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خبصائص عّدة  (م20/ه14م إىل  بداية القرن 13/ه7من القرن )ميزت فًتة احلكم العثماين 
ميزهتا عن الفًتات اليت سبقتها أو حلقت هبا يف العامل اإلسالمي، وال يرجع ىذا التمّيز إىل امتداد ىذه 
الفًتة زمنياً وجغرافياً فحسب، بل إىل وجود نظام غاية يف األمهية سواء من الناحية اإلدارية، السياسية، 

االجتماعية، العسكرية، الدينية وحىت احلضارية واليت مشلت مجيع مناحي احلياة، وشكلت يف رلملها 
نظام حكم أقرب ما يكون إىل منظومة دقيقة التناسق والقوة وادلرونة ألكثر من ثالث قرون ونصف 

 .من الزمن

السادس عشر ميالدي فًتة حامسة يف تاريخ األقطار العربية، / ويعترب القرن العاشر ىجري
ه 923و922خاصة بالد الشام ومصر، وذلك بعد انضوائهما حتت احلكم العثماين عام 

م، إذ عرفتا حراكاً اقتصادياً أكثر نشاطاً من ذي قبل، ويف ظل السياسة اليت انتهجتها 1517و1516/
الدولة العثمانية مع إياالهتا دتكنت ىذه األخرية أن تنتعش أكثر خاصة يف اجملال االقتصادي الذي 

انعكس على الواقع االجتماعي وهبذا برزت احلرف بقوة مما أدى إىل زيادة بروز الطوائف احلرفية معها، 
وكان ذلك بسبب عدم إمهال الدولة العثمانية للمؤسسات والنظم االقتصادية اليت كانت قائمة قبل 

 .حلوذلا

لقد كانت تشكيلة الطوائف احلرفية من أىم الفئات الفاعلة يف اجملتمعني الشامي وادلصري مما أوجد 
بذلك تناسقا يف اجملتمع ساىم يف تفعيل دور مشاخيها، حيث تركزت أغلب األصناف احلرفية يف 

ادلدن، وضمت الطبقة الوسطى يف اجملتمع، ولقد انتظمت يف رلموعات وخضعت كل طائفة لقوانني 
 .مجاعتها فيما ترتب عنها من االلتزام ودفع إتاوات

ومع تطور اجملتمع حتولت التنظيمات احلرفية من التنظيم البسيط إىل ادلركب، وكان ذلا الدور 
الفاعل يف عملية تلقني وتوريث احلرفة من اجلّد إىل األب فاالبن، وهبذا حافظت احلرف على بقائها 

واستمرارىا ومحايتها من االندثار، وعليو شكلت ىذه اآللية االنتقالية مسامهة يف احلفاظ على ادلوروث 
الثقايف يف اجملتمعني الشامي وادلصري، كما سامهت يف تنميتو من مجيع جوانبو االجتماعية 

 .  واالقتصادية والثقافية، وبالتايل دتتني االواصل االجتماعية بني طوائف احلرف ودعم عالقات أفرادىا
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 :دواعي اختيار الموضوع

بنظام الطوائف الحرفية في الدولة إّن اخللفية اليت كانت وراء اختيارنا دلوضوع مذكرتنا ادلوسوم 
، ودراستو باعتباره القوة االجتماعية نموذجا (بالد الشام ومصر)م 16/ه10القرن  العثمانية خالل

الفاعلة يف تسيري دواليب احلياة االقتصادية ىو قلة الكتابات حولو يف ادلراحل األوىل للحكم العثماين 
م باإلضافة إىل معرفة ما إذا خضعت ىذه الطوائف للمتغريات 16/ه10وخنص بذلك القرن 

 . وادلستحدثات عند انضواء كل من مصر والشام حتت السلطة العثمانية

 :أما أهمية الدراسة

فتكمن يف معرفة التنظيمات احلرفية، وإبراز تشكل أصنافها، والتعرف على األسس اليت قامت 
بتشكيل طوائفها، باإلضافة إىل مسامهة األصناف احلرفية يف تكوين احلرفيني، فضال عن أىم احلرف 
وأماكنها اليت كانت متواجدة قبيل وخالل الفًتة العثمانية يف الشام ومصر، ومعرفة أكثرىا إقباال من 

 .طرف احلرفيني

إىل أي مدى سامهت : وللتعرف أكثر على التنظيمات احلرفية قمنا بطرح إشكالية دتثلت يف
الدولة العثمانية يف احملافظة على استمرارية نظام الطوائف احلرفية يف شكل طوائف؟، حيث تفرعت 

