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  2،  ليال محمديان1فر دكتر مهناز شايسته
   ربيت مدرستدانشكده هنر دانشگاه يار، استاد -1
  هنر دانش آموخته -2

  

  
  

   روشناييهاي تزئيني آثار  بررسي نقوش و كتيبه
  قدس رضوي مشهدموزه آستان 

  
  چكيده

د هاي تزئيني آثار روشنايي موجود در مـوزه آسـتان قـدس رضـوي مـشه                 در اين مقاله به بررسي نقوش و طرح       
 است، تنها آثار بـه      .ق. ه 11 تا   8كه موضوع اين مقاله بررسي آثار متعلق به قرون            به دليل اين  . شده است پرداخته  

هاي تاريخي، سياسـي،      اي از زمينه    در ابتدا خالصه   .بررسي شده است  » صفوي«و  » تيموري«جاي مانده از دوران     
اختصار هنر فلزكـاري    كه اين آثار فلزي است، به ه اينسپس با توجه بشده و اجتماعي و هنري ادوار مذكور ارائه     

جا كه اين آثار شامل چراغ، قنـديل و           از آن .  شده است  هاي اين اشيا اشاره     به آرايه و  دوران فوق را بررسي كرده      
 و در   گرفتـه پس از آن بررسي محتوايي آثار صورت        و  شمعدان است، تعريف مختصري از اين آثار نيز ارائه شد           

نقوش اين اشيا بر خالف ساير اشيا و لوازم روشـنايي، شـامل نقـوش گيـاهي،                 شده كه   به عنوان نتيجه بيان     انتها  
در اين بررسي به اهميت و نوع نگارش . اي است و از نقوش انساني و حيواني در آن خبري نيست هندسي و كتيبه
   .شده استها نيز اشاره  ها و محتواي اين خط نگاره خطوط كتيبه

  
  .نقوش تزئيني، آثار روشنايي، موزه آستان قدس رضوي، كتيبه، مشهد: ها واژهكليد 

  
  
  

  10/3/1388 :تاريخ پذيرش مقاله
E-mail: shayestm@modares.ac.ir 
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  مقدمه
بحث نور و روشنايي و پرداختن به آن از جهات گوناگون           

نـور در   . نر اسالمي مطـرح اسـت     هاي مختلف ه    در شاخه 
در . دين اسالم از اهميت و تقدس بااليي برخوردار اسـت         

 بـار   30 سـوره و متجـاوز از        25قرآن مجيد كلمه نـور در       
اي به ايـن نـام وجـود          همچنين در قرآن سوره   . آمده است 

 اين سوره كه به آيه نور معـروف اسـت           34دارد و در آيه     
سته شده كه مثل نـور او       ها در زمين دان     خداوند نور آسمان  

بنـابراين در   . مانند مشكاتي است كه در آن چراغـي اسـت         
اين راستا وسايل و ابزار روشنايي كه عامـل ايجـاد نـور و              

ايـن  . روشنايي است نيز از اهميت خاصي برخوردار است       
آثار ارزشـمند بـه دسـت توانـاي هنرمنـدان و صـنعتگران              

هـاي اسـالمي      ايه اسالمي ساخته شده و با انواع آر       -ايراني
كه در اين مقالـه مـد نظرنـد         سؤاالتي  . مشخص شده است  

  : عبارتند از
  شود؟  چه نوع نقوشي بر روي اين اشيا ديده مي-1
 آيا كاربرد همه نقوش تزئيني، به صورت يكسان بـوده           -2

  است؟
   آيا ارتباطي بين شيء و نقوش تزئيني وجود دارد؟-3
اي ايـن آثـار       تيبـه تر از چه نوع خطي در نقوش ك          بيش -4

  بهره جسته شده است؟
  هاي اين اشيا چيست؟ ها و نوشته  محتواي كتيبه-5
  ها وجود دارد؟ اي بين شيء و محتواي كتيبه  آيا رابطه-6
  

  روش تحقيق
موزه آستان قدس رضوي مشهد به دليل نگهـداري تعـداد           
زيادي از اين وسايل به عنوان حوزه مطالعاتي اين تحقيـق           

 اكثر اين آثار وقفي است و اين امـر اهميـت            .برگزيده شد 
  .كند اين آثار از جهات مذهبي را گوشزد مي

ــه صــورت    ــه ب ــن مقال ــات در اي ــردآوري اطالع روش گ
اسـتفاده از   بـا   اين امـر    . تاريخي، تحليلي و توصيفي است    

منابع مكتوب، تحقيقات ميداني و بررسي وسايل روشنايي        
  .موجود موزه صورت گرفته است

  
  ها يافته
ــه ــري دوره تيمــوري   زمين ــاريخي، فرهنگــي و هن ــاي ت   ه

، هنـري شـكوفا     »تيموري«با ظهور عصر    ) ق. ه 765-913(
النهر و شرق ايران، بلكه بـه طـور            نه تنها در ماوراء    كهشد  

  .همزمان در غرب ايران نيز به اوج خود رسيد
پس از استيال بر ايران و بـه        ) ق. ه 807-736(» تيمور لنگ «

، »هند«ندن ايران، جنوب روسيه و شمال غربي        ويراني كشا 
، لشكركـشي عظيمـي عليـه       »آنـاتولي «و  » عراق«،  »سوريه«
» اتـرا «در  . ق. ه 807به راه انداخت، ولـي در سـال         » چين«

. ، پايتخت امپراتوري خـود، دفـن شـد        »سمرقند«مرد و در    
، »شـاهرخ «بـا سـلطنت     » تيموريـان «دوره حكومت واقعي    

او با سـرعت توانـست قـسمت        . دشروع ش » تيمور«فرزند  
اعظم مناطق ايران را كه پس از مرگ پدرش از هم پاشيده            

سـه تـن از   » شاهرخ«. بود بار ديگر متحد و يكپارچه سازد     
الـغ  «: فرزندان خود را نايـب امپراتـوري خـويش سـاخت         

در خراسـان   » بايـسنقر «،  )سـمرقند (در آسياي ميانـه     » بيك
قـدرت  ). شـيراز  (در فـارس  » سلطان ابـراهيم  «و  ) هرات(
در . ق. ه 850در سـال    » شـاهرخ «پس از مـرگ     » تيموري«

هاي مـداوم     هاي داخلي بر سر قدرت و جنگ        نتيجه جنگ 
رو به تباهي رفـت؛ امـا       » ازبكان«و  » تركمانان«و پيوسته با    

از » هـرات «و  » سـمرقند «اين تباهي، هنرها را خصوصاً در       
گفتنــي اســت كــه بــا حاكميــت . شــكوفايي بــاز نداشــت

تـرين ادوار تمـدن اسـالمي         يكـي از درخـشان    » تيموريان«
در زمان حكومت آنان، معماري از نظر عظمت        . شروع شد 

. اي دست يافت سابقه و از حيث غناي تزئينات به شكوه بي
اين دوره همچنين دوره تحـول و توسـعه عظـيم و توليـد              

ويـژه قاليبـافي،        درخشان هنرهاي تزئيني و منسوجات و به      
جواهركاري، فلزكاري، حكاكي و حجاري بـود       سفالگري،  

» شاه اسماعيل صفوي  «. ق. ه 907در سال   ). 1376گروبه،  (

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فر دكتر مهناز شايسته...                                                          موزه آستان  روشناييهاي تزئيني آثار  بررسي نقوش و كتيبه
 

 

49

آق «در شـرق و     » تيمـوري «با غلبه بـر متـصرفات دولـت         
ــا ــرب، حكومــت » قويونلوه ــران » صــفوي«در غ را در اي
  .تأسيس كرد

كه داراي منـشأ تركـي      ) ق. ه 1148-908(» صفوي«سلسله  
.  ايرانيان در روزگار جديد اسـت      است، سلسله ملي مقتدر   

مؤسـس ايـن سلـسله، زمـاني        » شاه اسماعيل «جا كه     از آن 
تاجگذاري كرد كه ايران هنـوز در قلمـرو نفـوذ تركـان و              

هاي پايـاني ايـن       جا كه در سال     مغوالن قرار داشت و از آن     
ــسله، دوره ــلطنت   سل ــت س ــلطنت  (اي از نياب ــور س منظ

) »نـادر ميـرزا   «دوم تحت سرپرستي و حمايت      » تهماسب«
پديد آمد، لذا تعيين تاريخ دقيق اين سلسله دشوار اسـت،           
ــسله از ســال   ــن سل ــه اي ــر آن هــستند ك ــي همگــان ب         ول

  .ادامه يافت. ق. ه908-1149
ــ ــدن حكومــت   در مجم ــار آم ــا روي ك ــد گفــت ب وع باي

اي در مكتب هنري ايران گشوده شد و          باب تازه » صفويان«
ايران پس از چند قرن، صاحب حكـومتي ملـي و مـذهبي             

» صـفوي «و  » تيمـوري «هـاي     هنر ايران را در دوره    . گرديد
هنرمندان . ترين مرحله هنر اسالمي ايران دانست       بايد عالي 

هاي مختلف هنـري از       را در زمينه  اين دوره آثار باشكوهي     
اين آثار داراي فضايي شـاعرانه      . اند  خود به يادگار گذاشته   

هـا و     ظرافـت طـرح   . و سرشار از لطافت و زيبـايي اسـت        
هاي درخشان و متنوع، آثـار ايـن          هاي گياهي با رنگ     نقش

هـا    را از آثار ديگـر دوره     » صفوي«دو دوره خصوصاً دوره     
  ).1377، ويلسون(  سازد  متمايز مي

