


احلـــرف العمــانية

درا�سة توثيقـية

تنفيذ واإ�صدار

 الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية

 الطبعة الأوىل

1430هـ / 2009 م



عنوان الكتاب: احلرف العمانية درا�سة توثيقية

جهة الإ�سدار: الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية/ �سلطنة ُعمان

رقم اليداع : 2009/19

�سنة الطبع: 2009م

عدد ال�سفحات : 324







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





كلمة معايل ال�شيخة عائ�شة

بنت خلفان ال�شيابية  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

اإن الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية تويل اأهمية بالغة لو�سع اخلطط والدرا�سات 

والربامج التدريبية والتي من �ساأنها النهو�ض بال�سناعات احلرفية العمانية وجعلها 

ذات اإ�سهاماً بارزاً مل�سرية التنمية الإقت�سادية يف البالد. 

ومن املعروف باأنه ل ميكن اإجناح اأي عمل ما مل ت�سبقه درا�سات وم�سوحات ميدانية واقعية ملعرفة مدى 

الو�سعية التي ُيبنى عليها العمل يف تنفيذ اخلطط  والربامج لذلك الهدف املق�سود تنميته واإجناح امل�ساعي 

املر�سومة له.

عليه فقد قامت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية بح�سر وتوثيق ال�سناعات احلرفية العمانية بجهود حثيثة 

2008 وذلك من اأجل جتميع املادة العلمية من موقع العمل  2004 وحتى نهاية  وعمل متوا�سل منذ عام 

للحريف العماين، لإنتاج العمل احلريف املتوارث من حيث التطرق اإىل مراحل الإنتاج والطرق امل�ستخدمة يف 

التنفيذ واأنواع الآلت والأدوات واملواد اخلام املنجزة  وكيفية �سنعها بهدف اإيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن 

القطاع احلريف بال�سلطنة، لتنطلق الهيئة من خاللها للتخطيط املنهجي وو�سع الربامج املدرو�سة التي   تلبي 

اإحتياجات التنمية امل�ستدامة لهذا القطاع احليوي والهام يف نف�ض الوقت.

الثقافية  املكتبة  وترثي  العلمي  البحث  يف  ت�سهم  لكي  مدرو�سة  علمية  بطريقة  املادة  هذه  اإعداد  مت  وقد 

العمانية وغريها ولتكون اإحدى املراجع العلمية للباحثني والدار�سني واأ�سحاب العالقة يف هذا ال�ساأن، �سعيا 

منا لإ�سافة لبنة جديدة لل�سرح العلمي والثقايف ال�سامخ الذي اأر�سى دعائمه ح�سرة مولنا جاللة ال�سلطان 

قابو�ض بن �سعيد املعظم حفظه اهلل وراعاه، اأماًل يف اأن تتبواأ احلرفة العمانية املكانة املرموقة التي تليق ومكانة 

ال�سلطنة يف العامل.

اآملني من اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يكون لهذه اجلهود اإ�سهاماً وعطاءاً فكرياً وثقافياً وتوا�ساًل يف م�سرية التنمية 

الوطنية لهذا البلد املعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة ملولنا جاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم – حفظه 

اهلل ورعاه.

واهلل ويل التوفيق      

عائ�سة بنت خلفان بن جمّيل ال�سيابية      

رئي�صة الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية       
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تقدمي

لقد اأكدت ال�سناعات احلرفية وعلى مر الع�سور اأهميتها احل�سارية والثقافية والقت�سادية حلياة 

ال�سعوب ومتطلباتها املعي�سية .

و�سلطنة عمان تعترب من الدول الرائدة يف جمال ال�سناعات احلرفية منذ عهد بعيد، حيث لعبت 

ومازالت تلعب دور مهماً وملمو�ساً يف املجتمع املحلي الذي تنوع يف �سنع العديد من احلرف وتفنن يف 

هند�ستها واإخراجها ب�سكل مبدع وح�ض مرهف.

اأهمية فت�سكلت من هذه البيئات  لقد لعبت البيئة املحيطة بالإن�سان احلريف دور مماثاًل ل تقل 

خمتلف اأنواع احلرف التي ا�ستمدت مواردها الأولية مما اأنعم اهلل به على هذه الأر�ض الطيبة ، و طوع 

الإن�سان العماين الكثري من معطيات بيئته وخاماتها خلدمته ف�سنع منها ك�سوته وملب�سه واأثاثه واأدوات 

بيته ومزرعته وغريها من ال�ستخدامات لت�سبع رغبة وحاجته املا�سة منها .

 وتزداد اأهمية هذا القطاع عام بعد عام على اعتبارها اإرثاً ورمزاً ح�سارياً وهوية عمانية مميزة ، ولقد 

حتلى ذلك بالهتمام احلكومي الال حمدود والرعاية ال�سامية من لدن مولنا جاللة ال�سلطان قابو�ض 

بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - الذي اأعطى جل اهتمامه وحر�سه على ا�ستمرارية هذه احلرف 

والنهو�ض واملحافظة عليها من الندثار، وما اإن�ساء الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية عام 2003م اإل 

مكانتها  وت�ستعيد  اجلبال  �سموخ  �ساخمة  لتبقى  اهلل  اأعزه  املتوا�سل من جاللته  الدعم  لهذا  تاأكيداً 

املرموقة فمن لي�ض له ما�سي لي�ض له حا�سر .

 ولقد عملت الهيئة ومنذ اإن�سائها اإىل تنمية وتعزيز هذا القطاع احليوي من حيث اإجراء ح�سر 

وتوثيق �سامل لل�سناعات احلرفية القائمة اأو املندثرة والقابلة لالندثار على اأر�ض ال�سلطنة وو�سعت لها 

خطة عمل للنهو�ض بها والعمل على اإعادتها اإىل مكانتها الأوىل اإىل جانب تاأهيل وتدريب القائمني 

عليها لرفع م�ستواهم احلريف والفني وتزويدهم باملهارات واملعلومات التي من �ساأنها رفع م�ستوى الإنتاج 

واجلودة.
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امل�سار  على  رائدة  خلطوة  2004م  عام  تنفيذه  بداأ  والذي  احلرفية  ال�سناعات  توثيق  وياأتي 

ال�سحيح لإعادة هيكلة هذا القطاع وحتديد مالمح العمل احلريف م�ستقباًل وفقاً خلطط علمية مدرو�سة 

وتكون نتائجه مبثابة قاعدة بيانات متكاملة عنه ميكن ال�ستفادة منها يف جمال البحوث اأو الدرا�سات 

العلمية.

وتاأمل الهيئة من اإ�سدار كتاب توثيق ال�سناعات احلرفية ليكون دعماً ورافداً للمكتبة العمانية 

و العربية وغريها من دور العلم املتعط�سة ملثل هذه الإ�سدارات من البحوث والدرا�سات العلمية 

ويربز للقارئ الكرمي اهتمام ال�سلطنة وحر�سها على املحافظة على هذا الرتاث اخلالد مب�سيئته تعاىل 

عز وجل.
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الباب الأول
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احلرفية العُمانية
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1- اأهمية ح�صر وتوثيق ال�صناعات احلرفية والأهداف :                           

اعتنت �سلطنة ُعمان عناية خا�سة برتاثها احلريف،  ملا يج�سده هذا الرتاث الهام من قيم فنية ونفعية كبرية، 

اأدركها املجتمع الُعماين منذ القدم. ونظراً لأن هذا الرتاث احلريف ميثل اأحد روافد الهوية الثقافية الُعمانية التي 

يدرك اأبناء ُعمان اأهميتها يف الوقت الراهن، يف ظل العوملة اجلارفة فقد نال هذا الرتاث ن�سيب وافر من العناية 

الهوية  الثقايف هو حفاظ على  املوروث  احلفاظ على  اأن  ال�سلطنة  واعتربت  الُعمانية.  النه�سة  بداية ع�سر  منذ 

تزايد  الكفيلة بحماية هذا الرتاث وا�ستمراره. وقد  العديد من الأن�سطة والربامج  العمانية. وبداأت يف تفعيل 

معدل الهتمام بق�سايا احلفاظ على امل�ستوى الر�سمي يف امل�سروعات احلكومية املعنية، باحلفاظ على موروثات 

ال�سناعات احلرفية خالل ال�سنوات اخلم�ض املا�سية، يف حماولة لعدم ترك اأمر ال�سناعات احلرفية حلركة ال�سوق 

ال�سياحي والتجاري، لذا قامت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية بالعمل على تنفيذ م�سروع  التوثيق، والتقنني، 

اأجيال  تدريب  على  والعمل  الأبداع،  حقوق  على  واملحفاظة  احلرفيني،   باأمر  والهتمام  والتوجيه،  والرقابة، 

جديدة للعمل احلريف لتوا�سل م�سرية الأجيال، وت�ستقي خرباتها من رواد احلرف القدامى، ومن تثقيف حقيقي 

يتما�سى مع روؤى التطوير املعنية بالأ�سالة وحري�سة على املعا�سرة.

العماين،  املجتمع  �سامل يف خمتلف جوانب  له ح�سور  غنياً،  تراثاً  مُتثِّل  العمانية  احلرفية  ال�سناعات  اإن 

وتعترب هذه ال�سناعات من اأهم الروافد الرتاثية امل�ستوحاة من واقع الطبيعة العمانية، وهي مظهر من مظاهر احلياة 

الثقافية والجتماعية التي تعرب عن مميزات الهوية العمانية، كما اأنها ت�سكل م�سدراً هاماً من م�سادر الدخل، 

وهي عامل من عوامل النتعا�ض القت�سادي للمناطق الريفية. 

ونظراً لالأهمية الوطنية لرعاية وا�ستمرار هذا النوع من الرتاث الهام،  وكمهن ينبغي احلفاظ عليها وعلى 

ا�ستمراريتها، جاءت �سرورة اإن�ساء الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية يف الثالث من �سهر مار�ض 2003 م مبوجب 

التقليدية  اليدوية  ال�سبل والإمكانيات الالزمة حلماية  احلرف  لتوفري  2003 م   / 24 ال�سلطاين رقم  املر�سوم 

�سند للهيئة 
ُ
وتطويرها، وذلك بهدف بقائها ذات قيمة معنوية وفائدة مادية جمزية ملنفعة املجتمع واأفراده. كما اأ

مبوجب هذا املر�سوم اخت�سا�سات هامة كان منها: و�سع الهيكل التنظيمي للهيئة يف �سوء ما و�سحه املر�سوم من 

هدف، وقد اعتمد  الهيكل التنظيمي للهيئة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم2003/53 ، بتاريخ 2003/8/31م، 

ثم تلت هذه املرحلة عملية توظيف الكادر الب�سري بالهيئة، والبدء يف القيام باأن�سطتها واأهدافها، وقد اعتمدت 

القطاع  اإىل معرفة حجم هذا  ال�سناعات احلرفية، يهدف  بيانات عن قطاع  قاعدة  توفري  الهيئة يف هذا اجلانب 

وامل�سكالت والتحديات التي تواجهه.



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

21

ومنذ ذلك احلني اأخذت الهيئة على عاتقها م�سوؤولية العمل اجلاد، يف و�سع اإ�سرتاتيجية متكاملة للقيام 

بالأعمال التنفيذية، لإبراز وحتديث املوروثات التقليدية لل�سناعات احلرفية، وذلك عن طريق التدريب، والتاأهيل، 

واحلرف  املهن  هذه  ت�سجيع  عملية  اتخذت  وقد  هذا  احلرفيني.  ورعاية  احلرفية،  املنتجات   وت�سويق  والتطوير، 

اأ�سكال واأ�ساليب خمتلفة، من قبل الهيئة حيث كان من اأبرزها: اإقامة برامج للتدريب على هذه ال�سناعات، 

ال�سلطنة والتي تنظمها يف الداخل  وتقدمي منتجات هذه احلرف يف املهرجانات والفعاليات التي ت�سارك فيها 

واخلارج، وكذلك ت�سجيع ت�سدير هذه املنتجات. حتى و�سلت املنتجات احلرفية العمانية اإىل العديد من الدول 

العربية والأوروبية واإىل الوليات املتحدة وبع�ض الدول الأفريقية، وقد مت ذلك من خالل ت�سويق ال�سناعات 

احلرفية الُعمانية يف هذه البلدان عن طريق امل�ساركة يف املعار�ض،  وكذلك امل�ساركة يف العديد من املهرجانات 

الدولية.

     وقد �سهدت ال�سناعات احلرفية يف الآونة الأخرية اأ�سكال خمتلفة من التطوير والتحديث، دون التاأثري 

على هويتها واأ�سالتها، مما جعلها تكت�سب مكانة طيبة لكل من يقتنيها. ورغم اأن عملية التطوير قد امتدت اإىل 

بع�ض ال�سناعات احلرفية،  اإل اأن �سناعات اأخرى ظلت تعتمد على املهارات اليـدوية.  وما زالت هذه احلرف 

وال�سناعات تعي�ض يف وجدان الإن�سان العماين، حيث اأن معظمها ما زال قائماً وميار�سها املواطن ب�سكل يومي 

ويعطيها جلَّ اهتمامه حفاظاً على قيمها الرتاثية والقت�سادية. ليبقى التاأكيد على اأن هذه احلرف وال�سناعات 

تظل رمزاً لأ�سالة الُعماين، واأحد م�سادر دخله، وموروث تتلقفه الأجيال جياًل بعد جيل، وهو ما يوؤكد على اأن 

هذه احلرف وال�سناعات جزء من حياة الإن�سان العماين، فقد عا�ض منذ نعومة اأظافره على اقتناءها والنتفاع 

بها واإدراك قيمتها يف �ستى مناحي حياته اليومية، يف كل مكان من اأر�ض ُعمان الطيبة. ونظراً لهذه الأهمية فقد 

تبنت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية م�سروعاً متميزاً لتوثيق ال�سناعات احلرفية الُعمانية.
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م�سروع ح�سر وتوثيق ال�سناعات احلرفية :

بداأت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية يف تنفيذ م�سروع ح�سر ال�سناعات احلرفية بجميع مناطق ال�سلطنة 

كم�سروع وطني، يهدف اإىل توثيق ال�سناعات احلرفية الُعمانية وحفظها، وتقييم اأو�ساع العاملني بها، وال�سعي اإىل 

الوفاء مبطالبهم، للمحافظة على ال�ستمرارية، واجلودة، والتطوير، واإدماج الدم اجلديد يف هذه احلرف من فتيان 

وفتيات ، حيث قامت الهيئة بح�سر �سامل لل�سناعات احلرفية واحلرفيني يف جميع حمافظات ومناطق ال�سلطنة، 

لتوفري قاعدة بيانات اأولية ُيعتمد عليها يف معرفة اأو�ساع ال�سناعات احلرفة وال�سناع القائمني عليها وذلك بهدف 

الوقوف على عدة اأمور من اأبرزها :- 

اجلغرايف. وتوزيعها  العمانية  احلرفية  ال�سناعات  اأنواع  على  التعرف   ·
التفرغ.  ومدى  وال�سن  اجلن�ض  حيث  من  للحرفيني،  والجتماعية  الدميجرافية  اخل�سائ�ض  حتديد   ·

بال�سلطنة. العاملة  القوى  يف  القطاع  م�ساهمة  ن�سبة  على  التعرف   ·
لل�سلطنة. الإجمايل  القومي  الناجت  يف  القطاع  م�ساهمة  عن  املوؤ�سرات  بع�ض  على  احل�سول   ·

من  احلرفية  ال�سناعات  على  للمحافظة  تقدميها  ميكن  التي  والرعاية،  الدعم  اأوجه  على  التعرف   ·
الندثار والتخطيط لإيجاد جيل ثان من احلرفيني املدربني واملهرة.

والندثار. الت�سويه  من  اأ�سكالها  بكافة  احلرفية  ال�سناعات  حماية   ·
الكتابة  بوا�سطة   الطرق  مبختلف  العمانية  احلرفية  ال�سناعات  بها  متر  التي  واخلطوات  املراحل  توثيق   ·

والت�سوير. 

و�سع اخلطط الالزمة لتدريب احلرفني وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وفقا لالحتياجات الفعلية لكل نوع   ·
من اأنواع ال�سناعات احلرفية.

العماين  الثقايف  طابعها  املحافظة على  مع  امل�ستهلكني  اأذواق  مع  ين�سجم  مبا  احلرفية  ال�سناعات  تطوير   ·
املميز والعمل على اإيجاد منافذ ت�سويقية.
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2004/4/17م،   يف  عليها  والقائمني  احلرفية  ال�سناعات  ح�سر  م�سروع  تنفيذ  بداية  كانت 

وجرى هذا امل�سروع من خالل املنهجية الآتية:-

اأول:  مت ت�سكيل جلنة رئي�سية و عدد من اللجان الفرعية من الهيئة ومن اجلهات احلكومية ذات العالقة وهي 

: وزارة القت�ساد الوطني ، وزارة التنمية الجتماعية، و وزارة الداخلية وتخت�ض هذه اللجنة بدرا�سة 

ال�ستمارة املعدة للح�سر والآلية التي ينبغي اإتباعها للح�سر.

ثانياً : التغطية الإعالمية مل�سروع احل�سر وهي املرحلة التمهيدية، وذلك لتعريف املواطنني باأهمية امل�سروع،  ون�سر 

الوعي احلريف بني خمتلف فئات املجتمع،  وبث الأبعاد الرئي�سية للم�سروع، وذلك من خالل عقد 

لقاءات مع اأ�سحاب ال�سعادة الولة  وبح�سور ال�سيوخ ور�سداء الوليات واحلرفيني يف كل ولية على 

حدة،  واأي�ساً عن طريق التغطية الإعالمية املختلفة.

ثالثاً :  توزيع ال�ستمارات الأولية مل�سروع احل�سر وذلك متهيداً للبدء يف العد الفعلي.

و�سرح  امل�سروع  باأهمية  التعريف  الور�ض  ت�سمنت  امل�سروع. حيث  للقائمني على  ور�ض عمل  تنظيم   : رابعــاً 

م�سرف  قبل  ومراجعتها من  البيانات،  قبل جامع  تعبئتها من  وكيفية  باحل�سر  اخلا�سة  ال�ستمارات 

املنطقة.

خام�ساً :  بدء عملية احل�سر الفعلية.

�ساد�ساً: مت ت�سكيل جلنة للفرز،  حيث مت ت�سنيف العمل اإىل اأربع ا�ستمارات: ال�ستمارة الأوىل ت�ستمل على 

بيانات للحريف واحلرفة التي ميار�سها، وا�ستمارة اأخرى لالأ�سماء امل�ستبعدة واأ�سباب ا�ستبعادها،  اأما يف 

حالة اأن �ساحب احلرفة ميار�ض اأكرث من حرفة يف هذه احلالة ت�سجل احلرفة التي ميار�سها ب�سفة دائمة 

مع الو�سع يف العتبار كمية الإنتاج.

ا�ستنادا لأهداف  وذلك  الالزمة  التقارير  احل�سر وحتديد  م�سروع  بيانات  اإدخال  لعملية  برنامج  اإعداد   : �سابعاً 

امل�سروع.

م�سروع  بيانات  اإدخال  عملية  على  لالإ�سراف  والإح�ساء  املعلومات  نظم  دائرة  من  جلنة  ت�سكيل  مت   : ثامناً 

احل�سر.

تا�سعاً: التحليل وا�ستخال�ض نتائج عملية امل�سح وتوثيقها واإ�سدار دليل احلرفيني.
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ملعرفة  و ذلك  احلرفية،  ال�سناعات  توثيق  املتمثل يف  و  امل�سروع  الثاين من  اجلزء  قد جاء  و 

املراحل التي متر بها ال�سناعات احلرفية بكافة خطواتها وموادها اخلام امل�ستخدمة يف �سناعاتها، 

بتاريخ  امل�سروع  هذا  يف  العمل  بداأ  وقد  الت�سنيع،  عملية  يف  امل�ستخدمة  الآلت  وكذلك 

2005/5/15م من خالل عدة مراحل:-

املرحلة الأوىل للم�سروع :

متثلت يف ت�سكيل اللجان امل�ساركة يف امل�سروع والتن�سيق مع وزارة الإعالم، لرت�سيح فريق اإعالمي يتوىل 

عملية الت�سوير التلفزيوين جلميع خطوات املنتج احلريف بكافة حمافظات و مناطق ال�سلطنة. كما مت التعاقد مع 

تر�سيح حرفيني  مت  احلريف. كذلك  املنتج  عمل  الفوتوغرايف خلطوات  الت�سوير  بعملية  ليقوم  فوتوغرايف  م�سور 

للم�ساركة يف م�سروع التوثيق من جميع حمافظات ومناطق ال�سلطنة. مت و�سع الربنامج الزمني للزيارات امليدانية 

جلميع املحافظات واملناطق بال�سلطنة. ثم اإعداد كل ما يلزم من احتياجات لتنفيذ خطة العمل.

املرحلة الثانية للم�سروع :

وهي مرحلة تنفيذ برنامج الزيارات املعد جلميع حمافظات، ومناطق ال�سلطنة، وقد �سبق عملية الزيارة  للتوثيق 

الفعلي، عملية التح�سري امليداين، حيث متت زيارة احلرفيني من قبل  اللجنة  لتو�سح للحرفيني امل�ساركني كيف  

تتم عملية  التوثيق، وما هي الأدوات والإمكانيات الالزم توافرها اأثناء  توثيق خطوات عمل املنتج احلريف . وقد 

انتهى العمل امليداين بتاريخ 2005/8/16م.

املرحلة الثالثة للم�سروع :

ت�سمنت املرحلة الثالثة للم�سروع ا�ستالم الأعمال من جلنة الإ�سراف على العمل امليداين، وت�سليمه اإىل 

على  العمل  توزع  بدورها  والتي  التنفيذية،  اللجنة  على  لتوزيعها  متهيدا  اأي�ساً،  امل�سكلة  العام  الإ�سراف  جلنة 

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�سروع :

بداأت هذه املرحلة بتاريخ 2007/6/15م، وتتعلق هذه املرحلة بعملية املراجعة واإخراج الكتاب ، و قد مت 

تق�سيم الكتاب اإىل بابني �سمل الباب الأول على اأربعة ف�سول متهيدية عاجلت املو�سوعات التالية: 

- اأهمية ح�سر وتوثيق ال�سناعات احلرفية.

- جغرافية �سلطنة ُعمان.

- الفن الإ�سالمي يف ال�سناعات احلرفية.

- البيئة الُعمانية واملواد الأولية.

اأما الباب الثاين فقد ا�ستمل على ثالثة ع�سر ف�سال:  

- تعريف احلرفة                                                                                                          

- البعد التاريخي                                                                                                          

- املواد الأولية

- اأدوات الت�سنيع                                                                                                         

- التنوع الإنتاجي ومراحل الإنتاج                                                                                        

- القيمة النفعية واجلمالية
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2- التو�صيات الدولية ذات ال�صلة بتوثيق الرتاث                            

     �سهدت الآونة الأخرية اهتماماً دولياً بالرتاث الإن�ساين، من قبل املنظمات الدولية والإقليمية، واجلمعيات 

امل�سطلحات  وتعددت  عليه،  واحلفاظ  الرتاث  توثيق  ب�سرورة  لتنادي  الرتاث  اأ�سوات حمبي  وتعالت  الأهلية 

الدالة على تعريف احلفاظ على امل�سادر الرتاثية واإدارتها على النحو التايل: 

 )World Heritage Convention(:1-  يتمثل احلفاظ ح�سب تعريف التفاقية الدولية للرتاث

اإنقاذ مواده وما يتطلبه ذلك الرتاث  يف الجتهادات امل�سممة لفهم الرتاث الثقايف تاريخه ومعانيه، ويت�سمن 

من تقدمي وترميم وحت�سني. واحلفاظ )Conservation(: له عدة معان يف اللغة التقنية، ففي بع�ض الأحيان 

يعطي معنى الرتميم، ويف حالت اأخرى يعني العتناء باملحيط مثل البيئة وم�ساكل التخطيط احل�سري والأمور 

 .)
1

املتعلقة بالقوانني التي تعني بدوام املعلم )

American Institute for Conservation  اأما املعهد الأمريكي للحفاظ -

فيعرف احلفاظ باأنه: “ املهنة التي تكر�ض احلفاظ على املمتلكات الرتاثية للم�ستقبل. وحتتوي مهارات احلفاظ 

على التفح�ض، والتوثيق، والعالج، والعتناء الوقائي الذي ي�سند بالبحث والرتبية”.

والتدخلية( من  )الوقائية  املختلفة  احلفاظ  ودرجات  اأ�سناف  يندرج حتتها كل  التي  العامة  املظلة  هو  واحلفاظ 

ترميم و�سيانة دورية وغري دورية واإعادة تاأهيل وتركيب. )Anastylosis( وغري ذلك، وفيما يلي تف�سري لبع�ض 

امل�سطلحات اخلا�سة باحلفاظ على الرتاث الثقايف: 

عوامل  من  املراقبة  اأو  بالدفاع  التاريخية  املمتلكات  �سالمة  على  العمل  :” هو   )Protection( احلماية   -

الوا�سع على حماولة  العطب. وحتتوي احلماية مبفهومها  اأو  اأو حت�سينها من اخلطر  املهاجمة  اأو  التلف، وال�سياع 

احلماية اأو الوقاية من عدم املبالة وال�سرقة واحلريق، واأي�ساً من العمليات الإجرامية �سد الرتاث الثقايف”. 

- اإعادة البناء ) Reconstruction(، ويعني اإعادة املبنى الرتاثي اأو جزء منه، كما كان قبل فقدانه لذلك 

اجلزء اأو اإعادته اإىل حالته الأ�سلية، قد نحتاج اإىل اإعادة بناء اأجزاء مفقودة من املبنى لل�سرورة بغر�ض احلفاظ 

عليه، ب�سرط اأن يكون لنتيجة التدخل ُبعد يف تكوين الهوية اخلا�سة للمدينة ول�سكانها اأو للوطن عامة.

1  - جمال عليان، احلفاظ على الرتاث الثقايف، عامل الفكر، العدد322 ل�سنة2005م، �ض63.
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اإدارة امل�سادر الرتاثية

ُيعد تعريف اإدارة امل�سادر الرتاثية يف املدر�سة الأوربية جزء مكمل لعملية احلفاظ والرتميم. اأما املدر�سة   

الأمريكية فتجعل عنوانها الأ�سا�سي اإدارة امل�سادر الرتاثية

)CRM( )Cultural Resources Management( وجتعل احلفاظ والرتميم جزءاً منه.

وتتلخ�ض اأهم م�سطلحات املدر�سة الأمريكية حول اإدارة امل�سادر الثقافية فيما يلي:

- اإدارة امل�سادر الثقافية :

“هي جمال املهارات الهادفة اإىل الفهم واحلفاظ لتحقيق املتعة بتلك امل�سادر الثقافية. وهذا يحتوي على البحث 
حول الرتاث الثقايف، والتخطيط لأعمال تقديرية لها ومراقبتها يف نظام ن�سيجها العام، وهي اأي�ساً مت�سمنة عملية 

اأن هناك توافق على حفظ الرتاث ب�سكل عام،  دعم تقديرها وحت�سريها لال�ستخدام الثقايف املتوافق”. وكما 

كذلك هناك اإجماع حول مفهوم احلفاظ على امل�سادر الثقافية غري امللمو�سة - والتي متثل ال�سناعات احلرفية 

اأحد مفرداتها- وفيما ورد يف اتفاقية اليون�سكو املعروفة باتفاقية احلفاظ على الرتاث غري امللمو�ض، ال�سادرة يف 

باري�ض 2003م، جند املادة الثانية التي تو�سح اأن “ الإنقاذ يعني اأخذ الحتياطات الالزمة حتى نتاأكد من اأن 

نعطي امل�سادر الثقافية غري امللمو�سة احليوية، مع ما يت�سمنه ذلك من حتديدها، وتوثيقها، والبحث، وال�سيانة، 

اإعادة احليوية ملجمل  ويت�سمن  الر�سمية،  الر�سمية وغري  التعليم  بو�سائل  وبثها  والتنمية،  والت�سويق،  واحلماية، 

.)
2

اأنواع ذلك الرتاث”)

2 -  يتمثل الرتاث الثقايف غري امللمو�ض يف: الرتاث ال�سفهي، واللغات، املو�سيقى والفنون، العادات الجتماعية، املعرفة والتعامل مع الطبيعة،  احلرف واملنتجات التقليدية، انظر: جمال 

عليان، احلفاظ على الرتاث الثقايف، عامل الفكر، العدد322 ل�سنة2005م، �ض60، 66.
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3- احلفاظ على ال�صناعات احلرفية 

اأ- اآليات احلفاظ على ال�سناعات احلرفية والنهو�ض بها 

- الإ�سراف العام على القطاع الر�سمي والأهلي، املرتبط بجميع اأمور ال�سناعات احلرفية.

- �سياغة القوانني املرتبطة مبجالت ال�سناعات احلرفية.

- التخطيط التدريبي.

- التخطيط ال�سياحي. 

- التخطيط الجتماعي. 

- التخطيط لالإنتاج والت�سويق.  

- التخطيط التعليمي لدرا�سات ال�سناعات احلرفية. 

- التخطيط الثقايف يف جمال الإنتاج احلريف. 

- التخطيط الإعالمي لن�سر الوعي باأهمية ال�سناعات احلرفية.

ب- اهمية النتائج املرجوة من تنظيم قطاع ال�سناعات احلرفية:

- زيادة الدخل القومي.

- توفري فر�ض عمل لل�سباب.

- احلفاظ على اأحد اجلوانب الرتاثية الهامة وتوعية الأجيال بالتاريخ والرتاث الُعماين.

- دعم ال�ستقرار الجتماعي.

- خلق اأبعاد اقت�سادية جديدة.
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4- مناذج لآليات احلفاظ والنهو�ض بال�صناعات احلرفية

اأ - التنظيم القانوين للعمل احلريف

- قوانني ترخي�ض العمل، واملن�ساآت يف القطاع احلريف. 

- قوانني اجلودة.  

- حقوق املتدرب وواجباته.

- قوانني التاأمني الجتماعي للحرفيني.

- قوانني التاأمني ال�سحي للحرفيني. 

- قوانني الإعفاءات اجلمركية اخلا�سة بالت�سنيع والت�سويق املحلي والدويل. 

- قانون تكوين جمعيات حرفية. 

- قوانني التدريب والتعليم احلريف.

ب- تكوين اإدارة للبحث العلمي تكون معنية باجلوانب العلمية والبحثية:

- اإجراء البحوث املحلية للوقوف على التحديات التي تواجه هذا املجال. 

- الت�سال باملوؤ�س�سات البحثية الإقليمية والدولية، للوقوف على ق�سايا القطاع احلريف باأ�ساليب علمية. 

- العناية بو�سع برامج تعليمية لل�سناعات احلرفية �سمن مقررات املدار�ض واجلامعات بال�سلطنة. 

- توثيق كل ما يتعلق بال�سناعات احلرفية.  

- و�سع قاعدة معلوماتية عن ال�سناعات احلرفية.  

- و�سع ت�سور علمي لتطوير ال�سناعات احلرفية.

- درا�سة املجالت احلرفية التي ميكن تطويرها اإىل عمل جتاري مو�سع. 
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ما  وتنفيذها  ت�سميمها  يف  يراعى  للحرفيني  تدريبية  لدورات  ج-التاأ�سي�س 

يلي:

والثقافية. التعليمية  امل�ستويات  ·  مراعاة 
مع  املحلية  التدريب  ملعاهد  الوثيق  التعاون  خالل  من  التدريب،  عملية  على  العاملي  الطابع  ·  اإ�سفاء 

معاهد ومراكز التدريب املتخ�س�سة باخلارج، ملواجهة حتديات املرحلة الراهنة من التطور القت�سادي 

العاملي. 

امل�سروعات  عرب  العمل  فر�ض  اإيجاد  يف  املتدربني  وم�ساعدة  امل�ستمر،  التدريب  فكرة  على  ·  احلر�ض 
املتاحة يف خطط الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، وم�ساعدتهم اأي�ساً يف حتقيق ما يطمحون اإليه من 

التاأ�سي�ض مل�سروعات خا�سة. 

و�سع برامج التدريب بحيث تت�سمن الأبعاد املهارية وال�سلوكية،  د - 

واملعلوماتية: 

يف  املتوفرة  املعلومات  باأحدث  املتدربني  تزويد  يراعي  بحيث  املقدمة،  الربامج  يف  املعلوماتي  ·  البعد 
هذا املجال التدريبي، والآفاق امل�ستقبلية للمتدرب على ال�سعيد ال�سخ�سي واملهني. 

بال�سلوكيات  برنامج  لكل  املوؤهل  ال�سخ�ض  اأو  املتدرب  يزود  بحيث  الربامج،  يف  ال�سلوكي  ·  البعد 
املطلوبة، واأخالق املهنة والأمانة والإخال�ض وح�سن التعامل، لكي يكون منوذجاً خلريجي الربامج 

داخل املجتمع.

التطبيق  من  ويتمكن  التدريب  اآليات  عرب  املتدرب  يكت�سب  بحيث  للربامج،  املهاري  ·  البعد 
الفعلي للمهارات املطلوبة �سواء املكت�سبة اأو الذاتية حتت اإ�سراف متخ�س�سني.

جديدة. اأجيال  مبهارات  لالرتقاء  برامج  و�سع  بهدف  احلرفية،  واملهارات  اخلربات  وتقييم  ·  ح�سر 
التي  الهامة  القنوات  اأحد  لأنها  احلرفية،  ال�سناعات  ممار�سة  يف  املتخ�س�سة  التدريب  معاهد  دعم   ·

ميكن اأن ت�ساعد يف خلق اأجيال جديدة، ولها القدرة على الربط بني الأجيال املتتالية يف القطاع 

احلريف.
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5- اإعداد برامج اإعالمية حتقق الأهداف املن�صودة على اأن تتبنى:

اليدوية.  واحلرف  املهن  جتاه  املجتمع  يف  ال�سلبية  النظرة  تغيري  على  العمل   ·

احلريف. الإنتاج  يف  املراأة  دور  تفعيل   ·

وغريها. واملعار�ض  كاملتاحف  احلريف،  املوروث  وعر�ض  حلفظ  مواقع  ا�ستحداث   ·

احلرفية. ال�سناعات  باأهمية  للتعريف  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  توعوية  بحمالت  القيام   ·
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6- اأهمية و�صع املعايري القيا�صية للقوى العاملة يف جمال ال�صناعات احلرفية

اتفق اأغلب الباحثني على حتديد مفهوم ال�سناعات احلرفية، باأنها اإحدى اأنواع ال�سناعات التحويلية،   

التي تقوم بتحويل املوارد الطبيعية والو�سيطة يدوياً، والتي تعتمد ب�سكل رئي�سي على املهارات الإن�سانية واأب�سط 

ب�سكل  تعلم احلرفة  ويتم  املتاحة.  للموارد  الأمثل  ال�ستغالل  وفنية يف  اإبداعية  ومهارة  قدر  وباأعلى  الو�سائل، 

تقليدي يف مكان العمل، وغالباً ما يكون املتعلم من اأبناء احلريف، وقد يكون اأحد اأبناء اجلريان الراغبني يف التعلم، 

ويبداأ التعليم بامل�ساهدة، والتعرف على الأدوات، وم�سمياتها، والتجهيز للعمل، وجتميع الأدوات وتنظيمها بعد 

انتهاء العمل، ثم اإ�سناد بع�ض الأعمال الثانوية، ثم التجريب يف بع�ض القطع، التي متكن ال�سانع من الوقوف 

على م�ستوى املتعلم، ومن ثم يطلق له العنان يف الت�سنيع مع املراقبة والنقد حتى ي�سل اإىل م�ستوى الإبداع.

وتت�سم كل حرفة و�سناعة بخ�سائ�ض عامة اأهمها: ا�ستخدام اأدوات ب�سيطة، لإنتاج �سناعات جيدة بالعتماد 

على املهارة واخلربة، و�سغر حجم الن�ساط الإنتاجي احلريف يف م�ستوى الوحدة الإنتاجية.

هذا ويتميز النظام احلريف مبالمح عامة تتلخ�ض فما يلي: 

- تعتلي املهارة اليدوية احلرفية جمال الإنتاج احلريف، مع انح�سار دور الأدوات احلرفية كعامل ثانوي م�ساعد 

 .)
3

لتلك املهارة)

- النتمائية العالية والرتباط القوي من جانب اأع�ساء النظام احلريف، واعتبار هذا النظام جزءاً اأ�سا�سياً من البيئة 

املحلية التي يتعاي�ض معها. كما يت�سف تنظيم العمل احلريف بالعالقات ال�سخ�سية املرنة، التي حتقق تغلب 

اإح�سا�ض العامل باملحلية Local، على اإح�سا�سه بالعاملية Cosmopolitan، على حد تعبري روبرت 

.Robert Merton مريتون

- للمهارة اليدوية الأولوية داخل البنية احلرفية. ول تكون فرتة التدريب حمددة املدة اأو تخ�سع للوائح مكتوبة 

اأو قوانني قاطعة، وقد تزيد اأو تنق�ض وفقاً لقدرات املتدرب وا�ستعداده لتعليم فنون احلرفة.

- للحريف ال�ستقاللية الكاملة يف تنظيم عمله بنف�سه، وحتمله للم�سئولية الفنية والأخالقية لل�سلعة احلرفية.

البيئة  مع  املبا�سر  تعاملها  يف  را�سخة  اأ�سول  ذات  احلرفية  املهارة  من  تقليدي  بنمط  احلريف  النظام  ات�ساف   -

الجتماعية مبواردها املختلفة.

لثبات الو�سع  اأو معتاداً يف النظام احلريف. ومن ثم كانت احلرفة موؤ�سراً قوياً  - اإن تغيري احلرفة مل يكن �سائعاً 

 .)
4

الجتماعي للحرفيني)

3 - اعتماد عالم، احلرف وال�سناعات التقليدية بني الثبات والتغري، مكتبة الأجنلو امل�سرية، لطبعة الأوىل1991، �ض27.

4  - املرجع ال�سابق، �ض31.
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هذا وينق�سم الن�ساط احلريف اإىل ثالث مراحل، تعك�ض كل مرحلة منها م�ستوى معيناً من تطور قوى   

احلريف  والإنتاج  امل�ستهلك،  طلب  ح�سب  احلريف  الإنتاج  املنزيل،  احلريف  الإنتاج  هي:  املراحل  وهذه  الإنتاج 

لل�سوق، ولعل ما ن�ساهده اليوم يف بع�ض الأ�سواق، من منتجات حرفية و�سناعية خمتلفة ي�سور لنا الواقع القدمي 

لل�سناعات التقليدية، واأنظمتها ل�سيما يف امل�سنوعات ال�سهرية مثل: ال�سيوف، اخلناجر، الف�سيات، امل�سنوعات 

الفخارية، امل�سنوعات اخل�سبية، وغريها من املنتجات. 

ولتطوير ال�سناعات التقليدية لبد من درا�سة اأهمية املظهر النفعي وال�سور التي كانت عليها احلرفة يف املا�سي، 

ثم اإعادة تطبيق العوامل املوؤثرة التي عا�ست مع تطور احلرفة وخاماتها و نظرة املجتمع لها. كذلك لبد من درا�سة 

تاأثري الجتاهات ال�سناعية املعا�سرة والبديلة ودورها على م�ستقبل احلرفة. وت�ستمد تلك الأمناط - باعتبارها من 

اأجلها احلرفة،  احلرف العملية يف الن�ساط الإنتاجي الجتماعي- حيويتها من الوظيفة النفعية التي تقوم من 

فاإنها تختفي ثم تنقر�ض، ومن هذا املنطلق يتطلب الأمر درا�سة كل  واإذا فقدت اأي حرفة تقليدية هذه امليزة 

الو�سائل التي توؤدي اإىل تطوير ال�سناعات التقليدية، وتفعيل قدرتها على اأن حتتفظ باأمرين يف اآن واحد: الأول 

هو الحتفاظ بعبق الرتاث، والثاين هو قدرتها على اآداء وظيفة فعالة عملية كانت اأو جمالية. ومن ثم ربط كل 

على  القدرة  ذات  والقطاعات  والعاملية،  املحلية  الت�سويق  بقنوات  التقليدية  احلرف  و�سوق  الإنتاج  ور�ض  من 

ترويجها، كقطاع التجارة، وقطاع ال�سياحة، الذي احتل مكاناً مميزاً يف خطط التنمية الُعمانية احلديثة، بعد اأن 

قطعت ال�سلطنة �سوطاً كبرياً يف البناء العملي واحل�ض اجلمايل. 

اأ- معايري ممار�سة ال�سناعات احلرفية:

احلرفة. معلم  موا�سفات  حتديد   ·
التعليم. فرتة  وحتديد  اجلديدة،  احلرفية  الأيدي  وتاأهيل  احلرفة  تعليم   ·

والإبداعية. املهارية  قدراتهم  وتطوير  احلرفيني  تدريب   ·
واملتدربني. املتعلمني  اإتقان  تقييم  جلنة   ·

احلرفيني. اأجور   ·
والإجازات. العمل  �ساعات  تنظيم   ·

احلرفة. ملعلمي  حوافز  تقدمي   ·
اجلادة. للم�سروعات  دعم  يتبعها  فائدة  بدون  احلرفية  امل�سروعات  لتمويل  قنوات  توفري   ·

للحرفيني. املهني  امل�ستقبل  ل�سمان  اآليات  و�سع   ·
احلرفيني. من  اجلديدة  الأجيال  يف  اليدوية  واملهارة  العلمية  الناحية  بني  اجلمع   ·
والتجهيزات. امل�ساحة  حيث  من  احلرفية  للور�ض  اآمنة  عملية  موا�سفات  حتديد   ·

احلديثة.  التقنيات  ذات  لالأدوات  موا�سفات  حتديد   ·
وحتقيق  وللتعاون،  للتقارب  وقناة  للحرفيني،  متجان�سة  اجتماعية  رئة  ت�سكل  اأهلية  جمعية  اإن�ساء   ·

م�سالح الأع�ساء.
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اخلا�سة. احلاجات  ذوي  من  فئات  اأمام  احلريف  التعليم  اأمام  املجال  فتح   ·
ت�سجيع املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية واأفراد املجتمع، على تبني ق�سية اإعالء �ساأن ال�سناعات احلرفية   ·

باقتناء منتجاتهم.  

ب- معايري اجلودة للمنتج احلريف:

منتج. لكل  الفنية  واملوا�سفات  الإنتاج  معايري   ·
الوطنية. الهوية  على  احلفاظ  �سوابط  ظل  يف  والإبداع  التطوير  على  الت�سجيع   ·

املعايري. جلنة  من  للجودة  عالمة  املنتج  اإعطاء   ·
الإنتاجية. الور�ض  يف  املنتج  نوعية  على  الرقابة   ·

الهيئة. من  املعتمدة  بالأ�سواق  الوطنية  احلرفية  املنتجات  على  الرقابة   ·
البع�ض. ببع�سها  التكاملية  ال�سناعات  ربط   ·

جمدية. الغري  املناف�سة  من  احلد   ·
احلريف. الإنتاج  �سوق  وحماية  �سمان   ·

باملوا�سفات. مقرتناً  لالأ�سعار،  والأق�سى  الأدنى  احلد  و�سع   ·
فائدتان: الأمر  ولهذا  احلريف  املنتج  ت�سويق  يف  يعمل  ال�سباب  من  جيل  خلق   ·

- اأوًل   : خلق فر�ض ت�سغيل جديدة يف الت�سويق،

- وثانياً: عدم �سغل احلرفيني بهذه املهمة حر�ساً على وقتهم وتفريغهم لعملية الإنتاج فقط.

وقد قامت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية بالبدء يف هذا الأمر وذلك بو�سع موا�سفات اخلنجر العماين: حيث 

مت النتهاء من و�سع املوا�سفات القيا�سية للخنجر العماين و بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعة.

ويف �سبيل تطوير ال�سناعات احلرفية قامت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية با�ستحداث بع�ض الت�ساميم املطورة 

. ، و قدمت الهيئة مناذج لت�ساميم مطورة للم�ساغل التدريبية املنعقدة من خالل الهيئة منها: ت�ساميم مل�سغل 

تطوير �سناعة الغ�سف، وت�ساميم مل�سغل تطوير �سناعة الن�سيج، وت�ساميم مل�سغل النحت على العظام، هذا وقد 

جاء تنفيذ هذه الأفكار اقتناعاً من الهيئة باأن الت�ساميم اجلديدة من �ساأنها اأن حتقق عدة اأهداف منها:

جديدة. وبطرق  املختلفة  اخلامات  ا�ستخدام  حيث  من  جديدة  مهارات  احلريف  ·  اإك�ساب 
جمالية. بلم�سات  واإخراجه  اجلودة  �سفة  احلريف  املنتج  ·  اإك�ساب 

الإعمال. تنفيذ  يف  العمل  لرقي  جديدة  خربات  ·  تكوين 
املطورة.  احلرف  اإنتاج  مهارات  احلرفيني  ·  اإك�ساب 



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

35

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية وعملية احلفاظ على الرتاث احلريف 

لقد مار�ست الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية م�سوؤولياتها من خالل تبني جمموعة من املهام الأ�سا�سية الهادفة 

والتي تتمثل اأهمها فيما يلي:

- و�سع اخلطط والربامج التنفيذية لل�سيا�سات املعتمدة يف جمالت ال�سناعات احلرفية.

- ح�سر وتوثيق كافة ال�سناعات احلرفية بكل مناطق ال�سلطنة. 

- الهتمام بالأن�سطة البحثية لالحتياجات احلالية وامل�ستقبلية من احلرفيني.

- ا�ستحداث �سناعات حرفية ذات جدوى اقت�سادية.

- توفري خدمات التوجيه والإر�ساد للعاملني يف جمال ال�سناعات احلرفية فنياً واإدارياً. 

- تقدمي خدمات التدريب والتاأهيل للعاملني يف جمالت ال�سناعات احلرفية وتوفري الدعم الفني للجمعيات 

العاملة يف تلك املجالت، والعمل على تطوير القدرات الإبداعية والفنية ملنت�سبيها وفقاً لالأهداف وال�سيا�سات 

املعتمدة لتنمية هذا القطاع.

والفنية  والإبداعية  الفكرية  قدراتهم  لتطوير  احلرفية  ال�سناعات  اأعمال  على  املوهوبني  بتدريب  الهتمام   -

والقيادية، باعتبارهم نواة للكوادر امل�ستقبلية.                                           

- اإذكاء الدافع الت�سويقي للحرفيني عن طريق خلق منافذ ت�سويقية داخلية وخارجية، وت�سجيع القطاع اخلا�ض 

على ت�سويق منتجات ال�سناعات احلرفية.

- اإعداد درا�سات مل�ساريع منوذجية يف خمتلف الأن�سطة احلرفية.

- تنمية جمالت التعاون وتبادل اخلربات مع الهيئات ومراكز ال�سناعات احلرفية يف اخلارج.

وقد اأقدمت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، يف �سبيل حتقيق هذه الأهداف الهامة على اإجراء الكثري   

من الأمور التنظيمية، والأن�سطة النوعية. فعلى اجلانب التنظيمي اأ�سرعت الهيئة باإن�ساء دوائر للحرف التقليدية 

يف كل منطقة تخدم احلرفيني، لتكون قناة ات�سال هامة بني الهيئة واحلرفيني واحلرفيات، وذلك للتغلب على 

ال�سعوبات التي تواجههم، عالوة على التعرف على اآرائهم ومقرتحاتهم، ودرا�سة التحديات التي يواجهونها اأثناء 

ممار�سة املهنة، ويف اجتاه الأن�سطة النوعية اأقامت الهيئة الكثري من الفعاليات وامل�ساركات املحلية، كاإن�ساء مراكز 

لتدريب وتاأهيل احلرفيني للتو�سع يف الربامج التدريبية، وبرامج التوعية، وبداأت خطة املنافذ الت�سويقية باإن�ساء 

التاأ�سي�ض مل�سابقة  بيت احلريف العماين مب�سقط كمنفذ ت�سويقي هام، وتاله �سل�سلة من املنافذ الأخرى، وجاء 

التميز احلريف للت�سجيع على ال�ستمرار والإبداع، وجاء تنظيم الكثري من الندوات واملحا�سرات حملياً، عالوة 

بالعديد من  العامة  الهيئة  الفعاليات اخلارجية، فقامت  على امل�ساركة يف ندوات وموؤمترات خارجية، وتعددت 
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الزيارات الر�سمية اخلارجية الهادفة اإىل التعاون الدويل، وال�ستفادة من التجارب الدولية يف جمال ال�سناعات 

امل�سروعة، يف جمال  ال�سلطنة  اإىل حماية حقوق  التو�سل  �ساأنها  التي من  القانونية  املعارف  و�سع  ومت  احلرفية، 

ال�سناعات احلرفية بالتعاون مع املنظمة العاملية حلماية امللكية الفكرية )الوايبو(. 

وقد حققت الهيئة تقدما ملحوظا يف تنمية الوعي بال�سناعات احلرفية ودورها الثقايف والقت�سادي بني   

لل�سناعات  العامة  الهيئة  بها  التي قامت  الفعاليات وامل�ساركات  العديد من  املجتمع، وذلك من خالل  افراد 

احلرفية، وتفاعلت اجلمعيات الأهلية مع الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، يف �سبيل النهو�ض باحلرفيني وت�سويق 

منتجاتهم التي تطورت ومتيزت باحتفاظها بعبق املا�سي، وميهد كل هذا احلراك الثقايف اإىل انتقال هذا الإرث 

احل�ساري من جيل اإىل جيل، لُيَعربرِ على الدوام عن اأهمية ال�سناعات احلرفية، كجزء هام من الرُتاث الثقايف 

الُعماين الذي نال ن�سيباً وافراً من اهتمامات ع�سر النه�سة الُعمانية املُعا�سرة.
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الف�صل الثاين 

 جغرافية �شلطنة ُعمان

1- اجلغرافيا

2 - املناخ

3 - حمافظات ومناطق ال�صلطنة
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جغرافية �صلطنة ُعمان

1-املوقـع    

      تقع �سلطنة ُعمان يف اأق�سى اجلنوب ال�سرقي ل�سبه اجلزيرة العربية ومتتد بني خطي عر�ض 16.40 و26.20 

(. ويحد �سلطنة ُعمان من ال�سمال م�سيق هرمز 
5

درجة �سماًل وبني خطي طول 51.50 و 59.40  درجة �سرقاً)

ومن اجلنوب جمهورية اليمن ومن ال�سرق بحر العرب وخليج ُعمان ومن الغرب الإمارات العربية املتحدة و 

اململكة العربية ال�سعودية. وتبلغ م�ساحة �سلطنة ُعمان ثالثمائة وت�سعة اآلف وخم�سمائة كيلو مرت مربع، وت�سم 

اأ�سكاًل متباينة من ال�سهول والنجود واجلبال وتغطي املناطق الرملية وال�سحراوية اأغلب امل�ساحة حيث تبلغ نحو 

 )
6

82٪ من امل�ساحة الكلية، وي�سكل ال�سهل ال�ساحلي 3٪ من امل�ساحة الكلية، بينما ت�سغل اجلبال نحو ٪15)

ويبلغ عدد �سكان �سلطنة عمان - ح�سب تعداد عام 2003 م-2.331.391 ن�سمة. 

      وي�سكل ال�سهل ال�ساحلي املمتد م�سافة 30165 كيلو مرتاً، واملطل على خليج ُعمان وبحر العرب اأهم �سهول 

ُعمان، حيث تبلغ م�ساحته 3٪ من م�ساحة البالد، بينما ت�سغل اجلبال 15٪ من امل�ساحة، واأهمها �سل�سلة جبال 

احلجر التي تبدو على �سكل قو�ض كبري ميتد من جبال حمافظة م�سندم �سماًل، وي�سل ارتفاعه 1800م، وحتى 

راأ�ض احلد املطل على املحيط الهندي �سرقاً، وي�سل اأق�سى ارتفاع اإىل 3000م عند روؤو�ض اجلبل الأخ�سر وجبل 

�سم�ض يف املنطقة الداخلية، ومتتد �سل�سلة جبال القرا التي تقع يف اأق�سى اجلنوب الغربي مبحافظة ظفار، حيث 

ت�سكل �سل�سلة واحدة مت�سلة اأبرزها، جبل �سمحان يف ال�سرق، وجبل القمر يف الغرب، ول يزيد عر�ض هذه 

اجلبال عن 23كم واأق�سى ارتفاع لها 2500م، وهناك م�ساحة كبرية من هذه اجلبال تك�سوها النباتات اخل�سراء 

يف ف�سل ال�سيف، حيث تنتع�ض بهبوب الرياح املو�سمية املحملة بال�سباب املاطر، لذلك تنت�سر املراعي على 

م�ساحات �سا�سعة لتنتع�ض معها حرفة الرعي على نطاق وا�سع. وتنت�سر الأفالج يف ال�سلطنة لتغذي م�ساحات 

3017 فلجاً حياً، كما تنت�سر العيون التي ُتعد واحدة من  كبرية من املزارع واحلقول حيث ي�سل عددها اإىل 

وهي تتنوع بني احلارة والباردة، وهناك عيون اأخرى 
ً
م�سادر الرثوة يف ال�سلطنة، ويبلغ اإجمايل عددها 225 عيناً، 

حتتوي على اأمالح معدنية ت�سلح لال�ست�سفاء ومن اأ�سهر العيون يف ال�سلطنة، عني الك�سفة بولية الر�ستاق، وعني 

.)
7

الثوارة بولية نخل، وعني اأرزات مبحافظة ظفار)

وتاأتي �سلطنة ُعمان ثاين اأكرب بلد يف �سبه اجلزيرة العربية، وقد اأ�سهمت ال�سلطنة منذ القدم بالكثري يف مكونات 

ثقافة اجلزيرة العربية واخلليج العربي، وهي يف جمملها بالد جميلة، متنوعة الت�ساري�ض تتميز يف �سخ�سيتها عن 

5  - وزارة الإعالم، م�سرية اخلري، م�سقط 2005م. �ض18.

6 - مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، ب�سلطنة ُعمان، الأطل�ض الجتماعي – القت�سادي، م�سقط 1996م. �ض2.

7  - وزارة الإعالم، املرجع ال�سابق، م�سقط 2005م. �ض18، 25.
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جاراتها. فهي واحدة من الدول املتميزة يف العامل العربي، وذات هوية عربية اأ�سيلة. ويبدو اأنها ظلت على الدوام 

الفريدة. ويف  �سخ�سيتها  على  التاأكيد  اإىل  الو�سطى  القرون  من  العرب  املوؤرخون  ومييل  الفريد.  الطابع  بذلك 

ن�سو�ض ال�سومريني القدامى وخلفائهم، ترتبط دملون مراراً وتكراراً مبوقعني اآخرين هما: ملوخا التي تعترب الآن 

منطقة وادي ال�سند، وماجان، وهي ُعمان احلالية، حيث جاء من ماجان اإىل املدن ال�سومرية ال�سلعة الأ�سا�سية 

( والأحجار واللبان، وهي املنتجات الُعمانية عالوة على �سلع البالد الأخرى 
8

يف اقت�سادياتها، األ وهي النحا�ض)

التي تاجر فيها الُعمانيون اإىل جانب منتجات بالدهم الأ�سيلة.

8 - مايكل راي�ض، الآثار يف اخلليج العربي، ترجمة �سالح حممد علي، و�سامي ال�ساهد مراجعة اأحمد ال�سقاف، نا�سر العبودي ـ اأبو ظبي، املجمع الثقايف 2002، �ض357.
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2-املـناخ

      يتنوع الطق�ض يف خمتلف اأرجاء �سلطنة ُعمان، فيكون اجلو حاراً رطباً يف ال�سيف على املناطق ال�ساحلية، 

ويكون حاراً جافاً يف املناطق الداخلية، بينما يكون اجلو معتدًل يف املناطق املرتفعة على مدار العام، وكذلك 

بالن�سبة ملحافظة ظفار التي ت�سقط عليها اأمطار مو�سميةمنتظمة بداية من �سهر يونيو وحتى �سهر اأكتوبر، فتجعل 

من هذه املنطقة جنة خ�سراء، بينما تكون الأمطار قليلة و غري منتظمة على معظم اأنحاء ال�سلطنة. وقد اأدى هذا 

التنوع املناخي اإىل اختالف درجات احلرارة والطق�ض يف مناطق عدة بال�سلطنة خالل العام، اإىل خلق الكثري 

من التمايز يف الأن�سطة واحلرف التقليدية مبختلف مناطق وحمافظات ال�سلطنة.
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3 - حمافظات ومناطق ال�صلطنة

     وتختلف �سلطنة ُعمان عن الأجزاء الأخرى من اجلزيرة العربية من حيث، تنوع املناخ والبيئة بني ال�سحراء، 

والأودية، واجلبال. و تنق�سم ال�سلطنة اإدارياً اإىل اأربع حمافظات هي: م�سقط، ُم�سندم، ظفار، والربميي، وخم�ض 

مناطق هي: الباطنة، الظاهرة، الداخلية، ال�سرقية، الو�سطى. وتتكون هذه املحافظات واملناطق من واحد و�ستني 

(، وحمافظة م�سقط هي العا�سمة وتقع يف اجلزء اجلنوبي من �ساحل الباطنة.
*

ولية)

حمافظة م�سقط

      تتو�سط م�سقط ال�سريط ال�ساحلي ل�سلطنة ُعمان حيث تطل على خليج ُعمان ب�ساحل طوله 200  كم يف اجلزء 

اجلنوبي من �ساحل الباطنة، و متتد بني دائرتي العر�ض23.30 مـ  23.45  م �سماًل وبني خطي الطول 58ـ  59 �سرقاً، 

وتنح�سر بني خليج ُعمان وجبال احلجر ال�سرقي، وتتنوع ت�ساري�سها بني مناطق جبلية و�سواطئ  رملية و�سهول، ويعد 

ميناء م�سقط اأحد اأبرز املوانئ العاملية من حيث املوقع، فمنذ القدم اأقامت م�سقط عالقات خارجية مع الكثري من دول 

العامل، تبلغ م�ساحة املدينة حوايل 3517 كيلو مرتاً مربعاً، وتنق�سم م�سقط اإىل �ست وليات هي: م�سقط، ومطرح، 

وبو�سر، وال�سيب، والعامرات، وقريات. وم�سقط هي عا�سمة ال�سلطنة، ومقر احلكم واجلهاز الإداري للدولة، وهي مدينة 

تاريخية عريقة، لعبت دوراً مهماً كمحطة جتارية منذ الع�سور الإ�سالمية الأوىل، وتعترب من اأهم املراكز التجارية ملوقعها 

ال�سرتاتيجي املميز. ويف مناطق م�سقط وولياتها املختلفة جمموعة من املتاحف املتنوعة ومعار�ض للفنون، والأ�سواق 

 .)
9

القدمية التي تعج بال�سناعات احلرفية الُعمانية)

منطقة الباطنة

      متتد منطقة الباطنة على طول �ساحل خليج ُعمان، من ولية بركاء جنوباً اإىل خطمة مالحة بولية �سنا�ض 

�سماًل، وبذلك ت�سغل موقعاً جغرافياً حيوياً. وتعترب من اأكرث املناطق �سكاناً، حيث يبلغ عدد �سكانها 653505 

28٪ من اإجمايل �سكان ال�سلطنة. وت�سم املنطقة اثنتي ع�سرة ولية هي �سحار، الر�ستاق،  ن�سمة، وهي ن�سبة 

 .)
10

العوابي، نخل، وادي املعاول، بركا، امل�سنعة، ال�سويق، اخلابورة، �سحم، لوى، و�سنا�ض)

(. وتبعد عن مدينة م�سقط بحوايل 240كم. وتت�سل 
11

      وتعد مدينة �سحار من اأهم مراكز الباطنة الإقليمية)

بها ولية لوى من جهة ال�سمال، وولية �سحم من جهة اجلنوب، ومن الغرب ولية الربميي، بينما حتاذي خليج 

ُعمان من جهة ال�سرق. ويبلغ عدد �سكانها 104312 ن�سمة. وُتعد �سحار بوابة ال�سرق كما و�سفها املقد�سي بعد 

* وذلك بعد اإ�سافة ولية ال�سنينة التي كانت نيابة تابعة للربميي قبل �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم 88 ل�سنة 2006 واخلا�ض باإن�ساء حمافظة الربميي وولية املزيونة مبحافظة ظفار.

