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چكيده
آثار هنر فلزکاري در دوره صفوي، به لحاظ زيبايي بصري، نقوش تزييني و شيوه ساخت قابل توجه است. 
نظر به اينکه در هنر نگارگري دوره صفوي بيش از هر دوره ديگري به بازنمايي دقيق عناصر و اشياء توجه 
مي شود، با مطالعه نگاره ها مي توان اطالعات بسياري درباره هنر فلزکاري در اين دوره به دست آورد. از اين 
رو پژوهش حاضر با هدف شناسايي اشياي فلزي در نگاره  ها و طبقه بندي آن ها، شناسايي اصل اين آثار 
و تطبيق آن ها با نگاره ها، به گونه شناسي و بررسي کاربرد اين اشيا و نحوه بازنمايي اين آثار در نگاره ها 
مي پردازد و در صدد پاسخ به اين سواالت است که: ١. چه نسبتي ميان تصاوير اشياي فلزي در نگاره هاي 
عصر صفوي و نمونه هاي آثار فلزکاري به جاي مانده از اين عصر وجود دارد؟ ٢. شيوه بازنمايي اشياي 
فلزي در نگاره ها چگونه است؟ و از اين رهگذر مسئله کالن نسبت نگارگري با واقع گرايي پي گرفته مي شود. 
روش تحقيق  در اين پژوهش  توصيفي- تحليلي با رويکرد مطالعه تطبيقي اســتفاده شــده و گردآوري 
اطالعات از طريق مطالعات کتابخانه اي با رجوع به وبسايت موزه  ها و منابع اينترنتي انجام شده است. بدين 
منظور تعداد ٢٣ نمونه به صورت هدفمند از ميان تصاوير نسخه نگاره هاي متعلق به قرن هاي دهم و يازدهم 
انتخاب شد و اشياي فلزي موجود در آن ها شناسايي و طبقه بندي شدند.  اشياي فلزي مورد نظر پژوهش که 
در نگاره ها به تصوير در آمده اند عبارت است از: صراحي، ابريق، قنديل، شمعدان، آوند يا دلو حمام و طبل 
باز شکاري.نتايج نشان مي دهد كه شيوه بازنمايي اشياي فلزي در اين نگاره ها بر اساس هنر فلزکاري در 
آن دوره به صورت واقع گرايانه است، به عالوه بسياري از ويژگي هاي آثار فلزي نظير فرم، جنس و تزيينات 

در نگاره هاي اين دوره قابل مشاهده است. 

کليدواژه ها 
گونه شناسي، هنر فلزکاري، نگارگري، دوره صفوي، هنرهاي سنتي

   گونه شناسي آثار فلزکاري در 
نگارگري عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 

     سميرا سيف علي* مهدي کشاورز افشار**  

   دانش آموخته  کارشناسي ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران. 
Email: samira.sayfali@modares.ac.ir

    استاديارگروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران (نويسنده مسئول)
 Email: m.afshar@modares.ac.ir .

       صفحه ٢٥ تا ٤٣

تاريخ دريافت :٩٩/٣/١٤ 
تاريخ پذيرش:  ٩٩/٧/٦



مقدمه
آثار نگارگري را مي توان به عنوان يکي از منابع ارزشمند 
در پژوهش ها براي شناسايي ويژگي هاي تاريخ فرهنگي 
و اجتماعي ايران در دوره هاي مختلف در نظر گرفت. در 
حماسي،  تاريخي،  روايتي  بيان  هدف،  همواره  نگارگري 
ادبي و... از طريق زبان تصوير بوده است و هنرمند نگارگر 
سعي در ارائه پيام متن ادبي در قالب تصاويري از جهاني 
خيالي و مثالي داشته است. اما در برخي از دوره ها اين 
بازنمايي موضوعات واقعي تغيير مي کند و در  با  شيوه 
مواردي نيز از نظر دقت در ترسيم عناصر طبيعي و اشياء 
و پرداختن به جزييات، به واقع گرايي نزديک شده است. 
دوره  از  جامانده  بر  نگاره هاي  در  بخصوص  اين شيوه 
صفوي بيش از دوره هاي ديگر به چشم مي خورد و تاکيد 
نگارگران اين دوره براي بازنمايي دقيق تن پوش ها، قالي 
و زيراندازها، ظرف ها، بناها، بيرق ها و... نشان مي دهد اين 
نگاره ها رابطه بسياري با واقعيت دارند. در ميان اشيايي 
که در نگاره هاي دوره صفوي ديده مي شود مجموعه هايي 
در  دقيق  اي  گونه  به  که  است  فلزي  لوازم  و  ظروف  از 
از   است.  درآمده  تصوير  به  نگاره ها  مختلف  بخش هاي 
هدف  پژوهش حاظر بررسي و مقايسه تطبيقي  اين رو 
اشياي فلزي  دوره صفوي و تصاويرآنها در نگارگري اين 
دوره است. سواالت اين پژوهش عبارتند از  : ١. چه نسبتي 
ميان تصاوير اشياي فلزي در نگاره هاي عصر صفوي و 
نمونه هاي آثار فلزکاري به جاي مانده از اين عصر وجود 
دارد؟ ٢. بازنمايي اشياي فلزي در نگاره ها چگونه است؟ 
بدين منظور نخست خالصه اي درباره هنر فلزکاري در 
اين دوره بيان مي شود، سپس اشياي فلزي موجود در 
نگاره ها تعيين و طبقه بندي مي شود و در نهايت تطبيق 
انجام مي شود.  به جامانده  فلزي  اشياي  نمونه  با  آن ها 
الزم به ذکر است، مجموعه اصلي فلزکاري دوره صفوي 
شامل گلدان ها، ظروف نظير سيني هاي تخت و پايه دار، 
روشنايي،  ابزار  نظامي،  ادوات  جواهرات،  جام،  کاسه، 
زره و ابزار علمي است. در مقاله حاضر از اين مجموعه، 
ظروف؛ نظير صراحي، ابريق، ابزار روشنايي نظير قنديل، 
شمعدان، همچنين دلو يا آوند حمام و طبل باز شکاري 
به دليل امکان بررسي و مقايسه در آثار نگارگري قرن 
۱۱-۱۰ هـ .ق براي بررسي انتخاب شدند و تالش بر اين 
بود نگاره هايي مورد بررسي قرار گيرند که مشخصه و 

ويژگي آثار فلزي را نشان دهند.
ضرورت و اهميت تحقيق از اين جهت است كه امروزه 
و مجموعه  ها  موزه  در  فلزي  اشياء  اين  از  برخي  تنها 
هاي خصوصي موجود است و برخي ديگر که نامشان 
در منابع مکتوب متعلق به دوره صفوي ذکر شده، از بين 
رفته است،از اين رو مطالعه و بررسي ويژگي هاي اشياي 
فلزي موجود در تصاوير نگارگري اهميت پيدا مي کند و 
مي تواند زمينه مناسبي براي شناسايي و ارزيابي اشياي 

فلزي دوره صفوي در پژوهش هاي آتي فراهم آورد.

روش تحقيق
از روش توصيفي- تحليلي و  اين پژوهش باستفاده 
رويکرد مطالعه تطبيقي، اشياي فلزي دوره صفوي (۱۱۳۵-

۹۰۷ ق) و تصاوير آن ها در آثار نگارگري اين دوره را 
مورد بررسي قرار مي دهد. گردآوري اطالعات از طريق 
مطالعات کتابخانه اي با رجوع به وبسايت موزه  ها و منابع 
تعداد  پژوهش  آماري  جامعه  است.  شده  انجام  اينترنتي 
۵۰ نگاره برگرفته از نسخه هاي خطي مکتب تبريز (نيمه 
نخست قرن دهم ق) شامل شاهنامه شاه تهماسبي (۹۳۱ 
ه.ق)، خمسه تهماسبي (۹۳۱ه.ق)، خمسه نظامي (۹۴۶ ه.ق)، 
ديوان اميرحسن دهلوي (۹۳۹ق)، نسخه هاي خطي مکتب 
قزوين - مشهد (نيمه دوم قرن دهم ق) شامل هفت اورنگ 
(۹۸۴ق)،  دوم  اسماعيل  شاه  شاهنامه  (۹۶۴ه.ق)،  جامي 
نسخه نگاره هاي حبيب السير جلد اول و دوم (اوايل قرن 
۱۱ه.ق)، بوستان سعدي (قرن ۱۱ق)، همچنين نسخه هاي 
تک برگي مکتب اصفهان دوره صفوي، در نظر گرفته شد. 
الزم به ذکر است مبناي انتخاب، نگاره هايي بودند که حداقل 
يکي از انواع اشياء فلزي در آن ها قابل مشاهده بود. اشياي 
فلزي مورد نظر پژوهش در اين نگاره ها عبارت است از: 
صراحي، ابريق، قنديل، شمعدان، آوند يا دلو حمام، طبل باز 
شکاري. از ميان نگاره هاي داراي اشياي فلزي، نمونه هاي با 
اشياء فلزي تکراري و مشابه حذف شدند و تعداد۲۳ نگاره 
به شيوه هدفمند انتخاب شدند سپس اشياي فلزي موجود 
در نگاره ها شناسايي و طبقه بندي شد و در قالب چند جدول 
ارائه شد. در نهايت ويژگي هاي فرمي و تزييني تصاوير 
اشياء و اشياي فلزي به جامانده از دوره صفوي که در 
موزه هاي داخلي و خارجي در معرض نمايش قرار دارند 

باستفاده از رويکرد تطبيقي کيفي مورد تحليل قرار گرفت.

