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بررسي و تحلیل نقش و نگاره هاي آبریزهاي موصل

چکیده
آبریز ها)ابریق(، یکی از مهم ترین تولیدات هنر فلزکاری در فرهنگ و تمدن دوران اسالمی است. اوج کاربرد، شکوه و زیبایی 
ایران و  ایلخانی در مکاتب فلزکاری خراسان در  تا هفتم هجری قمری یعنی دوران سلجوقی و  آبریزها به قرن های چهارم 
غرب ایران به طور خاص موصل، برمی گردد. مکتب فلزکاری موصل، با بهره گیری از مواد با کیفیت و دردسترس، فنون ساخت، 
تزئینات، موضوعات تزئین در هنر فلزکاری ایران )عصر ساسانی و سلجوقی( و هم چنین ابداع و نوآوری در فنون ساخت، شیوه 
و موضوع تزئین، توانست به یکی از قطب های مهم فلزکاری جهان اسالم در قرن ششم و به ویژه هفتم تبدیل شود. حاصل 
این شهرت و آوازه تولیداتی هم چون آبریزهای ترصیع کاری شده در شکل ها و حجم های متنوع است که امروزه برخی از آن ها 
زینت بخش موزه های مختلف دنیاست. در این مقاله چهار نوع از این آبریز ها از منظر فن ساخت، شیو ه ها و موضوعات تزئین 
مورد مطالعه، بررسی، تحلیل و معرفی قرار می گیرد. استفاده از فلزات و آلیاژهایی چون مس، طال، نقره، برنج)مس و روی( 
و مفرغ )مس، قلع و سرب( در ساخت، و نیز شیوه قالب گیری و ریخته گری در شکل دهی، انواع تزئینات نظیر مشبک کاری، 
تزئین،  شیوه  مهم ترین  به عنوان  اثر(  زمینه  در  مس  یا  و  نقره  طال،  فلز)قرارگیری  خاتم کاری  یا  و  فلزکوبی  یا  ترصیع کاری 
موضوعات تزئین شامل شکار، نبرد، موسیقی، ورزش، آرایش زنانه، صحنه های زندگی درباری و اشرافی، مضمون سلطان نشسته 
بر تخت به صورت چهار زانو، از مهم ترین یافته های تحقیق حاضر است. تحقیق پیش رو از منظر هدف، بنیادین و از منظر روش، 

توصیفی   تحلیلی است. شیوه گردآوری اطالعات از نوع کتابخانه ای و جستجو در موزه ها می باشد.  
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مقدمه
هنر صنعِت فلزکاری موصل، یکی از جلوه گاه های برجسته تمدن، هنر و هویت اسالمی است که 
در موصِل قرن ششم و هفتم هجری )عصر سلجوقی و مغول( توسط هنرمندان و صنعت گران 
اثر حمله  ایرانی و خراسانی که به واسطه مهاجرت )در  البته هنرمندان فلزکار  ماهر این منطقه و 
ویران گر مغوالن( به منطقه غرب ایران هم چون آذربایجان و موصل، اتفاق افتاد، به بار نشست. آثار 
هنری فلزی، منابع و مستندات ارزشمندی در شناخت، معرفی فرهنگ، هنر، هویت، اوضاع سیاسی، 
اجتماعی، و مذهبی زمان خود هستند و از این رهگذر، مکاتب فلزی به ویژه مکتب فلزکاری موصل 
می تواند عامل مهمی در این زمینه باشد. موصل یکی از شهرهای مهم عراق است که در عصر 
عباسی نقش بزرگی در شکوفایی هنر فلزکاری داشته است. این منطقه بخشی از جزیره العرب بود 
و در برخی از منابع نیز با نام جزیره یاد شده است. مکتب فلزکاری موصل که در طول حکومت 
خلفای عباسی به تدریج شکل گرفته بود و هم زمان با حکومت سلجوقی تا پایان دوره مغول به 
اوج پیشرفت رسید؛ توانست با بهره گیری از فنون و شیوه های تولید و تزئین از تمدن های هم جوار 
نظیر تمدن ساسانی درگذشته و مکتب فلزکاری خراسان در عصر سلجوقی و ابداع، ایجاد خالقیت، 
پخته گی و نُخبه گی در خلق آثار فلزی و نیز انتقال تجربیات خود به شام )دمشق و حلب( و مصر 
از  یکی  به  سرزمین ها،  این  در  فلزکاری  مکاتب  رونق  و  شکل گیری  در  تأثیرگذاری  و  )قاهره( 
فعال ترین و پیشرفته ترین مکاتب فلزی و شهرهای تولید آثار فلزی در جهان اسالم مبدل گردد. 
در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن معرفی مکتب فلزکاری موصل، به بررسی، تحلیل و معرفی 
چهار آبریز یاد شده از منظر مواد تولید،  فنون ساخت، شیوه  تزئین و موضوعات تزئین بر بدنه آن ها، 

پرداخته شود. 

پیشینه پژوهش
در ارتباط با مکتب فلزکاری، "آثار فلزی موصل درعصر عباسی )العبیدی،1390("، نخسین و تنها 
کتابی است که به طور مشخص در زمینه هنر فلزکاری مکتب موصل به  طور جامع و علمی توسط 
هنرشناس عرب و عراقی صالح حسین العبیدی نگارش و توسط محمد افروغ و مسعود احمدی ترجمه 
شد. در این کتاب محقق به توصیف، تحلیل و معرفی انواع مصنوعات فلزِی ساخت مکتب فلزکاری 
موصل در زمان عباسیان و سلجوقیان می پردازد اگرچه این مکتب در فرایند تولید  نقش پردازی 
وام دار و متأثر از هنرفلزکاری ساسانی و سلجوقی است، لیک آن گونه که شایسته و بایسته است، به 
این تأثیرپذیری اشاره نشده است. "پژوهشی در شیوه های ساخت و مضامین مکتب فلزکاری موصل، 
مطالعه موردی : صندوقچه و شمعدان بدرالدین لؤلؤ )افروغ و قانی،1392("، مقاله دیگری است که در 
ارتباط با مکتب فلزکاری موصل  به نگارش درآمده است. در این مقاله نویسندگان به معرفی، بررسی 
و تحلیل مؤلفه ها و مضامین زیبایی شناختی آثار فلزی موصل پرداخته اند. "نقدی بر انتساب سه اثر از 
فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، 
ابریق و شمعدان موزه ویکتوریا و آلبرت )رضازاده و هم کاران،1392("، عنوان مقاله دیگری است که 
موضوع آن اگرچه رد نظریات محققان مبنی بر انتساب آثار مورد مطالعه به مکتب فلزکاری موصل 
و اثبات انتساب و تعلق آن ها به کانون های فلزکاری ساخت شمال غرب ایران و میان رودان است، 