ما ىي مالمح التنظيم احلريف بالشام ومصر؟ وىل كان للدين عالقة : تساؤالت جاءت كالتايل
 . بنظامها الطائفي؟ كيف ساىم ىذا النظام يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية؟

 : الدراسات السابقة للموضوع

بالعودة إىل الكتابات اليت حتدثت عن ادلوضوع جند أّن التاريخ االقتصادي مل حيظ يف أغلب 
األحيان بالكثري من االىتمام على غرار التاريخ السياسي والعسكري خاصة يف ادلراحل األوىل للحكم 

، ذلذا كانت مصادرنا شحيحة للفًتة ادلدروسة فيما خيص م16/ه10العثماين وخنص بذلك القرن 
الطوائف احلرفية، أما الدراسات اليت توصلنا إليها على قدر استطاعتنا فكانت رسالة الدكتوراه حملمد 

المعنونة بالطوائف الحرفية ودورها في الحياة العامة في مصر اإلسالمية غنيم زلمد عطية الصياد 
، رغم أهنا كانت يف فًتة متقدمة إال أهنا م1171-ه567/م987-ه358في عصر الدولة الفاطمية 

 . أفادتنا يف التعرف على أىم احلرف اليت كانت متواجدة قبل العهد العثماين
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بالحرف والحرفيون أما الدراسة الثانية واليت كانت رسالة دكتوراه لعائشة غطاس، وادلوسومة 
، إال أّن ىذه الدراسة كانت يف فًتة م مقاربة اجتماعية واقتصادية1830-1700بمدينة الجزائر 

متأخرة، باإلضافة إىل أهّنا خاصة جبزائر الغرب لكّنها أفادتنا ىي األخرى من خالل تطرقها للمقاربة 
اليت قامت هبا بني اجلزائر وبالد الشام ومصر؛ وأىم دراسة  ختص بالد الشام كانت لعبد الكرًن رافق 

، إال أننا مل نتمكن من ببحوث في التاريخ االقتصادي واالجتماعي في العصر الحديثادلعنونة 
 .احلصول عليها بسبب عدم وجود نسخها باجلزائر بأغلب األحيان

 .استعملنا يف دراستنا ادلنهج الوصفي

 : الخطة المعتمدة في الدراسة

اقتضت طبيعة ادلوضوع أن يكون تقسيم ادلذكرة إىل ثالث مباحث رئيسية مسبوقة مبدخل 
 : ومقدمة، باإلضافة إىل ادلالحق وقوائم ادلصادر وادلراجع، فكانت خطتنا على الشكل اآليت

 . وتناولنا فيو الوضع االقتصادي العام للدولة العثمانية يف ىذه الفًتةالمدخلأوالً 

 فقسمناه إىل أربعة بنظام الطوائف الحرفية في بالد الشامادلسمى المبحث األول  أما 
 من خالل معرفة زمن نشأة األصناف الحرفية في بالد الشاممطالب فاألول حتدثنا فيو عن 

 فتعرفنا بالبنية التنظيمية للطائفة الحرفية ببالد الشامادلوسوم  أما ادلطلب الثاين. تواجدىا يف اإليالة
من خاللو عن بنية التنظيم اذلرمي للطائفة من خالل التدرج يف السلم احلريف، بدءاً من األدىن إىل 

؛ فتعرفنا من خاللو عن أىم بأهم الحرف والصناعات الشاميةأما ادلطلب الثالث ادلعنون . األعلى
احلرف الدمشقية اليت كانت متواجدة آنذاك وعن أىم احلرف اليت حتوي عدد كبري من الصناع، 

، األسواق في بالد الشاموىو  أما ادلطلب الرابع. باإلضافة إىل معرفة أي حرفة تلقى إقباال عليها
 . فتعرفنا من خاللو عن أىم األسواق يف بالد الشام

، والذي قسمناه عنوان نظام الطوائف الحرفية في مصرادلبحث الثاين حتت  يف حني جاء
، تطرقنا فيو إىل معرفة بنشأة الطوائف الحرفية بمصركذلك إىل أربعة مطالب؛ ادلطلب األول معنون 

 البنية التنظيمية للطوائف الحرفية فيتاريخ وجود احلرفيني يف مصر، أما ادلطلب الثاين فحمل عنوان 
لثالث  ا، إذ تطرقنا فيو إىل معرفة ىيكلة الطوائف احلرفية خالل العهد العثماين مبصر، أما ادلطلبمصر

