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 من نفائس الصحون المعدنية في الموصل 
 خالل العصر العثماني

 أحمد قاسم الجمعة .د .أ                                                
تطنر  يتضمن البحث دراسة ألربعة صحون معدنية منن صننة ة الموصنم لن        

ينن  بكنهاهة الننداتر  والتعرين  بهيتتهنة العةمنة التنم تتم ،منن البنم ونإليهنة قالن   البنةح 
محدبة من األ اى سر ةن مة تنحندر بصنورم مكنطو ة العريضة ال هةوالّاة  مقهة قطر 

والند كنتات تانأل األطننر بةلرسنو  وال  ننةر   ،نحو األسفم لتتصنم بةلقة دم المنبسنطة
همنننة  نننرر التطنننر  إلنننى مةدتهنننة األولينننة منننن النحننننة  األصنننفر  ،والهتةبنننةت المتنو نننة
 .والةيتهة من التآهم والتأهسد ات طر وصنة تهة التقنية و 

و ننم الم ننةم الفنننم  ننرر التعرينن  بمنةهرهننة الفنيننة وتتبننو قصننولهة  ننم الفنننون      
همنة تن   ،المحاية القديمة والفننون اإلس مية لبيةن مندر تطورهة وتواصناهة الحضنةر 

م تحايننم النصننوت التيهةريننة وتحقينن  بعننب األسننمةل وبيننةن المنندلو ت واأللقنننة  التنن
يضننةأ قهمينننة التننواريو المدونننة  ايهنننة التننم دلانننت  اننى و ننود  تننرم منننن  ،تضننمنتهة وا 

ا  دهننةر الحضننةر  النسننبم النني  كننمم الصنننة ةت المعدنيننة والم نننة ت الحضننةرية 
 نة   نم  األ رر بعند ا نحسنةر الني  قصنةبهة  نم ق قنة  التنن و المتنولم لاموصنم 

يو بعننب الصننحون ايننر المنر ننة  ننن التعننر   اننى تننوار مننن  ةمهنننتهمننة  ،هننن 660
وهيلأل  ،طري  الدراسة المقةرنة والتنويه بةلصحون التم صنعت من البم صةنو واحد

 الصحون التم آلت أله ر من ك ت واحد. 
لعنننند  ؛ والننند ا تمنننند البحنننث ا تمننننةدا  هبينننرا   انننى الدراسنننة الميدانينننة والتحاياينننة       
وبقينننة التحننن   ،هنننيل الصنننحون  ةصنننةالبنننةح ين بدراسنننة م نننم  منننن سنننبقنة منننن تطنننر 

 المعدنية الترا ية  م الموصم  ةمة.

                                                           
  ةمعة الموصمهاية اآلدا  ن قستةي / الس  اآل ةر  
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منننننن الرسننننننو  والت طيطنننننةت لهيتنننننةت الصنننننحون   نننننددا  هنننننيا وتضنننننمن البحنننننث       
 ميعهنة منن رسنو  و والطة ةتهة وتحايم بعب  نةصرهة الفنية ونصوصنهة الهتةبينة 

 .البةحث
ايننة والعربيننة واأل نبيننة  ننم وبهننيا يعنند البحننث إضننة ة  ديننندم إلننى المهتبننة المح      

 .م ةم الفنون والصنة ةت التطبيقية  م الموصم
 تمهيد

تعننننند مديننننننة الموصنننننم مننننننني  صنننننور منننننة البنننننم التنننننةريو منننننن المننننننةط  
الحضننةرية المهمننة، واسننتمرت  ننم ديمومننة حضننةرية  نن م العصننور التةري يننة 
حتننى انندا مرهننن  الموصننم بنننرم إكنننعةم لم تانن  العاننو ، ومدرسنننة لاعدينند منننن 

لفننننون التكنننهياية والتطبيقينننة لصننننة ة المنسنننو ةت وال ننن   والمعنننةدن  نننن م ا
 العصور العربية اإلس مية.

إّ   ننم لهننة   ولنن  ن ننند يهننرا   والنند  الننت معننن  تانننأل الصنننة ةت الفنينننة،
،  ضنننن    ننننن احتفننننةن المتننننةح  المحايننننة والعربيننننة (*)بطننننون الهتنننن  التةري يننننة
 .(†)والعةلمية ببعب تحفهة

عرينننن  بتاننننأل الفنننننون قصننننبس مننننن الضننننرور  دراسننننتهة دراسننننة وبتيننننة الت
تحاياينننة مفصننناة لع صنننةأ  نننن مهنونةتهنننة الفنينننة والتقنينننة، ومنننن هنننيا المنطاننن  
تهمنننن قهمينننة هنننيا البحنننث الننني  يتضنننمن دراسنننة قربعنننة صحننننون معدنينننة هنننةن 
متحن  التننراث الكننعبم بمرهنن  دراسننةت الموصنم ب ةمعننة الموصننم يحتفنننن بهننة 

 صننةأ  ننن بعننب الصنننة ةت التطبيقيننة الترا يننة ومننة يتعانن  ألوم مننرم بتيننة اإل
بهننة منن ننواأ تقنينة  نم الموصنم، همنة قّن م نم هنيل الدراسنةت تسنتنط  اآل نةر 
 المتحفية  ستهمةم حاقة التو ي  التم تنهب بهة المتةح  من   ن و رب.

