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 ایرانحوزه تمدنی  سازیجلدهنر های  تحوالت و ویژگی

 جهانموجود در گنجینه های  نفیس ترین نسخه های ر اساسب

 

 دکتر مصطفی رستمی
 m.rostami@umz.ac.ir، 44111100100 ،استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 

 
 چكيده

هنر جلدسازی به عنوان یکي از شاخه های هنر كتاب آرایي و كتاب سازی در طول تاریخ تمدن ایراني، 

رائه ی اپیوسته تحوالت و تغییرات قابل توجهي را در جهت گسترش فرهنگ نشر علم و كیفیت بخشي در 

جذاب و هنرمندانه و حفاظت شایسته از نسخه های علمي تجربه كرده است. این تحوالت كه از آغازین 

از حیث ابداع  ،سده های اسالمي تا اواخر قرن دوازدهم هـ.ق/ هیجدهم م به گونه ای چشم گیر ادامه داشته

 ش های زیبا بوده است. فنون تجلید، استفاده از مواد و مصالح متنوع و خلق و اجرای ظریف نق

ایران در دوره های مختلف حوزه تمدني تحوالت هنر جلدسازی مهم ترین در این مقاله ضمن بررسي 

با توجه به نمونه های موجود در گنجینه های  -های تجلید ایراني از دیدگاه فني و هنری ویژگيتاریخي، 

 مورد كنکاش قرار گرفت. -جهان 

نتایج پژوهش حاكي از آن است كه مهم ترین تحوالت هنر جلدسازی در حوزه تمدني ایران را باید در سه 

 سازیجلدمهم ترین ویژگي های هنر  تحوالت،در این جاریه جستجو كرد. تیموریان، صفویه و قا ی دوره

 جلدهای چرمي ضربي: گروه اصلي در قالب پنج ایراني از حیث مواد، فن ساخت و نقش های به كار رفته،

جلدهای جلدهای چرمي سوخت )ترنجي، مناظر طبیعي و خیالي و نقش هندسي(،  ،)ترنجي و زرین(

، ي، جلدهای روغني )ترنجي، گل و برگ)ترنجي، مناظر طبیعي و خیالي و نقش هندسي( سوخت و معرق

دار و  بها، كتدار، صورت يزنبق، اسلیمي و ختایي، خوشه انگور، گل ای، گل و مرغي، بته جقه ای گل و بته

 قابل بررسي مي باشند.جلدهای پارچه ای  و (يبیذهت

 

 هدف ها: 

 ایرانحوزه تمدني تحوالت هنر جلدسازی مهم ترین بررسي  -

 جهانهای تجلید ایراني بر اساس آثار موجود در گنجینه های  مهم ترین ویژگيبررسي  -

 پرسش ها:

 ؟جستجو كرد را باید در چه دوره هائي ایراندر حوزه تمدني مهم ترین تحوالت هنر جلدسازی  -

 ایران دارای چه ویژگي هایي است؟حوزه تمدني جلدهای نفیس  -

 

 ها، هنر جلدسازی، حوزه تمدني ایران، فن ساخت، نقش و طرح ویژگي :واژگان کليدی
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 مقدمه  

ات ها و پرندگان و آراسته به صورت و هیبي تردید كتابي كه با تجلید نفیس و مزین به نقش های بدیع گل 

 های مختلف آدمیان و جانوران باشد، موجب تشویق بیشتر خواننده در خواندن و مطالعه ی كتاب مي گردد.

 فرانسیس فرانسوی محقق قول به –دلیل این همه توجه ایرانیان به آرایش نفیس كتاب ها و نسخه ها 

 كتاب هب احترام و نویسي خوش غني سنت به ایرانیان منطقي گيدلبست اقتصادی، عوامل بر عالوه – ریشار

، 1111د. )ریشار، ان داشته وضعیت این بقای در مهمي نقش كه بوده بدیع های نقش به استه آر و مذهب

612) 

جلدهای قرآن كریم چنان با جالل و شکوه از هنرهای تذهیب عالي و نقش های ظریف در ساخت ایرانیان، 

، كه نمونه های خیره كننده ی آنها حاكي از عشق سرشار و ایثارگری اند بته و مرغ  الهام گرفتهگل و برگ و 

هنرمندان این عصر مي باشد. نیز نقاشان و مذهبان ایراني در تجلید شاهنامه و سایر نسخه های خطي گران 

ا، فن ضربي، سوخت، سنگ مانند كلیات سعدی، غزلیات حافظ، دیوان جامي، مثنوی موالنا و سایر كتاب ه

 روغني را به مرتبه ی شکوه خود رسانیده اند. معرق،

به ویژه طرح ها و نقش های گونه های مختلف تجلید در دوره ی های مختلف  ،تنوع ابزار و مواد، فن ساخت

به ویژه  -جهان  تاریخ ایران زمین، نگارنده را بر آن داشته است تا به گواه آثار موجود در گنجینه های

فن ساخت،  مواد، های جلدهای ناب از حیث ویژگيكشورهای حوزه تمدني ایران، به شناسایي  گنجینه های

 و نقش های به كار رفته، بپردازد.

 
 ژوهشپيشينه پ

بررسي و جستجو در پایگاه های علمي و كتابخانه ها و مراكز اسناد معتبر نشان مي دهد كه مطالعات       

كلي و یا موردی در حوزه ی كتاب آرایي و تجلید تمدن ایران توسط استاد بزرگوار جناب دكتر ایرج افشار 

ارجمند جناب نجیب مایل  هـ.ش( و چند مقاله ی دیگر از ایشان، استاد 1131در كتاب صحافي سنتي )

هـ.ش(، محمد تقي احساني در كتاب  1116هروی در مجموعه ی ارزشمند كتاب آرایي در تمدن اسالمي )

 1122هـ.ش(، دانکن هالدین در كتاب صحافي و جلدهای اسالمي ) 1121جلدها و قلمدان های ایراني )

ش(، پاولین جانسن در كتاب جلدسازی هـ. 1111هـ.ش(، فرانسیس ریشار در كتاب جلوه های هنر پارسي )

ه.ش( به عمل آمده و نیز چند مقاله ی  1146م(، نگارنده در كتاب جلدسازی ایرانیان ) 1444خالقانه )

خاص و توصیفي در این موضوع نظیر بیش از شصت مقاله ی نویسنده در موضوع فن شناسي و جایگاه 

مورد استفاده و حفاظت آنها درحوزه ی تمدن ایراني،  علمي و تاریخي ساخت جلدها، مواد و مصالح و ابزار

و  4اسالمي، هند، عثماني، اروپا و آسیای میانه كه در مجله های علمي و تخصصي هنرنامه )شماره های 

(، 2و  0(، نگره )شماره های 1(، مرمت و پژوهش )شماره 02تا  01(، گنجینه ی اسناد )شماره های 11

(، فصلنامه 61تا  61(، آریانا گردشگر )شماره های 12(، حافظ )شماره 11و 4 مطالعات هنر اسالمي )شماره

(، مجله پژوهشي و 1تخصصي سفالینه  )شماره  -ه ی علمي(، مجل6ی كتابداری و اطالع رساني )شماره 

( و كتاب های مجموعه مقاالت سومین و چهارمین و پنجمین همایش بین 6تحلیلي پژوهش هنر )شماره 

هـ.ش(، مجموعه مقاالت  1113تا  1111ظت و مرمت آثار تاریخي و فرهنگي )طي سال های المللي حفا