پس از اين مقدمه تاريخي اينك به بررسي هنـر فلزكـاري            
بديهي است اين امر بـدان سـبب        . پردازيم  اين دو عصر مي   

تر آثار روشنايي خصوصاً آثار حاوي نقـوش          است كه بيش  
  .هاي تزئيني، از جنس فلز است و كتيبه

  
  فلزكاري عصر تيموريان

از اوايل  » لمغو«آغاز شكوفايي هنر فلزكاري پس از حمله        
از غرب ايران بود و به تدريج تا اواسـط قـرن    . ق. ه 7سده  

اسناد . نفوذ كرد» خراسان«و غرب   » فارس«به خطه   . ق. ه 8
تر بر پايـه اشـياي مـسي و مفرغـي و              ما در اين مورد بيش    

هاي چراغ، مشعل و ساير آثار        برنجي اين دوران، مانند پايه    
، »مغـوالن «حمله  است كه پيش از     » خراسان«هنر فلزكاري   

» بكـر «تا اقصي نقاط غربي كشور يعنـي تـا حـدود ديـار              
اي در قــسمت شــمال الجزيــره، مــشتمل بــر       ناحيــه(

» موصـل «و  » زنجـان «از  ) هاي طرفين رود دجلـه      سرزمين
» مغـوالن «هـاي   پيشرفت كرده و اين نقاط از آسيب يورش       

در اين زمـان از نـواحي غربـي         . بودتاحدي در امان مانده     
 به سرزمين اصـلي ايـران بازگـشت و بـه ويـژه در               كشور

مجــدداً رونــق و گــسترش يافــت » خراســان«و » فــارس«
  ).1368احساني، (

رسد با توجه بـه كيفيـت و كميـت فلزكـاري و               به نظر مي  
اي از زوال  دوره. ق. ه8شكوفايي توليد آن در اثنـاي سـده      

در اين دوره، بـه طـور كلـي،         . نيز بر اين هنر گذشته باشد     
كه   بار ديگر توليد شد و با اين      » تيموريان«هاي قبل از      البق

تـر    تر و ناپخته    چندان تغيير نيافت، ولي خشن    » ترصيع«فن  
تـوان   برخي از اشياي باقيمانده از ايـن دوره را مـي   . گرديد

. ق. ه8توليــدات اواخــر ســده . گــذاري كـرد  دقيقـاً تــاريخ 
كـه    ايـن  سازد و يـا     گر مي   ندرت اشكال جديدي را جلوه        به

گرويـه،  (دهد    اساساً پيشرفت جديدي از كار فلز بروز نمي       
» اصـفهان «، مراكز هندي مانند     »اميرتيمور«با حمله   ). 1376

از رونــق افتــاد و دوبــاره شــهرهاي » بغــداد«و » شــيراز«و 
پـس از   » اميرتيمـور گوركـاني   «. شرقي ايران مركز هنر شد    

را بـا   » فهانياص«اي از هنرمندان فلزكار       عده» اصفهان«فتح  
برد و آنـان آثـار زيـادي را در    » سمرقند«خود به پايتختش  

ايـن شــهر از خــود بــه يادگــار گذاشــتند كــه بهتــرين آن،  
هاي فلزي از جمله تعدادي شـمعدان اسـت كـه بـا               نمونه

امضاي استادان فلزكار از مناطق مختلف اين ديار به دست          
، هـا   يكـي از ايـن شـمعدان      ). 1368احـساني،   (آمده است   

مفرغي و مرصع به طال و نقره است كه طبق كتيبه آن، كار             
» الـدين اصـفهاني     عزالـدين تـاج   «هنرمند مشهور اصفهاني    
در كتـاب هفـت هـزار    . (ق. ه792است و در رمضان سال      

www.SID.ir
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 و در كتـاب هنـر       792سال هنر فلزكاري در ايران، تـاريخ        
 ذكر شده اسـت كـه صـحيح         799ايلخاني و تيموري سال     

ايـن شـمعدان    . ساخته شده است  » اميرتيمور «به نام ) است
از لحاظ تركيـب سـاخت، تزئينـات قلمزنـي و ترصـيع و              

بـر بدنـه آن     » ثلـث «و  » خط كـوفي  «وضوح حروف كه به     
. ق. ه 8مزين شده، از شاهكارهاي هنري فلزي اواخر قـرن          

 نگهـداري   1»مـوزه آرميتـاژ   «رود و اكنـون در        به شمار مـي   
  ).1368احساني، (شود  مي
ها سـاده،      اشيا بزرگ و سنگين بوده، شكل و هيأت آن         اين

هـاي بـزرگ و       محكم و منسجم است و معموالً داراي پايه       
 كار  ها كوتاه، ضخيم و استادانه   هاي آن   مدور هستند و ساقه   
ها بزرگ و از حيث ظاهر ساده اسـت   شده و جا شمعي آن  

هاي وسيع و ترصيع طـال و         ها مركب از نقاري     و تزئين آن  
توليـد  . هـا اسـت     هاي محدود آن     در بعضي از قسمت    نقره
» جرسـي «هاي زنگي يا      هاي قراردادي، نظير شمعدان     قالب

ادامه يافت،  . ق. ه 8 و   7هاي    هاي سده   شكل، شبيه شمعدان  
نيويـورك  (» ابونصر حسين سـلطان بيـگ بهـادر       «شمعدان  

نمونه جـذابي از تلفيـق اشـكال         2 واتسن -مجموعه پريش 
ــ  ــكال جديـ ــا اشـ ــنتي بـ ــوري«د دوره سـ ــت » تيمـ                 اسـ

ــه، ( ــدرت رســيدن  ). 1376گروي ــه ق ــين پــس از ب همچن
و تشويق فلزكاران از طـرف حكـام و حاميـان           » تيموريان«

پديـد آمـد كـه      » تيمـوري «هنري، هنر خاص فلـز كـاري        
فلزكاران در بدو امر اشياي فلـزي را بـه صـورت سـاده و               

و مقعر ساختن بدنه    پيرايه با برآمدگي و انحنا و محدب          بي
اشيا، غالباً با كتيبه و نوشتار به خطوط گوناگون عربي كـه            

ـ        خطاطان مبتكر آن بودند مزين مي       هساختند كـه بـراي ارائ
نمونه از اين روش بايد از يك پايه چراغ مسي نام برد كـه             
از مس ريخته ساخته شده و در موزه آستان قدس رضوي           

و طبـق كتيبـه     ) 1ه  تصوير شمار (شود    مشهد نگاهداري مي  
سـاخته شـده    » خراسـان «در  . ق. ه 863منقور آن در سـال      

علـي  / في شـهور سـنه ثلـث و سـتين و ثمانمائـه              (است  

                                                                          
1

 - Hermitag Museum 
2

 - Parish-Watson Collection 

ترين اثر هنـري باقيمانـده از         و قديمي ...) الروضه الرضويه   
بعـداً در ايـن دوران      . در نوع خـود اسـت     » تيموري«عصر  

. ساخته شـد  كوبي و طالكاري شده نيز        اشيا پرپيرايه و نقره   
كوبي و طالكوبي، نوعي تزئين در هنرهاي دستي ايران             نقره

هاي نقره يا طال را طبق نقشي روي          است كه در آن، مفتول    
در ايـن روش،  . كنند كوبي يا طالكوبي مي  اشياي فلزي نقره  

ابتدا نقشي را بر روي شيئي با شيارهاي كم عمق مشخص           
نـازكي در آن    كنند و سپس مفتول طال يـا نقـره بـسيار              مي

دهنـد و سـپس بـا چكـش كـاري آن را               شيارها جاي مـي   
پرداخــت كــرده، ســپس بــا مــصقل آن را صــيقل و جــال  

و » شـاهرخ «در عـصر    ). 128: 1375رياضـي،   (» دهنـد   مي
هنــر » تيمــوري«و ســاير شــاهزادگان و اميــران » بايــسنقر«

را بـاز يافـت و   » سلجوقيان«فلزكاري رونق و حيات عصر  
مركـز  (» هـرات «ويـژه در      ان توانـستند بـه    فلزكاران اين زم  

اشياي مختلف را از مس، بـرنج، مفـرغ و آنـه و             ) خراسان
كاري و طالكوبي كننـد       فوالد در ساخت اشيا مختلف نقره     

. ق. ه 10 و اوايـل قـرن       9از اواخر قرن    ). 1368احساني،  (
شود؛ البته شـايد      در آثار فلزي، عالئم اضمحالل نمايان مي      

هـاي عـالي نباشـند كـه بـه       ع ممتاز و نمونهاين آثار از انوا   
دست ما رسيده است، زيرا اگـر ايـن صـنعت را بـا سـاير                

مقايسه كنيم، بايد بگوييم فلزكـاري      » تيموري«صنايع دوره   

  
  :1تصوير شماره  

   هجري  863سال : پايه شمعدان تاريخ: نام اثر
ايين  قطر دهانه پcm 11: برنجي يا مسي، قطر دهانه باال: جنس

cm 55ارتفاع  :cm 38-29  
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                اين دوران هم دوران ترقي و تكامل را سپري كـرده اسـت     
  ).1368محمد حسن، (
  

  فلزكاري عصر صفويان
هـاي قـديم و       ر صفوي كه بر پايـه سـنت       در فلزكاري عص  

ــود، چيــره  دســتي و نبــوغ   مهــارت فلزكــاران ايــن دوره ب
طراحـان و نقاشـان     . خورد  هنرمندان اين عصر به چشم مي     

