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 ر فلزکاری عصر صفویهعه در هنمداری شیتیوالتفکر 
 

 1کیانوش شیخی
 2فرشته پرخاش

 ۸/۶/9۷تاریخ دریافت: 
 ۱۱/۹/۹۷تاریخ پذیرش: 

 :چکیده
 این سرزمین ؛است تیتا به امروز مفهوم وال ربازیاز د رانیا انیعیش یدر زندگ ریناپذییاز ارکان جدا یکی   

شـده یشناخته م ییو وال یعیش یها شهیاند جیروو ت تیفعال به عنوان کانون یاز ادوار اسلم یاریدر بس
ان بـا صـفوی و همزمـ این مفهـوم در دورهٔ  ؛جاری است و افکار آنان یدر بطن و متن زندگ و والیت است

 نیـا در همه جنبه های زندگی مردم از جمله آثار هنری نمود پیـدا کـرده اسـت. رسمی شدن مذهب تشیع
 ییبـا شناسـا که آن است یدر پ کتابخانه ای ات میدانی وبر مطالعی مبتنی لیلتح –با روش توصیفی  مقاله

و  عهیشـ بـرهم کـنش ،یصـفو یفلزکـار ینـیئآن با عناصـر تز قیو تطب یعیتفکر ش نینماد یشاخصه ها
و  فیسـپس بـه توصـ و دیـنما نیـیتب را در ایـن دوران یهنـر فلزکـار را در قالـب یمدار تیوالهای نماد

  بپردازد. یصفو دوران یفلز آثار یبندطبقه
عنوان بـه مذهب تشیع یو معرف نید غیدر تبل آثار هنری کارکرد های این پژوهش گویای آن است کهیافته  

 ؛ به گونه ای کهد استفاده قرار گرفته استمور هیفلزکاران در عصر صفو ژهیهنرمندان به و یبرا تازه یمنبع
قـرار  یـیو وال یعیتفکـر شـ یانمادهـ ریثا تحت تأاز هنره گرید یاریهمانند بس زین یصفو یهنر فلزکار

به نظر می رسد این تاثیر پذیری ناشی از حمایـت هـای دولـت و تـلش حکومـت بـرای تـرویج .. گرفت
 .فرهنگ تشیع و والیتمداری بوده است

 .صفویه هنر، ،ی، فلزکاریمدارتیوالتشیع، : یدیکل واژگان

                                                                                                                      
  شناسی دانشگاه تهرانک آرشیوی و نسخهردااسناد و مدانشجوی کارشناسی ارشد . 1

kianoush.sheykhi@ut.ac.ir 
 fparkhash2373@gmil.com  م دانشگاه خوارزمیتاریخ اسلسی ارشد کارشنا دانشجوی. 2
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 :مقدمه-۱
خود را  یدافکار و عقا یول کردندیم یمتجسم کنند ترس توانستندیه مآنچه را ک یهنرمندان دوران اسلم 

عمل را در استفاده از  ین. چون در آن دوران پردازش ابردندیرمز و رموز لغات و عرفان به کار م یرهٔ در دا
داشت، بارز و قابل شهود است  کارکه انسان با آن سر و  یعمل در تمام عناصر ینو ا دیدندیم… رموز و
که دست آنها باز بود و حکومت  یرموز آشنا بودند. در دوران ینبا ا یاکه درک آن را داشتند  یآنان یالبته برا

خود را به  هاییدهقائل بود آنها عق یخاص یهافرقه یاهنرمندان و مذاهب  یبرا ینسب یآزاد یمرکز
احترام  یمردم عام یدبه عق یزن یو اگر حکومت مرکز کردندیم یادهخود پ یکارها یرو بر یصورت علن

استفاده را  یتفلزکاران نها یژهمردم بود از هنرمندان و به و ینخود ب یدخود طالب انتشار عقا یا گذاشتیم
 یبرا یبه اهنر کارها و اعمال و رفتار خود را به سان حر یرهدر دا یحکومت مرکز ی. از طرفکردیم

 هاییدانم ینتراز مهم یکیرا هم در نظر گرفت که هنر  ینا ید. پس باکردیهمگام کردن مردم استفاده م
کردن اعمال و رفتار خود در برابر مردم  یهو توج یتدادن حقاننشان یها براتاخت و تاز حکومت

هنر  یژهبه و ربه مردم است. عرصه هن یکینزد یبرا هاینهزم یناز مهمتر یکیهنر  یرهٔ است. چرا که دابوده
گاخواه و ن یفلز کار گاهانه مستق یرغ یاهانه اخواه آ با افکار و رفتار و اعتقادات همٔه  یممستق یرغ یا یمآ

همسو کردن افکار  یاست و درک آن برا یمردم جار یارد، در بطن و متن زندگقشرها جامعه ارتباط د
ند و کار آمد یرو یراندر ا یانهم که صفو یاست، زمان تریقراحت تر و جذاب تر و اثر آن عم یعموم

آن  یرشمذهب و پذ ینگسترش ا یاز اقدامات آنان برا یکیشناختند  یتبه رسم یرانرا در ا یعب تشمذه
در عرصه  یمدار یتهنرمندان به وارد کردن تفکر وال یتو حما یقبود که آنان به تشو ینردم ام یاز سو

 کردند. یهنر بخصوص هنر فلزکار
است، اما در اندک نوشته نشده یادیتاکنون مطالب ز یعصر صفو یهنرفلزکار یتمداریوال ینهٔ زم در

هنر »فراست،  یماز مر «یاسلم یلزکارف»به؛  توانیطور مختصر پرداخته شده، مکه به آن به یآثار
 ی،سفالگر ی،نگارگر ی،در هنر فلزکار ینماد و نمود عل» ی،احسان یاز محمدتق «یراندر ا یفلزکار

و  ینمضام»تحت عنوان؛  یفراست؛ و در مقاله ا یماز مر« تکتاب خط و یها و منسوجات معماربافته
از محمد افروغ به  «یو فلزکار ینگارگر ی،باف یبه هنر قال یبا نگاه یدر هنر عصر صفو یعیعناصر ش

 ییکه ذکر شد در جا ریاست، آثاطور مختصر اشاره کردهبه یدر هنر فلزکار یعیش یو محتوا ینمضام
پرداخته  یهنر فلزکار یمدار یتوال هاییژگیطور مفصل به وها بهاما در آن د،اشنبیم یتخود حائز اهم

 است.نوشته شده ینهزم یناست که در ا یمقاله با مقاالت و کتب ینا یزماوجه ت یننشده که ا
در  ینقش یعصر صفو یهنر فلزکار یااست؛ آ ینشده ا یمپژوهش حول محور آن تنظ ینکه ا سواالتی

 آن چگونه است؟ هاییژگیو و یداشت؟ انواع فلزکار یعیش یتمداریوال
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 :کاریهنر فلزدر هنر، بخصوص وارد کردن افکار دینی -۲
مطبـوع انسـان را بـه  یغـذا یطور که بـوروزمره با فلز سر و کار دارند. همان یتمام قشرها مردم در زندگ

مت خـود نسـان را بـه سـفکـر و ذهـن ا یچـه فلـز یظروف چه سفال ینقوش بر رو کند،یخود جذب م
 ینمادهـا بـر رو وحال چرا فلز؟ چون جلؤه اشکال  دارد؛یآن وام یتو او را به تفکر دربارٔه ماه کشاندیم

