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 At the same time as the industrial revolution and the production of factory products in the West, 
handicrafts gradually got out from the competition and went to the sideline. Due to the exclusive 
features of each of the handicraft’s fields this conversion of situation was not the same. 
Metalwork with its specific features has also gone through the ups and downs. In the present 
research these questions are considered: Has the European industrial developments been the 
cause of changes in the craft industry in Iran? And if the first question proved, on which features 
of the decorative, formal, technical and structural features of traditional Iranian metalwork have 
influenced? The aim of this study is understanding Influential components on Iranian 
handicrafts especially in metalwork and utilizing the results of the research to revive the low-
powered characteristics of traditional metalworking and to compete again in this area. The 
research methodology is also based on collecting and reviewing the data and samples in the 
important periods before and after this important historical and documentary event and 
analyzing them with written texts and resources simultaneously. Data studies have led to the 
conclusion that Iran's metalworking prior to the industrial changes of the West has continued 
with changes since the Industrial Revolution. These changes have more to do with the 
application, material, color and etc.  
Simultaneously with the Industrial Revolution and the production of factory products in the 
West, as well as the creation of Western styles, methods and schools of art and the vast changes 
that took place in the definition and interpretation of art compared to the past, traditional arts 
and handicrafts gradually out of competition. And went to the margins. Many of these products, 
which were once the main and most important tools and equipment used by the people and the 
court, became cultural and traditional goods during the 16 to 20 and 21centuries AD and 
became more of a gift for gifts, treasures and cultural artifacts. They became the focus for 
Iranians and foreign travelers. Iranian metalworking as one of the most important industries 
with characteristics such as material, application, tools and methods of construction, various 
decorations, patterns, inscriptions, themes and concepts of patterns, forms, etc. were not equally 
affected in the face of the industrial revolution. Some features of metalworking underwent 
fundamental changes and some features did not change much. Some became very weak, some 
rode in the eric of these developments, and some continued to live with changes. were not 
equally affected in the face of the industrial revolution. Some features of metalworking 
underwent fundamental changes and some features did not change much. In general, from the 
late Safavid period to the middle of the Qajar period and the beginning of the reign of Nasser al-
Din Shah (1848-1895 ) AD, the import of industrial and artistic products of the West to Iran was 
less and from the reign of Nasser al-Din Shah, the relationship between Iran and the West 
became wider and wider. And led to travel and reciprocal travel.    
The concern of the present article was that the industrial developments and the corresponding 
introduction of various products of factories and also the change of deep attitude towards art in 
comparison with the past in Europe have caused changes in which of the decorative, formal, 
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technical and structural features of traditional Iranian metalwork. ? What is the situation of these 
possible changes in Iran's metalworking position compared to the past?  
A general view of a variety of past metal products reinforced the assumption that all disciplines 
and products related to metalworking, including construction, shape, decoration, motifs, subject 
matter and concepts of motifs and applications gradually and after the Industrial Revolution Has 
been influenced by the industrial and artistic developments of the West, This effect has not 
caused complete oblivion or transformation of the works and the products produced, with 
traditional concepts and functions and the type of construction and to some extent the decoration 
in the Western way has continued its life. Knowing the original characteristics of Iranian metalwork 
and its distinction from the characteristics of Western art doubles the need for research. Accordingly, the 
aim of this study is to identify the hypertextual effects of the West on Iranian metalworking to revive the 
indigenous and traditional characteristics of this broad and long-standing field and re-compete in this 
field. The research method was to study and describe the documents before and after the period of 
transformation (before and after the period of Naser al-Din Shah) in Iranian metalwork in terms of 
material, decoration, artistic skills, engravings, etc. that can be based on the information obtained. 
Recognized the originality or effectiveness of the work. Metal works that could be studied in written 
sources, museums and private collections inside and outside Iran were very numerous and highly 
scattered this situation made them difficult to access and beyond the size of an article. For this reason, by 
using the non-probabilistic and random selection method, from the multitude of metal utensils, objects 
and tools, 300 works belonging to the pre-transformation period and 300 works belonging to the post-
transformation period were selected .  Since the features associated with metalworking were varied, 
including construction, polishing, decoration, engraving, inscriptions, and the like,To describe and 
analyze each of them, the following options were considered: role, form, application, line, gender, 
technique, subject matter and product type.  Each of these options, due to its breadth and variety, was 
divided into sub-options and sub-options.. For example, the "decorations" variable included more detailed 
options such as embossing, plating, wire work, carving, machining. 
Studying 600 metal works with structures, forms, ornaments, patterns and other features 
produced results almost in line with the hypotheses .  Circular-shaped works, from the middle of 
the Qajar period onwards, have become much more diverse due to the use of new tools, and 
despite the continuation of past methods, industrial casting has affected the production of more 
metal products in the second Qajar period.The diverse uses of former metalwork, especially 
government objects and jewelry, have continued into the new era, but their general use has 
declined  ( Figure 1, 9-12).The writing on the metal works in the first period, with the greater use 
of the third line in the second period, shows the construction of the necessary equipment for 
mourning, taziyeh ceremonies and other religious performances (Figure 4, 18- 21). Which 
includes all kinds of signs, boilers, signs, gauges and the like. Reduction of metals such as 
bronze in the new period compared to the previous period, and the use of new metals such as 
Warsaw, the use of iron and gold in the second period compared to the previous one, explains 
the excessive interest of the later Qajar kings and after them in collecting jewelry and using iron 
in new constructions (Figure 5).  The prominent presence of decorations on coatings, machine 
lathes, tapestries and enamels, while showing more variety of colors in the second Qajar period 
onwards, is a reason for using new techniques and sometimes foreign orders for metal works 
(Figure 6, 13- 15). Also, in relation to the subjects used, it can be said that the change in the use 
of works from the military and folklore of the pre-transformation period to decorative 
applications determines the gradual functional shift of metalworking in the two periods before 
and after the Industrial Revolution (Figure 7, 16- 17). In response to the second question: "What 
is the situation of these possible changes in Iran's metalworking position compared to the past"?  
It can be answered that Iran's metalworking continued before the industrial developments in the 
West, with changes in the period after the Industrial Revolution.  
 
Keywords:Influences of industrial revolution, Safavid,s metal work, Qajar,s metal work, Iran 
Metalwork. 
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 های دهم تا چهاردهم هجری  تطبیقی به فلزکاری ایران از سده نگرشی               

 عبدالکریم عطارزاده   

 استادیار گروه صنایع دستی و هنر اسالمی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
 30/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 29/08/1397 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
تدریج از میدان رقابت خارج شود. این تغییر وضعیت یکسان نبود. فلزکاری  انقالب صنعتیِ غرب، سبب شد صنایع دستی ایران به 

صورت یکسان تحت تأثیر قرار نگرفت. پرسش پژوهش حاضر این است  با ویژگیهای متنوع، در رویارویی با پدیدة انقالب صنعتی به

های تزیینی، فرمی، تکنیکی و ساختاری فلزکاری سنتی ایران  در کدامیک از ویژگی تغییرات ایجادسبب تحوالت صنعتی اروپا که 

کند. هدف  های اصیلِ فلزکاری ایران و تمیز آن از هنرصنعت غرب، ضرورت تحقیق را دوچندان می شناخت شاخصه ؟شده است

لزکاری سنتی و رقابت مجدد در این حوزه است. روش توان شدة ف های کم های تأثیرگذار و احیای شاخصه تحقیق شناخت مؤلفه

های خصوصی بود. روش تحقیق نیز مطالعه و  ها و مجموعه ها تصاویر موجود در کتابها و اسناد و بررسی آثار موزه گردآوری داده

تهای هنری، نقش و شاه به بعد( از نقطه نظر جنس، تزیین، مهار وصف مدارک قبل و بعد از دورة ایجاد تحول )دورة ناصرالدین

منجر به این شد که فلزکاریِ ایران قبل از تحوالت صنعتی غرب، با تغییراتی در دورة بعد از  نگارها و غیره بود. مطالعات نتیجه

انقالب صنعتی نیز ادامه داشته است.  این تغییرات بیشتر بر روی کاربرد، جنس و تنوع تولیدِ محصوالت فلزی گذشته ایجاد شده،  

ین ترتیب که تزیین، نقش و کارکرد آنها، و نهایتاً بازار کار و اقتصاد صنایع دستی را دچار ضعف کرده است. ضمن اینکه در به ا

 مواردی به تنوع ساخت و 

 پرداخت صنایع دستی فلزی، بیش از پیش کمک کرده است. 

