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ABSTRAC : 

Professional organizations are workers' craft conglomerates that have appeared in the Arab Islamic 

society since the third century AH / 9th century A.D. and organized themselves in the form of 

administrative bodies, each unit independent of the other based on the craft, these organizations 

began to crystallize with the economic growth and development and the emergence of 

specialization in the markets, so it became Every market has a craft for which its owners meet, 

such as the blacksmiths, carpenters, merchants, butchers, sculptors, clothes and other crafts, and 

then the matter has evolved into organizing themselves to more like unions and bodies, with its 

laws and customs, and its administrative and social divisions, as it played a major economic, social 

and political role and had relations with the state authorities Islamic Arab is built on the basis of 

partnership and social and economic interest . 

 امللخص: 
الثالث  القرن  منذ  االسالمي  العريب  اجملتمع  يف  ظهرت  عمالية  حرفية  تكتالت  عن  عبارة  هي  املهنية  التنظيمات   :

ت ادارية كل واحدة مستقلة عن األخرى قامت على أساس اهلجري/التاسع امليالد ونظمت نفسها على شكل هيئا
احلرفة، إذ بدأت هذه التنظيمات تتبلور مع النمو والتطور االقتصادي وظهور التخصص يف األسواق، فأصبح لكل سوق 

مث حرفة جيتمع عليها أصحاهبا، مثل احلدادون والنجارون والتجار والقصابون والنحاتون والبزازين وغريها من احلرف،  
تطور األمر اىل تنظيم أنفسهم اىل أشبه ابلنقاابت واهليئات، هلا قوانينها وعاداهتا، وتقسيماهتا االدارية واالجتماعية، أدت 
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العربية االسالمية مبنية على أساس  الدولة  اقتصادي واجتماعي وسياسي كبري وكانت هلا عالقات مع سلطات  دور 
 ية. الشراكة واملصلحة االقتصادية واالجتماع

 
Keywords: organizations. Marketplaces. Socialite. Handworker. Baghdad 

 , اجملتمع ,احلرفيون, بغداداألسواق,  التنظيمات:  الكلمات املفتاحية
 

 املقدمة 

 مشكلة البحث: 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني والنبيني وشفيع املؤمنني، حممد وعلى آله وصحبه وسلم،     
 وبعد: 

ادارية من جهة وعدم وجود نص صريح      تنظيمات ونشاطات  تتكلم عن هكذا  اليت  التارخيية  النصوص  إن ندرة 
نشا بوضع عنوان اثبت حول هكذا  اجلزم  اىل  والباحثني أيخذان  الكتاب  من  العديد  دفعت  أخرى،  طات من جهة 

والنشاطات  احلركات  هذه  على  أطلق  من هؤالء،  فريق  أن كل  إذ  متوافقة،  وغري  أمساء خمتلفة  يضعوا  واملؤرخني أبن 
االقتصادية واالجتماعية اسم ومصطلح حبسب املؤثرات الزمانية واملكانية فضال عن توجهاهتم الفكرية، وهلذا ظهرت 

دينا العديد من املسميات. فمنهم من مساها األصناف ومنهم من أطلقها جمردة ابسم احلرف واملهن وآخرين متأخرين ل
من  بذلك مبجموعة  معززين  التسمية،  معاجلة مشكلة  البحث  أهداف  لذا كان جزء من  ابلنقاابت وهكذا،   مسوها 

 التعريفات واآلراء اليت وضعها اصحاهبا هلذه التنظيمات. 

حاول البحث الوقوف على أهم العوامل اليت كانت وراء نشوء التنظيمات املهنية واحلرفية اليت ظهرت يف احلياة كما  
م(، إذ مت وضع عدة نظرايت يف 1258ه/ 656م ــــ  622ه/1االقتصادية واالجتماعية يف الدولة العربية االسالمية )

عرب ومسلمني أم مستشرقني، إذ كان هناك نوع من اجلدل   هذا االجتاه من قبل الكتاب والباحثني سواء كانوا الكتاب 
يدور بني هؤالء الباحثني فبعضهم يبدو أن هواه قد أخذه يف تفسري عوامل نشوؤها. وكذلك عاجل البحث التطور التارخيي 
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الدولة   يف  القائمني  مع  وعالقتها  عملها  وطبيعة  التنظيمات  هلذه  واخلارجي  الداخلي  التنظيم  على  طرأ  العربية الذي 
االسالمية آنذاك. كما عاجل التخصص املهين الذي اشتهرت به هذه التنظيمات وحماولة متابعة منو وتطور التخصص 
بكل تفاصيله الدقيقة وعرض قائمة أبمساء املهن واحلرف اليت ظهرت يف األسواق العربية االسالمية. ووقفنا أيضا على 

يدير شؤو  الذي كان  الداخلي  االداري  عملهم النظام  سواء  عليها يف عملهم  يستندون  اليت كانوا  القوانني  وأصل  هنا 
 الصناعي أو االداري أو االجتماعي.  

كما واجه البحث بعض املشاكل واملعوقات متثلت بندرة النصوص اليت تتكلم صراحة عن هذه التنظيمات املهنية،        
عة عملها سواء عن طريق ذكر امساؤها أو االشارة اىل فال يوجد نص صريح ميكن أن يسعفنا من أجل الوقوف على طبي

طبيعة عملها، إذ استطعنا على التعرف على شكل وهوية هذه التنظيمات من خالل االشارات التارخيية اليت عثران عليها 
القضاء عرضياً هنا وهناك يف  مصادران األولية مثل كتب التاريخ والرتاجم وكذلك يف كتب احلسبة والسياسة الشرعية و 

 فضالً عن املراجع احلديثة اليت أثرتنا عنها مبعلومات وافية وقيمة.

