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چكيده
مفاهيم و باورهاي مذهبي در دوره هاي صفوي و قاجار بر اشياء مختلف منعکس شده اند که يکي از نمودهاي آن 
در تزيين سالح  ها و به ويژه شمشيرها بوده است. در اين دو دوره، هنرمندان از انواع مختلف نقوش تزييني چون 
گياهي، هندسي، انساني، جانوري و کتيبه اي جهت مزين نمودن شمشيرها بهره گرفته اند. تمرکز پژوهش حاضر، 
بر کتيبه هاي حاوي مضامين مذهبي بر روي شمشيرها بوده است. انتخاب شمشير از ميان انواع مختلف سالح ها 
در اين بررسي، به منظور تحديد دامنه ي موضوع؛ و همچنين تنوع قابل توجه کتيبه هاي به کار رفته بر شمشيرها 
است. از اهداف اصلي اين پژوهش، طبقه بندي صوري و محتوايي کتيبه هاي مذهبي شمشيرهاي دوره هاي 
صفوي و قاجار و همچنين تبيين رابطة  ميان مفاهيم کتيبه ها با باورهاي مذهبي بوده است و سؤال هاي اين 
پژوهش عبارتند از: ١- کتيبه هاي مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي و قاجار چه انواعي داشته اند  و با چه قلم 
نگارشي و فنون تزييني بر شمشيرها نقش بسته اند؟ ٢- چه رابطه ا ي ميان مضامين کتيبه ها با باورهاي مذهبي 
دوره هاي صفوي و قاجار وجود داشته است؟ روش تحقيق، توصيفي، تطبيقي - تحليلي است و اطالعات آن از 
طريق مطالعات منابع کتابخانه اي و بررسي هاي ميداني بر روي ٥٠ نمونه  شاخص از شمشيرهاي هر دو دوره 
(از٧٠ نمونه کتيبه دار) استخراج شده  است. نتايج تحقيق نشان مي دهد کتيبه هاي مذهبي شمشيرهاي دوره هاي 
صفوي و قاجار گونه هايي چون کتيبه هاي قرآني، اسماء الحسني، دعايي و تعويذي، حديث جوانمردي، عبارات 
استعانت از پيامبران و معصومين و بدوح دارند که اغلب با قلم نسخ و ثلث و با فنوني چون طالکوبي و قلمزني بر 
شمشيرها حک شده اند. استفاده از اين نوع کتيبه ها با جنبه ي تعويذي و حفاظت بخشي، متأثر از باورها و نگرش 
مذهبي هنرمندان و صاحبان شمشيرها، جهت حمايت روحي و رواني جنگاوران و در راستاي تداعي حضور 
الهي به عنوان حامي، ياريگر و نصرت بخش در جنگ بوده است، حتي اگر جنگ  ها در راستاي تحکيم دين اسالم 

و شعائر مذهبي نبوده باشد.
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مقدمه
اعتقادات، ارزش  ها و باورهاي اجتماعي و مذهبي حاکم بر 
جامعه، همواره بر معماري، شهرسازي و هنر تأثيرگذار 
بوده است. در ايران پس از اسالم هم الهام  گيري از ارزش   ها 
و باورهاي اسالمي به ويژه مذهب شيعه در زمينة خلق آثار 

معماري و دست  ساخته  هاي هنري امري محرز است.
با روي کار آمدن سلسله ي صفويان، سرتاسر ايران 
تحت سلطه و لِواي يک حکومت واحد و يکپارچه قرار گرفت 
و بدين وسيله  وحدت سياسي و مذهبي در اين دوره به 
وجود آمد. بعد از حکومت صفويان و پس از مدت کوتاهي 
که حاکمان افشار و زند در نقاطي از ايران حکومت مستقلي 
برپا کرده بودند، آغا محمدخان بر سرير سلطنت تکيه زد و 

حکومت قاجاريه را بنيان گذاشت.
شمشيرسازي از جمله صنايعي است که در دوره هاي 
صفوي و قاجار رواج گسترده   اي داشته است. صنعتگران و 
فلزکاران دوره هاي مذکور جهت تزيين شمشيرها از انواع 
مختلف نقوش گياهي، هندسي، انساني، جانوري و کتيبه اي 
استفاده کرده اند. نقوش کتيبه اي در قالب خطوط و شيوه   هاي 
اجرايي مختلف، يکي از مهم ترين مؤلفه هاي تزييني در هنر 
فلزکاري اسالمي هستند که صنعتگر ايراني عالوه بر ثبِت 
نام مالک، سازنده ي اثر، استفاده از آيات قرآني و ادعيه  و 
مواردي جز آن، خط را به عنوان يک عنصر تزييني به کار 
برده است. با وجود جنبه ي تزييني و زيبايي شناختي که در 
نگارش خطوط وجود دارد، مضامين آن ها کمک شاياني به 
شناخت بهتر و عميق تر چگونگي اوضاع اجتماعي، فرهنگي 
آن مي نمايند.  تاريخگذاري  و  اثر  و مذهبي زمان ساخت 
کتيبه نگاري از ديرباز بر روي بسياري از دست ساخته هاي 
هنرمندان ايراني، از جمله شمشيرها، مرسوم بوده است 
و اين روند در دوره  هاي صفوي و قاجار نيز ادامه يافته 

است.
اطالعات ما نسبت به شمشيرسازي صدر اسالم تا پايان 
دوره ي حکومت سلجوقي در ايران، محدود به متون به جا 
مانده است؛ و همچنين از دوره هاي ايلخاني و تيموري نيز 
نمونه هاي معدودي موجود است که براي بررسي تطبيقي 
و تحليل و نتيجه  گيري كلي، بسيار اندك هستند. با توجه 
به موارد ذکر شده و همچنين کثرت نمونه  شمشيرهاي 
نگارندگان  قاجار،  و  دوره هاي صفوي  از  آمده  به دست 
در اين پژوهش، بر بررسي کتيبه   هاي مذهبي شمشيرهاي 
افشار و زند  از دوره  هاي  اين دو دوره متمرکز شده اند. 
نيز که در بازه ي زماني كوتاهي ميان دوره هاي صفويه و 
قاجاريه حکومت کردند، چند نمونه انگشت شمار شمشير   
به جا مانده که در مقايسه با تعداد آثار صفوي و قاجار کم 
بوده و بررسي تطبيقي- تحليلي و تعميم نتايج طبقه بندي را 

غيرمحتمل مي سازند.
از عمده اهداف پژوهش حاضر طبقه بندي ويژگي هاي 
محتوايي کتيبه هاي مذهبي شمشيرهاي دوره   هاي صفوي 

و قاجار و مشخص نمودن نوع خط و فن به کار رفته در 
نگارش کتيبه  ها؛ و تبيين رابطه ي ميان مفاهيم کتيبه ها با 
مطرح  پرسش  دو  راستا  اين  در  است.  مذهبي  باورهاي 
است: سوالهاي اين تحقيق عبارتند از ۱- کتيبه هاي مذهبي 
شمشيرهاي دوره هاي صفوي و قاجار چه انواعي داشته اند 
و با چه اقالم نگارشي و با چه فنون تزييني بر شمشيرها 
نقش بسته اند؟ ۲- چه رابطه ا ي ميان مضامين کتيبه ها با 
باورهاي مذهبي در دوره  هاي صفوي و قاجار بوده است؟

كه  رسوخ  است  دراين  تحقيق  اين   اهميت و ضرورت 
تعاليم مذهبي در ابعاد مختلف زندگي مردم و جلوه هنري 
پررنگ  بسيار  قاجار  و  دوره هاي صفوي  در  آنها  يافتن 
بوده و اعتقاد به وجود خواص معجزه آساي آيات قرآني، 
از  استفاده  به  آنان  گرايش  دعاها و همچنين  و  اسماءاهللا 
و  در گسترش  تعويذ،  و  عنوان حرز  به  رمزي  نمادهاي 
نشر باورهاي مذهبي مردم بي تأثير نبوده است و بي شک 
شمشيرها به عنوان مهم ترين و تشريفاتي ترين رزم ابزار 
در دوره  هاي موردبحث، محمل تأثيرگذارترين کتيبه ها و 
تزئينات و نشان دهنده خط اصلي باورهاي مذهبي در اين 
دوره ها بوده اند. لذا بررسي اين کتيبه ها به شناخت عميق تر 
و تنوير هرچه بيشتر باورهاي رايج در اين دوره ها کمک 

خواهد کرد.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مقاله بصورت توصيفي- تحليلي 
و تطبيقي است و شيوه جمع آوري اطالعات نيز تلفيقي از 
ميداني  بررسيهاي  و  مكتوب)  منابع  اي(مطالعه  كتابخانه 

صورت گرفته است
با توجه به تنوع مضمون کتيبه هاي نگاشته شده بر سطح 
شمشيرهاي دو دوره ي صفوي و قاجار، بررسي نقوش 
کتيبه اي با محتواي مذهبي بر روي شمشيرهاي دوره هاي 
مذکور به عنوان دامنه ي موضوع برگزيده شد. در پژوهش 
حاضر، ۵۰ نمونه شمشير (۲۵ شمشير متعلق به دوره ي 
صفوي و ۲۵ شمشير مربوط به دورة قاجار) مورد بررسي 
قرار گرفت. نمونه هاي منتخب از ميان نمونه هاي شاخص 
و  داخلي؛  موزه هاي  در  عمدتًا  که  دوره  دو  شمشيرهاي 
موزه ها و مجموعه هاي خارج از کشور نگهداري مي شوند، 

گزينش شده اند. 
 همچنين از آنجاييكه نمونه هاي شاخص موجود در 
سايت حراجي هايي همچون حراجي  کريستيز در آمريکا 
و بونامز در لندن در هيچ يك از موزه ها يا مجموعه هاي 
ديگر نمونه مشابهي نداشت، از نمونه هاي اين سايت ها نيز 
استفاده شد تا حتي المقدور طبقه بندي کاملي ارائه گردد. پس 
از استخراج کتيبه ها و معاني دقيق عبارات، آيات، احاديث 
يا حروف حک شده بر بخش هاي مختلف شمشيرهاي هر 
دوره و ارائه طرح هاي خطي آنها( توسط نگارندگان)؛ نهايتًا 
حک  کتيبه هاي  دقيق  موضوعي  گونه شناسي  نگارندگان 
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شده را به تفکيک اجزاء مختلف شمشيرهاي هر دوره ارائه 
نموده اند. شيوة تجزيه و تحليل پس از تطبيق و تحليل، كمي 

و كيفي است.

پيشينة تحقيق
در زمينة نقوش کتيبه اي سالح هاي دورة اسالمي ايران 
منوچهر  است.  نگرفته  صورت  جامعي  مطالعات  تاکنون 
مقاله اي  در   (2011) سينگ  آرون  و  خراساني  مشتاق 
 An Analysis of Qur'anic Inscriptions on» عنوان  با 
 Safavid, Afsharid, Zand and Qajar Period Iranian

Arms and Armour»  به بررسي موردي کتيبه هاي قرآني 

تمامي انواع سالح ها و جنگ افزارهاي دورة  صفوي تا پايان 
دوره ي قاجار به شکلي بسيار کلي پرداخته اند.

