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ملخص البحث:
برزت ظاهرة التنظيم احلريف يف العراق يف القرن الرابع اهلجري ،وكان

االسالم وتعاليمه العظيمة سببا مهام يف رفع مكانة العامل واحلريف يف املجتمع
 ،لذا اقبل املسلمون عىل العمل واالحرتاف ودخل فيه ﲨع غفيال من العلامء
وعرفوا باالنتساب حلرفهم  ،ﳑا ادى وبمرور الزمن اىل ظهور األصناف
والتنظيم احلريف واخذوا يعرفون بضوابط وطرق واساليب حمددة وخاصة

للوصول اىل املهن واالحرتاف فيها من حيث التسلسل املعريف والعميل للحرفة
واالخالق العامل ومن ثم تطوره يف حرفته اىل درجة االتقان واالختصاص ،

كام كان للدخول يف احلرفة مراسيم خاصة ومعرفة وعىل االشهاد من العلامء
والعامة  ،ومع تطور االمر وتعدد احلرف ظهرت احلاجة اىل التنظيم ووضع
ضوابط عامة يسري عليها اجلميع وبدون ﳐالفة  ،فضال عن حاجتهم للدفاع

عن حقوقهم اﳋاصة والعامة  ،ﳑا ادى اىل ان تكون هنالك عالقة بني الدولة
واألصناف والتنظيم احلريف  ،من حيث املراقبة واملحاسبة والتدخل حلل

النزاعات ومنع التطاول عىل احلقوق العامة واﳋاصة  ،هذا فضال عن كون

التنظيم احلريف والصنف لعب دور ًا اقتصادي ًا مهام يف املجتمع العريب االسالمي

،وكانت له القدرة عىل ﲢديد كميتها ونوعيتها و سعرها  ،وكان هلم نشاط
اجتامعي وثقايف متثل باشرتاكها يف املناسبات االجتامعية والثقافية .
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Abstract
In fourth century ، the phenomenon of the craftsmanship
organization surges into effect in Iraq ، Islam and its teachings
tend to be the reason to promote the state of the labour and the
craftsman in the society . That is why the Muslims run into working
; some scientists are known for their craftsmanship. With the
process of time ، categorization and craftsman system set certain
regulations ، ways and methods to reach professionality according
to the knowledge and practice ranks of the craftsmanship and the
labour ethics and then to be developed as skilled and specialized .To
be a craftsman there should be a specific ceremony and knowledge
under the observation of the scientists and the public . With the
advent of the development and the diversity of the craftsmanship
، the necessity of organization and erecting general regulations
all obey float into surface to defend their private and public
rights. Such leads to have a bond between the state ، guilds and
the craftsmanship organization in light of monitoring ، punishing ،
intervening to settle disputes and preventing to transgress the rights
، private and public. Moreover ، the organization of craftsmanship
and guilds in Iraq takes so important a role in the Islamic Arabic
economy able to determine its quantity، quality and price and also
to have a social and cultural activity ; participating in the cultural
and social events.
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املﻘدمة:
كان لﻺسالم األثر الكبري يف نمو حركة الصناع واحلرفيني واتساعها

وتطور أعامهلم وظهور تنظيامهتم املتعددة .

فمنذ القرن الثالث اهلجري ويف العراق خاصة مركز الدولة االسالمية ،

ظهرت هذه التنظيامت فكان نشاط أهل احلرف متصال اتصاال وثيقا بنشاط

العامة يف املدن  ،والﳘية هذا املوضوع كونه مرتبطا تارة بالتاريخ االسالمي
واخرى بالتاريخ االقتصادي االسالمي خصوصا ولقلة االبحاث املسلطة

عىل هذا املوضوع وندرهتا وتركيز االغلبية من الباحثني عىل دراسة النواحي
االقتصادية للعصور االسالمية بصورة عامة دون ﲢديد عرص معني ودراسته

دراسة مستفيضة  ،لذا كان اختيارنا هلذا البحث ليكون بابا للباحثني ومدخال

لالستفادة منه .

وكان منهجنا يف البحث هو التحليل والدراسة املستفيضة واملوضوعية فضال

عن اعتامدنا املصادر االصلية يف التاريخ االسالمي ومنها  :الطﱪي  ،تاريخ
الطﱪي ؛ واملاوردي ،االحكام السلطانية ؛ ومسكويه  ،ﲡارب األمم ؛وابن
األثري  ،الكامل يف التاريخ ؛ والشيزري ،ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة ؛ وابن

االخوة  ،معاﱂ القربة يف احكام احلسبة ؛اما املراجع فهي  :الشيخيل ،األصناف
واملهن يف العرص العبايس  ،والدوري  ،دراسات يف تاريخ العراق االقتصادي .

وكان من العوامل التي شجعت عىل اﳋضوع يف التنظيم احلريف هو التنظيم

املستقل للحرفيني يف املدة التي بدأت فيها حركة العامة منذ القرن الثالث
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اهلجري ،وساعد عىل تطور االوضاع للحرفيني قيام الدولة العباسية التي

أثرت يف أوضاعهم االجتامعية والثقافية ونظرة الدولة واملجتمع هلم ،فلم
يعودوا من املوايل بل أسهموا يف الدعوة ويف قيام الدولة العباسية منذ قيامها

عام 132هـ  ،وشاركوا يف مراتب عليا فيها  ،وهذا ساعد عىل تطور احلرف

واتساعها وتنظيامهتا .

إن تارخينا االسالمي هو تاريخ سيايس عسكري اكثر من كونه تارخيًا ﳞتم

باحلضارة االسالمية وبجوانبها املتنوعة ومنها االقتصادية ؛لذا فقد كان من

الصعب الوصول اىل املعلومات فضال عن كوﳖا متناثرة بني بطون املصادر
ناهيك عن قلتها ﳑا احتاج جهودا ووقتا مضاعفا الكامل البحث بجميع

اﲡاهاته املختلفة .

تكون البحث من مباحث ثالثة كان املبحث االول  :الﳘية العمل ومكانة

احلرفيني يف اإلسالم مبينا مفهوم احلرفة لغة واصطالحا والنشأة التارخيية

للحرف يف ظل اإلسالم واﳘية احلرف واحلرفيني عند االنبياء قبل االسالم ،
واملدينة وتأثريها يف نشوء احلرف وتنظيمها ،واملبحث الثاين :األصناف والتنظيم
احلريف من التكوين والنشأة والضوابط والطرق واالساليب للوصول اىل هذه

املهنة واالحرتاف فيها  ،واملبحث الثالث :عالقة الدولة باألصناف والتنظيم

احلريف من خالل املراقبة واملحاسبة والتنظيم فلقد كان تنظيم األسواق ﲢت

إرشاف موظف يدعى العامل عىل األسواق،وبيان نشاط الصنف االقتصادي
والسيايس واالجتامعي والثقايف فلقد لعب الصنف دور ًا اقتصادي ًا مهام يف
املجتمع العريب االسالمي الوسيط  ،فهو املنتج للسلع الﴬورية والكاملية التي
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حيتاجها الناس  ،وكانت له القدرة عىل ﲢديد كميتها ونوعيتها وحتى سعرها .
كان منهج الطﱪي يف تارخيه او تقديمه اﳋﱪ يف عرض حويل حسب

السنوات وحصول االحداث فيها ﳑا افادنا يف الرجوع للسنوات ومعرفة
احلوادث بالتاريخ املضبوط وكذا االمر يف تاريخ ابن األثري  ،الكامل ؛ اما

املاوردي ،االحكام السلطانية ؛ ومسكويه  ،ﲡارب األمم فقد كان عرضهم

موضوعيا مرتبطا باسس الدولة السياسية اال انه يعكس جانبا مهام من
اجلوانب االقتصادية للدولة واالمة معا من خالل بيان االسواق وانواع احلرف
والتجارات واملستوى االقتصادي للفرد يف الدولة االسالمية  ،فأفادنا يف معرفة

مراحل التنظيم احلريف لﻸصناف يف العراق يف العرص العبايس .
املبحﺚ االول  :اﳘية العمﻞ ومكانة احلرﻓيني يف اإلسالم -:
 -1مفهوم احلرفة لغة واصطالحا :

احلرفة لغة  :هي الصناعة  ،فان حرفة الرجل هي ضيعته او صنعته ،وحرف

ألهله واحرتف أي طلب الهله وكسب ،واالحرتاف هو االكتساب .

1

تُدْ رج احلرفة عند العرب يف ﲨلة الصنائع التي عرفوها يف تراثهم وحضارهتم،

وكانت حرفهم قدي ًام بسيطة ومعدودة توافق طبيعة حياهتم  ،قال ابن خلدون ((

العرب أبعد الناس عن الصنائع ،والسبب يف ذلك أﳖم أعرق يف البدو وأبعد

عن العمران احلﴬي )).2

فقد أنف العرب االشتغال باحلرف وتركوا أمور خدماهتم للعبيد أو
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األرسى أو اإلماء ،وكانوا حيتقرون بعضها ،3وقد استغلها اليهود والنصارى `،

فكان النجار الذي بنى سقف الكعبة قبطي ًا وهو باقوم الرومي ،4وقيل :إنه هو
الذي صنع منﱪ الرسول صىل اهلل عليه وآله يف املدينة املنورة .
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 -2اﳘية العمل وصاحب احلرفة يف االسالم -:
رش َط االسالم أن يكون العمل فيه بذل جهد وان يكون مباح األصل ،ناف ًعا
ْ
ِ
ِ
ِ
احلا ﱢمن َذك ﹴَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤم ﹲن َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه
صاحلا  ،قال اهلل تعاىل َ ﴿ :م ْن َعم َل َص ً
6
الرجال والنﱢساء .
َح َيا ًة َط ﱢي َب ًة ﴾  ،فقد أكرم اهلل تعاىل العاملني من ﱢ

ووردت آيات كثرية تشري ألﳘية احلرفة والعمل منها  :حرفة اﳋياطة :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجلن َِّة ﴾  ، 7وحرفة احلدادة  ﴿ :آت ِ
ُوين ُز َب َر
َ
﴿و َطف َقا َخيْص َفان َع َل ْي ِه َام م ْن َو َرق ْ َ
ْ ِ ِ
َارا َق َال آت ِ
الصدَ َف ْ ِ
ُوين
او ٰى َب ْ َ
ني َّ
احلديد ۖ َحت َّٰى إِ َذا َس َ
ني َق َال ان ُف ُخوا ۖ َحت َّٰى إِ َذا َج َع َل ُه ن ً
َ

ِ ِ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك بِ َأ ْع ُينِنَا َو َو ْح ِينَا ﴾. 9
ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْيه ق ْط ًرا ﴾ ، 8وحرفة النجارة َ ﴿ :و ْ

وعندما جاء اإلسالم بادر الرسول صىل اهلل عليه وآله اىل إقناع العرب

بتغيري املفاهيم اﳋاطﺌة  ،فكان يستجيب ألي صانع يدعوه إىل وليمة ،روي:

َّ
((ان خ َّيا ًطا دعا رسول اهلل َّ
فقرب
صىل اهلل عليه [وآله] وسلم لطعا ﹴم صنعهَّ ،
خبزا من شعري ومر ًقا فيه ُد َّباء)).10
إليه ً

ِ
نفسه عن سؤال الناس  ،قال النبي َّ
صىل اهلل
ومع إجادة املهنة يصون املسلم َ

حل ِ
عليه وآله َ :
َ
طب عىل ظهره فيبي َعها،
((ألَ ْن
ﰐ ُ
يأخذ أحدُ كم َحب َله ،فيأ َ
بحزمة ا َ

خري له من أن يسأل الناسَ ،أع َط ْوه أو من ُعوه)).11
ف َيك ﱡ
ُف اهللُ ﲠا َو َ
جهه ،ﹲ
١٦٤

ويف كتب احلديث والصحاح حث كبري عىل الكسب من عمل اليد  ،ويف

احلديث قول الرسول صىل اهلل عليه وآله  (( :ما كسب الرجل كسب ًا أطيب من

عمل يده )) ،12وعن ابن عباس قال (( :ان رسول اهلل إذا نظر إىل رجل فأعجبه،

قال :هل له حرفة؟ فإن قالوا :ال ،قال :سقط من عيني .قيل :وكيف ذاك يا
رسول اهلل؟ قال :ألن املؤمن إذا ﱂ يكن ذا حرفة تع ّيش بدينه )).13

وكان النبي حممد صىل اهلل عليه وآله قدوة املسلمني فعىل الرغم من عظم

وآج َر
مسؤوليته  ،اال انه كان حيب العمل بيده فإنَّه (( :باع واشرتى َ ...
وإﳚاره أكثر ،وضارب وشارك وتوكَّل )) ، 14وكان َّ
صىل اهلل عليه
واستأجر،
ُ
وآله يشيد باملبدعني من أصحاب الصنائع ،و ُيوكلهم باألعامل؛ وعند بناء

مسا
مسجد املدينة كان يقول(( :قدﱢ موا
الياممي من ال ﱢطني؛ فإنَّه من أحسنكم له ﹰﹼ
َّ
وأشدﱡ كم منك ًبا)).15

وكان معظم صحابة الرسول أصحاب حرف يدوية  ،16ومنهم  :سلامن

املحمدي (ت  33هـ) وكانت حرفته صنع القاف ،أي ينسج اﳋوص  ،حتى
وهو أمري يف املدائن .17

وﱂ يقترص االمر عىل الرجال بل حتى النساء كانت متتهن احلرف اليدوية،

فذكرت احداهن بالقول  (( :ريطة بنت عبداهلل بن معاوية الثقفية كانت امرأة

صناع ًا  -أي ماهرة يف الصناعة )) ، 18وروى أيض ًا :أن زينب بنت جحش،

زوج الرسول قيل فيها (( :امرأة صنّاع اليديـن ،فكانت تدبغ وﲣرز وتبيع ما

تصنع )).19
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 -3النشأة التارخيية للحرف يف ظل اإلسالم-:
لقد شجعت مفاهيم االسالم العامة واﳋاصة من اهل العلم واملعرفة عىل

العمل واالحرتاف فضال عن عوامل مساعدة اخرى منها  :التوسع الذي حدث

بعد انتشار املوايل بني العرب املسلمني  ،وعمليات االختالط والتامزج التي
متت بني األقوام املختلفة فأسهم العرب وغريهم يف تطوير الصناعة احلرفية.

