســت
(مارزلف )35 ،1390 ،و گاه با قلم متفاوت و در قابی از شمسه و یا ترنج
و یا مثلث نااســتوان ،گاه ذوزنقه آورده شده است .در برخی کتابها،
نقش تزیینی از گل و گلدان ناصری ،نقش اسلیمی و یا شیروخورشید
آمــده اســت .در برخــی کتابهای معــروف نیز پــس از صفحه خاتمه،
صفحــه تزیینی با نقش و نگار و مشــخصات دســت انــدرکاران نقاش و
مذهبکار آمده است (کوکالن( )115 ،1379 ،تصویر .)11-10
-5حاشیهنویســی :ا گرچــه حاشیهنویســی برحســب نیــاز متــن
ً
اصلــی ،و برای اصالح غلطهای احتمالــی و توضیح و ارجاع ،غالبا در
اطــراف متــن می آید ،با اینهمه به ســبب برخی نکات زیباشناســی
در صفحــه آرایــی ســنتی میتــوان آنرا جــزء تزیینــات نوشــتاری نیــز
برشــمرد .حاشیهنویســی بــه شــکل هندســی ماننــد مربــع یا لــوزی و
مثلث و یا در اشــکال تزیینی مانند ترنج و شمســه ،ســرو ،گالبی و ...
و بــا تکــرار و ریتــم خاص به ویژه در کتابهای چاپ ســنگی و اســناد
دستنویس (مانند سند ازدواج) قابل مشاهده است.
حاشیهنویسی سنت دانشمندان اسالمی است و دورهی صفویه
و قاجــار را میتــوان دوران حاشیهنویســی نامیــد؛ زیــرا حاشــیهها،
پیچیدهتــر و دشــواتر از متــن بــود .بــا توســعهی صنعــت چــاپ،
حاشیهنویســی نیــز ادامه یافــت .حاشیهنویســی در متنهــای کوتاه
بــه خصــوص در عقدنامــه نیــز از اهمیــت ب هســزایی برخوردار اســت.
ً
حاشیهنویســی ،لزومــا خــارج از متن نبــوده گاه در میان ســطرها نیز
برخی نکات مهم نوشته میشود .در نمونهی ارائه شده (تصویر )6از
کتاب بهاءالدین عاملی؛ چاپ سنگی مورخ  ،1319در قطع پالتویی،

بدون رعایت ترســیم جدولکشی حاشیههای متعدد دیده میشود
و حتــی گاه بــا تغییــر اندازهی قلم ،عــاوه برشــکلهای تزیینی (ترنج
و ) ...مواردی مانند تغییر عنوان و فصل ،در حاشــیه با قلم متفاوت
تیرهتر نوشته شده است .در بسیاری از آثار ،برای تصحیح غلطهای
احتمالــی متن و همچنیــن رعایت زیبایی و تناســبات اثر ،نزدیک به
یک ســوم عــرض صفحه به حاشــیه اختصاص داده میشــود فضای
خالــی حاشــیه ،از ارکان مهــم صفحهآرایــی بــرای کتــاب و مجلــه در
دوران معاصر است و در زیبایی صفحهآرایی بسیار مهم است.
ب -بررسی نقوش تزیینی
در این قسمت ،نقوش تزیینی در دو سند ذکر شده مورد مطالعه
و تطبیق قرار میگیرد.
• تزیینــات ســند شــماره  :1در کتابــت ســنتی ،عــاوه بــر تزیینات
نوشــتاری ،تزیینــات دیگــر شــامل جدولکشــی ،تذهیــب ،ســرلوح،
شمسه ،شرفه ،کمند زرین (طال کاری ) و ...قابل مشاهده است.
جدولکشــی :از صنایع رایج و مهم در کتابآرایی سنتی است و
تــا مدتها در چاپ ســنگی و چاپ ســربی نیز ادامــه یافت و میتوان
ُ
آنرا از تزیینات کلیشهای در چاپ برشمرد که ریشه در سنت ن َسخ
دســتنویس دارد .قاضی احمد قمی در کتاب گلســتان هنر در مورد
آن چنین آورده:
وز طال حل و آخرین برتر
کش سه خط را قریب یکدیگر
قاضــی احمــد قمی بــرای جدولکشــی ،چند شــیوه تعریــف کرده
است که به تعداد خطوط بستگی دارد و اساس کار آن در خطکشی،
یکی با طال و دو خط پیش و پس از آن است که امکان تعدد خطها
و رنگهــای آن وجــود دارد ( منشــی قمــی .)165 -161 ،1366 ،در
رنــگ خطــوط ،عالوه بر طــا ،الجوردی و پرتقالی نیز معمول اســت.

