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و  صفوی  دوران  فلزی  کشکول های  در  محتوا  و  صورت  تعامل 
قاجار*

علیرضا شیخی**
شعله تاتاری***

چکیده
استقرار سلسلۀ صفوی در ایران و شیوع فرقه های منتسب به صوفیه، ایجاب می کرد تا به ساخت کشکول که یکی از 
آالت قلندری و درویشی بوده و در مراسم و آیین های مرتبط با این فرقه ها استفاده می شد، اهمیت وافری داده شود. 
عناصر بصری نقش  شده بر کشکول ها، نشر اندیشه و افکار درویشان را دربرداشته است. لذا هدف این پژوهش، بررسی 
صوری و محتوایی سی و چهار عدد از کشکول های فلزی دوران صفوی و قاجار است. بنابراین سواالت پژوهش عبارت 
است از: تعامل عناصر تزئینی کشکول ها و آداب درویشی چیست؟ و کشکول های فلزی این دو دوره، از نظر فرم، نقش 
و نماد چگونه اند؟ روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطالعات آن، کتابخانه ای و با مراجعه به سایت 

موزه های خارجی و همچنین مراجعه حضوری به موزه های داخلی جهت مطالعه نمونه ها است. 
 نتایج پژوهش نشان می دهد که کاربرد کشکول نزد دراویش، عالوه بر آالت و وصله های درویشی و قلندری، 
وجه عاشورایی نیز داشته و در آیین سقایی و مراسم عزاداری عاشورا به کار می  رفته است. از نظر فرم ظاهری نیز با 
سه نوع کشکول مواجهیم که در تزئین آنها از کتیبه هایی با مضامین شیعی و اشعار فارسی استفاده شده است. نقوش 
تزئینی نیز شامل نقوش انسانی، هندسی، حیوانی و گیاهی است. تکنیک های هنری مورد استفاده در تزئینات، شامل: 
قلمزنی، سیاه قلم، طالکوبی روی فوالد، حکاکی، مشبک کاری و مرصع کاری است. نمادهایی نظیر اژدها، ماهی، مار 
و کشتی که در اجزا و تزئینات کشکول به صورت رمزگونه یا در فرم ظاهری آن به کار رفته  اند به تبعیت از اعتقادات 

و آرمان هایی است که دراویش مدعی آن ها بوده اند. 
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1. مقدمه
سلسلۀ صفوی که در واقع شکل گیری و نام آن با شیخ صفی الدین )وفات 735 ه.ق.( پیوند خورده، در مدت حکومت 
خاندانش، شاهد ظهور فرقه های مختلف منسوب به صوفیه بوده است که دارای سلسله ای از افکار، اندیشه ها و حتی 
آداب مخصوص در معاشرت، لباس پوشیدن و سکونت در خانقاه ها بودند که تا دورۀ قاجار هم ادامه یافته است. قطعًا 
این فرقه ها نیاز به ابزار و ادواتی داشته اند که در مراسم و آیین های خود استفاده نمایند، کشکول یکی از این آالت 
قلندری است. کشکول در دوران صفویه و قاجار به دلیل رواج صوفی گری، جانی تازه یافت و موجب شکوفایی هنر 
آنهاست.  آثار فلزی  اعتقادات مذهب تشیع در  آیین ها و  از دورۀ سلجوقی گردید. نکته دیگر، تجلی  فلزکاری پس 
هنرمندان هر دو دوره با استفاده از کتیبه و نقوش نمادین، افکار و اعتقادات خود را در قالب فرم، نقش و خط نگاره 
در آثار خویش به نمایش گذاشته اند. خصوصا در کشکول های فلزی که با مرام و ادعای صوفی گری سلسلۀ صفوی، 

بی ارتباط نبودند.
تعامل میان عناصر نمادین و تزئینی ساخته و پرداخته  شده بر کشکول و محتوای آن و همچنین تاثیرات اعتقادی 
و اجتماعی بر فرم ظاهری و سایر عوامل تزئینی به کار رفته بر روی این آثار، هدف نوشتار حاضر است. لذا درصدد 
پاسخگویی به پرسش هایی از این دست است که کاربرد کشکول چیست و انواع آن از لحاظ جنس و فرم ظاهری چگونه 
است؟ ارتباط بین کاربرد کشکول و نقوش و نمادهای استفاده شده در ساخت بدنه یا تزئین آن چیست؟ و چه ارتباطی 

بین تمایالت شیعی دو دورۀ صفویه و قاجار با مضامین خط نگاره ها در کشکول های فلزی این دوران وجود دارد؟
با وجود آنکه کشکول های فلزی جزو اشیائی هستند که نهایت ظرافت هنری در ساخت و تزئین آنها به کار رفته 
است، ولی تاکنون مورد بررسی جامعی قرار نگرفته اند تا پاسخگوی پرسش های مطرح شده باشد. به نظر می رسد که 
این پژوهش آغازی برای تحقیقات دقیق تر و جامع تر در خصوص این اشیاء نفیس فلزی می باشد که تاکنون از دید 

پژوهشگران عرصۀ هنر فلزکاری دور مانده اند.    
                                  

2. پیشینۀ تحقیق
پژوهش های بسیاری در زمینۀ هنر فلزکاری و بررسی اشیاء فلزی دوره های مختلف انجام گرفته است اما تنها در یک 
مقاله به بررسی کشکول )گیاهی و فلزی( پرداخته شده است. افروغ )1396( در مقالۀ »بررسی و تحلیل زیباشناختی 
کشکول های دوره قاجار« به بررسی اجمالی کشکول های این دوران اهتمام داشته و به صورت موردی، کشکول فلزی 
مجموعۀ شاهزاده صدرالدین آقاخان را مطرح و نظرات متفاوت دو محقِق اروپایی در باب سال و سازندۀ این کشکول 
را بیان نموده است. در سایر منابع نوشتاری ایرانی، چه کتاب و چه مقاله، اگر اشاره ای به کشکول فلزی یا گیاهی شده، 
خالی از ایراد نمی باشد. چنانچه مهناز شایسته فر )1384( در کتاب هنر شیعی )عناصر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری 
تیموریان و صفویان( و در ارائه تصویر اشیاء فلزی )به عنوان نمونه در صفحه 190( و در تطبیق با جلد سیزدهم کتاب 
سیری در هنر ایران )پوپ و اکرمن 1387، 1386( دچار خطا گردیده است. همچنین در مقاالتی که در ایران منتشر 
شده و به نوعی در ارتباط با بررسی اشیاء فلزی بوده و به کشکول اشاره کرده اند،  اشتباهاتی در ارائه تصویر کشکول 
گیاهی با عنوان کشکول فلزی یا در کاربرد آن تکرار شده است، به عنوان مثال در مقالۀ »خط نگاره های قرآنی در 
قالیبافی و فلزکاری دوره صفویه«، تصویر کشکول فلزی به عنوان جام چهل کلید )چهل بسم اهلل( معرفی شده است 
)شریعت 1387، 51(. یا در مقاله ای تحت عنوان »نماد و نمود نام علی)ع(« که مرتبط با بررسی هنر فلزکاری صفویه 
و قاجار است، دو کشکول  قاجاری معرفی شده در اشیاء فلزی، در حقیقت گیاهی هستند )فراست 1387، 82(. در منابع 
خارجی از جمله کتب و سایت موزه ها، تنها به تصویر کشکول های فلزی با توضیح مختصری در حد جنس، ابعاد و 
دورۀ تاریخی آثار اشاره شده است. با توجه به ایرادات فاحش در منابع مرتبط با بررسی هنری اشیاء فلزی، محدودیت  