شـود و در  یـرهآن خ ینگاه چشمها به سو ینکه با اول شودیو زرق و برقش باعث م شودیفلز دوچندان م
اشـکال بـر  یـداریپا یـل. بـه دلافتدیآن م یبر رواشکال نقر شده  ییپس آن ذهن و فکر به دنبال رمزگشا

بـه عنـوان  ییننـد چـه بـه صـورت کـاالکیم یگـرد هاییناز آنها به سرزم یکه بعض یفلز و مسافرت یرو
وارد کـردن  یدر پـ یبـایینوع ظروف سازنده آن علوه بر ز یندر ا یشکش،چه به عنوان پ یمحصول تجار

و  یـامکـه پ یمـذهب یظروف خود به مانند مبلغ ینآن هم است و ا یشده بر رو یادهپ یمذهب یدافکار و عقا
مـردم و  شوندیباعث م کندیعمل م یگرد ینسرزم مردمو افکار مردم جامعه و حکومت خود به  یننماد د

نمادهـا و اشـکال بـه  ینا ییاز دغدغٔه رمز گشا ییرها یبرا یگرندد یو سلوک یانیو اد یشکه به ک یافراد
 روند. ینآن د یدل و عقاشناخت اصو یسو
 یامر دلکـش بـرا یکآن اشکال باشد، اما رفته رفته به صورت  یباییشناخت ز یبرا یدامر در ابتدا شا این

مـراد خـود را در  یـدبا فهمنـدیشدن به آن قـوم م یکو با نزد شودیم ینآن د یهو ثانو یهشناخت اصول اول
آنهـا شـده  یسـاز فکـارآن مردم که باعـث ا ینص دو بخصو ینمردم آن سرزم ی،افکار و اعتقادات مذهب

کـه در تـلش اسـت  کنـدیم یدارا پ یریخود حکم سف یشئ فلز یکه است که گون ینجست جو کنند. ا
اقوام منتقل کنند. حال اگر حکومت  یگربه د یتکه فلز یشده بر رو یادهخود را به داشصورت هنر پ یدعقا

هنر است.  یطهکار ورود به ح ینا یها برااز راه یکیدهد  یجتروخود را  یینو آ یشدر صدد باشد ک یمرکز
را  یعتشـ یـغمذهب که هرگونه انتشار و تبل یقدرتمند سن یاندر دوران غزنو یعمانند تش یتیاقل یانهم یندر ا

و  یـدو با نقش کـردن عقا شدندیم یهنر یرسف ین. پس آنها هم دست به دامان اکردیبه شدت سرکوب م
و  یـغرا دور زده و بـه تبل یومـت مرکـزمانـدگار، حک یاءاز رموز بر بدنـه اشـ یخود در هاله ا یشک یمتعال
خود  ینیو افکار د یدحفظ عقا یکه برا ین. همانند صائبپرداختندی( میت)وال یتعال یمردم به سو یتهدا
بـر قلـب  ییهاخود به صورت نماد یشانهم ک یگرخود و صدور به د یزندگ یجا یدادن آنها در جا یرو تأث

 یهو عظمت خود در سـا یبه دنبال نشان دادن بزرگ یمرکزحکومت  یردند. در دوران صفوکیفلز حک م
همـراه  یو حکومت بـرا کشدیراحت م ینفس یعاست که تش یدوره ا یصفو یبدوران پر فراز و نش یند

 نـینچ یـنا یسؤال ینب یندر ا .کندیم هاینهزم یو انتشار در تمام یغخود شروع به تبل یدکردن مردم با عقا
را  یوحـ یـاتآ یاءچرا بر بدنه اشـ یا نوشتند؟یقرآن را بر دهانه ظروف م یات: چرا آآیدیم یشافراد پ یبرا

خاطر بوده که افراد  ینبه ا یاآ کردند؟یرا حک م یبه خصوص یاتها آچرا در کف کاسه یا کردند؟یحک م
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 یـاتفرورونـد؟ چـرا آکنند و به فکر  طالعهو م ینندرا بب یاتآ ینا خوردن آب و غذا دائماا  یا یدنهنگام نوش
اسـت باعـث حک شده یمس یرا که بر لب تنگ یاتیدارند؟ چرا آ یتیخاص یاآ یست؟خاص؟ مفهوم آنها چ

فـرد بـا و  شـودیباعـث م یکه در کف کاسٔه برنجـ یاتیآ یازودتر أتش از وجود افراد بر طرف شود  شودیم
 کـرد؟یتوان رزمنده را چند برابـر م شدیحک م یرهابر شمش کهرا  یاتیآ یاشوند  یرد سجود کم خوردن زو

آنهـا  یبـرا یبرخورد مکرر با آنها به صورت اعتقاد یدر پ یا دادندیم یهستند که به آنان انرژ یاتآ ینا یاآ
 یـثو احاد ینـرآق یـاتآ یـننـدارم ا یچندان یکه من خود قدرت بدن رسیدیم ینکه فرد به ا شدهیمبدل م

 یـندائـم ا یـدپس با یرمپذ یبو من بدون آنها آس دهندیبه من قدرت م یرکزحکومت م یههست که در سا
 .یمبرس یتشوم و در همه کارها از آنها استفاده کنم تا به موفق یکرا حفظ کنم و به آنها نزد یاتآ

 
 :در ایران عصر صفویپیامد گسترش مذهب تشیع -۳

 یعهقشرها ش یکه تمام کردیاقتضا م یاسیبود و جو خفقان زده س یتدر اقل یعشت یانتا قبل از صفو
 یمذهب خود برا یهادست به دست هم دهند تا بتوانند علوه بر زنده نگه داشتن آموزه مذهب جامعه

داشتند دست به  تسکون یرانا یداخل یخود که در مرزها یشانهم ک یگرها به دآموزه ینا یغانتشار و تبل
از  یخفقان ناش یلمبلغان بودند به دل ینکه در راس ا یونروحان یانم ینبزنند در ا یادینبن یهکاررا
هنرمندان  یرا نداشتند و در رتبه بعد یمتعال یناشاعه گسترده ا ییمذهب توانا یحکومت سن یکتاتورید

علما و  ییپس با راهنما ها بودند.آموزه یندر رواج ا یهنسبت به بق یانعطاف یآنها دارا گرفتندیقرار م
قدم شدند که به  یشپ یدعقا یجدر ترو یت در سبک خلق آثار هنرتحوال یسر یک یجادخود با ا یتخلق

مذهب آنها آزادانه علوه بر انتقال  یعهش یهااما در دوران حکومت یدندهم رس یقابل توجه یدستاوردها
ها آموزه ینافراد به ا یامر باعث شد تمام ینا هم پرداختند که خود یآوردهادست ییبه رمز گشا یممفاه

به وجود آمده بود  یعیانش یبرا یمذهب یبودند و آزاد یتدر اکثر یعیانکه ش یهاما در دوران صفوببرند  یپ
آنها  یددر درون مرزها با یعهش یمبار علوه بر انتشار و انتقال تعال ینباز هم از رسالت آنها کاسته نشد و ا

بعد مسافت و خطرات  یلبه دل زدندیم یراندر ارتباط با ا یکشورها یگرد ییو آشنا یغدست به تبل
مقاوم باشند  یکه در برابر حوادث احتمال ساختندیچنان م یهاهنرمندان دست ساخته یدبا یاحتمال

