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  1389، 4 ةهم، شماريازد، سال 44؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  :1ي در فلزكاري عصر صفوي ايرانـهويت اسالمي 

  هاي موجود بر روي آثار فلزي با تأكيد بر كتيبه
  

E-mail: nashmine_1982@yahoo.com             افروغحمد م *  
E-mail: noroo_110@yahoo.com            طلب ضا نوروزيريعل**  

  
  18/9/1389: پذيرشتاريخ            17/7/1389: يخ دريافتتار
  

  چكيده
تـوان    رود و از آن مـي        عطفي در تـاريخ ايـران بـه شـمار مـي            ةان صفوي نقط  رود
در ايـن   . عنوان شروع مرحلة جديدي در تاريخ ايـران دوران اسـالمي يـاد كـرد                به

ان در ايـر  » هويـت ملـي   «و  » مـذهب تـشيع   «زمان دو عنصر مهم و برجسته يعنـي         
بويـه و   اي كوتاه يعني در دورة آل       تا پيش از صفوي و به جز در برهه        . تجلي يافت 

هايي در دوران ايلخانان، مذهب رسمي در ايران، مـذهب تـسنن              فراهم آمدن زمينه  
بود و با روي كار آمدن حكومت صفوي مذهب و ايدئولوژي حاكم بر ايران تغيير               

 نـه حدود ز ياد رفتة ايرانيان نيز پس از   در كنار اين دگرگوني مذهبي، هويت ا      . كرد
 با رنگ و بـوي  ويان، ديگر بار و تا روي كار آمدن صفـ از سقوط ساسانيان قرن

خـصوص   در ايـن زمـان هنرمنـدان سـنتي جامعـة صـفوي بـه           . اسالمي زنده شـد   
هـا و نمادهـاي مـذهب تـشيع و هويـت ملـي و ايرانـي                   هنرمندان فلزكار، نيز نشانه   

را در آثـار و دسـت   ) عنوان نمودي از هويـت ملـي    ات فارسي به  رواج شعر و ادبي   (
در اين مقالـه بـه بررسـي و تحليـل محتـواي آثـار        . هاي خود نمايان كردند     ساخته

. شـود   فلزي دوران صفوي با رويكـرد مـذهب تـشيع و هويـت ملـي پرداختـه مـي                  
شود كـه رواج اشـعار و متـون فارسـي بـا خـط ايرانـي نـستعليق                     خاطرنشان مي 

  . هويت ملي در نظر گرفته شده استمصداق
  

  .ذهب، هويت، هنر فلزكاري، دورة صفويم :ها كليدواژه

                                                            
مالحظات ملي و مذهبي در فلزكاري عصر «اين مقاله از رسالة كارشناسي ارشد در رشتة پژوهش هنر با عنوان . 1

 .استخراج شده است» ها صفوي با تأكيد بر كتيبه

 ، نويسندة مسئولالي هنر، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهرانكارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه مطالعات ع *

   تجسمي، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهرانيهنرهاه سازي، دانشكد استاديار گروه آموزشي نقاشي و مجسمه **
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  قدمهم
 ةمرحل شروع را آن توان مي و رود مي شمار به ايران تاريخ در عطفي ةنقط صفوي دوران

 و طوالني مذهبي و فكري تاريخ لكن ،دانست ياسالم دوران رانيا تاريخ در جديدي
 براي را زمينه كه بوده ايران در مذهبي و تاريخي مهمة حادث اين ةپشتوان اي گسترده

  .ه استنهاد بنا ايران در شيعه مذهب سريع گذاري پايه
 را عهيش مذهب گرفت، دست به را قدرت صفوي ايراني ةخانواد آنكه از پس

 بوده آريايي و ايراني صفوي ةخانواد كه اين. گذاشت انيبن رانياي رسم مذهبعنوان  به
 بوده بحثي همواره اند؛ كرده مهاجرت ايران به جوار هم نواحي از و بوده ايراني غير يا و
 صفوي خاندان هويت و تاريخة حوز در نظر صاحب مورخان و محققان توجه مورد كه

 ايراني غير صفوي خاندان معتقدند تاريخ ةحوز انديشمندان از گروهي. است بوده
 آذربايجان به يمن از صفويه جد فيروزشاه«: كه است معتقد هينتس والتر مثالً .هستند
 چنين هم .»است آورده حساب به آنها بودن عربي منشأ از اي نشانه را اين و كرده كوچ
 از بعد كسروي اما. )2: 1385 ،سيوري( »اند بوده ترك صفويان كه است كرده ادعا «آيالون
 تبار از و ايران بومي اكنانس صفويه «كه است رسيده نتيجه بدين شواهد دقيق بررسي
 بومي زبان و تركي از نوعي كه آذري به ذلك مع اند؛ بوده) ايراني( آريايي خالص

 خاندان آيا كه بود اين كسروي براي مبهم مورد تنها. اند كرده مي تكلم است، آذربايجان
 »اند كرده مهاجرت كردستان از يا اند بوده ساكن آذربايجان در طوالني مدت براي صفوي

 چنين و پرداخت شواهد مجدد بررسي به تورگان اواخر اين در. )2: 1385 ،سيوري(
 در داربوم و مغان اران، اردبيل، مناطق فتح هنگام احتماالً صفويه اجداد« كه گرفت نتيجه
 وي همراه وهسودان بن ممالن كُرد، روادي اميري توسط 415-16 /.م1025 سال
  .)2: 1385 ،سيوري( »اند بوده

 پژوهـشگران  از بـسياري  توسـط  كه تاريخي معتبر منابع و مدارك استناد به واقع در
 آريـايي  و ايرانـي  صـفوي  نياي كه شود مي مشخص اند گرفته قرار بررسي مورد برجسته

 بـه  آن رساندن و ايران اتحاد و يكپارچگي به تمايل گاه هيچ نبود چنين اگر و است بوده
 زمـان  آن تـا . نبـود  ايشان طرف از ؛)1(يادرفته از هويت ءاحيا و ساساني دوران مرزهاي
 هـاي  دولـت  )2(بويـه  آل دولـت  استثناي به آمدند كار سر بر ايران در كه هايي حكومت

 لحـاظ  بـه  صـفوي  ةسلـسل . بودنـد  خالفت دستگاه ةنشاند دست طبعاً و مغولي ـ يترك
 در كـه  داليلي. تاس تأمل قابل و مهم بسيار ماست بحث موضوع كه »هنري« و تاريخي

 اولـين   و بودنـد  ايرانـي  چيـز  هـر  از قبل صفويانعبارتند از اينكه     دارد وجود زمينه اين
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 و آوردند پديد ساساني امپراطوري سقوط از بعد را دولت مستقل در ايران بعد از اسالم      
ي كـ  ي .را احيـاء كردنـد     باسـتان  ايران هاي ارزش و عناصر از يرخب و سنتي مرزهاينيز  
 دوران نيـ ا در هنـر  انيـ جر و جوشش ،يصفو دوران در برجستهي  ها شاخصه زا گريد

ـ ياي  هنرهـا  انـواع . گرفـت  نـام  »رانيـ ا هنر ييطال عصر« حق به كهي  دوران ؛است ي ران
 ،»يباف يقال« ؛يرانياي  بوم وي  مل هنر همه از تر مهم و »ينگارگر« ،»يفلزكار« خصوص به

 دوراني فـوالد  خـصوص  به وي  فلز آثاري  يمحتواي  بررس به مقاله نيا در. گرفت شكل
  .شود يم پرداخته آني ها مؤلفه وي مل تيهو ع،يتش مذهب به كرديرو باي صفو
  

  هاي آن هويت ملي و مؤلفه
ة وسـيل  كـه  عنـصري  اسـت،  انسان جمله از و موجودات ختصم هستي معني به هويت

 آن روي از كـه  رفتاري خصوصيات و فردي خصائلة  مجموع يعني باشد، فرد شناسايي
 در. گـردد  متمـايز  ديگـران  از و شـود  شـناخته  اجتمـاعي  گـروه  يك عضو عنوان به فرد

 در  .اسـت  آمـده ي  متنـوع  فيتعـار  )3(»هويـت « كلمـه  ذيـل  مختلـف  هاي لغت فرهنگ
تـشخص دانـسته شـده اسـت و مؤلـف           «هويت به معنـاي     :  دهخدا آمده است   ةنام لغت

: 1359 ،دهخدا( » و متكلمان مشهور استكند كه همين معني در ميان حكيمان    تصريح مي 
 هستي، وجـود،    ،ذات باري تعالي  «هويت يعني   : در فرهنگ معين نيز آمده است      .)20866

 آمـده   هـم در فرهنـگ عميـد      . )5228: 1382 ،معـين ( » شناسايي شخص باشد    آنچه سبب 
حقيقت شيء يا شخص كه مشتمل بـر صـفات جـوهري او باشـد،               « هويت يعني : است

 به و است جمعي هويت انواع از ملي هويت .)1365: 1371 ،عميد( »... و ذات، شخصيت 
 وفاداري احساس ،آن از آگاهي ،قومي و ملي بزرگ اجتماع با همبستگي احساس معناي

  .است آن راه در فداكاري و آن هب
 ةپديد يك عنوان بهبلكه  ،  آييني و اي قبيله و قومي هاي هويت عنوان هب نه ملي هويت

 اواخـر  از آنگاه و شد پيدا اروپا در ابتدا كه است جديد عصر نوزاد ،جتماعيا و سياسي
 يك عنوان به ملي هويت اما .يافت راه ديگر هاي سرزمين و زمين مشرق به نوزدهم قرن

 بـه ،  كنـوني  قـرن  دومة  نيمـ  از كه،  است اجتماعي علومة  تاز هاي ساخته از علمي مفهوم
 در،  بـود  رمانتيك تفكر عصر مفاهيم از كه) ملي كاراكتر (ملي خوي و خلق مفهوم جاي
تـرين مـسئله تعيـين ركـن يـا           در بحث از هويت ملي نيز مهـم       «. است يافتن رواج حال

هـاي   اركاني است كه در تشكيل ملتِ واحد نقش اساسي و كليدي دارد و او را از ملـت      
 ،آداب و سـنن    ، فرهنـگ  ،تـاريخي ة   گذشت ، زبان ، دين ،گمان نژاد  بي. كند ديگر متمايز مي  
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هاي مـشترك و سـرزميني بـا مرزهـاي طبيعـي يـا               ها و ارزش   رمانآ ،احساس و آرزوها  
 »گيري مفهوم ملت نقش مؤثر و غير قابل انكاري دارنـد           سياسي واحد هر كدام در شكل     

  .)208: 1386 ،مشتاق مهر(
 شـده  تشكيل سويه چند ييها مؤلفه و ابعاد از كه است تركيبي فرايندي ملي هويت«

 نقـشِ  ملي هويت در فرهنگ و دين ،نژاد،  زبان عناصرِ ،مختلف هاي سويه ميان از. ستا
 از بايـد  يـا  دانـست  زبان بايد را ايراني هويت ةمؤلف ترين اي پايه آيا. كنند مي ايفا اي ويژه
 و تـاريخي  مـشترك  وجـدان  و ذهنيـت  به يا گفت سخن ايدئولوژي و دين آفريني نقش
 ملي هويت هاي مؤلفه ترين مهم عنوان به ژئوپوليتيك يا ياسيس جغرافياي عنصر چنين هم