 نطاق البحث: 

متثل التنظيمات املهنية واحلرفية إحدى اجلوانب احلضارية اليت عكست مدى الرقي احلضاري والثقايف الذي كان        
فاخرتان تسمية التنظيمات املهنية واحلرفية للداللة   يتمتع به اجملتمع العريب اإلسالمي إابن حكم الدولة العربية االسالمية،

على اهليئات والوحدات االدارية االقتصادية اليت ظهرت يف األسواق العربية االسالمية، إذ هذا املصطلح نراه أكثر قرابً  
ان األمشل. تناول للواقع العملي من التسميات األخرى، لذلك ارأتينا أن نسميها ابلتنظيمات لكون هذا االسم يُعد العنو 

العريب  اجملتمع  واحلرفية ودورها يف  املهنية  التنظيمات  وتطور  اليت سامهت يف ظهور ومنو  الرئيسة  العوامل  أهم  البحث 
االسالمي، إذ استهل بتقدمي بعض التعريفات اليت عرضها لنا الباحثون احملدثون ورأيهم فيها، كما انقش العوامل الرئيسة 

التنظيمات، وعرض البحث أيضاً ظاهرة التخصص يف األسواق العربية االسالمية وكذلك دوافع اليت كانت وراء نشوء  
أتسيس التنظيمات املهنية، ومراحل تطور التخصص املهين داخل التنظيمات وحماولة تقدمي إحصائية وافية أبعداد املهن 

خصصنا أيضا عنواانً تناولنا فيه: أهم مراتب واحلرف املنتشرة يف األسواق العربية اإلسالمية يف العصور الوسطى، كما  
املوظفني الذين كانوا يديرون دائرة التنظيم املهين وأبرز األعمال اليت يقومون هبا، فضالً عن القوانني اليت كانت متبعة 

 تماعي. فيها واليت كانت تسمى ابلعرف والعادات، وكذلك دور التنظيمات املهنية واحلرفية يف اجملال االقتصادي واالج
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 أواًل: تعريف التنظيمات املهنية:

ميكن تعريف التنظيمات املهنية أبهنا عبارة عن هيئات إدارية مستقلة أو أهنا أشبه ابلنقاابت يف مفهومنا احلايل،        
العريب  الواحدة، فهي قوة اجتماعية منتجة ظهرت يف اجملتمع  العمال املختصني يف احلرفة  بتأسيسها جمموعة من  قام 

م(، ساعدت على تشكيلها عدة عوامل 1258ه/656م ــــ  622ه/1االسالم، إابن حكم الدولة العربية االسالمية)
الواحدة على ترتيب  املهن واحلرف املشرتكني يف الصناعة  اقتصادية واجتماعية وأخرى سياسية، إذ دفعت أهل  منها 

 . أنفسهم على شكل تنظيمات إدارية من أجل محاية أنفسهم وحقوقهم

وقد وضع الباحثون احملدثون تعريفات عديدة للتنظيمات املهنية واحلرفية، منهم املستشرق ليفي بروفنسال الذي ذكر       
عن عبارة  احرتامه))أبهنا  على  ويقسمون  اجلماعة  يف  الداخلون  به  ويسلم  العرف  حيدده  أتسيسي  )بروفنسال،  ((عقد 

ألصحاب املهن، الغرض منه احلفاظ على مستوى احلرفة وتثقيف املنتسبني  احتاد  ))م(.  ويقول كوتيني أبهنا  1951
جتمع مهين من أجل التمثيل والدفاع عن املصاحل االقتصادية واملهنية  ))م(. ويعرفها البعض أبهنا2010)الشيخلي،  ((  اليها

، يقوم على العضوية ذات أهنا نوع من االحتاد املهين))(BAERم( ويعرفها بريــــ  2016ـــ   2015)رايس،((ألعضائها
م(. ويضيف أيضا بري أبهنا جمموعة من الناس يعملون يف فرع معني من االقتصاد 2010)الشيخلي،  ((الطابع الشعيب

احلضري، يف زمن معني ويكونون وحدة تؤدي وتنجز خمتلف األغراض، مثل املمارسات االقتصادية واملالية واالجتماعية. 
عبارة عن طائفة من الصناع احتدوا سوية من أجل بلوغ غاايهتم ))تس برتسون فتقول همم(. أما فلور 2010)الشيخلي،  

 م(. 2010) برتسون، بال ت؛ الشيخلي، ((من احلماية املشرتكة والتحكم ابلسوق احمللية
 

 اثنياً: نشوء التنظيمات املهنية واحلرفية

حلرفية فال بد من احلديث عن التخصص يف األسواق، وملعرفة األسباب اليت كانت وراء نشوء التنظيمات املهنية وا     
فالتخصص يف األسواق العربية االسالمية يعد العامل األول يف نشوء هذه التنظيمات، ُعرفت األسواق املتخصصة منذ 
عصور ما قبل االسالم مثل سوق عكاظ وسوق جمنة وسوق اجملاز)الكتاين، بال ت(. كما ترجع العناية يف تنظيم األسواق 
وظهور التنظيمات املهنية واحلرفية يف وقت مبكر من اتريخ االسالم، فُيذكر أن اخلليفتان عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب 
طالب)رضي هللا عنهما( جعلوا األسواق على سنة دخول املسجد، أي أن كل من جلس يف مقعد أو مكان يف السوق 
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أمري  بيع بضاعته، فكان  يقوم منه ويفرغ من  له حىت  يقول  فهو  بن ايب طالب)رضي هللا عنه(  سوق ))املؤمنني علي 
 )ابو عبيد، بالت(.((املسلمني كمصلى املسلمني، من سبق اىل شيء فهو له يومه حىت يدعه

 

وبعد الفتوحات العربية االسالمية وبناء املدن، أصبح السوق أحد مسات املدينة العربية االسالمية، فبعد ختطيط       
املدينة يتم بناء السوق يف أحد جهاهتا، وتنقسم هذه األسوق بدورها اىل أخرى فرعية وذلك كل سوق حسب مهنته 

م(. 2010اولوا مهنهم بكل حب وإخالص)الشيخلي،  وصنعته، فيجتمع أصحاب كل حرفة يف مكان خاص هبم ليز 
فاملهتم يف دراسة أسواق املدن العربية جيد اشارات واضحة تدل على التخصص يف تلك االسواق، وعلى سبيل املثال ال 
بــ)رحبة القصابني()الطربي،  احلصر، أسواق الشام اليت كانت تنقسم اىل أسواق فرعية، مثل سوق القصابني املسمى 

(. وكذلك يف مدينة البصرة نشطت فيها األسواق والصناعات مثل صناعة الصابون والزجاج وأسواق الدبس م1986
عنها  وقال  البصرة  القطنية يف  املنسوجات  املقدسي صناعة  وقد مدح  بال ت(.  العطور)مصطفى،  وأسواق  واحللوى 

