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 الفرنسية  أسواق الفالندرزالنقابات في 

 اني عشر والثالث عشر المياليينثخالل القرنين ال
  محمد جمعه محمد                                             

 جامعة الفيوم –داب كمية اآل –دكتوراة  باحث                                         
 المقدمة

وؽ أف تقاـ بداخمو عدة تنظيمات، وذلؾ مف أجؿ ضماف س يكاف مف الطبيعي أل
غرب أوروبا، ومف بينيا أسواؽ نجاح العممية التجارية  المنعقد مف أجميا، وقد شيدت أسواؽ 

وذلؾ مف أجؿ تيسير وسيولة التعامالت التجارية،  شماؿ فرنسا، بعًضا مف ىذه التنظيمات،
ظيمات التي شيدتيا أوروبا في العصور كانت النقابات واحدة مف أىـ المنظمات أو التن

الوسطى، فقد شيدت العممية التجارية في بداية العصور الوسطى، أنواًعا مف األذى كالسرقة 
ونيب المتاجر، كما ُفرضت الكثير مف القيود عمى التجار مثؿ الضرائب التي أنيكتيـ 

جمع مع بعضيـ البعض وجعمتيـ يفتقروف إلى األمف والحماية، لذا لـ يكف أماميـ سوى الت
في نقابات أو اتحادات تعمؿ عمى تحقيؽ الحماية لتجارىا وتحريرىـ مف الرسوـ الجائرة،  

 :ي، وسيتـ الحديث عنيا في عدة نقاط ىخطر يعيؽ الحركة التجارية يليتمكنوا مف صد أ
 النقابات: بداية ظهور -

تعرضت لمتدمير بسػبب نيا أإال  ،النقابات قبؿ العصور الوسطى شيدت أوروبا تأسيس
وعنػدما انتعشػت التجػارة فػي  ،(1)القػارةاليجمات الجرمانيػة ومػا سػببتو مػف خػراب وفسػاد داخػؿ 

أوروبػا  التزايػد داخػؿ فػيوأخػذت  ،ىػذه النقابػات مػف جديػد رف الحادي عشر الميالدي ُبعثتالق
                                                           

(1)
 Duruy, V., Histoire du moyen age depuis la chute de l'empire d'occidant usque 

au milieu du XV siècle, Paris, 1890, p. 354;  

، مؤسسة سجؿ العرب، القاىرة، 2، ترجمة/ سعيد عاشور، جتراث العصور الوسطىكرامب جاكوب، 
 .625، صـ1994

لى جماعة األخوة في الديف، و جلبعض نظاـ النقابة إلى أصوؿ ولقد أرجع ا ف أوؿ إشارة ا  رمانية بدائية وا 
موريس  -لكممة النقابة أوؿ ما ظيرت كانت في مراسيـ شارلماف الذي وافؽ عمى إقامتيا. لممزيد راجع:

ـ، 2005لقاىرة، ، ترجمة/ عمي السيد، المجمس األعمى لمثقافة، اتاريخ أوروبا في العصور الوسطىبيشوب، 
 . 226ص 

، والجمع ُنَقباء، والَنِقيُب ىو شاىد القـو وضمينيـ و وكممة نقابة مآخ ذة مف كممة الَنِقيُب وىو َعِريُؼ القـو
،  (ـ1311ىػ/711أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد ت) ابف منظور -والرئيس األكبر لجماعتو. لممزيد راجع:

 .4515(، ص)د.ت ، دار صادر، بيروت،3، جلساف العرب
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ف ازديػػاًدا ييػػالميالد والثالػػث عشػػر عشػػر الثػػاني يفولقػػد شػػيد القػػرن، (1)فػػي شػػماؿ فرنسػػا خاصػػةً 
ىػػذا  فػػيوالتػػي أقيمػػت وتأسسػػت عمػػى أحسػػف حػػاؿ  ،وظيػػور ىػػذه النقابػػات التجاريػػة نشػػأة فػػي

وعػػودة الحيػػاة الحضػػرية فػػي  ،فرنسػػا شػػماؿ فػػي األسػػواؽبظيػػور  وكػػاف ذلػػؾ مرتبًطػػا ؛التوقيػػت
 .(2)تمؾ الفترة فينمت وتطورت  التيمدف أوروبا، 

 Saint Omer أوميػػػرنت وسػػػا، Burgesوظيػػػرت مػػػدف تجاريػػػة كبػػػرى مثػػػؿ بػػػروج 
المػػدف فػػي الحصػػوؿ عمػػى بػػراءات تجاريػػة مػػف الحكػػاـ، كػػاف ليػػا أثرىػػا وغيرىػػا، ونجحػػت ىػػذه 

 .(3)البالغ في ازدىار النشاط التجاري في شماؿ فرنسا
                                                           

(1)
 Bourquelot, F., Les foires de Champagne sur la nature l'etendue et les regles 

du commerce, memoires presentes par divrers savants a l'academe des 

inscriptions, Paris, 1865, p. 168; 

ـ، 1998الجامعية، اإلسكندرية، ، دار المعرفة حضارة أوروبا في العصور الوسطىمحمود سعيد عمراف، 
 .188ص 

 ،خاصًة نقابات التجارة ربما تطورت مف اتحادات اجتماعية، ف أصؿ االتحادات أو النقاباتأيرى  وىناؾ مف  
أو جمعيات تجار تكونت في البالد الساحمية، كما حدث وتكوف االتحاد الفممنكي داخؿ لندف والذي ضـ 

  -دف الفالندرز، لممزيد راجع:حوالي خمس عشرة مدينة تجارية مف م
Early Gailds, in: Cave R. C, Coulson H.H., A Source Book for Medieval 

Economic History, New York, 1961, p. 194; Capitulary Given at Verneuil, in: 

Legum, Sectio 11, Tom 11, A. Boretius and V. Krause (eds.), Hanover, 1897, 

A.D.884, p. 375; Renard, G., The Guilds in Middle Ages, London, 1919, p. 78; 

Unwin, G., The Guilds and Companies, London, 1963, p. 8. 
(2 (  

Singman, J., Dialy Life in Medieval Europe, London, 1999, p.193.
 

(3  (
Cave and Coulson, A Source Book, p.200; Singman, Daily Life, p.193

 

الواقع في شماؿ شرؽ فرنسا، وتقع أجزاء منو في بمجيكا حالًيا  -بروج ىي العاصمة التجارية إلقميـ الفالندرز
وتعتبر بروج واحدة مف أىـ وأكبر مدف اإلقميـ، تتمتع بموقع متميز في شماؿ غرب إقميـ الفالندرز، بيا  -

عمى Zwain اؿ أوروبا، والذي يصميا بخميج زفيف  أحد أكبر الموانئ في شم Zeebruggeميناء زيبروج 
بحر الشماؿ ويربطيا أيضا بمناطؽ نير الرايف، ىذا الموقع المتميز عمى الطرؽ التجارية جعؿ رابطة اليانزا 

Hanse :األلمانية( تتخذ منيا محطة تجارية في شماؿ أوروبا، لممزيد راجع(- 
Cave and Coulson, A Source Book, p. 205; Moore, W.G., The Penguin 

Encyclopedia of Places, New York, 1971, p. 12.   

مدينة سانت أومير واحدة مف أقدـ وأىـ مدف الفالندز التجارية، تقع في الجزء الشمالي الغربي مف اإلقميـ،  
كاسب ـ، وجدت بيا طبقة مف التجار الذيف سعوا إلى تحقيؽ م1000أقيمت بيا سوؽ محمية حوالي عاـ 

في بدايات القرف  Gravelinesتجارية، لذا عمموا عمى إقامة ميناء ميـ بداخميا ُعِرؼ بميناء جرافميف 
الحادي عشر الميالدي، والذي ربطيا مباشرة ببحر الشماؿ، وشقوا أيًضا العديد مف القنوات المائية، التي 

 =وؿ إلى سوؽ دولية في القرف الثانيربطت المدينة بأغمب مناطؽ الفالندرز وفرنسا، وازدىر موقعيا وتح
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 :تطور النقابات وأنواعها -
لتجػػػار، ونقابػػػات افرنسػػػا  إلػػػى نػػػوعيف، نقابػػػات شػػػماؿ داخػػػؿ أسػػػواؽ  النقابػػػاتانقسػػػمت 
فقد أخذ التجار يتحدوف  ؛نقابة التجار ىيؼ، وكانت أولى ىذه النقابات ظيوًرا أصحاب الحر 

مًعا لخدمػة مصػالحيـ التجاريػة داخػؿ المػدف وسػعوا لػدى السػمطة الحاكمػة مػف أجػؿ الحصػوؿ 
فعػؿ  رية، مثمماتتيح ليـ حرية المتاجرة وجني المكاسب المادية والتجا امتيازاتعمى  براءات و 

 -William Clito1127 (كميتػػو  ولػػيـمػػع حػػاكـ الفالنػػدرز  ميػػرأو تجػػار مدينػػة سػػانت 
، وأيًضػػػػا قيػػػػاـ (1)ةاقتصػػػػادي امتيػػػػازاتعفػػػػاءات تجاريػػػػة و إحينمػػػػا حصػػػػموا منػػػػو عمػػػػى ( ـ1128
 .(2)عشر الميالدي الثانيالفممنكي في مدينة لندف في القرف  االتحاد

ج، لندف، بيػرجف، برو  فيتأسيس أربع محطات تجارية ليا  فيية األلمانونجحت اليانزا 
 التػػينصػت البػراءات ، (3)تجارىػػا وتحقيػؽ المكاسػب التجاريػة ونوفجػورد وذلػؾ مػف أجػؿ حمايػة

                                                                                                                                                               

عشر، وشكؿ تجارىا عصبة عرفت بعصبة القديس أومير، و انضمت إلى اتحاد العصبة الفممنكية في  =
   -لندف. لممزيد راجع :

Cave and Coulson, A Source Book, p. 217; Sortor, Saint Omer, p. 28. 
(1)

 Kemble, J.M., The Saxon in England, Vol. 2, London, 1849, p. 528; Cave and 

Coulson, A Source Book, p. 200; Sortor, Saint Omer, p. 28. 

 Robert روبرت كرثوس Normandyوليـ كميتو، والممقب بوليـ النورماني، ىو ابف دوؽ نورماندي 
Curthose  وروبرت ىو االبف األكبر لوليـ الفاتح ممؾ إنجمترا ،William the Conqueror (1066-

-1108ـ(، وقد تـ تعييف وليـ كونًتا عمى الفالندرز بناًء عمى رغبة ممؾ فرنسا لويس السادس )1087
ـ، الذي دَعمو في ذلؾ، وأيًضا سانده 1127وذلؾ عاـ  le Gros Louis ـ( الممقب بالسميف 1137

وذلؾ ، ـ(Henry I 1100-1135 (لممطالبة بإرثو في دوقية نورماندي مف عمو ممؾ إنجمترا ىنري األوؿ
 -لخمؽ نوًعا مف التكتالت مف كبار اإلقطاعييف المعادييف لمممؾ اإلنجميزي. لممزيد راجع :

Roger of Hoveden, Annals, Comprising the History of England and of Other 

Countries of Europe from A.D. 732 to A.D. 1201, 2 Vols, trans. H. Relley, 

London, 1853, Vol 1, p. 219; Roger of Wendover, Flowers of History, 2 Vols. 

trans. J.A. Gilles, London, 1849, Vol. 1, p. 354.  
(2)

 Cave and Coulson, A Source Book, p. 217. 
(3)

Zimmern, H., The Hansa Towns, Florence, 1889, pp. 21-25.  

ـ، عمى يد حاكـ 1070، تأسست في حوالي عاـ Norwayلنرويج تقع مدينة بيرجف في جنوب غرب ا
لمحكـ واإلقامة في القرنيف الثاني عشر  امقرً ، وكانت ـOlav III (1067-1079)النرويج أوالؼ الثالث 

والثالث عشر الميالدييف، وكاف بيا ميناء يطؿ عمى بحر الشماؿ، واعتبر مف أىـ موانئ البالد، وكانت أىـ 
سماؾ، وارتبطت المدينة بعالقات تجارية مع ألمانيا، وفرنسا في العصور الوسطى. األدرىا السمع التي يص
 =                                                                                      -لممزيد، راجع:
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فػإذا لػـ تػنص  ،تػأليؼ وتشػكيؿ نقابػات أو اتحػادات فيحصمت عمييا المدف عمى حؽ تجارىا 
 فػإف السػبب يرجػع قطًعػا إلػػى قيػاـ النقابػة بالفعػؿ قبػؿ حصػوؿ المدينػة عمػػى ،البػراءة عمػى ذلػؾ

األحيػػاف ىػػو أف يبػػدأ التجػػار بتشػػكيؿ نقابػػة ليػػـ مػػف كػػاف يحػػدث فػػي كثيػػر  الػػذيألف  ،براءتيػػا
أو الحػاكـ لمحصػوؿ عمػى بػراءة تضػمف لممدينػة  ،اإلقطػاعيلتقوـ ىذه النقابػة بمفاوضػة السػيد 

 . (1)حريتيا
   :هاماهخصائص نقابة التجار وم -

 ونيػبيـ األمػراء اعتػداء مػف أنفسػيـ حمايػة ىػو النقابػات تشػكيؿ مػف التجػار غرض كاف
 نظمػػت كػػذلؾ أخػػرى، ناحيػػة مػػف البعيػػدة األسػػواؽ فػػي التجاريػػة مصػػالحيـ ورعايػػة ناحيػػة، مػػف

                                                                                                                                                               

= Webester, M., New Geogrophical Dietionary, New York, 1972, p. 262; Moore, 

The Penguin Encyclopedia of Places, p. 96.        