، فتعرفنا من خاللو على أبرز احلرف ادلوجودة  مبصر، أما ادلطلب بأهم الحرف المصريةوادلعنون 
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، والذي حتدثنا فيو عن أكرب األسواق احلرفية يف مصر أسواق الحرفيين في مصرالرابع ادلوسوم 
 .العثمانية وكيفية توزعها يف األحياء

فقد قسم إىل ثالثة مطالب، . بدور األصناف الحرفية وتفاعلهاادلعنون  أما ادلبحث الثالث
، يف حني جاء عالقة الطوائف الحرفية بالسلطة وتفاعلها مع الطرق الصوفيةوتناول ادلطلب األول 
 عالقة، مث اختص ادلطلب الثالث يف عالقة األصناف الحرفية فيما بينهاادلطلب الثاين بعنوان 

 . الطوائف الحرفية بباقي فئات المجتمع

 :الصعوبات

ال ختلو أي دراسة من وجود صعوبات، فبالنسبة دلوضوع نظام الطوائف احلرفية ىذا صادفتنا 
م بصفة عامة لقلتها إن مل نقل ندرهتا يف كثري من األحيان إذ يُعزى إىل 16/ه10ندرة يف مصادر قرن 

نقص الكتابات خالل ىذه الفًتة، وحىت إن وجدت مل تغِط فئة احلرفيني بالدراسة الدقيقة بل حتِك 
 .بصفة عامة عن األوضاع االقتصادية وال تتجو حنو التخصص يف الكتابة

 :أهم المراجع المعتمدة في الدراسة

 اجلزء م1840-1772/ه1256-1186مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين كتاب -
األول ليوسف مجيل نعيسة، فهذا الكتاب يتحدث رلتمع مدينة دمشق، وقد أفادنا ىذا الكتاب يف 

معرفة نشأة األصناف احلرفية يف بالد الشام وتعرض كذلك يف كتابو إىل التنظيم اذليكلي للطائفة 
 .احلرفية يف بالد الشام

 اجلزء الرابع حملمد كرد علي للتعرف على أىم احلرف والصناعات خطط الشامكتاب -
 .الشامية

 حملمد  تاريخ مصر االقتصادي في العصر الحديثأما فيما خيص مصر فقد وظفنا كتاب-
 .فهمي ذليطة، فمن خاللو تعرفنا على نشأة األصناف احلرفية يف مصر

 اجلزء األلقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربيةواستعملنا أيضا كتاب -
 .األول لسعيد مغاوري زلمد، وىذا الكتاب أفادنا يف معرفة أىم احلرف ادلصرية

   



 
 المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــل
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 :   النظم االقتصادية في الدولة العثمانية 

 ندرك مدى أمهية التاريــــخ العثمــاين ومكانتو يف اإلطار العام للتاريخ العادلي، فالسلطنة 
العثمانية ىي الدولة الوحيدة اليت استطاعت بعد اإلمرباطورية الرومانية أن تعمّر أطول فًتة زادت عن 

 .(م20/ ـه14م إىل القرن 13/ ىـ7من القرن) ثالثة قرون ونصف من الزمن

السادس عشر ميالدي من اجلهة /ولقد وصلت حدودىا اجلغرافية يف القرن العاشر ىجري 
الغربية إىل قلب أوروبا فيينا وشرقاً إىل حبر قزوين ومن اجلهة الشمالية إىل سواحل البحر األسود  

 وتوقف زحف العثمانيني عند الوصول إىل .وجنوباً إىل الدولة الصفوية واخلليج الفارسي وبالد احلجاز
وهبذا . (1)طرابلس الغرب، تونس وجزائر الغرب السواحل اجلنوبية للبحر األبيض ادلتوسط يف كل من

 .(2)تكون الدولة قد جنحت يف تربعها فوق ثالث قارات ىي آسيا، أوروبا وأفريقيـــــا

-661/ه132-41)تعّد الدولة العثمانية أكرب الدول يف الفتوحات اإلسالمية بعد الدولة األموية 

، إذ يرجع إىل ادلبدأ األساسي الذي تبنتو بالدعوة للجهاد والغزو ضد الكفار ادلسيحيني، ال (م749
للسيطرة وفرض القوة على الشعوب الضعيفة سيما العربية منها، وإمنا حلمايتها فالدولة َتعترب محاية 

