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ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم

كلمة معايل ال�شيخة عائ�شة
بنت خلفان ال�سيابية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إن الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية تويل �أهمية بالغة لو�ضع اخلطط والدرا�سات
والربامج التدريبية والتي من �ش�أنها النهو�ض بال�صناعات احلرفية العمانية وجعلها
ذات �إ�سهاماً بارزاً مل�سرية التنمية الإقت�صادية يف البالد.
ومن املعروف ب�أنه ال ميكن �إجناح �أي عمل ما مل ت�سبقه درا�سات وم�سوحات ميدانية واقعية ملعرفة مدى
الو�ضعية التي ُيبنى عليها العمل يف تنفيذ اخلطط والربامج لذلك الهدف املق�صود تنميته و�إجناح امل�ساعي
املر�سومة له.
عليه فقد قامت الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية بح�صر وتوثيق ال�صناعات احلرفية العمانية بجهود حثيثة
وعمل متوا�صل منذ عام  2004وحتى نهاية  2008وذلك من �أجل جتميع املادة العلمية من موقع العمل
للحريف العماين ،لإنتاج العمل احلريف املتوارث من حيث التطرق �إىل مراحل الإنتاج والطرق امل�ستخدمة يف
التنفيذ و�أنواع الآالت والأدوات واملواد اخلام املنجزة وكيفية �صنعها بهدف �إيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن
القطاع احلريف بال�سلطنة ،لتنطلق الهيئة من خاللها للتخطيط املنهجي وو�ضع الربامج املدرو�سة التي تلبي
�إحتياجات التنمية امل�ستدامة لهذا القطاع احليوي والهام يف نف�س الوقت.
وقد مت �إعداد هذه املادة بطريقة علمية مدرو�سة لكي ت�سهم يف البحث العلمي وترثي املكتبة الثقافية
العمانية وغريها ولتكون �إحدى املراجع العلمية للباحثني والدار�سني و�أ�صحاب العالقة يف هذا ال�ش�أن� ،سعيا
منا لإ�ضافة لبنة جديدة لل�صرح العلمي والثقايف ال�شامخ الذي �أر�سى دعائمه ح�ضرة موالنا جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل وراعاه� ،أم ًال يف �أن تتبو�أ احلرفة العمانية املكانة املرموقة التي تليق ومكانة
ال�سلطنة يف العامل.
�آملني من اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يكون لهذه اجلهود �إ�سهاماً وعطاءاً فكرياً وثقافياً وتوا�ص ًال يف م�سرية التنمية
الوطنية لهذا البلد املعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه
اهلل ورعاه.
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عائ�شة بنت خلفان بن جميّل ال�سيابية
رئي�سة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

املو�ضوع

املحتويات

كلمة معايل ال�شيخة عائ�شة بنت خلفان ال�سيابية رئي�سة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
تقدمي
الباب الأول:
البيئة احل�ضارية والنواحي التنظيمية لل�صناعات احلرفية ال ُعمانية
الف�صل الأول� :أهمية توثيق ال�صناعات احلرفية ال ُعمانية
� - 1أهمية توثيق ال�صناعات احلرفية والأهداف
 -2التو�صيات الدولية ذات ال�صلة بتوثيق الرتاث
 - 3احلفاظ على ال�صناعات احلرفية
 -4مناذج لأليات احلفاظ والنهو�ض بال�صناعات احلرفية
الف�صل الثاين :جغرافية �سلطنة ُعمان
-1املوقع
 -2املناخ
 -3حمافظات ومناطق ال�سلطنة
الف�صل الثالث :الفن الإ�سالمي يف ال�صناعات احلرفية
الف�صل الرابع  :البيئة ال ُعمانية واملوارد الأولية لل�صناعات احلرفية
 البيئة ال ُعمانية واملوارد الأولية التوزيع اجلغرايف للن�شاط احلريف يف �سلطنة ُعمانالباب الثاين:
توثيق ال�صناعات احلرفية
الف�صل الأول :ال�صناعات الفخارية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
8

ال�صفحات
7
14
17
19
20
26
28
29
39
40
42
43
49
55
56
65
71
73
74
75
77
78
80
88

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
الف�صل الثاين :ال�صناعات املعدنية
(�أ) �صناعة النحا�سيات
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
(ب) ال�صناعات احلديدية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
الف�صل الثالث� :صناعة اخل�شبيات
(�أ) �صناعة ال�سفن العمانية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
(�أ) �صناعة الأبواب والنوافذ
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية

91
92
92
92
93
93
94
98
101
102
103
104
105
106
113
115
116
117
120
120
121
126
129
130
130
131
132
134
136
9

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
(ج) �صناعة املندو�س
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
(د) �صناعة الع�صي
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
الف�صل الرابع :ال�صناعات اجللدية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
الف�صل اخلام�س :ال�صناعات الن�سيجية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
(�أ) الن�سيج القطني
 - 1الأقم�شة الكارجه
� - 2صناعة احل�ضية
 - 3الكمة ال ُعمانية

10

139
140
140
141
141
142
143
145
146
146
146
146
149
150
150
150
150
151
155
157
158
158
161
163
164
166
167

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
(ب) الن�سيج ال�صويف
 - 1غزل ال�صوف ون�سجه
� - 2صناعة �سروج اخليل
� - 3صناعة زينة الإبل
� - 6صناعة امليداليات والعقد
الف�صل ال�ساد�س :ال�صناعات الف�ضية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
(�أ) اخلرن العماين
(ب) احللي الن�سائية
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
الف�صل ال�سابع :ال�صناعات ال�سعفية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
(�أ) الكرمة
(ب) الفاتية
(ج) ال�شت
(د) الدعون
الف�صل الثامن � :صناعة ال�صاروج (الأ�سمنت العماين)
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية

171
174
177
179
182
185
186
186
186
187
188
190
193
193
195
196
196
196
199
202
205
208
213
214
214
214
214
215
218
11

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
الف�صل الثامن � :أدوات ال�صيد
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 1القرقور
 - 2الليخ
 - 3ال�شا�شة
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
الف�صل العا�شر :تقطري النباتات العطرية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
الف�صل احلادي ع�شر� :صناعة الآالت املو�سيقية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
الف�صل الثاين ع�شر� :صناعة العطور والكماليات
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج

� 12أ

221
224
224
226
229
232
238
244
244
244
245
246
246
250
253
254
254
256
257
257
265
267
270
270
270
271
271

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
الف�صل الثالث ع�شر� :صناعة النحت على العظام
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
الف�صل الرابع ع�شر� :صناعات متنوعة
( �أ )�صناعة النيلة
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
( ب )�صناعة امل�سد
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
اخلامتة
امللحقات
املراجع
املراجع الأجنبية

281
282
282
282
283
284
289
291
292
292
292
292
293
294
299
300
300
300
300
300
301
306
309
311
315
320

 12ب

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

تقدمي

لقد �أكدت ال�صناعات احلرفية وعلى مر الع�صور �أهميتها احل�ضارية والثقافية واالقت�صادية حلياة
ال�شعوب ومتطلباتها املعي�شية .
و�سلطنة عمان تعترب من الدول الرائدة يف جمال ال�صناعات احلرفية منذ عهد بعيد ،حيث لعبت
ومازالت تلعب دور مهماً وملمو�ساً يف املجتمع املحلي الذي تنوع يف �صنع العديد من احلرف وتفنن يف
هند�ستها و�إخراجها ب�شكل مبدع وح�س مرهف.
لقد لعبت البيئة املحيطة بالإن�سان احلريف دور مماث ًال ال تقل �أهمية فت�شكلت من هذه البيئات
خمتلف �أنواع احلرف التي ا�ستمدت مواردها الأولية مما �أنعم اهلل به على هذه الأر�ض الطيبة  ،و طوع
الإن�سان العماين الكثري من معطيات بيئته وخاماتها خلدمته ف�صنع منها ك�سوته وملب�سه و�أثاثه و�أدوات
بيته ومزرعته وغريها من اال�ستخدامات لت�شبع رغبة وحاجته املا�سة منها .
وتزداد �أهمية هذا القطاع عام بعد عام على اعتبارها �إرثاً ورمزاً ح�ضارياً وهوية عمانية مميزة  ،ولقد
حتلى ذلك باالهتمام احلكومي الال حمدود والرعاية ال�سامية من لدن موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -الذي �أعطى جل اهتمامه وحر�صه على ا�ستمرارية هذه احلرف
والنهو�ض واملحافظة عليها من االندثار ،وما �إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية عام 2003م �إال
ت�أكيداً لهذا الدعم املتوا�صل من جاللته �أعزه اهلل لتبقى �شاخمة �شموخ اجلبال وت�ستعيد مكانتها
املرموقة فمن لي�س له ما�ضي لي�س له حا�ضر .
ولقد عملت الهيئة ومنذ �إن�شائها �إىل تنمية وتعزيز هذا القطاع احليوي من حيث �إجراء ح�صر
وتوثيق �شامل لل�صناعات احلرفية القائمة �أو املندثرة والقابلة لالندثار على �أر�ض ال�سلطنة وو�ضعت لها
خطة عمل للنهو�ض بها والعمل على �إعادتها �إىل مكانتها الأوىل �إىل جانب ت�أهيل وتدريب القائمني
عليها لرفع م�ستواهم احلريف والفني وتزويدهم باملهارات واملعلومات التي من �ش�أنها رفع م�ستوى الإنتاج
واجلودة.
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وي�أتي توثيق ال�صناعات احلرفية والذي بد�أ تنفيذه عام 2004م خلطوة رائدة على امل�سار
ال�صحيح لإعادة هيكلة هذا القطاع وحتديد مالمح العمل احلريف م�ستقب ًال وفقاً خلطط علمية مدرو�سة
وتكون نتائجه مبثابة قاعدة بيانات متكاملة عنه ميكن اال�ستفادة منها يف جمال البحوث �أو الدرا�سات
العلمية.
وت�أمل الهيئة من �إ�صدار كتاب توثيق ال�صناعات احلرفية ليكون دعماً ورافداً للمكتبة العمانية
و العربية وغريها من دور العلم املتعط�شة ملثل هذه الإ�صدارات من البحوث والدرا�سات العلمية
ويربز للقارئ الكرمي اهتمام ال�سلطنة وحر�صها على املحافظة على هذا الرتاث اخلالد مب�شيئته تعاىل
عز وجل.
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� -1أهمية ح�صر وتوثيق ال�صناعات احلرفية والأهداف :
اعتنت �سلطنة ُعمان عناية خا�صة برتاثها احلريف ،ملا يج�سده هذا الرتاث الهام من قيم فنية ونفعية كبرية،
�أدركها املجتمع ال ُعماين منذ القدم .ونظراً لأن هذا الرتاث احلريف ميثل �أحد روافد الهوية الثقافية ال ُعمانية التي
يدرك �أبناء ُعمان �أهميتها يف الوقت الراهن ،يف ظل العوملة اجلارفة فقد نال هذا الرتاث ن�صيب وافر من العناية
منذ بداية ع�صر النه�ضة ال ُعمانية .واعتربت ال�سلطنة �أن احلفاظ على املوروث الثقايف هو حفاظ على الهوية
العمانية .وبد�أت يف تفعيل العديد من الأن�شطة والربامج الكفيلة بحماية هذا الرتاث وا�ستمراره .وقد تزايد
معدل االهتمام بق�ضايا احلفاظ على امل�ستوى الر�سمي يف امل�شروعات احلكومية املعنية ،باحلفاظ على موروثات
ال�صناعات احلرفية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،يف حماولة لعدم ترك �أمر ال�صناعات احلرفية حلركة ال�سوق
ال�سياحي والتجاري ،لذا قامت الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية بالعمل على تنفيذ م�شروع التوثيق ،والتقنني،
والرقابة ،والتوجيه ،واالهتمام ب�أمر احلرفيني ،واملحفاظة على حقوق الأبداع ،والعمل على تدريب �أجيال
جديدة للعمل احلريف لتوا�صل م�سرية الأجيال ،وت�ستقي خرباتها من رواد احلرف القدامى ،ومن تثقيف حقيقي
يتما�شى مع ر�ؤى التطوير املعنية بالأ�صالة وحري�صة على املعا�صرة.
�إن ال�صناعات احلرفية العمانية تمُ ثِّل تراثاً غنياً ،له ح�ضور �شامل يف خمتلف جوانب املجتمع العماين،
وتعترب هذه ال�صناعات من �أهم الروافد الرتاثية امل�ستوحاة من واقع الطبيعة العمانية ،وهي مظهر من مظاهر احلياة
الثقافية واالجتماعية التي تعرب عن مميزات الهوية العمانية ،كما �أنها ت�شكل م�صدراً هاماً من م�صادر الدخل،
وهي عامل من عوامل االنتعا�ش االقت�صادي للمناطق الريفية.
ونظراً للأهمية الوطنية لرعاية وا�ستمرار هذا النوع من الرتاث الهام ،وكمهن ينبغي احلفاظ عليها وعلى
ا�ستمراريتها ،جاءت �ضرورة �إن�شاء الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية يف الثالث من �شهر مار�س  2003م مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003 / 24م لتوفري ال�سبل والإمكانيات الالزمة حلماية احلرف اليدوية التقليدية
وتطويرها ،وذلك بهدف بقائها ذات قيمة معنوية وفائدة مادية جمزية ملنفعة املجتمع و�أفراده .كما �أُ�سند للهيئة
مبوجب هذا املر�سوم اخت�صا�صات هامة كان منها :و�ضع الهيكل التنظيمي للهيئة يف �ضوء ما و�ضحه املر�سوم من
هدف ،وقد اعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/53بتاريخ 2003/8/31م،
ثم تلت هذه املرحلة عملية توظيف الكادر الب�شري بالهيئة ،والبدء يف القيام ب�أن�شطتها و�أهدافها ،وقد اعتمدت
الهيئة يف هذا اجلانب توفري قاعدة بيانات عن قطاع ال�صناعات احلرفية ،يهدف �إىل معرفة حجم هذا القطاع
وامل�شكالت والتحديات التي تواجهه.
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ومنذ ذلك احلني �أخذت الهيئة على عاتقها م�س�ؤولية العمل اجلاد ،يف و�ضع �إ�سرتاتيجية متكاملة للقيام
بالأعمال التنفيذية ،لإبراز وحتديث املوروثات التقليدية لل�صناعات احلرفية ،وذلك عن طريق التدريب ،والت�أهيل،
والتطوير ،وت�سويق املنتجات احلرفية ،ورعاية احلرفيني .هذا وقد اتخذت عملية ت�شجيع هذه املهن واحلرف
�أ�شكال و�أ�ساليب خمتلفة ،من قبل الهيئة حيث كان من �أبرزها� :إقامة برامج للتدريب على هذه ال�صناعات،
وتقدمي منتجات هذه احلرف يف املهرجانات والفعاليات التي ت�شارك فيها ال�سلطنة والتي تنظمها يف الداخل
واخلارج ،وكذلك ت�شجيع ت�صدير هذه املنتجات .حتى و�صلت املنتجات احلرفية العمانية �إىل العديد من الدول
العربية والأوروبية و�إىل الواليات املتحدة وبع�ض الدول الأفريقية ،وقد مت ذلك من خالل ت�سويق ال�صناعات
احلرفية ال ُعمانية يف هذه البلدان عن طريق امل�شاركة يف املعار�ض ،وكذلك امل�شاركة يف العديد من املهرجانات
الدولية.
وقد �شهدت ال�صناعات احلرفية يف الآونة الأخرية �أ�شكاال خمتلفة من التطوير والتحديث ،دون الت�أثري
على هويتها و�أ�صالتها ،مما جعلها تكت�سب مكانة طيبة لكل من يقتنيها .ورغم �أن عملية التطوير قد امتدت �إىل
بع�ض ال�صناعات احلرفية� ،إال �أن �صناعات �أخرى ظلت تعتمد على املهارات اليـدوية .وما زالت هذه احلرف
وال�صناعات تعي�ش يف وجدان الإن�سان العماين ،حيث �أن معظمها ما زال قائماً وميار�سها املواطن ب�شكل يومي
ويعطيها َّ
جل اهتمامه حفاظاً على قيمها الرتاثية واالقت�صادية .ليبقى الت�أكيد على �أن هذه احلرف وال�صناعات
تظل رمزاً لأ�صالة ال ُعماين ،و�أحد م�صادر دخله ،وموروث تتلقفه الأجيال جي ًال بعد جيل ،وهو ما ي�ؤكد على �أن
هذه احلرف وال�صناعات جزء من حياة الإن�سان العماين ،فقد عا�ش منذ نعومة �أظافره على اقتناءها واالنتفاع
بها و�إدراك قيمتها يف �شتى مناحي حياته اليومية ،يف كل مكان من �أر�ض ُعمان الطيبة .ونظراً لهذه الأهمية فقد
تبنت الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية م�شروعاً متميزاً لتوثيق ال�صناعات احلرفية ال ُعمانية.
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م�شروع ح�صر وتوثيق ال�صناعات احلرفية :
بد�أت الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية يف تنفيذ م�شروع ح�صر ال�صناعات احلرفية بجميع مناطق ال�سلطنة
كم�شروع وطني ،يهدف �إىل توثيق ال�صناعات احلرفية ال ُعمانية وحفظها ،وتقييم �أو�ضاع العاملني بها ،وال�سعي �إىل
الوفاء مبطالبهم ،للمحافظة على اال�ستمرارية ،واجلودة ،والتطوير ،و�إدماج الدم اجلديد يف هذه احلرف من فتيان
وفتيات  ،حيث قامت الهيئة بح�صر �شامل لل�صناعات احلرفية واحلرفيني يف جميع حمافظات ومناطق ال�سلطنة،
لتوفري قاعدة بيانات �أولية ُيعتمد عليها يف معرفة �أو�ضاع ال�صناعات احلرفة وال�صناع القائمني عليها وذلك بهدف
الوقوف على عدة �أمور من �أبرزها -:
· التعرف على �أنواع ال�صناعات احلرفية العمانية وتوزيعها اجلغرايف.
· حتديد اخل�صائ�ص الدميجرافية واالجتماعية للحرفيني ،من حيث اجلن�س وال�سن ومدى التفرغ.
· التعرف على ن�سبة م�ساهمة القطاع يف القوى العاملة بال�سلطنة.
· احل�صول على بع�ض امل�ؤ�شرات عن م�ساهمة القطاع يف الناجت القومي الإجمايل لل�سلطنة.
· التعرف على �أوجه الدعم والرعاية ،التي ميكن تقدميها للمحافظة على ال�صناعات احلرفية من
االندثار والتخطيط لإيجاد جيل ثان من احلرفيني املدربني واملهرة.
· حماية ال�صناعات احلرفية بكافة �أ�شكالها من الت�شويه واالندثار.
· توثيق املراحل واخلطوات التي متر بها ال�صناعات احلرفية العمانية مبختلف الطرق بوا�سطة الكتابة
والت�صوير.
· و�ضع اخلطط الالزمة لتدريب احلرفني وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وفقا لالحتياجات الفعلية لكل نوع
من �أنواع ال�صناعات احلرفية.
· تطوير ال�صناعات احلرفية مبا ين�سجم مع �أذواق امل�ستهلكني مع املحافظة على طابعها الثقايف العماين
املميز والعمل على �إيجاد منافذ ت�سويقية.
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كانت بداية تنفيذ م�شروع ح�صر ال�صناعات احلرفية والقائمني عليها يف 2004/4/17م،
وجرى هذا امل�شروع من خالل املنهجية الآتية-:
�أوال :مت ت�شكيل جلنة رئي�سية و عدد من اللجان الفرعية من الهيئة ومن اجلهات احلكومية ذات العالقة وهي
 :وزارة االقت�صاد الوطني  ،وزارة التنمية االجتماعية ،و وزارة الداخلية وتخت�ص هذه اللجنة بدرا�سة
اال�ستمارة املعدة للح�صر والآلية التي ينبغي �إتباعها للح�صر.
ثانياً  :التغطية الإعالمية مل�شروع احل�صر وهي املرحلة التمهيدية ،وذلك لتعريف املواطنني ب�أهمية امل�شروع ،ون�شر
الوعي احلريف بني خمتلف فئات املجتمع ،وبث الأبعاد الرئي�سية للم�شروع ،وذلك من خالل عقد
لقاءات مع �أ�صحاب ال�سعادة الوالة وبح�ضور ال�شيوخ ور�شداء الواليات واحلرفيني يف كل والية على
حدة ،و�أي�ضاً عن طريق التغطية الإعالمية املختلفة.
ثالثاً  :توزيع اال�ستمارات الأولية مل�شروع احل�صر وذلك متهيداً للبدء يف العد الفعلي.
رابعــاً  :تنظيم ور�ش عمل للقائمني على امل�شروع .حيث ت�ضمنت الور�ش التعريف ب�أهمية امل�شروع و�شرح
اال�ستمارات اخلا�صة باحل�صر وكيفية تعبئتها من قبل جامع البيانات ،ومراجعتها من قبل م�شرف
املنطقة.
خام�ساً  :بدء عملية احل�صر الفعلية.
�ساد�ساً :مت ت�شكيل جلنة للفرز ،حيث مت ت�صنيف العمل �إىل �أربع ا�ستمارات :اال�ستمارة الأوىل ت�شتمل على
بيانات للحريف واحلرفة التي ميار�سها ،وا�ستمارة �أخرى للأ�سماء امل�ستبعدة و�أ�سباب ا�ستبعادها� ،أما يف
حالة �أن �صاحب احلرفة ميار�س �أكرث من حرفة يف هذه احلالة ت�سجل احلرفة التي ميار�سها ب�صفة دائمة
مع الو�ضع يف االعتبار كمية الإنتاج.
�سابعاً � :إعداد برنامج لعملية �إدخال بيانات م�شروع احل�صر وحتديد التقارير الالزمة وذلك ا�ستنادا لأهداف
امل�شروع.
ثامناً  :مت ت�شكيل جلنة من دائرة نظم املعلومات والإح�صاء للإ�شراف على عملية �إدخال بيانات م�شروع
احل�صر.
تا�سعاً :التحليل وا�ستخال�ص نتائج عملية امل�سح وتوثيقها و�إ�صدار دليل احلرفيني.
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و قد جاء اجلزء الثاين من امل�شروع و املتمثل يف توثيق ال�صناعات احلرفية ،و ذلك ملعرفة
املراحل التي متر بها ال�صناعات احلرفية بكافة خطواتها وموادها اخلام امل�ستخدمة يف �صناعاتها،
وكذلك الآالت امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع ،وقد بد�أ العمل يف هذا امل�شروع بتاريخ
2005/5/15م من خالل عدة مراحل-:
املرحلة الأوىل للم�شروع :
متثلت يف ت�شكيل اللجان امل�شاركة يف امل�شروع والتن�سيق مع وزارة الإعالم ،لرت�شيح فريق �إعالمي يتوىل
عملية الت�صوير التلفزيوين جلميع خطوات املنتج احلريف بكافة حمافظات و مناطق ال�سلطنة .كما مت التعاقد مع
م�صور فوتوغرايف ليقوم بعملية الت�صوير الفوتوغرايف خلطوات عمل املنتج احلريف .كذلك مت تر�شيح حرفيني
للم�شاركة يف م�شروع التوثيق من جميع حمافظات ومناطق ال�سلطنة .مت و�ضع الربنامج الزمني للزيارات امليدانية
جلميع املحافظات واملناطق بال�سلطنة .ثم �إعداد كل ما يلزم من احتياجات لتنفيذ خطة العمل.

املرحلة الثانية للم�شروع :
وهي مرحلة تنفيذ برنامج الزيارات املعد جلميع حمافظات ،ومناطق ال�سلطنة ،وقد �سبق عملية الزيارة للتوثيق
الفعلي ،عملية التح�ضري امليداين ،حيث متت زيارة احلرفيني من قبل اللجنة لتو�ضح للحرفيني امل�شاركني كيف
تتم عملية التوثيق ،وما هي الأدوات والإمكانيات الالزم توافرها �أثناء توثيق خطوات عمل املنتج احلريف  .وقد
انتهى العمل امليداين بتاريخ 2005/8/16م.

املرحلة الثالثة للم�شروع :
ت�ضمنت املرحلة الثالثة للم�شروع ا�ستالم الأعمال من جلنة الإ�شراف على العمل امليداين ،وت�سليمه �إىل
جلنة الإ�شراف العام امل�شكلة �أي�ضاً ،متهيدا لتوزيعها على اللجنة التنفيذية ،والتي بدورها توزع العمل على
الطباعني ليتم طباعة املادة .وتتزامن هذه املرحلة مع املرحلة الثانية ،وهي مرحلة تنفيذ برنامج الزيارات امليدانية،
وانتهت بتاريخ 2005/8/31م.
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املرحلة الرابعة للم�شروع :
بد�أت هذه املرحلة بتاريخ 2007/6/15م ،وتتعلق هذه املرحلة بعملية املراجعة و�إخراج الكتاب  ،و قد مت
تق�سيم الكتاب �إىل بابني �شمل الباب الأول على �أربعة ف�صول متهيدية عاجلت املو�ضوعات التالية:
 �أهمية ح�صر وتوثيق ال�صناعات احلرفية. جغرافية �سلطنة ُعمان. الفن الإ�سالمي يف ال�صناعات احلرفية. -البيئة ال ُعمانية واملواد الأولية.

�أما الباب الثاين فقد ا�شتمل على ثالثة ع�شر ف�صال:
 تعريف احلرفة البعد التاريخي املواد الأولية �أدوات الت�صنيع التنوع الإنتاجي ومراحل الإنتاج -القيمة النفعية واجلمالية
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 -2التو�صيات الدولية ذات ال�صلة بتوثيق الرتاث
�شهدت الآونة الأخرية اهتماماً دولياً بالرتاث الإن�ساين ،من قبل املنظمات الدولية والإقليمية ،واجلمعيات
الأهلية وتعالت �أ�صوات حمبي الرتاث لتنادي ب�ضرورة توثيق الرتاث واحلفاظ عليه ،وتعددت امل�صطلحات
الدالة على تعريف احلفاظ على امل�صادر الرتاثية و�إدارتها على النحو التايل:
يتمثل احلفاظ ح�سب تعريف االتفاقية الدولية للرتاث)World Heritage Convention(:

-1
يف االجتهادات امل�صممة لفهم الرتاث الثقايف تاريخه ومعانيه ،ويت�ضمن �إنقاذ مواده وما يتطلبه ذلك الرتاث
من تقدمي وترميم وحت�سني .واحلفاظ ( :)Conservationله عدة معان يف اللغة التقنية ،ففي بع�ض الأحيان
يعطي معنى الرتميم ،ويف حاالت �أخرى يعني االعتناء باملحيط مثل البيئة وم�شاكل التخطيط احل�ضري والأمور
املتعلقة بالقوانني التي تعني بدوام املعلم (.)1
American Institute for Conservation

 �أما املعهد الأمريكي للحفاظفيعرف احلفاظ ب�أنه “ :املهنة التي تكر�س احلفاظ على املمتلكات الرتاثية للم�ستقبل .وحتتوي مهارات احلفاظ
على التفح�ص ،والتوثيق ،والعالج ،واالعتناء الوقائي الذي ي�سند بالبحث والرتبية”.
واحلفاظ هو املظلة العامة التي يندرج حتتها كل �أ�صناف ودرجات احلفاظ املختلفة (الوقائية والتدخلية) من
ترميم و�صيانة دورية وغري دورية و�إعادة ت�أهيل وتركيب )Anastylosis( .وغري ذلك ،وفيما يلي تف�سري لبع�ض
امل�صطلحات اخلا�صة باحلفاظ على الرتاث الثقايف:
 احلماية ( ”: )Protectionهو العمل على �سالمة املمتلكات التاريخية بالدفاع �أو املراقبة من عواملالتلف ،وال�ضياع �أو املهاجمة �أو حت�صينها من اخلطر �أو العطب .وحتتوي احلماية مبفهومها الوا�سع على حماولة
احلماية �أو الوقاية من عدم املباالة وال�سرقة واحلريق ،و�أي�ضاً من العمليات الإجرامية �ضد الرتاث الثقايف”.
 �إعادة البناء (  ،)Reconstructionويعني �إعادة املبنى الرتاثي �أو جزء منه ،كما كان قبل فقدانه لذلكاجلزء �أو �إعادته �إىل حالته الأ�صلية ،قد نحتاج �إىل �إعادة بناء �أجزاء مفقودة من املبنى لل�ضرورة بغر�ض احلفاظ
عليه ،ب�شرط �أن يكون لنتيجة التدخل ُبعد يف تكوين الهوية اخلا�صة للمدينة ول�سكانها �أو للوطن عامة.

 - 1جمال عليان ،احلفاظ على الرتاث الثقايف ،عامل الفكر ،العدد 322ل�سنة2005م� ،ص.63
26

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
�إدارة امل�صادر الرتاثية
ُيعد تعريف �إدارة امل�صادر الرتاثية يف املدر�سة الأوربية جزء مكمل لعملية احلفاظ والرتميم� .أما املدر�سة
الأمريكية فتجعل عنوانها الأ�سا�سي �إدارة امل�صادر الرتاثية
( )CRM) (Cultural Resources Managementوجتعل احلفاظ والرتميم جزءاً منه.

وتتلخ�ص �أهم م�صطلحات املدر�سة الأمريكية حول �إدارة امل�صادر الثقافية فيما يلي:
 �إدارة امل�صادر الثقافية :“هي جمال املهارات الهادفة �إىل الفهم واحلفاظ لتحقيق املتعة بتلك امل�صادر الثقافية .وهذا يحتوي على البحث
حول الرتاث الثقايف ،والتخطيط لأعمال تقديرية لها ومراقبتها يف نظام ن�سيجها العام ،وهي �أي�ضاً مت�ضمنة عملية
دعم تقديرها وحت�ضريها لال�ستخدام الثقايف املتوافق” .وكما �أن هناك توافق على حفظ الرتاث ب�شكل عام،
كذلك هناك �إجماع حول مفهوم احلفاظ على امل�صادر الثقافية غري امللمو�سة  -والتي متثل ال�صناعات احلرفية
�أحد مفرداتها -وفيما ورد يف اتفاقية اليون�سكو املعروفة باتفاقية احلفاظ على الرتاث غري امللمو�س ،ال�صادرة يف
باري�س 2003م ،جند املادة الثانية التي تو�ضح �أن “ الإنقاذ يعني �أخذ االحتياطات الالزمة حتى نت�أكد من �أن
نعطي امل�صادر الثقافية غري امللمو�سة احليوية ،مع ما يت�ضمنه ذلك من حتديدها ،وتوثيقها ،والبحث ،وال�صيانة،
واحلماية ،والت�سويق ،والتنمية ،وبثها بو�سائل التعليم الر�سمية وغري الر�سمية ،ويت�ضمن �إعادة احليوية ملجمل
�أنواع ذلك الرتاث”(.)2

 - 2يتمثل الرتاث الثقايف غري امللمو�س يف :الرتاث ال�شفهي ،واللغات ،املو�سيقى والفنون ،العادات االجتماعية ،املعرفة والتعامل مع الطبيعة ،احلرف واملنتجات التقليدية ،انظر :جمال
عليان ،احلفاظ على الرتاث الثقايف ،عامل الفكر ،العدد 322ل�سنة2005م� ،ص.66 ،60
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 -3احلفاظ على ال�صناعات احلرفية

�أ� -آليات احلفاظ على ال�صناعات احلرفية والنهو�ض بها
 الإ�شراف العام على القطاع الر�سمي والأهلي ،املرتبط بجميع �أمور ال�صناعات احلرفية. �صياغة القوانني املرتبطة مبجاالت ال�صناعات احلرفية. التخطيط التدريبي. التخطيط ال�سياحي. التخطيط االجتماعي. التخطيط للإنتاج والت�سويق. التخطيط التعليمي لدرا�سات ال�صناعات احلرفية. التخطيط الثقايف يف جمال الإنتاج احلريف. -التخطيط الإعالمي لن�شر الوعي ب�أهمية ال�صناعات احلرفية.

ب -اهمية النتائج املرجوة من تنظيم قطاع ال�صناعات احلرفية:
 زيادة الدخل القومي. توفري فر�ص عمل لل�شباب. احلفاظ على �أحد اجلوانب الرتاثية الهامة وتوعية الأجيال بالتاريخ والرتاث ال ُعماين. دعم اال�ستقرار االجتماعي. -خلق �أبعاد اقت�صادية جديدة.
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 -4مناذج لآليات احلفاظ والنهو�ض بال�صناعات احلرفية

�أ  -التنظيم القانوين للعمل احلريف
 قوانني ترخي�ص العمل ،واملن�ش�آت يف القطاع احلريف. قوانني اجلودة. حقوق املتدرب وواجباته. قوانني الت�أمني االجتماعي للحرفيني. قوانني الت�أمني ال�صحي للحرفيني. قوانني الإعفاءات اجلمركية اخلا�صة بالت�صنيع والت�سويق املحلي والدويل. قانون تكوين جمعيات حرفية. -قوانني التدريب والتعليم احلريف.

ب -تكوين �إدارة للبحث العلمي تكون معنية باجلوانب العلمية والبحثية:
 �إجراء البحوث املحلية للوقوف على التحديات التي تواجه هذا املجال. االت�صال بامل�ؤ�س�سات البحثية الإقليمية والدولية ،للوقوف على ق�ضايا القطاع احلريف ب�أ�ساليب علمية. العناية بو�ضع برامج تعليمية لل�صناعات احلرفية �ضمن مقررات املدار�س واجلامعات بال�سلطنة. توثيق كل ما يتعلق بال�صناعات احلرفية. و�ضع قاعدة معلوماتية عن ال�صناعات احلرفية. و�ضع ت�صور علمي لتطوير ال�صناعات احلرفية. -درا�سة املجاالت احلرفية التي ميكن تطويرها �إىل عمل جتاري مو�سع.
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ج-الت�أ�سي�س لدورات تدريبية للحرفيني يراعى يف ت�صميمها وتنفيذها ما
يلي:
· مراعاة امل�ستويات التعليمية والثقافية.
· �إ�ضفاء الطابع العاملي على عملية التدريب ،من خالل التعاون الوثيق ملعاهد التدريب املحلية مع
معاهد ومراكز التدريب املتخ�ص�صة باخلارج ،ملواجهة حتديات املرحلة الراهنة من التطور االقت�صادي
العاملي.
· احلر�ص على فكرة التدريب امل�ستمر ،وم�ساعدة املتدربني يف �إيجاد فر�ص العمل عرب امل�شروعات
املتاحة يف خطط الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،وم�ساعدتهم �أي�ضاً يف حتقيق ما يطمحون �إليه من
الت�أ�سي�س مل�شروعات خا�صة.

د  -و�ضع برامج التدريب بحيث تت�ضمن الأبعاد املهارية وال�سلوكية،
واملعلوماتية:
·
·

·
·
·
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البعد املعلوماتي يف الربامج املقدمة ،بحيث يراعي تزويد املتدربني ب�أحدث املعلومات املتوفرة يف
هذا املجال التدريبي ،والآفاق امل�ستقبلية للمتدرب على ال�صعيد ال�شخ�صي واملهني.
البعد ال�سلوكي يف الربامج ،بحيث يزود املتدرب �أو ال�شخ�ص امل�ؤهل لكل برنامج بال�سلوكيات
املطلوبة ،و�أخالق املهنة والأمانة والإخال�ص وح�سن التعامل ،لكي يكون منوذجاً خلريجي الربامج
داخل املجتمع.
البعد املهاري للربامج ،بحيث يكت�سب املتدرب عرب �آليات التدريب ويتمكن من التطبيق
الفعلي للمهارات املطلوبة �سواء املكت�سبة �أو الذاتية حتت �إ�شراف متخ�ص�صني.
ح�صر وتقييم اخلربات واملهارات احلرفية ،بهدف و�ضع برامج لالرتقاء مبهارات �أجيال جديدة.
دعم معاهد التدريب املتخ�ص�صة يف ممار�سة ال�صناعات احلرفية ،لأنها �أحد القنوات الهامة التي
ميكن �أن ت�ساعد يف خلق �أجيال جديدة ،ولها القدرة على الربط بني الأجيال املتتالية يف القطاع
احلريف.

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
� -5إعداد برامج �إعالمية حتقق الأهداف املن�شودة على �أن تتبنى:
· العمل على تغيري النظرة ال�سلبية يف املجتمع جتاه املهن واحلرف اليدوية.
· تفعيل دور املر�أة يف الإنتاج احلريف.
· ا�ستحداث مواقع حلفظ وعر�ض املوروث احلريف ،كاملتاحف واملعار�ض وغريها.
· القيام بحمالت توعوية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية للتعريف ب�أهمية ال�صناعات احلرفية.
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� -6أهمية و�ضع املعايري القيا�سية للقوى العاملة يف جمال ال�صناعات احلرفية
اتفق �أغلب الباحثني على حتديد مفهوم ال�صناعات احلرفية ،ب�أنها �إحدى �أنواع ال�صناعات التحويلية،
التي تقوم بتحويل املوارد الطبيعية والو�سيطة يدوياً ،والتي تعتمد ب�شكل رئي�سي على املهارات الإن�سانية و�أب�سط
الو�سائل ،وب�أعلى قدر ومهارة �إبداعية وفنية يف اال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة .ويتم تعلم احلرفة ب�شكل
تقليدي يف مكان العمل ،وغالباً ما يكون املتعلم من �أبناء احلريف ،وقد يكون �أحد �أبناء اجلريان الراغبني يف التعلم،
ويبد�أ التعليم بامل�شاهدة ،والتعرف على الأدوات ،وم�سمياتها ،والتجهيز للعمل ،وجتميع الأدوات وتنظيمها بعد
انتهاء العمل ،ثم �إ�سناد بع�ض الأعمال الثانوية ،ثم التجريب يف بع�ض القطع ،التي متكن ال�صانع من الوقوف
على م�ستوى املتعلم ،ومن ثم يطلق له العنان يف الت�صنيع مع املراقبة والنقد حتى ي�صل �إىل م�ستوى الإبداع.
وتت�سم كل حرفة و�صناعة بخ�صائ�ص عامة �أهمها :ا�ستخدام �أدوات ب�سيطة ،لإنتاج �صناعات جيدة باالعتماد
على املهارة واخلربة ،و�صغر حجم الن�شاط الإنتاجي احلريف يف م�ستوى الوحدة الإنتاجية.
هذا ويتميز النظام احلريف مبالمح عامة تتلخ�ص فما يلي:
 تعتلي املهارة اليدوية احلرفية جمال الإنتاج احلريف ،مع انح�سار دور الأدوات احلرفية كعامل ثانوي م�ساعدلتلك املهارة(.)3
 االنتمائية العالية واالرتباط القوي من جانب �أع�ضاء النظام احلريف ،واعتبار هذا النظام جزءاً �أ�سا�سياً من البيئةاملحلية التي يتعاي�ش معها .كما يت�صف تنظيم العمل احلريف بالعالقات ال�شخ�صية املرنة ،التي حتقق تغلب
�إح�سا�س العامل باملحلية  ،Localعلى �إح�سا�سه بالعاملية  ،Cosmopolitanعلى حد تعبري روبرت
مريتون .Robert Merton
 للمهارة اليدوية الأولوية داخل البنية احلرفية .وال تكون فرتة التدريب حمددة املدة �أو تخ�ضع للوائح مكتوبة�أو قوانني قاطعة ،وقد تزيد �أو تنق�ص وفقاً لقدرات املتدرب وا�ستعداده لتعليم فنون احلرفة.
 للحريف اال�ستقاللية الكاملة يف تنظيم عمله بنف�سه ،وحتمله للم�سئولية الفنية والأخالقية لل�سلعة احلرفية. ات�صاف النظام احلريف بنمط تقليدي من املهارة احلرفية ذات �أ�صول را�سخة يف تعاملها املبا�شر مع البيئةاالجتماعية مبواردها املختلفة.
 �إن تغيري احلرفة مل يكن �شائعاً �أو معتاداً يف النظام احلريف .ومن ثم كانت احلرفة م�ؤ�شراً قوياً لثبات الو�ضعاالجتماعي للحرفيني(.)4

 - 3اعتماد عالم ،احلرف وال�صناعات التقليدية بني الثبات والتغري ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،لطبعة الأوىل� ،1991ص.27
 - 4املرجع ال�سابق� ،ص.31
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هذا وينق�سم الن�شاط احلريف �إىل ثالث مراحل ،تعك�س كل مرحلة منها م�ستوى معيناً من تطور قوى
الإنتاج وهذه املراحل هي :الإنتاج احلريف املنزيل ،الإنتاج احلريف ح�سب طلب امل�ستهلك ،والإنتاج احلريف
لل�سوق ،ولعل ما ن�شاهده اليوم يف بع�ض الأ�سواق ،من منتجات حرفية و�صناعية خمتلفة ي�صور لنا الواقع القدمي
لل�صناعات التقليدية ،و�أنظمتها ال�سيما يف امل�صنوعات ال�شهرية مثل :ال�سيوف ،اخلناجر ،الف�ضيات ،امل�صنوعات
الفخارية ،امل�صنوعات اخل�شبية ،وغريها من املنتجات.
ولتطوير ال�صناعات التقليدية البد من درا�سة �أهمية املظهر النفعي وال�صور التي كانت عليها احلرفة يف املا�ضي،
ثم �إعادة تطبيق العوامل امل�ؤثرة التي عا�شت مع تطور احلرفة وخاماتها و نظرة املجتمع لها .كذلك البد من درا�سة
ت�أثري االجتاهات ال�صناعية املعا�صرة والبديلة ودورها على م�ستقبل احلرفة .وت�ستمد تلك الأمناط  -باعتبارها من
احلرف العملية يف الن�شاط الإنتاجي االجتماعي -حيويتها من الوظيفة النفعية التي تقوم من �أجلها احلرفة،
و�إذا فقدت �أي حرفة تقليدية هذه امليزة ف�إنها تختفي ثم تنقر�ض ،ومن هذا املنطلق يتطلب الأمر درا�سة كل
الو�سائل التي ت�ؤدي �إىل تطوير ال�صناعات التقليدية ،وتفعيل قدرتها على �أن حتتفظ ب�أمرين يف �آن واحد :الأول
هو االحتفاظ بعبق الرتاث ،والثاين هو قدرتها على �آداء وظيفة فعالة عملية كانت �أو جمالية .ومن ثم ربط كل
من ور�ش الإنتاج و�سوق احلرف التقليدية بقنوات الت�سويق املحلية والعاملية ،والقطاعات ذات القدرة على
ترويجها ،كقطاع التجارة ،وقطاع ال�سياحة ،الذي احتل مكاناً مميزاً يف خطط التنمية ال ُعمانية احلديثة ،بعد �أن
قطعت ال�سلطنة �شوطاً كبرياً يف البناء العملي واحل�س اجلمايل.

�أ -معايري ممار�سة ال�صناعات احلرفية:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

حتديد موا�صفات معلم احلرفة.
تعليم احلرفة وت�أهيل الأيدي احلرفية اجلديدة ،وحتديد فرتة التعليم.
تدريب احلرفيني وتطوير قدراتهم املهارية والإبداعية.
جلنة تقييم �إتقان املتعلمني واملتدربني.
�أجور احلرفيني.
تنظيم �ساعات العمل والإجازات.
تقدمي حوافز ملعلمي احلرفة.
توفري قنوات لتمويل امل�شروعات احلرفية بدون فائدة يتبعها دعم للم�شروعات اجلادة.
و�ضع �آليات ل�ضمان امل�ستقبل املهني للحرفيني.
اجلمع بني الناحية العلمية واملهارة اليدوية يف الأجيال اجلديدة من احلرفيني.
حتديد موا�صفات عملية �آمنة للور�ش احلرفية من حيث امل�ساحة والتجهيزات.
حتديد موا�صفات للأدوات ذات التقنيات احلديثة.
�إن�شاء جمعية �أهلية ت�شكل رئة اجتماعية متجان�سة للحرفيني ،وقناة للتقارب وللتعاون ،وحتقيق
م�صالح الأع�ضاء.
33

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
· فتح املجال �أمام التعليم احلريف �أمام فئات من ذوي احلاجات اخلا�صة.
· ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية و�أفراد املجتمع ،على تبني ق�ضية �إعالء �ش�أن ال�صناعات احلرفية
باقتناء منتجاتهم.

ب -معايري اجلودة للمنتج احلريف:

· معايري الإنتاج واملوا�صفات الفنية لكل منتج.
· الت�شجيع على التطوير والإبداع يف ظل �ضوابط احلفاظ على الهوية الوطنية.
· �إعطاء املنتج عالمة للجودة من جلنة املعايري.
· الرقابة على نوعية املنتج يف الور�ش الإنتاجية.
· الرقابة على املنتجات احلرفية الوطنية بالأ�سواق املعتمدة من الهيئة.
· ربط ال�صناعات التكاملية ببع�ضها البع�ض.
· احلد من املناف�سة الغري جمدية.
· �ضمان وحماية �سوق الإنتاج احلريف.
· و�ضع احلد الأدنى والأق�صى للأ�سعار ،مقرتناً باملوا�صفات.
· خلق جيل من ال�شباب يعمل يف ت�سويق املنتج احلريف ولهذا الأمر فائدتان:
 �أو ًال  :خلق فر�ص ت�شغيل جديدة يف الت�سويق، وثانياً :عدم �شغل احلرفيني بهذه املهمة حر�صاً على وقتهم وتفريغهم لعملية الإنتاج فقط.وقد قامت الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية بالبدء يف هذا الأمر وذلك بو�ضع موا�صفات اخلنجر العماين :حيث
مت االنتهاء من و�ضع املوا�صفات القيا�سية للخنجر العماين و بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�صناعة.
ويف �سبيل تطوير ال�صناعات احلرفية قامت الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية با�ستحداث بع�ض الت�صاميم املطورة
 ، .و قدمت الهيئة مناذج لت�صاميم مطورة للم�شاغل التدريبية املنعقدة من خالل الهيئة منها :ت�صاميم مل�شغل
تطوير �صناعة الغ�ضف ،وت�صاميم مل�شغل تطوير �صناعة الن�سيج ،وت�صاميم مل�شغل النحت على العظام ،هذا وقد
جاء تنفيذ هذه الأفكار اقتناعاً من الهيئة ب�أن الت�صاميم اجلديدة من �ش�أنها �أن حتقق عدة �أهداف منها:
·
·
·
·
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�إك�ساب احلريف مهارات جديدة من حيث ا�ستخدام اخلامات املختلفة وبطرق جديدة.
�إك�ساب املنتج احلريف �صفة اجلودة و�إخراجه بلم�سات جمالية.
تكوين خربات جديدة لرقي العمل يف تنفيذ الإعمال.
�إك�ساب احلرفيني مهارات �إنتاج احلرف املطورة.
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الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية وعملية احلفاظ على الرتاث احلريف
لقد مار�ست الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية م�س�ؤولياتها من خالل تبني جمموعة من املهام الأ�سا�سية الهادفة
والتي تتمثل �أهمها فيما يلي:
 و�ضع اخلطط والربامج التنفيذية لل�سيا�سات املعتمدة يف جماالت ال�صناعات احلرفية. ح�صر وتوثيق كافة ال�صناعات احلرفية بكل مناطق ال�سلطنة. االهتمام بالأن�شطة البحثية لالحتياجات احلالية وامل�ستقبلية من احلرفيني. ا�ستحداث �صناعات حرفية ذات جدوى اقت�صادية. توفري خدمات التوجيه والإر�شاد للعاملني يف جمال ال�صناعات احلرفية فنياً و�إدارياً. تقدمي خدمات التدريب والت�أهيل للعاملني يف جماالت ال�صناعات احلرفية وتوفري الدعم الفني للجمعياتالعاملة يف تلك املجاالت ،والعمل على تطوير القدرات الإبداعية والفنية ملنت�سبيها وفقاً للأهداف وال�سيا�سات
املعتمدة لتنمية هذا القطاع.
 االهتمام بتدريب املوهوبني على �أعمال ال�صناعات احلرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنيةوالقيادية ،باعتبارهم نواة للكوادر امل�ستقبلية.
 �إذكاء الدافع الت�سويقي للحرفيني عن طريق خلق منافذ ت�سويقية داخلية وخارجية ،وت�شجيع القطاع اخلا�صعلى ت�سويق منتجات ال�صناعات احلرفية.
 �إعداد درا�سات مل�شاريع منوذجية يف خمتلف الأن�شطة احلرفية. تنمية جماالت التعاون وتبادل اخلربات مع الهيئات ومراكز ال�صناعات احلرفية يف اخلارج.وقد �أقدمت الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف الهامة على �إجراء الكثري
من الأمور التنظيمية ،والأن�شطة النوعية .فعلى اجلانب التنظيمي �أ�سرعت الهيئة ب�إن�شاء دوائر للحرف التقليدية
يف كل منطقة تخدم احلرفيني ،لتكون قناة ات�صال هامة بني الهيئة واحلرفيني واحلرفيات ،وذلك للتغلب على
ال�صعوبات التي تواجههم ،عالوة على التعرف على �آرائهم ومقرتحاتهم ،ودرا�سة التحديات التي يواجهونها �أثناء
ممار�سة املهنة ،ويف اجتاه الأن�شطة النوعية �أقامت الهيئة الكثري من الفعاليات وامل�شاركات املحلية ،ك�إن�شاء مراكز
لتدريب وت�أهيل احلرفيني للتو�سع يف الربامج التدريبية ،وبرامج التوعية ،وبد�أت خطة املنافذ الت�سويقية ب�إن�شاء
بيت احلريف العماين مب�سقط كمنفذ ت�سويقي هام ،وتاله �سل�سلة من املنافذ الأخرى ،وجاء الت�أ�سي�س مل�سابقة
التميز احلريف للت�شجيع على اال�ستمرار والإبداع ،وجاء تنظيم الكثري من الندوات واملحا�ضرات حملياً ،عالوة
على امل�شاركة يف ندوات وم�ؤمترات خارجية ،وتعددت الفعاليات اخلارجية ،فقامت الهيئة العامة بالعديد من
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الزيارات الر�سمية اخلارجية الهادفة �إىل التعاون الدويل ،واال�ستفادة من التجارب الدولية يف جمال ال�صناعات
احلرفية ،ومت و�ضع املعارف القانونية التي من �ش�أنها التو�صل �إىل حماية حقوق ال�سلطنة امل�شروعة ،يف جمال
ال�صناعات احلرفية بالتعاون مع املنظمة العاملية حلماية امللكية الفكرية (الوايبو).
وقد حققت الهيئة تقدما ملحوظا يف تنمية الوعي بال�صناعات احلرفية ودورها الثقايف واالقت�صادي بني
افراد املجتمع ،وذلك من خالل العديد من الفعاليات وامل�شاركات التي قامت بها الهيئة العامة لل�صناعات
احلرفية ،وتفاعلت اجلمعيات الأهلية مع الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،يف �سبيل النهو�ض باحلرفيني وت�سويق
منتجاتهم التي تطورت ومتيزت باحتفاظها بعبق املا�ضي ،وميهد كل هذا احلراك الثقايف �إىل انتقال هذا الإرث
احل�ضاري من جيل �إىل جيل ،ل ُي َع رِب على الدوام عن �أهمية ال�صناعات احلرفية ،كجزء هام من الترُ اث الثقايف
ال ُعماين الذي نال ن�صيباً وافراً من اهتمامات ع�صر النه�ضة ال ُعمانية املُعا�صرة.
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جغرافية �سلطنة عُ مان
-1املوقـع
تقع �سلطنة ُعمان يف �أق�صى اجلنوب ال�شرقي ل�شبه اجلزيرة العربية ومتتد بني خطي عر�ض  16.40و26.20
درجة �شما ًال وبني خطي طول  51.50و  59.40درجة �شرقاً( .)5ويحد �سلطنة ُعمان من ال�شمال م�ضيق هرمز
ومن اجلنوب جمهورية اليمن ومن ال�شرق بحر العرب وخليج ُعمان ومن الغرب الإمارات العربية املتحدة و
اململكة العربية ال�سعودية .وتبلغ م�ساحة �سلطنة ُعمان ثالثمائة وت�سعة �آالف وخم�سمائة كيلو مرت مربع ،وت�ضم
�أ�شكا ًال متباينة من ال�سهول والنجود واجلبال وتغطي املناطق الرملية وال�صحراوية �أغلب امل�ساحة حيث تبلغ نحو
 ٪82من امل�ساحة الكلية ،وي�شكل ال�سهل ال�ساحلي  ٪3من امل�ساحة الكلية ،بينما ت�شغل اجلبال نحو )6(٪15
ويبلغ عدد �سكان �سلطنة عمان  -ح�سب تعداد عام  2003م 2.331.391-ن�سمة.
وي�شكل ال�سهل ال�ساحلي املمتد م�سافة  30165كيلو مرتاً ،واملطل على خليج ُعمان وبحر العرب �أهم �سهول
ُعمان ،حيث تبلغ م�ساحته  %3من م�ساحة البالد ،بينما ت�شغل اجلبال  %15من امل�ساحة ،و�أهمها �سل�سلة جبال
احلجر التي تبدو على �شكل قو�س كبري ميتد من جبال حمافظة م�سندم �شما ًال ،وي�صل ارتفاعه 1800م ،وحتى
ر�أ�س احلد املطل على املحيط الهندي �شرقاً ،وي�صل �أق�صى ارتفاع �إىل 3000م عند ر�ؤو�س اجلبل الأخ�ضر وجبل
�شم�س يف املنطقة الداخلية ،ومتتد �سل�سلة جبال القرا التي تقع يف �أق�صى اجلنوب الغربي مبحافظة ظفار ،حيث
ت�شكل �سل�سلة واحدة مت�صلة �أبرزها ،جبل �سمحان يف ال�شرق ،وجبل القمر يف الغرب ،وال يزيد عر�ض هذه
اجلبال عن 23كم و�أق�صى ارتفاع لها 2500م ،وهناك م�ساحة كبرية من هذه اجلبال تك�سوها النباتات اخل�ضراء
يف ف�صل ال�صيف ،حيث تنتع�ش بهبوب الرياح املو�سمية املحملة بال�ضباب املاطر ،لذلك تنت�شر املراعي على
م�ساحات �شا�سعة لتنتع�ش معها حرفة الرعي على نطاق وا�سع .وتنت�شر الأفالج يف ال�سلطنة لتغذي م�ساحات
كبرية من املزارع واحلقول حيث ي�صل عددها �إىل  3017فلجاً حياً ،كما تنت�شر العيون التي ُتعد واحدة من
م�صادر الرثوة يف ال�سلطنة ،ويبلغ �إجمايل عددها  225عيناًً ،وهي تتنوع بني احلارة والباردة ،وهناك عيون �أخرى
حتتوي على �أمالح معدنية ت�صلح لال�ست�شفاء ومن �أ�شهر العيون يف ال�سلطنة ،عني الك�سفة بوالية الر�ستاق ،وعني
الثوارة بوالية نخل ،وعني �أرزات مبحافظة ظفار(.)7
وت�أتي �سلطنة ُعمان ثاين �أكرب بلد يف �شبه اجلزيرة العربية ،وقد �أ�سهمت ال�سلطنة منذ القدم بالكثري يف مكونات
ثقافة اجلزيرة العربية واخلليج العربي ،وهي يف جمملها بالد جميلة ،متنوعة الت�ضاري�س تتميز يف �شخ�صيتها عن
 - 5وزارة الإعالم ،م�سرية اخلري ،م�سقط 2005م� .ص.18
 - 6مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،ب�سلطنة ُعمان ،الأطل�س االجتماعي – االقت�صادي ،م�سقط 1996م� .ص.2
 - 7وزارة الإعالم ،املرجع ال�سابق ،م�سقط 2005م� .ص.25 ،18
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جاراتها .فهي واحدة من الدول املتميزة يف العامل العربي ،وذات هوية عربية �أ�صيلة .ويبدو �أنها ظلت على الدوام
بذلك الطابع الفريد .ومييل امل�ؤرخون العرب من القرون الو�سطى �إىل الت�أكيد على �شخ�صيتها الفريدة .ويف
ن�صو�ص ال�سومريني القدامى وخلفائهم ،ترتبط دملون مراراً وتكراراً مبوقعني �آخرين هما :ملوخا التي تعترب الآن
منطقة وادي ال�سند ،وماجان ،وهي ُعمان احلالية ،حيث جاء من ماجان �إىل املدن ال�سومرية ال�سلعة الأ�سا�سية
يف اقت�صادياتها� ،أال وهي النحا�س( )8والأحجار واللبان ،وهي املنتجات ال ُعمانية عالوة على �سلع البالد الأخرى
التي تاجر فيها ال ُعمانيون �إىل جانب منتجات بالدهم الأ�صيلة.

 - 8مايكل راي�س ،الآثار يف اخلليج العربي ،ترجمة �صالح حممد علي ،و�سامي ال�شاهد مراجعة �أحمد ال�سقاف ،نا�صر العبودي ـ �أبو ظبي ،املجمع الثقايف � ،2002ص.357
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-2املـناخ
يتنوع الطق�س يف خمتلف �أرجاء �سلطنة ُعمان ،فيكون اجلو حاراً رطباً يف ال�صيف على املناطق ال�ساحلية،
ويكون حاراً جافاً يف املناطق الداخلية ،بينما يكون اجلو معتد ًال يف املناطق املرتفعة على مدار العام ،وكذلك
بالن�سبة ملحافظة ظفار التي ت�سقط عليها �أمطار مو�سميةمنتظمة بداية من �شهر يونيو وحتى �شهر �أكتوبر ،فتجعل
من هذه املنطقة جنة خ�ضراء ،بينما تكون الأمطار قليلة و غري منتظمة على معظم �أنحاء ال�سلطنة .وقد �أدى هذا
التنوع املناخي �إىل اختالف درجات احلرارة والطق�س يف مناطق عدة بال�سلطنة خالل العام� ،إىل خلق الكثري
من التمايز يف الأن�شطة واحلرف التقليدية مبختلف مناطق وحمافظات ال�سلطنة.
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 - 3حمافظات ومناطق ال�سلطنة
وتختلف �سلطنة ُعمان عن الأجزاء الأخرى من اجلزيرة العربية من حيث ،تنوع املناخ والبيئة بني ال�صحراء،
والأودية ،واجلبال .و تنق�سم ال�سلطنة �إدارياً �إىل �أربع حمافظات هي :م�سقطُ ،م�سندم ،ظفار ،والربميي ،وخم�س
مناطق هي :الباطنة ،الظاهرة ،الداخلية ،ال�شرقية ،الو�سطى .وتتكون هذه املحافظات واملناطق من واحد و�ستني
والية(*) ،وحمافظة م�سقط هي العا�صمة وتقع يف اجلزء اجلنوبي من �ساحل الباطنة.

