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۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

چکیده

دوره ای کـه از آن بـا عنـوان »عـر طالیـی« هـرن ایـران نـام بـرده می شـود، تحت لـوای پادشـاهان صفوی به 

اوج و شـکوفایی خود رسـید.

 زمینه های مختلف هرنی شـامل پارچه  بافی، قالی بافی، سـفالگری، نقاشـی، تذهیب، جلدسازی و فلزکاری در 

ایـن زمـان رونـق می یابـد. هـرن فوالدسـازی در این دوره رشـد بی سـابقه ای یافتـه و انواع سـالح و ابزار جنگی 

فوالدی باقی مانده شـامل انواع شمشـیر، زره، سـپر، کالهخود و ... نشـان از دانش فنی بسیار باالی صنعتگران 

ایـن دوره دارد. از طرفـی آثـار هـرنی فـوالدی مانند کشـکول ها، ظـروف، علم ها و لوحه های مشـبک، مهارت 

و اسـتادی هرنمند-صنعتگر این دوره را برای کار با فلز سـختی مانند فوالد به منایش می کشـد. با وجود آثار 

فلـزی بی شـاری کـه از ایـن دوره باقی مانـده اسـت، دانش و آگاهی ما دربـارۀ هرن فلزکاری این دوره بسـیار 

ناچیز اسـت. افزون بر این، آثار هرنی فوالدی این دوره از کیفیت بسـیار باالیی در طرح و نقش، اجرا و مواد 

بـه کار رفتـه برخـوردار بودند. این موضوع سـبب شـده اسـت که آثار فـوالدی این دوره زینت بخش بسـیاری 

از موزه هـای ایـران و جهـان باشـند. از جملـه آثار فوالدی این دوره که در شـار نفیس ترین شـاهکارهای هرن 

فوالدسـازی ایـران قـرار می گیرنـد، لوحه های مشـبک فوالدی اسـت. تعداد بسـیار انگشت شـار و پراکنده ای 

از ایـن لوحه هـا در بعضـی از موزه هـای بـزرگ دنیـا از قبیـل مـوزۀ بریتانیـا، مـوزۀ ویکتوریا و آلـرت و موزۀ 

مرتوپولیـن وجـود دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه تعـداد قابـل توجهـی از این لوحه هـای فوالدی در مؤّسسـۀ 

کتابخانـه و مـوزۀ ملّی ملک نگهداری می شـود. وجود مجموعه ای از لوحه های مشـبک فـوالدی با این تعداد 

و تنـّوع شـکل و طـرح در نـوع خـود در متـام موزه هـای رسارس دنیا بی نظیر اسـت. از ایـن رو در این مقاله 

به معرفی این لوحه ها و مشـخصه های هرنی و فنی آن ها پرداخته شـده اسـت تا بدین وسـیله بخشـی از 

هـرن فلـزکاری ایـن دوره کـه منجر به خلق آثار خارق العاده ای با اسـتفاده از فوالد شـده اسـت ارایه شـود.

کلیـد واژه: فلـزکاری دورۀ صفـوی، هـرن فوالدسـازی، لوحه های مشـبک  فوالدی، مؤّسسـۀ کتابخانـه و موزۀ 

ملّـی ملک.

شـاهکارهای هنـر فوالدسـازی عصـر صفوی۱
 محّمد مرتضوی*،  سمیرا منصوری رودکلی**،  نوشاد رکنی*** 



مقّدمه:
هرن رشد یافته در رسزمین هایی که اسالم به آن راه یافت، 

متأثر از باورهای دینی جدید، شــکلی متفاوت می یابد که 

علی رغم متایزات شاخص با هرن دوره های قبل، شباهت هایی 

با هرن سایر رسزمین های اسالمی نیز دارد. کاربرد خط، 

استفاده از نقوش مختلف اسلیمی و ختایی، صور فلکی 

و طرح های هندســی به شکلی خاص در این زمان مطرح 

می شود. از زمان ورود اسالم به ایران، در دوره های مختلف 

تاریخی تأثیر فرهنگ جدیدی که اسالم با خود به ارمغان 

آورد، همراه با فراز و فرودهایی در این رسزمین گسرتش 

یافت. این موضوع در زمان حکومت صفویه با رسمی شدن 

مذهب شــیعه رنگ و شکل متفاوتی می یابد که به وضوح 

می توان شواهد آن را در هرنهای مختلف دنبال کرد. در 

کتیبه هایی که در این زمان بر آثار فلزی اجرا شده است نام 

علی)ع(، پنج تن)ع( و اسامی چهارده معصوم)ع( به کرّات 

دیده می شود. سّنت فلزکاری خراسان پس از تسلّط صفویان 

بر این ناحیه به حیات خود ادامه داد. ساخت مرشبه های 

برنجی دورۀ تیموری در دورۀ صفوی نیــز ادامه یافت. 