بناىا الروس، وعرفت   "،مدينة البحيرة" يأ، Holmgarorباإلسكندنافية  يتعننوفجورد مدينة روسية، ىي 
، وصفت Kiev كييفا بعد مدينة أيًضا بالمدينة الجديدة؛ وذلؾ ألف الروس اتخذوىا مقًرا ليـ وحصنً 

، ومف ىذه الجباؿ ينبع نير "عيوف ماء وتخرج منيا ،ة حصينة تحيط بيا الجباؿنوفجورد بأنيا "مدين
 في وسط المدينة، وتعتبر واحدة مف أىـ المراكز Volkhovنير فولخوؼ  يويجر ، Dnieperالدنيبر

التجارية، وكانت تقع عمى الطريؽ الشرقي لطرؽ التجارة في شماؿ غرب روسيا، والمؤدي إلى وادي الفولجا 
Volga:؛ مما جعميا عمى اتصاؿ مستمر مع بقية محطات اليانزا األلمانية. لممزيد راجع-  

، دار صادر، بيروت )د. ت(، أثار البالد وأخبار العبادـ(، 1238 ىػ/682 القزويني )زكريا بف محمد ت
، باريس، 4، جالبدء والتاريخـ(، 1527ىػ/ 934؛ المقدسي البمخي )أبو زيد أحمد بف سيؿ ت 586ص

، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽـ(، 1164ىػ/ 560؛ اإلدريسي )أبو عبد اهلل محمد ت 66ـ ،ص 1907
تاريخ الروس مف خالؿ سماعيؿ، إ؛ ليمى عبد الجواد 957ـ.، ص2002مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

 .21ـ، ص1990، دار الثقافة، المصادر العربية
(1)

 Premiere Charte ou Keure de la ville de St. Omer, in: Kemble, The Saxon, p. 

528; Painter, S.; Mediaeval Society, New York, 1955, p. 73. 

مف ـ 1000حينما شكؿ تجارىا اتحاًدا فيما بينيـ، وتمكنوا في عاـ  ،وظير ىذا بوضوح  في سانت أومير
 بإنشاءBaldwin II مدويف الثاني عمى إذف مف حاكـ الفالندرز آنذاؾ ب الحصوؿ مف خالؿ ىذا االتحاد

ى أسواقيا السوؽ داخؿ المدينة، وبعد ازدىار الحركة التجارية في إقميـ الفالندرز وتوافد التجار األجانب عم
التجار في سانت أومير مف الحصوؿ عمى امتيازات تجارية أخرى مف حاكـ  الموسمية، تمكنت نقابة

تحاد التجار ونقاباتيـ الدور الميـ في تطور التجارة داخؿ وخارج ال ـ، ليذا كاف1127ندرز وليـ كميتو الفال
والحصوؿ عمى مكاسب تجارية وامتيازات دولية، أدت في ، مف خالؿ ممارسة حقوقيـ المشروعةالمدف 

 -. لممزيد راجع:اري داخؿ أسواؽ المممكة الفرنسيةالنياية إلى ازدياد النشاط التج
Cave and Coulson, A Source Book, p. 200.  
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 ويريػد النقابػة، خػارج فػرد كػؿ عمػى وفرضػت ذاتيػا المدينػة داخػؿ التجػارة شؤوف التجار نقابات
 مقابػػؿ معيًنػػا ًمارسػػ يػػدفع وأف ،النقابػػة لتعػػاليـ يخضػػع أف المدينػػة فػػي التجػػاري النشػػاط مباشػػرة
 والبضائع، اإلنتاج مستوى حماية عمى النقابات كذلؾ وحرصت ،(1)نشاطو بمباشرة لو السماح
 حمايػػة عمػػى النقابػة عممػػت وقػد .(2)الغػػش وعػػدـ باألمانػة والخاصػػةً  الكنيسػة، بمبػػادئ والتمسػؾ
 تضػمف خطػة ورسػـ ،األجانػب التجػار وبػيف بيػنيـ العالقات تحديد خالؿ مف المحمييف التجار
 التجػار فألزمػت ليػـ، األجانػب التجػار منافسػة عػف بعيػًدا المحميػيف التجػار حقوؽ عمى الحفاظ

حتػػى يػػتمكف التػػاجر المحمػػي مػػف أف  ،(3)بالتجزئػػة ولػػيس بالجممػػة تجػػارتيـ يبيعػػوا أف األجانػػب
يأخػػػذ ىػػػذه البضػػػاعة مػػػف التػػػاجر األجنبػػػي بالجممػػػة، ثػػػـ يقػػػـو بعػػػد ذلػػػؾ ببيعيػػػا بالتجزئػػػػة أو 

وفي بعض األحياف كانت النقابات نفسيا  ،(4)ة، األمر الذي سيعود عميو  بالربح الوفيربالجمم
تقػػػـو بشػػػراء البضػػػاعة مػػػف التػػػاجر األجنبػػػي لتقػػػـو بعػػػد ذلػػػؾ بتوزيعيػػػا عمػػػى التجػػػار والباعػػػة 
المحمييف، ويذكر بعض المؤرخيف أف الصوؼ أو الجمد المدبوغ عندما يورد إلى سوؽ المدينػة 

قاـ أحد أعضاء النقابة  بوضع قدمو عميو وعمى الصنؼ وعرض لو سعًرا، فال لبيعو فإنو إذا 
يسػتطيع  ال ةيجرؤ أحد مف خارج أعضاء النقابة عمػى شػرائو، كمػا أف صػاحبو فػي ىػذه الحالػ

 .(5)بيعو إال لرجؿ مف أعضاء النقابة
وعمى الجانب اآلخر نجد أف  بعض البراءات الممنوحة لممدف التجارية قد نصػت عمػى 
بعض االمتيازات المادية والتجارية لمنقابات، ومثاؿ عمػى ذلػؾ، البػراءة الممنوحػة لتجػار مدينػة 

وكػػاف لزاًمػػا عمػػى التػػاجر األجنبػػي أو األجانػػب بصػػفة عامػػة إذا احتػػاجوا إلػػى  ،(6)سػػانت أوميػػر

                                                           
(1(

 Heaton, H., Economic  History of Europe, New York, 1980, pp. 201-210;  

، جزءاف، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، تاريخ أوروبا العصور الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور، 
 .108، ص2ـ، ج1959

(2)
 Painter, Mediaeval Society, pp. 80-81; . 108، ص 2، جوباتاريخ أور سعيد عاشور،   

(3)
 Bourquelot, Les foires, p.102; Gross, C., The Gild Merchant, 2 Vols, Oxford, 

1890, Vol. 2, p. 59. 
(4)

 Bourquelot, Les foires, p. 104.  
، دار المعارؼ، 2ط ، ترجمة/ جوزيؼ نسيـ،عالـ العصور الوسطى في النظـ والحضارةكولتوف،  (5)

 .196ـ، ص 1967اإلسكندرية، 
(6)

 Premiere Charte ou Keure de la ville de St. Omer, in: Kemble, The Saxon, p. 

528; Sortor, M. J., "Saint Omer and its Region: Changes in Market Structure and 

the Regional Economy in Northen France and Flanders in the Late Middle Ages", 

Ph.D. University of Calfornia, 1988, p. 31.                                                            = 
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شراء القمح وىـ في أحد أسواؽ فرنسا أال يشتروا القمح مف تػاجر أخػر أجنبػي، وأف يػتـ شػراؤه 
المواطف أو التػاجر المحمػي، وأال يكػوف ىنػاؾ  حانػة خمػر ألجنبػي إال عمػى سػطح سػفينة  مف
وعمػػى التػػاجر األجنبػي أال يتجػػوؿ ببضػػاعتو لبيعيػا داخػػؿ سػػوؽ ، (1)خػارج نطػػاؽ السػوؽ( ي)أ

يبيػع أو يشػتري بعػد أو قبػؿ ىػذه الفتػرة يعاقػب مػف  المدينة إال في فترة انعقاد السػوؽ، وأف مػف  
بإشػاعة  تػاجر ينت، بدفع غرامة مالية لصالح السػوؽ، كمػا لػـ يكػف مصػرح ألقبؿ ممثؿ الكو 
 . (2)يفعؿ ذلؾ يتعرض لمعقوبة الفوضى ومف  

 :النقابات الحرفية -
في البداية كانت المدينة بيا نقابة واحدة تضـ سػكانيا مػف تجػار وصػناع وعمػاؿ، لكػف 

الثػػاني عشػػر والثالػػث عشػػر  مػػع تطػػور األسػػواؽ ونشػػاط الحركػػة التجاريػػة  داخميػػا فػػي القػػرنيف
الميالديػػيف، بػػدأت الخالفػػات عمػػى المصػػالح التجاريػػة والماديػػة بػػيف التجػػار والصػػناع، فالتجػػار 
الػذيف احتكػروا البيػػع والشػراء حصػػموا عمػى أربػػاح وفيػرة تفػوؽ بكثيػػر مػا حصػػؿ عميػو الصػػناع؛ 

فػػػي االنسػػػحاب ونتيجػػػة ليػػػذا التفػػػاوت فػػػي الػػػدخؿ بػػػيف التجػػػار والصػػػناع أخػػػذت الفئػػػة األخيػػػرة 
بالتػػدريج مػػف نقابػػة التجػػار وتكػػويف نقابػػات مسػػتقمة ليػػـ، وبالفعػػؿ بػػدأت  تظيػػر ىػػذه النقابػػات 

ولقػػػد ميػػػد ظيػػػور النقابػػػات  ،(3)داخػػػؿ أسػػػواؽ فرنسػػػا فػػػي أواخػػػر القػػػرف الثػػػاني عشػػػر المػػػيالدي
الحرفيػػػة لفصػػػؿ التجػػػارة عػػػف الصػػػناعة، فمػػػع  تقػػػدـ الحيػػػاة التجاريػػػة  داخػػػؿ أسػػػواؽ المممكػػػة 

وظير ىذا بوضوح  ،(4)رنسية، وأوروبا بصفة عامة، أخذت نقابات الحرؼ في التقدـ والنموالف
كر مػػف القػػرف ابػػ فػػي إقمػػيـ الفالنػػدرز، الػػذي شػػيد ظيػػور نقابػػات لمحػػرفييف والصػػناع فػػي وقػػتٍ 

                                                                                                                                                               

"كؿ مف  ليـ نقابة وينتموف إلييا والمقيموف فػي حػدود  :وكاف مما نصت عميو البراءة عمى لساف وليـ كميتو= 
يكسػمود ومينػاء جػرافميف، وعبػر كػؿ أراضػي المدينة )سػانت أوميػر( فسػأقـو بإعفػائيـ مػف الرسػـو عنػد مينػاء د

ذا توجو أحد منيـ إلى بالد اإلمبراطور لمتجػارة فمػف يجبػره أحػد  الفالندرز وسأحررىـ مف االحتكارات .... ، وا 
  -مزيد راجع:مل عمى ترؾ النقابة التابع ليا". مف بمدي

Premiere Charte ou Keure de la ville de St. Omer, in: Kemble, The Saxon, p. 528. 
(1)

 Bourquelot, Les foires, p. 104; Gross, The Gild Merchant, p. 29.  
(2)

 Oliver, J. and Holmes, E., A Source Book for Mdieval History, Boston, 1905, p. 

