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The Seljuk period was considered the peak of growth and 
development of various arts, particularly the art of metalworking in 
the fifth to seventh centuries A.H. The two great schools of 
metalworking in this period included the Khorasanian School and 
Mosul School, which became grandees of Islamic metalworking 
employing quality materials as well as developing innovative 
techniques for decoration design and production. Their reputations 
led to production of charming, variously formed and sized objects and 
containers. This research aimed to identify and analyze production 
and decoration methods, analyze metal work motifs, to determine the 
degree of mutual interactivity of Khorasan and Mosul metalworking 
schools. This was carried out through describing, analyzing and 
comparing the motifs of the identified works. This research attempted 
to answer the following questions: What are the characteristics of 
Khorasan Metal School and Mosul Metal School’s works? Which 
decorations and motifs are seen in their work? How do motifs and 
designs of these two schools differ? Are there any similarities? This 
research was motivated to study the motifs of Khorasan and Mosul 
Schools. Based on historical facts and using a comparative style, this 
paper, descriptively and analytically, analyzed metalworking motifs of 
the two schools. With a brief comparison between the motifs used in 
the metal works of Khorasanian and Mosul schools, we found that the 
motifs in both schools could be divided into six main categories using 
the differences and similarities in terms of appearance and concept.  
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    مقاله پژوهشی     

آثار فلزکاری مکتب خراسان و مکتب موصل  کاررفته در  مطالعه تطبیقی نقوش به 
 از منظر عناصر بصری 

 * 2یمیفاطمه رق ،  1یفرزانه عربعل

 . رانیتهران، ا  ، ی ا و حرفه یگروه هنر، دانشگاه فن  ، یعلم  ئتیعضو ه -1

 . رانیتهران، ا  ، ی ا و حرفه یگروه هنر، دانشگاه فن ، ی دکتر یدانشجو -2

 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1400/ 06/ 15دریافت مقاله: 
 1400/ 09/ 06بازنگری مقاله: 
 1400/ 09/ 15پذیرش مقاله: 

 

ه.ق    7تا    5های  ویژه هنر فلزکاری در قرندوره سلجوقی اوج رشد هنرهای مختلف به
شود. دو مکتب اصلی فلزکاری این دوره، شامل مکتب خراسان و مکتب  محسوب می

و   فنون ساخت  در  نوآوری  و  ابداع  و  با کیفیت  مواد  از  استفاده  با  که  است  موصل 
اری در جهان اسالم شوند که حاصل های مهم فلزکموضوع تزیین توانستند از قطب

های متنوعی ساخته  ها و حجمآن، تولید ظروف و اشیا بسیار زیبایی است که در شکل
روششده  شناخت  بر  عالوه  پژوهش  این  هدف  و  اند.  ظروف  تزیین  ساخت،  های 

به نقوش  تحلیل  و  این  شناسایی  از  هریک  تأثیرپذیری  میزان  آثار،  این  در  کاررفته 
های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از: تزئینات و  دیگر است. سؤالمکاتب بر یک

ها و  نقوش موجود بر زمینه آثار فلزی دو مکتب خراسان و موصل کدامند؟ چه تفاوت
ها و شیوه اجرای هریک از این دو مکتب فلزکاری وجود دارد؟  هایی در نقش شباهت

باشد. با مقایسه تحلیلی می  -یدر این مقاله تحلیل و بررسی نقوش، به شیوه توصیف
نقش بین  بهاجمالی  موصل  های  مکتب  و  خراسان  مکتب  فلزی  آثار  در  کاررفته 

شوند و بین این  یابیم که نقوش هر دو مکتب به شش دسته اصلی تقسیم میدرمی 
 هایی از لحاظ ظاهری و مفهومی وجود دارد. ها و شباهتنقوش، تفاوت
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 مقدمه 
با ظهور اسالم و حکم دین اسالم در منع استفاده از ظروف زرین و سیمین، هنرمندان فلزکار اسالمی با استفاده از  

از شیوه  استفاده  با  و همچنین  برنج  و  مفرغ، فوالد  ریخته فلزاتی چون مس،  میناکاری،  های مختلفی همچون  گری، 
های پنجم  کاری، اشیایی خلق کردند که تا به امروز مورد توجه قرار گرفته است. قرن کاری و مرصع کاری، مشبک برجسته 

باشد، آغاز تحولی جدید در ابداع و ساخت آثار مختلف هنری از جمله آثار  تا هفتم ه.ق. که مربوط به دوره سلجوقی می 
های هنر فلزکاری پیش از اسالم  زکاری خراسان و موصل، با الهام از شیوه فلزی بوده است. در این دوره و در دو مکتب فل 

های هنر دوره اسالمی، آثار بسیاری تولید شد که در گسترش و رشد هنر فلزکاری  ویژه دوره ساسانی و حفظ ویژگی به 
کاری  نیک مرصع های جدیدی همچون تک اند. در این دو مکتب فلزکاری، شاهد شیوه سزایی داشته نقش چشمگیر و به 

کاررفته در آثار هر  باشند. با مطالعه نقوش به دهنده ابتکار و نوآوری با هدف تزئین آثار در این دوره می هستیم که نشان 
شود که نقوشی که روی اشیای فلزی حک شده است شامل نقوشی همچون نقش اسلیمی و  دو مکتب مشخص می 

های ایرانی به همراه خطوط کوفی،  هایی برگرفته از داستان و شکار، صحنه های درباری  گیاهی، حیوانی، صور فلکی، صحنه 
کاررفته در مکتب فلزکاری خراسان و موصل است  باشد. اهمیت و ضرورت این پژوهش، مطالعه نقوش به نسخ و ثلث می 

فته در این دو مکتب،  کارر بر آن طی مقایسه و تطبیق بین نقوش به گردد و عالوه که برخی از آثار این مکتب، کنکاش می 
ها در این  شود. نحوه گردآوری اطالعات و داده میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هریک از این مکاتب بر یکدیگر بررسی می 

های مختلف است که در آن به بررسی و  ای، جستجوی اینترنتی و بازدید از سایت موزه مقاله از طریق مطالعه کتابخانه 
اند. از اهداف این مقاله، شناسایی نقوش مختلف در  تحلیلی پرداخته   - صورت توصیفی کاری به تحلیل نقوش ظروف مرصع 

مکتب فلزکاری خراسان و موصل و توصیف و تحلیل نقوش در آثار انتخاب شده و همچنین مقایسه و تطبیق بین نقوش  
ظ فرم و نقش و مفهوم هریک صورت  های این نقوش از لحا ها و تفاوت باشد تا شباهت کاررفته در هر دو مکتب می به 

هاست که:  اند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بگیرد تا مشخص شود این مکاتب چه تأثیری بر یکدیگر داشته 
های آثار در مکتب فلزکاری خراسان و مکتب فلزکاری موصل چیست؟ تزئینات و نقوش موجود بر  ها و شاخصه ویژگی 

ها و شیوه اجرای این دو مکتب  هایی در نقش ها و شباهت راسان و موصل کدامند؟ چه تفاوت زمینه آثار فلزی دو مکتب خ 
 فلزکاری وجود دارد؟ 

 پیشینه پژوهش 
ویژه مکتب فلزکاری خراسان و موصل انجام شده است؛ از  های مختلفی در رابطه با فلزکاری دوره اسالمی به پژوهش 

 جمله: 
ان »نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در  مقاله طاهر رضازاده و همکاران با عنو  -

( که  1392نیمه اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزه ویکتوریا و آلبرت« ) 
موضوع آن اگرچه رد نظریات محققان مبنی بر انتساب آثار موردمطالعه به مکتب فلزکاری موصل و اثبات  

غرب ایران و میانرودان است ولی به مکتب موصل  های فلزکاری ساخت شمال ب و تعلق آنها به کانون انتسا 
 . [ 1]   اشاره داشته و از آن نام برده است 

های ساخت و مضامین مکتب فلزکاری موصل، مطالعه موردی:  مقاله افروغ و قانی با عنوان »پژوهشی در شیوه  -
اند. در  لزکاری موصل را به نگارش درآورده ( در ارتباط با مکتب ف 1392صندوقچه و شمعدان بدرالدین لولو« ) 

شناختی آثار فلزی موصل  ها و مضامین زیبایی این مقاله نویسندگان به معرفی، بررسی و تحلیل مشخصه 
 . [ 2]   اند پرداخته 
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مکتب   از  فلزکاری  بررسی  ( به 1382مغول« )  عصر  تا  خراسان  از مکتب  فلزکاری مقاله »  اللهی و پاکیاری در آیت  -
اند که  قلمداد کرده   دوره شاخصی در فلزکاری ایران  را  سلجوقی  دوره  و  اند پرداخته  مغول  عصر  تا  خراسان 

 . [ 3]   است  وجود آورده به  ابتکارات ویژه  مکتبی نو با  هنرمند با تأکید بر سنن گذشته، 
در  و  رازانی  - »فلزکاری  همکاران  هنری  مقاله  )  هویت  با  اسالمی  سلجوقی   بررسی  ضمن  (، 1389ایرانی« 

 اسالمی در   - این دوره فلزکاری با قالب ایرانی  کنند که در می  بیان  سلجوقی  دوره  فلزکاری  های هنری ویژگی 

 . [ 4]   است  خود بوده  اوج  در  ایاالت خراسان و اصفهان  مانند هرات، مرو و  شهرهایی 
(،  1389دوران سلجوقی و صفوی« )  فلزکاری  هنر  در  تزیین و محتوا  فرم،  در »بررسی  افروغ نیز  و  نوروزی طلب  -

تزیینات و نوع کاربری اشیا   بر فرم،  را  آثار و بازتاب نگرش اجتماعی جامعه  حامیان  مذهبی  های تأثیرات دیدگاه 
 . [ 5]   اند کرده در دوران سلجوقی و صفوی بررسی  

 روش تحقیق 
تاریخی و بر پایه روش تطبیقی انجام  تحلیلی دانست که در زمینه    - توان جزو تحقیق توصیفی مقاله حاضر را می 

هایی از  باشد که نمونه های اینترنتی می ای و پایگاه گیرد. منابع مورداستفاده در این پژوهش مبتنی بر اسناد کتابخانه می 
دست آمده است. در این مقاله سعی شده است مکتب فلزکاری  های مختلف به آثار این مکاتب با جستجو در سایت موزه 

ویژه مکتب فلزکاری خراسان و مکتب فلزکاری موصل عراق که مربوط به قرن پنجم تا هفتم ه.ق در دوره  سالمی به دوره ا 
کاررفته در آثار این دو مکتب که از لحاظ  های موجود بین نقوش به ها و شباهت باشند مطالعه شود و تفاوت سلجوقی می 

 ظاهری و مفهومی وجود دارد، بررسی و تحلیل شود. 

