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ملخص البحث:

كانت مدن اجلزيرة الفراتية مركزاً حيوايً إلنتاج خمتلف الصناعات خالل العصر االيويب إذ تعتمد عليها دول اجلوار
بتزويدىا مبختلف الصناعات الزراعية واملعدنية وخمتلف الفنون الصناعية وذلك بفضل ما شهدتو ىذه املنطقة من تطورات
على صعيد توفر رؤوس االموال،واملواد اخلام االولية،فضال عن مهارة اليد العاملة يف اجملال الصناعي والفين.

الكلمات املفتاحية

ٔ_الصناعات ٕ_اجلزيرة الفراتية ٖ_املوصل ٗ_الصناعات الفنية

Abstract
Al-Djazīra cities were a vital center for the production of various
industries during the Ayyubid era. as neighboring countries depended on
them to supply them with various agricultural and metal industries and
various industrial crafts, due to the developments that this region witnessed
in terms of the availability of capital and materials The primary raw
materials, as well as the skill of the labor force in the industrial and artist
field.
Key words: 1-Industries 2- Al-Djazīra 3-Mosul 4-Technical Industries

املقدمة

كانتتت عةلتتة اايتتاة اال تصتتادية يف ُمتتدن اجلزيتترة الفراتيتتة ُاركهتتا اان تتان الزراعتتي والتةتتاري ب ت الق ترن الراب ت
والسادس اهلةري /العاشر والثاين عشر امليالدي ) إال َّ
أن ذلك ال يعين إلغاء أو حمو دورىا الصناعي ،بل على العكس فقد
حظيت الصناعة جبانب ك ت ٍٍ ِم َتن ايةيتة والتطتور يف متدن اجلزيترة الفراتيتة الت تقت بت اتري دالتة والفترات وتشتتمل علتى
داير ربيعتتة وداير مضتتر وداير بكتتر ،وىتتتد علتتى اتتر الفترات متتن وتتال ملطيتتة مستتٍة يتتوم وتتاالً وا االن تتار انتتو ً وعلتتى
دالة من تكريت انو ً ا وال ازيرة ابن عمر واالً ٔ) ،و د أص حت مدن اجلزيرة الفراتية مركزاً حيوايً تعتمد ِ
عليو دول

اجلت توار ك تتالعراا ،وب تتالد الش تتام ،ومص تتر ،وب تتالد ف تتارس لتزوي تتدىا مبُختل تتف الص تتناعات الزراعي تتة ،واملعدني تتة وخمتل تتف الفن تتون
الصناع املهرة خاصتةً متن أىتل املوصتل التذين ُعرفتوا
الصناعية ،كما انتقلت كثٍ من الصناعات إ الدول اجملاورة عن طريق ُ
بنشتتاطها املتطتتور بشتتهادة يتتذكرىا القتتزويين) بقولتتو ه وأىلهتتا أىت ُتل اخلتتٍ ،واملتتروءة ،والط تتاع اللطيفتتة يف املعاشتترة والظرافتتة
والتد يق يف الصناعات)) ٕ).
ٔ) اإلصت تتطخري ،ابت تتو ايت تتحاا اب ت تراىيا بت تتن الفاريت تتي الكرخت تتي تٓٓٗهٜٔٓٓ/م)ه مست تتالك املمالك،مط عت تتة بريل ليت تتدنٜٖٜٔ،م)
صٕ٘؛ ي ت توادي ،ع ت تتد هاالح ت توال االاتماعيت تتة واال تص ت تتادية يف بت تتالد اجلزيت تترة الفراتيت تتة ،طٔ ،دار الشت تتلون الثقافيت تتة بغت تتداد،
ٜٜٔٛم)،صٔ.ٕٚ
ٕ) زكراي بن بن حممود تٕٙٛهٕٖٔٛ/م)هآاثر ال الد وأخ ار الع اد ،دار صادر بٍوت،د ،ت) ،ص ٕ.ٗٙ
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و لتايل فإن وفرة املصادر ال أغنت ىذا ال حث أعطت القدرة لعمل خطوات متسلسلة وخمتصرة إليضاح اجلانب
الصتتناعي يف اجلزيتترة الفراتيتتة ،لتتذلك ا تقستتيا ال حتتث ا أربت م احتتث ،فامل حتتث االول عتتن الصتتناعات املرت طتتة لنشتتاط
الزراعتتي ،وامل حتتث الثتتاين عتتن الصتتناعات املعدنيتتة ،وامل حتتث الثالتتث عتتن الصتتناعات الفنيتتة ،وامل حتتث الراب ت عتتن االي تواا
وتنظيا العمل الصناعي ومرا تو.

املبحث االول
الصناعات املرتبطة ابلنشاط الزراعي
أوال :الصناعات الغذائية

الستتكر النتتادر اي تتر والتتذي عرفتتت مدينتتة
عرفتتت بتتالد اجلزيتترة الفراتيتتة تصتتنيعها لموعتتة متتن الصتتناعات الغذا يتتة ومنهتتا ُ
املوصتتل بتصتتنيعو ٖ) ،كمتتا كتتان الستتكر املعتترو يبلتوج املصتتري ىتتو التتذي كتتان يُغطتتي اتتزءاً متتن حااتتات ُيتتكان اجلزيتترة
الفراتية خالل العصر اييويب ،بدليل ما ذكرهُ ابن ايثٍ) عن حوادث ينة ٕٕٙىتٕٕٔ٘/م) عندما و عت زلزلة يف أرض
ِ
بنوعيو ؛ اي ر النادر ،وايبلوج املصري ٗ) ،كمتا صتنّعت متدن اجلزيترة
اجلزيرة الفراتية ،وكيف ارتف يعر السكر يف املوصل
٘)
الستتكر فكتتا َن ُيتتكر ايح تواز التتذي ُزلتتب إ أرض اجلزيتترة الفراتيتتة متتن
الستتكر  ،أمتتا أردأ أن تواع ُ
القنتتد أي عستتل صتتب ُ
منطقة ايحواز ،إ ْذ يذكر أحد الشعراء ِ
وصفوُ لقول ه
لقضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ُتا اجلْم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ِر وااديت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ِتد ايعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادي دونت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوُ ضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا ُيت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتك ِر ايى ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت توا ِز .)ٙ
الستكان إ التد يق ،فقتد أ امتت متدن اجلزيترة الفراتيتة لموعتة متن الطتواح
أما طحن اا توب والت تتمثتل يف حااتة ُ
لطحن ح وب القمح والشعٍ وغٍةا  ،)ٚكما ىو ااال يف نصي  ،)ٛوالر ة  ،)ٜوحديثة ٓٔ) ،وبلد ٔٔ) ،و لعة اعرب ٕٔ)،
ٖ) ابتتن ايثتتٍ ،علتتي بتتن ايب الكتترم

الشتتي اين اجلتتزري تٖٓٙهٕٖٕٔ/م)هالكامتتل يف التتتاريا ،دار صتتادر بتتٍوتٖٜٜٔ،هٜٜٔٚ/م)،

جٕٔ ،ص . ٗٗٛ
ٗ) الكامل ،جٕٔ ،ص . ٗٗٛ
٘) اجل ت تتاحع،ابو عثم ت تتان عم ت تترو ب ت تتن ت تتر ال ص ت تتري تٕ٘٘هٛٙٛ/م)هالت ص ت تتر لتةت تتارة،تحه حست تتن حست تتين ع ت تتد الوىت تتاب،طٕ،املط عت تتة
الرمحانية مصرٖٔ٘ٗ،هٜٖٔ٘/م) ،ص ٖٖ .
 )ٙاجلاحع ،الت صر لتةارة ،ص ٕٖ .
 )ٚابتتن شتتداد،عز التتدين بتتن علتتي تٗٙٛهٕٔٛ٘/م)ه ايعتتالا اخلطتتٍة يف ذكتتر ام تراء الشتتام واجلزيتترة ،تتتحه اتتر ع تتارة ،وزارة الثقافتتة
واالرشاد دمشقٜٔٚٛ،م) ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
 )ٛنصتتي ه وىتتي إحتتدى متتدن داير ربيعتتة ،تقت لقتترب متتن يتتنةار علتتى بعتتد  )ٜفرايتتا ،ونصتتي متتن أاتتل بقتتاع اجلزيتترة وأحستتنها متتد ً
وأكثرىا بساتيناً وفاكهة ومياىاً ومتنزىاً وخضرة نضرة ،إذ كان هلا ولقراىا أربعون ألف بُستان ،ول ُكثترة مياىهتا وأشتةارىا فهتي وهلتة اهلتواء ُمضترةٌ
ترب ع تتا املث تتل .ينظ تتره اب تتن حو تتل ،اب تتو القاي تتا النص تتي تٖٙٚهٜٚٚ/م)ه ص تتورة ايرض ،دار مكت تتة
لغ تتر ء ،وع تتا عق تتارب تَّال تتة يُض ت ُ
ااياة ،بٍوتٜٜٕٔ،م)،صٜٔٔ
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ودارا ٖٔ) ،وتكريت وآمد ٗٔ) ،واملوصل ال صنَّعت طواحينها ونُص ت يف يفينة ويط دالة وال يُديرىا املاء وتنتقل من
،
موضت ٍ إ آختتر ،و تتد ُ يتتت لعتتر ت) ٘ٔ) ،ويتتذكر اي تتوت اامتتوي) واتتود طتواح يف ازيتترة ابتتن عمتتر  ،)ٔٙوبعشتتيقا
)ٔٚ
فر هلا وأاري فيو املاء الذي أحاط ا ُلرحتى متن عيت اجلوانتب ،)ٔٛ
ورأس الع
الرحى وال نُص ت على خندا ُح َ
اىا ُ
كمتتا يتتذكر ابتتن حو تتل) ط تواح املوصتتل بقولتتو ه يف ويتتط دالتتة مطتتاحن تُعتتر لعتتروب يقتتل نظٍىتتا يف كث ت ٍٍ متتن