لیک به مکتب فلزکاری موصل اشاره داشته و از آن نام برده است.
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مکتب فلزکاری موصل : آثار تولیدی، فنون ساخت، تزئین و موضوعات تزئین
موصل یکی از شهرهایی که در تولید آثار هنری کاربردی به طورخاص فلز، در تمدن اسالمی 
ُشهره و سرآمد بود. شهر موصل در سال 489 هـ /1096م به تصرف سلجوقیان درآمد و هنرها 
و پیشه های مختلف به دست آنان شکوفا شد. این شهر در ایام فرمانروایی حاکمان آل زنگی1 بین 
سال های 516 600 هجری قمری وبه طور خاص در قرن هفتم به اوج درخشش خود در هنر رسید. 
از ویژگی های آشکار اتابکان آل زنگی در موصل و به ویژه در دوران بدرالدین لؤلؤ، توجه به انواع 
صنایع، فنون و انواع هنرها به ویژه هنر-صنعت فلزکاری بود. »دوره رونق آثار فلزی شهر موصل در 
ایام فرمانروایی بدرالدین لؤلؤ، بر موصل و سرزمین های اطراف آن بوده است« )تالبوت رایس،1384: 
و  متنوع  توصیفی  و  تحلیلی  گفته های  موصل،  فلزکاری  هنر  حوزه  در  بسیاری  محققان   .)110
بسیاری داشته اند، که قابل تأمل است. یکی از ویژگی های برجسته آثار فلزی موصل که نمودی 
نمادها و نقش مایه های  از عناصر،  الگوبرداری  و  تأثیرپذیری  دارد،  این مکتب  تولیدات  در  آشکار 
دوران ساسانی و سلجوقی )مکتب فلزکاری خراسان(2 است . از آنجایی که ساسانیان در فلزکاری 
مشهور بوده اند و بعید نیست که این هنر در شهر موصل از همان عصر ساسانی یا حتی اندکی قبل 
از ایشان وجود داشته است و همچنان تا دوره سلجوقی و بعد از آن پابرجا مانده است.» شهر موصل 
هم چنان در طی قرن هفتم هجری، پیشاهنگ شهرهای ساخت آثار فلزی مرصع کاری بوده است. 
این صنعت را فلزکاران موصلی پس از حمله مغول در سال 660 هـ/1262 م که از این شهر آواره 
شدند و پس از سقوط این شهر، به شهرهای دمشق و قاهره گریختند و فعالیت خود را در آن جا 
ادامه دادند، شباهت آثار موصل با آثار قاهره و دمشق از نظر ساخت و تزئین، دلیل بر این مدعاست« 
)العبیدی، 1970: 33(. در مکتب فلزکاری موصل، آثار مختلف و متنوع کاربردی جهت استفاده و 
جوهردان  شمعدان،  آبریز3،   : از  است  عبارت  وسایل  این  از  برخی  می شد.  استفاده  روزانه  کاربرد 
ابزارآالت نجومی  ُگلدان، صندوقچه،  )مرکب دان(، بخوردان، پی سوز، تشت )لگن(، کاسه، سینی، 
هم چون اسطرالب، ساعت آفتابی، ابزارآالت جنگی و غیره. روش های ساخت و شکلی دهی آثار 
فلزی در موصل از شیوه های معمول و رایج دوران ساسانی بهره گیری شد. ضمن این که پیشرفت، 
خالقیت و نوآوری در این روش ها به سطح بسیار باالیی رسید. »اعراب مسلمان از هنرها و صنایع 
به خصوص شهر  عراق  و  ایران  در  کردند.  استفاده  ایران  به ویژه  ملل تحت حکومتشان  گوناگون 
موصل در زمینه ساخت آثار فلزی، همان روش های فلزی زمان ساسانیان دنبال شد« )همان، 22(. 
آثار فلزی در جهان اسالم و به طور خاص موصل، به روش چکش کاری و به طور غالب ریخته گری 
و قالب گیری، که در دوره اسالمی به پیشرفت شایانی نائل آمد، تولید می شد. »فن ریخته گری و 
قالب گیری در ساخته های فلزی فنی است که از روزگار باستان، صنعت گران با آن آشنا بوده و در 
دوران اسالمی هنرمند فلزکار با تجربه و خالقیت خویش آن را به درجه دقت و ظرافت رسانید« 
مورد  و  اشیاء  بازآفرینی  برای  کارآمد  و  »سریع  است  روشی  ریخته گری  فن   .)62 )بیانی،1382: 
پسندترین روش ریخته گری روش قالب گیری و ریخته گری با موم است« )ward,1993:31(. در 
فرآیند تولید و تزئین آثار فلزی در موصل، به جرأت می توان گفت مهم ترین بخش، مرحله شیوه 
نقش اندازی بر روی آثار بوده است. در فلزکاری موصل انواع فنون جهت ایجاد و کنده کاری انواع 
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نقش ها و تزئینات به کار می رفته که مهم ترین و برجسته ترین آن ها فن ترصیع کاری بوده است.  
را  نظر  مورد  یا طرح  نقش  آن،  در  که  فلزات  تزئین  برای  است  فلز کوبی»روشی  یا  ترصیع کاری 
بر روی سطح شیء نقش و حکاکی کرده سپس محل طرح را با قلم، گود و خالی کرده سپس 
محل کنده کاری شده را با ماده دیگری مانند نقره و مس و یا طال ُپر کرده و آن را چکش کاری 
تکه  به گونه ای که شیء یک  کرده  آن را مسطح  آتش،  تیز کردن  با  نهایی  مرحله  در  می کردند. 
)العبیدی،1970:195 /  یا یشم آن را صیقل می دادند«  با سنگ عقیق  به نظر می رسید و سپس 
حمزه لو،1383: 47(. منظور از ترصیع کاری به طورکلی» ایجاد یک نوع تضاد در رنگ ها و ایجاد 
اشیاء فلزی  بر روی  بهترین نحو  به  فلزکار آن   را  سایه روشن است که صنعت گران و هنرمندان 
ایجاد می کردند« )بیانی،1382: 64(. هنرمندان موصلی در دوران رونق هنر فلزکاری در این شهر 
توانستند انواع گوناگون موضوعات تزئین را توسط این تکنیک به طور گسترده و عمده در اشیاء 
تولیدی پیاده کنند. از دیگر فنون به کار رفته در آثار فلزی موصل که به ندرت استفاده شده است 
می توان به مشبک کاری4، سیاه قلم5، ملیله کاری6، فیروزه کوبی7، گوژکاری8، اشاره داشت. با بررسی 
آثار  در  تزئین  نوع  به طورکلی چهار  آثار موصل، می توان گفت  در  رفته  به کار  و  تزئینات موجود 
موصل وجود دارد که عبارت است از : تزئینات جانوری شامل نقوش حیوانی و پرندگان، تزئینات 
انسانی، هندسی، گیاهی، کتیبه ای یا نوشتاری. تزئینات یاد شده بر سطح و بدنه آثار غالبًا در فضای 
نوارهای افقی که هم چون کمربند بدنه فلزی را محیط کرده است و یا درون ترنج هایی پنج، هشت 
فضاهای  ریاضی،  تناسبات  رعایت  با  و  هوشمندانه  هنرمند  شده است.  پَرکنده کاری  دوازده  یا  و 

مناسب و متناسبی را جهت آفرینش، به وجود آورده است. 

