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چكيده
مينا سازي يکي ازهنر هاي  بي بديل و ماندگار ايراني است که به عنوان هويت و پيشينه فرهنگي، نسل 
گذشته را به  آينده پيوند مي دهد. در دوره قاجار اين هنر نيز همچون ساير هنرها دچار تحوالت جديدي 
شد به گونه اي كه در زمان حکومت فتحعليشاه به پيشرفت زيادي دست يافت و تا اواخر دوره ناصرالدين 
شاه  به صورت هنري درباري و اشرافي به کار مي رفت اما پس از آن به فراموشي سپرده شد. آثار مينا 
کاري يافت شده از دوره قاجاري در موزه هاي داخل و خارج از کشور نمونه هاي با ارزشي از اين هنر 
مي باشند. در اين ميان ١٧ قطعه مينايي که در موزه آذربايجان تبريز نگه داري مي شود به طور عمده 
شــامل تصاوير زنان درباري آن روزگار اســت. در اين پژوهش که به شيوه تاريخي - توصيفي انجام 
شده، براساس کتب، اسناد و مدارک موجود ويژگي هاي هنر ميناسازي در دوره قاجار مورد مطالعه قرار 
گرفته و سپس به بررسي تطبيقي و تحليلي لباس و پوشاك موجود در نگاره هاي قطعات مينا کاري شده 
و مقايسه آن ها با نگارگري ايراني پرداخته شده است تا محدوده زماني و سير تحول پوشاک در دوره هاي 
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 بررسي لباس و پوشاک دوره 
قاجار مبتني برآثــــار مينايي به 
جا مانده از اين دوره در موزه 

مقدمهآذربايجان تبريز
هنر ميناسازي تعاريف مختلفي دارد، عالمه دهخدا در 
اين مورد نوشته: «مينا ماده شيشه اي و داراي الوان مختلف 
است که جهت رنگ کردن فلزات و ظروف سفالين و چيني 
به کار مي رود. ماده اوليه و اصلي مينا سيليس است که 
با کربنات دوپتاسن مخلوط مي شود و براي زودتر ذوب 
شدن يک ماده کمک ذوب به آن اضافه مي کنند. اين ماده 
معموال به ورق (تنکار) است و  براي رنگ کردن آن مواد 
رنگين به آن مي افزايند».(دهخدا،١٣٧٧،٢٢٠١٠) «ولف»  نيز 
در كتاب خود مي نويسد: «اشياء فلزي بسيارند و روش 
کارکردن روي هر کدام نيز تنوع زيادي دارد. اين اشياء را 
مي شود ريخت، چکش کاري کرد، بريد، سوراخ کرد يا از 
فلزات کشيد. آرايش و تزييني که روي اين اشياء فلزي به کار 
برده مي شود عبارت است ازحکاکي، قلم زني، لعاب کاري، 

مينا کاري.(وولف،١٣٧٢، ١٧)
ميناسازي به لحاظ روش هاي خاص و  مراحل متعدد 
ساخت هميشه به عنوان هنري تزييني شناخته شده است. 
خصوصيات مينا در معرفي جنبه هاي مختلف آن به ويژه 
در دوره قاجار داراي اهميت است. اين هنر در دوره قاجار از 
پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده است که اين درخشش 
را مي توان در عوامل متعددي از جمله کاربردي شدن اين 
هنر و همچنين روي آوردن جمعي از هنرمندان به نقاشي 
روي قاب آيينه، قلمدان، جلد کتاب، مينا سازي و حمايت 
دربار از آنان جست وجو کرد. ميناهاي موزه آذربايجان 
تبريز نمونه هايي از ميناي نقاشي قاجاري است که ضمن 
بيان پيشرفت و تکامل اين هنر در آن زمان معرف فرهنگ، 
آداب، رسوم و پوشش مردم آن دوران نيز مي باشند. هدف 

پژوهش پيش رو پاسخ به اين پرسش هاست:
 ١-  آيا اساسا در دوره قاجار پيشرفتي در هنر مينا سازي 
صورت گرفته است؟ ٢- آيا فرهنگ، آداب، رسوم و پوشاك 
دوره قاجار بر نگاره هاي موجود بر روي ميناهاي قاجاري 

موزه آذربايجان تاثير گذار بوده اند؟
 در ادامه ضمن پرداختن به هنر مينا سازي دوره قاجار، 
مورد  آذربايجان  موزه  ميناهاي  در  موجود  هاي  نگاره 
بررسي قرار مي گيرد. در اين راستا تصاوير، نقاشي ها و 
عکس هاي موجود در کتب و اسناد مختلف بررســـــــي 
مي شود تا بتوان لباس و پوشاک دوره هاي مختلف قاجار 

را تجزيه و تحليل نمود.

ويژگي هاي ميناسازي دوره قاجار
پيشينه ميناکاري در ايران به هزاره دوم قبل از ميالد 
مي رسد. اين هنر از ايران آغاز و  به ساير نقاط جهان راه 
يافته است . «پوپ» مينا کاري را هنر آتش و خاک با رنگ هاي  
پخته و درخشان که سابقه آن به ١٥٠٠ قبل از مــــــيالد 
مي رسد معرفي مي کند.(ياوري،١٣٨٣،٣٥) هنرمينا سازي 
را مي توان يکي از اختراعات خالق بشر دانست زيرا اين هنر 

شامل فعل و انعفاالت شيميايي پيچيده اي است و مي توان آن 
را هنر آزمايشگاهي نيز دانست.( فيض الهي ١٣٨٨ ،١٤) مينا 
سازي هنري صناعي است که با استفاده از فلزاتي همچون 
مس، نقره، طال، برنج و رنگ هاي معدني که در ترکيب ١٥ 
درصد لعاب و ٨٥ درصد رنگ است تشکيل شده است. لعاب 
مينا با توجه به ترکيبات حاصله بر روي ظروفي که قبال 
توسط استاد مسگر آماده شده در ٣ مرحله و هر سه مرحله 
با درجه حرارت ٦٥٠ الي ٧٥٠ درجه و حتي در بعضي از 
مواقع ٩٠٠ درجه سانتيگراد حرارت داده مي شود تا پس از 
اين مراحل آماده نقش و نگار شود. هنرمند با بهره گيري 
از قلم مو و رنگ هاي معدني که با آب و صمغ و گلسيرين 
مخلوط مي شود طرح هايي را روي لعاب سفيد ترسيم مي 
کند و بعد از آن دوباره به دل آتش سپرده مي شود تا در 
نهايت ظرفي منقوش با رنگ هاي درخشان توليد شود.(فيض 
الهي ،١٣٨٧، ٢) از روي آثاري كه به دست آمده مي توان گفت 
كه ميناسازي از زمان هاي خيلي دور در كشور ما سابقه 
داشته و همواره مورد توجه خارجيان بوده است از جمله 
جام نقره اي موجود در موزه ايران باستان متعلق به دوران 

