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 العـددة لمك

يعد االىتماـ ابحلرؼ التقليدية كاحلفاظ عليها من االنداثر، أىم مظهر من مظاىر احلفاظ على اذلوية     
دلوصلية، كيعكس ىذا االىتماـ أعلية الًتاث يف عيوف القائمُت على ادلوركث الشعيب التقليدم بكل أبعاده، يف ا

ظل سيطرة اآللة على الكثَت من الصناعات، حىت ابَت دكر ىذه احلرؼ يتالشى، كاحلرؼ اليدكية القدؽلة  ىي 
فتو األجياؿ السالفة لألجياؿ احلالية كركح انعكاس لػ أصالة الًتاث الشعيب ادلوصلي الذم يعد خالصة ما خل

ىوية ادلوصل ألف ادلوركث الشعيب يعرب حبق عن العادات كالتقاليد كاألعراؼ كطبيعة احلياة السالفة ككيفية 
استخداـ السلف للطرؽ اإلبداعية يف تصنيع ما يسد حاجات اجملتمع األساسية آنذاؾ ابالعتماد على ادلوارد 

حيث إف للًتاث الشعيب أعلية كربل يف نقل طرؽ أفكار السلف لتغذية عقوؿ أفراد اجملتمع الطبيعية البسيطة. ك 
يف كقتنا احلاضر فضالن عن إمدادىم ابألفكار اليت كانت سائدة يف القدـ يف كيفية تصنيع ادلواد كتعريفهم ابلقيم 

 إنسانية ملحة. ادلوركثة من خالؿ اعطاء مالمح للحضارة القدؽلة كاالعتزاز هبا كوهنا ضركرة
احلرف التقليدية مدخاًل للحفاظ على اذلوية )( ادلوسومة: 59قاد الندوة  )عمن هنا جاءت امهية ان        

كىي دعوة للحفاظ على ىذا ادلوركث من االنداثر،  ٕٕٕٓحزيراف  ٘ٔ( اليت نظمها ادلركز بتاريخ ادلوصلية
فمما ال شك فيو أف احلرؼ التقليدية ذلا أعلية اترؼلية كثقافية كبَتة لكثَت من الشعوب كالدكؿ، ألهنا كانت 

لت منذ القدـ الوسيلة األكثر السبب كراء التطور احلضارم الذم شهدتو تلك اجملتمعات اإلنسانية، فقد شك
فاعلية اليت أعتمد عليها اإلنساف القدمي لتساعده على العيش، كالتغلب على الصعاب اليت كانت تواجهو 
بشكل يومي. كأسهمت على مر الزماف يف صناعة حضارة الشعوب يف سلتلف بقاع العامل، فكانت الدليل 

الكبَتة كحضارة كادم الرافدين، كقد شكلت ىذه  الذم كصل إلينا منها، كالشاىد على تلك احلضارات
احلرؼ للكثَت من الشعوب موركاثن ثَػَقاِفيًّا، فانتقل ىذا ادلوركث من جيل آلخر، مع مالحظة أف كل جيل كاف 
أييت فيعمل على تطويرىا مبا يتالئم مع كاقع حياتو ادلعاصرة كاحتياجاتو اإلنسانية ، فأصبحت األعماؿ اليدكية 

 . ويره كفقنا دلقتضيات العصر انذاؾَت من اإلبداع كالفن كعملت على إثراء تراث البلد كالعمل على تطمتتاز بكث
اىل ىذه الندكة تؤكد على اعلية احلرؼ التقليدية يف ادلوصل كسبل احلفاظ  اليت ُقدمتاف االكراؽ البحثية        

ليها يف كل نشاط علمي ثقايف يقيمو من اجل عليها بُت ادلاضي كاحلاضر، كىي من اىداؼ ادلركز اليت يدعو ا
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احلفاظ على ىذا الًتاث الثَػرّْ كالغٍت ذلوية مدينة ادلوصل بكل اشكالو كمبختلف عصورىا التارؼلية، كؽلكن اف 
حياء كأتىيل متحف الًتاث الشعيب ادلوصلي الذم كاف غلسد بعض اجنحتو العديد إيتجسد من خالؿ إعادة 
ادت اىل تدمَت ىذا ادلتحف الذم كاف  ٕٗٔٓكؼ اليت مرت هبا ادلدينة منذ عاـ من ىذه احلرؼ كلكن الظر 

و من ليادم فاف ذلك ػلوؿ دكف إعادة أتىقبلة للزائرين من سلتلف شرائح ادلدينة، كبسبب عدـ توفر الدعم ادل
مر من اكادؽليُت ، ككانت إدارتو، ككادره العلمي ادلختص هبذا اجلانب يف تواصل دائم مع ادلهتمُت هبذا االجديد

 كمهتمُت بًتاث ادلدينة من اجل اعادة بناءه ليعكس تراث مدينة ادلوصل.
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استعمل اإلنساف احلجارة يف ادلوصل كمنطقتها يف العصور احلجرية السابقة للتاريخ دلتطلبات حياتو،      
كتعززت ابعتماد الفخار بعد ابتكاره، كتلتو ادلعادف، كال سيما النحاس يف صناعة األكاين كالتحف ادلنزلية، مث 

ية القدؽلة كدحديدان يف العصر اآلشورم احلديث بعد مركرىا مبراحل متعددة كالغسل تطورت يف العصور التارؼل
 كالتنقية كالصهر كالكبس كاجللي.

كخالؿ العصور العربية اإلسالمية انلت تلك الصناعة يف ادلوصل كال سيما النحاسية منها االىتماـ الكبَت     
ىػ( كيرجع ذلك اىل براعة أىل ادلوصل يف ٓٙٙ-ٕٔ٘)منذ العصر األموم كبلغت أكجها يف العهد األاتبكي 

، فضالن عن استخداـ سبيكة الربكنز ادلكونة من مزيج النحاس فرة مادة النحاس كمطاكعتها للعملالصناعة، كك 
ابلقصدير، كطريقة التكفيت يف تزيينها ابلزخارؼ اذلندسية كالنباتية احملورة كالرسـو البشرية كاحليوانية، كمناظر 

ط كالطرب كالصيد كادلزاكالت ادلهنية. كتعددت اشكاذلا من: قدكر كصحوف كاابريق كطشوت كعلب البال
كصناديق كآالت فلكية كما اىل ذلك. كنفذت بواسطة صناع زلًتفوف أييت يف مقدمتهم )االستاذ( الذم يقًتف 

هم منها: عمل كصنعة امسو ابلنقاش كيليو اخللفة كالتلميذ كاالجَت. كىناؾ مصطلحات تعرب عن طريقة عمل
 كنقش كتكفيت . كاحياانن يشًتؾ اكثر من صانع يف عمل التحفة كتكفيتها الفٍت.  

كغدت ادلوصل يف العصور الوسطى سوقان رائجة لصناعة كتسويق االكاين كالتحف ادلعدنية من ضلاسية     
الصفارين( كال زالت ىذه كبركنزية مكفتة ابلرسـو كالزخارؼ ادلتنوعة كالنصوص التذكارية مسيت بسوؽ )

. كقد اشتقت ىذه التسمية من كلمة )الصفر( ام اللوف االصفر ابللغة العربية الذم  التسمية ماثلة حىت اليـو
 متيز بو النحاس كترجع أبصوذلا اىل كلمة )سپارك( يف اللغة السومرية كالبابلية كاالشورية.

نزية يف ادلوصل االضلسار بعد سيطرة ادلغوؿ عليها عاـ كقد أصاب صناعة االكاين كالتحف ادلعدنية كالربك     
ىػ( كىجرة صناعها اىل ادلناطق االسالمية ٗٓٛىػ( ك )ٜٙٚىػ ( كىجمات تيمورلنك يف عامي )ٓٙٙ)

االخرل كسوراي كمصر كزاكلوا صناعاهتم فيها. كاآلف دحتفظ معظم ادلتاحف من: عادلية كعربية ككطنية بعدٍد من 
ة اليت صنعت ابدلوصل اك أبيدم صناع مواصلة كمنها: ادلتحف الربيطاين بلندف الذم ػلتفظ تلك ادلآثر ادلعدني

( كمتحف بناكي أبثينا ابليوانف كمتحف ٔىػ( )صورةٜٕٙأبنفسها ابريق شجاع بن منعة ادلوصلي ادلؤرخ بسنة )
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ريس كمتحف طهراف بوسطن أبمريكا كمتحف دامل أبدلانيا كمتحف اذلَتميتاج بلينينجراد بركسيا كمتحف اب
 كمتحف الفن االسالمي ابلقاىرة.

 
كعادت بعض احلياة اىل صناعة االكاين كالتحف ادلعدنية النحاسية يف ادلوصل خالؿ العصر العثماين،    

ىػ(. ككانت من مجلة االصناؼ ادلهمة يف ادلدينة لكنها مل ٜٕٗٔ-ٜٖٔٔ) كالسيما أابف حكم االسرة اجلليلية
تبلغ جودهتا السابقة بعد استبداؿ تكفيت معادلها الفنية من رسـو كزخارؼ ككتاابت أبسلوب الطرؽ البارز 

انء من (، بيد اهنا متيزت ابعتماد ادلادة الواقية حلفظها من التأكسد كمفادىا تنظيف االٔكاحلفر الغائر )رسم
الشوائب كجليو أم صقلو كطليو بطبقة رقيقة من القصدير كالرصاص فيسبغ اللوف االبيض اللماع على االانء 
تسمى )التبييض( كمنفذىا يسمى )بياض ادلواعُت(. كقد استخدـ لقب )األسطة( يف العصر العثماين كاىل 

 كالصناع ادلتضلعُت بعملهم. كقت متأخر كاحملور من لقب )االستاذ( الذم كاف يطلق على احلرفيُت
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كقد تالشت صناعة االكاين النحاسية كالربكنزية يف مدينة ادلوصل يف التاريخ ادلعاصر بعد شيوع استعماؿ     

االكاين ادلصنعة من صفائح االدلنيـو كالبالستيك. كلكوف صناعة االكاين ادلعدنية كانت تعد من الصناعات 
ثل جزءان من ىويتها شأهنا يف ذلك شأف ىوية االحواؿ ادلدنية اليت تعرؼ التطبيقية ادلهمة يف ادلوصل، كمت

بشخصية صاحبها، فأصبح لزامان على اجلهات الرمسية من علمية كادارية العمل على توثيقها كالتعريف هبا بعد 
 أف اصبحت يف عامل النسياف.
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متيػػزت مدينػػة ادلوصػػل كآلمػػاد طويلػػة بشػػهرهتا  يف رلػػاؿ النشػػاط كاإلنتػػاج احلػػريف ،كذلػػك إلدراؾ أىاليهػػا دكر     

مسػاء احلرؼ يف دؽلومة احلياة ،عػرب رؤيػتهم االقتصػادية القائمػة علػى االكتفػاء الػذايت . كعرفػت العوائػل ادلوصػلية أب
 حرفيها كصناعها أكثر شلا عرفوا ابنتماءاهتم العشائرية كالقبلية . 

 
لقد كانت احلرؼ كادلهن يف مدينة ادلوصل مدرجة ضمن العرؼ االجتماعي فكاف لكل حرفة أك مهنة        

أصناؼ خاصة هبا يف العهد العثماين، إذ كاف يقف على رأس كل صنف رئيس أعلى يعرؼ عند أىايل ادلوصل 
، قصاب ابشي، محاؿ ؾ ابشي،كالالعثماين الًتكي  مثل  عطار ابشيابشي )شيخ الصنف(، يف االصطالح 

ابشي، دالؿ ابشي، كيكوف عادة من بُت الذين  يتميزكف ابلدراية كالفطنة يف رلاؿ النشاط احلريف ، كاف 
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فوف ب)األسطوات( ادلشهود ذلم ابإلتقاف كالربعة يف رلاؿ ختصصهم احلريف، فضال عن ذلك  كاف ك ينتخبو ادلعر 
ستمراره شيخا للصنف ماداـ حيا ،إال يف حالة اختاذه كيف مقدمتها ا شيخ الصنف يتمتع بصالحيات معينة،

كىذا ما يستدعي استبدالو بشيخ آخر، كأييت بعد الشيخ من  سلوكا أك تصرفا معينا ينايف أخالقيات الصنف،
كيساعده يف ذلك رلموعة من  الذم يعد الشخصية العملية يف رلاؿ احلرفة أك ادلهنة،)انحية الًتتيب اخللفة

 ف رلموع البناء اذلرمي للحرفة أك ادلهنة بشكل ما يعرؼ يف ادلوصل ب)أىل ادلوصل(.كيكو  العاملُت،
بعقػػػد االجتماعػػػات جملموعػػػة الصػػػنف كذلػػػك إلغلػػػاد فػػػرص العمػػػل الػػػيت  كدحػػػددت كاجبات)شػػػيخ الصػػػنف(     

تتناسػػب مػػع اختصاصػػو، فضػػال عػػن تسػػمية  رؤسػػاء رلموعػػات العمػػل الػػذين يقومػػوف بػػدكرىم ابإلشػػراؼ  علػػى 
لػػى الصػػنف ككػػل كيقػػـو الشػػيخ بوصػػفو مرجعػػا أساسػػيا غلمػػع الضػػرائب ادلفركضػػة ع ،يػػذ األعمػػاؿ  كمػػا غلػػبتنف

، كبػػذلك ؽلكػػن القػػوؿ أف أصػػحاب احلػػرؼ ضػػمن أصػػنافهم يشػػكلوف رابطػػة عمػػل يف حسػػب مػػورده مػػن العمػػل
 مدينة ادلوصل  يف العهد العثماين.

إذ كانػػت تتعػػرض إىل مضػػايقات كعقبػػات ،ففػػي كمل تكػػن مهػػاـ أصػػحاب ادلهػػن كاحلػػرؼ يسػػَتة علػػى الػػدكاـ ، 
كادلهػػن غضػػوف القػػرف الثػػامن عشػػر ؽلكػػن دحديػػد مػػا تعرضػػت لػػو رابطػػة احلػػرفيُت يف ادلوصػػل عنػػدما بػػدأت احلػػرؼ 

كذلػػك بسػػبب احلاجػػة الػػيت ترتبػػت علػػى دحركػػات اجلػػيش العثمػػاين يف  ،)الصػػنف( ،ختػػرج عػػن حػػدكد عمػػل الرابطػػة
ادلدينػػة كتػػوفَت الوحػػدات  البنائيػػة العسػػكرية اخلاصػػة بػػو كىػػذا  مػػا أدل إىل ظهػػور تنظيمػػات حرفيػػة خارجػػة عػػن 

صػة يف نطاؽ الرابطة احلرفية اليت تعد مرجعية يف توجيو احلرؼ  كادلهن مبدينة ادلوصل كتػوفَت ادلبػاين العسػكرية اخلا
مدينػػة ادلوصػػل يف الفػػًتة العثمانيػػة كىػػذا مػػا دفػػع بػػبعض أعيػػاف مدينػػة ادلوصػػل كمػػنهم علػػي أفنػػدم كإمساعيػػل أغػػا 
اجلليلػػػي كقػػػره مصػػػطفى إىل إعػػػادة تنظػػػيم عمػػػل أصػػػحاب احلػػػرؼ كتوطيػػػده ،ك اصػػػة  مػػػا يتعلػػػق ابلضػػػرائب الػػػيت 

قػػػػة التنفيػػػػذ ىػػػػذه ،إال أف االضػػػػطراابت يتوجػػػػب دفعهػػػػا إىل السػػػػلطة  العثمانيػػػػة ، فقػػػػد نظػػػػم ىػػػػؤالء األعيػػػػاف طري
كالتػػذمرات كانػػت كاضػػحة علػػى كاقػػع أصػػحاب ادلهػػن كاحلػػرؼ ،جػػراء النظػػاـ الضػػرييب ادلفػػركض علػػيهم مػػن قبػػل 

 السلطات العثمانية.
كنتيجة حلالة الفوضى اليت استشرت  يف رلاؿ احلرؼ كادلهن فقد تدخلت السلطة العثمانية  يف كضع تقسػيم  

يهػػػػا شػػػػيخ كاحػػػػد يعػػػػرؼ )شػػػػيخ سػػػػبعة أصػػػػناؼ رئيسػػػػة ،يشػػػػرؼ عل إقػػػػراركذلػػػػك مػػػػن خػػػػالؿ لألصػػػػناؼ احلرفيػػػػة 
كالغرض من ىذا اإلجػراء تطػوير اجلانػب اإلدارم لعمػل األصػناؼ احلرفيػة ،فضػال عػن دحقيػق ىػدؼ  ،األصناؼ(

أساسي يعود ابلفائدة علػى السػلطة العثمانيػة كادلتمثلػة بسػهولة مجػع الضػرائب عػن طريػق شػيخ األصػناؼ، الػذم 
أعتػػاد عليػػو العثمػػانيوف  بوصػػفو عنصػػرا إليصػػاؿ التعليمػػات الصػػادرة مػػن اإلدارة العثمانيػػة يف ادلوصػػل إىل منتسػػيب 

 األصناؼ.
 



  مـوصليـات
 (2222 أيلـــولهـ/ 4111صفر ) 56العدد :                             

 (11) 
 

 صناعة النسيج :-1
ككػاف )ادلوسػلُت(،مثاال حيػا لألقمشػة الفػاخرة كالرائجػة حػىت يف  اشػتهرت ادلوصػل ابلصػناعات النسػيجية اليدكيػة،

 (ٓٓٓ٘ٚالصناعة قيمة جودهتػا يف القػرف التاسػع عشػر،حينما كػاف يف ادلوصػل )األسواؽ األكربية ككصلت ىذه 
(نػػوؿ عنػػد أ فتتػػاح قنػػاة السػػويس إال أهنػػا أخػػذت ٖٓٓ٘معمػػل يػػدكم نػػوؿ كعلػػى الػػرغم مػػن اطلفػػاض العػػدد إىل)

 يد لشراء منتجاهتا.ا،نتيجة اإلقباؿ ادلتز ٓٛٛٔابلتطور منذ سنة 
( ابكف أمػػػػا قيمػػػػة ٓٓ٘ـ )ٜٜٓٔكقػػػػد كصػػػػلت قيمػػػػة صػػػػادرت ادلوصػػػػل مػػػػن العبػػػػاءات الصػػػػوفية سػػػػنة 

كبلػػػغ مػػػن  ( ابكف شلػػػا يػػػدؿ علػػػى تقػػػدـ الصػػػناعات النسػػػيجية يف ادلوصػػػلٓٓٛٔصػػػادرات االزارات فقػػػد بلغػػػت )
الفنيػة  رةإنتشار صناعة النسيج يف ادلوصػل أّف كػل بيػت موصػلي ػلػوم دكالاب لغػزؿ الصػوؼ  كحبكػم الدقػة كادلهػا

فضػػال عػػن الظػػركؼ ادلناخيػػة كالنظػػاـ العمػػراين  فقػػد شػػجع أىػػايل ادلوصػػل دلزاكلػػة صػػناعة  ،الػػيت متيػػز هبػػا ادلوصػػليوف
يف حُت حاكؿ بعػض األشػخاص أتسػيس  النسيج  حيث ػلتوم معظم البيوت على سراديب معدة ذلذا الغرض،
بغداد كتقرر أف يكػوف رأمساذلػا مبػدئيا ألػف لػَتة شركة مساعلة للنسيج يف ادلوصل على غرار شركة ادلنسوجات يف 

عثمانية  كيشتغل يف ىذه الشركة األيتاـ  كأكالد الفقراء أبجور زىيدة علػى شػرط إيػوائهم كتعلػيمهم مبػادئ القػراء 
 لتأييد كالقبوؿ.ابة كالكتابة كقد حظيت ىذه الفكرة 

بدابغػػػة كصػػػناعة األحذيػػػة كقبػػػل   العبػػػاءات كادلالبػػػس اخلػػػاـ كاجلواريػػػب كاشػػػتهر ،لقػػػد أنتجػػػت ادلوصػػػل
زلػػػالت لصػػػناعة األحذيػػػة ككانػػػت احلاجػػػة احملليػػػة عػػػامال كراء دفػػػع  احلػػػرب العادليػػػة األكىل كػػػاف يف ادلوصل)سػػػتة(

العػػػػراقيُت كبضػػػػمنهم ادلوصػػػػليُت إىل مزاكلػػػػة الصػػػػناعة اليدكيػػػػة ادلتنوعػػػػة كتطويرىػػػػا إال أف توسػػػػع  احلركػػػػة  التجاريػػػػة 
ـ أدل إىل تقلػػػػص كانكمػػػػاش ىػػػػذه الصػػػػناعات نتيجػػػػة تػػػػدفق ٜٙٛٔالسػػػػويس عػػػػاـ كازدىارىػػػػا اثػػػػر افتتػػػػاح قنػػػػاة 

ادلصػػنوعات األكربيػػة كالػػيت امتػػازت بدقػػة كجػػودة صػػنعها كأسػػعارىا ادلنخفضػػة كالرخيصػػة فكتػػب علػػى الصػػناعات 
ـ ىػب  عػدد احلػائكُت ٜٔٔٔ.كيف عػاـ   احمللية كخاصػة النسػيجية أمػا التطػور ،أك التػدىور كاالضػمحالؿ كالػزكاؿ

(حائػػك بعػػد أف كانػػت ادلوصػػل قبػػل ذلػػك ٓٓ٘ذين ينتجػػوف األقمشػػة كاخلػػيم كاحلبػػاؿ كغَتىػػا يف ادلوصػػل إىل )الػػ
 التاريخ تعد مركزا مهما من مراكز صناعة ادلنسوجات .