                                                           
*

 .214 ت ،13ج  ،هن 1348القةهرم  ،ابن ه ير : البداية والنهةية 
† Barrett(D.) Islamic Metalwork in the British Museum, London 1949, P. 

xL. 
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المدروسنننة ومةدتهنننة  (*)وسنننتره  الدراسنننة  انننى الهيتنننة العةمنننة لاصنننحون
ساو  صنة تهة وهيفية والةيتهة، وتحايم الرسننو  وال  نةر  والهتةبنةت األولية وق

 المنفنيم  ايهة وتتبو قصولهة وبيةن مدلو تهة.
 الهيئة العامة :

بكننهاهة  تتتمينن   والنندتعنند الهيتننة العةمننة الصننحون المدروسننة متكننةبهة 
الداتر  والّاة  مقهة ويات قطر قو حة ةت  ريضة محدبنة منن األ انى سنر ةن 

والد كتاننت تانأل األطننر ،در بصورم مكنطو ة لتتصنم بةلقة نندم المنبسنطةمة تنح
بةلرسننننو  وال  نننةر  والنصنننوت الهتةبينننة، والننند صننننعت  مينننو الصنننحون منننن 
النحنة  األصفر،وهةنت مطاية بمةدم واالية يات الاون الفضنم الامننةم، بيند قن 

، هو رضنن ها  ت  ننةت تهمننن  ننم القيةسننةت المتعاقننة بقطننر هننم صننحن و مقنن
  نونه التكهياية من رسو  و  ةر  وهتةبةت.و 

و مقننه  ،سنن  26.6 . ج بحةلننة  ينندم بانن  الطننرل  94 ةلصننحن المننرال  
س ، والد حفرت  ايه رسو  ت ريدية منن األسنمةأل  5.8س  و رب إطةرل  2.8

(، قمنة الصحننن 1وبعب ال  نةر  المحننورم منن  نةصننر نبةتينة وهندسية)رسن  
 اننى الننرا  مننن الصنندق النني  قلننّ  بننه، يضننة  ا  ينندم  . ج  حةلتننه 1183المننرال 

سننن ، والننند نفنننيت  اينننه  6و نننرب إطنننةرل  سننن ، 3.2سننن  و مقنننه  29.6الطنننرل و 
رسننو  مننن األسننمةأل مكننةبهة لمننة هةنننت  ايننه  ننم الصننحن السةبننن   نن وم   اننى 
  ننننةر  منننننن األورا  النبةتيننننة دا ننننم منننننةط  بيضننننوية وق نننننرر طايقننننة وهتةبننننة 

همننة حفننر  اننى نهننرل النننت  ،(1207هي  تيهةريننة نصننهة :)صننةحبه الننن  إبننرا
 ( 1244اآلتننننننننننننننننننننننننننننننننم :)صننننننننننننننننننننننننننننننننةحبه صننننننننننننننننننننننننننننننننفو بننننننننننننننننننننننننننننننننن قحمنننننننننننننننننننننننننننننننند 

 . ج  وضننعيته سننايمة  نندا ،  1228بينمننة الصننحن المننرال   ، امننة(3، 2)رسنن  

                                                           
 ،ال وهر  : الصحةأ.)ويقةم له صحنته إيا ق طيته كيتة   يهطكيت مصتر طكت  الصحن :*

 (.2151ت  ،مةدم صحن ،6ج  ، 1956القةهرم 
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سن ، والند كنتم  6.8س ، و رب إطةرل  2.4و مقه  ،س  28.2والند با  الطرل 
ط  لو ينة بم مو ة من العنةصر النبةتية وق رر من التوري  العربم دا نم منة

 نننن وم   اننننى النننننت التننننيهةر  :)صننننةحبه مصننننطفى ابننننن حننننةج يننننون  سنننننة 
 وضننعيته  ينندم  ننندا    . ج  1230الصننحن المننرال   (، همننة قن4()رسنن  1163

سنننن ، وحفننننر  ايننننه رسننننو  مننننن  5.8و نننننرب إطننننةرل ، سنننن   25.9بانننن  الطننننرل و 
األسمةأل المقةربنة لاطبيعنة و  نةر  التورين  العربينة، وحفنر  انى نهنرل الننت 

 (.7، 5لتيهةر  اآلتم :)صةحبه قسعد قاة ابن لطي  قاة()رس  ا
 طريقة صناعة الصحون ووقايتها :

