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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD ( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
بحدود ) 5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم 

الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
األجنبية  واملراجع  املصادر  بقائمة  إخرى تسمى  قائمة  هلا  فأنه تضاف  أجنبية  ومراجع 
الرتتيب  إعدادمها  يف  ويراعي  العربية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن  منفصلة  وتكون 



األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 

إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.



ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 
قدرها )150( ألف دينار عراقي .

12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
) turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 









كلمة العدد الثاني
التنافس وآليات والبحث والتواصل

حضارية  ثنائية  التواصل،  عن  والبحث  البحث،  مع  التواصل 
تستعني هبا املجتمعات الواعية للنهوض بواقعها، واالرتقاء بسبل 
العلمية  منها  الطبيعية  ُصُعدِه  خمتلف  عىل  املجتمعي  االتصال 

والعملية وسواها.
م به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام  ومن املسلَّ
واألكاديمي، ويف الوقت نفسه تثري التنّوع املتأصل فيهام عرب تبادل 

اخلربات، وتالقح األفكار، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى 
اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقّدسة عرب نافذته البحثية 
استقطاب  كربالء–إىل  تراث  جملة   : املحّكمة–أعني  األكاديمية 
الباحثني املتخّصصني عرب التواصل معهم، وجيتهد أعضاء اهليأتني 
وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية"  "االستشارية 
االكتفاء بالتواصل التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم، أو 
استكتاهبم بشكل مبارش، بل العمل عىل تنويعها، ولعل أوىل تلك 
األكاديمية(  لألبحاث  الساقي  )مسابقة  عن  اإلعالن  هي  النوافذ 

التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

املسابقات العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.



- إثراء املكتبة الرتاثية املتخّصصة بأفكار ورؤى جديدة يصنعها 
سعي الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.

- تكريم األقالم التي تستحق التكريم بوصفه دافًعا من دوافع 
التعزيز االجيايب لدى الباحثني، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق 

العلمّي.
ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب 
الفني"اجلاميل"  و  األديُب  و  العلمُي  و  )املجتمعُي  اخلمسة  املجلة 
والتارخيي(، وتكون رشائط الصياغة البحثية فيها هي نفسها رشائط 
ُمدخالت  هي  اجلائزة  خُمرجات  ألّن  املجلة  يف  البحوث  صياغة 
املجلة، إذ سيتّم نرش األبحاث الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار 

إىل كوهنا من األبحاث الفائزة تكرياًم هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  بل سيعمل أعضاء  ليست األخرية،  النافذة  وهذه 
ينفع  ما  كّل  تنشيط  عىل  واملعنوية  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

الباحثني املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا بوصفها ثقافًة جامعة، خيضع هلا حراك 
الفرد قواًل، وفعاًل، وتفكريًا ، وتشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية  التي 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائيتي : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  وصف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان ومكان معنيني. وهبذا 

الوصف يكون تراث أي ساللة :
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها كان له وعيًا بعطياهتا، بمعنى : أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
يمكننا  هنا  ومن  والقوة،  الضعف  يف  طــردي،  تعالق  به  والوعي 
املسترشقني  بعض  كتابات  يف  تولدت  التي  االنحرافات  نعرف  ان 
منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  دراسة  َقّصَد  مّمن  وسواهم 
كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  عندهم  حصل  فمرة 



خالل  من  باملعرفه  ضعف  بوجود  حدث  ومرة  الرشقيني،  لساللة 
إخفاء دليل ما أو حتريف قراءته، أو تأويله .

2- إن كربالء ال متثل رقعة جغرافية حتدها حدود مكانية مادية 
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،   : أي  إليها 
من  حتويه  بام  كربالء  ــا  ألهّن فمرة،   : عليها  وقعت  التي  احليف 
مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة  ألهنا كربالء اجلزء الذي 
ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة  ألهنا اجلزء الذي 
مستوى  فكل  استهدافات،  من  عليه  ينطوي  بام  الرشق  إىل  ينتمي 
من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت 
وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه .
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل :
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي إنبثقت من   -
ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات 



عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  العالقة  تلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها 
حراكها الثقايف واملعريف .

يف  وصبها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجــراء   -
مواقعها التي تستحقها بالشكل القائم عىل الدليل.

الثقايف : املحيل، واإلقليمي، والعاملي :  التعريف باملجتمع   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا .

بأنفسهم يف ظل  املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث  تعزيز ثقة   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية مما يسجل 

هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية .
املاضني  برتكة  االلتحام  وتأصيل  الرتاثية  التوعية  تعزيز   -
مع  به  للتعامل  ومؤهال  التجدد  األرث  هذا  جيعل  الذي  بالشكل 

احداث املستقبل.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء .
فكانت حصيلة ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
مدينة  يف  الصناعية  احلرف  دراسة  تناولت  التي  الدراسة  هذه  خلصت 

كربالء اىل العديد من النتائج ابرزها.
كشف الدراسة عن واقع احلرف الصناعية وما متيزت به منطقة الدراسة 
احلرف  لرتكز  املكانية  العوامل  معرفة  وكذلك  وتارخيية،  دينية  مكانة  من 
كام  وشوارعها  الدراسة  منطقة  احياء  ضمن  اجلغرايف  وتوزيعها  الصناعية 
اقتصاديات  تطوير  يف  الصناعية  احلرف  مسامهة  الدراسة  خالل  من  اتضح 
االقليم من حيث اسهامها يف تكوين الدخل الذي يعكس اسباب االستقرار 

االجتامعي ألصحاب هذه الصناعات يف منطقة الدراسة.
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Abstract
This study, which dealt with the industrial crafts in the 

Karbala city came out with a number of results, the most 
important of which are the following:

 The study clearly showed the nature of the industrial 
crafts highlighting the religious and historical status of the 
region where these crafts are exercised , in addition to showing 
the spatial factors of the industrial crafts localization and their 
geographic distribution within the quarters and the streets of 
the researched area .

The study also showed how the industrial crafts had 
contributed to the development of the economy of the region 
or the territory and how they took part in the establishment 
and the emergence of the income which reflected the causes 
of the social stability of the crafts men in the region of the 
study.

The problem of  the Research:
1-What are the factors affecting the structure and setup of 

the distribution of the industrial crafts in the holy city of Karbala 
((classical center ))?

2-What is the nature of the determinants and the limits which 
caused such distribution and was the region characterized by 
being specialized in producing craft goods which have some 

relation to people? ا
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المقدمة
واحلضاري  االقتصادي  باملستوى  لالرتفاع  هامة  وسيلة  الصناعة  تعد 
باعتبارها متثل مظهرًا من مظاهر التطور احلضاري التي تنطلق منها عمليات 
تغريات  احداث  يف  الصناعة  اسهمت  وقد  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية 
اساسية يف مجيع جماالت احلياة، لذلك تعد الصناعة عامال مهام يف تقدم البلد 
تلعبه  الذي  والدور  الصناعية  احلرف  امهية  الدراسات  اثبتت  وقد  وتأخره 
يف املجتمع فضال عن كوهنا تعرب عن ثقافات الدول وتراثها وعن اصالتها 
التارخيية وعىل الرغم من التقدم والتطور التكنلوجي الذي اجتاح العامل اال 
ان هنالك حرف صناعية ويدوية التزال قائمة وهلا مكانة اقتصادية يف اسواق 

العامل.
ومكانتها  حضارهتا  تعكس  متنوعة  صناعية  حرف  تنترش  كربالء  ويف 
الدينية عىل املدى البعيد كصناعة االحجار الكريمة وتربة الصالة وصناعة 
هذه  عىل  الوقوف  الــرضوري  فمن  املجوهرات،  وصناعة  النخيل  جريد 
عامة  الوظيفي  االقتصاد  حالة  تعزيز  يف  يسهم  مما  وتطويرها  الصناعات 
الدراسة  هذه  موضوع  جاء  املنطلق  هذا  من  خاصة  االقليمي  واالقتصاد 
)احلرف الصناعية يف املركز التقليدي ملدينة كربالء( للتعرف عىل هذه احلرف 
والتوزيع  توطنها  عوامل  وحتديد  وانواعها  وتصنيفها  مفهومها  حيث  من 

اجلغرايف هلذه الصناعات.
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مشكلة البحث
كربالء  مدينة  يف  الصناعية  احلرف  توزيع  هيكلية  يف  املؤثرة  العوامل   )1

)املركز التقليدي(
املنطقة  متيزت  وهل  التوزيع  ذلك  اوجدت  التي  املحددات  طبيعة   )2

بالتخصص يف انتاج سلع حرفية هلا عالقة بالسكان.