9  - مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، املرجع ال�سابق، �ض8

10 - وزارة الإعالم، املرجع ال�سابق، �ض202، 206.

اأن خام النحا�ض كان يجري حتويله بالقرب من املناجم،  11 -  وجدت عدة مناجم لتعدين النحا�ض يف �سلطنة ُعمان خا�سة يف اجلبال الواقعة خلف �سحار، واأثبتت الأدلة الأثرية 

انظر:كو�ستا ب. م. ، م�ستوطنة َعرجا لتعدين النحا�ض، تراثنا، العدد46، وزارة الرتاث القومي والثقافة – �سلطنة ُعمان 1983م �ض8 وما بعدها. 
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زيارته لها بقوله: » اإنها مدينة مزدهرة وجميلة ومريحة العي�ض، يقطنها عدد كبري من ال�سكان، اأحياوؤها ال�سكنية 

مميزة على طول ال�ساطئ، وامل�سجد كان يطل على البحر، واملئذنة مرتفعة، واملحراب كان يتغري لونه، لأنه مطلي 

 .)
12

بالنحا�ض« ولقد و�سفها ياقوت احلموي يف كتابه » معجم البلدان باأنها ق�سبة ُعمان)

حمافظة م�سندم

  ت�سغل حمافظة ُم�سندم اأق�سى �سمال �سلطنة ُعمان، وتتميز حمافظة م�سندم مبوقعها ال�سرتاتيجي حيث يطل 

(، ويبلغ ارتفاع جبالها 1800م 
13

جزء منها )راأ�ض م�سندم( على م�سيق هرمز، وهو املمر املائي الدويل الهام)

فوق �سطح البحر، ويتبع حمافظة م�سندم وليات اأربع: هي خ�سب، ودبا، وبخا، ومدحا، وتبعد حا�سرتها خ�سب 

عن م�سقط حوايل 550كم، وتتميز حمافظة م�سندم مبالمح جمالية نادرة حيث تبدو قراها على �سفوح اجلبال 

بالأزقة  ال�سبيهة  للخلجان  املغلقة  �سبه  املياه  وتعترب   .)
14

الرائعة) واخللجان  اجلزر  فيها  وتكرث  املُعلقة،  كاحلدائق 

البحرية التي تكتنفها الأجرف غنية جداً من الناحية )البيولوجية( الأحيائية، ففي اأ�سهر ال�ستاء ت�ستقبل مياهها 

اأ�سهر ال�سيف  ال�سحلة الآلف من الطيور البحرية املهاجرة لق�ساء ال�ستاء فيها، كما ت�ستقبل م�سندم خالل 

اأ�سراباً  كبرية ت�سم اآلف من طيور الغاق القادمة من �سوقطرة. وتعترب جزيرة اأم فيارين الواقعة يف ال�سرق منطقة 

لنمو  خ�سبة  مواقع  م�سندم  ملحافظة  املغطاة  واملياه  ال�سخرية  ال�سواطئ  ت�سكل  كما  البحرية.  للطيور  تع�سي�ض 

ال�سعاب املرجانية التي ل مثيل لها يف اأي من مناطق ال�سلطنة. وتقوم اأعداد قليلة من �سالحف ال�سرفاف على 

(، وقد ك�سف يف م�سندم عن عدة مواقع اأثرية تتدرج من م�سكن واحد اإىل قرية 
15

عدد من �سواطئ هذه املنطقة)

�سغرية، كما ُعرث على جمموعة من املقابر التي ترجع لع�سر ما قبل الإ�سالم، وقد ُك�سف عن اآثار من الفخار 

واخلزف يف اأحد املواقع الأثرية يف جزيرة اأم الغنم، وكذلك ُعرث يف وادي العني على خم�ض مقابر ترجع لفرتة ما 

(. وكل هذه دلئل تربهن على اأهمية م�سندم منذ اأقدم الع�سور.
16

قبل الإ�سالم)

والزراعة  التجارة  يف  م�سندم  اأهايل  ويعمل  فيها،  ال�سكانية  الأن�سطة  من  كثرياً  م�سندم  جغرافية  �سكلت  وقد 

والرعي، و�سيد الأ�سماك، وينتج اأهلها الكثري من ال�سناعات احلرفية.

حمافظة الربميي

العربية  الإمارات  ال�سلطنة مبحاذاة احلدود مع دولة  الغربي من  ال�سمايل  الركن  الربميي  يف        تقع حمافظة 

املتحدة، وقد كانت �سابقا تعرف بولية الربميي، اإىل اأن �سدر املر�سوم ال�سلطاين الذي ن�ض على اإن�ساء حمافظة 

12 - وزارة الإعالم، املرجع ال�سابق، �ض207م. 

13 - مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، ب�سلطنة ُعمان، الأطل�ض الجتماعي، القت�سادي، م�سقط 1996م. �ض84.

14 - وزارة الإعالم، �سلطنة ُعمان، املرجع ال�سابق، 2005م، �ض182.

15 - �سامل اجلفيلي، البيئة البحرية الُعمانية، وزارة البلديات والبيئة ، م�سقط 2001م ،�ض5-4.

16 - فالكون. ن. ت البعثة العلمية اإىل �سبه جزيرة م�سندم، ترجمة حممود طه اأبو العال، وحدة البحوث والرتجمة– جامعة الكويت العدد 15 مار�ض 1980م �ض30-29.
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با�سم حمافظة الربميي ت�سم كل من وليات الربميي وحم�سة وال�سنينة.

      وت�سهم هذه اخلطوة يف الرقي باملحافظة، وتعزيز دورها التنموي والقت�سادي، اإىل جانب حمافظات ووليات 

والكثبان  واجلبال،  ال�سهول،  بني  الطبيعية  ت�ساري�سها  بتنوع  الربميي  حمافظة  تتميز  حيث  الأخرى،  ال�سلطنة 

الرملية، والأودية، التي تتميز بجريان مياهها العذبة وكانت قدمياً ت�سمى اأر�ض اجلو اأو توام، وتعترب بوابة لعمان 

من جهة الغرب، يحدها من اجلنوب ولية عربي ومن ال�سرق وليتي �ســحار، و�سنك، اأما من جهة الغرب 

اأهمية حمافظة الربميي ودورها  العربية املتحدة. ويك�سف هذا املوقع عن  فتحدها مدينة العني بدولة الإمارات 

احليوي وال�سرتاتيجي يف تن�سيط التجارة. وقد ا�ستهرت الربميي بالتجارة منذ القدم، فقد كانت مركزاً تق�سده 

القوافل وحتط برحالها يف واحاتها بعد �سفر طويل، ومنذ ذلك التاريخ والربميي مدينة جتارية، حيث ترتفع اأر�ض 

حمافظة الربميي قلياًل عن م�ستوى �سطح البحر وتنخف�ض فيها درجة احلرارة عن منطقة الظاهرة قلياًل، ب�سبب 

تخطيط  اأعيد  وقد  ال�سياحية،  املعامل  من  والعديد  بالزراعة  وت�ستهر  الباردة.  الن�سائم  عليها  تهب  اإذ  ارتفاعها 

حمافظة الربميي، ومت تزويدها بكافة اخلدمات احلديثة املتطورة. 

      وتتميز حمافظة الربميي مبعاملها الأثرية التي توؤكد احل�سور التاريخي الُعماين عرب ال�سنني، وتعد ولية الربميي 

وهي مركز املحافظة من اأكرب ولياتها من حيث عدد ال�سكان، وت�سم ولية الربميي عدداً من املعامل التاريخية 

الهامة املتمثلة يف احل�سون والبيوت الأثرية. 

منطقة الظاهرة

      تبعد منطقة الظاهرة عن حمافظة م�سقط م�سافة 270كم، حيث تتمتع مبوقع متميز �ساعدها على اأن تكون 

اإحدى املناطق التي لعبت دوراً بارزاً يف احلركة التجارية وال�سياحية، ويبلغ عدد �سكان منطقة الظاهرة ما يزيد 

ينحدر  �سحراوي  �سبه  �سهل  عبارة عن  الظاهرة  (.ومنطقة 
17

2003م) عام  لتعداد  وفقاً  ن�سمة   100000 على 

من ال�سفوح اجلنوبية جلبال احلجر الغربي يف اجتاه �سحراء الربع اخلايل، وت�سم منطقة الظاهرة ثالث وليات: 

( وتبعد 
19

( وحتتل ولية عربي مبوقعها الفريد م�ساحة وا�سعة تبلغ 45 األف كم)
18

هي عربي، وينقل، و�سنك)

عن م�سقط م�سافة تبلغ 300 كم، وكانت املواقع الأثرية التي مت الك�سف عنها يف )بات( دلياًل كبرياً على قدم 

( حيث ٌعرثت البعثة الأثرية الدمناركية يف منطقة 
20

ال�ستقرار يف هذه املنطقة منذ الألف الثالث قبل امليالد)

 )
21

بات �سرقي عربي على جمموعة مقابر من الألف الثالث قبل امليالد تت�سابه مع مثيالتها يف اأم النار)

17 - املرجع ال�سابق، �ض258. 

18 -  مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، ب�سلطنة ُعمان، الأطل�ض الجتماعي – القت�سادي، م�سقط 1996م. �ض112.

19  - �سامل العربي ،عربي املوقع والأهمية ال�سرتاتيجية، من كتاب عربي عرب التاريخ ندوة املنتدى الأدبي بوزارة الرتاث الُعمانية 2002م. �ض19. 

20  - املرجع ال�سابق، �ض30.

21 - وزارة الرتاث القومي والثقافة، ُعمان يف فجر التاريخ ، م�سقط 1985م، �ض47.
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املنطقة الداخلية

      تعد املنطقة الداخلية مبوقعها املتميز مبثابة العمق ال�سرتاتيجي لل�سلطنة، وتتكون من اله�سبة الكربى التي 

تنحدر من �سفوح اجلبل الأخ�سر من ال�سمال يف اجتاه ال�سحراء جنوباً، و ترتبط مبعظم مناطق ال�سلطنة، وتتميز 

املنطقة الداخلية بدورها البارز ومكانتها يف التاريخ الُعماين ومتثل ملتقى التجارة بني املناطق ال�ساحلية واملناطق 

الداخلية، وت�سم هذه املنطقة ثمان وليات هي: نزوى، و�سمائل، وبهال، واأدم، واحلمرا، واإزكي، ومنح، وبدبد، 

.)
22

وتنت�سر بها العديد من احل�سون والأبراج وامل�ساجد الأثرية القدمية)

املنطقة ال�سرقية

      متثل املنطقة ال�سرقية الواجهة ال�سمالية ال�سرقية ل�سلطنة ُعمان، وتطل على بحر العرب من ناحية ال�سرق، 

والوايف،  والكامل  والطائيني،  ودما  وامل�سيبي،  والقابل،  وبدية،  واإبرا،  �سور،  هي:  ولية،  ع�سرة  اإحدى  وت�سم 

وجعالن بني بو علي، وجعالن بني بو ح�سن، ووادي بني خالد، وم�سرية. وتعد املنطقة ال�سرقية اإحدى املناطق 

.)
23

التي تطلعت بلهفة اإىل البحر فلها خط �ساحلي ي�سحر العقول)

      وتتميز املنطقة ال�سرقية �سياحياً باحليد املرجاين الذي ميتد بطول ال�ساحل والكثبان الرملية، عالوة على مناظر 

الدلفني و الأعداد الكبرية من الطيور املهاجرة.

 وبالن�سبة جلزيرة م�سرية الواقعة يف بحر العرب فاإنها تتميز مبوقعها ال�سرتاتيجى، وت�ستهر بوجود اأعداد كبرية 

.)
24

ومتنوعة من ال�سالحف التي تتوالد على �سواطئ اجلزيرة)

املنطقة الو�سطى

     تقع املنطقة الو�سطى يف جنوب منطقتي الداخلية والظاهرة، وتت�سل جنوباً مبحافظة ظفار، وتطل من ال�سرق 

على بحر العرب. وتتميز املنطقة الو�سطى ب�ساحلها الطويل املمتد على بحر العرب اإىل م�سافة 400كم، و�سحاريها 

(، وحتتل  املنطقة الو�سطى 
25

ال�سا�سعة التي ت�سم الكثري من اخلريات القت�سادية، والكنوز البيئية والطبيعية)

م�ساحة كبرية من و�سط ال�سلطنة، وتتميز مبناخها املعتدل طوال العام. وتتكون املنطقة من اأربع وليات يقع ثالث 

منها على بحر العرب هي: وليات حموت، والدقم، واجلازر، يف حني تتو�سطها الولية الرابعة وهي: ولية هيما 

حيث تقع على طريق م�سقط �ساللة، وت�ستهر ولية هيما مبواقعها الأثرية القدمية، التي توثق الدور احل�ساري 

لهذه املنطقة يف ع�سورها القدمية، مثل: موقع �سيوان �سمايل هيما، وموقع راأ�ض احلد الأثري الذي ُك�سف فيه 

عن اآثار ترجع لع�سور ما قبل الكتابة، ومتثلت اللقى املكت�سفة يف �سنارات نحا�سية، وروؤو�ض رماح، وقطع فخارية 

22 - مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، املرجع ال�سابق. �ض148

23 - مي�سيل بارولت، حتيات من ال�سرقية، ترجمة طوين بربور، مطابع مزون - م�سقط 2000 �ض 11-10.

24  - مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، املرجع ال�سابق. �ض184.

25 - وزارة الإعالم، م�سرية اخلري، م�سقط 2005م. �ض374.
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( وجميعها اأدوات توؤكد عراقة ال�سناعات احلرفية 
26

متاأثرة بفخار بالد الرافدين، وعدد كثري من اخلرز ال�سابوين)

يف ُعمان منذ اأقدم الع�سور. 

حمافظة ظفار

      تقع حمافظة ظفار يف اجلزء اجلنوبي من ال�سلطنة، وتت�سل من ال�سرق باملنطقة الو�سطى، ومن اجلنوب الغربي 

ب�سحراء  الغربي  وال�سمال  ال�سمال  ومن  العرب،  ببحر  اجلنوب  ومن  اليمنية،  اجلمهورية  مع  ال�سلطنة  بحدود 

الربع اخلايل، وتتكون حمافظة ظفار من ت�سع وليات: هي �ساللة، وثمريت، وطاقة ومرباط، و�سدح، ورخيوت، 

و�سلكوت، ومق�سن، و�سليم، وجزر احلالنيات. وتعترب مدينة �ساللة املركز الإقليمي للمحافظة وتبعد عن م�سقط 

لطريق  وبداية  الع�سور،  اأقدم  منذ  اللبان  اإنتاج  مناطق  اأف�سل  ظفار  وكانت  مرتاً.  كيلو   1023 بنحو  العا�سمة 

(.    وقد �سارك �سكان ظفار منذ اأقدم الع�سور يف �سبكة التجارة 
27

القوافل القدمي يف جنوب �سبه اجلزيرة العربية)

 .)
28

التي ربطت ظفار مبناطق يف الغرب والربع اخلايل و�سرقي اجلزيرة العربية، واأخريا بالد النهرين)

26 - وزارة الإعالم، ُعمان 2002-2003م، م�سقط2003م، �ض216.

27 - مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، ب�سلطنة ُعمان، الأطل�ض الجتماعي – القت�سادي ، م�سقط 1996م. �ض262

28 - يوري�ض زارين�ض ، اأر�ض اللبان من�سورات جامعة ال�سلطان قابو�ض ، م�سقط 1990، �ض66.
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الف�صل الثالث 

الفن الإ�شالمي

يف ال�شناعات احلرفية
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الفن الإ�صالمي يف ال�صناعات احلرفية

احلث على العمل يف الإ�سالم.

      ميثل العمل وحتقيق الك�سب والرزق ونبذ التكال على الغري، مرحلة من مراحل القوة والن�سج يف حياة 

اليد وهذا من �سنن الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم ومن تبعهم  اأحد عن عمل  اجلماعة، بحيث ل ي�ستعلي 

املفاهيم  �سائر  يلغي  للعمل،  جديد  اجتماعي  ت�سور  حدث  الإ�سالمية،  الدعوة  بزغت  فعندما   .)
29

باإح�سان)

اجلاهلية املتعلقة باحتقار بع�ض احلرف والعمل والعمال واملهن وال�سناعات. وقد كان النبي حممد y يرعى 

غنم اأهل مكة مقابل ب�سع قراريط. فالعمل ال�سريف يف الإ�سالم يرتقي اإىل م�ستوى العبادة واجلهاد يف �سبيل 

اهلل. قال �سحابة ر�سول اهلل yوقد راأوا �ساباً قوياً ي�سرع اإىل عمله وحرفته: لو كان هذا يف �سبيل اهلل، فيقول

y:» اإن كان قد خرج ي�سعى على ولده �سغاراً فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج ي�سعى على اأبوين �سيخني 
كبريين فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج ي�سعى على نف�سه يعفها، فهو يف �سبيل اهلل«. 

بالعمل يف حرفة ما ب�سفة م�ستمرة ومنتظمة. واحلرفة يف  ال�سخ�ض الذي يك�سب عي�سه  اإن احلريف: هو        

فون الحرتاف باأنه: مزاولة احلرفة من اأجل الك�سب، 
ّ
ا�سطالح الفقهاء: ل تخرج عن معناها يف اللغة، اإذ يعر

اأو ال�سنائع ونحوها، م�سدر رزقه وك�سبه. ويدل ذلك: ما اأخرجه  باأن يتخ�س�ض ال�سخ�ض بعمل من الوظائف 

البخاري، عن عائ�سة – ر�سي اهلل عنها- قالت: ملا ا�ستخلف اأبو بكر ر�سي اهلل عنة قال: لقد علم قومي حرفتي 

مل تكن تعجز عن موؤنة اأهلي، و�سغلت باأمر امل�سلمني، ف�سياأكل اآل اأبي بكر من هذا املال، ويحرتف للم�سلمني 

.)
30

فيه. وخ�ض )الكا�ساين احلنفي( احلرفة بال�سنعة اليدوية، �سواء كانت باآلة اأو بغري اآلة)

      مل يحتقر الر�سولyمل�سلم اأن يحرتف اأية حرفة حتى ولو كــان جمع احلطب، فـقد قالy:» لئن 

ياأخذ اأحدكم حبله على ظهره فياأتي اجلبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها وي�ستغنى بثمنها خري له 

(. ويف الإ�سالم جند 
31

من اأن ي�ساأل النا�ض اأعطوه اأو منعوه«. ويف احلديث اأي�ساً: اإن اهلل يحب العبد املحرتف)

اأن خالفة الإن�سان يف الأر�ض هي خالفة اإ�سالحية تعمريية، وحيث اأن الأعمار يحتاج اإىل توجيه، وتدريب، 

وت�سجيع على الإبداع، فاإنه لبد اأن نعرج على تلك الأدوات التي هي اأ�سا�ض يف املهمة ال�ستخالفية. وقد تولت 

ال�سرائع ال�سماوية مهمة التوجيه اإىل ال�ستخالف الإن�ساين باعتبارها مهمة دينية اإ�سالمية، وكان الإن�سان الأول 

يف بادئ ن�ساأته على الأر�ض، ول يزال، يف حاجة اإىل من يوجهه ويذكره باحلكمة من خلفه يف احلياة. ومن اأو�سح 

الن�سو�ض القراآنية يف توجيه النا�ض لال�سطالع مبهمة ال�ستخالف الإ�سالحي اأو التعمريي قوله تعاىل: {ُهَو 

.)
32

َها}) ُكم فيرِ
َ
ر�ضرِ وَا�سَتعَمر

َ
ُكم ّمَن الأ

َ
ن�َساأ

َ
اأ

29 - علي ح�سن احلمداين،  احلرف اليدوية بني التاريخ والقانون دار زيد للن�سر، الكويت 1994، �ض 62.

30 - �سعد الدين م�سعد هاليل، اأدوات ال�ستخالف الإن�ساين، املهنة واأخالقها، جمل�ض الن�سر العلمي، الكويت 1427هـ - 2006م. �ض24،51.

31  - علي ح�سن احلمداين،  احلرف اليدوية بني التاريخ والقانون دار زيد للن�سر، �ض 20-19.

32 - �سورة هود، اآية 61.
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      واأخرج البخاري من حديث اأبي هريرة، اأن النبي y قال: » ما اأكل اأحد طعاماً َقطُّ خرياً من اأن ياأكل 

من عمل يده، واإن داود – عليه ال�سالم – كان ياأكل من عمل يده«، وقال ن�سري بن يحيى: حدثني مكي بن 

اإبراهيم، عن فتح بن ثابت البناين، قال: بلغني اأن العبادة ع�سرة، ت�سعة يف طلب املعي�سة، وواحدة يف العبادة. 

      هذا ويتميز العمل الذي يثاب عليه ويعتد به يف الإ�سالم عن غريه مبقومات معينة، من اأبرزها »النية« اأو ما 

ميكن اأن ن�سميه الإرادة. ففي الإ�سالم يفرت�ض اأن ي�سدر العمل عن نية طيبة.. وهو يقا�ض بدرجة �سمو وخلو�ض 

هذه النية. واأ�سا�ض هذا املقوم القاعدة العامة التي و�سعها احلديث امل�سهور »اإمنا الأعمال بالنيات« والتي ا�ستلهم 

ى 
َ
ر

ْ
ْلُي�س ُرُه لرِ َنى َف�َسُنَي�سِّ

ْ
�س احْلُ َق برِ دَّ ْعَطى َواتََّقى َو�سَ

َ
ا َمْن اأ مَّ

َ
فيها روح القراآن عندما حقق لالإن�سان حرية الختيار {َفاأ

ى}،  دَّ َ
َذا َتر ي َعْنُه َماُلُه اإرِ ى َوَما ُيْغنرِ

َ
ر

ْ
ْلُع�س ُرُه لرِ َنى َف�َسُنَي�سِّ

ْ
�س احْلُ َب برِ َل َوا�ْسَتْغَنى َوَكذَّ ا َمْن َبخرِ مَّ

َ
َواأ

املوؤمن  التي يت�سمنها الإ�سالم، لأن لالإ�سالم ولية خا�سة على قلب  الراقية  النية من املقومات        ومقوم 

به فاهلل �سبحانه وتعاىل يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�سدور، وي�ستلهم من النبي وهو املثل الأعلى والأ�سوة 

والقدوة، وهذا وذاك هما مما ل يوجد يف القت�ساد اأو القانون اأو النظم الو�سعية عامة. ومتيز العمل الإ�سالمي 

بهذا املقوم يجعل العمل جزءاً من اإميان العامل، وبلورة ل�سمريه. ول ميكن ملثل هذا العمل املنبثق عن الإرادة 

املكت�سب للنية اخلال�سة اأن يقتطع اقتطاعاً من العامل نف�سه، ول اأن يكون �سلعة تباع وت�سرتي يف �سوق العمل 

)كما يقال يف القت�ساد الراأ�سمايل(، ويخ�سع ملا تخ�سع له ال�سلع من قوانني العر�ض والطلب واملناف�سة بحيث 

تبخ�ض الأجور، حتى يتحقق قانون الأجور احلديدي. اإن العمل الإ�سالمي باعتباره بلورة لإميان العامل امل�سلم 

و�سمريه، يجب اأن مينح حماية من عمليات البيع وال�سراء و�سغوط املناف�سة، كما اأن العامل امل�سلم نف�سه فرد 

يف جمتمع التكافل الإ�سالمي، الذي ل يهدر فيه جهد، ول ي�سيع فيه فرد ويقوم على اأ�سا�ض اجل�سد الواحد.. 

»وان املوؤمنني عدول ي�سعى بذمتهم اأدناهم«، ومن �ساأن هذا وذاك ح�سم اأي ا�ستغالل اأو متاجرة لعمل ميثل اإميان 

العامل و�سمريه.

اأجرب  عمل  فكل  والإكراه،  ال�سخرة  اأ�سلوب  ي�ستبعد  الإ�سالم  جعل  العمل  يف  النية  توفر  وا�سرتاط   

العامل على اأدائه يفقد اأ�سالته ول يعتد به، ويجوز للعامل اإن ا�ستطاع اأن يتحلل منه دون م�سئولية كما يجوز 

لكل مكره على ق�سم اأو ميني اأن يتحلل منه دون اأثم. 

ويبلور  اإميانا  ي�سدر  العمل  يجعل  الذي  الإ�سالمي،  العمل  يف  النية  مقوم  اأن  جند  العر�ض  هذا  ومن   

�سمرياً، يكفل لهذا العمل ميزة احلرية ويحرره من و�سمة ال�سخرة، ويف الوقت نف�سه فاإنه يحميه من ال�ستغالل 

يف “�سوق العمل”.

      لقد نزل اأنبياء اهلل ور�سله اإىل معرتك احلياة، و�سعوا يف الأر�ض يحركون �ساكنها وي�ستخرجون كنوزها. واأنبياء 

اهلل ور�سله عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم كانوا من اأ�سحاب احلرف، فقد عمل زكريا جناراً، وعمل مو�سى اأجرياً، 

وكُلُُ رعى الغنم، ونبي اهلل داود كان ياأكل من عمل يده “ وعلمناه �سنعة لبو�ض لكم لتح�سنكم من باأ�سكم”. 
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ونبي اهلل �سليمان كان يهتم بال�سناعة اهتماماً كبرياً. وتزداد اأهمية هذا العمل وقدا�سته اإذا اأ�سفنا 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 

اإنه كان �سانعاً  ال�سالم،  القراآن الكرمي عن �سيدنا نوح عليه  بالعمل ال�سناعي. وقد ورد يف  املوارد وا�ستثمارها 

لل�سفن” وا�سنع الفلك باأعيننا ووحينا...” ومما يقال اإن ُمعلم هذه ال�سناعة يف اخلليقة هو نوح عليه ال�سالم، 

(. وقد اأ�سار القراآن الكرمي اإىل �سناعة �سيدنا نوح 
33

وبها اأن�ساأ �سفينة النجاة التي كانت معجزته عند “الطوفان”)

عليه ال�سالم لل�سفن يف قوله تعاىل: 

ْهَلَك 
َ
ن ُكلٍّ َزْوَجنْيرِ اْثَننْيرِ َواأ يَها مرِ وُر َفا�ْسُلْك فرِ نُّ ْمُرنَا َوَفاَر التَّ

َ
َذا َجاء اأ َنا َفاإرِ َنا َوَوْحيرِ ْعُينرِ

َ
اأ َنعرِ اْلُفْلَك برِ نرِ ا�سْ

َ
هرِ اأ

ْ
َنا اإرَِلي ْ

ْوَحي
َ
{ َفاأ

َنُع  (، ويف قوله تعال: {َوَي�سْ
34

ُقونَ})
َ
ْغر اإرِنَُّهم مُّ َظَلُموا  يَن  الَّذرِ ي يفرِ  نرِ

ْ
ب ُتَخاطرِ َوَل  ْنُهْم  مرِ اْلَقْوُل  هرِ 

ْ
َعَلي اإرِلَّ َمن �َسَبَق 

 .)
35

َخُرونَ})
ْ

نُكْم َكَما َت�س َخُر مرِ
ْ

ا َفاإرِنَّا نَ�س نَّ َخُروْا مرِ
ْ

ْنُه َقاَل اإرِن َت�س ُروْا مرِ هرِ �َسخرِ ن َقْومرِ  مِّ
ٌ
هرِ َمالأ

ْ
 َعَلي

َّ
َما َمر اْلُفْلَك َوُكلَّ

      وكان ر�سول اهلل حممد خامت النبينيyt يغر�ض النخل بيديه، ويرقع ثوبه، ويخ�سف نعله، ويحلب �ساته، 

ويعقل بعريه، ويخدم �سيوفه بنف�سه.

الأر�ض،   وتعمري  الزراعي  للعمل  النبوي  التوجيه  اأروع  وما  العمل،  عن   y حممد  اهلل  ر�سول  يرتفع  ومل 

فالإ�سالم اأتى لكي يحقق للفرد الكرامة يف العمل والفكر، وي�سون ويحفظ احلقوق والواجبات،

ْنَواٌن  يٌل �سرِ ْعَناٍب َوَزْرٌع َونَخرِ
َ
ْن اأ اٌت مِّ َراٌت َوَجنَّ َتَجاورِ َطٌع مُّ ْر�ضرِ قرِ

َ
قال تعاىل: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم {َويفرِ الأ

(. وقد 
36

ُلوَن}) َقْوٍم َيْعقرِ َك َلآَياٍت لِّ ُكلرِ اإرِنَّ يفرِ َذلرِ
ُ
َها َعَلى َبْع�ٍض يفرِ الأ ُل َبْع�سَ ٍد َوُنَف�سِّ َاء َواحرِ َقى مبرِ

ْ
ْنَواٍن ُي�س ُ �سرِ ْ

َوَغري

قال y )اإن قامت على اأحدكم القيامة ويف يده ف�سيلة فليغر�سها(،  

لقد كرم القراآن الكرمي النخلة يف كثري من اآياته الكرمية التي ن�ستعر�ض بع�سها على النحو التايل: قال   

ي  (.{ َوُهزِّ
37

ا}) يًّ
ن�سرِ ًيا مَّ

ْ
َل َهَذا َوُكنُت نَ�س

ْ
تُّ َقب ي مرِ َتنرِ

ْ
ْخَلةرِ َقاَلْت َيا َلي ْذعرِ النَّ َجاَءَها امْلََخا�ُض اإرِىَل جرِ

َ
تعاىل : { َفاأ

ْجَنا 
َ
ْخر

َ
َماء َماء َفاأ َن ال�سَّ نَزَل مرِ

َ
َي اأ (. ويف قوله تعاىل { َوُهَو الَّذرِ

38

ا}) يًّ
كرِ ُرَطًبا َجنرِ

ْ
ْط َعَلي ْخَلةرِ ُت�َساقرِ ْذعرِ النَّ كرِ برِجرِ

ْ
اإرَِلي

اٍت  َوَجنَّ َيٌة  َدانرِ ْنَواٌن  قرِ َها  َطْلعرِ ن  مرِ ْخلرِ  النَّ َن  َومرِ ًبا  اكرِ رَتَ مُّ ا  َحبًّ ْنُه  مرِ ُج  نُّْخررِ ا  ً
ر َخ�سرِ ْنُه  مرِ ْجَنا 

َ
ْخر

َ
َفاأ ٍء 

ْ
�َسي ُكلِّ  نََباَت  هرِ  برِ

َقْوٍم  لِّ لآَياٍت  ُكْم  َذلرِ يفرِ  اإرِنَّ  هرِ  َوَيْنعرِ  
َ
ْثَمر

َ
اأ اإرَِذا  هرِ  َثَمررِ اإرِىلرِ  انُظُروْا  ٍه  ُمَت�َسابرِ  َ ْ

َوَغري ًها  ُم�ْسَتبرِ اَن  مَّ ُّ
َوالر ْيُتوَن  َوالزَّ ْعَناٍب 

َ
اأ ْن  مِّ

َقاٍت  ْخَل َبا�سرِ (. ويف قوله تعاىل { َوالنَّ
40

ْكَمام})
َ
ْخُل َذاُت اْلأ َهٌة َوالنَّ يَها َفاكرِ (. ويف قوله تعاىل { فرِ

39

ُنوَن}) ُيوؤْمرِ

.)
41

يٌد}) َها َطْلٌع نَّ�سرِ لَّ

33 - �سليمان حممود ح�سن، الأواين اخل�سبية التقليدية عند عرب اجلزيرة، مدخل لدرا�سة الفولكلور العربي، جازان، الطبعة الأوىل 1409هـ ـ 1989م، �ض69. 

34 - �سورة  املوؤمنون، اآية 27

35 - �سورة  هود، اآية 38.

36 - �سورة الرعد، اآية 4.

37 - �سورة مرمي، اآية 23.

38 - �سورة مرمي، اآية 25.

39 - �سورة الأنعام، اآية 99.

40 - �سورة الرحمن، اآية 11.

41 - �سورة ق، اآية 10.
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قائال »هذه يد يحبها اهلل  امل�سحاة  التي جملتها  اليد  واأنه قبل  اليدوي.  العمل  y ف�سل  النبي  اإن   

ور�سوله« واأنه هو نف�سه كان يخ�سف نعله ويقم بيته ويجمع احلطب، واأن مهنته، ومهنة مو�سى كانت الرعي. اإن 

مهنة الرعي هي مهنة قدمية جدا، عرفها الإن�سان منذ بدايات وجوده على الأر�ض، وقد امتدت هذه احلرفة يف 

(. واأن مهنة داود كانت احلدادة، 
42

منو عرب الع�سور، و كان النبي y يرعى غنم اأهل مكة مقابل ب�سع قراريط)

ومهنة اإدري�ض كانت اخلياطة، ومهنة نوح كانت النجارة، واأن ال�سحابة والتابعني، واأئمة املذاهب، من علي بن اأبي 

طالب حتى اأحمد بن حنبل عملوا اأعمال يدوية، واأن اأعلى اأ�سماء يف الأر�ستقراطية القر�سية الإ�سالمية: زينب 

بنت جح�ض، واأ�سماء بنت عمي�ض، كانتا تقومان بالدبغ 

اأب�سطها،  وقيل اإن الزراعة » من اأ�سباب معي�سة  ا من احلرف بل حث على  اأيًّ  y  ومل يحقر الر�سول      

كلها  البالد  هذه  ف�سكان  جند،  بالد  وغالب  وهجر،  وعمان،  والبحرين،  اليمن،  �سكنة  ل�سيما  العامة  العرب 

اأغلب معاي�سهم  من احلرث والغر�ض، ولهم يف غر�ض النخيل اهتمام كبري. وما ورد عنهم يف �ساأنه كالم طويل، 

ومعرفتهم ب�سوؤونه كمعرفتهم باخليل، وحيث اأر�سهم وبالدهم �ساحلة لإنبات اأكرث نبات العامل، و�سجر الدنيا، 

ات�سع نطاق معارفهم يف هذه ال�سناعة«. وهذه العبارة تدل ب�سورة وا�سحة على قيام الزراعة يف ُعمان يف فرتات 

.)
43

زمنية خمتلفة)

خلزينه  هاماً  ومورداً  الر�سيد  دولة  هاماً، من عنا�سر احل�سارة يف  وفنونها عن�سراً  باأنواعها  ال�سناعة  وكانت        

بيت املال- فقد اعتمدت ال�سناعات على اخلامات املعدنية، والنباتية، واحليوانية، ف�سنعت الأدوات، والأواين، 

والآلت، والأ�سلحة على اأنواعها، وجتلى الإبداع غي �سناعة احللي الرائعة للن�ساء، وانت�سرت �سناعة الورق على 

اأيدي بع�ض القادمني اإليها من ال�سني وم�سر، وتاأ�س�ست دور للتطريز الذهبي على غرار الدور القدمية يف فار�ض 

وُن�سبت الرحى املائية، و�سنعت ال�ساعات الدقيقة”. 

هو  والإهاب  به،  يدبغ  مبا  الإهاب  “دبغ  هي:  والدباغة  بعيد،  زمن  منذ  الدباغة  مهنة  النا�ض  لقد عرف        

اجللد من البقر اأوالغنم اأوالوح�ض، ما مل يدبغ. وقد ا�ستخدم الدباغون يف ذلك مواد خمتلفة، بع�سها بدائية، 

(  لقد �سخر اهلل �سبحانه وتعاىل الأنعام لت�ستفيد النا�ض من 
44

وعاجلوا اجللد قبل دبغه لرتقيعه وتنظيفه و�سقله”)

نَْعامرِ ُبُيوًتا 
َ
ن ُجُلودرِ الأ ُكْم �َسَكًنا َوَجَعَل َلُكم مِّ ن ُبُيوترِ  َجَعَل َلُكم مِّ

ُ ّ
جلودها، واأ�سوافها واأوبارها،  قال تعاىل:{ َواهلل

  )
45

نٍي}) َثاًثا َوَمَتاًعا اإرِىَل حرِ
َ
َها اأ �ْسَعاررِ

َ
َها َواأ ْوَباررِ

َ
َها َواأ َوافرِ �سْ

َ
ْن اأ ُكْم َومرِ ُكْم َوَيْوَم اإرَِقاَمترِ ونََها َيْوَم َظْعنرِ فُّ َتخرِ

ْ
َت�س

      ولقد برع العرب اأي�ساً يف البناء والعمارة الإ�سالمية ونذكر يف هذا ال�سدد ق�سر احلمراء والذي يعترب قبلة 

الرواد من �سائر اأنحاء الأر�ض، وهذا هو خامتة املطاف لرواد اأ�سبانيا ورواد الأندل�ض.

42 - فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري لبن حجر ج3 �ض 349.

43 - الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، احلرف وال�سناعات التقليدية يف �سلطنة ُعمان، �ض153-152.

44 - وا�سح ال�سمد، ال�سناعات واحلرف عند العرب يف الع�سر اجلاهلي، املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت،1981م، �ض 87.

45  - �سورة النحل، اآية 80، �ض 87.
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البيئة الُعمانية واملوارد  الأولية لل�صناعات احلرفية

وعلى  الأمم  جميع  لدى  مهماً  دوراً  ولعبت  كبرية،   اأهمية  التاريخ  عرب  احلرفية  ال�سناعات  اكت�سبت   

الأخ�ض يف املنطقة العربية. حيث بداأ الإن�سان منذ بداية وجوده على �سطح الأر�ض با�ستخدام و�سائل بدائية،  مما 

وفرته له البيئة املحيطة به،  ف�سنع اللبا�ض من اأوراق الأ�سجار وجلود احليوانات التي ي�سطادها، ليقي ج�سمه من 

الربد واحلر وخ�سونة عنا�سر الطبيعة، التي يتعامل معها. وتعلم مع مر الزمان وتزايد احلاجة، كيف يغزل اخليوط 

من �سعريات ال�سوف، والوبر، وال�سعر، والألياف الطبيعية،  لين�سج منها لبا�سا. وطور اأدوات ال�سيد با�ستمرار 

ليوؤمن الغذاء جنباً اإىل جنب مع �سناعة الأدوات الزراعية، والأواين الفخارية، واملعدنية، واخل�سبية، والأثاث 

املنزيل، وغريها ...  مما �سخر لنا اهلل يف الطبيعة من مواد اأولية لكافة ال�سناعات احلرفية، التي مار�سها الإن�سان 

اأكرث مما حت�سى، وظهرت باأ�سكال متعددة وعلى مراحل زمنية متفاوتة،  يف مناطق  وطورها عرب التاريخ،  لأنها 

الب�سرية  اأنها �سدت عرب حقبة زمنية طويلة احلاجات  الرغم من  املعمورة. وعلى  اأرجاء  متعددة �سملت معظم 

املتزايدة،  فاإن بع�ض هذه املن�ساآت احلرفية ل تزال على عهدها الأول تنتج بع�ض ال�سلع واملنتجات التقليدية 

والرتاثية، بذات املوا�سفات، مع اإ�سفاء مل�سة احلا�سر عليها مب�ساعدة التقنيات احلديثة، والتي ل تخلو مدينة يف 

.)
46

 يف الدول املتقدمة اأو النامية)
ً
العامل باأثرة من بع�سها، �سواء 

وعادة ما ترتبط ال�سناعة بوجود جمتمع م�ستقر، ووجود اإمكانيات ت�ساعد على قيامها، وتوفر املواد اخلام   

الأولية، والأيدي العاملة املاهرة. وال�سناعة ت�سمل كل ما يحتاجه الإن�سان من اأدوات واآلت ومالب�ض. وهذه 

قدمياً  ُعمان  ا�ستهرت  لقد  والبادية.  احلا�سرة  متوفرة يف  موارد  املجتمع من  يوجد يف  ما  على  تعتمد  احلاجات 

بال�سناعات اليدوية لكرثة احلرفيني بها. فال�سناعة التقليدية اإحدى الدعائم الأ�سا�سية التي كانت ترتكز عليها 

البيئة القت�سادية لآلف الأ�سر،  وقد ذكر موؤلف كتاب الطواف اأن ميناء ُعمان كان ي�سدر عدداً من املنتجات 

.)
47

املحلية)

اإن التنوع اجلغرايف ل�سلطنة ُعمان- الذي ي�سم خمتلف البيئات ال�سهلية ، وال�سحراوية، وال�ساحلية،   

واجلبلية- قد كان له اأثراً بالغاً يف تنوع وتعدد منتجات ال�سناعات احلرفية الُعمانية. كما اأن تنوع خامات الطبيعة 

لهذه البيئات، �ساعد على تنوع ثقافات ومهارات احلرفيني مما جعل لهذه ال�سناعات تبايناً ذا مميزات خمتلفة 

الفكر  م�سرح  على  اخلالد  الريادي  الدور  لها  كان  اأمة  ثمرة  هي  احلرفية  ال�سناعات  باعتبار  بيئة،  كل  ح�سب 

والثقافة العمانية، وقد كانت هذه ال�سناعات من اأهم الأ�سا�سيات للحياة الجتماعية العمانية، فهي تفي بجميع 

46 - طاهر رجب قدار، التقنية واملهارة امل�ستخدمة يف زيادة الإنتاج، يف قطاع ال�سناعات احلرفية، ، ندوة وور�سة عمل ال�سناعات احلرفية واجليل النا�سئ، خالل الفرتة من 23-21 /10 

/ 2007 ، الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية ب�سلطنة عمان، 

47 - حمد بن �سراي، عمان من القرن الثالث قبل امليالد اإىل القرن ال�سابع امليالدي، مكتبة الفالح للن�سر والتوزيع، الإمارات 2005م، �ض 176.
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متطلبات الأعمال املنزلية، والزراعية، والبحرية، والنقل الربي، بوا�سطة الأنعام وكل اجتاهات اأركان احلياة يف 

املجتمع كانت ال�سناعات احلرفية جزءاً ل يتجزاأ من هذه احلياة. كما كانت هذه ال�سناعات من اأهم ال�سادرات 

العمانية اإىل الدول التي ا�ستطاع البحارة العمانيون الو�سول اإليها بف�سل اأ�سبقيتهم يف الريادة البحرية.

لقد عرفت ُعمان ال�سناعة منذ اأقدم الع�سور، وتوؤكد لنا كل من  امل�سادر التاريخية واملكت�سفات الأثرية،   

�سناعة  ومار�سوا  والرماح،  والدروع،  ال�سيوف،  ك�سناعة  اأنواعها،  ب�ستى  ال�سناعة  مار�سوا  قد  ُعمان  �سكان  اأن 

اإليها  دعت  التي  احلرفية،  ال�سناعة  توفري  القدمي يف  الُعماين  وبرع  والفخارية.  احلجرية  والأواين  املن�سوجات، 

احلاجة لتنمية املجتمعات، ولت�سد اإحدى اجلوانب القت�سادية التقليدية يف املا�سي، وقد وجدت مناذج كثرية 

منها منت�سرة يف مواقع ح�سارية كثرية يف ُعمان.

املتوفرة حمليا كالنخيل ومنتجاته، والأخ�ساب من  املواد  الُعمانية على  واعتمدت ال�سناعات احلرفية   

اجلمال،  من  واجللود،  وال�سعر،  وال�سوف،  الوبر،  احليوانية.  واملنتوجات  والإثل،  كال�سدر،  املختلفة  الأ�سجار 

وقد  وغريها.  واحلديد،  والنحا�ض،  والف�سة،  الذهب،  مثل،  واملعادن  والطني،  والأحجار،  والأبقار،  والأغنام، 

متيزت ال�سناعات احلرفية بالدقة يف املنتج والبتكار والكفاءة العملية وامل�ستوى اجلمايل املرتفع، ولذا انت�سرت 

ال�سناعات احلرفية يف جميع امل�ستوطنات الُعمانية القدمية. وقد كان هذا الإنتاج احل�ساري من قدمي الزمن، حيث 

اإن فكرة ا�ستقرار الإن�سان على اأر�ض ُعمان منذ الألفية الثالثة قبل امليالد قد اأ�سبحت من الأمور امل�سلم بها 

اليوم كحقيقة ثابتة، وذلك من خالل ما اأثبتته الك�سوف الأثرية احلديثة. ففي عام 1973م حددت بعثة لالآثار 

املنرتب  ُعمان، وحتى  ُبهال داخل  5000 كم2 بني  اأثريا متتد على م�ساحة  من جامعة هارفارد ع�سرين موقعا 

اأنها ترجع اإىل  بال�سرقية. ويدل ما مت العثور عليه بهذه املنطقة من قطع خزفية واأدوات حجرية ونحا�سية، على 

الألفية الثالثة قبل امليالد. وميكن اأن منيز من بني هذه املباين القدمية مواقع ل�سهر املعادن ومن�ساآت اأقيمت فوق 

اأطالل املقابر، ور�سفه حجرية وحت�سينات ومباين م�ستديرة من احلجر، وكذلك قنوات للري.  وقد دل على هذا 

ال�ستقرار اأي�ساً، الكت�سافات الهامة الأخرى، ومنها ذلك الكت�ساف الذي مت يف عام 1976 لبع�ض املن�ساآت، 

التي يرجع تاريخها اإىل الألفية الثالثة قبل امليالد مبنطقة بات الواقعة �سرق عربي، والتي تت�سمن مدافنها ما ل 

يقل عن ثالثمائة مقربة، ظل بع�سها على حالته الأ�سلية. اأما املدافن يف حد ذاتها فاإنها ت�ستمل على ما يقرب 

من مائة مقربة مت بناوؤها من الأحجار، وقد بنيت املقابر امل�ستديرة امل�سممة على �سكل خلية النحل من اأحجار 

بها قطع فخارية  اأحاطت  الواحد يف بع�ض الأحيان خم�ض جثث،  القرب  املونة، وي�سم  تثبيتها  مل ت�ستخدم يف 

مماثلة لتلك التي مت اكت�سافها يف اأم النار، وبالتايل فاإن تاريخها يرجع اإىل الألفية الثالثة قبل امليالد. ومنذ اأقدم 

اأنواع احلرف وال�سناعات القدمية،  اأملتها وقائع احلياة اليومية، هي املحددة ل�ستى  الع�سور كانت احلاجة التي 

وكانت الإمكانات املادية التي توافرت يف البيئة هي اأ�سا�ض هذه احلرف وال�سناعات التقليدية، فتفاعل الإن�سان 
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العماين مع بيئته ليوفر ما احتاجته مقت�سيات احلياة اليومية، وكان عليه اأن يواجه عامل ال�سناعة مبفرده يف حدود 

معارفه واإمكانيات ع�سره، فا�ستطاع اأبناء ماجان منذ ع�سور موغلة يف القدم من �سنع الأواين احلجرية، والأ�سلحة 

ال�سوانية، ثم الأواين الفخارية، والأ�سلحة املعدنية، واحللي، ثم متكن من �سنع اأدوات الزراعة، وا�ستطاع اأي�ساً 

اأن ي�سنع املراكب، واأدوات ال�سيد، التي مكنته من ركوب البحر والت�سال بح�سارات العامل القدمي املختلفة. 

الدعاية  يف  القدمية  احلكمة  على  دللة  واأي�ساً  ُعمان  يف  احلرفية  ال�سناعات  دم  قرِ على  كبرية  دللة  ذلك  ويف 

.)
48

والت�سويق)

وهكذا فقد ارتبطت احلرف التقليدية بالبيئة ارتباطاً وثيقاً، من حيث طبيعة الن�ساط الب�سري الذي حتدده 

البيئة، بحرية كانت، اأم زراعية، اأم �سحراوية، عالوة على ما توفره هذه البيئة من مواد خام ت�ساعد على قيام 

احلرف املطلوبة، هذا عالوة على الرتابط الذي تخلقه احلرف املختلفة بع�سها ببع�ض. ورمبا كانت حرفة ال�سيد 

والقن�ض، هي بداية احلرف ومن ثم جاءت حرفة الزراعة مع ال�ستقرار، وتبعتها حرف البناء الذي اعتمد على 

ما وفرته البيئة الزراعية، ومن ثم كانت فر�ض ال�ستفادة مبا وفرته الزراعة من اأقطان وكتان. عالوة على الأ�سواف 

التي وفرتها عملية ا�ستئنا�ض احليوان. وجميعها �ساعدت على خلق �سناعات جديدة، ارتبطت بك�ساء الإن�سان 

باملالب�ض ال�سرورية. وقد تنوعت الطبيعة الُعمانية تنوعاً كبرياً يف بيئاتها اجلغرافية، فمنحها اخلالق �سبحانه وتعاىل 

موقعاً فريداً ذا مناخ متنوع وطبيعة متباينة، كاجلبال، وال�سهول، وال�سحاري، والبحار،

مما مهد لتنوع كبري يف الن�ساط الب�سري على اأر�ض ُعمان كما يظهر من العنا�سر التالية: 

البيئة ال�ساحلية :

بينت الدرا�سات الأثرية ، اعتماد �سكان ال�ساحل، على مهنتي ال�سيد والغو�ض ل�ستخراج اللوؤلوؤ، فقد 

ُعرث على كميات كبرية من عظام الأ�سماك، والأ�سداف، ودروع ال�سالحف، يف املواقع ال�ساحلية. ومتتاز عمان 

�سيد  ازدهار  يف  �ساهمت  ال�سواحل  وهذه  العرب.  وبحر  عمان  وخليج  العربي  اخلليج  على  طويلة  ب�سواحل 

الأ�سماك يف املنطقة، التي ُتعد  من اأف�سل املياه البحرية املنا�سبة لنمو الأ�سماك وتوافد ال�سالحف. وقد قيل 

اإن »عمان حرها �سديد و�سيدها عتيد«. مما يدل على ا�ستهارها ب�سيد الأ�سماك ومتيزها �سمن اأقاليم �سبه اجلزيرة 

العربية. ويف مواقع متفرقة من ُعمان اكُت�سفت ك�سر فخارية يوجد يف بع�سها ثقب �سغري يف الو�سط، وبع�سها 

يف الأعلى. ومن الأرجح اأن هذه الك�سر كانت تربط يف خيط ال�سنارة من الأ�سفل لت�ساعد يف غو�سها يف مياه 

البحر، وقد مت العثور اأي�ساً على كميات كبرية من الأ�سداف، واملحار، الذي ا�ستخدم بع�سه كزينة وحلي حيث 

ُوجد بع�سها مثقوبا يف الأعلى. وتعددت طرق ال�سيد كما هي متبعة حالياً تتم اإما ب�سباك اأو باخليط املعروف 

.)
49

حمليا » بامليدار »)

اأعمال ملوؤمتر العلمي الثالث، التحولت يف املجتمع الُعماين احلديث، حترير عليان  اإ�سهام قطاع ال�سياحة يف التحولت القت�سادية الُعمانية احلديثة،  48 - فتحي عبد العزيز احلداد، 

اجلالودي، وحممد الدروبي، جامعة اآل البيت، 2005م، �ض393. 

49 - حمد بن �سراي، املرجع ال�سابق، �ض 196-194.
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ومتتاز املياه البحرية العمانية بتنوع الكائنات احلية. وتعترب الرثوة ال�سمكية من اأهم الرثوات الطبيعية ومن 

(. وكاأمر طبيعي لهذه الرثوة البحرية الهائلة 
50

اأهم املوارد القت�سادية يف ال�سلطنة بعد النفط والغاز الطبيعي)

ا�ستهرت بع�ض املدن العمانية ال�ساحلية ب�سناعة ال�سفن ومن اأ�سهرها �سحار، و�سور، ومطرح، و مرباط، وتوجد 

اأنواع كثريه من هذه ال�سفن يف ُعمان. وقد بداأت احلياة البحرية يف ُعمان،  بالأطواف، وقوارب جريد النخل، 

وق�سب املاء ال�سغرية وغريها من و�سائل النقل املائي البدائية. وما زالت بع�ض و�سائل النقل هذه ت�ستعمل حتى 

اليوم، كال�سا�سة العمانية، وزوارق ق�سب املاء )البو�ض(، وغريها. وميكن ال�ستدلل بال�سا�سة، والقارب املتطور 

عنها. على اأن جوانب املراكب الأوىل، قبل ا�ستعمال الألواح، كانت ت�سنع من �سيقان وفروع بع�ض الأ�سجار 

الدقيقة امل�ستقيمة، يو�سع الواحد منها فوق الأخر كما يف القارب، وت�سد بحبال وخيوط من ليف النخيل اأو 

القنبار، وهو ليف جوز الهند، بعد اأن تهذب حافات العيدان، بحيث ل تكون بينها فرج يت�سرب املاء منها اإىل 

داخل القارب. ونالحظ يف القارب اأن له اأ�سالع ت�سند جانبيه، والأ�سالع من اأهم اأجزاء املركب.

فهي مبثابة القالب الذي ي�ساغ مبوجبه هيكل املركب، من حيث ال�سكل والو�سع والطول. وتتخذ الأ�سالع، 

الأ�سالع  ت�سنع  كما  باملاء،  تاأثره  وعدم  ب�سالبته  معروف  وهو  الأثل،  احلا�سر، من خ�سب  الوقت  غالبا حتى 

اأي�سا من خ�سب العلب، اأي ال�سدر. اإل اأن هذه املراكب كانت �سغرية، وا�ستعمل فيها جذع النخلة. وعندما 

التي عرفت ب�سالبة خ�سبها،  املراكب كانت الألواح تنحت من  جذوع الأ�سجار  بناء  ا�ستعملت الألواح يف 

والتي كانت تنمو على �سفوح اجلبال وبطون الأودية،  يف اجلزء اجلنوبي من �سبه اجلزيرة العربية، ك�سجرة امليطي، 

.)
51

والعلب، والأثل، والقرط، وغريها)

كما اأن هناك عوامل اأخرى �ساعدت العمانيني على القيام بهذه ال�سناعة يف بالدهم مثل: الأيدي املاهرة 

احلاذقة، التي توارثت تلك ال�سناعة جيال بعد جيل مما اأك�سبها خربة كبرية يف هذه ال�سناعة، وتوفر بع�ض املواد 

ال�سدر، والقرط ذات  اأ�سجار  بلد زراعي، وبها كثري من  باأنها  تتميز عن �سواها يف منطقة اخلليج  اخلام، فعمان 

الأ�سجار ال�سلبة، والنخيل التي ت�ستخدم جذوعها و�سعغها ل�سناعة نوع من ال�سفن اخت�ست به عمان، ومن 

.)
52

ليفها وليف جوز الهند بظفار، ت�سنع احلبال التي ت�سد بها األواح ال�سفن)

وقد �سهل املوقع اجلغرايف الهام، الو�سول لأماكن توفر الأخ�ساب اجليدة ل�سناعة ال�سفن، كخ�سب ال�ساج، 

وخ�سب جوز الهند، التي كان العمانيون يجلبونها من الهند وجزر املالديف. وما مت جلبه من اأخ�ساب من �سرق 

 .)
53

اأفريقية، كلها عوامل �ساعدت على ا�ستمرار هذه ال�سناعة وبقائها)

50  - وزارة القت�ساد الوطني، �سلطنة ُعمان، تقرير التنمية الب�سرية، م�سقط 2003، �ض138،33. 

51 - ح�سن �سالح �سهاب، من تاريخ بحرية عمان التقليدية ، الطبعة الأوىل، 1422هـ ـ 2001 م ، �ض 30-29

52 - عبد اهلل بن نا�سر بن �سليمان احلارثي، عمان يف عهد بني نبهان، �ض226.

53 - ح�سن �سالح �سهاب، املرجع ال�سابق ، �ض30-29
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البيئة ال�سحراوية

يعترب الرعي اأحد املقومات املهمة للن�ساط القت�سادي، وهو نوعان: الأول: ثابت، وعادة ما يتم بالقرب 

من امل�ستوطنات احل�سرية من املدن والقرى والواحات. وقد دلت عظام احليوانات امل�ستاأن�سة على وجود مهنة 

الرعي بني ال�سكان يف ُعمان. وكانت عمان ُتعرف باأم الإبل، نظرا لكرثتها يف الإقليم. اإ�سافة اإىل اأن اأغلب املواقع 

الآثارية املذكورة �سابقاً تقع على �سفاف الوديان التي تفي�ض بعد هطول الأمطار يف ف�سلي ال�ستاء والربيع، وتنمو 

والأدوات،  الأواين  واخليول على عدد من  الإبل  ُر�سمت  وقد  للرعي.  ال�ساحلة  والأع�ساب  احل�سائ�ض  حينها 

وكذلك ُعرث يف عدد من قبور �سمد على اأعداد من اأجلمة معدنية للخيول. وقد ا�سُتخدمت اخليول واجلمال اأي�ساً 

.)
54

للحروب والقتال من على ظهورها)

ُعمان.  والبيولوجي يف  الإيكولوجي  التنوع  ومن  النباتي  الغطاء  من  هاماً  والغابات جزءاًً  املراعي  ومتثل 

املحمية  املناطق  الرطبة، وكذلك يف  واملرتفعات  املياه، ويف اجلبال  الوديان، وجماري  النباتي يف  الغطاء  ويكرث 

طبيعياً، والتي مل ت�سل اإليها املوؤثرات ال�ستيطانية، اأو التي مل تعان بعد كرثة احليوانات الباحثة عن الكالأ. وقد 

اأظهرت الدرا�سات التي اأجريت بهذا اخل�سو�ض، اأن الغطاء النباتي يف ال�سلطنة يتميز بتنوع كبري يف املجموعات 

 .)
55

النباتية)

البيئة ال�سهلية 

لقد توفرت عوامل قيام الزراعة يف ُعمان. وتنح�سر املناطق الزراعية يف الأودية الُعمانية، حيث تتوفر فيها 

املياه وخ�سوبة الرتبة. وتنت�سر يف ُعمان الكثري من الواحات ومن اأ�سهرها الربميي، و�سمد. عالوة على املرتفعات، 

اإذ قامت الزراعة يف �سفوح اجلبال ومرتفعاتها، ومن اأ�سهر اجلبال واملرتفعات يف عمان اجلبل الأخ�سر.