 )ٜالر تتة ه وىتتي صت ة داير مضتتر ،مدينتتة صتتغٍة د تتة تقت علتتى اتتر الفترات ،وىتتي حماذيتتة لت الد الشتتام ،اتتيط عتتا حصت ٌتن عتري  ،وىتتي طي تتة
اهلواء حسنة اييواا كثٍة ال ُقرى وال سات واخلٍات  .ينظر ه املقديتي ،بتن امحتد ال شتاري تٖٛٚهٜٜٚ/م)ه أحستن التقايتيا يف معرفتة
اال اليا ،طٖ ،مكت ة مدبويل القاىرةٜٜٔٔ/م) ،صٔٗٔ .
ٓٔ) حديث ت ت تتة ه بلي ت ت تتدة تقت ت ت ت عل ت ت تتى ا ت ت تتر دال ت ت تتة يف اان ت ت ت ِتو الشت ت تتر ي ت ت تترب الت ت تزاب ايعلت ت تتى .ينظت ت تتره اي وت،شت ت تتهاب الت ت تتدين ابت ت تتو ع ت ت تتد
ااموي تٕٙٙهٕٕٔٛ/م)ه معةا ال لدان ،دار صادر بٍوتٜٔٚ٘،م)،جٖ ،صٖٕٓ.
ٔٔ) بلتتد ه مدينتتة صتتغٍة تق ت غتتريب دالتتة فتتوا املوصتتل بينهمتتا ي ت فرايتتا والفريتتا يستتاوي ٗ,ٛكتتا) .ينظتتر ه االصتتطخري ،مستتالك
املمالك ،ص ٖ ٚ؛ اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،صٔ.ٗٛ
ٕٔ) لعة اعربه وىي لعة تكون املسافة بينها وب ار الفرات مقدار ميل ،وصف تُقابل ما فوا ىذه القلعة أبكثر من عشرة أميال .ينظتره
ابتتن ع دااق،صتتفي التتدين ع تتد املتتلمن ال غتتدادي تٖٜٚهٖٖٔٛ/م)ه مراصتتد االطتتالع علتتى ا تتاء االمكنتتة وال قتتاع ،تتتحه علتتي
ال ةاوي،طٔ،دار اجليل بٍوتٜٜٕٔ،م) ،جٖ ،ص . ٔٔٔٛ
ٖٔ) دارا ه مدينة صغٍة نزىة جلزيرة تق يف يفح ا ل ب نصي وماردين ،وفيها مياه اارية وأشةار وزروع كثٍة  .ينظتر ه اإلصتطخري،
مسالك املمالك ،ص ٖ ٚ؛ اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص.ٕٔٛ
ط عتا ا ُتر دالتة
أالها دراً ،وىتي بَلت ٌد تدًن حصت  ،م نيتةٌ اةتارة الستوداءُ ،اتي ُ
ٗٔ)آمد ه وىي من أعظا مدن داير بكر ،وأشهرىا ذكراً ،و َّ
متتن اوان هتتا الثالثتتة ،وىتتي مستتتديرة بتتو علتتى شتتكل اهلتتالل ،ويف ويتتط آمتتد عيتتون وآ ر عمقهتتا ذراعتتان ،وىتتي كثتتٍةُ ايشتتةار وال ستتات
والثمتتار والتتزروع  .ينظتتره ابتتن حو تتل ،صتتورة ايرض ،ص ٗ ٕٓٔ ،ٜٔٛ ،ٜٔ؛املقديتتي ،أحستتن التقايتتيا ،صٓٗٔ؛ اي تتوت ،معةتتا
ال لدان ،جٔ ،ص. ٘ٙ
٘ٔ) القزويين ،آاثر ال الد وأخ ار الع اد ،ص ٕ. ٗٙ
ط
واتي ُ
 ) ٔٙازيرة ابن عمر ه وىي مدينة ك ٍة حسنة ،تُعد إحدى نتواحي داير ربيعتة ،ومتن متداا ؛ فيشتابور ،و عينتااث ،واملغيثتة ،والتزوزانُ ،
ُ
يوا حستنة
جبزيرة ابن عمر الوادي ،ويدور حوهلا املاء من ثالثة اوانب وتق ب دالة وب اجل ل ولذلك ُ يت ازيرة ،وىي طي ة نزىة ،وهلا ٌ
بت ت تتن ابت ت تراىيا
تور م ت ت تتين اةت ت تتارةه ينظ ت ت تتره املقدي ت ت تتي ،أحس ت ت تتن التقاي ت ت تتيا ،ص ٖٜٔ؛ ابت ت تتن بطوطت ت تتة،ابو ع ت ت تتد
ومست ت تتةد عتيت ت تتق ويت ت ت ٌ
اللوايت تٜٚٚهٖٔٚٚ/م)ه الرحلة املسماة حتفة النظار يف غرا ب االمصار وعةا ب االيفار،طٔ ،املط عة اخلٍيةٜٔٓٗ ،م) ،ص.ٔٚٚ
 ) ٔٚرأس عت ه وىتتي املدينتتة الت ين ت عنتتدىا لموعتتة عيتتون مشتتهورة تلتتك العيتتون ييتتاس ىتتي منتتاب اتتر ،وىتتي عت اعس وعت الر حيتتة
وع اهلاويتة وعت الصترار ،وىتذه ايختٍة تعت ّد متن أشتهر العيتون يف مدينتة رأس عت  ،إ ْذ تتحتول ميتاه عت الصترار إ اتداول إلرواء ايراضتي
تروج خض ت تراء .ينظ ت تتره ابت تتن ا ت تتٍ ،بت تتن امحت تتد االندلس ت تتي تٗٔٙهٕٔٔٚ/م)هرحلت تتة ابت تتن ا ت تتٍ ،دار الكتت تتاب
الزراعيت تتة فحولتهت تتا إ مت ت ٍ
الل ناين بٍوت،د.ت)،ص.ٕٔٛ
 )ٔٛمعةا ال لدان ،جٔ ،ص ٕٖٗ ،جٕ ،ص . ٖٔٛ
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ايرض؛ ياتتا ا متتة يف ويتتط مت ٍ
تاء شتتديد اجلريتتة موثقتتة لساليتتل ااديتتد ،يف ُكتتل عربتتة منهتتا أربعتتة أحةتتار ويَطحتتن ُكتتل
حةرين يف اليوم والليلة هلس و راً  ،)ٜٔوىذهِ العروب من اخلشب وااديد ،ورمبا دخل فيها شيءٌ من الساج)) ٕٓ) .
كما اشتهرت بع مدن اجلزيرة الفراتية بتةفيف الفاكهة ط يعياً ،فضالً عن جتفيف اللحوم ،وىذا متا أش َتار إليتو
املقديي ال شاري) عن مدينة ااسنية ت وىي أحدى مدن داير ربيعة ت ت وال صتنعت الفواكتو املقتددة أي اجملففتة واجملتزوءة
ُ
ٖٕ)
النتتوى واملفرومتتة واملقطعتتة ٕٔ) ،كمتتا اشتتتهرت املوصتتل ويتتنةار بتةفيتتف الفاكهتتة فضتالً عتتن ُشتتهرة يتتروج)ٕٕ( ،وغريتتة
بُكثرة تصنيعها الزبيب ٕٗ).
وا اانب جتفيف الفاكهة ىنتا اللحتوم املةففتة والت اشتتهرت عتا املوصتل ،وختالط ٕ٘)يف تصتني الستمك املةفتف
ُ
ُ
تمك َُلّتح ويُكت س ،فضتالً عتن شتهرة املوصتل بتةفيتف اللحتا النيتد والتذي يُتدعى
والذي يُسمى الطريا الفا ق إذ كان الس ُ
)ٕٚ
)ٕٙ
لنمكست تتود) وىت تتو مت تتا اشت تتتهرت بت ت ِتو أيض ت تاً مدينت تتة معلثت تتااي  .كمت تتا وكثت تترت صت تتناعة الزيت تتت يف الر ت تتة  ،وماكس ت ت ،
يواد عا معاصر للزيت الذي يستخرج من بذور ِ
الكتان . )ٕٜ
وماردين  ،)ٕٛوال
ُ
ُ
كمتتا وانتشتترت صتتناعة الن يتتذ ،واشتتتهرت صتتناعتها يف أغلتتب متتدن اجلزيتترة الفراتيتتة خاص تةً يف املنتتاطق ال ت يكتتون غال يتتة
الرى تتان وراتتال الكنتتا س وذلتتك ل َكثتترة متتا كتتان
ُيتتكااا متتن املستتيحي النصتتارى ،و تتد تتتو ىتتذا العمتتل ُيتتكان ايديتترة متتن ُ

 )ٜٔالتتو ر ه محتتل الدابتتة ،إذ يتتزن ٗٗٔ )ٕٔٙ,كغتتا .ينظتتره ىنتس،فتتالله املكاييتتل واالوزان االيتتالمية ومايعادهلتتا يف النظتتام امللي،ترعتتة ه
كامل العسلي ،منشورات اجلامعة االردنية عمانٜٔٚٓ،م) ،ص.٘ٚ
ٕٓ) صورة ايرض ،ص . ٜٔٛ
ٕٔ) املقديي ،أحسن التقاييا ،ص . ٔٗ٘ ،ٖٔٚ
ٕٕ) يروج ه بلدة ري ة من حران اتبعة لداير مضر ،بينها وب ال ٍة مرحلة يف اجل ال  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٖ ،ص. ٕٔٚ
 .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٗ ،صٖ. ٜٔ

ٖٕ) غرية ه وىي رية تق يف كورة ب النهرين ب املوصل ونصي
ٕٗ) ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص . ٕٓٚ ،ٕٖٓ ،ٜٜٔ ،ٜٔٙ
ٕ٘) ختالط ه بلتتدة عتامرة مشتتهورة كثتٍة اخلتٍات ،وىتتي صت ة أرمينيتتة الويتطى ،يضتترب املثتل بتتربد شتتتا ها .ينظتر ه ابتتن ع تد ااتتق ،مراصتتد
االطالع ،جٔ ،ص.ٗٚٙ
 )ٕٙاملقديتتي ،أحستتن التقايتتيا ،ص٘ٗٔ .معلثتتااي ه بليتتدة تق ت تترب ازيتترة ابتتن عمتتر ،وىتتي متتن ن تواحي املوصتتل .ينظتتر ه اي تتوت ،معةتتا
ال لدان ،ج٘ ،ص. ٔ٘ٛ
 )ٕٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
 )ٕٛابن ع دااق ،مراصد االطالع ،جٖ ،ص  .ٕٜٔٔماردينه وىي لعة مشهورة ،بُنيت علتى متة ا تل اجلزيترة ،وىتي مشترفة علتى ُدنيستر
وربطتتا ،ودورىتتا بُنيتتت بصتتورة
ودارا ونصتتي  ،ويقت يف التوادي أيتتفل القلعتتة فضتتاءٌ وايت فيتتو ربت ٌ عظتتيا اتتوي داخلتتوُ أيتوا اً ومتتدارس ُ
ُمدراات ُك ُل َدرب يُشر على ما حتتوُ من الدور .ينظره اي وت ،معةا ال لدان ،ج٘ ،ص. ٖٜ
 )ٕٜيوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٔ. ٕٛ
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تلتتك ىتتلالء متتن م تزارع الكتتروم ٖٓ) ،إ ْذ برع توا يف صتتناعة الن يتتذ يف املنتتازل وايديتترة والكنتتا س ٖٔ) ،ومتتن أشتتهر ايديتترة ال ت
ُعرف تتت بتص تتني اخلم تتور ذات اجل تتودة العالي تتة يف م تتدن اجلزي تترة الفراتي تتة ى تتو دي تتر الزعفت تران ،القري تتب م تتن معلث تتااي ٕٖ) ،ودي تتر
ٖٗ)
ٖٖ)
ِ
صدَّر منو كميات ك ٍة إ اخلارج ٖ٘) .
أكمن  ،ودير عمر أحويشا الذي ُع ِر جبودة هلورهِ ،و د ُ

اثنيا :الصناعات االستهالكية

تعددت الصناعات احمللية االيتهالكية املصنعة متن املنتواتات الزراعيتة يف متدن اجلزيترة الفراتيتة منهتا ؛ صتناعة الصتابون،
ُ
)ٖٙ
الم ،وا لعطور ،وغٍىا ،فقد اشتهرت مدينتا الر تة وآمتد بصتناعة الصتابون وىتو متن النتوع
والفحا الن ايت  ،والزيوت ،واي ُ
صن من الزيتون  ،)ٖٚوذلك لتوافر املادة ايولية ال تدخل يف ىذهِ الصناعة وأةها ال ُقلتى وايشتنان التذي يكثتر يف
اجليد امل َّ
ُ
براري اجلزيرة الفراتية  )ٖٛومفاوزىتا ويت اخها ،كمتا وعرفتت الر تة بصتناعة اي تالم ،وصتنَّعت املوصتل ومعلثتااي الفحتا الن تايت
للستتكان  ،)ٖٜفض تالً عتتن واتتود الفحتتا ااةتتري والتتذي كتتان يُستتتخرج متتن منتتااا
التتذي يتتدخل يف اجلانتتب االيتتتهالكي ُ
املوصل بكثرة ٓٗ) .
وراات صناعة العطور يف مدن اجلزيرة الفراتية و د اشتهرت جبودهتا ،إذ تقوم ىذه الصناعة أيايتاً علتى ايتتخدام التورد
من حيث تقطٍهُ وايتخالص عطرهِ ٔٗ) ،وأشتهر متدن اجلزيترة الت ُعرفتت بتصتني العطتور ىتي ؛ نصتي  ،ودارا ،واملوصتل،
ِ
إالَّ َّ
تيس لتوُ نظتٍ يف
أن نصي د فا تت ُ
بشتهرهتا يف ىتذه الصتناعة الختصاصتها عتن بقيتة املتدن تصتني متاء التورد والتذي ل َ