فرضية البحث
ان املكانة الدينية التي تتمتع هبا منطقة الدراسة املتمثلة يف املشاهد املقدسة 
العوامل االقتصادية  التفاعل مع  تلعبها من خالل  الذي  يف كربالء والدور 
واالجتامعية داخل الرتكيب السكاين للمنطقة، انتج حرفًا صناعية متخصصة 
رسمت العوامل املكانية والزمانية اجتاها اقتصاديا يف بناء صناعات صغرية 
ملدينة  التقليدي(  )املركز  ايضا خربة مرتاكمة ختصص هبا  اوجدت  وحرفية 

كربالء.
هدف البحث

يرمي البحث اىل كشف تأثري العوامل املكانية والزمانية يف تركز احلرف 
الصناعية يف )املركز التقليدي( ملدينة كربالء، وكيف كان للمنطقة يف ضوء 
وسهولة  العاملة  باأليدي  التخصص  من  جانب  ظهور  املكان  خصائص 
مدينة  ان  باجتاهات حملية ودولية والسيام  الصناعات  منتجات هذه  تسويق 
منطقة  ختصص  يف  دورها  يربز  بات  والرتاثي  الديني  الطابع  ذات  كربالء 
عن  الكشف  البحث  يرمي  ذلك  عن  وفضاًل  صناعية،  بحرف  الدراسة 

العوامل املؤثرة يف التوزيع اجلغرايف للحرف الصناعية يف مدينة كربالء.
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منهجية البحث
املعتمد عىل منهج املسح  املنهج الوصفي  الدراسة عىل  استندت منهجية 
التقليدي  املركز  يف  الصناعية  للحرف  مسحية  دراسة  اجراء  تم  اذ  امليداين، 
ملدينة كربالء، وهو قطاع املدينة القديم كحالة دراسية للحرف الصناعية يف 
املتكون من  القطاع  الصناعية ضمن هذا  تركز احلرف  مدينة كربالء بسبب 
)9( احياء وبمساحة )497( هكتارًا حيّدها من الشامل شارع االمام املهدي 
)f( ومن اجلنوب منطقة العباسية يف حني حتّدها من الرشق حي السعدية 
وباب السالم يف جهة الغرب خارطة )1( من أجل التعرف عىل طبيعة عمل 
هذه الصناعة، اذ استخدمت طريقة املقابلة الشخصية واالستبيان والصور 

الفوتوغرافية للوقوف عىل واقع حال هذه الصناعات.
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المبحث االول
احلرف اليدوية :مفهومها، و تصنيفاهتا:

مفهومها:
يمكن تعريف )احلرفة( بشكل دقيق من خالل الرجوع اىل بعض املصادر 

القياسية، التي جاء فيها:
ألهله،  ــرف  و)ح صنعته،  الــرجــل(:  )حرفة  و  الصناعة،  )احلــرفــة(= 
اما  االكتساب)1(  )االحرتاف(:  وقيل  واحتال،  وطلب  كسب  واحرتاف(: 
الصناعة  اللفظتان  وختص  فيه،  حيرتف  موضع  )امُلَحرَتف(:  )امَلَحرف(و 
منها،  يرتزق  التي  الصناعة  العربية:  اللغة  يف  و)احلرفة(  احلاذقة.)2(  اليدوية 
عىل  للداللة  استخدم  اخر  تعبري  الكار*،  و  به.  االنسان  اشتغل  ما  وكل 

التنظيامت احلرفية.)3(
و)احلرفة( او )الصنعة(:Profession اصطالح يعني أي نشاط يامرسه 
االنسان يف سبيل كسب معاشه.)4( كام عرفت ايضا بأهنا: الصناعات التقليدية 
التي انتجها الصانع يف جماالت احلياة، والتي انبثقت من احلاجة االجتامعية 

اىل تلك الصناعة.)5(
جاء االسالم ورفع شأن العمل اىل مصاف العبادة، وجعله من الواجبات 
آيات  وردت  فقد  له.)6(  الدولة  تؤدهيا  التي  واحلقوق  املسلم  عىل  املفروضة 
قرآنية حتث عىل العمل وكسب الرزق وحث الرسول الكريم حممد  عىل 
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العمل واالحرتاف بقوله :)) ان اهلل تعاىل حيب املؤمن املحرتف((.)7(
من خالل ما ورد يمكن ان نعرف )احلرف الصناعية( باهنا: تلك احلرف 
كام  املعدات،  من  معينا  نوعا  وتستخدم  آلية  او  يدوية  بعمليات  تؤّدى  التي 
احلاجات  من  تنبع  قديمة  وخربة  تقليدية،  وبراعة  عالية  مهارة  تتطلب  اهنا 
يف  واملتطلبات  احلاجات  بعض  إلشباع  املختلفة  واالقتصادية  االجتامعية 

جماالت احلياة املختلفة.

تصنيفاتها:
ان اول نظام صناعي عرفه املجتمع البرشي هو نظام الطوائف احلرفية، 
اقسام  املهن عىل  بتصنيف  النظام يقيض  وهذا   ) the Guild system  (
حرفية  مجاعة  وكل  بإنتاجها.)8(  تتخصص  التي  السلعة  لطبيعة  تبعا  خمتلفة، 
من العامل متارس انتاج سلعة معينة، وتتمتع بمزايا ممارسة احلرفة واحتكارها 
لصاحلها والعمل احلريف هذا كان يامرس يف دكاكني او ورش عمل خاصة. 
نظام  انقراض  وبعد  اليدوية،  القوة  فهي  احلريف  للعمل  املحركة  القوة  اما 
 Domestic الطوائف احلرفية، حل حمله نظام الصناعات املنزلية او املحلية

))Industrial system
الذي كان يمنح للعوائل املجال ملامرسة مهنة الصناعة اليدوية يف بيوهتا. 
خالل  أي  التصنيع،  قبل  ما  مرحلة  يف  الصناعة  من  النظام  هذا  وجد  وقد 

القرنني السادس عرش والسابع عرش.)9(
الثورة  بعد  دخلت  جديدة،  مركبة  مفاهيم  اليوم  احلديثة  وللصناعة 
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حيث  من  الصناعي،  التعقيد  بسبب  جماالهتا  تتنوع  واخــذت  الصناعية، 
مثال  االمريكي  باملفهوم  فالصناعة  بينهام،  يتم  وما  واملخرجات  املدخالت 
 manufacturing(التحويلية بالصناعة  معروف  هو  ما  عىل  تقترص 
اكثر  لزيادة قيمتها، وجلعلها  املواد اخلام  التي تتضمن معاجلة   )Industry
مالءمة إلشباع حاجات االنسان ورغباته.)10( وتعرف منظمة االمم املتحدة 
التحويل  بأهنا  التحويلية  الصناعة  الصناعية)UNIDO(، مصطلح  التنمية 
اخرى  مواد  اىل  العضوية  وغري  العضوية  للمواد  الكيمياوي  او  امليكانيكي 
يف  متت  سواء  يدويا،  ام  املكائن  بواسطة  العملية  هذه  متت  سواء  جديدة، 
املصانع ام يف البيوت، وسواء بيعت منتجاهتا باجلملة ام باملفرد.)11( وبام ان 
ضيقة  انتاجية  وحدات  يف  الغالب  عىل  تصنع  احلرفية  الصناعات  منتجات 
كثري  تتوزع، يف  اذ  الصغرية،  الصناعات  اىل  االشارة  فهنا البد من  النطاق، 
هو  متداوال  مفهومًا  حتمل  صناعية  مؤسسات  او  رشكات  العامل،  دول  من 
تصنيف  يف  اخلاص  معياره  العامل  يف  بلد  لكل  ولكن  الصغرية،  الصناعات 
حجومها،  حسب  للصناعات  التحديد  يكون  وقد  صناعاته.)12(  وحتديد 
ألغراض تنموية، اذ حتاول التسيع يف نمو بعض الصناعات لتصبح رشكات 
مثال، يف ضوء االمتيازات واالعفاءات التي حيققها هلا القانون، او قد تكون 
ألسباب اخرى تتضمن عمليات تنظيمية، لتقليل االرتباكات الداخلية التي 
تنشأ يف القطاع الصناعي.)13( وللتمييز بني مفهوم الصناعات ذات احلجوم 
املختلفة، يمكن تصنيفها اىل نوعية وكمية، وقد عرفتها منظمة االمم املتحدة 
ملفهوم  حمدد  غري  مفتوح  بتعريف  فجاءت   )UNIDO( الصناعية  للتنمية 
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الصناعات الصغرية، وتركت للبلدان مسؤولية تقرير ذلك، ولكن اشارت 
السلع  انتاج  متارس  صناعية  وحدات  كوهنا  يف  الصناعات  هذه  طبيعة  اىل 
املصنعة او شبه املصنعة، وتتسم بصغر حجم استثامراهتا، وقلة عدد املشتغلني 
فيها، عند موازنتها بمنشآت ضخمة يف موجوداهتا الثابتة. وهذه املنشآت تعد 
صغرية بغض النظر عن مستوى وحداهتا االنتاجية، سواء أكانت بمستوى 

املصنع احلديث ام بمستوى وحدات حرفية حديثة أو تقليدية.)14(
املحلية  واهليئات  الــدول  من  العديد  وجدت  فقد  الكمية  املفاهيم  اما 
التمييز  يف  دقة  يعطي  ان  يمكن  الكمية  املفاهيم  اىل  الركون  ان  والدولية 
االحصائية  النواحي  يف  والسيام  التطبيقي،  اجلانب  من  العمل  يف  وسهولة 
مؤرشات  عىل  الصناعات  حلجوم  تصنيفه  يف  ويعتمد  واملقارنة،  والقانونية 
متعددة، اما ان تكون عىل اساس عدد املشتغلني، ورأس املال الثابت، وأما 
ولكن  املضافة،  القيمة  او  الصناعي  االنتاج  كمية  او  االيــرادات  أقيام  عىل 
اوهلا مؤرش  ويأيت  بسهولة،  يمكن حساهبا  التي  املؤرشات  استخدام  يفضل 
عدد املشتغلني يف تصنيف الصناعات.)15(وقد عرفت )الصناعات الصغرية( 
يف العراق، وفق قانون تنمية االستثامر وتنظيمه رقم 22 لسنة 1973، بأهنا: 
او  النهائي،  لالستهالك  سلعة  إنتاج  االساس  غرضه  يكون  الذي  املرشوع 
النهائي،  انتاج سلعة استثامرية او وسطية، تصلح إلنتاج سلعة لالستهالك 
او  نباتية او حيوانية  اولية او حاصالت  اولية او شبه  سواء باستخدام مواد 
مجيع هذه االمور.)16( وتعد الصناعات الريفية ضمن الصناعات الصغرية، 
وفق عدد العامل ورأس املال، اذ ال يتجاوز عدد العامل عرشة أنفار ورأس 
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املال ضئيل، وان حصول اي تطوير بسيط للصناعات الريفية سوق حيوهلا اىل 
اذ وضع تصنيف احلرف الصناعية يف العراق  صناعات صغرية متقدمة.)17( 

عىل الوجه اآليت.)18(
)أ(جمموعة احلرف الصناعية او )اليدوية(.