 محققاني بسياري در زمينه بررسي کتيبه هاي عرفاني 
و مذهبي بر ديگر آثار هنري به ويژه آثار معماري، فلزکاري 
(آثار فلزي مختلف به جز شمشير) و منسوجات مقاالتي را 
منتشر نموده اند، در زمينه معماري: مقاله مهناز شايسته فر 
(۱۳۸۰) با عنوان «جايگاه قرآن، حديث و ادعيه در کتيبه هاي 
اسالمي» و مقاله ديگر ايشان (۱۳۸۱) با عنوان «بررسي 
محتوايي کتيبه هاي مذهبي دوران تيموريان و صفويان»، 
مقاله سيد هاشم حسيني (۱۳۸۹) با عنوان «بررسي مضامين 
عرفاني کتيبه هاي مقبره شيخ صفي» و همچنين مقاله ستاره 
احسنت و محمدمهدي گودرزي سروش (۱۳۹۶) با عنوان 
«تجلي مفهوم تقدس در تالقي خوشنويسي و کتيبه نگاري 
اسالمي»؛ مقاله اسراء صالحي، ابوالقاسم دادور و مهدي 
امام  شکر  و  شير  ضريح  «کتيبه هاي  عنوان  با  مکي نژاد 
رضا(ع) از منظر مباني اعتقادي شيعه»؛ در زمينه فلزکاري: 
مقاله  محمد افروغ و عليرضا نوروزي طلب (۱۳۸۹) با عنوان 
با  صفوي:  عصر  فلزکاري  در  اسالمي-ايراني  «هويت 
تأکيد بر کتيبه هاي موجود بر آثار فلزي»، مقاله عبدالکريم 
عطارزاده و سيده مريم پورصالح اميري (۱۳۹۸) با عنوان 
«کاربردهاي آييني نقوش و کتيبه هاي ظروف و جام هاي 
ايران»  با تأکيد بر جام هاي دوران اسالمي  جادوپزشکي 
شايسته فر  مهناز  مقاله  منسوجات:  زمينه  در  همچنين  و 
(۱۳۸۴) با عنوان «کاربرد مفاهيم مذهبي در خط نگاره هاي 
قالي هاي صفوي» و مقاله مريم خليل زاده مقدم و ابوالفضل 
نقوش  تطبيقي  «بررسي  عنوان  با  فيروزآباد  صادق پور 

اکبري  فاطمه  مقاله  و  گورکاني»؛  و  صفوي  پارچه هاي 
(۱۳۹۶) با عنوان «جلوه هاي رمزي اسم اعظم اهللا در صور 
توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي» به بررسي کتيبه ها 
در حوزه هاي مختلف نگارگري، معماري، فرش و صنايع 
دستي پرداخته اند در حاليکه علي الرغم اهميت شمشيرها در 
ميان انواع رزم ابزارها در هيچ پژوهشي به کتيبه ها، انواع و 

يا داليل وجودي آنان اشاره اي نشده است.
کارشناسي  پايان نامه  در   (۱۳۹۰) مرزبان  معصومه 
ارشد خود با عنوان «بررسي تطبيقي ويژگي هاي فني و 
هنري جنگ افزارهاي سرد ايران در دوره  صفوي و قاجار» 
به راهنمايي دکتر صمد سامانيان در دانشگاه هنر تهران، 
نيز  آن ها  کتيبة  متن  به  شمشيرها  برخي  معرفي  ضمن 
اّما هيچگونه طبقه بندي براي کتيبه ها ارائه  اشاره نموده، 
ننموده است. محبوبه جلودار دزفولي (۱۳۹۴) در پايان نامه  
طبقه بندي  و  «مطالعه  عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسي 
نمونه هاي  بر  تأکيد  با  جنگ افزارهاي سرد دوره صفوي 
دانشگاه  در  شاطري  ميترا  دکتر  راهنمايي  به  شاخص» 
هنر اصفهان، به معرفي و طبقه بندي کتيبه هاي سالح هاي 
سرد دوره صفوي پرداخته است. هانيه محرابي (۱۳۹۵) 
نيز در بخشي از پايان نامة کارشناسي ارشد خود با عنوان 
سرد  ابزارآالت  و  سالح  خطوط  و  نقوش  بر  «پژوهشي 
نظامي در دورة صفويه (۱۵۰۲- ۱۷۳۶م.)» به راهنمايي 
سمنان،  دانشگاه  هنر  دانشکده  در  جباري  صداقت  دکتر 
به معرفي نقوش کتيبه اي برخي از سالح هاي سرد دورة 
صفوي به صورت سطحي پرداخته است. در اين پژوهش، 
محقق ديدگاهي هنري و زيبايي شناسانه جهت استفاده از 
نقوش سالح هاي سرد دورة صفويه در تزيينات پوشاک 
داشته است؛ اين در حالي است كه در پژوهش پيش رو، 
زماني  و  موضوعي  دامنة  نمودن  محدود  با  نگارندگان 
مذهبي  کتيبه هاي  طبقه بندي  و  تعمق  در  سعي  پژوهش، 
روي  بر  ديني  باورهاي  از  آن ها  تاثير پذيري  ميزان  و 

شمشيرهاي دو دورة صفوي و قاجار را داشته اند.

مرور کوتاهي بر فلزکاري و سالح سازي در ايران
به طور کلي هنر اسلحه سازي در ايران قدمت ديرينه اي دارد 
که به دوران پيش از تاريخ برمي گردد. تصاوير موجود در 
تنگ پبده، هميان، ميرمالس و دوشه در کوه هاي بختياري 

طالکوب، کتيبه هاي  با  صفوي  دوره  شمشير   تصوير۱. 
موزه رضا عباسي مأخذ: نگارندگان

 تصوير۲. شمشير دوره صفوي با نقوش گياهي و کتيبه اي
طالکوب، موزه رضا عباسي، مأخذ: نگارندگان



و لرستان؛ غار هوتو و کمربند در حوالي بهشهر مازندران 
متعلق به دوره ي پارينه سنگي، کهن ترين ابزارهاي جنگي 
انسان هاي اوليه مثل خنجر، تيغه، تبر، پيکان و چکش را 
در ايران نشان مي دهند (معطوفي، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۱). نخستين 
تکامل فناوري هاي نظامي ايران در لرستان، مارليک، املش 
به  مناطق  اين  که  آمد  وجود  به  مفرغ)  (عصر  تالش  و 
خصوص لرستان، اصلي ترين مراکز توسعه ي سالح هاي 
تيغه دار (مانند خنجر و شمشير)، سرنيزه ها و پيکان ها بودند 
و  (Moshtagh Khorasani, 2006, 15). سنت ساخت 
استفاده از انواع مختلف سالح ها، به ويژه شمشير، در طول 
دوران تاريخي و اسالمي رواج داشته است که باتوجه به 
محدوديت مقاله، از بيان اين مطلب که ارتباط خاصي با 

موضوع مقاله ندارد، اجتناب مي شود.
تهيه ي  فلزکاري،  از  عمده اي  بخش  صفويه  عهد  در 
سالح و زره بود و شمشيرسازان صفوي در هنر قلمزني 
ساخت   .(۱۴۹  ،۱۳۷۲ (سيوري،  داشتند  ويژه اي  مهارت 
مغول،  راست  شمشيرهاي  جاي  به  خميده  شمشيرهاي 
از مرزهاي  به خارج  را  شهرت شمشيرسازان اصفهاني 
کشور برد. غير از تزييناتي که با طال، برجسته کاري ها و 
کتيبه ها بر روي شمشيرها صورت مي گرفت، گاهي نيز از 
تصاوير و نقوش بديع جهت زينت استفاده مي شد (کونل، 
۱۳۸۴، ۲۱۱) [۱]. فلزکاران دوره ي صفوي، با الهام از دو 
اصل تشيع و ملي گرايي کار مي کردند. به جز آيات قرآني 
و اسامي دوازده امام و چهارده معصوم که در اين دوره 
به علت نفوذ تشيع به شدت باب شد و کتابت آن ها بيشتر 
با خطوط نسخ و ثلث بود، ساير نوشتارهاي اين زمان را 
خوشنويسان روي آثار فلزي به خط نستعليق همراه با نقش 
گل و برگ يا ترکيبات خطوط اسليمي و هندسي مي نوشتند 
(احساني، ۱۳۹۰، ۱۷۹) (تصاوير ۱ و ۲). افروغ معتقد است: 
«در عهد صفوي نقاشان، خطاطان، فلزکاران و شاعران در 
خلق آثار هنري فلزي با يکديگر مشارکت داشتند» (افروغ، 

.(۸۲ ،۱۳۹۲
اسلحه و ادوات جنگي مربوط به قبل از قرن ۱۱ هــ ق. 
(۱۷م.) حائز ويژگي هاي هنري واال اّما نادرند و محصوالت 

 تصوير۳. شمشير دوره ي قاجار با کتيبه هاي قلمزني شده،
موزه نظامي بندر انزلي، مأخذ: نگارندگان

 تصوير۴. شمشير طالکاري و قلمزني شده دوره قاجار،
موزه نظامي کرمان، مأخذ: نگارندگان

پس از آن تا قرن ۱۳ هــ ق. (۱۹ م.) هرچند فراوان، ولي 
اغلب کيفيتي نازل دارند (آلکساندر، ۱۳۸۷، ۷). در اين زمان، 
اضمحالل  و  ضعف  به سوي  ايران  در  فلزکاري  صنعت 
گرائيده است و صنعتگران کاالهاي ارزان قيمت عامه پسند 
خود را براي اشخاص عادي تهيه کرده اند؛ زيرا اين طبقه 
قادر به پرداخت بهاي زيادي در برابر آثار نفيسي که براي 
ساخت آن ها صرف وقت زياد و دقت و کوشش فراوان 
الزم است، نبودند (حسن، ۱۳۶۳، ۲۷۳). با وجود انحطاط 
و فقدان ذوق صنعتي در اين دوره، هميشه آن استعداد و 
ذوق طبيعي در بين ايرانيان باقي  مانده  است. شايد بتوان 
مهم ترين عامل در جلوگيري از رکود کامل صنعت فوالد را، 
سنن مذهبي ايران به ويژه تعزيه به حساب آورد که شماري 
از سالح ها از جمله شمشير در آن نقش عمده دارد (آلن، 
۱۳۸۱، ۱۵). يک قسم کارهاي دستي روي فلزات، مربوط 
به اسلحه هايي بود که هنرمندان ايراني روي تيغه، جلد و 
دسته ي شمشير و خنجر و کارد، کارهاي تزييني مي کردند. 
در اين دوره، بيشتر از فلزات آهن، فوالد، طال، نقره، مس و 
برنج استفاده مي شد (بنجامين، ۱۳۶۹، ۲۴۰). فوالد از جمله 
فلزات موردعالقه ي صنعتگران و هنرمندان دوره ي قاجار 
بوده است و در ساخت انواع وسايل روزمره و تزييني به 
کار گرفته مي شد. مهم ترين نوع اين فلز، فوالد جوهردار 
است که فوالد آبديده يا پوالد گوهردار هم ناميده مي شد 
(مشتاق خراساني، ۱۳۸۹، ۲۷۳). اين نوع فوالد، نمونه اي 
بارز از اوج هنر فلزکاري در ايران است که ساختار آن 
داراي استحکام و پيچيدگي بسيار است و در زمان هاي 
برده  کار  به  سالح ها  انواع  تيغه ي  ساخت  براي  مختلف 

مي شد (کارآمد، ۱۳۸۷، ۳) (تصاوير ۳ و ۴).
در قرن ۱۳ هــ ق. با افزايش واردات کاالهاي ماشيني 
خارجي به ايران، صنعت فوالدسازي به سوي ضعف و 
افول پيش رفت. با اين وجود، همچنان ساخت انواع سالح ها 
با کيفيتي بسيار نازل تر از گذشته ادامه پيدا کرد و سالح هاي 
سرد گذشته در کنار سالح هاي جديد (گرم) مورداستفاده 

