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چكيده
مکتب فلزکاري موصل يکي از فعال ترين و برجسته ترين مکاتب فلزکاري در دورة اسالمي هم زمان با اواخر 
دورة سلجوقي و دورة ايلخاني است. به دليل جايگاه ويژة هنر فلزکاري دوران اسالمي و جايگاه خاص مکتب 
فلزکاري موصل، پژوهش در مکتب فلزکاري موصل بر اساس شيوه ها و فنون ساخت و تزئين شکل ها و 
شکل زيباشناختي آثار ضروري به نظر مي رسد. ازاين رو، اين مقاله درصدد تبيين ويژگي هاي مکتب فلزکاري، 
فنون  ساخت و تزئينات و مفاهيم آثارفلزي موصل است و به بررسي و تحليل دو نمونه از آثار ساخته شده 
در اين مکتب، يعني صندوقچه و شمعدان بدرالدين لؤلؤ، مي پردازد. بنا به يافته هاي اين پژوهش، مضمون 
«شخصي نشسته با هالل ماه در دست» يکي از ويژگي هاي خاص تزئين در مکتب فلزکاري موصل است. 
اين نکته که نقوش و مضامين تزئيني آثار فلزي موصل نمودي از استمرار تجارب هنرمندان ايراني ـ اسالمي 
با هويتي نوگراست حاکي از آن است که هنرهاي سنتي همواره با تاريخمندي توأم با نوآوري که به سنتي 
تازه مبدل مي شود به کمال و توسعة هنر دست يازيده اند. تزئينات به کاررفته در فلزکاري موصل عبارت اند از: 
تزئينات جانوري (انساني، حيواني، پرندگان) و تزئينات کتيبه اي با خط نسخ و کوفي. در زمينة شيوة ساخت 
آثار فلزي در شهر موصل، همان روش هاي متداول در زمان ساسانيان دنبال شد. اين شيوة ساخت که عمدتًا 
روش ريختگــري و قالب گيري بود به ويژه تا دوران حکومت امرا و حاکمان محلي در موصل نظير دوران 
فرمان روايي آل زنگي و به ويژه بدرالدين لؤلؤ ادامه يافت. در فلزکاري موصل برخالف فلزکاري ايران و مصر 
و سوريه زمينه به جاي نقش با مس، نقره و طال ترصيع کاري شده است. اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي 

و روش گردآوري اطالعات آن به صورت کتابخانه اي است.
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۱. بسياري از موضوعات تزئين و 
نيز شيوة ساخت آثار و نيز شکل هاي 
دورة ساساني در آثار فلزي دورة 
توسط  نيز  آنجا  از  و  سلجوقي 
هنرمندان مهاجر خراساني به مکتب 
موصل و آثار فلزي اين شهر راه يافت. 
۲.مکتب درخشان فلزکاري خراسان 
رفته رفته با شروع جنگ هاي خونين 
هجوم  و  محلي  زدوخوردهاي  و 
اقوام مهاجم نظير حملة مغوالن به 
خراسان و ايران دچار آشفتگي شد 
و هنرمندان فلزکار خراساني مجبور 
به ترک وطن خود شدند. در ساير 
شهرها مانند زنجان، بروجرد، همدان، 
تبريز و به ويژه در شهر موصل که 
در آن روزگار بخشي از حوزة تمدني 
و جغرافيايي ايران محسوب مي شد 
اقامت گزيدند. نکتة شايان توجه اين 
خاورشناسان  متأسفانه  که  است 
به ويژه پژوهشگران انگليسي بدون 
پژوهش کافي و شايد بنابر اغراض 
سياسي اين دسته از هنرمندان مهاجر 
ايراني را عراقي قلمداد کرده اند، در 
سلجوقي  دوران  در  که  صورتي 
و بعد از آن عراق به عنوان بخشي 
و  مي شد  شمرده  ايران  اياالت  از 
انتساب اين رشته از هنر واالي ايراني 
است(احساني، گمراه کننده  آنان  به 

.(۱۴۱ :۱۳۸۶ 

مقدمه
آثار  به  بيشتر  اسالمي  تمدن  براي شناخت  هنرشناسان 
معماري و سفال روي آورده اند و به هنر فلزکاري کمتر 
توجه درخوري داشته اند. در نتيجه، هنوز گوشه هايي از 
نقش فلزکاري در فرهنگ و تمدن اسالمي در تاريکي و ابهام 
باقي مانده است. در دوران اسالمي هنر ـ صنعت فلزکاري 
قرن  چهار  طي  در  ديگر  هنري  رشته هاي  ساير  همانند 
لحاظ شيوة ساخت،  از  اگرچه  به تدريج متحول شد.  اول 
شکل و حجم پردازي، به سبک تمدن هاي قبل از آن نظير 
تمدن ساساني١ ادامة حيات مي يابد، در مقايسه با تمدن هاي 
پيشين، گرايش به ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي که از 
ويژگي هاي مکتب اسالم است در عرصة ساخت آثار هنري 
تحوالتي را به وجود آورد. مواد و مصالح کاربردي جهت 
ساخت و ساز آثار فلزي و همچنين زيبانگاري موضوعات 
تزئيني متأثر از انديشه و بينش اسالمي، عالم هنر را نيز 
تحت تأثير قرار داد. به پيروي از تفکر اسالمي، وحدت در 
مبين جهان بيني اسالمي است  تزئينات که  نگارش  شيوة 
با خصوصياتي نو جلوه گر مي شود. به دليل منع استفاده 
از طال و نقره در ساخت ظروف، ساخت اشياي زرين و 
آثار تزئيني از طال و نقره، منسوخ و به جاي آن استفاده 
از مس و مفرغ (برنز) و برنج رواج بيشتري پيدا کرد. در 
ساية اعتقادات جديد، موضوع تزئينات همچون نقش ها و 
نقشمايه هاي تزئيني چندهزار ساله مانند بز کوهي و شير 
مصرف  براي  تشريفاتي  و  اساطيري  جنبه هاي  با  بالدار 
و  عناصر  به  را  خود  جاي  و  منتفي  درباريان  و  شاهان 
مضاميني همچون نقوش پرندگان و حيوانات و طرح هاي 
اسليمي با تلفيقي از نوشته هاي کوفي و جمالت تعارف آميز، 
اذکار و ادعيه و مکتوبات اندرزگونه و توصيه ها و دستورات 
ديني، مضامين داستاني و روايي، صحنه هاي شکار داد. 
فلزکاري در قالب نيازهاي جامعه و کاربرد عملي و تا حدي 
ساده با تغيير مضامين و مبتني بر شيوه هايي نو و زيبا مورد 
استفادة روزمره قرار گرفت. در مجموع بايد گفت آثار فلزي 
در قرون اولية اسالمي به خصوص ايران و موصل داراي 
احجام  تلفيقي، ساخت  تزئينات  طرح هاي غيراختصاصي، 
کاربردي و سادگي در شکل است. همچنين شکل هايي از 
اين هنر ـ صنعت در پي ورود بينش و انديشة اسالمي حذف 
يا دچار دگرگوني شدند که از آن جمله مي توان به تغيير 
در ابعاد غيرکاربردي و تغيير در موضوع و مفاهيم تزئيني 
آثار اشاره کرد. مکتب فلزکاري موصل که در حوزة تمدني 
اسالم و در غرب ايران از زمان خالفت عباسيان به تدريج 
پديدار گشت توانست با بهره گيري از شيوه هاي ساخت، 
فنون و نيز الگوبرداري از موضوعات تزئيني اجراشده بر 
سطح آثار فلزي تمدن همجوار يعني ايران زمان ساساني و 
به خصوص سلجوقي و ايلخاني آثار منحصربه فردي را ارائه 
دهد. آثار فلزي موصل به لحاظ کمي و کيفي چنان بود که 
توانست در هنرفلزکاري شهرهايي همچون قاهره در مصر 

و حلب و دمشق در سوريه نفوذ کند. شکل و محتواي آثار 
و نيز شيوة ساخت و فنون برجسته و زيباي آثار موصلي 
نظير  ترصيع کاري که به طرز ماهرانه اي بر بدنة آثار نقش 
مي بست در آثار مصري و سوري با همان کيفيت توسط 
هنرمندان اين کشورها و حتي هنرمندان موصلي مهاجر٢ 
به اين مناطق بر آثارشان اجرا شد. در پژوهش حاضر، 
مکتب فلزکاري موصل و عوامل رشد و شکوفايي اين مکتب، 
شيوة ساخت آثار فلزي، فنون اجراشده، موضوعات تزئين 
بررسي و  اين مکتب  فلزي  آثار  از  نمونه  شکل ها و چند 
تحليل مي شوند. نوع تحقيق حاضر براساس هدف، پژوهش 
همچنين  است.  توصيفي ـ  تحليلي  روِش تحقيق  بنيادين  و  
نحوة گردآوري اطالعات و داده ها از نوع کتابخانه اي است. 

