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تاکنــون تصویــر روشــنی از وضــع فلــزکاری ایــران پس از هجوم مغول ترســیم نشــده اســت .اغلب
ً
تصــور میشــود کــه عمــوم فلــزکاران ایرانــی ،مخصوصــا فلــزکاران خراســانی ،بــر اثــر ایــن واقعـهی
ویرانگــر متفــرق شــده و در کارگاههــای جزیــره و شــام بــه فعالیــت خــود ادامــه دادهانــد .بــا وجــود
ایرانی ســدهی هفتم
ایــن ،شــواهد و آثــاری موجــود اســت کــه نشــان از ادامهی فعالیت فلــزکاران ِ
هـــ.ق ،.بهویــژه در کارگاههــای غــرب ایــران دارد .از ای ـنرو ،هــدف ایــن مقالــه ،ضمــن ارائــه و
بررســی بخشــی از ایــن مــدارک ،شناســایی و تبییــن ویژگیهــای مکتــب فلــزکاری نوظهــوری در
ً
غــرب ایــران در ســدهی هفتــم هـــ.ق .اســت؛ مشــخصا پــس از هجــوم مغــول و قبــل از تأســیس
حکومــت ایلخانــی .در اینجــا ،بهمنظــور تحقــق ایــن هــدف ،آثــار و مــدارک موجــود بــه دو دســته
آثــار بهدســت آمــده از نواحــی غربــی ایــران ،مهمتــر از همــه یافتههــای گنجین ـهی بوزینجــرد،
و آثــار قابــل انتســاب بــه ایــن نواحــی تقســیم و بــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی
بررســی شــده اســت .تحلیــل سبکشــناختی نمونههــای موجــود ،نشــان میدهــد کــه در تزییــن
آثــار فلــزی تولیــد شــده در کارگاههــای غــرب ایــران نوعی ســبک جدید ایجاد شــده اســت که خود
را بیــش از هــر چیــزی در ترســیم و نحــوهی اجــرای نقــوش گیاهــی ،بهویــژه اســلیمیها نشــان
میدهــد؛ عالوهبــر اســلیمیهای قاعدهمنــد بــا برگهــای لوزیشــکل و پیچکهــای ماشــینی
و صنعتــی ،کــه خــاص ایــن ســبک اســت ،کاربــرد نقــوش هندســی برگرفتــه از تزیینــات معمــاری
نیــز از دیگــر ویژگیهــای ایــن مکتــب نوظهــور بهشــمار مـیرود .از دیگــر ویژگیهــای مهــم آثــاری
کــه ذیــل ســبک موســوم بــه «ســبک فلــزکاری غــرب ایــران» میتــوان برشــمرد ،کاربــرد طراحــی
جدیــدی در ترســیم صحنههــا و پیکرههــای انســانی بهویــژه پیکــرهی شادنوشــان و رامشــگران
اســت .هرچنــد ایــن نــوع شــمایلنگاری در آغــاز ،متأثــر از نقــوش ســفالینههای مرکــز و غــرب
ایــران اســت ،در آثــار بعــدی ایــن قــرن سمتوســوی دیگــری بهخــود گرفتــه و از شــیوهی نقاشــی
ً
ســفالینهها دور شــده اســت .حتــی در آثــار نیم ـهی دوم قــرن هفتــم ،احتمــاال بهمنظــور تســریع
در تولیــد و تزییــن آثــار ،نوعــی پیکرههــای قاعدهمنــد و کلیشـهوار بهصــورت تکــراری در ســطوح
برنجینههــا و مفرغینههــای غــرب ایــران بـهکار رفتــه اســت.
کلیــدواژگان :فلــزکاری اســامی ،فلــزکاری غــرب ایــران ،هنــر و فلــزکاری بعــد از هجــوم
مغــول ،گنجینــهی بوزینجــرد ،صندوقچههــای برنجــی نقرهکــوب.
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هجــوم مغــول در ســال  616هـــ.ق ،.تاکنــون نقــش تعیینکننــدهای در مطالع ـهی هنرهــا
و صنایــع ایــن دوره از تاریــخ ایــران ،بهویــژه فلــزکاری داشــته اســت .اغلــب گفتــه میشــود
ایــن واقعــه ،موجــب فــرار فلــزکاران برجســتهی ایرانــی بهنواحــی غربــی ،یعنــی جزیــره و شــام
شــده اســت (ن.ک .بــه :ویلســن .)174 :1366 ،رونــق و شــکوفایی ناگهانــی فلــزکاری ایــن
مناطــق در دهههــای نخســتین قــرن هفتــم هـــ.ق .نیــز بــر قــوت گرفتــن ایــن تصــور افــزوده
ـواهد مکتــوب و مــدارک مــادی ،وضــع دیگــری را ترســیم میکننــد؛ از
اســت .بــا وجــود ایــن ،شـ ِ
یکســو ،رفتــار مغــوالن بــا صنعتگــران در منابــع تاریخــی بههیچوجــه مشــابه رفتــاری نیســت
کــه آنهــا بــا افــراد ســایر طبقــات کردهانــد؛ گزارشهــای تاریخــی و برخــی آثــار مــادی نشــان
میدهــد کــه آنهــا برجســتهترین صنعتگــران ایرانــی را بــه مراکــز حکومتــی خــود انتقــال
میدادهانــد (ن.ک .بــه :آشــتیانی .)558 :1376 ،از ســوی دیگــر ،شــواهد موجــود از ادامـهی
فعالیــت فلــزکاران در مراکــز پیشــین خبــر میدهــد .رونــق و شــکوفایی ســایر صنایــع ،ازجملــه
ســفالگری ،پیــش و پــس از هجــوم مغــول در شــهرهای مرکــزی ایــران ،ماننــد ری و کاشــان
