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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
Metalwork motifs of the Western part of  Iran (13th and 14th  Centuries) in 

two samples of  Reza Abbasi Museum “Basin and tray”
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

بررسی نقوش فلزکاری غرب ایران )قرن7و8 ه.ق( با تأکید بر دو اثر موزه رضا 
عباسی »لگن و مجمعه«

یگانه گوران* 
آراز نجفی** 

محمود طاووسی ***

چکیده
بر اساس شواهد مادی و منابع مکتوب موجود، سهم و نقش فلزکاری خراسان به ویژه در قرن 6 ه.ق که یکی از فعال ترین و 
برجسته ترین مکاتب فلزکاری در دورۀ اسالمی بوده در بروز تحوالت اساسی در فن ساخت و تزیین آثار فلزی مشخص شده 
و جایگاه ممتازی به آن بخشیده است. بعد از حملۀ ویرانگر مغول و نابودی خراسان و فرار هنرمندان به سوی غرب، مکتب 
موصل در شمال عراق به همان جایگاه رفیعي رسید که پیشتر متعلق به خراسان بزرگ بود. گرچه تا آخر سدۀ 7 ه.ق سبک 
مسلط بر فلزکاری ایران در تلفیقی از سبک های ایرانی و موصلی است لیکن شهرت آثار موصلی سبب شد که به اشتباه غالب 
اشیاء نفیس تولید شده در آن مقطع زمانی را موصلی بدانند. در حالی که بخش گسترده ای از نقوش و مضامین تزییني راه 
یافته در این حوزه به واقع نمودي از استمرار تجارب هنرمندان ایراني اسالمي با هویتي نوگراست که هنرمندان با توجه به 

فرهنگ عصر و منطقه خویش از آنها بهره گرفتند.
از این رو به ارزیابی و بررسی مضامین، نقوش تزیینی و فرم دو نمونه ی فلزی )لگن و مجمعه( موزه رضاعباسی پرداخته ایم 
تا با وجود برخی ویژگی های مشترک سبک خراسان و موصل، اصالت ایرانی آنها را اثبات کنیم. این مقاله با روش تحقیق 
توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای با هدف تعیین خاستگاه دو اثر فلزی قرن7و8 ه.ق موزۀ رضا 
عباسی و همچنین تحلیل جداگانه مضامین و نقوش تزیینی، در صدد یافتن پاسخ قانع کننده و مستدل برای اصالت ایرانی 
و تداوم سبک خراسانی در هر یک از آثار فوق است. نتیجه یافته ها نشان می دهد به رغم استفاده از برخی عناصر تزیینی 
غیر بومی در این آثار، انتساب آنها به خارج از مرزهای امروزی ایران توجیه پذیر نبوده و از نظر نویسندگان این مقاله آثار 

مذکور در غرب ایران تولید شده اند.
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مقدمه و بیان مسئله 
حملۀ مغول به ایران در قرن هفتم ه.ق بر اساس شواهد مادی 
و منابع مکتوب موجود یکی از ویران کننده ترین، یورش های 
تاریخ ایران را رقم زد. در پی این یورش شکاف و فاصله ای 
به مدت یک قرن در مسیر صنعت و هنر فلزکاری ایران به 
با  رفته  رفته  خراسان  فلزکاري  درخشان  مکتب  آمد.  وجود 
هجوم  و  محلي  خوردهاي  و  زد  و  خونین  جنگ هاي  شروع 
دچار  ایران  و  خراسان  به  مغوالن  حملۀ  نظیر  مهاجم  اقوام 
ترک  به  مجبور  خراساني  فلزکار  هنرمندان  و  شد  آشفتگي 
بروجرد،  زنجان،  مانند  شهرها  سایر  در  و  شدند  خود  وطن 
روزگار  آن  در  که  موصل  شهر  در  ویژه  به  و  تبریز  همدان، 
ایران محسوب مي شد،  از حوزه تمدني و جغرافیایي  بخشي 
از ربع دوم قرن 7  اقامت گزیدند )احساني، 1382 : 141(. 
ه.ق مهم ترین مرکز فلزکاری، شهر موصل بود. شهرت اولیه 
خراسانی  صنعت کاران  جذب  مرهون  می توان  را  مرکز  این 
به سمت  ه.ق  از حملۀ مغول در دهۀ 617  دانست که قبل 
غرب گریخته بودند )برند، 1383: 106(. هر چند که تزیینات 
بسیار متنوع موصل، گستره ای وسیع تر از فلزکاری خراسان 

را شامل می شود )وارد، 1384: 81(. 
به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران 
)قرن7ه.ق( سبک مسلط بر فلزکاری آن تلفیقی از سبک های 
در  رایجی  29(. سنت  )شراتو، 1387:  بود  موصلی  و  ایرانی 
تاریخ هنر اسالمي و جود داردکه هرگاه شهري یا مکتبي در 
عرصۀ هنري خاصي به شهرت برسد، اصالت آثار مناطق دیگر 
را تحت الشعاع قرار مي دهد. به نظر می رسد طبق همین سنت 
آثار به جای مانده از این بازه زمانی را که بخش گسترده ای 
در  ریشه  کاربردی اش  نقوش  و  تکنیک ها  اصول،  و  مبانی  از 
مکتب خراسان دارد، به اشتباه دنباله روی مطرح ترین مکتب 
قرن  اول  نیمۀ  در  قلمدادکرده اند.  موصل  مکتب  یعنی  وقت 
8 ه.ق فلزکاری ایران به مرحلۀ جدیدی گام نهاد. آثار فلزی 
ویژگی های ایرانی خود را مطابق با مکتب خراسان به دست 
آوردند و خصوصیات خاص فرهنگی مقتضی زمان را نیز بدان 
افزودند تا به نوعی هویت مستقل دست یابند. یعنی نفوذ هنر 
فلزکاری ایرانی از خراسان آغاز شد و به مناطق هم جوار خود 
بازگشت  ایران  به  کشور  غرب  نواحی  از  دگربار  و  کرد  نفوذ 
 و در فارس و خراسان مجددا رونق یافت )وارد، 1384: 6(.