دستیابی به منابع موثق و مستند در این پژوهش آشکار می گردد. 
در مورد سایر کتب غیرهنری که بیشتر، پژوهش هایی در زمینه تصوف بوده اند و در آنها به کشکول اشاره شده 
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است، می توان به این موارد اشاره نمود: احمد علی برومند )1372( در کتاب مکتب خاکسار، به کاربرد کشکول و 
داستان هایی راجع به پیدایش و رواج آن در بین دراویش اشاره دارد. عباس قدیانی )1387( در کتاب تاریخ ادیان و 
مذاهب در ایران به ارائه شیوۀ زندگی دراویش همت گمارده است. حسین معتمدی )1378( در جلد اول کتاب عزاداری 
سنتی شیعیان در ایران و جهان، کاربرد کشکول در سنت سقایی را مطرح نموده است. حسین منجمی )1379( در 
کتاب مبانی سلوک در سلسله خاکسار جاللی و تصوف، کشکول های گیاهی و طرز ساخت آنها را مورد توجه قرار داده 
است. کاشفی سبزواری )1350(، واعظ، مفسر و نویسندۀ نامدار قرن دهم هجری قمری، در فتوت نامه سلطانی، علیرضا 
ذکاوتی قراگزلو )1382( در جنبش نقطویه، حسین پرتو بیضایی کاشانی )1382( در جلد اول تاریخ ورزش باستانی 
زورخانه و  بابا حاجی عبدالرحیم )1395( در آداب الطریق، از آثار قرن یازدهم هجری قمری، اشاراتی به کاربرد کشکول 

به عنوان یکی از وصله های درویشی و استفاده از آن در سنت سقایی داشته اند.

3. روش تحقیق
این پژوهش که از حیث هدف، ارزیابی کیفی می باشد، به صورت تاریخی، با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس 
استدالل بر یافته ها انجام گرفته است. دستیابی به 34 تصویر مورد بررسی، از طریق مراجعه به کتب، بازدید از موزه های 
داخلی و نیز سایت موزه های مطرح دنیا نظیر ارمیتاژ روسیه، ویکتوریا و آلبرت انگلستان، متروپولیتن آمریکا، آقاخان 
کانادا و ... فراهم شده است. همچنین تصویر چند کشکول فلزی مورد پژوهش، از اطالعات حراج های اینترنتی به دست 
آمده اند. اطالعات گردآوری شده، از لحاظ تنوع فرم ظاهری، کتیبه های خط نگاره، نقوش و تزئینات و بررسی نمادهای 

موجود در ساخت یا تزئین آثار طبقه بندی شده اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

4. کاربرد کشکول در مسلک دراویش
کشکول، جزِو آالت قلندری و ابزار درویشی است. قدیانی دربارۀ دراویش چنین می  نویسد: بعد از آنکه مبادی صوفیه 
در آغاز تاریخ اسالم در تاثیر اوضاع و احوال و نفوذ امور معنوی و ظاهری تشکیالت راهبان و زهاد نصاری در شام 
به ظهور رسید و مبادی و سازمان های شبیه به آن به وجود آمد، جمعی از گروه سالکان طریق، تحت راهنمائی و 
ارشادات پیران طریقت، روش عزلت و انقطاع پیش گرفته، در خلوتخانه ها و خانقاه ها برادر وار به یک زندگانی اجتماعی 
با همدیگر به سر می آوردند و به افکار و آداب روحانی خود سرگرم بودند. بعضی دیگر که طریق سیر و سیاحت پیش 
گرفته و عمری را به سفر و جهانگردی به سر می آوردند، معاش خود را از محل خیرات و مبرات حاصل می کردند. این 
جماعت را به اصطالح »درویش« نام نهادند )قدیانی 1387، 289(. چون این گروه، عمر خود را در سفر و جهانگردی 
به سر می آوردند و ظاهرا خانۀ خاصی نداشتند، برای طلب، همواره کشکول را بر شانه می آویختند. در کوچه و بازار 
برای  تجربه ای  و هم  بود  تبلیغ تصوف  این عمل، هم  نوایی خوش می خواندند که  با  را  عارفانه  اشعار  و  زده  قدم 
خودشکنی صوفیان مبتدی که خود را به شکل گدا و فقیر در انظار نشان دهند. ضمنا، مشخص است که نوع فاخر 
این کشکول ها، نمی توانسته اند کاربردی را که کشکول های عادی و ارزان قیمت برای دراویش دوره گرد دارند، داشته 
باشند. علی الخصوص که شعار دراویش، انکار کاالهای دنیوی بوده. لذا، این انواع فاخر احتماال جنبه نمادین، آیینی و 
تزئینی داشته اند. دربارۀ پیدایش کشکول، داستان هایی در بین دراویش رایج بوده که پرداختن به آن ها در این مقاله 
نمی گنجد. اینکه به کدام شانه کشکول را بیاویزند، نشانی بوده برای شناسایی فرقه درویش: کشکول چپ ویژۀ فقرای 
خاکسار )جاللی( بود که آن را به ساعد چپ می  آویختند. درویشان نعمت اللهی، کشکول را به سمت راست می  آویختند. 
همچنین درویشان، برحسب بزرگی و کوچکی کشکول، نام های مختلفی بر آن می نهادند. از جمله کشکول بزرگ را 

»بحر«، کشکول متوسط را »گنج« و کشکول کوچک را »گلدان« می  گفتند )منجمی 1379، 179(.
در کتاب های قلندرنامه که آداب و رسوم، ابزار و ادوات درویشی توضیح داده شده است، معنایی فراتر از شی برای 
کشکول قائل شده  اند. از جمله در قلندرنامۀ آداب الطریق چنین آمده است: بدان که کشکول، زبان فرس قدیم است و 
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کشتی هم گویند، زیرا که به کشتی، مانند است. چنانچه گفته اند: 
کشتی چو قلندران به پهلو بندد          آن را که هوای سیر دریای دل است )بابا حاجی عبدالرحیم  1395، 196(.

نویسندۀ این اثر، کشکول را یکی از ابزار درویزه1 کردن می داند و چنین می نویسد: درویزه بر دو قسم است: ظاهری 
و باطنی، ظاهری آنکه طالبان طریق فقر را عادت آن است که کجکول فقر بر کف بگیرند و دکان به دکان، خانه به 
خانه به ندای شی اهلل دعا کنند و درویزه کرده به تکیه گاه خود آیند و از برای دفع بلیات سخیان و خیریت ایشان دعا 
کنند و بزرگان چنین کرده  اند  و بر مستحق می رسانیده اند و درویزه باطنی آنکه طالبان حضرت عزت -جل جالله- 
کجکول دل را به دست طلب به اخالص بگیرند و درویزۀ فضایل حقایق از دل عارفان که مقربان مقام قربند بکنند... 
ای درویش، بدان که درویزه کردن جهاد کردن است با سگ نفس، چنانچه این طایفه به درویزه بروند، گویند که به 

غزا می رویم. از این لفظ، جهاد مراد است با نفس اماره که دشمن قویست بر طالبان راه )همان، 197(.