اي را در     هاي جديـد، مـوازين تـازه        اين زمان با ابداع شيوه    
هاي خود ايجاد كردند و در بسياري مـوارد شـكل و              سبك

هري زمخت و خشن و بزرگ تركيب اشياي قديم را كه ظا  
در ايـن زمـان، زيبـايي و ظرافـت        . داشت به كناري نهادند   

هـاي    مثالً شـمعدان  . جايگزين شدت و خشونت قديم شد     
ماننـد      كه بر روي بدنـه طبـل      » سلجوقي«پر حجم و بزرگ     

هاي خوشـقواره و   قرار گرفته بود جاي خود را به شمعدان       
 دوره، ذوق و    همچنـين در ايـن    ). 1368احساني،  (زيبا داد   

ــي، روش  ــليقه ايران ــه در دوره   س ــايي را ك ــول«ه و » مغ
به ايران آورده شـده بـود،       ) چين(از خاور دور    » تيموريان«

را كنــار » مغــولي«هــاي  تحليــل كــرد و قــسمتي از ســنت
گذاشت و بقيه را در فرم جديدي مورد استفاده قرار داد و            

ــين روش  ــن، سرچــشمه تفــاوت ب هــاي ايرانــي عــصر  اي
بر روي  . هاي قبل شد    دوره» مغولي«هاي    و روش » هصفوي«

هاي  تر نقش گل و بوته و طرح      بيش» صفوي«ظروف دوره   
اسليمي و گاه تصوير انسان و همچنين نوشته بر روي اشيا           

صـنعت  » صـفويان «در عصر   ). 1355كونل،  (شود    ديده مي 
ــم  ــي   فلزكــاري ابعــاد وســيعي داشــت و ســاخت و قل زن

. برنج و مس رونق زيادي داشـت      مصنوعات طال و نقره و      
ــه در دوره    ــياي برنجــي ك ــاري اش ــيع ك ــول«ترص و » مغ

رو به انحطاط رفته بـود در ايـن زمـان مجـدداً             » تيموري«
همچنــين ظــروف مــسي را اغلــب ســفيد . رونــق گرفــت

آهن و فـوالد نيـز در       . كردند تا به شكل نقره جلوه كند        مي
نشانه تغيير  تزئينات اين دوره    . رفت  ساختن اشيا به كار مي    

توان گفـت در   مي). 1365ديماند، (ذوق و سليقه زمان بود  
تر اصول تزئيني و اشكالي كه در آثار فلـزي            اين دوره بيش  

به كار رفته، عبارت از شـاخه و فـروع گيـاهي و تـصاوير               
هاي قالي و     انساني و حيواني است كه روي هم رفته نقشه        

گذشـته از   . ردآو  تصاوير كتب خطي اين دوره را به ياد مي        
تر شده و بدنه اشيا    اين به كار بردن حواشي در تزئينات كم       

ساخته شده با اشكال متصلي، مانند خال يـا قالبـدوزي و            
 كه گاهي كتيبه و نـام سـازنده         -مناطق و نماهاي كم حجم    

). 1368محمـد حـسن،     (شـده اسـت        تـزئين    -را نيز دارد  
ح كـه طـر   » صـفوي «هاي برنجـي در دوره        اغلب شمعدان 

ها برجسته يا حكاكي گرديده، بـه شـكل سـتون             تزئيني آن 
هـا   هاي اين گونـه شـمعدان   ها و كتيبه ساخته شده و نوشته   

معموالً از شعر فارسي با مضامين شمع و پروانه، نقل شده           
هاي نبـاتي و طومـاري        ها عبارت است از طرح      و تزئين آن  

كه معموالً تمام سطح شمعدان را فـرا گرفتـه و گـاهي در              
زنـي   هاي اصيل، قلم مناطق جدا جدا كشيده شده و با طرح       

  ). 1365ديماند، (اند  شده
، ظرافت شكل و »صفوي«يكي از امتيازات آثار فلزي دوره 

خطوطي است كه به زبان فارسي، اعـم از شـعر، نـصوص             
هـا نقـش بـسته        گانه بر سطح آن     تاريخي و نام ائمه دوازده    

هـا بـه كـار رفتـه      همچنين مس زرد رنگي كه در آن  . است
هايي اسـت كـه در آثـار صـنعتي ادوار             تر از مس    درخشان

 تـر اسـت    سابق به كـار رفتـه و بـه رنـگ طاليـي نزديـك       
ــدان و  ). 1368محمــد حــسن، ( ــز بايــد دانــست هنرمن ني

تري در تصاوير انـسان و        صنعتگران اين دوره، آزادي بيش    
ش نقوش جانوران و گل و گياه داشتند؛ چرا كه اشيا با نقو           

انسان و جانوران پيش از اين به علت نهي احكام ديـن در             
يـا مخـصوص    شـدند و  پرسـتي سـاخته نمـي    پرهيز از بت  

اما در اين زمان، فلزكاران در قبـال        . اميران و بزرگان بودند   
عشقي كه به زيباپرسـتي و تكامـل هنـر داشـتند چـه بـسا            
احكــام ديــن را ناديــده گرفتــه، آثــار خــود را بــه دســتور 

ان و عاشقان هنر با صـور گونـاگون سـاخته، بـه             دوستدار
بـر  » صفوي«سپردند؛ زيرا اعتقاد هنرمندان       اربابان ذوق مي  

اين پايه استوار بود كه خلق و ابداع هنر تا سر حد جمـال              
امـا بـا    ). 1368احـساني،   (و كمال از وظايف آنـان اسـت         
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گذرد بـه علـت       كه زماني كوتاه از اين دوره نمي        وجود اين 
تر جنبه مصرفي داشته و به سـبب          شياي فلزي بيش  كه ا   اين

شدند و از فلـز آن بـراي سـاير مـصارف              كهنگي ذوب مي  
  .ها باقي نمانده است شد، تعداد زيادي از آن استفاده مي

  
  هاي اشيا تزئينات و نقش مايه

به طور كلي هنر اسالمي، هنر نقـش مطلـق بـوده، هنـري              
ينـات هـم    تزئ). 1373وزيـري،   (تجريدي و تزئيني اسـت      

تواننــد شــكل را زينــت بخــشند و هــم از نظــر       مــي
  ).1338پوپ، (شناختي كاري مستقل باشند   زيبايي

از خصوصيات هنر تزئيني اسالمي آن است كه عموماً يك          
طرح تزئيني بر روي هر سطحي اعم از فلز، سفال، چوب،           

قابـل اجـرا اسـت و در نهايـت، نـوعي زمينـه          ... پارچه و   
 پوشاند  آورد كه تمام سطح را مي       فراهم مي زيباي تزئيني را    

  ).1355كونل، (
هـاي تزئينـي ايـران در دوران اسـالمي را             عموماً موضـوع  

نقـوش گيـاهي يـا      : توان به پنج گروه تقسيم كرد شامل        مي
نباتي، نقوش هندسي، نقـوش انـساني، نقـوش حيـواني و            

  ).1368محمدحسن، (ها  نگاره تزئين با كتابت و خط
  

  تزئينات هندسي
اي دارد و اصـول       هندسه در فرهنگ اسالمي جايگاه ويـژه      

. آن در تمام هنرهاي تجسمي صنايع دستي نمـودار اسـت          
پيوستگي هندسه با مفـاهيم نمـادين كيهـاني و فلـسفي در      
بينش اسالمي يكي از علل گـسترش آن در جهـان اسـالم             

  ).1366ويلسون، ( است
بر كنار هم قـرار دادن      پايه و اساس نقوش تزئيني هندسي،       

نقوش يا واحدهاي كوچكي است كـه بـا ابزارهـاي سـاده      
جانبـه بـا        ايـن واحـدها بـا اتـصال همـه         . شوند  ترسيم مي 

نهايت تكرار شده، سطح وسيعي را        توانند تا بي    يكديگر مي 
اين اشكال، قابليـت بـزرگ و كوچـك شـدن و            . بپوشانند

ـ           تكرار متقارن و گـسترش     ه خـارج و    يابنـده را از داخـل ب
  ). 1363فرايه، (برعكس دارند 
هاي تزئيني مبتني بر هندسه، تمام سطوح را          بنابراين، طرح 

مثلـث، مربـع و     ). 1377ويلـسون،   (گيرنـد     زير پوشش مي  
دهنده نقوش تزئيني هندسي در         دايره، عناصر اصلي تشكيل   

هنر ايران است كه هنرمندان با اتـصال و مـشبك كـردن و              
هاي شايان تقـديري را       ر هم، موفقيت  تداخل اين اشكال د   

هاي   اما از ويژگي  ). 1368محمدحسن،  (اند    به دست آورده  
تـوان بـه      درخور توجه اشكال هندسي تزئينـي ايـران مـي         

تـر بـودن نقـص و         متناسب بودن و تنوع در تركيب، و كم       
روي هـم رفتـه، اشـكال       . هـا اشـاره كـرد       پيچيدگي در آن  

تعمـق و تفكـر هندسـي و    هندسي ايراني غالباً بر يك نوع   
              كننـــد  رياضـــي و پايـــه علمـــي بـــزرگ، داللـــت مـــي 

  ).1368محمدحسن، (
  

  تزئينات گياهي يا نباتي
اين نوع تزئين، ريشه در هنر ايران باستان دارد، اما با ظهور 
اسالم، نقوش گياهي در فرهنگ ايران تجلي ديگري يافت         

خوبي فـرا       ش را به  هنرمندان ايراني اين نقو   ). 1338پوپ،  (
ها بـه دسـت آورنـد و در           گرفتند و موفقيت شاياني در آن     