نیــز ،احتمــال فعالیــت کارگاههــای پیشــین فلــزکاری را در ایــن مراکــز افزایــش میدهــد .در
ایــن مقالــه بــه معرفــی و بررســی مدارکــی میپردازیــم کــه َنهتنهــا از رونــق و ادامـهی فعالیــت
فلــزکاران ایرانــی در غــرب ایــران پــرده برمیدارنــد؛ بلکــه شــکلگیری یــک ســبک جدیــد در
فلــزکاری ایرانــی را نیــز نشــان میدهنــد.
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اغلب محققان ،فلزکاری غرب ایران را بعد از تشکیل حکومت ایلخانی بررسی کرده و پیش
از ایــن تاریــخ را نادیــده گرفتهانــد .یکــی از اولیــن تحقیقاتــی کــه در ایــن زمینــه صورتگرفتــه،
در دو فصــل بســیار کوتــاه از کتابــی دربــارهی فلــزکاری ایرانــی ،نوشــتهی محمدتقــی احســانی
مطــرح شــده اســت (ن.ک .بــه :احســانی .)172-155 :1368 ،متــن احســانی ،از نظــر تعییــن
خاســتگاه و زمــان تولیــد آثــار ایــن دوره ،از نظــر نگارنــده پژوهــش حاضــر ،قابــل بررســی اســت.
بیشــتر تصــورات نویســندهی ایــن اثــر ،چــه بهلحــاظ سبکشناســی تولیــدات پیــش و پــس از
هجــوم مغــول و چــه از نظــر تعییــن اصالــت آثــار مرقــوم و مــورخ ،مطابــق بــا واقعیــت نیســت.
بســیاری از آثــاری کــه او ،زیرعنــوان «فلــزکاری ســلجوقی» منتشــر کــرده اســت ،آشــکارا متعلــق
بــه دورهی پــس از هجــوم مغــول هســتند (ن.ک .بــه :احســانی :1368 ،تصاویــر )92-89؛
بــرای مثــال ،او قلمــدان ســاخته شــده بهدســت محمودبنســنقر را در ســال  680هـــ.ق ،.بــه
دورهی ســلجوقی نســبت داده و آنرا با «قلمدان شــاذی» ،ســاخته شــده بهســال  607هـ.ق.
اشــتباه گرفتــه اســت (ن.ک .بــه :احســانی :1368 ،تصویــر .)141 ،91
امــا مهمتریــن متنــی کــه فلــزکاری بعــد از هجــوم مغــول را در ایــران ،بهطــور اختصاصــی
و جداگانــه مطالعــه کــرده ،مقال ـهی بلنــدی بــا عنــوان« :تبلــور عهــد مغــول در آیین ـهی فلــز»
نوشــتهی سوســن بیانــی اســت .بیانــی در ایــن مقالــه آثــار و تولیــدات ایرانــی بعــد از هجــوم
ً
شناســی نســبتا جامعــی از آنهــا ارائــه کــرده اســت
مغــول را بهتفصیــل معرفــی و گونه
ِ
(بیانــی .)220-184 :1379 ،مهمتریــن گونههــای آثــار فلــزی ایــن دوره از نظــر ایــن
نویســنده عبارتنــداز :دواتهــا ،قلمدانهــا ،طاسهــا ،طشــتها ،صندوقچههــا و در آخــر
عودســوزها .باوجــود تــاش تحســینبرانگیز بیانــی ،نتایــج تحقیقــات او قابــل نقــد بــوده و
گونهشناس ـیهای وی جــای بحــث دارنــد؛ برایمثــال ،نــوع خاصــی از طش ـتهای مرصــع
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کــه وی بهمکتــب شــمالغرب ایــران منســوب کــرده اســت (بیانــی ،)213-221 :1379 ،از
تولیــدات رایــج مکتــب موصــل بهشــمار میرونــد کــه دو نمونــه معــروف از آنهــا را دو تــن از
صنعتگــران موصلــی ،بهنامهــای عبــداهلل العلــوی (ن.ک .بــه)Kühnel, 1939: fig. 1 :
و علیبنحمــود (ن.ک .بــه ،)Wiet, 1931: pl. XXVIII :ســاختهاند .عودســوزهای
اســتوانهای بــا درپــوش گنبــدی نیــز ،کــه از محصــوالت غــرب ایــران بهشــمار رفتــه (ن.ک.
بــه :بیانــی ،1379 ،تصویــر ص )299 .بیشــتر از تولیــدات شــمال بینالنهریــن محســوب
میشـ�ود و حضـ�ور آنهـ�ا در ایـ�ران متأثـ�ر از فلـ�زکاری ایـ�ن نواحـ�ی اسـ�ت (ن.ک .بـ�هAga-Og� :
.)lu, 1945: 38
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مطالعـهی فلــزکاری غــرب ایــران در ایــن دوره ،بیشــتر بــر پایـهی تحلیلهــای سبکشــناختی
اســتوار اســت .ابتــدا در بخــش اول ،اشــیایی معرفــی خواهنــد شــد که از شــهرهای غربــی ایران
بهدســت آمدهانــد .در تعییــن خاســتگاه احتمالــی ایــن آثــار وجهتمایــز آنهــا از تولیــدات دیگــر
مکاتــب مهــم فلــزکاری ایــن دوره برجســته شــده اســت .در بخــش بعــدی ،آثــاری معرفــی
میشــوند کــه پیوندهــای سبکشــناختی بــارزی بیــن آنهــا و آثــار قابــل انتســاب بــه غــرب
ایــران وجــود دارد .همچنیــن از وجــود پیوندهــای سبکشــناختی میــان تزیینــات ایــن آثــار بــا
ســایر هنرهــای متعلــق بــه ایــن ناحیــه ،ازجملــه ســفالگری و تزیینــات معمــاری نیــز در حکــم
مدرکــی بــرای انتســاب آنهــا بــه فلــزکاری غــرب ایــران اســتفاده میشــود.