تصویر  -7مقایسه تزیینات رقعه دعوت 1306ق .چاپ سنگی.

تصویــر  -6حاشیهنویســی دو صفحــۀ مقابــل از کتــاب زبدهاالصــول ،بهالدیــن عاملی (شــیخ
بهایی) قطع پالتویی1319 ،ق ،چاپ سنگی.

تصویر  -8سرلوح روزنامه اردوی همایون 1300ق .چاپ سنگی.
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ترتیــب کار چنیــن اســت کــه ابتدا خوشــنویس ،متن را مینویســد و
َ
پــس از آن جدولکشــی و یــا ُمذ ّهــب و ُم َر ّص ـعکاری میشــود .حفــظ
حاشــیه پهن در جدولکشی ،از تناسبات زیبای صفحهآرایی است.
ُ
در ن َســخ دســتنویس ،حتــی ا گر جدولکشــی نشــده باشــد ،حاشــیه
َ
رعایت میشود .جدولکشی میان سطرها ممکن است ُمذهب شود
و گاه بــا ابتــکارات خــاص ،فضاهایی بــرای حاشیهنویســی و یا محل
امضاء به وجود میآورد که خالی از ذوق نیســت .در ســند شــماره،1
جدولکشــی ما بین ســطرها ،چشم را از خطوط متن به سوی باالی
صفحه و محل امضاء میکشاند.
نقــوش تزیینی در برگ عنوان :برخی پژوهشــگران ،پیدایش برگ
عنــوان را به ســبب نیــاز کتابفروشــان بــه زود یافتن کتاب مــورد نظر
میداننــد .در دستنوشــتهها ،نــام نگارنــده و اثر در پیشگفتــار آورده
میشد .نام آمادهکنندگان نسخه ،نویسنده ،مصحح و گاهی آراینده و
تاریخ آمادهسازی بر انجامه نوشته میشد ،در همینجا نام نگارنده و
نام اثر تکرار میشد (شگلوا .)230 ،1388 ،این اطالعات یا به اصطالح
امروزی آن شناســنامه کتاب ،در قابهایی تزیینی از شمســه و ترنج و
سرترنج ،بخشی از تزیینات کتاب چاپ سنگی است .تزیینات صفحه
ً
عنوان عینا از روی جلد به صفحهی عنوان هم منتقل میشد.
ً
این شــیوه کار ،عموما پیروی از مکتب اصفهان دورهی صفویه و
تقلیدی از ُکتب دستنویس است (هاشمی دهکردی.)94 ،1363 ،
ســرلوح :ســرلوح ،دروازه ورود بــه متــن و شــامل نقــوش تزیینــی
(شمســه ،تاج ،ترنج ،ابرک و )...اســت که از دوره سلجوقی رایج و در
چاپ سنگی نیز با تغییراتی اجرا شد .نقوش تزیینی کادر شده در کارت
دعوت و تزیینات دور مهر شــاه در سندشــماره  1مانند سرلوح است.
ســرلوح ،گاهی بهصورت تکصفح ـهای و زمانی بهصورت مزدوج
بــا تزیینــات نقــوش هندســی و گل و برگهــای رنگــی کار شــده و در
کتابهای چاپ سنگی ،هر دو حالت ساده و مزدوج دیده میشود.
ک ســوم صفحــه بــه تزیینــات
در صفح ـهی ســرلوح یــا ســرلوحه ،ی ـ 
گیاهــی ،جانــوری و نقش تاج و بقیه به متــن اختصاص دارد .ممکن
است سرلوح بدون تزیینات باشد (کوکالن.)117 ،1379 ،
در تصاویــر 9تــا  - 11حملــه حیدری (در مــورد جنگهای حضرت
علی (ع ) -سرلوحه و صفحه اختتامیه مالحظه میشود .این کتاب،