380. 
 ؛132ـ، ص2000، منشورات جامعة دمشؽ، الحضارة األوربية في العصور الوسطى نعيـ فرح، (3)
 .226، صتاريخ أوروبايشوب، ب
، ةالجامعي، دار المعرفة النظـ والحضارة األوروبية  في العصور الوسطىمحمد محمد مرسي الشيخ،  (4)

 .110، ص 2، جتاريخ أوروبا؛ عاشور، 93 ص ـ،1996 ،اإلسكندرية
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الحػػػػادي عشػػػػر المػػػػيالدي، وذلػػػػؾ عمػػػػى أثػػػػر انتعػػػػاش الصػػػػناعة، ال سػػػػيما صػػػػناعة األقمشػػػػة 
مدف الفالندرز األراضى غير الصالحة  لمزراعة كمراٍع لمماشية،  الصوفية، فقد استخدـ سكاف

ثػػػـ مػػػا لبػػػث أف انتعشػػػت صػػػناعة  ،(1)وحصػػػموا عمػػػى قػػػدر مػػػف الصػػػوؼ يكفػػػي ليػػػذه الصػػػناعة
األقمشة الصوفية مع نشأة وتحوؿ أسواؽ الفالندرز إلى أسواؽ موسمية عالميػة، وبػدأت معيػا 

ولـ تمبث النقابات أف تكاثرت في  ،(2)ة إنجمترامدف اإلقميـ في استيراد الصوؼ الخاـ مف مممك
كػػؿ مػػدف فرنسػػا، وتفرعػػت حتػػى شػػممت جميػػع الصػػناعات والحػػرؼ، فوجػػدت نقابػػات لكػػؿ مػػف 
القماشػيف والصػػيارفة  واألطبػاء والقصػػابيف )الجػػزاريف( وصػناع األحذيػػة، فضػاًل عػػف أصػػحاب 

نبيػذ الممػح والبنػائيف وتجػار الالفنادؽ والخبازيف والحداديف، كمػا وجػدت نقابػات لتجػار الغػالؿ و 
 .(3)والحالقيف والكتبة

 :هاماهخصائصها وم -
لػػػػـ تكػػػػف ىػػػػذه النقابػػػػات مجػػػػرد تنظيمػػػػات اقتصػػػػادية تسػػػػتيدؼ الػػػػربح ورعايػػػػة مصػػػػالح 
أعضػػائيا فحسػػب، بػػؿ حرصػػت دائًمػػا عمػػى إتقػػاف الصػػنعة ورفػػع مسػػتواىا، بحيػػث أصػػبح مػػف 

وبيدؼ حماية الصناع ،(4)وى ذلؾ اإلنتاجالممكف تحديد متوسط ألسعار اإلنتاج تتفؽ مع مست
داخؿ أسواؽ المدينة، ففرضت النقابات عمى التاجر األجنبي أال يشػتري أقمشػة مصػبوغة وأال 

  .(5)يصبغ األقمشة في المدينة وأال يقـو بأي عمؿ خاص بالمواطنيف
 وقػػد ىػػدفت ىػػذه القػػوانيف، التػػي فرضػػتيا الحكومػػة ومعيػػا نقابػػات الحػػرفييف إلػػى الحفػػاظ
عمػػػى حػػػؽ الصػػػناع  والحػػػرفييف داخػػػؿ أسػػػواؽ المدينػػػة بقصػػػر ىػػػذا األمػػػر عمػػػييـ دوف التػػػاجر 
األجنبػػي، حتػػى أنيػػا أجبػػرت التػػاجر األجنبػػي الػػذي يقػػـو بإحضػػار أقمشػػة مصػػبوغة معػػو مػػف 

                                                           
(1)

 Nicholas, D., Medival Flanders, London, 1992, p. 23; Bourquelot, Les foires, p. 

65.  

 . 384ـ، ص 1981، ترجمة/ قاسـ عبده قاسـ، القاىرة ، 1، ؽ التاريخ الوسيطكانتور، 
(2)

 Omond, G., Bruges and West Flanders, London, 1906, p. 5; Colvin, D., The 

Germans in England 1066 – 1598, London, 1915, p. 200.  
 .626، ص2، جتراث العصور الوسطىمب، ؛ كرا109، ص 2، جتاريخ أوروباعاشور،  (3)

(4)
 Boissonnade, P., Life and Work in Medieval Erurope, London, 1996, p. 222; 

Hollister, C.W., Medieval Europe, Boston, 2006, p. 148. 
(5)

 Thorpe, B., Ancient Laws and Institutes of England, London, 1840, p. 462; 

 ـ، ص2013، دار اآلفػػاؽ العربيػػة، القػػاىرة، أسػػواؽ وتجػػار أوروبػػا فػػي العصػػور الوسػػطىألنػػوار، زينػػب أبػػو ا
254. 
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خػػارج السػػػوؽ أو المدينػػة بيػػػدؼ بيعيػػا أال يبيعيػػػا إال بالجممػػة، وذلػػػؾ مػػف أجػػػؿ الحفػػاظ عمػػػى 
 .(1)صانعي األقمشة وصباغييا مف الحرفييفالتاجر المحمي ومف قبمو 

وفي بعض األحياف ُوجد انقساـ مينػي داخػؿ النقابػات الحرفيػة، فوجػدنا أف نقابػة واحػدة 
كانػت تضػـ ثالثػة أنػواع مػف أربػاب الميػػف، عمػى سػبيؿ المثػاؿ، الػذيف يعممػوف فػي السػػكاكيف، 

 ،(2)ابض السػػكاكيفمػػنيـ الحػػدادوف الػػذيف يصػػنعوف النصػػاؿ، وصػػناع السػػكاكيف، وصػػناع مقػػ
وفػػػي بػػػاريس وجػػػدت تنظيمػػػات متفرقػػػة لمصػػػناع المتنػػػوعيف لصػػػنع خػػػرزات الصػػػالة )السػػػبح( 

ذا كانوا يصػنعونو مػف العظػاـ ، أو الصػدؼ، أو النحػاس وسػبائكو، أو مػف إمعتمديف عمى ما 
وقد أدى ازدياد ىػذا التخصػص فػي الصػناعة إلػى نشػوب الكثيػر مػف الخالفػات بػيف  .(3)العاج

عمى صػانعي األحذيػة  ختصاص كؿ منيا، ومف األمثمة المشيورة عمى ذلؾ، أنو ٌحِرـ  حدود وا
داخؿ أسواؽ أوروبا القياـ بإصالح حذاء مسػتعمؿ إذا أف ىػذا مػف اختصػاص اإلسػكافي، كمػا 

ألف ذلؾ مف اختصاص صػانع األحذيػة، وذلػؾ مػف  ،ٌحِرـ عمى األخير أف يصنع ِحذاًء جديًدا
وقػػد وجػػد اخػػتالؼ فػػي مسػػتوى المعيشػػة  بػػيف أصػػحاب  ،(4)لمينػػةبػػاب احتػػراـ التخصػػص فػػي ا

الحػرؼ، وظيػر ىػذا جمًيػا فػي المػدف التجاريػػة الميمػة، خاصػًة فػي الفالنػدرز التػي كانػت تقػػوـ 
حيث شيدت مدف  ،بتصنيع منتجات مخصصة لمتصدير الخارجي، مثؿ اإلتجار في الصوؼ

عشر والثالػث عشػر الميالديػيف، وكػاف  مثؿ بروج وآراس وليؿ ذروة نشاطيا في القرنيف الثاني
واعتمػد ىػؤالء الصػناع عمػى المػوزعيف الكبػار  ،(5)الصناع داخميا ينتظمػوف فػي نقابػات حرفيػة

الذيف كانوا يمدونيـ بالمواد الخاـ، ويمتزموف بتصريؼ وبيػع منتجػاتيـ فػي األسػواؽ الخارجيػة، 
جػػػػػػار وًأصػػػػػػحاب ورش وىػػػػػػؤالء فػػػػػػي الغالػػػػػػب أصػػػػػػحاب رؤوس األمػػػػػػواؿ، وأحياًنػػػػػػا يكونػػػػػػوف ت

                                                           
(1)

 Thorpe, Ancient Laws, p. 463.  
 . 226، صتاريخ أوروبابيشوب،  (2)

(3)
 Singman, Daily Life, pp. 193–194. 

ؽ إلػى الغػرب فػي العصػور الوسػطى، العاج يؤخذ مف الفيمة، وكاف مف السمع الميمة التي كاف يصػدرىا الشػر 
الزينػػة فػػي  ويػػأتى مػػف أفريقيػػا، ومػػف الينػػد، وكػػاف يصػػنع منػػو األثػػاث وتحػػؼ المعابػػد والتماثيػػؿ وبعػػض أدوات

طػرؽ نعػيـ زكػي،  ، ويقاؿ إنو يطحف ويدخؿ في بعػض العالجػات الطبيػة ، لممزيػد راجػعالمنازؿ وأيًضا السبح
 .241، صـ1973 ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،غربالتجارة الدولية ومحطاتيا بيف الشرؽ وال

 . 110، ص2، جتاريخ أوروباعاشور،  (4)
(5)

 Duby, G., Histore de la civilisation moyen age, Paris, 1968, p. 184; Nicholas, 

Medieval Flanders, p. 112. 
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ويتضح مما سبؽ أف التخصص الذي حدث في نقابات أصحاب الحرؼ قد أدى  ،(1)صناعية
 .(2)إلى زيادة اتقاف الصنعة، ورفع مستوى العمؿ واإلنتاج مًعا

  :رؤوساء النقابات -
كػػاف البػػد لمنقابػػات  حتػػى تػػتمكف مػػف القيػػاـ بمميميػػا أف يكػػوف ليػػا رؤوسػػاء يرأسػػونيا 

فكػػاف لكػػؿ نقابػػة تنظيمػػات خاصػػًة بيػػا تػػدبر شػػؤونيا بنفسػػيا عػػف  ،ضػػائياويػػدبروف شػػؤوف أع
طريػػػؽ نػػػواب يػػػتـ انتخػػػابيـ، وواضػػػح أف يكػػػوف لكػػػؿ نقابػػػة قوانينيػػػا ونظميػػػا وخاتميػػػا وعمميػػػا 

كمػا سيوضػح الحقًػا، وكػاف لكػؿ  -وممتمكاتيا، وكانت نقابات الحرؼ تتخذ قديًسا تنتمػي إليػو 
لقػػديس، ويبػػدأ يػػـو العيػػد بصػػالة قصػػيرة يقضػػوف، بعػػدىا نقابػػة عيػػد سػػنوي تمجػػد فيػػو شػػفيعيا ا

ئػيس ر  وكػاف يػتـ اختيػار ،(2)يقتصػاداو  ياليوـ كمو في الشراب، كمػا كانػت تتمتػع بنفػوذ سياسػ
النقابة مف ِقبؿ األعضاء النقػابييف داخػؿ المدينػة، واشػُترط فيػو أف يكػوف أميًنػا وعػاداًل ومػؤىاًل 

ر سػًنا وأغنػاىـ، فالنػاظر إلػى أسػواؽ شػامباني يجػد أف وأف يكوف أكبر التجا ،(3)ليذا المنصب
وكػاف يػتـ انتخػاب عػدد مػف  ،(4)نقابات التجػار داخميػا، كػاف يترأسػيا أكبػرىـ سػًنا وأكثػرىـ مػااًل 

المسػػػاعديف لػػػرئيس أو نقيػػػب التجػػػار، اختمػػػؼ عػػػددىـ مػػػف حرفػػػة ألخػػػرى ومػػػف مدينػػػة ألخػػػرى 
ابػة العػاـ لمػوالء لالتحػاد والمحافظػة عميػو، كذلؾ، وجميعيـ كانوا يؤدوف القسـ أماـ مجمػس النق

كما كاف يساعد رؤوساء النقابات أيًضا ىيئة مف المحمفيف  ،(5)وتدبير شؤونو وكؿ ما يتعمؽ بو
المحمفيف الذيف يعاونيـ في الحكـ في القضايا الخالفيو، فكانت نقابة الخبازيف في بػاريس فػي 

مفًػا يختػارىـ رئػيس النقابػة، وقػد القرف الثالث عشر الميالدي تضـ ما يقرب مف اثنى عشر مح
اشػػػترطت تنظيمػػػات نقابػػػة الخبػػػازيف أف يػػػتـ اجتيػػػاز المحمفػػػيف مػػػف بػػػيف أذكػػػى الرجػػػاؿ، الػػػذيف 
يستطيعوف تحديد الخبز الجيد، وكاف يتـ اختيارىـ مف أمير الخبازيف، والبد أف يقسػموا الػوالء 

أحًدا سواء مف األقارب أو  بأنيـ سيكونوف أمناء، وأنيـ لف يحابوا في حكميـ في مجاؿ الخبز
وكػػػػاف اختيػػػػار رؤسػػػػاء  ،(9)األصػػػػدقاء، وأنيػػػػـ لػػػػف يتيمػػػػوا شخًصػػػػا يكرىونػػػػو أو يعادونػػػػو ظمًمػػػػا

النقابػػػات ومعػػػاونييـ يػػػتـ داخػػػؿ قاعػػػات خاصػػػًة يجتمػػػع فييػػػا أعضػػػاء النقابػػػة، وأيًضػػػا لتسػػػوية 
                                                           

(1)
 Duby, Histore de la Civilisation, p. 184. 

 .95، صالنظـ والحضارة؛ مرسى الشيخ، 109، ص2، جتاريخ أوروباور، عاش (2)
 .178، صحضارة أوروبا؛ عمراف، 230، ص تاريخ العصور الوسطىجوزيؼ نسيـ،  (3)

(4)
 Gross, The Gild Merchant, Vol. 2, p. 119. 

(5)
 Bourquelot, Les foires, p. 168. 

(6)
 Bourquelot, Les foires, p. 168; Gross, The Gild Merchant, Vol. 2, p. 121.  