استفاده از نقوش اسلیمی و قاب های طوماری مشابه دورۀ 

تیموری در این آثار دیده می شود، اّما ذکر نام علی)ع( تنها 

از سال ۹۱۶ه.ق. )سالی که صفویان خراسان را از ازبک ها 

گرفتند( بر این آثار دیده می شود. این تحّوالت در هرن و 

فرهنگ ایران تحت لوای پادشاهان صفوی رنگ و بوی 

ایرانی نیز می یابد. اغلب شاهان صفوی عالقه مند و حامی 

جّدی نقاشی، معاری، جواهرسازی و فلزکاری بودند. در 

این دوره، رشد هرن تحت حایت پادشاهان صفوی، به رشد 

و شکوفایی کم نظیری می رسد و از این رو دور از انتظار 

نیســت که شیال کنبی)۱۳۸۶( از این دوره به عنوان »عرص 

طالیی هرن ایران« نام می برد. هرنهایی مانند پارچه  بافی، 

قالی بافی، سفالگری، نقاشی، تذهیب، جلدسازی و فلزکاری 

در این زمان رونق می یابد. هرن فوالدسازی در این دوره 

رشــد بی سابقه ای یافت و انواع سالح و ابزار جنگی فوالدی 

باقی مانده شامل انواع شمشیر، زره، سپر، کالهخود و... 

نشان از دانش فنی بسیار باالی صنعتگران این دوره دارد. 

از طرفی آثار هرنی فوالدی مانندکشکول ها، ظروف، علم ها 

و لوحه های مشبک، مهارت و اســتادی هرنمند-صنعتگر 

این دوره را برای کار با فلزی ســخت مانند فوالد به منایش 

می کشد. با وجود آثار فلزی بی شاری که از این دوره 

باقی مانده است، دانش و آگاهی ما دربارۀ هرن فلزکاری این 

دوره بسیار ناچیز است. آنچه در این پژوهش مورد بررسی 

قــرار گرفته منونه های منحر به فردی از اجرای کتیبه های 

قرآنی و نام چهارده معصوم بر روی فوالد به صورت مشبک 

متعلّق به دورۀ صفوی است که در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ 

ملّی ملک نگهداری می شود. 

فلزکاری در عرص صفوی
دورۀ صفویه )۹۰۷-۱۱۴۸ه.ق.( یکی از دوره های شکوه 

هرن ایران به شــار می رود )حسن ۱۳۸۸، کنبی ۱۳۸۶( که 

در این زمان هرن معاری و قالی بافی و پارچه بافی به کال 

رســید. فلزکاری صفوی در اوایل قرن ۱۰ه.ق. ویژگی های 

ســّنت  فلزکاری اواخر دورۀ تیموری در تکنیک، شکل و 

تزیینات ظروف را حفظ کرد )Atil et al. ۱۹۸5(. این آثار 

تنها بر اساس تاریخ یا من کتیبه شان از آثار دورۀ قبل قابل 

تشخیص هستند )Bloom & Blair 2۰۰۹(. به عنوان مثال، 

پایه شــمعدان های مشهور ساخته شده در غرب ایران طی 

نیمۀ دوم سدۀ دهم دارای شکلی اصالتاً تیموری اند )آلن 

۱۳۷۴(. ساخت مرشبه های برنجی کوچک با بدنه های 

کروی و لولۀ  استوانه ای نقره کوب و طالکوب که از جمله 

آثار متعارف دورۀ تیموری بــود در اویل دورۀ صفوی نیز 

ادامــه یافــت )Melikian-Chirvani ۱۹۸2( ولی تزیینات 

آن ها آزادانه تر و ساده تر شد )کنبی ۱۳۸۶(. اّما در عین حال 

ساخت و استفاده از ظروف فلزکوبی شده )مرّصع( با نقره 

 Bloom ,۱۹۸5 .Atil et al( و طــال بیش از پیش کمرت شــد

Blair & 2۰۰۹( و به نظر می رسد که مرّصع نقره و طال در 

 Melikian-Chirvani( زمان شاه طهاسب از رواج افتاد

۱۹۸2(. همچنین سنت ریخته گری خراسان پس از این که 

این ناحیه به دست صفویان افتاد، به حیات خود ادامه داد 

)کنبی ۱۳۸۶(.