حمافظة م�سقط
تتو�سط م�سقط ال�شريط ال�ساحلي ل�سلطنة ُعمان حيث تطل على خليج ُعمان ب�ساحل طوله  200كم يف اجلزء
اجلنوبي من �ساحل الباطنة ،و متتد بني دائرتي العر�ض 23.30م ـ  23.45م �شما ًال وبني خطي الطول  58ـ � 59شرقاً،
وتنح�صر بني خليج ُعمان وجبال احلجر ال�شرقي ،وتتنوع ت�ضاري�سها بني مناطق جبلية و�شواطئ رملية و�سهول ،ويعد
ميناء م�سقط �أحد �أبرز املوانئ العاملية من حيث املوقع ،فمنذ القدم �أقامت م�سقط عالقات خارجية مع الكثري من دول
العامل ،تبلغ م�ساحة املدينة حوايل  3517كيلو مرتاً مربعاً ،وتنق�سم م�سقط �إىل �ست واليات هي :م�سقط ،ومطرح،
وبو�شر ،وال�سيب ،والعامرات ،وقريات .وم�سقط هي عا�صمة ال�سلطنة ،ومقر احلكم واجلهاز الإداري للدولة ،وهي مدينة
تاريخية عريقة ،لعبت دوراً مهماً كمحطة جتارية منذ الع�صور الإ�سالمية الأوىل ،وتعترب من �أهم املراكز التجارية ملوقعها
اال�سرتاتيجي املميز .ويف مناطق م�سقط ووالياتها املختلفة جمموعة من املتاحف املتنوعة ومعار�ض للفنون ،والأ�سواق
القدمية التي تعج بال�صناعات احلرفية ال ُعمانية(.)9

منطقة الباطنة

متتد منطقة الباطنة على طول �ساحل خليج ُعمان ،من والية بركاء جنوباً �إىل خطمة مالحة بوالية �شنا�ص
�شما ًال ،وبذلك ت�شغل موقعاً جغرافياً حيوياً .وتعترب من �أكرث املناطق �سكاناً ،حيث يبلغ عدد �سكانها 653505
ن�سمة ،وهي ن�سبة  %28من �إجمايل �سكان ال�سلطنة .وت�ضم املنطقة اثنتي ع�شرة والية هي �صحار ،الر�ستاق،
العوابي ،نخل ،وادي املعاول ،بركا ،امل�صنعة ،ال�سويق ،اخلابورة� ،صحم ،لوى ،و�شنا�ص(.)10
وتعد مدينة �صحار من �أهم مراكز الباطنة الإقليمية( .)11وتبعد عن مدينة م�سقط بحوايل 240كم .وتت�صل
بها والية لوى من جهة ال�شمال ،ووالية �صحم من جهة اجلنوب ،ومن الغرب والية الربميي ،بينما حتاذي خليج
ُعمان من جهة ال�شرق .ويبلغ عدد �سكانها  104312ن�سمة .و ُتعد �صحار بوابة ال�شرق كما و�صفها املقد�سي بعد
* وذلك بعد �إ�ضافة والية ال�سنينة التي كانت نيابة تابعة للربميي قبل �صدور املر�سوم ال�سلطاين رقم  88ل�سنة  2006واخلا�ص ب�إن�شاء حمافظة الربميي ووالية املزيونة مبحافظة ظفار.
 - 9مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،املرجع ال�سابق� ،ص8
 - 10وزارة الإعالم ،املرجع ال�سابق� ،ص.206 ،202
 - 11وجدت عدة مناجم لتعدين النحا�س يف �سلطنة ُعمان خا�صة يف اجلبال الواقعة خلف �صحار ،و�أثبتت الأدلة الأثرية �أن خام النحا�س كان يجري حتويله بالقرب من املناجم،
انظر:كو�ستا ب .م ، .م�ستوطنة َعرجا لتعدين النحا�س ،تراثنا ،العدد ،46وزارة الرتاث القومي والثقافة – �سلطنة ُعمان 1983م �ص 8وما بعدها.
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زيارته لها بقوله� « :إنها مدينة مزدهرة وجميلة ومريحة العي�ش ،يقطنها عدد كبري من ال�سكان� ،أحيا�ؤها ال�سكنية
مميزة على طول ال�شاطئ ،وامل�سجد كان يطل على البحر ،واملئذنة مرتفعة ،واملحراب كان يتغري لونه ،لأنه مطلي
بالنحا�س» ولقد و�صفها ياقوت احلموي يف كتابه « معجم البلدان ب�أنها ق�صبة ُعمان(.)12

حمافظة م�سندم

ت�شغل حمافظة ُم�سندم �أق�صى �شمال �سلطنة ُعمان ،وتتميز حمافظة م�سندم مبوقعها اال�سرتاتيجي حيث يطل
جزء منها (ر�أ�س م�سندم) على م�ضيق هرمز ،وهو املمر املائي الدويل الهام( ،)13ويبلغ ارتفاع جبالها 1800م
فوق �سطح البحر ،ويتبع حمافظة م�سندم واليات �أربع :هي خ�صب ،ودبا ،وبخا ،ومدحا ،وتبعد حا�ضرتها خ�صب
عن م�سقط حوايل 550كم ،وتتميز حمافظة م�سندم مبالمح جمالية نادرة حيث تبدو قراها على �سفوح اجلبال
كاحلدائق املُعلقة ،وتكرث فيها اجلزر واخللجان الرائعة( .)14وتعترب املياه �شبه املغلقة للخلجان ال�شبيهة بالأزقة
البحرية التي تكتنفها الأجرف غنية جداً من الناحية (البيولوجية) الأحيائية ،ففي �أ�شهر ال�شتاء ت�ستقبل مياهها
ال�ضحلة الآالف من الطيور البحرية املهاجرة لق�ضاء ال�شتاء فيها ،كما ت�ستقبل م�سندم خالل �أ�شهر ال�صيف
�أ�سراباً كبرية ت�ضم �آالف من طيور الغاق القادمة من �سوقطرة .وتعترب جزيرة �أم فيارين الواقعة يف ال�شرق منطقة
تع�شي�ش للطيور البحرية .كما ت�شكل ال�شواطئ ال�صخرية واملياه املغطاة ملحافظة م�سندم مواقع خ�صبة لنمو
ال�شعاب املرجانية التي ال مثيل لها يف �أي من مناطق ال�سلطنة .وتقوم �أعداد قليلة من �سالحف ال�شرفاف على
عدد من �شواطئ هذه املنطقة( ،)15وقد ك�شف يف م�سندم عن عدة مواقع �أثرية تتدرج من م�سكن واحد �إىل قرية
�صغرية ،كما ُعرث على جمموعة من املقابر التي ترجع لع�صر ما قبل الإ�سالم ،وقد ُك�شف عن �آثار من الفخار
واخلزف يف �أحد املواقع الأثرية يف جزيرة �أم الغنم ،وكذلك ُعرث يف وادي العني على خم�س مقابر ترجع لفرتة ما
قبل الإ�سالم( .)16وكل هذه دالئل تربهن على �أهمية م�سندم منذ �أقدم الع�صور.
وقد �شكلت جغرافية م�سندم كثرياً من الأن�شطة ال�سكانية فيها ،ويعمل �أهايل م�سندم يف التجارة والزراعة
والرعي ،و�صيد الأ�سماك ،وينتج �أهلها الكثري من ال�صناعات احلرفية.

حمافظة الربميي
تقع حمافظة الربميي يف الركن ال�شمايل الغربي من ال�سلطنة مبحاذاة احلدود مع دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وقد كانت �سابقا تعرف بوالية الربميي� ،إىل �أن �صدر املر�سوم ال�سلطاين الذي ن�ص على �إن�شاء حمافظة
 - 12وزارة الإعالم ،املرجع ال�سابق� ،ص207م.
 - 13مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،ب�سلطنة ُعمان ،الأطل�س االجتماعي ،االقت�صادي ،م�سقط 1996م� .ص.84
 - 14وزارة الإعالم� ،سلطنة ُعمان ،املرجع ال�سابق2005 ،م� ،ص.182
� - 15سامل اجلفيلي ،البيئة البحرية ال ُعمانية ،وزارة البلديات والبيئة  ،م�سقط 2001م �،ص.5-4
 - 16فالكون .ن .ت البعثة العلمية �إىل �شبه جزيرة م�سندم ،ترجمة حممود طه �أبو العال ،وحدة البحوث والرتجمة– جامعة الكويت العدد  15مار�س 1980م �ص.30-29
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با�سم حمافظة الربميي ت�ضم كل من واليات الربميي وحم�ضة وال�سنينة.
وت�سهم هذه اخلطوة يف الرقي باملحافظة ،وتعزيز دورها التنموي واالقت�صادي� ،إىل جانب حمافظات وواليات
ال�سلطنة الأخرى ،حيث تتميز حمافظة الربميي بتنوع ت�ضاري�سها الطبيعية بني ال�سهول ،واجلبال ،والكثبان
الرملية ،والأودية ،التي تتميز بجريان مياهها العذبة وكانت قدمياً ت�سمى �أر�ض اجلو �أو توام ،وتعترب بوابة لعمان
من جهة الغرب ،يحدها من اجلنوب والية عربي ومن ال�شرق واليتي �صــحار ،و�ضنك� ،أما من جهة الغرب
فتحدها مدينة العني بدولة الإمارات العربية املتحدة .ويك�شف هذا املوقع عن �أهمية حمافظة الربميي ودورها
احليوي واال�سرتاتيجي يف تن�شيط التجارة .وقد ا�شتهرت الربميي بالتجارة منذ القدم ،فقد كانت مركزاً تق�صده
القوافل وحتط برحالها يف واحاتها بعد �سفر طويل ،ومنذ ذلك التاريخ والربميي مدينة جتارية ،حيث ترتفع �أر�ض
حمافظة الربميي قلي ًال عن م�ستوى �سطح البحر وتنخف�ض فيها درجة احلرارة عن منطقة الظاهرة قلي ًال ،ب�سبب
ارتفاعها �إذ تهب عليها الن�سائم الباردة .وت�شتهر بالزراعة والعديد من املعامل ال�سياحية ،وقد �أعيد تخطيط
حمافظة الربميي ،ومت تزويدها بكافة اخلدمات احلديثة املتطورة.
وتتميز حمافظة الربميي مبعاملها الأثرية التي ت�ؤكد احل�ضور التاريخي ال ُعماين عرب ال�سنني ،وتعد والية الربميي
وهي مركز املحافظة من �أكرب والياتها من حيث عدد ال�سكان ،وت�ضم والية الربميي عدداً من املعامل التاريخية
الهامة املتمثلة يف احل�صون والبيوت الأثرية.

منطقة الظاهرة
تبعد منطقة الظاهرة عن حمافظة م�سقط م�سافة 270كم ،حيث تتمتع مبوقع متميز �ساعدها على �أن تكون
�إحدى املناطق التي لعبت دوراً بارزاً يف احلركة التجارية وال�سياحية ،ويبلغ عدد �سكان منطقة الظاهرة ما يزيد
على  100000ن�سمة وفقاً لتعداد عام 2003م(.)17ومنطقة الظاهرة عبارة عن �سهل �شبه �صحراوي ينحدر
من ال�سفوح اجلنوبية جلبال احلجر الغربي يف اجتاه �صحراء الربع اخلايل ،وت�ضم منطقة الظاهرة ثالث واليات:
هي عربي ،وينقل ،و�ضنك( )18وحتتل والية عربي مبوقعها الفريد م�ساحة وا�سعة تبلغ � 45ألف كم( )19وتبعد
عن م�سقط م�سافة تبلغ  300كم ،وكانت املواقع الأثرية التي مت الك�شف عنها يف (بات) دلي ًال كبرياً على قدم
اال�ستقرار يف هذه املنطقة منذ الألف الثالث قبل امليالد( )20حيث ٌعرثت البعثة الأثرية الدمناركية يف منطقة
بات �شرقي عربي على جمموعة مقابر من الألف الثالث قبل امليالد تت�شابه مع مثيالتها يف �أم النار()21
 - 17املرجع ال�سابق� ،ص.258
 - 18مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،ب�سلطنة ُعمان ،الأطل�س االجتماعي – االقت�صادي ،م�سقط 1996م� .ص.112
� - 19سامل العربي ،عربي املوقع والأهمية اال�سرتاتيجية ،من كتاب عربي عرب التاريخ ندوة املنتدى الأدبي بوزارة الرتاث ال ُعمانية 2002م� .ص.19
 - 20املرجع ال�سابق� ،ص.30
 - 21وزارة الرتاث القومي والثقافةُ ،عمان يف فجر التاريخ  ،م�سقط 1985م� ،ص.47
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املنطقة الداخلية
تعد املنطقة الداخلية مبوقعها املتميز مبثابة العمق اال�سرتاتيجي لل�سلطنة ،وتتكون من اله�ضبة الكربى التي
تنحدر من �سفوح اجلبل الأخ�ضر من ال�شمال يف اجتاه ال�صحراء جنوباً ،و ترتبط مبعظم مناطق ال�سلطنة ،وتتميز
املنطقة الداخلية بدورها البارز ومكانتها يف التاريخ ال ُعماين ومتثل ملتقى التجارة بني املناطق ال�ساحلية واملناطق
الداخلية ،وت�ضم هذه املنطقة ثمان واليات هي :نزوى ،و�سمائل ،وبهال ،و�أدم ،واحلمرا ،و�إزكي ،ومنح ،وبدبد،
وتنت�شر بها العديد من احل�صون والأبراج وامل�ساجد الأثرية القدمية(.)22

املنطقة ال�شرقية

متثل املنطقة ال�شرقية الواجهة ال�شمالية ال�شرقية ل�سلطنة ُعمان ،وتطل على بحر العرب من ناحية ال�شرق،
وت�ضم �إحدى ع�شرة والية ،هي� :صور ،و�إبرا ،وبدية ،والقابل ،وامل�ضيبي ،ودما والطائيني ،والكامل والوايف،
وجعالن بني بو علي ،وجعالن بني بو ح�سن ،ووادي بني خالد ،وم�صرية .وتعد املنطقة ال�شرقية �إحدى املناطق
التي تطلعت بلهفة �إىل البحر فلها خط �ساحلي ي�سحر العقول(.)23
وتتميز املنطقة ال�شرقية �سياحياً باحليد املرجاين الذي ميتد بطول ال�ساحل والكثبان الرملية ،عالوة على مناظر
الدالفني و الأعداد الكبرية من الطيور املهاجرة.
وبالن�سبة جلزيرة م�صرية الواقعة يف بحر العرب ف�إنها تتميز مبوقعها اال�سرتاتيجى ،وت�شتهر بوجود �أعداد كبرية
ومتنوعة من ال�سالحف التي تتوالد على �شواطئ اجلزيرة(.)24

املنطقة الو�سطى
تقع املنطقة الو�سطى يف جنوب منطقتي الداخلية والظاهرة ،وتت�صل جنوباً مبحافظة ظفار ،وتطل من ال�شرق
على بحر العرب .وتتميز املنطقة الو�سطى ب�ساحلها الطويل املمتد على بحر العرب �إىل م�سافة 400كم ،و�صحاريها
ال�شا�سعة التي ت�ضم الكثري من اخلريات االقت�صادية ،والكنوز البيئية والطبيعية( ،)25وحتتل املنطقة الو�سطى
م�ساحة كبرية من و�سط ال�سلطنة ،وتتميز مبناخها املعتدل طوال العام .وتتكون املنطقة من �أربع واليات يقع ثالث
منها على بحر العرب هي :واليات حموت ،والدقم ،واجلازر ،يف حني تتو�سطها الوالية الرابعة وهي :والية هيما
حيث تقع على طريق م�سقط �صاللة ،وت�شتهر والية هيما مبواقعها الأثرية القدمية ،التي توثق الدور احل�ضاري
لهذه املنطقة يف ع�صورها القدمية ،مثل :موقع �سيوان �شمايل هيما ،وموقع ر�أ�س احلد الأثري الذي ُك�شف فيه
عن �آثار ترجع لع�صور ما قبل الكتابة ،ومتثلت اللقى املكت�شفة يف �صنارات نحا�سية ،ور�ؤو�س رماح ،وقطع فخارية
 - 22مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،املرجع ال�سابق� .ص148
 - 23مي�شيل بارولت ،حتيات من ال�شرقية ،ترجمة طوين بربور ،مطابع مزون  -م�سقط � 2000ص .11-10
 - 24مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،املرجع ال�سابق� .ص.184
 - 25وزارة الإعالم ،م�سرية اخلري ،م�سقط 2005م� .ص.374
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مت�أثرة بفخار بالد الرافدين ،وعدد كثري من اخلرز ال�صابوين( )26وجميعها �أدوات ت�ؤكد عراقة ال�صناعات احلرفية
يف ُعمان منذ �أقدم الع�صور.

حمافظة ظفار

تقع حمافظة ظفار يف اجلزء اجلنوبي من ال�سلطنة ،وتت�صل من ال�شرق باملنطقة الو�سطى ،ومن اجلنوب الغربي
بحدود ال�سلطنة مع اجلمهورية اليمنية ،ومن اجلنوب ببحر العرب ،ومن ال�شمال وال�شمال الغربي ب�صحراء
الربع اخلايل ،وتتكون حمافظة ظفار من ت�سع واليات :هي �صاللة ،وثمريت ،وطاقة ومرباط ،و�سدح ،ورخيوت،
و�ضلكوت ،ومق�شن ،و�شليم ،وجزر احلالنيات .وتعترب مدينة �صاللة املركز الإقليمي للمحافظة وتبعد عن م�سقط
العا�صمة بنحو  1023كيلو مرتاً .وكانت ظفار �أف�ضل مناطق �إنتاج اللبان منذ �أقدم الع�صور ،وبداية لطريق
القوافل القدمي يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية( .)27وقد �شارك �سكان ظفار منذ �أقدم الع�صور يف �شبكة التجارة
التي ربطت ظفار مبناطق يف الغرب والربع اخلايل و�شرقي اجلزيرة العربية ،و�أخريا بالد النهرين(.)28

 - 26وزارة الإعالمُ ،عمان 2003-2002م ،م�سقط2003م� ،ص.216
 - 27مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،ب�سلطنة ُعمان ،الأطل�س االجتماعي – االقت�صادي  ،م�سقط 1996م� .ص262
 - 28يوري�س زارين�س � ،أر�ض اللبان من�شورات جامعة ال�سلطان قابو�س  ،م�سقط � ،1990ص.66
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الفن الإ�سالمي يف ال�صناعات احلرفية

احلث على العمل يف الإ�سالم.
ميثل العمل وحتقيق الك�سب والرزق ونبذ االتكال على الغري ،مرحلة من مراحل القوة والن�ضج يف حياة
اجلماعة ،بحيث ال ي�ستعلي �أحد عن عمل اليد وهذا من �سنن الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم ومن تبعهم
ب�إح�سان( .)29فعندما بزغت الدعوة الإ�سالمية ،حدث ت�صور اجتماعي جديد للعمل ،يلغي �سائر املفاهيم
اجلاهلية املتعلقة باحتقار بع�ض احلرف والعمل والعمال واملهن وال�صناعات .وقد كان النبي حممد  yيرعى
غنم �أهل مكة مقابل ب�ضع قراريط .فالعمل ال�شريف يف الإ�سالم يرتقي �إىل م�ستوى العبادة واجلهاد يف �سبيل
اهلل .قال �صحابة ر�سول اهلل yوقد ر�أوا �شاباً قوياً ي�سرع �إىل عمله وحرفته :لو كان هذا يف �سبيل اهلل ،فيقول
� «:yإن كان قد خرج ي�سعى على ولده �صغاراً فهو يف �سبيل اهلل ،و�إن كان خرج ي�سعى على �أبوين �شيخني
كبريين فهو يف �سبيل اهلل ،و�إن كان خرج ي�سعى على نف�سه يعفها ،فهو يف �سبيل اهلل».
�إن احلريف :هو ال�شخ�ص الذي يك�سب عي�شه بالعمل يف حرفة ما ب�صفة م�ستمرة ومنتظمة .واحلرفة يف
ا�صطالح الفقهاء :ال تخرج عن معناها يف اللغة� ،إذ يع ّرفون االحرتاف ب�أنه :مزاولة احلرفة من �أجل الك�سب،
ب�أن يتخ�ص�ص ال�شخ�ص بعمل من الوظائف �أو ال�صنائع ونحوها ،م�صدر رزقه وك�سبه .ويدل ذلك :ما �أخرجه
البخاري ،عن عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها -قالت :ملا ا�ستخلف �أبو بكر ر�ضي اهلل عنة قال :لقد علم قومي حرفتي
مل تكن تعجز عن م�ؤنة �أهلي ،و�شغلت ب�أمر امل�سلمني ،ف�سي�أكل �آل �أبي بكر من هذا املال ،ويحرتف للم�سلمني
فيه .وخ�ص (الكا�ساين احلنفي) احلرفة بال�صنعة اليدوية� ،سواء كانت ب�آلة �أو بغري �آلة(.)30
مل يحتقر الر�سولyمل�سلم �أن يحرتف �أية حرفة حتى ولو كــان جمع احلطب ,فـقد قال «:yلئن
ي�أخذ �أحدكم حبله على ظهره في�أتي اجلبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره ،فيبيعها وي�ستغنى بثمنها خري له
من �أن ي�س�أل النا�س �أعطوه �أو منعوه» .ويف احلديث �أي�ضاً� :إن اهلل يحب العبد املحرتف( .)31ويف الإ�سالم جند
�أن خالفة الإن�سان يف الأر�ض هي خالفة �إ�صالحية تعمريية ،وحيث �أن الأعمار يحتاج �إىل توجيه ،وتدريب،
وت�شجيع على الإبداع ،ف�إنه البد �أن نعرج على تلك الأدوات التي هي �أ�سا�س يف املهمة اال�ستخالفية .وقد تولت
ال�شرائع ال�سماوية مهمة التوجيه �إىل اال�ستخالف الإن�ساين باعتبارها مهمة دينية �إ�سالمية ،وكان الإن�سان الأول
يف بادئ ن�ش�أته على الأر�ض ،وال يزال ،يف حاجة �إىل من يوجهه ويذكره باحلكمة من خلفه يف احلياة .ومن �أو�ضح
الن�صو�ص القر�آنية يف توجيه النا�س لال�ضطالع مبهمة اال�ستخالف الإ�صالحي �أو التعمريي قوله تعاىلُ } :ه َو
ر�ض و َا�س َتع َم َر ُكم ف ِي َها{(.)32
�أَن�شَ �أَ ُكم ّم َن الأَ ِ
 - 29علي ح�سن احلمداين ،احلرف اليدوية بني التاريخ والقانون دار زيد للن�شر ،الكويت � ،1994ص .62
� - 30سعد الدين م�سعد هاليل� ،أدوات اال�ستخالف الإن�ساين ،املهنة و�أخالقها ،جمل�س الن�شر العلمي ،الكويت 1427هـ 2006 -م� .ص.24،51
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و�أخرج البخاري من حديث �أبي هريرة� ،أن النبي  yقال « :ما �أكل �أحد طعاماً ق َُّط خرياً من �أن ي�أكل
من عمل يده ،و�إن داود – عليه ال�سالم – كان ي�أكل من عمل يده» ،وقال ن�صري بن يحيى :حدثني مكي بن
�إبراهيم ،عن فتح بن ثابت البناين ،قال :بلغني �أن العبادة ع�شرة ،ت�سعة يف طلب املعي�شة ،وواحدة يف العبادة.
هذا ويتميز العمل الذي يثاب عليه ويعتد به يف الإ�سالم عن غريه مبقومات معينة ،من �أبرزها «النية» �أو ما
ميكن �أن ن�سميه الإرادة .ففي الإ�سالم يفرت�ض �أن ي�صدر العمل عن نية طيبة ..وهو يقا�س بدرجة �سمو وخلو�ص
هذه النية .و�أ�سا�س هذا املقوم القاعدة العامة التي و�ضعها احلديث امل�شهور «�إمنا الأعمال بالنيات» والتي ا�ستلهم
فيها روح القر�آن عندما حقق للإن�سان حرية االختيار } َف َ�أ َّما َم ْن �أَ ْع َطى َوا َّتقَى َو َ�ص َّدقَ ِبالحْ ُ ْ�س َنى َف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُي ْ�س َرى
َو�أَ َّما َم ْن َب ِخ َل َو ْا�س َت ْغ َنى َو َك َّذ َب ِبالحْ ُ ْ�س َنى َف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُع ْ�س َرى َو َما ُي ْغ ِني َع ْن ُه َما ُل ُه ِ�إ َذا َت َر َّدى{،
ومقوم النية من املقومات الراقية التي يت�ضمنها الإ�سالم ،لأن للإ�سالم والية خا�صة على قلب امل�ؤمن
به فاهلل �سبحانه وتعاىل يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�صدور ،وي�ستلهم من النبي وهو املثل الأعلى والأ�سوة
والقدوة ،وهذا وذاك هما مما ال يوجد يف االقت�صاد �أو القانون �أو النظم الو�ضعية عامة .ومتيز العمل الإ�سالمي
بهذا املقوم يجعل العمل جزءاً من �إميان العامل ،وبلورة ل�ضمريه .وال ميكن ملثل هذا العمل املنبثق عن الإرادة
املكت�سب للنية اخلال�صة �أن يقتطع اقتطاعاً من العامل نف�سه ،وال �أن يكون �سلعة تباع وت�شرتي يف �سوق العمل
(كما يقال يف االقت�صاد الر�أ�سمايل) ،ويخ�ضع ملا تخ�ضع له ال�سلع من قوانني العر�ض والطلب واملناف�سة بحيث
تبخ�س الأجور ،حتى يتحقق قانون الأجور احلديدي� .إن العمل الإ�سالمي باعتباره بلورة لإميان العامل امل�سلم
و�ضمريه ،يجب �أن مينح حماية من عمليات البيع وال�شراء و�ضغوط املناف�سة ،كما �أن العامل امل�سلم نف�سه فرد
يف جمتمع التكافل الإ�سالمي ،الذي ال يهدر فيه جهد ،وال ي�ضيع فيه فرد ويقوم على �أ�سا�س اجل�سد الواحد..
«وان امل�ؤمنني عدول ي�سعى بذمتهم �أدناهم» ،ومن �ش�أن هذا وذاك ح�سم �أي ا�ستغالل �أو متاجرة لعمل ميثل �إميان
العامل و�ضمريه.
وا�شرتاط توفر النية يف العمل جعل الإ�سالم ي�ستبعد �أ�سلوب ال�سخرة والإكراه ،فكل عمل �أجرب
العامل على �أدائه يفقد �أ�صالته وال يعتد به ،ويجوز للعامل �إن ا�ستطاع �أن يتحلل منه دون م�سئولية كما يجوز
لكل مكره على ق�سم �أو ميني �أن يتحلل منه دون �أثم.
ومن هذا العر�ض جند �أن مقوم النية يف العمل الإ�سالمي ،الذي يجعل العمل ي�صدر �إميانا ويبلور
�ضمرياً ،يكفل لهذا العمل ميزة احلرية ويحرره من و�صمة ال�سخرة ،ويف الوقت نف�سه ف�إنه يحميه من اال�ستغالل
يف “�سوق العمل”.
لقد نزل �أنبياء اهلل ور�سله �إىل معرتك احلياة ،و�سعوا يف الأر�ض يحركون �ساكنها وي�ستخرجون كنوزها .و�أنبياء
اهلل ور�سله عليهم �أف�ضل ال�صالة وال�سالم كانوا من �أ�صحاب احلرف ،فقد عمل زكريا جناراً ،وعمل مو�سى �أجرياً،
ُ
وكل رعى الغنم ،ونبي اهلل داود كان ي�أكل من عمل يده “ وعلمناه �صنعة لبو�س لكم لتح�صنكم من ب�أ�سكم”.
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ونبي اهلل �سليمان كان يهتم بال�صناعة اهتماماً كبرياً .وتزداد �أهمية هذا العمل وقدا�سته �إذا �أ�ضفنا على ذلك
ثراء و�سعة ملك �سليمان ،حيث مل يعتمد على هذا الرثاء وتلك ال�سعة يف بناء حياته ،بل ا�ستمر يف تنمية هذه
املوارد وا�ستثمارها بالعمل ال�صناعي .وقد ورد يف القر�آن الكرمي عن �سيدنا نوح عليه ال�سالم� ،إنه كان �صانعاً
لل�سفن” وا�صنع الفلك ب�أعيننا ووحينا ”...ومما يقال �إن ُمعلم هذه ال�صناعة يف اخلليقة هو نوح عليه ال�سالم،
وبها �أن�ش�أ �سفينة النجاة التي كانت معجزته عند “الطوفان”( .)33وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل �صناعة �سيدنا نوح
عليه ال�سالم لل�سفن يف قوله تعاىل:
} َف�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي ِه َ�أنِ ْا�ص َن ِع ا ْل ُف ْل َك َبِ�أ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا َف ِ�إ َذا َجاء �أَ ْم ُرنَا َو َفا َر ال َّت ُّنو ُر َف ْا�س ُل ْك ِفي َها ِمن ُك ٍّل َز ْو َجينِْ ا ْثنَينِْ َو�أَ ْه َل َك
�إِ اَّل َمن َ�س َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل ِم ْن ُه ْم َو اَل ُت َخ ِاط ْب ِني فيِ ا َّل ِذ َين َظ َل ُموا �إِ َّن ُهم ُّم ْغ َر ُق َ
ون{( ،)34ويف قوله تعالَ } :و َي ْ�ص َن ُع
ا ْل ُف ْل َك َو ُك َّل َما َم َّر َع َل ْي ِه َملأٌ ِّمن َق ْو ِم ِه َ�س ِخ ُرو ْا ِم ْن ُه ق ََال �إِن َت ْ�س َخ ُرو ْا ِم َّنا َف�إِ َّنا نَ ْ�س َخ ُر ِم ُنك ْم َك َما َت ْ�س َخ ُر َ
ون{(.)35
وكان ر�سول اهلل حممد خامت النبيني ytيغر�س النخل بيديه ،ويرقع ثوبه ،ويخ�صف نعله ،ويحلب �شاته،
ويعقل بعريه ،ويخدم �ضيوفه بنف�سه.
ومل يرتفع ر�سول اهلل حممد  yعن العمل ،وما �أروع التوجيه النبوي للعمل الزراعي وتعمري الأر�ض،
فالإ�سالم �أتى لكي يحقق للفرد الكرامة يف العمل والفكر ،وي�صون ويحفظ احلقوق والواجبات،
ات ِّم ْن �أَ ْع َن ٍاب َو َز ْر ٌع َونَ ِخ ٌيل �صِ ْن َوانٌ
ات َو َج َّن ٌ
قال تعاىل :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم }وَفيِ الأَ ْر ِ�ض ِق َط ٌع ُّم َت َجا ِو َر ٌ
َو َغيرْ ُ �صِ ْن َوانٍ ُي ْ�سقَى بمِ َاء َو ِاح ٍد َو ُنف َِّ�ض ُل َب ْع َ�ض َها َع َلى َب ْع ٍ�ض فيِ الأُ ُك ِل �إِنَّ فيِ َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ {( .)36وقد
قال �( yإن قامت على �أحدكم القيامة ويف يده ف�سيلة فليغر�سها)،
لقد كرم القر�آن الكرمي النخلة يف كثري من �آياته الكرمية التي ن�ستعر�ض بع�ضها على النحو التايل :قال
تعاىل َ } :ف�أَ َجا َء َها المْ َ َخ ُ
نت نَ ْ�س ًيا َّم ِن�س ًّيا{(َ }.)37و ُه ِّزي
ا�ض �إِلىَ جِ ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة قَا َل ْت َيا َل ْي َت ِني ِم ُّت َق ْب َل َه َذا َو ُك ُ
38
ال�س َماء َماء َف�أَ ْخ َر ْج َنا
�إِ َل ْي ِك بِجِ ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة ُت َ�سا ِق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا{( ) .ويف قوله تعاىل } َو ُه َو ا َّل ِذ َي �أَن َز َل ِم َن َّ
ات ُك ِّل �شَ ْي ٍء َف�أَ ْخ َر ْج َنا ِم ْن ُه َخ�ضِ ًرا ُّن ْخر ُِج ِم ْن ُه َح ًّبا ُّمترَ َ ِاك ًبا َو ِم َن ال َّن ْخ ِل ِمن َط ْل ِع َها ِق ْن َوانٌ َدا ِن َي ٌة َو َج َّن ٍات
ِب ِه َن َب َ
ِّم ْن �أَ ْع َن ٍاب َوال َّز ْي ُتونَ َوال ُّر َّمانَ ُم ْ�ش َت ِب ًها َو َغيرْ َ ُم َت�شَ ا ِب ٍه ُ
انظ ُرو ْا �إِلىِ َث َم ِر ِه ِ�إ َذا �أَ ْث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِ�إنَّ فيِ َذ ِل ُك ْم لآ َي ٍات ِّل َق ْو ٍم
الَ ْك َمام{( .) 40ويف قوله تعاىل } َوال َّن ْخ َل َب ِا�سق ٍ
َات
ات ْ أ
ُي�ؤْ ِم ُنونَ {( .)39ويف قوله تعاىل } ِفي َها َف ِاك َه ٌة َوال َّن ْخ ُل َذ ُ
َّل َها َط ْل ٌع َّن�ضِ ٌيد{(.)41
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	�إن النبي  yف�ضل العمل اليدوي .و�أنه قبل اليد التي جملتها امل�سحاة قائال «هذه يد يحبها اهلل
ور�سوله» و�أنه هو نف�سه كان يخ�صف نعله ويقم بيته ويجمع احلطب ،و�أن مهنته ،ومهنة مو�سى كانت الرعي� .إن
مهنة الرعي هي مهنة قدمية جدا ،عرفها الإن�سان منذ بدايات وجوده على الأر�ض ،وقد امتدت هذه احلرفة يف
منو عرب الع�صور ،و كان النبي  yيرعى غنم �أهل مكة مقابل ب�ضع قراريط( .)42و�أن مهنة داود كانت احلدادة،
ومهنة �إدري�س كانت اخلياطة ،ومهنة نوح كانت النجارة ،و�أن ال�صحابة والتابعني ،و�أئمة املذاهب ،من علي بن �أبي
طالب حتى �أحمد بن حنبل عملوا �أعماال يدوية ،و�أن �أعلى �أ�سماء يف الأر�ستقراطية القر�شية الإ�سالمية :زينب
بنت جح�ش ،و�أ�سماء بنت عمي�س ،كانتا تقومان بالدبغ
ومل يحقر الر�سول � yأ ًّيا من احلرف بل حث على �أب�سطها ،وقيل �إن الزراعة « من �أ�سباب معي�شة
العرب العامة ال�سيما �سكنة اليمن ،والبحرين ،وعمان ،وهجر ،وغالب بالد جند ،ف�سكان هذه البالد كلها
�أغلب معاي�شهم من احلرث والغر�س ،ولهم يف غر�س النخيل اهتمام كبري .وما ورد عنهم يف �ش�أنه كالم طويل،
ومعرفتهم ب�ش�ؤونه كمعرفتهم باخليل ،وحيث �أر�ضهم وبالدهم �صاحلة لإنبات �أكرث نبات العامل ،و�شجر الدنيا،
ات�سع نطاق معارفهم يف هذه ال�صناعة» .وهذه العبارة تدل ب�صورة وا�ضحة على قيام الزراعة يف ُعمان يف فرتات
زمنية خمتلفة(.)43
وكانت ال�صناعة ب�أنواعها وفنونها عن�صراً هاماً ،من عنا�صر احل�ضارة يف دولة الر�شيد ومورداً هاماً خلزينه
بيت املال -فقد اعتمدت ال�صناعات على اخلامات املعدنية ،والنباتية ،واحليوانية ،ف�صنعت الأدوات ،والأواين،
والآالت ،والأ�سلحة على �أنواعها ،وجتلى الإبداع غي �صناعة احللي الرائعة للن�ساء ،وانت�شرت �صناعة الورق على
�أيدي بع�ض القادمني �إليها من ال�صني وم�صر ،وت�أ�س�ست دور للتطريز الذهبي على غرار الدور القدمية يف فار�س
و ُن�صبت الرحى املائية ،و�صنعت ال�ساعات الدقيقة”.
لقد عرف النا�س مهنة الدباغة منذ زمن بعيد ،والدباغة هي“ :دبغ الإهاب مبا يدبغ به ،والإهاب هو
اجللد من البقر �أوالغنم �أوالوح�ش ،ما مل يدبغ .وقد ا�ستخدم الدباغون يف ذلك مواد خمتلفة ،بع�ضها بدائية،
وعاجلوا اجللد قبل دبغه لرتقيعه وتنظيفه و�صقله”( )44لقد �سخر اهلل �سبحانه وتعاىل الأنعام لت�ستفيد النا�س من
جلودها ،و�أ�صوافها و�أوبارها ،قال تعاىلَ }:واللهّ ُ َج َع َل َل ُكم ِّمن ُب ُيو ِت ُك ْم َ�س َك ًنا َو َج َع َل َل ُكم ِّمن ُج ُلو ِد الأَ ْن َع ِام ُب ُيو ًتا
َت ْ�س َت ِخفُّونَ َها َي ْو َم َظ ْع ِن ُك ْم َو َي ْو َم �إِقَا َم ِت ُك ْم َو ِم ْن �أَ ْ�ص َوا ِف َها َو�أَ ْو َبا ِر َها َو�أَ�شْ َعا ِر َها �أَثَاثًا َو َم َتا ًعا �إِلىَ ِح ٍني{()45
ولقد برع العرب �أي�ضاً يف البناء والعمارة الإ�سالمية ونذكر يف هذا ال�صدد ق�صر احلمراء والذي يعترب قبلة
الرواد من �سائر �أنحاء الأر�ض ،وهذا هو خامتة املطاف لرواد �أ�سبانيا ورواد الأندل�س.
 - 42فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري البن حجر ج� 3ص .349
 - 43الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،احلرف وال�صناعات التقليدية يف �سلطنة ُعمان� ،ص.153-152
 - 44وا�ضح ال�صمد ،ال�صناعات واحلرف عند العرب يف الع�صر اجلاهلي ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت1981،م� ،ص .87
� - 45سورة النحل� ،آية � ،80ص .87
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البيئة العُمانية واملوارد الأولية لل�صناعات احلرفية
اكت�سبت ال�صناعات احلرفية عرب التاريخ �أهمية كبرية ،ولعبت دوراً مهماً لدى جميع الأمم وعلى
الأخ�ص يف املنطقة العربية .حيث بد�أ الإن�سان منذ بداية وجوده على �سطح الأر�ض با�ستخدام و�سائل بدائية ،مما
وفرته له البيئة املحيطة به ،ف�صنع اللبا�س من �أوراق الأ�شجار وجلود احليوانات التي ي�صطادها ،ليقي ج�سمه من
الربد واحلر وخ�شونة عنا�صر الطبيعة ،التي يتعامل معها .وتعلم مع مر الزمان وتزايد احلاجة ،كيف يغزل اخليوط
من �شعريات ال�صوف ،والوبر ،وال�شعر ،والألياف الطبيعية ،لين�سج منها لبا�سا .وطور �أدوات ال�صيد با�ستمرار
لي�ؤمن الغذاء جنباً �إىل جنب مع �صناعة الأدوات الزراعية ،والأواين الفخارية ،واملعدنية ،واخل�شبية ،والأثاث
املنزيل ،وغريها  ...مما �سخر لنا اهلل يف الطبيعة من مواد �أولية لكافة ال�صناعات احلرفية ،التي مار�سها الإن�سان
وطورها عرب التاريخ ،لأنها �أكرث مما حت�صى ،وظهرت ب�أ�شكال متعددة وعلى مراحل زمنية متفاوتة ،يف مناطق
متعددة �شملت معظم �أرجاء املعمورة .وعلى الرغم من �أنها �سدت عرب حقبة زمنية طويلة احلاجات الب�شرية
املتزايدة ،ف�إن بع�ض هذه املن�ش�آت احلرفية ال تزال على عهدها الأول تنتج بع�ض ال�سلع واملنتجات التقليدية
والرتاثية ،بذات املوا�صفات ،مع �إ�ضفاء مل�سة احلا�ضر عليها مب�ساعدة التقنيات احلديثة ،والتي ال تخلو مدينة يف
العامل ب�أثرة من بع�ضها� ،سواء ً يف الدول املتقدمة �أو النامية(.)46
وعادة ما ترتبط ال�صناعة بوجود جمتمع م�ستقر ،ووجود �إمكانيات ت�ساعد على قيامها ،وتوفر املواد اخلام
الأولية ،والأيدي العاملة املاهرة .وال�صناعة ت�شمل كل ما يحتاجه الإن�سان من �أدوات و�آالت ومالب�س .وهذه
احلاجات تعتمد على ما يوجد يف املجتمع من موارد متوفرة يف احلا�ضرة والبادية .لقد ا�شتهرت ُعمان قدمياً
بال�صناعات اليدوية لكرثة احلرفيني بها .فال�صناعة التقليدية �إحدى الدعائم الأ�سا�سية التي كانت ترتكز عليها
البيئة االقت�صادية لآالف الأ�سر ،وقد ذكر م�ؤلف كتاب الطواف �أن ميناء ُعمان كان ي�صدر عدداً من املنتجات
املحلية(.)47
	�إن التنوع اجلغرايف ل�سلطنة ُعمان -الذي ي�ضم خمتلف البيئات ال�سهلية  ،وال�صحراوية ،وال�ساحلية،
واجلبلية -قد كان له �أثراً بالغاً يف تنوع وتعدد منتجات ال�صناعات احلرفية ال ُعمانية .كما �أن تنوع خامات الطبيعة
لهذه البيئات� ،ساعد على تنوع ثقافات ومهارات احلرفيني مما جعل لهذه ال�صناعات تبايناً ذا مميزات خمتلفة
ح�سب كل بيئة ،باعتبار ال�صناعات احلرفية هي ثمرة �أمة كان لها الدور الريادي اخلالد على م�سرح الفكر
والثقافة العمانية ،وقد كانت هذه ال�صناعات من �أهم الأ�سا�سيات للحياة االجتماعية العمانية ،فهي تفي بجميع
 - 46طاهر رجب قدار ،التقنية واملهارة امل�ستخدمة يف زيادة الإنتاج ،يف قطاع ال�صناعات احلرفية ، ،ندوة وور�شة عمل ال�صناعات احلرفية واجليل النا�شئ ،خالل الفرتة من 10/ 23-21
 ، 2007 /الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ب�سلطنة عمان،
 - 47حمد بن �صراي ،عمان من القرن الثالث قبل امليالد �إىل القرن ال�سابع امليالدي ،مكتبة الفالح للن�شر والتوزيع ،الإمارات 2005م� ،ص .176
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متطلبات الأعمال املنزلية ،والزراعية ،والبحرية ،والنقل الربي ،بوا�سطة الأنعام وكل اجتاهات �أركان احلياة يف
املجتمع كانت ال�صناعات احلرفية جزءاً ال يتجز�أ من هذه احلياة .كما كانت هذه ال�صناعات من �أهم ال�صادرات
العمانية �إىل الدول التي ا�ستطاع البحارة العمانيون الو�صول �إليها بف�ضل �أ�سبقيتهم يف الريادة البحرية.
لقد عرفت ُعمان ال�صناعة منذ �أقدم الع�صور ،وت�ؤكد لنا كل من امل�صادر التاريخية واملكت�شفات الأثرية،
�أن �سكان ُعمان قد مار�سوا ال�صناعة ب�شتى �أنواعها ،ك�صناعة ال�سيوف ،والدروع ،والرماح ،ومار�سوا �صناعة
املن�سوجات ،والأواين احلجرية والفخارية .وبرع ال ُعماين القدمي يف توفري ال�صناعة احلرفية ،التي دعت �إليها
احلاجة لتنمية املجتمعات ،ولت�سد �إحدى اجلوانب االقت�صادية التقليدية يف املا�ضي ،وقد وجدت مناذج كثرية
منها منت�شرة يف مواقع ح�ضارية كثرية يف ُعمان.
واعتمدت ال�صناعات احلرفية ال ُعمانية على املواد املتوفرة حمليا كالنخيل ومنتجاته ،والأخ�شاب من
الأ�شجار املختلفة كال�سدر ،والإثل ،واملنتوجات احليوانية .الوبر ،وال�صوف ،وال�شعر ،واجللود ،من اجلمال،
والأغنام ،والأبقار ،والأحجار ،والطني ،واملعادن مثل ،الذهب ،والف�ضة ،والنحا�س ،واحلديد ،وغريها .وقد
متيزت ال�صناعات احلرفية بالدقة يف املنتج واالبتكار والكفاءة العملية وامل�ستوى اجلمايل املرتفع ،ولذا انت�شرت
ال�صناعات احلرفية يف جميع امل�ستوطنات ال ُعمانية القدمية .وقد كان هذا الإنتاج احل�ضاري من قدمي الزمن ،حيث
�إن فكرة ا�ستقرار الإن�سان على �أر�ض ُعمان منذ الألفية الثالثة قبل امليالد قد �أ�صبحت من الأمور امل�سلم بها
اليوم كحقيقة ثابتة ،وذلك من خالل ما �أثبتته الك�شوف الأثرية احلديثة .ففي عام 1973م حددت بعثة للآثار
من جامعة هارفارد ع�شرين موقعا �أثريا متتد على م�ساحة  5000كم 2بني ُبهال داخل ُعمان ،وحتى املنرتب
بال�شرقية .ويدل ما مت العثور عليه بهذه املنطقة من قطع خزفية و�أدوات حجرية ونحا�سية ،على �أنها ترجع �إىل
الألفية الثالثة قبل امليالد .وميكن �أن منيز من بني هذه املباين القدمية مواقع ل�صهر املعادن ومن�ش�آت �أقيمت فوق
�أطالل املقابر ،ور�صفه حجرية وحت�صينات ومباين م�ستديرة من احلجر ،وكذلك قنوات للري .وقد دل على هذا
اال�ستقرار �أي�ضاً ،االكت�شافات الهامة الأخرى ،ومنها ذلك االكت�شاف الذي مت يف عام  1976لبع�ض املن�ش�آت،
التي يرجع تاريخها �إىل الألفية الثالثة قبل امليالد مبنطقة بات الواقعة �شرق عربي ،والتي تت�ضمن مدافنها ما ال
يقل عن ثالثمائة مقربة ،ظل بع�ضها على حالته الأ�صلية� .أما املدافن يف حد ذاتها ف�إنها ت�شتمل على ما يقرب
من مائة مقربة مت بنا�ؤها من الأحجار ،وقد بنيت املقابر امل�ستديرة امل�صممة على �شكل خلية النحل من �أحجار
مل ت�ستخدم يف تثبيتها املونة ،وي�ضم القرب الواحد يف بع�ض الأحيان خم�س جثث� ،أحاطت بها قطع فخارية
مماثلة لتلك التي مت اكت�شافها يف �أم النار ،وبالتايل ف�إن تاريخها يرجع �إىل الألفية الثالثة قبل امليالد .ومنذ �أقدم
الع�صور كانت احلاجة التي �أملتها وقائع احلياة اليومية ،هي املحددة ل�شتى �أنواع احلرف وال�صناعات القدمية،
وكانت الإمكانات املادية التي توافرت يف البيئة هي �أ�سا�س هذه احلرف وال�صناعات التقليدية ،فتفاعل الإن�سان
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العماين مع بيئته ليوفر ما احتاجته مقت�ضيات احلياة اليومية ،وكان عليه �أن يواجه عامل ال�صناعة مبفرده يف حدود
معارفه و�إمكانيات ع�صره ،فا�ستطاع �أبناء ماجان منذ ع�صور موغلة يف القدم من �صنع الأواين احلجرية ،والأ�سلحة
ال�صوانية ،ثم الأواين الفخارية ،والأ�سلحة املعدنية ،واحللي ،ثم متكن من �صنع �أدوات الزراعة ،وا�ستطاع �أي�ضاً
�أن ي�صنع املراكب ،و�أدوات ال�صيد ،التي مكنته من ركوب البحر واالت�صال بح�ضارات العامل القدمي املختلفة.
ويف ذلك داللة كبرية على ِقدم ال�صناعات احلرفية يف ُعمان و�أي�ضاً داللة على احلكمة القدمية يف الدعاية
والت�سويق(.)48
وهكذا فقد ارتبطت احلرف التقليدية بالبيئة ارتباطاً وثيقاً ،من حيث طبيعة الن�شاط الب�شري الذي حتدده
البيئة ،بحرية كانت� ،أم زراعية� ،أم �صحراوية ،عالوة على ما توفره هذه البيئة من مواد خام ت�ساعد على قيام
احلرف املطلوبة ،هذا عالوة على الرتابط الذي تخلقه احلرف املختلفة بع�ضها ببع�ض .ورمبا كانت حرفة ال�صيد
والقن�ص ،هي بداية احلرف ومن ثم جاءت حرفة الزراعة مع اال�ستقرار ،وتبعتها حرف البناء الذي اعتمد على
ما وفرته البيئة الزراعية ،ومن ثم كانت فر�ص اال�ستفادة مبا وفرته الزراعة من �أقطان وكتان .عالوة على الأ�صواف
التي وفرتها عملية ا�ستئنا�س احليوان .وجميعها �ساعدت على خلق �صناعات جديدة ،ارتبطت بك�ساء الإن�سان
باملالب�س ال�ضرورية .وقد تنوعت الطبيعة ال ُعمانية تنوعاً كبرياً يف بيئاتها اجلغرافية ،فمنحها اخلالق �سبحانه وتعاىل
موقعاً فريداً ذا مناخ متنوع وطبيعة متباينة ،كاجلبال ،وال�سهول ،وال�صحاري ،والبحار،
مما مهد لتنوع كبري يف الن�شاط الب�شري على �أر�ض ُعمان كما يظهر من العنا�صر التالية:

البيئة ال�ساحلية :

بينت الدرا�سات الأثرية  ،اعتماد �سكان ال�ساحل ،على مهنتي ال�صيد والغو�ص ال�ستخراج الل�ؤل�ؤ ،فقد
ُعرث على كميات كبرية من عظام الأ�سماك ،والأ�صداف ،ودروع ال�سالحف ،يف املواقع ال�ساحلية .ومتتاز عمان
ب�سواحل طويلة على اخلليج العربي وخليج عمان وبحر العرب .وهذه ال�سواحل �ساهمت يف ازدهار �صيد
الأ�سماك يف املنطقة ،التي ُتعد من �أف�ضل املياه البحرية املنا�سبة لنمو الأ�سماك وتوافد ال�سالحف .وقد قيل
�إن «عمان حرها �شديد و�صيدها عتيد» .مما يدل على ا�شتهارها ب�صيد الأ�سماك ومتيزها �ضمن �أقاليم �شبه اجلزيرة
العربية .ويف مواقع متفرقة من ُعمان اك ُت�شفت ك�سر فخارية يوجد يف بع�ضها ثقب �صغري يف الو�سط ،وبع�ضها
يف الأعلى .ومن الأرجح �أن هذه الك�سر كانت تربط يف خيط ال�صنارة من الأ�سفل لت�ساعد يف غو�صها يف مياه
البحر ،وقد مت العثور �أي�ضاً على كميات كبرية من الأ�صداف ،واملحار ،الذي ا�ستخدم بع�ضه كزينة وحلي حيث
ُوجد بع�ضها مثقوبا يف الأعلى .وتعددت طرق ال�صيد كما هي متبعة حالياً تتم �إما ب�شباك �أو باخليط املعروف
حمليا « بامليدار «(.)49
 - 48فتحي عبد العزيز احلداد� ،إ�سهام قطاع ال�سياحة يف التحوالت االقت�صادية ال ُعمانية احلديثة� ،أعمال مل�ؤمتر العلمي الثالث ،التحوالت يف املجتمع ال ُعماين احلديث ،حترير عليان
اجلالودي ،وحممد الدروبي ،جامعة �آل البيت2005 ،م� ،ص.393
 - 49حمد بن �صراي ،املرجع ال�سابق� ،ص .196-194
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ومتتاز املياه البحرية العمانية بتنوع الكائنات احلية .وتعترب الرثوة ال�سمكية من �أهم الرثوات الطبيعية ومن
�أهم املوارد االقت�صادية يف ال�سلطنة بعد النفط والغاز الطبيعي( .)50وك�أمر طبيعي لهذه الرثوة البحرية الهائلة
ا�شتهرت بع�ض املدن العمانية ال�ساحلية ب�صناعة ال�سفن ومن �أ�شهرها �صحار ،و�صور ،ومطرح ،و مرباط ،وتوجد
�أنواع كثريه من هذه ال�سفن يف ُعمان .وقد بد�أت احلياة البحرية يف ُعمان ،بالأطواف ،وقوارب جريد النخل،
وق�صب املاء ال�صغرية وغريها من و�سائل النقل املائي البدائية .وما زالت بع�ض و�سائل النقل هذه ت�ستعمل حتى
اليوم ،كال�شا�شة العمانية ،وزوارق ق�صب املاء (البو�ص) ،وغريها .وميكن اال�ستدالل بال�شا�شة ،والقارب املتطور
عنها .على �أن جوانب املراكب الأوىل ،قبل ا�ستعمال الألواح ،كانت ت�صنع من �سيقان وفروع بع�ض الأ�شجار
الدقيقة امل�ستقيمة ،يو�ضع الواحد منها فوق الأخر كما يف القارب ،وت�شد بحبال وخيوط من ليف النخيل �أو
القنبار ،وهو ليف جوز الهند ،بعد �أن تهذب حافات العيدان ،بحيث ال تكون بينها فرج يت�سرب املاء منها �إىل
داخل القارب .ونالحظ يف القارب �أن له �أ�ضالع ت�سند جانبيه ،والأ�ضالع من �أهم �أجزاء املركب.
فهي مبثابة القالب الذي ي�صاغ مبوجبه هيكل املركب ،من حيث ال�شكل والو�سع والطول .وتتخذ الأ�ضالع،
غالبا حتى الوقت احلا�ضر ،من خ�شب الأثل ،وهو معروف ب�صالبته وعدم ت�أثره باملاء ،كما ت�صنع الأ�ضالع
�أي�ضا من خ�شب العلب� ،أي ال�سدر� .إال �أن هذه املراكب كانت �صغرية ،وا�ستعمل فيها جذع النخلة .وعندما
ا�ستعملت الألواح يف بناء املراكب كانت الألواح تنحت من جذوع الأ�شجار التي عرفت ب�صالبة خ�شبها،
والتي كانت تنمو على �سفوح اجلبال وبطون الأودية ،يف اجلزء اجلنوبي من �شبه اجلزيرة العربية ،ك�شجرة امليطي،
والعلب ،والأثل ،والقرط ،وغريها(.)51
كما �أن هناك عوامل �أخرى �ساعدت العمانيني على القيام بهذه ال�صناعة يف بالدهم مثل :الأيدي املاهرة
احلاذقة ،التي توارثت تلك ال�صناعة جيال بعد جيل مما �أك�سبها خربة كبرية يف هذه ال�صناعة ،وتوفر بع�ض املواد
اخلام ،فعمان تتميز عن �سواها يف منطقة اخلليج ب�أنها بلد زراعي ،وبها كثري من �أ�شجار ال�سدر ،والقرط ذات
الأ�شجار ال�صلبة ،والنخيل التي ت�ستخدم جذوعها و�سعغها ل�صناعة نوع من ال�سفن اخت�صت به عمان ،ومن
ليفها وليف جوز الهند بظفار ،ت�صنع احلبال التي ت�شد بها �ألواح ال�سفن(.)52
وقد �سهل املوقع اجلغرايف الهام ،الو�صول لأماكن توفر الأخ�شاب اجليدة ل�صناعة ال�سفن ،كخ�شب ال�ساج،
وخ�شب جوز الهند ،التي كان العمانيون يجلبونها من الهند وجزر املالديف .وما مت جلبه من �أخ�شاب من �شرق
�أفريقية ،كلها عوامل �ساعدت على ا�ستمرار هذه ال�صناعة وبقائها(.)53