وللزراعة الُعمانية يف الع�سور القدمية الكثري من الدلئل تتمثل يف  وقوع بع�ض املواقع الآثرية على احلواف 

الغربية جلبال عمان، كمي�سر، و�سمد ال�سان، يف املنطقة الداخلية ويف اأماكن الواحات واأماكن الزراعة، بالإ�سافة 

اإىل ما ذكره موؤلف كتاب الطواف يف الفقرة)36( اأن عمان كانت بها كميات كبرية من التمور، فقد مت العثور على 

بقايا من املنتجات الزراعية كالتمور، واحلبوب كال�سعري والقمح، والذرة. ومما ل �سك فيه اأن املخلفات النباتية 

الناجتة من املحا�سيل الزراعية التي قام الإن�سان بزراعتها وب�سفة خا�سة احلبوب وبع�ض البقول واخل�سروات، 

وما يت�سل بها من ال�سناعات الزراعية تعترب من اأهم ال�سواهد والدلئل على قيام الزراعة وا�ستمراريتها. اإ�سافة 

اإىل ذلك فاإن الأدوات الزراعية الأثرية الأخرى مثل املناجل، والأجران، والأواين الفخارية، وال�سالل، وغريها، 

التي ُعرث عليها يف مواقع اأثرية ُعمانية تعترب دليال على قيام احلياة الإن�سانية امل�ستقرة.

54 - حمد بن �سراي، املرجع ال�سابق، �ض 200-199.

55 - وزارة القت�ساد الوطني، �سلطنة ُعمان، تقرير التنمية الب�سرية، م�سقط 2003، �ض138. 
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وحظيت الأ�سجار، ول�سيما النخيل، ب�سورة مبدعة، جميلة. وكانت �سجرة النخيل، ال�سجرة الأوىل يف 

ريا�ض وب�ساتني منطقة اخلليج العربي، عموماً، ويف عمان خ�سو�ساً، فمن مترها �سنعوا ال�سراب احللو، املعروف 

وعرب  للدواب.  علفا  النخيل  نواة  وا�ستخدموا  التمر،  يحفظ  الذي  )اخل�سف(  �سنعوا  خو�سها  ومن  بالدب�ض، 

وليفها  وكربها �سالء،  بناء،  �سياء، وجذعها  و�سعفها  » حملها غذاء،  بقوله:  النخلة  اأهمية  اأعرابي عماين عن 

ر�ساء، وخو�سها وعاء، وقروها اإناء. » كما و�سف �سعراء اخلليج اأ�سجاراً مثمرة اأخرى من املوز، والتني، والرمان، 

التي متيزت عمان بها، وو�سفوا اأ�سجار ال�سدر، والنبع، والرمث، والدوم، وغريها من اأ�سجار عمان. ولقد ورد يف 

ن�سو�ض بالد الرافدين اأ�سناف باأ�سماء موا�سعها مثل: » متر ماجان » اأي عمان. مما يدل على قدم زراعة هذه 

 .)
56

ال�سجرة املباركة)

الأبيات  اأحد  يف  ويرد  الآن.  حتى  تزال  ما  وهي  عمان،  يف  موجودة  وال�سمر  الغاف  اأ�سجار  كانت  وقد 

للفرزدق قوله:

ولو رد املهلب حيث �سمت        عليه الغاف اأر�ض اأبي �سفار

ومن املعروف اأن املهلب من اأهايل دبا، وهي من اأ�سهر مدن عمان. كما ذكر عدد من ال�سعراء اأ�سجار ال�سال 

وال�سمر، و�سرب املثل مبي�ض عمان لكرثته فيها و�سهرتها به. واملي�ض �سجر عظام، من جن�ض الأ�سجار احلرجية، 

من ف�سيلة البوقي�سيات، ثمارها عنبية، �سوداء، �سغرية القد، حلوة الطعم، توؤكل، واأخ�سابها �سلبة، اإذا كان �ساباً 

فهو اأبي�ض اجلوف فاإذا تقادم اأ�سود ف�سار كالأبنو�ض، ويغلظ حتى تتخذ منه املوائد الوا�سعة. وي�ستخرج من حلائها 

وجذورها مادة �سمغية �سفراء اللون. وت�ستخدم اأي�سا يف عدد من العالجات. وقد قال ال�ساعر العجاج: 

مي�ض عمان ورحال الإ�سحل        يغلو بها ركبانها وتغتلي

56 - حمد بن �سراي، املرجع ال�سابق، �ض 188-186
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و�سائل الري يف عمان.

اأما و�سائل الري وال�سقاية فهي قدمية وقد بقيت م�ستخدمة يف ع�سور متاأخرة. واأي�سا متدنا امل�سادر املكتوبة 

مبعلومات قيمة حول هذا املو�سوع، ودلئل الري وال�سقاية تتمثل يف الأفالج: وهو نظام متكامل للري وال�سقاية 

اكُت�سفت اآثاره يف مواقع الع�سر احلديدي، ويف عموم املواقع العائدة اإىل ما قبل الإ�سالم. ومنها ما مت اكت�سافه من 

اآثار لفلج بالقرب من �سحار يعود اإىل الفرتة ال�سابقة لالإ�سالم، كما ُعرث على اآثار اأفالج يف موقع مي�سر. واأثر لفلج 

بالقرب من قرية ال�سويب، يعود زمنيا اإىل الألف الأول قبل امليالد، ولكن ل يعرف يف اأي فرتة منه. وقد اأ�سار 

اأبو عبيد البكري اإىل وجود نظام الري بالأفالج يف عمان. وهكذا بينت املكت�سفات الأثرية، وكتابات املوؤرخني 

اأن الزراعة مهنة قدمية مار�سها الإن�سان العماين منذ بداأ حياة ال�ستقرار. 

وفرت الزراعة يف ُعمان الكثري من املواد اخلام، التي ظلت اأ�سا�ساً كبريا وم�سدراً رئي�ساً للمواد اخلام التي 

املروية بنحو 2،2 مليون  للزراعة  الُعمانية، تقدر م�ساحة الأرا�سي ال�ساحلة  اعتمدت عليها ال�سناعات احلرفية 

(. وما زالت ُعمان تتمتع بكميات كبرية من املياه، مما ي�ساعد على انتعا�ض الزراعة. فبعد هطول الأمطار 
57

هكتار)

مائية ت�سكل فيما بعد �سيوًل جارفة،  الغزيرة على روؤو�ض اجلبال، تتجمع مياه الأمطار املت�ساقطة مكونة �سعاباً 

تتجمع يف روافد الأودية وبطونها ال�سحيقة بني اجلبال، حاملة معها الر�سوبيات والطمي، فتلقى بها اإىل الآحبا�ض 

املنخف�سة ودلتا الأودية. ثم تختزن هذه املياه اجلارية يف ال�سقوق ال�سخرية وجماريها الداخلية، وتتحرك بتاأثري 

اجلاذبية يف اجتاه طبقة الر�سوبيات لي�ستفاد منها بحفر الآبار والأفالج. ويتوقف مدى تخزين هذه املياه اأو تر�سبها 

على نفاذية ال�سخور، وتتوقف نوعية املياه على مدى بقائها يف ال�سخور وب�سفة اأ�سا�سية على التكوينات ال�سخرية 

والآبار،  الطبيعية،  العيون  هي:  رئي�سية  م�سادر  ثالثة  يف  عمان  يف  املائية  املوارد  وتنح�سر  هذا  تتخللها.  التي 

.)
58

والأفالج)

الرتبة واملوارد الأولية

اهتم العمانيون بال�سناعات الفخارية وذلك لتعدد ا�ستعمالتها. وقد �ساعدهم على القيام بهذه ال�سناعة 

(. وقد ا�ستمر ا�ستخدام الفخار باأ�سكاله املختلفة يف الكثري من املناطق 
59

توفر طينة املدر ال�ساحلة خ�سي�سا لها)

الُعمانية على مر الع�سور، وظل الفخار الذي ي�سنع يف القرى حتى ال�سبعينيات، ي�ستخدم يف اأغرا�ض عملية 

اإىل حد كبري، وهو ي�سمل اأواين ذات م�سام حلفظ املياه واأواين للطبخ واأكواباً. ويعتمد م�ستوى الإنتاج والطرق 

املتبعة على نوعية الطني املتوفر. وميكن تكييف املواد الأ�سا�سية للمنتج تبعا للغر�ض امل�سنوع من اأجله ومثال 

57 - وزارة القت�ساد الوطني، �سلطنة ُعمان، تقرير التنمية الب�سرية، م�سقط 2003، �ض137. 

58 - عبد اهلل بن نا�سر بن �سليمان احلارثي، عمان يف عهد بني نبهان، جامعة ال�سلطان قابو�ض مركز الدرا�سات العمانية، �ض83-82.

59 - املرجع ال�سابق، �ض224.
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ذلك، اإن ي�ساف الرمل اإىل خليط الطني جلعل جرار املاء حتوي عدداً اأكرب من امل�سامات. وي�ستطيع �سانع الفخار 

املاهر �سنع اأكرث من خم�سني جرة  يف اليوم الواحد. ويتم تناقل اأ�سرار املهنة من جيل لآخر وعادة ما يكون ذلك 

يف نف�ض الأ�سرة، وقد احتفظت بع�ض العائالت بهذه املهنة لقرون عدة.

وقد انت�سرت الكثري من امل�سانع املحرتفة يف اإنتاج الفخار، يف مناطق خمتلفة من ُعمان فمنها م�سنع ُبهال، 

وم�سنع �سور ال�سيادي بولية �سحم، وم�سنع م�سلمات بوادي املعاول. كما ا�ستهرت بهال منذ زمن بعيد كمركز 

رئي�سي ل�سناعة الفخار يف ُعمان، وقد تطورت هذه احلرفة اليدوية حديثاً، وهناك مراكز اأخرى ل�سناعة الفخار 

مثل بالد بني بو ح�سن، و�سمائل وحمافظة ظفار، حيث يتوفر الطني ذو النوعية اجليدة. وقد كانت هذه احلرفة 

اإىل حد ما، وكان �سانعوا الفخار يف غاية املهارة بتقنياتهم القدمية التي ي�ستخدمون فيها عجلة ب�سيطة  متطورة 

تعمل بوا�سطة القدم. حيث كانوا يقومون بحرق املنتج  يف اأفران كبرية خم�س�سة ل�سناعة الطوب، ويزودونها 

بالوقود امل�ستمد من ا�سجار البيئة املحلية. واإن كان كل �سانعي الفخار يف �سمايل ُعمان هم من الرجال ب�سورة 

اأ�سا�سية، فاإن الن�ساء اأي�سا كن يقمن ب�سناعة مواد من الفخار يف حمافظة ظفار كاملباخر اجلذابة وامللونة، وطا�سات 

للمياه وغريها من املنتوجات التي يحتاج النا�ض اإليها.

مواد اأولية متنوعة

دخلت الكثري من املواد الأولية التي توافرت يف البيئة الُعمانية كالأ�سداف البحرية، مثل: اجلم / اليم، 

وبع�ض هذه  الهندي(.  والنارجيل )اجلوز  القرع  ثمار  اأو من  الربغام،  احليوانات، مثل:  قرون  اأو من  والربغوم 

الآلت التي يتح�سل عليها من مواد طبيعية خام، جترى عليها تعديالت طفيفة، مثل: الج )اليم: تعني البحر(، 

والربغام، اإذ تخرم اأج�سامها بفتحة واحدة. وت�ستخدم اآلة الباتو )التنك( كما هي يف الواقع، والتعديل الوحيد 

الذي يجرى اأحيانا عليها هو �سغطها من الأطراف العري�سة نحو بع�سها، حتى تتالم�ض من اجلهتني املتقابلني، 

بهدف اإفراغها من الهواء. ثم ت�ستخدم كاآلة اإيقاعية. من هنا نرى اأن اآلت املو�سيقي العمانية ت�سنع بطريقتني 

اأ�سا�سيتني، هما: الطريقة الأوىل: اآلت مو�سيقية م�سنوعة وفق مفهوم اأو مبداأ معني، وجترى على موادها الأولية 

تدخالت عديدة حتى ت�سل اإىل امل�ستوى املطلوب. وهذا ين�سحب على اأكرثية الآلت املو�سيقية التقليدية: 

الإيقاعية، والنفخ، والوترية. ول تخلو بع�ض هذه الآلت من مل�سات زخرفية ت�سفي عليها جماليات خا�سة، 

وهذا يبدو من اأ�ساليب ال�سناعة احلرفية يف بع�ض املناطق، مثل: حمافظة م�سندم.

 الطريقة الثانية: اآلت مو�سيقية توؤخذ من الطبيعة )برية اأو بحرية(، وت�ستخدم بعد اإدخال بع�ض التعديالت 

من  جمموعة  ت�ستغل  وقد  اجلازرة.  منجور  مثل:  مو�سيقية،  كاآلة  ا�ستخدمت  اإنتاجية  اآلت  وهناك  الطفيفة. 

الفالحني اأ�سوات وقع الع�سي حينما يتم ف�سل حبوب احلنطة وال�سعري، بطريقة منتظمة متفق عليها ل�سبط 
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امليزان اأثناء العمل والغناء، وهذا يوؤكد تعامل الإن�سان العفوي والتلقائي مع املو�سيقى. وت�سنع الآلت املو�سيقية 

.)
60

التقليدية من مواد اأولية خمتلفة طبيعية و�سناعية)

60 - م�سلم بن اأحمد الكثريي، املو�سيقى الُعمانية،مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية، وزارة الإعالم، 2005م �ض124 .
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التوزيع اجلغرايف للن�صاط احلريف يف �صلطنة ُعمان

حمافظة م�سقط

     ميتد تاريخ ال�سناعات احلرفية اإىل عمق تاريخي بعيد يف حمافظة م�سقط، حيث  اأثبتت التنقيبات الأثرية 

وجود العديد من املواقع التاريخية، منها منطقة الوطية التي مت العثور فيها على اأقدم م�ستوطنة لالإن�سان احلجري 

يف �سرق اجلزيرة العربية. حيث ُعرث فيها على خملفات اأثرية تتكون من اأدوات حجرية وحيوانية وقطع فخارية، 

اأما منطقة اجل�سة التي تقع على بعد ع�سرة كيلو مرتات �سرق مدينة م�سقط اكت�سف فيها عدة مواقع اأثرية ُعرث 

فيها على اأ�سداف وقطع نحا�سية تعود اإىل الألف الرابع قبل امليالد. 

البقايا  احتوت على  امليالد،  قبل  الثاين  الألف  اإىل  تعود  ال�سكل  دائرية  قبور  العثور على  مت  بو�سر  و يف 

اجلنائزية كالأواين الفخارية، وغريها من ال�سناعات احلرفية القدمية. اأما منطقة راأ�ض احلمراء فقد دلت التنقيبات 

على وجود ح�سارة اأطلق عليها الأثريون )ال�سياد الُعماين(، وُعرث يف مقابرها على حلي م�سنوعة من الأ�سداف 

واخلرز لها دليات على �سكل اأوراق النباتات وحبات اللوؤلوؤ الذي يعترب من اأقدم اأنواع اللوؤلوؤ يف منطقة اخلليج. 

وت�ستهر وليات حمافظة م�سقط بالعديد من ال�سناعات واحلرف التقليدية وتاأتي �سناعة ادوات  �سيد الأ�سماك 

يف مقدمة احلرف التقليدية لولية م�سقط، التي يع�سق اأهلها ال�سيد بطول حدودها املمتدة على �ساطئ البحر، 

يف  لل�سيادين  منوذجية  قرية  بنت  حيث  احلرفة،  تلك  على  للحفاظ  مهمة  خطوة  اتخذت  احلكومة  اإن  وحتى 

»�سداب« ت�سجيعا ملزيد من الرتباط والتوا�سل مع البحر واأحيائه. وترتبط بحرفة �سيد الأ�سماك حرفة اأخرى 

هي الطراقة، اأو خياطة �سباك ال�سيد. كما تتميز م�سقط بوجود ثالثة اأنواع من ال�سناعات التقليدية هي: �سياغة 

الذهب والف�سة، �سناعة احللوى العمانية، والنجارة.

اأهمها  من  التقليدية.  وال�سناعات  احلرف  من  بعدد  وت�ستهر   ، م�سقط  ملدينة  امتداداً  مطرح  ولية  وُتعد 

النجارة، و�سياغة الذهب، والف�سة، و �سناعة ادوات �سيد الأ�سماك. ومن ال�سناعات احلرفية جند: �سناعة احللوى 

وال�سعفيات.  والف�سيات، والعطور،  وال�سرود، واخلياطة، واحلدادة، واخلو�سيات،  وال�سفاف، واحلبال،  العمانية، 

وقد حافظت احلكومة الُعمانية منذ بدء ع�سر النه�سة على الأ�سواق القدمية ومنها �سوق مطرح ال�سهري مب�سغولته 

التقليدية الذهبية والف�سية، والأزياء الُعمانية التقليدية.

ال�سناعات احلرفية مثل: �سياغة الذهب، والف�سة واخلو�سيات.  ويف ولية  بها بع�ض  بو�سر فيوجد  اأما ولية   

ال�سيب جند ازدهاراً ل�سناعة ال�سعفيات، والن�سيج، والبخور، وحياكة املالب�ض، و�سياغة الذهب، والف�سة.

والف�سة،  الذهب،  و  �سناعات:الن�سيج،  اأهمها  التقليدية،  واحلرف  ال�سناعات  من  بعدد  قريات  ولية  وتتميز 
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والقوارب و�سيانتها، واحل�سر، والدعون، واجللود، وال�سعفيات، واحلدادة، وال�سوفيات، واإ�سالح البنادق، وتطريز 

املالب�ض. ومن ال�سناعات احلرفية املعروفة بولية العامرات �سناعة الغزل، وال�سعفيات، و�سياغة الذهب والف�سة، 

و�سناعة اجل�ض وال�ساروج.

منطقة الباطنة

       ت�ستهر وليات منطقة الباطنة بوجود عدد من ال�سناعات احلرفية ومن اأهمها �سياغة الذهب والف�سة و 

الن�سيج وال�سعفيات و الفخار واحلدادة وال�سفارة واجللود. بالإ�سافة اإىل �سناعة قوارب ال�سا�سة.

كمات�ستهر ولية الر�ستاق  بعدد من ال�سناعات احلرفية منها، �سناعة اخلناجر ، وال�سعفيات، و�سناعة الف�سيات، 

و�سناعة الأواين واإعادة طالئها)الت�سفري(، و�سناعة ال�سكاكني، واأدوات حراثة الأر�ض. اأما ولية العوابي فت�ستهر 

(.وهكذا احلال يف ولية نخل.
61

ب�سناعة الذهب، والف�سة، والغزل و الن�سيج، وال�سعفيات)

حمافظة م�سندم

وقد �سكلت جغرافية م�سندم كثرياً من الأن�سطة ال�سكانية فيها، ويعمل اأهايل م�سندم يف العديد من ال�سناعات 

احلرفية املتميزة: كال�سناعات ال�سعفية، و�سناعة الفخار، والقوارب ال�سغرية، اإىل جانب �سناعة اأدوات ال�سيد 

كال�سباك، كما تنت�سر �سناعات احلدادة والنجارة، والتطريز. وت�ستهر ولية خ�سب على وجه اخل�سو�ض ب�سناعة 

.)
62

اجلروز)

حمافظة الربميي

والنحا�سيات،  والن�سيج،  ال�سعفية  ال�سناعات  مثل  احلرفية،  ال�سناعات  من  بالعديد  الربميي  حمافظة  ت�ستهر 

والأدوات الزراعية.

منطقة الظاهرة

يتوا�سل املا�سي باحلا�سر يف ربوع �سلطنة ُعمان فقد قدمت املقابر الأثرية يف عربي العديد من مناذج اأدوات احلياة 

اليومية التي ت�سري اإىل ال�سناعات احلرفية القدمية. اأما الآن فتزخر وليات  منطقة الظاهرة بالعديد من احلرف 

( و�سناعة اجللود، 
63

التي يزاولها الأهايل منها �سناعة ال�سعفيات، وال�سيوف، واخلناجر، وال�سناعات اخل�سبية)

اأدوات تزيني  املزرك�سة، وغريها من  الن�سيجية كالب�سوت واملنا�سيل، واخلروج  ال�سناعات  والفخار،عالوة على 

.)
64

الإبل)

61 - املرجع ال�سابق، �ض131-230.

62 -وزارة الإعالم، �سلطنة ُعمان، املرجع ال�سابق، 2005م، �ض182.

63 - عبد اهلل احلارثي، احلياة القت�سادية يف عربي، من كتاب عربي عرب التاريخ ندوة املنتدى الأدبي بوزارة الرتاث الُعمانية 2002م. �ض124وما بعدها. 

64 - وزارة الإعالم، املرجع ال�سابق 2005م، �ض264. 
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املنطقة الداخلية

       ت�ستهر املنطقة الداخلية بالعديد من ال�سناعات احلرفية و تعترب املركز الرئي�سي لها منذ زمن بعيد  وتكاد 

تت�ساوى جميع الوليات يف الإنتاج احلريف با�ستثناء ولية �سمائل التي ا�ستهرت ب�سناعة الغزل والن�سيج ، فقد 

كانت منتجاتها ت�سدر اإىل خارج ال�سلطنة ، ل �سيما اإىل �سرق اأفريقيا والهند واجلزيرة العربية، كما ا�ستهرت ولية 

بهال ول زالت ب�سناعة اخلزف والفخار وهو احد معامل هذه الولية حيث يعمل به عدد ل با�ض به من احلرفيني 

وهو ميثل اأحد م�سادر الدخل لهم. اإىل جانب ذلك جند ولية نزوى حا�سرة املنطقة الداخلية تتميز بوجود اأمناط 

اأخرى من ال�سناعات احلرفية مثل النحا�سيات والتعدين و�سناعة ال�سمنت العماين املعروف حمليا بال�ساروج 

الذي يدخل يف بناء القالع واحل�سون وقنوات الفالج املائية.

اأما بقية الوليات فت�سرتك يف اإنتاج امل�سغولت الف�سية واجللدية وال�سعفيات و�سيانة الأ�سلحة التقليدية وغريها. 

يف حني توجد �سناعة التقطري وخا�سة ماء الورد يف منطقة اجلبل الأخ�سر.

املنطقة ال�سرقية

ت�ستهر وليات منطقة ال�سرقية بالعديد من ال�سناعات احلرفية. وتعترب ولية �سور اأحد املراكز الإقليمية املهمة 

للمنطقة ، وهي اأهم مدن املنطقة ال�سرقية، وقد لعبت دوراً تاريخياً يف حركة التجارة واملالحة يف املحيط الهندي، 

وقد ا�ستهرت ببناء ال�سفن، حيث كانت من اأن�سط مراكز بناء ال�سفن يف اجلزيرة العربية يف القرن املا�سي،  وتعترب 

حرفة بناء املراكب يف �سور من احلرف التقليدية العريقة، حيث ميكننا م�ساهدة خمتلف اأنواع واأحجام املراكب 

التي يتم بناوؤها، فت�سنع فيها ال�سفن ال�سراعية بكافة اأحجامها واأنواعها، ومن اأبرزها �سفينة »الغنجة« التي تتخذ 

منها ولية »�سور« �سعارا لها،  واإىل جانب الن�ساط البحري وبناء ال�سفن ال�سراعية، وت�ستهر �سور بعدد من املواقع 

الأثرية و ال�سياحية وبها املتحف البحري، كما ت�ستهر بال�سناعات اخل�سبية، و�سناعة الن�سيج.

وتنت�سر يف باقي وليات املنطقة ال�سرقية معظم ال�سناعات احلرفية الأخرى مثل �سياغة الذهب والف�سة 

والن�سيج ب�سقيه القطني وال�سويف اإىل جانب ال�سعفيات و�سناعة املنادي�ض والأبواب والنوافذ التقليدية واجللود 

واحلدادة وال�سفارة. بالإ�سافة اإىل زينة اخليل والإبل.

املنطقة الو�سطى

ت�ستهر وليات املنطقة الو�سطى بالعديد من ال�سناعات احلرفية. فت�ستهر ولية هيما ب�سناعة  الغزل والن�سيج 

التي يعتمدون فيها على املواد اخلام املحلية، من �سوف الأغنام وغريها من احليوانات التي يقومون برتبيتها، 

امل�سنوعات  تلك  حياكة  يف  يربعن  وهن  البادية،  ن�ساء  الغالب  يف  يحرتفنها  التي  اخلو�سيات  �سناعة  كذلك 
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وت�ستهر  اأي�سا.  الطبيعية  ميار�سن �سناعة اجللديات  املختلفة كما  والهند�سية،  الفنية  باأ�سكالها  اليدوية  اخلو�سية 

ولية حموت بالغزل والن�سيج، التي ي�سنعونها من »ال�سعر« وهي ت�ستخدم كغطاء للمنازل وكذلك ي�ستخدمونها 

»كفرا�ض« وت�سمى »العينة«.

الكرم«  ال�سمل،  »اخلروج،  ي�سنعون  اليدوية. كما  امل�سغولت  بع�ض  في�سنعون  »الدقم«  ولية  �سكان  اأما 

وميار�سون �سناعة الغزل والن�سيج معتمدين على اخلامات املحلية من �سوف الأغنام وغريها. وي�سنع اأهايل  ولية 

اجلازر املجاديف، و�سباك ال�سيد، نظراً لتميزها بالعديد من ال�سواطئ الواقعة على مياه بحر العرب، كما ي�سنعون 

بع�ض الأدوات من جلود احليوانات اإىل جانب اخلو�سيات.

حمافظة ظفار

ت�ستهر وليات حمافظة ظفار بالعديد من ال�سناعات احلرفية، ففي ولية �ساللة تتنوع احلرف وال�سناعات 

و�سناعة  وال�سنابيق،  القوارب  )�سناعة  ال�سناعات  ومن  والتطريز(.  واحلدادة  )النجارة،  احلرف  بني هذه  فمن 

الفخار، وال�سعفيات، واحلبال، و�سباك ال�سيد، و�سناعة احللي )الذهب والف�سة(، واجللدية.

واجللد  والفخار  اخلزف  �سناعة  وخا�سة  احلرفية  �سناعاتها  تت�سابه  فتكاد  ظفار  حمافظة  وليات  بقية  اأما 

وال�سعفيات مبختلف اأنواعها واإنتاج البخور واملواد العطرية واملالب�ض التقليدية، حيث تنفرد ولية ثمريت بحرفة 

النحت على العظام.
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الباب الثاين

توثيق ال�سناعات احلرفية
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الف�صل الأول

�شناعة الفخاريات

1- تعريف احلرفة 

2- البعد التاريخي

3- املواد الأولية

4- اأدوات ال�صنع

5- مراحل الإنتاج

6- القيم النفعية واجلمالية
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�صناعة الفخاريات 

1- تعريف حرفة �صناعة الفخاريات 

ميكن تعريف الفخار، باأنه كل ما �سنع من طني وتعر�ض للحرق، فاكت�سب �سفة ال�سالبة واملتانة. والطني جمموعة 

ذرات ر�سوبية دقيقة تقل حجمها عن 002،مم3. وتتحول اإىل مادة لينة عند خلطها باملاء، وتنتج عن تفكك اأو 

تعرية الق�سرة ال�سخرية الأر�سية، وت�سبح متما�سكة عند فقدان املاء. اإل اأنها تبقى ه�سة، وتكت�سب �سالبة عندما 

تتعر�ض للحرق. وقد درج على اأن يدل الفخار على الأواين دون الدمى والطوب، التي ت�سنع اأي�ساً من الطني 

)
1

وتتعر�ض للحرق)

وينتج �سانع الفخار كل من الفخار واخلزف، ويقوم ب�سناعة الأواين املفرغة باأ�سكالها املتنوعة من طمي الأنهار 

اأو تراب الطفلة، بعد اأن ي�ساف اإليهما املاء في�سبح عجينة اأو طينة لينة �سهلة الت�سكيل، وت�سكل العجينة يدويا 

اأو على الدولب الدوار، ثم جتف على ال�سم�ض وحترق يف الفرن )احلرقة الأوىل( ويف هذه احلالة ي�سمى املنتج 

بالفخار. واأما اخلزف فهو منتج يتكون من نف�ض الطينة اأو طينة �سناعية ت�ستبعد منها ال�سوائب وت�ساف اإليها مواد 

 )
2

كيماوية مثل الرمل والألومني الأبي�ض كمواد م�ساعدة)

1 - احل�سن، اأحمد اأبو القا�سم، وعبا�ض �سيد اأحمد حممد علي، الفخار الأثري، مناهج درا�سته وحتليله، جامعة ال�سلطان قابو�ض، جمل�ض الن�سر العلمي م�سقط 2008، �ض 3. 

2 - )املعجم الوجيز( ويف امل�سباح املنري جاء الفخار:الطني املعمول اآنية فاإذا �سوي فهو فخار واخلزف: الطني امل�سوي

 فاإذا دهن باجلليز و�سوي مرة اأخرى فهو خزف.
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2- البعد التاريخي ل�صناعة الفخاريات 

ُيَعد فن �سناعة الفخار من ال�سواهد البارزة يف ح�سارات العامل القدمي، حيث جاء معرباً عن تطوراتها احل�سارية. 

وقد �ساعت �سناعة الفخار يف كثري من ح�سارات العامل القدمي منذ ع�سور ما قبل التاريخ، ففي م�سر ُعرفت 

�سناعة الفخار منذ بداية تواجد امل�سريني يف الدلتا ووادي النيل. وقد مَتكن الأثريني من تاأريخ الت�سل�سل الزمني 

للح�سارات الأكرث قدماً من خالل الفخار؛ ن�سبًة اإىل اأ�ساليب �سناعته وزخارفه وذلك قبل �سيوع الكتابة. وقد 

�سنعت اأقدم اأنواع الفخار ت�سنع يدويا من الطني، وكانت ترتك لتجف حتت حرارة ال�سم�ض. و�ساعد اكت�ساف 

القدمية  الدولة  الفخار يف ع�سر  �سناعة  اخرُتعت عجلة  ثم  واملتانة.  بال�سالبة  ليتمتع  الفخار  على حرق  النار، 

ونباتية  وهند�سية،  حيوانية،  باأ�سكال  تزخرف،  الفخار  قطع  كانت  املبكرة،  الع�سور  ويف  امل�سرية،  احل�سارة  من 

 .)
3

ملونة)

 وُتعد ال�سناعات الفخارية من احلرف التقليدية املتوارثة يف �سلطنة ُعمان منذ القدم، حيث اهتم بها احلرفيون 

العمانيون وذلك لتعدد ا�ستعمالتها. وقد �ساعدهم على القيام بهذه ال�سناعة توفر طينة املدر ال�ساحلة ل�سناعتها. 

وقد دلت الك�سوف الأثرية - يف كل من قرية بات قرب مدينة عربي، والعرجاء بوادي اجلزي قرب مدينة �سحار، 

وقرية الأخ�سر بوادي �سمد، التي تعود اإىل الألف الرابعة قبل امليالد- على اأن هناك �سناعة منت�سرة لالأواين 

الفخارية وو�سفت باأنها كانت �سناعة متطورة وراقية كمثيالتها يف املنطقة يف تلك الفرتة. واأنها كانت معا�سرة 

باأ�ساليب �سناعة  تاأثرت  ن�سر(. وقد  اأور« و)جمدت   « الرافدين مثل مناطق  ببالد  القدمية  ال�سومرية  للح�سارة 

الفخار القائمة اآنذاك بجنوب فار�ض، وهذا يدلنا على وجود �سالت جتارية قدمية بني عمان وهذه املناطق. 

وقد ُعرث بتل قرب ب�سياء الواقعة اإىل اجلنوب من مدينة ُبهال على قطع اأواين فخارية. منها اآنية جدرانها �سميكة 

�سبيهة بتلك التي ُعرث عليها بحفريات ميناء راأ�ض احلد، الذي ي�سبه بدوره ما وجد يف جيدي وجمموعة جزر 

لمو يف �سرق اأفريقية«، اأو �سرياف املطلة على بحر فار�ض، وتدل الآنية التي ُك�سف عنها يف بهال على ت�سابك 

ال�سالت بني عمان وبني مناطق التجارة الدولية، التي كانت متر مبوانيها �سلع التجارة ال�سرقية، وكذلك على 

ت�سابك ال�سالت وامل�سالح املتبادلة بني داخلية البالد و�سواحلها.  وقد ُعرث على جمموعة من قطع الفخار عند 

ُعرث  الذي  الفخار  ت�سبه  وبركاء(-  امل�سنعة  ما بني مدينتي  الباطنة  �ساحل  بني خرو�ض- )على  وادي  م�سب 

3 - وقد مال الفنانون يف م�سر اإىل ا�ستخدام حلية زجاجية لإنتاج اخلزف؛ الذي كان ي�سنع باإ�سافة �سليكون الرمل وطبقة زجاجية �سفافة، وكان يف�سل اأن يطلى باللونني الأزرق والأخ�سر. 

ثم ازدهرت �سناعة خزف القي�ساين »الفيان�ض«، الذي كان يحمل ر�سوما وزخارف رائعة باأ�سكال الب�سر والطيور واحليوانات والنباتات؛ اإىل جانب الأ�سكال الهند�سية واخلطوط الكوفية 

الفنية املتقنة، وم�ساهد ال�سيد. وبع�ض الأن�سطة الجتماعية اليومية؛ مثل التحطيب وم�سارعة الديكة. وكانت ت�سنع يف م�سر الكوؤو�ض والقدور والأواين الطينية والأطباق وغريها من 

املنتجات الفخارية، ثم تطلى باألوان تتغري لدى �سطوع ال�سوء عليها. ثم جاء القي�ساين الأيوبي »البور�سلني«. ولقد ا�ستهر هذا النوع من القي�ساين بطينته الناعمة وزخارفه الزجاجية 

البديعة، والأر�سية اخل�سراء، والر�سوم الرائعة للنباتات والطيور واحليوانات. وظهرت على القي�ساين يف الع�سر اململوكي �سور حليوانات على زخارف نباتية حتاكي الطبيعة؛ مطلية باللونني 

الأزرق والأ�سود. انظر: جمموعة من الباحثني، مو�سوعة احلرف التقليدية بالقاهرة التاريخية، جمعية اأ�سالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعا�سرة، اجلزء الثاين، ط1، �ض 14. 



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

76

فيها  ُعمان كانت ملتقى جتتمع  اأن  واليمن، وهذا يدلنا على  فار�ض،  ببالد  العراق، و�سرياف  ب�سامراء يف  عليه 

تاأثري ح�سارات خمتلفة، فت�سهرها يف بوتقتها فمثال جند مب�سنع بهال اأن عجلة الفخار والقالب الذي ي�سب فيه 

�سبيه بالنمط ال�سومري القدمي، بينما م�سنع �سور ال�سوادي مبدينة �سحم، قد تاأثر بالنمط الفار�سي، من حيث 

القالب و” املهبة” املوقد الذي يحرق فيه الفخار. يف حني جمع م�سنع م�سلمات )قرية بوادي املعاول( النمطني 

)
4

ال�سومري والفار�سي، كما ُعرث على قطع اأواين فخارية لونها اأخ�سر م�سوب بزرقة، واآنية اأخرى مزججة)

4 - عبد اهلل بن نا�سر احلارثي، عمان يف عهد بني نبهان  جامعة ال�سلطان قابو�ض مركز الدرا�سات العمانية، �ض224.
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3- املواد الأولية لل�صناعات الفخارية 

- طني املدر

- حجر ال�سربوخ

- املاء

- الأ�سباغ

- اأع�ساب واأخ�ساب جافة )لإ�سعال نار الفرن(.
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4- اأدوات ال�صنع 

- منخــل:)غربال( :

وي�ستخدم لنخل الأتربة وتنقيتها من ال�سوائب.

- الدولب )وي�سمى حمليا الطاق، 

والدليوب، والقر�س الدوار(:

وهو عبارة عن �سحن دائري مرتبط بعامود �سفلي، وقبل 

قدم  مو�سع  هي  دائرية  اأ�سطوانة  به  حتيط  العمود  نهاية 

ال�سانع  بوا�سطة قدم  ال�سانع، وبتحريك هذه الأ�سطوانة 

يتم دوران القر�ض )ال�سحن( العلوي. 

- القوالب اجلب�سية :

وترفع من  العجينة  فيه  ت�سب  اآنية  ب�سكل  ي�سمم  قالب 

القالب بعد ت�سكيلها.

- الفرن:

يتم بناء الفرن على �سكل كوخ ي�سيق يف ت�سميمه العلوي حتى ينتهي ب�سكل قبة، وقد �سممت حتت 

هذه  وتتوا�سل  الفرن.  اأر�سية  حتت  اللهب  حرارة  لتو�سيل  هوائية،  وم�سالك  �سواقي  الفرن  هذا  اأر�سية 

ال�سفلية  احلرارة  درجة  بنف�ض  الداخل  من  بجدرانه  لتحيط  الفرن  داخل  اإىل  جانبية  بفتحات  امل�سالك 

ل�سمان و�سول احلرارة واللهب على الفرن من جميع اجلهات، وللفرن باب �سغري هاليل ال�سكل يت�سع 

لدخول �سخ�ض واحد.

- العربانة: عربة يد ذات عجلة واحدة يتم دفعها لالأمام بعد رفع مقب�سيها اخللفيني.

- املك�سار: مطرقة ت�ستعمل يف جتفيف الطني.

- املق�س: )عبارة عن خيط ثبت من كل جانب بقطعة خ�سبية(.

الدوالب التقليدي ل�صناعة الفخار
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- اأدوات خللط الطني ونقله : 

- املنك�س اأو احلطبة: عبارة عن ع�سا لها اأ�سنان كامل�سط.

املطلوبة         املختلفة  بالأ�سكال  ت�ستعمل يف ت�سكيل الطني  اأ�سكال خ�سبية  اأو املنقا�س:   - امل�سية 

) يف منطقة ليما(.

- امل�سل: قطعة معدنية على �سكل احلرف الالتيني  ) Z ( ت�ستخدم يف نظافة اخلزف.

.)
5

- مادرما : قما�ض)

5 - دوروثي بونفليلني، درا�سة عن احلرف التقليدية الُعمانية، ترجمة اأحمد الزين ح�سن، م�سقط 1988م، �ض88.
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5- مراحل الإنتاج 

 اأ- يتم اختيار الرتبة ال�ساحلة للفخار؛ ويوجد منها ثالثة اأنواع:

1- تربة املدر:

وهي تربة طينية متما�سكة وما اأن يتم تبليلها باملاء حتى ت�سبح عجينة �سهلة الت�سرف بني يدي ال�سانع. 

ويح�سر هذا الطني كالتايل:

- نقع )تخليل( الرتبة يف اأحوا�ض وبرك مائية حتى تتجان�ض  الرتبة مع بع�سها.

- جتفيف املاء منها بدرجة معينة حتى ت�سبح �سل�سال.

- تقطيع الرتبة على �سكل قوالب طابوقية.

- ثم يتم عجنها ومتري�سها ب�سكل جزئي.

2- الرتبة احلمراء:

متفتتة  اأحجار  عبارة عن  وهي 

قوة  ذات  م�سامية  غري  حمراء 

و�سالبة، وت�ستخدم هذه الرتبة 

يف �سناعة القدور ذات التحمل 

مثل اأواين الطبخ واملج�سمات 

الكبرية مثل اخلرو�ض.

3 - تربة ال�سربوخ :

وهي تربة حجرية مل�ساء وت�ستخدم بعد طحنها وجعلها مادة �سائلة ثم يتم �سبها اأو �سكبها يف قوالب 

جب�سيه مت نحتها وت�سميمها م�سبقا على اأ�سكال ومناذج خمتلفة ح�سب متطلبات الإنتاج.

عجن الرتبة قبل ت�صكيلها
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ب- الت�سكيل: يتم ت�سكيل املنتج الفخاري با�ستخدام الدولب على النحو التايل:

ياأخذ ال�سانع قطعة من طني املدر بقدر حجم الإناء املراد ت�سكيله، وي�سعها على ال�سحن الدائري   -

للدولب.

يبداأ ال�سانع بتحريك الدولب بقدمه، ويف هذه الأثناء يقوم بو�سع يده على الطينة وحتريك اإ�سبعه   -

فيها لتبداأ يف اإظهار العمل الأويل لل�سكل املراد �سنعه، وي�ستمر برفع الطينة وت�سكيلها حتى النتهاء 

من �سنع الإناء مراعيا تنظيفه من الزوائد الطينية.

موقع  اإىل  ُينقل  ثم  )اخليط(،  باملق�ض  القاعدة  عن  ف�سله  يتم  الإناء  ت�سكيل  من  النتهاء  بعد   -

التجفيف.

عملية ت�صكيل

ف�صل املنتج الفخاري عن القر�ص الدوار ونقله للتجفيف ي�صتمر دوران الدوالب اأثناء عملية االإنتاج
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ج- التجفيف :

يتم جتفيف الأواين الفخارية قبل حرقهاً جتفيفا تاما، حتى ل ت�ساب بت�سدع، وتتوقف فرتة التجفيف 

على حرارة ال�سم�ض وقوتها؛ ففي ف�سل ال�سيف تقل فرتة التجفيف عن ال�ستاء.

د- عملية احلرق :

- ُتو�سع الأواين يف �سفوف راأ�سية داخل الفرن. كما يتم ا�ستغالل الأواين الكبرية يف و�سع اأوان 

وتنتهي  اخلارجية.  اللهب  قوة  من  الأواين  تلك  وحلفظ  املكان،  من  لال�ستفادة  بداخلها  �سغرية 

عملية ال�سف )الت�سفيف( حتى فوهة الباب.

ترتيب االأواين الفخارية داخل الفرن 

ويالحظ احلر�ص على كيفية االإ�صتفادة من احليز املكاين

غلق باب الفرن بالطوب 
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جدار  ببناء  وذلك  الباب  فتحة  اإغالق  يتم  ثم   -

بالطني،  تثبيته  يتم  الذي  املرتا�ض  الطوب  من 

ويف اأغلب الأحيان يقام جدارين خلف بع�سهما 

ملنع اأي ت�سرب للحرارة من داخل الفرن.

- ثم تاأتي عملية اإ�سعال الفرن بوا�سطة فتحة راأ�سية، ت�سل اإىل امل�سالك الداخلية حتت اأر�سية الفرن 

ت�سخني  لعملية  الأولية  املرحلة  - يف  »الع�سبق«  با�سم  املعروفة حملياً   - الأع�ساب  رمي  وي�ستمر 

الفرن.

يتم اإ�صعال الفرن با�صتخدام االأع�صاب اجلافة اأواًل ثم احلطب اجلاف

اإغالق باب فرن احلرق بالطني



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

84

- يتم و�سع الأخ�ساب ال�سلبة لتبداأ حرارة اللهب يف الت�ساعد وملدة ثالثة اأيام متوا�سلة دون انقطاع، 

وقد ت�سل اأعلى درجة للحرارة اإىل )1040( درجة مئوية.

- بعد ثالثة اأيام يتم التوقف عن و�سع الأخ�ساب، فياأخذ اللهب يف النزول ملدة يوم اأو يومني، بعدها 

يفتح الباب بتفكيك اجلدار الذي �سبق بناوؤه ل�سد املدخل، وتكون عملية الفتح تدريجياً على فرتة 

يوم كاملة حتى ينتهي باإزالة طوب اجلدار من الباب كاماًل وذلك لكي ل ي�سطدم الهواء اخلارجي 

بالأواين ال�ساخنة مبا�سرة ويوؤدي اإىل ت�سدعها وت�سققها. ويظل الباب مفتوحاً ملدة يوم اآخر قبل 

البدء يف اإخراج الأواين.

- ت�ستخرج الأواين بعد ذلك وقد اأ�سبحت ذات �سالبة وقوة جاهزة لال�ستخدام.

وينتج من الفخار الُعماين العديد من الأنواع، وتتميز بهال كمركز اإنتاجي متميز يف �سناعة الفخار وميكن 

تق�سيم التنوع الإنتاجي لل�سناعات الفخارية على النحو التايل:

يف  امل�ستخدمة   الكبرية  اجلرار  احللوى،  واأواين  اللنب،  وجرار  واحللول،  كاخلر�ض،  الأغذية:  حفظ  اأواين 

عملية تخزين التمر، وعادًة ما ت�سقل اأواين الطعام من الداخل.

اأنواعها  مبختلف  وال�سحون  والأباريق،  والأكواب،  والفناجني،  امللة،  والربمة  الدلة:  مثل:  الطهي  اأواين 

.)
6

واأحجامها)

اأواين لتربيد وحفظ املياه: مثل اجلحلة، واجلدوية، واحلب اأو الزير. 

ذات  املزهريات  ومنها  كاملجامر  البخور  لإطالق  ي�ستخدم  ما  منها  والزينة:  البخور  ومنتجات  اأواين 

الأ�سكال املتنوعة، التي ت�ستخدم يف احلدائق ومداخل املنازل، ومنها قطع للزينة ت�سكل بزخارف متنوعة بعد 

.)
7

طالئها وتلوينها لت�سبح قطع فنية جذابة)

مناذج فخارية ملفردات من الرتاث الُعماين: كنماذج القالع واحل�سون والقوارب والأبواب واملنادي�ض 

وغريها من مفردات الرتاث الُعماين. 

6  - وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل، دليل احلرف وال�سناعات التقليدية العمانية، الطبعة الأوىل، م�سقط 1995م، �ص80-83.
7 - وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل، املرجع ال�سابق، �ص83-80.
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�سناعة املجمر ) املبخرة(

(، وهي مزينة بالألوان الزاهية، ول عجب اأن تزدهر 
8

     ا�ستهرت �سناعة املجامر الفخارية يف حمافظة ظفار )

�سناعة املباخر الفخارية يف ظفار فهي نف�سها موطن اللبان، وقد كانت لقرون خلت مركزا وا�سعا لإنتاج وجتارة 

اللبان العاملية. الذي ل يزال ا�ستعماله منت�سراً على نطاق وا�سع يف ال�سرق، والغرب. وُتعد ظفار اأف�سل مناطق 

 .)
9

اإنتاج اللبان منذ اأقدم الع�سور، وبداية لطريق القوافل القدمي يف جنوب �سبه اجلزيرة العربية)

باأ�سكالها  عمان  يف  املجامر  وتتميز 

اجلمال  هذا  على  ي�سفي  ومما  اجلميلة، 

جتعلها  التي  ال�سبغ  عمليات  رونقه 

املجمر  �سكل  ويختلف  جمال.  اأكرث 

ح�سب مكان الت�سنيع وما تناقله الأبناء 

الن�ساء  وتعمل  والأجداد.  الآباء  عن 

املنتجات  بخالف  املجامر  �سناعة  يف 

بت�سنيعها  يقوم  التي  الأخرى  الفخارية 

الرجال.

الأدوات امل�ستخدمة:

�سكني، مرود، قطن اأو فر�ساة �سغرية.

املواد امل�ستخدمة:

تربة �سل�سال، اأ�سباغ.

 - وقد �سارك �سكان ظفار منذ اأقدم الع�سور يف �سبكة التجارة التي ربطت ظفار مبناطق يف الغرب والربع اخلايل و�سرقي اجلزيرة العربية، وبالد النهرين.
*
 8

وتدلل جميع الآثار التي ُعرث عليها يف خور روري مبحافظة ظفار على دورها الكبري يف الن�ساط التجاري وات�سالت ُعمان الدولية منذ الِقدم. 

9 - مركز املعلومات والتوثيق بوزارة التنمية، ب�سلطنة ُعمان، الأطل�ص الجتماعي – القت�سادي ، م�سقط 1996م. �ص262

نقع الرتبة يف املاء ملدة ثالثة اأيام
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خطوات العمل:

 تختلف خطوات عمل املجمر ب�سكل عام ح�سب ت�سميمه، وفيما ياأتي خطوات عمل املجمر يف حمافظة 

ظفار:

- يتم جلب تربة ال�سل�سال )الطني( ودقها وتنعيمها قدر الإمكان .

- يتم نقع )تخري�ض( الرتبة يف املاء ملدة ثالثة اأيام يف اأوعية من البال�ستيك، وذلك لتنقيتها من ال�سوائب،  

وتليني الطني.

- ي�ستخرج الطني من املاء ويو�سع يف قما�ض )بعد الت�سفية من ال�سوائب(، وذلك ليجف ويلف يف خرقة 

عن الهواء.

- يتم دلك الطني جيدا باليدين حتى ت�سبح كتلة ناعمة، ويتم التاأكد من اأنها لينة بامل�ستوى املطلوب.

- يبداأ ت�سكيل املجمر بعمل قاعدة �سواء كانت مربعة اأو دائرية اأو ح�سب ال�سكل املطلوب .

ت�صكيل القاعدة الدائرية للمجمر ت�صكيل جممر بال�صكل املربع
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- بعد النتهاء من القاعدة يتم ح�سوها بالقما�ض، ثم يتم 

والبخور  اجلمر  و�سع  يتم  الذي  وهو  لها،  �سقف  عمل 

عليه، بعد ذلك يتم عمل الدور الثاين مع مالحظة اأنه 

باإدخالها يف  وذلك  ترك كل مرحلة عمل جتف  يجب 

كي�ض من البال�ستيك، وي�ستخدم الدولب وال�سكني 

يف هاتني املرحلتني.

- عمل النقو�ض املطلوبة واإزالة اأي نتوءات، وذلك  با�ستخدام  ال�سكني واملرود.

- اإدخال املجمر يف فرن عايل احلرارة ت�سل اإىل 800 درجة مئوية ملدة 6 �ساعات، ويراعى التدرج يف زيادة 

حرارة الفرن من 200 اإىل 800 درجة حتى ل يتك�سر املجمر.

اإزالة الطني العالق من املجمر ح�صب الت�صميم املعد 

م�صبقًا وتعمل النقو�ص الالزمة قبل عملية احلرق



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

88

الذوق، وت�ستخدم يف ذلك   املطلوبة ح�سب  بالنقو�ض والألوان  تزيينه  يتم  الفرن،  املجمر يف  بعد حرق   -

الألوان يف  وتتنوع  املجامر،  الهند�سية على زخارف  النقو�ض  وتغلب  فر�ساة �سغرية  اأو  القطن  قطعة من 

خطوط هند�سية ذات األوان متنا�سقة.

6 - الِقَيمة النفعية واجلمالية

واإىل جانب  حيوياً،  احلا�سة اجلمالية دوراً  ت�سكيلها  تلعب يف  التي  الإنتاجية،  الفنون  الفخار من  ُيعد فن 

ذلك يعترب هذا الفن جماًل وا�سعاً يف عملية ال�ستلهام والتوظيف، ويف تنوع الأفكار حوله، وتزايد الإقبال على 

معاي�سته واإنتاجه اإنتاجاً فنياً للفن، واإنتاجاً نفعياً له وظيفته يف احلياة. وفن الفخار من الفنون الرتاثية التي جت�سد 

اجلوانب الجتماعية والنف�سية ل�سانعيها وم�ستخدميها، وهو فن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرتاث التاريخي وبالأ�سكال 

املرئية البيئية، ولها اأدبياتها ال�سفهية واأرتامها ال�سوتية يف نداءات الباعة، ولها اأطرها التقليدية لتعامل احلرفيني 

مع بع�سهم البع�ض، بالإ�سافة اإىل اأهمية دور اخلربة واملمار�سة واحل�سا�سية يف الت�سكيل، والدراية بالتقنية العالية. 

ومن املعروف عن هذه احلرفة اأنها حتاكي الأ�سالف يف منطية الإنتاج، ولكن من املعروف اأي�سا اأنها مهنة توؤكد 

ذاتها يف الإبداع والتجديد يف بنية الت�سكيل الفني. وقد يكون ال�سبب يف اأن خامة الفخار ذاتها تعك�ض نوعا 

من الإح�سا�ض الفطري، واأن اإنتاجه يعرب عن الروح الإن�سانية التي تعك�ض الرتابط بينها وبني الفرد اجلمعي، 

لي�ض فقط من حيث الوظيفة، بل من الناحية اجلمالية والنف�سية. واملثل يف الفخار يعطي مناذج وا�سحة عن فكر 

.)
10

اجلماعة حول الأمور التي يعاي�سونها، ويج�سد جتاربه يف احلياة ويف العالقات الإن�سانية بينهم)

الأفكار  وغزارة  البتكار  الُعماين على  الفنان  قدرة  توؤكد  متنوعة،  بزخارف  الفخارية  امل�سنوعات  وتتميز 

التي  الت�سكيلية  املفردات  ا�ستخدام  والغني يف  ثقافته،  للتعبري عن م�سمون  ميتلكها  التي  الت�سكيلية  واحللول 

باألوان،  �سغلت خمتلف امل�ساحات بعدة وحدات زخرفيه منها: احلز على ال�سطح وهو رطب، وقد متالأ احلزوز 

وكان من الزخارف التي ا�ستخدمت اأي�ساً الزخارف التي اعتمدت على الوحدات الهند�سية والنباتية والعنا�سر 

 .)
11

الكتابية اأو الزخارف امل�ستمدة من الرتاث الإ�سالمي كالزخارف املفرغة وكتابة الآيات القراآنية)

10 - هاين اإبراهيم جابر، الفنون ال�سعبية بني الواقع وامل�ستقبل، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة 2005م �ص72-71
11 - �سعيد حممد الها�سمي، دول جمل�ص التعاون اخلليجي ودورها يف احلفاظ على البنى التحتية للرتاث الثقايف يف املوروث ال�سعبي، من كتاب: الندوة 

الثالثة للرتاث ال�سعبي لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، وزارة الرتاث والثقافة- �سلطنة ُعمان. م�سقط 2003، �ص20.
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�صناعة النحا�صيات

1 - تعريف احلرفة 

املنافع احلياتية،      ال�سناعات النحا�سية، هي حرفة ت�سكيل النحا�ض لأغرا�ض عدة تخدم الإن�سان يف �ستى 

وي�سمى القائم عليها يف بع�ض الدول العربية بالنحا�ض ويف بع�سها الآخر بال�سفار، وهو يقوم اأي�ساً باإعادة اإ�سالح 

وتلميع كافة منتجات النحا�ض )ال�سفر( و�سيانتها. وقد ُعرف �سانع النحا�ض يف ُعمان بال�سفار، وال�سفار: هو من 

ي�ستخدم ال�سفر، وال�سفر هو النحا�ض اجليد. وتتميز امل�سغولت النحا�سية بالتنوع الكبري يف الأ�سكال والوظائف 

الزينة،  واأدوات  املنزيل،  اأدوات ال�ستخدام  املعدنية بني  اأغلب الأدوات  الزمن ي�سكل  فاأغلبها ظل لردح من 

فحقق النحا�ض ول يزال توازن كبري بني املظهر النفعي واجلمايل.

2- البعد التاريخي 
     ُعرفت تقنيات �سهر املعادن يف ال�سرق الأدنى القدمي. وت�سري الأدلة الأثرية اإىل معرفة خامات النحا�ض منذ 

اأفران �سناعة الفخار، التي تكون درجة  الألف الرابع ق.م، ورمبا جري �سهر النحا�ض لأول مرة بامل�سادفة يف 

التي تكون  الغالب طبيعيا ممزوجا بخاماته  النحا�ض يف  النحا�ض من خاماته، ويوجد  قادرة على �سهر  حرارتها 

يف �سكل اأحجار زرقاء، فاإذا ما ُو�سعت قطع من هذه الأحجار يف فرن ذو درجة حرارة مرتفعة ميكن احل�سول 

(. ول ريب اأن ا�ستعمال النحا�ض بداأ بدرجة حمدودة يف الع�سور القدمية و�سرعان ما انت�سر يف 
1

على النحا�ض)

املنطقة واأ�سبح ا�ستعماله �سائعا ن�سبيا يف نحو �سنة 2900ق.م لأنه �سار ي�ستعمل يف ت�سنيع الكثري من الأدوات 

كالدوارق، والأواين، واملرايا، وُعلب زينة الن�ساء، و�سنارات �سيد ال�سمك، والأزاميل، واخلناجر، والفوؤو�ض. ثم 

اجته احلرفيون يف العامل القدمي اإىل اإنتاج اأدواتهم من الربونز، الذي ُعرث على الكثري من �سناعاته مثل املزهريات 

 .)
2

وال�سيوف والفوؤو�ض واخلناجر وغريها)

    وقد تعددت الأدلة على تعدين النحا�ض يف ُعمان منذ فرتات مبكرة من التاريخ،  حيث ُعرث على بع�ض 

اللقى النحا�سية يف موقع مليحة ومناجم واأماكن �سهر النحا�ض يف موقع عرجا العائدة اإىل حوايل القرن اخلام�ض 

بالتعدين،  العمانيني  معرفة  على  القدمية،  الُعمانية  املواقع  يف  عنها  ك�سف  التي  الآثار  دلت  وقد   )
3

امليالدي)

وخا�سة النحا�ض ومهارتهم يف �سنع الأ�سلحة والأواين، والأدوات املعدنية التي ت�ستعمل يف نحت الأحجار، 

وجزيرة  اجلزي،  بوادي  احلالية  الك�سوف  اأثبتته  اأمر  للنحا�ض  وا�ستخراجهم  اخلرز.  وثقب  وزخرفتها  وت�سكيلها 

م�سرية، وغريهما مما يزيد عن ال�ستني منجما قدميا للنحا�ض موزعة يف كل جبال ُعمان وتوجد بهذه املناجم اأفران 

(. وكان معدن النحا�ض اخلام يفتت قرب املخيم، اأو تك�سر القطع املحتوية عليه اإىل قطع �سغرية، 
4

ل�سهر النحا�ض)

1 - هاري �ساكز، احلياة اليومية يف العراق القدمي، ترجمة  كاظم �سعد الدين، دار ال�سوؤون الثقافية العامة –�سركة عامة دار املاأمون للرتجمة والن�سر، الطبعة الأوىل، بغداد 2000م، 

�ض149.