اتضننس لنننة مننن معةينتنننة لعمننم الصنننةم التطبيقيننين ومننة قهنندل لنننة هبننةر 
السنننن مننننه  ومقةرننننة يلنننأل بةلصنننحون المدروسنننة قن طريقنننة صننننعهة هةننننت تنننت  

نةدين حديدية تتنةس  بواسطة طر  الصفةتس النحةسية بمطةر   ةصة  اى س
وقسنناو  التنفينني النني  يمننر بنن  ث مراحنننم : تم ننم المرحاننة األولننى منهننة تهيتنننة 
الطعة داترية منبسطة تم نم ال ن ل األ نن  منن القة نندم، وتايهنة المرحانة ال ةنينة 
المتضننننمنة  مننننم اإلطنننننةر العننننريب وال نننن ل ال ننننةر م المهمننننم لاقة نننندم، قمننننة 

م طنر  القطعتنين السنةبقتين منو بعضنهمة وبعماينة المرحاة ال ةل ة واأل يرم  تم 
داليقننننة   يمهننننن م حنتهننننة إّ  بواسننننطة النتننننول الصننننتير النننننةت   ننننن طريقننننة 

 (.6ا لتحة   م قسفم القة دم)رس  
وممة ياحن  اى الصحون و ود  دم دواتر يح  بعضهة ببعب وهم 

الندواتر يات مره  موحد  نم وسنط القة ندم منن الدا ننم، ومنن المعتقند قن هنيل 
  ةلت لضبط الهيتة الداترية لاصحن ق نةل العمم.  

وم ننننم هننننيل الهيتننننةت مننننن الصننننحون النحةسننننية والنننندواتر التننننم تهتنفهننننة 
 قند و ندت بصنورم  اينة  والنقوش التم ت ّين قطرهة يات  يور تةري ية الديمنة،
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،  ننننن  طةلعتننننننة بعننننند يلنننننأل م نننننم هنننننيل الصنننننحون  نننننم (*)منننننني العصنننننر اآلكنننننور 
 .(†)الحضر

سنننبة لمنننةدم النحنننة  التنننم صننننعت منهنننة الصنننحون وصنننهرهة  قننند وبةلن
د ات هم األ رر  م الصنة ة المحاية مني القد ،  قد تَ  ا هتدال إلى  ماية 
صهر النحة   م  صنر  مندم نصنر بحندود نهةينة القنرن الرابنو البنم المني د، 

ألنهنة سنة دت ؛ وهةن يلأل  طننوم مهمنة  نم  ماينة تسنريو التطننور الحضنةر  
وقصننبحت مألو ننة لنندر  اليننه، الحة ننة و نن إيابننة وتنقيننة الننننحة  وتكننهياه  اننى 

 .(‡)السومريين واألهديين والبةبايين واآلكوريين
و ننن م العصنننور اإلسننن مية قصنننبحت الموصنننم منننن قهننن  المراهننن   نننم 

فنننة ب  نننةر  وتصنننةوير منننن النننيه  تنصننننة ةالتح  النحةسنننية والبرون ينننة المه
هنننيل الصننننة ة إلنننى العديننند منننن المننننةط   ،وير نننو الفضنننم  نننم نقنننم(§)والفضنننة

، و سنيمة سنورية ومصنر لندر ه نرته  إليهنة صايينإلى الصنةم المو  اإلس مية
 .(**) (1261هن/660بعد تساط المتوم  اى الموصم  ة )

الموصم   م العصنور العربينة اإلسن مية سنو  رات نة  م  ولقد هةن 
ية سميت بسنو  الصنفةرين لصنة ة وبيو التح  المعدنية من النحة  والبرون  

حتى يومنة هيا  اى الرا  من انحسةر هنيل الصننة ة  مو ودمو  الت التسمية 

                                                           
 .115 ،ت 1956،القةهرم،1الدهتور حسن البةكة:تةريو الفن  م العرا  القدي ، ط  *

Reade(J. E.),Fragments of Assyrian Monuments,Iraq Vol. xI111, London 

1981, Plate V1(d.). 
 
 .70،رال 11 ، ت 955لسنة  11 ناد سفر:هتةبةت الحضر،م اة سومر، †

 .245-240،ت2ج ، 1985بتداد  ،الدهتور وليد ال ةدر:صنة ة التعدين،حضةرم العرا ‡

§ Barrett, op. cit., P. xL. 
:الفنون اإلس مية،تر مة قحمد محمد  يسى ومرا عة الدهتور قحمد ديمةند**

 154. ،ت1958،القةهرم2 هر ،ط
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 نننننننم الوالننننننننت الحةضنننننننر، واسنننننننت دا  قوانا بديانننننننة  نهنننننننة هنننننننةأللمنيو  وال  نننننننةج 
 والب ستيأل.