هدف مقاله پیش رو از بررسی و مطالعه شکل، محتوا مضامین 
و عناصر تزیینی دو اثر فلزی لگن و مجمعه )قرن7 و 8 ه.ق( 
مکتب  با  قابل گسست  غیر  ارتباط  اثبات  عباسی  رضا  موزه 
 خراسان و اصالت ایرانی آنها و پاسخ به این دو پرسش است :
در غرب  فلزکاری  تزیینی  نقوش  و شاخصه های  ویژگی ها   -

ایران )سدۀ 7و 8 ه.ق( کدام است؟
- ویژگی ها و اصالت هنری این آثار و تعلق و ارتباط آنها با 

مکتب فلزکاری خراسان و فرهنگ موصل کدام است؟

پیشینه تحقیق
موزه رضا عباسی از غنی ترین مجموعه های تاریخی- فرهنگی 
ایران است که با کنار هم قرار دادن هنر و تاریخ دست مایه های 
مرز  این  هنرمندان  مهارت  و  سلیم  ذوق  از  مانده  یادگار  به 
معرض  در  ه.ق   13 قرن  تا  تاریخ  قبل  ما  دورۀ  از  را  بوم  و 
بخش  موزه  اسالمی  تاالر  در  است.  داده  قرار  عموم  دید 
مراجعه  با  آمده اند.  در  نمایش  به  نفیسی  اشیای  فلزی،  آثار 
و  مطالعه  تاکنون  که  موزه مشخص شد  اطالعات  آرشیو  به 
پژوهشی جامع در حوزه هنر فلزکاری روی اشیاء فلزی موزه 
در  حیدرآبادیان  شهرام  است.  نپذیرفته  صورت  رضاعباسی 
کتاب »شکوه فلز« منتخبی از اشیاء فلزی موزه رضا عباسی 
را گردآوری کرده و به تصویر در آورده است. وی تصویر لگن 
و مجمعه مورد پژوهش این مقاله را در بخش دوره اسالمی 
زمانی،  دوره  درج  به  آنها  معرفی  در  و  گنجانده  خود  کتاب 
زمینه  در  تحلیلی  و  کرده  بسنده  فلز  جنس  ساخت،  شیوۀ 
ویژگی های مضامین، نقوش تزیینی و انتساب آنها به مکتب یا 

فرهنگ خاص ارایه نمی دهد. 
.

آشنایی با مکتب خراسان
منطقه خراسان بزرگ، یکی از مراکز عمده فلزکاری در دوره 
ساسانی بوده است و در دوره اسالمی، هنرمندان با پیشینه ای 
که از این هنر داشتند و تأثیرپذیری از آیین اسالم به ساختن 
ادامه  با ترکیبات گوناگون  آلیاژهای مختلف  از  اشیای فلزی 
دادند. هنر فلزکاری ایران به ویژه در قرن های میانی اسالمی 
با نام خراسان پیوند خاصی داشته و از همین رو دارای ارج و 
اعتبار شده است. مفرغینه های خراسان تقریبا از قرن2و3 ه.ق 
روند کیفی صعودی داشته و به تدریج در دورۀ سلجوقی کاالی 
برتر بازار تولیدات فلزی ایران و حتی نواحی هم جوار غربی و 
شمال غربی را نیز شکل داده است )افروند، 1385: 74-86(. 
هنر  تزیینی  نقوش  و  فن، شکل  در  آمده  وجود  به  تحوالت 
فلزکاری به خصوص در ناحیه خراسان که خود سابقه دیرینی 
در فلزکاری داشت چنان خاص این خطه بود که بر آن نام 
حمداهلل  که  آوازه  پر  چنان  مکتبی  نهادند.  خراسان  مکتب 
ظروف  و  کرده  اشاره  بدان  قرن7ه.ق  جغرافی دان  مستوفی 
نقره کوب هرات را می ستاید )استرانگ1930: 325(. در این 
مکتب با حفظ سنت های پیشین فلزکاری، در ساخت و تزیین 
اشیاء تنوع و ابداعاتی پدید آمد. این تنوع در شکل، مضامین 
و تزیین تنگ ها، کاسه ها، پی سوزها و . . . قابل ردیابی است. 
برای مطالعه آسان و آشنایی بیشتر، خصوصیات و ویژگی های 
فلزکاری مکتب خراسان در جدول 1 طبقه بندی شده است.
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 ویژگی های فلزکاری مکتب خراسان
 (28: 1384)وارد، قلع و سرب آهن، مس، نقره، طال،

 
ز جنس فل
 مصرفی

 قالب های باز
 قالب های بسته

 
 ریخته گری

 

 
 

 تکنیک
 ای(چکش کاری) فلزکاری ورقه ساخت

 (35دوات گری )همان : 

ن، )اتینگهاوزبرجسته کاری:فن معمولی برای آیینه ها و هاونها بود
1378:507.) 

 قلم زنی:
ه.ق از  6قبل از میانه سده 

فنون رایج تزیین بر روی 
 برنج و مفرغ بود.

