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چكيده
 هنر فلزکاري يکي از شاخه هاي مهم در هنرهاي صناعي محسوب مي شود که با توجه به پيشينه طوالني آن 
در ساخت و توليد در بازه هاي تاريخي مختلف، تغييرات متعدد و قابل توجهي داشته است. اين تغييرات در دوره 
صفوي به صورت مشخص و تحت تأثير عوامل مؤثر بر ساختار حکومت و اجتماع، قالب منسجم و متفاوتي به 
خود گرفت. آنچه در پژوهش پيش رو مورد تحليل قرارگرفته، واکاوي تأثير مؤلفه هاي تحول بر اشياي فلزي 
با تأکيد بر کاسه ها و جام ها است. هدف از اين تحقيق مشخص نمودن ارکان تغيير و تحول در ساختار فرم و 
کارکرد هنر فلزکاري در بستر دو رويکرد مهم دوره صفوي يعني مذهبي و اجتماعي؛ همچنين راستي آزمايي 
محتواي معنادار و يکپارچه در هنر فلزکاري اين دوره در کاسه ها و جام هاي فلزي است. سؤاالت طرح شده بدين 
شرح است: ١. تأثيرات رويکردهاي مذهبي و اجتماعي بر فلزکاري دوره صفويه چگونه تبيين مي گردد؟ ٢. شکل 
تحول در قالب فرم و عملکرد اشياي فلزي دوره صفويه حاوي چه مضاميني است؟ روش تحقيق توصيفي-

تحليلي بوده و شيوه انتخاب نمونه و تحليل داده ها منتج از داده هاي کتابخانه اي و نمونه هاي موزه اي است. نتايج 
حاصل از تحقيق نشان داد تبيين تحول تحت تأثير شاخص مذهبي در دوره صفوي به شکل مضامين شيعي در 
کتيبه ها و نقوش، آشکار مي گردد. درعين حال، شاخص اجتماعي نشان داد مضامين ايران باستان در نزد اصناف 
و صنعتگران در فرم و معنا بروز نموده است؛ اما آنچه اين نتايج را به سمت شکل متفاوتي در اشياي فلزي اين 
دوره سوق مي دهد، عملکرد معنايي مشابه در اشيايي است که به ظاهر در فرم و کارکرد متفاوت هستند. اليه هاي 

عميق تر محتواي معنادار در مقاطع مختلف تاريخي به ويژه دوره صفوي قابل واکاوي است.
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مقدمه
 دوره صفوي به عنوان طوالني ترين و مؤثرترين دوره در 
تاريِخ پس از اسالم، عصر شکوفايي هنرهاي صناعي و 
صنايع دستي بوده است. در اين زمان حوزه هاي اجتماع، 
مذهب، اقتصاد و سياست هرکدام ساختارهاي مشخصي 
يافتند و احساس نياز به تمايز با ممالک ديگر از طريق رسمي 
نمودن مذهب تشيع و حفاظت از خاندان صفوي در مقابل 
رقبا اين مقدمات را تقويت نمود که از پيامدهاي آن تغيير 
در رويکرد و روند کار صنعتگران، هنرمندان و صنايع در 
ايران بود. علي رغم رشد تدريجي صنعت پس از حاکميت 
شاه عباس صفوي، راه اندازي و احياء کارگاه هاي صنعتي 
در دوره صفوي، فرصتي پديد آورد تا هنر نيز همگام با 
تحوالت مذهبي، سياسي، اجتماعي و روابط تجاري با شرق 

و غرب، برخوردار از مؤلفه هاي نوآورانه و خالقانه گردد.
مشاهير  حضور  با  طوالني  دوران  اين  تالقي  همين طور 
هنر و ادب پارسي، دانشمندان و فيلسوفان مسلمان ايراني، 
توجه و تأثيرگذاري اروپاييان به روابط فرهنگي و تجاري؛ 
شرايط مناسبي براي ايجاد يک گذار مهم تاريخي از سده 
ميانه به ايران امروز به وجود آورد. توجه و احياي الگوهاي 
اعتقادي و باستاني ايران از يک سو و تأثيرگذاري تحوالت 
در حوزه هاي مختلف بر روي هم از سويي ديگر، هويت 
خود  از  فلزکاري،  به ويژه  صناعي  هنرهاي  از  متمايزي 
به جا گذاشت. اين پژوهش که باهدف شناخت تحوالت هنر 
در  اجتماعي  و  مذهبي  به رويکردهاي  توجه  با  فلزکاري 
دوره صفويه انجام شده، تالش دارد تا به دو سؤال اصلي 
پاسخ دهد: ۱. رويکردهاي مذهبي و اجتماعي چه تأثيري بر 
فلزکاري دوره صفويه داشتند؟ ۲. شکل تحول در قالب فرم 
و عملکرد اشياي فلزي دوره صفويه حاوي چه مضاميني 
ارکان  نمودن  آشکار  تحقيق  و ضرورت  اهميت  است؟ 
تحول در اشياي فلزي و ارتباط آن ها با مضاميني که از 

شاخص مذهبي و اجتماعي دوره صفوي منتج مي گردد.

روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي-تحليلي بوده و رويکردي کيفي دارد. 
گردآوري اطالعات به روش کتابخانه اي و ميداني است. 
جامعه آماري کاسه ها و جام هاي فلزي و روش نمونه گيري 
نمونه هاي  و  شخصي  مجموعه هاي  مطالعه  طريق  از 
موزه اي و مطالعات ميداني بوده است. تحليل جزييات فرم، 
عملکرد و نمادها در نمونه هاي کاسه ها و جام هاي دوره 
صفوي بوده و مقايسه تطبيقي آن با نمونه هاي ديگر به 
تبيين آن مي پردازد. روش تجزيه و تحليل اطالعات كمي 

و كيفي است.

پيشينه تحقيق
کميت منابع تحقيق هنر دوره صفوي به ويژه پژوهش هاي 
خارجي، بسيار متعدد و فراوان است. درزمينة فلزکاري 

نوروزي  عليرضا  و  افروغ  محمد  پژوهشي،  مقاالت  در 
طلب (۱۳۸۹) در مقاله «هويت اسالمي-ايراني در فلزکاري 
عصر صفوي؛ با تأکيد بر کتيبه هاي موجود بر روي آثار 
فلزي»، در فصلنامه مطالعات ملي، دوره ۱۱، شماره ۴(۴۴)، 
به تحليل فلزکاري صفوي، تنها با رويکرد مذهب تشيع و 
هويت ملي پرداخته و بر نمونه کتيبه متمرکز شدند. هانيه 
حسين نيا (۱۳۹۷) در مقاله «معرفي و خوانش کتيبه هاي 
آثار فلزي عصر صفوي» در نگارينه هنر اسالمي، شماره 
۱۵، نيز صرفًا به نمونه هايي کتيبه از آثار موزه آستان قدس 
رضوي پرداخته است. محمد مرتضوي و همکاران (۱۳۹۴) 
در مقاله نشريه آستان هنر شماره ۱۳، به «شاهکارهاي 
موزه  آثار  و  پرداخته  صفوي»  عصر  فوالدسازي  هنر 
استفاده  نوآوري در  را در محدوده شناخت  ملک مشهد 
از فوالد بررسي نمودند. اسد اله سورن مليکيان شيرواني 
(۱۳۸۶)، در مقاله پژوهشي «پيوستگي فلزکاري در دوره 
صفويه»، در گردهمايي بين المللي مکتب اصفهان (اصفهان 
در مطالعات ايراني جلد ۲)، در ادامه پژوهش هاي ميداني 
موزه ويکتوريا و آلبرت لندن به بررسي موضوعي تعدادي 
از آثار فلزي دوره صفويه پرداخت. اين تحقيق صرفًا به 
کتيبه ها محدودشده است.  بررسي خوشنويسي و شرح 
 Islamic Metalwork :همچنين اين پژوهشگر، در کتاِب
در   from the Iranian World, 8th-18th Centuries
لندن  آلبرت  و  ويکتوريا  موزه  همکاري  با  که  مطالعه اي 
مختص فلزکاري دوره صفوي انجام داد، اشاره به تأثيرات 
دوره هاي قبل بر روي شکل گيري هنر فلزکاري ارتقاءيافته 
در دوره صفوي داشت. مي توان گفت اين پژوهش ازنظر 
موضوعي اشتراکاتي با نمونه هاي پژوهش پيش رو دارد 
اما در بررسي وجوه تحول فلزکاري، با نگاهي بينا رشته اي 
و توجه به تغييرات فرم، عملکرد و نظام هاي معنايي تاکنون 

تحقيق درخور استناد و کاملي صورت نگرفته است.

