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(باال) اصل و اثر ُمهر چهارگوش عقيق 
با سجع:«ال اله اال اهللا ملک الحق المبين، 
عبده ابوالقاسم، ۱۲۷۴ ق»  (پايين) اصل 
و اثر ُمهر چهارگوش برنجي محمد    شاه 
قاجار با سجع: «افوض امري الي اهللا، 
ماخذ: جدي،  عبده محمد، ۱۱۹۶ ق»، 

۱۳۹۰، شماره ۵۸۲۸ 
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بررسي شيوه هاي حکاکي و 
ُمهرکني در دوره قاجار

محمدصادق ميرزاابوالقاسمي*دکتر حسنعلي پورمند** 

چكيده
فن ساخت و توليد ُمهرهاي سنتي در دوره قاجار از دو شيوه کلي پيروي مي کند. اين شيوه ها با توجه به جنس 
خام صفحه اثرگذار ُمهرها از يکديگر متمايز مي شود؛ بنابراين مراحل مقدم بر حکاکي در ُمهرسازي، اعم از 
مراحل اجرايي ساخت بدنه يا حتي ويژگي هاي  ظاهري ُمهرها را نمي توان جزو شيوه هاي ُمهرکني دانست. اين 
ويژگي ها اغلب به حرفه هاي وابسته ُمهرسازي مربوط مي شوند و يا کارايي ُمهر در امور ديواني را توضيح 
مي دهند؛ و از همين رو در شيوه هاي مختلف حکاکي ُمهر نيز مشابه به نظر مي رسند. در دوره قاجار اغلب 
ُمهرهاي سنگي را از عقيق و ُمهرهاي فلزي را از برنج مي ساختند. ابزار و قلم حکاکي ُمهرهاي فلزي بسيار 
ساده و ظريف بود و ُمهرهاي سنگي را نيز بيش تر با دستگاهي موسوم به«عقيق کن» حکاکي مي کردند. روش 
اجرا نيز بر اساس کندن نقش و زمينه نقش ُمهر يا تراش سطح ُمهر انجام مي پذيرفت. در واقع خبرگي حکاکان 
قاجاري در بهره جستن از ابزار ساده و آشنايي آن ها با حرفه هاي وابسته حکاکي، در ساخت و عرضه ُمهرهايي 
مرغوب در دوره قاجار بسيار تعيين کننده بوده است. در مقاله پيش رو شيوه هاي حکاکي ُمهر در دوره قاجار 
بر مبناي گردآوري ميداني با روش تحقيق تاريخي - توصيفي، زير عناوين ُمهرهاي برنجي(فلزي) و ُمهرهاي 

عقيق(سنگي) بررسي و تحليل شده است.

 واژگان كليدي 
حکاکي، ُمهرکني، ُمهرسازي، دوره قاجار.
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مقدمه
ُمهرکني و حکاکي در دوره قاجار از رونقي نسبي برخوردار 
بود. اين رونق به واسطه اعتبارمندي حقيقي و حقوقي طبقه 
متوسط جامعه در امور اسنادي و ديواني بوده است. حرفه 
حکاکي از زمره اصناف ميان دست جامعه پيشه ور در دوره 
قاجار به شمار مي آيد و طيفي وسيع از حکاکان و ُمهرکنان 
را شامل مي شود. با اين حال از نام و نشان هنرمندان آن 
آگاهي چنداني در دست نيست و از آن مهجورتر، شناخت فن 

و شيوه هاي حکاکي در دوره قاجار است. 
و  شفاهي  روايتي  حرفه ها،  دست  اين  آموزش  قاعدتا 
سينه به سينه داشته است و امروزه همين موضوع، مشکل 
اصلي نبود اطالعات کافي از شيوه هاي حکاکي و ُمهرَکني 
در دوره قاجار است. در واقع پيوند نسلي از حکاکان و انسجام و 
تکامل شيوه هاي حکاکي از دوران صفوي تا قاجار به يک باره 
با رواج انواع روش هاي ُمهرسازي صنعتي در دوره معاصر 
از  مي توان  تنها  ميان  اين  در  است.  گسيخته شده  هم  از 
و  ُمهرکني  فن  در  يگانه  اي  به عنوان رساله  کنزاالکتساب 
هنرهاي وابسته ياد کرد که گرچه پيش از قاجار و در هند 
نگاشته شده، ردپاي انسجام شيوه هاي حکاکي و ُمهرسازي 
را از صفويه تا عهد قاجار به خوبي نشان مي دهد. تفهيم فنون 
انتقال نقش و نوشتار بر صفحه اثرگذار ُمهر، توصيه هايي 
در قاعده تراش و كندن ُمهر و آموزش شيوه هاي ساخت و 
استفاده درست از ابزار حكاكي، از مهم  ترين نکات فني اين 
رساله در حکاکي ُمهر است. (رحمتي بن عطاء اهللا، ١٣٨٧، ٣٩-