 
 
 
 
 

تکنیک اجرای 
 تزیینات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تزیینات

 حکاکی
شد ها استفاده میها و بخوردانها،پایه سینیمشبک کاری: برای شمعدان

 )همان(.
 ترصیع

 سیاه قلم
 میناکاری

 (722: 1383قالبی)سید صدر، 
 چکش کاری 

 کاری است(تراش کاری )قاشقی تراشی نوعی از چکش
 (58: 1389، کوفته گری)فوالد سازی() افروغ

 (37: 1384نقش کوبی وکنده کاری مدل مومی یا سفالی اصلی )وارد، 
 (50: 1374گوژ کاری) روی ورق نقره،....()فریه،

 ) 2882: 1385)پوپ، ملیله کاری
 (166: 1379استفاده ازخمیر برای برجسته کردن تزیین حکاکی و اشیای نقره و مفرغ)شیروانی، 

نقوش محصور درکادرهای هندسی یا کادرهای بازو بندی)نقش مختص خراسان()لک پور، 
1375  :12 ) 

 
 

 هندسی
 
 

 
 
 
 

 
 

 نقوش تزیینات
 

 (206: 1375نقوش قبه مانند مسطح)شیروانی، 
 نقوش هندسی نقطه چین با نقش دایره،لوزی،نیم دایره،....

 (12: 1375پور، )لک با نقش پیچیده و گره بندی
  نقش گل گندم

 
 

 
 گیاهی

 های تکرار شوندهنقش متراکم اسلیمی های تزیینی همراه واگیره

 (508: 1378اتینگهاوزن،  نقش گل هفت پر)مختص خراسان()

 نقش غنچه ی لوتوس
 نقش شکوفه های دوبرگی

 نقش قاب مانند به شکل مخروط لوتوس و دارای نقوش اسلیمی
 (165:  1379نقش نخل با پنج گل برگ )شیروانی،

های اصلی نقوش و یا زینت بخش زمینه نقوش نقش پیچک ها و برگ مو) که به صورت ردیف
 دیگرند(

جدول 1. ویژگی های فلزکاری مکتب خراسان. مأخذ : نگارندگان.
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 های فلزکاری مکتب خراسانیویژگ
 

 شوند.نقش پرندگان کوچک که گاهی در یک ردیف تکرار می
  

 
 
 

 حیوانی

 تزیینات نقوش تزیینات

 نقش عقاب و شیر
 

در بعض نقوش سه خرگوش  نقش خرگوش با گوش های بلندتر از حد معمول )نقش مختص خراسان(.
 (.185:  1379، که گوش هایشان به هم می رسد ترسیم شده است)شیروانی

 دار، ابوالهول و جانوران ترکیبینقش حیوانات بال
)به صورت قرینه،تعقیب و گریز،پشت سر هم در انواع اهلی و  نقش حیوانات در حالت های مختلف

 (.15 :1375 ،وحشی)لک پور
 هایصحنه سوارکاری، نوشندگی، نوازندگی، مختلفی چون هایصحنه در انسانی نقوش از فادهاست

  داستانی اساطیری و هایصحنه تخت، بر جلوس هایصحنه شکار،
 

 انسانی
 فلکی صور همراه به انسانی صورت خورشید از استفاده

 هایحالت در را اشخاص و روزمره زندگی هایی کهصحنه در هاانسان سر دور ایهاله از استفاده
 اند.کشیده تصویر آشپزخانه( به ظروف و کار وسایل و آالت ابزار )همراه با مختلف

بدنه و پایین ظرف را در بر  لبه، هایی که به صورت نواری دور تا دور شانه،کتیبه
 گیرند.می

 
 
 

 شکل کتیبه
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کتیبه

ی لوتوس که در داخل آنها نقوش اسلیمی وجود هایی به صورت قاب هاکتیبه
 (.165:  1379، )شیروانی دارد

هایی که به شکل یک مستطیل و یا بیضی با ترنج به صورت متداخل و یا کتیبه
 شوند.یک در میان تکرار می

 به حدیث اندرز، قرآنی، آیات دعا، شامل زمان این در هاکتیبه متن
 .(186-189 :1384)احسانی است فارسی وشتارن با اشعار و عربی خط

 
همحتوای کتیب  

 

 حرمت با و قدرت پر صورتی به را دعا متن خواستند می که خراسانی سبک در
 بود. کوفی خط به ها کنند،کتیبه القا بیننده به بیشتر

 
 
 
 

 نوع خط کتیبه

ف متعلق به های ظروحروف بلند در خط کوفی نظیر الف و ل در بعضی از نوشته
 این مکتب بلندتر از حد معمول است.

:  1378، شود )اتینگهاوزنگاهی انتهای حروف به سر انسان یا حیوان ختم می
508.) 

 سرنوشت و ثروت و بلند اقبال و بخت طلب شیء صاحب برای دعا جای به گاهی
 ود )همانب نسخ یا ثلث خط به بیشتر ها کتیبه گونه این و کردندمی بهتری

:189-186.) 

 

معرفی لگن برنجی موزۀ رضا عباسی 
به شیوۀ  عباسی  رضا  موزه  در  با شماره 1053  برنجی  لگن 
و  سانتی متر   11 ارتفاع  با  نقره کوبی  و  قلم زنی  چکش کاری، 
قطر دهانه 44/5 سانتی متر در قرن 7 ه. ق ساخته شده است 
است. شکل خاص و حاشیه کنگره دار آن، احتماالً برگرفته از 
آثار فلزی مربوط به قرن6 و اوایل قرن 7 ه.ق است )تصویر1(؛ 

)جدول 2(.

توصیف نقوش ترسیم شده بر روی لگن
از نقطه مرکزی تا قسمت پیرامونی لگن نقوش چهار حیوان 
گیس باف ها،  مروارید  رشتۀ  نیلوفر،  گل های  سر،  انسان 
برگی،  چند  گل  حاوی  کوچک  و  گرد  ترنج های  اسلیمی ها، 
ختم  انسان  سر  به  که  گره داری  و  ثلث  به خط  کتیبه هایی 
پیکره های  و  اخترماه  با مضمون  ترنج گرد  می شوند و شش 
در  ضمناً  شده اند.  ترسیم  موسیقی  نواختن  حال  در  انسانی 
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تصویر1. لگن برنجی، تکنیک چکش کاری، قلم زنی و نقره کوبی، قرن 7 ه.ق، با 
شمارۀ 1053 در موزه رضا عباسی مأخذ : نگارندگان.

