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چکیده:
یکی از ارکان جداییناپذیر در زندگی شیعیان ایران از دیرباز تا به امروز مفهوم والیت است؛ این سرزمین
در بسیاری از ادوار اسلمی به عنوان کانون فعالیت و ترو یج اندیشه های شیعی و والیی شناخته میشـده
است و والیت در بطن و متن زندگی و افکار آنان جاری است؛ این مفهـوم در ٔ
دوره صـفوی و همزمـان بـا
رسمی شدن مذهب تشیع در همه جنبه های زندگی مردم از جمله آثار هنری نمود پیـدا کـرده اسـت .ایـن
مقاله با روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر مطالعات میدانی و کتابخانه ای در پی آن است که بـا شناسـایی
شاخصه های نمادین تفکر شیعی و تطبیق آن با عناصـر تزئینـی فلزکـاری صـفوی ،بـرهم کـنش شـیعه و
نمادهای والیت مداری را در قالـب هنـر فلزکـاری را در ایـن دوران تبیـین نمایـد و سـپس بـه توصـیف و
طبقهبندی آثار فلزی دوران صفوی بپردازد.
یافتههای این پژوهش گویای آن است که کارکرد آثار هنری در تبلیغ دین و معرفی مذهب تشیع بـهعنوان
منبعی تازه برای هنرمندان به و یژه فلزکاران در عصر صفو یه مورد استفاده قرار گرفته است؛ به گونه ای که
هنر فلزکاری صفوی نیز همانند بسیاری دیگر از هنرها تحت تأثیر نمادهـای تفکـر شـیعی و والیـی قـرار
گرفت. .به نظر می رسد این تاثیر پذیری ناشی از حمایـت هـای دولـت و تـلش حکومـت بـرای تـرویج
فرهنگ تشیع و والیتمداری بوده است.
واژگان کلیدی :تشیع ،والیتمداری ،فلزکاری ،هنر ،صفویه.
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-۱مقدمه:
هنرمندان دوران اسلمی آنچه را که میتوانستند تجسم کنند ترسیم میکردند ولی افکار و عقاید خود را
در دا ٔ
یره رمز و رموز لغات و عرفان به کار میبردند .چون در آن دوران پردازش این عمل را در استفاده از
رموز و… میدیدند و این عمل در تمام عناصری که انسان با آن سر و کار داشت ،بارز و قابل شهود است
البته برای آنانی که درک آن را داشتند یا با این رموز آشنا بودند .در دورانی که دست آنها باز بود و حکومت
مرکزی آزادی نسبی برای هنرمندان و مذاهب یا فرقههای خاصی قائل بود آنها عقیدههای خود را به
صورت علنی بر روی کارهای خود پیاده میکردند و اگر حکومت مرکزی نیز به عقید مردم عامی احترام
میگذاشت یا خود طالب انتشار عقاید خود بین مردم بود از هنرمندان و به و یژه فلزکاران نهایت استفاده را
میکرد .از طرفی حکومت مرکزی در دایره هنر کارها و اعمال و رفتار خود را به سان حربه ای برای
همگام کردن مردم استفاده میکرد .پس باید این را هم در نظر گرفت که هنر یکی از مهمتر ین میدانهای
تاخت و تاز حکومتها برای نشاندادن حقانیت و توجیه کردن اعمال و رفتار خود در برابر مردم
بودهاست .چرا که دا ٔ
یره هنر یکی از مهمتر ین زمینهها برای نزدیکی به مردم است .عرصه هنر به و یژه هنر
فلز کاری خواه و ناخواه آ گاهانه یا غیر آ گاهانه مستقیم یا غیر مستقیم با افکار و رفتار و اعتقادات ٔ
همه
قشرها جامعه ارتباط دارد ،در بطن و متن زندگی مردم جاری است و درک آن برای همسو کردن افکار
عمومی راحت تر و جذاب تر و اثر آن عمیقتر است ،زمانی هم که صفو یان در ایران روی کار آمدند و
مذهب تشیع را در ایران به رسمیت شناختند یکی از اقدامات آنان برای گسترش این مذهب و پذیرش آن
از سوی مردم این بود که آنان به تشو یق و حمایت هنرمندان به وارد کردن تفکر والیت مداری در عرصه
هنر بخصوص هنر فلزکاری کردند.
در زم ٔ
ینه والیتمداری هنرفلزکاری عصر صفوی تاکنون مطالب ز یادی نوشته نشدهاست ،اما در اندک
آثاری که به آن بهطور مختصر پرداخته شده ،میتوان به؛ «فلزکاری اسلمی» از مر یم فراست« ،هنر
فلزکاری در ایران» از محمدتقی احسانی« ،نماد و نمود علی در هنر فلزکاری ،نگارگری ،سفالگری،
بافتهها و منسوجات معماری خط و کتابت» از مر یم فراست؛ و در مقاله ای تحت عنوان؛ «مضامین و
عناصر شیعی در هنر عصر صفوی با نگاهی به هنر قالی بافی ،نگارگری و فلزکاری» از محمد افروغ به
مضامین و محتوای شیعی در هنر فلزکاری بهطور مختصر اشاره کردهاست ،آثاری که ذکر شد در جایی
خود حائز اهمیت میباشند ،اما در آنها بهطور مفصل به و یژگیهای والیت مداری هنر فلزکاری پرداخته
نشده که این وجه تمایز این مقاله با مقاالت و کتبی است که در این زمینه نوشته شدهاست.