كشػػػػػػػهدت األصػػػػػػػناؼ احلرفيػػػػػػػة يف مدينػػػػػػػة ادلوصػػػػػػػل يف العهػػػػػػػد العثمػػػػػػػاين ،ك اصػػػػػػػة يف النصػػػػػػػف الثػػػػػػػاين 
يف أنشػػػػػطتها إذ نشػػػػػطت  ػػػػػارة ادلوصػػػػػل اخلارجيػػػػػة يف تلػػػػػك الفػػػػػًتة  مػػػػػن القػػػػػرف التاسػػػػػع عشػػػػػر اضلسػػػػػاران كاضػػػػػحان 

،حػػػػػُت أقػػػػػدـ عػػػػػددان  مػػػػػن التجػػػػػار علػػػػػى اسػػػػػتَتاد البضػػػػػائع كالسػػػػػلع مػػػػػن بعػػػػػض الػػػػػدكؿ األكربيػػػػػة ،كيف مقػػػػػدمتهم 
التجػػػػػػػػػار ادلسػػػػػػػػػيحيوف كاليهػػػػػػػػػود شلػػػػػػػػػا أدل إىل اضػػػػػػػػػمحالؿ بعػػػػػػػػػض احلػػػػػػػػػرؼ يف ادلدينػػػػػػػػػة كيف مقػػػػػػػػػدمتها صػػػػػػػػػناعة 

أال كىػػػػػو قمػػػػػاش ادلوسػػػػػلُت كادلعػػػػػركؼ لػػػػػدل أىػػػػػايل  ،وصػػػػػل لفػػػػػًتة اترؼليػػػػػة طويلػػػػػةهبػػػػػا ادل النسػػػػػيج الػػػػػيت  اشػػػػػتهرت
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لػػػػػػػو صػػػػػػػدل كقبػػػػػػػوؿ كصػػػػػػػل إىل أكراب إال أف ختػػػػػػػب  التجػػػػػػػار يف االسػػػػػػػتَتاد كػػػػػػػاف ادلوصػػػػػػػل ب)الشػػػػػػػاش( الػػػػػػػذم  
 . أدل إىل اهنيار صناعتو يف مدينة ادلوصل

نشػػػػػػػػػػاط األصػػػػػػػػػػناؼ ككانػػػػػػػػػػت لسياسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػوالة العثمػػػػػػػػػػانيوف يف مدينػػػػػػػػػػة ادلوصػػػػػػػػػػل دكر يف التػػػػػػػػػػأثَت يف 
احلرفيػػػػػػػة ،كذلػػػػػػػك مػػػػػػػن خػػػػػػػالؿ عػػػػػػػبء الضػػػػػػػرائب الػػػػػػػيت كانػػػػػػػت تستحصػػػػػػػلها اإلدارة العثمانيػػػػػػػة مػػػػػػػن أصػػػػػػػحاب 
احلػػػػػرؼ كادلهػػػػػن ادلختلفػػػػػة ،كىػػػػػذا بطبيعػػػػػة احلػػػػػاؿ كػػػػػاف لػػػػػو أتثػػػػػَتات سػػػػػلبية يف أداء األصػػػػػناؼ احلرفيػػػػػة يف رلػػػػػاؿ 

وايل العثمػػػػػػاين يسػػػػػػمح أنشػػػػػػطتها ،كمػػػػػػع ذلػػػػػػك فػػػػػػاف الػػػػػػوالة كػػػػػػانوا يػػػػػػؤثركف يف دحصػػػػػػيل الضػػػػػػرائب مباشػػػػػػرة ،فػػػػػػال
ؿ)شػػػػػيخ الصػػػػػنف(الذم ال يسػػػػػتطيع دفػػػػػع مػػػػػا عليػػػػػو مػػػػػن الضػػػػػرائب بػػػػػدفعها الحقػػػػػا ،كبضػػػػػمانة الػػػػػوايل نفسػػػػػو 

 من خالؿ سند قانوين مايل موجو إىل خزينة الوالية .
لقػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػدت األصػػػػػػػػناؼ احلرفيػػػػػػػػة يف مدينػػػػػػػػة ادلوصػػػػػػػػل يف فػػػػػػػػًتة احلكػػػػػػػػم العثمػػػػػػػػاين نظامػػػػػػػػا خاصػػػػػػػػا 

هنيػػػػػػة فكػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ خطػػػػػػوات معينػػػػػػة النتسػػػػػػاب ادلػػػػػػرء إىل احلرفػػػػػػة ىػػػػػػو أطػػػػػػالؽ متشػػػػػػعبا ،مػػػػػػن نظػػػػػػاـ الرابطػػػػػػة ادل
اسػػػػػػم )ادلبتػػػػػػدئ( أك )الصػػػػػػانع (عليو،كبعػػػػػػد فػػػػػػًتة زمنيػػػػػػة معينػػػػػػة يثبػػػػػػت فيهػػػػػػا قدرتػػػػػػو كجدارتػػػػػػو ينتقػػػػػػل بعػػػػػػدىا إىل 
مرتبػػػػػػة )اخللفػػػػػػة أك األسػػػػػػطة (أك ادلعلػػػػػػم ،كىػػػػػػي ألقػػػػػػاب لدرجػػػػػػة كاحػػػػػػدة مث أتيت ادلرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة كادلتمثلػػػػػػة بشػػػػػػيخ 

الػػػػػػذم يشػػػػػػرؼ علػػػػػػى الصػػػػػػنف بشػػػػػػكل عػػػػػػاـ  كعلػػػػػػى كفػػػػػػق ىػػػػػػذا التنظػػػػػػيم احلػػػػػػرؼ كادلهػػػػػػن يف مدينػػػػػػة  الصػػػػػػنف
 .  ادلوصل

 الرحالة األجانب وصناعة النسيج: -2
أشػػػػػػػػػتهرت ادلوصػػػػػػػػػل بصػػػػػػػػػناعات سلتلفػػػػػػػػػة ،لعػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن أبرزىػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػناعة النسػػػػػػػػػيج القطػػػػػػػػػٍت ادلسػػػػػػػػػمى   

هػػػػػد العثمػػػػػاين إىل ىػػػػػذا ادلنتػػػػػوج كمػػػػػنهم ادلوسػػػػػلُت ،كقػػػػػد أشػػػػػار العديػػػػػد مػػػػػن الرحالػػػػػة الػػػػػذين زاركا ادلدينػػػػػة أابف الع
النػػػػػػػزا الػػػػػػػذم أشػػػػػػػار ابلقػػػػػػػوؿ:لإف الرجػػػػػػػاؿ يهتمػػػػػػػوف بنسػػػػػػػجو أبشػػػػػػػكاؿ سلتلفػػػػػػػة ،كآخػػػػػػػركف بتقصػػػػػػػَته ،كغػػػػػػػَتىم 
بصػػػػػبغو أك رمسػػػػػو بصػػػػػور شػػػػػىت كغػػػػػَتىم بنقلػػػػػو كبيعػػػػػو ،كىكػػػػػذا فػػػػػاجلميع يشػػػػػتغلوف بػػػػػو ..لكيف ادلوصػػػػػل مصػػػػػانع  

ادلنسػػػػػػوجات كادلهنتػػػػػػاف األخػػػػػػَتاتف بيػػػػػػد النصػػػػػػارل كثػػػػػػَتة للنسػػػػػػيج كاحلياكػػػػػػة كالصػػػػػػباغة كطباعػػػػػػة النقػػػػػػوش علػػػػػػى 
ل يف حػػػػػُت أشػػػػػار بكنغهػػػػػاـ إىل صػػػػػناعة ادلالبػػػػػس القطنيػػػػػة ككصػػػػػفها أبهنػػػػػا الصػػػػػناعة الوحيػػػػػدة الػػػػػيت متػػػػػارس علػػػػػى 
نطػػػػػاؽ كاسػػػػػع إلكسػػػػػاء الفنػػػػػات الفقػػػػػَتة ،ككانػػػػػت ىػػػػػذه ادلالبػػػػػس تصػػػػػبغ ابللػػػػػوف األزرؽ ،كيبػػػػػدك أف ىػػػػػذا كػػػػػاف 

 لصبغة النيلة من حلبل . السبب يف كثرة استَتاد سكاف ادلوصل 
ستمر يف ادلوصل حىت اندالع احلرب العادلية ط القطن اف )الغزؿ اليدكم( خليو أكمن اجلدير ابلذكر إىل        
( ـ،ففي هناية القرف التاسع عشر كاف الغزالوف القركيوف يف أطراؼ ادلوصل يؤمنوف ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔاألكىل)

(مليوف ابكند من غزكؿ القطن ،كمبا أف مهمة  ار ادلوصل ىي ٘ٓٔعلى ) سنواي للنساجُت يف ادلدينة مايزيد
هتينة ادلواد اليت ػلتاجها احلرفيوف لًتكيج صناعتهم ،لذلك عمد ىوالء التجار كدحديدا أابف سنوات التدىور 
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قركيوف  الذين االقتصادم إىل شراء القطن اخلاـ من حلب كتوفَته للغزالُت ،إال أف ادلتضرر يف ىذه احلالة ،ىم ال
 مل غلدكا كسيلة لتصريف منتجاهتم من عزؿ القطن .

بُت احلائكُت كالتجار من جهة ، كالصناعات األجنبية من جهة  متزيدان  كما شهدت  ارة ادلوصل تنافسان        
من زعوا السوؽ احمللية من ادلوصل نتالنساجوف السوريوف جهدا ذاتيا ليأخرل حوؿ األسواؽ احمللية ،كقد بذؿ 

الصادرات األكربية كابدلقابل يشَت ابدجر إىل أف األقمشة القطنية كانت تستورد من ليفربوؿ كماصلسًت 
ككالسكو كيدفع مثنها ذىبا ككاف إقباؿ الناس عليها شديدا ،يف حُت ضعف اإلقباؿ على األقمشة السويسرية  

 تقريره قائال :للقد عا ى الصناع ـ إذ كتب يفٓ٘ٛٔ،كىذا ما أشار إليو القنصل الفرنسي يف ادلوصل عاـ 
ادلصنع  اليدكيُت يف ىذه ادلدينة )ادلوصل (كثَتا لعدد من السنُت من منافسة القماش القطٍت ادلسمى )لسًتين(

عادكا كغَتكا  مث يف سويسرا الذم يقلد النماذج الدمشقية كلكن سكاف )الشرؽ( الذين هبرىم رخص سعره أكالن 
ل كقد شهد على ذلك الرحالة جاكسوف الذم أكد على أف القماش تنقصو ادلتانةأدركوا أف  رأيهم فيو حُت

 صناعات ادلوصل فاقت يف جودهتا ادلصنوعات األكربية . 
(نوؿ تنسػج أقمشػة متنوعػة أعلهػا القطنيػة ٓٓٛكيف تسعينات القرف التاسع عشر كانت ادلوصل متتلك ضلو)      

ؿ يعمػػل يف ادلوصػػل ،كمل تقتصػػر صػػناعة النسػػيج علػػى ادلصػػانع كبعػػد عشػػرين سػػنة كػػاف ىنػػاؾ مػػا يقػػدر أبلػػف نػػو 
كالورش،إظلا كانت معظمها صناعات منزلية ،كالسيما يف الريف ،ككانػت العوائػل الريفيػة تتجاىػل صػناعة النسػيج 
عنػػػدما تكػػػوف أسػػػعار ادلنتجػػػات الزراعيػػػة ابىضػػػة الػػػثمن ،بينمػػػا كانػػػت يف األكقػػػات غػػػَت مؤاتيػػػة تعػػػدد مػػػرة أخػػػرل 

قمشػػة للعائلػػة كالسػػوؽ معػػا ،ككانػػت الصػػناعة ادلنزليػػة تتػػأرجح كفقػػا للمحصػػوؿ ،إذ أف العمالػػة العائليػػة  لصػػناعة األ
 كانت بُت مد كجزر فيما بُت قطاعي الصناعة كالزراعة اعتمادا على ظركؼ السوؽ  كفرض الدخل . 

ادلوصػػل علػػى حػػد  كمهمػػا يكػػن مػػن أمػػر فػػاف صػػناعة األقمشػػة ،كالسػػيما )ادلوسػػلُت (تالشػػت كمل تعػػد تصػػنع يف
تعبػػَت الرحالػػة األدلػػاين  اكبنهػػامي يف أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر كمل يبػػد ىػػذا الرحالػػة أم اىتمػػاـ ابلصػػناعات احملليػػة 

 اليت قاؿ عنها :لأهنا التستحق الذكر ل.
حالػة قػد كصػفو الر ك أما يف رلاؿ الصناعات األخرل اليت اشتهرت هبا ادلوصل فهي السجاد ادلطػرز ابألزىػار       

جاكسػػوف أبنػػػو أفضػػػل كامػػحمل السػػػجاد احمللػػػي الػػػذم تصػػنعو أكراب ،ككػػػذلك سػػػركج اخليػػل كأحزمتهػػػا األنيقػػػة بوجػػػو 
خاص ،فضال عػن ادلطػرزات الثمينػة ادلدىشػة للرجػاؿ كالنسػاء معػا ،كلػديهم العديػد مػن مصػانع النحػاس كاحلديػد  

 . ،كشهدت قرل ادلوصل إىل جانب ذلك نشاطا ملحوظا يف صناعة الصابوف
أمػػػػا ابلنسػػػػبة ألحػػػػواؿ احلػػػػرفيُت يف كاليػػػػة ادلوصػػػػل خػػػػالؿ احلػػػػرب العادليػػػػة األكىل فقػػػػد كاجػػػػو احلرفيػػػػوف ظركفػػػػا       

 معاشية  قاسية  إىل حد أهنم سنموا من كاقعهم  كمتنوا تغيَته .
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ىم ـ زادت  أحػواؿ  العمػاؿ سػوءن بسػبب اطلفػاض كتػدين أجػور ٜٛٔٔكعند احتالؿ االنكليز للموصل عاـ        
كعدـ  متتعهم  بضماانت  اجتماعية  كأتمينات صحية فضال عن الطرد الكيفي  كأعماؿ السػخرة ، فقػد كاصػل 
احملتلوف االنكليز يف جلب العماؿ بشكل قسػرم أك ابسػتخداـ سلتلػف أنػواع احليػل  كاسػتغالؿ جهػودىم بشػكل 

حلػاكم السياسػي العقيػد )لػيجمن ( يف )فانشػو(  قائػد اجلػيش الربيطػاين يف ادلوصػل كحبضػور ا غَت أنساين ك صػرح
 تبليغات لو إىل كجهاء ادلوصل  كأشرافها  قائال ل...كإذا مل صلد عملة  للشغل ...ل

أمػػا ادلػػس بيػػل فقػػد أحصػػت  أك قػػدرت عػػدد العمػػاؿ  الػػذين اسػػتخدموا  يف أعمػػاؿ  السػػخرة  يف العػػراؽ  مػػا     
وضػػػع فػػػرض الضػػػرائب  كاللجػػػوء إىل اختػػػاذ إجػػػراءات  ( كشلػػػا  زاد األضػػػرار سػػػوءن يف ىػػػذا الٓٓٓٓٙيقػػػارب ضلػػػو )

 االستيالء كادلصادرة كالغرامات اليت  فرضتها اجليوش على ادلواطنُت  كمن ضمنهم شرػلة احلرفيُت .
)انلػػدير(  الضػػاب  السياسػػي يف ادلوصػػل زمػػن االحػػتالؿ الربيطػػاين     أمػػا فيمػػا ؼلػػص أجػػور العمػػاؿ فقػػد أشػػار     

ىرين  إىل ركبيتػػُت بشػػكل يػػومي كأمػػا أجػػور العمػػاؿ كاألسػػطوات  ادلهػػرة مثػػػل  امػػاؿ غػػَت ادلػػإىل ارتفػػاع  أجػػور الع
   إىل سمسة عشر ركبية. ُتالبنائي
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 عُػػدتكأزدىػػرت يف كافػػة العصػػور، كتعػػد مػػرآة احلضػػارات، ك  قبػػل التػػاريخ، عػػرؼ األنسػػاف الزخرفػػة منػػذ مػػا      
كػرم كالػديٍت كادلعػريف كمػدل كسائل معرفػة اتريػخ االمػم السػابقة كمػدل تطػورىم كتعمقهػم الفأىم الزخرفة أحدل 

. كالزخرفػػة ىػػي رلموعػػة نقػػاط كخطػػوط كأشػػكاؿ ىندسػػية كرسػػـو حيػػواانت كنبػػااتت ككلمػػات متداخلػػة دحضػػرىم
كمتناسػػقة فيمػػا بينهػػا تعطػػي شػػكالن مجػػيالن كتسػػتعمل لتػػزيُت ادلبػػاين كاألكاين كادلالبػػس كاجلوامػػع كالكنػػائس كادلػػدافن 

 كالنقود كالعمالت كالقصور كغَتىا. 

 
كأىػػتم ادلسػػلموف منػػذ القػػركف األكىل بتػػزيُت الكتػػب كادلخطوطػػات كتػػذىيب صػػفحاهتا، كأىتمػػوا  طوطهػػا        

أىتمامػػان كبػػَتان، كمػػازاؿ التػػاريخ ػلفػػظ لنػػا أمسػػاء عػػدد كبػػَت مػػن اخلطػػاطُت مثػػل أبػػن البػػواب، كأبػػن العميػػد، كغَتعلػػا 
فقػػػد كانػػػت تػػػذىب كتكتػػػب ك التػػػذىيب، كأنصػػػب اإلىتمػػػاـ الػػػرئيس علػػػى ادلصػػػاحف سػػػواء مػػػن انحيػػػة اخلػػػ  أ

كتػزين أببػدع الرسػـو .كالعنايػة  ػودة اخلػ  أمػر طبيعػي يف اإلسػالـ كقػد كػاف اخلطػاطوف مػن أعظػم  ، طوط رائعة
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الفنػػػانُت مكانػػػة يف العػػػامل اإلسػػػالمي عامػػػة كيف بػػػالد فػػػارس كتركيػػػا  اصػػػة كذلػػػك إلشػػػتغاذلم بكتابػػػة ادلصػػػاحف، 
ا تقػػدـ فػػن تطػػوير اخلػػ  كأقبػػل األمػػراء كاحلكػػاـ علػػى شػػراء ادلخطوطػػات كنسػػخ كتػػب اآلدب كالشػػعر، كمػػن ىنػػ

الكاملػػة ،كطبيعػػي أف تكػػوف ادلصػػاحف ميػػداانن لفػػن  ويػػد اخلػػ  كقػػد كتبهػػا اخلطػػاطوف يف البدايػػة بضػػركب مػػن 
اخل  الكويف الذم تطور على ايديهم مػن أجػل الدقػة كالرشػاقة كاجلمػاؿ الزخػريف حػىت بلػغ ذركة عظمتػِو يف القػرف 
اخلامس اذلجرم ككاف أكرب عوف ذلم يف ذلك طبيعة احلػركؼ العربيػة كمػا فيهػا مػن تقػويس كانبسػاط كاتصػاؿ كمػا 
تقبلػػو رؤكسػػها كسػػيقاهنا مػػن ذيػػوؿ زخرفيػػة كتوريػػق كتػػراب  ،كيػػذكر عػػدد مػػن البػػاحثُت، أف الفنػػانُت الػػذين يزينػػوف 

اخلطاطُت أنفسهم ، إذ يقػـو اخلطػاط امتػاـ عملػِو  الصفحات ادلكتوبة كيذىبوهنا كانوا من أرفع الفنانُت قدران بعد
مث يبػػدأ الفنػػاف مػػن بعػػدِه ،كعلػػى اخلطػػاط أف يػػًتؾ أمػػاكن فػػراغ يف بعػػض الصػػفحات لًتسػػم فيهػػا الصػػور ادلطلوبػػة 
بعػػد ذلػػك، كبعػػد أنتهػػاء اخلطػػاط يسػػلم ادلخطػػوط اىل فنػػاف أخصػػائي يف رسػػم اذلػػواش كتزيينهػػا ابلزخػػارؼ، مث اىل 

شػػو كصػػفحاتو األكىل كصػػفحاتو األخػػَتة، كبدايػػة فصػػولو كعناكينػػِو كغػػَت ذلػػك مػػن الزخػػارؼ آخػػر لتػػذىيب ىوام
ادلتفرقػػة. كلوجػػػود بعػػض األمػػػور ادلرتبطػػة ابلعقيػػػدة اإلسػػالمية ك اصػػػة يف القػػركف الثالثػػػة األكىل للهجػػرة فنجػػػُد أف 

سمة لنإنساف كاحليػواف كأبػدع الفنػاف الفناف ادلسلم ركز على الرسـو النباتية كاذلندسية ادلذىبة بعيدا عن الصور اجمل
ادلسػػلم يف ىػػذِه الرسػػـو حػػىت بلغػػت الغايػػة مػػن اإلتػػزاف كالدقػػة كتوافػػق االلػػواف ، بػػل أف ىػػذِه الزخػػارؼ أصػػبحت 
ظلػػاذج تنقػػل عنهػػا الرسػػـو يف التحػػف ادلعدنيػػة كاخلزفيػػة كادلنسػػوجات كالسػػجاد ،ككػػاف عػػدد كبػػَت مػػن ادلصػػػاحف 

خ انتاجُو، كأحياانن كثَتة أسم الفناف، كىو ما مكن مؤرخي اتريػخ الفػن مػن معرفػة كادلخطوطات ادلذىبة ػلمل اتري
قسػػػ  كافػػػر مػػػن تطػػػور الرسػػػـو كالزخػػػارؼ كالعصػػػور الػػػيت تنتمػػػي اليهػػػا، كذلػػػك ألف عػػػددان كبػػػَتان مػػػن ادلصػػػاحف 

ع اذلجػرم بػدأ تطػور كادلخطوطات ادلذىبة ػلمل اتريخ انتاجو ،كاحياانن كثَتة اسم الفناف، كابتداءان من القرف التاس
جديػػد يف الشػػكل الفػػٍت فقػػد اضػػيفت للرسػػـو النباتيػػة كاذلندسػػية التوسػػع يف الرسػػـو اآلدميػػة كاحليوانيػػة. كمل تكػػن 
الشػػعوب اإلسػػالمية علػػى درجػػة كاحػػدة مػػن التقػػدـ يف ىػػذِه الفنػػوف الػػيت كانػػت منػػذ البدايػػة خليطػػان مػػن العناصػػر 

ض الرسػػـو ادلنقولػػة عػػن كتػػب اليهػػود كادلسػػيحيُت الشػػرقيُت ،ككانػػت الساسػػانية كالبيزنطيػػة كالقبطيػػة فضػػال عػػن بعػػ
ايػػػػػػراف مػػػػػػن أكثػػػػػػر الشػػػػػػعوب اإلسػػػػػػالمية تقػػػػػػدمان يف ىػػػػػػذا اجملػػػػػػاؿ، كيف مصػػػػػػر صلػػػػػػد أف أبػػػػػػدع ادلصػػػػػػاحف ادلذىبػػػػػػة 
كادلخطوطػػػات تعػػػود اىل العصػػػر ادلملػػػوكي، كمػػػا أف ىػػػذِه الفنػػػوف مل تكػػػن قاصػػػرة علػػػى ادلصػػػاحف كادلخطوطػػػات 

 األصليل كالكتب الدينية ادلسيحية تذىب كتزين صفحاهتا.  اإلسالمية فقد كاف
كنشػػطت ىػػذِه الصػػناعة يف ادلوصػػل خػػالؿ القػػرنُت السػػادس كالسػػابع للهجػػرة، كتركػػوا أاثران كثػػَتة تنطػػق مبػػا         

 كػػاف عليػػِو فػػن التزكيػػق كتػػزيُت الكتػػب مبختلػػف الزخػػارؼ النباتيػػة ادلزىػػرة، كالزخػػارؼ اذلندسػػية الدقيقػػة صلػػدىا يف
افػػػاريز الكتػػػب الػػػيت كتبوىػػػا  طػػػوط مجيلػػػة سلتلفػػػة. كشلػػػا  ػػػدر اإلشػػػارة اليػػػِو أف كثػػػرة ادلخطوطػػػات ادلصػػػورة الػػػيت 

دحمػػػػل األمسػػػػاء كااللقػػػػاب  نسػػػػخت كزكقػػػػت يف ادلوصػػػػل أك الػػػػيت تنسػػػػب اىل ادلوصػػػػل كادلنػػػػاطق اجملػػػػاكرة ذلػػػػا كالػػػػيت
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ة خاصػة يف مدينػة ادلوصػل كاالقػاليم اجملػاكرة ذلػا ، تؤكد اخلصائص الفنية ادلميزة ذلذِه الصػور ككجػود مدرسػادلوصلية
كأمتد أتثَتىا حىت مشاؿ سوراي، بلغ من أتثَتىا مػا محػل علمػاء اآلاثر أف ينسػبوا اليهػا بعػض الكتػب الػيت مل يػذكر 
فيهػػػا اسػػػم كاتبهػػػا. كيف خػػػزائن الكتػػػب ادلوصػػػلية نفػػػائس ادلخطوطػػػات اجلميلػػػة الػػػيت متتػػػاز  مػػػاؿ اخلطػػػوط كدقػػػة 

وع الزخػػارؼ، فكػانوا يزينػػوف أغلفػة الكتػػب بزخػارؼ مطعمػة ابلػػذىب كالفضػة كاأللػػواف الزاىيػة. كمػػن التجليػد كتنػ
ذلػػك نسػػػخة مػػػن القػػػرآف الكػػػرمي  ػػ  اخلليفػػػة عثمػػػاف بػػػن عفػػػاف )رضػػي ، عنػػػُو( كػػػاف جلػػػدُه مطعمػػػان ابلػػػذىب، 

ـ، أنتهػػػب ٕٔٙٔق/ٓٙٙل سػػػنةكمزكقػػان تزكيقػػػان مجػػػيالن يف غايػػػة الدقػػػة كالعنايػػػة، كعنػػدما دمػػػر التتػػػار مدينػػػة ادلوصػػػ
ادلصػػحف ادلػػذكور،  كعبثػػوا هبػػذا األثػػر كمػػا كػػاف طبػػق علػػى جلػػدِه مػػن ذىػػب كزخػػارؼ، كتركػػوا ادلصػػحف، فتلػػف 
مػػػن أكلػػػِو مثػػػاين صػػػحائف، مث عثػػػر  عليػػػِو بعػػػض النػػػاس كمحلػػػوه اىل دمشػػػق ،كأكمػػػل مػػػا كػػػاف نقػػػص منػػػُو. كمػػػن 

كر كالكتػب كتػذىيبها ،امحػد بػن بػوراف بػن سػنقر بػن عبػد النقاشُت الذين تفوقوا يف التزكيق كالػنقش، كتصػوير الػد
ـ( الذم فاؽ أىل زمانِو يف ىذِه الفنػوف. كقػاؿ عنػُو ٜٜٔٔق/ٜٙ٘، ادلوصلي النقاش الذم كلد ابدلوصل سنة)

ابػػن الشػػعار ادلوصػػلي: ))...شػػاب مػػن األذكيػػاء يف صػػناعة التزكيػػق كالػػنقش كتصػػوير ادلػػدكر كالكتػػب كتػػذىيبها، 
لػػى أىػػل زمانػػِو ال ؽلاثلػػُو أحػػد فيمػػا ؼلػػًتع مػػن غرائػػب التزاكيػػق، كبػػدائع  التصػػاكير، كيكتػػب خطػػان فػػاؽ يف ذلػػك ع

-ٕٓ٘مليحػػػان...((. كاألمػػػَت عػػػز الػػػدين مسػػػعود الربسػػػقي الػػػذم كػػػاف مفػػػرط الػػػذكاء تػػػوىل ادلوصػػػل بعػػػد كالػػػدِه )
كتصػػػاكير بينػػػو ـ(كػػػاف متفوقػػػان ابلتصػػػوير كالتزكيػػػق كالقػػػص، كمػػػن أحسػػػن النػػػاس نقوشػػػان ٕٚٔٔ-ٕٙٔٔق/ٕٔ٘