بودند (قاسمي، ۱۳۶۹، ۸۰).
مذهب تشيع در دوره هاي صفوي و قاجار

تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 

و قاجار/ ٩٧-١٢١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۰۱

فصلنامة علمي نگره

تصوير۵. اجزاء مختلف شمشير بر روي طرح يک شمشير 
Moshtagh Khorasani, 2006, 145:کالسيک ايراني، مأخذ

شيعه  مذهب  به  صفوي  خاندان  از  که  کسي  نخستين 
قبول  به  را  خود  طرفداران  که  بود  علي  خواجه  گرويد، 
آئين تشيع دعوت کرد، اما در زمان سلطنت شاه اسماعيل 
بود که مذهب شيعه، مذهب رسمي مملکت اعالم گرديد 
که  صفويه  اقتدار  پي  در   .(۱۳ و   ۵۹  ،۱۳۷۳ (تاجبخش، 
تعظيم شعائر  گرفت،  فرا  را  ايران  مذهب شيعه سراسر 
قاجاريان  رسيد.  خود  اوج  به  تشيع  مراسم  تجليل  و 
پيروي مي کردند، در  نيز که سياست مذهبي صفويه را 
(افتخارزاده، ۱۳۷۷، ۱۶۸  مراسم شيعه کوشيدند  تعظيم 
و ۱۶۷). آغا محمدخان قاجار، هنگام تاج گذاري، شمشير 
شاهانه اي را که وقف مقبره ي مؤسس سلسله ي صفوي 
بود، به کمر بست؛ و ضمن اين کار، عهد کرد که آن سالح 
مقدس را در دفاع و حمايت از مذهب شيعه به کار برد. 
اين امر به  طور تلويحي به مفهوم تجديد و اعالم مذهب 
شيعه توسط سلسله ي جديد بود (حقيقت، ۱۳۹۰، ۵۵۹). با 
توجه به رسوخ کامل عقايد مذهبي در ذهن اکثريت مردم، 
بايد جامعه ي ايران عصر قاجاريه را يک جامعه ي مذهبي 
بحث،  مورد  دورة  دو  در   .(۲۵۳  ،۱۳۸۱ (قدياني،  خواند 
جلوه  هاي مذهب تشيع را در آثار مختلف صنعتي و هنري 
نگاره   ها و حتي  از جمله اشياء فلزي، سفالين، کاشي  ها، 
منسوجات (پوشاک، فرش و قاليچه ها) مي  توان مشاهده 
داده  هاي  کتيبه نگاري  زمينه   ي  در  تأثيرگذاري  اين  نمود؛ 

مذکور نمايان  تر است.

دوره  هاي  شمشيرهاي  کتيبه  اي  نقوش  طبقه  بندي 
صفوي و قاجار

شمشير، سالح رزمي کارآمدي است که در تاريخ ايران 
ايفا  رسمي  مراسم    و  جنگ  ها  در  مهمي  نقش  همواره 
عبارتند  ايراني  يک شمشير کالسيک  اجزاء  است.  نموده 

از: ۱. دسته، ۲. سردسته، ۳. ته شمشير، ۴. بلچاق، ۵. ميله 
اتصال، ۶. تيغه فوالدي، ۷. بدنه، ۸. پهنا، ۹. لبه پشت، ۱۰. 
لبه رو، ۱۱. نيش، ۱۲. کتف، ۱۳. زبانه شمشير، ۱۴. يلمان، 
۱۵. محل ضربه زدن، ۱۶. جوهر تيغ، ۱۷. غالف، ۱۸. زاج 
سفيد، ۱۹. قبضه، ۲۰. ساغري، ۲۱. وربند، ۲۲. ته غالف، 
۲۳. بند شمشير، ۲۴. شمشيرگردان، ۲۵. سيم دوزي، ۲۶. 
ريسمان بافي، ۲۷. تزئينات، ۲۸. ترنج، ۲۹. آهنک، ۳۰. ناو 

مي شده است (تصوير۵).
مختلف  اجزاء  روي  بر  که  نقوشي  انواع  ميان  در 
نقوش  است،  بسته  نقش  قاجار  و  صفوي  شمشيرهاي 
کتيبه اي، جايگاه ويژه اي دارند. با بررسي و مداقه بر روي 
کتيبه هاي حک شده بر شمشيرها، به نظر مي رسد که آن   ها 
تاريخ  ادبي،  مذهبي،  کتيبه  هاي  گروه  پنج  به  مي  توان  را 
ساخت، نام صاحب شمشير و نام سازنده (شمشيرساز) 
طبقه  بندي نمود. در اين ميان، کتيبه  هاي مذهبي نسبت به 

ديگر کتيبه  ها کميت بيشتري دارند.

انواع کتيبه هاي مذهبي شمشيرها
منابع جهت  و  اسناد  گوياترين  از  يکي  مذهبي  کتيبه هاي 
تفکرات و گرايش هاي ديني و مذهبي هنرمندان،  بررسي 
دوره ي  در  آثار  صاحبان  و  سفارش دهندگان  حاميان، 
اسالمي هستند. سطح سالح ها و جنگ افزارهاي ايران در 
دوره هاي صفوي و قاجار همواره بستري جهت جلوه نمايي 
و نگارش کتيبه هاي برگرفته از کتاب مقدس قرآن کريم، 
دعاها و اسماء مقدس خداوند بوده است. با بررسي اين گونه 
کتيبه ها به منويات و ايمان قلبي سازندگان و حاميانشان 
مي توان پي برد که در واقع مظهري از تلفيق روح اسالمي با 

ذوق هنري صنعتگر ايراني است.
و  سالح ها  تزيين  در  استفاده  مورد  مقدس  عبارات 
عنوان  به  قرآني،  عبارات  مثل  اسالمي  جنگ افزارهاي 
به صورت  يا  (تعويذ)  قالب طلسم  در  قدرتمند  محافظان 
ساده تر به عنوان تزيين بصري خوش  يمن عمل مي کنند. 
استفاده از آيات قرآني به صورت کالمي يا همچون يک 
کتيبه، مطمئنًا جهت استناد به حفاظت الهي و براي اطمينان 
 Larocca,) مي شوند  استفاده  بهشت  به  نهايي  ورود  از 
گوياي  مذهبي،  کتيبه هاي  تعويذي  جنبه ي   .(1996, 33

قدرت و ارزش معنوي آن ها هستند.
کتيبه هاي روي شمشيرهاي دوره  هاي صفوي و قاجار 
که دربردارنده ي مضامين و مفاهيم مذهبي مي باشند شامل 
و  ادعيه  اسماءالحسني،  قرآني)،  (آيات  قرآني  کتيبه هاي 
تعويذ ، استعانت از پيامبران و معصومين، حديث جوانمردي 
و بدوح هستند که اغلب با خطوط نسخ، ثلث و نستعليق 
نقوش  اين  اجراي  براي  (نمودار۱).  درآمده اند  نگارش  به 
از فنون مختلفي چون طالکوبي، قلمزني و حکاکي استفاده 

شده است.
الف) کتيبه هاي قرآني



شمشيرها  تزيين  در  قرآني  کتيبه هاي  از  بهره گيري 
شامل آياتي کامل يا بخش هايي از يک يا چند آيه قرآني 
هستند؛ يکي از پرکاربردترين آيات، آيه  ۱۳ سوره  شريفه  
ِر اْلُمْؤِمنيَن» (نصرت و  ِ َو َفْتٌح َقريٌب َو َبشِّ صف «َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
ياري خدا و فتح نزديک و بشارت رحمت به اهل ايمان است) 
است که مضموني مذهبي دارد و ارتباط مستقيم با طلب فتح 
و ظفر و جلب نيروهاي الهي براي پيروزي در نبرد داشته 
است (شاطري، ۱۳۹۵، ۱۶۷)؛ اين آيه جزء پرکاربردترين 
کتيبه هاي تزييني مذهبي بر سالح ها و جنگ افزارهاي دوران 
اسالمي و به ويژه بر روي بلچاق شمشيرهاي صفوي به 
شمار مي آيد. اغلب بر روي بلچاق هايي که يک طرف آن 
آيه ۱۳ سوره شريفه صف نوشته شده، بر طرف ديگر آن 
الرَّحيم» (به نام خداوند بخشاينده  الرَّحَمِن  نيز «ِبسِم اهللاِ 

مهربان) به نگارش درآمده است. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم آيه ي سرآغاز کتاب مقدس الهي 
است و به زبان آوردن آن در شروع هر کاري سفارش 
شده است. «بسم اهللا» رمز عشق به خدا، توکل به او و گام 

اول بندگي و عبوديت است (قرائتي، ۱۳۷۵، ج۱، ۱۲-۱۶).
يا  الکرسي)  (آيه  بقره  سوره ي   ۲۵۷-۲۵۵ آيات  از 
بخش هايي از آن به صورت «ِبسِم اهللا الرَّحمِن الرَّحيم، اهللاُّ 
َخالُِدوَن» و به معني  فِيَها  ُهْم  اْلَقيوُم...  اْلَحي  ُهَو  إِالَّ  إَِلَه  َال 
دارنده  برپا  و  زنده  نيست؛  او  جز  معبودى  که  (خداست 
وربند  و  بلچاق  تزيين  در  جاودانند)  آن  در  است... خود 

شمشيرهاي صفوي آمده است.
به مناسبت وجود کلمه ي کرسي در آيه، رسول اکرم 
(ص) نام آن را آيه الکرسي گذاشت. در اين آيه، شانزده 
مرتبه نام خداوند و صفات او مطرح شده است؛ به همين 
سبب آيه الکرسي را شعار و پيام توحيد دانسته اند. آيه 
الکرسي به مردم مي فهماند که خداوند نه تنها مالک عاَلم 
و عالِم به تمام مملوک هاي خود است، بلکه سراسر کاخ 
اوست  قدرت  و  با همه ي محتوياتش تحت سلطه  هستي 

(همان، ۵۱۲ و ۵۰۴).
از سوره  شريفه فتح به صورت کامل و يا از آيه اول آن 
«إِّنا َفَتحَنا َلَک َفتحًا ُمبينًا» (ما تو را پيروزي بخشيديم، چه 
پيروزي درخشاني) در تزيين بلچاق و تيغه ي شمشيرهاي 

به  دستيابي  بيانگر  آيه  اين  مي شد.  استفاده  نيز  صفوي 
پيروزي و موفقيت در سايه ي لطف خداست. سوره فتح، 
طوالني ترين سوره کتابت شده بر روي تيغه ي دو نمونه از 

شمشيرهاي صفوي است.
از آيه ۱۳ سوره صف، بسم اهللا الرحمن الرحيم و آيه 
الکرسي در تزيين قسمت هاي مختلف شمشيرهاي قاجار از 
جمله تيغه، آهنک، بلچاق و وربند آن ها استفاده شده است و 
جزء کتيبه هاي قرآني مشترک کتابت شده بر شمشيرهاي 

هر دو دوره هستند.
تيغه ي  بر  نيز  (توحيد)  إخالص  شريفه   سوره  آيات 
شمشيرهاي قاجاري نگاشته شده است: «ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد...» 
(بگو او خداي يکتاست...) که بر يگانگي و پرستش خداوند 
تأکيد مي کند. از آنجاييکه در بيان فضيلت اين سوره آمده که 
خواندن آن در شش جهت، سبب حفاظت انسان از خطرات 
و ايمن شدن از حوادث مي شود و توحيد، مرز ميان ايمان و 
کفر است و ورود به قلعه ايمان بدون اقرار به توحيد ممکن 
نيست (همو، ۱۳۷۵، ج۵، ۶۳۸ و ۶۳۷) لذا استفاده از آيات 