ٖٓ) التكري ،حممود ايي أمحده اييوبيون يف وال الشام واجلزيرة ،دار الرشيد للنشر بغداد ،)ٜٔٛٔ،ص . ٖٙٛ
ٖٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٗ. ٕٜ
ٕٖ) ابتتن فضتتل العمتتري ،شتتهاب التتدين أمحتتد بتتن اتتر تٜٚٗهٖٔٗٛ/م)ه مس تالك ايبصتتار يف دمالتتك االمصتتار ،تتتحه كامتتل يتتلمان
اجل وري ،دار الكتب العلمية بٍوتٜٔٚٔ،م) ،جٔ ،ص ٕ٘٘ .
ٖٖ) دير أكمن ه يق على رأس ا ل لقرب من اجلودي  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص.ٜٜٗ
ٖٗ) دير عمر أحويشا ه ويق أبيفل أيعرد بداير بكتر ،واملطتل علتى مدينتة آرزن وحيتزان  .ينظتر ه اي توت ،معةتا ال لتدان ،جٕ ،ص ٜٗٚ
.
ٖ٘) ابن فضل العمري ،مسالك ايبصار ،جٔ ،ص ٖٓٔ .
 )ٖٙابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
 )ٖٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ. ٔٗ٘ ،
 )ٖٛابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٕ٘ٓ .
 )ٖٜاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٓٗ) صا غ،القس يليمانه اتريا املوصل ،املط عة السلفية مصرٜٕٖٔ/ٖٕٔٗ ،م) ،جٔ،ص ٖ٘.
ٔٗ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٙ
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فيها بينما ال يواد فيها وردةٌ محراء ٖٗ) ،وكانت نصي

تُص ِّدر ماء الورد

العطارة وطيب الرا حة ٕٗ) ،النتشار الورد ايبي
إ ال لدان ايُخرى ٗٗ) .
صتنِّ َ متن ورد الزعفتران وتغلتب عليتو ااُمترة والصتفرة ٘ٗ) ،وىتذا النتوع متن التورود
ومن أنتواع العطتور ىتو اخللتوا) التذي ُ
)ٗٚ
)ٗٙ
تب ب ِتو ايعتراب ،
كان يُزرع بكثرة رب دير الزعفران  ،أما بلدة دارا فقد َ
صتنَّعت عطتور املُحلتب) التذي كانتت تتطي ُ
واختصت املوصل بصناعة مادة الالذن) وىو عطر على شكل خبور يقط الرا حة الرديئة ،مت العلتا أن املوصتل كتان فيهتا
يوا خاص ل ي العطور .)ٗٛ
ٌ

اثلثا :الصناعات النسيجية

اشتتتهرت م تتدن اجلزيتترة الفراتي تتة جبتتودة ص تتناعتها لانستتةة املتنوع تتة والثيتتاب املختلف تتة ختتالل العص تتر اييتتويب ،كاينس تتةة
ُ
القطنيتتة ،والكتانيتتة ،وااريريتتة ،والصتتوفية َّ ،)ٜٗ
وإن ازدىتتار ىتتذهِ الصتتناعة كتتان ايتتتمراراً ملتتا توارثتتتو متتن العهتتود الستتابقة ،و تتد
ىاشت صناعة اينسةة يف مدن اجلزيرة الفراتية م صناعة اينسةة يف ؛ العراا ،ومصر ،وبالد الشام ،وبالد فارس خالل
القرن السادس اهلةري/الثاين عشر امليالدي) ٓ٘).
اشتهرت مدينة َحران ٔ٘) لقطن اجليد ٕ٘) ،كما اشتهرت عرا ن ٖ٘) ،وماكس  ،واجملدل ٗ٘) التابعات لرأس الع بكثرة
زراعتها القطن وتصنيعها ملختلف أنواع الثياب واينسةة القطنية ال كانت ُحتمل منسوااهتا لتةهيز ؛ خالط ،واملوصتل،

ٕٗ) ابن بطوطة ،الرحلة ،جٔ ،ص . ٔٚٚ
ٖٗ) القلقش ت ت تتندي ،اب ت ت تتو الع ت ت تتاس امحت ت تتد ب ت ت تتن ع ت تتد
القاىرةٜٔٔٗ،م) ،جٗ ،ص ٕٕٖ .
ٗٗ) االصطخري ،مسالك املمالك ،ص . ٚٙ

تٕٔٛهٔٗٔٛ/م)ه ص ت ت ت ح ايعش ت تتى يف ص ت تتناعة اإلنش ت تتا ،دار الكت ت تتب اخلديوي ت تتة

٘ٗ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٙ
 )ٗٙابتتن فضتتل العمتتري ،مستتالك ايبصتتار ،جٔ ،ص ٕ٘٘  .ديتتر الزعف تران ه وىتتو ديتتر ريتتب متتن ازيتترة ابتتن عمتتر ،ويق ت خلتتف اجل تتل
احملاذي لنصي  .ينظره اي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،صٔٔ٘.
 )ٗٚاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٗٔٛ
 )ٗٛيوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٙ
 )ٜٗابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
ٓ٘) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٕ. ٕٚ
ِ
س فيت ِتو ثقيتتل ،وتقت حتران ويتتط الصتتحراء ،واليواتتد هلتتذهِ املدينتتة رونتتق
ٔ٘ ) َحتران ه أحت ْد متتدن داير مضتتر ،و تتد اشت َّ
تتق ا تتوُ متتن ىوا تتو فتتالنَت َف ُ
ااضتتارة وال النظتتارة ،وا تران حصت ٌتن واتتام متتن ااةتتارة ،ولتتوُ نتتاةٌ للمتتاء اليُعلتتا متتن أيتتن ت تتدأ  .ينظتتر ه املقديتتي ،أحستتن التقايتتيا،
صٔٗٔ ؛ ابن ا ٍ ،الرحلة ،ص ٕٜٔتٕٕٓ .
ٕ٘) املقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ .
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وبتتالد الشتتام وغٍىتتا متتن ال لتتدان ٘٘) ،كمتتا أنتةتتت بلتتدة َحت ّتزة ت ت ال ت تق ت ب ت نصتتي ورأس الع ت علتتى اخلتتابور ت ت اين تواع
املختلفتتة متتن ايل ستتة القطنيتتة ،منهتتا ثيتتاب القطتتن الغتتالظ الصتتفاا وال ت يضتترب أىت ُتل بغتتداد عتتا املثتتل  ،)٘ٙومنهتتا ايرديتتة
ُ
)٘ٚ
أمر بل ستها غتازي بتن زنكتي  )٘ٛأختو
ال
وىي
،
ية
ز
اا
النصايف
ثياب
دعى
ت
و
رديئة
طن
ثياب
أاا
إال
يضاء
ال
القطنية
ُ
َ
َ
السلطان نور الدين حممود عندما ملك املوصل بعد أبيو ،إ ْذ أمر بل سها يف فصل الصيف ،كما أمر أن يكون عي القماش
الذي يرتديو ايمراء يف املوصل ،واملقدمون ،وايعيان أبتي متن النصتايف ورمتوه  ،)ٜ٘كمتا يتذكر ابتن ايثتٍ) أل ستة النصتايف
صنَّعت يف املوصل وأريلها الوزير عال الدين ايصفهاين على شكل صد ات م املال وايمحال والكسوات إ
واخلام ال ُ
املدينة املنورة ،ومكة املكرمة ٓ. )ٙ
أمتتا ايل ستتة الكتانيتتة فقتتد اشتتتهرت مدينتتة آمتتد بتصتتنيعها فضتالً عتتن تصتتنيعها اينستتةة اايوانيتتة كثيتتاب الصتتو
املوشية ،واملناديل ،واملقارم ٔ )ٙالر اا الصوفية ،وكانت ثياب الصو والكتان يف ىذه املدينتة تستمى الروميتة) ياتا تُصتن
على طريقة عمل ثياب صقلية ٕ.)ٙ
ومتن أنتواع املالبتتس الصتوفية ىتتو اعزر الرفتاع ،وايبتترد ،واملصتايف ،وال طتاين وىتتو متا اشتتتهرت يف تصتنيعو مدينتتة آرزن ٖ،)ٙ
وال تُصتدر منتوااهتتا إ ُخمتلتف الت الد ٗ ،)ٙكمتا صتنَّعت املوصتل خمتلتف ضتروب ايكستية الصتوفية ٘ ،)ٙوامنتازت متاردين
ٖ٘) ع ترا ن ه مدينتتة صتتغٍة ،وىتتي علتتى شتتاطد اخلتتابور متتن أرض اجلزيتترة بينهتتا وب ت اجملتتدل مرحلتتة ،وىتتي كثتتٍة العلتتل والتتو ء ه ينظتتر ه ابتتن
حو ل ،صورة ايرض ،صٕٓٓ .
ٗ٘) املِ ْةت َتدل ه وىتتي إحتتدى القتترى التابعتتة ملدينتتة رأس ع ت بينهمتتا مرحل تة ،وىتتذه املدينتتة كلهتتا ضتتياع متصتتلة علتتى اتتان اخلتتابور  .ينظتتر ه
االصطخري ،مسالك املمالك ،صٗ ٚ؛ ابن ع دااق ،مراصد االطالع ،جٖ ،صٖٕٓٔ.
٘٘) االصطخري ،مسالك املمالك ،ص ٗ ٚ؛ ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٕٓٓ .
 )٘ٙاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٖٕٚ
 )٘ٚاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٕ٘ٙ
) )٘ٛغتتازي ه يتتيف التتدين بتتن زنكتتي ،ىلتتك املوصتتل بعتتد أبيتتو ،كتتان عتتا الً ،حازمتاً ،شتتةاعاًُ ،حم تاً يف أىتتل اخلتتٍ ،تطتتل مدتتتوُ وعتتاش أربعت
ب ت ت تتن امح ت ت تتد ب ت ت تتن
يت ت ت تتنة ،ل ت ت تتوُ مدري ت ت تتة ك ت ت ت تتٍة ملوصت ت ت تتل ،ت ت ت تتويف يت ت ت تتنة ٗٗ٘ى ت ت ت تتٜٔٔٗ/م)  .ينظ ت ت تتر ه ال ت ت تتذى  ،اب ت ت تتو ع ت ت تتد
عثمتتان تٚٗٛهٖٔٗٚ/م)ه يتتٍ أعتتالم الن ت الء ،تتتحه مصتتطفى ع تتد القتتادر عطتتا،طٔ،دار الكتتتب العلميتتة بٍوتٕٓٓٗ،م)،جٕٔ،
صٖ٘ٗ.
 )ٜ٘القلقشندي ،ص ح ايعشى ،جٗ ،ص ٓٗ .
ٓ )ٙالتاريا ال اىر يف الدولة االاتبكية ملوصل ،تحه ع د القادر امحد طليمات ،دار الكتب ااديثة القاىرة،د.ت) ،ص ٖٓٔ .
ٔ )ٙاملقارم أو املقرمة ه وىي السل وكانت أثواب مصنوعةً من الصو  ،وفيهتا ألتوان عديتدة ،و تد تُتزين املقتارم يف أطرافهتا بنستيع أمحتر تتدعى
لراا ز  .ينظر ه اجلاحع ،الت صر لتةارة ،ص ٖٓ .
ٕ )ٙاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٖ ) ٙآرزن ه مدينة مشهورة جلزيرة رب خالط ،وهلا لعة حصينة وكانت من أعمر نتواحي أرمينيتة ،كثتٍة اخلتٍات  .ينظتر ه اي توت ،معةتا
ال لدان ،جٔ ،صٓ٘ٔ .
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بصناعة خمتلف أنواع اينسةة اجليدة  ،)ٙٙويرا ذماح ىذه الصناعة بس ب توفر املاشية بكثرة واملتحصل منها املادة اخلتام
)ٙٛ
)ٙٚ
صنعت الُسط من اينسةة الصوفية
من شعر اجلمال واملاعز  ،وال يصنّ منها ثياب الصو املعروفة ملرعز  ،كما ُ
)ٜٙ
صتنّعت الُستط املعروف ِتة هتا ،واشتتهرت
يف مدن اجلزيرة الفراتية مثل لعة وان  ،وبلدة معترين متن نتواحي نصتي الت َ
املوصل بصناعة املسوح ،والستا ر الصوفية املخططة ٓ ،)ٚفضالً عن اشتهارىا بصناعة الُسط الرومية الفاخرة واملمتازة ٔ. )ٚ
ُ
أمتتا عتتن صتتناعة اينستتةة واملالبتتس ااريريتتة ،فاشتتتهرت املوصتتل نتتتاج أاتتود أنتواع ااريتتر والت تُتتدعى أ مشتتة الُتتز) إذ
تناعتو ،حتتن كتتان لانستتةة ااريريتتة املوصتتلية واينستتةة ايختترى شتتهرًة من ت ُذ ِ
تويتتعت املوصتتل بصت ِ
القتتدم ،و تتد أطلتتق عليهتتا
التةار اإليطاليون ايا املويل نس ةً إ املوصل ٕ ،)ٚالذين أ لوا علتى ا تنتاء ىتذا النتوع ِم َتن القمتاش الفتاخر وأدخلتوه إ
أور على إثر ااروب الصلي ية ،نتيةة النشاط التةاري ٖ. )ٚ
ومل ت ت ت ت ت ت تتدن اجلزي ت ت ت ت ت ت تترة الفراتي ت ت ت ت ت ت تتة ع ت ت ت ت ت ت تتدة أيت ت ت ت ت ت ت تواا ي مش ت ت ت ت ت ت تتة الُ ت ت ت ت ت ت تتز منه ت ت ت ت ت ت تتا يس ت ت ت ت ت ت تتارية ٗ )ٚالُ ت ت ت ت ت ت تتز الت ت ت ت ت ت ت ت توا ت ت ت ت ت ت تتد يف
ريتتة الستتالمية ٘ ،)ٚو عشتتيقا  )ٚٙبنتواحي املوصتتل ،وبيت ال تتز يف إربتتل ،ويف الر ت ِتة مت واتتود يت ٍ
توا لل تزازين  ،)ٚٚفضتالً عتتن
ُ