٤٣)(تصوير١الف و١ب) جز اين، گزارش شاردن از صنف 
حکاکان و گوهرتراشان بازار اصفهان نيز شايسته توجه 
است.(شاردن، ١٣٤٥، ٤، ٣٤٥-٣٤٦) بخشي از آنچه شاردن 
در اين باره گفته، درواقع توضيح و تعريف دستگاه عقيق کن 
است که در دوره قاجار نيز تقريبا به همان شکل و صورت 

استفاده مي شده است.
بخش مهمي از ساختار و ساختمان يک ُمهر، همچون 
سجع نگاري، خوشنويسي و تركيب يا قاعده چپ نويسي، در 
شيوه هاي مختلف پيشه ُمهر و حكاكي تقريبا يكسان بوده 
امور  در  ُمهر  کارکرد  از  بازنمايي  اين ها  است.(تصوير٢) 
اسنادي و ديواني به حساب مي آمدند و طبيعتا ضوابط اجراي 
آن ها نمي توانست از يکديگر چندان متفاوت باشد. به واقع 
تعريف و تفکيک حقيقي شيوه هاي ُمهرکني در پيشه ُمهر و 
حکاکي از روي جنس ُمهرها و به عبارت صحيح تر جنس صفحه 
اثرگذار ُمهرها ميسر است، موضوعي كه مساله مقاله پيش 

رو نيز مي باشد.
معرفي  در  تحقيقي  نوشتارهاي  معدود  ميان  اين  در   
شيوه هاي حکاکي ُمهرها، نه تنها از روشي منسجم بي بهره 
بوده اند که فرايند اجرا و جزئيات فني ُمهرکني را نيز چنان 
در  آمـوزش  مبناي  طرفي  از  نساخته اند.  روشن  بايد  که 
پيشه هاي سنتي شفاهي بوده و خاموشي بخشي از آن ها در 
دوران معاصر، عمال پژوهش در اين باره را بسيار دشوار 

ساخته است؛ مگر آن که آخرين رشته هاي حيات اين حرفه ها 
در گذشته به دست آيد و بررسي آن ها ميسر شود. 

با توجه به اين مساله در مقاله پيش رو شيوه هاي حکاکي 
و ُمهرَکني بر اساس روش هاي جاري در دوره قاجار ارايه 
مي شود و تفکيک اين شيوه ها از يکديگر با توجه به جنس 
صفحه اثرگذار ُمهرها منظور خواهد شد. اطالعات بخش 
ميداني تحقيق نيز بر اساس روايت شفاهي و عملي فنون حکاکي 

در خاندان حميدي حکاک مدون شده است.
 اين خاندان از عهد کريم خان زند تا پايان دوره پهلوي 
در شيراز به اين حرفه مشغول بوده اند و در همه شيوه هاي 

حکاکي و ُمهرسازي مهارت داشته اند. 
در ميان پژوهش هاي معاصر درباره ُمهر و دانش ُمهر شناسي 
مقاله «تعريف مختصري درباره ُمهر و ُمهرَکني» ظاهرا نخستين 
را  ُمهر  نوشتاري است که مي توانست شيوه هاي حکاکي 
اين داشته و  از  اين مقاله رويکردي غير  اما  تشريح کند؛ 
مساله ُمهرکني و حکاکي صرفا در عنوان آن گنجانده شده و 

بيش از آن ادامه نيافته است. 
محتواي اين مقاله در واقع وصف چندي از ُمهرهاي قاجاري 
است که از کتاب هاي خطي ادبي و عرفاني کتابخانه کاخ گلستان 
گرد آمده و برگرفته از فهرست همين مجموعه، تاليف بدري 
آتاباي بوده است وتنها در پايان مقاله سه حکاک شهير قاجاري 

معرفي شده اند.(آتاباي، ١٣٥٨، ٤٤-٤٨)
 از تبحر حکاکان و معرفي ايشان در منابع مشابه ديگري 
نيز سخن رفته است، با اين همه مساله شيوه هاي حکاکي 
و ُمهرکني سنتي همچنان مغفول مانده و کم تر به آن توجه 
شده است. حتي در منابع متاخري که به طور اختصاصي 
به اين موضوع پرداخته اند نيزفقدان روشي درست و کلي 
گويي ها مانع از شناخت و تفهيم درست پيشه حکاکي ُمهر 
بوده است١. شيوه تحقيق ماريان ونزل در کتاب انگشتري ها 
نيز بر مبناي معرفي مجموعه اي گرانبهاست که از روي 
شکل حلقه و پايه مخراج کاري انگشتري ها طبقه بندي شده 
است و قاعدتًا به تعريف و توضيح حکاکي نگين انگشتري ها 

نينجاميده است.(ونزل، ١٣٨٦) (تصوير٣)
حكاكي  ُمهرهاي برنجي(فلزي)