ه.ش(، مجموعه مقاالت گردهمایي مکتب هنری اصفهان 1112همایش تجلي فرهنگ ایثار در هنر )

ه.ش(، مجموعه 1111ه.ش(، مجموعه مقاالت اولین گردهمایي گنجینه های از یاد رفته هنر ایران )1111)

ه.ش(، مجموعه مقاالت همایش فرهنگ و هنر قاجار تبریز 1111همایش مکتب ایلخاني تبریز )مقاالت 
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ه.ش(  1141ه.ش(، همایش بین المللي ایران شناسي در فرانسه: تجربه دیروز و چشم انداز فردا، )1114)

مایش ملي ه.ش(، نخستین ه 1140،همایش بین المللي نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انساني در تركیه، )

ه.ش(، 1141ه.ش(، همایش ملي جایگاه و منزلت قرآن كریم در هنر اسالمي، )1141پژوهشي كاخ گلستان، )

ه.ش( و ... منتشر شده  1141همایش ملي جایگاه هنر شیعي در تبیین مفاهیم و ارزش های هنر اسالمي، )

                                                                                                                                      است. 
 

 روش تحقيق

تحلیلي بهره گرفته شد. در این راستا از منابع قدیم و جدید و اسناد  -در این پژوهش از روش توصیفي 

ه های جهان تاریخي و هنری بهره گیری گردید. نیز طبقه بندی و تحلیل جلدهای شاخص موجود در موز

كه نگارنده بدان جا سفر كرده و جلدها را از نزدیك مورد بررسي  -و به ویژه كشورهای ایران و آسیای میانه 

و تطبیق آنها از نگاه موضوع مقاله، از جمله دیگر اقداماتي مي باشد كه در روش  -میداني قرار داده است

 مذكور مد نظر بود.

اطالعات مورد استفاده در این پژوهش، میداني است و در این مسیر  بخش غالبي از روش و ابزار گردآوری

از شیوه هایي چون مشاهده ی آثار شاخص تجلید از نزدیك در موزه ها و گنجینه ها، ثبت و ضبط یافته 

 .ها با استفاده از ابزار و تجهیزات گوناگون و سفر به سایت مطالعاتي هدف بهره گرفته شد

 
 فرضيه پژوهش

تیموریان، صفویه و  ی دوره رین تحوالت هنر جلدسازی در حوزه تمدني ایران را باید در سهمهم ت -1

 قاجاریه جستجو كرد.

حوزه تمدني ایران از حیث مواد، فن ساخت و نقش های به كار  سازیجلدمهم ترین ویژگي های هنر  -6

لدهای سوخت و معرق، ججلدهای چرمي سوخت،  : جلدهای چرمي ضربي،گروه اصلي در قالب پنج رفته،

 قابل بررسي مي باشند.جلدهای پارچه ای  و جلدهای روغني
 

 جایگاه هنر جلد سازی در حوزه ی تمدنی ایران

با كنکاشي در تاریخ و فرهنگ كتاب آرایـــي  و كتاب سازی ایـــران كه تجلید از جمـله شاخه های 

آسماني اسالم كه برخاسته از نصوص قرآن مجید و شمار مي رود؛ در مي یابیم كه تعالیم ه تخصصي آن ب

احادیث نبوی )ص( و ائمه اطهار )ع( و علمای دین و شریعت است، سبب گردیده تا كتابت، كتاب آرایي و 

شاخه های مختلف آن در تاریخ حوزه ی تمدني ایران از وزانت و نظامت خاصي برخوردار شود و متناسب 

با بهره گیری از آداب و سالیق كتاب آرایي و كتاب سازی بازمانده از با فرهنگ جامعه ی اسالمي و نیز 

های پیش از اسالم كه سرمایه های نهفته ی ایرانیان بوده، به رشد و تعالي خود ادامه دهد تا بدانجا  تمدن

كه این گونه هنرها در حوزه ی تمدن جهان اسالم از مقوله های سودمند و مبین شکوه و جالل معنوی و 

 (11و  12 :1116های بزرگ بشری گردد. )رستمي،  نگي یکي از تمدنفره

عوامل دیگری نیز سبب گردیده است تا جایگاه هنر تجلید در حوزه ی تمدني ایران فزوني یابد. از جمله ی 

این عوامل مي توان به: جایگاه تجلید در فرهنگ و ادبیات پارسي و تولید محصوالت ادبي در قالب نسخه 

لدهای خاص و هماهنگ با محتوای آثار ادبي و نیز توصیفات آن در قالب اشعار و نثرهای منظوم هایي با ج

یا غیرمنظوم، كثرت تألیف و آفرینش منابع دیني نسبت به علوم دیگر، نقش محوری ایران در تولید علوم 
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هنر و هنرمندان  های اسالمي ایران به اسالمي، گرایش و عالقه ی علوم دیگر به هنر تجلید، توجّه دولت

های همجوار از محصوالت  جلدسازی، استقبال علمای دین و مردم از این محصوالت و استقبال سرزمین

 هنر تجلید ایران، اشاره كرد.

 
 هنر جلد سازی در حوزه ی تمدنی ایرانتحوالت 

و ارزشمند  به طور كلي تا پیش از اواخر قرن دوم هـ.ق / هشتم م، كتاب ها و به ویژه كتاب های مقدس

شامل قرآن و... بر پوست خشك شده ی گوسفند، بز و آهو نوشته مي شده است و جلد آنها از چرم ساده 

بوده و یا دو قطعه چوب، ساختار داخلي جلد چرمي را تشکیل مي داده است كه دارای تزیینات ساده ی 

ا از قرن سوم هـ.ق/ نهم م با هندسي بوده و با روش قلم كاری، حکاكي و مهر كوبي كار مي شده است. ام

ورود فن آوری كاغذ از تركستان چین به ایران در سمرقند توسط مسلمانــان در جنگ اطلح طي سال های 

 (22 :1114م، به تدریج مقواگری مورد توجه قرار گرفته است. )رستمي،  131هـق/  110تا  111

م كاغذگران از به هم چسباندن الیه های كاغذ بدین ترتیب از قرن های سوم تا هفتم هـق/ نهم تا سیزدهم 

میلي متر( مي  1تا  6به وسیلـه ی چسب های گیاهــي و پروتئیني، مقــوا به ضخامت های متفاوت )بین 

مي گفته اند، در دفتین، عطف و لبه برگردان یا « وصلي»یا « كاغذ چسبانده»ساخته اند و آنرا كه مقوای 

دود قرن چهارم هـق/ دهم م مي رسد( به عنوان ساختار استحکامي به كار سرطبل جلد )كه ابداع آن به ح

مي برده اند و روی آن را روكش پوست یا چرم مي داده اند كه با شیوه های ضربي تزیینات ساده ای از 

ترنج و لچك و نقش های هندسي و نیز مختصری از گل و بته و كلمات و جمالتي از آیات قرآن و احادیث 

 (24 :1114ده است. )رستمي، كار مي ش

از اوایل سده ی هشتم هـ.ق/ اواخر قرن سیزدهم م جلد سوخت و معرق مورد توجه قرار گرفته است. 