(7)
 Bourquelot, Les foires, p. 170; Singman, Daily Life, p. 194. 
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فػي العصػور  الخالفات وتدبير شؤوف العمؿ داخػؿ النقابػة، وكانػت مبػاني النقابػات فػي أوروبػا
الوسػػطى تػػزيف بزخػػارؼ بديعػػة ورسػػومات وتماثيػػؿ رائعػػة، دلػػت عمػػى فخامػػة وأىميػػة النقابػػات 

 .(0)آنذاؾ
ونظػػػًرا ألىميػػػة النقابػػػات ودورىػػػا فػػػي تسػػػيير العمميػػػة التجاريػػػة والحركػػػة االقتصػػػادية فػػػي 
المدف التجاريػة واألسػواؽ الموسػمية، نجػد أنيػا حػازت عمػى دعػـ ممػوؾ فرنسػا عػف طريػؽ سػف 

لقوانيف الخاصًة بيا ومساعدة السمطات الحاكمة ليا في القياـ بدورىا الميـ، ومف ذلؾ ما قاـ ا
بػػو لػػويس التاسػػع ممػػؾ فرنسػػا، الػػذي سػػف عػػدًدا مػػف القػػوانيف مػػف أجػػؿ النقابػػات، والتػػي نصػػت 
 عمػػى أف تتكػػوف ىػػذه النقابػػات مػػف ىيئػػات مسػػئولة عػػف تنفيػػذ قوانينيػػا، وجعػػؿ لرؤسػػاء الحػػرؼ

صًة بييئاتيـ، وأيًضا جعؿ سمطة قضائية كانت بمثابة محػاكـ خاصػًة بالنقابػات، الشرطة الخا
 .(1)وجميعيـ كانوا مسؤوليف أماـ رئيس النقابة عف األضطرابات والفوضى التي تحدث داخميا

  :داخل النقابات الحرفية فيالتدرج الوظي
فئػػات مػػف  سػػارت نقابػػات الحػػرؼ وفػػؽ نظػػاـ دقيػػؽ، فكانػػت النقابػػة الواحػػدة تضػػـ عػػدة

موا السػػمـ الػوظيفي داخميػػا، أعػػاله المعمػػـ وأدنػػاه الصػػبي، الصػبية والعمػػاؿ والمعممػػيف الػػذيف شػػك  

                                                           
(1)

 Koenigsberger, H.G., A History of Europe, 400-1500, New York, 1994, p. 222; 

 .178، صحضارة أوروباعمراف،  
(2)

 Duruy, Histore de moyen âge, p. 354; Nicholas, The Evolution of the Medieval 

World, Society, Government, Thought in Europe 312-1500, London, 1993, p. 305. 

ـ 1226وتولى حكـ فرنسا في سف مبكرة عاـ  ،ـ1214لويس التاسع، ىو ابف الممؾ لويس الثامف، ولد عاـ 
إلى أف بمغ سف الرشد وتفرد بالحكـ، قاـ  Blanche de Castilleقشتالة  يدتحت وصاية  أمو بالنكا 

بالعديد مف الحمالت عمى مممكة إنجمترا وعمى أعدائو في الداخؿ، وعمى بالد الشرؽ أشيرىا الحممة 
وأطمؽ  ،وتـ أسره في المنصورة ،التي انتيت بالفشؿ، ـ( عمى مصر1250-1247الصميبية السابعة )

حيث قاـ بإعادة تنظيـ أجيزة الدولة ووطد دعائـ السمطة ، سراحو بعد دفع فدية، ليعود بعدىا إلى فرنسا
واشتير  ،ناء حياتو بسمعة طيبةثكانت لو العديد مف األعماؿ الخيرية مؿ تشييد الكنائس، تمتع أو  الممكية،

، وتوفي أثناء حممتو الصميبية الثامنة St. Louisبخصالو ونبمو، وبالورع والتقشؼ وعرؼ بالقديس لويس 
لبث أف عاد إلى فرنسا ليتولى  الذي ما ،ـ، والتي كاف يرافقو فييا ابنو فيميب الثالث1270اـ عمى تونس ع

ـ. 1285وسار عمى نيج والده في توطيد دعائـ المممكة حتى وفاتو ، الحكـ وىو ابف خمسة وعشريف عاما
 ;Joinville, History of Saint Louis, trans. Evans, Oxford, 1958; p. 11-لممزيد راجع:

 حسف حبشي، دار المعارؼ، القاىرة، :، ترجمةالقديس لويس حياتو وحمالتو عمى مصر والشاـجوانفيؿ،  
 .25 -17ص 
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وكػػاف عمػػى األخيػػػر أف يػػدفع رسػػػًما معيًنػػا لُيقبػػػؿ فػػي الحرفػػػة، ويتعيػػد بطاعػػػة أسػػتاذه وُمَعممػػػو 
معمػػػـ وتنفيػػػذ أوامػػػره والحػػػرص عمػػػى مصػػػالحو ورعايػػػة أموالػػػو وأسػػػراره، فػػػي مقابػػػؿ ذلػػػؾ يمػػػده ال

وكانت النقابة حريصة عمى حمايػة الصػبي، فطمبػت مػف معممػو  ،(1)بالمسكف والممبس والمأكؿ
أف يحسػػف معاممتػػو، بػػأف يمػػده بكػػؿ احتياجاتػػو، فػػإذا اشػػتكى الصػػبي لمنقابػػة مػػف سػػوء معاممػػة 

 ،يحسػف معاممػة الصػبي يبػالمعمـ لتحػذره وتميمػو مػدة أسػبوعيف كػ يفإف النقابة تػأت ؛معممو لو
ال فإنيػػا سػػوؼ تسػػحب منػػو الصػػبي لتمحقػػو بسػػيد جديػػد يحسػػف وأف يعام مػػو كػػابف مػػف أبنائػػو، وا 
أف يبيت خارج منزؿ معممو الذي لو حؽ اإلشراؼ عمػى  يولـ يكف مسموًحا لمصب ،(2)معاممتو

، وبعد أف يقضػي الصػبي فػي الحرفػة مػدة تتػراوح يسموكو وأخالقو، فضاًل عف اإلشراؼ المين
عمى أف  ،(3)بح عاماًل يستطيع أف يشتغؿ مقابؿ أجر يومي زىيدبيف عاميف وسبعة أعواـ يص

مػدة بقػػاء الصػبي فػػي التػػدريب كانػت تتفػػاوت حسػب درجػػة صػػعوبة الحرفػة أو سػػيولتيا، فكػػاف 
ثمانيػػػة أعػػػواـ أو يزيػػػد فيمػػػا يتعمػػػؽ و أقميػػػا عػػػاميف بالنسػػػبة لمحػػػرؼ السػػػيمة، كحرفػػػة النجػػػاريف، 

 .(4)رة عاليةتحتاج لميا التي كانتبحرفة صائغ الجواىر 
وكػػاف عميػػو أف يقضػػي عػػدًدا مػػف السػػنيف  ،وكػػاف مػػف الممكػػف أف يصػػبح العامػػؿ أسػػتاًذا

قبػػػؿ أف ينتقػػؿ لمرحمػػػة جديػػدة، عنػػدما يثبػػػت إتقانػػو لصػػػنعتو  معمػػـيعمػػؿ فييػػا كصػػػانع مػػاىر ل
وتفوقو فييا كاف ينتج قطعة فنية تشيد عمى براعتو وعندئػٍذ يسػتطيع أف يفػتح حانوتػو الخػاص 

يشتغؿ لحسابو الخاص إذا تػوافر لديػو رأس المػاؿ الػالـز لػذلؾ، ويصػبح عضػو نقابػة وأف  ،بو
عمػػػى أف الرغبػػػة فػػػي االحتكػػػار واالسػػػتئثار بأربػػػاح المينػػػة لػػػـ تمبػػػث أف جعمػػػت ، (5)فػػػي حرفتػػػو

شراؾ منافس جديد معيـ، حتى جاء وقت أصبح إأعضاء النقابة الواحدة يحرصوف عمى عدـ 
ففػي ، (6)بنتػويصبح معمـ إال إذا كػاف ابًنػا لمعمػـ، أو زوًجػا ال فيو مف الصعب عمى العامؿ أف

حيػػث  ا،األيػاـ األولػػى لمنقابػػات كػػاف كػػؿ صػػانع شػػبو متأكػػد تقريًبػػا مػػف أنػػو سػػوؼ يصػػبح معمًمػػ
كاف يوجد في كؿ حانوت صغير ولدى كػؿ معمػـ عػدد مػف الصػناع تحػت التمػريف، لكػف كممػا 

ألف الحوانيت الصغيرة كانت تدر أرباًحا ؛ موقفيـمر الوقت ماؿ السادة )المعمميف( الستغالؿ 
                                                           

(1)
 Heaton, Economic History, p. 205; . 108، ص2، ج تاريخ أوروباعاشور،   

(2)
 Singman, Daily Life, p. 196. 

(3)
 Painter, Medieval Society, p. 81; . 108، ص2ج ،ريخ أوروباتاعاشور،   

(4)
 Nicholas, The Evoluation, p. 305. .260ص ،أسواؽ أوروبازينب أبو األنوار،   

(5)
 Painter, History of the Middle Age, p. 230;  ،109، ص2، جتاريخ أوروباعاشور .  

 .109، ص2، جتاريخ أوروباعاشور،  (6)
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لػػػذا فقػػػد أخػػػذوا  ،(1)يتولػػػوف إدارة النقابػػػة كثيػػػرة ليػػػـ، وكػػػاف ىػػػؤالء السػػػادة أو المعممػػػيف ىػػػـ مػػػف  
يصػػعبوف أمػػر االنضػػماـ إلػػى صػػفوفيـ أكثػػر فػػأكثر، حتػػى إنػػو فػػي نيايػػة القػػرف الثالػػث عشػػر 

طريؽ فػي الوصػوؿ إلػى رتبػة المعمػـ  لشخصاوبداية القرف الرابع عشر الميالدي لـ يكف أماـ 
 .(2)إال أبناء المعمميف أو أزواج بناتيـ، فقد أمضى العديد مف الرجاؿ حياتيـ كصناع ميرة

  :األسواقتنظيم العمل داخل  فيدور النقابات 
مارست النقابات سمطتيا في تحديد جدوؿ عمؿ الصناع والعماؿ داخميا وداخؿ 

وعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف نقابة الخبازيف في باريس في القرف   األسواؽ الموسمية في فرنسا
 Pierre le يالنورمان بييرالثاني عشر الميالدي منعت أحد الخبازيف الميرة ويدعى 

Norman  ،مف العمؿ في يوـ األحد أو في األعياد المقدسة، وكذلؾ عشية األياـ المقدسة
 ،(3)ضاء فيو الشموع في المساءفي الوقت الذي تُ  إال إذا كاف الخبز في التنور )الفرف( بالفعؿ

كما منعت النقابات العمؿ في األوقات التي ال يتـ إجادة العمؿ فييا، كالعمؿ بعد حموؿ 
في  الظالـ، فال يجوز التعامؿ التجاري في السوؽ إال في الفترة المحددة بيف دؽ األجراس

نظًرا ألف اإلضاءة الخافتة ال تمكنيـ مف  ؛ئوببدايتو، وفي المساء لمعرفة انتياالصباح لمتنبيو 
تج، كما تسعى ، وىذا يؤكد عمى حرص النقابة عمى سالمة وجودة المن(4)إتقاف وجودة سمعتيـ

 تسعى إلى حماية أفرادىا.
وكانت التنظيمات النقابية تحدد ساعات لمعمؿ وذلؾ لمنع أصحاب الحوانيت )السادة( 

ال يطيقوف، ونصبت القوانيف عمى حؽ العماؿ ا يعمؿ معيـ مف العماؿ م مف تكميؼ مف  
الميرة في الحصوؿ عمى الراحة، وألزمت بعض أصحاب الحرؼ داخؿ األسواؽ بالعمؿ 

إلظيار ما في سمعيـ مف عيوب، فقد ألزمت الحداديف الذيف ال  ؛وأبواب حوانيتيـ مفتوحة
لذي يتـ وقت حموؿ يحسنوف الطرؽ أف يعمموا في وضح النيار وأبوابيـ مفتوحة ألف العمؿ ا

، يتضح مما سبؽ أف النقابات (5)ربما تبدو فيو عيوب غير ظاىرة ،أو في السر ،المساء
كانت حريصة عمى تنظيـ العمؿ وتحديد ساعاتو واألوقات المالئمة لو؛ وذلؾ لمحفاظ عمى 

 عمى العمؿ وسيره. يجودة المنتج وسالمتو، مستخدمة في ذلؾ دورىا الرقاب

                                                           
(1)

 Painter, History of the Middle Ages, p. 230.  
(2)

 Ibid., p. 231.  
(3)

 Singman, Daily Life, pp. 196-197. 
(4)

 Oliver and Holmes, A Source Book, p. 374; Bourquelot, Les foires, p. 105; 