لز هم بهتر از ف یزیرا به خود مجذوب کنند چه چ ینندهباشند که ب ینروند و به نحو یناز ب یبه راحت یعنی
خاص  ییجل یو هم دارا روندینم یناز ب یها به راحتاشتهها و نگمقاومت هستند و هم نگاره یدارا

 یهتمرکز ما بر دوران بر دوران صفو یشترب یلدل ین. به اکشندیخود م یهستند که افراد را به سمت سو
بود، و  یراندر ا یلم یتهو یگریود تشیعمذهب  یکی ی. دو عنصر مهم در دوره صفوشودیمعطوف م

بود و  یخط کاملا فارس یککه  یقرواج خط نستعل یهدر دوران صفو یمل یتبارز هو یهااز مصداق یکی
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 یانفرهنگ و زبان بود. صفو یرانیا یتدر هو یعنصر اصل یقت. در حقباشدیم یمتروک شدن خط کوف
 یگانو همسا یرانا ینفاحش ب اوتتف یک یجادبه دنبال ا یرانخط و در ا ییرو تغ یساز یعهش یاستبا س

 یعنیکوتاه  یبه جزء در برهه ا یهاز صفو یشبودند. تا پ یمرکز یوحدت مل یک یجادخود در جهت ا
 یکیامر خود  ینتسنن بود و ا یرانا یمذهب رسم یلخاناندر دوران ا هاییینهو فراهم آمدن زم یهدوره آل بو

ها به خود در تمام عرصه ینیحفظ بقاء د یبرا یعیانهمه ش یلطور کو به نرمندانبود که، ه یاصل یلاز دال
 یآزاد یکبه  یعیانش یهکار آمدن صفو یاستفاده کنند. با رو یمذهب یمو انتقال تعال یجترو یهنر برا یژهو

ها و دوران هنرمندان به خصوص فلزکاران نشانه ین. در ایدندگذشته رس یهانسبت به دوره ینسب
را در  یمل یتاز هو یبه عنوان نمود یو رواج شعر و ادب فارس یرانیا یمل یتو هو عیتش یمذهب ینمادها

 یاناست که بعد از ساسان ینا یهما بر دوران صفو یدتأک یلخود نمودار کردند. دل یهاآثار و دست ساخته
به وجود و مذهب  یتمل یلقا یردر ز یمل یتکردند. هو گذارییهرا پا یرانیا یحکومت مقتدر مرکز یناول

 یتفرهنگ و هو یانمشترک بود. در دوران صفو یاتاشتراک مردم زبان و ادب یعامل برا یگرآمد و د
 یشدٔه عرب یاد یعناصر فرهنگ یگزینجا یفارس یاتو خط و زبان وادب یعهشد و مذهب ش یاءاح یرانیا

 یمذهب نقش مهم یو. در دوران صفکردند یداپ یمذهب یاسیس یتهو یک یرانیاندوران ا ین. در ایدگرد
 یناگهان یعینبود. عناصر ش یقاعده مستثن ینهم از ا یفرهنگ و هنر داشت که فلزکار یشرفتدر روند پ

مدارانه پا به عرصه گذاشتند. در  یتوال یبلکه در هاله ا یامدند،به وجود ن ییو بدون سلسله مراتب وال
 یعهش یتعناصر بازگوکنند وال ینه همه اک شد گذارییهپا الییو یمهنر و مفاه یندوران ارتباط ب ینا

 است.
 یاستبا س یراندوره ا ینوابسته به آن شکل گرفت چون در ا یروهایبر اساس مذهب و ن یهدولت صفو

 یسع یرا تحت شعاع خود قرار داده بود به علوه شاهان صفو ینید یهااز جنبه یاریبس یخاص مذهب
: در ساخت اماکن  کردند،یم یزن یرهنگو ف یهنر یهادر جنبه یعهش یتوال یجدر ترو  مقدسمثلا
طور . بهیگردارد تا عناصر د یعیو ش ییوال یسمت و سو یشترکه در آن به کار رفته ب یو فلز کار یمعمار

سبب  یمذهب صفو یعیدر دربار شاهان متعصب ش ینیوجود هنرمندان و شاعران و دانشمندان د یکل
ساز دست یابزارها ینتراز مقاوم یکیاما  1.داشته باشند ییوال یوکه هنر و فرهنگ سمت و س شدیم

 یژهبودند به و یوسائل فلز یدنما یفااطلعات را ا سازییرهنقش کمک حافظه و ذخ توانستیانسان که م
 2.دارا است یمذهب یمفلزات از نظر انتقال مفاه ینرا در ب یگاهجا ینسکه که باالتر

                                                                                                                      
 .78 ص، والیت اسلمی ایرانی در فلزکاری عصر صفوینوروزی طلب، افروغ و . 1
 .۴5ص، یهدورٔه صفو یو فلزکار بافییدر قال یقرآن یهاخط نگارهشریعت، . 2
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 یلقا یراجزاء پراکنده کشور در ز یپارچه ساز یک یرانی؛ا یتهو یبرا نایبزرگ صفو یکارها یگراز د
و شاهان که خود را  یهدوران صفو یآثار فلز یمفهوم بر رو ینبود که ا یاسیس یساز یهمگون ساز

آنها  حکومت یاسیو س ینشان دهنده بعد مذهب ینکرد، که ا یداپ یشتریکردند نمود ب یمعرف «یکلب عل»
امام رضا )ع( است  یهابر گرفته از آموزه شناسیمیم یهفق یتکه ما امروزه به نام وال یتیاصل وال 1است.

بدان توجه داشت که  یداست. البته بارسوخ کرده یرانیانا یزندگ یو معنو یکه به مرور در تارپود بعد ماد
رنگ بوده کم یحکومتخفقان  یلبه دل یهتا دوران صفو یمما امروزه با آن آشنا هست که یمدار یتوال ینا

 است.نشان داده یدو شا یدخود را آنچنان که با یمذهب صفو یعهکار آمدن حکومت ش یکه با رو
 یزدگردکاظم و هم نسب خود را به  یدوگانه بودند که هم خود را نوادگان موس یدئواوژیا یدارا یانصفو
 2کردندیم یدرا در جامعه تشد گرایییعو هم تش گرایییحربه هم حس مل ینبا ا کردندیوصل مسوم 

 یتبه ساحل وال یعهقرار دارند که فقط ش یمتلطم یایدر در یمذهب یشتمام هفتاد ک ینوشتٔه فردوسبه
است. از  یهشده تعز یانگذاریبن یهکه در دوران صفو یانهفرهنگ عام یهااز نمونه یکی 3.رسدیم یاله

خط و  یراندر ا 4.یابدیمردم رواج م یاندر م یهتعز دشویم یآنجا که بحران فرهنگ گذشته دوباره ساز
است که  یبازتاب جامعه ا یهصفو ی. هنر فلزکارگذارندیم یشاسلم را به نما یفرد یتهنر ماه

عملکرد و ارزش  یقو همه از طرهمه  یانفرمانروا یآرمانها یزو ن یو اشتغاالت فکر یزندگ هاییوهش
بوده و در تمام  یمل یاتحاالت و روح یایگو یراندر ا ی. فلزکارشودیم یانها بمورد استفادٔه آن یاءاش

