
 

  م2222يوليو  ،العدد الرابع  –سوبك لمدراسات التاريخية والحضارية  
 

 
 

- 269 - 
 

 عصر دولة الموحديه اأَلْوَدُلس  الحرفيون والُصىاع في

 م(5661-5546هـ/145-666)

 محمد سميمان محمد كريم                                              
 جامعة الفيوم، يمالسإ خير ات ،باحث ماجستير

 :ممخصال
 سبلمية، كفياإل دكلةأىـ فئات طبقة العامة في ال الصناع كالحرفييف مف ةتعد فئ

اىتـ أىميا بالحرؼ  (ـُِٗٔ-ُُْٔ ىػ/ٖٔٔ-ُْٓ) عصر دكلة المكحديف األىٍندىليس
التي كانت تنتقؿ مف اآلباء  كالصناعات كشجع المجتمع عمى اكتساب الحرؼ ،كالصناعات

التنظيـ  ككاف، يفتخركف بحرفتيـ كينتسبكف إلييا كالصناع، ككاف الحرفيكف لى األبناءإ
)شيخ الصنعة(، كالصانع  ميز بيف المعمـقكـ عمى التدرج في الحرفة، فكاف يي الحرفي

في  ةأك صناعية مكاضع خاص حرفية ة، ككاف لكؿ فئ) الصبي الصغير(ـ عمً تى تدرب، كالمي المي 
تتكلى اإلشراؼ عمى المكحديف دكلة ككانت  ؼ المدف،راأطك عمى أ ،كاألسكاؽالمدف 

  .الحرفييف كالصناع مف خبلؿ نظاـ الحسبة
  .الحرفيكف، األندلس، دكلة المكحدكف، الحرؼ، االقتصاد، الحسبة الكممات المفتاحية:

 
Craftsmen and Makers in Andalusia during the Almohads Period 

(541-668 A.H./ 1146-1269 A.D.) 

By: Muhammad Suleiman Muhammad Kuraim 

Abstract: 

The sector of makers and craftsmen is one of the most important 

social classes in the Islamic state. In Andalusia during the Almohads 

period (541-668 A.H. / 1146-1269 A.D), the people gave special care 

to the crafts and industries. The society also encouraged people to 

learn crafts and industries that were inherited among generations . 

The craftsmen and makers used to pride their jobs and belonging 

to them. The crafts organization is based on a hierarchy in positions 

differing between the master (the veteran), the apprentice, and the 

learner. Every crafting or industrial sector used to have specific places 

in cities' public markets or the outskirts. Almohads supervised these 

craftsmen and makers through the Hesba system. 

Keywords: Craftsmen, Al-Andalus, Almohads, Crafts, Economy, 

Hesba.                                                   
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كالصبر في كالجد كالميارة في صنائعيـ، بالدقة األىٍندىليس  فيالصناع الحرفيكف ك  اشتير
نىاًئع"صينيكف في إتقاف  بأنيـاألىٍندىليس  أىؿ (ُ)كصؼ ابف غالبأداء أعماليـ، كقد   الصَّ

كُّرية، فيـ أصبر الناس عمى مطاكلة التعب في تجكيد األعماؿ حكاـ الميف التصى  ،العممية كا 
نىاًئعكمقاساة النصب في تحسيف  متى دخمكا في شغؿو عممكه في أقرب " يـنأ ، كيضيؼ"الصَّ

 كيصير الذكر ليـ، ،لييـإؽ كالتجكيد ما يميمكف بو النفكس كأفرغكا فيو مف أنكاع الحذ ،مدة
  .(ِ)كال يدفع ىذا عنيـ إال جاىؿ أك مبطؿ"
المكحديف دكلة عصر األىٍندىليس  في كف كالصناعالحرفي كسكؼ أتناكؿ في ىذا البحث

، تقاليد الخاصة بالحرفييف كالصناعالنظـ ك المف حيث  (ـُِٗٔ-ُُْٔ ىػ/ٖٔٔ-ُْٓ)
كضع التحدث عف كما سكؼ أ ،كالصناع ييفعمى الحرفالدكلة ة رقابطرؽ إشراؼ ك ك 

كنظرة الدكلة في المجتمع األندلسي،  المكانة االجتماعية لمحرفييف كالصناعك االقتصادم 
 .كالمجتمع إلييـ

 :وتقاليدهم والصناع الحرفيين نظم :لا و أ
نَّاعسيكف عمى العماؿ لفظ دلأطمؽ المغاربة كاألن المكحدكف فقد أطمقكا أما ، (ّ)الصُّ
نىاًئعك  الحرؼأىؿ  تصنيؼ كيمكف، (ْ)عمييـ اسـ عبيد المخزف   ثبلثة أصناؼ:إلى  الصَّ

                                                 

ـ(: قطعة مف كتاب فرحة األنفس، ُِ ىػ/ٔغالب )محمد بف أيكب الغرناطي، عاش في القرف  ابف(ُ) 
؛ ِِٖ، صـُٓٓٗالقاىرة، ، المجمد األكؿ، هد المخطوطات العربيةعمجمة ملطفي عبد البديع،  :تحقيؽ
األىٍندىليس  يب مف غصفالط نفح(: ـُُّٔ/ھَُُْ)شياب الديف أحمد بف ميحمد التممساني، ت المىقًَّرمٌ 
، ـُٖٖٗإحساف عباس، دار صادر، بيركت،  :لساف الديف بف الخطيب، تحقيؽ رهكذكر كزي ،الرطيب

 .ركاية ابف غالب ُُٓ، صّج
 ركاية ابف غالب. ُِٓ، صّ، جالطِّيبً  نىٍفح : المىقًَّرمٌ (ِ) 
ـ(: في ُِىػ/ ٔ)أبك عبد اهلل محمد بف أبي محمد المالقي األندلسي، عاش في أكاخر القرف  السقطي(ّ) 

الناصرم: االستقصا ألخبار  ؛ِٔ، صـُُّٗككالف كليفي بركفنساؿ، باريس،  :آداب الحسبة، تحقيؽ
سامية مصطفى مسعد: . ُْٕ، ُُْ، صِـ، جُْٓٗالغرب األقصى، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

، مكتبة الثقافة ُاالقتصادية كاالجتماعية في إقميـ غرناطة في عصرم المرابطيف كالمكحديف، ط الحياة
نَّاع . ُِّـ، صََِّالدينية، القاىرة،  حرفة ز صناعة، الكىي منسكبة إلى  ،في المغة جمع صانعالصُّ

نىعى. الرازم   =ىػ/ٔٔٔت)أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر الحنفي، الصانع، كالمشتقة مف الفعؿ الثبلثي صى
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نَّاعالصنؼ األكؿ: ىـ  - ، كنادرنا ما (ٓ)بيـ الذيف يممككف آالت العمؿ كدكاكيف خاصةن  الصُّ
 اكصبيانن  اكاف ىؤالء المبلؾ يقكمكف بالعمؿ كالخدمة بأنفسيـ، بؿ كانكا يستأجركف صناعن 

 .(ٕ)العامؿ الخاص ىسميي كىذا النكع مف العماؿ ، (ٔ)يعممكف تحت إشرافيـ
ا مف آالت العمؿ كال دكاكيف اع الذيف ال يمتمككف كثيرن نَّ في الصي يتمثؿ الصنؼ الثاني:  -

 ،كالحارات لخدمة كؿ مف يحتاج إليوكىؤالء عادة ما كانكا يتخذكف األزقة  ،خاصة بيـ
  .(8)اغ كالنشاراغ كالدبَّ بَّ مثؿ الخراز كالخياط كالصى 

                                                                                                                                      

ـ، ُٗٗٗ، المكتبة العصرية، بيركت، ٓطيكسؼ الشيخ محمد،  :ـ(: مختار الصحاح، تحقيؽُِٕٔ= 
 . ُٕٗص

ـ(: مسالؾ األبصار في ُّْٖىػ/ ْٕٗالعيمرم )شياب الديف أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل القرشي، ت(ْ) 
؛ سامية مصطفى ُْٖ، صْـ، جََِِجمع الثقافي، أبك ظبي، جزء، المِٕ، ُممالؾ األمصار، ط

 .ُِّ، صطةمسعد: الحياة االقتصادية كاالجتماعية في إقميـ غرنا
كالنكازؿ إلى الممكية في المعادف كآالت العمؿ مف أرحاء كأفراف كمبلحات كمعاصر  لتشير كتب الفتاك (ٓ) 

ٍنشىًريسي )أبك العكمطاحف كمناسج. لممزيد انظر:  ـ(: الًمٍعًيار َُْٓىػ/ُْٗباس أحمد بف يحيى، تالكى
الميٍعًرب كالجامع الميٍغًرب عف فتاكل عمماء إفريقية كاألىٍندىليس كالمىٍغرب، خرجو جماعة مف الفقياء بإشراؼ 