ـ( ٕٙ٘ٔق/ٗ٘ٙكبػػُت انئبػػِو يف حلػػب غلعلهػػا يف التواقيػػع السػػرية ادلهمػػة. كعمػػر بػػن علػػي ادلبػػارؾ ادلوصػػلي )ت
رساـ أشتهر بتزكيق الكتب كتصويرىا كترؾ عدة كتب مجيلة تػدؿ علػى براعتػِو يف فنػِو، منهػا نسػخة مػن مقامػات 

لة، ككتب يف هناية الكتاب أمسػو كاتريػخ النسػخة كذلػك احلريرم، قاـ ىو بتزكيقها، كتصوير ما فيها من صور مجي
حػدل كثالثػُت صػورة مجيلػة، فضػالن عػن صػورة أضػيفت اليػِو يف ـ(، كصور يف الكتػاب إٕٙ٘ٔق/ٗ٘ٙة )يف سن
، كىػػي زلفوظػػة يف ادلتحػػف الربيطػػاين، كأبػػو الػػدر ايقػػوت بػػن عبػػد ، ادلوصػػلي الكاتػػب ادللقػػب أمػػُت متػػأخرزمػػن 

كػػػػاف متفوقػػػػان ابخلػػػػ  كالتزكيػػػػق كأنتشػػػػر خطػػػػُو يف ك ـ( كتػػػػب الكثػػػػَت، ٕٕٔٔق/ٛٔٙالػػػػدين ادلعػػػػركؼ ابدللكػػػػي)ت
قصػػدُه النػػاس مػػن سلتلػػف ، ك األفػػاؽ، ككػػاف يف هنايػػة احلسػػن ، كمل يكػػن يف آخػػر زمانػػِو مػػن يقاربػػُو يف حسػػن اخلػػ 

كاخػػذكا عنػػو، كمػػن ادلصػػورين ادلوصػػليُت أبػػو يوسػػف هبنػػاـ بػػن موسػػى ادلوصػػلي مػػن أىػػل القػػرف السػػادس،  ،البلػػداف
كمػػن آاثرِه الػػيت مل تػػزؿ ابقيػػة نسػػخة مػػن كتػػاب احلشػػائش، أك خػػواص العقػػاقَت لديسػػقوريدس، كقػػد زيػػن جلودىػػا 

يات أخػػػرل متيػػػزت يف رلػػػاؿ تزكيػػػق الكتػػػب كالزخرفػػػة مثػػػل: برسػػػـو ىندسػػػية كنباتيػػػة دقيقػػػة كرائعػػػة. كىنػػػاؾ شخصػػػ
ـ(،كمحػػػػو الكػػػػردم، كد بػػػػن سػػػػعيد ادلوصػػػػلي كىػػػػو مػػػػن ٕٔ٘ٔ-ٖٕٔٔالراىػػػػب ابخػػػػوس اخلديػػػػدم الطػػػػواؼ)

 اخلطاطُت الذين برزكا يف القرف الثاين عشر للهجرة، كغَتىم.
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دلدينػة منػذ عصػور التػاريخ تعد ادلوصل من أشهر ادلػدف الػيت تنوعػت فيهػا الفنػوف احِلرفيػة الػيت نشػأت يف ا         
اإلسػػالمي كامتػػدت فيهػػا بػػل أف بعضػػها ال زاؿ قائمػػان حػػىت اليػػـو كإف كػػاف بنطػػاٍؽ ضػػيق، كالسػػبب يف بقائِػػِو حػػىت 
يومنا ىذا ىو أف ادلوصل الختلى من عشاؽ الًتاث كالفنوف كالزخارؼ شلػا َشػَجَع احلػرفيُت كادلهػرة علػى اإلسػتمرار 

 ن تلك الفنوف فن التكفيت.يف مهنهم كفنوهنم احلرفية، كم

 
 أيػػػديهم علػػػى ازدىػػػرت ـ(ٜٙٓٔ/ىػػػػٜٛٗ )العػػػاـ  كبػػػدأ عصػػػرىم فيهػػػا يف إىل ادلوصػػػل دخػػػل السػػػالجقة فعنػػػدما
الػيت تعػد امتػدادان للدكلػة  الدكلػة الزنكيػة  حكػم أايـ عصػورىم أزىى ككانت ادلختلفة كالزخرفة، كالصناعات الفنوف

 األسػػرة ىػػذه عرفػػت (،كقػػد ـٜٕٔٔ-ٕٚٔٔ/ىػػػ٘ٔٙ-ٕٔ٘األعػػواـ)السػػلجوقية، كحكمػػت يف ادلوصػػل خػػالؿ 
 كيف التحػف أشػكاؿ يف مهػاراهتم فيهػا  لػت الػيت ادلعدنيػة التحػف صػناعة السػيما كالصناعات للفنوف بتعضيدىا
 علػػى الكتابػػة بػػُت غلمػػع كػػاف كمػػا كاحليوانيػػة اآلدميػػة الرسػػـو بكثػػرة متيػػز الزخرفػػة يف ادلوصػػلي كالطػػابع زخرفتهػػا،
 فلكيػػة كمظػاىر كالصػوجلاف ابلكػرة كاللعػػب كالصػيد كػالقنص الػًتؼ مظػاىر متثػػل كصػوٍر متنوعػة،  طػوط التحفػة
 ىػػػو كأدؽ فنػػػوف الزخػػػارؼ ككػػػاف أمجػػػل التحفػػػة، زخرفػػػة يف طرقػػػان  الفنػػػانوف كاسػػػتعمل كغَتىػػػا، احليػػػواانت كصػػػور
فسػػمي ذلػػك الفػػن  تقليػػده، كحػػاكلوا غػػَته، بػػو كأتثػػر ادلوصػػلي الفنػػاف ابتكػػره مػػا كىػػو كالفضػػة، ابلػػذىب التطعػػيم
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 ختتلػػف منهػػا، ارخػػص مػػادة يف مثينػػة مػػادة كضػػع: تعػػٍت ك كفػػحمل الفعػػل مػػن عربيػػة كلمػػة كالتكفيػػت: ابلتكفيػػت، 
كاحلديػػػػد،  النحػػػػاس علػػػػى الزخرفػػػػة فػػػػن كالفضػػػػة، كمػػػػا عُػػػػرِّؼ أبنػػػػو ابلػػػػذىب النحػػػػاس كتطعػػػػيم اللػػػػوف، يف عنهػػػػا

 عػايل كإحسػاس رفيع كذكؽ عالية دقة إىل ػلتاج التاريخ كونو مر على اليدكية احلرؼ أصعب ىو أحد كالتكفيت
 أف التكفيػػت ؽلػػتهن مػػن يف توفرىػػا الواجػػب الشػػركط األركػػاف، كمػػن متكاملػػة فنيػػة لوحػػة ككأهنػػا القطعػػة ختػػرج حػػىت
 أمثػػاف فػػ ف كلػػذا ادلطلػػوب، ابلشػػكل إخراجهػػا يػػتم حػػىت أك أقػػل شػػهورنا تسػػتغرؽ رمبػػا القطػػع فػػبعض صػػبورنا، يكػػوف
 مػن النػوع ىػذا يقػدِّر دلػن الػدكالرات مػن اآلالؼ ، كيف يومنػا ىػذا قػد تصػل إىلتكوف ابىضػة التحف تلك بعض
 ذلػػذه التميّػػز عصػػػػػر ىػػو(ادلػػيالدم عشػػر الثػػاين/ اذلجػػرم السػػادس القػػرف) يف أم الزنكػػي العصػػر كقػػد كػػاف. الفنػػوف

 التجػػار انظػػار زلػػ  ادلػػذكورة عاتالصػػنا كاصػػبحت الوضػػع السياسػػي كالعامػػل االمػػٍت، اسػػتقرار نتيجػػة الصػػناعات
 بسػػائل احلديػػد أك النحػػاس تطعػػيم أم التطعػػيم علػػى التكفيػػت يطلػػق كػػاف كقػػدؽلا. ادلوصػػل اىل القػػادمُت احللبيػػُت
 علػػى الزخرفػػة فػػن أبنػػو عػػّرؼ عيػػٍت مػػن يراىػػا، كمػػا تسػػر كأانقػػة كركنقػػا مجػػاال عليهػػا يضػػفي مػػا الفضػػة أك الػػذىب
   كاحلديد. النحاس
ىػػذا النػػوع مػػن الفػػن، ادلزيػػد مػػن اذليبػػة كالقيمػػة فقػػد أضػػفى  أحػػد طػػرؽ الزخرفػػة علػػى القطػػع كالتحػػفكلكونِػػِو     

اديػة أك مػن النػاحيتُت ادل، تػزداد قيمتػو لذلك ف فعلى ادلعدف األقل سعرنا من خالؿ تطعيمو مبا ىو غاؿ كنفيس، 
 فنية.ال

 مػػا كىػػذا التحػػف، زخرفػػة أسػػاليب مػػن بكأسػػلو  كاسػػع نطػػاؽ كقػػد انتشػػر ىػػذا الفػػن أك احلرفػػة الفنيػػة علػػى     
 تطػػوره فضػػالن عػػن  يف األثػػر أكػػرب ادلوصػػل دلدرسػػة ككػػاف عظيمػػُت، كإبػػداعان  مجػػاالن  الصػػناعة منتجػػات تلػػك اكسػػب
 مػن كثػَتا ادلوصػل إىل ينسػبوا اآلاثر علماء جعل شلا كىذا اإلسالمية، األقطار سائر األخرل يف ادلعادف صناعات
 .ادلوصل مدرسة أتثَت عليها يظهر اليت ادلعدنية التحف
 اليهمػا، اذ ىػاجركا موصليُت طريق عن حلب كالشاـ، إىل من ادلوصل التحف تكفيت انتقلت صناعة كقد      
 كجػدت الػيت عددان من النقوش ادلوصػلية بعد فيما اكتشف كقد يف ىذا الفن، للصناعة مدرسة كانت ادلوصل اف

 حبرفػػػة ارتبطػػػت قػػػد السػػػيوؼ صػػػناعة احليػػػواانت، ككػػػاف  صػػػور كرسػػػم التحػػػف علػػػى الكتابػػػة كتشػػػمل يف حلػػػب
 أبشػػػكاؿ تكػػػوف مرسػػػومة كالفضػػػة الػػػذىب مػػػن  يػػػوط السػػػيوؼ كأغمػػػاد أنصػػػاؿ تػػػزيُت إذ يػػػتم التكفيػػػت أيضػػػان،

 تظهػػر للنػػار تعريضػػها كبعػػد ادلطلػػوب الرسػػم لتشػػكل بعضػػها جانػػب إىل اخليػػوط ُتصػػف حيػػث مباشػػرة، ىندسػػية
 األلباب. معها اليت تسلب ادلبهجة كقد اتسمت منتجات صناعة التكفيت أبلواهنا .كاحدة قطعة الرسـو
مزكلػػة  بصػػناعة ادلوصػػليُت ادلطعمػػُت، اك الصػػناع احػػػػػػد كىػػو عيسػػى الفػػرج ابػػو قيػػاـ ذلػػك علػػى الصػػور اىػػم كمػػن
ـ(، صػنعها يف العػاـ ٗٚٔٔ_ٓ٘ٔٔ/ قٜٙ٘_ ىػػٗٗ٘) األعػواـ خػالؿ  حلػب امػَت زلمػود الػدين لنػور صغَتة
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 الوقػػت عليهػػا يعػػُت مشسػػية سػػاعة ىػػي كادلزكلػػة) ابريػػس. يف الوطنيػػة ادلكتبػػة يف زلفوظػػة كىػػي ـ(ٜ٘ٔٔق/ٗ٘٘)
 .(عليها مثبت بشاخص
كمػػن اجلػػدير ابلػػذكر أف صػػناعة التكفيػػت قػػد كصػػلت إىل مصػػر أيضػػان، كقػػد امػػتألت بعػػض ادلنػػاطق ادلعركفػػة       

كقػد اتضػح  رفة، كمػن تلػك ادلنػاطق شػارع ادلعػز لػدين ، الفػاطمي يف كسػ  القػاىرة، يف مصر مبنتجات تلك احل
كالػػػذىب  ابلفضػػػة ادلطعمػػػة النحاسػػػية القطػػػع فضػػػالن عػػػن البديعػػػة، كنقوشػػػها العاليػػػة ادلسػػػاجد أثرىػػػا علػػػى قبػػػاب

حينمػػػا تكفػػػحمل  ة،العاديػػػ النحاسػػػية كادلوجػػػودة يف اسػػػواؽ القػػػاىرة كمرافقهػػػا الدينيػػػة كالسػػػياحية، إذ كانػػػت األكاين
 يف أطرافها. كبريقها كالذىب يف أخاديدىا، نتيجة انسياب الفضة اجلميلة، تصبح أشبو ابللوحة الفنية

 للهويػػة إذ كػػاف ذلػك الفػػن عنػواان يف العصػػر اإلسػالمي قػػدؽلنا ابلتكفيػت، العربيػة العواصػػم بعػض متيػػزت كقػد      
 احلرفػة ىػذه صػمدت القدؽلػة الصػناعات أغلػب كتالشي الزمن مركر كمع احلقب، من كثَت يف كاإلسالمية العربية
البلػػداف كالسػػيما دمشػػق  لسػػكاف تلػػك ػلفػػظ الػػذم الفػػن اآلف حػػىت فظلػػت الصػػناعي، التطػػور موجػػات كجػػو يف

 .ىويتهم كالقاىرة أسرار
 عجػب كال العػر،، ادلغرب أك أفريقيا مشاؿ عواصم كمنها أخرل عربية عواصم التكفيت فن كصلها اليت ادلناطق كمن    
 األرض بقػػػاع مػػػن بقعػػػة أم إىل اإلسػػػالمي الػػػدين ككصػػػوؿ شػػػاملة، كانػػػت األسػػػالمية احلضػػػارة ألف ذلػػػك يف غرابػػػة أك

 كمنهػا دمشق قلبِ  إىل ادلوصل شوارع من رحلة أبنو التكفيت فن كصف كقد اإلسالمية، احلضارة معامل كصوؿ يصحبو
 لعقود اإلنسانية احلضارة أثرل الذم األصيل اإلسالمي الفن أضالع أحد ابت حىت أفريقيا مشاؿ عواصم مث القاىرة إىل

 كال خالػدان  الفػن ىػذا أك احلرفػة ىػذه تبػقَ  أف الغريػبِ  مػن كلػيس اإلنػداثر كعػدـ ابلدؽلومة التكفيت فن اتسم كقد. طويلة
 .إليها تصل اليت ادلدف كيف ادلوصل يف كقبوذلا منها ادلصنوعة السلع كجودة ألصالِتِها الضياع أك لالنداثر عختض
ختتفػي ادلهػن  كقػد كالوظػائف، ادلهػن مػن أظلاطػان جديػدة ظهػرت جديػد كمن ادلعلـو أنو كمبضػي الػزمن كقػدكـِ عصػرٍ       

فػػػن التكفيػػػت  رأسػػها علػػػى بعػػػض أظلػػػاط الفنػػوف الزخرفيػػػة بقيػػػت صػػامدة أمػػػاـ ادلهػػن احلديثػػػة أف غػػَت السػػابقة كالقدؽلػػػة،
أف ىناؾ من عامة الناس من ؽليل إىل ادلوركث كادلنتجات القدؽلة شلا يدفع أرابب تلك  كالسبب يف ذلك كما سبق ذكره

 احلرؼ إىل مواصلة جهودىم للحفاظ عليها.
 .166 ص ادلعدنية، التحف العبيدي،_
 ،( م1977 ، برال ، القراهرة) ، الصرليبية احلررو  عصرر يف الشام بالد يف االسالمي اجملتمع ، دمحم امحد رمضان امحد_ 

 .111ص
 (.ه579_521)الزنكية األاتبكية عصر يف وحلب ادلوصل بني العالقات_
 .احلضاري االسهام ، الدابغ  هدى_
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دلهنػة كاحلرفػة، فادلهنػة تعتمػد علػى البيػع كالشػراء أك عمػل معػُت، ال بد من التفريق أكالن ما بُت مفهػومي ا
العمل ادلرتب  ابالستعانة ابليد كأبداة إلنتاج شيء زلػدد أك دحويػُل  وتدّؿ على ادلهارة يف الصناعة، كىأما احِلرفة ف

 كإجراُء تغيَت على مادة معينة.
كتعػػرؼ احلػػرؼ الشػػعبية حبسػػب )اليونسػػكو( أبهنػػػا حاملػػة للهويػػة، كالقػػيم، كادلعػػٌت، كأف احلفػػاظ عليهػػػا 
كعلى تنوعها الثقايف كالًتكيج ذلا مػن األعليػة مبكػاف 
مػػػن أجػػػل احلفػػػاظ علػػػى اذلويػػػة الثقافيػػػة للبلػػػد الػػػذم 
تنتمػػػػػي لػػػػػػو. كقػػػػػػد سػػػػػػعى صػػػػػػاحب احلرفػػػػػػة جاىػػػػػػدان 

الػػػيت يُعػػػرُؼ للحػػػافظ علػػػى حرفتػػػو ألهنػػػا متثػػػل ىويتػػػو 
كيتسػػمى هبػػا، كسػػعت الشػػعوب علػػى رعايػػة كػػل مػػا 
ؽليز ثقافتها كشكل حياهتا ادلميز، فدعمت أشكاؿ 
اإلبداع ادلختلفة لتلػك الثقافػة الػيت تتميػز هبػا، سػواء 
أكػػػاف لفظيػػػان مػػػن خػػػالؿ احلفػػػاظ علػػػى اللغػػػة  الػػػيت 
دحمل ادلوركث الشفاىي لتلك األمػة، أـ مػاداين كىػو 

تدركػػػػػو العػػػػػُت كتنتجػػػػػو اليػػػػػد  اجلػػػػػزء ادللمػػػػػوس الػػػػػذم
 .احلرفةادلبدعة يف تلك 

فػػػػػػاحِلرُؼ التقليديػػػػػػة إذف ىػػػػػػي الصػػػػػػناعات 
ادلتوارثػػػػػػة الػػػػػػيت تعتمػػػػػػد علػػػػػػى التقنيػػػػػػات اليدكيػػػػػػة يف 
األسػػػاس، كمػػػا تعتمػػػد علػػػى ادلهػػػارات كالقليػػػل مػػػن 

 األدكات.
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اإلنسػػػاف  أمػػػا فنوهنػػػا فهػػػي متثػػػل جػػػذكر الصػػػناعة يف التػػػاريخ اإلنسػػػاين، حيػػػث كجػػػدت لتلػػػيب احتياجػػػات
النفعيػػة ادلرتبطػػة حبياتػػو اليوميػػة، كتػػرتب  حباجاتػػو األساسػػية يف احليػػاة. كادلنػػتج التقليػػدم ادلػػرتب  ابدلػػوركث اليػػدكم 
لفنػػوف الشػػعوب ؽلثػػل اجلانػػب البصػػرل ادلػػدرؾ مػػن ىػػذا ادلػػوركث. كتعتمػػد الفنػػوف التقليديػػة علػػى نقػػوش كزخػػارؼ 

هبػا الثقافػة اإلنسػانية، كىػي بػذلك تعػد مػرآة إلرث احلضػارة  كمفردات ىي مالمح احلضػارات ادلختلفػة الػيت مػرت
اإلنسػػاين، كىػػي جػػزء مػػن الفنػػوف البصػػرية ادلرتبطػػة بتفاعػػل اإلنسػػاف ببينتػػو، ك ريػػده لعناصػػرىا احمليطػػة بػػو. كلػػيس 
ابلضػػركرة أف تكػػوف رمػػوزان مباشػػرة كاضػػحة، بػػل إف احلػػريف كرث التشػػكيل كألػػف ادلنػػتج، كىػػذه العالقػػة بيػػنهم تعػػد 

 حالة رضا غلتمع عليها اجملتمع يف الشكل كادلعٌت كالوظيفة اليت يؤديها.

 
كتعد احلرؼ الشعبية ادلوصلية، كاحدة من أىم األعماؿ اليت تتوارثها األجياؿ، كزل  اىتمػاـ الكثػَت مػن 

كوهنػػا متثػػل عوائلهػا الػػيت تنتمػي ألقػػاهبم ذلػػا، ك جػزءا مػػن التكػػوين كالنسػيج االجتمػػاعي دلدينػة ادلوصػػل، فضػػال عػن  
اذلويػػة الوطنيػػة الثقافيػػة الػػيت تعكػػس أصػػالة كعبػػق التػػاريخ احمللػػي ذلػػا. كمػػا أهنػػا تسػػهم يف تشػػكيل ثقافػػة اجملتمعػػات 

 كتلعب دكران يف تعزيز العادات كالتقاليد.
إف تعدد الًتاكمات احلضارية دلدينػة ادلوصػل قػد تػرؾ كراءىػا مػوركاثن مػن الثقافػات الػيت أصػبحت بػدكرىا 

ساسػػينا يف البنػػاء االجتمػػاعي للشخصػػية ادلوصػػلية. كالثقافػػة الشػػعبية بوصػػفها أبػػداع لػػو أصػػالتو اسػػتطاعت مكػػوانن أ
أف متثل إحدل ركافد ىذا ادلوركث، كتعرب عن كاقع الشخصية ادلوصلية اليت عاصرت مراحل اترؼليػة سلتلفػة، كقػد 

يف القػػرل كادلػػدف كتوارثتهػػا األجيػػػاؿ،  متيػػزت ادلوصػػل بعػػدد مػػن احلػػرؼ اليدكيػػة الًتاثيػػة الػػيت نشػػأت علػػى أرضػػها
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كاحتلػػت تلػػػك احلػػػرؼ اليدكيػػػة دكرا مهمػػػا يف الصػػػناعات منػػػذ القػػػدـ حيػػػث متيػػػزت ابدلهػػػارة كاإلتقػػػاف كبصػػػياغاهتا 
اجلماليػػػة كعناصػػػرىا كمفرداهتػػػا الشػػػكلية الػػػيت عكسػػػت ثقافػػػة احلضػػػارات ادلتعاقبػػػة كالػػػذم اسػػػتطاع الفنػػػاف الشػػػعيب 

رؤية تعبَتية تتميز ابإلبداع كتليب احتياجاتو اليومية كترتب  ابلعادات كالتقاليػد ادلوصػلية استيعاهبا كإعادة إنتاجها ب
 األصيلة.

كاحلرؼ التقليدية ىي موركاثت شعبية يسيطر عليها طابع اإلعلاؿ لعػدـ تػدكين عناصػرىا أك تسػجيلها، 
الناحيػة العمليػة كالنظريػة، نتيجػةن لتصػوير كندرة األحباث اليت تتناكذلا. فهذه احلرؼ الػيت ال تػزاؿ ختتػزف مػوركاثن مػن 

الواقع كتدكين ما تبقى يف ذاكرة الناس، ابلتجميع كالتوثيق للمعطيات كافة، أمػر جػوىرم لكػي نػتالو الوقػوع يف 
أخطػػاء مػػن سػػبقنا كإعلالػػو ك اصػػة أننػػا اآلف أمػػاـ كاقػػع متغػػَت بشػػكل مسػػتمر كسػػريع، فالتػػدكين حاجػػة أساسػػية 

معينػػة مػػن حيػػاة النػػاس كتسػػجيلها حبيػػث أهنػػا دحمػػل يف ثناايىػػا جػػزءان مػػن ىويػػة رلتمعنػػا،  كضػػركرية لتػػأريخ حقبػػة
كىدفنا األساس معرفة النقاط األساسية لواقع ىػذه احلػرؼ أببعادىػا التارؼليػة كاجلغرافيػة كاالقتصػادية كاالجتماعيػة 

تحليلهػػػا، كإبػػػراز ماىيتهػػػا بتوجيػػػو كالثقافيػػػة، بغيػػػة احملافظػػػة عليهػػػا بتسػػػجيلها، كتػػػدكين القػػػيم السػػػائدة كالتعمػػػق ب
األنظار إليها، كإعطػاء صػورة عػن احلرفػة كحرفيػّي اليػـو ك ميػع معطيػات عػن احلرفػة كحرفيػي األمػس، كىػذا رلػاؿ 

 اكتشاؼ علمي ك اصة يف رلاؿ األنثركبولوجيا الثقافية.
ن آابءىػػػم، كتعتمػػػد علػػػى اإلدلػػػاـ كمتثػػػل احلػػػرؼ التقليديػػػة ادلوركثػػػة رلمػػػوع اخلػػػربات الػػػيت كرثهػػػا احلرفيػػػوف عػػػ        

بتقنيات يدكية كتشكيالت متميزة، فرضتها اخلامة كثقافة احلرفة يف كػل رلتمػع. كىػذه التشػكيالت ادلصػنوعة مػن 
خامػػات البينيػػة كادلعاجلػػة بطريقػػة يدكيػػة، دحمػػل عالمػػات  كرمػػوز ىػػي ركاسػػب ألزمنػػة كانػػت فيهػػا تلػػك العالمػػات 

ت أك شلارسػات رلتمػػع مػا. ليصػبح ذلػػذه الرمػوز داللتهػا ادلقػػركءة  ككظيفتهػا الػػيت زلػوران رئيسػان يف أعػػراؼ أك معتقػدا
اسػػتطاع احلػػريف حينهػػا جػػذب عواطػػف ادلشػػاىد ذلػػا، كإغلػػاد كظيفػػة مجاليػػة ذلػػذه الرمػػوز، فضػػالن عػػن كظيفػػة ادلنػػتج 

 األساسية كمنتج لو كظيفة نفعية.
الثقػايف كالًتاثػي كاالقتصػادم ذلػذه احلػرؼ  إف إحياء الصناعات كاحلػرؼ اليدكيػة، يتطلػب دراسػة ادلنظػور 

كإظهػػار مجاليتهػػا كقيمهػػا كالتأكيػػد علػػى اذلويػػة الوطنيػػة كإثػػراء الػػذاكرة الثقافيػػة مػػن خػػالؿ التعريػػف العلمػػي هبػػذا 
ادلوركث الشعيب، كعالقػة ىػذه احلػرؼ ابلعػادات كالتقاليػد يف رلتمعاهتػا، ضػمن دعػوة إلعػادة اسػتخداـ ادلنتجػات 

 حياتية، ك اصة يف اجملاؿ السياحي لزايدة الدخل الوطٍت للدكؿ.اليدكية كحاجة 
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حالة استذكارية ِلسفر تلك عندما  وش الذكرايت .... تنفر النفس كيستنهض الفكر كاجلسم معان يف      
 ادلدة الزمنية اليت عاشها اجدادان، كتركوا لنا بصماهتم كموركثهم الشعيب، الذم تناقلتو االجياؿ جيالن بعد جيل.