مباني نظري پژوهش
درآمدي بر مفهوم تحول۱

 سير تکاملي که در مقاطعي از تاريخ، با رشد قابل توجهي 
از وضعيتي به وضعيت ديگر ارتقاء پيدا مي کند؛ مفهومي از 
تحول در آن مقطع زماني را بازگو مي نمايد. چيزي که در 
ايجاد تحول اهميت پيدا مي کند آگاهي و تسلط بر موجوديت 
خود است. از طرفي، ساخت معنا و هويت، بر مؤلفه هاي 
اجتماع،  و  جغرافيا  سياست،  دين،  فرهنگ،  تاريخ،  زبان، 
تمدن  يک  در  را  تحول  و  تداوم  که  مي شود  چفت وبست 
رقم مي زنند. همين طور در يک جامعه مدني رفتار افراد در 
سطح جامعه به مشارکت آن ها در ساختار اجتماع محلي يا 
شبکه هاي ارتباطي که اين اجتماعات کوچک را مي سازد، 

(Collins, 2000: 39) .بستگي دارد
تعامالت  کسب وکارها،  مجموعه  مي توان  ترتيب  بدين 
اجتماعي، آيين ها و سبک زندگي را مبتني بر تعامالت فرا 
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آموخته از نسلي به نسلي دانست که «فرهنگ» را مي سازد 
و مؤلفه هاي هنر و فناوري، اليه هاي هويتي آن محسوب 
مي شوند. در بررسي معناي لغوي تحول، مفاهيمي همچون 
فرگشت، تغيير، انتقال و چرخش۱ تعريف مي گردند. (دهخدا) 
اما آنچه در مفهوم تحول در هنر مطرح مي گردد، ارتقاء و 
تبديل به وضعيتي رشد يافته و سامان گرفته در موضوع 
يا موضوعاتي مشخص است که توسط مجموع عواملي از 
بيرون و درون، اتفاق مي افتد. در مطالعه تحول در تاريخ 
ميانه ايران، لمبتن۲ (۱۳۹۶)، عوامل ده گانه اي را برمي شمارد 
او  است.  بوده  حاکم  نيروهاي  و  برنهادها  آن  تمرکز  که 
عالوه بر نقش صاحبان قدرت و نيروهاي نظامي به ساخت 
اقطاع، کشاورزي، صنعت و تجارت و  مالکيت  اجتماعي، 
حتي نقش زنان در خاندان حاکم مي پردازد.(رنجبر، ۱۳۸۴: 
۹۲) بنابراين مؤلفه هاي متفاوتي در کنار يکديگر مي توانند 
در تبديل شرايط متغير به نفع تحول مؤثر باشند. در نمودار ۱ 
اين مؤلفه ها در حالت کلي مشخص شده اند. در حوزه هنر 
و صنايع دستي، اين تغير بايستي از طريق مطالعه نمونه ها 

تحليل شود تا ميزان و شکل تحول آن مشخص گردد.
هر زمان که زمينه هاي مساعدي در هر يک از مؤلفه هاي 
ذکرشده وجود داشته باشد، تغييراتي ايجاد مي گردد. در 
که  نوآوري و تحول مي انجامد  به  تغييرات  اين  صورتي 
رونقي در کسب وکار و معيشت مردم و مراودات سياسي 
جنبه  هم  مي رسد  نظر  به  آيد.  پديد  دولت ها  اقتصادي  و 
اجتماع و هم جنبه حکومت هر دو تحت تأثير تحوالت قرار 
خواهند گرفت. يکي از بازوهاي رشِد هنر، خالقيت، نوآوري 
شرايط  بايستي  تحول  يک  ايجاد  براي  است.  تحول  و 
موجود به نفع سطحي باالتر، بروز رساني شود. عوامل 
متعددي بر ايجاد تحول در هر حوزه اي مؤثرند. به عقيده 

لمبتن، «تداوم» در تاريخ ميانه ايران درنتيجه امور مربوط 
به نهادها و امور ديواني و «تحول» درنتيجه رويکردهاي 
 :۱۳۹۶ است.(لمبتن،  گرفته  صورت  حاکميت  به  مربوط 
۳۷۸) گستردگي تحليل لمبتن، يک ديد کلي براي مخاطب 
به دست مي دهد؛ اما آنچه در تحول هنرهاي صناعي مورد 
تأکيد قرار مي گيرد، مؤلفه هايي هست که به طور مستقيم يا 
ضمني در ايجاد بسترهاي تغيير و تحول مؤثر واقع شده اند. 
در عصر صفوي، هنرهاي صناعي در مقاطعي به صورت 
منفعل و ايستا و در مقاطعي به صورت يک دستاورد و يا 
پيشرفت، شدت و قوت گرفتند. تحول مي تواند در ۱. هنرمند 
۲. مواد و مصالح ۳. روش ها و شيوه هاي ساخت ۴. شکل 
و صورت ۵. تزيينات و عناصر نمادين ۶. نحوه صادرات 
يا سفارش دهنده  و ۷. خواسته هاي مشتري  بازرگاني  و 
اتفاق بيفتد. به طورکلي طرح، مواد و مصالح، فن ساخت و 
مهارت هاي استاد کارانه و زمينه يا بستر شکل گيري صنايع 
هنري در بررسي تداوم و تحوالت صورت گرفته و سهم 

اين تحوالت مؤثرند.
از مجموع عواملي که در کنار يکديگر باعث به وجود آمدن يک 
تغيير بزرگ تر مي شوند مي توان به تحوالتي در حوزه هاي 
مختلف اشاره نمود که در هر دوره بر اساس مقتضيات آن 
دوره تعريف مي گردد. ساخت جاده سنگفرش، کاروانسراها 
و توجه به راه ها در زمان شاه عباس اول سرآغاز ارتباطات 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي شد که به سرعت بر تعامالت 
صنعتگران و هنرمندان داخلي و هنرمندان ارمني، ازبک، 
تاجيک، گرجي و عثماني و هنرهاي صناعي ساخته شده 
عوامل  بنابراين   (Herbert, 1928: 143) گذاشت.  تأثير 
دخيل در ايجاد تحول، نه با مرزهاي مستقل و منفک بلکه 
بر روي هم  از عوامل که  پيچيده  به صورت يک مجموعه 

تأثيرگذاري مي نمودند، حرکت مي کردند.

 ارکان و الزامات تحول در فلزکاري دوره صفويه
تحوالت  تمام  در  دريافت  مي توان  کلي  بررسي  يک  در   
هنري در دوره هاي مختلف در شرق و غرب، رويکردهاي 
اجتماعي، مذهبي، سياسي و اقتصادي دخالت داشته و به 
نحوي در دولت هاي مختلف مشترک هستند؛ اما بامطالعه 
شرايط دوره صفوي و ميزان پيشرفت در تبلور هنرهاي 
صناعي، به نظر مي رسد که نقش تحوالت اين دوره نسبت 
به دوره هاي پسين و پيشين، از اهميت بيشتري برخوردار 
و  هنرمندان  حضور  بايد  فلزي  اشياء  مورد  در  است. 
خاستگاه هاي اصلي کارگاه هاي هنر فلزکاري را در مطالعه 
تاريخ صفويه دنبال کرد؛ هرچند در مورد زندگي شخصي 
و امضاي هنرمندان فلزکار به طور خاص، اطالعات مکتوب 
کمي در دسترس است؛ بنابراين به نظر مي رسد هنرهاي 
صناعي در دوره صفويه با مؤلفه هايي همچون وضعيت 
اصناف و اوضاع اجتماعي-مذهبي جامعه در ارتباط مستقيم 
بودند. طبقات مختلف جامعه از بازار تا مسجد و سقاخانه 

نمودار ١. مؤلفه هاي تحول در بستر عواملي رخ مي دهند که شرايط را 
براي تغيير آماده مي سازند،  مأخذ: نگارندگان
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بر  تا اسطرالب رماالن  از دربار و حرم سرا  و زورخانه 
شکل گيري هنر فلزکاري و تغييرات آن سهيم بودند. اين 
اقتصادي  مذهبي،  اجتماعي،  ساختارهاي  دل  از  تغييرات 
رويکرد  دو  پژوهش  اين  در  که  است  برآمده  و سياسي 

اجتماعي و مذهبي مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

معرفي نمونه هاي تحقيق
فلزي، مجموعه کاسه ها و جام ها  اشياء  تقسيم بندي   در 
خاصي  سمبليک  و  عملکردي  فرمي،  مناسبات  لحاظ  به 

نظر  به  است.  انتخاب شده  مي گردد،  منتج  آن ها  از  که 
مي رسد عناصر بصري و نمادين بکار رفته بر روي بدنه 
براي روابط  مناسبي  آن ها، خوانش  آييني  کاربردهاي  و 
تعاملي انسان-محصول در ساختار اجتماعي و مذهبي به 
دست مي دهد. براي اين راستي آزمايي و شناخت مؤلفه ها، 
نمونه هاي متعددي رؤيت و بررسي گرديد. در اين ميان 
نمونه هاي موزه متروپوليتن، موزه ويکتوريا و آلبرت لندن، 
مجموعه ناصر ديويد خليلي در لندن، موزه رضا عباسي 
و  کتابخانه اي  به صورت  گرگان  باستان شناسي  موزه  و 

تصوير ١. مؤلفه هاي تصوير شده تزييني و نمادين بر بدنه خارجي، داخلي، لبه ها و کف کاسه ها و جام ها، مأخذ: نگارندگان در اين راستا مي توان 
مؤلفه هاي تصويري و نمادين را به چند بخش تقسيم نمود. در جدول ١ اين مؤلفه ها فارغ از دوره تاريخي و به صورت اجمالي بيان شده اند.

شاخص هاي نمادين و مفهوميشاخص هاي عملکردشاخص هاي فرم
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جدول ١. شاخص ها و مؤلفه هاي فرم و عملکرد شناخته شده در کاسه ها و جام هاي فلزي، مأخذ: نگارندگان

  تحليلي بر ُصور تحول در هنر فلزکاري  
دوره صفوي (با تأکيد بر کاسه ها و 

جام ها)/ ١٢٧-١٤١ 
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ميداني انتخاب گرديد. از ۱۴۷ نمونه کاسه و جام، فراواني 
موارد مشابه به ۸ مورد قبل از دوره صفويه و ۱۰ مورد در 

دوره صفويه مشخص گرديد.
در مجموعه کاسه هاي تاريخي فلزي، شکل گيري کاربرد 
آن ها تحت تأثير عوامل مختلف مذهبي و آييني قرار مي گيرد 
که مي توان بيشترين تأثيرات رويکرد اجتماعي و مذهبي را 
در آن ها يافت. برخي از اين کاسه ها و جام ها در ارتباط با 
مراسم نيايش، قرباني، نوشيدن از عصاره گياه هوم در 
نزد زرتشتيان، هديه، پيشکش و تشريفات درباري بودند. 
بعضي ديگر به تدريج کارکردهاي تلفيقي يافتند که هم در 
پزشکي و هم در امور ماوراءالطبيعه همچون طالع بيني و 