 

   .لزکاری قاجاریهانقالب صنعتی، صنایع دستی ایران، فلزکاری صفویه، ف : تأثیرواژگان کلیدی 

 قدمهم -1

میالدی در اروپا شکل گرفت، اختراعات، ابداعات و  19ویژه  و به 18های  در سده که "انقالب صنعتی"اصطالح 

پیکر صنعتی در بازار و  ای بود که منجر به ظهور کارخانجات و دستگاههای غول نوآوریهای متنوع و پیوسته

: 1374 ،1)هوبزباومتر به جای صنایع دستی در غرب شد  جایگزینی تدریجی محصوالت صنعتی با قیمت ارزان

احتیاج کشورهای صنعتی به مواد اولیه فراوان و ارزان و بازارهای هر چه (. 64 -1  6: 1375، 2اشتن ؛33-36

: 1378،  3فلدمن )، باعث توجه روزافزون آنها به سایر کشورها شدتر برای فروش فرآوردهای صنعتی گسترده

رقم  ی در سرزمینهای اسالمی و از جمله ایرانتحوالت شگرف ،سایر کشورهای جهان با ورود اروپاییان به. (124

خورد. این تحوالت در هر سرزمینی بسته به تنوع رشته ها و محصوالت و نیز ویژگیهای اقتصادی، فرهنگی، 

 هنری و غیره، متفاوت بود.

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                 attarzadeh@soore.ac.ir 
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تحوالت برجسته و شگرف ناشی از انقالب صنعتی در ایران به صورت پیوسته از اواسط دورة قاجار            

 ةدورة گسترد در این بررسی،زمانی قبل از انقالب صنعتی  منظور از بازةلذا آغاز شد که تا کنون ادامه دارد.  

است که به اختصار  شاه قاجار و قبل از دورة ناصرالدین های افشار و زند آن حتی در دوره ةصفویه و ادام

آن در دورة پهلوی است که  ةادام و دورة قاجاراواسط و دورة زمانی بعد از انقالب صنعتی،  نامیده شده صفوی

است که تمامی  های صنایع دستی فلزکاری از مهمترین رشتهاز طرف دیگر  به اختصار قاجار گفته شده است.

دی و غیره را داراست و با ظهور انقالب صنعتی تحوالت زیادی ویژگیهای هنری، صنعتی، فرهنگی، اقتصا

داشته است. محوریت پرسش در این مقاله چیستی و چراییِ تغییراتِ فلزکاری در گذار از دورة سنت به صنعت 

های فلزی قبل و بعد از انقالب صنعتی در ایران از نظر ساختار و  در ایران است که با بررسی تطبیقیِ داده

ت به نتیجه رسیده است. فرض بر این بود که انقالب صنعتی از طرفی کاربرد محصوالت فلزی قبل را به تزیینا

 میزان زیادی به وسایل تزیینی تبدیل کرده و خصایص فرهنگی، دست نخورده، مسیر تعالی را طی کرده است

و مشاهده و مطالعة ورد بحث های م دورهه از شناسان های باستان دادهبررسی، وفور  اهمیت این             

های خصوصی با هدف نوع تأثیرپذیری از غرب و  ها و مجموعه میدانی و ملموس آنها بود که با مراجعه به موزه

 دالیل آن برای احیای هنرهای سنتی به انجام رسید

های فراوانی نوشته شده که بیشتر  نامه ها و پایان ها، رساله در ارتباط با پیشینة تحقیق، کتابها، مقاله             

اند. برای نمونه در  ای از شرایط را در آن دخیل دانسته و گاهی مجموعه  آنها به یک جنبه از فلزکاری پرداخته

 ریچارداز  "ایران های درخشان هنر اوج" ،(1381) 1آلن جیمز" زا ایران فوالدسازی در هنر" کتابهایِ

  2اتینگهاوزن

برخی از فلزات مانند فوالد، طال، نقره و مس مورد بررسی تاریخی قرار گرفته و  (1379) احسان یارشاطر و

برخی تأثیراتِ صنعتی غرب بر فلزکاری ایران ردیابی شده است. اما در مقاالت متنوعی که در این زمینه 

ا دورة منتشر شده، زوایایی از تأثیرات انقالب صنعتی روشن و اسنادی نیز ارایه شده و جنسیت، رشته و ی

  "نقش آن در احیای هنرهای از یاد رفته مدرسه صنایع قدیمه و"مشخصی را در بر گرفته است. مانند مقاالت: 

 " هبه استناد ظروف تاریخی منطق معرفی قلمزنی عهد قاجار بازشناسی فلزکاری مراغه و"؛ (1388)از افتخاری 

ها و  در این میان رساله (.1388)  صحرانورداز  "لبروجرد و دزفو ورشوسازی ایران، و (؛1388)از دبیر 

های مذکور به بخشهای  های قابل توجهی نیز در سالهای دور و نزدیک نوشته و همانند کتابها و مقاله نامه پایان

 اعزام محصل به خارج در"با عنوان  (1370)ی سرمدی ادکتر ةرسالمتنوعی پرداخته شده است. برای نمونه در 

های سیاسی،  ثر موقعیتأثیر و تأت»تحت عنوان  (1385)بیگناه کارشناسی ارشد های  نامه یان، و پا"قاجار ةدور

 ةمسئل ماشینیزم و "با عنوان  (1345) قالیچیو « و صفویه یهاجتماعی و اقتصادی بر صنایع دستی دوره قاجار

                                                           
1
 J. Allen 

2
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صنایع دستی در مرحله صنعتی "با عنوان  (1350)ی مستوفو  ناصر "صنایع دستی در کشورهای جهان سوم

در کنار سایر رشته های صنایع دستی، به ورود تولیدات فلزکاری و در نتیجه تغییر محصوالت  "شدن ایران

 سنتی فلزی به صنعتی اشاره شده است. 
 

 روش تحقیق-2

از ایران پراکنده بودند های خصوصی داخل و خارج  ها و مجموعه های فلزیِ مطالعه و بررسی شده در موزه داده

گیری  گیری از شیوة نمونه که دسترسی به همة آنها مشکل و از حوصلة این تحقیق خارج بود. لذا با بهره

متعلق به اثر  300 و دورة تحولقبل از  متعلق به اثر 300 غیراحتمالی و به صورت اتفاقی، از میان آنها تعداد

 مرتبط با این موضوع متغیرهایناسب تأثیرات انقالب صنعتی . برای درک مشدتحول انتخاب دورة  بعد از

در نوع خط، جنس محصول، تکنیک تزیینات، موضوع نقش و نوع محصول  نقش، فرم محصول، کاربری، :شامل

 با "فرم محصول"متغیر  ؛ وگیاهی و هندسی شامل انسانی، حیوانی، "نقش"متغیر برای نمونه . نظر گرفته شد

دست  هب لبة فرمها و نقشهای سنتی یا اروپایی را غ و غیره، میخی ، پلکانی، هندسی، گلهای چندضلعی گزینه

 کاری، تراش کاری، کنده گری، مفتول اندود، قالبی، ریخته کاری، روی شامل برجسته "تزیینات". متغیر داد می

توانست  ک و قلمزنی شبّکاری، میناکاری، طالکوبی، م کوبی، فرم حیوانی، ملیله ، ترصیع، حکاکی، نقرهماشینی

ها و دستگاههای  کارگیری ماشین هگیری کمتر یا بیشتر از اشیاء و ظروف و سایر وسایل و نیز میزان ب بهره

 .دهدجدید و صنعتی یا ابزار سنتی را نشان 

ای و آرشیوی به دست آمد. از آنجا که شناخت بعضی از  ها و منابع کتابخانه مدارک با مراجعه به موزه         

 ای دانش الزم در  ها صرفاً با مشاهدة تصاویر ممکن نبود، برای اشراف بیشتر با مطالعة کتابخانه های داده ویژگی

های صنایع دستی و هنر  است در رشتههای مورد مطالعه به دست آمد. نیز نگارنده چون ساله خصوص داده

اسالمی فعالیت آموزشی و پژوهشی دارد، ضمن شناخت بسیاری از تزیینات و روشهای ساخت و پرداخت فلز، 

از استادان و دانشجویانی که در این زمینه تجارب و مهارتهای عملی باالیی دارند، استفاده شد تا به این وسیله 

 تر گردد. ونمیزان صحت و استناد مطالب افز
 

 هاطالعات و بررسیم -3

ها و ارزیابی تطبیقیِ آنها، اطالعات زیر دریافت شد که به همراه  تکِ داده های فنی و هنریِ تک با بررسی ویژگی