كما بعدىا،  ِِِ، صٓ، جـُُٖٗ، نشر كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، المغرب، يمحمد حج
سى: النشاط االقتصادم في المغرب اإلسبلمي خبلؿ القرف السادس ؛ عز الديف أحمد مك َْٖ، صٗج

 .ُِّـ، صُّٖٗاليجرم، دار الشركؽ، بيركت، 
ـ(: كشؼ القناع عف تضميف ُّٕٔىػ/ ُُْٗابف رحاؿ )أبك عمي الحسف بف رحاؿ المعداني، ت(ٔ) 

؛ خالد عبد الكريـ َٓـ، صُٖٔٗمحمد أبك األجفاف، الدار التكنسية لمنشر، تكنس،  :الصناع، تحقيؽ
في عصر اإلمارة، مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة، الرياض، األىٍندىليس  البكر: النشاط االقتصادم في

 .ُِّ؛ سامية مسعد: الحياة االقتصادية كاالجتماعية في إقميـ غرناطة، صُِِـ، صُّٗٗ
  . ُِٓ؛ عز الديف مكسى: النشاط االقتصادم، صَٓحاؿ: كشؼ القناع، صابف ر (ٕ) 
بَّاغ ىك مف يقـك (ٖ)  الخراز ىك محترؼ صناعة الجمد، كالخياط ىك الذم يقـك بخياطة الثياب، كالصى

بصباغة الثياب، كالدباغ ىك الذم يقـك بدباغة الجمكد، كالنشار ىك الذم يقـك بالنجارة كنشر الخشب. 
؛ سامية مسعد: الحياة االقتصادية كاالجتماعية في ٓٔ -ِٔطي: في آداب الحسبة، صانظر السق

 .ُِّمممكة غرناطة، ص
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ىـ الصناع المتجكلكف في أحياء المدف كاألرياؼ حسب العرض الصنؼ الثالث:  -
 .(9)بية كغيرىاشاألدكات الحديدية كالخ طمب، مثؿ صناعكال
الحرؼ كالصناعات، ككاف لكؿ طائفة حرفية أك صناعية مكاضع باألىٍندىليس  أىؿ اىتـك 

األطراؼ، ككاف في  المدينة أك كسطفي  خصصت بالنسبة لكؿ مدينة ،لمصناعة أك لمبيع
أك  ككاف لكؿ حرفة منيا سكؽه ، المسجد الجامع ينكاحفي  السكؽ الممتدفي  معظميا يتجمع

كسكؽ العطاريف كالصباغيف كالكراقيف كالدباغيف  ،مثؿ ربض الفخاريف، (َُ)اباسمي شارعه 
األىٍندىليس  في ناعأما بخصكص تنظيمات الصي  .(ُُ)كالخياطيف كالصكافيفكالخبازيف  كالطكابيف

يرأسيا  ،تشبو النقابات ،تضميـ (ُِ)طكائؼ خاصةفي  ، فكانكا ينتظمكفعصر المكحديف

                                                 

؛ سامية مسعد: الحياة االقتصادية كاالجتماعية في ُِٓعز الديف مكسى: النشاط االقتصادم، ص(ٗ) 
 .ُِّغرناطة، ص

ـ(: رسالة في ُِق/ ٔعىٍبدكف )محمد بف أحمد التجيبي، تكفى في النصؼ األكؿ مف القرف  ابف(َُ) 
ليفي بركفنساؿ،  :ضمف كتاب ثبلث رسائؿ أندلسية في آداب الحسبة كالميٍحتىًسب، نشرالقضاء كاٍلًحٍسبىة، 

ـ: قيٍرطيبة ؛ السيد عبد العزيز سالّْـ، صُٓٓٗالمعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاىرة، 
 .ُُّ، صِـ، جُٕٗٗمؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  األىٍندىليس، حاضرة الخبلفة في

بدكر شالميتا  :ـ(: الكثائؽ كالسجبلت، تحقيؽََُٗىػ/ ّٗٗابف العطار)ميحمد بف أحمد األمكم، ت(ُُ) 
، ْ؛ العمرم: مسالؾ األبصار، جِٗـ، صُّٖٗكككرينطي، المعيد العربي اإلسباني لمثقافة، مدريد، 

 صناعة في األعشى صبح(: ـُُْٖ /ھُِٖ؛ القمقشندم )أبك العباس أحمد بف عبد هلل، تَِّص
لـ: قرطبة ساعبد العزيز ؛ َِٕ، صٓ، جـُِِٗ القاىرة، المصرية، الكتب دار مجمد،ُْ اإلنشا،

 .ُُّ، صِحاضرة الخبلفة، ج
نىاًئعبعدة أسماء منيا: "أىؿ األىٍندىليس  عيرفت الطكائؼ الصناعية كالحرفية في(ُِ)  ٍكقىؿ". ابف الصَّ  حى

ـ(: صكرة األرض، جزآف، دار صادر، بيركت، َُٗٗ ىػ/َّٖالنصيبي )أبك القاسـ ميحمد بف عمي، ت
ا ٗ"أصحاب الصناعات" في آداب الحسبة، ص. كذكرىـ السقطي باسـ َُٗـ، صُّٖٗ ؛ كعرفكا أيضن

؛ ابف صاحب الصبلة )عبد الممؾ بف محمد بف ِّ"باألصناؼ". انظر: السقطي: في آداب الحسبة، ص
ـ(: تاريخ المف باإلمامة عمى المستضعفيف بأف جعميـ اهلل أئمة كجعميـ ُُٖٗ ىػ/ْٗٓأحمد الباجي، ت
؛ كذكرىـ ّْٖـ، صُٕٖٗ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ّتازم، طعبد اليادم ال :الكارثيف، تحقيؽ

نىاًئعابف فضؿ العمرم باسـ "أصحاب   .ّٕ، صٓكالميف". مسالؾ الممالؾ، ج الصَّ
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كيككف تعيينو عادة  كالخبرة، كالفقوشخص مف أىميا يسمى األميف، ككاف ييشترط فيو العمـ 
الصنعة باقتراح يقدـ لصاحب السكؽ أىؿ  كينتخب مف ،الميٍحتىًسبأك  يبؿ القاضمف قً 

، (ُْ)الصنعةأىؿ  كأعضاء آخركف مف ،بمثابة نائب لمرئيس ثافو  كمعو أميفه  (ُّ)(الميٍحتىًسب)
 .(ُٓ)كؿ صناعة أميفل كقد أكد ابف عبدكف عمى أف يككف

في كؿ ما يتعمؽ بشئكف  الميٍحتىًسبك الحرفة أىؿ  أف يككف كسيطنا بيف األمينككظيفة 
أىؿ  تحدث بيفالتي  بلفاتعمى أسعار السمع، كحؿ الخ ييف، مثؿ االتفاؽرفالحرفة كالح

عمى  الحاكـ، ككاف حكـ األميف إلزاميىاإلى  الطائفة الحرفية في أمكر الصنعة فبل تصؿ
ينتمي إلييا التي  ما يقع داخؿ نطاؽ طائفتوكما ييعد مسئكالن عف كؿ  ،(ُٔ)الصناع كالحرفييف

 كاف فيالمكحد في عصرك  .(ُٕ)بالقكاعد المتفؽ عمييا فيما يتعمؽ باألمانة التجارية ؿمف إخبل
  .(ُٖ)مف الخمفاء أنفسيـ المباشر اإلشراؼإلى  يخضعكف أمناء كؿ صنعة
لى جان كىك الشخص الذم يستخدمو ، (ُٗ)نجد كظيفة "العريؼ" ،كظيفة األميف بكا 

كالحرؼ، كيككف  اتالصناعأىؿ  )صاحب السكؽ( ليساعده في اإلشراؼ عمى الميٍحتىًسب

                                                 

؛ ٔٓ، ّٗ، ِّ؛ السقطي: في آداب الحسبة، صّٓ، صابف عىٍبدكف: رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة(ُّ) 
أحمد مختار العبادم: "الحياة االقتصادية في المدينة ؛ ُِٔعز الديف مكسى: النشاط االقتصادم، ص

 .ُّٔـ ، صَُٖٗ، المجمد الحادم عشر، العدد األكؿ، الككيت، مجمة عالم الفكراإلسبلمية"، 
 . ِْ، صابف عىٍبدكف: رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة(ُْ) 
 .ّٓ، صرسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة(ُٓ) 
؛ ليفي بركفنساؿ: "المدف كالنظـ المدنية في ّٓ، ِْ، صعىٍبدكف: رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة ابف(ُٔ) 

كتاريخيا"، األىٍندىليس  المغرب اإلسبلمي في العصر الكسيط، ضمف سمسمة محاضرات عامة في أدب
ـ، ُُٓٗ، ، مراجعة عبد الحميد العبادم، المطابع األميرية، القاىرةةمحمد عبد اليادم شعير  :ترجمة
 .ٖٗص
 .ُِِ؛ خالد البكر: النشاط االقتصادم، صُُّ، صِسالـ: قرطبة حاضرة الخبلفة، جعبد العزيز (ُٕ) 
 :في تمخيص أخبار المغرب، تحقيؽ الميٍعًجبـ(: ُِْٗ ىػ/ْٕٔ)عبد الكاحد بف عمي، ت  المىرَّاكيًشي(ُٖ) 