ومننن نة اننة القننوم قن هامننة الصننفةرين قطاقننت  اننى القننةتمين بصنننة ة 
لصفةر المقرئ الموصنام الني  هنةن يتهسن  النحة  والبرون  قم ةم قبو  ام ا

 .(*)من تاأل الصنة ة
وممننة ي ننندر يهننرل قن هامننة الصننفر العربيننة  ننةلت مننن الاننون األصننفر 
لانحة  وربمة تر نو  يورهة إلى العصنور القديمنة السنةبقة لعسن    نم العنرا  

 .(†) هةن السومريون والبةبايون واآلكوريون يطاقون  ايهة هامة)سبةرو(
ريقة والةية الصحون من التآهم  قد اتضس لنة منن الوصن  العنة  قمة ط

لهيتةتهننة قنهنننة تمننت بواسنننطة ط تهنننة بمننةدم لمة نننة  ضنننية الاننون تسنننمى  ماينننة 
 Chemicalوننننةهرم التآهننننم  ماينننة هيمةويننننة) ،تنفينننيهة محاينننة  بنننن)التبييب(

Corresion  تتعرب لهنة األواننم النحةسنية والبرون ينة تحنت  مينو الننرو )
مننن قهنن  العوامننم المسننببة لاتآهننم األوهسنن ين والمننةل والحننوامب ألنهننة تعمننم و 

 اننننى تتطيننننة سننننطس المعنننندن بطبقننننة مننننن المرهبننننةت النةت ننننة مننننن التفننننة  ت 
. وممة ي يد من  ماية تآهم األواننم المعدنينة  نم (‡)الهيمةوية هأهةسيد المعةدن

رينت يعند  نم مقدمنة ّن الهبأل ؛الموصم العينون الهبريتية المو ودم  م كنمةلهة 
 العوامم المسببة لاتآهم.

ولمعةل ننة نننةهرم التآهننم  ننةلت  مايننة)التبييب( المحايننة التننم تسننمى 
( ومفةدهنة تتطينة السنطوأ Chemical Protectionة  الوالةينة الهيميةوينة)ين ام

المعدنية بطبقنةت راليقنة منن معندن آ نر قه نر مقةومنة لاتآهنم لوالةيتهنة منن يلنأل 
                                                           

  84 ،ت1970هن/1390الصنةم المواصاة،الموصم  م:ق    سعيد الديول*

 م  ندوم الموصم ،الدهتور  ةرو  الراو  : دراسةت  م التصنيو والفهر العسهر  اآلكور   †
 .4ت  ،1988الموصم  ،مره  إحيةل التراث العربم ب ةمعة بتداد ،العربم التراث

 .90،92 ، ت 1985 ،البصرم ، : الهيميةل الصنة يةالدهتور هورهي   بدام آد  ‡
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م ننننننم ال ةرصننننننين والنيهننننننم والقصنننننندير  نم الحنننننند منننننننه،التآهننننننم قو  اننننننى األالنننننن
 .(*)والرصةت

 مايننننة  ومكننننةهدمولنننندر مقةباتنننننة لمننننة تبقننننى مننننن الصننننننةم التطبيقيننننين 
التبييب  م قحد الدهةهين التم هةنت تمةرسنهة  نم سنو  الصنفةرين بةلموصنم 
اتضس لننة قنهة مّرت بعدم مراحم تأتم  م مقدمتهة  ماية تنني  سطس اآلنينة 

هةسيد والكوات  العةلقة بهة لبينةن السنطس األصنام لامعنندن وتسنمى هنيل من األ
المرحاننة محايننة  بننن)الَ ام( وتننت  بواسننطة تهيتننة مسننحو  نة ننن  مننن ح ننر صنناد 

ن ننةت،  ننن  اهةلبة لنننت مننو هميننة مننن المننةل دا ننم حننوب  مينن  بحنندود  كننرم 
ةلننة . و ننم حمتنةوبننةتوضننو اآلنيننة  ينننه ويضننتط  ايهننة بحرهننةت نصننن  داتريننة 

هننون األوانننم هبيننرم هةلصننوانم والطكنننوت يضننتط  ايهننة بواسننطة األر ننم بعنند 
وضننو الطعننة مننن ال اننند السننميأل تحتهننة لوالةيتهننة مننن  مايننة ال اننم،  نن  تتسننم 

وتأتم المرحاة التةلية التم تتضمن تس ين اآلنية بهنورم ، اآلنية بعد يلأل بةلمةل
منندد النسننبم لسننطس توالنند بننةلفح  يات منفننة   انند   ننةت لامسننة دم  اننى الت

اآلنية وممل مسةمةته بمةدم الط ل المسمةم محاية  بن)الَق ْ ( وتتهون  نةدم  منن 
مننةدم القصنندير و اطننه بنسننبة مننن مننةدم النكننةدر)هاوريد األمونيننو ( النني  يسننرم 
 م  ماية صهر القصندير، ويسن ن اإلننةل بنةلهورم وتوضنو  اينه منةدم الطن ل 

قطن بتينة منمل المسنةحةت بمنةدم الطن ل المنيهورم ويمسس مسحة   يدا  والوية  بةل
 وتو يعهة تو يعة   يدا  متسةوية   اى سطس اإلنةل.