گیری از نقشهای گیاهی و هندسی بیشترین  بهره (1)نمودار  "نقش"در متغیر  نمودار توضیح داده شده است:

. اگرچه در دورة قاجار نیز گاهی از طبیعت اروپایی و است دوره به خود اختصاص دادهدرصد نقش را در هر دو 

 ی،فلزبیشتر مدارک شد، اما هنوز  چهره به رسم جدید غرب استفاده می های گیاهی و درختی و حتی تک نقش
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اما  فته،تحوالت صنعتی نپذیر نقوش هندسی تأثیر چندانی از نیز های گیاهی و هندسی بود. گاه نقش صحنه

صفوی حدود دو برابر بیشتر از دوره قاجار روی  ةدور که نقوش گیاهی سنتی دردهد  نشان می ترسیمی نمودار

های گیاهی اروپایی  کار رفته و کمبود نقشهای گیاهی سنتی در دوره قاجار با جایگزینی نقشه آثار فلزی ب

صفویه  ةدور نقش در ت متنوع شکار و تکموضوعا جبران شده است. بر اساس این نمودار نقوش حیوانی با

احتماالً دلیل  عکس شده است. نقوش انسانی تقریباً ةدر گزین وضعیتاین  .قاجار است ةدور حدود دو برابرِ

گیری از انواع ظروف فلزی در زندگی است که به تناسب در خانه و  تنوع بیشتر نقش در دورة صفویه، بهره

رفت و با تولید ظروف با فلزات جدید در دوره قاجاریه از حجم آنها کاسته شد. گ کاشانه مورد استفاده قرار می

اند، اما بعد از انقالب  های سنتی مزین نتیجه اینکه قبل از انقالب صنعتی آثار فلزی به زیور انواع آرایگان و نقش

 شوند تر می ها خلوت نقش گیری از نقوش غربی و ویژگی خلوت بودن آنها( )احتماالً به دلیل بهرهصنعتی، گاهی 

           

               

                      های مورد مطالعه : تنوع نقوش در داده1نمودار                                                               

1: Variety of patterns in the studied data                                      Figure     

 

 

 

جات، گلدانی و چند  وار، حیوانی، میوه فرمهای حلقوی و دایرهفراوانی  )متغیر فرم ( 2 نمودارمطابق           

ها و مهرها و انگشترها، ظروف آشپزخانه  گیری از انواع نگین بهره ةدهند توانست نشان ضلعی در دورة صفویه می

در دورة قاجار نیز ادامه فرمها این استفاده از اشیاء تزیینی باشد.  گریهای حیوانی شکل و و مصرفی، ریخته

ای، انسانی، گیاهی، برگی، زنجیری و چتری که  هندسی، مفتولی، گالبی، میله شکلهایضمن اینکه  ؛داشت

از آنها هدایای کشورهای خارجی  بخشی فراوان بود و مسلماً رات در دورة قاجار است،جواهتنوع ساخت مبین 

نیز  دهد با استفاده از ابزار صنعتی و دوره قاجار نشان می اشکال در نیز تنوع فرمها و .ه استبی بودو غر

 است . جا باز کردهزندگی مردم  در تری محصوالت متنوع ،ریزی قالب گری و روشهای جدید ریخته
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     های مورد مطالعه و شکل داده فرمتنوع : 2نمودار                                                                

Figure 2: Form Variety of form and shape of the studied data                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 ،هنوز بسیاری از ظروف و اشیاء فلزی در زندگی مردم در هر دو دوره کهآید  برمی "کاربری" 3 از نمودار      

داده است، اگرچه این محصوالت و جنس آن  زندگی را پاسخ مینیازهای استفاده بوده و بخش اعظمی از  مورد

جار سبقت قا ةدور صفویه بر ةدور ةکاربری روزمر نیز در دورة قاجار با تنوع تولید و عرضة بیشتری همراه بود.

کاربری  کمبود این گزینه در دوره قاجار با محصوالت متنوع صنعتی غرب جبران شده است. گرفته که مسلماً

قیمت  گران اشیای تجملی و نسبت به صفویه مبین این است که ظروف و قاجاریه دولتی تشریفاتی وتر  افزون

 حفظ کرده است را گذشته جایگاه خود بیش از

        
 محصوالت فلزی کاربریتنوع : 3نمودار                                                                    

Variety of uses of metal products                                                            :  Figure 3   

                                                                  

                                               

)به  صفویه ةنسخ در دور نستعلیق و ،نستعلیق شکسته، های خطوط کوفی گزینهنشان داد  4 نمودار              

نیز  .اند بیشتر مورد استفاده قرار گرفته )به نسبت دورة صفویه( دوره قاجار در ثلث وطخطو  نسبت دورة قاجاریه(

گستردگی  ومتنوع محصوالت فلزی  اثر تولید صفویه بر ةدور کثرت خط در ها نشان داد احتماالً مطالعة داده

 . خوانی بوده است تعزیه ساخت محصوالت فلزی برای مراسم عزاداری و وفور ه دلیلب در دورة قاجار خط ثلث
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 های فلزی و کتیبه در داده خطتنوع : 4نمودار                                            

 Figure 4: Variety of calligraphy and inscriptions in metal data                              

                                                                

قبل از انقالب صنعتی به ترتیب فوالد، مس، برنج، طال،  ،"محصولجنس "یعنی  5نمودار مطابق              

های سرد با فوالد یکی از  ساخت سالحآید  به نظر میمفرغ و نقره در باالترین ظرفیت استفاده قرار داشتند. 

دلیل اینکه آلیاژی مقاوم و قابل ه مفرغ نیز باین فلز در دورة صفویه بوده است.  از گیری زیاد دالیل مهم بهره

فرد فوالد باعث شده حتی در دورة  ههای منحصرب در دورة صفویه جایگاه مناسبی داشت. ویژگی ،انعطاف است

ضمن اینکه در کنار سایر فلزات دورة صفوی، ورشو و آهن نیز در  ،قاجاریه نیز بیشترین سهم را داشته باشد

 بودن آلیاژ بیش از دو برابر ،تازی آلیاژ مفرغ یکه است.بوده و یا بیش از گذشته مورد توجه ، از ابتدا ة قاجاردور

، نیم برابر بودن مس دردوره صفویه نسبت به دوره قاجار سه و حدود بودن نقره و نیم برابر یک و بیش از، برنج

 .دهد نمودار نشان میتغییرات محسوس جنس فلز را در  شدن ورشو و آهن در دورة قاجار و جایگزین

                 

  
 های فلزی ت داده: جنس محصوال5نمودار                                                          

 Material of metal data products                                                     Figure 5:  

    

 

کاری و حکاکی، ترصیع، طالکوبی،  در دورة صفوی به ترتیب قلمزنی، برجسته 6 نموداراساس  بر          

آنها ریشه در هنرنمایی سنتی داشت. این تمامی های فلزی بود که  کاری تزیینات اصلی داده مشبک و کنده

 های دیگری چون در دورة قاجاریه مورد توجه بود، ضمن اینکه تکنیک یتر ها در سطح پایین ویژگی
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کاری یعنی ساخت اشیاء با  های تزیینی، مفتول گری سازی برای تولید بیشتر، ریخته ، قالب«کاری اندود روی»

 دهد. انقالب صنعتی را نشان می ، تأثیراتقاجار ةکاریهای ماشینی در دور تراشو سیمهای فلزی آماده، 

                   

    
 های فلزی : تزیینات داده6نمودار                                               

Figure 6: Metal data ornaments                                                                

 ،های طبیعی گیری از عناصر با ساختارها و شاخصه ، تنوع موضوعی و بهره"نقش و مفهوم موضوع"در متغیر 

گرفتن صفویان در  گرایانه در هر دو دوره رخ نموده است. پیشی مذهبی و شاهانه با دیدگاهی سنت ،سنتی

ویژه گیاهان و  )که شامل مناظر روستایی و درختان و گیاهان موجود در درون و پیرامون شهر و روستا، به موضوع طبیعت

این دوره به عنوان  دهد در نشان می هاست(، لمثلدرختانی که نام و نشان آنها ورد زبان عامة مردم و اشعار و ضرب ا

 هنوز محصوالت متنوع فلزکاری سنتی در زندگی مردم جریان دارد. تیدوره انقالب صنع شاخصه زمانی قبل از

دوره قاجار  موضوعات مذهبی در تازیپیش تجملی و بودن موضوعات شاهانه و برابر حدود دو حالی که در