 ِِٔـ، صُّٔٗمحمد سعيد العرياف، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة، 
 .ّّالسقطي: في آداب الحسبة، ص(ُٗ) 
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نىاًئعأرباب مف كجكه  عادةن   كشؼ غش العامميف في ىذا الميداف حتى يستطيعكالحرؼ  الصَّ
 .(َِ)كأف يككف حاذقنا لصنعتو عارفنا بصيرنا بأسرارىا ،كيشترط فيو الثقة كاألمانة ،كتبلعبيـ

، (ِّ)"شيخ العرفاء" أك (ِِ)"المعمـ" " أك(ُِ)"الميندس اسـعرفاء البناء  ككاف يطمؽ عمى
 .بأعماؿ البناء بأنكاعو المختمفةكيشترط فيو أف يككف خبيرنا  ،كيقصد بو رئيس البنَّائيف

 إتماـيخطط المبنى كيشرؼ عمى الذم  كذلؾ يطمؽ لفظ العريؼ عمى الميندس
ككاف ليـ رئيس يسمى  .(ِْ)إليو بأعماؿ التشييديعيد الذم  عمارتو، أك عمى البنَّاء نفسو

                                                 

 .ّّ، ٗ؛ السقطي: في آداب الحسبة، صّٓ، صابف عىٍبدكف: رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة(َِ) 
، ّٕٕ، ٖٓالميندس الحاج يعيش المالقي. انظر: ابف صاحب الصبلة: المف باإلمامة، ص مثؿ(ُِ) 

ّٕٖ. 
كرفعيا إلى  ،مثؿ المعمـ أبك الميث الصقمي: ذكر ابف أبي زرع أنو صنع تفافيح منارة جامع ًإٍشًبيًميىة(ِِ) 

سف عمي بف عبد اهلل أعمى المنارة، كلكف لـ يذكر ابف صاحب الصبلة شيئنا عنو. ابف أبي زرع )أبك الح
ـ(: األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة ُِّٔ ىػ/ِٕٔالفاسي، ت

؛ ْىامش رقـ ِّٗ؛ المف باإلمامة، صِِٗـ، صُِٕٗفاس، دار المنصكر لمطباعة، الرباط، 
 .ُْٕ، صِالناصرم: االستقصا، ج

ىك أحمد بف باسة. انظر: ابف صاحب األىٍندىليس  فاءأقدـ مف ليقب بيذا المقب شيخ العرفاء مف عر (ِّ) 
، كاف المىرَّاكيًشيابف ًعذىاًرم )أبك عبد اهلل أحمد بف محمد ؛ ُّٗ، ِّٖ، ٖٔالصبلة: المف باإلمامة، ص

 :قسـ المكحديف، تحقيؽ - كالمغرب األىٍندىليس أخبار في الميٍغًرب البىيىاف(: ـُُِّ /ػھُِٕحينا سنة 
؛ كما أطمؽ ٔٗ، صّـ، جُٖٓٗ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ُمحمد إبراىيـ الكتاني كآخركف، ط

، الناصرم: ِِٗىذا المقب عمى العريؼ عمي الغامرم. انظر: ابف صاحب الصبلة: المف باإلمامة، ص
 .ُُْ، صِاالستقصا، ج

 الكحبلكم: عرفاء البناء في المغرب كاألندلس كأىـ أعماليـ المعمارية، السجؿ العممي لندكة محمد(ِْ) 
ـ، ُٔٗٗقركف مف التقمبات كالعطاءات، القسـ الثالث، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الرياض، األىٍندىليس 

 .َِِص
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ككذلؾ  ،الذم برع في صناعة البناء (ِٓ)شيخ العرفاء( مثؿ ابف باسة)عريؼ العرفاء أك
  .(ِٔ)العريؼ عمي الغمارم

عند تعييف األمناء أك العرفاء؛ فمف المعركؼ األىٍندىليس  في كلـ يقتصر تنظيـ الحرؼ
)شيخ الصنعة(،  ـعمً ميز بيف المي التدرج في الحرفة، فكاف يقـك عمى كاف ي الحرفيأف التنظيـ 
، ككاف مف حؽ شيخ الصنعة أف يستثمر أمكالو (ِٕ)ـعمً تى المي الصبي ب، ك درً تى كالصانع المي 

لتكفير ما تحتاج  ةكاعقد شر األحياف كاف يرتبط اثناف أك أكثر ب بعضفي  الخاصة، إال أنو
 .(ِٖ)مف عدة كآالت ثمينة اتالصناع بعضإليو 

صانع إلى  صغير يالحرفة مف مبتدئ أك صبفي  ج الفردر كقد جرت العادة أف يتد
في  ألنيا تمكنو مف االستقبلؿ بنفسو ؛حياة الصانعفي  مةيمدرب، ككانت ىذه النقمة تى مي 

الرئاسة كالمعممة، ليذا كاف يصحب ىذه الترقية إلى  حانكت خاص، كتكصمو بعد ذلؾ
يقكـ كبار المعمميف  ةبحزاـ مع عقداحتفاؿ يقكـ فيو شيخ الطائفة بشد كسط المحتفؿ بو 

ا، كيعرؼ بكاجباتو الجديدة، في  الحاضريف الحفؿ بحميا، ثـ يمبس المحفؿ بو لباسنا خاصن

                                                 

رة جامع ًإٍشًبيًميىة كرفعيا في أعمى الٌصقمٌي: ذكر ابف أبي زرع أنو صنع تفافيح منا المٍَّيث  المعمـ أبك (ِٓ) 
؛ ابف صاحب الصبلة: ِِٗالمنارة، كلكف لـ يذكر ابف صاحب الصبلة شيئنا عنو. األنيس المطرب، ص

 .ْىامش رقـ ِّٗالمف باإلمامة، ص
األىٍندىليس  . العريؼ عمي الغمارم أحد عيرفاء البناء فيَُْابف صاحب الصبلة: المف باإلمامة، ص(ِٔ) 

 ،ًإٍشًبيًميىة       حديف، كىك الذم خمؼ العريؼ أحمد بف باسة في إعادة بناء صكمعة جامع عصر المك 
صبلح ما اختؿ مف ببلطات الجامع، كزكده بأدراج مف جية الغرب، كسطح حكلو بالحجر الكىذَّاف )نكع  كا 

مف الحجر الرخك(، كلعؿ مف أغرب ما أضافو ىذا الميندس لمجامع أف صنع في داخؿ السقؼ 
كسطحو باآلجر، كال نجد ليذه الشخصية ذكرنا إال عند ابف صاحب الصبلة. انظر:  ،شمسيات مف زجاج
 .ِّٗالمف باإلمامة، ص

، ِسالـ: قرطبة حاضرة الخبلفة، جعبد العزيز ؛ ِٔ -ِْالسقطي: في آداب الحسبة، ص(ِٕ) 
بدقة تامة كما يفعؿ كعدـ إتقانيـ ألعماليـ  شير إلى الصبيافما يي  . كرد في بعض الفتاكلُُّص

ٍنشىًريسياألستاذ.   . ِّٓ، صٓ، جالًمٍعًيار الميٍعًرب: الكى
؛ خالد البكر: النشاط االقتصادم، ُِّ -ُُّ، صِسالـ: قرطبة حاضرة الخبلفة، جعبد العزيز (ِٖ) 
 .ُِِص
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في  كبذلؾ يصبح عضكنا، يايخرج عن ـز بيا كالتمكيؤخذ عميو العيد كالميثاؽ بأف ي
 .(ِٗ)الطائفة

 :والصناع يينالحرف عمى والرقابة شرافاإل طرق :اثانيا 
ا إدارينا يسيؿ معو ميمة اإلشراؼ األىٍندىليس  أىؿ اىتـ بتنظيـ الحرؼ المختمفة تنظيمن

فييا، ككانت الدكلة تتكلى اإلشراؼ االقتصادم  المباشر عمى األسكاؽ كعمى حركة النشاط
 ،ظيفة دينية جميمةك كىي  الحرؼ كالصناعات مف خبلؿ نظاـ الحسبة،أىؿ  عمى كالرقابة

كتعد خطة السكؽ  .(َّ)رفيعة الشأف مكضكعيا األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
 إلى ثـ انتقمت ،المشرؽفي  ظيرتالتي  مف الخطط اإلسبلمية األصيمة (ُّ))الحسبة(
ا بػ"أحكاـ السكؽ"األىٍندىليس  ككانت تسمى في األىٍندىليس،  .(ِّ)أيضن

                                                 

 .ُّٔالعبادم: الحياة االقتصادية في المدينة اإلسبلمية ص(ِٗ) 
-ٔحمد الميٍحتىًسب، عاش في القرف )محمد بف أ بىسَّاـ؛ ابف ُُٗ: رسالة في الحسبة، صالجرسيفي(َّ) 
حساـ الديف السامرائي، مطبعة المعارؼ،  :(: نياية الرتبة في طمب الحسبة، تحقيؽُّ -ُِىػ/ ٕ