 را هـا  سـويه  ايـن  از يك هيچ ارزش و اهميت توان نمي كه است اين حقيقت كرد؟ اشاره
  .گرفت نظر در كليدي نقش عناصر اين از يك هر براي بايد بلكه ،گرفت ناديده
 كنار از اند شمردهبر ار ايراني هويت عناصر وقتي ايراني پژوهشگران و محققان لةجم
 انديشي نو ،هويت اين مهم وجوه از يكي. اند كرده عبور آرامي به هويت اين از وجوهي

 وجودي جوهر در نوگرايي گوهر. است بوده نوآور و نوگرا انساني همواره ايراني. است
 انياير هويت فراگِرد در كه ديگري ةسوي. است بوده مؤكّد همواره اصيل و نژاده ايرانيانِ

 از پس عقالنية سوي اين .است خردورزي عنصر گفت سخن بيشتر نآ نقش از بايد
معنا و عقالنيت « به خود گرفت و به »حكمت«، رنگِ ايران در تشيع پررنگ حضور
اين بعد مهم در هويت ايراني متأسفانه در قرون بعد خصوصاً .  گرايش يافت»آسماني

پرهيزي متمايل شد و هويت  يزي و عقلگر  حكمت، هجري به خردستيزي9 تا 7قرن 
  .)87: 1386 ،پيروز( »آمد دچار شناختيايراني با اين گرايش افراطي به بحرانِ 

 و ملت نام به يتر عيوس مجموعة هب را فرد كه هستند ييآنها واقع در تيهو عناصر
 شوق، و شور از برآمده مشترك احساسات از يشكل تيمل و دهد يم پيوند تيمل اي

 ،تيهو پيدايش در عامل نخستين. است هنيم به مربوط خاص شكوه و تيميصم
 عامل مورد در فراي ريچارد. بود »پادشاه ظهور و امپراطوري سياسي نهاد تأسيس«

 اعتقاد اين ،سياسي نظر از«: گويد مي هويت در آن نقش و پادشاه شخص و امپراطوري
 همان »پادشاه« ايايرع كنند مي زندگي خاص سرزميني در كه مردمي ةهم كه

 در چه و ساسانيان ةدور در چه، ايران تاريخ در همواره كه است اعتقادي ،اند سرزمين
 ايرانيان وفاداري ،ديگر سخن به .است بوده ايرانيان سياسي هويت اساس، اسالم عصر

  .)435: 1373 ،فراي( »كشور به نه و است بوده پادشاهي سلسله يا و شاه به معطوف
 و قـوم  يك از كه اسالم و مسيحيت خصوص به،  بودند »جهاني اديان«،  لعام دومين
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 و آوردنـد  پديـد  را دينـي  بزرگ واحدهاي و كردند سرايت ديگر قبايل و اقوام به قبيله
 آن تـا  كـه  خاورميانه مردم وفاداري ساساني دوران از. شدند اي تازه جمعي هويت عامل
معطوف ـ  دساسي در تعيين هويت آنان بوكه خود عنصر اـ    بود پادشاه به معطوف زمان

بايد توجه داشـت كـه      . با تسلط اسالم، اين تحول تشديد و تثبيت شد        . به مذهب گرديد  
پس از اسكندر فرمانروايان يوناني در خاورميانه مدعي نقش و رسالت مذهبي شـدند و               

نيان اما مـذاهب جهـاني دوران ساسـا    .  خواندند »خدا« و در نهايت حتي      »منجي«خود را   
  .)436: 1373 فراي،( » فرمانروايي خداگونه را رد كردندةنظري

 دوران در مـشترك  فرهنـگ  عامـل  كـه  بـود  »مـشترك  ادبيات و زبان« عامل سومين
 انديـشمندان  از بسياري« ان،يرانيا طرف از آن رشيپذ و اسالم نيد ورود با. شد ياسالم
، بيرونـي  و فـارابي ،  سينا ابن مانند،  نوشتند مي عربي زبان به را خود علمي آثار كه ايراني
 شناسـايي  گونـه  بـدين  را خـود  هـستي  و ديدنـد  مـي  اسالمي فرهنگ قلمرو در را خود
 نيـز  خويش بودن ايراني و نبودن تاتار و ترك و نبودن عرب به آن كنار در اما. كردند  مي

 فرهنـگ ي  فوص ةدور در كه نيا تا داشت ادامه امر نيا. )9: 1372 ،اشرف( »داشتند آگاهي
 عناصر نيگزيجاي  فارس اتيادب و زبان و خط ،عيتش مذهب  و  شد اءياحي  رانيا تيهو و

 و فرهنـگ  كه يرانيا تيهو دري  اصل عنصر «قتيحق در .گرديدي  عرب شدة ادي ي فرهنگ
 بود زبان عرب متأخر نويسندگان دقيق بينش از  حاكي اين .»هست هم هنوز و بوده زبان
 ديـن  بـه  هـا  عـرب  و فرمـانروايي  و سياست به ها ترك،  »الفارس عند ادب« گفتند مي كه

 نيـز  رو همـين  از و بـود  فرهنـگ  آنِ از تـأثير  تـرين  جامع و پايدارترين اما ،داشتند توجه
 حقيقتـي  ايـن  .)437: 1373 ،فراي( »شد هويت تكوين عنصر ترين اساسي زبان و فرهنگ
 جـسته  سـرود  و شـعر  در را ينيـست  به پاسخ بهترين جا همه و هميشه انسان «كه است
. )43: 1380 ،كوب نيزر( »جست بايد حقيقت اين در همواره هم را ايران عظمت و است

هنر ايراني، زبان فارسي، عرفان و اعتقادات اسالمي، آداب و رسوم و اعياد همه و همـه                 
اجزاي اساسي هويت ملي ما ايرانيان است كه طي قرون و اعصار شكل گرفته و بـه مـا                   

ه و به صورت مشاهير و مفاخر، اخالق و ادبيات، معنويـت و وحـدت، همـدلي و               رسيد
اگرچـه در بـاب   «. تجلي يافتـه اسـت   زمين تر از همه در آثار هنري ايران      مهم زباني و  هم

عنوان اركان اساسي هويـت ملـي        هويت ملي از سه عنصر زبان، تاريخ و دين مشترك به          
هاي ديگر   بايد اين اركان اساسي را به شاخص      اما   )22: 1380 ،رواساني( »شود نام برده مي  

 ،بعـد اجتمـاعي، تـاريخي     : توان چنين برشمرد   وسعت بخشيد؛ اين ابعاد را به اجمال مي       
  .)89: 1386 ،پيروز(  زبان و ادبيات و فرهنگي، ديني، سياسي،جغرافيايي
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  يصفو عصر دري رانيا تيهو
 و نيتع فترت، سال 900 از پس ران،يا مفهوم ،يمركز دولت استقرار باي صفو دوران در

 عصر دري مل تيهو تكامل و تحول شالودة و كند يم دايپي نيد وي اسيس تشخص
 وي ساسان پادشاهان دست هب كه ،يصفو عيتش وي زرتشت نيد رانيا در. شود يم ديجد
 تيهو حفظ دري خيتار بزرگ نقش درآمدند،ي دولتي رسم نيد صورت بهي صفو

ي كپارچگي جاديا و آنها كردن همبسته ،كشور پراكندة اجزاء كردن جور و جمع ،يرانيا
 »يعل آستان كلب« را خود هم يصفو پادشاهان« .اند داشته نيزم رانيا در ياسيس
 ديبا البته. ساختند شيخو تيهو بيز را »رانيا يشاهنشاه« عنوان هم و دندينام يم

 ،دونيفر همچوني ا اسطوره اهانش به تفاخر و رانياي پادشاه عنوان كه داشت توجه
 رانياي مل وحدت گذار هيپا كهو ـ ونليقو آق پادشاهان دوران از كاووسيك و ديجمش
: 1372 ،اشرف( »شد برده بكارد ـ بو آنان يپادشاهي عيطب دنبالةي صفو حكومت و بودند

 نظر از قلم اهل كه آمد ديپد رانيا دري مل دولتي نوعي صفو دوران از گونه نيبد. )19
 نظر از ريشمش اهل وي كشوردار رسم و راه وي ادب وي فرهنگ ثيموار انتقال وي فكر
 مردان دولتي دئولوژيا«. كردند خدمت دولت آن تداوم و رانيا بهي نظام وي اسيس

 دانستند يم) ع(كاظم يموس امام حضرت نوادگان از را خود سو كي از كه بود نيچن يصفو
 »رساندند يم ،يساسان اريشهر نيآخر ،سوم زدگرده يب را خود نسب سو گريد از و
 دنبال به و »يمل تيهو« و »عيتش مذهب« يعني عنصر دو سان نيبد. )3: 1385 ،يوريس(

 در«. كردند اءياح را انيرانياي تمدن وي فرهنگ وي بومي ها سنت و عناصر ازي اريبس آن
 حس شديد شكفتن سلسله، اين نخستين شاهان ةدور در خصوص به و صفوي ةدور
  .)2908: 1387 ،پوپ اپهام( »داد مي نويد را هنر در طاليي اي دوره گرايي ملي

  
  انيرانيا نيب دري رانيا وي مل تيهو بر ديتأك و تداوم به عالقه و شيگرا علل
ـ يا تيـ هو عنـصر  استمرار وي  تيهو بعد در گذشته تداوم به ليتما  در تـوان  يمـ  راي  ران
 رينظي  عوامل در توان يم را ليتما نيا. مشاهده كرد  انيرانيا نينماد رفتار آثار ازي  اريبس
 اتيـ ادب در اسـتمرار  نيـ ا ديشـا  امـا  نمـود،  مـشاهده  هنرها ازي  اريبس در فرم استمرار«

 ارتباطـات  از گـسترده ي  ا شـبكه  كـه  است اتيادب در. باشد گريدي  ها دهيپد از مشهورتر
 مـرتبط  گذشـته  بـه  شـدت  به را حال است، انهيم قرونيي  غنا اشعار بستر كهي  متن انيم
 دنيـ فهمي ها راه ازي كه ي ك دارد يم اظهار ادامه دري  و. )476: 1373 ،)4(يهنـو ( »كند يم
 يدارا انـه يم انيـ رانيا رايـ ز. اسـت  آن »كـردن  گونـه  تيـ روا« گذشته، ساختن جاودان و
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 نيهم .داشت شهيري  نظر مشتركي  ها قالب در كه بودندي  مشخصي  باورها و ها هيفرض
 .داد يمـ  معنـا  آنـان  به و ديبخش يم نظم يخيتار گذشتة به و اتيتجرب به كه بود ها قالب
 بـا  را تجربـه  از يمشخـص  انـواع  دنيبخـش  سـازمان  و دنيكـش  نظم به ييها قالب نيچن

