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چكيده
در بررسي هاي تاريخ معاصر ايران در عهد قاجار، نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي و هنري کمتر مطالعه 
شده است. دراين خصوص، در منابع دست اول مطلب چنداني ذکر نشده است، زيرا اکثر تاريخ نويسان همت 
خود را وقف شــرح حوادث سياسي يا شيوة زندگي شاهان و رجال  کرده و در البه الي تأليفات خود به  
صورت پراکنده و غيرمستقيم به مسائل اجتماعي و هنري زنان اشاره  کرده اند. اين مقاله، ضمن بررسي 
شــرايط اجتماعي و زندگي زنان دربار قاجار، فعاليت هاي هنري ايشان را به ويژه در حوزة کتابت قرآن 
کريم مطالعه مي کند و به معرفي ويژگي هاي هنري نسخه هاي قرآن کريم مي پردازد. مقالة حاضر از نوع 
تاريخي ـ  توصيفي و روش گرد آوري اطالعات آن از نوع اسنادي است. تصاوير مربوط به قرآن هاي مذکور 
از موزه هاي مربوط به کاخ گلستان، کتابخانة ملي ايران، آستان قدس رضوي و آستانة مقدسة حضرت 
معصومه(س) فراهم آمده است. نتيجة بررسي نشان مي دهد که، به رغم کمبود منابع مکتوب دربارة زنان 
دربار قاجار، نقش آن ها در فعاليت هاي اجتماعي به ويژه مذهبي و هنري محدود نبوده است و در کتابت 

قرآن کريم و خوشنويسي با توانمندي شايسته آثار نفيسي بر جاي گذاشته اند. 
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مقدمه
خوشنويسي از مهم ترين شاخصه هاي هنر اسالمي است. 
اين هنر در دوران قاجار دربين شاهان و شاهزادگان رواج 
کتابت  آن  به  دوره  اين  هنرمندان  اکثر  که  خطي  داشت. 
خوشنويسي  هنر  قاجار،  دوران  در  است.  نسخ  کرده اند 
فتحعلي شاه  دربار  در  بود.  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از 
قاجار، هنرهاي مختلفي شکوفا شد که خوشنويسي يکي از 
آن هاست. اين مقاله به معرفي چهار بانوي هنرمند مي پردازد 
که به کتابت قرآن اشتغال داشته اند. دو تن از اين بانوان از 
دختران فتحعلي شاه به نام هاي ام السلمه و ضياءالسلطنه و 
دو تن ديگر از بانوان درباري دورة ناصرالدين شاه قاجار 
به نام هاي خورشيدکاله خانم و مريم بانو ناييني هستند. مقالة 
حاضر به طرح اين پرسش مي پردازد که آيا بانوان به رغم 
شرايط اجتماعي در هنر خوشنويسي قاجار نقش مؤثري 
داشته اند يا خير. هدف از اين پژوهش مطالعة فرهنگي و 
هنري بانوان دربار در دورة قاجار است و به نقش تأثيرگذار 

آن ها در خوشنويسي اين دوران پرداخته مي شود.
اين مقاله از نوع تاريخي ـ توصيفي و روش گرد آوري 
مقاله  اصلي  محور  و  است  اسنادي  نوع  از  آن  اطالعات 
معرفي بانوان و شناسايي نسخه هاي خطي قرآن به کتابت 

آنان است. 

پيشينه
برخي پژوهشگران درخصوص اوضاع و شرايط اجتماعي 
زنان در دورة قاجار اشاره اي کرده اند، براي نمونه: حسن 
عبداهللا   ،(۱۳۸۲) حرمسرا  پرده هاي  پشت  کتاب  در  آزاد 
بهرامي در کتاب خاطرات خود (بي تا)، پيرزاده ناييني در 
زن  کتاب  در  دلريش  بشري   ،(۱۳۴۲) سفرنامه اش  کتاب 
در دورة قاجار (۱۳۷۵) و نيز در کتاب خاطرات ليدي شل 
از ناصر  گرايش به غرب  (۱۳۶۸). همچنين در کتاب هاي 
خليلي (۱۳۸۳)، دانشنامة هنرمندان ايران و جهان اسالم از 
عباس سرمدي (۱۳۸۰)، کارنماي زنان کاراي ايران از پوران 
فرخزاد (۱۳۸۱) به خوشنويسي دوران قاجار پرداخته شده 
و اشارات اندکي به بانوان کاتب در اين دوران شده است، 
ولي در هيچ يک به طور اختصاصي به بانوان کاتب دربار 
پرداخته نشده است. پژوهش پيِش رو به منظور معرفي اين 
بانوان و شناسايي نسخه هاي قرآني آنان صورت گرفته 

است.

خوشنويسي در دورة قاجار
در دوران قاجار هنر خطاطي از اهميت ويژه اي برخوردار 
بود. در دربار فتحعلي شاه قاجار هنرهاي مختلفي شکوفا 
آن  با  شخص  شاه  که  خوشنويسي  به خصوص  شد، 
آشنايي داشت و تمرين خط مي کرد. خوشنويسي عالوه بر 
کاربردي که درزمينة آموزش ادبيات فارسي، عربي، تاريخ 
و حسابداري داشت، در نظام اداري قاجار نيز عنصري مهم 