نمونــه ای از کتــب چــاپ ســنگی در دوره ناصری بــه تاریخ  1265ق.
اســت کــه صفحــه اول آن بــه نــام خــدا و القــاب و ثنــای ناصرالدیــن
ً
شــاه اختصــاص دارد .در ســرلوحه نیز تصویــری احتماال از شــاه و در
اختتامیه نیز ثنای پادشاه آمده است.
در دوره قاجار ،در ســرلوحهها ،فرشــته و دســته گلهای ناهنجار
و گلدان گلهای زمخت بر کنارهها به فراوانی ترســیم میشد و برای
انتخــاب آن ،توجهــی بــه محتوای اثــر نمیشــد :تصویر فرشــته برای
آراستن شــاهنامه ،مثنوی رومی ،بیان سفرهای شاه ،منظومههای
شــیعه دربــارهی قهرمانیهــای علــی (ع) ،مجموعه داســتانها برای
کــودکان ،و جــز آن (شــگلوا .)237 ،1388 ،اینهــا نمونههایــی از
شکلگیری و اجرای کلیشههای تصویری دوره قاجار است.
کلیشــه شــدن تزیینات ،از نکات مهم اســت که از یک ســو بیانگر
ارزشهــا ،ذوق و فرهنــگ عمومی و از ســوی دیگر ،نمایشــگر اهداف
سیاســی و حکومتــی آن دوران بــوده و ماننــد دســتورالعمل پنهــان
دیکته شده ،نه تنها از مصدر عوامل حکومتی ،بلکه متاثر از فرهنگ
مردمــی و هنرمنــدان و دســت انــدرکاران اســت .به طورمثــال عناصر
تزیینــی کــه در کارت دعــوت دربار دیده میشــود ،در همــان دوران،
در تزیینــات عنوان روزنامه ســلطنتی دوره ناصری "اردوی همایون"
مورخ 1300ق (تصویر ) 8و در نقوش کاشیکاری کاخ گلستان (تصویر
 )13هــم دیده میشــود .این عناصر تزیینی ،در اســناد دســتنویس و
چاپ سنگی ،گاه جنبهی نمادین در هنر دوره قاجار را یافته و حول
چند محور اصلی چیدمان شدهاند -1 :اهمیت شاه با ارائه تصویری
از چهــره او ،تــاج ،یا ذکر نــام او -2 ،نمایش هویت ملی و میهنی با آرم
شیر و خورشید که توضیح آن خواهد آمد  -3اهمیت دین و قداست
حکومت که شرح آن خواهد آمد.
ج-کلیشهسازی در دوره قاجار
بــه نظــر میرســد بــرای حفــظ ارکان حکومــت و هویت ایرانیــان در
دوره قاجــار ،با توجه بــه واردات فرهنگی و صنعتی متفاوت که زندگی
و هویت ایرانیان را تحتالشعاع قرار داده بود ،کلیشهسازی از راههای
حفظ یکپارچگی فرهنگی با توجه به حافظه فرهنگی یک ملت است.
والتــر لیپمــن 2نویســنده آمریکایی ،نخســتین کســی اســت که در