و بنننند منننن اإلكنننةرم إلنننى طبيعنننة اسنننتعمةم هنننيل الصنننحون لع النننة يلنننأل 
بةلمننننةدم الوااليننننة المنننننول  نهننننة، و يمننننة إيا هنننننةنت تسننننتعمم لاطعنننننة  ق  قنهننننة يات 

  هة الفنية ونصوصهة الهتةبية.طبيعة  ةصة استنةدا  إلى نو ية   ةر 

                                                           
 .110 ،108ت  ،المر و نفسه*
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ومنننننن المنننننر س قن تاننننننأل الصنننننحون لننننن  تسنننننتعمم  نننننم الطعننننننة  إّ   نننننم 
منةسبةت  ةصة وبصنورم محندودم هنةلو ت  ويلنأل لتعنير اسنتعمةلهة  انى النندوا  
بفعنننم   ةر هنننة وهتةبةتهنننة المحننن  م والمحفنننورم التنننم تسنننة د  انننى ت منننو دهنننون 

بعد يصع  اساهة وتننيفهنة يومينة ،  األطعمة والكوات  التم الد تعا  بهة ومن
همنننة قن االتصنننةر ال  ر نننة والهتةبنننةت  انننى األطنننر العريضنننة لاصنننحون وتنننرأل 
بطونهة صمةل ينفم  د  اسنتعمةلهة بنةلمرم  نم األطعمنة وتحولهنة إلنى مقتنينةت 
ك صننية بم ةبننة التحنن ، وممننة يعنن   يلننأل و ننود المننةدم الوااليننة  ايهننة ألن تاننأل 

ّ   نننم األواننننم المعدنينننة التنننم تسنننتعمم  نننم األمنننور المنننةدم   تسنننت د   نننةدم  إ
المن ليننة التننم يتو نن  حفنهننة مننن التأهسنند النني  يضننر بةألطعمننة الموضننو ة 
 يهنننة. وههنننيا قصنننبحت هنننيل الصنننحون تفنننم بةلنةحينننة الونيفينننة والفنينننة  نننم آن 

 واحد، وهم إحدر السمةت التم امتة  بهة الفن اإلس مم.
 النواحي الفنيـة :

تمننة  الصننةنو الموصننام  اننى طريقننة صنننة ة الصننحون لنن  يقتصننر اه
نمننة قهنند  اننى  المدروسننة وسننبم والةيتهننة لتننند  ونةتفهننة  اننى الو ننه األهمننم، وا 
النةحيننننة الفنيننننة والتو يقيننننة ويت اننننى يلننننأل برسننننو  األسننننمةأل وال  ننننةر  النبةتيننننة 

 (.4،5، 2، 1والهندسية والهتةبةت التيهةرية المنفيم  اى الصحون)الرسو ، 
الفنينة  منحهنة القني والد حةوم الصةنو التو ي  بين اسنتعمةم الصنحون و 

ال مةليننننة همننننة بّينننننة، وأل ننننم يلننننأل ات نننني مننننن قطرهننننة العريضننننة م نننننة   لتنفينننني 
المواضيو والهتةبةت لهونهة نةهرم لاعينةن  نم حنين تنرأل بنواطن تانأل الصنحون 

تهننون يح بهة  ننن الراتننم، همننة سننصننمةل، ألن استعمنننةم الصننحون  ننم الطعننة  
مننن  نن  ستتأهسنند بسننر ة وسننتفقد معرضننة لاسواتنننم والرطوبننة قه ننر مننن األطننر و 

، همة تعمد الصةنو تنفييهة بةلحفر البسيط بأ اميم  ةصنة ليحوم دون  مةليتهة
 ت مو الكوات   م ال طنوط المحفورم المحددم لاعنةصر الفنينة.
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يا تنةولنة النةحينة الفنينة بكنمل منن التفصنيم ن ند قن رسنو  األسنمةأل  وا 
. والم حننن قن رسننو  1230، 1183، 94النند نفننيت  اننى الصننحون المرالمننة 

بينننند قن ، ( 5األسننننمةأل المنفننننيم  اننننى الصننننحن األ يننننر مقةربننننة لاطبيعة)رسنننن  
المنفنننننيم  انننننى الصنننننحنين األولنننننين ابتعننننندت  نننننن الطبيعنننننة وقصنننننةبهة الت ريننننند 

 (.2، 1الكديد)الرس  
 يعننن ر إلنننى ضنننع  ومنننن المعتقننند قن الت ريننند  نننم رسننننو  األسنننمةأل  

