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فا مه امیری 2سنو ٔ
یسنده مسئول
روا نوری شادمانی 3
محسن جاوری 4
تاریخ در یافت9۸/۵/۲۲ :
تاریخ پذیرش۹۸/۶/۲۵ :
چکیده:
ٔ
دوره صفوی ی ی از دورههای درخشان تاریخ ،هنر و فرهنس ایران است که با توجه به قدرت ومت
مرکزی در این دوره هنرها هم رشد قابل توجهی نموده و از دورههای درخشان هنری تاریخ ایران است .هنر
ساخت و را ی ز یورآالت در ایران پیشینه ای چند هزار سا ه دارد که این پیشینه باعژ شدهاست که هر
دوره هنر ز یورسازی مشاصههای خود را داشته باشد و با فرهنس و آئین و رسومات مردم جامعه در هر
بقه ای آمیاته شود .در این پژوهش به موا عه ز یورآالت دوره صفو یه پرداخته شدهاست .این پژوهش به
روش کتاباانه ای و موزه انجام شده و در پایان این پژوهش مشا گردید که بیشتر ین نقوش به کار رفته
شامل نقوش هندسی ،گیاهی و کتیبه بودهاست .ت نیک ساخت ،بیشتر قا بی و در مواردی به صورت دستی
بودهاست .در هنر ز یور سازی دوره صفو یه جایگاه مذهس شیعه به خوبی مشا و بارز است و این نشان
از قدرت مذهس شیعه در جامعه و هنر دوره صفو یه دارد .در این دوره فلزات ال ،نقره و فوالد برای ساخت
و تو ید ز یورآالت مورد استفاده بودهاست که در کنار این فلزات سنگهای قیمتی هم استفاده شدهاست.
واژگان کلیدی  :دوره صفو یه ،فلزکاری ،ز یورآالت ،ال ،نقره.
 .1این مقا ه برگرفته از پایان ٔ
نامه نو ٔ
یسنده مسئول است.
 .2کارشناش ارشد باستانشناسی دانشگاه کاشان mannia7@hotmail.com
 .3استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان nourishad.r@gmail.com
 .4استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه کاشان mohsen.javeri@gmail.com
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-1مقدمه:
صنعت ساخت جواهرات ،ز ینت آالت و ز یورآالت با توجه به عالقه انسان به خود آرایی و عالقه به
اشیام پر زرس و برس پیشینه ای والنی دارد و ا گوها و نقوش این آثار هنری در بردارنده تجارب
اجتماعی ،فرهنگی و معتقدات مذهبی دوران خود هستند و ذا به فهم بهتر سیر تحول اندیشه های
مردم دوران خود کمک می کنند.
دو ت صفوی بنا به نرر بسیاری از محققان ،ومت ایران اسالمی را به جایگاه دو ت ملی ارتقا داد
و ناستین ومت بزرر و ی رارچه در ایران پس از اسالم را ایجاد کرد .هنر دوره صفو یه همیشه
زبانزد هنرهای دوران اسالمی بوده چرا که دوره صفو یه عصر امنیت ،اقتدار ،توسعه اقتصادی و رشد
فرهنگی و هنر بود .هنر ساخت جواهرات و ز یورآالت ی ی از هنرهای سرآمد این دوره شناخته می
شد ،که ی ی از دالیل پیشرفت این هنر در این دوره از تاریخ وجود امنیت بسیار در آن زمان بوده که
به مردم اجازه می داد از این اشیام گرانبها استفاده کرده و برای ساخت این اجسام کمال دقت و
خالقیت را از خود نشان دهند ،اما کاربرد این اجسام گرانبها برای چه افراد و استفاده در چه مواقعی
میسر بود چیزی است  .اما وقتی هنر در خدمت دین باشد و ایمان قلبی راهنمای هنرمند گردد پدیده
های ارزنده و جا بی به وجود می آید که باعژ می شود ا گوها و نقوش یک اثر هنری بتواند سیر
تحول و اندیشه های مردم دوران خود را به نمایش بگذارد و همین امر یک اثر هنری را با ارزش جلوه
می دهد.
-2پیشینه و سواالت پژوهش:
در موا عات صورت گرفته در مورد جواهرات به صورت ماتصر اشاراتی به به صنعت جواهر سازی دوره
صفو یه شدهاست که این پژوهشها عبارتند از:
ابراهیمی بروجنی ،سیده یمه س . ۱۳۹۲بررسی تصو یری ز یورآالت موجود در موزه هنرهای تزئینیاصفهان .
بیانی ،مهدی س . ۱۳۴۸پانصد سال تاریخ جواهرات سلونتی ایران.راعی ،ر یحانه س . ۱۳۹۲ا گوهای سنتی و مدرن را ی ز یور ایرانی از پیش از مادها تا پهلوی.ر یاوی ،محمدروا س . ۱۳۷۲نگاهی اجما ی به تاریخ جواهر سازی و زرگری ایران.-سلیمانزاده ،فا مه س . ۱۳۹۱را ی و ساخت جواهرات معاصر با رو ی رد به جواهرات صفوی.