فلزکاری سنتی با رویکردهای هنری و گیری از  که بهره باشد مبین این نکته تواندشاید ب نسبت به دوره صفویه

تنوع نقش و نگارهای پر زرق و برق، در کنار تأثیرات غربی، عالوه بر کارکرد عام و استمرار آنها در زندگی 

رباریان و مردم، خاص و دولتی پسندتر نیز شده و بخشی از تولید آنها بنا به سفارشات و درخواستهای د

                  .متمولین بوده است

 
 محصوالت فلزی : موضوع نقوش7نمودار                                             

 Figure 7: The subject of patterns of metal products                                              
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گیری از اشیاء کاربردی، ظروف و اشیاء آیینی نوعی توازن وجود دارد و  در ساخت و بهره 8 اساس نمودار بر    

 ،دهد حتی بعد از انقالب صنعتی بسیاری از محصوالت قدیمی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است نشان می

دهندة ازدیاد زیورآالت در این  های صفویه بیشتر است که نشان اما اشیاء تزیینی دورة قاجار به مراتب از نمونه

 امری رو هستیم کههدوره است. در نمودار مربوط به سالح و کاربردهای نظامی با ازدیاد آن در دورة صفوی روب

سرد مانند  اسلحةو سالحهای قدیمی را گرفت  در دورة قاجار سالحهای آتشین جدید جای زیراطبیعی است. 

   صورت تشریفاتی و نمادین در دورة قاجار ساخته شد.ه خنجر و چهار آیینه بیشتر ب ،شمشیر

                            

 
 ت فلزیمحصوالساختاری نوع ت: 8نمودار                                                                          

Figure 8: Structural diversity of metal products                                             

                                                       
 

 یافته های تحقیق -4

دوره به خود  گیری از نقشهای گیاهی بیشترین درصد نقش را در هر دو بهره (1)نمودار  "نقش"در متغیر 

در خصوص چرایی استفادة زیاد از نقوش گیاهی در دورة صفوی باید اذعان داشت که  .است اختصاص داده

های معطر و درختان گوناگون بوده و هر  ایران در ادوار مختلف تاریخی از مراکز مهم پرورش گل، به ویژه گل

ها و  شته است. استفاده فراگیر از نقش انواع گلکدام از آنها ریشه در اعتقادات و بینش ایرانیان باستان دا

مایه در دوران اسالمی است. بر  گیاهان طبیعی در هنرها و حضور آنها در ادبیات فارسی بیانگر اهمیت این نقش

این اساس بعضی گلها و گیاهان طبیعی مانند گل نیلوفر نماد زندگی و آفرینش بوده اند. توجه به این نقش 

ویژگی ریختیِ " (1394)آن را به اشکال مختلفی ترسیم کنند. به نقل از احمدیان و رشه گیاهی موجب شده 

کند که در زمان حکومت صفویان و اقتدار شاه  گل نیلوفر، گل معروف به شاه عباس را در ذهن تداعی می

 . "س کبیر به این نام معروف شده استعبا

ت که آثار هنری گذشته در ایران و سایر تمدنها ریشه در توجه به این نکته حایز اهمیت اس                 

برد. بر  باورهای فرهنگی و دینی مردم داشته و بدون توجه به این باورها، تعریف و تحلیل آنها راه به جایی نمی

این اساس، گیاهان و درختان و طبیعت شاید بیشترین نمادها و نشانه های مرتبط و وابسته به اعتقادات 
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های  اند بر هر اثری عواطف و احساسات و خلقیات خود را به نمایش بگذارند. دوره ت که تالش کردهمردمی اس

های چیرگی باورهای مذهبی است، ضمن اینکه انبوهی از  مورد مطالعه نیز به گواه تاریخ از مهمترین دوره

گیری از نقوش طبیعت، به  هرهپسند و پندارها ذهن مردم را به خود مشغول کرده است. به یقین ب های عام ایده

بخشی به اثر، نشان عنایات ویژه نقاشان به مردم همزمان و نگرش آنها  ویژه گیاهان و درختان، عالوه بر زیبایی

)نقاش معروف  الدین بهزاد در معرفی کمال (91، 83، 82: 1385)به دنیای پیرامون است. در این خصوص پاکباز 

وی بر خالف نگارگران پیشین، به جهان واقعی توجه کرد و توانست "است:  نوشتههای تیموری و صفوی(  دوره

دید، با وضوح کامل تشخیص دهد...طبیعت و معماری را به مکان فعل و عمل  حالت خاص و ظریف آنچه را می

ها و نهرهای مشابه  آدمها بدل کرد...درختان سپیدار با برگهای پاییزی، گلبوته و علفهای مختلف، تپه

داد...با این حال،  ت....؛ بهزاد در تجسم محیط و زندگی و کار مردم، گاه تیزبینی خاصی از خود نشان میطبیع

کرد.... بسیاری از نگارگران  گاه برداشت معنوی از مضمون داستان را فدای توصیف وقایع عادی نمی بهزاد هیچ

محیط زندگی و امور روزمره داشتند.... و سراسر ای وافر به تصویرکردن  بعد از بهزاد، به پیروی از سنت او، عالقه

کردند....آنها سنت فضاسازی مفهومی را به قوت  ها، تزیینات معماری و جزئیات منظره پر می صفحه را با پیکره

نیز در خصوص هنرمندان دوره صفویه و توجه آنها به گیاهان و درختان  (45: 1385) 1ولش ".خود حفظ کردند

های طبیعی نسبتاً تغزلی ایجاد می کرد....درخت  مظفرعلی صحنه"و مردم عام و پسندهایشان آورده است: 

ای  کشد و گلها مانند جواهر در صحنه بلند و تقریباً برافروخته، سیمرغ درخشان و عصبانی را به سوی خود می

  ".اند.... آرام جلوه کرده

آهن و فوالد  مس، ،دوره صفوی مفرغ، برنجها نشان داد در  های منتج از ارزشیابی داده تشریح یافته            

گیری از فوالد انواع لوازم مورد نیاز سربازان مانند شمشیر، خنجر، نیزه، سپر، زوبین،  با بهرهشده و  میاستفاده 

مس و مفرغ بیشترین  ،دوره فوالداین در  (.11-9شکلهای ) شد خود ساخته می کاله و بندگرز، چهار آئینه، بازو

استفاده را داشته است و از فلزات گرانبها چون طال و نقره انواع جواهرات سلطنتی و مردمی ساخته و پرداخته 

شد. لوازم و  ساختار بنا استفاده میتر کردن  ها و ابزاری برای محکم ها، میله ها، درها، کوبه و در معماری پنجره

گشت و در یک کالم فلزکاری سنتی راه خود  انواع ظروف با فلزات متنوع تولید و روانه بازار می و ابزار روشنایی

در دورة  کاربرد فلزات گرانبها چراییترین  بزرگ برای شناختکرد.  را به درستی و با رونق فراوان طی می

گیری از  وستی و تکریم بسیار زیاد معصومین و بزرگان مذهب تشیع و بهرهتوان نخست به د صفویه می

بخشی آرامگاههای آنان اشاره  ترین مواد و مصالح توسط دولتمردان برای تزیین و قداست ترین و نفیس قیمتی

ندان و کرد. دلیل دیگر نیز بهتر شدن اوضاع امنیتی و اقتصادی در این دوره و زندگی تجملی درباریان و دولتم

                                                           
1
 Anthony Welch 



 هجری چهاردهم تا دهم های سده از ایران فلزکاری به تطبیقی نگرشی /178

شاه، نیز با  گیری آنها از انواع فلزات گرانبها و جواهرات بود. وضعیتی که در دورة قاجار، به ویژه ناصرالدین بهره

 تغییراتی تداوم یافت.