وىذا (3)اإلسالم واحلرص على نشره وبقائو قائما أىم واجب وذلك باحلاافظة على الشريعة اإلسالمية
ما يُعترب من الدعامات األساسية اليت أىلتها لتصبح بالفعل دولة قوية، إضافة إىل قوة شخصية 

، ومسامهتهم يف (4)سالطينها خاصة األوائل منهم؛ ومساندة العلماء ذلم وكذلك مجاعة األخيات
وصول ىؤالء السالطني إىل سّدة احلكم ،كما أن مجاعة األخيات تركت بصمتها اليت ال ُُتح عند 

 .(5)صياغة األفكار ادلثالية العثمانية، وخاصة األفكار االجتماعية

                                  
 .359- 358م، ص ص 1987، الزىراء لإلعالم العريب، القاىرة، 1، طأطلس تاريخ اإلسالمحسن مؤنس، - (1)

  )2   .54الدولة العثمانية يف عهد السلطان سليمان القانوين، ص يوضح : 01 انظر الملحق رقم-(
، دار المدار اإلسالمي، بيروت، 1محمد األرناؤوط، ط: ، ترتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدارخليل إينالجيك، -  (3)

  .103م، ص 2002
الرابع عشر ميالدي تنشط يف األعمال / مفرد أخي، وىي مؤسسة اجتماعية نشأت يف األناضول يف القرن الثامن ىجري -(4)

المعجم الموسوعي للمصطلحات سهيل صابان، : للمزيد أنظر. اخلريية وحث الناس على حب العمل ومساعدة اآلخرين
 .13م، ص 2000، مكتبة ادللك فهد الوطنية، الرياض، التاريخية

، دار 1مسعود ظاىر، ط: يوسف عطا هلل، مر: ، ترم1574 - م1517 ، الفتح العثماني لألقطار العربيةنيقوال إفانوف -(5)
  .6م، ص 1988الفارايب للنشر، بريوت، 
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السادس عشر ميالدي قوة عظمى  /  أضحت الدولة العثمانية خالل القرن العاشر ىجري 
وبرزت ىذه القوة يف مجيع ميادين احلياة السياسية . (1)خاصة يف عهد السلطان سليمان القانوين

للمجتمع العثماين فإن عناصر العدالة والدولة والشريعة ( 2)والعسكرية واالقتصادية وحىت الدينية
، بصفة عامة (3)والسيادة واجليش والثروة والسكان كانت ُتثل الركائز والدعائم األساسية لبناء الدولة

واقتصاد الدولة بصفة خاصة، فإذا فُقد عنصر من ىذه العناصر أّدى إىل اهنيار الدولة وتفكك اجملتمع 
وتراجع ادلكانة االقتصادية ذلا، وذلذا عملت الدولة العثمانية على تعزيز قوهتا للحفاظ على نظام 

واستقرار االقتصاد والتجارة اللذان خضعا لتنظيمات حكومية صارمة واليت أزاحت البنادقة جانبا، 
ففي ظل ىذا النظام َتكّون اجملتمع من . وأعطت الفرصة لظهور وبروز ىيئة جتارية زللية زلضة

الفئة األوىل ىي فئة احلاكمني العسكريني، واعًتف . رلموعتني أساسيتني مها أساس النظام والسلم فيو
وىذه الفئة معفية من الضرائب . (4)ذلم السلطان مبرسوم خيول ذلم مبوجبو صالحيات إدارية دينية

 . وليس ذلا أي عالقة باإلنتاج

أما الفئة الثانية ىم الرعايا احملكومني، إذ مشلوا فئة التجار والعمال والفالحني وىي رلموعة 
األفراد اليت تقوم بأعمال منتجة، وتُعّد احملرك األساسي للتجارة والنشاط االقتصادي، كما أهنا ملزمة 

 .(5)بدفع الضرائب

                                  
 م 1520/ه927م، عاشر سالطني آل عثمان ادللقب بالقانوين، جلس على كرسي العرش سنة 1495/ ه 900ولد عام - (1)

م وجزيرة 1521بعد وفاة والده سليم، أمر ببناء جامع السليمية ومدرسة يف ادلكان الذي دفن فيو والده، قام بفتح مدينة بلغراد عام 
زلمد : للمزيد أنظر. رودس اليت مل يتمكن من فتحها زلمد الفاتح، يف عهده وصلت جيوش الدولة إىل أبواب فيينا عاصمة النمسا