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وردام پور ،فا مه س ۱۳۹۱شناخت و تحلیل کاربرد مردم شناختی جواهرات مورد موا عه وزه جواهراتملی.
ویام پور ،جلیل س . ۱۳۴۸ز یورهای زنان ایران از دیر باز تا کنون. دیبی ،مهرآسا س . ۱۳۹۱سی و پنی هزار سال تاریخ ز یورآالت اقوام ایرانی . میرجعفری ،سین .سید بن دار ،سید مسعود س . ۱۳۸۷زرگری و جواهر سازی در عصر صفوی.سواالت این پژوهش عبارتند از:
 .1بیشتر ین نقوش تزئینی به کاررفته در ز یورآالت دوره صفو یه ،به چه اش ا ی پدیدارشده اند؟
 .2ت نیک ها سروشهای ساخت و تز یین ز یورآالت دوره صفو یه چه بودهاست؟
 .3جایگاه مذهس تشیع و اندی ٔ
شه ملی گرایانه در هنر ز یورآالت سازی این دوره چگونه بودهاست ؟
-3صفو یان:
صفو یان سلسلهای ایرانی و شیعه بودند که در سالهای  ۸۸۰تا ۱۱۰۱هجری خورشیدی سبرابر ۹۰۷-۱۱۳۵
قمری و  ۱۵۰۱-۱۷۲۲میالدی بر ایران فرمانروایی کردند .بنیانگذار سلسله پادشاهی صفوی ،شاه اسماعیل
ی مس 926 -708ه .س است که در سال  ۸۸۰خورشیدی در تبر یز تاجگذاری کرد و آخر ین پادشاه قیقی
صفوی ،شاه سلوان سینس 1105-1135ه.س است که در سال  ۱۱۰۱خورشیدی از افغانها ش ست
خورد .ایران در دوره صفو یه در زمینه مسائل نرامی ،فقه شیعه ،و هنر سمعماری ،خوشنو یسی ،و نقاشی
پیشرفت شایانی نمود .هنرمندان مشهور این دوره نیز روا عباسی ،علیروا عباسی ،میرعماد ،و آقامیرک
هستند.و ی از نرر ادبی ،در دوره صفو یه شاعر یا نو یسنده بزرگی از ایران برنااست و تنها در زمینه ادبیات
شیعی و مرثیهسرایی آثاری درخور توجه پدید آمد.
ٔ
یخچه جواهرات و ز یورآالت در ایران:
-۴تار
هنر زرگری و السازی سابقه ای بس دیر ین در هنر ایران زمین دارد .از دوره صفو یه ،ا العات
روشن تری درباره مجموعه جواهرات سلونتی وجود دارد .در ایران دوره صفو یه تراش جواهرات نیز
صورت می گرفت ،ا بته تراش جواهرات در ایران به پای تراش جواهرات در درب نمی رسید. 1محل
کار جواهرسازان و جواهر فروشان اصفهان بیشتر در جره های ا راخ میدان نقش جهان بوده است.
تجارت جواهرات در عصر صفو یه پس از صل و امنیتی که در ایران دوره صفو یه ،به و یژه پس از به
 .1میرجعفری ،سید بن دار ،زرگری و جواهرسازی در عصر صفوی ،ص .۳
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قدرت رسیدن شاه عباش اول ایجاد شد ،زمینه برای رونا گرفتن تجارت آماده گردید و بازرگانان و
سیا ان در وای امنیت ایجاد شده به سوی ایران سراز یر شدند و موجس پو یاتر شدن اقتصاد ایران
گردیدند .تجار کاالهایی را با خود می آوردند و در کشور عروه می نمودند و با خر ید مصنوعات
ایرانی ،آنها را به نقاط دیگری می بردند .در ی این معامالت هم خود به سود می رسیدند و هم باعژ
ش وفاتر شدن اقتصاد ایران می گردیدند. 1هدخ این پژوهش بر آن است تا چگونگی هنر ز یورآالت،
جواهرسازی و زرگری در دوره ای از تاریخ ایران یعنی دور ٔه صفو یه را موا عه و بررسی کند.
-۵ز یورآالت ز ٔ
نانه مورد مطالعه:
انگشتر طال نگین مربع :این انگشتر ال با نگین جعبه ای و ا ماش ش ل ساخته شده در دوره
صفو یه ی ی از نمونههای نادر از جواهرات است که کل انگشتر به رنس الیی دیده می شود اما لقه
آن از جنس مفتول می باشد  2.ش ل مربع این انگشتر است که مربع نمادی از زمین ،با دایر ٔه آسمان
در ت اد است .مربع که مانند یک ا ماش از جنس ال دیده میشود کمی واامت دارد ،در مرکز
این مربع ا ماش ش ل جمله و قا ا محبوب شفا ا قلوبو به زبان عربی نوشته شده است ،چرا که آیات
قرآنی به زبان عربی می باشدکه به وسیله دو خط افقی به دو نیمه تقسیم شده و همچنین چندین خط
که به صورت واو دیده می شود که توانسته رو یه انگشتر و نوشتهها را به چندین مدل چهارتایی
تقسیم کند.