 - 50وزارة االقت�صاد الوطني� ،سلطنة ُعمان ،تقرير التنمية الب�شرية ،م�سقط � ،2003ص.138،33
 - 51ح�سن �صالح �شهاب ،من تاريخ بحرية عمان التقليدية  ،الطبعة الأوىل1422 ،هـ ـ  2001م � ،ص 30-29
 - 52عبد اهلل بن نا�صر بن �سليمان احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان� ،ص.226
 - 53ح�سن �صالح �شهاب ،املرجع ال�سابق � ،ص30-29
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البيئة ال�صحراوية
يعترب الرعي �أحد املقومات املهمة للن�شاط االقت�صادي ،وهو نوعان :الأول :ثابت ،وعادة ما يتم بالقرب
من امل�ستوطنات احل�ضرية من املدن والقرى والواحات .وقد دلت عظام احليوانات امل�ست�أن�سة على وجود مهنة
الرعي بني ال�سكان يف ُعمان .وكانت عمان ُتعرف ب�أم الإبل ،نظرا لكرثتها يف الإقليم� .إ�ضافة �إىل �أن �أغلب املواقع
الآثارية املذكورة �سابقاً تقع على �ضفاف الوديان التي تفي�ض بعد هطول الأمطار يف ف�صلي ال�شتاء والربيع ،وتنمو
حينها احل�شائ�ش والأع�شاب ال�صاحلة للرعي .وقد ُر�سمت الإبل واخليول على عدد من الأواين والأدوات،
وكذلك ُعرث يف عدد من قبور �سمد على �أعداد من �أجلمة معدنية للخيول .وقد ا�س ُتخدمت اخليول واجلمال �أي�ضاً
للحروب والقتال من على ظهورها(.)54
ومتثل املراعي والغابات جزءاً هاماً من الغطاء النباتي ومن التنوع الإيكولوجي والبيولوجي يف ُعمان.
ويكرث الغطاء النباتي يف الوديان ،وجماري املياه ،ويف اجلبال واملرتفعات الرطبة ،وكذلك يف املناطق املحمية
طبيعياً ،والتي مل ت�صل �إليها امل�ؤثرات اال�ستيطانية� ،أو التي مل تعان بعد كرثة احليوانات الباحثة عن الكلأ .وقد
�أظهرت الدرا�سات التي �أجريت بهذا اخل�صو�ص� ،أن الغطاء النباتي يف ال�سلطنة يتميز بتنوع كبري يف املجموعات
النباتية(.)55

البيئة ال�سهلية
لقد توفرت عوامل قيام الزراعة يف ُعمان .وتنح�صر املناطق الزراعية يف الأودية ال ُعمانية ،حيث تتوفر فيها
املياه وخ�صوبة الرتبة .وتنت�شر يف ُعمان الكثري من الواحات ومن �أ�شهرها الربميي ،و�سمد .عالوة على املرتفعات،
�إذ قامت الزراعة يف �سفوح اجلبال ومرتفعاتها ،ومن �أ�شهر اجلبال واملرتفعات يف عمان اجلبل الأخ�ضر.
وللزراعة ال ُعمانية يف الع�صور القدمية الكثري من الدالئل تتمثل يف وقوع بع�ض املواقع الآثرية على احلواف
الغربية جلبال عمان ،كمي�سر ،و�سمد ال�شان ،يف املنطقة الداخلية ويف �أماكن الواحات و�أماكن الزراعة ،بالإ�ضافة
�إىل ما ذكره م�ؤلف كتاب الطواف يف الفقرة(� )36أن عمان كانت بها كميات كبرية من التمور ،فقد مت العثور على
بقايا من املنتجات الزراعية كالتمور ،واحلبوب كال�شعري والقمح ،والذرة .ومما ال �شك فيه �أن املخلفات النباتية
الناجتة من املحا�صيل الزراعية التي قام الإن�سان بزراعتها وب�صفة خا�صة احلبوب وبع�ض البقول واخل�ضروات،
وما يت�صل بها من ال�صناعات الزراعية تعترب من �أهم ال�شواهد والدالئل على قيام الزراعة وا�ستمراريتها� .إ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن الأدوات الزراعية الأثرية الأخرى مثل املناجل ،والأجران ،والأواين الفخارية ،وال�سالل ،وغريها،
التي ُعرث عليها يف مواقع �أثرية ُعمانية تعترب دليال على قيام احلياة الإن�سانية امل�ستقرة.
 - 54حمد بن �صراي ،املرجع ال�سابق� ،ص .200-199
 - 55وزارة االقت�صاد الوطني� ،سلطنة ُعمان ،تقرير التنمية الب�شرية ،م�سقط � ،2003ص.138
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وحظيت الأ�شجار ،وال�سيما النخيل ،ب�صورة مبدعة ،جميلة .وكانت �شجرة النخيل ،ال�شجرة الأوىل يف
ريا�ض وب�ساتني منطقة اخلليج العربي ،عموماً ،ويف عمان خ�صو�صاً ،فمن مترها �صنعوا ال�شراب احللو ،املعروف
بالدب�س ،ومن خو�صها �صنعوا (اخل�صف) الذي يحفظ التمر ،وا�ستخدموا نواة النخيل علفا للدواب .وعرب
�أعرابي عماين عن �أهمية النخلة بقوله « :حملها غذاء ،و�سعفها �ضياء ،وجذعها بناء ،وكربها �صالء ،وليفها
ر�شاء ،وخو�صها وعاء ،وقروها �إناء « .كما و�صف �شعراء اخلليج �أ�شجاراً مثمرة �أخرى من املوز ،والتني ،والرمان،
التي متيزت عمان بها ،وو�صفوا �أ�شجار ال�سدر ،والنبع ،والرمث ،والدوم ،وغريها من �أ�شجار عمان .ولقد ورد يف
ن�صو�ص بالد الرافدين �أ�صناف ب�أ�سماء موا�ضعها مثل « :متر ماجان « �أي عمان .مما يدل على قدم زراعة هذه
ال�شجرة املباركة(.)56
وقد كانت �أ�شجار الغاف وال�سمر موجودة يف عمان ،وهي ما تزال حتى الآن .ويرد يف �أحد الأبيات
للفرزدق قوله:
ولو رد املهلب حيث �ضمت

عليه الغاف �أر�ض �أبي �صفار

ومن املعروف �أن املهلب من �أهايل دبا ،وهي من �أ�شهر مدن عمان .كما ذكر عدد من ال�شعراء �أ�شجار ال�ضال
وال�سمر ،و�ضرب املثل مبي�س عمان لكرثته فيها و�شهرتها به .واملي�س �شجر عظام ،من جن�س الأ�شجار احلرجية،
من ف�صيلة البوقي�صيات ،ثمارها عنبية� ،سوداء� ،صغرية القد ،حلوة الطعم ،ت�ؤكل ،و�أخ�شابها �صلبة� ،إذا كان �شاباً
فهو �أبي�ض اجلوف ف�إذا تقادم �أ�سود ف�صار كالأبنو�س ،ويغلظ حتى تتخذ منه املوائد الوا�سعة .وي�ستخرج من حلائها
وجذورها مادة �صمغية �صفراء اللون .وت�ستخدم �أي�ضا يف عدد من العالجات .وقد قال ال�شاعر العجاج:
مي�س عمان ورحال الإ�سحل

يغلو بها ركبانها وتغتلي

 - 56حمد بن �صراي ،املرجع ال�سابق� ،ص 188-186
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و�سائل الري يف عمان.
�أما و�سائل الري وال�سقاية فهي قدمية وقد بقيت م�ستخدمة يف ع�صور مت�أخرة .و�أي�ضا متدنا امل�صادر املكتوبة
مبعلومات قيمة حول هذا املو�ضوع ،ودالئل الري وال�سقاية تتمثل يف الأفالج :وهو نظام متكامل للري وال�سقاية
اك ُت�شفت �آثاره يف مواقع الع�صر احلديدي ،ويف عموم املواقع العائدة �إىل ما قبل الإ�سالم .ومنها ما مت اكت�شافه من
�آثار لفلج بالقرب من �صحار يعود �إىل الفرتة ال�سابقة للإ�سالم ،كما ُعرث على �آثار �أفالج يف موقع مي�سر .و�أثر لفلج
بالقرب من قرية ال�شويب ،يعود زمنيا �إىل الألف الأول قبل امليالد ،ولكن ال يعرف يف �أي فرتة منه .وقد �أ�شار
�أبو عبيد البكري �إىل وجود نظام الري بالأفالج يف عمان .وهكذا بينت املكت�شفات الأثرية ،وكتابات امل�ؤرخني
�أن الزراعة مهنة قدمية مار�سها الإن�سان العماين منذ بد�أ حياة اال�ستقرار.
وفرت الزراعة يف ُعمان الكثري من املواد اخلام ،التي ظلت �أ�سا�ساً كبريا وم�صدراً رئي�ساً للمواد اخلام التي
اعتمدت عليها ال�صناعات احلرفية ال ُعمانية ،تقدر م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة املروية بنحو  2,2مليون
هكتار( .)57وما زالت ُعمان تتمتع بكميات كبرية من املياه ،مما ي�ساعد على انتعا�ش الزراعة .فبعد هطول الأمطار
الغزيرة على ر�ؤو�س اجلبال ،تتجمع مياه الأمطار املت�ساقطة مكونة �شعاباً مائية ت�شكل فيما بعد �سيو ًال جارفة،
تتجمع يف روافد الأودية وبطونها ال�سحيقة بني اجلبال ،حاملة معها الر�سوبيات والطمي ،فتلقى بها �إىل الآحبا�س
املنخف�ضة ودلتا الأودية .ثم تختزن هذه املياه اجلارية يف ال�شقوق ال�صخرية وجماريها الداخلية ،وتتحرك بت�أثري
اجلاذبية يف اجتاه طبقة الر�سوبيات لي�ستفاد منها بحفر الآبار والأفالج .ويتوقف مدى تخزين هذه املياه �أو تر�سبها
على نفاذية ال�صخور ،وتتوقف نوعية املياه على مدى بقائها يف ال�صخور وب�صفة �أ�سا�سية على التكوينات ال�صخرية
التي تتخللها .هذا وتنح�صر املوارد املائية يف عمان يف ثالثة م�صادر رئي�سية هي :العيون الطبيعية ،والآبار،
والأفالج(.)58

الرتبة واملوارد الأولية
اهتم العمانيون بال�صناعات الفخارية وذلك لتعدد ا�ستعماالتها .وقد �ساعدهم على القيام بهذه ال�صناعة
توفر طينة املدر ال�صاحلة خ�صي�صا لها( .)59وقد ا�ستمر ا�ستخدام الفخار ب�أ�شكاله املختلفة يف الكثري من املناطق
ال ُعمانية على مر الع�صور ،وظل الفخار الذي ي�صنع يف القرى حتى ال�سبعينيات ،ي�ستخدم يف �أغرا�ض عملية
�إىل حد كبري ،وهو ي�شمل �أواين ذات م�سام حلفظ املياه و�أواين للطبخ و�أكواباً .ويعتمد م�ستوى الإنتاج والطرق
املتبعة على نوعية الطني املتوفر .وميكن تكييف املواد الأ�سا�سية للمنتج تبعا للغر�ض امل�صنوع من �أجله ومثال
 - 57وزارة االقت�صاد الوطني� ،سلطنة ُعمان ،تقرير التنمية الب�شرية ،م�سقط � ،2003ص.137
 - 58عبد اهلل بن نا�صر بن �سليمان احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان ،جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية� ،ص.83-82
 - 59املرجع ال�سابق� ،ص.224
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ذلك� ،إن ي�ضاف الرمل �إىل خليط الطني جلعل جرار املاء حتوي عدداً �أكرب من امل�سامات .وي�ستطيع �صانع الفخار
املاهر �صنع �أكرث من خم�سني جرة يف اليوم الواحد .ويتم تناقل �أ�سرار املهنة من جيل لآخر وعادة ما يكون ذلك
يف نف�س الأ�سرة ،وقد احتفظت بع�ض العائالت بهذه املهنة لقرون عدة.
وقد انت�شرت الكثري من امل�صانع املحرتفة يف �إنتاج الفخار ،يف مناطق خمتلفة من ُعمان فمنها م�صنع ُبهال،
وم�صنع �سور ال�شيادي بوالية �صحم ،وم�صنع م�سلمات بوادي املعاول .كما ا�شتهرت بهال منذ زمن بعيد كمركز
رئي�سي ل�صناعة الفخار يف ُعمان ،وقد تطورت هذه احلرفة اليدوية حديثاً ،وهناك مراكز �أخرى ل�صناعة الفخار
مثل بالد بني بو ح�سن ،و�سمائل وحمافظة ظفار ،حيث يتوفر الطني ذو النوعية اجليدة .وقد كانت هذه احلرفة
متطورة �إىل حد ما ،وكان �صانعوا الفخار يف غاية املهارة بتقنياتهم القدمية التي ي�ستخدمون فيها عجلة ب�سيطة
تعمل بوا�سطة القدم .حيث كانوا يقومون بحرق املنتج يف �أفران كبرية خم�ص�صة ل�صناعة الطوب ،ويزودونها
بالوقود امل�ستمد من ا�شجار البيئة املحلية .و�إن كان كل �صانعي الفخار يف �شمايل ُعمان هم من الرجال ب�صورة
�أ�سا�سية ،ف�إن الن�ساء �أي�ضا كن يقمن ب�صناعة مواد من الفخار يف حمافظة ظفار كاملباخر اجلذابة وامللونة ،وطا�سات
للمياه وغريها من املنتوجات التي يحتاج النا�س �إليها.

مواد �أولية متنوعة
دخلت الكثري من املواد الأولية التي توافرت يف البيئة ال ُعمانية كالأ�صداف البحرية ،مثل :اجلم  /اليم،
والربغوم �أو من قرون احليوانات ،مثل :الربغام� ،أو من ثمار القرع والنارجيل (اجلوز الهندي) .وبع�ض هذه
الآالت التي يتح�صل عليها من مواد طبيعية خام ،جترى عليها تعديالت طفيفة ،مثل :الج (اليم :تعني البحر)،
والربغام� ،إذ تخرم �أج�سامها بفتحة واحدة .وت�ستخدم �آلة الباتو (التنك) كما هي يف الواقع ،والتعديل الوحيد
الذي يجرى �أحيانا عليها هو �ضغطها من الأطراف العري�ضة نحو بع�ضها ،حتى تتالم�س من اجلهتني املتقابلني،
بهدف �إفراغها من الهواء .ثم ت�ستخدم ك�آلة �إيقاعية .من هنا نرى �أن �آالت املو�سيقي العمانية ت�صنع بطريقتني
�أ�سا�سيتني ،هما :الطريقة الأوىل� :آالت مو�سيقية م�صنوعة وفق مفهوم �أو مبد�أ معني ،وجترى على موادها الأولية
تدخالت عديدة حتى ت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب .وهذا ين�سحب على �أكرثية الآالت املو�سيقية التقليدية:
الإيقاعية ،والنفخ ،والوترية .وال تخلو بع�ض هذه الآالت من مل�سات زخرفية ت�صفي عليها جماليات خا�صة،
وهذا يبدو من �أ�ساليب ال�صناعة احلرفية يف بع�ض املناطق ،مثل :حمافظة م�سندم.
الطريقة الثانية� :آالت مو�سيقية ت�ؤخذ من الطبيعة (برية �أو بحرية) ،وت�ستخدم بعد �إدخال بع�ض التعديالت
الطفيفة .وهناك �آالت �إنتاجية ا�ستخدمت ك�آلة مو�سيقية ،مثل :منجور اجلازرة .وقد ت�ستغل جمموعة من
الفالحني �أ�صوات وقع الع�صي حينما يتم ف�صل حبوب احلنطة وال�شعري ،بطريقة منتظمة متفق عليها ل�ضبط
63

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
امليزان �أثناء العمل والغناء ،وهذا ي�ؤكد تعامل الإن�سان العفوي والتلقائي مع املو�سيقى .وت�صنع الآالت املو�سيقية
التقليدية من مواد �أولية خمتلفة طبيعية و�صناعية(.)60

 - 60م�سلم بن �أحمد الكثريي ،املو�سيقى ال ُعمانية،مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية ،وزارة الإعالم2005 ،م �ص. 124
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التوزيع اجلغرايف للن�شاط احلريف يف �سلطنة عُ مان

حمافظة م�سقط
ميتد تاريخ ال�صناعات احلرفية �إىل عمق تاريخي بعيد يف حمافظة م�سقط ،حيث �أثبتت التنقيبات الأثرية
وجود العديد من املواقع التاريخية ،منها منطقة الوطية التي مت العثور فيها على �أقدم م�ستوطنة للإن�سان احلجري
يف �شرق اجلزيرة العربية .حيث ُعرث فيها على خملفات �أثرية تتكون من �أدوات حجرية وحيوانية وقطع فخارية،
�أما منطقة اجل�صة التي تقع على بعد ع�شرة كيلو مرتات �شرق مدينة م�سقط اكت�شف فيها عدة مواقع �أثرية ُعرث
فيها على �أ�صداف وقطع نحا�سية تعود �إىل الألف الرابع قبل امليالد.
و يف بو�شر مت العثور على قبور دائرية ال�شكل تعود �إىل الألف الثاين قبل امليالد ،احتوت على البقايا
اجلنائزية كالأواين الفخارية ،وغريها من ال�صناعات احلرفية القدمية� .أما منطقة ر�أ�س احلمراء فقد دلت التنقيبات
على وجود ح�ضارة �أطلق عليها الأثريون (ال�صياد ال ُعماين)ُ ،وعرث يف مقابرها على حلي م�صنوعة من الأ�صداف
واخلرز لها داليات على �شكل �أوراق النباتات وحبات الل�ؤل�ؤ الذي يعترب من �أقدم �أنواع الل�ؤل�ؤ يف منطقة اخلليج.
وت�شتهر واليات حمافظة م�سقط بالعديد من ال�صناعات واحلرف التقليدية وت�أتي �صناعة ادوات �صيد الأ�سماك
يف مقدمة احلرف التقليدية لوالية م�سقط ،التي يع�شق �أهلها ال�صيد بطول حدودها املمتدة على �شاطئ البحر،
وحتى �إن احلكومة اتخذت خطوة مهمة للحفاظ على تلك احلرفة ،حيث بنت قرية منوذجية لل�صيادين يف
«�سداب» ت�شجيعا ملزيد من االرتباط والتوا�صل مع البحر و�أحيائه .وترتبط بحرفة �صيد الأ�سماك حرفة �أخرى
هي الطراقة� ،أو خياطة �شباك ال�صيد .كما تتميز م�سقط بوجود ثالثة �أنواع من ال�صناعات التقليدية هي� :صياغة
الذهب والف�ضة� ،صناعة احللوى العمانية ،والنجارة.
و ُتعد والية مطرح امتداداً ملدينة م�سقط  ،وت�شتهر بعدد من احلرف وال�صناعات التقليدية .من �أهمها
النجارة ،و�صياغة الذهب ،والف�ضة ،و �صناعة ادوات �صيد الأ�سماك .ومن ال�صناعات احلرفية جند� :صناعة احللوى
العمانية ،وال�سفاف ،واحلبال ،وال�سرود ،واخلياطة ،واحلدادة ،واخلو�صيات ،والف�ضيات ،والعطور ،وال�سعفيات.
وقد حافظت احلكومة ال ُعمانية منذ بدء ع�صر النه�ضة على الأ�سواق القدمية ومنها �سوق مطرح ال�شهري مب�شغوالته
التقليدية الذهبية والف�ضية ،والأزياء ال ُعمانية التقليدية.
�أما والية بو�شر فيوجد بها بع�ض ال�صناعات احلرفية مثل� :صياغة الذهب ،والف�ضة واخلو�صيات .ويف والية
ال�سيب جند ازدهاراً ل�صناعة ال�سعفيات ،والن�سيج ،والبخور ،وحياكة املالب�س ،و�صياغة الذهب ،والف�ضة.
وتتميز والية قريات بعدد من ال�صناعات واحلرف التقليدية� ،أهمها �صناعات:الن�سيج ،و الذهب ،والف�ضة،
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والقوارب و�صيانتها ،واحل�صر ،والدعون ،واجللود ،وال�سعفيات ،واحلدادة ،وال�صوفيات ،و�إ�صالح البنادق ،وتطريز
املالب�س .ومن ال�صناعات احلرفية املعروفة بوالية العامرات �صناعة الغزل ،وال�سعفيات ،و�صياغة الذهب والف�ضة،
و�صناعة اجل�ص وال�صاروج.

منطقة الباطنة
ت�شتهر واليات منطقة الباطنة بوجود عدد من ال�صناعات احلرفية ومن �أهمها �صياغة الذهب والف�ضة و
الن�سيج وال�سعفيات و الفخار واحلدادة وال�صفارة واجللود .بالإ�ضافة �إىل �صناعة قوارب ال�شا�شة.
كمات�شتهر والية الر�ستاق بعدد من ال�صناعات احلرفية منها� ،صناعة اخلناجر  ،وال�سعفيات ،و�صناعة الف�ضيات،
و�صناعة الأواين و�إعادة طالئها(الت�صفري) ،و�صناعة ال�سكاكني ،و�أدوات حراثة الأر�ض� .أما والية العوابي فت�شتهر
ب�صناعة الذهب ،والف�ضة ،والغزل و الن�سيج ،وال�سعفيات(.)61وهكذا احلال يف والية نخل.

حمافظة م�سندم
وقد �شكلت جغرافية م�سندم كثرياً من الأن�شطة ال�سكانية فيها ،ويعمل �أهايل م�سندم يف العديد من ال�صناعات
احلرفية املتميزة :كال�صناعات ال�سعفية ،و�صناعة الفخار ،والقوارب ال�صغرية� ،إىل جانب �صناعة �أدوات ال�صيد
كال�شباك ،كما تنت�شر �صناعات احلدادة والنجارة ،والتطريز .وت�شتهر والية خ�صب على وجه اخل�صو�ص ب�صناعة
اجلروز(.)62

حمافظة الربميي
ت�شتهر حمافظة الربميي بالعديد من ال�صناعات احلرفية ،مثل ال�صناعات ال�سعفية والن�سيج ،والنحا�سيات،
والأدوات الزراعية.

منطقة الظاهرة
يتوا�صل املا�ضي باحلا�ضر يف ربوع �سلطنة ُعمان فقد قدمت املقابر الأثرية يف عربي العديد من مناذج �أدوات احلياة
اليومية التي ت�شري �إىل ال�صناعات احلرفية القدمية� .أما الآن فتزخر واليات منطقة الظاهرة بالعديد من احلرف
التي يزاولها الأهايل منها �صناعة ال�سعفيات ،وال�سيوف ،واخلناجر ،وال�صناعات اخل�شبية( )63و�صناعة اجللود،
والفخار،عالوة على ال�صناعات الن�سيجية كالب�شوت واملنا�سيل ،واخلروج املزرك�شة ،وغريها من �أدوات تزيني
الإبل(.)64
 - 61املرجع ال�سابق� ،ص.131-230
- 62وزارة الإعالم� ،سلطنة ُعمان ،املرجع ال�سابق2005 ،م� ،ص.182
 - 63عبد اهلل احلارثي ،احلياة االقت�صادية يف عربي ،من كتاب عربي عرب التاريخ ندوة املنتدى الأدبي بوزارة الرتاث ال ُعمانية 2002م� .ص124وما بعدها.
 - 64وزارة الإعالم ،املرجع ال�سابق 2005م� ،ص.264
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املنطقة الداخلية
ت�شتهر املنطقة الداخلية بالعديد من ال�صناعات احلرفية و تعترب املركز الرئي�سي لها منذ زمن بعيد وتكاد
تت�ساوى جميع الواليات يف الإنتاج احلريف با�ستثناء والية �سمائل التي ا�شتهرت ب�صناعة الغزل والن�سيج  ،فقد
كانت منتجاتها ت�صدر �إىل خارج ال�سلطنة  ،ال �سيما �إىل �شرق �أفريقيا والهند واجلزيرة العربية ،كما ا�شتهرت والية
بهال وال زالت ب�صناعة اخلزف والفخار وهو احد معامل هذه الوالية حيث يعمل به عدد ال با�س به من احلرفيني
وهو ميثل �أحد م�صادر الدخل لهم� .إىل جانب ذلك جند والية نزوى حا�ضرة املنطقة الداخلية تتميز بوجود �أمناط
�أخرى من ال�صناعات احلرفية مثل النحا�سيات والتعدين و�صناعة اال�سمنت العماين املعروف حمليا بال�صاروج
الذي يدخل يف بناء القالع واحل�صون وقنوات االفالج املائية.
�أما بقية الواليات فت�شرتك يف �إنتاج امل�شغوالت الف�ضية واجللدية وال�سعفيات و�صيانة الأ�سلحة التقليدية وغريها.
يف حني توجد �صناعة التقطري وخا�صة ماء الورد يف منطقة اجلبل الأخ�ضر.

املنطقة ال�شرقية
ت�شتهر واليات منطقة ال�شرقية بالعديد من ال�صناعات احلرفية .وتعترب والية �صور �أحد املراكز الإقليمية املهمة
للمنطقة  ،وهي �أهم مدن املنطقة ال�شرقية ،وقد لعبت دوراً تاريخياً يف حركة التجارة واملالحة يف املحيط الهندي،
وقد ا�شتهرت ببناء ال�سفن ،حيث كانت من �أن�شط مراكز بناء ال�سفن يف اجلزيرة العربية يف القرن املا�ضي ،وتعترب
حرفة بناء املراكب يف �صور من احلرف التقليدية العريقة ،حيث ميكننا م�شاهدة خمتلف �أنواع و�أحجام املراكب
التي يتم بنا�ؤها ،فت�صنع فيها ال�سفن ال�شراعية بكافة �أحجامها و�أنواعها ،ومن �أبرزها �سفينة «الغنجة» التي تتخذ
منها والية «�صور» �شعارا لها ،و�إىل جانب الن�شاط البحري وبناء ال�سفن ال�شراعية ،وت�شتهر �صور بعدد من املواقع
الأثرية و ال�سياحية وبها املتحف البحري ،كما ت�شتهر بال�صناعات اخل�شبية ،و�صناعة الن�سيج.
وتنت�شر يف باقي واليات املنطقة ال�شرقية معظم ال�صناعات احلرفية الأخرى مثل �صياغة الذهب والف�ضة
والن�سيج ب�شقيه القطني وال�صويف �إىل جانب ال�سعفيات و�صناعة املنادي�س والأبواب والنوافذ التقليدية واجللود
واحلدادة وال�صفارة .بالإ�ضافة �إىل زينة اخليل والإبل.

املنطقة الو�سطى
ت�شتهر واليات املنطقة الو�سطى بالعديد من ال�صناعات احلرفية .فت�شتهر والية هيما ب�صناعة الغزل والن�سيج
التي يعتمدون فيها على املواد اخلام املحلية ،من �صوف الأغنام وغريها من احليوانات التي يقومون برتبيتها،
كذلك �صناعة اخلو�صيات التي يحرتفنها يف الغالب ن�ساء البادية ،وهن يربعن يف حياكة تلك امل�صنوعات
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اخلو�صية اليدوية ب�أ�شكالها الفنية والهند�سية ،املختلفة كما ميار�سن �صناعة اجللديات الطبيعية �أي�ضا .وت�شتهر
والية حموت بالغزل والن�سيج ،التي ي�صنعونها من «ال�شعر» وهي ت�ستخدم كغطاء للمنازل وكذلك ي�ستخدمونها
«كفرا�ش» وت�سمى «العينة».
�أما �سكان والية «الدقم» في�صنعون بع�ض امل�شغوالت اليدوية .كما ي�صنعون «اخلروج ،ال�شمل ،الكرم»
وميار�سون �صناعة الغزل والن�سيج معتمدين على اخلامات املحلية من �صوف الأغنام وغريها .وي�صنع �أهايل والية
اجلازر املجاديف ،و�شباك ال�صيد ،نظراً لتميزها بالعديد من ال�شواطئ الواقعة على مياه بحر العرب ،كما ي�صنعون
بع�ض الأدوات من جلود احليوانات �إىل جانب اخلو�صيات.

حمافظة ظفار
ت�شتهر واليات حمافظة ظفار بالعديد من ال�صناعات احلرفية ،ففي والية �صاللة تتنوع احلرف وال�صناعات
فمن بني هذه احلرف (النجارة ،واحلدادة والتطريز) .ومن ال�صناعات (�صناعة القوارب وال�سنابيق ،و�صناعة
الفخار ،وال�سعفيات ،واحلبال ،و�شباك ال�صيد ،و�صناعة احللي (الذهب والف�ضة) ،واجللدية.
�أما بقية واليات حمافظة ظفار فتكاد تت�شابه �صناعاتها احلرفية وخا�صة �صناعة اخلزف والفخار واجللد
وال�سعفيات مبختلف �أنواعها و�إنتاج البخور واملواد العطرية واملالب�س التقليدية ،حيث تنفرد والية ثمريت بحرفة
النحت على العظام.
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�صناعة الفخاريات
 -1تعريف حرفة �صناعة الفخاريات
ميكن تعريف الفخار ،ب�أنه كل ما �صنع من طني وتعر�ض للحرق ،فاكت�سب �صفة ال�صالبة واملتانة .والطني جمموعة
ذرات ر�سوبية دقيقة تقل حجمها عن ,002مم .3وتتحول �إىل مادة لينة عند خلطها باملاء ،وتنتج عن تفكك �أو
تعرية الق�شرة ال�صخرية الأر�ضية ،وت�صبح متما�سكة عند فقدان املاء� .إال �أنها تبقى ه�شة ،وتكت�سب �صالبة عندما
تتعر�ض للحرق .وقد درج على �أن يدل الفخار على الأواين دون الدمى والطوب ،التي ت�صنع �أي�ضاً من الطني
وتتعر�ض للحرق()1
وينتج �صانع الفخار كل من الفخار واخلزف ،ويقوم ب�صناعة الأواين املفرغة ب�أ�شكالها املتنوعة من طمي الأنهار
�أو تراب الطفلة ،بعد �أن ي�ضاف �إليهما املاء في�صبح عجينة �أو طينة لينة �سهلة الت�شكيل ،وت�شكل العجينة يدويا
�أو على الدوالب الدوار ،ثم جتف على ال�شم�س وحترق يف الفرن (احلرقة الأوىل) ويف هذه احلالة ي�سمى املنتج
بالفخار .و�أما اخلزف فهو منتج يتكون من نف�س الطينة �أو طينة �صناعية ت�ستبعد منها ال�شوائب وت�ضاف �إليها مواد
كيماوية مثل الرمل والألومني الأبي�ض كمواد م�ساعدة()2

 - 1احل�سن� ،أحمد �أبو القا�سم ،وعبا�س �سيد �أحمد حممد علي ،الفخار الأثري ،مناهج درا�سته وحتليله ،جامعة ال�سلطان قابو�س ،جمل�س الن�شر العلمي م�سقط � ،2008ص .3
( - 2املعجم الوجيز) ويف امل�صباح املنري جاء الفخار:الطني املعمول �آنية ف�إذا �شوي فهو فخار واخلزف :الطني امل�شوي
ف�إذا دهن باجلليز و�شوي مرة �أخرى فهو خزف.
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 -2البعد التاريخي ل�صناعة الفخاريات
ُي َعد فن �صناعة الفخار من ال�شواهد البارزة يف ح�ضارات العامل القدمي ،حيث جاء معرباً عن تطوراتها احل�ضارية.
وقد �شاعت �صناعة الفخار يف كثري من ح�ضارات العامل القدمي منذ ع�صور ما قبل التاريخ ،ففي م�صر ُعرفت
�صناعة الفخار منذ بداية تواجد امل�صريني يف الدلتا ووادي النيل .وقد تمَ كن الأثريني من ت�أريخ الت�سل�سل الزمني
للح�ضارات الأكرث قدماً من خالل الفخار؛ ن�سب ًة �إىل �أ�ساليب �صناعته وزخارفه وذلك قبل �شيوع الكتابة .وقد
�صنعت �أقدم �أنواع الفخار ت�صنع يدويا من الطني ،وكانت ترتك لتجف حتت حرارة ال�شم�س .و�ساعد اكت�شاف
النار ،على حرق الفخار ليتمتع بال�صالبة واملتانة .ثم اخترُ عت عجلة �صناعة الفخار يف ع�صر الدولة القدمية
من احل�ضارة امل�صرية ،ويف الع�صور املبكرة ،كانت قطع الفخار تزخرف ،ب�أ�شكال حيوانية ،وهند�سية ،ونباتية
ملونة(.)3
و ُتعد ال�صناعات الفخارية من احلرف التقليدية املتوارثة يف �سلطنة ُعمان منذ القدم ،حيث اهتم بها احلرفيون
العمانيون وذلك لتعدد ا�ستعماالتها .وقد �ساعدهم على القيام بهذه ال�صناعة توفر طينة املدر ال�صاحلة ل�صناعتها.
وقد دلت الك�شوف الأثرية  -يف كل من قرية بات قرب مدينة عربي ،والعرجاء بوادي اجلزي قرب مدينة �صحار،
وقرية الأخ�ضر بوادي �سمد ،التي تعود �إىل الألف الرابعة قبل امليالد -على �أن هناك �صناعة منت�شرة للأواين
الفخارية وو�صفت ب�أنها كانت �صناعة متطورة وراقية كمثيالتها يف املنطقة يف تلك الفرتة .و�أنها كانت معا�صرة
للح�ضارة ال�سومرية القدمية ببالد الرافدين مثل مناطق « �أور» و(جمدت ن�صر) .وقد ت�أثرت ب�أ�ساليب �صناعة
الفخار القائمة �آنذاك بجنوب فار�س ،وهذا يدلنا على وجود �صالت جتارية قدمية بني عمان وهذه املناطق.
وقد ُعرث بتل قرب ب�سياء الواقعة �إىل اجلنوب من مدينة ُبهال على قطع �أواين فخارية .منها �آنية جدرانها �سميكة
�شبيهة بتلك التي ُعرث عليها بحفريات ميناء ر�أ�س احلد ،الذي ي�شبه بدوره ما وجد يف جيدي وجمموعة جزر
المو يف �شرق �أفريقية»� ،أو �سرياف املطلة على بحر فار�س ،وتدل الآنية التي ُك�شف عنها يف بهال على ت�شابك
ال�صالت بني عمان وبني مناطق التجارة الدولية ،التي كانت متر مبوانيها �سلع التجارة ال�شرقية ،وكذلك على
ت�شابك ال�صالت وامل�صالح املتبادلة بني داخلية البالد و�سواحلها .وقد ُعرث على جمموعة من قطع الفخار عند
م�صب وادي بني خرو�ص( -على �ساحل الباطنة ما بني مدينتي امل�صنعة وبركاء) -ت�شبه الفخار الذي ُعرث
 - 3وقد مال الفنانون يف م�صر �إىل ا�ستخدام حلية زجاجية لإنتاج اخلزف؛ الذي كان ي�صنع ب�إ�ضافة �سليكون الرمل وطبقة زجاجية �شفافة ،وكان يف�ضل �أن يطلى باللونني الأزرق والأخ�ضر.
ثم ازدهرت �صناعة خزف القي�شاين «الفيان�س» ،الذي كان يحمل ر�سوما وزخارف رائعة ب�أ�شكال الب�شر والطيور واحليوانات والنباتات؛ �إىل جانب الأ�شكال الهند�سية واخلطوط الكوفية
الفنية املتقنة ،وم�شاهد ال�صيد .وبع�ض الأن�شطة االجتماعية اليومية؛ مثل التحطيب وم�صارعة الديكة .وكانت ت�صنع يف م�صر الك�ؤو�س والقدور والأواين الطينية والأطباق وغريها من
املنتجات الفخارية ،ثم تطلى ب�ألوان تتغري لدى �سطوع ال�ضوء عليها .ثم جاء القي�شاين الأيوبي «البور�سلني» .ولقد ا�شتهر هذا النوع من القي�شاين بطينته الناعمة وزخارفه الزجاجية
البديعة ،والأر�ضية اخل�ضراء ،والر�سوم الرائعة للنباتات والطيور واحليوانات .وظهرت على القي�شاين يف الع�صر اململوكي �صور حليوانات على زخارف نباتية حتاكي الطبيعة؛ مطلية باللونني
الأزرق والأ�سود .انظر :جمموعة من الباحثني ،مو�سوعة احلرف التقليدية بالقاهرة التاريخية ،جمعية �أ�صالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعا�صرة ،اجلزء الثاين ،ط� ،1ص .14
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عليه ب�سامراء يف العراق ،و�سرياف ببالد فار�س ،واليمن ،وهذا يدلنا على �أن ُعمان كانت ملتقى جتتمع فيها
ت�أثري ح�ضارات خمتلفة ،فت�صهرها يف بوتقتها فمثال جند مب�صنع بهال �أن عجلة الفخار والقالب الذي ي�صب فيه
�شبيه بالنمط ال�سومري القدمي ،بينما م�صنع �سور ال�سوادي مبدينة �صحم ،قد ت�أثر بالنمط الفار�سي ،من حيث
القالب و” املهبة” املوقد الذي يحرق فيه الفخار .يف حني جمع م�صنع م�سلمات (قرية بوادي املعاول) النمطني
ال�سومري والفار�سي ،كما ُعرث على قطع �أواين فخارية لونها �أخ�ضر م�شوب بزرقة ،و�آنية �أخرى مزججة()4

 - 4عبد اهلل بن نا�صر احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية� ،ص.224
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 -3املواد الأولية لل�صناعات الفخارية

 طني املدر حجر ال�صربوخ املاء الأ�صباغ� -أع�شاب و�أخ�شاب جافة (لإ�شعال نار الفرن).
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� -4أدوات ال�صنع

 منخــل(:غربال) :وي�ستخدم لنخل الأتربة وتنقيتها من ال�شوائب.

 الدوالب (وي�سمى حمليا الطاق،والدليوب ،والقر�ص الدوار):
وهو عبارة عن �صحن دائري مرتبط بعامود �سفلي ،وقبل
نهاية العمود حتيط به �أ�سطوانة دائرية هي مو�ضع قدم
ال�صانع ،وبتحريك هذه الأ�سطوانة بوا�سطة قدم ال�صانع
يتم دوران القر�ص (ال�صحن) العلوي.

 القوالب اجلب�سية :قالب ي�صمم ب�شكل �آنية ت�صب فيه العجينة وترفع من
القالب بعد ت�شكيلها.

الدوالب التقليدي ل�صناعة الفخار

 الفرن:يتم بناء الفرن على �شكل كوخ ي�ضيق يف ت�صميمه العلوي حتى ينتهي ب�شكل قبة ،وقد �صممت حتت
�أر�ضية هذا الفرن �سواقي وم�سالك هوائية ،لتو�صيل حرارة اللهب حتت �أر�ضية الفرن .وتتوا�صل هذه
امل�سالك بفتحات جانبية �إىل داخل الفرن لتحيط بجدرانه من الداخل بنف�س درجة احلرارة ال�سفلية
ل�ضمان و�صول احلرارة واللهب على الفرن من جميع اجلهات ،وللفرن باب �صغري هاليل ال�شكل يت�سع
لدخول �شخ�ص واحد.
 العربانة :عربة يد ذات عجلة واحدة يتم دفعها للأمام بعد رفع مقب�ضيها اخللفيني. -املك�سار :مطرقة ت�ستعمل يف جتفيف الطني.

 -املق�ص( :عبارة عن خيط ثبت من كل جانب بقطعة خ�شبية).
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 �أدوات خللط الطني ونقله : املنك�ش �أو احلطبة :عبارة عن ع�صا لها �أ�سنان كامل�شط. امل�شية �أو املنقا�ش� :أ�شكال خ�شبية ت�ستعمل يف ت�شكيل الطني بالأ�شكال املختلفة املطلوبة( يف منطقة ليما).
 امل�شل :قطعة معدنية على �شكل احلرف الالتيني (  ) Zت�ستخدم يف نظافة اخلزف. -مادرما  :قما�ش(.)5

 - 5دوروثي بونفليلني ،درا�سة عن احلرف التقليدية ال ُعمانية ،ترجمة �أحمد الزين ح�سن ،م�سقط 1988م� ،ص.88
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 -5مراحل الإنتاج

�أ -يتم اختيار الرتبة ال�صاحلة للفخار؛ ويوجد منها ثالثة �أنواع:
 -1تربة املدر:
وهي تربة طينية متما�سكة وما �أن يتم تبليلها باملاء حتى ت�صبح عجينة �سهلة الت�صرف بني يدي ال�صانع.
ويح�ضر هذا الطني كالتايل:
 نقع (تخليل) الرتبة يف �أحوا�ض وبرك مائية حتى تتجان�س الرتبة مع بع�ضها. جتفيف املاء منها بدرجة معينة حتى ت�صبح �صل�صاال. تقطيع الرتبة على �شكل قوالب طابوقية. -ثم يتم عجنها ومتري�سها ب�شكل جزئي.

 -2الرتبة احلمراء:
وهي عبارة عن �أحجار متفتتة
حمراء غري م�سامية ذات قوة
و�صالبة ،وت�ستخدم هذه الرتبة
يف �صناعة القدور ذات التحمل
مثل �أواين الطبخ واملج�سمات
الكبرية مثل اخلرو�س.
عجن الرتبة قبل ت�شكيلها

 - 3تربة ال�صربوخ :
وهي تربة حجرية مل�ساء وت�ستخدم بعد طحنها وجعلها مادة �سائلة ثم يتم �صبها �أو �سكبها يف قوالب
جب�سيه مت نحتها وت�صميمها م�سبقا على �أ�شكال ومناذج خمتلفة ح�سب متطلبات الإنتاج.
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ب -الت�شكيل :يتم ت�شكيل املنتج الفخاري با�ستخدام الدوالب على النحو التايل:
 ي�أخذ ال�صانع قطعة من طني املدر بقدر حجم الإناء املراد ت�شكيله ،وي�ضعها على ال�صحن الدائريللدوالب.
 يبد�أ ال�صانع بتحريك الدوالب بقدمه ،ويف هذه الأثناء يقوم بو�ضع يده على الطينة وحتريك �إ�صبعهفيها لتبد�أ يف �إظهار العمل الأويل لل�شكل املراد �صنعه ،وي�ستمر برفع الطينة وت�شكيلها حتى االنتهاء
من �صنع الإناء مراعيا تنظيفه من الزوائد الطينية.

عملية ت�شكيل

 بعد االنتهاء من ت�شكيل الإناء يتم ف�صله عن القاعدة باملق�ص (اخليط) ،ثم ُينقل �إىل موقعالتجفيف.

ي�ستمر دوران الدوالب �أثناء عملية الإنتاج

ف�صل املنتج الفخاري عن القر�ص الدوار ونقله للتجفيف
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ج -التجفيف :

يتم جتفيف الأواين الفخارية قبل حرقهاً جتفيفا تاما ،حتى ال ت�صاب بت�صدع ،وتتوقف فرتة التجفيف
على حرارة ال�شم�س وقوتها؛ ففي ف�صل ال�صيف تقل فرتة التجفيف عن ال�شتاء.

ترتيب الأواين الفخارية داخل الفرن
ويالحظ احلر�ص على كيفية الإ�ستفادة من احليز املكاين

د -عملية احلرق :
 ُتو�ضع الأواين يف �صفوف ر�أ�سية داخل الفرن .كما يتم ا�ستغالل الأواين الكبرية يف و�ضع �أوان�صغرية بداخلها لال�ستفادة من املكان ،وحلفظ تلك الأواين من قوة اللهب اخلارجية .وتنتهي
عملية ال�صف (الت�صفيف) حتى فوهة الباب.

غلق باب الفرن بالطوب
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 ثم يتم �إغالق فتحة الباب وذلك ببناء جدارمن الطوب املرتا�ص الذي يتم تثبيته بالطني،
ويف �أغلب الأحيان يقام جدارين خلف بع�ضهما
ملنع �أي ت�سرب للحرارة من داخل الفرن.

�إغالق باب فرن احلرق بالطني

 ثم ت�أتي عملية �إ�شعال الفرن بوا�سطة فتحة ر�أ�سية ،ت�صل �إىل امل�سالك الداخلية حتت �أر�ضية الفرنوي�ستمر رمي الأع�شاب  -املعروفة حملياً با�سم «الع�سبق»  -يف املرحلة الأولية لعملية ت�سخني
الفرن.

يتم �إ�شعال الفرن با�ستخدام الأع�شاب اجلافة �أو ًال ثم احلطب اجلاف
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 يتم و�ضع الأخ�شاب ال�صلبة لتبد�أ حرارة اللهب يف الت�صاعد وملدة ثالثة �أيام متوا�صلة دون انقطاع،وقد ت�صل �أعلى درجة للحرارة �إىل ( )1040درجة مئوية.
 بعد ثالثة �أيام يتم التوقف عن و�ضع الأخ�شاب ،في�أخذ اللهب يف النزول ملدة يوم �أو يومني ،بعدهايفتح الباب بتفكيك اجلدار الذي �سبق بنا�ؤه ل�سد املدخل ،وتكون عملية الفتح تدريجياً على فرتة
يوم كاملة حتى ينتهي ب�إزالة طوب اجلدار من الباب كام ًال وذلك لكي ال ي�صطدم الهواء اخلارجي
بالأواين ال�ساخنة مبا�شرة وي�ؤدي �إىل ت�صدعها وت�شققها .ويظل الباب مفتوحاً ملدة يوم �آخر قبل
البدء يف �إخراج الأواين.
 ت�ستخرج الأواين بعد ذلك وقد �أ�صبحت ذات �صالبة وقوة جاهزة لال�ستخدام.وينتج من الفخار ال ُعماين العديد من الأنواع ،وتتميز بهال كمركز �إنتاجي متميز يف �صناعة الفخار وميكن
تق�سيم التنوع الإنتاجي لل�صناعات الفخارية على النحو التايل:
�أواين حفظ الأغذية :كاخلر�س ،واحللول ،وجرار اللنب ،و�أواين احللوى ،اجلرار الكبرية امل�ستخدمة يف
عملية تخزين التمر ،وعاد ًة ما ت�صقل �أواين الطعام من الداخل.
�أواين الطهي مثل :الدلة :والربمة امللة ،والفناجني ،والأكواب ،والأباريق ،وال�صحون مبختلف �أنواعها
و�أحجامها(.)6
�أواين لتربيد وحفظ املياه :مثل اجلحلة ،واجلدوية ،واحلب �أو الزير.
�أواين ومنتجات البخور والزينة :منها ما ي�ستخدم لإطالق البخور كاملجامر ومنها املزهريات ذات
الأ�شكال املتنوعة ،التي ت�ستخدم يف احلدائق ومداخل املنازل ،ومنها قطع للزينة ت�شكل بزخارف متنوعة بعد
طالئها وتلوينها لت�صبح قطع فنية جذابة(.)7
مناذج فخارية ملفردات من الرتاث ال ُعماين :كنماذج القالع واحل�صون والقوارب والأبواب واملنادي�س
وغريها من مفردات الرتاث ال ُعماين.

 - 6وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،دليل احلرف وال�صناعات التقليدية العمانية ،الطبعة الأوىل ،م�سقط 1995م� ،ص.80-83
 - 7وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،املرجع ال�سابق� ،ص.83-80
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�صناعة املجمر ( املبخرة)
ا�شتهرت �صناعة املجامر الفخارية يف حمافظة ظفار ( ،)8وهي مزينة بالألوان الزاهية ،وال عجب �أن تزدهر
�صناعة املباخر الفخارية يف ظفار فهي نف�سها موطن اللبان ،وقد كانت لقرون خلت مركزا وا�سعا لإنتاج وجتارة
اللبان العاملية .الذي ال يزال ا�ستعماله منت�شراً على نطاق وا�سع يف ال�شرق ،والغرب .و ُتعد ظفار �أف�ضل مناطق
�إنتاج اللبان منذ �أقدم الع�صور ،وبداية لطريق القوافل القدمي يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية(.)9
وتتميز املجامر يف عمان ب�أ�شكالها
اجلميلة ،ومما ي�ضفي على هذا اجلمال
رونقه عمليات ال�صبغ التي جتعلها
�أكرث جماال .ويختلف �شكل املجمر
ح�سب مكان الت�صنيع وما تناقله الأبناء
عن الآباء والأجداد .وتعمل الن�ساء
يف �صناعة املجامر بخالف املنتجات
الفخارية الأخرى التي يقوم بت�صنيعها
الرجال.

الأدوات امل�ستخدمة:
�سكني ،مرود ،قطن �أو فر�شاة �صغرية.

املواد امل�ستخدمة:
تربة �صل�صال� ،أ�صباغ.

نقع الرتبة يف املاء ملدة ثالثة �أيام
 - * 8وقد �شارك �سكان ظفار منذ �أقدم الع�صور يف �شبكة التجارة التي ربطت ظفار مبناطق يف الغرب والربع اخلايل و�شرقي اجلزيرة العربية ،وبالد النهرين.
وتدلل جميع الآثار التي ُعرث عليها يف خور روري مبحافظة ظفار على دورها الكبري يف الن�شاط التجاري وات�صاالت ُعمان الدولية منذ ال ِقدم.
 - 9مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،ب�سلطنة ُعمان ،الأطل�س االجتماعي – االقت�صادي  ،م�سقط 1996م� .ص262
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خطوات العمل:
تختلف خطوات عمل املجمر ب�شكل عام ح�سب ت�صميمه ،وفيما ي�أتي خطوات عمل املجمر يف حمافظة
ظفار:
 يتم جلب تربة ال�صل�صال (الطني) ودقها وتنعيمها قدر الإمكان . يتم نقع (تخري�س) الرتبة يف املاء ملدة ثالثة �أيام يف �أوعية من البال�ستيك ،وذلك لتنقيتها من ال�شوائب،وتليني الطني.
 ي�ستخرج الطني من املاء ويو�ضع يف قما�ش (بعد الت�صفية من ال�شوائب) ،وذلك ليجف ويلف يف خرقةعن الهواء.
 يتم دلك الطني جيدا باليدين حتى ت�صبح كتلة ناعمة ،ويتم الت�أكد من �أنها لينة بامل�ستوى املطلوب. -يبد�أ ت�شكيل املجمر بعمل قاعدة �سواء كانت مربعة �أو دائرية �أو ح�سب ال�شكل املطلوب .

ت�شكيل جممر بال�شكل املربع
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 بعد االنتهاء من القاعدة يتم ح�شوها بالقما�ش ،ثم يتمعمل �سقف لها ،وهو الذي يتم و�ضع اجلمر والبخور
عليه ،بعد ذلك يتم عمل الدور الثاين مع مالحظة �أنه
يجب ترك كل مرحلة عمل جتف وذلك ب�إدخالها يف
كي�س من البال�ستيك ،وي�ستخدم الدوالب وال�سكني
يف هاتني املرحلتني.

�إزالة الطني العالق من املجمر ح�سب الت�صميم املعد
م�سبق ًا وتعمل النقو�ش الالزمة قبل عملية احلرق

 -عمل النقو�ش املطلوبة و�إزالة �أي نتوءات ،وذلك با�ستخدام ال�سكني واملرود.

 �إدخال املجمر يف فرن عايل احلرارة ت�صل �إىل  800درجة مئوية ملدة � 6ساعات ،ويراعى التدرج يف زيادةحرارة الفرن من � 200إىل  800درجة حتى ال يتك�سر املجمر.
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 بعد حرق املجمر يف الفرن ،يتم تزيينه بالنقو�ش والألوان املطلوبة ح�سب الذوق ،وت�ستخدم يف ذلكقطعة من القطن �أو فر�شاة �صغرية وتغلب النقو�ش الهند�سية على زخارف املجامر ،وتتنوع الألوان يف
خطوط هند�سية ذات �ألوان متنا�سقة.

 - 6القِ يَمة النفعية واجلمالية
ُيعد فن الفخار من الفنون الإنتاجية ،التي تلعب يف ت�شكيلها احلا�سة اجلمالية دوراً حيوياً ،و�إىل جانب
ذلك يعترب هذا الفن جما ًال وا�سعاً يف عملية اال�ستلهام والتوظيف ،ويف تنوع الأفكار حوله ،وتزايد الإقبال على
معاي�شته و�إنتاجه �إنتاجاً فنياً للفن ،و�إنتاجاً نفعياً له وظيفته يف احلياة .وفن الفخار من الفنون الرتاثية التي جت�سد
اجلوانب االجتماعية والنف�سية ل�صانعيها وم�ستخدميها ،وهو فن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرتاث التاريخي وبالأ�شكال
املرئية البيئية ،ولها �أدبياتها ال�شفهية و�أرتامها ال�صوتية يف نداءات الباعة ،ولها �أطرها التقليدية لتعامل احلرفيني
مع بع�ضهم البع�ض ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية دور اخلربة واملمار�سة واحل�سا�سية يف الت�شكيل ،والدراية بالتقنية العالية.
ومن املعروف عن هذه احلرفة �أنها حتاكي الأ�سالف يف منطية الإنتاج ،ولكن من املعروف �أي�ضا �أنها مهنة ت�ؤكد
ذاتها يف الإبداع والتجديد يف بنية الت�شكيل الفني .وقد يكون ال�سبب يف �أن خامة الفخار ذاتها تعك�س نوعا
من الإح�سا�س الفطري ،و�أن �إنتاجه يعرب عن الروح الإن�سانية التي تعك�س الرتابط بينها وبني الفرد اجلمعي،
لي�س فقط من حيث الوظيفة ،بل من الناحية اجلمالية والنف�سية .واملثل يف الفخار يعطي مناذج وا�ضحة عن فكر
اجلماعة حول الأمور التي يعاي�شونها ،ويج�سد جتاربه يف احلياة ويف العالقات الإن�سانية بينهم(.)10
وتتميز امل�صنوعات الفخارية بزخارف متنوعة ،ت�ؤكد قدرة الفنان ال ُعماين على االبتكار وغزارة الأفكار
واحللول الت�شكيلية التي ميتلكها للتعبري عن م�ضمون ثقافته ،والغني يف ا�ستخدام املفردات الت�شكيلية التي
�شغلت خمتلف امل�ساحات بعدة وحدات زخرفيه منها :احلز على ال�سطح وهو رطب ،وقد متلأ احلزوز ب�ألوان،
وكان من الزخارف التي ا�ستخدمت �أي�ضاً الزخارف التي اعتمدت على الوحدات الهند�سية والنباتية والعنا�صر
الكتابية �أو الزخارف امل�ستمدة من الرتاث الإ�سالمي كالزخارف املفرغة وكتابة الآيات القر�آنية(.)11

 - 10هاين �إبراهيم جابر ،الفنون ال�شعبية بني الواقع وامل�ستقبل ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة 2005م �ص72-71
� - 11سعيد حممد الها�شمي ،دول جمل�س التعاون اخلليجي ودورها يف احلفاظ على البنى التحتية للرتاث الثقايف يف املوروث ال�شعبي ،من كتاب :الندوة
الثالثة للرتاث ال�شعبي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وزارة الرتاث والثقافة� -سلطنة ُعمان .م�سقط � ،2003ص.20
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�صناعة النحا�سيات
 - 1تعريف احلرفة
ال�صناعات النحا�سية ،هي حرفة ت�شكيل النحا�س لأغرا�ض عدة تخدم الإن�سان يف �شتى املنافع احلياتية،
وي�سمى القائم عليها يف بع�ض الدول العربية بالنحا�س ويف بع�ضها الآخر بال�صفار ،وهو يقوم �أي�ضاً ب�إعادة �إ�صالح
وتلميع كافة منتجات النحا�س (ال�صفر) و�صيانتها .وقد ُعرف �صانع النحا�س يف ُعمان بال�صفار ،وال�صفار :هو من
ي�ستخدم ال�صفر ،وال�صفر هو النحا�س اجليد .وتتميز امل�شغوالت النحا�سية بالتنوع الكبري يف الأ�شكال والوظائف
ف�أغلبها ظل لردح من الزمن ي�شكل �أغلب الأدوات املعدنية بني �أدوات اال�ستخدام املنزيل ،و�أدوات الزينة،
فحقق النحا�س وال يزال توازن كبري بني املظهر النفعي واجلمايل.