 .  وما بعدىا 198م، ص 1981، دار النفائس، بريوت،  1إحسان حقي، ط : ، تحتاريخ الدولة العثمانيةفريد بك احملامي، 
م، ص 1989، دار الفكر للدراسات والتوزيع، القاىرة ، 1بشري السباعي، ج :، ترتاريخ الدولة العثمانيةروبري مانًتان،  -(2)

239. 
صاحل سعداوي، مركز األحباث للتاريخ والفنون : ، تر1جالدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أوغلى ، -(3)

 .526م، ص 1999والثقافة اإلسالمية، إسطنبول، 
 .526 نفسو ص  -(4)
عبد اللطيف حارس، :  ، تر1، مجم 1600-م 1300التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية خليل إيناجليك،  -(5)

 .61 م، ص 2007، دار ادلدار اإلسالمي، بريوت، 1ط 
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:        لقد كان اجملتمع العثماين حبّد ذاتو ينقسم من حيث مواطن االستقطاب إىل ثالث أقسام ىي
أىل احلضر وىم سكان ادلدن ويتشكلون من ادلواطنني األصليني والتجار وأرباب الصنائع، مث جند أىل 

 .                   (2)وجند أيضاً األجانب( 1)الريف الذين يعيشون على الزراعة

      استمدت الدولة العثمانية ىذا التقسيم االجتماعي من الدول اليت سبقتها، حيث تأثرت بنظم 
 .(3)الدولة العباسية والبيزنطية والسلجوقية، وأخذت عنها ىذه التقسيمات وحافظت عليها

 :الوضع االقتصادي 

       لقد أدرك العثمانيون مدى أمهية السيطرة على مضيق الدردنيل، وىذا راجع ألسباب عسكرية 
واقتصادية رغبًة يف تأمني طريق ادلرور من األناضول إىل البلقان، وفرض الضرائب على البضائع اليت ُتر 

م، وضعوا نصب أعينهم فكرة إقامة 1326/ه727سنة  فبعد دخول العثمانيني بورصة. عرب ادلضائق
. (4)مراكز صناعية وجتارية داخلها وربطها بشبكة من الطرق اليت كانت تستعمل أساساً للتجارة

الرومان، حيث كان الطريق الرئيسي  ولإلشارة فإّن الطرق الرئيسية ادلتواجدة يف ادلنطقة تعود إىل أيام
علما أّن . (7)، فاألراضي العربية ومنها إىل أدرنة(6)وصوال إىل آسيا الصغرى( 5)إسطنبول يبدأ من

إسطنبول مل تكن العاصمة اإلدارية فقط، بل كانت مركزاً عسكرياً واقتصادياً، إذ كان على سكان 
األقاليم أن يبيعوا منتجاهتم النسيجية واجللدية والنحاسية يف أسواقها، وبعد فتح مصر أصبحت 

منافساً كبرياً ذلا، إذ مل يتمكن السالطني من التحكم يف األنشطة التجارية يف القاىرة على عكس 

                                  
  .599أوغلى، ادلرجع السابق، ص  -(1)
 .55 يوضح ىرم لفئات اجملتمع العثماين ص 02انظر ادللحق رقم - (  2)
  .51م، ص 1997، دار الشرق للنشر والتوزيع، األردن، تكوين العرب الحديث مجيل سيار،  -(3)
م، 1998، دار الثقافة اجلديدة، القاىرة، 1عاصم الدسوقي، ط : ، ترم1804 -م  1354 ، أوروبا العثمانيةبيًت شوجر -(4)

 .  وما بعدىا32ص
 :، تر العثمانيةلإلمبراطوريةالمعجم الجغرافي موسًتاس، . س: ، للمزيد انظر سابقاً  وىي القسطنطينيةإسالم بول جندىا -( 5)

. 58م، ص2002، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 1عصام زلمد الشحادات، ط
. 33مؤنس، ادلرجع السابق، ص : م وقضوا على الدولة البيزنطية، للمزيد انظر1243 دخلها األتراك عام -( 6)
م فكانت عاصمة 1360/ه762 كانت تسمى أدريانوبوليس نسبة لإلمرباطور الرومي أدريان، انتزعها منو مراد األول سنة - (7)

 .36-35 ص ادلرجع نفسو، ص :موسًتاس: ، للمزيد انظرم1453/ه857 للدولة حىت مّت فتح القسطنطينية سنة
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، باإلضافة إىل طريق جتاري آخر وىو (1)اسطنبول اليت أشرفوا فيها على عمليات التبادل التجاري
 طريق الدانوب واألهنار اليت تصب فيو أو اليت تصب يف حبر إجية الذي يصل البحر األسود بالبحر