 .ُٖٓ؛ العبادم: الحياة االقتصادية، صٔـ، صَُٖٗبغداد، 
"خطة السكؽ" أك  اسـكانت تعرؼ باألىٍندىليس  لكنيا في ،سبة"عيرفت ىذه الخطة في المشرؽ باسـ "الح(ُّ) 

"كالية السكؽ" أك "حسبة السكؽ"، كفي القرف الخامس اليجرم )الحادم عشر الميبلدم( أصبح استخداـ 
ىػ/ ْٖٔفي األندلس. ابف سيؿ )عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل األسدم، ت امصطمح "المحتسب" شائعن 

يحيي مراد،  :ـ(: ديكاف األحكاـ الكبرل أك اإلعبلـ بنكازؿ األحكاـ كقطر مف سير الحكاـ، تحقيؽَُٕٓ
؛ ابف سعيد المغربي )أبك الحسف ْٕ، صالميٍعًجب: المىرَّاكيًشي؛ ِٖـ، صََِٕدار الحديث، القاىرة، 

مى  في الميغرب(: ـُِٖٔ /ھٖٓٔسى بف عبد الممؾ، تعمي بف مك   ضيؼ، شكقي :تحقيؽ المغرب، يحي
 .ُٗٓ؛ العبادم: الحياة االقتصادية، صْٔ، ُـ، جُٓٓٗ، دار المعارؼ، القاىرة، ْط

محمكد مكي،  :ـ(: أحكاـ السكؽ، تحقيؽَُٗ ىػ/ِٖٗبف عيمر، ت ى)أبك ذكريا يحي ( يحيي بف عيمرِّ)
؛ ابف بشككاؿ: )أبك َُّـ، صُٔٓٗ، مدريد، ْ، المجمدلمدراسات اإلسالميةمجمة المعهد المصري 

السيد عزت  :تحقيؽ األىٍندىليس، ـ(: الصمة في تاريخ أئمةُُِٖىػ / ٖٕٓالقاسـ خمؼ بف عبد الممؾ، ت
 .ِٔٗ، صُـ، ج ُٓٓٗ، مكتبة الخانجي، ِالعطار، ط
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ستعمؿ مصطمحاف لمحسبة ىما: "حسبة السكؽ، كخطط كفي العصر المكحدم كاف يي 
فكانت  ،ا مف حسبة السكؽف خطة السكؽ أكثر تخصصن أحد الباحثيف أكيرل ، (ّّ)السكؽ"

 .(ّْ)قتصاديةالا النكاحيخطط السكؽ تركز عمى 
أك صاحب  (ّٓ)السكؽبصاحب  ككاف صاحب ىذه الخطة )الحسبة( ييعرؼ

"إف  :(ّٕ)كفي ذلؾ يذكر الجرسيفي األىٍندىليس، في ككاف منصبو ذا أىمية كبرل، (ّٔ)الحسبة
 ديكاف الحسبة مف أعظـ الدكاكيف، كليس بعد خطة القضاء أشرؼ مف خطة الحسبة".

نىاًئعكرقابة الدكلة عمى أىؿ الحرؼ ك يدؿ عمى أىمية الحسبة ك  األىٍندىليس  في الصَّ
في آداب  القرف السادس اليجرم/ الثاني عشر الميبلدم أكاخرفي  نفتصي التي  اتباالكت

كقد خصصت ىذه الكتابات بعض أجزائيا لمحديث عف دكر المحتسب الحسبة كالمحتسب، 

                                                 

ـ(:  التكممة لكتاب الصمة، َُِٔ ىػ/ٖٓٔي بكر ت)أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أب ابف األبَّار(ّّ) 
، ْ، جُٔٓ، صّ؛ جُّٗ، ْ، صِـ، جُٓٗٗعبد السبلـ اليراس، دار الفكر، لبناف،  :تحقيؽ
ـ(: الذيؿ كالتكممة لكتابي َُّْىػ/ َّٕ)أبك عبد اهلل محمد بف عبد الممؾ، ت المىرَّاكيًشي؛ َُْص

، ّـ، جَُِِ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ُإحساف عباس كآخركف، ط :المكصكؿ كالصمة، تحقيؽ
؛ عز الديف مكسى: المكحدكف في الغرب اإلسبلمي )تنظيماتيـ كنظميـ(، دار الغرب ّّٖص

 .َِٔاإلسبلمي، بيركت، دت، ص
االقتصادم، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية، األىٍندىليس  كماؿ السيد أبك مصطفى: تاريخ (ّْ)

 .ُّّـ، صُٓٗٗ
/ ھْٗٔ؛ ابف حياف )أبك مركاف حياف بف خمؼ القرطبي، تَُٖبف عمر: أحكاـ السكؽ، ص ىي( يحّٓ)

قطعة خاصة بالسنكات األخيرة مف عيد عبد الرحمف  ،األىٍندىليس أىؿ أنباء مف المقتبس(: ـَُٕٔ
؛ ابف ُٖٔـ، صُْٗٗ، بيركت، يمحمكد مك :، تحقيؽكعيد األمير محمد بف عبد الرحمف األكسط
؛ َِٔ، صي؛ عز الديف مكسى: المكحدكف في الغرب اإلسبلمُٕٔ، صُ، جالبىيىاف الميٍغًرب: ًعذىاًرم

 .ُٗٓالعبادم: الحياة االقتصادية، ص
ىػ/ ِٕٗي )أبك الحسف بف عبد اهلل بف الحسف، ت نحكاىً بينَّ ؛ الِٕ( ابف سيؿ: ديكاف األحكاـ، صّٔ)

لجنة إحياء التراث  :تحقيؽ األىٍندىليس، اةـ(: المرقبة العيميا فيمف يستحؽ القضاء أك تاريخ قضَُّٗ
 .ٓـ، صُّٖٗ، دار اآلفاؽ، بيركت، ٓالعربي، ط

 .ُُٗرسالة في آداب الحسبة، ص (ّٕ)
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 ،عامة كأحد أىـ فئات المجتمع بصفةو  ،في اإلشراؼ كالرقابة عمى الحرفيييف كالصناع
    .(ّٖ)خاصة كالسكؽ بصفةو 

كتب الحسبة بعض الشركط التي يجب تكافرىا فيمف يتكلى الحسبة، أىميا حددت  كقد
ا بالديف متفقينا فيو أف كيجب أف يككف مف كلي " :(ّٗ)السقطي، كفي ذلؾ يقكؿ يككف عالمن

ا يككف عفيؼ النفس، متصفن أف كيجب . ا مع الحؽ"من ا في الديف قائالنظر في الحسبة فقيين 
ا، ا، كرعن ا، خيرن  عفيفن كيجب أف يككف المحتسب رجبلن " :(َْ)ابف عبدكف كييضيؼ ،بالعدالة
 ،ا، ال يميؿ كال يرتشي، فتسقط ىيبتوا، فطنن ا باألمكر، محنكن ، عارفن ا، نبيبلن ا، غنين عالمن 

ا –فيذكر  (ُْ)أما الجرسيفي .كيتكبخ معو المقدـ لو" ،ال يعبأ بوك  ،كيستخؼ بو  مفٍ ف أ -أيضن
نىاًئعا بالحرؼ ك عارفن  ،دراية بأحكاؿ المجتمع ىعم يتكلى الحسبة يجب أف يككف كحيؿ  الصَّ

  .يتكصؿ إلى معرفة الغش كالتدليس حتى الباعة
النظر في أمكر  -بالنسبة لمصناعة -األىٍندىليس  فيككاف مف كاجبات الميٍحتىًسب 

الناس في حكائجيـ لما في  ةماطكمم التسكيؼاؿ صنائعيـ، كمنعيـ مف الصناع، كمعرفة أحك 
، كحثيـ عمى اجتناب الغش كالتدليس، (ِْ)ذلؾ مف تعطيؿ لمناس عف أشغاليـ كاإلضرار بيـ

 ،كاإلخراج مف السكؽ ،كمعاقبة المخالفيف منيـ بالردع كالزجر كالتكبيخ كالضرب كالسجف
ـ في أكضاع حيث كاف لي ،كذلؾ حسب تقدير الميٍحتىًسب لمعقكبة المناسبة ،كالنفي مف البمد

                                                 

)محمد  ( تتمثؿ ىذه الكتابات في ثبلث رسائؿ أندلسية في آداب الحسبة كالميٍحتىًسب لكؿ مف ابف عبدكفّٖ)
، كابف عبد الرؤكؼ )أحمد بف عبد اهلل(، كالجرسيفي )عمر بف عثماف بف العباس( بف أحمد التجيبي(

، كقد نشرىا ليفي بركفنساؿ في مجمة ـُِ/ قٔكىذه الرسائؿ الثبلث ترجع إلى النصؼ األكؿ مف 
"في آداب الحسبة"  :ـ، باإلضافة إلى كتابُٓٓٗالمعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاىرة عاـ 