5. ورود کشکول به ایران از طریق هند
از گیاه کوکو-دومر2 که در مجمع الجزایر سشل3 می روید، ساخته شده اند )تصاویر 1 و 2(.  قدیمی ترین کشکول ها 
در این باره گفته می شود که در دورۀ صفویه، درویشان خاکسار که مبلّغ شیعه بودند اغلب با خود کشکول داشتند و 
به خصوص درویشان خاکسار جاللی که با درویشان هند در ارتباط بودند. درویشان جاللی از هند به ایران می آمدند و 
خاکسارها به هند می رفتند و آوردن کشکول از هند به ایران رواج پیدا کرد و بر اثر این رواج، کشکول در بین درویشان 

از لوازم و وصله های مهم فقر به حساب آمد و جنبۀ روحانی و معنوی به خود گرفت )منجمی 1379، 178(.
همراه با آمدن کشکول به ایران، حکایات افسانه ای و سحرآمیز هندیان دربارۀ نامشخص  بودن منشأ کشکول و 
جنبۀ شفابخش آن نیز دهان به دهان به گوش ایرانیان رسید و مورد توجه خاص صوفیان قرار گرفت. ظاهرا پیش از 
آمدن کشکول به ایران، اگر درویشی صالحیت اخالقی نداشت، شیِخ طریقت، خرقه او را می گرفت، ولی بعد از آمدن 
کشکول، تنها کافی بود که شیخ طریقت به علت عدم صالحیت درویش، کشکول او را از وی بگیرد. همچنین اگر پیش 
از پیدایش کشکول، خرقۀ خود را به رهن می گذاشتند، بعد از رواج کشکول میان درویشان، کشکول درویش به رهن 
گذاشته  می شد. کشکول به ویژه در زمان صفویه و قاجار، آرم و نشان صوفیان بوده است. همچنین از آن به جای ظرف 
غذا و جایگزین دلو برای کشیدن آب از چاه استفاده کرده اند. عمده ترین انواع کشکول را از لحاظ جنس می توان به 
دو گروه اصلی گیاهی و فلزی تقسیم نمود. در عین حال با تعدادی کشکول پاپیه ماشه نیز مواجه هستیم که مشخص 

است تنها جنبۀ تزئینی داشته اند.

6. کشکول و سنت سقایی 
کشکول نیز در کنار دیگر آالت قلندری در ارتباط با سنت سقایی و آیین های عزاداری محرم در دورۀ صفوی و پس از 
آن به کار می رفته است. مولفین مقالۀ »جریده برداری و سقایی، میراث قلندران و جوانمردان« چنین آورده اند: سندی 
که نشان از ارتباط کجکول دراویش قلندری با سنت های عاشورایی است، در هجویۀ منظوم آقا محمدعلی بهبهانی )آل 
آقا( آمده است. وی در این شعر که متضمن بعضی از آداب، اصطالحات و وصله های قلندری مانند کهنه دلق، کمربند، 
پوست، تخته پوست و کجکول است، کجکول را در ارتباط با نام عباس ابن علی)ع( علمدار و سقای کربال آورده است 
که نشان می دهد قلندران، مدعی وجِه عاشورایی آن بوده اند. در یکی از ابیات این هجویه خطاب به قلندران آمده است:

صد چو اشعث باشدت همیان کش )زروانی و مشهدی نوش آبادی 1389،  کاسه کشکولت به کف عباس  وش 
.)72

جریده، َعلَمی است که در مراسم عزاداری و سوگواری حضرت سیدالشهدا)ع( در عقب دسته یا هیئت حرکت دهند 
)تصویر 3(. کشکول، یکی از اجزای جریده است که به معنای سقایی حضرت ابوالفضل)ع( در کربال به کار گرفته 
می شود و از اعتقادات مردم است که آب در کشکول ریخته و از آن به بیماران بدهند تا ان شاءاهلل شفا بیابند )شاطری 
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1385، 104(. ظاهرا این جریده ها در ایام غیر عزاداری در جلوی خانقاه صوفیان نصب می شده اند.
سنت سقایی رایج در بین دراویش فقط منحصر به ایام عزداری نبوده، به طوری که تاورنیه در سفرنامه خود به 
دراویش شهر اصفهان اشاره می کند که به جز ایام محرم، در مواقع دیگر نیز به سنت سقایی مشغول بوده اند: دراویش، 
ظرف خیلی بزرگی از آب و چند ظرف کوچک در اطراف آن، به درب خانه خود گذارده  اند و اگر هوا گرم باشد یخ هم 
در آن می اندازند و عابرین از آن جا آب می  نوشند بدون اینکه چیزی بدهند )تاورنیه 1369، 395(. همچنین در دوران 
صفوی و قاجار، سقایت در عتبات عراق، سنتی معمول نزد صوفیان بوده است. در منابع تاریخی به صوفیان نامداری 
برمی خوریم که به سقایت اشتغال داشته اند. به عنوان مثال، ذکاوتی قراگزلو به درویشی اشاره می کند که مورد توجه 
شاه عباس نیز بوده است و به مدت چندین سال در آستانه نجف اشرف به خدمت سقایی اشتغال داشته است )1373، 

.)149
در اهمیت سقایی نزد دراویش همین بس که در کتاب فتوت نامه سلطانی به حدیثی در این باب اشاره شده است: 
در  را  آب دهد مسلمانی  که  یعنی هر مسلمانی  الَمْخُتوِم«  ِحيِق  ُه ِمَن الَرّ الَلّ َظَمٍإ، َسَقاُه  َعَلى  ُمْسِلمًا  ُيَما ُمْسِلٍم سقى 

َ
»أ

تشنگی، خدای تعالی بدهد او را از شراب بی غش ُمهر کرده در بهشت. پس معلوم شد که سقایی کار متبرک است و 
پر فایده و ثواب بسیار بدو مترتب )واعظ کاشفی سبزواری 1350، 293(. 

در بررسی کشکول های فلزی دورۀ صفویه و قاجار به تعدادی کشکول برمی خوریم که مضمون کتیبۀ روی آنها اشاره 
مستقیم با کاربرد سقایی و نوشیدن آب از کشکول دارد )جدول1(.

جدول 1. کشکول هایی با کاربری سقایی )نگارندگان(.

نقوش نوع خطمضمون کتیبهنوع فلز        تصویر کشکولشماره
قدمت اثرتکنیک هنریتزئینی

1
فوالد

کشکول طرفه که ترا زر و جوهراست
 چون نیک بنگری تو، چه یکدانه گوهر است

نوشید هر که جرعه آبی از این بگفت 
خوشتر ز آب زمزم و تسنیم و کوثر است

از سعی اوستاد خردمند شد تمام
 عباس آنکه شهره بهر هفت کشور است

نستعلیق
انسانی، 
حیوانی، 
گیاهی

قلمزنی، 
طالکوبی روی 

فوالد
قاجار

خزانه موزه رضا عباسی تهران )نگارندگان(.محل نگهداری و مأخذ:

2
نستعلیقمشابه اثر شماره )1(فوالد

انسانی، 
حیوانی، 
گیاهی

قلمزنی، 
طالکوبی روی  

فوالد
قاجار

انگلستان )آلن 1381، 51(.محل نگهداری و مأخذ:

تصویر3. جریدۀ عزاداری در کاشان
(http://kashannews.net)

 تاریخ بازیابی: 97/4/8

تصویر2. کشکول های گیاهی موزه ویکتوریا و آلبرت
 (CIRC.498-1910 :شماره دسترسی( 

(https://collections.vam.ac.uk)

تصویر 1. میوه درخت کوکو دومر 
)www.amusingplanet.com (

تاریخ بازیابی:97/4/6                                                                                
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3

فوالد

طالکوب
نستعلیقمشابه اثر شماره )1(

انسانی، 
حیوانی، 
گیاهی

قلمزنی، 
طالکوبی روی 

فوالد
قاجار

محل نگهداری و مأخذ:
موزه ارمیتاژ 

 www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+applied+arts/191994 
تاریخ بازیابی: 97/03/30