پيشگويي به کار رفتند.
در دوره صفوي مي توان گسترش ساخت گونه اي کاسه 
فلزي را شاهد بود که در مطالعات پژوهشي، کاسه هاي 
جادو-پزشکي۱ نام گذاري شده اند. اين کاسه ها از ابزار و 
ادوات جادو متمايز بوده و در دسته ظروف قرار مي گيرند؛ 
چراکه مانند حرز يا تعويذ با فرد حمل نمي شوند و در زمان 
اين   (Savage,1997:72).مي شوند گرفته  کار  به  لزوم 
کاسه ها از فلز ساخته مي شدند تا در هر زمان و موقعيتي 
فرد مبتال قادر به نوشيدن آب از کاسه به جهت شفا يا 
اسالمي  جادويي  کاسه هاي  است  بديهي  باشد.  پيروزي 
در  آن  نمونه هاي  و  داشته  از دوره صفويه  بيش  قدمتي 
سوريه و مصر از قرن ۱۲ م. شناخته شده اند؛ اين کاسه ها 
صرفًا در درمان بيماري ها و پزشکي استفاده شده و جنبه 
جادويي آن در نمونه هاي يهودي و با خطوط عبري يافت 
مي شود. نمونه هاي اسالمي آن در ايران فاقد هرگونه اشاره 

(ibid, 73) .به جن و شياطين و جادوگري دارد
گرديد،  مشخص  که  همان طور  تحقيق  موردپژوهشي 

در  معنايي  عملکردهاي  و  فرم  در  را  متفاوتي  مؤلفه هاي 
خود دارد که بخشي به مذهب و باور به نيروهاي قدسي، 
بخشي به اجتماع و روابط انساني، همچنين هنر و ادبيات و 
بخش هايي نيز به زبان، سنت و روابط اقتصادي و سياسي 
اشاره دارد. تحليل مؤلفه هاي تصوير شده بر کاسه هاي 
چگونگي  و  ميزان  گذشته،  ادوار  به  نگاهي  و  دوره  اين 
تغييرات ايجادشده را در اين اشياء نشان مي دهد.(تصوير 
۱) دسته بندي کاسه ها و جام هاي فلزي نشان مي دهد که 
به طورکلي مي توان سه شاخص کلي فرم، عملکرد و معنا را 
در تمام نمونه ها تعريف نمود. تغييرات تاريخي مؤلفه هاي 
زيرمجموعه را در طيف ضعف و قدرت قرار داده و نقش 

کاسه ها را تبيين مي نمايند.
 

بازتاب شاخص هاي تحول در هنر فلزکاري کاسه ها و 
جام ها

 در يک نگاه کلي، شاخص هاي سازنده بسترهاي تحول، 
به چند شاخه قابل تفکيک و شناسايي هستند. اين شاخه ها 
نموداري از ساخت، توليد و مصرف اين ظروف را نشان 
مي دهند که با بسامد تصويري و مفهومي، مجموعه متفاوتي 
از اشياء فلزي را رقم مي زنند.(نمودار ۲) در ادامه تحقيق، 
هرکدام از شاخه ها به زيرمجموعه هاي متفاوتي ريز خواهند 

شد و از اين طريق مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

تأثيرات رويکرد اجتماعي در تغييرات هنر فلزکاري
تا  گرديد  باعث  دولت صفوي  يکپارچگي  و  تمرکز  ثبات، 
سنت ها و هنر ايران باستان، مجالي براي احيا و بازتعريف 
يابد. ازجمله احياي مضامين هنر و صنعت دوره ساساني 
که دوره درخشاني در صنعت فلز نيز به شمار مي رود؛ 

نمودار ٢. خوانش مؤلفه هاي تحول در هنر فلزکاري، مأخذ: همان

Magic- بانام هاي  کاسه ها  ١.اين 
 Divine يا   Medicine Bowl
(مورد   Jewish Bowl يا  Bowl
مندايي  و  يهودي  کاسه هاي  اخير 
هستند) موردمطالعه قرارگرفته اند. 
در مطالعات مکتوب از فرمول هاي 
سم  قولنج،  رفع  براي  جادويي 
درد  تسکين  روده،  التهاب  عقرب، 
زايمان، توهم و ماليخوليا نام برده 
از  مايعي  نوشيدن  که  است  شده 
از  آياتي  آن  روي  که  يک کاسه 
قرآن و يک ميدان جادويي خاص 
به  محافظت  فرد  از  نوشته شده، 
Savage-) به:  نک  مي آورد.  عمل 

(Smithe,1997



ازاين دست است. درعين حال يکي از رويکردهاي بارز در 
اين دوره، ادامه طريقت تصوف و احياي اسلوب فتوت در 
نزد بازاريان و جوانان بود. چراکه سنت جوانمردي يا فتوت 
که در فعاليت هاي اجتماعي و هنري پيش قدم بود؛ در دوران 
پيش از صفويه باقوت در ميان اصناف و هنرمندان وجود 
داشت؛ اما در اين دوره قالب و شکل خود را به صورتي 
 Nasr, 1974:) .عميق در جامعه و حتي دربار پيدا نمود

(281
پيشه ور  اغلب جزو طبقات  که  بازارياني  بين  صنايع، در 
معنوي  جنبه  از  بيشتر  بودند؛  جوانمردان  از  و  مسلمان 
اصناف  و  اقتصادي  تا  مي گرفت  قرار  موردتوجه 
صنعتگر، براي ورود نو صنعتگران جوان، قائل به رعايت 
سلسله مراتب و يادگيري هنر يا صنعتي از جانب آنان قبل از 
تشرف به طريقت صوفيگري و پيشه وري بودند.(پازوکي، 
۱۳۸۶: ۹۸-۹۹) طرايق صوفيگري در اوايل دوره صفوي به 
ترغيب کار و تجديد صناعات منجر شد؛ بنابراين همان گونه 
که فيض کاشاني نقل مي کند، معاني اخوت، الفت و فتوت 
احياء  مجددًا  دوره  اين  در  اسالمي  دوران  صنايع  در 
به  توجه  از طرفي  کاشاني، ۱۳۷۱: ۲۱۸)  مي گردد.(فيض 
معاني پيشه و فن تنها به اخالق مداري معنوي در بازاريان 
و کسبه برنمي گردد بلکه، انواع فنون در قالب علوم عقلي 
و  زندگي  کمک  به  نجوم  و  رياضيات  مثل  محاسباتي  و 
معيشت مردم و مشاوره در دربار آمد. منتها استفاده از 
فنون و علومي که مبتني بر ستاره شناسي، علوم غريبه يا 
مزاج شناسي بوده، يکسر در ساختارهاي اجتماعي داشت 

و سر ديگرش بر ساختارهاي مذهبي آن دوران تأثيرگذار 
بود. تمايل دربار به علوم غريبه و فال نامه ها در تمام دوران 
صفوي وجود داشت که بسته به نوع نگرش پادشاه وقت، 
شدت و ضعف مي يافت. در نمونه اي از يکي از نسخ خطي، 
رملي نقل شده که جهت سعد و نحس سفر شاه عباس اول 
از مشهد به قزوين کشيده شده است.(دانش پژوه و افشار، 

(۳۲۹ :۱۳۴۴
تزيينات  در  ترکيب بندي ها  گيري شکل  بکار  در  همچنين 
هنر فلزکاري، هر نقش و تعداد آن بر اساس معنايي که در 
آن نهفته بود به کار گرفته مي شد. بدين لحاظ ترکيب بندي 
نقوش هندسي و تجريدي۱ کاربرد ويژه اي مي يافت. نقوش 
هندسي که در هنر اسالمي به جهت قبح استفاده از چهره 
و پيکرنگاري، موردتوجه و اقبال قرارگرفته است، شکلي 
تجريدي از عناصر طبيعي مي باشد که به خاطر قابليت تکثير 
تزييني  از هر عنصر  بيش  کاربردي،  ترکيبي  الگوهاي  و 
و ساختاري، در هنر و معماري به کار گرفته شده است. 
هنر خوشنويسي  (Necipuglu, 1995: 194)  همچنين 
تحت حمايت شاه تهماسب به دغدغه هنرمندان خوشنويس 
به گونه اي که شاه  زمان خود و حتي زنان دربار درآمد 
 Schimmel,) داشت.  نظارت  آن ها  فعاليت  بر  شخصًا 

 (1984: 166
درباره نقوش خط و خوشنويسي۲ در دوره صفويه، بايد 
به توجه به مذهب و رهبانيت توجه نمود که بيش ازپيش 
شدت گرفت، درعين حال اين دوره، فضاي مناسبي جهت 
احياء اشعار شاعران فارسي زبان به شمار مي رود. ترکيب 

جدول ٢. مهم ترين تأثيرات رويکرد اجتماعي بر هنر فلزکاري دوره صفويه، مأخذ: همان
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جدول ٣. مهم ترين تأثيرات رويکرد مذهبي بر هنر فلزکاري دوره صفويه، مأخذ: همان

  تحليلي بر ُصور تحول در هنر فلزکاري  
دوره صفوي (با تأکيد بر کاسه ها و 

جام ها)/ ١٢٧-١٤١ 
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ادبيات، عرفان و هندسه، نوعي جلوه بصري معنادار ايجاد 
مي نمود. در هنر فلزکاري، بيشتر تناسبات و تکثير به کار 
به  اشاره  تقسيم بندي ها،  اعداد، حاشيه ها و  و  گرفته شده 
 (۱۳۹۵) دارد. شيمل  اسالمي  عرفان  در  کثرت  و  وحدت 
معتقد به حضور معنادار اعداد در هنرهاي صناعي ايران 
و در دوره صفويه دارد. در کاسه هاي اين دوره ترکيبات 
دوازده، هفت، پنج، چهار و سه تايي به وفور ديده مي شود. 
به جامانده اند.  ايران  اساطيري  تاريخ  از  اعداد  از  برخي 
درباره عدد ۴ مشخص شده است که اين عدد در اسالم و 
در طريقت صوفيگري به عروج چهار مرحله اي انسان از 
ناسوت و از طريق ملکوت و جبروت به الهوت برمي گردد۱. 