2  - املرجع ال�سابق، �ض 150.

3 - حمد بن �سراي، ُعمان من القرن الثالث قبل امليالد اإىل القرن ال�سابع امليالدي، مكتبة الفالح،العني الإمارات 2005م،�ض181-180.

4 - املرجع ال�سابق، �ض86-85.
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ومن ثم تطحن بوا�سطة الرحى اأو األواح حجرية، ثم يحرق املعدن حتت درجة حرارة مرتفعة لتخلي�سه من املواد 

العالقة ويتم احلرق يف اأفران)*( متال�سقة يف بع�ض موا�سع التعدين، وتكرر تلك العملية عدة مرات، ومن ثم 

ي�سهر اخلام يف اأفران خا�سة بذلك، ثم يجمع املعدن املن�سهر يف اأحوا�ض مقابلة لالأفران حيث ينقل منها اإىل 

(. وكان الوقود امل�ستعمل يف اأفران �سهر النحا�ض هو اخل�سب، وحزم الق�سب، وكان امل�ستغلون 
5

مناطق الت�سنيع)

باملعادن ي�ستعملون املنفاخ لزيادة التيار الهوائي ورفع درجة احلرارة. حيث يتطلب النحا�ض املنتج بال�سهر مزيدا 

من املعاملة جلعله �ساحلاً لإنتاج ل�سب النحا�ض النقي اأو ا�ستعماله يف الربونز. ولعل هذه العملية كانت تتم يف 

(. وكان النحا�ض من ال�سلع الدائمة ال�سترياد لبالد النهرين وكان اأغلبه ياأتي اإليهم 
6

نوع خا�ض من الأفران)

.)
7

بحراً عرب اخلليج من »ماجان« عن طريق دملون، وكانت ماجان هي م�سدره الأ�سا�سي)

3-  املواد الأولية  

ْفار املعدن ومواد ت�سفري وتلميع كيماوية وغري كيماوية مثل: ي�ستخدم ال�سَ

- �سفائح النحا�ض

- الن�سادر

- الر�سا�ض

- القطن.

4- اأدوات ال�صنع

ْفار اأدوات العمل املتمثلة يف اأدوات اللهب واأدوات الطرق، واأدوات النق�ض مثل:   ي�ستعمل ال�سَ

- النار

- الكري

- امللهاب

- مق�ض معادن

- م�سدر حراري لتليني النحا�ض 

- مطرقة

- �سندان 

- اأدوات نق�ض.

.Costa. P.M; Wilkinson. T.J. Archaeological Evidence of Copper Exploration at Arja، The Journal of Oman Studies،Volume 9،pp102 :وانظر

* - كانت الأفران حتفر يف ال�سخور وتبطن مبادة �سل�سالية اأو تبنى الأفران من احلجارة وتبطن بالطمي.

5 - الربيهي، اإبراهيم بن نا�سر اإبراهيم ،احلرف وال�سناعات يف �سوء نقو�ض امل�سند اجلنوبي ،وكالة الآثار واملتاحف ، اململكة العربية ال�سعودية الريا�ض 2000 م �ض 26 .

6 - هاري �ساكز، احلياة اليومية يف العراق القدمي، ترجمة  كاظم �سعد الدين، دار ال�سوؤون الثقافية العامة –�سركة عامة دار املاأمون للرتجمة والن�سر، الطبعة الأوىل، بغداد 2000، �ض 

.150-149

7 - كورونوول ، بيرت، دملون ، تاريخ البحرين يف الع�سور القدمية، ترجمة حممد على اخلزاعى مطبعة برنتك، البحرين 1999 �ض 148.
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5- مراحل الإنتاج 

1 - �سناعة الأواين النحا�سية :

مراحل الإنتاج :

- ت�سمم الآنية املطلوبة.

- حت�سر �سفائح النحا�ض من الأ�سواق وهي على نوعني، الأوىل: �سفائح طويلة،  والثانية على �سكل 

�سبائك )ق�سبان نحا�سية(.

-  تق�ض ال�سفيحة النحا�سية ح�سب ال�سكل املراد اإنتاجه.

- تعر�ض قطعة النحا�ض للنار لتليينها.
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-  يتم طرق قطعة النحا�ض وهي �ساخنة وت�سكيلها ح�سب املطلوب، وي�ستمر العمل حتى النهاية.

- تنق�ض الآنية النحا�سية ح�سب الت�سميم املقرتح حتى تظهر بنقو�ض جميلة واأ�سكال بديعة. 

وفيما يلي بع�ض ال�سور التي تو�سح هذه املراحل:
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2- ال�سفاره )التلميع(

      يقوم ال�سفار بتخلي�ض الأواين النحا�سية مما علق بها من املواد املرت�سبة، التي تغري من مذاق الطعام وقد 

تكون بها مواد �سامة، وبهذا تعود جماليات اأواين ال�سفر )النحا�ض الأحمر( لت�سبح لمعة وجميلة. 

- املواد الأولية  

- الن�سادر - الفحم    

- الر�سا�ض - ال�سبه    

- ماء نار - ال�سابون    

- اأدوات ال�سنع

- املقبا�ض - املنفاخ    

- املق�سرة - امللزمة    

- مراحل الإنتاج  

1- يزال ال�سداأ العالق يف الأواين با�ستخدام املق�سرة.

2- يغ�سل املاعون باملاء وال�سابون والرمل وماء النار، ويدلك  جيدا.

3- يعر�ض املاعون لل�سم�ض.

4- ي�ساف الن�سادر وال�سبه والر�سا�ض، ويدلك املرجل بهذه املواد وهو على النار حتى ي�سبح لمعا.

5- يف حال وجود ثقب، يعمل له رقعة من النحا�ض تثبت بالر�سا�ض والن�سادر.

وفيما ياأتي بع�ض ال�سور التي تو�سح ال�سفارة:
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املنتجات  تق�سيم  وميكن  معًا  واجلمالية  الفنية  القيم  فيها  جتتمع  عدة،  منتجات  النحا�ص  من  وي�سنع   

النحا�سية اإىل جمموعات على النحو التايل:

- اأواين الطهي  كال�سفريات واملراجل، والدلل، وال�سواين، واملالعق،  واملغارف.

- اأدوات حت�سري القهوة كاملقلي، واملحما�ض، الهوري. 

 - واأدوات البخور، والزينة، كاملزهريات، واملكبات، والطا�سات.

- قطع فنية يتميز النحا�ض مبنتجات ُت�سغل بزخارف فنية متميزة.

.)
8

- اأدوات اأخرى كامليزان، وطا�سة الفناجني، واملدق، والهاون، والإبريق)

8 - وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل، املرجع ال�سابق، �ض77-74.
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- القيمة النفعية واجلمالية

      تتميز العنا�سر الزخرفية على امل�سغولت النحا�سية الُعمانية بالرقة والذوق والأ�سالة حيث ت�ستمد اأ�سولها 

من الزخارف الإ�سالمية، التي تعتمد الأ�سكال النباتية والهند�سية كمقومات اأ�سا�سية لها، حيث تتمايز 

اأ�سكال الزهور والأ�سكال التخطيطية، وتن�سجم يف لوحة واحدة م�سكلة بذلك �سورة منمقة للفن الإ�سالمي 

الأ�سيل. ورمبا قل ا�ستخدام الأواين النحا�سية كثرياً يف الآونة الأخرية، اإل اأن امل�سغولت النحا�سية حتتل 

مكانة كبرية لدى هواة اقتناء التحف العربية الأ�سيلة، وتظل امل�سغولت النحا�سية اأحد الفنون التطبيقية التي 

حتتل مكاناً بارزاً يف اأ�سواق احلرف التقليدية العربية. 
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4- اأدوات ال�صنع
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ال�صناعة احلديدية

1 - تعريف احلرفة 

تخت�ض حرفة احلدادة بت�سكيل احلديد اعتماداً على قوة النار مع الطرق، لتكوين ال�سكل املطلوب من 

قطعة احلديد، ويعرف �سانع احلديد باحلداد، وهو ال�سانع الذي يقوم بت�سكيل احلديد ل�ستخدامه يف اأغرا�ض 

�ستى فيها منفعة للنا�ض. وي�سرتك احلداد وال�سفار يف ا�ستخدام اأدوات مت�سابهة يف العمل كالنار والكري واأدوات 

الطرق، وقد اأنتجت ال�سناعات احلديدية العديد من الأدوات: ففي جمال الزراعة �سنع احلداد العماين بع�ض 

املنزلية  الأدوات  و�سنع  وامل�سحاة.  واملنجل،  كاملحراث،  الزراعية  الأعمال  اإجناز  يف  �ساعدت  التي  الأدوات 

كال�سكاكني وغريها، وكذلك �سنع اأدوات قطع الأخ�ساب كاملن�سار، والقدوم. عالوة على �سناعة اأدوات للدفاع 

عن النف�ض ا�ستخدمت اأيام احلروب كاحلراب، وال�سهام، والأقوا�ض، وال�سيوف، واخلناجر، والدروع، والرتو�ض، 

خارج  يف  تقام  وال�سفارة،  احلدادة  اأماكن  وظلت  و�سروج.  جلم  من  للخيول  ي�ستخدم  ما  اأي�ساً  احلداد  و�سنع 

.)
1

الأحياء ال�سكنية اأو يف الأ�سواق على اأن تكون منعزلة عن بقية املحال التجارية)

اأقرب  هو  احلداد  كان  فقد  الأخرى،  احلرفية  ال�سناعات  من  بالكثري  احلديدية  ال�سناعات  ارتبطت  وقد 

على  ُتعينهم  التي  اأدواتهم  ب�سناعة  يقوم  الآخرين حيث  احلرفيني  من  كبري  لعدد  مالزمة  واأكرثهم  احلرفيني 

اإجناز مهنهم، فاحلداد على �سبيل املثال هو الذي يقوم ب�سناعة اأغلب الأدوات التي يحتاجها النجار كامل�سامري 

باأنواعها، والفرجار، ومزلج الأبواب، واملطارق، واملناقر، وغريها من العدد والأدوات التي كان النجار يتفق مع 

احلداد على موا�سفات ين�سدها لأدواته.

 

1 - عبد اهلل بن نا�سر  احلارثي، عمان يف عهد بني نبهان،  جامعة ال�سلطان قابو�ض مركز الدرا�سات العمانية، �ض217، وانظر علي ح�سن احلمداين، احلرف اليدوية بني التاريخ والقانون 

يف املجتمع الكويتي القدمي، من الفرتة )1896-1950(،دار زيد للن�سر1994م، �ض151، 225.
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2- البعد التاريخي 

عن  الإن�سان  ودفاع  بال�سيد  ظهورها  بواكري  يف  ارتبطت  حرفة  وهي  َدم،  القرِ منذ  احلدادة  حرفة   ُعرفت 

نف�سه وبحرفة الزراعة، حيث اأنتجت العديد من الأدوات التي ت�ستخدم يف العمليات الزراعية املختلفة، وتعد 

ال�سناعات احلديدية من اأكرث ال�سناعات املعدنية تو�سعا يف ُعمان، وذلك لتعدد جمالت ا�ستخدام منتجاتها يف 

املدن، واحل�سر، والبادية، وقد ُعرث على منتجات حديدية خمتلفة يف �ستى ربوع ُعمان على مر الع�سور، واأغلب 

هذه املنتجات كانت ت�سنع حملياً، حيث توافر احلديد يف ُعمان، كما ذكر ذلك عدد من الرحالة الأوربيني. 

وتوجد خامات احلديد يف الوقت احلا�سر يف اأجزاء كثرية من جبال ُعمان. وتلعب حرفة احلدادة دوراً هاماً يف 

ال�سناعات املعدنية التي توفر ال�سيوف واخلناجر ب�سنعة يدوية متميزة. وتقوم �سناعة احلدادة يف غالبية املدن 

العمانية. ومن اأهم املناطق املعروفة مبهنة احلدادة يف ال�سلطنة: �سحار، وعربي، والكامل، وبركاء. 
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3- املواد الأولية 

ا�ستخدم احلداد عدداً من املواد اخلام التي اأعانته على ت�سكيل الكثري من الأدوات والآلت الأ�سا�سية التي 

احتاج اإليها املجتمع الُعماين وتتمثل اأهم هذه الأدوات فيما يلي: 

- الفحم

- احلديد: 

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

- حديد الفوراء :

)حديد املا�ض(، وحديد الفولذ، وحديد الرنم. وقد كان لكل نوع من هذه الأنواع ا�ستخداماته اخلا�سة التي 

تختلف عن النوع الآخر. فحديد الفوراء ت�سنع منه القواطع مثل :

- ن�سال اخلناجر، ال�سيوف، ال�سكاكني، املجاز، املنا�سري، املخلب، املق�ض.

وامل�سحاه،  واملحراث،  واملطرقه،  ال�سندان،  مثل:  الأدوات  )املا�ض( جمموعة من  الفولذ  وي�سنع من حديد   -

والهيب، والبكت )امل�سار الذي ي�سق به جماري الفلج(، واملوقعة والهاون )ال�سفن(، ودوائر ال�سال�سل، وفوهة 

التفق، والقفول باأنواعها، والقيود، وجلام اخليل، والركبيات، ومغالق الأبواب. 

- وي�سنع من حديد الرنم عدة اأدوات مثل: الطوبي، وم�سخان اجلمر، ومهبا�ض اجلمر، ومقلى القهوه )املحما�ض(، 

والرباميل املعدنية.
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4- اأدوات ال�صنع 

     ت�ستخدم العديد من الأدوات الأ�سا�سية يف ال�سناعات احلديدية، وهي اأدوات ي�ستخدمها احلداد لت�ساعده 

يف ت�سكيل وتهذيب م�سنوعاته ومن اأبرزها: 

- املطرقة.

- الكالوب : وهي ذات مقب�ض طويل ـ وت�ستخدم يف حتريك املواد ال�ساخنة.

- امللزم : اآلة �سغط احلديد اأو اخل�سب.

- امل�سل : املربد.

- املهبا�ص: عبارة عن ملقاط.

- املقدح : اآلة �سبيهة بالقو�ض وال�سهم ت�ستخدم يف التثقيب.

- املقطع : م�سمار كبري م�سطح الراأ�ض.

- املثقب : م�سمار طرفه طويل.

- املن�سار.

- الزردية : وت�ستخدم يف قلع امل�سامري واإزالتها عن اأماكنها. 

- ال�سندان : كتلة من احلديد يو�سع عليها احلديد اأثناء طرقه.

- القدوم : ي�سبه الفاأ�ض ال�سغري وي�ستخدم يف ت�سكيل اأيدي الفوؤو�ض.

- قالب للت�سكيل.

- جلول : كرة حديد بها فتحة، ت�ستخدم يف حفظ امل�سامري.

 .)
2

- مثقاب : نوع من امل�سامري الكبرية يف �سحار)

.)
3

- الكور)الكري( : مبنى بالطني واحلجارة كموقد ل�سهر املعادن يو�سع فيه الفحم، ثم توقد النار فيه)

- امللهاب )املنفاخ( : عبارة عن قربة م�سنوعة من اجللد لها فوهة موجهة نحو املوقد وبها يد يحركها احلداد 

عندما يريد اإيقاد النار ورفع درجة حرارتها - بفعل الهواء ال�سادر منا – ليتمكن من �سهر املعدن املو�سوع 

داخل املوقد، ليزداد ليونة، وليتمكن احلداد من طرقه باملطرقة على ال�سندان،  وتتكرر تلك العملية حتى يتم 

ت�سكيل الأداة املراد ت�سنيعها.

- امل�سحل.

2 - دوروثي بونفليلني، درا�سة عن احلرف التقليدية الُعمانية، ترجمة اأحمد الزين ح�سن، م�سقط 1988م، �ض139

3  - عبد اهلل بن نا�سر  احلارثي، عمان يف عهد بني نبهان  جامعة ال�سلطان قابو�ض مركز الدرا�سات العمانية، �ض218
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5- مراحل الإنتاج 

تبداأ  اأنها تكاد ت�سري يف خطوات مت�سابهة  اإل  املراد �سناعته،  املنتج  نوع  تختلف خطوات العمل ح�سب 

بتعري�ض املعدن للنار حتى يلني بني يدي ال�سانع، وبا�ستخدام املطرقة وال�سندان يتم ت�سكيل املعدن وقد ي�ستخدم 

اأدوات اأخرى من الأدوات ال�سابقة الذكر. ويت�سح ذلك يف املراحل امل�سورة التالية:

�سناعة املجز :

علف  قطع  ت�ستخدم يف  م�سننة  ـ حافتها  �سكني حمنية  وهي  )املنجل(  املجز  �سناعة  كيفية 

احليوان(. 

ياأخذ احلداد بع�ض املبارد القدمية وي�سعها على النار حتى ت�سخن، ثم يطرق عليها باملطرقة حتى ينحني  1 ـ 

�سكلها.

ال�سكل  على  يح�سل  املنحني حتى  ال�سكل  على طول حواف  ويتم حتريكه  م�سل«   « �سغريا  مبربد  ياأتي  ـ   2

امل�سنن. 

3ـ ي�ستخدم » امل�سل » لت�سوية �سطح قطعة اخل�سب ـ ثم يعدل �سكل املقب�ض م�ستخدما » القدوم ».

يتم و�سع حلقة من احلديد حول  ثم  ـ  فيها  ال�سفرة  اإدخال  يتم  ثم  املقب�ض،  فتحة يف طرف  اإحداث  يتم  ـ   4

املقب�ض.

5 ـ يتم ثقب احلديد واخل�سب باملثقاب حتى يتم تثبيت م�سمار يربط ال�سفرة مع املقب�ض حتى ل ينف�سالن عن 

بع�سهما.

وي�ستغرق عمل املجز الواحد حوايل �ساعتني.
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 �سناعة اجلرز يف م�سندم

- املواد الأولية

- راأ�ض الفاأ�ض

- مقب�ض من اخل�سب

- اأدوات ال�سنع

امل�سل : مربد.

املن�سار : ي�ستخدم لقطع الأخ�ساب.

املكتاج : م�سمار راأ�سه م�سطح ي�ستخدم يف الزينة.

امللزم: ي�ستخدم يف �سغط قطعة احلديد مع بع�سها.

املطرقة : واملطرقة امل�ستخدمة يف هذه احلالة هي مطرقة خ�سبية.

املقا�ص : مقا�ض منحني.
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الطريقة :

- راأ�ض الفاأ�ض:

1 ـ ُت�سنع راأ�ض الفاأ�ض عادة من احلديد ال�سلب حتى ل ي�سداأ ويف بع�ض الأحيان  ُيح�سر الزبون املعدن 

الالزم ل�سناعة راأ�ض الفاأ�ض كي ي�سمن م�سدرها.

2 ـ يحمي احلديد يف النار حتى ين�سهر ثم يو�سع يف امللزم ـ ت�ستغرق عملية �سقل احلديد وتعديل حجمه مدة 

خم�سة اأيام )اأحيانا تتطلب عملية ال�سقل اثنني من مبارد احلديد(.

3 ـ يتم الن�سر على راأ�ض الفاأ�ض باملن�سار لإرِحداث بع�ض الأخاديد.

4 ـ يتم قطع اأ�سرطة رقيقة من النحا�ض الأ�سفر ذات �سطح م�ستوي، با�ستخدام مطرقة خ�سبية.

 .)
4

5 ـ يتم تثبيت اأ�سرطة النحا�ض الأ�سفر يف الأخاديد كنوع من الزينة)

4 - دوروثي بونفليلني، درا�سة عن احلرف التقليدية الُعمانية، ترجمة اأحمد الزين ح�سن، م�سقط 1988م، �ض118.
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- جتهيز مقب�ض الفاأ�ض:

1- يجلب اخل�سب من اجلبل ويقطع بالطول اإىل اأجزاء اأ�سطوانية.

2 ـ يحدد ال�سكل املطلوب للمقب�ض ويتم با�ستخدام امل�سامري امل�سطحة الروؤو�ض ) املقطع ( واملطرقة.

3 - يدهن اخل�سب بزيت الطعام. 

4 ـ يتم اإدخال مقب�ض الفاأ�ض يف الفتحة املخ�س�سة لذلك يف راأ�ض الفاأ�ض، وي�ستخدم الغراء لتثبيته. 

5 ـ تثبيت حلقة من النحا�ض عند اأ�سفل املقب�ض ـ وهذه احللقة عادة تقطع من ما�سورة معدنية.
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التنوع الإنتاجي :

وتنوعت منتجات ال�سناعات احلديدية ف�سملت ال�سيوف، وال�سهام، واأدوات الزراعة، وبع�ض الأدوات الأخرى 

علف  قطع  يف  ت�ستخدم  حمنية  �سكني  وهي  واملجز)املنجل(:  النخيل،  زور  لقطع  وي�ستخدم  املخلب:  مثل: 

ي�ستخدم يف  والعتلة: ق�سيب معدين طرفه حاد  النخيل،  ت�ستخدم يف قطع  والدا�ض: �سكني حمنية  احليوان، 

لت�سوية الرتبة بعد  اأداة  املن�سار، والقراز: وهو  (. واملخطة: وهي 
5

املثاقيب) عملية احلفر، املكدة: وهي نوع من 

.)
8

(. وع�سا اجلرز)
7

(. والهيب وي�ستخدم لأعمال احلفر والأعمال الزراعية املختلفة)
6

حرثها)

6- القيمة النفعية واجلمالية                                                                                                 

ا�ستخدمت الفوؤو�ض التقليدية التي ت�سنع يف م�سندم يف املا�سي ك�سالح للدفاع عن النف�ض يف البيئة اجلبلية 

الوعرة. اأما الآن فهي قطعة فنية حتمل زخارف هند�سية لت�سكل اأحد رموز الوجاهة والتقاليد الرتاثية.

5 - دوروثي بونفليلني، املرجع ال�سابق، �ض140

6 - وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل، املرجع ال�سابق، �ض69.

7 - �سليمان بن علي بن �سامل العربي، عمان يف �سوؤال وجواب، الأجيال للت�سويق، م�سقط 2005م، �ض326

8 - دوروثي بونفليلني، املرجع ال�سابق، �ض119.
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الف�صل الثالث

�شناعة اخل�شبيات

اأ   - �سناعة ال�سفن العمانية

ب - �سناعة الأبواب والنوافذ

ج - �سناعة املندو�س

د - �سناعة الع�سي
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اأ- �شناعة ال�شفن العمانية

1 - تعريف احلرفة

2 - البعد التاريخي

3 - املواد الأولية

4 - اأدوات ال�سنع 

5 - مراحل الإنتاج 

6 - القيمة النفعية واجلمالية
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1- تعريف احلرفة 

�إىل  كذلك  وحتتاج  كبرية،  فنية  ومهارة  جهد�  تتطلب  متكاملة  �صناعة  وجتهيزها  �ل�صفن  بناء  عملية  تعد 

كثري من �لوقت وفقا للنموذج �لذي يتم �لقيام بت�صنيفه و�ملهام �ملر�د �لقيام بها. وتعتمد �صناعة بناء �ل�صفن 

على �لأخ�صاب �ملنا�صبة �جلافة، حيث ي�صتغرق جتفيف �لأخ�صاب مدة طويلة قد ت�صل �إىل �لعام قبل �لبدء يف 

��صتخد�مها يف �صناعة �ل�صفن، وذلك �صمانا لقوة حتملها وعدم �إ�صابتها باأي ت�صققات ب�صبب �ملياه و�أمو�ج �لبحر 

بعد ذلك. وجدير بالذكر �أن �لدور �لريادي �لبحري لل�صلطنة على مر �لتاريخ قد �صاحبه �زدهار �صناعة �ل�صفن 

يف �ل�صلطنة باأحجامها و�أنو�عها �لعديدة، و�لتي تخدم كل �أغر��ض �ملالحة و�لنقل و�ل�صيد وغريها، وتعد ولية 

�صور باملنطقة �ل�صرقية من �ل�صلطنة و�لتي تبعد عن م�صقط بنحو 360 كيلو مرت�ً، من �أهم �ملر�كز �لرئي�صية ل�صناعة 

�ل�صفن يف عمان، خا�صة و�أنها تقع على �ملحيط �لهندي. كما تزدهر �صناعة �ل�صفن يف مناطق ووليات �أخرى 

مثل �صحار، و�صحم يف منطقة �لباطنة، ويف حمافظة م�صندم، وكذلك يف حمافظة ظفار وغريها من �ملناطق �ملطلة 

على �لبحر، حيث تنت�صر م�صانع �ل�صفن و�لور�ض �خلا�صة بها باأحجامها �ملختلفة. وبالن�صبة لولية �صور يوجد بها 

�أكرث من �صبعة م�صانع لبناء �ل�صفن ميلكها �لقطاع �خلا�ض، بالإ�صافة �إىل م�صنع يتبع �لقطاع �لعام )وز�رة �لرت�ث 

بدور  �لقيام  �إىل  بالإ�صافة  �ملعروفة،  �لعمانية  �ل�صفن  لأنو�ع  وم�صغرة  متنوعة  مناذج  ب�صنع  يقوم  وهو  و�لثقافة(، 

لت�صجيع �لعاملني يف هذه �ل�صناعة من �أبناء �لولية، ف�صال عن �ل�صعي �إىل �حلفاظ على �صناعة �ل�صفن ونقل 

.)
1

مهار�تها �لأجيال �لقادمة باعتبارها جزء� من �لرت�ث �لُعماين)

1 - فتحي عبد �لعزيز �حلد�د، ��حلرف و�ل�صناعات �لتقليدية يف �صلطنة ُعمان، �إ�صد�ر �لهيئة �لعامة لل�صناعات �حلرفية، م�صقط 2008، �ض109.



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

117

2- البعد التاريخي

عرفت ُعمان �صناعــة �ل�صفن منذ زمن بعيد، فمنذ �لألف �لثالث قبل �مليالد �أثبت تاريخ �ل�صرق �لأدنى 

�لقدمي حق ُعمان و�صبقها �لبحري، حينما ذكر و�صول �صفن ماجان �إىل �أر�ض بالد �لنهرين يف �أكرث من ن�ض، ويف 

�أكرث من منا�صبة بل وعلى فرت�ت تاريخية ممتدة عرب �لع�صور.

�صفنها على  ف�صارت  �ل�صفن،  باملالحة و�صناعة  و�ل�صاحلية ذ�ت �خلربة  �لبحرية  �لبالد  كانت ماجان من 

�أبحرت  �آخر  مبعنى  �أو  �صروكني(،  با�صم  �لعر�ض  �عتلى  )�لذي  �لأكدي  �مللك  ن�صو�ض  ذكرت  كما  �أكد،  مياه 

�ل�صفن �مل�صنوعة من �أخ�صابها، و باأيدي رجالها يف �لفر�ت، حتى جاوزت �لعا�صمة �أكد. ويف عهد �مللك نر�م 

�صني- �لذي تو�فر له عهد حكم طويل، ��صتمر نحو 36 عاما- ذكرت ن�صو�صه �أن مناطق نفوذ دولته �ت�صعت، 

(. ويف عهد )جوديا( ملك جل�ض، �أو�ئل �لقرن 
2

و�أنه ��صتفاد من ماجان �لتي ��صتغل رجاله حماجرها �لديوريتية)

�حلادي و�لع�صرين ق.م، ذكرت نقو�ض من ع�صره حمالت قو�فل �لتجارة، و�صجلت ��صمه يف �صمال �صوريا، ويف 

عيالم و�لبحرين وُعمان. وروي كتبته يف ن�صو�ض عهده على ل�صانه: �هتمامه با�صتري�د �أحجار خمتلفة �لأنو�ع 

�أر�ض  و�لبحر، من  و�لنهر،  �لرب،  �لأخ�صاب، عن طريق  �إىل  بالإ�صافة  �لقيم  و��صتري�د معادن خمتلفة  و�لألو�ن، 

(. وقد قامت �إذن �آنذ�ك جتارة ُعمانية بحرية كبرية، فقد كان 
3

ماجان وملوخا، ل�صالح معبد جل�ض بوجه خا�ض)

يتم �صحن �لنحا�ض، و�لأ�صد�ف، وجلد �صمك �لقر�ض، و�لأخ�صاب، و�لالزورد، و�أحجار �لديورييت، من �ملو�نئ 

�ملزدهرة لت�صديرها �إىل بالد �صومر. ومل تكن ماجان على �ت�صال ببالد �لنهرين فقط، بل كان لها �صالت بو�دي 

        .)
4

�ل�صند)

بحارة  كانو�  ماجان  �أهل  �أن  لنا  يتاأكد  و�لبحرية،  �لبحر  مع  �لتفاعل  �لالحق يف  تاريخ عمان  �صوء  وعلى 

م�صهورين، و�أن �لإ�صارة �إليهم يف حمتوى كهذ� من �صاأنه �أن ينتج �لدرجة ذ�تها من �لتمييز، �لتي ميكن توقعها من 

�إ�صارة مماثلة �إىل �لأر��صي �لتي هي �أكرث �صهرة من دملون و�صفنها �ل�صر�عية. وميكن �أي�صا �أن يكون » قارب ماجان » 

�صيئاً ما مثل » ما كان يعنيه قارب �ل�صني » �مل�صارك يف جتارة �ل�صرق �لأق�صى. وميكن طبعا �أن يكون �ملق�صود نوعا 

معينا من �لقو�رب، ولقد �أنتجت عمان نوعا من �لقو�رب، وهو » �لقارب �ملخيط« �أي �ملخيطة �ألو�حه معا بدون 

��صتخد�م �مل�صامري، و�مل�صتخدم على نطاق و��صع يف �ملياه �لعمانية حتى هذ� �ليوم. و�صيتطلب هذ� �لتو�صيح �أي�صا 

�أن ميثل قارب دملون �مل�صار �إليه يف �لن�ض ذ�ته نوعاً حمدد�ً.  مع �أن �لر�صوم �لتي على �لأختام تظهر �أنو�عاً من 

.)
5

�لقو�رب �مل�صتخدمة، و�لتي ميكن �أن يكون قد ن�صاأ منها �لعديد يف �إطار جتارة �خلليج)

2 - عبد �لعزيز �صالح، تاريخ �ل�صرق �لأدنى �لقدمي، مكتبة �لأجنلو، �لقاهرة 1980، �ض 479،481،483

3 - �ملرجع �ل�صابق، �ض 492-491. 

4 - �ندرو �صتيفن، ُعمان برها وبحرها، تر�ث وتاريخ، �ض 6. 

5 - مايكل ر�ي�ض، �لآثار يف �خلليج �لعربي ، ترجمة �صالح حممد علي، و�صامي �ل�صاهد مر�جعة �أحمد �ل�صقاف، نا�صر �لعبودي ـ �أبو ظبي، �ملجمع �لثقايف 2002 .
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فقط، ولكنه كان  �قت�صادياً  ن�صاطاً  �لقوة و�لزدهار  �لعماين خا�صة يف فرت�ت  �لبحري  �لن�صاط  ومل يكن 

كذلك ن�صاطاً �رتبط بالدولة �لعمانية ودورها ومكانتها �لبحرية، حيث كان �لأ�صطول �لعماين خا�صة يف �لن�صف 

�لأول من �لقرن �لتا�صع ع�صر من �أهم �لقوى �لبحرية يف �ملحيط �لهندي.

وقد عدد �لعرب يف �أ�صعارهم وموؤلفاتهم، �لكثري من �أنو�ع �ل�صفن و�مل�صطلحات �لعربية �ملتعلقة بها كاخللية، 

و�جلوؤجوؤ،  و�لرت�صانة،  و�لأ�صطول،  و�خل�صب،  و�لفلوكة،  و�لهوري،  و�لبارحة،  و�ل�صندل،  و�لغر�ب،  و�لعدولية، 

و�لناخذة  و�لربان،  و�لنوتي  و�لكمكم،  و�جلنوك،  و�لأجنر،  و�لقلفطة،  و�لدقل،  و�ل�صر�ع،  و�ل�صكان،  و�لكوثل، 

)�لناو�خذة( و�أمري �لبحر، و�خلن، و�لز�م«، وغري ذلك. يقول )ربن�صون( يف كالم له عن �مل�صلمني: »وكنت تر�هم 

حيث نزلو� ميهدون لل�صبل ويعمرون �ملر�فئ، وي�صلحون �لفنادق و�لرباطات، ويرتبون �صري �لقو�فل، وكانت �ملدن 

�لإ�صالمية �أو�صاطاً جتارية كربى. و�هتمت �لبحرية �لإ�صالمية، ب�صناعة �ل�صفن و�أهميتها، عندما باتو� ي�صيطرون 

على �ملدن �ل�صاحلية �ملمتدة، ما بني �إنطاكية �صماًل و�صاحل برقة غرباً، وهي �ملدن �لتي كانت تتعر�ض لهجمات 

�ل�صفن �لبيزنطية، ونظر�ً لفتقارهم �إىل �ل�صفن �لبحرية، عمد �خلليفة »عمر بن �خلطاب« �إىل �تباع �صيا�صة بحرية 

دفاعية تقوم على » ترميم �لقالع و�ملناور و�ملر�قب �ملمتدة بحذ�ء �ل�صاحل و�صحنها باملقاتلة و�ملر�بطة، وقد �أولت 

�لعبا�صية �لطريق �لبحري جانباً كبري�ً من �هتمامها فقامت بحمايتة وتنظيمة لتذليل �ل�صعوبات ملن  �حلكومة 

ي�صلكه من �لتجار، فاملناطق �ل�صمالية من �خلليج �لعربي تتميز ب�صحالة مياهها وعلى �لأخ�ض �ملناطق �لقريبة من 

�لبلة، ولذلك �أقامت �حلكومة �لعبا�صية يف تلك �ملناطق عالمات من �خل�صب )�ملنار(، لإر�صاد �ل�صفن و�إبعادها 

عن �لأماكن �ل�صحلة، وظل �لعرب يتبعون هذه �ل�صيا�صة �إىل �أن تهياأ لهم تثبيت �أقد�مهم ومتكني �صيا�صتهم على 

�ل�صام وم�صر، فتطلعو� �إىل جمار�ة �لبيزنطيني يف �صيادتهم �لبحرية �لهجومية، و�أ�ص�صو� �لقوة �لبحرية �لإ�صالمية 

حفاظاً على �صيادتهم على �ل�صام وم�صر«. ومتيزت �صفن منطقة �خلليج �لعربي يف �أنو�عها و�أ�صكالها: »فاأج�صام 

�صفن �خلليج �لعربي تنتهي بطرف حاد يف �ملقدمة و�ملوؤخرة، كالبوم، و�لبدن، و�لبتيل، و�لبقارة، و��صتخدم �أبناء 

�خلليج �لعربي �حلبال بدًل من �مل�صامري يف بنائها ويف تركيب �أجز�ئها �ملختلفة، وحينما ر�أى )ماركوبولو( �صفن 

�خلليج �لعربي يف هرمز يف �لقرن �لثالث ع�صر �مليالدي قال عنها ) لي�ض فيها م�صامري حديدية و�إمنا تربط �ألو�حها 

بحبال من حلاء جوز �لهند فكانو� يدقون هذ� �للحاء حتى ي�صبح رفيعاً مثل �صعرة �خليل، ثم يفتلون منه �حلبال 

�لتي يربطون بها �ألو�ح �ملر�كب، وهي مر�كب قوية ل يف�صدها ماء �لبحر، ولكنها ل ت�صمد �أمام �لعو��صف كثري�ً، 

ول تطلي هذه �ملر�كب بالقار، �إمنا تدهن بزيت �ل�صمك، ولها �صاِر و�حد و�صر�ع و�حد، ودفة و�حدة، ولي�ض فيها 

�صطوح ول غطاء ميدونه فوق �ل�صفينة، ومل يكن لديهم حديد ل�صنع �مل�صامري، ولهذ� كانو� ي�صتعملون م�صاند 

 .)
6

خ�صبية يف بناء �صفنهم)

6 -  علي ح�صن �حلمد�ين،  �حلرف �ليدوية بني �لتاريخ و�لقانون د�ر زيد للن�صر. ، �ض66-65. 
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ويف �صلطنة ُعمان تعد �صناعة �ل�صفن باأنو�عها و�أحجامها �ملختلفة من �أقدم �ل�صناعات �لتي عرفها �لعمانيون 

و�أكرثها �أهمية و�نت�صار�ً. ويعود ذلك يف �حلقيقة �إىل �أن عمان بحكم موقعها �جلغر�يف �ل�صرت�تيجي و�صو�حلها 

�ألف  نحو  �إىل  ي�صل طولها  و�لتي  �لعربي  و�خلليج  �لعرب  وبحر  �لهندي  �ملحيط  �ملمتدة على كل من  �لطويلة 

و�صبعمائة كيلو مرت، قد خرب �أبناوؤها �لبحر منذ فجر �لتاريخ و�جتازوه �إىل ما ور�ءه من �أقاليم ومناطق �أخرى. ومن 

ثم كان �لن�صاط �لبحري من �أبرز و�أهم �لأن�صطة �لتي مار�صها �لعمانيون يف حياتهم على �متد�د �لتاريخ. )�ض 

155( ومل يكن �لن�صاط �لبحري �لعماين خا�صة يف فرت�ت �لقوة و�لزدهار ن�صاطاً �قت�صادياً فقط، ولكنه كان 

كذلك ن�صاطاً �رتبط بالدولة �لعمانية ودورها ومكانتها �لبحرية، حيث كان �لأ�صطول �لعماين خا�صة يف �لن�صف 

�لأول من �لقرن �لتا�صع ع�صر من �أهم �لقوى �لبحرية يف �ملحيط �لهندي. و�إذ� كان �لإ�صهام �لعماين يف تطوير 

قو�نني �ملالحة وحت�صني �أدو�ت �ملالحة �لبحرية على �ل�صفن، هو �إ�صهام بارز وملمو�ض منذ قرون عديدة من خالل 

كثري من علماء ورو�د �لبحر �لعمانيني، ومن �أبرزهم �لعالمة �لكبري )�أحمد بن ماجد( فاإنه مل يكن م�صادفة على 

�أي نحو �أن ت�صل �ل�صفن �لعمانية ومنذ قرون، �إىل خمتلف �ملو�نئ �لإفريقية و�لآ�صيوية ومو�نئ �لبحر �ملتو�صط، 

و�أي�صا �إىل و��صنطن حيث حملت �ل�صفينة �لعمانية )�صلطانة( �أول �صفري عربي �إىل �لوليات �ملتحدة قبل �أكرث 

من مائة وخم�صني عاماً، وكذلك �إىل �ل�صني وغريها من �ملدن و�لثغور يف جنوب �صرق �آ�صيا. ول تز�ل �لأ�صرعة 

عام  منذ  �لعمانية  �لبحرية  �إىل  �لزدهار  عودة  مع  خا�صة  و�ملحيطات،  �لبحار  عباب  ت�صق  �لعمانية  و�ل�صو�ري 

1970م. ويف عام 1996م مت تد�صني �لن�صب �لتذكاري لل�صفينة �لعمانية )�صحار( يف ميناء كانتون �ل�صيني 

.)
7

تخليد� لو�صول تلك �ل�صفينة)

7 -  �أ�صالة، �ض 156-155.
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3- املواد الأولية

يتم ��صتخد�م �أنو�ع عديدة من �لأخ�صاب �خلا�صة ببناء �ل�صفن �لعمانية منها على �صبيل �ملثال �أخ�صاب 

�أ�صجار �لقرط، و�ل�صدر، و�ل�صمر، وهي �أ�صجار تنمو يف �ل�صلطنة بالإ�صافة �إىل �أخ�صاب �أخرى يتم ��صتري�دها من 

�لهند �أو �ل�صومال ومنها على �صبيل �ملثال �أخ�صاب �لثاج و�ملنيتج و�مليط، وميكن �إجمال �لأخ�صاب �ملتاحة يف 

�لبيئة �لعمانية �مل�صتخدمة يف �صناعة �ل�صفن يف �لأنو�ع �لتالية: �لقرط، و�ل�صدر، و�ملاجنو، و�لغاف، و�ل�صمر. �أما 

�لخ�صاب �لتي ت�صتورد من �خلارج؛ فهي: �ل�صاج، و�لبنطيق، و�مليط، و�لزجنلي. وُيَثمن �صناع �ل�صفن كل من 

�صجرة �ل�صدر و�لقرط و�ل�صاج.

4- اأدوات ال�سنع

و�لقو�ض،  �حلنيط،  ومثقاب  و�ملن�صار،  �ملطرقة،  مثل  �ل�صفن  ل�صناعة  تقليدية  �أدو�ت  �لعادة  يف  ت�صتخدم 

و�لأزميل، و�ل�صحج، وحديدة �لقلفطة، و�لقدوم، و�لرندة، و�ملنقار، و�ملقدح، و�ل�صكني، وم�صحل، وملزمة، ودو�ه، 

وحامور )مغر(، خيط. وغريها من �لأدو�ت �لالزمة و�ل�صرورية يف هذ� �ملجال.
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5- مراحل الإنتاج 

�ل�صفينة ودعم  ببناء  �لطريقة �لأوىل  لبناء �ل�صفن منذ قرون عديدة، تتميز  �لعمانيون طريقتني  لقد عرف 

هيكلها من خالل ��صتخد�م �خليوط و�حلبال، �إذ ت�صنع �ل�صفن من هذ� �لنوع من خ�صب �ل�صاج، وتو�صع �لألو�ح 

جنباً �إىل جنب، ويتم ثقبها على م�صافات حمددة مبثقاب يدوي دقيق، وت�صد �لألو�ح �إىل بع�صها �لبع�ض بحبال 

م�صنوعة من �ألياف جوز �لهند، ثم تغلف هذه �لثقوب با�صتخد�م مزيج من �لليف �أو �لقطن �خلام �مل�صرب بزيت 

�أو �ل�صم�صم ثم يتم طالء هيكل �ل�صفينة يف جزئه �ملغمور حتت �ملياه بطالء و�ق  �أو زيت جوز �لهند  �ل�صمك 

ي�صنع من �لزيت �أو �لدهن م�صافا �إليه �ل�صمغ وكميات من مادة �جلري للحيلولة دون ت�صرب �ملياه �أو تاأثر ج�صم 

�ل�صفينة بها.

�أما �لطريقة �لأخرى لبناء �ل�صفن فيتم فيها ��صتخد�م �مل�صامري وهي طريقة مت�صابهة يف جوهرها يف خمتلف 

�أنها تت�صابه مع طريقة �صنع �ل�صفن يف �ملناطق �ملحيطة بال�صلطنة يف �خلليج و�لبحر  مناطق �ل�صلطنة ف�صال عن 

�لأحمر وغريها ووفقا لهذه �لطريقة تبد�أ عملية بناء هيكل �ل�صفينة برتكيب �لألو�ح ثم ت�صاف �إليها �لأ�صالع 

ولكن  م�صبقة  بت�صميمات  ��صتعانة  دون  و�ملهارة  �خلربة  على  �عتماد�  �حلافة  �إىل  �حلافة  من  �لألو�ح  ر�ض  ويتم 

يتحدد �لهيكل وفقا لنوع �ل�صفينة و�لغر�ض منها وحجمها وعادة ما يتم ��صتخد�م �مل�صاندة و�لدعامات لإعطاء 

�ل�صناعة  بهذه  �لطويلة  له خربته  �صخ�ض  �إ�صر�ف  �لعادة حتت  عملية يف  تتم  وبالتايل  �ملطلوب  �صكله  �لهيكل 

.)
8

وبتحديد مو��صع �مل�صامري و�أ�صاليب ��صتخد�مها)

وعلى �متد�د �لقرون �ملا�صية تعددت وتنوعت �أحجام و�أ�صكال �ل�صفن �لعمانية، وبينما توقف ��صتخد�م 

با�صم  تعرف  ما  �ل�صفن  هذه  �أهم  ومن  �لآن،  ��صتخد�مه حتى  يتم  يز�ل  منها ل  عدد�  هناك  فاإن  �لآن  بع�صها 

�إذ تبلغ حمولتها ما بني 150 و300  )�لغنجة( و�لتي ��صتهرت بها ولية �صور، وتتميز هذه �ل�صفينة بالفخامة 

طن، كما يبلغ طولها ما يرت�وح بني 75 و120 قدماً، وهي ت�صتخدم يف نقل �لب�صائع و�لتجارة عرب �ملحيطات، 

وبينما ي�صتغرق بناء هذه �ل�صفينة ) �لغنجة ( �صنة كاملة تقريبا، فاإنها عادة ما تتميز بالنقو�ض و�لزخرفة خا�صة 

يف مقدمتها. وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن ت�صنيع هذ� �لنوع من �ل�صفن يتم �لآن ح�صب �لطلب فقط بالنظر �إىل �رتفاع 

تكاليفه، وبالنظر ل�صتهار ولية �صور ب�صناعة هذ� �لنوع من �ل�صفن فقد خلدت ولية �صور �صفينة �لغنجة، �إذ مت 

��صتعادة �صفينة ) فتح �خلري (، من �إحدى �لدول �ل�صقيقة وو�صعها كن�صب تذكاري يف �لولية. 

8 - �خلليج �أ�صالة ومعا�صرة، �ض158.. 



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

122

بناوؤها حو�يل  ي�صتغرق  و�لتي  )�ل�صنبوق(  با�صم  �ملعروفة  �لعمانية  لل�صفن  �لأخرى  �ل�صهرية  �لأنو�ع  ومن 

�لعام. وكذلك هناك �ل�صفينة �ملعروفة با�صم )�لبدن( �لتي يتم بناوؤها خالل �صتة �أ�صهر تقريبا، و�صفينة )�ل�صوعي( 

كذلك. جدير  �أ�صهر  �صتة  بناوؤها حو�يل  وي�صتغرق  و�لكبري،  و�ملتو�صط  �ل�صغري  فمنها  �ملختلفة  �لأحجام  ذ�ت 

من  �لعديد  هناك  و�ملكلفة، كذلك  و�ملتو�صطة  �لكبرية  �ل�صفن  من  وغريها  �لأنو�ع  هذه  جانب  �إىل  �أنه  بالذكر 

و�ل�صيد  �لأ�صخا�ض  نقل  مثل:  ت�صتخدم لأغر��ض عديدة  و�لتي  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ل�صيد  و�صفن  �لقو�رب 

و�لنزهة  وغريها. ومن �أهم هذه �لأنو�ع )�لهوري(، و )�ل�صا�صة(، و )�أبو بوز(، و )�لعوية(، و )�لبتيل(، و )�لبقارة(، 

و )�ل�صاخوف(، و )�لرمث(، وغريها. ومنها ما ي�صنع من جذوع �لأ�صجار �أو من �صعف �لنخيل �أو �أنو�ع �أخرى 

.)
9

من �خل�صب، وذلك وفقاً حلجم كل منها و�لهدف من ور�ئها)

تتم �صناعة �ل�صفينة على مر�حل ومن قبل عدت جنارين، من بينهم م�صوؤل ويعرف )باأ�صتاد مويل(، وهذ� 

هو �لذي يقوم بو�صع �ملقايي�ض لل�صفينه من حيث �لعر�ض و�لطول، وذلك ح�صب �لتفاقية �لتي تكون مربمة 

بينه وبني مالك �ل�صفينة.

ومير ت�سنيع ال�سفينة باملراحل التالية:

�ملرحلة �لأوىل :

1 - يقوم �ل�صانع بو�صع )�لهري�ب( وهو �لعمود �لفقري لل�صفينة - مبثابة هيكل �ملركبة - ويف �لباطنة ي�صمى 

)�لبي�ض(، ثم يقوم برتكيب لبطان ويعرف يف �لباطنه بـ)�لكابتوه(، بعد ذلك يقوم �ل�صانع باأخذ �لميال 

�مليل  وخلف  �لأمامي  �مليل  خلف  �لأ�صرعة(  )مو�صع  �لبوميه  ويو�صع  و�خللفية  �لأمامية  )�ملقا�صات( 

�خللفي.

2 - يبد�أ بتثبيت �لألو�ح يف بع�صها �لبع�ض عن طريق عمل خد )حفر( م�صتطيل يف طرف كل لوح ب�صكل 

معكو�ض، من �أجل تد�خل طريف �للوح يف بع�صهما �لبع�ض ويظهر�ن كاأنهما لوح و�حد وتعرف بالهنام، 

وي�صاعد على منع �ملياه من �لت�صرب �إىل �ل�صفينة.

3 - يقوم برتكيب �أ�صلع �ل�صو�كل ويثبت بها �ألو�ح �ل�صر�ير، ثم يقوم برتكيب �ألو�ح �ملده ب�صكل طويل �إىل �ألو�ح 

�لك�صره، ثم ياأتي لوح �لزنار ويكون هذ� �للوح بارز�ً ب�صكل عمودي، ثم يقوم برتكيب لوح مدت �ل�صيبي 

وبعده لوح يقال له دفن ت�صخيل، ثم يقوم برتكيب لوح �ملنظره ويليه لوح �لدفان �لأ�صلي ثم يقوم برتكيب 

�ألو�ح �ملوؤخرة. وهكذ� يكون �جلزء �ل�صفلي لل�صفينة قد �كتمل مع �خلن )مكان تخزين �حلمولة(.

9 - �ملرجع �ل�صابق، �ض 159.
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�ملرحله �لثانية :

�لعملية  هذه  وت�صمى  �لألو�ح  ب�صف  يقوم  ذلك  بعد  �ل�صرتي،  دفان  �ألو�ح  برتكيب  �لثانية  �ملرحلة  تبد�أ   -  1

)دخوت �أو لعيبيات(، وبعد ذلك يقوم بتغطيتها بلوح خ�صبي يقال له �لباطو�ض �أو �لكبابي.

2 - ينتقل �حلريف �إىل هيكل �ل�صفينة من �خلارج،  ويقوم برتكيب �ألو�ح يقال لها �صديري تثبت من د�خل بطن 

�ل�صفينة، عن طريق تركيب �ل�صلمان و�حلالقيم من كل جانب، وذلك لربط �ل�صفينة من �جلانبني ولتثبيت 

�ل�صو�ري، وبعد ذلك يقوم برتكيب لوح �ل�صيايل وتبطني )تغطية باألو�ح خفيفة( لوح �لكبابي �أو �لباطو�ض 

ثم �لبطانات �لأمامية و�لبطانات �خللفية بني �لهري�ب و�مليل، ويقوم برتكيب لوح يقال له قامي نامي يف �لأمام 

و�خللف لل�صفينة.

3 - يقوم برتكيب در�ميت �حلمله،  ثم در�ميت  �جلو�ري، ثم ميا�صري جامره من �لمام، وميا�صري جامره من 

فهي  �جلامرة  و�أما  �ل�صفينة  �أ�صفل  �إىل  للدخول  فتحات  و�مليا�صري  �خللف،  من  جامرة  وميا�صري  �لو�صط، 

�أغطية �مليا�صري، بعد ذلك تاأتي عملية تركيب خلاليات وكرو�ت وهي �لتي تثبت �جلو�ري مع �لدر�ميت، 

�لقافوت وجارية خت �صر�ع وجارية �خمزر وجارية عبيد�ر  �أنو�ع هي جارية دقل وجارية  و�جلو�ري عدة 

وجارية �ل�صنجرير.

4 - يقوم برتكيب �ألو�ح �لرقم، ثم لوح يقال له ميز، ثم تركيب �ألو�ح �لرفعه ويليه لوح �ل�صانده،  وبعد ذلك 

وي�صار  �لتي تكون ميني  �لفو�ني�ض  �ل�صريه وهي  يقوم برتكيب  �للوح،  له ريل وبعد هذ�  يقال  لوح  يركب 

�ل�صكان، �أي مقود �ل�صفينة وجناح �ل�صانده يف موؤخرة �ل�صفينة وبعده يقوم برتكيب �لدفه �أو مقود �ل�صفينة، 

باأ�صفل  و�لأنثى  �ل�صفينة  مقود  يكون يف  و�لذكر  و�أنثى،  ذكر  من  وتتكون  رماد  لها  يقال  بحديده  ويثبت 

�ل�صفينة، ثم يقوم بتثبيت �جلر�ري وتركيب لوح ك�صر �مليل.

له  يقال  �لربقعني  بني  لوح  وتركيب  �لدفان،  لوح  على  �لعلوي  و�لربقع  �ل�صفلي  �لربقع  برتكيب  يقوم   -  5

�لفر�ري ويكون يف موؤخرة �ل�صفينة. وهكذ� يكون قد �كتمل �جلزء �لأعلى من �ل�صفينة و�خلا�ض بالبحارة 

و�مل�صافرين.

�ملرحله �لثالثه:

1 - يقوم �ل�صانع برتكيب �ألو�ح �صطح �ل�صرتي ويكون يف �لثلث �لأخري من �ل�صفينة، ويتكون من ثالث جو�ري 

ويطلق عليها جو�ري �ل�صرتي، وبعد ذلك يقوم برتكيب �صندوق يف �ملوؤخرة و�خلا�ض باملوؤونة و�مل�صتلزمات 

�أثناء �ل�صفر.
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�ألو�ح  يقوم برتكيب  ثم  ود�ئري،  ب�صكل مزخرف  �ل�صفينة  مقدمة  �لرو�صان يف  ي�صنع  �ل�صرتي  �أعلى من   -  2

�لك�صتيل، و�لك�صتيل مثل �ل�صرتي يف مقدمة �ل�صفينة غري �أنه �صغري �حلجم، وذلك لو�صع �حلبال و�ل�صنقل 

)�جلنزير( ويتكون من عدة جو�ري، ثم يقوم برتكيب �ألو�ح تعرف بحاجز �لك�صتيل ويكون بعد �مليل من 

�لد�خل ثم تركب �ألو�ح �ل�صبالت. بعدها يقوم برتكيب �ملنجلي ويتكون �ملنجلي من رمانتني �أحد�هما يف 

�ليمني و�لأخرى يف �لي�صار، وهو �لذي ي�صد عليه �حلبل �أثناء نزول �لباورة )�ملر�صاه( �أو رفعها.

3 - ياأتي على ر�أ�ض �ل�صرتي؛ وي�صع قياميات �ثنتني يف �ملوؤخرة و�ثنتني يف �ملقدمة وذلك من �أجل عمل مظلة، وبعدها 

ي�صع جو�ري قفالط عدد �ثنتني و�حده  يف �لأمام و�لأخرى يف �ملوؤخرة، ثم يقوم برتكيب �لفانو�ض �لذي تكون فيه 

�لبو�صلة �أو �لديره، وبعد تركيب �لفانو�ض، يقوم برتكيب �ل�صرخ �أو �ملقود ويتكون من دو�ره يقال لها �ملجر و�لكانه.

�لدقل  ويكون  �لزجنلي  �أو  �إبر�هيم  فن  له  يقال  خ�صب  من  ت�صنع  و�لتي  )�ل�صو�ري(  �لدقل  يثبت   -  4

)�ل�صارية( يف و�صط �ل�صفينة ويعرف بالدقل �لعود )�لكبري(، ويكون خلفه �لدقل �لقلمي، وذلك ح�صب 

ويليه  )�لكبري(،  �لعود  �لدقل  على  �صر�ع  برفع  �خلا�ض  �لفرمل  برتكيب  يقوم  وبعده  �ل�صفينة،   م�صافات 

�صر�ع  مقدمة  يف  ويكون  �لكبري  �ل�صر�ع  فيه  يربط  �لذي  �لد�صتور  برتكيب  يقوم  ثم  قلمي،   دقل  فرمل 

ويكون  لعبيد�ر  برتكيب   يقوم  ذلك  بعد  �لأمام،   من  �ل�صر�ع  �جتاهات  يف  يتحكم  �لذي  وهو  �ل�صفينة 

�ل�صر�ع. نزغ  وي�صمى  �ل�صر�ع  ل�صد  �لفرمل  �إىل  �لدقل  من  حبال  فيه  ويعمل  �ل�صفينة  �صطح  يف  مثبت 

منوذج �صفينة يو�صح ال�صواري وحبال التثبيت
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وتتكون حبال �لدقل )�ل�صارية( من :

عياريات عدد 4 قفيات، )حمال ويف �صور ي�صمى بالربنده(،  قفيتني يف ميني �لدقل من �لأمام، وقفيتني يف 

�صمال �لدقل من �خللف،  �أما �ل�صباحي يكون يف مقدمة �لدقل يليه �لهانزي وذلك من �أجل تثبيت �لفرمل 

لرفع �ل�صر�ع، وبعد ذلك يركب �جلر�ري ويكون من لعبيد�ر �إىل �لهانزي ثم حبل �حللق وذلك لتنظيم �لفرمل 

على �لدقل، ثم حبل �ل�صرت يربط يف �ل�صفينة بالربنده )حمال(، ثم يقوم بربط �حلبل �لذي يف ر�أ�ض �لفرمل 

وي�صمى خمر�وي وحبل �آخر يف موؤخرة �لفرمل ي�صمى بر�ي.

وذ�ت ثالث خدود،  �خلدين،  وذ�ت  �لو�حد،  �خلد  ذ�ت  �أنو�ع  �أربعة  وهي  )برنده(  �لقفايف  تركيب  ياأتي   -  5

�أربعة خدود. ذ�ت �خلد �لو�حد تكون يف �ل�صباحي من �لأعلى و�لأ�صفل، وذ�ت �خلدين  و�لأخريه بها 

تكون يف �لعياريات لتثبيت �ل�صرتي من �لأعلى ومن �لأ�صفل يف �لرب�ي، و�لقفية ذ�ت �لثالثة خدود تثبت 

حبل �ل�صرت، و�لقفيه ذ�ت �لأربعة خدود و�لتي ت�صمى �جلامعة ويثبت فيها حبال �جلر�ري من لعبيد�ر 

�إىل �لهنزي.

6 - بعد  �لنتهاء من �صنع �ل�صفينة تاأتي عملية �لقلفطه �أو �لقلفاط وهي عملية �صد �لفر�غات �لتي بني �ألو�ح 

�ل�صفينة ملنع �ملاء من �لت�صرب �إىل �ل�صفينة، وله �أدو�ت خا�صة هي : 

حبال من �لقطن باأحجام خمتلفه توزج )تنقع( يف �لزيت �أو �ل�صحم وحديدة خا�صة بالقلفطه،  بعد عملية 

�لقلفطة تدهن �ل�صفينة مباده ت�صمى �ل�صل، وت�صنع من كبد �جلرجور�ملعروف باحلوت �أو من �صمك �ل�صردين 

�ملعروف بالعومه وبهذ� تكون �ل�صفينة جاهزه لال�صتخد�م.