Rowling, Every day Life, p. 66. 
(5)

 Singman, Daily Life, p. 197.  
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  :تحديد نوعية وجودة المصنوعات فيدور النقابات 
كػػػاف تحديػػػد جػػػودة المنػػػتج والسػػػمعة داخػػػؿ األسػػػواؽ أوؿ مميػػػـ النقابػػػات بيػػػدؼ تحقيػػػؽ 
مصالح الصناع والتجار أنفسػيـ مػف جيػة، ثػـ حمايػة المشػتري مػف الغػش والتػدليس مػف جيػة 

اـ بيػػا أخػػرى، كػػذلؾ أخػػذت النقابػػات عمػػى عاتقيػػا تنظػػيـ العمميػػة التجاريػػة داخػػؿ المدينػػة المقػػ
السػػوؽ، وألزمػػت كػػؿ فػػرد ال ينتمػػي لمنقابػػة ويريػػد ممارسػػة نشػػاط تجػػاري داخميػػا بػػأف يخضػػع 

وحرصت عمى  ،وأف يقـو بدفع رسـ معيف في مقابؿ السماح لو بممارسة عممو ،لتعاليـ النقابة
وعمػػى الجانػػب اآلخػػر كانػػت النقابػػات حريصػػة عمػػى جػػودة المنػػتج  ،(1)حمايػػة مسػػتوى اإلنتػػاج

، وعمػى مراقبػة الصػانع وىػو يقػوـ بصػناعتو حتػى ال يسػتخدـ مػواد تالفػة، وكانػت داخؿ السوؽ
النقابة في كثير مف األحياف تطبع منتجاتيا بطابعيا أو عالمتيا التجارية، فيكوف ذلؾ شػيادة 

بتػػػرواج  وـيقػػػ منيػػػا بجػػػودة نوعيػػػا، وكػػػاف ىػػػذا العمػػػؿ موضػػػع فخػػػر ليػػػا واعتػػػزاز، وكػػػؿ مػػػف  
ة بخػػاتـ أحػػد ممثمػػي النقابػػة داخػػؿ األسػػواؽ، يتعػػرض لمعقوبػػة واسػػتخداـ منتجػػات غيػػر مختومػػ

، ووصػمت العقوبػة إلػى حػد (2)بمصادرة ىذا المنتج ودفع غرامة مالية تقررىا النقابػة أو رئيسػيا
الطرد مف النقابة، حيث قامت نقابة النساجيف في مدينة بروج بطرد أحد أعضاء النقابة؛ ألنػو 

تػالؼ  ،(3)الرديئػةزور طابع مدينة بروج عمى بضاعتو  وفػي بعػض األحيػاف كػاف يػتـ إعػداـ وا 
مما يدؿ عمى حرص النقابات  ؛المنتج غير المطابؽ لمواصفات السوؽ وشروط اإلنتاج الجيد

عمى متابعة السػمع والمنتجػات التػي تغمػر األسػواؽ باسػتمرار، ومعاقبػة أي شػخص ال يخضػع 
 .(4)لمتعاليـ ويمارس الغش والتدليس في صنعتو ومنتجو

وبمػػا أف جػػودة المنػػتج والسػػمعة كانػػت أحػػد االىتمامػػات الرئيسػػة لممنظمػػات النقابيػػة؛ لػػذا 
فػػإف رؤسػػاء النقابػػات كػػانوا يقومػػوف بػػالجوالت التفتيشػػية داخػػؿ أسػػواؽ فرنسػػا لمتأكػػد مػػف مػػدى 
جػػػودة السػػػمع والمنتجػػػات، خاصػػػًة لػػػو كػػػاف المنػػػتج حيوًيػػػا مثػػػؿ الخبػػػز ومػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ، كػػػاف 

داخؿ أسواؽ شامباني يستدعوف محمفػي الحرفػة لمػرافقتيـ فػي جولػة تفتيشػية روؤساء الخبازيف 
، يعمى الخبازيف، وكاف رئيس الخبازيف يصػطحب معػو مػا ال يقػؿ عػف أربعػة محمفػيف وشػرط

عطائو لممحمفيف ليقوموا بفحصو وعند المنافذ التي يُ  باع فييا الخبز يقوـ الرئيس بأخذ الخبز وا 
                                                           

(1)
 Bourquelots, Les foires, p. 162; .132، ص2، جخ أوروباتاريعاشور،   

(2)
 Halphen, L., Peuples et civilisations histoire generale, l'essor de l'europe (XI - 

XIII siècles), Paris, 1941, p. 553;  ،179، صحضارة أوروباعمراف.  

 . 179، صحضارة أوروباعمراف، (3)
(4)

 Halphen, Peuples et civilisation, p.552.  
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إلػػى المنفػػذ، أمػػا إذا لػػـ يكػػف   فػػإف كػػاف جيػػًدا فػػإنيـ يعيدونػػو  ثانيػػةً وينظػػروا إف كػػاف جيػػًدا أـ ال
يػػتـ  ،فػػإف المحمفػػيف يقومػػوف بوضػػع الخبػػز فػػي يػػد الػػرئيس، فػػإذا قػػرر أنػػو غيػػر مطػػابؽ ،كػػذلؾ

مصػػػادرة جميػػػع مػػػا يتبقػػػى منػػػو، وىػػػذا يوضػػػح مػػػدى الدقػػػة فػػػي فحػػػص المنػػػتج حتػػػى يحصػػػؿ 
 .(1)إذا كانت سمعة ضرورية مثؿ الخبزالمشتري عمى سمعة ممتازة بجودة عالية، خاصًة 
حيث كاف نائب الممؾ يقـو بالتصديؽ عمى  ،وخضعت النقابات في فرنسا لرقابة شديدة

ويعتبر مسؤواًل عف تنفيذىا، وِأشػرؼ موظفػوف مػف خػارج النقابػة عمييػا،  ،لوائح معظـ النقابات
بػػاريس، وأشػػرؼ  فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ خضػػع باعػػة الكتػػب وصػػناع المػػداد لسػػمطة مػػدير جامعػػة

الممػػؾ اإلشػػراؼ عمػػى تجػػارة  ياألسػػاقفة عمػػى صػػناع الشػػمع والمالبػػس الكينوتيػػة، وتػػولى سػػاق
بػؿ شػاركتيا فػي ذلػؾ  ،ولـ تكف النقابات وحدىا ىي المسؤولة عف مستوى المنتجػات ،(2)النبيذ

وفرضػػت رقابػػة صػارمة عمػػى المنتجػات التػػي تصػػدر  ،السػمطات السياسػػية مثػؿ مجػػالس المػدف
حيث البد مف مراعاة الجودة والدقة في ىذه المنتجػات، وكانػت النقابػة وسػمطات  ،البالدخارج 

                                                           
(1)

 Singman, Daily Life, pp. 195-196.                                                                                                      

كانت تجارة الخبز وصناعتو واحدة مف أفضؿ أنواع التجارة انتظاًما في المدف األوروبية  في العصور 
ألف بعض  ؛ما كاف المفتشوف يبحثوف بدقة عف الخبز المغشوشك ،لمغذاء؛ النيا سمعة رئيسة الوسطى

يغشوف في صنعتيـ كانوا يضعوف الرمؿ في أرغفة الخبز لزيادة وزنو وليباع بأقؿ تكمفة.  الخبازيف ممف  
  .Singman, Daily Life, p. 196 -لممزيد راجع:

 . 219، صالحضارة والنظـالعريني،  (2)
، ومنيا الميالدي امعات األوروبية التي ظيرت في القرف الثاني عشرجامعة باريس كانت مف أولى الج

تفرعت جامعات شماؿ أوروبا وغربيا التي ظيرت في أواخر العصور الوسطى، فقد بدأ بعض األساتذة 
، وقد انقسـ الطمبة داخميا إلى أربعة أقساـ أو أروقة حسب الشعوب Universitèبتكويف رابطة أو جامعة 

وكاف ىؤالء الوكالء يختاروف المدير ، Procuratorلييا، لكؿ مجموعة وكيؿ أو قائـ بأعماليا التي ينتموف إ
، وعادة ما يكوف ىو رئيس أساقفة باريس، ألف جامعة باريس نشأت Rectorأوالرئيس األعمى لمجامعة 

ة مف ـ حصمت الجامعة عمى أوؿ براءة ممكي1200وتدرجت في األصؿ مف مدرستيا األسقفية، وفي عاـ 
فيميب أغسطس ضمف ليا حقوقيا وحماية األساتذة والطمبة داخميا، ثـ نالت االعتراؼ الرسمي  بيا مف قبؿ 

ـ ( الذي أعطاىا حؽ اختيار مندوب يمثميا في III Innocent) 1198-1216 البابا أنوسنت الثالث
 -البالط البابوي . لممزيد راجع:

Haskins, G., The Rise of Universities, New York,1925, p. 22; 

؛ 13ـ، ص 1946، دار الفكر العربي، القاىرة، الجامعات األوروبية  في العصور الوسطىسعيد عاشور، 
، رسالة ماجستير "جامعة باريس ودورىا في النيضة الفكرية بأوروبا في العصر الوسيط "ياسر عبد المعبود، 

 ـ.2003شمس،  غير منشورة، قسـ التاريخ، كمية اآلداب، جامعة عيف



  ـــــــــــــــــــــم  0202 يوليو الثانيالعذد   –ـــــــــ سوبك للذراسات التاريخية والحضارية 

- 015 - 
 

ِضُع ىذه المنتجات لمتفتيش الدقيؽ خارج أسوار المدف قبؿ القياـ بالتصدير كاف ، (1)المدينة ُتخ 
في إقميـ الفالنػدرز حيػث خضػعت المنسػوجات الصػوفية التػي تصػدر إلػى إنجمتػرا نفسو الحاؿ 

اؿ أوروبػػػا والقادمػػػة إلػػػى أسػػػواؽ شػػػامباني لرقابػػػة صػػػارمة مػػػف حيػػػث درجػػػة جودتيػػػا وبقيػػػة شػػػم
ذا ثبػػت وجػػود سػػمع وبضػػائع غيػػر مطابقػػة لممواصػػفات فػػال يػػتـ السػػماح  وقيمتيػػا اإلنتاجيػػة، وا 
بتصديرىا، ومػف أجػؿ ىػذا كانػت نقابػات النسػاجيف فػي اإلقمػيـ تختػار أميػر الحػائكيف وصػناع 

ذا ثبت وجود بضائع غيػر ، (2)فية المصدرة خارج الفالندرزالمالبس لصناعة األقمشة الصو  وا 
بؿ يتعرض الصانع لضياع سمعتو ومنعو مف عرض متاجره وسمعتو  ؛متقنة فال يتـ تصديرىا

وبػػػالرغـ مػػػف ىػػػذه اإلجػػػراءات الدقيقػػػة مػػػف قبػػػؿ النقابػػػات لممحافظػػػة عمػػػى جػػػودة  ،(3)باألسػػػواؽ
وكػاف النػاس  ،إال أنيا لـ تنجح تماًما في ذلػؾ اإلنتاج والعمؿ الجيد ومكافحة الغش والتدليس،

حيػػث  ،يشػػكوف فػػي بعػػض األحيػػاف مػػف وجػػود أصػػناؼ وبضػػائع غيػػر جيػػدة داخػػؿ الحوانيػػت
 اعوابالجيػد، وبػ ئالػرد خمطػواو  ،تالعب أصحاب الحػرؼ والتجػار فػي بضػائعيـ ومصػنوعاتيـ

 ،(4)التػػي مارسػػوىاوغيػػر ذلػػؾ مػػف أسػػاليب التػػدليس والخػػداع  ،السػػمع القديمػػة عمػػى أنيػػا جديػػدة
حتػى  ،يتضح مما سبؽ حػرص النقابػات عمػى مراقبػة جػودة السػمع والمنتجػات داخػؿ األسػواؽو 

ف   كانػػػت سػػػمًعا محميػػػة كػػػالخبز وغيػػػره، وكانػػػت أشػػػد حرًصػػػا ودقػػػة فػػػي مراقبػػػة السػػػمع المعػػػدة  وا 
والمنتجػة خصيًصػػا لمتصػػدير إلػػى األسػواؽ الكبػػرى مثػػؿ المنسػػوجات والنبيػذ وغيرىػػا مػػف السػػمع 

  لميمة.ا
 
 

                                                           
(1)

 Bourquelot, Les foires, p. 162; Nicholas, The Evolution, p. 306.  
(2)

 Colvin, The German in England, p. 38; Omond, Bruges, p. 5; Nicholas, The 

Evolution, p. 305.  