تصوير١- مدال تمثال ناصري (تمثال همايوني) مجموعه خصوصي، 
www.qajarpages.org  :مينا با قاب نقره، ماخذ
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سلطنت ساسانيان كه رقصنده هاي دوره ساساني بر روي 
آن تصوير شده دليل اين مدعا است و يا به گفته «مولينيه» 
مؤلف كتاب تاريخ و فن مينا سازي «ميناهاي ساخت بيزانس 
كه در زمره بهترين مينا هاي جهان به شمار مي رود از 
هنر ميناسازي ايران الهام گرفته شده است».(غرشي، ١٣٤١، 
٢٣-٢٥) از دوران صفوي نمونه هاي قابل مالحظه اي از 
مينا بر جاي نمانده است، اما در دوران قاجار ميناكاري به 
صورت محدود وجود داشته و اشيايي مانند سرقليان، كوزه 
قليان، كوزه و بادگير قليان را ميناكاري مي كردند. در دربار 
پادشاهان قاجار به ويژه ناصرالدين شاه كه قليان كشيدن از 
سرگرمي هاي او و زنان درباري بوده قليان هاي ميناكاري 

شده وجود داشته است.(تصاوير٣ و٤)
همچنين در خانه هاي اشراف و بزرگان آن عصر نيز اين 
قبيل اشياء ميناكاري يافت مي شده است. اشياء ديگري مانند 
كمربند، آفتابه لگن، انفيه دان، گالب پاش، گوشواره، اشكدان 
و قوطي سيگار ميناكاري شده نيز از اين دوره موجود است. 
در دوره قاجار، هنر ميناسازي به جهت شيوه ساخت و 
نوع مواد اوليه به عنوان هنري درباري و اشرافي شناخته 
مي شد که ابتدا در قسمت هايي کوچکي از وسايل تزييني  
به کار مي ر فت. با حمايت دربار فتحعليشاه از ميناسازان، 
اين هنر گسترش يافت و هنرمندان با استفاده از ورقه طال و 

اکسيدهاي معدني نادر و کمياب، توانستند نمونه هايي مانند 
مدال با تصاوير شاهي و شير و خورشيد(تصاوير١ و ٢)، 
سنجاق سينه، انفيه دان، گوشواره و غيره را بسازند که در 
نوع خود بي نظير بودند. تعدادي از اين نمونه ها در خزانه 
جواهرات ملي بانک مرکزي و همچنين در موزه هاي مختلف 

دنيا نگه داري مي شود.  
به تدريج در زمان ناصرالدين شاه هنرمندان از اين هنر 
در وسايل کاربردي تر مانند سرقليان و شمعدان، پايه چراغ ها، 
گلدان و غيره استفاده نمودند که البته هم چنان اين هنر در 
خدمت دربار و اشراف بود. ميناهاي مورد استفاده در اين 
دوره از نوع ميناي نقاشي يا ميناي خانه بندي (سيمي) بود 
که توسط نقاشان معروف اين دوره نقاشي مي شد و بر 

روي ورقه طال يا ظروف نقره اي انجام مي گرفت.
  معرفي موزه آذربايجان تبريز 

موزه آذربايجان يکي از مهم ترين موزه هاي ايران به 
شمار مي رود که در شهر تبريز و در كنار مسجد کبود 
قراردارد.(تصوير٥) اين موزه داراي سه طبقه است و در 
نمايش  به  اسالم  از  بعد  و  قبل  دوران  به  متعلق  آثار  آن 
آذربايجان  موزه  بناي  تنظيمي  نقشه  است.  گذاشته شده 
توسط «آندره گدار» تهيه و اسماعيل ديباج (رييس اداره 
هاي  سال  در  است.  نموده  ترسيم  را  آن  تبريز)  فرهنگ 
١٣٠٦ و١٣٠٧ خورشيدي، نمايشگاه سکه هاي تبريز در 
کتابخانه تربيت برقرار شده بود و در همين سال ها بود که 
طرح تاسيس موزه آذربايجان در اين شهر مطرح گرديد. 
متعلق  اثرتاريخي  عدد   ٢٠٢ خورشيدي،   ١٣٣٦ درسال 
به موزه ايران باستان به تبريز ارسال شد تا در کتابخانه 
ملي اين شهر به نمايش گذاشته شود. در ارديبهشت ١٣٣٧ 
خورشيدي ساخت موزه آغاز و به طور رسمي درسال 
١٣٤١ خورشيدي به بهره برداري رسيد. در تبريز موزه 
ديگري نيز وجود داردکه عمده ترين اشيا تاريخي عهد قاجار 
در آن نگه داري مي شود. موزه قاجار کامال مستقل ازموزه 

آذربايجان تبريزاست.