 .1شاردن ،سیا تنامه ،ص .۲۲۷
 .2کو پر ،فرهنس مصور نمادهای سنتی ،ص .۲۵۳
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تصو یر - 1انگشتلرطالییردورهرصفو یهر1

گوشواره :گوشواره ز یبا مربوط به اوایل دوره صفو یه می باشد که از یک تصو یر نقاشی شده به
سبک نگاره بدست آمده است ،این نقاشی زنی در یک داستان را نشان می دهد که کالهی بر سر
دارد و از ز یر کالهش این گوشواره پدیدار گشته است .این گوشواره از جنس یاقوت و ال می
باشد .که یاقوت به معنای سلونت ،عزت ،دیرت ،نیرو ،عشا ،آرزو ،ز یبایی ،ول عمر ،آسیس
ناپذیری است .ش ل ظاهری آن به سه باش اصلی تقسیم می شود و یک باش اتصال ،در قسمت
باال یک تصو یر بته ش ل را می بینیم که روی آن با سنگهای یاقوت پوشیده شده است و از همین
قسمت به گوش آو یاته می شود2.

 .1همان ص .۲۲۷
 .2اس ارچیا ،تاریخ هنر ایران)هنرصفوی ،زند و قاجار ،ص .۲۲۲
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تصو یر - 2گوشواره یاقوت ،باشی ازنگاره اصحاب کهف قزو ین ،دوره صفو یه.س رت از نگارنده .
گردنبند قلب :این آو یز به صورت ملیله کاری که در آن دوره برای ساخت ز یورآالت استفاده می شوده
ساخته و به وسیله جواهرات مرصع گشته است .او ین موردی که هنگام دیدن این آو یز ز یبا به چشم
می خورد ش ل قلس است که نشانی از قلس آدمی و عشا را تداعی می کند اما معانی دیگر قلس
است که مرکز موجود ،چه جسمانی و چه رو انی ور ا هی است. .قلس مرهر خرد سی است
در ت اد با خرد منوقی و قلس هر دو به معنی عقل است اما قلس مرهر تر م ،عشا ،محل راز و
خورشید نماد قلس است .در اسالم به معنی مرکز وجود چشم دل مرکز معنوی عقل مولا تنو یر است .
قلس معبد خداست1.