ٗ )ٙيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٚ
٘ )ٙالصا غ ،اتريا املوصل ،ص ٖٗ .
 )ٙٙالتكري  ،اييوبيون يف وال الشام ،ص . ٖٙٛ
 )ٙٚيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٚ
 )ٙٛابن بطوطة ،الرحلة ،جٔ ،ص . ٔٚٛ
 )ٜٙلعة وان ه وىي القلعة ال تق ب خالط ونواحي تفليس  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،ج٘ ،ص ٖ٘٘ .
ٓ )ٚاااج ،حس حسنه النُظا اإليالمية،طٔ،املليسة اجلامعية للدرايات بٍوتٜٔٛٚ،م) ،ص ٕ. ٕٜ
ٔ )ٚيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٚ
ٕ )ٚاجلاحع ،الت صر لتةارة ،ص ٖٖ تٖٗ .
ٖ )ٚخربوطلي ،شكران وآخرونه ااضارة العربية االيالمية آاثر وفنون ،منشورات اامعة دمشق دمشقٕٓٓٛ،م) ،ص ٕٖٓ .
)ٗ (ٚالقيسارية ه أو القيسرايت ،ىي لموعة من امل اين العامة تكون على ىيئة رواا من أرو ة الدير ،وال حتوي حوانيت ،ومصتان  ،وخمتازن،
وأحيا ً مساكن وال وصفها ابن ا ٍ ) بقولو ه كاخلان العظيا تغلق عليها أبواب حديد ،وتطف عا دكاك وبيتوت بعضتها علتى
بعت ت )) وت تتدعى لعامي تتة اعن القيصت ترية) ه ينظ تتر ه رحل تتة اب تتن ا تتٍ ،صٕٓٔ ؛ املقري تتزي ،تق تتي ال تتدين اب تتو الع تتاس امح تتد ب تتن عل تتي
الع ي تتدي ت٘ٗٛهٔٗٗٔ/م)ه املت تواعع واالعت ت تتار ب تتذكر اخلطت تتط واالاثر املعت تترو خلط تتط املقريزي تتة،تحه زي تتنها وآخ تترون ،مكت تتة
مدبويل القاىرةٜٜٔٚ،م) ،جٕ ،صٓ.٘ٙ
٘ )ٚالسالمية ه رية ك ٍة بنواحي املوصل تق علتى شتر ي دالتة ،بينهمتا ةانيتة فرايتا ،وىتي متن أكترب ُترى املوصتل وأحستنها وأنزىهتا ،بينهتا
وب الزاب فريخان  .ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٖ ،ص ٖٕٗ .
 )ٚٙاي وت ،معةا ال لدان ،جٔ ،ص ٕ٘ٗ .
 )ٚٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ .
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ٍ
بنظام خاص ِبو ،إ ْذ كان ن منعاً اتماً دخول الدواب إ ىذا
واود يوا لل ِّز يف ميافار  )ٚٛٚٛوكان ىذا السوا يتمت
ِ
ِ
وعاليتو . )ٜٚ
نظافتو
السوا للحفاظ على
وصنَعت املوصل نوعاً آخر من اي مشة ااريرية امنازت أباا ذات ٍ
لون واحد ،أو ال تُسمى أ مشتها ت ت اإلبريسا
ت ت أي اارير اخلالص الذي ال ُُيالطوُ طن أو شيءٌ آخر ٓ ،)ٛوىو أحسن أنواع اارير ٔ. )ٛ
ونظراً لشهرة املوصل بتصني املعادن الثمينة كالذىب والفضة ،فمن املراح َّ
أن ىذهِ املدينتة تد صتنّعت متا يُعتر
ٕ،)ٛ
بعصتتابة التتذىب) املكونتتة متتن نستتيع ااريتتر واملزخرفتتة خبيت ٍ
وعتتر يف صتتناعة املنستتواات انتشتتار
توط رفيعتتة ِمت َتن التتذىب
ُ
ُ
ُ
ظاىرة الزخرفة عن طريق الط على اينستةة والت َمه َتر عتا صتناع املوصتل التذين برعتوا يف توشتية الثيتاب ملعتادن النفيستة
واجلتواىر ٖ ،)ٛبتتدليل متتا ذكتتره ابتتن ُا تتٍ) يف وصتتف موكتتب اخلتتاتون بنتتت ايمتتٍ مستتعود وذلتتك يتتنة ٜ٘ٚىتتٖٔٔٛ/م)
القتتادم متتن بغتتداد إ املوصتتل ،إذ كانتتت ختتاتون املستتعودية ترتتتدي عصتتابة التتذىب ومعهتتا انتتدىا واواريهتتا اللتوايت َعص ت َ
رؤويت ُته َّن بعصتتا ب التتذىب وراك تتات علتتى اخليتتل املستتراة لتتذىب ،وىتتذا دليتتل علتتى رواج ىتتذهِ الصتتناعة يف املوصتتل ،مت
َ
ُ
ٗ)ٛ
ِ
خروج الناس يف املوصل إليتتق اهلَّ َّن بلهتا املزينتة مبختلتف ألتوان ااريتر  ،كمتا أشتار القلقشتندي) إ َّ
أن أكتابر ايمتراء
ُ
وايعيان يف املوصل د أُمروا بل ِ
س زي خاص عا يف الشتاء ،إذ كتانوا يل ستون ااريتر اييتود املر توم ٘ ،)ٛفضتالً عتن ُشتهرة
املوصل نتشار صناعة الستور ،واملسوح ،واشتهرت بع مدن اجلزيرة الفراتية بصناعة الوشي الذي توشى بو الثياب و لعة
أردمشت  )ٛٙال اشتهرت بصناعة الثياب وال ُفرش الفاخرة . )ٛٚ

املبحث الثاين

تور وخنتدا ،وهلتا لعتةٌ وربت
 )ٚٛميافار ه وىي أشهر مدينة بداير بكر ،ووا عة ضمن اإل ليا اخلامس ،إمنازت بطي هتا وحصتانتها ،فلهتا ي ٌ
وا ت تتام كلهت تتا م نيت ت تةٌ اةت تتارة ال يضت تتاء  .ينظت تتر ه املقديت تتي ،أحست تتن التقايت تتيا ،صٓٗٔ ت ت تٔٗٔ ؛ اي ت تتوت ،معةت تتا ال لت تتدان ،ج٘،
صٖٕ٘ ت. ٕٖٙ
 )ٜٚابن ايزرا ،امحد بن يويف بن علي الفار يه اتريا الفار ي وىو اتريا ميافار وآمد،تح هبدري ع د اللطيف عوض ،املطتاب االمٍيتة
القاىرةٜٜٔ٘،م) ،ص . ٙٙ
ٓ )ٛيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٙ
ٔ )ٛعطية ،شع ان ع د العاطي وآخرون هاملعةا الوييط،طٗ،مكت ة الشروا مصرٕٓٓٗ،م) ،ص ٕ .
ٕ )ٛيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص ٗ. ٕٚ
ٖ )ٛإ اعيل،حمموده اتريا ااضارة العربية االيالمية،طٖ ،مكت ة الفالح الكويت ،)ٜٜٕٔ،ص ٕٗٓ .
ٗ )ٛرحلة ابن ا ٍ ،ص . ٕٕٔ ،ٕٓٙ
٘ )ٛص ح ايعشى ،جٗ ،ص ٓٗ تٔٗ .
 )ٛٙلعة أردمشت ه تق رب ازيرة ابن عمر شرا دالة على ا ل اجلودي ،حتتها دير الزعفرانه ينظر ه اي وت ،
معةا ال لدان ،جٔ ،ص . ٔٗٙ
 )ٛٚيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص ٗ. ٕٚ
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الصناعات املعدنية

إن توفر املعادن العديدة واملهمة للصناعات املعدنية وال ايتُخرات من أراضي اجلزيرة الفراتية وال منها ،ااديد،
والنُحاس  ،)ٛٛوالقليل ِم َن الذىب والفضة ،وتوفر معدن ااديد يف املوصل  ،)ٜٛومدينة حاين وكذلك توفر معدن الكربيت
متتن رأس الع ت ٓ )ٜم ّكتتن متتن عمليتتة تصتتدير كميتتات منتتوُ إ اخلتتارج ٔ ،)ٜأمتتا التتذىب والفضتتة فقتتد كتتا يُستتتخراان يف
املوصل ،فضالً عن ايتخراج أراضيها معدن النُحاس ٕ ،)ٜو د ُي َّكت العمالت الذى ية ،والفضية والنُحايية إالَّ أاا كانت
ٍ
بكميات ليلة نَظَرا لقلة الذىب والفضة يف مناعها ٖ. )ٜ
إالَّ َّ
أن مدن اجلزيرة الفراتية د اشتهرت بصناعة العديد من املصنوعات املعدنيتة احملليتة وتطويرىتا منهتا ،الستكاك ،
واييطال ،والساليل ااديدية ٗ ،)ٜفاشتهرت مدينتا ماردين ،وأيعرد ٘ ،)ٜبصناعة ايواين النُحايية  ،)ٜٙأما نصي فقد
اشتهرت يف صناعة املوازين ،يف ح أ َّ
حران اشتهرت بصناعة املتوازين واإليتطرال ت والت يُضترب عتا ايمثتال  ،)ٜٚو تد
َن ّ
صنَّعت آمد الساليل ااديدية ،والسيور  ،)ٜٛكما صنّعت مدن اجلزيرة الفراتية ايبواب والش ابيك ااديدية  ،)ٜٜوصنّعت
َ
ٓٓٔ)
أبواب ااديد املش ك ال يتَُر مثلها  ،ويذكر ابن شداد) أن مدينة رأس الع عا أكثر من ثالةا تة عت ااريتة و تد
وض عليها ش ابيك من حديد ٔٓٔ).