نمننة هننةن النند تعمنندل الصننةنو لهننم يضننفم  اننى الرسننو  الطننةبو  النةحيننة الفنيننة، وا 
، (*)بمبنننندق هراهيننننة تصننننوير الهةتنننننةت الحيننننة لنننندر المسننننامين ال  ر ننننم والت امننننه

والسننب  نفسننه قدر إلةننندرم رسننو  الهةتنننةت الحيننة  ننم الموصننم  نن م العصننور 
، (†) ( ق نةل حه  بندر الندين لنلنن 13/ هن  7العربية اإلس مية بةست نةل القرن)

يلنأل   نمعد يلأل و، وممة يع   يلنأل قن بعنب الرسننو  الحيوانينة ب   انحسرت 
القننننرن الطعنننت رنوسنننهة  نننم  تننننرم  حقننننة منننن البنننم المتننن متين إلبطنننةم هينونتهنننة 
الحيوانينة همننة هننو الحننةم رسننو  منند م المبننى النني  ات نني  ةمعننة  لعمننر األسننود 

 (.8بةلموصم)رس    م محاة كهر سو 
وبةلنسنننننبة لا  نننننةر  النبةتينننننة  قننننند نفنننننيت  نةصنننننرهة بأسننننناو  التتننننننةبو 
والتنةو  بمعننى ينفني  نصنر  ن  ياينه  نصنر متنةير  ن  يتهنرر العنصنر األوم 
 وياينننه ال ننةنم وههننيا حتننى يننت  اكننتةم األطننر الداتريننة لاصننحون بصننورم هةماننة،

،  امنة  قن بعنب (‡)رسنو ينطبن   انى رسنو  األسنمةأل السنةبقة وال هالكمل نفسن

                                                           
 .16،17ت، 1959القةهرم،الدهتور حسن البةكة:التصوير اإلس مم  م العصور الوسطى*

الدهتور قحمد الةس  ال معة:اآل ةر الر ةمية   م العهدين األتةبهم وا يا ةنم،قطروحة †
 117ت  ،1   ،  1975دمت ل ةمعة القةهرم  ة  اير منكورم( ال)دهتورال

 .5 ،4 ،2 ،1الرسو  ‡
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(،  ض    ن 2وق رر طايقة)رس  (*)العنةصر نفيت دا م منةط  لو ية الكهم
 و ود  رااةت تفصم العنةصر بعضهة  ن بعب.

ومن قهن  العنةصنر النبةتينة هنم  منةر الرمنةن واألورا  الن ياينة.   منةر 
و تاننأل ال منننةر الرمننةن تمينن ت بةلت رينند الكديننند ولننو  األ هنننةر واألورا  الهةتنننة منن

تحولنننت إلنننى دواتنننر   قننندمعر تهنننة  ننننة مننننمهنتلمنننة  1228 نننم الصنننحن المنننرال  
(، والنبعب اآل نر منن تانأل ال منةر تحنوم 4تكتاهة ح و  ق قينة و مودية)رسن  

إلننى وحنندات   ر يننة   يمهننن معر تهننة لننو  مقةرنتهننة بعنةصننر الرمننةن السننةبقة، 
ن دالين  ينب ن  بندورل منن  منهة مة هةن  اى هيتنة كنبه هم رينة ت نرج منن اصن

اصن آ نر يت ي هيتة الهنأ  بعد إانةته من هنم  ةن  نحو األ اى واألسفم 
حتنننى ينتهنننم بورالننننة لو ينننة محنننورم ويت انننى يلننننأل  نننم   نننةر  الصنننحن المنننرال  

هنةأل هيتةت هروية ربمة تم م  مةر  94و م الصحن المرال   ،(2)رس  1183
يات األكنننننهةم المعينينننننة رمنننننةن م نننننردم منننننن األاصنننننةن  ننننندا بعنننننب األورا  

وورالتنننننننين منفصننننننناتين  نننننننم هنننننننم  الهندسنننننننية  نننننننم ق انننننننى وقسنننننننفم هنننننننم منهنننننننة،
 (.1 ةن )رس 

وال نننندير بةلنننننيهر قن  منننننةر الرمنننننةن كننننة ت  نننننم الفننننننون القديمنننننة منننننن 
الفنننن  نننم  محايةوق نبينننة وهنننةن لبعضنننهة مننندلو ت تكنننير إلنننى ال ينننر والعطنننةل،

مننني  صننر مبهننر  اننى  ، نن  نهننرت  ننم ال  ر ننة العربيننة اإلسنن مية(†)اآلكننور 
 .(‡)هيتةت  مةر رمةن بسيطة ومرهبة

قمنننننننة األورا  الن ياينننننننة  قننننننند نفّنننننننيت دا نننننننم مننننننننةط  لو ينننننننة وبطريقنننننننة 
(، و ن  النبعب اآل ننر منن 4،5متدا اةومحورم وناات قرضينةت بعضهة)رسن 