ـ. لممزيد انظر: ُِ/ قٔعاش في أكاخر القرف  د اهلل محمد بف أبي محمد المالقي،ي )أبي عبلمسقط
 .َِٔعز الديف مكسى: المكحدكف في الغرب اإلسبلمى، ص

 .ٓ( في آداب الحسبة، صّٗ)
 .َِ، صرسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة (َْ)
 .َُِرسالة في آداب الحسبة، ص (ُْ)

 .ِٔصالسقطي: في آداب الحسبة، (ِْ) 
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كيجعؿ كؿ شكؿ مع  ،كما كاف المحتسب يرتب الصناع .(ّْ)االحتساب قكانيف يتداكلكنيا
 .(ْْ)شكمو في مكاضع معمكمة
عكاننا يساعدكنو في عممية و أد جرت العادة أف يتخذ لفق ؛الميٍحتىًسبكلكثرة مسئكليات 

الذم كاف  العريفكمف أعكانو  ،(ْٓ)أصحاب الحرؼ كالصناعات راقبةضبط األسكاؽ كم
نىاًئعييختار مف بيف ثقات أىؿ األسكاؽ ككجكه أرباب  كيقدـ " :(ْٔ)ذلؾ يقكؿ السقطيكفي ، الصَّ

نىاًئع مف ثقات أىؿ األسكاؽ ككجكه أرباب  عرؼ ثقتو، كينفع المسمميف نصحو تي  مفٍ  الصَّ
كمعرفتو، يستظير بيـ عؿ سائرىـ، كيطمعكنو عمى خفي أسرارىـ كخبيث سرائرىـ، حتى ال 

فيزكؿ مكرىـ، كيرتفع  ،يختفي مف أمكرىـ كثير كال قميؿ، كال يستتر مف شأنيـ دقيؽ كال جميؿ
 عمى المسمميف غشيـ كضرىـ".

صفات كخصائص يتميزكف بيا، فبل يستعمؿ تكافر في ىؤالء األعكاف كيجب أف ت
نما كاف  ،كال ميذارنا كثير الكبلـ كال غضكبنا، مف كاف غائظنا،مف األعكاف  الميٍحتىًسب كا 

كال يرتشي، مشيكرنا بالثقة كاألمانة، عارفنا  ،ال يميؿ ،كرعنا ،عفيفنا ،يستعمؿ مف كاف خيرنا
 . (ْٕ)ككاف ليؤالء األعكاف أجرة يتقاضكنيا يكمينا ،مف حرفتو كالردمءبصنعتو، خبيرنا بالجيد 

انتخابو مف ًقبؿ كعمى الميٍحتىًسب أف يجعؿ لكؿ أىؿ صناعة أميننا عمييـ، بعد أف يتـ 
أف يصمح بيف أىؿ الطائفة  األمين كانت ميمةأىؿ حرفتو، كيشترط فيو الفقو كالعمـ كالخير، ك 

                                                 

، ؛ ابف عبد الرؤكؼ )أحمد بف عبد اهللَٔ-ٕٓ، ّٖ، ِّ، ُّيحيى بف عمر: أحكاـ السكؽ، ص(ّْ) 
، ضمف كتاب ثبلث اٍلًحٍسبىة كالميٍحتىًسب(: رسالة في آداب ـُِق/ ٔتكفى في النصؼ األكؿ مف القرف 

ليفي بركفنساؿ، المعيد العممي الفرنسي لآلثار  :رسائؿ أندلسية في آداب الحسبة كالميٍحتىًسب، نشر
: المىقًَّرمٌ ؛ ُِٕ -ُِٔ، َُِ؛ الجرسيفي: رسالة في الحسبة، صِٗـ، صُٓٓٗالشرقية، القاىرة، 
 .ُِٗ، صُنفح الطيب، ج

 .ٗ؛ السقطي: في آداب الحسبة، صّْ، صابف عىٍبدكف: رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة (ْْ)
و الذم يزف بو لميٍحتىًسب كاف يخرج إلى األسكاؽ، كبصحبتو األعكاف كمعو ميزانأف ا المىقًَّرمٌ يذكر (ْٓ) 

ا في الميزاف أك زيادةن في السعر المقرر عاقب البائع. إالسمع كالبضائع، ف ، ُ، جالطِّيبً  نىٍفح ذا كجد ناقصن
 .ُِٖص
 .ّّ، ٗالسقطي: في آداب الحسبة، ص(ْٔ) 
 .ُِ، ُُ، صعىٍبدكف: رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة ابف(ْٕ) 
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لزامينا كال يصؿ ىذا الخبلؼ إلى الحاكـ، كيككف حكـ األميف إ ،الحرفية إذا دب بينيـ خبلؼ
 .(ْٖ)لمحرفييف كالصناع

كحرصكا عمى تعييف أمناء كاىتـ خمفاء المكحديف بخطة الحسبة كأكلكىا عنايتيـ، 
المىرَّاكيًشيفيذكر  ،شراؼ عمى أعماؿ الحسبةاإلفي ميمتو ب الميٍحتىًسبلؤلسكاؽ لمساعدة 

(ْٗ) 
أمر أف يدخؿ عميو أمناء األسكاؽ كأشياخ الحضر في كؿ شير أف المنصكر المكحدم "

 ..مرتيف، يسأليـ عف أسكاقيـ كأسعارىـ كحكاميـ"
في  مميةمف الناحية العاألىٍندىليس  في الميٍحتىًسبكلعؿ أىـ دليؿ عمى أىمية كظيفة 

كانكا  نصارلال إسبانيا، أف ممكؾ عامة اإلشراؼ عمى الحرفييف كالصناع كاألسكاؽ بصفةو 
ا، أبقكا فيو عمى  كمما أخذكا يدخؿ  الميٍحتىًسب، كليذا نجد لفظ الميٍحتىًسبمف المسمميف إقميمن

 .(َٓ)المكمؼ بضبط المكازيف كالمكاييؿ الكاليكيطمؽ عمى  ،يةاإلسبانالمغة 
  :والصناع الجتماعية لمحرفيين وضاعاأل  :ثالثاا

التي ال يمكف ، (ُٓ)اإلسبلميةة كلفي الد المجتمعتعد فئة الصناع كالحرفييف أىـ فئات 
اليكمية لممجتمع، كتزداد متطمبات الحياة تكفير تيا في امايسا  لدكرىا الكبير ك  ؛االستغناء عنيا

كىذا  ،ككثرة سكانيا كمرافقيا ،أىمية الصناع كالحرفييف مع اتساع العمراف كازدىار المدف
نىاًئع"أف  :يتفؽ مع ما ذىب إليو ابف خمدكف في قكلو تكمؿ بكماؿ العمراف الحضرم  الصَّ

 .(ِٓ)ككثرتو"
نىاًئعكألىمية  ي نعة( أكؿ ما ينبغىا البعض )أم الصعدكالحرؼ في المجتمع  الصَّ

دينو، كلعؿ ىذا جعؿ إقباؿ العامة عمى تعمميا إذا لـ ينؿ حقو لئلنساف أف يتعممو بعد معرفتو 

                                                 

 .ِْ، صابف عىٍبدكف: رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة(ْٖ) 
 .ِِٔ، صالميٍعًجب (ْٗ)
؛ العبادم: الحياة االقتصادية، ٖٖبركفنساؿ: المدف كالنظـ المدنية في المغرب اإلسبلمي، ص (َٓ)

 .ُٗٓص
 .ُّٕالعبادم: الحياة االقتصادية، ص(ُٓ) 
ـ(: العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في َُْٓ ىػ/َٖٖابف خمدكف )عبد الرحمف بف محمد ابف خمدكف، ت(ِٓ) 

 .َِٓ، صُـ، جُٖٖٗخميؿ شحادة، دار الفكر، بيركت،  :ؽي، تحقِتاريخ العرب كالبربر، ط
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المىقًَّرمٌ كىذا ما نستشفو مف قكؿ  ،في التعميـ
: "فالجاىؿ الذم لـ يكفقو اهلل لمعمـ يجيد أف (ّٓ)

ىذا عندىـ في نياية القبح، ألف  ؛يتميز بصنعة، كيربأ بنفسو أف يرل فارغنا عالة عمى الناس
كالعالـ عندىـ معظـ مف الخاصة كالعامة، يشار إليو كيحاؿ عميو، كينبو قدره كذكره عند 

 ."الناس، كيكـر في جكار أك ابتياع حاجة
كثير مف ك  ،كتحفؿ األمثاؿ األندلسية بالعديد مف أسماء أصحاب الحرؼ كالصناعات

 :لمعمؿ كتعمـ الصنعة، كتذـ الكسؿ كالعجز، فيقكلكف يتحث عمى الكد كالسعالتي مثاؿ األ
 .(ْٓ)"غيبار العمؿ أٍخيىر مف زعفراف العيٍطمىة" كيقكلكف:، كال تىٍجمس عاطؿ" ،"اخدـ بىاًطؿ