20

واتصل التامسك باحلرفة والشعور بالكيان لدى اهل الصنايع بانتشار

االنتساب اىل املهنة اىل جانب القبيلة او املدينة ،21واصبح ذلك شائعا بصورة

خاصة يف الطبقة العامة  ،وأخذ املسلمون يقبلون أسامء وألقاب ًا تدل عىل

الصنعة.

22

 -4املدينة وتأثريها يف نشوء احلرف وتنظيمها :
ان السوق هو مركز احلياة االقتصادية وقلبها النابض  ،وهذا واضح بصورة
جلية يف املدن اجلديدة كافة  ،23فالكوفة عند متصريها ُج ِعل يف وسطها ساحة

واسعة ﲢوي السوق وكان امام دار االمارة ،وﱂ يكن يف السوق بناء يف عهد
اﳋليفة عمر بن اﳋطاب (13هـ 634 /م  23 -هـ 644/م)  ،وحسب

مفهومه كانت (( :االسواق عىل سنة املساجد من سبق اىل مقعد فهو له ))

24

 ،فلم يكن ألهل احلرف تنظيم او تصميم معني  ،اال اﳖم ﲡمعوا بعدئذ يف
منتصف القرن االول اهلجري/السابع امليالدي  ،كل يف موضع  ،واصبح لكل

حرفة سوق او جمموعة حوانيت ،وهذا التطور يعكس نشوء الرابطة املشرتكة
،علام هذا التطور جرى يف مدينة البرصة .
١٦٦

25

ففي البرصة كان أصحاب كل مهنة ﳚتمعون مع ًا يف حمل واحد مكونني سوق ًا

فرعية صغرية داخل السوق الكبري ،وكذلك فعل احلجاج بن يوسف الثقفي

(ت 95هـ  714/م) عند ﲣطيط مدينة واسط سنة 86هـ  ،علام ان العالقة

بني احلجاج وأهل العراق كانت سيﺌة للغاية  ،فقد ُويل احلجاج عىل العراق

وهم له كارهون ،واستمرت العالقة بينهام باإلجبار ،وقد ارتأى
كاره ًا ألهلهاُ ،
احلجاج ان يبني واسط لكي يسيطر عىل املرصين معا الكوفة والبرصة كوﳖا

متوسطة املوقع  ،وسري الفتوح لفتح املرشق ،وخطط الدولة وحفﻆ أركاﳖا

قامع ًا كل الفتن ﳐلفا مرياث ًا من الظلم وسفك الدماء ﱂ يسبق له مثيل ،واما
بالنسبة لتخطيط سوق واسط فقد اهتم بمسألة التنظيم احلريف وهذا له اسبابه
االمنية والرقابية ،فكان لكل حرفة سوق فرعية صغرية داخل سوق املدينة

الكبري ((اصحاب الطعام والبزازين والصيارفة والعطارين عن يمني السوق
اىل درب اﳋرازين وانزل البقالني  ...يف قبلة السوق  ...،وقطع الهل كل ﲡارة

قطعة ال خيالطهم فيها غريهم .26))...

الصناع يف الكوفة والبرصة طبيعي ًا وموجها ،فان وايل العراق
واذا كان ﲡمع ُ

خالد بن عبداهلل القرسي ( ت126ه743/م)صنف األسواق 27يف الكوفة
بحسب املنتوجات التي كانت تعرض فيها.28

ويف العرص العبايس ظهرت عناية خاصة باألسواق فعندما بنيت بغداد

كان فيها أسواق رئيسة واخرى فرعية ،ويعطينا وصف اليعقويب للكرخ مثاال
واضحا عىل التنظيم احلريف فيها إذ قال  (( ،لكل ﲡار وﲡارة شوارع معلومة

وصفوف يف تلك الشوارع وحوانيت وعراص وليس خيتلط اصحاب قوم
١٦٧
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بقوم وال ﲡارة بتجارة وال يباع صنف مع غري صنفه وال خيتلط اصحاب

مهن مع سائر الصناعات بغريهم وكل سوق مفردة وكل اهل صنف مفردون

بتجاراهتم )). 29

واﲣذت حمالت مدينة بغداد وشوارعها عند تأسيسها أسامء ساكنيها من

القواد ،30ونجد أن أصحاب كل حرفة أو مهنة ،ﲡمعوا يف بغداد يف درب
أو حملة واحدة  ،عرفت باسمهم (( درب األقفاص ،ودرب القصارين،
وأصحاب القراطيس ،وشارع احلدادين ودرب األساكفة ،ودرب الزيت،

ودرب السقائني وحملة البزازين ،واجلزارين  ...،وعىل ﳖر عيسى يف بغداد

سكن الزياتون  ،وباعة األشنان ، 31وباعة الرمان  ،كام نجد يف بغداد حمالت
متخصصه يف صناعة من الصناعات فمحلة التسرتيني  ،يف اجلانب الغريب من
بغداد  ،كان يسكنها أهل تسرت

32

وتعمل فيها الثياب التسرتية  ... ،وبذلك

نشأت تنظيامت خاصة باملحالت  ،فقد نظمت بشكل وحدات  ،فكان لكل
درب رئيس  ،وكان من واجبات الشيخ يف املحلة أن يكون واسطة بني أبناء
حملته والسلطة )). 33

وكان من نتائج التجمع أن أخذ سكان كل حملة يشعرون بنوع من الرابطة

املتينة وقد ﲡىل هذا يف فرتات الرصاع الذي كان حيدث بني سكان املحال فكان

اهل كل حملة يتعصبون ملحلتهم ضد املحال األخرى وقد يتعاون أبناء املحلة

الواحدة يف مقاومتهم للسلطة  ،ففي سنة (342هـ 953/م ) شغب أهل باب

الطاق 34يف مسجد الرصافة لغالء السعر  ،فأخذ السلطان معز الدولة البوﳞي

ﲨاعة منهم وﴐﲠم بالسياط  ،ثم حددت األسعار بعد ذلك .
١٦٨

35

ويف القرن الرابع اهلجري /العارش امليالدي شهد العراق ﳖضة صناعية

واسعة ،تطلبتها ظروف البالد املستجدة التي أدت اىل نمو املدن وتقدمها ،فأدى

ذلك اىل زيادة حاجتها اىل الصناع ،فأقيم يف املدن الرئيسة عدد كبري من املصانع
لصنع الزجاج واﳋزف ونسيج القطن واحلرير والقز واجتمع يف املدينة أعداد
كبرية من العامل واحلرفيني وقد ساعد ذلك عىل قيام نظام احلرف والطوائف
والتكتالت الصناعية التي عرفت باألصناف.

36

وبرزت ظاهرة التنظيم احلريف والتخصص يف الصناعات يف أكثر مدن

العراق الرئيسة مع بداية القرن الرابع اهلجري  /العارش امليالدي بصورة جلية
 ،وألن املهن وراثية  ،أصبح كل صانع يفضل حرفته عىل باقي احلرف ،ويرغب

أن يمتهنها أوالده. 37

وبات من الﴬوري بروز ظاهرة التخصص لكي تفي بمتطلبات احلياة

اجلديدة ،فصناعة النسيج بأنواعها صناعة منزلية ،ويتضح فيها التنظيم احلريف،
إذ كانت النساء يغزلن اﳋيوط ،يف حني يتوىل الرجال النسيج  ،وهم يعملون
ملصلحة ﲡار معينني يدفعون هلم أجرهم املتفق عليه ،ففي القرن الرابع اهلجري

 /العارش امليالدي كانت بغداد قد اختصت فيها حملة العتابية 38بصنع الثياب

العتابية التي كانت ﲢاك من حرير وقطن ،واشتهرت حملة يف بغداد الغربية
بصنع الثياب التسرتية  ،واختصت حملة دار القز يف الطرف الغريب من بغداد
بصنع الورق الذي اكتسب شهرة واسعة ، 39وال شك يف ان وجود األنواع

املتعددة من نسيج املالبس والثياب والسجاجيد والبسط والستائر  ،تطلب

وجود عامل ﳐتصني وبارعني يف كل حرفة وصناعة.

40
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وقويت ظاهرة التخصص حني استخدمت الدولة ُصناع ًا يف الصناعات

التي هلا عالقة باملصلحة العامة ،41منها صنع األسلحة وسك النقود وتركيب
األدوية وصناعة الورق والطراز ،ومنذ عهد اﳋليفة العبايس املنصور (136هـ-

158هـ775 – 754 /م ) وبناء عىل طلبه أصبح لكل نوع من املهن يف بغداد
حمل خاص به وكانت التنظيامت احلرفية واضحة وجلية.

42

ان تكتل أصحاب كل حرفة يف سوق واحدة يعود اىل امور مهمة  ،منها :
اوالًــ رابط املشاركة يف احلرفة ،فهي ترنو اىل االجتامع يف مكان واحد  ،ملا

بينها من مصالح مشرتكة من أجل محاية أنفسهم  ،وتنظيم شؤون حرفهم.

43

ثاني ًا ــ وقد تكون مصلحة الصناع أنفسهم قد محلت أصحاب كل حرفة أو

معظمهم عىل التجمع يف سوق واحدة خاصة ﲠم ،فإن ذلك لقاصدهم أرفق

ولصنائعهم أنفق.

44

ثالثا -ان ﴐوريات احلكومة عىل املهن واحلرف دفعت الدولة إىل اﳚاد

اسواق متخصصة لتسهيل عملية الرقابة.

45

رابع ًا -وقد تكون ﴐورة الفرز بني احلرف املختلفة قد أدت اىل اﳚاد االسواق

املتخصصة ((فال ﲣتلط الصنائع النفيسة بالصنائع الوضيعة))

46

ونجد ذلك

واضح ًا يف اسواق الكرخ وباب الطاق يف بغداد ،إذ ﱂ يسمح الرباب االعامل

ذات الروائح الكرﳞة باالختالط مع العطارين وال ألرباب االسقاط بأصحاب

األنامط كام ان سوق القصابني جعل آخر االسواق يف الكرخ ((ألﳖم سفهاء

يف ايدﳞم احلديد القاطع )) 47وكان من املستحب ان تبعد حوانيت من ﲢتاج
١٧٠

الصناعة اىل وقود كاﳋباز والطباخ واحلداد عن العطارين والبزازين((لعدم
املجانسة بينهم وحصول األﴐار)). 48

خامس ًا -كان للتنافس(( والبغضاء بني املتشاركني يف الصناعات))  49اثر

يف ﲡمعهم يف سوق واحدة وذلك لكي يكون يف مقدور صاحب احلرفة مراقبة
ﲨاعته من ذوي احلرف املتشاﲠة وتعرف االسعار .

50

سادس ًا -ويرى بعضهم ان ﲡمع الطوائف احلرفية االسالمية قد يرجع اىل

اثر الرتاث احلضاري الساساين و البرينطي ،وال نظن ذلك الختالفها يف التنظيم
والطريقة واالرشاف عليها يف الدولتني الساسانية والبيزنطية.