                                                           
 .5 .4 ،2 ،الرسو *

 .12،ش101،ت1982لسنة38ميسر سعيد:قلواأ بةلنحت البةر ،سومر، †

الدهتور  ريد كة عم:األ كة  الم  ر ة  م الطرا  األمو ،م اية هاية اآلدا  ب ةمعة ‡
 .24ن  22، ش82،ت5 ،ج 1952لسنة14القةهرم، 
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(. والتناينننم يعطنننم ال  ر نننة نو نننة  منننن الت سننني ، همنننة قن هنننيا 2التنايننننم)رس  
العنةصنر ال  ر ينة، وقحيةننة  بنين العنصنر الواحند دلينم  انى التنويو  م طبيعنة 

محةولنننة الفننننةن معةل نننة نةحينننة  نينننة وهنننم القضنننةل  انننى ننننةهرم المهانننم التنننم 
 تصي  العين لدر الننر إلى الوحدات الفنية المتهررم.

وبةلنسبة لانصوت الهتةبية،  قد اتضس لننة منن الوصن  العنة  لهيتنةت 
، و اننى 94يننة تم اننت  يهننة  نندا الصننحن المننرال  الصننحون قن الهتةبننةت التيهةر 

النننرا  منننن تنفينننيهة بطريقنننة الحفنننر البسنننيط  نننان بعضنننهة هنننةن انننةترا  واسنننتدالت 
( والبعب اآل نر ااننت والصنرت حرو نه وبندت بنةر م بمسنتور 4حرو ه)رس  

 (.2سطس اإلطةر المنفيم  ايه)رس  
و انننى النننرا  منننن تنفيننني معنننن  الهتةبنننةت  انننى وا هنننة قطنننر الصنننحون 

( 2،4يةإهمةم النةحية ال مةلينة التنم حققتهنة الرسنو  وال  نةر  السةبقة)رسن  بت
، 1230السمة  منهة نفني  انى نهنر اإلطنةر  قنط، همنة  نم الصنحن المنرال    ان

منننن األم انننة الننننةدرم لاصنننحون التنننم و ننندت  1183هياويعننند الصنننحن المنننرال  
ي الفنننةن (. والنند نفّننن3، 2هتةبةتهننة  اةو ننه اإلطننةر ونهننرت  ننم آن واحد)رسنن  

نصنننوت وا هنننةت األطنننر دا نننم مننننةط  لو ينننة لتحقيننن  اإلنسننن ة  بينهنننة وبنننين 
 (.4، 2المنةط  الممة اة التم ضّمت األورا  الن ياية)رس  

 ط ال انث  انى طريقنة امة الهتةبة  قد تمت بنو ين منن ال طنوط همنة:
(ايننر قّن  نند  دالننة تنفيننيهة  عاهننة تبننندو 3،4( و ننط النسننو)2ابننن البوا )رسنن 

اتننم هأنهننة مننن ال طننوط ا  تيةديننة. وربمننة ير ننو يلننأل إلننى صننعوبة الهتةبننة لار 
  اى المعدن وضع  النةحية الفنية.

وبعنند   بنند مننن الوالننو   ننند بعننب هامننةت ومحتويننةت النصننوت و  
 سيمة األلقة  والونةت  والمصطاحةت لبيةن مدلو تهة ومنهة:
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ةن يطانن  لقبننة  ، وهنن1220لقنند ورد ضننمن نصننوت الصننحن المننرال   : . أغـــا1
. و نم الموصنم ق نني يقطان   انى يو  (*) ةمة   انى كنيو  األهننراد وهبنةره 

 ( ومنننه   18هننن /  12القننرن) مطاننوالمن لننة ا  تمة يننة وا التصننةدية  ننم 
بنراهي  و اينم حتنى   بد ال ايم قاة  د العةتانة ال اياينة وقو دل إسنمة يم وا 

 (، منننة  ام الةتمنننة   1703هنننن /  1114 نننة ) نننم  دوليقن  نننةمعه  الننني  كنننن
 اآلن سمم ب ةمو األاوات.

، ويطانن   ننةدم   اننى 1228لقنن  ورد ضننمن نننت الصننحن المننرال   :. حـــا  2
منننن ينننند   ريضنننة الحننن . وهننننةأل لق )حنننة م( وهنننو منننراد  لاقننن  األوم 
ويتداوله اير العر  من الح ةج  ةدم ، همنة ينرد ضنمن قسنمةل األكن ةت 

  م بعب الحة ت.
. والقن  لفننة سنريةنية 1183د ضمن نت الصنحن المنرال  لق  ور  . قـس :3

معربنننة قصاهة)الةكيكنننو( ومعنةهنننة الكنننيو، وهنننيا الاقننن  يعننند إحنننندر در نننةت 
الههنننوت مننن ر ننةم النندين المسننيحيين، ومننن ونننةت  القننن  قن يننتم  هننم 