سؤاالت مرتبط با اين پژوهش عبارت اند از:
١.ويژگي ها و شاخصه هاي مکتب  فلزکاري موصل چيست؟

٢.فنون ساخت، تزئينات، مضامين و مفاهيم موجود در زمينة 
آثارفلزي موصل کدام اند؟

پيشينة تحقيق
در حوزة هنر فلزکاري موصل و پرداختن به ابعاد مختلف و 
متنوع اين هنر به جز کتاب مکتب فلزکاري موصل اثر صالح 
حسين العبيدي پژوهش ديگري در اين حوزه انجام نگرفته 
است و اين اولين پژوهش علمي و فارسي در اين زمينه 

است. 
پژوهش در آثار فلزي دورة اسالمي چنان که شايستة 
اين هنر سنتي است مورد توجه پژوهشگران و هنرپژوهان 
هنر اسالمي قرار نگرفته و کتاب هاي مربوط به اين موضوع 
انگشت شمار است. کساني که دربارة آثار فلزي و فلزکاري 
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اسالمي به طور عام پژوهش هايي را نوشته اند اندک هستند. 
در اين ميان بايد از استانلي لن پول١ ياد کرد که دربارة 
هنر فلزکاري مکتب موصل گفته است: «اين مکتب فلزکاري 
داراي اسلوب ويژه اي است که ويژگي عمدة آن عبارت است 
از استفاده از تصاوير انسان، جانداران، صحنه هاي گوناگون 
ترصيع کاري  در  نقره  به کار بردن  در  زياده روي  و  شکار 
در  کونل٢  همچنين   .(lane pool,1947: p .45)«است
کتاب هنر اسالمي به بررسي آثار فلزي اسالمي پرداخته 
در صنعت  هفتم  قرن  در طي  که موصل  يادآور شده  و 
فلزکاري سرآمد بوده و بر فلزکاري ديگر شهرها همچون 
بغداد، حلب، دمشق و قاهره تأثير گذار بوده است(کونل، 
۱۳۷۶). گاستون ميگون نيز آثار فلزي و هنر فلزکاري را 
بررسي کرده و خاطرنشان ساخته  است که هنر فلزکاري 
موصل در قرن هفتم هجري به حد اعالي خود رسيد. وي 
تأثير اين هنر بر ديگر تمدن هاي آن روزگار را ستوده است. 
نامبرده تعدادي از آثار فلزي موصل، قاهره و دمشق را 
بررسي کرده است»(Migeon,1927:p.64). کريستي٣ از 
ديگر هنرشناسان غربي در کتاب خود تحت عنوان ميراث 
و  موصل  فلزکاري  به موضوع  بيست صفحه  در  اسالم 
نقش و اهميت اين شهر در زمينة توليد آثار فلزي پرداخت و 
يادآور شد که موصل در حوزة تمدني ايران و در ارتباط با 
هنرمندان اين کشور و نيز ارمنستان در حوزة هنر فلزکاري 
بوده است (کريستي، ١٩٣٦: ٥٣). همچنين در کتاب جامع هنر ايران 
و  اسالمي  فلزکاري  و  فلزي  آثار  هراري،٤  رالف  نوشتة 
فلزکاري موصل بررسي و ذکر شده است که هنر فلزکاري 
در دورة نفوذ مغوالن به اوج و شکوه و عظمت خود رسيد. 

به نظر هراري،  «چنين به نظر مي آيد که هنرمندان فلزکار 
موصل در اصل منشاء کار خود را از مکتب مرصع کاري 
واقع در شمال و شمال شرقي ايران(خراسان) اخذ کرده 
يا حداقل مي توان گفت وابسته به مکتب هنري مذکور بوده 

 .(Harari,1939:p.78-86)«اند
در سال ١٩٣٢م آقاي گاستون ويت٥ آثار فلزي اسالمي 
عرضه شده در موزة هنر اسالمي قاهره را بررسي کرده و 
در چند سطر به يک اثر فلزي موصل و قاهره اشاره کرد که 
ساخت علي بن حسين بن محمد موصلي است و نيز فهرستي 
از اسامي فلزکاران شهر موصل را ارائه داد. در کتاب ديگري 
در نمايشگاه «هنر ايران» دوباره به آثار ارزشمند مکتب 
موصل پرداخت و در اين ميان سه قطعه از آثار فلزکاري را 
که ساخت علي بن حمود موصلي است بررسي و به تزئينات 
و نقوش و نوشته هاي حک شده بر اين آثار به همراه تصاوير 

.(Wite,1932:p.98)اشاره کرده است
 در سال ١٩٤٤ ديماند٦ در کتاب هنرهاي اسالمي به 
از  و دو صفحه  پرداخت  فلزکاري  و  فلزي  آثار  موضوع 
کتاب را به آثار هنري سلجوقيان در عراق اختصاص داد. 
در اين دو صفحه وي اهميت موصل در زمينة هنر فلزکاري 
را در طي قرن هفتم هجري يادآور شده و تعدادي از آثار 
فلزي موصل را برشمرده است(ديماند، ١٩٥٨: ٨٧). دکتر 
زکي محمدحسن در کتابي تحت عنوان هنرهاي اسالمي 
فصلي را به آثار فلزي اسالمي اختصاص داده است. او 
در شش صفحة اين فصل، دربارة آثار فلزي موصل در 
 .(١٠٥–٨٧  :١٩٤٨ است(زکي،  کرده  بحث  هفتم  قرن  طي 
اثر   ۱۱۳ تزئيني  هنرهاي  اطلس  کتاب  در  همچنين  وي 
اثر آن  پنج  فلزي جهان اسالم را بررسي کرده است که 
به مکتب فلزکاري موصل اختصاص دارد (زکي، ١٩٥٦). 
خاورشناس ديگري به نام دوگالس باريت پژوهشي را در 
۲۴ صفحه دربارة آثار فلزکاري اسالمي که در موزة بريتانيا 
قرار دارد نوشته و به اهميت شهر موصل به عنوان يکي 
از مراکز فلزکاري و نيز تأثير اين هنر بر آثار هنري نفيس 
سوريه و مصر و پراکنده شدن فلزکاران موصل در برخي 
 .(Barrett, 1945)است کرده  اشاره  اسالمي  شهرهاي 
ديويد تالبوت رايس يکي از افراد برجسته اي است که 
دربارة آثار فلزي دوران اسالمي تحقيقات فراواني داشته 
دربارة  ميالدي  چهل  دهة  در  مقاالتي  سلسله  وي  است، 
آثار فلزي منتشر ساخت. او در سال ١٩٤٩م به بررسي 
قديمي ترين شمعدان موصلي پرداخت.٧ وي در اين تجزيه و 
تحليل شمعدان مذکور را با ظرافت و ريزه کاري خاصي با 
ذکر تمام جزئيات توصيف کرد و نظرات خود را در ارتباط 
 .(Rice, 1949)با تصوير و شکل اين شمعدان بيان کرد
رايس در سال ١٩٥٣م پژوهشي را دربارة بررسي دقيق 
سه قطعه از آثار فلزکاري موصل و برطرف کردن خطاي 
و  مطالعات شرق  مجلة  در  از خويش  پيش  پژوهشگران 

.(Rice, 1953) آفريقا منتشر کرد

1. Stanley lane pool
2 . Kuhnel
3 . Christie
4 . Ralph harari
5 .Gaston Wite
6 . Demand

٧. اين شمعدان هم اکنون در موزة 
بوستون آمريکا نگهداري مي شود. 
روي آن مهر سازنده و تاريخ ساخت 

اثر وجود دارد. 

تصوير ٢. نقش نمادين بهرام که در يک دست تبر و در دست ديگر يک سر 
بريده دارد. مأخذ:  وارد،١٩٩٣: ٦٣



جزير     العرب و عراق و موصل در سال ٦٤٨ق/١٢٥٦م چنين 
مي گويد: «صنايع و حرفه هاي فراواني در شهر موصل وجود 
دارد، به ويژه ظروف غذاي ساخته شده از جنس مس که آن را 
براي پادشاهان مي برند»(Barrett, 1945:14). از اين سخن 
آنچه مي توان استنباط کرد اين است که شهر موصل در 
ساخت هنرمندانة آثار جايگاهي رفيع داشته است، چنان که 
تقاضاي محصوالت مسي اين شهر درخور طبقة پادشاهان 
بوده است. پر واضح است که اين طبقه اموال کالني را در 
راه به دست آوردن نفيس ترين ابزار و وسايل گرانبها و زينتي 
هزينه مي کرده اند. آن ها به واقع گمشده و کمال مطلوب خود 
را در ظروف غذاي مسي ساخت موصل مي ديدند. استنباط 
ديگري که از سخن ابن سعيد مي شود اين است که توليدات 
شهر موصل به اندازه اي فراوان بوده که اين شهر را در 
رأس شهرهاي توليدکننده و صادرکنندة آثارفلزي به ويژه 
آثار مسي قرار داده است. اين شهر به ساخت آثار گران بهاي 
طاليي از جمله چلچراغ ها مشهور بوده است. ابن اثير در 
جريان بحث از حوادث سال ٥٦٥ق/١٢٥٨م نقل مي کند که: 
«بدرالدين لؤلؤ هرساله چلچراغي از جنس طال را با قيمت 
هزار دينار به مشهد مي فرستاد»(ابن اثير، ١٩٣٢: ٢١). با 
توجه به شکوفايي و رونق موصل در هنر فلزکاري و توليد 
آثار نفيس فلزي به ويژه در زمان خود بدرالدين لؤلؤ به نظر 
مي رسد که اين چلچراغ ها در موصل ساخته شده است. در 
قرن سيزدهم، موصل در شمال عراق يكي از مراكز بزرگ 
ترصيع كاري اسالمي گرديد و در حقيقت شهرت و معروفيت 
اين شهر به حدي بود كه تا مدتي مديد همة كارهاي ترصيع 