گیری از  به نقل از سیاحان دورة صفوی در خصوص برخی از دالیل بهره (165-120: 1385)جیمز آلن             

آنها در معماری  فراوان کاربرد کند از جمله: طال و فلزات گرانبها توسط پادشاهان صفوی به مواردی اشاره می

به کار در مشهد  )ع( و برای پوشاندن حرم امام رضا هکشید  هایی که روی آنها ورقی از طال کاشی مذهبی مانند

هنگام  ، مانندبردند ساز و برگی که برای تزئین اسب خود به کار می نیز عالقة مفرط و مباهات به برده اند؛

پوشیده از و  های باشکوه ساز و برگو  بود پوشیده از طال اسب وی های زین با مهمانان که مالقات شاه عباس

دوزی زینت  ها را با طال و سوزن ها و پوشش اسب ا، زینه لگام ای که بیشتر اوقات به گونههای طال و نقره  ورقه

 .دردنک می

 

 
: ظرف مسی با روکش 10شکل -هـجری 12تا  11زنی، دوره صفویه، قرون گری، قلمابریق برنجی، ایرانی یا هندی، ریخته :9شکل

اهلل شوشتری،  آفتابة فوالدی قلمزنی شده، عمل فیض -11؛ شکل  (هجری، صفوی)سایت موزه متروپولیتن 11قلع، قلمزنی، قرن 

 (50: 1392موجود در موزۀ آستان قدس رضوی )حسن زاده، 

.Figure 9: Brass Jug, Persian ir Indian, Casting, Engraving, Safavid Period, 11
th

 to 12
th

 Centuries 

AH,Figure 10: copper vessel with Tin Cover, engraving, 11th century AH, Safavid (Metropolitan 

Museum site); Figure 11- Engraved steel Ewer, the work of Faizullah Shoushtari, in the Astan 

Quds Razavi Museum (Hassanzadeh, 2013: 50)  

                                                                                                  

 

1باربارو ه گفتةهای این نمودارهاست. بسیاری از این محصوالت ب ید دادهؤم صفویه نیز متونِ همزمانِ
 (1349 :

هر گوشه از بام کاخ را ناودانی  شد... و می صادر زمین مشرق همه و قسطنطنیه سوریه، به" (389، 382، 297

اند ... درهای  ریزد. این ناودانها بسیار بزرگ به شکل اژدها و از مفرغ ساخته شده است که آب از آن فرو می

در " :نیز نوشته است که (151 :1360) 2کمپفر ."اند ورودی بسیار بزرگ و از جنس مفرغ است که زراندود کرده

وجه با آنها آشنایی نداریم، مهارت  در ساختن و پرداختن ظروف و لوازمی که ما به هیچمسگرخانه اصفهان 

                                                           
1
Giosofa   Barbaro    

2
 Kampfer 
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 ساخته مسی اسباب و لوازم ایران های آشپزخانه در": آورده است (339-338، 4: ج1362) 1و شاردن "بسیار دارند

وجه ابزار و آالت آهنی و  به هیچ .ای ایرانی آفرین گفتمسگره دستی چیره و مهارت به باید. شود می فراهم و

 ."قلعی و چوبی وجود ندارد و تمام وسایل طبخشان مس سفید کرده ظریف و زیبا مانند آب نقره است

بعضی از آنها  ن زیادندآه صنعتگران تبریز در": نویسد می تبریز از گذر در صفویه دوره با همزمان نیز 2تاورنیه

: 1363) تاورنیه، برد های طال و نقره نام می با ورقه پوشیده درهای زیاد. نیز از "سازند در و پنجره و قفل می آالتِ

67 ،75.)   

هر در دوره صفویه و پس از آن استفاده نشان داد از انگشتر و مُ ها عالوه نتایج بررسی دادهه ب                  

 (579-578: 1363)به گفته تاورنیه  .(12)شکل این امر ریشه در فرهنگ مردم و دربار دارد زیادی شده که مسلماً

توانند بسازند.  بشقاب همه مدور هستند. ظروف بیضی هنوز نمیو قاب  ،تمام ظروف ایرانی از سینی

هرداری شغل و مُ سازند زرگرها فقط حلقه و انگشتر طال می": نوشته استنیز   (299-298، 4: ج1362)شاردن

اوج قراردارد،  اساس آن فرمهای حلقه ای و دایره در ل که برفرم محصونمودار با  توصیفاتاین . مهمی است

توان گفت گسترش تشکیالت اداری و  . در باب چرایی تنوع مهر و انگشتر در دورة صفویه میقابل قیاس است

کارکردهای سازمانی موجب ساخت انواع مهرانگشترها با کارکردهای خاص شد و همین امر به حمایت دربار 

کاران این هنرصنعت انجامید. در ادامة حیات دورة صفویه مأموران و دستیارانی ویژه با نام صفویه از استاد

دار و غیره، وظیفة حراست از مهرها و همراهی با شاه برای استفادة همواره از آنها را داشتند.  مُهردار و دوات

شته است که مهرانگشتر در دورة گیری از متون همزمان صفویه، نو با بهره (55-49: 1394) میرزا ابوالقاسمی 

صفوی امری متداول بوده و الاقل از دوران انسجام تشکیالت اداری و دیوانی صفوی، این نمونه از مهر به عنوان 

شده است. چون اساس تشکیالت دیوانی از دورة صفویه و به ویژه شاه  یکی از مهرهای حکومتی محسوب می

در این دوره به وفورِ استفاده از آن منجر شده و انواع مهرانگشترهای  طهماسب شکل گرفته، انتظام و تنوع مهر

 بزرگ و کوچک به اشکال دایره و غیره مورد استعمال بوده است.

 به شد های خارجی گاه موجب می صفوی و دولت ةدور البته ارتباطات سیاسی و بازرگانی ایرانِ                

موضوع نقش کمیت آنها را نشان داده است. و  های نقش شود که نمودار تدریج محصوالت خارجی به ایران وارد

هجری موجب رد و بدل شدن هدایای زیادی بین آنها  11هلند در قرن  ارتباط تجاری بین ایران صفوی و مثالً

افزارهای پربها و جواهرات از ایران به اروپا و  در زمان صفویه جنگ": (167: 1378) 3روششوار به سخن .شد

دو نفر زرگر میناکار  فعالً": (579-578: 1363) تاورنیه به گفتة و ؛"شد سالح گرم از اروپا به ایران وارد می

                                                           
1
  (Chardin) 

2
  (Baptiste Jean  Tavernier)   

3
 Julien de Rochechouart 
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صفوی  بومیتاثیرگذار نبود که فلزکاری  چنداناین تبادالت  اما ."جزء مستخدمین شاه ایران هستندفرانسوی 

 را به چالش بکشاند.

 

                                                   
 

 سایتهای بیتوته و مجموعه خصوصی دکتر محفوظی(صفوی)  ۀهر در دورحلقه و مُ ،ع انگشترانوا: 12 تصویر
Figure 12: Variety of rings, rings and seals in the Safavid period (Bitoteh sites and Dr. Mahfouzi's 

private collection) 

 

. مس و برنج همچنان برای ساخت کاسه و لگن، آفتابه، سینی، بودصفویه  ةقاجار دنبال ةفلزکاری اولی اما 

روش های ذوب و تولید  (.276: 1388)دبیر،  کاری و اندودکاری ساخته می شد کشکول و قلیان با تزئینات کنده

: 1368) 1زویل چنانچه. بودصفویه شیوه های دوره قاجار مطابق تا اواسط مواد فلزی و ساخت ظروف و اشیاء نیز 

از جمله در آباده  است. جالب واقعاً ایران دستی هنرهای های کارگاه"نوشته است:  هجری 1283 در (370

در ": اذعان دارد (271، 2: ج1867)  2و سرجان ملکم ؛"مس انجام می شود ویژهه های زیبایی بر فلز ب حکاکی

کاری و  یک از ملل شرق کمتر نیستند. آنها در کنده ساختن ابزار صنعتی و آهنین مردم ایران از هیچ

به جایگاه فلزکاری ایران در بعضی بخشها  ،قاجار ةدورادامة  در داد نشانها  بررسی داده. "اند مطالکاری دقیق

بازار پر رونق و کسادی خرید و در نتیجه فقری بود که نداشتن آن یکی از دالیل  شاید ضعف گراییده است.