 .(2)األبيض ادلتوسط

لقد انتعشت التجارة العثمانية يف الداخل كما يف اخلارج من خالل جتارة وصناعة احلرير يف 
بورصة مع دمشق وأصبحت دمشق سوقاً عادلياً للحرير اخلام، أما الواردات اليت كانت تدخل مدينة 

 والكتان )نوع من اخليوط(بورصة من الدول العربية خاصة سورية ومصر فتمثلت يف التوابل والنيلة 
السادس عشر ميالدي كانت / ادلصري والرز والسكر والصابون السوري، فخالل القرن العاشر ىجري

ألف كلغ من الصابون يف السنة إىل البالط العثماين، وتُعدُّ بالد الشام ومصر  50سوريا ترسل حوايل 
ادلصدر الرئيسي لثروة السلطنة، أما بالنسبة للبضائع اليت كانت تصدر من آسيا الصغرى إىل سوريا 

ومصر فتتمثل يف خشب البناء واحلديد واألدوات احلديدية والسجاد واألفيون والفواكو اجملففة واجللود 
 .(3)والشمع والقطران 

 نوعا من الًتاجع خالل الفًتة ادلمتدة من عام (4)ولقد عرف اسًتاد احلرير من إيران
م وذلك بالنسبة للمرحلة اليت سبقتها، إذ يعود ىذا الًتاجع 1557/ىـ965م إىل غاية عام 1512/ىـ918

الفقيه ، حيث أورد وجيو كوثراين يف كتابو (5)إىل الظروف السياسية بني الدولة العثمانية وإيران
 أّن ىذا الصراع يبقى جزءا من مشروع كبري يقوم على عوامل ومقومات أخرى حتتل فيو والسلطان

السياسية وعناصر ادلصلحة واالقتصاد حيزا ال يستهان بو وإن مل -العناصر االسًتاتيجية واجلغرافية
يعلن عنو؛ وادلالحظ أّن الدراسات التارخيية اليت تناولت اخللفية االسًتاتيجية واالقتصادية لتلك ادلرحلة 

 .(6) قليلة جدا

                                  
، ص 2008، دار ادلدار اإلسالمي، بريوت، 1 حامت الطحاوي، ط:، ترالدولة العثمانية والعالم المحيط بها ثريا الفاروقي، -( 1)

. 59-58ص 
 .191، ص تاريخ الدولة العثمانيةإيناجليك،  -(2)
 .199-198نفسو، ص- (3)

  .56واردات بورصة للحرير من إيران، ص يوضح  03ملحق رقم انظر -   (4)

.194ايناجليك، ادلرجع نفسو، ص -   (5)  

.61-60، ادلركز العريب الدويل للنشر والًتمجة، ص ص  الفقيه والسلطانوجيو الكوثراين،-   (6)  
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يعطينا نتائج انعكاس الصراع الصفوي العثماين وذلك من خالل  (3)إّن جدول ملحق رقم 
استرياد مادة احلرير اليت تدخل ىي ومادة القطن ادلستورد من مناطق البحر ادلتوسط كسلعة أساسية 

، حيث يبني لنا ادلنحى البياين ذلك الًتاجع يف استرياد ىذه (1)لصناعة األشرعة البحرية السلطانية
 : ادلادة والذي أثر على اقتصاد الدولة العثمانية كما يلي

   

يـــواردات بورص-    ما بنيرانـــة للحرير من ا 

  .(م1557- 1487/ ه965- 893)

 

                                  
. 117الفاروقي، ادلرجع السابق، ص  -  (1)
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 خالؿ نظاـ  ضمتها إىل حاضرهتاعملت الدكلة العثمانية على تثبيت أقدامها يف ادلناطق اليت
حكم مركزم، فقد دامت بالد الشاـ ربت احلكم العثماين قرابة أربعة قركف، منذ أف سحق السلطاف 

ـ، كمنذ ذلك الوقت ملك البالد 1516/ق922سنة (2)ادلماليك يف معركة مرج دابق(1)سليم األكؿ
. ِسلمان كعلى رأسها دمشق

 كا ظّل العثمانيوف يشكلوف طبقة حاكمة كبديل لطبقة ادلماليك اليت كانت ربكم قبلهم، كأقاـ
 يف مجيع الواليات نظامان إداريان متسقان نسبيان، فلم يغَتكا من بنية اجملتمع الدمشقي عرقيان أك بذلك