 آبریزهای موصل
آبریز، یکی از عمده ترین تولیدات مکتب فلزکاری موصل است. فراوانی این ظرف و تزئینات 
ُپرکار آن در مکاتب فلزکاری جغرافیای اسالمی، حاکی از کاربرد فراوان آن و این که با هدف ساخت 
برای دربار سالطین، اشراف زادگان، طبقه ثروتمند و یا به قصد هدیه به شخصیت های برجسته و 
بزرگ، همراه بوده است. در این مقاله چهار آبریز از این مکتب معرفی، توصیف و تحلیل می شود. 
ذکر این نکته ضروری است که نویسنده مقاله با جستجوی بسیار و با زحمت فراوان توانست صرفًا 
تصاویر این آثار را از موزه های محل نگهداری پیدا کند اما جزئیات آن ها به صورت رنگی موجود 

نیست و نویسنده مجبور بود تا از جزئیات به صورت سیاه و سفید استفاده کند. 
جدول 1 . آبریز احمد زکی النقاش موصلی

محل نگهداریارتفاع اثرشیوه تزئینفن ساختجنس آبریزتاریخ تولیدتصویر

1223 میالدی
620 هجری قمری

ریخته گری وآلیاژ برنج
چکش کاری

ترصیع کاری
با نقره

موزه کلیولند 36/5 سانتی متر
آمریکا
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این آبریز به گواهی تاریخ ساخت » قدیمی ترین اثر فلزی ساخت موصل است که وجود دارد و  
توسط احمد زکی النقاش موصلی ساخته شده است« )العبیدی،1970: 47(. به طورکلی، شکلی کروی 
و قاعده ای دایره ای شکل دارد، دسته آن از باال ثابت و از دو طرف با گوی های دایره ای شکل 
تزئین شده است. اما از طرف پایین متحرک و از شانه بدنه در آمده و به سمت باال رفته و سپس 
به طرف داخل متمایل می شود. گردنه آبریز عبارت است از لوله ای که در محل اتصال به بدنه، 
اندکی باریک می شود و لوله آبریز نیز هم چون کانالی از شانه بدنه به صورت مستقیم در می آید. 
کریستین رایس9 در مورد این آبریز و اجزای آن معتقد است : » بعدها اضافاتی به این آبریز افزوده 
شده که همان درپوش آبریز و حلقه باالیی گردن و تکه ای که به لوله آبریز در قسمت نزدیک به 

 .)Rice,1949:297( »بدنه چسبیده است. هم چنین قاعده آبریز نیز الحاقی است

گردن آبریز
لوله ای تو خالی است که در ناحیه اتصال به کتف یا شانه آبریز اندکی باریک می شود و مساحتی 
با ده قسمت پره ای شکل را تشکیل داده است. در قسمت پایینی گردن، حلقه برجسته ای مشاهده 
می شود که گردن آبریز را به دو قسمت باالیی و پایینی تقسیم می کند. بخش باالیی آن از سه 
نوار تشکیل می شود اما تزئینات آن پاک شده به گونه ای که مشکل بتوان تزئینات و نقوش روی 
آن را تشخیص داد. در بخش پایینی حلقه نیز نواری قرار دارد که با خط نسخ )تصویر1( نوشته 
شده است. این کتیبه شامل نام سازنده و تاریخ ساخت آبریز می باشد. متن کتیبه چنین است : " 
عمل احمد زکی النقاش الموصلی فی سنه عشرین و ستمائه و العز لصاحبی". یعنی " ساخت احمد 
زکی النقاش موصلی در سال 620 هـ، صاحب من سربلند باد". گاستون وایت متن کتیبه فوق را 
چنین خوانده است :» احمد؟ الزکی النقاش الموصلی فی سنه عشرین و ستمائه و العز لصاحبه« 
)Wiet,1932:.170(. به نظر می رسد واژه "لصاحبی" با بقیه واژه های متن هم خوانی ندارد و لذا 

این واژه می بایست "لصاحبه" باشد. هم چنین دو نام دیگر )حسین بن قاسم و اُستا المحتسب( بر 
گردن آبریز دیده می شود که گویا الحاقی بوده و بعداً اضافه شده باشند. القلقشندی معتقد است که 
» واژه اُستا اختصار واژه استاد بوده باشد که از جمله القاب مشهور در عصر عباسی بوده است و به 
خواجگان )خادمان اخته شده( اطالق می شد که در عصر ممالیک به آن ها طواشی گفته می شد« 

)القلقشندی، 1913: 489(

 تصویر 1. کتیبه به خط نسخ شامل نام سازنده
و تاریخ ساخت

بدن آبریـز 
به طورکلی بدنه آبریزهایی که در این کنکاش مورد بررسی قرار گرفتند، شامل نوارهایی افقی 
و ترنج ها یا نگاره هایی به صورت متصل و پیوسته هستند که درون ترنج ها نقوش انسانی، حیوانی 
و پرندگان وجود دارند. هر ترنج حکایت از روایت و قصه ای دارد. صحنه هایی از زوایای مختلف 
طبقه  زندگی  تا  گرفته  اشراف زادگان  و  درباریان  حاکمان،  طبقه  دربار  زندگی  از  آدمی،  زندگی 
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محروم و پایین دست جامعه، صحنه هایی از موسیقی، شکار، جنگ و نبرد، مسافرت، ورزش کردن، 
کشاورزی در مزرعه وغیره.

در تصویر 2، طرح خطی آبریز را می بینیم که دارای نُه نوار افقی بر روی بدنه آن است. متأسفانه 
از باالی گردن یعنی از نوار اول تا چهارم تزئینات آن پاک شده است. نوار پنجم که کتف آبریز را 
در بر می گیرد تقریبًا تزئینات آن پاک شده است به طوری که قسمت زیادی از نقره کاری روی آن 
از بین رفته است و جز شبح هایی از آن باقی نمانده است که بیان گر مجلس و تخت شاهی، آواز و 
موسیقی است. نوار مذکور با دسته و لوله آبریز قطع شده است. نوار ششم هم که در پایین قرار 
دارد، با دو ردیف از دانه های مروارید از باال و پایین تزئین شده است. میان این رشته های مروارید، 
کتیبه ای به خط کوفی تو در تو وجود دارد. این کتیبه از باال به نقوش انسانی ختم می شود. » اغلب 
بر این باورند که فلزکاران موصل در این زمینه از فلزکاران ایرانی تأثیر پذیرفته اند، زیرا این نوع 
 Harari,1939:( »کتابت برای اولین باور روی یک اثر فلزی ایرانی و تاریخ دار مشاهده شده است
دانه های  با  پایین  و  باال  از  بدنه است.  نوارهای روی  نوار هفتم پهن ترین و گسترده ترین   .)308

مروارید شکل احاطه شده است که دارای سه نوع ترنج مساوی با حجم های گوناگون است. پنج تا 
از این ترنج ها بزرگ و یکی متوسط که روبه روی آن ها قرار داده شده است و این در حالی است 
که هر یک از ردیف های باالیی و پایینی نوار مذکور، ده ترنج نگین شکل را در بر می گیرند که از 
ترنج های پیشین کوچک تر هستند. این ترنج ها در جاهای خالی میان ترنج های بزرگ و متوسط 
نقش مایه های  و  گیاهی  تزئینات  از  هفتم،  نوار  ترنج های  از  یک  هر  زمینه  شده است.  داده  قرار 
بعضًا کم یاب و حتی  از آن ها  اسلیمی ظریف تشکیل و ترصیع کاری شده و موضوعات هر یک 

بی نظیر است.