معرفي جامعه آماري و متغير ها
موزه  در  موجود  ميناهاي  اشاره شد  که  طور  همان 
آذربايجان هفده قطعه است که بر روي پالک هاي بيضي 
شکل و  مسي در اندازه هاي متفاوت ساخته شده و از نوع 
ميناي نقاشي است که مي توان بر اساس روش نمونه گيري 

اين نمونه ها را چنين تقسيم بندي كرد:     
١-جنسيت  (زن، مرد)  

٢-ابزار و مواد و مصالح
٣-آثار امضا خورده        

٤-سبک و  نحوه اجرا و جزييات نقاشي ها 
٥-نوع پوشش و لباس 

١- جنسيت نمونه ها  (زن، مرد )                      
اندازه٢٠×١٣  به  چوبي  قاب  در  مينايي  هاي  پالک 

تصوير٢- ملكه ويكتوريا با مدال تمثال نادري، ماخذ: پايــــــگاه 
عكس هاي تاريخي ايران



و بر روي پارچه اي ابريشمي سبز رنگ قرار داده شده 
است.(تصوير ٦) شش قطعه از ميناها شامل تک نگاره هاي 
زنان قاجار است که نقاشي هاي به کار رفته در آن ها حاالت 
و شخصيت هاي متفاوتي را نشان مي دهد. هشت قطعه 
اين  از ميناها شامل شمايل مردان قاجار است. در  ديگر 
نگاره ها زنان از نظر آرايش، نوع لباس و زيورآالت به سبک 
زنان قاجار هستند، در حالي که ٣ تصوير از مردان داراي 
آرايش و تزيينات غربي و ٥ تصوير از آن ها، سيماي مردان 
قجري را به نمايش مي گذارد كه برخي از آن ها (پالك 
١٥) داراي پوشش سر و لباس عهد صفوي مي باشند و 
اين موضوع گوياي اين است كه در اين دوره هنوز پوشش 
صفوي رواج داشته است. سه قطعه از اين ميناها بزرگ تر 
و در اندازه تقريبي ٥×٣ سانتي متري و نشان دهنده مجلس 
بزم و شادي زنان قاجار است.  باقي ميناها در اندازه هاي 
بين ٢×٢/٥ سانتي متر است و به صورت نقاشي و بر روي 
لعابي سفيد رنگ، استادانه و با ظرافت ساخته و پرداخته 
شده اند.کيفيت ميناها همه متوسط است و به غير از پالک 
شماره ١٥ که متعلق به دوره محمد شاه مي باشد ساير 

پالک ها به دوره ناصري تعلق دارند.
طبق اظهار مسئوالن موزه آذربايجان اين ميناها توسط 
دادگاه انقالب تهران به اين موزه سپرده شده و با شماره 

ثبت ٤٠١٦ نگه داري مي شود١. ( جدول١ )    
جدول شماره ٢، جزييات نمونه هاي مورد بررسي را 
نشان مي دهد كه در آن مواردي همچون زمان ساخت، 
اندازه، كيفيت، موضوع، جنسيت و پوشش را در بر مي گيرد.

ابزار و مواد و مصالح
زير ساخت اين پالک ها مسي است و با لعاب سفيد رنگ 
نازکي زمينه آن ها پوشيده شده است. در بعضي از نقاط 
پريدگي يا ترک خوردگي ديده مي شود که در اثر ضربه يا 

گذشت زمان به وجود آمده است. بر روي اين پالک هاي لعاب 
خورده نقاشي انجام گرفته است. همان طور که گفته شد 
ميناهاي موزه آذربايجان بر روي مس ساخته و پرداخته 
شده اند و اين ماده سبب مي شود  تا نقاط ريز سياه رنگي 
روي نقاشي ها ديده شود (پالك شماره يك)، اين عمل  بر اثر 
ترکيب لعاب رنگ هاي مينايي با ماده مس است، که تاحدودي 
کيفيت مينا ها را پايين مي آورد. اين نوع جوش ها در نمو نه هاي 

مينايي باورقه ي طال و نقره مشاهده نمي شود . 
طبق نوشتـــــه هاي «بينينگ» درگذشته نفيس ترين 
آثار ميناکاري را بر روي طال  اجــــــــــــرا مي کردند، 
زيرا طال تنها فلزي است که در مرحله ذوب شدن مينا اکسيده 
نمي شود». (بينينگ،١٨٥٧ ،٩١-٢٩٠) «مينا کاري منقوش بر 
روي طال بيش تر در قالب پايه قليان موجود است».(خليلي،١٣٨٣ 
،٩٣) تصاوير ٧ و ٨ نمونه هــــايي از مدال هاي مينا بر روي 
طال را نشان مي دهند كه متعلق به دوره فتحعليشاه مي باشد 

و داراي كيفيت بسيار بااليي است.
آثار امضا دار

چنين به نظر مي رسد که اين پالک ها در يک زمان و 
توسط يک نفر نقاشي نشده اند. چنانچه مي دانيم در زمان 

تصوير٣- بشقاب مينا از دوره فتحعليشاه قاجار با تصاويري از 
شير و خورشيد و گل و مرغ، اثر محمد جعفر،(همان)

تصوير٤- سرقليان مينا كاري از دوره قاجار ميانه سده نوزدهم 
www.christies.com :ميالدي، ماخذ

درصدتعداد نمونهجنسيت
۴۷ ۸مرد
۳۵/۲۹ ۶زن

۱۷/۶۴ ۳مختلط
۱۷۱۰۰مجموع

جدول ١- درصد ميناهاي موزه آذربايجان

١- مصــــــــــاحبه با فاطمه 
موزه  مسئول  صريرايی،  اصل 

آذربايجان،١٣٨٩
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قاجار ميناسازان متعدد و بزرگي وجود داشتند که در دربار 
مشغول به کار بوده اند. در اين جا نيز مانند نقاشي الکي، 
کيفيت به شدت فرق مي کند، اما نمونه هاي زيبايي از آن به 
وسيله هنرمنداني چون باقر و علي در زمان فتح علي شاه١ 
و يا کاظم بن نجف علي (در زمان ناصر الدين شاه) امضاء 
شده و داراي دقت و ظر افت خاصي است.(رابينسن،١٣٨٤ ،٩٣)

 پالک هاي مينايي ديگري نيز وجود دارد که به زمان محمد شاه 
با امضاي محمدعلي و زمان ناصراالدين شاه که آن را به نقاش 
دربار محمدحسن افشار نسبت مي دهند.( خليلي،١٣٨٣ ،١٧٧)

 ميناکاري با امضاي افراد متفاوت مانند عبدالرحيم و سيد 
محمد نيز وجود دارد. در تصاوير شماره٩ و ١٠ (پالک هاي 
شماره ١٣ و ١٥) کلمه علي در کنــــار پالک ها ديده مي شود 