 -2البعد التاريخي
ُعرفت تقنيات �صهر املعادن يف ال�شرق الأدنى القدمي .وت�شري الأدلة الأثرية �إىل معرفة خامات النحا�س منذ
الألف الرابع ق.م ،ورمبا جري �صهر النحا�س لأول مرة بامل�صادفة يف �أفران �صناعة الفخار ،التي تكون درجة
حرارتها قادرة على �صهر النحا�س من خاماته ،ويوجد النحا�س يف الغالب طبيعيا ممزوجا بخاماته التي تكون
يف �شكل �أحجار زرقاء ،ف�إذا ما ُو�ضعت قطع من هذه الأحجار يف فرن ذو درجة حرارة مرتفعة ميكن احل�صول
على النحا�س( .)1وال ريب �أن ا�ستعمال النحا�س بد�أ بدرجة حمدودة يف الع�صور القدمية و�سرعان ما انت�شر يف
املنطقة و�أ�صبح ا�ستعماله �شائعا ن�سبيا يف نحو �سنة 2900ق.م لأنه �صار ي�ستعمل يف ت�صنيع الكثري من الأدوات
كالدوارق ،والأواين ،واملراياُ ،وعلب زينة الن�ساء ،و�سنارات �صيد ال�سمك ،والأزاميل ،واخلناجر ،والف�ؤو�س .ثم
اجته احلرفيون يف العامل القدمي �إىل �إنتاج �أدواتهم من الربونز ،الذي ُعرث على الكثري من �صناعاته مثل املزهريات
وال�سيوف والف�ؤو�س واخلناجر وغريها(.)2
وقد تعددت الأدلة على تعدين النحا�س يف ُعمان منذ فرتات مبكرة من التاريخ ،حيث ُعرث على بع�ض
اللقى النحا�سية يف موقع مليحة ومناجم و�أماكن �صهر النحا�س يف موقع عرجا العائدة �إىل حوايل القرن اخلام�س
امليالدي( )3وقد دلت الآثار التي ك�شف عنها يف املواقع ال ُعمانية القدمية ،على معرفة العمانيني بالتعدين،
وخا�صة النحا�س ومهارتهم يف �صنع الأ�سلحة والأواين ،والأدوات املعدنية التي ت�ستعمل يف نحت الأحجار،
وت�شكيلها وزخرفتها وثقب اخلرز .وا�ستخراجهم للنحا�س �أمر �أثبتته الك�شوف احلالية بوادي اجلزي ،وجزيرة
م�صرية ،وغريهما مما يزيد عن ال�ستني منجما قدميا للنحا�س موزعة يف كل جبال ُعمان وتوجد بهذه املناجم �أفران
ل�صهر النحا�س( .)4وكان معدن النحا�س اخلام يفتت قرب املخيم� ،أو تك�سر القطع املحتوية عليه �إىل قطع �صغرية،
 - 1هاري �ساكز ،احلياة اليومية يف العراق القدمي ،ترجمة كاظم �سعد الدين ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة –�شركة عامة دار امل�أمون للرتجمة والن�شر ،الطبعة الأوىل ،بغداد 2000م،
�ص.149
 - 2املرجع ال�سابق� ،ص .150
 - 3حمد بن �صرايُ ،عمان من القرن الثالث قبل امليالد �إىل القرن ال�سابع امليالدي ،مكتبة الفالح،العني الإمارات 2005م�،ص.181-180
 - 4املرجع ال�سابق� ،ص.86-85
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ومن ثم تطحن بوا�سطة الرحى �أو �ألواح حجرية ،ثم يحرق املعدن حتت درجة حرارة مرتفعة لتخلي�صه من املواد
العالقة ويتم احلرق يف �أفران(*) متال�صقة يف بع�ض موا�ضع التعدين ،وتكرر تلك العملية عدة مرات ،ومن ثم
ي�صهر اخلام يف �أفران خا�صة بذلك ،ثم يجمع املعدن املن�صهر يف �أحوا�ض مقابلة للأفران حيث ينقل منها �إىل
مناطق الت�صنيع( .)5وكان الوقود امل�ستعمل يف �أفران �صهر النحا�س هو اخل�شب ،وحزم الق�صب ،وكان امل�شتغلون
باملعادن ي�ستعملون املنفاخ لزيادة التيار الهوائي ورفع درجة احلرارة .حيث يتطلب النحا�س املنتج بال�صهر مزيدا
من املعاملة جلعله �صاحلاً لإنتاج ل�صب النحا�س النقي �أو ا�ستعماله يف الربونز .ولعل هذه العملية كانت تتم يف
نوع خا�ص من الأفران( .)6وكان النحا�س من ال�سلع الدائمة اال�سترياد لبالد النهرين وكان �أغلبه ي�أتي �إليهم
بحراً عرب اخلليج من «ماجان» عن طريق دملون ،وكانت ماجان هي م�صدره الأ�سا�سي(.)7

 -3املواد الأولية
ال�ص ْفار املعدن ومواد ت�صفري وتلميع كيماوية وغري كيماوية مثل:
ي�ستخدم َ
 �صفائح النحا�س الن�شادر الر�صا�ص -القطن.

� -4أدوات ال�صنع
ال�ص ْفار �أدوات العمل املتمثلة يف �أدوات اللهب و�أدوات الطرق ،و�أدوات النق�ش مثل:
ي�ستعمل َ
 النار الكري امللهاب مق�ص معادن م�صدر حراري لتليني النحا�س مطرقة �سندان �أدوات نق�ش.وانظر.Costa. P.M; Wilkinson. T.J. Archaeological Evidence of Copper Exploration at Arja، The Journal of Oman Studies،Volume 9،pp102 :

*  -كانت الأفران حتفر يف ال�صخور وتبطن مبادة �صل�صالية �أو تبنى الأفران من احلجارة وتبطن بالطمي.
 - 5الربيهي� ،إبراهيم بن نا�صر �إبراهيم ،احلرف وال�صناعات يف �ضوء نقو�ش امل�سند اجلنوبي ،وكالة الآثار واملتاحف  ،اململكة العربية ال�سعودية الريا�ض  2000م �ص . 26
 - 6هاري �ساكز ،احلياة اليومية يف العراق القدمي ،ترجمة كاظم �سعد الدين ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة –�شركة عامة دار امل�أمون للرتجمة والن�شر ،الطبعة الأوىل ،بغداد � ،2000ص
.150-149
 - 7كورونوول  ،بيرت ،دملون  ،تاريخ البحرين يف الع�صور القدمية ،ترجمة حممد على اخلزاعى مطبعة برنتك ،البحرين � 1999ص .148
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 -5مراحل الإنتاج

� - 1صناعة الأواين النحا�سية :

مراحل الإنتاج :
 ت�صمم الآنية املطلوبة. حت�ضر �صفائح النحا�س من الأ�سواق وهي على نوعني ،الأوىل� :صفائح طويلة ،والثانية على �شكل�سبائك (ق�ضبان نحا�سية).
 تق�ص ال�صفيحة النحا�سية ح�سب ال�شكل املراد �إنتاجه. -تعر�ض قطعة النحا�س للنار لتليينها.
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 يتم طرق قطعة النحا�س وهي �ساخنة وت�شكيلها ح�سب املطلوب ،وي�ستمر العمل حتى النهاية. -تنق�ش الآنية النحا�سية ح�سب الت�صميم املقرتح حتى تظهر بنقو�ش جميلة و�أ�شكال بديعة.

وفيما يلي بع�ض ال�صور التي تو�ضح هذه املراحل:
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 -2ال�صفاره (التلميع)
يقوم ال�صفار بتخلي�ص الأواين النحا�سية مما علق بها من املواد املرت�سبة ،التي تغري من مذاق الطعام وقد
تكون بها مواد �سامة ،وبهذا تعود جماليات �أواين ال�صفر (النحا�س الأحمر) لت�صبح المعة وجميلة.

 املواد الأولية				
 الفحم ال�شبه								
 -ال�صابون

� -أدوات ال�صنع

				
 املنفاخ				
 -امللزمة

 الن�شادر الر�صا�ص ماء نار املقبا�ض -املق�شرة

 مراحل الإنتاج -1يزال ال�صد�أ العالق يف الأواين با�ستخدام املق�شرة.
 -2يغ�سل املاعون باملاء وال�صابون والرمل وماء النار ،ويدلك جيدا.
 -3يعر�ض املاعون لل�شم�س.
 -4ي�ضاف الن�شادر وال�شبه والر�صا�ص ،ويدلك املرجل بهذه املواد وهو على النار حتى ي�صبح المعا.
 -5يف حال وجود ثقب ،يعمل له رقعة من النحا�س تثبت بالر�صا�ص والن�شادر.

وفيما ي�أتي بع�ض ال�صور التي تو�ضح ال�صفارة:
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وي�صنع من النحا�س منتجات عدة ،جتتمع فيها القيم الفنية واجلمالية مع ًا وميكن تق�سيم املنتجات
النحا�سية �إىل جمموعات على النحو التايل:

 �أواين الطهي كال�صفريات واملراجل ،والدالل ،وال�صواين ،واملالعق ،واملغارف. �أدوات حت�ضري القهوة كاملقلي ،واملحما�س ،الهوري. و�أدوات البخور ،والزينة ،كاملزهريات ،واملكبات ،والطا�سات. قطع فنية يتميز النحا�س مبنتجات ُت�شغل بزخارف فنية متميزة.� -أدوات �أخرى كامليزان ،وطا�سة الفناجني ،واملدق ،والهاون ،والإبريق(.)8

 - 8وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،املرجع ال�سابق� ،ص.77-74
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 القيمة النفعية واجلماليةتتميز العنا�صر الزخرفية على امل�شغوالت النحا�سية ال ُعمانية بالرقة والذوق والأ�صالة حيث ت�ستمد �أ�صولها
من الزخارف الإ�سالمية ،التي تعتمد الأ�شكال النباتية والهند�سية كمقومات �أ�سا�سية لها ،حيث تتمايز
�أ�شكال الزهور والأ�شكال التخطيطية ،وتن�سجم يف لوحة واحدة م�شكلة بذلك �صورة منمقة للفن الإ�سالمي
الأ�صيل .ورمبا قل ا�ستخدام الأواين النحا�سية كثرياً يف الآونة الأخرية� ،إال �أن امل�شغوالت النحا�سية حتتل
مكانة كبرية لدى هواة اقتناء التحف العربية الأ�صيلة ،وتظل امل�شغوالت النحا�سية �أحد الفنون التطبيقية التي
حتتل مكاناً بارزاً يف �أ�سواق احلرف التقليدية العربية.
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ال�صناعة احلديدية
 - 1تعريف احلرفة
تخت�ص حرفة احلدادة بت�شكيل احلديد اعتماداً على قوة النار مع الطرق ،لتكوين ال�شكل املطلوب من
قطعة احلديد ،ويعرف �صانع احلديد باحلداد ،وهو ال�صانع الذي يقوم بت�شكيل احلديد ال�ستخدامه يف �أغرا�ض
�شتى فيها منفعة للنا�س .وي�شرتك احلداد وال�صفار يف ا�ستخدام �أدوات مت�شابهة يف العمل كالنار والكري و�أدوات
الطرق ،وقد �أنتجت ال�صناعات احلديدية العديد من الأدوات :ففي جمال الزراعة �صنع احلداد العماين بع�ض
الأدوات التي �ساعدت يف �إجناز الأعمال الزراعية كاملحراث ،واملنجل ،وامل�سحاة .و�صنع الأدوات املنزلية
كال�سكاكني وغريها ،وكذلك �صنع �أدوات قطع الأخ�شاب كاملن�شار ،والقدوم .عالوة على �صناعة �أدوات للدفاع
عن النف�س ا�ستخدمت �أيام احلروب كاحلراب ،وال�سهام ،والأقوا�س ،وال�سيوف ،واخلناجر ،والدروع ،والرتو�س،
و�صنع احلداد �أي�ضاً ما ي�ستخدم للخيول من جلم و�سروج .وظلت �أماكن احلدادة وال�صفارة ،تقام يف خارج
الأحياء ال�سكنية �أو يف الأ�سواق على �أن تكون منعزلة عن بقية املحال التجارية(.)1
وقد ارتبطت ال�صناعات احلديدية بالكثري من ال�صناعات احلرفية الأخرى ،فقد كان احلداد هو �أقرب
احلرفيني و�أكرثهم مالزمة لعدد كبري من احلرفيني الآخرين حيث يقوم ب�صناعة �أدواتهم التي ُتعينهم على
�إجناز مهنهم ،فاحلداد على �سبيل املثال هو الذي يقوم ب�صناعة �أغلب الأدوات التي يحتاجها النجار كامل�سامري
ب�أنواعها ،والفرجار ،ومزالج الأبواب ،واملطارق ،واملناقر ،وغريها من العدد والأدوات التي كان النجار يتفق مع
احلداد على موا�صفات ين�شدها لأدواته.

 - 1عبد اهلل بن نا�صر احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان ،جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية� ،ص ،217وانظر علي ح�سن احلمداين ،احلرف اليدوية بني التاريخ والقانون
يف املجتمع الكويتي القدمي ،من الفرتة (،)1950-1896دار زيد للن�شر1994م� ،ص.225 ،151
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 -2البعد التاريخي
ُعرفت حرفة احلدادة منذ ال ِق َدم ،وهي حرفة ارتبطت يف بواكري ظهورها بال�صيد ودفاع الإن�سان عن
نف�سه وبحرفة الزراعة ،حيث �أنتجت العديد من الأدوات التي ت�ستخدم يف العمليات الزراعية املختلفة ،وتعد
ال�صناعات احلديدية من �أكرث ال�صناعات املعدنية تو�سعا يف ُعمان ،وذلك لتعدد جماالت ا�ستخدام منتجاتها يف
املدن ،واحل�ضر ،والبادية ،وقد ُعرث على منتجات حديدية خمتلفة يف �شتى ربوع ُعمان على مر الع�صور ،و�أغلب
هذه املنتجات كانت ت�صنع حملياً ،حيث توافر احلديد يف ُعمان ،كما ذكر ذلك عدد من الرحالة الأوربيني.
وتوجد خامات احلديد يف الوقت احلا�ضر يف �أجزاء كثرية من جبال ُعمان .وتلعب حرفة احلدادة دوراً هاماً يف
ال�صناعات املعدنية التي توفر ال�سيوف واخلناجر ب�صنعة يدوية متميزة .وتقوم �صناعة احلدادة يف غالبية املدن
العمانية .ومن �أهم املناطق املعروفة مبهنة احلدادة يف ال�سلطنة� :صحار ،وعربي ،والكامل ،وبركاء.
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 -3املواد الأولية
ا�ستخدم احلداد عدداً من املواد اخلام التي �أعانته على ت�شكيل الكثري من الأدوات والآالت الأ�سا�سية التي
احتاج �إليها املجتمع ال ُعماين وتتمثل �أهم هذه الأدوات فيما يلي:

 الفحم -احلديد:

وي�ستخدم احلداد يف عمله ثالثة �أنواع من احلديد هي:

 -حديد الفوراء :

(حديد املا�س) ،وحديد الفوالذ ،وحديد الرنم .وقد كان لكل نوع من هذه الأنواع ا�ستخداماته اخلا�صة التي
تختلف عن النوع الآخر .فحديد الفوراء ت�صنع منه القواطع مثل :
 ن�صال اخلناجر ،ال�سيوف ،ال�سكاكني ،املجاز ،املنا�شري ،املخلب ،املق�ص. وي�صنع من حديد الفوالذ (املا�س) جمموعة من الأدوات مثل :ال�سندان ،واملطرقه ،واملحراث ،وامل�سحاه،والهيب ،والبكت (امل�سار الذي ي�شق به جماري الفلج) ،واملوقعة والهاون (ال�سفن) ،ودوائر ال�سال�سل ،وفوهة
التفق ،والقفول ب�أنواعها ،والقيود ،وجلام اخليل ،والركبيات ،ومغالق الأبواب.
 وي�صنع من حديد الرنم عدة �أدوات مثل :الطوبي ،وم�سخان اجلمر ،ومهبا�ش اجلمر ،ومقلى القهوه (املحما�س)،والرباميل املعدنية.
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� -4أدوات ال�صنع
ت�ستخدم العديد من الأدوات الأ�سا�سية يف ال�صناعات احلديدية ،وهي �أدوات ي�ستخدمها احلداد لت�ساعده
يف ت�شكيل وتهذيب م�صنوعاته ومن �أبرزها:

 املطرقة. الكالوب  :وهي ذات مقب�ض طويل ـ وت�ستخدم يف حتريك املواد ال�ساخنة. امللزم � :آلة �ضغط احلديد �أو اخل�شب. امل�شل  :املربد. املهبا�ش :عبارة عن ملقاط. املقدح � :آلة �شبيهة بالقو�س وال�سهم ت�ستخدم يف التثقيب. املقطع  :م�سمار كبري م�سطح الر�أ�س. املثقب  :م�سمار طرفه طويل. املن�شار. الزردية  :وت�ستخدم يف قلع امل�سامري و�إزالتها عن �أماكنها. ال�سندان  :كتلة من احلديد يو�ضع عليها احلديد �أثناء طرقه. القدوم  :ي�شبه الف�أ�س ال�صغري وي�ستخدم يف ت�شكيل �أيدي الف�ؤو�س. قالب للت�شكيل. جلوال  :كرة حديد بها فتحة ،ت�ستخدم يف حفظ امل�سامري. مثقاب  :نوع من امل�سامري الكبرية يف �صحار(.)2 الكور(الكري)  :مبنى بالطني واحلجارة كموقد ل�صهر املعادن يو�ضع فيه الفحم ،ثم توقد النار فيه(.)3 -امللهاب (املنفاخ)  :عبارة عن قربة م�صنوعة من اجللد لها فوهة موجهة نحو املوقد وبها يد يحركها احلداد

عندما يريد �إيقاد النار ورفع درجة حرارتها  -بفعل الهواء ال�صادر منا – ليتمكن من �صهر املعدن املو�ضوع
داخل املوقد ،ليزداد ليونة ،وليتمكن احلداد من طرقه باملطرقة على ال�سندان ،وتتكرر تلك العملية حتى يتم
ت�شكيل الأداة املراد ت�صنيعها.

 -امل�سحل.

 - 2دوروثي بونفليلني ،درا�سة عن احلرف التقليدية ال ُعمانية ،ترجمة �أحمد الزين ح�سن ،م�سقط 1988م� ،ص139
 - 3عبد اهلل بن نا�صر احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية� ،ص218
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 -5مراحل الإنتاج
تختلف خطوات العمل ح�سب نوع املنتج املراد �صناعته� ،إال �أنها تكاد ت�سري يف خطوات مت�شابهة تبد أ�
بتعري�ض املعدن للنار حتى يلني بني يدي ال�صانع ،وبا�ستخدام املطرقة وال�سندان يتم ت�شكيل املعدن وقد ي�ستخدم
�أدوات �أخرى من الأدوات ال�سابقة الذكر .ويت�ضح ذلك يف املراحل امل�صورة التالية:

�صناعة املجز :
كيفية �صناعة املجز (املنجل) وهي �سكني حمنية ـ حافتها م�سننة ت�ستخدم يف قطع علف
احليوان).
 1ـ ي�أخذ احلداد بع�ض املبارد القدمية وي�ضعها على النار حتى ت�سخن ،ثم يطرق عليها باملطرقة حتى ينحني
�شكلها.
 2ـ ي�أتي مبربد �صغريا « م�شل» ويتم حتريكه على طول حواف ال�شكل املنحني حتى يح�صل على ال�شكل
امل�سنن.
3ـ ي�ستخدم « امل�شل « لت�سوية �سطح قطعة اخل�شب ـ ثم يعدل �شكل املقب�ض م�ستخدما « القدوم «.
 4ـ يتم �إحداث فتحة يف طرف املقب�ض ،ثم يتم �إدخال ال�شفرة فيها ـ ثم يتم و�ضع حلقة من احلديد حول
املقب�ض.
 5ـ يتم ثقب احلديد واخل�شب باملثقاب حتى يتم تثبيت م�سمار يربط ال�شفرة مع املقب�ض حتى ال ينف�صالن عن
بع�ضهما.

وي�ستغرق عمل املجز الواحد حوايل �ساعتني.
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�صناعة اجلرز يف م�سندم
 املواد الأولية ر�أ�س الف�أ�س -مقب�ض من اخل�شب

� -أدوات ال�صنع

امل�شل  :مربد.
املن�شار  :ي�ستخدم لقطع الأخ�شاب.
املكتاج  :م�سمار ر�أ�سه م�سطح ي�ستخدم يف الزينة.
امللزم :ي�ستخدم يف �ضغط قطعة احلديد مع بع�ضها.
املطرقة  :واملطرقة امل�ستخدمة يف هذه احلالة هي مطرقة خ�شبية.
املقا�س  :مقا�س منحني.
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الطريقة :
 -ر�أ�س الف�أ�س:

 1ـ ُت�صنع ر�أ�س الف�أ�س عادة من احلديد ال�صلب حتى ال ي�صد�أ ويف بع�ض الأحيان ُيح�ضر الزبون املعدن
الالزم ل�صناعة ر�أ�س الف�أ�س كي ي�ضمن م�صدرها.
 2ـ يحمي احلديد يف النار حتى ين�صهر ثم يو�ضع يف امللزم ـ ت�ستغرق عملية �صقل احلديد وتعديل حجمه مدة
خم�سة �أيام (�أحيانا تتطلب عملية ال�صقل اثنني من مبارد احلديد).

 3ـ يتم الن�شر على ر�أ�س الف�أ�س باملن�شار لإِحداث بع�ض الأخاديد.
 4ـ يتم قطع �أ�شرطة رقيقة من النحا�س الأ�صفر ذات �سطح م�ستوي ،با�ستخدام مطرقة خ�شبية.
 5ـ يتم تثبيت �أ�شرطة النحا�س الأ�صفر يف الأخاديد كنوع من الزينة(.)4

 - 4دوروثي بونفليلني ،درا�سة عن احلرف التقليدية ال ُعمانية ،ترجمة �أحمد الزين ح�سن ،م�سقط 1988م� ،ص.118
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 -جتهيز مقب�ض الف�أ�س:

 -1يجلب اخل�شب من اجلبل ويقطع بالطول �إىل �أجزاء �أ�سطوانية.
 2ـ يحدد ال�شكل املطلوب للمقب�ض ويتم با�ستخدام امل�سامري امل�سطحة الر�ؤو�س ( املقطع ) واملطرقة.
 - 3يدهن اخل�شب بزيت الطعام.
 4ـ يتم �إدخال مقب�ض الف�أ�س يف الفتحة املخ�ص�صة لذلك يف ر�أ�س الف�أ�س ،وي�ستخدم الغراء لتثبيته.
 5ـ تثبيت حلقة من النحا�س عند �أ�سفل املقب�ض ـ وهذه احللقة عادة تقطع من ما�سورة معدنية.
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التنوع الإنتاجي :
وتنوعت منتجات ال�صناعات احلديدية ف�شملت ال�سيوف ،وال�سهام ،و�أدوات الزراعة ،وبع�ض الأدوات الأخرى
مثل :املخلب :وي�ستخدم لقطع زور النخيل ،واملجز(املنجل) :وهي �سكني حمنية ت�ستخدم يف قطع علف
احليوان ،والدا�س� :سكني حمنية ت�ستخدم يف قطع النخيل ،والعتلة :ق�ضيب معدين طرفه حاد ي�ستخدم يف
عملية احلفر ،املكدة :وهي نوع من املثاقيب( .)5واملخطة :وهي املن�شار ،والقراز :وهو �أداة لت�سوية الرتبة بعد
حرثها( .)6والهيب وي�ستخدم لأعمال احلفر والأعمال الزراعية املختلفة( .)7وع�صا اجلرز(.)8

 -6القيمة النفعية واجلمالية
ا�ستخدمت الف�ؤو�س التقليدية التي ت�صنع يف م�سندم يف املا�ضي ك�سالح للدفاع عن النف�س يف البيئة اجلبلية
الوعرة� .أما الآن فهي قطعة فنية حتمل زخارف هند�سية لت�شكل �أحد رموز الوجاهة والتقاليد الرتاثية.

 - 5دوروثي بونفليلني ،املرجع ال�سابق� ،ص140
 - 6وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،املرجع ال�سابق� ،ص.69
� - 7سليمان بن علي بن �سامل العربي ،عمان يف �س�ؤال وجواب ،الأجيال للت�سويق ،م�سقط 2005م� ،ص326
 - 8دوروثي بونفليلني ،املرجع ال�سابق� ،ص.119
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الف�صل الثالث
�صناعة اخل�شبيات
�أ � -صناعة ال�سفن العمانية
ب � -صناعة الأبواب والنوافذ
ج � -صناعة املندو�س
د � -صناعة الع�صي
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�أ� -صناعة ال�سفن العمانية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
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 -1تعريف احلرفة
تعد عملية بناء ال�سفن وجتهيزها �صناعة متكاملة تتطلب جهدا ومهارة فنية كبرية ،وحتتاج كذلك �إىل
كثري من الوقت وفقا للنموذج الذي يتم القيام بت�صنيفه واملهام املراد القيام بها .وتعتمد �صناعة بناء ال�سفن
على الأخ�شاب املنا�سبة اجلافة ،حيث ي�ستغرق جتفيف الأخ�شاب مدة طويلة قد ت�صل �إىل العام قبل البدء يف
ا�ستخدامها يف �صناعة ال�سفن ،وذلك �ضمانا لقوة حتملها وعدم �إ�صابتها ب�أي ت�شققات ب�سبب املياه و�أمواج البحر
بعد ذلك .وجدير بالذكر �أن الدور الريادي البحري لل�سلطنة على مر التاريخ قد �صاحبه ازدهار �صناعة ال�سفن
يف ال�سلطنة ب�أحجامها و�أنواعها العديدة ،والتي تخدم كل �أغرا�ض املالحة والنقل وال�صيد وغريها ،وتعد والية
�صور باملنطقة ال�شرقية من ال�سلطنة والتي تبعد عن م�سقط بنحو  360كيلو مرتاً ،من �أهم املراكز الرئي�سية ل�صناعة
ال�سفن يف عمان ،خا�صة و�أنها تقع على املحيط الهندي .كما تزدهر �صناعة ال�سفن يف مناطق وواليات �أخرى
مثل �صحار ،و�صحم يف منطقة الباطنة ،ويف حمافظة م�سندم ،وكذلك يف حمافظة ظفار وغريها من املناطق املطلة
على البحر ،حيث تنت�شر م�صانع ال�سفن والور�ش اخلا�صة بها ب�أحجامها املختلفة .وبالن�سبة لوالية �صور يوجد بها
�أكرث من �سبعة م�صانع لبناء ال�سفن ميلكها القطاع اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل م�صنع يتبع القطاع العام (وزارة الرتاث
والثقافة) ،وهو يقوم ب�صنع مناذج متنوعة وم�صغرة لأنواع ال�سفن العمانية املعروفة ،بالإ�ضافة �إىل القيام بدور
لت�شجيع العاملني يف هذه ال�صناعة من �أبناء الوالية ،ف�ضال عن ال�سعي �إىل احلفاظ على �صناعة ال�سفن ونقل
مهاراتها الأجيال القادمة باعتبارها جزءا من الرتاث ال ُعماين(.)1

 - 1فتحي عبد العزيز احلداد ،ااحلرف وال�صناعات التقليدية يف �سلطنة ُعمان� ،إ�صدار الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،م�سقط � ،2008ص.109
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 -2البعد التاريخي
عرفت ُعمان �صناعــة ال�سفن منذ زمن بعيد ،فمنذ الألف الثالث قبل امليالد �أثبت تاريخ ال�شرق الأدنى
القدمي حق ُعمان و�سبقها البحري ،حينما ذكر و�صول �سفن ماجان �إىل �أر�ض بالد النهرين يف �أكرث من ن�ص ،ويف
�أكرث من منا�سبة بل وعلى فرتات تاريخية ممتدة عرب الع�صور.
كانت ماجان من البالد البحرية وال�ساحلية ذات اخلربة باملالحة و�صناعة ال�سفن ،ف�سارت �سفنها على
مياه �أكد ،كما ذكرت ن�صو�ص امللك الأكدي (الذي اعتلى العر�ش با�سم �شروكني)� ،أو مبعنى �آخر �أبحرت
ال�سفن امل�صنوعة من �أخ�شابها ،و ب�أيدي رجالها يف الفرات ،حتى جاوزت العا�صمة �أكد .ويف عهد امللك نرام
�سني -الذي توافر له عهد حكم طويل ،ا�ستمر نحو  36عاما -ذكرت ن�صو�صه �أن مناطق نفوذ دولته ات�سعت،
و�أنه ا�ستفاد من ماجان التي ا�ستغل رجاله حماجرها الديوريتية( .)2ويف عهد (جوديا) ملك جل�ش� ،أوائل القرن
احلادي والع�شرين ق.م ،ذكرت نقو�ش من ع�صره حمالت قوافل التجارة ،و�سجلت ا�سمه يف �شمال �سوريا ،ويف
عيالم والبحرين ُوعمان .وروي كتبته يف ن�صو�ص عهده على ل�سانه :اهتمامه با�سترياد �أحجار خمتلفة الأنواع
والألوان ،وا�سترياد معادن خمتلفة القيم بالإ�ضافة �إىل الأخ�شاب ،عن طريق الرب ،والنهر ،والبحر ،من �أر�ض
ماجان وملوخا ،ل�صالح معبد جل�ش بوجه خا�ص( .)3وقد قامت �إذن �آنذاك جتارة ُعمانية بحرية كبرية ،فقد كان
يتم �شحن النحا�س ،والأ�صداف ،وجلد �سمك القر�ش ،والأخ�شاب ،والالزورد ،و�أحجار الديورييت ،من املوانئ
املزدهرة لت�صديرها �إىل بالد �سومر .ومل تكن ماجان على ات�صال ببالد النهرين فقط ،بل كان لها �صالت بوادي
ال�سند(.)4
وعلى �ضوء تاريخ عمان الالحق يف التفاعل مع البحر والبحرية ،يت�أكد لنا �أن �أهل ماجان كانوا بحارة
م�شهورين ،و�أن الإ�شارة �إليهم يف حمتوى كهذا من �ش�أنه �أن ينتج الدرجة ذاتها من التمييز ،التي ميكن توقعها من
�إ�شارة مماثلة �إىل الأرا�ضي التي هي �أكرث �شهرة من دملون و�سفنها ال�شراعية .وميكن �أي�ضا �أن يكون « قارب ماجان «
�شيئاً ما مثل « ما كان يعنيه قارب ال�صني « امل�شارك يف جتارة ال�شرق الأق�صى .وميكن طبعا �أن يكون املق�صود نوعا
معينا من القوارب ،ولقد �أنتجت عمان نوعا من القوارب ،وهو « القارب املخيط» �أي املخيطة �ألواحه معا بدون
ا�ستخدام امل�سامري ،وامل�ستخدم على نطاق وا�سع يف املياه العمانية حتى هذا اليوم .و�سيتطلب هذا التو�ضيح �أي�ضا
�أن ميثل قارب دملون امل�شار �إليه يف الن�ص ذاته نوعاً حمدداً .مع �أن الر�سوم التي على الأختام تظهر �أنواعاً من
القوارب امل�ستخدمة ،والتي ميكن �أن يكون قد ن�ش�أ منها العديد يف �إطار جتارة اخلليج(.)5
 - 2عبد العزيز �صالح ،تاريخ ال�شرق الأدنى القدمي ،مكتبة الأجنلو ،القاهرة � ،1980ص 479،481،483
 - 3املرجع ال�سابق� ،ص .492-491
 - 4اندرو �ستيفنُ ،عمان برها وبحرها ،تراث وتاريخ� ،ص .6
 - 5مايكل راي�س ،الآثار يف اخلليج العربي  ،ترجمة �صالح حممد علي ،و�سامي ال�شاهد مراجعة �أحمد ال�سقاف ،نا�صر العبودي ـ �أبو ظبي ،املجمع الثقايف . 2002
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ومل يكن الن�شاط البحري العماين خا�صة يف فرتات القوة واالزدهار ن�شاطاً اقت�صادياً فقط ،ولكنه كان
كذلك ن�شاطاً ارتبط بالدولة العمانية ودورها ومكانتها البحرية ،حيث كان الأ�سطول العماين خا�صة يف الن�صف
الأول من القرن التا�سع ع�شر من �أهم القوى البحرية يف املحيط الهندي.
وقد عدد العرب يف �أ�شعارهم وم�ؤلفاتهم ،الكثري من �أنواع ال�سفن وامل�صطلحات العربية املتعلقة بها كاخللية،
والعدولية ،والغراب ،وال�صندل ،والبارحة ،والهوري ،والفلوكة ،واخل�شب ،والأ�سطول ،والرت�سانة ،واجل�ؤج�ؤ،
والكوثل ،وال�سكان ،وال�شراع ،والدقل ،والقلفطة ،والأجنر ،واجلنوك ،والكمكم ،والنوتي والربان ،والناخذة
(الناواخذة) و�أمري البحر ،واخلن ،والزام» ،وغري ذلك .يقول (ربن�سون) يف كالم له عن امل�سلمني« :وكنت تراهم
حيث نزلوا ميهدون لل�سبل ويعمرون املرافئ ،وي�صلحون الفنادق والرباطات ،ويرتبون �سري القوافل ،وكانت املدن
الإ�سالمية �أو�ساطاً جتارية كربى .واهتمت البحرية الإ�سالمية ،ب�صناعة ال�سفن و�أهميتها ،عندما باتوا ي�سيطرون
على املدن ال�ساحلية املمتدة ،ما بني �إنطاكية �شما ًال و�ساحل برقة غرباً ،وهي املدن التي كانت تتعر�ض لهجمات
ال�سفن البيزنطية ،ونظراً الفتقارهم �إىل ال�سفن البحرية ،عمد اخلليفة «عمر بن اخلطاب» �إىل اتباع �سيا�سة بحرية
دفاعية تقوم على « ترميم القالع واملناور واملراقب املمتدة بحذاء ال�ساحل و�شحنها باملقاتلة واملرابطة ،وقد �أولت
احلكومة العبا�سية الطريق البحري جانباً كبرياً من اهتمامها فقامت بحمايتة وتنظيمة لتذليل ال�صعوبات ملن
ي�سلكه من التجار ،فاملناطق ال�شمالية من اخلليج العربي تتميز ب�ضحالة مياهها وعلى الأخ�ص املناطق القريبة من
االبلة ،ولذلك �أقامت احلكومة العبا�سية يف تلك املناطق عالمات من اخل�شب (املنار) ،لإر�شاد ال�سفن و�إبعادها
عن الأماكن ال�ضحلة ،وظل العرب يتبعون هذه ال�سيا�سة �إىل �أن تهي�أ لهم تثبيت �أقدامهم ومتكني �سيا�ستهم على
ال�شام وم�صر ،فتطلعوا �إىل جماراة البيزنطيني يف �سيادتهم البحرية الهجومية ،و�أ�س�سوا القوة البحرية الإ�سالمية
حفاظاً على �سيادتهم على ال�شام وم�صر» .ومتيزت �سفن منطقة اخلليج العربي يف �أنواعها و�أ�شكالها« :ف�أج�سام
�سفن اخلليج العربي تنتهي بطرف حاد يف املقدمة وامل�ؤخرة ،كالبوم ،والبدن ،والبتيل ،والبقارة ،وا�ستخدم �أبناء
اخلليج العربي احلبال بد ًال من امل�سامري يف بنائها ويف تركيب �أجزائها املختلفة ،وحينما ر�أى (ماركوبولو) �سفن
اخلليج العربي يف هرمز يف القرن الثالث ع�شر امليالدي قال عنها ( لي�س فيها م�سامري حديدية و�إمنا تربط �ألواحها
بحبال من حلاء جوز الهند فكانوا يدقون هذا اللحاء حتى ي�صبح رفيعاً مثل �شعرة اخليل ،ثم يفتلون منه احلبال
التي يربطون بها �ألواح املراكب ،وهي مراكب قوية ال يف�سدها ماء البحر ،ولكنها ال ت�صمد �أمام العوا�صف كثرياً،
وال تطلي هذه املراكب بالقار� ،إمنا تدهن بزيت ال�سمك ،ولها �صا ِر واحد و�شراع واحد ،ودفة واحدة ،ولي�س فيها
�سطوح وال غطاء ميدونه فوق ال�سفينة ،ومل يكن لديهم حديد ل�صنع امل�سامري ،ولهذا كانوا ي�ستعملون م�ساند
خ�شبية يف بناء �سفنهم(.)6
 - 6علي ح�سن احلمداين ،احلرف اليدوية بني التاريخ والقانون دار زيد للن�شر� ، .ص.66-65
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ويف �سلطنة ُعمان تعد �صناعة ال�سفن ب�أنواعها و�أحجامها املختلفة من �أقدم ال�صناعات التي عرفها العمانيون
و�أكرثها �أهمية وانت�شاراً .ويعود ذلك يف احلقيقة �إىل �أن عمان بحكم موقعها اجلغرايف اال�سرتاتيجي و�سواحلها
الطويلة املمتدة على كل من املحيط الهندي وبحر العرب واخلليج العربي والتي ي�صل طولها �إىل نحو �ألف
و�سبعمائة كيلو مرت ،قد خرب �أبنا�ؤها البحر منذ فجر التاريخ واجتازوه �إىل ما وراءه من �أقاليم ومناطق �أخرى .ومن
ثم كان الن�شاط البحري من �أبرز و�أهم الأن�شطة التي مار�سها العمانيون يف حياتهم على امتداد التاريخ�( .ص
 )155ومل يكن الن�شاط البحري العماين خا�صة يف فرتات القوة واالزدهار ن�شاطاً اقت�صادياً فقط ،ولكنه كان
كذلك ن�شاطاً ارتبط بالدولة العمانية ودورها ومكانتها البحرية ،حيث كان الأ�سطول العماين خا�صة يف الن�صف
الأول من القرن التا�سع ع�شر من �أهم القوى البحرية يف املحيط الهندي .و�إذا كان الإ�سهام العماين يف تطوير
قوانني املالحة وحت�سني �أدوات املالحة البحرية على ال�سفن ،هو �إ�سهام بارز وملمو�س منذ قرون عديدة من خالل
كثري من علماء ورواد البحر العمانيني ،ومن �أبرزهم العالمة الكبري (�أحمد بن ماجد) ف�إنه مل يكن م�صادفة على
�أي نحو �أن ت�صل ال�سفن العمانية ومنذ قرون� ،إىل خمتلف املوانئ الإفريقية والآ�سيوية وموانئ البحر املتو�سط،
و�أي�ضا �إىل وا�شنطن حيث حملت ال�سفينة العمانية (�سلطانة) �أول �سفري عربي �إىل الواليات املتحدة قبل �أكرث
من مائة وخم�سني عاماً ،وكذلك �إىل ال�صني وغريها من املدن والثغور يف جنوب �شرق �آ�سيا .وال تزال الأ�شرعة
وال�صواري العمانية ت�شق عباب البحار واملحيطات ،خا�صة مع عودة االزدهار �إىل البحرية العمانية منذ عام
1970م .ويف عام 1996م مت تد�شني الن�صب التذكاري لل�سفينة العمانية (�صحار) يف ميناء كانتون ال�صيني
تخليدا لو�صول تلك ال�سفينة(.)7

� - 7أ�صالة� ،ص .156-155
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 -3املواد الأولية
يتم ا�ستخدام �أنواع عديدة من الأخ�شاب اخلا�صة ببناء ال�سفن العمانية منها على �سبيل املثال �أخ�شاب
�أ�شجار القرط ،وال�سدر ،وال�سمر ،وهي �أ�شجار تنمو يف ال�سلطنة بالإ�ضافة �إىل �أخ�شاب �أخرى يتم ا�ستريادها من
الهند �أو ال�صومال ومنها على �سبيل املثال �أخ�شاب الثاج واملنيتج وامليط ،وميكن �إجمال الأخ�شاب املتاحة يف
البيئة العمانية امل�ستخدمة يف �صناعة ال�سفن يف الأنواع التالية :القرط ،وال�سدر ،واملاجنو ،والغاف ،وال�سمر� .أما
االخ�شاب التي ت�ستورد من اخلارج؛ فهي :ال�ساج ،والبنطيق ،وامليط ،والزجنلي .و ُيثَمن �صناع ال�سفن كل من
�شجرة ال�سدر والقرط وال�ساج.

� -4أدوات ال�صنع
ت�ستخدم يف العادة �أدوات تقليدية ل�صناعة ال�سفن مثل املطرقة ،واملن�شار ،ومثقاب احلنيط ،والقو�س،
والأزميل ،وال�سحج ،وحديدة القلفطة ،والقدوم ،والرندة ،واملنقار ،واملقدح ،وال�سكني ،وم�سحل ،وملزمة ،ودواه،
وحامور (مغر) ،خيط .وغريها من الأدوات الالزمة وال�ضرورية يف هذا املجال.
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 -5مراحل الإنتاج
لقد عرف العمانيون طريقتني لبناء ال�سفن منذ قرون عديدة ،تتميز الطريقة الأوىل ببناء ال�سفينة ودعم
هيكلها من خالل ا�ستخدام اخليوط واحلبال� ،إذ ت�صنع ال�سفن من هذا النوع من خ�شب ال�ساج ،وتو�ضع الألواح
جنباً �إىل جنب ،ويتم ثقبها على م�سافات حمددة مبثقاب يدوي دقيق ،وت�شد الألواح �إىل بع�ضها البع�ض بحبال
م�صنوعة من �ألياف جوز الهند ،ثم تغلف هذه الثقوب با�ستخدام مزيج من الليف �أو القطن اخلام امل�شرب بزيت
ال�سمك �أو زيت جوز الهند �أو ال�سم�سم ثم يتم طالء هيكل ال�سفينة يف جزئه املغمور حتت املياه بطالء واق
ي�صنع من الزيت �أو الدهن م�ضافا �إليه ال�صمغ وكميات من مادة اجلري للحيلولة دون ت�سرب املياه �أو ت�أثر ج�سم
ال�سفينة بها.
�أما الطريقة الأخرى لبناء ال�سفن فيتم فيها ا�ستخدام امل�سامري وهي طريقة مت�شابهة يف جوهرها يف خمتلف
مناطق ال�سلطنة ف�ضال عن �أنها تت�شابه مع طريقة �صنع ال�سفن يف املناطق املحيطة بال�سلطنة يف اخلليج والبحر
الأحمر وغريها ووفقا لهذه الطريقة تبد�أ عملية بناء هيكل ال�سفينة برتكيب الألواح ثم ت�ضاف �إليها الأ�ضالع
ويتم ر�ص الألواح من احلافة �إىل احلافة اعتمادا على اخلربة واملهارة دون ا�ستعانة بت�صميمات م�سبقة ولكن
يتحدد الهيكل وفقا لنوع ال�سفينة والغر�ض منها وحجمها وعادة ما يتم ا�ستخدام امل�ساندة والدعامات لإعطاء
الهيكل �شكله املطلوب وبالتايل تتم عملية يف العادة حتت �إ�شراف �شخ�ص له خربته الطويلة بهذه ال�صناعة
وبتحديد موا�ضع امل�سامري و�أ�ساليب ا�ستخدامها(.)8
وعلى امتداد القرون املا�ضية تعددت وتنوعت �أحجام و�أ�شكال ال�سفن العمانية ،وبينما توقف ا�ستخدام
بع�ضها الآن ف�إن هناك عددا منها ال يزال يتم ا�ستخدامه حتى الآن ،ومن �أهم هذه ال�سفن ما تعرف با�سم
(الغنجة) والتي ا�شتهرت بها والية �صور ،وتتميز هذه ال�سفينة بالفخامة �إذ تبلغ حمولتها ما بني  150و300
طن ،كما يبلغ طولها ما يرتاوح بني  75و 120قدماً ،وهي ت�ستخدم يف نقل الب�ضائع والتجارة عرب املحيطات،
وبينما ي�ستغرق بناء هذه ال�سفينة ( الغنجة ) �سنة كاملة تقريبا ،ف�إنها عادة ما تتميز بالنقو�ش والزخرفة خا�صة
يف مقدمتها .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�صنيع هذا النوع من ال�سفن يتم الآن ح�سب الطلب فقط بالنظر �إىل ارتفاع
تكاليفه ،وبالنظر ال�شتهار والية �صور ب�صناعة هذا النوع من ال�سفن فقد خلدت والية �صور �سفينة الغنجة� ،إذ مت
ا�ستعادة �سفينة ( فتح اخلري ) ،من �إحدى الدول ال�شقيقة وو�ضعها كن�صب تذكاري يف الوالية.
 - 8اخلليج �أ�صالة ومعا�صرة� ،ص..158
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ومن الأنواع ال�شهرية الأخرى لل�سفن العمانية املعروفة با�سم (ال�سنبوق) والتي ي�ستغرق بنا�ؤها حوايل
العام .وكذلك هناك ال�سفينة املعروفة با�سم (البدن) التي يتم بنا�ؤها خالل �ستة �أ�شهر تقريبا ،و�سفينة (ال�شوعي)
ذات الأحجام املختلفة فمنها ال�صغري واملتو�سط والكبري ،وي�ستغرق بنا�ؤها حوايل �ستة �أ�شهر كذلك .جدير
بالذكر �أنه �إىل جانب هذه الأنواع وغريها من ال�سفن الكبرية واملتو�سطة واملكلفة ،كذلك هناك العديد من
القوارب و�سفن ال�صيد ال�صغرية واملتو�سطة والتي ت�ستخدم لأغرا�ض عديدة مثل :نقل الأ�شخا�ص وال�صيد
والنزهة وغريها .ومن �أهم هذه الأنواع (الهوري) ،و (ال�شا�شة) ،و (�أبو بوز) ،و (العوية) ،و (البتيل) ،و (البقارة)،
و (ال�شاخوف) ،و (الرمث) ،وغريها .ومنها ما ي�صنع من جذوع الأ�شجار �أو من �سعف النخيل �أو �أنواع �أخرى
من اخل�شب ،وذلك وفقاً حلجم كل منها والهدف من ورائها(.)9
تتم �صناعة ال�سفينة على مراحل ومن قبل عدت جنارين ،من بينهم م�س�ؤل ويعرف (ب�أ�ستاد مويل) ،وهذا
هو الذي يقوم بو�ضع املقايي�س لل�سفينه من حيث العر�ض والطول ،وذلك ح�سب االتفاقية التي تكون مربمة
بينه وبني مالك ال�سفينة.
ومير ت�صنيع ال�سفينة باملراحل التالية:

املرحلة الأوىل :
 - 1يقوم ال�صانع بو�ضع (الهرياب) وهو العمود الفقري لل�سفينة  -مبثابة هيكل املركبة  -ويف الباطنة ي�سمى
(البي�ص) ،ثم يقوم برتكيب لبطان ويعرف يف الباطنه بـ(الكابتوه) ،بعد ذلك يقوم ال�صانع ب�أخذ االميال
(املقا�سات) الأمامية واخللفية ويو�ضع البوميه (مو�ضع الأ�شرعة) خلف امليل الأمامي وخلف امليل
اخللفي.
 - 2يبد�أ بتثبيت الألواح يف بع�ضها البع�ض عن طريق عمل خد (حفر) م�ستطيل يف طرف كل لوح ب�شكل
معكو�س ،من �أجل تداخل طريف اللوح يف بع�ضهما البع�ض ويظهران ك�أنهما لوح واحد وتعرف بالهنام،
وي�ساعد على منع املياه من الت�سرب �إىل ال�سفينة.
 - 3يقوم برتكيب �أ�ضلع ال�شواكل ويثبت بها �ألواح ال�شراير ،ثم يقوم برتكيب �ألواح املده ب�شكل طويل �إىل �ألواح
الك�سره ،ثم ي�أتي لوح الزنار ويكون هذا اللوح بارزاً ب�شكل عمودي ،ثم يقوم برتكيب لوح مدت ال�شيبي
وبعده لوح يقال له دفن ت�شخيل ،ثم يقوم برتكيب لوح املنظره ويليه لوح الدفان الأ�صلي ثم يقوم برتكيب
�ألواح امل�ؤخرة .وهكذا يكون اجلزء ال�سفلي لل�سفينة قد اكتمل مع اخلن (مكان تخزين احلمولة).
 - 9املرجع ال�سابق� ،ص .159
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املرحله الثانية :

 - 1تبد�أ املرحلة الثانية برتكيب �ألواح دفان ال�شرتي ،بعد ذلك يقوم ب�صف الألواح وت�سمى هذه العملية
(دخوت �أو لعيبيات) ،وبعد ذلك يقوم بتغطيتها بلوح خ�شبي يقال له الباطو�س �أو الكبابي.
 - 2ينتقل احلريف �إىل هيكل ال�سفينة من اخلارج ،ويقوم برتكيب �ألواح يقال لها �صديري تثبت من داخل بطن
ال�سفينة ،عن طريق تركيب ال�شلمان واحلالقيم من كل جانب ،وذلك لربط ال�سفينة من اجلانبني ولتثبيت
ال�سواري ،وبعد ذلك يقوم برتكيب لوح ال�سيايل وتبطني (تغطية ب�ألواح خفيفة) لوح الكبابي �أو الباطو�س
ثم البطانات الأمامية والبطانات اخللفية بني الهرياب وامليل ،ويقوم برتكيب لوح يقال له قامي نامي يف الأمام
واخللف لل�سفينة.
 - 3يقوم برتكيب دراميت احلمله ،ثم دراميت اجلواري ،ثم ميا�شري جامره من االمام ،وميا�شري جامره من
الو�سط ،وميا�شري جامرة من اخللف ،وامليا�شري فتحات للدخول �إىل �أ�سفل ال�سفينة و�أما اجلامرة فهي
�أغطية امليا�شري ،بعد ذلك ت�أتي عملية تركيب خلاليات وكروات وهي التي تثبت اجلواري مع الدراميت،
واجلواري عدة �أنواع هي جارية دقل وجارية القافوت وجارية خت �شراع وجارية اخمزر وجارية عبيدار
وجارية ال�سنجرير.
 - 4يقوم برتكيب �ألواح الرقم ،ثم لوح يقال له ميز ،ثم تركيب �ألواح الرفعه ويليه لوح ال�شانده ،وبعد ذلك
يركب لوح يقال له ريل وبعد هذا اللوح ،يقوم برتكيب ال�صريه وهي الفواني�س التي تكون ميني وي�سار
ال�سكان� ،أي مقود ال�سفينة وجناح ال�شانده يف م�ؤخرة ال�سفينة وبعده يقوم برتكيب الدفه �أو مقود ال�سفينة،
ويثبت بحديده يقال لها رماد وتتكون من ذكر و�أنثى ،والذكر يكون يف مقود ال�سفينة والأنثى ب�أ�سفل
ال�سفينة ،ثم يقوم بتثبيت اجلراري وتركيب لوح ك�سر امليل.
 - 5يقوم برتكيب الربقع ال�سفلي والربقع العلوي على لوح الدفان ،وتركيب لوح بني الربقعني يقال له
الفراري ويكون يف م�ؤخرة ال�سفينة .وهكذا يكون قد اكتمل اجلزء الأعلى من ال�سفينة واخلا�ص بالبحارة
وامل�سافرين.

املرحله الثالثه:
 - 1يقوم ال�صانع برتكيب �ألواح �سطح ال�شرتي ويكون يف الثلث الأخري من ال�سفينة ،ويتكون من ثالث جواري
ويطلق عليها جواري ال�شرتي ،وبعد ذلك يقوم برتكيب �صندوق يف امل�ؤخرة واخلا�ص بامل�ؤونة وامل�ستلزمات
�أثناء ال�سفر.

123

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
� - 2أعلى من ال�شرتي ي�صنع الرو�شان يف مقدمة ال�سفينة ب�شكل مزخرف ودائري ،ثم يقوم برتكيب �ألواح
الك�شتيل ،والك�شتيل مثل ال�شرتي يف مقدمة ال�سفينة غري �أنه �صغري احلجم ،وذلك لو�ضع احلبال وال�سنقل
(اجلنزير) ويتكون من عدة جواري ،ثم يقوم برتكيب �ألواح تعرف بحاجز الك�شتيل ويكون بعد امليل من
الداخل ثم تركب �ألواح ال�شبالت .بعدها يقوم برتكيب املنجلي ويتكون املنجلي من رمانتني �أحداهما يف
اليمني والأخرى يف الي�سار ،وهو الذي ي�شد عليه احلبل �أثناء نزول الباورة (املر�ساه) �أو رفعها.
 - 3ي�أتي على ر�أ�س ال�شرتي؛ وي�ضع قياميات اثنتني يف امل�ؤخرة واثنتني يف املقدمة وذلك من �أجل عمل مظلة ،وبعدها
ي�ضع جواري قفالط عدد اثنتني واحده يف الأمام والأخرى يف امل�ؤخرة ،ثم يقوم برتكيب الفانو�س الذي تكون فيه
البو�صلة �أو الديره ،وبعد تركيب الفانو�س ،يقوم برتكيب ال�شرخ �أو املقود ويتكون من دواره يقال لها املجر والكانه.
 - 4يثبت الدقل (ال�سواري) والتي ت�صنع من خ�شب يقال له فن �إبراهيم �أو الزجنلي ويكون الدقل
(ال�سارية) يف و�سط ال�سفينة ويعرف بالدقل العود (الكبري) ،ويكون خلفه الدقل القلمي ،وذلك ح�سب
م�سافات ال�سفينة ،وبعده يقوم برتكيب الفرمل اخلا�ص برفع �شراع على الدقل العود (الكبري) ،ويليه
فرمل دقل قلمي ،ثم يقوم برتكيب الد�ستور الذي يربط فيه ال�شراع الكبري ويكون يف مقدمة �شراع
ال�سفينة وهو الذي يتحكم يف اجتاهات ال�شراع من الأمام ،بعد ذلك يقوم برتكيب لعبيدار ويكون
مثبت يف �سطح ال�سفينة ويعمل فيه حبال من الدقل �إىل الفرمل ل�شد ال�شراع وي�سمى نزغ ال�شراع.
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وتتكون حبال الدقل (ال�سارية) من :

عياريات عدد  4قفيات( ،حمال ويف �صور ي�سمى بالربنده) ،قفيتني يف ميني الدقل من الأمام ،وقفيتني يف
�شمال الدقل من اخللف� ،أما ال�صباحي يكون يف مقدمة الدقل يليه الهانزي وذلك من �أجل تثبيت الفرمل
لرفع ال�شراع ،وبعد ذلك يركب اجلراري ويكون من لعبيدار �إىل الهانزي ثم حبل احللق وذلك لتنظيم الفرمل
على الدقل ،ثم حبل ال�شرت يربط يف ال�سفينة بالربنده (حمال) ،ثم يقوم بربط احلبل الذي يف ر�أ�س الفرمل
وي�سمى خمراوي وحبل �آخر يف م�ؤخرة الفرمل ي�سمى براي.
 - 5ي�أتي تركيب القفايف (برنده) وهي �أربعة �أنواع ذات اخلد الواحد ،وذات اخلدين ،وذات ثالث خدود،
والأخريه بها �أربعة خدود .ذات اخلد الواحد تكون يف ال�صباحي من الأعلى والأ�سفل ،وذات اخلدين
تكون يف العياريات لتثبيت ال�شرتي من الأعلى ومن الأ�سفل يف الرباي ،والقفية ذات الثالثة خدود تثبت
حبل ال�شرت ،والقفيه ذات الأربعة خدود والتي ت�سمى اجلامعة ويثبت فيها حبال اجلراري من لعبيدار
�إىل الهنزي.
 - 6بعد االنتهاء من �صنع ال�سفينة ت�أتي عملية القلفطه �أو القلفاط وهي عملية �سد الفراغات التي بني �ألواح
ال�سفينة ملنع املاء من الت�سرب �إىل ال�سفينة ،وله �أدوات خا�صة هي :
حبال من القطن ب�أحجام خمتلفه توزج (تنقع) يف الزيت �أو ال�شحم وحديدة خا�صة بالقلفطه ،بعد عملية
القلفطة تدهن ال�سفينة مباده ت�سمى ال�صل ،وت�صنع من كبد اجلرجوراملعروف باحلوت �أو من �سمك ال�سردين
املعروف بالعومه وبهذا تكون ال�سفينة جاهزه لال�ستخدام.

عملية القفلطة ل�سد الفراعات بني �ألواح ال�سفينة ملنع ت�سرب املاء �إليها
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تتم عملية �إنزال ال�سفينة �إىل البحر بفر�ش الدعون ،امل�صنوعة من جريد النخيل( الزور) ،وذلك جلر
ال�سفينة عليها وهناك طقو�س تعمل �أثناء �إنزال ال�سفينة وتردد �شالت و�أهازيج متعارف عليها منذ
القدم.

 -6القيمة النفعية واجلمالية
ارتبطت �صناعة ال�سفن العمانية بريادة العمانيني للبحر ودورهم البحري امل�ؤثر على امتداد فرتات طويلة،
كان لها بالإ�ضافة �إىل جوانبها االقت�صادية والإ�سرتاتيجية جانبها اجلمايل والفني ،كذلك بالن�سبة للت�صميم
وال�شكل والنقو�ش والتناف�س يف جعل مناذجها املختلفة �أكرثة قوة ومتانة يف مقاومة املياه ،ومن ثم كان هناك دوما
�إقبال على ال�سفن العمانية لي�س فقط يف ال�سلطنة ،ولكن �أي�ضا يف خمتلف الدول املحيطة ،ومن الطبيعي �أن
تتطور �صناعة ال�سفن العمانية مع التقدم الذي طر�أ يف الأدوات واملواد ،ولكنها ظلت حتتفظ بطابعها كجزء من
الرتاث العماين ،ومن ثم �سعت وزارة الرتاث القومي والثقافة �إىل ت�شجيع هذه ال�صناعة واحلفاظ عليها ،خا�صة
و�أنه ال يزال هناك من يقومون عليها يف مناطق خمتلفة من ال�سلطنة �سواء يف والية �صور �أو غريها(.)10
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 - 1تعريف احلرفة
احتلت جنارة الأبواب مكانة و�أهمية خا�صة يف الرتاث اخلليجي ،و�أخذت الأبواب �أ�شكا ًال متنوعة و�أ�سماء
خمتلفة تبعاً للوظيفة وال�شكل العام والأجزاء املكونة للباب ،بالإ�ضافة �إىل النقو�ش والزخارف الفريدة التي
حملتها تلك الأبواب ،وامل�ستمدة من البيئة املحلية وتعرب على الفنون الإ�سالمية .وتنق�سم الأبواب التقليدية
�إىل عدة �أنواع :منها الأبواب الداخلية ،والأبواب اخلارجية ك�أبواب املنازل ،والقالع ،واحل�صون ،وامل�ساجد،
واملحالت التجارية.)11( ،
ويف �سلطنة ُعمان ُتعد �صناعة الأبواب والنوافذ من �أكرث ال�صناعات اخل�شبية انت�شارا يف ُعمان ،وحتلى
الأبواب والنوافذ ال ُعمانية بزخارف نباتية حمفورة يف اخل�شب .كذلك تنت�شر �صناعة الأدوات امل�ستخدمة يف
الريف العماين كمقاب�ض امل�ساحي ،واملناجل ،واملحاريث ،والأدوات التي تو�ضع على ظهور الدواب (احلمري
واجلمال) وت�سمى الرحال.