ُمهرهاي برنجي در دوره قاجار به دو شيوه حکاکي گود  
و برجسته ساخته مي شد. به طور كلي ساخت اين ُمهرها 

داراي مراحل زير است:
ريخته گري يا قالب گيري بدنه و دسته ُمهر

 ُمهرهاي برنجي دوره قاجار معموال يك تكه اند؛ گاهي نيز 
دسته آن ها را جداگانه ساخته و بر بدنه ُمهر سوار کرده  اند. 
اين ُمهرها در مرحله ريخته گري  ساختار قالب هاي مادر 
نيز تقريبا مشخص و يكسان بوده است. اين ُمهرها اغلب 
از  نيز  ابعادشان  و  داشته  چهارگوش  يا  بيضي  ظاهري 
حدي معين فراتر نمي رود. معموال ضخامت بدنه ُمهر دو 
تا پنج ميلي متر و ارتفاع دسته دو تا پنج سانتي متر است. 
در ظاهر تنوع اندازه، بيش تر مربوط به وسعت صفحه ُمهر  ۱-به عنوان مثـال نگاه کنيد به: (جدی، 

۱۳۸۷، ۲۰۳-۲۱۵ )،      (خلقی، ۱۳۸۹، ۱۷- ۴۴)

بررسي شيوه هاي حکاکي و 
ُمهرکني در دوره قاجار
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بوده است مساحت اين صفحه نيز بسته به ميزان متن و 
نوشتار ُمهر، ضخامت قلم و سليقه حكاكان در تركيب، در 
نوسان بوده است. اما معموال الگويي واحد براي ُمهرهاي 
پنج سانتي متر- حداكثر هفت  تا  با اندازه هاي سه  عمومي 
سانتي متر- از درازا در نظر گرفته اند و آن گاه تعدادي از 
آن را تكثير و در اختيار حكاكان قرار مي داده اند. از طرفي 
متن و اندازه قلم تركيب در اين ُمهرها با گنجايش صفحه ُمهر 
نسبت داشت و تغيير در آن نيز به اختيار حكاك بود. براي 
ُمهرهاي خاص، عكس اين ماجرا صادق است. به اين معنا 
كه حکاکان ابتدا حدود متن و تركيب را مشخص مي کردند 
وطبق آن،  سفارش قالب مي دادند. ريخته گري خام ُمهرهاي 
برنجي را گاه در كارگاه هاي زيورسازي انجام مي دادند. اين 
كار به سفارش حكاكان اما به دست استادكاران جواهرساز 
به انجام مي رسيد، هرچند ممکن بود حکاک خودش نيز اين 

کار را انجام دهد.(تصوير٤)

تصوير ۱الف- برگي از يک مرقع به نام جهانگيرشاه گورکاني که در آن شيوه کار با دستگاه حکاکي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي نشان داده شده 
 Porter, 2011, 188 :است. ۱۶۲۰، موزه فرهنگ هاي آسيايي، آفريقايي و آمريکايي پراگ، ماخذ

تصوير۱ب- برگی  از  نقاشی  که  يک  حکاک  کشميری را در حال حکاکی 
کردن  با  دستگاه  مخصوص  حکـاکی  سنگ   های   قيمتی  و نيـمه  قيمتی  

Gallop and Porter, 2010, 5  : نشان  می دهد، ماخذ
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تصحيح و صيقلي كردن سطح ُمهر
در ريخته گري  و قالب گيري، بدنه و سطوح ُمهر با سنباده هاي 
دستي ساييده و زايده هاي بازمانده ازكار زدوده مي شد. با 
اين حال پرداخت نهايي صفحه رويين ُمهر پيش از حكاكي 
به عهده حكاك بود و اين كار با دقتي زياد انجام مي شد. زيرا  
-برخالف ُمهرهاي ژالتيني امروزي- ُمهرهاي برنجي(فلزي) 
هيچ گونه انعطافي نداشت. از اين جهت سطح اثرگذار ُمهر 
مي بايست كامال مسطح باشد تا نتيجه ُمهر بر كاغذ به بهترين 
وجهي حاصل شود. ايجاد حالت گنبدي(منحني) بر سطح 
اثرگذار ُمهر، شيوه اي ديگر از ساخت بدنه اين ُمهرهاست كه 

در دوره قاجار چندان مرسوم نبوده است. 
نگارش سجع و حكاكي ُمهر

 نگارش سجع ُمهر در هر دو نوع از ُمهرها اعم از فلزي 
و غيرفلزي يكسان بوده است. تركيب سجع ُمهرها را يا 
به صورت بداهه بر سطح ُمهر مي نشاندند و حك مي كردند 
يا پيش از اين، آماده و بر سطح ُمهر منتقل مي شده است. 
عمومي  الگوهاي  و  معمولي  ُمهرهاي  ويژه  اول،  صورت 
تركيب و ُمهرنويسي و خاص طبقات عمومي جامعه قاجاري 
بوده است. تبحر و تجربه باالي حكاكان در حكاكي اين ُمهرها 