مس و نقره را به آن شهر نسبت مي دادند.
به نظر مي رسد عوامل مهمي وجود دارد که زمينه را 
براي رشد و شکوفاشدن صنعت فلزکاري موصل فراهم 
کرده اند. نخستين عامل دسترسي به مواد خام اوليه اي بود 
که براي اين صنعت الزم بود. طبعًا، مس مادة خام مهمي 
براي صنعت فلزکاري بوده و به نظر مي رسد شهر موصل 
سنگ مس را از شهرهاي ديگر منطقة جزيره تأمين مي کرد، 
زيرا مس در آن مناطق به وفور يافت مي شد. ابن اثير يادآور 

مکتب فلزکاري موصل و عوامل مؤثر در تبديل آن به 
ـ  صنعتي مرکز مهم هنري 

شهر موصل در سال ٤٨٩ق/١٠٩٦م به تصرف سلجوقيان 
درآمد و هنرها و پيشه هاي مختلف به دست آنان شکوفا 
شهر  در  سلجوقيان  حکومت  دورة  درخشان ترين  شد. 
موصل ايام فرمان روايي اتابک زنگي١ بود، که بين سال هاي 
٦٠٠ تا ٥١٦ق حکومت کرد. از ويژگي هاي بارز اتابکان آل 
زنگي در موصل و به ويژه در دوران بدرالدين لؤلؤ توجه 
به ويژه هنر ـ صنعت  انواع هنرها  و  فنون  انواع صنايع،  به 
فلزکاري بود. اين اهتمام در مهارت صنعتگران در اشکال 
مختلف هنر فلزکاري و تزئينات آن جلوه گر شد. به رغم آنکه 
از آثار فلزي توليد شده در مکتب موصل تا قبل از قرن هفتم 
چيزي در موزه هاي معروف دنيا و گنجينه هاي خصوصي 
يافت نشده است، بدون شک اين هنر ـ صنعت در آن شهر از 
زمان هاي قديم وجود داشته است، چون اين هنر در قرن 
هفتم به شکوفايي رسيده بود. اما «دورة رونق آثار فلزي 
شهر موصل در ايام فرمانروايي بدرالدين لؤلؤ بر موصل و 
سرزمين هاي اطراف آن بوده است»(رايس،١٣٨٤: ١١٠). در 
ميان آثار فلزي موصلي چند اثر وجود دارد که به سفارش 
همانند  است،  شده  ساخته  وي  براي  و  لؤلؤ  بدرالدين 
صندوقچه، شمعدان و دو سيني که با نام بدرالدين لؤلؤ در 
موزه هاي مختلف شناخته شده اند.٢ شهر موصل در نزديکي 
شهرهايي قرار دارد که اهميت تاريخي دارند، مانند شهر 
آشور، نينوا و الحضر،٣ که همگي به هنر فلزکاري مشهور 
بوده اند. از سوي ديگر شهر موصل تا فتح ايران به دست 
مسلمانان عرب در سال ١٦ق/ ٦٣٧م همچنان تحت سيطره 
و نفوذ دولت ساساني بود»(طبري، ١٩٦٣: ٣٦). ازآنجاکه 
ساسانيان در فلزکاري مشهور بوده اند، احتماًال اين هنر در 
شهر موصل از همان عصر ساساني يا حتي اندکي قبل از 
ايشان وجود داشته است و همچنان تا دورة سلجوقي و 
بعد از آن نيز پابرجا مانده است. تاريخ نگاران و جهانگردان 
عرب شهرت شهر موصل را در هنر فلزکاري تأييد کرده اند. 
ابن سعيد، جهانگرد مراکشي در سفرش به  براي نمونه، 

و  ساخت  شيوه هاي  در  پژوهشي 
موصل  فلزکاري  مکتب  مضامين 
مطالعة موردي: صندوقچه و شمعدان 

بدرالدين  لؤلؤ

تصوير ٣. شکارچي به صورت پيادهدر حال 
شکار پرندگان. مأخذ: ويلسون،١٣٨٨: ٥١

تصوير ٤. جنگجويان در حال نبرد. مأخذ: 
همان

تصوير ٥. دو نفر در حال نواختن بربط و 
دف. مأخذ: همان

معني  به  ترکي  است  واژه اي   .١
به  اتا  از  مرکب  شاهزاده،  پدر 
معني پدر و بک به معني امير. اين 
سالطين  فرزندان  مربيان  به  لقب 
تا  اتابکان  مي شد.  داده  سلجوقي 
زماني که شاهزادة کوچک به سن 
بلوغ مي رسيد به نيابت از آنان امور 
کشور را در دست داشتند. اما کم کم 
چنان قدرت يافتند که زمام مملکت 
فرزندان  و  افتاد  ايشان  دست  به 
سالطين هيچ قدرتي از خود نداشتند 
(نک: ابن اثير، ١٩٣٢). اين در حالي 
پژوهشگران  از  برخي  که  است 
بر اين باورند که آل زنگي تا سال 
موصل  مغوالن  که  ٦٥٣ق/١٢٥٥م 
را اشغال کردند همچنان بر موصل 

حکومت مي کردند.
بريتانيا،  موزة  در  صندوقچه   .٢
يکي  آرميتاژ،  موزة  در  شمعدان 
ويکتوريا  موزة  در  شمعدانها  از 
موزه  در  ديگري  و  لندن  آلبرت  و 

مونيخ آلمان نگهداري مي شود.
الحضر  مشهور  شهر  بقاياي   .٣
پست  زمين هاي  در  [حضرموت] 
بيابان وسيعي واقع در بين النهرين 

واقع مي باشد.



شماره۲۸  زمستان۹۲
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

عمده ترين فلزات در ساخت اشيا
در شهر موصل و در هنر ـ صنعت فلزکاري، انواع فلزات در 
ساخت آثار به کار رفته است. در مکتب فلزکاري موصل 
«ساخت اشياي فلزي تحت ضوابط و مقررات انجام مي گرفت 
و فلزکار خود را مقيد به رعايت آن اصول مي دانست، چرا 
که جنس و شکل و قالب هر شيء مي بايست متناسب با 
کاربرد آن مي بود و بنا بر فراخوِر هر ظرف جنس فلز و 
شکل و اندازة متناسب انتخاب مي شد. به همين جهت در 
توليد دست ساخته هاي فلزي اين شهر به انواع مختلفي از 
فلز و آلياژهاي کاربردي برمي خوريم»(بياني،١٣٨٢: ٥٨). 
مهم ترين فلزها عبارت اند از: مس، برنج، برنز يا مفرغ، نقره، 
طال و فوالد. با توجه به پيشرفته بودن اين مکتب در ساخت 
و توليد انواع آثار فلزي با فلزات متنوع احتمال مي رود که از 
ديگر فلزات نظير آهن، سرب و ساير آلياژها در توليد آثار 
فلزي نيز استفاده شده باشد، ليکن اثري از اين گونه فلزات يافت 
نشده است. با بررسي آثار فلزي موصل مشخص شد که 
بيشترين فلزاتي که جداگانه و يا در کنار يکديگر و به صورت 
آلياژ ( نظير برنج و مفرغ) در ساخت آثار به کار رفته اند 
مس و آلياژهاي برنج و برنز در ساخت و نقره و طال در فن 
ترصيع بوده است. به طور کلي، در دوران اسالمي و به ويژه 
در شهر موصل، بيشترين توليدات و دست ساخته هاي فلزي، 
از جنس آلياژهاي برنجي به تعداد زياد و مفرغي به تعداد 
کم بوده است. ريچل وارد١ در کتاب هنر فلزکاري در مورد 
برنج مي نويسد: «مادة اصلي فلز مورد پسند براي اشياي 
ظريف و زيبا در سراسر دوران اسالمي و به ويژه براي 
صنعتگران موصلي برنج بود، اما اين فلز آسيب پذير بود و 
زنگار مي گرفت و باعث ابتال به بيماري سمي و خطرناک 
مي شد، بنابراين براي ظروف غذاخوري و آشپزي مناسب 
نبود»(Ward,1993:29). نکتة قابل توجه در باب توليدات 
موصلي اين است که آثار ساخته شده از آلياژ برنج از نوع 
آثار آشپزخانه يا آثار صرف غذا نبوده است. به واقع هنرمند 
و صنعتگر موصلي آگاهي کامل از فعل و انفعاالت اين آلياژ 
توسط  ساخته شده  ظروف  انواع  و  شکل ها  «نوع  داشت. 