تزیینات جلد كه بر روی پشت و سرطبل و روكش چرم به صورت ضربي و سوخت و معرق كارمي شده، 

االضالع(، حاشیه طنابي، شاخه شامل: نقش های هندسي، لچك، ترنج )با شکل های مختلف مدور و كثیر

ه ریسنخلي به صورت چهارپر و انحنادار مشابه با حلقه ابری چیني )متأثر از هنر چین در زمان ایلخانان(، 

گل های پیچك دار و نقش نیلوفر بوده است. بر روی آستر جلد نیز گاهي تزیین مي شده است و  هائي از

 ن زیورآالت نیز رایج گردیده است.و افزود طالكاری شده آرایه هایاستفاده از 

اسالمي در قرن های هشتم و نهم هـ.ق/چهاردهم و پانزدهم  -بهترین و زیباترین صحافي ها و تجلید ایراني

م از احساسي عالي در تزیین جلدهای آن و از هنر شگفت كه به مراتب برتر از سطح صحافي های اروپایي 

این نوع صحافي و تجلید از سرزمین هـای ایران و آسیای میانـه  در آن عصر بوده، پرده بر مي داشته است.

به دولت های غرب به ویژه تركیه راه یافته، همان گونه كه در قرن نهم هـ.ق/ پانزدهم م در كارهای صحافان 

 :1116ایتالیایي تأثیر گذاشته و افق تازه ای را پیش روی صحافان و جلدسازان در غرب گشوده است. )دال، 

دیدگــان را مي نوازد، وجود نسخه  از دوره تیموریان (آن چه كه در گنجینه هـای متعدد دنیا141و  144

های به غایت هنرمندانه با جلدهای نفیس ضربي، سوخت و معرق به همراه خلق بدیع ترین نقش های 

 ي سازد.اسالمي نمایان م -ماندگار آن است كه اوج رونق این هنر را در طول تاریخ تمدن ایراني

آغاز دوران صفویان شاهد نقل و انتقال سیاسي و فرهنگي از هرات در شرق به تبریز در شمال غربي و شیراز 

خوش تحول شده و در رشته ی جلدسازی، دگرگوني  در جنوب ایران بوده است. در این مسیر هنر نیز دست

 فن ایجاد شده، استفاده ی گسترده اساسي در فن و شیوه بوجود آمده است. اساسي ترین تغییری كه در این

از مهر با قالب ها و طرحهای متنوع بوده است. غالباً نقشي از طبیعت را روی یك صفحه مهر بزرگ حکــاكي 
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مي كرده اند، در حالي كه طرح های قرینه كه معموالً نقش ها گلدار بوده، روی یك نیم صفحه حکاكي مي 

ار ضرب مي شده است. در اغلب این موارد، محل اتصال دو بار شده و برای تهیه ی یك طرح كامل، دو ب

 مهركوبي، در وسط طرح پیداست.

در دوران صفویان، جلد كتاب با اشتیاق زیادتری تزیین مي شده و طالكاری بیش از دوران تیموریان در آن 

و در بعضي  های تزییني، كلیه ی سطح جلد را مي پوشانده كار مي رفته است. در برخي موارد طرحه ب

دیگر طرح تزییني در داخل یك شکل ترنجي و یا در قسمت های دیگر قرار داشته است. تزیینات طالیي و 

فشاری خارج كه مركب است از شکل شکل های پرندگان و حیوانات و منظره ی طبیعي، نمونه ی اسلوب 

 نقاشي طبیعي دوره ی صفویان است.

، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و بر اثر این پسندیدگي ساختن جلدهای روغني از اواخر عهد صفوی

 مراحل ترقي را پیموده تا در دوران زندیه و قاجاریه به واالترین پایه های زیبایي و ظرافت رسیده است.

ه هر چند از نظر افزایش تاثیر سبك اروپایي در تصویرگری به ویژه جلدهای الكي یا روغني یدر دوره ی زند

 هبود معمول و رایج كلي طور به پیشین آور نام استادان از تقلید اما خورد، مي چشم به تحول یها رگه –

انست. از این رو است كه برخي آثار الكي و د صفوی مکتب ی دنباله باید حقیقت در را دوره این آثار و

صاحب نظر و ذوق ت مکتب صفوی بي بهره نیست و بیننده ی نفاسروغني این دوره تا حدی از اصالت و 

 / نوزدهم مرا به یاد شیوه ی آن زمان مي اندازد. كسب جلدهای روغني زندیه تا اوایل قرن سیزدهم ه . ق

 )آغاز استقرار حکومت قاجاریه در ایران( ادامه یافته است.

حو ندر عصر قاجار تنوع و نوآوری، بنابر مقتضیات عصر كه از آن جمله رفت و آمد با دنیای غرب است، به 

چشمگیری پدیدار شده و سبك های گوناگون با سلیقه های جوراجور، از سوی استادان نامي به تجلي گاه 

هنر عرضه گشته است. این تنوع و تجدد هم در شیوه ی كار و هم در طرح موضوع به ظهور رسیده و به 

 و تشعیر و صحافي حدی گسترش یافته كه در برخي شاخه های هنری از جمله كتابت بر نسخه ها، تذهیب

و تجلید ترقي ویژه ای داشته است. با این پیشرفت، نفاست نسخه های خطي در كتابت، آرایش های بدیع 

 قبل دوران كه رسیده رشد از ای درجه –به ویژه تجلید الكي یا روغني   -بر اوراق كتاب و جلدسازی آن 

 .است نکرده تجربه آن از

مقوای كاغذ چسبانده و مقوای خمیری، كاربرد وسیعي در تجلید داشته  در این زمان هر دو نوع مقوا یعني

و به عنوان ساختار داخلي و استحکامي جلد، لبه گردان )سرطبل( و محفظه ی آن در اندازه های مختلف 

استفاده مي شده است. نیز در این دوره انواع روكش های چرمي، پارچه ای )تزئیني و ساده( و كاغذی در 

رنگ ها و طرح های مختلف، به خوبي به كار مي رفته است.تزیینات طالكاری بیش از پیش رایج شیوه ها، 

گشته است. عالوه بر كاربرد جلدهای ضربي، سوخت و معرق، جلدهای روغني رواج فراواني یافته و به حد 

و معرق به تدریج توجه به جلد سوخت   /هفدهم مكمال خود رسیده است. اگر چه در قرن یازدهم ه .ق

 (24 :1114كمتر شده، جلد ضربي جایگزین آن شده است. )رستمي، 

كه بر روی جلد های قاجاری صورت مي گرفته، عبارت بوده اند از: شکل های پرندگان و حیوانات،  آرایه هائي

منظره ی طبیعي و بوستان، لچك و ترنج، صحنه های شکار و جنگ، تصویرهای  پادشاهان و امیران، ادیبان 

عالمان، زنان و مردان فرنگي و صورت نگاری، طال كاری، نقره كاری، گل و بته، گل و مرغ، گل و برگ، و 

اسلیمي و ختایي، خوشه انگوری، زمینه های مرغش و زرک و نیز كتیبه های به قلم های ثلث، نسخ و 

 نستعلیق و به ندرت تلفیق با رقاع و ریحان.
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چاپ و علل دیگر، اغلب هنرهای كتابي متروک گردیده است. خط پس از مشروطه به سبب رواج روز افزون 

رو به سستي نهاده و تذهیب را تباهي گرفته و تجلید را شیرازه بگسسته است. استادان بازمانده از عهد 

 قاجاریه پریشان حال زیسته اند و هنر خود را به شاگردی نا آموخته در گذشته اند.