 - 2البعد التاريخي
على مدى التاريخ ،كان النجار هو الذي ينجر اخل�شب �أيا ما كان ،فيقوم بن�شره وحفره و�إ�صالحه ،ومن
ثم عمله على النحو املطلوب .وقد ذكر ابن خلدون يف مقدمته عن �صناعة النجارة �أنها» حمتاجة �إىل �أ�صل
كبري من الهند�سة يف جميع �أ�صنافها ،لأن �إخراج ال�صور من القوة �إىل الفعل على وجه الأحكام ،حمتاج على
معرفة التنا�سب يف املقادير ،ولهذا كان �أئمة الهند�سة اليونانيني كلهم �أئمة يف هذه ال�صناعة ،فكان �إقليدو�س
�صاحب كتاب « الأ�صول يف الهند�سة» جناراً ،وبها كان يعرف .وكذلك �أبلونيو�س �صاحب كتاب « املخروطات»،
وميال�ؤ�س وغريهم .ومما يقال �إن معلم هذه ال�صناعة يف اخلليقة هو نوح عليه ال�سالم ،حيث �صنع �سفينة النجاة
التي كانت معجزته عند « الطوفان»( .)12وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل �صناعة �سيدنا نوح عليه ال�سالم لل�سفن يف
قوله تعاىل:
} َف�أَ ْو َح ْي َنا �إِ َل ْي ِه َ�أنِ ْا�ص َن ِع ا ْل ُف ْل َك َ ِب�أ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا َف ِ�إ َذا َجاء �أَ ْم ُرنَا َو َفا َر ال َّت ُّنو ُر َفا�سْ ُل ْك ِفي َها ِمن ُك ٍّل َز ْو َج نْ ِي ا ْث َن نْ ِي
َو�أَ ْه َل َك ِ�إ اَّل َمن َ�س َب َق َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل ِم ْن ُه ْم َو اَل ُت َخ ِاط ْب ِني فيِ ا َّل ِذ َين َظ َل ُموا ِ�إ َّن ُهم ُّم ْغ َر ُق َ
ون{(،)13
ويف قوله تعال:
} َو َي ْ�ص َن ُع ا ْل ُف ْل َك َو ُك َّل َما َم َّر َع َل ْي ِه َملأٌ ِّمن َق ْو ِم ِه َ�س ِخ ُرواْ ِم ْن ُه ق ََال ِ�إن َت�سْ َخ ُرواْ ِم َّنا َف ِ�إ َّنا نَ�سْ َخ ُر ِم ُنك ْم َك َما
َت�سْ َخ ُر َ
ون{()14
� - 11سعيد عبد اهلل الوايل ،الأبواب والنقو�ش اخل�شبية يف عمارة ال�شارقة التقليدية ،وزارة الثقافة والإعالم ،ال�شارقة 2003م� .ص .28
� - 12سليمان حممود ح�سن ،الأواين اخل�شبية التقليدية عند عرب اجلزيرة ،مدخل لدرا�سة الفولكلور العربي ،جازان ،الطبعة الأوىل 1409هـ ـ 1989م� ،ص.69
� - 13سورة امل�ؤمنون� ،آية 27
� - 14سورة هود� ،آية .38
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لقد �أبدع احلريف العماين على مر التاريخ يف ت�سجيل جناحاً غري م�سبوق يف جمال ال�صناعات اخل�شبية،
كحرفة رائدة مار�سها الأجداد و�أتقنوها وا�ستثمروا املوارد البيئية �سلفاً يف تطويعها يف �صناعاتهم اخل�شبية ،لبناء
الأبواب املزرك�شة الفارهة ،و�أ�سقف املنازل ،والأرائك ،وغريها من املتطلبات والكماليات .عالوة على حرف
احلفر على اخل�شب وتطعيمه .وكان ت�صنيع الأبواب ب�أنواعها ال�صغرية والكبرية الرئي�سية منها والفرعية �سواء
للمنازل �أو للم�ساجد والتي يتم زخرفتها يدوياً ونحتها ب�أ�شكال بديعة وبع�ضها �آليا ولكن مبهارة فائقة ومتخ�ص�صة،
وحتتاج هذه الأبواب لأنواع جيدة من اخل�شب الأفريقي امل�سمى بالتيك ،ومتثل �أبواب القالع واحل�صون واملنازل
القدمية ب�أ�صالتها وزخارفها ومواقعها قيماً تراثية عالية يف الفنون والعمارة القدمية ،كما ُتعترب قطع فنية نادرة نفتخر
بها ون�ستمد منها �أ�شكا ًال جديدة يف تراثنا املعماري املعا�صر.
هذا وتتميز الأبواب القدمية بقوتها وجمال ت�صميمها وزخرفتها ،وغالبا ما تكون هذه الزخارف و النقو�ش
ممثلة لأغ�صان الأ�شجار وعناقيد العنب و بع�ض احليوانات ذات القوة اجل�سدية كالأ�سد والفيل ،وبع�ضها ميثل
القوارب �أو ال�سفن وغريها.
وت�صمم الأبواب بحيث يكون لكل منها فردتان ،يف الفردة اليمنى  -يف حالة الأبواب الرئي�سة  -فتحة
�صغرية ت�ستخدم للدخول منها ،ونظراً ل�ضيقها ف�إنه ال يتمكن من الدخول خاللها �إال فرد واحد وي�ضطر لالنحناء
�أي�ضاً ب�سبب قلة ارتفاعها.
�أما النوافذ فلها �أ�ضالع مزخرفة و �أقوا�س هند�سية جميلة و تغلق بفردات خ�شبية من الداخل حمفورة
بنقو�ش بارزة لتكمل لوحة جمالية واحدة.

 - 3املواد الأولية
 �ألواح خ�شبية م�سامري قبوع نحا�سية مراجم غراء� -أ�صباغ
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� -4أدوات ال�صنع
تتميز حرفة النجارة بوجود جمموعة كبرية من الأدوات والعدد التي ال غنى عنها يف التعامل مع اخل�شب،
وعلى الرغم من وجود هذه الأدوات لدى �أي جنار ،لكن تبقى هناك جهود خا�صة يبذلها احلريف املاهر يف �صنع
�أدواته و�إخراجها بال�شكل الذي يالئمه ويتوافق مع �أ�سلوبه يف العمل .وقد تختلف بع�ض الأدوات يف الوظيفة
�أو احلجم بح�سب نوعية الأعمال التي يقوم بها النجار مبا يتوافق مع قدراته و�إمكاناته وخرباته ،فال�شخ�ص الذي
يقوم ب�صناعة ال�صناديق اخل�شبية(املنادي�س) يختلف عن من يقوم بعمل الأبواب ،كذلك ال�شخ�ص الذي يقوم
بعمل الأ�سرة اخل�شبية(الكرايف) لي�س ال�شخ�ص نف�سه الذي يقوم ب�صناعة (ال�شداد) للمطايا واحتياجات �أهل
البادية .وهذا يعني �أن لكل جنار اخت�صا�ص ،و�أدوات تنا�سب عمله وتعني على �إمتامه ،ولقد كان احلداد هو �أقرب
احلرفيني و�أكرثهم مالزمة للنجار ،فهو الذي يقوم ب�صناعة �أغلب الأدوات التي يحتاجها النجار ،غري �أن هناك
بع�ض الأدوات التي يقوم النجار ب�صناعتها بنف�سه كاملطارق اخل�شبية ،التي ي�ستخدمها يف الطرق على (ملنقر)
لعمل النقو�ش ،وكذلك (الرندة) وهي �آلة �سحق وتنظيف الأخ�شاب(.)15
وي�أتي املنقر ك�أهم الأدوات التي ي�ستعني بها احلريف يف عملية النق�ش وحفر اخل�شب ،وللمنقر �أنواع
وم�سميات خمتلفة بح�سب وظيفته ،فهناك املناقر الكبرية التي ُعرفت �أ�ص ًال يف القالفة و�صناعة ال�سفن مثل منقر
(ع�سالوي) وي�ستخدم لإزالة امل�سامري ،ومنقر (قوبار) وله ر�أ�س حمفور ي�شبه امل�سمار وي�ستخدم حلفر املكان الذي
�سوف ي�ستقر فيه ر�أ�س امل�سمار ،ومنقر(كلفات) وله ر�أ�س غري حاد وي�ستخدم لعملية ح�شو الفراغات الناجتة من
التقاء الألواح يف ظهر ال�سفينة باخليوط� .أما فيما يخت�ص باملناقر التي ت�ستخدم يف عمل النقو�ش واحل�شوات
اخل�شبية ،فتعرف بحجم الر�أ�س فيها مثل منقر(�أبو �إن�ش �إال ربع) ون�صف �إن�ش ( ،و(ربع �إن�ش) ،وهكذا ،كما �أن
بع�ض املناقر ذات ر�أ�س دائري وبع�ضها مقعر(.)16
ومن الأدوات التي ال غنى عنها للنجار (املثقاب) الذي ي�ستخدم لتهيئة الثقوب التي تدخل بها امل�سامري
الكبرية ،وللمثقاب مقب�ض خ�شبي حر احلركة ،يت�صل به ن�صل من حديد به حربة يف الر�أ�س ولتدوير املثقاب
ت�ستخدم ع�صى خ�شبية مثبت بها �سري من جلد �أو حبل رفيع يلف على مقب�ض املثقاب ،وبتحريك الع�صى
يدور ر�أ�س املثقاب ،وعادة ما يكون لر�أ�س املثقاب عدة �أحجام(.)17ال�شنيور :وهو ال�شكل احلديث البديل عن
املثقاب.
� - 15سعيد عبد اهلل الوايل ،الأبواب والنقو�ش اخل�شبية يف عمارة ال�شارقة التقليدية ،وزارة الثقافة والإعالم ،ال�شارقة 2003م� .ص .56-55
 - 16املرجع ال�سابق� .ص .57-56
 - 17نف�س املرجع� .ص .57
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 الف�أ�س  :وهي قدمية قدم الإن�سان يف ع�صر املعادن ،وقد كانت هذه الف�أ�س قبل ذلك قطع من عظام احليوان�أو قرونه ال�صلبة ،وف�أ�س اليوم ر�أ�س معدين حافته م�ستقيمة وحادة.
 القدوم  :وهو قريب يف �شكله من الف�أ�س ،وي�ستخدم �صانع ال�صحاف والأواين اخل�شبية نوعني منه:�أ ) القدوم العادي :وهو حديث ن�سبياً ،وي�ستخدم يف عمليات الت�سوية والت�شكيل ،ومن املالحظ �أن هذا
النوع ي�ستخدم بكرثة يف �أنحاء العامل.
ب) القدوم �أبو جيب  :ويعرف بقدوم (مديل) ،وي�ستخدم يف ت�شكيل وتفريغ وجتويف الكتل اخل�شبية،
ووجد هذا النوع يف احل�ضارة البابلية حيث يظهر على قطعة من النحت البارز على الفخار جناراً يعمل
على ت�شكيل قطعة من اخل�شب وي�ستخدم يف يده « القدوم املديل» مما يدل على قدم هذه الأداة ،ويكاد
يتطابق النوع القدمي مع النموذج احلايل امل�ستخدم عند �صانع ال�صحاف والأواين اخل�شبية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ويعرف هذا النوع �أي�ضاً با�سم «املعطوف».
 ال�سكني  :ت�ستخدم ال�سكني للت�سوية ،وتعرف يف ال�صنعة ب (�أبو ن�صاب) ،كما تدعى (�شفرة) ،وغالباً ماتكون يد ال�سكني من العظم �أو القرن.
 الفرجار :ي�ستخدم يف ر�سم الدوائر التي حتدد الزخارف �أو الأ�شكال العامة ،وهناك نوعان من الفرجار�أحدهما خ�شبي له �سن معدين للإرتكاز يف طرف ،بينما الطرف الآخر يخ�ص�ص كمو�ضع لتثبيت مر�سم� .أما
النوع الآخر فهو معدين بكامله ويعتمد على احلز مع ال�ضغط.
 املدور  :يقوم بدور الفرجار عند بع�ض ال�صناع ،وهو من الأدوات القدمية امل�ستخدمة يف ال�صناعة ،واملدورعبارة عن �شريط من احلديد ي�شبه(امل�سطرة) ،على حموره الطويل ثقوب مرتا�صة على م�سافات مت�ساوية
(�1سم) ،وعند ا�ستخدام املدور لعمل دائرة يو�ضع يف ثقب �أحد الطرفني م�سمار لالرتكاز عند مركز الدائرة،
ثم يو�ضع مر�سم يف �أحد الثقوب التي يقع عليها االختيار (تبعاً مل�ساحة الدائرة) ،حيث تكون امل�سافة بني ثقب
االرتكاز والثقب الذي اختري لو�ضع املر�سم هي ن�صف قطر الدائرة ،ثم يبد�أ ال�صانع الدوران باملر�سم حول �سن
الإرتكاز�(.ص )81
 القمطة :وهذه الأداة كثرياً ما ت�ستخدم عند النجارين ،وهي من احلديد ،و�أهمية ا�ستخدامها يف �صناعةال�صحاف عند ظهور �شرخ يف اخل�شب �أثناء العمل ،فتعمل على �ضم اخل�شب حتى ال يزيد طول ال�شرخ ،وقد
ت�ستخدم �أكرث من قمطة يف وقت واحد لإحكام ال�ضغط وللحيلولة دون زيادة ال�شرخ.
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 امل�سحل :وهو املربد ،ومنه نوعان� ،أحدهما يعرف بـ (م�سحل خ�شابي) حبيباته خ�شنة وبارزة� ،أما الأخر(م�سحل حدادي) فحبيباته ناعمة ،وكالهما ي�ستخدم لل�صقل والتنعيم.
 املن�شار  :ويعرف املن�شار بـ ( خمطة) ،وغالباً يكون املن�شار املعروف بـ ( �سراق مت�ساح) ،وله يد خ�شبية بها فتحةملرور الأ�صابع و�ساق معدين م�سلوب.
 من�شار �أبو ر�أ�سني  :وهو نوع كبري من املنا�شري ،يطلق عليه �صناع املراكب يف قطر (من�شاره �أم يدين) ،وي�ستخدملت�شريح اخل�شب ،ولهذا النوع منوذجان :الأول له يد خ�شبية ر�أ�سية يف كل طرف ،بينما النوع الآخر يده �أفقية
(يف كل طرف �أي�ضاً) ،حيث تربز من اجلانبني ،ويقوم بالعمل عليه �صانعان بطريقة تبادلية(.)18

 -5مراحل الإنتاج

تتلخ�ص طريقة �صناعة الأبواب اخل�شبية فيما يلي:
 يتم يف بداية الأمر عمل الربواز امل�ستطيل اخلا�ص بالباب ويكون عري�ضا. تعمل الر�سومات اجلمالية عليه. -حتفر هذه الر�سومات حتى تظهر ب�شكل بارز.

عملية حفر الر�سومات على الباب وتتم بدقة فائقة
� - 18سليمان حممود ح�سن ،الأواين اخل�شبية التقليدية عند عرب اجلزيرة ،مدخل لدرا�سة الفولكلور العربي ،جازان ،الطبعة الأوىل 1409هـ ـ 1989م� ،ص.84-83
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 ت�صمم الفردة اليمنى ،و تعمل عليها فتحة �صغرية ،وتكون دائرية من الأعلى ،ويعمل بها بروازمنقو�ش.
 ت�صمم الفردة الي�سرى. تطلى الأبواب ب�ألوان خمتلفة و �أ�شهرها الأ�سود ،ومن ثم البني الداكن. -تركب القيوع واملراجم النحا�سية على احللق وكافة �أجزاء الباب لتعطيه �شكال جماليا بديعا.

وتتنوع الأبواب املنتجة يف ُعمان ودول جمل�س التعاون اخلليجي ومن �أ�شهر هذه الأبواب:
 الباب امل�سماري :يتميز الباب امل�سماري بقوته ومتا�سك �أجزاءه ،ويت�ألف من جمموعة من ال�شرائح اخل�شبية امل�صفوفة بجانب
بع�ضها البع�ض ب�شكل ر�أ�سي ،ويتم تثبيتها ب�شكل حمكم بوا�سطة �أ�ضالع خ�شبية قوية ،تو�ضع ب�شكل �أفقي
خلف ال�شرائح الر�أ�سية ،وت�سمى الأ�ضالع الأفقية ( �شالمني) مفردها �شلمان وتثبت مع �شرائح الباب بوا�سطة
م�سامري ذات ر�ؤو�س كبرية (�أبو قبة) ،وتظهر هذه امل�سامري يف �صفوف متوازنة يف واجهة الباب ،لت�ؤ�س�س ملتانة
الباب وت�شكل عن�صر زخريف جميل.
وقد ُعرف الباب امل�سماري كنمط خليجي ا�ستطاع فيه احلرفيون الأوائل التغلب على م�شكلة افتقار املنطقة
للأخ�شاب العري�ضة الكافية لعمل باب كامل ،ويبدو �أن تلك الأبواب بنمطها الأ�صلي بد�أت يف الرتاجع بعد
�أن تنوعت م�صادر الأخ�شاب وتوفرها ب�أحجام منا�سبة مكنت احلرفيني من عمل م�صراع الباب دون تو�صيالت،
�إال �أننا جند �أن امل�سامري التقليدية ظلت موجودة لت�ؤدي وظيفة جمالية(.)19

باب �أبو فرخة:

يتم عمل باب �أبو فرخة بنف�س الطريقة ال�سابقة للباب امل�سماري ،ولكن مع �إ�ضافة باب �أو فتحة �صغرية
ب�أحد امل�صرعني �أو فتحتان يف كليهما وي�سمى هذا الباب ال�صغري (فرخة) ،وغالباً ما يكون له عقد ن�صف دائري
يف �أعاله.)20(.
ويرتبط باب ابو فرخة بالنواحي االجتماعية والدينية يف اخلليج العربي التي تهتم بجانب احل�شمة
واخل�صو�صية ،التي متيز بها املعمار التقليدي املحلي ،وقد �أدرك احلريف هذا املطلب �إذ �أن الفرخة دائماً ما جندها يف
الأبواب اخلارجية الكبرية والتي قد ي�ؤدي فتحها بالكامل �إىل ك�شف من يف الدار ،فكانت الفرخة �أن�سب احللول
للحفاظ على خ�صو�صية البيوت(.)21
� - 19سعيد عبد اهلل الوايل ،الأبواب والنقو�ش اخل�شبية يف عمارة ال�شارقة التقليدية ،وزارة الثقافة والإعالم ،ال�شارقة 2003م� .ص .29-28
 - 20املرجع ال�سابق� .ص .29
 - 21نف�س املرجع� .ص .30
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الباب املقطع:
يتكون الباب املقطع من جمموعة من القطع امل�ستطيلة �أو املربعة يف كل م�صراع ،وت�سمى هذه القطع مناظر
ويحتوي كل م�صراع على ثالث �أو �أربع مناظر ،مثبتة بني �ضلعني ي�سمى الواحد منها (بازي) ،و�أما الأ�ضالع
الأفقية التي تتعامد مع البازي فت�سمى ( كف�سيج ) ،ومتثل املندرة م�ساحة مثالية للنق�ش عليها ،وعادة ما يتم
عمل نقو�ش وح�شوات خ�شبية فيها ،وتت�شابه كل منظرة مع مثيالتها يف امل�صراع الآخر ،ويوجد يف منت�صف
الباب املقطع (الربقع) ،الذي يعمل على تثبيت م�صراع الباب الذي يوجد به ،ويعترب الباب املقطع من الأبواب
الداخلية التي تخ�ص�ص للغرف وغريها يف داخل املبنى وذلك خلفته و�سهولة حركته(�( .)22ص)30

 -6القيمة النفعية واجلمالية
ُتعد الزخارف اخل�شبية التي حملتها الأبواب والنوافذ والأ�سقف املوجودة يف العمارة ال ُعمانية كالبيوت
والقالع واحل�صون ،وكذلك النقو�ش البديعة التي حملتها املراكب العمانية والتي �أبدعها العمانيون ،خري
�شاهد على اهتمام العمانيني الوا�سع بحرفة احلفر على اخل�شب .وفن احلفر على اخل�شب من الفنون البديعة
املتقنة التي كان العمانيون يحر�صون عليها يف الكثري من �صناعاتهم اخل�شبية و�أدواتهم .ومن النقو�ش البديعة
الوا�سعة االنت�شار ،زخرفة املنازل واحل�صون بالآيات العظيمة على ال�سقوف والأبواب وغريها .وي�ستخدم العماين
الأدوات التقليدية املعروفة يف فنه هذا كامل�سحل ،واملطرقة ،والإزميل ،واملثقب(.)23
ويعك�س فن النق�ش على اخل�شب ذروة الأعمال الفنية يف ُعمانَ ،ف ُت َحلى الأبواب والنوافذ بزخارف
نباتية تكون حمفورة بها .وتعترب الأبواب املنقو�شة برباعة وبطريقة مزخرفة� ،سمة متيز كل مدينة وقرية ُعمانية �سواء
يف املناطق الداخلية �أو يف مناطق ال�ساحل .كما توجد �أبواب م�شابهة يف بع�ض مناطق �شرق �إفريقيا ،وذلك عائد
�إىل الت�أثري العماين الذي كان �سائدا هناك .ويف عامل �صناعة ال�سفن ا�ستخدمت هذه احلرفة التقليدية زخارف
لت�صاميم معينة تنق�ش على م�ؤخرة ال�سفينة وعلى �سطحها املرتفع .ومل يتال�ش هذا الفن يف ُعمان ،حيث ال
يزال النق�ش على اخل�شب موجودا لتزيني الأبواب وال�سفن على حد �سواء وبخا�صة يف مدينة �صور التي مل
تتغري فيها طريقة هذه احلرفة �أو الطراز الذي ت�ستخدمه منذ عدة قرون .وغالبا ما تنق�ش على الأبواب �آيات قر�آنية
كرمية ،ويدون بها تاريخ النق�ش .وقد متيزت �أ�شكال زخارف الأبواب والنوافذ بت�صاميم �إ�سالمية متنوعة ،تعك�س
مناذج هند�سية �أو �أ�شكال �أزهار ،ويعترب نق�ش الأزهار والأوراق من بني النماذج الأكرث �شيوعا .وتتنوع زخارف
املنادي�س لتبدو ب�أ�شكال خمتلفة بع�ضها منقو�ش بزخارف هند�سية ،وبع�ضها ُم َ�س َمر بالأجنم .وت�صنع منادي�س
� - 22سعيد عبد اهلل الوايل ،الأبواب والنقو�ش اخل�شبية يف عمارة ال�شارقة التقليدية ،وزارة الثقافة والإعالم ،ال�شارقة 2003م� .ص .30
� - 23سليمان بن علي بن �سامل العربي ،املرجع ال�سابق� ،ص328
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ذات جودة وعناية خا�صة من �أجود �أنواع اخل�شب ،وتتم زخرفتها بنقو�ش رائعة �إما بارزة �أو حمفورة ب�أ�سلوب
هند�سي بديع ودقة متناهية يف ال�صنع ،وتزين ب�صفائح وجنوم من النحا�س ال�صفر ،وتحُ لى بنقو�ش وجنوم و�صفائح
من الف�ضة.
وتتحلى الأبواب يف القالع واحل�صون بزخارف هند�سية ودعامات ،وحلي ناتئة ،تزيد من قوتها لتجمع بني
القوة والزينة� ،أي بني الوظيفة اجلمالية والدفاعية يف �آن واحد ،وقد ا�شتهر ح�صن جربين ب�سقوفه الرائعة املنقو�شة
بالزخارف� ،إ�ضافة لعار�ضة تدعيم ال�سقف التي يغمرها في�ض من الألوان والت�صميمات املركبة ،وعلى الرغم من
عوامل الزمن ال تزال هذه الأ�سقف تبهج الناظرين �إليها .وتتميز زخرفة تعري�شة النوافذ ب�أ�شكال هند�سية دائرية
ومربعة تنق�سم فيما بينها �إىل �أ�شكال هند�سية �أ�صغر .وت�شمل امل�شاهد املده�شة باحل�صن �سل�سلة الأقوا�س املزدانة
بنقو�ش الآيات القر�آنية ،والهند�سة املعمارية املتميزة داخل القلعة بح�ضورها امللكي .ويتميز نق�ش الدرابزين
اخل�شبي الرائع ب�أ�شكال ما�سية ،قطعت بعناية فائقة لت�ضيء ال�شرفات الداخلية �إ�ضافة �إىل الأقوا�س التي توازن
الفخامة ب�صالبة الت�صميم( .)24ومن �أهم الأماكن التي تنت�شر فيها مهنة النق�ش على اخل�شب :نزوى  ،و�صور،
والوادي الكبري (م�سقط) ،والر�ستاق.

 - 24مار�شيا دور و باتري�شيا جروف�س ،القالع واحل�صون العمانية �شهادة املجد والتاريخ املجد تراث العمارة العمانية  ،م�ؤ�س�سة الر�ؤيا لل�صحافة والن�شر ،م�سقط 2004م� ،ص 30
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 - 1تعريف احلرفة
ت�أتي �صناعة الأثاث املنزيل يف مقدمة ال�صناعات اخل�شبية ال�شهرية يف ُعمان ،وتتعدد منتجاتها ،كاملكتبات
املنزلية ،وكرا�سي اجللو�س ،والطاوالت ،واملنادي�س املزخرفة ،وال ِأ�سرة ،وغريها .وتعترب �صناعة املنادي�س
اخل�شبية الفاخرة �أرقى تلك ال�صناعات ،وت�ستعمل املنادي�س حلفظ املالب�س والأ�شياء الثمينة كالنقود ،واحللي،
واملجوهرات ،خا�صة تلك التي ت�صنع للأثرياء ،حيث ت�صنع من �أجود �أنواع اخل�شب وتتم زخرفتها بنقو�ش رائعة،
�إما بارزة �أو حمفورة ب�أ�سلوب هند�سي بديع ودقة متناهية يف ال�صنع ،وتزين ب�صفائح وجنوم من النحا�س ال�صفر� ،أما
تلك الأغلى ثمنا فتحلى بنقو�ش وجنوم و�صفائح من الف�ضة .وهناك �صناديق خ�شبية تكون �صناعتها دون هذه
املنادي�س كذلك ت�صنع � ِأ�سرة الأطفال وغريها من الأدوات املنزلية.
وتعترب �صناعة املندو�س من احلرف التقليدية العمانية ال�شهرية وخ�صو�صا املنطقة الداخلية ،وي�صنع املندو�س
من اخل�شب ال�صلب (خ�شب ال�ساج �أو خ�شب الورد) امل�ستورد من الهند ،وبعدها يتم �إعداده وجتهيزه وذلك
بتقطيعه على ح�سب �أحجام ومقا�سات معينة ،ثم تثبت القطع اخل�شبية بامل�سامري وبعد االنتهاء من هذه املرحلة،
ي�صبغ ال�صندوق اخل�شبي مبادة (املغر) التي ت�ستخرج من اجلبال ،ومن ثم يزين ال�صندوق ،ويزخرف بالنجوم،
وال�صفائح النحا�سية ،وبهذه املراحل تكتمل �صناعة املندو�س .وتتعدد ا�ستخدامات املندو�س ،حيث ت�ستخدمه
الن�ساء يف حفظ املالب�س ،وحفظ املجوهرات  ،والأ�شياء الثمينة ،بينما ي�ستخدمه الرجال يف حفظ املالب�س،
والأ�سلحة ،واخلناجر ومعداتها ،وقد كان للمندو�س �أهمية كربى يف احلياة اليومية للعمانيني ويف املنا�سبات
اخلا�صة مثل الأعرا�س ،حتى قيل يف املثل ال�شعبي (املندو�س قبل العرو�س) .
وكانت �صناعة ال�صناديق اخل�شبية من ال�صناعات التقليدية الرائجة يف الفرتة املا�ضية ،حيث كانت ت�ستخدم
هذه ال�صناديق كجزء من جهاز العرو�س يف منطقة اخلليج .وت�صنع ال�صناديق من اخل�شب وتزخرف بالنحا�س
الأ�صفر ،وكانت ت�صنع بها �أحياناً جتويفات �سرية .كما كان يتم ت�صنيع �صناديق خ�شبية �صغرية مزخرفة بالنق�ش
فقط ،و�صناديق �أخرى مليئة بالتجويفات ال�صغرية التي كانت ت�صنع خ�صي�صاً من �أجل الل�ؤل�ؤ حيث ي�صنف
ويخزن بها الل�ؤل�ؤ على ح�سب احلجم ،والوزن.

 - 2البعد التاريخي

يحمل املندو�س العماين الكثري من �سمات الأ�صالة يف زخارفه املحلية التي تتجلى يف بع�ض �أ�شكال القالع
واحل�صون العمانية� ،أو بع�ض ت�صميمات املراكب العربية واخلناجر العمانية .وقد كان البحارة يف الأزمنة القدمية
ي�ستخدمون املندو�س �أثناء رحالتهم البحرية حلفظ ممتلكاتهم و�أغرا�ضهم ال�شخ�صية �إىل جانب اخلرائط والر�سوم
املالحية .كما ا�ستخدم املندو�س كجزء هام من هدايا الزواج والأثاث التي تقدم للزوجة مندو�ساً ذا جيب �سري
حلفظ احللي واملجوهرات(.)25
 - 25دوروثي بونفليلني ،املرجع ال�سابق� ،ص32
140

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
واخل�شب من �أهم املواد امل�ستعملة يف �صناعة املندو�س ،ويف�ضل �أن يكون من خ�شب التيك ،ومن املواد
امل�صاحبة :النحا�س الأ�صفر الالمع ،م�سامري نحا�سية �صفراء ،مف�صالت ،دهان تلميع� ،أقفال� ،أما الأدوات
ال�ضرورية ل�صناعة املندو�س فهي :مطرقة (ب�أحجام) ،مق�ص ،مطرقة خ�شبية ،م�سطرة ،مربد� ،أزميل ،زردية ،فرجار،
دبابي�س �أو م�سامري للزينة.
لقد تقدم املندو�س يف املا�ضي الأثاث املنزيل وكان ي�أتي يف مقدمة ال�صناعات اخل�شبية وتعترب �صناعة
املنادي�س اخل�شبية �أ�شهر تلك ال�صناعات ،كانت املنادي�س الفاخرة ت�صنع من �أجود �أنواع اخل�شب وتتم زخرفتها
بنقو�ش رائعة �إما بارزة �أو حمفورة ب�أ�سلوب هند�سي بديع ودقة متناهية يف ال�صنع ،وتزين ب�صفائح وجنوم من
النحا�س ال�صفر� ،أما تلك الأغلى ثمنا فتحلى بنقو�ش وجنوم و�صفائح من الف�ضة(.)26

 - 3املواد الأولية
 الدفف. اجلوانب ( لربود ) . القاعه (القاعدة). الغطاء (باب املندو�س) . الدرج (ال�سارق). املغالق. الرزه. القفل (وي�ستخدم قفل الل�صه). النجوم (النقو�ش). -امل�سامري.

� - 4أدوات ال�صنع
�أدوات النجارة

 - 26عبد اهلل بن نا�صر احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية� ،ص233
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 - 5مراحل الإنتاج
ي�صنع املندو�س من �أخ�شاب غالية الثمن مثل �ألواح ال�صندل و�أخ�شاب ال�ساج وكذلك من �أخ�شاب
ال�سدر والقرط واملي�س والفرفار وحاليا ي�صنع من االخ�شاب امل�ضغوطه املعروفة بالبلويت ،وخ�شب ال�صندل
وال�ساج لي�س لهما مناف�س بني االخ�شاب الأخرى يف �صناعة املندو�س من حيث اجلودة واملتانة .وقد يعي�ش
هذا املندو�س �أكرث من � 150سنة ،وكل ما جدد طال�ؤه ظهر جماله وبريقه �أكرث.
والنقو�ش التي تر�سم على املندو�س تعطيه بريقا و�شكال جميال ،وتعرف تلك النقو�ش بالنجوم  ،ولكل �صانع
ت�شكيالت تظهر مهارته الفنية من حيث اخلربة والنحت على �ألواح املندو�س.

وفيما ي�أتي بع�ض ال�صور التي تبني مهارات ه�ؤالء ال�صانعني :

تركيب
البطانة الداخلية

تركيب البطانة الداخلية

تف�صيل
هيكل املندو�س

تف�صيل هيكل املندو�س
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نالحظ �أن العديد من
هذه ال�صناديق يحمل
بع�ض �أ�شكال القالع
واحل�صون العمانية �أو
بع�ض ت�صميمات املراكب
العربية واخلناجر العمانية
مما يدل على �أ�صلها.

 -6القِ يَمة النفعية واجلمالية
للمندو�س ال ُعماين مكانة كبرية منذ القدم فهو خزانة للمالب�س ،ومكان حلفظ الأموال ،كما يعد جزاء من
مهر العرو�س .لقد كان البحارة يف الأزمنة القدمية ي�ستخدمون املندو�س �أثناء رحالتهم البحرية حلفظ ممتلكاتهم
و�أغرا�ضهم ال�شخ�صية �إىل جانب اخلرائط والر�سوم املالحية.كما ا�ستخدم املندو�س كجزء هام من هدايا الزواج
والأثاث التي تقدم للزوجة ،ونالحظ وجود جيب �سري يف هذا النوع من املندو�س حلفظ احللي واملجوهرات.
وي�سمى الدرج (ال�سارق) ويوجد يف بطن املندو�س مكانا لو�ضع النقود والأ�شياء الثمينة مثل حلي املر�أة .ويكون
غطاء الدرج هو امل�سند لغطاء املندو�س �أثناء الفتح ويكون حتت الدرج درج �صغري يقال له بخ�شه وذلك حلفظ
الأ�شياء الثمينة.
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 - 1تعريف احلرفة :
ت�صنع الع�صي من �أغ�صان �أ�شجار الزيتون ويطلق عليه
حمليا العتم.
وتكرث �أ�شجاره يف اجلبل الأخ�ضر ،وتت�سم �أغ�صانه بالقوة
واملرونة.
وت�سوق هذه الع�صي يف الأ�سواق املحلية� ،إال �أن �أغلبها
ي�صنع بناء على طلبيات م�سبقة.

 - 2املواد الأولية :
م�سحل حديدي ،من�شار ،قرطا�س ،خمرز.

� - 3أدوات ال�صنع :
�أغ�صان من �شجر الزيتون ،م�سامري خ�شبية.

 - 4مراحل الإنتاج :
 يتم �إح�ضار �أغ�صان الزيتون الأخ�ضر امل�ستقيمة ذاتالأطراف املنحنية .وتكون هذه النوعية من �أف�ضل
الع�صي �إذ تكون حنيتها �أ�صيلة غري مركبة؛ وهي
غالية الثمن�.أما يف حالة تركيب احلنية فت�صبح الع�صا
�أقل �سعراً.
 تزال الق�شرة اخلارجية للع�صي والأغ�صان اجلانبية. ت�صقل الع�صي مب�سحل حديدي لإزالة اخل�شونةعليها.
 ت�سحل الع�صي بقرطا�س خفيف لتنعيم ملم�سها. حتى �إذا �أ�صبحت ذات قوام معتدل و طول متنا�سق يبد�أ ال�صانع ب�إجراء نقو�شات عليها ح�سب ت�صميماتهو ذوقه بوا�سطة من�شار �صغرية ،وتكون هذه النقو�ش على �شكل حلقات دائرية على الع�صي �أو تق�سيمات
بخطوط متقاطعة على �شكل مثلثات �أو مربعات .كذلك هناك زخارف تنفذ بوا�سطة م�سامري خ�شبية حيث
يقوم ال�صانع بعمل ثقوب هند�سية على الع�صي فيطعم هذه الثقوب مب�سامري خ�شبية ب�ألوان تختلف عن لون
الع�صي حتى تظهر هذه املواقع كالنجوم يف �أ�شكال �إبداعية جميلة.
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�صقل الع�صا بامل�سحل
قبل ورق التلميع
(القرقا�ص)

�إزالة الق�شر اخلارجية
والأغ�صان من الع�صا

ي�صنع ال�صانع نق�شات
جميلة على الع�صا
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�صناعة اجللديات
 -1تعريف احلرفة
تعني عملية دبغ الإهاب :و�ضع جلود احليوانات (غنم /ماعز� /أبقار) ،يف وعاء فخاري يت�سع حلوايل 25
�إهابا ،ويو�ضع عليه كمية من التمر وامللح لفرتة ترتاوح ما بني � 10-5أيام ،ثم ترفع اجللود ومتهيداً لإزالة ال�شعر
منها بوا�سطة ح�شوها بثمار �شجرة القرط وامللح واملاء ،ثم ينفخ ويحاك الإهاب يف لوح خ�شبي ملدة خم�س دقائق
تقريباً ،حتى يكون خاليا من ال�شعر وجاهز لال�ستخدام يف �شتى ال�صناعات اجللدية(.)1

 -2البعد التاريخي
ُعرفت مهنة الدباغة التي اعتمدت عليها ال�صناعات اجللدية منذ زمن بعيد ،والدباغة هي« :دبغ الإهاب
مبا يدبغ به ،والإهاب اجللد من البقر والغنم وغريهما ،ما مل يدبغ .وقد ا�ستخدم الدباغون يف ذلك مواد خمتلفة،
بع�ضها بدائية ،وعاجلوا اجللد قبل دبغه لرتقيعه وتنظيفه و�صقله»( ،)2وتتم هذه العملية بعد ذبح احليوانات و�سلخ
اجللد ،حيث ي�أخذ ال�صانع (ال�شمار) هذا اجللد ويجري له عملية الدباغة ،ومن ثم يقوم بت�صنيعه �إىل منتجات
جلدية متنوعة.

 -3املواد الأولية

ت�ستخدم يف عملية الدباغة بع�ض املواد وهي:
					
 امللح					
 التمر				
 جلود املاعز				
� -سعف النخيل

 املاء القرط خيوط نايلون� -أ�شرطة من الورق

بينما ت�ستخدم يف عملية ت�صنيع اجللود عدة مواد منها:
				
 جلود مدبوغة					
� -شحم

 -خيوط رفيعة من القطن (حبال)

� -شمع الع�سل

� -4أدوات ال�صنع
					
 -خمرز

� -سكني

 - 1وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،دليل احلرف وال�صناعات التقليدية العمانية ،الطبعة الأوىل م�سقط 1995م� ،ص35
 - 2وا�ضح ال�صمد ،ال�صناعات واحلرف عند العرب يف الع�صر اجلاهلي ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت1981م� ،ص .87
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� -شجب (حامل ذو ثالث �شعب)

					
 �أواين مق�ص					
 مدق مربد					
 من�شار �إبرة كبرية احلجم (مبار) ال�صفان ( :املدق امل�ستعمل يف طحن حبوب القرط). -املحلج  :قطعة خ�شبية خ�شنة ت�ستخدم يف �صقل وتنعيم اجللد(.)3

 -5مراحل الإنتاج
 - 1يو�ضع اجللد يف �إناء وي�ضاف امللح �إليه ،و يدعك جيداً ،ثم يرتك ملدة ترتاوح من يومني �إىل ثالثة �أيام.

 - 3دوروثي بونفليلني ،درا�سة عن احلرف التقليدية ال ُعمانية ،ترجمة �أحمد الزين ح�سن ،م�سقط 1988م� ،ص144
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 - 2يغ�سل اجللد من امللح و ي�ضاف �إليه الغيجه بعد دقها.
 - 3يو�ضع اجللد يف وعاء حمكم الإغالق و يدفن يف حفرة ملدة ترتاوح من ثالثة �إىل خم�سة �أيام.

دفن اجللد بعد و�ضعه يف
�إناء ولفه
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ُ - 4يخرج اجللد ويزال ال�شعر عنه ب�سكني حادة �أو باليد ثم يغ�سل باملاء.

�إزالة ال�شعر
با�ستخدام ال�سكني

 - 5يعب�أ اجللد بالقرط الناعم ثم يدعك بقوة و هذه املرحلة ت�سمى الدباغة .وقد ت�ستمر دباغة اجللد �أربعة
�أيام ،ويتحدد لون اجللد يف اليوم الأول ب�أبي�ض �أو بني �أو �أحمر غامق ،يف حني تكون الدباغة يف باقي
الأيام للتحكم يف م�ستوى الليونة املطلوبة.
 - 6يغ�سل اجللد ويرتك حتى يجف ،و ي�ضاف �إليه قليل من املاء حيث يتم طيه (كرم�شته) ليزداد ليونة.
 -7يف حالة الرغبة يف تلوين اجللد؛ يدهن بقليل من الزيت ،ومع الأيام يكون اللون �أكرث و�ضوحاً .و
للح�صول على اللون الأ�سود ي�ضاف ال�صدى (اخلت) �إىل املاء ثم يو�ضع فيه اجللد املراد �صبغه ملدة �ساعة
تقريباً ،ثم يغ�سل جيداً ويدهن بقليل من الزيت و يدعك جيداً.

بعد دباغة اجللد؛ ي�صبح جاهزاً لي�صنع منه منتجات خمتلفة ،وفيما يلي �أ�سماء بع�ض منتجات
ال�صناعات اجللدية وا�ستخداماتها:
 القربة  :و ُت�ستخدم حلفظ املياه. املحفظة  :وت�ستخدم يف حمل النقود. ال�سعن  :وي�ستخدم يف نقل املياه �أثناء ال�سفر. الهبان  :وي�ستخدم يف نقل الزاد ،ويطلق م�سمى الهبان �أي�ضاً يف مناطق �أخرى على �إحدى �آالت النفخاملو�سيقية التقليدية.
 الدلو :وي�ستخدم يف �إخراج املاء من البئر.153
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 احلرز  :وي�ستخدم يف حفظ الرقى. ال�سيور  :ت�ستخدم يف اخلناجر واملحازم ومالزم الإبل واحلمري و�سروج اخليل. النعل  :ب�أنواع خمتلفة. اجلراب  :ي�ستخدم يف حفظ الأ�سلحة كالبنادق. ال�سقى  :ي�ستخدم يف خ�ض (رج) اللنب. العكة  :ت�ستخدم يف حفظ الزيت. -الغمد  :ي�ستخدم لل�سيوف واخلناجر وال�سكاكني.

هذا وتختلف خطوات الت�صنيع باختالف نوع املنتج حيث يخ�ضع اجللد للق�ص بال�شكل
املطلوب مت تتم عملية اخلياطة ويليها و�ضع الزخارف املنا�سبة وذلك بعمل �أ�شكال نباتية
وهند�سية م�ستمدة من البيئة املحلية لت�ضفي �أ�شكال زخرفية مميزة على املنتج.
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 -6القيمة النفعية واجلمالية
تتعدد القيم النفعية واجلمالية التي ميكن �أن جندها يف ال�صناعات اجللدية بتنوع املنتج وعادة ما ي�ستفاد
من اجللود يف �شكل منتجات جلدية تقليدية و�أخرى منتجات حديثة ت�شكل فيها املهارة اليدوية والزخارف
التقليدية امل�ستقاه من البيئة املحلية �أ�شكال فنية وزخارف فريدة تجُ مل �أغلب املنتجات اجللدية.
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�صناعة الن�سيج
 - 1تعريف احلرفة
الن�سيج هو فن تعا�شق اخليوط على النول ،ويتكون املن�سوج من جمموعة خيوط طولية يطلق عليها ا�سم:
ال�سدي �أو ال�سداء ،تتقاطع مع خيوط عر�ضية تعرف با�سم اللحمة تقاطعاً منتظماً .ويختلف املن�سوج يف مظهره
ونوعه ،تبعاً الختالف تقاطع اخليوط وتركيبها (الرتكيب الن�سجي) .وت�ؤدي عملية التقاطع �إىل اختفاء فريق من
خيوط ال�سدة حتت �إحدى اللحمات ،وظهور الفريق الآخر يف نف�س الوقت فوقها وبالعك�س يف اللحمة التي
تليها ،لذا تنق�سم خيوط ال�سدة تبعاً لعمليتي الإخفاء والظهور �إىل ق�سمني:
الأول :اخليوط الفردية.
والثاين :اخليوط الزوجية وكل من خيوط الق�سمني يظهر �أو يختفي مع بع�ضه البع�ض ،ف�إذا ما ظهرت اخليوط
الفردية� ،أي ارتفعت وانف�صلت عن اخليوط الزوجية تكون من جراء ذلك ،فراغ ي�سمح مبرور خيوط اللحمة
داخله ثم تنعك�س احلركة بعد ذلك وحتل اخليوط الزوجية حمل اخليوط الفردية ويتكون فراغ �آخر ي�سمح مبرور
ثان للحمة .ومن هاتني احلركتني املختلفتني تتم عملية التقاطع ،وهذه العملية تن�سج �أب�سط �أنواع الأن�سجة
و�أكرثها ا�ستعما ًال ،وهو امل�سمى بالن�سيج ال�ساده()1
ويعترب معلم ال�صنعة قمة درجات �سلم مهنة الن�ساجة ،يليه يف الدرجة الثانية نائبه وي�سمى(املعاون) ،ثم «
ال�شاغرد» وهو الذي يندي �أو يبلل خيوط الغزل باملاء ،ثم يقوم بالعمل على الدالوب(عملية الن�ساجة)� .أما
ال�شخ�ص الراغب يف تعلم حرفة الن�ساجة فيحتاج �إىل فرتة تدريب ملدة �ستة �أ�شهر �أو عام كامل ،وذلك حتى
يتقنها جيدا .هذا وي�شرتط يف الن�ساج �أن يكون متحليا بال�صرب واملثابرة يف العمل ،و�أن يكون ب�صره حاداً ،وهي
�صفات �أ�سا�سية للنجاح يف هذه املهنة ،وعندما يرتقى العامل فيها من رتبة �إىل �أخرى يقام له احتفال بذلك
يح�ضره منت�سبو هذه املهنة يف مدينته(.)2

 -2البعد التاريخي
ميتد البعد التاريخي ل�صناعة الن�سيج على �أر�ض ُعمان �إىل ع�صو ٍر قدمية حيث ،اكت�شف الآثاريون بع�ض
الآثار الدالة على ا�ستخدام ال�سكان الأوائل للمن�سوجات يف ُعمان ،ومتثلت هذه املكت�شفات يف� :أدوات غزل
م�صنوعة من �ضلوع احليوانات ،وخيوط حرير على مقب�ض خنجر من �أحد قبور �سمد( .)3ويعترب كتاب الطواف
حول البحر الإريرتي .هو امل�صدر الكال�سيكي الذي ذكر �صناعة املن�سوجات يف ُعمان .ولكن امل�صادر العربية
 - 1جمموعة من الباحثني ،مو�سوعة احلرف التقليدية بالقاهرة التاريخية ،جمعية �أ�صالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعا�صرة ،اجلزء الثاين ،ط� ،1ص  .14وانظر� :سعاد ماهر ،الفنون
الإ�سالمية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة � ،1986ص.100-99
 - 2عبد اهلل بن نا�صر احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان ،جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية� ،ص.237
 - 3حمد بن �صراي ،عمان من القرن الثالث قبل امليالد �إىل القرن ال�سابع امليالدي� ،ص .179-178
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الإ�سالمية �أوردت معلومات مهمة عن قيام هذه ال�صناعة وازدهارها يف ُعمان �إبان الفرتة الإ�سالمية .ويدل
ا�شتهار ُعمان ب�صناعة املن�سوجات يف الع�صر الإ�سالمي على قدم هذه ال�صناعة يف البالد .وكانت املن�سوجات
ال�صحارية منها) ،وكان
العمانية معروفة يف الفرتة الإ�سالمية الأوىل �إذ ُعرفت الأزر والثياب العمانية (وخا�صة ُ
للقمي�ص العماين �شهرة بني العرب .وقد و�صلت الثياب ال ُعمانية �إىل احلجاز ،وو�صول هذه الثياب �إىل احلجاز
يدل على كرثة �إنتاجها يف ُعمان لدرجة �أ�صبحت ت�صدر خارج ُعمان.
وتعترب �صناعة الغزل والن�سيج من ال�صناعات القدمية بل ال�شهرية يف ُعمان .فهي من متطلبات الإن�سان
ال�ضرورية مثلها يف ذلك مثل امل�أكل وامل�شرب وامل�سكن .ولتوفر املادة اخلام من قطن و�صوف وكتان ،وما نق�ص
من احتياجات هذه ال�صناعة جلب من اخلارج كاحلرير « الربي�سم» لقرب مناطق �إنتاجه من ُعمان �إ�ضافة �إىل
وجود اليد العاملة املاهرة يف هذه ال�صناعة بعمان ،و�أ�سواق لت�صريف ما يتم ت�صنيعه .لذا انت�شرت مراكز هذه
ال�صناعة يف غالبية املدن العمانية .فتقوم كل مدينة بتغطية احتياجات �سوقها ،وما زاد عنه ينقل �إىل املدن
املجاورة �أو �إىل خارج ُعمان ،مثل �شرق �إفريقية وبلدان �شبه اجلزيرة العربية.

ن�سيج الربي�سم
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وقد تطرق احلموي الذي عا�ش يف القرن ال�سابع الهجري �إىل ذكر املن�سوجات العمانية ،خا�صة تلك
امل�صنوعة مبدينة نزوى ،فو�صفها ب�أنها كانت جميلة منمقة غالية الثمن .كما �أ�شاد ابن بطوطة بالأثواب الرائعة
التي ت�صنع يف ظفار بقوله» وي�صنع بها ثياب من احلرير والقطن والكتان ح�سان جدا» .هذا بالإ�ضافة �إىل الإزرة
والأردية العادية التي ت�صنع من القطن �أو من القطن واحلرير .هناك �أي�ضا نوع من العمائم ت�صنع من القطن خا�صة
تلك العمائم املخططة التي ت�صنع ب�إبراء من القطن اجليد النقي .وقد انت�شرت زراعة القطن وبالتايل �صناعته يف
غالبية املناطق الداخلية كنزوى ،ومنح ،و�سمائل ،وغريها من املدن ،لكن اخت�ص وادي �سمائل وبالذات قرية
اجليلة فيه بزراعة و�صناعة « ن�سيج اخل�ضرجن ،وهو من القطن الأحمر املوجود بعمان خا�صة»(.)4
وتعد هذه احلرفه من �أهم مظاهر التم�سك بالرتاث التقليدي ال ُعماين ،فتظهر روحها يف الأدوات امل�ستخدمة
يف احلياة اليومية ،والأزياء الرجالية والن�سائية ،واملن�سوج عبارة عن ج�سم م�سطح رقيق يتكون �إما من خيط
واحد مت�شابك بع�ضه ببع�ض على هيئة �أن�صاف دوائر متداخلة ومتما�سكة ،كما هو احلال يف �أقم�شة ال�سنارة.
(الرتيكو)� ،أو يتكون من جمموعة خيوط طولية يطلق عليها ا�سم ال�سدى ،تتقاطع مع خيوط عر�ضية تعرف با�سم
اللحمة تقاطعا منتظما .ويختلف املن�سوج يف مظهره ونوعه تبعا الختالف تقاطع اخليوط وتركيبها (الرتكيب
الن�سجي).

منتجات ن�سيجية زاهية الألوان
 - 4عبد اهلل بن نا�صر بن �سليمان احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان� ،ص.236-235
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وعملية التقاطع املذكورة ت�ؤدي �إىل اختفاء فريق من خيوط ال�سدى حتت �إحدى اللحمات ،وظهور الفريق
الآخر يف نف�س الوقت ذاته فوقها وبالعك�س يف اللحمة التي تليها ،لذا تنق�سم خيوط ال�سدى تبعا لعمليتي
االختفاء والظهور �إىل ق�سمني :الأول اخليوط الفردية والثاين اخليوط الزوجية ،وكل من خيوط الق�سمني يظهرا
�أو يختفي مع بع�ضه البع�ض ،ف�إذا ما ظهرت اخليوط الفردية �أو بعبارة �أ�صح ارتفعت �أو انف�صلت عن اخليوط
الزوجية ،تكون من جراء فراغ ي�سمى يف عرف جماعة الن�ساجني ،ي�سمح مبرور خيوط اللحمة داخله ثم تنعك�س
احلركة بعد ذلك وحتل اخليوط الزوجية حمل اخليوط الفردية ويتكون (نف�س) �آخر ي�سمح مبرور ثان للحمة .ومن
هاتني احلركتني املختلفتني تتم عملية التقاطع ،وهذه العملية تنتج �أب�سط �أنواع الأن�سجة ،وهو امل�سمى بن�سيج
ال�سادة .ومع �أن ن�سيج ال�سادة يعترب �أب�سط �أنواع املن�سوجات� ،إال �أنه �أكرثها ا�ستعماال وله م�شتقات عدة .وقد
�شغل الكتان املرتبة الأوىل بني املواد اخلام التي ا�ستعملت يف الن�سيج الإ�سالمي منذ الع�صور القدمية .ويليه
ال�صوف ،ثم ي�أتي احلرير يف املرتبة الثالثة .بالإ�ضافة �إىل القطن الذي ورد ذكره يف كثري من املراجع القدمية
والإ�سالمية ،وال �شك �أن الكتان هو النبات الوحيد الذي تعترب �أليافه �أقدم الألياف التي ا�ستعملت يف �صناعة
الن�سيج(.)5

 - 3املواد الأولية
تتنوع خامات اخليوط امل�ستخدمة يف �صناعة الن�سيج ما بني الكتان ،والقطن ،واحلرير ،وال�صوف .فاحلرير :يعد
من �أهم اخلامات الن�سيجية ،وتوجد منه �أنواع كثرية بع�ضها رقيق و�شفاف ،وللحرير �أنواع كثرية ،وي�ستورد من
دول جنوب �شرق �آ�سيا ،وي�صنع منه بع�ض املالب�س و�أغطية الر�أ�س ،وبع�ض ال�سجاد ،خا�صة للأثرياء( .)6و ُيعد
القطن :هو اخلامة الأكرث انت�شاراً و�شيوعاً لثبوت فائدته ال�صحية للج�سم ،وهو اخلامة التي ي�صنع منها �أجود
�أنواع املالب�س� ،إ�ضافة �إىل طراوته وجودته ل�صناعة املفرو�شات� .أما ال�صوف :فهو من اخلامات العتيقة ،وي�أتي يف
الأهمية بعد الكتان تاريخياً ،حيث مل يتم الرتكيز عليه �إال منذ الع�صر البطلمي ،وهو من اخلامات ال�شائعة التي
تدخل يف كثري من املالب�س ،وي�ستخدم �أي�ضاً يف ن�سج الكليم وال�سجاد (الزوايل) و�أحياناً يخلط ببع�ض خيوط
القطن وي�أتي ال�صوف من فرو الأغنام� ،أو وبر الإبل(.)7وقد ا�ستخدم �شعر املاعز لتقوية خيوط ال�صوف(.)*8
� - 5سعاد ماهر حممد ،الفنون الإ�سالمية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة � 1986ص.63،64
 - 6جمموعة من الباحثني ،مو�سوعة احلرف التقليدية بالقاهرة التاريخية ،جمعية �أ�صالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعا�صرة ،اجلزء الثاين ،ط� ،1ص.105-104
 - 7املرجع ال�سابق� ،ص.105-104
 - *8تعترب �صناعة ال�صوف مكملة حلرفة الرعي يف عمان ومن جانب �آخر ي�ستخدم �شعر املاعز لطوله و�سهولة غزله ثم ن�سجه ،حيث يخلط مع �صوف الأغنام الناعم ليعطيه
نوعا من ال�صالبة .قال تعاىل» ومن �أ�صوافها و�أوبارها و�أ�شعارها �أثاثا ومتاعا �إىل حني» .وقد مرت ال�صناعات ال�صوفية بعدة مراحل :ففي �أول �شهر �أبريل تبد�أ �أوىل خطواتها حيث
يجز ال�صوف ثم يغ�سل جيدا ،ثم ينق�ش متهيدا ل�صباغته باللون املطلوب وغالبا ما تكون باللونني الأ�صفر و الأحمر .انظر :عبد اهلل بن نا�صر احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان
جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية.237 ،
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�أ-الن�سيج القطني

�صناعة الن�سيج القطني
كان القطن يزرع يف �أغلب واليات ومناطق ال�سلطنة وب�أنواع خمتلفة ،و�أجود هذه الأنواع هو اخل�ضرجن،
وكانت جتود زراعته يف اجليلة التابعة لوالية �سمائل باملنطقة الداخلية ،وللقطن �أهمية كبرية حيث �إنه ك�ساء
لالن�سان وغطاء له .وعندما تتفتح �أزهار القطن يقوم الن�ساج بجمع هذه الأزهار وحفظها يف مكان بعيد عن
ال�شم�س واملاء.
ولتجهيز القطن للغزل ،يقوم ال�صانع بفرز القطن من البذور وي�سمى ( تلبيب القطن) ،ثم يقوم بنف�ش
القطن وعمله لويه (لف بع�ضه على بع�ض ب�شكل كروي) .بعد ذلك ت�أتي عملية الغزل ،حيث ّيدور احلريف
املغزل وكلما غزل خيطا لفه على املغزل حتى يعمل كبه ،وبعد ذلك يقوم بتغطي�س اخليوط القطنية التي مت
غزلها يف �شخالة االرز (القنزي)� ،أو يف عجينة طحني مغاليه على النار باملاء وت�سمى �سوج ،بغر�ض تقوية اخليوط
القطنية.
ثم ي�ضع احلريف الغزل على عدة دوارات خ�شبية ،وي�أخذ من كل دواره طرف اخليط وت�سمى �شده ،فيقوم
بربطها يف دواره كبرية من �أجل قيا�س كمية الغزل( ،على �سبيل املثال الدوارة الكبرية الواحدة وزار ون�صف)،
ويحل هذه اخليوط من الدوارات ال�صغريه على الدواره الكبرية حتى يح�صل على جمموعه من اخليوط.

و�أخريا ت�أتي عملية مد اخليوط وتعرف بال�سدي لإجراء عملية الن�ساجة على الكارجة و�صنع
القما�ش.
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� -1صناعة الأقم�شة (الكارجة)
يقوم الن�ساج بتجهيز الكارجة وذلك بعمل حفرة مب�ساحة مرت يف مرت وبعمق مرت ،ثم يقوم برتكيب �أجزاء
الكارجة .وبعد االنتهاء من تثبيت �أجزاء الكارجه يقوم مبد اخليوط ويبد�أ العمل يف الن�ساجه ،وتعتمد هذه
احلرفة على �آلتي الكريب والبلولة وبطريقة تداخل الغزل بع�ضه يف بع�ض م�ستخدماً الدو�سات (الوطايا) و�شد
�آلة النريه ،وكلما �أكمل جزءا لفه على املعرا�ض ،وهكذا حتى يكتمل القما�ش الذي يريد �صنعه.