  5.استمردم بوده یکشر یرانا یآمدها یشپ
 
 :انواع فلزکاری-۴

شـکل  یمل یتتصوف و عرفان و هو یعچون مذهب تش یدر قالب عناصر یهدوران صفو یفلزکار یناتتزئ
 یعصر است. طبقات متوسط اجتمـاع ینا یقهٔ سل ذوق و ییرامر مشخصٔه تغ ینود گرفت که ابه خ یتازه ا

 یکـه فلـز یسنفـ یبزرگان و اشراف از ظروف فلز یول کردندیاستفاده م یفلز یرایهپ یاز ظروف ساده و ب
 یامـا در دوره صـفو شـودیم یمتقسـ یو دربـار یعام یدسته فلزکار ۲به  یدر دوران قبل از صفو یکار

بـه اهـداف  یلن یمردم و استفاده از حداکثر عوامل برا در دلخود  یدرسوخ عقا یاستبا س یشاهان صفو
                                                                                                                      

 .۷۹ص  طلب،والیت اسلمی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی،افروغ و نوروزی. 1
 .۸۱ ص همان،. 2
 .138 ص ،یو عثمان یدوران صفو هاییدر نقاش ینید یتمعنو فر، ستهیشا. 3
 .۸۰ص  سلمی ایرانی در فلزکاری عصر صفوی،طلب،والیت اافروغ و نوروزی. 4
 .۸۳ص  همان،. 5
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 یمکه دربردارنده تعـال یو عام یدربار یاز فلز کار یبیترک یعنی کنند،یرا کمرنگ تر م یدودستگ ینخود ا
 یـلن یخاطر نشان کرد که خود دربار برا یدرا هم با یناما ا آوردندیآنها است را به وجود م یدشاهان و عقا

مرسـوم مـورد  ی)البتـه بـا محتـوا سـاختندیرا م یدربار یظرف فلز هاینسرزم یگراهداف در د نیبه هم
 یمسـلمانان در فلزکـار یدسـتاوردها یگراز د یر،و چشمگ یالبته به صورت تجمل یراناستفاده در خاک ا

 یبعد برخـاست در واقع از سده دهم به  یشاز پ یشب یعهش یمهنرمندان به تعال یش( گرایدوران صفو ینا
قرآن در ظروف روزمـره ماننـد  یاتاز آ یریمقدس هستند. آنان به کارگ یاز اشکال ظروف گرفته از بناها

آثـار  یبر رو یدرا با یاتداشتند که آ ینو اعتقاد به ا شدندیتند و کمتر استفاده مدانسیبشقاب و درست نم
رزق و برکـت و خـوش  یشباعـث افـزا ا راآنهـ یثامامان و احاد یفاخر نوشت اما استفاده از اسام یاربس

 انتهـایصورت که  ینبود بد ینگار یبهدر سبک کت ییرتغ یغ،تبل یبرا یعیانش ی. از نوآوردانستندیم یومی
بود که فرد رابه خود جـذب  ییعماامر به صورت م ینکه ا آوردندیدرم یانسان یهاکلمات را به شکل پرتره

 .کردیآن م ییگشاو رمزفهم  یرو ذهن افراد را درگ کردیم
 یبـار یمبلغـان بـرا ینکردند و ا یرانیا یاز ظروف فلز یادیاستقبال ز ییاناروپا یاواسط دوران صفو در
 ییـریتغ هایبـهزمـان نقـوش کت یـنمذهب در دل تعصب و مخالفت با اسلم شدند. در ا یغمأمور تبل یگرد

با همان  هایبهبه وجود آوردند و آن هم نوشتن کت ودخ یرا فلزکاران در کارها ینکرد اما به مرور زمان تحول
که عالمـان و  کردندیرا با خود حمل م یعیش ییوال یمتعال یآن مبلغان فلز یدر البه ال یجرا یهامضمون

گاه کـه  بـردیمبلغان آنقدر انسان را به فکـر فـرو م ینا یناتوجود تزئ ینبا ا یافتندیم یطالبان آنها بدان آ
 1.آورند یرو یمنقوش و تعال ینشناخت منشع ا یبه سو هادغدغه یناز ا ییرها یبرا انییناچار اروپا

 
:نگاری ویژگی شاخص فلزکاری عصر صفویهکتیبه-۵  

ارتباط  یجاددر جهت ا یگوناگون هاییامپ یکه حاو نویسندیدر بناها و ظروف م یهحاش یاآنچه که به دور 
ون با مضـم یفلز یاءبه خصوص اش یاءاش یبر رو ینگار یبهکت نیاکار آمدن صفو یاست. با رو ینندهبا ب

 یجتـرو یهاشاخصـه زنشـان ا یصـفو یآثـار فلـز یبر رو ینگار یبهشد. کت یدارپد یعیانش ییجو یکارپ
امامـان  یها: دعاها و استعانت از پروردگار، نامشوندیم یمدسته تقس ۳به  هایبهکت یناست ا یعیاصول ش

 یاز حضرت علـ یشدر ستا یاشعار یزن یو گاه یبه نام حضرت عل یمعصوم، ذکر ۱۴باا غال یاگانه دوازده
 یـتو تقو یبه علت رواج خط و زبـان فارسـ انفلزکار یهو سوزان، در عصر صفو یهمراه با اشارت افراط
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نقـر  یقبـه خـط نسـتعل یبا اشـعار فارسـ یفلز یاءاش یبر رو یشترب هایبهنوع کت ینا یرانیا یتو مل یعتش
 .شدیم

 یعهفلزکاران و معماران ش یمدار یتکه نشان از رسوخ وال یشاخص دوران متعدد اسلم هاییبهاز کت اما
اسـت، کـه شـامل  یـناصـول د یـهبر پا یعیانساخته ش یظروف فلز یکه بر رو هایییبهکت یشتریناست ب

تن آل عبا هـم  5 لاصل شام 5 یننبوت، معاد، امامت، عدل است البته استفاده از عدد علوه بر ا ید،توح
کـه  کنیمیرا همراه دارند ذکر م یناز اصول د یبارز یکه به نحو هایییبهاز کت یسر یک ینجا. در ادانندیم

اسـت، الجنـان آمده یحفاتکه در م یصفات و اسماء اله یبمظهر العجا یادعا نادعل یره،شامل: صلوات کب
 یـتوال هاییـهاصـل از پا ۳ یـنبوت و امامت است که ان و یداصل توح ۳ یرندهکه در برگ یعیش ینشهادت

 یگـرید یممفـاه 1.است یعیش هاییبهکت ینو صلوات از مهمتر یعهامامان ش یثو احاد یاتاست، آ یعهش
 شـودیم یافـت یآثار فلز یروبر  یردر عرض ارادت به خاندان عصمت و طهارت به خصوص حضرت ام

و خاندان آنها با هنرمندان بر قرار شد و کـاربرد  یعل ینحب ب یهفومدار، در دوران ص یتمثل بنده شاه وال
 .استشدهیبه آثار استفاده م یبرکت بخش ینام آنها برا

 یدر هر فرصت یعیاناگرچه قبل از آن هم ش یافت یخاص یگاهجا یاءبر اش یکاربرد نام عل یهدوران صفو در
از  یـتاهـل ب یهمرحمةاللـه وبرکاتـه علـ 2.کردنـدیبه آثار خود از نـام آنهـا اسـتفاده م یبخش ینتز یبرا