العراق احلجاج بن يوسف الثقفي مدينة   م(. وعندما بىن وايل 1991)املقدسي،(( ألو تسمع خبز البصرة وبزها))بتعجب
ِم( جعل أسواقها على مقربة من قصره وقسمها مث أنزل أصحاهبا ُكالً حسب حرفته ومهنته، 704ه/85واسط سنة)

دجلة)حبشل،   هنر  شاطئ  اىل  وصلت  حىت  سوق 1985فتوسعت  املتخصصة  الكوفة  مدينة  أسواق  ومن  م(. 
 م(. 2001القالئني)اليعقويب، 

 

أن التخصص يف األسواق استمر يف منوه فبلغ أوج تطوره عند بناء مدينة بغداد، إذ نظم اخلليفة العباسي وطبيعي      
املنصور)  ــــ  753ه/136أيب جعفر  م( أسواقها وجعل لكل حرفة سوق خاص هبا هلا جتارهتا، كما 774ه/158م 

عديدة من األسواق يف بغداد م(. لذلك ظهرت أنواع  2001حرص على أن ال خيتلط سوق بسوق آخر)اليعقويب،  
الدجاج  وابعة  الدابغني  وسوق  النحاسني  سوق  منها  الطريق،  جانيب  على  وموزعة  احلريف،  التخصص  فيها  روعي 

م(. 2001والسماكني والصيادلة وأصحاب الدهون واخلزازين والعطارين وسوقا آخر يعرف بسوق الثالاثء)اليعقويب،  
بغدا أن يف  اللطافة واجلمال  اخلليفة وكان من  نقله  البطيخ(،  أو)دار  البطيخ  يعرف بسوق  الفواكه  أنواع  لبيع  د سوقاً 

ــــ  774ه/ 158املهدي) م(. كما أن أسواق مدينة 2002م( اىل داخل الكرخ)اخلطيب البغدادي،  785ه/ 169م 
انت هناك أسواق م(. ويف مصر ك2001سامراء مت ترتيبها على قرار أسواق بغداد إذ مت انزال عوائلهم معهم)اليعقويب، 

القناديل)انصر خسرو،  بسوق  يعرف  فيها سوق مشهور  وكان  نوراً،   وتشع  ابلقناديل  مضاءة  ليالً  كثرية، شوارعها 
 م(. 1983

 

وبعد هذا العرض السريع حول التخصص يف األسواق أصبح االمر أكثر وضوحاً حول األسباب والعوامل اليت          
العربية  الدولة  اليت ظهرت يف جسد  والسياسية  الدينية  احلركات  لبعض  ورمبا كان  التنظيمات،  هذه  نشوء  وراء  كان 
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لكن ليس ابحلجم الذي اندى به املستشرقون، ال سيما أن االسالمية مثل القرامطة واالمساعيلية، اليد أيضاً يف نشوؤها و 
بعض هؤالء املستشرقون الذين ربطوا نشوء هذه التنظيمات املهنية بتلك احلركات، عادوا واعرتفوا ابن نشوؤها كان نتيجة 

ع امليالدي ومتركز التطور الكبري لالقتصاد العريب االسالمي يف املدن العربية اإلسالمية يف القرن الثالث اهلجري/ التاس
املال)الدوري،   املشرق 1952راس  يف  التنظيمات  هذه  نشوء  وراء  اليت كانت  العوامل  بروفنسال  اختزل  فعندما   .)

االسالمي بدعاية الفرق االسالمية اليت ظهرت ما بني القرن الثالث اهلجري/ التاسع امليالدي والقرن السادس اهلجري/ 
م(. تراجع نوعاً ما عن رأيه وأضاف أبن العديد 1951املساواة بني الناس)بروفنسال،الثاين عشر امليالدي واليت أدعت  

من هذه التنظيمات كان الغرض من أتسيسها هو مشابه لألهداف واألغراض اليت من أجلها أتسست النقاابت احلديثة 
الغذائية كانو  املواد  وجتار  الصناع  أن  رأى  عادايً، كما  متوينا  املدن  أهل  متوين  وأكثرها وهو  النقاابت  أهم  من  ا 

 م(. 1951انتشاراً)بروفنسال،  
 

 دوافع أتسيس التنظيمات املهنية واحلرفية 
رابطة املشاركة يف املهنة الواحدة، فكل مجاعة تشرتك يف حرفة ما وجيتمعون يف سوق خاص هبم يصبح هلم شعور   .   1

وهم مشرتك يدفعهم اىل التكتل حتت روابط حرفية من أجل محاية عملهم حتت تنظيم إداري خاص، كما أهنم يسكنون 
 م(. 2001يف مكان واحد)اليعقويب، 

رف يف اقامة تكتالت وهيئات إدارية وذلك لتسهيل عميلة األشراف واملراقبة على األسواق،  . تشجيع الدولة ألهل احل  2
 م(. 2010بل أن احلكومات استفادت من هذه التنظيمات واستعانت هبا يف جماالت عدة منها اقتصادية.)الشيخلي،  

ق هيئة وتنظيم خاص هبا، وهذا أن الفصل بني األسواق سيما األسواق الثمينة واألسواق الوضيعة جعلت لكل سو   .  3
جنده واضحاً يف أسواق بغداد اليت مت فيها فصل األسواق ذات الروائح الكريهة والباعثة للدخان عن األسواق الثمينة، 
فُيذكر أن األمري البويهي عضد الدولة أبو شجاع فنخاسرو بن ركن الدولة، ملا وصل بغداد الحظ دخان األسواق يرتفع 

 م(. 1992أن تعزل كل سوق يف مكان مالئم لعملها) ابن اجلوزي،    فأنكر ذلك وأمر 
. ان التنافس بني املشاركني يف احلرفة الواحدة كان هلا أثر يف جتمعهم يف سوق واحد، لكي يكون مبقدور صاحب   4

 م(.2010احلرفة مراقبة أصحابه من ذوي احلرف املشاهبة والتعرف على األسعار)الشيخلي،  
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البعض    5 الساساين . ويرى  الرتاث  النقاابت كما يسميها اآلخرون هي موروثة من  أو  املهنية  التنظيمات  أن ظهور 
والبيزنطي اال أن هذا الرأي يصعب البت فيه الن اليت ظهرت يف اجملتمع العريب االسالمي ختتلف عن النقاابت القدمية 

 م( 1952اليت كانت سائدة يف تلك احلضارتني)الدوري،  

صحاب املهن واحلرفيني الذين كانوا يتجمعون يف أسواقهم، ولد لديهم شعور مشرتك هو حب االنتماء وواضح أن أ    
اىل املهنة اليت ميارسوهنا، فأخذ كل واحد منهم يتعاطف مع أخيه يف املهنة وال يرضى عليه اجلور والظلم من أحد وأصبح 

تنظيمات من أجل ترتيب أعماهلم ومحاية مصاحلهم بينهم تعاطف اجتماعي واقتصادي، أخذ يتطور اىل تكوين هيئات و 
 العامة سواء كانت سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية. 