ولهذه احلرفة منتجات �شهرية ،ومتعددة منها :
 - 1العمامة ال�سعيدية.
� - 2سباعية �ساده.
� - 3سباعيه بدقاله وبروج.
 - 4الوزرة (الإزار) وهي �أنواع خمتلفة :

�أ  -ال�سلطاين.
ب -اجلابري.
ج  -ن�صف جابري.
د  -حمداين.
هـ� -سحاري.
و � -سمائلي.
ز  -جريزي.
ح  -بو فحيحه خا�ص بال�صبيان.
ط  -ابو �شمو�س خا�ص بال�صبيان.

 - 5ال�شادر �أو الرداء :

�أ � -شادر �صابوين.
ب� -شادر جزعي او كركمي.
ج � -شادر م�شجر.
د � -شادر �ساده.
هـ� -شادر ا�سود.
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 - 6قما�ش ب�ألوان خمتلفة ت�ستخدمه الن�ساء:

�أ  -حرقاين.
ب � -صراي مندو�س.
ج  -عني بقرة.
د  -درياهي.
هـ -بنادري.
و � -س ّرتي.

الأدوات امل�ستخدمة � :آلة الكارجة التقليدية.
املواد امل�ستخدمة  :اخليوط القطنية و منها احلرير امل�سمى الربي�سم

خطوات العمل:

 - 1تتكون اخليوط من جمموعة ربط يتم فكها وفردها و يتم حتويلها �إىل �أخرى لت�صبح �أكرث مرونة .
 - 2ت�سدى اخليوط يف الكارجة ب�شكل طويل .
 - 3تدخل اخليوط عك�س ما يحملها النري االخر.
 - 4تدخل اخليوط كاملة يف النري اخل�شبي و هذه هي �صفة التخالف للخيوط حتى مير الكريب بني ال�صفتني و
ينعك�س عليها مرة �أخرى بانعكا�س الأنيار.
 - 5تر�ص اخليوط العر�ضية املدخلة وت�ضرب بالدفة حتى ترتا�ص اخليوط مع بع�ضها البع�ض وهكذا تتم عملية
الن�سج حتى النهاية
 - 6و عند ن�سج م�سافة يتم طيها يف م�ؤخرة الكارجة على لوحة خ�شبية مربعة يتحكم يف دورانها وثبوتها املفراق؛
و هو عمود داخل و�سط اخل�شبة امل�سناة على فتحات �أربع.
 - 7يتم تو�صيل االنبار بامليزان والدو�سات اخلا�صة بالقدم ،ثم يتم رفعها و�إنزالها بالدو�سات .
 - 8يتم �إمرار الكريب و هو حم�شو بقالب به خيط ي�سمى الدلول مت تعبئتها م�سبقا و يكون مبلال ،والذي يقوم
بدور ن�سج اخليوط العر�ضية.
 - 9و ما �أن يتم مرور الكريب حتى تخالف اخليوط الطولية بوا�سطة الدو�سات و تتبعها طريقة الدفات لرت�صي�صها
يف موقعها املطلوب.
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� -2صناعة احل�ضية
ي�ستخدم الن�ساج يف �صناعة احل�ضية خيوط احلرير والقطن والزري .واحل�ضية �أربعة �أنواع ،هي:

 - 1ح�ضية الداالت وت�سمى عوقديه ،وهذه احل�ضية خا�صة للعمامي وال�سباعيات  ،وتتكون من ع�شر �شدات
(خيط) وتعمل �ساده ح�سب لون العمامه.
 - 2ح�ضية الفركه وت�سمى �سم�سميه وتتكون من � 12شدة (خيط) وتعمل هذه احل�ضية �ساده و ح�سب الطلب
وت�ستخدم للوزره (الإزار).
 - 3ح�ضية دروز او دردر وت�ستخدم للحاف الن�ساء (اللي�سو) وتتكون من � 18شدة (خيط).
 - 4ح�ضية لوقاية �أو ال�شيلة وهي �أكرب �أنواع احل�ضايا وت�سمى ح�ضية الك ّالب �أو �سمرمر ،وتتكون من � 24شدة
(خيطا) ،وتكون الزخرفة والنقو�ش يف هذه احل�ضية وا�ضحه كاملريره واملحاريب ونق�شة الغويل.
ومن املعروف �أن هذه احل�ضايا تعمل عن طريق الن�ساجة بكارجة �سهلة ال�صنع والأدوات.
الأدوات امل�ستخدمة  :كارجة  ،نري
املواد امل�ستخدمة  :خيوط الغزل  ،الزري

خطوات العمل :

 - 1ي�ؤتى بخيوط الغزل  ،ويتم حلها على �شكل �سيور ،ولفها يف بكرات م�صنوعة من جريد النخيل  ،ثم تلف
اخليوط يف بكرات �صغرية لتكون جاهزة لال�ستخدام .
 - 2ي�ؤتى بالزري ،وعادة ما يكون لونا �أو لونني ،ح�سب الرغبة ،ويتم لفه بالطريقة ال�سابقة.
 - 3ي�ؤتى بال�صوف اجلاهز ويلف بالطريقة ال�سابقة ،ثم يتم برمه بوا�سطة املغزل اليدوي .
 - 4يتم ت�سدية (�صف) خيوط الغزل والزري وال�صوف يف الكارجة ب�شكل طويل ويتم ق�سمتها �إىل ق�سمني
مت�ساويني ،يدخل كل ق�سم يف نري؛ وهو �أداه م�صنوعة من اخل�شب �أو من جريد النخيل يلف حولها
اخليوط ،ويتم رفعها وخف�ضهاا بالتناوب حتى تتداخل اخليوط امل�سداه مع هذه اخليوط العر�ضية وت�ستخدم
الأرجل يف هذه احلركة.
 - 5يتم �إدخال ال�صوف الذي مت برمه ولفه بني خيوط النريين بالتناوب ،وحتى تكون �أطوال جميع اخليوط
مت�ساوية ،ثم يتم ر�صها بقطعة خ�شبية رفيعة.
 - 6بعد االنتهاء من الن�سيج يتم برم (حيا�س) كل هدب من هدوب احل�ضية البارزة حتى تكون قوية وتظهر
مبنظر جميل ،وبعد ذلك تتم خياطة الأطراف حتى ال تنحلل اخليوط .
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 -3الكمة العمانية
الكمة العمانية ذات �أهمية بالغة لدى الرجل العماين فهي تعترب من مكمالت اللب�س لديه ويحر�ص على
ارتدائها كغطاء جميل للر�أ�س.
وهي عبارة عن �صناعة تراثية �أ�صيلة تطرز من خيوط ذات �ألوان جميلة .وخيوط الكمة عبارة عن نوعني:
الأول �سميك والآخر �أقل �سمكا ويبلالن باملاء كي ي�سهل ا�ستخدامها وحتى ال ينقطعا �أثناء اخلياطة وتربط �إبرة
كبرية يف الكمة نف�سها ت�ساعد على �إحداث ثقب �صغري فيها ومن خالله تقوم املر�أة باخلياطة بطريقة ان�سيابية
و�سريعة.
الأدوات امل�ستخدمة  :مق�ص ،ر�ؤو�س م�صنوعة من الف�ضة وهي تلب�س يف الأ�صابع حلمايتها من وخز الإبر
وكذلك ل�شد اخليط امل�ستعمل يف التنجيم ،الإبرة و هي ثال ثة �أنواع:
 �إبرة الترتي�س( و هي �أكرب حجما من �إبرة التنجيم) �إبرة التنجيم (وتكون �أ�صغر من �إبرة الترتي�س) و ذلك لتكون الغرز �أكرث دقة و �أ�صغر حجما.� -إبرة لإحداث ثقوب قبل البدء يف التنجيم.
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املواد امل�ستخدمة :
خيوط م�صنوعة من القطن ( ت�ستعمل للترتي�س و ذلك حتى يتما�سك قوام الكمة) ،قطعة قما�ش بي�ضاء
م�صنوعة من القطن تر�سم عليها الأ�شكال قبل الترتي�س) ،قما�ش للكمة .
خطوات العمل :

يراعى يف �صناعة الكمة �أن يقوم بها �شخ�ص واحد كي تتم بنف�س الن�سق وتكون متجان�سة.
 - 1تر�سم الأ�شكال على قطعة القما�ش البي�ضاء وعادة ما تكون هذه الأ�شكال والر�سومات م�ستوحاة من
البيئة العمانية ،وتراعى املقا�سات املطلوبة عند ر�سم الأ�شكال.
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 - 2تتم عملية الق�ص
وتف�صيل القطعة
ح�سب املقا�سات
متهيدا لعملية
الترتي�س ،على
�أن تكون حتت
هذه القطعة
قطعة �أخرى
�أي تكون
هناك قطعتان
متطابقتان.
 - 3تبد�أ عملية الترتي�س للكمة باخليوط القطنية با�ستخدام �إبرة الترتي�س على امل�سارات التي ر�سمت ،
حيث يتم �إدخال هذه اخليوط من حتت الر�سومات لإك�ساب الكمة القوام املطلوب واملتجان�س .

169

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

 - 4تبد�أ عملية التنجيم بخياطة و تطريز الأ�شكال
والر�سومات بخيوط ملونة ح�سب الطلب و تراعى
الدقة يف هذه العملية ،وجدير بالذكر �أن مرحلة
التنجيم هي �أطول مرحلة يف �صناعة الكمة.

 - 5يتم تثبيت جزئي الكمة ببع�ضهما ،و هي �آخر
مرحلة يف �صناعة الكمة.
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ب-الن�سيج ال�صويف :
وقد عرف غزل ال�صوف يف مناطق ُعمانية كثرية منها :وادي الغول ووادي اخلواطر ـ ودهيلة (بني نزوى
وعربي) بجودة �إنتاجها من هذا النوع من اخليوط .كما تنت�شر هذه ال�صناعة �أي�ضا يف بركاء .وي�ستخدم يف غزل
ال�صوف بع�ض الأدوات وهي :املن�سج  :ي�ضم بكرات اخليوط املغزولة ،واملغزل  :وي�ستخدم يف عملية غزل
اخليوط.واملق�ص .والطريقة املعتادة يف ذلك متر باملراحل التالية:
 - 1ق�ص �صوف املاعز وو�ضعه يف املاء ملدة �ساعة حتى يبتل.
 - 2يجفف ال�صوف املبتل حتت �أ�شعة ال�شم�س.
 - 3يلف ال�صوف يف خ�صالت حول الأ�صبع.
 - 4تف�صل اخل�صالت عن بع�ضها ثم يتم لفها حتى ي�صبح على �شكل كتلة كبرية.
� - 5أحيانا ي�صبغ ال�صوف بنوع من ال�صبغة ي�سمى « فوا» ـ لي�صبح �أحمر� ،أو �أبي�ض� ،أو بني اللون .ويف حالة
احلاجة �إىل غزل خيوط �أكرث �سمكاً تو�ضع خ�صلتان معاً بد ًال من واحدة(.)9

 �أدوات ال�صنع -املغزل.

 املن�سج  :وهو �إطار خ�شبي تتم داخله عملية الن�سيج. امل�شط  :وهو قطعة من اخل�شب �صممت ب�شكل امل�شط. احلويف  :م�شط ال�سجاد. الإبرة -املق�ص.

9
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 -مراحل الإنتاج

�إن ن�سيج ال�صوف �أو ال�شعر يعترب من �أهم ال�صناعات احلرفية للإن�سان العماين� ،إذ ي�ستخدمها يف ك�سائه
ومنزله� ،إ�ضافة �إىل �أغرا�ض �أخرى لدى �أ�صحاب الهجن واملا�شية ،و�أغلب من يعمل يف هذه ال�صناعة هن الن�ساء
اللواتي لهن ب�صمة ظاهرة يف هذا اجلانب.
ومن املعروف �أن املاعز �أو ال�ض�أن بحاجة للتخل�ص من �صوفها و�شعرها �سنوياً ،وعادة ما يتم ذلك يف مو�سم
ال�صيف حيث يتم (جز) ال�صوف �أو ال�شعر باملق�ص ،ثم يتم جمعه يف مكان للحفظ ،ويتم ا�ستخدامه ح�سب
احلاجة .ويقوم الن�ساج قبل �إجراء عملية الغزل ،بفرد ال�صوف بيده و�إزالة ال�شوائب العالقة به� ،أما ال�شعر في�ضربه
بحطبتني بطريقة تتابعية .وعند قيامه بالن�سيج ف�إنه ي�ستخدم كارجة ال�صوف �أو ال�شعر ،وي�صنع بها منتجات عدة
منها :
 الفلي ( :بيت البدوي). املن�سول. ال�ساحه �أو ال�شملة. -اخلرج.
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وللن�ساجني مهارة بارعة يف �إتقان عملهم فهم قد ال يحتاجون �إىل الكارجة يف ت�صنيع بع�ض منتجاتهم� ،إمنا يقومون
بعمل �آلة م�صغرة لها ت�سمى بال�سدي (النول) ،وهي �سهلة اال�ستعمال وب�إمكانهم التنقل بها من مكان �إىل �آخر.
ومن �أهم منتجات �آلة ال�سدي (النول):
 ال�شداد� :سرج الإبل حيث يو�ضع على ظهر الناقة وي�شد بوا�سطة �سيور من�سوجة. الغر�ضه :ت�ستخدم ل�شد البداد من امل�ؤخرة يف ج�سم الناقة. البداد. املحوي. -الكفال والبداد وال�شمل والربقه واملرار واخلزام.

وي�ستخدم الن�ساج عدة �ألوان ل�صبغ خيوط ال�صوف ،ويح�صل على هذه الأ�صباغ من البيئة املحيطة به (جذور
�شجرة املهددي ،و�أوراق �شجرة الفوه).
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خطوات العمل:

 -1غزل ال�صوف ون�سجه

�أوال -طريقة تكوين خيوط ال�صوف :

 - 1ت�ستخرج الأ�صواف من اخلرفان ،ثم
يبد�أ العمل بنربها وهي عملية تفتيح
ال�شعر عن بع�ضه البع�ض.
 - 2ي�ؤخذ ال�صوف ،ويبد�أ �سحب طرف
منه بوا�سطة اليد بحيث يكون
امل�أخوذ مت�ساوي ال�سمك �إىل حركة
املغزل؛ ليقوم املغزل عند دورانه
بلف ال�صوف على بع�ضه منتجا
خيطا متجان�سا.

عزل ال�صوف
با�ستخدام
املغزل اليدوي

 -3يقوم الغازل بلف هذا اخليط على و�سط حطبة املغزل بغر�ض جتميعه ،وهذا اخليط يكون على �شدة
واحدة حتى تتكون كرة �أو بكرة من اخليط (ت�سمى حملياً كبة) ،ثم تجُ مع كبتان من خيوط ال�صوف.
وي�ؤخذ بطرف كل كبة ويتم دجمها (قلدهما) ببع�ض بوا�سطة املغزل ،فينتج خيط مفتول ،وت�سمى هذه
العملية بـ “�إبرام” ال�صوف.
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ثانيا -طريقة الن�سج ال�صويف :
 -ال�سداه  :وهي عملية تتم فيها ن�شر اخليوط طوليا ،بوا�سطة ربط قطعتان من اخل�شب واحدة �أمامية والثانية

خلفية ت�سمى حطبة ال�سداه بحيث يتم رفع هاتني اخل�شبتني عن �سطح الأر�ض بوا�سطة قطع خ�شبية ت�سمى
(املحمري).
التبادل العك�سي �أي املجموعة الأوىل تكون معاك�سة للمجموعة الثانية ،مما يجعل امل�صر (املكوك) بني املجموعتني
هي طريقة الن�سيج العملية .

ثم يبد�أ امل�صر وهو �إدخال اخليوط ال�صوفية املعار�ضة للخيوط الطويلة .وما �أن مير امل�صر على اجلهة اليمنى ،يتم
تخالف اخليوط الطويلة عليه ثم ي�ضرب باحلف للرت�صني ،وهي قطعة خ�شبية م�صقولة من �أ�شجار الزيتون (العتم)
وتكون هذه اخل�شبة بني اخليوط الطويلة ،وهكذا يتوا�صل العمل حتى نهاية القطعة ومن القطع املنتجة:
ال�سيحة  :وت�سمى �أي�ضاً (ال�شملة) وهي عبارة عن ن�سيج غزيل ي�ستخدم يف �أغرا�ض عدة فمنها ما ي�ستخدم
كفر�ش لأر�ض املنزل( .)10ومنها ما ي�ستخدم ك�أغطية ،ومنها ما يو�ضع على ظهر اجلمال .و ُيعد ا�ستخدامها
ال�سيحة يف الوقت احلا�ضر ،كزينة للمجال�س �أو مفر�ش �أر�ضي هو الأكرث انت�شاراً .ي�صل مقا�س ال�سيحة �إىل خم�سة
�أذرع بدون الأهداب وعر�ضها يبلغ املرت.
 - 10فتحي احلداد ،املرجع ال�سابق� ،ص
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ومن التنوع الإنتاجي لل�صناعات الن�سيجية نذكر :الب�شت ،وال�سعبوين ،والهدية ،وال�سيحة ،واملن�سول،
وال�صديرية ،وامل�صر ،وال�سباعية ،واخلزام �أو الكفال ،وال�ساحة ،وال�شوميية ،و�شباك ال�صيد :وخيمة ال�شعر ،عالوة
على �أدوات ركوب الدواب وزينتها.

 -القيمة النفعية واجلمالية

كانت حاجة الإن�سان �شديدة منذ بداية التاريخ وقد ا�ستفاد الإن�سان من ال�صناعات الن�سيجية يف كل �أوجه
حياته ،بل ا�ستفادت دوابه ب�أدوات وزينة �صنعت من الن�سيج .وعلى اجلانب الفني فقد ا�ستوحت زخارف
الن�سيج الكثري من عنا�صرها من البيئة والرتاث ال ُعماين واللغة العربية ،فجمعت الكثري من العنا�صر املن�سجمة
مع بع�ضها البع�ض ،ورمبا تدلل ال�سيحة امل�صورة �أعاله على التمازج الكبري بني عنا�صر هند�سية ،وتراثية ،وكتابية،
اجتمعت لت�ضفي عليها رونقاً هند�سياً وجما ًال متنا�سقا.
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� -2صناعة �سروج اخليل

ال�سرج  :هو عدة اخليل التي تو�ضع على ظهره .وهي تنري اخليل وتزينها وت�ضفي عليها اجلمال والأناقة .لذلك
فان ال�سرج ي�صنع بطريقة فنية جمالية بديعة النقو�ش ،وتنفذ الفراخات املتدلية منها ب�ألوان خمتلفة.

 املواد الأولية : الأقم�شة. الزري. -ال�صوف .

 �أدوات ال�صنع :�إبرة  -ع�صا غليظة حل�شي الأكيا�س .
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 مراحل الإنتاج : - 1يتم ر�سم م�ساحة ال�سرج على بطانة القما�ش .
 - 2حتدد امل�ساحات املق�سمة للجوارب �أي �أكيا�س املقدمة وامل�ؤخرة والو�سط.
 - 3يعمل غطاء من قما�ش املخمل(*) تكون فيه الواجهة من الأعلى.
 - 4يتم حتديد املخابئ الأمامية
واخللفية والو�سطى يف
ال�سرج ،ثم يتم ح�شو
هذه املخابئ بال�صوف
امل�ستخرج من احليوان.
تركيب اخلروج
اجلانبية

ح�شو ال�صوف يف
الأكيا�س خلياطتها

 -5تخاط �أفواه املخابئ بعد ملئها بال�صوف.
 -6ت�ضاف اخلروج اجلانبية ،وهي عبارة عن قما�ش ي�أخذ نف�س اللون وبه زخارف من �أ�شرطة الزري ،غري �أنه
لي�س به خمابي �صوف .كما تو�ضع قطعة �أخرى من اخللف وت�سمى “القطاء” وت�شكل على نف�س ال�شكل
اخلا�ص باخلروج اجلانبية غري �أنها تكون �أكرب مقا�س َا.
*  -ي�سمى قما�ش املخمل بالقطيفة يف بع�ض الدول العربية.
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� -3صناعة زينة الأبل

�أوال -الغر�ضة ( :طولها  3اذرع ون�صف )- :

ت�ستغل ل�شد بداد الناقة �أمام ال�سنام فوق الغارب ،وهذه حتتاج  16هدب نايلون م�صفوفة بالطول.

خطوات العمل :

 تزرك�ش بالزري والربي�سم .وينفذ النق�ش ،يتم تو�سيع الرقم �أو ت�ضييقه. يتم لف ثالث هدوب بالزري . -يتم عمل كراك�ش ( تعكيل).

ثانياً  -الزيار :

حتتاج  8بتول نايلون ،ويتم عملها بنف�س طريقة عمل الغر�ضة (طولها �أربع �أذرع ) يكون مكان الزيار
(�صدر) الناقة.

ثالثاً  -اخلطام :

اخلطام هو ما يقاد به البعري �أو احل�صان �أو احلمار ويربط على رقبته ،ومنه ما ي�ستعمل ل�شد الأمتعة والأحمال
على ظهر اجلمل .وهو عبارة عن  11بتلة بطول خم�سة �أذرع ،يعمل قالدة (ربقة) بنف�س طريقة .الغر�ضة.
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ويتم عمل عني يف �أحد طرفيها ،وعمل عقدة يف الطرف الآخر ،ويركب لها اجللطة (حلقة من احلديد) ،ثم
يركب فيها املجزل ،وهو عبارة عن ن�سيج من  11بتله بدون كرك�ش ،وقرب نهايته يتم تق�سيم البتول �إىل ق�سمني؛
بحيث يتم عمل فتحة يتم من خاللها جر جمل �آخر .ومن ثم يتم �صنع اخلطام بتو�صيل البتول مرة �أخرى
وينتهي اخلطام مبقب�ض
مزرك�ش.

رابعاً  -البداد :

البداد هو
�أحد مفردات عدة
اجلمال ،يفر�ش على
ظهر اجلمل �أثناء
الركوب .وهو عبارة
عن  32بتلة ،ويتم
عمله بنف�س عمل
الغر�ضة بطول �شرب واحد ( يكون فوق الغارب �أمام
ال�سنان ).

خام�ساً  -امل�سح :

وهو عبارة عن  26بتلة بطول ذراع واحد ،ويعمل
بنف�س طريقة الغر�ضة ،وهو يكون يف ظهر الناقة ،مي�سك
بحبل وي�شد عليه الليف .

�ساد�ساً  -العذار :

وهو عبارة عن م�ساعد للخطام ويلف وراء ر�أ�س
الناقة ،ويدخل يف اخلطام وطريقة �صنعه هي نف�س
طريقة عمل الغر�ضة ،وهو عبارة عن  6بتول .

180

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

�صور تو�ضح
�صناعة
زينة الإبل
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الأدوات امل�ستخدمة :

� -4صناعة امليداليات والعقد

 مغزل من�سج مدري (قرن ظبي) ل�صف اخليوط -مق�ص

املواد امل�ستخدمة :
 خيوط ( �صوف) -خرز طويل ملون

خطوات العمل :

�أو ًال  -امليداليات:

 - 1يتم �صف اخليوط ح�سب حجم امليدالية ( � 10شدات).
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 -2يتم �إدخال (زرك�شة) اخليوط بالربي�سم والزري .وذلك ب�إدخال الهدب باملخالفة بني اخليوط.
 -3يتم عمل (كراك�ش) وذلك بعمل خيوط ملفوفة ب�أخرى مع الربي�سم ،ثم يعمل فيه فريخه .

ثاني ًا  -العقد :

� 4 ( - 1شدات) من اخليوط يتم زرك�شتها
بالزري والربي�سم بنف�س طريقة امليدالية.
وهي عبارة عن �صفني ح�سب الرغبة.
 - 2يتم تزيني احلافة اخلارجية بخرز طويل
ملون .
 - 3يتم �صنع القلب بالزري وتكون �أطرافه من
اخلرز. .
 - 4يتم �صنع ال�سل�سلة من�سوجه وملفوفة
بالزري.

ويتم ن�سج ال�سوار واخلامت  ،بنف�س طريقة العقد ولكن بدون �سل�سلة �أو قلب .
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الف�صل ال�ساد�س
�صناعة الف�ضيات
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� - 4أدوات ال�صنع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية
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�صناعة الف�ضيات
 - 1تعريف احلرفة :
 -1تعريف تعترب ال�صناعات الف�ضية يف عمان من �أهم ال�صناعات املعدنية �أنت�شارا و تنوعا بل و اكرثها رقيا و اناقة
فال غرو يف ذلك فهي �صناعة قدمية تتوارثها الأجيال جيال بعد جيل.

 - 2البعد التاريخي :
تعود اقدم احللي املكت�شفة يف عمان ايل الألف الرابعة قبل امليالد,فقد مت الك�شف يف موقع ر�أ�س احلمراء
الذي يرجع ايل اواخرالألف الرابعة قبل امليالد عن بع�ض الهياكل العظمية الن�سائية ,و قد زينت بحلي
م�صنوعة من الأ�صداف كاخلوامت و الأ�ساور و �ألأقراط  ,و عقود اخلرز ال�صديف و احلجري التي تتدىل منها اقراط
�صدفية ت�شبة اورق النبات و احللق امل�صنوعة من حجر البازلت.
كما عرث على الكثري من قطع احللي امل�صنوعة من الف�ضة,و قد كان خل�صائ�ص الف�ضة من �سال�سلة الت�شكيل
و بيا�ض اللون و مقاومتها للأك�سدة دور كبري يف ان ت�صبح عن�صرا ا�سا�سيا ل�صناعة احللي و التحف,و ادوات
املائدة من �آنية و ك�ؤو�س,و عمالت نقدية .و قد ا�ستخدمت يف ت�صنيع الف�ضة على مر الع�صوركل تقنيات �صياغة
املعادن مثل ال�سبك و الطرق و الطالء و احلفر و ال�صهر و غريها.

توارث احلرفة من جيل �إىل جيل
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و قد كان للف�ضة �ش�أن كبري خالل الع�صور القدمية ,و فيما تالها من ع�صور ,و تكرث بقايا تلك ال�صناعات
فيما عرف من ح�ضارات ال�شرق الأدنى القدمي من مكت�شفات.
و يتوا�صل ابنا اجليل احلايل ب�أجيال عمان القدمية فيربعون يف الأ�ستمرار يف �أنتاج الكثري من ال�صناعات
املعدنيةالهامة,و منها �صناعة احللي الف�ضية و الذهبية.

 - 2املواد الأولية
ت�ستخرج الف�ضة النقية من خام ((الكربيتيك))الذي يوجد خمتلطا مع خامات معادن الر�صا�ص ,و النحا�س,و
الق�صدير امل�ستخرجة من مناجم التعدين,و اهمها بالذات خام الر�صا�ص الذي ي�أتي نحو  %45من الف�ضة منة.
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� - 4أدوات ال�صنع
ال بد ل�صانع الف�ضة �أو �صائغها من ادوات تعينة على امتام حرفتة و هي �أدوات �أكرث دقة و ا�صغر حجما عن
مثيالتها بباقي احلرف.ف�صانع الف�ضة بحاجة ايل :
�سندان و كما�شة مفلطحة و �أخرى مدببة و ادوات خ�شبية لعمليات الت�شكيل و الطرق عليها.و من�شار دقيق و
مثقاب لعمليات النق�ش و الزخرفة و قار �سائل و رمل نقي حل�شو فراغ امل�صنوعات الف�ضية املجوفة لكي ت�أخذ
�شكلها املطلوب,و ر�صا�ص لعمل حواجز بني الأجزاء امل�صنعة,ثم �سائل حم�ضي �أبي�ض مذاب و ممزوج مع
حملول القار و غرية .

 - 5مراحل الإنتاج
 - 1يقوم احلريف العماين ب�صياغة الف�ضة و ت�شكيلها بطرقة فنية متناهية يف الدقة و الإبداع  ,حيث حتمى �صفائح
الف�ضة و يتم طرقها ليتم بعد ذلك ت�شكيلها ح�سب ال�شكل املراد ,و ي�ستخدم القار ال�ساخن و ال�شمع لتطرية
الف�ضة.
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 - 2يتم يف هذة املرحلة تنعيم ما ي�صنع و تلميعة با�ستخدام الأزاميل و غريها من ادوات .
 - 3تق�سم الف�ضة ايل قطع ح�سب ال�شكل و احلجم املطلوب وحت�شى باملواد العازلة.
 - 4تطعم الف�ضة بالذهب و تتم عمليات الزخرفة ,والتثقيب.و الت�ضري�س.و و التنظيف.
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 -مناذج من املنتجات الف�ضية

�أ  -اخلنجر العماين:

ا�شتهرت عمان ب�صناعة اخلناجر منذ ع�صورها القدمية و قد ا�ستمر اخلنجر �سالحا متداوال عرب الع�صور يف عمان
حتى �أ�صبح �أحد املورثات القيمة التي يعتز بها ال�شعب العماين .و �أ�صبح �سمة بارزة و جزا �أ�سا�سيا
يف الزي الوطني العماين يف معظم املنا�سبات الر�سمية و الأجتماعية.
و يتكون اخلنجر العماين يف العادة من عدة �أجزاء ,تتمثل يف:
 - 1القرن و هو اجلزء العلوي و يكون يف بع�ض الأحيان مك�سو بالف�ضة ,ة هذا اجلزء يعد �أغلى مكونات
اخلنجر.
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�صورة aw
 - 2اجلزء الثاين من اخلنجر يعرف بالطوق و هو مو�ضع الن�صلة ,و يلية ال�صدر او الطم�س .وهو عبارة عن
�صفائح و �أ�سالك دقيقة و حلقات من الف�ضة.
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 - 3القطاعة ,و تعترب اجلزء الثالث من اخلنجر و متثل اجل�سد او مغمد الن�صل و غالبا ما تكون من اجللد املنقو�ش
با�سالك الف�ضة  ,او ان تتكون من �صفائح ف�ضية مزخرفة بنقو�ش بديعة ,وهو عبارة عن قطعة من الف�ضة
املزرك�شة بنقو�ش و ر�سومات دقيقة جدا.
 - 4نطاق اخلنجر و ي�صنع عادة من اجللد املزين ب�أ�سالك من ف�ضية وفقا لطول النطاق و با�سلوب دقيق ينم عن
مهارة ال�صانع.

هذا و يجدر بنا الأ�شارة هنا ب�أن عملية النق�ش يف اخلنجر العماين تتم بطريقتان:

�أو ًال  :النق�ش بالقلع,و ي�ستخدم يف ذلك م�سمارا دقيقا لنق�ش ال�صفيحة الف�ضية الأمر الذي يتطلب من احلريف
�صربا و مهارة لإظهار النقو�ش كعمل فني متقن.
ثاني ًا  :نق�ش التك�سري .و فيها ي�ستخدم ال�صانع خيوط الف�ضة يف تزيني اخلنجر .
و تتعدد انواع اخلناجر فهناك اخلنجر ال�سعيدي ذو ال�صنعة و الزخارف املميزة و هناك النزواين وال�صحاري
وال�صوري و الذي تغرز يف قرنة م�سامري �صغرية على �شكل جنمة او متوازي ا�ضالع .
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ب  -احللي الن�سائية:
 - 1القالئد  :نوع من احللي تزين باخلرز ,و العقود ذات الأ�شكال الهند�سية و الزخارف اجلميلة.
 - 2الأ�ساور  :و اخلالخيل :تتميز العمانية منها بالدقة و بروز النقو�ش ,و تتميز �أي�ضاً بكونها �أكرث �سمكاً من
مثيالتها يف البالد العربية الأخرى.
 - 3الأقراط  :و هي احللي التي تلب�سها املر�أة يف الأذن و �أحياناً يف مقدمة الر�أ�س.
 - 4العقام  :ي�ستخدم لتثبيت القما�ش املخ�ص�ص لغطاء ر�أ�س املر�أة .
 - 5اخلتمه  :و هي عبارة �صندوق ف�ضي �صغري احلجم يو�ضع بداخل م�صحف القر�آن الكرمي.
 - 6النطل  :عبارة عن �سوار كبري يلب�س يف اعلى قدم املر�أة .كما ميكن ان يزين بة الأطفال يف بع�ض
الأحيان.
 - 7املنثورة  :قالدة تو�ضع يف العنق لتزيينة و هي عبارة عن دوائر ف�ضية �صغرية ت�سمى حمليا خرز.
 - 8املخنق  :و هناك نوعان البدوي و احل�ضري و املخنق عبارة عن �سل�سلة ف�ضية يتدىل منها قطع ف�ضية و تو�ضع
لتزيني الرقبة من الأمام.
 - 9وهناك اي�ض ًا  :الدينار و البدلة و املكاحل و املراود و غريه الكثري من احلي الن�سائية التي ابدع احلريف
العماين يف �صياغتها.

القيمة النفعية
تعترب �صناعة الف�ضيات من ال�صناعات ذات املردود الأقت�صادي اجليد ,و تعترب الر�ستاق و نزوى من اهم
مراكز �صناعة احللي ,وي�شتهر �صناع الف�ضة يف الر�ستاق ب�صفة خا�صة بالنقو�ش الدقيقة للزهور �أما الأ�شكال
ال�شائعة يف نزوى فهي �سال�سل اجلواهر وتوجد هذة احلرفة �أي�ضاً يف �صحم واخلابورة و�سناو و�سمائل وعربي
و�صحار و �صور و مطرح و ال�سيب .
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الف�صل ال�سابع
�صناعة ال�سعفيات
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
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�صناعة ال�سعفيات
 -1تعريف احلرفة
تعتمد �صناعة الكثري من املنتجات التقليدية النافعة على ا�ستخدام �أ�شجار النخيل .ويتم ذلك ب�صورة
تقليدية منذ �أجيال بعيدة ،ويتم ا�ستعمال جميع �أنواع �أ�شجار النخيل �سواء املزروعة �أو الربية يف �صناعة ال�سالل
وغريها من املنتجات ال�سعفية يف جميع �أنحاء عمان.
ويهتم �أهل املدن والريف ب�أ�شجار النخيل املزروعة وي�ستفيدون من منتجاتها ،كما ي�ستعملها البدو �أي�ضا الذين
يقيمون خارج القرى يف منازل م�شيدة من �سعف النخيل يتم �إقامتها خالل ف�صل ال�صيف يف �أثناء مو�سم جمع
التمر .وعادة ما تتوارث ملكية هذه الأ�شجار يف الأ�سرة.
وقد ا�ستفاد ال ُعمانيون بجميع �أجزاء النخلة ومكوناتها وخملفاتها يف عمل منتج حريف نافع ف�إىل جانب �إنتاج
الرطب والتمر .ويتم ا�ستخدام زور النخيل يف �صناعة الأقفا�ص املختلفة ومباخر املالب�س .كما يتم ا�ستخدامها
�أي�ضا يف تقوية بع�ض الأدوات مثل �إطارات �أغطية الطعام .ويف �شتى �أمور احلياة اليومية� .أما جذوع النخيل فيتم
ا�ستخدامها يف �أعمال البناء وخا�صة يف �إن�شاء عوار�ض ال�سقف .كما يتم حرقها وحتويلها �إىل فحم �أو ا�ستخدامها
يف �إ�شعال النار لتجهيز ال�صاروج �أو �إنتاج اجلري الأبي�ض امل�ستخدم يف طالء واجهات املنازل .كما يتم ا�ستعمال
�ألياف اجلذع يف �أغرا�ض عديدة ك�صناعة احلبال ومقاب�ض ال�سالل وتبطني �أغطية �سروج اجلمال ويف تنظيف
الأواين.

 - 2البعد التاريخي
ُتعد �صناعة ال�سعفيات من �أقدم ال�صناعات احلرفية التي اعتمدت على منتجات وفوائد النخلة الكرمية،
واعتمد الإن�سان العماين على النخلة اعتماداً كبرياً فمنها :م�أكله ،ومنزله ،و�أثاثه ،و�أوانيه ،وقاربه ،ووقوده ،وحباله،
وله فيها ا�ستخدامات �شتى .وقد ا�ستمرت �صناعة ال�سالل يف عمان فرتة �أطول من بع�ض ال�صناعات احلرفية
الأخرى ،وذلك لتوافر املواد اخلام التي تعتمد عليها على الدوام.

 - 3املواد الأولية

ويق�سم احلرفيون اخلو�ص (ال�سعف) �إىل ثالثة �أنواع :
 النوع الأول  :خو�ص القمة �أو القلب. النوع الثاين  :خو�ص الفواخي.196
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 -النوع الثالث  :خو�ص هياف (ياب�س) ويقال له دمري.

ولكل نوع من هذه الأنواع ا�ستعماالته اخلا�صة على النحو التايل:
 - 1خو�ص (�سعف) القلب �أو القمة
ي�صنع منه �أغلب اخلو�صيات مثل :

 ال�سماط �أو العزاف  :وي�ستخدم كفرا�ش يو�ضع حتت الطعام. ال�شت  :وي�ستخدم لتغطية امل�أكوالت. القفري  :مبختلف �أنواعه و�أحجامه وي�ستخدم لنقل الأ�شياء. املخرافه  :وت�ستخدم جلني الرطب. املن�سف  :وي�ستخدم لتخلي�ص احلبوب من الغبار. الكفيله  :وت�ستخدم كواقي للر�أ�س �أثناء حمل الأ�شياء الثقيلة. املع�سفه � :أو املجمعة وت�ستخدم لتنظيف املنازل. امل�شبه � :أوامللهبه وت�ستخدم كمروحة يدوية.197
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 كفتا امليزان  :وي�ستخدم يف املحالت. -املح�صني  :وي�ستخدم لنقل التمر.

 - 2خو�ص (�سعف) الفواخي:

ي�ؤخذ هذا النوع من اخلو�ص وي�صنع منه املنتجات التالية:

-

الثوج :وي�ستخدم يف نقل التمور.
املرحلة :وت�ستخدم يف حمل امليا�شني.
ال�سمه :وت�ستخدم للجلو�س عليها.
�سمة اخلباط :وت�ستخدم يف عملية جني الثمار.

 - 3اخلو�ص لهياف (الياب�س) الدمري:
وي�صنع من هذا اخلو�ص �أدوات عدة منه:

 جراب التمر (الظرف). ال�سيلك (�أ�صغر من اجلراب) وي�ستخدم حلفظ التمور . -ال�ضميده وت�ستخدم حلفظ التمر.
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�أ « -الكرمة»

�شجرة الغ�ضف

ت�شتهر ظفار بجودة �إنتاجها من �أوعية احللب ،وت�أتي هذه الرباعة الفنية املمتازة �أ�سا�ساً من املناطق اجلبلية
وال�صحراوية .ويتم �صنع هذه الأوعية لال�ستخدام �أثناء حلب الأبقار واملاعز ،مع �صنع �أوعية �أكرب لال�ستعمال
�أثناء حلب اجلمال .ول�صنع هذه الأوعية يتم �أوال نقع الألياف غري امل�صبوغة يف احلليب لتقويتها ،غري �أنه يتم يف
بع�ض الأحيان نقعها يف املاء لنف�س ال�سبب عندما يتم �صنع هذه الأدوية لبيعها لل�سياح بهدف تفادي الروائح
احلادة .ويتم تبطني الأوعية من الداخل بقطعة مدبوغة وم�شدودة من جلد املاعز ،مزرك�شة ب�شرائط جلدية .كما
يتم زرك�شة ال�سالل واحلاويات ال�صغرية الأخرى ب�شرائط من اجللد كما يحدث يف بع�ض املناطق الأخرى .ويتم
يف بع�ض الأحيان الآن �صناعة �أوعية احللب با�ستخدام �ألياف جوز الهند لبيعها لل�سياح.
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 املواد الأولية -املخرز� -إناء من ال�سعف وي�سمى املاثج.

� -أدوات ال�صنع

� -سعف الغ�ضف (املغاج) واجللد ،حليب

 -مراحل الإنتاج

 - 1يرتك �سعف الغ�ضف ليجف حتت �أ�شعة ال�شم�س �أو يف مكان مفتوح تدخله ال�شم�س لعدة �أيام ،ويتم ف�صل
اخلو�ص فرادى وينقى ال�صالح منه لل�شفو �أي ال�سف بينما يرتك الباقي وي�ستخدم ك�أ�سالك يلف حولها
اخلو�ص ال�سليم.
 - 2يو�ضع اخلو�ص ال�سليم يف �إناء من ال�سعف وي�سمى املاثج وي�ضاف له احلليب لتليينه ويرتك ملدة � 12ساعة
تقريباً.
 - 3يبد�أ العمل بعقد عقد جمموعة من اخلو�ص غري ال�صالح ،ويلف حول خو�صه �صاحلة يتم لفها ب�شكل طويل
لتكوين عقدة وي�ضاف خو�ص جديد يف كل مرة �إىل �أن ي�صل �إىل ثلث حجم الكرمة املطلوبة تقريبا.
 - 4تثبت قطعة من اجللد يف اجلزء اجلاهز ويتم تر�صيعها بخرز اجللد مع ن�سيج اخلو�ص ،ويتم �إدخال خو�ص
فيها على م�سافات �أكرث تباعداً من الن�سيج الأ�صلي .وبعد ذلك يق�ص اجللد الزائد ويتم موا�صله العمل يف
ال�سعف بالطريقة ذاتها حتى تكتمل الكرمة باحلجم املطلوب.

تثبيت قطعة اجللد على ن�سيج اخلو�ص من ال�سطح اخلارجي
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 - 5تزين الكرمه باجللد الأ�سود �أو الأحمر ح�سب رغبة وذوق ال�صانعة و�إبداعها.

 - 6يتم عمل اخليوط (الزمية) ،وذلك بعمل لفة قوية من اخلو�ص يف احلافة الأخرية من الكرمه وربط نهاية
اخلو�ص الداخلي �أو امللفوف.
 - 7يتم �صناعة عروة (مقب�ض) الكرمة من اجللد لتعليقها �أو حملها.
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ب � -صناعة الفاتية
الفاتية �أي�ضاً من ال�صناعات املعروفة يف البيئة البدوية ،وهي وعاء ذو قاعدة دائرية ،يقل قطره كلما
اجتهنا �إىل �أعلى ،ويزود بغطاء حلفظ حمتوياته .يختلف حجم الفاتية ح�سب الغر�ض منها ،حيث ت�ستخدم لو�ضع
�أ�شياء خمتلفة بها .وت�صنع الفاتية من �سعف الغ�ضف مع �إ�ضافة �سيور وخيوط جلدية ل�سد بع�ض الثغرات و�إعطاء
املنتج متانة وقوة ،بالإ�ضافة �إىل الناحية اجلمالية.

الأداوات امل�ستخدمة :
�سكني ،مق�ص ،خمرز� ،إناء (ميثق).

املواد امل�ستخدمة :
اجللد ،الغ�ضف.
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خطوات العمل:
 - 1يتم جلب الغ�ضف ،ويرتك يف ال�شم�س ملدة ثالثة �أيام حتى يجف.
 - 2يتم ت�شخري(تق�سيم) اخلو�ص و يو�ضع يف �إناء خا�ص به ماء ا�سمه امليثق ملدة ثالث �ساعات حتى يلني.
 - 3يبد�أ العمل بعمل عقدة لبناء القاعة  ،حيث يتم ربط خو�صة واحدة ،ومن ثم ي�ؤتى ب�أخرى يتم لفها دائريا
حول اخلو�صة املعقودة.
 - 4يتم زيادة عدد اخلو�ص الذي يتم لف احلزمة الرئي�سة حوله حتى ي�أخذ اال�ستدارة املطلوبة بحيث تكون
قوية.
 - 5يتم �إ�ضافة خو�صة
جديدة عند نهاية
كل خو�صة حتى
ينتهي العمل.
 - 6وبعد االنتهاء
من عمل القاعة
(ت�ستغرق قرابة يوم
واحد) ،يتم قلبها
لت�شكل ا�ستدارة
عمل عقد لبدء بناء القاعة
لأعلى يبنى عليها
ج�سم الفاتية.

بدء بناء ج�سم الفاتية �إىل �أعلى
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� - 7أثناء العمل يف لف اخلو�ص يتم ادخال �شرائط من اجللد لتزيني الفاتية وفقا لرغبة و ذوق احلرفية.
 - 8قبل االنتهاء من عملية اللف ،يتم زمي فم الفاتية بحيث يكون قوياً و ناعماً ثم يتم عمل عروة (معالق)
من �شريط اجللد.

غطاء الفاتية ويظهر به الربواز للأ�سفل

 - 9يعمل غطاء الفاتية بحيث يتم البدء بعمل عقدة على الو�ضع املو�ضح يف عمل القاعة ،و يتم �إدخال اخلو�ص
حتى ت�أخذ اال�ستدارة املطلوبة و احلجم املطلوب.كما يتم تزيني الغطاء باجللد.
 -10يتم عمل دحية للغطاء ،و هي اجلزء الذي يدخل يف فوهة الفاتية ،و يتم عمله بلف خو�صته حول
جمموعة من اخلو�ص على �شكل دائرة تتكون من ثالث �أو �أربع لفات.
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ج� -صناعة ال�شت
ال�شت �أحد امل�صنوعات ال�سعفية التي ت�صنع من اخلو�ص ،وي�ستخدم ال�شت �أ�سا�ساً كغطاء للطعام ،وهو يختلف
يف حجمه ح�سب حاجة اال�ستخدام.

املواد امل�ستخدمة :

خو�ص� ،أ�صباغ خا�صة على �شكل حبيبات،
حبال نايلون دقيقة ،خيط.

خطوات العمل :

 - 1يتم جلب خو�ص النخيل ب�إزالتها من
ال�سعف الياب�سة التي يتم �إزالتها من
�أ�شجار النخيل ،وترتك لتجف .ويوجد
بع�ض املنتجات حتتاج �إىل اخلو�ص
امل�ستخرج من لب النخلة .

 - 2يتم نقع اخلو�ص ملدة
ن�صف �ساعة تقريباً،
ويتم ربطها على
�شكل حزم �صغرية .
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 - 3ت�صبغ كميات اخلو�ص بالألوان املطلوبة ،حيث ت�ؤخد كمية اخلو�ص املطلوبة وتو�ضع يف ماء مغلي مع بودرة
ال�صبغ وترتك لتغلي مدة ن�صف �ساعة �أو ح�سب درجة التلوين املطلوبة وترتك لتجف.
 - 4يتم ت�شخري اخلو�ص وذلك بفلق اخلو�صة �إىل ن�صفيني ويزال اجلزء الو�سط (اخل�شن) ،بح�سب نوعية املنتج
حيث يكون احلجم عري�ضاً يف حالة �صنع ال�صرود ورفيعاً يف حالة �صنع ال�شت (القبع).
 - 5يتم �سف اخلو�ص بعد نقعه يف املاء مدة خم�س دقائق �أو بح�سب حجم املنتج املطلوب ،وكل منتج قد يتميز
بنوع معني من ال�سفه.

�سفة جاهزة
للخياطة

عملية �سف
اخلو�ص
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 - 6بعد �أن ت�ستكمل ال�سفه يتم خياطتها ،فبالن�سبة لل�صرود وال�شت (املهب) تتم اخلياطة على �شكل دائري
منب�سطة� ،أما اخلياطة بالن�سبة لل�شت (القبع) فتكون هرمية دائرية حيث تت�سع الدائرة كلما كان احلجم
كبرياً.
 - 7يتم �صنع خيط من الغزل الأ�سود للتزيني من احلواف كما ي�ستخدم للتعلــيق .

خياطة ال�سفة
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د� -صناعة الدعون
تعتمد �صناعة الدعون على زور النخيل :وهو غ�صون النخلة الذي تتفرغ منه الأوراق (اخلو�ص) ،يبلغ طول
ال�سعفة من � 6-3أمتار وتنتج النخلة �سنوياً من � 20-8سعفة ،وت�أخذ الوريقات �شكلها الرحمي وتكون مت�صلة
ب�صوة مائلة على اجلريدة ،ويرتاوح طولها من �100-15سم ،وعر�ضها من �6-1سم� ،أما عدد اخلو�ص يف كل �سعفة
فترتاوح ما بني  240-120خو�صة .ويبقى ال�سعف �أخ�ضر يقوم بجميع وظائفه ملدة من � 7-3سنوات(.)1
ت�ستخدم الدعون يف �أغرا�ض عديدة ،منها بناء املنازل كاخليمة والعري�ش ،وامل�سطاح و�سور املنزل� ،أثاث املنازل،
وتختلف ا�ستخدامات الدعن من والية لأخرى حيث �أن هناك طريقتني ل�صناعة الدعن:
 زفانة (جتهيز) الدعون مع اخلو�ص (ال�سعف). -زفانة (جتهيز) الدعون بال�شك بدون اخلو�ص (ال�سعف).

ويف�ضل يف ت�صنيع الدعون زور نخيل الفر�ض ومن النا�س من يف�ضل زور نخيل املب�سلي.
وفيما ي�أتي طريقة زفانة الدعون مع اخلو�ص:

 - 1لتفا�صيل �أكرث ،انظر :ب�سام داغ�ستاين� ،صناعة الورق من �سعف النخيل ،من كتاب :مهارات حرفية وفنية،مركز زايد للرتاث2000 ،م�،ص ،298وما بعدها
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املواد امل�ستخدمة :
 الزور الياب�س من النخيل -حبال.

خطوات العمل :

 - 1يف بداية العمل يتم قطع الزور الياب�س من النخيل ويكرث هذا العمل يف �أيام القي�ض يف يونيو ويوليو
و�أغ�سط�س.
 - 2جتمع هذه املجموعات من الزور.
- 3يق�ص الطرف ال�سفلي منها وهو مو�ضع القدف كما يتم �إزالة ال�شوك املتبقي يف الزورة.
 - 4يجمع الزور يف وحدات ويتم ر�شها باملاء لرتطيبها وتليينها ملدة يوم واحد.
 - 5ويف اليوم الثاين تعمل الزفنه وهي تتكون من �أحزمة احلبال التي يربط بها الزور بطريقة العر�ض ويجب �أن
يكون مع كل حبل �شخ�ص فقد تكون الزفنه من خم�سة �أو �ستة حبال رابطة .يف بداية العمل يتم ربط زورة
واحدة وهي التي يتم فيها توزيع ربطات احلبال وو�ضع �أقدام ال�صناع على كل ربطة.

عمل الزفنة

يجمع الزور �أمام ال�صناع على جمموعتني :ميناً ،ومي�سرة ،بحيث تكون اليمنى �أطراف الزور عك�س املي�سرة نهاية
الزورة وذلك لتتم عملية الربط بالتخالف في�ؤتى بواحدة من جمموعة اليمنى ثم قلبها بالأخرى من املجموعة
الي�سرى وهكذا.
209

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
 - 6وعند التثبيت والربط بحيث يو�ضع ظهر الزورة للأعلى وبطنها للأ�سفل لت�صبح الدعون بدون �سعف� ،أي
خو�ص من الظهر وتظهر هذه ال�سعفيات من الأ�سفل.
 - 7بعد �أن متر زورة على الزفنه يتم ربطها بعقده وي�ضع عليها القدم حتى ال تتو�سع �إىل �أن ي�أتي بالزوره الأخرى
وير�صها بجوارها بعقدة �أخرى وهكذا ي�صل عدد الزور امل�ستخدم يف الدعن الواحد من مائة زوره �إىل مائة
وخم�سني زورة.

قطع
الأطراف الزائدة
ب�شكل منتظم

لف الدعون بعد
ت�صنيعها ت�سهي ًال
للحمل والنقل

210

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

211

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

212

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

الف�صل الثامن
�صناعة ال�صاروج
(الأ�سمنت العماين)
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� -4أدوات الت�صنيع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية

213

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
 -1تعريف احلرفة
ال�صاروج ال ُعماين هو عبارة عن نوعية من الطني املحروق عند درجة حرارة معينة .وي�صنع ال�صاروج
(اجلب�س) من طني املال �أو املقطع ،وا�ستخدم قدمياً يف عملية البناء .ويقع على �صانع ال�صاروج عبء اختيار
املكان املنا�سب النتقاء الرتبة ال�صاحلة لعمل ال�صاروج ،والتي يجب �أن تخلو من امللوحة �أو ال�سبخ ،ويف�ضل �أن
تكون خملوطة باحل�صى ال�صغري الذي ي�ساعد على متا�سك عجينة ال�صاروج .ثم يتم نقل الرتاب الذي مت اختياره
�إىل املكان املُعد ل�صنع ال�صاروج .وي�ستخدم ال�صاروج يف �أعمال البناء والت�شييد ويفر�ش مالط كالأ�سمنت �أو
حلاماً (بال�سرت) كاجل�ص( )1كما ا�ستخدم ال ُعمانيون النورة (اجلري) يف �صبغ الأبنية ،وت�صنع من احلجر الأبي�ض
والرملة البي�ضاء ،وتت�شابه عملية ت�صنيعها متاما مع عملية ت�صنيع ال�صاروج.

 -2البعد التاريخي
ُعرفت �صناعة ال�صاروج يف �سلطنة ُعمان منذ القَدم ،وهناك دالئل على ا�ستخدامه منذ ع�صر ما قبل
الإ�سالم يف بع�ض القالع التي تعود �أ�سا�ساتها �إىل تلك الفرتة ،وقد �أخذ ال�صاروج مكاناً بارزاً بني مواد البناء يف
العمارة ال ُعمانية ويظهر ذلك جلياً يف امل�ساجد واملنازل القدمية ويف القالع واحل�صون ،التي مازالت حتتفظ ببنيانها
رغم مرور مئات ال�سنني على �إن�شائها .وحتافظ اجلهات امل�س�ؤولة عن املباين الأثرية على ا�ستخدام مادة ال�صاروج
يف ترميم املن�ش�آت املعمارية ال ُعمانية املعتمدة على مادة ال�صاروج وقت �إن�شائها ،لذا ظل ال�صاروج ال ُعماين من
املواد الرئي�سية التي ت�ستخدم يف عملية ترميم القالع واحل�صون وامل�ساجد الأثرية يف ال�سلطنة حتى الآن.

 -3املواد الأولية
 تربة من نوع خا�ص من الرتبة ال ُعمانية مياه -حجارة بي�ضاء ناعمة من الأودية

� -4أدوات ال�صنع
 قفري م�سحاه  :وهي �أداة حديدية خللط الرتاب باملاء. الثوج  ( :وجمعه �أثواج ،وي�ستخدم لتعبئة الرتاب الذي يتم حمله على الدابة �أو ال�سيارة). م�سلة جذوع �أ�شجار النخيل اجلاف. - 1يو�سف ال�شاروين ،مالمح عمانية � ،1990ص 153 ،151
214

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
 -جونية ( :جوال).

 خ�شبة التطفيل  :وهي قطعة خ�شبية ت�ستخدم لدق ال�صاروج املتما�سك. عربة  :عبارة عن حو�ض حديدي مثبت على عجلتني له يدان حديديتان ويتم حتميله ودفعه باليدينللتحميل والنقل.

 -5مراحل الإنتاج
يتم جتهيز مكان العمل ال�صاروج وي�سمى (املهبة) وتبلغ م�ساحتها حوايل 100م ،2ويبلغ طولها وعر�ضها
10×10م ،وت�صف يف املوقع جذوع النخيل اجلافة(اخلالية من العطب) بارتفاع �120سم ،وتو�ضع بني �أقرا�ص
الطني كمية من حجارة الوادي للتقوية ،بعد ذلك تتم عملية حرق املهبة (وتبلغ درجه حرارة احلرق يف حدود
 900درجة مئوية) ،وت�ستمر عملية احلرق ملدة �أ�سبوعني بعدها يكون ال�صاروج جاهز لنقلة �إىل مواقع الرتميم
وا�ستخدامه ،ومتر هذه العملية بعدة خطوات على النحو التايل:
 يتم جمع الرتبة وخلطها حتى ت�صبح طينة متما�سكة .حيث يتم جتميع الرتبة وتنقيتها من ال�شوائب من مناطقمنا�سبة وتت�صف الرتبة ب�أنها تربة ذات اللون املائل �إىل االحمرار وبالأخ�ص بالقرب من املناطق اجلبلية وان
تكون خاليه من الأمالح( مثل تربة والية نخل).
 يتم ت�شبيع ( تنقيع) الرتبة ملدة �أ�سبوعني على الأقل باملاء بحيث يكون املاء حاليا من ال�شوائب و�صالحلل�شرب.
 يتم ت�شكيل الطني الناجت عن عملية تخري�سالرتبة على �شكل �أقرا�ص دائرية يرتاوح قطرها
مابني ( � )30-20سم.
 -ترتك الأقرا�ص يف ال�شم�س حتى جتف .

جتفيف الأقرا�ص
وقلبها

الطني على هيئة
�أقرا�ص

215

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
 بعد ثالثة �أيام يتم تقليب هذه الأقرا�ص وت�صفيفها ب�شكل جانبي كي جتف من كافة اجلوانب ،وبذلك تكون�صاحلة للحرق.
 عملية احلرق ويتم فيها اتباع اخلطوات التالية:�أو ًال  :يتم �إح�ضار جذوع �أ�شجار النخيل التي تر�ص ( ُت�صف ََف) على �شكل طوابق بحيث تكون الطبقة الثانية
معاك�سة للطبقة الأوىل ،وهكذا يكون عدد الطبقات متنا�سبا مع كمية الطني املراد حرقه لتكوين املهبة.
ثاني ًا ُ :ت�صمم عدة فتحات يف �أ�سفل املهبة ليتم �إ�شعال النار من خاللها.

