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ملخص البحث :
الصــناعي ، إذ ســاعد شـهد العــراق فــي العصــر العباسـي األخیــر تطــورًا ملحوظــًا فـي نشــاطه

ذلـــك تـــوافر المـــواد األولیـــة المتنوعـــة ، فضـــًال عـــن النشـــاط التجـــاري الـــذي وّفـــر مـــا كانـــت تحتاجـــه 

الصناعة من مواد أولیة ، فقامت صناعات متعددة شملت مختلف المـدن التـي اختصـت كـل منهـا 

لــداخلي بصــناعة معینــة اشــتهرت بهــا ، كــل ذلــك ســاعد علــى ازدهــار الصــناعة علــى المســتویین ا

والخارجي بحیث وصل المنتوج العراقي إلى أقالیم مختلفة من العالم .
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Abstract:
Iraq witnessed in the latest abbasid era, a prominent

development in its industrial activity. This helped in the availability

of various raw materials , as well as the commercial activity that

provided what the industry needed from raw materials. Many

industries have been arise which included different cities each one of

which specialized in specific industry. All of this helped the industry

prosperity on the internal and external levels which made the Iraqi

product reached different provinces of the world .
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المقدمة
شهد العراق في العصر العباسي األخیر تطورًا ملحوظـًا فـي نشـاطه الصـناعي ، إذ سـاعد 

فـي ذلــك تــوفر المــواد األولیــة المتنوعــة ، فضــًال عـن النشــاط التجــاري الــذي وفــر مــا كانــت تحتاجــه 

الصـناعة مــن مـواد أولیــة ، واهــتم خلفـاء بنــي العبــاس بالعمـل علــى تطــویر الصـناعات التــي كانــت 

ئمــــة فــــي مــــدن العــــراق ، وكــــذلك عملــــوا بــــنفس الوقــــت علــــى إقامــــة صــــناعات جدیــــدة ، وظهــــر قا

التخصص في الصناعات واشتهرت مدن العراق بصناعات عدیدة .

ومن األسباب التي ساعدت على تطـور الصـناعة موقـع العـراق بـین طـرق التجـارة الدولیـة 

ى مـا بعـد احـتالل المغـول، ومـن بین الشرق والغرب لـذلك تركـزت فیـه صـناعات مهمـة اسـتمرت إلـ

أهــم تلــك الصــناعات، صــناعة النســیج واأللبســة والتــي تعــد مــن أقــدم الصــناعات الیدویــة إذ أهــتم 

الناس بالمالبس اهتمامًا كبیرًا فضًال عن التغییرات المناخیة التي اسهمت في تطور هذه الصناعة 

ًا لها فضًال عن صناعة الصباغة ومن تلك الصناعات ، صناعة الورق إذ كانت بغداد مركزًا مهم

والزجاج والحدادة وغیرها .

اهــتم الخلفــاء فــي العصــر العباســي األخیــر بالعمــل علــى تطــویر الصــناعات التــي كانــت 

قائمة في مـدن العراق ، وكذلك عملوا بنفس الوقت على إقامـة صناعات جدیدة ألنها تعتبـر مـوردًا 

مشــهورًا بصــناعاته وظهــر التخصــص فــي الصــناعات ، ،وكــان العــراق)١(هامــًا مــن مــوارد الخالفــة 

وكانــت واضــحة فــي أكثــر مــدن العــراق الرئیســة، حیــث توســعت وتطــورت فیهــا الحیــاة االجتماعیــة 

. وقـد وصـف ابـن الفقیـه )٣(المهمـة . فأصبح العراق مركزًا لكثیـر من الصناعات)٢(واالقتصادیة 
د اجتمع فیها ما هو متفرق في جمیع األقالیم من بغداد " قل في عجائب بغداد ما شئت التي ق)٤(

أنواع التجارات والصناعات " . وكـان اإلشراف من قبـل الخالفـة علـى المصـانع سـاعد علـى بـروز 

ظــاهرة التخصــص وقیــام صــناعات جدیــدة ، فضــًال عــن واجبــات المحتســب الــذي جعــل ألهــل كــل 

الحصول على اجازة خاصة من صنعة سوقًا یختص بهم وتعرف صناعاتهم ، وكذلك كان یتطلب

.)٥(الخالفة 

بغداد ، دار (، الجزء الخامس )حضارة العراق() حمدان مجید الكبیسي : الصناعة ، ُنِشَر ضمن كتاب ١(

  .  ٢٧٧، ص  )١٩٨٥الحریة 

. ٢٨١) المرجع نفسه ، ص ٢(

م ، رسالة  ١٢٤٢ـ  ١٢٢٦هـ /  ٦٤٠ـ  ٦٢٣) حسین حدیس الجمیلي : عصر الخلیفة المستنصر باهللا ٣(

.  ٨٨، ص  )١٩٨٧جامعة الموصل ـ كلیة اآلداب ، (ماجستیر غیر منشورة ، 

. ٢٥٢، ص  )م ١٨٨٤یدن ل() أبو بكر أحمد بن محمد بن الفقیه : مختصر كتاب البلدان ، ٤(

. ٢٨٤) الكبیسي : الصناعة ، ص ٥(
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لم تعد الخالفة العباسیة في العصر العباسي األخیر تبسـط سـیطرتها علـى بـالد واسـعة إذ 

فقدت سیادتها على مناطق كثیرة كانت واقعة تحت نفوذها، فاصبح نفوذ الخالفة یمتـد مـن أقصـى 

الصــناعات التــي كانــت موجــودة فــي أمــا أهــم.)١(الكوفـة إلــى حلــوان ومــن حــد تكریــت إلــى عبـادان 

العراق والتي تطورت واستمرت حتى ما بعد احتالل المغول لبغداد فهي :

صناعة النسیج واأللبسة 
اهتـــم العباســیون بصــناعة النســیج واأللبســـة ، وكانــت الحیاكــة تعتبــر مــن أقـــدم الصــناعات 

كان النـاس یهتمون بالمالبس ، وكل ، و )٢(الیدویة ، ألن المناخ یجعل العنایة بالمالبس ضروریة 

، قـــد غّطــــوا جـــدرانهم بالســـتور وفرشـــوا فـــي بیـــوتهم )٣(مناســـبة تتطلـــب نوعـــًا خاصـــًا مـــن المالبـــس 

، )٤(البسـط والسجاد والوسائـد ، ولكل إقلیم ولكـل بلــد نمطـه الخـاص فـي تزویـق األنسـجة وتنویعهـا 

ینـة، ویمتلكـون صـنادیق واســعة للمالبـس تحتـوي وكـان األغنیاء یتنافسـون في ارتداء المالبــس الثم

، وكانــت صــناعة )٦(، ممـــا شــّجع الصــّناع علــى تحســین منتــوجهم )٥(منهــا علــى عشـــرات القطــع

المالبــس قــد ازدهــرت وتطــورت فــي العصــر العباســي األخیر،وكــان ُیســتخدم فیهــا األلــوان والتطریــز 

لصوف أو القطـن أو الكتّان أو الحریر مـن وأن هذه الصناعة تتطلب معرفة الصبـاغة لما یتطلبه ا

لتمثیــل األزهــار والثمـــر الملونــة وغیرهــا ، وكــان  هاألصــباغ واأللــوان لیعطــي النســیج رونقــه وجمالــ

.)٧( اللون الوردي هو الغالب والسواد لباس العباسیین وورد اللون الكحلي بین ألوان الثیاب

  . ٢١٧ –٢١٦ص)١٩٧٨بیروت ، دار االفاق ، (تاریخ دولة ال سلجوق :) الفتح بن علي بن محمد البنداري١(

؛ عبد العزیز  ٣٣٤، ص )بیروت ، دار البیان ، د . ت() عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : المقدمة ، ٢(

بیروت ، مركز دراسات الوحدة (وري : تاریخ العراق األقتصادي في القرن الرابع الهجري ، عبد اللكریم الد

  .  ١١٦، ص  )١٩٩٩العربیة ، 

. ١١٧) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٣(

، بیروت() آدم متز : الحضارة االسالمیة في القرن الرابع الهجري ، ترجمة : محمد عبد الهادي أبو ریدة ، ٤(

بیروت ، المكتبةى (؛ ولیم الخازن : الحضارة العباسیة ،  ٣٥١ـ  ٣٥٠/  ٢،  )١٩٦٧ار الكتاب العربي د

. ٧١، ص  )١٩٨٤الشرقیة 

) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل الثعالبي : لطائف المعارف ، تحقیق : البراهیم األبیاري ٥(

.  ٧٢، ص  )١٩٦٠القاهرة ، دار إحیاء الكتب (وحسن كامل ، 

.  ٣٤٤) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٦(

" ، مجلة غرفة تجارة بغداد ، الجزء الثامن ، صناعات العراق في عهد العباسیین) یوسف رزق اهللا غنیمة : " ٧(

  .  ٥٦٩، ص  )١٩٤١بغداد (، السنة الرابعة ، 
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في صناعة المنسوجات والمالبس البغدادیة ، وهناك إشارات كثیرة تؤكد تفوق أهل العراق 

إلـى صـناعة الثیـاب البـیض. )١(واشتهرت على نطاق واسع في مختلف البالد . وأشار ابن الفقیـه 

األبلــة وصــناعة ثیــاب الكتــان المقصــبة وكــذلك ذكــر الكوفــة وفیهــا صــناعة )٢(كمــا ذكــر المقدســي 