قلعة  نزديکي  دياربکر و در  مي شود که «معادن مس در 
ذوالقرنين وجود داشته است»(همان: ١٩١) و نيز ابن العربي 
مي نويسد: «از کوه جوشش که مشرف بر شهر حلب است 
مواد خام مس را به موصل مي آوردند»(ابن العربي،١٩٥٨: 

 .(٢١٦
در مناطق خابور و ارغانه نيز معادن مس سرشاري 
وجود داشت که کارگاه هاي ساخت محصوالت فلزي هر 
کدام از دو کشور عراق و سوريه مواد خام اوليه خود را 
از اين مناطق تأمين مي کردند»(ديماند،١٩٥٨: ١٥١). عامل 
ديگر در رشد و شکوفايي مکتب فلزکاري موصل حمايت و 
تشويق دولتمردان و حاکمان موصل بود. سالطين موصل 
آثار فلزي ساخته شده توسط هنرمندان موصل را از آنان 
مي خريدند و از برخي از آن ها در مدرسه ها و مساجد به 
عنوان وسايل و ابزار کاربردي استفاده مي کردند. برخي از 
اين صنايع هم ساخته شده در منازل و کاخ هاي خلفا استفاده 

مي شد. 
عامل سوم هم مهارت و چيره دستي فلزکاران موصل و 
خالقيت هنري ايشان بود که موجب پيشرفت هنر فلزکاري 
در شهر موصل با ويژگي هاي شاخص و ممتاز شد. شهر 
موصل همچنان در طي قرن هفتم پيشاهنگ شهرهاي ساخت 
آثار فلزي مرصع کاري بوده است. فلزکاران موصلي پس 
از حملة مغول در سال ٦٦٠ق/١٢٦٢م از اين شهر آواره 
شدند و پس از سقوط اين شهر به شهرهاي دمشق و قاهره 
گريختند و فعاليت خود را در آنجا ادامه دادند. شباهت آثار 
موصل با آثار قاهره و دمشق از نظر ساخت و تزئين دليل 

بر اين مدعاست»(العبيدي، ١٩٧٠: ٣٣). 
در مکتب فلزکاري موصل آثار کاربردي و نفيسي توليد 
شد که توسط دولتمردان و طبقة اشراف و همچنين مردم 
عادي سفارش داده مي شد. اين آثار امروزه زينت بخش 
موزه هاي مهم دنيا نظير موزة لوور، ويکتوريا و آلبرت لندن، 
متروپلي تن آمريکا، هنرهاي تزئيني پاريس، آرميتاژ لنينگراد، 
دالم برلين غربي و شرقي، مردمي مونيخ، گلستان تهران، 

اوقاف استانبول، اسالمي قاهره است. 

تصوير ٦ : دو فرد در حال کشتي گرفتن 
مأخذ : العبيدي،١٩٧٠: ٤٧ 

تصوير ٧. مردي به صورت چهار زانو نشسته 
و هالل ماه در دست گرفته

آينه  در  را  خود  تصوير  بانويي  تصوير٨. 
مي بيند، درحالي که کنيز و مالزم وي صندوقچة 
جواهرات به دست دارد. مأخذ: وارد،١٩٩٣: ٧١

1. Rachel Ward



فلزکاران موصلي، آبريز، شمعدان، صندوقچه، تشت (لگن)، 
گلدان و ابزارآالت نجومي بوده که هرکدام از اين آثار اشکال 

مختلفي دارند»(العبيدي،١٩٧٠: ٢٠١).

شيوة ساخت آثار فلزي مکتب موصل 
و  ساخت  موصل،  شهر  در  به ويژه  و  اسالمي  دورة  در 
توليد آثار فلزي با انواع روش هاي ساخت و شکل دهي که 
در قبل از اسالم و به خصوص دورة ساساني رواج داشت 
ادامه پيدا کرد. «اين امر با توجه به سابقة طوالني هنر و 
صنعت فلزکاري در ايران چندان دور از ذهن نمي نمايد که 
قلمرو اسالمي  فلزکاران  بهترين  را جزو  ايراني  فلزکاران 
بدانيم، چراکه وارث مستقيم هنر فلزکاري ايران قبل از اسالم 
و به ويژه فلزکاري ساساني بودند و در زمينة ساخت و 
روش هاي شکل دهي آثار فلزي، بسياري از فنون و فنون 
مستقيمًا از هنرمندان و صنعتگران فلزکار دوران ساساني به 
هنرمندان فلزکار دوران اسالمي به ويژه فلزکاران ساساني 
رسيد»(احساني،١٣٨٦: ١٣٠–١٢٩). اعراب مسلمان از هنرها 
ايران  به ويژه  حکومتشان  تحت  ملل  گوناگون  صنايع  و 
استفاده کردند. در ايران و عراق و به خصوص شهر موصل 
«در زمينة ساخت آثار فلزي همان روش هاي متداول در 
زمان ساسانيان دنبال شد»(العبيدي،١٩٧٠: ٢٢). اين شيوة 
ساخت به ويژه تا دوران حکومت امرا و حاکمان محلي در 
موصل نظير دوران فرمانروايي آل زنگي و به ويژه بدرالدين 
لؤلؤ ادامه يافت. آثار فلزي در جهان اسالم و به طور اخص 
در موصل به روش ريخت گري و قالب گيري که در دورة 
مي شد.«فن  توليد  آمد  نائل  شاياني  پيشرفت  به  اسالمي 
ريخت گري و قالب گيري در ساخته هاي فلزي فني است که 
از روزگار باستان صنعتگران با آن آشنا بوده و در دوران 
اسالمي هنرمند فلزکار با تجربه و خالقيت خويش آن را به 
درجة دقت و ظرافت رسانيد»(بياني،١٣٨٢: ٦٢). ريچل وارد 
دربارة فن ريخت گري مي نويسد: «ريخت گري روشي است 

موردپسندترين  و  اشيا  بازآفريني  براي  کارآمد  و  سريع 
با موم  قالب گيري و ريخت گري  روش ريخت گري روش 

 .(Ward,1993:p.31)«است

قالب گيري و ريخت گري مهم ترين و عمده ترين روش ساخت 
ظروف و آثار فلزي مکتب فلزکاري موصل بوده است. در 
روش ريخت گري و قالب گيري، پس از مرحلة خالص کردن 
فلز و ذوب کردن آن در کورة ذوب، آن را در قالبي از گل 
پخته يا سنگ و يا قالب گيري با موم، ظرف يا شيء مدنظر 
ساخته مي شد. در اين روش، قالب گيري به سه روش باز، 
بسته يا دوکفه و قالب گيري با موم انجام مي گيرد. روش 
قالب گيري با قالب باز که آسان ترين انواع ريخت گري با آن 
انجام پذيرفته روش اوليه اي است که ابتدا نمونة اوليه را در 
ِگل خام مي فشردند تا نقش آن در گل باقي مي ماند؛ سپس 
فلز مذاب را در قالب مي ريختند تا نقش قالب به خود گيرد. 
پس از سردشدن فلز شکل گرفته را از قالب خارج مي کردند 
در حالي که فلز نقش دلخواه را به خود گرفته بود. از اين 
روش براي ساخت آثاري که سطوح صاف داشتند استفاده 
مي شد. در روش قالب بسته يا دوکفه از دو کفة متصل به 
هم استفاده مي شود که تقريبًا به شکل صدف اند. ِمجرا يا 
مجراهايي در ميان کفه ها تعبيه مي شود تا فلز مذاب بتواند 
از آن مجرا به داخل قالب راه يابد. همچنين سوراخ هايي 
براي رد کردن ميخ در آن ها تعبيه مي شود تا دو کفه را 
نوع  اين  سازد.  متصل  يکديگر  به  محکم  ميخ ها  توسط 
قالب گيري براي ساختن انواع آالت و ادوات و ابزار کار و 
اسلحه سازي و وسايل خانه و انواع پايه هاي چراغ، شمعدان 
و آينة فلزي به کار مي رفته است. سطوح پشت و روي هر 
دو نوع قالب گيري داراي برجستگي و تزئينات بوده است. در 
قالب گيري با موم يا فن موم گمشده ابتدا نمونة شيء مدنظر 
با موم ساخته مي شد، سپس اطراف آن را با پوشش نازک 
از گل رس مرغوب١ و بسيار نرم مي پوشاندند و سپس 

و  ساخت  شيوه هاي  در  پژوهشي 
موصل  فلزکاري  مکتب  مضامين 
مطالعة موردي: صندوقچه و شمعدان 

بدرالدين  لؤلؤ

تصوير٩. سلطاني نشسته بر تخت و جامي 
در دست به همراه مالزمان. مأخذ:العبيدي، 

١٩٧٠: ٨٥

تصوير١٠. صحنه هاي زندگي روزمره کشاورزان 
در مزرعه و در حال کار. مأخذ:همان

تصوير١١.حيوانات يا موجوداتي خيالي و 
افسانه اي و بعضًا به شکل انسان. مأخذ:

همان: ٨٧

١ . روبرت ايروين به نقل از الجزري 
نوعي ريخت گري را توصيف مي کند 
از  معمولي  رس  به جاي  آن  در  که 
ماسة سبز استفاده مي شد ( ايروين،