اندرکاران  داد و موجب شده بود نه تنها جوانان به سمت آن نیایند، بلکه شاغالن و دست این صنف را رنج می

نیز گاه به حذف تولید برخی از این صنف به دنبال جایگزینی شغل دیگری باشند. وضعیتی که امروزه 

محصوالت صنایع دستی منجر شده و برخی دیگر نیز برای حفظ آنها توسط بعضی نهادهای فرهنگی مسئول 

 .به کارگاههایی تحت حمایت تبدیل شده است

 وری ندیدم پیشه": نوشتمیالدی  هجری( 1268) 1851 در (392-391: 1361)3کدر این زمینه پوال                

 . همین امر موجب شد با ورود تکنولوژی و محصوالت"را که از نظر تمکن به باالتر از حد متوسط ارتقاع یابد

                                                           
1
 Herbert George Wells    

2
   John Malcolm 

3
  Jakob Eduard Polak) 
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: 1378) ای که روششوار به گونه.؛ و به ضعف بگراید تدریج افق گسترده فلزکاری ایران رنگ باختهبه صنعتی 

در شیراز مرده است. امروز مردم شیراز صنعت مانند شعر " :نوشته استشیراز در سفر به هجری  1286در  (42

به ایران،  ،به دلیل ارزانی ،صنعتی با ورود فزونتر تولیدات ضمن اینکه". پردازند دیگر به کارهای جدی نمی

 هجری 1291 در (45 :1366) 1وگرمک گربرای نمونه  .مدآ گران بودن اجناس سنتی ایران بیشتر به چشم می

 باالست آن بهای ولی است ارزشمند و جالب فنجان و کاسه و چپق دسته بر یمیناکار": نوشته است شیراز در

توان اقتصادی و قدرت خرید جامعه باال اینکه دلیل ه ین گرانی با. "کاری شیراز بسیار گران است قلم ... . سیاه

 ثر افتاد. ؤنبود، به شدت در رکود ساخت و تولید محصوالت سنتی م

گیری از مواد اصل موجب گران شدن محصول  گیر بودن ساخت و بهره وقت ،سختی کاراز طرفی                   

هجری  1297ژاپن در ایران در  عضو هیئت اجرایی نخستینِ (220: 1380) 2فوروکاوا ،شد. در این زمینه می

عایدش قران  12کند که با این حال بیش از  در شیراز قاشق ساز در روز چهار قاشق درست می": نوشته است

عالوه بر نیز گذشت. دولت قاجار  صنعتی روزانه از صدها و هزاران می اتتولیدشمار . در حالی که "شود نمی

ناچار و یا برای عقب نماندن از قافله ساالران ه کرد، خود ب اینکه حمایت چندانی از صنعتگر و هنرمند نمی

یه و محصوالت صرف صنعتی به ایران وارد شد که دنبال محصوالت صنعتی بود. ابتدا انواع مواد اوله فناوری ب

هجری  1289به ازای هر کدام بخشی از فعالیتهای صنعتگران ایرانی به تعطیلی کشیده شد. برای نمونه در 

هجری انواع لوازم جنگی جدید به ایران  1307و در  (123: 1349،  3ن)کرز های چدنی در تهران نصب چراغپایه

های جایگزین صنایع دستی به بازارهای ایران راه یافت.  سپس فرآورده (.103، 85: 1372هروی،  ریاضیوارد شد )

 شمعدان، فلزی، ظروف ورود از هجری 13 قرن آخر ربع سالهای در (215، 212: 1359) 4مکنزیای که  به گونه

سوزن وسنجاق ، قوطیهای نقاشی شده، قفل برنجی، سماور و پارچ ماهیگیری، قالب میخ، مسی، و قوری سماور

از سماورهای سنگین و ساده روسی که در سرتاسر مسیر تجارتی ایران  (161: 1380) 5از روسیه؛ لوئیس پلی

آلمان و  ،قاشق و چنگال از فرانسه ،از ورود محصوالت فلزی ظروف (123: 1349)و جرج کرزن ؛شود دیده می

در فلزگر،  ،(95: 1370)و شفیع قزوینی شد بازاریانوفور این محصوالت موجب شکایت  .گوید اتریش به ایران می

پر شده و صدمات ایران از همین  اسباب چراغ  الحال تهران از ... و سماور و": نوشتخود به دولت  ایتشک

 ."اشیای خارجی است

                                                           
1
  Mack Groger   

2
 Nobuyoshi Furukawa      

3
 Nathaniec George Curzon     

4
 C.Mackenzie 

5
  Lewis Pelly 
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موجب  و صورت ورقه و آماده از خارج وارده بسیاری از فلزات در دوره قاجار ببررسیها نشان داد              

از واردات  (215، 212: 1359)مکنزیایران از بین برود.  بخشی از مشاغل سنتی تهیه و تولید فلز در دش می

 ؛ وروی از روسیه فلزِاز واردات  (386: 1361)پوالکی؛ ، حلبی و مسی، فوالدیآهن های سرب،قلع، آهن، ورقه

 اند. سخن گفتههای مسی از هلند و انگلستان  ورقهاز خرید  (123: 1349) نکرز

اگرچه ضعف هنرهای سنتی و از جمله فلزکاری ممکن است به تدریج بر کیفیت آن نیز تأثیر              

بگذارد، اما این ضعف در دورة قاجار در مواردی منجر به بی کیفیتی همة آثار نشد و دورة قاجار شاهد خلق 

ویژه برای آثاری که از ابتدا جنبة تزیینی و  موضوع بهآثار بدیعی از صنایع دستی و از جمله فلزکاری است. این 

نفاست آنها بر کارکردشان اولویت داشت، قابل توجه است؛ مانند جواهرآالت و زیورآالت و ساخت و پرداخت 

هدایای نفیس به سفارش دولتمردان و دولتمندان، و به ویژه عنایت سفرا و نمایندگان دولتهای غربی به صنایع 

 دستی ایران.

روز و هماهنگ شدن با صنعت اروپا گامهای بلندی نیز برداشتند تا  فلزکاران ایرانی برای بهنیز                   

که قبالً با زحمت  را، مانند برنج فلزاتیهنرهای سنتی خود را در کنار مشاغل و بازار کارشان ادامه دهند. یعنی 

توانست به صنایع دستی ایران رونق  که میوارد کردند  های آماده صورت ورقهه ب شد، و مرارت تهیه می

ورشو که در  دهد. از برنج و ورشو نشان می استفاده فراوان دوره قاجار را "جنس فلزات"نمودار . بیشتری بدهد

ها بسیار مناسب  برای ساخت گوی و ماسورة ضریح ،در انگلستان ساخته شد هجری( 13) میالدی 19نیمة قرن 

سرعت به ایران وارد و ه ، بردک و جالی خود را حفظ می دش تماس دائمی دست کدر نمیبود. چون در 

شود که توجه کنیم مذهب شیعه و  دامنة این تحول آنگاه بیشتر هویدا میکارگاههای زیادی فعال شدند. 

فرزندان و عنایت ویژة دولتمردان قاجار، به ساخت و بازسازی و مرمت بسیاری از آرامگاههای بزرگان شیعی و 

 های این بناها یکی پس از دیگری از چوبی به فلزی تبدیل شد.  نوادگان آنها منجر و ضریح

تعداد زیاد سالح در  ، که پاسخی نیز برای چرایی و تحلیل آن است،یکی از بارزترین نتایج نمودارها             

ای از سفارت ایران به وزارت خارجه  هجری نامه1314 در آن در دوره قاجار است. افت شدید دوره صفویه و

ارسال شده که در خصوص گزارش اختراعات جدید در اروپا از قبیل ساخت تفنگی جدید و پیشکش به 

هایی از کارهای زرگری و مرصع کاری  حضرت همایونی و همینطور ارسال نمونه سالطین از جمله اعلی

اسپانیا، پروس، پرتغال، هلند و خدیو مصر را انجام  زرگرباشی دولت انگلیس است و اینکه وی کارهای سالطین

این اتفاق دقیقاً زمانی افتاد که بسیاری از فلزکاران  مشغول ساخت انواع  (.450: 1368عراقی،  )کاووسیدهد  می

، کار شد، قلمزن، ترصیع آماده می شمشیر و خنجر و غیرهسالحها و تزیینات متنوع روی آن بودند. پس از آنکه 

: 1363) 1. بنجامینکردند بر آنها هنرنمایی میکار  نقره و کار کار، سیاه قلم ککار، مشبّ اک، کندهر، حکّطالکا

 و تزیین": نوشته است خصوص دراین هجری 13 قرن نخست نیمه در ایران در آمریکا سفیر اولین ،(241

                                                           
1
 S.G.W.Benjamin 
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وسایل جنگی تا دوره نادرشاه و پس از . انواع است ایرانیان تزیینی هنرهای جمله از نقره و طال با سالح آرایش

کوب می شد و سپس با توجه به نوع پیروزی به سرداران هدیه می شد و حتی غالمان شاه  آن طالکوب و نقره

خود، سپر و زره از فهرست  ولی قریب صدسال است که کاله ؛در جنگها چنین سالحهایی حمل می کردند

 (181: 1378) به گفته روششوار نیز (.13)شکل "شده است وسایل جنگی حذف شده و وسایل جدید جایگزین

افزارسازی و خراسان یکی از مراکز شمشیر سازی بود. نادرشاه همه آنها را   هنر عمده فلزکاری صفوی جنگ

شده  مطالب ارایه خراب کرد و بقیه کارخانجات شمشیر سازی در شهرهای دیگر پس از صفویه از میان رفتند.