تاریخ گذاری به صورت عددی روی ظروف و اشــیا که 

در دورۀ تیموری رشوع شده بود، در دورۀ صفوی و بعد 

از آن ادامه یافت )Atil et al. ۱۹۸5(. همچنین در تزیین 

ظروف، شیوۀ رایج در دورۀ تیموری که شامل آرایه های 

گیاهی و انتزاعی چند شــاخه در خانه های درهم تابیده و 

متداخل بود، تا نیمۀ دوم قرن ۱۰ه.ق به عنوان یک شــیوۀ 

 Bloom( محلی در رشق ایران و آسیای مرکزی ادامه یافت

Blair & 2۰۰۹(. هرات که مرکز اصلی فلزکاری خراسان در 

قرن ۹ه.ق بود، همچنان شکوهش را در اوایل دورۀ صفوی 

 .)۱۹۸2 Melikian-Chirvani( حفظ کرد

آثار مفرغی ساخته شده در دورۀ صفوی نیز زیباست و 

حتی ممکن است تا قرن هجدهم میالدی از بهرتین کارهای 

جهان به شار آید. شمعدانی که از موقوفات مسجدی 

اســت، این دعوی را اثبات می کنــد )پوپ و دیگران ۱۳۸۷، 



۸۷(. استفاده از آثار طالیی، نقره ای، مفرغی، برنجی و مس 

قلع اندود در این دوره رواج داشته است )آلن ۱۳۷۴، حسن 

Allan ,۱۹۸5 .Atil et al ،۱۳۸۸ 2۰۰۳(. هرنمنــدان صفوی 

همچنین در به کارگیری و اســتفاده از آهــن و فوالد نیز 

مهارت بی نظیری داشتند. استفاده از فوالد در ابتدا محدود 

به کاربردهای نظامی و بیشرت برای ساخت جنگ افزار مورد 

استفاده بود. در زمان صفوی، قم، شیراز، کرمان، مشهد و 

اصفهان شهرتی در ساخن شمشیر و محصوالت ویژه دیگر 

داشتند )آلن ۱۳۸۱، ۱۰(. اّما یقیناً در زمان صفویه بود که 

فوالد عالوه بر استفاده در ساخت سالح، جنگ افزار و زره، 

برای ساخت اشیای روزمره و شخصی، تزیینات معاری و 

اسباب و اثاثیه نیز به کار گرفته شد )هیلن براند ۱۳۸5(. در 

این زمان بود که حرفۀ ساخت آثار فوالدی ساختار گسرتده 

و پیچیده تری پیدا کرد و به صورت تخصصی در ساخت آثار 

مختلف دنبال شد. 

اشیای فلزی دورۀ صفوی با کتیبه هایی به خط رقاع، 

نســخ، نستعلیق و ثلث و طوماری های گل و گیاهی تزیین 

 ،۱۹۸2 Melikian-Chirvani ;۱۹۸5 .Atil et al( شــده اند

ملیکیان شــیروانی ۱۳۸5(. عالوه بر این، نقوش پیکره ای و 

حیوانی نیز در این دوره مورد اســتفاده قرار گرفته است. 

قلم زنی نقشایه های حیوانی در زمان شــاه عباس اّول با 

تنّوع سبکی زیادی روی ظروف فلزی غرب ایران ادامه یافت 

)Melikian-Chirvani ۱۹۸2(. در این دوره اشــعار فارسی 

در کتیبه های روی ظروف اســتفاده شــد )مرتضوی ۱۳۸۷، 

حسن ۱۳۸۸(. اشعار فارسی خود شامل اشعار عرفانی 

فارسی و اشعاری که ارتباط خاصی با مضامین عرفانی 

نداشتند و سّنتی کهنه تر را تداوم می بخشیدند بود )ملیکیان 

شــیروانی ۱۳۸5(. با تثبیت قدرت صفوی نوشته هایی با 

محتوای اعتقادی و مذهبی نیز روی آثار فلزی پیدا شــد که 

شامل مناجات، ادعیه و اشعاری در ستایش حرضت علی)ع( 

و امئۀ معصومین)ع( بود )منتظمی ۱۳۸۷، حســن ۱۳۸۸(. 

ظهور مکرر دعاهایی در مدح چهارده معصوم و تا حدی نیز 

دعاهایی شــیعی خطاب به علی)ع( نشان دهندۀ افزایش 

شور مذهبی در این دوره است )ملیکیان شیروانی ۱۳۸5(.

در ربع دوم قرن ۱۰ه.ق. تزیینات، خشــک تر و ساده تر 

شد و نقشایه های جدید مانند زمینۀ برگ طوماری ۱برای 

کتیبه ها آشکار شــد )Bloom & Blair 2۰۰۹(. همچنین 

استفاده از آرایه های تصویری انسانی و حیوانی برای تزیین 

آثار فلزی، بعد از نزدیک به 2۰۰ سال وقفه مجدداً رایج 

شد )Atil et al ,2۰۰۹ Bloom & Blair. ۱۹۸5(. از جمله 

اشیای این دوره چراغدان های استوانه ای شکل است که در 

قسمت پایه به صورت شیپوری درمی آمده و دارای سطحی 

مارپیچی یا برش خورده است. سطح این آثار نیز با نقوش 

شاخ و برگی و تصاویر انسانی و حیوانی تزیین شده ست.

هرن فوالدسازی
»فوالد در قرن دهــم هجری قمری بود که ماده کار 

هرنمندان شد. فلزی سخت تر از فوالد منی توان تصور کرد، 

ولی همین فلز در دست هرنمندان صفوی مانند قلم نقاش 

مطیع و انعطاف پذیر و لطیف شده است. نقش صفحه ای 

فوالدی که متعلق به قرن دهم هجری است چنان زیباست 

که با قلم نیز منی توان ایجاد کرد. طرح این لوحه به دســت 

یک استاد تذهیب و یک استاد خطاطی به وجود آمده 

است« )پوپ و دیگران ۱۳۸۷، ۸۷(. ساخت لوحه های مشبک 

فوالدی که از آن به عنوان یکی از تحوالت مهم در فلزکاری 

صفوی نام برده می شود از اوایل قرن ۱۰ه.ق.دست کم 

در َعلَم ها ظاهر می شود ولی در قرن ۱۱ هجری به طور 

گسرتده مورد استفاده قرار گرفت )کنبی ۱۳۸۶(. 