تصو یر -3گردنبند قلس ،ملیله کاری شده و مرصع به جواهر دوره صفو یه2

 1کو پر ،فرهنس مصور نمادهای سنتی ،ص 279
 2همان ص ۲۷۹
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گردنبند جا دعا :نمونه جذاب دیگر از جواهرات و ز یورآالت بدست آمده از دوره صفو یه یک عدد
جا قرآنی است که از جنس ال می باشد .برای استفاده از آن یک قرآن کوچک و یا یک برر ومار
قرآنی را به صورت تا شده در داخل آن قرار میدادند و با زنجیر یا بندی به گردن میآو یاتند تا قرآن،
آیات قرآنی و دعا از فرد مصرخ کننده محافرت کند .ش ل ظاهری آن ابتدا یک مستویل است ،که
از یک رخ یک نیم دایره به آن متصل گشته ،اما تصو یر مستویل و کاربرد آن در این جا دعا بسیار
ز یاد دیده می شود .نیم دایره نمادی از گنبد و نشانی از آسمان است .

تصو یر  -4نقش نقاط و فرم اصلی جا دعایی

ال1

گردنبند زن و تاج کاله  :این آو یز ز یبا که از یک ش ل پنی گوش در وسط و چندین شش گوش
که به ترتیس از دو رخ پالک بزرر به زنجیر آو یاته شده است تش یل می شود و در انتهای پالک
بزرر یک منگو ه آو یزان است .پنی ولعی خود به معنای درخت زندگی که با ساتی ،عدا ت است.2

 1برداشت از کو پر،ص .۳۴۴
 2کونل ،هنر اسالمی تاریخ هنر ایران ،ص .۳۴۵
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تصو یر -5گردنبند و تات کاله ،سده دهم ه س ،.نقش شش ولعی و پنی ولعی1.

گردنبند چهل بسم الله :این گردنبند که یک نمونه نادر از آثار بدست آمده از اواخر دوره صفو یه می
باشد با نام چهل بسم ا له نامگذاری شده است ،چرا که تعداد چهل بار کلمه بسم ا له روی قوعات
قلبی ش ل و یا برر ش ل این گردنبند به صورت کنده کاری ت رار شده و برای همین با این نام
خوانده می شود.توصیف کلی ظاهری آن از تعدادی برر و یا قلس با ابعاد کوچک تش یل شده که
در روی هر کدام عبارت بسم ا له آمده است و سرس در باالی آن یک قسمت و ه ای وجود دارد که
بند یا ناب از آن عبور کرده و به وسیله آن به گردن آو یاته می شده این گردنبند از یک کل سیون
شاصی که از وارثین زمان صفوی بودهاند بدست آمده است.

تصو یر -6گردنبند نقره ،چهل بسم ا له ،دور ٔه صفو یه از مجموعه خانم پرو ین امیر قلی2

 1همان ص ۳۴۵
 2آ بوم مجموعه شاصی خانم پرو ین امیرقلی.
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دستبند نقره :این دستبند از جنس نقره ،قلم اری شده به صورت تو خا ی ،و دانه دانه گل و برر
و سیم به روی آن کوبیده است ،این اثر ز یبا کار ارامنه دوره صفو یه می باشد چرا که در آن زمان بیشتر
جواهرات و ز یورآالت ظر یف را ارامنه می ساختند.ش ل ظاهری آن یک دایره است که نقوش به
صورت برجسته و قوسدار روی آن سوار شده ،در واقع ر ها به وسیله سیم نازک ساخته شده و
ی ی ی ی به روی قوش دایره نقش بسته و حیم کاری شده و این دستبند را تش یل داده است .