پيشينه تحقيق
مقاالت و پايان نامه هايي با موضوعاتي در زمينه هنر 
فلزکاري عصر صفوي موجود است؛ جيمز آلن٢ در مقاله 
« هنر فلزکاري اوايل دوره صفوي٣»، در فصل هشتم از 
کتاب درجستجوي بهشت٤ ويراسته شيال کنبي ٥ و همکاران 
بهترين  از  جامعي  توصيف  اسکيرا٦  انتشارات   ،(۲۰۰۳)
نمونه هاي آثار فلزي متعلق به دوره صفوي نظير ظروف، 
کمربند و بازوبند ها و ابزارآالت جنگي ارائه مي دهد. هانيه 
اميرکاليي و همکاران (١٣٩٧)، در مقاله «معرفي و خوانش 
کتيبه هاي آثار فلزي عصر صفوي» در دو فصلنامه نگارينه 
هنر اسالمي شماره ١٥، در يک مطالعه تطبيقي به توصيف 
در  کتيبه نگاري ها  و  نقوش  طرح،  ويژگي هاي  بررسي  و 
قدس  آستان  موزه  در  موجود  فلزي  اشياي  از  تعدادي 
مقاله  در   ،(۱۳۹۰) فردپور  سارا  است.  پرداخته  رضوي 
«نگاهي بر فرم و نقوش شمعدان هاي دوره اسالمي» در دو 
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فصلنامه هنرهاي تجسمي نقش مايه، شماره۴، با معرفي چند 
نمونه از شمعدان هاي دوره اسالمي به توصيف و بررسي 
نقوش تزييني و شيوه هاي اجراي اين نقوش بر روي آن ها 
مي پردازد. اصغرجواني و همکاران (۱۳۹۱)، در مقاله اي با 
عنوان «بررسي تزيينات فلزکاري مذهبي عصر صفويه» در 
فصلنامه مطالعات هنرهاي تجسمي شماره ۳، با مروري 
بر هنر فلزکاري دوره صفويه، معاني نمادين و مضامين 
مذهبي و شيعي نقوش و تزيينات تعدادي از آثار فلزي را 
مورد مطالعه قرار مي دهند. عليرضا نوروزي طلب و محمد 
اسالمي - «هويت  عنوان  با  مقاله اي  در   ،(۱۳۸۹) افروغ 

ايراني در فلزکاري عصر صفوي: با تأکيد بر کتيبه هاي 
ملي  فلزي» در فصلنامه مطالعات  آثار  بر روي  موجود 
شماره ٤٤، با مقايسه تطبيقي نمونه هاي فلزکاري دوره 
سلجوقي با آثار فلزکاري دوره صفويه به بررسي و تحليل 
مي پردازند.  دوره ها  اين  در  فلزکاري  نقوش  ويژگي هاي 
ميثم جاللي (۱۳۸۷)، در پژوهش ديگري با عنوان « پايه 
شمعدان هاي صفوي در موزه مرکزي آستان قدس» در 
پايه  از  با معرفي سه عدد  فصلنامه مشکوة شماره ٩٩، 
شمعدان هاي موجود در موزه آستان قدس، به توصيف 
است.  پرداخته  آن ها  کتيبه هاي  و  تزيينات  فرم،  دقيق 
ارشد  کارشناسي  نامه  پايان  در   ،(۱۳۸۹) افروغ  محمد 
رشته پژوهش هنر، با عنوان«مالحظات ملي و مذهبي در 
فلزکاري عصر صفوي با تاکيد بر کتيبه ها» که با راهنمايي 
عليرضا نوروزي طلب در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه 

تهران انجام شده است، 
و  مفاهيم  فلزي،  آثار  ساخت  شيوه هاي  بيان  ضمن 
مضامين شيعي و عناصر هويت ملي نظير شعر و ادبيات 
فارسي را درکتيبه هاي اشياي فلزي دوره صفوي بررسي 
مي کند. هانيه محرابي (۱۳۹۵)، درپايان نامه خود با عنوان 
ابزارآالت سرد  و  نقوش و خطوط سالح  بر  «پژوهشي 
نظامي در دوره  صفويه» که به راهنمايي صداقت جباري 
ارتباط تصويري،  ارشد  کارشناسي  در رشته  کلخوران 
انواع  دفاع شده است؛  دانشگاه سمنان  دانشکده هنر  در 
ويژگي هاي  مهم ترين  و  فلزکاري  تزييناتي  تکنيک هاي 
تزيينات نقوش و خطوط موجود در ۱۸ نوع سالح سرد 
نقوش  پياده سازي  و  آناليز  وسيله  به  را  صفوي  دوره 
باکويي  فائزه  است.  داده  انجام  و خطوط روي سالح ها 
پژوهش  ارشد رشته  کارشناسي  پايان نامه  در   ،(۱۳۹۴)
هنر با عنوان « مطالعه تطبيقي نقوش انساني در فلزکاري 
و نگارگري عصر صفوي» که در دانشکده هنر دانشگاه 
شاهد با راهنمايي پرويز حاصلي و محمدعلي رجبي انجام 

شده است، 
براي دستيابي به نحوه تغيير طراحي پيکره انسان، با 
رويکردي تطبيقي به مطالعه نقوش انساني در نگارگري و 

فلزکاري دوره صفوي مي پردازد. 
شناسي  زيبايي  و  فناوري  «بررسي  نامه  پايان  در 

فلزکاري دوره صفوي» نوشته علي اسماعيل نژاد (١٣٩١)، 
با راهنمايي محمد علي رجبي در رشته کارشناسي ارشد 
با  نگارنده  شاهد،  دانشگاه  هنر  دانشکده  هنر،  پژوهش 
آوردن نمونه هاي مختلف، سير تحول آثار فلزي را بيان 
کرده  است و به بررسي تزيينات، ويژگي ها و فناوري هاي 

ساخت و توليد آثار فلزي در اين دوره پرداخته است.
مطالعات بسياري درباره فلزکاري در دوره اسالمي 
هنر  منظري  از  هريک  پژوهشگران  و  است  شده  انجام 
فلزکاري را مورد توجه قرار داده اند. برجسته ترين اثر در 
اين زمينه، کتاب فلزکاري اسالمي در ايران از قرن هشتم 
 ،(١٩٨٢) شيرواني٢  مليکيان  ميالدي١،نوشته  هجدهم  تا 
انتشارات موزه ويکتوريا و آلبرت لندن٣ است. در اين کتاب 
اسالمي  دوره  فلزکاري  آثار  به شيوه اي سبک شناسانه 
از قرن هشتم تا هجدهم ميالدي ايران در موزه ويکتوريا 
به  آن  پنجم  فصل  است،  شده  بررسي  لندن  آلبرت  و 
ويژگي هاي طراحي و تزيينات فلزکاري صفوي اختصاص 
دارد. اين کتاب يکي از بهترين منابع پژوهشي در زمينه 
در  اسالمي  فلزکاري  آثار  کتاب  است.  اسالمي  فلزکاري 
گالري هنري فرير٤ نوشته ايسين اتيل٥ و همکاران (١٩٨٥)، 
توصيف  از  پس  نيز  اسميتسونين٦،  موسسه  انتشارات 
فلزکاري دوران اسالمي در سه بخش اصلي به ويژگي هاي 
سبکي و شيوه هاي توليد اشياي فلزي دوره هاي اسالمي 
موجود درگالري هنري فرير توجه مي کند. فصل دوازدهم 
از مجموعه سيري در هنر ايران تاليف آرتور اپهام پوپ 
و فيليس اکرمن١ (۱۳۸۷)، انتشارات علمي و فرهنگي، به 
اواخر  تا  اسالمي  دوره  آغاز  از  ايراني  فلزکاري  بررسي 

دوره صفوي اختصاص دارد 
در اين بخش به طور خالصه سير تحولي هنر فلزکاري 
اسالمي بيان شده است و در مواردي براي مشخص کردن 
ويژگي طرح ها و تصاوير مربوط به انواع مختلف اشياي 

فلزي به تصاوير نگارگري اشاره شده است. 
بر پژوهش هاي ذکر شده در  با مروري  در مجموع 
رابطه با هنر فلزکاري دوره صفوي مشخص مي شود در 
اين پژوهش ها بيشتر تمرکز بر شيوه هاي ساخت اشياي 
و  ويژگي ها  تحليل  و  تزييني  جنبه هاي  توصيف  فلزي، 
شيوه هاي اجراي نقوش اين آثار بوده است که اطالعات 
اختيار  در  اين دوره  فلزکاري  هنر  در مورد  ارزشمندي 
دوره  فلزکاري  آثار  مطالعه  در  تاکنون  اما  مي گذارند، 
فلزي  آثار  به عنوان مرجع شناسايي  نگارگري  صفوي، 
و  است  نشده  گرفته  نظر  در  حاضر  پژوهش  شيوه  به 
با پژوهش هاي  اين مقاله  مي توان گفت وجه تمايز اصلي 
عنوان  به  دوره صفوي  نگاره هاي  از  استفاده  ياد شده، 
اسناد تاريخي به منظور گونه شناسي آثار فلزکاري اين 
دوره است. از  اين رو پژوهش حاضر با رويکردي جديد از 
طريق بررسي آثار فلزي در نگاره هاي اين دوره و همچنين 
موزه ها،  در  موجود  منابع  با  آثار  اين  تطبيق  و  مقايسه 

1.Arthur uphom Pope and 

Phyllis, Ackerman

2. James Allan

3.Early Safavid Metalwork

4.Hunt for paradise: court 

Arts of Safavid Iran

5.Sheila Canby

6.Skira



سعي در شناخت و معرفي اين دسته از آثار دارد. 