)ب(جمموعة الصناعات اخلفيفة.
ويمكن متييز مجلة حرف تضمنتها كل جمموعة وهي:

جمموعة احلرف الصناعية او )اليدوية(
عرفت بأهنا الصناعات البيتية او الصغرية التي تتميز منتوجاهتا بصفة فنية 

وتتطلب مهارة مهنية. تتألف جمموعة احلرف الصناعية او )اليدوية( من :
1.الغزل اليدوي. 2.التطريز.

3.اشغال االبرة. 4.احلياكة اليدوية.
5.الصياغة . 6.التطعيم باملينا.

7.النحت اخلشبي.  8.اللعب الطينية.
9.السالل واملراوح.  10.التصوير الفوتوغرايف.

11.نحت التامثيل ونصبها.  12.صنع اآلالت املوسيقية.
13.اطارات الصور واملرايا.  14.الروافة.....الخ.

مجموعة الصناعات الخفيفة
عرفت بالصناعة التي تتم مراحلها بصورة رئيسية بواسطة عامل مستخدمني 
يزيد عددهم عىل حد معني )اختلف حتديده بني بلد واخر(، ويقل هذا العدد 
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اذا استعملت القوة الكهربائية، فقد تكون املؤسسة الصناعية الصغرية معمال 
كأن  املفهوم،  باملعنى  معمل  هيأة  عىل  ليست  مؤسسة  تكون  قد  او  صغريا، 
تكون ورشة صغرية، او صناعة منزلية، سواء أكانت يف املدينة، او يف القرية، 
الريفية،  املناطق  املوجودة يف  الصناعات االولية  ام كانت عبارة عن احدى 
وقد بدأ استعامل عبارة )الصناعات اخلفيفة( يف العراق باعتبار ان هذا التعبري 
واسع، ويشمل من مجلة ما يشمل الصناعات الصغرية كافة مع ان الغالبية 
العظمى من صناعات القطاع اخلاص كان وال يزال مشموال هبذا التعريف 
الدول  الصناعة اخلفيفة يف  العلمية واالقتصادية، ولكن مفهوم  الناحية  من 
الصناعية الكربى خيتلف عام هو متعارف عليه يف العراق، الن هذه التسمية 
عندهم تستعمل لتمييزها من الصناعة الثقيلة، إذ تألفت الصناعات اخلفيفة 

مما يأيت:
واملنسوجات  االقمشة  صناعات  جمموع  من  يتكون  االول:-  التصنيف 

وملحقاهتا، ويتضمن االنواع اآلتية.)19(
والقطني،  )الصويف،  اليدوي  النسيج  االوىل(،  بالدرجة  الصويف  )الغزل 
حلج  وكبسها،  ــواف  االص غسل  االقمشة،  طبع  الصياغة،  واحلــريــري، 

االقطان، اخلياطة )املحلية بأنواعها(.
والسعف  القصب  صناعات  جمموعة  من  يتكون  الثاين:-  التصنيف 

وتشمل عىل االنواع اآلتية:
)احلصائر املصنوعة من القصب بأنواعه، والسالل واالطباق، واحلواجز 

القصبية(
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اولية  مواد  عىل  املعتمدة  الصناعات  جمموعة  وهو  الثالث:-  التصنيف 
بنائية، ويتألف من االنواع اآلتية:

1.الطابوق 2.الفخاريات املتنوعة
3.الكايش 4.اجلبس واجلص

5.املقالع وتكسري االحجار
اما جمموعة الصناعات اخلشبية فإهنا تشتمل عىل االنواع اآلتية.)20(

1.النجارة املنزلية واالثاث 2.منتجات اخليزران
3.منتجات اجلريد

عىل  وتشمل  املعدنية،  الصناعات  جمموعة  ومتثل  الرابع:-  التصنيف 
االنواع اآلتية:

1.احلدادة وما يتعلق هبا 2.السباكة والصهر وما يتعلق هبا
3.ورشات التصليح وحمالته 4.منتجات السمكرة و)التنك(

5.صنع املناجل 6.اخلراطة والربادة وما يتعلق هبا
7.اللحام بأنواعه 8.الكهربائيات البسيطة

9.االثاث املعدين... الخ
وتشمل  اجللدية،  الصناعات  جمموعة  من  وتتألف  اخلامس:-  التصنيف 

االنواع اآلتية:
1.الدباغة واجللود 3.االحذية عىل اختالف انواعها

3.منتجات جلدية خمتلفة 4.املجازر
وملحقاهتا،  الغذائية  الصناعات  جمموعة  وهي  السادس:-  التصنيف 
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وتشمل ما يأيت:
1.الدبس 2.استخراج الزيوت النباتية

3.منتجات االلبان 4.اخلل و)الطريش(
5.طحن احلبوب 6.الثلج

7.املخابز 8.معجون الطامطم
9.تنقية امللح وتعبئته 10.استخراج ماء الورد والعطور

11.تصنيع اخلل
هذه  ان  القول  يمكن  الذكر  السابقة  التصانيف  عىل  االطالع  خالل  من 

احلرف وقعت ضمن نطاقني مها:
أ. احلرف اليدوية الصناعية) الرصفة(

من غري  االيدي،  االنتاج عىل  مراحل  تعتمد يف مجيع  التي  احلرف  وهي 
استخدام اآلالت، كام يف حرفة الغزل اليدوي، والسالل واملراوح، واحلياكة 

اليدوية، والروافه،.... الخ
ب. احلرف اليدوية الصناعية اآللية

واآلالت  املعدات  بعض  فيها  تستخدم  التي  الصناعات  تلك  وهي 
الكهربائية يف مجيع مراحل االنتاج، او بعضها كام يف الصياغة، والنحت عىل 

اخلشب.... الخ، وسوف نأخذ ذلك بيشء من التفصيل يف املبحث الثاين.
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المبحث الثاني
المعطيات المكانية لتوطن الحرف الصناعية في )المركز التقليدي(

لمدينة كربالء
ان النجاح الذي حتققه الصناعة يف منطقة الدراسة مرهون بتوفري متطلبات 
املوقعية يف  تباين االنامط  اثر يف  اقتصادية هلا  اقتصادية وغري  موقعية عديدة 
املدينة وفيام ييل مناقشة ألثر كل عامل من عوامل التوطن الصناعي ملواقع 

احلرف الصناعية يف منطقة الدراسة.
1-رأس المال.

يعد رأس املال االكثر مرونة بني عوامل قيام الصناعة وعىل وجه اخلصوص 
داخل الدولة فيمكن نقله بني اقاليمها بسهولة وبكلف حمدودة، لذلك تفضل 
املرشوعات التوطن بالقرب من مصدر رأس املال سواء يف صورته املنتجة 
البنوك  من  إنامئية  و  ومرصفية  انتاجية  تسهيالت  عىل  للحصول  النقدية  او 
واملؤسسات املالية التي تكون قريبة من املرشوع هذا فضال عن صيانة املال 
املنتج وجتديده، ورأس املال مهم يف معرفة حجم الصناعة والطرائق التقنية 
منطقة  يف  املال  رأس  عن  احلديث  وبصدد  االنتاج،  عمليات  يف  املستخدمة 
الدراسة فقد توافرت للقطاع الصناعي فيها رؤوس اموال متنوعة اسهمت 
يف دعم النشاط الصناعي وتطويره يف مدينة كربالء، من خالل ارتفاع نسبة 
من  املمنوحة  القروض  اما  الصناعي،  للقطاع  االستثامرية  التخصيصات 
املرصف الصناعي العراقي فقد شكلت امهية كبرية ملؤسسات القطاع اخلاص 
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التي تعتمد بالدرجة االوىل عىل التحويل الذايت وقروض املرصف الصناعي. 
لذا مل يشكل رأس املال عائقا امام حركة التوطن الصناعي يف املدينة، لتنوع 

مصادر التمويل فيه.
2-السوق.