تصو یر -7دستبند نقره ،قلم

اری شده ،دور ٔه صفو یه از مجموعه خانم پرو ین امیر قلی1

گردنبند  13تکه یشم :این گردنبند از سیزده باش جداگانه یشم سبز رنس ساخته شده است که در میان
هر باش یشم سنس های قیمتی قرار گرفته و باش های سیزده گانه را از هم جدا کرده است .بر روی هر
ت ه یشم به خط نسخ کلماتی نوشته شده است که به ترتیس اسامی  12امام شیعه بر روی آنها ک شده
است .در باش میانی که از همه بزرگتر است و دارای ش ستگی است دعای ناد علی نوشته شده است.
هر کدام از این باش ها به ش ل یک قلس با زوائد و اوافاتی هندسی است که ش ل وا دی ندارند و هر
کدام به اش ال ماتلفی هستند2.

 .1آ بوم مجموعه شاصی خانم پرو ین امیرقلی.
 .2سایت موزه بر یتانیا.
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تصو یر -8گردنبند یشم دوره صفو یه  ،موزه بر یتانیا1.

پالک طال ( :)1پالک الی بادامی ش ل که در موزه بر یتانیا نگهداری میشود2 .قسمت باالی این پالک
ش سته و صدمه دیده است .در یک رخ این پالک باش اشیه دور تا دور پالک به صورت خووط
موازی تزئین شده است و در باش میانی با نقوش اسلیمی و عبارت و ماشا لهو تزئین شده است .
در رخ دیگر این پالک هم به مانند رخ دیگر آن دارای تزئینات خووط موازی در گرداگرد پالک و نقوش
اسلیمی در میان آن است که عبارت و یا اف و در میان آن خودنمایی می ند .این اثر با شماره موزه 18777
در موزه بر یتانیا نگهداری میشود3 .

 1همان.
 2همان.
 3همان.
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ال دوره صفو یه  ،موزه بر یتانیا .اندازه  23*21میلی متر1

پال ک طال ( :)2این پالک الیی دایره ش ل است که به صورت دایره های ماتلف تزئین شده است .در
اشیه بیرونی یک رخ آن به صورت نقوه چین تزئین شده است .در داخل قسمت میانی این رخ پالک
عبارت و الا ه االا له محمد رسول ا له و ک شده است  .در رخ دیگر این پال ک به مانند رخ مقابل
اشیه بیرونی نقوه چین تزئین شده است و در داخل دایره های تو در تو نقش خورشید به صورت شش
ولعی نقش بسته است .در داخل نقش این خورشید کلمهو ا لهو نقش بسته شده است و در میان شعاعهای
نقش خورشید عبارت و بسم ا له ا ر من ا ر یم و نقش بسته شده است2 .

تصو یر  -10پالک

ال دوره صفو یه ،موزه بر یتانیا .اندازه 10×29 :میلی متر3

پالک طال ( :)3پالک الی دایره ای ش ل با اندازه  1*20میلی متر که در موزه بر یتانیا نگهداری می-
ش ود.سسایت موزه بر یتانیا  .در هر دو رخ این پالک باش اشیه دور تا دور پالک به صورت خووط
موازی تزئین شده است و در باش میانی با نقوش اسلیمی و عبارت و ماشا لهو تزئین شده است  .این اثر
با شماره موزه  192110در موزه بر یتانیا نگهداری میشود4.

 1همان.
 2همان.
 3همان.
 4همان.

فصل ٔ
نامه ُجندیشاپور

38

تصو یر  -11پالک

ال دوره صفوی ،موزه بر یتانیا  .اندازه 10×20 :میلی متر1

پالک طال ( :)4ش ل ظاهری این به صورت دایره کامل است که بر روی آن به صورت دایره های ماتلف
تو در تو تقسیم و تزئین شده است .در قسمت اشیه دو تا دور هر دو رخ با نقوش گل و برر اسلیمی
تزئین شده است و در قسمت دایره میانی هر دو رخ عباراتی دعایی با خط نسخ نوشته شده است .در هر
دو رخ دعای این پالک عبارت و یا مفت االبواب افت نا خیر ا ناش و آمده است .این پالک الیی دارای
اندازه  1*33میلی متر است و با شماره موزه ای  17036در موزه بر یتانیا نگهداری میشود2 .