به شمار مي آمد (خليلي، ۱۳۸۳: ۹۷). خط استفاده شده در 
قرآن هاي اين دوره نسخ است که براي نوشتن قرآن و ادعيه 
و نامه ها استفاده مي شده است (قليچ خاني، ۱۳۸۸: ۳۹۸). از 
ويژگي هاي خط نسخ جلوة بسيار زياد و تناسب در آن است. 
حروف و کلمات آن هماهنگ و يکدست اند، کلمات درشت 
نيستند و از توازن مطلوبي برخوردارند. توازن و تناسب 
زيبايي خاصي به اين خط بخشيده است. از ديگر مزاياي اين 
خط وضوح و آسان خواني آن است. افزوده شدن حرکات 
نيز خوانايي آن را بيشتر مي کند (يارشاطر و ديگران، ۱۳۸۴: 
۴۰). نسخ خطي است که بر وضوح قرآن تأکيد مي کند و با 
محدوديت هاي طبيعي بينايي انسان متناسب است. به همين 
سبب، مي توان آن را انساني ترين خطوط ناميد. اين خط با 
محدوديت هاي دست انسان در خوشنويسي هماهنگ است 
و با آن مي توان قرآن را در قطعي نوشت که برداشتن و  
حمل آن آسان باشد. مي توان خط نسخ را خطي ثابت و 
رسمي براي قرآن هاي اندازه متوسط ناميد که الگوي هزاران 
خطاط در سراسر شرق اسالمي قرار گرفته است (لينگز، 

 .(۵۳-۴ :۱۳۷۷

زندگي اجتماعي زنان دربار قاجار
و  فردي  آزادي هاي  از  تاحدي  زنان  قاجار،  دوران  در 
اجتماعي نسبت به دوران  قبل برخوردار شدند. يکي از علل 
آن رفت و آمد اروپاييان  و مسافرت ايرانيان به خارج از کشور 
بود که موجب شد آزادي زن به فکر مردم ايران راه يابد. در 
اين دوران، زنان قدرتمندي هم بودند که در کار سياست 
مداخله مي کردند، مانند مريم خانم همسر فتحعلي شاه که 
از علم و دانش بهره اي فراوان داشت و ضمن دخالت در 
امور سياست و راهنمايي شاهد در دورة قاجار از زنان 
تأثيرگذار بود. او سي و نهمين همسر فتحعلي شاه قاجار و 
مادر ضياءالسلطنه و محمودميرزا  صاحب تذکرة محمود، 
سفينة محمود و گلشن محمود است (فرخزاد، ۱۳۸۱: ۶-

۷۴۵). مهدعليا مادر ناصرالدين شاه قاجار نيز از زناني است 
که در سياست داخلي و خارجي ايران تأثيرگذار بود. از ديگر 
زناني که در حيات اجتماعي و فرهنگي دوران قاجار نقش 

داشتند مي توان اين افراد را نام برد:
ـ بي بي خانم استرآبادي که پدرش باقرخان استرآبادي 
و مادرش دختر آخوند مالمحمدکاظم مجتهد مازندراني بود 
و کتاب معايب الرجال را به منزلة رديه اي بر کتاب تأديب 

النسوان به ناصرالدين شاه تقديم کرد. 
ـ     مريم خانم خاتون آبادي،    دختر حاج ميرزامهدي جويباره اي 
و همسر مرتضي احمدآبادي که هر دو از روحانيان اصفهان 
بودند. او از نوجواني با شعر آشنا شد و با تخلص بانو از 
دوازده سالگي شعر مي سرود و سروده هايش  جنبة اعتقادي 

داشت. 
ـ تاج السلطنه، از زنان ناصر الدين شاه. او جزو هنرمندان 
و نويسندگان دورة قاجار بود که در سال ۱۳۰۳ق خاطرات 
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خود را نوشت و دربارة حقوق زنان و اطفال نيز فعاليت 
داشت. 

ـ ربابه خانم، دختر مالمحمدصالح برغاني  و آمنه خانم 
قزويني. خاندان او از روحانيون صاحب نام بودند. خود او 
درباريان  ناصرالدين شاه و  از  در سخنراني ها و مجالس 

انتقاد مي کرد (اجتهادي، ۱۳۸۲: ۵۵۶-۷). 
در  آنان  زنان مشارکت  اجتماعي  فعاليت هاي  از  يکي 
و  درباري  زنان  حال  شامل  بيشتر  که  بود  خيريه  امور 
متمول مي شد. براي نمونه، زبيده خانم دختر فتحعلي شاه که 
شصت سال در همدان اقامت داشت از ثروت شخصي خود 
در امور عام المنفعه دريغ نورزيد. همچنين نگارخانم دختر 
عباس ميرزا نايب السلطنه در سال ۱۲۹۴ق تعمير و مرمت 
مقبرة شيخ ابوعلي سينا را متقبل شد و در رباعي سنگ قبر 

چنين آورد:
تعمير خانقاه خراباتيان عشق

منت خداي را که به سعي نگار شد

به  بنا  هماخانم،  فتحعلي شاه،  نوادگان  از  ديگر  يکي 
نذر خود پس از سفر کربال در راه بازگشت به تهران به 
ساختن مسجد و مدرسه پرداخت. برجسته ترين ُبعد حضور 
اجتماعي زنان در دورة قاجار شرکت در مراسم عزاداري 
ماه محرم، روضه خواني و نمايش هاي تعزيه بود. برخي از 
زنان عهد قاجار حتي به حکمراني نيز رسيدند. ُحسن جهان، 

ملقب به واليه و از دختران فتحعلي شاه، سال ها درکردستان 
دختر  فخرالملوک،  کرد.  حکمراني  کامل  استقالل  با 
ناصرالدين شاه، نيز مدتي در قم به امور شهر و اختالفات 

رسيدگي مي کرد (دلريش، ۱۳۷۵: ۴۵-۸۵). 
فردي  آزادي هاي  از  به تدريج  زنان  قاجار،  دورة  در 
در  پيرزاده  چنان که حاجي  برخوردار شدند،  اجتماعي  و 
سفرنامه اش نوشته است: «مدتي نخواهد گذشت که زير 
درختان نارون، زنان با مردان مي نشينند و چاي مي نوشند و 
ديگر حجاب و پرده اي در کار نخواهد بود» (فرمانفرماييان، 
۱۳۴۲: ۷۵). باوجوداين، زنان راه درازي در پيش داشتند تا 
بتوانند موجوديت خود را در مقام انسان به جامعه ثابت کنند 

(آزاد، ۱۳۸۲: ۳۲۱). 