 )٣(الطرائف والوان ثیاب القز یقول النویري عمائم الخز والبنفسج وجودتها، وكذلك بغداد وصناعة 

." من كان یرید الثیاب الرقاق فلیلحق بالعراق " )٣(

وكانت بغداد أكبر مركز صـناعي للمنسـوجات انتشـرت فـي محالتهـا الكثیـر مـن المصـانع 

الثیاب (الخاصة للنسیج والحیاكة ، تقـوم بصناعة المنسوجات واأللبسة المختلفة فاشتهرت بغـداد بـ 

التــي اشــتهرت بإنتاجــه إحــدى محــالت بغــداد ، وكانــت هـــذه الثیــاب تُقــدم فــي المناســبات )لعتابیــةا

عـن النسـیج العتـابي أّن الملـك األشـرف موسـى بـن )٤( المختلفة كهدایا إلى الخلفاء . یذكر أبو الفدا

، الملــك العــادل توجــه إلــى دمشــق ولمــا وصــل حلــب تلقــاه صــاحبها الملــك الظــاهر وأنزلــه بالقلعــة

وكان یحمل إلیه كل یوم خلعة ، وفـي كـل واحـدة منهـا خمسـة أثـواب عتـابي وبغـدادي وموصـلي ، 

م حیـث  ١١٨٤هــ /  ٥٨٠إلى محلة العتـابي أثنـاء زیارتـه إلـى بغـداد عـام )٥(وقد أشار ابن جبیر 

قال : " ... وبها ُتصنع الثیاب العتابیة وهي حریر وقطن مختلف األلوان " .

، كانـت صناعة الثیـاب األبریسـمیة وكانـت الســتائر األبریسـمیة یرسـلها )٦(وفي قریة الكرخ 

الخلیفة الناصر لدین اهللا لكسوة الضریح النبوي الشـریف بالمدینة المنورة ، وهذه ُتً◌صنع في تلك 

القریة ، وقد ُعرف مـن ســتائر األبریسـم ثالثـة ألـوان هــي البنفسـج واألسـود واألبـیض ، إضـافًة إلـى 

، وقد شاهد ابن جبیر بعض القطع خالل وجوده في مكة: " وظاهر )٧( األخضر واألحمراللونین

وظــاهر الكعبــة كّلهــا مــن األربعــة جوانــب مكســو بســتور مــن الحریــر األخضــر وســداها قطــن وفــي 

  .  ٢٥٢) مختصر البلدان ، ص ١(

لیدن ، مطبعة (كر المقدسي : أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم ، ) شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أبي ب٢(

  .  ١٢٩ـ  ١٢٨، ص  )م ١٩٠٩بریل 

القاهرة ، دار الكتب المصریة () شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري : نهایة األرب في فنون األدب ، ٣(

٣٥٨/  ١،  )١٩٤٩  .  

  .  ١١١/  ٢،  )م ١٨٤٠باریس (البلدان ، ) اسماعیل بن علي بن محمد أبو الفدا : تقویم ٤(

؛ محمد  ١٨٠، ص  )١٩٦٨بیروت ، دار التراث () أبو الحسن محمد بن أحمد ابن جبیر : رحلة ابن جبیر، ٥(

بیروت ، (محمد بن عبد المنعم الحمیري : الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقیق : إحسان عباس ،

  .  ٤٠٨، ص  )١٩٧٥مكتبة لبنان 

  .  ٤٤٨ص ٤ج معجم البلدان یاقوت الحموي:(قرب من باب البصرة في جانب الكرخسط مدینة بغداد بالمحلة و ) ٦(

هـ ٦٥٦ـ  ٥٧٥دراسة تاریخیة لتنظیماته االداریة وأحواله االقتصادیة () ناجیة عبد اهللا ابراهیم : ریف العراق ، ٧(

  . ٢٠١) ، ص ١٩٨٨بغداد ، دار الشؤون الثقافیة (، الطبعة األولى  )م١٢٥٨ـ ١١٧٩هـ /٦٥٦
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َل َبْیــٍت ُوِضـَع ِللنَّــاِس َللَّــِذي ِبَبكَّــَة أعالهـا رســم بـالحریر األحمــر وفیـه مكتــوب ﴿  واســم)١( ﴾ِإنَّ َأوَّ

.)٢( اإلمام الناصر لدین اهللا

، وغالبـًا مـا یكـون )٣( )الثـوب البغـدادي(واشتهر في بغـداد أیضـًا صـنع ثـوب فـاخر ُعـِرَف 

هذا النسیج البدیع مزخرفًا بأشكال الحیوانات والطیور وبخیـوط من الفضة والذهب ، ونظرًا الرتفاع 

، كما كانت بغداد تنـتج الثیـاب )٤(الثمینة ثمنه اقتصر استعماله على الُكسوات السلطانیة والهدایـا

وهـــو اللــون األحمـــر "cromoisgالثیــاب المعروفــة باســـم القرمـــز ویطلـــق علیــه األوربیــــون اســم " 

، واحتفظـت المنسوجات البغدادیة بسمعتها العالیة خالل العصـور )٥(الذي امتازت به هـذه الثیاب 

Mateoالعصـور الوسـطى ، وقـد سـّجل المـؤرخ مـاتیو بـارس "  Baris الحفـل الـذي أقامـه هنــري "

Henryالثالـث "  III" فــي كاتدرائیــة ویستمسـنر "West menster كــان ممــا كتبـه فــي وصــف"

هذا الحفل " وجلس الملـك علـى عرشـه فـي عظمـة وجـالل مكتسـیًا كسـوة ذهبیـة مـن أثمـن األقمشـة 

.)٦( البغدادیة المزركشة "

وهـــو مــن الحریــر المخلــوط بخیــوط  )طونالســقال(وفــي بغــداد ینــتج نــوع مــن الثیــاب ُیــدعى 

، وكانـــــت ثیــــاب)٧(الــــذهب ، وهـــــذه الثیــــاب غالیــــة الــــثمن ، وكــــان الخلفـــــاء یتبــــادلون الهــــدایا بهــــا 

من الحریـر ولحمتها من القطن ُتصنع في بغـداد ، وشاع استعمالها )٨(وهي ثیاب سداها )الملحم(

، واشـــتهرت )٩( ألذواق المختلفـــةاســـتعمالها بـــین النـــاس ، وتفـــنن النســـاجون فـــي صـــنعتها لتناســـب ا

بصـناعة الثیـاب التسـترینیة ، وهـي ثیـاب ُتصـنع )١٠( مناطق أخرى مـن بغـداد منهـا منطقـة تسـترین

  .  ٩٦) سورة آل عمران ، اآلیة : ١(

") انستاس ماري الكرملي٢( ، د ، العدد األول ، السنة الرابعة" ، مجلة غرفة تجارة بغداالحیاكة في العراق:

  .  ٢٣ ٢٢، ص  )١٩٤١بغداد (كانون الثاني ، 

  .  ٢٥) المرجع نفسه ، ص ٣(

، بغداد(قیة االسالمیة من الفتح العربي إلى سقوط الخالفة العباسیة ،: المنسوجات العراختار) فلایر داؤد الم٤(

  .  ١٧٨، ص  )١٩٧٦دار الحریة 

  .  ١٨٠) المرجع نفسه ، ص ٥(

  .  ١١٤ـ  ١١٣) العبیدي : فنون بغداد ، ص ٦(

ت الكوی() أبو الحسن أحمد بن الرشید القاضي الرشید : الذخائر والتحف ، تحقیق : محمد حمید اهللا ، ٧(

  .  ٦٣ـ  ٦٢، ص  )١٩٥٩

) السدي : خالف لحمة الثوب ، وقیل ما مّد منه واحدته سداة ، ابن منظور: لسان العرب . مادة : سدا. ٨(

  .  ١١٨ـ  ١١٧) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٩(

لدین أبي عبد شهاب ا(إحدى مناطق بغداد في الجانب الغربي منها ، تشتهر بصناعة الثیاب ، تسترین :) ١٠(

بیروت ، دار صادر ، دار بیروت (، )اهللا بن عبد اهللا الرومي البغدادي ، یاقوت الحموي : معجم البلدان

٣١/  ٢،  )١٩٥٧  .  