گاهي آن ها را از هرگونه آمادگي پيشين بي نياز مي ساخت 
و معموال در بداهه خود، هم زمان هم تركيب را مي نوشتند 
و هم در واقع آن را حك مي كردند. شيوه دوم نيز خاص 

ُمهرهاي سفارشي بوده است.
ابزار حكاكان ُمهرهاي برنجي در حکاکي به شيوه گود َكن، 
از چند قلم ساده فوالدي و يك گيره دستي تشكيل مي شد. 
گيره معموال تكه چوبي به قطر پنج تا هشت سانتي متر و بلندي 
بيست سانتي متر بود. خراطي بدنه چوب كه از ساقه درختان 
كم زور با تراكم بافت زياد تهيه مي شد، گيره را براي كنترل 
در يك دست آسان مي كرد. در محور عمود بر دواير چوب 
گيره - از يك سر آن و مخالف با راه چوب - شكافي سطحي 
ايجاد مي کردند تا محفظه گيرنده ُمهر باشد. علت اصلي اين 
تمهيدات براي ساخت گيره اي مناسب با طول عمر و كارايي 
را  برنجي  ُمهر خام  است.١ دسته  بوده  مفيدتر  و  بيش تر 
كامال در شكاف گيره قرار مي دادند تا سطح رويين گيره 
و فضاي پشت ُمهر بر هم مماس شود. سپس با استفاده 
از كش يا الستيك، ُمهر و گيرنده ُمهر را محكم مي بستند. 
پيش تر سطحي را نيز كه با فضاي پشت ُمهر درگير بود. كمي 
پرداخت مي كردند تا تنگناي چرخشي و عدم انعطاف دست 

۱-زيرا اگر شكاف چوب گيره، بر راه 
چوب باشد اين شكاف به سرعت دهن 
باز مي كرد و گيره خيلي زود غير قابل 

مصرف مي شد.

تصوير ۲-(باال) اصل و اثر ُمهر چهارگوش عقيق با سجع:«ال اله اال اهللا ملک الحق المبين، عبده ابوالقاسم، ۱۲۷۴ ق»، (پايين) اصل و اثر ُمهر چهارگوش 
برنجي محمدشاه قاجار با سجع: «افوض امري الي اهللا، عبده محمد، ۱۱۹۶ ق»،  ماخذ: جدي، ۱۳۹۰، شماره ۵۸۲۸ 
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

حكاك تا اندازه اي از بين برود.
در دوره هاي نزديك تر اين گيره ها نظام مند شده است. 
قطعه چوبي خراطي شده با مقياسي متداول براي قرارگرفتن 
در دست و شكاف مخصوص ُمهر كه از پايين گيره با پيچ 
و ُمهره تنظيم مي شد، ساختار اصلي اين نمونه از گيره هاي 
حكاكي در دوره قاجار بوده است. البته اين گيره ها صرفا 
چون  مشابهي  مشاغل  در  و  نداشت  ُمهر  حكاكي  كارايي 

زيورسازي و نقره سازي يا قلم زني نيز استفاده مي شد.
ساده   بسيار  نيز  برنجي(فلزي)  ُمهرهاي  حكاكي  قلم 
است، معموال نازك و مدور و در قسمت نوك، كامال تيز 
و با زاويه تراش مخصوص تعبيه مي شد. اندازه تيغه اين 
قلم ها نيز از چند سانتي متر فراتر نمي رفت و دسته آن ها 
رفوگري  قالب پشت هاي  يا  كفش دوزان  مشابه سوزن هاي 
فرش بوده است. چون اين قلم ها در دست جاي مي گيرند، 
دسته اي كوتاه داشتند و انتهاي شان پهن تراش مي خورد 
تا به خوبي در گودي كف دست بنشيند.(تصوير٥) قلم هاي 
حكاكي جاي بازي و انعطاف چنداني ندارند؛ از اين جهت 
هنگام كار بر روي ُمهر، كنترل فشار و يكنواختي حركت قلم 
بر سطح ُمهر، بسيار مهم و نشانه تبحر حکاک بود. نوع 
براده برداري از سطح ُمهرها با حركت چندباره قلم انجام 
مي پذيرفت و سپس بسته به ميزان درشتي و ضخامت خطوط 
يا نقش هاي طرح شده بر ُمهر، اين حركت قلم تكرار مي شد و 