فعاليت فرهنگي زنان دربار قاجار 
شاهان قاجار براي تمرکز قدرت در دست خويش با سران 
ايل وصلت مي کردند يا دختران و خواهران خود را به رؤسا 
و پسران آنان مي دادند يا دختري از آن ها را به اندرون خود 
درمي آوردند. بي کارماندن دائمي زنان در حرمسرا ممکن 
نبود و همواره سعي مي شد تا به هر کيفيتي شده اوقات 
فراغت آنان پر شود (دلريش، ۱۳۷۵: ۱۹۲-۱۸۷). يکي از 
اين راه ها آموزش بانوان و دختران دربار قاجار بود. زنان 
اواخر دوران  تا  فتحعلي شاه  از دوران  حرمسراي شاهي 
قاجار معلم سرخانه داشتند. دراين خصوص، از ميرزا آخوند 

تصوير۲. قرآن، به خط ام السلمه، مأخذ: کتابخانة ملي ايران.  تصوير١. قرآن، به خط ام السلمه، مأخذ: كاخ گلستان، تهران. 



حرمسراي وي بود.تاج الدوله از برکت تربيت ميرزاعبدالوهاب 
نشاط (معتمدالدوله)در نويسندگي مقامي حاصل کرده بود 
و عرايضي که به حضور خاقان مي نوشت مضامين بديع و 
دقايق لطيف داشت. عالوه بر شعر، برخي از زنان و دختران 
ضياءالسلطنه  ازجمله  بودند،  شهره  ربط  و  خط  در  نيز 
دختر خاقان که در تحرير و تقرير يگانه بود و مرقومه هاي 
فتحعلي شاه را مي نوشت. از اين بانوي هنرمند کتب ادعيه 
به يادگار مانده است. همچنين بايد از ام السلمه دختر بزرگ 
زيارات  و  ادعيه  زيبا،  قرآن هاي  که  برد  نام  فتحعلي شاه 
بسياري را به خط خوش نگاشته است. مادر ناصرالدين شاه 
نيز از زناني بودکه در شعر و خط توانا بود. اين شعر از 

اوست:
از مرد و زن آنکه هوشمند است

اندر همه حال سربلند است

زهراسلطان خانم، يکي از زنان ناصرالدين شاه، زني اديب 
بود. گاهي شعر مي گفت و با طبع لطيف سروکار داشت. 
ظهيرالدوله،  همسر  و  ناصرالدين شاه  دختر  فروغ الدوله 
فروغ الدوله  بود.  بذله گو  و  باذوق، خوش صحبت  شاعري 
ملقب به ملکة ايران با تخلص صفا بود. بيت زير مطلع غزلي 

از اوست:
دل من گر ز غم عشق تو بيدار نبود

با طبيبان جفاجوش سروکار نبود
(دلريش، ۱۳۷۵: ۱۴۰-۳). 

درزمينة  بانواني  قاجار  الدين شاه  ناصر  دربار  در 
مي توان  ميان  آن  از  داشتند.  فعاليت  نيز  خوشنويسي 
که  کرد  اشاره  ناييني  مريم بانو  و  خورشيدکاله خانم  به 

قرآن هايي نفيس از آنان موجود است.
 

بانوان کاتب قرآن در دوره هاي پيش از قاجار
بودند  برخوردار  اجتماعي  ممتاز  درجة  از  کاتب  بانوان 
از  يکي  داشتند.  فعاليت  خوشنويسي  درزمينة  سال ها  و 
خوشنويسان سده هاي ميانه که واسطه اي ميان  ابن بواب و 
ياقوت به شمار مي رفت زينب شهده کاتب (درگذشته در 

۵۷۴ق) بود. 
شهره  خوشنويسي  خود  ميرعماد،  دختر  گوهرشاد، 
بود. چنان که شاهان به عنوان استادان اين هنر معروف و 
تجليل شده اند شاه دختان نيز ازاين لحاظ واپس نمانده اند، 
براي نمونه: سلطان بانوي صفوي دختر شاه اسماعيل اول 
اورنگ  خوش قريحة  دختر  (بيگم)  زيب النساء  و  صفوي 
زيب، که نه تنها به مشق سه شيوة خوشنويسي پرداخت، 
بلکه خود از حاميان شاعران، دانشمندان و خوشنويسان 
بود؛ همچنين، ملکه  جهان که قرآن دست نوشت او با حروفي 
بي اندازه برجسته و رنگارنگ در کتابخانة چستربيتي موجود 
است به احتمال زياد همان همسر فاضل سلطان ابراهيم دوم 
عماد شاه فرمانرواي بيجاپور (۱۵۸۰ق-۱۶۲۶م) بود، اگرچه 

طالقاني به عنوان معلم سرخانه ياد کرده اند. ليدي شل دربارة 
وضع سوادآموزي زنان مرفه جامعه گزارشي مبالغه آميز 
ارائه مي دهد: «زنان طبقة مرفه معموًال باسوادند و با شعر 
قرائت  آنان  اغلب  دارند  و  آشنايي  مملکت خويش  ادب  و 
قرآن و نه معني آن را مي  دانند و ميان زن هاي ايل قاجار و 
به ويژه خانوادة سلطنتي تعداد افراد باسواد خيلي زياد است. 
اکثر آن ها مکاتبات شخصي خود را شخصًا و بدون کمک 