فلزکاري در دوره صفوي
ترين  مهم  از  صنعت   – هنر  يک  عنوان  به  فلزکاري 
هنر هاي سنتي ايران است و جايگاه مهمي در ميان ساير 
صنايع هنري به خود اختصاص داده است (افروغ و نوروزي 
طلب، ۱۳۸۹: ۸۴). در اين هنر شيوه هاي زندگي، ساليق و 
ترجيحات حاميان و فرمانروايان، از طريق نوع کاربرد و 
 ,Atil, Chase & Jett) ارزش اين اشياي فلزي بيان مي شود
۱۹۸۵: ۱۰). فلزکاري در دوره اسالمي در ادامه سنت هاي 
هنري پيش از اسالم شکل گرفت و عالوه بر بهره گيري از 
اصول کلي حاکم بر هنرهاي اسالمي، روح هنر ايراني را 
که مبتني بر نقش و تزيين ايراني است حفظ کرد (خزايي 
و موسوي حجازي، ۱۳۹۱: ۴). يکي از دوره هاي قابل توجه 
هنر فلزکاري به قرن هاي دهم و يازدهم در عصر صفوي 
مربوط مي شود. در هنر فلزکاري صفوي ارتباط با الگو هاي 
هنري دوره هاي پيشين به لحاظ سبک و فرم آثار، حفظ شد 
و بتدريج تکامل يافت  (شيرواني، ۱۳۸۵: ۲۷۰) و در زمان 
شاه اسماعيل اول و شاه تهماسب فلزکاران ايراني توانستند 
تيموري  و  سلجوقي  دوره  شيوه هاي  بهترين  ترکيب  با 
شاهکارهايي زيبا پديد آورند (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۸۸۰). 
وجه تمايز آثار اين دوره با دوره هاي پيشين را مي توان در 
توجه به هويت ملي و مذهبي در تزيينات روي آثار بويژه 

باستفاده از تزيينات خط و خوشنويسي دانست. در بعد 
مذهبي، هنرمندان فلزکار در تزيين ظروف کاربردي مانند 
کاسه ها، جام ها و مشربه ها، نشانه هاي شيعي نظير دعاهايي 
در مدح امامان و پيامبر به کار مي بردند و در بعد ملي و 
ايراني با رواج استفاده از شعر و ادبيات فارسي در آثار خود 
بر اين شاخصه ها تاکيد مي کردند (افروغ و نوروزي طلب، 
۱۳۸۹: ۹۷). همچنين هنرمندان دوره صفوي در بکارگيري 
فوالد مهارت بسياري داشته اند و مجموعه هاي ارزشمندي 
از لوح ها يا صفحه هاي فوالدي مشبک و کتيبه نويسي شده 
توليد کرده اند (آلن، ۱۳۷۴: ۱۸۳). در مطالعه فلزکاري دوره 
صفويه مشخص مي شود؛ بخش اعظم ابزار فلزکاري دوره 
صفوي را اشياء زندگي عامه و درباري تشکيل مي دهد؛ 
صورت  به  شمعدان ها  کوچک،  دار  شکم  تنگ هاي  نظير 
باريک و لگن هاي  ابريق هاي گردن  يا تراش دار،  ستوني 
دهان گشاد به شکل الله يا کم عمق که بر روي پايه گرد 
امروزه  اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۹۰۶).  و  (پوپ  است  گرفته  قرار 
بازمانده هاي اندکي از اين اشياء در موزه ها يا مجموعه هاي 
خصوصي موجود است که زيبايي هنر فلزکاري در اين 

دوره را نشان مي دهد. 

مطالعه اشياي فلزي در نگاره هاي دوره صفوي
«...مهم ترين سهم نقاشي را نه بايد در اشيايي جست 
که بازآفريني مي شدند و نه در تاثيري که استادکاران و 

تصوير ١. نگاره بهرام گور درکاخ سندل و بخشي از آن، خمسه نظامی، قرن ١٠ق، مأخذ: موزه متروپليتن.

گونه شناسي آثار فلزکاري در نگارگري 
عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 

٢٥-٤٣ /



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

نقاشان بر همکاران نيرومند خود در ديگر حرفه ها گذاشتند، 
بلکه بايد آن را در پرتو فرهنگ، ساليق و آرمان هاي ايرانيان 
جست وجو کرد. مينياتورها چکيده اي از حيات اين کشور را 
ارائه مي کنند.» (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۸۷۱). در نگارگري 
است.  آشکار  دوره  اين  عظمت  و  شکوه  صفويه  دوره 
امور  و  زندگي  محيط  ترسيم  درباري،  زندگي  وضعيت 
روزمره و نحوه رفتار طبقه اشرافي، بيشترين موضوعاتي 
 .(۴۴۵ (حقيقت، ۱۳۶۹:  است  درآمده  نمايش  به  که  است 
هنرمند نگارگر در ارائه موضوع، پيکره ها، تزيينات معماري، 
اشياء کاربردي و جزييات منظره را به گونه اي دقيق ترسيم 

مي کند. از جمله عناصر موجود در نگاره هاي اين دوره، 
اشياي فلزي است که در بخش هاي مختلف تصوير به چشم 
مي خورد. مي توان گفت بهترين و زيباترين نوع فلزکاري 
دوره صفوي در تصاوير نگارگري هاي قرن دهم وجود 
دارد (احساني، ۱۳۶۸: ۱۵۳) و کمتر نگاره اي را در اين دوره 
مي توان يافت که اشياي فلزي در آن مشاهده نشود. اشياي 
زينت  گاه  دارند،  متفاوت  کاربردهايي  نگاره ها  در  فلزي 
بخش صحنه هاي دروني کاخ ها هستند، گاه در صحنه هاي 
بيروني در طبيعت در مقابل پادشاهان و درباريان قرار 
مي گيرند و گاه در دست خدمتکاران ديده مي شوند. وجود 

 تصوير ٢. بخشي از نگاره بهرام گور درکاخ فيروزه اي، خمسه نظامي. قرن ١٠ق، مأخذ: 
موزه متروپليتن.

تصوير ٣. صراحي، اوايل قرن ١٠ق. مأخذ:  
کنبي، ١٣٨٤ : ٢٩.

بخشي از نگاره بهرام گور در کاخ 
زرد، خمسه نظامي، برگه ٢١٣،

قرن ١٠، مأخذ: موزه متروپوليتن

کاخ  در  گور  بهرام  نگاره  از  بخشي 
سندل، خمسه نظامي، برگه ٢٣٠، 
قرن ١٠، مأخذ: موزه متروپوليتن

بخشي از نگاره بهرام گور در کاخ 
سندل،  خمسه نظامي، برگه ٢٣٠،
 قرن ١٠، مأخذ: موزه متروپوليتن

بخشي از نگاره جوان نشسته،
 نسخه تک برگي، رضا عباسي،

قرن ١١ مأخذ: موزه متروپوليتن

بخشي از نگاره تفرج در طبيعت، 
منتخبات بوستان سعدي، قرن ۱۰ق 

مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران

بخشي از نگاره خسرو و شيرين،
خمسه نظامي، قرن ۱۰ ق
 مأخذ: گالري هنري فرير

.جدول١. تصويرصراحي در آثار نگارگري دوره صفوي، مأخذ: نگارندگان



درباره  پژوهش  زمينه  ارزشمند  تصويري  منابع  اين 
آن ها  به  رجوع  با  و  مي کند  فراهم  را  اجتماعي  زندگي 
اين  مي توان با طيف وسيعي از ظروف و اشياي فلزي 
کنبي  نيستند.  دسترس  در  امروزه  که  شد  آشنا  دوره 
تصويرهاي  اصيل  نقاشي هاي   » است:  معتقد   ،(۱۳۸۴)
مرسوم  جامه هاي  و  اشيا  بناها،  سبک  از  دقيقي  نسبتا 
فراهم مي آورند. همچنين اطالعاتي درباره ظروف فلزي 
از اشياي برجا مانده  به دست مي دهند که کسب آن ها 
دشوار است. براي مثال از بشقاب هاي طاليي و جام هاي 
شراب اين تصاوير، در کتاب ها سخن رفته است اما خود 
آن ها برجاي نمانده اند.» (کنبي، ۱۳۸۴ : ۵۷). در اين بخش 
از مقاله، نگاره هاي منتخب بررسي مي شوند که اشياي 
فلزي  اشياء  و  است  درآمده  تصوير  به  آن ها  در  فلزي 
صورت  به  کاربرد  نوع  مبناي  بر  نگاره ها  در  موجود 

جداگانه در جدول ۱ تا ۶ ارائه مي شود.
صراحي

بيشترين شيء فلزي که در تمام نگاره هاي قرن دهم و 
يازدهم به تصوير کشيده شده است نوعي تنگ با گردن بلند 
استوانه اي باريک است که کاربرد اصلي آن نگهداري آب يا 
شراب بوده است. کنبي (۱۳۸۴)، معتقد است احتماًال جنس 
اين تنگ ها از طالست زيرا فلز برنج مناسب براي ظرف آب 
يا شراب نبوده مگر اينکه روي آن آب قلع مي دادند (کنبي، 
خمسه  و  تهماسبي  شاهنامه  نگاره هاي  در   .(۱۸  :۱۳۸۴
تهماسبي (۹۳۱ق) تصاوير اين تنگ بسيار ديده مي شود 
و در برخي از نگاره ها داراي درپوشي است که با زنجير 
به بدنه آن متصل مي شود، نگارگر با ترسيم آن، دو نوع 
را  تنگ  اين  از  درپوش  بدون  و  درپوش  داراي  متفاوت 
بازنمايي مي کند که در آن زمان موجود بوده است. عالوه 
بر بازنمايي فرم تنگ ها نگارگر باستفاده از رنگ هاي طاليي 
و رنگي که فلز مفرغ را تداعي مي کند سعي در نشان دادن 
جنس تنگ ها نيز داشته است. از آنجاکه در اشياي فلزي 
اين دوره بيشتر تزيينات گياهي و کتيبه اي بر روي ظروف 

تصوير٤. برگي از بوستان سعدي، قرن ١١ق، موزه رضاعباسي، 
مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران.