اين سوره بر روي شمشيرها توجيه پذير است.
قاجار،  دوره ي  شمشيرهاي  بر  ديگر  قرآني  کتيبه ي 
آيه  ۶۴ سوره  شريفه  يوسف «َفاُهللا َخيٌر َحاِفظًا َو ُهَو أرَحُم 
اِحِميَن» (که خدا بهترين نگهبان و او مهربان ترين مهربان  الرَّ
است) مي باشد. در بيان مفاهيم اين آيه آمده که بر عوامل 
تنها بر خدا  نکنيم،  تکيه  ظاهري و مادي هر چند فراوان 
توکل کنيم. با توجه به رحمت بي نظير الهي و با توکل به 
خداوند، به استقبال حوادث زندگي برويم و سرچشمه ي 
اين  تأکيد  (همو، ۱۳۸۳، ج۶، ۱۱۸).  حفاظت، رحمت است 
آيه بر واالترين منبع قدرت محفاظتي يعني خداوند، دليل 
را  شمشيرها  روي  قرآني  شريفه  آيه ي  اين  از  استفاده 

نمايان مي سازد.
بخشي از آيه  ۲۶ سوره  آل عمران «إّنَک علي ُکلِّ شيٍء 
َقدير» روي تيغه  شمشير قاجاري به شيوه حکاکي نگاشته 
شده است. اين بخش از آيه، به قدرت بي منتهاي خداوند 
و توانايي او بر هر کاري اشاره دارد. آيات ۱۱۱ و ۱۱۲ 
ُکْم إِالَّ َأًذي... يْقُتلوَن اْألَْنبِياَء بَِغيِر َحقٍّ  همين سوره « َلْن يُضرُّ
َذِلَک َعَصْوا َوکاُنوا يْعَتُدوَن» (جز آزاري [اندک] هرگز به 
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شما زياني نخواهند... پيامبران را به ناحق مي کشتند و اين 
[عقوبت] به سزاي آن بود که نافرماني کردند و از اندازه 
درمي گذرانيدند) بر شمشير ديگري از اين دوره طالکوبي 

شده است.
در  قاجار  دوره ي  به  منسوب  شمشيري  تيغه ي  بر 
مجموعه ي کاراوانا، آيه  ۲۵ سوره  شريفه  حديد «َلَقد َأرَسلَنا 
ُرُسَلَنا بِالَبيناِت... إّن اهللاَ َقِوي َعزيٌز» (به راستي ما پيامبران 
خود را با داليل آشکار روانه کرديم... خدا نيرومند شکست 
آن  بر  اشاره  آيه  اين  است.  است) طالکوبي شده  ناپذير 
دارد که منشأ هر چيزي نزد خداوند است. در بيان خواص 
و ثواب اين سوره آمده است که اگر کسي اين سوره را 
نوشته همراه خود در جنگ نگاه دارد، تير و شمشير به 
او اصابت نکند و در کارزار قوي دل باشد و اگر در بدنش 
فرو رفته بر آن بخواند، بدون درد بيرون آيد (بروجردي، 
۱۳۶۶، ۵۳ و ۵۲). روي تيغه  شمشيري متعلق به دوره ي 
قاجار، در داخل قابي مدور در مرکز، بخشي از آيه ي ۵۶ 
لُت َعلي اهللا» (بر پروردگار توکل  سوره  شريفه  هود «َتَوکَّ

کردم) آمده است.
بر دو روي وربند متعلق به شمشير قاجاري، سوره ي 
نصر «ِبسِم اهللاِ الرَّحمِن الرَّحيم، إَِذا َجاَء َنصُر اهللاِ َوالَفتُح،... 
ابًا» (به نام خداوند بخشنده  مهربان، هنگاميکه  إِنَُّه َکاَن َتوَّ
ياري خدا و پيروزي فرا رسد... همانا او همواره توبه پذير 
است.) قلمزني شده است؛ آيات اين سوره به فتح و پيروزي 
مسلمانان در ايمان به خداوند متعال و دعوت به ثناي او 

اشاره دارند (جدول هاي ۱ و ۲).
در نهايت، مي توان چنين اذعان داشت که بهره گيري 
از آيات قرآني (کالم خداوند) در تزيين شمشيرهاي هر 
دو دوره ي صفوي و قاجار، با جنبه ي محافظتي و قداست 
نهفته در آيات قرآني مرتبط بوده است. کتيبه هاي قرآني 
و  پيروزي  نويد  آمرزش،  چون  تعاليمي  با  شمشيرها 
همراهي خداوند يکتا در همه ي موقعيت ها، نوعي قوت قلب 
در دل مؤمنين ايجاد مي کنند. با توجه به اهميت کتيبه هاي 
مذهبي در بازگويي ويژگي هاي فرهنگي و مذهبي جوامع در 
هر برهه ي زماني، انتخاب اينگونه کتيبه ها بر شمشيرهاي 
صفوي و قاجار را مي توان متأثر از افکار و گرايش هاي 
مذهبي سازندگان و صاحبان شمشيرها در سراسر مناطق 

تحت لِواي اين حکومت ها دانست.    

ب) اسماء الحسني
گروه ديگر از کتيبه هايي که در تزيين شمشير هاي دوره هاي 
صفوي و قاجار به کار رفته اند، نام ها و به عبارتي صفات 
نيک خداوند هستند. زمزمة اسماء جالله ي اهللا در هر زمان 
و مکاني، فرد مسلمان را به سوي حمد و ثناي خداوند و 

مددجويي از او سوق مي دهند.
هستند،  او  ذات  که شايسته ي  نام هايي  خداوند  براي 
وجود دارد. سجادي در کتاب خود «فرهنگ اصطالحات و 

تعبيرات عرفاني» به طبقه بندي اسماء خداوند به اسماء ذات، 
اسماء صفات و اسماء افعال اشاره کرده است. گرچه همه ي 
آن ها اسماء ذاتند، ولکن به اعتبار ظهور ذات در آن ها، به 
نام اسماء ذات مي نامند و به اعتبار ظهور صفات در آن ها 
اسماء صفات و به اعتبار ظهور افعال، اسماء افعال مي نامند 

(سجادي، ۱۳۸۳، ۹۴).
از جمله ي اين نام هاي مبارک مي توان به موارد ذيل 
اشاره کرد: «يا َکريم»، «يا َحّنان»، «يا َمّنان»، «يا قاِضي 
«يا  الدََّعوات»،  جاِمَع  «يا  الُمِهمات»،  َکاِفي  «يا  الحاجات»، 
رحمن»، «يا َمحمود»، «يا اهللا»، «يا ُغفران»، «َرئوف»، «يا 
ُسبحان»،  «يا  «َسرَمد»،  «فرد»،  «ِوتر»،  «َصَمد»،  َديان»، 
راِفَع  «يا  الدََّعوات»،  ُمجيَب  «يا  ُبرهان»،  «يا  ُسلطان»،  «يا 
الدََّرجات»، «يا َولِي الَحَسنات» «الَعليم»، «الَمِلک»، «الَرحيم»، 
«الَجّبار» که با توجه به کوتاهي اسامي، بيشتر روي سطح 
کوچک کالهک، در موارد کمي بر بلچاق و وربند و در موارد 
نادر بر تيغه ي شمشيرها به نگارش درآمده اند (جدول هاي 
۳ و ۴). اسامي خداوند معموًال همراه با حرف ندا "يا" و يا 
بدون آن نوشته شده اند. تنوع اسامي خداوند بر روي اجزاء 

شمشيرهاي دوره ي قاجار بيشتر است.

ج) کتيبه هاي دعايي و تعويذي 
و  برکت  و  يمن  طلب  براي  شيوه ها  بهترين  از  يکي  دعا 
استمداد از نيرويي مافوق کليه ي نيروهاي مادي و فناپذير 

در هر شرايطي (اعم از آسايش يا گرفتاري) است.
تعويذ، به معناي دفع ارواح خبيثه، شيطان و جن با دعاست 
(اکبري، ۱۳۸۶، ۱۳۹). هنرمندان مسلمان دعاها و عبارت هاي 
و  قدسي  و  الهي  مثبت  نيروهاي  را جهت جذب  تعويذي 
دفع نيروهاي شّر و شيطاني؛ و همچنين به عنوان عنصر 
نيروبخش روي سالح هاي مختلف نگاشته اند تا بدين وسيله 
سالمت شخص حمل کننده ي سالح به نوعي تضمين شود.

دوره هاي  شمشيرهاي  روي  بر  کتيبه ها  نگارش  در 
صفوي و قاجار به ويژه بر بلچاق و وربندها از بخش هايي 
از دعاي نادعلي به صورت «ناِد عليًا َمظَهَر الَعجاِئب َتِجدُه 
َسينَجلي،  َغمٍّ  و  َهمٍّ  ُکلِّ  َأدُعوَک  لي،  النَّواِئب  َفي  َلَک  َعونًا 
ِبَواليِتَک يا َعلي يا َعلي يا علي، يا قاِهَر الَعدّو يا والِي الولِي 
يا َمظهر الَعجايِب يا مرِتضي َعلي» (علي را بخوان که مظهر 
کماالت و صفات عجيبه است؛ تا ياري کننده ي تو در تمام 
سختي ها باشد، براي رفع و دفع هر ناراحتي، خدايا تو را 
به  قسم  و مسائل روشن شود،  تا مشکل حل  مي خوانم 
 (ghoranian.info) (تو اي علي اي علي اي علي واليت 

استفاده بسياري شده است.
هنرمندان کتيبه نگار مسلمان با نگارش اين دعا خطاب 
به حضرت علي (ع) بر روي اشياء و آثار هنري مختلف (به 
طور مثال بر پارچه هاي ضريح اماکن مقدس، بازوبندها، 
اثر را  ايمان قلبي خود و صاحب  سالح ها و...)، ارادت و 
به  ارادت  ابراز  مي داشتند.  اعالم  حضرت  آن  به  نسبت 
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١

ق
چا

بل

 

ِبسِم اهللا الرَّحمِن 
حيم، اهللاُّ  الرَّ
َال إَِلَه إِالَّ ُهَو 
اْلَحي اْلَقيوُم 

َال َتْأُخُذُه ِسَنٌه 
َوَال َنْوٌم............ 
ُأْوَلِئَک َأْصَحاُب 
النَّاِر ُهْم فِيَها 

َخالُِدوَن

طالکوبيثلث
 Moshtagh
 Khorasani,
2006: 460

ند
رب

    و

ند٢
رب

    و

   

َمن َذا الَِّذي يْشَفُع 
ِعْنَدُه إِالَّ بِِإْذنِِه 

يْعَلُم َما َبيَن
ْن ِعْلِمِه  ِبَشيٍء مِّ
إِالَّ بَِما َشاء َوِسَع 

ُکْرِسيُه

قلمزنينسخ
آرشيو

 کاخ موزه
 گلستان 
(۱۳۹۵)

ند٣
رب

ِ َو  و َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
طالکوبينسخَفْتٌح َقريب

موزه نظامي 
عفيف آباد

 (نگارندگان)

ق٤
چا

ِ َو بل َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
قلمزنينستعليقَفْتٌح َقريب

آرشيو
 کاخ موزه 

گلستان
(۱۳۹۵) 

ق٥
چا

   بل
ِ َو  َنْصٌر ِمَن اهللاَّ

َفْتٌح َقريب

حَمِن  ِبسِم اهللاِ الرَّ
الرَّحيم

طالکوبينستعليق
Moshtagh 
Khorasani, 
2006: 464

ق٦
چا

  بل

 