وجات المصدرة  إلى ثالثة حيث تـ تقسيـ المنس ،ة لمتصدير دقيقة جًداعد  وكانت الرقابة عمى المنسوجات المُ 
أقساـ وأنواع داخؿ إقميـ الفالندرز في القرنيف الثاني عشر والثالث عشر الميالدييف، منيا عالي الجودة 
يطاليا، والثاني متوسط القيمة  سبانيا وا  والتصنيع وىو ما كاف يتـ تصديره إلى شماؿ أوروبا وشامباني وا 

وىو ما خصص  ،القيمة سئرة والبحر المتوسط، والثالث كاف التجار إلى مناطؽ شرؽ القا ووالجودة وحمم
 -لالستيالؾ المحمي داخؿ اإلقميـ . لممزيد راجع:

 Nicholas, Medieval Flanders, p. 31; Sortor, Saint Omer, p. 36.  
 .197، صعالـ العصور الوسطىكولتوف،  (3)
 . 264ص  ،أسواؽ وتجار أوروبا؛ زينب أبو األنوار، 198، ص نفسو (4)
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 :البيع وأنواع المكاييل والموازيندور النقابات في تحديد طرق 
أعطػتيـ أيًضػا الحػؽ  ،عندما منحت السمطات الحاكمة التجار الحؽ في إقامػة النقابػات

وحػػؽ تنفيػػذ كافػػة قػػوانينيـ مػػف أجػػؿ  ،فػػي سػػف القػػوانيف التػػي تسػػيؿ سػػير العمميػػة االقتصػػادية
سػػواؽ ، وكػػاف رؤسػػاء النقابػػات مسػػئوليف عػػف سػػف القػػوانيف تحسػػيف العمميػػة التجاريػػة داخػػؿ األ

ومتابعة سير العممية التجارية داخؿ السوؽ حتى تحفظ حؽ كؿ مػف البػائع  ،ومراقبة أعضائيا
فقامت بوزف وعػد  ،وعممت النقابات عمى تحديد المكاييؿ والموازيف داخؿ السوؽ ،(1)والمشتري

لبضػػائع المتصػػمة بحرفتيػػا وصػػناعتيا، وبصػػورة بػػاع ويشػػتري مػػف السػػمع واواختبػػار جميػػع مػػا يٌ 
خاصًة في المجاؿ الذي تعمؿ فيو النقابة، وكاف لكؿ نقابة مأموروف وشرطة عينتيا السمطات 

وكػاف لمنقابػات دور كبيػر  ،(2)الحاكمة لمسػاعدة تمػؾ النقابػات فػي مباشػرة عمميػا داخػؿ السػوؽ
البػػػائع والمشػػػتري، وبمػػػا أف  فػػػي تحديػػػد متوسػػػط األسػػػعار بالشػػػكؿ الػػػذي يكفػػػؿ حقػػػوؽ كػػػؿ مػػػف

األوزاف والمكاييؿ كاف يتـ تحديػدىا مػف جانػب النقابػات؛ لػذا فقػد حػددت مجموعػة مػف األوزاف 
ال تعػػػرض لمصػػػادرة  ،القياسػػػية المعتمػػػدة التػػػي يجػػػب أف يحػػػتفظ بيػػػا البػػػائع لكػػػى ال يتعػػػداىا وا 

أجػر مػادي  ففي داخؿ أسواؽ شامباني ُخصصت أماكف لوزف البضػائع، مػع دفػع ،(3)بضاعتو
وقػػد ألزمػػت النقابػػات التجػػار وخاصػػًة األجانػػب مػػنيـ داخػػؿ السػػوؽ بػػأال يبيػػع  ،(4)مقابػػؿ وزنيػػا

عيا جممة واحدة، وأجبرتػو يبضاعتو بالتجزئة، ففرضت عميو إذا أحضر أقمشة مصبوعة أف يب
 تينج أو البخػػػور أالاإذا أحضػػر فمفػػػاًل، أو كموًنػػػا، أو زنجبػػػياًل، أو حجػػػر الشػػػب، أو صػػػمغ الػػػر 

ذا أحضػػر شػػمًعا أال يبيػػع منػػو أقػػؿ مػػف  يبيػػع أقػػؿ مػػف خمسػػة عشػػر رطػػاًل فػػي المػػرة الواحػػدة، وا 
 .(5)الربع في المرة الواحدة

                                                           
(1)

 Heaton, Economic History, p. 209; Singman, Daily Life, p. 197.  
(2)

 Duruy, Histoire de moyen âge, p. 355; Gross, The Gild Merchant, Vol. 2, p. 

120. 
(3)

 Rowling, Every Day Life, p. 65; Singman, Daily Life, p. 196;  

 . 275أوروبا ، ص زينب أبو األنوار، أسواؽ ونجار
(4)

 Houtte, An Economic of Low Countries, p. 46; Nicholas, Medieval Flanders, p. 

41.  
(5)

 Singman, Daily Life, p. 196; Thrope, Ancient Laws, p. 462. 

وشرؽ  قصى،مف أبرز وأىـ التوابؿ وأكثرىا طمًبا في أوروبا، ومصادره بالد اليند والشرؽ األ الفمفؿكاف 
إفريقيا، والفمفؿ لو ثالثة أنواع، الطويؿ وىو غير مكتمؿ النضج، واألبيض الذي لـ تصيره الشمس بعد، ثـ 

وىو ذو رائحة طيبة وحار المذاؽ، والنوع األخير كاف واسع  ،األسود الناضج بعد تحميصو وىو أحسنيا كميا
 =شرائية كبيرة، وكاف المثؿ الشائع في أوروبا االنتشار في الشرؽ والغرب رغـ ارتفاع ثمنو، وكاف لمفمفؿ قوة
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ووضػعت قػوانيف وشػروط لػذلؾ، وكػاف مػف  ،وقامت النقابات بتحديد طرؽ البيع والشػراء
وذلػؾ بعػد ضمف ترتيبات السوؽ أف يعمف أسقؼ المدينة المنعقد فييا السػوؽ عػف بػدء انعقػاده 

 ،ويػنفض عػف طريػؽ قػرع األجػراس ،حيث كاف السوؽ ينعقػد يومًيػا ،دؽ األجراس في الصباح
وال يجػػوز التعامػػؿ التجػػاري داخمػػو إال فػػي الفتػػرة المحػػددة بػػيف دؽ األجػػراس فػػي الصػػباح وفػػي 

وكانػت  ،(1)مثممػا كػاف الحػاؿ داخػؿ أسػواؽ شػامباني والفالنػدرز ،المساء لمعرفة بدايتو ونيايتو
رة انعقػػاد كػػؿ سػػوؽ مػػف أسػػواقيا تسػػتمر حػػوالي سػػتة أسػػابيع، وقػػد خصصػػت لكػػؿ سػػمعة مػػف فتػػ

حيػػػث يعػػػرض التجػػػار سػػػمعيـ داخػػػؿ الػػػدكاكيف والحوانيػػػت  ،(2)السػػػمع داخػػػؿ السػػػوؽ عػػػدة أيػػػاـ

                                                                                                                                                               

في العصور الوسطى )إف شيًئا ما غاٍؿ كالفمفؿ( ،ومف شدة الطمب عميو أنو كاف يتعامؿ بو في ظروؼ  =
معينة ويؤخذ كأجر وضرائب وكانت العادات الشائعة بيف رؤساء الكنائس في فرنسا أف يتقاضوا العشور 

وف حريتيـ بجمبيـ كميات منو إلى أسيادىـ، وتزايد الطمب عميو في العصور توابؿ وفمفؿ، وكاف العبيد يشتر 
فكاف يدخؿ في تتبيؿ  ،نتيجة لبرودة الطقس ولتعويض الحراراة الناقصة ؛وفي أوروبا خاصةً  ،الوسطى

وكاف الفمفؿ يوضع حتى في  ،األطعمة ويوضع مع المحـ والسمؾ، كما كاف الناس مولعيف بالصمصة المتبمة
 .171، ص 4، ج تاريخ التجارة، ىايد، 198، صطرؽ التجارةنعيـ زكي،  -ى. لممزيد راجع:الحمو 

إحداث شقوؽ في لحائيا، أو إذا  دالتي تخرج مف بعض النباتات عن صمغ الراتينج، الصمغ نوع مف العصارة
ـ الصمغ في انشؽ لحاؤىا طبيعًيا ويتجمد عند تعرضو لميواء وتكثر أشجاره في اليوناف وتركيا ، واستخد

وخاصًة في حاالت تثبيت األلواف.  ،بعض العقاقير الطبية كعالج، كما يستخدـ في تحضير مواد الصباغة
 .234، صطرؽ التجارةنعيـ زكي،   -لممزيد راجع :

(1)
 Kemble, The Saxon, Vol. 2, p.533; Bourquelot, Les foires, p. 105; Oliver and 

Holmes, A Source Book, Vol. 2, p. 374. 
(2)

 Bourquelot, Les foires, p. 31; Digkman,"Organisation of Commodity", p. 335.  

في داخؿ أسواؽ شامباني قد خصصت األياـ العشرة األولى لبيع المنسوجات الصوفية القادمة مف الفالندرز 
تسعة عشر يوًما لبيع السمع األخرى  وبقية أوروبا، ثـ تباع الجمود والفراء في األياـ العشرة التالية، تبعيا

المتنوعة التي توزف وتكاؿ مثؿ المواد الغذائية والتوابؿ والمشغوالت الذىبية والفضية وغيرىا، وأخيًرا تترؾ 
  -خمسة أياـ لمتجار مف أجؿ تسوية حساباتيـ. لممزيد راجع:

Opoix, Histoire et description, p. 195; Bourquelot, Histoire de Provins, Vol. 2, p. 

380; Pounds, An Economic History, p. 357.  

اما في أسواؽ الفالندرز، فقد خصصت األربعة عشر يوًما االولى لبيع أىـ السمع وأنفسيا وأشيرىا، وىي 
المنسوجات الصوفية، تبعتيا عشرة أياـ أخرى لبيع السمع المتنوع كالشموع والفراء، وجمود الغزالف، والعسؿ، 
واألحجار الكريمة والسمع القادمة مف شامباني مثؿ النبيذ الفرنسي والممح والتوابؿ والبيارات، وشيدت االثنا 
عشر يوًما التالية بيع السمع الغذائية واالسماؾ ومنتجات األلباف والمحـو والخبز الطازج واألوانى الفخارية 

 =            -ومراجعة المبيعات. لممزيد راجع: والحيوانات، ثـ تترؾ خمسة أياـ لمتجار لتسوية الحسابات
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الممتػػػددة عمػػػى طػػػوؿ الشػػػوارع داخػػػؿ المدينػػػة المقػػػاـ بيػػػا السػػػوؽ، وكػػػاف لكػػػؿ بػػػائع الحػػػؽ فػػػي 
و فقط ، دوف أف يقـو أي تاجر بترؾ متجره ليعرض سػمعتو وحانوت هممارسة عممو داخؿ متجر 

حتػػى ال تحػدث مشػػكمة مػع البػػائع المجػاور لػػو عػف طريػػؽ  ؛لمعميػؿ فػي متجػػر آخػر مجػػاور لػو
، لكػػف أعطػػت النقابػػات الحػػؽ يأخػػذ المشػػتري أو النػػداء عميػػو بػػأف يعيػػب سػػمعة جػػاره لممشػػتر 

ىػػو فػػي متجػػره، حتػػى تحظػػى بإقبػػاؿ لمتػػاجر أو البػػائع بػػأف يقػػوـ بعمميػػة النػػداء عمػػى سػػمعتو و 
 .(1)وجمب المشتريف عمييا، وبيذا يتجمع الناس حوؿ السمعة ويبدأوف في فحصيا وشرائيا

أف كؿ ما قامت بػو النقابػات مػف تحديػد طػرؽ البيػع، وأنػواع المكاييػؿ  ،يتضح مما سبؽ
منيمػا،  والموازيف داخؿ السوؽ كػاف لصػالح البػائع والمشػتري عمػى السػواء، ولحفػظ حقػوؽ كػؿ

ىـ داخؿ السوؽ بأف يقوموا بإشاعة الفوضى وتعكيػر السػمـ  ولـ تكف تسمح ألي تاجر أو مف  
ال تعرض لمعقوبة مف قبؿ النقابات أو السمطات الحاكمة. ،واألمف داخمو  وا 

 :اليف اإلنتاج ومتوسط أسعار البيعدور النقابات في تحديد تك
وترعػػى مصػػالح أعضػػائيا  ،دؼ الػربحلػـ تكػػف النقابػػات مجػرد تنظيمػػات اقتصػػادية تسػػتي

بحيػػث أصػػبح مػػف الممكػػف  ،، لكنيػػا حرصػػت كػػذلؾ عمػػى إتقػػاف الصػػنعة ورفػػع مسػػتواىاحسػبف
بالشػكؿ الػذي يضػمف سػير  ،(2)تفػؽ مػع مسػتوى ذلػؾ اإلنتػاجالسمع بمػا ي تحديد متوسط أسعار

التكػاليؼ العممية التجارية داخػؿ األسػواؽ بشػكؿ عػادؿ، فقػد سػعت إلػى تنظػيـ اإلنتػاج وتحديػد 
الخاصػػًة بػػو حتػػى ال يقػػوـ أحػػد التجػػار أو الصػػناع باإلضػػرار بمصػػالح زمالئػػو، فكانػػت النقابػػة 
تعػػارض مسػػألة المناقشػػة بػػيف األعضػػاء فػػي زيػػادة مقػػداراإلنتاج أو خفػػض ثمنػػو؛ خوفًػػا مػػف أف 
يػػتمكف أعظػػـ األعضػػاء ميػػارة وأكثػػرىـ اقناًعػػا مػػف أف يزيػػدوا ثػػروتيـ عمػػى حسػػاب غيػػرىـ مػػف 

ء، إال أنيا كانت في الوقت نفسو تشجع المنافسة التي تحتدـ بػيف ىػؤالء األعضػاء، أو الرؤسا
ىكذا نجحت النقابات في التحكـ فػي عمميػة اإلنتػاج  ،(3)بيف المدف لتحسيف نوع مف المنتجات

بالصورة التي ترتضييا، وتمكنيػا مػف المراقبػة والسػيطرة عمػى األعضػاء داخػؿ األسػواؽ، حتػى 
ثروتػػػػو عمػػػػى حسػػػػاب اآلخػػػػريف، وتمسػػػػكت بتحديػػػػد األسػػػػعار وتحديػػػػد طػػػػرؽ  ال يزيػػػػد أحػػػػد مػػػػف

الصناعة واإلنتػاج، وكػاف الغػرض مػف وراء ذلػؾ ىػو منػع المنافسػة، فمػـ يكػف مسػموًحا لعضػو 

                                                                                                                                                               

= Oliver and Holmes, A Source Book, p. 379, Omond, Bruges, p. 16; Nicholas, 

Medieval Flanders, p. 43. 
(1)

 Jubainville, Histoire des duces, Vol. 3, p. 235; Houtte, An Economic, p. 46. 
(2)

 Boissonnade, Life and Work, p. 205;  ،110، ص2، ج تاريخ أوروباعاشور.  