سواالتی که این پژوهش حول محور آن تنظیم شده این است؛ آیا هنر فلزکاری عصر صفوی نقشی در
والیتمداری شیعی داشت؟ انواع فلزکاری و و یژگیهای آن چگونه است؟
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-۲وارد کردن افکار دینی در هنر ،بخصوص هنر فلزکاری:
تمام قشرها مردم در زندگی روزمره با فلز سر و کار دارند .همانطور که بـوی غـذای مطبـوع انسـان را بـه
خود جذب میکند ،نقوش بر روی ظروف چه سفالی چـه فلـزی فکـر و ذهـن انسـان را بـه سـمت خـود
درباره ماهیت آن وامیدارد؛ حال چرا فلز؟ چون ٔ
ٔ
جلوه اشکال و نمادهـا بـر روی
میکشاند و او را به تفکر
فلز دوچندان میشود و زرق و برقش باعث میشود که با اولین نگاه چشمها به سوی آن خیـره شـود و در
پس آن ذهن و فکر به دنبال رمزگشایی اشکال نقر شده بر روی آن میافتد .بـه دلیـل پایـداری اشـکال بـر
روی فلز و مسافرتی که بعضی از آنها به سرزمینهای دیگـر میکننـد چـه بـه صـورت کـاالیی بـه عنـوان
محصول تجاری چه به عنوان پیشکش ،در این نوع ظروف سازنده آن علوه بر ز یبـایی در پـی وارد کـردن
افکار و عقاید مذهبی پیاده شده بر روی آن هم است و این ظروف خود به مانند مبلغی مـذهبی کـه پیـام و
نماد دین و افکار مردم جامعه و حکومت خود به مردم سرزمین دیگر عمل میکند باعث میشوند مـردم و
ٔ
دغدغه رمز گشایی این نمادهـا و اشـکال بـه
افرادی که به کیش و ادیانی و سلوکی دیگرند برای رهایی از
سوی شناخت اصول و عقاید آن دین روند.
این امر در ابتدا شاید برای شناخت ز یبایی آن اشکال باشد ،اما رفته رفته به صورت یک امر دلکـش بـرای
شناخت اصول اولیه و ثانو یه آن دین میشود و با نزدیک شدن به آن قـوم میفهمنـد بایـد مـراد خـود را در
افکار و اعتقادات مذهبی ،مردم آن سرزمین و بخصوص دین آن مردم که باعـث افکـار سـازی آنهـا شـده
جست جو کنند .این گونه است که یک شئ فلزی خود حکم سفیری را پیدا میکنـد کـه در تـلش اسـت
عقاید خود را به داشصورت هنر پیاده شده بر روی تکه فلزی به دیگر اقوام منتقل کنند .حال اگر حکومت
مرکزی در صدد باشد کیش و آیین خود را ترو یج دهد یکی از راهها برای این کار ورود به حیطه هنر است.
در این میانه اقلیتی مانند تشیع در دوران غزنو یان قدرتمند سنی مذهب که هرگونه انتشار و تبلیـغ تشـیع را
به شدت سرکوب میکرد .پس آنها هم دست به دامان این سفیر هنری میشدند و با نقش کـردن عقایـد و
تعالیم کیش خود در هاله ای از رموز بر بدنـه اشـیاء مانـدگار ،حکومـت مرکـزی را دور زده و بـه تبلیـغ و
هدایت مردم به سوی تعالی (والیت) میپرداختند .همانند صائبین که برای حفظ عقاید و افکار دینی خود
و تأثیر دادن آنها در جای جای زندگی خود و صدور به دیگر هم کیشان خود به صورت نمادهایی بـر قلـب
فلز حک میکردند .در دوران صفوی حکومت مرکزی به دنبال نشان دادن بزرگی و عظمت خود در سـایه
دین دوران پر فراز و نشیب صفوی دوره ای است که تشیع نفسی راحت میکشد و حکومت بـرای همـراه
کردن مردم با عقاید خود شروع به تبلیغ و انتشار در تمامی زمینهها میکند .در این بین سؤالی ایـن چنـین
برای افراد پیش میآید :چرا آیات قرآن را بر دهانه ظروف مینوشتند؟ یا چرا بر بدنه اشـیاء آیـات وحـی را
حک میکردند؟ یا چرا در کف کاسهها آیات به خصوصی را حک میکردند؟ آیا به این خاطر بوده که افراد
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ا
هنگام نوشیدن یا خوردن آب و غذا دائما این آیات را ببینند و مطالعه کنند و به فکر فرورونـد؟ چـرا آیـات
خاص؟ مفهوم آنها چیست؟ آیا خاصیتی دارند؟ چرا آیاتی را که بر لب تنگی مسی حک شدهاسـت باعـث
میشود زودتر أتش از وجود افراد بر طرف شود یا آیاتی که در کف ٔ
کاسه برنجـی باعـث میشـود فـرد بـا و
جود کم خوردن زود سیر شوند یا آیاتی را که بر شمشیرها حک میشد توان رزمنده را چند برابـر میکـرد؟
آیا این آیات هستند که به آنان انرژی میدادند یا در پی برخورد مکرر با آنها به صورت اعتقادی بـرای آنهـا
مبدل میشده که فرد به این میرسید که من خود قدرت بدنی چندانی نـدارم ایـن آیـات قرآنـی و احادیـث
هست که در سایه حکومت مرکزی به من قدرت میدهند و من بدون آنها آسیب پذیرم پس بایـد دائـم ایـن
آیات را حفظ کنم و به آنها نزدیک شوم و در همه کارها از آنها استفاده کنم تا به موفقیت برسیم.