7. فرم ظاهری کشکول های فلزی
در بررسی کشکول های فلزی دوران صفویه و قاجار، از لحاظ فرم ظاهری با 3 گروه کشکول مواجه هستیم:

1: کشکول هایی که با الهام از نوع گیاهی آن )میوۀ درخت کوکو-دومر( ساخته شده اند و در نتیجه تابع فرم و شکل 
ظاهری این میوه بوده اند و بعدها که از فلز برای ساخت کشکول استفاده شد، باز هم یکی از الگوهای مورد استفاده، 

فرم همین نوع گیاهی بوده است. در جدول )2( تعدادی از این نوع کشکول ها معرفی شده اند. 
2: کشکول هایی با فرم ظاهری کشتی مانند، دستۀ دیگری از کشکول های فلزی دوران صفوی و قاجار را تشکیل 
می دهند. انتخاب این فرم به صورت آگاهانه انجام گرفته که در توضیح نماد کشتی به آن پرداخته می شود. تعداد 12 
کشکول در جدول )3( معرفی شده اند که عالوه بر فرم کشتی مانند، برخی از آنها دارای نماد اژدها در دو سر کشکول 

و برخی دارای نماد ماهی در کف داخلی کشکول می باشند.
3: کشکول های فلزی با فرم ظاهری خاص: در بررسی کشکول های فلزی دوران صفویه و قاجار، با تعدادی کشکول 
دارای فرم ظاهری منحصربه فرد مواجه می شویم. بعضی از آنها در نحوۀ تزئین و برخی در شکل کلی اثر از بقیه 

کشکول ها متمایزند. تعدادی از این آثار در جدول )4( معرفی می  شوند. 

جدول 2. کشکول های فلزی مشابه کشکول نوع گیاهی )نگارندگان(.

قدمتتکنیک هنرینقوشنوع خطمضمون کتیبهفلزتصویر کشکولشماره

1
قلمزنی،گیاهیثلثشعر فارسی در مدح کشکولفوالد

صفویهطالکوبی روی فوالد

مجموعه شاهزاده صدرالدین آقاخان )ولش 1385، 161؛ Allan 1982, 116).محل نگهداری و  مأخذ:

2
حیوانی، ثلث شعر فارسی در مدح کشکولفوالد

گیاهی
قلمزنی،

صفویهطالکوبی روی فوالد

موزه ویکتوریا و آلبرت (Bamboroogh 1976, 116).محل نگهداری و  مأخذ:

3
نستعلیقشعر فارسی در مدح کشکولفوالد

انسانی، 
حیوانی، 
گیاهی

قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

موزه ملی ایران، قسمت دوران اسالمی )شماره موزه: 21870(.محل نگهداری و  مأخذ:



سال دوم، شماره 1، پاییز و زمستان 97
23

4

شعر فارسی در ارتباط فوالد
انسانی، نستعلیقبا کاربرد سقایی کشکول

گیاهی
قلمزنی، 

قاجارطالکوبی روی فوالد

محل نگهداری و  مأخذ:
موزه ارمیتاژ

www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+applied+arts/191993  
تاریخ بازیابی: 97/03/18 

5

فوالد
شعر فارسی در ارتباط 

با کاربرد سقایی کشکول
انسانی، نستعلیق

گیاهی
قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

محل نگهداری و  مأخذ:
حراج کریستی

 www.christies.com/lotfinder/Lot/a-qajar-iranian-gold-damascened-steel-kashkul-5464297-details.aspx
   تاریخ بازیابی: 96/12/25

6
انسانی، نستعلیقشعر فارسی در مدح کشکولفوالد

گیاهی
قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

)پوپ و اکرمن 1387، 1394(.محل نگهداری و  مأخذ:

7

انسانی، نستعلیقشعر فارسیفوالد
گیاهی

قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

محل نگهداری و  مأخذ:
حراج اینترنتی

www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/isa-auctionata-auktionen-ag/
                                                                                  catalogue-id-srauctionat10102/lot-7e7dc953-d9d0-41a4-843a-a4ca01314b39

تاریخ بازیابی: 96/12/05

8
شعر فارسی در ارتباط با کاربرد فوالد

نستعلیقسقایی کشکول
انسانی، 
گیاهی، 
حیوانی

قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

خزانه موزه رضا عباسی تهران )نگارندگان(.محل نگهداری و  مأخذ:

9
شعر فارسی در ارتباط با کاربرد فوالد

نستعلیقسقایی کشکول
انسانی، 
گیاهی، 
حیوانی

قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

انگلستان )آلن 1381، 51(.محل نگهداری و  مأخذ:

10

شعر فارسی در ارتباط با کاربرد فوالد
نستعلیقسقایی کشکول

انسانی، 
گیاهی، 
حیوانی

قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

محل نگهداری و  مأخذ:
موزه ارمیتاژ

                                                www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+applied+arts/191994
تاریخ بازیابی: 97/03/30
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11
انسانی، نستعلیقشعر فارسی در مدح کشکولفوالد

گیاهی
قلمزنی، 

طالکوبی روی فوالد
قاجار

(Maslenitsyna 1975).محل نگهداری و  مأخذ:

12
صفویهمشبک کاریگیاهیثلثناخوانافوالد

موزه ملی کراکوی لهستان  )مایدا 1392، 325(.محل نگهداری و  مأخذ:

13
انسانی، ثلثشعر فارسی در مدح کشکولبرنج

قاجارقلمزنی، سیاه قلمگیاهی

موزه ملی کراکوی لهستان  )همان جا(.محل نگهداری و  مأخذ:

جدول3. کشکول های فلزی با فرم ظاهری کشتی مانند )نگارندگان(.

نوع تصویر کشکولشماره
نقوش نوع خطمضمون کتیبهنمادفلز

قدمت تکنیک هنریتزئینی
اثر

اژدها، مس1
کشتی

بخشی از آیه 285 سوره بقره 
صفویهقلمزنی، سیاه قلمگیاهیثلث)درود بر پیامبر)ص( و علی)ع( (

محل نگهداری و ماخذ:

مجموعه خصوصی، نیوپورک    
www.metmuseum.org/ART/COLLECTION/SEARCH/650390?EXHIBITI0NLD=%7
B8951577E-FB8D-4B46-92DE-C4FO8364DF967%7D&OID=650390&PG=1&RP-

P=20&P0S=143&FFT*=
 تاریخ بازیابی: 1396/12/25

اژدها، برنج2
صفویهقلمزنی، سیاه قلمگیاهینستعلیقشعر فارسیکشتی

موزه آقاخان تورنتوی کانادا (Komaroff 2011, 246 ; Ferro 1985, 123).محل نگهداری و ماخذ:

اژدها، برنج3
صفویهقلمزنی، حکاکیگیاهینسخصلوات بر چهارده معصومکشتی

موزه مردم شناسی کاخ ابیض، مجموعۀ گلستان )نگارندگان(.محل نگهداری و ماخذ:

اژدها، برنج4
صفویهقلمزنی، سیاه قلمگیاهینسخصلوات بر چهارده معصومکشتی

مجموعه خصوصی، پاریس )پوپ و اکرمن 1387، 1386(.محل نگهداری و ماخذ:
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اژدها، برنج5
صفویهقلمزنی، سیاه قلمگیاهینسخصلوات بر چهارده معصومکشتی

(Wilson 1985, 286).محل نگهداری و ماخذ:

اژدها، برنج6
صفویه----کشتی

محل نگهداری و ماخذ:
حراج کریستی

  www.christies.com/lotfinder/Lot/a-safavid-engraved-brass-kashkul-iran-16th-4892366-details.aspx
     تاریخ بازیابی: 97/04/19

مس7
اژدها، 
ماهی  
کشتی

گیاهی، ثلثصلوات بر چهارده معصوم
صفویهقلمزنی، سیاه قلمهندسی

محل نگهداری و ماخذ:
حراج اینترنتی 

www.liveauctioneers.com/item/17385902_antique-persian-safavid-copper-kashkool-17th-century
                                                                                                                                            تاریخ بازیابی: 97/04/20

                     

قلع، 8
مس

اژدها، 
ماهی 
کشتی

گیاهی، ثلثصلوات بر چهارده معصوم
صفویهقلمزنی، سیاه قلمهندسی

محل نگهداری و ماخذ:
موزه داوید دانمارک

       www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art/3-2009
  تاریخ بازیابی: 97/04/18

قلع، 9
گیاهی، ثلثصلوات بر چهارده معصومکشتیمس

صفویهقلمزنی، سیاه قلمهندسی

موزه ویکتوریا و آلبرت ( Melikian  1982, 254).محل نگهداری و ماخذ:

قلع، 10
گیاهی، نستعلیقصلوات بر چهارده معصومکشتیمس

قاجارقلمزنی، سیاه قلمهندسی

محل نگهداری و ماخذ:
گالری خصوصی انگلستان

www.ebay.ie/itm/Antique-18th-C-Islamic-Persian-Calligraphy-Darvish-Beggere-Bowl-Kash-
kol-Signed/163296755880?hash=item26053ec0a8:g:IAoAAOSw6j9bi8cv:rk:1:pf:0

تاریخ بازیابی: 96/12/05
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قلع، 11
قاجارقلمزنی، سیاه قلمگیاهینستعلیقصلوات بر چهارده معصومکشتیمس

محل نگهداری و ماخذ:
حراج اینترنتی   

                 www.ebay.ie/itm/Antique-18th-C-Islamic-Persian-Calligraphy-Darvish-Beggere-Bowl-Kashkol
تاریخ بازیابی: 96/12/05

قلع، 12
قاجارقلمزنی، سیاه قلمگیاهینسخآیه الکرسیکشتیمس

محل نگهداری و ماخذ:
حراج اینترنتی

www.ebay.ie/itm/Antique-19th-C-Islamic-Persian-Ghajare-Calligraphy-Beggar-Bowl-Dar-
    vish-Kashkol-/382715681287?hash=item591ba1da07

تاریخ بازیابی: 96/12/05

جدول4. کشکول های فلزی با فرم ظاهری خاص

قدمت اثرتکنیک هنرینقوش تزئینینوع خطمضمون کتیبهنمادنوع فلزتصویر کشکولشماره

انسانی، حیوانی، ثلثناخوانااژدهاقلع، مس1
گیاهی

قلمزنی، سیاه 
قاجارقلم

محل نگهداری و مأخذ:
حراج کریستی انگلستان

                                                                                                                             www.christies.com/lotfinder/Lot/a-steel-beggars-bowl-kashkul-qajar-iran-5826132-details.aspx
تاریخ بازیابی: 96/12/05

انسانی، گیاهی، ---قلع، مس2
حیوانی

قلمزنی، سیاه 
قاجارقلم، حکاکی

محل نگهداری و مأخذ:
گالری اورینتال 

www.ebay.com/itm/ANTIQUE-ISLAMIC-PERSIAN-QA-
                                                                   /-JAR-SUFI-DERVISH-BRASS-KASHKUL-BEGGING-BOWL

112641071956تاریخ بازیابی: 96/12/05

گیاهی، 3
صلوات بر چهارده -طال، نقره

مشبک کاری، گیاهینسخمعصوم
صفویهقلمزنی

موزه متروپولیتن (ekhtiar  et al.  2012, 243).محل نگهداری و مأخذ:
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انسانی، حیوانی، نستعلیقشعر فارسی-فوالد4
گیاهی

مشبک کاری، 
طالکوبی روی 

فوالد
صفویه

متحف االسالمی مصر )نجفی 1368(.محل نگهداری و مأخذ:

انسانی، حیوانی، نستعلیقشعر فارسی-فوالد5
گیاهی

مشبک کاری، 
طالکوبی روی 

فوالد
قاجار

-محل نگهداری و مأخذ:
www.pinterest.com/pin/318489004870197919               تاریخ بازیابی: 97/05/09

حیوانی، گیاهیثلثسوره ناسمارفوالد6
مشبک کاری، 
طالکوبی روی 

فوالد
قاجار

حراج اینترنتیمحل نگهداری و مأخذ:
www.pinterest.com/pin/372250725430462190/                تاریخ بازیابی: 96/12/05

حیوانی، گیاهیثلثسوره حمدمارفوالد7
مشبک کاری، 
طالکوبی روی 

فوالد
قاجار

حراج اینترنتیمحل نگهداری و مأخذ:
https://www.liveauctioneers.com/item                 تاریخ بازیابی: 97/05/09

قاجارمرصع کاری---مارنقره8

موزه متروپولیتنمحل نگهداری و مأخذ:
www.metmuseum.org/art/collection/search/455439              تاریخ بازیابی: 97/05/26

قاجارمرصع کاری---مارنقره9

موزه متروپولیتنمحل نگهداری و مأخذ:
www.metmuseum.org/art/collection/search/455440               تاریخ بازیابی: 97/05/26

توضیح جدول 4: کشکول ردیف 3 از نوع گیاهی است ولی به علت زیبایی تزئینات فلزی طال و نقره به کار رفته در آن، در این مقاله گنجانده شده است.
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8. کتیبه و آرایه ها در کشکول های فلزی صفوی و قاجار
 در ابتدا به کتیبه های خطی، سپس نقوش و تکنیک های هنری تزئین و در گام پسین به نمادهای مورد استفاده در 

ساخت یا تزئین کشکول پرداخته خواهد شد. 
کتیبه های خطی با انواع خطوط )ثلث، نستعلیق و نسخ( قلمزنی شده اند که مضمون آنها به شرح ذیل است:

1( سوره های قرآنی یا آیات منتخبی از آنها )به عنوان مثال سوره حمد، سوره ناس، آية الکرسی و بخشی از آیه 285 
سوره بقره(:

 با مراجعه به کتب تفسیری و مطالعه نظرات مفسرین در مورد انتخاب این سوره ها و آیات قرآن کریم، می توان چنین 
نتیجه گرفت که این سوره ها یا آیات، به شکل هدفمند گزیده شده اند. سفارش دهنده یا سازندۀ اثر، سعی نموده آیات 
خاص یا سوره هایی را انتخاب کند که جامع اصول و مطالب قرآن کریم است، مانند سورۀ حمد که آن را »أمُّ الکتاب« 
می نامند )ردیف7 جدول4(. در کتاب پرتویی از قرآن چنین آمده است: چون هدایت، راه مستقیم، مبدأ و سرچشمه هر 
خیر و سعادت است، طلب آن در متن سورۀ حمد آمده و سورۀ حمد جزء مکمل نماز قرار گرفته، هیچ جمله و کلمه ای 
مانند این دعا در اطراف زمین پیوسته و هماهنگ گفته نمی شود. این دعا، جامع و فاتحه هر خیر است و این سوره 
جامع قرآن و أُمِّ الکتاب و فاتحۀ آن است. اصول مطالب قرآن در این سوره  فشرده است، گویا قرآن مستقلی است 