(شيمل، ۱۳۹۵، ۱۰۷)
از  قبل  آيين هاي  در  ريشه  هم  نيز  دوازده  عدد  همچنين 
اسالم دارد مانند دوازده چشمه اي که به ضربه عصاي 
موسي کليم اهللا از زمين جوشيدند يا دوازده تن از نقباي 
بني اسرائيل و دوازده برج صور فلکي در منطقه البروج و 
هم در تحوالت مضامين مذهبي در صفويه، دوازده امام 
مورد  در   (۱۶۰  :۱۳۷۴ گرديد.(شايگان،  تقويت  شيعيان 
زندگي هنرمندان صنعتگر بايد اشاره نمود که ازآنجايي که 
به  را  خوشنويس  شاگردان  استاد،  درگاه  به  خاکساري 
تقليد از آثار استادان خود و امضاء با رقم آن ها يا ناشناس 
سوق مي داد.(منشي، ۱۳۵۰: ۲۶۸)، چگونگي بررسي حاالت 
استادکاران از روي قلم زني آثار خوشنويسي بر اشياي 
 Roxburgh,) نمي گردد.  ميسر  يقين  و  به درستي  فلزي، 
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بااين حال مي توان از روي نمونه هاي باقيمانده از اين دوران 
و تطبيق آن با نمونه هاي دوره هاي پيشين، به مواردي از 
تحول زبان و خط در انتقال مفاهيم در هنرهاي صناعي 
پي برد. جايگزين شدن شعر به همراه يا به جاي دعاها و 
متون عربي از مواردي است که براي اولين بار در دوره 
ايراني  فلزکاري رنگ و بويي  به هنر  صفويه باب شد و 
بخشيد.(مرتضوي، ۱۳۸۷: ۵۶۵) درزمينة استفاده از نقوش 
حيواني۲ در آثار فلزي قبل از اسالم به وفور نقوش حيواني 
در قالب اسفنکس ها۳، گريفون ها۴، هارپي ۵ و نقوش اژدها 
ديده مي شود که جنبه سمبليک، رمزگونه و اساطيري فرم 
را تقويت مي کنند.(توحيدي، ۱۳۸۶: ۵۵) پس از اسالم، نقوش 
اوايل دوره صفوي  در  و  موجودات خيالي کمرنگ شده 
به نقش حيواناتي که در قرآن، عرفان اسالمي و شيعي 
پرداخته شده است، در ترکيب با گياهان توجه شده است. 
گرايش به ترکيب حيوانات با گياهان بلند يا درختاني که از 
هم جداشده اند در آثار برجسته فلزکاري قرن شانزدهم م. 

 (Melikian-Chirvani, 1982: 336).ديده مي شود
انتقال فرهنگ سرزمين پدري به دوره معاصر به قرن ها 
قبل از حکومت صفويه برمي گردد. از همان ده هاي آغازين 
قرن سوم هجري، توجه به شاهنامه و شاهنامه نويسي 
مؤيد تمايل به پيوند مليت و زبان در تاريخ ايران هست 

که به تدريج به سازگاري و نزديکي با مضامين اساطيري 
منجر شد.(مسکوب، ۱۳۸۵: ۱۳) در اوستا و شاهنامه به 
روايت نبرد با ضحاک که يک چهره اهريمني بود در کارزار 
کاوه آهنگر اشاره شده است. ضحاک نماد سرما و تاريکي 
و کاوه، آزادمردي است که درنبرد با بدي ها پيشرو است. 
او در کارگاه خود آهن را نرم مي کند و با پيشبند آهنگري 
خود درفشي عليه ظلم برمي افرازد تا نور بر ظلمت پيروز 
ملي  روايت هاي  ازاين دست   (۲۹  ،۱۳۸۸ شود.(آموزگار، 
در بين مردم آن قدر عميق و ريشه دار شده است تا به يک 
سبک و روش زندگي يا رفتار تبديل گردد و در اين ميان، 
فلز نمادي از تاريخ کهن ايران۶ تا دوران اسالمي صفويه 
همچنان با معاني نمادين خود پابرجاست. از طرفي، جامعه 
نيز هست،  زندگي معاصر خود  تجربه  در حال  صفوي، 
يک  مردم،  ميان  در  طبقاتي  آزادي هاي  که  ترتيب  بدين 
نوزايي ملي را به دنبال داشت. در امان بودن ضمني اتباع 
خارجي و ارامنه و سکني گزيدن هاي نسل در نسل آنان و 
حتي به کارگيري تخصص آنان در دربار، به تغيير ساختار 

اجتماعي و آمادگي براي تحوالت هنري انجاميد.
در اين دوره رواج دوباره سبک هاي بومي پوشاک رونق 
رابرت شرلي  شاردن،  تاورنيه،  چون  سياحاني  و  گرفت 
در   (۲۶۸  :۱۳۷۴ مي پوشيدند.(فريه،  ايراني  لباس   ... و 
جدول ۲، خالصه موارد مؤثر در فلزکاري دوره صفويه 

مشخص شده است.
 

تأثيرات رويکرد مذهبي در تغييرات هنر فلزکاري
 تطابق تاريخي و مذهبي با مسائل آييني يکي از مواردي 
مؤثر  ايرانيان  مذهبي  نگرش  بر  که  مي شود  محسوب 
رستم،  همچون  ايراني  اساطير  از  دينوري(۱۳۸۱)  بود. 
کيومرث يا جمشيد، به مثابه شخصيت هاي قرآني در قالب 
مي کند.(دينوري،  ياد  (ع)  نوح  حضرت  يا  ابوالبشر  آدم 
۱۳۸۱، ۱۸۲) ارتباط بين افسانه هاي ايراني ازيک طرف با 
آداب ورسوم توده مردم و از سوي ديگر با قصص متون 
ايجاد نهضت هاي مذهبي و معنوي  براي  مذهبي، مجالي 
ايجاد نمود. همان طور که ايرانيان مرام جوانمردي و فتوت 
را دنبال مي نمودند؛ نهضت هايي همچون شعوبيه، حروفيه، 
اسماعيليه و تشيع، زيرساخت هاي مذهبي محکمي به وجود 
مي آورد.(مسکوب، ۱۳۸۵: ۹) يکي از شاخص هاي مهم در 
فرهنگ ايراني در زمان حکومت صفوي شکل گرفته است و 
آن شور مذهبي در توده مردم است که به طور بارزي در 
ابزارها و ظروف فلزي تجلي پيدا نمود.(مليکيان، ۱۳۸۸: ۱۶۱) 
درواقع گسترش اعتقادات شيعي از مهم ترين اتفاقات دوره 
درعين حال  مي رود.(زکي، ۱۳۶۳: ۲۶۶)  به شمار  صفوي 
پيوند تاريخي و فکري آداب جوانمردي با سنت پهلواني 
و آيين مهر نيز از سوي ديگر ارتباط سه وجه فتوت، آيين 
ايران باستان و مذهب تشيع را قوت بخشيد.(بهار، ۱۳۹۷: 
و  اشعار مذهبي  از  استفاده  آن گسترش  دنبال  به   (۱۵۹

از  عبارت اند  مرحله  چهار  ١.اين 
شريعت، طريقت، حقيقت و معرفت 

(شيمل، ١٣٩٥، ١٠٧)
2.Animals & Imaginary 
Creatures Patterns

٣.موجوداتي با سر انسان و بدن 
حيوان

اساطيري  موجودي  ٤.شير-دال، 
با بدن شير و سر و بال عقاب

٥.موجوداتي افسانه اي با سر انسان 
(زن) و بدن پرنده در ُبندهش آمده 
است که ايزد شهريور، امشاسپند 
نشان دهنده  نکته  همين  است.  فلز 
اهميت اساطيري فلز به عنوان يکي 
از موادي که در آفرينش جهان از 
آن يادشده است، است. در يشت 
١٠، بند ١٢٥ به وضوح از انديشه 
مينوي شهريور يادشده است: «... 
به ياري و همکاري او خور و مهر 
نيکو،  سوگ  اَنغزان،  و  آسمان  و 
و  ُبرزيزد  يزد،  هوم  َاردويسور، 
زيرا  شدند؛  داده  آفرين  َدهمان 
است  آسمان  از  استواري  را  فلز 
و آسمان را بن گوهر فلزين است 
در  را  ديوان  همکاري،  بدين  ...تا 
ميان  از  توان  اهريمني  (دوران) 
بردن فلز نباشد». (به نقل از بهار، 

(١٣٦٢، ٤١
ايزد  که  است  آمده  ُبندهش  ٦.در 
است.  فلز  امشاسپند  شهريور، 
اهميت  نشان دهنده  نکته  همين 
از  يکي  به عنوان  فلز  اساطيري 
از  جهان  آفرينش  در  که  موادي 
آن يادشده است، است. در يشت 
١٠، بند ١٢٥ به وضوح از انديشه 
مينوي شهريور يادشده است: «... 
به ياري و همکاري او خور و مهر 
نيکو،  سوگ  اَنغزان،  و  آسمان  و 
و  ُبرزيزد  يزد،  هوم  َاردويسور، 
زيرا  شدند؛  داده  آفرين  َدهمان 
است  آسمان  از  استواري  را  فلز 
و آسمان را بن گوهر فلزين است 
در  را  ديوان  همکاري،  بدين  ...تا 
ميان  از  توان  اهريمني  (دوران) 
بردن فلز نباشد». (به نقل از بهار، 

(١٣٦٢، ٤١



جدول ٤. مروري برخوانش مؤلفه هاي تصويري و نمادين در کاسه ها و جام هاي تاريخي، مأخذ: همان

دوره نمونه ادوار قبل
جزييات عناصر تصويريتاريخي

رويکردهاي فرمي و عناصر نمادين
توضيحات

کارکرد نمادينکارکرد زيباشناسي

تصوير ٢-کاسه مس و برنز 
حسنلو- مأخذ: موزه متروپوليتن، 

شماره 61.100.38

قرن ٩ قبل 
از ميالد

عصر آهن 
II

-فرم بدنه نيمکره
-نامشخص-بدون نقش و ساده

تصوير ٣-کاسه مسي دوره اکد- 
مأخذ: موزه متروپوليتن، شماره 

48.178.2

حدود 
–٢٢١٧

٢١٩٣ پيش 
از ميالد

-نقوش خط
-نقوش داراي قاب و 

کادر
-فرم بدنه دوکي با لبه هاي 

برگشته

-کاسه به صورت 
پيشکش هديه شده 

است.