 
 تمدنی ایرانهنر جلدسازی در حوزه های  ویژگی

ذوق سرشار هنرمندان ایراني كه از دیرباز در هنرهای زیبا و ظریف سرآمد سایر اقوام بوده اند، در عرصه ی 

نیز گوی سبقت را از هنرمندان سایر ملل ربوده است. خالقیت   -به ویژه در جلدسازی و صورتگری  -هنر 

اده كنندگان و متقاضیان و نیز نوع كاربرد آنها، های متنوع هنرمندان تجلید ایراني و اسالمي و سالیق استف

سبب شده است تا انوع مختلفي از جلدها، در اندازه ها و كیفیت هایي متنوع از جمله روكش های ساده ، 

تزییني و تركیبي پدید آید. در این مجال با عنایت به مطالعات صورت گرفته و بررسي نمونه هایي از 

به ویژه سرزمین های حوزه تمدني ایران  -مختلف داخل و خارج كشور  جلدهای موجود در مجموعه های

 سيبررایراني شناسایي و  ی نفیسجلدهاویژگي های اجمالي،  طبقه بندی، سعي مي شود در قالب یك  -

 گردد.

 
 جلدهای چرمی ساده -1

/پانزدهم و به وفور و از قرن نهم و دهم ه . ق /دوازدهم تا چهاردهم ماز قرن ششم تا آغاز قرن هشتم ه . ق

ها را در جلدهایي با روكش چرمي ساده از چرم خام و پخته كه آنها را  به بعد به ندرت كتاب شانزدهم م

 رنگ مي كرده اند، به صورت ساده به مصرف تجلید مي رسانده اند.

 فن ساخت -الف 

گونه های چرم كه قبال رنگ آمیزی شده، مثل تیماج، پس از آماده كردن مقوای جلد، روكشي از یکي از  

 میشن، شبرو، ساغری و . . . بي آن كه روی آن چرم را تزیین كنند، بدان مقوا متصل مي كرده اند.

 طرح ها و نقش ها -ب 

 این نوع جلد غالبا بدون تزیین و فقط با رنگ آمیزی متنوع چرم ساخته مي شده است.

 
 جلدهای چرمی ضربی -2

نیز مي نامیده اند، پس از جلدهای چرمي ساده، دومین گونه ی  "كوبیده  "نوع جلدها كه در اصطالح  این

جلد مورد توجه مجلدان در طول دوران اسالمي بوده است. جلدهای ضربي بر خالف جلدهای سوخت غالبَا 

ه رفته هنر جلدسازی بدون حاشیه و یا با حاشیه ی بسیار ساده و گاهي به صورت میناكاری درآمده تا رفت

چرمي راه زوال پیموده و جلدهای روغني رواج بیشتری یافته است.آستر جلدهای ضربي از مقوای كاغذ 

 چسبانده ی نازک )و یا از كاغذ های فرسوده ی به هم چسبانده( بوده كه در داخل جلد قرار مي داده اند.

 فن ساخت -الف 

با استفاده از قالب های نقش دار و متنوع كوبه ای كه معموال پس از چسباندن روكش چرم برای روی مقوا،  

از جنس فوالد، برنج و یا سرب بوده )فوالد و برنج، برای قالبهای اصلي و بزرگ و سرب، برای قالب های 

كوچك و حروف طالكوبي(، به كمك حرارت و رطوبت، نقش های مورد نظر، بر روی چرم، حك مي شده 

 دها نیز از همین شیوه استفاده مي گردیده است.است. برای طال كوبي جل

 این نوع جلدها گاهي در تلفیق با جلد سوخت و معرق نیز مشاهده مي شوند.

 طرح ها و نقش ها -ب 
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جلدهای ترنجي: یکي از طرح های شاخص و به واقع رایج ترین در این دوره مي باشد كه بیش از  -1-1

ی ترنج در وسط و لچکي ها در چهار گوشه ی صفحه ی روی و دوره های قبل بدان توجه شده است. اجرا

 داده جای لچك و ترنج نقش دو خارج در گاهي و داخل در گاهي ریز تزییني های طرح كه –پشت جلد 

. این جلدها است جلد نوع این شاخص های ویژگي از نقش آمیزی رنگ و طالكاری را همراه – شده مي

 ی دانه تسبیحي برجسته و با زمینه ی نقش دار ساخته مي شده اند. بیشتر بازمینه ی ساده، با حاشیه

 (1)تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جلد كتاب راحه الصّدور و آیه السّرور راوندی كاشاني با فن ضربي ممتاز سرطبل دار بر  -1تصویر 

ز نیتیماج قهوه ای طالكوب شیوه ی مملوكي، با نقش ترنج با محوریت دایره و گره چیني هندسي و 

هـ.ق احتماالً  220-214سانتي متر، جلد شده در تاریخ  11×3/60حاشیه ی طنابي ساده در اطراف، 

 (06 :1111، كتابخانه ملي فرانسه )ریشار، 1110در بغداد، شماره ثبت 

جلدهای زرین: در این نوع جلد، مرحله ی تحت فشار قرار دادن مهر را با زراندود كردن، یك جا  -1-6    

مي داده اند. چرم مرطوب را با رنگ طال مي پوشانده و سپس صفحه ی مهر داغ را بر آن مي نهاده و  انجام

تحت فشار مي گذاشته اند. معموالَ عمل طال كاری و فشار قالبي با هم تركیب مي شده و یا گاهي قبل از 

دها بیشتر دارای نقش این جل آن كه چرم زیر قالب قرار داده شود، طال كاری آن به عمل مي آمده است.

 (6، كتابه و گل و برگ بوده اند. )تصویر ترنجهای 
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روی جلد كتاب دعا )در بیان  -6 تصویر

آداب ماه مبارک رمضان(، با فن ضربي 

زرین بر تیماج سیاه، با نقش گل و برگي 

و حاشیه ی بازوبندی گل و برگي، 

سانتي متر، قاجاری ، شماره  3/11×4

گنجینه ی نسخه های ،  411/0ثبت 

خطي مركز دائره المعارف انسان 

 (1111)نگارنده،  شناسي تهران.

 

 

 جلدهای چرمی سوخت -3

صفویان و قاجاریان  ساخت آن در دوران  سلوب فن  شد، اما ا شتم و نهم هجری مي با اوج این نوع جلدها مربوط به قرن ه

نیز ادامه یافته، با این تفاوت كه طرح ها و نقش های جلدهای سوخت متاثر از نگارگری و تصویرگری زبان مذكور اجرا مي شده 

ست. در قرن یازدهم  سترفته رفت ه.ق/هفدهم ما ضربي داده ا سوخت جای خود را به جلد  ولي این نوع جلد در زمان  ،ه جلد 

صویرگری را تجربه  صری كه اوج نگارگری و ت صفویان و قاجاریه مملو بوده از هنرنمایي های خآلقانه ی ع حیات خود در دوران 

 كرده است.

 فن ساخت -الف 

 – سنگ گران های نسخه سایر و قرآن خصوص به –س سوخت كاری را بر روی میشن یا ساغری در تزیین جلدهای نفی

شناخت. بدین معني كه چرم را در میان دو قالب بر مي كار به شیوه ی كار این فن ظریف باید  سمیه ی آن را در  ده اند. وجه ت

صطالح در كه –فوالدی یا برنجي نقش دار    مي – بود شده داغ آتش روی بر معیني حرارت با قبال و اند نامیده مي ماده و نر ا

شته شار با تا اند گذا شود. در این حال چرم به قا های نقش چکش، ضربات ف شده بود، منتقل  لب ها بر چرم كه در آب نم دار 

صورت قهوه ای سیر یا به رنگ سیاه در مي آمده است، به این علت آن را سوخته یا سوخت مي نامیده اند. آن گاه سراسر سطح 

شانده، یا تنها فرورفتگي ها یا برآمدگي ها جلد را كه دارای  سایر رنگ ها مي پو ساده و  شده بود با طالی  برآمدگي و فرورفتگي 

 را با طالی مایع زراندود مي ساخته اند.