حَمِن  ِبسِم اهللاِ الرَّ
الرَّحيم

ِ َو  َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
َفْتٌح َقريب

طالکوبينستعليق

armsanda
ntiques
.com

 (07/23/2019)

تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 
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۱۰۵
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٧
عدم ارائه تصوير کامل 
قشمشير در سايت موزه

چا
بل

 
ِ َو  َنْصٌر ِمَن اهللاَّ

قلمزنينستعليقَفْتٌح َقريب

qm.org
.qa 

/2019)
(07/23

غه٨
تي

 
ِ َو  َنْصٌر ِمَن اهللاَّ

طالکوبينستعليقَفْتٌح َقريب

bonhams
.com
2019)
(2/4/

ق٩
چا

 بل

 

حَمِن  ِبسِم اهللاِ الرَّ
الرَّحيم

 إِّنا َفَتحَنا َلَک 
َفتحًا ُمبينًا

طالکوبيثلث

Moshtagh 
Khorasani,

 2006:
 478 & 479

غه۱۰
تي

حَمِن  ِبسِم اهللاِ الرَّ
الرَّحيم

إِّنا َفَتحَنا َلَک 
َفتحًا ُمبينًا.... 
َأْجًرا َعِظيًما

طالکوبيثلث
vam.ac.uk 

2019)
(26/2/

غه۱۱
إِّنا َفَتحَنا َلَک تي

َفتحًا ُمبينًا.... 
َأْجًرا َعِظيًما

طالکوبيثلث
موزه رضا 

عباسي
 (نگارندگان)

ق۱۲
چا

إِّنا َفَتحَنا َلَک  بل
طالکوبيثلثَفتحًا ُمبينًا

bonhams
.com 
2019)
(2/4/

۱۳

 

إِّنا َفَتحَنا َلَک 
َفتحًا ُمبينًا

ِ َو  َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
ِر  َفْتٌح َقريٌب َو َبشِّ

اْلُمْؤِمنيَن

طالکوبيثلث

liveauction
eers.com

2019)
 (07/23/

ق۱۴
چا

حَمِن  بل ِبسِم اهللاِ الرَّ
قلمزنينستعليقالرَّحيم

موزه نظامي 
کرمان

(نگارندگان)

ق۱۵
چا

حَمِن بل ِبسِم اهللاِ الرَّ
طالکوبينستعليقالرَّحيم

شاهکارهاي 
هنر ايران در 
مجموعه هاي 
لهستان, ۲۵۶

ادامه جدول١. 
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غه١
تي

ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد... ُکُفوَا َأَحد
ِ َو َفْتٌح َقريٌب َنْصٌر ِمَن اهللاَّ

ِر اْلُمْؤِمنيَن  َو َبشِّ
اِحِميَن َفاُهللا َخيٌر َحاِفظًا َو ُهَو أرَحُم الرَّ

طالکوبينسخ
hermitage

museum.org 
(2/18/2016)

غه٢
إِّنا َفَتحَنا َلَک َفتحًا ُمبينًا تي

ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد.... ُکُفوَا َأَحد
إّنَک علي ُکلِّ شيٍء َقدير

نسخ
ثلث

قلمزني
حکاکي

١. موزه ملي 
ايران

 (نگارندگان)

٣

غه
َلَقد َأرَسلَنا ُرُسَلَنا بِالَبيناِت َو َأنَزلَنا َمَعُهُم تي

طالکوبينسخالِکتاَب َو الِميَزاَن........ إّن  اَهللا َقِوي َعزيٌز

caravana
 collection.com

((9/26/2016

ق
چا

ِ َو َفْتٌح َقريٌببل َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
ِر اْلُمْؤِمنيَن قلمزنينستعليقَو َبشِّ

٤

غه
تي

لُت َعلي اهللا     ثلثَتَوکَّ

طالکوبي
Moshtagh 
Khorasani, 

2013: 11& 33

ک
هن

آ

ِ َو َفْتٌح َقريب نسخَنْصٌر ِمَن اهللاَّ

ق٥
چا

َفاُهللا َخيٌر َحاِفظًا َو  بل
اِحِميَن  ُهَو أرَحُم الرَّ

حيم حَمِن الرَّ ِبسِم اهللاِ الرَّ
 oriental-arms.comقلمزنينسخ

(5/16/2016)

ق٦
چا

ِ َو َفْتٌح َقريببل َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
حيم حَمِن الرَّ  oriental-arms.comقلمزنينسخِبسِم اهللاِ الرَّ

(5/16/2016)

ق٧
چا

  بل

 

ِ َو َفْتٌح َقريب َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
حيم حَمِن الرَّ  oriental-armقلمزنينسخِبسِم اهللاِ الرَّ

s.com (5/16/2016)

ق٨
چا

بل

حَمِن الرَّحيم  موزه نظامي بندر انزليقلمزنينستعليقِبسِم اهللاِ الرَّ
((نگارندگان

ق٩
چا

بل

حَمِن الرَّحيم  موزه نظامي کرمانقلمزنينسخِبسِم اهللاِ الرَّ
((نگارندگان

جدول٢. کتيبه هاي قرآني بر روي اجزاء مختلف شمشير در دوره ي قاجار، مأخذ: همان. 
تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 

و قاجار/ ٩٧-١٢١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۰۷

فصلنامة علمي نگره

ادامه جدول ٢

١٠

ق
چا

الَِّذي يْشَفُع ِعْنَدُه إِالَّ بِِإْذنِِه يْعَلُم  بل
َما َبيَن َأيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َو 
ْن ِعْلِمِه َاليِحيُطوَن ِبَشيٍء مِّ

قلمزنينسخ
Moshtsgh

 Khorasani, 
2006: 531

ند
رب

  و
 

َماَواِت  َوِسَع ُکْرِسيُه السَّ
َواَألْرَض َوَاليُؤوُدُه ِحْفُظُهَما 

َوُهَو اْلَعلِي اْلَعِظيُم
حيم، إَِذا  ِبسِم اهللاِ الرَّحمِن الرَّ
َجاَء َنصُر اهللاِ َوالَفتُح............  

ابًا إِنَُّه َکاَن َتوَّ

غه١١
تي

ِ َو َفْتٌح َقريٌب َو  َنْصٌر ِمَن اهللاَّ
ِر اْلُمْؤِمنيَن َبشِّ

إِّنا َفَتحَنا َلَک َفتحًا ُمبينًا.... 
ِصراطًا ُمْسَتقيمًا

ُکْم إِالَّ َأًذي َو  َلْن يُضرُّ
إِْن............ َوکاُنوا يْعَتُدوَن

نسخ
نستعليق

طالکوبي
rct.uk

(8/3/2019)

غه١٢
ِ َو َفْتٌح َقريٌبتي طالکوبينستعليقَنْصٌر ِمَن اهللاَّ

liveauctioneers
.com (07/23/2019)

اميرالمؤمنين (ع) و مددجويي از آن حضرت در مواجه با 
خطرات، يکي از جلوه هاي عالقه به اهل بيت (ع) در ميان 
مسلمانان است. «در روايات، ياد علي (ع) عبادت به شمار 
آمده است و هيچ منافاتي با توحيد ندارد. هرچند وّهابيان، 
صدا زدن غير خدا را در دعا شرک مي پندارند، ولي در 
فرهنگ شيعي، توحيد محض، توجه به ابواب فيض الهي 
است و نام مقدس ائمه از جمله اين ابواب است» (محدثي، 

.(۶۱۳ ،۱۳۸۶
ديدگاه شيعي شاهان صفوي را با رويکرد تسنع دولت 
عثماني مي توان قياس نمود و از آن جا که مصحف شريف 
قرآن در ميان اين دو گروه وجه اشتراک بوده، استفاده 

از عبارات و ادعيه اي که خاص شيعيان بوده مانند دعاي 
شيعيان  پيام رساني  رسالت  برتابنده  مي تواند  نادعلي، 
صفوي به اهل تسنع بوده باشد و تبليغات مذهبي در قالب 
سالح هاي سرد که جزء هداياي ردوبدل شده بين شاهان 
دو دولت بوده، به گونه اي غيرمستقيم حقانيت مذهب تشيع 

را مي رسانده است (محرابي، ۱۳۹۵، ۳۵۷).
اين دعا بر روي گروهي از پارچه هاي کتيبه دار اسالمي 
(جامه ي فتح) هم نوشته شده است که بنابر شواهد موجود و 
نوع کاربردشان، جنبه ي حرز، دعا و تعويذ دارند. از اينگونه 
نمونه هاي  قاجار  به دوره هاي صفوي و  جامه ها مربوط 
مختلفي به دست آمده است که معموًال در هنگام گرفتاري و 



جدول٣. کتيبه هاي اسماء الحسني بر روي اجزاء مختلف شمشير در دورة صفوي، مأخذ: همان. 

ف
دي

شمشير دورة ر
صفوي

مأخذ تصويرفنخطاسماء خداونداجزاء شمشير داراي اسماء الحسني

ک۱
اله

يا حّنانک
طالکوبينسخيا مّنان

 Moshtagh
 Khorasani, 2006:

460

۲

ک
اله

ک

نسخيا حّنان

طالکوبي
 Moshtagh
,Khorasani
464 :2006 

ند
رب

و

  
يا قاضي 
ثلثالحاجات

ک۳
اله

ک

 

يا حّنان
طالکوبينسخيا مّنان

 Moshtagh
,Khorasani
466 :2006 

ک۴
اله

ک

 

يا سبحان
قلمزنينسخيا سلطان

 Moshtagh
,Khorasani
469 :2006 

غه۵
يا قاضي تي

قلمزنيثلثالحاجات
 Moshtagh
 ,Khorasani
471 :2006

بيماري از آن استفاده مي شد و يا هنگام کارزار آن را در 
زير زره بر تن مي کردند (روح فر، ۱۳۸۰، ۳۵ و ۳۴).

عبارت دعايي «ماشااهللا، الَحوِل و الُقوه اّال باهللاِ الَعلي 
استطاعتي  و  حركت  هيچ  خواسته،  خدا  (آنچه  الَعظيم» 
بر  است)  بخشنده  نيست،  بزرگ  خداوند  مشيت  به  جز 
تيغه شمشيري متعلق به دوره ي قاجار نوشته  شده است 

(جدول هاي ۱۳ و ۱۴). مجلسي در فوايد اين ذکر آورده: 
«درمان بيماري وسوسه ي شيطاني، از طريق توجه داشتن 
به ضد اوست و ذکر خدا و بودن در ياد اوست که با هرگونه 
فکر ابليسي و دسائس شيطاني ضديت و تناقض دارد و پناه 
بردن به او و بريدن از تمام نيروها و قدرت ها، انسان را در 
اين راه موفق مي گرداند و همين است معناي أعوُذ بِاهللاِ ِمَن 

تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 

و قاجار/ ٩٧-١٢١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

جدول٤. کتيبه هاي اسماء الحسني بر روي اجزاء مختلف شمشير در دوره ي قاجار، مأخذ: همان. 