-۳پیامد گسترش مذهب تشیع در ایران عصر صفوی:
تا قبل از صفو یان تشیع در اقلیت بود و جو خفقان زده سیاسی اقتضا میکرد که تمامی قشرها شیعه
مذهب جامعه دست به دست هم دهند تا بتوانند علوه بر زنده نگه داشتن آموزههای مذهب خود برای
انتشار و تبلیغ این آموزهها به دیگر هم کیشان خود که در مرزهای داخلی ایران سکونت داشتند دست به
راهکاری بنیادین بزنند در این میان روحانیون که در راس این مبلغان بودند به دلیل خفقان ناشی از
دیکتاتوری حکومت سنی مذهب توانایی اشاعه گسترده این تعالیم را نداشتند و در رتبه بعدی هنرمندان
قرار میگرفتند آنها دارای انعطافی نسبت به بقیه در رواج این آموزهها بودند .پس با راهنمایی علما و
خلقیت خود با ایجاد یک سری تحوالت در سبک خلق آثار هنری در ترو یج عقاید پیش قدم شدند که به
دستاوردهای قابل توجهی هم رسیدند اما در دوران حکومتهای شیعه مذهب آنها آزادانه علوه بر انتقال
مفاهیم به رمز گشایی دستآوردهای خود هم پرداختند که این امر باعث شد تمامی افراد به این آموزهها
پی ببرند اما در دوران صفو یه که شیعیان در اکثر یت بودند و آزادی مذهبی برای شیعیان به وجود آمده بود
باز هم از رسالت آنها کاسته نشد و این بار علوه بر انتشار و انتقال تعالیم شیعه در درون مرزها باید آنها
دست به تبلیغ و آشنایی دیگر کشورهای در ارتباط با ایران میزدند به دلیل بعد مسافت و خطرات
احتمالی باید هنرمندان دست ساختههای چنان میساختند که در برابر حوادث احتمالی مقاوم باشند
یعنی به راحتی از بین نروند و به نحوی باشند که بیننده را به خود مجذوب کنند چه چیزی بهتر از فلز هم
دارای مقاومت هستند و هم نگارهها و نگاشتهها به راحتی از بین نمیروند و هم دارای جلیی خاص
هستند که افراد را به سمت سوی خود میکشند .به این دلیل بیشتر تمرکز ما بر دوران بر دوران صفو یه
معطوف میشود .دو عنصر مهم در دوره صفوی یکی مذهب تشیع ودیگری هو یت ملی در ایران بود ،و
ا
یکی از مصداقهای بارز هو یت ملی در دوران صفو یه رواج خط نستعلیق که یک خط کامل فارسی بود و
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متروک شدن خط کوفی میباشد .در حقیقت عنصر اصلی در هو یت ایرانی فرهنگ و زبان بود .صفو یان
با سیاست شیعه سازی و تغییر خط و در ایران به دنبال ایجاد یک تفاوت فاحش بین ایران و همسایگان
خود در جهت ایجاد یک وحدت ملی مرکزی بودند .تا پیش از صفو یه به جزء در برهه ای کوتاه یعنی
دوره آل بو یه و فراهم آمدن زمینههایی در دوران ایلخانان مذهب رسمی ایران تسنن بود و این امر خود یکی
از دالیل اصلی بود که ،هنرمندان و بهطور کلی همه شیعیان برای حفظ بقاء دینی خود در تمام عرصهها به
و یژه هنر برای ترو یج و انتقال تعالیم مذهبی استفاده کنند .با روی کار آمدن صفو یه شیعیان به یک آزادی
نسبی نسبت به دورههای گذشته رسیدند .در این دوران هنرمندان به خصوص فلزکاران نشانهها و
نمادهای مذهبی تشیع و هو یت ملی ایرانی و رواج شعر و ادب فارسی به عنوان نمودی از هو یت ملی را در
آثار و دست ساختههای خود نمودار کردند .دلیل تأکید ما بر دوران صفو یه این است که بعد از ساسانیان
اولین حکومت مقتدر مرکزی ایرانی را پایهگذاری کردند .هو یت ملی در ز یر لقای ملیت و مذهب به وجود
آمد و دیگر عامل برای اشتراک مردم زبان و ادبیات مشترک بود .در دوران صفو یان فرهنگ و هو یت
ایرانی احیاء شد و مذهب شیعه و خط و زبان وادبیات فارسی جایگزین عناصر فرهنگی یاد ٔ
شده عربی
گردید .در این دوران ایرانیان یک هو یت سیاسی مذهبی پیدا کردند .در دوران صفوی مذهب نقش مهمی
در روند پیشرفت فرهنگ و هنر داشت که فلزکاری هم از این قاعده مستثنی نبود .عناصر شیعی ناگهانی
و بدون سلسله مراتب والیی به وجود نیامدند ،بلکه در هاله ای والیت مدارانه پا به عرصه گذاشتند .در
این دوران ارتباط بین هنر و مفاهیم والیی پایهگذاری شد که همه این عناصر بازگوکنند والیت شیعه
است.
دولت صفو یه بر اساس مذهب و نیروهای وابسته به آن شکل گرفت چون در این دوره ایران با سیاست
خاص مذهبی بسیاری از جنبههای دینی را تحت شعاع خود قرار داده بود به علوه شاهان صفوی سعی
ا
در ترو یج والیت شیعه در جنبههای هنری و فرهنگی نیز میکردند ،مثل :در ساخت اماکن مقدس
معماری و فلز کاری که در آن به کار رفته بیشتر سمت و سوی والیی و شیعی دارد تا عناصر دیگر .بهطور
کلی وجود هنرمندان و شاعران و دانشمندان دینی در دربار شاهان متعصب شیعی مذهب صفوی سبب
میشد که هنر و فرهنگ سمت و سوی والیی داشته باشند 1.اما یکی از مقاومتر ین ابزارهای دستساز
انسان که میتوانست نقش کمک حافظه و ذخیرهسازی اطلعات را ایفا نماید وسائل فلزی بودند به و یژه
سکه که باالتر ین جایگاه را در بین فلزات از نظر انتقال مفاهیم مذهبی دارا است2.

 .1افروغ و نوروزی طلب ،والیت اسلمی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی ،ص .78
 .2شریعت ،خط نگارههای قرآنی در قالیبافی و فلزکاری ٔ
دوره صفو یه ،ص.۴5
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از دیگر کارهای بزرگ صفو یان برای هو یت ایرانی؛ یک پارچه سازی اجزاء پراکنده کشور در ز یر لقای
همگون سازی سازی سیاسی بود که این مفهوم بر روی آثار فلزی دوران صفو یه و شاهان که خود را
«کلب علی» معرفی کردند نمود بیشتری پیدا کرد ،که این نشان دهنده بعد مذهبی و سیاسی حکومت آنها
است 1.اصل والیتی که ما امروزه به نام والیت فقیه میشناسیم بر گرفته از آموزههای امام رضا (ع) است
که به مرور در تارپود بعد مادی و معنوی زندگی ایرانیان رسوخ کردهاست .البته باید بدان توجه داشت که
این والیت مداری که ما امروزه با آن آشنا هستیم تا دوران صفو یه به دلیل خفقان حکومتی کمرنگ بوده
که با روی کار آمدن حکومت شیعه مذهب صفوی خود را آنچنان که باید و شاید نشان دادهاست.