 قيـ طر از قـت يحق در. كـرد  يمـ  تـر  آسان يتيروا شدة رفتهيپذ و خاص شكل از استفاده
 مثـال ي  بـرا . ديبخـش  سـامان  و استمرار راي  مل تيهو انتو يمي  نظر مشتركي  ها قالب

 در مـذكور ي  ها قالب معرف دنتوان يم كهي  عناصر و موضوعات از نمونه دو به توان يم
  :از عبارتند كه داشت اشاره دنباشي رانيا وي مل تيهو اوج وي ريگ شكل دوران

  يپادشاهي ها سلسله رييتغ تيروا. 1
 شرح و شاهنامه هاي روايت همچون ايراني هاي اسطوره و ها افسانه ها، قصه به پرداختن
 ادوار ةهم در ايراني غير و ايراني سرداران و قهرمانان هاي جانفشاني و ها دالوري
 و ه بديهيهموار سرزمين اين مادران و پدران زبان از ايران مختلف نواحي در و تاريخي
 جزء اساطيري و ماسيح هاي داستان روايت و نقل حقيقت در. است بوده معمول
 و ها قصه گونه اين مردم سرگرمي ترين مهم قديم در. هست و بوده مردم زندگي اساسي
 هم و گوينده هم و بود طوالني نسبتاً رماني همچون يك هر كه هايي قصه بود؛ ها روايت
 و كودكي از ايرانيان تاريخي، ادوار ةهم در. بردند مي لذت آن شنيدن و گفتن از شنونده

 قصص و ها داستان وار سلسله و سينه به سينه نقل با اسالمي ةدور در خصوص هب
 هويت با بهتر و بيشتر ايراني غير و ايراني پادشاهي هاي سلسله حكايت و اساطيري
 به پرداختن يعني بود هويت حفظ هاي راه ثرترينؤم از يكي اين. شدند مي آشنا خويش
 در را نمونه نيا مختلف يها گونه«. ايراني پادشاهي و داستاني هاي گونه و روايت
 در اسكندر، داستان اشكال ازي برخ در سوم، وشيدار دربارة انهيعامي ها داستان
 لياسماع شاه حركت در وـ  بردارد انيم از را ضحاك خواهد يم كاوهي وقتـ  شاهنامه

 كه د،يجد اهپادش ها، تيروا نيا ةيپا بر. ديد توان يم انيصفو رساندن قدرت به يبرا
 قدرت مسند از دوري تنگدست در است، قدرتمندي ها خانواده از كييه ب منسوب اغلب

 آن ،يينها ةكنند نييتع لحظة تا او. است شده تيترب ها تيمحروم و مشكالت انيم در و
ي م سر بهي گمنام در شود، يم داريپد او رفتار و مايس دري پادشاهي ها نشانه كه زمان
 و دهد يم شكست را قدرت فاسد دارندگان زد،يا به ياري معموالً كه اوست هم. برد

 بارها كه استي ا شهيري الگو كي نيا. نهد يم انيبن راي خوشبخت و صلح حكومت
  .)476: 1373 ،يهنو( »شود يم تكرار
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  يرانيا باغ. 2
 ارةدرب انيرانيا دگاهيد از متأثر هم باغ مفهوم« .است »يرانيا باغ«ي نظر قالب نيدوم
 قالب ست،ين يادب تيروا مقولة در اگرچه. است نظم مفهوم با مرتبط هم و عتيطب
ي براي مدل صورت به تر يانتزاعي ا گونه به بعدها كه است عتيطب با ارتباطي براي نظر

 داريپد شده كنترل و نواز چشم محدودة كه يب آن ليتبد و مسطحي فضاهاي سازمانده
ي حت و تفاوت يب ،يوحش عتيطب است، محصوري ارويد در كهي رانيا باغ. ديگرد

 ويي بايز از آكنده انسان دست به كهي عتيطب از افته،ي نظمي عتيطب از را زيآم خصومت
 زين ها كتاب جلد و ها فرش مانند مسطح،ي فضاها امر تينها در. كند يم جدا شده، لطف

 با كه شد منظم و محصوريي فضا معرف و افتي سازمان و شد يطراح وهيش نيهم به
  .)477: 1373 ،يهنو( »بود متفاوت معنا در خود رامونيپي فضا

. است جامعه آن »قهرمانان« خود، تيهو بر ديتأك به جامعه كي شيگرا گريد نشان
 اند؛ گفته سخن خواص فرهنگ نندگانيآفر دربارة ياريبس بانياد و محققان كنون تا

 اي ،يرانيا سنُت دةييزا گور، بهرام و سروخيك توانند يم  آنقهرماناني برخ كهي فرهنگ
 عامه فرهنگ قهرمانان رسد يم نظر به. باشند ،ياسالم فرهنگ از برآمده حالّج و مجنون
 رحمزهيام رارسالن،يام روزشاه،يف. باشند انيفرمانرواي برا مردمان مطلوبي الگوها غالباً
 قهرمانان زين كُرد نيسح و اريع سمك. شمردي آرمان رفتاري ها سرمشقبايد  راي همگ
 زين و انهيعام فرهنگ برجستةي ها نمونه ازي كي« .اند گذشتهيي روا نيمعرف وي مردم

 افت،ي رواج رانيا دري سلطنت خانداني اره يب نوزدهم قرن در كهي خيتار حافظة
 هيتعز شود، يم يساز دوباره گذشته يفرهنگ بحران زمان در كه آنجا از. است »هيتعز«
 ريدرگ يرانيا فرهنگ كه شود يم محبوب و ابدي يم رواجي زمان قاًيدق مردم انيم در زين

  .)478: 1373، يهنو( »بود شده انياروپائ افكار وي اسيس قدرت با زيست
 كـه . اسـت  يعباسـ  يآرا عـالم  خيتـار  كتـاب  مـردم،  آراء ريتأث اثبات در گريد يمثال

 1081-1082ي  هـا  سـال  در كتـاب  نيـ ا. اسـت ي  صـفو  شـاهان  دربارة مفصلي  خيتار
 فيتأل ينقّال سبك به كه استي  پسند عامه خيتار است؛ شده نوشته م1675-1676/ق.ـه

 كتاب نيا. است گرفته كار به را انهيعاميي  سرا داستانيي  رواي  ها وهيش ازي  اريبس و شده
 و دادهايـ رو اثـر  نيـ ا در. ديـ نام خيتـار  نيجانـش  تيـ روا توان يمي  امروزي  ريتعب به را

 ميترس خورند يم چشم بهي  دربار خيتوار در آنچه از متفاوت كامالًي  صورت به نانقهرما
 افراد جسارت و شجاعت بر هيتك با حوادث و اند آمده انهيعام زبان به مكالمات. اند شده
  .اند شدهي طراح كيدراماتي ا گونه به لياسماع شاه رساندن سلطنت به در
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  عهيش مذهب
 فـصلي   ة، بلكه نماينـد   نيست صفويه ةدور خود درك ليدك فقط،  صفويه ةدور در مذهب

 ةمطالعـ . نو در تاريخ اسالم و تبلوري نو از امكانات نهفته در سنت اسالمي نيـز هـست                
اي كـه هنـوز      مطالعـه ـ   الگوي بسيار پيچيده و غني حيات مذهبي در ايران عهد صفوي          

گي در ايـران بلكـه      نه فقط براي شناخت زند    ـ   مانده است باقي    آن خيلي به كامل شدن   
 مركزي اين جهان به سه امپراتوري       ةهاي جهان اسالم و زماني كه منطق       در ديگر قسمت  

عـالوه بـر   . بزرگ يعني تيموريان هند، صفويه و عثماني تقسيم شد، نيـز ضـرورت دارد           
اي براي درك تاريخ مذهبي ايران از گذشـته تـا بـه امـروز اسـت؛                  اين، اين مطالعه، پايه   

 صـفويه، همچنـان     ةهاي تفكـر تثبيـت شـده در دور         ها و شكل    دين، روش  ةنهادهاي پاي 
 رابط بـا سـنت كالسـيك    ةدهند و حلق  زندگي ديني و فكري ايران را تشكيل مي    ةشالود

شـمار    صـفوي بـه    ةاسالم به شكل غالب آن در ايران، پـيش از تبلـور خاصـش در دور               
 اسـالم  از شـكل  ترين غالب هب را كه آن  بود آن شيعه مذهب گسترش پيامد )5(.روند مي
  .كرد تبديل ايران در

 عناصر. داشت هنر و فرهنگ ةمطالع روند در مهمي نقش» مذهب «صفوي دوران در
 است اين توجه قابل ةنكت. نيامدند وجود به هنري مراتب سلسله بدون و ناگهاني شيعي

 شـده  گذاري يهپا خوبي به ديني ميمفاه و هنر بين ارتباط صفويان حاكميت زمان در «كه
 بـازگو  همگي هنري مصنوعات و معماري بناهاي مصور، خطي متون دوران اين در. بود
 :1386 شـريعت، ( »رود مي شمار به عصر اين هاي ويژگي از كه بودند شيعي عناصر ةكنند

 هـاي  جنبـه  تمـام  شـامل  صـفوي  ةدور در آن كلـي  معناي به دين از بحث واقع در. )45
 كـه  داريـم  كار و سر اي سنتي دنياي با ما كه جايي تا شود مي دوره آن اجتماعي زندگي
 هـا  جنبـه  ايـن . شـود  مـي  انجام متعالي اصل يك محور بر آن در جاري هاي فعاليت تمام

 و معمـاري در   اه گ و كند مي پيدا بازتاب كاشاني محتشم و تبريزي صائب شعر درگاهي  
  )6(.شود مي ديده اصفهان شهر مركزي بخش در كه شكلي به شهرسازي

  
   بين نهاد دين با فرهنگ و هنر در عهد صفويانةرابط

امـا   مـذهبي شـكل گرفـت،        ةاگر چه دولت صفويه بر اساس مذهب و نيروهاي وابـست          
 آن با تشكيل حكومت و اسـتواري آن رونـق بـااليي             عنصر فرهنگ و هنر و سير تحول      

 مـورد   هفتتوان در    را مي ، فرهنگ و هنر      سه عنصر دين   ة رابط ،در دوران صفوي  . يافت
  :به صورت خالصه چنين عنوان كرد
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كماالت  چون ايران عهد صفوي كشوري بود با سياست خاص مذهبي، مذهب بسياري از معنويات و              
 .داد الشعاع خود قرار مي را تحت

هاي هنري و فرهنگي     سعي خود را در تشويق مذهب در جنبه        شاهان صفوي در ترويج معنويات خود     
 .كردند نيز مي

 .در عهد صفوي و سبك آن، برگرفته از مذهب بود معماري

 .ميزان توجه شاهان به اين امر ها و ساخت مساجد، آرامگاه

سازي و حتي ساخت سفال و       بود، سبك نقاشي و هنر كتاب       صفوي، يك دولت مذهبي    چون حكومت 
 .بود فلزكاري نيز برگرفته از مذهب

شيعي مذهب سبب    دربار شاهان متعصب  در  و دانشمندان ديني    طور كلي وجود هنرمندان و شاعران        به
 .شد كه فرهنگ و هنر در عهد صفوي، صورت مذهبي و معنوي به خود گيرد مي