(به) شرگلي-شري توانا، 
خداي سرزمين اکد 
(؟)، عادل در داوري 

شو- ايرستيم خدمتگزار 
تو اهدا کرده است (پوپ 

و اکرمن، ١٣٨٧: ج 
(١، ٣٤٨

تصوير ٤-کاسه طالي شياردار-
مأخذ: موزه متروپوليتن، شماره 

1983.359

حدود هزار 
سال قبل از 

ميالد
شمال غربي 

ايران- 
منطقه خزر

-تزيينات هندسي
-تزيينات دالبري 

متحدالمرکز مانند گلبرگ 
گل لوتوس

-پايه کوتاه و کوچک
-فرم بدنه خمره اي

-گردن ظرف متناسب

-مورداستفاده 
آييني

-هديه و پيشکش
-شايد دفن در 

کنار متوفي

اين طرح واره ها از گل 
نيلوفر و برگ به هم 
تابيده تشکيل شده، 

گلواره و نيلوفر آبي از 
نگاره هاي آفتاب هستند. 

گلبرگ هاي نيلوفر با 
شيارهايي که از پايين 
به باال گسترش دارد 

تزيين شده است.

تصوير ٥-کاسه طال با نقوش 
حيواني- مأخذ: موزه آرميتاژ، 

شماره 278

قرون متأخر 
قبل از ميالد

  

-نقوش حيواني
-نقوش گياهي (لوتوس 

در مرکز ظرف)
-ترکيب بندي دايره اي 

متحدالمرکز
-ترکيب ريتميک

-فيگورهاي 
ريتميک و در حال 
حرکت از بز، نبرد 
شير و قوچ، گراز 
و پرندگان شبيه 
آدوتکا (گونه اي 
پرنده که در هند 

نيز ديده شده)

 شکل شاخ ها، حرکت 
پاها، استخواني بودن 

بدن و نبرد حيوانات در 
کنار نشستن عده اي ديگر 
روايت اساطير گونه اي را 
به تصوير کشيده است. 

اين ظروف معموًال آييني 
هستند.

تصوير ٦-کاسه نقره لبه دار 
منقوش- مأخذ: موزه متروپوليتن: 

شماره 1992.233

قرون ٦ تا ٧ 
ميالدي
ساسانيان

-نقوش حيواني
-نقوش گياهي (لوتوس يا 

نيلوفر)، شاخه انگور
-فرم بدنه چند لبه گرد در 
محيط بيضي شکل ظرف

-نقش پرنده 
(بلدرچين يا 
بوقلمون) و 
شکوفه هاي 

لوتوس به صورت 
کالسيک و قاب 
گرفته به ظرف 

جنبه تشريفاتي داده 
است.

در دوره هخامنشي تأسي 
از هنر يونان از طريق 
هنرمندان انجام گرفت 
و در دوره ساساني بار 

ديگر فنون ساخت ظروف 
درباري با حفظ ظرافت 

ساخت و اين بار با شاکله 
ايراني قوت گرفت. فرم 
بيضي در چندين نمونه 

ديده شد.

تصوير ٧-جام طاليي سلجوقي، 
مأخذ: (اتينگهاوزن، ١٣٧٨، ٥٣)

دوره 
سلجوقي

 

-خوشنويسي به خط 
کوفي و عربي در حاشيه 

لبه باالي ظرف
-نقوش حيواني
-نقوش گياهي

-تقارن محوري در 
ترکيب بندي

-حاشيه خط کوفي 
به برکت طلبي از 
طريق دعا به زبان 
عربي اشاره دارد.

-رواج کاسه هايي 
جهت تبرک آب-
مرغابي استعاره از 

حيات زاهدانه

در دوره سلجوقي رشد 
هنر فلزکاري، نشان 
مي دهد که پس از 

دوره ساساني بار ديگر 
صنعتگري رونق گرفت. 

اسالم سني در قبايل 
ترک نژاد در اين دوره با 
هنر ايران درآميخت اما 

ظرايف اجرا همچنان نياز 
به تقويت دارد.

  تحليلي بر ُصور تحول در هنر فلزکاري  
دوره صفوي (با تأکيد بر کاسه ها و 

جام ها)/ ١٢٧-١٤١ 



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

نگارش و خوشنويسي، در انواع هنرهاي صناعي همچون 
کتيبه، کتاب آرايي، معماري، نگارگري، نساجي و فلزکاري 
توسط هنرمندان، معماران و صنعتگران درخشيدن گرفت. 
تداوم و عمر طوالني سلسله صفوي و تقويت جنبه هاي 
آن  هنري  سنت  توسعه  و  تحکيم  به  فرهنگي  و  مذهبي 
کمک نمود.(اسکارچيا، ۱۳۸۴: ۳) جد بزرگ شاه اسماعيل 
صفوي، خود عارف و صوفي بوده و درنتيجه حکومت 
ارادت  اطهار  ائمه  و  مقدسين  به  نه تنها  آمده،  وجود  به 
خاضعانه داشت و گاه حاکمان تصوري از الوهيت براي 
خود قائل بودند؛ بلکه تکثير آيات، روايات، اشعار فارسي و 
ادعيه را به صورتي هنرمندانه تشويق مي نمود.(دهمشگي 
و جانزاده، ۱۳۶۶) تمايالت صوفيانه گاه تا حد خرافات به 
جريان هاي بيراهه مي رفت. توجه ويژه به استفاده از رمل و 
تفأل براي تصميم گيري هاي مهم حکومتي و سعد و نحس 
ايام، فرصتي را فراهم آورد تا هنرمندان صنعتگر به ساخت 
اشياء و ادوات فالگيري و قفل ها اهتمام ورزند و منجمان 
و رياضيدانان بر طراحي اسطرالب و ادوات اندازه گيري 
تقويم نظارت کنند. برخي از کاسه ها تحت عنوان چهل کليد، 
ابزاري جهت شفا، باطل السحر، بخت گشايي و ظفرمندي بر 
دشمنان در دست توده مردم بوده است (بلوکباشي، ۱۳۸۱، 
۱۹۰) و تعدادي از اين ظروف تحت عنوان وقفي، به اماکن 
مذهبي هديه شده و يا در مراسم عزاداري و تعزيه يا در 
سقاخانه ها به کار گرفته مي شد. موضوع اصلي تزيين اين 
ظروِف وقفي، اسامي ائمه اطهار و دعاي فرج و مدح و ثنا 
اشياء  اين  بود.(توحيدي، ۱۳۸۶: ۷۳)  فلز  با حکاکي روي 
باظرافت و هنرمندي، در ابتدا منقوش به خوشنويسي با 

به کارگيري  با  ثلث شدند و سپس  خطوط عربي نسخ و 
خطوط ايراني نستعليق تعليق اهميت و اعتبار ويژه اي يافتند. 
(Soucek, 2004: 50-51) اين اشياء از طريق آيات و ادعيه، 
براي صاحب آن شيء، برکت، سالمت، امنيت و پيروزي 

طلبيدند.
بااين حال به نظر مي رسد کليد دگرديسي سياسي-مذهبي 
ايران همان موقع که به دست شاه اسماعيل صفوي رقم 
شيعه  پايه  بر  حکومت  کردن  نهادينه  ادامه  در  خورد، 
دوازده امامي به همراهي نهاد نظامي و بازخورد تبليغاتي 
صوفيگري بود. (Perry, 2010: 127) از ديگر امتيازاتي که 
صنعت فلزکاري دوره صفوي دارد، نسبت زياد کتيبه هاي 
آب طال داده شده با ذکر کلمه مقدس «اهللا»؛ «محمد (ص)»، 
تشيع  هم  و  تسنن  مذهب  در  هم  تصوف  در  که  «شاه» 
سياحاني   (Rogers, 1988: 208) است.  داشته  وجود 
همچون شاردن از مشاهدات خود درباره تعداد زياد اين 
شجره نامه هاي آب طال داده شده و ظروف پرهزينه و قيمتي 
مي شدند،  مرصع  ارزشمند  سنگ هاي  و  جواهرات  با  که 
 (۲۶۸  :۱۳۶۶ نوشتند.(زکي،  سالطين  نزد  و  دربار  در 
درعين حال نقش انديشمندان و فالسفه شيعه مذهب در ايران 
براي ساختن يک عصر طاليي براي مذهب شيعه در اسالم، 
در شکوفايي هنر فلزکاري، جلوه گاه نمود ارادت صنعتگران 
 Dale, 2010,) .هنرمند به مضامين مذهبي کارساز افتاد
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با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي رسد مؤلفه هاي تحول 
در هنر و صنايع دوره صفوي به طور مشخص بر ميراث 
فرهنگي ايران زمين تأثير گذارده است؛ چه، ميراث فرهنگي 

تصوير ٨-کاسه (تاس)- مأخذ: 
موزه باستان شناسي گرگان- 

عکس: نگارندگان

قبل از 
(احتماًال) 
تيموري

-بدنه نيمکره با لبه برگشته
-بدون حکاکي و قلم زني

-به نظر مي رسد دعا به صورت 
دستي و در جريان پس از 

ساخت اضافه شده باشد.

-استعانت از آيات 
قرآن (سوره مبارکه 

انعام) در تبرک 
جويي و رفع حاجت
-شفا و زايمان زنان 

باردار

آيات سوره انعام بر 
روس کاسه نوشته شده 
است: و كذلك نري 

ابراهيم ملكوت السموات 
و االرض و ليكون من 

الموقنين...