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شناســایی فلــزکاری غــرب ایــران از ابتــدای هجــوم مغــول تــا پایــان قــرن هفتــم
تشــدن اشــیاء
هــ.ق .براســاس محــل یاف 
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در ســال  1908م .یــک گنجینــه در «بوزینجــرد» همــدان کشــف شــد .گرچــه بســیاری از آثــار
ـان قــرن ششــم و هفتــم
ایــن گنجینــه ،متعلــق بــه کارگاههــای شــکوفای فلــزکاری در خراسـ ِ
هـــ.ق .هســتند ،تعــدادی از اشــیاء آنرا میتــوان در زمــرهی تولیــدات بومــی و محلــی ایــن
ناحیــه دانســت .بــرای نمونــه ،در اینجــا بــه دو اثــر از مــوزهی ملــی ایــران اشــاره میشــود کــه
بهنظــر میرســد پــس از هجــوم مغــول در غــرب ایــران ســاخته شــدهاند .ایــن آثــار عبارتنــد از:
یــک شــمعدان برنجــی و یــک دخــل مفرغــی.
ُ
شــمعدان برنجــی نقر هکــوب بــا بدنـهی نهوجهــی (تصویــر :)1بدنـهی ایــن شــمعدان
بهشــکل یــک ُنهوجهــی میانباریــک ســاخته شــده اســت .هــر یــک از یالهــای آنُ ،نــه قــاب
ذوزنقــه در پاییــن و ُنــه قــاب وارونــهی ذوزنقــه در بــاال دارنــد کــه اضــاع آنهــا بهصــورت
دندانــهوار درهــم فــرو رفتــه اســت .شــکل سرشــمعی نیــز ،مطابــق ســنت شمعدانســازی
دوران اســامی ،از شــکل بدنــه تبعیــت کــرده اســت .بــا وجــود ایــن ،یالهــای آن بهصــورت
ســادهتری طراحــی شــدهاند و از قاعــده تــا رأس ،مســیر مســتقیمی را طــی میکننــد .ایــن
سرشــمعی روی یــک ســتون بــا پایـهی پهــن قــرار گرفتــه اســت کــه آن نیز بــه پیروی از ســاختار
کلــی شــئُ ،نهوجهــی اســت.
بــا وجــود آنکــه ویژگیهای سبکشــناختی این شــمعدان تفاوت بســیاری با آثــار فلزکاری
خراســان دارد ،برخــی از محققــان گمــان بردهانــد کــه ایــن اثــر از تولیــدات آن مکتــب و متعلــق
بــه دورهی پیــش از مغــول اســت (ن.ک .بــهDimand, 1950: fig. 149 :؛ نوروزیطلــب
و افــروغ ،117 :1389 ،تصویــر  .)2وابســتگی ســاختار کلــی شــکل آن بــه فلــزکاری خراســان،
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ُ
تصویــر  .1شــمعدان مفرغــی نهوجهــی بــا تزیینــات
نقر هکــوب ،بوزینجــرد ،نیمـهی اول قــرن هفتــم هــ.ق.
(تهــران ،مــوزهی ملــی ایــران ،شــمارهی .)3526
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تصویر  .2بخشی از تزیینات شمعدان بوزینجرد،
نیمـهی اول قــرن هفتــم هــ.ق( .تهــران ،مــوزهی ملــی
ایــران ،شــمارهی .)3526
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آشــکار اســت .امــا تزیینــات ایــن اثــر در جزییات با آثار شمالشــرق ایران تفاوت بســیاری دارد.
تزیینــات بدن ـهی ایــن شــمعدان ،شــامل صحنههایــی متشــکل از اشــخاص در حالتهــای
متفــاوت اســت کــه در قابهــای ذوزنقهایشــکل ترســیم شــدهاند .در قابهــای ردیــف
بــاالی بدنــه ،پیکرههایــی بهتنهایــی حضــور یافتهانــد؛ برخــی از اینهــا ،بهشــیوهی چهارزانــو
و برخــی دیگــر روی پاشــنهی خــود نشســتهاند .صحنههــای ترسیمشــده در قابهــای
ردیــف پاییــن ،تنــوع بیشــتری دارنــد .اینهــا پیکرههــای شادنوشــان و رامشــگرانی را در
حضــور امیــران نشــان میدهنــد (تصویــر  .)2روی جامههــای همـهی ایــن پیکرههــا نقــوش
اســلیمی ظریفــی بهصــورت قلمزنــی پدیــد آمــده اســت .پیشتــر« ،ملکیان شــیروانی» شــباهت
ایــن نقــوش را بــه نقــش کندهکاریشــده در تعــدادی از ســفالینههای لعــابدار منســوب بــه
ری و کاشــان نشــانداده اســت ( .)Melikian-Chirvani, 1982: 141بــا وجــود ایــن ،پیونــد
سبکشــناختی و شمایلنگاشــتی پیکرههــای بهکاررفتــه در ایــن شــمعدان بــا ســفالینههای
مرکــز ایــران ،بههمیــن یــک مــورد ختــم نمیشــود .همانطورکــه «آقــا اوغلــو» نیــز بهدرســتی
اشــاره کــرده اســت ،پیکرههــای چهارزانــو نشســتهی ایــن شــمعدان بــه ســبک پیکرنــگاری
برخــی از ایــن ســفالینهها نزدیــک اســت ()Aga-Oglu, 1945: 44؛ عالوهبــر ایــن ،شــیوهی
نشســتن روی پاشــنه نیــز از شــیوههای رایــج در ترســیم پیکرههــای ســفالینههای منقــوش
مرکـ�ز ایـ�ران اسـ�ت (بـ�رای مثـ�ال ن.ک .بـ�ه :قوچانـ�ی  :1371 ،شــکل 28؛ �Carboni & Ma