 های پژوهش ه یافت

 مکاتب اصلی فلزکاری اسالمی در دوران سلجوقی 
در زمینه فلزکاری سلجوقی دو مکتب فلزکاری خراسان و موصل موردتوجه و بااهمیت هستند. اگرچه شهرهایی  

نظر بسیاری از  اند اما در شرق ایران، مکتب خراسان به اتفاق چون اصفهان، همدان و شیراز نیز در فلزکاری مشهور بوده 
در    . [ 6] های اسالمی شدند  یگر فلزکاری در دیگر سرزمین ساز مکاتب د تر است. این دو مکتب، زمینه محققان، برجسته 

 شود: ادامه عالوه بر معرفی اجمالی این دو مکتب فلزکاری، به معرفی و توضیح برخی از آثار انتخاب شده نیز پرداخته می 

 هنر فلزکاری در مکتب خراسان 

 مسلمانان  فلزکاری بود. پس از اسالم و استیالی  عمده  مراکز  از  یکی  خراسان  استان  ساسانیان  اسالم، در دوره  پیش از 

 منطقه،  این  در  اسالم،  از  شده پس همین سبب اشیای فلزی ساخته  ماند؛ به  جا  بر  پای  خود  سنت  این  بر  نیز همچنان 

تحت حکمرانی خاندانی به   امیه، خراسان پیش از اسالم دارند. با برافتادن حکومت بنی  های نمونه  با  چشمگیری  شباهت 
 از  قرن  چهار  گذشت  با  ترتیب  داشتند. بدین  ترویج هنر دوره ساسانی   نام سامانیان قرار گرفت که کوشش بسیاری در 

وجود آمد.  تغییراتی به  نظر تزیینات(  از  شکل و هم  هم به لحاظ ) فلزکاری   در هنر  تدریج به  استیالی مسلمانان بر ایران، 
خود را یافت و مکتب فلزکاری   خاص  های کرد و ویژگی  پیشرفت  وضوح هنر فلزکاری در منطقه خراسان به  بدین ترتیب 
وجود آورد. این مکتب با روی کار آمدن حکومت سلجوقی و حمایت آنان به اوج زیبایی و مهارت رسید و از  خراسان را به 

 . [ 3] های غربی ایران نیز خواهان ورود به آن بودند  چنان شهرتی برخوردار گردید که سرزمین 

 افغانستان  هرات و بلخ )در  امروزی(،  ترکمنستان  مرو )در  نیشابور،  بزرگ،  خراسان  شهر  سلجوقی چهار  دوره  در 

ادامه   اند. فلزکاری مکتب خراسان تا یورش مغول در این مراکز شده  شناخته  فلزی  آثار  ساخت  مراکز  عنوان امروزی( به 
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های موجود بر دو شی نفیس، یکی دلو  این که هرات مرکز صنعت مرصع کاری فلز بوده، در نوشته  ادعای  . [ 7] یافت 
ها در  آن  بویرینسکی و دیگری مشربه تفلیس تأکید شده است و نام تعدادی از صنعتگران بر این نکته داللت دارد که 

طوس نیز از طریق عناوین فلزکاران،   اند. به هر حال، شهرهای مرو، نیشابور و دیده کردند یا آموزش می زندگی می هرات  
 . [ 8] اند  معروف شده 

ثباتی حکومت سلجوقی همچنان در اوج قرار داشت. ایاالت شرقی در قسمت  صنعت فلزکاری خراسان در دوران بی 
 وجود  با  بود؛  های کوچک سلجوقیان، غزنویان و غوریان و دیگر سلسله میالدی میدان جنگ    12هجری/    6اعظمی از سده  

 شده  کاری ثباتی سیاسی، تعداد زیادی از آثار ممتاز فلزی که در ابتدا با ورق برنج و سپس با نقره و مس مرصع این بی 

نده است. این اشیا در حدود  ما  جا به  اسالمی  فلزکاری  های ترین نمونه به اوج کمال رسید. این آثار در میان باشکوه  بودند 
شهرهای امپراتوری   ترین یکی از مهم  هرات،  در  ویژه به  میالدی،  1220 هجری/  617 میالدی و  1170 هجری/   566سال  

 های دیگر، ازجمله موصل بنا به دالیلی به سرزمین  فلزکاری خراسان  مکتب  اما هنرمندان   . [ 8] غوریان ساخته شده بودند  

هجری و به تصرف    6قرن   ابتدای  است: »با کشورگشایی ترکان سلجوقی در  مهاجرت کردند. علت این مهاجرت بدین شرح 
درآمدن آناتولی، ارمنستان و سوریه و ارتباط نزدیک حاکمان سالجقه در این دو سرزمین، اسباب مهاجرت بسیاری از  

ازپیش این فن به غرب گشت و این خود سبب شد تا پس  یابی بیش دان از خراسان به غرب فراهم شد و باعث راه هنرمن 
هجری تحت استیالی اتابکان سلجوقی بود، تبدیل به دومین مرکز مهم فلزکاری   659 تا   512از مدتی شهر موصل که از  

تعداد بیشتری از آنان مجبور به ترک خراسان و مهاجرت  شود. با حمله مغول به ایران و متزلزل شدن وضعیت هنرمندان،  
ترین مرکز فلزکاری خراسان، تنها شهری بود که  به تبریز، فارس، قفقاز، سوریه و مصر گردیدند. هرچند که هرات، بزرگ 

پایان  های هنری آن متوقف نشد اما لطمات بسیاری دید چنان که از این پس تا  از حمله مغول در امان ماند و فعالیت 
ترین مرکز ترصیع و فلزکاری  قرن هفتم هجری مکتب خراسان رسمًا جایش را به مکتب موصل داد و مکتب موصل مهم 

 . [ 3] قرن هفتم گردید«  
 این  بر  و  اند کرده  تأیید  دوره اسالمی  فلزکاری  آثار  محققان تأثیر هنر ساسانی را در  طور که اشاره شد بیشتر همان 

دار هنرمندان مکتب خراسان  نوعی وام اند به پیدا کرده  رونق  خراسان  از  پس  که  دیگری  مکاتب  که  دارند  اشاره  موضوع 
های مکتب موصل  ویژگی  باشد، ایرانی می  کاماًل مکتب  یک  که  مکتب خراسان  فلزکاری  آثار  های ویژگی  ذکر  باشند. با می 

 تر خواهد شد. خراسان است نیز روشن  که متأثر از مکتب 
های پیشین فلزکاری از جمله دوره ساسانی، تنوع و ابداعاتی  در تزیین آثار فلزی مکتب خراسان، عالوه بر حفظ سنت 

های منفرد معمول در دوره ساسانی شد. خط در  های به نسبت کوچک و متراکم جایگزین نقش ه است. طرح صورت گرفت 
ای دارد و در بیشتر ظروف، کلمات دعا و آرزوی خیر برای صاحب اثر نوشته شده است.  آثار مکتب خراسان جایگاه ویژه 

شود.  های حروف به سر و بدن انسان یا حیوان ختم می ها به زبان عربی و خط کوفی، نسخ یا ثلث است. گاهی انت این نوشته 
باشد که با  آثار ساخته شده در این مکتب غالبًا دارای امضای سازنده و محل ساخت است. جنس آثار فلزی، از مفرغ می 

 شده است. کاری می مس و نقره مرصع 
وط به قرن های پنجم تا هفتم ه.ق که  در ادامه به معرفی و بررسی چند نمونه از آثار فلزی مکتب خراسان ایران مرب 

 حاوی نقوش مختلف می باشند، پرداخته می شود: 

 قلمدان 
ه.ق/ محل    680کاری/ قدمت:  گیری و مرصع محل ساخت: خراسان/ اندازه: ؟/ جنس: برنج / تکنیک ساخت: قالب 

 ( 1نگهداری: موزه بریتانیا )تصویر  
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 [9]   ( 1366:  1378)پوپ،   بریتانیا ه.ق، موزه    680. قلمدان، خراسان،  1تصویر  
 

قلمدان مکتب خراسان، در قرن هفتم ه.ق به امضای محمود بن سنقر ساخته شده است. نقش روی قلمدان در سه  
بخش ترسیم شده است که در هر قسمت یک دایره بزرگ و داخل هر دایره نیز چهار دایره کوچک قرار دارد. در هریک  

ها  ها با اسلیمی ُپر شده است. این اسلیمی دوازده دایره، صور فلکی نقش شده است. فضای خالی بین هریک از دایره   از این 
رسند و از این نظر اسلیمی متفاوتی است. در  در دو طرف به دو اسلیمی دهان اژدری و در پایین به یک سر اسلیمی می 

غیر از برج اسد،  هایی که نقش صور فلکی دارند به پر کرده است. دایره   مرکز هر دایره یک گل چهارپر قرار گرفته و فضا را 
همگی دارای نقش انسانی هستند و فضای خالی بین آنها با اسلیمی که گاهی با نقش حیوانی همراه شده و همچنین با  

کاری  گ طالیی مرصع آید و به زیبایی با رن نقوش هندسی ُپر شده است. نقش خورشید هم که در مرکز قلمدان به چشم می 
بینی، نماد تغییر فصل و چرخ  های طالع شده است، ریشه تاریخی در قبل از اسالم دارد. نقش صور فلکی عالوه بر جنبه 

 زندگی است. 