"صنعة كالدؾ،  كما حثتيـ بعض األمثمة عمى التمسؾ بصنعة اآلباء، فكانكا يقكلكف:
ا تعبير عف ،"اكلك كاف حٌشاشن  كىك أف ال تخرج  ،قديـ يمفيكـ اجتماع كفى ىذا المثؿ أيضن

 .(ٓٓ)تب عميياالفئة االجتماعية عف دائرتيا كما كي 
 تركيف في صنعة كاحدة فيقكلكف:شكما تشير األمثاؿ إلى ما يككف مف عداكة بيف الم

ٍنعتؾ عىديكؾ، كلك كاف أخ"  .(ٔٓ)ؾ"اصاحب صى

                                                 

 .َِِ، صُ، جالطِّيبً  نىٍفح (ّٓ) 
محمد  :تحقيؽ األىٍندىليس، ـ(: أمثاؿ العكاـ فيُِْٗىػ/ ْٗٔ)أبك يحيى عبيد اهلل بف أحمد، ت الزجالي(ْٓ) 

، ُـ ، جُٕٓٗبف شريفة، نشر كزارة الدكلة المكمفة بالشئكف الثقافية، مطبعة محمد الخامس، فاس، 
 .ُُٕٗمثاؿ رقـ ّّٗ، صِ، جَِِمثاؿ رقـ ِْٖ، ِْٕص
 .ِْٖ، صُالزجالي: أمثاؿ العكاـ، ج(ٓٓ) 
 .ِْٖ، صُالزجالي: أمثاؿ العكاـ، ج(ٔٓ) 
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اًئغ مثؿ ابف أبيوحرفة حرفتو أك كعادة ما ينتسب الشخص إلى  كابف  (ٕٓ)الصَّ
 (ّٔ)كابف الطحاف (ِٔ)كابف الفراء (ُٔ)كابف الفخار (َٔ)كابف الخباز (ٗٓ)اغكابف الصبٌ  (ٖٓ)غالدبا

 .(ٓٔ)كالكراؽ (ْٔ)كالكتاني
باستثناء ما ذكره ابف  ،عنيا قميمة معمكماتالف ،كأما عف لباس الصناع كالحرفييف

كالجدير بالذكر أف أىؿ الصناعات  ،"كاف لكؿ عمؿ ثكب، كلكؿ مينة زٌم" :أنو (ٔٔ)الخطيب
                                                 

ـ(: الذخيرة في محاسف أىؿ ُُْٕىػ/ ِْٓالشنتريني، ت بىسَّاـ)أبك الحسف عمي بف  بىسَّاـابف (ٕٓ) 
؛ ابف األبَّار:  ُِٔ، صٔـ، جُٖٕٗإحساف عباس، الدار العربية لمكتاب، تكنس،  :الجزيرة، تحقيؽ

؛ ِْٓ، ُٗٓ، صُ؛ ابف بشككاؿ: الصمة، جَٔٓ، ّّٓ، ُِّ، صّالتكممة لكتاب الصمة، ج
 .ُٕ، صٕ؛ جُْٖ، صْ؛ حّّٕ، صّ، جالطِّيبً  نىٍفح : المىقًَّرمٌ 

، ِ، جالطِّيبً  نىٍفح : المىقًَّرمٌ ؛ ٕٔ، صُ؛ ابف بشككاؿ: الصمة، ج َِْ، صٓ: الذخيرة، جبىسَّاـابف (ٖٓ) 
 . َُٓ، ٗٓص
 األىٍندىليس، ـ(: بيغية الممتمس في تاريخ رجاؿَُِّ ىػ/ٗٗٓبف القرطبي، ت ىالضبي )أحمد بف يحي(ٗٓ) 

= ـ، ُٖٗٗ، دار الكتاب المصرم، القاىرة، دار الكتاب المبناني، بيركت، ُ، طمإبراىيـ األبيار  :تحقيؽ
؛ ابف الخطيب )لساف الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد الغرناطي، ِٓٔ، صُج= 
محمد عبد اهلل عناف، مكتبة الخانجي،  :ار غرناطة، تحقيؽـ(: اإلحاطة في أخبُّْٕ ىػ/ٕٕٔت

 .ُِٓ، صٔ؛ حّّٕ، صّ، جالطِّيبً  نىٍفح : المىقًَّرمٌ ؛ ُِِ، صْـ، جُٕٕٗالقاىرة، 
، ْ: الذيؿ كالتكممة، جالمىرَّاكيًشي؛ ُٓ، صْ، جّٕ، صِابف األبَّار: التكممة لكتاب الصمة، ج(َٔ) 
 .َِٕ، صٕ؛ جّٖٓ، صِ، جيبً الطِّ  نىٍفح : المىقًَّرمٌ ؛ ّّٕ، ّّٖص
 .ُُٖ، صِابف األبَّار: التكممة، ج(ُٔ) 
ميدم )أبك عبد اهلل محمد أبي نصر فتكح بف عبد اهلل األزدم، ت(ِٔ)  ـ(: جذكة َُٓٗىػ/ ْْٖالحي

ـ؛ ابف بشككاؿ: الصمة، ُٔٗٗالدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة،  األىٍندىليس، المقتبس في ذكر كالة
 .ُِٓ، صِ، جالطِّيبً  نىٍفح : المىقًَّرمٌ ؛ ُّٗص
 األىٍندىليس، ـ(: تاريخ عمماءَُُّىػ/ َّْابف الفرضي )عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر، ت(ّٔ) 
؛ ابف ِٖ، صُـ، جُٖٖٗ، مكتبة الخانجي، القاىرة، ِالسيد عزت العطار الحسيني، ط :نشر

 .ْٕٓ، ْْٓ، َُٖبشككاؿ: الصمة، ص
 .ْٗ، صُ؛ الضبي: بيغية الممتمس، جْٗة المقتبس، صالحميدم: جذك (ْٔ) 
 .ِِّ، صّابف األبَّار: التكممة، ج(ٓٔ) 
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ف أىؿ الصنعة الكاحدة قد يتميزكف بمباس إا يتميزكف بمباس مختمؼ فحسب، بؿ لـ يككنك 
 (ٕٔ)قيٍرطيبة زياتيمختمؼ مف منطقة إلى أخرل، حيث يذكر ابف صاحب الصبلة أف لبس 

 .(ٖٔ)ًإٍشًبيًميىة زياتيعف لبس  يختمؼ
 : والصناع لمحرفيين ةالقتصادي وضاعاأل رابعاا: 

أىؿ " :أف (ٗٔ)ابف خمدكف فيذكر ،ف كالصناعيرفيأما عف األكضاع االقتصادية لمح
نىاًئع الفقر إلى  فإٌنيـ يصيركف ؛كاقتصركا عمى فكائد صنائعيـ ،إذا فقدكا الجاه الصَّ

ٌنما يرٌمقكف العيش ترميقن  ،كال تسرع إلييـ ثركة ،كالخصاصة في األكثر كيدافعكف ضركرة  ،اكا 
 .الفقر مدافعة"

نما ا  ك "و: لك قب (َٕ)ر عنو الدمشقية ما عبٌ كخير تعبير عف أكضاع حالتيـ المعيشي
نىاًئع كأماف مف  ،لكؼ أماف مف الفقر"الصناعة في ا :فقد قيؿ قديمنا ؛كىي الميف ،العممية الصَّ

"، كذلؾ أف الصانع بيده ال يكاد كسبو يقصر عف إقامة ما البد منو، كال يكاد كسبو ىالغن
 قؿذا ميز الناس دخمو فيك مف أإنو مع ذلؾ إا فيضن أك  ،يتسع القتناء ضيعة أك عقد نعمة

 طبقاتيـ.
كلكف  األىٍندىليس، في لمصناع كالحرفييف بأجكر العماؿاالقتصادم  تعمؽ الكضعيك 

إشارات متفرقة عف ىذا المكضكع،  باستثناء ما أكردتو المصادر مف ،عنيا نادرة معمكماتال

                                                                                                                                      

 .ّْ، صّاإلحاطة، ج(ٔٔ) 
كآثارىـ  ،كمستقر خبلفة األمكييف بيا ،كأـ مدائنيا ،: مدينة عظيمة كسط األىٍندىليسCordavaقيٍرطيبة (ٕٔ) 

؛ ْٕٓبيا ظاىرة، كفضائؿ قيٍرطيبة كمناقب خمفائيا أشير مف أف تذكر. اإًلٍدًريسي: نيٍزىىة الميٍشتىاؽ، ص
ٍكض  اٍلًحٍميىًرم:   . ْٔٓالًمٍعطىار، ص الرَّ

: مدينة قديمة باألندلس، أصؿ تسميتيا "إشبالي" أم Sevilleًإٍشًبيًميىة         ك . ٕٔالمف باإلمامة، ص(ٖٔ) 
كتنتشر فييا الجنات كالبساتيف. اإًلٍدًريسي: نيٍزىىة  ،المدينة المنبسطة، كتقع عمى نير الكادم الكبير