كتـب مـذهبي     ترجمه ليف و أ افكار و عقايد مذهبي، و ت      ةچنين از لحاظ رشد و توسع      عهد صفوي هم  
 .هاي تاريخ بوده است ترين دوره يكي از فعال

  
  اسالمي نقوش و تزئينات در نيايرا هويت
هـاي   ، نقـوش اسـليمي و طـرح       هـا  نگاره خط چون تزئيني عناصر و ها آرايه بارز حضور

ايـن هنـر پيـام نهفتـه در وحـي           . دهنـد  هندسي ماهيت فرعي هنر اسالمي را تشكيل مي       
 اصل و منـشاء معنـوي و   ةكند كه منعكس كنند اسالمي را به اشكال و صوري عرضه مي   

  .م استآسماني اسال
شناخت هويت از طريق هنر خود نيز نيازمند ضرورياتي است كه بـدون توجـه بـه                 «

هويت يك ملت در جهان شرق، همان هويتي است         . ها مطمئن بود   توان به يافته   آنها نمي 
. معه، زندگي و ابعاد مختلـف آن      را شكل داده است؛ يعني نوع نگاه به جا          ها آن  كه سنت 

محـوري،   هايي مثـل فرهنـگ     ايراني هويتي است كه بر پايه     چون تمدن    هويت تمدني هم  
هاي گذشتگان، منش و بينش گذشـتگان و         مداري معنوي در زندگي، اصالت سنت      جهت

 ،ايـران  مردم يتمدن هويت .است در يك كلمه بر نوعي زندگي معنايي و معنوي استوار         
 معني هم با و هم اركن در دو اين و ايراني؛ و اسالمي است هويتي ،اسالم چه باستان چه
 ،زنــدگي بــودن دار جهــت مثــل دارد؛ وجــود هــايي مؤلفــه هويــت ايــن در. شــوند مــي

 ، كـه مجموعـاً    ايرانـي  زنـدگي  اصيل هاي سنت از تبعيت و تأثير و زندگي انگاري غايت
نسبتي كه هويت با هنر دارد، نسبتي شـفاف و روشـن            . دهند هويت ايراني را تشكيل مي    
  .)155: 1373، نصر( »در جهان سنت محور است
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 نگـاه   ،كنـد  وجـو مـي    جهان سنتي كه هويت زندگي را در عوامـل مـاورايي جـست            
بيند نه با تاريخ خطي و هر كس به اصلي  انگارانه دارد و جهان را با تاريخ دوار مي        غايت

 اين موارد وقتي وارد فـضاي هنـري         ة هم .بازخواهد گشت كه از آنجا شروع شده است       
 نـوع  و هـا  هويـت  بازتـاب  هنر معموالً و اصالتاً،   . برد ا به عالم مثال مي     هنرمند ر  ،شود مي

 تمـامي  در تمـدن  يـك  هنري مكاتب و آثار بررسي با يعني. است تمدن يك بيني جهان
  .پرداخت تمدن آن هويت و باطن بازخواني به توان مي آن ابعاد

ه معيارهـاي وااليـي     معموالً ب  ،گيرد مي قوام و دوام فرهنگي وقتي ،ها تمدن قلمرو در
 از بعـد  و پـيش  تاريخي ةمرحل دو اگر. نمايد مي غيرممكن آنها حذف كه يابد، دست مي 

 هـر  كـه  هـستيم  رو بـه  رو تمدني و فرهنگي كالن ةمقول دو با ،بگيريم نظر در را اسالم
 اسالم از پيش هنر. هستند يكديگر ةبرساخت ولي دارند را خود خاص هاي شاخصه كدام
با يك نظر به هنـر      .  خود را پرورش داده بود     ةويژ هاي مايه درون ،ساساني ةورد در ايران

ها به شدت در كارند، اما در اين         شويم كه اين مؤلفه     نخستين اسالمي متوجه مي    ةدو سد 
گيـرد و نگـرش      گيري اصلي خود از معارف قرآني و سنت پيامبر نشئت مي           دوره، جهت 

 به  ،شود راگير در تاريخ فرهنگ و هنر ايران مي       جديد بر فرهنگ و هنر سرآغاز تحولي ف       
  .شود طوري كه امروزه عنوان هنر اسالمي به آن اطالق مي

  
  يصفو دورة در هنر
 ايـران  و شـد  گـشوده  ايران هنر مكتب در اي تازه باب صفوي دودمان آمدن كار روي با

صـاحب حكومـت    ،  زيـست  مي الطوايفي ملوك هاي حكومت تحت كه قرن چند از پس
اگرچه هر يك از اميران نواحي مختلـف كـشور هنرمنـدان را مـورد               . ي و مركزي شد   مل

دادند؛ ولي عصر طاليي هنر ايران مقارن حكومت همين          تشويق و حمايت خود قرار مي     
گوينـد كـه بـه راسـتي ايـن            صفوي را عهد هنر طاليـي ايـران مـي          ةدور. دودمان است 

مچــون آثــار فلزكــاري، قاليبــافي، نامگــذاري در مــورد هنرهــاي تزيينــي و كــاربردي ه
 يـازدهم  و دهـم  قرون در ايراني هنر. مصداق دارد  ...نگارگري، خوشنويسي، معماري و   

 شـك  بي .شد خود حيات از اي تازه ةمرحل وارد صفويان آمدن كار روي با زمان هم يعني
در ايـن   . آيـد  شـمار مـي     هنرهاي ايراني به   ةعصر صفوي دوران نويني در عرصه و عرض       

ره هنر داراي صالبت و يكپارچگي و مهارت استادي منحصر به فردي اسـت كـه در                 دو
هـاي هنـري     در اين دوره برخي از سـنت      . خورد دوران پس از صفويه كمتر به چشم مي       

هـاي نـويني همـراه بـا ايـدئولوژي و            مغول كنار رفت و در تالش آغازگر دست ساخته        
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ن شاه عباس، هنرهاي اين عهد بـه حـد   ويژه در زما هب. بيني جهان تشيع عرضه شد   جهان
هـاي   تداوم و عمر طوالني اين سلسله و استحكام جنبـه         « و   رسيداعالي شكوفايي خود    

 :1384 اسـكارچيا، ( »مذهبي و فرهنگي موجب تقويت و تحكيم سنت هنـري آن گرديـد            
 مـذهب « برجـسته،  ةخصيـص  و شاخـصه  دو وجـود  دليل به صفوي عصر در هنر .)154
ـ  صـفوي  حاكمان ايدئولوژي و انديشه توسط كه »ملي هويت ياحيا« و »تشيع  وجـود  هب
 گذشته به نگاه با دوره اين درهنر  . شد تبديل خاصي پيامبه   حتي و بيان كيفيت، به آمد،
 هنرهـاي  از برخي احياي و هنرها انواع از صفوي شاهان حمايت و توجه نيز و آينده و

 شـرايط  حـضور  و كشور در آرامش وجود زني و بافي، قالي چون هم حاشيه در و منزوي
 و اروپـايي  كشورهاي با ارتباط اثر در چنين هم و اجتماعي و اقتصادي ،فرهنگي مساعد

 دسـتور  در نيـز  خالقيـت  و نوآوري و كرد آغاز را نويني فصل چين، همانند همسايگان
  .گرفت قرار ها زمينه تمامي در دوره اين هنرمندان كار

 
  يصفو ندورا دري فلزكار هنر
 زنـدگي،  هـاي  شـيوه . اسـت  آفريده را آن كه است اي جامعه بازتاب ايران فلزكاري هنر

 طريـق  از همـه  و همه فرمانروايان و حاميان آرزوهاي و ها آرمان نيز و فكري اشتغاالت
ــ   رهنـ  يـك  عنـوان  به فلزكاري. شود مي بيان آنها ةاستفاد مورد اشياي ارزش و عملكرد
 داده اختـصاص  خـود  بـه  هنـري  صنايع ساير ميان در را مهمي اهجايگ ديرباز از صنعت
 در و بـوده  ملـي  روحيـات  و حاالت گوياي مختلف ادوار در ايران فلزكاري هنر. است
 مـردم  سرنوشـت  بـا  ،بيگانگـان  استيالي دوران در حتي سرزمين اين آمدهاي پيش تمام
 ايرانـي  هـاي  طـرح  بـا  كـه  هنردوستاني دليل همين به. است بوده دمساز و شريك ايران

 هنرهـا  ساير ميان در را ايراني سبك رتأثي و نفوذ ايراني نقوش ةمشاهد با ،دارند آشنايي
 تـالش  و شأن خور در كه گونه آن ايران در فلزكاري تاريخ. دهند مي تشخيص آساني به

هم كه تاكنون چاپ     مطالبي. هنوز به نگارش در نيامده است     ،  باشد عرصه اين هنرمندان
نظـر از     صـرف  ، در مقايسه با تعـداد آثـار فلـزي ثبـت شـده در نهادهـاي عمـومي                  شده

ة چـون دور   اي آشـكارا هـم     امـا هـيچ دوره    . بسيار ناچيز اسـت   ،  هاي خصوصي  مجموعه
بخـش بزرگـي از     ة  كه طي آن شـالود    ،   فرمانروايي تيموريان  ة پنجاه سال  ة و دور  »صفوي«

حتـي اگـر در مـورد       اين مطلـب    . دبه فراموشي سپرده نش   ،   صفوي افكنده شد   ةهنر دور 
دست كم در مـورد هنـر فلزكـاري صـادق           ،   هنرهاي اين دوره صحت نداشته باشد      ةهم

 ويـژه  به و گذشته ادوار وننف و ها شيوه تداوم واقع در صفويه دوران فلزكاري هنر. است
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 چون هم جديدتري جنس و تازه هويتي با صفوي امپراطوري زمان در كه است تيموري
 شكل تصوف و عرفان و هويت ملي     ،  تشيع مذهب چون هم عناصري قالب در و »فوالد«

 اي برجـسته  هـاي   ويژگـي  از دوره ايـن  فلزكـاري  حـتم  طور به. فتگر خود به جديدي
 در فـوالد  آليـاژ  ةانداز از بيش كاربرد و رواج به توان مي جمله آن از كه است برخوردار

 و زيبـا  فـوالدي  افزارهـاي  جنـگ  توليـد  و اهميـت  نيـز  و كـرد  اشاره عناصر ديگر كنار
  .بود نظير بي روزگار آن دنياي در كه ارزشمندي

 و فرم ،ساز و ساخت در توجهي  قابل تحوالت باعث جديد نگرش عصر اين در
 گران ترصيع و حكاكان سنتي مهارت نخست «كه طوري به شد؛ فلزي اثر كاركرد نوع

 و احساسية جاذب و برازندگي به ار خود جاي زمختي قدرت و كند مي جلوه دوباره
 تصوير در اي فزاينده آزادي گرفت؛ را عربي جاي فارسي خط و زبان. دهد مي دلربايي
 ةگستر و سبكتر باري ها اسليمي شود؛ مي پديدار درختان و گل حيوان؛ و انسان كردن