دیواره و لبۀ منحنِی کنگره دار و هجده وجهی ظرف خطوط 
گره دار  کتیبه  تکرار  و  انسان  به سر  منتهی  عمودی کشیدۀ 

انسان سر به صورت یک در میان به نمایش در می آیند. 

بررسی و تحلیل نقوش 
میانی  دوران  در  )خصوصاً  اسالمی  دوران  فلزی  کارهای  در 
اسالم( نقوش حیوانات و موجودات خیالی یکی از مهم ترین 

نقوش به شمار می رفت. 
ایران  سنتی  سبک  به  افسانه ای  حیوانات  این  از  بسیاری 
فلزی  آثار   .)229  :1394 )توحیدی،  شده اند  نقش  باستان 
دست  این  از  تصاویری  دارای  کرات  به  نیز  خراسان  مکتب 
است. چهار حیوان انسان سر )اسفکنکس( با تاجی بر سر و 
هاله پیرامونی شان در لگن مذکور، نسبت به موجودات خیالی 

مرسوم در دوره سلجوقی نرم و طبیعی تر به نظر می رسند.
نقش گل نیلوفر که به صورت یک در میان کنار اسفنکس ها 
قرار گرفته به شیوه چینی نقره کوبی شده است. وارد این نوع 
پیرایه را اقتباسی از هنر تزیینی چین بر می شمارد که بر اساس 
تجارت ایران با چین تأثیر آن بر روی فلزکاری پارچه بافی و 
 ظروف چینی به وضوح قابل مشاهده است )وارد، 1384: 97(.
گرچه گستره و رواج نقش گل نیلوفر به سبک چینی روی 
دوره  در  اما  می پذیرد  صورت  ه.ق   7 قرن  از  فلزی  اشیاء 
نقش  این  اسالمی  دوره  اوایل  و حتی  و ساسانی  هخامنشی 
با اندکی تفاوت، به عنوان یک نماد، کاربری تزیینی بر روی 

منسوجات ، بناها و فلزات داشته است. 
و  مخصوص  ویژگی های  از  که  برگی  چند  گل های  وجود 
فلزکاری خراسان به شمار می رود، تدوام و پیوستگی  نشانۀ 
به کارگیری این نقش را نشان می دهد. در شیوۀ ترسیم آن 
نمی خورد.  چشم  به  عمده ای  تفاوت  ه.ق   6 قرن  به  نسبت 
فلزی،  آثار  در  معروف  نقوش  جمله  از  مروارید  رشتۀ  نقش 
از  : 1. نمونه هاي متعددی  پارچه هاي ساساني است  بناها و 
از فلزکاري  فلزکاري سدۀ 6 ه.ق در خراسان و سدۀ 7 ه.ق 
نقش  به  مزین  که  برشمرد  مي توان  را  ایران  نقاط  سایر 
مذکورند2. نقش بعدي از نوع کتیبه هاي معروف به انسان سر 
بارزترین ویژگي هاي فلزکاري خراسان محسوب  از  است که 
دوره  فلزات  مخصوص  خوش نویسی  شیوه  این  مي شود3. 
 سلجوقی در قرن 5و6 ه.ق می شود )توحیدی، 1394 : 230(. 
استفاده از این گونه کتیبه های تزیینی از قرن 8 ه.ق قمری 

رو به زوال رفت )جدول 3(. 
نقش های  بودن  ریشه دار  دربارۀ  مطروحه  دالیل  پذیرش  با 
باستان و فلزکاري خراسان و  ایران  مذکور در هنر فلزکاری 
شمال شرق ایران در سدۀ 6 ه.ق و حتی قبل از آن، مي توان 
نه شیوۀ اجراي آن،  به جز نقش و درون مایۀ اخترماه  گفت 
عنصری که ذاتا موصلی بوده و رابطۀ ماهوي با موصل داشته 

باشد دیده نمي شود.
به شیوۀ  که  نشان می دهد  را  مردی  یا  زن  تصویر  اخترماه 
چهار زانو نشسته و هالل نمادینی را با دو دست مقابل رویش 
کار  به  نجومي  نقش هاي  رایج ترین  از  اخترماه  است.  گرفته 
رفته در آثار فلزي منتسب به موصل در قرن 6 و7 ه.ق و به 
طور همزمان در غرب ایران بوده که گاه به تنهایی و گاه در 
کنار تصویر سایر اخترها بر بدنۀ اشیاء برنجی و مفرغی مرصع 

نقش بسته است4 )جدول 4(.
قابل  تفاوت  موصلي  اشیاي  در  درون مایه  این  ترسیم  شیوۀ 
مالحظه اي با همتای ایرانی خود دارد. درون مایۀ اخترماه در 
لگن موزه رضا عباسی واقع نمایي در خور توجه اي داشته که 
با برخي از آثار به دست آمده از غرب ایران هماهنگ است. در 
نمونه های ایرانی، پیکرۀ مورد نظر تاج یا کالهي بر سر داشته 
و دور سرش را هاله اي خطي احاطه کرده و هالل ماه طوري 
ترسیم شده که گویي شاخ هاي آن از داخل گوش هاي پیکره 
بیرون آمده است. طرز قرار گرفتن پاها به روي هم و دست ها 
به روي هالل ماه نیز مشابه بوده و جزییات صورت و لباس 
با پیکره اي  پیکره، آشکار است. اما در فلزکاري موصل غالبا 
مواجه مي شویم که به صورت انتزاعي ترسیم شده و هالل ماه 
نیز جلوۀ بصري نمادیني دارد. اگر اخترماه از اجزاي غیربومی 
این  کارگیری  به  باید  باشد،  ایران  فلزکاری  تزییني  هنر  در 
نقش را در آثار فلزي سدۀ 7 ه.ق متأثر از تأثیرات فرهنگی 