که احتماال نام شخصي است که تصوير را کشيده است. 
چون در آن  زمان مرسوم بوده که مينا سازان نام خود 
را در کنار کارشان امضاء مي کردند. با توجه به آثار باقي 
مانده مينايي از دوران اوليه قاجار(زمان فتحعليشاه يا محمد 
شاه) که در موزه هاي مختلف نگه داري مي شود، چــــند 
اثر مي توان يافت که داراي امضا  با نام علي يا، يا علي 
ادرکني است که احتمال مي رود امضاي ميناساز برجسته 

زمان فتحعليشاه باشد. تصوير ١٠ (پالک شماره ١٥)

تصوير٥-نماي ورودي و سردر موزه آذربايجان ماخذ: (فيض اللهي)

تصوير٦-ميناهاي مورد بررسي موزه آذربايجان، ماخذ: (فيض 
اللهي)

 نمونه اي از اين پالك هاي امضا شده است كه از نظر 
نوع پوشش سر نيز با باقي ميناها تفاوت دارد و احتماال بعدا 
در اين مجموعه قرار داده شده است. تصوير٩  با امضاي 
«علي» مرد ديگري را نشان مي دهد که در نگاه نخست از 

نوع سبيل و کالهش مي شود او را روسي دانست. 
اما باتوجه به اين كه در اين دوره اروپاييان در ايران 
حضوري گسترده داشتند و به طبع آن تاثير پذيري از هنر 
اروپايي و روسي بسيار رايج بود كه اين مساله تاثيرات هنر 
اروپا را نمايان مي کــند و بنا به نقاشي هاي باقي مانده از 
زمان صفوي مي توان اظهار کرد اين نوع کاله در آن دوران 

متداول بوده است.

اندازه بهرديف
 سانتي متر

درجه كيفيت 
مينا

جنس پوشاك
پالك

نمونه هامضمون

مسچارقدمتوسط۲/۵×۱۲
تك چهره 
يك دختر 

جوان

جدول ٢- مشخصات و ويژگي هاي آثار مينايي

١- عبداهللا خان از ديگر هنرمندان 
دوره فتحعليشاه بود كه عالوه 
بر اين كه نقاش چيره دستي بود 
ميناكار و معمار ماهر دربار نيز 
شناخته مي شد.(فلور،١٣٨١، ٩٥) 
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مسچارقدمتوسط۲/۵×۲۲
تك چهره 
يك دختر 

جوان

متوسط۲/۵×۳۲
پيراهن، ارخالق، 
جوراب تنگ، 

دامن كوتاه
تک چهره مس

دختر نوازنده

متوسط۲/۵×۴۲
چادر و چارقد و 
روبنده كنار زده 

شده
تک چهره مس

زن

متوسط۲/۵×۵۲
چارقد ارخالق، 
دامن كوتاه و 
جوراب تنگ

تک چهره مس
زن

چارقد، پيراهن و متوسط۲/۵×۶۲
تک چهره مسكليجه

زن

متوسط۳×۷۵
چارقد، ارخالق ، 
دامن كوتاه و 
جوراب تنگ

بزم زنان مس
درباري

متوسط۳×۸۵
چارقد، ارخالق ، 
دامن كوتاه و 
جوراب تنگ

بزم زنان مس
درباري

متوسط۲/۵×۹۲
زنان با چارقد و 
يا بدون روسري، 
ارخالق، دامن و 

جوراب تنگ
مجلس بزممس
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عمامه و دستار،  متوسط۲/۵×۱۰۲
مرد، تک مسپيراهن و قبا

چهره

کاله و رداء با متوسط۲/۵×۱۱۲
تک چهره  مسموهاي بلند

مرد درويش

مرد، تک مسپيراهن و قبامتوسط۲/۵×۱۲۲
چهره

متوسط۲/۵×۱۳۲
قبا و پيراهن، 
كاله پشمي با 

امضائ علي، غير 
معروف

مرد تک مس
چهره

مرد، تک مسقبا و پيراهنمتوسط۲/۵×۱۴۲
چهره

متوسط۲/۵×۱۵۲
قبا و پيراهن و 
عمامه ناصري 
با امضائ علي 

معروف
مرد، تک مس

چهره

متوسط۲/۵×۱۶۲
مرد با لباس هاي 
زمان ناصري، 

كاله، پيراهن، قبا 
و كليجه خز دار

مرد، تک مس
چهره

مرد، تک مسپيراهن و قبامتوسط۲/۵×۱۷۲
چهره

ادامه جدول ٢



 شيوه، نحوه اجرا و جزييات نقاشي ها
 با نگاه به نمونه ها درمي يابيم بيش تر آن ها به صورت 
تک نگاره نقاشي شده اند. علت اين امر را مي توان در اشاعه 
حضور  خارجي،  و  داخلي  کتب  تکثير  و  چاپ  عکاسي، 
نقاشان غربي و در نتيجه رواج شيوه هاي اروپايي در ايران 
و در دوره قاجار دانست. صنعت چاپ و نفوذ فرهنگ و 
هنر اروپايي در ايران قاجاري، فرهنگ تصويرگري به سبک 

اروپايي را نيز با خود به همراه داشت١. 
اجراي  نحوه  در  و شاهزادگان  درباريان  نظر  اعمال   
آثار تصويرسازي کتاب ها و نسخ خطي، موجب اشاعه 
شمايل سازي و جايگزيني شخصيت هاي درباري به جاي 
شد.(فدوي،١٣٨٦،١٣٤)  ها  داســتان  اول  هاي  شخصيت 
تاثير عکاسي بـــر نگارگري دوره قاجار امري بالمنازع 

است. (گري،١٣٦٩ ، ١٢٥)
 هنرمندان  مکتب قاجار سنت هاي ايراني و اسالمي را با 
سنت هاي غربي درآميخته و از  آن مکتبي منحصر به فرد 

ايجاد كردند٢ . اين مکتب جلو ه هاي ويژه و عناصر بصري 
خاص خود را دارد. اگرچه به لحاظ محتوايي فاقد ارزش هاي 
متعالي حتي در مواردي عشرت طلبانه و سطحي نگرانه 

است.(رهنورد،١٣٨٦، ١٧٦)
از نظر فضا سازي تصاوير را مي توان به سه دسته 
تقسيم كرد. فضاهاي داخلي، طبيعت و پس زمينه هاي ساده و 
بي نقش. به غير از تصوير ١٧ (پالک شماره٥) كه در فضاي 
بسته اتاق است و تصاوير ٩ و ١٠(پالک هاي ١٣ و ١٥) كه 
داراي پس زمينه اي ساده و آبي رنگ مي باشند، زمينه ساير 
تصاوير در فضاي باز طبيعت و در ميان انبوهي از درختان 