51

ويف النصف الثاين من العهد العبايس الذي يبدأ من وفاة املتوكل (247هـ/

861م ) وهو بداية عهد تسلط االتراك والنفوذ اﳋارجي عىل زمام احلكم ،
حدثت تطورات داخلية يف تنظيمهم أكسبته اطارها العام ،فأصبح لكل حرفة

شيخ أو رئيس من أصحاﲠا ،تعينه احلكومة عادة وتعده ﳑث ً
ال للحرفة.

52

فإن التخصص يف االسواق وتنظيمها بالشكل الذي عرضناه كان

البدايات األوىل النتظام ذوي احلرف يف هيﺌات ومنظامت ويمكن اعتبار ان

هذا التخصص هو الدليل القوي عىل قيامها .

53
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املبحث الثاين :األصناف والتنظيم احلريف -:
كان تصنيف الصناع بحسب احلرف واملهن الزمة ﴐورية  ،واحاديث

الرسول (صىل اهلل عليه وآله ) تؤكد اﳘية التخصص منها قوله (صىل اهلل عليه

وآله )(( :استعينوا عىل كل صناعة بأهلها ))،54ومن استعراض كتب احلسبة
يظهر لنا تقدم يف ميدان التخصص ،فبينام يذكر الشيزري ما يقارب االربعني
حرفة ومهنة  ،55يذكر ابن االخوة اكثر من ستني حرفة ومهنة يف حني ﲢدث

ابن االخوة نقال عن ابن بسام وجود حوايل ثامنني حرفة ومهنة  ،56وهذا يدل
عىل التزايد يف احلرف واملهن املتخصصة.

ونكاد نجد االختصاصات املتنوعة ،فاﳋياطون اصناف  :الرفاؤون

 ،والقصارون  ،والدقاقون  ،والنجارون اصناف ًا  ،وقد بلغ التخصص يف
املجتمع العريب االسالمي درجة كبرية من التقدم فهناك من اختص ببيع الورود

واألزهار ،وهناك الرسامون واﳋطاطون.

57

اننا ال نستطيع أن نجزم بوجود تنظيامت نقابيـة مهنيـة بمفهومهـا املعاﴏ بني

صفوف الصناع واحلرفيني يف العراق ،فـي بداية قيام الدولـة العربيـة اإلسالميـة،
إال أننا نلمس بوضـوح شيﺌ ًا من التكتل عند االشارة اليهم بـاألصنـاف وأهـل

املهـن وأهـل الصنايع  ،58ومن مظاهر متاسك األصناف وتركيز كياﳖم  ،وقوف
الصنف كوحدة ﲡاه اﳋطر اﳋارجي  ،ففي سنة 307هـ اقتتل األساكفة مع أهل

الطعام يف املوصل  ،59ويف سنة 318هـ اقتتل أصحاب الطعام مع البزازين يف

املوصل  ،ثم اشرتك األساكفة مع البزازين فقهروا أصحاب الطعام ( وأحرقوا

أسواقهم) .

60
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واستمر تكاتف االصناف اىل ما بعد القرن الرابع اهلجري ففي سنة 422هـ

حدثت معارك يف الرصافة بني األصناف مثل أهل سوق السالح وأهل سوق

حييى واألساكفة  ،61ووقعت يف السنة نفسها فتنة بني أصحاب األكسية
وأصحاب اﳋلقان يف الكرخ  ،ومن أمثلة تضامنهم ضد العدوان أنه يف سنة

423هـ دخل العيارون لي ً
ال عىل أحد البزازين وأخذوا ماله فتعصب له سوقه

وقاتلوا العيارين وأجﱪوهم عىل إرجاع بعض ما سلبوا .

62

وانتظم كثري منهم يف ما يشبه النقابات التي كانت تسمى (األصناف) ،إذ

سبق لﻸصناف أن اشرتكت يف الدفاع عن بغداد نفسها حني حوﴏت يف زمن
األمني فقد كان ( أهل السوق ) من ﲨلة املتطوعني للدفاع  ،ويبدو أن دور
أصحاب الصنايع واحلرف ازداد أﳘية يف العرص البوﳞي يف العراق(-334

447هـ 1049 -967 /م) ،وازداد متاسكهم وتكتلهم ،وفقا لطبيعة العرص
وتطور نظام اإلدارة يف الدولة العربية .
والبيﺌة ونوعية احلرفة ،63
َّ

64

 -1واجبات الصنف ووظائفه :
كانت هذه التعاليم و الوظائف التي فرضت عىل االصناف قد استمدت

من النظم املعروفة بني ذوي املهن انفسهم ،فقد اعتمد املحتسب عىل (العرف)
السائد بني اهل االصناف يف معرفته جلودة الصنعة واتقاﳖا  ،ويبني املاوردي

أن من صفات املتحسب هي (( أنه من أهل االجتهاد العريف دون الرشعي...
واالجتهاد العريف هو ماثبت حكمه بالعرف))، 65ويذكر أن احلسبة عىل

احللوانيني تستند اىل العرف  ،ويؤكد بروفنسال ذلك بقوله (( :ﳚب للقاﴈ

أن ﳚعل يف كل صناعة رج ً
ال من أهلها  ،فقيه ًا عامل ًا خري ًا  ،يصلح بني الناس إذا
١٧٣
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وقع اﳋالف يف ﳾء من أمورهم وال يبلغون به إىل احلاكم فهو أرفق هلم وأسرت

النكشافهم )) ، 66حتى أن أرباب الصنايع قبلهم القضاة أحيانا شهودا  ،ويف
هذا اعرتاف اجتامعي ﲠم وﲢول يف نظره اليهم.

67

وكانت أهم وظائف الصنف ماييل :
 -1االهتامم بمعرفة أرسار الصنعة :
فلم يسمح ألحد بأن يامرس شيﺌ ًا ال حيسنه وال يعلم ارساره فاملعرفة

بشؤون البناء واهلندسة كانت امرا ﴐوريا يف اختيار الصناع والفعلة للعمل

يف بناء مدينة بغداد وقد منع ان يتقدم عىل  (( :أطعمة الناس اال من عرف ﲨيع

االطعمة)) ، 68وفرض عىل اجلزارين معرفة طرق الواجب اتباعه وطلب من
اﳋياطني اتباع ومعرفة القواعد وكذلك االمر بالنسبة للحياكة  ،واشرتط يف
التصدي ملهنة احلجامة ان يكون خبري ًا ﲠا متقن ًا ألرسارها فان ارسار الصنعة
اصبحت حكر ًا عىل افراد الصنف يعرفوﳖا وحيافظون عليها فالصاغة مثال

يعرفون من ارسار صنعتهم ما ال يعرفه غريهم .

69

-2اتقان الصنعة وجودة املصنوعات :
امر االصناف باالهتامم باتقان الصنعة وجودهتا ،ففرض عىل اﳋبازين رقة

الرقاقة وانضاجها  ،وقد وجدت تعاليم االوزان كل نوع من الدقيق وفرض
عىل صناع اﳋزائن  ،الوفرة يف اﳋشب واحلديد الذي يستعملونه  ،وان تكون
الواح الطبقات يف اﳋزائن عىل اضالع مسمرة اما احلاكة فيجب عليهم اجلودة

يف العمل وان يسريوا عىل الطول والعرض املتعارف عليه يف احلياكة وتنقية
١٧٤

الغزل من القرشة السوداء .

70

-3االهتامم بمصالح أعضاء الصنف:
لقد اشرتط ان يعامل الصناع بلطف ورفق وان ال يسخروا بعمل فوق

طاقتهم ،وروعيت مصلحتهم عند ﲢديد االجور واالسعار فاذا سعر هلم
املحتسب شيﺌا فيجب ان ال يكون ذلك عىل حساب ربحهم فعندما يقرر سعر

بيع اﳋبز مثال وجب ان تراعي مصلحة اﳋباز واذا ما باع شخص بسعر اقل

من سعر السوق خيرج منه ،ويف كثري من االحيان اتفق ابناء الصنف الواحد عىل
البيع بسعر معني يضمن هلم مصلحتهم  ،اي وجود نوع من الضامن او التامني
ضد النكبات بني اعضاء الصنف الواحد فاذا ما اصيب احدهم بنكبة او سوء

او اراد ان يتزوج وﱂ يكن لديه ما يكفيه اخلوا له سوقهم يوما و يومني ينفرد
وحده بالبيع فيكون بالربح مستأثرا وبذلك يتغلب عىل الضائقة التي يعانيها

.

71

-4العناية باملواد االولية:
وضعت الدولة مراقبة عىل سواحل البحر ملعرفة مقدار مايرد من املواد

االولية يف كل يوم ،ووجهت العناية اىل خزﳖا ومعرفة حاجة البلد منها وﲢديد

السعر بموجب ذلك ،واشرتطوا ان تكون املواد االولية التي يستخدمها
االصناف جديدة ونقية  ،وفرضت عىل اهل كل صنف كميات حمددة من

االنتاج ،وجعل لكل دقاق وطحان وظائف معينة  ،ومن هنا نرى ان ﲢديد

االنتاج كان مظهر ًا من مظاهر االهتامم باملواد االولية.

72
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 -5العناية بالنظافة:
اهتموا بنظافة السلع املنتجة  ،ونظافة وسائل االنتاج وحوانيت العمل

فكانت يف كل ﳾء ﴐورة فرضت عىل أهل االصناف وواجب ﳚب املحافظة

عليه.

فقد طولب اﳋبازون بنظافة أوعية املاء التي يستخدموﳖا وتغطيتها ونظافة

ما يغطى به اﳋبز ومايفرش ﲢته ،وغسل املعاجن جيد ًا و ُألزم الفرانون بإصالح
املداخن وكنس بالط الفرن دائام من االوساخ ونفايات العمل من (( اللباب
املحرتق والرماد لﺌال يلصق يف أسفل اﳋبز منه ﳾء)) ، 73ويلزم الطحانون

بالقيام بواجباهتم مثل (( :غربلة الغلة من الرتاب وتنقيتها من الطني وتنظيفها

من الغبار قبل طحنها)). 74

 -2التنظيم اهليكيل للحرفيني-:
ﱂ يعهد القرن الرابع اهلجري /العارش امليالدي ظهور نقابات حرفية

 ،وانام شهد ظهور التكتل والتنظيم بني اصحاب الصنايع  ،وعرف التنظيم
احلريف بإسناده اىل تنظيم داخيل ينظم العالقات داخل املجموعة وينظم ايضا

العالقات اﳋارجية مع املجموعات االخرى،وهم يلتزمون التزا ًما دقي ًقا
باالسس والقواعد املحدده وكان اعضاء التنظيم يناقشون ويقرون أية قواعد
جديدة قبل أن يضيفوها اىل سجل القاﴈ وبعد هذا التسجيل تعد القواعد

نافذة .

75

ويمكن لنا عرض شكل التنظيم احلريف بيان عناﴏه الرئيسة وهي من
١٧٦

املستوى االدنى اىل االعىل ما ييل :
-1الصبي (املبتدئ):وهو املتعلم  ،امللتحق باحلرفة ،وال يشرتط ان يكون

الصبي قاﴏا  ،فال توجد سن معينة اللتحاقه باحلرفة  ،فإن هناك مهنًا ال يمكن
ان يكون الصبي فيها صغريا الﳘيتها وخطورهتا ،وعند التحاق املبتدئ باحلرفة

ﳚري له احتفال يقرأ فيه سورة الفاﲢة  ،وال توجد مدة معينة يقضيها املبتدئ
مع شيخه او معلمه يف تعلم احلرفة ،ففي العراق ﱂ ﲢدد مدة معينة وكذا يف بالد
الشام وانام عىل اساس تعلم املبتدئ للحرفة ،بخالف مرص فكانت ترتاوح بني

عامني اىل سبعة اعوام  ،ويف هذه املدة ال يستطيع ان يغري شيخه اىل آخر  ،ويقدم
الشيخ طريقا سلوكيا اخالقيا لرتبيته يف هذه املرحلة ،وال توجد اي التزامات
مالية ثابتة عىل الشيخ للصبي وانام يكتفي بمرصوفه اليومي .

76

وكان يتوجب عىل املعلم ان يعلم املبتدئ اصول العمل واهلدوء والنظافة

وغض الطرف وكذا يأمره بالصالة ويف االسبوع االول ﳚلس املبتدئ يف إحدى

جوانب الدكان مرتبعا واض ًعا يديه عىل ركبتيه ناظرا اىل االرض ويف االسبوع
الثاين يتعلم بعض املبادئ يف احلرفة مثال تشميع اﳋيط وكناسة الدكان ثم يعود
للجلوس بالوضعية نفسها اىل ان ال ينظر اىل خارج الدكان او اىل املارة.