 .179، صحضارة أوروباعمراف،  (3)
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فكػػاف لزاًمػػا عميػػو أف  ،(1)ف اآلخػػرمػػبػػأف يخفػػض سػػعر سػػمعتو حتػػى يػػتمكف مػػف بيعيػػا أسػػرع 
  .(2)ر نفسويصنعيا بنفس الدقة والطريقة وأف يبيعيا بالسع

ومػػف أمثمػػة تحديػػد أسػػعار بعػػض المنتجػػات مػػف قبػػؿ النقابػػات، مػػا فعمتػػو نقابػػة صػػانعي 
األحذيػػة فػػي أسػػواؽ النػػي حيػػث حػػددت سػػعر الحػػذاء المصػػنوع مػػف جمػػد األغنػػاـ بربػػع دينػػار، 

وفػػي سػػوؽ  ،(3)وبمثػػؿ ثمنػػو كانػػت تبػػاع األحزمػػة الجمديػػة المصػػنوعة أيًضػػا مػػف جمػػد األغنػػاـ
يـ الفالنػػدرز حػػددت نقابػػة السػػماكيف سػػعًرا ألنػػواع األسػػماؾ المتداولػػة داخػػؿ سػػانت أوميػػر بػػإقم

السػػػوؽ، حيػػػث بمػػػغ سػػػعر رطػػػؿ سػػػمؾ السػػػمموف دينػػػاريف، والرطػػػؿ مػػػف سػػػمؾ السػػػرديف دينػػػاًرا 
وحػػػددت نقابػػػة  ،(4)ونصػػػؼ دينػػػار، وبمػػػغ سػػػعر شػػػريحة واحػػػدة مػػػف لحػػػـ الحيتػػػاف دينػػػاًرا واحػػػًدا

بمػغ حػوالي دينػار الػذي ثػوب المصػنوع مػف الصػوؼ حائكي المالبس في سانت أومير سػعر ال
وكانػػت  ،ونصػػؼ بالنسػػبة لممقػػاس الكبيػػر، أمػػا الثػػوب ذو المقػػاس الصػػغير بمػػغ حػػوالي دينػػار

أمػا تمػؾ المصػنوعة  ،Sousالقبعػات المصػنوعة مػف الصػوؼ الفممنكػي تبػاع بثمػاني سوسػات 
  .(5)مف القماش فكانت تباع بأربع أو ست سوسات

ف النقابػػػات لعبػػػت دوًرا رقابًيػػػا ميًمػػػا داخػػػؿ األسػػػواؽ، عػػػف طريػػػؽ أ ،ويتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ
تحديػػػػد طػػػػرؽ اإلنتػػػػاج والبيػػػػع، وأثمػػػػاف المػػػػواد الخػػػػاـ والمصػػػػنوعات، كمػػػػا كانػػػػت تحػػػػدد لمسػػػػمع 

 ومجزًيا لكؿ مف البائع والمشتري.والمنتجات ثمًنا عاداًل بما تراه حافًزا قوًيا لإلنتاج، 
  :الجانب االجتماعي لمنقابات

نمػا بػدت واضػحة أيًضػا لـ تقت صر أىمية النقابات عمػى الجانػب االقتصػادى فحسػب، وا 
جتماعًيػػػا عػػػف افػػػي الجانػػػب االجتمػػػاعي، فكانػػػت تقػػػوـ بػػػاألغراض الخيريػػػة، وخدمػػػة أعضػػػائيا 

يصاب مػنيـ بمػرض أو  طريؽ تحقيؽ نوع مف التضامف االجتماعي وتقديـ المساعدة إلى مف  
اشترؾ بقية األعضاء في تشػييعو واىتمػوا بػأمر أُسػرتو  فإذا مات أحد أعضاء النقابة ،(6)عجز
حيػػػث كػػػاف أصػػػحاب كػػػؿ مينػػػة متػػػرابطيف ومتضػػػامنيف فيمػػػا بيػػػنيـ ونشػػػأت بيػػػنيـ  ،(7)وأوالده

                                                           
(1)

 Painter, History of the Middle Ages, p.230; 

 . 94 ، صالنظـ والحضارة، ؛ مرسي الشيخ 217، صالحضارة والنظـالعريني، 
 . 174 ، صتاريخ أوروبا؛ بيريف، 217، صالحضارة والنظـالعريني،  (2)

(3)
 Bourquelot, Les foires, pp. 272-273. 

(4)
 Gustave, Documents relatifs, Vol. 1, p. 57. 

(5)
 Bourquelot, Les foires, p. 280; Sortor, Saint Omer, p. 161. 

(6)
 Heaton, Economic History, p. 208; .110 ، ص2، جتاريخ أوروباسعيد عاشور،   

(7)
 Painter, Medieval Saciety, p.88.  
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 - (1)عالقػػات وروابػػط ، وصػػمت إلػػى حػػد القرابػػة والمصػػاىرة ومػػف ىنػػا جػػاء تسػػميتيـ بػػالزمالء
مجػػد فييػػا شػػفيعيا القػػديس، وكػػاف أف كػػؿ نقابػػة كػػاف ليػػا عيػػد سػػنوي ت -وكمػػا أوضػػحنا سػػمًفا 

ىػػؤالء الػػزمالء يقػػدروف ويحترمػػوف القػػديس الشػػفيع، وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كػػاف القػػديس كوزمػػاس 
Cosmas ميػاف اوالقػديس دDamian لنقابػة األطبػػاء، والقػديس بػػراكيس أو بػرايس شػػفيعيف 

Brice لنقابػػػػػػة عاصػػػػػػري النبيػػػػػػذ، وكانػػػػػػا القديسػػػػػػاف كريسػػػػػػبيف  شػػػػػػفيًعاCrispin نيافوكريسػػػػػػب 
Crispinian  كػاف  ،وأثنػاء احتقػاؿ النقابػة بعيػدىا السػنوي .(2)األحذيػة يلنقابػة صػانعشفيعيف

كبػػػار رجاليػػػا يمشػػػوف فػػػي وسػػػط المدينػػػة بػػػأثوابيـ الزاىيػػػة، رافعػػػيف أعػػػالـ حػػػرفيـ فػػػي مواكػػػب 
، وسعت النقابات إلى المحافظة عمى مستوى معيف مف السموؾ والخمػؽ وأناقػة الثيػاب (3)فخمة

خػاص بيػا؛ لػذا كانػت توقػع عمػى  يالحرفة الواحػدة، حيػث كػاف لكػؿ مينػة ز  الثياب ألصحاب

                                                           
(1)

 Gauvord, Le France au moyen âge, p. 263. 
(2)

 Gauvord, Le France au moyen âge, p. 263; . 178، صحضارة أوروباعمراف،   

مياف ىما شقيقاف مسيحياف كانا يعمالف بالطب، وعاشا في القرف الثالث الميالدي في عيد اكوزماس ود
بآسيا الصغرى، وعالجا  Ciliciaفي منطقة كميكية  ـ(305–284مبراطور الروماني دقمديانوس )اإل

وذاع صيتيما في شفائيما لألمراض واألعماؿ الخيرية، وتعرضا لالضطياد الذي شنو  ،بالمجاف امرضاىم
ليا،  يعيفوكانا مف ضحاياه، وقد اتخذتيـ نقابة األطباء شف ،دقمديانوس لممسيحييف آنذاؾ ياإلمبراطور الوثن

 -لممزيد راجع: .لسابع عشر مف نوفمبر مف كؿ عاـويحتفؿ بعيدىما في ا
 Browne, The Book of Saints, p. 70.  

وكاف  ،أما القديس براكيس أو برايس فكاف نصير وشفيع عاصري النبيذ، وعاش في القرف الخامس الميالدي
، ياد الوثنضطييعظ الناس ويدعوىـ إلى تعاليـ المسيحية، لكنو تعرض لال  Gaulا في بالد الغاؿأسقفً 
وتـ عصره في إحدى معاصر العنب؛ وليذا اتخذتو نقابة عاصري النبيذ شفيًعا ليا، ويتـ  ،القبض عميو ي  وألق

 -االحتفاؿ بالعيد السنوي لو في الثالث عشر مف نوفمبر . لممزيد راجع:
Brown, The Book of Saints, p. 51.  

الثالث الميالدي، جاءا مف روما واستقرا في بالد الغاؿ، ياف، ىما شقيقاف عاشا في القرف نكريسبيف وكريسب
إلى المسيحية  اوعمال عمى نشر المسيحية مع مجموعة أخرى مف القديسيف، وكانا يعظاف الناس ويدعوانيم

، وتأثر الكثير مف الفرنسييف اوكانت تمؾ صنعتيم ،ثناء الميؿاأثناء النيار، ويعمالف بصناعة األحذية 
االمبراطور ماكسيماف حتى جاء  وتحوؿ العديد منيـ إلى المسيحية، واستمرا ىكذا اميموتعالي ابدعوتيم

Maximian وقطع  ،فأمر بالقبض عمييما ،وسمع عنيما ،(ـ305–284نونس في الحكـ )شريؾ دقمديا
 رأسييما أواخر القرف الثالث الميالدي، ويحتفؿ كؿ عاـ بعيدىما في الخامس والعشريف مف أكتوبر. لممزيد

 .Brown, The Book of Saints, p.71 -راجع:
 .178، صحضارة أوروباعمراف،  (3)
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الخمػؽ، وفػي حالػة مػا  ئأو إذا كػاف سػ ،جتماًعا بدوف حذاء أو جورباالفرد غرامة إذا حضر 
إذا تشاجر عضواف، فػإف النقابػة تيػب لمصػالحتيما، فضػاًل عػف ضػرورة التضػامف فيمػا بيػنيـ 

 .(1)لرعاية أعضائيـ
مف االجتمػاعي بػيف أعضػاء الحرفػة الواحػدة، مػا فعمتػو نقابػة طبػاخي ومف صور التضػا

مدينة باريس في القرف الثالػث عشػر المػيالدي، حػيف قامػت بوضػع أو سػف قػانوف فيمػا يتعمػؽ 
بثمث الغرامات المجباة عف طريؽ الحرفة، والتي كانت تؤخذ مف أعضػائيا فػي حالػة ارتكػابيـ 

الغرامػػػات فػػػي مسػػػاندة أصػػػحاب الحرفػػػة القػػػدامى  أيػػػة مخالفػػػات، حيػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ ثمػػػث ىػػػذه
وقامػػت نقابػػات التجػػار والحػػرفييف عمػػى  ،(2)والػػذيف انخفػػض دخميػػـ مػػف التجػػارة أو كبػػر سػػنيـ

السواء بتزويد سكاف المدف ببعض الخدمات الميمة والالزمة لمحياة اليومية، وذلؾ عػف طريػؽ 
معونة لمفقراء واألرامؿ، والتبػرع بالجيػد األيتاـ، وتقديـ ال ئبنائيا لممستشفيات والمدارس ومالج

كما أصػبح لكػؿ نقابػة كػاىف خػاص لمشػؤوف الدينيػة ، (3)والماؿ لبناء الكنائس الصغيرة والكبيرة
 .(4)تساعده ىيئة دينية مختارة مف بيف أعضاء النقابة

ولعػػؿ أبػػرز مػػا قدمتػػو النقابػػات كانػػت تمػػؾ المسػػرحيات والتمثيميػػات الدينيػػة التػػي كانػػت 
ا وتقدميا، ففي كؿ صيؼ كانت النقابات المينية تقوـ بتقديـ المسرحيات والتمثيميات مف تمثمي

عمػػى منصػػات موضػػوعة عمػػى عربػػات نقػػؿ كبيػػرة متحركػػة تقػػؼ فػػي أمػػاكف معروفػػة ومعينػػة 
وقػػػد تعػػػددت الصػػػور التػػػي قامػػػت  ،(5)ميػػػات متعاقبػػػةييسػػػتطيع فييػػػا المتفرجػػػوف أف يشػػػاىدوا تمث

مت عمػػى مشػػاىد كثيػػرة ارتػػدوا فييػػا مالبػػس ممفتػػة وذات ألػػواف جذابػػة واشػػتم ،النقابػػات بتمثيميػػا
وجميمػػة، حيػػث قػػدموا التمثيميػػات الدينيػػة التػػي تػػدور أحػػداثيا حػػوؿ حيػػاة السػػيد المسػػيح، وكػػاف 

"سجود المموؾ المجوس الثالثة لمطفؿ في  صانعو السفف يمثموف سفينة نوح، والصاغة يمثموف

                                                           
ناصؼ، دار النيضة العربية، القاىرة، ي ، ترجمة/ مجد الديف حفنتاريخ العالـ الغربيشيني، ؿ.ج،  (1)

، تاريخ العصور الوسطى؛ جوزيؼ نسيـ، 200، ص عالـ العصور الوسطىكولتوف، ؛ 152د.ت، ص
 . 256ص

(2)
 Singman, Daily Life, p. 194. 