 اثلثاً: التخصص يف العمل:

أن التخصص يف العمل يعد مسة من مسات اجملتمع العريب االسالمي، بل أصبح هذا التخصص شيء ضروري يف       
عليه أن يتعلم مهنة وصنعة يتقنها، ومنهم من قدس هذا التخصص حياة الفرد، فلكي حيصل الفرد على فرصة عمل  

الصناعات  قوله صلى هللا عليه وسلم)استعينوا يف  التخصص، منها  نبوية تشجع على هذا  وبدأ يستشهد أبحاديث 
رف أبرابهبا()الثعاليب، بال ت(. إال أنه من جهة أخرى نرى أن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( كان يبغض بعض أهل احل

 )ابن ماجة، بالت(. ((أكذب الناس الصباغون والصواغون )) املهن، إذ يقول عنهم
وميثل التخصص يف العمل حالة حضارية متقدمة يف االقتصاد العريب االسالمي، ساهم يف منو وحتسني معدل دخل     

الفرد، كما أدى اىل ظهور العديد من التنظيمات املهنية واحلرفية، فكل تنظيم من هذه التنظيمات هو يف حقيقته جمموعة 
 ض مكونني تلك اهليئات اإلدارية املدنية الراقية.  من العمال املهنيني املختصني، ألتفوا مع بعظهم البع 

 
 رابعاً: أنواع املهن واحلرف 

 

أن كثرة املهن واحلرف اليت كانت املنتشرة يف أسواق العربية االسالمية، جعلت من الصعوبة إجراء إحصائية دقيقة       
أمساء كثرية من املهن واحلرف اليت كانت حول أعدادها، إذ أوردت كتب التاريخ والرتاجم واألدب واجلغرافية واحلسبة  

متداولة يف اجملتمع العريب اإلسالمي إذ أن كل حرفة ومهنة كان هلا تنظيمها اخلاص، وقد حاول بروفنسال أن يضع نسب 
دقيقة ما بني املهن واحلرف األكثر شيوعاً فأخذ مدينة مراكش منوذجا وبني لنا أن السقائني واحلصريني فيها هم أكثر 

م(. كما أنه قام بذكر العديد منها خالل حديثه عن طبيعة عملها 1951ة من الفحامني والقصابني)بروفنسال،نسب
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السيما تلك اليت كانت تنتج السلع الالزمة حلياة الفرد مثل الطاحنون والقصابون وجتار اخلضر والفاكهة وجتار الفحم 
لد والبنائيني والنجارين واحلفارين املتخصصني يف احلفر على وُصناع األغذية اجلاهزة وُصناع النسيج والغزل وصناع اجل

احلجر واجلص والذين يقومون بصناعة أدوات املنزل مثل احلدادون وصناع احلصر والصفارين وصناع الفخار)بروفنسال، 
املدن م(. مث ذكر تنظيمات ونقاابت ضمت مهن ذات منفعة عامة، مثل احلمالني الذين ينقلون البضائع داخل  1951

بتوزيع األجر عليهم يف هناية كل أسبوع  فيقوم األمني  ويتقاضون أجورهم من خزانة خاصة هبم يودعون فيها أمواهلم 
م(. وذكر أيضا قائمة أخرى أبمساء مهن وحرف، لكنه 1951ابلتساوي وهم عادة يكونون من غرابء املدينة)بروفنسال،  
امل قائمة  ان تدخل ضمن  الصواب  أنه ليس من  األطباء والصيادلة واحلالقني واملدلكني يف رأى  االقتصادية مثل  هن 

 م(. 1951احلمامات والوكالء والشهود الكاتبون ومعلمو املدارس وغريهم)بروفنسال،  
ويبدو أن التطور الذي حصل يف التنظيمات املهنية واحلرفية وتوسع أعماهلا، أصبح هلا فروع صناعية أخرى مكونة       

كاملة، فمثالً مهنة صناعة احلديد)احلدادون(، انقسمت اىل مهن فرعية أخرى وذلك ُكاًل حسب صنعته وحدة انتاجية مت
وختصصه، فصناعة السيوف مثالً أصبحت هلا تنظيمها وإدارهتا اخلاصة هبا، إذ انقسمت هي بدورها اىل فروع أخرى 

صص يف اجناز مرحلة من مراحل أكثر ختصص، إذ مل يعد صانع السيوف عامل واحد بل أن كل عامل أصبح متخ 
صناعة السيف، فهناك حريف يذيب احلديد ويصهره  ويصفيه وآخر يقوم مبده وميطله والذي ميطله غري الذي يطبعه 
ويُركب خشبته، والذي يُركب خشبته غري الذي يسنه ويلمعه وهناك من يتوىل صناعة غمد السيف وآخر يدبغ جلده 

ان اخلياطون ذوي اختصاصات متنوعة منهم الرفاؤون والقصارون والدقاقون وكذلك ك  م(. 1964وهكذا.)اجلاحظ،  
وصناع القالنس واملطرز والرقام الذي يرقم الثوب)الشريزي، بال ت(. وكان النجارون أصنافاً فهناك جنارو االقفال وجنارو 

منهم2010املراكب)الشيخلي،   اختصاصه  أصناف كل حسب  اىل  انقسموا  احللوانيون  يصنع حلوة   م(. وحىت  من 
الزالبية املشبكة ومنهم من صنع نوع من احللوة تسمى كعب الغزال)الشريزي، بال ت(. أما مهنة الطب فانقسمت هي 
األخرى اىل اختصاصات عديدة، منهم الفصادون واحلجامون واجملربون واجلراحون والكحالني وصيادلة وبياطرة)الشريزي، 