تصوير٧-تصوير مينايي فتحعليشاه بر روي ورقه طال، ماخذ:
(خليلي، ١٣٨٣، ١٠٦)

تصوير٨- تصوير عباس ميرزا، ميناي زركوب بر روي چيني 
ماخذ:(همان، ١٠٦)

تصوير٩-پالك مينايي (شماره 
با  با كاله پشمي  ١٣)، مردي 
امضاء علي  ماخذ:( فيض اللهي)

تصوير١٠-  پالك مينايي (شماره 
١٥)،مردي با عمامه عصر صفوي 
با  امضاء علي نقاش،ماخذ : همان  

تصوير١١- يكي از زنان ناصرالدين شاه با چارقد، شليته و دامن 
كوتاه و جوراب تنگ سفيد  ماخذ: پايگاه عكس هاي تاريخي ايران  
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و  ايران  چاپخانه  اولين   -١
اصفهان  جلفاي  در  خاورميانه 
راه اندازي شد كه پس از مدتي 
كار حدود ٣٦ سال تعطيل ماند 
و در سال ١٨٧٢ ميالدي مجددا 
راه اندازي شد. در سال ١٢٢٧ 
چاپخانه  اولين  قمري  هجري 
اولين  سربي و در سال ١٢٥٠ 
عباس  توسط  سنگي  چاپخانه 
ميـــــــرزا در تبريز داير شد. 
تصاوير يا از طريق ورقه هاي 
گود  حكاكي  و  اسيد  و  مسي 
و يا به طريق طراحي و حكاكي 
روي سنگ چــــــاپ مي شدند. 

(عابديني،١٣٨٠ ،١٥١)  
درباري  پيكرنگاري  سبك   -٢
كــــــــه در زمان فتحعليشاه 
به اوج خـــــــــــــود رسيده 
بود و نمايان گر اوج هم آميزي 
اروپايي  و  ايراني  هاي  سنت 

است.(پاكباز،١٣٧٩ ،١٥١)
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و چمن زار و يا دورنمايي از طبيعت كه بسيار ساده مصور 
شده اند، قرار دارند. مي توان نتيجه گرفت در اين نگاره ها 
ابتدا شمايل افراد و سپس فضــــــاي اطراف آن ها مورد 
توجه هنرمند نقاش بوده و او در ترسيم فضاهاي داخلي دقت 
عمل و ظرافت بيش تري به كار برده است. پرده آويزان يا 
بسته شده قرمز رنگ، مخده منقوش، قالي و بخشي از پنجره 
عمده ترين تزيينات فضاهاي داخلي در اين دوره هستند.

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره کرد استفاده از شيوه 
پردازش و سايه روشن و حجم نمايي به جاي خطوط در 
نقاشي هاي مورد اشاره است كه عالوه بر اين كه تاثيرات 
طبيعت گرايانه اروپايي را آشکار مي سازد، نشان گر ابتكار 

عمل و ذوق هنرمندان ميناكار اين دوره است.
نوع پوشش و لباس

دربر  را  متفاوت  دوره  سه  قاجار  دوره  در  پوشاك 
مي گيرد، دوره اول از ابتداي حکومت قاجار تا مسافرت 
ناصرالدين شاه به فرنگ را شامل مي شود كه هنوز ارتباطات 
با دول خارجي توسعه نيافته بود. دوره دوم از مسافرت 

ناصرالدين شاه تا آغاز دوره مظفري است كه با آمدن تجار 
و سياحان اروپايي به ايران و مسافرت ناصرالدين شاه به 
اروپا تحول چشمگيري در پوشاك به وجود آمد. دوره سوم 
نيز  از آغاز دوره مظفرالدين شاه تا پايان دوره قاجار را 
در بر مي گيرد. تغيير و تحول پوشاک اغلب براي مردان 
در شلوارها و كاله ها و براي زنان در دامن ها و شليته ها 
بيش تر مشاهده مي شود. در دوره اول سلطنت قاجار بلندي 
دامن زنان در مدت کوتاهي حتي بلندتر از دامن زنان دوره 
زنديه بود ولي در دوره دوم حکومت که از اواخر دوران 
تحول چشمگيري  ناصرالدين شاه شروع شد،  پادشاهي 
در پوشش زنان به وجود آمد و دامن هاي بلند به تنبان و 
شليته تغيير کرد. ناصرالدين شاه در سفر به اروپا هنگامي 
که در مسکو در تماشاخانه کاولين لباس هاي بالرين ها را 
مشاهده كرد، سخت شيفته آن نوع لباس شد و چون ازسفر 
اروپا مراجعت کرد هوس کرد زن هاي حرم خود را به اين 
لباس در آورد.(ذكاء، ١٣٦٦ ،٢٢-٢٤) آثار فراوان باقي مانده 
از اين دوره چون سفرنامه ها، نقاشي هاي رنگ و روغن، 
نقش برجسته ها و نيز در اواخر سلطنت قاجار، عكس ها 
گوياي مظاهر تمدن و انواع پوشاكي است كه در آن دوره 
وجود داشت.(غيبي،١٣٨٤ ،٥٤٨) تصاوير ٩ و ١٠ لباس زنان 

درباري دوره قاجار را نشان مي دهند. 
در جدول شماره ١، از تعداد هفده نمونه ارائه شده ٨ 
تصوير مرد، ٦ تصوير زن، ٢ تصوير گروهي و ١ تصوير 
مختلط وجود دارد. براي بررسي پوشاك مصور شده در 
ابتدا الزم است پوشاك زنان و مردان قاجاري  نمونه ها 

معرفي شود.
الف- پوشاك زنان

مهم ترين بخش پوشاك زنان متشكل از پيراهن، دامن، 

تصوير ١٢- نقاشي رنگ روغني، زن گلدان به دست  دوره فتحعليشاه، 
( Falk,1992):ماخذ

تصوير ١٣- دو تن از زنان دربـــــار ناصرالدين شاه، ماخذ: 
پايگاه عكس هاي تاريخي ايران 