صفو یان دارای ایدئواوژی دوگانه بودند که هم خود را نوادگان موسی کاظم و هم نسب خود را به یزدگرد
سوم وصل میکردند با این حربه هم حس ملیگرایی و هم تشیعگرایی را در جامعه تشدید میکردند2
به ٔ
نوشته فردوسی تمام هفتاد کیش مذهبی در در یای متلطمی قرار دارند که فقط شیعه به ساحل والیت
الهی میرسد 3.یکی از نمونههای فرهنگ عامیانه که در دوران صفو یه بنیانگذاری شده تعز یه است .از
آنجا که بحران فرهنگ گذشته دوباره سازی میشود تعز یه در میان مردم رواج مییابد 4.در ایران خط و
هنر ماهیت فردی اسلم را به نمایش میگذارند .هنر فلزکاری صفو یه بازتاب جامعه ای است که
شیوههای زندگی و اشتغاالت فکری و نیز آرمانهای فرمانروایان همه و همه از طر یق عملکرد و ارزش
ٔ
استفاده آنها بیان میشود .فلزکاری در ایران گو یای حاالت و روحیات ملی بوده و در تمام
اشیاء مورد
پیش آمدهای ایران شر یک مردم بودهاست5.
-۴انواع فلزکاری:
تزئینات فلزکاری دوران صفو یه در قالب عناصری چون مذهب تشیع تصوف و عرفان و هو یت ملی شـکل
مشخصه تغییر ذوق و سل ٔ
ٔ
یقه این عصر است .طبقات متوسط اجتمـاعی
تازه ای به خود گرفت که این امر
از ظروف ساده و بی پیرایه فلزی استفاده میکردند ولی بزرگان و اشراف از ظروف فلزی نفـیس کـه فلـزی
کاری در دوران قبل از صفوی به  ۲دسته فلزکاری عامی و دربـاری تقسـیم میشـود امـا در دوره صـفوی
شاهان صفوی با سیاست رسوخ عقاید خود در دل مردم و استفاده از حداکثر عوامل برای نیل بـه اهـداف
 .1افروغ و نوروزیطلب،والیت اسلمی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی ،ص .۷۹
 .2همان ،ص .۸۱
 .3شایسته فر ،معنو یت دینی در نقاشیهای دوران صفوی و عثمانی ،ص .138
 .4افروغ و نوروزیطلب،والیت اسلمی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی ،ص .۸۰
 .5همان ،ص .۸۳
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خود این دودستگی را کمرنگ تر میکنند ،یعنی ترکیبی از فلز کاری درباری و عامی که دربردارنده تعـالیم
شاهان و عقاید آنها است را به وجود میآوردند اما این را هم باید خاطر نشان کرد که خود دربار برای نیـل
به همین اهداف در دیگر سرزمینها ظرف فلزی درباری را میسـاختند (البتـه بـا محتـوای مرسـوم مـورد
استفاده در خاک ایران البته به صورت تجملی و چشمگیر ،از دیگر دسـتاوردهای مسـلمانان در فلزکـاری
این دوران صفوی) گرایش هنرمندان به تعالیم شیعه بیش از پیش است در واقع از سده دهم به بعد برخـی
از اشکال ظروف گرفته از بناهای مقدس هستند .آنان به کارگیری از آیات قرآن در ظروف روزمـره ماننـد
بشقاب و درست نمیدانستند و کمتر استفاده میشدند و اعتقاد به این داشتند که آیات را باید بر روی آثـار
بسیار فاخر نوشت اما استفاده از اسامی امامان و احادیث آنهـا را باعـث افـزایش رزق و برکـت و خـوش
یومی میدانستند .از نوآوری شیعیان برای تبلیغ ،تغییر در سبک کتیبه نگاری بود بدین صورت که انتهـای
کلمات را به شکل پرترههای انسانی درمیآوردند که این امر به صورت معمایی بود که فرد رابه خود جـذب
میکرد و ذهن افراد را درگیر فهم و رمزگشایی آن میکرد.
در اواسط دوران صفوی اروپاییان استقبال ز یادی از ظروف فلزی ایرانی کردند و این مبلغـان بـرای بـاری
دیگر مأمور تبلیغ مذهب در دل تعصب و مخالفت با اسلم شدند .در ایـن زمـان نقـوش کتیبـهها تغییـری
نکرد اما به مرور زمان تحولی را فلزکاران در کارهای خود به وجود آوردند و آن هم نوشتن کتیبهها با همان
مضمونهای رایج در البه الی آن مبلغان فلزی تعالیم والیی شیعی را با خود حمل میکردند که عالمـان و
طالبان آنها بدان آ گاهی مییافتند با این وجود تزئینات این مبلغان آنقدر انسان را به فکـر فـرو میبـرد کـه
ناچار اروپاییان برای رهایی از این دغدغهها به سوی شناخت منشع این نقوش و تعالیم روی آورند1.
-۵کتیبهنگاری ویژگی شاخص فلزکاری عصر صفویه:
آنچه که به دور یا حاشیه در بناها و ظروف مینویسند که حاوی پیامهای گوناگونی در جهت ایجاد ارتباط
با بیننده است .با روی کار آمدن صفو یان کتیبه نگاری بر روی اشیاء به خصوص اشیاء فلزی با مضـمون
پیکار جو یی شیعیان پدیدار شد .کتیبه نگاری بر روی آثـار فلـزی صـفوی نشـان از شاخصـههای تـرو یج
اصول شیعی است این کتیبهها به  ۳دسته تقسیم میشوند :دعاها و استعانت از پروردگار ،نامهای امامـان
ا
دوازدهگانه یا غالبا  ۱۴معصوم ،ذکری به نام حضرت علی و گاهی نیز اشعاری در ستایش از حضرت علـی
همراه با اشارت افراطی و سوزان ،در عصر صفو یه فلزکاران به علت رواج خط و زبـان فارسـی و تقو یـت

 .1احسانی ،هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران ،ص.۱۳۶

64

فصل ٔ
نامه جندیشاپور

تشیع و ملیت ایرانی این نوع کتیبهها بیشتر بر روی اشیاء فلزی با اشـعار فارسـی بـه خـط نسـتعلیق نقـر
میشد.