املوسي بني  التخصص حىت  ووصل  الدفوف)التنوخي،  بال ت(.  وضاريب  والطنبوريون  العوادون  منهم  م؛ 1971قيون 
م(. ومن هذا نفهم أن التخصص املهين يف اجملتمع العريب االسالمي ابت شاماًل ودقيقاً، وأصبح لكل 2010الشيخلي،  

 م(. 2010تنظيم له أصوله اخلاصة حبرفته ومهنته)الشيخلي،  
   خامساً: املراتب الوظيفية

اىل          امليالدي  التاسع  اهلجري/  الثالث  القرن  الثاين من  النصف  األوىل يف  نشأهتا  منذ  املهنية  التنظيمات  سارت 
اجتاهني منها اجتاه داخلي سلمي حاول فيه العمال تنظيم انفسهم وأتسيس كيان داخلي خاص هبم، فأصبح هلم سوق 
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م(. ولكن 1952يفة االستاذ ووظيفة الصانع)الدوري،  ورئيس ختتاره احلكومة فضال عن طبقتني من الوظائف هي وظ 
على ما يبدو أن النظام الداخلي هلذه التنظيمات أخذ يتطور يف القرون الالحقة واصبح أكثر دقة ووزع على مراتب 
متدرجة على شكل هرم وظيفي أشبه ابهلرم الوظيفي املعمول به يف الدوائر اخلدمية بوقتنا احلاضر ولكن حتت مسميات 

أعمال خمتلفة، فكل رتبة من هذه الرتب كانت تؤدي واجب مهين مهم داخل التنظيم، فهم كعشوش النحل يعملون و 
 سوية كل حسب مرتبته الوظيفية، وهي كاآليت: 

: وهو أعلى هرم التنظيم، ويتميز مقلده عن أقرانه بفضله وعلمه وقدمه ابملهنة وكثرة خربته وجتربته، وأنه الرئيس.    1
م؛ القلقشندي، بال ت(. وكان من شروط اختيار الشيخ أو الرئيس  1986مانة والصدق والعفة)الطربي،  معروف ابأل

هو أن يكون عارفاً يف دينه)القلقشندي، بال ت(. إذ مل يكن امتالك األموال  شرط يف اختيار الرئيس وعادة يتم انتخابه  
م(. وكانت سلطته واسعة فهو املسؤول 2010يخلي،  من قبل أعضاء التنظيم مث بعدها تعرتف السلطة يف تعيينه)الش

األول واملمثل عن شؤون التنظيم يف كافة القضااي العامة)القلقشندي، بال ت(. ومن مهامه األخرى، التدخل يف حتديد 
م(. كما أنه ُيستشار يف أمور احلرفة ويتم الرجوع 2020األسعار، ويتم ذلك بعد التشاور مع صاحب احلسبة)الشيخلي،  

م(. وكان له القول الفصل على أبناء صنعته املنظمني حتت دائرة 1986ليه إذا حدث اشكال يف ألية العمل)الطربي، ا
التنظيم املهين، وكلمته مسموعة عندهم، فهم يقومون بتنفيذ أوامره يف أداء واجبات املهنة)القلقشندي، بال ت(. كما 

ين يرغبون الدخول يف صفوف التنظيم، ممن كان مؤهال وصاحلاً ومتقن أنه يقوم إبصدار املوافقات على العمال اجلدد الذ 
وأميناً  رئيساً  أي  واحد  آن  يف  وظيفتني  جيمع  أنه  إذ  املايل،  املسؤول  أيضاً  وهو  ت(.  بال  للمهنة)القلقشندي، 

اذا ما وجدوه غري  2010للصندوق)الشيخلي،   املهين احلق يف االعرتاض على رئيسهم  التنظيم  مؤهل م(. وألعضاء 
لذلك، فيذكر أنه مت رفع شكوى اىل اإلمام التابعي أيب سعيد احلسن البصري ضد أحد رؤساء التنظيم، فامتحنه ذلك 

الشيخلي،   بال ت؛  فعزله)جمهول،  للرائسة  مؤهل  غري  فعالً  ووجده  الصنف 2010االمام  أهل  يستعني  وأحياان  م(. 
 م(. 2010اهلني يف مهنتهم)جمهول، بال ت؛ الشيخلي،  ابخللفاء والسالطني واألمراء يف عزل شيوخ التنظيم اجل

وكانت له أمهية كبرية يف التنظيم املهين ال سيما يف العصور العباسية املتأخرة، بل ،  مساعد الرئيس  وهو. النقيب:    2
حوال ذهب بعضهم اىل أبعد من ذلك ورأى أهنا أعلى وأقدم من رتبة الرئيس، فُيذكر أن احلسن البصري كان يسأل عن أ 

م(. فكان إذا ُشكي اىل البصري، سوء 2020النقباء أكثر من سؤاله عن الشيوخ والرؤساء)جمهول، بال ت؛ الشيخلي،  
النقيب العارف خيشى ))إدارة أحد شيوخ املهنة، أرسل اىل نقيبه فإذا رأى النقيب جاهال أمر بعزل الشيخ، وكان يقول

 م(, 2010الشيخلي،    )جمهول، الذخائر، بال ت ؛ ((حرمته وحرمة الشيخ
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النقباء اآلخرين        املسؤول على  الكبري وهو  النقيب  التنظيم، يشغلها ثالث رجال، األول يسمى  النقابة يف  ورتبة 
واملقدم عليهم، إذ يعمالن النقيبان اآلخران حتت أمرته ويكنان له كل الطاعة واالحرتام)جمهول، بال ت ؛ الشيخلي، 

م مبراسيم الشد وهي مراسيم تقام للعمال الداخلني حديثاً يف التنظيم، كما يتفقد أمور م(. ومن واجباته القيا 2020
العمال واحلرفيني وتزويدهم ابملعلومات واخلربات الالزمة اليت حيتاجوهنا أثناء العمل، ويقوم أيضاً حبث وتثقيف أهل طائفته 

حيات مالية إذ يقوم جبمع أموال تنظيم املهنة من م(. وله أيضاً صال 2010على احرتام وطاعة رئيس املهنة)الشيخلي، 
األساتذة)األسطوات( وينفقها يف أبواهبا املتعارف عليها داخل التنظيم، فمنها مثالً تصرف على الشيوخ الكبار وأخرى 