 طرح ها و نقش ها -ب 

 در این نوع جلد نیز طرح ها و نقش های متنوع به ترتیب زیر قابل طبقه بندی است.

 نوع جلدها كه هم چون سوخت و معـرق از تنوع نقش ترنـج و لچـك و حاشیـه برخـوردارند،این  :جلدهای ترنجي -6-1

 است. با متن اسلیمي و ختایيو نیز ترنج  بازوبندی، كتابه دارغالبا شامل ترنج با لچك و حاشیه منقوش 

ـــتر با جلدهایي با طرح مناظر طبیعي و خیالي:  -6-6 ـــر این جلدها بیش خیالي و واقعي هم چون: مناظری مملو از عناص

ـــتان پردرخت، گل و برگ، گل و بته، برگ و غنچه، گل های پیچك دار، گاهي همراه با حلقه های ابری یا چیني و انواع  بوس

حیوانات و پرندگان نجیب و وحشي در آرامش و گرفت و گیر و غالباً پوشیده از طال و گاهي رنگ های موضعي ظریف و حساب 

زیبایي را بر سطح جلد ایجاد مي كند كه گویي همه ی عناصر آن طبیعت خیالي سه بعدی دارای حیاتند. شده، چنان ظرافت و 

 (1 )تصویر
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روی جلد كتاب تحفه االحرار، با فن سوخت  - 1تصویر 

زرپوش ممتاز سرطبل دار بر تیماج سیاه، با نقش منظره 

ی خیالي از طبیعت در میان جلد كه عناصری چون 

گل و بته و شاخ و برگ و حلقه های ابری و  ودرخت 

تعدادی حیوان نجیب و وحشي نظیر گوزن، آهو، خرس، 

روباه و گرگ و دو غاز وحشي تماماً بر بستر طال در میان 

 اب ی بازوبندیهااز كتیبه  حاشیه ای و جلد جای گرفت

ظریف بر بستر پوشش  كتیبه ای منقوش با گل و برگ

، موزه ی رضا 346ره ثبت ، قرن نهم هـ.ق، شماطال

 (1111)نگارنده،  .عباسي تهران

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

سازی تمدن ایراني  -2-1 سي بر جلد های چرمي در كتاب  سي: كاربرد نقش های هند سالمي –جلدهای با نقش هند   قدمت ا

  های نقش جلد، بر اســتفاده مورد های نقش بیشــترین ق.  ه چهارم قرن تا حداقل و هجری های قرن اولین از. دارد طوالني

، شش ضلعي، دایره و بیضي و گره های تو در توی آنها بوده است. به تدریج در دوره های بعد ضلعي پنج ضلعي، چهار هندسي

سلیمي و ختایي، گل های پیچك دار و  شده و نقش های گیاهي نظیر ا شم و هفتم ه.ق این نقش پیچیده تر  ش یعني قرن های 

یز در درون و یا اطراف نقش های هندسي جای گرفته اند. این ترقي از زمان تیموریان كه اوج تحول جلدهای گل و برگ و . . . ن

ســوخت و معرق اســت، افزایش یافته و زیباترین جلدهای ســوخت و معرق طال پوش با نقش های بســیار متنوع و در عین حال 

ــده ا ــاخته ش ــي و تلفیق آنها با نقش های گیاهي س ند. همین روند اگرچه اندكي كم رونق تر از تیموریان، در پیچیده ی هندس

دوران صــفویه و قاجاریه نیز ادامه یافته و در این دوره ها آثار نفیس و گاهي بدیعي از كاربرد نقش های هندســي را در تلفیق با 

 دیتیبه یا حاشیه ی بازو بنبا كو یا  زمینه ی گل و برگ، زمینه ی سادهاین جلدها بیشتر به صورت نقش های گیاهي شاهدیم. 

 در تجلید ایراني قابل مشاهده است.

 
درصد قابل توجهي از سطح جلد را كه دارای برآمدگي و فرورفتگي شده بود، با رنگ طالی در این جلدها جلدهای زرین:  -6-0

 از نوع ترنجي و یا كتابه دار مي باشند.  و بیشتر مایع مي پوشانده اند

 
 سوخت و معرقجلدهای چرمی  -4

این نوع جلدها همان طور كه از نامش پیداست، از تركیب دو فن سوخت و معرق ساخته مي شده است. ظاهراً جلدسازان عصر 

ــوخت و معرق با طرح  ــان مي داده اند، زیرا نفیس ترین جلدهای این دوره، جلدهای س ــتر رغبت نش تیموریان، به این جلد بیش

رغبت در دوران صـــفویان و قاجاریان نیز ادامه یافته و طرح ها و نقش هایي با ویژگي های  بدیع مي باشـــد. همین های زیبا و

 ممتاز بر روی جلدهای تركیبي سوخت و معرق اجرا گردیده است.

 فن ساخت -الف 

ه، در غالب موارد ابتدا فن ســوخت را بر روی جلد چرمي اجرا مي نموده و ســپس مطابق طرح در مکان های در نظر گرفته شــد

سوخت اجرا مي  شده، نقش با فن  شده ی چرم كه برای معرق در نظر گرفته  معرق را اجرا مي كرده اند و یا روی قطعات بریده 
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شده و سپس آن قطعه در جای مناسب مطابق طرح روی چرم جلد نصب مي شده است و در پایان با قلم گیری و رنگ آمیزی 

یس و زیبا بدان مي بخشیده اند. گاهي نیز فن ضربي، سوخت و معرق درهم ادغام با رنگ های معدني و طالی مایع، جلوه ای نف

 مي شده كه تركیبي زیبا فراهم مي آورده است.

   ها نقش و طرح ها – ب

و شامل جلدهای ترنجي، مناظر طبیعي و خیالي،  قابل تطبیق با جلدهای سوخت ،مجموعه ی طرح ها و نقش های این نوع جلد

 (0تصویر .)ن مي باشدنقش هندسي و زری

 

 
روی جلد احتماالَ قرآن كریم، با فن سوخت و معرق مشبك رنگین و زرین ممتاز بر چرم تیماج سیاه، با نقش ترنج و  - 0 تصویر

ه ای به خط نسخ كامال طالپوش از آیه ابلچك های مشبك طالیي بر زمینه ی آبي و اسلیمي ماری بر زمینه ی طال پوش و كت

 (1111)نگارنده،  ، كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی مشهد. 11211شماره ثبت الکرسي، 

 
 جلدهای روغنی -5

در مسیر تاریخ جلدسازان ایران، جلدی كه بیشتر از همه بستر ابداع و اجرای طرح و هنر و هنرمندان را داشته، جلد روغني بوده 

اســت. در این نوع جلدها نقاش به شــیوه های بدیع هنر نمایي كرده و عالوه بر نقش های مورد اســتفاده در جلدهای ضــربي و 

سب امکان، به طر سبب در این جلدها طرح های گل و برگ، گل و بته، گل و سوخت، اغلب به تنا ست و بدین  احي پرداخته ا