)طالقانی 1381، 44(. 
دربارۀ آیه 285 سورۀ بقره - که در حاشیه اطراف دهانۀ کشکول )ردیف 1جدول 3( حک شده - در کتاب تفسیر 
تسنیم چنین آمده است: دو آیه پایانی سوره بقره، چکیده و جمع بندی معارف سوره در سه اصِل ایمان به خدا، باور معاد 
و قبول علمی و عملی همه کتاب های آسمانی و رسوالن الهی است )جوادی آملی 1386، 684(. در تفسیرالمیزان، 
درباره آية الکرسی – که در کشکول ردیف12جدول 3 استفاده شده است – روایتی از امام صادق)ع( نقل می شود که 
فرمودند: ابوذر به رسول خدا عرض کرد: یا رسول اهلل! مهم ترین و پرفضیلت ترین آیه ای که بر تو نازل شده کدام است؟ 

فرمودند: آیت الکرسی )طباطبایی 1390، 514(.
با مراجعه به کتب تفسیری، خاص بودن سایر سوره ها و آیات منتخب مورد استفاده در کتیبه های خطی کشکول های 

فلزی مورد بررسی، مشخص می شود.
2( صلوات تفضیلیه یا محمدیه )درود بر چهارده معصوم(: 

این صلوات، عرض ارادت به پیامبر)ص( و فاطمه)س( و ائمه اطهار است که روی اشیاء فلزی، خصوصا در این دو دوره، 
فراوان به کار رفته است و حاکی از تمایالت شیعی سفارش دهندگان ساخت کشکول های فلزی می  باشد. ساریخانی 
به این نکته اشاره می  کند و می  نویسد: آن قدر که صفویان از آیات قرآنی و ذکر ائمه در آثار هنری خود به کار برده  اند، 
در هیچ دورۀ دیگری به این گستردگی دیده نشده است، بعد از صفویه، دورۀ قاجار، بیشترین سهم را در این زمینه دارد 
)ساریخانی 1392، 160(. در واقع کتیبه نگاری آثار فلزی در دورۀ صفوی و پس از آن در زمان قاجار، خلق تفاهمی است 
میان هنر و مذهب. قدر مسلم اینکه جامعه ایرانی شیعه مذهب، در دوره های صفویه و ادامه آن قاجار از کتیبه های آثار 
هنری، نهایت استفاده را برای نشان دادن عقاید خود کرده اند و استفاده از نام اولیاء دین به جهت برکت بخشی نام آنها 

و برای نشان دادن عالقه و ارادت، مرسوم بوده است. )ردیف های3، 4، 5، 7، 8، 9، 10 و 11جدول3(
3( اشعار فارسی مرتبط با عقاید دراویش و مدح و تعریف از کشکول و سازندۀ آن:

هنرمند سازنده یا با اتکاء به سلیقه خود و یا به درخواست سفارش دهنده، از شعر فارسی خصوصا با خط زیبای نستعلیق 
در کتیبه  کشکول استفاده کرده است تا هم بر زیبایی جنبۀ تزئینی آن بیفزاید و هم احساس لذت از درک شعر را فراهم 
سازد و مهم ترین عامل، تناسب و هماهنگی اشعار با کاربرد کشکول بوده است. درکشکول های جدول )1( اشعاری که 
حاکی از کاربرد سقایی کشکول است آورده شده اند. در یک اثر )ردیف 1جدول 2(، شعری در مدح کشکول مشاهده 

می شود:
قابل خاقان چین و زیب بزم قیصری این چنین کشکول فوالدی که بود  
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4( کتیبه های تاریخی:
در کتیبۀ برخی کشکول ها، نام سازنده یا سفارش دهنده و همچنین تاریخ ساخت اثر ذکر شده است. در یک کشکول 
از دورۀ صفویه )ردیف 1جدول2( کتیبه ای با نام سازنده و تاریخ ساخت به شکل » عمل کمترین/ حاجی عباس/ ولد 

مرحوم آقا رحیم یراق ساز/ به تاریخ 1015 هجری« قید شده است.

9. نقوش
در  مرصع کاری  و  مشبک کاری  فوالد،  روی  طالکوبی  حکاکی،  قلمزنی،  هنری  تکنیک های  با  که  تزئینی  نقوش 

کشکول های فلزی هر دو دوره به کار رفته، در چهار گروه قابل تقسیم بندی هستند:
1( فیگورهای انسانی: اغلب این پیکره ها با توجه به فرم پوشش آنها از دراویش هستند. گاهی در برخی کشکول ها 
که جزئیات نقوش آنها در دسترس است، مشاهده می شود صحنه هایی با فیگورهای انسانی به تصویر کشیده شده  اند 

که می توان گفت حالت روایتگری آن ها در ارتباط با مجالس دراویش است )تصویر4(.
2( نقوس هندسی: این نقوش عالوه بر تزئین سطح، عامل تقسیم بندی فضاها، سطوح و نقوش نیز می باشند. در 
دورۀ صفویه و در ادامۀ آن، در دورۀ قاجار، این نقوش بسیار متنوع تر از ادوار دیگر به  کار رفته اند. گاهی به صورت کادر 
و قالب برای کتیبه و نقش و گاهی مستقال به صورت نقوش تزئینی، مورد استفاده قرار گرفته اند که در صورت اخیر، 

اغلب به شکل شمسه ها و ترنج ها یا نیم ترنج ها و لچکی ها قابل مشاهده می باشند. 
3( نقوش حیوانی: صرف نظر از نمادگونه بودن این نقوش در ادوار مختلف، یکی از عناصر مهم تزئینی در هنر ایران 
بوده اند. عشق و عالقه به ترسیم حیوانات یکی از ویژگی های هنر ایران است )ویلسون 1377، 490(. به جز نمادهای 
اژدها، مار و ماهی در کشکول های فلزی، به نظر می رسد سایر نقوش حیوانی صرفا به عنوان نقش مایه های تزئینی 

برای پر کردن فضا به کار رفته اند.
4( نقوش گیاهی: لطیف ترین فرم حیات و زندگی در گیاهان جاری است. بی دلیل نیست که این معنوی ترین شکل 
حیات در دوران اسالمی حتی در اماکن مقدس اجازه حضور یافته و به رشد و بالندگی خود ادامه داده است. همان گونه 
یا  از نقوش گیاهی به صورت طبیعی و  نیز مشاهده می شود، کمتر کشکولی بی نصیب  که در کشکول های فلزی 

تجریدی بوده است. 

تصویر 4: جزئیات کشکول برنجی از دورۀ قاجار،  محل نگهداری: گالری اورینتال انگلستان
(www.ebay.com/itm/antique-islamic-persian-qajar-sufi-dervish-brass-kashkul-begging-bowl)

 تاریخ بازیابی: 96/12/05

10. نماد در کشکول های فلزی
در بررسی کشکول های فلزی با چهار نماد کشتی، اژدها، ماهی و مار مواجه شدیم که در فرم یا تزئین این کشکول ها 

به کار رفته اند.
1( کشتی: این نماد به عنوان فرم ظاهری برخی کشکول های فلزی انتخاب شده و دلیل آن به احتمال قوی 
َف َعْنَها َغِرَق« مَثِل  ْهِل َبيِتى ِفيُکْم َکَمَثِل َسِفيَنِة ُنوٍح، َمْن َدَخَلَها َنَجى، َو َمْن َتَخَلّ

َ
َما َمَثُل أ حدیث سفینه نوح است: » ِإَنّ
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اهل بیت من در میان امتم همانند کشتی نوح است. هر کس وارد آن شد، نجات یافت و هر کس به آن پناه نبرد غرق 
گردید  )مجلسی 1403ه.ق، 105(.