مشبک  کاری بر روی فوالد
در دورۀ صفوی از روش هایی مختلف برای تزیین آثار 

فوالدی استفاده شده است. تزیین سطح با تزیینات طالیی 

در منونه های باقی مانده از این زمان دیده می شود. در یک 

روش شــیارهایی در سطح ایجاد شده و مفتول های طالیی 

در آن قرار می گرفته است. در روش دیگر از ورقه های نازک 

طال استفاده شده است )آلن ۱۳۸۱(. همچنین، اسید کاری 

از دیگر روش هایی است که در این زمان برای اجرای نقوش 

بر ســطح سخت فوالد استفاده شده اســت. افزون بر این، 

مشــبک کاری نیز یکی از شیوه های رایج تزیین آثار فوالدی 

در دورۀ صفوی بوده است. مهارت و استادی بی نظیری که 

در طراحی و اجرای نقوش به شیوۀ مشبک در دوره صفوی 

دیده می شود، این گروه را از دیگر آثار متایز می سازد. 

این روش که به وسیلۀ یک متۀ کانی و چند سوهان انجام 

می گرفته است )آلن ۱۳۸۱، وولف ۱۳۸۴( بر روی آثار 

فوالدی بســیار متنّوعی اجرا شده است. شار قابل توّجهی 

از قیچی های باقی مانده از این زمان که دارای تزیین مشبک 

هستند نشان از رواج آن به ویژه در میان قیچی سازان دارد 

)آلن ۱۳۸۱(. همچنین منونه هایی از ابزار های مختلف، 

علم ها و لوحه های فوالدی مشبک نیز وجود دارد که 

شامل کتیبه ها و نقوش اسلیمی بسیار زیبایی هستند)کنبی 

۱۳۸۶(. لوحه های )پالک های( مشبک فوالدی زیادی در 

Scrolling leaf background )1 اشــکال مختلف شامل قاب کتیبه ها، ترنج ها ی دالری، 



رس ترنج ها و لچک ها از دورۀ صفویه باقی مانده است. اگر 

چه منونۀ مســتندی از کاربرد این لوحه ها به دست نیامده 

اســت اّما نظر بر این است که این آثار اغلب برای تزیین 

در های چوبی امامزاده ها، آرامگاه ها ی بزرگان و پادشاهان 

صفوی ساخته شده اند. این موضوع با توّجه به من کتیبه ای 

که روی این لوحه ها اجرا شده و اغلب دربردارندۀ نام 

چهارده معصوم )حرضت محّمد)ص(، فاطمه)س( و دوازده 

امام شــیعه)ع(( و متون مذهبی و آیه های قرآنی است 

استنباط می شود. درهای مسجد شاه و مدرسه چهارباغ 

 )۱۳۰ :۱۹۹5 Allan( منونه های باقی مانده از آن زمان است

که شــکل چیدمان و کاربرد این لوحه ها را نشان می دهد 

با این تفاوت که لوحه های اجرا شــده از جنس نقره است. 

با این وجود پوپ و آکرمن در کتاب شــان با عنوان »سیری 

در هرن ایران« از لوحه های فوالدی نــام می برند که گفته 

می شود بر روی دری در امامزاده درب امام در اصفهان 

نصب بوده است.

مشبک های فوالدی موجود در مؤّسسۀ کتابخانه و 
موزۀ ملّی ملک

مشبک های فوالدی دورۀ صفوی جزو آثار بسیار گرانبها 

و کم نظیر کار بر روی فوالد در متام دوره های فلزکاری ایران 

به شار می رود. کمرت اثر فوالدی می توان مشاهده کرد که از 

 نظر طرح و اجرا به این اندازه استادانه باشد. در این لوحه ها، 

اسلیمی های مارپیچ و خطوط کتیبه ها با مهارتی متام تلفیق 

شده و سطح را پر کرده است. نقوش اسلیمی و خطوط 

کتیبه در این آثار از عالی ترین منونه هاســت که به احتال 

بسیار زیاد توسط برترین اســتادان طراحی و خوشنویسی 

زمان انجام شــده اســت. از طرفی مهارت فوق العاده 

مشبک کار در اجرای بسیار ظریف نقوش و خطوِط طرح بر 

صفحه آهنِی سخت را نیز نباید نادیده گرفت. ظرافت اجرا 

و ساخت این لوحه ها به حدی است که چیزی از کیفیت 

کار استادان طراح و خوشنویس نکاسته است. 