نقـوش  یدر البـل یبه صورت آشـکار و در دورانـ یاز آن به نحو احسن در زمان یعاست که تش ییشعارها
 3.آوردندیم یمیاسل

گـر  یانکه نما یاتآ ینا روندیشمار مبه ینگار یبهکت یاستفاده شده که ارکان اصل یاتیاز آ یدر هنر فلزکار
اند. اند که الهام بخش فلزکاران بودهنموده ییدآنها را تأ یزاهل تسنن ن یعلما یو حت باشندیم یعهش تیوال

)احـزاب  یـرتطه یـه، آ(۲۳ یمودت )شـور یه(، آانال عمر ۶۱مباهله ) یهٔ عبارتند از: آ هایهآ یناز ا یتعداد
، (55و  ۶۷ یـه( و )آیناکمال د یهآ ۳ هی، سوره مائده )آ(۹5، اولواالمر )نسا (۱۱۹)توبه  ینصادق یه، آ(۲۳
 یـهتوبـه )آ ی،الکرسـ یـت، آ(۱۷۹: اعراف )استشدهیاز آنها استفاده م یکه در فلزکار یگرمهم د یاتاز آ

                                                                                                                      
، حرم مطهر امام رضا )ع(مقام و موقعیت امام رضا )ع( در تزئیینات کتیبه ای معماری اسلمی با تاکید بر  ،فر ستهیشا. 1

 .۲۴ص 
ص ، گارگری، سفالگری، بافته ها و منسوجات، معماری، خط و کتابتهنر فلزکاری، ن نماد و نمود علی)ع( در فراست،. 2

۸۷۸۶. 
ص ،مقام و موقعیت امام رضا )ع( در تزئیینات کتیبه ای معماری اسلمی با تاکید بر حرم مطهر امام رضا )ع( فر، ستهیشا. 3

۲5. 
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القلـم ومـا  یف یعلماعلم بالقلم علم االنسان مالم  یاقر و ربک االکرم الذ 1.(۴و  5 یهاز آ یروم )قمت( ۳۳
فتاح انـا فتاحنـا فتحـا  یااول تا سوم سوره فتح هو الله /  یه/ آ ینامام حس یامدد  یبسم الله اعل یسطرون

اسـت،  مامـانا یتدر رابطه با وال یعیاناز نشانه اعتقاد راسخ ش یاتآ یندر کنار ا یآوردن نام امام عل ینامب
بـا  یوکه به نحـ یکه نشانه ارادت هنرمندان و کسان یعیش یدعاها یگرفرج و د ینقر دعا یدر دوره صفو

 تیـبـه اهـل ب هیـآ نیـا ،سـوره احـزاب ۳۲ هیـآ 2.دهـدیدر ارتبـاط هسـتند را نشـان م یظروف فلز ینا
 یـنا یتبرک و قداست آنها و اثـر بخشـ یلبه دل یفلز یاءبدنه اش یبر رو یاتآ یناستفاده از ا 3.رددگیمبر
در آن  یزگـارانبـه پره کـه خداونـد یبهشت و دوزخ و نعمات یقاست. سوره جمعه هم دربردارنده عم یاتآ

و  یکار لزاست که در فدر خور و واال داده یگاهیبه انسان و بخصوص زن جا یعه. مذهب شدهندیم یادن
 یاشـاره بـه امـام علـ یبه منزله هارون من موس یعل ینت منا 4.مشهود است یهعصر صفو یهنرها یگرد

مـذهب کـه نشـانگر اعتقـاد  یعهشـم هـ یممذهب دار یسن یهارا هم در عصر حکومت یبهکت ین)ع( که ا
کـه  یثحد ینا یاآن  یبا بها یکه من شهر علم وعل یامبراز پ یثحد یناست با ا یعیش یمراسخ آنها به تعال

 5.)ع( است یعل ستبهشت در د یهادرب یدکل
سـوره والعصـر اسـت کـه بـه عصـر  شودیاستفاده م یهدوران صفو نگارییبهکه در کت ییهااز جمله سوره

تـذکر بـه مـردم از  یسـوره را بـرا یرداینکار ید. باکنندیعصر منسوب م یدوران ظهور ول یا یامبرپ یاننور
از  یـزآخـر سـوره توبـه ن ات ۱۸ یات. سوره حمد و آنددهیکه وعدٔه ظهور امام زمان را م ینعالمان د یقطر

کلمـات در دعـا  یصفوا ت یدر عصر سلجوق 6.استشدهیاستفاده م یادز یاست که در فلزکار ییهاسوره
بـه بعـد فلزکـاران بـه علـت  یهاما از صفو نوشتندیم یبه خط کوف هایبهبه صورت مجهول و مسجع در کت

بـا اشـعار  یفلـز یاءبر اش یشتررا ب هایبهنوع کت ینا یرانیا یتومل یعتش یتو تقو یرواج خط و زبان فارس
 7.دردنکینقر م ستعلیقبه خط نسخ و اکثر آنها به خط ن یفارس

 
 :محورعادت نیتلق-۶

                                                                                                                      
 .ییالله نورا تیآ ییبه راهنما قرآن کریم، : انیانصار. 1
 .۷۳ص ، خط و کتابتمبانی هنرهای فلزکاری، نگارگری، سفالگری، بافته ها و منسوجات، معماری و  ،یدیتوح. 2
 .۷۰ص می، جایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کتیبه های اسل فر، ستهیشا. 3
 .5 ص، تفکر شیعه و تاثیر آن بر جایگاه زن در نقاشی ایران معاصر ،یزنگ . 4
 .142 ص، ی دوران صفوی و عثمانیدر نقاشی هامعنویت دینی فر،  ستهیشا. 5
 .۶۶ص ، یبه های اسلمیجایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کت ،فر ستهیشا. 6
 .۱5۹ص هفت هزار سال هنر فلز کاری در ایران ، ،یناحسا. 7
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در شـروع کارهـا کـه،  یرا مانند: آوردن نام عل یماز تعال یسر یکگونه بود که:  ینعادت محور به د ینتلق
برکـت غـذا  یشگفتن بسم الله قبل از شروع بـه خـوردن غـذا باعـث افـزا یا شودیسخت باعث قدرت م

تکـرار باعـث  یـنا و کردنـدیار مراد به کـرات تکـرصورت بود که اف ینکاربردشان به ا یمتعال ینا شود،یم
ذکرها  ینا یقتآوردن به حق یمانا یو در پ دشیآنها م یماناعتقاد به مرور باعث ا ینو ا شدیاعتقاد آنها م

 آوردنـدیم یرو یعهش یمافراد به صورت سخت به آموختن تعال یاخود دو عامل داشت  ینکه ا بردندیم یپ
 یلکه دل یافتندیبود دست نم یعبا مذهب تش ییغ و آشنایتبل یذکرها که دروازه ورود ینا یتاگر به خاص یا

از  یکـیوجـود  یـناما با ا کردند،یم یداتکرار به آنها اعتقاد پ یافراد در پ یعنیود، به آنها ب یمانیا یآن هم ب
اسـت بـود، و  ینـژاد یقـوم یهـاکثـرت تفاوت یکه دارا یرانمثل ا ینیدر سرزم یغتبل یها براراه ینبهتر

 یامـروزه هـم بـرا یاست که حتـها بودهحربه ینکه سواد نداشتند از بهتر یمردم یبرا یمتعال ینآموختن ا
قـرن نهـم تـاقرن  یفلـز کـار هاییژگی( از وییاله نورا یتمطرح است. )گفت وگو با آ هایینهاز گز یغتبل