در نهايت پرداخت صورت مي گرفت.
گودكن، شيبي  در شيوه  فلزي  ُمهرهاي  حكاكي  ابزار 
قلم و كنترل فشار در هنگام  بازي  ايجاد مي كند و  مثلثي 
كار بر سطح ُمهر و مسيريابي نوك قلم بيش از هر چيز 
در اختيار دوانگشت اشاره و شصت بوده است. براي مهار 
لرزش دست، حکاکان انگشت شصتي كه قلم در آن است 
را گاه بر بدنه ُمهر و گاه بر گيره اتکا مي دادند تا شيارهاي 
مثلثي شکل، يکنواخت از کار درآيد. انگشت شصت ديگر نيز 
در اين مهار و حركت موثر بوده است.١ با آن كه گيره و 

ُمهر در يك دست و قلم در دست ديگر حکاک قرار مي گرفت، 
درگيري مداوم و زورورزي قلم بر سطح ُمهر متناوبا تكرار 
مي شد. حکاکان ميزي نيز در حكم سكوي گيره داشته اند که 

تقريبا تمام مراحل كار روي آن انجام مي شد.
پيشين،  نوع  خالف  برجسته  برنجي  ُمهرهاي  در  اما 
سطحي از ُمهر را كه بر كاغذ اثرگذار است، برجسته مي تراشند. 
اين تراش در واقع كنده كاري فلز يا به اصطالح نوعي منبت 
فلز بوده است. مهم ترين تفاوت ابزارها نيز متناسب با همين 
قاجاري  ُمهرکنان  است.  بوده  حكاكي  شيوه  در  تغييرات 
در حكاكي ُمهرهاي فلزي برجسته از قلم و چكش استفاده 
مي كردند. اين قلم ها فوالدين و بدون دسته چوبي بود. حكاكي 
ُمهرهاي برجسته در دوره قاجار نسبت به نوع ديگر كم تر 
متداول و گويا مراحل انجام آن نيز مشكل تر بوده است. 
براي نگه داشتن ُمهر هنگام حكاكي از گيره هاي فلزي يا همان 
نگه دارنده هاي ساده چوبي بهره مي برده اند. چكش حكاكي 

نيز بسيار كوچك و كم وزن ساخته مي شد.
ابزار و قلم حكاكي ُمهرهاي كنده و برجسته فلزي در دوره 
قاجار را مثقب و مصقل نيز مي گفته اند. مثقب همان ابزار 
كندن و ديگري وسيله صيقل و پرداخت است.(جدي، ١٣٨٧، 
٢٠٤-٢٠٥) در كنز االكتساب از اين قلم ها با نام سنبه ياد شده 
و از انواع آن با عناوين پهن تراش، متوسط صفت،  نوك دار، 
 ،١٣٨٧ شده است.(ميرزاابوالقاسمي،  ياد  اصالح  و  تحرير 
١٠٣) احتماال سنبه تحرير در رساله کنزاالکتساب همان قلم 

ترکيب در دست حکاکان قاجاري است.
حكاكي ُمهرهاي عقيق(سنگي)

عقيق،  همچون  سنگ هايي  اعتقادي  جايگاه  و  ويژگي 
ياقوت، زمرد در فرهنگ عامه استفاده آن را به عنوان شيئي 
زينتي در ميان مردان و زنان متداول كرده است. برخي از اين 
نگـين ها در دوره قاجار صرفا تراش خورده  وبدون هيچ 
نقش يا نوشته اي با کارايي انگشتري استفاده مي شدند. برخي 
نيز مملو از نقوش تصويري و گياهي و هندسي بوده اند. اما 

۱- اين شيوه از حكاكي مشابه كنده كاري 
چوب با چاقوي منبت ريز است. به اين 
معنا كه فشار و نيروي محرك اصلي 
از كف دست بر قلم وارد مي شود و 
كنترل اين فشارو هدايت مسير قلم با 
دو انگشـت مذكور است و دست ديگر 
چوب را ثابت نگاه مي دارد و با انگشت 
دوچندان  منبت  تيغه  مهار  شصت 
مي شود. حركت قلم حكاكي ُمهرهاي 
با فشار  نيز چون منبت ريز  برنجي 
همراه  ذره  ذره  برداشتن  و  مستقيم 
صورت  ممتد  پرداخت  و  اصالح  با 

مي پذيرفت.

تصوير ۴ - چند نمونه از ُمهرهاي برنجي عهد قاجار و پهلوي اول، بدنه 
اين ُمهرها را غالبا يک تکه مي ريختند و به شيوه کنده يا برجسته حکاکي 

مي کردند، مجموعه خاندان حميدي حکاک شيرازي، ماخذ:  نگارندگان

تصوير ۳- ُمهر - انگشتري فتحعلي شاه قاجار با سجع: «العزه هللا- شاه 
 Wenzel, 1993,168-169 :شاهان جهان فتحعلي، ۱۲۳۸ ق، ماخذ
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بيش تر اين انگشتري ها مزين به آيات و عبارات مذهبي است 
و گاه نام صاحب انگشتري را نيز در سجع آن گنجانده و 
اصطالحا  ُمهر-انگشتري ساخته اند. با اين توضيح حكاكي 
بر نگين ها و سنگ هاي نيمه قيمتي و قيمتي در دوره قاجار 

معموال چهار دسته كارايي داشته است:
١-نگين انگشتري هايي كه صرفا كارايي تزئين و نقش اعتقادي 

دارد.
٢-نگين انگشتري هايي كه هم جنبه اعتقادي و معنوي دارد، 

هم كارايي ُمهر اسم.
٣-نگين انگشتري هايي که صرفا كارايي ُمهر اسم دارد.