 تصوير٥. جوان نشسته، نسخه تک برگي، رضا عباسي، قرن ١١ ق، 
مأخذ: موزه متروپوليتن.

تصوير ٦. تنگ، برنج حکاکي شده، قرن ١٠ ق. مأخذ: موزه بريتانيا، 
شماره: ١٨٧٨،١٢٣٠,٧٣٥ 

 تصوير ٧. بخشي از نگاره يوسف در برابر زليخا و نديمگانش، هفت 
اورنگ، قرن١٠ه.ق، موزه بريتانيا.

گونه شناسي آثار فلزکاري در نگارگري 
عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 

٢٥-٤٣ /



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

بکار مي رفته است (نوروزي طلب و افروغ، ۱۳۸۹: ۱۲۶)، 
در تصاوير نيز شاهد تزيينات با نقوش گياهي به صورت 
تنگ ها  سطح  بر  طوماري،  نواري  و  اسليمي  پيچک هاي 
هستيم. در مواردي نيز تزيينات بصورت مرصع کاري ديده 

مي شود. 
 در نگاره بهرام گور در کاخ سندل، از خمسه نظامي 
قرار  بهرام، يک صراحي طاليي رنگ  مقابل  (۹۳۱ق)، در 
دارد که داراي درپوش است و بر روي بدنه آن نقاط رنگي 
ديده مي شود (تصوير۱). با توجه به اينکه در قرن ۱۰ق 
ظروفي توليد مي شدند که به ظروف جواهر نشان معروف 
بودند (اسماعيل نژاد، ۱۳۹۱: ۷۱) به نظر مي رسد نگارگر در 
بازنمايي اين صراحي با ترسيم نقطه هاي رنگي قرمز، آبي 
و سبز، سنگ ها و جواهرات کار شده بر روي نمونه اصلي 
را نشان مي دهد. در تصاوير موجود، صراحي جواهر نشان 
فقط در مقابل شاه قرار دارد و تنگ هايي با تزيينات گياهي 
به صورت قلمزني در بخش هاي مختلف تصوير در دست 
يا مقابل خدمتکاران و افراد ديگر ديده مي شود (تصوير ۲). 
اين نشان مي دهد که ظروف مرصع براي دربار و درباريان 
در سطحي استادانه و در نهايت مهارت ساخته شده است. 
اين نوع اشياي گرانبها را تنها مي توان در تصاوير مجالس 
نگارگري صفوي باز يافت، زيرا به علت طالکوبي زياد و 
سنگ هاي قيمتي و جواهراتي که بر روي آن ها کار مي شده 

است، آن ها را ذوب مي کردند. 
مرصع کاري شده  اشياي  اين  از  اندکي  تعداد  امروزه 
در موزه تويقاپي استانبول موجود است که گفته مي شود 
سلطان سليم، فاتح جنگ چالدران در سال ۹۲۰ در حمله به 

شهر تبريز، به عنوان غنيمت جنگي از کاخ هاي سلطنتي به 
دست آورد (احساني، ۱۳۶۸: ۲۳۱). نمونه باقي مانده از اين 
نوع ظروف، صراحي موجود در موزه توپقاپي است متعلق 
به اوايل قرن دهم که با نقوش تور بافت و مشبک کاري طال 
و سنگ هاي قيمتي و دانه هاي مرواريد تزيين شده است 

(کنبي، ۱۳۸۴: ۲۸؛ تصوير ۳). 
در نگاره هاي قرن يازدهم يک نمونه ديگر از صراحي 
ديده مي شود که بيشتر در نگاره هاي تک برگي در مقابل 
اي  استوانه  با گردن  قرار گرفته است؛ صراحي  پيکره ها 
دارد  گره اي وجود  آن  بر روي گردن  که  بزرگ  و شکم 
(تصاوير ۴ و ۵) گرچه اين صراحي در نگارگري اين دوره 
در دست ساقيان جوان بسيار مشاهده مي شود به عقيده 
کنبي به احتمال زياد به همراه لگن، براي وضو و شست 
و شوي دست و رو نيز به کار مي رفته است (کنبي، ۱۳۸۴ 
: ۱۰۸). اين صراحي قابل مقايسه با صراحي موجود در 
موزه بريتانيا متعلق به اواخر قرن دهم است. «در روي 
متداخل  دار  تيزه  قوس هاي  شکم،  باالي  و  زير  و  گردن 
دارد،  برگ هاي کشيده  از  ميان زوج هايي  در  برجسته اي 
که در باالترين رديف به ساده ترين شکل مي رسند. شانه 
داراي کتيبه اي است در پنج ترنج که به کاربرد ظرف اشاره 
دارد» (همان، ۱۰۹؛ تصوير ۶). نکته قابل توجه در تصوير 
اين صراحي ها، ترسيم گره موجود بر روي گردن صراحي 
مشابه با نمونه اصلي است که نشان مي دهد نگارگر در 

ترسيم آن به اشياي واقعي توجه داشته است. 
نگاره هاي  نسخه  در  در مجموع، تصاوير صراحي ها 
دوره صفوي به لحاظ فرم کلي با هم شباهت دارند و تنها در 

تصوير ۸. بخشي از نگاره ازدواج سياوش و جريره، شاهنامه شاه تهماسبي، قرن ۱۰ه.ق، مأخذ: موزه متروپوليتن.



اندازه و نوع تزيينات متفاوت هستند. در جدول ۱ نمونه هايي 
يازدهم آورده شده  تا  نگاره هاي قرن دهم  ازصراحي در 

است.

ابريق
ابريق واژه اي است که از فارسي وارد عربي شده و 
معرب آبري به معناي آبريز است. ابريق به معناي کوزه يا 
آفتابه در انواع فلزي و سفالي وجود داشته است (دهخدا، 
۱۳۷۷). در بررسي نگاره هاي موجود در اين دوره به دو 
فرم اصلي از ابريق مي رسيم که اين دو فرم با تغييرات 
جزيي در تزيينات و شکل لوله و دسته در نگاره ها وجود 
دارد؛ نخست، ابريقي ظريف با گردن باريک و لوله و دسته 
ابريق در نگاره هاي ربع سوم قرن  خميده است اين نوع 

به نظر  (کنبي، ۱۳۸۴: ۷۷).  ه. بسيار ديده مي شوند  دهم 
روغن  شراب،  آب،  نگه داري  براي  آن ها  از  که  مي رسد 
در  است.  مي شده  استفاده  دست ها،  شوي  و  شست  و 
صحنه اي از هفت اورنگ جامي که ورود يوسف به مجلس 
زليخا را نشان مي دهد، ابريقي از همين نوع به همراه لگن 
در دست يوسف قرار دارد ( تصوير ۷). در تصوير ديگري 
شخصي براي ريختن روغن در مشعل از ابريق استفاده 
مي کند، که نگارگر در اين صحنه يکي از کاربردهاي ابريق 
را به تصوير کشيده است (تصوير ۸). ابريق مشابهي نيز 
در نگاره اي از شاهنامه شاه تهماسبي، به تاريخ  ۹۳۱ق در 
دست خدمتکاري ديده مي شود (تصوير ۹). در نگاره هايي 
که اين ابريق با لگني در زير آن مشاهده مي شود، مي توان 
حدس زد که در اين حالت براي شست و شوي دست ها 

 تصوير ۹. بخشي از نگاره کشتن خسرو پرويز، شاهنامه شاه 
تهماسبي، قرن ۱۰ه.ق، مأخذ: موزه متروپوليتن.

تصوير۱۰. ابريق، مس حکاکي شده، اواسط قرن ۱۰ ه.ق، مأخذ: 
موزه ويکتوريا و آلبرت لندن، شماره: ۴۸۲-۱۸۹۴

 تصوير١١. بخشي از نگاره اسکندر در ضيافت، خمسه نظامي، 
قرن ١٠ق، مأخذ: موزه متروپوليتن.