وألمهية   تنفق على الفقراء واحملتاجني أو إقامة والئم الطعام يف مراسيم انضمام املشدودين اىل املهنة)جمهول، بال ت(.
 م(. 2010وظيفة النقيب، فقد أطلق على التنظيم احلريف كله يف العصور احلديثة ابسم)النقابة()الشيخلي،  

وهو أحد املراتب الوظيفية اليت كانت تعمل يف دائرة التنظيمات املهنية، كان مشهوراً يف بالد املغرب العريب . األمني:    3
اقرتاح اىل احملتسب، ويكون له مساعد يعاونه يف أعماله، ومن واجباته يقوم االسالمي، وعادة يتم انتخابه بعد تقدمي  

حبل اخلالفات اليت حتصل بني التنظيمات املهنية وكذلك يعمل على تبليغ احملتسب مطالب اجلماعة أو التنظيم حول 
 م(. 1951أمور اقتصادية تتعلق ابلتنظيمات مثل تقدير مثن أو حتديد مثن البيع)بروفنسال، 

وهو املعلم الذي يعلم أسرار املهنة، فلكل تنظيم أستاذ يقوم بتعليم املنتمني اليها، ويسمى يف بعض املدن . األستاذ:    3
العربية االسالمية بـ)املعلم(، فُيذكر أنه كان يف مصر معلمني مهرة ينحتون البلور يف غاية اجلمال واالتقان، إذ كانوا جيلبونه 

م(. ويستمر 2010م(. ويطلق عليه أيضا تسمية)أسطى( أو)مقدم()الشيخلي،1982،  من بالد املغرب)انصر خسرو
األستاذ بتعليم العمال املبتدئني أسرار املهنة حىت يتمكنوا من اتقاهنا، فإذا وجد األستاذ فيهم الفهم واالدراك أعطاهم 

التنظيم)الشيخلي،   أعضاء  أحد  رمسياً  الصانع  يكون  وبذلك  ع 2020العهد  وتبقى  ودية م(.  ابلصانع  األستاذ  القة 
يسودها احلب واالحرتام حىت وأن أصبح الصانع استاذاً، إذ يبقى ذلك االحرتام والوفاء حىت بعد وفاة االستاذ)الشيخلي، 

ما يكون أجر الصانع أقل بكثري من أجر االستاذ، فالصانع غايته األوىل هي التعلم على يد استاذه،   م(. وغالباً 2010
 م(. 1991فمثال إذا حصل األستاذ عن أجر عمله عشرة دراهم أعطى منها درمهني لصانعه)املقدسي،  

اخللفة:    4 اىل .  اخللفة  من  انتقالية  مرحلة  أهنا  ويبدو  احلرفة،  يف  األستاذ  مساعد  بـ)اخلليفة(وتعين  أيضا  يسمى 
 م(. 2010األستاذ)الشيخلي،  
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الصانع:  5 اىل   .  ينتمي رمسياً  مث  ُأستاذه،  يتعلم عند  أن مكث طويالً   بعد  املهنة حديثا  أتقن  الذي  العامل  وهو 
لصانع مبساعدة استاذه يف عمله، إذ يكون طائعاً له، فأن من مظاهر احرتام الصانع التنظيم)ابن األخوة، بال ت(. ويقوم ا

م(. وكما ذكران ال توجد مقارنة 2010أُلستاذه ان يسري خلفه، لذلك يطلق عليه أحياانً التلميذ أو الغالم)الشيخلي،  
ر مدينة بغداد كان الصانع يتقاضى فيها بني أجرة األستاذ وأجرة الصانع، فعندما بىن اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصو 

أجراً مقداره من حبتني اىل ثالث حبات من الفضة بينما كان األستاذ من البنائيني يقبض ابليوم قرياط من الفضة)ابن  
 م(. 1988كثري، 

اه يف وهذه املرحلة تعد ابابً لدخول الشخص اىل املهنة اليت يرغب تعلمها، إذ يلتحق الشخص منذ صب. املبتدئ:    6
احدى حوانيت ذوي احلرف ليتعلم شيء من أسرار املهنة مث ينتقل بعدها اىل رتبة الصانع)جمهول، بال ت؛ الشيخلي، 

 م(. 2010

 سادساً: العرف والعادات

أن نتيجة التطور الذي حصل يف التنظيمات املهنية واحلرفية جعلت لكل منها دستورا، كان أساسه العرف والعادات     
بني أهل احلرف واملهن يف األسواق، فأصبح لكل تنظيم مهين أعراف وعادات خاصة هبا، ترتب شؤوهنا الداخلية املتعارفة  

واخلارجية، وهي معروفة عند اجملتمع العريب االسالمي ومعرتف هبا، مث أصبحت قانوانً اثبتا خاصاً هبا حىت أن رجل 
إليه)املاوردي، بال يرجع  أمر  إذا يشكل عليه  اختيار   احلسبة كان  ابن األخوة، بال ت(. لذلك عد من شروط  ت؛ 

صاحب احلسبة أن يكون عارفاً ابلعرف وعادات التنظيمات املهنية)ابن األخوة، بال ت(. فمثال اذا أراد احملتسب مراقبة 
ليت تستخدم أعمال وأسواق احللوانيني وجب عليه أن يعود ويفهم قوانني وأعراف تلك املهنة ليفهم مقدار املواد األولية ا

عند صناعة احللواء)ابن االخوة، بال ت(. ومبرور الزمن أصبحت هذه األعراف أكثر دقة وتنظيماً فتشكلت منها قوانني 
م(. وأحياانً أخرى 2010اثبته تعمل مبوجبها هذه التنظيمات، إذ كانت تلقى شفهياً وتسمى بـ)الدستور()الشيخلي،  

 م(. 2010ة، فيها أسئلة وأجوبة تسمى بـ)كتب الفتوة()الشيخلي،  كانت تكتب على الورق وعلى شكل كتب صغري 
كما أن التنظيمات املهنية واحلرفية قد اختذت شعارات خاصة هبا، كانت ترمز اىل املهنة اليت تعمل هبا، فمثاًل اختاذ       

م(. أما االسكافني فقد 1992ابن اجلوزي،  الطاحنون الرحى شعاراً هلم واملالحون السفينة شعارهم واخلبازون التنور)
 م(. 1997اختذوا املداسات شعاراً هلم وهكذا)ابن االثري، 
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 سابعاً: الدور االقتصادي واالجتماعي:  