تصوير۵- قلم فوالدين براي حکاکي ُمهرهاي برنجي(فلزي)، قدمت 
قاجاريه، مجموعه خاندان حميدي حکاک شيرازي، ماخذ: نگارندگان

تصوير ۶- اصل و اثر ُمهر بيضي شکل عقيق با سجع: «معتمدالحرم 
۱۲۹۲ ق»، اين ُمهر را به شيوه گود و برجسته حکاکي کرده اند و سجع 

آن تکرار شده است، ماخذ: جدي، ۱۳۹۰، ش ۴۸۲۴

تصوير ۷- دستگاه عقيق کني با لوازم جانبي، قدمت قاجاريه، مجموعه 
خاندان حميدي حکاک شيرازي، ماخذ: نگارندگان

٤-نگين هاي مجزا كه نقش ُمهر اسم را ايفا مي كند و دسته و 
قابي متمايز از انگشتري دارد.

هرچند  اندك تفاوتي در حكاكي اين چهار دسته نگين 
وجود دارد، اما شيوه اصلي حكاكي مشابه بوده است. مراحل 
اين شيوه در تراش ابتدايي سنگ، عبارت نويسي و تركيب، 
حكاكي، ركاب و دسته گذاري خالصه مي شود. در سفرنامه 
شاردن- زير عنوان «گوهريان، جواهرتراشان»- توضيحي 
درباره نگين تراشان وحكاكان، در دوره صفوي آمده است. 
احتماال شاردن آنچه را در اصفهان از اين حرفه  ديده يا 
تصور کرده، بازگو مي کند.١ ويژگي هاي برشمرده شاردن 

در توضيح دو حرفه است.
 بخش اول مربوط به دستگاه تراش سنگ هاي نيمه قيمتي 
است که شاردن در آن خصوصيت دوسويه بودن دستگاه 
با سنباده زبر و سنباده نرم را توضيح داده است. اما در 
بخش ديگر، مطابق با شيوه عمل دستگاه عقيق كن  است. او 
از دستگاه ديگري نيز ياد کرده که صيقل و پرداخت نگين را 
پس از حکاکي، با آن انجام مي داده اند. رحمتي بن عطاء اهللا در 
کنزاالکتساب از پرداخت ُمهرها با دست (در اصطالح سنگ 

زني ُمهر)ياد کرده است.
ُمهر  و  نگين ها  به پرداخت  مربوط  شاردن  توضيح   
اين  اهللا در  انگشتري هاست در حالي که رحمتي بن عطاء 
مورد از پرداخت و اصالح ُمهرهاي فلزي سخن گفته است. 
در دوره قاجار و پهلوي نيز مهم ترين شيوه حكاكي به همين 

۱-مقصود از جواهرتراشي، عمل بر 
و  کنده کاري  و  نرم  سنگ هاي  روي 
تراش کاري آن هاست. جواهر تراشان 
از  را  خويش  چرخ(تراش)  ايراني 
دو قسمت سنباده و يک قسمت الک 
درست مي کنند و عقيده دارند که فن 
ساختمان چرخ ها حايز اهميت بسيار 
است و بايد در تعبيه آن دقت و اهتمام 
به سزايي مبذول داشت و حـرارت را 
چنان دقيق هدايت کرد، تا ماده لزجي که 
شيره يعني شير يا سرشـير مي  نامند، 
هرگز نسوزد.گوهريان چرخ خويشتن 
را که بر گيره گردي تعبيه شده با کماني 
در يک دست و گوهر در دست ديگر 
بر چرخ نگه مي دارند و مي  چرخانند. 
تراش پخ و مورب به اين ترتيب مشکل 
است که کامال درست انجام شود ولي 
در عوض سهل و کم خرج مي باشد. 
هنگامي که قصد صيقل سنگ را دارند 
به جاي چرخ مزبور چرخ ديگري که 
رويش  و  شده  ساخته  سرخ  بيد  از 
قلع مکلس يا سنگ طرابلس پاشيده اند 
به کار مي  برند. (شاردن، ۱۳۴۵، ۳۴۵-

( ۳۴۶
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روش صورت مي پذيرفت. عقيق اصلي ترين سنگ نيمه قيمتي 
بود كه براي ساخت انگشتري در دوره قاجار انتخاب مي شد 
دوره  ُمهر-انگشتري هاي  سفارشات  بيش ترين  به تبع  و 