 یناو بود. بد یمدار یتکه نمود وال یالقاب باذکر سلطان یشبرجسته در ستا هاییبهکت یریکارگپانزدهم به
 یسلطان پادشاه ینو داناتر ینتروعادل ینتربلندمرتبه یاکم و فرمانرواح یصورت بود حمد و سپاس برا

بر بدنـه  هایینوع از خودستا یننقر ا یلعرب دل یرعرب و غ یهاارباب سلطان کندیها را کنترل مکه ملت
 1.یستشاه ن تصمیماتدادن به کارها و  یتمشروع یاجزء بر یزیظروف چ ینا
و حفاظت در جنگ و آمرزش در آخـرت  یعیدر برابر حوادث طب یندگطلسمات اعتقاد به شفا ده یراهنپ
 است. یو نقوش رمز یقرآن یاتکه منقوش به آ یراهنپ ینا

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

در  یـاتیآن آ یو بر رو کنندینوع پارچه متفاوت درست م ۴۰که از  یکهلباس موسوم به چهل ت یگرینوع د
بـارز  یلباس نمونـه ا ینکه ا نوشتندیبا حروف ابجد م ییالجنان آمده و ذکرها یحباب شفاعت که در مفات

هـا مـاران بـه تـن آنیب یشـفا یلباس بـرا یناست که ا یمذهب دوران صفو یعهش یاز تفکرات مردم عام
عـادت  ینابجـد نمونـه بـارز از تلقـ یو حروف رمـز یعیش یاعداد مقدس و ذکرها اده از. استفکردندیم

کـه  شـودیم یبـه پهلـوان یم)ع( است، تقد یکه نشانٔه دستبند حضرت عل یدستبند پهلوان یا محور است،
 دارد. یسلوک پهلوان
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به ویژه صفوی به صورت های قرآنی پوشانده شده است در ادوار مختلف اسلمی که با کتیبه کاسه هایی
استفاده از صلوات  .ستا بیشترین کاربرد این ظروف در اماکن مقدس بوده اقابل توجهی افزایش یافتند ام

 یبهو کت یداز عقا یکه موزه ا یاز ظروف فلزدهندگی  های آب خوری با اعتقاد بر شفا ر روی کاسهکبیره ب
کاربرد وجود نداشت و مردم  ینبا ا یظرف یهان صفواست که تا قبل از دور یه،در دوره صفو یعیش ینگار

که موسوم به  شدیهم از آن استفاده م ینیفال و طالع ب یروف بودند اما براظ ینا یمعتقد به شفادهندگ
 ینمز یرهمجزا که هشت دا یبهمعصوم با هفت کت۱۴نام  یدر لبه سطح خارج یمثلث یچهل بسم الله بر لوح

 یاست که با توجه به محتوا یعیاز رموز ش ینوع ظرف موزه ا ینن است، ادر بدنه آ یمیبه خطوط اسل
که هرکدام از … و ۱۴و  ۱۲عدد مقدس  ۷ یعیعدد مقدس ش ۴۰خاص است  یکه حامل سخن هایبهکت

مذهب  ینعالم به ا یاست که فهم آن برا یعهمذهب ش ییوال یهااز آموزه یها حامل گوشه انشانه ینا
تقدس  یلاست که کاربرد آن به دل دیکل ۴۰بسم الله است که در دور آن ۴۰ ییهااست. در کاسه یسرم

و پنجه نماد  یدکل۴۰و۴۰به نوبه خود استفاده از عدد  یناست که اها کاربرد داشتهخاص آن در سقاخانه
 از عرفان است. یایحضرت عباس است در کنار هم خود در ندستا
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 ا
 (113ص، 1384وارد،)عکس

 

 
 www.arfan.comبرگرفته از سایت بسم الله کاسه چهل 

به اسرار آن اطـلع  ینانو طلسمات که طالعب یزبا اعداد و حروف سحرآم یدکل ۴۰ظرف  یدر سطح خارج
 یقبـه خـط نسـتعل ینـاد علـ یشده دعا یمترس یرهدا ۸ ینشکل که در ب یلمستط یبهکت ۸ یانداشتند که م

http://www.arfan.com/
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بـا  /قـرهنقش بسته سوره فلق/ اخلص/ کافرون/ ب یکه بر بدنه خارج یرهسته به سطح هشت داش بنق
دوره  ینکه در ا یظروف یگراز د یکی  1نور ۳۴ یه)ع( و آ یح محمد )ص( و حضرت علدر مد یعاشعار تش

و  یـثار و احادبدنـه ان اشـع یاست کـه در روبه نام دخل بوده ییهاکسبه بازار کاربرد داشته کاسه یندر ب
که به نـام  ییها و دعاهاو برکت نام یراعتقاد به خ یلبه دل شدهیآن و نام ائمه نقر م یبر رو یعیش یدعاها

 است. ینبزرگان مز
 

 
 سینی فلزی با شمسه دوازده پر یا شمسه حضرت محمد

   
 یهللـ یهاکـه بـاخط ثلـث و شکسـته در داخـل شـعاع یضـلع ۱۲نقـش شمسـه گـردان  ینپرکاربردتر

پـر ۱۲ یآب یلوفررا کتابت نمودند. علوه بر نقش شمسه گردان نقش ن یعهامام ش ۱۲گانه نام و القاب دوازده
بـا خطـوط ثلـث  یانهو اشـعار صـوف یـثاز ائمه و احاد ییهانام با یبا دوازده گل اقمار یلوفربا گل ن یزو ن

. یـدآن د ینتـوان در بـ یرا م یامام علفقار ذوال یرتوجه تصو یبا کم شودیم یدهبه صورت انبوه د یقنستعل
است کـه  یثو احاد یاتو ائمه و آ یامبرپ یهانام یاسماء اله یهمانند فلزکار یدر معمار هایبهموضوع کت

ها بسته به آن یگاهو جا یسینو یبهاما کت نویسد،یم رددا یکه حالت عرفان یدو سف یآب ینهبا زم یدر معمار
 2.دارد یارکاربرد ظروف و نوع معم

بـه  یهامر باعث شده در دوران صفو یناست و هم یرانکه تنها معصوم در خاک ا ییهااز معدود مکان یکی
حـرم امـام رضـا اسـت کـه  یـراندر ا یعیو ش ییگفت منشع هنر وال انتویشود که م یریآن توجه چشمگ

مکـان مقـدس اسـت.  یندر ااستفاده  یبرگرفته از هنرها یعیاماکن مقدس ش یگربکار رفته در د یهنرها

                                                                                                                      
 .۴۹ص  ویه،صفخط نگاره های قرآنی در قالی بافی و فلزکاری دوره  ت، زهرا،شریع. 1
 .۱۴ص، می ایرانعرفان نظری و نقوش هنرهای کاربردی در معماری اسل ری،ی نیشکار. 2
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نشـان دادن  یبـرا شـدیامـر باعـث م یـنقائل بودند و ا یاریبس یتاماکن مقدس خود اهم یبرا یعیانش
داشتند را بـه نحـو احسـن  یعهش یتاز وال یکه نمود یزهاییسر باز نزنند و آن چ یکار یچارادت خود از ه