هاما يف  دورا  يلعب  إذ  الصناعة  اجلذب يف  اهم عوامل  السوق من  يعد 
حتديد مواقع الصناعة ونوعيتها ونمو العالقات التي تتضمنها.)21(

احلرف  توطن  عوامل  اهم  السوق  عامل  يعد  الدراسة  ملنطقة  وبالنسبة 
امجايل  نسمة من  مدينة كربالء)887858(  تشكل سكان  اذ  فيها  الصناعية 
سكان العراق البالغ عددهم )29،682،000( مليون نسمة لعام 2007.
)22( لذلك يمكن ان يعد سوق كربالء من االسواق الواسعة بالنظر اىل عدد 

سكانه وقدراهتم الرشائية فضال عن الزيادة العددية عن طريق اهلجرة الدينية 
ارتفاع  يف  اثرت  التي  كربالء  اىل  املحافظات  بقية  من  واالنتقال  والتارخيية 
اهلجرة  دائرة  يف  املسجلة  العائالت  عدد  بلغ  اذ  للسكان،  الرشائية  القدرة 

واملهجرين فرع كربالء )30،000( عائلة.)23(
ان هذا يعني زيادة الطلب عىل السلع واملنتجات فضال عن توفري االيدي 
طابع  ذات  الدراسة  منطقة  يف  الصناعية  االنشطة  اغلبية  ان  عىل  العاملة، 
تستخدم  التي  واخلشبية  والنسيجية،  الغذائية  املواد  صناعة  مثل  استهالكي 
)املركز  ويعد  االســاس  بالدرجة  املختلفة  السوق  حاجة  لسد  منتجاهتا 
التقليدي( ملدينة كربالء املركز الرئييس ملختلف االنشطة والوظائف االدارية 
املدينة  تقترص خدماهتا عىل سكان  التي ال  والثقافية  واالقتصادية واخلدمية 
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فحسب بل يمتد نفوذها ليشمل عموم سكان املحافظة بل وبقية املحافظات 
يقصد  التي  البلدان  خمتلف  اىل  ليصل  نفوذها  امتداد  عن  فضال  البالد  يف 
البضائع  الزيارة مما وفر سوقا رائجة ملختلف  سكاهنا كربالء ألداء مراسيم 
وبالتايل  اليدوية  احلرف  من  العديد  تطور  انعكس عىل  الذي  االمر  والسلع 
ترويج  يف  مساعدا  عامال  اضاف  وهذا  املدينة،  يف  التجارية  احلركة  نشاط 
)املركز  يف  احلرفية  السيام  التقليدية  الصناعات  تركزت  فقد  الصناعات، 
التقليدي( ملدينة كربالء يقصد حتقيق ما يعرف) بوفورات التكتل (مما ادى اىل 
نمو املدينة وتوسعها باجتاه الضواحي البتعاد مناطق السكن عن املركز الذي 

اصبح بيئة غري مالئمة ومزدمحة نتيجة لرتكز نشاطات الصناعة والتجارة.
3-النقل.

اجلغرايف  التوزيع  يف  املؤثرة  االقتصادية  العوامل  ابرز  من  النقل  يعد 
للمؤسسات الصناعية وتربز امهيته يف حتديد مواقع الصناعة، وإجياد نوع من 
التخصص يف االنتاج، ويؤدي النقل خدمة عامة ويساعد الصناعات القائمة 
عىل النمو، كام يساعد عىل قيام صناعات جديدة.)24(ان مدينة كربالء تتمتع 
بوجود شبكة نقل رئيسية جيدة ترتبط بمحافظات البالد، فمدينة كربالء ال 
بغداد سوى 108كم وعن مدينة احللة 42كم،وعن مدينة  تبعد عن مدينة 
النجف 78كم، فضال عن ربط الوحدات االدارية ملحافظة كربالء مع منطقة 
الدراسة يمثل مركزا اللتقاء املواصالت املختلفة يف املدينة املتمثلة يف طرق 

النقل الربي )السيارات(
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4-المادة االولية.
ان جوهر العملية الصناعية هو تغري املادة من حالة اىل اخرى اكثر فائدة 
لإلنسان لتزداد قدرهتا عىل اشباع احلاجات املتعددة، وهذا ال يعني ان جمرد 
من  البد  بل  موقعها،  من  بالقرب  الصناعة  قيام  يقتيض  اخلام  املواد  وجود 
الفائدة  مراعاة اعتبارات كثرية منها كمية املادة، وتنوعها، وطبيعتها ومدى 

منها.
والصناعية  الزراعية  املحاصيل  العديد من  بزراعة  مدينة كربالء  تتصف 
التي تشكل مدخالت رئيسية للصناعات الغذائية والنسيجية فيها كاملساحات 
النخيل  وبساتني  والقطن  الشمس  وزهرة  الصفراء  الذرة  لزراعة  الواسعة 

الكثيفة.
5-الطاقة والوقود.

تتباين  حيث  احلديثة  الصناعة  قيام  مقومات  من  الرخيصة  الطاقة  تعد 
فبعض  توفرها  ومدى  الصناعة  طبيعة  بحسب  للطاقة  الصناعة  متطلبات 
اال  حيتاج  ال  اآلخر  والبعض  الطاقة  من  كبرية  كميات  تتطلب  الصناعات 
لكميات قليلة منها، مما ادى اىل اختالف اثر كلفة الطاقة وامهيتها من صناعة 
تقليل االمهية  التكنلوجي قد ساهم بشكل كبري يف  التطور  ان  اال  ألخرى، 
النسبية للطاقة بوصفها عامال حمددا يف حتديد املواقع الصناعية اىل حد بعيد.

املقومات  من  يعد  منخفضة،  بتكاليف  الطاقة  ومصادر  الوقود  توافر  ان 
الصناعة  فأن  الدراسة  منطقة  عن  اما  البلد،  يف  الصناعة  لتطور  الرضورية 
والنظيفة  احلديثة  املصادر  من  تعد  التي  الكهربائية  الطاقة  عىل  تعتمد  فيها 
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كمصدر مهم لتحريك اآلالت واملكائن، اضافة اىل استعانة اصحاب احلرف 
الصناعية التابعة للقطاع اخلاص لكهرباء يشرتوها من حمطات توليد صغريه 
)املولدات( لتوفري الطاقة الالزمة يف اوقات انقطاع التيار الكهربائي الوطني.

6-القوى العاملة.
العديد  واستقطاب  جذب  يف  ومهم  كبري  اثر  ذات  العاملة  االيدي  تعد 
لتوطنها عالقة كبرية هبا،  التي تكون  تلك  الصناعية، والسيام  املشاريع  من 
اال ان تأثري االيدي العاملة يف جذب واستقطاب املشاريع الصناعية ختتلف 
اىل اختالف  من صناعة ألخرى، بل من مصنع آلخر، ويعزى سبب ذلك 
متطلبات الصناعة من االيدي العاملة من حيث الكمية والنوعية. ان تأثري 
االيدي  تقسيم  يتطلب  كربالء  مدينة  يف  الصناعية  للحرف  العاملة  االيدي 
ملختلف  املهارات  نوع  ومعرفة  ماهرين،  وغري  ماهرين،  عامل  اىل  العاملة 
واالحجار  املجوهرات  صياغة  عىل  ينطبق  ما  وهذا  الصناعة،  قطاعات 
الكريمة التي تعتمد بالدرجة االوىل عىل االيدي العاملة املاهرة التي متتلك 
اخلربة الفنية غري ان توفر االيدي العاملة املاهرة يف منطقة الدراسة اصبح امرا 
ميسورا وذلك حسب ارتفاع االجور املدفوعة هلم فضال عن زيادة السكان 
يف منطقة الدراسة نتيجة التغريات االقتصادية واالجتامعية التي طرأت عىل 
السوق عامة واملدينة خاصة وهجرة السكان اىل منطقة الدراسة ضم البعض 
منهم العامل املاهرين وغري املاهرين فضال عن إن توفر وسائط النقل املتعددة 
سهل من انتقال العامل من حمل سكناهم اىل مكان عملهم حتى وإن مل يكن 

قريبًا من مناطق سكن العاملني.
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7-العامل الديني.
لقد كانت الوظيفة الدينية عامال مهام واساسيا يف نشوء العديد من املدن 
الدينية  املدن  وإن  املعابد  حول  وتتطور  تنشأ  املدن  كانت  حيث  القدم  منذ 
العربية أما ان تكون مدنًا للحكم الديني كام يف مدينة )الرياض( أو أن تكون 
مدنًا تذكارية كام يف )فلسطني( أو مدن ارضحة كام يف مدن )النجف وكربالء 
و الكاظمية وسامراء( او مدن حج كام يف )مكة املكرمة( و)املدينة املنورة(.