77

 -2االجري  :عند اكتساب الصبي مهارات متكنه من العمل االنتاجي

للحرفة ،وبإثباته تقدما ملحوظا فيها  ،يبدأ باحلصول عىل اجرة اسبوعية تزداد

مع اتقانه وتفننه بالعمل .

78

وبعد ارتقاء الصبي للحرفة ينظم له حفل خاص ،يقرأ الشيخ فيه جمموعة
١٧٧
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من احاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  ،ويفرض فيه عىل الصبي جمموعة

من القواعد االخالقية واآلداب التي تعزز روح العمل واالتقان واالخالص ،
وينتهي احلفل بذكر من كتاب اهلل احلكيم وبعدها وليمة من الطعام للحاﴐين

.

79

وﳚب ان يكون االجري متصفا بصفات خاصة من البلوغ والعقل وله احلرية

يف االنتقال من شيخ اىل آخر  ،وله احلق يف التدخل لتحديد أجره .80

-3الصانع املدرب  :وهو األجري الذي وصل اىل درجة اتقان احلرفة جمتازا

االختبارات ام اهليﺌة االختيارية  ،اال انه ﱂ يصل بعد اىل درجة االستاذ (الشيخ)

،اال انه يعمل معه وفق عقد حيدد فيه مدة العمل والكيفية واألجرة  ،فبعد

وصوله اىل درجة الصانع ترتفع قيمة االجور التي يتقاضاها  ،وال توجد مدة
حمددة للوصول لدرجة الصانع  ،وانام هي متفاوتة بحسب الشخص ومهارته
واستعداده .81

١٧٨

 -4اﳋلفة:
وتوجد يف سلم التنظيم احلريف رتبة (اﳋلفة)  ،وهي تسمية شائعة يف العراق

وهي تعني مساعد االستاذ يف املهنة ،82ويرى بعضهم انه دور انتقايل من الصانع
اىل االستاذ ،واملدة التي يصبح استاذ ًا فيها ﲢددها اجادته للعمل .83

-5النقيب :وهي رتبة سابقة لرتبة الشيخ ويبدو انه كان مساعد ًا للشيخ

وقد اصبح لرتبة النقابة اﳘية كبرية يف تنظيم احلريف فرتبة النقيب كام يرى

مؤلف(الذخاير والتحف) قديمة والنقابة وجدت قبل االبيار  84ويضيف وقد
مثل النقيب ( بربان السفينة) اذا صلح صلحت وان فسد فسدت ولذا اصبح
لزاما عىل كل من يريد ان يتوىل رتبة النقابة ان ﳚتهد يف طلب العلم وان يكون

عارف ًا عاملا بصناعته ومن ذوي العدلة .85

اما اهم مهامت النقيب فهي قيامه بعملية الشد وهي احدى الرسوم

الﴬورية لالنخراط يف سلك املهنة وكان من واجب النقيب املدافعة عن
املشدودية 86اما عالقته بالشيخ فهو مساعد له .87

 -6شيخ الصنعة (املعلم ) :يعد الشيخ رأس هرم التنظيم احلريف  ،عرف

الشيخ بالقاب عدة منها :املعلم واالستاذ  ،فهو الشخص البارز الذي بلغ ذروة

املهارة يف عمله واصبح له احلق يف ان يستقل بعمل خاص به ،وبعد ان اجتاز

احتفال االذن او االجازة وحصل عىل سند االجارة ،فهو منتخب عادة من

اساتذة بارزين يف الصنف ،ويتخذ هذا االنتخاب رسميا عند حضور الشيخ
املنتخب واعضاء اهليﺌة اىل املحكمة امام القاﴈ بمرسوم .88
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وﳚب ان يلتزم الشيخ (املعلم) بصفات خاصة من االدب واهليبة ،وﱂ

يسمح الي متعلم من مزاولة مهنته اال بعد موافقة شيخ احلرفة حفاظا عىل
سمعة السوق من رداءة االنتاج ومحاية املستهلك من الغش والتدليس .89

ووجد ان لكل صنف ً
شيخا فللبزازين شيخ وللنحاسني شيخ وللمالحني

شيخ ولﻸطباء شيخ ويسمى الشيخ بالرئيس أيضا.

90

ويرى اخوان الصفا  91انه  (( :ال بد لكل صانع من البرش من استاذ يتعلم

منه صنعته او علمه)) ،والشيخ او األستاذ عىل راﳞم هو الدليل يف تلك الصنعة
وهو الذي حيرك القوة الكامنة يف نفس الصانع وخيرجها اىل حيز الفعل .

ويلتحق باألستاذ عادة عدد من الصناع يعلمهم أرسار صنعته ويمكنهم

فيها  ،فاذا وجد االستاذ يف الصانع الفهم واﳋدمة الكافية يف العلم اعطاه العهد
اما عالقة االستاذ بالصانع فانه يساعده يف وقت الشدة وتستمر العالقة بني
االستاذ وصانعه حتى بعد أن يصبح الصانع أستاذ ًا .92

 -7العريف  :كان لكل طائفة حرفية أمني عليها يعرف بالعريف  ،يتوىل

متثيلها امام املحتسب  ،فهو املسؤول عن ايصال التوجيهات واالرشادات
والوصايا من املحتسب والدولة اىل شيخ احلرفة  ،فهو حلقة الربط وعنرص

التواصل بني الطرفني  ،وله معرفة وافية بأفراد حرفته وشيوخها وصناعها
وحمل صناعتهم او البيع املخصص هلم يف املدينة .93

١٨٠

 -3رسوم األصناف وتقليدها -:
-1أولياء االصناف والنقباء االوائل:
وكان من بني رسوم االصناف أن أصبح لكل صنف ويل  ،فقد جرت

العادة عىل ان تنسب كل حرفة اىل شخص ما  ،ويكون عادة نبي ًا او حكي ًام
او ملك ًا مؤمن ًا او ولي ًا او احد الصاحلني  ،ويعتﱪ الويل واضع هذه الصناعة

ومبتكرها واال نسبت اىل نبي اهلل آدم  ، gوبذلك حيصل االطمﺌنان لطالبها

وتزيد رغبته فيها.

94

أ-اجلذور:
وهم يف االصل من االنبياء و املرسلني  ، 95منهم :النبي آدم  gوكانت

صناعته الزراعة  ،فنسبت مهنة الزراعة اليه  ،وشعيب  gالغزول  ،وادريس
 ، gوكان أول خياط وأمسك باﳋيط ،ونوح  gوكان اول نجار ،وابراهيم
اﳋليل  gوكان اول من بنى فاصبح كل املهندسني يتنسبون اليه ويفتخرون

بصنعته ،وداوود وقد نسبت اليه صناعة احلديد ،وعيسى ابن مريم عليها
السالم وكان صباغا ،وعُدّ سليامن  gالعارف باألدوية والعقاقري ،وكان النبي

حممد صىل اهلل عليه وآله تاجر ًا وجماهد ًا واعتﱪت هذه الصناعات اجلامعة لكل
انواع الصناعات .

96

وهكذا يبدو ان كل صناعة تقريب ًا نسبت اىل نبي أو رسول من أجل اثبات

اصالتها واضفاء صفة القدسية عليها .
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ب -االبيار :
وهم رعاة أصحاب حرف وكانوا عادة من بني الصحابة والتابعني  ،واألبيار

هم أول من ابتدأ احلرفة.

97

-2رشوط االنتامء اىل الصنف:
يقتﴤ االنتامء اىل اية حرفة من احلرف رشوط ًا والتزام ًا معين ًا وإقامة حفل

ﲡري فيه مراسيم خاصة  ،وقبل السامح للشخص يف االنتامء اىل حرفة ما وجب
عليه ان خيتار استاذ ًا يعلمه أرسار الصنعة وﳚتهد ويتعب نفسه يف تعلمها فان

اتقان الصنعة أمر ﴐوري قبل ﳑارستها ،وبعد االجتهاد يف الصنعة يعرض
نفسه اىل خﱪاء فيها ليتبينوا مدى اتقانه هلا .98

فال بد من أخذ موافقة جد الشخص اذا كان موجود ًا ؛ الن العقد يتم باسم

اجلد ومن ثم يتفق الشخص مع النقيب عىل يوم حيصل فيه الكالم ،ويقيم وليمة

يدعو اليها ابناء تلك الصنعة  ،لذا فإن الشد هو اهم شعرية يف احلفل الذي يقام

لقبول شخص ما يف سلك اهل املهن فان اصله يرجع اىل عهود االنبياء االولني
و ُيشرتط عىل الشخص ان يكون قد حصل عىل (العهد) قبل القيام بشدة واذا

كان غري الئق ال يعطى له العهد .99

واذا تأكد النقيب والشيخ من حصول الفرد عىل العهد  ،يبدأ النقيب

بمراسيم الشد وهي  :ترتيب املشدود وكبريه (أستاذه)  ،وقراءة الفاﲢة وذكر
العهد  ،والوصايا  ،ثم يتوىل شد العقد  ،ويكون شد الفرد بصور متعددة

واملتعارف علية اﳖا اربع  ،ولكل عقدة رشوط  .فالعقدة األوىل هي عقدة كبري
١٨٢

املشدود (االستاذ)  ،والعقدة الثانية  ،هي عقدة اجلد  ،والعقدة الثالثة  ،وهي

عقدة البري ،100اما العقدة الرابعة ،فهي عقدة االمام عيل  gتيمنا وبركة تعقد

باسمه .101 g

فهدف الشد اذن أن يعصم املشدود عن الفواحش وتكون سمته حسنة يف

اوساط الصناع والبد من حضور شيخ من املشايخ حتى يكون الشد صحيح ًا
 ،وبعدمه يكون الشد باط ً
ال .102

واملشايخ الذين يصبح الشد بحضورهم هم الذين يعرفون علم االولني

حتى يفيدوا الطالبني  ،103وهؤالء هم  :شيخ االطباء  ،وشيخ احلالقني (الفرع
السليامين)  ،وشيخ السقائني وشيخ القبانية  ،وشيخ العطارين ويمكنهم ان
يشدوا لصناعتهم ولغريها  ،وبعد امتام عملية الشد يعطي النقيب الشخص

ورقة بخطه وختمه وفيها تاريخ اليوم الذي شد فيه والبينة عىل ذلك  ،والطريق
اىل االجازة يكون عادة  ،بعد اجتياز الرتب االربعة ( املبتدئ ثم مرحلة االجري

ثم مرحلة الصانع ومن ثم اﳋلفة ثم النقيب واخريا الشيخ )  ،باالضافة
اىل احلصول عىل العهد والشد يف كل رتبة ومن ثم حيصل الفرد عىل االجازة
ويستطيع االنخراط يف سلك الصنعة .

104

3ــ الدستور:
تكونت بمرور الزمن لكل صنف عادات تقليدية تنظم أموره  ،فاصبح

لكل صنف طريقة ﳚري عليها  ،عرفت بالعرف  ،وهو اساس ًا يستطيع املحتسب
الرجوع اليه  ،وقد اخذ القضاة ﲠذا العرف لدى حكمهم يف اﳋالفات التي

تقع بني الصناع .105
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4ـ القسم :
القسم او احللف هو احد رسوم اهل االصناف فقد اعتاد النقيب يف اثناء

حفل الشد ان يطلب من املشدود ان يقسم اليمني املعقد باهلل العظيم ،ونجد أن
املحتسب والعريف يف مراقبتهام لﻸصناف يؤكدان ﴐورة احللف فيطلب من

اهل االصناف احللف باهلل العظيم وﴐورة االهتامم بمقادير املواد االولية التي
يستخدموﳖا وبنوعيتها .106

املبحث الثالث  :عالقة الدولة باألصناف والتنظيم احلريف وتأثريهم يف

النشاط السيايس واالجتامعي والثقايف-:

كان تنظيم األسواق وأهل الصنائع يف صدر اإلسالم  ،107ومن بعده يف

العرص العبايس ﲢت إرشاف موظف يدعى العامل عىل األسواق  ،فكان
السائب بن زيد عامال عىل سوق املدينة مثال  ،108وعىل البرصة زياد بن أبيه

وكانت هذه الوظيفة مستمرة طول العرص االموي وكانت ﳑهدة لوظيفة
املحتسب التي ظهرت عرص املنصور العبايس فقد كان عاصم بن سليامن
االحول عام ً
ال يف الكوفة عىل احلسبة واملكاييل واالوزان .109
-1عالقة الدولة باألصناف والتنظيم احلريف :
كان لالصناف عرفاء ،وكان هلم عرف خاص بينهم يتبعونه يف أمورهم ،

حتى ان القضاة يقرونه يف بعض املشاكل احلرفية  ،ذكر وكيع (( :ان قوما من

الغزالني اختصموا اىل رشيح  110فقالوا :سنتنا بيننا كذا وكذا  ،فقال  :سنتكم

بينكم )).111
١٨٤

وكانت سياسة احلكومة ﲡاه اهل احلرف تقترص عىل األرشاف عىل

أعامهلم وليس فيها ما يدل عىل االضطهاد  ،ويف عهد الطائع( 363هـ393-
هـ991-974/م) فرض واصدر قانونا سنة (  366هـ  976/م) عىل والة
احلسبة أن يقوموا عىل تصفح أحوال العوام يف حرفهم ومتاجرهم وجمتمع

أسواقهم ومعامالهتم  ،وأن يعريوا موازينهم واملكاييل ،ويقرروها عىل التعديل
والتكميل .