 شمعدان 
کاری شده/ قدمت: قرن ششم ه.ق / محل  محل ساخت: خراسان / ارتفاع:؟ / جنس: مفرغ / تکنیک ساخت: مرصع 

 ( 2تان )تصویر  نگهداری: کاخ موزه گلس 
 

 

 [10]   1( 336:  1982)ملیکیان شیروانی،  ه.ق، کاخ موزه گلستان    6. شمعدان، خراسان، قرن 2تصویر  
 

ضلعی کوچک و بزرگ تقسیم شده است و دارای نقوش گیاهی  شده، با هجده پنج کوبی بدنه این شمعدان مفرغی نقره 
آید،  چشم می به  ترین نقشی که روی این شمعدان و انسانی است که زمینه آن با نقوش اسلیمی آراسته شده است. مهم 

ها  های شبیه مار قرار دارد و در کنار ستون تصویر شخصی نشسته بر تخت است که در دو طرف آن، دو ستون با سرستون 
ای از نقوش اسلیمی که انتهای  هایی با خط ثلث بر زمینه نوشته اند. در حاشیه باال و پایین شمعدان خط نیز دو نفر ایستاده 

شود. بر قسمت باالیی شمعدان نیز با نقوش تزیینی اسلیمی و  سانی تزیین شده است، دیده می برخی از کلمات با سر ان 

 
1 (Melikian Chirvani,1982:336) 
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چشم  های کوچک زینت یافته است. جمالت دعایی برای صاحب اثر از دیگر مواردی است که در این شمعدان به دایره 
چون چنگ، طبل، دف و فلوت هستند  خورد. عالوه بر نقوش یاد شده، تصویر نوازندگانی که مشغول نواختن سازهایی  می 

 شود. نیز دیده می 

 دان مرکب 
شده/ قدمت:  کاری کاری با نقره و مس و سیاه محل ساخت: خراسان / ارتفاع:؟ /جنس: برنج/ تکنیک ساخت: مرصع 

 ( 3ه.ق/ محل نگهداری: موزه متروپولیتن )تصویر    7قرن  
 

 

 [11]   1( 38:  2005متروپولیتن )تاراگان، ه.ق، موزه    7دان، خراسان، قرن  . مرکب 3تصویر  

 
شکل  ای قبه   ها دارای درپوش دان رسند اما مرکب نظر می ها از نظر ظاهر یکسان به ها و هاون دان در نگاه نخست، مرکب 

دان متعلق به هرات، با کتیبه تزیین شده  شده است. تمام اجزای این مرکب عنوان مخزن مرکب استفاده می هستند که به 
هایی نقش  دان، شمسه شود. در میانه مرکب است که در برخی مواقع انتهای کلمات به نقش انسانی یا حیوانی ختم می 

 کی به زیبایی حک شده است. شده که داخل هریک از آنها نقوش صور فل 

 دلو یا دیگچه بابرینسکی 
  559کاری با نقره و مس و برنج / قدمت:  محل ساخت: هرات، خراسان / ارتفاع:؟ /جنس: مس /تکنیک ساخت: مرصع 

 ( 4ه.ق/ محل نگهداری: موزه ارمیتاژ سنت پترزبورگ )تصویر  
 

 

 [12]   ( 175:  1374)فریه،  ه.ق    559. دلو بابرینسکی، هرات، خراسان، سال  4تصویر  

 
1 (Taragan,2005:38) 
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ترین اشیای ساخته شده در هرات است که در دوران سلجوقی  دلو یا دیگچه یا سطل بابرینسکی، یکی از معروف 
ساخته شده است. این اثر به هنرمندی حاجی مسعود بن احمد در هرات تزیین شده و دارای نقوش بسیار ظریف و  

  .[ 13] مس و نقره از جلوه خاصی برخوردار است  کاری فلزاتی چون برنج،  باشد که با مرصع های مختلف تصویری می صحنه 
کاررفته  گر به ای افقی تقسیم شده است که در قسمت میانی نقوش انسانی به همراه نقوش دی بدنه این اثر به سه نوار کتیبه 

در حالی که حروف در قسمت پایین با شکل جانوران تزیین شده است. نوار حلقه شده بر گرداگرد مرکز دلو نیز به خط  
کوفی و نسخ با سرهای انسانی تزیین یافته است. دسته این اثر به شکل مار ساخته شده است. از نقوش دیگری که در  

صورت ردیفی تکرار  اند و به صورت جفتی و رو در روی هم قرار گرفته نقش اردک که به کاررفته است عبارتند از:  این اثر به 
اند. شخصی چهار زانو نشسته بر تخت نشان داده شده است در حالی که دو اژدها با دهان باز در دو طرف او قرار  شده 

ای  ه است. این نقش در کادر دایره دارند و شخص دو بازوی خود را به طرف آنها باز کرده و هر دو اژدها را نگه داشت 
 صورت قرینه قرار گرفته و با خطوطی ظریف بر سطح ظرف حک شده است. شکل، به خورشیدی 

 هاون 
ه.ق/ محل نگهداری: ؟    7و    6محل ساخت: خراسان / ارتفاع:؟ / جنس: مس / تکنیک ساخت: قلمزنی / قدمت: قرن  

 ( 5)تصویر  
 

 

 [14]   ( 239:  1387ه.ق )مدیسن،  7و    6. هاون، خراسان، قرن  5تصویر  
 

شود که همراه با  هایی دیده می همچنین بر دهانه آن نیز کتیبه   در بدنه این هاون، در دو ردیف باالیی و پایینی و 
اند. بر  صورت برجسته نشان داده شده های هندسی استفاده شده بر بدنه به نقش گره و اسلیمی تزیین شده است. نقش 

قوش قبل از اسالم  تواند نشانی از گل نیلوفر باز شده باشد که برگرفته از ن َپر آمده است که می دهانه هاون، نقش گل شش 
 رسد جنبه کاربردی نداشته باشد. نظر می است. این هاون به دلیل تزیینات بسیاری که دارد به 

 شمعدان 
کوبی  کوبی و مس زنی، نقره متر/ جنس: برنج/ تکنیک ساخت: قلم سانتی   32محل ساخت: هرات، خراسان/ ارتفاع:  

 ( 6نگهداری: موزه لوور پاریس )تصویر  ه.ق/ محل    597شده با استفاده از قیر/ قدمت:  
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 [15]   ( 103:  1390ه.ق، موزه لوور پاریس )فردپور،    597. شمعدان، هرات، خراسان،  6تصویر  
 

شکل و با هفت نوار  رت مخروطی صو شده در قرن هفتم ه.ق. که ساخته هرات است به زنی این شمعدان برنجِی قلم 
کوبی تزیین شده است. در نوارهای پهن، نقوش حیوانی به شکل شیر و نقش  کوبی و مس موازی پهن و باریک با نقره 

زنی شده است. در دو نوار باریک در قسمت باال و پایین شمعدان نیز  صورت برجسته، روی این شمعدان قلم ضلعی به شش 
 ورد. خ چشم می هایی به کتیبه 

 هنر فلزکاری در مکتب موصل 

النهر آمدند و در آنجا ساکن شدند و دین اسالم  م. از ترکمنستان به ماوراء 11ه.ق /    5ترکان سلجوقی در اوایل قرن  
را پذیرفتند. سلجوقیان توانستند خراسان امروزی، بغداد، شمال عراق، سوریه، ارمنستان و در نهایت آناتولی را به تصرف  

غرب ایران کوچ  ران، هنرمندان از مناطق مختلف به سمت غرب و جنوب درآورند. با هجوم مغوالن به مناطق شرقی ای 
ویژه در شهر موصل اقامت گزیدند و به هنرمندان  کردند و حتی برخی از افراد از ایران کوچ کردند و در شهرهای مختلف به 

وجود آمد  های محلی کوچک متعددی همچون اتابکان زنگی در موصل به در شمال بغداد، حکومت   . [ 16] آنجا پیوستند  
واسطه حمایت  ها بود که بیشتر حاکمان آن، دوستداران هنر بودند و به نشین رزی از شکوه و جالل آن سلطان که نمونه با 

ترین  م. مهم   13ه.ق /    7از ربع دوم قرن    . [ 17] ای یافت  های فلزکاری، رواج گسترده طور خاص کارگاه آنها مکاتب هنری به 
کاری در غرب جهان اسالم بود؛ شهری ثروتمند و  مرکز فلزکاری، شهر موصل بود که محل اصلی انتشار تکنیک مرصع 

م. حاکم موصل، در ابتدا    1210- 1259ه.ق /   607- 658پررونق که با شرق، ارتباط مستحکمی داشت. بدرالدین لؤلؤ  
عنوان فرمانروای مستقل، ثبات را برای شهر به ارمغان آورد و هنرهای  ر دوران اتابکان زنگی و بعدها به عنوان آخرین وزی به 

کاری در پایتخت حمایت کرد. تکنیک  طور جدی از صنعت مرصع خصوص فلزکاری رونق یافت. بدرالدین لؤلؤ به مختلف به 
 . [ 8] افزایش داد  کاری، ارزش کاالها و ظروف برنجی موصل را مانند خراسان  مرصع 

  617ها در دهه  توان وام دار جذب صنعتکاران خراسانی دانست که قبل از حمله مغول در ابتدا شهرت این مرکز را می 
ای کوچک که سازنده آن از عنوان الموصلی استفاده کرده  م. از سمت غرب گریخته بودند ولی با دیدن جعبه   1220ه.ق /  

گفت که شهر موصل پیش از دوره یاد شده نیز فعال بوده است. درصد  توان  و متعلق به موزه بناکی در شهر آتن است، می 
سال بعد، انبوهی از صنعتگران، با افتخار، وابستگی خود را به موصل اعالم کردند؛ اعم از اینکه در موصل، دمشق یا قاهره  

 . [ 18] کار بودند  مشغول به 
های این صنعت را از ایران اخذ کرده است اما در واقع  درست است که موصل در صنعت فلزکاری، برخی از شیوه 

ص میان آنها دشوار است اما مشهور است که برخی از  تفاوت میان سبک ایرانی و موصلی، چندان روشن نیست و تشخی 
تزیینات بسیار  . [ 6] هایی دارند که طنین فارسی و ایرانی دارد  صنعتگران که امضاهایشان بر آثار موصل آمده است، اسم 