 ادعای ارادت دراویش به موال علی)ع( و اینکه امیرالمومنین علی)ع( یکی از اهل بیت، بلکه کامل ترین مصداق 
آن است؛ ایجاب می کرد که حدیث سفینه نوح را سرلوحۀ انتخاب فرم کشتی برای کشکول های خود کنند تا ارادت و 
سرسپردگی خود نسبت به اهل بیت پیامبر)ص( را به نمایش بگذارند. در کتاب مبانی سلوک در سلسله خاکسار جاللی 
و تصوف نیز به تطابق این فرم کشکول با کشتی اشاره شده است: این کشکول چند گوشه دارد به نام های گوشه صدق، 
گوشه صبر، گوشه رضا، گوشه توکل که اشارت دارد به اینکه به امر حق، چهار ملک مقرب به چهار گوشه کشتی نوح 
آمدند و چهار قل هو اهلل خواندند و طوفان فرو نشست. مالئک مامور این کار، عبدالرحمن، عبداالسالم، عبدالعظیم و 

عبدالکریم بوده اند )منجمی 1379، 177(.
2( اژدها: نماد اژدها در بسیاری از آثار هنری ایران، روشنگر بخشی از جنبه های اساطیری هنر اسالمی- ایرانی و 
کیفیت تاثیر نقش مایه های قبل از اسالم در هنر دوران اسالمی است. در فرهنگ نمادها، ذیل واژۀ اژدها چنین آمده 
است: »نمادگرایی اژدها چند وجهی است و این چند وجهی گری به نحوی در نقاشی های خاور دور از دو اژدهای 
روبه روی هم دیده می شود که آن را در هنر قرون وسطی، به خصوص در علوم خفیه ی اروپائیان و مسلمانان باز 

می یابیم« )شوالیه و گربران 1384، 125(.
حضور نماد اژدها به صورت دو اژدهای قرینه و روبه روی هم در برخی کشکول های فلزی کشتی مانند با حضور آن 
در اشکال و نقوش علم های عزاداری تشابه دارد. قطعا این استفاده در علم های عزاداری و کشکول ها که در سقایی 

مراسم عزاداری کاربرد داشته اند، اتفاقی نبوده بلکه مرتبط با هم است. 
با بررسی نماد اژدها در کشکول ها،  این نتایج حاصل می شود:

الف( اگر تاثیر فرهنگ چینی که نفوذ آن از ایران باستان در هنرهای مختلف نمود داشته را در نظر بگیریم، باید 
اژدهای به کار رفته در دو سمت کشکول را همانند فرهنگ چین، آفریده ای نیکوکار )هال 1390، 21( و نمادی در 
طلب خیر، نیکی و نعمت بدانیم که با کاربرد کشکول که درویش، روزی، نعمت و مایحتاج را از مردمان طلب می کند، 

هم خوانی دارد.
ب( اژدها در فرهنگ چین، نمادی از آورندۀ باران، محصول خوب و آذرخش است و یک اژدهای سبز یا آبی، 
نگهبان ربع شرقی جهان و نماد بهاری بود که باران حاصلخیزکننده را با خود آورد )همان جا(. پس می توان بیان کرد 
چون ظرف کشکول برای مراسم سقایی در آداب عزاداری و جهت نوشیدن آب به کار می رفته، از این نماد برای تزئین 

آن استفاده شده است.
ج( اگر سازندۀ کشکول، این نماد را با نگاه به فرهنگ اسطوره ای ایران به کار گرفته باشد، پهلوانان با کشتن اژدها 
به گونه ای آزادی و سربلندی دست می یابند و بر شر و بدی غلبه می کنند. آتش افروزی اژدها به عنوان سرشت نابودگر 
آن محسوب می شود. مطابق متون دینی و ادبیات کهن، آتش از یک سو گناهکاران را نابود می کند و از سوی دیگر 
امتحان و آزمونی است که انسان های پاک از آن عبور کرده و به سالمت بر آن فائق خواهند آمد )براتی و کفشچیان 
مقدم 1391، 36(. در تلفیق با مفاهیم عرفانی صوفیان، می توان چنین تعبیر کرد که اژدها و اژدهاکشی رمزی است 
از تکوین شخصیت آدمی، که ضمن آن، جاِن آگاه در طلب کمال و آزادی و فردیت، برای رسیدن به غایت شناخت و 
معرفت خویشتن، ناچار است که با اژدهای نفس به عنوان نمادی از روان ناآگاِه بازدارنده، روبه رو شود و بستیزد. اژدها 

و مار در مثنوی گاه به یک معنا و اغلب به معنی نفس اماره، بال، دشمن، شهوت آمده اند، به عنوان مثال:
 بس که خود را کرده ای بنده هوا                                 کرمکی را کرده ای تو اژدها )زمانی 1385ب، 677(. 

د( چون اژدها را نمادی از نگهبانی خزاین و دفینه ها دانسته اند، پس غلبه بر اژدها برابر است با دستیابی بر گنجینۀ 
معرفت وجود انسان و دستیابی به بینش و بصیرت در معرفت الهی. نایب زاده و سامانیان دربارۀ حضور این نماد در 
اماکن مذهبی می نویسند: حضور این نقش در سقاتاالرکه یک مکان مذهبی است می تواند مفاهیم عرفانی در بر داشته 
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باشد زیرا در این مکان مقدس، انسان باید نفس خویش را از هر بدی پاک کند و با اژدهای درون خود مبارزه کند تا 
با قلبی پاک به عزاداری و هر آنچه نشان ارادت به خاندان پیامبر است بپردازد )1395، 82(.

هـ( به نظر نگارندگان، دو اژدهای قرینۀ به کار رفته در دو سمت کشکول می توانند نمایندۀ خیر و شر، نیکی و بدی، 
نور و تاریکی نیز باشند تا رهرو در مسیر معرفت، دائم هر دو جنبۀ وجودی خود را در نظر داشته باشد.

3( ماهی: این نماد به صورت یک جفت ماهی )نقش ماهِی درهم( در تزئین قسمت کف بعضی کشکول های فلزی به 
کار رفته است، دقیقا در جایی که برای ناظر قابل رؤیت نیست. این موضوع، انسان را به یاد نقوش آیینی ماقبل تاریخ 
می اندازد که انسان های نخستین، آرمان ها، خواسته ها و آرزوهایی را که می  خواستند به وقوع بپیوندد در محل هایی دور از 
چشم و خفاگاه ها به تصویر می کشیدند. نقش ماهی از جمله نقوشی است که می توان آن را در کهن ترین آثار باقی مانده 
از بشر یافت. این نماد، عالوه بر جنبه تزئینی، شامل مفاهیم سمبولیک نیز می شود که بسته به کاربرد آن، مفاهیم 
مختلفی را می توان بر آن منطبق دانست. اما در تمام این مفاهیم، نماد حاصلخیزی، برکت و باروری آن نمود بیشتری 