منونه های منفرد و پراکندۀ  اندکی از این لوحه ها در 

موزه ها و مجموعه های دنیا وجود دارد که جزو نفیس ترین 

آثار به شار می آیند. در این خصوص عبارت زیر که در 

ابتدای توصیف یک کتیبۀ مشبک فوالدی از این نوع در 

موزۀ مرتوپولین بیان شده است، قابل توّجه است:

موجب شگفتی است که چگونه این چنین خوشنویسی 

ظریف و روان و این اسلیمی های مارپیچی زیبا و ظریف 

از فوالدی سخت پدید آمده است؟ ظرافت دقیق این لوحۀ 

مشبک ایرانی که یادآور دقت و ظرافت طرح های مارپیچی 

اَنگر است، بسیار تحســین برانگیز است. به وضوح منایان 
است حتی اگر قادر به خواندن کلات نباشیم، ویژگی 
های گویا و چیدمان آنها ما را به تعّمق و تفکری خوشایند 

و دلپذیر فرا می خواند...
افزون بر این، مطالعۀ فلزکاری اسالمی بسیار متکی 
بر کتیبه هایی است که نه تنها باعث تزیین شیء شده اند 
بلکه همچنین مهم ترین ســند برای شناسایی هرنمندان، 
 .Atil et al( حامیان، تاریخ و محل ساخت آن هاست
۱۹۸5(. همچنین آثار فلزی و کتیبه های آنهــا بازتاب 
دهندۀ تحّوالت فرهنگی و مذهبی زمان خود نیز هستند. 
از این رو، این لوحه ها از نظر مطالعۀ گرایش های مختلف 
فرهنگی و به ویژه مذهبی در دورۀ صفوی بسیار حایز 

اهّمیت خواهند بود. 
مشبک های فوالدی موجود در مؤّسســۀ کتابخانه و 

موزۀ ملّی ملک شامل 2۷ لوحه به صورت زیر است:
۴ کتیبۀ مشبک

۴ لچک 
2 لوحۀ مشبک به شکل گل چهار پَر )شبدری(

۳ رس ترنج
2 کتیبۀ مشبک کوچک مثلثی
۱2 لوحۀ بیضی شکل )ترنج( 

کتیبه های مشبک طولی
لوحه های کتیبه ای مشبک در این مجموعه شامل دو 
قطعۀ کامل و سامل، یک لوحۀ مشبک کامل که از وسط 
شکسته و یک نصف لوحه است. من کتیبه ها در این 
لوحه ها به صورت طولی در میان اسلیمی هایی که در سه 

ناحیه به صورت مارپیچ درآمده، اجرا شده است )تصویر ۱(.
لوحه های مشــبک با این شــکل، بر اساس شعر عربی 
شامل هشت کتیبه است که چهار مرع از آن در مؤّسسۀ 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک نگهداری می شود. لوحه های 
مشبک شاره  های 2۱25 و 2۱2۶ سامل و با خط نستعلیق 
اجرا شده اند. لوحه های شارۀ 2۱2۷ )کامل اّما از وسط 
شکسته( و شارۀ 2۱2۸ )نصف کتیبۀ موجود است( با 
خط ثلث نوشــته شده اند. در هر یک از این مشبک ها 
یک بخش از شــعر عربی که در احرتام به چهارده معصوم 

تصویر ۱- لوحۀ فوالدی مشبک موجود در مؤّسسۀ 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک )شــارۀ 2۱25( که شامل 

مرع پنجم شعر عربی با خط نستعلیق است.



است اجرا شده است. من کامل شعر به صورت زیر است: 
بنبـــــیٍّ عـــربیٍّ و رسول ٍ مدنٍی

و اخیـــه اســـــدالله مســّمی بعلی ٍّ
و بزهـــراِء بتول ٍ و باُم ٍّ ولدتهــا

و بسبطیه و شبلیه ها نجال زکیٍّ
و بسجـّاد و بالباقر و الّصادق حّقا

و مبوسی و علــیٍّ و تقــیٍّ و نقیٍّ
و بذی العسکروالُحّجٍۀ القائم بالحق

الّذی یرضب بالســیف بحکم ازلی
کتیبه های مشبک موجود در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ 
ملّی ملک، تنها چند مرع از این شعر را شامل می شوند 
که با رنگ قرمز در من کامل شــعر در باال مشــخص 
شــده اند. از این رو به نظر می رســد که این لوحه های 
مشبک، بخشی از یک گروه بزرگ تر بوده اند. لوحه های 
مشابهی در موزۀ قاهره )O’kane 2۰۱2(، موزۀ ویکتوریا 
و آلرت لندن، مجموعۀ دیویِد کپنهاگ دامنارک و موزۀ 
 Ekhtiar ,۱۹۸۷ O’Neill & Clark( مرتوپولین نیویورک
et al. 2۰۱۱( و موزۀ اسمیتســونین نگهداری می شود. 
متامی این لوحه ها که از نظر شــکل کلّی و جزییات شبیه 
به لوحه های موجود در گنجینۀ مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ 
ملّی ملک هســتند، دارای اندازه ای نسبتاً مشابهند. متامی 
لوحه ها با طول تقریبی ۳۸ سانتی مرت و ارتفاع حدود ۱۴ 
سانتی مرت ساخته  شده اند. شباهت در اندازه، می تواند 
نشــان دهندۀ وجود یک استاندارد در ساخت این لوحه 
باشد. همچنین احتال ساخت این لوحه ها در یک کارگاه 