 .، بل حافظوا على ما كجدكه من تنظيماتلغويان، أك حىت يف طريقة معيشتو أك تنظيماتو احمللية

 كاف اجملتمع الشامي مقسم إىل قسمُت رئيسيُت، أكذلما ىيئة احلكاـ كادلتمثلة يف السلطة 
شكلت بتعدادىا ؼأىل القلم، كالثانية  كادللقبوف بأىل السيف كبعض العلماء أك كما تعرؼ باحلاكمة

 ىذه الفئة على سلتلف تحتوحيث ا. الّرعيةبذلك أفراد اجملتمع كىي  تمعظم أىل الشاـ كمّثل
مثلما ىو يف أغلب اإلياالت اليت .  أىل الذمةكما صلدصلد التجار، احلرفيُت إذ شرائح اجملتمع، 

انضوت ربت احلكم العثماين، حيث اعتمدت الدكلة العثمانية نظاـ ادللل يف إطار التعايش بُت 
 .ادلسلمُت كغَت ادلسلمُت يف البالد العربية كما كاف من ذم قبل

، كىي فئة احلرفيُت  ادلتنّفذة يف اجملتمع الشامي فئة من الفئات     كما يهمنا يف ىذه الدراسة 
.  توّرؾ لتجاركاعتربت ادلحاليت كانت تساىم بشكل كبَت يف االقتصاد 

 

 

 
                                                           

، ىو ابن السلطاف بايزيد الثاين، كلد عاـ - (1) ـ، بأماسيا، قاـ بانقالب على كالده 1470/ق875ادللقب بياككز أم الصاـر
، كانت أكؿ ـ1512، كنّصب نفسو على سّدة احلكم يف شهر أفريل ـ1512/ق918كجذب اجليش إىل صاحلو، كقاـ خبلعو عاـ 

. ـ، ككاف االنتصار حليف سليم بفضل ادلدفعية الًتكية، كدخل مدينة تربيز23/08/1512 مواجهة لو ضّد إمساعيل الصفوم يف
ـ قاـ بتدعيم اجليش كإعادة تنظيمو، كاجو السلطاف الغورم ادلملوكي يف معركة مرج دابق 1515/ق921كيف عاـ 

الّدر المصان في سيرة عّلي بن زلمد الّلحمي االشبيلي، : للمزيد انظر. ـ، كانتصر عليو كدخل مدينة حلب1516/ق922سنة
 .ح-، ص ص ، ز ـ1962، ىانس ارنست، دار إحياء الكتب العربية: ، تحالمظفر سليم خان

، حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقرانأمحد بن زلمد بن عمر األنصارم ابن احلمصي، : للمزيد انظر.  تقع مشاؿ حلب-(2)
 .522ـ، ص2000، دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، 1، ط3عبد العزيز فياض حرفوش، ج: تح
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:  نشأة األصناف الحرفية في بالد الشام .1

 ادلمارسات لقد برزكا من خالؿالدكلة العثمانية، كمثّلت الرعية غالبية سكاف ادلدف يف 
 اجملتمعبذلك دكران ىامان كأساسيان يف  العبو ك،(1)مالتجاراحلِراؾ  باإلنتاج ككذلك، ةاالقتصادم

 .الشامي

، فمن ادلسامهُت يف النشاط االقتصادم ةالعثمايناحلقبة اجملتمع خالؿ ىذا ما صلده يف    بالفعل 
اليت تُنظمها انطالقان لتنظيمات احلرفية ىا خاضعة ؿصلدكما ، (2)ىايف بالد الشاـ فئة احلرفيُت كطوائف

أثّرت يف برزت كظاىرة اجتماعية كاقتصادية من قوانُت زبضع ذلا، حيث أّف ىذه التنظيمات احلرفية 
حدل إل باالنتماء الديٍت ةعّززـفقد كانت الوظيفة االجتماعية للطائفة احلرفية . (3)سياسياجلانب اؿ

صفات ب ات الدينية، كاليت ترتبطلشخصيؿألثر األخالقي ؿ نظران ،  يف ذلك اجملتمعالطرؽ الدينية ادلهمة
. (4)ا على كاجباتوةكدمؤلوحدة االجتماعية كة ؿدعمفضال عن أهنا ـالصدؽ كالرصانة كاالنضباط، ؾ

قددية، برزت يف العهد الفاطمي فإننا صلد أف جذكرىا أصوؿ التنظيمات احلرفية إىل  ةعودباؿ 
  .(5)يف صفوؼ احلرفيُت السياسية بتوغلها صفةباؿ كهبذا امتزجت ،لفاطميُتألجل الدعوة ؿ