اما از کتیبههای شاخص دوران متعدد اسلمی که نشان از رسوخ والیت مداری فلزکاران و معماران شیعه
است بیشترین کتیبههایی که بر روی ظروف فلزی ساخته شیعیان بر پایـه اصـول دیـن اسـت ،کـه شـامل
توحید ،نبوت ،معاد ،امامت ،عدل است البته استفاده از عدد علوه بر این  5اصل شامل  5تن آل عبا هـم
میدانند .در اینجا یک سری از کتیبههایی که به نحوی بارزی از اصول دین را همراه دارند ذکر میکنیم کـه
شامل :صلوات کبیره ،دعا نادعلیا مظهر العجایب صفات و اسماء الهی که در مفاتیح الجنـان آمدهاسـت،
شهادتین شیعی که در برگیرنده  ۳اصل توحید و نبوت و امامت است که ایـن  ۳اصـل از پایـههای والیـت
شیعه است ،آیات و احادیث امامان شیعه و صلوات از مهمتر ین کتیبههای شیعی است 1.مفـاهیم دیگـری
در عرض ارادت به خاندان عصمت و طهارت به خصوص حضرت امیر بر روی آثار فلزی یافـت میشـود
مثل بنده شاه والیت مدار ،در دوران صفو یه حب بین علی و خاندان آنها با هنرمندان بر قرار شد و کـاربرد
نام آنها برای برکت بخشی به آثار استفاده میشدهاست.
در دوران صفو یه کاربرد نام علی بر اشیاء جایگاه خاصی یافت اگرچه قبل از آن هم شیعیان در هر فرصتی
برای ز ینت بخشی به آثار خود از نـام آنهـا اسـتفاده میکردنـد 2.رحمةاللـه وبرکاتـه علـیهم اهـل بیـت از
شعارهایی است که تشیع از آن به نحو احسن در زمانی به صورت آشـکار و در دورانـی در البـلی نقـوش
اسلیمی میآوردند3.
در هنر فلزکاری از آیاتی استفاده شده که ارکان اصلی کتیبه نگاری بهشمار میروند این آیات که نمایان گـر
والیت شیعه میباشند و حتی علمای اهل تسنن نیز آنها را تأیید نمودهاند که الهام بخش فلزکاران بودهاند.
تعدادی از این آیهها عبارتند از :آ ٔیه مباهله ( ۶۱ال عمران) ،آیه مودت (شـوری  ،)۲۳آیـه تطهیـر (احـزاب
 ،)۲۳آیه صادقین (توبه  ،)۱۱۹اولواالمر (نسا  ،)۹5سوره مائده (آیه  ۳آیه اکمال دین) و (آیـه  ۶۷و ،)55
از آیات مهم دیگر که در فلزکاری از آنها استفاده میشدهاست :اعراف ( ،)۱۷۹آیـت الکرسـی ،توبـه (آیـه

 .1شایسته فر ،مقام و موقعیت امام رضا (ع) در تزئیینات کتیبه ای معماری اسلمی با تاکید بر حرم مطهر امام رضا (ع)،
ص .۲۴
 .2فراست ،نماد و نمود علی(ع) در هنر فلزکاری ،نگارگری ،سفالگری ،بافته ها و منسوجات ،معماری ،خط و کتابت ،ص
.۸۷۸۶
 .3شایسته فر ،مقام و موقعیت امام رضا (ع) در تزئیینات کتیبه ای معماری اسلمی با تاکید بر حرم مطهر امام رضا (ع)،ص
.۲5
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 )۳۳روم (قمتی از آیه  5و  1.)۴اقر و ربک االکرم الذی اعلم بالقلم علم االنسان مالم یعلم فی القلـم ومـا
یسطرون بسم الله اعلی مدد یا امام حسین  /آیه اول تا سوم سوره فتح هو الله  /یا فتاح انـا فتاحنـا فتحـا
مبینا آوردن نام امام علی در کنار این آیات از نشانه اعتقاد راسخ شیعیان در رابطه با والیت امامـان اسـت،
در دوره صفوی نقر دعای فرج و دیگر دعاهای شیعی که نشانه ارادت هنرمندان و کسانی که به نحـوی بـا
این ظروف فلزی در ارتبـاط هسـتند را نشـان میدهـد 2.آیـه  ۳۲سـوره احـزاب ،ایـن آیـه بـه اهـل بیـت
برمیگردد 3.استفاده از این آیات بر روی بدنه اشیاء فلزی به دلیل تبرک و قداست آنها و اثـر بخشـی ایـن
آیات است .سوره جمعه هم دربردارنده عمیق بهشت و دوزخ و نعماتی کـه خداونـد بـه پرهیزگـاران در آن
دنیا میدهند .مذهب شیعه به انسان و بخصوص زن جایگاهی در خور و واال دادهاست که در فلز کاری و
دیگر هنرهای عصر صفو یه مشهود است 4.انت منی علی به منزله هارون من موسی اشـاره بـه امـام علـی
(ع) که این کتیبه را هم در عصر حکومتهای سنی مذهب دار یم هـم شـیعه مـذهب کـه نشـانگر اعتقـاد
راسخ آنها به تعالیم شیعی است با این حدیث از پیامبر که من شهر علم وعلی با بهای آن یا این حدیث کـه
کلید دربهای بهشت در دست علی (ع) است5.
از جمله سورههایی که در کتیبهنگاری دوران صفو یه استفاده میشود سـوره والعصـر اسـت کـه بـه عصـر
نورانی پیامبر یا دوران ظهور ولی عصر منسوب میکنند .باید کاریرداین سـوره را بـرای تـذکر بـه مـردم از
طر یق عالمان دین که ٔ
وعده ظهور امام زمان را میدهند .سوره حمد و آیات  ۱۸تا آخـر سـوره توبـه نیـز از
سورههایی است که در فلزکاری ز یاد استفاده میشدهاست 6.در عصر سلجوقی تا صفوی کلمـات در دعـا
به صورت مجهول و مسجع در کتیبهها به خط کوفی مینوشتند اما از صفو یه بـه بعـد فلزکـاران بـه علـت
رواج خط و زبان فارسی و تقو یت تشیع وملیت ایرانی این نوع کتیبهها را بیشتر بر اشیاء فلـزی بـا اشـعار
فارسی به خط نسخ و اکثر آنها به خط نستعلیق نقر میکردند7.
-۶تلقین عادتمحور:
 .1انصاریان  :قرآن کریم ،به راهنمایی آیت الله نورایی.