ترنج های نوار شماره 7: پهن ترین و عمده ترین نوار آبریز
این نوار از ترنج هایی بزرگ و کوچک و در دو ردیف هشت تایی تشکیل شده است که اغلب 
محتوای بسیاری از آن ها از بین رفته است. در این جا هشت ترنج بزرگ و عمده را که هنوز نقوش 

واضحی دارند و در جدول 2 آمده است، بررسی و تحلیل می شود.
ترنج اول: از مجموعه ترنج های بزرگ است. در وسط ترنج نقش درختی دیده می شود که بر 
آن سه پرنده قرار دارد. در سمت چپ آن، فرد شکارچی سوار بر اسب، تیرش را به سوی پرنده ای 
نشانه رفته است. در حالی که در طرف راست درخت، دهقانی با بیل مشغول شخم زدن زمین است 
و توشه ای از یکی از شاخه های درخت آویزان است که گمان می رود غذای کشاورز درون آن است. 
در ترنج دوم، دو نفر را در حالی که سوار بر شترهای شان در حال مالقات و گفتگو هستند، به ما 
نشان می دهد. رایس در مورد این نگاره معتقد است که : »یکی از آن دو، جام یا دسته گلی در 
دست دارد« )Rice,1949:295(، اما العبیدی معتقد است که : هیچ شیئی در دست آن فرد مشاهده 
نمی شود« )العبیدی،1970: 48(. در این ترنج، سه پرنده در باال و یک خرگوش در پایین کنده کاری 
شده است. در ترنج سوم، تصویر زنی را مجسم می کند که بر تختی نشسته و آینه ای در دست و 
دو طاووس باالی سر او قرار دارد. در سمت چپ وی، دو نفر مالزم ایستاده اند، یکی از آن ها به 
زن نزدیک تر است و به نظر می رسد جعبه آرایشی در دست دارد. مالزم دیگر چیزی را به پیش او 

تصویر 2. طرح خطی آبریز احمد زکی النقاش موصلی
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موضوع تزئیننوع تزئیننوار شماره هفتم

شکل 3

انسانی، گیاهی و جانوریترنج اول
)حیوانی و پرنده(

کشاورزی و شکار

انسانی، گیاهی و جانوریترنج دوم
)حیوانی و پرنده(

گفتگو و مالقات

انسانی، گیاهی و جانوریترنج سوم
)حیوانی و پرنده(

زندگی درباری)آرایش کردن(

موسیقی)نوازندگی(انسانی، گیاهی، جانوری)پرنده(ترنج چهارم

شکل 4

حیات درباری)ماساژ دادن (انسانی، گیاهی، جانوری)پرنده(ترنج پنجم

انسانی، گیاهی، جانوریترنج ششم
)حیوانی و پرنده(

شخم زدن زمین کشاورزی

شکارانسانی، گیاهی، جانوری)پرنده(ترنج هفتم

انسانی، گیاهی، جانوریترنج هشتم
)حیوانی و پرنده(

چوپانی یا شبانی

بررسي و تحلیل نقش و نگاره هاي آبریزهاي موصل

جدول 2. محتوای نوار هفتم آبریز

می برد که خیلی قابل تشخیص نیست. در پایین تصویر نیز نقش حیوان کوچکی ترسیم شده است. 
ترنج چهارم، صحنه موسیقی را نمایش می دهد. دو فرد در زمینه ای از تزئینات گیاهی، در مقابل 
هم نشسته اندکه یکی در حال نواختن چنگ و دیگری مشغول نی زدن است. هم چنین تعدادی 
پرنده دور تا دور ترنج و محیط پیرامون دو نوازنده را فرا گرفته است. در ترنج پنجم، شخصی ترسیم 
شده که به نظر می آید زن باشد. او روی تختی دراز کشیده و دست راستش را زیر سرش و دست 
چپش را برر روی سینه اش گذاشته است و شخصی که چهره او مشخص نیست در کنار پاهایش 
نشسته است. به نظر می رسد که این شخص مشغول ماساژ دادن است. ولی رایس معتقد است 
)Rice, 1949:296(. در  دارد«  راستش  پای زن کاسه ای در دست  که »شخص مذکور در پیش 
همین حال پشت سر این شخص، زنی ایستاده و پیاله یا چراغی در دست دارد. در این تصویر نقش 
درخت و پرنده به طور پراکنده دیده می شود. در ترنج ششم، فرد کشاورزی به همراه گاو آهن خود 
که در دست چپش قرار دارد و دو گاو که گاوآهن را می کشند، در حال شخم زدن زمین است. پس 
زمینه ترنج، نقش درختی هویداست که دو پرنده رو به روی هم بر روی شاخه های آن نشسته اند. 
صحنه این ترنج اولین بار است که در آثار فلزی اسالمی و موصل جلوه گر می شود. در ترنج هفتم، 
دو شکارچی به طور قرینه و روبه روی هم در دو سوی درختی بر روی زانوهای شان نشسته اند و 
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 تصویر 3: ترنج های نوار شماره 7 بدنه آبریز، به ترتیب
از راست به چپ ترنج های شماره 1، 2، 3، 4

 تصویر 4. ترنج های نوار شماره 7 بدنه آبریز، به ترتیب
از راست به چپ ترنج های شماره 5، 6، 7، 8

به طرف دو پرنده که روی درخت نشسته اند تیراندازی می کنند. در ترنج هشتم، چوپانی در مقابل 
درختی نشسته، در حال نواختن نی است. گله ای متشکل از سه گوسفند به حال خود رها شده اند و 
سگ چوپان نیز بر روی زمین ُچمباته زده است. پرنده ای باالی درخت و یکی هم پشت سر چوپان 

قابل مشاهده است.
باقی  آن ها  تزئینات درون  از  زیادی  دارند که چیز  نوار هفتم وجود  در  نیز  ریزتری  ترنج های 
نمانده است و به مرور زمان اغلب ترصیع کاری های آن از بین رفته است. ولی بعضی از نقوش این 
ترنج ها باقی مانده است. به عنوان نمونه از میان ترنج های ردیف باالیی، سوارکاری را می بینیم که 
سوار بر اسب قرار دارد و یکی دیگر در حالت پیاده، تیرش را به سوی حیوانی نشانه رفته است و در 
ترنج دیگری، نقش انسان بالداری دیده می شود که کالهی به سر دارد. و در میان ترنج های ردیف 
پائین تر افرادی را می بینیم که به نواختن عود و زدن طبل مشغول هستند و در نقش دیگری دو 
نفر در حال رقص هستند. روی ترنج دیگری نقشی وجود دارد که بیانگر افرادی است که نی و عود 
می نوازند و در بین آن ها درختی وجود دارد که العبیدی آن را درخت جاودانگی و زندگی می داند 
و معتقد است برگرفته از نقوش ایرانی است )العبیدی،1970: 53(. در نقش دیگری، دو تن را نشان 

می دهد که یکی نی و دیگری دف می زند.
در نوار شماره 8 انواع تزئینات شامل تزئینات جانوری به ویژه نقوش حیواناتی که بر زمینه ای از 
تزئینات و نقوش گیاهی از راست به چپ می دوند، نقش بسته است. اما قاعده آبریز با نوار شماره 9 
تزئین شده است که کتیبه ای بر آن نقش بسته است. بخشی از کتیبه به خط نسخ و بخش دیگری 
از آن به خط کوفی است. موضوع آن با اندک تغییری این گونه است : "المالکی العادلی المظفر 
الناصر المولوی". اغلب عقیده بر این است که » قاعده این آبریز الحاقی است و اصالت ندارد چون 
است که  القابی  اشاره شد شامل  آن  به  پیش تر  و  است  قاعده حک شده  این  کتیبه ای که روی 
در دوره مملوکیان مصر کاربرد آن رواج پیدا کرد، که این خاندان پس از تاریخ ساخت این آبریز 
حکمران بوده اند« )همان: 54(. در خصوص تزئینات دسته آبریز باید گفت که به تدریج و با کنده 
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تصویر محل نگهداری ارتفاع و قطر اثر شیوه تزئین فن ساخت جنس آبریز تاریخ تولید

 موزه بالتیمور
آمریکا

 40 سانتی متر
18سانتی متر

 ترصیع کاری با
نقره

ریخته گری و
چکش کاری

مس   1247 میالدی
 644 هجری

قمری

جدول 3. آبریز یونس بن یوسف موصلی

تصاویر 5، 6، 7. از راست به چپ: نقش مایه T، دو 
شخص که یکی ظرف و دیگری عصایی در دست 

دارد، شخصی بر تخت نشسته و فردی در حال بوسیدن 
دست وی و دیگری پشت سر او ایستاده است.