تصاویر  9تا  -11از سمت راست -صفحه اول ،صفحۀ دوم و صفحهی اختتامیه از کتاب حملهی حیدری1265 ،ق ،.چاپ سنگی.
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کتابش با عنوان افکار عمومی ،تفکر قالبی یا همان کلیشهســازی 3را
به معنای تصاویر ثابت و محدود در ذهن به کار برد .در نظر او ،تفکر
قالبی شامل باورها ،اندیشهها و قالبهای ساخته و پرداخته ذهنی
بــود کــه بــه ادرا کات شــخص از محیط پیرامــون خود رنــگ و هیئت
خاصی میبخشــد و به صورت میراث اجتماعی اســت که از نسلی به
نسل دیگر منتقل میشود (صادقی فسایی و کریمی.)65 ،1384 ،
کلیشهســازی در جایی شــکل میگیــرد که نابرابریهای آشــکار و
ناموجه قدرت وجود دارد .فوکو ،کلیشهسازی را نوعی بازی قدرت/
معرفت 4مینامد .کلیشهســازی شیوه مرسوم گروههای حا کم است
که تالش میکنند به کل جامعه طبق دیدگاه خود ،نظام ارزشی خود و
احساسات و ایدئولوژی خود را شکل بدهند (مهدیزاده.)21 ،1387 ،
در دوره قاجار ،کلیش ـههای القا شده از سوی حکومت و فرهنگ
رایج ،از طریق اسناد دستنویس به شکل کلیشه تصویری به ویژه در
ُ
چاپ ســنگی ثبت و انتقال یافتند .این امر نه تنها تشــکل و تجســم
مجــدد حافظــه فرهنگــی بود ،بلکه حفظ آن به شــکل زنــده و حاضر
نمــودن در حافظــه کارکردی بــود .تفاوت حافظــه فرهنگی و حافظه
ذخیره شده آنست که حافظه کارکردی ،بیشتر درصدد حراست از آن
چیز است که برای جامعه معاصر مفید است (کنوبالخ.)454 ،1390 ،
لذا عالوه بر نقوش تزیینی که از کتابآرایی سنتی به چاپ سنگی
وارد شــد ،برخی نقوش به صورت کلیشــه با اندکــی لحن فرنگیمآب
امــا بــه شــدت متاثــر از فرهنــگ ایرانی بــه آثار چــاپ ســنگی انتقال و
توسط آن گسترش یافت .در ذیل این مطلب ،کلیشههای تصویری
که در برخی اســناد دســتنویس و بعدها در اوراق چاپ ســنگی قاجار
مکرر به کار رفته ،معرفی میشود.
بــرگ کنگــری :در متن چاپی (ســند شــماره  ،)2تزیینــات گیاهی
ریزتر ،چندان دقیق و روشــن نیســت ،اما برخــی تزیینات مانند برگ
کنگریها ،برگرفته از نقوش گچبری دوران ساسانی ،با اسلیمیهای
سادهتر ترکیب شده و به قول ر .دبلیو فریه ،ظاهری فرنگیماب دارد.
زیــرا با توجه به آنکه برگ کنگری از تزیینات سرســتونهای معماری
یونان باستان و بعدها سرستونهای اروپایی است ،از این رو رشحه
نفوذ هنر اروپایی را نیز در خود دارد (فریه .)241 ،1374 ،این اختالط
عناصــر فرهنگــی هنری ایران با هنــر اروپایی چنان اســت که با دقت
در نقوش ،عناصر تغییر شکل یافته سنتی ،قابل تشخیص است .
نوار ســفید پخش شده در پیشــانی کارت دعوت ،یادآور نوار در حال
حرکــت اطــراف کاله و دســت شــاهان ساســانی در مســکوکات و ظروف
زریــن و ســیمین و یا همان نوار معروف دنبالهی حلقــه قدرت در نقش
برجستهی اعطای منصب شاهی از سوی وجودی ربانی به اردشیر دوم
َ
در طاق بستان است که نشانگر ف ّر و شکوه و پیامآور اتفاقی خوش است.
کــودک بالــدار :در تزیینــات طرفیــن رقعــه دعــوت ،دو فرشــته قرار
دارد .ایــن کــودک فرشــته بالــدار نیــز بــه جــا مانــده از نقــش برجســته
بیشــابور دوران ساســانی اســت که در مراســم دادن دیهیم به شــاپور
یکــم اســت .فرشــته از نمادهای هنر قاجار اســت کــه در ا کثــر ُمهرها و
نقاش ـیها وکاشــیکاریهای ایــن دوران ،دیــده میشــود .از جمله دو
کودک فرشته بالدار را میتوان در چند ُمهر حکومتی فرمان ناصرالدین
شــاه از جملــه ُمهر دیوان عدلیــه دید که به صورت قرینــه در راس قرار