خارجي دانست )جدول 5(.
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 نوع ظرف تاریخ احتمالی اطالعات اثر تصویر اثر

 

 
اکیجنس برنز، تزیینات حک  

محل نگهداری مخزن موزه 
 خراسان

 
 
ه.ق 6قرن   
 

 
 

 لگن

 

 
اکیجنس برنز، تزیینات حک  

 محل نگهداری موزه ملی

 
 
ه.ق 6قرن   
 

 
 

 لگن

 

 
جنس برنج، تزیینات 
 حکاکی و نقره کوبی
محل نگهداری موزه 

 رضاعباسی

 
 
ه.ق7قرن   
 

 
 
 

 لگن

 

ع جنس برنج، تزیینات مرص
کاری و نقره کوبی،محل 

متروپلیتننگهداری موزه   
 

 
 
ه.ق8قرن   
 

 
 

 لگن

 

جدول 2. تصویر لگن های مشابه به لحاظ شکل با لگن 1053 موزه رضا عباسی. مأخذ : نگارندگان.

معرفی مجمعه مفرغی موزه رضا عباسی
مجمعۀ مفرغی با شمارۀ  1109 در موزه رضا عباسی به روش 
ریخته گری با ارتفاع 4/5 سانتی متر و قطر لبۀ 160 سانتی متر 
در قرن 7 و8 ه. ق ساخته شده و دارای تزیینات نقره کوبی و 

کنده کاری است )تصویر2(؛ )جدول 6(.

توصیف نقوش ترسیم شده بر روی مجمعه
نقوش  با  همراه  ضلعی  دوازده  شمسه  یک  ظرف  مرکز  در 
شمسه  حول  است.  شده  طراحی  گیاهی  و  هندسی  مرغی، 
مرکزی ابتدا ردیفی از حیوانت دونده، ترنج های کوچک حامل 
می خورد.  پشم  به  هندسی  زنجیره  سپس  گیاهی،  نقوش 

مضامین  با  ترنج هایی  به  ظرف  تزیینی  نقوش  شاخص ترین 
دارد.  تعلق  درباری  و  عمومي  روابط  و  زندگي  از  جنبه هایي 
امیری  نقش  شامل  ظرف  گانه  دوازده  ترنج های  محتوی 
سواره در حال شکار آهو، بانوی آینه به دست همراه با مالزم 
جنگجویی سواره در حال نبرد با جنگجویی پیاده، نوازندگان 
و آوازه خوانان همراه با آالت مختلف موسیقي سلطان با جامي 
در دست به همراه مالزم، بازي چوگان، بهرام گور به همراه 
و صحنه ی  کجاوه  بر  نشسته  متمولی  ظاهرا  آزاده، شخص 
اعطای هدیه است. در حد فاصل ترنج ها گل های شعاعی به 
چشم می خورد. پس زمینه ترنج های دوازده گانه با انبوهی 
دارای  است. حاشیه مجمعه  یافته  زینت  از خطوط هندسی 
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 تصویر قسمتی از نقش در مکتب توضیحات
 خراسان و یا ایران باستان

 تصویر قسمتی ازاثر طرح اثر توضیحات

 
حیوان خیالی  تصویر

 انسان سر،مشبک کاری
در پایه شمعدان قرن 

ه.ق6  
 

 
 
 

 

 
 و طرح تصویر

حیوان خیالی 
ده انسان سر کن
کاری و نقره 

 کوبی 

 

 
 

تصویر گل نیلوفر در 
اد فیروزآبسرستون کاخ 
 دوره ساسانی 

 

 

 تصویر و طرح
گل نیلوفر، 
 نقره کوبی

  

 

 
یکتیبه تزیین تصویر  

انسان سر در مشربه 
ه.ق 576هراتی به تاریخ   

 

 
 

 

 
 و طرح تصویر

نیکتیبه تزیی  
 انسان سر

 

 

 

 

 
 تزیینی خطوط تصویر

عمودی انسان سر در 
 مشربه هراتی

ه.ق  576به تاریخ   
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 و طرح تصویر

ط تزیینی خطو
ه عمودی کشید

 انسان سر

 

 
 

 

 

 
ال پیکرهایی در ح تصویر

نواختن موسیقی در 
کاسه سر پوش دار 

ه.ق6خراسانی، قرن  
 

 

 

 
 و طرح تصویر

پیکره ای در 
حال نواختن 

 موسیقی
  

 

جدول 3. تطبیق نقوش لگن موزه رضا عباسی با نقوش مکتب خراسان و ایران باستان. مأخذ : نگارندگان.

نقوشی از حیوانات بر روی زمینه گیاهی و اسلیمی بوده و دور 
لبه نیز تزیینات برجسته مروارید گونه دیده می شود. 

بررسی و تحلیل نقوش 
که  است  تزیینی  عناصر  بعض  دارای  اثر  این  که  هم  چنان 
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 نوع ظرف
 

 تصویر اثر اطالعات اثر تاریخ احتمالی

 
 
 لگن

 
 

 ه.ق7و6قرن

تصویراخترماه بخشی از 
 1053تزیینات لگن 

 موزه رضاعباسی
 

 
 
 

 مشربه

 
 

 ه.ق7و6قرن
 

تصویراخترماه بخشی از 
 تزیینات مشبربه

1897371 
 موزه ویکتوریا و آلبرت

 غرب ایران
 

 
 

 سینی)مجمعه(

 
 

 ه.ق 8و7قرن

تصویراخترماه بخشی از 
 تزیینات سینی موزه ملی

 

 
 
 

 سینی

 
 

 ه.ق 8و 7قرن

تصویراخترماه بخشی از 
تزیینات سینی موزه ملی 

 غرب ایران، بروجرد
 

 
 