 .180، ص حضارة أوروباعمراف،  (3)
 . 288، صأسواؽ وتجار أوروبا؛ زينب أبو األنوار، 134، صالحضارة األوروبيةنعيـ فرح،  (4)
 .154 -153، ص تاريخ العالـ الغربيشيني،  (5)
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التمثيميات التي تبرز حكايات الكتػاب المقػدس أمػاـ أعػيف وغيرىا مف المسرحيات و  ،بيت لحـ"
  .(1)مما سيؿ عمييـ فيمو ،الناس

 ،ومما ال شؾ فيو أف تمؾ المسرحيات التي قدمتيا النقابات قد مثمت عوامؿ جذب لألسواؽ
وعاماًل مساعًدا في تحقيؽ الرواج ليا، فكانت تجذب مسامع البسطاء، وُتحبب المشاىدة إلييـ 

  سموب فكاىي.أنيا كانت ُتعرض بنظًرا أل
 

 لخاتمةا
حرص النقابات عمى حماية تجارىا، والسعي وراء حمايػة التجػار  لمقارئ،يتضح مما سبؽ  

المحمييف والسمع المحمية عمى حد سواء، وقد تألفت ىذه النقابات مف مختمؼ أصناؼ التجار، 
القػػرنيف الثػػاني  كمػػا ضػػمت بعػػض أصػػحاب الحػػرؼ فػػي البدايػػة،  كمػػا سػػمحت بعػػد ذلػػؾ فػػي

عشػػػر والثالػػػث عشػػػر الميالديػػػيف ألعضػػػاء مػػػف التجػػػار األجانػػػب الػػػذيف يتػػػاجروف فػػػي المدينػػػة 
باالنضػػاـ إلييػػا، ويتضػػح مػػف ىػػذا أف النقابػػات قػػد خرجػػت مػػف الطػػور المحمػػي، وبػػدأت بضػػـ 

ولعػػؿ ؛ التجاراألجانػػب إلػػى جانػػب التجػػار المحميػػيف، ثػػـ توسػػعت لتشػػمؿ تجػػاًرا مػػف مػػدف أخػػرى
السػػبب فػػي ضػػـ النقابػػات لتجػػار أجانػػب  يرجػػع إلػػى االزدىػػار التجػػاري داخػػؿ أسػػواؽ شػػػماؿ 

داخػؿ  ةياالقتصػادولعبت دوًرا محورًيا في الحيػاة  ،بمغت شأًنا كبيًرا وأنيا، فرنسا في تمؾ الفترة
وعممػػت عمػػى تنظػػيـ العمميػػة التجاريػػة داخػػؿ كػػؿ سػػوؽ مػػف أسػػواقيا، بدايػػة مػػف  ،األسػػواؽتمػػؾ 
طرح المنتميف إلييا يتقنوف حرفتيـ إتقاًنا تاًما، مع الرقابة الصارمة عمى المنتجات التي تُ جعؿ 
، ومػػف ثػػـ تحديػػد سػػعر مناسػػب لمسػػمع بمػػا يتماشػػى مػػع الصػػالح العػػاـ، وكػػاف مػػف األسػػواؽفػػي 

ومف ثـ سػف  ،مموؾ فرنسا بيا اىتماـتمثؿ في  ،الطبيعي أف تحقؽ ىذه النقابات نفوًذا سياسًيا
بيػػػػا، ىػػػػذا باإلضػػػػافة إلػػػػى النفػػػػوذ  خاصػػػػةً يف التػػػػي تػػػػنظـ عمميػػػػا، وتخصػػػػيص شػػػػرطة القػػػػوان

جميػػػع نػػػواحى  فػػػيأيًضػػػا، حيػػػث شػػػاركت مشػػػاركة ممموسػػػة وفاعمػػػة  االجتمػػػاعيو  ياالقتصػػػاد
يجعمنػػػا نػػػدرؾ مػػػدى أىميػػػة ىػػػذه النقابػػػات داخػػػؿ  الػػػذيالحيػػػاة داخػػػؿ المػػػدف التجاريػػػة، األمػػػر 

 العصور الوسطى بصفة عامة .ومجتمعات  ،خاصةً المجتمع الفرنسي بصفة 
 

 

                                                           
 .154، ص تاريخ العالـ الغربي؛ شيني، 227، ص تاريخ أوروبابيشوب،  (1)
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The Saxon in England, Vol. 2, London, 1849. 

6) Roger of Hoveden, Annals, Comprising the History of England and 

of Other Countries of Europe from A.D. 732 to A.D. 1201, 2 Vols. 
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London, 1849. 

 :ثانًيا: المصادر العربية
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 .ـ1907باريس، 
، 2، جلساف العرب،  (ـ1311ىػ/711ماؿ الديف محمد تأبو الفضؿ ج) ( ابف منظور4
 )د.ت(. ، دار صادر، بيروت،3ج
 

 :ثالثًا: المراجع األجنبية
1) Boissonnade, P., Life and Work in Medieval Europe, London, 1996. 

2) Bourquelot, F., Les foires de Champagne sur la nature l'etendue et 

les regles du commerce, Memoires presentes par divrers savants a 

l'Academe des Inscriptions, Paris, 1865. 



  ـــــــــــــــــــــم  0202 يوليو الثانيالعذد   –ـــــــــ سوبك للذراسات التاريخية والحضارية 

- 009 - 
 

3) Browne, E. (ed.), The Book of Saints: A Dictionary of God 

canonised by the Catholic Church, London, 1921. 

4) Colvin, D., The Germans in England 1066–1598, London, 1915. 

5) Duby, G., Histore de la civilisation moyen age, Paris, 1968. 

6) Duruy, V., Histoire du moyen age depuis la chute de l'empire 

d'occidant jusqu au milieu du XV siècle, Paris, 1890. 

7) Gauvard, C., La France au moyen age de v
e
 au xv

e
 siècle, Paris, 

1996. 

8) Gross, C., The Gild Merchant, 2 Vols, Oxford, 1890. 

9) Halphen, L., Peuples et civilisations histoire generale, l'essor de 

l'europe (XI-XIII siècles), Paris, 1941. 

10) Haskins, G., The Rise of Universities, New York, 1925. 

11) Heaton, H., Economic History of Europe, New York, 1980. 

12) Hollister, C.W., Medieval Europe, Boston, 2006. 

13) Houtte, V., An Economic History of the Low Countries, New 

York, 1977. 

14) Jubainville, A., Histoire des duces et des comets de champagne, 3 

Vols. Paris, 1861. 

15) Koenigsberger, H.G., A History of Europe, 400-1500, New York, 

1994. 

16) Moore, W.G., The Penguin Encyclopedia of Places, New York, 

1971. 

17) Nicholas, D., Medival Flanders, London, 1992. 

18) Nicholas, D., The Evolution of the Medieval World, Society, 

Government, Thought in Europe 312-1500, London, 1993. 

19) Oliver, J. and Holmes, E., A Source Book for Mdieval History, 

Boston, 1905. 

20) Omond, G., Bruges and West Flanders, London, 1906. 

21) Painter, S., Mediaeval Society, New York, 1955. 

22) Renard, G., The Guilds in Middle Ages, London, 1919. 

23) Rowling, M., Every Day Life in Medieval Times, New York, 1968. 

24) Singman, J., Dialy Life in Medieval Europe, London, 1999. 

25) Sortor, M. J., "Saint Omer and its Region: Changes in Market 

Structure and the Regional Economy in Northen France and Flanders 

in the Late Middle Ages", Ph.D. University of Calfornia, 1988. 

26) Thorpe, B., Ancient Laws and Institutes of England, London, 

1840. 

27)  Unwin, G., The Guilds and Companies, London, 1963. 

28) Webester, M., New Geographical Dictionary, New York, 1972. 



  ـــــــــــــــــــــم  0202 يوليو الثانيالعذد   –ـــــــــ سوبك للذراسات التاريخية والحضارية 

- 005 - 
 

29) Zimmern, H., The Hansa Towns, Florence, 1889. 

 :رابًعا: المراجع العربية
، دار اآلفاؽ العربية، أسواؽ وتجار أوروبا في العصور الوسطى( زينب أبو األنوار، 1

 ـ.2013القاىرة، 
، دار الفكر العربي، ىمعات األوروبية في العصور الوسطالجاعاشور، الفتاح  عبد( سعيد 2

 ـ.1946القاىرة، 
، جزءاف، مكتبة النيضة تاريخ أوروبا العصور الوسطى، عاشورعبد الفتاح سعيد ( 3

 ـ.1959المصرية، القاىرة، 
النيضة ، دار الحضارة والنظـ األوروبية في العصور الوسطى( السيد الباز العريني، 4

 ـ.1963 العربية، القاىرة،
، ترجمة/ مجد الديف حفنى ناصؼ، دار النيضة تاريخ العالـ الغربي( شينى، ؿ.ج، 5

 العربية، القاىرة، د.ت.
 ـ.1981، ترجمة/ قاسـ عبده قاسـ، القاىرة ، 1، ؽالتاريخ الوسيط، )نورماف( ( كانتور6
،  2، جعاشورعبد الفتاح يد / سع، ترجمةتراث العصور الوسطى، (جاكوب)( كرامب 7

 ـ.1994مؤسسة سجؿ العرب، القاىرة، 
، دار 2جوزيؼ نسيـ ،ط، ترجمة/ عالـ العصور الوسطى في النظـ والحضارة، ( كولتوف.ج8

 ـ.1967سكندرية، المعارؼ، اإل
، ، دار الثقافةتاريخ الروس مف خالؿ المصادر العربية، ( ليمى عبد الجواد اسماعيؿ9

 ـ.1990
، دار في العصور الوسطى النظـ والحضارة األوروبيةحمد محمد مرسي الشيخ، ( م10 

 ـ. 1996 ، اإلسكندريةةالمعرفة الجامعي
، دار المعرفة الجامعية، حضارة أوروبا في العصور الوسطى( محمود سعيد عمراف، 11

 ـ.1998اإلسكندرية، 
ي السيد، المجمس ، ترجمة/ عمتاريخ أوروبا في العصور الوسطى( موريس بيشوب، 12

 ـ.2005األعمى لمثقافة، القاىرة، 
، الييئة المصرية العامة طرؽ التجارة الدولية ومحطاتيا بيف الشرؽ والغرب( نعيـ زكي، 13

 ـ.1973 لمكتاب، القاىرة،
 ـ.2000، منشورات جامعة دمشؽ، الحضارة األوربية في العصور الوسطى( نعيـ فرح، 14



  ـــــــــــــــــــــم  0202 يوليو الثانيالعذد   –ـــــــــ سوبك للذراسات التاريخية والحضارية 

- 011 - 
 

، أربعة أجزاء، ترجمة/ في الشرؽ األدنى في العصور الوسطى  تاريخ التجارة( ىايد.ؼ، 15
 ـ.1985 ،أحمد محمد رضا، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة

الفكرية بأوروبا في العصر جامعة باريس ودورىا في النيضة " ( ياسر عبد المعبود،16 
 ـ.2003، كمية اآلداب، جامعة عيف شمسالوسيط"، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