of

suya, 1993: fig. 8b; Pope & Ackerman, vol. 12, 1938: Pl. 713; Scagliola,
.)2010: fig on p. 117
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بررســی تزیینــات ایــن شــمعدان در ناحی ـهی شــانه ،بهویــژه نقشــی کــه در ترنجهــا ُبــروز
پیــدا کــرده اســت ،در تعییــن خاســتگاه احتمالــی آن ،نقــش مهمــی دارد .در اینجــا در هــر
ُ
تصویــر  .3گل درون ترن جهــای شــانهی شــمعدان گوشــه از شــکل ســتار هوار شــانه ،یــک ترنــج وجــود دارد کــه حــاوی یــک گل اســلیمی اســت
ُ
بوزینجــرد (( Melikian-Chirvani, 1982:تصویــر  .)3ایــن گل از دو ســاقهی خمیــدهی متقــارن تشــکیل شــده اســت کــه در بــاال و
.)fig. 46
پاییــن بــا تمهیــدات خاصــی بههــم متصــل شــدهاند؛ عالوهبــر اینکــه ســاختار کلــی اســلیمی،
بهویــژه گــرهی پایینــی آن ،بیشــباهت بــه نقــوش گچبــری در تزیینــات برخــی از بناهــای
ُ
ً
مرکــز و غــرب ایــران در قــرون هفتــم و هشــتم هـــ.ق .نیســت؛ گلــی کامــا شــبیه بــه نمونـهی
ُ
طــرح گل اســلیمی شــمعدان بوزینجــرد ،در یــک محــراب کاشــی در قــم ،متعلــق بــه قــرن
هشــتم هـــ.ق .دیــده میشــود (تصویــر .)4
دخــل برنجــی نقر هکــوب :طــرح کلــی ایــن دخــل ،ابریقهــای اســتوانهای و گاه تــرکدار
رایــج در انتهــای قــرن ششــم و ابتــدای قــرن هفتــم هـــ.ق .از خراســان را بهیاد مـیآورد (تصویر
 .)5بــا وجــود ایــن ،در شــکل و شــمار یالهــا بــا آنهــا تفــاوت دارد؛ درحالیکــه ابریقهــای
ً
خراســانی دوازده وجهیانــد ،شــکل ایــن دخــل ،ظاهــرا بــه تبعیــت از ســلیقهی حاکــم بــر
زمانــهُ ،نهوجهــی اســت.
وابســتگی سبکشــناختی دخــل بوزینجــرد ،بهویــژه بدن ـهی اســتوانهای آن ،بــه ســنت
فلــزکاری شمالشــرق ایــران آشــکار اســت؛ بــا وجــود ایــن ،تزیینــات درپــوش مســطح آن مــرز
ایــن اثــر را بــا تولیــدات مکتــب خراســان برجســته کــرده اســت (تصویــر  .)6تزیینــات ایــن
بخــش از دخــل ،بهپیــروی از شــکل درپــوش آن ،بــه دو نیمدایــره و یــک حاشــیهی باریــک
تقســیم شــده اســت .غیــر از یــک دایــرهی کوچــک بــرروی درپــوش کــه حــاوی نقــش خــروس
ُ
تصویــر  .4طــرح خطــی گل اســلیمی محــراب اســت ،دیگــر قســمتهای فضــای موجــود بــا نقــوش اســلیمی متشــکل از پیچکهایــی
کاشــی ،قــم ،قــرن هشــتم هــ.ق( .ترســیم :نگارنــده؛
بــا برگهــای لوزویشــکل ،پوشــانده شــده اســت .روی پیچکهــا ،شــاخههای بســیار
براســاس کیانــی.)138 :1376 ،
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ریــزی وجــود دارد کــه بــا نظمــی ماشــینی بهصــورت سلســلهوار چیــده شــدهاند .ایــن نقــوش
چنــان صــوری اســت کــه قوسهــای پیچکهــا را بــه چر خدنــده شــبیه کــرده اســت .ایــن
شــاخههای ب ـیروح ،تفــاوت بســیاری بــا شــاخههای نــوک خمیــده پیچکهــای خراســانی
دارد ( )Melikian-Chirvani, 1982: 181و میتوانــد دلیلیبــر ســاخته شــدن ایــن اثــر در
یــک کارگاه غیـ ِـر خراســانی باشــد.

شناسایی ویژگیهای فلزکاری غرب ایران براساس پیوندهای سبکشناختی
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برخــی از تولیــدات فلــزکاری ایرانــی در ایــن دوره ،رابط ـهی مشــخصی بــا آثــاری دارنــد کــه
پیشتــر ســعی کردهایــم خاســتگاه غــرب ایرانــی آنهــا را نشــاندهیم؛ بــرای مثــال ،شــباهت
اســلیمیهای درپــوش دخــل بوزینجــرد بــا نقــوش گیاهــی تعــدادی از صندوقچههــای ایــن
یشــده و
تصویــر  .5دخــل مفرغــی کندهکار 
دوره خیرهکننــده اســت .در ایــن بخــش ،ابتــدا صندوقچ ـهی موزههــای ویکتوریاوآلبــرت و
نقر هکــوب ،گنجین ـهی بوزینجــرد ،نیم ـهی اول قــرن
رضــا عباســی را بررســی ،و ســپس بــا معرفــی یــک صندوقچ ـهی بینظیــر در مــوزهی برلیــن ،هفتــم هــ.ق( .تهــران ،مــوزه ملــی ایــران ،شــمارهی
شناســایی ویژگیهــای فلــزکاری ایــن منطقــه را تکمیــل خواهیــم کــرد .در انتهــای ایــن بخش .)3528
نیــز بهمعرفــی یــک طــاس برنجــی از مــوزهی آذربایجــان خواهیــم پرداخــت کــه بهنظــر
میرســد نماینــدهی تمامعیــار ســبک خــاص تولیــدات غــرب ایــران را ارائــه میکنــد.
صندوقچ ههــای مــوزهی ویکتوریاوآلبــرت و مــوزه رضــا عباســی (تصاویــر  5و :)7
طــرح ایــن صندوقچههــای مکعب-مستطیلیشــکل کوچــک ،تأثیــر صندوقچههــای
برنجــی مکتــب شمالشــرق ایــران را ُبــروز میدهــد (ن.ک .بــه ،)Rice, 1958: pl. VI :بــا
ً
وجــود ایــن ،تزیینــات آنهــا کامــا بــا آثــار آن مکتــب متفــاوت اســت .در نمــای روبـهروی ایــن
صندوقچههــا ،دو ترنــج و در بقی ـهی دیوارههــا و ســقف صندوقچــه ،یــک ترنــج در وســط
قــاب قــرار گرفتــه اســت .لب ـهی شــیبدار درپــوش ایــن آثــار بــا کتیبههایــی بــر زمین ـهای از
نقــوش گیاهــی مزیــن شــده اســت کــه در بیشــتر مــوارد نامفهــوم اســت.
نقــوش اســلیمی بهکاررفتــه در ترنجهــای صندوقچــهی ویکتوریاوآلبــرت ،از نظــر
ً
یشــده و
تصویــر  .5دخــل مفرغــی کندهکار 
سبکشناســی ،کامــا بــا نقــوش درپــوش دخــل بوزینجــرد هماهنــگ اســت .عالوهبــر
نقر هکــوب ،گنجین ـهی بوزینجــرد ،نیم ـهی اول قــرن
ایــن ،در اینجــا بایــد بــه زمین ـهی گیاهــی دیوارههــای ایــن صندوقچــه اشــاره کــرد .شــکل هفتــم هــ.ق( .تهــران ،مــوزه ملــی ایــران ،شــمارهی
ایــن پیچکهــا بــا پیچکهــای خراســانی تفــاوت دارد .افــزون بــر ایــن ،بهنظــر میرســد .)3528
شــی وهی ارائـهی ایــن نقــوش ،یعنــی متمایــز کــردن نقــش اصلــی بــا گودکنــی فضــای اطــراف
ُ
آن ،از تأثیــرات نقــرهکاری غــرب ایــران اســت .عالوهبــر نقــوش زمینــه و گل اســلیمی ایــن
صندوقچــه ،نقــوش هندســی آن نیــز در متمایــز کــردن ســبک تزیینــات آن از آثــار خراســانی
مؤثــر اســت .طــرح یکــی از ایــن نقــوش ،یعنــی ششدرشــش گــردان (تصویــر  -8الــف) بــا
گــرهی شــشپیلی بهکاررفتــه در تزیینــات معمــاری امــامزاده یحیــی ورامیــن (ن.ک .بــه:
شــفائی )1380 ،و بقعـهی عبدالصمــد نطنــز (تصویــر  ،)9هــر دو متعلــق بــه اوایل قرن هشــتم
هـــ.ق ،.شــباهت قابلتوجهــی دارد .نقــش بعــدی ،چهاردرچهــار گــردان نیــز (تصویــر -8ب)،
کــه بهنظــر میرســد همچــون نقــش قبلــی از نقــوش گرهچینــی تزیینــات معمــاری غــرب
ایــران گرفتــه شــده باشــد ،بــرروی بســیاری از آثــار قابــل انتســاب بــه غــرب ایــران در ایــن دوره
ُبــروز یافتــه اســت.
تصویــر  .7صندوقچ ـهی برنجــی بــا تزیینــات
صندوقچــهی مــوزهی رضــا عباســی ،بــا وجــود شــباهت در شــکل ،نقشــه و برخــی از
ً
یشــده و نقر هکــوب ،غــرب ایــران ،نیم ـهی
کندهکار 
جزییــات تزیینــی بــه صندوقچــهی ویکتوریاوآلبــرت ،ویژگیهــای نســبتا متفاوتــی دارد
اول قــرن هفتــم هــ.ق ،.لندن ،مــوزه ویکتوریا و آلبرت
(تصویــر  .)10مهمتریــن اینهــا ،عبــارت اســت از :ســبک و مضمــون نقــوش بهکاررفتــه (.)Melikian-Chirvani, 1982b, no. 82
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َتصویــر  .8الــف) اجــرای خطــی نقــش ششدر َشــش
گــردان (ســمت راســت) و ب) چهاردرچهــار گــردان
(ســمت چــپ) بـهکار رفتــه در تزیینــات صندوقچـهی
مــوزهی ویکتوریــا و آلبــرت (Wilson, 1988,