خالد یوسف صالح

٤٤٤

Marko"، وعنــدما زار الرحالــة األوربــي مــاركوبولو)١( مــن الحریــر والــدیباج Polo بغـــداد فــي "

ًا لنســیج الحریــر الممــزوج بالذهـــب، القــرن الســابع للهجــرة / الثالــث عشــر للمــیالد شاهـــد فیهــا مصــنع

، وهنـاك )٢( وبهـا نسـیج الدمشـقي، ونسـیج القطیفـة المزخـرف بأشـكال الطیـور والحیوانـات المتوحشـة

، )٣( العــراق ، وكانــت لهــا شـــهرة عالمیــة معروفـــة خــارج)النصــافي البغـــدادیة(نــوع مــن الثیـــاب ُیــدعى

.)٤( اد باألقطان الجیدة هي دار القطنوكانت محلة في بغداد مزدهرة تجهز دور الطراز ببغد

ولم تكن بغداد هي المدینة الوحیدة التي اشتهرت بإنتـاج األنـواع المحلیـة مـن األقمشـة فـي 

، حیث ینتج فیهـا الثیـاب القطیفـة الغلیظـة )٥(هذا العصر، بل ظهرت مدن أخرى من بینها حربي 

مدینــة خــانقین كــان ینــتج نــوع مــن  . وفــي )٦(، وتصــدر مــا یفــیض عــن الحاجــة إلــى خــارج الــبالد

فیهـا یصـنع)٨( ، وكـذلك الحظیـرة)٧( النسیج القطني الخالص ُیعرف باسمها وهـو الثـوب الخـانقیني

فیها نوع من الثیاب الكرباس الصفیق الناعم التي ینقلها ویحملها التجار إلى كافـة أنحـاء العـراق ، 

وهي قریة على بعد أربعین میًال من بغداد . وفي باقدرا )٩(ویصدر الفائض منها إلى خارج البالد 

بغداد من نواحي طریق خراسان كانت تصنع فیها ثیاب القطـن الغالئـظ الصـفاق وهـو قـوي سـمیك 

، وان أغلــــب )١٠( ، وكــــان إنتاجهــــا مــــن الجــــودة والجمــــال لدرجــــة یضــــرب أهــــل بغــــداد المثــــل بهــــا

  .  ١١٣) العبیدي : فنون بغداد ، ص ١(

  .  ١٨٠) المختار : المنسوجات ، ص ٢(

بیروت ، دار الكتب العلمیة (األنشا ، ) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي : صبح األعشى في صناعة٣(

  .  ٣٠٥؛ ابراهیم : ریف بغداد ، ص  ١٠٢/  ٥،  )١٩٨٧

من محالت بغداد على نهر طابق بین الكرخ ونهر عیسى . یاقوت الحموي : معجم البلدان ، دار القطن :) ٤(

٥٣٢/  ٢  .  

یاقوت الحموي : معجم (الحظیرة ، مدینة تقع في أقصى دجیل بین بغداد وتكریت مقابل مدینة حربي :) ٥(

  .  )٢٣٥/  ٢البلدان ، 

) صفي الدین عبد المؤمن البغدادي ابن عبد الحق : مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة والبقاع ، تحقیق : ٦(

  .  ٢٩٥/  ١،  )١٩٥٤بیروت ، دار المعرفة (علي محمد البجاوي ، 

  .  ٢٦) الكرملي : الحیاكة ، ص ٧(

 ٢یاقوت الحموي : معجم البلدان / (مدینة كبیرة من أعمال بغداد من جهة تكریت بناحیة دجیل ، الحظیرة :) ٨(

٢٩٢/  ٢(  .  

، لعراق في عهد المغول اإلیلخانیین؛ جعفر حسین خصباك : ا ٤١١/  ١: مراصد االطالع ، ) ابن عبد الحق٩(

؛  )١٩٦٨ة العاني بغداد ، مطبع(م ، الطبعة األولى ،  ١٣٣٥ـ  ١٢٥٨هـ /  ٧٣٦ـ  ٦٥٦، ص اإلیلخانیین

سوادي عبد محمد : األحوال االجتماعیة واألقتصادیة في بالد الجزیرة الفراتیة خالل القرن السادس الهجري / 

  .  ٢٧٦، ص  )١٩٨٩بغداد ، وزارة الثقافة واالعالم (الثاني عشر المیالدي ، الطبعة األولى ، 

:؛ ابراهیم ١١٨راق األقتصادي ، ص تاریخ الع ؛ الدوري : ٢٧٣/  ١) یاقوت الحموي : معجم البلدان ، ١٠(

  .  ٣٠٢ریف العراق ، ص 



…ي األخیرالصناعة في العراق في العصر العباس

٤٤٥

)نــرس(ب النرســیة نسـبًة إلـى . أمـا الثیـا)١( صـادرات بغـداد لهـذا النــوع مـن المالبـس مـن هــذه القریـة

وهـي أزر  )سـبن(، والثیـاب السـبنیة )٢( وهو أحد األنهار في نواحي الكوفة مأخذه مـن نهـر الفـرات

،مزوقــة وهــي ثیــاب تصــّنع مــن الكتّــان  أســود للنســاء وهــي الســباني المتخــذة مــن الحریــر مقــانع لهنَّ

. أمــا البــز فهــو نســیج )٥( الحریــرتنــتج الصــوف و )٤( . واســتمرت مدینــة قصــر بــن هبیـــرة)٣(والحریــر

.)٦(قطني ثخین 

، واألبلـة التـي تنـتج )٨( تنـتج فوطـًا ثمینـة وأقمشـة كتانیـة وقطنیـة ممتـازة) ٧(وكانت البصرة 

، وكـذلك )١٠(وفـي النعمانیـة تصـنع فیهـا األكســیة وثیـاب الصـوف واأللـوان )٩( ثیاب الكتّان الرفیعـة

، وفـــــي تكریـــــت تصـــــنع )١٢( تهرت بصـــــناعة الســـــتائر. أمـــــا واســـــط فاشـــــ)١١( البســـــط والحصـــــران

.)١٣( المنسوجات الصوفیة التي تمتاز بالجودة العالیـة

وكانــت دار الطــراز بمثابــة مصــانع خاصــة تنــتج البســـط والثیــاب واألعــالم والبنــود والفــرش 

.)١٤( ومعظمها تستعمل من قبل الخلیفة أو األمیر أو یعطیها لكبار الموظفین هـدایا تشـریفیة لهـم

، وكانــت حواشــي المنســوجات التــي )١٥( )صــاحب الطــراز(وكــان القائـــم علــى النظــر فیهــا یســمى 

  .  ٣٠٢) ابراهیم : ریف بغداج ، ص ١(

  .  ٢٨٠/  ٥) یاقوت الحموي : معجم البلدان ، ٢(

:؛ خصباك ٢٤ـ  ٢٣، ص الحیاكة في العراق؛ الكرملي :  ١٨٦/  ٣) یاقوت الحموي : معجم البلدان ، ٣(

  .  ٢٦٨؛ غنیمة : صناعات العراق ، ص  ١٢٨ول ، ص العراق في عهد المغ

:الشرقیة فوق الكوفة . كي لسترنجتقع هذه المدینة على ضفة الفرات الیسرى أومدینة قصر بن هبیرة :) ٤(

بغداد ، مطبعة الرابطة (بلدان الخالفة الشرقیة، نقله إلى العربیة : بشیر یوسف فرنسیس وكوركیس عواد ، 

  .  ١٣، ص  )١٩٥٤

  .  ١٨١؛ المختار : المنسوجات ، ص  ١٢٢) المقدسي : أحسن التقاسیم ، ص ٥(

  .  ٢٦٧) غنیمة : صناعات العراق ، ص ٦(

  .  ٢٦٧؛ غنیمة : صناعات العراق ، ص  ١١٩) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٧(

  .  ١١٩) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٨(

  .  ٢٦٧اق ، ص ) غنیمة : صناعات العر ٩(

  .  ٥٣، ص  )١٩٢٢بغداد () یوسف رزق اهللا غنیمة : تجارة العراق قدیمًا وحدیثًا ، ١٠(

  . ١٢٢) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ١١(

  .  ٢٦٧) غنیمة : صناعات العراق ، ص ١٢(

لخامس ، نقله إلى مجلـد ا" ، مقالة معربة عن دائرة المعارف االسالمیة ، المادة تكریت) كرامرز : " ١٣(

  . ٨١: بلدان الخالفة الشرقیة ، ص ؛ لسترنج ٤٣٤/  ٥، م  )تد.(، العربیة:محمد ثابت أفندي وآخرون

  .  ١٢٣) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ١٤(

  .  ٢٩٣) ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٥(



خالد یوسف صالح

٤٤٦

تصنع في دار الطراز مطرزة بالحریـر أو بسطور یكتب فیها اسم الخلیفة ولقبه ، وقد تكتب بعض 

.)١( اآلیات القرآنیة وبعض األدعیة

ـــا )م١٢٤٢هــــ/٦٤٠(جـــاء فـــي حـــوادث ســـنة  ـــدین إقب ـــع علـــى " أّن شـــرف ال ل الشـــرابي خل

حاشیته ونواب دیوانه وخدمـه وممالیكه وغلمـان إسطبالته فبلغت عـدة الخلع من األطلـس المعـدني 

ـــاش واألقبیــة والشــرابیش الــذهب والبقــاقیر  المذهبــة )٢(والبغــدادي والعتــابي والعراقــي الحریــري والحب

وط الخالفـــة العباســـیة ، ، واســـتمرت المنســـوجات فـــي تطورهـــا حتـــى بعـــد ســـق)٣() خلعـــة "١٩٠٠(

أثنــاء زیارتــه لبغــداد أوائــل القــرن الثــامن الهجــري/ الرابــع عشــر المــیالدي ، )٤( فیــذكر ابــن بطوطــة

الجانب الشرقي منهـا " وهذه الجهة حافلـة األسواق عظیمة الترتیب كل صناعة فیها على حـدة " ، 

، وجـاء ذلـك تأكیـدًا قبـل )مخـاالك( كما أشـار إلـى وجــود صـناعة للثیـاب تصـنع مـن الحریـر تسـمى

وهي مدینة كبیرة على ساحل البحر مـن بـالد الـروم )یزمیر(زیارته لبغداد عندما وصل إلى مدینة 

.)٥(التي أهداه أمیرها ثوبین من الكمخا وهي ثیاب حریر ُتصنع في بغداد 

صناعة الورق 
ث الهجــري / التاســـع كــان اســتعمال الــورق فـــي بغـــداد فــي النصــف األول مـــن القـــرن الثالــ