.(١٣٨٩: ٢٠٦
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روي آن را با الية ديگري از گل نامرغوب و سخت گرفته 
و منافذي به داخل اين اليه ها تعبيه مي کردند. سپس آن را 
در کوره حرارت مي دادند تا سفال پوششي سخت شود. در 
ضمن موم در اثر حرارت آب شده و از منافذ خارج مي شد. 
در اين مرحله فلز مدنظر را که غالبًا از جنس برنج يا برنز 
بود به صورت مذاب از درون منافذ پوششي به داخل قالب 
سفالين جاري مي ساختند. در اين حالت، فلز مذاب جانشين 
خود  به  را  سفالين  قالب  شکل  نتيجه  در  و  مي شد  موم 
مي گرفت. پس از سردشدن فلز، حفاظ گلي اطراف آن را 
شکسته و فلز سخت شده را که شکل مطلوب به خود گرفته 
بود خارج مي کردند. اين روش براي حجم ها و مجسمه هاي 
توُپر به کار مي رفت. براي اشياي توخالي مي بايست توده اي 
از خمير اضافي در قسمت مياني نسج قالب مومي قرار دهند 
به طوري که موم به صورت اليه اي نازک اطراف آن را بگيرد. 
الزمة انجام اين نوع قالب گيري رعايت و الزام به دقت و 
اشياي  بنابراين  است.  بوده  ساخت  در  بيشتري  ظرافت 
تزئيني و مجسمه هاي هنري که در موصل توليد مي شدند 
و به تزئينات ظريف و پيچيده اي احتياج داشتند با اين نوع 
قالب گيري ساخته مي شدند. با گذشت زمان صنعت فلزکاري 
موصل متحول شده و به جاي قالب هاي سفالي از قالب هاي 
برنجي استفاده کردند. از ديگر روش هاي ساخت آثار فلزي 
مي توان به ساخت اشيا با ورقه هاي مس، برنج و غيره با فن 

چکش کاري اشاره کرد. «هنرمندان دوران اسالمي و به ويژه 
را  مفرغ  يا  برنج  با چکش کاري ورقة مس،  شهر موصل 
صاف کاري و مسطح کرده و آن را به حالت سرد درآورده 
و با به کار بردن قالب هاي محدب يا انواع ديگر قالب ها و ساير 
ابزار فلزکاري به شکل مطلوب درآورده و سپس کنده کاري 

و يا نقره کوبي مي کردند»(احساني،١٣٨٦: ١٤٦).

فنون به کاررفته در تزئين آثار موصلي 
در فرآيند توليد و تزئين آثار فلزي در موصل، مهم ترين 
بخش مرحلة ايجاد فن و شيوة نقش اندازي بر آثار بوده 
و  ايجاد  جهت  فنون  انواع  موصل  فلزکاري  «در  است. 
کنده کاري انواع نقوش و تزئينات به کار مي رفته که مهم ترين 
و برجسته ترين آنها فن ترصيع کاري مي باشد، شيوه اي که 
شهرة  روز  آن  دنياي  در  موصل  توليدات  آن،  به واسطة 
خاص و عام شد. اين شيوه را با ظرافت و دقت هرچه تمام 
در آثار موصلي به کار مي گرفتند»(روبرت،١٣٨٩: ١٢٧). 
هنرمندان مناطق سوريه(شام و حلب) و مصر(قاهره) که 
البته بيشتر مهاجران موصلي بودند از اين فن براي توليدات 

خود استفاده کردند. 
ترصيع کاري يا فلزکوبي «روشي است براي تزئين فلزات 
که در آن نقش يا طرح مدنظر را بر سطح شيء نقش و حکاکي 
کرده سپس محل طرح را با قلم گود و خالي کرده سپس محل 

به صورت  که  تصوير١٢. تزئينات گياهي و نباتي روي آثار فلزي 
پيچ درپيچ و درهم  فرورفته حکاکي و ترصيع شده است. 

تصاوير ١٣. انتهاي حروف به شکل سر و صورت آدمي، قسمتي 
از درپوش يک مرکبدان ساخت موصل. مأخذ: ويلسون، ١٣٨٨: ٦٩ 

و نوهادا، ١٩٩٨: ٣٤

تصوير ۱۴. نقوش هندسي به شکل T که به صورت فرورفته روي 
آثار فلزي موصل کنده کاري و مرصع کاري شده است. اطراف ترنج 

را نقوشي به شکلT فراگرفته است. مأخذ:  همان.



کنده کاري شده را با مادة ديگري مانند نقره و مس و يا طال 
ُپر کرده و آن را چکش کاري مي کردند در مرحلة نهايي با 
تيز کردن آتش آن را مسطح کرده به گونه اي که شيء يک تکه 
به نظر مي رسيد و سپس با سنگ عقيق يا يشم آن را صيقل 
مي دادند»(العبيدي،١٩٧٠: ١٩٥؛ حمزه لو،١٣٨٣: ٤٧). منظور 
از ترصيع کاري به طور کلي «ايجاد يک نوع تضاد در رنگ ها 
و ايجاد سايه روشن است که صنعتگران و هنرمندان فلزکار 
آن را به بهترين نحو بر روي اشياي فلزي ايجاد مي کردند» 
رونق  دوران  در  موصلي  هنرمندان   .(٦٤ (بياني،١٣٨٢: 
هنر فلزکاري در اين شهر توانستند انواع گوناگون اشکال 
تزئيني را توسط اين فن به صورتي گسترده در بسياري از 
ساخته هاي خود اجرا کنند. فن ترصيع کاري «ارزش کاالها 
و ظروف برنجي موصل را درست مانند خراسان افزايش 
داد، همچنين بسياري از موضوعات تزئين در فلزکاري ايران 
(مکتب فلزکاري خراسان) به حوزة تزئين فلزکاري موصل 
راه يافت، صحنه هايي مربوط به شکار(بهرام گور و آزاده 
در شکل ١ و نقش نمادين بهرام در شکل ٢ که در يک دست 
تبر و در دست ديگر سر بريده دارد)، طالع بيني، تاج گذاري، 
 (Ward,1993:80)«...نبرد و صحنه هاي زندگي روزمره و
که به صورت متنوع در ترنج ها و شکل هاي پاياني نشان 
داده شده است. هرچند فلزکاران موصل از فن مرصع کاري 
نقش  بيشتر شکل هاي ظروف و  پيروي مي کردند،  شرق 
مايه هاي تزئيني، از يک مجموعة آثار و گنجينة ملي طراحي 
مي توان  را  نوآوري ها  و  خالقيت  اين  نمونة  مي شدند. 
در شکل، فن مرصع کاري و تزئين آبريز شجاع بن منعة 
موصلي(تصويرالف)، ساخت هنرمندان مکتب موصل ديد 
که يکي از معروف ترين آثار فلزي ساخته شده در کارگاه 
شجاع بن منعه در موصل است. از ديگر فنون به کاررفته در 
آثار فلزي موصل به ندرت استفاده شده است، اما در اينجا و 
براي آگاهي خواننده به اين فنون اشاره مي شود.فن مشبک

 کاري١  سياه قلم،٢ مليله کاري يا ريسندگي،٣ فيروزه  کوبي،٤ 
گوژکاري٥ و... فنون معمول و رايج در هنر فلزکاري بوده 

است.

انواع تزئينات و موضوعات آنها در آثار فلزي موصل 
با بررسي و طبقه بندي تزئينات موجود و به کار رفته در 
آثار موصل، اين نتيجه حاصل شد که به طور کلي چهار 
نوع تزئين در آثار موصل وجود دارد که عبارتند از: الف: 
تزئينات جانوري شامل نقوش انساني و حيواني و پرندگان، 
ب: تزئينات هندسي، ج: تزئينات گياهي، د: تزئينات کتيبه اي 
و نوشتاري. شکل و الگوي تزئين در آثار موصل به اين 
صورت است که سطح ظرف مورد نظر به تعدادي نوار افقي 
يا دايره اي با عرض مختلف تقسيم مي شود، در البه الي 
اين نوارها تعدادي شکل يا ترنج گنجانده شده که اغلب چند 
گوشه اي(نگين شکل) يا دايره اي بوده و سپس درون اين 
نوارها و شکل ها تصاوير و نقوش مختلفي جاي مي گيرد. در 

زير به انواع تزئينات و محتواي آنها مي پردازيم. 
در آثار ترصيع کاري شدة موصلي، بيشترين بخش از 
تزئينات به تزئينات جانوري و به ويژه نقش انسان و انواع 
در  انسان  نقش  مي يابد.  اختصاص  پرندگان  و  حيوانات 
تزئينات همة آثار فلزي موصل يک نقش محوري و ثابت 
است: انساني که مدام در حال شکار(تصوير ٣)، در حال 
جنگ و نبرد(تصوير٤)، نواختن سازهاي موسيقي(تصوير 
و  بازي  چوگان  و  سوارکاري   ،(٦ (تصوير  ورزش    ،(٥
«مشخصة  است.  تخت  بر  نشسته  حاکمي  يا  و  سلطان 
برخي از آثار موصل وجود شخصي است که چهار زانو 
نشسته و ميان دستانش هالل ماه را با خود دارد.(تصو

ير٧)»(العبيدي،١٣٩٠: ٢٠٢)يا بانويي همراه با مالزمان و 
کنيزان(تصوير ٨)را نشان مي دهد. در اغلب آثار، تصاوير 
انسان به شکل يک يا دو رديف در سطح فلز توزيع شده 
است. اين تصاوير يا درون نوارهاي افقي و يا درون ترنج ها 
قرار گرفته اند. از ويژگي هاي اين تصاوير، تنوع شخصيت ها 
مي باشد، از حاکمان و اميران گرفته تا تصاوير خدمتکاران و 
مالزمان، کشاورزان و چوپانان، تا زنان و مردان آوازخوان 
و نوازندگان، ويژگي بيشتر اين تصاوير جنبة رمانتيک و 
خيالي بودن تصاوير و دور شدن از واقعيت است. اين امر 
در تمرکز تصوير بر شخصي که در وسط تصوير قرار دارد 