تر   ارائه اين اشكال نسبت به ساير موضوعات تزئيني مسلط        
تر از ساير موضوعات      ها را خيلي شبيه     بودند و توانستند آن   

  ).1368محمدحسن، (به اصل طبيعي خود بكشند 
 خود بـه كـار   ترين اشكال گياهي كه ايرانيان در صنايع   مهم
اشـكال بـرگ نخلـي و گـل نخلـي و            : اند عبارتنـد از     برده

هـاي    هـاي ريـز و بـادزن        ، گـل  )1377ويلسون،  (ها    پيچك
هـاي انـار      هـا و درخـت      ، گل لوتوس، بتـه    )پالميت(نخلي  

، و نقوش پيچكي تاك كـه در ميـان          )1368محمدحسن،  (
آمد و در     هاي گياهي از عناصر عمده به شمار مي         مايه  نقش
). 1355كونل، (رفت  دار به كار مي اع نقوش مواج و گرهانو

اي طوالني    هاي اسليمي يا طوماري نيز سابقه       همچنين طرح 
در مجمـوع بايـد گفـت       ). 1338پوپ،  (در هنر ايران دارد     
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ايرانيان موفقيت بزرگي در به كـار بـردن اشـكال نبـاتي و              
هـا و سـاير موضـوعات تزئينـي           هـا و جمـع ميـان آن         گل

  .دان داشته
عالوه بر اين، همين اشكال نباتي در فنون و صنايع ايرانـي           

اي به كار رفته كه بر روي آن،          تر اوقات به منزله زمينه      بيش
موضوعات تزئيني ديگر از قبيل تصاوير آدمي و حيواني و          

هــا كــشيده شــده اســت  نگــاره همــين طــور كتيبــه و خــط
هـاي گـل و       بنابراين، توجه به طرح   ). 1368محمدحسن،  (

نهايـت    بوته و هندسي كه به عنوان اجزايي از يك كل بـي           
تمديدپذير در عالم تصور با فضاي بيكران اشتراك داشـته،          
ــه اســت   ــران اســالمي نمــود يافت ــات اي             همــواره در تزئين

  ).1338پوپ، (
  

  تزئينات حيواني و جانوري
آسيا از ادوار تاريخي قديم، از حيث به كار بـردن اشـكال             

نات در تزئين صنايع بر سـاير منـاطق سـبقت داشـته             حيوا
انـس بـا حيوانـات و شـفقت         ). 1368محمدحسن،  (است  

ها كه با استعداد هنرمنـدان همـراه بـود تـصاوير              درباره آن 
نظـر از    اي از حيوانات را بـه وجـود آورد و صـرف             ارزنده

نماد گونه بـودن ايـن نقـوش در ادوار مختلـف، يكـي از               
اند كه در نقوش روي  ر ايران نيز بوده  عناصر مهم تزئيني هن   

                 شـــوند  آثـــار فلـــزي و غيـــره بـــه كـــرات ديـــده مـــي
، عـشق و    »كريـستي ويلـسن   «به عقيده   ). 1366ويلسون،  (

هـاي هنـر ايـران        عالقه به ترسيم حيوانات يكي از ويژگي      
  ).1377ويلسون، (است 

  
  تزئينات انساني

حي دربـاره منـع     كه در قرآن مجيد هـيچ نـص صـري           با آن 
نقاشي از موجودات جاندار وجود ندارد، اما باور به منع و           

ايـن  . تحريم اين گونه تصاوير همواره وجود داشته اسـت        
منــع خــصوصاً در مــورد تــزئين بــا تــصاوير آدمــي نمــود 

از نظـر   ). 1368محمدحـسن،   (گيـرد     تر به خود مـي      جدي

برخي از محققان، اين تحـريم بـراي جلـوگيري از آلـوده             
ــا بــت                 پرســتي اعمــال شــده اســت   شــدن ديــن اســالم ب

تــر از ســاير ملــل اســالمي  ايرانيــان بــيش). 1338پــوپ، (
تصاوير انساني را در صـنايع خـود موضـوع تـزئين قـرار              

اند، ولي اين تصاوير داراي صفاتي اسـت كـه خـاص              داده
البته اين امر را نبايـد حمـل بـر كراهـت يـا             . ايرانيان است 

نقاشي در اسـالم دانـست، زيـرا ايرانيـان اهميـت            حرمت  
ها   چنداني به اين مسأله نداده و تصاوير انساني را در كتاب          

در واقع، ايرانيـان نظـر      . اند  و آثار صنعتي خود زياد كشيده     
ساير ملل را به جـسم انـساني نداشـته و ذوق و اسـتعداد               
فطري ايرانيان، جسم انسان را مقصود و مطلـوب بالـذّات           

تـرين تـصاوير      بـيش ). 1368محمد حـسن،    (است    ستهندان
هـايي از   انساني كه در تزئينات فني ايران به كار رفته جنبـه     

و ) 1368محمـد حـسن،     (دهد    حيات درباري را نشان مي    
مضمون عمومي آن، سـلطاني بـر روي تخـت، همـراه بـا              

نـشينان كـه بـه        جامي در دست است و مالزمان و حاشـيه        
زندگان با آالت موسيقي مختلـف و       اي از نوا    همراهي دسته 

هاي شـكار، حـاكم سـوار بـر           در صحنه . رقاصان حاضرند 
هـاي    شود و صـحنه     اسب و قوشي در دست نشان داده مي       
هـاي مكـرر تزئينـي        مسابقه چوگان بازي نيز از نقش مايـه       

هـاي   هـا در بـسياري از مـوارد، بـا كتيبـه       اين صحنه . است
رساند كه اين اشـيا      تقديمي تزئين شده و اين مطلب را مي       

انـد      به منظور هديه به يك شـاهزاده خـاص سـاخته شـده            
  ).1355كونل، (

توان گفت كه عموماً اشـكال تزئينـي انـساني و     باالخره مي 
هـايي    هاي فني ايران بعد از اسالم حلقـه         حيواني در روش  

. داده اسـت  بود كه سلسله يا زنجيره متصلي را تشكيل مـي    
 حيـوان مقـصود بالـذات نبـوده،         مثالً تصوير يك انسان يا    

رفته است؛ به اين معنا كـه         بلكه فقط براي تزئين به كار مي      
هنرمند ايراني، انسان و يا حيوان را بـراي نمايانـدن آن در             

آورد، بلكــه مقــصودش از كــشيدن آن  صــنايع خــود نمــي
تصوير، زينت دادن صنعت خود بـوده اسـت و بـه همـين            

ـ       هـا ويـا اشـكال        ر يـا خـط    دليل غالباً اين تصاوير در دواي
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رو ويا پشت بـه هـم           هندسي ديگر به صورت منفرد، روبه     
  ).1368محمد حسن، (شد  قرار داده مي

  
  اي تزئينات كتيبه

در ايران و خاور دور، خوشنويسي هنري بزرگ محـسوب          
تواند زاييـده شـكل تجريـدي خـط      شود كه اين امر مي  مي

ئينـي بـا    در اكثـر مـوارد، خطـوط تز       ). 1338پوپ،  (باشد  
تزئينات ديگري چون نقوش هندسي و يا گيـاهي تركيـب           

در اين ميان، عنصر بـسيار مهمـي كـه تـأثيري            . يافته است 
العاده در قوالب و اشكال تزئيني به جا گذاشـت خـط              فوق

عربي بود كه در تشكيل انواع ديگر خـط نيـز مـؤثر افتـاد               
خطوط عربي نه تنها براي ثبت نـام مالـك          ). 1355كونل،  (
ر و يا تاريخ ساخت اثر و يا تبرك به بعضي آيات قرآني             اث

و ادعيه به كار رفته، بلكه هنرمند و صـنعتگر ايرانـي آن را              
كه يك موضوع تزئين اسـت، مـورد اسـتفاده            به منظور اين  

 4تا پـيش از قـرن       ). 1368محمد حسن،   (قرار داده است    
موضوعات تزئيني كـه از كتابـت و خطـوط تـشكيل            . ق.ه

» خـط كـوفي   «شد، بسيار كميـاب اسـت و عمومـاً          يافته با 
است، زيرا ايـن خـط بـا سـبك و روش تزئينـي آن دوره                

دار  خطـوط دايـره  . ق. ه6كـه از قـرن     تر بود و بـا آن       موافق
از رونــق نيفتــاد و » خــط كــوفي«معمــول شــد، بــاز هــم 

ــايي آن   ــزئين و تكميــل و زيب هنرمنــدان و خطاطــان در ت
تر بـا اهـداف        ماليم و موافق    را  كوشيدند و تا توانستند آن    

نظيـري بـه آن       تزئيني خود كردند و زيبايي و شـيوايي بـي         
البته اين تزئينات، در شكل ظاهري، از نظر دقـت و           . دادند

زيبايي و درشتي حروف و زيبايي توزيع، با هـم اخـتالف            
  .داشت كه اين امر به مهارت صنعتگر و هنرمند وابسته بود

ط به اوج كمـال خـود رسـيد و          تزئين با خ  . ق. ه 8در قرن   
و دوران  . ق. ه 10عصر طاليي خود را طي كرد و تـا قـرن            

در انتهـا بايـد     . مانند حفظ شـد     صفوي اين مقام عالي و بي     
به اين نكته اشاره شود كه به كار بردن خطوطي كـه داراي             

دار است در بعضي از هنرها و آثار فني كامالً            حروف دايره 

ست و بـه همـين دليـل احتمـال          براي منظور تزئين نبوده ا    
هـا را وادار      رود عـشق و عالقـه ايرانيـان بـه شـعر، آن              مي
كرده است كه در اغلب اوقات ابيات متناسبي روي آثار            مي