بررسي و تحلیل نقش و نگاره هاي آبریزهاي موصل

شدن ماده مرصع کاری آن، بیش تر تزئینات از بین رفته است ولی در قسمت پائینی آن کتیبه ای 
به خط نسخ می یابیم که به واقع امضای هنرمند فلزکار است و این گونه نوشته شده است: " عمل 
احمد الزکی الموصلی" )Rice,1949:268(. بیش تر تزئینات لوله نیز از بین رفته است و مشکل بتوان 

تزئینات موجود بر آن را دنبال و بررسی کرد. 

گردن آبریـز
باالترین بخش گردن آبریز دارای نواری با چهار ترنج نگین وار است که بر روی زمینه ای از 
تزئینات گیاهی و اسلیمی کنده کاری و مرصع کاری شده اند. موضوعات این نگاره ها به طورکلی 
موسیقی )آوازخوانی و نوازندگی( است. ترنج ها از باال و پایین با دو کتیبه به خط نسخ احاطه شده اند. 
به دنبال آن حلقه برجسته ای حکاکی شده است. در بخش پایینی این حلقه، کتیبه ای به خط نسخ 
شامل نام سازنده و تاریخ ساخت آبریز آمده و متن آن چنین است : " عمل یونس بن یوسف النقاش 
الموصلی سنه أربعه و اربعین و ستمائه" یعنی " ساخته یونس بن یوسف نقاش موصلی به تاریخ 644 
هجری قمری". این قسمت از گردن آبریز در بیش تر آبریزها محل نوشتن نام سازنده اثر است که 

به دنبال آن َیقه های پروانه ای شکل قراردارد. 
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کتف )شانه( آبریـز
کتف آبریز با نواری شامل هشت ترنج نگین وار تزئین شده است که با دایره های کوچکی به 
هم مربوط می شوند. این ترنج پر از بته های چهار برگی هستند که بر زمینه ای انبوه از تزئینات 
هندسی به ویژه نقش مایه )T( شکل دو سر خم و در هم فرو رفته )تصویر 5( ترصع کاری شده اند. 
بر اسب و  آوازه خوانی، سوارکارانی سوار  نوعی  به  ترنج ها صحنه های موسیقی و  این  موضوعات 
دارد  در دست  و دیگری عصایی  به دست، صحنه ای شامل دو شخص که یکی ظرفی  شمشیر 
)تصویر 6(. عالوه بر این صحنه-ها، روایت های تصویری دیگری که در آثار موصلی به کرار تکرار 
شده است، نیز دیده می شود، صحنه هایی نظیر شخصی نشسته بر تخت در حالی که فردی دست 

او را می بوسد و پشت سر او نگهبانی ایستاده است )تصویر 7(. 

بدنه ی آبریز
بدنه ی این آبریز با نوار پهنی آراسته شده که دور تا دور بدنه و میانه آبریز را در بر می گیرد و 
شامل شش ترنج است که بر زمینه ای از شاخه های ظریف گیاهی هم چون اسلیمی با موضوعات 

گوناگون قرار دارند. مشخصات این ترنج ها در جدول شماره 4 آمده است.
ترنج اول : تصویر یک شکارچی سوار بر اسب را نشان می دهد که با تیر و کمان مشغول شکار 
است. ترنج دوم تصویر یک شکارچی سوار بر اسب و نیزه به دست را نشان می دهد که به دلیل 
وضوح پائین و از بین رفتن برخی ترصع کاری ها نمی توان تشخیص داد که در حال شکار حیوان 
است یا در حال نبرد با فرد دیگری است. در ترنج سوم، شاهزاده ای بر تخت نشسته و در پائین 
تخت دو شیر از او محافظت می کنند. در دو طرف وی دو پیشکار وجود دارد که »هریک چوگانی 
در دست دارند. این موضوع را بعضًا در بسیاری از آثار فلزی و سفالی دوره ی سلجوقی و نیز در 
هنرساسانی می بینیم« )العبیدی،1970: 86(. در ترنج چهارم، صحنه ای با موضوع موسیقی دو نفر 
نشسته در روبه روی هم، یکی نی و دیگری عود می نوازد و میان شان درختی قرار دارد که احتمال 
می رود همان درخت حیات و جاودانگی باشد، که در دوران ساسانی بر بسیاری از آثار هنری جلوه گر 
بود. ترنج پنجم، موضوعی تکراری است که همان بوسیدن دست سلطان یا شخص باوقار است، در 
حالی که نگهبانی در کنار اوست و چتری راسایبان سلطان قرار داده  است. ترنج ششم، دو نفر که 
یکی بر زمین نشسته و دیگری نیزه بلندی را در دست دارد، میان این دو، فردی اسب سوار است.

در باالی نگاره نقش چند پرنده به چشم می خورد، به نظر می رسد که مالزمان سلطان بوده و 
او را همراهی می کنند. آن چه در این ترنج ها قابل توجه است، این است که پس زمینه این نگاره ها 
نیز دارای تزئین است که اساس آن بر شاخه های گیاهی ظریف و حلزونی شکل است. در باال و 
پائین نوار یاد شده، دو نوار دیگر قرار دارد که هر یک با تزئینات کتیبه ای و گیاهی با ظرافتی خاص 
مزین شده است. اما محیط قاعده آبریز دارای نواری با کتیبه ای کوفی است که دایره های کوچکی 
از تصویر انسانی آن را قطع می کند. اما دسته و لوله آبریز با شاخه های گیاهی مزین شده است. 
هم چنین تصاویر این آبریز چه تصاویر انسان و چه حیوان ضعیف هستند و مساحت های اختصاص 

یافته بر این نگاره ها برای این نقوش کافی نیست و گنجایش این تصاویر را ندارد.

بررسي و تحلیل نقش و نگاره هاي آبریزهاي موصل
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موضوع تزئیننوع تزئینترنج های نوار

انسانی، گیاهی و جانوریترنج اول )شکل 8(
)حیوانی و پرنده(

شکار

انسانی، گیاهی و جانوریترنج دوم )شکل 9(
)حیوانی و پرنده(

شکار یا نبرد

زندگی درباری)شاهزاده ای بر تخت(انسانی، گیاهی و جانوری)حیوانی(ترنج سوم )شکل 10(

موسیقی)نوازندگی(انسانی وگیاهیترنج چهارم )شکل 11(

احترام به سلطانانسانی وگیاهیترنج پنجم )شکل 12(

انسانی، گیاهی و جانوریترنج ششم )شکل 13(
)حیوانی و پرنده(

همراهی و محافظت از شخص سلطان

جدول 4. محتوای نوار پهن بر بدنه آبریز

تصاویر 8، 9، 10. به ترتیب از راست به چپ: شکار، 
شکار یا نبرد، زندگی درباری )شاهزاده ای بر تخت(

تصاویر 11، 12، 13. به ترتیب از راست به چپ: 
موسیقی )نوازندگی(، احترام به سلطان، همراهی و 