سازی سنتی در  رغم وصف حال آن دوره، پاسخی قابل توجه به دالیل افول اسلحه قاجار، علیاز سیاحان دورة 

 دهد.  دورة قاجار است که تغییرات و تحوالت ناشی از انقالب صنعتی را به خوبی نشان می

انقالب صنعتی در کنار تبلیغات و پیامدهای آن نشان داد  "جنس"ویژه ه نمودارهای موجود ب                       

به گونه ای که حتی  است.بوده بزرگترین عامل ضعف و رکود و در مواردی فراموشی فلزکاری سنتی ایران 

ماشین و تولید انواع زیاد غرب، ظهور علل فراموشی فلزکاری مراغه تبلیغات  (227: 1388) دبیر امروزه به سخن

  (259، 249: 1385) قاسمی اندرود است؛ و به نقل از و قیمت مناسب و با صرفهظروف با جنسهای مختلف 

که در  چنان ،مسگری در گیالن به خاطر فناوری و انواع ظروف صنعتی و عدم حمایت دولت سیر نزولی یافته

ف مسی املش یک استادکار و در شهر لنگرود دو استادکار با ناامیدی و بدون شاگرد، اکثراً به سفیدگری ظرو

 مستعمل و گاهگاهی ساخت اشیاء سفارشی اشتغال دارند.

 

                                   
 سایت چاقو زنجان( صفوی) ،کوب طال و نقرهسالح  :13 تصویر                                                  

                                Figure 13: Gold and silver weapons, Safavid (Zanjan Chaqoo site)           
 

حکاکی و  کاری، ، مشبک کاری ، برجسته طالکوبی (15 -14) شکلهای  قلمزنی، مطابق نمودار تکنیک تزیین 

 که کوبی نقره و طالکوبی": گوید می ( 50: 1348) هدهد. دالوال ترصیع بیشترین تزیینات دوره صفویه را نشان می
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زیاد  این کارها راظیر ، از نام عجم مشتق شده است. زیرا من در ایران نگوییم می 1آجامینا ایتالیا به آن در ما

  . "بینم می

 

                              
متروپولیتن(؛ جام برنجی با تزیینات قلمزنی و مرصع به طال و نقره با دستة اژدها، قرن یازدهم هجری )سایت موزه  :14 تصویر 

 ( 57: 1392زاده،  شدۀ موسوم به ابن سلیمان، موجود در آستان قدس رضوی ) حسن : آفتابة قلمزنی و حکاکی15شکل 

Figure 14: Brass cup with engraved ornaments in gold and silver with a dragon handle, 11
th

 

century AH (Metropolitan Museum site); Figure 15: The engraved Ewer named Ibn Suleiman, 

located in Astan Quds Razavi (Hassanzadeh, 2013: 57)  
                                                                                                                     

گلدان طالی مینا عمل پیشه وران  دو" نویسد: نیز در نامه خاقان می (45: 1379) شیرازی خاوریحسینی 

اشیاء تزیینی  .کرد می آشکاررا سازی  صفحات آن منتهای شبیه در )فتحعلی(فرانسه که صورت مبارک شاه 

اگرچه بر اساس  استفاده شده است.ویژه جواهرسازی در دوره قاجار نسبت به دوره صفویه با درصد بیشتری  هب

 جواهرسازی مورد توجه دربار و مردم بوده، ،قبل و بعد از انقالب صنعتی ةبررسیهای انجام گرفته در هر دو دور

)شکلهای  انواع سکه ها و زیورآالت بیشتر شده آید در دوره قاجار توجه به پرکردن خزانه دولتی با اما به نظر می

آوری سکه و  واری به جمع شاهان قاجاری عالقه دیوانه (148-140: 1372) 2یودورکورفف به نوشتةو  (17 -16

 اند قیمتی داشته ءاشیا جواهرات و

پنج میلیون تومان  و بیست، شاه دوره فتحعلی خراوا ارزش جواهرات در "نگار جهانگشای وقایع" در            

 هجری 1294 ایران به سال در ایتالیاییِ ساکن سیاح ،3سرنا الکارُ .(243: 1343 ،غفاری قزوینی) شده است برآورد

آن باالی  }گوی طالیی{با شکوه که خورشیدی زرین }تخت مرمر{ شاه تختی در قصر ناصرالدین" :نوشته است

زین و برگ زرین، آفتابه  رندگانی با پرهای جواهرنشان و سالحهایی مرصع به جواهرات قیمتی،پ نصب شده،

خارجی و بدون  ءبه گفته قزوینی دارالخالفه از اشیا نیز .(83-80: 1363 ،)سرنا "دارد وجود ... طال، انگشتری و

                                                           
 
2
 Fiodorcorof   

3
 Carla ) Serena     
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 )قزوینی، شود کند و مملکت فقط خالی می استفاده پر شده که منفعتی در امور رعیت و مملکت ایجاد نمی

 1312در  2سیلوراسمیت و 1تبازمانده از قاجار مراسالت جواهر سازان شرکتهای گلداسمی اسناد .(48: 1370

در منشآت فروغ آمده که ملوک ممالک  (.410: 1368؛ کاووسی عراقی،  152: 1380)پلی،  دهد هجری را نشان می

قائم )دارند  یم حضور ... تعداد نیست ةنفایس بدان مقدار که قو انواع جواهر و روس از انگلیس و و  فرنگ و روم 

  (.67 :1356مقام، 

 

                                              
گری ساخته و با الماس و برلیان تزیین شده است. این جقه در زمان  : جقّه از طالی سفید که به روش ریخته16شکل 

 (؛70: 1396شود )کارگری،  اکنون در موزۀ جواهرات ملی، در تهران نگهداری می شاه قاجار در اروپا ساخته شده و هم ناصرالدین

ه، موجود در موزۀ جواهرات  14شده، ساخت هنرمندان داخل، وایل سدۀ  طال مرصع به فیروزۀ حکاکی (Jegheh) ه: جق17ّشکل 

 (68ملی، تهران )همان: 

Figure 16: A piece of white gold made by casting and decorated with diamond and Brilliant. This 

)Din Shah Qajar and is currently kept in -Europe during the reign of Nasser al piece was made in

plated turban -the National Jewelry Museum in Tehran (Kargari, 1396: 70); Figure 17: Gold

tional embroidered with turquoise, made by local artists in the early 14th century AH, in the Na

Jewelry Museum, Tehran (Ibid: 68) 
 

صورت سنتی در ه مناسبتها ب دوره مورد توجه بوده که مبین انجام مراسم و دو هر وسایل آیینی در اشیاء و

توجه  یا با مناسبتهای آیینی و و  برای مراسم اینگونه لوازم البته انقالب صنعتی است. از بعد و قبل های  دوره

 ظروف تزیینات و این اشیاء و ارتباط با اما نکته قابل توجه در .شد ساخته می فرهنگی قومی وبه باورهای 

سنجش و بر اساس  نمودار مطابق خوشنویسی عربی و گیری از خطوط فارسی و های آنهاست که بهره کتیبه

ها چندان  اروپا بر کتیبهتحوالت فناورانه  مسلماً یکنواخت بوده و انقالب صنعتی تقریباً از بعد ها قبل و داده

گیری آیینی و باور به اینگونه اقدامات را  چرایی ازدیاد و شباهت این بهره .(19 -18شکلهای ) تأثیری ننهاده است

های صفویه و قاجاریه به چهارده معصوم )ع( و بزرگان دینی و  توان در مذهب شیعه و توجه وافر سلسله می

                                                           
1
 Gold Smith   

2
 Cilver smith 
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های مورد مطالعه همین اعتقادات موجب حضور و  ویژه اینکه در دوره به اعتقاد واال به شفاعت آنان دانست،

 نزدیکی روحانیان به پادشاهان صفوی و قاجار و تأثیر آنها بر مردم و مسئولین بوده است

های صفوی و قاجار نوشته  در مقایسة درج عبارات مذهبی روی آثار در دوره( 85-76: 1387) فراست               

صفوی و پس از آن در زمان قاجار،خلق تفاهمی است میان هنر  ةکاری در دورزفل  نگاری تزیینات کتیبه"است: 

مانده از ادوار  توان تنها در نبوغ هنری و معنوی ایرانیان جستجو و در آثار بسیار بر جای می  و مذهب که

 ذکر نام علی ثار فلزی این دوران،های آ رفته در کتیبه مشاهده کرد. در میان مضامین مذهبی به کار  تاریخی