، وقــد أدت الحاجــة الســتعماله إلــى زیــادة وتطــور مصــانع الــورق فــي العــراق ، وذلــك )٦( المــیالدي

.)٧( لنشاط المراكز العلمیة من المدارس والمساجد والُربط وغیرها

اســتمرت بغــداد مركــزًا مهمــًا لصــناعة الــورق حتــى القـــرن الســابع الهجــري / الثالــث عشــر 

وتركـــزت مصــانعه فــي الجانــب الغربــي لبغــداد )الــورق البغــدادي(ـان یســمى باســمها المــیالدي ، وكــ

فــي محــالت دار القــز والنصــریة والعتابیــة وجهــار ســوج ، وكانــت هــذه المحــالت مجتمعــة أشــبه مــا 

، وكان الـورق البغـدادي غایـًة فـي الجـودة ، وقـد وصـفه )٨( یكون بالمجمع الصناعي إلنتاج الورق

  .  ٢١١ـ  ٢١٠) المصدر نفسه ، ص ١(

تخذ من شعر المعزى أو وبر الجمال، ثم أتخذه الملوك من فاخر الثیاب . مفردها بقیار ثوب یالبقاقیر:) ٢(

؛ علي بن أنجب البغدادي ابن الساعي : الجامع  ٥١٣، ص  ٢٢الغساني : العسجد المسبوك ، هامش 

بغداد ، المطبعة السریانیة (المختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر ، تحقیق : مصطفى جواد ، 

  . ١٤٤/  ٩،  )١٩٣٤الكاثولیكیة ،

  .  ٢٠٦ـ  ٢٠٥؛ ابراهیم : ریف العراق ، ص  ٥١٣) الغساني : العسجد المسبوك ، ص ٣(

  .  ٢٩٣ـ  ٢٩٢) تحفة النظار ، ص ٤(

  .  ٢٩٣) المصدر نفسه ، ص ٥(

  .  ٣٠٧) ابراهیم : ریف بغداد ، ص ٦(

  .  ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٢٦٢،  ٢٥٣،  ١٧٠،  ١٥٦) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص ٧(

  .  ٣٠٧) ابراهیم : ریف بغداد ، ص ٨(
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٤٤٧

قــال : " وأعلــى أجنــاس الــورق فیمــا رأینـاه البغــدادي وهــو ورق ثخــین مــع لیونــة ورقّــة ف )١( القلقشـندي

الحاشــیة وتناســب أجزائــه وقطعــه وافــر جــدًا وال یكتــب فیــه الغالــب إّال المصــاحف الشــریفة ، وربمــا 

استعمله كتّاب اإلنشـاء فـي مكاتبـات القانـات ونحوهـا " ، ومـع ازدهـار ونشـاط المراكـز العلمیـة فـي 

-٦٢٣اهـتم الخلیفـة المستنصـر بـاهللا ومدن العراق ، وأصبح الطلب على الورق یزداد ، فقد بغداد 

.)٢(یهام في توفیره لدارس ١٢٤٢-١٢٢٦هـ/ ٦٤٠

والغـــرب ُمـــدین للعــــرب فـــي مجـــال صـــناعة الــــورق ، ولـــم تعرفــــه أوربـــا قبـــل القـــرن الســـابع 

نع الورق وانتقلت من العراق إلى الهجري / الثالث عشر المیالدي ، والعرب هم الذین أسسوا مصا

.)٣( األندلس وصقلیة ، وعن طریقهما أخذت أوربا صناعة الورق

صناعة الصباغة 
، وكانـــت األلـــوان )٤(إّن تنـــوع األلـــوان فـــي األقمشـــة یـــدل علـــى فـــن متمیـــز فـــي الصـــباغة 

للـون الغالـب ، وكـان ا)٥( المتنوعة تستخدم في صنع المالبس وكان الشعار الرسمي اللون األسـود

باالضافة إلى األلوان األخرى .)٦( )الوردي(على السقالطون اللون القرمزي 

و  )٧( )الفـــوة(وكـــان الصـــباغون یتقنـــون مهنـــتهم ، ویختــــص بعضـــهم بصـــبغة واحــــدة مثـــل 

، )٩(، وكانت معظم األصباغ نباتیة ، وكـان قشـر الرمـان یسـتعمل لتكـوین صـبغ أصـفر)٨( )النیلة(

حـــده یصـــبغ بألــــوان مختلفـــة منهـــا األخضـــر واألصـــفر واألزرق ، وأخــــذ ، وكـــان الحریـــر و )٩(أصـــفر

  .  ٤٧٦/  ٢) صبح األعشى ، ١(

  .  ٩٢) الجمیلي : عصر الخلیفة المستنصر باهللا ، ص ٢(

القاهرة ، () جالل مظهر : الحضارة االسالمیة أساس التقدم العلمي الحدیث ، مركز كتب الشرق األوسط ، ٣(

  .  ١١٢بیدي : فنون بغداد وحرفها ، ص ؛ الع ١١٣ـ  ١١٢، ص )مطبعة مخیبر ، د . ت

  .  ١٢٤) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٤(

  .  ٥٦٩) غنیمة : صناعات العراق ، ص ٥(

  .  ١٢٥) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٦(

) الفوة : هي عروق نبات لونها احمر یستعملها الصباغون وتعرف بفوة الصباغین طعمها مر، ولها ٧(

یوسف بن عمر بن علي بن رسول : المعتمد في األدویة المفردة ، الطبعة الثالثة (استعماالت طبیة كثیرة 

  .  ٢٧٢ - ٢٧١ص  )١٩٧٥بیروت ، دار المعرفة ، (باعتناء مصطفى السقا 

:المظفر الرسولي() النیلة : هو نبات له ساق وفیه صالبة ولونه یمیل إلى الزرقة وله منافع طبیة كثیرة ٨(

ص  )١٩٧٥بیروت ، دار المعرفة ، (المعتمد في األدویة المفردة ، الطبعة الثالثة باعتناء مصطفى السقا 

٥٣٢ -  ٥٣١  .  

  .  ١٢٥) المرجع السابق ، ص ٩(
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٤٤٨

. وشــاع اســتخدام العباســیین أللــوان أخــرى غیــر الســواد )١(النــاس یرتــدون مالبــس مختلفــة األلــوان 

م عند افتتاح المدرسة المستنصریة ُخَلْع  ١٢٣٣هـ /  ٦٣١في حوادث سنة )٢( فیذكر ابن الفوطي

على المدرسین فیها جبة سوداء وطرحة كحلیة لكل منهما .ُخَلْع الخلیفة المستنصر باهللا 

صناعة الصیاغة 
استمرت صناعة الذهب في التطور في العـراق لإلقبـال علیهـا مـن قبـل األغنیـاء ، وكـذلك 

ـــة األعتیادیــة التــي ُتصــنع ، )٣(للســیدات لزیـــادة التــرف فــي المجتمــع ، باإلضافـــة إلــى أدوات الزین

صناعــة الحلـي ، فتقـدم فــن الصـیاغة فـي العـراق وأصـبح لصـّناع العـراق دخل الذهـب والفضة فـي

.)٤( من البالد األخرىشهرة واسعة لیس في العراق ، بل في الكثیر

،وفیهـا ضـربت المسـكوكات والنقـود )٥( ویوجد صّناع الذهب والصاغة في كـل مـدن العـراق

یعــود الكثیــر منهــا إلــى زمــن الخلفــاء ، والتعامــل بهــا فــي التجــارة)٦( مــن الــذهب والفضــة والنحــاس

.)٧( العباسیین المتأخرین ومنهم الخلیفة المستنصر باهللا

اشـــتهر فـــي هـــذه الصـــنعة أهـــل الذمـــة ، وقــــد حقـــق أصـــحابها أرباحـــًا طائلـــة ، لـــذلك كتـــب 

متــولي الجــوالي إلــى الخلیفــة الناصــر لــدین اهللا یطلــب منــه زیــادة الضــریبة علــى أهــل الذمــة نتیجــة 

.)٨( في هذه الصناعة ، إّال أن الخلیفة لم یأخذ برأیهلربحهم 

وقــــد اســــتمرت وتطــــورت هــــذه الصــــناعة فــــي العصــــر العباســــي األخیــــر، فیــــذكر صــــاحب 

أثنـاء وصفه للمدرسة المستنصریة فقال : " وبني في حائط هـذه الضفة دائـرة )٩( الحوادث الجامعة

؛ ولید مصطفى نجم : األوضاع األقتصادیة في عصر الخلیفة  ٥٦٩) غنیمة : صناعالت العراق ، ص ١(

جامعة الموصل ـ (م ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  ١٢٥٨ـ  ١٢٤٢/ هـ  ٦٥٦ـ  ٦٤٠المستعصم باهللا 

  .  ١٣٣، ص  )١٩٨٩كلیة اآلداب 

  .  ٥٥) الحوادث الجامعة ، ص ٢(

  .  ١٢٨) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٣(

  .  ٢٩١) الكبیسي : الصناعة ، ص ٤(

  .  ٤٢٠/  ٢) یاقوت الحموي : معجم البلدان ، ٥(

  .  ٥٧٥صناعات العراق ، ص ) غنیمة :٦(

  .  ١٢٩) خصباك : العراق في عهد المغول ، ص ٧(

بغداد ، (م ، ١٢٥٨ـ  ١١٥٧هـ / ٦٥٦ـ  ٥٥٢) بدري محمد فهد : تاریخ العراق في العصر العباسي األخیر ٨(

؛ دخیل أسیود ألیاس : العالقات السیاسیة بین الخالفة العباسیة  ٣٦٨، ص  )١٩٧٣مطبعة االرشاد 

م ، رسالة ماجستیر  ١٢١٨ـ  ١١٦٠هـ /  ٦١٥ـ  ٥٥٥دویالت االسالمیة في الشام والجزیرة من سنة وال

  .  )١٩٨٧جامعة الموصل ـ كلیة اآلداب (غیر منشورة ، 

  .  ٢٦٢) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص ٩(
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٤٤٩

أبــواب لطیفــة وفـي الــدائرة بــازان مــن لطـاف لهــا  دائـرة وصــّور فیهــا صــورة الفلـك وجعــل بهـــا طاقــات

ذهب في طاستین من ذهب " .