)25(

اهلل  بمرقد االمامني)ايب عبد  املتمثلة  الدراسة  الدينية يف منطقة  فالوظيفة 
احلسني واخيه ايب الفضل العباس( عليهام السالم كانت العامل االساس يف 
قيام مدينة كربالء حيث تركت الوظيفة الدينية اثرها يف خمتلف كانت االعامل 
البضائع  العمرانية، فنالحظ إن توفري  الدينية االخرى وعنارصها  احلرضية 
والفضية  الذهبية  واملصوغات  كاأللبسة  الزائرون،  يطلبها  خمتلفة  بأنواع 
تؤدي اىل اتساع حجم بعض االنشطة التجارية حتى تكاد ان تكون الصفة 
االسالمي  احلجاب  واصناف  النسائية،  العباءات  كتجارة  هلا  املتخصصة 
تؤخذ  او  الدراسة  منطقة  يف  تصنع  البضائع  هذه  واغلب  الصالة  وترب 
حتى  الصناعية  العمليات  بعض  عليها  وجترى  مصنعة  نصف  اولية  كمواد 
يف  املقدسة  العتبات  اثر  يتضح  وهبذا  للبيع.  كاملة  بضاعة  وتصبح  تتكامل 
اذ يساهم  العامل عند وجود مناسبات دينية  بقاع  جذب السكان من خمتلف 

هذا العامل يف توفر سوق الستهالك املنتجات الصناعية وغريها.
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المبحث الثالث
طبيعة الحرف الصناعية القائمة في المركز التقليدي لمدينة 

كربالء انواعها – خصائصها – توزيعها الجغرافي

حرف الصناعات الغذائية:
1-حرفة تصنيع اخلبز والصمون: تعد احلبوب عىل اختالف انواعها مادة 
االنواع  هذه  متثل  حيث  والشعري  القمح  السيام  االنسان.  غذاء  يف  اساسية 
الوجبات الغذائية الرئيسية بالنسبة ملعظم سكان االرض منذ اقدم العصور واىل 
اآلن حتى روي ان القمح هو اول نبتة قد زرعت عىل االرض. وتربز امهية 
القمح عىل وجه اخلصوص يف كونه يمثل املادة االولية االساسية يف صناعة 
اخلبز والصمون اللذين يمثالن الوجبة الغذائية الرئيسية للسكان عىل اختالف 
التي ال ختلو  الغذائية  املواد  مستوياهتم املعاشية والثقافية. يعد اخلبز من اهم 
منها مائدة يف املنازل كافة إذ يقدر استهالك الفرد الواحد منه بـ)270غم(.)26(
ومع تقدم املجتمعات حضاريا وزيادة الطلب وما رافقه من توسع يف االسواق 
وظهور طبقة املحرتفني والصناع واختصاص كل مجاعة بحرفة معينة، انتقلت 
صناعة اخلبز من املنازل اىل حمال متخصصة هبذه احلرفة حتى اصبحت هذه 
املدن عىل اختالف حجومها ودرجة حترّضها. ويف  مألوفة يف  احلرفة ظاهرة 
ضوء ما تقدم وعىل الرغم من ان طريقة التصنيع يف املنازل التزال قائمة اىل 
اآلن يف العديد من القرى واالرياف، فقد ظهرت هنالك فئة متخصصة هبذه 
احلرفة وبام ان طريقة حتضري اخلبز والصمون تكون عىل مراحل. اصبح لكل 
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مرحلة، متخصص هبا يعرف باسم خاص يميزه عن غريه.
2- حرفة صناعة املعجنات و احللويات :

مدينة  يف  الرائدة  احلرف  من  احللويات  و  املعجنات  تصنيع  حرفة  تعترب 
كربالء املقدسة اذ تشتهر كربالء بأنواع عديدة من املعجنات و احللويات عالية 
اجلودة . كام يكون بعضها ذات بعٍد اقليمّي و دويّل . ومن اشهر انواع املعجنات 
) الكعك بالسمسم، الكعك بالدهن احلر، الكليجة باملربة )املقطع( الكليجة 
بالتمر، الشكرملة، البوتيفور، الكعك باملربوش )ليلو(، الكعك بطحني الرز، 

أجلرك بأنواعه، الكامج( صورة )1( . 
أما اشهر انواع احللويات فهي ) البقالوة، الربمة، الزالبية، الداطيل، الدهني، 
البامية، زنود الست، حالوة اجلزر، احلالوة الشكرية، احلالوة الرملية، احلالوة 

الشعرية، احللقوم (
صورة )1( متثل انواع املعجنات

املصدر: من عمل الباحثة بتاريخ2012/12/25 .
ثانيا :حرفة تصنيع املجوهرات واحلرف املرتبطة هبا
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حرفة تصنيع ترب الصالة:
تتفرد مدينة كربالء املقدسة هبذه احلرفة )صناعة الرتبة( دون سواها من 

املدن يف خمتلف بلدان العامل )27( .
مركز  من  انتقلوا  قد  احلرفة  هذه  ارباب  اغلب  ان  بالذكر  اجلدير  من  و 
املدينة اىل اطرافها حيث متركزت يف بعض االحياء كحي العسكري، وحي 
القادسية، وحي سيف سعد، وحي الطاقة و غريها كام جتدر  العابد، وحي 
االشارة اىل ان عدد العاملني يف هذه احلرفة يرتاوح بني اربعة اىل مخسة عامل 

يكونون يف الغالب من النساء .
ومما يلحق بحرفة صناعة الرتب، هي صناعة املسابح الطينية التي يكون 
الغرض منها التسبيح و السجود وهي كالرتب من حيث الصنع، اذ تصنع 

من نفس الرتاب املعد لصناعة الرتب الحظ صورة )2(
صورة )2( أنواع الرتب والسبح الكربالئية

املصدر: الباحثة بتاريخ 27/ 2012/12 .



120

احلرف ال�سناعية يف مدينة كربالء) املركز التقليدي ( - )درا�سة يف اجلغرافية ال�سناعية (

حرفة صياغة المجوهرات
املعدنيات  به من مصوغ  يتزين  ما  ابن سبده، هي  أن )احليل( كام يصفها 
و احلجارة )29( و احليل رضب من رضوب الزينة عرفت املرأة استعامهلا منذ 
القدم، وكل امرأة ترتدهيا و السيام يف املناسبات و االفراح، اما عن الذهب 
ليكون  الكتب بصفائح منه  التذهيب ( كزخرف ألغلفة  فقد استخدم) فن 
املختلفة  العمالت  لتامني  كسبائك  الذهب  يستعمل  كام  الروعة،  يف  غاية 
فضال عن منزلة الذهب االجتامعية كونه رمزا ثمينًا يف الصداق الذي يقدمه 
الزوج اىل زوجته، وكونه احد اهلدايا و اهلبات الثمينة. من صفات الذهب 
انه طروق، و سحوب، و يذوب يف املاء امللكي، و ينصهر يف درجة )1062( 
درجة مئوية، ومن خصائصه انه لني و يصلب بإضافة الفضة او النحاس اليه 

بنسب خمتلفة .
 )au ru m ( املأخوذ من االسم الالتيني له )au( ويرمز للذهب بالرمز

وهو االسم العاملي)30(.

صياغة االحجار الكريمة :
اليامين،  العقيق   ( اشهرها  عديدة  انواع  عىل  تكون  الكريمة  االحجار  ان 
والرضوي،  والياقوت،  واللؤلؤ،  الزبرجد،  و  والزمرد  اهلندي  والعقيق 
الربكان،  وحجر  السليامين،  واخلــرز  الصيني،  واحلديد  الشمس،  ورشف 
وعطف البحر، ودر النجف ( وعموم هذه االحجار تستورد من دول عربية 
اشهرها اليمن كام تستورد من دول اجنبية اشهرها بلجيكا، و بعضها ذات 
فوائد عديدة حيث تستخدم يف الزينة عند الرجال يف الغالب كام تستخدم يف 
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لبسها  فيكون يف  هلا  استخدام  اهم  اما  املعدية،  االمراض  بعض  من  الشفاء 
يف الصالة إذ يعتقد ان هذا من اسباب استجابة الدعاء، و عىل العموم فان 
صياغة االحجار الكريمة متر بخمس مراحل ) تقطيع احلجر وتفصيل احلجر 

وتنعيم احلجر، والصقل وجالء احلجر (.
ثالثا : حرفة اخلشب و منتجاته :

 ،) النوم  )غرف  االثاث  صناعة  و  منتجاته  و  اخلشب  صناعة  يف  تتمثل 
صناعة العبوات من سعف النخيل .