لذا كاف من الواجب علينا تسجيل ادلوركاثت الشعبية تسجيالن اكادؽليان يف عملية سريعة ال تقبل التباطؤ اك      
 التسويف.

 
يتطلب العمل اجلاد، فالعامل اليـو يف ثورة عارمة يسَت  طى حثيثة يف نواحي احلياة كافة، إذ يقف  اظلا     

االنساف مذىوالن اماـ ما يراه كيسمعو من العلـو كالتقنيات العجيبة اليت مشلت ابعاد احلياة كلها... ىذه 
 السابقة. االبداعات فيها من اخلطورة على ما ابدعو االنساف الشعيب يف االزمنة

فلقد توجست االمم من االنداثر السريع ذلذه ادلوركاثت فقامت تبحث عن تلك ادلعطيات اليت ابدعها     
االنساف يف تلك السنُت. كتسجيل كمية كبَتة من ادلوركاثت الشعبية كمجعها، فضالن عن احلفاظ عليها من 

امت ادلتاحف ادلتخصصة كرصدت ذلا امكانيات الضياع كاالنقراض ألهنا متثل مقوماهتا االكىل كاصالتها، فأق
فوتوغرافية، كافالـ فديوية، كاعطت لو سجالت كحافظات يف تقنيات متقدمة جدان، من اجل اف تكوف ىذه 
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ادلوركاثت مرجعان للدراسة، كمصدران مهمان من مصادر البحث يف عادات الشعوب كتقاليدىا، كلتكوف النواة 
 االقتصادية.االكىل للدراسات االجتماعية ك 

كانت السّباقة يف االلتفاؼ اىل ىذه الناحية ادلهمة   ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔكجامعة ادلوصل يـو أتسيسها سنة      
من موركثنا الشعيب العريق الذم ؽلتد اىل منات السنُت كيرتب  بسفر االنساف االكؿ الذم سكن يف حوض 

 كادم الرافدين.
كبدأت جامعة ادلوصل  مع سلتلف ادلوركاثت الشعبية كاالعتناء هبا كاحملافظة عليها، فأقامت متحف      

الًتاث الشعيب، كيل الشرؼ الكبَت أف كنت مسؤكالن عنو فًتة طويلة يف بناية )الباركدخانة( كقد بدأان بتسجيل 
 موركثنا الشعيب كاالعتناء بو.

ادليداين ػلتاج اىل مسح )فولكلورم( دلأثوراتنا الشعبية كتضافر اجلهود ادلخلصة  اف القياـ مبثل ىذا البحث     
 من الباحثُت كالدارسُت كالسيما اكلنك الذين لديهم االدلاـ كاالكًتاث يف ميداف البحث العلمي كالنظرة الثاقبة.

دية كغَت ذلك شلا اف البحث غلب معو كضع خطة عمل كالقياـ بتشكيل جلنة ذات إمكانيات علمية كما    
ػلتاجو العمل. كمن الضركرم جدان اف يكوف الباحث ادليداين صاحب دراية كامتيازات متعددة لكي يستطيع 
اف يقـو بعملية ادلسح ادليداين كفق دراية يف ادلناطق اليت يشملها البحث ادلتعلق بذلك الشيء كعلى سبيل 

 كادلأمت كاألفراح كالزينة فضالن عن ادلصاغات كادلأكوالت أبنواعها.ادلثاؿ، االلبسة يف ادلناسبات ادلختلفة كاألعياد 
 البحث:
ؽلثل ارابب احلرؼ كالصناعات يف ادلوصل جزءان مهمان يف اجملتمع، اذ متارس ىذه الطائفة حياهتا اليومية     

 ابلبيع كالشراء.
ة ادلوركثة لدل ابنائها كمعركفة حبرصها كادلوصل مدينة اترؼلية قدؽلة ذلا ماضي مشرؼ ابالعماؿ اخلَتة كالطيب    

على تقاليدىا كعاداهتا اليت توارثتها جيالن بعد جيل، كمن الضركرم اف نعتز هبذا االرث العريق، لكونو اساس 
 العالقات االجتماعية.

، ككلمة قچيةكلنأخذ شرػلة كاحدة من االسواؽ ادلوصلية كليكن زلور حبثنا كنموذج، سوؽ اذلرج، االطر    
اذلرج معركفة كىي اظهار البضاعة ادلعركضة للبيع كالدكراف هبا اىل اصحاب احملاؿ للنظر اليها مقركنة ابلعبارات 

 ادلتعلقة هبا.
فهي كلمة مركبة من كلمتُت عربية كتركية ك )اطرؽ( بس  الشيء اك طرحو ابللغة العربية ك قچي كاما االطر    
 لمة االكىل.لفظ تركي يدؿ ابدلهنة عند ربطو ابلكچي 
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( كاف اصحاب ىذه ادلهنة يتمتعوف حبرية العمل يف ظل مجعيتهم ٖٜٓٔيف سوؽ اذلرج كالسيما سنة )    
( ككاف رئيس اجلمعية آنذاؾ السيد )عبد ، صفاكم( كما يظهر ٖٜٔٔاليت أتسست سنة )قچية مجعية االطر

 يف الصورة كمعو عدد من افراد اجلمعية.
قد خيمت عليهم االمية فلم تشرؽ انوار العلم على اغلبيتهم  -قچية اف اغلب ادلتواجدين يف سوؽ االطر     

 اال ما رحم ر،؟
ففي الصباح كاف اصحاب ادلهن يصلوف اىل االسواؽ مبكرين كقبل ادلغرب بقليل يعودكف اىل منازذلم. اما     

ا ادلعقودة حوؿ شلرات كاسعة مبنية من اجلص كاحلجارة الغَت تنتظم منحنياهت ةزلالهتم عبارة عن دكاكُت صغَت 
 منتظمة )حجارة كلسية غَت مهندمة كاجلص(.

كانت غالبية الدكاكُت مفتوحة ليالن كهناران بال ابواب، كيكفي كجود حارس كاحد يف الليل.. كبعد مدة      
ية فهي غَت متحركة  مع ىذه الطبقات صنعت ذلم ابواب ذات ثالثة اقساـ مرتبطة حبافتُت. اما الطبقة االرض
 الثالث كتثبت ) ناكيل( من الداخل كتغلق من اخلارج )ابلكيلوف(.

اما الدكاكُت ادلقابلة فهي من مادة الصفيح )التوتيو(، ككمعلومة اف عدد ىذه الدكاكُت الواقعة من جهة      
( دكاانن من )التوتيو( ىذا كضع السوؽ ٘ٔها )( دكاانن يقابلٕٚاليمُت كادلبنية ابجلص كاحلجارة يبلغ عددىا )

 البنائي بشكل تقرييب.
اما احلالة االجتماعية اليومية كما يركج يف السوؽ فهي الفرش بكل اشكاذلا، كالزكايل الفاخرة اليت مصدرىا     

ناؾ )مدات( الدكؿ اجملاكرة كذات االحجاـ ادلختلفة كادلواد ادلتعددة من احلرير كالصوؼ، كذلا امساء عدة كى
صناعة عربية ككردية كتعرؼ يف ادلوصل )ابللياف( أبطواؿ سلتلفة. صلد فيها من االلواف كالنقوش كالزخرفة 
الفطرية، اليت متثل شعبية االنتاج كاالرىاصات النفسية ادلوصلية، حيث اليكاد بيت موصلي ؼللو من النسيج 

 الكل يعمل من اجل سد نفقات كاحتياجات العوائل.البسي  اك البطانيات ادلرعزية اك ادلدات اك القماش ك 
كأتيت اىل السوؽ كل االنتاجات ادلصنعة شعبيان من االقضية كالنواحي كالقرل مثل )اللباد( أبطواؿ سلتلفة      

كبسمك معُت كالبس  الصوفية ذات التختات اللونية الزاىية، كتكوف مواد ىذه البس  من مادة الصوؼ اك 
ب ذلك تصنع )الفراكم( ادلختلفة رجالية اك نسائية كاملة اك نصفية، ارداف اك بال ردف القطن، كاىل جان
 كتسمى )االبطية(.

كذلذه الفراكم العديد من التسميات منها الطرػلية ادلوحدة كطرحيو ذات الصوؼ ادلفتوؿ، كتكوف اسعار      
ذات نوعية غَت جيدة كىناؾ صناعة  ىذه الفراكم غالية الثمن جدان، كالشباطي، كاذلريف كالراعي كتكوف

 )اجلواجيم( البدكية كمنطقة تل عفر.
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(ـ كتوجد صناعة شعبية موصلية اخرل ٖ×  ٗكالبساط البدكم يسمى )بس  ازكج( تكوف مساحتو )      
ايضان أتيت اىل السوؽ كىي ايضان سلتلفة يف القياسات كىي )البس ( كمن اشهرىا الالمي كالزخويل كمنديل 

ط الزخويل ذات مثن غايل جدان، كيباع يف السوؽ ادلعانج البدكية اليت توضع على اجلماؿ كتكوف يف كالبسا
 الغالب صناعة بدكية بشكل خاص.

كيف السوؽ تباع انواع من العيب كاخلواجي كاشهرىا عباءات اجلوخ ذات الياقة الفرنسية تليها الياابنية، كيف      
ت اخليوط الصوفية الرفيعة جدان كتنسج ايقاهتا من اخليوط ادلصنوعة يف السوؽ ىناؾ خواجي غالية الثمن ذا

بلداف اجنبية مطلية اخليوط ابلفضة اخلالصة كبنقش االبرة... كىناؾ صناعة أتيت لسوؽ ادلوصل من النجف 
يف  ككربالء كالكاظمية كالعمارة كالكوت، كىناؾ عباءات ذات مساحات متساكية كاليت تسمى شعبيان ختتة كختتة

الغالب تكوف صنعتها من الصوؼ اخلشن يرتديها رعاة ادلواشي، كأتيت لسوؽ ادلوصل عباءات من الدكؿ 
 اجملاكرة ايضان.

طارح كادلخاد اما الثياب فتباع البدالت الرجالية )الزبوف، كالدمَت، ادلكتباع يف السوؽ الفرش )اللحف( ك      
 لصوؼ كالقطن كاليلك(.كاجلاكيت، كالزبوف، كالدشداشة، كادلقطنة من ا

حصر ذلا يف السوؽ، ك صوص العوائل القدؽلة اليت مضى على اجياذلم اكثر من اف البضائع ال لكاحلاص     
منة سنة يف السوؽ تزاكؿ مهنة االطرقجية، ىي الصفاكم، كحسُت اللطيف، كالصميدعي، كاحلالة االجتماعية 

 اىل السوؽ ليبيعوا بضاعتهم اجلديدة اك ادلستعملة، كمن ىؤالء: يف السوؽ تتمثل ابلبيع كالشراء، إذ أييت الناس
 احملتاج اىل ادلادة فيبيع بضاعتو من اجل احلصوؿ على ادلادة اليت ػلتاجها. -ٔ
 بيع مقتنيات فائضة اك اسباب خالفات عائلية. -ٕ
 بيع مواد مصنعة يف القرل كاالرايؼ كالنواحي. -ٖ
 اجلديدة كادلستعملة كاخلياـ كاشكاذلا ادلختلفة.مواد اخرل كالقماش كااللبسة كالبدالت  -ٗ
يشرفوف قچية ككما ذكرت فهناؾ اشخاص معتمدكف من الشرطة رلازكف، فضالن عن شلثل عن مجعية االطر     

على البيع كالشراء. فعلى سبيل ادلثاؿ كاف يقف رئيس اجلمعية )عبد ، الصفاكم( يف زللو الذم ال زاؿ 
 احفاده يف نفس احملل.

فيأيت الداللوف كيقفوف امامو كيقوؿ ذلم سلاطبان قالوا عهد ، نعطيك على عدـ ظلم احد من ىؤالء الناس      
كاف صلتهد يف بيع حاجياهتم ابلشكل الذم يرضاه ، مث يرفعوف ايديهم كيقرأكف الفادحة مث يقوؿ ذلم اذىبوا على 

رؼ فًتبطهم عالقة اجلَتة كالصداقة كالعمر كاالجداد، بركة ،، اما العالقات االجتماعية عند اصحاب احل
 كىناؾ عكس ذلك ىناؾ العدكاف ادلستمر جيالن بعد جيل )عداكة كار(.
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اما طبيعة البيع فيقـو احد الداللُت بًتكيج البضاعة اليت ذكرهتا، على اصحاب الدكاكُت كتبدأ ادلزايدة بُت     
، فيقف الدالؿ عن التهريج كؼلرب صاحب البضاعة عن السعر اصحاب الدكاكُت اىل اف يصل السعر ادلناسب

 الذم كصلت اليو بضاعتو.
عند ذلك ىو حر يف البيع اك الرفض ف ذا رضي صاحب البضاعة ابدلبلغ عندىا أيخذ الدالؿ من البائع      

الدالؿ اذلوية الشخصية كيذىب هبا اىل صاحب من رست عليو البضاعة فيسجل ما موجود يف البطاقة كاسم 
اك الكفيل يف سجل الدكاف مث يسلم الدالؿ ادلبلغ كيذىب بو اىل صاحب البضاعة مث يقطع عن كل دينار من 

 ( عشرة فلوس اتعاب الداللية.ٓٔالبضاعة ادلباعة )
تراقب البضاعة ادلهربة، كيستمر البيع كالشراء  كانت الشرطة تراقب السوؽ من اللصوص كرجاؿ الكمارؾ      

اىل كقت ادلغرب اذ أييت منظفوا السوؽ كيتم تنظيف السوؽ يوميان، كأييت بعدىم احلارس الليلي فيأيت اىل 
( فلس عيدية من ٓ٘احملالت كاحدان كاحدان كيتأكد من اقفاؿ احملالت مجيعان، عند حلوؿ العيد أيخذ احلارس )

 كل دكاف.
يف العصر ادللكي يسموهنم )اجلرخجية( كيبدأ احلارس كل نصف ساعة ابلنفخ ابلصافرة كاشارة على ك      

كجوده يف السوؽ كانو قائم بواجبو كىو ػلمل بيده )اذلرادة كيف حزامو خنجر الدابف كيف كتفو البندقية 
 االنكليزية ك الصفرصاص مشدكدان على اكتافو(.

ينية كالوطنية يقاـ ادلولد النبوم )ادلناقب الدينية( فيجمع قسم من ادلاؿ لشراء كيف االعياد كادلناسبات الد     
 احللوايت كالشرابت كالقهوة كاجور رجاؿ ادلنقبة كماء الورد كينتهي االحتفاؿ قبل اذاف صالة الظهر.

ضاعة كادلادة كيف السوؽ ىناؾ من الركائع اجلميلة فقد يضع احد التجار قسم من بضاعتو دلن ال ؽللك الب     
 فيبيع البضاعة كيسد مثن البضاعة كالربح أيخذه لو من اجل ادلساعدة.

كيف حالة االفراح كاالحزاف كالغياب يذىبوف كيسألوف عمن غاب عن السوؽ كاالسباب كيشاركوف يف اداء     
 الواجب.

لشارم حاجة كقد تبقى اما ادلشاجرات فكثَتة تتلخص يف االختالؼ بُت البائع كالشارم فمثالن أيخذ ا    
عنده اسبوعان اك اكثر مث أييت السًتجاعها، كىنا البائع يرفض كالشارم يصر على الًتجيع كيتطور احلادث اىل 
ادلعارؾ كتدخل الشرطة بل يصل اىل احملاكم، كصورة اخرل من ادلشاجرات تتمثل يف رجل اشًتل قبل العيد 

يد يرـك اعادهتا اىل اصحاهبا اك شراء مواد مسركقة أييت صاحبها بدلة مث ارتداىا اايـ العيد مث أييت بعد الع
 ابلشرطة.
كيف السوؽ مشاكسُت من البائعُت ىم اساسان جاءكا خللق ادلشاكل كتتم يف اكثر االحياف ادلشادات بُت      

 ىؤالء كيتدخل كبار التجار ادلسنُت حلل ىذه اخلالفات.
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ف من الدكلة بضاعة فتكوف من البطانيات كاخليم كاجللود كغَتىا  فضالن عن ذلك فاف مجاعة كانوا يشًتك     
كاالكاين النحاسية من قدكر كطاسات سفرية تسجل امساء كل ادلوجود يف السوؽ من شيوخ كشباب يف قوائم 

 كتوزع االرابح على اجلميع ابلتساكم.
لو آنذاؾ تقع الطامة اقكيف سنوات العشرينات كالثالثينات كاذا تشاجر شخصاف يف السوؽ كسق  ع     

 الكربل كيصل االمر ابلذم سق  عقالو اىل ضرب خصمو ابخلنجر كيقوؿ لقد )فَرعٍت(.
كمن العار اف غللب اصحاب السوؽ اكالدىم الصغار اىل السوؽ اك ؽلشوف معهم يف الشوارع كاالماكن        

ىذه زكجة فالف كىذا عيب كعار العامة كالسبب قد تصاحب اـ الطفل يومان كىو معركؼ لديهم فيقولوف 
 لرجل يسمح لزكجتو اخلركج من البيت.

كيف السوؽ ىناؾ الباعة ادلتجولوف كالقهوجي، كابئع عرؽ السوس كاشهرىم كحيد )رمحو ،( كالتمر اذلندم      
 لفرف.كاجلاغلي كابو اللوزينة كالسجقات كادللبس كالنمليت كاخلبز احلار كالكبة كرؤس االغناـ ادلشوية اب
 كاجملانُت الذين ؽلركف يف السوؽ مثل شللو كابو حشيش كعلي ابو الدالفات كحامد شنارة كغَتىم.

اما اصحاب ادلطاعم الشعبية اجملاكرة للسوؽ، فالسيد جكومي ابئع الكباب، كمحدية اـ البامية، كيف فصل الربيع       
 حلاكم، ككوركيس، كمحاـ العلي.كاف اصحاب احملالت ؼلرجوف بسفرة ربيعية اىل تل قاينجو، كا

كمن الطرائف يف السوؽ اف احدل السنوات ادلاضية تساق  الثلج على على اصيص فيو شجرة العطر كاف احلاج      
صاحل يهدم من كرقو لألصدقاء لوضعها يف الشام ليـو حلو ادلذاؽ، فلما دنت درجات الربكدة دحت الصفر، شارفت 

رأل احلج صاحل كضعية النبات جلب )استكاف( من ادلاء احلار من )اجلاغلي( سكبها  شجرة العطر على اذلالؾ، فلما
 يف األصيص دلعاجلة شجرة العطر كإنقاذىا.

)ابو الدامات( ادلشهور مع الزبوف،  الرفيعة من التجار، يعتنوف بلبس الدمَت تكيف السوؽ كاف اصحاب ادلكاان     
كلديهم ادلفاخرة أبنواع التبوغ )التبغ( حيث يوضع التحمل يف السبيل اك القليوف، كذلذه التبوغ أبنواعها كاف يصنع ذلا 
اكياس من االقمشة الفاخرة داللة على ادلكانة االجتماعية كمن السخاء اف يهدم الصديق صديقو قبضة يد )مجع( 

 عها يف كيس صديقو داللة على احلب كالسخاء.من التحمل كيض
كانت احلالة االقتصادية متفاكتة يف السوؽ، ككلنا يعلم اف العراؽ من العصر ادللكي اىل بداية السبعينات كاف      

 ( فلس من الدينار.ٓٓٔ( ثالثة دكالرات كتبقى )ٖالدينار العراقي الواحد يساكم )
ضائع على اختالفها أتيت معمرة لألسواؽ كاالرابح. ىذه جولة سريعة يف سفر كانت ادلتاجرة مع العامل كالب       

الذاكرة دحركت فيها االايـ كاحلوادث كامتزجت عندىا حلظات الفرح كساعات احلزف يف زلاكلة لنا لرصد حركة تلك 
 ريع.االايـ كاطالع قرائنا على حياة اسواؽ ادلوصل )سوؽ اذلرج( آنذاؾ متمثلة يف صورة الوصف الس

 
 



  مـوصليـات
 (2222 أيلـــولهـ/ 4111صفر ) 56العدد :                             

 (29) 
 

تعد الصناعة جزءن من االنشطة الرئيسية اليت يقـو عليها اقتصاد اية دكلة، كيعتمد عليها االفراد يف          
معيشتهم لسد حاجاهتم اليومية كلالكتفاء الذايت، كمن ىنا جاءت دراستنا لتسلي  الضوء على لدكر الُسرايف 

ارىا احدل اىم الصناعات اليت ظهرت يف يف احلفاظ على ادلوركث ادلوصللي صناعة الفرك اظلوذجال ابعتب
 الشرؽ االكس  منذ العصور السومرية كاالشورية كالبابلية كمازالت قائمة اىل يومنا.

ادل التطور احلضرم كالعمراين عرب التاريخ اىل ازدىار اجملتمع كقد اختذ طابعا شليزا فتطورت احلياة       
، فانتشرت الصناعات كمنها صناعة الفرك يف أبكملوفرد كاجملتمع االقتصادية كاالجتماعية كاثرت على اقتصاد ال

قرةقوش اذ اصبحت مقتصرة على الُسرايف، نقلها ُسرايف تكريت الذين اندرلوا مع ُسرايف ادلوصل ليساعلوا يف 
 احلفاظ عليها كجزء من ادلوركث يف اجملتمع ادلوصللي. 