تصو یر  -12پالک

ال دوره صفوی ،موزه بر یتانیا  .اندازه 10×33 :میلی متر 3

پالک طال ( :)5ش ل ظاهری این به صورت دایره کامل است که بر روی آن به صورت دایره های ماتلف
تو در تو تقسیم و تزئین شده است .در اشیه دو تا دور هر دو رخ با نقوه چین و خط نوشته تزئین شده
است .این پالک الیی دارای اندازه  1*30میلی متر است .در دایره میانی این آو یز عبارت دعام ناد علی با

 1همان.
 2همان.
 3همان.
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این م مون به چشم میاورد و در دو تا دور دعای ناد علی دعام ان ی اد با این عبارت نقر گردیده است این
پالک با شماره موزه ای  16297در موزه بر یتانیا نگهداری میشود1 .

تصو یر  -13پالک

ال دوره صفوی ،موزه بر یتانیا  .اندازه 10×33 :میلی متر2

گوشواره طال  :ش ل این گوشواره به صورت گوی های شبک توخا ی به تعداد  4عدد به اوافه دو گوی
ر یز جقه ش ل در ا راخ آنها است که ا تماال برای ز یبایی و کم شدن وزن گوشواره ساخته شده است .در
این گوشواره پیچک ها از دو رخ چپ و راست به آن متصل میشود و قرار گرفتن  5عدد پیچک در هر
رخ بادامچه نوعی تقارن در مرکز اثر به وجود آورده است 4 .گوی که به قسمت پائینی لقه اصلی گوشواره
متصل شده موجس جم یافتن گوشواره شده است .در باالی گوشواره دارای تزئینات کنگره مانند
است.3این گوشواره در موزه هنرهای تزئینی اصفهان نگهداری میشود.

تصو یر -14گوشواره

الی دوره صفو یه 4

 1همان.
 2همان.
 3اتم ،علیزاده ،تحلیل ز یبایی شناسانه فرم و نقش در ز یورآالت ملیله الیی ایران ،ص .28
 4همان .۳۰
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-۶ارز یابی و تحلیل:
با موا عه صورت گرفته بر روی  14ز یور زنانه دوره در تجز یه و تحلیل صورت گرفته مشا گردید که از
مجموع  14ز یور زنانه از حاش نقش بر روی  8مورد کتیبه  5 ،مورد نقوش گیاهی ،همه  14مورد نقوش
هندسی  1 ،مورد نقش جانوری و هی نقش انسانی بر روی ز یورهای زنانه به کار نرفته است .سجدول . 1
از حاش نوع و معنای نقوش به کار رفته بر روی ز یورهای زنانه مشا گردید که از  14مورد موا عه شده
 10مورد دارای نقوش کتیبه مذهبی هستند و  5مورد نقوش به کار رفته بر روی آنها دارای جنبه تزئینی بوده
و هی مورد نقوش اسا یری بر روی ز یورهای زنانه وجود نداشته است .سجدول  . 2از حاش تقسیم بندی
نقوش کتیبه مذهبی در مورد ز یورهای زنانه مشا گردید که  6مورد دارای نقوش قرآنی و 4مورد دارای
نقوش شیعی هستند و  4مورد نقش کتیبه مذهبی ندارند.سجدول  . 3از حاش جنس ز یورهای ساخته
شده مشا گردید که از مجموع  14مورد زنانه  11مورد از ال ساخته شده  2مورد نقره ای و هی ز یوری
از آهن یا فوالد ساخته نشده است  .در مورد سنس های قیمتی به کار رفته  1مورد مروار ید 1 ،مورد یاقوت
 1 ،مورد یشم به کار رفته است .سجدول . 4
ردیف