عملية القفلطة ل�صد الفراعات بني األواح ال�صفينة ملنع ت�صرب املاء اإليها
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تتم عملية اإنزال ال�سفينة اإىل البحر بفر�ش الدعون، امل�سنوعة من جريد النخيل) الزور(، وذلك جلر 

منذ  عليها  متعارف  واأهازيج  �سالت  وتردد  ال�سفينة  اإنزال  اأثناء  تعمل  طقو�ش  وهناك  عليها  ال�سفينة 

القدم.

6- القيمة النفعية واجلمالية 

     �رتبطت �صناعة �ل�صفن �لعمانية بريادة �لعمانيني للبحر ودورهم �لبحري �ملوؤثر على �متد�د فرت�ت طويلة، 

للت�صميم  بالن�صبة  كذلك  و�لفني،  �جلمايل  جانبها  و�لإ�صرت�تيجية  �لقت�صادية  جو�نبها  �إىل  بالإ�صافة  لها  كان 

و�ل�صكل و�لنقو�ض و�لتناف�ض يف جعل مناذجها �ملختلفة �أكرثة قوة ومتانة يف مقاومة �ملياه، ومن ثم كان هناك دوما 

�إقبال على �ل�صفن �لعمانية لي�ض فقط يف �ل�صلطنة، ولكن �أي�صا يف خمتلف �لدول �ملحيطة، ومن �لطبيعي �أن 

تتطور �صناعة �ل�صفن �لعمانية مع �لتقدم �لذي طر�أ يف �لأدو�ت و�ملو�د، ولكنها ظلت حتتفظ بطابعها كجزء من 

�لرت�ث �لعماين، ومن ثم �صعت وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة �إىل ت�صجيع هذه �ل�صناعة و�حلفاظ عليها، خا�صة 

.)
10

و�أنه ل يز�ل هناك من يقومون عليها يف مناطق خمتلفة من �ل�صلطنة �صو�ء يف ولية �صور �أو غريها)

10 -  �ملرجع �ل�صابق، �ض 160.
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1 - تعريف احلرفة 

�حتلت جنارة �لأبو�ب مكانة و�أهمية خا�صة يف �لرت�ث �خلليجي، و�أخذت �لأبو�ب �أ�صكاًل متنوعة و�أ�صماء 

�لتي  �لفريدة  و�لزخارف  �لنقو�ض  �إىل  بالإ�صافة  للباب،  �ملكونة  و�لأجز�ء  �لعام  و�ل�صكل  للوظيفة  تبعاً  خمتلفة 

حملتها تلك �لأبو�ب، و�مل�صتمدة من �لبيئة �ملحلية وتعرب على �لفنون �لإ�صالمية. وتنق�صم �لأبو�ب �لتقليدية 

و�مل�صاجد،  و�حل�صون،  و�لقالع،  �ملنازل،  كاأبو�ب  �خلارجية  و�لأبو�ب  �لد�خلية،  �لأبو�ب  منها  �أنو�ع:  عدة  �إىل 

.)
11

و�ملحالت �لتجارية، )

     ويف �صلطنة ُعمان ُتعد �صناعة �لأبو�ب و�لنو�فذ من �أكرث �ل�صناعات �خل�صبية �نت�صار� يف ُعمان، وحتلى 

نباتية حمفورة يف �خل�صب. كذلك تنت�صر �صناعة �لأدو�ت �مل�صتخدمة يف  �لُعمانية بزخارف  �لأبو�ب و�لنو�فذ 

�لريف �لعماين كمقاب�ض �مل�صاحي، و�ملناجل، و�ملحاريث، و�لأدو�ت �لتي تو�صع على ظهور �لدو�ب )�حلمري 

و�جلمال( وت�صمى �لرحال. 

2 -  البعد التاريخي

على مدى �لتاريخ، كان �لنجار هو �لذي ينجر �خل�صب �أيا ما كان، فيقوم بن�صره وحفره و�إ�صالحه، ومن 

�أ�صل  �إىل  �أنها« حمتاجة  �لنجارة  �بن خلدون يف مقدمته عن �صناعة  وقد ذكر  �ملطلوب.  �لنحو  ثم عمله على 

كبري من �لهند�صة يف جميع �أ�صنافها، لأن �إخر�ج �ل�صور من �لقوة �إىل �لفعل على وجه �لأحكام، حمتاج على 

�إقليدو�ض  �أئمة يف هذه �ل�صناعة، فكان  �ليونانيني كلهم  �لهند�صة  �أئمة  �ملقادير، ولهذ� كان  �لتنا�صب يف  معرفة 

�صاحب كتاب » �لأ�صول يف �لهند�صة« جنار�ً، وبها كان يعرف. وكذلك �أبلونيو�ض �صاحب كتاب » �ملخروطات«، 

وميالوؤ�ض وغريهم. ومما يقال �إن معلم هذه �ل�صناعة يف �خلليقة هو نوح عليه �ل�صالم، حيث �صنع �صفينة �لنجاة 

(. وقد �أ�صار �لقر�آن �لكرمي �إىل �صناعة �صيدنا نوح عليه �ل�صالم لل�صفن يف 
12

�لتي كانت معجزته عند » �لطوفان«)

قوله تعاىل: 

 ِ �ثنَْننينْ  ِ َجنينْ َزونْ ِفيَها ِمن ُكلٍّ  ُلكنْ  َفا�صنْ وُر  نُّ �لتَّ َوَفاَر  ُرنَا  منْ
َ
�أ َذ� َجاء  َفاإِ ِيَنا  َوَوحنْ ُيِنَنا  عنْ

َ
ِباأ ُفلنَْك  �لنْ َنِع  ِن ��صنْ

َ
�أ ِه 

نْ
�إَِلي َنا  نْ

َحي ونْ
َ
َفاأ  }

،)
13

ُقونَ})
َ
ر غنْ ِذيَن َظَلُمو� �إِنَُّهم مُّ ِني يِف �لَّ

نْ
ُهمنْ َوَل ُتَخاِطب ُل ِمننْ ِه �لنَْقونْ

نْ
َلَك �إِلَّ َمن �َصَبَق َعَلي هنْ

َ
َو�أ

ويف قوله تعال:

َكَما  ِمنُكمنْ  َخُر 
نْ

نَ�ص َفاإِنَّا  ا  ِمنَّ َخُرو�نْ 
نْ

َت�ص �إِن  َقاَل  ُه  ِمننْ �َصِخُرو�نْ  ِمِه  َقونْ ن  مِّ  
ٌ
َمالأ ِه 

نْ
َعَلي  

َّ
َمر َما  َوُكلَّ ُفلنَْك  �لنْ َنُع  {َوَي�صنْ

)
14

َخُرونَ})
نْ

َت�ص

11 - �صعيد عبد �هلل �لو�يل، �لأبو�ب و�لنقو�ض �خل�صبية يف عمارة �ل�صارقة �لتقليدية،  وز�رة �لثقافة و�لإعالم، �ل�صارقة 2003م. �ض 28. 

12 - �صليمان حممود ح�صن، �لأو�ين �خل�صبية �لتقليدية عند عرب �جلزيرة، مدخل لدر��صة �لفولكلور �لعربي، جاز�ن، �لطبعة �لأوىل 1409هـ ـ 1989م، �ض69. 

13 - �صورة  �ملوؤمنون، �آية 27

14 - �صورة  هود، �آية 38.
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�أبدع �حلريف �لعماين على مر �لتاريخ يف ت�صجيل جناحاً غري م�صبوق يف جمال �ل�صناعات �خل�صبية،  لقد 

كحرفة ر�ئدة مار�صها �لأجد�د و�أتقنوها و��صتثمرو� �ملو�رد �لبيئية �صلفاً يف تطويعها يف �صناعاتهم �خل�صبية، لبناء 

�لأبو�ب �ملزرك�صة �لفارهة، و�أ�صقف �ملنازل، و�لأر�ئك، وغريها من �ملتطلبات و�لكماليات. عالوة على حرف 

و�لفرعية �صو�ء  �لرئي�صية منها  �ل�صغرية و�لكبرية  باأنو�عها  �حلفر على �خل�صب وتطعيمه. وكان ت�صنيع �لأبو�ب 

للمنازل �أو للم�صاجد و�لتي يتم زخرفتها يدوياً ونحتها باأ�صكال بديعة وبع�صها �آليا ولكن مبهارة فائقة ومتخ�ص�صة، 

وحتتاج هذه �لأبو�ب لأنو�ع جيدة من �خل�صب �لأفريقي �مل�صمى بالتيك، ومتثل �أبو�ب �لقالع و�حل�صون و�ملنازل 

�لقدمية باأ�صالتها وزخارفها ومو�قعها قيماًً تر�ثية عالية يف �لفنون و�لعمارة �لقدمية، كما ُتعترب قطع فنية نادرة نفتخر 

بها ون�صتمد منها �أ�صكاًل جديدة يف تر�ثنا �ملعماري �ملعا�صر. 

هذ� وتتميز �لأبو�ب �لقدمية بقوتها وجمال ت�صميمها وزخرفتها، وغالبا ما  تكون هذه �لزخارف و �لنقو�ض  

ممثلة لأغ�صان �لأ�صجار وعناقيد �لعنب  و بع�ض �حليو�نات ذ�ت �لقوة �جل�صدية  كالأ�صد و�لفيل، وبع�صها ميثل 

�لقو�رب �أو �ل�صفن وغريها. 

وت�صمم �لأبو�ب بحيث يكون لكل منها فردتان، يف �لفردة �ليمنى - يف حالة �لأبو�ب �لرئي�صة - فتحة 

�صغرية ت�صتخدم للدخول منها، ونظر�ً ل�صيقها فاإنه ل يتمكن من �لدخول خاللها �إل فرد و�حد وي�صطر لالنحناء 

�أي�صاً ب�صبب قلة �رتفاعها.

�لد�خل حمفورة  �أقو��ض هند�صية جميلة و تغلق بفرد�ت خ�صبية من  و  �أ�صالع مزخرفة  فلها  �لنو�فذ  �أما 

بنقو�ض بارزة لتكمل لوحة جمالية و�حدة. 

3 - املواد الأولية 

- األواح خ�سبية

- م�سامري

- قبوع نحا�سية

- مراجم

- غراء

- اأ�سباغ
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4- اأدوات ال�سنع 

تتميز حرفة �لنجارة بوجود جمموعة كبرية من �لأدو�ت و�لعدد �لتي ل غنى عنها يف �لتعامل مع �خل�صب، 

وعلى �لرغم من وجود هذه �لأدو�ت لدى �أي جنار، لكن تبقى هناك جهود خا�صة يبذلها �حلريف �ملاهر يف �صنع 

�أدو�ته و�إخر�جها بال�صكل �لذي يالئمه ويتو�فق مع �أ�صلوبه يف �لعمل. وقد تختلف بع�ض �لأدو�ت يف �لوظيفة 

�أو �حلجم بح�صب نوعية �لأعمال �لتي يقوم بها �لنجار مبا يتو�فق مع قدر�ته و�إمكاناته وخرب�ته، فال�صخ�ض �لذي 

يقوم ب�صناعة �ل�صناديق �خل�صبية)�ملنادي�ض( يختلف عن من يقوم بعمل �لأبو�ب، كذلك �ل�صخ�ض �لذي يقوم 

بعمل �لأ�صرة �خل�صبية)�لكر�يف( لي�ض �ل�صخ�ض نف�صه �لذي يقوم ب�صناعة )�ل�صد�د( للمطايا و�حتياجات �أهل 

�لبادية. وهذ� يعني �أن لكل جنار �خت�صا�ض، و�أدو�ت تنا�صب عمله وتعني على �إمتامه، ولقد كان �حلد�د هو �أقرب 

�حلرفيني و�أكرثهم مالزمة للنجار، فهو �لذي يقوم ب�صناعة �أغلب �لأدو�ت �لتي يحتاجها �لنجار، غري �أن هناك 

بع�ض �لأدو�ت �لتي يقوم �لنجار ب�صناعتها بنف�صه كاملطارق �خل�صبية، �لتي ي�صتخدمها يف �لطرق على )ملنقر( 

.)
15

لعمل �لنقو�ض، وكذلك )�لرندة( وهي �آلة �صحق وتنظيف �لأخ�صاب)

�أنو�ع  وللمنقر  �خل�صب،  وحفر  �لنق�ض  عملية  يف  �حلريف  بها  ي�صتعني  �لتي  �لأدو�ت  كاأهم  �ملنقر  وياأتي 

وم�صميات خمتلفة بح�صب وظيفته، فهناك �ملناقر �لكبرية �لتي ُعرفت �أ�صاًل يف �لقالفة و�صناعة �ل�صفن مثل منقر 

)ع�صالوي( وي�صتخدم لإز�لة �مل�صامري، ومنقر )قوبار( وله ر�أ�ض حمفور ي�صبه �مل�صمار وي�صتخدم حلفر �ملكان �لذي 

�صوف ي�صتقر فيه ر�أ�ض �مل�صمار، ومنقر)كلفات( وله ر�أ�ض غري حاد وي�صتخدم لعملية ح�صو �لفر�غات �لناجتة من 

باملناقر �لتي ت�صتخدم يف عمل �لنقو�ض و�حل�صو�ت  �أما فيما يخت�ض  �لتقاء �لألو�ح يف ظهر �ل�صفينة باخليوط. 

�خل�صبية، فتعرف بحجم �لر�أ�ض فيها مثل منقر)�أبو �إن�ض �إل ربع( ون�صف �إن�ض، ) و)ربع �إن�ض(، وهكذ�، كما �أن 

.)
16

بع�ض �ملناقر ذ�ت ر�أ�ض د�ئري وبع�صها مقعر)

ومن �لأدو�ت �لتي ل غنى عنها للنجار )�ملثقاب( �لذي ي�صتخدم لتهيئة �لثقوب �لتي تدخل بها �مل�صامري 

�لكبرية، وللمثقاب مقب�ض خ�صبي حر �حلركة، يت�صل به ن�صل من حديد به حربة يف �لر�أ�ض ولتدوير �ملثقاب 

�أو حبل رفيع يلف على مقب�ض �ملثقاب، وبتحريك �لع�صى  ت�صتخدم ع�صى خ�صبية مثبت بها �صري من جلد 

(.�ل�صنيور: وهو �ل�صكل �حلديث �لبديل عن 
17

يدور ر�أ�ض �ملثقاب، وعادة ما يكون لر�أ�ض �ملثقاب عدة �أحجام)

�ملثقاب.

15 - �صعيد عبد �هلل �لو�يل،  �لأبو�ب و�لنقو�ض �خل�صبية يف عمارة �ل�صارقة �لتقليدية، وز�رة �لثقافة و�لإعالم، �ل�صارقة 2003م. �ض 56-55. 

16 - �ملرجع �ل�صابق. �ض 57-56. 

17 - نف�ض �ملرجع. �ض 57. 
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- الفاأ�ش : وهي قدمية قدم �لإن�صان يف ع�صر �ملعادن، وقد كانت هذه �لفاأ�ض قبل ذلك قطع من عظام �حليو�ن 

�أو قرونه �ل�صلبة، وفاأ�ض �ليوم ر�أ�ض معدين حافته م�صتقيمة وحادة.

- القدوم : وهو قريب يف �صكله من �لفاأ�ض، وي�صتخدم �صانع �ل�صحاف و�لأو�ين �خل�صبية نوعني منه:

اأ  ( القدوم العادي: وهو حديث ن�صبياً، وي�صتخدم يف عمليات �لت�صوية و�لت�صكيل، ومن �ملالحظ �أن هذ� 

�لنوع ي�صتخدم بكرثة يف �أنحاء �لعامل.  

اأبو جيب : ويعرف بقدوم )مديل(، وي�صتخدم يف ت�صكيل وتفريغ وجتويف �لكتل �خل�صبية،  ب( القدوم 

ووجد هذ� �لنوع يف �حل�صارة �لبابلية حيث يظهر على قطعة من �لنحت �لبارز على �لفخار جنار�ً يعمل 

على ت�صكيل قطعة من �خل�صب وي�صتخدم يف يده » �لقدوم �ملديل« مما يدل على قدم هذه �لأد�ة، ويكاد 

�ململكة  و�لأو�ين �خل�صبية يف  �ل�صحاف  �مل�صتخدم عند �صانع  �لنموذج �حلايل  �لقدمي مع  �لنوع  يتطابق 

�لعربية �ل�صعودية، ويعرف هذ� �لنوع �أي�صاً با�صم »�ملعطوف«.

- ال�سكني : ت�صتخدم �ل�صكني للت�صوية، وتعرف يف �ل�صنعة ب )�أبو ن�صاب(، كما تدعى )�صفرة(، وغالباً ما 

تكون يد �ل�صكني من �لعظم �أو �لقرن.

�لفرجار  من  نوعان  وهناك  �لعامة،  �لأ�صكال  �أو  �لزخارف  حتدد  �لتي  �لدو�ئر  ر�صم  ي�صتخدم يف  الفرجار:   -

�أحدهما خ�صبي له �صن معدين لالإرتكاز يف طرف، بينما �لطرف �لآخر يخ�ص�ض كمو�صع لتثبيت مر�صم. �أما 

�لنوع �لآخر فهو معدين بكامله ويعتمد على �حلز مع �ل�صغط.

- املدور : يقوم بدور �لفرجار عند بع�ض �ل�صناع، وهو من �لأدو�ت �لقدمية �مل�صتخدمة يف �ل�صناعة، و�ملدور 

مت�صاوية  م�صافات  على  مرت��صة  ثقوب  �لطويل  حموره  على  ي�صبه)�مل�صطرة(،  �حلديد  من  �صريط  عن  عبارة 

)1�صم(، وعند ��صتخد�م �ملدور لعمل د�ئرة يو�صع يف ثقب �أحد �لطرفني م�صمار لالرتكاز عند مركز �لد�ئرة، 

ثم يو�صع مر�صم يف �أحد �لثقوب �لتي يقع عليها �لختيار )تبعاً مل�صاحة �لد�ئرة(، حيث تكون �مل�صافة بني ثقب 

�لرتكاز و�لثقب �لذي �ختري لو�صع �ملر�صم هي ن�صف قطر �لد�ئرة، ثم يبد�أ �ل�صانع �لدور�ن باملر�صم حول �صن 

�لإرتكاز.)�ض 81( 

��صتخد�مها يف �صناعة  و�أهمية  �لنجارين، وهي من �حلديد،  ت�صتخدم عند  ما  �لأد�ة كثري�ً  القمطة :وهذه   -

�ل�صحاف عند ظهور �صرخ يف �خل�صب �أثناء �لعمل، فتعمل على �صم �خل�صب حتى ل يزيد طول �ل�صرخ، وقد 

ت�صتخدم �أكرث من قمطة يف وقت و�حد لإحكام �ل�صغط وللحيلولة دون زيادة �ل�صرخ.
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�لأخر  �أما  وبارزة،  )م�صحل خ�صابي( حبيباته خ�صنة  بـ  يعرف  �أحدهما  نوعان،  ومنه  �ملربد،  امل�سحل :وهو   -

)م�صحل حد�دي( فحبيباته ناعمة، وكالهما ي�صتخدم لل�صقل و�لتنعيم.

- املن�سار : ويعرف �ملن�صار بـ ) خمطة(، وغالباً يكون �ملن�صار �ملعروف بـ ) �صر�ق مت�صاح(، وله يد خ�صبية بها فتحة 

ملرور �لأ�صابع و�صاق معدين م�صلوب.

- من�سار اأبو راأ�سني : وهو نوع كبري من �ملنا�صري، يطلق عليه �صناع �ملر�كب يف قطر )من�صاره �أم يدين(، وي�صتخدم 

لت�صريح �خل�صب، ولهذ� �لنوع منوذجان: �لأول له يد خ�صبية ر�أ�صية يف كل طرف، بينما �لنوع �لآخر يده �أفقية 

 .)
18

)يف كل طرف �أي�صاً(، حيث تربز من �جلانبني، ويقوم بالعمل عليه �صانعان بطريقة تبادلية)

5- مراحل الإنتاج

 تتلخ�ض طريقة �صناعة �لأبو�ب �خل�صبية فيما يلي:

- يتم يف بد�ية �لأمر عمل �لربو�ز �مل�صتطيل 

- �خلا�ض بالباب ويكون عري�صا.

- تعمل �لر�صومات �جلمالية عليه.

- حتفر هذه �لر�صومات حتى تظهر ب�صكل بارز.

18 - �صليمان حممود ح�صن، �لأو�ين �خل�صبية �لتقليدية عند عرب �جلزيرة، مدخل لدر��صة �لفولكلور �لعربي، جاز�ن، �لطبعة �لأوىل 1409هـ ـ 1989م، �ض84-83. 

عملية حفر الر�صومات على الباب وتتم بدقة فائقة
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- ت�صمم �لفردة �ليمنى،  و تعمل عليها فتحة �صغرية،  وتكون د�ئرية من �لأعلى، ويعمل بها برو�ز 

منقو�ض.

- ت�صمم �لفردة  �لي�صرى.

- تطلى �لأبو�ب باألو�ن خمتلفة و �أ�صهرها �لأ�صود، ومن ثم �لبني �لد�كن.

- تركب �لقيوع و�ملر�جم �لنحا�صية على �حللق وكافة �أجز�ء �لباب لتعطيه �صكال جماليا بديعا.   

وتتنوع �لأبو�ب �ملنتجة يف ُعمان ودول جمل�ض �لتعاون �خلليجي ومن �أ�صهر هذه �لأبو�ب:

- الباب امل�سماري :

يتميز �لباب �مل�صماري بقوته ومتا�صك �أجز�ءه، ويتاألف من جمموعة من �ل�صر�ئح �خل�صبية �مل�صفوفة بجانب 

�أفقي  ب�صكل  قوية، تو�صع  �أ�صالع خ�صبية  بو��صطة  تثبيتها ب�صكل حمكم  ر�أ�صي، ويتم  ب�صكل  �لبع�ض  بع�صها 

خلف �ل�صر�ئح �لر�أ�صية، وت�صمى �لأ�صالع �لأفقية ) �صالمني( مفردها �صلمان وتثبت مع �صر�ئح �لباب بو��صطة 

م�صامري ذ�ت روؤو�ض كبرية )�أبو قبة(، وتظهر هذه �مل�صامري يف �صفوف متو�زنة يف و�جهة �لباب، لتوؤ�ص�ض ملتانة 

�لباب وت�صكل عن�صر زخريف جميل.

وقد ُعرف �لباب �مل�صماري كنمط خليجي ��صتطاع فيه �حلرفيون �لأو�ئل �لتغلب على م�صكلة �فتقار �ملنطقة 

لالأخ�صاب �لعري�صة �لكافية لعمل باب كامل، ويبدو �أن تلك �لأبو�ب بنمطها �لأ�صلي بد�أت يف �لرت�جع بعد 

�أن تنوعت م�صادر �لأخ�صاب وتوفرها باأحجام منا�صبة مكنت �حلرفيني من عمل م�صر�ع �لباب دون تو�صيالت، 

.)
19

�إل �أننا جند �أن �مل�صامري �لتقليدية ظلت موجودة لتوؤدي وظيفة جمالية)

 باب اأبو فرخة: 

يتم عمل باب �أبو فرخة بنف�ض �لطريقة �ل�صابقة للباب �مل�صماري، ولكن مع �إ�صافة باب �أو فتحة �صغرية 

باأحد �مل�صرعني �أو فتحتان يف كليهما وي�صمى هذ� �لباب �ل�صغري )فرخة(،  وغالباً ما يكون له عقد ن�صف د�ئري 

.)
20

يف �أعاله.)

�حل�صمة  بجانب  تهتم  �لتي  �لعربي  �خلليج  يف  و�لدينية  �لجتماعية  بالنو�حي  فرخة  �بو  باب  ويرتبط 

و�خل�صو�صية، �لتي متيز بها �ملعمار �لتقليدي �ملحلي، وقد �أدرك �حلريف هذ� �ملطلب �إذ �أن �لفرخة د�ئماً ما جندها يف 

�لأبو�ب �خلارجية �لكبرية و�لتي قد يوؤدي فتحها بالكامل �إىل ك�صف من يف �لد�ر، فكانت �لفرخة �أن�صب �حللول 

 .)
21

للحفاظ على خ�صو�صية �لبيوت)

19 - �صعيد عبد �هلل �لو�يل، �لأبو�ب و�لنقو�ض �خل�صبية يف عمارة �ل�صارقة �لتقليدية، وز�رة �لثقافة و�لإعالم، �ل�صارقة 2003م. �ض 29-28. 

20 - �ملرجع �ل�صابق. �ض 29. 

21 - نف�ض �ملرجع. �ض 30. 
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الباب املقطع:

يتكون �لباب �ملقطع من جمموعة من �لقطع �مل�صتطيلة �أو �ملربعة يف كل م�صر�ع، وت�صمى هذه �لقطع مناظر 

ويحتوي كل م�صر�ع على ثالث �أو �أربع مناظر، مثبتة بني �صلعني ي�صمى �لو�حد منها )بازي(، و�أما �لأ�صالع 

�لأفقية �لتي تتعامد مع �لبازي فت�صمى ) كف�صيج (، ومتثل �ملندرة م�صاحة مثالية للنق�ض عليها، وعادة ما يتم 

نقو�ض وح�صو�ت خ�صبية فيها، وتت�صابه كل منظرة مع مثيالتها يف �مل�صر�ع �لآخر، ويوجد يف منت�صف  عمل 

�لباب �ملقطع )�لربقع(، �لذي يعمل على تثبيت م�صر�ع �لباب �لذي يوجد به، ويعترب �لباب �ملقطع من �لأبو�ب 

(. )�ض30( 
22

�لد�خلية �لتي تخ�ص�ض للغرف وغريها يف د�خل �ملبنى وذلك خلفته و�صهولة حركته)

6- القيمة النفعية واجلمالية 

     ُتعد �لزخارف �خل�صبية �لتي حملتها �لأبو�ب و�لنو�فذ و�لأ�صقف �ملوجودة يف �لعمارة �لُعمانية كالبيوت 

خري  �لعمانيون،  �أبدعها   و�لتي  �لعمانية  �ملر�كب  حملتها  �لتي  �لبديعة  �لنقو�ض  وكذلك  و�حل�صون،  و�لقالع 

�لبديعة  �لفنون  �لو��صع بحرفة �حلفر على �خل�صب. وفن �حلفر على �خل�صب من  �لعمانيني  �صاهد على �هتمام 

�ملتقنة �لتي كان �لعمانيون يحر�صون عليها يف �لكثري من �صناعاتهم �خل�صبية و�أدو�تهم. ومن �لنقو�ض �لبديعة 

�لو��صعة �لنت�صار، زخرفة �ملنازل و�حل�صون بالآيات �لعظيمة على �ل�صقوف و�لأبو�ب وغريها. وي�صتخدم �لعماين 

.)
23

�لأدو�ت �لتقليدية �ملعروفة يف فنه هذ� كامل�صحل، و�ملطرقة، و�لإزميل، و�ملثقب)

     ويعك�ض فن �لنق�ض على �خل�صب ذروة �لأعمال �لفنية يف ُعمان، َفُتَحلى �لأبو�ب و�لنو�فذ بزخارف 

نباتية تكون حمفورة بها. وتعترب �لأبو�ب �ملنقو�صة برب�عة وبطريقة مزخرفة، �صمة متيز كل مدينة وقرية ُعمانية �صو�ء 

يف �ملناطق �لد�خلية �أو يف مناطق �ل�صاحل. كما توجد �أبو�ب م�صابهة يف بع�ض مناطق �صرق �إفريقيا، وذلك عائد 

�إىل �لتاأثري �لعماين �لذي كان �صائد� هناك. ويف عامل �صناعة �ل�صفن ��صتخدمت هذه �حلرفة �لتقليدية زخارف 

لت�صاميم معينة تنق�ض على موؤخرة �ل�صفينة وعلى �صطحها �ملرتفع. ومل يتال�ض هذ� �لفن يف ُعمان، حيث ل 

يز�ل �لنق�ض على �خل�صب موجود� لتزيني �لأبو�ب و�ل�صفن على حد �صو�ء وبخا�صة يف مدينة �صور �لتي مل 

تتغري فيها طريقة هذه �حلرفة �أو �لطر�ز �لذي ت�صتخدمه منذ عدة قرون. وغالبا ما تنق�ض على �لأبو�ب �آيات قر�آنية 

كرمية، ويدون بها تاريخ �لنق�ض. وقد متيزت �أ�صكال زخارف �لأبو�ب و�لنو�فذ بت�صاميم �إ�صالمية متنوعة، تعك�ض 

مناذج هند�صية �أو �أ�صكال �أزهار، ويعترب نق�ض �لأزهار و�لأور�ق من بني �لنماذج �لأكرث �صيوعا.  وتتنوع زخارف 

منادي�ض  وت�صنع  بالأجنم.  ُم�َصَمر  وبع�صها  هند�صية،  بزخارف  منقو�ض  بع�صها  باأ�صكال خمتلفة  لتبدو  �ملنادي�ض 

22 - �صعيد عبد �هلل �لو�يل، �لأبو�ب و�لنقو�ض �خل�صبية يف عمارة �ل�صارقة �لتقليدية، وز�رة �لثقافة و�لإعالم، �ل�صارقة 2003م. �ض 30. 

23 - �صليمان بن علي بن �صامل �لعربي، �ملرجع �ل�صابق، �ض328
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باأ�صلوب  �أو حمفورة  بارزة  �إما  ر�ئعة  بنقو�ض  وتتم زخرفتها  �أنو�ع �خل�صب،  �أجود  ذ�ت جودة وعناية خا�صة من 

هند�صي بديع ودقة متناهية يف �ل�صنع، وتزين ب�صفائح وجنوم من �لنحا�ض �ل�صفر، وحُتلى بنقو�ض وجنوم و�صفائح 

من �لف�صة.

     وتتحلى �لأبو�ب يف �لقالع و�حل�صون بزخارف هند�صية ودعامات، وحلي ناتئة، تزيد من قوتها لتجمع بني 

�لقوة و�لزينة، �أي بني �لوظيفة �جلمالية و�لدفاعية يف �آن و�حد، وقد ��صتهر ح�صن جربين ب�صقوفه �لر�ئعة �ملنقو�صة 

بالزخارف، �إ�صافة لعار�صة تدعيم �ل�صقف �لتي يغمرها في�ض من �لألو�ن و�لت�صميمات �ملركبة، وعلى �لرغم من 

عو�مل �لزمن ل تز�ل هذه �لأ�صقف تبهج �لناظرين �إليها. وتتميز زخرفة تعري�صة �لنو�فذ باأ�صكال هند�صية د�ئرية 

ومربعة تنق�صم فيما بينها �إىل �أ�صكال هند�صية �أ�صغر. وت�صمل �مل�صاهد �ملده�صة باحل�صن �صل�صلة �لأقو��ض �ملزد�نة 

�لدر�بزين  نق�ض  ويتميز  �مللكي.  بح�صورها  �لقلعة  د�خل  �ملتميزة  �ملعمارية  و�لهند�صة  �لقر�آنية،  �لآيات  بنقو�ض 

�خل�صبي �لر�ئع باأ�صكال ما�صية، قطعت بعناية فائقة لت�صيء �ل�صرفات �لد�خلية �إ�صافة �إىل �لأقو��ض �لتي تو�زن 

(. ومن �أهم �لأماكن �لتي تنت�صر فيها  مهنة �لنق�ض على �خل�صب: نزوى ، و�صور، 
24

�لفخامة ب�صالبة �لت�صميم)

و�لو�دي �لكبري )م�صقط(، و�لر�صتاق.

24 - مار�صيا دور و باتري�صيا جروف�ض،  �لقالع و�حل�صون �لعمانية �صهادة �ملجد و�لتاريخ �ملجد تر�ث �لعمارة �لعمانية ، موؤ�ص�صة �لروؤيا لل�صحافة و�لن�صر، م�صقط 2004م، �ض 30
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1 - تعريف احلرفة 
تاأتي �صناعة �لأثاث �ملنزيل يف مقدمة �ل�صناعات �خل�صبية �ل�صهرية يف ُعمان،  وتتعدد منتجاتها، كاملكتبات 

�ملنادي�ض  �صناعة  وتعترب  وغريها.  و�لأ�ِصرة،  �ملزخرفة،  و�ملنادي�ض  و�لطاولت،  �جللو�ض،  وكر��صي  �ملنزلية، 

�خل�صبية �لفاخرة �أرقى تلك �ل�صناعات، وت�صتعمل �ملنادي�ض حلفظ �ملالب�ض و�لأ�صياء �لثمينة كالنقود، و�حللي، 

و�ملجوهر�ت، خا�صة تلك �لتي ت�صنع لالأثرياء، حيث ت�صنع من �أجود �أنو�ع �خل�صب وتتم زخرفتها بنقو�ض ر�ئعة، 

�إما بارزة �أو حمفورة باأ�صلوب هند�صي بديع ودقة متناهية يف �ل�صنع، وتزين ب�صفائح وجنوم من �لنحا�ض �ل�صفر، �أما 

تلك �لأغلى ثمنا فتحلى بنقو�ض وجنوم و�صفائح من �لف�صة. وهناك �صناديق خ�صبية تكون �صناعتها دون هذه 

�ملنادي�ض كذلك ت�صنع �أ�ِصرة �لأطفال وغريها من �لأدو�ت �ملنزلية.

وتعترب �صناعة �ملندو�ض من �حلرف �لتقليدية �لعمانية �ل�صهرية وخ�صو�صا �ملنطقة �لد�خلية، وي�صنع �ملندو�ض 

من �خل�صب �ل�صلب )خ�صب �ل�صاج �أو خ�صب �لورد( �مل�صتورد من �لهند، وبعدها يتم �إعد�ده وجتهيزه وذلك 

بتقطيعه على ح�صب �أحجام ومقا�صات معينة، ثم تثبت �لقطع �خل�صبية بامل�صامري وبعد �لنتهاء من هذه �ملرحلة، 

ي�صبغ �ل�صندوق �خل�صبي مبادة )�ملغر( �لتي ت�صتخرج من �جلبال، ومن ثم يزين �ل�صندوق، ويزخرف بالنجوم، 

و�ل�صفائح �لنحا�صية، وبهذه �ملر�حل تكتمل �صناعة �ملندو�ض. وتتعدد ��صتخد�مات �ملندو�ض، حيث ت�صتخدمه 

�لرجال يف حفظ �ملالب�ض،  بينما ي�صتخدمه  �لثمينة،  ، و�لأ�صياء  �لن�صاء يف حفظ �ملالب�ض، وحفظ �ملجوهر�ت 

�ملنا�صبات  ويف  للعمانيني  �ليومية  �حلياة  يف  كربى  �أهمية  للمندو�ض  كان  وقد  ومعد�تها،  و�خلناجر  و�لأ�صلحة، 

�خلا�صة مثل �لأعر��ض، حتى قيل يف �ملثل �ل�صعبي )�ملندو�ض قبل �لعرو�ض( .

وكانت �صناعة �ل�صناديق �خل�صبية من �ل�صناعات �لتقليدية �لر�ئجة يف �لفرتة �ملا�صية، حيث كانت ت�صتخدم 

هذه �ل�صناديق كجزء من جهاز �لعرو�ض يف منطقة �خلليج. وت�صنع �ل�صناديق من �خل�صب وتزخرف بالنحا�ض 

�لأ�صفر، وكانت ت�صنع بها �أحياناً جتويفات �صرية. كما كان يتم ت�صنيع �صناديق خ�صبية �صغرية مزخرفة بالنق�ض 

فقط، و�صناديق �أخرى مليئة بالتجويفات �ل�صغرية �لتي كانت ت�صنع خ�صي�صاً من �أجل �للوؤلوؤ حيث ي�صنف 

ويخزن بها �للوؤلوؤ على ح�صب �حلجم، و�لوزن.

2 -  البعد التاريخي  

     يحمل �ملندو�ض �لعماين �لكثري من �صمات �لأ�صالة يف زخارفه �ملحلية �لتي تتجلى يف بع�ض �أ�صكال �لقالع 

و�حل�صون �لعمانية، �أو بع�ض ت�صميمات �ملر�كب �لعربية و�خلناجر �لعمانية. وقد كان �لبحارة يف �لأزمنة �لقدمية 

ي�صتخدمون �ملندو�ض �أثناء رحالتهم �لبحرية حلفظ ممتلكاتهم و�أغر��صهم �ل�صخ�صية �إىل جانب �خلر�ئط و�لر�صوم 

�ملالحية. كما ��صتخدم �ملندو�ض كجزء هام من هد�يا �لزو�ج و�لأثاث �لتي تقدم للزوجة مندو�صاً ذ� جيب �صري 

 .)
25

حلفظ �حللي و�ملجوهر�ت)

25 - دوروثي بونفليلني، �ملرجع �ل�صابق، �ض32
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و�خل�صب من �أهم �ملو�د �مل�صتعملة يف �صناعة �ملندو�ض، ويف�صل �أن يكون من خ�صب �لتيك، ومن �ملو�د 

�لأدو�ت  �أما  �أقفال،  تلميع،  دهان  مف�صالت،  �صفر�ء،  نحا�صية  م�صامري  �لالمع،  �لأ�صفر  �لنحا�ض  �مل�صاحبة: 

�ل�صرورية ل�صناعة �ملندو�ض فهي: مطرقة )باأحجام(، مق�ض، مطرقة خ�صبية، م�صطرة، مربد، �أزميل، زردية، فرجار، 

دبابي�ض �أو م�صامري للزينة.

�صناعة  وتعترب  �خل�صبية  �ل�صناعات  مقدمة  ياأتي يف  وكان  �ملنزيل  �لأثاث  �ملا�صي  يف  �ملندو�ض  تقدم  لقد 

�ملنادي�ض �خل�صبية �أ�صهر تلك �ل�صناعات، كانت �ملنادي�ض �لفاخرة ت�صنع من �أجود �أنو�ع �خل�صب وتتم زخرفتها 

من  وجنوم  ب�صفائح  وتزين  �ل�صنع،  متناهية يف  ودقة  بديع  هند�صي  باأ�صلوب  �أو حمفورة  بارزة  �إما  ر�ئعة  بنقو�ض 

.)
26

�لنحا�ض �ل�صفر، �أما تلك �لأغلى ثمنا فتحلى بنقو�ض وجنوم و�صفائح من �لف�صة)

3 - املواد الأولية     

- الدفف.

- اجلوانب ) لربود ( .

- القاعه )القاعدة(. 

- الغطاء )باب املندو�ش( .

- الدرج )ال�سارق(.

- املغالق. 

- الرزه.

- القفل )وي�ستخدم قفل الل�سه(.

- النجوم )النقو�ش(.

- امل�سامري. 

4 - اأدوات ال�سنع 

 �أدو�ت �لنجارة

26 - عبد �هلل بن نا�صر �حلارثي، عمان يف عهد بني نبهان  جامعة �ل�صلطان قابو�ض مركز �لدر��صات �لعمانية، �ض233
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5 - مراحل الإنتاج 

�أخ�صاب  من  وكذلك  �ل�صاج  و�أخ�صاب  �ل�صندل  �ألو�ح  مثل  �لثمن  غالية  �أخ�صاب  من  �ملندو�ض  ي�صنع 

�ل�صندل  وخ�صب  بالبلويت،  �ملعروفة  �مل�صغوطه  �لخ�صاب  من  ي�صنع  وحاليا  و�لفرفار  و�ملي�ض  و�لقرط  �ل�صدر 

و�ل�صاج لي�ض لهما مناف�ض بني �لخ�صاب �لأخرى يف �صناعة �ملندو�ض من حيث �جلودة و�ملتانة.  وقد يعي�ض 

هذ� �ملندو�ض �أكرث من 150 �صنة، وكل ما جدد طالوؤه ظهر جماله وبريقه �أكرث.

و�لنقو�ض �لتي تر�صم على �ملندو�ض تعطيه بريقا و�صكال جميال، وتعرف تلك �لنقو�ض بالنجوم ، ولكل �صانع 

ت�صكيالت تظهر مهارته �لفنية من حيث �خلربة و�لنحت على �ألو�ح �ملندو�ض.

وفيما ياأتي بع�ض �ل�صور �لتي تبني مهار�ت هوؤلء �ل�صانعني :

تركيب البطانة الداخلية

تف�صيل هيكل املندو�س

تركيب

البطانة الداخلية

تف�صيل

هيكل املندو�س
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من  �لعديد  �أن  نالحظ 

يحمل  �ل�صناديق  هذه 

�لقالع  �أ�صكال  بع�ض 

�أو  �لعمانية  و�حل�صون 

بع�ض ت�صميمات �ملر�كب 

�لعربية و�خلناجر �لعمانية 

مما يدل على �أ�صلها.

6- الِقَيمة النفعية واجلمالية 

للمندو�ض �لُعماين مكانة كبرية منذ �لقدم فهو خز�نة للمالب�ض، ومكان حلفظ �لأمو�ل، كما يعد جز�ء من 

مهر �لعرو�ض.  لقد كان �لبحارة يف �لأزمنة �لقدمية ي�صتخدمون �ملندو�ض �أثناء رحالتهم �لبحرية حلفظ ممتلكاتهم 

و�أغر��صهم �ل�صخ�صية �إىل جانب �خلر�ئط و�لر�صوم �ملالحية.كما ��صتخدم �ملندو�ض كجزء هام من هد�يا �لزو�ج 

و�لأثاث �لتي تقدم للزوجة، ونالحظ وجود جيب �صري يف هذ� �لنوع من �ملندو�ض حلفظ �حللي و�ملجوهر�ت. 

وي�صمى �لدرج )�ل�صارق( ويوجد يف بطن �ملندو�ض مكانا لو�صع �لنقود و�لأ�صياء �لثمينة مثل حلي �ملر�أة.  ويكون 

غطاء �لدرج هو �مل�صند لغطاء �ملندو�ض �أثناء �لفتح ويكون حتت �لدرج درج �صغري يقال له بخ�صه وذلك حلفظ 

�لأ�صياء �لثمينة.



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

144



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

145

د - �شناعة الع�شي

1 - تعريف احلرفة

2- املواد الأولية

3 - اأدوات ال�سنع 

4 - مراحل الإنتاج 
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1 - تعريف احلرفة :

�لزيتون ويطلق عليه  �أ�صجار  �أغ�صان  �لع�صي من  ت�صنع 

حمليا �لعتم.

وتكرث �أ�صجاره يف �جلبل �لأخ�صر، وتت�صم �أغ�صانه بالقوة 

و�ملرونة.

وت�صوق هذه �لع�صي يف �لأ�صو�ق �ملحلية، �إل �أن �أغلبها 

ي�صنع بناء على طلبيات م�صبقة.                                                                      

2 - املواد الأولية :

م�صحل حديدي، من�صار، قرطا�ض، خمرز.

3 - اأدوات ال�سنع :

�أغ�صان من �صجر �لزيتون، م�صامري خ�صبية.

4 - مراحل الإنتاج :
- يتم �إح�صار �أغ�صان �لزيتون �لأخ�صر �مل�صتقيمة ذ�ت 

�أف�صل  من  �لنوعية  هذه  وتكون  �ملنحنية.  �لأطر�ف  

وهي  مركبة؛  غري  �أ�صيلة  حنيتها  تكون  �إذ  �لع�صي 

غالية �لثمن.�أما يف حالة تركيب �حلنية فت�صبح �لع�صا 

�أقل �صعر�ً.

- تز�ل �لق�صرة �خلارجية للع�صي و�لأغ�صان �جلانبية.

�خل�صونة  لإز�لة  حديدي   مب�صحل  �لع�صي  ت�صقل   -

عليها.

- ت�صحل �لع�صي بقرطا�ض خفيف لتنعيم ملم�صها.

- حتى �إذ� �أ�صبحت ذ�ت قو�م معتدل و طول متنا�صق يبد�أ �ل�صانع باإجر�ء نقو�صات عليها ح�صب ت�صميماته 

�أو تق�صيمات  �لنقو�ض على �صكل حلقات د�ئرية على �لع�صي  و ذوقه بو��صطة من�صار �صغرية، وتكون هذه 

بخطوط متقاطعة على �صكل مثلثات �أو مربعات. كذلك هناك زخارف تنفذ بو��صطة  م�صامري خ�صبية  حيث 

يقوم �ل�صانع بعمل ثقوب هند�صية على �لع�صي فيطعم هذه �لثقوب مب�صامري خ�صبية باألو�ن تختلف عن لون 

�لع�صي حتى تظهر هذه �ملو�قع كالنجوم يف �أ�صكال �إبد�عية جميلة. 
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ي�صنع ال�صانع نق�صات 

جميلة على الع�صا

اإزالة الق�صر اخلارجية 

والأغ�صان من الع�صا

�صقل الع�صا بامل�صحل 

قبل ورق التلميع 

)القرقا�س(
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�صناعة اجللديات

1- تعريف احلرفة 

تعني عملية دبغ �لإهاب: و�صع جلود �حليو�نات )غنم /ماعز/ �أبقار(، يف وعاء فخاري يت�صع حلو�يل 25 

�إهابا، ويو�صع عليه كمية من �لتمر و�مللح لفرتة ترت�وح ما بني 5-10 �أيام، ثم ترفع �جللود ومتهيد�ً لإز�لة �ل�صعر 

منها بو��صطة ح�صوها بثمار �صجرة �لقرط و�مللح و�ملاء، ثم ينفخ ويحاك �لإهاب يف لوح خ�صبي ملدة خم�ض دقائق 

 .)
1

تقريباً، حتى يكون خاليا من �ل�صعر وجاهز لال�صتخد�م يف �صتى �ل�صناعات �جللدية)

2- البعد التاريخي 

ُعرفت مهنة �لدباغة �لتي �عتمدت عليها �ل�صناعات �جللدية منذ زمن بعيد، و�لدباغة هي: »دبغ �لإهاب 

مبا يدبغ به، و�لإهاب �جللد من �لبقر و�لغنم وغريهما، ما مل يدبغ. وقد ��صتخدم �لدباغون يف ذلك مو�د خمتلفة، 

(، وتتم هذه �لعملية بعد ذبح �حليو�نات و�صلخ 
2

بع�صها بد�ئية، وعاجلو� �جللد قبل دبغه لرتقيعه وتنظيفه و�صقله«)

�جللد، حيث ياأخذ �ل�صانع )�ل�صمار( هذ� �جللد ويجري له عملية �لدباغة، ومن ثم يقوم بت�صنيعه �إىل منتجات 

جلدية متنوعة. 

3- املواد الأولية 

ت�صتخدم يف عملية �لدباغة بع�ض �ملو�د وهي:

- املاء - امللح     

- القرط - التمر     

- خيوط نايلون - جلود املاعز    

- اأ�سرطة من الورق - �سعف النخيل    

بينما ت�صتخدم يف عملية ت�صنيع �جللود عدة مو�د منها:

- خيوط رفيعة من القطن )حبال( - جلود مدبوغة    

- �سمع الع�سل  - �سحم     

4- اأدوات ال�سنع 

- �سكني - خمرز      

1 - وز�رة �ل�صوؤون �لجتماعية و�لعمل، دليل �حلرف و�ل�صناعات �لتقليدية �لعمانية، �لطبعة �لأوىل م�صقط 1995م، �ض35

2 - و��صح �ل�صمد، �ل�صناعات و�حلرف عند �لعرب يف �لع�صر �جلاهلي، �ملوؤ�ص�صة �جلامعية للدر��صات و�لن�صر و�لتوزيع، بريوت1981م، �ض 87.
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- �سجب )حامل ذو ثالث �صعب( - اأواين     

- مق�ش - مدق     

- مربد - من�سار     

- اإبرة كبرية احلجم )مبار(

- ال�سفان: ) �ملدق �مل�صتعمل يف طحن حبوب �لقرط(.

.)
3

- املحلج : قطعة خ�صبية خ�صنة ت�صتخدم يف �صقل وتنعيم �جللد)

5- مراحل الإنتاج

1 - يو�صع �جللد يف �إناء وي�صاف �مللح �إليه، و يدعك جيد�ً، ثم يرتك ملدة ترت�وح من يومني �إىل ثالثة �أيام.

3 - دوروثي بونفليلني، در��صة عن �حلرف �لتقليدية �لُعمانية، ترجمة �أحمد �لزين ح�صن، م�صقط 1988م، �ض144
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2 - يغ�صل �جللد من �مللح و ي�صاف �إليه �لغيجه بعد دقها.

3 - يو�صع �جللد يف وعاء حمكم �لإغالق و يدفن يف حفرة ملدة ترت�وح من ثالثة �إىل خم�صة �أيام.

دفن اجللد بعد و�صعه يف 

اإناء ولفه
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4 - ُيخرج �جللد ويز�ل �ل�صعر عنه ب�صكني حادة �أو باليد ثم يغ�صل باملاء.

5 - يعباأ �جللد بالقرط �لناعم ثم يدعك بقوة و هذه �ملرحلة ت�صمى �لدباغة. وقد ت�صتمر دباغة �جللد �أربعة 

�أيام، ويتحدد لون �جللد يف �ليوم �لأول باأبي�ض �أو بني �أو �أحمر غامق، يف حني تكون �لدباغة يف باقي 

�لأيام للتحكم يف م�صتوى �لليونة �ملطلوبة.

6 - يغ�صل �جللد ويرتك حتى يجف، و ي�صاف �إليه قليل من �ملاء حيث يتم طيه )كرم�صته( ليزد�د ليونة.

و  و�صوحاً.  �أكرث  �للون  يكون  �لأيام  ومع  �لزيت،  من  بقليل  يدهن  �جللد؛  تلوين  يف  �لرغبة  حالة  يف    -7

للح�صول على �للون �لأ�صود ي�صاف �ل�صدى )�خلت( �إىل �ملاء ثم يو�صع فيه �جللد �ملر�د �صبغه ملدة �صاعة 

تقريباً، ثم يغ�صل جيد�ً ويدهن بقليل من �لزيت و يدعك جيد�ً.

بعد دباغة �جللد؛ ي�صبح جاهز�ً لي�صنع منه منتجات خمتلفة، وفيما يلي �أ�صماء بع�ض منتجات 

�ل�صناعات �جللدية و��صتخد�ماتها:

- القربة : وُت�صتخدم حلفظ �ملياه.

- املحفظة : وت�صتخدم يف حمل �لنقود.

- ال�سعن : وي�صتخدم يف نقل �ملياه �أثناء �ل�صفر. 

�لنفخ  �آلت  �إحدى  �أخرى على  �أي�صاً يف مناطق  �لهبان  �لز�د، ويطلق م�صمى  نقل  الهبان : وي�صتخدم يف   -

�ملو�صيقية �لتقليدية.

- الدلو: وي�صتخدم يف �إخر�ج �ملاء من �لبئر.

اإزالة ال�صعر

با�صتخدام ال�صكني
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- احلرز : وي�صتخدم يف حفظ �لرقى.

- ال�سيور : ت�صتخدم يف �خلناجر و�ملحازم ومالزم �لإبل و�حلمري و�صروج �خليل.

- النعل : باأنو�ع خمتلفة.

- اجلراب : ي�صتخدم يف حفظ �لأ�صلحة كالبنادق.

- ال�سقى : ي�صتخدم يف خ�ض )رج( �للنب.

- العكة : ت�صتخدم يف حفظ �لزيت.

- الغمد : ي�صتخدم لل�صيوف و�خلناجر و�ل�صكاكني.

بال�صكل  للق�ض  �جللد  يخ�صع  حيث  �ملنتج  نوع  باختالف  �لت�صنيع  خطو�ت  وتختلف  هذ� 

نباتية  �أ�صكال  بعمل  وذلك  �ملنا�صبة  �لزخارف  و�صع  ويليها  �خلياطة  عملية  تتم  مت  �ملطلوب 

وهند�صية م�صتمدة من �لبيئة �ملحلية لت�صفي �أ�صكال زخرفية مميزة على �ملنتج.
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6- القيمة النفعية واجلمالية  

�أن جندها يف �ل�صناعات �جللدية بتنوع �ملنتج وعادة ما ي�صتفاد  تتعدد �لقيم �لنفعية و�جلمالية �لتي ميكن 

�ليدوية و�لزخارف  من �جللود يف �صكل منتجات جلدية تقليدية و�أخرى منتجات حديثة ت�صكل فيها �ملهارة 

�لتقليدية �مل�صتقاه من �لبيئة �ملحلية �أ�صكال فنية وزخارف فريدة جُتمل �أغلب �ملنتجات �جللدية.
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�سناعة الن�سيج

1 - تعريف احلرفة 

�لن�صيج هو فن تعا�صق �خليوط على �لنول، ويتكون �ملن�صوج من جمموعة خيوط طولية يطلق عليها ��صم: 

�ل�صدي �أو �ل�صد�ء، تتقاطع مع خيوط عر�صية  تعرف با�صم �للحمة تقاطعاً منتظماً. ويختلف �ملن�صوج يف مظهره 

ونوعه، تبعاً لختالف تقاطع �خليوط وتركيبها )�لرتكيب �لن�صجي(. وتوؤدي عملية �لتقاطع �إىل �ختفاء فريق من 

�لوقت فوقها وبالعك�ض يف �للحمة �لتي  �لفريق �لآخر يف نف�ض  �للحمات، وظهور  �إحدى  �ل�صدة حتت  خيوط 

تليها، لذ� تنق�صم خيوط �ل�صدة تبعاً لعمليتي �لإخفاء و�لظهور �إىل ق�صمني:

�لأول: �خليوط �لفردية.

و�لثاين: �خليوط �لزوجية وكل من خيوط �لق�صمني يظهر �أو يختفي مع بع�صه �لبع�ض، فاإذ� ما ظهرت �خليوط 

�للحمة  �لزوجية تكون من جر�ء ذلك، فر�غ ي�صمح مبرور خيوط  �رتفعت و�نف�صلت عن �خليوط  �أي  �لفردية، 

د�خله ثم تنعك�ض �حلركة بعد ذلك وحتل �خليوط �لزوجية حمل �خليوط �لفردية ويتكون فر�غ �آخر ي�صمح مبرور 

�لأن�صجة  �أنو�ع  �أب�صط  تن�صج  �لعملية  وهذه  �لتقاطع،  عملية  تتم  �ملختلفتني  �حلركتني  هاتني  ومن  للحمة.  ثان 

)
1

و�أكرثها ��صتعماًل، وهو �مل�صمى بالن�صيج �ل�صاده)

ويعترب معلم �ل�صنعة قمة درجات �صلم مهنة �لن�صاجة، يليه يف �لدرجة �لثانية نائبه وي�صمى)�ملعاون(، ثم » 

�ل�صاغرد« وهو �لذي يندي �أو يبلل خيوط �لغزل باملاء، ثم يقوم بالعمل على �لد�لوب)عملية �لن�صاجة(.  �أما 

�ل�صخ�ض �لر�غب يف تعلم حرفة �لن�صاجة فيحتاج �إىل فرتة تدريب ملدة �صتة �أ�صهر �أو عام كامل، وذلك حتى 

يتقنها جيد�. هذ� وي�صرتط يف �لن�صاج �أن يكون متحليا بال�صرب و�ملثابرة يف �لعمل، و�أن يكون ب�صره حاد�ً، وهي 

�صفات �أ�صا�صية للنجاح يف هذه �ملهنة، وعندما يرتقى �لعامل فيها من رتبة �إىل �أخرى يقام له �حتفال بذلك 

 .)
2

يح�صره منت�صبو هذه �ملهنة يف مدينته)

2- البعد التاريخي 

ميتد �لبعد �لتاريخي ل�صناعة �لن�صيج على �أر�ض ُعمان �إىل ع�صوٍر قدمية حيث، �كت�صف �لآثاريون بع�ض 

�لآثار �لد�لة على ��صتخد�م �ل�صكان �لأو�ئل للمن�صوجات يف ُعمان، ومتثلت هذه �ملكت�صفات يف: �أدو�ت غزل 

(. ويعترب كتاب �لطو�ف 
3

م�صنوعة من �صلوع �حليو�نات، وخيوط حرير على مقب�ض خنجر من �أحد قبور �صمد)

حول �لبحر �لإريرتي. هو �مل�صدر �لكال�صيكي �لذي ذكر �صناعة �ملن�صوجات يف ُعمان. ولكن �مل�صادر �لعربية 

�لفنون  ماهر،  �صعاد  و�نظر:   .14 �ض  �لثاين، ط1،  �جلزء  و�ملعا�صرة،  �لرت�ثية  �لفنون  لرعاية  �أ�صالة  �لتاريخية، جمعية  بالقاهرة  �لتقليدية  �حلرف  مو�صوعة  �لباحثني،  من  - جمموعة   1

�لإ�صالمية، �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، �لقاهرة 1986، �ض100-99.

2 - عبد �هلل بن نا�صر  �حلارثي، عمان يف عهد بني نبهان، جامعة �ل�صلطان قابو�ض مركز �لدر��صات �لعمانية، �ض237.

3 - حمد بن �صر�ي، عمان من �لقرن �لثالث قبل �مليالد �إىل �لقرن �ل�صابع �مليالدي، �ض 179-178.
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ويدل  �لإ�صالمية.  �لفرتة  �إبان  ُعمان  و�زدهارها يف  �ل�صناعة  هذه  قيام  عن  مهمة  معلومات  �أوردت  �لإ�صالمية 

��صتهار ُعمان ب�صناعة �ملن�صوجات يف �لع�صر �لإ�صالمي على قدم هذه �ل�صناعة يف �لبالد. وكانت �ملن�صوجات 

حارية منها(، وكان  �لعمانية معروفة يف �لفرتة �لإ�صالمية �لأوىل �إذ ُعرفت �لأزر و�لثياب �لعمانية )وخا�صة �ل�صُ

للقمي�ض �لعماين �صهرة بني �لعرب. وقد و�صلت �لثياب �لُعمانية �إىل �حلجاز، وو�صول هذه �لثياب �إىل �حلجاز 

يدل على كرثة �إنتاجها يف ُعمان لدرجة �أ�صبحت ت�صدر خارج ُعمان. 