مرغ ، گل های زنبق ، نرگس ، یاس، شکوفه ی سیب، اسلیمي و ختایي، لچك و ترنج، نقش های هندسي، تصویرهای آدمیان و 

سیاری از نقش های جذاب دیگر كه مملو شکار و ب ست، در  حیوانات در حاالت مختلف رزم و بزم و  شان ایراني ا از هنرنمایي نقا

 زندیه و قاجاریه فراوان به چشم مي خورد.صفویه، دوران 

 فن ساخت -الف 

ــي زیر روغن آماده مي كرده اند. در جلد  ــطح آن را برای نقاش ــرطبل، س ، ابتدا هاپس از آماده كردن مقوای دفتین و احتماالً س

ــك شــدن كامل، با قطعه چرمي كه در زیر آنها، قبالً مراحل نقاشــي روغني را روی مقوای جلد انجام م ي داده اند و پس از خش

ست كه ابتدا یك الیه  چسبانده مي شده، به هم متصل مي كرده اند. روش آماده كردن سطح مقوا برای نقاشي روغني، چنین ا

سپس یك الیه روغن سطح مقوا مي زده اند،  سفید، بر  كمان رقیق، بدان مي افزوده اند و  ی نازک بطانه ای از گچ یا مل یا گل 
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  بعد یك الیه واشور )نسبت یك قسمت سریشم به ده قسمت آب ( مي زده و پس از آن، نقاشي یا آبرنگ انجام مي گرفته است.

شه ای، در  شی شك كردن، آن را داخل محفظه ای  شانده اند و برای خ شي، با چند الیه روغن كمان، روی آن را مي پو بعد از نقا

ل آفتاب مي گذاشته اند. برای نصب جلد روغني به كتاب صحافي شده، انتهای طولي جلد را كه به صورت زوج ساخته شده مقاب

بود، با كاردک صحافي باز كرده و به اندازه ی ضخامت كتاب، دو ورقه از چرم مناسب )ترجیحاَ تیماج( كه عطف نامیده مي شده، 

رم را با ورقه ی سمباده ساییده تا صاف چون شکاف هر جلد كار مي گذاشته اند. سپس با سریشم به اندازه ی نیم سانتي متر در

و نازک شود، كتاب شیرازه شده را در میان دو جلد قرار داده و عطف ها را با سریشم به كتاب مي چسبانده اند، تا در میان قید 

 برداری مي شده است. آماده ی بهره با جلد روغني یا الكي صحافي خشك شود. بدین ترتیب كتاب

 طرح ها و نقش ها -ب 

ویژگي ممتاز جلد روغني، امکان نقاشي و طرح اندازی به شیوه های مختلف با موضوع های متنوع است. به همین سبب تعداد  

سلب مي نمای ست كه امکان طبقه بندی دقیق را از ما  شده بر روی جلدهای روغني آن قدر متنوع و فراوان ا د. طرح های اجرا 

ـــعیر، قالي و دیگر هنرهای ظریفه ی  اما با توجه به این كه غالب نقش های این نوع جلدها با طرح های نگارگری، تذهیب و تش

زندیه و قاجاریه صفویه، ایراني شباهت و تقارن در خور توجهي دارد و نیز نظر به عنایت ویژه ی هنرمندان نقاش و صحاف دوران 

ــته به طرح ها و نقش هایي خاص، ج لدهای روغني این دوره را از حیث طرح و نقش و فن اجرای آن مي توان به ترتیب زیر دس

 بندی كرد:

شه انگوری وگل و مرغي ، ترنج با نقش گل و مرغيشامل ترنج با نقش  جلدهای روغني ترنجي: -3-1 صویر  زمینه ی خو   (،3)ت

طرح ا ترنج ب ،زمینه ی اســلیمي و ختایي واســلیمي و ختایي ، ترنج با نقش زمینه ی گل و بته ای وگل و مرغي ترنج با نقش 

 مي باشد. ترنج تو در تو و متن اسلیمي و ختایي )طرح كشمیری(و نیز  زمینه ی شکارگاه ومنظره 

  

 

 

 

 
صویر  سنجاني، با فن روغني ترنجي  - 3ت روی جلد قرآن ار

ممتاز ، با نقش ترنج و لچك های نقش شــده با گل و مرغ 

پركار كه فضــای خالي دو نقش ترنج و لچك ها با بوســتان 

سته  سیاه آرا ستر  سفیداب بر ب خوشه های انگوری به رنگ 

ه .ق،  1166سانتي متر)قطع رحلي( ، 60×3/11شده است، 

 ، كتابخانه و موزه ی كاخ گلســتان تهران.234شــماره ثبت 

 (1111)نگارنده، 

 

 

 

سلیمي و ختایي شامل نقش گل و برگ گل و برگي:جلدهای روغني  -3-6  گل و برگ با زمینه ی گل و نیز نقش با زمینه ی  ا

   مي باشد. (2)تصویر  با حاشیه ی كتابه دارو نیز نقش گل و برگ  با حاشیه ی گل و برگي ، نقش گل و برگو برگ
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 ی اشیهح و میان در انبوه و پركار بسیار برگ و گل نقش با ممتاز، برگي و گل روغني فن با نامعلوم، كتابي جلد تك – 2تصویر 

جلد توسط استاد میرزا بابا مذهب در ساخته شده سانتي متر،  3/11×  3/66، نبوی حدیثي از ثلث خط به پیوسته دار كتابه

 (1111)نگارنده، ، كتابخانه و موزه ی كاخ گلستان تهران.  6311ه . ق ساخته شده است  ، شماره ثبت  1611سال  

  
شمیری(با زمینه ی بته جقه ای  شامل نقش گل و بتهگل و بته ای : جلدهای روغني  -3-1 ه گل و بته با زمین ، نقش )طرح ك

با  ، نقش گل و بتهبا حاشــیه ی خوشــه انگوری(، نقش گل و بته 1)تصــویر  با حاشــیه ی تذهیب دار، نقش گل و بته هی ســاد

یز نقش و ن با حاشــیه ی گل و بته ای بازوبندی، نقش گل و بته با حاشــیه های گل و بته، نقش گل و بته حاشــیه ی كتیبه دار

 باشد.مي با حاشیه ی گل و برگي ساده ی مکرر گل و بته 

 
میان و  روی جلد قرآن مجید ) معروف به قرآن پرتو ( ، با فن روغني گل و بته ای ممتاز، با نقش گل و بته در - 1تصویر 

 سانتي متر 63×  14بته جقه ی  بسیار پركار و ظریف،  وحاشیه ای تذهیب شده با گل های اسلیمي و ختایي و گل و برگ 

 (1111)نگارنده،  ، كتابخانه و موزه ی كاخ گلستان تهران . 233شماره ثبت ،ه. ق  1611حلي حجیم ( ، ر) قطع  

 
ا ب ترنج، نقش گل و مرغ در قالب با حاشیه ای ساده یا بدون حاشیه شامل نقش گل و مرغ جلد های روغني گل و مرغي : -3-0

شه انگوری  یا زمینه ی گل و بته ای شمیری (بته جقه ای ) یاخو شیه ی گل و بته  مرغ در قالب، نقش گل و طرح ك ترنج با حا

 ه مي باشد.با حاشیه ی سادو یا زمینه ی ساده  یا باای 
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ا متن ب تكو یا نقش تك بته جقه با ترنجي در میان شامل نقش بته جقه  :طرح كشمیری (جلدهای روغني بته جقه ای ) -3-3