ف
دي

شمشير دورة ر
قاجار

مأخذ تصويرفنخطاسماء خداونداجزاء شمشير داراي اسماء الحسني

۱

ق
چا

بل

يا کريم
christies.com طالکوبينسخيا رحمن

(11/5/2016)

ند
رب

و

   

۲

ند
رب

يا مجيب  الدعواتو
يا رافع الدرجات 
يا ولي الحسنات

طالکوبيثلث
 Moshtagh
 ,Khorasani

533 ,2006

ک
هن

يا مّنان، يا حّنان آ
يا ديان، يا برهان 

يا سلطان
قلمزنينسخ

ک۳
اله

ک

         
طالکوبينسخيا مّنان

موزه نظامي
 عفيف آباد

 (نگارندگان)

ک۴
اله

ک
 

قلمزنينسخيا مّنان
موزه نظامي
 بندر انزلي

 (نگارندگان)

ک۵
اله

ک

      
قلمزنينسخيا حّنان

-oriental
 arms.com
(5/16/2016)

ک۶
اله

ک

يا عون الصالحين 
/يا رئوف الرحيم 
/يا اهللا /يا الرحمن 

الرحيم /يا رب 
العالمين

يا خير الناصرين

قلمزنيثلث
 Moshtsgh
 ,Khorasani

531 :2006

غه۷
تي

        
يا قاضي 
christies.com قلمزنيثلثالحاجات

(11/5/2016)

ضه۸
قب

   

      

   

     

الَعليم /الَمِلک 
حيم /الرَّ

اهللا /الَجّبار 
/الرَّحمن

طالکوبينسخ
middleeaster

 nantiques.biz
(8/3/2019)



ف
دي

ر

اجزاء شمشير داراي کتيبه دعايي و تعويذشمشير دورة   صفوي
کتيبة دعايي و 

تعويذ
مأخذ تصويرفنخط

۱

اق
بلچ

يا قاِهَر الَعدّو 
يا والِي الولِي يا 
َمظهر الَعجايِب يا 

مرِتضي َعلي

قلمزنيثلث
 Moshtagh
 ,Khorasani
466 :2006

بند
ناِد عليًا َمظَهَر   ور

الَعجاِئب، ُکلِّ َهمٍّ و 
َغمٍّ َسينَجلي

بند۲
َتِجدُه َعونًا َلَک َفي ور

موزه نظامي عفيف طالکوبينسخالنَّواِئب
آباد (نگارندگان)

۳

اق
بلچ

 

يا قاِهَر الَعدّو 
يا والِي الولِي يا 
َمظهر الَعجايِب يا 

مرِتضي َعلي

Moshtagh قلمزنيثلث
 ,Khorasani
469 :2006

بند
ور

ناِد عليًا َمظَهَر 
الَعجاِئب َتِجدُه 
َعونًا َلَک َفي 
النَّواِئب لي، 

َأدُعوَک ُکلِّ َهمٍّ 
و َغمٍّ َسينَجلي، 

ِبَواليِتَک يا َعلي يا 
َعلي يا علي

بند۴
 ور

 

ناِد عليًا َمظَهَر 
الَعجاِئب َتِجدُه 
َعونًا َلَک َفي 

النَّواِئب
bonhams.com طالکوبيثلث

(2/4/2019)

بند۵
 ور

ناِد عليًا َمظَهَر 
الَعجاِئب َتِجدُه 
َعونًا َلَک َفي 

النَّواِئب، ُکلِّ َهمٍّ 
و َغمٍّ َسينَجلي، 

ِبَواليِتَک يا َعلي يا 
َعلي يا علي

قلمزنينستعليق
آرشيو 
کاخ موزه
 گلستان
(۱۳۹۵) 

جدول٥. کتيبه هاي دعايي و تعويذي بر روي اجزاء مختلف شمشير در دوره ي صفوي، مأخذ: همان. 

تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 

و قاجار/ ٩٧-١٢١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۱۱

فصلنامة علمي نگره

بند۶
ور

   

ناِد عليًا َمظَهَر 
الَعجاِئب َتِجدُه 
َعونًا َلَک َفي 

النَّواِئب، ُکلِّ َهمٍّ 
و َغمٍّ َسينَجلي، 
ِبَوليَک يا َعلي 

َعلي علي

armsandantiquesطالکوبينستعليق
(com (07/23/2019.

يغه۷
يا قاِهَر الَعدّو ت

يا والِي الولِي يا 
َمظهر الَعجايِب يا 

مرِتضي َعلي
طالکوبينستعليق

 christies.com.org
((11/5/2016

۸(۱)

(۲)

بند
ور

(۳)

(۴)
     

 

ناِد عليًا َمظَهَر 
الَعجاِئب َتِجدُه 
َعونًا َلَک َفي 

النَّواِئب، ُکلِّ َهمٍّ 
و َغمٍّ َسينَجلي، 

ِبَواليِتَک يا َعلي يا 
َعلي يا علي

طالکوبيثلث

1 و 4. 
 Moshtagh

 Khorasani, 2006:
478 & 479

۲ و ۳. موزه 
نظامي بندرانزلي 

(نگارندگان)

يغه۹
ت

 
.liveauctioneersطالکوبيثلثماشااهللا

(com (07/23/2019

.ادامه جدول٥

الَشيطاِن الرَّجيم و الَ حوِل و ال ُقَوهِ إّال بِاهللاِ الَعلي الَعظيم» 
(مجلسي، ۱۳۶۳، ۱۶۴ و ۴۲). ذکر اين عبارت براي دوري از 
چشم زخم نيز مؤثر است (اکبري، ۱۳۹۱، ۷۷) (جدول هاي 

۵ و ۶).
عالوه بر ادعيه و جمالت تعويذي به زبان عربي، از 
برخي عبارت ها به زبان فارسي حاوي مضامين مذهبي 
و تعويذي هم در موارد بسيار نادري استفاده شده است. 
ملي  موزه  در  قاجار  دوره ي  شمشير  تيغه ي  روي  بر 
ايران، داخل ترنج، عبارت «صاحب ذوالفقار خان پيروز 
ارتباط  ايجاد  با  هنرمند  که  است  شده  قلمزني  جنگ» 
ميان اين شمشير با ذوالفقار، شمشير حضرت علي (ع)، 
قصد تبرک و باال بردن ارزش معنوي و توانمندي سالح 
موردنظر را در هنگام جنگ و ستيزه داشته است (جدول 

.(۱۳
د) کتيبه هاي استعانت از پيامبران و معصومين

کتيبه هايي که به پيامبر اکرم حضرت محمد (ص) و خانواده ي 
پيامبر (حضرت علي (ع) و ديگر معصومين) ارجاع شده، 
به منظور استمداد و طلب شفاعت براي درخواست کننده 
استفاده مي شدند. اين کتيبه ها گاه در قالب سالم دادن و 
گاه در قالب قسم بوده اند. «سازنده و حمل کننده ي سالح 
مي خواهد تا اعتمادش به خدا را با کلمات وابسته ي مذهبي 
و يا از طريق تضرع به يکي از پيام رسانان يا وفاداران بر 
 Singh & Moshtagh Khorasani,) «حق او اثبات کند
133 ,2011). کتيبه هاي استعانت از پيامبران و معصومين، 
ايجاد نوعي  مفهوم توسل را مي رسانند. توسل در واقع 
ارتباط معنوي و قلبي با خداوند به وسيله واسطه است که 
اين واسطه نزد خداوند صاحب درجات واال بوده و دعا و 
شفاعتش نزد پروردگار همواره پذيرفته مي  شود. «توسل 
در اصطالح مسلمانان، تمّسک جستن به اولياي الهي در 
درگاه خداوند، به منظور برآمدن نيازهاست» (کاشفي و 



ف
دي

شمشير دورة ر
قاجار

اجزاء شمشير داراي کتيبه دعايي و 
تعويذي

کتيبة دعايي و 
تعويذ

مأخذ تصويرفنخط

غه۱
تي

           

يا قاِهَر الَعدّو 
يا والِي الولِي يا 
َمظهر الَعجايِب يا 

مرِتضي َعلي
طالکوبينسخ

 Moshtagh
 ,Khorasani

11 :2013

غه۲
تي

        

يا قاِهَر الَعدّو 
يا والِي الولِي يا 
َمظهر الَعجايِب يا 

مرِتضي َعلي
bonhams.com طالکوبينسخ

((2/4/2019

ند۳
رب

و

ناِد عليًا َمظَهَر 
الَعجاِئب َتِجدُه 
َعونًا َلَک َفي 

النَّواِئب
قلمزنينسخ

موزه نظامي
 بندر انزلي 
(نگارندگان)

ند۴
رب

و

ناِد عليًا َمظَهَر 
الَعجاِئب َتِجدُه 
َعونًا َلَک َفي 

النَّواِئب
قلمزنينسخ

موزه نظامي
 بندر انزلي 
(نگارندگان)

غه۵
ماشااهللا، الَحوِل و  تي

الُقوه اّال باهللاِ الَعلي 
الَعظيم

قلمزنينسخ
oriental-

 arms.com
((5/16/2016

غه۶
صاحب ذوالفقار تي

موزه ملي ايران قلمزنينستعليقخان پيروز جنگ
(نگارندگان)

جدول۶. کتيبه هاي دعايي و تعويذي بر روي اجزاء مختلف شمشير در دوره ي قاجار، مأخذ: همان. 

روحاني، ۱۳۸۹، ۱۲۵).
بر تيغه ي شمشير صفوي داخل ترنج، عبارت «سالم 
علي ابراهيم» طالکوبي شده که اشاره به حضرت ابراهيم 
همين  به  متعلق  ديگر  شمشير  دو  تيغه ي  بر  دارد.  (ع) 
دوره، عبارت «يا علي مدد» و بر تيغه ي شمشيري ديگر 
«يا اميرالمؤمنين» به جهت طلب نيرو و نشان دادن عالقه 

به آن حضرت به صورت طالکوب نگاشته شده است. بر 
روي تيغه ي شمشيري متعلق به دوره ي صفوي، اسامي 
چند تن از امامان شيعي از امام موسي کاظم (ع) تا امام 
حسن عسگري (ع) «بموسي و ابنه الرضا و ابنه الجواد و 
بالهادي و بالحسن» براي طلب خير به خط نسخ طالکوبي 
شده است. بر تيغه ي شمشيري ديگر نيز کتيبه ي «يا محمد 

تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 

و قاجار/ ٩٧-١٢١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۱۳

فصلنامة علمي نگره

ف
دي

شمشير دورةر
 صفوي

اجزاء شمشير داراي کتيبه استطاعت
کتيبة 

استطاعت
مأخذ تصويرفنخط

غه۱
تي

   

سالم علي 
طالکوبينستعليقابراهيم

Moshtagh
 ,Khorasani 

528 :2006

غه۲
موزه رضاطالکوبينستعليقيا علي مددتي

 عباسي (نگارندگان)

۳
عدم ارائه تصوير 
کامل شمشير از 

سوي موزه

غه
آرشيو کاخ موزهطالکوبينستعليقيا علي مددتي

 گلستان (۱۳۹۵)

غه۴
تي

      

يا 
طالکوبينستعليقاميرالمومنين

شاهکارهاي
 هنر ايران در
 مجموعه هاي
 لهستان, ۲۵۶

غه۵
تي

بموسي و 
ابنه الرضا و 
ابنه الجواد 

و بالهادي و 
بالحسن

vam.ac.uk طالکوبينسخ
(26/2/2019)

غه۶
يا محمدتي

قيل شفاعت...  
محمد

liveauctioneersطالکوبينسخ
(com (07/23/2019.

جدول۷. کتيبه هاي استعانت از پيامبران و معصومين بر روي اجزاء مختلف شمشير در دوره ي صفوي، مأخذ: همان. 