ميرزا ها مي نويسند.» 
شعرسرايي و خوشنويسي از ديگر فعاليت هاي هنري 
دربار قاجار و بانوان آن بود. تمايل به هنرهاي سنتي ازقبيل 
خوشنويسي، شعر و موسيقي اغلب در محدودة خاندان هاي 
دختران  و  داشت  قرار  دربار  حکومتي  رجال  و  اشرافي 
اين خانواده ها هنرهاي مذکور را از معلمان مخصوص يا 
افراد هنرمند خانواده فرا مي گرفتند. برخي از اين بانوان از 
ازجمله زبيده خانم دختر  آثاري بر جاي گذاشته اند،  خود 
فتحعلي شاه از شاعره هاي بزرگ با تخلص شعري جهان 

بود. بيت زير نمونه اي از شعر اوست:

گفتند خوش در گوش دل چون عاشقي ديوانه شو 
گر وصل او خواهي ز خود، بيگانه شو بيگانه شو 

تاج الدوله دختر فتحعلي شاه نيز ازجمله زنان سخنور 

 مطالعه و بررسي نسخه     هاي خطي  
قرآن به کتابت بانوان دورة قاجار

تصوير۳. قرآن، به خط ام السلمه، مأخذ: کتابخانة کاخ گلستان،  تهران.
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

به ظاهر نسبت دادن اين قرآن به دوران بعد محتمل تر مي نمايد 
(ماري شيمل، ۱۳۸۲: ۸۱). 

زنان نقاش و هنرمند دورة قاجار
از زنان هنرمند در دربار فتحعلي شاه قاجار مي توان فخر 
جهان خانم و خيرالنساء دختران فتحعلي شاه قاجار را نام برد. 
فخر جهان خانم دختر ششم فتحعلي شاه بود و به خطاطي و 
نقاشي عالقه مند بود. از آثار او مرقعي با خطوط نستعليق، 
نسخ و شکسته نستعليق و شيوة ناخني باقي مانده است. يک 
تصوير ناخني تمام قد از محمدشاه به تاريخ ۱۲۶۰ق همراه 
با نقش هاي ديگري از طبيعت به شيوة ناخني به يادگار مانده 
از  بود که  فتحعلي شاه  از ديگر دختران  است. خيرالنساء 
استادان خوشنويسي به شمار مي رفت. يک جلد قرآن نفيس 
به خط نسخ با سرسوره هايي به خط رقاع، مرصع و مذهب 
در قطع رحلي کوچک در مقبرة فتحعلي شاه در قم از او بر 
جاي مانده است. در دربار ناصرالدين شاه پيش از همه به 
مهدعليا مادر ناصرالدين شاه به عنوان زني نقاش اشاره شده 
است. سپس نام فخرالدوله، دخترناصرالدين شاه ذکر شده 
است که عالوه بر سرودن شعر خط خوشي نيز داشت. او 
شب هايي که نقيب الممالک قصه خوان معروف شاه قصه هاي 
اميرارسالن رومي و زرين ملک را براي  شاه مي خواند در 
پشت در نيمه باز اتاق مي نشست و گفته هاي نقاش باشي را 
با دقت مي نوشت. اين قصه ها همراه با نقاشي هاي او بعدها 
به چاپ رسيد. از فخرالدوله، غزلياتي به شيوة عراقي در 
تذکره هاي دوران ناصري باقي مانده است (فرخزاد، ۱۳۸۰: 

 .(۵۵۸
نقاشي  به  نيز  اشراف  دختران  و  زنان  از  بعضي 
عالقه مند بودند. از شاگردان کمال الملک در نقاشي بهارخانم 
(ايران الدوله) است که موفق به دريافت گواهي نامه از استاد 
شد. وي عالوه بر نقاشي از موسيقي نيز آگاهي داشت و 
ساز مي نواخت. او به سرودن شعر نيز پرداخت، ديواني از 
او در ۶هزار بيت باقي مانده است که در آن از تخلص جنت 
استفاده کرده است (قويمي، ۱۳۵۲: ۹۳). از شاگردان ديگر 
کمال الملک دختران نظم الدوله بودند که نگاره هاي آن ها در 

پاريس به نمايش درآمد. از نقاشان غيردرباري از هما نام 
برده اند که  در نقاشي ناخني و خط نستعليق آوازه داشت 
و از او آثاري باقي مانده است (حقيقت، ۱۳۶۹: ۵۹۶). زنان 
دربار و اشراف دوران قاجار به شعر و هنر عالقة خاصي 
نشان  مي دادند و آنان که به سبب موقعيت خانوادگي باسواد 

بودند در سرودن شعر ذوق آزمايي مي کردند. 

بانوان کاتب قرآن در دربار قاجار 
الف) ام السلمه

ام السلمه از دختران فتحعلي شاه قاجار است که خوشنويس و 
هنرمند بود و به کتابت نيز عشق مي ورزيد (سرمدي، ۱۳۸۰: 
۹۵). ام السلمه از بانوان شاعر سدة سيزدهم و چهارمين 
دختر فتحعلي شاه قاجار بود که به گلين خانم شهرت داشت 
داشت. مادر وي زيباچهرخانم از مردم گرجستان و برادر 
تني او شاهزاده محمدعلي ميرزا ملقب به دولت شاه بود. در 
حد الشعرا از اين بانو با عنوان عصمت قاجار نام برده 
شده است. او در دربار فتحعلي شاه قاجار بزرگ شد و هنر 
خوشنويسي را از استاداني همچون زين الدين اصفهاني و 
حاج علي آقا فرزند ميرزا علي محمدخان نظام الدوله فراگرفت. 
شهرت  زياد  اطالعات  داشتن  به  درباري  محافل  در  وي 
زين العابدين خان  خويش  پسرعموي  با  ام السلمه  داشت. 
فرزند حسينقلي خان برادر فتحعلي شاه ازدواج کرد (اجتهادي، 