 )ٛٛابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
 )ٜٛاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٓ)ٜالتكري  ،اييوبيون يف وال الشام ،ص. ٖٙٚ
ٔ )ٜاي وت ،معةا ال لدان ،جٕ ،ص . ٕٓٛ
ٕ )ٜصا غ ،اتريا املوصل ،جٔ ،ص ٖ٘ .
ٖ )ٜيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٖٕٙ ،ٕٛٚ
ٗ )ٜاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
٘ )ٜأيتتعرد همدينتتة تقت علتتى ُا يتتل وىتتي أكتترب متتن معتترة النعمتتان ،وىتتي ري تتة متتن اتتر دالتتة إذ تقت يف واهلتتا الشتتر ي ،ت عتتد عتتن ميافتتار
وعيعها ُعذى ال تسقى ،أي تعتمد على مياه ايمطار يف إروا ها  .ينظر ه أبتو الفتدا،عماد التدين
مسٍة يوم ونصف ،فيها
أشةار كثٍة ُ
ٌ
ا اعيل بن علي تٕٖٚهٖٖٔٔ/م)ه تقوًن ال لدان،دار الط اعة السلطانية ريسٔٛٗٓ،م)،ص. ٕٜٛ
 )ٜٙالتكري  ،اييوبيون يف وال الشام ،ص  ٖٙٛت. ٖٜٙ
 )ٜٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ ت٘ٗٔ .
 )ٜٛاملقديي،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
 )ٜٜابن ُا ٍ ،رحلة ابن ا ٍ ،ص ٕٓٔ ؛ ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٕٓٓ .
ٓٓٔ)علوي ،صر خسرو ه يفر مة ،ترعةه ار اخلشاب ،طٕ ،اهليئة املصرية العامة القاىرة ،)ٜٜٖٔ ،ص ٗ٘.
ٔٓٔ) ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٘ٗٔ .
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ومن الصناعات املعدنية املهمة ال اشتهرت عا مدن اجلزيرة الفراتية ىي صناعة اييلحة نظراً االة ااروب ال
كان تتت ا مت تةً يف ى تتذهِ املنطق تتة ،وم تتن ى تتذهِ ايي تتلحة ؛ الس تتهام ،والرم تتاح ،والت تلاس ،واملنةنيق تتات ،الت ت اش تتتهرت َحت تران
بصناعتها ٕٓٔ) ،وترا صناعة النشاب إ املوصل ٖٓٔ) ،وىنا يوا للنشتاب يف نصتي ٗٓٔ) ،ويشتٍ ايصتفهاين) إ
اجملموعة الك ٍة من اييلحة ال بعث عا صاحب املوصل عز الدين مسعود بن متودود ٘ٓٔ) كهديتة إ الستلطان صتالح
صنَّ َ يف املوصل وأاوده من أنواع الرماح واللاس . )ٔٓٙ
الدين فكان منها أمحال من النفط ايبي م أفضل ما ُ
فض تالً عتتن ذلتتك فقتتد ص تنَّعت املوصتتل املصتتوغات الذى يتتة والفضتتية واجل تواىر ،و تتد وصتتف ابتتن ُا تتٍ) تلتتك
املصتتوغات املرصتتعة ال ت ظهتترت يف موكتتب بنتتت ايمتتٍ مستتعود ،إذ اجلتتالل املذى تتة ،والق تتاب ال ت تُزينهتتا ي ت ا ك التتذىب
ُ
املصتوغة علتى شتكل ىتتالل ود نتٍ ِي َتعة ايكتتف الت توضت فتتوا ظهتور اإلبتل يف مواكتتب االيتتق ال ،خاصتةً يف ايعيتتاد
صَ
تخ وُ
وغٍىا من املناي ات ،فضالً عن تزي اإلبل اُلتي كالساليتل ،وجتلتل أعنتاا التدواب ُ لتي التذىب والتذي يَ ُس ُتد َ
املستام  ،وىتتو يتذكر أن لمتتوع ذلتك التتذىب ال ُاصتى يف تلتتك املواكتب  ،)ٔٓٚكمتتا اشتتهرت مدينتتة آمتد بتوشتتيح املراكتتب
ل تتذىب ،واملرص تتعة جل ت تواىر  ،)ٔٓٛوي تتذكر املقدي تتي) َّ
أن مدين تتة الرافق تتة ت ت ت وى تتي رب ت ت الر تتة ت ت ت ت تتد اش تتتهرت مبح تتالت
الصاغة .)ٜٔٓ

املبحث الثالث
الصناعات الفنية
الزجاج والبلور
اوال :صناعة ُ

ٕٓٔ) ابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٗٗ .
ٖٓٔ) املقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٘ٗٔ .
ٗٓٔ) ابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٖ ،ص ٕ٘ٔ .
٘ٓٔ( عز الدين مسعود ه ىو امللك أبو املظفر مستعود بتن متودود بتن زنكتي بتن آا يتنقر اللكتي ،ورث حلتب ،و تد حاربتو الستلطان صتالح
الدين وحاصر املوصل ثالث مرات ،وارت أمور مث تصااا ،ىت خبص ٍ
تال محيتدة منهتا االتا واايتاء والتدين والعتدل متات يف شتع ان يتنة
ٜ٘ٛىتٜٖٔٔ/م) ه ينظر ه الذى  ،يٍ أعالم الن الء ،جٖٔ ،ص. ٕٔٙ
ب تتن ب تتن حام تتد تٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م)هالف تتتح القس تتي يف الف تتتح القدي تتي،طٔ،دار املن تتار الق تتاىرةٕٓٓٗ،م) ،ص
 )ٔٓٙاب تتو ع تتد
.ٔٛٛ
 )ٔٓٚرحلة ابن ا ٍ ،ص ٕٕٔ. ٕٖٔ ،
 )ٔٓٛابن االزرا ،اتريا الفار ي ،ص ٖ. ٛ
 )ٜٔٓأحسن التقاييا ،ص ٔٗٔ .
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ِ
الزااج املنتافيا ،وطتوروا اييتاليب
صناع ُ
اشتهرت مدن اجلزيرة الفراتية زدىار صناعة ُ
الزااج من ُذ القدم ،إذ ايتعمل ُ
ِ
ااج شفا ٓٔٔ) ،وتُعد ماردين من أشهر مدن اجلزيرة الفراتية
الزااج بعد
خرواو من الفرن للحصول على ُز ٍ
اخلاصة بتربيد ُ
ِ
وصنعتو ٔٔٔ) ،و د وصف َّ
أبن اوىر الزااج يف ىذهِ املدينة من النوعية اجليدة وىو يُفضل
الزااج اخلام
ال أنتةت حةر ُ
ٖٔٔ)
.
على ما يواه ٕٔٔ) ،و د صدرتو ماردين إ ي مدن اجلزيرة الفراتية وال الد ايخرى اجملاورة هلا
وحة تتر الزا تتاج تتد اي تتتُعمل يغت تراض عدي تتدة يف الص تتناعة منه تتا ،وااه تتات املس تتااد ،واملرا تتد ،وكتا تتب الكن تتا س،
وش ابيك املنازل ،فضالً عتن اي ِ
تتعمالو داختل االيتواا والقيستارايت ٗٔٔ) ،إذ يتذكر القتزويين) عتن محامتات مدينتة يتنةار
َّ
تاج ملت تتون يمح تتر ،وايصت تتفر ،وايخض تتر ،وايبت تتي  ،وكان تتت ُمصت تتنّعة بطريق ت ٍتة ُمرت ت تتة
أبن ي تتقوفها كانت تتت ع تتارة عت تتن ُزا ت ٍ
الزااايتتة  ،)ٔٔٙوتُعتتد مدينتتة الر تتة ِمت َتن املتتدن املشتتهورة زدىتتار صتتناعة
كتتالنقوش ٘ٔٔ) ،وأنتةتتت املوصتتل أرا املصتتنوعات
ُ
ُ
الزاااية املذى ة واملموىة ملينا ،فكان هلا الصدارة
صنَّعت أ دم ايواين ،وايكواب
الزااج على الصعيد اخلاراي  ،)ٔٔٚإ ْذ
ُ
َ
ُ
الزااايتتة  ،)ٔٔٛوىتتذا متتا َدلتتت عليتتو اافترايت ايثريتتة املواتتودة يف املتتتاحف العامليتتة ،و تتد ايتتتمرت الر تتة يف
يف الصتتناعات ُ
للزااج املذىب واملموه ملينا خالل عصر اييوبي مبراحل متقدمة ومتطورة يف
تطورىا خالل العصور ،إذ امنازت صناعتها ُ
الزاااية ،فضالً عن
زخرفة الزااج الفاخر ،بواود أشرطة على شكل ح ات اللللل من املينا الزر اء وال يضاء على التُحف ُ
ايتخدام املوضوعات اعدمية واايوانية والن اتية وايشرطة الكتابية . )ٜٔٔ
أم تتا ع تتن ص تتناعة ال ل تتور الصت تتخري أو الكريس ت تتال فق تتد ع تتر الع ت تراا صت تتناعتوُ من ت ت ُذ الق تترن الثال تتث اهلةري/التاي ت ت
املتتيالدي) ٕٓٔ)  ،و تتد اشتتتهرت ميافتتار يف صتتن لموعتتة را يتتة متتن ط ت ال لتتور منهتتا ،الصتتحون ال لوريتتة ،وزبتتدايت بلتتور،

ٓٔٔ) آشتوره التاريا اال تصتادي واالاتمتاعي للشترا االويتط يف العصتور الويتطى ،ترعتةه ع تد اهلتادي ع لتة ،دار تي ة دمشتقٜٔٛ٘،م)،
ص . ٔٔٙ
ٔٔٔ) االصطخري ،مسالك املمالك ،ص ٖ. ٚ
ٕٔٔ) أبو الفدا ،تقوًن ال لدان ،ص  ٕٚٛ؛ القلقشندي ،ص ح ايعشى ،جٗ ،ص . ٕٔٙ
ٖٔٔ) ابن حو ل ،صورة ايرض ،ص ٗ. ٜٔ
ٗٔٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٖ. ٕٜ
٘ٔٔ) آاثر ال الد وأخ ار الع اد ،ص ٖ. ٕٜ
 )ٔٔٙرايس،ديفيد اتليوته الفن اإليالمي ،ترعةه فخري خليل،طٔ،مط عة اجلامعة االردنية بٍوتٕٕٓٓ،م) ،ص ٖٔٔ .
) (ٔٔٚكرد عليه خطط الشام،طٕ،مليسة ايعلمي للمط وعات بٍوت ،د.ت) ،جٗ ،ص. ٕٔٚ
 )ٔٔٛآشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٓٛ
 )ٜٔٔمحيد،ع د العزيز وآخرونه الفنون الزخرفية العربية االيالمية ،اامعة بغداد بغداد ،)ٜٕٔٛ،ص ٗ. ٔٙٚ ،ٔٙ
ٕٓٔ) رزا،عاصا ه الفنون العربية االيالمية يف مصر،طٔ،مكت ة مدبويل القاىرةٕٓٓٙ،م) ،ص ٕٗٔ .
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واي تتداح للشتراب ،واملوا تتد ال لوريتتة ،و تتد بلتتغ ارتفتتاع بعت ىتتذهِ املوا تتد إ هلستتة أشت ار ٕٔٔ) ،وعيت ىتتذهِ القطت ال لوريتتة
انفردت جبودة صناعتها ،وإتقان أيلوب حفرىا ونقشها وال يتَُر أحسن منها ٕٕٔ) .