قيل شفاعت... محمد» در جهت شفيع قرار دادن حضرت 
محمد (ص) در درگاه خداوند تبارک و تعالي آمده است 
دوره ي  به  منسوب  شمشير  نمونه  يک  در   .(۷ (جدول 
قاجار، نام «شاه رضا» با شيوه طالکوب کتابت شده است 
که اشاره به امام رضا (ع)، امام هشتم شيعيان دارد. در 
نمونه اي ديگر، عبارت «يا صاحب الزمان» براي طلب ياري 

از مهدي موعود (عج) دوازدهمين و آخرين امام شيعيان بر 
روي تيغه ي شمشير طالکوبي شده است. در يک مورد نيز 
عبارت «يا سيد السادات» براي طلب خير و قدرت از پيامبر 

اکرم (ص) با شيوه طالکوب آمده است (جدول  ۸).
اسامي حضرت محمد (ص) و ائمه ي معصومين (ع) به 
وفور به عنوان يکي از عناصر تزييني معماري در دوران 



اسالمي و به ويژه دوره هاي صفوي و قاجار به کار رفته اند. 
اين اسامي را بر زمينة ديگر آثار هنري از جمله سجاده ها، 
اماکن  چوبي  درب  کليد،  چهل  جام هاي  قرآن،  رحل هاي 
مقدس و... مي توان مشاهده نمود که در واقع احترام و ايمان 
قلبي سازنده، واقف و درخواست کننده ي اثر را نسبت به 

پيام آوران وحي و اولياي الهي نمايان مي سازند.

ه) حديث جوانمردي
حديث  شمشيرها،  مذهبي  کتيبه هاي  از  ديگر  گونه ي 
جوانمردي حضرت علي (ع) است. حديث پيامبر اکرم (ص) 
«ال َفتي اّال َعلي، ال َسيف اّال ُذوالَفقار» (جوانمردي جز علي و 
شمشيري جز ذوالفقار وجود ندارد) با مضموني مذهبي و 
تعويذي، در تزيين شمشيرهاي دوره هاي صفوي و قاجار 

استفاده شده است (جدول هاي ۹ و ۱۰).
که  بوده  نام شمشير حضرت محمد (ص)  ذوالفقار، 
بعدها به حضرت علي (ع) تعلق گرفته است. پس از وفات 
حضرت محمد، اين شمشير مقام افسانه اي به دست آورد؛ 
مالکيت آن قدرت اخروي و دنيوي بر حق (مشروع) را عطا 
مي کند. تمثال هايي از اين شمشير، نماد پيروزي اسالم و 
 Larocca,) هستند  قدرتمند  طلسم هاي  همچون  ابزاري 

.(1996, 35
سطح  بر  که  است  حديثي  تنها  فوق الذکر  حديث 

شمشيرهاي صفوي و قاجار نگاشته شده است.

و) بدوح
شمشيرهاي  روي  بر  موجود  کتيبه هاي  از  ديگري  نوع 
دوره هاي صفوي و قاجار، بدوح است. به اين زبان رمز در 
بسياري از کتب معارف و اصطالحات عرفاني و اسالمي 
اشاره شده است. اعتقاد به خاصيت حروف يا علم اسرار 
حروف که قدمت آن به قرن هاي اول اسالمي برميگردد، در 
دوره ي قاجار گسترش يافت. اعتقاد به خاصيت جادويي اين 
حروف را مي توان از داليل اين امر برشمرد (تناولي، ۱۳۹۴، 
۲۰). ايراني ها تقريبًا به طور مداوم طلسم مخصوصي را 
تيغه ي  بر روي  باعث خوشي و سعادت مي دانستند،  که 
مربع  طلسم  زبان  مي کردند.  نقش  خويش  شمشيرهاي 
چهارخانه، رمز خداوندي است؛ زيرا اضالع متساوي مربع، 
رازي از وجود ذات واجب الوجود بوده و گوشه ي راست 
(دوپنچا،  است  بي منتهايش  قدرت  عالمت  آن،  مستقيم  و 
از  که  است  طلسمي  کلمه ي ساختگي  بدوح،   .(۹۰ ،۱۳۴۵
عناصر حروف ابجد درون خانه هاي مربع سحري سه در 
سه ساخته شده است. از حروف اين مربع، کلمات مشابه 
ديگري مانند بطد، زهج، واح و صورت يکجاي آن ها بطد 
زهج واح نيز ساخته شده که چندان معمول نيست (حداد 
عادل، ۱۳۷۵، ۵۳۶). در علوم رمزي از اين نشانه به عنوان 
طلسم در موارد بسياري استفاده مي شود؛ به عنوان مثال 
براي برگرداندن گمشده به خانه و يا براي تسهيل وضع 

حمل زن باردار، کاربرد دارد (نراقي، ۱۳۸۰، ۳۸۷).

ف
دي

شمشير دورة ر
قاجار

اجزاء شمشير داراي
 کتيبه استطاعت

کتيبة
 استطاعت

مأخذ تصويرفنخط

غه۱
 cio-museums.irطالکوبينستعليقشاه رضاتي

(2/7/2016)

غه۲
ياصاحب  تي

طالکوبينسخالزمان
Moshtagh

 Khorasani, 
2013: 11

ند۳
رب

و

طالکوبيثلثيا سيد السادات
Moshtagh 
Khorasani, 
2006, 533

جدول۸. کتيبه هاي استعانت از پيامبران و معصومين بر روي اجزاء مختلف شمشير در دوره ي قاجار، مأخذ: همان. 

تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 

و قاجار/ ٩٧-١٢١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۱۵

فصلنامة علمي نگره

ف
دي

شمشير دورة ر
صفوي

مأخذ تصويرفنخطکتيبة حديثاجزاء شمشير داراي کتيبه حديث جوانمردي

غه۱
تي

       

ال َفتي اّال َعلي، 
ال َسيف اّال 

ُذوالَفقار
طالکوبينستعليق

موزه رضا 
عباسي 

(نگارندگان)

غه۲
ال َفتي اّال َعلي، تي

ال َسيف اّال 
ُذوالَفقار

قلمزنينستعليق
آرشيو کاخ 

موزه گلستان 
(۱۳۹۵)

۳
عدم ارائه تصوير 
کامل شمشير از 

سوي موزه

غه
تي

              

ال َفتي اّال َعلي، 
ال َسيف اّال 

ُذوالَفقار
طالکوبينستعليق

آرشيو کاخ 
موزه گلستان 

(۱۳۹۵)

جدول۹. کتيبة حديث بر روي تيغة شمشير در دورة صفوي، مأخذ: همان. 

ف
دي

ر

شمشير دورة قاجار
اجزاء شمشير داراي کتيبه

 حديث جوانمردي
مأخذ تصويرفنخطکتيبة حديث

غه۱
ال َفتي اّال تي
َعلي، ال َسيف 

اّال ُذوالَفقار
موزه ملي ايران قلمزنينستعليق

(نگارندگان)

غه۲
ال َفتي اّال تي

َعلي، ال َسيف 
اّال ُذوالَفقار

طالکوبينستعليق
 Moshtagh
 ,Khorasani
562 ,2006

غه۳
ال َفتي اّال تي

َعلي، ال َسيف 
اّال ُذوالَفقار

rct.uk طالکوبينسخ
(8/3/2019)

جدول۱۰. کتيبة حديث بر روي تيغة شمشير در دورة قاجار، مأخذ:همان. 



ف
دي

ر

تيغة شمشير داراي نقش بدوحشمشير دورة صفوي
نوع 
بدوح

مأخذ تصويرفنخط

غه۱
تي

                  
Moshtaghحکاکينسخحرفي

Khorasani, 2006: 469 

غه۲
تي

             
موزه رضا طالکوبينسخحرفي

عباسي (نگارندگان)

غه۳
تي

              
موزه نظاميطالکوبينسخحرفي

 بندر انزلي (نگارندگان)

غه۴
تي

                  
bonhams.comطالکوبينسخحرفي

 (2/4/2019)

غه۵
تي

              
شاهکارهاي هنر ايران درطالکوبينسخحرفي

 مجموعه هاي لهستان, ۲۵۶

غه۶
تي

              
 armsandantiques.comطالکوبي-عددي

(07/23/2019)

جدول۱۱. کتيبة بدوح بر روي تيغة شمشير در دورة صفوي، مأخذ: همان. 

بدوح نام يک جن و به قولي فرشته اي است که  اعمال 
خارق العاده به او نسبت مي دهند و در علوم مکنونه (علوم 
رمزي) نام او را با حروف يا اعداد مي نويسند. به طور رمز، 
نشان دهنده نوعي طلسم است. اعتقاداتي در مورد اين نشانه 
وجود دارد؛ به عنوان مثال، زماني که يک مسافر اين کلمه را 
به همراه داشته باشد، قادر خواهد بود که روز و شب را 
بدون خستگي سفر کند و يا زن باردار اگر آن را همراه داشته 
باشد، بدون هيچ ترسي از سقط جنين، فرزندش را سالمت 
به دنيا مي آورد. اين کلمه براي ايجاد عشق نيز به کار مي رود 
(دهخدا، ۱۳۷۷، ۴۴۷۱). بدوح نام فرشته اي است که آن را 
موّکل نامه ها و مراسالت مي دانستند و در گذشته باالي نامه ها 
«يا بدوح» مي نوشتند (بهشتي، ١٣٦٩، ١٦٤). برخي معتقدند 

بدوح نام تاجر متديني بوده است که مرسوالت و مکاتبات او 
هميشه به مقصد مي رسيده است (حداد عادل، ۱۳۷۵، ۵۳۷). 
بدوح به عنوان طلسم در دوره هاي طوالني در شرق، روي 
سالح ها مالحظه مي شود (Egerton, 1896, 53). بدوح به 
صورت حروف يا اعداد نوشته مي شود؛ شامل اعداد زوج 
۲، ۴، ۶، ۸ و يا ۸، ۶، ۴، ۲ است که اين اعداد مطابق با حروف 
ب، د، و، ح از حروف جمل است؛ ابجد (ا“۱“- ب“۲"- ج"۳"- 
د"۴") هوز (ه"۵"- و"۶"- ز"۷") حطي (ح"۸"- ط"۹"- ي"۱۰") 
 .(Singh & Moshtagh Khorasani, 2011, 150-152)

(جدول هاي ۱۱ و ۱۲).
باتوجه به بررسي ها و مطالعات صورت گرفته بر روي 
۵۰ نمونه شمشير (۲۵ نمونه شمشير صفوي و ۲۵ نمونه 

تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري 
مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي 

و قاجار/ ٩٧-١٢١



شماره ۶۰  زمستان۱۴۰۰
۱۱۷

فصلنامة علمي نگره

ف
دي

شمشير دورة ر
قاجار

تيغة شمشير داراي نقش بدوح
نوع 
بدوح

مأخذ تصويرفنخط

غه۱
                     تي

  

حکاکينسخحرفي
موزه نظامي 
عفيف آباد 
(نگارندگان)

غه۲
طالکوبينسخحرفي                       تي

oriental-
arms.com 

(5/16/2016)

غه۳
طالکوبينسخحرفي                   تي

oriental-
arms.com

 (5/16/2016)

غه۴
                         تي

 
 rct.ukطالکوبينسخحرفي

(8/3/2019)

غه۵
 liveauctioneers.comطالکوبينسخحرفي                        تي

(07/23/2019)

غه۶
طالکوبي-عددي                    تي

 Moshtagh
 ,Khorasani
538 :2006

جدول ۱۲. کتيبه ي بدوح بر روي تيغه ي شمشير در دوره ي قاجار، مأخذ: همان. 