گذاری،  بینی، شکار، تاج های مربوط به طالع شود؛ صحنه تر از فلزکاران خراسان را شامل می ای وسیع متنوع موصل، گستره 
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هایی از زندگی روزمره؛ مانند بانویی سوار  اند. صحنه طور کامل نمایش داده شده های روزمره به نبرد، دربار و حتی صحنه 
 . [ 8] های تصاویر فلزکاری موصل هستند  خدمتکار در کنار مستخدم دیگر، از ویژگی بر پشت شتری همراه با  

گاه به درجه شهرت  های دیگر همچون سوریه و مصر هیچ پس از این دو مکتب، هرچند شهرت آثار فلزی سرزمین 
رسیم که همگی  می  مشترک  ای حرفه  فنون  و  ها طرح  الگوها،  به  مکاتب  این  آثار  با مقایسه  خراسان و موصل نرسید، اما 

نوعی باعث حفظ میراث فلزکاری خراسان گردید.  ریشه در مکتب خراسان دارند و در واقع این گردش جغرافیایی مکاتب به 
 های بومی همان ناحیه نیز به کار افزوده شد. طرح  و  اشکال  زمان،  گذشت  با  ناحیه،  هر  در  حال  این  با 

فلزی موصل   آثار  در  است. در واقع  منفرد  های نقش  و  تصویری  مضامین  شامل  تزئین در آثار فلزی موصل  محتوای 
 که  دیگر  سطحی  و  است  موضوعی  مواجه هستیم: سطحی که بیانگر روایت یا  تزئین  و  پردازی نقش  سطح  دو  همواره با 

 از  ها نگاره نقش و   اقسام  و  انواع  از  متراکم  و  شلوغ  بسیار  فضاهای خالی است. فضاهای  ُپرکردن  برای  هایی نقش  صرفًا

 صورت شکل به بیضی  و  ای دایره  های ترنج  درون  ها نگاره  و  نقش  است. غالباً  موصل  فلزکاری  های شاخص مکتب ویژگی 

گفت که   توان است. می  گرفته  کرده، صورت  احاطه  را  بدنه اثر  کمربندی  همچون  که  افقی  نوارهای  در  و  متناوب  و  پیوسته 
شود. نوار مرکزی  می  تقسیم  نوار   10تا  4به  اثر  است. هر  نگرفته  انجام  بیرون نوار  یا  نوار  اثری بدون  هیچ  در  پردازی نقش 

بیرونی و انتهایی، ردیفی از   پایه اثر یعنی نوارهای  و  گردن  نوار  در  نوارهاست. معمواًل دیگر  به  نسبت  ترین نوار میانی، پهن  و 
 و  ها جانوری، گیاهی شود. غالب نقش می  دیده  هستند،  یکدیگر  شکار  و  تعقیب  دویدن،  در حال  که  مختلف  حیوانات 

بیان  قابل  و  است. نکته مهم  شده  داده  نمایش  آدمی  سر  صورت انتهای خطوط یا الفبا به  آثار  برخی  در  که  هستند  ها نگاره خط 
 است.   شده  یاد  بیان مضامین  خدمت  در  غالبًا موصلی،  بدنه آثار  بر  ها ها و نگاره همه نقش  این است که 

های پنجم تا هفتم ه.ق که  ادامه به معرفی و بررسی چند نمونه از آثار فلزی مکتب موصل عراق مربوط به قرن  در 
 شود: باشند، پرداخته می حاوی نقوش مختلف می 

 ابریق یا مشربه بالکاز 
کاری و  کنده متر / جنس: نقره، مس، برنج / تکنیک ساخت:  سانتی   30.4محل کشف: شمال عراق، موصل / ارتفاع:  

 ( 7ه.ق / محل نگهداری: موزه بریتانیا )تصویر    629کاری / قدمت:  مرصع 
 

 
 [19]   1( 113:  2008ه.ق، موزه بریتانیا )د.خلیلی،    629. ابریق یا مشربه بالکاز، مکشوفه از شمال عراق، موصل،  7تصویر  

 
آید، مشربه بالکاز است. کتیبه موجود  حساب می موصل که از شاهکارهای زمان خود به   ترین نمونه از فلزکاری مهم 

در   شده توسط شجاع بن منعه از موصل در ماه رجب )آوریل( شود: تزیین در اطراف گردن این ظرف چنین ترجمه می 
ه.ق از مجموعه دوک بالکاز به موزه بریتانیا منتقل   1283میالدی در موصل. این اثر در سال   1232هجری/   694سال 

 
1 (D.khalili,2008:113) 
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گیری و ایجاد بدنه  ای بوده که مفقود شده است. برای شکل شده است. ابریق از ورقه برنج ساخته و دارای لوله و پایه 
شده است. تزئینات این ابریق که از فرم  کاری  خورده، حکاکی شده و با نقره و مس، مرصع صورت هشت َترک؛ چکش به 

زنی شده است. نقوشی که روی این ابریق وجود دارد  گالبی برخوردار و دارای گردن بلندی است، با ظرافت خاصی قلم 
ای از داستان حماسی بهرام گور و آزاده، صور فلکی  های درباری، شکار، نوازندگان، رقاصان، صحنه شامل نقوشی از صحنه 

شده، دعای خیر، برکت و سالمتی برای صاحب ظرف است.    های حک هایی به خط ثلث است. مضمون کتیبه و کتیبه 
های شکسته  و صلیب   T,V,X,Yزمینه اثر با حروف  طوری که پس توجه است؛ به نقوش هندسی موجود در این اثر نیز قابل 

 است. ُپر شده که همین تضاد زمینه با نقش، موجب جلوه بصری این ابریق شده  

 پایه شمعدان 
متر / جنس: برنج، نقره / تکنیک ساخت:  سانتی   36.8متر، قطر:  سانتی   24.4محل ساخت: عراق، موصل / ارتفاع:  

 ( 8ه.ق / محل نگهداری: موزه متروپولیتن )تصویر    7کاری / قدمت: قرن  کاری و مرصع کنده 
 

 

 [20]   )سایت موزه متروپولیتن( ه.ق، موزه متروپولیتن  7. پایه شمعدان، مکشوفه از عراق، موصل، قرن  8تصویر  
 

کاری شده است. تزئین پایه شمعدان از چهار طرح ترنجی بزرگ  پایه شمعدان از جنس برنج است که با نقره، مرصع 
های فلکی داخل آنها نقش شده است  شامل مناظری از زندگی سلطان به همراه دوازده طرح ترنجی کوچک که عالئم برج 

های موسیقایی و گروهی زن و مرد در حال نوشیدن  از صحنه دهد.حاشیه باال و پایین بدنه شمعدان، مناظری  را نشان می 
های  شوند. عالوه بر نقش ها که در حال رقص دیده می شراب از جام یا قدح و گروهی دیگر در حال نواختن ساز و رقاصه 

ه است تا نام  ای نیامد های گیاهی نیز در این اثر وجود دارد. بر روی این اثر نوشته یاد شده، نقش حیوانات مختلف و شکل 
صاحب اثر یا محل ساخت آن را مشخص کند ولی روی آن شانزده طرح ترنجی که داخل آنها تمثال ماه یعنی تصویر  
مردی نشسته که هالل ماه را دور صورت خود گرفته، کشیده شده است. این طرح ظاهرًا عالمت و شعار برخی از سالطین  

دهد،  های عصر سلطان بدرالدین لؤلؤ که نام او »ماه تمام دین« معنی می که اتابکان زنگی بوده است؛ زیرا روی برخی از س 
اند،  ای شکل گرفته . عالوه بر نقوش یاد شده، نقش اسلیمی و هندسی که هریک در فرم دایره [ 21] ساخته شده است  

 ه احتمااًل شاه است، در حال سوارکاری یا شکار نشان داده شده است. شود. در مرکز بدنه شمعدان، نقش انسان ک دیده می 

 ابریق 
متر / جنس: برنج، مس، نقره / تکنیک ساخت:  سانتی   21.3متر، قطر:  سانتی   36.8محل ساخت: عراق، موصل / ارتفاع:  

 ( 9ه.ق / محل نگهداری: موزه متروپولیتن )تصویر    623کاری / قدمت:  کاری و مرصع کنده 
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 [22]   ه.ق   623. ابریق، عراق، موصل،  9تصویر  
 

این ابریق برنجی که با مس و نقره مرصع شده، دارای چهار ردیف کتیبه عربی است. در قسمت پایینی گردن ابریق  
  623الموصلی حکاکی به سال  نام سازنده اثر با عنوان ساخته عمر بن الحاجی جلدک، غالم یا شاگرد احمد الزکی النقاش  

باشد. دو کتیبه دیگر که در باال و پایین کتیبه نام سازنده آمده، سعادت، خوشبختی، سالمتی و نعمت برای صاحب  ه.ق می 
ها، این ابریق دارای نقوش مختلفی از جمله نقش هندسی، گیاهی و اسلیمی  این اثر طلب شده است. عالوه بر این کتیبه 

اند. نقوش انسانی شامل اشخاصی است که سوار بر اسب  . نقوش هندسی بر پایه فرم دایره شکل گرفته باشد و انسانی می 
اند. گروهی از افراد هم در قسمت باالیی تنه ابریق در حال  و شتر در حال شکار یا به همراه دو مالزم نشان داده شده 

رسد در حال پختن غذا و حمل کردن  نظر می به ها نقش افرادی است که  نواختن ساز هستند و همچنین در کنار این 
 ظروف هستند. در قسمت پایین گردن ابریق، در دالبرهای برجسته نیز صور فلکی برای دوازده ماه نقش شده است. 