.)fig. 39
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در درون ترنجهــا و دایرههــای اطــراف آنهــا .در ایــن صندوقچــه ،از پیکــرهای انســانی
ً
بــر زمینــهای از اســلیمیهای کامــا مشــابه در داخــل ترنجهــا اســتفاده شــده اســت .درون
دایرههــای پیرامــون ترنجهــا نیــز ،گلهــای چندبــرگ ســاده و گل نیلوفرآبــی بــهکار رفتــه
اســتُ .بــروز نقــش گل نیلوفرآبــی در آثــار ایــن دوره ،از یکســو خبــر از نفــوذ عناصــر تزیینــی
چینــی در نیمـهی دوم قــرن میدهــد ( ،)Komaroff, 2009: 494و از ســوی دیگــر خاســتگاه
غــرب ایرانــی آنهــا را برجســتهتر میکنــد .زمینـهی دیوارههــای تزیینــی ایــن صندوقچــه نیز،
ادام ـهی همــان اســلیمیهایی اســت کــه در داخــل ترنجهــا دیــده میشــود .ایــن اســلیمیها
ً
از نظــر ســبک و شــیوهی ترســیم ،دقیقــا بــا اســلیمیهای دخــل بوزینجــرد و صندوقچ ـهی
ویکتوریاوآلبــرت یکســان اســت.
شــمایلنگاری نقــوش انســانی درون ترنجهــای صندوقچـهی مــوزه رضــا عباســی تهــران
از پیکرههایــی از روب ـهرو بــا چهــرهی نی ـمرخ محصــور در هالــه و بــا کالهــی س ـهگوش بــر ســر
ترســیم شــدهاند .پنــج َتــن از ایــن پیکرههــا ،رامشــگرانی را بــرروی دیوارههــای صندوقچــه
نشــان میدهند که بهصورت چهارزانو نشســته و مشــغول نواختن ســازی هســتند .پیکرهی
آخــر در ترنــج درپــوش ،دســتی را بــاز و بــا دســتی دیگــر جامــی را بلنــد کــرده اســت .ایــن حالــت
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تصویــر  .9ترســیم گر هش ـشپیلی ،مجموع ـهی
نطنــز ،قــرن هشــتم هــ.ق( .ماهرالنقــش:1381 ،
تصویــر .)31