هایی از دعای  چنین دعا در مدح دوازده امام و قسمت هم ،)ص( و یا وجود نام ایشان در کنار اهلل و محمد )ع(

تنها گویای ارادت به این امام   از جمله مضامینی است که نه پرفیض نادعلی به منظور مددجویی از ایشان،

 ."سازد ش به مذهب تشیع را نزد ایرانیان متجلی میگرای بلکه مستقیماً همام است،

ضمن تأیید تأثیر تشیع در استمرار باورهای مذهبی در ساخت آثار هنری این  (25: 1390)نیز افروغ              

این رابطه بین شیعه و فرهنگ ایرانی بسیار قوی بود. در دوران صفوی مذهب  "ها بیان کرده است که:  دوره

از این رهگذر مقوله هنر نیز از تغییر ایدئولوژی و  روند مطالعه فرهنگ و هنر داشت. طبعاً نقش مهمی در

بهره نماند و در واقع عالوه بر مردم، هنرمندان ایرانی و  تحوالت اجتماعی که در عصر صفوی رخ داده بود، بی

و ائمه اطهار و  )ص(پیامبرو عناصر شیعی و ارادت به خاندان  شیعه مذهب هم سعی کردند که اندیشه و تفکر

و همچنین، موضوعاتی همچون آیات قرآنی و اسماء الهی، احادیث و  )ع(طالب  ابی بن شخص علی مخصوصاً

، شهادتین شیعه، صلوات کبیره یا چهارده معصوم، اشعار و ابیات ادبی )ص(روایات قدسی و نبوی، معراج پیامبر

و اظهار سرسپردگی و ارادت به آن امام همام و  )ع(مام علیشخص ا خصوص به )ع(در وصف و رثای ائمه اطهار

چه به لحاظ ابیات و اشعار و چه به لحاظ نمادهای  )ع(یادآوری تنهایی و تشنگی و مظلومیت اباعبداهلل الحسین

فلزی عاشورایی و.. را که در حوزه تفکر شیعی بود، در هنر و آثار هنری خود منعکس کنند. نکته قابل توجه 

گذاری شده بود. در این  ست که در زمان حاکمیت صفویان ارتباط بین هنر و قوانین دینی به خوبی پایهاین ا

دوران متون خطی مصور، بناهای معماری و مصنوعات هنری همگی بازگوکننده عناصر شیعی بودند که از 

 (.21 -20) شکلهای  های این عصر به شمار می رود ویژگی
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 ( 94: 1396اده شده است ) هنرجو، الخط ثلث استف : بر هر دو طرف سکه شاه سلیمان اول صفوی از رسم18شکل 

سنگ عقیق یمنی، یشمی رنگ و منقش که آیات قرانی بر طلسم با کاربرد سنجاق سینه، ایران، صفوی، مزین به  :19شکل  

 (موجود در موزه بریتانیا )سایت موزۀ بریتانیاروی آن حکاکی و قاب دور سنگ نیز به شکل گُل کار شده است. 

: طلسم به شکل دست منقوش به اسماء چهارده معصوم وآیات قران، نقره، ایران، دوره صفوی، موجود در موزه 20شکل 

 (متروپولیتن) سایت موزۀ متروپولیتن

های هندسی و آیات  قش به نقوش و طرحبه شکل آویز، جنس استیل و طال، ایران، دوره قاجار، من : جعبه دعا )طلسم(21شکل  

 ()سایت موزۀ بریتانیاقرانی، مشبک، حکاکی و طالکوب شده، موجود درموزه بریتانیا
Figure 18: On both sides of the coin of Shah Suleiman I Safavid, the tholth calligraphy is used 

(Honarjoo, 1396: 94) 

Figure 19: Talisman with the use of brooches, Iran, Safavid, decorated with Yemeni agate stone, 

jade color and pattern on which Quranic verses are engraved and the frame around the stone is 

also worked in the shape of a flower. Available at the British Museum (British Museum website) 

 Figure 20: Hand-painted talisman with the names of fourteen infallibles and verses of the Qur'an, 

silver, Iran, Safavid period, available in the Metropolitan Museum (Metropolitan Museum site 

Figure 21: Prayer box (spell) in the form of a pendant, made of steel and gold, Iran, Qajar period, 

engraved with geometric designs and Quranic verses, lattice, engraved and gilded, available in the 

British Museum (British Museum website) 
 

 گیرینتیجه -5

ها و آنگونه که در نمودارها مشخص شد، در پاسخ به پرسش پژوهش  با توجه به بررسیها و مطالعات روی داده

می توان ضمن پذیرش تغییر و تحول ناشی از تحوالت صنعتی بر فلزکاری ایران اذعان داشت که نقوش سنتیِ 

گیری از  داشته، اما به واسطة بهرههندسی، گیاهی و حیوانی قبل از انقالب صنعتی در دورة بعد از آن ادامه 

پردازیهای اروپایی از سطح نقوش سنتی نسبت به قبل کاسته شده است. فرمهای دایره  نقشهای گیاهی و چهره

تر از قبل گردیده و  گیری از ابزارهای جدید به مراتب متنوع محورِ آثار فلزی صفوی در دورة قاجار به دلیل بهره

گری صنعتی بر تولید بیشتر محصوالت فلزی  رغم استمرار روشهای گذشته، ریخته از نظر فناوری ساخت، علی

در دورة قاجار تأثیر گذاشته است. کاربردهای متنوع آثار فلزی در دورة صفوی با تأکید بیشتر بر استفاده از 

ادامه داشته، وسایل دولتی و تشریفاتی، که مبین زیورآالت و جواهرسازی است، در دوره بعد از انقالب صنعتی 

اما از مصرف عمومی آن کاسته شده است. ادامة تنوع خطوط مورد استفاده در آثار فلزی صفوی با پرکاری 

بیشتر خط ثلث در دورة قاجار نشان ساخت وسایل عزاداری و مراسم تعزیه و سایر نمایشهای مذهبی است که 

ن مفرغ در دوره قاجار در مقایسه با دورة صفوی، و گیرد. کم شدن فلزاتی چو انواع عَلَم و کُتَلها را در بر می
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گیری از آهن و طال در دورة قاجار به نسبت قبل از انقالب  استفاده از فلزات جدیدی چون ورشو، نیز بهره

گیری از آهن در ساخت و سازهای جدید  آوری جواهرات و بهره صنعتی، عالقة مفرط پادشاهان قاجار به جمع

اندودکاری، تراشهای ماشینی، ملیله و میناکاری ضمن اینکه  ود برجستة تزیینات رویرا تشریح می کند. وج

گیری از تکنیکهای جدید و گاهی سفارشهای  دهد، دلیلی بر بهره تنوع بیشتر رنگ را در دورة قاجار نشان می

ر کاربرد آثار از غییت توان گفت که خارجی برای آثار فلزی است. نیز در ارتباط با موضوعات مورد استفاده می

جایی تدریجی کارکردی فلزکاری را در دو دورة قبل و  نظامی و عامیانة دورة صفوی به کاربردهای تزیینی، جابه

توان نتیجه گرفت که فلزکاریِ بعد از انقالب  کند. با این توضیحات می بعد از انقالب صنعتی مشخص می

ت که تحوالت صنعتی روی کاربرد، جنس، رنگ و تنوع صنعتی در ایران ادامة مسیر قبلی است با این تفاو

ای که از نظر تزیین و نقش و کارکرد به ضعف  سزایی گذاشته، به گونه تولیدِ محصوالت فلزی گذشته، تاثیر به

گراییده و همین تغییرات بازار کار و اقتصاد صنایع دستی را تحت تأثیر قرار داده، اگرچه همین امر در مواردی 

 اخت و پرداخت صنایع دستی فلزی کمک کرده است.به تنوع س

در مقاله حاضر از اطالعات رساله دکتری اینجانب به راهنمایی جناب آقای دکتر حسن کریمیان و             

مشاوره جناب آقای دکتر فیروز مهجور استفاده مقدماتی و پایه ای شده، اما در ادامه با مساعدت همکاران 

صحرانورد، ناصر گیو قصاب، احمد فیناستیان و خانم سمیه اربابی؛ و نیز دانشجویان عزیزم آقایان: محمد 

( اضافات 1392زاده ) ( و آقای مصطفی حسن1397( و فاطمه فرامرزیان )1396محترم خانمها سارا کارگری )

 و تغییرات زیادی در آن صورت گرفته که سپاسگزار همة آن بزرگواران هستم.       
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