حرفة الحفر الخشبي و منتجاته ) النجارة (
نحته  اي  نجر اخلشب  فيقال  نجر،  الفعل  مأخوذة من  النجارة  كلمة  إن 
و صريه اشكاال اخرى و القائم بالنجر يقال له نجار)31(، وهذه احلرفة من 
رضوريات العمران، كام اهنا غري مقترصة عىل احلياة املدنية اذ تستخدم و لو 
بشكل بسيط عند سكان االرياف و حتى البدو منهم، كام اهنا حرفة قديمة 
زاوهلا االنسان منذ اكتسابه املهارة اخلاصة التي متكنه من نحت اخلشب، وهي 
مهنة مباركة مارسها بعض االنبياء عليهم السالم مثل ) نوح و داود و زكريا( 
 و غريهم، وحرفة النجارة احلالية هي امتداد حلرفة النجارة القديمة غري 
ان طرق النحت و االشكال املنحوتة قد تطورت بتطور اخلربات و اآلالت 
املستخدمة هلذا الغرض كذلك فإن املواد االولية قد تعددت بتعدد مصادرها. 
و  اخلشبية  املنحوتات  اشكال  تعددت  احلياة  متطلبات  لتعدد  ونظرا 
تقوم  التي   . املاهرة  العاملة  باليد  مرتبطة  بقيت  اهنا  اال  املهنة  هذه  توسعت 

بصناعة خمتلف انواع االثاث و االواين املنزلية .
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حرفة صناعة غرف النوم :
اخلشب  استرياد  يتم  و  احلرفة  هذه  يف  الرئيسية  اخلام  املادة  اخلشب  يعد 
امريكا و  الوقت احلارض من  فيستورد يف  البالد من دول خمتلفة  من خارج 
روسيا و ايطاليا و تركيا و اندنوسيا و ماليزيا و بنوعيات خمتلفة كخشب اجلام 
االبيض و اجلاوي االمحر، و البلوط، و الزان، و الصاج الذي يعد من افضل 

انواع اخلشب .
حرفة تصنيع الجريد :

االولية  املادة  بتوفر  اساس  بدرجة  ترتبط  التي  الشعبية  احلرف  وهي من 
باإلضافة اىل اليد العاملة املاهرة و االسواق، و مادهتا االولية االساسية جريد 
النخيل وهذا هو رس انتشارها يف املناطق الوسطى و اجلنوبية من العراق، كام 
متارس هذه املهنة من قبل عوائل معينة و تالزمها بعض الصناعات كاحلبال 
و احلرص و اعمدة اجلذوع و كلها تعتمد عىل اشجار النخيل كامدة اولية يتم 
حتويلها اىل االنواع السابقة بواسطة استخدام بعض االدوات البسيطة و يشء 
من املهارة، ويسمى اصحاب هذه املهنة ) السجية ( و ما هيمنا باملوضوع 
هو الصناعة التي تعتمد اجلريد باخلصوص كامدة اولية، حيث يؤتى باجلريد 
املتعددة  الفوائد  ذات  االشكال  من  العديد  اىل  حيول  و  النخيل  بساتني  من 
)كاألرسة و الكرايس، و االقفاص، و القنفات، ومناضد عرض البضائع و 

املسقفات (.
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رابعا: حرفة املنسوجات و الغزول القطنية
حرفة الندافة

ان اصل كلمة ندافة مشتقة من ندف القطن و هو الرضب عليه بآلة ذات 
وتر غليظ يسمى )الكوز(، كام يقرع بعصا يقال هلا )جك النداف(، وهي من 
احلرف الرائجة التي ال يمكن االستغناء عنها و املادة االساسية فيها هو القطن 
الطبيعي قديام و حديثا، كام ادخل القطن االصطناعي يف الوقت احلارض، ويف 

قليل من االحيان يستخدم الصوف و الريش كامدة اولية .
يتم احلصول عىل املادة االولية من ) القطن الطبيعي ( من مصدرين احدمها 
حميل يؤتى به من ) حمافظة واسط، وقضاء احلوجية، و املحافظات الشاملية من 
العراق ( و اما املصدر الثاين فيتم استرياده من بعض الدول كمرص و سوريا 

و غريمها، اما القطن االصطناعي فيستورد من سوريا و ايران .
حرفة تطريز وخياطة البيارق و االعالم الحسينية :

أمهية  ذات  وهي  القديمة،  احلرف  من  واألعــالم  البيارق  صناعة  تعترب 
كبرية، جاءت أمهيتها من أمهية العلم نفسه حيث تستخدم البيارق واألعالم 
للداللة عىل األقوام واجلامعات والفرق ولكل مجاعة علم يمثلهم، جيتمعون 
واملعارك،  احلروب  يف  يستخدم  كام  واألفراح،  والشدائد  النوائب  يف  حوله 
مرفوعا، وكلام سقط صاحب  بقائه  اجل  أرواحهم من  اجلند  يبذل  وحينها 
العلم اخذ اآلخر مكانه، كام جرت العادة عىل أن أكفأ اجلند هو من يعطى 
الراية، ففي واقعة ألطف مثال كان صاحب الراية أبو الفضل العباس عليه 
السالم–واليوم–وامتدادا لتلك الواقعة وإحياًء لذكرها يقوم الشيعة من حمبي 
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آل حممد  برفع البيارق واألعالم عىل البيوت ويف الشوارع واحلسينيات 
والتكيات بل يف خمتلف األماكن يف املدن ،خصوصا يف شهري حمرم احلرام 
وتزدهر  تتطور  احلرفة  هذه  أخذت  األسواق  وباتساع  عام  كل  من  وصفر 
ضمن  دخلت  كام  املنتجات  عىل  الطلب  وازداد  البيارق  أشكال  وتنوعت 
قبل  الشديدة من  املنافسة  وإيران ورغم  الصني  االستريادات خصوصا من 
أن  إال  السعر  يف  الكبري  الفارق  بسبب  املحلية  للبضاعة  املستوردة  البضائع 
ونتيجة  نتيجة جلودهتا  بقيت حمافظة عىل سوقها وشعبيتها  املحلية  البضاعة 
إلدخال أصناف جديدة من فنون التطريز عليها ازداد الطلب عىل االصناف 
اعاد  مما  مجاليتها  بسبب  البحرينيني  العرب  الزائرين  من  خصوصا  اجلديدة 

للحرف مكانتها و ديمومتها .
حرفة الخياطة :

الثياب  صنع  طريق  عن  كسوة  إىل  األقمشة  حتويل  عملية  هي  اخلياطة 
بتفصيل القامش وقّصه ثم خياطته وفق القياس املطلوب، وهي من احلرف 
القديمة الرائجة يف املدن التي يامرسها الكثري من املحرتفني، علام أن اخلياطني 
،أو  )القوط  ك  املالبس  من  معني  نوع  بخياطة  خيتص  منهم  فكل  أصناف 
كذلك  والبجامات،  الدشاديش  أو  والصويف،  اجللدي  اليلك  أو  القامصل، 
خياطة  وأيضا  والزبانات،  الصايات  خييط  من  ،وهناك  الرجالية  الفروات 
يمتهن  الاليت  النساء  بعض  توجد  كام   ) السيارات  وأغطية  والستائر  اخليمة 
هذه احلرفة حيث خيطن املالبس النسائية املختلفة من )البدالت والفساتني 

والتنورات واجلاكتات فضال عن تطريز املالبس النسائية(.
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حرفة الريافة أو الروافة :
ما  بإصالح  اخلياطني  من  يكونون  والذين  احلرفة  هذه  أصحاب  يعمل 
حيصل من خروق وشقوق يف املالبس، وهذه املهنة تتطلب دقة وبراعة عاليتني 
من اجل إخفاء املكان املعاب عن النظر، كام أن هناك رّوافني للبسط القديمة 
الرتاثية )االنتيكة(، وغالبا ما يامرس الروافون عملهم يف حمال صغرية داخل 
األسواق، ومن اجلدير بالذكر أن هذه احلرفة بدأت تضمحل بسبب ارتفاع 

املستوى املعايش لغالبية السكان العراقيني .
حرفة بيع األكفان :

كل ما مّر من احلرف تنتج ما يقتنيه اإلنسان لالستفادة منه يف حياته الدنيا 
إال هذه احلرفة، اذ اهنا لتصنع لتصحب اإلنسان إىل دار اآلخرة، وهذه احلرفة 
هي حرفة بيع األكفان، وهي مما ختتص به بعض املدن املقدسة ومنها كربالء، 
حيث جيد أصحاب هذه احلرفة من األعداد الكبرية من الزائرين الوافدين إىل 
هذه املدينة سواء كانوا من داخل العراق او من خارجه سوقا رائجة لترصيف 
منتجاهتم، والس وراء اقتناء الناس للكفن هو )العديد من الروايات الواردة 
عن املعصومني )( التي تؤكد عىل استحباب أن حيرض اإلنسان كفنه قبل 
أن  إىل  ،باإلضافة  اهلل عز وجل  للقاء  استعدادا  يوم  اليه كل  ينظر  وان  موته 
ليمسحوا  فرصة  كربالء  من  الكفن  رشاء  يف  جيدون  الزائرين  من  العديد 
أن  بذلك  يرجون  الزيارة  مراسيم  تأديتهم  أثناء   )) األئمة  الكفن برضيح 
يرفع اهلل عنهم العذاب ويمن عليهم باجلنة بشفاعة حممد وآل حممد صلوات 

اهلل عليهم أمجعني، ومن اجلدير بالذكر أن األكفان عىل نوعني .
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– كفن الرجال :ويتكون من ثالثة أثواب ) املئزر، القميص، اإلزار(   1
حنكه  طرفاها حتت  رأسه وجيعل  تدار عىل  القامش  من  قطعة  إىل  باإلضافة 

تسمى )العاممة( وخرقة يعصب هبا وسطه
2 – كفن املرأة : ويتكون من األثواب السابقة ماعدا العاممة باإلضافة إىل 

)العصابة، املشد ،قطعة الوسادة، الوزرة (
نوع  من  او  عادي  أما  قامشه  فان  للرجل  أم  للمرأة  الكفن  كان  وسواء 
)اهلامايو( وجيلبان من املوصل ثم يكتب عليهام بعض األدعية أو سور من 
القرآن الكريم أو يطبع يف كربالء بعد ان يغسل الكفن يف هنر العلقمي عىل 
انه جاء واغتسل  الثقفي، حيث يروى  إيامنا بفعل املختار  وجه اخلصوص، 
بنهر العلقمي ثم ارتدى كفنه وخرج بعدها للقتال .كام ان الكفن يكون ذات 
للمرأة وهذا من رشوط  ام  للرجل  ( م سواء كان  قياس واحد وهو )2،5 

الكفن ليكون رشعيا، كام يشرتط يف القامش ان يكون ساترا للبدن .
ثم أن األكفان ختتلف من حيث السعر وكام ييل .