 جعبه 
متر/ جنس: برنج، نقره / تکنیک ساخت:  سانتی   11متر، قطر:  سانتی   9.8محل ساخت: شمال عراق، موصل / ارتفاع:  

 ( 10ه.ق / محل نگهداری: موزه بریتانیا )تصویر    7کاری / قدمت: قرن  مرصع   کاری و کنده 
 

 

 1)سایت موزه بریتانیا( ه.ق، موزه بریتانیا    7ای، عراق، موصل، قرن  . جعبه استوانه 10تصویر  
 

کار اضافه  بعدًا به کاری شده و لوالی این جعبه  شکل به همراه درب از جنس برنج که با نقره مرصع ای جعبه استوانه 
ای به خط عربی نیز روی  شده است. نام حامی این اثر فلزی، بدرالدین لولو، حاکم موصل، روی کار حک شده است. کتیبه 

 « است:  آمده  صورت  این  به  جعبه  این  المنصور  درب  المظفر  المؤید  العادل  العالم  الرحیم  الملک  اتابک  لموالنا  عز 

 
1 (www.britishmuseum.org) 
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«. این کتیبه را وارد به این شکل ترجمه کرده است: »جالل به  حسام امیرالمؤمنین   دین لؤلؤ المجاهدالمرابط بدرالدنیا و ال 
الملک الرحیم، حکیم، عادل، خداپرست، پیروز، جنگجو برای ایمان، فرماندار اسالم، بدرالدنیا و الدین  پروردگار ما اتابک 

هندسی و اسلیمی به همراه نقوش انسانی و جانوری آمده  لؤلؤ، تیغ شمشیر امیر مومنان«. عالوه بر این کتیبه نقوش  
 ای در دست دارند. اند و هریک پرنده های انسانی نشسته، در کادرهای دالبری چهارَپر جای گرفته است. پیکره 

 قلمدان 
کاری  کنده متر / جنس: برنج، نقره، مس / تکنیک ساخت:  سانتی   21.85*    30.48محل ساخت: عراق، موصل / اندازه:  

 ( 11ه.ق / محل نگهداری: موزه بریتانیا )تصویر    7کاری / قدمت: قرن  و مرصع 
 

                         
 [8]   ( 83:  1384ه.ق، موزه بریتانیا )وارد،    7. قلمدان، مکشوفه از شمال عراق، موصل، قرن  11تصویر  

 
بینی  شناسی و طالع شده با نقره و مس، دارای نقوشی با موضوعات صور فلکی، ستاره کاری صع این قلمدان برنجی مر 

ای به خط نسخ حک شده است. سه بخش در قسمت داخلی قلمدان وجود دارد  باشد. داخل درب این قلمدان، نوشته می 
کل و محل نگهداری مرکب  تر مستطیلی ش دان، محفظه بزرگ شکل مخصوص مرکب ای که شامل دو محفظه کوچک دایره 

کاررفته روی این  دان است. تزئینات به تر قلمدان، مخصوص خامه باشد و قسمت وسیع کن که َدردار است می خشک 
 قلمدان بسیار ظریف و شلوغ کار شده است. 

 شمعدان 
تکنیک ساخت:  متر / جنس: برنج، نقره /  سانتی   32.7متر، قطر:  سانتی   36محل ساخت: عراق، موصل / ارتفاع:  

 ( 12ه.ق / محل نگهداری: موزه بوستون آمریکا )تصویر    662کاری/ قدمت:  کاری و مرصع کنده 
 

 

 1)سایت موزه بوستون( ه.ق، موزه بوستون آمریکا  662. شمعدان، مکشوفه از عراق، موصل،  12تصویر  

 
1 (www.mfa.org)   
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کوب، دارای تاریخ ساخت و مهر سازنده آن با امضای ابوبکر بن حاج جلدک موصلی است.  این شمعدان برنجی نقره 
این شمعدان شامل دو قسمت بدنه و گردن جاشمعی است. بدنه شمعدان با تزئینات متنوعی پوشانده شده و وسط آن  

شود. این کادرها  تزئینات گیاهی دقیق و ریزی دیده می ها  شکل تقسیم شده است. میان این طاق نیز به یازده کادر طاقی 
شود: مجموعه نخست شامل تصاویر فرمانروایان است. در این اثر،  هایی است که به سه مجموعه تقسیم می دارای صحنه 

بینیم که بر تختی نشسته و جامی در دست  اند، حاکمانی را می درمیان نقش شده شکل که یک در هر چهار کادر طاقی 
اند که سازهایی چون عود، نی  اند و در پایین تخت هم دو نوازنده نشسته ارند و در دو طرف این تخت دو مالزم ایستاده د 

ها و مناظر مربوط  وعه دوم شامل مناظر و بوستان است و مجموعه سوم نیز شامل صحنه . مجم [ 23] نوازند  و چنگ را می 
 هایی حک شده است. به شکار است. در حاشیه باال و پایین بدنه شمعدان نیز کتیبه 

 کاررفته در آثار فلزکاری مکتب خراسان و مکتب موصل نقوش به 
منظور تزئین سطح اشیا با هدف ایجاد  آید که نقوش آگاهانه به شمار می به های هنر اسالمی  تزئین از بارزترین ویژگی 

رود. با در نظر گرفتن کاربرد اشیا و طبقه اجتماعی حامیان و هنرمندان،  کار می ها به تأثیرات عمیق و زیباشناسانه در طرح 
نمایش  اند را به نها خلق شده بخش اشیای فلزی هستند، حقایق موجود در جوامعی که این آثار در آ نقوشی که زینت 

 آورند. درمی 
توان نقوش تزئینی در  طور کلی می کار رفته است. به در دوران اسالمی انواع مختلفی از نقوش در تزئین آثار فلزی به 

 آثار فلزکاری دو مکتب خراسان و موصل را در شش گروه معرفی و بررسی کرد: 

 نقش هندسی 

ترین ویژگی نقوش هندسی در تزئین اشیای  باشد. مهم ی ترین عناصر تزیینی م ترین و اصلی این نقش یکی از مهم 
های بسیار ساده همچون  های هندسی شامل طرح ها و ترسیم حاصل از این نقوش است. نقش ازحد طرح فلزی، تنوع بیش 

سیاری از این نقوش  نهایت قابلیت گسترش دارد. ب شود که تا بی پیچیده و تودرتو می های درهم چند خط موازی تا طرح 
بافته و کالف پیچ  برند، دارای مفاهیم رمزی و نمادین هستند. نقوش درهم هندسی که یکنواختی سطح فلز را از بین می 

اند. نقوش هندسی در تمامی هنرهای  را طراحان توسط یک دایره و خواص هندسی آن و معنای عرفانی طراحی کرده 
یابد. دایره تنها خطی است که نه آغاز دارد و نه انتها و همچنین  لسفی پیوند می اسالمی با مفاهیم نمادین کیهانی و ف 

عرفانی آغاز    - تواند اشکال هندسی منظم را در محیط خود جای دهد. دایره نمادی از زمان است و در اعتقاد اسالمی می 
عنوان  بنابراین نقش دایره را به   شود؛ زندگی از مبدأ و خالقی شروع و پس از مرگ باز به همان مبدأ بازگشت داده می 

 اند. نمایش درآورده وحدانیت خالق و مخلوق در اغلب نقوش هندسی خود به 
کار  ین اشیا به ئ مختلف در تز   های شکل بدین ترتیب اصول و تناسبات هندسه چه در خلق نقوش هندسی که خود به  

از یک نقش اساسی در آفرینش    باشند، ش انتزاعی می های پیچیده اسلیمی و سایر نقو اند و چه در خلق ساختار طرح رفته 
ای را  دایره   ، پرداختند ینات هندسی می ئ وران اسالمی که به کار تز هنرمندان یا پیشه   ینی برخوردارند. ئ همتای تز فضای بی 

مسلمان یا    رو از دیدگاه یک هنرمند   از این کردند؛  خلق می ینات خود را  ئ دادند و بر آن مبنا تز اساس کار خویش قرار می 
ترین  گمان عقالنی ین کند، پیچاپیچی هندسی بی ئ وری که بر آن بود تا سطحی را تز هنرمندی در جهان اسالم، یا پیشه 

 . ( 14و    13)شکل    . [ 24]   شد راه شمرده می 
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 [11]   1( 38:  2005ه.ق، موزه متروپولیتن )تاراگان،  7دان، خراسان، قرن  . بخشی از مرکب 13شکل  

 

 
 2)سایت موزه متروپولیتن( ه.ق، موزه متروپولیتن  7شمعدان، موصل، قرن  . بخشی از پایه  14شکل  

 نقش گیاهی 

ها و ُپر کردن فضای خالی بین حروف، نقش مهمی دارند و متناسب با نیاز  نقوش گیاهی در تزئین زمینه کتیبه 
اند. در برخی از آثار، به دلیل فشردگی حروف یا شیوه تزئین، نقوش گیاهی جلوه کمتری  نویس طراحی شده کتیبه 

ها یکسان است. »همراه کردن نوشتار  ی همانند کتیبه ها دارند ولی در اغلب موارد توجه به نقوش گیاه نسبت به کتیبه 
کند که از قرآن، الهام گرفته  شده درخت، زندگی را برای مسلمانان یادآوری می مایه عالئم گیاهی، نماد شناخته و نقش 

 . [ 25] شده است«  
ینی ایران در دوره اسالمی  ئ های هنرهای تز مایه ترین نقش یکی از مهم   است که   نقوش اسلیمی از دیگر نقوش گیاهی،  

رود و  کار می بافته یا طوماری به طور عام در مورد نقوش گیاهی درهم اسلیمی اصطالحی است که به   . روند شمار می به 
را برای ابراز قدرت تخیل و   ها اسلیمی  ، هنرمند مسلمان   های شاخص در هنر اسالمی است. مایه خصوص یکی از نقش به 

ها و تداوم ساقه  کرد، تقابل شاخ و برگ تنها قاعده مهمی که رعایت می و    تنوع بخشید ه آنها  ابداع خود مناسب یافت و ب 
ارن و غالبًا صورت انتزاعی و نمودارگونه  ق طرحی ساده و پیچیده ولی همواره مت   ، بود. اسلیمی در دست هنرمند مسلمان 

 . [ 26]   پیدا کرد 
آمیز یا ترکیبی از چند  صورت اغراق شود و گاهی به کمتر به شکل طبیعی خود دیده می طور کلی نقش گیاهی  به 

های خالی سطح ظرف پوشانده شده است. درخت انار، درخت تاک، برگ نخل، گل سرخ و نیلوفر  نوع گل و گیاه، زمینه 
تنیده  های درهم بوته و شاخه  های گیاهی است که در تزئین آثار فلزکاری استفاده شده است. انواع گل و آبی از جمله 
باشند  های گیاهی مورداستفاده می اند، از دیگر نقش صورت تجریدی و کمتر به شکل طبیعی نقش شده که اغلب به 