یشــده و
تصویــر  .10صندوقچ ـهی برنجــی کندهکار 
نقر هکــوب ،غــرب ایــران ،قــرن هفتــم هــ.ق( .تهــران،
مــوزهی رضــا عباســی ،شــمارهی .)438
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خــاص ،بعدهــا در پیکرنــگاری آثــار فلــزی ایــن دوره ،محبوبیــت بســیاری بهدســت آورده
اســت (تصویــر  .)11بهطورکلــی ،مقایس ـهی اجمالــی ســبک پیکرههــای ایــن صندوقچــه بــا
پیکرههــای بهکاررفتــه در آثــار متقدمــی چــون شــمعدان بوزینجــرد ،نشــان از یــک تغییــر در
بیــان هنــری میدهــد .فلــزکاران ایــن دوره ،زبــان هنــری متعلــق بــه مــادهی خود را پیــدا کرده
و از شــمایلنگاری خــاص ســفالینههای منقــوش فاصلــه گرفتهانــد.
صندوقچ ـهی برنجــی مــوزهی برلیــن :بــا صندوقچــهی هشــتوجهی مــوزهی
هنراســامی برلیــن( ،تصویــر  )12یــک شــکل متفــاوت از صندوقچههــای غــرب ایــران را
میتــوان معرفــی کــرد .اصلیتریــن فضــای تزیینــی ایــن صندوقچــه ،همچــون بقیــهی
تصویــر  .11نقــش ترنــج درپــوش صندوقچ ـهی
آثــار ایــن گــروه ،شــامل دیوارههــا و ســقف آن اســت .در مرکــز هــر کــدام از دیوارههــا ،یــک
مــوزهی رضــا عباســی( ،ترســیم :نگارنــده.)1395 ،
ُترنــج دایرهایشــکل ،نقــش یــک پیکــره را احاطــه کــرده اســت .اطــراف ایــن ترنــج در چهــار
جهــت ،بــا یــک دایــرهی کوچکتــر ممــاس شــده اســت .نقــش درون ایــن دایرههــا همــان
نقــش چهاردرچهــار گــردان را نمایــش میدهــد .روی ســقف صندوقچــه نیــز ،در ترنــج
دایرهایشــکل مرکــزی ،نقــش خورشــید بــا دوازده پرتــو بهتصویــر درآمــده اســت .شــبیه ایــن
نقــش را در تزیینــات درونســوی طــاس برنجــی مــوزهی آذربایجــان نیــز میتــوان مشــاهده
کــرد (ن.ک .بــه :تصویــر .)16
مهمتریــن ویژگــی تزیینــی ایــن صندوقچــه ،اســتفاده از پیکرههــای دوزانونشســته
شــیوهمند اســت (تصویــر  .)13شــمایلنگاری ایــن پیکرههــا کــه همگــی در یــک حالــت
ترســیم شــدهاند ،عبــارت اســت از :تنــهای باریــک و نیــمرخ ،بــا زاویــهی عمــود بــر پاهــا
و ســری کــه اندکــی بهعقــب مایــل شــده اســت .گاهــی بــرای ایجــاد ژرفانمایــی ،بخشــی از
ران پــای پســین نیــز ،بهصــورت لب ـهای نــازک از بــاالی پــای پیشــین نمایانــده میشــود .در
ً
ـاعد دســت چــپ زاویهقائمــه ایجــاد
بیشــتر مــوارد ،دســت راســت کامــا بــاز اســت و بــازو و سـ ِ
کــرده و در مقابــل صــورت پیکــره قــرار گرفتــه اســت .بــا وجــود ایــن ،تنهــا بخــش متغییــر ایــن
شــمایلنگاری نحــوهی قــراردادن دســتها در مقابــل صــورت پیکــره اســت.
طــاس برنجــی مــوزهی آذربایجــان :شــبیه پیکرههــای قاعدهمنــد بهکاررفتــه در
تصویــر  .12صندوقچ ـهی برنجــی هش ـتضلعی،
صندوقچـهی برلیــن را در مجموعـهای از دیگــر اشــیاء ایــن دوره نیــز میتــوان مشــاهده کــرد
ً
غــرب ایــران ،قــرن هفتــم هــ.ق ،.برلیــن ،مــوزهی
کــه یکــی از آنهــا یــک طــاس نســبتا بزرگــی اســت کــه اکنــون در مــوزهی آذربایجــان در تبریــز
هنراســامی (Gladiss & Kroger, 1985:
َ
نگ ـهداری میشــود
(تصویــر  .)15نهتنهــا شــکل ایــن طــاس ،یــادآور طاسهــای اوایــل قــرن .)320
ً
هشــتم هـــ.ق ،.عمومــا از فــارس ،اســت ،مهمتریــن ویژگــی تزیینــی آنهــا را نیــز دارد؛ در وسـ ِـط
کفــی گــود ایــن ظــرف ،یــک خورشــید نمادیــن ،شــبیه خورشــید ســقف صندوقچـهی برلیــن،
بــا ُنــه پرتــو اصلــی و ُنــه پرتــو فرعــی نقــش بســته اســت .اطــراف ایــن نقــش ،ماهیانــی را نشــان
میدهــد کــه دور آن درحــال چرخشانــد (تصویــر .)16
اگرچــه کل ســطح بیرونــی بدنــه ،فضــای مناســبی بــرای تزیینــات فراهــم کــرده اســت؛
تنهــا بخشــی از آن ،بــا نقــوش انســانی ،گیاهــی و هندســی در نوارهــای افقــی تزییــن شــده
اســت .نــوار پهــن میانیــؤ میزبــان دوازده دایــرهی بــزرگ و کوچــک بــر زمینهایــی از نقــوش
َ
چهارپــر را
گیاهــی اســت .ایــن دایرههــا کــه یکــی نقــوش انســانی و دیگــری نقــوش گلهــای
دربــر گرفتهانــد ،بهصــورت یکدرمیــان در کنــار هــم چیــده شــدهاند .نقــوش انســانی محصــور
ً
در دایرههــای بــزرگ ،دقیقــا مشــابه نقــوش صندوقچـهی برلیــن اســت (تصویــر  .)14اینهــا
رامشــگران و شادنوشــانی را از نمــای جانبــی نشــان میدهنــد کــه یــا ســازی بهدســت دارنــد
تصویــر  .13پیکــرهی دوزانو نشســتهی صندوقچه
یــا جامــی بلنــد کردهانــد .شــیوهی ترســیم آنهــا ،چنــان خشــک و ب ـیروح اســت کــه گمــان برلین (ترســیم :نگارنده.)1395 ،
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مـیرود فلــزکاران از الگوهــای کلیشـهای خاصــی بــرای ســاختن آنهــا بهــره گرفتهانــد .همیــن
نحــوهی برخــورد را میتــوان در شــیوهی ترســیم نقــوش گیاهــی ایــن اثــر نیــز مشــاهده کــرد.
ـاس برنجــی بهکاررفتــه از یــک شــیوهی صنعتــی و
درواقــع ،کل نقوشــی کــه در ســطح ایــن طـ ِ
ماشــینی پیــروی میکنــد .ایــن شــیوه را میتــوان مهمتریــن ویژگــی مکتبــی دانســت کــه بعــد
از هجــوم مغــول در فلــزکاری ایرانــی شــکلگرفته اســت.