1 – الكفن العادي ،وهو من القامش العادي وغري مكتوب عليه . ومثل 
هذا الكفن يكون سعره )75000( ألف دينار .

2 – الكفن بالزعفران الرشعي، وهو من قامش اهلامايو، ومكتوب عليه 
 .)( دعاء اجلو شن الكبري، وسورة يس، وإحدى زيارات األمام احلسني

ومثل هذا الكفن يكون سعره )120،000(ألف دينار عراقي صورة )3(.
عليه  اهلامايو، ومكتوب  الرشعي، وهو من قامش  بالزعفران  3–الكفن 
السالم،  عليه  احلسني  لإلمام  زيارات  أربع  مع  كاملة،  الكريم  القرآن  سور 
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ومثل هذا الكفن يكون سعره)400( دوالر .
صورة رقم )3( كفن الزعفران

املصدر: الباحثة بتاريخ 2012/12/27 .
خامسا : حرفة صناعة األحذية

بعد دباغتها فقد كانت  الصناعات اجللدية  أولية يف  تدخل اجللود كامدة 
تدبغ يف أماكن عديدة من املدن ثم يرسل اجللد املدبوغ إىل مناطق التصنيع، 
أما اجللد االصطناعي فيستورد من خارج البالد وتقوم هذه احلرفة عىل فصال 
اجللود )الطبيعية املدبوغة واالصطناعية املستوردة( إىل أحذية أو أحزمة أو 
)أُخف( أو )البوت( وبأحجام خمتلفة ومن املالحظ ان أصحاب هذه احلرفة 
الثمن  رخيصة  والسورية  الصينية  البضائع  منافسة  بسبب  يتناقصون  بدأوا 

حيث انخفض عدد العامل بنسبة )0،8(.
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سادسا: حرفة تجليد الكتب :
التي  اخلشب  الواح  استخدام  يف  اوهلا  متثل  خمتلفة  بعراقل  الكتب  تغليف  مر 
املرصعة  والفضة  الذهب  بصفائح  اخــرى  فرتة  ،ويف  بالصاج  فرتة  يف  طعمت 
باالحجار الكريمة ،واحيانا بالقامش املطرز ،ونظرا لكون هذه االغلفة غنية فقد 
الكتب  الدراسة فمحالت جتليد  بمنطقة  يتعلق  ما  ،اما يف  للسقة  كانت عرضة 
منترشه بشكل عشوائي يف شارع العباس ،اما عىل مستوى العاملني فال يتجاوز 
مهدي  احلاج  اشتهر  )شخصني(،وقد  عن  الكتب  لتجليد  حمل  كل  يف  عددهم 
اكثر من )20( عاما فضال عن وجود اخرين  العباس هبذه احلرفة منذ  يف شارع 

يامرسون هذه احلرفة يف الشارع نفسه .
سابعا :حرفة تصنيع األلمنيوم

وهي من احلرف حديثة العهد و زاد انتشارها يف الوقت احلارض بسبب االرتفاع 
يف املستوى املعييش للسكان، وتقوم هذه احلرف عىل استرياد املواد األولية من)قطع 
يتم فصاهلا  ثم  الصني واإلمارات،  ،الزمودة، والكعب( من  ليت  ،الفور  البليت 
إىل أنواع عديدة من األثاث واألواين املنزلية كاألبواب والكاونرتات والشبابيك 

وواجهات الدور واملحال التجارية وغريها صورة )4(.
صورة )4( تصنيع االملنيوم

املصدر: الباحثة بتاريخ 2013/1/6 .
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ثامنا :حرفة الحدادة :
احلدادة من املهن التي عرفها اإلنسان منذ عصور قديمة، حني بدأ اإلنسان 
بصنع أدواته البدائية التي استعملها يف قضاء حوائجه اليومية، كام أهنا لعبت 
دورا يف قوة القبائل واألقوام إذ أهنا كانت جتهز أعداد اجليوش باملعدات التي 
يستخدموهنا يف املعارك من سيوف وحراب كذلك رؤوس الرماح والنبال 
وبقية العدد احلربية القديمة، كام أهنا مثلت إحدى السلع الرئيسية يف التجارة 
بني البلدان قديام، حيث كانت بعض األمصار متتلك بعض احلرفيني املهرة 
الذين يعملون يف هذه املهنة، واىل اآلن مايزال البعض يمتهن هذه احلرفة، 
كام أهنا تنترش يف العديد من مدننا احلبيبة وإحداها مدينة كربالء .حيث تنترش 
يف  والشبابيك  واملناضد  والكرايس  احلديدية  االبواب  لصناعة  حمالت  فيها 
ان  عىل  التامر  ميثم  ،وشــارع  بغداد  ،وباب  اخلان  وباب  اجلمهورية  شارع 

احلديد املستعمل هو حديد خام .
تاسعا : حرفة التنكجية

منطقة  املقدسة وترتكز يف  مدينة كربالء  الرائجة يف  وهي إحدى احلرف 
باب اخلان وبالذات يف شارع ابن احلمزة )8(، حيث يتجمع ذوو املهارة من 
أصحاب هذه احلرفة ويامرسون عملهم متأثرين بعامل السوق الذي يوفر هلم 
فرصًا اكرب لترصيف املنتجات، واملادة األولية املستخدمة يف الوقت احلارض 
الياباين األمر الذي انعكس عىل جودة  هي ) اجلينكو الصيني بدل اجلينكو 
املنتجات (، حيث يقوم احلرفيون املهرة بتحويل هذه املادة األولية إىل العديد 
من األشكال مثل ) تنور الغاز والسامور، املاشة املستعملة إلخراج اخلبز من 
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التنور،وشواية السمك، ومنقلة الفحم، والسالسل وغريها (، ومن اجلدير 
باإلشارة أن بعض أصحاب هذه احلرفة قد انتقلوا اليها بعد ان هجروا حرفة 
مميزة أخرى، وهي حرفة ) الصفارين ( التي توقف العمل هبا بسبب ارتفاع 
أسعار املواد األولية األمر الذي انعكس عىل ارتفاع أسعار املنتجات باإلضافة 
إىل وجود البديل املتمثل )بالفافون( فمثال سعر القدر ذي حجم متوسط من 
الفافون )125( ألف دينار عراقي يف حني أن سعر نفس القدر من الصفر 
مليون ونصف، وعىل اثر ذلك عدل بعض الصفارين إىل حرفة )التنكجية( 

مستفيدين من مهاراهتم لكوهنا اقرب احلرف إىل حرفتهم األصلية
تلك  فان  العراق  اليدوية يف  للحرف  االقتصادي  املردود  اما عىل صعيد 
العراقي،  للمجتمع  والفنية  التارخيية  االصول  تلك  عن  تعرب  الصناعات 
فالبابليون حرصوا عىل تغطية جدران مبانيهم بـ) اجلص او احلجارة ( التي 
حتمل النقوش والصور البديعة من مشاهد احلروب والصيد التي متتاز بدقة 
االخراج ومجال اهليأة التي يؤمها الكثري من السائحني ومن خمتلف بقاع العامل 

وتعد مصدر من مصادر الدخل القومي يف العراق .
اليدوية تعد مصدرا من مصادر  الدراسة فاحلرف  اما عىل صعيد منطقة 
من    والعباس  احلسني  ملرقد  الزائرين  من  فاملاليني  الصعبة  العمالت 
البلدان املختلفة تشرتي كثريًا من ) السبح ،والرتب، وااللعاب،واحللويات 
واملعجنات،واملجوهرات ( وبعمالت خمتلفة كان هلا االثر الكبري يف النهوض 
هذه  امهية  تتضح  كام   . اجلوانب  وخمتلف  للمدينة  االقتصادي  بالواقع 
الفردية  الدخول  مستويات  لرفع  وتوظيفها  االيدي  تشغيل  يف  الصناعات 
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والقضاء عىل البطالة، هذا فضال عن استثامر وقت الفراغ بمامرسة اهلوايات 
حرفة  مثل  االرسة  ألفراد  اضايف  مادي  بربح  تعود  التي  النافعة  واالعــامل 

خياطة العباءة .