قاجار از اين نوع بوده است.
 به همين دليل تراش و ابزار حکاکي نگين ُمهر انگشتري ها 
در دوره قاجار را بيش تر با اين نام و به اصطالح دستگاه 
در  عقيق  حکاکي  كلي  به طور  مي شناسند.  «عقيق کن» 
ُمهرسازي عهد قاجار و پس از آن به شيوه تراش گود است. 
هرچند نمونه هايي اندك از حكاكي برجسته بر عقيق وجود 
دارد، اما حكاكي عقيق برجسته با كارايي ُمهر در دوره قاجار  

به ندرت صورت مي پذيرفته است.١(تصوير٦)
 دستگاه عقيق كن

 اين دستگاه شامل يك سكو يا ميز کشودار كوچك 
است. بر روي اين دستگاه محوري از دونقطه به دوسر ميز 
متصل مي شد و نوك اين محور محل نصب تيغه هاي الماسه 
بود. براي حركت دادن و چرخش اين محور نيز از كماني 

آرشه مانند استفاده مي کردند.(تصوير٧)
 تيغه هاي الماسه: تيغه هاي دستگاه عقيق كن از بدنه اي 
چوبي به درازاي ده تا پانزده سانتي متر تشكيل مي شد. اين 
بدنه، خراطي شده بود و زائده مدور ابتداي آن را با ذرات 
الماسه يا براده هاي سنگ هاي سخت تر از عقيق در محفظه اي 
از ورقه مسين به بدنه چوبي متصل مي ساختند. اين تيغه ها در 
اشكال و اندازه هاي متفاوت ساخته مي شدند. تا آن جا كه گاه 

تعدادشان به چهل تا پنجاه نمونه مي رسيد. وجه تمايز اصلي 
تيغه هاي الماسه در اندازه زائده مدور سر هر تيغه و ميزان و 
شكل پوشش آن با ذرات الماسه بود. كارايي اين تيغه ها هنگام 
برش و حكاكي حروف حياتي بوده، براي نمونه درحكاكي «الف» 
از مته اي مخصوص بهره مي بردند؛ در پيچش هاي مدور حروفي 
چون «ي» از دو يا سه تيغه استفاده مي كردند و براي نقطه گذاري 
نيز بسته به ميزان درشتي قلم نيازمند تيغه هايي متفاوت بوده  اند.

(تصوير٨)
شيوه كار با دستگاه عقيق كن

 حكاكي با دستگاه عقيق کن متناسب به مهارت حكاك، 
نوع سنگ، ميزان متن و شكل تركيب و از همه مهم تر درجه 
سفارش، متفاوت بود. اما مراحل كار يكسان بود و صرفا در 
ميزان زمان و دقت حكاكي متفاوت مي شد. ابتدا سنگ را در قطع 
و شکلي متناسب تراشيده و متن نويسي مي کردند و سپس آن 
را اصطالحا بر قبضه مي زدند. قبضه، قطعه چوبي كوچك 
و مدور به ضخامت يك سانتي متر و درازاي ده تا پانزده 
سانتي متر بود که بدنه آن خراطي مي شد. سطح رويين آن 
را پهن  مي تراشيدند. اين سطح معموال كمي از اندازه معمـول 
نگين ها گسترده تر و روي آن آغشته به موم بود. با گرم و 
سرد کردن موم مي توانستند  نگين را بر سطح قبضه ثابت 

كنند. 
نگين را بايد كامال يكنواخت و با سطحي صاف بر قبضه 
مستقر مي  کردند زيرا انحراف سطح يا برآمدگي سطوح سنگ، 

تصوير ۸- تنوع تيغه هاي دستگاه عقيق کن، اين تيغه ها بسته به ضخامت قلم ترکيب، اندازه حروف، ظرفيت هاي شکلي حروف و درجه گودي 
مورد نظر، متنوع بوده است، قدمت قاجاريه و پهلوي، مجموعه خاندان حميدي حکاک شيرازي، ماخذ: نگارندگان

آورده  اين  باره  در  آراني  ۱-داوري 
سپهر  نحس  چو  مباش  دال  است: 

صدرگزين
چو  نشين  فروتر  خويـــش  زجاي 

نقش  نگين 
(گلچين معاني، ۱۳۵۷، ۴۹)
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هنگام كار مشكالتي را ايجاد مي كرد. معموال اين كار با گرم 
و سرد كردن چندباره موم و بازي با سنگ بر سطح قبضه 
اصالح مي پذيرفت. يکي ديگر از ابزار اين شيوه از حکاکي 
ُمهر، قلم ترکيب بوده است که با آن خطوط مرزي نوشتار 
مشخص  حکاکي  از  پيش  ُمهر،  اثرگذار  بر سطح  را  ُمهر 

مي کرده اند.(تصوير٩)
ُمهر  فلزي- كه  ُمهرهاي  حكاكي  خالف  شيوه  اين  در 
ثابت و تيغه حكاك در چرخش و انعطاف است- تيغه كامال 
ثابت است و قبضه و عقيق روي آن، در دست حكاك متناسب 
با چرخش حروف يا گردش شکل گل و تزئينات، زير تيغ 
الماسه حركت مي كند. حكاك با يك دست قبضه را مي گرفت 
و با دست ديگر كمان آرشه اي را بر محور دستگاه مي کشاند.  