ارخالق١ ، شلوار و تنبان يا دامن شلواري، كليجه٢ ، كالهك 
با توري، چارقد، چادر، روبنده، نقاب، چاقچور و كفش بود 
که اين عناصر پوششي در دوره هاي مختلف قاجار با هم 
تفاوت داشتند براي مثال شلوار و تنبان يا دامن شلواري 
زنان، در دوره اول قاجار، يعني پادشاهي تا اواسط دوره 
ناصرالدين شاه ديده مي شود و چون دامن ها بلند بود 
شلوارها ديده نمي شد.(غيبي١٣٨٥، ٥٩٨-٥٩٠) اما در دوره 
دوم در اندروني ها شلوار کشي و بافته سفيدي رواج يافته 
بود که به آن تنکه تنبان مي گفتند و زنان طبقه پايين تر 
شلوار مشكي مي پوشيدند.(تصوير ١١) اسناد و مدارک 
نشان مي دهند تن پوش زنان در دوره اول قاجار ادامه تن 
پوش دوره زنديه بوده که در دوره دوم تحول عظيمي يافت. 
در دوره دوم پيراهن ها تنگ و کوتاه بود و معموال آن را از 
پارچه گاز يا ململ سفيد که زري دوزي يا نقره دوزي مي شد، 

مي دوختند.(پوالك، ١٣٦١، ١١٥)
قاجار همان  اول سلطنت  پوشش سر زنان در دوره 
پوشش زنان زنديه بوده که عبارت از تور نازک همراه کاله 
يا عرق چين مزين به انواع جواهر بود که تا زمان فتحعليشاه 
اين  ايراني  نگارگري  آثار  از  بسياري  در  و  داشت  ادامه 
پوشش نمايان است. در دوره ناصرالدين شاه پوشش سر 
تبديل به چارقد شد و اصلي ترين پوشش سر خانم هاي 
اندروني چارقد بود، آن ها چارقد ها را زير گلو سنجاق مي کردند 
که امروزه نيز به همين روش روسري، سر، مي شود با 
اين تفاوت که زير گلو گره مي زنند.(پوالك،١٣٦١، ١١٥) 

تصوير١٢، نمونه اي از نقاشي و تصوير١٣ عکسي از زنان 
ناصرالدين شاه را با پوشش هاي متفاوت سر نشـــــان 

مي دهند. 
در تصوير١١، ساير ويژگي هاي لباس دوره اول مانند 
اين  شود.  مي  ديده  ارخالق  و  پيراهن  شلوار،  بلند،  دامن 
لباس ها همه متعلق به دوره دوم مي باشد و اغلب متشكل 
از پيراهن، دامن هاي كوتاه، جوراب هاي چسبان، چارقد، 
ارخالق و كليجه است. پالك ٦، نمونه اي از كليجه يا شاپكين 
و پالك ٤ نمونه اي از پوشش بيروني ز ن ها را كه متشكل 

از چادر و روبنده است، نمايش مي دهند. 
پالك ٨  كه نمايان گر بزم زنانه است و در جلو تصوير 
زني در حال نوشيدن مشاهده مي شود كه داراي دامني بلند 
است. همان گونه كه پيش تر نيز گفته شد اين دامن هاي بلند 
متعلق به دوره اول و پيش از مراودات تجاري و فرهنگي 
با اروپا مي باشد. پوشش اين زن عبارت است از چارقد، 
ارخالق، و دامن بسيار بلند که نشان مي دهد كه اين نوع 
پوشش در دوره دوم نيز مورد استفاده قرار مي گرفته و 

کاربرد آن به نسبت محدود تر بوده است. 
در پالك هاي شماره ٣ و ٩ زناني ديده مي شوند كه 
هيچ پوششي بر سر ندارند و در پالك شماره ٤ همان گونه 
كه قبال نيز گفته شد زني با پوشش بيروني ديده مي شود.  
به غير از مواردي كه اشاره شد پوشش سر در اين پالك ها 
چارقد است كه زير چانه سنجاق شده است و عموما به رنگ 
سفيد و طرح دار و در اندازه هاي بزرگ مي باشد که تا كمر 
را مي پوشاند و بخشي از موي زنان از باالي چارقد نمايان 
است كه جزيي از آرايش زنان اين دوره محسوب مي شده است. 
رنگ هاي قرمز، آبي، سفيد، اكر و قهوه اي كه همه به وسيله 
پرداخت سايه روشن كاري  شده اند، عمده رنگ هايي است 
كه در اين تصاوير مورد استفاده قرار گرفته است. هيچ يک 
از نمونه ها نشانه هايي از پوشش سر متعلق به دوره اول 
كه همان تور نازك با كالهك يا عرقچين باشد را ندارند و 
تنها مي توان به نمونه هاي نقاشي شده استناد كرد.(تصوير ١٢)
در بيش تر عكس هايي كه از زنان اين دوره باقي مانده رنگ 

و طرح چارقدها متنوع مشاهده مي شود.(تصاوير ١٤ و ١٥)

١٥- زنان دربار ناصرالدين شاه، (ماخذ: همان)

تصوير١٤-اخترالدوله، دختر ناصـــــــــــرالدين شاه به همراه 
(Episode magazine ,26) :خدمتکارانش ماخذ

 بررسي لباس و پوشاک دوره 
قاجار مبتني برآثــــار مينايي به 
جا مانده از اين دوره در موزه 

آذربايجان تبريز

١- ارخالق نيم تنه يا كت بلندي 
از پيراهن پوشيده  بود كه بعد 
مي شد و از پارچه اي نفيس با 
آستين هاي سنبوسه دار دوخته 
بود.مردان  جلوباز  و  شد  مي 
ارخالق را زير قبا و زنان روي 
قبا مي پوشيدند به همين دليل 
تصويري كه نشان گر ارخالق 
نيست.  موجـــود  باشد  مردان 
به  دوم  دوره  در  پوشش  اين 
بدل  شمشيري  آستين  تنه  نيم 

شد.(ذكاء،١٣٣٦ ،٢٩) 
٢- كليجه پوششي بلند (تا مچ پا) 
عنوان  به  كه  بود  باز  جلو  و 
لباس رو زنان و مردان به طور 
استفـــــــــاده  آن  از  يكسان 
مي كردند. رفته رفته به صورت 