محافظت از شخص سلطان

گردن آبریـز
گردن این آبریز شامل تزئینات گیاهی و کتیبه ای است که حلقه برجسته ای میان این دو عنصر 
تزئین حایل شده است. بخش باالیی این حلقه شامل نواری است که زمینه آن از تزئینات گیاهی 
به ویژه نقش مایه های اسلیمی است که شبکه ای با سطحی از سوراخ های بهم پیوسته مشبک 
شده بر روی آن قراردارد. چارچوب و محیط این طرح مشبک کاری متشکل از شاخه های گیاهی 

بررسي و تحلیل نقش و نگاره هاي آبریزهاي موصل
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جدول 5. آبریز قاسم بن علی موصلی

بررسي و تحلیل نقش و نگاره هاي آبریزهاي موصل

محل نگهداریارتفاع اثرشیوه تزئینفن ساختجنس آبریزتاریخ تولیدتصویر

232 میالدی
629هجری قمری

ریخته گری وآلیاژ برنج
چکش کاری

ترصیع کاری
با نقره

 40سانتیمتر
21/5سانتیمتر

 موزه کیفور کیان،
نیویورک آمریکا

است که به نیمه برگ های پالمت یا نخل ختم می شود. تزئینات خطی و نگارشی این اثر در قسمت 
پایین حلقه قراردارد. در گردن و در زمینه ای با تزئینات گیاهی، کتیبه ای به خط نسخ وجود دارد 
و به وسیله دو خط با تزئیناتی از دانه ها یا مرواریدهای ریز ساسانی احاطه شده است )تصویر  14(. 
کتیبه روی گردن آبریز )تصویر 15( چنین است : " العز و اإلقبال لموالنا األمیر األجل الکبیر الواهد، 
العابد، الورع المد و مدار شهاب الدنیا و الدین الملکی العزیزی" )wiet,1932:171(. ابن اثیر در مورد 
این کتیبه و واژه های قبل از شهاب الدنیا و الدین معتقد است : »پیش تر حدس زده می شود که این 
آبریز برای کسی ساخته شده است که رابطه نزدیک و محکمی با ملک عزیز داشته است و احتمال 
دارد که ملک عزیز همان عزیز غیاث الدین محمد بن ملک ظاهر، غازی بن صالح الدین، فرمانروای 
حلب باشد که میان سال های 633 – 613 هـ.ق حکومت کرده است و اگر این حدس درست باشد 
پس این شخص که صاحب آبریز است، احتمال دارد از نزدیکان ملک عزیز باشد« )ابن اثیر،1290: 
129(. با توجه به نام این شاهزاده بر روی آبریز این احتمال قوت می گیرد که این آبریز به سفارش 
شخص مذکور ساخته شده و جنبه صادراتی داشته است. چون»شهر موصل چنین ظرف هایی را 
صادر می کرد« )العبیدی،1390: 37(. در بخش پایین این نوار خطی، ده نگین واره پروانه ای شکل 
وجود دارد که کتیبه ای به خط نسخ بر آن نگاشته شده، این کتیبه از هم گسسته است و واژگان آن 
میان پره های این نگین واره ها پراکنده است و شامل نام سازنده و تاریخ ساخت آبریز است )تصویر 
16(. متن کتیبه چنین است : "عمل قاسم بن علی، شاگرد ابراهیم بن موالیا الموصلی و ذالک فی 
رمضان سنه تسع و عشرین و ستمائه"، یعنی "ساخته قاسم بن علی، شاگرد ابراهیم بن موالیای 

موصلی و به تاریخ رمضان سال 629 هجری قمری ساخته شد". 

بدنه، دسته و لوله آبریـز
بدنه آبریز کروی شکل است و سطح آن کنده کاری شده از تزئینات ظریف گیاهی و خط نگاره ها 
و  کنده کاری ها  واقع  در  است.  قابل مشاهده  تا حدودی  آبریز  بر گردن  آن ها  نمونه  که  می باشد 
ترصیع کاری های روی بدنه آبریز تزئیناتی تکرار شده بر روی گردن آن می باشند. دسته آبریز نیز با 
مرواریدهای ساسانی )دانه های گوی مانند( تزئین شده است. شکل لوله آبریز نیز راست و با تزئیناتی 

به هم پیچیده مانند آن چه روی دسته قرار دارد، می باشد. 

تصاویر14، 15 و 16. مرواریدهای ساسانی، کتیبه روی 
ساخت  تاریخ  و  سازنده  نام  شامل  نگین واره  ده  گردن، 
آبریز
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بررسي و تحلیل نقش و نگاره هاي آبریزهاي موصل

جدول 6. آبریز ابراهیم بن موالیای موصلی

تصویر محل نگهداری ارتفاع و قطر اثر شیوه تزئین فن ساخت جنس آبریز تاریخ تولید

موزه لوور پاریس  30/8سانتی متر
22/5سانتی متر

 ترصیع کاری با
نقره و مس

ریخته گری و
چکش کاری

برنج  1230میالدی
 627 هجری

قمری

تفاوتهای  آشکارترین  از  یکی  دارد.  کوتاه  گردنی  و  گرد  آن  قاعده  و  کروی شکل  آبریز  این 
بوده  قائمه  زاویه  به صورت  تقریبًا  لوله آن است که  قبلی، خمیدگی  آبریزهای  یا سایر  آبریز  این 
و دهانه آن به صورت و هیبت اژد ها میباشد و دسته آن به شکل سگی که دهان بازکرده است، 
میباشد. العبیدی در مورد لوله و دسته این آبریز معتقد است: » به نظر می رسد که لوله و دسته این 
آبریز در زمانی دیرتر از خود آفتابه ساخته شده است چون با سبک و سیاق آبریز بیگانه و متفاوت 

است«)العبیدی، 1390: 88(. ُکد این اثر در موزه لوور، می باشد. 

گردن آبریـز
تشکیل  پیچ  در  پیچ  شاخه های  ویژه  به  و  گیاهی  تزئینات  از  نواری  با  گردن  باالیی  بخش 
شده است و از آن نقوش برگ های نخلی بیرون زده است. در پایین آن، نوار دیگری کنده کاری 
شده است که شامل تزئینات کتیبه ای و به خصوص خط نگاره نسخ است که بر زمینه ای از نقوش و 
تزئینات گیاهی حکاکی شده است. متن این کتیبه دعایی و چنین است: " عزت دائم، کرامت و اقبال 
زیاد و عمر جاویدان]برای صاحب اثر[". در پایین این کتیبه، حلقه ای قرار دارد که اندکی از گردن 
آبریز برجسته می نماید بخشی از آن به مساحتی نگین وار دارای دوازده نگین واره منتهی می شود 

که حاوی تزئینات گیاهی ظریفی از نقوش اسلیمی است.