تصوير ٩-کاسه برنجي (تاس)-
مأخذ: موزه ويکتوريا آلبرت، 

شماره: 554-1876

قرن ١٤ 
ميالدي

قرن هشتم 
هجري قمري

فارس

-خوشنويسي به خط ثلث 
(عربي)

-فيگورهاي انساني
-نقوش حيواني (بلبل و ماهي)
-نقوش گياهي (برگ و ساقه 

و گل رز)
-کتيبه و قاب هاي ريتميک 

دورتادور بدنه خارجي
- بدنه کاسه خاتم کاري 

طال و نقره

-مصورسازي فضاي 
باغ بهشت با توجه به 

کتيبه ها و نقوش
-توجه به مرکز ظرف 
با طرح گل رز بسان 

يک خورشيد.
-انتظار مي رود وجود 
ماهي دليلي بر آب 
متبرک در کاسه 

باشد.

برنج برجسته کاري شده 
و با طال و نقره حکاکي 
و منبت کاري شده است. 
دست خوردن مداوم به 
سطح کاسه خاتم کاري 

طال و نقره آن را 
مخدوش نموده است. 
شش ماهي به صورت 

افقي و در امتداد هم به 
دور خورشيد مي گردند 

دوازده ماهي ديگر 
به صورت شعاعي در کف 

کاسه به سمت مرکز 
جهت دارند.



جدول ٥. خوانش مؤلفه هاي تصويري و نمادين در کاسه ها و جام هاي دوره صفويه، مأخذ: همان

جزييات عناصر تصويرينمونه دوره صفوي

رويکردهاي فرمي و عناصر نمادين

توضيحات
کارکرد 
کارکرد نمادينزيباشناسي

تصوير ١٠-کاسه دعايي- مأخذ: 
 MTW مجموعه خليلي، شماره

-191 اواخر قرن ١٦-١٧ م.

-نقوش خوشنويسي
-کتيبه و قاب

-ترکيب دايره اي
-تزيينات گياهي (انگور) 

در لبه ظرف
-نقوش برگ خرما

-عناصر مذهبي: اسامي 
محمد (ص) و علي (ع)، 
آيت الکرسي، سوره بقره

-جمله «مستجاب باد» در 
زير کاسه

-کاربرد دعاي برکت و 
حفاظت داشته است.

کاسه کم عمق يا برآمدگي مرکزي آلياژ 
مس که در تمام بدنه ظرف دعانويسي شده 
است. نام هاي محمد (ص) و علي (ع) هر 

کردام چهار بار در ترکيب قاب هاي دايره اي 
در بدنه ظرف به شکل گلبرگ گل حکاکي 

شده است. حاشيه خارجي ظرف مزين به 
آيت الکرسي و سوره هاي بقره، حمد، نصر، فلق

تصوير ١١-کاسه پيشگويي- مأخذ: 
موزه ويکتوريا و آلبرت، شماره: 
1889-780 -اواسط قرن ١٦م.

-نقوش خط
-تزيينات گياهي برگ 

نخلي و نيلوفر آبي 
معکوس ١٢ بار تکرار 

شده
-ترکيبات ٨ تايي

-کتيبه هاي دايره و بيضي 
و ترنجي

-حاشيه فوقاني دعاي 
برکت خدا بر ١٤ معصوم
-تکرار اسامي محمد 
(ص) و علي (ع) بر 

مرکز ظرف
-در کتيبه ها، چهارقل و 
سوره بقره و انسان براي 

محافظت از خطرات
-نوشيدن آب دعا

ترکيب خطوط و تاق هاي قوسي با ادعيه 
و لفظ يا اهللا يا رحمان که در وقت گرفتن 

کاسه مي گفتند، نوعي الگو در ساختار بصري 
محافظت را تداعي مي کند. همچنين دعاي: 
ناد عليا مظهر العجائب/ تجده عونا لک في 
النوائب/ کل هم و غم سينجلي/ بواليتک 

يا علي يا علي يا علي / نصر من اهللا و / فتح 
قريب و بشر / المومنين يا محمد / يا علي خير 

البشر/ يا اهللا يا رحمان، حک شده است.

تصوير ١٢-کاسه (جام)- مأخذ:
شماره: -M2-1919 قرن ١٧ م.

-نقوش خط (فارسي 
و ارمني)

-تزيينات نيلوفر معکوس
-کتيبه هاي لوزي
-نقوش هندسي

-ترکيب عناصر اديان و 
مذاهب از ايران باستان، 

مسيحيت و اسالم
-کاربرد جام نوشيدني 

داشته است.

ساقيا برخيز و در ده جام را / خاک برسر کن 
غم ايام را / ساغر مي بر کفم نه تا ز بر / 

برکشم اين دلق ارزق فام را
داراي کتيبه هاي فرسي و ارمني و قصايد حافظ 
و نام سازنده ارمني است. اين ظرف احتماًال در 

منطقه جلفاي اصفهان ساخته شده است.

تصوير ١٣-کاسه مسي قلع اندود 
(تاس)-مأخذ: موزه ويکتوريا آلبرت، 

شماره: -1878-558 اواخر 
قرن ١٨ م.

-خط نستعليق
-نقوش گياهي 

(اسليمي هاي عمودي و 
شکوفه)

-فرم بدنه داراي گردن 
صاف و شکم بيضي

-صلوات بر دوازده امام 
شيعيان

-شرب و شستشو از 
آبي که به اسماء امامان 
متبرک شده مخصوصًا 
براي شفا، زايمان و زنان 

باردار

پوشش قلع در بعضي جاها پوسيده شده و 
به صورت پتينه سفيد مايل به خاکستري مات 
درآمده و در برخي قسمت ها مس مشخص 

بود.
حاوي صلوات به ١٢ امام شيعيان. رقم هنرمند 

نشان مي دهد که سفارش دهنده فردي به 
نام صاحبه فخري جهان خانم بنت حاجي 

رجبا است.

تصوير ١٤-کاسه دعا مسي - مأخذ: 
 MTW :مجموعه خليلي، شماره

-192 قرن ١٧ م.

-نقوش خوشنويسي
-نقوش گياهي 

(ترنج هاي به هم پيوسته)
-نقوش هندسي

-نقوش اساطيري 
(برج هاي دوازده گانه)

-ترکيب بندي مرکزي 
حول وسط

-کتيبه ها در ٧ دور 
با نقش شاخه انگور 
به صورت ترنج تا لبه 
ظرف تکرار شده اند.

-توالي ٧ اشاره به عطارد، 
مريخ، مشتري، زحل، ماه 
خورشيد و زهره دارد که 
به دور برجستگي وسط 

مي چرخند.
-تکرار نام امام علي (ع) 

و ادعيه، برکت طلبي 
و دعا

اين کاسه دعا با دقت اجراشده داراي يک 
برجستگي بزرگ، تقريبًا نيم کره اي، يک لبه 

هميشگي و يک سطح کم است
پاي دايره اي آثاري از يک ترکيب سياه وجود 
دارد که زماني در حکاکي کتيبه هاي کوچک 
و زمينه هاي پشت کتيبه هاي بزرگ و اشکال 
طالع بيني و فلکي نقش بسته است که نقش 

برجسته اي در طراحي کلي دارد.

  تحليلي بر ُصور تحول در هنر فلزکاري  
دوره صفوي (با تأکيد بر کاسه ها و 

جام ها)/ ١٢٧-١٤١ 



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۳۷

فصلنامة علمي نگره

تصوير ١٥-جام چهل کليد- آرشيو 
موزه رضا عباسي

(پور صالح اميري، ١٣٩٦: ١٩٨)- 
اواخر قرن ١٨ م.

 

-نقوش خط
-ترکيب بندي هندسي 

دواير متحدالمرکز
-زوائد فلزي آويخته 

از مرکز

-پوشيده از آيات قرآن 
و ادعيه

-صلوات، آيت الکرسي، 
اعداد و حروف ابجد
-استفاده نمادين از 
زوائد کليد شکل در 

بخت گشايي و پيروزي 
و فتح

-در جلوگيري از 
چشم زخم، طلسم و جادو 

پزشکي استفاده مي شد.

برجستگي وسط، حاوي اعداد جادويي است 
رديف اول از مرکز نصر من اهللا و فتح قريب 

رديف دوم آيت الکرسي و اطراف محيط دايره 
١٠ عدد جادويي قرار دارد. ١٠ دايره متوسط 
در داخل ظرف که در ٥ دايره، آيت الکرسي 
و در ٥ دايره ديگر «ب، د و ح، ٢، ٤، ٦، ٨» 
حک شده است.لبه داخلي نيز اعداد جادويي 

ديده مي شود.

تصوير ١٦-کاسه برنزي جادو 
پزشکي- مأخذ: مجموعه خليلي، 
شماره: -MTW1444 اوايل قرن 

١٧ م.

-نقوش خط
-کتيبه و قاب هاي 

دايره اي و ترنج شکل
-ترکيبات و تقسيمات 

مربعي حول دايره 
برجسته وسط

-ترکيب هاي مورب، 
هندسي و ريتميک به 

تعداد معني دار

-تلفيقي از دعا، رمل و 
جفر و شهادت فارسي و 
عربي و طريقت صوفيه
-تکرارها و ريتم هاي 

نمادين بر پايه ٤ 
(ترکيبات ٤ تايي و 
چهارقل)، ٥ (٥ مربع 

جادويي)،...
-زير لبه کاسه ٢١ کتيبه 

حاوي اسامي مقدس 
و دعا

-در مربع ها طلسم عددي 
وجود دارد.

-استفاده براي شفاي 
بيمار

اين کاسه غيرمعمول بزرگ و ظريف 
حک شده در آلياژي با يک پتينه غني از 
قهوه اي تيره ريخته مي شود. شکل ظاهري 

اين آلياژ در داخل زيرانداز تصويري از بافت 
نامنظم فلز ريخته گري و نياز به ورقه اي پس 
از ريخته گري به منظور دستيابي به يک سطح 
کامًال صاف را ارائه مي دهد. سطح کاردستي 

در اين کاسه از نظم فوق العاده بااليي برخوردار 
است. حکاکي، بيشتر روي سطح داخلي، با 

ماده سفيد پرشده است.