 (.16و    15)شکل  

 

 
1 (Taragan,2005:38) 
2 (www.metmuseum.org) 
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 [27]   ( 239:  1387ه.ق )مدیسن،  7و    6. بخشی از هاون، خراسان، قرن  15شکل  

 

 
 1)سایت موزه متروپولیتن( ه.ق، موزه متروپولیتن    623. بخشی از ابریق، عراق، موصل،  16شکل  

 نقش حیوانی 

نقوش حیوانی بر آثار فلزی دوران اولیه اسالمی تأثیر هنر ساسانی را به خوبی نشان می دهد که در دوره های بعد،  
عنوان موضوع  هم به نسبت به دورۀ اولیه و دوره ساسانی، این نقش ها بسیار طبیعی تر ترسیم شده اند. نقش حیوانات 

اند.  های مختلف نقش شده یف تزئینی و گاهی جداگانه در صحنه ، گاهی در یک رد عنوان بخشی از زمینه اصلی و هم به 
اند و تجسم  اند که بسیار طبیعی نقش شده انواع نقش حیوانات و پرندگان در حاالت مختلف در آثار فلزی نشان داده شده 

، تصویر اسب،  شود. در میان حیوانات خوبی در بیننده القا می حاالت و حرکت بدن در حالت حمله، جهش و خوابیدن، به 
شتر، شیر، آهو، خرگوش، روباه، پلنگ و سگ شکاری و از پرندگان غاز، اردک، عقاب و شاهین، بیش از دیگر حیوانات  

 (. 18و    17کار رفته است که این شاید به دلیل ارتباطشان با ُصور فلکی باشد )شکل  به 

   

 

 [15]   ( 103:  1390س )فردپور،  ه.ق، موزه لوور پاری   6. بخشی از شمعدان، خراسان، قرن  17شکل  
 

 
 2)سایت موزه بریتانیا( ه.ق، موزه بریتانیا    7ای، موصل، قرن  . بخشی از جعبه استوانه 18شکل  

 
1 (www.metmuseum.org) 
2 (www.britishmuseum.org) 
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 نقش صُور فلکی 

شود. نجوم  طور گسترده در آثار فلزی این دو مکتب یاد شده دیده می نجوم، موضوع عمده و مهم دیگری است که به 
صورت چهارزانو نشسته و هالل ماهی  گانه و همچنین نقش مردی که به های دوازده البروج یا برج در قالب نمادهای منطقه 

پردازی بر بدنه آثار است. این نقوش و تزئینات، همه در خدمت بیان مفهوم و  دارد، موضوع غالب و فراگیر نقش در دست  
گانه روی ظروفی با دوازده شیار آمده  های دوازده صورت نمادین بوده است. گاهی برج شناسی به موضوع نجوم و ستاره 

 ت. توان با یکی از بروج منطبق دانس است که هر شیار را می 
 گفت  توان است. می  شده  گرفته  دوره ساسانی  طورخاص به  باستان و  دوره ایران  باورهای  و  عقاید  از  تصاویر  ریشه این 

ویژه در  آن به  شیوه اجرای  و  یافته  تری پیچیده  و  تر بیان کامل  ساسانی،  دوران  در  ماه  هالل، دربرگیرنده خدای  مضمون 
 دادن  نشان  برای  آن  از  تا  کرده است  فراهم  بعدی  های سده  مسلمان  فلزکاران  الگویی برای  دوره،  این  برخی از ُمهرهای 

موضوع نجوم   و  مفهوم  بیان  خدمت  در  همه  تزئین،  و  ها نقش و نگاره .  [ 28] کنند   استفاده  نجومی  حکم نقشی  در  ماه  اختر 
ستاره  به و  بوده شناسی  نمادین  مؤمنان  صورت  زیرا   نگریستند، چون می  شناسی ستاره  به  خواهی نیک  چشم  با  است؛ 

بینی و  اعتقاد و باور به پدیده طالع .  [ 29] شود   گرفته  در نظر  شرعی  اوقات  از  عنوان بخشی توانست به می  شناسی ستاره 
سرنوشت و اعتقاد مردم به علم نجوم، علت همراهی نقش انسان و حیوان با این نقوش است. در واقع وجود عددهای  

شناسی، عالقه مردم و سالطین وقت به حرکت سیارات و تأثیر آنها در سرنوشت و زندگی افراد، باعث شده بود که  ستاره 
به شکل  که  عنوان صور فلکی  کاررفته به ه نمادهای ب   . [ 30] کار بگیرند  نه نقوش را در تزئینات آثار خود به گو هنرمندان این 

اند. هدف هنرمندان  ین اشیای فلزی قرار گرفته ئ جذابیت، مورداستفاده هنرمندان در تز دلیل    به باشند و  حیوان یا انسان می 
 .خت و اقبال نیکو برای صاحب آن شی بوده است ب ، به ارمغان آوردن  ا دن اشی کر از کاربرد این نقوش عالوه بر زیبا  

ر اشیا نقش  ی، ب صورت انتزاع رود که به شمار می ه ز نقوش نمادین بسیار متداول در هنر فلزکاری ب نقش خورشید نیز ا 
شوند، معانی  ین می ئ شکل که غالبًا با نقوش اسلیمی تز ای های شمسه رسد نقوش خورشید یا ترنج نظر می ه . ب بسته است 
 . ( 20و    19)شکل    باشند حق می   و اغلب نماد وحدت مرکزی خداوند یا نور ملکوتی حضرت   دارند متعددی  

 

 
 [9]   ( 1366:  1378ه.ق، موزه بریتانیا )پوپ،    7. بخشی از قلمدان، خراسان، قرن  19شکل  

 

 
 [8]   ( 83:  1384ه.ق، موزه بریتانیا )وارد،    7. بخشی از قلمدان، موصل، قرن  20شکل  
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 نقش انسانی 

باشد که در حاالت  دهنده ظروف می این نقش بیشتر شامل تصاویری از سالطین، شاهزادگان، امیران یا سفارش 
هایی از زندگی روزمره مردم نشان  مختلف و در صحنه شکار، صحنه تشریفات، صحنه نوازندگی، صحنه جنگ و صحنه 

 اند. شده داده  
های شکار یکی از مضامین جدی و عمده تزئین در هنر فلزکاری است که برگرفته از نقوش تزئینی پیش از  صحنه 
های شکار در آثار ساسانی  باشد، با این تفاوت که زمینه و فضای صحنه های دوره ساسانی می کاری ویژه نقره اسالم، به 

اسالمی سرشار از تزئین و ُپرکاری نقش است. افراد در حال شکار معمواًل  خلوت و بدون تزئینات ولی در آثار فلزی دوره  
است که   معتقد  پوپ  رابطه  این  اند. در سوار بر اسب، با تیر و کمان یا شمشیر در دست، مشغول شکار حیوانات، نقش شده 

 ساسانی  هنر  و  اندیشه  در  ، کهن ایرانی  باورهای  عنوان به  شاهنشاه  الهی  مسئولیت  به  اعتقاد  و  است  الهی  »سلطنت، مشیت 

 و  شد می  شمرده  ودیعه خداوند  سلطنت  که  جهت بود  آن  شاه از  مسئولیت  داشت. جنبه الهی  گسترده  بازتاب  و  برجسته 
 که  بود  باطنی  نیروی  این  و  شد می  شاه  نصیب  قدرت الهی  از  مهمی  قسمت  رو  بود. از این  زمین  در  خدا  نایب  شاهنشاه 

 هریک  رفتن  میان  آورد؛ بنابراین از می  بار  به  جنگ  در  پیروزی  و  آسایش  نعمت،  فراوانی  از  مهمی  منافع  و مردم،  کشور  برای 

وجود   در  آسمانی  قدرت  باقی ماندن  یابد. ازطرفی  تغییر  است  ممکن  شاه  و  بوده  الهی  منافع، نمود سلب عنایت  این  از 
 عمده تزئین  و  جدی  مضامین  از  شکار یکی  اساس، موضوع   این  بر   . [ 13] «  شد شکار معلوم می  در  او  پیروزی  از  شاه،  شخص 

 (. 22و    21فلزکاری بوده است )شکل    هنر  در 
 

 

 [12]   ( 175:  1374ه.ق )فریه،    6. بخشی از دلو بابرینسکی، هرات، خراسان، قرن  21شکل  

 

 

 [19]   1( 113:  2008موزه بریتانیا )د.خلیلی،  ه.ق،    629. بخشی از ابریق بالکاز، موصل،  22شکل  
 

ها، سالطین و حکام بر تخت  اند. در این صحنه از الگوهای تزئینی پیش از اسالم تأثیر گرفته های تشریفاتی نیز  صحنه 
دهد  اند یا افراد درباری را در حال بازی و خوشگذرانی نشان می نشسته و خدمه به حالت احترام در اطراف او ایستاده 

 (. 24و    23)شکل  

 

 
1 (D.khalili,2008:113) 
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 [12]   ( 175:  1374ه.ق )فریه،    6خراسان، قرن  . بخشی از دلو بابرینسکی، هرات،  23شکل  

 

 

 [19]   1( 113:  2008بریتانیا )د.خلیلی،  ، موزه  ه.ق   629. بخشی از ابریق بالکاز، موصل،  24شکل  
 

اند و سازها شامل  تعدادی از نوازندگان در حال نواختن آالت مختلف موسیقی نقش شده های نوازندگی نیز  در صحنه 
 (. 26و    25باشد )شکل  نی و فلوت، بربط، چنگ و دف و ... می 

 

 

 [10]   2( 336:  1982ه.ق )ملیکیان شیروانی،    6. بخشی از شمعدان، خراسان، قرن  25شکل  
 

 

 [19]   3( 113:  2008ه.ق، موزه بریتانیا )د.خلیلی،    629. بخشی از ابریق بالکاز، موصل،  26شکل  
 

 
1(D.khalili,2008:113) 
2(Melikian Chirvani,1982:336) 
3(D.khalili,2008:113) 
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های  جمعی، با سالح صورت دونفره یا دسته جنگ، جنگجویان در حالت سواره یا پیاده به های مربوط به  در صحنه 
 (. 28و    27اند )شکل  مختلف جنگی از قبیل شمشیر، تیر و کمان و نیزه در حال جنگیدن نشان داده شده 

 

 

 [12]   ( 175:  1374ه.ق )فریه،    6. بخشی از دلو بابرینسکی، هرات، خراسان، قرن  27شکل  

 

 

 [19]   1( 113:  2008بریتانیا )د.خلیلی،  ه.ق، موزه    629. بخشی از ابریق بالکاز، موصل،  28شکل  

 کتیبه نگاری 

بر    زیبایی در خلق    واال ینی دارای مقامی  ئ ترین عناصر تز ترین و ویژه عنوان یکی از مهم نویسی و خطاطی به خوش 
ای برای تجسم  زیرا وسیله  ؛ آید شمار می نویسی واالترین هنر اسالمی به خوش  سطوح بناها و اشیای دوره اسالمی است. 