 .2توحیدی ،مبانی هنرهای فلزکاری ،نگارگری ،سفالگری ،بافته ها و منسوجات ،معماری و خط و کتابت ،ص .۷۳
 .3شایسته فر ،جایگاه قرآن ،حدیث و ادعیه در کتیبه های اسلمی ،ص .۷۰
 .4زنگی ،تفکر شیعه و تاثیر آن بر جایگاه زن در نقاشی ایران معاصر ،ص .5
 .5شایسته فر ،معنویت دینی در نقاشی های دوران صفوی و عثمانی ،ص .142
 .6شایسته فر ،جایگاه قرآن ،حدیث و ادعیه در کتیبه های اسلمی ،ص .۶۶
 .7احسانی ،هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران ،ص .۱5۹
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تلقین عادت محور به دین گونه بود که :یک سری از تعالیم را مانند :آوردن نام علی در شـروع کارهـا کـه،
سخت باعث قدرت میشود یا گفتن بسم الله قبل از شروع بـه خـوردن غـذا باعـث افـزایش برکـت غـذا
میشود ،این تعالیم کاربردشان به این صورت بود که افراد به کـرات تکـرار میکردنـد و ایـن تکـرار باعـث
اعتقاد آنها میشد و این اعتقاد به مرور باعث ایمان آنها میشد و در پی ایمان آوردن به حقیقت این ذکرها
پی میبردند که این خود دو عامل داشت یا افراد به صورت سخت به آموختن تعالیم شیعه روی میآوردنـد
یا اگر به خاصیت این ذکرها که دروازه ورودی تبلیغ و آشنایی با مذهب تشیع بود دست نمییافتند که دلیل
آن هم بی ایمانی به آنها بود ،یعنی افراد در پی تکرار به آنها اعتقاد پیدا میکردند ،اما با ایـن وجـود یکـی از
بهتر ین راهها برای تبلیغ در سرزمینی مثل ایران که دارای کثـرت تفاوتهـای قـومی نـژادی اسـت بـود ،و
آموختن این تعالیم برای مردمی که سواد نداشتند از بهتر ین حربهها بودهاست که حتـی امـروزه هـم بـرای
تبلیغ از گز ینههای مطرح است( .گفت وگو با آیت اله نورایی) از و یژگیهای فلـز کـاری قـرن نهـم تـاقرن
پانزدهم بهکارگیری کتیبههای برجسته در ستایش سلطان باذکر القابی که نمود والیت مداری او بود .بدین
صورت بود حمد و سپاس برای حاکم و فرمانروای بلندمرتبهتر ین وعادلتر ین و داناتر ین سلطان پادشاهی
که ملتها را کنترل میکند ارباب سلطانهای عرب و غیر عرب دلیل نقر این نوع از خودستاییها بر بدنـه
این ظروف چیزی جزء برای مشروعیت دادن به کارها و تصمیمات شاه نیست1.
پیراهن طلسمات اعتقاد به شفا دهندگی در برابر حوادث طبیعی و حفاظت در جنگ و آمرزش در آخـرت
این پیراهن که منقوش به آیات قرآنی و نقوش رمزی است.

 .1وارد ،فلزکاری اسلمی ،ص .۹۹
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(پیراهن طلسمات ،موزه استان قدس ،صفوی)

نوع دیگری لباس موسوم به چهل تیکه که از  ۴۰نوع پارچه متفاوت درست میکنند و بر روی آن آیـاتی در
باب شفاعت که در مفاتیح الجنان آمده و ذکرهایی با حروف ابجد مینوشتند که این لباس نمونـه ای بـارز
از تفکرات مردم عامی شیعه مذهب دوران صفوی است که این لباس بـرای شـفای بیمـاران بـه تـن آنهـا
میکردند .استفاده از اعداد مقدس و ذکرهای شیعی و حروف رمـزی ابجـد نمونـه بـارز از تلقـین عـادت
محور است ،یا دستبند پهلوانی که ٔ
نشانه دستبند حضرت علی (ع) است ،تقدیم بـه پهلـوانی میشـود کـه
سلوک پهلوانی دارد.
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کاسه هایی که با کتیبههای قرآنی پوشانده شده است در ادوار مختلف اسلمی به ویژه صفوی به صورت
قابل توجهی افزایش یافتند اما بیشترین کاربرد این ظروف در اماکن مقدس بوده است .استفاده از صلوات
کبیره بر روی کاسه های آب خوری با اعتقاد بر شفادهندگی از ظروف فلزی که موزه ای از عقاید و کتیبه
نگاری شیعی در دوره صفو یه ،است که تا قبل از دوران صفو یه ظرفی با این کاربرد وجود نداشت و مردم
معتقد به شفادهندگی این ظروف بودند اما برای فال و طالع بینی هم از آن استفاده میشد که موسوم به
چهل بسم الله بر لوحی مثلثی در لبه سطح خارجی نام ۱۴معصوم با هفت کتیبه مجزا که هشت دایره مز ین
به خطوط اسلیمی در بدنه آن است ،این نوع ظرف موزه ای از رموز شیعی است که با توجه به محتوای
کتیبهها که حامل سخنی خاص است  ۴۰عدد مقدس شیعی  ۷عدد مقدس  ۱۲و  ۱۴و… که هرکدام از
این نشانهها حامل گوشه ای از آموزههای والیی مذهب شیعه است که فهم آن برای عالم به این مذهب
میسر است .در کاسههایی ۴۰بسم الله است که در دور آن  ۴۰کلید است که کاربرد آن به دلیل تقدس
خاص آن در سقاخانهها کاربرد داشتهاست که این به نوبه خود استفاده از عدد ۴۰و۴۰کلید و پنجه نماد
دستان حضرت عباس است در کنار هم خود در یای از عرفان است.
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در سطح خارجی ظرف  ۴۰کلید با اعداد و حروف سحرآمیز و طلسمات که طالعبینان به اسرار آن اطـلع
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نقش بسته به سطح هشت دایره که بر بدنه خارجی نقش بسته سوره فلق /اخلص /کافرون /بقـره /بـا
اشعار تشیع در مدح محمد (ص) و حضرت علی (ع) و آیه  ۳۴نور 1یکی از دیگر ظروفی که در این دوره
در بین کسبه بازار کاربرد داشته کاسههایی به نام دخل بودهاست کـه در روی بدنـه ان اشـعار و احادیـث و
دعاهای شیعی بر روی آن و نام ائمه نقر میشده به دلیل اعتقاد به خیر و برکت نامها و دعاهایی که به نـام
بزرگان مز ین است.