بدنه آبریـز
آبریز  روی  بر  شده  کنده کاری  تزئینات  لحاظ  به  بخش  مهم ترین  که  آبریز  از  قسمت  این 
محسوب می شود، از تعدادی نوار افقی تشکیل شده که نیمی از این نوارها پهنای بیش تری دارند 
داده  قرار  پیچیده ای  بهم  نوارهای  یا  بافته ها  نوار  نوارها،  این  میان  باریک هستند.  دیگر  نیمی  و 
شده است. دو خط، این نوار بافته ها را در میان گرفته است که از مس سرخ فام ترصع کاری شده اند. 
این نوارها دارای تزئیناتی انسانی و حیوانی است. عالوه بر این، درون نوارها تزئینات هندسی و 
بدنه را تشکیل می دهد، کتیبه ای به خط  باالیی  نوار نخست که بخش  نیز وجود دارد.  کتیبه ای 
کوفی )تصویر17( بر زمینه ای از تزئینات گیاهی و حلزونی شکل نوشته شده است که به طور سنتی 
شامل دعاهایی است که متن آن چنین است : " العز و النصر و العمر و الجود و المجد و الافضال 
و الکرم و الحلم و العفو أشیاء حضضت به عمل ابراهیم بن موالیا"10 یعنی عزت و پیروزمندی و 

تصویر 17. بخشی از اثر، کتیبه به خط کوفی بر نوار اول با 

مضمون دعا و ثنا برای صاحب اثر



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره نهم و دهم- سال 1395
64

تصاویر 18 و 19. بخشی از نقوش کنده کاری و ترصع کاری 
شده بر بدنه آبریز 
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عمِر]جاودانه[ و بخشندگی و بزرگ منشی، فضیلت و کرم و بردباری و گذشت چیزهایی است که 
شایسته ابراهیم بن موالیاست". در اینجا نام سازنده آمده، بدون این که نسب موصلی به او داده 
شود. ولی چنین به نظر می رسد که ابراهیم بن موالیا، استاد اسماعیل بن ورد موصلی و قاسم بن 

علی است که هر دو موصلی بودند و ذکر آن ها از خاطر گذشت. 
نوار دوم پهن تر از نوار نخست است و حاوی تصاویری از اشخاص و حیواناتی است که در 
یک ردیف گنجانده شده است. در این میان شخصی بر تخت نشسته و جامی در دست دارد. در 
دو طرف او در مجموع شانزده نفر دیده می شود، لوله و دسته آبریز به طور مساوی این افراد را 
قطع می کند. این افراد در حالت ها و حرکات متنوعی قرار گرفته و کنده کاری شده اند )تصاویر 

18 و 19(.
موضوعاتی از قبیل بازی با حیوانات ) نظیر سگ یا پلنگ(، حمل سالح هایی از قبیل شمشیر و 

نیزه، سوارکاری با اسب، صحنه های روستایی )حمل بار با ااُلغ(، صحنه های درباری )فردی نشسته 
و دو نفر مالزم در طرفین ایشان(، می باشند. در این موضوعات، صورت و بعضی از پاها با مس سرخ 
فام ترصیع کاری شده، در حالی که سایر بخش های بدن شان نقره کوب است. بعضی از این اشخاص 
سرشان را با سرپوش هایی پوشانده اند و بعضی دیگر َسر برهنه اند. زمینه این نوارها نیز با نقوش 
گیاهی بزرگی تزئین یافته است. پس از این نوار، نوار دیگری قرار دارد که کتیبه ای با خط نسخ 
بر زمینه ای از تزئینات گیاهی آن نقش بسته و متن آن چنین است: " العز الدائم و اإلقبال الشامل 
و العمر الخالد و األمر النافذ و الجد الصاعد و العز و البقاء و الحمد و البهاء و الظفر باالعدا و الدوله 
القاهره و األفعال الفاخره و الکرامه العالیه و السالمه الکامله و الشفاعه و الکبیره لصاحبه"، یعنی 
" سربلندی دائمی و خوشبختی مطلق و عمر جاودانه و دستور الزم اإلجرا و کوشش روزافزون و 
عزت و بقا و شکوه و پیروزی بر دشمنان و دولت مقتدر و کردارهای غرور آفرین و بخشش بسیار و 
تندرستی کامل و شفاعت و بزرگی از آِن صاحب این آبریز باد". در پایین این کتیبه نوار دیگری قرار 
دارد که از جمله گسترده ترین نوارهای بدنه ی آبریز است. نوار یاد شده به ده ترنج محراب شکل 
تقسیم می شود. در هر ترنج دو نفر که یک بار نشسته و بار دیگر به صورت ایستاده، کنده کاری 
شده اند. موضوعات این ترنج ها تقریبًا مانند هم است. برای مثال در چهار ترنج دو نفر درکنار هم 
ایستاده اند و در حال گفتگو هستند و در دو ترنج دیگر، دو نفر و یک درخت در میان ایشان تصویر 
شده است. موضوع دیگر ترنج ها، شکارپرنده، موسیقی )نواختن عود و نی( می باشد. زمینه این نوار 

به جز اندک ناچیزی تزئینات گیاهی، تزئین دیگری بر آن دیده نمی شود. 
در نوار دیگری در پایین نوار فوق، با زمینه ای از تزئینات گیاهی و پیچ در پیچ، نقوش پرندگان 
به  است،  ایران  هنر  از  شده  الگوبرداری  و  دارند  انسانی  هیبت  و  صورت  که  افسانه ای  و  واقعی 
چوگان  بازی  نوار»تجلی  این  فرد  به  منحصر  موضوعات  از  یکی  می شوند.  دیده  جفت  صورت 
است، طوری که بر روی نوار نامبرده تعدادی از سوارکاران بر روی اسب هایشان دیده می شوند 
که چوگان هایشان را به دست دارند و حرکات و حاالت مختلفی به خود گرفته اند که این امر از 
مهارت و چابکی هنرمند در ترسیم این بازی حکایت دارد. عالوه برآن، صحنه زیبایی از گیاهان 
حلزونی شکل بر زمینه این نوار، به آن زیبایی خاصی بخشیده است« )Migeon,1927:37(. متأسفانه 
تصویری از صحنه توصیف شده وجود ندارد که در این بخش آورده شود. از ویژگی های این آبریز 
می توان به » کاربرد مس قرمز در ترصیع کاری و نیز کاربرد شیوه و روش ساخته و پرداخته شدن 
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درختان و ریشه های آن ها با اشکال قیفی تو در تو می باشد، این شیوه و شکل ما را به یاد مکتب 
نگارگری عربی11 می اندازد« )دیماند،1958: 23(. عالوه بر این موارد می بایست تصاویر پرندگاِن 
انسان نما و موجودات خیالی را که بر این آبریزها جلوه گر شده اند، را نیز اضافه کرد. ضمن این که بر 
تن برخی نقوشی روی آبریز » نوعی از لباس های کوتاه به تن شخصیت ها دیده می شود که از دو 

.)Wiet,1932:64( »طرف گشاد است و نشان از حضور ویژگی های مکتب موصل دارد

نتیجه
انواع  انواع فنون ساخت،  از منظر شیوه ساخت،  آبریز مورد مطالعه،  در بررسی و تحلیل چهار 
تزئینات و موضوعاتی که به عنوان تزئین بر بدنه این چهار آبریز به کار رفته است، نتایج زیر حاصل 
این  آبریزهای حاضر در  و  به طور عام  فلزکاری موصل  فلزی ساخت هنرمندان مکتب  آثار  شد. 
کنکاش به شیوه ریخته گری و قالب گیری )البته به جای رس معمولی از ماسه سبز استفاده شد( 
و چکش کاری ورقه های سرد، ساخته و تولید شده اند. عمده فلزات و آلیاژهای کاربردی در تولید 
بررسی  در  است.  بوده  طال  بعضًا  و  نقره  )مفرغ(،  برنز  و  برنج  آلیاژهای  مس،  موصل،  آبریزهای 
فنون به کار رفته در آبریزهای ساخت موصل، شیوه ترصیع کاری با مس و به ویژه مس سرخ فام 
و نقره کوبی و نیز طالکوبی استفاده شده است. عالوه بر ترصیع کاری با مس و نقره از دیگر فنون 
نظیر مشبک کاری، سیاه قلم، ملیله کاری یا ریسندگی، فیروزه کوبی و گوژگاری استفاده شده است. 