گرفتهانــد .همچنیــن نقش کودک بالــدار به تکرار در کاش ـیکاری دوره
قاجار از جمله در کاخ گلستان دیده میشود (تصویر .)13
نقــش کــودک بالدار ،بیشــتر در ُمهرهای دولتی قاجار آمده اســت و
در ُمهــر مردم عادی دیده نمیشــود .حــال آنکه نقوش نمادین دیگر در
دوره قاجار مانند نقش شیر وخورشید و یا شیر به تنهایی و یا خورشید
خانــم و حتی نقش تــاج در ُمهر مردم عادی یا صاحب منصب نیز دیده
میشــود .ماننــد ُمهر مهین بانــو از دوره قاجار با نقش تــاج (تصویر .)17
شــیر وخورشــید :در دو سوی تصویر شــاه ،در رقعه دعوت همانند
بســیاری از ُمهرهــا و نقــوش کاشــیکاری دوره قاجار ،شــیران شمشــیر
بدست دیده میشوند .در مورد اهمیت این نقش در هنر ایران ،بسیار
سخن گفته شده ،لذا در اینجا یادآور اهمیت آن در دوره قاجار میشویم.
ا گرچــه از نگارگریهــا چنیــن به نظر میرســد که از زمان ســلطان
الجایتو به بعد ،شیروخورشــید بر ســکهها نقش شده و شاید بر بیرق
نیز منعکس بوده است (نیر نوری.)98 ،1344 ،
در 1252ه.ق زمان محمد شــاه قاجار ،شــیر و خورشید به صورت
عالمــت قطعی ایــران درآمد و در نظامنامهای کــه در این مورد چاپ
گردید ،برای آن سابقهای قریب سه هزار سال ذکر شد و یکی از دالیل
کاربرد آنرا ســماوی دانســته و چنین ذکر شــد" :ولیکن بواسطه آنکه
ا کثر بالد و بقاع ایران در اقلیم چهارم واقعســت و حرکت شــمس هم
در فلک چهارم است(" ...همان .)65 ،در واقع همجواری اسد وشیر
در بــروج ،یکــی از دالیل مهم همجواری شــیر وخورشــید اســت .و به
نظر می رســد از تلفیق دو پرچم و شمشــیر ذوالفقار و شیر وخورشید،
عالمت شیروخورشــید شمشــیر بدســت در دوره محمدشاه ،عالمت
رسمی ایران شد (همان.)119 ،
فراوانترین نشــان یا نماد در دوره قاجار ،نقش شیروخورشــید یا
شیر شمشیر بدست و یا با خورشید خانم است که درسکههاُ ،مهر و
مدالهــای دولتی و عادی و در نقوش تزیینی کاشــیکاری و تذهیب

تصویر  -12کودک بالدار ،بیشابور.

تصویر    -13کاشیکاری کاخ گلستان با نقش فرشته.
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و اسناد دستنویس دیده میشود.
از دوران ناصری به بعد حتی اســناد دســتنویس و فرمانها را روی
کاغذهایی می نوشــتند که دارای نقوش چاپی شــامل شیروخورشید
تــاج و فرشــته و نرگــس دان بود .از دورهی مظفرالدین شــاه به بعد نیز
برخی فرمانها ،به صورت برگهی چاپی صادر شــد (خسروی،1385 ،
 .)1198برخــی از کلیش ـههای دوره قاجــار بــر روی برگــه چــاپ ســنگی
تلگــراف دولتی دوره ناصری دیده میشــود .گاه نیز فرمان ناصرالدین
شاه بر برخی کاغذهای چاپی ،نوشته میشد (تصویر.)14
تاج :از دیگر کلیشــههای تصویری اســت که ســابقه طوالنی در هنر
گذشــته ایــران دارد .تــاج در نقــش برجســته و مســکوکات ساســانی بــر
ســر شــاهان دیده میشــود و بقول گیرشــمن ،بیست و هشــت پادشاه
ساســانی هــر یــک دارای تاج بودند که با آن ،بر سکههایشــان شــناخته
میشــدند (گیرشــمن .)173 ،1390 ،از ابتدای سلسله ساسانی ،اردشیر
بابکان کاله مذهبی پادشــاهان پارت را از روی مســکوکات ناپدید و تاج
کنگرهدار جانشین آن شد .مقارن قرن  5میالدی ،هاللی بر قسمت جلو
تاج خود افزودند .با انقراض ساســانیان ،شــاهان ایران دیگر هیچگاه از
تاج به شکل گذشتگان استفاده نکردند و در دوران اسالمی ،نماد شاهی
به صورت جقه بر کاله و دستار شاهان قرار میگرفت .در دوره قاجار ،تاج