صنعتي و فني خود بنويسند و همان طور كـه قـبالً اشـاره              
شد در بعضي موارد نيز براي ثبت نـام سـازنده يـا واقـف               

  ).1368مد حسن، مح(ء و ذكر تاريخ بوده است  شي
  

  معرفي آثار و وسايل روشنايي
اشيا و وسايلي كه به منظـور تـأمين نـور و روشـن كـردن              

وســايل «گيــرد  محــيط اطــراف مــورد اســتفاده قــرار مــي 
، »شمع«اين وسايل شامل انواع     . شوند  ناميده مي » روشنايي

چـراغ  «يـا   » پايـه چـراغ   «،  »چراغـدان «،  »فانوس«،  »مشعل«
» شـمعدان «و  » قنـديل «،  »چراغ روغنـي  «و  » سوز  پيه«،  »پايه

بديهي است بشر بـراي روشـن نگـاه داشـتن ايـن           . هستند
هاي اوليه كه براي      وسايل نياز به سوخت داشت و سوخت      

پيـه يـا    «رفت از     هاي ابتدايي به كار مي      افروختن اين چراغ  
، »بـرزك «هاي گيـاهي مثـل        حيوانات و روغن دانه   » چربي

  .ختي آلي مثل نفت بوده استتدريج مواد سو  و به» كنجد«
چـراغ  «جا كه اشيا مورد بررسي در اين مقالـه شـامل      از آن 

است مختصري درباره ايـن     » شمعدان«و  » قنديل«،  »روغني
  .شود اشيا توضيح داده مي

  
  هاي روغني چراغ

شايد اولين وسيله روشنايي براي تـأمين نـور         » پيه سوزها «
زيـست كـه    مصنوعي و نوررساني به فضاي تاريك محيط        

هـا بـه علـت        اين چـراغ  . اند  توسط انسان ساخته شده بوده    
اي سـوختني كـه از پيـه و چربـي حيوانـات و                داشتن ماده 
و يـا   » هـاي روغنـي     چـراغ «هاي گياهي بود بـه        روغن دانه 

ابعاد و اندازه اين اشيا متفـاوت اسـت         . معروفند» سوز  پيه«
جـه  همچنين ذكر اين نكته نيـز قابـل تو        ). 1376گرگاني،  (

» سوزها  پيه«به  » چراغ روغني «رغم اطالق نام      است كه علي  
بـوده،  » سوزها پيه«ها داراي طرحي متمايز از     اين نوع چراغ  
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اي هستند كه در داخـل آن روغـن ريختـه      به شكل محفظه  
گرفته و معمـوالً فلـزي و از         شده و در آن فتيله قرار مي        مي

دليل منع استفاده   كه احتماالً اين امر به      (اند    نوع برنزي بوده  
همچنـين  ). از طال و نقره و ارزان بودن برنـز بـوده اسـت            

اي و يا چهـارگوش توخـالي    داراي يك بدنه تقريباً استوانه  
در زير محفظه روغن هستند و احتماالً قطعات مختلف آن          

شـدند    مثل محفظه، بدنه و پايه جداگانه به هم متـصل مـي           
  ).1376گرگاني، (

ز جنس، شكل، تزئينات و تركيبـات       در مجموع، اين اشيا ا    
متنوعي برخوردارند و از مواد مختلفي چون سنگ، سـفال          

شدند و از خيلي جهات چون فرم و ابعاد           و فلز ساخته مي   
  .با يكديگر قابل مقايسه هستند

  
  قنديل

ــديل« ــرب » قنـ ــديل«معـ ــراغ   » كنـ ــاي چـ ــه معنـ                    و بـ
صوصاً چراغداني است   خ) 3 و انگليسي  2 ايتاليايي ،1يوناني(

-15673: 1، جلـد  1372دهخـدا،   (» آويزند  كه از سقف مي   
به طـور كلـي ايـن اشـيا جـزء آن گـروه از وسـايل                 ). 74

روشنايي است كه از طريق آويزان شـدن از سـقف باعـث         
شـوند و معمـوالً ايـن         روشن شدن محيط اطراف خود مي     

  .گرفته است عمل توسط زنجير صورت مي
كلي از فلز و آلياژهاي طال، نقره، مـس،         ها به طور    » قنديل«

شدند و داراي ابعاد  برنج، مفرغ و شيشه و سفال ساخته مي     
ها چه فلـزي و چـه شيـشه و چـه           »قنديل«. متفاوتي بودند 

اند كه احتماالً شمع يا فتيلـه         سفالي، داراي يك بدنه اصلي    
ست كه زنجير     گرفته و داراي نقاطي ا      در داخل آن قرار مي    

  .شد براي آويختن متصل ميها  به آن
ــديل« ــده از دوران   » قن ــاي مان ــه ج ــاي ب ــوري«ه و » تيم
مـزين  » ثلـث «هـاي     اند كه غالبـاًً بـا كتيبـه         ، فلزي »صفوي«

هاي فلزي معموالً بدنـه مـدور و گـردي            » قنديل«. اند  گشته

                                                                          
1

 - Kandhela 
2

 - Candela 
3

 - Chandella 

ها داراي قـسمتي بـراي پايـه و برخـي             بعضي از آن  . دارند
تري محل    دو يا تعداد بيش   ها،    در اطراف بدنه آن   . فاقد آنند 

ها  خورد و در برخي نيز اين دسته نصب زنجير به چشم مي
  .لحيم شده است» قنديل«وجود ندارد و زنجير به لبه 

اي در باال هستند  هاي فلزي داراي صفحه » قنديل«بعضي از 
هـاي   » قنـديل «دادنـد، چـون      جا قرار مـي     كه شمع را در آن    

كـه   دهنـد، مگـر ايـن     نمـي فلزي نور شمع را از خود عبور        
شايد بتـوان   . مشبك باشند و شمع در داخل آن قرار بگيرد        

هاي فلزي مشبك، محل قرار گـرفتن         »قنديل«گفت كه در    
هـا مـشبك      هايي كه بدنـه آن    »قنديل«شمع در داخل و در      

نيست، محل قـرار گـرفتن شـمع در بـاالي آن و بـر روي        
. نـده كنـد   اي است كه بتواند نور را به اطـراف پراك           صفحه

ها به دليل عدم عبور نور از بدنـه،           » قنديل«بنابراين در اين    
            شـــود  فقـــط از بـــاال نـــور بـــه اطـــراف پراكنـــده مـــي

دانيم كـه شـيوع اسـتفاده از          هر چند مي  ). 1376گرگاني،  (
است اما  . ق. ه 11 و   10هاي فلزي مربوط به قرون      » قنديل«

بـه  » ربـع رشـيدي  «نامـه    نبايد فراموش كنيم كـه در وقـف       
              استفاده از اين وسـيله و چگـونگي آن اشـاره شـده اسـت             

  ).1356همداني، (
  

  شمعدان
دهنـده، مثـل        اي است كه شيء روشـنايي       وسيله» شمعدان«

اي   كه به عنوان پايه     گيرد ويا اين    شمع در داخل آن قرار مي     
. رود  به كـار مـي    » سوز  پيه«براي قرار گرفتن روشنايي مثل      

تـر از نـوع فلـزي و     در انواع مختلف و بـيش     » ها  شمعدان«
هـايي از ايـن دو        تر سفال به دست آمده است و نمونـه          كم

در دوره . جنس، كامالً مشابه و قابل مقايسه با هـم هـستند       
ها   آن. ها از تنوع بسياري برخوردارند      »شمعدان«،  »تيموري«

 داراي  ها  اي به شكل زنگ هستند و برخي از آن          داراي بدنه 
دار و گـاه مـسطّح    اند كه گاهي پايـه    يك سيني در زير بدنه    

ها گاهي مقعر، چند ضـلعي و حتـي         » شمعدان«بدنه  . است
هـا اغلـب از   »شمعدان«جنس اين . شدند مشبك ساخته مي  

» قلمزني«مفرغ و برنج بوده و داراي تزئينات نقره كوب و           
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دا هايي رواج پي  » شمعدان«ساخت  » صفويه«در دوره   . است
هـاي  »شـمعدان «كرد كه مشخصه اين دوره اسـت؛ يعنـي          

اي شـكل     هـاي اسـتوانه     »شـمعدان «ستون ماننـدي كـه بـه        
اي و تـو      معروفند و تماماً داراي پايـه پهـن، بدنـه اسـتوانه           

خالي، دهانه گشاد و گاهي لبه بـه خـارج برگـشته و گـاه               
هـا داراي     همراه با درپوش گنبدي هـستند و بعـضي از آن          

تـر در غـرب       هـا بـيش     اين فرم . ي حمل بودند  اي برا   دسته
هايي از آن، از شرق ايران نيز به          شدند، اما نمونه    ساخته مي 

ها داراي نقـوش    »شمعدان«اين نمونه از    . دست آمده است  
ترين نـوع ايـن       قديمي). 1376گرگاني،  (هستند  » قلمزني«
ها در موزه آستان قدس رضوي مشهد نگهداري        » شمعدان«

است » داوود ريختگر «ه آن شخصي به نام      شود و سازند    مي
هند وقـف بارگـاه امـام    » بابري«پادشاه  » همايون«و توسط   

الثاني سال نهـصد و   شده و تاريخ آن اول جمادي     ) ع(رضا  
  )Chiravani، 1932(چهل هجري است 