.(۱۳۴ :۱۳۸۲
تعدادي از آثار وي که مجموعة نفيسي از کتاب هاي دعا 
و قرآن هاي خطي است در آستان قدس رضوي، آستانة 
مقدسة حضرت معصومه، عتبات مقدسه در عراق، کتابخانة 
است.  موجود  قرآن  موزة  و  ملک  کتابخانة  گلستان،  کاخ 
ام السلمه شعر نيز مي سرود و از او مرثيه هايي نيز به جا 

مانده است (همان: ١٣٥). 
نمونه آثار او عبارت اند از:

۱. يک رقعه از مرقع به خط نسخ با رقم و تاريخ نقمت بنت 
شه ام السلمه ۱۲۴۵ در کتابخانة کاخ موزة گلستان؛ 

۲. يک قطعه نسخ کتابت از مرقع شمارة ۱۲ کتابخانة آستان 
قدس رضوي با رقم و تاريخ نقمت بنت خاقان فتحعلي شاه، 

ام السلمه، سنة ۱۲۵۵؛
۳. يک قطعه نسخ به تاريخ رمضان ۱۲۹۵در کتابخانة ملک؛

کتابخانة  در  روغني  جلد  نيم ورقي  قرآن  نسخه  يک   .۴
کاخ موزة گلستان؛

۵. تعقيبات نماز با قطع نيم ربعي، جلد روغني با تزيينات خط 
نسخ به تاريخ ۱۲۴۵در کتابخانة کاخ موزة گلستان؛

۶. يک نسخه سور و ادعيه به قطع نيم ربعي، جلد روغني 
به خط نسخ به تاريخ ۱۲۳۸ در کتابخانة کاخ موزة گلستان؛

روغني  جلد  نيم ربعي،  به قطع  دعاي صباح  نسخه  يک   .۷
با تزيينات کتابت به خط نسخ و تاريخ ۱۲۳۸در کتابخانة 

کاخ موزة گلستان؛
۸. دعاي کميل به خط وزيري کوچک، جلد روغني با خط 

قدس  آستان  مأخذ:  ام السلمه،  به خط  دعاي صباح،  تصوير۴. 
رضوي، مشهد.



نسخ کتابت و شکسته به تاريخ رمضان ۱۲۰۵ در کتابخانة 
کاخ موزة گلستان؛

۹. يک رقعه کتابت به تاريخ ۱۲۴۸ در مجموعة حاج  حسين  
آقا؛

۱۰. قرآن به خط نسخ کتابت به شمارة ۶۰۱۶ع در ۲۳۹ برگ 
و ۱۷ سطر در کتابخانة موزة ملي ايران؛

۱۱. زيارت عاشورا، موزة قرآن؛
اين  از  اين مقاله براساس تصاوير قرآن هاي موجود 
خوشنويس در کتابخانة ملي ايران، کتابخانة آستانة حضرت 

معصومه و کتابخانة کاخ گلستان گردآوري شده است. 
با  ايران  ام السلمه در کتابخانة ملي  از قرآن هاي  يکي 
شمارة کتابشناسي ملي ۶۰۱۶ع موجود است. در معرفي اين 
قرآن نفيس، که به شيوه اي عالي نگارش يافته، چنين آمده 
است: تمامي مدآت منفصل تحرير شده اند. استحکام و پختگي 
خط آن قابل توجه است. داراي ۲۳۹ برگ، ۱۷ سطر، اندازة 
سطور ۱۰۰ در ۵۰، قطع ۱۳۷ در ۸۰ است. نوع کاغذ فرنگي 
نخودي و آهارومهره، به خط نسخ و رقاع، تزيينات جلد از 
تيماج پوست اناري، روکش پارچه اي سرمه اي منقوش به 
گل وبوتة الوان، و داراي جلد پاکتي به تيماج سرخ با جداول 
زرين است. تزيينات متن قرآن در دو صفحة نخست سورة 
و  طالپوش  ترنج هاي  ميان  الوان  مرکب  با  مجيد  کالم اهللا 
حواشي داخلي و خارجي تذهيب ترصيع با طرح هاي اسليمي 
و پيچک هاي سروي، جدول سرخ و زرين، صفحات سوم 
و چهارم مذهب مرصع نفيس عالي و پرکار با طرح ترنج و 
سرترنج طالپوش در وسط طرح هاي اسليمي زرين و رنگين 
در اطراف است و دعاي قبل از تالوت به قلم رقاع به رنگ 

ليمويي نگارش يافته است. 
صفحات پنجم و ششم سرلوح کتيبة مذهب مرصع نفيس 
و ممتاز و پرکار با اسليمي هاي زرين و الوان، پيچک هاي 
سروي و گل هاي  شاه عباسي ظريف، طالاندازي بين سطور 
محرر دندان موشي، اسامي سوره هاي فاتحةالکتاب و بقره 
در صدر و آيات «ال يمسه اال المطهرون» و «تنزيل من رب 
تحرير شده اند.  ذيل  در  با سفيدآب  رقاع  به قلم  العالمين» 
مابقي صفحات جدول کشي و کمندکشي شده و نام سوره ها 
به قلم رقاع با الوان سفيدآب، زرنگار، شنگرف و الجورد در 
ميان کتيبه هاي بازوبند طالپوش آمده است. فواصل آيات با 
گل هاي شش پر زرين مرصع و مزين است. کتاب داراي مهر 

تملک است و در آن نوشته شده است:
«اين کالم اهللا مجيد را عمه خانم بهتر از جانم براي ما 
ناصرالدين ميرزا  ارجمند  نورچشم  به  هم  ما  و  نوشته 

بخشيديم.»
قرآن ديگري (تصوير ۲) توسط ام السلمه خوشنويسي 
بنا  است.  موجود  گلستان  کاخ موزة  کتابخانة  در  و  شده 
حاشيه  و  متن  داراي  قرآن  اين  آتاباي،  بدري  معرفي  به 
دختر  ام السلمه  به رقم  خوش،  نسخ  خط  رنگ،  نخودي 
خاقان خلدآشيان در ۱۳۰۲ق است. پشت صفحة اول مهر 