 عاداب فلزكاري صنعت صفويان عصر در. )2906: 1387 ،اكرمن ،پوپ( »يابند مي فراختري
 زيادي رونق مس و برنج نقره، طال، مصنوعات قلمزني و ساخت  ويافت وسيعي
 رفته انحطاط به رو تيموري و مغولة دور در كه برنجي اشياء كاري ترصيع هنر«. گرفت

 شكل به تا كردند مي سفيد اغلب را مسي ظروف و گرفت رونق مجدداً زمان اين در بود
 دوره اين تزئينات. رفت مي كار هب اشياء ساختن رد نيز فوالد و آهن. كند جلوه نقره
  .)153 :1383 ،ديماند؛ 135: 1378، بخش تاج( »بود زمان ةسليق و ذوق تغيير ةنشان

 بود، دوره اين فلزكاران مهارت و قديم هاي سنت ةپاي بر كه عصر اين فلزكاري در
 ظرافت و زيبايي نزما اين در«. خورد مي چشم به عصر اين هنرمندان نبوغ و دستي چيره

 كه سلجوقي بزرگ و پرحجم هاي شمعدان مثالً. شد قديم خشونت و شدت جايگزين
 زيبا و قواره خوش هاي شمعدان به را خود جاي بود گرفته قرار مانند طبل ةبدن روي بر
 و خطاطي چون هم ديگري هنرهاي دوره اين در .)214: 1368 ،احساني( »داد

 افزايش باعث و جستند شركت قلمزني ويژه هب و ريفلزكا هنر در نيز خوشنويسي
 و خطاطي هنر نيز و فلزات روي بر قلمزني هنر« .شدند تزئيني كاركرد بعد در زيبايي

 و تزئيني هنرهاي از اي  آميزه و شده آميخته فلزكاري هنر با مرحله اين در خوشنويسي
 »گذاشت جاي بر وراند اين در فلزكاري هاي زمينه در را جاوداني آثار كاربردي؛

 بر قلمزني كنار در خوشنويسي و خط شركت بر بخش تاج احمد .)76 :1377 ،ويلسون(
 عنوان به خط از استفاده و كار ظرافت«: دارد مي عنوان و گذارد مي صحه فلزي آثار روي
 دوره اين فلزي آثار بيشتر در و است صفوي عهد فلزكاري مشخصات ديگر از تزئين

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1389، 4سال يازدهم، شمارة 

  

 

86

 فلزكاران حقيقت در. )136: 1378 ،بخش تاج( »شود مي ديده) ع(ائمه نام و فارسي اشعار
 راه اجتماع شئون ةكلي در زمان آن در كه گرايي ملي و تشيع اصل دو از الهام با دوره اين
 كارهاي در را اصول اين هم هنرمندان و كردند مي كار بود گسترش حال در و يافته
  .داشتند منظور خود

 زبان به كه است خطوطي و شكل ظرافت صفوي ةدور فلزي آثار تامتيازا از يكي
 بسته نقش آنها سطح بر گانه دوازده ةائم نام و تاريخي نصوص شعر، از اعم فارسي
 آثار از ،رسانيدند كمال نهايت به را فوالدكاري صفوي ةدور فلزكار هنرمندان .است
 يا برجسته آنها تزئيني طرح كه برنجي هاي شمعدان به توان مي دوره اين ةبرجست
 ةمجموع در ها اين از يكي. كرد اشاره باشند مي استوانه شكل به و است شده حكاكي

 ةكتيب و نوشته .رسد مي) .م1578-9( هـ 986سال  به  آنتاريخ و است تن متروپلي ةموز
 آنها تزئين و شده نقل پروانه و شمع فارسي شعر از معموالً آن امثال و شمعدان اين
 گرفته فرا را ها شمعدان سطح ةكلي معموالً كه طوماري و نباتي هاي طرح از است تعبار
 محمد زكي. )153: 1383 ،ديماند( »است شده كشيده بريده بريده مناطق در گاهي و

 متمايز شكل و زيبايي نظر از صفوي دوران در فلزي آثار واقع در«: گويد مي حسن
 فارسي زبان به تاريخي متون يا شعر بينيم، مي اآنه بر كه را هايي نوشته بيشتر و است
، حسن محمد( »يافت توان مي آنها از بسياري بر را) ع(امام دوازده هاي نام چنين هم است،
: گويد مي  صفويةكار رفته در آثار فلزي دور هبه فلزات بحسن با اشاره  .)222: 1377

 بيشتري دارد و متمايل به رود كه درخشش عالوه بر اين در آنها مس زرد به كار مي«
محمد ( »كنند اما مس سرخ را با قلع به تقليد از رنگ نقره سفيد مي. رنگ طاليي است

 هاي طرح و بوته گل، نقوش بيشتر صفوي ةدور ظروف روي بر«. )222: 1377حسن، 
 ديده اشياء روي بر نگاره خط چنين هم و انسان تصوير گاه و شود مي مشاهده اسليمي

 اشكال و نقوش بيشتر دوره اين در گفت توان مي. )211-12: 1376 ،كونل( »شود مي
 انساني تصاوير و گياهي هاي برگ و شاخ از عبارت رفته كار به فلزي آثار در كه تزئيني

 يادآوري را دوره اين خطي كتب تصاوير و قالي هاي نقش مجموع در كه بود حيواني و
 عصر اين در تزئيني هاي حاشيه از استفاده و تزئينات كارگيري هب چنين هم .كرد مي

 گلدوزي يا زردوزي مانند هم؛ به پيوسته و متصل هاي نقش از آثار سطح و يافت كاهش
 نام كه اي نوشته يا و حجم كم تزئينات داراي مناطقي يا ها قوس آنها در و شد پوشيده
اين  تأييد در نيز بخش تاج. )222: 1368 ،حسن محمد(»شود مي ديده است آن بر گر صنعت
 در اين توان گفت ، ميآمده دست هب دوره اين در كه آثاري به توجه با«: نويسد مي ايده
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 »شده است ر روي مصنوعات فلزي، تصاوير نباتات و حيوانات نقش ميبدوره بيشتر 
 آن و كند مي روشن ما براي را مهم اي نكته واقع به رخداد اين و )135: 1378 ،بخش تاج(

 فلزكاري و نگارگري بين مثالً. بود نهفته تنگاتنگي ارتباط روزگار آن هنرهاي بين كه اين
 و هنرمندان دانست بايد چنين هم .هستيم شاهد را رابطه اين هنرها ديگر و) 1تصوير(

 گياه و گل و جانوران نقوش و انسان تصاوير در بيشتري آزادي دوره، اين صورتگران
 رواج صفويه عصر در بودند آن واقعي استادان ايرانيان كه اسليمي هاي طرح و داشتند
 گچ و تذهيب ،كاشيكاري ،بافي قالي صنايع در را نقوش اين زمان اين در. داشت بسيار
 اشكال و خطوط مانند عرب سنتي نقوش از استفاده ولي گرفتند مي كار به هم بري

  .شد منسوخ كليه ب بعداً و كم تدريج به دوره اين در كوفي كتابت و هندسي
 از پرهيـز  در ديـن  احكـام  نهي دليل به جانوران و انسان نقوش با اشياء اين از پيش

 فلزكاران زمان اين در اما بود، اميران و بزرگان مخصوص يا و شد نمي ساخته پرستي بت
 دسـتور  بـه  را خـود  آثـار  ،داشـتند  هنـر  تكامـل  و زيباشناسي به كه اي عالقه به توجه با

 هنرمنـدان  واقع در. سپردند مي ذوق اربابان به و ساخته گوناگون صور با هنر دوستداران
 و سـياح  شاردن كه جايي تا رسانيدند كمال نهايت به را فوالدكاري صفوي ةدور فلزكار

 ...«: گويـد  مـي  و كرده ستايش را صفوي ةدور آهنگران و فوالدگران دوره اين فرانسوي
 »آورنـد  مـي  در خـوب  را كـاري  برجسته صوصاًمخ كنند؛ مي كاري كنده خوب بسيار آنها

 ةدور در فلزكاران«: نويسد مي ديماند موريس رابطه اين در. )2909: 1387،  اكرمن  و پوپ(
 ساختند عالي بسيار قطعات و كردند پيدا بسيار مهارت فوالد و آهن استعمال در صفوي

 كمربنـد  قبيل از والديف اشياء. است بهتر بسيار قبل هاي دوره كارهاي از فني نظر از كه
 شـده  ترصـيع  طال يا نقره با گاهي كه است باز تو تزئينات داراي غيره و نشان و لوح و

 در موجـود  كمربنـدهاي  از يكـي . است عالي بسيار مورد هر در اينها تزئيني طرح. است
، ديمانـد ( »دارد را) م1507 (هــ 913 تـاريخ  و اول اسـماعيل  شاه نام تركيه توپقاپي ةموز

 از صـفوي  ةدور فلزكـاري  نـوع  زيباترين و بهترين«: گويد مي ادامه در وي. )153 :1383
 معـدودي  ةعد فقط اشياء اين از. شود مي معلوم شانزدهم قرن مينياتورهاي روي تصاوير
 نقـره  هـاي  بطري جمله از و هستند محفوظ استانبول توپقاپي ةموز در فعالً كه باقيمانده
 هـاي  سنگ و جواهرات با ها بعضي و رفته كار هب آن روي طال مرصع تزئينات كه هستند
 ايـن  در .)154-153: 1383 ديمانـد، ( »اند يافته زينت زمرد و فيروزه و ياقوت مانند قيمتي
 بـه  كاري مشبك جمله از متنوع نفنو با را فوالدسازي هنر فلزكار هنرمندان كه بود دوره
 هنـر  صـفوي  عـصر  هنرمنـدان «: اسـت  معتقد احساني رابطه اين در. رساندند خود اوج
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 جهـاني  شـاهكارهاي  مـرز  بـه  و خـود  كمال اوج به دوره اين در را پوالد سازي مشبك
 ةصـفح  چـون  بـود  زمـان  اين فوالدسازان كار ةماي كه فوالد سخت صفحات رسانيدند؛

  .)232 :1368، احساني( »شد مي پذير انعطاف و نرم نقاش و خطاط دست در قلم و كاغذ
  

  اي كتيبهتزئينات 
  خوشنويسي .1

شـمار    تجلي روح اسالمي به    ةترين نمون  توان مهم  خوشنويسي را مي    هنرها، ةدر ميان هم  
زكـي محمـد   . توجه به خوشنويسي در اسالم و در هنر اسالمي امري طبيعي است       .آورد

كـه   چنـان . خداوند آموزش خط را بـه خـويش منتـسب كـرده اسـت       «: نويسد حسن مي 
چنـين    و هـم   )7(» ربك االكرم الذي علّم بالقلم علّم االنسان مالم يعلم         اقرأ و «: فرمايد مي
خودِ قـرآن بارهـا بـر       «. )61: 1377،  محمدحسن( )8(»ما يسطُرون  و ن و القلم  «: فرمايد مي

ريچارد اتينگهـاوزن نيـز در مـورد        . )11: 1380،  شيمل( »اهميت نوشتن تأكيد كرده است    
قـرآن مجيـد بـا كلمـات        «: معتقد است كه  تقدس خط و خوشنويسي و اين هنر مقدس         