و  رفته  شمار  به  موصل  مکتب  تزیینی  ویژگی های  از  غالبا 
از جمله نقوش پرکاربرد هستند، وجود پاره ای از مؤلفه های 
ایرانی بدان بخشیده  آرایه ای و شیوه اجرای آن نیز تمایزی 
است. نقوش مرغي محصور در گل برگ ها، دوازده بار تکرار 
شده که بنابر شواهد موجود درون مایۀ دو مرِغ رو در رو، نه 
تنها در فلزکاري خراسان در سدۀ6 ه.ق به کار رفته است بلکه 
از سده های پیشین در پارچه بافی ایرانی نیز دیده می شود.5 
شیوه ترسیم نقوش مرغی مجمعه شباهت بسیاری به همتای 

خود در ابریق برنجی موزه ویکتوریا و آلبرت دارد.
با بررسي آثار و شواهد موجود از نقش بعدي یعنی زنجیره 
هندسي به نتیجه  مشابهی می رسیم. این نوع زنجیره هندسي 
شکل پیش رفته نقشي است که به طور فراوان در فلزکاري 

سدۀ 6 ه.ق خراسان دیده مي شود و به نظر مي رسد از معماري 
اوایل دورۀ اسالمي در خراسان بزرگ به تزیینات فلزکاري راه 
فلزکاری  در  نیز  شعاعی  گل های  نقش  فراوانی  است.6  یافته 

قرن 7 ه.ق ریشه در گذشته دارد.7 
به کارگیری شبکه ای از نقوش هندسی به شکل T، در قالب 
بستری  ایجاد  با  تزیینی،  زمینه  گسترده ترین  و  اصلی ترین 
متضاد جلوۀ بصری موزون و زیبایی به ظرف بخشیده است. 
این نقش به عنوان یک بستره ساز متمایز کاربرد فراواني در 
فلزکاري موصل )نیمۀ اول سدۀ 7 ه.ق( داشته و به طور هم 

زمان در غرب ایران نیز قابل ردیابی است. )تصاویر3 و4(
است  بوده  تائو  به  موسوم  حیات  باستانی  نماد   T شکل 
)هال،1383: 7(. و به نظر می رسد این نماد احتماال به عنوان 

جدول 4. نقش اخترماه در فلزکاری غرب ایران )قرن7و8 ه.ق(. مأخذ : نگارندگان.
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نقش اختر ماه درمکتب فلزکاری 
 خراسان

نقش اختر ماه درمکتب فلزکاری  توضیحات
 موصل

 توضیحات

 

 
 

 
 تزیینات از ماه بخشی اختر تصویر

قلمدان ساخته شده توسط محمود 
 ابن سنقر شرق ایران

 .90 :1384وارد، أخذ :م
 

 
 خطی بخشی از طرح اخترماه،
 نقره کوب برنجی شمعدان تزیینات

 موصل احتمالا  ه.ق7قرن  اول نیمه
 .6: 1393،رضازاده :أخذ م

 

 
 

 
 تصویر اخترماه، بخشی از تزیینات

 زرکوب، و نقره برنجی شمعدان
 یا ایران غرب ه.ق 7ی  سده اواخر

 به متروپولیتن موزه منبع: موصل،
  91.1.523شماره: 

 

 

 
 قلمدان تزیینات از بخشی اخترماه،

 7 قرن اول کوب، نیمه نقره برنجی
 .83 :1384، وارد :أخذ مموصل،  ه.ق،

 

 
 

 
 تزیینات از بخشی اخترماه، تصویر
 غرب از نقره کوب برنجی ابریق
 :أخذ م ه.ق،7 سده دوم ربع ایران

Melikian-Chirvani, 1982, 
No. 75D 

 

 

 
 از بخشی خطی اخترماه، طرح

 629 بالکاز به مشهور ابریق تزیینات
 :أخذ م ه.ق، موصل،

Lanci, 1845, Vol. III, Pl. 
VII 

 

جدول 5. تطبیق نقش اخترماه درمکتب فلزکاری خراسان و مکتب فلزکاری موصل. مأخذ : نگارندگان.

تصویر2. مجمعه مفرغی، با تکنیک نقره کوبی و کنده کاری، قرن 7و8 ه. ق، با 
شمارۀ 1109 در موزه رضا عباسی. مأخذ : نگارندگان.

نقش هندسی تزیینی با هنر چین در دوره ایلخانان به هنر 
فلزکاری راه یافته باشد.

در خصوص نگاره های دوازده گانه مجمعه باید گفت که آنها 
با  نگاره ها  این  مقایسه  از  هستند.  درباری  زندگی  نمایشگر 
موصل  در  شده  ساخته  فلزی  ظرف  مشهورترین  نگاره های 
یعنی ابریق برنجی موسوم به مشربه بالکاز با امضاء شجاع بن 
منه موصلی، اشتراکاتی به لحاظ مضمون در فلزکاری ایران 
و موصل به دست می آید )تصویر4(. ترسیم موضوعات بزمی، 
مشترک  مضامین  جمله  از  درباری  زندگی  و  شکار  رزمی، 
بین مکتب خراسان و مکتب موصل بوده است. وارد معتقد 
است که نمایش صحنه هایی از زندگی روزمره از ویژگی های 
تصاویر فلزکاری موصل هستند )وارد، 1384: 82(. در صورتی 
آزاده  با  گور  بهرام  مانند  وجود مضمونی  ریشۀ  و  اساس  که 
فردوسی  حماسی  داستان  از  و  برمی گردد  ساسانی  دورۀ  به 
وجود  نیز  ایران  نگارگری  و  ادبیات  در  و  شده  تصویر آرایی 
دارد8. همچنین وارد متذکر می شود که : بعضی از تزیینات 
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 اطالعات اثر تاریخ احتمالی نوع ظرف
 

 تصویر اثر

 
 

 مجمعه

 
 

 ه.ق6قرن

 
 جنس برنز،تزیینات حکاکی

 مخزن موزه خراسان. محل نگهداری

 
 
 
 

 مجمعه

 
 
 

 ه.ق8قرن

 
جنس برنج،تزیینات حکاکی و نقره 

کوبی، محل نگهداری موزه 
 .رضاعباسی

 

 
 
 
 

 مجمعه

 
 
 

 ه.ق8قرن

 
جنس برنج،تزیینات حکاکی و نقره 

 .کوبی، محل نگهداری موزه ملی

 

 
 

جدول 6. تصویر مجمعه های مشابه به لحاظ شکل با مجمعه 1109 موزه رضا عباسی. مأخذ : نگارندگان.