كت كوتاهي درآمد.
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لباس هايي که زنان در حرمسرا مي پوشيدند با آن چه در 
کوچه و خيابان به تن داشتند، بسيار متفاوت بود. لباس کوچه 
و بازار را از اين جهت تهيه مي کردند که همه زنان از لحاظ ظاهر 
به يک شکل و صورت درآيند.(ميثمي،١٣٨٤،  ١٤١- ١٤٥)

 به طور کلي پوشش اصلي زنان در دوره اول و دوم 
قاجار در خارج از خانه چادر بود و انواع گوناگون داشت 
که عبارت بود از چادر نماز چيت، مخمل، اطلس و يا چادر 
کرباس چهار خانه به رنگ هاي آبي و قهوه اي در تصوير 
شماره ١٩( پالک ٤ )نيز زني با چارقد، چادر و روبند كنار 
زده در حالي كه گلي در دست دارد در طبيعت تصوير شده 
است که نشان دهنده هويت و فرهنگ اجتماعي زنان ايراني 
در آن دوره است. تصوير ١٩ پالك مينايي، تصوير ٢٠، 
اثر نقاشي و تصوير ٢١ عكسي از زنان را با پوشش چادر 

دوران ناصري نشان مي دهند.

ب- پوشاك مردان
مهم ترين عناصر پوشاك مردان عبارتند از: پيراهن زير، 
پيراهن رو، ارخالق، قبا يا جبه، كليجه، شال كمر و كمربند، 
سرداري١ ، شلوار، كاله، دستار و عمامه، تاج، جوراب و 
كفش. از آن جا كه تصاوير مردان در اين پالك ها (به جز 

پالک ١١) 
همه به صورت نيم تنه مي باشند، آن چه بيش تر به 
چشم مي خورد پيراهن (تصوير ٢٢) و قبا يا جبه (تصوير 
٢٣) است. مردان قاجاري در هر دو دوره داراي دو نوع 
پيراهن زير و پيراهن رو بودند. پيراهن زير از پارچه سفيد 
ساده و سجاف دوزي شده و داراي يقه گردي بود كه از 
چپ شانه روي قسمت راست آن قرار مي گرفت و با دكمه 
بسته مي شد. جنس پيراهن رو بسته به مقام و منصب از 
پارچه هاي گلدار ابريشمي تهيه مي شد. اين لباس جلو بسته 
و اندازه آن تا نزديك زانو بود و روي پيراهن زير پوشيده 
مي شد، بنابراين در تصاوير پيراهن زير ديــده  نمي شود. 
روي پيراهن رو قبا يا جبه مي پوشيدند. قبا يا جبه مهم 
ترين بخش لباس مردان قاجاري بود كه تشخص فرد را 
مي نماياند و انواع گوناگوني داشته است. در دوره اول با 
دامني بلند پوشيده مي شد و در دوره دوم به ويژه پس از 
مسافرت ناصرالدين شاه به اروپا بلندي دامن اين قباها به 
تدريج تا باالي زانو هم رسيد. قبا به شيوه هاي متفاوتي 
دوخته و مورد استفاده قرار مي گرفت. گاهي جلوباز، دو 
پهلو چاكدار با آستين هاي بلند سنبوسه دار و تنگ، گاهي 
تا ساق پا جلو باز بود و طرف چپ روي طرف راست قرار 
مي گرفت، گاه با شال بسيار زيبايي بسته مي شد بطوري 
كه پيراهن بلند از زير آن پيدا بود و گاهي نيز اين قباها كوتاه تر 
از قباهاي رويي بوده است.(تصوير ٢٤) پوشش سر از ديگر 
پوشاكي است كه كاربرد زيادي در اين دوره داشته و بسيار 
متنوع بوده است. انواع كاله ها، شال و كاله، عمامه و دستار، 
تاج و تاج كاله توسط مردان مورد استفاده قرار مي گرفته 

است.(تصاوير٢٤ و ٢٥)
آن چه پالك هاي ١٠ تا ١٧ ديده مي شود همه مردان 

تصاوير١٦ تا ١٨- نمونه هايي از تصاوير زنان با چارقدهاي طرح دار، ماخذ: (فيض اللهي)

روسري،  پوشش  با  قاجار  زن   ،(٤) مينايي  پالك  تصوير١٩- 
( Falk, 1972 ):ماخذ

تصوير١٨( پالك٥)تصوير١٧( پالك٢)تصوير١٦( پالك١)

١- سرداري جامه كمر چين كه 
ديگـــــــــر  هاي  لباس  روي 

مي پوشند.(غيبی،١٣٨٤ ،٥٦٠)



داراي پيراهن رو و قبا هستند كه اين قباها به شيوه هاي 
متفاوت استفاده مي شد. در پالك هاي ١٤ و ١٧ كه بسيار 
شبيه به هم هستند دو مرد جوان با موهاي بلند ديده مي شوند 
كه گوش راست هر دو پيداست، گردنبند به گردن دارند 
و پوشش آن ها پيراهن و قبايي جلو باز است و هر دو 
تصوير داراي دورنمايي از طبيعت است. حتي رنگ لباس 
در اين دو تصوير بدون در نظر گرفتن تيرگي و روشني 
يكي است. پالك ١٢ مردي ميانسال با موي بلند و ريش و 
سبيل را نشان مي دهد كه بر روي پيراهن قبايي پوشيده و 
قسمت چپ روي قسمت راست بسته شده است. همچنين در 
پالك ١٠ عمامه قاجاري، پالك ١١ كاله درويشي، پالك ١٣ 
كاله پشمي، پالك ١٥ عمامه دوره صفوي و پالك ١٥ كاله 

معمولي دوره ناصري قابل مشاهده است. به جز مواردي كه 
ذكر شد، در پالک ١١ تك پيكره درويش جواني كه معروف 
به نورعليشاه است، ديده مي شود. تصوير او در بسياري از 
نقاشي هاي قاجاري و حتي در طراحي هاي قالي اين دوره 
اين درويش داراي كاله درويشي،  به كار رفته است.  هم 
موي بلند، قباي آستين بلند يا كليجه است و در كنار درختي 
نشسته و كشكولي همراه خود دارد. درپالک ١٦ پوشش 
متنوع تري ديده مي شود. مرد جواني با كاله، پيراهن سفيد 
ساده، قباي طرح دار ترمه قهوه اي كه از راست به چپ بسته 
شده و كليجه ترمه خزداري كه روي قبا پوشيده، ديــــده 
مي شود. كليجه معموال روي لباس ها قرار مي گرفت واغلب در 

فصل سرما استفاده مي شد.