کردن  توخالي  و  مجّوف    .١
مشبک  را  ظرف  از  قسمت هايي 
کردن مي گويند. همچون عودسوزها، 
شمعدان هاي  پاية  و  ها  بخوردان 

مشبک شدة   موصل.
٢. سياه قلم: غير از فن فلزكوبي يا 
ترصيع كاري روش تزئيني سياه قلم 
نيز در انواع اشيا  به كار رفته است كه 
مقصود از انجام آن ايجاد سايه روشن 
در سطح يكنواخت فلزات بوده است. 
در اين روش همچون ترصيع ابتدا 
سطح روي اشيا  با نقوش مورد نظر 
كنده كاري مي شد و سپس تركيبي از 
(مس+نقره+سرب)  سياه  سولفات 
بر روي قسمت هاي كنده كاري شده 
ريخته مي شد تا نقوش تزئيني را با 
سايه هاي تيره تر خود از قسمت هاي 
روشن بدنه ظرف متمايز سازد و به 
اين ترتيب با ايجاد تضاد در رنگ ها هم 
قسمت هاي تزئيني را مشخص ساخته 
باشند و هم سطح بدنه شيء فلزي را 

از يكنواختي در بياورند.
٣.قرار گيري مفتول هاي باريک وظريف 
شيارهاي  در  طال  يا  و  نقره  مس، 
خلق  و  فلز  سطح  بر  ايجاد شده 
مجموعه اي از خطوط موازي، دايره، 
هاشور، نقطه چين و ترکيب آن ها با 

يکديگر.
٤. به كاربردن سنگ هاي فيروزه بر 
روي اشياي فلزي به خصوص مس 

را فيروزه كوبي گويند.
برجسته سازي  يعني  ٥.گوژكاري 
از طريق چكش كوبي  اشياء  سطح 

از پشت.

و  ساخت  شيوه هاي  در  پژوهشي 
موصل  فلزکاري  مکتب  مضامين 
مطالعة موردي: صندوقچه و شمعدان 

بدرالدين  لؤلؤ

تصوير ۱۵. نقوش هندسي به شکلY  و Z که به صورت فرورفته  و وارونه روي آثار فلزي موصل کنده کاري و مرصع کاري شده است. 
مأخذ: همان
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آشکار است، پيداست که اين اهميت به ديگر اشخاص دور و 
بر او داده نمي شود. اهميت شخصيت ها در اين نکته است که 
اندازه و ابعاد شخص مورد نظر بزرگتر از ديگران ترسيم 
شده است يا چنين ديده مي شود که افراد پيرامونش توجه 
بيشتري به او دارند. اين شخص در بيشتر اوقات جامي در 
دست دارد(تصوير٩). بيشتر تصاوير انساني كه در تزئينات 
آثار موصل به كار رفته است جنبه هايي از زندگي و روابط 
درباري را نشان مي دهد. «مضمون عمومي آن سلطاني روي 
تخت همراه با جامي در دست و مالزمان و حاشيه نشينان 
كه به همراهي دسته اي از نوازندگان با آالت موسيقي مختلف 
و رقاصان است و در صحنه هاي شكار، حاكم را سوار بر 
اسب و قوشي در دست نشان مي دهد. صحنه هاي مسابقة 
اين  است.  تزئيني  مكرر  نقشمايه هاي  از  نيز  چوگان بازي 
صحنه ها در بسياري از موارد با كتيبه هاي تقديمي تزئين 
شده و اين مطلب را مي رساند كه اين اشيا به منظور هديه به 
يك شاهزادة خاص ساخته شده است»(كونل،١٣٧٦: ٧٥). 
موضوعاتي که به صورت تزئين در آثار موصلي به کار 
رفته است از تنوع و وسعت بيشتري در مقايسه با آثار ديگر 
سرزمين هاي اسالمي برخوردار است. از ديگر موضوعات 
نقش بسته بر سطح آثار فلزي موصل مي توان به صحنه هاي 
و  (تصوير١٠)  مزارع  مانند  روستايي  زندگي  مظاهر 
چراگاه ها و موضوعات مربوط به دين مسيح، شکارچيان 
سوار بر اسب يا به حالت پياده(تصوير ٣) يا در حال شکار 
است. يکي از شيوه هاي شکار البته براي پرندگان کوچک که 
فقط مختص آثار موصلي است شکار با لولة بادي است. 
«صحنه هاي مجالس بزم و شادي گاهي موضوعي مستقل و 
گاهي مرتبط با قصر و دربار است. در بيشتر اوقات مي بينيم 
که رقاصان، نوازندگان و آوازخوانان روبه روي هم و در 
حال نوازندگي و رقاصي هستند»(محمدحسن،١٩٥٦: ١٠٥). 
از سازهاي موسيقي مي توان به چنگ، دف و دهل اشاره 
کرد. آثار فلزي موصل به جز نقش انسان، سرشار از نقش 
حيوانات و پرندگان است. حيواناتي از قبيل آهو، خرگوش، 
شير، پلنگ، فيل، ميمون، سگ شکاري، شتر، گراز و قوچ 
باز شکاري و  ُاردک،  غاز،  پرندگاني همچون طاووس،  و 

پرندگان کوچک ديگر که مي توان نام برد. همچنين «تصاوير 
حيوانات خيالي و افسانه اي نيز مانند پيکر ابوالهول، شيرهاي 
بالدار(الگوي ايراني)، گريفين١ (تصوير١١)»(العبيدي،١٩٧٠: 
٢٠٨) در تزئين آثار موصلي استفاده شده است. از ديگر 
تزئينات رايج در آثار موصل مي توان به تزئينات گياهي و 
نباتي اشاره داشت که به صورت هاي متنوعي به کار رفته 
است(تصوير١٢). هنرمند فلزکار اشکال درختان و گياهان 
را نه به طور طبيعي بلکه به صورت انتزاعي به کار برده 
است و اين ويژگي غالب اشياي فلزي موصل در تزئينات 
گياهي است. اين نوع از تزئين به صورت شاخة گياهي درهم 
پيچيده که از آن گل و برگ هايي بيرون آمده است، روي 
نوارهاي باريکي حکاکي و مرصع کاري شده است. همچنين 
کوچکي  گياهي  شاخه هاي  داراي  موصلي  آثار  «بيشتر 
است که در البه الي تصاوير و نقوش ديگر قرار دارد. نظير 
اين شاخه ها را در شکل هاي نقاشي مکتب عباسي شاهد 
هستيم»(محمدحسن،١٩٥٥: ٣٥). به نظر مي رسد هدف از 
تزئينات گياهي پر کردن جاهاي خالي ميان ديگر عناصر 
تزئيني است. تزئين گياهي در برخي از آثار خود زمينه اي 
مي شود براي موضوعات مختلف و اشکال گوناگون. ويژگي 
اين نوع از تزئين شدت پيچش آن است و داراي همان اهميتي 
است که ديگر تصاوير و عناصر تزئيني از آن برخوردارند. 
آرابسک  و  اسليمي  نقوش  گياهي  عناصر  از  نمونه  يک 
است که در بعضي از آثار تقريبًا تمامي سطح يک ظرف 
را مي پوشاند. در بعضي مواقع تزئينات گياهي ارزش ذاتي 
دارند، بدين معني که تزئين و زيبانگاري گياه هدف هنرمند 

در ساخت تصوير و نقش بوده است. 
از ديگر تزئينات موجود بر آثار موصلي تزئينات کتيبه اي 
و خط نوشته هاست. احتمال مي رود که اين نوع از تزئين به 
اين دليل بر سطح آثار فلزي نقش بسته که نام سازنده يا 
نام سفارش دهنده به همراه بعضي از القاب و عبارت هاي 
دعايي براي صاحب اثر و نيز حک کردن تاريخ ساخت و 
محل ساخت بر روي بدنة شيء کنده کاري شود. در آثار 
موصلي، هنرمندان فلزکار دو نوع خط را در کتيبه ها به کار 
مي بردند: يکي خط کوفي و ديگري خط نسخ و گاهي نيز هر 

تصوير ١٦پ. شمعدان بدرالدين لؤلؤ، مأخذ:   
همان، ١٩٩٣: ٧٨.

تصوير ١٦ب. درپوش صندوقچة بدرالدين 
لؤلؤ، ماخذ: همان

١. گريفين جانوري اسطوره اي است 
که داراي بدن شير و بال هاي عقاب 
است، گاهي در ساختار بدنش تنوع 
دم  و  مار  مانند سر  مي شود،  ديده 
عقرب، پاي پرنده و مانند آن.(ديکسون 
کندي، ١٣٨٥: ٣٢٧) از نخستين دورة 
سلسله اي تا دوران نو بابلي، گاو بدون 
بال يا بالدار با سر انسان، نقشمايه اي 
مرسوم در هنر بين النهرين بوده است 
امپراطوري  هنر  به  همچنين  و 
هخامنشي کشيده شده بود.(تبن و 

گرين، ١٣٨٣: ٨٩).