گونه هاي  از  استفاده  کميت  لحاظ  از  قاجاري)،  شمشير 
شمشيرهاي  روي  بر  مذهبي  کتيبه هاي  مختلف 
دوره هاي صفوي و قاجار، کتيبه هاي قرآني، دعايي -

تعويذي و اسماء الحسني از بيشترين پراکنش آماري 
و  صفوي  دوره هاي  هنرمندان  و  بودند  برخوردار 
بيشتر  کتيبه ها  نوع  اين  از  تزيين شمشيرها  در  قاجار 
بهره گرفته اند. کتيبه هاي بدوح، استعانت از پيامبران و 
معصومين و حديث جوانمردي، به ترتيب در درجه ي 

مي بايست  نکته  اين  به  داشتند.  قرار  اهميت  بعدي 
داراي  شمشيرها  نمونه  از  برخي  که  نمود  اشاره 
هماهنگي  بودند.   مذهبي  کتيبه ي  نمونه  يک  از  بيش 
دوره هاي  شمشيرهاي  مذهبي  کتيبه هاي  مشابهت  و 
صفوي و قاجار، خود مدرکي دال بر ادامه  و استمرار 
و  مضامين  حاوي  کتيبه هاي  نگارش  و  استفاده  سنت 
دوره ي  پايان  تا  صفوي  دوره ي  از  مذهبي  محتواي 

قاجار است (جدول ۱۳).



نتيجه
در ميان اديان گوناگون، نمادهاي مذهبي در قالب اشکال مختلفي چون نمادهاي تمثيلي از خدايان، 
عالئم نمادين طلسمي و کلمات مذهبي، مفهوم خاصي را مي رسانند. کتيبه نگاري يا خوشنويسي را 
مي توان از مهمترين نقوش تزييني هنر اسالمي و به ويژه فلزکاري دانست که تجلي روح هنر اسالمي 
و جنبه هاي مذهبي در آن، بر ارزش و اهميت اينگونه نقوش نزد هنرمندان و صنعتگران اسالمي 
افزوده است. تعامل و همکاري ميان فلزکاران، خطاطان، نقاشان و به احتمال بسيار زياد عالمان ديني 
در دوره هاي صفوي و قاجار، سبب خلق آثاري با کتيبه هايي با معيارهاي الهام گرفته از دين شده 
است. به نظر مي  رسد که در دوره ي صفوي چون تمرکز حکومت بر روي ترويج تشيع هست، مفاهيم 
مذهبي (به ويژه شيعي) همچون صلوات بر پيامبر (ص) و معصومين (ع)، عبارت شهادتين، ادعيه به 
ويژه دعاي نادعلي، احاديث، اسماء مبارک خداوند و پيامبران و ائمه اطهار، آيات قرآني و عبارت ها 
و نمادهاي مذهبي تعويذي بيش از پيش جهت تزئين آثار معماري و هنري مختلف از جمله علم ها، 
سنگ آب ها، جام ها، بازوبندها و بسياري آثار ديگر به کار گرفته شدند که بالطبع بر روي سالح هاي 
فلزکاري  ادامه ي  فلزکاري و سالح سازي دوره ي قاجار هم که در  نيز نگاشته شده اند.  اين دوره 
دوره ي صفوي شکل گرفته بود، مؤلفه هاي تزئيني آن را هم استمرار بخشيده است و بدين جهت 
شاهد تشابه محتوايي کتيبه هاي مذهبي بر سالح هاي هر دو دوره هستيم. تنوع گونه شناسي و کميت 

کتيبه هاي مذهبي بر روي شمشيرهاي اين دو دوره نسبت به ديگر سالح ها بيشتر است.
بررسي و گونه شناسي کتيبه هاي داراي مفاهيم مذهبي، نوع خطوط به کار رفته در نگارش کتيبه ها 
و شيوه ي اجراي آن ها؛ و همچنين ارتباط ميان مضمون مذهبي کتيبه ها و باورهاي ديني از جمله 

مباحثي بودند که در اين مقاله به آن ها پرداخته شد.
تزييني  کتيبه هاي  شده،  مشخص  آماري  جامعه ي  روي  بر  گرفته  صورت  بررسي هاي  براساس 
شمشيرهاي صفوي و قاجار که حاوي مضامين و محتواي مذهبي هستند در 6 گروه کتيبه هاي 

دوره

انواع کتيبه هاي مذهبي
تعداد نمونه هاي 
داراي بيش از يک 
نوع کتيبه ي مذهبي

قرآني
اسماء 
الحسني

ادعيه و 
تعويذ

استعانت از پيامبران و 
معصومين

حديث 
جوانمردي

بدوح

۱۵۵۹۶۳۶۱۵صفوي

۱۲۸۶۳۳۶۱۰قاجار

۲۷۱۳۱۵۹۶۱۲۲۵مجموع

جدول ۱۳. ميزان پراکنش آماري انواع کتيبه هاي مذهبي بر روي شمشيرهاي دوره هاي صفوي و قاجار، مأخذ: همان. 
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قرآني، اسماءالحسني، ادعيه و تعويذ، حديث جوانمردي، عبارات استعانت از پيامبران و معصومين و 
َبدوح قرار مي گيرند. براي نگارش کتيبه هاي فوق از خطوط نسخ، ثلث و نستعليق استفاده شده است. 
نوع خط منتخب ارتباطي با نوع کتيبه نداشته است و هنرمند در موارد بسياري از قلم نستعليق براي 
کتابت کتيبه هاي قرآني و ادعيه هاي مذهبي بهره گرفته است (برخالف دوره هاي پيش از صفوي که 
اغلب از خط کوفي استفاده مي  شد). براي اجراي اين کتيبه ها بر روي شمشيرها، هنرمند از فنون 
طالکوبي، قلمزني و حکاکي با ظرافت و دقت نظر استفاده نموده است. اهميت کتيبه هاي مذهبي در 
انتخاب اين سه شيوه ي کار بر روي فلزات که داراي خصوصياتي چون استحکام و مقاومت در برابر 

ساييدگي نقوش و همچنين قابليت ارائه ي کاِر با ظرافت و زيبايي بودند، بي تأثير نبوده است.
نزد مسلمانان جنبه ي محافظتي،  به ويژه قرآن کريم،  از دين اسالم و  کتيبه هاي مذهبي برگرفته 
طلسمي و تعويذي دارند. اين کتيبه ها نقش مهمي در محافظت از صاحب و شخص حمل کننده ي سالح؛ 
و همچنين يادآوري و تجلي حضور خداوند در ميدان نبرد جهت ياري مسلمانان در مقابل دشمنان 
را برعهده دارند. اين مهم، دليل اصلي استفاده از اينگونه کتيبه ها در تزيين شمشيرها را براي رفع 
نمايان مي سازد. در حقيقت،  باورهاي مذهبيشان  انسان ها در راستاي  نيازهاي روحي و جسمي 
استفاده از اينگونه کتيبه ها جهت تبرک سالح با بعضي آيات قرآني، دعا و ديگر کتيبه هاي مذهبي بوده 
است. هنرمند فلزکار با نهايت استادي و خالقيت چنان کتيبه ها را در فضاهاي محدود بلچاق، وربند، 
کالهک و آهنک شمشير جاي داده است که مشاهده ي اين هنر و زيبايي، چشم هر بيننده اي را به خود 

جلب کرده و حس تحسين را در وي برمي انگيزد.
اين پژوهش با تمرکز بر روي گونه شناسي و طبقه بندي کتيبه هاي مذهبي شمشيرهاي دوره هاي 
صفوي و قاجار– با توجه به کثرت نمونه هاي تاريخگذاري  شده موجود- صورت گرفت. بررسي 
سير تحول خطوط به کار رفته در نگارش کتيبه ها و همچنين مطالعه  و گونه شناسي کتيبه هاي انواع 

مختلف سالح هاي دوران اسالمي ايران مي توانند موضوع مطالعات آتي باشند.
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– comparative – analytical approach. The information is collected through library research 

(studying library resources) and field study (investigating the samples of various inside and 

outside museums) as well as studying 50 distinctive samples (of the 70 inscribed samples, 25 

samples were selected from each period) from two periods which are mainly kept in museums 

inside of the country such as the National museum, Reza Abbasi, Mostazafan Foundation, 

Golestan Palace, Kerman Military Museums, Bandar Anzali, Afifabad Shiraz, as well as 

using the website of some of the museums and collections outside of the country such as 

the Victoria and Albert Museum, Hermitage Museum, Qatar Museum, Caravana Collection, 

Christie>s Auction in the United States and Bonhams in London. According to the findings 

of the research, the religious inscriptions of the Safavid and Qajar swords indicate types of 

Qur>anic verses, qualified names of God, prayer and talisman, chivalrous narration, seeking 

help of prophets and Imams and Baduh that are often written in Naskh and Thuluth scripts; 

using inlaying and engraving techniques. The type of selected script is not related to the type 

of inscription. The importance and effect of religious inscriptions regarding the choice of 

these methods of working on metals, which had characteristics such as strength and resistance 

to wear and tear, as well as the ability to function with elegance and beauty, should not be 

ignored. According to the studies conducted on the selected samples, in terms of quantity, 

the use of different types of religious inscriptions on the swords of the Safavid and Qajar 

periods, Qur>anic inscriptions, prayer and talisman and qualified names of God had the 

highest statistical distribution. The early inscriptions, Baduh, seeking help of prophets and 

Imams and chivalrous narration had the next highest importance. The use of these types of 

inscriptions with talisman and protective aspect have been influenced by the religious beliefs 

and attitudes of the swords, artists and the owners, for the psychological support of warriors, 

as well as for association of God’s presence as a supporter and helper in war; even if the wars 

weren,t aimed at strengthening religious and Islamic rites. Since the advent of Islam, up to 

present day, the Shiites and the followers of Imams have been trying to show their devotion 

and reverence for them in various forms, especially in artifacts. 
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Social and religious beliefs and values have always influenced architecture, urban planning 

and arts. After Islam, inspiration from Islamic values and beliefs are evident in the creation 

of artworks. Since the Safavid era, the Shia faith became the official faith of the Persians; the 

relationship between the faith and different fields (especially arts) grow stronger. Religious 

concepts and beliefs in the Safavid and Qajar periods are reflected on various objects including 

metal, pottery, tiles, paintings and even textiles. One of its effects has been in the decoration 

of weapons, especially swords and this effect is more obvious in the field of inscription of 

data. In these two periods, artists have used a variety of ornamental motifs such as floral, 

geometric, human, animal and epigraphic motifs to adorn the swords. The focus of the present 

study was on inscriptions containing religious themes on swords. Inscription or calligraphy 

can be considered as one of the most important decorative motifs of Islamic art, especially in 

metalworking where the manifestation of the spirit of Islamic art and its religious aspects have 

added to the value and importance of such designs among Islamic artists and craftsmen. Sword 

making is one of the industries that has been widespread in the Safavid and Qajar periods. 

Epigraphic motifs are one of the decorative components in the art of Islamic metalworking, 

and the Iranian artist and craftsman, in addition to registering the owner and the creator (artist), 

using Qur>anic verses and prayers, etc., has used calligraphy as a decorative element. The 

selection of swords from different types of weapons in this study is intended to limit the scope 

of the subject, as well as the considerable variety of inscriptions used on this weapon. The main 

purposes of this study have been to classify the characteristics of the swords> Inscriptions in 

terms of form and content in these periods, and to explain the relationship between the content 

of inscriptions and religious beliefs in the Safavid and Qajar periods. It should be noted that 

in these periods, the sword has had ceremonial, symbolic and military uses. During the Qajar 

period, with the expansion of the use of firearms, the ceremonial use of white arms, especially 

the sword, became more prominent, but this feature didn>t diminish its combat effectiveness. 

The authors are concerned with answering two questions: what kinds of religious inscriptions 

have been used on the Safavid and Qajar swords, and what writing scripts and techniques have 

been used on swords? And finally, what was the relationship between the inscription>s content 

and religious beliefs in the Safavid and Qajar periods? The present study uses a descriptive 