112

وجاء يف عهد آخر صادر يف السنة نفسها عن اﳋليفة الطائع( 363هـ-

 393هـ991-974/م) (( :وعىل والة احلسبة بمراعاة أمور العوام يف املتاجر
والصناعات ومنعهم من الغش والتدليس يف سائر املعامالت وامتحان املكاييل
واألوزان وحيطاﳖا من التطفيف والنقصان )) .113

وهكذا يتبني أن إرشاف احلكومة يقترص عىل منع الغش والتأكد من

صحة املوازيني واملكاييل فلم تكن هتدد الدولة فعالياهتا فلم يكن ما يستوجب

مكافحتها سياسي ًا .

1ـ املحتسب ورقابة الدولة :
تعد احلسبة أبرز االجهزة الرسمية ذات العالقة املبارشة بتنظيم االصناف

 ،وقد اختلفت اآلراء يف اصل احلسبة ،فقد أرجعت هذه الوظيفة اىل الرسول

(صىل اهلل عليه وآله) ،إذ كان يبارشها بنفسه .114

وكانت االصناف ﲢت ارشاف املحتسب  ،وتط ّلب ذلك معرفة مدى

األرشاف احلكومي عىل األصناف دراسة علمه وصالحياته ، 115ويف عهود
١٨٥
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ِ
اهلجري /العارش امليالدي يوﴅ والة احلسبة بـ: 116
القرن الرابع
-1مراعاة أمور العوام يف املتاجرة والصناعات.
-2منعهم من الغش و التدليس يف سائر املعامالت.
-3امتحان املكاييل و االوزان و حياطتها من التطفيف والنقصان .117
وال يوجد ما يشري إىل اضطهاد مبارش ألرباب الصنف أو تدخل يف أسعارهم

أو ﲢديد إلنتاجهم  ،بل يبدو أن اهلدف األسايس هو محاية املستهلك اي عامة
االمة .118

2ـ الﴬائب واالصناف :
فرضت الدولة العربية االسالمية عىل اهل االصناف ﴐائب متنوعة ففي

الوقت الذي ﱂ يأخذ الرسول صل اهلل عليه وآله اﳋراج من االسواق ،فرضت
ﴐائب متنوعة عىل اسواق املسلمني ويف عهود متعددة منها  :الﴬيبة منظمة

عىل األسواق  ،119وهي ( األجرة ) يف بغداد التي فرضت أول مرة زمن

املهدي(167هـ  873/م)،ويف العرص العبايس الثاين(247هـ861/م)فرضت
املكوس عىل البياعات املختلفة وبقيت بني إلغاء وإبقاء حسب الظروف إىل

آخر أيام الدولة العباسية .120

وفرضت ﴐائب عىل اسواق الدواب واحلمري واجلامل وعىل االمتعة

الصادرة والورادة يف العراق سنة (372هـ 982 /م ) ،121ومن الﴬائب التي

فرضت عىل اهل االصناف مكس عىل املنسوجات احلريرية والقطنية ،وهو
١٨٦

عرش الثمن ، 122ففي سنة(374-375هـ 985 /م) فرض صمصام الدولة

االمري البوﳞي(373هـ–377ه987- 983/م)الذي كان واليا عىل العراق

ﴐيبة العرشة عىل املنسوجات القطنية واحلريرية التي تصنع يف بغداد بان ﳚعل

عىل ثياب الباريسيات والقطنيات التي تنسج ببغداد و نواحيها العرش من اثامﳖا
وقد قدر ايراد هذه الﴬيبة بامليلون درهم ،فهاج الصناع ولغيت الﴬيبة ،إذ

جاﲠها أهل األصناف بمعارضة شديدة ﳑا اضطر االمري البوﳞي اىل الغائها
،123ويف سنة (389هـ 998/م) عاد الوزير ابو نرص سابور (381هـ 416-

هـ1033/م) إىل فرض هذه الﴬيبة عىل الرغم من تذمر اهل االصناف اال

اﳖم ظلوا يؤدوﳖا حتى سنة (401هـ1010/م) .

124

ثم أعيد فرض هذه الﴬيبة سنة (389هـ998/م) فثار سكان حملة العتابية

وحملة باب الشام  ،وهي مواطن ُصنّاع هذه األقمشة وقصدوا املسجد اجلامع

يف املدينة  ،ومنعوا اﳋطبة والصالة وضجوا واستغاثوا وباكروا األسواق عىل
مثل هذه الصورة  ،ولكن ثورهتم أﲬدت بعد أربعة أيام .125
3ــ االجور والتسعرية واالحتكار يف الدولة االسالمية:

نستطيع أن نميز نوعني من الصناع ﳘا  :الصناع املأجورون  ،الذين يقومون

بعملهم حلساب غريهم لقاء أجر حمدد يتقاضونه ،والصناع املستقلون الذين

يامرسون عملهم يف بيوهتم ،أو حوانيتهم حلساﲠم اﳋاص ،وهؤالء يف الغالب،
من ذوي احلرف التي ورثوها عن آبائهم .وهم عىل العموم أحسن مكانة من
الصنف املأجور ،فهم يمتلكون وسائل االنتاج واألدوات البسيطة ورأس املال
املحدود.126
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4ــ اجور الصناع :
الصنّاع
كان الصناع بصورة عامة صنفني فهناك من يشتغل بأجرة مثل :ﱡ

الذين يعملون يف معامل اﳋالفة للنسيج أو يف دار الﴬب ،ويف حوانيت
صناعية تشتغل حلساب التجار  ،127ومنهم من يشتغل حلسابه ويملك ما يلزم

الصنّاع واألساتذة  ،وقد
من مواد أولية و اآلت تقتضيها الصنعة وهؤالء هم ﱡ
يشتغل مع الصانع عدد من املبتدئني كام يكون مع االستاذ عدد من الصناع  ،ومع

أن املهن كانت عادة وراثية  ،إال أن األفراد ﳐريون يف املهنة التي يريدون اتباعها
 ،حصل متركز يف العمل يف عرص االزدهار الصناعي التجاري يف القرن الرابع
/الرابع اهلجري يتمثل ذلك يف املعامل الكبرية يف بغداد مثال،وهناك العامل

الرقيق وعددهم كبري يف الزراعة وكام هو احلال يف سباخ البرصة هذا إضافة
إىل أعامهلم يف البيوت أو احلوانيت ويبدو أن عددهم قل نسبي ًا يف الصناعة .128

الصنّاع بأﳖم  (( :الذين يعملون بأبداﳖم وأدواهتم
ُع ِرف أخوان الصفا 129ﱡ

الصنّاع يف املرتبة السفىل من السلم االجتامعي ))،130أما واردهم فال
وكان ﱡ
يكفي إال لﴬوريات املعيشية يف الظروف االعتيادية  ،روى املقديس  ((:وأما
الصنايع العملية وهي املهن فقد قيل قدي ًام  :الصناعة يف الكف أمان من الفقر

وأمان من الغنى وذلك أن الصانع بيده ال يكاد كسبه يقرص عن إقامة ما ال بد
منه  ،وال يكاد كسبه يتسع القتناء ضيعة أو عقد نعمة )) ،131ووصف الدوري

132وضع الصناع  (( :وأما حرف أهل الصناعات فغري فاضلة عن االقوات

وال نافقة يف ﲨيع االوقات ومعظمها معصوب بشبيبة احلياة وهو ﲠذا يشري
إىل صعوبة وضع الصناع معاشي ًا لصعوبة التوفري وضنك العيش احيان ًا واىل
١٨٨

املستقبل العسري الذي ينتظرهم يف الشيخوخة ))  ،ومن أجل إعطاء صورة عن

مستوى معيشة الصناع واجورهم  ،فمن أمثلة قلة األجور وعدم عدالتها

133

 ،ان يف القرن االول اهلجري /السادس امليالدي  ،كانت أجرة النجار دينار ًا
ونصف دينار شهري ًا  ،134وأجرة بناء السفن دينارين شهري ًا ،وأجرة الصانع

العادي ثلثي دينار شهري ًا  ،135ويف القرن الثاين اهلجري /السابع امليالدي

 ،كانت اجرة عامل النسيج نصف درهم يف اليوم  ،ويف اخر القرن الثالث

اهلجري/التاسع امليالدي أجرة الزجاج النحوي وهو فتى يشتغل بخرط
الزجاج تبلغ درﳘا ونصف الدرهم يف اليوم  ،وكان يعطي منها ألستاذه املﱪد
درﳘ ًا يف اليوم لقاء تعليمه  ،فلم يكن يبقى لديه اال نصف درهم يعيش به ،136

ويف القرن الرابع اهلجري كانت اجرة عامل رحى زمن املتوكل ثلث الدرهم

 ،ويف حوايل منتصف القرن الرابع استخدم صاحب حانوت يف البرصة كاتب ًا

حلساباته  ،وكان أجره نصف درهم يف اليوم  ،باالضافة اىل الطعام والكسوة ثم
زيدت اىل درهم يف اليوم ، 137ويف سنة (  397هـ  1006 /م) اشتغل الزاهد

عبد الصمد –احد زهاد بغداد -حارس ًا يف دكان ﳞودي  ،طلب ان تكون أجرته
دانقني فضة وثالثة ارطال خبز يف اليوم فأعطي ما اراد  ، 138يف حني بلغت

اجرة البواب ﲬسني دينار ًا كل سنة اي االكثر أجورا بالنسبة اىل احلرف واملهن

االخرى وربام يعود هذا اىل مقام ومنزلة املكان  ،فضال عن خطورة العمل ،
وبلغت اجرة البناء حوايل درهم ونصف درهم يف اليوم مع طعام الغداء وهو

نصف درهم  ،وأجرة عامل يف البناء مع غدائه قرابة ثالث ارباع درهم يف اليوم
 ،وكانت أجرة خادم املسجد سنة 356هـ969 /م ثالثة دنانري ونصف يف السنة
مع مسكن بال أجرة  ،ولعله من خريات االخرين.

139

١٨٩
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ويبدو ﳑا تقدم ان اجور الصناع والعامل كانت واطﺌة منخفضة ،بحيث

ان اجرة اغلبهم ال تتجاوز الثالثني درﳘ ًا يف الشهر  ،وهكذا نجد ان مستوى

الصناع ﱂ يكن باملستوى الذي حيسدون عليه  ،وهذا ما اشار اليه اجلاحﻆ بقوله

 (( :ان الفقر مالزم للقصابني  ،واجلزارين  ،والشوائني  ،واصناف الصيادين ،
وكذلك ضارب اللبن  ،والطيان ،واحلراث )) ، 140ولعل منشأ ذلك يعود اىل

رؤوس أمواهلم القليلة  ،مثال ذلك ان راس مال عامل كيزان بلغ مائة درهم ،
وراس مال بائع بقول كان دينار ًا او دينارين او ثالثة .

141

اما سعر البضائع فكان بصورة عامة خيضع للعرض والطلب وﱂ نجد

تدخل الدولة يف االسعار اال عند وجود احتكار وغالء وتذمر شعبي مهددا
الدولة باالضطراب والتذمر .