و یا برای یک محل را فراهم می آورد. 
اجرای این شــعر عربی محدود به مشبک های فوالدی 
نبوده اســت و منونه های اجرا شــده بر روی بنا و سنگ 
قر نیز دیده می شود. در مسجد جامع اصفهان در ایوان 
غربی )صفۀ استاد( من کامل این شعر عربی در دورۀ 
صفوی بر روی کاشی اجرا شــده است )نرصتی۱۳۸۰(. 
در انتهای کتیبه، عبارت »فی ســنه ۱۱۱2 کتبه ابن شیخ 
محسن محّمد الجزایری« نوشته شده است. همچنین، این 
شعر در »صفحۀ آخر قرآنی که در سال ۱۰۷۸/۱۶۷۶ه.ق. 
در زمان حکومت شاه سلیان نوشته شده است دیده 
می شود. عالوه بر این، روی ســنگ قری متعلّق به اوایل 
قرن ۱۰ه.ق. بیرون اردستان، نزدیک اصفهان، در مدرسۀ 
چهارباغ اصفهان که در اوایل قرن ۱2 به وسیلۀ مادر شاه 
سلطان حسین اّول )سلطنت ۱۱۳5-۱۱۰۶( و در بقعه ای 
در اصفهان از یک شــخص که در ۱2۶۰ فوت کرده است 

 .)۱۹۸۷ O’Neill & Clark( »نیز دیده می شود

لچک ها
تعداد ۴ عدد از لوحه های مشبک موجود در مؤّسسۀ 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک به صورت لچک هایی هســتند 

که قسمت میانی آنها به صورت ورق ســاده و بدون 
طرح رها شده ولی دورتادور لبۀ آنها با نقوش واگیره از 
اسلیمی های دهان اژدری با ظرافت بی نظیری به صورت 
مشبک تزیین شده است )شاره های 2۱۳۴، 2۱۳5، 2۱۳۶ 
و 2۱۳۷(. لچک ها در قسمت بیرونی دارای لبۀ صاف و 
در قســمت داخلی دارای لبۀ دالری هستند. این چهار 
لچک از نظر شــکل کامالً مشابه هستند با این تفاوت که 
دو عدد از آنها متعلّق به سمت راست قاب و دو عدد 

دیگر متعلّق به سمت چپ قاب است )تصویر 2(. 
لوحه های مشــبک کامالً مشابهی نظیر آنچه به شکل 
لچک در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک نگهداری 
می شــود، در مجموعۀ هاراری )پوپ و آکرمن ۱۳۸۷( و 
موزۀ آرمیتاژ )Ivanov 2۰۰۶( وجود دارد. شکل لچک ها و 
تزیینات مشبکی که در حاشیۀ لوحه ها اجرا شده است در 
متامی منونه ها کامالً شبیه است. عالوه بر این، اجرا نیز در 
همۀ منونه ها از کیفیت و ظرافت بسیار باالیی برخوردار 
اســت و این موضوع احتال این که لوحه ها محصول یک 

کارگاه باشند را تقویت می کند.

گل های چهار  پَر 2 )شبدری( 
این گروه از آثار مشبک به شکل گل های چهارپَر 
ساخته شده اند. صفحات مشبک شــاره های 2۱2۹ و 
2۱۳۰ با ویژگی های ظاهری یکسان در این گروه از اشیا 
قرار دارند. دورتادور در قسمت لبه، لوحه ها با نقش های 
واگیره  به صورت مشبک تزیین شده اند. در قسمت 
میانی، فضایی به شکل ترنج با یک نقش طوماری گلدار و 
کتیبۀ ثلث به صورت مشــبک اجرا شده است )تصویر ۳(. 
کتیبه های این دو مشــبک با هم متفاوت و شامل عبارات 

»صلی الله علیه و اله« و » یا رؤف« است.
منونه های مشابه این لوحه ها با شکل چهار پَر، در 
مجموعۀ هاراری )پوپ و آکرمن ۱۳۸۷( و مجموعۀ 

تصویر 2- لوحۀ مشبک فوالدی )شاره 2۱۳۴( به شکل لچک 
که به نظر می رســد در چهار طرف طرح کلّی قرار می گرفته 
است. قسمت میانی لوحه بدون نقش است و فقط حاشیۀ آن 
با نقوش واگیره دهان اژدری به صورت مشبک کار شده است.

تصویر ۳- لوحۀ فوالدی مشبک چهار پَر )شاره 2۱2۹( دارای نقوش واگیره 
در حاشیه و طرح اسلیمی طوماری و کتیبه با خط ثلث در مرکز.

2( Quatrefoil shape
3( Sotheby’s Arts of the Islamic World, 
London, 7 Oct 09, Lot 106. 