آور  خط عربی را که پیام دست   ، هنرمندان مسلمان   بخشد. صورت و معنای زیبا می   ، کالم وحی است و به هنرهای دیگر 
ترین نمادهای بصری مبدل ساختند.  بدیل به یکی از مهم کار گرفته و با خالقیتی بی ه عنوان ابزاری توانمند ب وحی است به 

د مناسبی  دهد، از کاربر ویژه خط کوفی، به دلیل سادگی اجزای هر حرف که طبیعت آن را تشکیل می خط عربی، به دست 
ها و طومارهای  آسانی قابل ترکیب با سایر نقوش از جمله شکوفه ویژه اینکه به ه اشیا برخوردار است، ب   سطح ین  ئ در تز 

ای است که در قرون اولیه  ترین نقوش کتیبه (. خط کوفی تزئینی، از مهم 725:  1378)پاکباز،    باشد اسلیمی نیز می 
شود جنبۀ  هایی که در آثار فلزی مشاهده می کار رفته است. در کتیبه ساسانی، به اسالمی، در تزئین اشیا و متأثر از هنر 

نگاران قرار  های کوفی موردتوجه کتیبه تزئینی نسبت به خوانایی آن غلبه دارد. قابلیت تزئین حروف الف و الم، در کتیبه 
اده شده است. خطوط گاه با اشکال  ها استف نگاری داشته است. عالوه بر خط کوفی، از خط نسخ و ثلث نیز در کتیبه 

دهد  طور کلی، این نقوش نشان می اند. به وجود آورده پارچه را به اند و بافتی زیبا و یک بافته شده تذهیبی و تشعیری درهم 
نگاری بیش از آنکه با هدف انتقال مفاهیم و پیامی بر ظروف صورت بگیرد، با هدف تزئین انجام شده است  که کتیبه 

 (. 30و    29)شکل  
 

 
1(D.khalili,2008:113) 
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 [10]   1( 336:  1982ه.ق )ملیکیان شیروانی،    6. بخشی از شمعدان، خراسان، قرن  29شکل  

 

 

 2)سایت موزه بوستون( ه.ق، موزه بوستون    662. شمعدان، موصل،  30شکل  

 کاررفته در آثار فلزکاری دو مکتب خراسان و موصل های به مقایسه تطبیقی نقش 
ها و فنون مشابه در  الگوها، طرح دهنده  در دو مکتب فلزکاری خراسان و موصل، آثاری به یادگار مانده است که نشان 

های بومی همان منطقه نیز  باشد؛ هرچند در هر منطقه با گذشت زمان، اشکال و طرح این دو منطقه، در دوره اسالمی می 
کار افزوده شده است. نکته جالب توجه آن است که بر روی آثار فلزی این دو منطقه، تصویرهای مختلفی شامل  به 

نگاری دیده  های انسانی و کتیبه های صور فلکی، نقش های حیوانی، نقش های گیاهی، نقش های هندسی، نقش نقش 
 هایی با یکدیگر دارند. ها شباهت و در برخی دیگر، تفاوت شود که در برخی نقش می 

آید، جنس آثار است. در خراسان آثار  چشم می اولین تفاوت ظاهری که در آثار فلزی دو مکتب خراسان و موصل به 
اند در حالی که آثار فلزی موصل از جنس  کاری شده زی از جنس مفرغ هستند که با فلزاتی چون مس و نقره مرصع فل 

 اند و کمتر از مس استفاده شده است. کاری شده برنج هستند که با طال و نقره مرصع 
دهنده  ه همین نشان در بیشتر ظروفی که مربوط به مکتب موصل است نام سلطان بدرالدین لؤلؤ موصلی آمده است ک 

گرفته است و حاکمان و بازرگانان، حامیان  این امر است که آثار در این دوره به سفارش سالطین و امیران صورت می 
اند ولی در مکتب خراسان آثار ساخته شده دارای امضای هنرمند سازنده و محل ساخت اثر است و به  اصلی این آثار بوده 

آثار مشابه دو مکتب خراسان و موصل را از یکدیگر تشخیص داد. همچنین با توجه به   توان بسیاری از همین دلیل می 
ها  مایه توان گفت نقش های دو مکتب فلزکاری و تأثیر و تأثر از هم، می نزدیکی شکلی و مضمونی و در عین حال تفاوت 

لزکاری موصل، نقوش هندسی بر  دستی هنرمندان و استادکاران در هر دو مکتب است. در مکتب ف گویای مهارت و چیره 
کارگیری ماهرانه این  سایر نقوش، غالب هستند و مسطح بودن این نقوش و تزئینات، تمایز بین شکل و زمینه از طریق به 

های این نقش در مکتب موصل است؛  نقوش در زمینه کار، متنوع بودن در عین تکرار و وحدت در عین کثرت، از شاخصه 
های کهن تزئینات ایرانی، بیشتر بر محور  کاررفته در مکتب خراسان با در نظر گرفتن سنت های به مایه در حالی که نقش 

 های انسانی و حیوانی است. نقش 
ای  پیوسته و صورت گرد و چهره هم های بادامی کشیده و ابروان به های انسانی در آثار فلزی موصل دارای چشم چهره 

ها در  اند. پیکره گونه جزئیاتی نقش شده ها کاماًل ساده و بدون هیچ خراسان، چهره   ثابت و ایستا هستند ولی در آثار فلزی 

 
1(Melikian Chirvani,1982:336) 
2(www.mfa.org) 
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هر دو مکتب در حالت انجام کارهای روزمره مانند شکار، سوارکاری، ورزش، بازی و تفریح و همچنین در حال نوازندگی  
در این حالت، نقش سالطین نسبت  اند که  های درباری نیز نشان داده شده ها در صحنه و جنگ هستند. همچنین پیکره 

تر طرح شده است و همیشه نقش سالطین در مرکز قرار دارد. بازنمایی چهره پادشاهان در مکتب  به افراد دیگر بزرگ 
باشد. در هر دو  دهنده سفارش آثار توسط حامیان درباری می فلزکاری موصل بیشتر از مکتب خراسان است و این نشان 

شکل برای نشان دادن عالئم صور فلکی و  ای از آثار از دوازده طرح ترنجی کوچک یا دایره   مکتب فلزکاری، در برخی 
های موجود بر آثار فلزی  طور کلی نقش اند، استفاده شده است. به ها ترسیم شده ها که در داخل این قاب سیارات و ستاره 

تماعی، مذهبی و سیاسی دارد. با توجه به  های فرهنگی، اج دو مکتب خراسان و موصل نشان از تأثیرپذیری از مؤلفه 
مهاجرت استادکاران و هنرمندان فلزکار ایرانی به شهر موصل در زمان حمله مغول، مکتب فلزکاری موصل متأثر از مکتب  

جای  دهنده پیشینه قوی است که از هنرهای سنتی و کاربردی به فلزکاری خراسان است. استفاده از نقوش متشابه، نشان 
ویژه از دوره ساسانی تأثیر پذیرفته است. همچنین حالت روایتگری نقوش در مکتب فلزکاری خراسان  ز گذشته به مانده ا 

باشد  و موصل، متأثر از اوضاع اجتماعی، سیاسی و کتب منقوش شده در آن دوران و مکاتب نگارگری دوره سلجوقی می 
 (. 1)جدول  
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 کاررفته در آثار فلزی مکتب خراسان و مکتب موصل )نگارندگان( به های  . مقایسه و تطبیق نقش 1جدول  
ش

نق
ها

 

اثر در مکتب  

 خراسان 
 بخشی از اثر

اثر در مکتب  

 موصل
 توضیحات بخشی از اثر

ی 
ش هندس

نق
  

   

تزیینی   بر جنبه  مکتب عالوه  دو  هر  در 

به  گونه بودن،  تقسیم عنوان  بندی  ای 

فضاهای  استفاده شده است که نقوش را از  

کند. نقوش هندسی در  اطرافش جدا می 

تری نسبت به  مکتب خراسان، ابعاد بزرگ 

اندازه  موصل  در  دارند.  موصل  ها  مکتب 

به کوچک  و  زمینه  تر  پرکننده  عنوان 

 اند. استفاده شده 

ی 
ش گیاه

نق
 

   
 

نقوش   با  اسلیمی  خراسان،  مکتب  در 

زمینه، هماهنگ است. اسلیمی در مکتب  

شلوغ و گردش زیبای آن در کنار  موصل  

نقوش مختلف آمده است و کمتر نقش گل  

به  آثار  در  بزرگ  اندازه  با  چشم  تکی 

 خورد. می 

ی 
ش حیوان

نق
  

 
 

 

دارای   حیوانی  نقوش  مکتب،  دو  هر  در 

کاررفته در آثار  ماهیتی یکسان با نقوش به 

ترکیب   فلزکاری دوره ساسانی هستند و 

در   نقوش  دارند.  خراسان  قرینه  مکتب 

شکل   به  ساسانی  دوره  به  نسبت 

ها در  اند. اندازه نقش تری نقش شده طبیعی 

صورت  تر است که به مکتب موصل کوچک 

 اند. خطی روی آثار نقش شده 

ی
ش صور فلک

نق
 

 

 

 

 