142

وكثري ًا ما استشارت الدولة عند قيامها بالتسعرية اهل الراي والبصرية

يف ذلك ،واهتمت الدولة العباسية باألسعار وكان ضجر العامة من ارتفاع

األسعار كثري ًا ما اجﱪ الدولة العباسية عىل انقاص السعر الزائد وفرض

سعر معني ففي سنة (308هـ920/م) ضجر العامة من ارتفاع االسعار
 ،فأمر اﳋليفة املقتدر ( 320 - 295هـ 932-908 /م) بخفض السعر

وطلب املحتسب ان يسعر بأقل من السعر القديم  ،وتأﰐ االشارة االخرى يف

سعرا معينًا
سنة(324هـ935/م)عندما شغب العامة بسبب الغالء ففرض ً
143
للدقيق  ،ويف سنة(358هـ968/م) ُس ِعر الطعام بسبب الغالء.
وقد تقوم الدولة باحتكار بعض الصناعات سيام التي ﲢتاج منتجاهتا

فقد احتكرت صناعة املنسوجات الرسمية (الطراز)  ،ومن الصناعات التي
١٩٠

احتكرت عمل الثلج والقز ،ففي سنة (372هــ982/م) جعل هلام االمري

البوﳞي عضد الدولة ( 372- 400ه983 -955/م) متجر ًا خاص ًا  ،وكان
امري قنرسين  ،سنة (370هـ680/م) حيتكر املتاع الوارد ويبيعه اىل اهل البلد

بالصورة والثمن الذي يريده كام كان حيتكر عمل اﳋل والصابون فيها وليس يف
بلد مبيع وال مشرتي اال وله فيه مدخل قبيح  ،غري ان الدولة قامت يف الوقت

نفسه بتقديم مساعدات مالية ألهل االصناف فقد حاول املعتصم(-218

223ه 833 /م 842-م) مث ً
ال تعويض بعض االموال التي خرسها بعض
االصناف يف اثناء حريق اﳋزائن يف بغداد  ،ويف عام (323هـ934/م) عندما
وقع حريق يف سوق البزازين يف الكرخ اطلق الراﴈ هلم ثالثة االف دينار .
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 -2نشاط الصنف االقتصادي والسيايس واالجتامعي والثقايف-:
لعب الصنف دور ًا اقتصادي ًا مهام يف املجتمع االسالمي يف القرن الرابع

اهلجري  ،فهو املنتج للسلع الﴬورية والكاملية التي حيتاجها الناس  ،وكانت

له القدرة عىل ﲢديد كميتها ونوعيتها وحتى سعرها فكثري ًا ما اتفق اهل الصنف

الواحد عىل سعر معني وال يبيعون بغريه بل قد يقوم اهل الصنف الواحد

بالتواطؤ عىل اخالء السوق ﳑا ينتجونه ويبعدونه ويرفعون ايدﳞم عن االعامل
حتى تضيق احوال الناس واضطروهم عىل االذعان ملا يريدون  ،145ولذا نجد

ان ﴐورة فرض رقابة حكومية للحد من السيطرة االقتصادية للصنف يف

املجتمع.

وثار صناع املنسوجات القطنية واحلريرية يف بغداد سنة (375هـ985/م)

حني فرض البوﳞيون ﴐيبة العرش عىل منتوجاهتم  ،وﱂ هتدأ احلالة حتى الغيت
١٩١
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الﴬيبة وثاروا ثانية سنة (389هـ 998/م)،حني أعيد فرض هذه الﴬيبة ،

وقصدوا املسجد اجلامع يف بغداد ومنعوا اﳋطبة والصالة واستمر األﴐاب

أربعة أيام ،ولكن هيجاﳖم هذه املرة ﱂ يؤد اىل النتيجة املطلوبة  ،ويذكر سبط
ابن اجلوزي ( 384هـ  994/م) أن ع ّيار ًا  146ثار يف بغداد فتبعه عدد كبري من

الش ّطار.

147

واضح ﳑا تقدم أن أجور الصناع األجراء كانت واطﺌة  ،ونرجح أن الصناع

أصحاب احلوانيت يربحون اكثر من ذلك بكثري ولعل معدل واردهم كان
يتجاوز الثالثامئة درهم يف الشهر  ،وهذه املعلومات تساعد عىل استنتاج ﳾء

عن تدرج األجور ولكنها ال تشري إىل تبدل يذكر بني مدد بعيدة  ،وبعض التطور
يف وضع األصناف وكياﳖا يعود إىل مؤثرات أخرى أدت إىل ظهور تيارات

ثورية بني أهل احلرف وذلك منذ أواخر القرن الثاين للهجرة ،وقد حصل
ارتباك سيايس وسوء إدارة نتيجة تسلط األتراك يف القرن الثالث القى بظالله

عىل القرن الرابع اهلجري  ،فأربك احلياة االقتصادية وأﴐ بأهل الصنايع

بصورة مبارشة  ،ورافق ذلك ارتفاع يف األسعار دون وجود ما يشعر بارتفاع

مقابل يف األجور.

148

اما نشاط االصناف االجتامعية فيتمثل باشرتاكها يف املناسبات االجتامعية

بصفتها املهنية إذ يظهر كل صنف اروع انتاجاته اعتزاز ًا بصناعته ومشاركة

باملناسبة  .وقد اعتاد اهل االصناف ان يظهروا الزينة يف اسواقهم يف املناسبات
الفرحة ﳑا يدل عىل مشاركتهم بالرسور والفرح ففي سنة (392هـ1001/م)
عندما نزل النجمي عميد اجليوش زمن ﲠاء الدولة(1012–988م) بغداد
١٩٢

زينت له االسواق ونصبت القباب واظهر من الثياب والفرش الفاخرة و
االواين والصياغات الكثرية  ،اما بالنسبة اىل النشاط الثقايف ألهل االصناف
فقد كانت بعض دكاكني ذوي احلرف حم ً
ال ﲡري فيه مناقشات كثرية فكان

جملسا للعلامء وكان الشيخ ابن حفص امحد ابن شاهني
سوق الوراقني يف بغداد ً

يعلم احلديث يف حانوت رجل عطار ببغداد  ،وقد ظهر من بني اهل االصناف
الكثري من املفكرين واالدباء والشعراء .

149

وظهرت تيارات اجتامعية تدعو باسم الدين إىل اإلصالح وتؤكد بصورة

خاصة ﲢسني الوضع املايل واالجتامعي كام فعل صاحب الزنج 150والقرامطة

151

وأخوان الصفا .

152

وهذه العوامل أثرت يف وضع العامة ومن بينهم أرباب الصنايع واملهن

بصورة خاصة وأوجدت لدﳞم روح التذمر والتمرد  ،وجعلتهم يساﳘون يف
احلركات االجتامعية بصورة فعالة بل كونت بينهم أيض ًا وجهة ثورية تتمثل

بوضوح يف حركات العيارين والشطار 153منذ القرن الثالث والرابع اهلجري /
التاسع والعارش امليالدي واستمرت حتى سنة 656هـ.
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١٩٣

م.د .عبير عبد الرسول محمد التميمي

اﳋامتة(اﳋالصة)-:
 -1بادر الرسول صىل اهلل عليه وآله اىل إقناع العرب بتغيري مفاهيمهم

القديمة اﳋاطﺌة حول العمل والصناعات واملهن اليدوية ،وحضهم عىل العمل

وبني هلم قدسيته .

 -2وبرفع االسالم مكانة العمل والعامل  ،بدأت احلرف تلقى القبول ،

السيام مع بداية القرن الرابع اهلجري.

-3واتصل التامسك باحلرفة والشعور بالكيان لدى اهل الصنايع بانتشار

االنتساب اىل املهنة اىل جانب القبيلة  ،وأخذ املسلمون يقبلون أسامء وألقاب ًا

تدل عىل الصنعة.

 -4برزت ظاهرة التنظيم احلريف والتخصص يف الصناعات يف أكثر مدن

العراق الرئيسية  ،وكانت املهن وراثية ،وكان لتوسع املدن  ،وتطور احلياة
االجتامعية واالقتصادية دور يف التخصص.

-5اصبح لكل ذوي اختصاص أصول ونظم خاصة بحرفتهم ، ،وكان

مظهر ًا من مظاهر تنظيم اجلامعات احلرفية  ،ودلي ً
ال قوي ًا عىل وجود االصناف.
-6كان للصنف واجبات منها  :االهتامم بمعرفة أرسار الصنعة واتقاﳖا

وجودة املصنوعات واالهتامم بمصالح األعضاء والعناية باملواد االولية

ونظافتها.

 -7وكان للتنظيم احلريف تسلسل من املستوى االدنى اىل االعىل  :الصبي
١٩٤

(املبتدئ) ،واالجري ،والصانع املدرب ،واﳋلفة ،والنقيب ،واعىل مرتبة هو

شيخ الصنعة (املعلم).

 -8وكان من بني رسوم االصناف أن اصبح لكل صنف ويل  ،وجرت العادة

عىل ان تنسب كل حرفة اىل شخص اما نبي او ويل .

-9وكانت هلم مراسيم خاصة من الشدة والقسم وهلم دستورهم اﳋاص يف

العمل وطقوس معروفة.

 -10أدى الصنف دور ًا اقتصادي ًا مهام يف املجتمع العريب االسالمي  ،وكان

هلم نشاط اجتامعي وثقايف متثل باشرتاكهم يف املناسبات االجتامعية والثقافية .

١٩٥

م.د .عبير عبد الرسول محمد التميمي

قائمة اهلوامش -:
-1ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج9ص .44
-2ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون ،ج ،1ص.404
-3وناس  ،التميمي ،سياسة توازن السوق ،ص.59
 -4االزرقي ،اخبار مكة  ،ج،1ص.164
-5االزرقي ،اخبار مكة  ،ج،1ص.164
 -6النحل.97 :
 -7األعراف .22 :
 - 8الكهف . 96 :
- 9هود. 37 :
-10البخاري  ،صحيح البخاري ،ج ،6ص.210
-11ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.588
 -12ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج ،53ص.307
-13الطباطبائي  ،سنن النبي  ، ص.144
 -14املناوي  ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،ج،4ص.86
-15ابن حبان ،صحيح ابن حبان ،ج ،3ص .404
-16الشيباين  ،الكسب  ،ص ، 19ص.33

١٩٦

-17الصفدي ،الوايف بالوفيات ،ج  ،15ص. 192
-18ابن حنبل ،مسند ابن حنبل  ،ج  ،3ص. 503
 -19ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.588
 -20اجلاحﻆ  :ثالث رسائل ص17؛البخالء ص . 162
 -21اجلاحﻆ  ،ثالث رسائل ص17؛
 -22اجلاحﻆ  ،البخالء ص  162؛ابن اجلوزي  ،املنتظم ج ،9ص. 91
 -23ابن سالم  ،األموال  ،ج ، 4ص .533
-24الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي ،ج ، 3ص .149
-25الدوري اوراق يف التاريخ واحلضارة .15 ،
 -26بحشل  ،تاريخ واسط  ،ص .11
 -27اليعقويب ،البلدان  ،ص .242
 -28الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي  ،ج  ، 8ص .544
 -29اليعقويب ،البلدان  ،ص .242
 -30اليعقويب  ،البلدان  ،ص 246؛ الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي  ،ج  ، 8ص .544
الرمرام َّية ينبت يف األرض الر ْملية  ،يستعمل هو َأو رماده
 -31األُشنان  :شجر من الفصيلة َّ
يف غسل الثياب واألَيدي .ابن منظور  ،لسان العرب  ،ج ، 1ص.243
 -32تسرت وهي اعظم مدينة يف خوزستان  ،وهي تعريب شوشرت أي اللطيف واحلسن
والطيب ،وقد خرجت العديد من العامء منهم  :عبد اهلل بن رشيف التسرتي  .احلموي ،

١٩٧

م.د .عبير عبد الرسول محمد التميمي

معجم البلدان ،ج ، 2ص.29
 -33اليعقويب  ،البلدان  ،ص 246؛ الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي  ،ج  ، 8ص  544؛الشيخيل
،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.80
 - 34باب الطاق حملة كبرية يف اجلزء الرشقي من بغداد  ،تعرف بطاق اسامء نتيجة مرور
القائد عبد اهلل بن طاهر ﲠا وسامعه امراة تنوح فاشرتاها واعتقها فعرفت باسمها .احلموي ،
معجم البلدان ،ج ، 1ص .308
 -35الصويل  ،أخبار الراﴈ باهلل واملتقي هلل  ،ص  71؛الشيخيل ،األصناف واملهن يف
العرص العبايس ،ص.81
 -36اليعقويب  ،البلدان  ،ص 259؛ رسائل اجلاحﻆ  ،ص . 259
 -37بحشل  ،تاريخ واسط  ،ص 11؛ اليعقويب البلدان  ،ص .242
 -38العتابية هي من اشهر مدن بغداد والعاﱂ االسالمي طوله وعرضه تقع غرب بغداد
 ،عرفت بنسج الثياب احلريرية والقطنية البديعة  .ياقوت احلموي  ،معجم البلدان ،ج، 2
ص . 30
 -39ياقوت احلموي  ،معجم البلدان  ،ح ، 2ص  31؛ الشيخيل ،األصناف واملهن يف
العرص العبايس ،ص.84
 -40ياقوت  ،معجم البلدان  ،ح ، 2ص ؛ الشيخيل ،األصناف واملهن يف العرص العبايس،
ص.84
 -41الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي  ،ج ، 7ص. 554
 -42الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي  ،ج ، 7ص ، 584ص .590
 -43الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي  ،ج ، 7ص ، 584ص .590