 .(†)األسنرار المقدسة من تعميد وتقدي  اليبيحة وحم  طةية التةتبين
 م  ميو النصنوت الهةتننة  انى الصنحون، وينراد  وردت الهامة . صاحبـه :4

ألن لقن   ،النيهن قحيةنننة   إلنى بهة مةلأل الصحن ولي  صةنعه همة يتبنةدر 
بعب األك ةت وهو)قاة( يدم  اى من لتهنة ا  تمة ينة ال ةصنة بر نةم 
النندين مننن المسنننيحيين بحيننث يبعننندهة  ننن طبقنننة الصننّنةم، وممنننة ينهنند منننة 

ى التح  المعدنية المصننو ة  نم الموصنم منن يهبنة إليه ورود هامةت  ا

                                                           
 118،ت1957اإلس مية  م التةريو والو ةت  واآل ةر،القةهرم البةكة:األلقة  الدهتورحسن*

 .153ت  ، يوات : األسرار السبعة†
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وصننو  (*) ( تدم  اى العمم والصنة ة منهة  منم و مانه 13هن/ 7القرن)
 .(†)وصنعه

يتضننمن  اننى و هننه  1183و بنند مننن اإلكننةرم إلننى قن الصنحن المننرال  
( و انى نهنرل النت:)صنةحبه صنفو بنن 1207الننت :)صنةحبه الن  إبنراهي  

مةلهنه األوم النن  إبنراهي   ن  آلنت حية تنه إلنى (ممة يدلم  انى قن 1244قحمد 
  ةمنة . 37صفو ابن قحمدبعد 

وبةلنسنننبة لتنننةريو الصنننحون  هنننم تحمنننم تةري نننة  ه رينننة  مننندونة  بةسنننت نةل 
، واستنةدا  إلنى الدراسنة المقةرننة ل  ةر نه ورسنو  قسنمةهه يات 94الصحة المرال 

( والمنننر  1،2سنن ر )1183الن  ننة الت ريديننة بمننة يمة اهننة  اننى الصننحن المننرال  
نسبه إلى تةريو مقنةر  وينوحم بأنهمنة صننعة منن ن ان هن يمهن1207 م سنة 

 البم صةنو واحد.
هنننن( 1207ن  1163وبهنننيا انحصنننرت تواريننننو الصنننحون بنننين سننننتم)

مضننة  ال 1183المننرال   نالمنندون  اننى نهننر الصننح 1244بة تبننةر التننةريو 
م لصنننة ة المعننةدن مننن  يمننة بعنند. وتم ننم هننيل الفتننرم نننوم مننن ا  دهننةر النسننب

النةحية التقنية والفنية بعد ا نحسةر الي  قصنةبهمة  نم ق قنة  التن و المتنولم 
 (، وير و يلأل إلنى والو هنة ضنمن و ينة األسنرم 1261هن/ 660لاموصم  ة )

 ( التنم تمين ت   لهنة بحهنن  1834ن1726هن/ 1249ن1139ال اياية المحاية)
ل  ت انننت  نننم م تاننن  الم نننة ت محانننم كنننبه ياتنننم وبك صنننية واضنننحة المعنننة

السيةسية وا التصةدية وا  تمة ية وال قة ية والعمرانية والفنية،ادت م ة    يندا  
 .(‡)لابحث  م مهونةت الو ية العراالية  م العصر الع مةنم

                                                           
 .152،154،168،171،174،176الديول  م:المر و السةب ،ت*

 170 ،164 ،159ت  ،المر و نفسه†

 12409-1139)ةنم، ترم الحه  المحام:الموصم  م العصر الع م مةد  بد الس   رنو ‡
 .4 ،ت1975هن/1395 ( الن  ،1834-1726هن/
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البحث إضة ة  ديدم إلى المهتبة المحاية والعربية واأل نبية  م  ضة وبهيا ق
 طبيقية  م الموصم.م ةم الفنون والصنة ةت الت

 ( : صحن نحاسي من الموصل1رسم)
 )تخطيط د. أحمد قاسم الجمعة(

 م(1792هـ/1207صل)( : صحن نحاسي من المو 2رسم)
 )تخطيط د. أحمد قاسم الجمعة(
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م(1749هـ/1163( : صحن نحاسي من الموصل)3رسم)  
 )تخطيط د. أحمد قاسم الجمعة(
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 م(1829هـ/1244( : صحن نحاسي من الموصل)4رسم)
 )تخطيط د. أحمد قاسم الجمعة(
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Abstract 
 

Precious Metal Utensils in Mosul 

During the Ottoman Period 
Pro. Dr. Ahmmad Q. Al-Jum'a 
 

 

 This paper deals with unique four Metal Plates made in 

Mosul during the Ottoman period which have never been 

studied before. They have square shape, with little deep and 

wide frame. It is embellished with Ornaments and Arabic 

inscription. We describe the methods of  their manufacture, 

ways of protection , analyzing the artistic features of the plates 

and finally tracing their origin. This work is a field work. 
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