تصویر  -14برگه چاپی تلگراف ،دوره ناصرالدین شاه
ماخذ( :شهرستانی.)113،1388 ،

تصویر -15تاج فتحعلی شاه.
ماخذ( :احتشامی)58 ،1381 ،

به شکل نمادین در ُمهرها و مدالها دیده میشود .شکل انتزاعی تاج
در نقوش ،یادآور تاج مرصع فتحعلیشاه قاجار یا تاج کیانی است (تصویر
 .)15فتحعلیشاه به سال 1212هجری قمری ،دستور ساخت تاج کیانی
را داد .این همان تاجی اســت که شاه در بسیاری از چهرهنگاریهایش
بــر ســر دارد و بــه نوعــی نمــاد حکومــت او و شــاهان بعــد از او گشــت.
در اهمیت این تاج به عنوان نماد حکومت ،به سند دستنویسی
از دوره قاجار اســتناد میشــود که حاوی متنی از سوی فتحعلیشاه
بــرای خوشآمد گویی به ِســر هاروارد جونز؛ نماینــده دولت انگلیس
( 1809م) و بــه هــدف جلــب حمایت دولتمردان انگلیــس از ایران در
مقابل روس ارسال گردیده است.
در حاشــیه متــن دســتنویس بــه جــای گل و بوتــه ،تــاج کیانــی در
میان یکی از اشکال آرم سلطنتی انگلیس طراحی شده است .در واقع
اینجا تلفیق نماد شیروخورشــید ایرانی را ،در آرم ســلطنتی انگلیس با
تاج کیانی که نشــان سلطنت فتحعلیشاه اســت ،به عنوان تصویری
در جهــت جلــب دوســتی و حمایت دولت انگلیس از ایران مشــاهده
میشود که هماهنگ با کلیشههای تصویری قاجار است (تصویر.)17
در یــک ســند دســتنویس نیــز در نامــهای از زرتشــتیان ناصــری
یــزد بــه مظفرالدیــن شــاه در لنــدن ،نقش تــاج در نقاشــی و تذهیب
ســرلوحه دیده میشود (نک شهرســتانی .)200 ،1381 ،نقش تاج در
ُمهرهــا و مدالهای حکومتی به تکرار اســتفاده شــد و تا پایان دوران
شاهنشاهی در ایران تداوم یافت.
تــاج گاهی بــه جای چهره در فرامین مینشســت .فتحعلیشــاه،
پرترههــای بســیاری از خــود را بــه دربــار کشــورهای مختلــف هدیــه
میفرســتاد و در دوران او ،تصویر چهرهی شاه تبدیل به نماد قدرت
و سلطنت شد که هر از گاه تاج نیز به جای نقش شاهان مینشست.
در رقعه دعوت سند شماره  ،2تصویر شاه دیده میشود .همانطور
کــه در برخــی روزنامههای چاپ ســنگی آن دوران و حتــی گاه در آغاز
کتــاب ،تصویــر شــاه و یــا تــاج آورده میشــد؛ ماننــد ســر لوحــه کتاب
حملۀ حیدری و یا برخی آثار چاپ ســنگی که ،در ســرلوح تصویر تاج
را میگذاشــتند .ایــن خود نشــانگر ســنت ترســیمی واحــدی در دوره
قاجار با تا کید بر حکومت ملی و اقتدار شاهی است.

تصویر -16سند دستنویس  با طر ح تاج کیانی.1224
ماخذ) Raby, 1999, 24( :

تصویرُ -17مهر با نقش تاج و نام مهین بانو ،قاجار.
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نتیجه
دوره قاجار مصادف با برخی پیشــرفتهای مهم صنعتی در تاریخ
اســت .یکی از این موارد ،صنعت چاپ و رواج آن در تولید محصوالت
فرهنگی ،هنری است .بسیاری از دستاوردهای صفحهآرایی در کتابت
ُ
سنتی از ن َسخ دستنویس ،به چاپ سنگی انتقال یافت؛ مانند خطوط
تزیینی ،مهر ،جدولکشــی ،حاشیهنویســی و برخی موارد دیگر که ذکر
شــد .انتقــال این ویژگیهــا در کنار برخی عالقههــای حکومتی ،نوعی
کلیشهســازی را ســبب گشــت ،کــه چاپ ســنگی بــه عنــوان پدیدهای
نوظهور از دنیای متجدد واسطه انتقال آن بود.کلیشههای تصویری،
با نقشمایههای تزیینی در صفحهآرایی ســنتی آغاز گشت و همچون
عاملــی در جهــت انتقــال فرهنــگ و سیاس ـتگذاری فرهنگــی ،همراه
بــا صنعــت چاپ بــه جامعه انتقــال یافت .در چاپ ســنگی ،از ســویی
خوشنویسان و نقاشان هنرمند توانستند هنر سنتی را با صنعت چاپ