(تصوير١٠)
تنظيم دور و سرعت چرخش محور دستگاه با همين 
كمان مهار مي شد. در تمام مدت محل تماس سنگ و تيغه 
را با آب، آب صابون يا موادي مشابه سرد مي كردند و از 
اصطكاك حاصله مي كاستند. در اين كار آب را يا مستقيم بر 
روي محل تماس مي ريختند يا قبضه را به طور متناوب در 

ظرف آب (اصطالحا آب دست) مي زدند.
 پيش از اين گفته شد كه محور و گردش منظم دستگاه 
عقيق کن در دقت حكاكي بسيار تاثيرگذار بود. از اين رو 
هنگامي كه تيغه الماسه اي تازه  بر اين محور سوار مي شد، 
بارها  را  دستگاه  محور  با  تيغه  گردش  مسير  همنواختي 

تصوير۹-قبضه، قلم تحرير، ظرف کوچک آب دست و انبر مخصوص 
پهلوي،  و  قاجاريه  قدمت  عقيق کن،  دستگاه  جانبي  لوازم  از  نگين، 

مجموعه خاندان حميدي حکاک شيرازي، ماخذ: نگارندگان
تصوير۱۰ - چگونگي تماس نگين و تيغه الماسه در حکاکي با دستگاه 

عقيق کن، ماخذ: نگارندگان

تصوير ۱۱- تصوير سيدمرتضي حکاک، آخرين فرد از نسل حکاکان 
و ُمهرکنان سنتي شيراز، در اين تصوير شيوه کار او با دستگاه 

عقيق کن مشخص است. اين عکس را يک سياح ژاپني گرفته است.

بررسي شيوه هاي حکاکي و 
ُمهرکني در دوره قاجار

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
شماره۲۰ زمستان۹۰
۶۷

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
برخالف آنچه در تبيين پيشه ُمهر و حکاکي ُمهر مشهور است، ويژگي هايي همچون سجع، متن، خط، 
ترکيب، شکل و اندازه را نمي توان و نبايد مالک اصلي ُمهرکني دانست؛ بخش قابل توجهي از مراحل 
اجرايي ساخت بدنه ُمهرها نيز از اين مساله جداست و در زمره شيوه هاي حکاکي ُمهر محسوب نمي شود. 
اين ويژگي ها در واقع يا مراحل مقدم بر ُمهرکني محسوب مي شوند و به زرگري و مفتول کاري و مخراج 
و ُمهرسازي وابسته اند، يا جزوي از شاکله ظاهري ُمهرها، به ويژه بر صفحه اثرگذار هستند و بيش از 
همه مصداق کارکرد ُمهر را تعريف و توجيه مي کنند و از همين رو در شيوه هاي حکاکي ُمهر نيز کامال 
مشابه به نظر مي رسند. آنچه موجب تمايز اصلي روش هاي ُمهرکني در دوره اسالمي است و در اين مقاله با 
توجه به شيوه هاي جاري در دوران قاجار مورد بررسي و طبقه بندي قرار گرفت، جنس صفحه اثرگذار 
ُمهرهاست. اين مساله در طيف وسيع موادي که ممکن بود در ساخت ُمهر به کار آيد پيرو دو شيوه کلي 

بوده است: يكي کندن نقش يا زمينه نقش ُمهر و ديگري تراش سطح ُمهر. 
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امتحان مي كردند تا از يكساني حركت تيغه بر سنگ اطمينان 
حاصل شود. تكه چوبي نيز به ارتفاع بيست تا سي  سانتي متر 
هنگام كار زير دست حكاك (دستي كه قبضه در آن بود  ) 
قرار مي گرفت تا از لرزش دست جلوگيري شود. از محل 
ايجاد  مثلثي شكل  شيارهايي  دستگاه،  تيغه  و  تماس سنگ 

مي شد و دقت در زاويه تراش و ميزان آن تاثير مستقيم در 
سالمت اثر ُمهر داشت. معموال پس از حكاكي، لبه حروف 
پرداخت مي شد و اصالحات نهايي صورت مي گرفت. عاقبت 
عقيق را شستشو و جال مي دادند و در ركاب يا دسته  اي 

مناسب آماده بهره برداري  مي کردند.(تصوير١١)
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