و�ضع الطبقة الأوىل
من جذوع �آ�شجار النخيل

�صف الأقرا�ص حول
اجلذوع وفوقها

ثالث ًا  :يتم و�ضع �أقرا�ص الطني عليها من
كافة اجلوانب ،وتو�ضع يف القمة كمية
�أكرب لتتو�سط اللهب.
رابع ًا  :ي�ضاف �إىل �أعلى قمة املهبه كثري
من احلجر ال�صلب وهو حجر الوادي
والكمية تكون بالقدر املنا�سب لكمية
الطني وهي التي تنتج مادة النوره ،
والتي تكون بودرة الطني عند اختالطها
مع الطني ح�سب الن�سبة املعادلة.
�صف كمية من احل�صى
على قمة املهبة
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خام�س ًا  :يتم �إ�شعال النار من خالل الفتحات ال�سفلية للمهبة ،فت�شتعل جذوع النخيل فينتج عنها قوة
حرارية عالية ولفرتة طويلة ،ثم تبد�أ النار يف اخلمود احلراري تدريجيا.
�ساد�ساً -يتم �إعادة �أقرا�ص الطني التي ت�سقط من جوانب املهبة �أثناء احلرق �إىل و�سطها با�ستمرار.

�إ�شعال نار يف املهبة

�سابع ًا  :ينتظر حتى النهاية ،وهذه احلالة ت�سمى الت�سكري فيتكون تل من امل�سحوق(البودرة).
ثامن ًا  :يدق ال�صاروج املتما�سك بحطبة التطفيل ،ثم يتم تعبئته يف �أكيا�س بعد �أن يربد.
 عند احلاجة �إىل هذه البودرة الإ�سمنتية ،يتم تنقيتها من احل�صى وال�شوائب الدقيقة حتى ت�صبح خالية متامامن �أي �شوائب رملية.

دق ال�صاروج قبل �أن يربد
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 -6القيم النفعية واجلمالية
ُتعد حرفة �صناعة ال�صاروج من احلرف الهامة ،التي يجب احلفاظ عليها مهما تقدمت البالد ومهما
ا�ستفادت بالتقنيات احلديثة يف حياتها اليومية ،وذلك الرتباط هذه احلرفة برتاثنا املعماري ارتباطاً وثيقاً ،حيث
متتلك �سلطنة ُعمان عدد هائل من ال�صروح املعمارية التي ا�ستخدم ال�صاروج يف بنيانها ومازالت هذه ال�صروح
املعمارية �شاهدة على براعة الإن�سان ال ُعماين و�شاهدة على ع�صوره التاريخية املختلفة .وهي مباين حتتاج �إىل
الرتميم من وقت �إىل �آخر .و ُيعد ال�صاروج مادة �أ�سا�سية للحفاظ على هذه املباين التاريخية الهامة.
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 - 2الليخ
 - 3ال�شا�شة
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 -1تعريف احلرفة
ارتبطت حرفة �صناعة �أدوات ال�صيد يف ُعمان ارتباطاً وثيقاً بتوجه ال ُعمانيني �صوب البحر ل�صيد الأ�سماك،
حيث متتاز املياه العمانية بوجود ال�شعاب املرجانية ،والتي ترتكز بكثافة يف �شمال ُعمان ،وتعي�ش حولها ،وفيها
�أعداد كبرية من الكائنات احلية و�أ�سماك متنوعة الأ�شكال والألوان ،مما يزيدها جماال ويجعلها من �أهم امل�صايد
ال�سمكية .ومتتاز ال�سواحل العمانية بغطاء نباتي يختلف من حيث نوع النباتات والكثافة تبعاً للموقع اجلغرايف،
كما �أنها تت�صف بتنوع الكائنات البحرية احلية فيها(.)1
وقد تطلبت اال�ستفادة من هذه الرثوة ال�سمكية من قبل ال�صيادين ال ُعمانيني ت�صنيع الكثري من �أدوات
ال�صيد التقليدية وامل�صنعة حملياً ،من خالل اال�ستفادة باملواد اخلام التي توفرها البيئة ال ُعمانية لهذه ال�صناعة
احلرفية الهامة التي ُتعني الكثري من العاملني بحرفة ال�صيد التقليدي.

 -2البعد التاريخي
لقد بينت درا�سات الك�شوف الأثرية ال ُعمانية اعتماد �سكان املواقع ال�ساحلية على مهنتي ال�صيد والغو�ص
ال�ستخراج الل�ؤل�ؤ ،ودلت اللقى واملعثورات على قيام هاتني املهنتني بني ال�سكان� ،إذ ُعرث على كميات كبرية
من عظام الأ�سماك والأ�صداف ودروع ال�سالحف يف املواقع ال�ساحلية .ومتتاز عمان ب�سواحل طويلة على اخلليج
العربي وخليج عمان وبحر العرب .وهذه ال�سواحل �ساهمت يف ازدهار �صيد الأ�سماك يف املنطقة .التي ُتعد
من �أف�ضل املياه البحرية املنا�سبة لنمو الأ�سماك .وقد قيل �إن «عمان حرها �شديد و�صيدها عتيد» .مما يدل على
ا�شتهارها ب�صيد الأ�سماك ومتيزها �ضمن �أقاليم �شبه اجلزيرة العربية .ويف مواقع متفرقة من ُعمان اك ُت�شفت ك�سر
فخارية يوجد يف بع�ضها ثقب �صغري يف الو�سط ،وبع�ضها يف الأعلى .ومن الأرجح �أن هذه الك�سر كانت تربط يف
خيط ال�سنارة من الأ�سفل لت�ساعد يف غو�صها يف مياه البحر ،عالوة على بقايا احليوانات البحرية املنت�شرة ب�صورة
وا�ضحة يف املواقع ال�ساحلية .ومن هذه املخلفات :املرجان بكميات حمدودة ،والرخويات و�أغلبها كان يعي�ش
يف �أو�ساط �أ�شجار القرم .ومت العثور �أي�ضا على كميات كبرية من الأ�صداف واملحار الذي ا�ستخدم بع�ضه كزينة
وحلي حيث ُوجد بع�ضها مثقوبا يف الأعلى .و�أي�ضاً كان ا�ستخدامه للأكل واحل�صول على الل�ؤل�ؤ .والق�شريات
بدءاً باحليوانات ال�صغرية العالقة بال�صخور وانتهاء بالقباقيب و�أم الروبيان .وهذه الق�شريات قد ت�صطاد عن طريق
ال�شباك �أو حديدة طويلة تنتهي بر�أ�س حاد �أو بثالثة ر�ؤو�س حادة ،وقد مت العثور على عظام الأ�سماك بكميات
كبرية .وهذه الأ�سماك بع�ضها ينمو ويعي�ش يف الأخوار القريبة من املواقع ال�ساحلية ،وبع�ضها يف �أعماق اخلليج.
وهذا يدل على �أن الأهايل كانوا يركبون البحر بهدف ال�صيد .وطرق ال�صيد كما هي متبعة حاليا تتم �إما ب�شباك
 - 1وزارة االقت�صاد الوطني� ،سلطنة ُعمان ،تقرير التنمية الب�شرية ،م�سقط � ،2003ص.138،33
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�أو باخليط املعروف حمليا « بامليدار « وهذه طريقة �شائعة يف اخلليج عموماً(.)2
هذا ومل تتوقف ال�صناعات احلرفية ال ُعمانية عن ت�صنيع �أدوات ال�صيد التقليدية عرب التاريخ لتفي
بحاجة ال�صيادين يف �إجناز مهامهم وحت�صيل قوتهم.

 - 2حمد بن �صراي ،املرجع ال�سابق� ،ص .196-194
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� -1صناعة القرقور
تعترب القراقري ( الفخاخ ) �أهم و�سيلة �صيد بعد ال�شباك اخلي�شومية  .فالأ�سماك التي يتم �صيدها متتاز
باجلودة وحتافظ على بقائها طازجة متميزة بذلك عن تلك التي يتم �صيدها بال�شباك .وت�ستخدم القراقري يف
القيعان ال�صخرية �أو حيث تكرث ال�شعاب املرجانية  ،وت�صنع القراقري من الزور وحديثاً ت�صنع من ال�سلك املعدين
املجلفن قيا�س  24 / 20على �شكل بيت النحل  .ويتكون القرقور من ثالثة �أجزاء رئي�سة هي - :
 - 1اجل�سم الرئي�سي للقرقور وهو ب�شكل قبة .
 - 2القاعدة وتكون على �شكل دائري .
 - 3النفق �أو الفم وهو على �شكل قمع .
وعند جمع الأجزاء الثالثة بعد تقوية القاعدة،
يبدو القرقور على �شكل قبة ذو باب بي�ضاوي
يف اجلزء ال�سفلي منه ومال�صق للقاعدة
تقريباً.
القرقور
ت�صنع القراقري عادة بثالثة �أحجام و�شكل
واحد .و�أكرب حجم من هذه القراقري يبنى على قاعدة قطرها (  ) 8.5قدم ،واالرتفاع من القاعدة �إىل �أعلى
نقطة القبة ( � ) 7أقدام وي�صل ارتفاع فتحة الفم العلوية عامود ياً �إىل (  ) 4.5قدم� .أما القراقري املتو�سطة احلجم
فيبلغ قطر قاعدتها (  ) 7.5قدم وارتفاعها ( ) 5قدم� .أما القراقري ال�صغرية فيبلغ فيها قطر القاعدة حوايل ()3.5
قدم وارتفاعها قدمان.
 -3املواد الأولية  :جريد النخل ،حبال نايلون
� -4أدوات ال�صنع  :من�شار� ،سكني
 -5مراحل الإنتاج � :صنع القرقور من زور جريد النخل الأخ�ضر ،ويف�ضل بع�ض �أنواع النخل كالفحل
لليونته ،كما ي�صنع حديثا من �أ�سالك حديد.
وفيما ي�أتي خطوات �صناعة القرقور من جريد النخل الأخ�ضر :

 - 1يقطع جريد النخل الأخ�ضر ،ويزال اخلو�ص عنه ،ثم ي�شق الزور �إىل �شرائط رقيقة قابلة للتك�سيل (للثني)،
وترتك ليوم واحد حتت �أ�شعة ال�شم�س حتى تلني.
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 - 2تعمل بدوة ( البداية ) القرقور؛ ب�صف جمموعة �شرائط (ت�سمى معاري�ض) ،وعادة ي�صف حوايل 25معرا�ضا،
وترتك فتحات مت�ساوية بينها حيث يتم
م�شابكتها ،وذلك لكل جزء من �أجزاء القرقور
الثالثة :القبة ،والقائمة ،والبابة (مدخل
ال�سمك).

�شق الزور �إىل
�شرائط رقيقة
عمل بدوة القرقور

�أ  -القبة  :تعمل البدوة ولكن يتم �إ�ضافة �أربعة �شرائط (ت�سمى التناكي�س ) ،وهي الأعمدة التي تبنى عليها
القبة ،وت�أخذ بها �شكلها امل�ستدير ،ويالحظ �أن هذه التناكي�س يزداد عددها كلما ات�سع حــجم القبــة .
ب  -القاعة  :تعمل القاعة مبداخل ال�شرائط ولكن بدون تنــاكيـ�س.
ج  -البابة  :البابة عبارة عن �شكل �أ�سطواين من الن�سيج ولكن به فتحة يتم من خاللها دخول ال�سمك .

طريقة ت�شابك
�شرائط الزور
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 - 3تزم �أطراف القطع الثالث بال�شرائط حتى تكون قوية ،ويتم جتميعها بحيث تربط القبة يف القاعة بوا�سطة
حبال من النايلون القوي ،وتعمل فتحة لإدخال البابة ويتم �سف الفتحة ،ومن ثم تثبت البابة بخيوط
النايلون.

عمل البابة
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� -2صناعة الليخ
الليخ �أداة من �أدوات �صيد ال�سمك ،وهي عبارة عن �شبكة من خيوط النايلون �أو من اخليوط القطنية مقواة
بحبل ي�ؤطرها و يحدد طولها مبئة مرت و عر�ضها بخم�سني .و يعتمد ت�صنيع الليخ على �إجناز ال�شبكة و االنتهاء
منها ،حيث يبد�أ �صانع الليخ ت�صنيعها م�ستخدما خيط النايلون ،و “ برية “ و هي قطعة القما�ش التي ي�شرخ
طرفاها و يجوفان لرتك فراغ يدخل فيه اخليط ،تنطلق منها طالئع ال�شبكة ذات الفتحات املعينة ،و يربط احلبل
بال�شبكة املنجزة تدريجيا �إىل �أن يكتمل فيكتمل ت�أطريها باحلبل الذي منه يتم �سحب الليخ من مياه البحر للفوز
مبا يحمله من �سمك.

الأدوات امل�ستخدمة :

 �سكني م�صالخ وهو قطعة خ�شبية (بلي وود) مب�ساحة فتحة (عني) الليخ املطلوبة� -إبرة (بال�ستيكية �أو خ�شبية).

املواد امل�ستخدمة:

 خيوط غزل �أو نايلون بويات ( قطع عائمة ) -امل�سو (قطعة من احلجارة �أو اال�سمنت).
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خطوات العمل :
 - 1تتم بداية العمل ب�شد خيطني  ،بحيث
ي�شد �أحد طريف اخليط الأول يف عمود
من اخل�شب وي�سمى (املعقد) ،بينما ي�شد
�أحد طريف اخليط الثاين يف �إبهام القدم
وي�سمى (املرثة) ،وبذلك تكون بداية
العقد مزدوجة ليكون الطرف اخلارجي
لليخ قوية.
بداية عمل الليخ
ب�شد خيطني

 - 2ي�ؤتى بقطعة خ�شبية م�ستطيلة مب�ساحة فتحة الليخ املطلوبة ،وت�سمى (امل�صالخ) ،ويتم عمل عقدة خا�صة
للخيط بعد لفه حول امل�صالخ ،يتحدد بها نوع الليخ ،فهناك ال�سباعي ( �أي توجد به �سبع فتحات يف الذراع
الواحد طو ًال ) ،وهناك الثماين ،والت�ساعي ،والع�شاري ........الخ .وت�ستخدم الإبرة لإدخال اخليط بعد
لفه و�سطها.
وتبلغ �أبعاد الليخ كالتايل:

 ال�سباعي  170 :عني طو ًال الثماين  180 :عني طو ًال -الت�ساعي  190 :عني طو ًال ....الخ.
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 - 3يتم تركيب حبل قوي يف كل من حافتي
الليخ العلوية وال�سفلية ،ويجب �أن يربطا
جيدا ،حيث يتم �شد الليخ من خاللهما
ويتم جره من و�إىل البحر.

ا�ستخدام الإبرة اخل�شبية
يف �صناعة الليخ

 - 4تركب بويات وهي قطع عائمة على �إحدى حواف الليخ التي تكون يف الأعلى كي يطفو الليخ  ،وتركب
بويه بعد كل  3قتوب (جتوب) ،ومقا�س كل قتب (جتب) �30سم تقريباً.
 - 5يتم تركيب امل�سو يف اجلزء ال�سفلي من الليخ ،وهو عبارة عن قطعة من احلجارة �أو قطعة �إ�سمنتية جهزت
خ�صي�صاً ،مهمتها تثبيت الليخ يف املاء ب�شكل عامودي.
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� -3صناعة ال�شا�شة
ال�شا�شه �أحد قوارب ال�صيد
التقليدية العمانية ،وكانت
يف ال�سابق حتل حمل القارب
ال�صغري املعروف بالهوري،
وت�صنع من جريد النخيل
اجلاف ،ويختلف عددها
ح�سب حجم ال�شا�شه.

 -تعريف احلرفة :

منوذج �شا�شة

ال�شا�شة  :وهي قوارب تقليدية لل�صيد ت�ستخدم يف قرى الباطنة ال�ساحلية ،ويبلغ طول هذه القوارب حوايل
ع�شرة �أقدام .وت�صنع من جريد نخلة �أو ال�سلة �أو ال�شهلة .وتبطن هذه القوارب بالألياف والكرب واللحاء امل�أخوذ
من النخيل ،ويدخل يف بع�ض �أجزائها خ�شب ال�سدر املتوفر يف البيئة العمانية .

 البعد التاريخي :بد�أت احلياة البحرية يف ُعمان ،بالأطواف ،وقوارب جريد النخل ،وق�صب املاء ال�صغرية وغريها من و�سائل
النقل املائي البدائية .وما زالت بع�ض و�سائل النقل هذه ت�ستعمل حتى اليوم ،كال�شا�شة العمانية ،وزوارق
ق�صب املاء (البو�ص) ،وغريها .وميكن اال�ستدالل بال�شا�شة ،والقارب املتطور عنها .على �أن جوانب املراكب
الأوىل ،قبل ا�ستعمال الألواح ،كانت ت�صنع من �سيقان وفروع بع�ض الأ�شجار الدقيقة امل�ستقيمة ،يو�ضع الواحد
منها فوق الأخر كما يف القارب ،وت�شد بحبال وخيوط من ليف النخيل �أو القنبار ،وهو ليف جوز الهند ،بعد �أن
تهذب حافات العيدان ،بحيث ال تكون بينها فرج يت�سرب املاء منها �إىل داخل القارب(.)3

 -املواد الأولية :

 -جريد النخل ،خيط نايلون ،قما�ش ،حطب �شجر البا�سكيل.

 - 3ح�سن �صالح �شهاب ،املرجع ال�سابق� ،ص 30-29
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� -أدوات و�آالت الت�صنيع :

� -سكني ،املخرز ،مق�ص� ،سلك

 -مراحل الإنتاج :

تتمثل خطوات ت�صنيع ال�شا�شة املزودة ب�شراع فيما يلي:

 - 1يجلب جريد النخل الياب�س(عادة ثمانني جريدة) ويزال اخلو�ص عنها ،ثم ينقع الزور يف املاء مدة ترتاوح
بني يومني �إىل ثالثة �أيام حتى يلني في�سهل ثقبه باملخرز ،وبعد ذلك يتم ق�صه وتهذيبه من الأطراف مبق�ص
خا�ص� ،أو �سكني حادة.

ت�شذيب الزور

الزور بعد ت�شذيبه
ل�صناعة ال�شا�شة
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 - 2يبد�أ العمل يف ال�شا�شة مبا ي�سمى الب�سط؛ حيث يتم ر�ص عدد من الزور لعمل القاعة ،وهي قاعدة ال�شا�شة،
ويتم الر�ص بحيث تكون القاعة منب�سطة من الو�سط ومدببة من الر�أ�سني ،حيث يتم عمل ثقوب مت�ساوية
يف كل زورة ،ويدخل خيط من النايلون القوي يف تلك الثقوب للخياطة؛ با�ستخدام �سلك من احلديد،
ويتم ر�ص الزور بحيث يكون اجلزء العري�ض يف الأعلى واجلزء الرفيع �إىل الداخل حيث ينتهي وي�سمى يف
هذه احلالة بالقتلة .

طريقة ترتيب عدد من الزور لعمل القاعة وعمل ثقوب با�ستخدام املخرز

 - 3بعد االنتهاء من القاعة يتم تركيب ال�شالمني وهي جمع �شلمان ،وهي جمموعة من الأ�ضالع (من حطب
�شجر البا�سكيل) تركب ب�شكل عر�ضي يف ن�سيج القاعة (ب�شكل عك�سي) وتقوم هذه ال�شالمني باملحافظة
على اتزان ال�شا�شة و�شدها من الأ�سفل �إىل الأعلى على نف�س امل�ستوى ،كما �أنها حتميها من التلف �أو
التفكك ،ويتم �شد خيطيني �أو حبلني يف كل �شلمان لربط القاعة والغطاء و�شدهما معا.
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 - 4تثبت القاعة على لوح عري�ض من اخل�شب ويتم �إ�سناد ال�صدر (اجلزء الأمامي) ،والتفر (اجلزء اخللفي)،
بقطع خ�شبية حتى ت�أخذ انحناءتها املعروفة  ،ثم ترتك القاعة لتجف .
� - 5أثناء ترك القاعة لتجف يتم عمل الغطاء وهو اجلزء الأو�سط يف بطن ال�شا�شة ،وهو الذي تظهر منه ال�سواري
(الدقالن) واملجاديف .
 - 6بناء ال�شا�شة من القاعة يبد�أ بعمل ما ي�سمى الدفافني (جمع دفان) ،وهي ت�شكل خا�صرة القارب ،حيث
يتم تو�صيل �أعداد من الزور لتالقي ال�صدر والتفر لريتفع ج�سم القارب �إىل �أعلى من اجلهتني ب�شكل
ان�سيــابي .
 - 7يتم تركيب ما ي�سمى (الغ�صو�ص) ،وهي عيدان من �شجر البا�سكيل القوية ،حيث يتم تركيب ع�شرة
غ�صو�ص (خم�سة يف كل جانب ) ،ووظيفة هذه الغ�صو�ص تثبيت ال�شا�شة يف البحر ومنعها من االنقالب،
كما �أنه يتم جرها منها بالإ�ضافة �إىل تعليق ال�شراع عليها.

تركيب خم�سة غ�صو�ص
(�أعواد) يف كل جانب
من منوذج ال�شا�شة
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 - 8يتم تف�صيل البوهة على م�ستوى بطن القارب ،والبوهة هو الفلني يتم قطعه ويح�شى به بطن القارب فوق
القاعة ،ويركب فوقه الغطاء الذي �سبق ذكره يف اخلطوة رقم (.)5

و�ضع الفلني فوق قاعة
النموذج وقد كان كرب
النخيل هو امل�ستخدم يف
ال�شا�شة �سابق ًا

 - 9تركب خم�سة �أ�ضالع جديدة يف كل جانب لتكملة ج�سم القارب العلوي وحتاط بالزور ،وي�سمى هذا اجلزء
(املزار) وبعد ذلك يتم تركيب الدفان العلوي .
 -10قبل �أن ينتهي العمل بالقارب يتم عمل القفلة ،وهي تركيب زورتني متوازييتني يف كل دفان� ،إحداهما
�إىل داخل بطن القارب والأخرى �إىل اخلارج بني الغ�صو�ص ويتم �شدهما جيداً باحلبل �أو اخليط ،ح�سب
حجم القارب.
 -11اخلطوة قبل الأخرية يف بناء ج�سم ال�شا�شة هي تركيب (العطف) ،وهي عبارة عن خم�سة �أعواد من �شجر
البا�سكيل ،وظيفتها م�سك القارب من اخللخلة �أو التفكك ،حيث يتم �شد هذه العطف مع �شالمني القاعة
باحلبال واخليوط.
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 -12يتم تركيب الزفارة وهي مكان اجللو�س ،ومن ثم ر�ص عدد من الزور وخياطته باحلبال �أو اخليوط ويثبت يف
و�سط القارب وجوانبه.
 -13ترتك ال�شا�شه ملدة ثالثة �أيام حتت ال�شم�س لتجف ،ثم يتم �شد حبالها �أو خيوطها مرة �أخرى.
 -14يتم تركيب الدقل والبيوار (خيوط الدقل) وجماديف ال�شا�شه وال�شراع واملدراج ( التي ت�سحب بها من
الرب �إىل البحر) ،والأنري (الباورة) �أو الثقال وعدة القارب.

تركيب ال�شراع واملجدافني يف
منوذج ال�شا�شة

 -15ي�صنع ال�شراع كالآتي:

تركب الن�صعة على احلافة الأمامية من قما�ش ال�شراع؛ وهي عبارة عن قطعتي خ�شب متوازيتني يتم ر�صهما
حتى يتدىل ال�شراع للأ�سفل بثقل ،ويتم �شد �أجزائه باحلبال.
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 -6القيم النفعية واجلمالية :
عك�ست �صناعة �أدوات ال�صيد يف ُعمان عرب الع�صور قدرة ال�سكان على اال�ستفادة من �أ�سماك البحر
ب�أنواعها املختلفة ،حيث تعترب الرثوة ال�سمكية من �أهم الرثوات الطبيعية ومن �أهم املوارد االقت�صادية يف ال�سلطنة
بعد النفط والغاز الطبيعي .وت�أتي �أهمية الرثوة ال�سمكية من قيمتها االقت�صادية من جهة ،ومن كونها م�صدرا
غذائيا رئي�سيا لل�سكان من جهة �أخرى .كما �أن �صيد الأ�سماك يعد من الفعاليات الرتويحية ال�سياحية(.)4

 - 4وزارة االقت�صاد الوطني� ،سلطنة ُعمان ،تقرير التنمية الب�شرية ،م�سقط � ،2003ص.138،33
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الف�صل العا�شر
تقطري النباتات العطرية
�أ -تقطري ماء الورد
ب -تقطري ماء اليا�س
ج -تقطري ماء اجلعداء
د -تقطري ماء الكيذا
هـ  -ا�ستخال�ص زيت ثمار ال�شوع
و -ا�ستخال�ص زيت ثمار القف�ص

241

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

242

احلرف العمانية درا�سة توثيقية

تقطري النباتات العطرية
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
� -4أدوات الت�صنيع
 - 5مراحل الإنتاج
 - 6القيمة النفعية واجلمالية

243

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
تقطري الأوراق النباتية
 - 1تعريف احلرفة :
حتتوي النباتات العطرية على الزيوت يف �أغلب �أجزائها ،فالزيوت توجد يف الأزهار مثل الورد واليا�سمني،
ويف الأوراق مثل ال�شكاع والنعناع ،ويف الثمار مثل طلع النخيل ،ويف البذور مثل ال�شوع والقف�ص ،ويف اجلذور
مثل العرق�سو�س والأير�س ،ويف ال�سيقان مثل �أخ�شاب العلعالن ،واجلعدة ،ويف جميع �أجزاء النبات مثل اجلعدة،
وال�سعرت .وهناك عدة طرق ال�ستخال�ص الزيوت العطرية وهي :طريقة التقطري ،وطريقة الع�صر وال�ضغط ،وطرق
الإذابة ،وت�شتهر طريقة التقطري يف �سلطنة ُعمان ال�ستخال�ص الزيوت العطرية ،وهي طريقة تعتمد على تطاير
الزيوت العطرية مع البخار حيث �أن درجة غليانها تنخف�ض عند خلطها باملاء(.)1

 - 2البعد التاريخي :
ُتعد �صناعة ا�ستخال�ص زيوت بع�ض النباتات وماء الورد ،من الأن�شطة الهامة لبع�ض �أبناء ُعمان القاطنني
يف منطقة اجلبل الأخ�ضر ،وهي حرفة قدمية انت�شرت بني �أهل اجلبل الأخ�ضر منذ القدم ،حيث ي�سود منطقة
اجلبل الأخ�ضر مناخ معتدل احلرارة �صيفاً ،بارد نوعاً ما يف ال�شتاء ،حيث ت�صل درجة احلرارة �إىل �أربع درجات
مئوية ،وذلك ب�سبب ارتفاع �سطح هذه املنطقة عن �سطح البحر مبعدل يرتاوح ما بني �أربعة �آالف وخم�سمائة
وخم�سة �آالف وخم�سمائة قدم .ويك�سو اللون الأخ�ضر هذه املنطقة املمتلئة باملزارع واملحا�صيل والفواكة نظراً
ال�ستفادة الأهايل من هذه الظروف املناخية املواتية.
ويعترب الورد من املحا�صيل الهامة مبنطقة اجلبل الأخ�ضر ،من حيث م�ساهمته يف دخل املزارعني ،نظراً
القت�صادياته الطيبة ،ويقوم املزارعون بزراعة عقل الورد على م�صاطب اجلبل الأخ�ضر ،وترويها مياه الأفالج.
وتزرع �شجريات الورد يف مناطق اجلبال املرتفعة وتنت�شر زراعته ب�صورة �أكرب يف مناطق ال�سيق وال�شريحة والهومية،
كما يزرع يف نزوى وبع�ض الب�ساتني الأخرى مبنطقة الداخلية بهدف الزينة ،هذا و�سنلقي ال�ضوء على مناذج من
تقطري الأوراق النباتية مثل :تقطري ماء الورد ،وتقطري ماء اليا�س ،وتقطري ماء اجلعداء  ،تقطري ماء الكيذا،
ا�ستخال�ص زيت ثمار ال�شوع.

 - 1عبد اهلل بن حممد بن عدمي ال�شريقي ،م�شروع مقرتح لتقطري النباتات العطرية ب�سلطنة ُعمان ،الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ،م�سقط 2007م� .ص.2-1
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�أ -تقطري ماء الورد
 - 3املواد الأولية
� -أزهار الورد

تنتمي �شجرية الورد �إىل �أ�سرة الورديات� ،ساقها خ�شبي مت�شعب ارتفاعها مرتان �أو ثالثة �أمتار و�شوكها متجه
�إىل �أ�سفل ،و�أوراق هذه الوردة من النوع املركب �أي �أنها م�ؤلفة من خم�س �إىل �سبع وريقات ،و�أطرافها م�سننة
وعدد الوريقات يكون دائماً مفرداً .يزرع الورد يف اجلبل الأخ�ضر بكميات كبرية ،ومو�سم ح�صادها �شهر
�إبريل من كل عام.
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� -4أدوات ال�صنع :
 حطب �أ�شجار العتمالدهجان  :وهو فرن م�صنوع من الطني واحلجر ،له �أربع �أو �ست فتحات من �أعلى ،ويف �إطار اهتمام احلكومة

العمانية مبختلف املهن ال ُعمانية واحلرف التقليدية املوروثة ،تقوم بت�شجيع العاملني فيها ،وقد د�أبت على تزويد
)�(2صانعي ماء الورد ب�أفران �صغرية حديثة تعمل بالغاز توفرياً لوقت وجهد احلرفيني
 جمموعة من الأوعية  :امل�صنوعة من الفخار وت�سمى الواحدة منها الربمة ،وجمعها برام. القر�ص  :وهو وعاء فخاري �آخر تغلق به الربمة. ال�صحلة  :وهي وعاء نحا�سي يو�ضع داخل الربمة. -املقب�ض ،املراجل ،املجرب ،القفري ،زجاجات للتعبئة

 - 5مراحل الإنتاج
يزرع الورد يف اجلبل الأخ�ضر بكميات جيدة ،وعند مو�سم احل�صاد يف �شهر �إبريل من كل عام يتم �شراء
ناجت هذه امل�ساحات ملن لديه الرغبة يف ا�ستخراج ماء الورد .ومع �أن ا�ستخراج ماء الورد عملية تت�سم ب�شيء من
ال�صعوبة؛ لكن املنتج ي�ستحق من ال�صانع ذلك اجلهد امل�ضني.

 - 2يو�سف ال�شاروين ،مالمح عمانية � ،1990ص 137-136
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املواد امل�ستخدمة :
�أزهار الورد ،حطب �أغ�صان �شجر العتم.

خطوات العمل :
 - 1تقطف �أزهار الورد يف ال�صباح الباكر من �أيام �شهر �إبريل من كل عام.
 - 2يو�ضع الورد يف �أوان فخارية (الربمة) ،وتو�ضع يف الفرن مبا�شرة ( �سبق بنا�ؤه من الفخار) قبل �أن يذبل لزيادة
الناجت واملحافظة على جودته ،وتوجد الأفران ب�أحجام خمتلفة فمنها ما يت�سع �أربع برم ،ومنها ما يت�سع �ست
برم ،ويرتك على �أعلى الورد �إناء نحا�سي ي�سمى “ال�سحلة “ .وي�ستخدم ال�صانعون حطب �أغ�صان �شجر
العتم ،وهو رطب لقوة حرارة ناره.

الورد يف الربنة وتظهر ال�سحلة فوق الورد مبا�شرة ويف يد ال�صانع �إناء يحتوي على ماء لو�ضعه على فوهة الربمة

 - 3تغطى الربمة ب�إناء فيه ماء ويف�ضل �أن يكون بارداً حل�سن عملية التكثيف .وما �أن يبد�أ الورد يف االحرتاق
حتى تبد�أ مكوناته تتطاير �إىل الأعلى على �شكل بخار؛ فت�صطدم بقاع الإناء املغطى اململوء باملاء ،فتتجمع
الأبخرة مكونة حبات من القطرات على ظهره (�سطحه ال�سفلي) ،فت�سقط تلك القطرات �إىل الأ�سفل
لتتجمع يف الإناء ال�سفلي الذي ترك على الورد «ال�سحلة».
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 - 4تتابع ال�سحلة بني فرتة و�أخرى ،ويفرغ ما بها من ماء الورد .وهكذا حتى ينتهي تقطري الورد.

متابعة ال�سحلة لتفريغ ما بها من ماء الورد املتجمع

 - 5جتمع مياه الورد اخلال�صة يف �أواين فخارية كبرية
ت�سمى ( اخلرو�س ) ،ومنها يتم تعبئة ماء الورد يف
القناين الزجاجية لتكون جاهزة لال�ستهالك.

تعبئة ماء الورد يف
القناين الزجاجية
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ب -تقطري ماء اليا�س
�شجرة اليا�س �شجرة عطرية ذات رائحة �أخاذة ذكرت يف العديد من م�آثر القدماء ،و�أ�شجار اليا�س ذات
�أوراق �صغرية كثيفة ،دائمة اخل�ضرة ،ويبلغ طول ال�شجرة منها �أربعة �أمتار ،ولها �أزهار بي�ضاء وثمار كروية ال�شكل
ت�صري داكنة عند الن�ضج ،وقد ظلت �صناعة اليا�س منذ القدم ،كما ي�ستخدم عند بع�ض النا�س بتقطريه بنف�س
طريقة تقطري ماء الورد وماء اجلعداء.

ج -تقطري ماء اجلعداء
اجلعداء نبات ع�شبي معمر يتبع الف�صيلة ال�شيحية ويرتفع عن �سطح الأر�ض حوايل �35سم ،لونه خم�ضر
مييل �إىل الف�ضي� ،سيقانه بي�ضاء ،والأوراق غزيرة يف �أ�سفل النبات وقليلة يف قمته ،وهي �أوراق فيها ا�ستطالة
م�شر�شرة احلواف ،وميتاز نبات اجلعداء برائحته العطرية( ،)3وينمو على �سفوح اجلبل الأخ�ضر ،وهو عبارة عن
نبتة �صغرية ذات �أوراق جمعدة ولون �أخ�ضر وطعم �شديد املرارة ذات رائحة ذكية� .أما طريقة ا�ستخال�ص ماء
اجلعداء هي نف�سها املتبعة يف ا�ستخال�ص ماء الورد .وي�ستخدم ماء اجلعداء كدواء �شعبي لعالج �أمرا�ض ال�صداع
واملغ�ص ،كما ي�ستخدم كمخف�ض للحرارة وهو مفيد �أي�ضاً ملر�ضى ال�سكري(.)4

طريقة تقطري ماء اليا�س واجلعداء :
تت�شابه عملية التقطري ال�ستخراج ماء اليا�س وماء اجلعداء مع عملية تقطري الورد ،وت�ستخدم الأدوات التي
ا�ستخدمت يف تقطري الورد ،واالختالف يف �أن الورد ت�ؤخذ �أزهاره للتقطري� ،أما اليا�س واجلعداء فت�ؤخذ الأغ�صان
مع الأوراق.
وتوجد طريقة �أخرى غري التقطري ال�ستخال�ص ماء اليا�س واجلعداء ،حيث يتم جمع الأغ�صان مع الورق
وغليها باملاء ،ثم ت�صفى من ال�شوائب بوا�سطة قما�ش وتعب�أ يف زجاجات لال�ستعمال .ومع �أن هذه الطريقة �سهلة
وغري متعبة؛ �إال �أنها ال حتمل اجلودة ال�سابقة نف�سها.
 - 3املرجع ال�سابق� .ص.8
 - 4وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،دليل احلرف وال�صناعات التقليدية العمانية ،الطبعة الأوىل م�سقط 1995م� ،ص.88
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د -تقطري ماء الكيذا
الكيذا �شجرة تزرع وقت دخول القيظ �أو نهايته ،وهي �شجرة تثمر ثمار الكيذا ذو الرائحة العطرية اجلميلة.
وعند زراعة �شجرة الكيذا يقام لها حفل تقيمه فرقة ن�سائية متخ�ص�صة يف الفنون التقليدية ،حيث يقال �أن قلع
�شجرة الكيذا امللت�صقة بالأم ال بد و�أن يكون من العن�صر الن�سائي و�إال ف�إن ال�شجرة ال�صغرية عندما تزرع مرة
�أخرى ال تثمر الكيذا� ،إال �أن هذه العادة قد قلت يف الوقت احلا�ضر( .)5وقد كانت الكيذا تنمو ب�صورة طبيعية
وب�أعداد كبرية يف �أنحاء متفرقة من ال�سلطنة �إال �أنها �أو�شكت على االنقرا�ض ،لذا بذلت الكثري من اجلهود
حلمايتها و�إكثارها ،وذلك بتخ�صي�ص مواقع م�سورة زرعت فيها �أعداد وفرية من ف�سائل الكيذا .وتتواجد الكيذا
ب�شكل طبيعي باملناطق الغربية من حمافظة ظفار ،كما يتم زراعتها يف املزارع واحلدائق مبناطق الباطنة ،وال�شرقية ،والداخلية(.)6

هـ  -ا�ستخال�ص زيت ثمار ال�شوع
ال�شوع من الأ�شجار اجلبلية ،وتكون �أوراقها �ضيقة وطويلة ،وي�صل طول �شجرة ال�شوع حوايل  3,5مرت� .أما
الثمار فتكون على هيئة قرون طويلة ال�شكل وبداخلها البذور .وطريقة ا�ستخال�ص زيت ال�شوع هي� :أوال يجنى
ال�شوع ثم يق�شر ،ويكون طوباً �أو حباً ،ثم يغ�سل ثم يو�ضع حتت ال�شم�س نهار يوم ثم يدق بعد �إ�ضافة امللح ويدلك
احلب �أو الطوب ليخرج الزيت.

و -ا�ستخال�ص زيت ثمار القف�ص

القف�ص �شجرة تنمو يف املناطق اجلبلية وهو نبات مزهر ،و�أزهاره ملونة الفتة للنظر� ،أما طريقة ا�ستخال�ص
زيت القف�ص فهي تقريباً نف�س الطريقة التي ت�ستخدم يف ا�ستخال�ص زيت ال�شوع.
– القيمة النفعية
يوجد يف ال�سلطنة العديد من �أنواع النباتات ذات فوائد �شتى ،وي�ستفاد من بع�ضها با�ستخال�ص زيوت
بع�ض الأ�شجار كال�شوع والقف�ص والعر�ش� .أما ماء اليا�س و�أوراقه فلهما الكثري من القيم النفعية منها ما يتمثل
يف �سحق �أوراقه �سحقاً ناعماً ثم ي�ستخدم امل�سحوق كمادة عطرية ،ويف ا�ستخدام �آخر ي�ضاف لها املاء لعجنها.
وت�ستخدم هذه اخللطة اليا�سية للر�أ�س عند الن�ساء ،حيث يعتقد �أنه يفيد ال�شعر ويريح الر�أ�س ،وهو عالج ل�صداع
الر�أ�س واحلمى.وي�ستخدم ماء اليا�س كعطر رطب طيب الرائحة� .أما الكيذا فت�ستخدم ثمارها للعالج ،وكذلك
ت�ستخدمه الن�ساء يف ت�صفيف ال�شعر ،وي�ستخدمه البع�ض يف ماء ال�شرب لي�ضيف �إليه رائحة طيبة ت�شبه ماء
الورد .بالإ�ضافة �إىل �أن ثمار �شجرة الكيذا تدخل يف �صناعة العطور .وي�ستخدم زيت ثمار ال�شوع يف الطب
ال�شعبي حيث يفيد يف حاالت تقل�صات الأع�صاب والع�ضالت وهو غايل الثمن .وتتعدد ا�ستخدامات زيت
القف�ص فهي لعالج �آالم املفا�صل وتقل�ص الع�ضالت.
� - 5صالح بن �سليمان بن �سامل الفار�سي ,قريات ما�ض عريق وحا�ضر م�شرق  ,م�سقط � ،1990ص30
 - 6عبد اهلل بن حممد بن عدمي ال�شريقي ،املرجع ال�سابق� .ص.9
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احلرف العمانية درا�سة توثيقية
�صناعة الآالت املو�سيقية التقليدية
 -1تعريف احلرفة
تتميز الآالت املو�سيقية ال ُعمانية بب�ساطة التقنيات واملواد التي ت�صنع منها .وقد ارتبطت �صناعة الآالت
املو�سيقية بحرفة النجارة ،فقد طور بع�ض النجارين والعازفني مهارات فنية مكنتهم من �صنع �آالت مو�سيقية.
حيث تعامل املو�سيقي العماين التقليدي مع الآلة املو�سيقية كعازف� ،أو مغن وعازف يف نف�س الآن ،و�صانع لها
يف بع�ض الأحيان ،ويف حاالت معينة ا�ستخدم �أدوات �صناعية �أو طبيعية ك�آلة مو�سيقية (�إىل جانب وظيفتها
الأ�صلية) ،من ذلك عدد كبري من الآالت امل�صوتة بذاتها ،مثل :املدق  /امليجعة الكربى ،وامليجعة ال�صغرى،
وهي بالأ�سا�س �آداة معدنية من �أدوات املطبخ ،وبع�ضها ال ميكن نقله ك�آلة مو�سيقية ،مثل :منجور اجلازرة .وقد
ت�ستغل جمموعة من الفالحني �أ�صوات وقع الع�صي حينما يتم ف�صل حبوب احلنطة وال�شعري ،بطريقة منتظمة
متفق عليها ،ل�ضبط امليزان �أثناء العمل والغناء ،وهذا ي�ؤكد تعامل الإن�سان العفوي والتلقائي مع املو�سيقى.
وهكذا ُت�صنع الآالت املو�سيقية التقليدية من مواد �أولية خمتلفة طبيعية و�صناعية بطريقتني �أ�سا�سيتني ،الأوىل:
�آالت مو�سيقية م�صنوعة وفق مفهوم �أو مبد�أ معني ،وجترى على موادها الأولية تدخالت عديدة حتى ت�صل
�إىل امل�ستوى املطلوب .وهذا ين�سحب على �أكرثية الآالت املو�سيقية التقليدية :الإيقاعية ،والنفخ ،والوترية .وال
تخلو بع�ض هذه الآالت من مل�سات زخرفية ت�صفي عليها جماليات خا�صة ،وهذا يبدو من �أ�ساليب ال�صناعة
احلرفية يف بع�ض املناطق ،مثل :حمافظة م�سندم ،والثانية� :آالت مو�سيقية ت�ؤخذ من الطبيعة ( برية �أو بحرية )،
وت�ستخدم بعد �إدخال بع�ض التعديالت الطفيفة( )1وقد ا�شتهر من �صناعات الآالت املو�سيقية ال ُعمانية �آالت
كثرية منها :الطبل ،واملزمار ،والربغوم ،والبوق ،والطرجنة ،والربابة(.)2

 -2البعد التاريخي
تُ�شَ كل املو�سيقى مكوناً معرفياً وثقافياً وتراثياً للمكان الذي تتكون فيه وللب�شرية جمعاء .واحلياة غنية
مبكونات ال�صوت والإيقاع يف الطبيعة ،ونتيجة لعراقة التاريخ ال ُعماين وامتداداته اجلغرافية يف الإقليمني العربي
والإفريقي ،والرب ال�شرقي للخليج العربي ،اكت�سبت املو�سيقى التقليدية ال ُعمانية هذا الغنى والتنوع واالنفتاح
على فنون املو�سيقى ب�شقيه البحري والربي ،وكذلك غناه من نواحي الإيقاع وال�صوت واحلركة ،ومن �أجل
 - 1كما ت�صنع بع�ض الآالت من مواد معدنية ،فبع�ض الطبول �صندوقها امل�صوت عبارة عن �أوعية معدنية لنقل املواد البرتولية والزيوت� ،أو من �أنابيب معدنية ،مثل� :آلة الق�صبة املعروفة يف
�صاللة .وت�ستعمل �أي�ضا الأ�صداف البحرية ك�آلة مو�سيقية مثل :اجلم  /اليم ،والرعبوب �أو من قرون احليوانات ،مثل :الربغام� ،أو من ثمار القرع والنارجيل (اجلوز الهندي) .وبع�ض هذه
الآالت التي يتح�صل عليها من مواد طبيعية خام ،جترى عليها تعديالت طفيفة ،مثل :الج (اليم :تعني البحر) ،والربغام� ،إذ تخرم �أج�سامها بفتحة واحدة .وت�ستخدم �آلة الباتو (التنك)
كما هي يف الواقع ،والتعديل الوحيد الذي يجرى �أحيانا عليها هو �ضغطها من الأطراف العري�ضة نحو بع�ضها حتى تتالم�س من اجلهتني املتقابلني ،بهدف �إفراغها من الهواء .ثم ت�ستخدم
ك�آلة �إيقاعية .انظر :م�سلم بن �أحمد الكثريي ،املو�سيقى ال ُعمانية،مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية ،وزارة الإعالم2005 ،م �ص. 124
 - 2ملحق ال�صناعات احلرفية ،الوارد بقرار الالئحة التنفيذية لل�صناعات احلرفية� ،أنظر املالحق ،ملحق (ب).
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االهتمام باملو�سيقى ب�شقيها التقليدي واحلديث (ال�سيمفوين))3(.
ومتثل الآالت املو�سيقية ال ُعمانية �إىل جانب املو�سيقى التقليدية جزءاً من املوروث الرتاثي لل�شعوب بكل
ما ي�صاحبها من غناء ورق�ص وق�ص�ص وحكايات تقليدية و�أزياء و�ألغاز و�أ�شعار وجتتهد الدول يف احلفاظ على
هذا الرتاث التقليدي بجمعه وتوثيقه وت�صنيف مكوناته ،و تهيئته للباحثني والدار�سني يف املعاهد املتخ�ص�صة
واملحافظة على �إحيائه من خالل تكوين الفرق القومية للفنون ال�شعبية.
وقد �أخذت �سلطنة ُعمان بكل الو�سائل التي متكنها من احلفاظ على الرتاث املو�سيقى وحمايته ،فكان
�إن�شاء مركز ُعمان للفنون التقليدية عام 1983م ـ وهو ع�ضو باملجل�س الدويل للمو�سيقى التقليدية ـ دلي ًال وا�ضحاً
على االهتمام بالكم الهائل من الفنون التقليدية فعمل املركز على جمع وتوثيق جميع �ألوان املو�سيقى والغناء
والرق�ص ال ُعماين التقليدي بو�سائل متعددة :كالت�صوير التليفزيوين ،و الفوتوغرايف ،والت�سجيل ال�صوتي،
وال�شرائح امللونة.
وتعتمد فنون ُعمان التقليدية يف جمال الغناء على �أداء ال�صوت الب�شري للأحلان التي توارثها ال ُعمانيون
جي ًال بعد جيل وي�صحب الق�سط الأكرب من الغناء التقليدي ال ُعماين قرع الطبول ،بينما ت�صاحب الآالت
املو�سيقية كاملزمار والناي والأبواق �أمناطاً �أخرى من الغناء التقليدي ال ُعماين ب�صورة �أ�سا�سية(.)4
ي�ؤدى الغناء يف كافة املمار�سات املو�سيقية التقليدية ،يتفرع �إىل �أنواع عدة وي�شمل خمتلف الفئات .واجلدير
باملالحظة� ،إن بع�ض الفئات االجتماعية تتمتع برتاث مهم من �أ�صوات و�شالت العمل ،وذلك ب�سبب و�ضعها
االجتماعي ..وميكن ملن يعرف اللهجات العمانية متييز �أغاين العمل من خالل ت�سمياتها التي ت�شري �إىل طبيعة
الن�شاط من جهة ،والو�سائل امل�ستخدمة يف العمل من جهة �أخرى ،مثل :املنجور ،املقود ( ال�سناوه ) ،جداد
املب�سلي ،التعاويب ( ت�ؤدى �أثناء جمع احلطب ) الدوا�سة ،الطحان ،امل�شل ( ي�ؤدى �أثناء جمع اللبان يف ظفار )،
ال ُهوبيل ( �أثناء �سقي اجلمال) الت�صييف .وقد تطبعت املو�سيقى العمانية بطابع احلياة التقليدي الذي تك�شف
بع�ض جوانبه املهمة �أنواع الن�شاطات االقت�صادية االجتماعية ،وهي بنية اقت�صادية ( �أ�صبح يطلق عليها اليوم “
حرف تقليدية”) على قدر كبري من الأهمية حيث تك�شف بو�ضوح عن الناحية التقنية امل�ستعملة ،وتدلنا قائمة
ال�صناعات التقليدية على ذلك(.)5

 - 3م�سلم بن �أحمد الكثريي ُ ،عمان ع�ضو يف املجل�س الدويل للمو�سيقى التقليدية �سيمفونية ُ«عمان» واملتتالية « ُعمانية» من معني الرتاث ال ُعماين ،نزوى العدد. 34
 - 4يو�سف �شوقي م�صطفي� ،آالت مو�سيقي ُعمان التقليدية من كتاب الوثائق الكاملة للندوة الدولية ملو�سيقي ُعمان التقليدية –اجلزء الأول 1994،م �ص67
 - 5يو�سف �شوقي م�صطفي �ص.52
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 - 3املواد الأولية
تُ�صنع الآالت املو�سيقية التقليدية من مواد �أولية خمتلفة طبيعية و�صناعية ميكن ح�صرها فيما يلي:
 -الأخ�شاب :تدخل الأخ�شاب يف �صناعة الطبول ب�أنواع متعددة منها ما هو حم ِلي ومنها يتم ا�سترياده من

اخلارج ،ومن الأخ�شاب امل�ستخرجة حملياً النخيل بنوعيه العربي والهندي (�أو التمري واجلوز هندي) ،ونباتات
�أخرى مثل� :أ�شجار ال�سدر ،وال�شري�ش ،والغاف .و�أكرث �أنواع الأخ�شاب ا�ستخداماً يف �صناعة الطبول ال ُعمانية:
خ�شب بيذام (اجلوز) ،خ�شب ال�سوقم ،خ�شب ال�ساج ،خ�شب منتيح ،خ�شب الأنبا.
 اجللد  :وعادة ما يكون جلد الأغنام هو امل�ستخدم يف �صناعة الطبول ،بعد جتهيزه ،غري �أن طبل امل�سندو،والطبل الواقفُ ،يك�سى بجلد الثور ،وقليل من الطبول ُك�سي بجلد اجلمل( ،)6ويعمل من �أطراف الك�سوة
(الرقمة) حلقات جلدية ي�شد بها حبل الطبل ل�ضبط ال�صوت.
 املواد املعدنية  :ت�صنع بع�ض الآالت من مواد معدنية ،فبع�ض الطبول �صندوقها امل�صوت عبارة عن �أوعيةمعدنية لنقل املواد البرتولية والزيوت� ،أو من �أنابيب معدنية ،مثل� :آلة الق�صبة املعروفة يف �صاللة.
 الأ�صداف البحرية  :ت�ستعمل �أي�ضا الأ�صداف البحرية ك�آلة مو�سيقية مثل :اجلم  /اليم ،والرعبوب �أو منقرون احليوانات ،مثل :الربغام� ،أو من ثمار القرع والنارجيل (اجلوز الهندي).
وميكن اعتماد بع�ض هذه الآالت من مواد طبيعية جترى عليها تعديالت طفيفة ،مثل :اجلم (اليم :تعني
البحر) ،والربغوم� ،إذ تخرم �أج�سامها بفتحة واحدة .وت�ستخدم �آلة الباتو (التنك) كما هي يف الواقع ،والتعديل
الوحيد الذي يجرى �أحيانا عليها هو �ضغطها من الأطراف العري�ضة نحو بع�ضها حتى تتالم�س من اجلهتني
املتقابلني بهدف �إفراغها من الهواء .ثم ت�ستخدم ك�آلة �إيقاعية.
ويت�ضح مما �سبق �أن الآالت املو�سيقية العمانية تعتمد على جمموعتني من املواد هما :
املجموعة الأوىل � :آالت مو�سيقية م�صنوعة وفق مفهوم �أو مبد�أ معني ،وجترى على موادها الأولية تدخالت

عديدة حتى ت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب .وين�سحب هذا على �أكرثية الآالت املو�سيقية التقليدية :الإيقاعية،
والنفخ ،والوترية .وال تخلو بع�ض هذه الآالت من مل�سات زخرفية ت�صفى عليها جماليات خا�صة ،وهذا يبدو من
�أ�ساليب ال�صناعة احلرفية يف بع�ض املناطق ،مثل :حمافظة م�سندم.
املجموعة الثانية � :آالت مو�سيقية ت�ؤخذ من الطبيعة (برية �أو بحرية) ،وت�ستخدم بعد �إدخال بع�ض التعديالت
الطفيفة( .)7وب�شكل عام ف�إن املواد الأ�سا�سية لت�صنيع الطبول ت�شتمل على :جلد ماعز ،خ�شب الورع (الروغ)،
قطن� ،شمع ،خيوط �أ�سطوانة ،خ�شبية جموفة ،جلد غنم غري مدبوغ ،متر ،ملح ،حملب �أو نيل ح�سب الرغبة،
ماء.
 - 6املرجع ال�سابق� ،ص.69
 - 7م�سلم بن �أحمد الكثريي ،املو�سيقى ال ًعمانية مقاربة تعريفية وحتليلية� ،إ�صدار مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية ،وزارة الإعالم ،م�سقط � ،.2005ص.126-124
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� - 4أدوات ال�صنع
 مثقاب يدوي �أو كهربائي ،خمرز. حجلة دائرية من عيدان ال�سوقم �أو ال�سقب �أو احلنب. املحلج  :قطعة خ�شبية خ�شنة ت�ستخدم يف �صقل وتنعيم اجللد م�شقا�ص(حطبة). حبل ،من�شار� ،سكني. ا�سطوانة خ�شبية جموفة جلد غنم غري مدبوغ متر ،ملح ،حملب �أو نيل ح�سب الرغبة -ماء

 - 5مراحل الإنتاج :
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ت�صنيع الطبل :
الطبل �آلة مو�سيقية �إيقاعية لها �أ�شكال عديدة ومتنوعة ،وب�شكل عام يتكون الطبل من اجل�سم الذي يكون
على �شكل �أ�سطواين ،ومن �سطح �أو �سطحني من اجللد امل�شدود على طريف اجل�سم يتم الطرق عليهما ومتر عملية
الت�صنيع باملراحل التالية :
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 - 1ي�ؤتى ب�أ�سطوانة خ�شبية جموفة من �صنع النجار ،ويتم عمل ثقبيني با�ستخدام املثقاب� ،أحدهما يف �أعلى
اخل�شبة والآخر يف �أ�سفلها للتعليق.
 - 2ي�ؤتى بجلد غنم غري مدبوغ ويخر�س ملدة  14يوما يف ماء مع متر وملح.
 - 3ينزع ال�شعر .
 - 4يفر�ش اجللد فوق اخل�شبة ،وي�ؤتى بحجلة دائرية من عيدان ال�سوقم �أو ال�سقبت ،ويطوى اجللد بهذه الدائرة
�أو احلجلة.

تثبيت اجللد با�ستخدام حجلة دائرية

 - 5ي�ؤتى بحطبة �أ�صغر من احلجلة ت�سمى م�شقا�ص ويطوى اجللد عليها ،وي�سكن (يثبت) فوق اخل�شبة جيدا،
ويربط بحبل.
 - 6يتم تركيب اجللد على اجلهة الثانية بالطريقة نف�سها.
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 - 7ي�ؤتى بحبل ل�شبك الفرد ( نتوءات ترتك يف اجللد ) على خ�شبة الطبل وي�ستخدم املخرز لعمل ثقوب
لإدخال احلبل يف اجللد.

تثبيت اجللد
باحلبل

�إزالة اجللد الزائد

 - 8يعمل حزام حول الطبل ،ثم يركب العالق
وهو الذي يحمل منه الطبل .
 - 9ميكن تزيني فرو اجللد باملحلب� ،أو النيل،
ح�سب الرغبة .
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ت�صنيع الهبــان :
الهبان �آلة مو�سيقية حمدودة االنت�شار ،فنجده يف بع�ض
املدن الكبرية مثل العا�صمة و�صاللة و�صحار .و�آلة الهبان قربة
من اجللد لها عدة �أ�سطوانات هوائية منها الثابت ولها
ق�صبة حلنية ميكن عزف اللحن عليها مع ا�ستمرارية الأ�سطوانات
الهوائية الثابتة التي ت�ضفي على اللحن �صفة تعدد الأ�صوات
و�أهم �أدوات امل�ستخدمة يف الت�صنيع هي املن�شار وال�سكني،
وتدخل عدة مواد يف الت�صنيع تتمثل يف جلد ماعز ،خ�شب
الورع (الروغ) ،قطن� ،شمع ،خيوط ومتر عملية ت�صنيع الهبان
باملراحل التالية:
 - 1ي�ؤتى بجلد ماعز متت دباغته م�سبقاً (تكون الدباغة بنقع
اجللد يف دلو ماء ملدة يومني مع ورق �شجر الأ�شخر
جلد املاعز بعد ربط مكان
الرقبةوالرجلني وقلبه �إىل اخلارج
وكمية من امللح) حيث يتم الت�أكد من نظافته و�إزالة ما
تبقى به من �شعر �أو حلم.
 - 2يربط مكان الرقبة باخليط ،وكذلك كل من امل�ؤخرة والرجلني ،ويقلب �إىل الداخل� ،أي ي�صبح اجلزء
املال�صق للج�سم من اخلارج ،بينما يرتك مكان اليدين دون ربط.
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 - 3ي�ؤتى بقطعة من �شجر الورع (الروغ) طولها يف حدود (�30سم) وهي عبارة عن �ساق جموف من الداخل،
ويتم عمل قطع معني لإدخال القلمني اللذين هما �أعواد �صغرية من نف�س �شجر الورع  ،وقد ت�ستبدل �أعواد
الورع ب�أنابيب من النحا�س  ،ويتم عمل �ست فتحات �صغرية على خط م�ستقيم يف كل قلم لدخول الهواء
�إىل ال�صافرات.