التوزيع الجغرافي للحرف اليدوية في مدينة كربالء :
يف  أكانت  كبرية، سواء  تباينات  تعكس  معينة  صناعية  ظاهرة  دراسة  إّن 
توزيعها اجلغرايف َأم يف أنامطها االقتصادية، ضمن مراحل حمدودة، قسم منها 
ينترش بطريقة تكاد تكون منتظمة ضمن األقاليم أو البلدان، من غري وجود 
بشكل  يرتكز  اآلخر  والبعض  للصناعة،  استقطابًا  أكثر  وكأهّنا  تبدو  منطقة 
كثيف، ورّبام يف إقليم أو مدينة واحدة، بل وأحيانًا يف جزء حمّدد من املدينة 
غري أّن هناك صناعات كثرية ُتظِهر أنامطًا توزيعية ختتلف بشكل كبري، خالل 
مراحل معينة خمتلفة، إذ يالحظ أّن صناعات معينة نشأت يف مراحل الرخاء 
لالنتشار  شديدًا  مياًل  تظهر  أخرى  صناعات  بينام  االقتصادي،  واالنتعاش 

واالنتقال اىل مواقع جديدة .
يكون  يكاد  الدراسة  منطقة  يف  اليدوية  للحرف  اجلغرايف  التوزيع  إن 
بالنسبة  التشتت  يعطي صفة  ما  الدراسة وهو  منطقة  أحياء  منترشا يف مجيع 
ملواقع احلرف .جدول )1( وبالكاد جيد الباحث للحرف اليدوية تركزا حلرفة 
و خارطة   )1( يتبني من جدول  ما .حيث  او جمموعة حرف يف حي  معينة 
اذ  الدراسة  منطقة  االوىل يف  املرتبة  احتل  قد  الرشقية  العباسية  ان حي   )2(
بلغ عدد احلرف الصناعية املوجودة )14( حرفة صناعية من جمموع احلرف 
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 18 البالغة  و   ) القديم  املدينة  )قطاع  للمدينة  التقليدي  املركز  يف  الصناعية 
حرفة صناعية، اما املرتبة الثانية يف منطقة الدراسة هي حي باب بغداد اذ بلغ 
عدد احلرف الصناعية فيه )12( حرفة صناعية و بنسبة )66،6 %(من جمموع 

عدد احلرف الصناعية يف منطقة الدراسة .
متييز  فيمكن  الدراسة  منطقة  يف  املوجودة  الرئيسية  للشوارع  بالنسبة  اما 
احلرف  من  معني  بنوع  واالختصاص  الرتكز  صفة  حيمالن  فقط  شارعني 
اليدوية، األول شارع ابن احلمزة )8( الذي تنترش فيه حرفة احلدادة وحرفة 
)التنكجية(، كام يظهر تركز آخر حلرفة احلدادة يف شارع قبلة االمام احلسني 
علية السالم )شارع السكلة( ويظهر أيضا تركز حلرفة )التنكجية( يف شارع 

املحيط .جدول )2( وخارطة )3(.
أما بالنسبة لبقية احلرف فتتوزع عىل كافة الشوارع واألزقة بل ويف البيوت 

أحيانا ضمن منطقة الدراسة .
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جدول )1( التوزيع اجلغرايف للحرف اليدوية ضمن احياء مدينة كربالء.

املصدر: عمل الباحثة باالعتامد عىل الدراسة امليدانية
25 
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 24املصدر: عمل الباحثة باالعتامد عىل الدراسة امليدانية .
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الم�صادر و الهوام�ص
العريب،  الرتاث  الثالث، دار احياء  العرب، اجلزء  ابن منظور، لسان   -1

مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ،لبنان، اجلزء الثالث، ص 130.
2- معجم املنجد يف اللغة و االعالم، دار املرشق، بريوت، الطبعة الثامنة 

و الثالثون ،ص128.
*الكار ،كلمة فارسية تعني الشغل او العمل او احلرفة.

3- صباح ابراهيم سعد الشيخيل، االصناف االسالمية يف العرص العبايس 
نشأهتا و تطورها، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، 1974، ص 2 .

4- حممد ازهر السامك، عباس عيل التميمي، اسس جغرافية الصناعة و 
تطبيقاهتا، جامعة املوصل، 1987، ص 4 .

5- موردون، الصناعات الشعبية، مديرية االبحاث و النرش، اعداد نوفل 
جلحريان، غرفة التجارة، بغداد، مطبعة املعارف، 1976، ص 10 .

العرص  يف  االسالمية  االصناف  الشيخيل،  سعيد  ابراهيم  صباح   -6
العبايس نشأهتا و تطورها، مصدر سابق، ص 40 -41 .

7- هذا احلديث رواه الطرباين، يف املعجم الكبري، ج 12، ص 238، رقم 
احلديث )13200(.

8- احسان حممد احلسن، علم االجتامع الصناعي، كلية اآلداب، مطبعة 
جامعة بغداد ،1986، ص 41.

9- ابراهيم رشيف و اخرون، جغرافية الصناعة، وزارة التعليم العايل و 
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البحث العلمي، بغداد، 1982، ص 12 – 14.
10- املصدر نفسه، ص 16 18.

11- حممد يوسف حاجم اهليتي، الصناعات الصغرية يف العراق دراسة 
جغرافية تطبيقية ملحافظة بغداد، اطروحة دكتوراه ) غري منشورة (، جامعة 

بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد، 1995، ص 23 -25.
12- عدنان فضل ابو اهليجا، الصناعات الصغرية يف االردن ،ودورها يف 
التنمية االقتصادية، رسالة ماجستري )غري منشورة (، جامعة الريموك، كلية 

االقتصاد، 1997، ص 27-25.
وزارة  العريب،  الوطن  يف  الصناعي  النمو  التميمي،  عيل  عباس   -13

التعليم العايل و البحث العلمي، جامعة املوصل، 1985،ص16.
Wnipo، small scale industry، searias،no11، viena 

،1969،pp 12.–14
جتريبية  ،قراءة  املتوسطة  و  الصغرية  الصناعات  السعيدي،  امحد   -15
بعض الدول النامية و امهية هذه الصناعات يف االقتصاد االردين، غرفة جتارة 

و صناعة عامن، التقرير الثاين، 1991، ص2.
16- انامر امني حاجي، تقرير العوامل املؤثرة يف انتاجية العمل للصناعات 

الصغرية يف العراق، جملة الرافدين، العدد43، 1994، ص269.
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ص40.
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العدد10،  االقليمي،  و  احلــرضي  التخطيط  ،مركز  التنمية  و  املخطط 

2001،ص65.
العاملية،  و  العربية  الدراسات  معهد  العربية،  املدينة  محدان،  مجال   -25

جامعة الدول العربية، مطبعة اجليالوي ،1994،ص85.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage  leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said  Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil  as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes  the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has  whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local  national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decentants heritage  which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual  economic  
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above  Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.
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Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral  which diagnoses in its behaviour as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking; it comprises  as a whole  the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence  they come binary: affluence and 
poverty  length and shortness  when coming to a climax.

According to what has been just said  heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race  at 
a certain time  at a particular place. By the following description the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be  the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence  we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes  
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race  and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders  but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting  by itself  a heritage of a particular race  and together with 
its neighbours  it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence  the levels 
of injustice against Karbala' increase: once  because it is Karbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'  that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east the 



It is worth noting that the topics and sections for which the 
award is given are the five sections of the journal ( the Society 
section the Science section the Literature section the Art 
(Aesthetic) section and the History section ) ; the same conditions 
of research writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the outcomes of the 
award are the incomes of the journal .

The researches winning will be edited in the forthcoming 
issues of the journal and will be referred to as being awarded 
winners as a sort of honour for their writers and also writings .

This is not the last window (look) but rather the members 
of the two boards through the financial and moral abilities of 
the centre activate and encourage all that is of advantage for 
specialist researchers .

May Allah the Most High bless
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The Techniques of Researching and Communication 
communicating with the research and persuing communication 
is a cultural duality which educated societies resort to for 
improvement and for developing ways of society communication 
on all its levels : the naturalistic the scientific the practical and 
else .

It is postulated that this duality makes up an enriching variety 
for both the public and academic society and at the same time 
it enriches their built–in variety through exchanging experiences 
exchanging thoughts and the active collective work .

Karbala heritage centre as part of the Islamic and human 
knowledge affairs department in the Al-Abbas holy shrine 
through its academic research and authorized window: Imean 
Karbala Heritage Journal proceeded further to attract the 
specialist researchers through communicating with them. 
Members of the two boards the advisory and the editorial boards 
made every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting for 
researchers to send their researches or directly requesting them 
to write about a certain topic but rather they varied such ways of 
communication the most prominent of which is to announce for 
(Al- Saqy competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement:

-To help activate the spirit of competition among researchers 
through scientific competition of a specialized research writing 
type .

- Enriching the specialized heritage library with new thoughts 
and viewpoints given by researchers to discover what is new .

-Honouring those deserving honour as encouragement and 
impetus for recognized researchers and good writings .



vicinity  in time  the research stratification is subject to technical priorities.
11. All researches are  exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers  whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing the researches  are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
in the field. 

f. A researcher destowed a version in which the meant research published  
and a financial reward of (150 000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities  as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scopes of the research when possible.
13- Receiving researches be by correspondence on the  E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)  Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/  or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center Al-Kafeel cultural complex  Hay Al-Eslah behind 
Hussein park the large  Karbala  Iraq.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below : 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 delivering three copies and CD having 

approximately  5 000-10 000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being In pagination.

3. Delivering the abstracts  Arabic or English  not exceeding a page 350 
words  with the research title.

4. The front page should have the title  the name of the researcher/
researchers  occupation  address  telephone number and email  and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes  and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book  
editor  publisher  publication place  version number  publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source  but if being 
iterated once more  the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes  in the case 
of having foreign sources  there should be a bibliography apart from the Arabic 
one  and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables  pictures and portraits on attached papers  and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption  in time there 
should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae  if the researcher cooperates with the 
journal for the first time  so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There 
should be an indication to the sponsor of the project  scientific or nonscientific  
if any.

9. For the research should never have been published before  or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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