بُت شهر تشرين االكؿ  لألشهرءن من موسم مجع اجللود اف عملية صناعة الفرك متر مبراحل عدة ابتدا      
كشهر آاير، مركرا مبرحلة التنظيف كحىت مرحلة اخلياطة اىل اف تظهر بصورة مجيلة تعكس اصالة كبراعة 

 الشخصية القرةقوشية.
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لقػػػػػػػد عػػػػػػػاش األجػػػػػػػداد فػػػػػػػًتات زمنيّػػػػػػػة          

طويلػػػػػة معتمػػػػػدين علػػػػػى مػػػػػا أنتجتػػػػػو أيػػػػػديهم ك 
بوسػػػػػائلهم البسػػػػػيطة فػػػػػأثّثوا البيػػػػػوت ك خػػػػػاطوا 
ادلالبػػػػس ك صػػػػنعوا الوسػػػػائل احلربيّػػػػة ك زخرفػػػػوا 
األاثث ك كػػػػّل ذلػػػػك بواسػػػػطة اعتمػػػػادىم علػػػػى 
الصػػػػػػػناعات التقليديػػػػػػػة ك علػػػػػػػى اجتهػػػػػػػادىم ك  

 كّدىم ك إتقاهنم لعملهم العظيم.
تعتمػػػػػػػد احلػػػػػػػرؼ التقليديػػػػػػػة علػػػػػػػى أدكات       

بسػػػػػػػيطة ، كتعتمػػػػػػػد بشػػػػػػػكل أكػػػػػػػرب علػػػػػػػى يػػػػػػػد 
االنسػػاف كإبداعػػو العقلػػي. فقػػد صػػنع االنسػػاف 
السػػػػػػػػػػلع اليدكيػػػػػػػػػػة ك زخرفهػػػػػػػػػػا مبػػػػػػػػػػواد طبيعيّػػػػػػػػػػة 
مسػػػػػػػػػػػػتخرجة مػػػػػػػػػػػػن: األشػػػػػػػػػػػػجار، النبػػػػػػػػػػػػااتت، 

 كاحليواانت كحىت من الطُت كاحلجر.
كقػػػػػد حظػػػػػت ىػػػػػي ادلصػػػػػنوعات ابالقبػػػػػاؿ      

جلماذلػػا ك قيمتهػا الفّنيػػة كالعمليػػة ، الكبػَت نظػػرا 
كمػػػن بػػػُت أىػػػم ىػػػذه احلػػػرؼ التقليديػػػة كأكثرىػػػا 

 -ركاجا :
 حرفة النقش على اخلشب: ػلّوؿ الّنقاش قطعان بسيطة من اخلشب إىل لوحات فنية ال مثيل ذلا. -
 حرفة الّنقش على النحاس: يدّؽ احلريّف النحاس آبالتو البسيطة ك ػلّوذلا إىل أطباؽ غاية يف اجلماؿ . -
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اخلزاؼ: صنع األكاين الفخارية يعمد اخلػزّاؼ اىل كتػل مػن الطػُت فيصػقلها بواسػطة أانملػو ك بضػرابت يديػو مث  -
 لطبخ ك الشرب ك حفظ ادلاء.يشّكػػػػلها اىل مزىرايت ك أكاين فّخاريّة يستعملها االنساف يف ا

 تلوين اخلزؼ ىذا الفّناف ادلبدع يلّوف قطع اخلزؼ فيحوذلا اىل أعماؿ فنية تسر الّناظر. -
حرفػػة تػػزيُت اجللػػود اسػػتعمل االنسػػاف جلػػود احليػػواانت ادللػػوف ك ادلػػزركش ابخلطػػوط ك األشػػكاؿ اذلندسػػية  يف  -

 صناعة الوسائد ك يف تغليف األاثث ك الصناديق اخلشبية.
التطريز اشتهرت ادلالبس النسائية  ماؿ نقوشها ك أصػالة قماشػها حيػث تعمػد احلرفيّػة اىل اسػتعماؿ اخلػرز ك  -

 .اخليوط ادلذّىبة فتجعل من الثوب البسي  قطعة فّنية ال مثيل ذلا
متػأل  السجاد اليدكم استعمل االنساف خيوط الصوؼ ادللّونة يف صنع الّزرا، ك الّسجاد ادلليء ابلزخارؼ الػيت -

 العُت مجاال ك رضا مبا صنعت األيدم.
صػػػػناعة الّسػػػػالؿ اعتمػػػػد االنسػػػػاف علػػػػى سػػػػعف الّنخيػػػػل فصػػػػنع منػػػػو السػػػػالؿ الصػػػػغَتة ك الكبػػػػَتة ك ادلظػػػػالت  -

 ك زيّنها  يوط الّصوؼ ادللّوف فصارت دحفا فّنية مجيلة.… الشمسية 
ة.  يكتسػػب كػػل يػػـو خػػربة جديػػدة فيطػػّور ك كيعتمػػد احلػػريف يف عملػػو علػػى مهاراتػػو الفرديػػة الذىنيػػة كاليدكيػػ      

 يتقن أعمالو شينا فشينا كما استخدـ ادلواد األكلية ادلتوفرة يف الغاابت ك احلقوؿ القريبة منو.
إّف رلػػػاالت الصػػػناعات التقليديػػػة ال حصػػػر ذلػػػا كمػػػا أّف قيمتهػػػا يف حيػػػاة االنسػػػاف ال تعػػػّوض لػػػذلك غلػػػب       

 نداثر كالّزكاؿ  بسبب غزك اآللة لكافة اجملاالت.احملافظة على ىذه الصناعات من اال
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تشَت ادلصادر التارؼلية ادلعاصرة إىل أف نشأة الصػناعات الصػغَتة كادلتوسػطة يف العػراؽ تعػود إىل بػداايت 
القػػػرف ادلاضػػػي السػػػيما يف ادلػػػدف الرئيسػػػة مسػػػتفيدة مػػػن تػػػوفر ادلػػػواد اخلػػػاـ كادلػػػدخالت احملليػػػة، كىػػػي تصػػػنف إىل 

ابلصػػناعات صػػغَتة احلجػػم كتعتمػػد علػػى اخلػػربات  أصػػناؼ عػػدة فمنهػػا الصػػناعات اليدكيػػة الػػيت تتمثػػل يف اغلبهػػا
احملليػػة ادلكتسػػبة كالصػػناعات اجللديػػة كاحلياكػػة كخياطػػة ادلالبػػس، أمػػا الصػػنف الثػػاين فهػػي الصػػناعات الغذائيػػة، 

 .كالصنف الثالث الصناعات ادليكانيكية كالكيمائية

 

كتعػػد مدينػػة ادلوصػػل كاحػػدة مػػن ادلراكػػز ادلهمػػة يف العػػراؽ للنشػػاط احلػػريف كبقيػػت ىػػذه احلػػرؼ راسػػخة  
كقد اعتاد ادلوصليوف شلارسة احلرؼ كادلهن منذ أمد بعيد عندما كػاف اجلهػل كانعػداـ التعلػيم يعػم العػراؽ يف  فيها، 

ىت غػػدت تنػػافس صػػناعات ادلػػدف العراقيػػة األزمنػػة القدؽلػػة، كبػػرع عػػدد كبػػَت مػػنهم يف مهنتػػو كطػػور يف صػػناعتو حػػ
األخرل،  فنجد كثَتا من أعالمها على اختالؼ العصور كانوا صناعا ، ففيهم احلداد كالنجػار كالنقػاش كالشػعار 
كاحلائػػك كالنسػػاج كالصػػباغ كالقصػػار كالػػدقاؽ كاحلػػالج كالصػػائغ كالشػػماع كاخليػػاط ....ا ،  كقػػد أحصػػى احػػد 

( حرفػة رئيسػة، حيػث  ٖٙفيهػا يف منتصػف القػرف الثػامن عشػر فوجػدىا تصػل إىل )الباحثُت عػدد احلػرؼ ادلهمػة 
كانت معظم تلك احلرؼ فردية ، كتعتمد علػى اجلهػد اليػومي للقػول العاملػة احملليػة كتسػتخدـ اآلالت كاألدكات 
ة البسػػيطة، كىػػػي لػػػذلك ال دحتػػاج إىل اختصاصػػػات متعػػػددة يف احلرفػػة، فكػػػل حػػػريف امكانػػو إنتػػػاج بضػػػاعة كاملػػػ
مبفػػرده أك مبسػػاعدة أفػػراد أسػػرتو أك بعػػض الصػػبية ككانػػت األدكات بدائيػػة جػػدا حيػػث احتفظػػت فػػركع معينػػة مػػن 
احلرؼ اليدكيػة بوضػعها كأتيت يف احملػل األكؿ تلػك احلػرؼ الػيت تلػيب حاجػات السػوؽ احملليػة كالػيت تنػتج األقمشػة 
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ك عدد الأبس بو من الػورش الصػغَتة مثػل ادلػدابغ الطبيعية كاألكاين الفخارية كاألسلحة كاألحذية، كانتشر بعد ذل
لصػػناعة اجللػػود، كقػػد أطلقػػت تسػػمية العديػػد مػػن إحيائهػػا حبرفػػة غالبيػػة سػػكاهنا مثػػل زللػػة الػػدابغُت كالشػػماعُت 
كالقصابُت .... ا  كما عرفت أسواقها أبمساء حرفة أك صناعة منها سوؽ الشعارين كسػوؽ الغػزؿ )خػاف الغػزؿ( 

 كالعطارين .....ا  .  ، كسوؽ احلدادين ،
محػػل ادلوصػػليوف ألقػػاب ىػػذه ادلهػػن كاحلػػرؼ كاعتػػزكا هبػػا ، كنقلوىػػا مػػن األجػػداد إىل األحفػػاد ككػػاف رب  

اآلسػػرة ػلػػرص علػػى تعلػػيم أكالده احلرفػػة دكف الغػػرابء لكػػي يبقػػى سػػرىا زلفوظػػا لػػدل اآلسػػرة كال تنقلػػو أك تتعلمػػو 
 األسر األخرل.  

معات البشرية كاجملتمعات اإلنسػانية ختتلػف اختالفػا بينػا بعضػها عػن الػبعض كمن ادلعلـو إف طبيعة التج 
متػػأثرة ابدلنػػاخ الطبيعػػي كطبيعػػة ادلنطقػػة الػػيت تعػػيش فيهػػا ، كيكػػوف تزايػػد ىػػذا االخػػتالؼ مػػن الناحيػػة االجتماعيػػة 

ية كالػيت تعتمػد فيػو كادلعيشية بصورة أكضح لكونو متأتيا من النوعية البينية اليت تعيش فيها تلػك التجمعػات البشػر 
على ما دحويػو بينتهػا مػن مػوارد طبيعيػة كمػوارد أكليػة، كعليػو فػ ف لكػل  مػع بشػرم مهمػا صػغر لػو ميػزة يتسػم هبػا 
كطابعػا معينػا يتصػف بػو، كلعػل مػردكد ىػذه ادليػزة أك ىػذا الطػابع يػربز بشػكل خػاص كبنػوع ملحػوظ يف صػػناعاتو 

البينػػة الػػيت يعػػيش فيهػػا ذلػػك التجمػػع بصػػورة خاصػػة كينطبػػق ىػػذا اليدكيػػة لتػػتالءـ ىػػذه أك تلػػك مػػع طبيعػػة كمنػػاخ 
األمػػر بشػػكل كاضػػح كملمػػوس علػػى بػػالدان، حيػػث يتميػػز القطػػر العراقػػي كمنهػػا مدينػػة ادلوصػػل بتعػػدد صػػناعاتو 
اليدكية نوعا كشكال كتتباين صناعاتو اليدكية تباينا ملحوظا كشديدا، فمن ادلعلـو إف احلػرؼ اليدكيػة عرفػت منػذ 

)َكاذُْكػػُركا ِإْذ َجَعَلُكػػْم ُخَلَفػػاَء ِمػػْن بَػْعػػِد َعػػاٍد َكبػَػػَوَأُكْم يف اأَلْرِض تَػَتِخػػُذكَف ِمػػْن   البشػػر يف األرض ليعمركىػػا،خلػق ،
   ٗٚاؼ:ر ُسُهوذِلَا ُقُصوران َكتَػْنِحُتوَف اجْلَِباَؿ بُػُيواتن فَاذُْكُركا آالَء اَّللَِ َكال تَػْعثَػْوا يف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن( األع

فالعمػػػل قػػػد اسػػػتمد قيمتػػػو األساسػػػية مػػػن اإلسػػػالـ ألنػػػو ؽلثػػػل عنصػػػرا أساسػػػيا مػػػن عناصػػػر اإلنتػػػاج كىػػػو 
أساس التمدف كالبناء كضركرة حياتيػة مهمػة مػن اجػل العػيش كالبقػاء، فالعمػل يعطػي لنإنسػاف قيمتػو االجتماعيػة 

 عند الناس.
الفرد على سلم التػدرج االجتمػاعي، فاحلرفػة فاحلرفة كما ػلي  هبا من ألقاب كرموز ىي اليت دحدد موقع 

ىػػي مػػن أىػػم العوامػػل الػػيت دحػػدد مكانػػة الفػػرد يف اجملتمػػع، فكثػػَتا مػػا كانػػت تقػػاس مكانػػة اإلفػػراد كاجلماعػػات يف 
اجملتمع ابستقاللية العمل الذم يشغلو، ىل يعمل حلسػابو أك حلسػاب غػَته ؟ ىػل ؼلػدـ أك يسػتخدـ ؟. ىػل ىػو 

فػػاف تبػػاين الػػدخوؿ كاخػػتالؼ النػػاس مػػن حيػػث اإلعمػػاؿ كاحلػػرؼ الػػيت ؽلتهنوىػػا  سػػيد عملػػو ؟ فضػػال عػػن ذلػػك
 كحجم السلطة اليت ؽلارسوهنا على اآلخرين تؤدم إىل التباين الطبقي.

فاحلرفة اليت ؽلارسها الفرد ذلا أعلية كبَتة ككاضحة ابلنسبة لو كللمجتمػع علػى حػد سػواء ، فهػي ابلنسػبة  
نعكس تلقائيػا لتصػبح كسػيلة خلدمػة ذاتػو كشػعوره أمػاـ نفسػو أبنػو شػخص لػو قيمػة للفرد كسيلة خلدمة اآلخرين ت
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)مكانػػة( بػػُت مجاعاتػػو )رلتمعػػو( ، حيػػث إف تقػػدير الشػػخص لنفسػػو يرجػػع إىل حػػد كبػػَت إىل تقػػدير مػػن حولػػو، 
عها اجملتمػع فمهنة الفرد دحدد مكانتو االجتماعية إىل حد كبَت، كيعتمد ذلك التحديد على ادلنزلة ادلهنية الػيت يضػ

 للحرؼ.
فمن الواضح إف احلرؼ قد ختتلف فيما بينها كاتريخ أم حرفة يعكس نظػرة اجملتمػع ذلػا، حيػث اعػًتاؼ 
اجملتمع أبعلية حرفة ما تتأتى من درجة احًتاـ اجملتمع لألفراد ادلشتغلُت هبػا أك مػن خػالؿ االمتيػازات الػيت تقػدمها 

دلنزلة كأخرل غَت ذلك، فمثالن العمل الزراعي يف اجملتمعات الزراعيػة احلرفة ألصحاهبا، فهناؾ بعض احلرؼ رفيعة ا
يعد يف قمة اذلـر ادلهٍت، بينما األعماؿ احلرفية تعد يف أسفل اذلـر ادلهٍت، بينما يف اجملتمعات احلضػرية صلػد ادلػزارع 

 أك الفالح رمبا ال يتمتع بتلك ادلكانة اليت يتمتع هبا يف اجملتمع الريفي. 
الػػػذم ػلػػػدد ادلكانػػػة االجتماعيػػػة أك ادلنزلػػػة االجتماعيػػػة للحػػػرؼ ختتلػػػف ابخػػػتالؼ الثقافػػػات ،  فالعامػػػل

ففي كثَت مػن الثقافػات تفتقػد بعػض األعمػاؿ احلػد األد ى مػن االحػًتاـ كالتقػدير كمنهػا علػى سػبيل ادلثػاؿ )حرفػة 
الجتماعيػة كىػذا بػدكره سػيؤثر االسكايف(، فالشعور الذايت ابلدكنية لدل الفرد صاحب احلرفة ابطلفػاض مكانتػو ا

يف كيفية أدائو كنوعيتو كقد تؤدم بو إىل العزلة االجتماعية، فهذا احلد األد ى من االحًتاـ يعرب عن رؤيػة مشػًتكة 
للحد األساسي كاألكيل الستحقاؽ الشػخص أك النشػاط ادلػرتب  بعمػل مػا لالحػًتاـ كالتقػدير، كيًتتػب علػى ىػذا 

تماعيػػة لألفػػراد كالػػيت تػػؤثر بػػدكرىا يف العالقػػات العامػػة بػػُت أفػػراد اجملتمػػع، كالعالقػػات التقسػػيم دحديػػد ادلكانػػة االج
مػػػع اجلػػػَتاف كاألصػػػدقاء كاألقػػػارب كمػػػا دحػػػدد أمػػػور ادلصػػػاىرة كالػػػزكاج، إىل جانػػػب ذلػػػك، فاحلرفػػػة دحػػػدد الطبقػػػة 

ة الزراعيػػة أك يف اجملتمعػػات االقتصػػادية إىل حػػد كبػػَت كمػػا دحػػدد الثػػركة، فمػػثال صلػػد إف الثػػركة يف اجملتمعػػات الريفيػػ
البدكيػػة تقػػاس مبقػػدار مػػا ؽللكػػو الفػػرد مػػن مػػزارع كمواشػػي ، بينمػػا تقػػاس ادلهػػارة ادلهنيػػة مبقػػدار اخلػػربة الزراعيػػة الػػيت 
ؽلتلكها الفرد ال مبقدار التعليم الذم حصل عليو ، أما يف اجملتمعػات احلضػرية فيعػد التعلػيم مطلبػا أساسػيا للعمػل 

 .   يف كثَت من ادلهن
كإذا مػػػا نظػػػران إىل احلرفػػػة مػػػن جانػػػب اجتمػػػاعي فنجػػػد إف النظػػػرة االجتماعيػػػة ألم حرفػػػة قػػػد تتغػػػَت مػػػع 
تطورات احلياة كحاجات اجملتمع ذلا، فالتطور العلمي كالتقٍت كالتقدـ الذم مشل حيػاة اإلنسػاف جعػل العديػد مػن 

تصػػادية ابلنشػػاط كالعمػػل ادلثمػػر، أمػػا اليػػـو احلػػرؼ يف زاكيػػة النسػػياف بعػػد أف كانػػت متلػػم احليػػاة االجتماعيػػة كاالق
فقد اختلفت الصورة متاما حيث تغَت اذليكل االقتصػادم االجتمػاعي كتغػَتت الصػناعات التقليديػة كتغػَت العمػل 
كتغَتت األدكات كادلعدات احلديثة، أال انػو علػى الػرغم مػن ىػذا التغػَت صلػد أنػو الغػٌت للمجتمػع بشػكل عػاـ عػن 

هما كانت، فكػل بيػت حباجػة إلػيهم مهمػا كػاف مسػتول مػن يقطنػو إىل جانػب ذلػك خلػق تلك احلرؼ اليدكية م
نوع مػن التػوازف يف اجملتمػع .  مػن ىنػا ال بػد مػن االىتمػاـ ادلتزايػد بتطػوير نظػرة النػاس كتغيَتىػا اب ػاه العديػد مػن 

 احلرؼ ادلهمة كالضركرية يف اجملتمع .
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تشػػػػكل الصػػػػناعات كاحلػػػػرؼ التقليديػػػػة يف سلتلػػػػف دكؿ العػػػػامل كلػػػػدل سلتلػػػػف الشػػػػعوب أعليػػػػة اقتصػػػػادية        
كاجتماعيػػة كبػػَتة، كتػػويل حكومػػات الػػدكؿ، ىػػذه الصػػناعات اىتمامػػا كبػػَتا علػػى الػػرغم مػػن اف بعػػض الػػدكؿ ىػػي 

ا  ػػػػد يف الصػػػػناعات التقليديػػػػة أعليػػػػة اقتصػػػػادية دكؿ صػػػػناعية كػػػػربل كلػػػػديها صػػػػناعات حديثػػػػة عمالقػػػػة، إال اهنػػػػ
 كاجتماعية.

 
كأتيت أعليػػة ىػػذه الصػػناعات التقليديػػة مػػن كوهنػػا تسػػهم يف ظلػػو النػػاتج احمللػػي االمجػػايل، كختلػػق فػػرص عمػػل       

لشػػرػلة كبػػَتة مػػن مػػواطٍت تلػػك الػػدكؿ كمصػػدرا للػػدخل القػػومي كالفػػردم، ك ػػد اقبػػاال كبػػَتا مػػن سلتلػػف شػػرائح 
تمع خاصة كاف ىناؾ أسرا تعيش على تلػك الصػناعات كاحلػرؼ التقليديػة. خاصػة كاف تلػك الصػناعات تػوفر اجمل

 متطلبات حياتية مهمة ألفراد اجملتمع، فيما يتم تصدير اجلزء الفائض منها .
لقػػػد مارسػػػت األجيػػػاؿ ادلاضػػػية ىػػػذه احلػػػرؼ  كأقامػػػت ىػػػذه الصػػػناعات التقليديػػػة اعتمػػػادا علػػػى أسػػػاليب        

ليديػػة كمعػػارؼ كخػػربات توارثتهػػا مػػن األجيػػاؿ ادلتعاقبػػة كأضػػافت إليهػػا مػػن فكرىػػا مػػن منطلػػق تطويرىػػا لتكػػوف تق
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منافسػػة كمػػا اهنػػا مل تكػػن دحتػػاج إىل شػػهادات علميػػة أك مػػؤىالت كخػػربات فنيػػة أك رأمسػػاؿ كبػػَت، كمػػا ىػػو األمػػر 
رخصة  ارية أك موافقة جهات رمسيػة، بػل اهنػا  كن ػلتاج شلارسوىا إىل يللصناعات يف كقتنا احلاضر، كمل  ابلنسبة

كانػػػت دحظػػػى ابىتمػػػاـ حكػػػومي لكوهنػػػا متثػػػل دخػػػال لألفػػػراد مث دخػػػال للحكومػػػات احملليػػػة مػػػن خػػػالؿ الضػػػرائب 
ادلفركضة عليها ، فضالن عن توفر ادلػواد األكليػة لتلػك الصػناعات  كبعػض ادلػواد التكميليػة أك الداخلػة فيهػا  لػب 

نػػت تسػػتوعب شػػرائح سلتلفػػة مػػن أفػػراد اجملتمػػع للعمػػل فيهػػا كتسػػد احتياجػػات اجملتمػػع مػػن أسػػواؽ خارجيػػة، ككا
 األساسية، كتشكل أعلية اقتصادية يف االقتصاد الوطٍت.

لقػػد جػػاءت أعليػػة الصػػناعات التقليديػػة مػػن الناحيػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة، لكوهنػػا تغطػػي متطلبػػات          
رتباطهػا ابلنشػاط االقتصػادم  تشكل مصدرا للدخل القومي أيضػا كإظلػا إل اجملتمع كاحتياجاتو فحسب كال لكوهنا

مث ابحلياة اليومية من انحية أخػرل كأتيت أعليػة ىػذه الصػناعات علػى الصػعيد االقتصػادم كاالجتمػاعي مػن كوهنػا 
 قد خلقت فرص عمل لشرػلة كربل من القول العاملة
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ىي مهنة بيع  تسل  ىذه الورقة البحثية الضوء على مهنة العباغلية كعالقتها حبرفة احلياكة، فمهنة العباغلية     
العباءات الرجالية كالنسائية ، كيعود اترؼلها اىل قبل ثالمثائة سنة، كؽلكن القوؿ اف خياطة العباءة مرتبطة ارتباطا 

،اذ يتم (ٔ)كثيقان مبهنة احلياكة اك النسيج، فالبد من االستعانة مبا يعرؼ احلائك)احلييك( ابللهجة العامية
 (ٖ)أك اجلومة )نَوؿ (ٕ)كيصنع قماش العباءة بواسطة الة تسمى اجلوموقماش العباءة من احلائك، احلصوؿ على 

احلياكة(  كابلعامية اجلومي كتطلق ىذه اللفظة على عدة احلياكة كتوضع يف السرداب)الرىرة( ابلعامية، كىي 
على نوعُت،  ػسيجية ، كالنػَوؿ اداة تستعمل لتحويل اخليوط الصوؼ اك الكتاف اك القطن ادلغزكلة اىل قطع ن

افقي، كعمودم يكوف النوؿ االفقي بسيطا من حيث تصميمو لذلك يكوف سػهال فػي االسػتخداـ ، كيتألف 
من اطار خشيب ذم ابعاد سلتلفة حسب سعة القطعة ادلراد غزذلا ، كتستخدـ إبرة من العظم لتمرير خيوط 

مقبض خشيب لغرض ترتيب كمتاسك خيوط اللحمة ،  اللحمة بُت خيوط السدل، كيستخدـ مش  حديد ذك
كيف اغلب األحياف، فاف تنفيذ القطع ادلنسوجة على ىذ ا النوع من األنواؿ منقوص الدقة الف النساج يعمل 

 على جانيب النػوؿ كمن مث ال يستطيع التحكم متاما أبدؽ التفاصيل .