قطع قطعة من
�شجر الورع

عملية قيا�س طول
القطعة الالزمة

 - 4يثبت القلمان بال�شمع بعد �أن يتم فر�ش قطع حتتهما .
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 - 5تعمل ال�صافرتان من نف�س نوع ال�شجر بحيث يكون عودهما �أدق من القلمني حتى ميكن �إدخالهما فيها ،
حيث يتم عمل فتحة �صغرية يف الثلث الأول لكل منهما ،ويتم موا�صلة الفتحة ب�شق طويل طوله حوايل
(�3سم) حتى ي�صدر ال�صوت بعد النفخ  ،ويتم �إدخال خيط ب�شدتني �إىل نهاية القطع لتو�سيعه بحيث
ي�سمح بدخول الهواء وانطالق ال�صوت ب�صورة �أقوى.

يثبت القدمني
بال�شمع

عمل
ال�صافرة
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 - 6تثبت اخل�شبة الرئي�سة وبداخلها القلمان ،وبداخل القلمني ال�صافرتان مكان �إحدى اليدين ،بينما ترتك اليد
الأخرى مللء الهواء خاللها؛ عن طريق تثبيت �أنبوب من البال�ستك لذلك .

تثبيت اخل�شبة الرئي�سية مبا حتتويه باحكام مكان �إحدى اليدين

ومن التنوع الإنتاجي يف الآالت املو�سيقية ال ُعمانية  :الق�صبة (الناي)  :هي الآلة اللحنية الرئي�سية ملحافظة
ظفار ،و�أهم ا�ستخدامها يف فني ال�شرح والربعة .ت�صنع من اخل�شب �أو املعدن ،والربابة  :وهي �إحدى الآالت
القدمية الهامة ملو�سيقى عمان التقليدية ،وحتتوي على وتر واحد وت�سمى زربابة ال�شاعر لي�س يف عمان فقط ،بل
يف معظم البالد التي ي�ستخدم فيها هذه الآلة ،مثل دول اخلليج العربي والأردن ولبنان ،والزمر (�أبا املقرون):
يتبع جمموعة �آالت اخل�شب التي ت�صنع من الغاب وي�سمى �أي�ضاً �أبا املجرون �أو جفتي ،والزمر يتكون من
ق�صبتني متوازيتني مت�ساويتني يف الطول وال�سمك تل�صقان �سوياً ،وي�صدر ال�صوت يف الق�صبتني عن طريق النفخ
فيهما يف وقت واحد .وهو ينتمي �إىل ال�سالمل العربية.
والرعبوب  /املحار  :هو الأ�صداف البحرية احللزونية ال�صغرية ،والتي توجد على �شواطئ ال�سلطنة ،كما يطلق
على ال�صدفتني امللت�صقتني ،وي�صدر ال�صوت من املحار بوا�سطة طرق ال�صدفتني ببع�ضها.
والربغام  :ي�ستخدم الربغام يف فنون ال�سيف مثل فن الرزحة وفن العازي ،يطلق عليه �أي�ضاً الربغوم ويتكون
من قرن حيوان كبري مثل الوعل ينفخ العازف يف فتحة واحدة تكون قرب الطرف املغلق املدبب فت�صدر نغمة
واحدة
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ومن التنوع الإنتاجي يف ال�صناعات املو�سيقية الطبول ومن مناذجها  :امل�سندو  :ومييزها �أن رقمة اجللد تثبت
على ج�سم طويل خمروطي ال�شكل بوا�سطة �أوتاد خ�شبية حول الطرف الأو�سع للم�سند ويتحكم العازف يف
�شد اجللد لتح�ضريه للعزف بوا�سطة �أوتاد خ�شبية حول الطرف الأو�سع وبوا�سطة ت�سخني اجللد .والرحماين :
ينت�شر يف جميع حمافظات ومناطق ال�سلطنة ،فهو �أ�سا�سي يف معظم الفنون العمانية ،ويلعب الرحماين دور قائد
الإيقاع الذي يجب �أن يكون �صوته عميقاً وممتلئاً مقارنته مع الآالت الإيقاعية امل�صاحبة الأخرى .والرحماين
الطويل � :صوته �أغلظ من �صوت الرحماين ب�سبب طوله وهو ي�ضيف عمقاً للإيقاع ،لكنه ال ي�ستخدم بكرثة
فهو غري منت�شر يف �أنحاء ال�سلطنة ب�شكل كبري ،والرحماين الطويل ي�ضرب على رقمه واحدة ب�سبب طوله
ويحمل غالباً يف الو�ضع العمودي .وف�صيلة الكا�سر � :أ�صغر من حجم الرحماين وي�صدر �صوتاً حاداً باملقارنة
مع الرحماين ،وغالباً ما جندهما الكا�سر والرحماين �سوياً لأن كل منهما يكمل دور الآخر ف�إذا كان الإيقاع
ثالثياً مث ًال يتوىل الرحماين ال�ضلع القوي والكا�سر وال�ضلعني الباقيني ب�صورة حادة( .)8هذا بالإ�ضافة �إىل ف�صيلة
الكف والتي �سميت بذلك لأنها تمُ �سك بالكف ومييزها هو �أن �أج�سام الآالت التابعة لها تكون على �شكل �إطار
خ�شبي م�ستدير خمتلف امل�ساحات ويكون �أحد وجهيه مغطى باجللد،

 -6القيمة النفعية واجلمالية
وهنا �أي�ضا تلعب وظيفة الآلة وارتباطها بالفن الدور الأهم يف �أ�سلوب �صناعتها �سواء يف احلجم �أو املكمالت
الأخرى مثل :الأجرا�س وال�صنوج النحا�سية ،ومتثل هذه الف�صيلة االرتباط القوي بني عمان وثقافة �شبه اجلزيرة
العربية الإ�سالمية ب�شكل عام ،حيث �أن الإيقاعات التي ت�صدر من الكف كال�صفقة (الت�صفيق) مثال طريقة
رائجة يف الثقافات املو�سيقية العربية ،والعرب هم من �أو�صلوها �إىل �أ�سبانيا عرب مو�سيقيني مثل :زرياب وغريه ،وال
زالت �إىل الآن ت�ستخدم يف اجلنوب الأ�سباين ك�إيقاع .ويعترب الدف �أ�شهر �أنواعها حيث تنطبق كل موا�صفات
الطار (ال�سماع) على الدف باختالف ب�سيط وهو احتواء هذا النوع على �أجرا�س �صغرية مثبته داخل الإطار
اخل�شبي امل�ستدير للدف لذلك ميكن �أن يطلق عليه ا�سم ال�سماع ،وت�ضيف هذه الأجرا�س لوناً خا�صا ل�صوت
الدف متيزه عن ال�سماع.

 - 8فتحي احلداد ،احلرف وال�صناعات التقليدية يف �سلطنة ُعمان� ،ص .22
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�صناعة العطور والزينة
�أ � -صناعة البخور
ب � -صناعة الكحل
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�أ� -صناعة البخور
(العود املبخر ،والعود املطحون ،وال�صندلية ،وامل�صلوح)
 - 1تعريف احلرفة
هناك عدة �أنواع من العطور التي متزج وتخلط بن�سب وطرق تحُ اط بال�سرية .ويعترب العطر هو الزيت
الأ�سا�سي املكون للرائحة ،والبخور هو الرائحة الذكية للعطر .و ُيعد البخور جزءاً هاماً يف حياة الرجال
والن�ساء العرب على حد �سواء ،وعادة ما تنح�صر م�شاريع �صناعة العطور يف بع�ض العائالت حيث يديرها
ويتوارثها �أبناء العائلة جيال بعد جيل.
و ُيعد البخور من �أ�سا�سيات املنزل العماين فهو عطر املالب�س والأرجاء ،وتوجد يف ال�سلطنة �أنواع خمتلفة
من البخور ،بع�ضها ي�ستخدم دون �إ�ضافات� ،أما الأغلب فتمزج من مواد عطرية عدة ،وت�سمى يف هذه احلالة
(امل�صلوحة) �أي املعمولة ،وترتبط هذه احلرفة بالن�ساء �إىل درجة كبرية.

 -2البعد التاريخي
لعب اللبان الدور الأ�سا�سي يف البخور عرب التاريخ منذ �أقدم الع�صور وي�ستخرج اللبان من نوع من
الأ�شجار ي�سمى  Boswelliaو�أف�ضل �أنواع اللبان فى « ظفار « حيث �أنها تتمتع بن�سبة من الرطوبة يتطلبها هذا
النوع من الأ�شجار ،وهو من ف�صيلة البخوريات كثرية الأغ�صان� ،أوراقها خ�ضراء داكنة ويرتاوح ارتفاعها ما بني
ثالثة �إىل خم�سة �أمتار وهي ذات جذع واحد �أو متفرع عند القاعدة ،وحتتوي على غدد لبنية تفرز مادة (الراتنج)
ال�صمغية ،وتنمو يف جمموعات �صغرية وتتم عملية انف�صال اللحاء يف ال�شجرة على �شكل ق�شور ورقية .وتعطي
ال�شجرة �إنتاجها بعد فرتة ترتاوح بني ثمان وع�شر �سنوات .وقد جرى ا�ستخدامها يف الطقو�س الدينية وكو�صفة
طبية ب�شكل خا�ص لكون اللبان مادة ذات قوة مدفّئة وي�ستخدم كمادة �أ�سا�سية لتح�ضري املواد العطرية ،ويعترب
من �أ�سا�سيات احلياة االجتماعية بالن�سبة للمجتمع العماين من خالل ا�ستخداماته يف املنا�سبات املختلفة(.)1

 -3املواد الأولية
 العود ،امل�سك ،اللبان ،ال�صندل ،عطور متنوعة الظفران (وي�سمى ظفور) :وت�ستخرج من �أ�صداف القواقع البحرية التي ت�سمى حملياً( :اجلم والعكوزوالعرو�س) ،وت�ستخدم بعد التجفيف ،وتتوافر بال�سوق املحلية ،ويتم حت�ضريها بدق الظفران ثم تنخل على
قطعة قما�ش ثم يعاد دقها مرة �أخرى حتى ُتطحن كالدقيق.
 - 1فتحي عبد العزيز احلداد ،تاريخ وح�ضارة العرب قبل الإ�سالم .مطابع عني �شم�س ،القاهرة � ،1998ص.198
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� - 4أدوات ال�صنع :
� -أوان للخلط ،هون ،مق�ص ،منخل

 -5مراحل الإنتاج
تختلف خطوات العمل باختالف نوعية البخور ،وفيما يلي خطوات عمل بع�ض �أنواع البخور يف حمافظة
ظفار.

�أوال -العود املبخر :

ي�سمى العود باملبخر �أي�ض ًا بامل�شحم
بعد �إ�ضافة امل�سك املذاب �إىل
اخلليط ومتر عملية ت�صنيعه
باخلطوات التالية:

 ي�ؤتى بحطب العود (ح�سبالكمية والنوعية) ويقطع �إىل
قطع �صغرية با�ستخدام املق�ص،
تقطيع حطب العود
با�ستخدام مق�ص
�أو يدق يف الهون.
 ي�ضاف �إىل العود جمموعة من العطور ح�سب ذوق ورغبة احلرفية� ،أو ح�سب قوة ونوعية الرائحة املطلوبة،وي�ضاف امل�سك بعد �إذابته يف النار عند الرغبة يف عمل امل�شحم.
 يرتك اخلليط مغطى ملدة ال تقل عن  40يوما قبل اال�ستعمال حتى يت�شبع حطب العود بالعطور امل�ضافة�إليه؛ ليحمل رائحة زكية وقوية.

�إ�ضافة العطور
�إىل قطع العود
ح�سب الرغبة
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ثانيا  -العود املطحون :
يحمل العود املطحون �أ�سماء كثرية مثل الرومان�سي ،و�أفراح ،والباردة ،والعنربية ،الخ ..ومير بخطوات
الت�صنيع التالية:

 يطحن حطب العود ح�سب الكمية املطلوبة. ي�ضاف امل�سك املنخول والظفران ح�سب الرغبة (يتم تنظيف الظفران بغليها باملاء و ال�صابون ثالث مرات). -ت�ضاف العطور ح�سب الذوق والرغبة.

ثالثا  -ال�صندلية :

متر ال�صندلية مبراحل الت�صنيع
التالية :

 يطحن خ�شب ال�صندل يف مطحنة�أو يدق بالهون.

 ي�ضاف �إىل ال�صندل كل من امل�سك املنخول والظفراناملنخولة بحيث تكون املكونات الثالثة مت�ساوية.

�إ�ضافة امل�سك
املنخول �إىل مطحون
ال�صندل
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 -ت�ضاف العطور �إىل اخلليط ح�سب الذوق والرغبة ويتم خلط جميع املكونات جيداً.

خلط العطور
واملكونات ال�صندلية
الآخرى

رابعاً -امل�صلوح:
يعرف هذا البخور با�سم ال�صلحه
�أو البخور امل�صلوح .وهذا البخور
ت�ستعمله الن�ساء و�أي�ضاً الرجال
على حد �سواء� ،إال �أن هناك بخور
خا�ص بالن�ساء يعرف ب�صلحة الدقة
�أو املنثورة �أو النرثة.
وتختلف فنون ومقايي�س ت�صنيع البخور امل�صلوح من �صانع �إىل �آخر وتكون جودته يف املواد املكونة وتوازن ن�سبها
�إىل بع�ضها البع�ض ،وتت�أثر طريقة الطبخ بقوة النار ومدتها ،ويجب اعتماد درجة حرارة متوازنة حيث ت�ؤدي زيادة
درجة احلرارة �إىل فقد البخور لرائحته الزكية.
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 - 3املواد الأولية
لإنتاج  4كيلو من البخور امل�صلوح؛ يلزم حت�ضري املواد املبينة والكميات املرافقة ح�سب اجلدول
التايل:
املادة

م�سك م�سحوق
م�سك �سائل
ورد النا�شف املطحون
عود مب�شور(�سحالة عود)
�صندل مب�شور(�سحالة �صندل)
�شنه
ميعه
رويحينه
�صمغ مر �أ�سود
�صمغ مر �أبي�ض
ماء ورد
ماء
عطور يا�سمني
�سكر
ماء �إ�ضايف
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الكمية

 200جرام
 3مل
 500جرام
 500جرام
 500جرام
250جرام
250جرام
 250جرام
 150جرام
 150جرام
 250مل
 250جرام
 200مل
 250جرام
200مل

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
� - 4أدوات ال�صنع
 موقد لهب. �إناء �أو قدر. -قطعة خ�شبية للتحريك.

 - 5مراحل الإنتاج :
 يتم حتديد الكمية املطلوبة من البخور امل�صلوح ،ويف �ضوئها يتم حتديد كميات املواد. يتم �إح�ضار املواد املطلوبة يف اخلطوة الأوىل با�ستثناء ال�سكر وامل�سك ال�سائل واملاء ( 250مل)؛ وخلطهاببع�ضها جيداً ،ثم تو�ضع جانبا حتى يحني موعد �إ�ضافتها الحقاً.
 يو�ضع ال�سكر مع  250مل ماء و  3مل م�سك �سائل يف قدر ،ثم يو�ضع على النار ويغلى حتى ي�صبح قوامهغليظاً.
 ت�ضاف املكونات املخلوطة يف اخلطوة الثانية �إىل القدر مع التقليب اجليد بقطعة خ�شبية خم�ص�صة ،حتىتت�شرب املكونات مبزيج ال�سكر (القطر) جيداً مع �إبقاء النار على حالها ومالحظة عدم �إطالة املدة حتى ال
تت�أثر خوا�ص البخور الناجت.
و�ضع املحلول ال�سكري
على النار وت�شاهد بجانبه
خلطة املواد الآخرى املكونة
للم�صلوح

التقليب اجليد ملخلوط
امل�صلوح مع املحلول ال�سكري
على النار
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 يرفع القدر عن النار عند انتهاء عملية الت�شرب ،و ت�سكب املواد يف �صينية م�ستوية مبا�شرة ،حتى تب�سط�أي تفرد قبل �أن تربد و جتف وي�صعب ب�سطها.

ب�سط امل�صلوح
مبا�شرة ثم تق�سيمه
�إىل مكعبات

�سكب امل�صلوح يف
�صينية بعد رفعه من
النار مبا�شرة

�إ�ضافة بع�ض العطور للم�صلوح لتطيبيه ح�سب الرغبة

 تق�سم اخللطة �إىل مكعبات ،حتى ي�سهل تعبئتها يف �أوان زجاجية� ،أو فخارية� ،أو نحا�سية. اختبار البخور للت�أكد من جودته. -تعبئة البخور يف الأواين املعدة مع �إحكام غلقها.

تعبئة امل�صلوح بعد متام
جفافه
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ب � -صناعة الكحل
 -1تعريف احلرفة :
الكحل هو كل ما و�ضع يف العني ي�ست�شفى به مما لي�س ب�سائل ،كالإثمد ونحوه ،وتنت�شر عادة االكتحال يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا ،وجنوب �آ�سيا ،وبع�ض من �أجزاء من �أفريقيا .وت�صنيع الكحل حرفة عربية قدمية
وكان حجر الإِث ِْمد هو احلجر الأ�سا�سي لتوفري الكحل ،وفوائده كثرية وال ي�سبب �أي �أ�ضرار للعني.

 -2البعد التاريخي :
يعود تاريخ ا�ستخدام الكحل �إىل الع�صر الربونزي حوايل العام  3500قبل امليالد .كما �أن الكحل كان معروفا
لدى الفراعنة وكانوا ي�ستخدمونه فتظهر عيونهم وا�سعة وجميلة .ولقد كان ال�ستخدام الكحل �أ�سباب عديدة
فمنها حماية العني من �أ�شعة ال�شم�س القوية يف املناطق ال�صحراوية و احلارة حيث �أنه كان منت�شرا لدى البدو.
كما ان البع�ض كان يعتقد �أن الكحل يحمي العني من بع�ض من �أمرا�ض العني كما �أن الكحل كان يو�ضع
للأطفال حديثي الوالدة و الأطفال �صغار ال�سن بغ�ض النظر عن جن�س الطفل لتقوية العني �أو حلمايتها من
احل�سد كما يعتقدون .يف الوقت املعا�صر ي�ستخدم الكحل غالباً كمادة للتجميل للن�ساء وهناك بع�ض الرجال
ممن ي�ضعون الكحل لكن ب�شكل غري �شائع(.)2

� - 3أدوات ال�صنع
 علبة �صفيح -طا�سة �أو �صحن عميق

 - 4املواد الأولية
 بقايا خيوط اخليام زيت �سمك القر�ش قطن� -سمن �أو مرهم.

2

http://ar.wikipedia.org/wiki -
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 - 5مراحل الإنتاج :
ي�صنع الكحل بعدة طرق ومتر الطريقة ال�شائعة يف ت�صنيع الكحل باخلطوات التالية:
 تدق بقايا خيوط اخليام بني ح�صاتني وت�سمى (فتيلة). تو�ضع الفتيلة يف علبة من ال�صفيح ،وي�صب عليها زيت �سمك القر�ش. ت�شعل النار وترتك م�شتعلة حتى ينتهي احرتاق اخليوط .ُ -يقلب عليها طا�سة �أو �صحن عميق ويبقى ملدة � 5أيام.

حرق الفتيلة يف علبة
ال�صفيخ

قلب طا�سة على
علبة �صفيح
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 يتم �إزالة الغطاء ،ثم تزال (تخ�س) الطبقة ال�سوداء املتكونة على ال�سطح الداخلي للغطاء بوا�سطة اخلو�ص،وتو�ضع املادة ال�سوداء يف علبة.

الطبقة ال�سوداء املتكونة
على ال�سطح الداخلي
للطا�سة

 يو�ضع القطن يف �سمن �أو مرهم ،وي�ضاف له م�سحوق الكحل امل�ستخل�ص ،ويو�ضع يف غطاء علبة بال�ستيكية(عاية) ،ويخلط جيدا ثم يو�ضع يف املكحلة.

 -6القيمة النفعية واجلمالية
ا�ستخدم الكحل �أ�سا�ساً ك�إحدى مواد الزينة اخلا�صة بالن�ساء ،فهو يعطي العني بريقاً وات�ساعاً وجما ًال ،كما
اعتقد البع�ض �أنه مفيد لعالج حاالت مر�ضية ت�صيب العني ،فا�ستخدموه لعالج هذه احلاالت �أو للوقاية منها.
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الف�صل الثالث ع�شر
�صناعة

النحت على العظام
 - 1تعريف احلرفة
 - 2البعد التاريخي
 - 3املواد الأولية
 - 4مراحل الإنتاج
 - 5القيمة النفعية واجلمالية
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�صناعة النحت على العظام
 - 1تعريف احلرفة
ُتعد عملية ق�ص وت�شكيل العظم من �أهم املراحل ،نظراً لأنها تتحكم يف جودة ودقة املنتج من خالل �إبراز
بع�ض تفا�صيل النقو�ش على اخلرز الطويل والدائري وامل�ستطيل ،ويف نف�س الوقت ا�ستحداث �أنواع من الأ�شكال
الأخرى ح�سب رغبة املر�أة ثم تلي هذه العملية مرحلة �أخرى من �أدق املراحل وهي عملية ثقب العظم من
�أجل عمل فتحة لتمرير اخليط خالل عملية �صنع القالدة التي تعترب من الإك�س�سوارات التي ت�ضعها املر�أة
حول رقبتها( ،)1وقد �أنتج القائمون على هذه احلرفة العديد من ا ُحللي مثل املكاحل ،الإك�س�سوارات ،التحف .وقد مت
ا�ستحداث عدد من �أدوات الزينة التي تزينت بها املر�أة قدمياً ،منها (كالدور ،وال�شبا�ص ،والدبو�س ،والقالئد)
ب�أنواعها و�أحجامها املختلفة.

 - 2البعد التاريخي
�شهدت مواقع �أثرية كثرية على قدم ا�ستفادة �أبناء �شبه اجلزيرة العربية بالعظام يف الفنون القدمية .وقد ُعرث
يف هذه املواقع على �أدوات م�صنوعة من العظام والعاج ،منها قطع ا�ستعملت ك�أ�ساور وخوامت و�أقراط وداليات
(�صدريات) وخرز و�أدوات زينة وحلي ،كما ا�ستعملت يف تزيني املقاعد ويف عمل مقاب�ض اخلناجر والأ�سلحة
وال�سيوف .وقد حفظت عظام اجلمال بعد تنظيفها وا�ستخدمت يف الكتابة عليها حيث ُعرث على عظام مكتوبة
مبداد �أ�سود بخط امل�سند( )2يف مواقع كثرية من �شبه اجلزيرة العربية.

 - 3املواد الأولية
عظام �أرجل اجلمال اجلافة ،وتعتمد جودة العظام على طول مدة جفافها والتي يجب �أن ال تقل عن ثالثة
�أ�شهر ،و ُتختار العظام اجليدة وال�صاحلة للحرفة بعناية ،ثم يتم تنظيفها و�إزالة ال�شوائب العالقة بها ،و ُتغ�سل بعد
ذلك باملاء وال�صابون ،ثم ُترتك فرتة منا�سبة حتى جتف ،ثم ت�أتي بعدها املرحلة الثانية والتي تقوم على عملية قطع
الأجزاء اله�شة من العظام عن طريق ا�ستخدام الآالت احلادة.

 - 1جملة الف�صول الأربعة ،ال�صناعات احلرفية رديف لل�سياحة� ،إ�صدار جريدة عمان.
 - 2عبد الرحمن الأن�صاري ،قرية الفاو �صورة للح�ضارة العربية قبل الإ�سالم ،جامعة الريا�ض1982 ،م� ،ص .28
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� - 4أدوات ال�صنع
 �سكني مربد من�شار كهربائي �أو عادي �آلة (التورنه) اخلا�صة بنحت وتنعيم العظام� -آنية للغلي
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 - 5مراحل الإنتاج

ت�صنيع مكحلة
�أو ًال � :إعداد العظم :

 - 1يغلى �ساعد اجلمل الأو�سط يف املاء وال�صابون ملدة �ساعة �إىل �ساعة ون�صف ،حتى تزول الرائحة
الكريهة و�أية بقايا حلوم �أو �شوائب.
 - 2يق�ص العظم مبن�شار كهربائي �أو عادي ح�سب الطول املطلوب.
 - 3تنعم قطع العظم ب�آالت الكحت (التورنه) حتى ت�صبح ناعمة امللم�س.

تن�شر قطعة العظم
ح�سب احلجم املطلوب

تنعيم قطعة
العظم
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ثانياً  :عمل املكحلة :
 - 1ت�صبغ قطع العظم بالنيل الأزرق.
 - 2ير�سم على قطعة العظم الر�سومات ح�سب املطلوب؛ با�ستخدام �أدوات حادة مثل ال�سكينة واملو�سى
واملربد.
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 - 3تعمل قاعدة من الطني وترتك يومني �إىل ثالثة �أيام لتجف.
 - 4تك�سى القاعدة الطينية باجللد �أو اخلرز ال�صغري.

عمل قاعدة
من الطني

ك�سوة القاعدة
الطينية باخلرز
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ُ - 5ي�صنع غطاء للمكحلة بلف قطعة من القما�ش على قطعة من الورق وتتم خياطتها ،وتزين باخلرز
واجللد.

تركيب غطاء
للمكحلة وتزينها
باخلرز
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ثالثاً  :عمل املرود :

 -1تختار قطعة عظم طويلة ( ح�سب املقا�س املطلوب ) من العظام ويتم تهذيها بالة الكحت حتى ت�أخذ
ال�شكل املطلوب.
 -2تنق�ش قطعة العظم
بال�سكني �أو املو�س �أو املربد
ح�سب الرغبة.

تنعيم للمرود

نق�ش املرود
ح�سب الرغبة
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 -6القيمة النفعية واجلمالية :
تعتمد زخارف العظام على االحتفاظ برونقها ،و�ألوانها الزاهية وت�صميماتها الهند�سية ،التي ُتنفذ بعناية
فائقة بالألوان� ،أو باخليوط� ،أو باخلرز امللون املهندم يف �صفوف م�ستقيمة �أو دائرية بديعة ،وجتمع م�شغوالت
العظام بني هذه العنا�صر يف توائم دقيق ،لينم عن مواهب فنية وذوق راقي يجعل من منتجات نحت العظام حتفاً
فنية رقيقة متثل منتجات و�إك�س�سوارات خمتلفة ،تفي برغبات امل�ستهلكني من خمتلف ال�شرائح والفئات وقد
القت هذه املنتجات جناحات وقبول غري متوقع ،مما جعل الهيئة تتوجه لإن�شاء عدد من املركز لإنتاج منحوتات
العظام.

املكحلة وقد اكتملت �صناعتها بفن وذوق رفيع
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الف�صل الرابع ع�شر
�صناعات متنوعة
� - 1صناعة النيلة
� - 2صناعة امل�سد

291

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
�أ � -صناعة النيلة
 - 1تعريف احلرفة
النيلة هي مادة ذات �صبغة زرقاء اللون ُت َ�ص َّنع من نبات العظلم .وهو نبات �شبيه بالرب�سيم له �أغ�صان �صغرية
ذات �أوراق كثيفة ،ولها رائحة عطرية زكية ،وي�صنف نبات العظلم �ضمن النباتات العطرية والطبية الربية ،وهو
نبات �شجريي يتبع العائلة البقولية (القرنية) ،ويعترب من املحا�صيل املعمرة حيث يبقى يف الأر�ض من 6-5
�سنوات بعد زراعته .وي�صل ارتفاعه �إىل �50سم وله �أوراق مركبة على �ساق رئي�سية وميتد جذر النبات داخل
الأر�ض حتى �40سم .ويتم زراعة نبات العظلم خالل �شهري �إبريل ومايو.

 - 2البعد التاريخي
ُتعد الأ�صباغ من املواد اخلام التي تقوم عليها �صناعة الن�سيج ،وتق�سم مواد ال�صباغة من حيث م�صدرها
وتركيبها �إىل ثالثة �أق�سام :نباتية ،وحيوانية ،وكيميائية .وكانت ال�صبغات النباتية ت�سخرج من جذور ،و�سيقان،
و�أوراق ،و�أزهار ،وثمار ،وق�شور النباتات ،وكان امل�صدر الرئي�سي للون الأ�صفر نبات الزعفران وق�شور الرمان ،التي
تعطي لوناً �أ�صفر مائ ًال �إىل اخل�ضرة ،ف�إذا �أُ�ضيف له ال�شربم� ،أعطى لوناً �أ�صفر مييل �إىل اللون الربتقايل .وي�ستخرج
اللون الربتقايل من جذور نبات الكركم وكذلك من نبات احلناء� ،أي�ضاً بخلط الكركم والفوة� ،أما اللون الأزرق
فكان ي�ستخرج من نبات النيلة الذي كان ينمو يف �إيران و�شرق الهند و�أوا�سط �آ�سيا منذ �أقدم الع�صور(.)1
وتنمو يف ُعمان �شجرة العظلم – التي ي�ستخرج منها النيلة -بانت�شار وا�سع يف مناطق عديدة من �أرجائها،
وتعطي لوناً �شديد الزرقة ،حيث ي�ستفاد منه يف ا�ستخدامات كثرية منها� :صبغ املالب�س لإك�سابها اللون
املرغوب(.)2

 - 3املواد الأولية
 �أغ�صان العظلم. -ماء.

ا�ستخدامها حالي ًا على بع�ض الن�ساء .كذلك ا�ستخدمت النيلة لعالج بع�ض االلتهابات اجللدية.

� - 1سعاد ماهر ،الفنون الإ�سالمية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة � ،1986ص.176
 - 2الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية� ،شجرة العظلم( ،ن�شرات خمت�صرة) م�سقط 2007م.
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� - 4أدوات ال�صنع
 جمز. �إناء فخاري كبري. خالط خ�شبي (املعمل). م�شخل. قطعة قما�ش.� -أداة تقطيع منا�سبة.

قطع النيل وقد اكتملت �صناعتها
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 - 5مراحل الإنتاج
 -يتم جز �أغ�صان العظلم كجز الرب�سيم.

جز �أغ�صان العظلم ومنه
ت�ستخرج النيلة

 تنقع الأغ�صان يف �إناء فخاري كبري ( اخلابية  /اخلر�س ) على �شكل خمروط مفتوح من الأعلى و له فتحة�صغرية من الأ�سفل على ارتفاع ب�ضعة �سنتمرتات من قاع الإناء لإخراج املاء ،ويو�ضع يف اخلر�س عادة
 24جالون ماء ،و 12كيلوجراما من �أغ�صان العظلم ،تنتج ربع كيلو جرام من النيلة ،وقد تزيد الكمية
كلما كررت العملية بحيث يقل امت�صا�ص الفخار لهذه املادة.

نقع �أغ�صان العظلم
متهيد ًا ال�ستخراج
مادة النيلة
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 تخلط �أغ�صان العظلم بني فرتة و �أخرى بوا�سطة �آلة خ�شبية من ال�سعف ،على �شكل �أ�صابع من �أربعةجهات وت�سمى املعمل.

خلط �أغ�صان العظلم با�ستخدام �أداة من ال�سعف "املعمد"

 ي�ستمر يف خ�ض الأغ�صان املنقوعة وخلطها حتى تفرز مادتها. -تخرج �أغ�صان العظلم املت�آكلة و يرتك يف املاء لفرتة �أخرى ملدة ثالث �ساعات حتى يتم تخمريه.

رفع �أغ�صان العظلم املت�آكلة من الإناء
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 ي�ضرب املاء املخمر با�ستخدام املعمل لفرتة متوا�صلة دون توقف من ثالث �إىل �أربع �ساعات و يف هذهاحلالة تكرث الفقاعات اخل�ضراء ،و كلما ا�ستمر ال�صانع يف ال�ضرب تبد�أ هذه الفقاعات يف االختفاء حتى
تنتهي .وعندما مل يتبق لها �أثر �أي تختفي متاماً؛ يتوقف ال�صانع عن ال�ضرب النتهاء العملية.

الفقاعات املتكونة من �ضرب املاء املخمر

296

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
 يرتك املاء لفرتة ثالث �ساعات �أخرى حتى ترت�سب املادة املطلوبة من النيل يف قاع اخلر�س. -تفتح الفتحة ال�سفلية للخر�س لإزالة املاء دون �أن ي�صل �إىل قاع اخلر�س مكان تر�سب النيل.

ت�سريب املاء من اخلر�س
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 جتمع روا�سب النيل يف �إناء بعد �شخلها �أي ت�صفيتها و �إزالة ما بها من �شوائب عالقة. تفر�ش قطعة من القما�ش على الأر�ض يف حو�ض �صغري مربع ،ثم ي�صب ال�سائل عليها؛ فتقوم الرتبةبامت�صا�ص املاء و تبقى مادة النيل جافة؛ و ترتك ملدة �ساعتني حتى جتف ب�شكل كامل.

جمع روا�سب النيل وت�صنيفها

�صب روا�سب النيل على قطعة قما�ش للتجفيف
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 يتم ت�شكيل مادة النيل على �شكل مكعب ُ�سمكه بو�صة تقريبا ،ويتم تقطيعها على �شكل مكعبات�صغرية وتكون جاهزة للبيع.

 - 6القيمة النفعية واجلمالية
ي�ستخدم «النيل» يف ا�ستخدامات كثرية منها �صبغ املالب�س لإك�سابها اللون املرغوب ،وهو عادة ما يكون
لون �أزرق املائل �إىل ال�سواد ،وي�ضاف لتلوين املالب�س والأقم�شة البي�ضاء ،حيث كانت هي الألوان ال�سائدة
قدمياً ،فكانت احلاجة �إىل تلوينها لتتنا�سب مع ظروف احلياة فتظهر نظيفة غري مت�سخة لفرتة �أطول عما لو بقيت
بي�ضاء اللون .وا�ستخدمت النيلة كذلك كدهان للزينة يف املا�ضي ،واقت�صر
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ب � -صناعة امل�سد
 - 1تعريف احلرفة:
امل�سد من النباتات الع�صارية ،ويكرث ظهورها يف وادي ال�سحنت ،وت�ستخرج الألياف منها بطريقة يدوية
ب�سيطة ،ومتتاز هذه الألياف بقوتها ،وي�صنع منها مقاليع لطرد الطيور ،وليف احلمام ،وليف لتنظيف الأواين،
واحلبال ب�أحجامها املختلفة.

 - 2البعد التاريخي
ُتعرف حبال امل�سد منذ ع�صور قدمية يف البيئة العربية وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل حبل من م�سد يف �سورة
(امل�سد) يف قوله تعاىل (يف جيدها حبل من م�سد) .وقد حتدث ابن جبري الرحالة العربي املعروف( ،القرن
ال�ساد�س الهجري) عن املراكب التي ُبنيت باخلرازة بخيوط القنبار ،واخلرازة ،تطور طبيعي لطريقة ربط جذوع
الأطواف ،وحزم البو�ص ،وجريد ال�شا�شة باحلبال .وكان يف ا�ستطاعة بحارة ُعمان ،بناء املراكب امل�سمارية ،غري
�أنهم ،بقوا حمافظني على بناء املراكب القنبارية� ،أي املخرزة بخيوط القنبار(.)3
وقد برع ال ُعمانيون يف ت�صنيع العديد من �أنواع احلبال منذ �أقدم الع�صور وذلك مما توافر يف بيئتهم من نباتات
مثل حبال جوز الهند التي ُ�صنعت من ليف نخيل جوز الهند املنت�شر يف حمافظة ظفار وا�س ُتخدمت حباله يف
�شد �ألواح ال�سفن بل �إن بع�ض قوارب ال�صيد ما زالت اخلرازة ت�ستعمل يف بنائه ،على �ساحل (ظفار) ،حتى
وقتنا احلا�ضر ،وت�شهد ال�شا�شة �أي�ضاً على اال�ستفادة من احلبال :وهي من قوارب ال�صيد التقليدية وت�ستخدم
يف قرى الباطنة ال�ساحلية.

 - 3املواد الأولية
 قلوب امل�سد -عيدان �صغرية (ع�سو النخل)

� - 4أدوات ال�صنع
قطعة من جذع النخل مغرو�س فيها جريدا نخل متعامدين.

 - 3ح�سن �صالح �شهاب ،املرجع ال�سابق� ،ص.31
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 - 5مراحل الإنتاج

نبات امل�سد
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�أو ًال  :احل�صول على خيوط امل�سد :

 - 1ي�ؤخذ قلوب امل�سد من �شجرة تعرف بهذا اال�سم ويقطع طرفها العلوي اللني وتزال احلافتان اجلانبيتان،
حيث يكرث بهما ال�شوك.

قلوب �شجرة امل�سد

302

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
 -2يرتك يف ال�شم�س ملدة ترتاوح بني �ساعة �إىل يوم كامل ح�سب درجة حرارة اجلو .يتم مت�شيج امل�سد وذلك
ب�إزالة الق�شرة عنه للح�صول على اخليوط القابلة لال�ستعمال ،وي�ستعمل لذلك �أداة عبارة عن قطعة من
جذع النخل مغرو�س فيها زورتان متعامدتان.

عملية مت�شيج امل�سد
ال�ستخراج �أليافه

منظر مقرب لعملية
التم�شيج
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ثانياً  :طريقة عمل املقالع :
مت متليد ( تق�سيم على �شكل فتائل )
امل�سد وفتله على �شكل حبل ،ويتم ن�سجه
با�ستخدام احلطب الدقيق �سواء من ع�سو
النخل �أو عيدان �صغرية ،حيث يداخل
احلبل على احلطب وي�سري �أحد احلبلني
مييناً والآخر ي�ساراً وعندما يلتقيان يتم جر
احلبل �إىل الناحية الأخرى .وحتى ال ين�سل
احلبالن يتم جر كل حبل �إىل الداخل ليحال
مكان احلطب بالتناوب ،وما يتبقى من
احلبلني يتم فتلهما على ثالثة بتول (حبال
�صغرية) ليكونا �سميكني .

بدء عملية املقالع بن�سج
احلبل على عدد من
الأعواد الدقيقة
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�إكتمال الن�سج على
الأعواد

�سحب الأعواد على الن�سيج ويالحظ حبل املقالع
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 - 6القِ يَمة النفعية :
تنتج حبال امل�سد ب�أحجام و�أ�شكال متنوعة وتدخل يف ا�ستخدامات كثرية وهي حبال قوية ذات لون
�أبي�ض ،كما ي�صنع من �ألياف امل�سد مقاليع لطرد الطيور ،وليف احلمام ،وليف تنظيف الأواين ،واحلبال ب�أحجامها
املختلفة.
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اخلامتة
لقد كانت حاجة الإن�سان على �أر�ض ُعمان -كما كان لأبناء عمومته على �أر�ض ال�شرق الأدنى القدمي-
دافعاً كبرياً نحو �إنتاج العديد من ال�صناعات احلرفية التي �أ�سهمت يف م�ساعدة الب�شرية يف هذه البقعة احل�ضارية
الهامة منذ �أقدم الع�صور على ا�ستكمال م�سرية الإن�سان عرب حقب تاريخية طويلة الأمد ،ولقد �شغلت هذه
ال�صناعات فكر الإن�سان ال ُعماين دوماً ف�أخذ يعمل على تنويع �إنتاجها ،وتطوير وظائفها ،واالهتمام ب�أ�شكالها
اجلمالية لتلبي قيماً نفعية و�أخرى جمالية ،و�شكلت �أي�ضاً معاين ح�ضارية ربطت بني املا�ضي واحلا�ضر ،و�أظهرت
الرتاكمات الإبداعية التي تكونت وتطورت عند الإن�سان ال ُعماين عرب التاريخ.
وقد كان م�شروع الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية العمانية – الذي يحمله هذا الكتاب� -أحد امل�شروعات
ال ُعمانية الرائدة حلفظ الرتاث الإن�ساين ،لل�شعب العماين ،وهو م�شروع �أولته الهيئة جل اهتمامها ترجم ًة
لتوجيهات ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه -الذي �أواله جل
عنايته واهتمامه ال�سامي ودعمه الالحمدود والنهو�ض به ليعود اىل مكانته املعهودة.
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الكلمة
امل�سحل
م�شل
قدوم
دوماه
حامور
الهداب
البي�ص
الكابتوة
دفان ال�شرتي
دراميت
ال�شرتي
الرو�شان
الباورة
ال�شرخ
الدقل
الد�ستور
الربندة
توزج
الدعون
الزور
ال�شداد
املنقر
القيوع
املراجم
�شالمني
بازي
املندرة

امللحقات
املعنى

�أداة حديدية م�سننة لت�سوية املادة
�أداة حديدية قاطعة الزالت الطني العالق
�أداة حديدية م�شفرة
حرب للكتابة
�صبغ �أحمر
اخل�شبة الأ�سا�سية لعمل ال�سفينة
هو نف�سه الهداب
الألواح اجلانبية امل�سمرة
لوح من خارج ال�سفينة وعليه نق�ش
�ألواح لربط ال�سفينة من الداخل
الألواح على �سطح ال�سفينة وهو �سطح مرتفع يف اجلزء اخللفي من ال�سفينة
اللوح وهو ر�أ�س ال�سفينة الأمامي
مر�ساة ال�سفينة
املقود
هي الأخ�شاب الفردية العامودية على ال�سفينة وهي �سارية ال�سفينة ترفع عليها الأ�شرعة
عامود ممدد يربط فيه ال�شراع
وهي البكرة
تنقع  ،تخر�س  ،تخلل
�صفة من زور النخيل على م�ساحة م�ستطيلة
�أغ�صان النخيل
املثلث الهرمي الذي ي�ضنع على ظهر الدابة
�ألة حديدية حادة
النجوم النحا�سية
املحاب�س
�أ�ضالع خ�شبية ر�أ�سية على الباب
�أ�ضالع خ�شبية رباعية ال�سطح اخل�شبي
ال�سطح اخل�شبي
311

احلرف العمانية درا�سة توثيقية
الربقع
الدفف
الرزة
البلويت
بخ�شة
قلع
خمرز
ال�شمار
الرتيكو
تلبيب القطن
القنزي
الدو�سات
حيا�س
التنجيم
جز
املحمري
كراك�ش(تعكيل)
املحوي

قناع للوجه
واجهة ال�صندوق
م�سمار نحا�س
�أخ�شاب م�صنعة عري�ضة
خمباء داخلي
�ألة حادة الطرف ت�ستخدم للنق�ش
�أداة النق�ش
�أ�سم يطلق ل�صانع الأحذية
الأبرامل�ستخدمة يف حياكة ال�صوف اليدوي
�أزالة لب القطن �أي بذورها
ماء الأرز املغلي
املحركات بوا�سطة القدم
لف اخليوط على بع�ضها
تطريز الكمة
هو الق�ص
قطع خ�شبية ترفع بها �ألة ال�سواء
جمموعة خيوط �صوفية تعمل على �شكل مك�سفة �صغرية
جمموعة خيوط بري�سم وزري و�صوف وعليه من �سعف النخيل وت�ستخدم كام�ساعد للتوازن
الراكب فوق اجلمل

البداد

جمموعة من خيوط ال�صوف والربي�سم والزري وعليه �شي من �سعف النخيل وي�ستخدم كما
تثبيت العدة فوق اجلمل
احلزام يلف على الو�سط لتثبيت املالب�س الداخلية
احلبل الذي تقاد به الدابة
احلبل الذي يلف على عنق الأنعام
الن�سيج ال�صويف الذي يطوق الركاب على بطنها
الن�سيج ال�صويف الذي يطوق الأبل على �صدرها
مفر�ش �صويف كبريوتو�ضع حلماية ظهر الناقة من اخلرج
جمموعة من الأخ�شاب مثبته باجللد �أو احلبال تو�ضع على ظهر الناقه لو�ضع ال�سرج ظهر اجلمل
�أي الزخرفة
اخلو�ص الياب�س

املحقبة
اخلطام
الربقة
الغر�ضة
ال�صدار
ال�ساحة
ال�شداد
رزك�شة
اخلو�ص لهياف
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الزمية
ت�شخري
اخل�شن
القبع
املهب
تخري�س
معاري�ص
التناكي�س
ال�سحلة
الروغ
امل�صلوحة
فتيلة
الرتونة

الأيطار
فلق
ال�سميك
�شت التغطية
�شت اللهب
تنقيع – تخليل
خطوط العر�ض
خطوط الأفق
�أناء تو�ضع به فناجني القهوة
�شجرة
�أي املعدلة
اخليط القطني الذي ت�ضاء فيه النار
الربادة �أو الت�سليك
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املراجع
 القر�آن الكرمي اعتماد عالم ،احلرف وال�صناعات التقليدية بني الثبات والتغري ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،الطبعةالأوىل1991م.
 اندرو �ستيفنُ ،عمان برها وبحرها ،تراث وتاريخ.باولو كو�ستا ،م�ستوطنة َعرجا لتعدين النحا�س ،تراثنا ،العدد ،46وزارة الرتاث القومي والثقافة –�سلطنة ُعمان
1983م.
 ب�سام داغ�ستاين� ،صناعة الورق من �سعف النخيل ،من كتاب :مهارات حرفية وفنية ،مركز زايد للرتاث،2000م.
 الربيهي� ،إبراهيم بن نا�صر �إبراهيم ،احلرف وال�صناعات يف �ضوء نقو�ش امل�سند اجلنوبي ،وكالة الآثار واملتاحف ،اململكة العربية ال�سعودية الريا�ض  2000م �ص . 26
 جيجي كروكر جون�س� ،صناعة ال�سالل. جمال عليان ،احلفاظ على الرتاث الثقايف ،عامل الفكر ،العدد 322ل�سنة2005م. حامد املو�صلي �أ�ستاذ الإدارة بجامعة عني �شم�س امل�صرية ،واملدير ال�سابق ملركز تنمية ال�صناعات ال�صغرية،حوار �أجراه :ر�ضا عبد الودود يف 2006/08/27
 احل�سن� ،أحمد �أبو القا�سم ،وعبا�س �سيد �أحمد حممد علي ،الفخار الأثري ،مناهج درا�سته وحتليله ،جامعةال�سلطان قابو�س ،جمل�س الن�شر العلمي م�سقط ،2008
 ح�سن �صالح �شهاب ،من تاريخ بحرية ُعمان التقليدية ،املطبعة ال�شرقية 2001م. ح�سني عبيد غامن غبا�سُ ،عمان الدميقراطية الإ�سالمية تقاليد الإمامة والتاريخ ال�سيا�سي احلديث ،دار اجلديد،الإمارات العربية املتحدة1997م.
 �سعاد ماهر حممد ،الفنون الإ�سالمية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة 1986م. �سعيد عبد اهلل الوايل ،الأبواب والنقو�ش اخل�شبية يف عمارة ال�شارقة التقليدية ،وزارة الثقافة والإعالم ،ال�شارقة2003م.
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 اندرو �ستيفنُ ،عمان برها وبحرها ،تراث وتاريخ. �سليمان حممود ح�سن ،الأواين اخل�شبية التقليدية عند عرب اجلزيرة ،مدخل لدرا�سة الفولكلور العربي،جازان ،الطبعة الأوىل 1409هـ ـ 1989م� ،ص.84-83
 �صالح بن �سليمان بن �سامل الفار�سي ,قريات ما�ض عريق وحا�ضر م�شرق  ,م�سقط 1990م. حمد بن �صراي ،عمان من القرن الثالث قبل امليالد �إىل القرن ال�سابع امليالدي ،مكتبة الفالح للن�شر والتوزيع،الإمارات 2005م.
 دوروثي بونفليلني ،درا�سة عن احلرف التقليدية ال ُعمانية ،ترجمة �أحمد الزين ح�سن ،م�سقط 1988م. ريا�ض نع�سان �أغا ،م�سقط �أ�صالة ومعا�صرة ،بلدية م�سقط2006 ،م. �سامل اجلفيلي ،البيئة البحرية ال ُعمانية ،وزارة البلديات والبيئة  ،م�سقط 2001م �،ص.5-4 �سامل العربي ،عربي املوقع والأهمية اال�سرتاتيجية ،من كتاب عربي عرب التاريخ ندوة املنتدى الأدبي بوزارةالرتاث ال ُعمانية 2002م.
 �سرجي بليخانوف ،م�صلح على العر�ش قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان ،ترجمة :خريي ال�ضامن ،دار الكتبوالوثائق القومية ،القاهرة 2004م.
 �سعد الدين م�سعد هاليل� ،أدوات اال�ستخالف الإن�ساين ،املهنة و�أخالقها ،جمل�س الن�شر العلمي ،الكويت1427هـ 2006 -م.
 �سعيد حممد الها�شمي ،دول جمل�س التعاون اخلليجي ودورها يف احلفاظ على البنى التحتية للرتاث الثقايفيف املوروث ال�شعبي ،من كتاب :الندوة الثالثة للرتاث ال�شعبي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وزارة الرتاث والثقافة� -سلطنة ُعمان .م�سقط � ،2003ص.20
 �سليمان حممود ح�سن ،الأواين اخل�شبية التقليدية عند عرب اجلزيرة ،مدخل لدرا�سة الفولكلور العربي،جازان ،الطبعة الأوىل 1409هـ ـ 1989م.
 �سلمى البزري ،ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني الواقع والآفاق. �صديق حممد عفيفي ,الت�سويق مبادئ علمية و تطبيقية ،دار النه�ضة العربية ,القاهرة.1979 , طاهر رجب قدار ،التقنية واملهارة امل�ستخدمة يف زيادة الإنتاج ،يف قطاع ال�صناعات احلرفية ،ندوة وور�شة عملال�صناعات احلرفية واجليل النا�شئ ،خالل الفرتة من  ، 2007 / 10/ 23-21الهيئة العامة لل�صناعات
احلرفية ب�سلطنة عمان،
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 عبد اهلل بن حممد بن عدمي ال�شريقي ،م�شروع مقرتح لتقطري النباتات العطرية ب�سلطنة ُعمان ،الهيئة العامةلل�صناعات احلرفية ،م�سقط 2007م.
 عبد اهلل بن نا�صر احلارثي ،عمان يف عهد بني نبهان ،جامعة ال�سلطان قابو�س مركز الدرا�سات العمانية ،م�سقط2000م.
 عبد الرحمن الأن�صاري ،قرية الفاو �صورة للح�ضارة العربية قبل الإ�سالم ،جامعة الريا�ض1982 ،م. عبد العزيز �صالح ،تاريخ ال�شرق الأدنى القدمي ،مكتبة الأجنلو ،القاهرة .1980 عبد اهلل احلارثي ،احلياة االقت�صادية يف عربي ،من كتاب عربي عرب التاريخ ندوة املنتدى الأدبي بوزارة الرتاثال ُعمانية 2002م.
 علي ح�سن احلمداين ،احلرف اليدوية بني التاريخ والقانون يف املجتمع الكويتي القدمي ،من الفرتة (-1896،)1950دار زيد للن�شر1994م،
 غرفة جتارة و�صناعة ُعمان ،منطقة الباطنة ،م�سقط 2006م. غرفة جتارة و�صناعة ُعمان ،املنطقة الداخلية ،م�سقط 2005م. فاروق عمر فوزي ،مقدمة يف امل�صادر التاريخية ال ُعمانية ،مركز زايد للرتاث والتاريخ ،الإمارات العربية املتحدة2004م.
 فالكون.ن.ت البعثة العلمية �إىل �شبه جزيرة م�سندم ،ترجمة حممود طه �أبو العال ،وحدة البحوث والرتجمة–جامعة الكويت العدد  15مار�س 1980م.
 فتح الباري ب�شرح �صحيح البخاري البن حجر ج3 فتحي عبد العزيز احلداد� ،إ�سهام قطاع ال�سياحة يف التحوالت االقت�صادية ال ُعمانية احلديثة� ،أعمال مل�ؤمترالعلمي الثالث ،التحوالت يف املجتمع ال ُعماين احلديث ،حترير عليان اجلالودي ،وحممد الدروبي ،جامعة
�آل البيت2005 ،م.
 فتحي عبد العزيز احلداد ،تنظيم قطاع ال�صناعات احلرفية ،ندوة ال�صناعات ا ِحلرفية واجليل النا�شئ ،م�سقطخالل الفرتة من � 21إىل � 23أكتوبر 2007م.
 فتحي عبد العزيز احلداد ،احلرف وال�صناعات التقليدية يف �سلطنة ُعمان� ،إ�صدار الهيئة العامة لل�صناعاتاحلرفية ،م�سقط 2008م.
 فتحي عبد العزيز احلداد ،ال�سياحة يف �سلطنة ُعمان ،مكتبة ال�ضامري ،م�سقط 2008م.316
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 فتحي عبد العزيز احلداد ،تاريخ وح�ضارة العرب قبل الإ�سالم .مطابع عني �شم�س ،القاهرة 1998م. فوزي ر�شيد ،ر�ضا جواد الها�شمي ُ ،عمان يف فجر الع�صور التاريخية ،من كتابُ :عمان يف التاريخ ،وزارةالإعالم� ،سلطنة ُعمان ،ودار �إميل للن�شر املحدودة ،لندن1995،م.
 كورونوول  ،بيرت ،دملون  ،تاريخ البحرين يف الع�صور القدمية ،ترجمة حممد على اخلزاعى مطبعة برنتك،البحرين � 1999ص .148
 مار�شيا دور وباتري�شيا جروف�س ،القالع واحل�صون العمانية �شهادة املجد والتاريخ املجد تراث العمارة العمانية ،م�ؤ�س�سة الر�ؤيا لل�صحافة والن�شر ،م�سقط 2004م� ،ص 30
 مايكل راي�س ،الآثار يف اخلليج العربي  ،ترجمة �صالح حممد علي ،و�سامي ال�شاهد مراجعة �أحمد ال�سقاف،نا�صر العبودي ـ �أبو ظبي ،املجمع الثقايف . 2002
 مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية ،ب�سلطنة ُعمان ،الأطل�س االجتماعي ،االقت�صادي ،م�سقط 1996م. م�سلم بن �أحمد الكثريي ،املو�سيقى ال ُعمانية،مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية ،وزارة الإعالم2005 ،م. م�سلم بن �أحمد الكثريي ُ ،عمان ع�ضو يف املجل�س الدويل للمو�سيقى التقليدية �سيمفونية ُ«عمان» واملتتاليةُ«عمانية» من معني الرتاث ال ُعماين ،نزوى ،العدد. 34
 املجد  ،املو�سيقى ال ُعمانية م�سقط .2007 جملة الف�صول الأربعة ،ال�صناعات احلرفية رديف لل�سياحة ،ا�صدار جريدة عمان جمموعة من الباحثني ،مو�سوعة احلرف التقليدية بالقاهرة التاريخية ،جمعية �أ�صالة لرعاية الفنون الرتاثيةواملعا�صرة .القاهرة 2005م
 حم�سن العويف ،ندوة ال�صناعات ا ِحلرفية واجليل النا�شئ ،م�سقط خالل الفرتة من � 21إىل � 23أكتوبر2007م.
 حممد عبد املوىل الدق�س� ،سو�سيولوجيا ال�صنائع ع ابن خلدون :درا�سة يف علم اجتماع العمل ،جملة جامعةامللك �سعود ،املجلد الثالث ع�شر ،الآداب  ،2الريا�ض 2001م.
 جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية(الأمانة العامة) ،اخلليج �أ�صالة ومعا�صرة ،ط1996 1م. مي�شيل بارولت ،حتيات من ال�شرقية ،ترجمة طوين بربور ،مطابع مزون  -م�سقط 2000م. م�سلم بن �أحمد الكثريي ،املو�سيقى ال ُعمانية،مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية ،وزارة الإعالم2005 ،م.317
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 نا�صر اجلهوري ،الأ�سواق ،جملة نزوى ،العدد نزيه معروف ،االبتكار والإبداع ،ملحاكاة ذوق امل�ستهلك يف املنتج ا ِحلريف ،ندوة ال�صناعات ا ِحلرفية واجليلالنا�شئ ،م�سقط خالل الفرتة من � 21إىل � 23أكتوبر 2007م.
 امل�صباح املنري . املعجم الوجيز. هاري �ساكز ،احلياة اليومية يف العراق القدمي ،ترجمة كاظم �سعد الدين ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة –�شركةعامة دار امل�أمون للرتجمة والن�شر ،الطبعة الأوىل ،بغداد 2000م.
 هاين �إبراهيم جابر ،الفنون ال�شعبية بني الواقع وامل�ستقبل ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة 2005م. الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية� ،إجنازات الهيئة لعام 2006م. الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية� ،شجرة العظلم( ،ن�شرات خمت�صرة) م�سقط 2007م. وا�ضح ال�صمد ،ال�صناعات واحلرف عند العرب يف الع�صر اجلاهلي ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شروالتوزيع ،بريوت1981،م.
 وزارة الإعالم ،م�سرية اخلري ،م�سقط 2005م. وزارة الإعالمُ ،عمان 2003-2002م ،م�سقط2003م. وزارة االقت�صاد الوطني� ،سلطنة ُعمان ،تقرير التنمية الب�شرية ،م�سقط .2003 وزارة الرتاث القومي والثقافةُ ،عمان يف فجر التاريخ  ،م�سقط 1985م. وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،دليل احلرف وال�صناعات التقليدية العمانية ،الطبعة الأوىل م�سقط1995م.
 يوري�س زارين�س� ،أر�ض اللبان من�شورات جامعة ال�سلطان قابو�س ،م�سقط .1990 يو�سف �شوقي م�صطفي� ،آالت مو�سيقي ُعمان التقليدية من كتاب الوثائق الكاملة للندوة الدولية ملو�سيقيُعمان التقليدية –اجلزء الأول ،م�سقط 1994م.
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