خصوصــی یک اتریشــی۳ وجود دارد. لوحه  های موجود 
در مجموعۀ هاراری و مجموعۀ خصوصی بسیار شبیه 
یکدیگر هســتند. اّما تفاوت های ظریفی بین این لوحه ها 
با لوحه های موجود در مؤّسســۀ کتابخانه و موزۀ ملّی 
ملک وجود دارد. لوحه های موجود در مجموعۀ هاراری 
و مجموعۀ خصوصی، در قسمت میانی به صورت مشبک 
کار شده اند اّما فاقد کتیبه هستند در حالی که در 
لوحه های مؤّسســۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، قسمت 
میانی عالوه بر نقوش اسلیمی طوماری، دارای کتیبه نیز 
هستند. عالوه بر این، حاشیه لوحه های مؤّسسۀ کتابخانه 
و موزۀ ملّی ملک به صورت مشبک کار شــده است، 
در حالی که مشــبک های مجموعۀ هاراری و مجموعۀ 
خصوصی فاقد تزیینات مشــبک در لبه هستند. در 
خصوص مشــخصات فنی دو لوحۀ موجود در مجموعۀ 
هاراری اطاّلعی در دست نیست اّما لوحۀ متعلّق به 
مجموعۀ خصوصی اتریشــی مشابه دو لوحه موجود در 
مؤّسســۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک با فوالد جوهردار 

ساخته شده است. 

رسترنج ها
رسترنج ها گروهی دیگر از لوحه های مشبک موجود در 
 مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک هستند که شامل ۳ لوحه به 
شاره های 2۱۳۱، 2۱۳2 و 2۱۳۳ است. این اشیا نیز مانند 
سایر اشــیای موجود در این مجموعه با نقوش اسلیمی و 
کتیبه به صورت مشبک اجرا شده اند. اسلیمی ها در این 
اشیا تشکیل یک مارپیچ را می دهند که کتیبه هایی به خط 
ثلث شــامل صفات خداوند در میان آنها اجرا شده است 
)تصویر ۴(. شــکل کلّی هر سه رسترنج، مشابه و دارای 

لبه های دالری است. 

کتیبه های مشبک کوچک مثلثی
دو لوحه در این مجموعه به صورت کتیبه های 
مشــبک کوچکی است که نقوش طوماری و کتیبه هایی 
به خط ثلث با عبارات »یا قدیر« و »یا عابــد« به 
صورت مشبک در آن ها اجرا شده است. نقوش 
 طوماری مانند دیگر لوحه های مشــبک این مجموعه، 
زمینه ای ا ست که کتیبه در میان آن قرار گرفته است 
)تصویر 5(. شکل کلّی این دو شیء مشــابه به صورت 

مثلثی است که در دو ضلع به صورت دالری است. با 
وجود شــباهت بسیار بین این دو شیء، یکی از آنها به 
شکل نیم اســتوانه ای خم شده است. این دو شیء به 

شاره های 2۱۳۸ و ۳۶ ثبت شده اند. 

ترنج ها )لوحه های مشبک با شکل بیضی تیزه دار(
گروه بسیار بزرگی از لوحه های مشبک موجود در 
مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک شامل۱2 مشبک 
فوالدی به شــکل ترنج )بیضی تیزه دار( با لبه های دالری 
هستند. وجود این تعداد لوحه به شکل ترنج در یک موزه 
بسیار کم نظیر است و مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک 
از این نظر بسیار منحر به فرد است. ترنج ها بر روی 
صفحات فوالدی به ابعاد تقریبی 2۶ × ۳۴ سانتی مرت و 
ضخامت ۱ تا ۳ میلی مرت اجرا شده اند. این لوحه ها دارای 
حاشیه ای با عرضی در حدود 2 سانتی مرت هستند که 
نقوش در میان آن  اجرا شــده اســت. طرح های اجرا شده 
شــامل کتیبه ها، نقوش اسلیمی، گل ها و برگ هاست. من 
کتیبه ها شامل آیاتی از قرآن، تسبیحات اربعه و عبارتی در 
مدح حرضت علی)ع( اســت که در متام مشبک ها با خط 
ثلث بسیار زیبایی اجرا شده اند. خطوط اسلیمی با گردش 
حلزونی )اسپیرال( متام سطح دو بعدی زمینۀ مشبک ها 
را تزیین کرده اند. بر روی خطوط اســلیمی، نقوش گل  و 
برگ اجرا شــده اند که در ترکیب با من کتیبه ترکیب بندی 

بی نظیری را ایجاد کرده اند )تصویر ۶(. 
در این ترنج ها، بخش یا متامی یک آیــه به صورتی 
بسیار زیبا اجرا شده است. هرنمند نظم معمول کلات را 
بــه منظور اجرای هر چه زیبا تر من و یا تأکید بر کلمه ای 
خاص، به هم ریخته اســت. در این لوحه های فوالدی 

تصویر ۴- لوحۀ فوالدی مشبک به شکل رسترنج )شارۀ 2۱۳۱( که در 
دو قســمت به صورت مشبک کار شده است. نقوش اسلیمی در قسمت 

مرکزی زمینه کتیبه ای با خط ثلث بسیار زیبا را تشکیل داده است.

تصویر 5- لوحۀ فوالدی مشبک مثلثی شکل )شاره 
2۱۳۸( که در دو ضلع به صورت دالری است. از نظر 
طرح و ظرافت اجرا مشابه سایر لوحه های موجود در 

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک است.



آیاتی از سوره های »یس«، »الصافات«، »االنبیا«، »القدر«، 
»یوسف«، »االحزاب« و »الزمر« اجرا شده است. 