تصوير ١٢. بخشي از نگاره فردوسي در جمع شعراي غزنه، 
شاهکارهاي  مأخذ:  ق،   ١٠ قرن  دوم،  اسماعيل  شاه  شاهنامه 

نگارگري ايران.

گونه شناسي آثار فلزکاري در نگارگري 
عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 

٢٥-٤٣ /



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

بکار مي رفته است. ابريق هاي ياد شده قابل مقايسه با نمونه 
اي در موزه ويکتوريا و آلبرت لندن است (تصوير ۱۰).

فرم ديگر ابريق، با نام مشربه، در نگاره هاي موجود 
در اين دوره ديده مي شود اين مشربه بدون لوله بوده و 
داراي گردن قطور استوانه اي، دسته خميده، و شکم گرد و 
درپوش مخروطي است و از آن براي نگه داري آب و شراب 
استفاده مي شده است. در چند نگاره از شاهنامه تهماسبي 

و خمسه تهماسبي متعلق به قرن ۱۰ ه.ق، مشربه هايي به 
همين شکل ديده مي شود (تصوير ۱۱). همچنين نمونه هاي 
مشابه آن به فراواني در نگاره هاي اين دوره وجود دارد 
که با اندکي تغيير در اندازه و تزيينات، فرم اصلي را حفظ 
کرده است (تصوير ۱۲). در بيشتر نگاره ها اين نوع ابريق 
به تنهايي يا درکنار تنگ ديده مي شود و نکته قابل توجه اين 
است که سطح آن ها با نقش هاي متصل و پيوسته اسليمي 

 تصوير١٣ بخشي از نگاره ديدار کيخسرو و کاووس، شاهنامه 
شاه تهماسبي، قرن ١٠ ق. مأخذ: موزه متروپوليتن

پاسخ  موبد  سوال  به  انوشيروان  نگاره  از  بخشي  تصوير١٤. 
مي دهد، شاهنامه شاه تهماسبي، قرن ١٠ق، مأخذ: شاهکارهاي 

نگارگري ايران.

تصوير ١٥. مشربه، مرصع، قرن ١٠ ه.ق. موزه توپقاپي، شماره: 
www.antikalar.com/osmanl-saray :٢٨٧١-٢، مأخذ

 

تصوير١٦. ابريق، برنج حکاکي شده، قرن ١١ق. مأخذ:
موزه بريتانيا، شماره: ١٨٧٨،١٢٣٠,٧٣٦



يا مرصع کاري، مانند نمونه هاي اصلي ابريق هاي موجود 
ترسيم  در  نگارگر  مي دهد  نشان  اين  است.  شده  تزيين 
توجه  متفاوت  تزيينات  با  آن  اصلي  نمونه هاي  به  ابريق 

داشته است. عالوه بر آن، در نگاره هاي اين دوره شاهد 
مشربه هايي هستيم که رنگ آن ها به سبب استفاده از نقره 
براي بازنمايي جنس نقره اي ظرف، تيره شده است (تصوير 

 تصوير ١٧. بخشي از نگاره کابوس ضحاک، شاهنامه تهماسبي، 
قرن ١٠ ق، مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران

تصوير ١٨ بخشي از نگاره بهرام گور در کاخ سبز، خمسه نظامي، 
قرن١٠ مأخذ: موزه متروپليتن. 

تصوير ١٩ . شمعدان برنجي، قرن ١١ ه.ق، کتيبه به خط نستعليق، 
موزه ملي ايران، شماره: ٣٦٠٣ مأخذ: نگارندگان.

تصوير٢١. شمعدان برنجي، قلمزني، مشبک، قرن ١٠ق، مأخذ:  
موزه ملی ايران، شماره:٣٦٢٢

گونه شناسي آثار فلزکاري در نگارگري 
عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 

٢٥-٤٣ /



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

۱۳ و ۱۴). 
اين شکل به  با  کنبي (۱۳۸۴) معتقد است، ظرف هاي 
تعداد زياد در هرات در اواخر قرن ۱۵م. توليد مي شد و 
پس از سقوط تيموريان و افتادن هرات به دست صفويان 
توليد آن ها ادامه يافت اما تزيينات آن ها ساده تر شد (کنبي، 
۱۳۸۴: ۲۷). امروزه نمونه هاي اندکي از آن ها در موزه هاي 
جهان موجود است تصاوير (۱۵ و ۱۶). ابريق هايي نيز با 
دو دسته در کناره ها در برخي از نگاره ها ديده مي شود 
که نمونه مشابه آن در بين آثار فلزي به جامانده از دوره 
ابريق  از  مختلفي  انواع   ۲ جدول  در  نشد.  يافت  صفوي 

گردآوري شده است.

شمعدان
در مطالعه نمونه هاي به جامانده از شمعدان هاي دوره 
با  است؛ شمعدان هايي  عمده مشخص  دو طرح  صفوي، 
و  استوانه اي  شمعدان هاي  و  مانند  طبل  و  حجيم  بدنه 
شاهنامه  نظير  خطي  نسخ  تصاوير  به  باستناد  ستوني. 
شاه تهماسبي و خمسه تهماسبي (قرن دهم) مي توان گفت 
دوره هاي  طرح  ادامه  صفوي  دوره  اوايل  شمعدان هاي 

پيشين در قرون هشتم و نهم هجري هستند (کفيلي، ۱۳۹۱: 
تا  اوايل  نگاره هاي  در  شده  ترسيم  شمعدان هاي   .(۱۰۹
نيمه قرن دهم شمعدان هايي با پايه مخروطي ناقص پهن، 
تنه استوانه اي ساده يا گره دار و حفره اي استوانه اي 
براي قرار دادن شمع هستند. اين شکل شمعدان با تغييرات 
اندک، از قرن هفتم در ايران و جهان عرب متداول بوده 
است (کنبي، ۱۳۸۴: ۵۸). در تصاوير اين دوره شمعدان ها 

در بخش هاي دروني و بيروني کاخ ديده مي شود.
در تصويري از شاهنامه شاه تهماسبي که بخشي از 
نوع  اين  از  اي  نمونه  مي دهد،  نشان  را  داستان ضحاک 
شمعدان در دست فردي مشاهده مي شود، شکل ظاهري 
اين شمعدان شبيه به برخي از شمعدان هايي است که در 
دوره تيموري ساخته مي شده اند (تصوير ۱۷). عالوه بر 
را  بهرام گور  که  تهماسبي  از خمسه  نگاره هايي  در  آن 
در کاخ هاي هفت گانه نشان مي دهد، نمونه هايي از اين نوع 
شمعدان قابل مشاهده است (تصوير ۱۸). قابل ذکر اينکه 
در تصاوير شمعدان هاي نيمه اول قرن دهم شمعدان ها 
با فرم حجيم تر و ساده تر ديده مي شوند اما در نسخه 
نگاره هاي متعلق به اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم 

خسرو  کشتن  نگاره  از  بخشي 
تهماسبي،  شاه  شاهنامه  پرويز، 

برگه۷۴۲، قرن ۱۰ه.ق،
مأخذ: موزه متروپوليتن

شعراي  جمع  در  فردوسي  نگاره 
غزنه،

 شاهنامه شاه اسماعيل دوم،
قرن ۱۰ ق، موزه رضا عباسي، 

مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران

برگي از بوستان سعدي،
هنرمند ؟، قرن ١١ 

موزه رضا عباسي، 
مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران

پيامبر  معراج  نگاره  از  بخشي   
(ص)، حبيب السير ج١، برگه٢٨٨، 

قرن ١١ق، موزه کاخ گلستان
نگارگري  شاهکارهاي  مأخذ: 

ايران

بخشي از نگاره بهرام گور در کاخ زرد، 
خمسه نظامي، برگه ٢١٣،

 قرن ١٠،
مأخذ: موزه متروپوليتن

بخشي از نگاره دادخواهي سودابه، 
شاهنامه شاه تهماسبي، برگه۱۶۴،

قرن ۱۰ه.ق،
مأخذ: موزه متروپوليتن

جدول ٢. تصوير ابريق در آثار نگارگري دورة صفوي. مأخذ: نگارندگان 



آن ها  بيروني  برسطح  و  هستند  ظريف تر  فرم هاي  در 
طرح هاي گياهي اسليمي ترسيم شده است. و از اين نظر 
تيموري  دوره  در  پيشين  نمونه هاي  با  آشکاري  تفاوت 

دارند. 
 کنبي (۱۳۸۴) مي گويد: تقريبا هيچ شمعدان تاريخ داري 
دهم  قرن  نخست  نيمه  فلزي  آثار  ميان  در  نوع  اين  از 
به جا نمانده است و اين فرضيه را مطرح مي کند که شايد 
پژوهشگران به اشتباه شمعدان هايي از قرن دهم ق را به 
قرن نهم ق نسبت داده باشند. از سوي ديگر حضور اين 
شمعدان ها در نقاشي هاي مکتب تبريز مي تواند به سبب 
که  باشد  دليل  اين  به  يا  باشد؛  نگارگران  تاريخي  خطاي 
از قديم بکار مي رفته اند (کنبي، ۱۳۸۴: ۵۸). تصوير (۱۹) 
به  متعلق  که  مي دهد  نشان  را  شکل  همين  به  شمعداني 
قرن يازدهم است و در بخش دوران اسالمي موزه ملي 
ايران نگه داري مي شود. در نگاره اي از هفت اورنگ جامي 
(قرن ۱۰ ه.ق)، تصوير يک شمعدان با پايه اي کوچکتر از 
نمونه هاي پيشين و فرم متفاوت بدنه و شکل جاشمعي الله 
مانند ديده مي شود (تصوير۲۰) تالش نگارگر در بازنمايي 
فرم شمعدان در اين نگاره قابل توجه است که در مقايسه با 