صناعة الصابون 
ُیَعدُّ الصابون من الحاجات الضروریة للمجتمع ، وامتازت العدید من مدن العراق في هذه 

بـــأن أهـــالي بغـــداد كـــانوا یحتـــاجون ملیونـــًا )١(المـــدة بكثـــرة الحمامـــات ، ویـــذكر الخطیـــب البغـــدادي 

مـــن الصـــابون لیلـــة عیـــد الفطـــر ، وهـــذه ُتشـــكل كمیـــة كبیـــرة جـــدًا ، ولعـــل )٢(لونصـــف ملیـــون رطـــ

المبالغة واضـحة فیها،ولكنهـا تمثـل داللـة علـى اسـتعماله بكثـرة ، وهنالـك مصـانع عدیـدة إلنتاجـه ، 

وكــان الصــابون ُیصــنع بشــكل قطــع جامــدة یســتخدم فیهــا النــورة فــي تحضــیره ، وكــان هنالــك محلــة 

.)٣( هذه الصناعةخاصة في الكرخ تختص ب

ـــذ الطبیـــب  ـــن التلمی ـــة اب جـــاء ذكـــر الصـــابون فـــي المئـــة السادســـة للهجـــرة عـــن أمـــین الدول

النصراني أنه قال : " یا غـالم هـات الطسـت فاحضـر طسـتا مفضضـًا وقّطعـُه صـابون رقـي كبیــرة 

د . وكــان اســتخدامه شــائعًا فــي عهــ)٤(واســكب علیــه المــاء ، وهــو یغســل یدیــه فــأرغى الصــابون " 

م عنــدما  ١٢٤٦هـــ /  ٦٤٤فــي حــوادث ســنة )٥(الخلیفــة الناصــر لــدین اهللا ، فیــذكر ابــن الفــوطي 

صّب سنقر الطویل الماء على ید الخلیفة الناصر لدین اهللا وسـقطت منـه قطعـة الصـابون وأعطـاه 

غیرها . وفي عهد الخلیفة المستنصر باهللا أمر بتوزیع الصابون على طالب المدرسة المستنصریة 

.)٦( من ما كان ُیعطى لهم من تخصیصات وجرایاتض

، ج )الكتاب العربي ، د . تبیروت ، دار() أبو بكر أحمد بن علي البغدادي : تاریخ بغداد أو مدینة السالم ١(

  .  ٧٥ص  ١ج 

فلتر هنتس : المكائیل واألوزان اإلسالمیة وما (غرام  ٤٠٦.٢٥درهم ویساوي  ١٣٠) الرطل یساوي ما وزنه ٢(

  .  ٢١ص  )١٩٧٠عمان ، (یعادلها في النظام المتري ، ترجمة كامل العسلي 

  .  ١٣٠العراق األقتصادي ، ص ؛ الدوري : تاریخ ٦٧ص  ١) البغدادي : تاریخ بغداد ، ج ٣(

) موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم ابن أبي أصیبعة : عیون األنباء في طبقات األطباء ، تحقیق : ٤(

  .  ٢٦٤/  ١،  )١٩٦٥بیروت ، مكتبة الحیاة (نزار رضا ، 

  .  ٢١٥) الحوادث الجامعة ، ص ٥(

  .  ٥٨) المصدر نفسه ، ص ٦(
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٤٥٠

صناعة الزجاج 
اشتهر العراق بصناعة الزجاج في هذه المدة ، وكان ُیصنع من نوع خاص من الصـخور

، وقد صنعوا القنادیل واألقـداح واألوانـي )١(الرملیة ، وزادوا من نسـبة الصخور الرملیة في صنعـه 
لقناني ، وكانـت القـواریر ُتصـنع مـن القـرارة ، وهـي مـن ضـواحي بغـداد وعمل القواریر الكبیرة وا)٢(

. ویـذكر )٤( ، وقد برعـت بغــداد فـي صـنع األوانـي واألقـداح الزجاجیـة)٣( على ضفة دجلـة الشرقیة

: " أن قادسـیة دجلة وهي قریة كبیـرة من ناحیة دجیل بین حربـي وســامراء كـان )٥( یاقوت الحموي

، وتكثر المواد األولیة لصنع )٦( " ، كما توجد معامـل النتاج الزجاج في البصرةیعمل بها الزجـاج

لصــنع الزجــاج فــي النجــف وفیهــا بلــور نقــي صــاٍف ُتصــنع منــه الخــواتم واألوانــي بكثــرة، ولجودتــه 

.)٧(أي ثریا من بلور النجف "النجفة" وأطلق علیه في مصر" در نجفوشهرته ُیسمى " 

ملة عــــادًة هــــي األلــــوان : الـــذهبي واألحمــــر واألخضــــر واألبــــیض وكانــــت األلــــوان المســــتع

وعلیهـــا كتابـــات وقـــد تكـــون احیانـــًا )٩( ، ورســـموا علیهـــا األزهـــار والحیوانـــات المختلفـــة)٨(واألزرق 

Iraqaأو Iraqe، وكان الزجاج العراقي معروفًا في الخارج فكان ُیدعى في أوربا)١٠(محفورة فیها
لزجــاج فـــي بغـــداد خطــوات كبیـــرة وزادت وتعـــددت أنواعـــه فــي القـــرنین . وقــد قطعـــت صـــناعة ا)١١(

السادس والسابع الهجریین / الثاني عشر والثالث عشر المیالدیـین ، فیـذكر المـؤرخ الصـیني جـو ـ 

كــوا الــذي عــرف شــیئًا عــن صــناعة الزجـــاج والــذي یصــف الزجـــاج العراقــي بأنــه أجــود مــن الزجــاج 

ت البوتـاس وأوكســید الرصـاص والجــبس . أمــا صـناعة الزجــاج فــي الصـیني الــذي یعتمــد علــى نتــرا

العــراق فــإّن الصــّناع یضــیفون البوراكـــس وٕان صــناعته تكــون أجــود ممــا ُیصــنع فــي الصــین ، وهــذا 

  .  ١٢٧لعراق األقتصادي ، ص ) الدوري : تاریخ ا١(

  .  ٥٨) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص ٢(

  .  ٥٧٣) غنیمة : صناعات العراق ، ص ٣(

  .  ١٢٨) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٤(

  .  ٢٩١/  ٤) معجم البلدان : ٥(

  .  ١٢٨) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٦(

  .  ٥٧٤ـ  ٥٧٣، ص ) غنیمة : صناعات العراق٧(

  .  ١٢٧) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٨(

  .  ١٣٥) نجم : األوضاع األقتصادیة ، ص ٩(

  .  ١٢٧) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ١٠(

  .  ٤٧٠؛ سلمان األوضاع األقتصادیة ، ص  ١٩٧) المرجع نفسه ، ص ١١(
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٤٥١

ـــه فـــي القـــرن الســـادس الهجـــري / الثـــاني عشـــر  ممـــا جعــــل الصـــینیین یرغبـــون فـــي الحصـــول علی

.)١(المیالدي 

م ، وشـاهد  ١١٨٤هــ /  ٥٨٠لعراقـي عنـد زیارتـه مكـة سـنة الزجـاج ا)٢( ویذكر ابن جبیر

شــباك الكعبــة مزینـــًا بالزجــاج العراقــي فقـــال : " ... ولــه خمســـة مضــاٍو علیهــا زجـــاج عراقــي بـــدیع 

النقش أحده في وسط السقف ومع كل ركن مضوي ... " .

م عند كالمه عـن مدینـة بغـداد ١١٨٧هـ /  ٥٨٣ویذكر المؤرخ الصیني شوكیو في سنة 

.وجـاء ذكـر الزجـاج العراقـي فـي )٣( أنها كانت تشـتهر بإنتـاج أنـواع الزجـاج المـذهب والممـوه بالمینـا

فــي ذكــر األخیــة الفتیـان إذ قــال : " فلّمـا صــلیت المغــرب )٤( ثالثـة مواضـــع مـن رحلــة ابـن بطوطــة

ومیــة وبهــا عــاد إلینــا ذلــك الرجــل وذهبنــا معــه إلــى زاویتــه فوجـــدنا زاویــة حســنة مفروشــة بالبســط الر 

كثیر من ثریـات الزجاج العراقي " . وفي الكالم عن خوارزم قال : " كنت أیام إقامتي فیهـا أصـلي 

الجمعـة مــع القاضـي أبــي حســن عمــر المــذكور بمســجده ، فـإذا فرغــت مــن الصـالة ، وذهبــت معــه 

مكســوة إلــى داره ، فأدخـــل معــه مجلســه وهـــو مــن أبــدع المجــالس فیـــه الفــرش الحافلــة ، وحیطانــه 

)٥(بالملف وفیه طیقـان كثیرة ، وفي كل طاق فیها أواني الفضة المموه بالذهب واألواني العراقیة " 

. وفي الكـالم عن خوارزم أیضًا قال : " ثم أتي بموائد أخـرى فیهـا الفواكـه مـن الرمـان المحبـب )٥(

"في أواني الذهب والفضة ومعه مالعق الذهـب وبعضه في أواني الزجاج العراقي  ... )٦(.