رشيدالسلطنه به چشم مي خورد. صفحة اول و دوم قرآن 
تمامًا مذهب به سبک هرات است و طرح کتيبه اي داشته و 
داراي دو سرلوح ممتاز و مذهب چهار کتيبة بازوبندي مذهب 
ممتاز دارد. دو لوح پيشاني و دو لوح در متن الجوردي 
آن ها اسم سورة  الکتاب و سورة بقره را با خط نسخ 
طال اندازي  سطور  بين  نوشته اند.  زر  با  شيوايي  بسيار 
دندان موشي زوج تحرير مشکي است. مابقي اوراق صحيفة 
شريف مجدول کمندکشي زرين و الوان است. ختم آيه ها 
با گل هاي پنج پر طاليي مشخص است، جزء، نصف جزء، 
حزب و سرسوره ها در حواشي ترنج ها مذهب تزييني، در 
متن الجوردي به خط نسخ با زر نوشته شده در کتيبه هاي 
بازوبندي تزييني که اطرافش طال اندازي دندان موشي زوج 
تحرير مشکي است، در متن الجوردي به خط نسخ با زر 
نگاشته شده در صفحة آخر کالم اهللا مجيد در ترنج مذهب 
متن الجوردي اسم فتحعلي شاه قاجار را با زر به خط نسخ 
نوشته اند و در حاشية همين صفحه به خط تعليق و مرکب 

مشکي نوشته شده:
خاقان  دختر  ام السلمه  خط  قرآن  اين  تعالي.  «هواهللا 
خلد آشيان و خواهر شاهزاده محمدميرزاست. مادر نواب 
که  است  حسام السلطنه  ميرزا  مراد  سلطان  زنان  عاليه 
کرده. حاجي علي آقا  اصفهاني مشق  آقازين العابدين  پيش 
پسر  و  مغفور  خاقان  دختر  شمس الدوله  حاجيه  پسر 
ميرزاعلي محمد خان نظام الدوله به تاريخ شهر صفرالمظفر 
سنة ۱۳۰۲ق به حضور مبارک اعلي حضرت قدر و قيمت 

 مطالعه و بررسي نسخه     هاي خطي  
قرآن به کتابت بانوان دورة قاجار

تصوير۵. قرآن، به خط ضياءالسلطنه، مأخذ: آستانة مقدسة حضرت 
معصومه، قم. 
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همايوني ارواحناه فداه اهدا نموده است و در ۱۱ شهر صفر 
۱۳۰۲ق تحرير شد.»

تعداد صفحات آن ۴۸۸ است و هر صفحه ۱۷ سطر 
کتابت دارد. مقواي روغني بوم گل ماشي که با گل و بوته هاي 
مختلف به رنگ الوان نقاشي شده و در دو حاشيه يکي متن 
مشکي با زنجيرهاي طاليي و ديگري با زمينة سبز يشمي 
است و به طرح کتيبه اي تذهيب شده که اشعاري در مدح 
فتحعلي شاه قاجار را با سفيدآب و به خط نستعليق خوش 
نگاشته اند و روي جلد ذکر شده: «رقم ملک علي بندة خاقان 
آمد به تاريخ ۱۲۴۱ق». اين فرد همان علي اشرف مشهور است 
که سجع آن ربعه محمدعلي اشرف است. درون جلد مقواي 
اناري زرين  با گل وبوته هاي  بوم عنابي است که  روغني 
تذهيب شده با دو حاشية باريک يکي طاليي و ديگري زمينة 
يشمي نقطه نشان با سفيدآب. آغاز آن با سورة فاتحة الکتاب 
است و در پايان دعاي ختم قرآن با رقم ام السلمه به تاريخ 

۱۲۴۱ق آمده است (آتاباي، بي تا: ۹۶۸). 
سومين قرآن نسخه اي است با کتابت عالي و متعلق به 
سال ۱۲۰۳ق که هم اکنون در موزة آستانة مقدسة حضرت 
نيز  قرآن  اين  مي شود.  نگهداري  درقم  معصومه(س) 
ازلحاظ مشخصات ظاهري و صفحة افتتاح و مشخصات 
ظاهري شبيه دو نسخه اي است که معرفي شد. نمونه اي 
از خوشنويسي ام السلمه که دعاي صباح را کتابت کرده 
در آستان قدس رضوي نگهداري مي شود. اين دعا داراي 
تزيينات پرکار مانند قرآن هاي پيشين است و داراي پانزده 

صفحه است، ولي قطع کوچک تري دارد. 

ب) ضياءالسلطنه ( شاه بيگم)
ضياءالسلطنه دختر فتحعلي شاه است و نام اصلي او  شاه بيگم 
است. او يکي از دختران فرزانة خانوادة قاجار بود که از زني 
به نام مريم اسرائيليه به دنيا آمد و از کودکي به سوادآموزي 
عالقة شديد نشان داد. در جواني به شعرسرايي روي آورد 
با استعداد بود،  نيز  نقاشي و خوشنويسي  و هم زمان در 
چنان که تذکره نويسان او را   از خوشنويسان ممتاز آن زمان 
مي دانند. او که رازدار و انيس پدرش بود، يکي از قدرتمندترين 
دربار  و  مي آمد  به شمار  قاجار  فتحعلي شاه  دربار  زنان 

کوچکش محل رفت وآمد شاعران، ادبا و خوشنويساني بود 
که به واسطة او آثارشان را براي فتحعلي شاه مي فرستادند و 