الرخام واخلزف والفخار
اثنيا :صناعة ُ

ٖٕٔ)
الرخام ٕٗٔ) ،وكان على عدة ألوان منها
كانت منطقة ال الليق الوا عة ب تكريت واملوصل مشتهرة نتااها اةر ُ
؛ ايبي  ،واييود ولوُ ِعدة ايتعماالت يف لال العمارة منها ؛ تشييد اييوار ،والقالع ،واملسااد ،والكنتا س ،وتشتهد
كل من مدين آمد وميافتار علتى حستن عمارهتتا ِمتن ىتذا ااةتر ،فيتذكر صتر خسترو) عنتد زايرت ِتو هلتذهِ املتدن وص ِ
تفو
ُ
ُ ٕ٘ٔ)
ِ
الرخام ايبي املنحوت وال تَتزن الواحتدة منهتا ٓٓ٘) َم ْتن  ،مت
عن بناء يور ميافار وأبرااو العظيمة من حةر ُ
الرختام ايبتي ،)ٕٔٙ
واود خارج املدينة اييواا واامامات واملسةد اجلام  ،وعي عمارات ميافار كانت متن حةتر ُ
َأر تط مثتل مدينتة آمتد يف أي مكتان علتى
أما آمد فقد وصفها صتر خسترو) بع تارات الدىش ِتة واإلعةتاب بقول ِتو ه
ِ
ف أكثره ب ع من غ ٍِ
واو ايرض)) إذ
الرخام اييود الثقيل الوزن ،و د ُرص َ
َ
وصف يورىا احمليط عا واملُشيد من حةر ُ
ط ٍ أو ُاص ،كما َّ
الرخام اييود منها املسةد اجلام والذي وصفت عمارتو أباا
إن عمارات آمد كلها كانت من حةر ُ
الغايتتة يف الروعتتة ،وحستتن ال نتتاء ،والتتنقد ،والتتدىان فلتتيس مثلتتوُ متان تةً وإحكام تاً ،فض تالً عتتن اجلتتام ىنتتا كنيستتة فرشتتت
أرضيتها ُلرخام املنقوش ،والكنيسة غنية لزخار . )ٕٔٚ
كما َّ
إن مدينة دارا التابعة لداير ربيعة د بُنيت من حةتارةٍ يتوداء ،وكلتس  ،)ٕٔٛوىتذا متا كتان علي ِتو حتال بنتاء الستور
املت وااص ملدينتة َح َّتران امل تين ِم َتن ااةتارةِ املنحوتتة واملرص ِ
توص بعضتها فتوا بعت وىتو علتى أ ََا توة  ،)ٕٜٔكمتا يصتف
ابن ا ٍ) الرخام الذي أ ِ
ُدخ َل يف بناء أيوار ،اام مدينة حران واعمدتو ٖٓٔ).
ُ

ٕٔٔ) ابن ايزرا ،اتريا الفار ي ،ص . ٕٔٙ
ٕٕٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص . ٕٜٚ
ٖٕٔ) ال الليق هوىي فةوات يف الرمل تن ت الرخامي وغٍه ،ويُقال هلا ال الليع ه ينظر ه اي وت ،معةا ال لدان ،جٔ ،ص . ٗٚٛ
ٕٗٔ) ابن ع دااق ،مراصد االطالع ،جٔ ،ص . ٕٔٙ
)ٕ٘ٔ(املت ت ت ت ت ت ت ت ت ْتن ه وىت ت ت ت ت ت ت ت تتو وحت ت ت ت ت ت ت ت تتدة يت ت ت ت ت ت ت ت تتاس وزن ،ويس ت ت ت ت ت ت تتاوي ش ت ت ت ت ت تترعاً رطلت ت ت ت ت ت ت  ،و ت ت ت ت ت تتد ك ت ت ت ت ت تتان يس ت ت ت ت ت تتاوي يف العص ت ت ت ت ت ت تتور اإلي ت ت ت ت ت ت ت تتالمية
َ
٘ ٛٔٙ,غا ه ينظر ه ىنتس ،املكاييل واالوزان ،ص٘ٗ – . ٗٙ
 )ٕٔٙيفر مة ،ص ٔ٘ تٕ٘ .
 )ٕٔٚيفر مة ،ص ٖ٘ تٗ٘ .
 )ٕٔٛاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٓٗٔ .
 )ٕٜٔابن ا ٍ ،رحلة إبن ا ٍ ،ص ٕٕٕ .
ٖٓٔ) رحلة ابن ُا ٍ ،ص ٕٕٔ .
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ويتتذكر ابتتن ايثتتٍ) ِ
اجلستتر التتذي شتتيدهُ التتوزير عتتال التتدين ايصتتفهاين يف املوصتتل ِمت َتن ااةتتر املنحتتوت ،وااديتتد،
والرصاص ،و ِ
الكلس ٖٔٔ).
وتعد مدينة الر ة من أىتا وأشتهر املراكتز يف متدن اجلزيترة الفراتيتة الت ُعرفتت بصتناعة أروع أعم ِ
تال اخلتز وانتااتو منت ُذ
إن ىتتذهِ الصتتناعة تتد انتقلتتت إليهتتا متتن بتتالد فتتارس ،إذ َّ
َزَمت ٍن طويتتل ،وأغلتتب الظتتن َّ
إن إنتتتاج الر تتة متتن اخلتتز كتتان ُمشتتاعاً
ٕٖٔ)
للنسق الفاريي وذلك للصالت الوثيقة ال كانت تربطهما  ،و د ايتتمرت الر تة بصتناعة أروع أعمتال اخلتز وانتااتو
الزااج ويتا صهر ىذهِ املواد وبعدىا تعةن وتنفا،
خالل العصر اييويب ،وتتا عملية تصنيعو أبن يلخذ ااصى والكلس و ُ
وىذهِ الطريقة مشاعة لعملية تصني الزااج ٖٖٔ).
تال فنيتتة ك تتٍة متتن إنتتتاج الر تتة للختتز احتتتفع عتتا متحتتف دمشتتق منهتتا ،النُ ُةتتف الربا تتة الت هلتتا بتُتدن رملتتي
وىنتتا أعمت ٌ
أبي وزخرفة مريومة حتت التزايع أبلتوان اييتود أو ايزرا أو ايراتواين ،كمتا صتنَّعت ايوعيتة امللونتة ييتود وايزرا،
نم َمتة
واجلرار الك ٍة ،و د نشأت يف الر تة صتناعة آنيتة ال تاربوت ) وىتي علتى نتوع  ،غتٍ ُمزاةتة ،أو الت حتمتل زخرفتة ُم َ
حتت تزايةات أبلوان ايخضر أو ايزرا ٖٗٔ).
كما انتشرت مناذج وأياليب اديدة لصناعة الفخار يف مدن اجلزيرة الفراتية خالل العصر اييويب ،وىذا ما اشتهرت ِبو
ٖ٘ٔ)
ِ
صتتناع الفختتار يف تقليتتد صتتناعة ال وريتتل الصتتيين الشتتفا لفتتلة
مدينتتة الرح تتة  ،ففتتي بدايتتة نشتتوء ىتتذه الصتتناعة َ
أخت َذ ُ
طويلة ،وذلك يتعمال عةينة صتناعية لصتن فختار متن النتوع العتادي ايويل ُمثَّ وضت ط ٍ
تاع فو هتا ،وبعتدىا تطتورت
تالء مل ٍ
ُ
ِ
ِ
أيتتاليب ىتتذهِ الصتتناعة يتتتخدام تركي تتة متتن حصتتى الكتوارتز وال تتواتس املصتتهور حتتن يتةتتانس الطتتالء اللمتتاع واجلستتا متتن
نفس املادة .)ٖٔٙ

اثلثاً :صناعة التُحف واآلالت واألدوات املعدنية

تط ت تتورت ص ت تتناعة ايدوات واعالت املعدني ت تتة املرص ت تتعة أو املطعم ت تتة وازدى ت تترت يف م ت تتدن اجلزي ت تترة الفراتي ت تتة خ ت تتالل العص ت تتر
اييويب  ،)ٖٔٚو د اشتهرت املوصل من ب مدن ُاجلزيرة الفراتيةُ تقااا الفين الك ٍ وعلى ِ
نطاا واي ملختلف الصناعات
ومتتن بينهتتا صتتناعة أر تتى التحتتف ،واعالت املعدنيتتة ي تواءاً متتن التتذىب أو الفضتتة أو النحتتاس وأص ت حت مرك تزاً مهم تاً هلتتذهِ
ُ
ُ
ُ
ٖٔٔ) ال اىر ،ص . ٕٜٔ
ٕٖٔ) رايس ،الفن اإليالمي ،ص ٖٔٔ .
ٖٖٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٖ. ٕٜ
ٖٗٔ) رايس ،الفن اإليالمي ،ص ٖٔٔ تٗٔٔ .
حصن ورب
ٖ٘ٔ) الرح ة ه مدينة ك ٍة ت عد رمو فريا من ار الفرات ،وهلا
ٌ
صٗٗٔ .
 )ٖٔٙآشتور ،التاريا اال تصادي ،ص  ٖٓٛت. ٖٜٓ
 )ٖٔٚآشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٜٓ

()661

وىي أصل مدن الفترات .ينظتر ه املقديتي ،أحستن التقايتيا،

مجلة دراسات موصلية  /مجلة علمية محكمة
الثان  /حزيران  4244م /ذو القعدة 3665هـ
العدد ( )35القسم
ي
ر
الثان
الدول
اض
واالفت
الخامس
العلم
بالمؤتمر
عدد خاص
ي
ي
ي
ي
ر
الجزيرة الفراتية تاري ــخ وحضارة (القرن األول  -السابع الهجري/السابع  -الثالث عش الميالدي)
 43-46شباط 4244
ISSN. 1815-8854

الصناعة نظراً لتوفر املادة ايولية اخلتام فيهتا والالزمتة هلتذهِ الصتناعة  ،)ٖٔٛوفيمتا ُيتص اييتاليب الزخرفيتة علتى املعتادن ف َّ
تإن
املدرية املوصتلية تد أت عتت ختالل العصتر اييتويب طريقتة التكفيتت علتى التُحتف املعدنيتة ،والت تُعتد متن أعتل منتاذج الفتن
الصنّاع الفنية يف إتقااا لفن التكفيت ،وتنوع التكوينات الزخرفية املستوحاة متن
اإليالمي املعدين وأروعو من حية مهارة ُ
)ٖٜٔ
اييقو ت املسيحية وال كانت َْحتمل مشاىد ُجتسد ااياة اليومية وال ايتُخدمت يف النقد والزخرفة .
َّ
الصناع اخلُرياني املهرة الذين فَتَّروا من ُخرايان
إن أيلوب تكفيت املعادن د انتقل إ ُمدن اجلزيرة الفراتية عن طريق ُ
ٓٗٔ)
صتتناع
بست ب التهديتتد املغتتويل القتتادم ِمت َتن الشتترا،
َ
فأحتضت َتن اياتبكتتة ىتتذا الفتتن وطتتوروه خاص تةً يف املوصتتل  ،إ ْذ أات َ
تاد ُ
املوصتتل املهتترة لفتتن التكفيتتت املتطتتور ،وىتتا التتذين نقلتتوه معهتتا إ يتتوراي ومصتتر ٔٗٔ)َّ ،
صتتنعت يف
وإن عي ت التُحتتف ال ت ُ
العصر اييويب كانت من النُحاس ايصتفر ،و تد صتنَّ القستا ايعظتا منهتا أبي ِ
تلوب الطترا ،وايتتُخدم التكفيتت لنُحتاس
ُ َ
ُ
ِ
صنِّ َ من التحف املكفتة لنُحاس ىي ،اي ريتق منهتا ابري ُتق بالكتاس التذي
لذىب والفضة ،وأىا ما
إ انب التكفيت
ُ
ُ
ص ت تتنِّ يف املوص ت تتل ي ت تتنة ٖٓٙىت ت تتٕٖٕٔ/م) ٕٗٔ) فضت ت تالً ع ت تتن لموع ت تتة الص ت تتحون ،والطس ت تتوت ،وايواين ٖٗٔ) ،والغُل ت تتب،
ُ
ومكفتتتو زخارفهتتا لفضت ِتة والنُحتتاس ايمحتتر،
والشتتمعدا ت ،والصتواين ،والزىترايت والت ُ
صتتن بعضتتها متتن النُحتتاس ايصتتفر ُ
وبعضتها َاَّ ص ِ
صتنعت ِم َتن النُحتاس ايصتفر املكفتتت
تنعوُ م َتن الربونتز والنُحتاس ايصتفر واملُكفتت لتذىب والفضتة ،أو الت ُ
ُُ
ُ
ٗٗٔ)
ِ
لفضة فقط .
الصتتن متتن النُحتتاس ايصتتفر واملكفتتت لتتذىب
كمتتا صتتنعت متتدن اجلزيتترة ال ُفراتيتتة لموعتتة متتن اعالت الفلكيتتة الر يقتتة ُ
٘ٗٔ) ُ
صن يف املوصل ومدينة أيعرد ال تقدمت يف صناعة اإليطرالب .
والفضة ،منها اإليطرالب الذي ُ