 

 
                                                           

 .ٕٕٕٓ/ٙ/ٙ( معلومات منقولة عن االستاذ د توفيق الفخرم، بتاريخ ٔ)
.حاـز(ٕ) البكرم: دراسات يف االلفاظ كادلوركاثت  جومي: جومتا )ارمية( الة نسيج )نوؿ( يدكية كمجعو جـو

 .ٕ٘ٙ،صٔ،جٔ(،ؽٕٔٔٓ،جامعة ادلوصل، دار ابن االثَت للطباعة كالنشر ،ٕادلوصلية)ط
( الَنوؿ: ابلفتح كتعٍت خشبة احلائك أك آلُتو يُنَسج عليها كيُلّف عليها الثَوب كقت الَنْسج، مكنة لغزؿ اخليوط ذلا عجلة ٖ)

 مغزؿ كاحد، مجع انواؿ.ُتدار ابليد أك القدـ ك 
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 (1صورة رقم)

 

 

 

 

 

 

عبد اجلبار  احلائك عبد العزيز/  الة اجلومي 
ادلعروف بر)ابو رايض( من حياك ادلوصل 

 القدماء

 1998التقطت الصورة بتاريخ 
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كمتر خياطة العباءة بعدة مراحل منها  غزؿ الصوؼ سواء اكاف من صوؼ االغناـ اك كبر اجلماؿ،  كعادة    
العباغلية لبيعو، كعادة ما يكن من العرب، كاالكراد، أيتُت صباحان اىل قيصرية  ما يقـو هبذه ادلهمة النساء اذ

كاليزيدية، كاالثورايت، كالشبك،  كالًتكمانيات، حيث أيتُت من قرل ادلوصل كيقوموف بغزؿ الصوؼ  ابدكاهتم 
اخلاصة كخيوط الغزؿ ادلنتجهة كيعملن منو كرات الغزؿ )الكبابة اك الكبا، بتشديد الباء( تباع ىذه الكباابت 

الصغَت عن طريق ) عتلة بذراع زلزز مع كتلة معدنية يف النهاية  (ٗ)ؽ العباجية عن طريق كزهنا ابلقنطاريف سو 
 .(ٙ) اك احلقة( (٘)تشبة العرموطة تتحرؾ على الذراع احملزز لغرض معرفة الوزف ابالكقية

 
( مأخوذة عن ادلوقع االلكرتوين      3صورة رقم )

https:\\aIhayal.ahIamontada.com 

كحدثٍت اخي الدكتور خلدكف العباغلي  صوص  ذلك قائالنل كنا صغارا دحت سن الثانية عشر كمع      
جدم عبد الرزاؽ ضلوؿ ىذه الكباابت اىل اشكاؿ طولية بواسطة الطاغ اخلشيب ادلدكر ؽلثل مقطع اسطواين 

                                                           

 ( كغ.143.81( القنطار: كحدة قياس يستخدـ يف قياس الكتلة كيعادؿ)ٗ)
 درعلان  ٓٗغم كاالكقية الشرعية تساكم  ٕٓ٘( االكقية:تساكم ٘)
 .ٕٕٕٓ/ٙ/ٚ(ىذه ادلعلومات مأخوذة من الدكتور خلدكف ذنوف العباغلي بتاريخ ٙ)
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ؿ الطولية ابلشليلة كمجعها شليل بتشديد الالـ األكىل يشبو جدار ادلنخل اخلشيب تسمى ىذه االشكا
ادلكسورة(، ك مع ىذه الشليل كيعمل منها رلاميع تسمى الرصات كػلملها احلماؿ اىل بيت احلائك )احلييك 
بتشديد الياء(. كقد تصبغ ىذه الشليل مبختلف األلواف عند الصباغ، كقد تقصر الواف ادلالبس احملاكة عند 

لديو الة معدنية ثقيلة مستوية بسطوح متقابلة لغرض ضغ  الدقاؽ بتشديد القاؼ األكىل )القصار، اما 
 فكاف يعدؿ القماش ادلنتج من العيب كغلعلو مستواي كمضغوطا كعمل االك ي اك صاحب ادلكول.  (القماش

يكة سلصومة من كتبدا مرحلة كىي حياكة الغزؿ، بواسطة اجلومة كىي عبارة عن اسطوانة خشبية مس          
كيوضع النوؿ على حجرتُت رلوفتُت من الرخاـ اك احلالف،  (ٚ)طرفيها، كيبلغ طوؿ اخلصم زىاء ستة اصلات

فيوضع كل طرؼ من النوؿ داخل احلجرة اليت تثبت على االرض، كيف منتصف النوؿ فتحة طولية داخلها 
 . (ٛ) اسناف خشبية يعلق هبا طرؼ)السدل( الذم يسمى )الزيك(

ككانت اجلومي منتشرة بشكل كاسع يف كافة اضلاء ادلوصل كضواحيها اىل فًتة االربعينيات، كبعد احلصوؿ     
على القماش يتم تفصيل العباءة حسب نوعية طلب الزبوف، كقدرتو الشرائية العالية اك ادلتوسطة، كما دكف، 

لة اليهود، اك النساء ادلسلمات يف بعدىا ترسل العباءة اىل اخلياطات كاغلبهن من اليهودايت من منطقة زل
منطقة ادلشاىدة خلياطة ايقة العباءة من السرمة، كالنساء اليهودايت كن دقيقات يف صنع ىذه الياقة ك اصة 
ايقة التحرير. كبعد االنتهاء من ىذه ادلرحلة أيخذىا البائع ليقرمها، كتكوف العباءة على صنفُت الشتوية 

ة ما تكوف خفيفة كتسمى هبارم كتلبس يف الربيع اك اخلريف ػلاؾ قماشها يف كالصيفية، فالصيفية كىي عاد
اجملر، كتفصل يف سوؽ الشيوخ يف منطقة العمارة كىي ذات جودة عالية كتسمى عباءة الِدرج اك الدرجة كختاط 

ك الذىيب،  يوط احلرير الطبيعية اليت تؤخذ من دكدة القز، اك  يوط السرمة منها الفضي ادللبس ابحلرير ا
( غم، كالعباءة الشتوية اك عباءة اجلوخ كتسمى ابلسعدكنية كتكوف ٓ٘ٔ( اىل)ٓٓٔكيًتاكح كزهنا ما بُت بُت)

سلططة اك عباءة االكصاصة كانت دحاؾ من كبر اجلماؿ، كصوؼ االغناـ، كمصدرىا ادلوصل، كعانة، 
ابشا ببغداد، كىي على عدة الواف منها كالكبيس، كالنجف كالعمارة، اك من القماش الذم ينتج يف معمل فتاح 

السادة، اك ادللونة ابالبيض كاالسود اك اللوف البٍت حسب لوف صوؼ احليواانت، كىناؾ نوع اخر من العباءات 
يطلق عليها اسم الدفَا، كتتكوف خيوطها من الصوؼ ك القطن، فالقطن يطلق عليها ابللهجة العامية)الِسدا(، 

ينسج بواسطة اجلوما على شكل عامودم)ابلطوؿ( كاللحِمة)افقي( ام ابلعرض،  كالصوؼ)الِلحمة( كالسدا
 كغالبا ما يلبسها رعاة الغنم.

                                                           

 سم. 5ٕ٘ٗاالنج يساكم:(ٚ)
 .ٓٓٔ(، صٜٔٚٔ، ايلوؿ ٖ، سٔارم عبد الرزاؽ النجم: حياكة البس  يف ادلوصل،)رللة الًتاث الشعيب، ع( عبد البٛ)
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)الشاؿ(  تسمية القماش الذم يطلق عليو وفيبيع واكمل تقتصر مهنة العباغلية على بيع العباءات، بل كان    
كىناؾ عدة انواع منو، فادلخط  منو يستخدـ لعمل لصقات اخلبز، حيث يتم كضع اخلبز عليها قبل ادخالو اىل 

دحت الفرف، كيستخدـ ايضا كأغطية لبائع السوس كىي على شكل مربع كبَت يضعها السواس فوؽ ظهره 
لو شبك( من الغزؿ الرفيع، كالنوع السوس، كتصنع منو أكياس الشربت، ككذلك سركايل االكراد اليت تسمى)شا

االخر من السراكيل يسمى عند االكراد )ركتك( كيعمل من الغزؿ العريض ، كيكوف االساس سادة،  انب 
الواف عدة كػ الرصاصي، كاالسود، كالبٍت حسب لوف جلد احليواانت، كيعمل منو ادلِيزر: الذم يلبسو الرجاؿ 

كنو قصَتة نوعا ما كيكوف لونو ابيض سادة، كىناؾ نوع اخر ملوف يلبسو من الطائفة اليزيدية يشبو اجلاكيت كل
سكاف مناطق قراقوش)احلمدانية(، كبرطلة، كبعشيقة، كيطلق عليو اسم اجلارككا كىو الزم الشعيب القدمي ذلذه 

ناطق، ادلناطق يلبس فوؽ مالبسهم كىو عبارة عن قطعة قماش مربعة مازاؿ يلبس اىل كقتنا احلاضر يف ىذه ادل
 كعمل احلائك ايضا ما يسمى )ابجلاجيم( ) البساط(،كابلعامية االبساط

كمن اشهر بيواتت احلاكة يف ادلوصل كاطرافها: جاسم صلاكة من سكنة زللة ادلشاىدة، احلاج جرب كالد       
ئك ججو من قره أستاذ الفيزايء القدير سعد، يف اإلعدادية ادلركزية، ابن جيقو من بعشيقة حيك الطوؿ ، احلا

قوش ػلوؾ الشفوؼ كالبس  ، بيت غباين يف ادلوصل اختصاص عمل ايخات العيب كاخلواجي )ايخات دحرير 
 ،احلائك كوجك عيدك من بعشيقة. (ٜ)كسرمة (

 التوصيات:
 ضركرة االىتماـ مبهنة العباغلية الهنا من ادلهن اليت يف طريقها اىل الزكاؿ. .ٔ
 العمل على مجع معلومات من االجياؿ اليت ال زالت، لديها معلومات عن الة اجلومي كعمل احلياؾ. .ٕ
 االىتماـ  مع كل ما انتج عن طريق الة اجلومة من ادلوصل كاطرافها .ٖ
 االىتماـ بًتاث قرل ادلوصل كاطرافها ابعتبارىا جزء ال يتجزاء من تراث مدينة ادلوصل  .ٗ

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٕٕٓ/ٙ/ٚ(ىذه ادلعلومات مأخوذة من الدكتور خلدكف ذنوف العباغلي بتاريخ ٜ)



  مـوصليـات
 (2222 أيلـــولهـ/ 4111صفر ) 56العدد :                             

 (42) 
 

عٍت ادلواطن ادلوصلي بتحلية منزلو بعناصر زخرفية كخطية قاـ بتوزيعها على جوانب كمواضع كثَتة من      
كلعل اىم ركن كاف لو نصيب االسد من تلك التقسيمات السكنية ىو )صدر االيواف( حيث صب  منزلو،

الفناف ادلوصلي العر، ادلسلم كمواطنو السرايين ادلسيحي عصارة خربهتما يف انتقاء نصوص تناسب الداخل 
حل على ادلنزؿ لوجود نصوص دعائية كحكم كآايت من تاىهم ككذلك إلضفاء الربكة اليت سللدار جلذب انتب

القرآف الكرمي كالكتاب ادلقدس كادلزامَت. كمن ىنا جاء اختياران للموضوع الذم يندرج ضمن ماديت العمارة 
 كالفنوف الكتابية . 

 حرفة اخلط العريب والسرايين :  - 1
 خل  يف ادلوصل ، ك اصة يف بداايتكاف لالىتماـ العثماين ابخل  انعكاس سليب على مستول فن ا    

السيطرة العثمانية، اذ ال نكاد نعثر على اية نتاجات فنية كابداعية ذات قيمة يف ىذا اجملاؿ خالؿ القرنُت 
العاشر كاحلادم عشر اذلجريُت )السادس عشر كالسابع عشر ادليالديُت( . كاف كاف ىذا عامالن مباشران من 

بفن اخل  ، فهناؾ عوامل اخرل ، غَت مباشرة تتمثل يف االحداث العسكرية عوامل اضلسار اىتماـ ادلوصل 
احمللي أم  –كالسياسية كالكوارث الطبيعية اليت مرت ابدلدينة . كلكن نقطة التحوؿ تبدأ يف فًتة احلكم العثماين 
قلة بعد صلاح )الفًتة اجلليلية( فقد شهدت ىذه الفًتة ازدىاران ملحوضان حيث عادت للموصل شخصيتها ادلست

ـ ، ٖٗٛٔكحىت عاـ  ـٕٙٚٔادلوصليُت يف تويل احلكم طيلة حقبة تزيد على ادلائة عاـ ، امتدت من عاـ 
احتفظت خالذلا ادلوصل  صوصية زللية كاضحة ادلعامل على الصعيد الثقايف كاالجتماعي كالعمراين كالسياسي 

ية كادلؤسسات التعليمية كاتسعت حركة التأليف كاالقتصادم ، فأصبحت اللغة العربية ىي لغة الدكائر الرمس
ابللغة العربية  شلا انعكس ذلك كلو بطبيعة احلاؿ على اخل  العر، ، كاحتضن الوالة اجلليليوف اخلطاطُت  ، 
كنتيجة لذلك االىتماـ أتكد عمق احساس اخلطاط ادلوصلي بشخصيتو الفنية العربية كبدأ يسعى لتطور 

ذلك كلو أثر كبَت يف ظهور هنضة خطية فريدة ، مهدت فيما بعد لاخل  العر، . ككاف قابلياتو االدائية يف 
لربكز طلبة من اخلطاطُت ادلوصليُت كىكذا استعادت ادلدينة مكانتها الفنية السابقة اليت عرفت هبا يف العهد 

الفنية كالثقافية يف ادلوصل االاتبكي كرايدهتا يف اخل  فربز عدد كبَت من اخلطاطُت ادلتفاكتُت يف جودة اخل  ، 
آنذاؾ كتركوا لنا ااثرا مهمة يف ىذا الفن كلعل من اشهر ركاد اخل  العر، يف ادلوصل خالؿ العصر العثماين 
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األخَت كمنتصف القرف العشرين ىم : مال عبد احلكاؾ العنزم كخَت الدين بن أمُت افندم كزلمود محوشي 
اط السرايين ادلسيحي توما قندال الذم اشتهر أنو اضطلع  طوط كصاحل افندم كد علي الفخرم ، كاخلط

زانر كشري  مربـك ؽلثل صف من الكوابيل ادلرمرية ادلتقنة ، كىي تؤطر أعلى اجلدراف على امتداد الصحن 
الوسطي ، كيعلو الكوابيل صفاف متقابالف من لوحات جصية مًتاصة على أرضية جصية ابللوف الچوييت ، تقرأ 

: ( ٜٔ - ٛٔ:  ُٙت من إصليل مىت ) ُت إىل اليسار ، كتتضمن كل لوحة كلمة أك أكثر ، بدءان من آيتمن اليم
:  ٕٕل اي بطرس إنك أنت الصخرة ، كعلى ىذه الصخرة أبٍت بيعيت ... ل ، كانتهاءان آبيتُت من إصليل لوقا ) 

يف الصحن الوسطي يف اعلى ( : كقاؿ الرب : مشعوف مشعوف ، ىوذا الشيطاف ... ل كمجيعها  ٕٖ - ٖٔ
سقف كنيسة مار توما للسرايف الكاثوليك    جلي الثلث احملقق ، كبعد أف كثق اخلطاط سنة التشييد كىي 

 (الكاتب توما قندال)، خلد إمسو يف اللوحة األخَتة ـ ٖٙٛٔسنة 
والسراينية والزخارف حرفة النقارة على احلجارة والرخام والكلس واجلص وتوظيف الكتابة العربية  -ٕ

 عليها :
استعمل ادلعمار ادلوصلي خامات عديدة يف اصلاز عمارة بيتو السكٍت، كمنها ماديت احلجارة الكلسية     

ادلعركفة ب)احلالف( كالرخاـ األزرؽ ادلعركؼ زلليان بػ )الفرش ادلوصلي( فضال عن اجلص ، كقد ساعد استخداـ 
ة ككتابية، كبرز العديد من اعالـ الصناع كالنقاشُت كالنقارين ك ادلسلمُت ىذاف ادلادة على توظيف عناصر زخرفي

ك السرايف ادلسيحيُت ادلواصلة يف أداء ىذه ادلهمة، أما تنفيذ النواحي الفنية كالزخارؼ كالكتاابت فيتم تنفيذىا 
لعنصر الفٍت بواسطة على قطع الرخاـ ادلهيأة مسبقان بواسطة أسلوب احلفر كالنحت كالتنزيل كيتم ذلك برسم ا

قلم الرصاص اك الطباشَت على كجة القطعة الرخامية ادلصقولة عادة مث دحفر االرضيات اليت بُت العناصر من 
قبل النقاش يف حاؿ كوف العناصر ابرزة اك دحفر العناصر نفسها بصورة غائرة فيحدث العكس كتبدك األرضية 

الء األرضية بنوع من االصباغ الًتابية ذات اللوف األزرؽ. ابرزة بدآل من العناصر، بينما على اجلص يتم ط
 الالزكردم )الچويت( فيما تبقى النقوش الكتابية بلوف اجلص األبيض .

ف ىم ادلشاركُت يف البناء كأشتهر النقار ادلوصلي ادلسيحي بقص احلالف كادلرمر كحفر كنقش ك ككاف النقار     
 هتا خَت دليل على ذلك . ادلنحواتت ككنائس ادلوصل كمساجدىا كزلال

ك االخوة حكمت رحيمو كسعيد الذم امتلك معمال للحالف ، كتوما كيوات كأكالده مسَت ك صليب  ك      
أبلحد مسوعي  كاالخوة محيد كادكر السبع  ك االخوة رزكقي كصليب عزكز ككاف ذلما معامل حالف ، كقد 

النعماف فكاف لصالح رزكقي ، أما عامر صليب عزكز  امتلك نوزت ابن رزكقي معمال للحالف اما معمل حالف
فقد كوف معمال كبَتا كاصبح ذات شهرة كماؿ لشهرتو يف ىذه ادلهنة ، ككذلك النقارين  ميت رفو  ك ميت 
صاموئيل ك  عزيز منونة ، كمن أصحاب معامل احلالف االخوة ) عامر ، كفوزم ، كموفق حودم ( كاسم 
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كالد عباصة يديره أايد عباصة ابسم معمل الشهامة ، ككاف الايد معمل الزقورة ، معملهم حالف الثقة. كمعمل ا
 ككذلك معمل فتوحي، كمعمل حالف غرانطة لفارس كغَتىا من معامل احلالف دلسيحيُت ..

كقد اكرد ادلؤرخ معن عبد القادر آؿ زكراي لنخب  من  اىم االمساء ادلسيحية اليت اشتهرت مبيداف عملها      
لبناء اك النقارة  كذلك من خالؿ كتابو  ادلوصل ادلركز كاالطراؼ  كقد استقى ىذه الباقة من االمساء من  يف ا

خالؿ سجالت التالميذ يف ادلدارس ادلسيحية  كذلك عرب خانة مهنة االب يف تلك السجالت  ادلختصة 
حدد بعدد من الطوائف ادلسيحية مبعلومات الطلبة ادلنتسبُت للمدارس  اليت كانت تعرؼ ابلطائفية كوهنا  تت

مبدينة ادلوصل  فعلى صعيد مهنة  البناء كالعاملُت فيها يذكر اؿ  زكراي  كال من خضورم  فتوحي عزيزة  كبشَت  
كومااي ك فرج حنا كابراىيم حنا مشوين  كخضر افرمي  كعبد حنا  كابلحد بطرس ك سليم داكد قاقو  كيوسف 

سليماف اسعد كيوسف البنا كداكد عنعوين كرليد حشكا ككاف معاكف سلمو كيوسف مذبوح كنعـو جودة ك 
بناء كانطوف حبودم كحنا البنا كرزكقي جورا كعبودم السلق كانصر ميخا كفتوحي قامو كنعيم جورا كداكد بطرس 
كجبورم السماؾ ككامل نعـو كعبد االحد عتيق كابراىيم فندقلي كرزك كوركيس  كمسوعي نعوشي كالياس الزك 

كقي قطيمي كداكد ىداد كرليد الياس كعزيز اسعد كنعـو حنا االسود كسعيد اليشوع كقد تباينت امساء كرز 
البعض بدرجة فاعل عن اقرانو الذين  لصقت جانب تسميتو االشارة اىل كونو معمار  اما العاملوف يف مهنة 

عيسى موسى كحنا كنو كعزيز النقارة  فاشار اؿ زكراي  اىل اهنم كال من  اسعد عزيز  شعو كيعقوب جبو ك 
نومي كيوسف سبع  كحنا تومايي كايوب رحيمو كجرجيس ميخائيل ك ايليا االسود كفتوحي رمو كيوسف نقار 
كقتوحي رساـ كيعقوب نقاغ كعزيز يعقوب كتوما بطو كسليم ايـر اؿ اجرب كميت كصكوص كيوسف صليبا 

 .. كايشوع الياس  كانيف جردؽ كسليم صوفيا  كفضيل جربائيل
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لى الرغم  تعد ادلوصل من أىم ادلدف يف العامل االسالمي للنشاط احلريف ، كبقيت ىذه احلرؼ راسخة فيها ع     
من الظركؼ الصعبة اليت كاجهتها من حركب كازمات، كاستمر ارابب احلرؼ الشعبية كالقصابُت كالنجاريُت 
كالدابغُت كغَتىم يف مزاكلة حرفهم ، كدلكانتهم يف ادلدينة كنشاطهم اطلق تسمية العديد من احيائها حبرؼ 
غالبية سكاهنا مثل زللة اجلصاصُت كالقصابُت، 

ها أبمساء حرفها اك الصنعة اليت كعرفت اسواق
يزاكذلا اصحاب السوؽ كسوؽ البزازين كالشعارين 

 كالعطارين.
ككانت معظم تلك احلرؼ فردية كتعتمد على      

اجلهد اليومي للقول العاملة احمللية، كتستخدـ 
االدكات البسيطة، كىي لذلك ال دحتاج اىل 
اختصاصات متعددة فكل حريف امكانو انتاج 

 كاملة مبفرده كمبا ؽلتلكو من مهارة عالية.  بضاعة
كما امتاز اجملتمع ادلوصلي كغَته من       

اجملتمعات مبزاكلة سكانو الكثَت من احلرؼ اليت 
عربت عن اتريخ كتراث كىوية كبينة مدينة ادلوصل 
من خالؿ ذكر تلك احلرؼ كأعليتها يف االمثاؿ 
ادلوصلية، كىي امثاؿ كجدت يف سلتلف ادلدف 

المصار مثل بغداد كالقاىرة كدمشق كمل تكن كا
خاصة ابدلوصل بل متوصلت ، السيما بوجود متيز 
ذلجتها، فكاف ذلا قبوذلا كتداكذلا كتفاعلها مع 
احلياة اليومية الهنا أقرب اىل كاقع احلياة كأقرب اىل 
الفهم،  يف حُت أف طبيعة اىل ادلوصل اليت متيل 
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فضال عن  االمثاؿ ادلوصلية فيها عربة  كتذكَت ، ليد اليت يرثوهنا عن أابءىماىل احملافظة على العادات كالتقا
،كليست للطرفة اك التسلية الهنا كلدت من معاانة اجملتمع كتدؿ على ثقافتو كعراقتو كينتفع هبا العقالء 

تمع كيتجاىلها ادلغفلوف، كبقدر عمق التجارب تكوف االمثاؿ رصينة كذات مغزل كىي جزء من حضارة اجمل
 ألهناكغلب علينا االعتزاز هبا ،  كلألحفاد لألبناءنفسو الذم يعيش بو الفرد كىي مورث شعيب تركو االجداد 

 ركائز الثقافة جملتمعنا ادلوصلي االصيل. لاحد
كمن ىنا جاءت فكرة ىذه الورقة البحثية يف زلاكلة إلبراز احلرؼ التقليدية اليت كانت سائدة يف ادلوصل من 

مثاؿ ادلوصلية اليت أنصهر فيها معظم مظاىر احلياة الشعبية كركحها كمنها االمثاؿ ادلوصلية اليت خالؿ اال
اكدت على احلرؼ كاعليتها مثل: لصاحب صنعة كال صاحب قلعةل كمعناه اف يكوف االنساف زلًتفان يف حرفتو 

مقيد مبسؤكلية كال معرض  خَت لو من اف يكوف امَتان بو، كىو مثل يضرب يف فضل احلرفة كاف صاحبها غَت
خلطر، ككذلك ادلثل لالصنعة خامت ذىبل يضرب يف اعلية احلرفة كمكانتها يف امر العيش  كاهنا رأس ماؿ زلًـت  

 تدر على صاحبها الربح الطيب، كايضا ادلثلل من ترؾ حرفتو ترؾ  تول كغَتىا من االمثاؿ. 
 ركؼ اال دية كىي:كمشلت ىذه الورقة البحثية احلرؼ التقليدية حسب احل

اكال: االسكايف كىو الذم يقـو بصنع االحذية، كجاءت ىذه احلرفة يف بعض االمثاؿ مقًتنة مع حرفة اخرل،  
كما ىو احلاؿ يف ادلثل التايل: لبيت االسكايف حيفي كبيت السقا عطشافل يضرب يف الشي الذم يكوف كافران 

 عند شخص كىو زلرـك مثلو. 
لذم يقـو  ببناء البيوت كغَتىا، كردت يف بعض االمثاؿ مقًتنة حبرفة اخرل مثل اجلباؿ كىو اثنيان: البنا، ىو ا

لدخب  البنا كاجلباؿل، ام اخب  ، دخب  ، دعمل، كالبناء كاجلباؿ علا قطبا  الذم ؽلزج اجلص ابدلاء، مثل :
 العمل يف البناء كاذ تعطال تعطل العمل.
ة االشياء من احلديد ادلطاكع  اك الصلب  عن طريق حدادة ام اثلثا: احلدادة: كىي حرفة ختتص بصناع

تشكيل ادلعدف ابستخداـ ادكات الطرؽ كالقطع ، كقد ذكرت   يف امثاؿ منها:ل حداد بال فحمل  كىو مثل 
يضرب يف الرجل الذم ال ماؿ عنده لتمشية عملو، ام  حالتو كاحلداد ادلفتقر اىل الفحم كىو عنصر مهم يف 

تمرار احلرفة، ككذلك ادلثل: لدؽ احلديد ابحلديد تسمع لو رنول، ام ح  احلديد على احلديد احلدادة الس
يضرب يف فضل ادلاؿ كانو عصب احلياة كاف فعلو كقوة، كاف لتأثَته دكاي كدكم احلديد دلا يتساق  بعضو على 

 بعض.
َتة منها: )ما كلمن مسك مقص رابعا: احلالؽ: كيقـو بًتتيب الشعر  كقصو، كجاءت ىذه احلرفة يف امثاؿ كث

قاؿ أان حالؽ( كمعٌت ادلثل عدـ إجادة العمل من قبل االخرين كادعائهم بذلك، كىذا يشابو يف معناه ادلثل 
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القائل) اعطي اخلبز خلبازك(، ككذلك ) اغلغب موسو بغاس القغعُت( ام يعمل لفائدة نفسو على حساب 
 الضعفاء.