نمونه اصلي آن مشخص مي شود (تصوير ۲۱).
در نيمه قرن دهم نوع ديگري از شمعدان به نام مشعل 

ساخته شد که فرم آن استوانه اي بلند و يکدست بود و ديگر 
از حجم هايي با قطرهاي متفاوت چيزي به چشم نمي خورد 
از  (فردپور، ۱۳۹۰: ۱۰۰). کنبي (۱۳۸۴) در بررسي يکي 
نخستين نمونه هاي اين شمعدان که در موزه آستان قدس 
از  نوع  اين  نگه داري مي شود، معتقد است منشا  رضوي 
شمعدان ها هند است (کنبي، ۱۳۸۴: ۵۸). اگرچه نمونه هاي 
و  ايران  موزه هاي  در  ستوني  شمعدان هاي  از  بسياري 
جهان موجود است، در نگاره هاي اين دوره نگاره اي يافت 
اين نوع شمعدان در آن به تصوير درآمده  نمي شود که 
باشد (تصوير۲۲). تنها در يک نگاره تک برگي متعلق به 
قرن يازدهم دو نمونه شمعدان ديده مي شود که تا اندازه اي 
مشابه اين نوع شمعدان ها هستند (تصوير ۲۳) و با توجه به 
فرم شمعدان هاي ستوني که با دو برجستگي به سه قسمت 
پايه، بدنه و لبه تقسيم شده اند (بهمني آزاد، ١٣٨٩: ١٤٥). 
وجود برجستگي هاي افقي و نيز پايه پهن و بشقاب مانند 
شمعدان موجود در نگاره مورد نظر را مي توان وجه تشابه 
آن با نمونه واقعي شمعدان در نظر گرفت، به عالوه تشابه 
رنگ فلز در تصوير و نمونه واقعي قابل توجه است. به 
نظر مي رسد شمعدان هاي ستوني، بيشتر به عنوان ابزار 
روشنايي در بقعه ها و اماکن مذهبي کاربرد داشته است از 
اين رو در نگاره هاي اين دوره که بيشتر زندگي درباري را 

جدول٣. تصوير شمعدان در نگارگري دوره صفوي. مأخذ: نگارندگان

بخشي از نگاره بهرام گور در 
کاخ سندل، خمسه نظامي، برگه 
موزه  مأخذ:  دهم،  قرن   ،٢٣٠

متروپوليتن

بخشي از نگاره رستم با شکيبايي درباره 
شاه  مي گويد،شاهنامه  سخن  مرگ 

تهماسبي، قرن ١٠ ق
مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران.

و  خسرو  نگاره  از  بخشي 
شيرين،

خمسه نظامي، قرن ۱۰ ق
مأخذ: گالري هنري فرير

بخشي از نگاره کابوس ضحاک، 
شاهنامه شاه تهماسبي، قرن ۱۰ 

ق،
نگارگري  شاهکارهاي  مأخذ: 

ايران.

عباس  شاه  نگاره  از  بخشي 
تک  نسخه  طبيعت،  در  دوم 
برگي، محمد قاسم، قرن ۱۱ ق

مأخذ: موزه بريتانيا

در  دوم  عباس  شاه  نگاره  از  بخشي 
طبيعت، نسخه تک برگي، محمد قاسم،

قرن ۱۱ ق
مأخذ: موزه بريتانيا

بخشي از نگاره سعدي،
هفت اورنگ جامي، 

قرن ۱۰ ق،
مأخذ: گالري هنري فرير

در  گور  بهرام  نگاره  از  بخشي 
کاخ سبز، خمسه نظامي،

مأخذ:  دهم،  قرن   ،٢٣٠ برگه 
موزه متروپوليتن

گونه شناسي آثار فلزکاري در نگارگري 
عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 

٢٥-٤٣ /



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

ترسيم مي کنند تصويري از آن به دست نمي آيد. در جدول 
(۳) چند نمونه از شمعدان هاي تصوير شده در نگاره ها 

گردآوري شده است.

قنديل
در فرهنگ دهخدا در تعريف قنديل آمده است: «قنديل: 
چراغ، چيزي که در آن مي افروزند و آن معرب کنديل است، 
شمعدان و پيه سوز » (دهخدا، ۱۳۷۷). در گذشته، قنديل 
يکي از انواع وسايل روشنايي بوده که به صورت آويخته 
از سقف مورد استفاده قرار مي گرفته است. قنديل ها داراي 
فرم هاي متنوعي بوده اند که رايج ترين آن ها فرم گلداني 
بود. بر روي لبه آن ها چند قالب و يا برروي بدنه، سه دسته 
يا حلقه و در برخي موارد بيشتر است که در فاصله هاي 
يکسان قرار دارند، قنديل به وسيله رشته هاي زنجير متصل 
(حاتمي،  است  مي شده  آويزان  سقف  از  حلقه ها  اين  به 

.(۵۲ :۱۳۸۵
در تمام نگاره هاي داراي تصوير قنديل، يک فرم اصلي 
ديده مي شود که با تغييرات اندکي در تزيينات و طول بدنه 
آن ترسيم شده است. در نگاره معراج، برگرفته از خمسه 
پيامبر  اطراف  نظامي (۹۴۹-۹۴۶ ه.ق)، فرشتگاني که در 
قرار دارند هر يک هدايايي را حمل مي کنند. در اين ميان، 
فرشته اي که کمي پايين تر، پيش روي پيامبر (ص) است، 
قنديلي با شعله هاي برافروخته در دست دارد (تصوير۲۴) 
نمونه اي از اين قنديل نيز در نگاره اي از نسخه حبيب السير 
متعلق به قرن ۱۱ نيز قابل مشاهده است (تصوير ۲۵). عالوه 

بر آن در تصوير ديگري مربوط به نسخه اي از فالنامه قرن 
۱۰ از بهم پيوستن چند قنديل فرمي زيبا حاصل شده است 
(تصوير ۲۶) نگارگر در تمام اين تصاوير با ترسيم دقيق 
قالب هاي روي بدنه قنديل و زنجير متصل به آن، همچنين 
تزيينات روي بدنه سعي در بازنمايي دقيق قنديل داشته 

است که در مقايسه با نمونه هاي اصلي مشاهده مي شود. 
در موزه ملي ايران، قنديلي شبيه به آن چه در تصاوير 
ديده مي شود، متعلق به ۹۴۰ ق موجود است. جنس اين 
قنديل از آلياژ برنج است و به شکل گلداني ساخته شده 
است. تمامي سطح قنديل را نقوش اسليمي و هندسي به 
شيوه قلم زني زينت داده و کتيبه هاي روي گردن و بدنه 

تصوير٢٠. بخشي از نگاره سعدي، هفت اورنگ جامي، قرن ١٠ 
ق، مأخذ: گالري هنري فرير.

بخشي از نگاره معراج پيامبر (ص)،
خمسه نظامي،قرن ۱۰ ه..ق.،

مأخذ: موزه بريتانيا.

بخشي از نگاره صحنه اي از مقبره 
فالنامه،  از  (ع)،برگي  حسين  امام 

قرن ۱۰ مأخذ: گالري هنري ديويد

بخشي از نگاره در بيان محبت، 
شجاعت و سخاوت حضرت 

علي (ع)، حبيب السير (ج۲)،مأخذ: 
شاهکارهاي نگارگري ايران.

 جدول ٤. تصوير قنديل در آثار نگارگري دوره صفوي، مأخذ: نگارندگان. 



اين  بر روي گردن  است.  قلم زني شده  ثلث  به خط  نيز 
قنديل قسمت هايي از آيه ۳۵ سوره نور نوشته شده است 
(تصوير ۲۷). عالوه بر آن نمونه ديگري نيز از همين نوع 
ولي ساده تر در موزه ملي ايران نگه داري مي شود (تصوير 
۲۸). با توجه به نگاره هاي موجود از دوره صفوي به نظر 
از قنديل بيشتر در اماکن مذهبي، مانند مساجد  مي رسد 
استفاده مي شده است و مضامين مورد استفاده در روي 
بدنه قنديل ها نشان مي دهد نور قنديل نمادي از نور الهي به 
شمار مي رفته است. در در جدول ۴ نمونه هايی از قنديل 

آورده شده است

دلو (آوند)
اشيايي  دوره  هر  فلزکاري  هنر  نمونه هاي  در  دلوها 

هستند که کاربري آن ها حمل و استفاده آب است (نوروزي 
نگارگري دوره  افروغ، ۱۳۸۹: ۱۲۱). در تصاوير  و  طلب 
مشاهده  دلو  حمام،  به  مربوط  نگاره  دو  در  نيز  صفوي 
مي شود. به نظر مي رسد يک فرم اصلي براي دلو وجود 
داشته است که با تغييراتي در شکل پايه و دسته يا اندازه 
و همچنين تزيينات سطح آن ساخته مي شده است. در بيان 
کاربرد اين اشياء، پوپ (۱۳۸۷) معتقد است: به سبب اينکه 
با کنده کاري پرکار و نقوش برجسته  اين ظرف هاي آب 
تزيين شده اند و اغلب ارزش هنري وااليي دارند از آن ها 
در آشپزخانه استفاده نمي شده است و با اشاره به تصاوير 
نگارگري در قرن نهم بيان مي کند اين ظروف در حمام بکار 
مي رفته است (پوپ و اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۸۸۴). در تصويري از 
نسخه هفت اورنگ جامي (قرن ۱۰ه.ق)، که درون حمامي را 

 تصوير٢٢. شمعدان برنج حکاکي شده، قرن١١ق، مأخذ: موزه 
متروپوليتن، شماره: ٩١,١,٥٥٤

تصوير ٢٣. برگي از نگاره شاه عباس دوم در طبيعت، قرن ١١. 
مأخذ: موزه بريتانيا. 