وتعترب �صناعة �لغزل و�لن�صيج من �ل�صناعات �لقدمية بل �ل�صهرية يف ُعمان. فهي من متطلبات �لإن�صان 

�ل�صرورية مثلها يف ذلك مثل �ملاأكل و�مل�صرب و�مل�صكن. ولتوفر �ملادة �خلام من قطن و�صوف وكتان، وما نق�ض 

من �حتياجات هذه �ل�صناعة جلب من �خلارج كاحلرير » �لربي�صم« لقرب مناطق �إنتاجه من ُعمان �إ�صافة �إىل 

وجود �ليد �لعاملة �ملاهرة يف هذه �ل�صناعة بعمان، و�أ�صو�ق لت�صريف ما يتم ت�صنيعه. لذ� �نت�صرت مر�كز هذه 

�ملدن  �إىل  ينقل  عنه  ز�د  وما  �صوقها،  �حتياجات  بتغطية  مدينة  كل  فتقوم  �لعمانية.  �ملدن  غالبية  �ل�صناعة يف 

�ملجاورة �أو �إىل خارج ُعمان، مثل �صرق �إفريقية وبلد�ن �صبه �جلزيرة �لعربية.

ن�صيج الربي�صم
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تلك  خا�صة  �لعمانية،  �ملن�صوجات  ذكر  �إىل  �لهجري  �ل�صابع  �لقرن  عا�ض يف  �لذي  �حلموي  تطرق  وقد   

�مل�صنوعة مبدينة نزوى، فو�صفها باأنها كانت جميلة منمقة غالية �لثمن. كما �أ�صاد �بن بطوطة بالأثو�ب �لر�ئعة 

�لتي ت�صنع يف ظفار بقوله« وي�صنع بها ثياب من �حلرير و�لقطن و�لكتان ح�صان جد�«. هذ� بالإ�صافة �إىل �لإزرة 

و�لأردية �لعادية �لتي ت�صنع من �لقطن �أو من �لقطن و�حلرير. هناك �أي�صا نوع من �لعمائم ت�صنع من �لقطن خا�صة 

تلك �لعمائم �ملخططة �لتي ت�صنع باإبر�ء من �لقطن �جليد �لنقي. وقد �نت�صرت زر�عة �لقطن وبالتايل �صناعته يف 

غالبية �ملناطق �لد�خلية كنزوى، ومنح، و�صمائل، وغريها من �ملدن، لكن �خت�ض و�دي �صمائل وبالذ�ت قرية 

.)
4

�جليلة فيه بزر�عة و�صناعة » ن�صيج �خل�صرجن، وهو من �لقطن �لأحمر �ملوجود بعمان خا�صة«)

وتعد هذه �حلرفه من �أهم مظاهر �لتم�صك بالرت�ث �لتقليدي �لُعماين، فتظهر روحها يف �لأدو�ت �مل�صتخدمة 

�إما من خيط  يتكون  رقيق  م�صطح  عبارة عن ج�صم  و�ملن�صوج  و�لن�صائية،  �لرجالية  و�لأزياء  �ليومية،  �حلياة  يف 

و�حد مت�صابك بع�صه ببع�ض على هيئة �أن�صاف دو�ئر متد�خلة ومتما�صكة، كما هو �حلال يف �أقم�صة �ل�صنارة. 

)�لرتيكو(، �أو يتكون من جمموعة خيوط طولية يطلق عليها ��صم �ل�صدى، تتقاطع مع خيوط عر�صية تعرف با�صم 

)�لرتكيب  وتركيبها  تقاطع �خليوط  تبعا لختالف  ونوعه  �ملن�صوج يف مظهره  تقاطعا منتظما. ويختلف  �للحمة 

�لن�صجي(. 

4 - عبد �هلل بن نا�صر بن �صليمان �حلارثي، عمان يف عهد بني نبهان، �ض236-235.

منتجات ن�صيجية زاهية الألوان
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وعملية �لتقاطع �ملذكورة توؤدي �إىل �ختفاء فريق من خيوط �ل�صدى حتت �إحدى �للحمات، وظهور �لفريق 

لعمليتي  تبعا  �ل�صدى  تنق�صم خيوط  لذ�  تليها،  �لتي  �للحمة  وبالعك�ض يف  فوقها  ذ�ته  �لوقت  نف�ض  �لآخر يف 

�لختفاء و�لظهور �إىل ق�صمني: �لأول �خليوط �لفردية و�لثاين �خليوط �لزوجية، وكل من خيوط �لق�صمني يظهر� 

�نف�صلت عن �خليوط  �أو  �رتفعت  �أ�صح  بعبارة  �أو  �لفردية  فاإذ� ما ظهرت �خليوط  �لبع�ض،  �أو يختفي مع بع�صه 

�لزوجية، تكون من جر�ء فر�غ ي�صمى يف عرف جماعة �لن�صاجني، ي�صمح مبرور خيوط �للحمة د�خله ثم تنعك�ض 

�حلركة بعد ذلك وحتل �خليوط �لزوجية حمل �خليوط �لفردية ويتكون )نف�ض( �آخر ي�صمح مبرور ثان للحمة. ومن 

هاتني �حلركتني �ملختلفتني تتم عملية �لتقاطع، وهذه �لعملية تنتج �أب�صط �أنو�ع �لأن�صجة، وهو �مل�صمى بن�صيج 

�ل�صادة. ومع �أن ن�صيج �ل�صادة يعترب �أب�صط �أنو�ع �ملن�صوجات، �إل �أنه �أكرثها ��صتعمال وله م�صتقات عدة. وقد 

�صغل �لكتان �ملرتبة �لأوىل بني �ملو�د �خلام �لتي ��صتعملت يف �لن�صيج �لإ�صالمي منذ �لع�صور �لقدمية. ويليه 

�لقدمية  �ملر�جع  ورد ذكره يف كثري من  �لذي  �لقطن  �إىل  بالإ�صافة  �لثالثة.  �ملرتبة  �حلرير يف  ياأتي  ثم  �ل�صوف، 

و�لإ�صالمية، ول �صك �أن �لكتان هو �لنبات �لوحيد �لذي تعترب �أليافه �أقدم �لألياف �لتي ��صتعملت يف �صناعة 

 .)
5

�لن�صيج)

3 - املواد الأولية

تتنوع خامات �خليوط �مل�صتخدمة يف �صناعة �لن�صيج ما بني �لكتان، و�لقطن، و�حلرير، و�ل�صوف. فاحلرير: يعد 

من �أهم �خلامات �لن�صيجية، وتوجد منه �أنو�ع كثرية بع�صها رقيق و�صفاف، وللحرير �أنو�ع كثرية، وي�صتورد من 

(. وُيعد 
6

دول جنوب �صرق �آ�صيا، وي�صنع منه بع�ض �ملالب�ض و�أغطية �لر�أ�ض، وبع�ض �ل�صجاد، خا�صة لالأثرياء)

�أجود  منها  ي�صنع  �لتي  �خلامة  وهو  للج�صم،  �ل�صحية  فائدته  لثبوت  و�صيوعاً  �نت�صار�ً  �لأكرث  �خلامة  هو  �لقطن: 

�أنو�ع �ملالب�ض، �إ�صافة �إىل طر�وته وجودته ل�صناعة �ملفرو�صات.  �أما �ل�صوف: فهو من �خلامات �لعتيقة، وياأتي يف 

�لأهمية بعد �لكتان تاريخياً، حيث مل يتم �لرتكيز عليه �إل منذ �لع�صر �لبطلمي، وهو من �خلامات �ل�صائعة �لتي 

تدخل يف كثري من �ملالب�ض، وي�صتخدم �أي�صاً يف ن�صج �لكليم و�ل�صجاد )�لزو�يل( و�أحياناً يخلط ببع�ض خيوط 

.)
*8

(.وقد ��صتخدم �صعر �ملاعز لتقوية خيوط �ل�صوف)
7

�لقطن وياأتي �ل�صوف من فرو �لأغنام، �أو وبر �لإبل)

5 - �صعاد ماهر حممد، �لفنون �لإ�صالمية، �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، �لقاهرة 1986 �ض63،64.

6 - جمموعة من �لباحثني، مو�صوعة �حلرف �لتقليدية بالقاهرة �لتاريخية، جمعية �أ�صالة لرعاية �لفنون �لرت�ثية و�ملعا�صرة، �جلزء �لثاين، ط1، �ض105-104. 

7 - �ملرجع �ل�صابق، �ض105-104. 

8* -  تعترب �صناعة �ل�صوف مكملة حلرفة �لرعي يف عمان ومن جانب �آخر ي�صتخدم �صعر �ملاعز لطوله و�صهولة غزله ثم ن�صجه، حيث يخلط مع �صوف �لأغنام �لناعم ليعطيه 

نوعا من �ل�صالبة. قال تعاىل« ومن �أ�صو�فها و�أوبارها و�أ�صعارها �أثاثا ومتاعا �إىل حني«. وقد مرت �ل�صناعات �ل�صوفية بعدة مر�حل: ففي �أول �صهر �أبريل تبد�أ �أوىل خطو�تها حيث 

يجز �ل�صوف ثم يغ�صل جيد�، ثم ينق�ض متهيد� ل�صباغته باللون �ملطلوب وغالبا ما تكون باللونني �لأ�صفر و �لأحمر. �نظر: عبد �هلل بن نا�صر �حلارثي، عمان يف عهد بني نبهان 

جامعة �ل�صلطان قابو�ض مركز �لدر��صات �لعمانية، 237.
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اأ-الن�صيج القطني

�سناعة  الن�سيج القطني 

�خل�صرجن،  هو  �لأنو�ع  و�أجود هذه  وباأنو�ع خمتلفة،  �ل�صلطنة  ومناطق  �أغلب وليات  يزرع يف  �لقطن  كان 

ك�صاء  �إنه  �أهمية كبرية حيث  وللقطن  �لد�خلية،  باملنطقة  �صمائل  لولية  �لتابعة  �جليلة  زر�عته يف  وكانت جتود 

بعيد عن  �لأزهار وحفظها يف مكان  �لن�صاج بجمع هذه  يقوم  �لقطن  �أزهار  تتفتح  له. وعندما  لالن�صان وغطاء 

�ل�صم�ض و�ملاء.

بنف�ض  يقوم  ثم  �لقطن(،  تلبيب   ( وي�صمى  �لبذور  �لقطن من  بفرز  �ل�صانع  يقوم  للغزل،  �لقطن  ولتجهيز 

تاأتي عملية �لغزل، حيث يّدور �حلريف  �لقطن وعمله لويه )لف بع�صه على بع�ض ب�صكل كروي(. بعد ذلك 

�ملغزل وكلما غزل خيطا لفه على �ملغزل حتى يعمل كبه،  وبعد ذلك يقوم بتغطي�ض �خليوط �لقطنية �لتي مت 

غزلها يف �صخالة �لرز )�لقنزي(، �أو يف عجينة طحني مغاليه على �لنار باملاء وت�صمى �صوج،  بغر�ض تقوية �خليوط 

�لقطنية.

ثم ي�صع �حلريف �لغزل على عدة دو�ر�ت خ�صبية، وياأخذ من كل دو�ره طرف �خليط وت�صمى �صده، فيقوم 

بربطها يف دو�ره كبرية من �أجل قيا�ض كمية �لغزل، )على �صبيل �ملثال �لدو�رة �لكبرية �لو�حدة وز�ر ون�صف(، 

ويحل هذه �خليوط من �لدو�ر�ت �ل�صغريه على �لدو�ره �لكبرية حتى يح�صل على جمموعه من �خليوط.

و�أخري� تاأتي عملية مد �خليوط وتعرف بال�صدي لإجر�ء عملية �لن�صاجة على �لكارجة و�صنع 

�لقما�ض. 
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1- �صناعة الأقم�صة )الكارجة(

يقوم �لن�صاج بتجهيز �لكارجة وذلك بعمل حفرة مب�صاحة مرت يف مرت وبعمق مرت، ثم يقوم برتكيب �أجز�ء 

�لن�صاجه، وتعتمد هذه  �أجز�ء �لكارجه يقوم مبد �خليوط ويبد�أ �لعمل يف  �لكارجة.  وبعد �لنتهاء من تثبيت 

�حلرفة على �آلتي �لكريب و�لبلولة وبطريقة تد�خل �لغزل بع�صه يف بع�ض م�صتخدماً �لدو�صات )�لوطايا( و�صد 

�آلة �لنريه، وكلما �أكمل جزء� لفه على �ملعر��ض، وهكذ� حتى يكتمل �لقما�ض �لذي يريد �صنعه.

ولهذه �حلرفة منتجات �صهرية، ومتعددة منها :

1 - العمامة ال�سعيدية.

2 - �سباعية �ساده.

3 - �سباعيه بدقاله وبروج. 

4 - الوزرة )الإزار( وهي اأنواع خمتلفة :

�أ   - �ل�صلطاين.

ب-  �جلابري.

ج - ن�صف جابري.

د  - حمد�ين.

هـ- �صحاري.

و - �صمائلي.

ز - جريزي.

ح - بو فحيحه خا�ض بال�صبيان.

ط - �بو �صمو�ض خا�ض بال�صبيان. 

5 - ال�سادر اأو الرداء :

�أ   - �صادر �صابوين.

ب-  �صادر جزعي �و كركمي.

ج - �صادر م�صجر.

د  - �صادر �صاده.

هـ- �صادر ��صود.
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6 - قما�ش باألوان خمتلفة ت�ستخدمه الن�ساء:

�أ   - حرقاين.

ب - �صر�ي مندو�ض.

ج -  عني بقرة.

د  - درياهي.

هـ- بنادري.

تي.
ّ
و - �صر

�لأدو�ت �مل�صتخدمة : �آلة �لكارجة �لتقليدية.

�ملو�د �مل�صتخدمة : �خليوط �لقطنية و منها �حلرير �مل�صمى �لربي�صم

خطوات العمل:

1 - تتكون �خليوط من جمموعة ربط يتم فكها وفردها و يتم حتويلها �إىل �أخرى لت�صبح �أكرث مرونة .

2 - ت�صدى �خليوط يف �لكارجة ب�صكل طويل .

3 - تدخل �خليوط عك�ض ما يحملها �لنري �لخر.

4 - تدخل �خليوط كاملة يف �لنري �خل�صبي و هذه هي �صفة �لتخالف للخيوط حتى مير �لكريب بني �ل�صفتني و 

ينعك�ض عليها مرة �أخرى بانعكا�ض �لأنيار.

5 - تر�ض �خليوط �لعر�صية �ملدخلة وت�صرب بالدفة حتى ترت��ض �خليوط مع بع�صها �لبع�ض وهكذ� تتم عملية 

�لن�صج حتى �لنهاية 

6 - و عند ن�صج م�صافة يتم طيها يف موؤخرة �لكارجة على لوحة خ�صبية مربعة يتحكم يف دور�نها وثبوتها �ملفر�ق؛ 

و هو عمود د�خل و�صط �خل�صبة �مل�صناة على فتحات �أربع.

7 - يتم تو�صيل �لنبار بامليز�ن و�لدو�صات �خلا�صة بالقدم، ثم يتم رفعها و�إنز�لها بالدو�صات .

8 - يتم �إمر�ر �لكريب و هو حم�صو بقالب به خيط ي�صمى �لدلول مت تعبئتها م�صبقا و يكون مبلال، و�لذي يقوم 

بدور ن�صج �خليوط �لعر�صية.

9 - و ما �أن يتم مرور �لكريب حتى تخالف �خليوط �لطولية بو��صطة �لدو�صات و تتبعها طريقة �لدفات لرت�صي�صها 

يف موقعها �ملطلوب. 
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2- �صناعة احل�صية

ي�ستخدم الن�ساج يف �سناعة احل�سية خيوط احلرير والقطن والزري. واحل�سية اأربعة اأنواع، هي:

1 - ح�صية �لد�لت وت�صمى عوقديه، وهذه �حل�صية خا�صة للعمامي و�ل�صباعيات ، وتتكون من ع�صر �صد�ت 

)خيط( وتعمل �صاده ح�صب لون �لعمامه.

2 - ح�صية �لفركه وت�صمى �صم�صميه وتتكون من 12 �صدة )خيط( وتعمل هذه �حل�صية �صاده و ح�صب �لطلب 

وت�صتخدم للوزره )�لإز�ر(.

3 - ح�صية دروز �و دردر وت�صتخدم للحاف �لن�صاء )�للي�صو( وتتكون من 18 �صدة )خيط(.

4 - ح�صية لوقاية �أو �ل�صيلة وهي �أكرب �أنو�ع �حل�صايا وت�صمى ح�صية �لكاّلب �أو �صمرمر، وتتكون من 24 �صدة 

)خيطا(، وتكون �لزخرفة و�لنقو�ض يف هذه �حل�صية و��صحه كاملريره و�ملحاريب ونق�صة �لغويل.

ومن �ملعروف �أن هذه �حل�صايا تعمل عن طريق �لن�صاجة بكارجة �صهلة �ل�صنع و�لأدو�ت.

�لأدو�ت �مل�صتخدمة : كارجة ، نري 

�ملو�د �مل�صتخدمة : خيوط �لغزل ، �لزري 

خطوات العمل :

1 - يوؤتى بخيوط �لغزل ، ويتم حلها على �صكل �صيور، ولفها يف بكر�ت م�صنوعة من جريد �لنخيل ، ثم تلف 

�خليوط  يف بكر�ت �صغرية لتكون جاهزة لال�صتخد�م .

2 - يوؤتى بالزري، وعادة ما يكون لونا �أو لونني، ح�صب �لرغبة، ويتم لفه بالطريقة �ل�صابقة.

3 - يوؤتى بال�صوف �جلاهز ويلف بالطريقة �ل�صابقة،  ثم يتم برمه بو��صطة �ملغزل �ليدوي .

�إىل ق�صمني  4 - يتم ت�صدية )�صف( خيوط �لغزل و�لزري و�ل�صوف يف �لكارجة ب�صكل طويل ويتم ق�صمتها 

يلف حولها  �لنخيل  �أو من جريد  �أد�ه م�صنوعة من �خل�صب  وهو  نري؛   ق�صم يف  مت�صاويني،  يدخل كل 

�خليوط،  ويتم رفعها وخف�صها� بالتناوب حتى تتد�خل �خليوط �مل�صد�ه مع هذه �خليوط �لعر�صية وت�صتخدم 

�لأرجل يف هذه �حلركة.

5 - يتم �إدخال �ل�صوف �لذي مت برمه ولفه بني خيوط �لنريين بالتناوب، وحتى تكون �أطو�ل جميع �خليوط 

مت�صاوية، ثم يتم ر�صها بقطعة خ�صبية رفيعة.

6 - بعد �لنتهاء من �لن�صيج يتم برم )حيا�ض( كل هدب من هدوب �حل�صية �لبارزة حتى تكون قوية وتظهر 

مبنظر جميل، وبعد ذلك تتم خياطة �لأطر�ف حتى ل تنحلل �خليوط .
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3- الكمة العمانية

�للب�ض لديه ويحر�ض على  بالغة لدى �لرجل �لعماين فهي تعترب من مكمالت  �أهمية  �لكمة �لعمانية ذ�ت  

�رتد�ئها كغطاء جميل للر�أ�ض.

وهي عبارة عن �صناعة تر�ثية �أ�صيلة تطرز من خيوط ذ�ت �ألو�ن جميلة. وخيوط �لكمة عبارة عن نوعني: 

�لأول �صميك و�لآخر �أقل �صمكا ويبلالن باملاء كي  ي�صهل ��صتخد�مها وحتى ل ينقطعا �أثناء �خلياطة وتربط �إبرة 

كبرية يف �لكمة نف�صها ت�صاعد على �إحد�ث ثقب �صغري فيها ومن خالله تقوم �ملر�أة باخلياطة بطريقة �ن�صيابية 

و�صريعة.

�لأدو�ت �مل�صتخدمة : مق�ض، روؤو�ض م�صنوعة من �لف�صة وهي تلب�ض يف �لأ�صابع حلمايتها من وخز �لإبر 

وكذلك ل�صد �خليط �مل�صتعمل يف �لتنجيم، �لإبرة و هي ثال ثة �أنو�ع:

- �إبرة �لترتي�ض) و هي �أكرب حجما من �إبرة �لتنجيم(

- �إبرة �لتنجيم )وتكون �أ�صغر من �إبرة �لترتي�ض( و ذلك لتكون �لغرز �أكرث دقة و �أ�صغر حجما.

- �إبرة لإحد�ث ثقوب قبل �لبدء يف �لتنجيم.
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�ملو�د �مل�صتخدمة :

خيوط م�صنوعة من �لقطن ) ت�صتعمل للترتي�ض و ذلك حتى يتما�صك قو�م �لكمة(،  قطعة قما�ض بي�صاء 

م�صنوعة من �لقطن تر�صم عليها �لأ�صكال قبل �لترتي�ض(، قما�ض للكمة .

خطوات العمل :

ير�عى يف �صناعة �لكمة �أن يقوم بها �صخ�ض و�حد كي  تتم بنف�ض �لن�صق وتكون متجان�صة.

1 - تر�صم �لأ�صكال على قطعة �لقما�ض �لبي�صاء  وعادة ما تكون هذه �لأ�صكال و�لر�صومات م�صتوحاة من 

�لبيئة �لعمانية، وتر�عى �ملقا�صات �ملطلوبة عند ر�صم �لأ�صكال.



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

169

2 - تتم عملية �لق�ض 

وتف�صيل �لقطعة 

ح�صب �ملقا�صات 

متهيد� لعملية 

�لترتي�ض، على 

�أن تكون حتت 

هذه �لقطعة 

قطعة �أخرى 

�أي  تكون 

هناك قطعتان 

متطابقتان.

3 - تبد�أ عملية �لترتي�ض للكمة باخليوط �لقطنية با�صتخد�م �إبرة �لترتي�ض على �مل�صار�ت �لتي ر�صمت ، 

حيث  يتم �إدخال هذه �خليوط من حتت �لر�صومات لإك�صاب �لكمة  �لقو�م �ملطلوب و�ملتجان�ض .



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

170

4 - تبد�أ عملية �لتنجيم بخياطة و تطريز �لأ�صكال 

و�لر�صومات بخيوط ملونة ح�صب �لطلب و تر�عى 

�لدقة يف هذه �لعملية،  وجدير بالذكر �أن مرحلة 

�لتنجيم هي �أطول مرحلة يف �صناعة �لكمة.

 

5 - يتم تثبيت جزئي  �لكمة  ببع�صهما،  و هي �آخر 

مرحلة يف �صناعة �لكمة.
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ب-الن�سيج ال�سويف :

وقد عرف غزل �ل�صوف يف مناطق ُعمانية كثرية منها: و�دي �لغول وو�دي �خلو�طر ـ ودهيلة )بني نزوى 

وعربي( بجودة �إنتاجها من هذ� �لنوع من �خليوط. كما تنت�صر هذه �ل�صناعة �أي�صا يف بركاء. وي�صتخدم يف غزل 

وي�صتخدم يف عملية غزل   : و�ملغزل  �ملغزولة،  �خليوط  بكر�ت  ي�صم   : �ملن�صج  �لأدو�ت وهي:  بع�ض  �ل�صوف 

�خليوط.و�ملق�ض. و�لطريقة �ملعتادة يف ذلك متر باملر�حل �لتالية: 

1 - ق�ض �صوف �ملاعز وو�صعه يف �ملاء ملدة �صاعة حتى يبتل.

2 - يجفف �ل�صوف �ملبتل حتت �أ�صعة �ل�صم�ض.

3 - يلف �ل�صوف يف خ�صالت حول �لأ�صبع.

4 - تف�صل �خل�صالت عن بع�صها ثم يتم لفها حتى ي�صبح على �صكل كتلة كبرية.

5 - �أحيانا ي�صبغ �ل�صوف بنوع من �ل�صبغة ي�صمى » فو�« ـ لي�صبح �أحمر، �أو �أبي�ض، �أو بني �للون. ويف حالة 

  .)
9

�حلاجة �إىل غزل خيوط �أكرث �صمكاً تو�صع خ�صلتان معاً بدًل من و�حدة)

- اأدوات ال�سنع

- املغزل.

- املن�سج : وهو �إطار خ�صبي تتم د�خله عملية �لن�صيج.

- امل�سط : وهو قطعة من �خل�صب �صممت ب�صكل �مل�صط.

- احلويف : م�صط �ل�صجاد.

- الإبرة

- املق�ش.

9  - دوروثي بونفليلني، در��صة عن �حلرف �لتقليدية �لُعمانية، ترجمة �أحمد �لزين ح�صن، م�صقط 1988م، �ض177-176.
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- مراحل الإنتاج 

�إن ن�صيج �ل�صوف �أو �ل�صعر يعترب من �أهم �ل�صناعات �حلرفية لالإن�صان �لعماين، �إذ ي�صتخدمها يف ك�صائه 

ومنزله، �إ�صافة �إىل �أغر��ض �أخرى لدى �أ�صحاب �لهجن و�ملا�صية، و�أغلب من يعمل يف هذه �ل�صناعة هن �لن�صاء 

�للو�تي لهن ب�صمة ظاهرة يف هذ� �جلانب.

ومن �ملعروف �أن �ملاعز �أو �ل�صاأن بحاجة للتخل�ض من �صوفها و�صعرها �صنوياً، وعادة ما يتم ذلك يف مو�صم 

�ل�صيف حيث يتم )جز( �ل�صوف �أو �ل�صعر باملق�ض، ثم يتم جمعه يف مكان للحفظ، ويتم ��صتخد�مه ح�صب 

�حلاجة. ويقوم �لن�صاج قبل �إجر�ء عملية �لغزل، بفرد �ل�صوف بيده و�إز�لة �ل�صو�ئب �لعالقة به، �أما �ل�صعر في�صربه 

بحطبتني بطريقة تتابعية. وعند قيامه بالن�صيج فاإنه ي�صتخدم كارجة �ل�صوف �أو �ل�صعر، وي�صنع بها منتجات عدة 

منها :

- الفلي : )بيت البدوي(.

- املن�سول.

- ال�ساحه اأو ال�سملة.

- اخلرج.
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وللن�صاجني مهارة بارعة يف �إتقان عملهم فهم قد ل يحتاجون �إىل �لكارجة يف ت�صنيع بع�ض منتجاتهم، �إمنا يقومون 

بعمل �آلة م�صغرة لها ت�صمى بال�صدي )�لنول(، وهي �صهلة �ل�صتعمال وباإمكانهم �لتنقل بها من مكان �إىل �آخر. 

ومن �أهم منتجات �آلة �ل�صدي )�لنول(:

- ال�سداد: �صرج �لإبل حيث يو�صع على ظهر �لناقة وي�صد بو��صطة �صيور من�صوجة.

- الغر�سه: ت�صتخدم ل�صد �لبد�د من �ملوؤخرة يف ج�صم �لناقة.

- البداد.

- املحوي.

- الكفال والبداد وال�سمل والربقه واملرار واخلزام.

وي�صتخدم �لن�صاج عدة �ألو�ن ل�صبغ خيوط �ل�صوف، ويح�صل على هذه �لأ�صباغ من �لبيئة �ملحيطة به )جذور 

�صجرة �ملهددي، و�أور�ق �صجرة �لفوه(.
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1- غزل ال�صوف ون�صجه

خطوات العمل:

اأول- طريقة تكوين خيوط ال�سوف : 

1 - ت�صتخرج �لأ�صو�ف من �خلرفان، ثم 

يبد�أ �لعمل بنربها وهي عملية تفتيح 

�ل�صعر عن بع�صه �لبع�ض. 

2 - يوؤخذ �ل�صوف، ويبد�أ �صحب طرف 

يكون  بحيث  �ليد  بو��صطة  منه 

�ملاأخوذ مت�صاوي �ل�صمك �إىل حركة 

دور�نه  عند  �ملغزل  ليقوم  �ملغزل؛ 

منتجا  بع�صه  على  �ل�صوف  بلف 

خيطا متجان�صا.

�لغازل بلف هذ� �خليط على و�صط حطبة �ملغزل بغر�ض جتميعه، وهذ� �خليط يكون على �صدة  3-  يقوم 

و�حدة حتى تتكون كرة �أو بكرة من �خليط )ت�صمى حملياً كبة(، ثم جُتمع كبتان من خيوط �ل�صوف. 

ويوؤخذ بطرف كل كبة ويتم دجمها )قلدهما( ببع�ض بو��صطة �ملغزل، فينتج خيط مفتول، وت�صمى هذه 

�لعملية بـ “�إبر�م”  �ل�صوف.

عزل ال�صوف 

با�صتخدام 

املغزل اليدوي
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ثانيا- طريقة الن�سج ال�سويف : 

- ال�سداه : وهي عملية تتم فيها ن�صر �خليوط طوليا، بو��صطة ربط قطعتان من �خل�صب و�حدة �أمامية و�لثانية 

ت�صمى  بو��صطة قطع خ�صبية  يتم رفع هاتني �خل�صبتني عن �صطح �لأر�ض  �ل�صد�ه بحيث  خلفية ت�صمى حطبة 

)�ملحمري(.

�لتبادل �لعك�صي �أي �ملجموعة �لأوىل تكون معاك�صة للمجموعة �لثانية، مما يجعل �مل�صر )�ملكوك( بني �ملجموعتني 

هي طريقة �لن�صيج �لعملية .

 ثم يبد�أ �مل�صر وهو �إدخال �خليوط �ل�صوفية �ملعار�صة للخيوط �لطويلة. وما �أن مير �مل�صر على �جلهة �ليمنى، يتم 

تخالف �خليوط �لطويلة عليه ثم ي�صرب باحلف للرت�صني، وهي قطعة خ�صبية م�صقولة من �أ�صجار �لزيتون )�لعتم( 

وتكون هذه �خل�صبة بني �خليوط �لطويلة، وهكذ� يتو��صل �لعمل حتى نهاية �لقطعة ومن �لقطع �ملنتجة:

ال�سيحة : وت�صمى �أي�صاً )�ل�صملة( وهي عبارة عن ن�صيج غزيل ي�صتخدم  يف �أغر��ض عدة فمنها ما ي�صتخدم 

��صتخد�مها  وُيعد  �جلمال.  ظهر  على  يو�صع  ما  ومنها  كاأغطية،   ي�صتخدم  ما  ومنها   .)
10

�ملنزل) لأر�ض  كفر�ض 

�ل�صيحة يف �لوقت �حلا�صر، كزينة للمجال�ض �أو مفر�ض �أر�صي هو �لأكرث �نت�صار�ً. ي�صل مقا�ض �ل�صيحة �إىل خم�صة 

�أذرع بدون �لأهد�ب وعر�صها يبلغ �ملرت.

10 - فتحي �حلد�د، �ملرجع �ل�صابق، �ض
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و�ملن�صول،  و�ل�صيحة،  و�لهدية،  و�ل�صعبوين،  �لب�صت،  نذكر:  �لن�صيجية  لل�صناعات  �لإنتاجي  �لتنوع  ومن 

و�ل�صديرية، و�مل�صر، و�ل�صباعية، و�خلز�م �أو �لكفال، و�ل�صاحة، و�ل�صوميية، و�صباك �ل�صيد: وخيمة �ل�صعر، عالوة 

على �أدو�ت ركوب �لدو�ب وزينتها.

- القيمة النفعية واجلمالية

�أوجه  �لن�صيجية يف كل  �ل�صناعات  ��صتفاد �لإن�صان من  �لتاريخ وقد  كانت حاجة �لإن�صان �صديدة منذ بد�ية 

زخارف  ��صتوحت  فقد  �لفني  �جلانب  وعلى  �لن�صيج.  من  �صنعت  وزينة  باأدو�ت  دو�به  ��صتفادت  بل  حياته، 

�لن�صيج �لكثري من عنا�صرها من �لبيئة و�لرت�ث �لُعماين و�للغة �لعربية، فجمعت �لكثري من �لعنا�صر �ملن�صجمة 

مع بع�صها �لبع�ض، ورمبا تدلل �ل�صيحة �مل�صورة �أعاله على �لتمازج �لكبري بني عنا�صر هند�صية، وتر�ثية، وكتابية، 

�جتمعت لت�صفي عليها رونقاً هند�صياً وجماًل متنا�صقا.
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2- �صناعة �صروج اخليل

ال�سرج : هو عدة �خليل �لتي تو�صع على ظهره. وهي تنري �خليل وتزينها وت�صفي عليها �جلمال و�لأناقة. لذلك 

فان �ل�صرج ي�صنع بطريقة فنية جمالية بديعة �لنقو�ض، وتنفذ �لفر�خات �ملتدلية منها باألو�ن خمتلفة.

- املواد الأولية :

- الأقم�سة.

- الزري.

- ال�سوف .

- اأدوات ال�سنع :

�إبرة - ع�صا غليظة حل�صي �لأكيا�ض .
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- مراحل الإنتاج :

1 - يتم ر�صم  م�صاحة �ل�صرج على بطانة �لقما�ض .

2 - حتدد �مل�صاحات �ملق�صمة للجو�رب �أي �أكيا�ض �ملقدمة و�ملوؤخرة و�لو�صط.

3 - يعمل غطاء من قما�ض �ملخمل)*( تكون فيه �لو�جهة من �لأعلى.

4 - يتم حتديد �ملخابئ �لأمامية 

يف  و�لو�صطى  و�خللفية 

ح�صو  يتم  ثم  �ل�صرج، 

بال�صوف  �ملخابئ  هذه 

�مل�صتخرج من �حليو�ن.

5-  تخاط  �أفو�ه �ملخابئ بعد ملئها بال�صوف.

ت�صاف �خلروج �جلانبية، وهي عبارة عن قما�ض ياأخذ نف�ض �للون وبه زخارف من �أ�صرطة �لزري، غري �أنه   -6

لي�ض به خمابي �صوف. كما تو�صع قطعة  �أخرى من �خللف وت�صمى “�لقطاء” وت�صكل على نف�ض �ل�صكل 

�خلا�ض باخلروج �جلانبية غري �أنها تكون �أكرب مقا�صَا.

* - ي�صمى قما�ض �ملخمل بالقطيفة  يف بع�ض �لدول �لعربية.

تركيب اخلروج 

اجلانبية

ح�صو ال�صوف يف 

الأكيا�س خلياطتها
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3- �صناعة زينة الأبل

�أول- �لغر�صة : )طولها 3 �ذرع ون�صف (: -

ت�صتغل ل�صد بد�د �لناقة �أمام �ل�صنام فوق �لغارب، وهذه حتتاج 16 هدب نايلون م�صفوفة بالطول.

خطوات العمل :

- تزرك�ض بالزري و�لربي�صم. وينفذ �لنق�ض، يتم تو�صيع �لرقم �أو ت�صييقه.

- يتم لف ثالث هدوب بالزري .

- يتم عمل كر�ك�ض ) تعكيل(.

ثانياً -  �لزيار :

�لزيار  يكون مكان   ) �أذرع  �أربع  )طولها  �لغر�صة  بنف�ض طريقة عمل  ويتم عملها  نايلون،   بتول    8 حتتاج 

)�صدر( �لناقة.

ثالثاً -  �خلطام :

�خلطام هو ما يقاد به �لبعري �أو �حل�صان �أو �حلمار ويربط على رقبته، ومنه ما ي�صتعمل ل�صد �لأمتعة و�لأحمال 

على ظهر �جلمل. وهو عبارة عن 11  بتلة بطول خم�صة �أذرع،  يعمل قالدة )ربقة( بنف�ض طريقة. �لغر�صة.
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ويتم عمل عني يف �أحد طرفيها،  وعمل عقدة يف �لطرف �لآخر،  ويركب لها �جللطة )حلقة من �حلديد(، ثم 

يركب فيها �ملجزل، وهو عبارة عن ن�صيج من 11 بتله بدون كرك�ض،  وقرب نهايته يتم تق�صيم �لبتول �إىل ق�صمني؛ 

بحيث يتم عمل فتحة يتم من خاللها جر جمل �آخر.  ومن ثم يتم �صنع �خلطام بتو�صيل �لبتول مرة �أخرى 

وينتهي �خلطام مبقب�ض 

مزرك�ض. 

 ر�بعاً - �لبد�د :

�لبد�د هو 

�أحد مفرد�ت عدة 

�جلمال، يفر�ض على 

ظهر �جلمل �أثناء 

�لركوب. وهو عبارة 

عن 32 بتلة، ويتم 

عمله بنف�ض عمل 

�لغر�صة بطول �صرب و�حد ) يكون فوق �لغارب �أمام 

�ل�صنان (.

خام�صاً - �مل�صح :

وهو عبارة عن 26  بتلة بطول ذر�ع و�حد، ويعمل 

بنف�ض طريقة �لغر�صة، وهو يكون يف ظهر �لناقة، مي�صك 

بحبل وي�صد عليه �لليف .

�صاد�صاً -  �لعذ�ر :

وهو عبارة عن م�صاعد للخطام ويلف ور�ء ر�أ�ض 

نف�ض  هي  �صنعه  وطريقة  �خلطام  يف  ويدخل  �لناقة، 

طريقة عمل �لغر�صة، وهو عبارة عن 6 بتول .
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�صور تو�صح 

�صناعة

زينة الإبل
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4- �صناعة امليداليات والعقد

الأدوات امل�ستخدمة : 

- مغزل

- من�سج

- مدري )قرن ظبي( ل�سف اخليوط 

- مق�ش 

املواد امل�ستخدمة :

- خيوط ) �سوف(

- خرز طويل ملون

خطوات العمل : 

اأوًل - امليداليات:

1 - يتم �صف �خليوط  ح�صب حجم �مليد�لية ) 10 �صد�ت(.
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يتم �إدخال )زرك�صة( �خليوط بالربي�صم و�لزري. وذلك باإدخال �لهدب باملخالفة بني �خليوط.   -2

يتم عمل )كر�ك�ض( وذلك بعمل خيوط ملفوفة باأخرى مع �لربي�صم، ثم يعمل فيه فريخه .  -3

ثانيًا - العقد :

زرك�صتها  يتم  �خليوط  من  �صد�ت(   4  (  -  1

�مليد�لية.  طريقة  بنف�ض  و�لربي�صم  بالزري 

وهي عبارة عن �صفني ح�صب �لرغبة.

طويل  بخرز  �خلارجية  �حلافة  تزيني  يتم   -  2

ملون .

3 - يتم �صنع �لقلب بالزري وتكون �أطر�فه من 

�خلرز. .

وملفوفة  من�صوجه  �ل�صل�صلة  �صنع  يتم   -  4

بالزري.

ويتم ن�صج �ل�صو�ر و�خلامت ، بنف�ض طريقة �لعقد ولكن بدون �صل�صلة �أو قلب .
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الف�صل ال�صاد�س

�شناعة الف�شيات

1 - تعريف احلرفة

2 - البعد التاريخي

3 - املواد الأولية

4 - اأدوات ال�سنع 

5 - مراحل الإنتاج 

6 - القيمة النفعية واجلمالية
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�سناعة الف�سيات

1 - تعريف احلرفة :

1- تعريف تعترب �ل�صناعات �لف�صية يف عمان من �أهم �ل�صناعات �ملعدنية �أنت�صار� و تنوعا بل و �كرثها رقيا و �ناقة 

فال غرو يف ذلك فهي �صناعة قدمية تتو�رثها �لأجيال جيال بعد جيل. 

2 - البعد التاريخي :

تعود �قدم �حللي �ملكت�صفة يف عمان �يل �لألف �لر�بعة قبل �مليالد،فقد مت �لك�صف يف موقع ر�أ�ض �حلمر�ء 

بحلي  زينت  قد  ،و  �لن�صائية  �لعظمية  �لهياكل  بع�ض  عن  �مليالد  قبل  �لر�بعة   �و�خر�لألف  �يل  يرجع  �لذي 

م�صنوعة من �لأ�صد�ف كاخلو�مت و �لأ�صاور و �ألأقر�ط ، و عقود �خلرز �ل�صديف و �حلجري �لتي تتدىل منها �قر�ط 

�صدفية ت�صبة �ورق �لنبات و �حللق �مل�صنوعة من حجر �لبازلت.

كما عرث على �لكثري من قطع �حللي �مل�صنوعة من �لف�صة،و قد كان خل�صائ�ض �لف�صة من �صال�صلة �لت�صكيل 

و بيا�ض �للون و مقاومتها لالأك�صدة دور كبري يف �ن ت�صبح عن�صر� ��صا�صيا ل�صناعة �حللي و �لتحف،و �دو�ت 

�ملائدة من �آنية و كوؤو�ض،و عمالت نقدية .و قد ��صتخدمت يف ت�صنيع �لف�صة على مر �لع�صوركل تقنيات �صياغة 

�ملعادن مثل �ل�صبك و �لطرق و �لطالء و �حلفر و �ل�صهر و غريها.

توارث احلرفة من جيل اإىل جيل
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و قد كان للف�صة �صاأن كبري خالل �لع�صور �لقدمية ،و فيما تالها من ع�صور ،و تكرث بقايا تلك �ل�صناعات 

فيما عرف من ح�صار�ت �ل�صرق �لأدنى �لقدمي من مكت�صفات.

و يتو��صل �بنا �جليل �حلايل باأجيال عمان �لقدمية فيربعون يف �لأ�صتمر�ر يف �أنتاج �لكثري من �ل�صناعات 

�ملعدنية�لهامة،و منها �صناعة �حللي �لف�صية و �لذهبية.

2 - املواد الأولية

ت�صتخرج �لف�صة �لنقية من خام ))�لكربيتيك((�لذي يوجد خمتلطا مع خامات معادن �لر�صا�ض ،و �لنحا�ض،و 

�لق�صدير �مل�صتخرجة من مناجم �لتعدين،و �همها بالذ�ت خام �لر�صا�ض �لذي ياأتي نحو 45% من �لف�صة منة. 
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4 - اأدوات ال�سنع 

ل بد ل�صانع �لف�صة �أو �صائغها من �دو�ت تعينة على �متام حرفتة و هي �أدو�ت �أكرث دقة و ��صغر حجما عن 

مثيالتها بباقي �حلرف.ف�صانع �لف�صة بحاجة �يل :

�صند�ن و كما�صة مفلطحة و �أخرى مدببة و �دو�ت خ�صبية لعمليات �لت�صكيل و �لطرق عليها.و من�صار دقيق و 

مثقاب لعمليات �لنق�ض و �لزخرفة و قار �صائل و رمل نقي حل�صو فر�غ �مل�صنوعات �لف�صية �ملجوفة لكي تاأخذ 

�صكلها �ملطلوب،و ر�صا�ض لعمل حو�جز بني �لأجز�ء �مل�صنعة،ثم �صائل حم�صي �أبي�ض مذ�ب و ممزوج مع 

حملول �لقار و غرية .

5 - مراحل الإنتاج 

1 - يقوم �حلريف �لعماين ب�صياغة �لف�صة و ت�صكيلها بطرقة فنية متناهية يف �لدقة و �لإبد�ع ، حيث حتمى �صفائح 

�لف�صة و يتم طرقها ليتم بعد ذلك ت�صكيلها ح�صب �ل�صكل �ملر�د ،و ي�صتخدم �لقار �ل�صاخن و �ل�صمع لتطرية 

�لف�صة.
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2 - يتم يف هذة �ملرحلة تنعيم ما ي�صنع و تلميعة با�صتخد�م �لأز�ميل و غريها من �دو�ت .

3 - تق�صم �لف�صة �يل قطع ح�صب �ل�صكل و �حلجم �ملطلوب  وحت�صى باملو�د �لعازلة.

4 - تطعم �لف�صة بالذهب و تتم عمليات �لزخرفة ،و�لتثقيب.و �لت�صري�ض.و و �لتنظيف.
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- مناذج من املنتجات الف�صية

اأ - اخلنجر العماين:

��صتهرت عمان ب�صناعة �خلناجر منذ ع�صورها �لقدمية و قد ��صتمر �خلنجر �صالحا متد�ول عرب �لع�صور يف عمان 

حتى �أ�صبح �أحد �ملورثات �لقيمة �لتي يعتز بها �ل�صعب �لعماين .و �أ�صبح �صمة بارزة و جز� �أ�صا�صيا

يف �لزي �لوطني �لعماين يف معظم �ملنا�صبات �لر�صمية و �لأجتماعية.

 و يتكون �خلنجر �لعماين  يف �لعادة من عدة �أجز�ء ،تتمثل يف: 

مكونات  �أغلى  يعد  �جلزء  هذ�  ،ة  بالف�صة  مك�صو  �لأحيان  بع�ض  يف  يكون  و  �لعلوي  �جلزء  هو  و  �لقرن   -  1

�خلنجر.
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aw صورة�

2 - �جلزء �لثاين من �خلنجر يعرف بالطوق و هو مو�صع �لن�صلة ،و يلية �ل�صدر �و �لطم�ض .وهو عبارة عن 

�صفائح و �أ�صالك دقيقة و حلقات من �لف�صة. 
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3 - �لقطاعة، و تعترب �جلزء �لثالث من �خلنجر و متثل �جل�صد �و مغمد �لن�صل و غالبا ما تكون من �جللد �ملنقو�ض 

با�صالك �لف�صة ، �و �ن تتكون من �صفائح ف�صية مزخرفة بنقو�ض بديعة، وهو عبارة عن قطعة من �لف�صة 

�ملزرك�صة بنقو�ض و ر�صومات دقيقة جد�.

4 - نطاق �خلنجر و ي�صنع عادة من �جللد �ملزين باأ�صالك من ف�صية وفقا لطول �لنطاق و با�صلوب دقيق ينم عن 

مهارة �ل�صانع.

هذ� و يجدر بنا �لأ�صارة هنا باأن عملية �لنق�ض يف �خلنجر �لعماين تتم بطريقتان:

اأوًل : �لنق�ض بالقلع،و ي�صتخدم يف ذلك م�صمار� دقيقا لنق�ض �ل�صفيحة �لف�صية �لأمر �لذي يتطلب من �حلريف 

�صرب� و مهارة لإظهار �لنقو�ض كعمل فني متقن.

ثانيًا : نق�ض �لتك�صري. و فيها ي�صتخدم �ل�صانع خيوط �لف�صة يف تزيني �خلنجر .

و�ل�صحاري  �لنزو�ين  هناك  و  �ملميزة  �لزخارف  و  �ل�صنعة  ذو  �ل�صعيدي  �خلنجر  فهناك  �خلناجر  �نو�ع  تتعدد  و 

و�ل�صوري و �لذي تغرز يف قرنة م�صامري �صغرية على �صكل جنمة �و متو�زي ��صالع .



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

193

ب - احللي الن�سائية:

1 - القالئد : نوع من �حللي تزين باخلرز ،و �لعقود ذ�ت �لأ�صكال �لهند�صية و �لزخارف �جلميلة.

2 - الأ�ساور : و اخلالخيل: تتميز �لعمانية منها بالدقة و بروز �لنقو�ض، و تتميز �أي�صاً بكونها �أكرث �صمكاً من 

مثيالتها يف �لبالد �لعربية �لأخرى.

3 - الأقراط : و هي �حللي �لتي تلب�صها �ملر�أة يف �لأذن و �أحياناً يف مقدمة �لر�أ�ض.

4 - العقام : ي�صتخدم لتثبيت �لقما�ض �ملخ�ص�ض لغطاء ر�أ�ض �ملر�أة .

5 - اخلتمه : و هي عبارة �صندوق ف�صي �صغري �حلجم يو�صع بد�خل م�صحف �لقر�آن �لكرمي.

بع�ض  يف  �لأطفال  بة  يزين  �ن  ميكن  كما  �ملر�أة.  قدم  �على  يف  يلب�ض  كبري  �صو�ر  عن  عبارة   : النطل   -  6

�لأحيان.

7 - املنثورة : قالدة تو�صع يف �لعنق لتزيينة و هي عبارة عن دو�ئر ف�صية �صغرية ت�صمى حمليا خرز.

8 - املخنق : و هناك نوعان �لبدوي و �حل�صري و �ملخنق عبارة عن �صل�صلة ف�صية يتدىل منها قطع ف�صية و تو�صع 

لتزيني �لرقبة من �لأمام.

9 - وهناك اي�سًا : �لدينار و �لبدلة و �ملكاحل و �ملر�ود و غريه �لكثري من �حلي �لن�صائية �لتي �بدع �حلريف 

�لعماين يف �صياغتها.

القيمة النفعية

تعترب �صناعة �لف�صيات من �ل�صناعات ذ�ت �ملردود �لأقت�صادي �جليد، و تعترب �لر�صتاق و نزوى من �هم 

�لأ�صكال  �أما  للزهور  �لدقيقة  بالنقو�ض  ب�صفة خا�صة  �لر�صتاق  �لف�صة يف  �صناع  وي�صتهر  �حللي،  �صناعة  مر�كز 

و�صمائل وعربي  و�صناو  و�خلابورة  �أي�صاً يف �صحم  �حلرفة  وتوجد هذة  �جلو�هر  �صال�صل  فهي  نزوى  �ل�صائعة يف 

و�صحار و �صور و مطرح و �ل�صيب .
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�سناعة ال�سعفيات

1- تعريف احلرفة 

النخيل. ويتم ذلك ب�صورة  اأ�صجار  ا�صتخدام  النافعة على  التقليدية  املنتجات  الكثري من  تعتمد �صناعة 

تقليدية منذ اأجيال بعيدة، ويتم ا�صتعمال جميع اأنواع اأ�صجار النخيل �صواء املزروعة اأو الربية يف �صناعة ال�صالل 

وغريها من املنتجات ال�صعفية يف جميع اأنحاء عمان.

     ويهتم اأهل املدن والريف باأ�صجار النخيل املزروعة وي�صتفيدون من منتجاتها، كما ي�صتعملها البدو اأي�صا الذين 

يقيمون خارج القرى يف منازل م�صيدة من �صعف النخيل يتم اإقامتها خالل ف�صل ال�صيف يف اأثناء مو�صم جمع 

التمر. وعادة ما تتوارث ملكية هذه الأ�صجار يف الأ�صرة.

     وقد ا�صتفاد الُعمانيون بجميع اأجزاء النخلة ومكوناتها وخملفاتها يف عمل منتج حريف نافع فاإىل جانب اإنتاج 

الرطب والتمر. ويتم ا�صتخدام  زور النخيل يف �صناعة الأقفا�س املختلفة ومباخر املالب�س. كما يتم ا�صتخدامها 

اأي�صا يف تقوية بع�س الأدوات مثل اإطارات اأغطية الطعام. ويف �صتى اأمور احلياة اليومية. اأما جذوع النخيل فيتم 

ا�صتخدامها يف اأعمال البناء وخا�صة يف اإن�صاء عوار�س ال�صقف. كما يتم حرقها وحتويلها اإىل فحم اأو ا�صتخدامها 

يف اإ�صعال النار لتجهيز ال�صاروج اأو اإنتاج اجلري الأبي�س امل�صتخدم يف طالء واجهات املنازل. كما يتم ا�صتعمال 

األياف اجلذع يف اأغرا�س عديدة ك�صناعة احلبال ومقاب�س ال�صالل وتبطني اأغطية �صروج اجلمال ويف تنظيف 

الأواين.

2 - البعد التاريخي

ُتعد �صناعة ال�صعفيات من اأقدم  ال�صناعات احلرفية التي اعتمدت على منتجات وفوائد النخلة الكرمية، 

واعتمد الإن�صان العماين على النخلة اعتماداً كبرياً فمنها: ماأكله، ومنزله، واأثاثه، واأوانيه، وقاربه، ووقوده، وحباله، 

وله فيها ا�صتخدامات �صتى. وقد ا�صتمرت �صناعة ال�صالل يف عمان فرتة اأطول من بع�س ال�صناعات احلرفية 

الأخرى، وذلك لتوافر املواد اخلام التي تعتمد عليها على الدوام.

 3 - املواد الأولية 

ويق�صم احلرفيون اخلو�س )ال�صعف( اإىل ثالثة اأنواع :

- النوع الأول : خو�س القمة اأو القلب.

- النوع الثاين : خو�س الفواخي.
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- النوع الثالث : خو�س هياف )ياب�س( ويقال له دمري.

ولكل نوع من هذه الأنواع ا�صتعمالته اخلا�صة على النحو التايل:

1 - خو�ص )�سعف( القلب اأو القمة

 ي�صنع منه اأغلب اخلو�صيات مثل : 

- ال�صماط اأو العزاف : وي�صتخدم كفرا�س يو�صع حتت الطعام.

- ال�صت : وي�صتخدم لتغطية املاأكولت.

- القفري : مبختلف اأنواعه واأحجامه وي�صتخدم لنقل الأ�صياء.

- املخرافه : وت�صتخدم جلني الرطب.

- املن�صف : وي�صتخدم لتخلي�س احلبوب من الغبار.

- الكفيله : وت�صتخدم كواقي للراأ�س اأثناء حمل الأ�صياء الثقيلة.

- املع�صفه : اأو املجمعة وت�صتخدم لتنظيف املنازل.

- امل�صبه : اأوامللهبه وت�صتخدم كمروحة يدوية.
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- كفتا امليزان : وي�صتخدم يف املحالت.

- املح�صني : وي�صتخدم لنقل التمر.

2 - خو�ص )�سعف( الفواخي:

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

الثوج: وي�صتخدم يف نقل التمور.  -

املرحلة: وت�صتخدم يف حمل امليا�صني.  -

ال�صمه: وت�صتخدم للجلو�س عليها.  -

�صمة اخلباط: وت�صتخدم يف عملية جني الثمار.  -

3 - اخلو�ص لهياف )الياب�ص( الدمري:

وي�صنع من هذا اخلو�ص اأدوات عدة منه:

- جراب التمر )الظرف(.

- ال�صيلك )اأ�صغر من اجلراب( وي�صتخدم حلفظ التمور .

- ال�صميده وت�صتخدم حلفظ التمر.
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اأ - »الكرمة«

ت�صتهر ظفار بجودة اإنتاجها من اأوعية احللب، وتاأتي هذه الرباعة الفنية املمتازة اأ�صا�صاً من املناطق اجلبلية 

وال�صحراوية. ويتم �صنع هذه الأوعية لال�صتخدام اأثناء حلب الأبقار واملاعز، مع �صنع اأوعية اأكرب لال�صتعمال 

اأثناء حلب اجلمال. ول�صنع هذه الأوعية يتم اأول نقع الألياف غري امل�صبوغة يف احلليب لتقويتها، غري اأنه يتم يف 

بع�س الأحيان نقعها يف املاء لنف�س ال�صبب عندما يتم �صنع هذه الأدوية لبيعها لل�صياح بهدف تفادي الروائح 

احلادة. ويتم تبطني الأوعية من الداخل بقطعة مدبوغة وم�صدودة من جلد املاعز، مزرك�صة ب�صرائط جلدية. كما 

يتم زرك�صة ال�صالل واحلاويات ال�صغرية الأخرى ب�صرائط من اجللد كما يحدث يف بع�س املناطق الأخرى. ويتم 

يف بع�س الأحيان الآن �صناعة اأوعية احللب با�صتخدام األياف جوز الهند لبيعها لل�صياح.

�ضجرة الغ�ضف
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- املواد الأولية 

- املخرز- اإناء من ال�صعف وي�صمى املاثج.

- اأدوات ال�سنع 

- �صعف الغ�صف )املغاج( واجللد، حليب

- مراحل الإنتاج

1 - يرتك �صعف الغ�صف ليجف حتت اأ�صعة ال�صم�س اأو يف مكان مفتوح تدخله ال�صم�س لعدة اأيام، ويتم ف�صل 

يلف حولها  كاأ�صالك  وي�صتخدم  الباقي  بينما يرتك  ال�صف  اأي  لل�صفو  منه  ال�صالح  وينقى  فرادى  اخلو�س 

اخلو�س ال�صليم.

2 - يو�صع اخلو�س ال�صليم يف اإناء من ال�صعف وي�صمى املاثج وي�صاف له احلليب لتليينه ويرتك ملدة 12 �صاعة 

تقريباً. 

3 - يبداأ العمل بعقد عقد جمموعة من اخلو�س غري ال�صالح، ويلف حول خو�صه �صاحلة يتم لفها ب�صكل طويل 

لتكوين عقدة وي�صاف خو�س جديد يف كل مرة اإىل اأن ي�صل اإىل ثلث حجم الكرمة املطلوبة تقريبا.

اإدخال خو�س  4 - تثبت قطعة من اجللد يف اجلزء اجلاهز ويتم تر�صيعها بخرز اجللد مع ن�صيج اخلو�س، ويتم 

فيها على م�صافات اأكرث تباعداً من الن�صيج الأ�صلي. وبعد ذلك يق�س اجللد الزائد ويتم موا�صله العمل يف 

ال�صعف بالطريقة ذاتها حتى تكتمل الكرمة باحلجم املطلوب.

تثبيت قطعة اجللد على ن�ضيج اخلو�ص من ال�ضطح اخلارجي
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5 - تزين الكرمه باجللد الأ�صود اأو الأحمر ح�صب رغبة وذوق ال�صانعة واإبداعها.

6 - يتم عمل اخليوط )الزمية(، وذلك بعمل لفة قوية من اخلو�س يف احلافة الأخرية من الكرمه وربط نهاية 

اخلو�س الداخلي اأو امللفوف.

7 - يتم �صناعة عروة )مقب�س( الكرمة من اجللد لتعليقها اأو حملها.
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ب - �سناعة الفاتية

          الفاتية اأي�صاً من ال�صناعات املعروفة  يف البيئة البدوية، وهي وعاء ذو قاعدة دائرية، يقل قطره كلما 

اجتهنا اإىل اأعلى، ويزود بغطاء حلفظ حمتوياته. يختلف حجم الفاتية ح�صب الغر�س منها، حيث ت�صتخدم لو�صع 

اأ�صياء خمتلفة بها. وت�صنع الفاتية من �صعف الغ�صف مع اإ�صافة �صيور وخيوط جلدية ل�صد بع�س الثغرات واإعطاء 

املنتج متانة وقوة،  بالإ�صافة اإىل الناحية اجلمالية.

الأداوات امل�ستخدمة : 

�صكني، مق�س، خمرز، اإناء )ميثق(.

املواد امل�ستخدمة :

       اجللد، الغ�صف.
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خطوات العمل:

1 - يتم جلب الغ�صف،  ويرتك يف ال�صم�س ملدة ثالثة اأيام حتى يجف. 

2 - يتم ت�صخري)تق�صيم( اخلو�س و يو�صع يف اإناء خا�س به ماء ا�صمه امليثق ملدة ثالث �صاعات حتى يلني.

3 - يبداأ العمل بعمل عقدة لبناء القاعة ، حيث يتم ربط خو�صة واحدة، ومن ثم يوؤتى باأخرى يتم لفها دائريا 

حول اخلو�صة املعقودة.

4 - يتم زيادة عدد اخلو�س الذي يتم لف احلزمة الرئي�صة حوله حتى ياأخذ ال�صتدارة املطلوبة بحيث تكون 

قوية. 

5 - يتم اإ�صافة خو�صة 

جديدة عند نهاية 

كل خو�صة حتى 

ينتهي العمل.

6 - وبعد النتهاء 

من عمل القاعة 

)ت�صتغرق قرابة يوم 

واحد(،  يتم قلبها 

لت�صكل ا�صتدارة 

لأعلى يبنى عليها 

ج�صم الفاتية.