صناعة الحدادة 
اشتهر العراق بصناعة الحدادة ، وكانـت منتشـرة فـي مــدن العـراق ، وبــرع الصـّناع بصـنع 

أنــواع عدیــدة مــن الحدیــد بعــد صــهره ، أهمهــا األبــواب والشــبابیك ، وقــد اســـتخدم النحــاس والصــفر 

صـناعة السالسـل )٨( جبیـر، وقد وصـف ابـن)٧( والبرنز والحدید والفوالذ لصنع أنواع من األدوات

)٩( السالسل الحدیدیة عند عبوره نهر الفرات إلى الحلة ، وكذلك وصفها عند عبوره قریـة صرصـر

بیروت ، ریاض الریس للكتب والنشر (والفكر ، الطبعة األولى ، ) نقوال زیادة : مشرقیات في صالت التجارة ١(

  .  ١٧٩، ص  )١٩٩٨

  .  ٦١) الرحلة ، ص ٢(

العراق في مركب الحضارة ، () صالح الدین العبیدي : الفنون الزخرفیة والتشكیلیة ، نشر ضمن كتاب ٣(

  .  ١٦٦/  ٤،  )١٩٨٨بغداد (، الجزء الرابع ، )األصالة والتأثیر

  .  ٢٧٦فة النظار ، ص ) تح٤(

  .  ٣٤٦) ابن بطوطة : تحفة النظار ، ص ٥(

  .  ٣٤٧) المصدر نفسه ، ص ٦(

  .  ١٢٩) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٧(

  .  ١٩٣ـ  ١٨٩) الرحلة ، ص ٨(
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٤٥٢

م : " وفي لیلة عید الفطـر فـتح بـاب فـي حـائط دار  ١٢٣٠هـ /  ٦٢٨. وذكر في أخبار سنة )١(

)٢( العسـكر "الوزارة وجعل علیه شباك حدید وجلس فیه مؤید الدین القمـي نائـب الـوزارة واسـتعرض 

.

ومن الصناعات الحدیدیة األخرى صناعة األسلحة كالقسي والنشاب والعجـالت والسـیوف 

، وكــان لهــا ســوق خــاًص فــي بغــداد ُیعــرف بـــ )٤( وغیرهــا)٣(والزردیــات والخــوذ والجــروخ والجواشــن

.)٥( )سوق السالح(

هجـــري / الثالـــث وكانـــت بغـــداد مشـــهورة بصـــناعة التحـــف المعدنیـــة خـــالل القـــرن الســـابع ال

، وكــان )٦( عشــر المــیالدي ، ومنهــا انتقلــت هــذه الصــناعة إلــى مـــدن أخــرى مثــل دمشـــق والقاهـــرة

التجار یأتون إلى العراق لشـراء الحدید ، ویذكر أن أحـد التجار قدم إلى بغداد وُیدعى ابـن المقـرب 

یــدًا مــن بغــداد واتجــه م اشــترى حد ١٢٣٣هـــ /  ٦٣١العیــوني الشـــاعر البحرانــي المتــوفي فــي ســنة 

بواسط ، وأخــذ منـه ضـریبة كبیـرة تُقـّدر بنصـف ثمـن الحدیـد)صاحب المكـس(إلى بالده فاستوقفه 
)٧(.

صناعات أخرى 
هنــاك صــناعات أخــرى قامــت فــي بغــداد ومــدن العــراق األخــرى منهــا ، صــناعة الدباغــة ، 

. وكانـت )٨(د وتفننـوا فـي إتقانهـا وقد عرف العرب صناعة الدبغ وأتقنوها ، وعالجوا مختلف الجلـو 

م " كـان أبـو بكـر  ١١٩٩هــ /  ٥٩٦لتولیة المدابغ ببغـداد أهمیة خاصة ، وذكر في حـوادث سـنة 

قریتان من سواد بغداد ، صرصر العلیا وصرصر السفلى ، وهما على ضفة نهر عیسى قریة صرصر :) ١(

  .  ٤٠١/  ٣لسفلى وبغداد نحو فرسخین . یاقوت الحموي : معجم البلدان ، وبین ا

  .  ٢٤) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ، ص ٢(

) الجواشن : مفردها جوشن وهو عبارة عن الواح صغیرة من الحدید، وقد تصنع من الجلد وتغطي الصدر ٣(

ص  )١٩٩٧مطبعة الصفدي ، (بعة الخامسة فوزي رشید محمد واخرون : تاریخ الحضارة اإلسالمیة ، الط(

٩٩ .  

الهند ، () أبو المظفر شمس الدین یوسف بن قزاوغلو سبط بن الجوزي : مرآة الزمان في تاریخ األعیان ، ٤(

  .  ٥٢٣/  ٢، ق  ٨، مجلد  )١٩٥٣ـ  ١٩٥١حیدر آباد الدكن 

ب بغداد المنسوب خطأ ، تعلیق على ) جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن بن الجوزي : مناق٥(

  .  ٢٧، ص  )١٩٢٣بغداد ، مطبعة دار السالم (هوامشه ونشره : محمد بهجة األثري ، 

  .  ١١١) العبیدي : فنون بغداد ، ص ٦(

، ص  )١٩٦٣القاهرة () جمال الدین علي ابن المقرب العیوني : دیوانه ، تحقیق : عبد الفتاح محمد الحلو ، ٧(

  .  ٩٦الجمیلي : عصر الخلیفة المستنصر باهللا ، ص ؛  ٢٢٩ـ  ٢٢٤ص 

  .  ٥٧٧) غنیمة : صناعات العراق ، ص ٨(
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٤٥٣

. وكانـــت )١(یحیـــى معـــروف بـــابن المـــرأة نائـــب الشـــرطة ببـــاب النـــوبي وكـــان أبـــوه یتـــولى المدبغـــة " 

، باإلضـــافة إلـــى )٢( نســــاءصـــناعة الخفافـــة منتشـــرة وكـــان مـــن یتخصـــص مـــنهم لعمــــل الخفـــاف ال

الرجــال فقــد جــاء عــن أبــي منصــور بــن نقطــة المســحر أنــه كــان یصــنع خفـــاف النســاء فقــد بــرع فــي 

.)٤( . وكانت البصرة تنتج أحذیة جیدة)٣( ذلك

وازدهرت صناعة مواد البناء والِلِبْن واآلجر والكلس والجص وهي تسایر الحركة العمرانیـة 

، وكانـــت صـــناعة مهمـــة،وكان النجـــارون یصـــنعون )٥(ن مـــدن العـــراقالتـــي شـــملت أرجـــاء كثیـــرة مـــ

، وقد نالت هذه الحرفة وأصحابها تقدیر واحترام )٦( الكراسي والمناضد واألبواب والسقوف الخشبیة

االجتماعیـة واحترام رجال العلـم والفقــه والمعرفـة ، وقـد اعتبــر بعضـهم هـذه المهنــة مـن الضـرورات
بصـنع أقـداح )٨( )الجمـاجمدیر(طوال العصر العباسي واشتهرت ، واسـتمرت صناعة الخشـب )٧(

.)٩( أقداح الخشب

واشـتهر العراق بصناعة البواري والحصران ، وقد ضربت األمثال بحصر بغداد ، وعرفت 

، وازدهـرت صناعــة المـراوح التـي یحتاجهـا النـاس أیـام الحـر، )١٠()الصـماني(عند عامـة بغـداد بــ 

.)١١( )بوراني(ر العصر العباسي،ویقال لمن یشتغل بصناعتها واستمرت صناعتها حتى أواخ

وكانت صناعة السفن موجودة في العراق ، ویتركز دور صناعة السـفن فـي األبلـة جنـوب 

.)١٢(العراق ، وكان صّناع السفن قد تفننوا في صناعتها وكانت تصنع على هیئة األسد والفیل 

. وقـد انتشـرت )١٣( واخـر العصـر العباسـيكما ازدهرت صـناعة السـاعات ، والسـّیما فـي أ

ـــاء  ـــة لنمــــوه ، وكـــان الخلف زراعـــة قصـــب الســـكر فـــي منطقـــة خوزســـتان لمالئمـــة الظـــروف الطبیعی

  .  ٦٨/  ٩) ابن الساعي : الجامع المختصر ، ١(

  .  ٥٧٨) غنیمة : صناعات العراق ، ص ٢(

  .  ٦٨/  ٩) ابن الساعي : الجامع المختصر ، ٣(

  .  ١٣١) النوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٤(

  .  ٢٩٢) الكبیسي : الصناعة ، ص ٥(

  .  ١٢٩) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٦(

ـ  ٢٨١/ ١ ، )١٩٥٧بیروت ، دار صادر ، دار بیروت () إخوان الصفا وخالن الوفا : رسائل إخوان الصفا ٧(

التنظیمات ؛ صباح ابراهیم سعید الشیخلي : األصناف في العصر العباسي نشأتها وتطورها ، بحث في٢٨٢