دو   انتهای  خراسان،  قلمدان  ساخت  در 

طرف به صورت گرد و مدور درآمده است  

نقوش   بین  خالی  فضاهای  با  و  اصلی 

در  اسلیمی  و  هستند  متفاوت  که  هایی 

ختم   اژدری  دهان  اسلیمی  به  طرفین 

شوند، پر شده است. شکل قلمدان در  می 

موصل کاماًل مستطیلی است و تزئینات با  

اند و عالوه بر  ظرافت و جزییات نقش شده 

نقوش، از خط نسخ و کوفی نیز در تزئینات  

 استفاده شده است. 
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ش
نق

ها
 

مکتب  اثر در  

 خراسان 
 بخشی از اثر

اثر در مکتب  

 موصل
 توضیحات بخشی از اثر

ی 
ش انسان

نقو
 

شکار 
 

  

 
 

دارای   انسان  چهره  خراسان،  مکتب  در 

جزئیات نیست و از نظر آناتومی، انسان و  

اند  حیوان بسیار ساده و ابتدایی نقش شده 

به  دهند. در  خوبی نشان نمی و تحرک را 

با   زمینه  موصل  پر  مکتب  نقوش گیاهی 

شده است و انسان و حیوان در این نقش  

دارای تحرک و پویایی هستند و با جزییات  

 اند. طراحی شده 

ی 
ت و باز

تشریفا
   

 
 

بازی   مشغول  فرد  دو  خراسان  اثر  در 

جزئیات،  نرد هستند. چهره تخته  بدون  ها 

اینجا   در  علمی  پرسپکتیو  و  ساده  بسیار 

نمی  در  مشاهده  به  شود.  مربوط  نقش 

ها همراه با جزئیات نقش شده  موصل چهره 

شکل قرار گرفته و  و در یک قاب ترنجی 

پوشانده   هندسی  نقش  با  اطراف  فضای 

 شده است. 

نوازندگان 
   

 
 

فیگور و اندام نوازندگان در مکتب خراسان،  

شده  نقش  ابتدایی  و  ساده  و  بسیار  اند 

لباس  چهره  و  نیستند  مشخص  بسیار  ها 

رسد فقط برای پوشش  نظر می ساده و به 

ها استفاده شده است ولی در مکتب  پیکره 

پیکره  همراه  موصل،  به  نوازندگان  های 

و   جزئیات  با  و  واقعی  کاماًل  سازهایشان 

 اند. کاری فراوان نقش شده ظریف 

گ 
جن

 

  

  
بدون  پیکره  و  ساده  کاماًل  خراسان  های 

در  چهره  مشخص  قرار  های  کار  زمینه 

پیکره گرفته  که  حالی  در  مکتب  اند  های 

با سالح  کامل  با جزئیات  های در  موصل 

القا   را  پویایی  و  تحرک  کاماًل  دست 

چهره می  و  کنند.  بادامی  چشمانی  با  ها 

 اند. پیوسته نقش شده هم ابروان به 

کتیبه 
ی

نگار
 

   
 

در شمعدان خراسان از خط ثلث در حاشیه  

و   است.  باال  شده  استفاده  اثر  پایین 

هایی همچون سر انسان  ها با آرایه نوشته خط 

تلفیق شده که وجهی تصویرسازانه به آن  

داده است. در شمعدان موصل از خط کوفی  

تزئینی همراه با گره در حاشیه باال و پایین  

استفاده شده است که ریشه این ترکیب در  

 باشد. مکتب فلزکاری خراسان می 
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 گیری بحث و نتیجه 
توان در تغییر جنس اشیا به علت تحریم مذهبی در کاربرد ظروف  طور کلی تحول فلزکاری پس از اسالم را می به 

زرین و سیمین، تغییر در موضوع نقوش و استفاده از خط عربی و آیات قرآنی خالصه کرد. خراسان و موصل، دو مرکز  
ویژه  های گذشته ایران به اند که در امتداد سنت می دوره سلجوقی بوده مهم کارگاهی و تجاری در هنر فلزکاری اسال 

بینی اسالمی باعث ایجاد  های باستانی و جهان اند و با ترکیب سنت مانده از دوران ساسانی شکل گرفته جای های به سنت 
ای است که فقط  انی به اندازه اند. تأثیرپذیری از فلزکاری دوره ساس ارتباط معنوی مستحکم بین هنرمند و اثر هنری گشته 

و کتیبه نوشته  آنها مشخص می ها  بر  اسالمی می های حک شده  دوره  به  مربوط  آثار  این  که  این  کنند  البته  باشند؛ 
 اسالمی بوده است.   - های ایرانی تأثیرپذیری صرفًا تقلیدی نبوده و در زمینه نقوش انتخابی همراه با ویژگی 

ها  آثار فلزکاری مکتب خراسان و مکتب موصل بررسی شدند. در بررسی و تحلیل نمونه هایی از  در این مقاله، نمونه 
دست آمده است که آثار فلزی ساخت هنرمندان  از لحاظ شیوه ساخت، محتوای مضامین تزئینی و نوع نقوش، چنین به 

وبی ساخته و تولید شده است.  کوبی و گاهی با طالک کوبی، نقره کاری با مس این دو مکتب فلزکاری، بیشتر به شیوه مرصع 
کوبی نیز  کاری و فیروزه کاری، ملیله کاری، مشبک گیری، کنده های دیگری همچون قالب کاری از شیوه عالوه بر مرصع 

های انجام گرفته در  کاررفته بر سطح این آثار، موضوع اصلی تحلیل و محور بررسی استفاده شده است. انواع موضوعات به 
کار رفته است عبارتند از: نقوش گیاهی،  ست. انواع نقوشی که در آثار فلزی مکتب خراسان و موصل به این پژوهش بوده ا 

ار رفته است عبارتند از: انواع  نوشته بکه ها. موضوعاتی که در قالب خط حیوانی، هندسی، صور فلکی، انسانی و کتیبه 
یمنی برای صاحب اثر. هنرمندان فلزکار، عالوه  وش روزی و خ جمالت دعایی، طلب رزق و روزی، سالمتی و طول عمر، به 

های مختلف اسالمی بنابر سلیقه  اند که البته در دوره های ریز و درهم تزئین کرده بر نقوش اصلی، تمام سطح اثر را با طرح 
اند،  توان گفت که این نقوش تزئینی که روی اشیای فلزی حک شده رایج در هر دوره و زمان، متفاوت بوده است. می 

ها و مراسم مذهبی و  خوبی، آداب و رسوم، عالیق، عقاید مذهبی، نحوه شکار و جنگ و چگونگی برگزاری جشن به 
شده بر این آثار تحت تأثیر عوامل طبیعی و جغرافیایی و نیز  اند. نقوش حک نمایش درآورده تشریفاتی در آن دوره را به 

توان گفت که هنر، یکی از  طور کلی براساس نقوش ایجاد شده می به اند.  باورها و اعتقادات مردم منطقه شکل گرفته 
شناسی هدایت  ترین وجوه تجربه بشری است. اگر هنر را بیانی خالقانه بدانیم که با اصول زیبایی ترین و عمومی قدیمی 

شناختی وجود  یی ای بدون هنر یا بدون هر نوع فعالیت هنری و زیبا توان گفت که هیچ فرهنگ شناخته شده شود؛ می می 
 ندارد. 

تأثیرپذیری مکتب فلزکاری موصل از مکتب فلزکاری خراسان با توجه به آثار فلزی برجای مانده کاماًل واضح و آشکار  
گرفته  های صورت هایی وجود دارد که با توجه به مقایسه، تحلیل و بررسی ها و شباهت است. بین آثار این دو مکتب، تفاوت 

دهد جنس آثار  ره کرد. اولین تفاوت، تفاوت ظاهری در آثار فلزی این دو مکتب است که نشان می توان به آنها اشا می 
اند در حالی که آثار فلزی موصل از جنس  کاری شده فلزی در خراسان از مفرغ است که با فلزاتی چون مس و نقره مرصع 

طور کلی تفاوت مضمونی و  ه شده است. به اند و کمتر از مس استفاد کاری شده برنج هستند که با طال و نقره مرصع 
های این  بندی ترین تفاوتی که در تزئینات و ترکیب شود و مهم ساختاری بین دو مکتب خراسان و موصل کمتر دیده می 

آید، غالب بودن نقوش هندسی بر سایر نقوش در آثار موصل است و همچنین مسطح بودن این  چشم می دو مکتب به 
های نقوش در  ایز بین شکل و زمینه، متنوع بودن در عین تکرار و وحدت در عین کثرت، از شاخصه نقوش و تزئینات، تم 

های کهن تزئینات  کاررفته در مکتب خراسان با در نظر گرفتن سنت های به مایه مکتب موصل است؛ در حالی که نقش 
ویژه در دوره سلجوقی و در  ر دوره اسالمی به های انسانی و حیوانی است. از دیگر نقوشی که د ایرانی، بیشتر بر محور نقش 

طور کلی با مقایسه آثار  اند. به های مختلف نقش شده این دو مکتب متداول بوده است، نقش صور فلکی است که در قاب 
ای همچون دوره  رسیم که همگی، ریشه در گذشته های ساخت مشترکی می ها و شیوه ها، به الگوها و طرح این مکتب 
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ها و نقوش بومی همان منطقه  ها و نقوش، با طرح ها، طرح رند. با این وجود در هر منطقه، با گذشت زمان، شکل ساسانی دا 
 همراه شده است. 

کاررفته در آثار فلزی دو مکتب خراسان و موصل و مقایسه و تطبیق صورت گرفته،  با توجه به بررسی نقوش به 
شود تا صنایع دستی همچون گذشته به شکوفایی خود  امروزی نیز پیشنهاد می استفاده از این نقوش در هنر فلزکاری  

ها اهمیت دارد و داشتن یک مرکز مطالعاتی  وتحلیل دقیق نقوش آثار فلزی این مکتب برسد و به همین منظور، تجزیه 
ها و  کز آموزشی، از شیوه شود که امروزه در مرا کند. عالوه بر این پیشنهاد می مشترک بین ایران و عراق ضرورت پیدا می 

 افزایی فلزکاران استفاده شود. نقوش آن دوران با هدف دانش 
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