اغـراق   خوشنويسي هنري اسـت كـه بـي        .شود  نوشتن و خواندن آغاز مي     ةآسماني دربار 
  .)193: 1379 ،اتينگهاوزن( »را هنر گوهرين اسالمي خواند توان آن مي

بدين ترتيب در اسـالم خـط و نوشـتن منـشأ قدسـي دارد و خوشنويـسي قـرآن و                     
تـرين زبـان هنـر       عنوان زيبـاترين و برجـسته      خوشنويسي به « .احاديث هنري الهي است   

. پـذيري خاصـي برخـوردار بـوده اسـت          ظرافت و انعطـاف   ،   زيبايي ،اسالمي از سادگي  
كران و جاودانـه از   اي بي طوري كه چشم بيننده را نوازش بخشيده و او را در رودخانه        به

 بيرون روان شـده و  خطوطي كه از درون به   ،  سازد خطوط موزون و هماهنگ مغروق مي     
نــر ه. )27: 2000پيوتروفــسكي، (» بخــشند بــا ظرافــت تمــام رويــه اشــياء را آذيــن مــي 

 ظرافـت و نيـز مـواجي و         ،خوشنويسي در ميان ايرانيان بـه كمـال رسـيده و از زيبـايي             
كـار رفتـه در ظـروف ايرانـي          طوري كه سبك به     به ،شود مي پيچيدگي بيشتري برخوردار  

، در ايـران و خـاور دور      «. سـازد  گر مي  تر را جلوه   هايي پرمايه  مايه تر و نقش   حركتي روان 
 شـكل تجريـدي     ةتواند زاييد  شود كه اين امر مي     خوشنويسي هنري بزرگ محسوب مي    

در اكثر موارد خطوط تزئيني بـا تزئينـات ديگـري چـون             «. )56 :1378 پوپ،( »خط باشد 
 عنصر بسيار مهمي كه تأثيري      در اين ميان  . نقوش هندسي و يا گياهي تركيب يافته است       

 و اشكال تزئيني به جا گذاشت خط عربي بود كه در تشكيل انـواع               ها  ر قالب بالعاده   فوق
نام صـاحب    خطوط عربي نه تنها براي ثبت     «. )35: 1376 كونل،( »ديگر خط نيز مؤثر افتاد    
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تـه اسـت؛    كـار رف   اثر و يا تاريخ ساخت اثر و يا تبرك به بعضي آيات قرآني و ادعيه بـه                
را به منظور اينكه يـك موضـوع تـزئين اسـت مـورد               گر ايراني آن   بلكه هنرمند و صنعت   
  .)1368، محمد حسن( »استفاده قرار داده است

  
  ار فلزيثنگاري بر روي آ كتيبه .2

آنچـه بـه خـط جلـي نـسخ يـا       «:  چنين آمده است»كتيبه« ة دهخدا ذيل كلم ةنام در لغت 
 ديـوار مـساجد و مقـابر و امـاكن           ةا به خط كوفي بر دور     نستعليق و يا به خط طغرا و ي       

اي  نوشـته  .»)األطبـاء  ناظم(  امرا و بزرگان نويسند و يا نقش كنند        ةمتبركه يا سر در درواز    
 ديـوار مـسجد و مقبـره و بقعـه و تخـت و      ةمانند دور سردر عمارت و بر بدن  كه حاشيه 

ـ   (امه   پارچه كه سفره و بيرق و ج       ةكرسي و در و نيز بر كران       و زيـن   )  كعبـه  ةجامـه خان
  .)18180: 1377، دهخدا( »نويسند ها و غيره باشد، پوش و جليل اسب و پوش تكيه

هايي كه داخل و خارج بنا يا روي         در حقيقت كتيبه عبارت است از خطوط و نوشته        
 حاوي پيام مختلفي جهت ارتباط با بيننده است و به فرم            ،اشياي هنري نوشته شده باشد    

  .شوند هاي مختلف نوشته مي  گوناگون با خطوط متفاوت در زبانو اشكال
نويـسي بـر روي      ، كتيبـه  است شده استوار تزئينات مبناي بر ايراني هنر كه آنجايي از

تـرين   ها يكـي از مهـم      كتيبه«. رود شمار مي  اشياي فلزي، يكي از اركان اصلي تزئينات به       
ها  ها، سكه  ظروف، شمعدان (  فلزي فلز  هاي خطي، آثار   اجزاء ثبت تاريخي در كنار نسخه     

ها نقش اساسي در آشكار كردن هويـت، تـاريخ سـاخت روش اداره،         كتيبه. اند بوده...) و
در مـورد   مليكيـان شـيرواني     . )15: 1999بيـزري،   ( »دارنـد  ...حامي و پـشتيبان، وقـف و      

هـايي   يبهبا ظهور قدرت صفويه كت    «: نويسد  صفويه مي  ةهاي آثار فلزي دور    مضمون كتيبه 
با مضمون پيكارجويي شيعيان بر روي كارهاي فلزي پديدار شدند كه بـراي آنهـا هـيچ                 

دعاهـاي اسـتعانت از     : شـدند  ها به سه دسته تقـسيم مـي        اي سراغ ندارم؛ اين كتيبه     سابقه
 ذكـري بـه نـام       ،)9()ع(هاي دوازده امام يـا غالبـاً چهـارده معـصوم           پروردگار به حق نام   

همراه بـا اشـارت     ) ع( نيز اشعاري در ستايش از حضرت علي       و گاهي ) ع(حضرت علي 
  .)281: 1385 ،مليكيان شيرواني( »افراطي و سوزان

نگاري در دوران صفوي، خلق تفاهمي است ميان هنر و مذهب كـه              در حقيقت كتيبه  
را در نبوغ هنري و معنوي ايرانيـان جـستجو و در آثـار برجـا مانـده از ادوار       توان آن  مي

در عصر صفوي فلزكاران به علـت رواج خـط و زبـان فارسـي و                . اهده كرد تاريخي مش 
ها را روي بيشتر اشياء فلزي با اشعار فارسـي           تقويت تشيع و مليت ايراني اين نوع كتيبه       
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كردند كه در جاي خود مورد بحـث         به خط نسخ و بيشتر از همه خط نستعليق حك مي          
نگاري با مضامين ادبـي و بـه خـصوص           بهاحساني نيز در مورد ارتباط كتي     . گيرد قرار مي 

 و شــاعري و نگــارگري موضــوع حقيقــت در«: نويــسد شــعر بــر روي آثــار فلــزي مــي
 كالمـي  بـه  رفـت؛  مـي  شمار به واحد امري صفوي ةدور هنري آثار روي بر كاري مرصع
 بـه  هنـر  خلق در را خود الهامات از نكاتي كدام هر فلزكار و زن قلم ،نقاش ،شاعر ديگر

 :1368 ،احساني( »داشت تأكيد بيشتر شعر بر نيز نويسي كتيبه هنر و كردند مي القا يكديگر
 دوران فلـزي  آثار روي بر نگاري كتيبه و كتيبه به ديگر ورايي از شيرواني مليكيان .)216

 در ايراني فرهنگ وجوه ترين شاخص از يكي مذهبي شور به اهميت«: نويسد مي صفوي
 در آن اثـر  كـه  طـوري  بـه  است؛ صفويه حكومت زمان در ايراني جهان غربي هاي بخش
 ،بـود  معمـاري  جـز  ديگـر  هنرهـاي  تمـامي  بـر  آن اثـر  از تر عميق فلزي ظروف و ابزار
 اشـعار  بـا  گـاهي  كه هايي كتيبه يافت، بيشتري رواج تر صريح مذهبي وجوه با هايي كتيبه

 چهارده بر الهي وددر خواستار عربي دعاهاي با گاهي و وقف و زيارت مورد در فارسي
 بزرگ هاي جام مثل اشياء از خاصي نوع بر منظم شكلي به بعدها اشعار اين. بود معصوم
 در چـه  هـا  نوشته اين. بود فارسي عرفاني اشعار شامل هايي نوشته دوم، ةدست. شد تكرار
 باسـتاني  مراسـم  مـدح  در چه و شمعدان بر شده نقش و خداوند به سوزان عشق وصف
. شـد  فلـزات  بـر  نوشـتاري  بيان نوع ترين رايج بود، شده عارفانه نمادي هك مي نوشيدن

 و نداشـتند  عرفـاني  مـضامين  بـا  خاصـي  سروكار كه بودند اي فارسي اشعار سوم، ةدست
 هـاي  يادآوري از تر عميق پژواكي هم ها اين حتي اما بخشيدند؛ مي تداوم را تر كهنه سنتي

: 1385،  شـيرواني  مليكيـان ( »داشتند آمد مي چشم به ظاهر در كه اي ساده روستايي زندگي
گچ و به صورت برجـسته و       ،  سنگ،  كاشي،   صفوي كه از آجر    ةهاي دور  در كتيبه «. )161

مبـارك حـق     معمـوالً اسـماء   ،  شـود  كاري شده بر روي فلزات اين دوره ديده مي         يا كنده 
حـضرت   نام مبارك ائمه معصومين مخـصوصاً شـخص          ،هاي قرآن  آيات و سوره  ،  تعالي
ة دهنـد  هـاي سـفارش    نـام ،  )ع(صلوات كبيره بر چهارده معصوم    ،   دعاها و اذكار   ،)ع(علي
 ،تاريخ ساخت اثـر   ،  نام كاتب و خطاط   ،   اثر ةنام سازند ،   نام حاكم و يا سلطان وقت      ،آثار

درج  ...هاي پادشـاهان و     فرمان ،هاي بزرگان و علما و حكما       گفته ،اشعار فارسي و عربي   
ترين ركن كتيبـه خـط و خوشنويـسي درون آن     اما مهم. )38: 1387، عنايـت ( »شده است 

در دوران صفوي فلزكاران به علت رواج خط و زبان فارسي و تقويت تشيع و               . باشد مي
ها را روي بيشتر اشياء فلزي با اشعار فارسي به خـط نـسخ و                مليت ايراني اين نوع كتيبه    

  .ردندك اكثراً به خط نستعليق نقر مي
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  صر ملي و مذهبي در آثار فلزي عصر صفويانعكاس عنا
 خصوص فوالدي عصر صفوي بسيار زياد است و لذا           عناصر ياد شده در آثار فلزي و به       

شود به اختصار چند نمونه از اين آثار با اشاره به مضامين ملي و مذهب تـشيع                  سعي مي 
  .ذكر شود

  مضامين مذهبي: الف
كاري شده با    مشبكعلَم جنگي از جنس فوالد      ): 1( تصوير

خــط نــسخ كــه در مــوزة چهلــستون اصــفهان نگهــداري  
هاي آن از جـنس بـرنج        گوي وسط اين علم و لبه      .شود مي

اين علم از   . است و توسط استاد ابراهيم ساخته شده است       
  آن بـر بـاالي آن قـرار    ةهايي است كه دسـتگير     معدود علم 

ترين  ييندر پا .  دارد ر علم قرا  ةنداشته و به جاي آن در ميان      
 به خـط    »اهللا الرحمن الرحيم   بسم«، عبارت   قسمت اين علم  