عمل عقد لبدء بناء القاعة

بدء بناء ج�ضم الفاتية اإىل اأعلى
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7 - اأثناء العمل يف لف اخلو�س يتم ادخال �صرائط  من اجللد لتزيني الفاتية وفقا لرغبة و ذوق احلرفية.

8 - قبل النتهاء من عملية اللف، يتم زمي فم الفاتية بحيث يكون قوياً و ناعماً ثم يتم عمل عروة )معالق( 

من �صريط اجللد.

9 - يعمل غطاء الفاتية بحيث يتم  البدء بعمل عقدة على الو�صع املو�صح يف عمل القاعة، و يتم اإدخال اخلو�س 

حتى تاأخذ ال�صتدارة املطلوبة و احلجم املطلوب.كما يتم تزيني الغطاء باجللد.

10- يتم عمل دحية للغطاء، و هي اجلزء الذي يدخل يف فوهة الفاتية،  و يتم عمله بلف خو�صته حول 

جمموعة من اخلو�س على �صكل دائرة تتكون من ثالث اأو اأربع لفات.

غطاء الفاتية ويظهر به الربواز للأ�ضفل
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ج-  �سناعة ال�ست

ال�صت اأحد امل�صنوعات ال�صعفية التي ت�صنع من اخلو�س، وي�صتخدم ال�صت اأ�صا�صاً كغطاء للطعام، وهو يختلف 

يف حجمه ح�صب حاجة ال�صتخدام.

املواد امل�ستخدمة : 

اأ�صباغ خا�صة على �صكل حبيبات،  خو�س، 

حبال نايلون دقيقة، خيط.

خطوات العمل :

من  باإزالتها  النخيل  خو�س  جلب  يتم   -  1

من  اإزالتها  يتم  التي  الياب�صة  ال�صعف 

ويوجد  لتجف.  وترتك  النخيل،  اأ�صجار 

اخلو�س  اإىل  حتتاج  املنتجات  بع�س 

امل�صتخرج من لب النخلة .

2 - يتم نقع اخلو�س ملدة 

ن�صف �صاعة تقريباً، 

ويتم ربطها على 

�صكل حزم �صغرية .



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

206

3 - ت�صبغ كميات اخلو�س بالألوان املطلوبة، حيث توؤخد كمية اخلو�س املطلوبة وتو�صع يف ماء مغلي مع بودرة 

ال�صبغ وترتك لتغلي مدة ن�صف �صاعة اأو ح�صب درجة التلوين املطلوبة وترتك لتجف.

4 - يتم ت�صخري اخلو�س وذلك بفلق اخلو�صة اإىل ن�صفيني ويزال اجلزء الو�صط )اخل�صن(، بح�صب نوعية املنتج 

حيث يكون احلجم عري�صاً يف حالة �صنع ال�صرود ورفيعاً يف حالة �صنع ال�صت )القبع(.

5 - يتم �صف اخلو�س بعد نقعه يف املاء مدة خم�س دقائق اأو بح�صب حجم املنتج املطلوب،  وكل منتج قد يتميز 

بنوع معني من ال�صفه.

�ضفة جاهزة

للخياطة

عملية �ضف

اخلو�ص
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6 - بعد اأن ت�صتكمل ال�صفه يتم خياطتها، فبالن�صبة لل�صرود وال�صت )املهب( تتم اخلياطة على �صكل دائري 

احلجم  كان  كلما  الدائرة  تت�صع  دائرية حيث  هرمية  فتكون  )القبع(  لل�صت  بالن�صبة  اخلياطة  اأما  منب�صطة، 

كبرياً.

7 - يتم �صنع خيط من الغزل الأ�صود للتزيني من احلواف كما ي�صتخدم للتعلــيق .

خياطة ال�ضفة
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د-  �سناعة الدعون

تعتمد �صناعة الدعون على زور النخيل: وهو غ�صون النخلة الذي تتفرغ منه الأوراق )اخلو�س(، يبلغ طول 

ال�صعفة من 3-6 اأمتار وتنتج النخلة �صنوياً من 8-20 �صعفة، وتاأخذ الوريقات �صكلها الرحمي وتكون مت�صلة 

ب�صوة مائلة على اجلريدة، ويرتاوح طولها من 15-100�صم، وعر�صها من 1-6�صم، اأما عدد اخلو�س يف كل �صعفة 

.)
1

فترتاوح ما بني 120-240 خو�صة. ويبقى ال�صعف اأخ�صر يقوم بجميع وظائفه ملدة من 3-7 �صنوات)

ت�صتخدم الدعون يف اأغرا�س عديدة، منها بناء املنازل كاخليمة والعري�س، وامل�صطاح و�صور املنزل، اأثاث املنازل، 

وتختلف ا�صتخدامات الدعن من ولية لأخرى حيث اأن هناك طريقتني ل�صناعة الدعن:

- زفانة )جتهيز( الدعون مع اخلو�ص )ال�صعف(.

- زفانة )جتهيز( الدعون بال�صك بدون اخلو�ص )ال�صعف(.

ويف�صل يف ت�صنيع الدعون زور نخيل الفر�س ومن النا�س من يف�صل زور نخيل املب�صلي.

وفيما ياأتي طريقة زفانة الدعون مع اخلو�س:

1 - لتفا�صيل اأكرث، انظر: ب�صام داغ�صتاين، �صناعة الورق من �صعف النخيل، من كتاب: مهارات حرفية وفنية،مركز زايد للرتاث، 2000م،�س298، وما بعدها
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املواد امل�ستخدمة :

- الزور الياب�ص من النخيل

- حبال.

خطوات العمل :

ويوليو  يونيو  يف  القي�س  اأيام  يف  العمل  هذا  ويكرث  النخيل  من  الياب�س  الزور  قطع  يتم  العمل  بداية  يف   -  1

واأغ�صط�س.

2 - جتمع هذه املجموعات من الزور.

3 -يق�س الطرف ال�صفلي منها وهو مو�صع القدف كما يتم اإزالة ال�صوك املتبقي يف الزورة.

4 - يجمع الزور يف وحدات ويتم ر�صها باملاء لرتطيبها وتليينها ملدة يوم واحد.

5 - ويف اليوم الثاين تعمل الزفنه وهي تتكون من اأحزمة احلبال التي يربط بها الزور بطريقة العر�س ويجب اأن 

يكون مع كل حبل �صخ�س فقد تكون الزفنه من خم�صة اأو �صتة حبال رابطة. يف بداية العمل يتم ربط زورة  

واحدة وهي التي يتم فيها توزيع ربطات احلبال وو�صع اأقدام ال�صناع على كل ربطة.

يجمع الزور اأمام ال�صناع على جمموعتني: ميناً، ومي�صرة، بحيث تكون اليمنى اأطراف الزور عك�س املي�صرة نهاية 

الزورة وذلك لتتم عملية الربط بالتخالف فيوؤتى بواحدة من جمموعة اليمنى ثم قلبها بالأخرى من املجموعة 

الي�صرى وهكذا.

عمل الزفنة
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6 - وعند التثبيت والربط بحيث يو�صع ظهر الزورة لالأعلى وبطنها لالأ�صفل لت�صبح الدعون بدون �صعف، اأي 

خو�س من الظهر وتظهر هذه ال�صعفيات من الأ�صفل.

7 - بعد اأن متر زورة على الزفنه يتم ربطها بعقده وي�صع عليها القدم حتى ل تتو�صع اإىل اأن ياأتي بالزوره  الأخرى 

وير�صها بجوارها بعقدة اأخرى وهكذا ي�صل عدد الزور امل�صتخدم يف الدعن الواحد من مائة زوره اإىل مائة 

وخم�صني زورة.

قطع

الأطراف الزائدة

ب�ضكل منتظم

لف الدعون بعد 

ت�ضنيعها ت�ضهيًل

للحمل والنقل
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الف�سل الثامن

�سناعة ال�ساروج

)الأ�سمنت العماين(

1 - تعريف احلرفة

2 - البعد التاريخي

3 - املواد الأولية

4- اأدوات الت�سنيع

5 - مراحل الإنتاج 

6 - القيمة النفعية واجلمالية 
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1- تعريف احلرفة 

ال�صاروج  وي�صنع  معينة.  حرارة  درجة  عند  املحروق  الطني  من  نوعية  عن  عبارة  هو  الُعماين  ال�صاروج 

اأو املقطع، وا�صتخدم قدمياً يف عملية البناء. ويقع على  �صانع ال�صاروج عبء اختيار  )اجلب�س( من طني املال 

املكان املنا�صب لنتقاء الرتبة ال�صاحلة لعمل ال�صاروج، والتي  يجب اأن تخلو من امللوحة اأو ال�صبخ، ويف�صل اأن 

تكون خملوطة باحل�صى ال�صغري الذي ي�صاعد على متا�صك عجينة ال�صاروج. ثم يتم نقل الرتاب الذي مت اختياره 

اإىل املكان املُعد ل�صنع ال�صاروج. وي�صتخدم ال�صاروج يف اأعمال البناء والت�صييد ويفر�س مالط كالأ�صمنت اأو 

(  كما ا�صتخدم الُعمانيون النورة )اجلري( يف �صبغ الأبنية، وت�صنع من احلجر الأبي�س 
1

حلاماً )بال�صرت( كاجل�س)

والرملة البي�صاء، وتت�صابه عملية ت�صنيعها متاما مع عملية ت�صنيع ال�صاروج.

2- البعد التاريخي 

قبل  ما  ع�صر  منذ  ا�صتخدامه  على  دلئل  وهناك  الَقدم،  منذ  ُعمان  �صلطنة  ال�صاروج يف  �صناعة  ُعرفت 

الإ�صالم يف بع�س القالع التي تعود  اأ�صا�صاتها اإىل تلك الفرتة، وقد اأخذ ال�صاروج مكاناً بارزاً بني مواد البناء يف 

العمارة الُعمانية ويظهر ذلك جلياً يف امل�صاجد واملنازل القدمية ويف القالع واحل�صون، التي مازالت حتتفظ ببنيانها 

رغم مرور مئات ال�صنني على اإن�صائها. وحتافظ اجلهات امل�صوؤولة عن املباين الأثرية على ا�صتخدام مادة ال�صاروج 

يف ترميم املن�صاآت املعمارية الُعمانية املعتمدة على مادة ال�صاروج وقت اإن�صائها، لذا ظل ال�صاروج الُعماين من 

املواد الرئي�صية التي ت�صتخدم يف عملية ترميم القالع واحل�صون وامل�صاجد الأثرية يف ال�صلطنة حتى الآن.

 3- املواد الأولية 

- تربة من نوع خا�س من الرتبة الُعمانية

- مياه

- حجارة بي�صاء ناعمة من الأودية

4- اأدوات ال�سنع 

- قفري

- م�صحاه : وهي اأداة حديدية خللط الرتاب باملاء. 

- الثوج : ) وجمعه اأثواج، وي�صتخدم لتعبئة الرتاب الذي يتم حمله على الدابة اأو ال�صيارة(.

- م�صلة 

- جذوع اأ�صجار النخيل اجلاف.

1 - يو�صف ال�صاروين، مالمح عمانية 1990، �س 151، 153
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- جونية : )جوال(. 

- خ�صبة التطفيل : وهي قطعة خ�صبية ت�صتخدم لدق ال�صاروج املتما�صك.

- عربة : عبارة عن حو�س  حديدي مثبت على عجلتني له يدان حديديتان ويتم حتميله ودفعه باليدين 

للتحميل والنقل.

5- مراحل الإنتاج 

يتم جتهيز مكان العمل ال�صاروج وي�صمى )املهبة( وتبلغ م�صاحتها حوايل 100م2، ويبلغ طولها وعر�صها 

10×10م، وت�صف يف املوقع جذوع النخيل اجلافة)اخلالية من العطب( بارتفاع 120�صم،  وتو�صع بني اأقرا�س 

الطني كمية من حجارة الوادي للتقوية،  بعد ذلك تتم عملية حرق املهبة )وتبلغ درجه حرارة احلرق يف حدود 

900 درجة مئوية(، وت�صتمر عملية احلرق ملدة اأ�صبوعني بعدها يكون ال�صاروج جاهز لنقلة اإىل مواقع الرتميم 

وا�صتخدامه، ومتر هذه العملية بعدة خطوات على النحو التايل: 

- يتم جمع الرتبة وخلطها حتى ت�صبح طينة متما�صكة. حيث يتم جتميع الرتبة وتنقيتها من ال�صوائب من مناطق 

منا�صبة وتت�صف الرتبة باأنها تربة ذات اللون املائل اإىل الحمرار وبالأخ�س بالقرب من املناطق اجلبلية وان 

تكون خاليه من الأمالح) مثل تربة ولية نخل(. 

و�صالح  ال�صوائب  من  حاليا  املاء  يكون  بحيث  باملاء  الأقل  على  اأ�صبوعني  ملدة  الرتبة  تنقيع(   ( ت�صبيع  يتم   -

لل�صرب. 

تخري�س  عملية  عن  الناجت  الطني  ت�صكيل  يتم   -

اأقرا�س دائرية يرتاوح قطرها  الرتبة على �صكل 

مابني ) 20-30( �صم.

 - ترتك الأقرا�س يف ال�صم�س حتى جتف .

الطني على هيئة 

اأقرا�ص

جتفيف الأقرا�ص 

وقلبها
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- بعد ثالثة اأيام يتم تقليب هذه الأقرا�س وت�صفيفها ب�صكل جانبي كي جتف من كافة اجلوانب، وبذلك تكون 

�صاحلة للحرق.

- عملية احلرق ويتم فيها اتباع اخلطوات التالية: 

اأوًل : يتم اإح�صار جذوع اأ�صجار النخيل التي تر�س )ُت�صَفَف( على �صكل طوابق بحيث تكون الطبقة الثانية 

معاك�صة للطبقة الأوىل، وهكذا يكون عدد الطبقات متنا�صبا مع كمية الطني املراد حرقه لتكوين املهبة.

ثانيًا : ُت�صمم عدة فتحات يف اأ�صفل املهبة ليتم اإ�صعال النار من خاللها.

ثالثًا : يتم و�صع اأقرا�س الطني عليها من 

كمية  القمة  يف  وتو�صع  اجلوانب،  كافة 

اأكرب لتتو�صط اللهب.

رابعًا :  ي�صاف اإىل اأعلى قمة املهبه كثري 

الوادي  حجر  وهو  ال�صلب  احلجر  من 

لكمية  املنا�صب  بالقدر  تكون  والكمية 

 ، النوره  مادة  تنتج  التي  وهي  الطني 

والتي تكون بودرة الطني عند اختالطها 

مع الطني ح�صب الن�صبة املعادلة.  

 

�ضف الأقرا�ص حول 

اجلذوع وفوقها

�ضف كمية من احل�ضى

على قمة املهبة

و�ضع الطبقة الأوىل

من جذوع اآ�ضجار النخيل
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خام�صًا :  يتم اإ�صعال النار من خالل الفتحات ال�صفلية للمهبة،  فت�صتعل جذوع النخيل فينتج عنها قوة 

حرارية عالية ولفرتة طويلة، ثم تبداأ النار يف اخلمود احلراري  تدريجيا.

�صاد�صاً- يتم اإعادة اأقرا�س الطني التي ت�صقط  من جوانب املهبة اأثناء احلرق اإىل و�صطها با�صتمرار.

�صابعًا : ينتظر حتى النهاية،  وهذه احلالة ت�صمى الت�صكري فيتكون تل من امل�صحوق)البودرة(. 

ثامنًا : يدق ال�صاروج املتما�صك بحطبة التطفيل،  ثم يتم تعبئته  يف اأكيا�س بعد اأن يربد.

- عند احلاجة اإىل هذه البودرة الإ�صمنتية، يتم تنقيتها من احل�صى وال�صوائب الدقيقة حتى ت�صبح خالية متاما 

من اأي �صوائب رملية.

اإ�ضعال نار يف املهبة

دق ال�ضاروج قبل اأن يربد
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6- القيم النفعية واجلمالية

ومهما  البالد  تقدمت  مهما  عليها  احلفاظ  يجب  التي  الهامة،  احلرف  من  ال�صاروج  �صناعة  حرفة  ُتعد 

ا�صتفادت بالتقنيات احلديثة يف حياتها اليومية، وذلك لرتباط هذه احلرفة برتاثنا املعماري ارتباطاً وثيقاً، حيث 

متتلك �صلطنة ُعمان عدد هائل من ال�صروح املعمارية التي ا�صتخدم ال�صاروج يف بنيانها ومازالت هذه ال�صروح 

املعمارية �صاهدة على براعة الإن�صان الُعماين و�صاهدة على ع�صوره التاريخية املختلفة. وهي مباين حتتاج اإىل 

الرتميم من وقت اإىل اآخر. وُيعد ال�صاروج مادة اأ�صا�صية للحفاظ على هذه املباين التاريخية الهامة. 
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1- تعريف احلرفة 

ارتبطت حرفة �صناعة اأدوات ال�صيد  يف ُعمان ارتباطاً وثيقاً بتوجه الُعمانيني �صوب البحر ل�صيد الأ�صماك، 

حيث متتاز املياه العمانية بوجود ال�صعاب املرجانية، والتي ترتكز بكثافة يف �صمال ُعمان، وتعي�س حولها، وفيها 

اأعداد كبرية من الكائنات احلية واأ�صماك متنوعة الأ�صكال والألوان، مما يزيدها جمال ويجعلها من اأهم امل�صايد 

ال�صمكية. ومتتاز ال�صواحل العمانية بغطاء نباتي يختلف من حيث نوع النباتات والكثافة تبعاً للموقع اجلغرايف، 

.)
1

كما اأنها تت�صف بتنوع الكائنات البحرية احلية فيها)

وقد تطلبت ال�صتفادة من هذه الرثوة ال�صمكية من قبل ال�صيادين الُعمانيني ت�صنيع الكثري من اأدوات 

ال�صيد التقليدية وامل�صنعة حملياً، من خالل ال�صتفادة باملواد اخلام التي توفرها البيئة الُعمانية لهذه ال�صناعة 

احلرفية الهامة التي ُتعني الكثري من العاملني بحرفة ال�صيد التقليدي.  

 2-  البعد التاريخي

لقد بينت درا�صات الك�صوف الأثرية الُعمانية اعتماد �صكان املواقع ال�صاحلية على مهنتي ال�صيد والغو�س 

ل�صتخراج اللوؤلوؤ، ودلت اللقى واملعثورات على قيام هاتني املهنتني بني ال�صكان، اإذ ُعرث على كميات كبرية 

من عظام الأ�صماك والأ�صداف ودروع ال�صالحف يف املواقع ال�صاحلية. ومتتاز عمان ب�صواحل طويلة على اخلليج 

العربي وخليج عمان وبحر العرب. وهذه ال�صواحل �صاهمت يف ازدهار �صيد الأ�صماك يف املنطقة. التي ُتعد 

من اأف�صل املياه البحرية املنا�صبة لنمو الأ�صماك. وقد قيل اإن »عمان حرها �صديد و�صيدها عتيد«. مما يدل على 

ا�صتهارها ب�صيد الأ�صماك ومتيزها �صمن اأقاليم �صبه اجلزيرة العربية. ويف مواقع متفرقة من ُعمان اكُت�صفت ك�صر 

فخارية يوجد يف بع�صها ثقب �صغري يف الو�صط، وبع�صها يف الأعلى. ومن الأرجح اأن هذه الك�صر كانت تربط يف 

خيط ال�صنارة من الأ�صفل لت�صاعد يف غو�صها يف مياه البحر، عالوة على بقايا احليوانات البحرية املنت�صرة ب�صورة 

وا�صحة يف املواقع ال�صاحلية. ومن هذه املخلفات: املرجان بكميات حمدودة، والرخويات واأغلبها كان يعي�س 

يف اأو�صاط اأ�صجار القرم. ومت العثور اأي�صا على كميات كبرية من الأ�صداف واملحار الذي ا�صتخدم بع�صه كزينة 

وحلي حيث ُوجد بع�صها مثقوبا يف الأعلى. واأي�صاً كان ا�صتخدامه لالأكل واحل�صول على اللوؤلوؤ. والق�صريات 

بدءاً باحليوانات ال�صغرية العالقة بال�صخور وانتهاء بالقباقيب واأم الروبيان. وهذه الق�صريات قد ت�صطاد عن طريق 

ال�صباك اأو حديدة طويلة تنتهي براأ�س حاد اأو بثالثة روؤو�س حادة، وقد مت العثور على عظام الأ�صماك بكميات 

كبرية. وهذه الأ�صماك بع�صها ينمو ويعي�س يف الأخوار القريبة من املواقع ال�صاحلية، وبع�صها يف اأعماق اخلليج. 

وهذا يدل على اأن الأهايل كانوا يركبون البحر بهدف ال�صيد. وطرق ال�صيد كما هي متبعة حاليا تتم اإما ب�صباك 

1 - وزارة القت�صاد الوطني، �صلطنة ُعمان، تقرير التنمية الب�صرية، م�صقط 2003، �س138،33. 
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.)
2

اأو باخليط املعروف حمليا » بامليدار » وهذه طريقة �صائعة يف اخلليج عموماً)

لتفي  التاريخ  عرب  التقليدية  ال�صيد  اأدوات  ت�صنيع  عن  الُعمانية  احلرفية  ال�صناعات  تتوقف  ومل  هذا 

بحاجة ال�صيادين يف اإجناز مهامهم وحت�صيل قوتهم. 

2 - حمد بن �صراي، املرجع ال�صابق، �س 196-194.
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1- �سناعة القرقور

متتاز  �صيدها  يتم  التي  فالأ�صماك   . اخلي�صومية  ال�صباك  بعد  �صيد  و�صيلة  اأهم   ) الفخاخ   ( القراقري  تعترب 

القراقري يف  وت�صتخدم  بال�صباك.  يتم �صيدها  التي  تلك  بقائها طازجة متميزة بذلك عن  باجلودة وحتافظ على 

القيعان ال�صخرية اأو حيث تكرث ال�صعاب املرجانية ، وت�صنع القراقري  من الزور وحديثاً ت�صنع من ال�صلك املعدين 

املجلفن قيا�س 20 / 24 على �صكل بيت النحل . ويتكون القرقور من ثالثة اأجزاء رئي�صة هي : - 

1 - اجل�صم الرئي�صي للقرقور وهو ب�صكل قبة . 

2 - القاعدة وتكون على �صكل دائري  . 

3 - النفق اأو الفم وهو على �صكل قمع .  

وعند جمع الأجزاء الثالثة بعد تقوية القاعدة،  

يبدو القرقور على �صكل قبة  ذو  باب بي�صاوي 

للقاعدة  ومال�صق  منه  ال�صفلي  اجلزء  يف 

تقريباً.

و�صكل  اأحجام  بثالثة  عادة  القراقري  ت�صنع 

واحد.  واأكرب حجم من هذه القراقري يبنى على قاعدة قطرها ) 8.5 ( قدم،  والرتفاع من القاعدة اإىل اأعلى 

نقطة القبة ) 7 ( اأقدام وي�صل ارتفاع فتحة الفم العلوية عامود ياً اإىل ) 4.5 ( قدم. اأما القراقري املتو�صطة احلجم 

فيبلغ قطر قاعدتها ) 7.5 ( قدم وارتفاعها )5 ( قدم.  اأما القراقري ال�صغرية فيبلغ فيها قطر القاعدة حوايل )3.5( 

قدم وارتفاعها قدمان. 

3- املواد الأولية : جريد النخل، حبال نايلون 

4- اأدوات ال�صنع : من�صار، �صكني 

كالفحل  النخل  اأنواع  بع�س  ويف�صل  الأخ�صر،   النخل  زور جريد  من  القرقور  �صنع  الإنتاج :  5- مراحل 

لليونته، كما ي�صنع حديثا من  اأ�صالك حديد.

وفيما ياأتي خطوات �صناعة القرقور من جريد النخل الأخ�صر :

1 - يقطع جريد النخل الأخ�صر، ويزال اخلو�س عنه، ثم ي�صق الزور اإىل �صرائط رقيقة قابلة للتك�صيل )للثني(، 

وترتك ليوم واحد حتت اأ�صعة ال�صم�س حتى تلني.

القرقور
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2 - تعمل بدوة ) البداية ( القرقور؛ ب�صف جمموعة �صرائط )ت�صمى معاري�س(، وعادة ي�صف حوايل 25معرا�صا، 

يتم  حيث  بينها  مت�صاوية  فتحات  وترتك 

م�صابكتها، وذلك لكل جزء من اأجزاء القرقور 

)مدخل  والبابة  والقائمة،  القبة،  الثالثة: 

ال�صمك(.

اأ   - القبة : تعمل البدوة ولكن يتم اإ�صافة اأربعة �صرائط  )ت�صمى التناكي�س (، وهي الأعمدة التي تبنى عليها 

القبة، وتاأخذ بها �صكلها امل�صتدير، ويالحظ اأن هذه التناكي�س يزداد عددها كلما ات�صع حــجم القبــة .

ب - القاعة : تعمل القاعة مبداخل ال�صرائط ولكن بدون تنــاكيـ�س.

ج - البابة : البابة عبارة عن �صكل اأ�صطواين من الن�صيج ولكن به فتحة يتم من خاللها دخول ال�صمك .

�ضق الزور اإىل

�ضرائط رقيقة

عمل بدوة القرقور

طريقة ت�ضابك 

�ضرائط الزور
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3 - تزم اأطراف القطع الثالث بال�صرائط حتى تكون قوية، ويتم جتميعها بحيث تربط القبة يف القاعة بوا�صطة 

بخيوط  البابة  تثبت  ثم  ومن  الفتحة،  �صف  ويتم  البابة  لإدخال  فتحة  وتعمل  القوي،  النايلون  من  حبال 

النايلون.

عمل البابة
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2- �سناعة الليخ

الليخ اأداة من اأدوات �صيد ال�صمك، وهي عبارة عن �صبكة من خيوط النايلون اأو من اخليوط القطنية مقواة 

بحبل يوؤطرها و يحدد طولها مبئة مرت و عر�صها بخم�صني. و يعتمد ت�صنيع الليخ على اإجناز ال�صبكة و النتهاء 

منها، حيث يبداأ �صانع الليخ ت�صنيعها م�صتخدما خيط النايلون، و “ برية  “ و هي قطعة القما�س التي ي�صرخ 

طرفاها و يجوفان لرتك فراغ يدخل فيه اخليط، تنطلق منها طالئع ال�صبكة ذات الفتحات املعينة، و يربط احلبل 

بال�صبكة املنجزة تدريجيا اإىل اأن يكتمل فيكتمل تاأطريها باحلبل الذي منه يتم �صحب الليخ من مياه البحر للفوز 

مبا يحمله من �صمك.

الأدوات امل�صتخدمة : 

- �صكني

- م�صالخ وهو قطعة خ�صبية 

- )بلي وود( مب�صاحة فتحة )عني( الليخ

- املطلوبة

- اإبرة )بال�صتيكية اأو خ�صبية(. 

املواد امل�صتخدمة: 

- خيوط غزل اأو نايلون

- بويات ) قطع عائمة (

- امل�صو )قطعة من احلجارة اأو ال�صمنت(.
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خطوات العمل :

1 - تتم بداية العمل ب�صد خيطني ، بحيث 

عمود  الأول يف  اخليط  طريف  اأحد  ي�صد 

من اخل�صب وي�صمى )املعقد(، بينما ي�صد 

اأحد طريف اخليط الثاين يف اإبهام القدم 

بداية  تكون  وبذلك  )املرثة(،  وي�صمى 

اخلارجي  الطرف  ليكون  مزدوجة  العقد 

لليخ قوية.

2 - يوؤتى بقطعة خ�صبية م�صتطيلة مب�صاحة فتحة الليخ املطلوبة، وت�صمى )امل�صالخ(، ويتم عمل عقدة خا�صة 

للخيط بعد لفه حول امل�صالخ، يتحدد بها نوع الليخ،  فهناك ال�صباعي ) اأي توجد به �صبع فتحات يف الذراع 

الواحد طوًل (، وهناك الثماين، والت�صاعي، والع�صاري ........الخ. وت�صتخدم الإبرة لإدخال اخليط بعد 

لفه و�صطها.

وتبلغ اأبعاد الليخ كالتايل:  

-  ال�صباعي :  170 عني  طوًل 

- الثماين : 180  عني  طوًل

- الت�صاعي : 190  عني  طوًل ....الخ.

بداية عمل الليخ 

ب�ضد خيطني
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3 - يتم تركيب حبل قوي يف كل من حافتي 

الليخ العلوية وال�صفلية، ويجب اأن يربطا 

جيدا، حيث يتم �صد الليخ من خاللهما 

ويتم جره من واإىل البحر. 

4 - تركب بويات وهي قطع عائمة على اإحدى حواف الليخ التي تكون يف الأعلى كي يطفو الليخ ، وتركب 

بويه بعد كل 3 قتوب )جتوب(،  ومقا�س كل قتب )جتب( 30�صم تقريباً.

5 - يتم تركيب امل�صو يف اجلزء ال�صفلي من الليخ، وهو عبارة عن قطعة من احلجارة اأو قطعة اإ�صمنتية جهزت 

خ�صي�صاً، مهمتها تثبيت الليخ يف املاء ب�صكل عامودي. 

ا�ضتخدام الإبرة اخل�ضبية 

يف �ضناعة الليخ
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3- �سناعة ال�سا�سة

ال�صا�صه اأحد قوارب ال�صيد 

التقليدية العمانية، وكانت 

يف ال�صابق حتل حمل القارب 

ال�صغري املعروف بالهوري، 

وت�صنع من جريد النخيل 

اجلاف، ويختلف عددها 

ح�صب حجم ال�صا�صه. 

- تعريف احلرفة :

ال�صا�صة : وهي قوارب تقليدية لل�صيد ت�صتخدم يف قرى الباطنة ال�صاحلية، ويبلغ طول هذه القوارب حوايل 

ع�صرة اأقدام. وت�صنع من جريد نخلة اأو ال�صلة اأو ال�صهلة. وتبطن هذه القوارب بالألياف والكرب واللحاء املاأخوذ 

من النخيل، ويدخل يف بع�س اأجزائها خ�صب ال�صدر املتوفر يف البيئة العمانية .

- البعد التاريخي :  

بداأت احلياة البحرية يف ُعمان، بالأطواف، وقوارب جريد النخل، وق�صب املاء ال�صغرية وغريها من و�صائل 

وزوارق  العمانية،  كال�صا�صة  اليوم،  ت�صتعمل حتى  هذه  النقل  و�صائل  بع�س  زالت  وما  البدائية.  املائي  النقل 

املراكب  اأن جوانب  املتطور عنها. على  والقارب  بال�صا�صة،  ال�صتدلل  )البو�س(، وغريها. وميكن  املاء  ق�صب 

الأوىل، قبل ا�صتعمال الألواح، كانت ت�صنع من �صيقان وفروع بع�س الأ�صجار الدقيقة امل�صتقيمة، يو�صع الواحد 

منها فوق الأخر كما يف القارب، وت�صد بحبال وخيوط من ليف النخيل اأو القنبار، وهو ليف جوز الهند، بعد اأن 

.)
3

تهذب حافات العيدان، بحيث ل تكون بينها فرج يت�صرب املاء منها اإىل داخل القارب)

- املواد الأولية :

- جريد النخل، خيط نايلون، قما�س، حطب �صجر البا�صكيل.

3 - ح�صن �صالح �صهاب، املرجع ال�صابق، �س 30-29

منوذج �ضا�ضة
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- اأدوات واآلت الت�صنيع :

- �صكني، املخرز، مق�س، �صلك

- مراحل الإنتاج :

تتمثل خطوات ت�صنيع ال�صا�صة املزودة ب�صراع فيما يلي:

1 - يجلب جريد النخل الياب�س)عادة ثمانني جريدة( ويزال اخلو�س عنها، ثم ينقع الزور يف املاء مدة ترتاوح 

بني يومني اإىل ثالثة اأيام حتى يلني في�صهل ثقبه باملخرز، وبعد ذلك يتم ق�صه وتهذيبه من الأطراف مبق�س 

خا�س، اأو �صكني حادة.

ت�ضذيب الزور

الزور بعد ت�ضذيبه

ل�ضناعة ال�ضا�ضة
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2 - يبداأ العمل يف ال�صا�صة مبا ي�صمى الب�صط؛ حيث يتم ر�س عدد من الزور لعمل القاعة، وهي قاعدة ال�صا�صة، 

ويتم الر�س بحيث تكون القاعة منب�صطة من الو�صط ومدببة من الراأ�صني، حيث يتم عمل ثقوب مت�صاوية 

يف كل زورة، ويدخل خيط من النايلون القوي يف تلك الثقوب للخياطة؛ با�صتخدام �صلك من احلديد، 

ويتم ر�س الزور بحيث يكون اجلزء العري�س يف الأعلى واجلزء الرفيع اإىل الداخل حيث ينتهي وي�صمى يف 

هذه احلالة بالقتلة .

3 - بعد النتهاء من القاعة يتم تركيب ال�صالمني وهي جمع �صلمان، وهي جمموعة من الأ�صالع )من حطب 

�صجر البا�صكيل( تركب ب�صكل عر�صي يف ن�صيج القاعة )ب�صكل عك�صي( وتقوم هذه ال�صالمني باملحافظة 

اأو  التلف  من  اأنها حتميها  كما  امل�صتوى،  نف�س  على  الأعلى  اإىل  الأ�صفل  من  و�صدها  ال�صا�صة  اتزان  على 

التفكك، ويتم �صد خيطيني اأو حبلني يف كل �صلمان لربط القاعة والغطاء و�صدهما معا.

طريقة ترتيب عدد من الزور لعمل القاعة وعمل ثقوب با�ضتخدام املخرز
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تركيب خم�ضة غ�ضو�ص 

)اأعواد( يف كل جانب 

من منوذج ال�ضا�ضة

4 - تثبت القاعة على لوح عري�س من اخل�صب ويتم اإ�صناد ال�صدر )اجلزء الأمامي(، والتفر )اجلزء اخللفي(، 

بقطع خ�صبية حتى تاأخذ انحناءتها املعروفة ، ثم ترتك القاعة لتجف .

5 - اأثناء ترك القاعة لتجف يتم عمل الغطاء وهو اجلزء الأو�صط يف بطن  ال�صا�صة، وهو الذي تظهر منه ال�صواري 

)الدقالن( واملجاديف .

6 - بناء ال�صا�صة من القاعة يبداأ بعمل ما ي�صمى الدفافني )جمع دفان(، وهي ت�صكل خا�صرة القارب، حيث 

ب�صكل  اجلهتني  من  اأعلى  اإىل  القارب  لريتفع ج�صم  والتفر  ال�صدر  لتالقي  الزور  من  اأعداد  تو�صيل  يتم 

ان�صيــابي .

ع�صرة  تركيب  يتم  القوية، حيث  البا�صكيل  �صجر  )الغ�صو�س(، وهي عيدان من  ي�صمى  ما  تركيب  يتم   -  7

غ�صو�س )خم�صة يف كل جانب (، ووظيفة هذه الغ�صو�س تثبيت ال�صا�صة يف البحر ومنعها من النقالب، 

كما اأنه يتم جرها  منها بالإ�صافة اإىل تعليق ال�صراع عليها.
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8 - يتم تف�صيل البوهة على م�صتوى بطن القارب، والبوهة هو الفلني يتم قطعه ويح�صى به بطن القارب فوق 

القاعة، ويركب فوقه الغطاء الذي �صبق ذكره يف اخلطوة رقم )5(.

9 - تركب خم�صة اأ�صالع جديدة يف كل جانب لتكملة ج�صم القارب العلوي وحتاط بالزور، وي�صمى هذا اجلزء 

)املزار( وبعد ذلك يتم تركيب الدفان العلوي .

10- قبل اأن ينتهي العمل بالقارب يتم عمل القفلة، وهي تركيب زورتني متوازييتني يف كل دفان، اإحداهما 

اإىل داخل بطن القارب والأخرى اإىل اخلارج بني الغ�صو�س ويتم �صدهما جيداً باحلبل اأو اخليط، ح�صب 

حجم القارب.

11- اخلطوة قبل الأخرية يف بناء ج�صم ال�صا�صة هي تركيب )العطف(، وهي عبارة عن خم�صة اأعواد من �صجر 

البا�صكيل، وظيفتها م�صك القارب من اخللخلة اأو التفكك، حيث يتم �صد هذه العطف مع �صالمني القاعة 

باحلبال واخليوط. 

و�ضع الفلني فوق قاعة 

النموذج وقد كان كرب 

النخيل هو امل�ضتخدم يف 

ال�ضا�ضة �ضابقًا
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12- يتم تركيب الزفارة وهي مكان اجللو�س، ومن ثم ر�س عدد من الزور وخياطته باحلبال اأو اخليوط ويثبت يف 

و�صط القارب وجوانبه. 

13- ترتك ال�صا�صه ملدة ثالثة اأيام حتت ال�صم�س لتجف، ثم يتم �صد حبالها اأو خيوطها مرة اأخرى. 

14- يتم تركيب الدقل والبيوار )خيوط الدقل( وجماديف ال�صا�صه وال�صراع واملدراج ) التي ت�صحب بها من 

الرب اإىل البحر(، والأنري )الباورة( اأو الثقال وعدة القارب.

15- ي�صنع ال�صراع كالآتي:

تركب الن�صعة على احلافة الأمامية من قما�س ال�صراع؛ وهي عبارة عن قطعتي خ�صب متوازيتني يتم ر�صهما 

حتى يتدىل ال�صراع لالأ�صفل بثقل، ويتم �صد اأجزائه باحلبال.

تركيب ال�ضراع واملجدافني يف 

منوذج ال�ضا�ضة
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6- القيم النفعية واجلمالية :

البحر  اأ�صماك  من  ال�صتفادة  على  ال�صكان  قدرة  الع�صور  عرب  ُعمان  ال�صيد يف  اأدوات  �صناعة  عك�صت 

باأنواعها املختلفة، حيث تعترب الرثوة ال�صمكية من اأهم الرثوات الطبيعية ومن اأهم املوارد القت�صادية يف ال�صلطنة 

بعد النفط والغاز الطبيعي. وتاأتي اأهمية الرثوة ال�صمكية من قيمتها القت�صادية من جهة، ومن كونها م�صدرا 

.)
4

غذائيا رئي�صيا لل�صكان من جهة اأخرى. كما اأن �صيد الأ�صماك يعد من الفعاليات الرتويحية ال�صياحية)

4 - وزارة القت�صاد الوطني، �صلطنة ُعمان، تقرير التنمية الب�صرية، م�صقط 2003، �س138،33. 
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الف�سل العا�سر

تقطري النباتات العطرية

اأ- تقطري ماء الورد

ب- تقطري ماء اليا�س

ج- تقطري ماء اجلعداء

د- تقطري ماء الكيذا

 هـ - ا�ستخال�س زيت ثمار ال�سوع

و- ا�ستخال�س زيت ثمار القف�س
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تقطري النباتات العطرية

1 - تعريف احلرفة

2 - البعد التاريخي

3 - املواد الأولية

4- اأدوات الت�سنيع

5 - مراحل الإنتاج 

6 - القيمة النفعية واجلمالية 
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تقطري الأوراق النباتية

1 - تعريف احلرفة :

حتتوي النباتات العطرية على الزيوت يف اأغلب اأجزائها، فالزيوت توجد يف الأزهار مثل الورد واليا�صمني، 

ويف الأوراق مثل ال�صكاع والنعناع، ويف الثمار مثل طلع النخيل، ويف البذور مثل ال�صوع والقف�س، ويف اجلذور 

مثل العرق�صو�س والأير�س، ويف ال�صيقان مثل اأخ�صاب العلعالن، واجلعدة، ويف جميع اأجزاء النبات مثل اجلعدة، 

وال�صعرت. وهناك عدة طرق ل�صتخال�س الزيوت العطرية وهي: طريقة التقطري، وطريقة الع�صر وال�صغط، وطرق 

الإذابة، وت�صتهر طريقة التقطري يف �صلطنة ُعمان ل�صتخال�س الزيوت العطرية، وهي طريقة تعتمد على تطاير 

.)
1

الزيوت العطرية مع البخار حيث اأن درجة غليانها تنخف�س عند خلطها باملاء)

2 - البعد التاريخي :

ُتعد �صناعة ا�صتخال�س زيوت بع�س النباتات وماء الورد، من الأن�صطة الهامة لبع�س اأبناء ُعمان القاطنني 

يف منطقة اجلبل الأخ�صر، وهي حرفة قدمية انت�صرت بني اأهل اجلبل الأخ�صر منذ القدم، حيث ي�صود منطقة 

اجلبل الأخ�صر مناخ معتدل احلرارة �صيفاً، بارد نوعاً ما يف ال�صتاء، حيث ت�صل درجة احلرارة اإىل اأربع درجات 

اأربعة اآلف وخم�صمائة  مئوية، وذلك ب�صبب ارتفاع �صطح هذه املنطقة عن �صطح البحر مبعدل يرتاوح ما بني 

وخم�صة اآلف وخم�صمائة قدم.  ويك�صو اللون الأخ�صر هذه املنطقة املمتلئة باملزارع واملحا�صيل والفواكة نظراً 

ل�صتفادة الأهايل من هذه الظروف املناخية املواتية. 

ويعترب الورد من املحا�صيل الهامة  مبنطقة اجلبل الأخ�صر، من حيث م�صاهمته يف دخل املزارعني، نظراً 

لقت�صادياته الطيبة، ويقوم املزارعون بزراعة عقل الورد على م�صاطب اجلبل الأخ�صر، وترويها مياه الأفالج. 

وتزرع �صجريات الورد يف مناطق اجلبال املرتفعة  وتنت�صر زراعته ب�صورة اأكرب يف مناطق ال�صيق وال�صريحة والهومية، 

كما يزرع يف نزوى وبع�س الب�صاتني الأخرى مبنطقة الداخلية بهدف الزينة، هذا و�صنلقي ال�صوء على مناذج من 

الكيذا،  ماء  تقطري   ، اجلعداء  ماء  وتقطري  اليا�س،  ماء  وتقطري  الورد،   ماء  تقطري  مثل:  النباتية  الأوراق  تقطري 

ا�صتخال�س زيت ثمار ال�صوع.

1 - عبد اهلل بن حممد بن عدمي ال�صريقي، م�صروع مقرتح لتقطري النباتات العطرية ب�صلطنة ُعمان، الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية، م�صقط 2007م. �س2-1.
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اأ- تقطري ماء الورد

3 - املواد الأولية

 - اأزهار الورد

تنتمي �صجرية الورد اإىل اأ�صرة الورديات، �صاقها خ�صبي مت�صعب ارتفاعها مرتان اأو ثالثة اأمتار و�صوكها متجه 

اإىل اأ�صفل، واأوراق هذه الوردة من النوع املركب اأي اأنها موؤلفة من خم�س اإىل �صبع وريقات، واأطرافها م�صننة 

الورد يف اجلبل الأخ�صر بكميات كبرية، ومو�صم ح�صادها �صهر  مفرداً. يزرع  الوريقات يكون دائماً  وعدد 

اإبريل من كل عام.
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4- اأدوات ال�سنع :

- حطب اأ�صجار العتم

 الدهجان : وهو فرن م�صنوع من الطني واحلجر، له اأربع اأو �صت فتحات من اأعلى، ويف اإطار اهتمام احلكومة

 العمانية مبختلف املهن الُعمانية واحلرف  التقليدية املوروثة، تقوم بت�صجيع العاملني فيها، وقد داأبت على تزويد

(�صانعي ماء الورد باأفران �صغرية حديثة تعمل بالغاز توفرياً لوقت وجهد احلرفيني
2

( 

- جمموعة من الأوعية : امل�صنوعة من الفخار وت�صمى الواحدة منها الربمة، وجمعها برام. 

- القر�ص : وهو وعاء فخاري اآخر تغلق به الربمة.

- ال�صحلة : وهي وعاء نحا�صي يو�صع داخل الربمة. 

- املقب�ص، املراجل، املجرب، القفري، زجاجات للتعبئة      

5 - مراحل الإنتاج 

يزرع الورد يف اجلبل الأخ�صر بكميات جيدة، وعند مو�صم احل�صاد يف �صهر اإبريل من كل عام يتم �صراء 

ناجت هذه امل�صاحات ملن لديه الرغبة يف ا�صتخراج ماء الورد. ومع اأن ا�صتخراج ماء الورد عملية تت�صم ب�صيء من 

ال�صعوبة؛ لكن املنتج ي�صتحق من ال�صانع ذلك اجلهد امل�صني.

2 - يو�صف ال�صاروين، مالمح عمانية 1990، �س 137-136
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املواد امل�ستخدمة :

اأزهار الورد، حطب اأغ�صان �صجر العتم.

خطوات العمل :

1 - تقطف اأزهار الورد يف ال�صباح الباكر من اأيام �صهر اإبريل من كل عام.

2 - يو�صع الورد يف اأوان فخارية )الربمة(، وتو�صع يف الفرن مبا�صرة ) �صبق بناوؤه من الفخار( قبل اأن يذبل لزيادة 

الناجت واملحافظة على جودته، وتوجد الأفران باأحجام خمتلفة فمنها ما يت�صع اأربع برم، ومنها ما يت�صع �صت 

برم، ويرتك على اأعلى الورد اإناء نحا�صي ي�صمى “ال�صحلة “. وي�صتخدم ال�صانعون حطب اأغ�صان �صجر 

العتم، وهو رطب لقوة حرارة ناره.

3 - تغطى الربمة باإناء فيه ماء ويف�صل اأن يكون بارداً حل�صن عملية التكثيف.  وما اأن يبداأ  الورد يف الحرتاق  

حتى تبداأ مكوناته تتطاير اإىل الأعلى على �صكل بخار؛  فت�صطدم بقاع الإناء املغطى اململوء باملاء،  فتتجمع 

الأ�صفل  اإىل  القطرات  تلك  فت�صقط  ال�صفلي(،  )�صطحه  على ظهره  القطرات  من  مكونة حبات  الأبخرة 

لتتجمع يف الإناء ال�صفلي الذي ترك على الورد »ال�صحلة«.

الورد يف الربنة وتظهر ال�ضحلة فوق الورد مبا�ضرة ويف يد ال�ضانع اإناء يحتوي على ماء لو�ضعه على فوهة الربمة
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4 - تتابع ال�صحلة بني فرتة واأخرى،  ويفرغ ما بها من ماء الورد. وهكذا حتى ينتهي تقطري الورد.

5 - جتمع مياه الورد اخلال�صة يف اأواين فخارية كبرية 

ت�صمى ) اخلرو�س (، ومنها يتم تعبئة ماء الورد يف 

القناين الزجاجية لتكون جاهزة لال�صتهالك.

متابعة ال�ضحلة لتفريغ ما بها من ماء الورد املتجمع

تعبئة ماء الورد يف

القناين الزجاجية 
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ب- تقطري ماء اليا�ص

�صجرة اليا�س �صجرة عطرية ذات رائحة اأخاذة ذكرت يف العديد من ماآثر القدماء، واأ�صجار اليا�س ذات 

اأوراق �صغرية كثيفة، دائمة اخل�صرة، ويبلغ طول ال�صجرة منها اأربعة اأمتار، ولها اأزهار بي�صاء وثمار كروية ال�صكل 

ت�صري داكنة عند الن�صج، وقد ظلت �صناعة اليا�س منذ القدم، كما ي�صتخدم عند بع�س النا�س بتقطريه بنف�س 

طريقة تقطري ماء الورد وماء اجلعداء. 

ج- تقطري ماء اجلعداء

اجلعداء نبات ع�صبي معمر يتبع الف�صيلة ال�صيحية ويرتفع عن �صطح الأر�س حوايل 35�صم، لونه خم�صر 

ا�صتطالة  اأوراق فيها  النبات وقليلة يف قمته، وهي  اأ�صفل  بي�صاء، والأوراق غزيرة يف  الف�صي، �صيقانه  اإىل  مييل 

(، وينمو على �صفوح اجلبل الأخ�صر، وهو عبارة عن 
3

م�صر�صرة احلواف، وميتاز نبات اجلعداء برائحته العطرية)

نبتة �صغرية ذات اأوراق جمعدة ولون اأخ�صر وطعم �صديد املرارة ذات رائحة ذكية. اأما طريقة ا�صتخال�س ماء 

اجلعداء هي نف�صها املتبعة يف ا�صتخال�س ماء الورد. وي�صتخدم ماء اجلعداء كدواء �صعبي لعالج اأمرا�س ال�صداع 

.)
4

واملغ�س، كما ي�صتخدم كمخف�س للحرارة وهو مفيد اأي�صاً ملر�صى ال�صكري)

طريقة تقطري ماء اليا�س واجلعداء :

تت�صابه عملية التقطري ل�صتخراج ماء اليا�س وماء اجلعداء مع عملية تقطري الورد، وت�صتخدم الأدوات التي 

ا�صتخدمت يف تقطري الورد،  والختالف يف اأن الورد توؤخذ اأزهاره للتقطري، اأما اليا�س واجلعداء فتوؤخذ الأغ�صان 

مع الأوراق.

وتوجد طريقة اأخرى غري التقطري  ل�صتخال�س ماء اليا�س واجلعداء، حيث يتم جمع الأغ�صان مع الورق 

وغليها باملاء، ثم ت�صفى من ال�صوائب بوا�صطة قما�س وتعباأ يف زجاجات لال�صتعمال. ومع اأن هذه الطريقة �صهلة 

وغري متعبة؛ اإل اأنها ل حتمل  اجلودة ال�صابقة نف�صها.

3 - املرجع ال�صابق. �س8.

4 - وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل، دليل احلرف وال�صناعات التقليدية العمانية، الطبعة الأوىل م�صقط 1995م، �س88.
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د- تقطري ماء الكيذا

الكيذا �صجرة تزرع وقت دخول القيظ اأو نهايته، وهي �صجرة تثمر ثمار الكيذا ذو الرائحة العطرية اجلميلة. 

وعند زراعة �صجرة الكيذا يقام لها حفل تقيمه فرقة ن�صائية متخ�ص�صة يف الفنون التقليدية، حيث يقال اأن قلع 

�صجرة الكيذا امللت�صقة بالأم ل بد واأن يكون من العن�صر الن�صائي واإل فاإن ال�صجرة ال�صغرية عندما تزرع مرة 

(. وقد كانت الكيذا تنمو ب�صورة طبيعية 
5

اأخرى ل تثمر الكيذا، اإل اأن هذه العادة قد قلت يف الوقت احلا�صر)

الكثري من اجلهود  لذا بذلت  اأو�صكت على النقرا�س،  اأنها  اإل  ال�صلطنة  اأنحاء متفرقة من  وباأعداد كبرية يف 

حلمايتها واإكثارها، وذلك بتخ�صي�س مواقع م�صورة زرعت فيها اأعداد وفرية من ف�صائل الكيذا. وتتواجد الكيذا 

 .)
6

ب�صكل طبيعي باملناطق الغربية من حمافظة ظفار، كما يتم زراعتها يف املزارع واحلدائق مبناطق الباطنة، وال�صرقية، والداخلية)

هـ - ا�ستخال�ص زيت ثمار ال�سوع

ال�صوع من الأ�صجار اجلبلية، وتكون اأوراقها �صيقة وطويلة، وي�صل طول �صجرة ال�صوع حوايل 3،5 مرت. اأما 

الثمار فتكون على هيئة قرون طويلة ال�صكل وبداخلها البذور. وطريقة ا�صتخال�س زيت ال�صوع هي: اأول يجنى 

ال�صوع ثم يق�صر، ويكون طوباً اأو حباً، ثم يغ�صل ثم يو�صع حتت ال�صم�س نهار يوم ثم يدق بعد اإ�صافة امللح ويدلك 

احلب اأو الطوب ليخرج الزيت. 

و- ا�ستخال�ص زيت ثمار القف�ص 

القف�س �صجرة تنمو يف املناطق اجلبلية وهو نبات مزهر، واأزهاره ملونة لفتة للنظر، اأما طريقة ا�صتخال�س 

زيت القف�س فهي تقريباً نف�س الطريقة التي ت�صتخدم يف ا�صتخال�س زيت ال�صوع.

النفعية القيمة   –
با�صتخال�س زيوت  النباتات ذات فوائد �صتى، وي�صتفاد من بع�صها  اأنواع  ال�صلطنة العديد من  يوجد يف 

بع�س الأ�صجار كال�صوع والقف�س والعر�س. اأما ماء اليا�س واأوراقه فلهما الكثري من القيم النفعية منها ما يتمثل 

يف �صحق اأوراقه �صحقاً ناعماً ثم ي�صتخدم امل�صحوق كمادة عطرية، ويف ا�صتخدام اآخر ي�صاف لها املاء لعجنها. 

وت�صتخدم هذه اخللطة اليا�صية للراأ�س عند الن�صاء، حيث يعتقد اأنه يفيد ال�صعر ويريح الراأ�س، وهو عالج ل�صداع 

الراأ�س واحلمى.وي�صتخدم ماء اليا�س كعطر رطب طيب الرائحة. اأما الكيذا فت�صتخدم ثمارها للعالج، وكذلك 

ت�صبه ماء  رائحة طيبة  اإليه  ال�صرب لي�صيف  البع�س يف ماء  ال�صعر، وي�صتخدمه  الن�صاء يف ت�صفيف  ت�صتخدمه 

الطب  ال�صوع يف  ثمار  وي�صتخدم زيت  العطور.  الكيذا تدخل يف �صناعة  ثمار �صجرة  اأن  اإىل  بالإ�صافة  الورد. 

ال�صعبي حيث يفيد يف حالت تقل�صات الأع�صاب والع�صالت وهو غايل الثمن. وتتعدد ا�صتخدامات زيت 

القف�س فهي لعالج اآلم املفا�صل وتقل�س الع�صالت.

5 - �صالح بن �صليمان بن �صامل الفار�صي، قريات ما�س عريق وحا�صر م�صرق ، م�صقط 1990، �س30
6 - عبد اهلل بن حممد بن عدمي ال�صريقي، املرجع ال�صابق. �س9.
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�سناعة الآلت املو�سيقية التقليدية

1- تعريف احلرفة 

تتميز الآلت املو�صيقية الُعمانية بب�صاطة التقنيات واملواد التي ت�صنع منها. وقد ارتبطت �صناعة الآلت 

املو�صيقية بحرفة النجارة، فقد طور بع�س النجارين والعازفني مهارات فنية مكنتهم من �صنع اآلت مو�صيقية. 

حيث تعامل املو�صيقي العماين التقليدي مع الآلة املو�صيقية كعازف، اأو مغن وعازف يف نف�س الآن، و�صانع لها 

اأو طبيعية كاآلة مو�صيقية )اإىل جانب وظيفتها  اأدوات �صناعية  يف بع�س الأحيان، ويف حالت معينة ا�صتخدم 

الأ�صلية(، من ذلك عدد كبري من الآلت امل�صوتة بذاتها، مثل: املدق / امليجعة الكربى، وامليجعة ال�صغرى، 

وهي بالأ�صا�س اآداة معدنية من اأدوات املطبخ، وبع�صها ل ميكن نقله كاآلة مو�صيقية، مثل: منجور اجلازرة. وقد 

ت�صتغل جمموعة من الفالحني اأ�صوات وقع الع�صي حينما يتم ف�صل حبوب احلنطة وال�صعري، بطريقة منتظمة 

املو�صيقى.  والتلقائي مع  العفوي  الإن�صان  تعامل  يوؤكد  والغناء، وهذا  العمل  اأثناء  امليزان  ل�صبط  متفق عليها، 

وهكذا ُت�صنع الآلت املو�صيقية التقليدية من مواد اأولية خمتلفة طبيعية و�صناعية بطريقتني اأ�صا�صيتني، الأوىل: 

اأو مبداأ معني، وجترى على موادها الأولية تدخالت عديدة حتى ت�صل  اآلت مو�صيقية م�صنوعة وفق مفهوم 

اإىل امل�صتوى املطلوب. وهذا ين�صحب على اأكرثية الآلت املو�صيقية التقليدية: الإيقاعية، والنفخ، والوترية. ول 

تخلو بع�س هذه الآلت من مل�صات زخرفية ت�صفي عليها جماليات خا�صة، وهذا يبدو من اأ�صاليب ال�صناعة 

احلرفية يف بع�س املناطق، مثل: حمافظة م�صندم، والثانية: اآلت مو�صيقية توؤخذ من الطبيعة ) برية اأو بحرية (، 

( وقد ا�صتهر من �صناعات الآلت املو�صيقية الُعمانية اآلت 
1

وت�صتخدم بعد اإدخال بع�س التعديالت الطفيفة)

.)
2

كثرية منها: الطبل، واملزمار، والربغوم، والبوق، والطرجنة، والربابة)

2-  البعد التاريخي  

غنية  واحلياة  جمعاء.  وللب�صرية  فيه  تتكون  الذي  للمكان  وتراثياً  وثقافياً  معرفياً  مكوناً  املو�صيقى  ُت�َصكل 

مبكونات ال�صوت والإيقاع يف الطبيعة، ونتيجة لعراقة التاريخ الُعماين وامتداداته اجلغرافية يف الإقليمني العربي 

والإفريقي، والرب ال�صرقي للخليج العربي، اكت�صبت املو�صيقى التقليدية الُعمانية هذا الغنى والتنوع والنفتاح 

اأجل  نواحي الإيقاع وال�صوت واحلركة، ومن  البحري والربي، وكذلك غناه من  ب�صقيه  املو�صيقى  على فنون 

1 - كما ت�صنع بع�س الآلت من مواد معدنية، فبع�س الطبول �صندوقها امل�صوت عبارة عن اأوعية معدنية لنقل املواد البرتولية والزيوت، اأو من اأنابيب معدنية، مثل: اآلة الق�صبة املعروفة يف 

�صاللة. وت�صتعمل اأي�صا الأ�صداف البحرية كاآلة مو�صيقية مثل: اجلم / اليم، والرعبوب اأو من قرون احليوانات، مثل: الربغام، اأو من ثمار القرع والنارجيل )اجلوز الهندي(. وبع�س هذه 

الآلت التي يتح�صل عليها من مواد طبيعية خام، جترى عليها تعديالت طفيفة، مثل: الج )اليم: تعني البحر(، والربغام، اإذ تخرم اأج�صامها بفتحة واحدة. وت�صتخدم اآلة الباتو )التنك( 

كما هي يف الواقع، والتعديل الوحيد الذي يجرى اأحيانا عليها هو �صغطها من الأطراف العري�صة نحو بع�صها حتى تتالم�س من اجلهتني املتقابلني، بهدف اإفراغها من الهواء. ثم ت�صتخدم 

كاآلة اإيقاعية. انظر: م�صلم بن اأحمد الكثريي، املو�صيقى الُعمانية،مركز ُعمان للمو�صيقى التقليدية، وزارة الإعالم، 2005م �س124 .