  .  ٢٩، ص  )١٩٧٦بغداد (الحرفیة في المجتمع العربي االسالمي ، 

  .  )١٥٩/  ٢یاقوت الحموي : معجم البلدان ، (مدینة تقع بالقرب من الكوفة دیر الجماجم :) ٨(

) المصدر نفسه والجزء والصفحة . ٩(

  .  ٥٧٩) غنیمة : صناعات العراق ، ص ١٠(

النجف (العظیم المنذري : النكملة لوفیات النقلة ، تحقیق : بشار عواد معروف ، ) زكي الدین أبو محمد عبد١١(

  .  ٣١٠؛ ابراهیم : ریف بغداد ، ص  ٢١٣ـ  ٢١٢/  ٢،  )١٩٧١ـ  ١٩٦٨، مطبعة اآلداب 

  .  ٥٣٢) غنیمة : صناعات العراق ، ص ١٢(

  .  ١٣٢) خصباك : العراق في عهد المغول ، ص ١٣(
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٤٥٤

العباســیون یتســلمون مــن أهــل هــذه المنطقــة ســنویًا مــن بــین الضــرائب مقــادیر كبیــرة مــن الســكر ، 

.)١( ربة السكریة الجیدةوعرفت بغداد بصنع السكر،كما عرفت أیضًا تحضیر المربیات واألش

، )٢( وأخـذ النــاس بحفـظ الفواكــه وتجفیفهــا كمـا هــو الحـال مــع التــین والزبیـب وحــب الرمــان

وكــان النبیــذ ُیصــنع فــي بعــض مــدن العــراق فــي قطربــل ، وهــي قریــة بــین بغــداد وعكبــرا ، ینســب 

.)٣( الحمويالخمر الجّید إلیها ، وهي ما زالت متنزهًا للبطالین وحانة على حد قول یاقوت

أمـــا صـــناعة العطـــور والـــدهون واألدویـــة ، فقـــد عرفهـــا العراقیـــون قدیمــــًا فاســـتقطار مـــاء الـــورد 

وتركیب العطور واستخراج الدهون مـن النباتـات ، ومعظمهـا صـناعات تـدخل فـي تحضـیر وٕاعـداد 

الـذي تنمـو األدویة ، فقد ساعد على توفر النباتات واألزهار والـورود عنـد فصـل الربیـع فـي العـراق

. ومــن جملــة الــدهون التــي كانــت ُتَصــنَّْع دهــن الــورد )٤(فیــه معظــم الــورود واألزهــار بشــكل طبیعــي

، وكان سوق )٥(ودهن الخروع وزیت الزیتون )الشیرج(ودهـن البنفسج ودهن اللوز ودهـن السمسم 

ار وراءه ســوق العطــور مشــهورًا ببغــداد ، فعنــدما تــوفي نجــم الــدین نجــاح بــن عبــد اهللا الشــرابي ســ

، وهنـــاك إشـــارات إلـــى صـــنع األدویـــة نـــذكر منهـــا )٦( عشـــرون حمـــاًالُ◌ وعلـــى رؤوســـهم مـــاء الـــورد

.)٩( والمرداسج)٨( والزنجار)٧( الزنجفر

  .  ٥٨٠اق ، ص ) غنیمة : صناعات العر ١(

) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي : اإلشارة إلى محاسن التجارة ، تحقیق : البشري الشوربجي ، الطبعة ٢(

، راق األقتصادي؛ الدوري : تاریخ الع ٣٤، ص  )١٩٧٧األسكندریة ، مكتبة الكلیات األزهریة (األولى ، 

  .  ١٣٢ـ  ١٣١ص 

  .  ١٣١: تاریخ العراق األقتصادي ، ص ؛ الدوري  ١٣٣/  ٤) معجم البلدان ، ٣(

  .  ١٣١ـ  ١٣٠) غنیمة صناعات العراق ، ص ٤(

  .  ١٣١ـ  ١٣٠) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٥(

  .  ٦٠٠، ص  ٢، ق  ٨) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ، مجلد ٦(

غلیه ، یستعمل في أدویة العین ، دواء ُیصنع من الكبریت والزئبق هو عمیق اللون ُیصنع بعدالزنجفر :) ٧(

ضیاء (، ویمنع من تآكل األسنان ، ویستخدم في مراهم لمعالجة القروح المدملة . )النزیف(ویقطع الدم 

القاهرة ، (الدین عبد اهللا بن أحمد األندلسي المالقي ابن البیطار : الجامع لمفردات األدویة واألغذیة ، 

  .  )١٧١/  ٢ ، )م ١٨٧٤مطبعة محمد باشا توفیق 

دواء یتكون من خلیط من المعادن مع خل خفیف ویغلى بغطاء من النحاس ویبرد فیبقى الزنجار الزنجار :) ٨(

في األسفل ُیضاف إلیه بعض المواد كالملح ویداوى به القروح ودواء للعیون ویلطف ویدر الدموع ویمنع 

أدمل الجروح والقروح ، وٕاذا طبخ بالعسل نّقى القروح الخبیثة من االنتشار في البدن ، وٕاذا خلط بالزیت

  . ١٧٠/  ٢جامع مفردات األدویة ، . ابن البیطار :القروح الوسخة والبواسیر الداسیة،وینفع في أورام اللثة

  .  ١٣٢) الدوري : تاریخ العراق األقتصادي ، ص ٩(
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ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكریم ـ

أوالً. المصادر :
إخوان الصفا وخالن الوفا :-

  . )١٩٥٧دار بیروت -بیروت ، دار صادر(، رسائل اخوان الصفا -١

   )م ١٢٦٩/هـ ٦٦٨ت (ابن أبي أصیبعة : موفق الدین أبي العباس أحمد بن القاسم -

  . )١٩٦٥ بیروت ، مكتبة الحیاة(، تحقیق : نزار رضا ، عیون األنباء في طبقات األطباء-٢

  : )م ١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت (ابن بطوطة : أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا محمد اللواتي -

بیـروت (،لة ابن بطوطة ، المسماة : تحفة النظار في غرائـب األمصـار وعجائـب األسـفاررح-٣

  . )١٩٦٨، دار التراث 

  : )م ١٠٤٤/ هـ ٤٣٦ت (البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي -

.)بیروت ، دار الكتاب العربي ، د . ت(، تاریخ بغداد أو مدینة السالم-٤

  : )م١٢٤٨/ هـ٦٤٦ت (بن أحمد األندلسي المالقي ابن البیطار : ضیاء الدین عبد اهللا-

  . )م ١٨٧٤القاهرة ، مطبعة محمد باشا توفیق (، الجامع لمفردات األدویة واألغذیة-

  : )م ١٠٣٧/ هـ ٤٢٩ت (الثعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل -

دار إحیــاء القــاهرة ،(، ، تحقیــق : إبــراهیم األبیــاري وحســن كامــل الصــیرفي لطــائف المعــارف -٦

  . )١٩٦٠الكتب 

  : )م ١٢١٧/ هـ ٦١٤ت (ابن جبیر : أبو الحسن محمد بن أحمد -

  .  )١٩٦٨بیروت ، دار التراث (، رحلة ابن جبیر-٧

  : )م١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت (ابن الجوزي : جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي -

مطبعــة بغــداد،(شــره : محمــد بهجــة األثــري، ، تعلیــق هوامشــه ونمناقــب بغــداد المنســوب خطــأ-٨

  . )١٩٢٣دار السالم 

  : )م ١٤٩٤/ هـ ٩٠٠ت (الحمیري : محمد بن عبد المنعم -

 )١٩٧٥لبنان بیروت ، مكتبة(، تحقیق : إحسان عباس ، الروض المعطار في خبر األقطار-٩

.

  : )م ١٤٠٥/ هـ ٨٠٨ت (ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد -

.)بیروت ، دار البیان ، د . ت(، المقدمـة -١٠

ت القرن السادس الهجري / الثالث عشر للمیالد) (الدمشقي : أبو الفضل جعفر بن علي -

االسـكندریة ، (، تحقیق : البشري الشوربجي ، الطبعـة األولـى ،اإلشارة إلى محاسن التجارة-١١

  . )١٩٧٧مكتبة الكلیات األزهریة 
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  : )م ١٢٧٥/ هـ ٦٧٤ت (البغداد ابن الساعي : علي بن أنجب -

، بغـداد(، تحقیـق : مصـطفى جـواد ،الجامع المختصر فـي عنـوان التـواریخ وعیـون السـیر-١٢

  . )١٩٣٤المطبعة السریانیة الكاثولیكیة 

  : )م ١٢٥٦/ هـ ٦٥٤ت (سـبط ابن الجـوزي : أبو المظفر شمـس الدین یوسف بـن قزاوغلو -

  . )١٩٥٣-١٩٥١الهند ، حیدر آباد الدكن (، نمرآة الزمان في تاریخ األعیا-١٣

  : )م ١٣٣٨/ هـ ٧٣٩ت (ابن عبد الحق : صفي الدین عبد المؤمن البغدادي -

بیــروت ، (، تحقیــق : علـي محمــد البجـاوي ،مراصـد االطــالع علــى أســماء األمكنـة والبقــاع-١٤

  . )١٩٥٤دار المعرفة 

  : )م ١٤٠٠/ ـه ٨٠٣ت (الغساني : األشرف أبوة العباس إسماعیل -

محمـود ، تحقیـق : شـكرالعسجد المسبوك والجوهر المحكوك فـي طبقـات الخلفـاء والملـوك-١٥