وجـود  یعیو هنـر شـ یعتشـ یـتوال ینب یقو یاست که رابطه ا یلدل ینبه هم کردندیم ینحراست و تزئ
تـلش  یخدر طول تار یعهاست که هنرمندان ش یمهم یاردارد. حال آنکه حماسه عاشورا از موضوعات بس

 یشخـو یهمچون کلم نقش و حجم در آثـار هنـر یننماد یهاقالب یلهآنرا به وس یمو مفاه یامکردند تا پ
  .گر سازندجلوه

 یعاز تش یتزمان با تبع ینبود. هنرمندان در ا یموریعصر ت یعیانش یلزکارامتداد ف یهصفو عصر یفلزکار
در دوران  1.کردندینفوذ کرده بود کار م یعاجتما هاییهکه در آن روزگار در همه ال یرانیو فرهنگ ا

 ینوران یچهره آنان را صورت هاله ا شدندیقائل م ینبزرگان د یکه برا یخاص یگاهجا یلبه دل یصفو
 یصفو هاییدر نقاش یرامر مشهود است. ش ینا یو هم فلز کار یکه هم در نگاره گر کردند،یم یمترس
ساخت  یفلز یاءاش هاییبه. کتخواندندیخدا م یرشاو را  یعیاناست که ش یاز حضرت عل ینماد

از  یناش یخاص تا اندازه ا یفیتک یناست و ا یعرفان یانب یدارا یزو ن یثمفهوم دعا و حد یدارا یعیانش
هستند  یااول یدر جهان ماد یمعنو یقتمظهر و مثل حق استیافتهها انعکاس است که در آن یعیجو ش

 ینگار یبهدر کت ینام عل 2.است لمبه منزله قطب عا یها در سلسله مراتب هستآن یکه مقام معنو
 یلن معصوم به دلدر کنار نام حضرت محمد )ص( و اماما یفلزکار یژهبه و یگرد یو هنرها یهامعمار
داشتند و آن هم  لییدل هایبهکت ینخم است. هنرمندان از نوشتن ا یربر غد یدیآن بزرگان و تأک ینیجانش

 یثکه بدان اعتقاد داشتند انجام دهند احاد یتیخود را در مقابل وال ینید یتو مسئول یضهاست که فر ینا
دارند، مانند؛  یتسنخ یرانا یو معمار یار)ع( که در فلزک یحضرت محمد )ص( در باب منقبت امام عل

آن حضرت در مذهب  یتلزوم اهم یانگر( که بیفمن دخل امن من عذاب یطالب حصن یبن اب یعل یه)وال
است که در اکثر مواقع به بوده یدغدغه ا یشههنرمندان هم یبرا یناست. رسالت تکرار اصول د یعتش

 یژهاست که هنرمندان و صنعت گران به و ینآن هم ا یلو دل اندیدهنحو احسنت آن را به انجام رسان
و حاکمان قرار  یتدو قشر خاص روحان ینکه ماب شدندیاجتماع محسوب ماز  یفلزکاران قشر

ها آن یهاها بودند و در اکثر مواقع در کارهآن یمو تعال یدمنعکس کنندٔه عقا ینالیو مانند ترم گرفتندیم
نحوه راه به  ینها هم از اها هم اثر گذاشته و آندو فرقه در کار آن ینا یا یشهاند یهاتوافق یاتضاد 

 لزیمبلغان ف ینا یان. اما در مکردندیاستفاده م یدجد یهاخود و ابداع طرح یدعقا یبترک یاحسنت برا
است که  ینآن هم ا یلو دل دهدیخود را به نحو احسنت انجام م یالتاست که ر یسکه، سکه از مبلغان

                                                                                                                      
 .۱۲۸ ، صتجسمی: بررسی نقش فلزدر اشیاء ویژه عاشورا. مجله هنرو معماری ه،زادلطیف. 1
 .۱۴۱، ص ی در نقاشی های دوران صفوی و عثمانیمعنویت دین فر،شایسته. 2
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مجاور  یکشورها یا یراناز ا یو در هر منطقه ا یکه هستند و در هر سن یز هر قشر و طبقه امه مردم اه
عصر خود  یو حکومت یمردم یجو اعتقادات را یمتعال یشترینهستند با آن سروکار دارند و منعکس کننده ب

 یدوران صفو یهابر سکه یدبا تأک یدوران اسلم یهاسکه یبه مضمون و محتوا ینجادر اهستند. 
 یمو تعال یدنشان دادن عقا یدر پ زدندیب سکه مکه دست به ضر یحاکمان ی: از دوران اسلمپردازیمیم
 یاتمانند: آ شد،یاستفاده م هایییبهاز کت خدابندهتا قبل از سلطان محمد یاند. از دوره اموخود بوده یند

کله و لوکره المشرکون/  ینالد یعل یظهرهالحق ل ینود یو محمدرسول الله ارسله بالهد یداول سوره توح
ها فقط در دوران سلطان محمدخدابنده مضمون سکه… له/ بسم الله و یکوحده الشر الاله الله یهو کتب
و نام دوازده امام ضرب  اللهیول یو عل ینو شهادت یابدیم ییرتغ یعبه مذهب تش یشانا یدنگرو یلبه دل

 یجادا یخود برا ینید یدانتشار افکار و عقا یاست که حاکمان هم در پ ینده اامر نشان دهن ینا 1.شودیم
 هایییاستس یگرها بود برسند. دآن یکه هدف اصل یاسیس یتکه در کنار آن به مقبول یمذهب یکپارچگی

 توانیم انسربدار یهاسکه یبر رو کردندیاستفاده م یعیو ش یمردم سن یهمراه یها براکه حکومت
تا  کردندیها استفاده مسکه یبر رو یو سن یعهبودند اشعار ش یعهها شکه ان یکه وجود ده کردمشاها

. در یرنددو قشر با حکومت بهره گ ینا یکنند؛ و از ههمراه یداهر دو قشر پ ینب یهرچند نسب یتیمقبول
در  2.کردندیقر مبودند را ن رموزیکه حامل  یسوره زلزال و نقوش هندس ۷ یهآ یونلوهاقره قو یهاسکه

 ینو استفاده از القاب و عناو گرایییحس مل یتتقو یبرا یکرد از اشعار فارس ییرتغ هابهیکت یهدوران صفو
اعمال خود  یهتوج یبرا ینیها از عناوو در کنار ان شدیاستفاده م یعیش… امامان و شعارها و یو اسام

… الله و یلسب یف یو الغاز… و ادیادل الکامل الهاست: السلطان الع یرکه به شرح ز کردندیاستفاده م
… و ینالمومن یرکلب ام… و یکلب عل… و یغلم امام مهد… الحق نجا و یمن التجا ال… عذل شاه و

 یعیش ینشهادت… عدل گستر و… اال ذوالفقار و یفالس یاالعل یالفت… الرضا و یموس یعل ینشاه د
نشان دادن ارادت شاه به ائمه  یالقاب برا یناز ا گانه. استفادهامامان دوازده یاماس… و اللهیول یعل… و

هم با  یوندر دست حکومت بود و اگر روحان یتدوره وال ینآن بزرگان در حکومت است و در ا ینیو جانش
وک حق اظهار نظر دربارٔه سل کسیچه شدیها برخورد مبه شدت با آن کردندیها مخالفت ماعمال آن