2 - ملحق ال�صناعات احلرفية، الوارد بقرار الالئحة التنفيذية لل�صناعات احلرفية، اأنظر املالحق، ملحق )ب(.
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)
3

الهتمام باملو�صيقى ب�صقيها التقليدي واحلديث )ال�صيمفوين(.)

ومتثل الآلت املو�صيقية الُعمانية اإىل جانب املو�صيقى التقليدية جزءاً من املوروث الرتاثي لل�صعوب بكل 

ما ي�صاحبها من غناء ورق�س وق�ص�س وحكايات تقليدية واأزياء واألغاز واأ�صعار وجتتهد الدول يف احلفاظ على 

هذا الرتاث التقليدي بجمعه وتوثيقه وت�صنيف مكوناته، و تهيئته للباحثني والدار�صني يف املعاهد املتخ�ص�صة 

واملحافظة على اإحيائه من خالل تكوين الفرق القومية للفنون ال�صعبية.

وقد اأخذت �صلطنة ُعمان بكل الو�صائل التي متكنها من احلفاظ على الرتاث املو�صيقى وحمايته، فكان 

اإن�صاء مركز ُعمان للفنون التقليدية عام 1983مـ  وهو ع�صو باملجل�س الدويل للمو�صيقى التقليديةـ  دلياًل وا�صحاً 

على الهتمام بالكم الهائل من الفنون التقليدية فعمل املركز على جمع وتوثيق جميع األوان املو�صيقى والغناء 

ال�صوتي،  والت�صجيل  الفوتوغرايف،   و  التليفزيوين،  كالت�صوير  متعددة:  بو�صائل  التقليدي  الُعماين  والرق�س 

وال�صرائح امللونة.

وتعتمد فنون ُعمان التقليدية يف جمال الغناء على اأداء ال�صوت الب�صري لالأحلان التي توارثها الُعمانيون 

الآلت  ت�صاحب  بينما  الطبول،  قرع  الُعماين  التقليدي  الغناء  من  الأكرب  الق�صط  وي�صحب  بعد جيل  جياًل 

.)
4

املو�صيقية كاملزمار والناي والأبواق اأمناطاً اأخرى من الغناء التقليدي الُعماين ب�صورة اأ�صا�صية)

يوؤدى الغناء يف كافة املمار�صات املو�صيقية التقليدية، يتفرع اإىل اأنواع عدة وي�صمل خمتلف الفئات. واجلدير 

باملالحظة، اإن بع�س الفئات الجتماعية تتمتع برتاث مهم من اأ�صوات و�صالت العمل، وذلك ب�صبب و�صعها 

الجتماعي.. وميكن ملن يعرف اللهجات العمانية متييز اأغاين العمل من خالل ت�صمياتها التي ت�صري اإىل طبيعة 

الن�صاط من جهة، والو�صائل امل�صتخدمة يف العمل من جهة اأخرى، مثل: املنجور، املقود ) ال�صناوه (، جداد 

املب�صلي، التعاويب ) توؤدى اأثناء جمع احلطب ( الدوا�صة، الطحان، امل�صل ) يوؤدى اأثناء جمع اللبان يف ظفار (، 

الُهوبيل ) اأثناء �صقي اجلمال( الت�صييف. وقد تطبعت املو�صيقى العمانية بطابع احلياة التقليدي الذي تك�صف 

بع�س جوانبه املهمة اأنواع الن�صاطات القت�صادية الجتماعية، وهي بنية اقت�صادية ) اأ�صبح يطلق عليها اليوم “ 

حرف تقليدية”( على قدر كبري من الأهمية حيث تك�صف بو�صوح عن الناحية التقنية امل�صتعملة، وتدلنا قائمة 

.)
5

ال�صناعات التقليدية على ذلك)

3 - م�صلم بن اأحمد الكثريي ،ُعمان ع�صو يف املجل�س الدويل للمو�صيقى التقليدية �صيمفونية »ُعمان« واملتتالية »ُعمانية« من معني الرتاث الُعماين، نزوى العدد34 . 

4 - يو�صف �صوقي م�صطفي، اآلت مو�صيقي ُعمان التقليدية  من كتاب الوثائق الكاملة للندوة الدولية ملو�صيقي ُعمان التقليدية –اجلزء الأول ،1994م �س67

5 - يو�صف �صوقي م�صطفي �س52.
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3 - املواد الأولية     

ُت�صنع الآلت املو�صيقية التقليدية من مواد اأولية خمتلفة طبيعية و�صناعية ميكن ح�صرها فيما يلي:

- الأخ�صاب: تدخل الأخ�صاب يف �صناعة الطبول باأنواع متعددة منها ما هو حمِلي ومنها يتم ا�صترياده من 

اخلارج، ومن الأخ�صاب امل�صتخرجة حملياً النخيل بنوعيه العربي والهندي )اأو التمري واجلوز هندي(، ونباتات 

اأخرى مثل: اأ�صجار ال�صدر، وال�صري�س، والغاف. واأكرث اأنواع الأخ�صاب ا�صتخداماً يف �صناعة الطبول الُعمانية: 

خ�صب بيذام )اجلوز(، خ�صب ال�صوقم، خ�صب ال�صاج، خ�صب منتيح، خ�صب الأنبا.

اأن طبل امل�صندو،  - اجللد : وعادة ما يكون جلد الأغنام هو امل�صتخدم يف �صناعة الطبول، بعد جتهيزه، غري 

الك�صوة  اأطراف  (، ويعمل من 
6

ُك�صي بجلد اجلمل) الطبول  وقليل من  الثور،  ُيك�صى بجلد  الواقف،  والطبل 

)الرقمة( حلقات جلدية ي�صد بها حبل الطبل ل�صبط ال�صوت.

- املواد املعدنية : ت�صنع بع�س الآلت من مواد معدنية، فبع�س الطبول �صندوقها امل�صوت عبارة عن اأوعية 

معدنية لنقل املواد البرتولية والزيوت، اأو من اأنابيب معدنية، مثل: اآلة الق�صبة املعروفة يف �صاللة.

- الأ�صداف البحرية : ت�صتعمل اأي�صا الأ�صداف البحرية كاآلة مو�صيقية مثل: اجلم / اليم، والرعبوب اأو من 

قرون احليوانات، مثل: الربغام، اأو من ثمار القرع والنارجيل )اجلوز الهندي(. 

وميكن اعتماد بع�س هذه الآلت من مواد طبيعية جترى عليها تعديالت طفيفة، مثل: اجلم )اليم: تعني 

البحر(، والربغوم، اإذ تخرم اأج�صامها بفتحة واحدة. وت�صتخدم اآلة الباتو )التنك( كما هي يف الواقع، والتعديل 

بع�صها حتى تتالم�س من اجلهتني  العري�صة نحو  اأحيانا عليها هو �صغطها من الأطراف  الذي يجرى  الوحيد 

املتقابلني بهدف اإفراغها من الهواء. ثم ت�صتخدم كاآلة اإيقاعية. 

ويت�صح مما �صبق اأن الآلت املو�صيقية العمانية تعتمد على جمموعتني من املواد هما : 

املجموعة الأوىل : اآلت مو�صيقية م�صنوعة وفق مفهوم اأو مبداأ معني، وجترى على موادها الأولية تدخالت 

عديدة حتى ت�صل اإىل امل�صتوى املطلوب. وين�صحب هذا على اأكرثية الآلت املو�صيقية التقليدية: الإيقاعية، 

والنفخ، والوترية. ول تخلو بع�س هذه الآلت من مل�صات زخرفية ت�صفى عليها جماليات خا�صة، وهذا يبدو من 

اأ�صاليب ال�صناعة احلرفية يف بع�س املناطق، مثل: حمافظة م�صندم. 

املجموعة الثانية : اآلت مو�صيقية توؤخذ من الطبيعة )برية اأو بحرية(، وت�صتخدم بعد اإدخال بع�س التعديالت 

(. وب�صكل عام فاإن املواد الأ�صا�صية لت�صنيع الطبول ت�صتمل على: جلد ماعز، خ�صب الورع )الروغ(، 
7

الطفيفة)

الرغبة،   نيل ح�صب  اأو  اأ�صطوانة، خ�صبية جموفة، جلد غنم غري مدبوغ، متر، ملح، حملب  قطن، �صمع، خيوط 

ماء. 

6 - املرجع ال�صابق، �س69.

7 - م�صلم بن اأحمد الكثريي ،املو�صيقى الًعمانية مقاربة تعريفية وحتليلية، اإ�صدار مركز ُعمان للمو�صيقى التقليدية، وزارة الإعالم، م�صقط 2005.، �س126-124. 
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4 - اأدوات ال�سنع 

- مثقاب يدوي اأو كهربائي، خمرز. 

- حجلة دائرية من عيدان ال�صوقم اأو ال�صقب اأو احلنب.

- املحلج : قطعة خ�صبية خ�صنة ت�صتخدم يف �صقل وتنعيم اجللد 

- م�صقا�س)حطبة(. 

- حبل، من�صار، �صكني.

- ا�صطوانة خ�صبية جموفة

- جلد غنم غري مدبوغ

- متر، ملح، حملب اأو نيل ح�صب الرغبة

- ماء

5 - مراحل الإنتاج :
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ت�سنيع الطبل :

الطبل اآلة مو�صيقية اإيقاعية لها اأ�صكال عديدة ومتنوعة، وب�صكل عام يتكون الطبل من اجل�صم الذي يكون 

على �صكل اأ�صطواين، ومن �صطح اأو �صطحني من اجللد امل�صدود على طريف اجل�صم يتم الطرق عليهما ومتر عملية 

الت�صنيع باملراحل التالية :
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1 - يوؤتى باأ�صطوانة خ�صبية جموفة من �صنع النجار، ويتم عمل ثقبيني با�صتخدام املثقاب،  اأحدهما يف اأعلى 

اخل�صبة والآخر يف اأ�صفلها للتعليق.

2 - يوؤتى بجلد غنم غري مدبوغ ويخر�س ملدة 14 يوما يف ماء مع متر وملح.

3 - ينزع ال�صعر .

4 - يفر�س اجللد فوق اخل�صبة،  ويوؤتى  بحجلة دائرية من عيدان ال�صوقم اأو ال�صقبت، ويطوى اجللد بهذه الدائرة 

اأو احلجلة.

5 - يوؤتى بحطبة اأ�صغر من احلجلة ت�صمى م�صقا�س ويطوى اجللد عليها، وي�صكن )يثبت( فوق اخل�صبة جيدا، 

ويربط بحبل.

6 - يتم تركيب اجللد على اجلهة الثانية بالطريقة نف�صها.

تثبيت اجللد با�ضتخدام حجلة دائرية
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الطبل وي�صتخدم املخرز لعمل ثقوب  نتوءات ترتك يف اجللد ( على خ�صبة   ( الفرد  يوؤتى بحبل ل�صبك   - 7

لإدخال احلبل يف اجللد.

8 - يعمل حزام حول الطبل، ثم يركب العالق 

وهو الذي يحمل منه الطبل .

النيل،  اأو  باملحلب،  اجللد  فرو  تزيني  - ميكن   9

ح�صب الرغبة .

اإزالة اجللد الزائد

تثبيت اجللد 

باحلبل
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ت�سنيع الهبــان :

الهبان اآلة مو�صيقية حمدودة النت�صار، فنجده يف بع�س 

املدن الكبرية مثل العا�صمة و�صاللة و�صحار. واآلة الهبان قربة 

من اجللد لها عدة اأ�صطوانات هوائية منها الثابت ولها

 ق�صبة حلنية ميكن عزف اللحن عليها مع ا�صتمرارية الأ�صطوانات 

الهوائية الثابتة التي ت�صفي على اللحن �صفة تعدد الأ�صوات 

وال�صكني،  املن�صار  هي  الت�صنيع  يف  امل�صتخدمة  اأدوات  واأهم 

وتدخل عدة مواد يف الت�صنيع تتمثل يف  جلد ماعز، خ�صب 

الورع )الروغ(، قطن، �صمع، خيوط ومتر عملية ت�صنيع الهبان 

باملراحل التالية:

1 - يوؤتى بجلد ماعز متت دباغته م�صبقاً )تكون الدباغة بنقع 

الأ�صخر  �صجر  ورق  مع  يومني  ملدة  ماء  دلو  يف  اجللد 

وكمية من امللح( حيث يتم التاأكد من نظافته واإزالة ما 

تبقى به من �صعر اأو حلم.

اجلزء  ي�صبح  اأي  الداخل،  اإىل  ويقلب  والرجلني،  املوؤخرة  من  كل  وكذلك  باخليط،  الرقبة  مكان  يربط   -  2

املال�صق للج�صم من اخلارج، بينما يرتك مكان اليدين دون ربط.

جلد املاعز بعد ربط مكان 

الرقبةوالرجلني وقلبه اإىل اخلارج
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3 - يوؤتى بقطعة من �صجر الورع )الروغ( طولها يف حدود )30�صم( وهي عبارة عن �صاق جموف من الداخل، 

ويتم عمل قطع معني لإدخال القلمني اللذين هما اأعواد �صغرية من نف�س �صجر الورع ، وقد ت�صتبدل اأعواد 

الورع باأنابيب من النحا�س ، ويتم عمل �صت فتحات �صغرية على خط م�صتقيم يف كل قلم لدخول الهواء 

اإىل ال�صافرات.

4 - يثبت القلمان بال�صمع بعد اأن يتم فر�س قطع حتتهما .

عملية قيا�ص طول 

القطعة اللزمة

قطع قطعة من

�ضجر الورع
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5 - تعمل ال�صافرتان من نف�س نوع ال�صجر بحيث يكون عودهما اأدق من القلمني حتى ميكن اإدخالهما فيها ، 

حيث يتم عمل فتحة �صغرية يف الثلث الأول لكل منهما، ويتم موا�صلة الفتحة ب�صق طويل طوله حوايل 

بحيث  لتو�صيعه  القطع  نهاية  اإىل  ب�صدتني  اإدخال خيط  ويتم   ، النفخ  بعد  ال�صوت  ي�صدر  )3�صم( حتى 

ي�صمح بدخول الهواء وانطالق ال�صوت ب�صورة اأقوى.

يثبت القدمني

بال�ضمع

عمل 

ال�ضافرة
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6 - تثبت اخل�صبة الرئي�صة وبداخلها القلمان، وبداخل القلمني ال�صافرتان مكان اإحدى اليدين، بينما ترتك اليد 

الأخرى مللء الهواء خاللها؛ عن طريق تثبيت اأنبوب من البال�صتك لذلك .

ومن التنوع الإنتاجي يف الآلت املو�صيقية الُعمانية : الق�صبة )الناي( : هي الآلة اللحنية الرئي�صية ملحافظة 

ظفار، واأهم ا�صتخدامها يف فني ال�صرح والربعة. ت�صنع من اخل�صب اأو املعدن، والربابة : وهي اإحدى الآلت 

القدمية الهامة ملو�صيقى عمان التقليدية، وحتتوي على وتر واحد وت�صمى زربابة ال�صاعر لي�س يف عمان فقط، بل 

يف معظم البالد التي ي�صتخدم فيها هذه الآلة، مثل دول اخلليج العربي والأردن ولبنان، والزمر )اأبا املقرون(: 

من  يتكون  والزمر  جفتي،  اأو  املجرون  اأبا  اأي�صاً  وي�صمى  الغاب  من  ت�صنع  التي  اخل�صب  اآلت  يتبع جمموعة 

ق�صبتني متوازيتني مت�صاويتني يف الطول وال�صمك تل�صقان �صوياً، وي�صدر ال�صوت يف الق�صبتني عن طريق النفخ 

فيهما يف وقت واحد. وهو ينتمي اإىل ال�صالمل العربية.

والرعبوب / املحار : هو الأ�صداف البحرية احللزونية ال�صغرية، والتي توجد على �صواطئ ال�صلطنة، كما يطلق 

على ال�صدفتني امللت�صقتني، وي�صدر ال�صوت من املحار بوا�صطة طرق ال�صدفتني ببع�صها.

والربغام : ي�صتخدم الربغام يف فنون ال�صيف مثل فن الرزحة وفن العازي، يطلق عليه اأي�صاً الربغوم ويتكون 

من قرن حيوان كبري مثل الوعل ينفخ العازف يف فتحة واحدة تكون قرب الطرف املغلق املدبب فت�صدر نغمة 

واحدة 

تثبيت اخل�ضبة الرئي�ضية مبا حتتويه باحكام مكان اإحدى اليدين
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ومن التنوع الإنتاجي يف ال�صناعات املو�صيقية الطبول ومن مناذجها : امل�صندو : ومييزها اأن رقمة اجللد تثبت 

على ج�صم طويل خمروطي ال�صكل بوا�صطة اأوتاد خ�صبية حول الطرف الأو�صع للم�صند ويتحكم العازف يف 

�صد اجللد لتح�صريه للعزف بوا�صطة اأوتاد خ�صبية حول الطرف الأو�صع وبوا�صطة ت�صخني اجللد. والرحماين : 

ينت�صر يف جميع حمافظات ومناطق ال�صلطنة، فهو اأ�صا�صي يف معظم الفنون العمانية، ويلعب الرحماين دور قائد 

الإيقاع الذي يجب اأن يكون �صوته عميقاً وممتلئاً مقارنته مع الآلت الإيقاعية امل�صاحبة الأخرى. والرحماين 

الطويل : �صوته اأغلظ من �صوت الرحماين ب�صبب طوله وهو ي�صيف عمقاً لالإيقاع، لكنه ل ي�صتخدم بكرثة 

طوله  ب�صبب  واحدة  رقمه  على  ي�صرب  الطويل  والرحماين  كبري،  ب�صكل  ال�صلطنة  اأنحاء  يف  منت�صر  غري  فهو 

ويحمل غالباً يف الو�صع العمودي. وف�صيلة الكا�صر : اأ�صغر من حجم الرحماين وي�صدر �صوتاً حاداً باملقارنة 

فاإذا كان الإيقاع  ما جندهما الكا�صر والرحماين �صوياً لأن كل منهما يكمل دور الآخر  مع الرحماين، وغالباً 

(. هذا بالإ�صافة اإىل ف�صيلة 
8

ثالثياً مثاًل يتوىل الرحماين ال�صلع القوي والكا�صر وال�صلعني الباقيني ب�صورة حادة)

الكف والتي �صميت بذلك لأنها مُت�صك بالكف ومييزها هو اأن اأج�صام الآلت التابعة لها تكون على �صكل اإطار 

خ�صبي م�صتدير خمتلف امل�صاحات ويكون اأحد وجهيه مغطى باجللد،  

6- القيمة النفعية واجلمالية  

وهنا اأي�صا تلعب وظيفة الآلة وارتباطها بالفن الدور الأهم يف اأ�صلوب �صناعتها �صواء يف احلجم اأو املكمالت 

الأخرى مثل: الأجرا�س وال�صنوج النحا�صية، ومتثل هذه الف�صيلة الرتباط القوي بني عمان وثقافة �صبه اجلزيرة 

العربية الإ�صالمية ب�صكل عام، حيث اأن الإيقاعات التي ت�صدر من الكف كال�صفقة )الت�صفيق( مثال طريقة 

رائجة يف الثقافات املو�صيقية العربية، والعرب هم من اأو�صلوها اإىل اأ�صبانيا عرب مو�صيقيني مثل: زرياب وغريه، ول 

زالت اإىل الآن ت�صتخدم يف اجلنوب الأ�صباين كاإيقاع. ويعترب الدف اأ�صهر اأنواعها حيث تنطبق كل موا�صفات 

الطار )ال�صماع( على الدف باختالف ب�صيط وهو احتواء هذا النوع على اأجرا�س �صغرية مثبته داخل الإطار 

اخل�صبي امل�صتدير للدف لذلك ميكن اأن يطلق عليه ا�صم ال�صماع، وت�صيف هذه الأجرا�س لوناً خا�صا ل�صوت 

الدف متيزه عن ال�صماع.

8 - فتحي احلداد، احلرف وال�صناعات التقليدية يف �صلطنة ُعمان، �س 22.
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الف�سل الثاين ع�سر

�سناعة العطور والزينة

اأ - �سناعة البخور

ب - �سناعة الكحل
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�سناعة العطور والزينة

1 - تعريف احلرفة

2 - البعد التاريخي

3 - املواد الأولية

4- اأدوات الت�سنيع

5 - مراحل الإنتاج 
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اأ- �سناعة البخور

)العود املبخر، والعود املطحون، وال�صندلية، وامل�صلوح(

1 - تعريف احلرفة 

الزيت  العطر هو  ويعترب  بال�صرية.  حُتاط  بن�صب وطرق  التي متزج وتخلط  العطور  اأنواع من       هناك عدة 

الرجال  حياة  يف  هاماً  جزءاً  البخور  وُيعد  للعطر.  الذكية  الرائحة  هو  والبخور  للرائحة،  املكون  الأ�صا�صي 

والن�صاء العرب على حد �صواء، وعادة ما تنح�صر م�صاريع �صناعة العطور يف بع�س العائالت حيث يديرها 

ويتوارثها اأبناء العائلة جيال بعد جيل.

      وُيعد البخور من اأ�صا�صيات املنزل العماين فهو عطر املالب�س والأرجاء، وتوجد يف ال�صلطنة اأنواع خمتلفة 

من البخور، بع�صها ي�صتخدم دون اإ�صافات، اأما الأغلب فتمزج من مواد عطرية عدة، وت�صمى يف هذه احلالة 

)امل�صلوحة( اأي املعمولة، وترتبط هذه احلرفة بالن�صاء اإىل درجة كبرية. 

2- البعد التاريخي

من  نوع  من  اللبان  وي�صتخرج  الع�صور   اأقدم  منذ  التاريخ  عرب  البخور  يف  الأ�صا�صي  الدور  اللبان  لعب 

الأ�صجار ي�صمى Boswellia واأف�صل اأنواع اللبان فى » ظفار » حيث اأنها تتمتع بن�صبة من الرطوبة يتطلبها هذا 

النوع من الأ�صجار، وهو من ف�صيلة البخوريات كثرية الأغ�صان، اأوراقها خ�صراء داكنة ويرتاوح ارتفاعها ما بني 

ثالثة اإىل خم�صة اأمتار وهي ذات جذع واحد اأو متفرع عند القاعدة، وحتتوي على غدد لبنية تفرز مادة )الراتنج( 

ال�صمغية، وتنمو يف جمموعات �صغرية وتتم عملية انف�صال اللحاء يف ال�صجرة على �صكل ق�صور ورقية. وتعطي 

ال�صجرة اإنتاجها بعد فرتة ترتاوح بني ثمان وع�صر �صنوات. وقد جرى ا�صتخدامها يف الطقو�س الدينية وكو�صفة 

طبية ب�صكل خا�س لكون اللبان مادة ذات قوة مدّفئة وي�صتخدم كمادة اأ�صا�صية لتح�صري املواد العطرية، ويعترب 

.)
1

من اأ�صا�صيات احلياة الجتماعية بالن�صبة للمجتمع العماين من خالل ا�صتخداماته يف املنا�صبات املختلفة)

3- املواد الأولية

- العود، امل�صك، اللبان، ال�صندل، عطور متنوعة

اأ�صداف القواقع البحرية التي ت�صمى حملياً: )اجلم والعكوز  - الظفران )وي�صمى ظفور(: وت�صتخرج من 

والعرو�س(، وت�صتخدم بعد التجفيف، وتتوافر بال�صوق املحلية، ويتم حت�صريها بدق الظفران ثم تنخل على  

قطعة قما�س ثم يعاد دقها مرة اأخرى حتى ُتطحن كالدقيق.

1 - فتحي عبد العزيز احلداد، تاريخ وح�صارة العرب قبل الإ�صالم. مطابع عني �صم�س، القاهرة 1998، �س198.  
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4 - اأدوات ال�سنع :

- اأوان للخلط، هون، مق�س، منخل

5- مراحل الإنتاج 

تختلف خطوات العمل باختالف نوعية البخور، وفيما يلي خطوات عمل بع�س اأنواع البخور يف حمافظة 

ظفار.

اأول- العود املبخر :

ي�صمى العود باملبخر اأي�صًا بامل�صحم 

اإىل  املذاب  امل�صك  اإ�صافة  بعد 

ت�صنيعه  عملية  ومتر  اخلليط 

باخلطوات التالية:

)ح�صب  العود  بحطب  يوؤتى   -

اإىل  ويقطع  والنوعية(  الكمية 

قطع �صغرية با�صتخدام املق�س، 

اأو يدق يف الهون.

- ي�صاف اإىل العود جمموعة من العطور ح�صب ذوق ورغبة احلرفية، اأو ح�صب قوة ونوعية الرائحة املطلوبة، 

وي�صاف امل�صك بعد اإذابته يف النار عند الرغبة يف عمل امل�صحم.

- يرتك اخلليط مغطى ملدة ل تقل عن 40 يوما قبل ال�صتعمال حتى يت�صبع حطب العود  بالعطور امل�صافة 

اإليه؛ ليحمل رائحة زكية وقوية.

تقطيع حطب العود 

با�ضتخدام مق�ص

اإ�ضافة العطور

اإىل قطع العود

ح�ضب الرغبة
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ثانيا - العود املطحون : 

يحمل العود املطحون اأ�صماء كثرية مثل الرومان�صي، واأفراح، والباردة، والعنربية، الخ.. ومير بخطوات 

الت�صنيع التالية: 

- يطحن حطب العود ح�صب الكمية املطلوبة. 

- ي�صاف امل�صك املنخول والظفران ح�صب الرغبة )يتم تنظيف الظفران بغليها باملاء و ال�صابون ثالث مرات(.

- ت�صاف العطور ح�صب الذوق والرغبة.

ثالثا - ال�سندلية :

الت�صنيع  مبراحل  ال�صندلية  متر 

التالية : 

- يطحن خ�صب ال�صندل يف مطحنة 

اأو يدق بالهون.

والظفران  املنخول  امل�صك  ال�صندل كل من  اإىل  ي�صاف   -

املنخولة بحيث تكون املكونات الثالثة مت�صاوية.

اإ�ضافة امل�ضك 

املنخول اإىل مطحون 

ال�ضندل
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- ت�صاف العطور اإىل اخلليط ح�صب الذوق والرغبة ويتم خلط جميع املكونات جيداً.

رابعاً- امل�سلوح:

ال�صلحه  با�صم  البخور  هذا  يعرف 

البخور  وهذا  امل�صلوح.  البخور  اأو 

الرجال  واأي�صاً  الن�صاء  ت�صتعمله 

بخور  هناك  اأن  اإل  �صواء،  حد  على 

الدقة  بالن�صاء يعرف ب�صلحة  خا�س 

اأو املنثورة اأو النرثة.

وتختلف فنون ومقايي�س ت�صنيع البخور امل�صلوح من �صانع اإىل اآخر وتكون جودته يف املواد املكونة وتوازن ن�صبها 

اإىل بع�صها البع�س، وتتاأثر طريقة الطبخ بقوة النار ومدتها، ويجب اعتماد درجة حرارة متوازنة حيث توؤدي زيادة 

درجة احلرارة اإىل فقد البخور لرائحته الزكية.

خلط العطور 

واملكونات ال�ضندلية 

الآخرى
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3 - املواد الأولية                                                                                                           

اجلدول  ح�صب  املرافقة  والكميات  املبينة  املواد  حت�صري  يلزم  امل�صلوح؛  البخور  من  كيلو   4 لإنتاج 

التايل:

الكميةاملادة

200 جرامم�صك م�صحوق

3 ملم�صك �صائل

500 جرامورد النا�صف املطحون                                    

500 جرامعود مب�صور)�صحالة عود(                                  

500 جرام�صندل مب�صور)�صحالة �صندل(                             

250جرام�صنه

250جرامميعه

250 جرامرويحينه

150 جرام�صمغ مر اأ�صود                                               

150 جرام�صمغ مر اأبي�س                                             

250 ملماء ورد

250 جرامماء   

200 ملعطور يا�صمني

250 جرام�صكر

200ملماء اإ�صايف
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4 - اأدوات ال�سنع                                                                                                         

- موقد لهب.

- اإناء اأو قدر.

- قطعة خ�صبية للتحريك.

5 - مراحل الإنتاج :

- يتم حتديد الكمية املطلوبة من البخور امل�صلوح، ويف �صوئها يتم حتديد كميات املواد.

- يتم اإح�صار املواد املطلوبة يف اخلطوة الأوىل با�صتثناء ال�صكر وامل�صك ال�صائل واملاء )250 مل(؛ وخلطها 

ببع�صها جيداً، ثم تو�صع جانبا حتى يحني موعد  اإ�صافتها لحقاً.

- يو�صع ال�صكر مع 250 مل ماء و 3 مل م�صك �صائل يف قدر، ثم يو�صع على النار ويغلى حتى ي�صبح قوامه 

غليظاً.

- ت�صاف املكونات املخلوطة يف اخلطوة الثانية اإىل القدر مع التقليب اجليد بقطعة خ�صبية خم�ص�صة،  حتى 

تت�صرب املكونات مبزيج ال�صكر )القطر( جيداً مع اإبقاء النار على حالها ومالحظة عدم اإطالة املدة حتى ل 

تتاأثر خوا�س البخور الناجت.

و�ضع املحلول ال�ضكري 

على النار وت�ضاهد بجانبه 

خلطة املواد الآخرى املكونة 

للم�ضلوح

التقليب اجليد ملخلوط 

امل�ضلوح مع املحلول ال�ضكري 

على النار
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- يرفع القدر عن النار عند انتهاء عملية الت�صرب، و ت�صكب املواد يف �صينية م�صتوية مبا�صرة، حتى تب�صط 

اأي تفرد قبل اأن تربد و جتف وي�صعب ب�صطها.

- تق�صم اخللطة اإىل مكعبات، حتى ي�صهل تعبئتها يف اأوان زجاجية، اأو فخارية، اأو نحا�صية.

- اختبار البخور للتاأكد من جودته. 

- تعبئة البخور يف الأواين املعدة مع اإحكام غلقها.

�ضكب امل�ضلوح يف 

�ضينية بعد رفعه من 

النار مبا�ضرة

ب�ضط امل�ضلوح 

مبا�ضرة ثم تق�ضيمه 

اإىل مكعبات

اإ�ضافة بع�ص العطور للم�ضلوح لتطيبيه ح�ضب الرغبة

تعبئة امل�ضلوح بعد متام 

جفافه



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

277

ب - �سناعة الكحل

1- تعريف احلرفة :

عادة الكتحال يف  وتنت�صر  ونحوه،  ب�صائل، كالإثمد  لي�س  مما  به  ي�صت�صفى  العني  ما و�صع يف  الكحل هو كل 

ال�صرق الأو�صط و�صمال افريقيا، وجنوب اآ�صيا، وبع�س من اأجزاء من اأفريقيا. وت�صنيع الكحل حرفة عربية قدمية 

وكان حجر الإِْثِمد هو احلجر الأ�صا�صي لتوفري الكحل، وفوائده كثرية ول ي�صبب اأي اأ�صرار للعني.

2- البعد التاريخي :

يعود تاريخ ا�صتخدام الكحل اإىل الع�صر الربونزي حوايل العام 3500 قبل امليالد. كما اأن الكحل كان معروفا 

لدى الفراعنة وكانوا ي�صتخدمونه فتظهر عيونهم وا�صعة وجميلة. ولقد كان ل�صتخدام الكحل اأ�صباب عديدة 

فمنها حماية العني من اأ�صعة ال�صم�س القوية يف املناطق ال�صحراوية و احلارة حيث اأنه كان منت�صرا لدى البدو. 

كما ان البع�س كان يعتقد اأن الكحل يحمي العني من بع�س من اأمرا�س العني كما اأن الكحل كان يو�صع 

لالأطفال حديثي الولدة و الأطفال �صغار ال�صن بغ�س النظر عن جن�س الطفل لتقوية العني اأو حلمايتها من 

احل�صد كما يعتقدون. يف الوقت املعا�صر ي�صتخدم الكحل غالباً كمادة للتجميل للن�صاء وهناك بع�س الرجال 

.)
2

ممن ي�صعون الكحل لكن ب�صكل غري �صائع)

3 - اأدوات ال�سنع

- علبة �صفيح

- طا�صة اأو �صحن عميق

4 - املواد الأولية

- بقايا خيوط اخليام

- زيت �صمك القر�س

- قطن

- �صمن اأو مرهم.

http://ar.wikipedia.org/wiki - 2
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5 - مراحل الإنتاج :

ي�صنع الكحل بعدة طرق ومتر الطريقة ال�صائعة يف ت�صنيع الكحل باخلطوات التالية: 

- تدق بقايا خيوط اخليام بني ح�صاتني وت�صمى )فتيلة(.

- تو�صع الفتيلة يف علبة من ال�صفيح، وي�صب عليها زيت �صمك القر�س.

- ت�صعل النار وترتك م�صتعلة حتى ينتهي احرتاق اخليوط .

- ُيقلب عليها طا�صة اأو �صحن عميق ويبقى ملدة 5 اأيام.

حرق الفتيلة يف علبة 

ال�ضفيخ

قلب طا�ضة على

علبة �ضفيح
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- يتم اإزالة الغطاء، ثم تزال )تخ�س( الطبقة ال�صوداء املتكونة على ال�صطح الداخلي للغطاء  بوا�صطة اخلو�س،  

وتو�صع املادة ال�صوداء يف علبة.

 

- يو�صع القطن يف �صمن اأو مرهم، وي�صاف له م�صحوق الكحل امل�صتخل�س، ويو�صع يف غطاء علبة بال�صتيكية 

)عاية(،  ويخلط جيدا ثم يو�صع يف املكحلة.

6- القيمة النفعية واجلمالية  

ا�صتخدم الكحل اأ�صا�صاً كاإحدى مواد الزينة اخلا�صة بالن�صاء، فهو يعطي العني بريقاً وات�صاعاً وجماًل، كما 

اعتقد البع�س اأنه مفيد لعالج حالت مر�صية ت�صيب العني،  فا�صتخدموه لعالج هذه احلالت اأو للوقاية منها.

الطبقة ال�ضوداء املتكونة 

على ال�ضطح الداخلي 

للطا�ضة
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الف�شل الثالث ع�شر

�صناعة

النحت على العظام

1 - تعريف احلرفة

2 - البعد التاريخي

3 - املواد الأولية

4 - مراحل الإنتاج 

5 - القيمة النفعية واجلمالية 
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�سناعة النحت على العظام

1 - تعريف احلرفة 

ُتعد عملية ق�ص وت�شكيل العظم من اأهم املراحل، نظراً لأنها تتحكم يف جودة ودقة املنتج من خالل اإبراز 

بع�ص تفا�شيل النقو�ص على اخلرز الطويل والدائري وامل�شتطيل، ويف نف�ص الوقت ا�شتحداث اأنواع من الأ�شكال 

الأخرى ح�شب رغبة املراأة ثم تلي هذه العملية مرحلة اأخرى من اأدق املراحل وهي عملية ثقب العظم من 

املراأة  ت�شعها  التي  الإك�ش�شوارات  تعترب من  التي  القالدة  لتمرير اخليط خالل عملية �شنع  فتحة  اأجل عمل 

(، وقد اأنتج القائمون على هذه احلرفة العديد من احُللي مثل املكاحل،  الإك�ش�شوارات،  التحف. وقد مت 
1

حول رقبتها)

ا�شتحداث عدد من اأدوات الزينة التي تزينت بها املراأة قدمياً، منها )كالدور، وال�شبا�ص، والدبو�ص، والقالئد( 

باأنواعها واأحجامها املختلفة.

2 - البعد التاريخي     

�شهدت مواقع اأثرية كثرية على قدم ا�شتفادة اأبناء �شبه اجلزيرة العربية بالعظام يف الفنون القدمية. وقد ُعرث 

يف هذه املواقع على اأدوات م�شنوعة من العظام والعاج، منها قطع ا�شتعملت كاأ�شاور وخوامت واأقراط  ودليات 

)�شدريات( وخرز واأدوات زينة وحلي، كما ا�شتعملت يف تزيني املقاعد ويف عمل مقاب�ص اخلناجر والأ�شلحة 

وال�شيوف. وقد حفظت عظام اجلمال بعد تنظيفها وا�شتخدمت يف الكتابة عليها حيث ُعرث على عظام مكتوبة 

( يف مواقع كثرية من �شبه اجلزيرة العربية.
2

مبداد اأ�شود بخط امل�شند)

 3 - املواد الأولية 

عظام اأرجل اجلمال اجلافة، وتعتمد جودة العظام على طول مدة جفافها والتي يجب اأن ل تقل عن ثالثة 

اأ�شهر، وُتختار العظام اجليدة وال�شاحلة للحرفة بعناية، ثم يتم تنظيفها واإزالة ال�شوائب العالقة بها، وُتغ�شل بعد 

ذلك باملاء وال�شابون، ثم ُترتك فرتة منا�شبة حتى جتف، ثم تاأتي بعدها املرحلة الثانية والتي تقوم على عملية قطع 

الأجزاء اله�شة من العظام عن طريق ا�شتخدام الآلت احلادة.

1 - جملة الف�شول الأربعة، ال�شناعات احلرفية رديف لل�شياحة، اإ�شدار جريدة عمان.

2 - عبد الرحمن الأن�شاري، قرية الفاو �شورة للح�شارة العربية قبل الإ�شالم، جامعة الريا�ص، 1982م، �ص 28.
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4 - اأدوات ال�صنع 

- �شكني

- مربد

- من�شار كهربائي اأو عادي 

- اآلة )التورنه( اخلا�شة بنحت وتنعيم العظام

- اآنية للغلي
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5 - مراحل الإنتاج   

 ت�سنيع مكحلة

اأوًل : اإعداد العظم :

الرائحة  اإىل �شاعة ون�شف، حتى تزول  املاء وال�شابون ملدة �شاعة  1 - يغلى �شاعد اجلمل الأو�شط يف 

الكريهة واأية بقايا حلوم اأو �شوائب.

2 - يق�ص العظم مبن�شار كهربائي اأو عادي ح�شب الطول املطلوب.

3 - تنعم قطع العظم باآلت الكحت )التورنه( حتى ت�شبح ناعمة امللم�ص.

تن�شر قطعة العظم 

ح�سب احلجم املطلوب

تنعيم قطعة

العظم
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ثانياً : عمل املكحلة :

1 - ت�شبغ قطع العظم بالنيل الأزرق.

2 - ير�شم على قطعة العظم الر�شومات ح�شب املطلوب؛ با�شتخدام اأدوات حادة مثل ال�شكينة واملو�شى 

واملربد.
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3 - تعمل قاعدة من الطني وترتك يومني اإىل ثالثة اأيام لتجف.

4 - تك�شى القاعدة الطينية باجللد اأو اخلرز ال�شغري.

عمل قاعدة

من الطني

ك�سوة القاعدة

الطينية باخلرز
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الورق وتتم خياطتها، وتزين باخلرز  القما�ص على قطعة من  ُي�شنع غطاء للمكحلة بلف قطعة من   - 5

واجللد.

تركيب غطاء 

للمكحلة وتزينها 

باخلرز
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ثالثاً : عمل املرود :

تختار قطعة عظم طويلة ) ح�شب املقا�ص املطلوب ( من العظام ويتم تهذيها بالة الكحت حتى تاأخذ   -1

ال�شكل املطلوب.

العظم  قطعة  تنق�ص    -2

بال�شكني اأو املو�ص اأو املربد 

ح�شب الرغبة.

   

تنعيم للمرود

نق�ش املرود

ح�سب الرغبة
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6- القيمة النفعية واجلمالية :

تعتمد زخارف العظام على الحتفاظ برونقها، واألوانها الزاهية وت�شميماتها الهند�شية، التي ُتنفذ بعناية 

م�شغولت  وجتمع  بديعة،  دائرية  اأو  م�شتقيمة  �شفوف  يف  املهندم  امللون  باخلرز  اأو  باخليوط،  اأو  بالألوان،  فائقة 

العظام بني هذه العنا�شر يف توائم دقيق، لينم عن مواهب فنية وذوق راقي يجعل من منتجات نحت العظام حتفاً 

فنية رقيقة متثل منتجات واإك�ش�شوارات خمتلفة، تفي برغبات امل�شتهلكني من خمتلف ال�شرائح والفئات وقد 

لقت هذه املنتجات جناحات وقبول غري متوقع، مما جعل الهيئة تتوجه لإن�شاء عدد من املركز لإنتاج منحوتات 

العظام.

املكحلة وقد اكتملت �سناعتها بفن وذوق رفيع
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الف�شل الرابع ع�شر

�صناعات متنوعة

1 - �صناعة النيلة

2 - �صناعة امل�صد
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اأ - �سناعة النيلة

1 - تعريف احلرفة 

ع من نبات العظلم. وهو نبات �شبيه بالرب�شيم له اأغ�شان �شغرية  نَّ النيلة هي مادة ذات �شبغة زرقاء اللون ُت�شَ

ذات اأوراق كثيفة، ولها رائحة عطرية زكية، وي�شنف نبات العظلم �شمن النباتات العطرية والطبية الربية، وهو 

 6-5 نبات �شجريي يتبع العائلة البقولية )القرنية(، ويعترب من املحا�شيل املعمرة حيث يبقى يف الأر�ص من 

�شنوات بعد زراعته. وي�شل ارتفاعه اإىل 50�شم وله اأوراق مركبة على �شاق رئي�شية وميتد جذر النبات داخل 

الأر�ص حتى 40�شم. ويتم زراعة نبات العظلم خالل �شهري اإبريل ومايو.

2 - البعد التاريخي

ُتعد الأ�شباغ من املواد اخلام التي تقوم عليها �شناعة الن�شيج، وتق�شم مواد ال�شباغة من حيث م�شدرها 

وتركيبها اإىل ثالثة اأق�شام: نباتية، وحيوانية، وكيميائية. وكانت ال�شبغات النباتية ت�شخرج من جذور، و�شيقان، 

واأوراق، واأزهار، وثمار، وق�شور النباتات، وكان امل�شدر الرئي�شي للون الأ�شفر نبات الزعفران وق�شور الرمان، التي 

�شيف له ال�شربم، اأعطى لوناً اأ�شفر مييل اإىل اللون الربتقايل. وي�شتخرج 
ُ
تعطي لوناً اأ�شفر مائاًل اإىل اخل�شرة، فاإذا اأ

اللون الربتقايل من جذور نبات الكركم وكذلك من نبات احلناء، اأي�شاً بخلط الكركم والفوة، اأما اللون الأزرق 

 .)
1

فكان ي�شتخرج من نبات النيلة الذي كان ينمو يف اإيران و�شرق الهند واأوا�شط اآ�شيا منذ اأقدم الع�شور)

وتنمو يف ُعمان �شجرة العظلم – التي ي�شتخرج منها النيلة- بانت�شار وا�شع يف مناطق عديدة من اأرجائها، 

اللون  لإك�شابها  املالب�ص  �شبغ  منها:  كثرية  ا�شتخدامات  يف  منه  ي�شتفاد  حيث  الزرقة،  �شديد  لوناً  وتعطي 

 .)
2

املرغوب)

3 - املواد الأولية  

- اأغ�شان العظلم.

- ماء.

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

1 - �شعاد ماهر، الفنون الإ�شالمية، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، القاهرة 1986، �ص176.  

2 - الهيئة العامة لل�شناعات احلرفية، �شجرة العظلم، )ن�شرات خمت�شرة( م�شقط 2007م.
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4 - اأدوات ال�صنع 

- جمز.

- اإناء فخاري كبري.

- خالط خ�شبي )املعمل(.

- م�شخل.

- قطعة قما�ص.

- اأداة تقطيع منا�شبة.

قطع النيل وقد اكتملت �سناعتها
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5 - مراحل الإنتاج 

- يتم جز اأغ�شان العظلم كجز الرب�شيم.

- تنقع الأغ�شان يف اإناء فخاري كبري ) اخلابية / اخلر�ص ( على �شكل خمروط مفتوح من الأعلى  و له فتحة 

�شغرية من الأ�شفل على ارتفاع ب�شعة �شنتمرتات من قاع الإناء لإخراج املاء، ويو�شع يف اخلر�ص عادة  

24 جالون ماء، و12 كيلوجراما من اأغ�شان العظلم، تنتج ربع كيلو جرام من النيلة، وقد تزيد الكمية 

كلما كررت العملية بحيث يقل امت�شا�ص الفخار لهذه املادة. 

نقع اأغ�سان العظلم 

متهيدًا ال�شتخراج

مادة النيلة

جز اأغ�سان العظلم ومنه 

ت�ستخرج النيلة
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- تخلط اأغ�شان العظلم بني فرتة و اأخرى بوا�شطة اآلة خ�شبية من ال�شعف، على �شكل اأ�شابع من اأربعة 

جهات وت�شمى املعمل.

- ي�شتمر يف خ�ص الأغ�شان املنقوعة وخلطها حتى تفرز مادتها.

- تخرج اأغ�شان العظلم املتاآكلة و يرتك يف املاء لفرتة اأخرى ملدة ثالث �شاعات حتى يتم تخمريه.

خلط اأغ�سان العظلم با�ستخدام اأداة من ال�سعف "املعمد"

رفع اأغ�سان العظلم املتاآكلة من الإناء



احلرف العمانية درا�سة توثيقية

296

- ي�شرب املاء املخمر با�شتخدام املعمل لفرتة متوا�شلة دون توقف من ثالث اإىل اأربع �شاعات و يف هذه 

احلالة تكرث الفقاعات اخل�شراء، و كلما ا�شتمر ال�شانع يف ال�شرب تبداأ هذه الفقاعات يف الختفاء حتى 

تنتهي.  وعندما مل يتبق لها اأثر اأي تختفي متاماً؛  يتوقف ال�شانع عن ال�شرب لنتهاء العملية.

الفقاعات املتكونة من �سرب املاء املخمر
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- يرتك املاء لفرتة ثالث �شاعات اأخرى حتى ترت�شب املادة املطلوبة من النيل يف قاع اخلر�ص.

- تفتح الفتحة ال�شفلية للخر�ص لإزالة املاء دون اأن ي�شل اإىل قاع اخلر�ص مكان تر�شب النيل.

ت�سريب املاء من اخلر�ش
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- جتمع روا�شب النيل يف اإناء بعد �شخلها اأي ت�شفيتها و اإزالة ما بها من �شوائب عالقة.

- تفر�ص قطعة من القما�ص على الأر�ص يف حو�ص �شغري مربع، ثم ي�شب ال�شائل عليها؛  فتقوم الرتبة 

بامت�شا�ص املاء و تبقى مادة النيل جافة؛ و ترتك ملدة �شاعتني حتى جتف ب�شكل كامل.

جمع روا�سب النيل وت�سنيفها

�سب روا�سب النيل على قطعة قما�ش للتجفيف
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تقريبا، ويتم تقطيعها على �شكل مكعبات  بو�شة  النيل على �شكل مكعب �ُشمكه  يتم ت�شكيل مادة   -

�شغرية وتكون جاهزة للبيع. 

6 - القيمة النفعية واجلمالية 

ي�شتخدم »النيل« يف ا�شتخدامات كثرية منها �شبغ املالب�ص لإك�شابها اللون املرغوب، وهو عادة ما يكون 

لون اأزرق املائل اإىل ال�شواد، وي�شاف  لتلوين املالب�ص والأقم�شة البي�شاء، حيث كانت هي الألوان  ال�شائدة 

قدمياً، فكانت احلاجة اإىل تلوينها لتتنا�شب مع ظروف احلياة فتظهر نظيفة غري مت�شخة لفرتة اأطول عما لو بقيت 

بي�شاء اللون. وا�شتخدمت النيلة كذلك كدهان للزينة يف املا�شي، واقت�شر
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ب - �سناعة امل�سد

 1 - تعريف احلرفة: 

يدوية  بطريقة  منها  الألياف  وت�شتخرج  ال�شحنت،  وادي  الع�شارية، ويكرث ظهورها يف  النباتات  امل�شد من 

الأواين،  لتنظيف  الطيور، وليف احلمام، وليف  بقوتها، وي�شنع منها مقاليع لطرد  الألياف  ب�شيطة، ومتتاز هذه 

واحلبال باأحجامها املختلفة.

2 - البعد التاريخي

ُتعرف حبال امل�شد منذ ع�شور قدمية يف البيئة العربية وقد اأ�شار القراآن الكرمي اإىل حبل من م�شد يف �شورة 

)القرن  املعروف،  العربي  الرحالة  ابن جبري  تعاىل )يف جيدها حبل من م�شد(. وقد حتدث   قوله  )امل�شد( يف 

ال�شاد�ص 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�شتطاعة بحارة ُعمان، بناء املراكب امل�شمارية، غري 

.)
3

اأنهم، بقوا حمافظني على بناء املراكب القنبارية، اأي املخرزة بخيوط القنبار)

وقد برع الُعمانيون يف ت�شنيع العديد من اأنواع احلبال منذ اأقدم الع�شور وذلك مما توافر يف بيئتهم من نباتات 

نعت من ليف نخيل جوز الهند املنت�شر يف حمافظة ظفار وا�شُتخدمت حباله يف  مثل حبال جوز الهند التي �شُ

�شد األواح ال�شفن بل اإن بع�ص قوارب ال�شيد ما زالت اخلرازة ت�شتعمل يف بنائه، على �شاحل )ظفار(، حتى 

وقتنا احلا�شر،  وت�شهد ال�شا�شة اأي�شاً على ال�شتفادة من احلبال: وهي من قوارب ال�شيد التقليدية وت�شتخدم 

يف قرى الباطنة ال�شاحلية.

3 - املواد الأولية   

- قلوب امل�شد

-   عيدان �شغرية )ع�شو النخل(

4 - اأدوات ال�صنع 

قطعة من جذع النخل مغرو�ص فيها جريدا نخل متعامدين.

3 - ح�شن �شالح �شهاب، املرجع ال�شابق، �ص31.
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5 - مراحل الإنتاج       

نبات امل�سد
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اأوًل : احل�شول على خيوط امل�شد : 

1 - يوؤخذ قلوب امل�شد من �شجرة تعرف بهذا ال�شم ويقطع طرفها العلوي اللني وتزال احلافتان اجلانبيتان،  

حيث يكرث  بهما ال�شوك.

قلوب �سجرة امل�سد
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يرتك يف ال�شم�ص ملدة ترتاوح بني �شاعة اإىل يوم كامل ح�شب درجة حرارة اجلو. يتم مت�شيج امل�شد وذلك   -2

باإزالة الق�شرة عنه للح�شول على اخليوط القابلة لال�شتعمال، وي�شتعمل لذلك اأداة عبارة عن قطعة من 

جذع النخل مغرو�ص فيها زورتان متعامدتان.

عملية مت�سيج امل�سد 

ل�ستخراج األيافه

منظر مقرب لعملية 

التم�سيج
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ثانياً : طريقة عمل املقالع :

) فتائل  �شكل  على  تق�شيم   ( متليد  مت 

امل�شد  وفتله على �شكل حبل، ويتم ن�شجه 

ع�شو  من  �شواء  الدقيق  احلطب  با�شتخدام 

يداخل  حيث  �شغرية،  عيدان  اأو  النخل 

احلبلني  اأحد  وي�شري  احلطب   على  احلبل 

جر  يتم  يلتقيان  وعندما  ي�شاراً  والآخر  مييناً 

احلبل اإىل الناحية الأخرى. وحتى ل ين�شل 

احلبالن يتم جر كل حبل اإىل الداخل ليحال 

من  يتبقى  وما  بالتناوب،   احلطب  مكان 

احلبلني يتم فتلهما على ثالثة بتول )حبال 

�شغرية( ليكونا �شميكني .

بدء عملية املقالع بن�سج 

احلبل على عدد من 

الأعواد الدقيقة
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اإكتمال الن�سج على 

الأعواد

�سحب الأعواد على الن�سيج ويالحظ حبل املقالع
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6 - الِقَيمة النفعية :

لون  ذات  قوية  حبال  وهي  كثرية  ا�شتخدامات  يف  وتدخل  متنوعة  واأ�شكال  باأحجام  امل�شد  حبال  تنتج 

اأبي�ص، كما ي�شنع من األياف امل�شد مقاليع لطرد الطيور، وليف احلمام، وليف تنظيف الأواين، واحلبال باأحجامها 

املختلفة.
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اخلامتة

لقد كانت حاجة الإن�شان على اأر�ص ُعمان- كما كان لأبناء عمومته على اأر�ص ال�شرق الأدنى القدمي- 

دافعاً كبرياً نحو اإنتاج العديد من ال�شناعات احلرفية التي اأ�شهمت يف م�شاعدة الب�شرية يف هذه البقعة احل�شارية 

تاريخية طويلة الأمد، ولقد �شغلت هذه  الإن�شان عرب حقب  ا�شتكمال م�شرية  الع�شور على  اأقدم  الهامة منذ 

باأ�شكالها  وتطوير وظائفها، والهتمام  اإنتاجها،  تنويع  فاأخذ يعمل على  الُعماين دوماً  الإن�شان  ال�شناعات فكر 

اجلمالية لتلبي قيماً نفعية واأخرى جمالية، و�شكلت اأي�شاً معاين ح�شارية ربطت بني املا�شي واحلا�شر، واأظهرت 

الرتاكمات الإبداعية التي تكونت وتطورت عند الإن�شان الُعماين عرب التاريخ.

وقد كان م�شروع الهيئة العامة لل�شناعات احلرفية العمانية – الذي يحمله هذا الكتاب- اأحد امل�شروعات 

ترجمًة  اهتمامها  جل  الهيئة  اأولته  م�شروع  وهو  العماين،  لل�شعب  الإن�شاين،  الرتاث  حلفظ  الرائدة  الُعمانية 

اأوله جل  الذي  ورعاه-  اهلل  –حفظه  املعظم  �شعيد  بن  قابو�ص  ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب  لتوجيهات ح�شرة 

عنايته واهتمامه ال�شامي ودعمه الالحمدود والنهو�ص به ليعود اىل مكانته املعهودة.
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امللحقات
املعنىالكلمة

اأداة حديدية م�شننة لت�شوية املادةامل�شحل 

اأداة حديدية قاطعة لزالت الطني العالقم�شل 

اأداة حديدية م�شفرةقدوم

حرب للكتابةدوماه

�شبغ اأحمرحامور 

اخل�شبة الأ�شا�شية لعمل ال�شفينةالهداب

هو نف�شه الهدابالبي�ص

الألواح اجلانبية امل�شمرةالكابتوة

لوح من خارج ال�شفينة وعليه نق�صدفان ال�شرتي

األواح لربط ال�شفينة من الداخلدراميت

الألواح على �شطح ال�شفينة وهو �شطح مرتفع يف اجلزء اخللفي من ال�شفينةال�شرتي

اللوح وهو راأ�ص ال�شفينة الأماميالرو�شان

مر�شاة ال�شفينةالباورة 

املقودال�شرخ

هي الأخ�شاب الفردية العامودية على ال�شفينة وهي �شارية ال�شفينة ترفع عليها الأ�شرعة الدقل 

عامود ممدد يربط فيه ال�شراعالد�شتور

وهي البكرةالربندة 

تنقع ، تخر�ص ، تخللتوزج

�شفة من زور النخيل على م�شاحة م�شتطيلةالدعون 

اأغ�شان النخيلالزور

املثلث الهرمي الذي ي�شنع على ظهر الدابة ال�شداد

األة حديدية حادة املنقر

النجوم النحا�شيةالقيوع 

املحاب�صاملراجم

اأ�شالع خ�شبية راأ�شية على الباب�شالمني 

اأ�شالع خ�شبية رباعية ال�شطح اخل�شبيبازي

ال�شطح اخل�شبياملندرة 
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قناع للوجهالربقع

واجهة ال�شندوقالدفف

م�شمار نحا�صالرزة

اأخ�شاب م�شنعة عري�شةالبلويت

خمباء داخليبخ�شة 

األة حادة الطرف ت�شتخدم للنق�ص قلع

اأداة النق�صخمرز

اأ�شم يطلق ل�شانع الأحذيةال�شمار

الأبرامل�شتخدمة يف حياكة ال�شوف اليدويالرتيكو

اأزالة لب القطن اأي بذورها تلبيب القطن

ماء الأرز املغليالقنزي

املحركات بوا�شطة القدمالدو�شات

لف اخليوط على بع�شهاحيا�ص

تطريز الكمة  التنجيم

هو الق�صجز

قطع خ�شبية ترفع بها األة ال�شواءاملحمري

جمموعة خيوط �شوفية تعمل على �شكل مك�شفة �شغريةكراك�ص)تعكيل(

جمموعة خيوط بري�شم وزري و�شوف وعليه من �شعف النخيل وت�شتخدم كام�شاعد للتوازن املحوي

الراكب فوق اجلمل

جمموعة من خيوط ال�شوف والربي�شم والزري وعليه �شي من �شعف النخيل وي�شتخدم كما البداد

تثبيت العدة فوق اجلمل

احلزام يلف على الو�شط لتثبيت املالب�ص الداخليةاملحقبة

احلبل الذي تقاد به الدابةاخلطام

احلبل الذي يلف على عنق الأنعامالربقة

الن�شيج ال�شويف الذي يطوق الركاب على بطنهاالغر�شة 

الن�شيج ال�شويف الذي يطوق الأبل على �شدرهاال�شدار

مفر�ص �شويف كبريوتو�شع حلماية ظهر الناقة من اخلرجال�شاحة

جمموعة من الأخ�شاب مثبته باجللد اأو احلبال تو�شع على ظهر الناقه لو�شع ال�شرج ظهر اجلملال�شداد

اأي الزخرفةرزك�شة

اخلو�ص الياب�صاخلو�ص لهياف
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الأيطارالزمية 

فلقت�شخري 

ال�شميكاخل�شن 

�شت التغطيةالقبع 

�شت اللهباملهب

تنقيع – تخليلتخري�ص

خطوط العر�صمعاري�ص

خطوط الأفقالتناكي�ص

اأناء تو�شع به فناجني القهوةال�شحلة

�شجرةالروغ

اأي املعدلةامل�شلوحة 

اخليط القطني الذي ت�شاء فيه النارفتيلة

الربادة اأو الت�شليك  الرتونة 
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املراجع

- القراآن الكرمي

الطبعة  امل�شرية،  الأجنلو  مكتبة  والتغري،  الثبات  بني  التقليدية  وال�شناعات  احلرف  عالم،  اعتماد   -
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