رابعاً :صناعة اجللود

تُعت د د غتة اجللتتود متن الصتتناعات القا متة يف متدن اجلزيتترة الفراتيتة ومتتن ىتذه املصتنوعات؛ ايحذيتتة ،والستيور ،ويتتروج
)ٔٗٙ
ومصتلحيها ت ت يف مدينتة يتنةار  )ٔٗٚالتذين ينتةتون
ويكثر االياكفة ت ت وىا ُ
صتنّاع ايحذيتة ُ
اخليل اجللدية وغٍىا  ،كما ُ
 )ٖٔٛيوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص  ٕٚٚت. ٕٚٛ
 )ٖٜٔصوي ،أولكر آرغ ه تطور فن املعادن اإليالمي من ُذ ال داية حن ااية العصر السلةو ي ،ترعتة ه الصفصتايف أمحتد القطتوري ،طٔ،
اجمللس ايعلى للثقافة القاىرةٕٓٓ٘ ،م) ،ص ٖٓ ٙتٓٔ. ٙ
ٓٗٔ) صوي ،تطور فن املعادن اإليالمي ،ص ٖٓ ٙتٗٓ. ٙ
ٔٗٔ) عالم،نعمت ا اعيله فنون الشرا ايويط يف العصور االيالمية،طٕ،دار املعار القاىرةٜٔٚٚ،م) ،ص . ٖٜٔ
ٕٗٔ) صوي ،تطور فن املعادن اإليالمي ،ص ٘ٓ ٙت. ٙٓٙ
ٖٗٔ) آشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٜٓ
ٗٗٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٚٛ
٘ٗٔ) يوادي ،ايحوال االاتماعية ،ص . ٕٜٚ
 )ٔٗٙيوادي ،ايحوال االاتماعية واال تصادية ،ص ٔ. ٕٛ
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اينواع املختلفة من ايحذية ،ويذكر القلقشندي) نوعية اخلفا ت ت أي ايحذية ت ال كان يرتديها ايُمراء يف املوصل ،ففي
الصفر من ايدًن الطتا في  ،)ٔٗٛكمتا شتهدت مدينتة ماكست
الصيف يرتدون اخلفا ال ي  ،ويف الشتاء يرتدون اخلفا
ُ
ازدىاراً ملحوظاً يف الصناعات اجللدية إال أن مدابغها كانت تنتع ما يسد ااااة احمللية .)ٜٔٗ

املبحث الرابع

األسواق وتنظيم العمل الصناعي ومراقبته

للص تتناع وذل تتك اماي تتة حق تتو ها ،وتنظ تتيا أح توال العم تتل يف
اعت تتال ي تتالط ب تتين أي تتوب بتهيئ تتة املن تتاخ املُناي تتب واملُال تتا ُ
ِ
تيا يكتو ُن مستلوالً عتن
شلونو ،خاصةً بعد منو املدن،
اييواا ،وترتيب
فانتظا أر ب اار يف نقا ت يتو ُكتالً منهتا ش ٌ
َ
ُ
ٓ٘ٔ)
لمها اجلميت وتليتدىا الدولتة اييوبيتة الت تكتو ُن مستلولة بصتورةٍ م اشترة متن حيتث اإلشترا
إدارة عمل النقابة
ال َا ُ
ٔ٘ٔ)
على ىذهِ النقا ت  ،و د تلخصت مهام النقابة يف تنظتيا العمتل ،وحتديتد اييتعار ،واافتا ُظ علتى اتودة الصتناعات،
أصحاب ااَِر ْ املختلفة أبزايء وتقاليد خاصةً عا ٕ٘ٔ).
ىيز
ْ
الصناع من امل تدئ إ الصان إ ايُيتاذ ،و د َ
ورعاية ُ
ُ
كما كان ىنا املحتسب الذي فُرضت ِ
عليو مسلولية النظر يف اييواا والطُرا ،وتنظيا أمورىا من حيث االنت تاه علتى
ُ
ُ
ٖ٘ٔ)
ما يكون ِ
شتي عليهمتا النتاس يف فصتل
عليو حال اييواا من االرتفتاع واالتستاع ،وأن يكتون جبانتب الستوا إفريتزان
توا ُم لط ت تاً ٗ٘ٔ) ،كمت تتا تق ت ت علي ت ِتو مست تتلولية حفت تتع ايمت تتن ال تتداخلي يف حالت تتة يت تتام الف ت ت
الش تتتاء خاص ت تةً إذا يكت تتن الس ت ُ
واالضطرا ت ٘٘ٔ) ،وكان لايواا نظام يقضي بضرورة تقستيا اييتواا ُكتلس حستب ص ِ
تنعتو ،وكتان ىتذا اإلاتراء التنظيمتي
ىو من علة املتغٍات اجلديدة ال شهدىا العصتر اييتويب وىتو ظهتور التخصتص يف اييتواا للستل املصتنوعة  ،)ٔ٘ٙفمتن
كانت صنعتو ٍ
ص عتا
ااة إ ايتخدام النار كالنَةار ،والط اخ ،وااداد ،فيةب أن يكون يىل ىذهِ الصنعة ٌ
ُ
يوا َُيتتَ ُ
 )ٔٗٚاملقديي ،أحسن التقاييا ،ص ٓٗٔ .
 )ٔٗٛص ح ايعشى ،جٗ ،ص ٔٗ .
) (ٜٔٗرنسيمان،يتيفنه اتريا ااروب الصلي ية ،ترعةه السيد ال از العريين ،دار الثقافة بٍوتٜٜٔٚ،م) ،إ ،جٖ ،صٖٓ. ٙ
ٓ٘ٔ) دعكتتور ،عتترب حس ت ه اتريتتا الفتتاطمي وال تزنكي وااليتتوبي واملماليتتك وحضتتارهتا،طٔ،دار النهضتتة العربيتتة بٍوتٕٓٔٔ،م) ،ص
.ٕٜٙ
ٔ٘ٔ) العريين،السيد ال ازه الشرا ايدىن يف العصور الويطى االيوبيون)،دار النهضة العربية ،جٔ ،ص ٕٔٓ .
ٕ٘ٔ)إ اعيل ،حمموده اتريا ااضارة العربية االيالمية،طٖ،مكت ة الفالح الكويتٜٜٕٔ،م) ،ص ٗٔٔ .
ٖ٘ٔ) اإلفريز ه إفر ُيز ااا ط ورموه ،وىو ما أشر منوُ خارااً عن ال ناء  .ينظره عطية،وآخرون ،املعةا الوييط،صٕٔ.
الرت تتة يف طلتتب ااست ة،تحه الستتيد ال تتاز العتريين ،مط عتتة جلنتتة التتتأليف
ٗ٘ٔ) الشتتيزري ،ع تتدالرمحن بتتن نصتتر ت ٗٚٚىتتٖٕٔٚ/م) ه اايتتة ُ
واللعة القاىرةٖٔٙ٘ ،ىتٜٔٗٙ/م) ،ص ٔٔ .
٘٘ٔ) اهلاوي ،رحيا كاظا ،وآخرون ه ااضارة العربية اإليالمية ،الدار املصرية ،لي يا ،د.ت) ،ص . ٜٙ
 )ٔ٘ٙالصتاليب ،علتتي ه صتتالح التتدين اييتتويب ودوره يف القضتتاء علتتى الدولتتة الفاطميتتة وحتريتتر بيتتت املقتتدس ،دار املعرفتتة بٍوتٕٜٓٓ،م)،
ص ٖٗ. ٖٗٗ ،
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بعي ٌد عن حمالت العطارين و عة املالبس وحمالت املواد الغذا ية دفعاً من و وع ايضرار  ،)ٔ٘ٚفأص َح ُىنا أيواا متعددة
تاع فيت ِتو الثيتتاب املخيطتتة ،والفتترش املصتتنوعة  ،)ٔ٘ٛوىنتتا بع ت اييتواا ال ت اختصتتت ب ي ت اهتتاز
ومتخصصتتة منهتتا متتا يُ ت ُ
ُ
َ
ٓ)ٔٙ
)ٜٔ٘
الع تتروس  ،فضت تالً ع تتن اييت تواا اخلاص تتة يخش تتاب  ،وي تتوا املكفتت ت اخلاص تتة بتطع تتيا أواين النُح تتاس ل تتذىب
ُ
والفض تتة ٔ ،)ٔٙوىن تتا ي تتوا الطي تتور ،وي تتوا العط تتارين ،وي تتوا ايي تتاكفة ،وي تتوا الزا تتاا  ،وي تتوا الس تتالح ،وي تتوا
ااَطَاب وغٍىا من اييواا ٕ. )ٔٙ
َّ
وإن أىا وااب يقوم بو املحتسب ىتو تولي ِتو مستلولية ايمتر ملعترو والنهتي عتن املنكتر ٖ ،)ٔٙو ُ تي أحيتا ً لعريتف
ُ
ُ
متن حيتتث ت َف ُقتد اييتواا ،واملتوازين ،ومرا تتة امليتاه ،والطُر تتات إذ نت أمحتال ااطتتب ،والتت  ،والرمتتاد متن دختتول اييتواا
لكي ال يتأذى الناس أو تتسا مالبسها ٗ ،)ٔٙكما َ ن أياليب الغد ،وعليو ُحماي ة املقصترين ومعتا تها الرتكتاعا ىتذهِ
ُ
)ٔٙٙ
املخالفة ٘ ،)ٔٙفضالً عن ع ِ
ملو يف مرا ة اييعار ،والكشف عن النقتود املضتروبة متن التذىب والفضتة  ،فتتتوافر بتذلك
َ
ُ
أي ت اب العدالتتة متتن حيتتث ااَت ْد متتن اش ت الطتتامع واملستتتغل  ،واعتتتدال اييتتعار وال ضتتا  ،و م ت امل تواد الغذا يتتة يف
ُ
اييواا .)ٔٙٚ

اخلامتة

أظهر ال حث علة من النتا ع حول دراية احوال الصناعة يف اجلزيرة الفراتية خالل العصر االيويب وىي كاعيته
* حظيت الصناعة يف مدن اجلزيرة الفراتية جبانب ك ٍ من االةية والتطور خالل العصر االيتويب إذ شتهدت تطتور ملختلتف
الصناعات الزراعية واملعدنية وخمتلف الفنون الصناعية وذلك لتوفر رؤوس االموال واملواد اخلام االوليتة فضتال عتن مهتارة اليتد
العاملة يف اجملال الصناعي والفين.
 )ٔ٘ٚالشيزري ،ااية الرت ة ،ص ٕٔ .
 )ٔ٘ٛابتتن ظهتتٍة ،ابتتو ايتتحاا برىتتان التتدين اب تراىيا تٔ ٔٗٛٙ/ٜٛم)هالفضتتا ل ال تتاىرة يف حمايتتن مصتتر والقتتاىرة ،تتتحه مصتتطفى الستتقا
وآخرون ،دار الكتب والواث ق القومية القاىرةٜٜٔٙ،م) ،ص ٖ٘ .
 )ٜٔ٘آشتور ،التاريا اال تصادي ،ص . ٖٓٚ
ٓ )ٔٙرنسيمان ،اتريا ااروب الصلي ية ،إ ،جٖ ،ص ٗٓ. ٙ
ٔ)ٔٙحسن ،حسن ابراىيا هاتريا اإليالم السيايي والديين والثقايف واالاتماعي ،طٗٔ ،دار اجليل بٍوتٜٜٔٙ،م) ،جٗ،ص ٘. ٖٚ
ٕ )ٔٙابن شداد ،ايعالا اخلطٍة ،أ ،جٔ ،ص  ٖٗٙت. ٖٗٚ
ٖ )ٔٙاملاوردي،ابو ااسن علي بن تٓ٘ٗه ٔٓ٘ٛ/م)ه ايحكام السلطانية والوالايت الدينية ،تحه امحتد م تار ال غتدادي،طٔ،مكت تة
دار ابن تي ة الكويتٜٜٔٛ،م) ،ص ٖ٘ٔ ت. ٖٔٙ
ٗ )ٔٙالشٍزي ،ااية الرت ة ،ص ٖٔ .
٘ )ٔٙالعريين ،الشرا ايدىن ،جٔ ،ص ٕٔٓ .
 )ٔٙٙاهلاوي ،ااضارة العربية ،ص ٓ. ٚ
الرت ة ،ص ٕٔ. ٚٗ ،ٖٚ ،
 )ٔٙٚالشٍزي ،ااية ُ
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* عرفت مدن اجلزيرة الفراتية بتصنيعها خمتلف الصناعات الغذا ية وااليتهالكية والنستيةية املصتنعة متن املنتواتات الزراعيتة
والصناعات واملعدنية فضال ع ن الصناعات الفنية كصناعة الزااج وال لور والرخام واخلز وصناعة اجللود.
* أص حت مدن اجلزيرة الفراتية خالل العصر االيويب مركزاً حيوايً تعتمد عليو دول اجلوار كالعراا،وبالد الشام،ومصر،وبالد
فارس بتزويدىا مبختلف الصناعات.
* أو يتتالط بتتين أيتتوب عنتتايتها بتنظتتيا العمتتل الصتتناعي وهتيئتتة املنتتاخ املنايتتب للصتتناع وذلتتك امايتتة حقتتو ها وتنظتتيا
أحوال العمل وترتي و،إذ انتظا أر ب اار يف نقا ت يتو ُكالً منها شيا مسلول عتن إدارة عمتل النقابتة،وعملها تنظتيا
العمل،وحتديد االيعار ،ورعاية الصناع ،واافاظ على اودة الصناعات.