داراي تزئيناتي است كه    » ها  شمعدان«معموالً تمام بدنه اين     
داخــل كادرهــا، شــامل نقــوش اســليمي قلمــزده شــده در 

» خـط نـستعليق   «اند و اشعاري بـه        موازي، افقي يا عمودي   
هاي ديگري نيز     البته طرح . ها نوشته شده است     نيز روي آن  

شـده    عالوه بر اين فرم استاندارد در اين دوره سـاخته مـي           
جا به بررسي هفـت اثـر از دوران فـوق كـه               در اين . است

اين آثار در  . شداند پرداخته خواهد      هاي تزئيني   حاوي كتيبه 
موزه مركزي آستان قـدس رضـوي و در طبقـه اول قـرار              

 چـراغ از نـوع اشـيا سـاده و      اين). 1تصوير شماره   (دارند  
پيرايه است كه از مس ريخته  و طبـق كتيبـه منقـور بـر                 بي

در خراسان ساخته شده و جزء      . ق. ه 863روي آن در سال     
در نوع  » ريتيمو«ترين آثار هنري باقيمانده از عصر         قديمي

هاي آن    خود است كه به غير از قسمت بااليي، بقيه قسمت         
قـسمت بـااليي بدنـه شـمعدان داراي نقـوش           . سالم است 

» ثلـث «برجسته و نقش آن عبارت از دو نيم نوشته به خط       
اند و در     است كه دور گلوي شمعدان قرار گرفته      » نسخ«يا  

ـ       واقع كتيبه وقف اين پايه چراغ محسوب مي        ا شـوند كـه ب
لوقـف هـذه    «: رديـف اول  : انـد     كـوبي شـده     متن زير نقـره   

 االزليــه و الــسعادات بالعنايــاتالمــسرجه المــضيه المفيــه 
: رديف دوم . »االبديه و التوفيقات المسعوديه وفقاً هللا تعالي      

علـي الروضـه    / في شهور سنه ثلث و سـتين و ثمانمائـه           «
 / الي رحمـه الـرب الـراحم درويـش        / الرضويه افقر العباد    

در رديـف دوم،    . »مسعود بن الحسين الخادم تقبل اهللا منـه       
كه اين جمالت در آن نوشته      » ترنجي«در فاصله هر چهار     

كوچك چهار پر وجود دارد كه نقـش آن         » ترنج«شده يك   
به هـم پيچيـده و    » علي«است كه كلمه    » )ع(امام علي   «نام  

  .چهار بار تكرار شده است
يكي از  » درويش مسعود « كه   شود  از كتيبه مزبور معلوم مي    

 863خادمان آستان قدس بـوده و ايـن چـراغ را در سـال               
ايـن كتيبـه   . وقف كرده است ) ع(بر آرامگاه امام رضا     . ق.ه

در نوع خود، اولين كتيبه بر روي شـيء فلـزي اسـت كـه               
نقش درويشان را كـه در ايـن دوران در فقـر و تهيدسـتي               

 به خانقـاه پنـاه      زيستند و از امور دنيوي دست شسته و         مي
  .دهد اند نشان مي برده مي

بي شك فردي شيعه مذهب بوده، چون هم خادم     » مسعود«
. بوده است » حسين«بوده و هم نام پدرش      » )ع(امام رضا   «

گر چه در اين كتيبه صراحتي بر اين معنا موجـود نيـست،             
ولي اعتقادات تمامي مسلمانان اين عـصر در ايـران حتـي            

اند، مبني بر احترام به       يت ايران را داشته   سنيان كه اكثر جمع   

  
  :2تصوير شماره 

   هجري9قرن : نديل تاريخق: نام اثر
 cm38:  ارتفاعcm 23: قطر) سيم كوب(مفرغي : جنس
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نيـز گـواه بـر ايـن        » علـي «دوزاده امام بوده و نقش كلمـه        
» قنـديلي «در موزه مـشهد     ). 1368احساني،  (مطلب است   

و مربـوط بـه     » شاه ملك بانو  «مفرغي وجود دارد كه هديه      
اي بلنـد     كه داراي پايه  ) 2تصوير شماره   (است  . ق. ه 9قرن  

در بدنـه، بـراي آويخـتن اسـت و بـا            و سه حلقه كوچك     
نقوش گوناگون و زيباي گياهي و هندسي سيم كوبي شده          

دور لبـه   . و اكنون اين نقوش تا حدي از بـين رفتـه اسـت            
، دو رديف گل و بته نقش بسته شـده  »قنديل«شيء، گردن  

روي آن نگاشته شده كه بـه ايـن         » ثلث«اي به خط      و كتيبه 
ل االرواح المجاهـدين    تعلق االشـباح و جاعـ     «: شرح است 

في قناديل من النور عرش معلقه و نحن نرج اللرحم منهـا            
و يجعل روح االمير الكبير شاه ملك بانو تغمد اله بالرحمه           

  .»الغفران
هـاي    هاي تزئيني در ميان ترنج      در بدنه آن كه با گل و بوته       

عـز  «. شـود  قلمداني، پوشانده شده نيز اين كتيبه ديـده مـي      
طان اعظم مالك رقاب االمم سـلطان سـالطين         لموالنا السل 

نكتـه  . »العرب و العجم ظل اهللا في االرضين قهرمان الزمان        
هايي از آيه نـور       قابل ذكر در مورد اين قنديل وجود بخش       

طور كه در مقدمـه نيـز ذكـر     همان. در بدنه اين شيء است    
» قنديلي«، مثَل نور خداوند به      »نور« سوره   34شده، در آيه    

ــشبيه  ــسياري از    ت ــزئين ب ــه در ت ــن آي ــت و اي ــده اس ش
يكـي  . خورد  هاي جهان اسالم و ايران به چشم مي       » قنديل«

ــوزه  از شــمعدان ــصوير شــماره (هــاي موجــود در م ) 3ت
هاي در  ترين نمونه اي شكل و از قديمي استوانه» شمعداني«

هـاي    از طرح » صفوي«نوع خود است كه بعدها در دوران        
عبـارت از   » شـمعدان «قـوش ايـن     ن. رايج و استاندارد شد   

هــاي بــه هــم پيچيــده اســت كــه در ميــان  شــاخ و بــرگ
انــد و در نتيجــه، ســطح  هــاي مجــزا قــرار گرفتــه » تــرنج«
در قـسمت   . اند  را به هشت قسمت تقسيم كرده     » شمعدان«

اول در ميان چهـار خانـه قلمـداني، اشـعار زيـر بـه خـط                 
  :نوشته شده است» نستعليق«
دائم شفاي خلق   / از خاك پاي او   شاهي كه كحل هر بصر      «

گردون مطيع و چرخ بـه فرمـان رأي         / ز دارالشفاي اوست  

و در  » سلطان رضا كه حكـم قـضا بـر رضـاي اوسـت            / او
بنـده  «: شـود   هـا ديـده مـي       چهار ترنج كوچك اين نوشـته     

  .»اسكندر ابن شكراهللا در هند ساخت بفضل اله
 نـام   بندهاي ديگر، منقوش و با گل و بوته آراسته شـده و           

» ترنجـي «سازنده و تاريخ ساخت اين شيء نيـز در ميـان            
عمل فقيـر داوود    «: شود كه چنين است     روي بدنه ديده مي   

گر ساخت الهور اول جمادي الثـاني سـنه نهـصد و             ريخته
تـرين    در واقع اين اثر جزء يكي از قـديمي        . »چهل و شش  

اي اسـت كـه بـا نقـوش گيـاهي و              هاي استوانه »شمعدان«
گونه كه در خط نگاره       تيبه آراسته شده و همان    هندسي و ك  

و بـا امـضاي     » اسـكندربن شـكراهللا   «آن هويدا است به نام      

  
  : 3تصوير شماره 

   هجري 946سال : شمعدان، تاريخ: نام اثر
  cm 38:، ارتفاعcm 20: مفرغي، قطر دهانه باال: جنس

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  فر دكتر مهناز شايسته...                                                          موزه آستان اييروشنهاي تزئيني آثار  بررسي نقوش و كتيبه
  

 

58

ايـن تـصوير    ). 4تـصوير شـماره     (است  » گر  داوود ريخته «
مفرغي قلمزده است كـه سراسـر       » شمعدان«بخشي از يك    

تـر و بـا نقـوش گيـاهي و            بدنه آن به زيبايي هر چه تمـام       
  .ي گرديده استكار  ، مشبك»اسليمي«

، در گردن شيء، يـك رديـف        »شمعدان«در بخش فوقاني    
هـاي چهـار پـر بـه          خـورد كـه بـا گـل         كتيبه به چشم مـي    

هايي تقسيم شده و هر قسمت حاوي مصراعي از دو   بخش
نوشـته شـده    » نستعليق«بيت شعر فارسي است كه با خط        

  :اين اشعار به شرح زير است. است
  دهمي گفت و هر لحظه سيالب در«

  فرو ميدويدش برخسار زرد           
  رود ميچو شيء ريني از من در 

  »رود چو فرهادم آتش بدر مي          

در حاشيه ساده باالي اين اشعار در داخل يك قاب باريك           
  .»صاحب هو محمد امين«: نوشته شده است

هـاي  » اسليمي«هايي از     اين شمعدان ريختگي بوده و بخش     
» چـراغ «بدنه اين   ). 5تصوير شماره   (ست  آن از بين رفته ا    

مفرغي چهار گوش است و روي مخزن آن مجسمه فيلـي           
اي براي عبور روغن تعبيـه        قرار دارد كه در شكل آن، ميله      