١٩٨

 -44ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج  ، 11ص . 303
 -45ابن اجلوزي  ،املنتظم  ،ج ، 7ص.127
 -46ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج  ، 11ص . 303
 -47ابن اجلوزي  ،املنتظم  ،ج ، 7ص.127
-48إبن االثري  ،الكامل يف التاريخ  ،ج  ، 9ص.46
 -49الشيخيل ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.90
 -50الشيخيل ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.90
 -51اخوان الصفا  ،رسائل اخوان الصفا ،ج،2ص.18
 -52ابن كثري  ،البداية والنهاية  ،ج  ، 11ص . 303
 -53ابن اجلوزي  ،املنتظم  ،ج ، 7ص 127؛ إبن االثري  ،الكامل يف التاريخ  ،ج  ، 9ص.46
-54اخوان الصفا  ،رسائل اخوان الصفا ،ج،2ص.18
 -55ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة  ،ص 6 - 5؛ ينظر ايضا  :الشيخيل ،األصناف واملهن يف
العرص العبايس ،ص.90
 -56ابن األخوة  ،معاﱂ القرية يف احكام احلسبة  ،ص ، 9ص .11
-57وناس ؛ التميمي  ،سياسة توازن السوق ،ص.82
 -58الدوري  ،اوراق يف التاريخ واحلضارة  ،ص .20
 -59ابن األثري  ،الكامل يف التاريخ ،ج  ،12ص .90

١٩٩

م.د .عبير عبد الرسول محمد التميمي

-60ا بن األثري الكامل يف التاريخ  ،ج  ، 8ص 90؛ الدوري  ،اوراق يف التاريخ واحلضارة
 ،ص .20
 -61ابن اجلوزي  ،املنتظم 10 ،ج  ،ج  8ص 56– 55؛ الدوري  ،اوراق يف التاريخ
واحلضارة  ،ص .21
 -62ا بن األثري الكامل يف التاريخ  ،ج  ، 8ص .90
 -63ابن األخوة  ،معاﱂ القرية يف أحكام احلسبة  ،ص .215
 -64وناس ؛ التميمي  ،سياسة توازن السوق ،ص.84
 -65املاوردي  ،االحكام السلطانية  ،ص .231
 -66برفنسال ،ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واملحتسب  ،ص  ،2ص .24
-67بن اجلوزي  ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  ،ج ، 9ص 210؛ الدوري  ،اوراق يف
التاريخ واحلضارة  ،ص .17
 -68ابن االخوة  ،معاﱂ القربة يف احكام احلسبة  ،ص 109؛؛ الشيخيل ،األصناف واملهن
يف العرص العبايس ،ص.96
 -69ابن كثري  ،البداية و النهاية ،ج 10ص180؛ الشيخيل ،األصناف واملهن يف العرص
العبايس ،ص.96
 -70الشيزري ،ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة  ،ص. 65
 -71ابن االخوة  ،معاﱂ القربة يف احكام احلسبة  ،ص. 136
 -72الشيزري  ،ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة ،ص  29-10؛ابن اجلوزي  ،املنتظم يف تاريخ
امللوك و االمم ،ج 8ص  323؛ ابن االخوة  ،معاﱂ القربة يف احكم احلسبة ص .14-13

٢٠٠

 -73الشيزري ،ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة  ،ص ، 22ابن االخوة  ،معاﱂ القربة يف احكم
احلسبة ،ص . 91
 -74ابن االخوة  ،معاﱂ القربة يف احكم احلسبة ،ص . 89
 -75وكيع  ،قضاة  ،ج ، 2ص ،351ص .373
 -76مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص.44
-77الشيخيل  ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.118
 -78املاوردي ،االحكام السلطانية  ،ص .230
 -79الشيخيل  ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.118
 -80مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص.45
 -81مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص.46
 -82الطﱪي ،تاريخ الطﱪي  ،ج ،9ص، 227الثعالبي ،خاص اﳋاص ،ص . 46
 -83الصابﺌي ،الوزراء ،ص17؛ الشيخيل  ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.119
 -84وهم رعاة اصحاب حرف وكانوا من الصحابة والتابعني  ،واألبيار هم اول من ابتدأوا
احلرفة  .الثعالبي  ،كتاب مرآة املروات ،ص  74؛ الدوري ،تاريخ العراق االقتصادي ،
ص. 111
 -85مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص90؛ الشيخيل ،
األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.120
 -86وهي طريقة يشد ﲠا الصانع بواسطة شيخه يف مراسيم خاصة الغرض منها ربطه
بالصنعة ومعرفة اداﲠا  .مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص126

٢٠١

م.د .عبير عبد الرسول محمد التميمي

 -87مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص126؛ الشيخيل ،
األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.121
 -88املارودي ،االحكام السلطانية  ،ص .231
 -89اليعقويب  ،البلدان  ،ص148؛ التنوخي  ،نشوار ،ج ،1ص.38
 -90املقريزي  ،خطط  ،ج ،1ص .463
 -91اخوان الصفاء  ،رسائل اخوان الصفا  ،ج  1ص .217
 -92ابن أيب الربيع  ،سلوك املالك يف تدبري املاملك  ،ص  ، 86الدمشقي  ،االشارة اىل
حماسن التجارة ص. 43
 -93أبن األخوة ،معاﱂ القرية يف احكام احلسبة  ،ص 223؛ ابن بسام ﳖاية الرتبة يف طلب
احلسبة ،ص .39
 -94ابن عبدون  ،رسالة يف القضاء واحلسبة ،ص.46
 -95االصفهاين االغاين ،ج، 5ص  104؛ التنوخي  ،نشوار املحاﴐة  ،ج ، 1ص .110
 -96الثعالبي  ،كتاب مرآة املروات ،ص  74؛ ابن املعامر ،الفتوة  ،ص . 39
 -97الثعالبي  ،كتاب مرآة املروات ،ص  74؛ الدوري ،تاريخ العراق االقتصادي ،
ص. 111
 -98مؤلف جمهول ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص63؛ الشيخيل ،
األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.124
 -99مؤلف جمهول ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص63؛ الشيخيل ،
األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.124

٢٠٢

 -100األصفهاين  ،األغاين  ،ج ، 5ص . 224
 -101ماسنيون  ،دائرة املعارف االسالمية  ،ج ،13ص .179
 -102الشيخيل  ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.125
 -103مؤلف جمهول ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف ،ص152؛ الشيخيل ،
األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.126
 -104ابن األخوة  ،معاﱂ القرية يف احكام احلسبة  ،ص ،9ص 11؛ املقريزي ،اغاثة األمة
 ،ص.19-18
 -105مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف  ،يف بري الصنايع واحلرف  ،ص .133
 -106الشيزري  ،ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة  ،ص ، 21ابن االخوة  ،معاﱂ القربة يف احكام
احلسبة  ،ص 229ــ.237
 -107ابن بسام  ،ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة ص. 106، 76 ، 59 ، 50 ، 41
 -108العسقالين  ،األصابة يف معرفة الصحابة  ،ج 2ص  334؛ الدوري  ،اوراق يف
التاريخ واحلضارة  ،ص .17
 -109البالذري  ،أنساب األرشاف  ،ج ، 5ص .781
-110كان قاﴈ الكوفة لستني سنة ،عاش مائة وثامن سنني وتويف سنة  78هجرية
 -111البالذري  ،أنساب األرشاف  ،ج ، 5ص .782
-112اﳋطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ، 9ص.447
 -113ابن األثري ،الكامل يف التاريخ  ،ج ،9ص.33
 -114ابن األثري ،الكامل يف التاريخ  ،ج ،9ص.34

٢٠٣

م.د .عبير عبد الرسول محمد التميمي

-115الشيخيل  ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.150
 -116الشيخيل  ،األصناف واملهن يف العرص العبايس ،ص.151
 -117مسكويه  ،ﲡارب األمم  ،ج ، 1ص. 73
 -118مسكويه  ،ﲡارب األمم  ،ج ، 1ص.74- 73
 -119ابن األثري  ،الكامل يف التاريخ ،ج ،9ص.33
 -120اليعقويب  ،البلدان  ،ج  ، 3ص .134
 -121الدوري ،دراسات يف تاريخ العراق االقتصادي  ،ص .203
 -122ابن اجلوزي  ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  ،ج  ، 10ص  193 – 77؛ الدوري ،
اوراق يف التاريخ واحلضارة  ،ص .21
 -123ابن اجلوزي  ،املنتظم  ،ج ، 7ص 127؛ إبن االثري  ،الكامل يف التاريخ  ،ج، 9
ص.32
 -124إبن االثري  ،الكامل يف التاريخ  ،ج ، 9ص.32
 -125الصايب ،الوزراء أو ﲢفة األمراء يف تاريخ الوزراء  ،ص  368؛ابن مسكويه  ،ﲡارب
األمم  ،ج  ، 4ج. 362-361 ، 3
 -126الدوري  ،دراسات يف تاريخ العراق االقتصادي  ،ص . 67-62
 -127متز  ،احلضارة االسالمية يف القرن الرابع هجري  ،ج ،1ص .76
 -128الدوري  ،دراسات يف تاريخ العراق االقتصادي  ،ص . 67-62
 -129رسائل أخوان الصفا  ،ج ، 1ص.155

٢٠٤

 -130رسائل أخوان الصفا  ،ج ، 1ص.155
 -131احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم  ،ص .43
 -132الدوري  ،اوراق يف التاريخ واحلضارة  ،ص .31
 -133ابن ايب الربيع  ،سلوك املاملك يف تدبري املاملك ص86؛ الدوري  ،اوراق يف التاريخ
واحلضارة  ،ص .31
 -134احلريري  ،مقامات احلريري  ،ج ،2ص .658
 -135متز  ،احلضارة االسالمية يف القرن الرابع هجري  ،ج ، 1ص.76
 -136التنوخي نشوار املحاﴐة واخبار املذاكرة  ،ج ،1ص .134
 -137التنوخي  ،الفرج بعد الشدة  2 ،ج  ،ج ، 2ص 155؛ الدوري  ،اوراق يف التاريخ
واحلضارة  ،ص .32
 -138الدوري  ،دراسات يف تاريخ العراق االقتصادي  ،ص .261
 -139ابو يوسف  ،كتاب اﳋراج  ،ص .24-23
 - 140الرساج مصارع العشاق  ،ص 159؛ الدوري  ،اوراق يف التاريخ واحلضارة  ،ص
.32
 - 141التنوخي  ،نشوار املحاﴐة  ،ح ، 1ص . 68
 - 142مسكويه  ،ﲡارب األمم  ،ج ، 1ص . 74
 - 143ابن االثري  ،الكامل يف التاريخ  ،ج ، 8ص. 601
 - 144ابن االثري  ،الكامل  ،ج ، 8ص 601؛ الدوري  ،اوراق يف التاريخ واحلضارة ،ص
.21
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 - 145املرغنياين  ،البداية يف رشح املبتدأ  ،ج  ، 4ص. 68
 - 146العيارون هم طائفة من عامة الناس ال يعدون اللصوصية جريمة وإنام يعدوﳖا
صناعة  ،وكانوا إذا كﱪ أحدهم تاب فتستخدمه احلكومة يف مساعدهتا عىل كشف الرسقات.
الطﱪي  ،تاريخ الطﱪي ،ج ، 7ص.461
 -147الشطار هم ﲨاعة العيارون كان يطلق عليهم االسامن معا ظهروا يف بغداد يف أواخر
القرن الثاين للهجرة وكان هلم يف الفتنة بني األمني واملأمون شأن كبري فقد أبلوا بال ًء حسن ًا يف
الدفاع عن بغداد  .مرآة الزمان  ،ج ، 12ص. 108
 - 148الدوري  ،دراسات يف تاريخ العراق االقتصادي  ،ص .67
 - 149مؤلف جمهول  ،الذخاير والتحف يف بري الصنايع واحلرف  ،ص. 170
- 150عيل بن حممد بن عبدالرحيم الورزنيني العلوي مالحظة واملعروف بصاحب الزنج
ألن غالبية أنصاره كانوا من ال َعبيد ذوي البرشة السوداء  ،قاد ثور ًة عارمة ضد احلكم العبايس
بني عامي (270-255هـ) أدت إىل سيطرته عىل مدينة البرصة واألهواز وأجزاء من واسط
حتى هدد بغداد إىل أن اتنتدب ملحاربته األمري املوفق بن املتوكل أخ اﳋليفة املعتمد وحدثت
بينهام حروب جسام أدت إىل مقتل صاحب الزنج وفل عسكره  .الطﱪي ج  ،7ص.543
- 151القرامطة نسبة للدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية وقامت إثر ثورة
اجتامعية وأخذت طابعا دينيا .انشأ القرامطة دولتهم يف حمافظة األحساء احلالية يف رشق
السعودية .يعدها بعض الباحثني من أوائل الثورات االشرتاكية يف العاﱂ .اشتهر القرامطة
أساسا بفضل ثورهتم ضد اﳋالفة العباسية  .سبط بن اجلوزي  ،مرآة الزمان  ،ج ، 13
ص.38
 - 152إخوان الصفا وخالن الوفا هم ﲨاعة من فالسفة املسلمني من أهل القرن الثالث
اهلجري والعارش امليالدي بالبرصة اﲢدوا عىل أن يوفقوا بني العقائد اإلسالمية واحلقائق
الفلسفية املعروفة يف ذلك العهد فكتبوا يف ذلك ﲬسني مقالة سموها ﲢف إخوان الصفا.
األبشيهي  ،املستطرف يف كل فن مستظرف  ،ج ، 2ص. 64
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- 153طائفة من أهل النهب واللصوصية كانوا يمتازون بمالبس خاصة ﲠم وكانوا ال
يعدون اللصوصية جريمة وإنام يعدوﳖا صناعة .ابن اجلوزي  ،املنتظم  ،ج ، 7ص .127
 - 154أبو شجاع  ،ذيل ﲡارب االمم  ،ص  172؛ ابن اجلوزي  ،املنتظم  ،ج ، 7ص .127
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قائمة املصادر واملراجع -:

مكان 1938:م).