دارد. ماهی های چرخان نیز از بن مایه های مورد استفاده بر سفالینه ها، ظروف فلزی، مسکوکات و قالی ایران بوده اند. 
نقش ماهِی درهم، در کف برخی کشکول های فلزی، نوعی رمز آرمانی را به ذهن متبادر می سازد. هم می تواند 
مربوط به آیین »طلب سلطانی« باشد که درویش با کشکولش در این آیین شرکت می کرده و از الطاف و بخشش 
این روز بهره مند می شده است. دراویش عجم هنگام نوروز مقابل کاخ شاه به طلب می  نشستند و این کار را »طلب 
این  است.  داده می شده  افراد هدیه  به  فلوس  روز،  این  در  اینکه  1(. خصوصا  )سپنتا 1389،  می نامیدند  سلطانی« 
سکه های مسی که بعضی همین نقش ماهِی درهم را داشته اند، در دورۀ صفویه بسیار رایج بوده اند. در کتاب پژوهشی 
در سکه ها و مهرهای شاهان صفوی چنین آمده است: بر روی سکه های مسی)فلوس(، گاو، اسب، آهو، بز و ماهی دیده 
می شود و این تصاویر به لحاظ هنری و تفکرات اسطوره ای حائز اهمیت می باشند )اسماعیلی 1385، 23(. همچنین 
می توان مفهومی عرفانی برای به کاربردن این نماد مد نظر داشت که متاثر از دیدگاه بی تعلقی و تن سپردگی به آب 
است که مولوی در اشعارش به آن اشاره کرده و نماد ماهی را معرف انسان کامل و صعودکرده به درجات باالی 

معرفت می داند.
   ماهیان از پیر آگه، ما بعید                                    ما شقی زین دولت و ایشان سعید )زمانی 1385الف، 819(.
حالت چرخان دو ماهی، در نجوم و در تصویر دوازدهمین صورت فلکی منطقة البروج، جنبۀ دوگانگی به این نماد 
می دهد که حاکی از آغاز چرخش جدید پدیده هاست. تقابل های موجود در منطقة البروج همانند آنچه در نقش دو 
ماهی می بینیم، به همان تقابل های طبیعی چون روشنی و تاریکی، شب و روز نسبت داده می  شود )مختاریان و صارمی 
1393، 74(. شاید این نقش، مفهوم مراحل سیر و سلوک را نزد صوفیان تداعی می کرده که با گذشتن از مرحلۀ پیشین، 

تصویر 5. جزئیات کشکول فلزی مسی، نیمه اول قرن دهم هجری، محل نگهداری: موزه داوید دانمارک
(www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/metal/art )

تاریخ بازیابی: 97/04/18
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مراتب کمال برایشان آغاز می شود )تصویر5(.
4( مار: احتمال بیشتری می توان داد که استفاده از نماد مار به صورت حلقه زده به طوری که ُدم مار در نزدیکی دهانش 
قرار دارد و جایگذاری این نقش در اطراف دهانۀ کشکول، به مفهوم تمثیلِی نگهبانی و پاسبانی و قانع بودن مار اشاره 
داشته باشد )تصویر6(. در مقالۀ »مفاهیم تمثیلی مار در آثار حماسی، غنایی و عرفانی«، مفاهیم نمادین این نقش 
عبارت اند از: 1- تمثیل فرومایگی و فرومایگان 2- نماد نگهبانی و پاسبانی 3- تمثیل قانع بودن )ایاز و سیرجانی 1397، 

65(. از این مفاهیم، تمثیل های نگهبانی مار و قانع بودن، با مرام مورد ادعای دراویش منطبق تر است. 
قابل ذکر است که نماد مار از نمادهای شاخص مورد استفاده در هنر هند می باشد و در برخی کشکول های فلزی 

ساخت این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته است.  

 
10. نتیجه گیری

سواالت این پژوهش عبارت اند از: تعامل عناصر تزئینی کشکول ها و آداب درویشی چیست؟ و کشکول های فلزی 
این دو دوره، از نظر فرم، نقش و نماد چگونه اند؟ در پاسخ به سوال اول می توان مطرح نمود که کشکول، جزو آالت 
و ابزار قلندری دراویش به حساب می آید. در قلندرنامه ها که آداب طریقت و سلوک دراویش است، دو معنی ظاهری 
و باطنی را برای آن قائل شده اند. معنی ظاهری آن، همان اسباب طلب کردن از مردم است که نوعی خودشکنی برای 
دراویش به شمار می  آمده است. بدین ترتیب خود را در انظار، به شکل فقیر و گدا نشان می دادند و این کار را جهادکردن 
با نفس می دانستند. اما معنی باطنی کاربرد کشکول را در این دانسته  اند که طالبان حق، کشکول دل را با اخالص 
به دست گیرند و از دل عارفان مقرب درگاه حق تعالی، گدایی فضل حقایق کنند. یکی از کاربردهای مهم کشکول 
در نزد دراویش، استفاده از آن در سنت سقایی و آیین های محرم است که هجویه های منظوم دراویش به خوبی وجه 
عاشورایی آن را  نشان می  دهد. همچنین مضمون برخی کتیبه های کشکول، اشاره به صفت سقایی با کشکول و مدح 
نوشیدن آب از آن شده که خود مبّین همین وجه از کاربرد آن است. بررسی34 کشکول فلزی دوران صفویه و قاجار 
نشان داد که در به کارگیری نمادها، نقوش و مضمون کتیبه ها از مرام و مسلک و اعتقادات مورد ادعای دراویش پیروی 
شده است. حضور نماد کشتی، اژدها، ماهی و مار، در فرم ساخت و تزئین کشکول های فلزی، نشان می  دهد که این 

نقوش به شکلی رمزگونه و در ارتباط با آرمان ها و اعتقادات دراویش به کار رفته اند. 
عناصر تزئینی از جمله نقوش انسانی، صحنه هایی را به تصویر کشیده  اند که حالت روایتگری آن در ارتباط با روابط 
و مجالس دراویش است. مضمون خط نگاره ها، برخی سوره های قرآنی، برخی آیات منتخب قرآنی و بیشتر، عرض 
ارادت به چهارده معصوم و ائمه اطهار است که حاکی از تمایالت شیعی سفارش دهندگان ساخت کشکول های فلزی 
است. همچنین مضمون برخی خط نگاره ها، اشعار فارسی در مدح کشکول است که به آن به عنوان شیئی آیینی و 
متبرک اشاره می  شود و مضمون تعدادی دیگر، مرتبط با کاربرد سقایی کشکول در مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( است. 

تصویر6. کشکول ایرانی فلزی و آب طالکاری شده دوره قاجار، موزه فلسطین اشغالی
)www.pinterest.com/pin/(  تاریخ بازیابی: 96/12/5
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در کشکول های فلزی پژوهش حاضر از فلزاتی نظیر فوالد، مس، مس قلع اندود، برنج و نقره در تکنیک و تزئین 
آنها که در دورۀ صفویه توسط  نوع فوالدی آن هستند خصوصًا  زیباترین کشکول های فلزی،  استفاده شده است. 

صنعتگری اصفهانی به نام حاجی عباس ساخته شده  اند که هم دوره با شاه عباس صفوی بوده است. 
بیشتر کشکول های فوالدی دورۀ قاجار، با الهام و کپی برداری از آثار دورۀ صفویه و به قصد احیای هنر صفوی 

ساخته شده و در عین حال شاهد نوآوری هایی در ساخت و تزئین کشکول های فلزی دورۀ قاجار هستیم. 
نقوش تزئینی مورد استفاده در هر دو دوره، شامل نقوش انسانی، هندسی، حیوانی و گیاهی است. تکنیک هنری 
تزئین نیز بیشتر قلمزنی و سیاه قلم و نیز حکاکی و طالکوبی روی فوالد است. همچنین، شاهد حضور چند کشکول 

هستیم که از شیوه های مشبک کاری و مرصع کاری در تزئین آنها استفاده شده است. 

پی نوشت ها
1. دریوزه و گدایی کردن.

2. Coco-De-mer

3. Seychelles
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