 ة به نـشان   »علي مدد «چنين يا    نسخ ايراني حك گرديده، هم    
بر باالترين بخش علـم قابـل       ) ع(ياري جستن از امام علي    

 نيز كه به همان خـط       »يا امام حسين  «مشاهده است و عبارت     
اين علم در    استفاده از    ةدر پايين آن حك شده، نشان دهند      

 اول تـا    ةعالوه بر آن آي   . زاداري امام حسين است   عمراسم  
 مياني بخش شكمي علم به ة فتح نيز بر حاشيةسوم از سور

. »...انـا فتحنالـك فتحـاً مبينـا       « .خط ثلث نوشته شده است    
 اعتقاد  ة فتح نشان  ةدر كنار آياتي از سور    ) ع(آوردن نام علي  

  .باشد مي) ع(ليراسخ شيعيان در ياري جستن از امام ع
كـاري   علَم جنگي از جنس فـوالد مـشبك       ): 2( تصوير

 »يـا فتـاح   « ،»هـواهللا « ،هايي بـا مـضامين     داراي كتيبه ـ   هشد
  ).خذ مجموعه تناوليأم(

 

 1ر شمارة يتصو

 2تصوير شمارة 
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  ).خذ النأم(اي كاري همراه با تزئينات كتيبه بازوبند فوالدي با تكنيك مشبك): 3( تصوير
  

  
  
  

  3ر شمارة يتصو
  
  
  
  

 تـرنج بيرونـي     ةبر حاشي .  دو ترنج بيروني و داخلي ساخته شده است        اين بازوبند از  
نادعلياً مظهر العجايـب تجـده      «: اي با خط زيباي ثلث و با اين مضمون وجود دارد           كتيبه

بـر  . »بواليتك يا علي يـا علـي يـا علـي           ...كلَّ هم و غم سينجلي     ...عوناً لك في النوائب   
 بـه خـط     »يا قاضي الحاجـات   « اهللا با عنوان     ةاسماء جالل  ترنج داخلي نيز يكي از       ةحاشي

اين كتيبه عالوه بر    . كاري شده نقش شده است       طرح اسليمي مشبك   ةزيباي ثلث بر زمين   
  .كند  ايمني از خطر را از آن حضرت مدد مي،)ع(ارادت و مددجويي خالصانه از امام علي

يراني، محتوا و مضمون كتيبه     اي به خط نسخ ا     كاسة برنجي، داراي كتيبه   ): 4( تصوير
  :باشد صلوات كبيره مي

 و مصطفي محمد علي صلي اللهم«
 المجتبي حسن امام و مرتضي علي امام
 امـام  و كـربال  بـه  شـهيد  حسين امام و

 امـام  و باقر محمد امام و العابدين زين
 و الكـاظم  موسي امام و الصادق جعفر
 محمـد  امام و الرضا موسي بن علي امام
 حـسن  امـام  و النقـي  علي امام و التقي

 »)عـج (المهدي محمد امام و العسگري
  ).خذ موزه چهلستون اصفهانأم(

  

 

 4تصوير شمارة 
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  مضامين ملي: ب
هـا، ابيـات و      طور كه پيشتر عنوان شد مفاهيم ملي در هنر سـنتي فلزكـاري، كتيبـه               همان

  .باشد اشعار فارسي حك شده با خطوط فارسي مد نظر مي
  صفويةمربوط به دور ،ي و قلمزني شدهشمعدان برنجي حكاك): 5(تصوير

 به نسبت شمعدان اين شكل . ساخت اردبيل،).هـ11 و 10/.م17 و 16هاي  سده(
 و شده تشكيل قسمت چند از و است متفاوت و پيچيده كمي ديگر هاي شمعدان
 گودي بشقاب شكل به شمعدان اين ةپاي .شود مي ديده وضوح به آن در تنوع و ظرافت
 مخروطي شكل به بدنه قسمت گرفته، قرار كوتاه ةپاي چهار روي بر كه شده ساخته
. دارد وجود اي كاسه طرح نيز بدنه باالي در كه است معقري شكل داراي و شكل

 بشقاب شكل به اي صفحه و دارد زنگ شكل به اي پايه و استوانه شكل به گردن قسمت
 نمونه و است الله گل شكل به آن انتهاي كه شكيل و مياني اي لوله و آن روي مقعر

 تشكيل قسمت چند از مذكور اثر. است آمده دست به دوره اين از عيناً نيز آن مشبك
  .شود مي ديده وضوح به آن در تنوع و ظرافت و شده

  
  
  

  5تصوير شمارة 
  
  
  
  

 اين البته. است نستعليق خط به آن ةكتيب و دارد ختايي و اسليمي تزئينات شمعدان اين
 در .است داشته تزئيني ةجنب صرفاً گويا و دارد شباهت هنري هاي نمونه به تربيش شمعدان

  .است شده استفاده نستعليق خط و سعدي غزل از شمعدان اين بر شده حك هاي كتيبه
  گفت شمع با روانهـپ كه دمـشني         نخفت چشمم كه دارم ادـي شبي
  راست؟ـچ زاري و هـريـگ را وـت         رواست بسوزم گر عاشقم من كه
 فصل از كه او معروف هاي غزل از و است سعدي هاي غزل از شعر اين كه دانيم مي
 بسوزم گر عاشقم من كه «:است چنين دوم بيت در آن اصل و باشد مي بوستان سوم

  .»چراست زاري و سوز و گريه را تو يا و چراست باري سوز و گريه را تو /رواست
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 نوشـته  نـستعليق  خـط  به ديگر شعر بيت سه هبدن بااليي نوار روي پايين قسمت در
  :است چنين ها كتيبه متن. است شده

  گفت عـشم اـب هـروانـپ هـك دمـشني      نخفت مـچشم هـك دارم ادـي يــشب
  اـم دولت ابـآفت دنــآم هــك ودــب      نكني به نقاب خون مه رخ از كه دمي
  ما محبت تاب دنياور و شمع داختـگ      ما خلوت چراغ شد رخت ماه كه شبي
 ساير ظرافت هب خط اين اما. است بوده نستعليق ها كتيبه خط «شد گفته كه طور همان
 و كتابت ةحرف در خطوط كاتبِ دهد مي نشان امر اين. است نشده نوشته خطوط

، محمدحسن( »است كرده انگاري سهل كلمات نقر در فلزكار يا و نبوده ماهر خوشنويسي
1368 :221(.  

كاري شـده    ، حكاكي و كنده   )مس و قلع  (  طبل باز شكاري از جنس برنز      ):6( تصوير
  .)1368، احساني لندن و ، ويكتوريا و آلبرتةخذ موزأم( .م17درقرن 

  
  
  

  6تصوير شمارة 
  
  
  

ايـن طبـل    . خواندند  صداي آن از آسمان فرا مي      ةوسيل هبا اين وسيله باز شكاري را ب      
ـ      ةشده و صفح  گري ساخته    با استفاده از تكنيك ريخته      ة انتهاي آن با پرچ و لحيم بـه بدن

 برجـسته   ة آن چهار دسته و دوازده دگم      ةبر دور تا دور لب    . اصلي طبل اتصال يافته است    
بدنـه ايـن طبـل بـه        «. پرچ شده و سبك ساخت آن مربوط به آغاز دوران صفوي اسـت            

شت كـوبي و بـا هـ        گنبدهاي مساجد صفوي با نقوش گل و مركب حكاكي و نقره           ةشيو
ها در اين خطوط كـه هـر كـدام بـه             ها در برگ   رديف گل . خط مورب تزئين يافته است    

طـور كـه در تـصوير مالحظـه           همـان  ،اند صورت جداگانه با نقوش مختلف ساخته شده      
  .اند شود از يكديگر مجزا شده مي

 طبل مطلع غزلي با خط زيباي فارسي يعني نستعليق به اين مـضمون              ةبر گرداگرد لب  
  .)1387 :1387پوپ، ( »استحك شده 
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  انـد از اوج آسمــاس زر دهـ ط،امـاي        انـرو زمـ تو اي خس،ازـر طبلِ بـاز به
  اي است كه گرديده خون فشان مانند ديده       دارـاهـون نگـ گلگةردـاز و پـآن طبلِ ب

  انــد زآشيــتـد افـاف رم كنـا زقـعنق        شاها رسد به گوش،گر بانگ طبلِ باز تو
 بيت مذبور كه داراي ابهام است گرچه شاعر ظاهراً در توصيف طبلِ باز سـروده                سه

 اين غزل مطلع شعري از غزليـات        ةو در دنبال  . است) ع(ولي باطناً در مدح حضرت علي     
  :ي بر آن به شرح زير نقش شدهسعد

  اقبال و دولت و شرفت مستدام باد      ر دوام بادـال عافيت بـارب كمـي
 قـرن يـازدهم   ــ  هكاري شده از فـوالد تراشـيد       ل طالكاري و نقره   كشكو ):7( تصوير

  .)184 :1381، الن :خذأم(  شاهزاده صدرالدين آقاخانةمجموعـ  يهجر
  
  
  

  7تصوير شمارة 
  
  
  
  

يكي از نقاط درخشان فلزكاري عهد صفوي است        ) گري كوفته(كار با فوالد تراشيده     
شـمار   ي شناخته شده ايـن صـنعت بـه        هاي اعال  مانند يكي از نمونه    و اين كشكول كفش   

هاي تودرتو اسـت و دور       هاي فوقاني و تحتاني ظرف منقوش به اسليمي        قسمت. رود مي
كاري شده وجود دارد كه در هر        هايي كنده  كاري شده شامل ترنج    اي نقره  تا دور آن كتيبه   

  مـذكور بـا نـواري      ةكتيبـ . هايي با خط زيباي نسخ ايراني حك شـده اسـت           كدام نوشته 
كتيبه بسيار بغـرنج  . كند طالكاري شده است كه يك نقش اسليمي ظريف آن را دنبال مي        

العاده فشرده است، به طوري كه گاه حرفي كـه چنـدين             ، وزني پيچيده دارد و فوق     است
در نتيجـه در بـسياري   . شود، فقط يك بار نوشـته شـده اسـت    بار در يك بيت تكرار مي  

هاي بلندتر شامل شعري شش بيتي اسـت و          ترنج. كردموارد بايد كل ابيات را بازسازي       
صـنعت كمينـه حـاجي عبـاس، فرزنـد          «: تر حاوي اطالعاتي منثورنـد     هاي كوچك  ترنج

گرچه مشخص نشده كه كشكول براي چـه        «. » هـ 1015 ةساز، سن  مرحوم آقا رحيم يراق   
د نيـست   كسي ساخته شده، با توجه به لحن ثنايي اشعار و ارجاعاتي چند به شاهان، بعي              
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حـاجي عبـاس فلزكـار معروفـي        . كه اين ظرف براي خود شاه عباس درست شده باشد         
يابيم كـه وي جـزو    در نتيجه يقين مي  .  تاريخدار كارهاي اوست   ةاست، اما اين تنها نمون    