سینی فلزی با شمسه دوازده پر یا شمسه حضرت محمد

پرکاربردتر ین نقـش شمسـه گـردان  ۱۲ضـلعی کـه بـاخط ثلـث و شکسـته در داخـل شـعاعهای هللـی
دوازدهگانه نام و القاب  ۱۲امام شیعه را کتابت نمودند .علوه بر نقش شمسه گردان نقش نیلوفر آبی ۱۲پـر
و نیز با گل نیلوفر با دوازده گل اقماری با نامهایی از ائمه و احادیـث و اشـعار صـوفیانه بـا خطـوط ثلـث
نستعلیق به صورت انبوه دیده میشود با کمی توجه تصو یر ذوالفقار امام علی را می تـوان در بـین آن دیـد.
موضوع کتیبهها در معماری همانند فلزکاری اسماء الهی نامهای پیامبر و ائمه و آیات و احادیث است کـه
در معماری با زمینه آبی و سفید که حالت عرفانی دارد مینویسد ،اما کتیبه نو یسی و جایگاه آنها بسته به
کاربرد ظروف و نوع معماری دارد2.
یکی از معدود مکانهایی که تنها معصوم در خاک ایران است و همین امر باعث شده در دوران صفو یه بـه
آن توجه چشمگیری شود که میتوان گفت منشع هنر والیی و شیعی در ایـران حـرم امـام رضـا اسـت کـه
هنرهای بکار رفته در دیگر اماکن مقدس شیعی برگرفته از هنرهای استفاده در این مکـان مقـدس اسـت.
 .1شریعت ،زهرا ،خط نگاره های قرآنی در قالی بافی و فلزکاری دوره صفویه ،ص .۴۹
 .2شکاری نیری ،عرفان نظری و نقوش هنرهای کاربردی در معماری اسلمی ایران ،ص.۱۴
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شیعیان برای اماکن مقدس خود اهمیت بسیاری قائل بودند و ایـن امـر باعـث میشـد بـرای نشـان دادن
ارادت خود از هیچ کاری سر باز نزنند و آن چیزهایی که نمودی از والیت شیعه داشتند را بـه نحـو احسـن
حراست و تزئین میکردند به همین دلیل است که رابطه ای قوی بین والیـت تشـیع و هنـر شـیعی وجـود
دارد .حال آنکه حماسه عاشورا از موضوعات بسیار مهمی است که هنرمندان شیعه در طول تاریخ تـلش
کردند تا پیام و مفاهیم آنرا به وسیله قالبهای نمادین همچون کلم نقش و حجم در آثـار هنـری خـو یش
جلوهگر سازند.
فلزکاری عصر صفو یه امتداد فلزکاری شیعیان عصر تیموری بود .هنرمندان در این زمان با تبعیت از تشیع
و فرهنگ ایرانی که در آن روزگار در همه الیههای اجتماعی نفوذ کرده بود کار میکردند 1.در دوران
صفوی به دلیل جایگاه خاصی که برای بزرگان دین قائل میشدند چهره آنان را صورت هاله ای نورانی
ترسیم میکردند ،که هم در نگاره گری و هم فلز کاری این امر مشهود است .شیر در نقاشیهای صفوی
نمادی از حضرت علی است که شیعیان او را شیر خدا میخواندند .کتیبههای اشیاء فلزی ساخت
شیعیان دارای مفهوم دعا و حدیث و نیز دارای بیان عرفانی است و این کیفیت خاص تا اندازه ای ناشی از
جو شیعی است که در آنها انعکاس یافتهاست مظهر و مثل حقیقت معنوی در جهان مادی اولیا هستند
که مقام معنوی آنها در سلسله مراتب هستی به منزله قطب عالم است 2.نام علی در کتیبه نگاری
معماریها و هنرهای دیگر به و یژه فلزکاری در کنار نام حضرت محمد (ص) و امامان معصوم به دلیل
جانشینی آن بزرگان و تأکیدی بر غدیر خم است .هنرمندان از نوشتن این کتیبهها دلیلی داشتند و آن هم
این است که فر یضه و مسئولیت دینی خود را در مقابل والیتی که بدان اعتقاد داشتند انجام دهند احادیث
حضرت محمد (ص) در باب منقبت امام علی (ع) که در فلزکاری و معماری ایران سنخیت دارند ،مانند؛
(والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل امن من عذابی) که بیانگر لزوم اهمیت آن حضرت در مذهب
تشیع است .رسالت تکرار اصول دین برای هنرمندان همیشه دغدغه ای بودهاست که در اکثر مواقع به
نحو احسنت آن را به انجام رسانیدهاند و دلیل آن هم این است که هنرمندان و صنعت گران به و یژه
فلزکاران قشری از اجتماع محسوب میشدند که مابین دو قشر خاص روحانیت و حاکمان قرار
میگرفتند و مانند ترمینالی منعکس ٔ
کننده عقاید و تعالیم آنها بودند و در اکثر مواقع در کارههای آنها
تضاد یا توافقهای اندیشه ای این دو فرقه در کار آنها هم اثر گذاشته و آنها هم از این راه به نحوه
احسنت برای ترکیب عقاید خود و ابداع طرحهای جدید استفاده میکردند .اما در میان این مبلغان فلزی
سکه ،سکه از مبلغانی است که ر یالت خود را به نحو احسنت انجام میدهد و دلیل آن هم این است که
 .1لطیفزاده ،تجسمی :بررسی نقش فلزدر اشیاء ویژه عاشورا .مجله هنرو معماری ،ص .۱۲۸
 .2شایستهفر ،معنویت دینی در نقاشی های دوران صفوی و عثمانی ،ص .۱۴۱
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همه مردم از هر قشر و طبقه ای که هستند و در هر سنی و در هر منطقه ای از ایران یا کشورهای مجاور
هستند با آن سروکار دارند و منعکس کننده بیشترین تعالیم و اعتقادات رایج مردمی و حکومتی عصر خود
هستند .در اینجا به مضمون و محتوای سکههای دوران اسلمی با تأکید بر سکههای دوران صفوی
میپردازیم :از دوران اسلمی حاکمانی که دست به ضرب سکه میزدند در پی نشان دادن عقاید و تعالیم