 .َْٓ، صِالميٍشتىاؽ، ج
 .َْٗ، صُالعبر، ج(ٗٔ) 
ـ(: اإلشارة إلى محاسف ُِىػ/ٔالدمشقي )أبك الفضؿ جعفر بف عمي الدمشقي، عاش في القرف(َٕ) 

 .ّٔ، صـُٕٕٗمكتبة الكميات األزىرية، القاىرة،  البشرم الشكربجي، :التجارة، تحقيؽ
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كالرفاد ثبلثة أثماف  ،درىـ كنصؼكانت أجرة العجاف  أف (ُٕ)يذكر السقطيالنسبة لمخبازيف بف
 .كالكقاؼ نصؼ درىـ ،درىـ

غداؽ إما تؤكد  لكنيا عادةن  ،كفي عصر المكحديف لـ تذكر لنا المصادر أجرة العامميف
 .(ِٕ)الخمفاء عمييـ العطايا بعد كؿ عمؿ يقكمكف بو

ٍكقىؿابف  فقد ذكر ؛ناععف أجكر الصي  كرغـ قمة المعمكمات ا حى  غاية األىميةفي  نصن
 كأقٌؿ سكؽ" :فيقكؿ ،، كمستكاىـ المعيشي متدفو ةفيو أف أكضاع الصناع لـ تكف جيد يذكر

، كال يعرؼ فييـ المينة كالمشي مف المرككب ةعمى الفار  الإبيا )األندلس( يصير إليو أىمو 
نىاًئعأىؿ  الإ ٍكقىؿأف ابف  رغـك  .(ّٕ)كاألراذؿ" الصَّ كمظاىر الترؼ األىٍندىليس  قد أشاد بخيرات حى

الحظيا عمى المجتمع األندلسي، لكنو استثنى مف ذلؾ الصناع ي تال كالثراء الشديد
  الفئة لـ تكف جيدة.كالحرفييف، كىك ما يؤكد أف األحكاؿ العامة ليذه 

ٍكقىؿ ربما قصد ابف ك   ؛كال يقصد فئات الصناع جميعنا ،بعض الميف البسيطةأىؿ حى
الحاجة الماسة لخدماتيـ مع  نافىتيك  ،يصح العمى جميع الصناع  ذلؾف تعميـ أل

يذا النص ف خرآمف جانب ك األمر الذم ال ينسجـ مع فكرة العيش بكفاؼ.  ،كمنتجاتيـ
الذم  ـ(ََُٗ -ِٗٗىػ/ ِِْ-ػََّ)األىٍندىليس  األمكية فيعف عيد الخبلفة  حدثيت

 الميف متدنيان؟أىؿ  ف يككف مستكلأف نتكقع أ، فكيؼ لنا ازدىار اقتصادمعصر 
 ،ياألىٍندىليسمع تمف أىـ فئات المجكانت مما سبؽ يتبيف أف فئة الصناع كالحرفييف 

عمى األفراد  ياألىٍندىليسشجع المجتمع كيؼ ك  ،كالصناعاتبالحرؼ األىٍندىليس  أىؿ اـاىتم مدلك 
ككيؼ ساعد ذلؾ عمى ، لى األبناءإالتي كانت تنتقؿ مف اآلباء  كالصناعات اكتساب الحرؼ

شبيكف بالصينييف في ، حتى كانكا يي تقانيـ لياكمدل إ ،لمحرؼ كالصناعات ييفاألىٍندىليسحذؽ 
نىاًئعإتقاف  التنظيـ  ككاف .يفتخركف بحرفتيـ كينتسبكف إلييا كالصناعالحرفيكف كاف ا مك .الصَّ
في  ةأك صناعية مكاضع خاص حرفية ة، ككاف لكؿ فئقـك عمى التدرج في الحرفةي الحرفي

                                                 

 .ِٖفي آداب الحسبة، ص(ُٕ) 
البىيىاف : ًعذىاًرم؛ ابف ِّٗ، صالميٍعًجب: المىرَّاكيًشي؛ َُُابف صاحب الصبلة: المف باإلمامة، ص(ِٕ) 

 .َٕ -ٗٔ، صّ، جالميٍغًرب
 .ُُْصكرة األرض، ص(ّٕ) 
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ككانت الدكلة تتكلى اإلشراؼ عمى الحرفييف كالصناع  ؼ المدف،راأطك عمى كاألسكاؽ أالمدف 
   .لمغاية فقميمةقتصادية الخاصة بأكضاعيـ االعف المعمكمات ، أما مف خبلؿ نظاـ الحسبة

 
 

 مراجعالو المصادر  قائمة
 أول: المصادر العربية:

ـ(:  التكممة َُِٔىػ/ٖٓٔ ت ،عبد اهلل بف أبي بكر)أبك عبد اهلل محمد بف  األبَّارابف  -1
 ـ. ُٓٗٗعبد السبلـ اليراس، دار الفكر، لبناف،  :لكتاب الصمة، تحقيؽ

(: الذخيرة في ـُُْٕ ىػ/ِْٓالشنتريني، ت بىسَّاـبف  يالحسف عم)أبك  بىسَّاـابف  -2
 ـ.ُٖٕٗإحساف عباس، الدار العربية لمكتاب، تكنس،  :محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ

(: نياية الرتبة ُّ -ُِىػ/ ٕ-ٔعاش في القرف ، )محمد بف أحمد الميٍحتىًسب بىسَّاـابف  -3
 ـ.َُٖٗحساـ الديف السامرائي، مطبعة المعارؼ، بغداد،  :في طمب الحسبة، تحقيؽ

ـ(: الصمة ُُِٖىػ/ ٖٕٓت ،)أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشككاؿ ابف بشككاؿ -4
مكتبة الخانجي،  السيد عزت العطار، الطبعة الثانية، :تحقيؽ األىٍندىليس، في تاريخ أئمة

 ـ.  ُٓٓٗ
ـ(: المرقبة العيميا َُّٗىػ/ ِٕٗت نحك، لحسف)أبك الحسف بف عبد اهلل بف االبينَّاًىي  -5

، ٓطلجنة إحياء التراث العربي،  :تحقيؽ األىٍندىليس، فيمف يستحؽ القضاء أك تاريخ قضاة
 ـ. ُّٖٗدار اآلفاؽ، بيركت، 

(: ـُِق/ ٔتكفى في النصؼ األكؿ مف القرف ، الجرسيفي )عمر بف عثماف بف العباس -6
رسائؿ أندلسية في آداب اٍلًحٍسبىة كالميٍحتىًسب، رسالة في الحسبة، ضمف كتاب ثبلث 

 ـ. ُٓٓٗليفي بركفنساؿ، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاىرة،  :نشرىا
ميدم )أبك عبد اهلل محمد أبي نصر فتكح بف عبد اهلل األزدم -7 ـ(: َُٓٗ ىػ/ْْٖت ،الحي

 ـ.ُٔٗٗأليؼ كالترجمة، القاىرة، الدار المصرية لمت األىٍندىليس، جذكة المقتبس في ذكر كالة
ٍكقىؿابف  -8 ـ(: صكرة األرض، َُٗٗىػ/َّٖت ،يميحمد بف عم القاسـالنصيبي )أبك  حى

 .ـُّٖٗف، دار صادر، بيركت، ءاجز 
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المقتبس مف أنباء : ـ(َُٕٔ/ ھْٗٔف بف خمؼ القرطبي، تاف )أبك مركاف حيايَّ ابف حى  -9
مف عيد عبد الرحمف األكسط كعيد قطعة خاصة بالسنكات األخيرة " ،األىٍندىليس أىؿ

 ـ.ُْٗٗ، بيركت، يمحمكد مك :، تحقيؽ"األمير محمد بف عبد الرحمف
 ،اهلل بف سعيد الغرناطي اهلل محمد بف عبد ابف الخطيب )لساف الديف أبك عبد -11

أجزاء،  ْ، الطبعتيف األكلى كالثانية، غرناطةاإلحاطة في أخبار  ـ(:ُّْٕىػ/ٕٕٔت
 ـ.ُٕٕٗ، ـُٕٓٗ-ُّٕٗف، مكتبة الخانجي، القاىرة، محمد عبد اهلل عنا :تحقيؽ

ـ(: العبر كديكاف َُْٓ ىػ/َٖٖت ،)عبد الرحمف بف محمد ابف خمدكف ابف خمدكف -11
خميؿ شحادة، دار الفكر، بيركت،  :، تحقؽِطالمبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر، 

 ـ.ُٖٖٗ
(: المطرب مف أشعار ـُِّٓ ىػ/ّّٔابف دحية )أبك الخطاب عمر بف حسف، ت -12

 ـ.ُٓٓٗكآخركف، دار العمـ، بيركت،  اإلبيارمإبراىيـ  :أىؿ المغرب، تحقيؽ
(: اإلشارة ـُِ ىػ/ٔرفقالعاش في  الدمشقي، ي)أبك الفضؿ جعفر بف عم الدمشقي -13