 مي باشد. گل و برگي

 

سلیمي و  -3-2       سلیمي و ختایي  ختایي:جلد های روغني ا شامل نقش ا شتر  ساده كه بی  با زمینه ی گلو یا با زمینه ی 

 است. (1)تصویر  های ریز

 

 
 یا زرد ی زمینه بر ماهرانه بسیار ختایي و اسلیمي نقش با ممتاز، ختایي و اسلیمي  روغني فن معلوم، نا كتابي جلد – 1تصویر 

 ،دهد مي نشان  الجورد  ی زمینه با كه  هندسي فضایي تقسیم  قالب در  رنگین  درشت و ریز های ازگل پوشیده  اكر

 (1111)نگارنده،  سانتي متر  ، قاجاری ، موزه ی قرآن  و كتاب  مسجد  صاحب  االمر تبریز . 3/12×  16 
 

 مشاهده مي شود.در حاشیه جلد  و در متن میانياین نقش بیشتر  جلد های روغني خوشه انگوری : -3-1

عالوه بر گل ( مشاهده مي گردد. 4این نقش نیز بیشتر بر زمینه سیاه، سرخ و زرین )تصویر  جلدهای روغني گل زنبقي : -3-1

صورت رنگین و بر زمینه  سیب نیز به  شکوفه های  سازان ایراني،  گاهي از گل های نرگس و  یاس و  صوران و جلد های زنبق، م

 های  گفته شده استفاده مي كرده ند.

 

 

 

 

 
 

ــویر  ــاله ای  در اثبات  - 4تص داخل جلد زبرین كتاب رس

ــالطین با  فن روغني گل زنبقي ممتاز، با نقش  ،اطاعت س

ســانتي  3/11×  3/64، زرینگل زنبق رنگین بر زمینه ی 

ستاد  علي ساخته قطع وزیری كوچك ( ،  ) متر سط ا تو

، كتابخانه  و  131ه .ق،  شـــماره ثبت  1611در ســـال  

 (1111)نگارنده،  كاخ گلستان تهران .موزه ی 
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تصویر  (،14)حکومتي، دیني، علمي و ادبي و هنری( )تصویر چهره های شخصیت ها شامل  جلدهای روغني صورت دار : -5-4

ضوعي  ستان های مو سانه ای با محتوایهای خاطره ها ، حکایت ها و دا شقانه، خیالي و اف ، بزمي ،اجتماعي، عارفانه و دیني، عا

شیه ی كتابه دار)شکارگاهي  و نیز نقشفرنگي و رزمي  ساده ، با حا شیه ی  صویر بر قاب ترنج نقش دارو یا با حا ( مي 11( )ت

 گردد.

 

 
 

ـــویر  خل – 14تص لد دا با فن  ج ید،  زبرین قرآن مج

روغني صــورت دار ممتاز،  نقش شــمایل حضــرت علي 

)ع( و دو فرزندش  امام حسین )ع( و امام حسن )ع( در 

ـــه كودک  درون  ترنجي بزرگ و بر باالی ترنج نقش س

×  4/1 ،فرشــته كار شــده كه تقریباً در مقابل یکدیگرند

شده سانتي متر) قطع جانمازی( ،  0/2 سط ساخته  تو

سال آ شي در  سماعیل نقاش با شماره  1614قا ا ه .ق، 

 ،كتابخانه و موزه ی كاخ گلســـتان  تهران. 1066ثبت  

 (1111)نگارنده، 

  

 

  

 

 
جلد كتاب خمسه ی نظامي گنجوی، با فن روغني صورت دار ممتاز، با تصویر فتحعلي شاه قاجار و مال زمانش در  -11تصویر 

سانتي  0/63×  4/12بازو بندی  به خط نستعلیق از مدح و وصف خداوند  و پیامبر اكرم)ص(،  حال شکار و حاشیه ی كتیبه دار

شماره ثبت  ،(  و به سفارش فتحعلي شاه قاجار ه .ق ، با امضای آقا محمد باقر  ) جلد ساز مشهور قاجاریه 11متر ، اوایل قرن 

 ( 634و  604،  1110،  ه، موزه ی ویکتوریا و آلبرت لندن . )فری 6623

 
   مي باشد.شکارگاه و یا فرنگي  یابا نقش میاني گل و بته ای شامل كتابه  كتابه دار : جلدهای روغني -3-14

   مي باشد.تذهیب زرنشان با گل و مرغ یا گل و بته و یا نقش زرنشان سازی شامل  جلد های روغني تذهیبي : -3-11
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 جلد های پارچه ای   -6

این نوع جلد ها غالباً برای كتاب های  عادی و ارزان تر كاربرد داشته است. اگر چه قبل از صفویان نیز كاربرد داشته است، ولي  

ستفاده مورد – قاجاریه زمان ویژه به –بعد از آن  سلیقه و همی به و  یافته افزایش آن ی ا سازان تمام  صحافان و جلد  سبب  ن 

نوع پارچه و ســاخت جلد های  مطلوب و زیبای پارچه ای به كار بســته اند. بهره مندی از انواع پارچه ذوق خود را در انتخاب  

ـــور هم چون پارچه های گلدوزی، مخمل، قلمکار، زری دوزی، ترمه، و نیز پارچه های  ـــي نقاط  كش ـــده در اقص های تولید ش

ــد ــمي، كنفي و ... كه با رنگ های متنوع رنگ آمیزی مي ش ــمي، پش ــاخت جلد هایي با روكش های متنوع را ابریش ه، امکان س

 فراهم آورده است .

 فن ساخت   -الف 

ـــمند هم چون  گلدوزی، مخمل، قلمکار، زری دوزی، ترمه و ... مي  در این جلد، روی مقوا را كامالً با پارچه های ظریف و ارزش

شده پوشانده اند . برای چسباندن روكش پارچه ای به مقوای جلد  در گذشته   ستفاده مي  سریش رقیق ا سته یا  شا از چسب ن

 برخوردار است .  خاصي است . دوام و مقاومت این نوع جلد، كمتر از چرم است، اما از تنوع و زیبایي

 طرح ها و نقش ها  -ب 

چه و كیفیت معموالً طرح و نقش خاصي بر روی جلد های پارچه ای به جز در مواردی خاص اجرا نمي كرده اند و فقط از نوع پار

 (16)تصویر  طرح و نقش و رنگ آن جهت روكش مقوا ی جلد بهره مي جسته اند.

 

 

 

 

 
 

روی جلد  مجموعه ی مرقعات علي نقي شیرازی، -16تصویر 

با فن پارچه ای، با استفاده از پارچه ی ترمه با زمینه ی سرخ 

ـــانتي متر ،  11×  3/11طرح بته جقه ای،  ه . ق ،  1616س

)نگارنده،  و كتابت مســجد صــاحب االمر تبریز.موزه ی قرآن 

1111) 

 

 

 

 
 نتيجه گيری 

ــازی ــر قلم و كیفیت  حوزه تمدني ایران هنر جلدس ــترش فرهنگ نش ــته تحوالت و تغییرات قابل توجهي را در جهت گس پیوس

بخشي در ارایه ی جذاب و هنرمندانه و حفاظت شایسته از نسخه های علمي تجربه كرده است. این تحوالت كه در آغازین سده 

شم گیر ادامه دا سالمي تا اواخر قرن دوازدهم ه.ق/ هیجدهم م به گونه ای چ ستفاده از های ا شته، از حیث ابداع فنون تجلید، ا

 مواد و مصالح متنوع و خلق و اجرای ظریف نقش ها و طرح های زیبا بوده است.