برای من کتیبه های فوالدی از آیات قرآنی اســتفاده 
شده است. با این وجود بررسی مضمون این آیات و 
بخش هایی که از آیات ســوره های »االنبیا«، »یوسف« و 
»الزمر« توسط هرنمند برای اجرا انتخاب شده است به 
زندگی پس از مرگ و روز جزا و رحمت خدا که شامل حال 
مؤمنان خواهد شد، اشاره دارد. این مضامین با عملکردی 
که اغلب برای این آثار ذکر می شود قرابت دارد. در 
خصوص کاربرد این کتیبه ها، نصب بر روی در آرامگاه ذکر 
شده اســت )پوپ و آکرمن ۱۳۸۷(. این موضوع با تبشیر 
و تنذیری که دربارۀ نتایج اعال از این آیات مســتفاد 
می شود هاهنگ است. از این رو هرنمند در اجرای این 
لوحه های فوالدی مفاهیم مرتبط با مرگ و اصول اساســی 
اعتقادی اسالم را در قالب مشبک های فوالدی که احتاالً 

برای تزیین در به کار می رفته ارایه کرده است.
لوحه های مشــابه دیگری نیز که از نظــر جزییات 
بسیار شبیه منونه های مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک 
 ،)2۰۰۶ Ivanov( است به صورت مجزا در موزۀ آرمیتاژ
موزۀ هرنی کلیولند۴ و موزۀ بریتانیا5 نگهداری می شــود. 
من کتیبۀ لوحۀ موزۀ بریتانیا آیۀ ۳۰ سورۀ منل »انه من 
ســلیان و انه بسم الله الرحمن الرحیم« است که به 
خط ثلث نوشــته شده و تاریخ ۱۱۰5ه.ق را به صورت 
عددی در پایین کتیبه بر خود دارد. این تاریخ، هان سال 
فوت شــاه سلیان اّول صفوی است و از این رو احتال 
داده می شــود که این لوحه برای آرامگاه او ساخته شده 

است. دو لوحۀ دیگر در یک مجموعۀ خصوصی در لندن 
نگهداری می شود که توسط ملیکیان شیروانی معرّفی 
شده است )Melikian-Chirvani 2۰۰۷: 2۶۰-2۶۱(. در 
یکی از لوحه های مشبک معرّفی شده که عبارت »بسم 
الله الرحمن الرحیم« با خط ثلث بســیار زیبایی بر آن 
اجرا شده است، تاریخ ۹۷2ه.ق. دیده می شود. برای لوحۀ 
سومی که در این مجموعۀ خصوصی وجود دارد، ملیکیان 
شیروانی بر اساس شکل دالری مشابه، تاریخ  حدود ۹۷2 

.)2۶2 :2۰۰۷ Melikian-Chirvani( را محتمل می داند

نتیجه گیری
بررسی کتیبه های فوالدی باقی مانده از دورۀ صفوی که 
در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک نگهداری می شود، 
اوج شکوفایی و رونق استفاده از فوالد در این دوره را به 
خوبی مشخص می سازد. هرنمند طراح و فلزگر صفوی در 
یــک همکاری نزدیک اثری آنچنان بدیع خلق کرده اند که 
منونۀ آن را کمرت می توان یافت. خطوط کتیبه و اسلیمی ها 
در چیدمانی کم نظیر فضای داخلی لوحه ها را پر کرده اند. 
مهارت فلزگر در اجرای خطوط بسیار ظریف اسلیمی ها 
در این لوحه ها به وضوح قابل مشاهده است. ظرافت در 
طراحی نقوش اســلیمی و کتیبه ها که به زیبایی هر چه 
متام تر انجام گرفته و همچنین مهارت خارق العاده در اجرا 
از جمله ویژگی های خاص این لوحه هاست که آن ها را به 
عنوان گنجینه ای ارزشمند از هرن صفوی شاخص می مناید. 
انتخاب آیه  ها و منت کتیبه ها نیز با توجــه به نقش و 
کاربرد این لوحه های فوالدی انجام شــده است تا در 
کنار کارکرد زیبایی شناسی آنها، مفاهیم دینی را نیز ارایه 
 مناید. از طرفی، مطالعه و مقایسۀ این لوحه ها با دیگر 
منونه های مشــابه در سایر موزه ها و مجموعه ها، اهّمیت 
این آثار را به عنوان گروهی از نفیس ترین آثار این دوره 
مشخص می کند. از این رو مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی 
ملک با دارا بودن شــار قابل توجی از این آثار، به عنوان 
یکی از غنی ترین مجموعه ها در این خصوص به حســاب 

می آید. 

تصویر ۶- لوحۀ فوالدی مشــبک )شاره ۱2۱۴(، با 
شکل بیضی تیزه دار شبیه ترنج با لبۀ دالری ساخته 
شده اســت. خطوط اسلیمی  با گردش حلزونی 
)اسپیرال( متام سطح دو بعدی زمینۀ مشبک  را پُر 
کرده  و کتیبه ای شامل آیۀ ۱2۰ سورۀ صافات با خط 

بسیار زیبای ثلث را در خود جای داده است.

4(  Cleveland Museum of Art
5( British Museum
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