البشرم الشكربجي، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة،  :إلى محاسف التجارة، تحقيؽ
 ـ.ُٕٕٗ

 (:ـُّْٖ ىػ/ْٖٕت ،الذىبي )شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف -14
فيات المشاىير كىاألعبلـ، تحقيؽ دار الغرب ، ُطبشار عٌكاد معركؼ،  :تاريخ اإلسبلـ كىكى

 .ـََِّاإلسبلمي، بيركت، 
ـ(، ُِٕٔىػ/ ٔٔٔالرازم )أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف القادر الحنفي، ت -15

يكسؼ الشيخ محمد، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية،  :حاح، تحقيؽمختار الص
 .ـُٗٗٗبيركت، 

(: كشؼ القناع ـُّٕٔ ىػ/ُُْٗابف رحاؿ )أبك عمي الحسف بف رحاؿ المعداني، ت -16
دار التكنسية لمنشر، تكنس، محمد أبك األجفاف، ال :عف تضميف الصناع، تحقيؽ

 .ـُٖٔٗ
 ـ(: أمثاؿ العكاـ فيُِْٗىػ/ ْٗٔأحمد، تأبك يحيى عبيد اهلل بف )الزجالي  -17

كزارة الدكلة المكمفة بالشئكف الثقافية، مطبعة نشر محمد بف شريفة،  :تحقيؽ األىٍندىليس،
 .ـُٕٓٗمحمد الخامس، فاس، 
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ـ(: األنيس ُِّٔىػ/ِٕٔت ،ابف أبي زرع )أبك الحسف عمي بف عبد اهلل الفاسي -18
المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس، دار المنصكر 

  ـ.ُِٕٗلمطباعة، الرباط، 
ـ(: ُِٖٔ/ھٖٓٔت ،الحسف عمي بف مكسى بف عبد الممؾ كابف سعيد المغربي )أب -19

، القاىرة، شكقي ضيؼ، الطبعة الرابعة، دار المعارؼ :المغرب، تحقيؽ يمى الميغرب في حي 
 ـ.ُٓٓٗ

 القرف في أكاخر عاش ،ياألىٍندىليسالسقطي )أبك عبد اهلل محمد بف أبي محمد المالقي  -21
 ـ. ُُّٗككالف كليفي بركفنساؿ، باريس،  :(: في آداب الحسبة، تحقيؽـُِىػ/ ٔ

(: ديكاف األحكاـ ـَُٕٓ ىػ/ْٖٔت ،ابف سيؿ )عيسى بف سيؿ بف عبد اهلل األسدم -21
يحيي مراد، دار  :بنكازؿ األحكاـ كقطر مف سير الحكاـ، تحقيؽ الكبرل أك اإلعبلـ
 ـ.ََِٕالحديث، القاىرة، 

ـ(: ُُٖٗ ىػ/ْٗٓت ،ابف صاحب الصبلة )عبد الممؾ بف محمد بف أحمد الباجي -22
 :تاريخ المف باإلمامة عمى المستضعفيف بأف جعميـ اهلل أئمة كجعميـ الكارثيف، تحقيؽ

 ـ.ُٕٖٗعبد اليادم التازم، الطبعة الثالثة، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 
بيغية الممتمس في تاريخ  ـ(:َُِّ /ػىٗٗٓت، )أحمد بف يحي بف القرطبي يبً الضَّ  -23

دار  دار الكتاب المصرم، القاىرة،، ُ، طمإبراىيـ األبيار  :تحقيؽ األىٍندىليس، رجاؿ
 .ـُٖٗٗ الكتاب المبناني، بيركت،

: (ـُِق/ ٔتكفى في النصؼ األكؿ مف القرف ، حمد بف عبد اهلل)أ عبد الرؤكؼ ابف -24
، ضمف كتاب ثبلث رسائؿ أندلسية في آداب الحسبة رسالة في آداب اٍلًحٍسبىة كالميٍحتىًسب

ليفي بركفنساؿ، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاىرة،  :كالميٍحتىًسب، نشر
 .ـُٓٓٗ

ـ(: ُِق/ ٔد بف أحمد التجيبي، تكفى في النصؼ األكؿ مف القرف ابف عىٍبدكف )محم -25
ضمف كتاب ثبلث رسائؿ أندلسية في آداب الحسبة  ،رسالة في القضاء كاٍلًحٍسبىة

ليفي بركفنساؿ، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاىرة،  :كالميٍحتىًسب، نشر
 ـ.ُٓٓٗ
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ـ(: ُُِّػ/ھُِٕكاف حينا سنة  ،المىرَّاكيًشي)أبك عبد اهلل أحمد بف محمد ًعذىاًرم ابف  -26
قسـ المكحديف، تحقيؽ محمد إبراىيـ  - البىيىاف الميٍغًرب في أخبار األىٍندىليس كالمغرب

 ـ.ُٖٓٗالكتاني كآخركف، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 
 :ـ(: الكثائؽ كالسجبلت، تحقيؽََُٗ/ ىػّٗٗت األمكم،ابف العطار)ميحمد بف أحمد  -27

 ـ.ُّٖٗلمثقافة، مدريد،  اإلسبانيبدكر شالميتا كككرينطي، المعيد العربي 
محمكد  :ـ(: أحكاـ السكؽ، تحقيؽَُٗىػ/ِٖٗت ،ابف عيمر)أبك ذكريا يحي بف عيمر -28

 ـ.ُٔٓٗ، مدريد، ْ، المجمدمجمة المعهد المصري لمدراسات اإلسالميةمكي،  يعم
(: ـُّْٖ ىػ/ْٕٗت ،)شياب الديف أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل القرشيالعيمرم  -29

المجمع الثقافي، جزء،  ِٕ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار، الطبعة األكلى
 ـ.ََِِظبي، أبك 

ـ(: قطعة مف كتاب ُِ ىػ/ٔابف غالب )محمد بف أيكب الغرناطي، عاش في القرف  -31
، المجمد هد المخطوطات العربيةعمة ممجلطفي عبد البديع،  :فرحة األنفس، تحقيؽ

 .ـُٓٓٗالقاىرة، األكؿ، 
(: تاريخ ـَُُّ ىػ/َّْت ،ابف الفرضي )عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف نصر -31

السيد عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي،  :نشر األىٍندىليس، عمماء
 ـ.ُٖٖٗالقاىرة، 

ـ(: صبح األعشى في ُُْٖ/ ھُِٖت ،هلل العباس أحمد بف عبد كالقمقشندم )أب -32
 ـ.ُِِٗ، القاىرةمجمد، دار الكتب المصرية، ُْصناعة اإلنشا، 

ـ(: الذيؿ كالتكممة َُّْىػ/ َّٕت ،)أبك عبد اهلل محمد بف عبد الممؾ المىرَّاكيًشي  -33
كآخركف، الطبعة األكلى، دار الغرب  إحساف عباس :تحقيؽ، لكتابي المكصكؿ كالصمة

 ـ.َُِِركت، اإلسبلمي، بي
في تمخيص أخبار  الميٍعًجبـ(: ُِْٗ ىػ/ْٕٔت  ،)عبد الكاحد بف عمي المىرَّاكيًشي  -34

 ـ.ُّٔٗالتراث اإلسبلمي، القاىرة،  إحياءمحمد سعيد العرياف، لجنة  :المغرب، تحقيؽ
قًَّرمٌ  -35  الطِّيبً  نىٍفح  ـ(:ُُّٔ /ھَُُْت ،التممساني )شياب الديف أحمد بف ميحمد المى

إحساف عباس،  :ا لساف الديف الخطيب، تحقيؽھكذكر كزير الرىًطيباألىٍندىليس  مف غيصف
 ـ.ُٖٖٗدار صادر، بيركت، 
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ٍنشىًريسي )أبك العباس أحمد بف يحيى، ت -36 ـ(: الًمٍعًيار الميٍعًرب َُْٓ ىػ/ُْٗالكى
الفقياء كالجامع الميٍغًرب عف فتاكل عمماء إفريقية كاألىٍندىليس كالمىٍغرب، خرجو جماعة مف 

 .ـُُٖٗبإشراؼ محمد حجى، نشر كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، المغرب، 
 :والمعربة ثانياا: المراجع العربية

، مجمة عالم الفكر، "الحياة االقتصادية في المدينة اإلسبلمية": العبادمأحمد مختار  -ُ
 ـ.َُٖٗعشر، العدد األكؿ، الككيت،  الحادمالمجمد 

في العصر الكسيط،  اإلسبلميالمدف كالنظـ المدنية في المغرب "بركفنساؿ، ليفي:  -ِ
محمد عبد  :، ترجمة"كتاريخيااألىٍندىليس  ضمف سمسمة محاضرات عامة في أدب

 ـ.ُُٓٗ، المطابع األميرية، القاىرة، العبادمعبد الحميد  :، مراجعةةشعير  اليادم
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