لعبت التنظيمات املهنية دورا اقتصادايً كبرياً يف اجملتمع العريب االسالمي، فهي اليت كانت تقوم إبنتاج السلع الالزمة      
مالية اليت حيتاجها الفرد وهلا القدرة على حتديد الكمية والنوع وحىت حتديد األسعار السيما بعد أن يكون والسلع الك

 م(. 2010هناك احتاد واتفاق بني هذه اهليئات والتنظيمات)الشيخلي،  

حل         السلطات  بوجه  الوقوف  تضطر  أهنا  إذ  االقتصادية،  األزمات  يف  التنظيمات  هذه  دور  يظهر  ماية وعادة 
مصاحلها االقتصادية من ظلم وجور السلطة، فعندما فرض وايل البصرة احلسن بن خليل بن رميال مقادير جديدة من 

م(، اثر عليه أهل املهن واحلرف فحاصروه يف داره، فتدخل اخلليفة العباسي 917ه/ 305الضرائب على األسواق سنة)
ـــــ  907ه/ 295املقتدر ابهلل) م(. كما اثر صناع املنسوجات القطنية 1986له)الطربي،  م( وقام بعز 929ه/317م 

م 982ه/  372م( على األمري البويهي أبو علي كاليجار امللقب بصمصام الدولة) 985ه/375واحلريرية يف بغداد سنة)
م(بسبب ضريبة العشر اليت فرضها على منتوجاهتم، إذ مل يهدأ هلم ابل حىت مت إلغائها)ابن مسكويه، 989ه/ 379ــــ  

م( بسبب الضرائب اجلديدة 1030ه/ 421واثر أهل األصناف والعامة يف البصرة سنة)  م(. 2003م؛ الذهيب،  2000
اليت فُرضت على سوق الدقيق ومقايل الباذجنان وعلى بعض دكاكني بيع األمتعة وكذلك على أجور احلمالني الذين 

 م(. 1997االثري،  يشحنون التمور يف السفن، إذ حدثت مناوشات بينهم وبني اجلند)ابن  
 

ويبدوا واضحاً أن العامة املتمثلة بطبقة الفقراء كان هلا الدور املساند للثورات واالحتجاجات اليت كانت تقودها       
تلك التنظيمات، فتضطر الدولة يف االسراع تلبية مطالبهم يف ختفيض األسعار أو إلغاء بعض الضرائب، ومن الثورات 

ثور  واملهنيون،  احلرفيون  قادها  اليت  سنة)األخرى  وسنة)865ه/ 251ة  وسنة)885ه/272م(  م( 919ه/307م( 
 م(. 2010م()الشيخلي،  1007ه/398م(وسنة ) 920ه/308وسنة)

االجتماعي فكان واضحاً، فأهنم كانوا يشرتكون يف املناسبات االجتماعية والسياسية    أما دور احلرفيون واملهنيون       
ضون منتوجاهتم يف األسواق أبحلى زينتها تعبرياً عن الفرح والسرور اليت حتدث، ويقيمون املهرجاانت والفعاليات ويستعر 

(، أحتفى حبضوره 1001ه/ 392واعتزازاً ابحلرفة اليت ينتمون اليها، فعندما وصل عميد اجليوش البويهي اىل بغداد سنة)
أفخر   أمامه  وُعرضت  الفاخرة  الفرش  وبسطت  القباب  ونصبت  األسواق  له  وزينوا  واحلرف  املهن  األواين أهل 

م(. وذكر الرحالة ابن بطوطة عند دخوله مصر فرجة واحتفاال مبناسبة شفاء امللك الناصر 2010الذهبية)الشيخلي،  
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م( لكسر أصاب يده، إذ زين أهل املهن أسواقهم وعلقوا يف حوانيتهم احللل 1193ه/589صالح الدين األيويب)ت
 م(. 1996ماً)ابن بطوطة،  وثياب احلرير تعبرياً عن سرورهم، فبقوا على ذلك أاي 

ومن الفعاليات األخرى إقامة املواكب يف األعياد واملناسبات العامة، إذ يتم فيها عرض أفضل السلع واملنتوجات،       
املقتدي  العباسي  اخلليفة  أرسل  فعندما  هبا،  وافتخاراً  اعتزازا  وحرفته  صنعته  اىل  يرمز  ما  يعرض  صنف  وكان كل 

ــــ1074ه/ 467ابهلل) الشريازي 1094ه/487ـــ م  علي  بن  ابراهيم  اسحاق  أيب  م(الشيخ 
السلجوقي ملكشاه  سنة)1083ه/476الفريوزآابدي)ت السلطان  م(، استقبله عند 1082ه/475م( رسوال اىل 

مدينة ساوه الواقعة بني مهذان والري، عدداً من أهل احلرف واملهن، إذ خرج إليه اخلبازون وهم ينثرون عليه اخلبز وهو 
هاهم عن ذلك ولكنهم مل ينتهوا، وكذلك أهل الفاكهة واحللواء، كما أن األساكفة قاموا بعمل مداسات لطيفة تصلح ين

ألرجل األطفال مث نثروها على رؤوس الناس ابتهاجاً واحتفاء ابلشيخ الشريازي، إذ كان يروي الشيخ حسن صنيعهم 
وعندما ولد جعفر أبن اخلليفة املقتدي ابهلل،   .م(2003يب،  م؛ الذه 1997ألصحابه عند رجوعه اىل بغداد)ابن االثري،  

م(، أُقيم له احتفاالً كبرياً يف بغداد، اشرتك فيه أهل املهن واحلرف، فقام الصيارفة بتزين أسواقهم  1087ه/ 480سنة)
ن سرورهم وفرحهم أبواين الذهب والفضة كما سري املالحون سفنهم يف النهر وأظهر الطاحنون أفضل أنواع رحيهم تعبرياً ع

م( ولده 1160ه/555مـ ــــــ  1135ه/530وملا قلد اخلليفة العباسي املتقي ألمر هلل)  (.م 1992للخليفة)ابن اجلوزي،  
(، احتفل له أهل املهن واحلرف وقاموا بصنع العديد من القباب اليت كانت تدور 1152ه/547والية العهد سنة)