تصوير ٢٤. بخشي از نگاره معراج پيامبر، خمسه نظامي،قرن١٠ 
ق، موزه بريتانيا.

تصوير ٢٥. بخشي از نگاره در بيان محبت، شجاعت و سخاوت 
شاهکارهاي  مأخذ:  (جلد٢)،  السير  حبيب  (ع)،  علي  حضرت 

نگارگري ايران. 

گونه شناسي آثار فلزکاري در نگارگري 
عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 
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شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

نشان مي دهد، در دست افراد، ديگ هايي دسته دار مشاهده 
مي شود. همچنين در قسمت نزديک به طاق تعدادي از اين 
ديگ ها بصورت آويخته قرار دارند (تصوير ۲۹). تصوير 
مشابهي نيز در نسخه اي از خمسه نظامي با مضمون حمام 
اين ظرف هاي آب در چند جاي تصوير ديده  از  تعدادي 
مي شود (تصوير ۳۰). در بخشي از اين نگاره که دلو در 
دست خدمتکاري قرار دارد، برجستگي روي دسته ظرف 
به وضوح قابل مشاهده است همچنين لبه بااليي دلو در 
تصوير ۲۹، با خطي افقي از بدنه آن متمايز شده که در 
مقايسه با نمونه اصلي نشان مي دهد نگارگر در بازنمايي 
اين اشياء به ترسيم جزييات نيز توجه داشته است (تصوير 

.(۳۱
از  متفاوت  آن  پايه  که شکل  نيز  دلو  از  ديگري  فرم 
اين  از  بازمانده  اشياي  ميان  در  است  پيشين  نمونه هاي 
دوره يافت مي شود. يک نمونه از آن در موزه ويکتوريا 
و آلبرت لندن موجود است (تصوير ۳۱). که جنس آن از 
برنج ريختگي است و دسته اي جداگانه از برنج ريختگي بر 
آن نصب شده است. بر روي بدنه آن، اشعاري با مضمون 
حمام حک شده است. با توجه به اينکه دلو هاي تصوير شده 
در نگاره ها بسيار ساده هستند و تزييناتي بر روي آن ها 
مشاهده نمي شود به نظر مي رسد نمونه هاي بازمانده در 
موزه ها که با کنده کاري و نقوش برجسته تزيين شده اند 
به  (تصوير ۳۲)  بوده اند  معمول  درباريان  استفاده  براي 
سبب آنکه دلو در حمام استفاده مي شده است، در بررسي 
نگاره هاي دوره صفوي در دو نگاره با موضوع حمام، دلو 
مشاهده مي شود که تصاوير آن در جدول ۵ نشان داده 

شده است. 

 طبل باز شکاري
اين طبل مخصوص، در قرن هاي اوليه اسالمي پيش از 

اختراع اسلحه وجود داشته است و در صحنه هاي شکار، 
باز شکاري را از طريق صداي آن از آسمان فرا مي خواندند 
(احساني، ۱۳۶۸: ۲۲۶). در مطالعه نگاره هاي دوره صفوي 
تصوير اين شيء با يک فرم اصلي در حالي که به قسمت 
نبرد  بااليي زين اسب متصل شده است، در صحنه هاي 
شاه  شاهنامه  از  تصويري  در  مي شود،.  ديده  شکار  يا 
تهماسبي، با عنوان «کيخسرو همراه فرنگيس از جيحون 
مي گذرند»، طبل باز شکاري در کنار زين اسب هر دو سوار 
اندکي  با  را  آن ها  نگارگر  که  (تصوير۳۳)  مي شود  ديده 
تفاوت در فرم و رنگ نشان داده است. ترسيم پرچ هاي 
موجود بر لبه يکي از طبل ها در اين نگاره توجه به بازنمايي 

تصوير ٢٦. بخشي از نگاره صحنه اي از مقبره امام حسين (ع)، 
برگي از فالنامه، قرن١٠ مأخذ: گالري هنري ديويد.

تصوير ٢٧. قنديل برنجي، ٩٤٠ 
ه.ق، موزه ملي ايران، شماره: 

٣٨٩١، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ٢٨. قنديل مسي، ١٠٢٣ 
ه.ق، موزه ملي ايران،  شماره: 

٩٨٢٢، مأخذ: نگارندگان. 

 تصوير ٢٩. بخشي از نگاره حمام رفتن صوفي، هفت اورنگ 
جامي، قرن ١٠ ق، مأخذ: گالري هنري فرير.



 تصوير٣٠. بخشي از نگاره خليفه هارون در حمام، خمسه نظامي، 
قرن ١٠ ق، مأخذ: همان.

برنج  حمام،  دلو   .٣٢ تصوير 
مأخذ:  ه.ق،   ١١ قرن  ريختگي، 
موزه ويکتوريا و آلبرت لندن. 

شماره: ١٨٩٢-٢٢٢

تصوير ٣١. دلو حمام، مس، قرن ١٠ ق، 
www.sothebys.com :مأخذ

 تصوير ٣٣. بخشي از نگاره کيخسرو همراه فرنگيس از جيحون 
هنر هاي  موزه  ق،  قرن ١٠  تهماسبي،  مي گذرند، شاهنامه شاه 

معاصر، مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران.

 تصوير ٣٤. بخشي ازتصوير 
تهماسبي،  شاه  شاهنامه   ،٣٣

قرن ١٠ ق مأخذ: همان.

تصوير ٣٥. طبل باز شکاري، 
اوايل قرن ١٠ ق، مأخذ: موزه 
ويکتوريا و آلبرت لندن، شماره: 

 ١٨٦٩-١٠٦٠

دقيق آن را نشان مي دهد (تصوير ۳۴). 
دوران  آغاز  به  متعلق  که  طبل  اين  از  اي  نمونه 
صفوي است، در موزه ويکتوريا و آلبرت لندن نگه داري 
مي شود. جنس بدنه آن از آلياژ مس و قلع است و صفحه 
انتهاي آن با پرچ و لحيم به بدنه اصلي متصل شده است. 
دور تا دور لبه آن چهار دسته و دوازده دگمه برجسته 
: ۲۲۶؛ تصوير ۳۵)، و  پرچ شده است (احساني، ۱۳۶۸ 

باز  با خط نستعليق در توصيف طبل  لبه آن غزلي  در 
حک شده است برخي معتقدند اين سروده داراي ابهام 
است و در اصل در مدح حضرت علي (ع) است (افروغ 
و نوروزي طلب، ۱۳۸۹ : ۹۵). نمونه هاي مشابهي نيز در 
(تصاوير۳۶ و  قابل مشاهده است  اين دوره  نگاره هاي 
۳۷). دو فرم اصلي طبل باز شکاري در جدول ۶ آورده 

شده است.
 

 جدول ٥. تصوير دلو يا آوند در آثار نگارگري دوره صفوي. 
مأخذ: نگارندگان

بخشي از نگاره خليفه هارون در 
حمام، خمسه نظامي، قرن ۱۰ ق، 

گالري هنري فرير.

بخشي از نگاره حمام رفتن 
اورنگ جامي،  صوفي، هفت 
قرن ۱۰ ق، گالري هنري فرير.

بخشي از نگاره، کيخسرو همراه 
مي گذرند،  جيحون  از  فرنگيس 
شاهنامه شاه تهماسبي، قرن ۱۰ 
ه.ق مأخذ: شاهکارهاي نگارگري 