اسم نمونه

کتیبه

1

انگشتر طال

*

گیاهی

هندسی
*

نگین مربع
*

2

گوشواره

3

گردنبند قلب

4

گردنبند جا دعا

*

5

گردنبند زن و تاج

*

*

*

کاله
6

گردنبند چهل

*

*

بسم الله
7

دستبند نقره

8

گردنبند  13تکه
یشم

*
*

*
*

جانوری

انسانی
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پالک طال ()1

*

10

پالک طال ()2

*
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*

*
*

11

پالک طال ()3

*

*

*

12

پالک طال ()4

*

*

*

13

پالک طال ()5

*

14

گوشواره طال
مجموع

8

*
5

*

*

14

1

-

جدول  - 1نقوش روی ز یورآالت زنانه دوره صفو یه

اساطیری

تزئینی

ردیف

اسم نمونه

کتیبه مذهبی

1

انگشتر طال نگین مربع

*

2

گوشواره

*

3

گردنبند قلب

*

4

گردنبند جا دعا

*

5

گردنبند زن و تاج کاله

*

6

گردنبند چهل بسم الله

*

7

دستبند نقره

*
*
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8

گردنبند  13تکه یشم

*

9

پالک طال ()1

*

10

پالک طال ()2

*

11

پالک طال ()3

*

12

پالک طال ()4

*

13

پالک طال ()5

*

14

گوشواره طال
مجموع

*
10

5

-

جدول  -2نوع نقوش روی ز یور آالت زنانه دوره صفو یه
شیعی

ردیف

اسم نمونه

قرآنی(اسالمی)