به خواست او پذيرفته مي شدند. 
او بيشتر ايام را درکنار پدرش مي گذراند و وظيفة اصلي 
او خواندن نامه هاي محرمانه و نوشتن پاسخ آن ها بود. او 
پس ازمرگ فتحعلي شاه در آستانة ۳۷سالگي با ميرزامسعود 
گرمرودي ازدواج کرد که از اهالي سياست و ادب و دانش 
بود و به زبان فرانسه تسلط کامل داشت. ضياء السلطنه 
خواهر تني ميرزامحمود صاحب  تذکرة مجمع المحمود و 
خواهر تني سلطان خانم شاعره است که ديواني مشتمل بر 
هزار بيت دارد (فرخزاد، ۱۳۸۱: ۵۵۸). ضياءالسلطنه تحت نظر 
مهدعليا پرورش يافت و پس از مرگ مهدعليا همة اموالش 

به او منتقل شد. 
ساختمان  بود.  فتحعلي شاه  توجه  مورد  بسيار  او 
مسکوني او در اندرون نزديک ساختمان پدرش قرار داشت 
و به نوشتة محمودميرزا، فنون شعر وادب را نزد  شاه فرا 
گرفت. خط شکسته و کتابت را خوش مي نوشت و در نقاشي 
نيز استاد بود. به  علت فضايل و کمالش فتحعلي شاه به او 
لقب ضياءالسلطنه داد و مسئوليت هاي مهمي به او سپرد. 
خواندن و نوشتن اشعار بداهة  شاه و نگهداري لباس ها و 
صندوق هاي جواهرات سلطنتي و عرض حال زنان  شاه 

برعهدة او بود (اجتهادي، ۱۳۸۲: ۶۶۷). 
ضياءالسلطنه در خانة همسر نيز به روش گذشته ادامه 
داد و هيچ نامة دولتي بدون رايزني با او نوشته نمي شد و 
تا او آن را به مهر وزارت خارجه مهمور نمي کرد به مقصد 
فرستاده نمي شد. ضياءالسلطنه در سرودن شعر نيز توانا 
بود. او تا زمان ناصرالدين شاه زنده بود و همچون گذشته 
جايگاه خود را در بين زنان قدرتمند قاجار حفظ کرد. از 
قاجاريه  دورة  جنگ هاي  در  چند  اشعاري  ضياءالسلطنه 

موجود است (فرخزاد، ۱۳۸۱: ۲۵۸-۹). 
دربارة او در تذکرة نقل مجلس آمده است که  در تحرير 
او  را  خاقان  دست خط هاي  و  است  بوده  يگانه  تقرير  و 
مي نوشت و مصاحف و کتب ادعيه و زيارات متعدد نوشته 
است. همچنين قرآن به خط او را بي نهايت مرغوب توصيف 
کرده است (دلريش، ۱۳۷۵: ۱۴۵). از نمونة خطوط وي يک 
نسخه قرآن رحلي با تزيينات است که تاريخ ۱۲۶۵ق دارد و 

متعلق به آستانة مقدسة حضرت معصومه(س) است. 

ج) خورشيد کاله خانم
از ديگر بانوان خوشنويسان سدة چهاردهم است که در خانة 
يکي از ثروتمندان آن عهد به نام حاج اسماعيل حکيم الممالک 
در سال ۱۳۰۷ق متولد شد. از کودکي به مکتب خانه رفت 
 و سپس به خواست پدرش از يکي از استادان خط در خانه 
تعليم گرفت. در جواني شهرت زيبايي خطش فراگير شد. از 
او يک جلد قرآن نيم ورقي به خط نسخ و کتابت خفي متوسط 
به خواست  را  آن  که  است  موجود  جلد روغني  و  رقم  با 

تصوير۶. قرآن، به خط ضياءالسلطنه، مأخذ: همان.



ناصرالدين شاه به کتابت درآورده و تقديم او کرده است 
(آتاباي، بي تا: ۳-۳۲۲). اين قرآن با صفحه افتتاح مذهب و 
به خط نسخ در کتابخانة سلطنتي کاخ موزه گلستان موجود 

است. در رقم اين نسخه چنين آمده است:
کتبه خانه زاد خورشيدکاله بنت خانه زاد  بن  خانه زاده 
علينقي  بن  حاج اسماعيل الملقب بحکيم الممالک (سرمدي، 

 .(۲۱۸ :۱۳۸۰
قرآن وزيري به ابعاد ۲۹ در ۱۹ سانتي متر است. کاغذ 
آن ترمه و به خط نسخ خوش است، به رقم خورشيدکاله خانم 
در ۱۳۰۷ق. در پشت صفحة اول مهر مشيرالسلطنه به چشم 
مي خورد و در صفحة دوم جدول کمنداندازي زرين و رنگين 
صورت گرفته است با حواشي مذهب به شاخه هاي سروي 
متن  مذهب  سرلوح  دو  و  زرين  اناري  گل هاي  و  پيچکي 
طالپوش، گل اندازي رنگين و چهار کتيبة بازوبندي مذهب 
ممتاز که متن طالپوش آن ها سورة    الکتاب و سورة 
بقره به خط ثلث و رنگ سرخ است. بين سطور کتابت قرآن 

طالاندازي پيچکي است. 
الوان  و  زرين  کمنداندازي  جدول  داراي  اوراق  بقية 
است که حواشي ساده و بدون تزيين دارد، ولي متن روي 
گل هاي  با  آيه ها  ختم  است.  پيچکي  طالاندازي  صفحات 
چهارپر و طاليي مشخص است. سرسوره ها درکتيبه هاي 
بازوبندي تزييني در متن طال پوش به خط سرخ نوشته شده 
هفده سطر  و هر صفحه  است  داراي ۵۰۸ صفحه  است. 
کتابت دارد. جلد قرآن از مقواي روغني سياه رنگ است با 
ليمويي رنگ مذهب و پيچک هاي بند رومي طاليي و  متن 
گل هاي الوان و يک حاشية متن مشکي که با برگ مو و 
خوشة انگور طاليي تزيين شده است. در جوف صحيفة 
شريفه يک ورق کاغذ زيتوني رنگ است که عريضه اي است 

به خط خورشيد کاله خانم که از انيس الدوله تقاضا کرده  اين 
قرآن اهدايي را به پيشگاه شاهنشاه برساند.