ايران 

بخشي از نگاره، برگي از 
ديوان اميرحسن دهلوي،

قرن ۱۰ ق، مأخذ: اهکار هاي 
نگارگري ايران

جدول ٦. تصوير طبل باز شکاري در آثار نگارگري دوره صفوي،  
مأخذ: نگارندگان

گونه شناسي آثار فلزکاري در نگارگري 
عصر صفوي (١١٣٥-٩٠٧ ق) 
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شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
در اين پژوهش هنر فلزکاري دوره صفوي در تطبيق با نگاره هاي اين دوره بررسي شد. با مطالعه تصاوير 
اشياي فلزي در نگاره هاي دوره صفوي و تطبيق آن ها با نمونه هاي موجود در موزه هاي داخلي و خارجي 
مي توان چنين ارزيابي کرد که در بيشتر موارد بين آثار موجود و تصاوير اشياء در نگارگري اين دوره انطباق 
قابل توجهي وجود دارد و هنرمند نگارگر در ترسيم اشياء به لحاظ فرم، جنس و در مواردي در بازنمايي 
نقوش و تزيينات کار شده بر روي ظرف ها، به واقعيت توجه کرده  است. هر چند اين تصاوير جزييات نقوش 
اشياء را نشان نمي دهند، به لحاظ شکل و خصوصيات کلي مي توانند قابل اتکا باشند. اين در حالي است که 
اين احتمال نيز وجود دارد برخي از اشياء که نگارگر ترسيم مي کرده است الزاما ساخت آن دوره تاريخي 
نبوده، بلکه ممکن است اشيايي متعلق به دوره هاي پيشين باشد که هنوز در کاخ صفوي موجود بوده و در آن 
زمان به کار مي رفته است. در رابطه با ترسيم فرم اشياء مي توان گفت بيشتر اشياي فلزي که در اين نگاره ها 
ديده مي شود متعلق به دوره صفوي است و نگارگر سعي داشته است اين اشيا را به گونه اي دقيق نشان دهد. 
شباهت با نمونه هاي اصلي به لحاظ ترسيم قسمت هاي مجزاي اشياء نظير پايه، بدنه و لبه، درپوش تنگ ها و 
مشربه ها و زائده هاي روي بدنه و دسته ظروف از جمله موارد قابل توجه است. هرچند در برخي موارد نظير 
تصاوير شمعدان ها، با توجه به توصيف شمعدان ها در متون اين دوره، به نظر مي رسد تصاوير آن ها برگرفته 
از شمعدان هاي دوره پيش از صفوي باشد، که در اين صورت ممکن است همان شيء در کاخ صفوي موجود 
بوده و نگارگر به آن توجه مي کرده است. مي توان گفت به رغم شباهتي که در فرم کلي اشياء در تصاوير 
وجود دارد، درگذر زمان شاهد تغييراتي به لحاظ ظرافت در فرم و تزيينات متفاوت بر سطح آن ها در نگاره ها 
هستيم. اين تغييرات در شمعدان هاي نگاره هاي خمسه تهماسبي (٩٣١ق) قابل تشخيص است؛ شمعدان هاي 
ترسيم شده در اين نسخه همگي داراي اندازه هاي کوچک تر و ظريف تر با تزييناتي به صورت نقوش گياهي 
هستند که تمام زمينه را پر کرده است. در حاليکه شمعدان ها در نسخه هاي قديمي تر بزرگ و حجيم تصوير 
شده اند و بيشتر از نقوش گياهي ساده و هندسي در تزيين آن هاستفاده شده است. به لحاظ دقت در بازنمايي 

 تصوير ٣٦. بخشي از نگاره سهراب، رستم را به زمين مي کوبد، 
شاهنامه شاه تهماسبي، قرن ١٠، مأخذ:شاهكارهاي نگارگري ايران

تصوير ٣٧. برگي از ديوان اميرحسن دهلوي، قرن ١٠ ق،  مأخذ: 
شاهکارهاي نگارگري ايران. مأخذ: همان. 



جنس اشياء فلزي نيز، با توجه به اينکه بيشترين اشياء فلزي در تصاوير اين دوره ظروف طاليي و نقره اي 
هستند که در مجالس بزم در مقابل درباريان قرار دارند، نگارگر سه رنگ متفاوت براي تعيين جنس فلز بکار 
برده، که تشابه رنگ فلز در نمونه واقعي با تصوير قابل توجه است. در برخي از نگاره ها اشيايي مشاهده 
مي شوند که به دليل استفاده از نقره، رنگ آن ها در تصوير بر اثر مرور زمان تغييرکرده و به رنگ خاکستري 
در آمده است. در مواردي نيز رنگ طاليي استفاده شده براي ظرف بسيار درخشان تر از رنگ زرد ظروف 
مجاور است و رنگ طاليي فلز طال را يادآوري مي کند. همچنين رنگ تيره تري که فلز مفرغ را تداعي مي کند در 
ترسيم برخي از ظروف ديده مي شود. نکته ديگر در مطالعه اين تصاوير، تزيينات ظروف است، نظير ترسيم 
نقوش گياهي گردان که زمينه را پر مي کند و تزيينات جواهرنشان بر سطح ظروف که در مقايسه تصاوير 
آن ها با نمونه هاي واقعي شباهت بسياري ديده مي شود. قابل ذکر اينکه به رغم کوچکي ابعاد ظروف، نگارگر 
از تزيين سطح آن ها چشم پوشي نکرده است، به عالوه وجود اين تزيينات متفاوت بر روي ظروف موجود 
در نگاره ها را مي توان نشان از توجه نگارگر به بازنمايي اشياي فلزي مطابق با واقعيت دانست. در مجموع 
در مطالعه تطبيقي اين آثار با نمونه هاي مشابه آثار فلزکاري به جاي مانده از عصر صفوي، شباهت هاي قابل 
توجهي در کليات و جزييات فرم شناختي حاصل شد. عالوه بر شباهت هاي فرم شناختي، ديگر ويژگي هاي 
آثار فلزکاري دوره صفوي نظير، تزيينات و نوع جنس فلز و کاربردهاي اشياء نيز در نگاره هاي اين دوره 
قابل مشاهده است. بر اين اساس پژوهش به اين نتيجه رسيد که شيوه بازنمايي اشياي فلزکاري در نگارگري 
دوره صفوي نزديک به واقعيت بوده است و مي توان از نوعي واقع گرايي در بازنمايي اشياء در نگارگري اين 

دوره سخن گفت.
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classified then they were compared with those that exist in museums. Finally, after analyzing the 

samples and comparing them with Safavid metalwork, it is concluded that the metal objects in these 

miniatures are depicted based on the metalwork of Safavid period and there is a realistic approach 

in Safavid paintings. Also, there are many similarities between the metal objects in miniatures and 

the real ones in terms of depicting separate parts of objects such as the base, the surface and the 

edge, flask and pitcher lids, and the ornamentations on the surface as well as the handle of the 

dishes. Moreover, despite the small size of the objects in the miniatures, the artist has not ignored 

the decoration of their surface. Besides, the existence of these different decorations on the objects 

in the paintings can be considered a sign of paying attention to representing metal objects according 

to reality. However, in some cases, such as candlesticks, according to the literature in this period, it 

seems that their pictures are similar to the pre-Safavid period, especially Timurid samples, in this 

way the same objects may have existed in Safavid palace to which the artist has paid attention. It 

can be said that despite the similarity in the general form of objects over time, we can see changes 

in form and different ornamentations on their surface in the paintings. Moreover, by referring to the 

findings of this research we can see many characteristics and functions of metalwork such as form, 

material, and ornamentation in the miniatures of this period. In this research, a descriptive-analytical 

method with a comparative approach was used and data were collected through library research by 

referring to museums
,
 websites and online resources.

Keywords: Typology, Metalwork Art, Miniature, Safavid Era, Traditional Arts
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The metalwork in the Safavid era is remarkable in terms of visual aesthetics, ornamentation, and 

style. As in Safavid miniatures the objects are represented more than any other period, studying 

the miniatures can provide much information about the art of metalwork in this period. Also, 

the miniatures can be considered as one of the valuable resources in research on identifying the 

characteristics of Iranian cultural and social history in different eras. In miniatures, the goal has 

always been expressing a historical, epic, literary, and narrative through in the image, furthermore, 

the artist has attempted to convey the message of the text. But, in some periods this approach 

has changed to represent the real objects, and in some cases, the artists have tended to realism 

for drawing natural objects and they have paid attention to details. This particularly appeared in 

Safavid paintings in which the artist emphasizes the representation of the cloth, carpets, rugs, and 

buildings, etc. There are many collections of metalwork among the objects depicted in various 

parts of Safavid paintings. Today, several of these metal objects are in the museums and private 

collections, while some of them disappeared. The metal objects are one of the elements in the 

paintings that exist in different parts of the image. They can be seen inside or outside of the 

palaces. It can be said that the finest and the most beautiful type of Safavid metalwork in the 

paintings belong to the 10th century AH. The metal objects in the paintings have been used for 

different purposes. However, the presence of these valuable visual resources provides the basis for 

research on the social life, and by referring to them we can get much information about the range 

of metalwork of this period which is not available today. Therefore, the purposes of this study are 

identifying and classifying the metal objects in Safavid paintings and comparing them to the real 

ones in the museums. We also examine the use of these objects and how they are represented in 

the paintings. This study seeks to respond to the following questions: What is the relation between 

the images of the metal objects in Safavid paintings and the samples of real metalwork? And how 

the metal objects are represented? In this way, the problem of realism in painting is followed. For 

this, firstly, the miniatures were determined and those similar to the metal objects were eliminated. 

Then 23 samples were purposefully selected from the manuscripts from the 10th and the 11th 

centuries, including Shahnameh Tahmasebi (931 A.H.), Khamse Tahmasebi (931 A.H.), Khamsa 

(Quintet) by Nizami (946 A.H.), Divan by Amir Hasan Dehlavi (939 A.H.), Manuscripts from 

Qazvin – Mashhad school (second half of the 10th century) such as Haft Awrang (Seven Thrones) 

by Jami (964 A.H.), Shahnameh Shah Ismail II (984 A.H.),  also the manuscripts from  Habib al-

Sayr (early 11th century), Bostan Sa’di (11th A.H.),  as well as single copies of the Isfahan School. 

The metal objects that are depicted in the paintings are: Tutya Surahi, Ewer, Candlestick, Lamp, 

Bath Pail (satl) and Drum. In the next step, the metal objects in the miniatures were identified and 
20