قائمة املصادر واملراجع
أوال :املصادر االولية

* ابن ايثٍ ،علي بن ايب الكرم الشي اين اجلزري تٖٓٙهٕٖٕٔ/م)
ٔ_الكامل يف التاريا ،دار صادر بٍوتٖٜٜٔ،هٜٜٔٚ/م).
ٕ_ التاريا ال اىر يف الدولة االاتبكية ملوصل ،تحه ع د القادر امحد طليمات ،دار الكتب ااديثة القاىرة،د.ت).
* ابن ايزرا ،امحد بن يويف بن علي الفار ي
ٖ_ اتريا الفار ي وىو اتريا ميافار وآمد،تح هبدري ع د اللطيف عوض ،املطاب االمٍية القاىرةٜٜٔ٘،م).
* اإلصطخري ،ابو ايحاا ابراىيا بن الفاريي الكرخي تٓٓٗهٜٔٓٓ/م)
ٗ_ مسالك املمالك،مط عة بريل ليدنٜٖٜٔ،م).
بن بن حامد تٜ٘ٚهٕٔٓٓ/م)
*ايصفهاين ،ابو ع د
٘_الفتح القسي يف الفتح القديي ،طٔ ،دار املنار القاىرةٕٓٓٗ،م).
بن ابراىيا اللوايت تٜٚٚهٖٔٚٚ/م)
* ابن بطوطة،ابو ع د
 _ٙالرحلة املسماة حتفة النظار يف غرا ب االمصار وعةا ب االيفار ،طٔ ،املط عة اخلٍيةٜٔٓٗ ،م).
* اجلاحع،ابو عثمان عمرو بن ر ال صري تٕ٘٘هٛٙٛ/م)
_ٚالت صر لتةارة ،تحه حسن حسين ع د الوىاب،طٕ،املط عة الرمحانية مصرٖٔ٘ٗ،هٜٖٔ٘/م).
* ابن ا ٍ ،بن امحد االندلسي تٗٔٙهٕٔٔٚ/م)
 _ٛرحلة ابن ا ٍ ،دار الكتاب الل ناين بٍوت،د.ت).
* ابن ع دااق،صفي الدين ع د امللمن ال غدادي تٖٜٚهٖٖٔٛ/م)
 _ٜمراصد االطالع على ا اء االمكنة وال قاع ،تحه علي ال ةاوي،طٔ،دار اجليل بٍوتٜٜٕٔ،م).
* ابن حو ل ،ابو القايا النصي تٖٙٚهٜٚٚ/م)
ٓٔ_ صورة ايرض ،دار مكت ة ااياة ،بٍوتٜٜٕٔ،م).
بن امحد بن عثمان تٚٗٛهٖٔٗٚ/م)
* الذى  ،ابو ع د
ٔٔ_ يٍ أعالم الن الء ،تحه مصطفى ع د القادر عطا،طٔ،دار الكتب العلمية بٍوتٕٓٓٗ،م).
* ابن شداد،عز الدين

بن علي تٗٙٛهٕٔٛ٘/م)
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ٕٔ_ايعالا اخلطٍة يف ذكر امراء الشام واجلزيرة ،تحه ار ع ارة ،وزارة الثقافة واالرشاد دمشقٜٔٚٛ،م).
* الشيزري ،ع دالرمحن بن نصر ت ٗٚٚىتٖٕٔٚ/م)
الرت ة يف طلب ااس ة،تحه السيد ال از العريين ،مط عة جلنة التأليف واللعة القاىرة
ٖٔ_ ااية ُ
ٖٔٙ٘ ،ىتٜٔٗٙ/م).
* ابن ظهٍة ،ابو ايحاا برىان الدين ابراىيا تٔٔٗٛٙ/ٜٛم)
ٗٔ_الفضا ل ال اىرة يف حماين مصر والقاىرة ،تحه مصطفى السقا وآخرون ،دار الكتب والواث ق القومية القاىرةٜٜٔٙ،م).
* أبو الفدا،عماد الدين ا اعيل بن علي تٕٖٚهٖٖٔٔ/م)
٘ٔ_ تقوًن ال لدان ،دار الط اعة السلطانية ريسٔٛٗٓ،م).
* ابن فضل العمري ،شهاب الدين أمحد بن ار تٜٚٗهٖٔٗٛ/م)
 _ٔٙمسالك ايبصار يف دمالك االمصار ،تحه كامل يلمان اجل وري ،دار الكتب العلمية بٍوتٜٔٚٔ،م).
* القلقشندي،ابو الع اس امحد بن ع د تٕٔٛهٔٗٔٛ/م)
 _ٔٚص ح ايعشى يف صناعة اإلنشا ،دار الكتب اخلديوية القاىرةٜٔٔٗ،م).
* القزويين ،زكراي بن بن حممود تٕٙٛهٕٖٔٛ/م)
_ٔٛآاثر ال الد وأخ ار الع اد ،دار صادر بٍوت،د ،ت).
تٓ٘ٗهٔٓ٘ٛ/م)
* املاوردي ،ابو ااسن علي بن
 _ٜٔايحكام السلطانية والوالايت الدينية ،تحه امحد م ار ال غدادي ،طٔ ،مكت ة دار ابن تي ة الكويتٜٜٔٛ،م).
* املقديي ،بن امحد ال شاري تٖٛٚهٜٜٚ/م)
ٕٓ_ أحسن التقاييا يف معرفة اال اليا ،طٖ ،مكت ة مدبويل القاىرةٜٜٔٔ/م).
* املقريزي ،تقي الدين ابو الع اس امحد بن علي الع يدي ت٘ٗٛهٔٗٗٔ/م)
ٕٔ_ املواعع واالعت ار بذكر اخلطط واالاثر املعرو خلطط املقريزية،تحه زينها وآخرون ،مكت ة مدبويل القاىرةٜٜٔٚ،م).
* اي وت،شهاب الدين ابو ع د ااموي تٕٙٙهٕٕٔٛ/م)
ٕٕ_ معةا ال لدان ،دار صادر بٍوتٜٔٚ٘،م).

اثنيا :املراجع العربية

* إ اعيل،حممود
ٖٕ_اتريا ااضارة العربية االيالمية،طٖ ،مكت ة الفالح الكويت.)ٜٜٕٔ،
* التكري ،حممود ايي أمحد
ٕٗ_ اييوبيون يف وال الشام واجلزيرة ،دار الرشيد للنشر بغداد.)ٜٔٛٔ،
* اااج ،حس حسن
ٕ٘_ النُظا اإليالمية،طٔ،املليسة اجلامعية للدرايات بٍوتٜٔٛٚ،م).
* حسن ،حسن ابراىيا
_ٕٙاتريا اإليالم السيايي والديين والثقايف واالاتماعي ،طٗٔ ،دار اجليل بٍوتٜٜٔٙ،م).
* محيد،ع د العزيز وآخرون
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_ٕٚالفنون الزخرفية العربية االيالمية ،اامعة بغداد بغداد.)ٜٕٔٛ،
* خربوطلي ،شكران وآخرون
 _ٕٛااضارة العربية االيالمية آاثر وفنون ،منشورات اامعة دمشق دمشقٕٓٓٛ،م).
* دعكور ،عرب حس
 _ٕٜاتريا الفاطمي والزنكي وااليوبي واملماليك وحضارهتا ،طٔ ،دار النهضة العربية بٍوتٕٓٔٔ،م).
* رزا،عاصا
ٖٓ_ الفنون العربية االيالمية يف مصر،طٔ،مكت ة مدبويل القاىرةٕٓٓٙ،م).
* يوادي ،ع د
ٖٔ_االحوال االاتماعية واال تصادية يف بالد اجلزيرة الفراتية ،طٔ ،دار الشلون الثقافية بغدادٜٜٔٛ ،م).
* صا غ ،القس يليمان
ٕٖ_ اتريا املوصل ،املط عة السلفية مصرٜٕٖٔ/ٖٕٔٗ ،م).
* الصاليب ،علي
ٖٖ_ صالح الدين اييويب ودوره يف القضاء على الدولة الفاطمية وحترير بيت املقدس ،دار املعرفة بٍوتٕٜٓٓ،م).
* العريين ،السيد ال از
ٖٗ_ الشرا ايدىن يف العصور الويطى االيوبيون)،دار النهضة العربية.
* عطية ،شع ان ع د العاطي وآخرون
ٖ٘_املعةا الوييط ،طٗ ،مكت ة الشروا مصرٕٓٓٗ،م).
* عالم،نعمت ا اعيل
_ٖٙفنون الشرا ايويط يف العصور االيالمية ،طٕ ،دار املعار القاىرةٜٔٚٚ،م).
* كرد علي
_ٖٚخطط الشام ،طٕ ،مليسة ايعلمي للمط وعات بٍوت ،د.ت).
* اهلاوي ،رحيا كاظا وآخرون
_ٖٛااضارة العربية اإليالمية ،الدار املصرية ،لي يا ،د.ت).

اثلثا :املصادر االجنبية

* رنسيمان،يتيفن
 _ٖٜاتريا ااروب الصلي ية ،ترعةه السيد ال از العريين ،دار الثقافة بٍوتٜٜٔٚ،م).
* علوي ،صر خسرو
ٓٗ_ يفر مة ،ترعةه ار اخلشاب ،طٕ ،اهليئة املصرية العامة القاىرة.)ٜٜٖٔ،

رابعا :املراجع االجنبية

* آشتور
ٔٗ_التاريا اال تصادي واالاتماعي للشرا االويط يف العصور الويطى ،ترعةه ع د اهلادي ع لة ،دار تي ة دمشقٜٔٛ٘،م).
* رايس،ديفيد اتليوت
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ٕٗ_ الفن اإليالمي ،ترعةه فخري خليل،طٔ،مط عة اجلامعة االردنية بٍوتٕٕٓٓ،م).
* صوي ،أولكر آرغ
ٖٗ_ تطور فن املعادن اإليالمي من ُذ ال داية حن ااية العصر السلةو ي ،ترعة ه الصفصايف أمحد القطوري ،طٔ ،اجمللس ايعلى للثقافة
القاىرةٕٓٓ٘ ،م).
* ىنتس ،فالل
ٗٗ_ املكاييل واالوزان االيالمية ومايعادهلا يف النظام امللي،ترعة ه كامل العسلي ،منشورات اجلامعة االردنية عمانٜٔٚٓ،م).
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