  . )١٩٧٥بغداد ، دار البیان (عبد المنعم ، 

   )م ١٣٣١/ هـ ٧٣٢ت (أبو الفدا : إسماعیل بن علي بن محمد -

  )م ١٨٤٠باربس (، تقویم البلـدان-١٦

   )م ٩٧٥/ هـ ٣٦٥ت (مد ابن الفقیه : أبو بكر أحمد بن مح-

  . )م ١٨٨٤لیدن (، مختصر كتاب البلدان-١٧

   )م ١٣٢٢/ هـ ٧٢٣ت (ابن الفوطي : أبي فضل كمال الدین عبد الرزاق البغدادي -

وتعلیــق : ، تصــحیحالحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة مــن المائــة الســابعة المنســوب-١٨

  . )هـ ١٣٥١بغداد ، مطبعة الفرات (مصطفى جواد ، 

ت القـــرن الخـــامس الهجـــري / الحـــادي عشـــر (القاضـــي الرشـــید : أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن الرشـــید -

)للمیالد

  . )١٩٥٩الكویت (، تحقیق : محمد حمید اهللا ، الذخائر والتحف-١٩

   )م ١٤١٨/ هـ ٨٢١ت (القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي -

  . )١٩٨٧كتب العلمیة بیروت ، دار ال(، صبح األعشى في صناعة األنشا-٢٠

   )م ٩٩٨/ هـ ٣٨٨ت (المقدسي : شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر -

  . )م ١٩٠٩لیـدن ، مطبعة بریل (، أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم-٢١

  : )م ١٢٣٣/ هـ ٦٣١ت (ابن مقرب العیوني : جمال الدین علي -

  . )١٩٦٣القاهرة ( ، تحقیق : عبد الفتاح محمد الحلو ،دیوانـه-٢٢

  : )م ١٣١١/ هـ ٧١١ت (المنذري : زكي الدین أبو محمد عبد العظیم -

ــــان-٢٣ ــــات األعی ــــة لوفی اآلداب  النجــــف ، مطبعــــة(، تحقیــــق : بشــــار عــــواد معــــروف ، التكمل

١٩٧١-١٩٦٨( .  
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  : )م ١٢٣٢/ هـ ٦٣٠ت (ابن منظور : محمد بن كرم -

  . )١٩٥٦بیروت ، دار صادر (، لسان العرب -٢٤

  : )م ١٣٣١/ هـ ٧٣٢ت (النویري : شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب -

  . )١٩٤٩القاهرة ، دار الكتب المصریة (، نهایة األرب في فنون األدب-٢٥

 ١٢٢٨ /هــ ٦٢٦ت (یاقوت الحموي : شهاب الدین أبي عبد اهللا بن عبـد اهللا الرومـي البغـدادي -

  : )م

  . )١٩٥٧دار بیروت -بیروت ، دار صادر(، معجم البلدان-٢٦

المراجع :.ثانیاً 
ابراهیم : ناجیة عبد اهللا :-

ــف بغــداد -٢٧ ــه وأحوالــه األقتصــادیة (ری -١١٧٩ /هـــ ٦٥٦-٥٧٥دراســة تاریخیــة لتنظیمات

  . )١٩٨٨بغداد ، دار الشؤون الثقافیة (، الطبعة األولى،  )م١٢٥٨

الخازن : ولیم :-

  . )١٩٨١الشرقیة بیروت ، المكتبة (، الحضارة العباسیة-٢٨

خصباك : جعفر حسین :-

الطبعـة األولـى ،م  ١٣٣٥-١٢٥٨/ هــ ٧٣٦-٦٥٦العراق في عهد المغـول اإلیلخـانیین -٢٩

  . )١٩٦٨بغداد ، مطبعة العاني (، 

الدوري : عبد العزیز عبد الكریم :-

ة العربیة الوحدبیروت ، مركز دراسات(، تاریخ العراق األقتصادي في القرن الرابع الهجري-٣٠

١٩٩٩( .  

  .)١٩٧٨ بیروت ، دار الطلیعة للطبالعة والنشر(، مقدمة في التاریخ األقتصادي العربي-٣١

زیادة : نقوال :-

للكتب والنشـر بیروت ، ریاض الریس(، الطبعة األولى مشرقیات في صالت التجارة والفكر-٣٢

١٩٩٨( .   

سلمان : عیسى :-

الحریــــة بغـــداد ، دار(، )العـــراق فــــي التـــاریخ(من كتـــاب ، ُنشــــر ضـــاألوضـــاع األقتصـــادیة-٣٣

١٩٨٣( .  
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الشیخلي : صباح ابراهیم سعید :-

ــي العصــر العباســي -٣٤ ــة فــي(األصــناف ف ــي التنظیمــات الحرفی المجتمــع نشــأتها وتطورهــا ف

  . )١٩٧٦بغداد (، )العربي االسالمي

العبیدي : صالح حسین :-

األصــالة العــراق فــي موكــب الحضــارة ،(شــر ضــمن كتــاب ، نالفنــون الزخرفیــة والتشــكیلیة-٣٥

  . )١٩٨٨بغداد (، الجزء الرابع )والتأثیر

غنیمة : یوسف رزق اهللا :-

  . )١٩٢٢بغداد ، (، تجارة العراق قدیمًا وحدیثاً -٣٦

فهد : بدري محمد :-

بغـداد ، (، م  ١٢٥٨-١١٥٧/ هــ ٦٥٦-٥٥٢تاریخ العراق في العصـر العباسـي األخیـر -٣٧

  . )١٩٧٣طبعة االرشاد م

الكبیسي : حمدان عبد المجید :-

الحریــــة بغــــداد ، دار(، الجــــزء الخــــامس )حضــــارة العــــراق(، نشــــر ضــــمن كتــــاب الصــــناعة-٣٨

١٩٨٥( .  

لسترنج : كي :-

بغـداد (عـواد ، ، نقله إلى العربیة : بشیر یوسف فرنسـیس وكـوركیسبلـدان الخالفة الشرقیة-٣٩

  . )١٩٥٤، مطبعة الرابطة 

متز : آدم :-

ــع الهجــري -٤٠ ــرن الراب ــي الق ریــدة ، ، ترجمــة : محمــد عبــد الهــادي أبــوالحضــارة اإلســالمیة ف

  . )١٩٤٧بیروت ، دجار الكتاب العربي (

:محمد : سوادي عبد-

الهجـري / األحوال االجتماعیة واالقتصادیة في بالد الجزیرة الفراتیـة خـالل القـرن السـادس-٤١

  . )١٩٨٩واالعالم  بغداد ، وزارة الثقافة(، الطبعة األولى ، دي الثاني عشر المیال

المختار : فلایر داود :-

بغـداد ، (،المنسوجات العراقیة االسالمیة مـن الفـتح العربـي إلـى سـقوط الخالفـة العباسـیة-٤٢

  . )١٩٧٦دار الحریة 

مظهر : جالل :-

، القـاهرة( كـز كتـب الشـرق األوسـط ،، مر الحضارة االسالمیة أساس التقدم العلمـي الحـدیث-٤٣

.)مطبعة مخیبر ، د . ت
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الرسائل الجامعیة :.ثالثاً 
ألیاس دخیل أسود :-

من سنة العالقات السیاسیة بین الخالفة العباسیة والدویالت اإلسالمیة في الشام والجزیرة-٤٤

-جامعــة الموصــل(منشــورة ، ، رســالة ماجســتیر غیــرم ١٢١٨-١١٦٠/ هـــ ٦١٥-٥٥٥

  . )١٩٨٧كلیة اآلداب 

الجمیلي : حسین حدیس :-

رسالة ماجستیر غیر ،م ١٢٤٢-١٢٢٦/ هـ ٦٤٠-٦٢٣عصر الخلیفة المستنصر باهللا -٤٥

  . )١٩٨٧كلیة اآلداب -جامعة الموصل(منشورة ، 

نجم : ولید مصطفى :-

 ١٢٥٨-١٢٤٢ /هـ ٦٥٦-٦٤٠األوضاع األقتصادیة في عصر الخلیفة المستعصم باهللا -٤٦

  . )١٩٨٩اآلداب  كلیة-جامعة الموصل(، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، م

البحوث والدوریات :.رابعاً 
العبیدي : صالح حسین :-

الثالــث ، ، مجلــة دراســات تاریخیــة ، العــدد" فنــون بغــداد وِحَرِفهــا فــي العصــر العباســي "-٤٧

  . )٢٠٠١بغداد ، بیت الحكمة (أیلول ، السنة الثالثة ، -تموز

غنیمة : یوسف رزق اهللا :-

الســنة ، مجلــة غرفــة تجــارة بغــداد، الجــزء الثــامن ،" صــناعات العــراق فــي عهــد العباســیین "-٤٨

   . )١٩٤١بغداد (الرابعة ، 

كرامرز :-

نقلــه إلــى ، مقالــة معربـة عــن دائـرة المعــارف االسـالمیة ، المجلــد الخـامس ،" مـادة تكریــت " -٤٩

  . )د . ت(وآخرون ، العربیة : محمد ثابت أفندي 

الكرملي : أنستاس ماري-

ــراق "-٥٠ ــي الع كــانون ، مجلــة غرفــة تجــارة بغــداد ، العــدد األول ، الســنة الرابعــة ،" الحیاكــة ف

. )١٩٤١بغداد (الثاني ، 