لصاغة ونصبوها على الباب العتيق وعلقوا عليها صوراً لبعض أمراء الدولة العربية  حبركات دائرية، منها قبة ذهبية عملها ا
االسالمية وعمل آخرين قبة فيها خيل عليها فرسان كانت،  تدور حول نفسها،  كما عملت الصانعة بنت قاروت قبة 

ناع آخرين قبة فيها  راقية، رمست عليها صورة السلطان السلجوقي مسعود ووضعتها على ابب درب املطب، وعمل ص
صور ومتاثيل فرسان أتراك حيملون النشاب، نصبها على سطح داره، وكذلك صنع أهل ابب األزج أربعة أرحي تدور 

 م(. 1992مرة واحدة وتقوم بطحن الدقيق، إذ ظلوا يلعبون وحيتفلون اىل يوم العيد)ابن اجلوزي، 
 

حلكومات مناسباهتم السعيدة، فأهنم أيضاً شاركوهم مناسباهتم ومثلما كان أهل املهن واحلرف يشاركون الناس وا      
احلزينة فهم جزء ال يتجزأ من اجملتمع، إذ كانوا يعلقوا مصاحلهم االقتصادية ويغلقوا أسواقهم وحوانيتهم تعبرياً عن حزهنم 

خصية اجتماعية ومواساهتم، وحيصل هذا عادة عند وفاة أي رجل معروف سواء كان رجل دولة وله منصب رفيع أو ش
ودينية هلا مكانتها بني الناس، فعندما تويف الرجل الصاحل أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن غالب املعروف بغالم خليل 

م(، أغلق أهل احلرف واملهن أسواقهم يف بغداد حزان عليه حىت أن النساء والصبيان خرجوا للصالة 888ه/ 275سنة)
م(. كما حزن أهل األسواق يف بغداد على وفاة األمري 1992فن هناك)ابن اجلوزي،  عليه، إذ مُحل اتبوته اىل البصرة ود



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)689-704 Vo: 6, No:4, 2020 

( 2020جوان  7-6مؤتمر العلوم االجتماعية و اإلنسانية )  

 

702 
 

سنة) البويهي  الدولة  عضد  عدة)الذهيب،  983ه/373البويهي  أايماً  عليه  فلطموا  ويف 2003م(  م(. 
م 1030ه/ 422م(، أُغلقت مجيع أسواق بغداد حزانً على وفاة اخلليقة العباسي القائم أبمر هللا)1070ه/ 463سنة)
اجلوزي،  1074ه/ 467ــــ   ارسالن 1992م()ابن  الب  السلجوقي  السلطان  وفاة  خرب  وصول  وعند  م(. 

م( اىل بغداد، أغلقت األسواق وأقام له الناس جمالس للعزاء وقد أظهر اخلليفة القائم أبمر هللا اجلزع 1072ه/ 465سنة)
 م(. 1988حزانً على موته)ابن كثري، 

 اخلامتة 

 د من النتائج ميكن امجاهلا يف النقاط التالية: خلص البحث على العدي 

متثل التنظيمات املهنية واحلرفية ردة فعل اجتماعية اقتصادية، أسستها شرحية كبرية من الطبقة العاملة من احلرفني  .1
العربية  الدولة  شهدته  اليت  احلضاري  التطور  لتوافق  إذ جاءت  االسالمية،  العربية  االسواق  العاملني يف  واملهنني 

 م(، فهي متثل حالة حضارية راقية.1258ه/656م ــــــ 749ه/132االسالمية يف العصور العباسية) 
مل تكن نشأهتا بتأثري احلضارات القدمية مثل احلضارات البيزنطية والساسانية، فطبيعة عمل وشكل النقاابت العمالية  .2

استفاد املهنيون من جتارهبا االدارية بعد أن ُهذبت ونُظمت اليت كانت قائمة يف هاتني الدولتني كانت خمتلفة، ورمبا  
 مبا يوافق الدين االسالمي احلنيف.

وكذلك مل يكن للفرق االسالمية كالقرامطة أو االمساعلية وغريها من النشاطات االجتماعية كالعيارين والشطار  .3
هذه الفرق قد استطاعت أن جتريها دور كبري يف أتسيس هذه التنظيمات كما يصورها البعض بل ميكن القول أن  

 لتحقيق مصاحلها السياسة والعسكرية واالستفادة من طاقتها االقتصادية والبشرية.
سبب نشوؤها هو التطور الطبيعي الذي حصل يف أسواق املدن العربية االسالمية وظهور التخصص   وميكن القول أن .4

فيها الذي جاء نتيجة حسن ختطيط املدينة العربية وتوريع أسواقها حسب احلرفة، مما ولد شعور لدى أهل احلرف 
ات ادارية للحفاظ على حقوقهم واملهن ابلضرورة الالزمة يف مواكبة هذا التطور وتنظيم أحواهلم على شكل هيئ

 وتنظيم أعماهلم وبناء عالقات اقتصادية فضال عن العالقات االجتماعية والسياسية. 
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كانت سلطة الدولة العربية االسالمية يف القرن الثالث اهلجري تتدخل يف تعني وظيفة الرئيس اليت تعد أعلى رتبة  .5
الشيخ من حق أعضاء احلرفة فهم وحدهم هلم احلق يف اختياره  يف التنظيم ولكن فيما بعد أصبح اختيار الرئيس أو  

 بعد أن تتوفر فيه شروط اإلختيار، مث تعرتف السلطة يف تعيينه. وكذلك احلال ينطبق على ابقي وظائف املهنة. 
أن الدستور الذي كان ينظم شؤون التنظيمات املهنية هو عبارة عن عرف وعادات عامة متعارف عليها بني مجيع  .6

 هل احلرف واملهن مث تطور وأصبح يسمى دستور املهنة.أ
األسواق ونوع وكمية  .7 التحكم يف  اليد يف  فلها  االقتصادي،  اجلانب  الكبري على  التأثري  التنظيمات  كانت هلذه 

الدولة عليهم. هذا فضال عن ثقلها االجتماعي وأتثريها  املنتوجات وحىت مقادير الضرائب اليت كانت تفرضها 
 ى الطبقة العامة. وكانت عالقاهتا مع السلطات  متفاوتة وذلك حسب ما تقتضيه املصلحة بني الطرفني. املباشر عل
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