د) مريم بانو ناييني
از خوشنويسان دورة ناصرالدين شاه در سدة چهاردهم 
است. او نوة حاج عبدالوهاب، از دولتمردان شهر نايين بود. 
او، نه تنها درميان تک شمار زنان خوشنويس، که از خطاطان 
مرد آن زمان هم پيشي داشت و مانند او در نسخ نويسي 
بسيار  خفي  به قلم  را  نسخ  خط  به ويژه  و  نداشت  وجود 
مريم بانو  از   .(۷۴۳-۴  :۱۳۸۱ (فرخزاد،  مي نوشت  خوش 
ناييني قرآني با جلد روغني و حاشية مرصع به کتابت خفي 
در کتابخانة کاخ گلستان موجود است که در سال ۳۱۳ق 
به ناصرالدين شاه هديه شده است (اجتهادي، ۱۳۸۲: ۸۴۸). 
کتابت آن به سال ۱۳۰۲ق به انجام رسيده و از آثار نفيس 
خوشنويسي دوران قاجار به شمار مي آيد. اين قرآن به قطع 
وزيري و با جلدي روغني است. در دو صفحة افتتاح متن 
با حاشيه هاي مرصع تزيين شده است. رقاع کتابت خفي و 
متوسط است. در صفحة ابتداي اين قرآن چنين آمده است: 
«امروز که مدير سلطنت دولت علية ايران به وجود مبارک 
ناصرالدين شاه مزين است اين کمينه کنيز ديرينه را هم که 
تکليفش پنبه ريسي بود خيال خوشنويسي دامنگير شد و 
پيشکش نمود. حرّره مريم من نواده مرحوم حاج عبدالوهاب 

ناييني اعلي اهللا تعاله (سرمدي، ۱۳۸۰: ۸۳۸). 
 اين قرآن اهدايي به ناصرالدين شاه از بهترين خطوط نسخ 
و آثار هنري اين قرن محسوب و داراي لطف خاصي است 
(راهجيري، ۱۳۴۶: ۱-۵۰). از چگونگي زندگي اين بانوي هنرمند 
اطالعي در دست نيست. او تا سال ۱۳۰۲ق زندگي مي کرد و 

تاريخ وفاتش معلوم نيست (اجتهادي، ۱۳۸۲: ۸۴۸).

 مطالعه و بررسي نسخه     هاي خطي  
قرآن به کتابت بانوان دورة قاجار

تصوير ۸. قرآن، به خط خورشيدکاله، مأخذ: همان.تصوير ۷. قرآن، به خط خورشيدکاله، مأخذ: همان.
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
هنر کتابت قرآن در دورة قاجار رواج زيادي داشت و بانواني نيز در اين عهد به کتابت کالم الهي 
پرداخته اند. در اين دوران، نگارش قرآن با خط نسخ بيش از ديگر خطوط است. تعداد خوشنويسان در 
اين قرن متعدد بوده و در ميان آنان بانواني نيز وجود داشته اند، مانند ام السلمه و ضياء السلطنه در دورة 
فتحعلي شاه و خورشيدکاله خانم و مريم بانو ناييني در دورة ناصر الدين شاه. تذهيب در قرآن هاي اين 
بانوان زياد است. تذهيب ها به صورت مرصع، زيبا و پرکار بوده است. طالاندازي قرآن ها زيبا و خطوط 
داخل جدول هاي طاليي است. قطع قرآن هاي اين بانوان متنوع است. از نکات مهم در اين دوران نوشتن 
اسم بانوان کاتب در قرآن هاست. اسم سوره ها و جزءها داراي تزيينات زياد است. طرح هاي اسليمي و 
برگ و گل هاي زرين در اغلب قرآن ها ديده مي شوند. در قرآن هاي اين بانوان تزيين و تذهيب مختص 
دو صفحة اول نيست و صفحات بيشتري را دربرمي گيرد. ترنج هاي رنگي و تزييني نيز زياد به  کار رفته 
است. در نهايت مي توان گفت همة اين بانوان قرآن هاي زيبا و نفيسي خلق کرده و در رشد خوشنويسي 
دوران خود کوشيده اند. اين بررسي موردي نشان مي دهد به رغم تمام مشکالت و محدوديت ها براي 

بانوان آن ها در زمينه هاي هنري فعاليت داشته و آثار درخشاني برجاي گذاشته اند. 
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One of the subjects that ever thoroughly studied in researches regarding Iran’s temporary art in 

Qajarera, is women’s role in different aspects of social and artistic life. A woman’s role in original 

sources written by Qajarhistorians, was not noted as an independent subject or in a detailed way. 

This is a result of historians focusing their effort on narrating the political events of the time and the 

lifestyles of kings and people of authority rather than elucidating the social life of women. Thus they 

have made various implicit indications of women’s social and artistic life here and there through their 

compilations. This article studies the Qurans written in fine Naskh font by four anonymous female 

artists and calligraphers of Qajar royal court who used to write in fine Naskh. Two of these ladies 

were Fat’halishah’s daughters, named Banoo-Omolsalameh and Zia-alsaltaneh and the other two 

were from Naser al-Din Shah’s era named Khorshid-Kolah-Khanom and Maryam-banooNaeeni. 

The first two have dedicated their Qurans to Fat’halishah and the other two to Naser al-Din Shah. This 

article makes an effeor, however small, to study the works of these women and their Qurans which 

are currently kept at the museums of Golestan Palace, National Library, Hazrat-e Masoomeh’s holy 

shrine library and Imam Reza’s holy shrine library.
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