روپوش فيل با كمال دقت ساخته شده و در         . گرديده است 
 قرار دارد كه به وسيله آن، (s)اي به شكل  پشت فيل، حلقه

  .اند يختهآو چراغ را به سقف مي
نام واقف اين شيء كه در زير روپـوش فيـل نقـش شـده               

وقــف آســتانه حــضرت امــام رضــا «: بــدين شــرح اســت
و » 1091السالم نمود محمد حسين االصـفهاني سـنه           عليه

شود كه ظاهراً به زبـان   در باالي اين كتيبه عباراتي ديده مي     
است و نماد فيل هم به دليـل اهميـت و فراوانـي             » هندي«

وان در هند است كه شيء مورد نظر نيز به نحوي با اين حي
  .اين مكان در ارتباط است

اي اسـت كـه    ، اسـتوانه  »شـمعدان «ايـن   ) 6تصوير شماره   (
هـا،    ها، گل       سراسر بدنه آن با نقوش زيباي گياهي، اسليمي       

همچنين بدنه اصـلي آن     . ها و كتيبه مزين گشته است           ترنج
  . شده استكاري كنده» زيگزاگي«هاي  با فرم

  : 5تصوير شماره   
  1091سال :   تاريخ غ،ارچ: نام اثر

   cm 25مفرغي، طول : جنس

  
  : 4تصوير شماره 

   هجري11 و 10قرن : شمعدان، تاريخ: نام اثر
  cm38:، ارتفاعcm10 :مفرغي، قطر دهانه باال: جنس
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در بخش بااليي شيء، در فاصله دو باند مـزين بـا نقـوش              
ها، يك رديف كتيبه در چهار قاب قـرار دارد            گياهي و گل  

  :كه دو بيت شعر فارسي در آن آمده است
  عشق بايد در دل تاريك تا روشن شود «

  شمع اگر آتش نبيند از كجا روشن شود          
   تورخسار گر فروزد صد هزاران شمع بي

  »دل از آن شمع هزاران كي مرا روشن شود                  
اي بــا خــط  همچنــين در پايــه پهــن ايــن شــمعدان، كتيبــه

الرضا   وقف آستانه موسي  ... «: نگاشته شده است  » نستعليق«
  .»...نمود محمد بن علي الحسين كاشاني 

ــماره ( ــصوير ش ــن ) 7ت ــمعدان«اي ــاير  » ش ــد س ــز مانن ني
اي اسـت و بـا تزئينـات      ره، اسـتوانه  هـاي ايـن دو      شمعدان

» نـستعليق «هايي با خـط   ها و كتيبه      ها و اسليمي    گياهي، گل 
  .مزين شده است

درون چهار قلمدان كه در گردن اين شيء قـرار دارد ايـن             
  : شود ابيات خوانده مي

  چو شمعي كه صد خانه را سوختي«
  قد افراختي، چهره افروختي          

  ي بما گذشتي و حرفي نگفت
  »بگو اين روش از كه آموختي                    

همچنين در درون چهار قلمدان ديگر كـه در قاعـده ايـن             
  :شود شيء است نيز دو بيت از سعدي خوانده مي

  شبي ياد دارم كه چشمم نخفت«
  شنيدم كه پروانه با شمع گفت      

  كه من عاشقم گر بسوزم رواست
  »راستترا گريه و سوز باري چ     

  
همچنين در حد فاصل گردن و بدنه اصلي اين شيء كه به            

اي كه ميان دو      صورت موجي شكل است، در حاشيه ساده      
رديف مزين با گل وجود دارد، كتيبه وقف اين شيء آمـده       
كه با خطي معمـولي نگاشـته شـده و مـضمون آن چنـين               

است و هر   ) ع(اين شمعدان وقف آستانه امام رضا       « :است
ا از محلش خارج كند بـه لعنـت خداونـد گرفتـار             كه آن ر  

  .»خواهد شد
  

  گيري نتيجه
با بررسي آثار و لوازم روشـنايي موجـود در مـوزه آسـتان              
قدس رضوي مشهد دريافتيم كه اكثر اين اشيا وقـف ايـن            
ــار داراي   مكــان مقــدس هــستند و از آن جــا كــه ايــن آث

وش هـا تنهـا شـامل نقـ     اند لذا تزئينات آن  هاي مذهبي   جنبه
بنـا بـر    . گياهي، نقوش هندسي و كتيبه و خط نگاره است        

هـاي انـساني روي       نقش پيكـره  : »ارتور ايهام پوپ  «عقيده  
طـور كـه در       راستي كفرآميز بود، همـان        شمعدان مسجد به  

  
  : 6تصوير شماره

،  هجري اصفهان11 و 10قرن : شمعدان، تاريخ: نام اثر
  cm 40 :، ارتفاعcm 14: برنجي، قطر دهانه باال: جنس
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هاي گيـاهي و اسـليمي بـه        جا زمينه مناسبي براي طرح      اين
بـه اوج تكامـل     » صـفويه «وجود آمد و اين شيوه در زمان        

  ).1338پوپ، (رسيد خود 
تـر بـه      ها يا عناصر نقش گيـاهي كـم         »موتيف«در اين اشيا    

شـوند و گـاهي بـه صـورت           شكل طبيعي خود ديـده مـي      
هـاي    آميزي با تركيب از چند نوع گل و گياه، زمينـه            اغراق

نقوش سنتي ايران باسـتان همگـي در        . پوشانند  خالي را مي  
مفــاهيم انــد، ولــي القــا كننــده  دوره اســالمي حفــظ شــده

به طور كلي ترسيم اين نقوش كـه انـواع گـل و             . جديدند
هاي درهـم پيچيـده و اغلـب بـه صـورت              ها و شاخه    بوته

تر به شكل طبيعي هستند در هنر اسـالمي           و كم » تجريدي«
هاي ظـاهري آن را دارا   تر از جلوه ايران مفهومي بس عميق 

تـر مـوارد      اين تزئينـات، در بـيش     » صفويه«در دوره   . است
خـصوصاً در سـبك غـرب       (پوشاندند    اسر سطح را مي   سر

اند   و در حالي كه از واحدهاي جداگانه تشكيل شده        ) ايران
جـا كـه      همچنين از آن  . اند  در كل داراي يك ارتباط منطقي     

هـا    با نقـوش گيـاهي و خـصوصاً اسـليمي         » نستعليق«خط  
و » اسـليمي «هاي    تر از نقش    تناسب دارد در اين دوره بيش     

  .گردد فاده مياست» ختايي«
تـرين نقـوش تزئينـي دوران اسـالمي، انـواع             يكي از مهـم   

هاي ساده و پيچيده هندسي اسـت كـه بـسيار متنـوع              طرح
. شود  تر مشاهده مي    از همه بيش  » دايره«در اين ميان    . است

پيچي را نيـز        بافته و كالف      همچنين هنرمندان، نقوش درهم   
نحـو جـالبي    توسط يك دايره اصلي و چند دايره فرعي به          

نقش دايـره در بـسياري از مـوارد هماننـد           . اند  ترسيم كرده 
تزئينـي عمـل كـرده و نقـوش         » شمـسه «بنـد يـا         يك قاب 

هـا را     و كتيبـه  ... هاي درباري، بزمي و       مختلفي نظير صحنه  
در خود جاي داده است و به صورت كادر و قالـب بـراي              

همچنـين سـاير نقـوش و       . خورد  خط يا نقش به چشم مي     
هـا و     هاي هندسي نظير مثلث و مربع و چنـد ضـلعي            طرح

هـا    »ترنج  نيم«ها،  »ترنج«ها،  » شمسه«ها و نيز      تركيباتي از آن  
ايـن  » صفويه«در دوره   . خورد  ها نيز به چشم مي    »لچك«و  

تـر از دوره پـيش و بـه           تـر و متنـوع      نقوش بسيار گـسترده   
صورت كادر يا قالب براي خط و نقش و گاهي بـه طـور              

 كه در اين صورت غالبـاً       - صورت نقوش تزئيني   مستقل به 
 بـه   -بـود   » لچك«و  » ترنج  نيم«،  »ترنج«،  »شمسه«به شكل   

هاي به دست آمـده، بـه    از بررسي نمونه. رفته است كار مي 
اين نكته واقف شديم كه هنرمندان بـا ذوق ايرانـي خيلـي             
زود به خاصيت تزئيني خطوط پي برده و آن را بـه عنـوان     

  .است ني كامل استفاده كردهيك عامل تزئي
گذشته از جنبه هندسي خطوطي كه بـر روي اشـيا و آثـار              

خـورد،    هاي مختلف هنر اسالمي ايران به چـشم مـي           دوره
ها همچنين از جهات مختلف فرهنگـي، مـذهبي،           اين كتيبه 

امضاي اسـتادكاران، فلزكـاران،     . حائز اهميتند ... تاريخي و   

  
  

  : 7تصوير شماره 
   اصفهان- هجري11 و 10قرن  : شمعدان، تاريخ: نام اثر

   برنجي: جنس
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تـر مـدرك      نويسان در كـم   نويسان و خوش    كاران، رقم     تزئين
  .خورد تاريخي جز همين اشيا فلزي به چشم مي

دهنـدگان، واقفـان، اسـامي امـاكن و             همچنين نام سـفارش   
... مراكز ساخت و وقـف شـيء، تـاريخ سـاخت شـيء و               

  .ها باشند توانند كمك مؤثري در بررسي همگي مي
» تيمـوري «نكته حـائز اهميـت ايـن اسـت كـه در دوران              

رايج بوده  » ثلث«وط پيشين و خصوصاً خط      استفاده از خط  
، »صـفوي «اما تأثير خوشنويسي و رونق آن در دوره         . است