لؤلؤ،  بدرالدين  تصوير١٦الف. صندوقچة 
ماخذ: العبيدي، ١٩٧٠



دو خط. علت اين امر گرايش به تنوع بود که تأثير زيادي بر 
زيباترشدن اثر فلزي دارد و عالوه براين نشانگر مهارت و 
خالقيت فلزکار است. خط کوفي بيشتر اوقات در نوشتن 
عبارات دعايي کاربرد داشت، اما خط نسخ به طور کلي در 
نوشتن نام فلزکاران، تاريخ و محل ساخت اين آثار به کار 
مي رفت و اغلب در پايين ترين قسمت گردن آبريز يا شمعدان 
يا ديگر اشيا نوشته مي شد(تصاوير١و٢). هنرمند موصلي 
تنها به اشکال سادة اين دو نوع خط بسنده نمي کرد. براي 
مثال در هنگام نوشتن برخي از حروف، قسمت انتهايي آن ها 
را به شکل سر و کلة آدمي روي اثر اجرا مي کرد(تصاوير 
١٣). محتواي آثار، بيشتر، دعا و سالمتي، اقبال بلند، دولت و 
ثروت فراوان، عمر دراز، سرنوشت بهتر، شفاعت، آمرزش، 
رحمت و بهروزي براي صاحب اثر است. متن دعا روي 
اشيا گاه به صورتي ساده چنين بود: «بركة و يمن و سرور 
لصاحبه» و گاه به صورت مسجع مانند: «العز الدائم و االقبال 
الزائد و العمر السالم و الِجد الصاعد و النصر الغالب لصاحبه». 
پند و اندرزها نيز از ديگر محتواي اين آثار بود. عمده آثار 
نگهداري  اين دوره که در موزه هاي معتبر  توليدشده در 
بخوردان،  عودسوز،  آبريز،  از  عبارت اند  اغلب  مي شوند 

شمعدان، کاسه، گلدان، تنگ، جام، گالب پاش، مرکب دان.
از ديگر تزئينات آثار فلزي موصل، همان طور که قبًال 

اشاره شد، تزئينات هندسي است. 
از نقوش هندسي و مشتقات آن مي توان به عنوان دومين 
نوع نقوش هنر اسالمي نام برد. «پايه واساس نقوش تزئيني 
واحدهاي  يا  نقوش  دادن  قرار  هم  كنار  برمبناي  هندسي 
كوچكي است كه با ابزار هاي ساده اي ترسيم مي شوند. اين 
واحدها با اتصال همه جانبه به يكديگر مي توانند تا بي نهايت 
تكرار شده و سطح وسيعي را بپوشانند. اين اشكال قابليت 

بزرگ و كوچك شدن و تكرار متقارن و گسترش يابنده را 
 .(١٩٨٩:٨٦,Baer)«دارند را  برعكس  و  خارج  به  داخل  از 
بنابراين «طرح هاي تزئيني مبتني بر هندسه تمام سطوح را 
زير پوشش مي گيرد»(ويلسون،١٣٧٧: ٤١). مهم ترين ويژگي 
عناصر تزئيني هندسي در اين آثار تنوع و گونه گونگي است. 
يک نظام تزئيني داراي تصاوير و ديگر نقوش تزئيني بر 
زمينه اي هندسي قرار دارد که اساس شکل آن حرف التيني 
T (تصاوير ١٤) دو سرکج است و گاهي اين اشکال هندسي 
به شکل يک عنصر تزئيني هشت ضلعي ظاهر مي شود. نوع 
ديگري از نقش هاي هندسي که بر سطح آثار فلزي موصل 
حکاکي و کنده کاري شده است اشکالي است شبيه حرف 

التينيYوZ (تصوير ١٥).

بدرالدين لؤلؤ
زمان  در  آل زنگي  معروف  اتابکان  از  لؤلؤ  بدرالدين 
سلجوقيان در موصل است. وي از طرف دولت سلجوقي 
ابتدا لقب اتابکي گرفت. او از سال ١٢٥٧–١٢٣٣م / ٦٥٧–

٦٣٢ق فرمان رواي مستقل موصل بوده است. بدرالدين پس 
از وفات ملک ناصرالدين محمود والي موصل يعني در سال 
او شد و طولي نکشيد که حوزة  ١٢٣٣م/٦٣١ق جانشين 
حاکميت خود را بر منطقة موصل و اطراف آن گسترش داد. 
ابن عبري در تاريخ مختصرالدول در ضمن بحث از حوادث 
سال ٦٤٨ق نوشته است که بدرالدين لؤلؤ در آن سال بر 
منطقة جزيره تسلط و سرانجام در سال ٦٥٧ق/ ١٢٥٨م وفات 
يافت. در زمان اين حاکم، که خود از دوستداران و حاميان 
هنر بوده است، هنرمندان و صنعتگران موصلي توانستند 
بهترين آثار و اشياي فلزي از قبيل صندوق، سيني، شمعدان، 
آبريز و گلدان را براي رجال حکومتي، طبقة اشراف و ساير 

و  ساخت  شيوه هاي  در  پژوهشي 
موصل  فلزکاري  مکتب  مضامين 
مطالعة موردي: صندوقچه و شمعدان 

بدرالدين  لؤلؤ

تصوير١٨. آبريز شجاع بن  موصلي. مأخذ: وارد،١٩٩٣: ٩٤ تصوير ١٧. کتيبة نوار بيروني درپوش، به خط نسخ. مأخذ: العبيدي، 
١٩٧٠، ٥٧
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نام و القاب بدرالدين لؤلؤ است(تصوير ١٧). متن کتيبه چنين 
است: «ِعّز لموالنا أتابک الملک الرحيم العادل المؤيد المنصور 
المجاهد بدرالدنيا و الدين لؤلؤ حسام امير المؤمنين.» گمان 
در  ٦٥٧–٦٣٢ق  سال هاي  ميان  مذکور  صندوق  مي رود 
اين تاريخ  اين دليل که در  موصل ساخته شده باشد، به 

بدرالدين لؤلؤ بر موصل حکمراني مي کرده است.

شمعدان بدرالدين لؤلؤ
اين شمعدان يکي ديگر از آثار متعلق به بدرالدين لؤلؤست 
و اين موضوع را از کتيبة کنده کاري شده بر بدنة شمعدان 
مي توان فهميد که در موزة آرميتاژ لنينگراد روسيه در بخش 
هنرهاي تزئيني و به شمارة ٤٤١٤ ثبت و نگهداري مي شود. 
نقره ترصيع کاري  با  از جنس برنز است و  اين شمعدان 
شده است. بيشتر اين نقره کاري از بين رفته و پاک شده 
است. از اين رو، بخش اعظمي از تزئينات کارشده روي سطح 
شمعدان از بين رفته و مقدار کمي از آن باقي مانده است و 
لذا محتواي تزئينات آن به خوبي ديده نمي شود. اين اثر از 
سه بخش يعني پايه، گردن و جاشمعي ساخته شده و با 
چهار گيرة چسبيده به لبة بدنه شمعدان تجهيز شده است. 
شمعدان توسط زنجيرهاي متصل به اين گيره ها آويزان 
مي شده است. اين شمعدان تنها شمعداني است که نه تنها در 
موصل بلکه در جهان اسالم با چنين شکل و ساختي وجود 

دارد (تصوير ١٦پ).

 بدنة شمعدان
بدنة شمعدان با نوار مياني گسترده اي که دورتادور اين 
بدنه را دربرگرفته مزين شده است. اين نوار داراي چهل 
شکل ترنج گونه و دايره اي شکل است که در دو رديف داخِل 
هم گنجانده شده اند. محتواي اين شکل ها شامل تصاوير 
در  ظريف  تزئينات  از  زمينه اي  بر  که  است  انسان هايي 
حاالت مختلف نشسته و در حال روايت صحنه اي از يک 
رخدادند، صحنه هايي همچون مجالس بزم، شکار، ميگساري 
و آوازه خواني و صحنه هايي از زندگي روزمره. زمينه هاي 
اين نوار متشکل از تزئينات گياهي و اسليمي است. دو نوار 
يکي از باال و ديگري از پايين نوار مياني را در برگرفته است. 
در نوار بااليي کتيبه اي با اين متن کنده کاري شده است: «عز 
لموالنا الملک الرحيم العادل المؤيد المظفر المنصور المجاهد 
المرابط بدر الدنيا و الدين محضر االسالم و المسلمين محي 
العدل في العالمين قاتل المتمردين قاهر الکفر[ه] و المشرکين 
سيد  المسلمين  برور(ثغور)  حامي  بالبراهين  الحق  ناصر 
أمر[إ] الشرق و الغرب.» در نوار پاييني نيز در تکميل نوار 
فوق چنين آمده است: «عز الخالفه نقيب الملوک السالطين 
ناصر جيوش المسلمين المحمود في الشکر و االسائل المالک 
أبي الفضائل لؤلؤ قلوب المتقين حسام اميرالمؤمنين قرراهللا 
النصر بلوائه و المضيا بآرائه ماسک سيف الصبح المناجي 
من غمد الليل الداجي أعز اهللا إمضاء.» نوار بااليي در چهار 

سفارش دهندگان در داخل و حتي خارج موصل توليد کنند. 