تصویر 3. ابریق برنجی بالکاز، موصل، مورخ 630 ه.ق مأخذ : وارد، 1384 : 8.
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تصویر4. گلدان مفرغی، نقره کوب، محل کشف بروجرد، قرن 7 ه.ق، موزه ملی ایران، شمارۀ 2598. مأخذ : نگارندگان. 

مشربه بالکاز براساس الگوهای شرقی شکل گرفته اند. مانند 
تصویری از بهرام گور که در حال شکار به همراه معشوقه اش 
آزاده است که بر پایۀ داستانی از حماسۀ فردوسی )شاهنامه( 
اشیاء  روی  بر  صحنه هایی  چنین  است.  شده  تصویرآرایی 

قدیمی غربی دیده نمی شود )همان(؛ )تصویر5(.
قبل  تزیینی  نقوش  از  برگرفته  عموماً  که  سوار  اسب  نقش 
از اسالم معرفی شده، یکی از بارزترین و در واقع کهن ترین 
ایرانی به شمار می رود )خزایی، 1385: 45( که در  نقوش 
دورۀ اسالمی مورد تقلید فراوان قرارگرفته است. صحنه های 
نوازندگی نیز از مهم ترین نقوش تزیینی بر فلزات در دوران 
پیش از اسالم خصوصاً دوران ساسانی هستند )توحیدی،1394 
است  مضامینی  از جمله  نیز  هدیه  پیش کش  : 54(. صحنۀ 
که در هنر ایرانی دیده می شود. بنابراین به نظر می رسد در 
این خصوص مکتب فلزکاری موصل وام دار مکتب فلزکاری 

خراسان است )جدول 7(. 
بوده  منوال  بدین  موصل  فلزکاری  در  تزیین  سبک   اساساً 
که سطح اثر به افریزها، شمسه های کار شده بر روی زمینه 
حالی  در  است  شده  تقسیم  تزیینی  حاشیه های  و  هندسی 
که تزیینات اصلی پیکره دار و تصاویری از قبیل انسان انگاری 
صورفلکی روی یک زمینه طوماری شکل ریشه در فلزکاری 
این  انتساب  است که  با دالیل مطروحه منطقی  دارد.  ایران 

ظرف را به خارج از مرزهای ایران امروزی منتفی دانست.
تصویر5. بشقاب سیمین، نقش بهرام و آزاده در شکارگاه، دوره ساسانی، موزه 

متروپلیتن، مأخذ : احسانی، 1382: 110.
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 توضیحات
 
 

تب تصویر قسمتی از نقش در مک
 خراسان و ایران باستان

 طرح اثر توضیحات
 
 

 تصویر قسمتی ازاثر
 

 
رو در  در رو مرغ   نقش دو

 و مفرغی ساخت هرات دل
 ه.ق. 559در سال

 .8:  1374،فریه مأخذ :

 

 
 
 

 

 
 دو تصویر و طرح

رو که  در رو مرغ  
دوازده بار تکرار شده 

 است.

 

 

 

 

 
حه قاب آینه مفرغی، صف

نقش بهرام به همراهی 
آزاده ، ریختگی، قرون 

، پوپ مأخذ :. ه.ق 7یا6
1380 :
 

 
 

 

 
 تصویر و طرح

آزاده  با گور بهرام
 داستان که از
 فردوسی حماسی
شده  آرایی تصویر

 است.

 

 

 

 

 
 کاخ هدیش خشایارشا،

 تصویر
 . هدیه پیش کش 

 :1385، محمدپناهمأخذ : 
95. 

 
 

 

تصویر و طرح 
 صحنه پیش کش
هدیه از جمله 

مضامینی است که 
در هنر ایرانی 
 دیده می شود.

 

 

 

 

 
بشقاب سیمین زراندود 
با نقش شکار پادشاه 
  .ساسانی شاپور دوم

 :1385، محمدپناه مأخذ :
195. 

 

تصویر و طرح 
صحنه شکار که از 

جمله مضامین 
متداول در هنر 
 ایرانی بوده است.

  
 

جدول 7. تطبیق نقوش مجمعه موزه رضا عباسی با نقوش مکتب خراسان و ایران باستان. مأخذ : نگارندگان.

نتیجه گیری
حملۀ مغول ها از سوی شرق در قرن 7 ه.ق منجر به نابودی فلزکاری ایران و فرار هنرمندان به شهرهای غربی و موصل شد. با 
راه یابی هنر فلزکاری خراسان به این منطقه جغرافیایی هنرمندان نیز تحت حمایت حاکمان محلی قرار گرفتند. گر چه در این 
زمان سبک مسلط بر فلزکاری ایران در واقع تلفیقی از سبک های ایرانی و موصلی بود، اما به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی ایران آثار این دوره دنباله روی مطرح ترین مکتب وقت یعنی مکتب موصل بود. هرچند که بخش گسترده ای 

از مبانی و اصول، تکنیک ها و نقوش کاربردی این مکتب ریشه در مکتب خراسان داشت.
در نیمه اول قرن 8 ه.ق فلزکاری به مرحله جدیدی گام نهاد. آثار فلزی ویژگی های ایرانی خود را مطابق با مکتب خراسان دست 

آورند و خصوصیات خاص فرهنگی مقتضی زمان را نیز بدان افزودند تا به نوعی هویت مستقل دست یابند.
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از بررسی و پژوهش بر روی لگن و مجمعۀ موزۀ رضا عباسی چنین استنباط می شود که این دو اثر خصایص و ویژگی های هنر 
فلزکاری قرن 7و 8 ه.ق را به نمایش گذاشته اند.