نتیجهگیری

تصویــر  .14پیکــرهی دوزانــو نشســتهی طــاس
تبریــز (ترســیم :نگارنــده.)1395 ،
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تاکنــون ،تصــور رایــج برایــن بــوده کــه هجــوم مغــول موجــب فروپاشــیدن مراکــز و مکاتــب
ً
فلــزکاری ایرانــی شــده اســت .از ایـنرو تقریبــا هیچ محققی به مطالعـهی چندوچون فلزکاری
ایرانــی در ایــن دوره نپرداختــه و همــگان ادامــهی فلــزکاری ایرانــی را پــس از شــکلگیری
حکومــت ایلخانــی بررســی کردهانــد .بــا وجــود ایــن نتایــج ،تحقیــق حاضــر نشــان میدهــد
کــهَ ،نهتنهــا فلــزکاری ،پــس از هجــوم مغــول ادامــه پیــدا کــرده؛ بلکــه در تزیینــات آثــار فلــزی
تولیــد شــده در غــرب ایــران ،نوعــی ســبک جدیــد نیــز ایجــاد شــده اســت کــه خــود را بیــش از
هرچیــزی در نحــوهی اجــرای نقــوش گیاهــی ،بهویــژه اســلیمیها نشــان میدهــد (جــدول
 .)1آغــاز چنیــن گرایشــی را بهطورمشــخص میتــوان در تزیینــات دخــل مــوزهی ملــی ایــران،
مشــاهده کــرد .شــیوهی ترســیم گلهــای اســلیمی و همچنیــن نقــوش گیاهــی تعــدادی از
صندوقچههــای ایــن دوره نیــز شــباهت زیــادی بــه نقــوش بهکاررفتــه بــرروی درپــوش ایــن
دخــل پیــدا کــرده و از ایـنرو پیونــدی سبکشــناختی میــان آنهــا برقــرار ســاخته اســت .ایــن
ً
شــیوه در مراحــل آغازیــن خــود ،نســبتا طبیعتگرایانــه اســت .بــا وجــود ایــن ،در فلــزکاری
ســالهای بعــد ،نحــوهی اجــرای نقــوش گیاهــی ،بهویــژه پیچکهــا ،بــا مــادهی فلــزی،
هماهنگــی بیشــتری بهدســت آورده و درنهایــت در آثــار آخــر ایــن گــروه ،همچــون طــاس
برنجــی مــوزهی تبریــز ســاقههای آنهــا همــراه بــا شــاخههای کوچکشــان ،چنــان دقیــق و
استانداردسازیشــده اجــرا گردیــده کــه حکــم چر خدندههــای صنعتــی را پیــدا کــرده اســت.
عالوهبــر اســلیمیهای قاعدهمنــد بــا برگهــای لوزیشــکل و پیچکهــای ماشــینی و
صنعتــی کــه خــاص ایــن ســبک اســت ،کاربــرد نقــوش هندســی برگرفتــه از تزیینــات معمــاری
نیــز ،از دیگــر ویژگیهــای آن بهشــمار م ـیرود (جــدول  .)1در اینجــا از دو نقــش هندســی،
َ
یکــی ششدرشــش و دیگــری چهاردرچهــار گــردان اســتفاده شــده اســت .از دیگــر ویژگیهــای
مهــم ســبک فلــزکاری غــرب ایــران در ســالهای بعــد از هجــوم مغــول ،کاربــرد شــمایلنگاری
جدیــدی در ترســیم صحنههــا و پیکرههــای انســانی اســت .ایــن نــوع شــمایلنگاری را
ً
میتــوان متأثــر از نقــوش ســفالینههای مرکــز و غــرب ایــران دانســت کــه احتمــاال بــرای
نخســتینبار در آثــاری چــون شــمعدان ُنهوجهــی بوزینجــردُ ،بــروز پیــدا کــرده اســت .در ایــن
اثــر ،شــیوهی ترســیم و نقاشــی پیکرههــا ،همچــون نقــوش سفالینههاســت و از نظــر میــزان
وفــاداری بــه واقعیــت تفــاوت چندانــی بیــن آنهــا مشــاهده نمیشــود .امــا در آثــار بعــدی ایــن
قــرن ،مســیر تحــول ایــن نــوع شــمایلنگاری پیکرههــا سمتوســوی دیگــری بهخــود گرفتــه
اســت کــه یکــی از علتهــای احتمالــی آن ،میتوانــد بهوجودآمــدن الگــوی جدیــد و مســتقلی
بــرای تزیینــات پیکــرهای در فلــزکاری باشــد .بــر ایــن اســاس پیکرههــای ترسیمشــده در آثــار
بعــدی ،بهآرامــی وفــاداری خــود را بــه طبیعــت از دســت دادهانــد .حتــی در آثــار نیمـهی دوم
ً
قــرن هفتــم ،احتمــاال بهمنظــور تســریع در تولیــد و تزییــن آثــار ،نوعــی پیکرههــای قاعدهمنــد
و کلیش ـهوار بهصــورت تکــراری در ســطوح برنجینههــا و مفرغینههــای غــرب ایــران ب ـهکار
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یشــده و
تصویــر  .15طــاس برنجــی کندهکار 
نقر هکــوب ،غــرب ایــران ،قــرن هفتــم هــ.ق( .تبریــز،
مــوزهی آذربایجــان ،شــمارهی .)8118

نســوی طــاس برنجــی
تصویــر .16تزیینــات درو 
(مــوزهی آذربایجــان ،شــمارهی .)8118
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فلزکاری غرب ایران در قرن هفتم هـ.ق... .




ابداع و بهکارگیری اسلیمیها و پیچکهای قاعدهمند و ماشینی
استفاده فراوان از نقوش برگرفته از تزیینات معماری غرب ایران



استفاده از مضامین و شمایلنگاری تزیینات پیکرهای بهکاررفته در سفالینههای غربی
ایران (مضمون امیر تختنشین)
بهکارگیری نقش گل چهارپر نقرهکوب



بهکارگیری نقوش برگرفته از هنر چین



یهــای
جــدول  .1برشــماری مهمتریــن ویژگ 
مکتــب فلــزکاری غــرب ایــران در ســدهی هفتــم هــ.ق.
(نگارنــده.)1395 ،
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ابداع و بهکارگیری شمایلنگاری جدید در ترسیم پیکرههای انسانی نشسته