انواع تزئینات و موضوعات به کار رفته بر سطح آبریزها )بدنه، گردن، دسته، لوله و پایه( عمده 
تحلیل و محور بررسی های انجام گرفته در این کنکاش بوده است. انواع تزئیناتی که در آثار فلزی 
موصل و به ویژه در چهار آبریز کذا به کار رفته است عبارتند از: تزئینات انسانی )سلطان، شاهزاده، 
دربار، مالزم و خدمتکار، کشاورز و  بانوی  نوازنده، رقاص،  آوازخوان،  سوارکار، صیاد و شکارچی، 
چوپان(، حیوانی شامل )اسب، شیر]شیربالدار[، میمون، شتر، ااُلغ، گوسفند( و انواع پرندگان نظیر 
)مرغابی، اُردک، شاهین، کبوتر و..(، تزئینات گیاهی و نباتی شامل) درخت]درخت زندگی[، نقوش 
اسلیمی و شاخه های پیچ درپیچ و درهم فرو رفته، نقوش نخل یا پالمت و گل های رزت(، تزئینات 
هندسی شامل) نقوش )T( شکل سرکج، نقوش )Y( شکل و نقوش )Z( شکل(، تزئینات کتیبه ای 
و خط نگاره ها شامل خط نوشته عمدتًا به خط نسخ و به مقدار کم خط کوفی. موضوعاتی که در 
قالب خط نوشته به کار رفته است، انواع جمالت دعایی، طلب رزق و روزی، سالمتی و طول عمر، 

بهروزی و خوش یمنی و غیره برای صاحب اثر می باشد.   
موضوعات و صحنه هایی که در قالب تزئین بر سطح این چهار آبریز به کار رفته  است شامل 
موارد زیر می شوند. موضوعات درباری و زندگی اربابی و درباری همانند صحنه "سلطان نشسته به 
صورت چهار زانو بر تخت که غالبًا جامی در دست دارد" و دو مالزم در طرفین ایشان به خدمت 
ایستاده اند و یا در حال آوردن وسایل و یا خوردنی هایی برای ایشان می باشند. این صحنه از عمده 
بعضی  در  تکرار شده است.  کرار  به  فلزی موصل  آثار  از  بسیاری  در  که  است  روایی  صحنه های 
صحنه ها به جای سلطان، شاه بانویی نشسته و در حال آرایش خویش است و کنیزی برای وی 
صندوقچه جواهرات او را می آورد. از دیگر صحنه ها اربابی سوار بر اسب یا شتر است که مالزمی 
افسار مرکب او را می کشد و نگهبانی نیز به صورت مسلح از عقب، وی را محافظت و مشایعت 
می کند. از صحنه های شکار توسط شکارچی سوار بر اسب و یا پیاده و نشسته با تیر و کمان و یا 
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در بعضی صحنه ها دو شکارچی روبه روی هم و نشسته در حال تیراندازی به پرندگان و مرغان در 
حال پرواز، نیز می توان نام برد. موضوع نبرد و مبارزه تن به تن نیز از دیگر صحنه های روایی بر 
سطح آبریزهای مذکور می باشد. هم چنین صحنه های نمایشی موسیقی، آوازه خوانی و رقاصی و 
نوازندگی با انواع سازهایی چون عود یا بربط، نی، دف و چنگ توسط دو نفر روبه روی هم، ورزش 
موضوع  سگ،  یا  پلنگ  با  بازی  انواع  و  چوگان بازی  کشتی گرفتن،  هم چون  آن،  انواع  و  کردن 

چوپانی، کشاورزی]شخم زدن[، مسافرت و استراحت زیر درخت. 

پی نوشت

1. اتابک، واژه ای است که داللت بر نوعی از وظیفه و منصبی می کند. واژه ای است ترکی و مرکب از دو کلمه اتا 
به معنی پدر و بک به معنی امیر و سرهم به معنی پدر شاهزاده است. این لقب به مربیان فرزندان سالطین سلجوقی 
امور کشور را در دست  آنان  از  نیابت  به  بلوغ می رسید  تا زمانی که شاهزاده کوچک به سن  اتابکان  داده می شد. 
داشتند و کم کم آن چنان قدرت یافتند که زمام مملکت به دست ایشان افتاد و فرزندان سالطین هیچ قدرتی از خود 
نداشتند. ) ن.ک : ابن اثیر، 2391 میالدی، البدایه و النهایه فی التاریخ، چاپخانه السعاده، قاهره،ج31 ص 432 (. این 
در حالی است که برخی از پژوهش گران بر این باورند که آل زنگی تا سال 356هـ/5521م که مغوالن در آن سال 

موصل را اشغال کردند هم چنان بر موصل حکومت می کردند.
2. گل های رزت، برگ نخلی یا پالمت، شکل های دایره ای شکل های گوی مانند یا رشته های مروارید، شیرهای بالدار، 
پرندگان با صورت انسانی و موجودات خیالی و افسانه ای و غیره، همگی از تزئینات مشهور و رایج دوره ساسانی است 

که توسط هنرمندان فلزکار موصلی در آثار فلزی موصل کنده کاری و مرصع کاری شده است. 
3. این واژه در زبان عربی ابریق نام دارد. در برخی از منابع مکتوب نیز همین واژه به کار رفته است. پسندیده آن 

است که واژه آبریز استفاده شود.
پایه  از ظرف را مشبک کردن می گویند. هم چون عودسوزها، بخوردان ها و  4. مجّوف و توخالی کردن قسم تهایی 

شمعدان های مشبک شده موصل.
5. سیاه قلم : غیر از فن فلزکوبي یا ترصیع کاري روش تزئیني سیاه قلم نیز در انواع اشیاء به کار رفته است که مقصود 
از انجام آن ایجاد سایه روشن در سطح یکنواخت فلزات بوده است. در این روش هم چون ترصیع ابتدا سطح روي 
اشیاء با نقوش مورد نظر کنده کاري مي شد و سپس ترکیبي از سولفات سیاه )مس+نقره+سرب( بر روي قسمت هاي 
کنده کاري شده ریخته مي شد تا نقوش تزئیني را با سایه هاي تیره تر خود از قسمت هاي روشن بدنه ظرف متمایز 
سازد و به این ترتیب  با ایجاد تضاد در رنگ ها هم قسمت هاي تزئیني را مشخص ساخته باشند و هم سطح بدنه 

شيء فلزي را از یکنواختي خارج نمایند.
6. قرارگیری مفتول های باریک و ظریف مس، نقره و یا طال در شیارهای ایجاد شده بر سطح فلز و خلق مجموعه ای 

از خطوط موازی، دایره، هاشور، نقطه چین و غیره.
7. به کار بردن سنگ هاي فیروزه بر روي اشیاء فلزي به خصوص مس را فیروزه کوبي گویند.

8. گوژکاري یعني برجسته سازي سطح اشیاء از طریق چکش کوبي از پشت.
eciR naitsirihC .9

10. این نام بر روی دو اثر فلزی تاریخ دار آمده است؛ یکی صندوقچه فلزی اسماعیل بن ورد موصلی و دیگری آبریز 
قاسم بن علی، که هر دو خود را شاگرد ابراهیم بن موالیای موصلی دانسته اند )ن.ک. العبیدی،0791، 88(.

11. منظور دیماند از مکتب نگارگری عربی، همان مکتب عباسی یا مکتب بغداد می باشد. 
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