رفـت اسـتادي كـه در     گونه كه قبالً تـصور مـي   گران دربار شاه عباس بوده، نه آن  صنعت
هـاي موجـود در      كتيبـه . )69 :1385 ولـش، ( »زيسته است   دوازدهم هجري مي   ةاوايل سد 

  :باشند تند به قرار زير ميها كه شامل ابياتي از يك شعر هس ترنج
  ريـزم قيصـن و زيب بـان چيـاقـل خـقاب   والدي چه بود؟ـاين خبر بر جوهر كشكول ف

  ام جم طلبكار از كف اسكندريـه جـا كـي    هر كه خواهد چشمه خضر و حيات سرمدي
  ريـم مشتـالـان عـاهـان و شـرتش دكـشه   يـدار دائمـول از قـرز كشكـر طـوش سـن
  
  يريگ جهينت

 تاريخ ادوار در ايران دستي صنايع و سنتي هنرهاي در آن بازتاب و ملي هويت به نگاه
 در اسالمي هاي دوره ترين درخشان از يكي هنري لحاظ به كه صفوي ةدور چون هم

 كه است موضوعاتي از يكي است؛ مشهور ايران در هنر سرنسان به و است ايران
 اساسي عناصر از و مهم موضوع دو هنر و ملي هويت .است جدي پژوهش نيازمند
 كه است عنصر دو اين با همراه. است بوم و مرز اين ةپيشين و تمدن و تاريخ شناخت

 داليل به صفوي دولت و صفوي عصر. رسيد ايران از بيشتر چه هر شناخت به توان مي
 قرن 9 حدود از بعد و بوده ايراني خود كه اين جمله از. است فرد به منحصر گوناگون

 و كردند ترويج گسترده طور به را تشيع مذهب چنين هم. بودند ايراني هويتة كنند زنده
 به صفوي عصر هنر كه اين ديگر و ايران براي بود دوباره تولديبه لحاظ مذهبي  اين

 منحصر هنري ،تشيع جهان يعني روزگار آن ةجامع بر حاكم ايدئولوژي و انديشه لحاظ
  .است بوده خود از پيش ادوار هنرهاي از متفاوت و فرد به

 دورةي  فلـز  آثـار ي  ابيارز وي  بررس از با توجه به عنصر هويت ملي و مذهب تشيع،        
  :آمد ديپدزير ي تأمل قابل جينتا و ها افتهي يصفو

كه در آنها خوشنويسي جايگـاه مهمـي دارد          اري اين دوره  با بررسي برخي آثار فلزك    
هايي در مسير تحول هنر خطاطي و خوشنويسي از لحـاظ            توان عالوه بر يافتن نشانه     مي

ات هنرمنـدان                با محتـواي كتيبـه    نيز  الخط   ظاهري و رسم   هـاي آنهـا آشـنا شـد و بـه نيـ
وه بر اين آنچـه اهميـت   عال.  واقفان و ساير افراد مرتبط پي برد     ،خوشنويسان،  گر صنعت

ها و    پي بردن به ارتباط ميان نوع اشياء و محتواي كتيبه          ،سازد ها را روشن مي    اين بررسي 
هاي اين تحقيق اين است كه هنرمندان عـصر          از ديگر يافته  .  است ء تاريخي آن شي   ةدور
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چـون   صفوي هنر خوشنويسي را دگرگون كـرده و خطـوط ايرانـي و اصـيل ملـي هـم                  
چـون نـسخ و      شكسته نستعليق را جايگزين خطوط گذشته و بـه نـوعي هـم            نستعليق و   

هنرمندان . بخش ايراني در اين روزگار بود      كوفي كردند و اين نيز از ديگر عناصر هويت        
ترين آثار فلزي را    بهره گرفتند و توانستند به     از خطوط مذكور در هنرفلزكاري    فلزكار نيز   
  . بيافرينندي ملي و مذهببا محتواي

شربه  و هـا  جـام  هـا،  كاسـه  همچوني  كاربرد ظروفي  رو بر وي  مذهب بعد در هـا  مـ 
ــب ــاه نيشتري ــد ميمف ــكب صــلوات از عبارتن ــارده رةي ــصوم چه ــا ،)ع(مع ــنادعلي دع  اًي

 يقاضـ  ايـ  ،اسـت  آمـده  الجنـان  حيمفـات  در كـه ي  الهـ  اسـماء  و صفات ب،يمظهرالعجا
ي افزارهـا  جنـگ  در ثيـ احاد و اتيـ آ عه،يشـ  نيشـهادت  ،... دياحمي /ريغد اي /الحاجات

 خانـدان  بـه  ارادت عـرض  در زيـ ن يگـر يد ميمفـاه  .)بيقر فتح و اهللا من نصر(ي  فوالد
 ريـ نظ شود يم افتي ي فلز آثاري  رو بر) ع(ريام حضرت خصوص به طهارت و عصمت

  . ...و ،تيوال شاه بندة
 و نيضاممـ  زين) نثر و نظم شعر،( اتيادب يعن مقالة نيا در آن مصداق وي  مل بعد در
 آورده ...وي  سـعد  حـافظ،  رينظيي  شعرا از وي  رانياي  عرفان اتيادب و اشعار ازي  ميمفاه
ي محتـوا  در ديـ جد نيمـضام  افتنيـ  بـر  عالوه شد ادآورييكه   طوري همان. است شده
 يعرب خطوط از زين دوره نياي  سيخوشنو و خط نوع ،يصفو دورةي  فلز آثاري  ها بهيكت
 و ابداع كه) قينستعل شكسته و قينستعل و نسخ( يفارس طخطو به) يكوف و ثلث نسخ،(

  .كرد رييتغ باشد، يم بعد به هشتم يها سده در يرانيا هنرمندان اختراع
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  ها يادداشت
 
 صـفوي  حاكمان كه اين نيز و نظامي ةرد در سپهساالر لقب همچون ايراني القاب از بسياري احياء مثال طور به. 1

 ساسـاني  پادشـاه  آخـرين  سـوم  يزدگـرد  بـه  را خـود  نـسب  كه اين يا و. خواندند مي پادشاه قديم رسم به را خود
 صـفوي؛  عصر ايران به بيشتر اطالعات براي .خاندان اين بودن ايراني بر است شواهدي همه و همه ...رساندند مي

 .شود مراجعه عزيزي كامبيز ترجمه راجرسيوري؛
ستمري شيعه را تبليغ نموده و مراسمي مانند محرم و عيد غدير را              امامي بودند و بطور م     12آل بويه پيرو شيعه     . 2

حال آل بويه معموالً سياست مدارا و پذيرا بودن با ساير مذاهب مانند اهل سنت را در پيش   با اين . داشتند  پاس مي 
يا . آوردند   مي بجا) شيراز( را براي عبداهللا ابن خفيف، عالم بزرگ اهل سنت پايتخت            ييها  مثال آنان تكريم  . داشتند

هـاي    گيـري   با اين حال آنقدر از لحاظ سياسي قدرتمند بودند كه در تـصميم            . ساختند  خانقاه براي اهل تصوف مي    
  :نگاه كنيد به. كردند خلفاي عباسي دخالت مي

Limbert, Johm. Shiraz in the age of Hafez: the glory of a medieval Persian city. University of 
Washington Press ،2004, ISBN 4-98391-295, 9780295983912, P 11. 

 ملـي  هويـت  شـناختي  جامعه الگوي «1379 افسر ،وزازي :ك.ر آن اقسام و هويت مفهوم با بيشتر آشنايي براي. 3
/ ؛ منبـع قبلـي    »روشنفكر ايراني و معماي هويت ملـي      «،  محمدرضا،  تاجيك / 5 ش ،ملي مطالعات فصلنامه ،»ايران

 .؛ منبع قبلي»شناختي هويت ملي در ايران و طرح چند فرضيه تحليل جامعه«حاجياني؛ ابراهيم؛ 
 ايلوانيپنس دانشگاه اتيادب استاد (Villiam Henvi) ،يهنو اميليو. 4
اصـفهان در  ت ـ  ، مجموعه مقاالصفوي عهد ايران در دين، )1385 (سيدحسين، نصر: نك بيشتر اطالعات براي. 5

 .هنر فرهنگستان انتشارات :تهران، فرامرزي محمدتقي ةترجم و هولود رناتامطالعات ايراني، 
  :به كنيد نگاه دوره اين معماري و هنر ديني اهميت ةدربار. 6

N.Ardalan and L.Bakhtiyar, the sense of unity, the sufi tradition in Persian  
Architecture (Chicago:1973), including the introduction by S.H Nasr 

 .5 تا 3 آيات ـ نودوششمة سور ـ كريم قرآن. 7
 .يك ةآي ـ هشت و شصتة سور ـ كريم قرآن. 8
ـ  بـاالي  يا و A 1386 لوح كشكول باالي ةطوق بر كه چنان است، معصوم هچهارد بر صلوات منظور. 9  مـسي  ةبادي

 پروفـسور  ايـران  هنر بررسي كتاب سيزدهم جلد تصاوير از C 1388 لوح دوات دور سطر در نيز و B 1387 لوح
  .شود مي ديده پوپ
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 ترجمـه هرمـز عبـدللهي و    ،هاي درخشان هنـر ايـران   اوج؛ )1379(، احسان    و يارشاطر  ريچارد،  اتينگهاوزن 

  .انتشارات آگه:  تهران،رويين پاكباز
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  .مولي
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  .فرهنگي و علمي انتشارات :تهران پرهام، سيروس
 شيراز نويد: شيراز ،ها سازمان علوم و ادبيات صنعت، و هنر؛ )1378( احمد بخش، تاج.  
      انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ و     : تهران ،)مجموعه مقاالت ( از هويت ايراني  ؛  )1386(حياتي، زهرا و ديگران
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 انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران14، ج نامه دهخدا لغت؛ )1359(اكبر  ، عليادهخد.  
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 سـيدداوود  و فرامـرزي  يمحمـدتق  متـرجم  هولـد،  رناتـا  كوشـش  بـه  ،ايراني مطالعات در اصفهان مقاالت
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 مركز: تهران عزيزي، كامبيز ترجمه ،يصفو عصر رانيا؛ )1385( راجر ،يوريس.  
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 .اسالمي

  انتشارات امير كبير: ان، تهر8 ، چفرهنگ عميد؛ )1371(عميد، حسن.  
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 ان اقبالتهر ، ترجمه محمدعلي خليلي،تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم؛ )1368 (زكي ،محمدحسن.  
   هاي پهلوي و    هويت فرهنگي ايرانيان در اندرزنامه    ة  مباني و اجزاي شكل دهند    «؛  )1386( مشتاق مهر، رحمان

پژوهشگاه فرهنـگ و هنـر اسـالمي، صـص     : ، تهران )مجموعه مقاالت (ي  نهويت ايرا ،  »متون تعليمي فارسي  
208-217.  

 تحقيقــات مجلـه  ،7 ج ايرانيكـا،  دانـشنامه  ،»باســتان دوران در ايرانـي  هويـت «؛ )1373( ريچـارد  فـراي، . ن 
  .435-437 صص ،3 ش ايران، مطالعات بنياد انتشارات ،)نامه ايران( ايرانشناسي
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  .صنايعاوقاف و 
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