خوبي مشهود است كه در اين          هاي اشياي فلزي به     در كتيبه 
تر   بيش» نستعليق«خصوصاً  » نستعليق«و  » نسخ«ميان، خط   

توان گفت    گيرد و مي    از ساير خطوط مورد استفاده قرار مي      
زات آثار نفـيس ايـن دوره، ظرافـت شـكل و            يكي از امتيا  

با اشـكال گيـاهي بـه كـار     » نستعليق«تركيب متناسب خط   
خـود نيـز    » نـستعليق «ء است؛ زيرا خط       رفته در تزئين شي   

نيـست و قـسمت     » اسليمي«هايي شبيه     شباهت به پيكره    بي
هاي حروف بلند الفبا هرگز از تأثير اين نقـش            بااليي كناره 

يـا   ها مصون نيست و  و گلدار و شاخه   هاي خميده     و نگاره 
حتي حـروف پيچيـده و منحنـي نيـز عميقـاً تحـت تـأثير                

گيرنـد و در چنـين شـرايطي، اخـتالف            قرار مي » اسليمي«
زمينه، » اسليمي«موضوعي بين بيان خط يك متن با نقوش         

به طور كلـي هماهنـگ شـده، بـه يـك وحـدت بيـاني و                 
  .شود موضوعي خاص و خيره كننده تبديل مي

از نكات بارز در زمينه استفاده از كتيبـه در تـزئين اشـياي              
هـايي    كتيبـه » تيمـوري «روشنايي، اين اسـت كـه در دوره         

و » )ع(امـام علـي   «، نـام  »نـور «هـايي از آيـه    حاوي بخش 
بـاقي  » ثلـث «هاي مربوط به وقفنامه اين اشيا با خـط            كتيبه

  .مانده است
خط و زبان   ، فلزكاران به علت رواج      »صفويه«اما در عصر    

هـا را     فارسي و تقويت تشيع و مليت ايراني، اين نوع كتيبه         
و » نسخ«تر اشياي فلزي با اشعار فارسي به خط           روي بيش 

در آثـار هنـري دوره      . كردنـد   نقـل مـي   » نـستعليق «عموماً  
تـر از هـر زمـان         هـا، سـطحي بـيش       براي نوشـته  » صفوي«

يافت و عـالوه بـر طريـق قـراردادي، نقـش              اختصاص مي 

ها بر نوارهـايي در گرداگـرد شـيء بـه صـورت               دن آن كر
فلزكـاران ايـن دوره بـا       . هاي برجسته نيز مرسوم بود      كتيبه

گرايـي كـه در آن زمـان در     الهام از دو اصل تـشيع و ملـي       
تمامي شئون اجتماع راه يافته و در حال گسترش و توسعه           

كردند و هنرمندان هم اين اصول را در كارهاي           بود كار مي  
هـا،    و در كتيبـه   » كوبي    نقره«مثالً در   . داشتند  نظور مي خود م 

جايگزين » نستعليق«نوشتن اشعار فارسي با خطوط خوش       
 كـه   -هاي عربي شد و بجز آيات قرآني و اسامي ائمه           كتيبه

شـدت رواج يافـت و        به علت نفوذ تشيع در اين دوره بـه        
ـ    ها بيش   هاي مربوط به وقفنامه اشيا كه كتابت آن         كتيبه ا تر ب

هاي اين زمان بر       ساير نوشته  -بود» نسخ«و  » ثلث«خطوط  
ــاي    ــط زيب ــه خ ــزي ب ــار فل ــستعليق«روي آث ــط » ن توس

خوشنويسان و توأم با نقش گل و برگ يا تركيبات متنـوع            
  .گرفت و هندسي صورت مي» اسليمي«خطوط 

كاري بر    در حقيقت، موضوع نگارگري و شاعري و مرصع       
رفـت؛   د به شـمار مـي  امري واح » صفوي«روي آثار هنري    

زيرا همان گونه كه اشاره شد، هنر ايراني بر تزئينات مبتني           
است و ايرانيان هنرهاي مختلف را در آثار بديع خـود بـه             

بـدين گونـه هـر هنـر، مكمـل و      . دادنـد  يكديگر پيوند مي 
به كالمي ديگر، شاعر، نقـاش،      . متممي براي هنر ديگر بود    

 الهامـات خـود را در       قلمزن و فلزكار هر كـدام نكـاتي از        
كردند و در اين ميان و در اين          خلق هنر به يكديگر القا مي     

         تـر بـر شـعر و شـاعري           نويسي نيـز بـيش        عصر، هنر كتيبه  
  .تأكيد داشت

در مجمــوع، كــاربرد خــط در تــزئين اشــياي فلــزي دوره 
  :توان به موارد زير اختصاص داد را مي» صفوي«
  ،)با خط ثلث(عائر شيعي  آيات قرآني و ادعيه و ش-1
هـا    نامه  ها و وقف    ها و سال    هاي تاريخي شامل نام      كتيبه -2
  ،)با خط نسخ و ثلث و نستعليق.. (و 
 اشعار و مـضامين ادبـي و توصـيف كـاربرد شـيء در               -3

  ).غالباً با خط نستعليق(خالل آن 
همچنين انگيزه نقش شعر در اين آثـار را عـاله بـر جنبـه               

تـوان    شد مـي    نوشته مي » نستعليق«ا خط   تزئيني اشعار كه ب   
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يكي انتقال احساس هنرمنـد  : در دو عامل ديگر نيز دانست 
ها ديده شده و هنرمند اشـعاري را          است چنان كه در نمونه    

آورده بود و ديگري، عامل تناسب     » )ع(امام رضا   «در مدح   
طـور كـه      و هماهنگي اشعار با اشيا مـورد نظـر كـه همـان            

  .خابي زيبايي بر روي آن نقش شده استدانيم اشعار انت مي

  ها نوشت پي
تمامي تصاوير مورد اشـاره در مـتن برگرفتـه از راهنمـاي             

  .است» موزه آستان قدس رضوي مشهد«

  
  فهرست منابع

، هفـت هـزار سـال هنـر         )1368( احساني، محمد تقـي      -
   .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي .فلزكاري در ايران

قاجـار، تـاريخ    ، هنر صفوي، زند،  )1376(روبرتو   ،جيان -
 تهـران، انتـشارات     .آژنـد يعقـوب   ، ترجمه   )10(هنر ايران   

  .مولي
، شـاهكارهاي هنـر ايـران،       )1338( پوپ، آرتـور اپهـام       -

 تهـران، انتـشارات     .ناتل خـانلري  پرويز  اقتباس و نگارش    
  .صفي عليشاه و فرانكلين

ماري ايران پيروي شكل و رنـگ،        پوپ، آرتور اپهام، مع    -
  .، تهران، انتشارات يساوليچ دوم /افسراهللا  كرامتترجمه 

نامـه دهخـدا، چ اول از         ، لغـت  )1372(اكبر     دهخدا، علي  -
  .دوره جديد، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

، راهنماي صنايع اسالمي، ترجمـه      )1365(م  . ديماند، س  -
، تهران، شـركت انتـشارات علمـي و         دوم چ   /فريارعبداهللا  
  .فرهنگي

، فرهنگ مصور اصطالحات    )1375( رياضي، محمدرضا    -
  .هنر ايران، دانشگاه الزهرا، تهران

، تاريخ صـنايع ايـران بعـد از    )1368( محمدحسن، زكي   -
   .اسالم، ترجمه محمدعلي خليلي، تهران، انتشارات اقبال

ايلخاني و  ، هنر   )1376( ارنست    شراتو، امبرتو و گرويه،    -
 تهران،  .آژنديعقوب  ، ترجمه   )9(تيموري، تاريخ هنر ايران     

  .انتشارات مولي
هــاي  ، هنــر اســالمي در ســده)1363( فرايــه، گاســتون -

  . تهران، انتشارات گيالن.ساوجيرحمان نخستين، ترجمه 
  

  
  
ن از  ، فرهنگ فشرده تـاريخ ايـرا      )1376( قدياني، عباس    -

  .آغاز تا پايان قاچاريه، تهران، انتشارات جاودان خرد
هوشـنگ  ، هنر اسـالمي، ترجمـه       )1355( كونل، ارنست    -

  .، تهران، انتشارات توسدوم چ /طاهري
، ابزار روشنايي در هنر اسـالمي       )1376( گرگاني، مهرانه    -

  .17و نور در معماري ايران، مجله ميراث فرهنگي، ش 
المعـارف فارسـي،      ، دايـره  )1346(محسين   مصاحب، غال  -

  .تهران، فرانكلين
، تاريخ عمومي هنرهاي مصور،     )1373( وزيري، علينقي    -

  ، چ سوم، انتشارات هيرمند، تهران1 و 2ج 
محمدرضـا  هاي اسالمي، ترجمـه       ، طرح )1377(ويلسون، اوا    -

  .)سمت(سازمان مطالعه و تدوين تهران،  .رياضي
، تاريخ صنايع ايران، ترجمـه      )1366(ريستين   ويلسون، ك  -

  .، تهران، انتشارات يساوليدوم چ /فريارعبداهللا 
، وقفنامــه ربــع )1356(اهللا   همــداني، رشــيدالدين فــضل-

 تهـران،   .افـشار ايـرج   و   مينويمجتبي  رشيدي، به كوشش    
  .انتشارات انجمن آثار ملي

- Melikian Chivani, Assadullah Souren (1982), 
Islamic Metalwork from the Iranian world 8th-
18th centuries, London. 
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