تصوير ١٧-کاسه (تاس) برنجي- 
مأخذ: موزه ويکتوريا آلبرت لندن، 

شماره نشده -قرن ١٦ م.

-نقوش خط نسخ 
قلم زني شده در ترکيب 
با نقوش گياهي اسليمي 

شاخه انگور
-کتيبه هاي برگ نخلي
-تزيينات يکدست و 

پرکننده و هندسي

-در کتيبه اول دعاي خير
- کتيبه بعدي شامل يک 

رباعي
-تکرار کتيبه ها به ترتيب 

عدد ٥ است.
-حاشيه صلوات بر ١٢ 

امام شيعيان است.

اين کتيبه ها ابتدا به ما مي گويد که مالک 
به عنوان درويشي، يعني يک سالک از جامعه 
صوفيه و در مرحله دوم حکايت از شيعه بودن 
وي دارد: اي شاه که عمر بي قياست بادا/ بنياد 
فلک بهر اساست بادا/ هر ميوه که در باغ فلک 

شيرين است/ در مجلس تو ميوه طاست بادا/
نام مالک: درويش مردانشا بن غواص شاه

تصوير ١٨-پياله (قدح)-موزه ويکتوريا 
 M25- :و آلبرت لندن، شماره

-1916 اواخر قرن ١٦ م.

-نقوش نستعليق
-نقوش گياهي (اسليمي 
طوماري، ترنج معکوس، 

انگور، برگ نخلي و 
لوتوس هخامنشي)
-تزيينات آويخته 

معکوس

-ادبيات و استفاده از 
اشعار نغز در قالب قصيده

-تلفيق عناصر ايران 
باستان و اشعار پارسي 

پس از اسالم
-جام نوشيدني

قصيده اي از هاللي (شاعر اهل هرات که نشان 
از خاستگاه کاسه مي دهد که خراسان است): 
بدين هوس که دمي نهم بپاي قدح / هزار 

بار فزون خوانده ام دعاي قدح / رسيد موسم 
گشت چمن بيا ساقي / که تازه شد هواي باده 
و هواي قدح / به ياد لعل تو تا کي لب قدح 
بوسم / خوش آنک بوسه بر آن لب زنم بجا 
/ هاللي از قدح مي چه جاي پرهيز است / بيا 

که پير مغان مي زند صالي قدح

تصوير ١٩-کاسه مسي پايه دار 
(جام)- موزه ويکتوريا و آلبرت، 
شماره -M.34-1912 قرن ١٧ م.

-نقوش خط
-نقوش انساني
-نقوش حيواني

-نقوش گياهي تزيينات 
برگ نخلي، شکوفه

-ترکيب پويا
-حاشيه منقوش

-صلوات بر امامان شيعه 
در حاشيه باالي ظرف

-صحنه گريز شکار و دو 
شکارچي

-مشايعت حيوانات ديگر
-فيگور انساني مينياتور
-تداعي صحنه شکار 
و بزم بهار در ظروف 

ساساني

نقش يک سوار در حال چهارنعل نشان 
داده شده که به سمت چپ خود به شکارچي 

ديگر نگاه مي کند. يک سگ شکاري و 
دو خرگوش در امتداد اسب مي دوند. يک 

شکارچي درحالي که شمشير خود را بر روي 
شير پايين مي آورد ديده مي شود و شکارچي 
ديگر در جهت خالف نيزه اي را با دو دست 
گرفته است. کاله نمدي نوک تيز دارد. کاله 
خز قفقازي که در مينياتورهاي رضاعباسي 

ديده مي شود. دو شاهين، غازها و خرگوش ها 
ديده مي شوند.

ادامه جدول ٥. 



حوزه اي است که دربرگيرنده تمام وجوه فرهنگي نظام هاي 
يا  خودآگاه  نيز  را  پس ازآن  نسل هاي  که  بوده  اجتماعي 
ناخودآگاه زيرپوشش خود قرار مي دهد.(ورجاوند، ۱۳۷۸: 
۶۶) بنابراين سازوکار هنر-صنعت فلزکاري دوره صفوي، 
تحت تأثير ساختار نهادها، نمادها و روش هاي حاکم بر 
صناعي  هنرهاي  از  يکي  به  مرکزي،  حکومت  و  جامعه 
قابل توجه و تأمل برانگيز تبديل گشت. موارد قابل جمع بندي 

در اين حوزه در جدول ۳، قابل دريافت است.
طول  در  که  است  چندبعدي  فرآيند  يک  هنري،  آفرينش 
تغيير  دچار  يا  و  مي ماند  ثابت  معيني  زماني  بازه هاي 
همواره  تاريخ  طول  در  فلزکاري  هنر  بي شک  مي گردد. 
دستخوش عوامل متعددي گشته که چهره آن را دگرگون 
ساخته است. اين دگرگوني ها، زماني با تضعيف و زماني 
با تقويت حوزه ها و عناصر ساخت، مطرح مي شود. آنچه 
در جدول هاي ۴ و ۵ آمده است، تحليلي برشدت و ضعف 
به زيبايي شناسي و صورت  کارکردهاي فرمي است که 
کاسه ها و جام ها در طول تاريخ مربوط مي شود و عناصر 
معنادار که در قالب نمادها و کارکردهاي آييني در کاسه ها 
و جام هاي فلزي بروز کرده است. تغيير، تداوم يا تحول 
مؤلفه هاي فرم و عملکرد در صورتي قابل شناسايي است 

که مروري بر نمونه هاي ادوار قبل صورت گرفته باشد.
از  اعم  نشانه هاي تصويري  در خوانش  که  مواردي  اهم 
تزييني  و نمادين و همچنين کارکرد کاسه هاي ادوار قبل 
از صفويه قابل شناسايي است در اين جمع بندي خالصه 

مي شود:
·نشانه هاي تصويري در اغلب کاسه هاي فلزي وجود داشته 

است.
آييني  يا  تشريفاتي  کارکرد  به  بسته  جام ها  و  ·کاسه ها 
روايتگِر موضوع حماسي، اساطيري و جشن و فتوحات 

هستند.
·نقوش خط در دوره هاي هخامنشي و ساساني به صورت 
پهلوي و ميخي (گاه عبري در بخش هايي از ايران) به کار 
گرفته شده، در سده هاي اول پس از اسالم تقريبًا نمودي 
نداشته و از قرن ۴ و ۵ هجري خط عربي به صورت کوفي، 
کار  به  حيواني  گاه  و  گياهي  نقوش  با  تلفيق  در  و  ثلث 

گرفته شده است.
·بيشترين ميزان استفاده از فلز طال و نقره و همين طور مس 
و برنز بوده و روش هاي حکاکي و برجسته کاري قبل از 

اسالم رواج داشته است.
·جادو-پزشکي و استفاده از کاسه ها در قالب تاس براي 
شستشو و دفع نيروهاي شر با نوشتن يا حکاکي بر بدنه 
داشته  وجود  ادوار  تمام  در  ضعف  و  شدت  با  کاسه ها 

است.
از اسالم و همچنين هنر  قبل  ايران  در  يونان  هنر  ·تأثير 
چين از طريق مغول ها بعد از اسالم، از همکاري هاي مهم 

هنرمندان غير ايراني و ايراني بود.

تمام موارد برشمرده به تدريج و با همپوشاني مؤلفه هاي 
به  يکديگر  با  هنرهاي صناعي  توليد  و  در ساخت  مؤثر 

وجود آمده است.
رويکردهاي فرمي و نمادين در نمونه هاي مطالعاتي دوره 

صفويه در جدول ۵ مشخص شده است.
از مجموع تحليل داده هاي مرتبط با هنر فلزکاري در اشياء 
از  فلزکاري  مي گردد  مشخص  صفوي  دوره  در  خانگي 
چند جنبه حائز اهميت است. در مواردي همچون استفاده 
از قلع و برنج و ريخته گري، قلم زني و استفاده از نقوش 
فلزکاري  الگوي  پيچيده،  تودرتو و  اسليمي هاي  گياهي و 
دوره سلجوقي، ايلخاني و تيموري تداوم يافته و ادامه پيدا 
کرد. تعدادي از اشياء قلع اندود باقيمانده شامل انواع باديه، 
مشربه، طبقچه، تاس و جام هايي با نقوش و تزيينات زيبا 
مي باشد.(مرتضوي، ۱۳۸۷: ۵۶۵) در استفاده از طال و نقره 
در طالکوبي و نقره کوبي و همچنين توليد شمشير و خنجر 
و ظروف فلزي براي دربار و استفاده از نقوش حيواني 
پيشرفته و کهِن دوره ساساني  فلزکاري  انساني، هنر  و 
احياء گشت و به شهرت رسيد. در سفيدگري، استفاده از 
خوشنويسي و توسعه نسخ خطي که يکي از برجسته ترين 
و چشمگيرترين فنون تزييني ايران شد، به تحولي قابل توجه 
دست يافت.(اتينگهاوزن و يارشاطر، ۱۳۷۹: ۱۹۳) ازاين جهت 
دوره صفويان را مي توان دوره تحول در هنر صناعي و 
صنعت ناميد. (اسکارچيا و کوراتوال، ۱۳۹۴) در جمع بندي 
فراواني  بيشترين  و  مشخص شده  موارد  اين   ۵ جدول 
نشانه هاي تصويري در نقوش خط و عبارات آرزومندي، 
برکت و پيروزي طلبي بروز کرده است. اين موارد همراه 
با نقوش گياهي، حيواني و انساني تکميل شده اند. همچنين 

مي توان به اين موارد اشاره نمود:
·کاسه ها و جام هاي دوره صفوي کاربري مذهبي، جادو-

پزشکي و آييني داشته و به ترتيب در سقاخانه ها، درمان 
بيماران و محافظت استفاده مي شدند.