1

انگشتر طال نگین مربع

*

2

گوشواره

-

-

3

گردنبند قلب

-

-

4

گردنبند جا دعا

5

گردنبند زن و تاج کاله

-

6

گردنبند چهل بسم الله

*

7

دستبند نقره

-

8

گردنبند  13تکه یشم

*

9

پالک طال ()1

*

10

پالک طال ()2

*

11

پالک طال ()3

*

12

پالک طال ()4

*

*
-

ز یورآالت ٔ
زنانه ٔ
دوره صفوی با تأکید بر نوع موتیفهای تزئینی

43

13

پالک طال ()5

*

*

14

گوشواره طال

-

-

مجموع

6

4

جدول  -3تقسیم بندی کتیبه های مذهبی ز یورآالت زنانه

ردیف
1

اسم نمونه
انگشتر طال نگین
مربع

طال

2

گوشواره

3

گردنبند قلب

*

4

گردنبند جا دعا

*

5
6

کاله

8

گردنبند  13تکه یشم

9

پالک طال ()1

*
*

الله

7

*

*

گردنبند چهل بسم
دستبند نقره

فوالد

*
*

گردنبند زن و تاج

آهن یا

نقره مروار ید عقیق یاقوت یشم

*
*
*
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10

پالک طال ()2

*

11

پالک طال ()3

*

12

پالک طال ()4

*

13

پالک طال ()5

*

14

گوشواره طال

*

مجموع

11

-

2

1

-

1

1

جدول  -4جنس ز یورآالت زنانه دوره صفو یه

نتیجه:
با موا عه ز یورآالت دوره صفو یه مشا گردید که نقوش هندسی کاربرد ز یادی در را ی جواهرات این
دوره داشته است و انواع نقوش هندسی اعم از مربع  ،وزی ،دایره ،مستویل و دیر با توجه به معنای نمادین
آنها در ساخت جواهرات به کار رفته است و تقر یبا اک ر جواهرات به جای مانده از این دوره در را ی خود
از نقوش هندسی بهر برده اند .بعد از نقوش هندسی بیشتر ین نقوش به کار رفته در را ی جوهرات و
ز یورآالت دوره صفو یه نقوش گیاهی و اسلیمی بوده است که در بسیاری از ز یورآالت مورد استفاده بوده
است .در را ی جواهرات دوره صفو یه بجز نقوش هندسی و گیاهی باید از عنصر خط تما نام برده شود
که عنصری اساسی در را ی ز یورآالت دوره صفوی بوده است و تقر یبا جز اصول اصلی را ی نقوش
روی جواهرات دوره صفو یه بوده است.
در ساخت ز یوآالت دوره صفو یه ت نیک ساخت جواهراتی که فلزی بوده اند بیشتر قا بی بوده است و در
کنار ت نیک قا بی از ت نیک دست ساز برای ساخت جواهرات ر یز و پرکار استفاده شده است و ی در
ساخت جواهراتی که هم فلز و هم سنس قیمتی به کار رفته است بیشتر از ت نیک دست ساز و کنده کاری
استفاده شده است.
با موا عه و بررسی جواهرات دوره صفو یه مشا گردید که جایگاه دین اسالم و در قا بی خاص تر شیعی
نقشی اساسی در را ی و ساخت ز یورآالت دوره صفو یه داشته اند که در بسیاری از جواهرات دوره صفو یه
اثری از مذهس تشیع به صورت دعاهای شیعی و یا اسامی امامان شیعه و همچنین ور نقوش و اعداد
خاص که دارای معنی و مفهوم خاص شیعی هستند را میتوان دید که این نشان از ور قوی مذهس شیعه
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در هنر و روت مردم دوره صفو یه دارد .در این میان اندیشه ملی گرایانه در این دوره شاید به ظاهر نقشی کم
رنس تر در را ی ز یورآالت دوره صفو یه داشته باشد و ی وقتی به معنا و مفهوم خیلی از نقوش نگاه می
کنیم متوجه این میشو یم که بسیاری از نقوش شیعی ر یشه در مفاهیم کهن ملی گرایانه ایرانی دارند.
در ساخت ز یورآالت دوره صفوی برخالخ دوره های قبل تر جواهرات الیی کمتر شده است و ی در کل
این فلز هنوز نقشی اساسی در ساخت جواهرات دوره صفو یه داشته است .فلز نقره از جمله فلزات مهم در
ساخت ز یورآالت این دوره بوده است و بسیاری از آثار این دوره از نقره ساخته شده بوده است .فوالد یا
آهن با روکش ال هم از جمله فلزاتی است که در این دوره مورد استفاده بوده است .در ساخت ز یورآالت
دوره صفو یه عالوه بر فلزات گرانبها از سنس های قیمتی چه به صورت ترکیبی و یا به صورت منفرد استفاده
شده از که از جمله این سنگها عقیا ،یشم ،یاقوت ،مروار ید هستند که بیشتر ین سنگهای به کار برده در
ساخت ز یورآالت دوره صفو یه بوده است.
در این دوره سازندگان با به کار بردن آیات قرانی و دعاهای شیعی و اسامی ائمه و امامان شیعه صا س
جواهر را با توسل به این دعاها و ائمه در برابر خورات به نحوی بیمه می کرده اند .پس از بررسی نمونهها
می توان گفت در دوره صفو یه رسمیت یافتن آئین تشیع و ایمان هنرمند در راه خدمت به دین نقش اساسی
در پیدایش شاه ارها و کاربرد این نقوش در آثار هنری داشته است .و یژگی بیشرتر نقوش به معنای هندسری
و مذهبی اشراره دارد و رات سرعی کرده به صورتی واو و گاهی نمادین آن را نشان دهد .ارتباط م مررون
آیات قرآنرری و اسامی پیامبرر و امامان با کاربرری آثار هنرری نشان از بینش عمیرا هنرمندان ایرانی دارد
که نسربت به کتاب قرآن اشراخ کامل داشته اند و متناسس با کاربری اثر هنری ،متون قرآنی متناسس با آن
آوردهاند و با این ذوس واالی خود ،روت هنر قرآنی و شیعی را بر آثار هنری به منصه ظهور رساندهاند و
همچنین جلوه و جمال خاصی به آثار مالوس خود باشیدهاند.
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