ــخه های موجود در در قالب  مقالهآن چه در این  ــازی حوزه تمدني ایران به گواه نس ــي تحوالت و ویژگي های هنر جلدس بررس

 نتایج زیر مي باشد:مورد جستجو قرار گرفته است، گویای جهان 
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شده ی  -1 شامل قرآن و... بر پوست خشك  سوم ه.ق/ نهم م، كتاب ها و به ویژه كتاب های مقدس و ارزشمند  تا پیش از قرن 

ساختار داخلي جلد چرمي را  ساده بوده و یا دو قطعه چوب،  ست و جلد آن ها یا از چرم  شده ا شته مي  سفند، بز و آهو نو گو

 دارای تزیینات ساده ی هندسي بوده و با روش ضربي یا مهر كوبي كار مي شده است. تشکیل مي داده است كه

سلمانان  -6 سط م سمرقند تو ستان چین به ایران در  شرقي یا ترك ستان  از قرن چهارم ه.ق/ نهم م، با ورود فناوری كاغذ از ترك

ته است. روند استفاده از مقوای كاغذ چسباني م به تدریج مقواسازی مورد توجه قرار گرف 131ه.ق/  110تا  111طي سال های 

میلي متر( به دست مي آمده، در ساختار جلد حتي تا قرن  1تا  6كه از الیه الیه چسباندن كاغذ در ضخامت های متفاوت )بین 

 دوازدهم ه.ق/ هیجدهم م ادامه داشته است.

ــازان بر روی مقوای جلد، روكش هایي از جنس انواع چرم مي داد -1 ــربيجلدس ــیوه های ض ــوخت و معرق ه اند كه با ش  و س

ضلعي  شمسه و چند  ساده ای از ترنج و لچك و نقش های هندسي )به ویژه دایره چون  سرطبل، تزیینات  سرطبل دار یا بدون 

مثل چهار، شش و هشت ضلعي( و نیز مختصری از گل و بته و كلمه ها و جمله هایي از آیه های قرآن و حدیث ها كار مي شده 

شده و سلجوقي پیش مي رفته، بر تنوع و پیچیدگي نقش ها و طرح ها افزوده مي  سمت دوران  تا این كه در دوران  هر چه به 

 است. های تیموریان و صفویان به اوج خود رسیده

كاربردی ترین نوع چرم  -0 ند.  ـــربي بهره مي برده ا در از انواع چرم های مختلف برای روكش مقوا و نیز اجرای نقش های ض

ست. چرم ها را به صورت پخته به كار  شبرو بوده ا ساغری و درجه سوم  تجلید در درجه ی اول تیماج و میشن و در درجه دوم 

 ولي گاهي نیز آن ها را رنگ مي كرده و به صورت ساده در تجلید استفاده مي كرده اند. ،مي برده اند

 

سازی تمدن ایران  -3 ست كه تجربه های دوران تیموریان در تحوالت هنر جلد ست. در این زمان ا سالمي یك نقطه ی عطف ا ا

صر تیمور و  سازی ع سته ی كارگاه های كتاب آرایي و كتاب  شای ضای  شته در تلفیق با خالقیت های نو در ف ماندگار تجلید گذ

 اسالمي بدل كرده است.  -فرزندانش، هنر جلدسازی را به رنسانس توسعه و تحول تجلید تمدن ایراني

 

دوران صفویان در میان دولت های اسالمي ایران، یکي از فرصت های طالیي و توانمند در جهت رشد و شکوفایي هنر كتاب  -2

شیوه های بدیعي  ست. هنرمندان تجلید ضمن بهره مندی از تجربه های موفق دوره های پیشین، خالق  آرایي )به ویژه تجلید( ا

ساز تحوال سوخت و معرق، روغني، پارچه در این عرصه بوده كه خود زمینه  ت بعدی برخي گونه های جلدسازی نظیر جلدهای 

 ای و جلدهای تلفیقي بوده است. 

 

با توجه به این كه دوران افشاریه بیشتر به جنگ و لشکر كشي گذشته، آثار محدودی از دوره ی نادری باقي است كه امکان  -1

نمي باشد. تنها انتقال آثار هنری هندوستان به ایران رویداد مهم این دوره طبقه بندی جامع از جلدهای محدود آن زمان میسور 

شیراز و  شتر محدود به  شت آثار ایراني قرار مي گیرند. جلدهای دوران زندیه بی شد كه جلدهای این گروه در زمره ی بازگ مي با

 ربوط به دوران قاجاریه است.فارس مي شوند و پراكندگي زیادی ندارد. اما اوج تحول تجلید پس از عصر صفویه م

ست، به نحو چشم  -1 در عصر قاجاریه، مکتب تنوع و نو آوری، بنا بر مقتضیات وقت كه از آن جمله رفت و آمد با دنیای غرب ا

گیری پدیدار شده و سبك های گوناگون با سلیقه های جوراجور از سوی استادان نامي به تجلي گاه هنر عرضه گشته است. این 

تجدد هم در شــیوه ی كار و هم در طرح موضــوع به ظهور رســیده و به حدی گســترش یافته كه در برخي شــاخه های تنوع و 

ست. با این پیش رفت آرایش های  شته ا صحافي و تجلید ترقي ویژه ای دا شعیر و  سخه ها، تذهیب، ت هنری از جمله كتابت بر ن

صوص تجلید روغني سازی آن )به خ سیده كه دوران قبل از آن تجربه نکرده بدیع بر اوراق كتاب و جلد شد ر ( به درجه ای از ر

ستفاده  ساخت و ابداع و ا ست. از جمله مهم ترین تحوالت در هنر تجلید این دوره، اوج عظمت و كمال جلدهای روغني در فن  ا

 از طرح ها و نقش های متنوع است. 
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سرزمین های  یي از جلدهای موجود در مجموعه های مختلفبا عنایت به مطالعات صورت گرفته در بررسي قیاسي نمونه ها -4

ژه به وی ایران نفیس حوزه تمدني جلدهایویژگي های اجمالي،  طبقه بندی ، كوشش شده است در قالب یكحوزه تمدني ایران

 گردد. بررسي از حیث فن ساخت و طرح و نقش

جلدهای چرمي  ،)ترنجي و زرین( جلدهای چرمي ضــربي: اصــلي دســته ی پنج به ایرانيدر این طبقه بندی جلدهای شــاخص 

ــي(،  ــوخت )ترنجي، مناظر طبیعي و خیالي و نقش هندس ــوخت و معرقس )ترنجي، مناظر طبیعي و خیالي و نقش  جلدهای س

، اســلیمي و ختایي، خوشــه انگور، گل ای، گل و مرغي، بته جقه ای ، گل و بتهي، جلدهای روغني )ترنجي، گل و برگهندســي(

 .(، جلدهای پارچه ای تقسیم گردیديبیذهدار و ت بها، كتدار، صورت يزنبق
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 .یضور سقدآستان 

 .نشر و پژوهش فرزان روز ،تهران ،، چاپ اولی ایراني، ترجمه ی پرویز مرزبانهنرها، 1110فریه، ر. دبلیو،  -14

 انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ اول، مشهد،، كتاب آرایي در تمدن اسالمي، 1116مایل هروی، نجیب،  -11
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