-القرآن الكريم .

 االزرقي (ت نحو  250هـ) ،أبو وليدحممد بن عبداهلل :

اوال -املصادر :
األبشيهي ( ت850هـ )  ،شهاب الدينحممد بن امحد :

 أخبار مكة وما جاء فيها من اثار ،ﲢقيق رشدي مالح ملحس  ،ط ،2دار
الثقافة ( مكة املكرمة  1965 :م ).

 املستطرف يف كل فن مستظرف  ،ط، 1دار اهلالل ( بريوت  2000 :م).

 -االصفهاين ،ابو الفرج :

 ابن األثري (ت630هـ)،أبو احلسنعيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد
الكريم الشيباين :
الكامل يف التاريخ ،ط،1دار صادر(بريوت  1965 :م).
اخوان الصفا ،زيد بن عبد اهلل بنمسعود بن رفاعة ،واخرون :
أبو اﳋري اهلاشمي :

كتاب االغاين ،بإعتناء برونو (ليدن1888:م).
بحشل(ت 292هـ)،أسلم بن سهل بنأسلم بن حبيب الرزاز الواسطي:
تاريخ واسط،ﲢيق كوركيس عواد،ط،1عاﱂ الكتب(بريوت1406:هـ).
البخاري (ت 256هـ)  ،أبوعبد اهللحممد بن إسامعيل بن إبراهيم ابن املغرية
بن بردزبة اجلعفي :

رسائل اخوان الصفا ،دارصادر (بريوت
1957:م).

صحيح البخاري  ،ط ،1دار الفكر(بريوت 1981:م).

 -ابن األخوة ،القرﳾ :

 -برفنسال،ليفي :

 معاﱂ القربة يف احكام احلسبة  ،بإعتناءر  .ليفي  .جمموعة تذكار جب (بال /

ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبةواملحتسب  ،ط،2دار العلم للماليني
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(بريوت 1984 :م ).
 ابن بسام ،أمحد بن حممد بن عبد اهلل : ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة  ،بإعتناءلويس شيخو ،ط ،10املرشق (بال /
مكان 1907:م).
-البالذري(ت279هـ) ،امحد بن حييى:

 كتاب مرآة املروات ،د/ط (القاهرة1326:هـ).
اجلاحﻆ ( ت 255هـ) ،أبو عثامن عمروبن بحر :
البخالء ،ﲢقيق طه احلاجري ،ط ،5داراملعارف (القاهرة1976 :م).

 انساب األرشاف ،ﲢقيق حممد محيداهلل ،مكتبة املثنى (بغداد :د/ت).

 ثالث رسائل  ،ﲢقيق عبد السالم حممدهارون  ،د/ط  ،دار الكتاب العريب (
مرص 1955 :م).

ابن بلبان (ت 739هـ) ،عالء الدينعيل بن بلبان الفاريس :

ابن اجلوزي (ت 597ه ) ،ابو الفرجعبد الرمحن بن عيل بن حممد:

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان،ﲢقيق شعيب األرنؤوط،د/ط ،مؤسسة
الرسالة(بريوت1993 :م).

 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،ﲢقيقحممد عبد القادر عطا؛ مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية(بريوت:د/ت).

التنوخي (318هـ) ،امحد بن إسحاقبن ﲠلول بن حسان:

 ابن حجر(ت852هـ) ،شهاب الدينامحد بن عيل العسقالين :

 نشوار املحاﴐة ،د/ط،دار صادر(بريوت.)1971 :

 -78اإلصابة يف متييز الصحابة ،دار
الكتب العلمية (بريوت :د.ت).

الثعالبي ،عبد الرمحن بن حممد بنﳐلوف:

 احلريري  ،أبو حممد القاسم بن عيلاحلريري البرصي ( 516ه ) :

خاص اﳋاص ،،د /ط ،منشوراتاملكتبة العرصية ( ،بريوت  1973 :م ).

 مقامات احلريري  ،ط حجرية (تﱪيز : 1273ه).
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 ابن حنبل ( ت  246هـ )  ،امحد بنحنبل أبو عبد اهلل (ت241هـ ):
 مسند امحد بن حنبل وﲠامشه منتخبكنز العامل يف سنن االقوال واالفعال  ،ط
 ، 1دار صادر( بريوت  :د  /ت ) .
اﳋطيب البغدادي ( ت 463هـ )  ،ابوبكر امحد بن عيل :
 تاريخ بغداد  ،ﲢقيق مصطفى عبدالقادر ط  ، 1دار الكتب العلمية ( بريوت
1997 :م ).
 ابن خلدون(ت808ه)ـ  ،عبد الرمحنبن حممد بن خلدون احلﴬمي املغريب
االشبييل:
 تاريخ ابن خلدون املسمى العﱪوديوان املبتدأ واﳋﱪ يف أيام العرب
والعجم والﱪبر ومن عاﴏهم من ذوي
السلطان األكﱪ ،ط ،4دار احياء الرتاث
العريب( بريوت :د/ت ).
 الدمشقي ،أبو الفضل جعفر بن عيل:االشارة اىل حماسن التجارة  ،ط  ، 1داررسويش ( طهران  1379 :ش ).
 -ابن أيب الربيع : ،
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سلوك املالك يف تدبري املاملك  ،نرش دارالكتاب العريب  ،ط( 3بال مكان 1387:
هـ) .
الزركيل (ت1410هـ)،خري الدين: األعالم قاموس تراجم ألشهرالرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملسترشقني ،ط،5دار العلم للماليني (
بريوت 1980 :م ).
ابن سعد (ت 230هـ)،حممد بن سعدبن منيع :
الطبقات الكﱪى ،ﲢقيق إحسان عباس،د/ط ،دار صادر (بريوت:د/ت).
 ابن سالم  ،ابو عبيد القاسم بن سالم :األموال ،ط،3دار العلم للماليني (بريوت 1980 :م ).
 دراسات يف تاريخ العراق األقتصادي،ط،3مركز دراسات الوحدة العربية
(بريوت .)1995:
 أبو شجاع :، ذيل ﲡارب االمم ،د /ط ،منشوراتاملكتبة العرصية ( ،صيدا  1973 :م ).

 الشريزي(ت589هـ)،عبد الرمحن بنإبراهيم :

 الصويل (243هـ) ،براهيم بن العباسبن حممد بن صول :

 ﳖاية الرتبة يف طلب احلسبة  ،ﲢقيقالسيد الباز العريني  ،ط ، 2دار الثقافة ،
(بريوت1981 :م) .

 أخبار الراﴈ باهلل واملتقي هلل ،ط،3مركز دراسات الوحدة العربية
(بريوت .)1994:

الشيباين :حممد بن احلسن الشيباين (ت )1804/189الكسب :

 الطﱪي ( ت310ه )  ،أبو جعفر حممدبن جرير:

ﳐطوط ﲢقيق د.سهيل زكار طبعة أوىلدمشق 1400هـ1980-م.

 تاريخ األمم وامللوك  ،ط ،2مطبعة داراملعارف ( مرص. ) 1966 :

الشيخيل ،صباح ابراهيم سعيد :

 ابن عبدون (ت529هـ)،عبد املجيدبن عبد اهلل :

االصناف واملهن يف العرص العبايس،ط،1بيت الوراق(بغداد 2010:م).
الصايب (ت448ه) ،هالل بن املحسنبن ابراهيم :
 ﲢفة االمراء يف تاريخ الوزراء  ،ﲢقيقعبد الستار أمحد فراج،دار أحياء الكتب
العربية (القاهرة 1958 :م).
الصفاء
الصفدي  ،صالح الدين أبو َّخليل بن أيبك بن عبد اهلل:
الوايف بالوفيات ،ط  ، 1دار احياءالرتاث ( بريوت 2000:م).

رسالة يف القضاء واحلسبة  ،ط،1مركزدراسات الوحدة العربية (بريوت
.)1996:
 الكتاين(ت 1383هـ) عبد احلياإلدريﴘ الفايس:
 نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيباالدارية ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب
(بريوت:د/ت).
 ابن كثري ،عامد الدين أبو الفداء إسامعيلبن عمر القرﳾ الدمشقي (ت774هـ-
1372م):
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البداية والنهاية ،ﲢقيق عيل شريي،ط،1دار إحياء الرتاث العريب (بريوت:
 1988م)
 ابن ماجة( ت 275ه) ،أبو عبد اهللحممد بن يزيد القزويني :
سنن احلافﻆ أبى عبد اهلل حممد بن يزيدالقزويني  ،ﲢقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
دار الفكر( بريوت  :د  /ت ) .
املاوردي( 450ه)،أبو احلسن عيل بنحممد بن حبيب البرصي البغدادي :
األحكام السلطانية والوالياتالدينية ،ط،2مطبعة مصطفى البايب
احللبي(مرص 1966:م).
 مؤلف جمهول : / ،الذخاير والتحف يف بري الصنايعواحلرف ،ط،5دار صادر ( بريوت :
1980م ).
 مسكويه ،أبو عيل امحد بن حممد بنيعقوب بن مسكويه الرازي (ت421هـ-
1030م):
 -347ﲡارب االمم وتعاقب اهلـمم
 ،ﲢقيق أبو القاسم اماجي  ،ط  ، 1دار
رسويش ( طهران  1379 :ش ).
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 املقريزي( ت  845ه ـ) ،تقي الدينأمحد بن عيل بن عبد القادر بن حممد :
 إغاثة األمة يف كشف الغمة  ،ﲢقيقحممد مصطفى زياد ؛ ﲨال الدين شيال
 ،مطبعة جلنة التأليف والرتﲨة والنرش (
القاهرة . )1940:
 مؤلف جمهول: ،الذخاير والتحف يف بري الصنايعواحلرف ،دار الكتب العلمية (بريوت:
د.ت).
وكيع (ت 306هـ)  ،حممد بن خلف بنحيان :
 اخبار القضاة  ،ﲢقيق عبد العزيزمصطفى  ،ط ، 1عاﱂ الكتب (بريوت
:د/ت).
 ياقوت احلموي(ت626هـ) ،شهابالدين بن عبد اهلل:
 معجم البلدان ،ط،1دار العلمللماليني (بريوت :د.ت).
 اليعقويب ،امحد بن أيب يعقوب بن جعفربن وهب (ت بعد 292هـ904-م):
-البلدان ،د/ط ،دار صادر( قم :د/ت).

تاريخ اليعقويب  ،د/ط ،دار صادر( قم :د/ت). ابو يوسف :، كتاب اﳋراج ،د /ط  ،د /مطبعة (القاهرة 1392 :ه ) .ثانيا  -املراجع :
الدوري ،عبد العزيز :اوراق يف التاريخ واحلضارة ،ط،2مركز دراسات الوحدة العربية (بريوت 2009:م). ابن املعامر،حممد عيل : الفتوة  ،ط ، 2دار اهلالل ( بريوت  2003 :م).. ماسنيون ،لويس :دائرة املعارف االسالمية ،د/ط (باريس 1957:م). متز  ،آدم:احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجري  ،نرش دار الكتاب العريب  ،ط( 1بال مكان 1387:هـ) .
 وناس ،زمان عبيد ؛ التميمي ،عبري عبد الرسول حممد :سياسة توازن السوق يف الدولة العربية االسالمية حتى ﳖاية العرص الراشدي 41هـ  ،ط،1(عامن 2015:م).
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