بيشتر  در  نقوش  در  تصويري  نشانه هاي  انواع  تمام  ·از 
کاسه هاي فلزي استفاده شده است.

·هم زمان با رشد علوم مهندسي و ساخت دقيق ابزار نجوم 
و اسطرالب و همچنين گرايش دربار به فال بيني و رمل، 
کاربري کاسه ها در قالب پيشگويي رواج پيداکرده و رموز 

اعداد و جداول حروف ابجد در ترکيب بندي ها بروز کرد.
·کتيبه هاي متناوب با خط عربي و اشعار فارسي و ادعيه 
بشمار  کاسه ها  فرمي  نشانه هاي  در  فراگير  موارد  جزء 

مي رود.
·رجوع به روايت ها و اشکال اساطيري، در عين توجه به 
نقوش هندسي و انتزاعي، نشان از ترکيب محتواي مضامين 

ايران باستان و اسالم دارد.
·در کاسه هاي اين دوره استفاده از آلياژ فلزات بخصوص 
ديده  کاسه ها  در  نقره کاري  و  طال  همچنين  و  فوالد 

مي شود.
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نتيجه
از مجموع آنچه در تحقيق پيش رو گذشت، از خوانش مؤلفه هاي تحول، مجموعه هايي به صورت تاريخ، سنت 
و آيين، علوم و صنايع، جغرافيا و زبان مشخص گرديد که از اين مجموعه ها موارد مؤثر بر تغييرات کاسه ها و 

جام هاي فلزي دوره صفوي مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از پژوهش اين يافته ها را تبيين مي نمايد:
• در مطالعه مؤلفه تاريخ، فلزکاري قبل و بعد از اسالم عناصر تصويري و نمادين و کاربردي مورد واکاوي 
قرار گرفتند. تحليل ها نشان مي دهد که نشانه هاي اساطيري و آييني در فلزکاري کاسه هاي تاريخي وجود 
داشته اما در دوره صفوي قالب ترکيب خود را به صورت نوين و يکپارچه يافته است و مي توان با خوانش 
آرايه هاي نقوش خط و کتيبه ها، کاسه هاي دوره صفوي را تشخيص داد. بروز مضامين سنتي و ملي نه تنها در 
قالب نقش و نماد بلکه در رفتار صنعتگران و اصناف نيز جاري بود. رويکردهاي اجتماعي فتوت و جوانمردي 
بخصوص در نزد آهنگران و فلزکاران و مشارکت در دسته هاي مناسبت هاي مذهبي همچون عزاداري 
عاشورا، تلفيق محکمي بين مضامين ايران باستان و مضامين شيعي ايجاد نمود. تصويرگري بعد از اسالم 
در هنرهاي صناعي ايران و ازجمله در کاسه هاي فلزي ادامه پيدا نمود. حفظ زبان ملي و احياي شاهنامه 
نويسي همچنين تأثير هنرمندان داخلي غيرمسلمان که تحت حمايت شاه عباس بودند و هنرمندان خارجي، بر 
شکل گيري منسجم کاسه هاي فلزي تأثيرگذار شد. توجه به کتاب و تقدس آن از تأسي به قرآن به تصويرگري 
رواج داده شد به طوري که زيباشناسي هنرهاي صناعي در تزييناتي بود که در ممالک ديگر اسالمي حرام 
اعالم شده بود. اين مورد در فلزکاري کاسه ها در دوره صفوي به اوج ظرافت و خالقيت خود رسيد. جادو-
پزشکي و درمان هاي آييني ريشه اي کهن در تاريخ ايران دارد. تصوير کردن اهورامزدا و ايزداني چون آناهيتا 
و مهر در دين زرتشت نه تنها مکروه نبود بلکه پسنديده محسوب مي شد. استفاده از فلز که ماهيتي اساطيري 
داشته و در آيين باستان در دفع اهريمن مفيد واقع مي گردد، با ادعيه و اسماء اعظم شکلي ايراني-اسالمي 
يافت. در پاسخ به سؤال اول پژوهش ذکر اين نکته مهم است که دو رويکرد اجتماعي و مذهبي باهم و به طور 
مؤثر بر هم و بر هنر فلزکاري دوره صفويه گذاشتند. تحليل شاخص هاي هر دو رويکرد نوعي تطور به معناي 
گونه به گونه شدن را در کاسه هاي فلزي مشخص مي کند. بدين معنا که در دوراني که هنرمندان، آيين محور 
و اسطوره محور هستند از کاسه هاي فلزي جهت جادو و طلسم گشايي و يا جادو-پزشکي باستاني استفاده 
مي کنند يا ارواح خبيث را از وجود انسان بيرون مي کشند. وقتي به دوراني مي رسيم که اسطوره باور و آيين 
محور نيستند بلکه باورهاي ديني جايگزين مي گردد، شکل کاسه ها يعني گونه ي آن ها تغيير مي کند. سؤال دوم 
اين گونه به پاسخ رسيده است که در دوره صفوي باورهاي کهن در اليه هاي زيرين معنايي کاسه ها وجود 
داشته و باور اين که فلز و ورد، عامل دفع و مقابله با شر و بدي است، وجود دارد. درعين حال يک سري از 
آيات قرآن و يک سري از دعاهايي که با حروف ابجد نوشته مي شوند به همراه نمادهاي خاص در کاسه ها 
نقش مي بندند تا به مبارزه با نيروهاي شر و فرا مادي بروند. مثل کاسه هاي بخت گشايي، يا دفع مرض از 
بيمار يا استفاده در مکان هاي متبرکه که براي خوردن آب قرار داده مي شوند؛ بنابراين عناصر تصويري حالتي 

نمادين داشته و نحوه ارتباط با عالم فرا مادي را تعيين مي نمايند.
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was performed on details of form, function, and symbols of Safavieh-era bowls and cups, and 
comparative analogy with other samples would define them. The results of the present study 
show that defining evolution affected by a religious factor during the Safavieh era appears like 
Shi’a concepts in epigraphs and images. At once, a social indicator that exhibits those ancient 
Iranian concepts evolves in both form and meaning among unions and craftsmen. However, 
what leads these results to a different direction regarding the metallic objects of this era is the 
similarity with the meaning of objects’ role that apparently has different forms and functions. 
Deeper layers of meaningful content in different historical sections especially in the Safavieh 
era can be investigated. To respond to the first research question, it is noteworthy that both social 
and religious approaches had some impact on each other and on metalworking art during the 
Safavieh era as well. Analyzing indicators of both approaches identifies a kind of evolution that 
refers to diversity in the metallic bowls. That means throughout an age when artists are ritualistic 
and myth-centered, they utilize metallic bowls for magic and hex, ancient medicinal sorcery, or 
evoking evil spirits from the human body. When we reach an era in which they do not believe in 
myths, and ritualistic and religious beliefs have been replaced, the form of the bowls and their type 
change. The second research question has been responded in such a way that in the Safavieh era 
old beliefs existed in lower layers of the implications of bowls and there was the belief that metal 
and incantation could eliminate evil and wickedness and conflict with them. Simultaneously, a 
number of ayahs of holly Quran and some prayers written in Arabic-numerical letters (Abjad) 
along with some particular symbols were inscribed on bowls in order to conflict with evil and 
spiritual forces; such as the bowls that were supposed to help people to get married, to eliminate 
illness from sick people, or to be used to drink water in shrines. Therefore, pictorial elements have 
a symbolic nature and determine the manner of connecting to an immaterial world. 
Keywords: Metalwork, Metal Objects, Metal Bowls, Shi’a Concepts, Evolution, Safavieh              
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Safavieh era, as the longest and the most effective era of post-Islamic history, was the flourishing 
age of industrial arts and handicrafts. Throughout this period, areas of society, religion, economy, 
and politics gained distinguishable structures; the need for distinction from other countries by 
officializing the Shi’a religion and defending Safavieh dynasty against other rivals/competitors, 
reinforced some preliminaries that their outcomes were alterations in the approaches and procedures 
of craftsmen, artists, and industries in Iran. Despite the gradual development of industry after the rule 
of king Abbas Safavi, establishing and renewing the industrial workshops in Safavieh era, provided 
the art with some opportunities to enjoy innovative and creative elements in line with religious, 
political, social evolutions and commercial relationships with eastern and western territories. In 
addition, coincidence of this long period of time with the rising of some prominent Persian artists 
and literary and Iranian Muslim scientists and philosophers, as well as paying attention to and 
influencing on cultural and commercial relationships with Europeans provided excellent occasions 
for a significant historical transmission from middle century to a new Iran. Metalworking is 
reckoned as an important branch of industrial arts that underwent many considerable changes due 
to its long background in manufacturing and producing through the different historical periods. 
Clearly, during the Safavieh era, these changes due to effective factors on structures of government 
and society became more solid and distinctive. It seems that industrial arts in the Safavieh era had a 
direct relationship with the condition of unions and social-religious conditions of society. Different 
classes of society, from market to mosque, Saqakhaneh and Zurkhaneh, from palace and seraglio 
to fortune tellers’ astrolabes, all contributed to forming metalworking art and its revolutions. These 
revolutions emerged from the heart of social, religious, economic, and political structures and in 
this study two of them- social and religious approaches- will be analyzed. The purpose of the 
present study is to identify underpinnings of evolutions in the structure of form and function of 
metalworking arts on the flow of two important approaches throughout the Safavieh era, that are 
religious and social ones, as well as verification of significant and unified content of metalworking 
art in this era in metallic bowls and cups. The proposed research questions are as follows: 1. How 
are the effects of religious and social approaches on metalworking in the Safavieh era defined? 
2. What are the contents of the form and function of evolutions in metallic objects throughout 
the Safavieh era? Research design is descriptive-analytic with a qualitative approach. The data 
collection method is libertarian and field study. Case studies are metallic bowls and cups and the 
sampling method was studying private collections, museum samples, and field research. Analysis 
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