of

hi

پینوشت

ve

رفتــه اســت؛ بــرای مثــال ،نقــش استانداردسازیشــدهی پیکــرهی نشســتهای کــه بــا یــک
دســت جامــی را بلنــد کــرده و دســت دیگــرش را بــه جلــو دراز کــرده اســت ،یکــی از پرکاربردترین
نقــوش آثــار فلــزی غــرب ایــران در نیمـهی دوم قــرن هفتــم هـــ.ق .اســت.
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« .1جزیــره کــه آنرا «جزیــرهی اقــور» و «جزیــرهی قــور» و «اقلیــم اقــور» نیــز گوینــد ،عــرب بــه بینالنهریــن علیــا اطــاق میکردنــد»
(لغتنام ـهی دهخــدا :1377 ،ذیــل واژهی جزیــره).
نشــیروانی نشــانداده ،در مکتب فلزکاری خراســان در شمالشــرق ایران ،پس از هجوم مغول نیز ،آثاری زیر
 .2همانطورکه ملکیا 
تأثیر ســنتهای هنری قوم متصرف ایجاد شــده اســت (.)Melikian-Chirvani, 1977: 209
 .3بعدها ،حیدرآبادیان و عباسـیفرد ،ضمن نقل عینبهعین نوشــتههای احســانی ،تمامی اشــتباهات او را در کار خود وارد کردهاند
(ن.ک .به :حیدرآبادیان و عباسـیفرد)116-103 :1388 ،؛ متن این کتاب در ســاداتی ( ،)1389بهطور اساســی نقد شــده اســت.
ً
 .4اشــیاء ایــن گنجینــه قبــا در مجموعـهی کاخ گلســتان بودنــد ،امــا اکنــون در مــوزهی ملــی ایــران نگـهداری میشــوند .برخــی از آثــار
ایــن گنجینــه در ( )Pope & Ackerman, 1938, vol. 6: pls. 1332, 1334, 1341, 1342Aمنتشــر شــده اســت .در تاریــخ مبــارک
غازانی به ســاخت خانقاهی در بوزینجرد اشــاره شــده اســت ( ن.ک .به :رشــیدالدین فضلاهلل ،تاریخ مبارک غازانی .)215 :چهبســا اشــیاء
ایــن گنجینـهی موقوفاتــی بــرای ایــن بنــای مقــدس و متبــرک بودهانــد.
 .5بــرای مشــاهدهی برخــی از ابریقهــای دوازدهوجهــی خراســانی ن.ک .بــهPope & Ackerman, 1938, vol. 6: pls. 1322, :
1323, 1325, 1326, 1327, 1328؛ مقایسـهی شــکل ابریقهــای خراســانی بــا شــکل دخــل بوزینجــرد ،فرضیــه الــن را دربــارهی خالقیت
فلــزکاران قــرن هفتــم از غــرب ایــران ،در ذهــن متبــادر میکنــد .از نظــر او ،ایــن فلــزکاران ،اشــکال قدیمــی را بهنفــع کاربردهــای جدیــد،
بهخدمــت میگرفتهانــد (.)Allan, 1977:157 & 162
یتــوان بــه دو شــمعدان برنجــی
یشــود ،م 
 .6از دیگــر اشــیائی کــه اســتفاده از ایــن پیکرههــای قاعدهمنــد در آنهــا مشــاهده م 
نقرهکــوب ،یکــی در مجموع ـهی کییــر (ن.ک .بــه )Fehervari, 1976: fig.137 :و دیگــری در مــوزهی ویکتوریاوآلبــرت (ن.ک .بــه:
 )Melikian-Chirvani, 1982: no. 77اشــاره کــرد.
 .7بائــر ،عالو هبــر ایــن نقــش ،گونههــای متفــاوت آن را نیــز در تحقیــق ارزشــمند خــود دربــارهی «حــوض ماهــی در فلــزکاری ایرانــی
و مملــوک» آورده و دربــارهی خاســتگاه آنهــا بحــث کــرد ه اســت .وی معتقــد اســت ،نقوشــی مشــابه نقــش درون طــاس آذربایجــان از
شــاخصههای بــارز فلــزکاری ایرانــی اســت .در مقابــل ،در درون طاسهــای متعلق به فلــزکاری مملوک ،بهجای نقش خورشــید از گردونهی
ماهیــان اســتفاده شــده اســت ( .)Baer, 1968: 23-26, Pls. 6-9, 11, 14; figs. 12-15برخــاف ایــن محقــق برجســته کــه دربــارهی
نشــیروانی آنرا تجســم اســتعارهی چشــمهی آفتاب در ادبیات فارســی دانســته
معنی و مفهوم احتمالی این نقش صحبتی نکرده ،ملکیا 
اســت (.)Melikian-Chirvani, 1976: 394-395
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 اقبالآشتیانی ،عباس ،1376 ،تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری ،تهران :نامک. احســانی ،محمدتقــی ،1368 ،هفــت هــزار ســال هنــر فلــزکاری در ایران ،تهران :شــرکتانتشــارات علمــی و فرهنگ
 بیانــی ،سوســن« ،1379 ،تبلــور عهــد مغــول در آیینـهی فلــز» ،مجموعــه مقــاالت اولیــنســمینار تاریخــی هجــوم مغــول بــه ایــران و پیامدهــای آن ،دانشــگاه شــهید بهشــتی ،صــص:
.304-159
 حیدرآبادیــان ،شــهرام و عباســیفرد ،فرنــاز ،1388 ،هنــر فلــزکاری اســامی ،تهــران:ســبحان نــور.
 دهخــدا ،علیاکبــر ،1377 ،لغتنامــه دهخــدا ،زیــر نظــر :محمــد معیــن ،ســید جعفــرشــهیدی ،چــاپ دوم از دوره جدیــد ،تهــران :موسســه انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران.
 رشــیدالدین ،فضـلاهلل ،1388 ،تاریــخ مبــارک غازانــی؛ داســتان غازا نخــان ،بــه ســعی
و اهتمــام و تصحیــح :کارل یــان ،آبــادان :نشــر پرســش.
 ســاداتی ،ناصــر ،1389 ،هنــر فلــزکاری اســامی؛ باشــکوه ولــی ناتمــام ،کتــاب مــاههنــر( ،)45صــص.58-54 :
 شــفائی ،جــواد ،1380 ،هنــر گر هســازی در معمــاری و درودگــری ،تهــران :انجمــن آثــار ومفاخــر فرهنگی.
 قوچانــی ،عبــداهلل ،1371 ،اشــعار فارســی کاشـیهای تخ تســلیمان ،تهــران :مرکــز نشــر
دانشگاهی.
 کریســتی ،ویلســن ،1366 ،تاریــخ صنایــع ایــران ،ترجم ـهی عبــداهلل فریــار ،تهــران:انتشــارات فرهنگســرا (یســاولی).
 کیانــی ،محمدیوســف ،1376 ،تزیینــات وابســته بــه معمــاری دوران اســامی ،تهــران:ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 ماهرالنقش ،محمود ،1381 ،میراث آجرکاری ایران ،تهران :سروش. نوروزیطلــب ،علیرضــا و افــروغ ،محمــد ،1389 ،بررســی فــرم ،تزییــن و محتــوا در هنــرفلــزکاری دوران ســلجوقی و صفــوی ،دو فصلنامــه مطالعــات هنر اســامی( ،)12صص-113 :
.128
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