پیونــد دهنــد و از ســوی دیگر ،فضــای فرهنگی منســجمی را بر دنیای
روبه تجدد ایران گستردند .کلیشههای تصویری در آثار چاپ سنگی،
عامل انتقال فرهنگ از گذشته تا دوران تجدد گشت.
ا گرچه از سوی برخی مورخین ،هنر دوره قاجار مظنون به تقلید
از هنر اروپاییان اســت ،شــواهد نشــان میدهد که بسیاری از نقوش
بــه کار گرفته در هنر قاجار ،شــکل اســتحاله یافتــهی نقشمایههای
هنر ســنتی و هنر ایران باســتان اســت .در جایی که شاهان از دیدن
تصویر و نقاشیهای غربی شگفت زده میشدند ،هنرمندان راه گذار
از دوران ســنتی به معاصر را با جذب عناصر هنر ســنتی و استحالهی
آن بــا تصاویــر کلیشــهای بــه دوران کنونــی پیمودنــد و بســیاری از
ویژگیهــای هنــر صفحهآرایی ســنتی و فرهنــگ معنــوی دوران را در
چاپ سنگی حفظ نمودند.

پینوشتها
 1نقل دیگر آنست که :چاپ سنگی از اروپا به ایران راه یافت و نخستین بار در
زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار بود كه «عباس میرزا نایبالسلطنه»« ،محمد
صالــح ابــن حاج محمــد باقرخان شــیرازی» معروف «بــه میرزا صالــح تبریزی» را
به مســكو فرســتاد تا دســتگاه چاپ ســنگی را با خود به ایران آورد .این شخص،
دستگاه چاپ سنگی را به تبریز آورد و اولین چاپخانهسنگی را در ایران دایر نمود.
نخســتین چاپ ســنگی در تبریز ،چاپ قرآن در ســال  1250هجری قمری و
كتاب «زاد المعاد» در سال  1251هجری قمری میباشد (رفیق.)135، 1384 ،
2 Walter Lippman.
3 Stereotyping.
4 Power/Knowledge.
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.143-133
خسروی ،فریبرز( ،)1385دایرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی جلد دوم،
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،تهران.
چادگانــی پــور ،اعظــم ( ،)1388حاشــیه و حاشیهنویســیها در کتابهــای
چاپ سنگی دوره قاجار ،کتاب ماه هنر ،مهرماه ،صص .54-50
صادقــی فســایی ،ســهیال و کریمــی ،شــیوا ( ،)1384کلیشــههای جنســیتی
ســریالهای تلویزیونــی ایرانی (ســال ،)1383فصلنامه پژوهش زنــان ،دوره،3
شماره ،3صص.89-59
کنوبــاخ ،هوبرت ( ،)1390مبانی جامعهشناســی معرفــت ،ترجمه کرامتاله
راسخ ،نشر نی ،تهران.
کــوکالن ،شــیوا ( ،)1379ویژگیهــای فنــی کتابهــای چــاپ ســنگی دوران
ناصری ،نامه بهارستان ،سال اول ،شماره اول ،صص .34-19