تصوير٢١-بخشي از عكس زنان با پوشش چادر و روبند در 
دوره قاجار، ماخذ:(پايگاه موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران)

تصوير٢٠- پرده رنگ روغني منسوب به محمد، زني كه روبنده اش 
(falk,1972):را كنار زده، ميانه سده ١٣ هجري. ماخذ

تصوير٢٣- نمونــــــــــــــــــه اي از پيراهن مردانه  ماخذ : 
همان 

تصوير٢٢- نمونــــــــــــــــــــــــه اي از قباي مردانه، ماخذ: 
(Eastwood,2001,9-10)

 بررسي لباس و پوشاک دوره 
قاجار مبتني برآثــــار مينايي به 
جا مانده از اين دوره در موزه 

آذربايجان تبريز
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بيش ترين رنگ در تك چهره هاي مردان، رنگ هاي گرم 
مانند قهوه اي و ارغواني است كه براي قبا و كليجه استفاده 
مي شد. به جز پالك هاي ١٤ و ١٧ كه مردان پيراهن هاي 
آبي فيروزه اي بر تن دارند در ساير تصاوير پيراهن ها 
سفيدند. در پالك ١٠ قباي شيخ آبي روشن و پالك شماره 
١٥ عمامه مرد جوان به رنگ اكر ترسيم شده است. در كل 
رنگ هايي كه در اين تصاوير استفاده شده اند عبارتند از 

ارغواني، قهوه اي، سفيد، آبي و اكر.
 تصوير ٢٥- چهره شاهزاده اردشير ميرزا، اثر ابوالحسن غفاري، 

تهران، ١٢٦٩هجری، ماخذ:(پاکباز،١٨٠،١٣٧٩)

نتيجه
ميناسازي از جمله هنرهايي است كه در دوره قاجاريه به ويژه در زمان فتحعليشاه بسيار مورد توجه 
قرار گرفته و پيشرفت زيادي داشته است. هنرمندان زيادي در دربار يا به طور اختصاصي و يا در 
كنار ساير هنرها همچون نقاشي و نقاشي الكي به اين هنر نيز مشغول بودند. ميناهاي موجود در موزه 
آذربايجان نمونه اي از پيشرفت هنر و صنعت در همين دوران هستند. اين ميناها  بر روي پالک هاي 
مسي كه با لعاب سفيد رنگي پوشيده شده اند و در اندازه (۲/۵×۲/۵سانتي متر)، به روش ميناي نقاشي 
کار شده و از نوع درجه دو يا متوسط مي باشند. اين پالك ها تصاوير زنان و مردان آن دوره را نمايش 
مي دهند و مرجعي براي شناسايي پوشاك زنان و مردان اين دوره است. البسه و پوشاک ايراني در 
زمان هاي متمادي داراي تنوع و زيبايي هاي خاص بوده که معرف فرهنگ و تمدن هر قوم ومنطقه 
است، تحوالت همه جانبه اي که در زمان قاجار در اثر روابط ايران با کشور هاي اروپايي ايجاد گرديد، 
ابتدا سبب تغيير ظواهر درباريان و سپس مردم عادي شد. در تصاوير پالك هاي موزه آذربايجان هر 
آن چه تحت عنوان آرايش، مد، لباس و زندگي درباري مطرح بوده، مشهود است. زنان با صورت هاي 
گرد، ابروان کماني و شليته و شلوار و چارقد با دقت و تاکيد به تصوير کشيده شده اند .تصاوير زنان 
در پالک هاي مزبور با توجه به دامن هاي کوتاه، چارقدها، ارخالق و پيراهن هاي آستين دار زنان دوره 
ناصري و پوشاك دوره دوم عهد قاجار را  مي نماياند. نوع لباس و پوشاک مردان در اين پالک ها متنوع 
است و لباس و آرايش مردان صفوي، قاجاري و اروپايي و همچنين لباس دراويش و دانشمندان را 
نشان مي دهد. حس تجدد گرايي در بين مردم قاجاري چنان قوتي گرفته بود که آن ها عالقه مند بودند 
تصويرشان با لباس و زيور آالت اروپاييان به تصوير درآيد، تصاوير مردان قجري در اين پالك ها بر 

تصوير٢٤- يك مقام حكومتي و همراهانش،(در اين تصوير اين 
مقام حكومتي پيراهني غربي پوشيده كه از يقه آن مشخص است، 

(Vogelsang-Eastwood,2001,2 ) :ماخذ



اساس اسناد و تصاوير موجود در کتب، مربوط به زمان ناصري است. عالوه بر پوشاك كه مهم ترين 
عنصر در اين پالك ها است، ساير ويژگي هاي اين پالك ها را مي توان چنين دسته بندي كرد:۱- به غير 
از دو مورد از اين پالك ها مابقي فاقد امضا هستند. ۲- تاثيرات عكاسي، چاپ و رابطه با ساير كشورهاي 
اروپايي در اين نگاره ها مشاهده مي شود.۳- در اين نگاره ها ابتدا شمايل افراد و سپس فضاي اطراف 
آن ها مورد توجه نقاش بوده و او در ترسيم فضاهاي داخلي دقت عمل و ظرافت بيش تري به كار برده 
است. ۴- اين ميناها داراي ويژگي هاي نقاشي هاي رنگ روغني و الكي هم عصر خود است و داراي 
سايه روشن و حجم پردازي به شيوه اروپايي است. ۵- زنان در اين پالك ها در حال نواختن تار، تنبك، 
دف و كمانچه مشاهده مي شوند كه نشان گر رواج هنر موسيقي در بين بانوان اين دوره است.۶- رنگ 
در اين نگاره ها محدود و درخشان است و بيش تر رنگ هاي گرم مورد استفاده قرار گرفته است.
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