بُت مادة كاحدة اك اكثر النشاء منتج ذم خَت كاسع كىي من اقدـ احلرؼ خامسا: احلياكة: حرفة يدكية  مع 
التقليدية اليت كانت منتشرة يف كثَت من ادلدف كمنها ادلوصل كذلك الرتباطها بوفرة ادلادة االكلية ادلستعملة من 

غ ادلكوؾ(، ام صوؼ االغناـ ككبر اجلماؿ كشعر ادلاعز كالقطن، كقد كردت يف ادلثل االيت )ايد ادلادحوؾ تكس
 اليد اليت ال دحسن احلياكة تكسر مكوؾ النوؿ ، كىو مثل يضرب يف اجلاىل ادلتطفل على ما ال ػلسنو.

سادسا: الدابغةل :من اقدـ احلرؼ اليت مارسها االنساف منذ عصور ما قبل التاريخ كيقصد هبا دابغة اجللود 
ا:  )كاف جلدك ديغوح للدابغ(  كمعناه  اف الذم مل اليت تسبق عملية تصنيعها، كقد كردت يف امثاؿ كثَتة منه

يتدارؾ امره لنالو اذل شديد، كايضا: )اش ما أتكلو العنزم يطلعو الدابغ( ام اف كل ما أتكلو ادلعزة كتنعم بو 
من مرعى خصيب كعلف لطيف سيكوف الدابغ خصمها ابلتحكم  يف جلدىا، كىو مثل يضرب للطائش اك 

 االنساف غَت ادلتزف.
سابعا: السقا: من ادلهن اليت سادت يف ادلاضي عندما كاف االىايل يعتمدكف على جلب ادلاء من النهر اك 
العيوف كاالابر، كلكن بعد توفر الوسائل احلديثة لتوصيل ادلياه اىل ادلنازؿ انقرضت تلك ادلهنة اليت كاف الكثَت 

)ىم سقا كىم  منهاذلك يف يد، كقد ذكرت امثاؿ من الناس ؽلتهنوهنا يف ادلاضي لتوصيل ادلياه مقابل اجر زى
ُجوَخدار ام الذم ػلمل معطف الوايل كراءه( يقاؿ فيمن يعمل اكثر من عمل كاحد، ) دقة بدقة لو زاد كاف 

 زاد السقا( معناه اف ما فعلتو ابلناس سوؼ يتم فعلو معك كلو بعد حُت ام كما تدين تداف .
كىي حرفة يقـو هبا الشخص الذم كاف يصنع مشوع االانرة يف ادلساجد كاجلوامع، اذ كاف  اثمنا: الَشّماع:

كيكثر يف  كاطواؿ سلتلفة قد يتجاكز طوؿ بعضها الذراع، أبحجاـيستعمل شحـو احليواانت يف ذلك، فيجعلها 
ت الشماع( ، بيتو الشحم بوصفو يصنع الشحم، كقد ذكر يف االمثاؿ ادلوصلية مثل)تعلمت البزكين على بي

 كمعناه يضرب دلن يكثر من ارتياد االماكن اليت تدر عليو ابلفائدة.
اتسعا: الغزؿ: كىو حرفة قدؽلة يتم فيها غزؿ االلياؼ الطبيعية اك االصطناعية لتشكل خيوط ابستخداـ ادكات 

طي احلركة، بسيطة، كقد كردت يف امثاؿ منها )على ما تتحرؾ الغجل يفض سوؽ الغزؿ( كىو مثل يضرب يف ب
كسوؽ الغزؿ من االسواؽ ادلعركفة يف ادلوصل يباشر العمل يف عند الفجر كينتهي كقت الضحى، تبيع فيو 
الغازالت غزذلن كقد كاف لو مكانة مرموقة عندما كاف اىل ادلوصل يلبسوف االقمشة الوطنية اليت تغزؿ كتنسج  

 الرجل الذم يفسد عملو، فال يستطيع تداركو، يف انواؿ يدكية، كذلك ادلثل )خترب  بيدك الغزؿ( يضرب يف
كايضا)دغب سوؽ الغزؿ( كىو درب مشهور كمطركؽ على الدكاـ لكثرة ما ؽلر بو الناس يضرب للشيء 
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ادلعركؼ ابلداىة ، ككذلك ادلثل) ايد ادلا اتغازؿ اتكسر ادلغازؿ( دلن عمل فأساء العمل لعدـ معرفتو بو، 
 م شديد احلرص يف ادلعاملة مع الناس.كايضا)بياع غزلو  اأبلف سوؽ( ا

عاشرا: الفحاـ: ىو صانع الفحم كبيعو جاءت ىذه احلرفة يف ادلثل:ل درّايي بيد فحاـل يضرب دلن ؽللك شينا 
 مثينا ال يعرؼ قدره كمثلو :ل من ابع دران اىل الفحاـ ضيعول

هبا من امور البيع جاءت يف امثاؿ   احلادم عشر: القصابة: يقصد هبا اعداد اللحـو كخاصة احلمراء كما يتعلق
ام اهنم يتشاجركف اليـو كيتصاحلوف غدا فال يطوؿ خصامهم  كثَتة منها، ل اقتيل قصابُتل يعٍت قتاؿ القصابُت

اك اف القصابُت يتحاشوف اجلد يف العراؾ الف يف يد كل منهم سكينا يضرب خصمو، كايضال دغب الكلب 
، ام  اف الكلب البد لو من ادلركر بدكاف القصاب طمعا ابلعظاـ ، عالقصابل الدغب ىو الدرب اك الطريق

 كىو مثل يضرب لصاحب احلاجة الذم البد اف يقدـ تنازالن دلن يسهل امر حاجتو.
الثاين عشر: النجاغ:ىو الذم يقـو بصناعة اشياء سلتلفة من اخلشب، كقذ ذكر يف امثاؿ منها)ما كلمن طقطق 

ادلمارسة  احلرفة كالتخصص، كايضا ادلثل) لو كلمن جا صلغ ما ضل ابلوادم  قاؿ اف صلاغ(، كيضرب يف فضل
 سجغ( معناه اف العمل ال يعمل بو اال من يتقنو.

الثالث عشر: النداؼ اك الندافة: كىي تقـو على تقنية نفش القطن اك الصوؼ بعصا طويلة حىت يلُت كيطرل 
ذلا كل بيت يف اعادة احلياة للمفركشات القدؽلة،  لذلك كعادة يقاؿ ندؼ الصوؼ، كىي حرفة طادلا احتاج

كقد كردت يف ادلثل:ل بنت الوزير عاحلصَت، كبنت النداؼ عاالكتاؼل يضرب يف االمور اذ سارت سَتا 
 معكوسان.

كاجلدير ابلذكر اف ىناؾ حرؼ مشهورة يف ادلوصل مل صلد ذلا امثلة كفق ما اطلعنا من كتاب )ادلردد من    
، كمن ىذه ية ادلوصلية( حملمد رؤؼ الغالمي، ككتاب) معجم االمثاؿ ادلوصلية( لعبد اخلالق الدابغاالمثاؿ العام
انداثر كعدـ تناقلها يف  ل، العطار، ادلالح، كقد يكوف التداكؿ احملدكد لبعض االمثاؿ غلعلها زلاحلرؼ الصائغ

 االدبيات ادلوصلية.
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متثل العمارة كاحدة من ابرز معامل النشاط االنساين كأكثرىا تعبَتا عن ىوية ادلكاف الذم تنتمي اليو          
الرتباطها الوثيق  صائص ىذا ادلكاف الطبيعية كاجليولوجية كادلناخية فضال عن أتثَت العوامل الثقافية اخلاصة مبن 

بنية بسيطة متواضعة مث تطورت مع تطور اخلربات البشرية يف التعامل يقطن ىذا ادلكاف. كلقد ابتدأت العمارة أب
مع اساليب التشييد كمواد البناء كالتعرؼ على مكنوانت كقابليات ىذه ادلواد ليتمكن االنساف من تشييد 
صركح معمارية منذ آالؼ السنُت كالزالت تثَت االعجاب اىل الوقت احلاضر فضال عن االبتكارات ادلتميزة 

دلبدعة يف تعامل االنساف مع ظركؼ بينتو الطبيعية من حرارة كرطوبة كرايح كأشعة الشمس مبا يضمن دحقيق كا
افضل مستوايت الراحة ككذلك اضفاء اجلانب اجلمايل أبساليب كرؤية تناغمت مع ثقافة اجملتمعات كتطلعاهتا 

ناء ادلختلفة . كىكذا اصبحت العمارة مع مراعاة اجلوانب الفنية كاذلندسية كإمكاانت التعامل مع مواد الب
كاحدة من اىم جوانب التعبَت عن اذلوية فادلدف تعرؼ من عمارهتا كأبنيتها . كشلا الشك فيو اف تطور فن 
العمارة ارتب  بشكل كثيق مبن يعمل ضمنو من بنائُت كحرفيُت كبًتاكم خرباهتم ك ارهبم كما اضافوه عرب اجياؿ 

ة تعد من التخصصات الفريدة اليت  مع مابُت اجلوانب كالقيم الفنية ككذلك متعاقبة خاصة كاف العمار 
ادلعلومات اذلندسية كاحلساابت الدقيقة اخلاصة أببعاد الفضاءات كارتفاعاهتا مبا غلعلها قابلة للدكاـ كاالستقرار 

 فضال عن مراعاة كفاءة االداء الوظيفي كاالستخدامي لألبنية .
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 اعمال تقطيع الحجر واعداده للبناء .
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رير القادـ من جنوب ادلوصل احدل اىم احلواضر ك عقدة مواصالت لوقوعها يف منتصف طريق احل تعد     
شرؽ اسيا الصُت، اذلند، جباؿ التبت، أفغانستاف، ايراف كاليت تنتج أنواعان من التوابل اذليل الفلفل، كشام 
ىندم كشام سيالف كشام كوجرات كجوز اذلند كسكر القصب كغَتىا شلا سيأيت الباحث على ذكرىا مع 

ُت بوميب الفاخر كصوالن اىل األراضي العراقية كجباذلا االستعماالت ككذلك الشام كالسكر كاذلاؿ )اذليل(كطح
الغنية ابدلنتجات الزراعية اليت تعد من اىم مفردات العطارة كالفعص كقشرة الرماف كقشرة اجلوز اخلضراء كاللوز 
كمن السما كالسماؽ كالفواكو اجملففة كالزبيب كاادلشمش )القيسي( كالعسل كالدىن احلر كالزعًت كعرؽ السوس 

 عصَت الرماف كدبس الرماف كمشتقات االلباف كاالجباف كاللنب اجملفف الذم يسمى )كثي(.ك 
كتصل ىذه ادلواد اىل بالد      

الشاـ مث اىل اكركاب بطريق 
البحر كأييت مقابلها من بالد 
الشاـ كرؽ الغار كالفواكو 
اجملففة كالفستق احلليب كادلَتمية 
ككف مرمي كما أتيت ادلواد 
ادلصنعة من اكركاب حبران اجلويت 
ككرؽ السكاير كعيداف الثقاب 

 كنف  التدفنة.
سوؽ ادلوصل  كما أتيت اىل      

ادلنتجات الزراعية من بالد 
االانضوؿ بواسطة كسائل النقل 
النهرم كالربم ادلواد العطارية 
من اجلوز كاللوز كالبندؽ كالعسل كادلكسرات حبة اخلضراء كالبطم كالفستق كمصنعات االلباف )جنب البيزة( 

دلشمش اجملففة( كالزبيب ابنواعو كالتُت كابلفواكو اجملففو ادلعركفة تركيا يف  فيفها كتصنيعها كالقيسي )ا
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كادلكسرات ابنواعها حبة اخلضراء كالبطم كالبندؽ كالقضامة ) احلمص ادلسلوؽ كاحملمص ( اضافو اىل العسل 
الفاخر كاجلنب البيزة ككلها اتيت ابلطريق النهرم كالربم اىل أسواؽ ادلوصل كتنتقل اىل أسواؽ بغداد كجنوب 

فل التجارية من جنوب العراؽ ابلتمور ابنواعها كاحلناء كنـو البصرة كالقهوة القادمة من العراؽ، مث تعود القوا
اليمن كاجلزيرة العربية كالعرعر كادلرمكي كالشياح )خالصة عرؽ السوس( كالعديد من أنواع التوابل كاحلبهاف 

ادلسواؾ كماء زمـز ادلعلب  )اذليل( ككرؽ السدر ككرد الزعفراف كحيواف الصقنقور اجملفف كجوزة ادلكة ككذلك
بعلب معدنية صغَتة كالعناب كادلسك األصفر كادلسك األسود كالعنرب كماء الورد كالقرنفل كل ىذه ادلواد اتيت 
بقوافل العائدين من مراسيم احلج كالعمرة اك عن طريق التجار. تصدر التجار اليهود كامتهنوا ىذه احلرفة كوهنا 

 ئمي  كمستقر يف حُت ابتعدكا عن امتهاف الزراعة كوهنا تتأثر ابدلناخ ادلتقلب. تدر أرابحان كموارد بشكل دا
كردت أمساء زلًتيف العطارة يف ادلوصل من اليهود ك أماكن مزاكلتهم احلرفة ك اكثريتهم يف سوؽ العطارين      

ـ كبعد ٕٜ٘ٔاـ ( اتجران حىت عٔ٘كبلغ عددىم )  يف جدكؿ منظم من قبل الدكتور علي شيت زلمود احلياين
ىجرة اليهود اىل فلسطُت توىل ىذه احلرفة ادلسلمُت كبعض ادلسيحيُت كالذين جرل احصاءىم مبوجب اجلدكؿ 

( دلن كاف زلل عملهم يف سوؽ العطارين. كالدكاكُت من أمالؾ دكائر الوقف السٍت كبقية ادلالكُت ٔرقم )
( أبمساء ٖقدمي يف ابب الطوب كاجلدكؿ رقم )( أبمساء متعاطي احلرفة من سوؽ اللحم الٕكاجلدكؿ رقم )

 متعاطي حرفة العطارة يف سوؽ نيب ، يونس يونس كبقية االحياء القدؽلة مثل ادلوصل اجلديدة.
كغاييت من البحث ىذا ىو تسلي  الضوء على ىذه احلرفة كايراد أمساء القائمُت عليها كأنواع ادلواد      

صوؿ كمباحث كجداكؿ لكي اع  البحث حقو كاسهل على القارئ العطارية ك قد قسمت البحث اىل ف
 االطالع على مفردات ادلهنة.

كما بذلو من كقت  اىل السيد غزكاف بن د بن ىاشم بن جرجيس العطار دلوضوعكيعود الفضل يف اصلاز ا     
ابالعشاب كالذم تعلم من  ربتو احلية كاليومية كدراساتو يف رلاؿ العطارة كالتداكم  ادلوضوعكجهد اغٌت 

سنة كجده ىاشم جرجيس االعرجي ادلتوو  ٙٔكىو بعمر  ٜٔ٘ٔالعطارة عن كالده د ىاشم مواليد 
 ـ.ٕ٘ٓٓ
 ادلصادر:

ابالصل أطركحة دكتوراه صادرة من كلية االداب جامعة ادلوصل جرل طبعها بكتاب طبع يف بَتكت يف مطبعة الرافدين   - ٔ
 (ٖٗصبعنواف )اليهود يف ادلوصل 

ـ صاحب برانمج من القلب غزكاف ٜ٘ٚٔغزكاف د ىاشم جرجيس االعرجي العطار يف سوؽ حي السكر مواليد - ٕ
 العطار زللو للعطارة حاليان يف حي السكر.
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رم كالصناعي ادلتميز على طرؽ ادلواصالت، كشلا امتازت بو ىو إشتهرت مدينة ادلوصل مبوقعها التجا
كجود االسواؽ ادلتنوعة اليت احتوت على العديد من الصناعات كاحلرؼ اليت امتهنها أىلها كمن بُت ىذه 

 احلرؼ حرفة صناعة الِقرب.
من)قراب(  فالِقرب لغة مشتقة من الفعل الثالثي )قرب( ،كذلا معاِف كدالالت متنوعة احداىا مشتقة

كىو يدؿ على قراب ادلسافر، كىو كعاء من جلِد كضلوه...يضع فيِو ادلسافر زادُه كأغراضُو، كمن أنواع القرب، 
 اليت ُعرفت يف مدينة ادلوصل:

الراكية : كىي قربة ماء كبَتة، مصنوعة من جلد اجلاموس ، كاليت كاف يستخدمها السقا يف ادلوصل ليزكد   -ٔ
ادلياه يف منازذلم كاجلوامع كالسبيلخاانت ككاف صانعها يطلق عليو اسم الراكه جي، بِو أىايل ادلدينة من 

السيما أف مهنة السقا كانت من ادلهن ادلعركفة يف تلك الفًتة التارؼلية قبل أنطالؽ مشركع ماء االسالة يف 
 . ٕٜٗٔمدينة ادلوصل القدؽلة سنة 

جللد أيضان كتؤدم نفس الغرض كىو حفظ ادلاء ، قربة ادلسافر: كىي قربةن ماء صغَتة ،مصنوعة من ا  -ٕ
 كىذِه القربة ػلملها ادلسافر يف سفرِه كترحالِو خارج ادلدينة مث صنعت الحقا من قماش مشمع .

قربة صناعة االلباف كحفظها: كىي قربة مصنوعة من جلد الغنم أك ادلاعز كاليت تعرؼ عند أىل ادلوصل  -ٖ
النسوة ،بوضع اللنب داخلها كترب  من طرفيها حبباؿ تقـو ادلرأة برجها كىذِه القربة تقـو  )ابلشجوه(

بشكل مستمر، لغرض فرز الزبدة عن بقية اللنب مث تؤخذ الزبدة كتسخن حىت ضلصل على الدىن احلر ،مث 
 يستخرج بعدئِذ كقد دحوؿ اىل مزيج الدىن احلر .

حلفظ ادلاء بكمية كبَتة السيما يف بوادم القربة اليت توضع على بطن اجلماؿ: كىي غالبان ما تستخدـ  -ٗ
ادلوصل عند تنقل راعي االبل من مكاف اىل اخر عند رعي االبل كغالبا ما توضع على بطن اجلمل كترب  
من اطرافو االمامية كاحلبل االخر من ظهر البعَت على اطرافو اخللفية كي يبقى ادلاء ادلوضوع فيها ابردا 

ام مجل اك انقة كاظلا ترب  على بطن الناقة ادلسماة ابلذلوؿ ام الناقة  كىذه القربة ال توضع على بطن
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يف تنقالتو كىذه الناقة اخلاصة ابجلماؿ تتبعها بقية اجلماؿ كوهنا  عليها الوديعة كاليت يعتمد راعي االبل
 معركفة لتنقل راعي االبل.

جللد يربطها صاحب الدابة على القربة اليت ترب  على بطن احلمار : كىي متوسطة احلجم كمصنوعة من ا -٘
 بطنها ليبقى ادلاء زلافظا على درجة حرارتو عند تنقلو من مكاف اىل اخر .

الَعربة : كىي أجواد اك قرب مصنوعة من جلد الغنم ذات احجاـ كبَتة يقـو الصانع  ياطتها كنفخها  -ٙ
 ٓ٘ٔيت يصل عددىا اىل كربطها أبخشاب الكلك كىو من كسائ  النقل النهرم ادلعركفة يف ادلوصل كال

 قربة .
ظرؼ الدىن : كىو نوع من انواع القرب اجللدية اليت تستخدـ حلفظ الدىن احلر اك نقلو من مكاف اىل  -ٚ

 اخر كمتتاز حبجمها الكبَت كاستيعاهبا لكميات كبَتة من ىذا ادلنتج احمللي ادلعركؼ يف ادلدينة .
ض الذم يستخدـ فيو ظرؼ الدىن كىو خزف الُعكة : كىي قربة جلدية صغَتة تستخدـ لذات الغر  -ٛ

 الدىن احلر كغالبا ما تستخدـ يف البيوت .
الصرة : كىي كعاء جلدم صغَت يستخدـ حلفظ النقود ادلعدنية مثل اللَتة العثمانية كانواعها ادلسكوكة من  -ٜ

اجللدم اك الذىب كمشتقاهتا اجمليدم كالقرش الصاغ كاليت يضعها صاحبها دحت مالبسو كيسندىا ابحلزاـ 
 النسيجي .

كيف اخلتاـ يتقدـ الباحث بشكره اجلزيل اىل االستاذ د توفيق الفخرم لتزكيده مبعلومات مهمة عن انواع     
 القرب يف ادلوصل

 

 

 

 

 السقا –الراوية             
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 قربة ادلاء   

 

 

 

 قربة الكلك
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ذا تعد حرفة صناعة السكاير من احلرؼ الرائجة يف القرف العشرين السيما يف ستينات كسبعينات ى 
سنة تقريبان  ٖٓ٘القرف كحىت قبل ىذا التاريخ، اما زراعة التبغ يف العراؽ فهي قدؽلة جدان حيث بدأت منذ 

بطريقة بدائية، كما لبثت اف تطورت بعد اف ادخلت االساليب العلمية احلديثة لزراعتو كتنحصر زراعة التبوغ يف 
اربيل كبعض ادلناطق يف ادلوصل ككركوؾ، كتنفرد ىذه العراؽ يف ادلناطق الشمالية منو ك اصة يف السليمانية ك 

ادلناطق مبناخ ابرٍد نسبيان كدرجة الرطوبة العالية، كىو افضل مناخ لزراعة التبوغ كمتتاز تبوغ ادلنطقة اجلبلية  ودهتا 
ية من حيث كصفاء انواعها كرائحتها الطبيعية كصغر حجم اكراقها، اما تبوغ ادلناطق السهلية فتأيت ابلدرجة الثان

 اجلودة كالنوعية كالصفات ادلميزة ذلا.

 
 الصورة يف سمسينيات القرف العشرين 

اما الذم يقـو بشراء كبيع التبغ فيسمى التوتوصلي، ككانت ىذه ادلهنة رائجة كمرحبة اىل عهد قريب، 
تبغ يف االرايؼ إال اف قدـك السكاير االجنبية قضت اك كادت تقضي على ىذه ادلهنة. كيسمى ابئع كمركج ال

ككذلك عرفت قرية كرسي العائدة اىل  السليمانية كاربيلبػ)التتاف( كىي ابئع متجوؿ غللب التبغ أبنواعو من 
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قضاء سنجار  ودة تبغها، كالتبغ الذم يبيعو التوتنجي انواع فهو قد يبيع التبغ )الغليوف( ككذلك مسحوؽ 
رؽ التبغ اجملففة كىي من النوع الذم ينمو يف ادلنطقة التبغ )الربنوطي(، كما يعرض يف زللو طبقات من ك 

 الشمالية من العراؽ كيتميز بعضها برائحتو الزكية، فضالن عن بيع السكاير كدفاتر الورؽ.
كفيما ؼلص صناعة السكاير العراقية، فلم تكن السكاير ادلصنوعة بواسطة ادلكائن احلديثة معركفة يف 

لناس ام يف مدينة ادلوصل يدخنوف نوعُت من السكاير كحىت السكاير ادلنطقة حىت كقت قريب، بل كاف ا
العراقية أبنواعها كشهرهتا كاشكاذلا، كانت تشكل نوعان من العالمات ادلتميزة ذلذه الصناعة اليت اختفت من 
االسواؽ عندما تطورت صناعة السكاير فيما بعد، كاصبحت تصنع يف معامل ذات مكائن حديثة كمتطورة، 

 النوعُت من السكاير اليت كاف الناس يدخنوهنا ىي: كىذين
 اواًل: السكاير ادلَزَبن  

كىي عبارة عن كرؽ اسطواين ملفوؼ ترـب بواسطة مكائن خاصة كلكنها بدكف فلًت كيكوف رفيع  
اما  القطر كيف هنايتو من جهة الفم يوجد زابنو ام توصيلة ال يكوف موجود فيها التبغ كتباع على شكل ضبات

سمسُت اك اكثر من قبل زلالت بيع التبغ كادلزبن، كىذه السكاير يدخنها الفقراء من الذين ال يستطيعوف شراء 
السكاير االخرل، كادلَزَبْن ارخص انواع السكاير احمللية كعادة يكثر الطلب عليها يف اكقات االزمات كقلة 

 ادلستورد.