شــگلوا ،الیمپیاداپاولونا ( ،)1388تاریخ چاپ ســنگی در ایران ،ترجمه :پ.
منزوی ،معین ،تهران.
گیرشــمن ،رومن ( ،)1390هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی ،ترجمه بهرام
فرهوشی ،چاپ سوم ،شرکت انتشارات علمی وفرهنگی ،تهران.
کاله کــج ،منصــور و ناجــی ،ماهــان ( ،)1389بررســی چگونگــی بازنمایی آثار
چــاپ ســنگی دوره قاجــار در گرافیــک معاصر ایــران ،نامه هنرهای تجســمی و
كاربردی ،سال سوم ،شماره  ،6صص.78-57
شهرســتانی ،سید حســن ( ،)1381جلوههای هنر ایرانی ،انتشارات سازمان
اسناد ملی ،تهران.
نیــر نــوری ،حمیــد ( ،)1344تاریخچــه بیــرق ایــران ،انتشــارات مطالعــات
وتحقیقات اجتماعی ،تهران.
مارزلف ،اولریش ( ،)1390تصویرسازی داستانی در کتابهای چاپ سنگی،
ترجمهی شهروز مهاجر ،چاپ دوم ،نشر نظر ،تهران.
منشــی قمــی ،احمــد ( ،)1366گلســتان هنــر ،بــه تصحیــح احمــد ســهیلی
خوانساری ،چاپ سوم ،کتابخانهی منوچهری ،تهران .
مگز ،فلیپ بی ( ،)1384تاریخ طراحی گرافیک ،ترجمهی نظام الدین نوری
ناهید فراست ،سمت ،تهران.
مســعودی ،ا کرم ( ،)1379تاریخچه چاپ سنگی در ایران ،نشریه تحقیقات
کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی ،دوره  ،32شماره ،35صص.75-61
مهــدیزاده ،ســید محمــد ( ،)1387رســانه و بازنمایــی ،چــاپ اول ،دفتــر
مطالعات و توسعه رسانهها ،تهران.
موســوی بجنوردی ،کاظم ( ،)1385ایــران تاریخ ،فرهنگ ،هنر ،چاپ اول،
سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ،تهران.
ورنویــت ،اســتفان ( ،)1383گرایــش به غــرب ،ترجمه پیام بهتاش ،نشــر کار
رنگ ،تهران.
هاشمی دهکردی ،حسن (  ،) 1363چاپ سنگی حیات تازهای در کتابت،
فصلنامه هنر ،شماره ،7صص .1 - 90
یــار شــاطر ،احســان ( ،)1384خوشنویســی ،از ســری مقــاالت دانشــنامهی
ایرانیکا ،ترجمۀ پیمان متین ،موسسه انتشارات امیرکبیر ،تهران.
Raby, Julian (1999), Qujar portrate, L.b.Tauris Publisher, New York.
Albukhary, Seyed Mohammad & Shahrestani, Seyed Hassan (2001), The
Sacred Art of Marriage, Islamic Arts Museum Malaysian, Kuala Lumpur.
Rosamond E. Mack (2001), Bazaar to Piazza, University of California press.
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Q

ajar era coincided with influence of west culture, art and industrial inventions to Iran. Some
of these events derived from political exchanges, and
inlet of new inventions and industries like printing devices, photography camera etc. and brought a considerable effect on Iranian traditional art. Lithography devices entered Iran after lead printing and was among
industries that transferred the book designing practices to new emerging printing industry and changed it.
In this paper, we try to compare two documents from
Qajar era. One manuscript, and another lithography
oeuvre and both are related to first decade of 20th
century, layout practices in the transition from manual
version to lithographic version are discussed. The author assumes that the artists involved in the printing
at Qajar era, in addition to transition from layout traditions of manual versions, they transferred the image
interests and Qajar ornaments to lithographic printing.
The most important achievement of this era is stereotype of the idea and political goals and interest to
symbolic images. Therefore Lithography had effected
on the Qajar layout meanwhile by making stereotype
from manuscript and traditional bookmaking too. The
ornamentations of flower, leaves and arabesque designs, and images of crown, king, angel and geometrical divisions common in manuscripts and some written ornaments such as stamp assumed in the form of
image stereotype in lithographic books and emerged
in governmental documents by prevalence of lithography. These stereotypes have their origin in ancient
era and old convictions and turned into symbol of culture and Iran history in Qajar era. In this paper, layout
patterns and its ornaments have been analyzed in
the transition from manual version which led to production of Qajar image stereotypes. This research is
carried out in comparative and analytical methods, on

the remained and available documents from the Qajar
Age, with purpose of understanding the changes of
Book Layout Principals, the changes which had been
made on traditional methods since the Qajar age until contemporary age. For Understanding the method
and style of design and Layout in Qajar era, from traditional style in transition to the contemporary time ,
by Studying Two Qajar era Documents by Approach
of Influence of Printing on Traditional Layout and Establishing Image Stereotype. Given the influences of
lithography, it seems that one of the achievements of
layout design during this era is creating clichés and
symbolic figurative templates, which represent people, political and governmental interests and tastes
and have been transferred to the contemporary age.
A lot of ornaments have been taken from manuscripts
such as panels and borders and some of them were
dependent to calligraphy artworks .Almost clichés
were impressed from Sasanian Period with concepts
of power, for example crown of kings or other concepts which pointed out the power of God like angels
or the sun. The most achievement of stereotyping in
Qajar Era makes connection within culture and politics, on the other hand within government and people,
being affected by lithography publication. In this way,
lithograph had a great effect on nationality as an intermediary of the culture from the past.
Keywords
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