 3.نداشت هن جز شاآن دورارا در  ینروش د
 

                                                                                                                      
 .۲۲۰-۲۱۷ ، صایران از آغاز تا دوران زندیهسکه های نی: سرفراز و اورزما. 1
 .۲۳۹ همان، ص. 2
 .۲۴۸ص  ،همان. 3
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 نتیجه
امـر  یناست که ابوده ییوال هاییشهو اند یدوران حول محور اعتقادات مذهب یدر تمام یاسلم یفلزکار

بـر مسـند  یعیانشـ یلیدوران است یژهبه و یاست. در دوران اسلم یاسلم هاییشهوحدت دراند یونمد
که حافظـه بلنـد  لزکاریدر ف یژهشد و به و یدارر آثار پدبه صورت بارز د یعهو اعتقادات ش یمحکومت تعال

از آن  یعهشـ یمو حـک تعـال ینتـزئ یدر مقابل صـدمات بـرا یاءاش ینمقاوت ا یلمدت جامعه است به دل
 ین صفودورا یژهبه و هایمعمار ینظروف و همچن یمورد استفاده بر رو هاییبه. کتاستشدهیاستفاده م

 هستند. یعهش تیوال هاییهدرون ما یدارا
… کننـده ظـروف و ینبرکت در نام امامان کـه مـز یرو خ یرواج اعتقاد به شفا دهندگ هاعالمان به آن یبرا

متبرکـه انجـام  یجلوه دادن اسام یباز یبرا یدر هنر فلز کار یدست به ابداعات یرانیانبوده، باعث شد که ا
 یجـاده، ایو شدت آن در دوران صـفو یرانادم مر یبطن متن زندگ یدر تمام یعهش ییدهند رسوخ افکار وال

 یشب یبانیو پشت یرانکه باعث اتحاد مردم ا یدر دوران صفو گرایییو حس مل یعهش ییتوازن در حس وال
و  یفلزکاران از رمز و راز در فلزکار یژهشد. نمود استفاده هنرمندان و به و یآنها از حکومت صفو یشاز پ

و  یونروحان ینب یوندامر باعث پ ینان که ایرنقاط ا یگرمذهب به د یمو تعال انتقال افکار یبرا… و یمعمار
حفـظ آنهـا از  یبـرا یمهم مکتوب کردن تعـال یبه دور از ترس حکومت و به نحو یهنرمندان و مردم عام

مـردم  یابعاد زندگ یدر تمام یصفو یژهبه و یقدس در هنر دوران اسلمخطر نابود بود. استفاده از اعداد م
 است. نمودار

دوره  یـنکتابـت در ا یبـرا یو ابداع خط فارس یو منسوخ کردن خط عرب یصفو راننمود نام ائمه در دو
 یاز اصـول مـذهب اییدهکردن چک یادهو اعراب و پ یرانیانا ینتضاد ب یجادو ا گرایییحس مل یتتقو یبرا
 یمبـا تعـال یخرافـ یـدعقا یبترک رد.دا یمهم یارمذهب نقش بس یمها که در انتقال تعالسکه یبر رو یعهش

 یفلزات که دارا ینقوش بر رو یزآم یهامدوران مشهود است. نقر ا ینفلزات درا یو نمود آن بر رو یاسلم
هـا بـه مکان یـنا یلباعث تبد یهاماکن مقدس در دوران صفو ینبودند. توجه و تزئ یو مذهب یدو بعد ماد

 یمـدار یترواج حس وال یعادت محور برا ینه ازتلق. استفاداستشده یعهش ییوال ییاز هنرها یموزه ا
و هنرمنـدان بـه  یونسه عنصر حکومـت و روحـان یمردم با همکار یندر ب یعهش یتو حقان یو نمود برتر

 یقدر اسلم از طر یتو خاندانش در داشتن حق وال یعل یتبر حقان ید. تأکیند یغتبل یفلزکاران برا یژهو
 بود. نیوروحان یمهنر و تعال
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 آخذ:و م منابع
 ی،فرهنگـ ی. تهـران: انتشـارات علمـیـراندر ا ی. هفت هزار سال هنر فلز کـاریمحمدتق ی،احسان -

۱۳۸۶. 
بـر  ید: با تأکیعصر صفو یدر فلزکار یرانیا یاسلم یتطلب. وال یرضا نوروز یمحمد، عل افروغ، -

 .۱۳۸۹ ی، مطالعات مل۴۴شماره ی،آثار فلز یموجود بر رو هاییبهکت
 .۱۳۸۹. تهران: چاپ دانش، یم. قرآن کرینحس انصاریان، -
و خط  یعمارها و منسوجات، مبافته ی،سفالگر ی،نگارگر ی،فلزکار یهنرها یفائق. مبان توحیدی، -

 .۱۳۸5 یرا،و کتابت، تهران: سم
قبـل  یاسیس یهامعاصر )در دوره یرانا یزن در نقاش یگاهآن بر جا یرو تأث یعهبهنام. )تفکر ش زنگی، -

 . ۱۳۸۴ ییز، پا5شماره  یعه،(. مباحث بانوان شیو بعد از انقلب اسلم
 .۱۳۸۱تهران،  یه،تا دوران زند از آغاز یرانا یهاسکه یدون،فر یاکبر. اورزمان یسرافراز، عل -
 -یپژوهشـ یفصل نامـه علمـ یموریان،دوران ت یمذهب هاییبهکت ییمحتوا یمهناز. بررس فر،شایسته -

 .۱۳۸۱ ییز، پا۴۳شگاه الزهرا )س(. سال دوازدهم، شماره اند یعلوم انسان
ــام علــ یمهنــاز. تجلــ فر،شایســته - اصــفهان. مجلــه کتــاب مــاه هنــر،  هاییــهابن یبــه)ع( در کت ین

 .۱۳۸۶، مهر۱۰۹٬۱۱۰شماره
نامـه، تهـران:  یـژهدوره و ی،اسـلم هاییبـهدر کت یـهو ادع یثقرآن، حـد یگاهمهناز. جا فر،شایسته -

 .۱۳۸۰مدرس، 
 ی،کـاربرد یشناسـ. جامعهیو عثمـان یدوران صفو هاییدر نقاش ینید یتمهناز. معنو فر،شایسته -

 .۱۳۸۱ستان، بهار و تاب۱۳شماره 
بـر  یـدبـا تأک یاسلم یمعمار یا یبهکت ییناتامام رضا )ع( در تزئ یتمهناز. مقام و موقع فر،شایسته -

 .۱۳۸۶ یبهشتو ارد ین، فرورد۱۰۳، ۱۰۴حرم مطهر امام رضا )ع(، کتاب ماه هنر، شماره
هنــر، کتــاب مــاه  یه،دورٔه صــفو یو فلزکــار بــافییدر قال یقرآنــ یهــازهــرا. خــط نگاره شــریعت، -

 .۱۳۸۷، ۱۲۰شماره
. مجلـه یـرانا یاسـللم یدر معمـار یکـاربرد یو نقوش هنرها یجواد. عرفان نظر یری،ن شکاری -

 .۱۳۸5 یبهشتو ارد ین. فرورد۹۱٬۹۲کتاب ماه هنر، شماره
ها و منسـوجات، بافتـه ی،سفالگر ی،نگارگر ی،)ع( در هنر فلزکار ینماد و نمود عل یم،مر فراست، -

 .۱۳۸5 یرا،خط و کتابت، تهران: سم ی،معمار
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