صندوقچة بدرالدين لؤلؤ 
نگهداري  بريتانيا  موزة  در  هم اکنون  که  فلزي،  اثر  اين   
مي شود، ساخت موصل و شکل کلي آن به شکل دايره و داراي 
درپوشي است که به صندوقچه لوال شده است (تصوير ١٦الف). 
ارتفاع اثر با احتساب درپوش ١٠/٢ سانتي متر و قطر قاعدة 
آن ١١ سانتي متر است. اين صندوقچه از برنج چکش خورده 
ساخته شده و تزئينات و کتيبه هاي موجود بر آن نقره کوب 
است. ارتفاع بدنة صندوقچه ٧/٥ سانتي متر و از سه باند يا 
نوار، در باال، وسط و پايين تشکيل شده است. نوار مياني 
پهن تر از دو نوار ديگر و نوار پاييني نسبت به نوار بااليي 
کم عرض تر است. اساس تزئينات آن پيچک ها و بوته هاي 
است.  بافته  درهم  اسليمي  نقوش  و  گياهي، شاخ و برگ ها 
تزئينات نوار مياني از سه دسته شکل ترنجي تشکيل شده 
است. نيمه شکل ها در نزديکي نوارهاي بااليي و پاييني و 
شکل هاي کامل در وسط قرار گرفته اند. هر ترنج کامل در 
متوالي  به صورت  دايره اي شکل شش پر  گل  يک  با  وسط 
و پيوسته به يکديگر متصل شده اند. فضاهاي خالي ميان 
ترنج ها و گل ها را نقوش هندسي به شکل  T(تصاوير ١٤) دو 
سرکج پر کرده اند که مانند صليبي شش ضلعي خودنمايي 
مي کند. تصويرT به عنوان نقش تزئيني براي نخستين بار بر 
شمعدان ابوبکر بن جلدک، خادم احمد زکي النقاش موصلي، 
ظاهر شد. البته رايس بر اين باور است که «اين اشکال براي 
اولين بار نه بر شمعدان مذکور که روي آبريز شجاع بن 
 .(١٩٥٣: ٣٢٣,Rice) «منعة موصلي کنده کاري شده است
ترنج هاي کامل مياني هريک شامل نقش انساني است که در 
همة آثار موصلي نقشي محوري دارد. اين نقش بر زمينه اي 
از تزئينات اسليمي نشسته است. گاهي دو دستش را دراز 
کرده و گاهي نيز جامي به دست دارد. گل هاي دايره اي ميان 
ترنج ها که نقش پرکنندگي فضاي خالي را بر عهده دارند، 
به نام گل هاي رزت شناخته مي شوند و نقشمايه اي است 
که بر آثار فلزي ايران در گذشته رواج داشته است. ديماند 
و محمدحسن اين نقشمايه را «ويژگي آثار فلزي به ويژه 
شمعدان هاي ساخت خراسان مي دانند»(ديماند،١٩٥٨: ١٤٩؛ 

محمدحسن،١٩٤٨: ٥٣٦). 
درپوش صندوقچه

درپوش اين صندوقچه (تصوير ١٦ب) به بدنه چسبيده است 
و ٢/٧ سانتي متر ارتفاع و قطر آن ١١ سانتي متر است. شکل 
کلي درپوش دايره اي  است و داراي سه نوار و يک زمينة 
منقوش به نقشماية T دو سرکج است. در ميانة آن ترنجي 
با نقش چهار مرغابي است که هر يک با گردن مرغابي ديگر 
به يکديگر متصل اند. در حالت وارونه هم مي توان آن ها را 
نه تصوير  اين نقشمايه  مشاهده کرد. برخي معتقدند که 
چهار مرغابي که نقوش ماهي است(ديوه جي،١٩٥٧: ٤٥). 
نوار بيروني درپوش کتيبه اي است به خط نسخ که شامل 



نتيجه
مکتب فلزکاري موصل به عنوان يکي از مهم ترين و فعال ترين کانون هاي توليد آثار فلزي جهان اسالم 
بوده است. حيات پربار و اوج رونق اين هنر ـ صنعت را مي توان در دوران حکومت بدرالدين لؤلؤ 
مشاهده کرد. هنرمندان فلزکار در ساخت آثار خود که به لحاظ کاربردي و شکل و زيبايي شناسي در 
جهان آن عصر برجسته بوده است توانستند در ُبعد فنون تزئين همچون مرصع کاري، کنده کاري، 
حکاکي و قلمزني سرآمد فلزکاران باشند. در ُبعد موضوعات تزئيني به ويژه تزئينات جانوري همچون 
اشکال انساني، حيواني و پرندگان ونيز تزئينات گياهي و نباتي نظير پيچک هاي اسليمي، نقوش هندسي 
و کتيبه نگاري نيز از دوران درخشان هنر فلزکاري ايران بوده اند. فلزکاران موصل با الهام از هنر دوران 
ساساني در نقش نگاري و اقتباس از نقش گل هاي رزت به هنر خود غنا بخشيدند. با استمرار سنت 
نقش نگاري که در دوران سلجوقي شاهد آن هستيم مکتب فلزکاري خراسان را ثمرة حيات هنرمندان 
ايران اسالمي مي بينيم. تصوير حکاکي شدة بهرام گور و آزاده در حال شکار از جمله آثار الهام بخش 
هنرمندان مکتب موصل است. به واقع، نقوش و مضامين تزئيني آثار موصلي حاکي از استمرار تجارب 
هنرمندان ايراني ـ اسالمي با هويتي اختصاصي است. هنرمند موصلي به رغم بهره گيري از فنون هنري 
و زيباشناسي نقش با آگاهي هر چه تمام تر عامل خالقيت و نوآوري را به خدمت گرفتند و آثاري با 
رنگ وبوي بومي و خاص شهروندان موصل خلق کردند. هنرمندان و صنعتگران اين شهر در ساخت 
آثار فلزي از عمده ترين شيوه هاي ساخت يعني از ريختگري و روش هاي متنوع قالب گيري و همچنين 
شيوة ساخت به طريق چکش کاري ورقة فلزي سرد استفاده کردند. عمده ترين فلزکاربردي در ساخت 
آثار آلياژ برنج بوده است. در حوزة فن تزئينات، از فن ترصيع کاري با نقره و مس و بعضًا طال به 
فراواني بهره بردند. هنرمندان موصلي سهم ويژه اي در بسط و گسترش فن مرصع کاري دارند. زيبايي 
در اين فن، محصول نوآوري ها و خالقيت فلزکاران موصل است. موضوعات اجراشده بر سطح آثار 
عبارت اند از: صحنه ها و مناظر زندگي روزمره، زندگي درباري و عادي مردم نظير روستاها و مزارع 
کشاورزي، صحنه هايي از شکار به صورت پياده و سوار بر اسب، نوازندگي، صحنه هاي رقص و آواز، 
صحنه هاي ورزشي نظير کشتي گرفتن، چوگان بازي. از مهم ترين يافته ها در مکتب فلزکاري موصل 
مي بايست به استفاده از فن ترصيع کاري در زمينة نقوش نام برد که در ساير مکاتب مهم آن عصر 
نظير مکتب فلزکاري خراسان، قاهره، دمشق ديده نشده بود و نيز استفاده از نقش «انسان نشسته با 

هالل ماه در دست.
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Traditional arts following the advent of Islam and the expansion of its scope weremaintained 
in the Islamic world with a view influenced by this religion. Art of metalwork which was 
considered one of the most significant traditional arts in this period managed to become one of 
the most functional and prominent arts in the Islamic world, specifically in Mosul, drawing on 
the heritage of this art-craft and innovation and creativity in production and various techniques 
of creation and design, engraving and carving various decorative themes consistent with Islamic 
world view.Mosul school of metalwork is one of the most exuberant and prominent schools 
of metalwork in the Islamic era, contemporary to the end of Seljuk reign and Ilkhanid period. 
During the splendor and prosperity of Mosul– during the rule of Badr al-Din Lu,lu(1233 - 1259 
A.D. / 611-637 H.) – the Mosul artistsmanaged to offer to the patrons and purchasers the most 
significantmetalworks in terms of function and perfectness of form with which beauty and 
decoration are connected. Due to the importantplace of the Islamic era metalwork andthe unique 
position of Mosul school of metalwork, a study on the latter based on its methods and techniques 
of production and decoration of forms and aesthetic form of the pieces seem necessary. Therefore 
this paper seeks to determine the qualities of the school of metalwork, production techniques and 
ornamentation and the concepts of Mosul metalworks. Moreover in this study, two stances of 
works made in this style, the box and the candlestick Badr al-Din Lu,lu, have been examined 
and analyzed.
The results of this study are as follow: the theme of “seated person holding a moon crest in his 
hand” is a special feature of Mosul school of metalwork, which has been examined for the first 
time. The fact that the decorative themes and motifs of Mosul metalworksreflect the continuity 
of Persian-Muslim artists’ experiences with an innovative identity, indicate that the traditional 
arts have always achieved sublimity and advancement in art through regarding history and 
innovation, forming itself a new tradition. The applied ornamentations in Mosul metalwork 
include animal decorations (human, animal, and birds), inscription decorations with Naskh and 
Kufic scripts. As to the production technique of metal wares in Mosul, the Sasanian era common 
methods were followed. This production technique which was mainly the molding and casting 
method especially continued till the rule of local governors and emirs in Mosul like the rule of 
the Zangids especially Badr al-Din Lu,lu. In Mosul metalwork unlike Persian, Egyptian and 
Syrian, instead of engraving, works are inlayed with copper, silver and gold. This paper uses the 
descriptive-analytical method and analyzing documents as data gathering method.

Key words: Mosul, Mosul Metalwork, Motifs and Ornamentation, Inlaying, Engraving, Casting 
Technique.
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