دین خود بودهاند .از دوره اموی تا قبل از سلطان محمدخدابنده از کتیبههایی استفاده میشد ،مانند :آیات
اول سوره توحید و محمدرسول الله ارسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون/
و کتبیه الاله الله وحده الشر یک له /بسم الله و… فقط در دوران سلطان محمدخدابنده مضمون سکهها
به دلیل گرو یدن ایشان به مذهب تشیع تغییر مییابد و شهادتین و علی ولیالله و نام دوازده امام ضرب
میشود 1.این امر نشان دهنده این است که حاکمان هم در پی انتشار افکار و عقاید دینی خود برای ایجاد
یکپارچگی مذهبی که در کنار آن به مقبولیت سیاسی که هدف اصلی آنها بود برسند .دیگر سیاستهایی
که حکومتها برای همراهی مردم سنی و شیعی استفاده میکردند بر روی سکههای سربداران میتوان
مشاهاده کرد که وجودی که انها شیعه بودند اشعار شیعه و سنی بر روی سکهها استفاده میکردند تا
مقبولیتی هرچند نسبی بین هر دو قشر پیدا کنند؛ و از ههمراهی این دو قشر با حکومت بهره گیرند .در
سکههای قره قو یونلوها آیه  ۷سوره زلزال و نقوش هندسی که حامل رموزی بودند را نقر میکردند 2.در
دوران صفو یه کتیبهها تغییر کرد از اشعار فارسی برای تقو یت حس ملیگرایی و استفاده از القاب و عناوین
و اسامی امامان و شعارها و… شیعی استفاده میشد و در کنار انها از عناوینی برای توجیه اعمال خود
استفاده میکردند که به شرح ز یر است :السلطان العادل الکامل الهادی و… و الغازی فی سبیل الله و…
عذل شاه و… من التجا الی الحق نجا و… غلم امام مهدی و… کلب علی و… کلب امیر المومنین و…
شاه دین علی موسی الرضا و… الفتی االعلی السیف اال ذوالفقار و… عدل گستر و… شهادتین شیعی
و… علی ولیالله و… اسامی امامان دوازدهگانه .استفاده از این القاب برای نشان دادن ارادت شاه به ائمه
و جانشینی آن بزرگان در حکومت است و در این دوره والیت در دست حکومت بود و اگر روحانیون هم با
ٔ
درباره سلوک
اعمال آنها مخالفت میکردند به شدت با آنها برخورد میشد هیچکس حق اظهار نظر
روش دین را در آن دوران جز شاه نداشت3.

 .1سرفراز و اورزمانی :سکه های ایران از آغاز تا دوران زندیه ،ص .۲۲۰-۲۱۷
 .2همان ،ص .۲۳۹
 .3همان ،ص .۲۴۸
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نتیجه
فلزکاری اسلمی در تمامی دوران حول محور اعتقادات مذهبی و اندیشههای والیی بودهاست که این امـر
مدیون وحدت دراندیشههای اسلمی است .در دوران اسلمی به و یژه دوران استیلی شـیعیان بـر مسـند
حکومت تعالیم و اعتقادات شیعه به صورت بارز در آثار پدیدار شد و به و یژه در فلزکاری که حافظـه بلنـد
مدت جامعه است به دلیل مقاوت این اشیاء در مقابل صـدمات بـرای تـزئین و حـک تعـالیم شـیعه از آن
استفاده میشدهاست .کتیبههای مورد استفاده بر روی ظروف و همچنین معماریها به و یژه دوران صفوی
دارای درون مایههای والیت شیعه هستند.
برای عالمان به آنها رواج اعتقاد به شفا دهندگی و خیر برکت در نام امامان کـه مـز ین کننـده ظـروف و…
بوده ،باعث شد که ایرانیان دست به ابداعاتی در هنر فلز کاری برای ز یبا جلوه دادن اسامی متبرکـه انجـام
دهند رسوخ افکار والیی شیعه در تمامی بطن متن زندگی مردم ایران و شدت آن در دوران صـفو یه ،ایجـاد
توازن در حس والیی شیعه و حس ملیگرایی در دوران صفوی که باعث اتحاد مردم ایران و پشتیبانی بیش
از پیش آنها از حکومت صفوی شد .نمود استفاده هنرمندان و به و یژه فلزکاران از رمز و راز در فلزکاری و
معماری و… برای انتقال افکار و تعالیم مذهب به دیگر نقاط ایران که این امر باعث پیوند بین روحانیون و
هنرمندان و مردم عامی به دور از ترس حکومت و به نحوی هم مکتوب کردن تعـالیم بـرای حفـظ آنهـا از
خطر نابود بود .استفاده از اعداد مقدس در هنر دوران اسلمی به و یژه صفوی در تمامی ابعاد زندگی مـردم
نمودار است.
نمود نام ائمه در دوران صفوی و منسوخ کردن خط عربی و ابداع خط فارسی بـرای کتابـت در ایـن دوره
برای تقو یت حس ملیگرایی و ایجاد تضاد بین ایرانیان و اعراب و پیاده کردن چکیدهای از اصـول مـذهبی
شیعه بر روی سکهها که در انتقال تعالیم مذهب نقش بسیار مهمی دارد .ترکیب عقایـد خرافـی بـا تعـالیم
اسلمی و نمود آن بر روی فلزات دراین دوران مشهود است .نقر ایهام آمیز نقوش بر روی فلزات که دارای
دو بعد مادی و مذهبی بودند .توجه و تزئین اماکن مقدس در دوران صفو یه باعث تبدیل ایـن مکانهـا بـه
موزه ای از هنرهایی والیی شیعه شدهاست .استفاده ازتلقین عادت محور برای رواج حس والیت مـداری
و نمود برتری و حقانیت شیعه در بین مردم با همکاری سه عنصر حکومـت و روحـانیون و هنرمنـدان بـه
و یژه فلزکاران برای تبلیغ دین .تأکید بر حقانیت علی و خاندانش در داشتن حق والیت در اسلم از طر یق
هنر و تعالیم روحانیون بود.
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