 
 اثنياً: سكاير اللف

كىي سكاير يتم لفها من قبل شارب السكارة حيث ؽللك علبة خاصة ابلتبغ فيوضع التبغ داخل ىذه 
العلبة كمعو دفًت الورؽ الشفاؼ الذم يلف التبغ، كيوجد نوعُت من الدفاتر الورقية كعلا ابفرا كاالخر ىو الرشيد 

بل ػلمل معو كيسان من القماش  ام فق  ماركتُت موجودة منها، كبعض الناس اك ادلدخنُت ليس لديو علبة،
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كيضع التبغ فيو بعد اف ينظفو كالورؽ بداخلو كدائمان ما يكوف ىذا الكيس بعب ادلدخن، كظهرت مكينة 
صغَتة للمدخنُت تقـو بلف الورقة حوؿ التبغ. كيف اكاس  القرف ادلاضي اشتهر التدخُت لسكاير اللف حبملها 

 م مزركؼ داخليان كيتم التدخُت عربه.سٕٓاك كضعها على هناية عود طولو حوايل 
ككانت صناعة السكاير اليدكية يف ادلوصل صناعة رائجة كيعمل يف ىذه الصناعة الرجاؿ كالنساء 
اللوايت يصنعن السكاير )ادلزبن( كيبعنها ألصحاب الدكاكُت اك زلالت صناعة السكاير اللف كادلزبن اليت  

 كانت موجودة يف سمسينات القرف ادلاضي.
ن اشهر االسر ادلوصلية اليت زاكلت ىذه احلرفة اك الصناعة كدحمل السكاير اليت تصنعها لقبها ىي كم

سكاير فتحي السرحاف، كشيت البصو، ك سكاير السبعاكم اليت كاف من اشهر افرادىا الذم مارس ىذه 
طقة دكرة احلماـ اك النيب احلرفة د يونس السبعاكم ادلعركؼ أببو زاىد الذم كاف لو معمالف االكؿ يقع يف من

يونس عليو السالـ كادلعمل االخر يف حي الوحدة. ككاان خاصُت بسكاير ادلزبن فضالن عن بيع التحمل ككاف من 
عامالن يف ىذه  ٖٓ – ٕٓاكرب التجار يف ىذا اجملاؿ يف فًتة الستينات كالسبعينات، ككاف يشتغل تقريبان من 

تبغ( غللب من الشماؿ حيث يزرع يف السليمانية، شقالكة، صالح الدين مث ادلعامل بضمنهم النساء . كالتحمل )ال
يباع اىل  ار ادلوصل ابجلملة كابدلفرد كيصدر اىل بقية احملافظات مثالن يصدر اىل معامل انتاج السكاير يف 

 زلافظات كس  كجنوب العراؽ.
لتبغ يقـو العماؿ بسحق كتتلخص طريقة صناعة السكاير يف معامل السبعاكم أبنو بعد اف ييبس ا

التبغ عن طريق االيدم اك بواسطة مطرقة خشبية، ك بعدما يتم سحق التبغ يقـو العماؿ بغربلة التبغ بواسطة 
مصفى لعزؿ التبغ الصاحل لصناعة السكاير كعزلو عن العيداف ادلوجودة يف التبغ كقد تستخدـ العيداف حلفظ 

نتاج بكميات ىائلة كحسب طلب ادلشًتم علمان أبف مادة ادلفركشات كالسجاد من حشرة العث، ككاف اال
التبغ فيها عدة انواع من التبوغ )درجة اكىل اىل الدرجة الرابعة( فالدرجة االكىل افضل االنواع كيسمى تبغ ابو 

 رػلة كسعره اغلى من بقية االنواع.
ضع السكاير غَت ادلملوءة كما اف النساء تعمل يف ىذه ادلعامل حيث تقـو بتصفية التبغ كغربلتو مث ك 

ابلتبغ يف داخل قوالب مدكرة حيث توضع رلموعة من السكاير يف داخل ىذه الدائرة بعدىا يتم كضع مادة 
التبغ داخل ىذه السكاير كبعدىا تقـو رلموعة اخرل من العماؿ بتقريص السكاير ادلملوءة ابلتحمل كبعدىا يتم 

 اسم صاحب ادلعمل الذم قاـ انتاج السكاير.سيكارة داخل حلقة كمكتوب عليها  ٕٓكضع كل 
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الػػدعوة لتكثيػػف اجلهػػود إلاثرة االنتبػػاه احمللػػي كاالقليمػػي كالػػدكيل ألعليػػة قطػػاع الصػػناعات كاحلػػرؼ اليدكيػػة،   .ٔ
  كل كسائل الدعم الالـز لو.ك شعاع حضارم إنساين، كالعمل على إحيائو كتوفَت

العناية ابحلرفيُت كتقػدير دكرىػم كمكػانتهم يف اجملتمػع بوصػفهم عنصػران أساسػيان يف بقػاء ىػذا ادلػوركث الثقػايف  .ٕ
 كاحلفاظ على استمراره.

تػوفَت فػػرص التػدريب للحػػرفيُت، لرفػع مسػػتول مػؤىالهتم مبػػا ؽلكػنهم مػػن التعامػل مػػع دحػدايت ادلنافسػػة، الػػيت  .ٖ
احلػػػػػديث، كالػػػػػدعوة إىل إنشػػػػػاء مػػػػػدارس ككليػػػػػات تضػػػػػم ابإلضػػػػػافة إىل احلػػػػػرفيُت ادلهندسػػػػػُت  تصػػػػػبغ العصػػػػػر

ادلعمػػػػػاريُت كادلصػػػػػممُت التقليػػػػػديُت، كخػػػػػرباء التسػػػػػويق، مبػػػػػا يػػػػػؤدم إىل التشػػػػػاكر ادلسػػػػػتمر كتبػػػػػادؿ اخلػػػػػربات 
 كالتجارب، كمتابعة التكنولوجيا كادلواد احلديثة كغَتىا.

ع اخلػػػػػاص، كالػػػػدعم احمللػػػػػي كادلؤسسػػػػات كاجلهػػػػػات ادلعنيػػػػة الختػػػػػاذ دعػػػػوة منضػػػػػمات اجملتمػػػػع ادلػػػػػدين كالقطػػػػا  .ٗ
االجػػراءات الضػػركرية العاجلػػة لرعايػػة مبػػدعي الصػػناعات كاحلػػرؼ اليدكيػػة، كتشػػجيعهم لعػػدـ ىجػػر أعمػػاذلم 
احلرفيػػة كتركهػػا، حبثػػان عػػن ظػػركؼ معيشػػية أفضػػل، مػػع كضػػع خطػػ  عاجلػػة دلسػػاعدهتم يف تسػػويق منتجػػاهتم 

 دكليان، مثل تقدمي قركض ميسرة تسهل البدء يف أعماذلم.كالتعريف هبا زلليان ك 
إغلػػػػاد عالقػػػػػة إغلابيػػػػػة بػػػػػُت الصػػػػػناعات كاحلػػػػػرؼ اليدكيػػػػة كصػػػػػناعة السػػػػػياحة، كذلػػػػػك مػػػػػن خػػػػػالؿ توظيػػػػػف  .٘

 الصناعات احمللية للسياحة.
احملليػػة مناشػػدة كسػػائل اإلعػػالـ ادلرئيػػة كادلسػػموعة كادلقػػركءة لتلعػػب دكران يف التعريػػف مبوركثنػػا علػػى األصػػعدة  .ٙ

 كاالقليمية كالدكلية، كإبراز أعليتو ابلنسبة لقضااي التنمية كالسياحة كاالقتصاد.
أتسػػػيس رللػػػس للصػػػناعات كاحلػػػرؼ اليدكيػػػة يف مدينػػػة ادلوصػػػل، يكػػػوف مقػػػره يف األسػػػواؽ احملليػػػة للمدينػػػة،  .ٚ

ة بشػكل دكرم حبيث يضػم ادلؤسسػات كاخلػرباء العػاملُت يف قطػاع الصػناعات اليدكيػة غلتمعػوف مػرة يف السػن
للتػػداكؿ يف قضػػااي تطػػوير القطػػاع، كحبػػث سػػبل تفعيػػل أنشػػطة ادلعػػارض كتشػػجيع خطػػوات تكػػرمي احلػػرفيُت 

 لضماف استمرار االبتكار كاالبداع.
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التنظػػيم الػػدكرم لعمػػل مهرجػػاف سػػنوم للحػػرؼ كالصػػناعات التقليديػػة، مػػع بعػػض الفعاليػػات ادلصػػاحبة لػػو،  .ٛ
كػػار كالتصػػاميم كتػػوافر اخلػػدمات كالبحػػث عػػن فػػرص التسػػويق حبيػػث ؽلكػػن تنػػاكؿ موضػػوعات شػػىت كاالبت

 كغَتىا من ادلوضوعات الضركرية لتطوير قطاع الصناعات كاحلرؼ اليدكية.
استحداث جائزة زللية لالبتكار يف الصناعات كاحلرؼ اليدكية لتحريك أطر االبتكػار الػدائم حلػريف ادلدينػة،  .ٜ

 كتشجيعهم لالستمرار يف عملهم.
)اجلػػػومي( كالرسػػػػم  مػػػل كرش تدريبيػػػة للحػػػػرؼ التقليديػػػة للشػػػباب، ك اصػػػة يف رلػػػػاؿ احلياكػػػةالػػػدعوة اىل ع .ٓٔ

كاخل  كالزخرفة كالنحت كالطرؽ على اخلشب كالنحاس كادلعػادف ادلختلفػة كالسػَتاميك كاخلياطػة كالتصػميم، 
طريقػو لالنػداثر، كغَتىا من الصناعات احلرفية الػيت تزخػر هبػا مدينػة ادلوصػل، كالػيت انػدثر قسػم منهػا، أك يف 

كحػػػث الشػػػباب علػػػى حفػػػظ ىػػػذا ادلػػػوركث الثقػػػايف ادلهػػػم الػػػذم يعػػػرب عػػػن أصػػػالة مدينػػػة ادلوصػػػل كموركثهػػػا 
 الثقايف.

تنظيم كاستحداث كرش عمل متنوعة دلختلف الفنات العمرية، تقـو بتقػدمي فرصػة ادلشػاركة ذلػذه الفنػات يف  .ٔٔ
كاكتساب خربات صػناعتها كفنوهنػا كمهاراهتػا،  صناعة منتجات تراثية كمعاصرة ابستخداـ مكوانت تقليدية

 كالتعرؼ عليها ألجل صيانتها كحفظها.
الدعوة إلنشاء معهد احلرؼ كالصناعات الشعبية يف ادلوصل، على غرار ادلعهد ادلوجود يف العاصمة بغػداد،  .ٕٔ

 كذلك دلا تتمتع بو ادلوصل من كجود عدد كبَت من احلرؼ كالصناعات الشعبية. 
 اـ مبهنة العباغلية الهنا من ادلهن اليت يف طريقها اىل الزكاؿ.ضركرة االىتم .ٖٔ
 العمل على مجع معلومات من االجياؿ اليت ال زالت، لديها معلومات عن الة اجلومي كعمل احلياؾ. .ٗٔ
 االىتماـ  مع كل ما انتج عن طريق الة اجلومة من ادلوصل كاطرافها .٘ٔ
 جزء ال يتجزاء من تراث مدينة ادلوصل  االىتماـ بًتاث قرل ادلوصل كاطرافها ابعتبارىا .ٙٔ
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 النشاطات العلمية ملركز دراسات املوصل
  الورش العلمية: أوالً:
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 العلمية ملركز دراسات املوصلاالصدارات : اً ثاني
وضمت من رللة دراسات موصلية  (63)العدد اصدر مركز دراسات ادلوصل -

 البحوث العلمية االتية:
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 القسم األول محتويات

 رقم الصفحة اسم الباحث عنوان البحث التسلسل

كصف بالد اجلزيرة من خالؿ كتاب ادلسالك   .ٔ
 ـ(ٜٜٓ /ىػٖٓٛكادلمالك للمهليب )ت 

أ.ـ. د. د نزار الدابغ/ العراؽ / 
 جامعة ادلوصل / مركز دراسات ادلوصل

ٔ-ٕٔ 

 مراحل الفتح اإلسالمي للجزيرة الفراتية  .ٕ
 ـٔٗٙ-ٜٖٙىػ/ٕٓ-ٛٔ 

د. بالؿ ساحلي/ اجلزائر / جامعة 
 اجلياليل بونعامة. 

ٕٕ-ٖٗ 

ـ( ٜٖٙىػ /ٛٔالفتح اإلسالمي لداير مضر سنة )  .ٖ
 /السادس ادليالدمالقرف االكؿ اذلجرم 

ـ.ـ. تفاؤؿ عبد اللطيف جاسم/ 
العراؽ/ سامراء/ مديرية تربية صالح 

 الدين 

ٖ٘-ٗٛ 

 جزيرة ابن عمر من خالؿ ادلصادر العربية  .ٗ
 ـلٖٓٓٔ-٘ٔٛىػ / ٓٓٚ-ٕٓٓمنل

أ.د. علي صلم عيسى/ العراؽ/ كزارة 
 –الًتبية / الكلية الًتبوية ادلفتوحة 

 نينول. 

ٜٗ-ٚٔ 

ادلؤثرة يف الًتكيبة السكانية إلقليم اجلزيرة العوامل   .٘
الفراتية )من القرف األكؿ ىجرم /السابع ميالدم 

إىل غاية القرف السابع ىجرم/الثالث عشر 
 ميالدم(

السيدة نعيمة عمَتكش / طالبة 
مام  ٛٓدكتوراه/ اجلزائر/ جامعة 

 قادلة ٜ٘ٗٔ

ٕٚ-ٜٛ 

الفراتية العناصر السكانية كأماكن توزيعهم يف اجلزيرة   .ٙ
خالؿ القرنُت)الرابع كاخلامس اذلجريُت/ العاشر 

 كاحلادم عشر ادليالدم(

أ.د. غزكة شهاب أمحد ادلصطاؼ/ 
 العراؽ  / جامعة سامراء/ كلية الًتبية

ك أ.ـ.د. مربد صاحل ضامن/ العراؽ/  
 جامعة تكريت / كلية اآلداب

ٜٓ-ٔٓٓ 

راي مركايت اجلزيرة يف كتاب )اتريخ ادلوصل( ال، زك  .ٚ
ـ()دراسة يف األحواؿ ٜٓٗىػػ/ ٖٖٗاأَلزدم )ت
 االدارية(

أ.د. ميسوف ذنوف العباغلي/ العراؽ/ 
 جامعة ادلوصل/ مركز دراسات ادلوصل

ٔٓٔ-ٔٔٚ 

احلياة السياسية يف اجلزيرة الفراتية  خالؿ العصر   .ٛ
 العباسي االكؿ )حركات اخلوارج اظلوذجان(

ـ. د. عمر ساجد سللف/ العراؽ/ 
 جامعة سامراء / كلية الًتبية / 

ٔٔٛ-ٖٔٔ 
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ك  ـ. د. لقاء خليل امساعيل/ العراؽ/ 
 مديرية تربية نينول/ اثنوية ادلعرفة

 العالقات السياسية ألمراء اجلزيرة الفراتية  .ٜ
 دراسة دحليلية مع بٍت مزيد 

أ.ـ.د. زىَت يوسف عليوم/ العراؽ/ 
 / كلية الًتبية جامعة القادسية

ٖٕٔ-ٜٔٗ 

موقف سنجار السياسي من ادلوصل خالؿ كتاب   .ٓٔ
 ـ(ٕٕٙٔق /ٓٙٙزبدة احللب ألبن العدمي )ت

ـ.د. صهيب حاـز  الغضنفرم / 
العراؽ/ جامعة ادلوصل / مركز دراسات 

 ادلوصل

ٔ٘ٓ-ٖٔٚ 

العالقات السياسية بُت مدينة ادلوصل كنصيبُت ما   .ٔٔ
 ـ(ٕٛ٘ٔ-ٕٚٔٔىػ/ٙ٘ٙ-ٕٔ٘بُت )

ـ.د. حناف عبد اخلالق علي 
السبعاكم/ العراؽ/ جامعة ادلوصل/ 

 مركز دراسات ادلوصل

ٔٚٗ-ٔٛٙ 

ضمُّ صالح الدِّين إلْقليم اجلَزيرة الُفراتَية  من خالؿ    .ٕٔ
ِكتاب لصالح الدين كسقوط شللكة بيت ادلقدسل 

 لستانلي الف بوؿ

د. عالء مصرم إبراىيم النهر / مصر/ 
كلية االداب/ االسكندرية /  جامعة 

 قسم التاريخ

ٔٛٚ-ٕٓٗ 

مظفر الدين كوكربم يف مركايت الكامل يف التاريخ   .ٖٔ
 إلبن االثَت اجلزرم

أ.ـ. د. خانزاد صباح زلي الدين/ 
العراؽ/ جامعة صالح الدين/ كلية 

 اآلداب 

ٕٓ٘-ٕٕٓ 

البيشاكم/ أ.د. سعيد عبد، جربيل  مدينة سركج يف العهدين الفرصلي الصلييب ك األيو،  .ٗٔ
 فلسطُت/ راـ ،

ٕٕٔ-ٕٖ٘ 
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 زلتوايت القسم الثاين

 رقم الصفحة اسم الباحث عنواف البحث التسلسل

 ٙ٘ٙ)الغزك ادلغويلموقف مدينة ميافارقُت من   .٘ٔ
 ـ(ٕٓٙٔػػػ  ٕٛ٘ٔىػ/  ٛ٘ٙ -

ـ.د. رعد امساعيل نعماف / العراؽ/ جامعة 
 تكريت / كلية اآلداب

ٕ٘ٗ-ٕٚ٘ 

الغزك ادلغويل على إماريت ماردين تداعيات   .ٙٔ
كادلوصل كأتثَتاتو على أحواذلا االجتماعية 

 كالفكرية

د. نرجس أسعد كدرك/ سورية/ عضو ىينة 
 تدريسية سابق يف جامعة حلب

ٕٚٙ-ٕٜٕ 

الكوارث الطبيعية يف اجلزيرة الفراتية من القرف   .ٚٔ
ىػ ٓٓٚ-ٖٔٓالرابع حىت السابع اذلجرم )

 ـ(ٖٔٓٔ-ٖٜٔ/

 ٖ٘ٔ-ٖٜٕ حسُت علي/ تركيا/ جامعة آغرم .أ.ـ.د

احلياة االقتصادية يف اجلزيرة الفراتية خالؿ   .ٛٔ
ىػػ/  ٛٗٙ -ىػػ  ٔٚ٘العصر االيو، )

 ـ( )الصناعة أظلوذجان( ٕٓ٘ٔ -ـ ٘ٚٔٔ

ـ. ىالة عبد الكرمي عبود السامرائي/ 
 العراؽ/ جامعة سامراء / كلية الًتبية

ٖٔٙ-ٖٖٚ 

مقومات النشاط االقتصادم يف اجلزيرة الفراتية   .ٜٔ
خالؿ القرنُت السادس كالسابع اذلجريُت  

 الزراعة أظلوذجان 

/ العراؽ/ جامعة  ـ. سهاد نصيف جاسم
 / كلية الًتبية  سامراء

ٖٖٛ-ٖٕٙ 

مساعات احلديث لعلماء ادلوصل كاجلزيرة يف   .ٕٓ
مواسم احلج خالؿ القرنُت اخلامس كالسادس 

 اذلجريُت

أ.د. مها سعيد محيد/ العراؽ/ جامعة 
 ادلوصل/ مركز دراسات ادلوصل

ٖٖٙ-ٖٛٚ 

نقباء األشراؼ يف ادلوصل كداير بكر كنصيبُت   .ٕٔ
 كاسهامهم يف احلياة السياسية كالفكرية

ا. د. قاسم حسن اؿ شاماف السامرائي / 
 العراؽ / جامعة سامراء/ كلية الًتبية 

ٖٛٛ-ٗٓ٘ 

الفراتية عند أبن الشعار تراجم مدف اجلزيرة   .ٕٕ
 ـ(ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙادلوصلي )ت

أ.ـ.د. ىدل ايسُت الدابغ/  العراؽ/ 
 جامعة ادلوصل/ مركز دراسات ادلوصل 

ٗٓٙ-ٖٖٗ 

إضافات حوؿ كتاب حوادث الزماف للمؤرخ   .ٖٕ
 مشس الدين اجلزرم

 أ.د. نعماف زلمود امحد جرباف /
 الكويت/جامعة الكويت/كلية اآلداب 

ٖٗٗ-ٗ٘ٛ 
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ختار من مناقب   .ٕٗ
ُ
قراءة اترؼلّية يف كتاب لادل

األخيارل جملد الدين أ، الَسَعادات ابن األثَت 
 ـ(ٕٓٔٔىػ/ٙٓٙاجلََزرم )ت

/أستاذة التعليم العايل/  أـ اخلَت عثماين
سميس  اجلزائر /جامعة اجلياليل بونعامة/

 مليانة

ٜٗ٘-ٗٛٔ 

مدينة حرَاف كنشاطهم العلمي يف  أطباء  .ٕ٘
ادلشرؽ كاألندلس خالؿ القرف الثالث كالرابع 

 اذلجرم /التاسع كالعاشر ادليالدم

د. عائشة اتزم / أستاذ زلاضر/  اجلزائر / 
 جامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلف

ٕٗٛ-٘ٓٓ 

االسهامات العلمية لعلماء اجلزيرة الفراتية   .ٕٙ
كاثرىا على احلضارة الغربية )بديع الزماف بن 

 ـ  أظلوذجا(ٕٙٓٔىػ/ٕٓٙالرزاز اجلزرم ت

أ.ـ.د. عكاب يوسف مجعة/ العراؽ/ 
 جامعة ادلوصل / كلية الًتبية االساسية

٘ٓٔ-ٖ٘ٗ 

أثر العلماء السرايف من اقليم اجلزيرة الفراتية   .ٕٚ
 ن مسَتة احلضارة االسالميةيف جوانب م

الباحث ابراىيم فاضل الناصرم/ العراؽ/ 
 تكريت/ عضو االدحاد الدكيل للمؤرخُت 

ٖ٘٘-٘٘٘ 

الواقع اللغوم يف منطقة ماردين )اللهجة   .ٕٛ
 العربية احملكية ظلوذجان(

د.د شاير/ استاذ زلاضر/ تركيا/ جامعة 
 الغازم

٘٘ٙ-ٖ٘ٙ 
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وضمت من رللة دراسات موصلية  (64) العدد كذلكركز  ادلاصدر و  -
 البحوث العلمية االتية:
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 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

ادلوصل من خالؿ كتاب احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم  -ٔ
 -دراسة دحليلية-ـ( ٜٜٓ /ىػ  ٖٓٛللَمقِدسي )ت:

 ٛٔ-ٔ أ.ـ.د.د نزار الدابغ

يف ادلوصل ما بُت القرنُت الرابع ادلهور عند االسر احلاكمة  -ٕ
 كالسابع اذلجريُت

 ٕٖ-ٜٔ أ.د. مها سعيد محيد

الصالت العلمية بُت ادلوصل كبغداد خالؿ القرف السادس  -ٖ
 اذلجرم/ الثاين عشر ادليالدم

 ٛٗ-ٖٖ ـ.د.صهيب حاـز عبد الرزاؽ الغضنفرم

الرحالت العلمية بُت علماء ادلوصل كبغداد يف ضوء كتاب  -ٗ
بَػْيِثّي للذىيب   ادلختصر احملتاج إليو من اتريخ ابن الدُّ

 ـ(ٖٛٗٔىػ/ٛٗٚ)ت 

 ـ.د. حناف عبد اخلالق علي السبعاكم
 

ٜٗ-ٙٗ 

ادلسيحيوف يف االرشيف العثماين يف كالييت ادلوصل كمصر  -٘
ٖٜٔٛ-ٔٛٙٔ 

 ٜٗ-٘ٙ أ.ـ.د. إطالؿ سامل حنا

 ٔٔٔ-ٜ٘ أ.ـ.د. علي امحد العبيدم اخلبز: دراسة يف ادلوركث الثقايف ادلوصلي -ٙ
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 صور من مدينتي
مصطفى الكاظمي يضع حجر االساس ملطار  رئيس الوزراء السيد  -

 01/8/2122يف  املوصل
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 دراسات املوصل مركزصور من ارشيف 

 
 ستينيات القرن العشرين ادلوصل يف احلداد يف

 

 
 ابئع االواين الفخارية يف ادلوصل يف ستينيات القرن العشرين
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 اجلاجيي يف ادلوصل يف ستينيات القرن العشرين
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