البته بدون تمایل به خالقیت هنری و نوگرایی در لگن )7ه.ق( موزۀ رضا عباسی به همراه  وجود عناصر تزیینی خراسانی و 
مضمون اخترماه و گل نیلوفر چینی مبین دوره ای جدید با سبکی تلفیقی خواهد بود که در نگاه ظاهری به سبک موصل گرایش 
بیشتری پیدا کرده است. دالیل منطقی وجود دارد که در صورت ناهمگون انگاری ماهیت نقش تزیینی اخترماه )در مقایسه با 
نقوش صورفلکی متداول ایران( که همزمان در کارگاه هاي فلزکاري غرب ایران و موصل رواج داشته است، شیوۀ اجرا و ترسیم 

آن به سبک فلزکاری مکتب خراسان است.
به کارگیری مضامین ایرانی و شیوه پردازش نقوش انسانی روی یک زمینه طوماری شکل در مجمعه )8ه.ق( موزه رضا عباسی به 
عالوه استفاده از نقوش تزیینی دیگری که ریشه در فلزکاری ایران داشته اند معرف بازگشت به خاستگاه خراسانی با رویکردهایی 

نوین است.
مجموعه مباحث مذکور نشان مي دهد که دو اثر فلزی مورد مطالعه موزه رضا عباسی علی رغم استفاده از برخی نقوش تزییني 
غیر بومی انحرافی از اصول و معیارهای زیبایی شناختی مکتب خراسان و اصالت ایرانی بروز نمی دهد و احتمال ساخته شدن آنها 

در غرب ایران )مرزهای امروزی( با توجه به تکنیک های فنی ساخت و تزیین از پشتوانۀ کافي برخوردار خواهد بود.

پی نوشت ها
1. نقش موسوم به حلقه مروارید (Pearl Roundel) در پارچه هاي ساساني به فراواني به کار رفته است، به طوري که گاه پارچه هاي ساساني را با این شاخصه مي شناسند 

)Melikian-Chirvani, 1974,fig. 18; Ward, 1993, fig 4 ر.ک(
 pl.1316 2. نقش رشته مروارید را می توان در پایینی ترین قسمت جاشمعی شمعدان موجود در موزۀ ملی ایران به شمارۀ 1263مشاهده کرد. برای مطالعه بیشتر )ر.ک

، (Pope and Ackerman, 1938, vol, XII
3. رایس کتیبه هاي پیکره دار در فلزکاري خراسان را به سه دسته تقسیم می کند :

 (animated script الف- کتیبه هایي که حروف آنها از بدن انسان تشکیل شده است )کتیبه هاي جاندار
 ( Humanh eaded ب- کتیبه هایي که انتهاي حروف بلند آنها به سر انسان ختم مي شود )کتیبه هاي انسان سر

 Rice , 1955, pp. 21-33 براي مطالعه ی بیشتر )ر. ک ( scripts inhabitedج- کتیبه هایي که در میان حروف خود به حیوانات جاي داده اند )کتیبه هاي حیوا ن بستر
4. این تصویر در فلزکاري دوران اسالمي براي نخستین بار روي یک آینه ی مفرغي منتسب به بین النهرین و به سال 548 ه.ق بروز یافته است.

(.(Combe Sauvaget and Wiet, 1941, p.265, No. 3160 ; Pope and Ackerman, 1938, Vol. XII, pl. 1301a
پس از آن، در تاریخ 585 ق در موصل و روي سکۀ عزالدین مسعود ابن مودود به کار رفته است

)ر. ک Edhem, 1894, p. 94, no. 130, pl. V) وي اولین حاکم زنگي است که سکه اي با نقش ماه ضرب کرده و سنتي بر جاي گذاشته است که نه تنها عده اي از 
.) Van Berchem, 1910, p.94; note49حاکمان زنگي بعدي بلکه برخي از حاکمان ایلخانِي تسلط یافته بر موصل نیز از آن تبعیت کرده اند )ر. ک

5. حضور ردیفي از مرغان رو در رو را در باالترین افریز و زیر لبه ی دلو معروف هرات از سال 559 ق مي توان مشاهده کرد.
استفاده از دو مرغ رو در رو در حکم یک جزء تزییني واحد در ابریقي از موزه متروپولیتن )ر.ک Al-Ush, 1972, fig)12. و در مجسمۀ پرنده اي از موزۀ ویکتوریا و 

آلبرت )ر.ک: Chirvani, 1982, p. 122, No. 50- Melikian) دیده مي شود.
)Pope and Ackerman, 1938 vol.xll.pls.988,990,992براي مشاهدۀ کاربرد این درون مایه در پارچه هاي ایراني )ر.ک

.Melikian-Chirvani, 1982, p. 170 and 173: note 4 . 6
.Bernheimer, 1968, fig. 9 .7

8. دو ظرف نقره بعد از دورۀ ساسانی در موزۀ ارمیتاژ وجود داردکه افسانه مشهور بهرام گور و آزاده روی آن منقوش و نام صاحبان  این دو ظرف که مهربوجت 
)مهربوزید( و پیروزان است به خط پهلوی روی ظرف حک شده است. تزیین این دو ظرف به سبک رسمی و کم برجسته و طراحی آن ثقیل است و این از خصوصیات 

ظرف نقره ای است که بالفاصله بعد از دورۀ ساسانی ساخته شده است )ر.ک دیماند،1383 : 135(.
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