 

 

                                                           
، دار الفكر للدراسات كالنشر كالتوزيع، 1لطيف فرج، ط: ، ترالمدن العربية الكبرى في العصر العثماني: أندرم رديوف -(  1)

 .68 ص ـ،1991، القاىرة
، كيف اللغة الًتكية ديكن أف صلدىا بلفظ آخر كىو الصنف، كىذه ادلصطلحات تستخدـ ىنا يف ادلهنة أك احلرفةالطوائف - (2)

صاباف، ادلرجع : ـ، للمزيد انظر13/ق7 كتعٍت النادم أك التنظيم ادلهٍت الذم انتشر يف األناضوؿ منذ القرف لونجةتعرؼ ب 
 .197السابق، ص

دار طالس ، 1ط، 1ج ،(م1840-1772/ه1256-1186)مجتمع مدينة دمشق في الفترة ما بين: يوسف مجيل نعيسة -(3)
  .280ص، ـ1986، للدراسات كالًتمجة، دمشق

المجتمع اإلسالمي والغرب دراسة حول تأثير الحضارة الغربية في الثقافة اإلسالمية :  بوفكىاركلدىاميلتوف جب  -(4)
، ىيئة أبو ظيب للسياحة كالثقافة، دار الكتب 1، ط1أمحد إيبش، ج: ، ترلثامن عشر للميالداالقرن  بالشرق األدنى في

 .387، صـ2012، الوطنية
 . 281 ادلرجع السابق، ص   نعيسة،-(5)
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كبزكاؿ الدكلة الفاطمية كظهور الدكيالت السّنية احتوهتا ىذه األخَتة ككضعتها ربت إشرافها، 
أّف عدد ىذه الطوائف : "رافق إذ يرل عبد الكرًن .(2)مشرفا عليهايف األسواؽ (  1)أصبح احملتسبؼ

 انقسمت إىل طوائف كادلالحظ أهنا، (3)" طائفة163يف مدينة دمشق كحلب كصل رلموعها حوايل 
  طائفةكاف االنتقاؿ منكما ،  معُتانت كل طائفة متخصصة يف عملإذ ؾتبيعو، ما تصنعو كسب بح

 .ألف عمر احلريف يبدأ صغَتان يف احلرفة كمن ىنا يكوف التخصص( 4)إىل أخرل غَت شلكن

موعة إىل نقابات، ككانت الرقابة الذاتية لكل مجيف تشكيالهتم  كاف أصحاب احلرؼ ينتموف 
كإال يدة اجلنوعية مع اؿ ةعاصنأف تتعارض اؿمن غَت ادلمكن كعليو ،  ادلعامل  تسَت بصورة دقيقةحرفية
كانوا ّف أصحاب احلرؼ كأرباهبا فإادلطلوبة، كعلى العمـو ك  ادلتفق عليهاسلالفة للمواصفاتفهي 

كاحدة كيشكلوف بذلك زبصصات ديكننا أف نسميها حرؼ  إىل حرفة  عن طريق الوراثةينتموف
إذ ال ديكن بشكل من األشكاؿ أف تتعدل رلموعة عن األخرل كحىت ينتسب الصيب للحرفة ، عائلية

 :تفصيلباؿم ذكره ؿك ىذا ما سي. (5)جيب عليو أف يشتغل عند احملًتؼ

 

 

 

 

 

                                                           
لغة مشتقة من احتساب، كيف االصطالح نظاـ إدارم استحدث يف العصر اإلسالمي، موضوعو احملافظة على النظاـ كالفصل  -(1) 

الفورم يف اخلصومات، لذلك مجع احملتسب مابُت اختصاص النيابة العامة كأعماؿ الشرطة بآف كاحد، فكاف يبت يف القضايا 
ادلستعجلة بدكف الرجوع إىل القضاء، كبالوقت نفسو كاف يقمع ادلخالفات ادلتعلقة بزيادة أسعار السلع، كيراقب األكزاف كادلكاييل، 

 .144 -143 صص للمزيد انظر مصطفى عبد الكرًن اخلطيب، ادلرجع السابق، . كأسواؽ البيع كالشراء
  .281 ص  نعيسة، ادلرجع السابق ،-(2)
  .99 ص رديوف، ادلرجع السابق، -(3)

، دار العربية للموسوعات، لبناف، 1، ط4مجعدناف زلمود سلماف، : ، ترموسوعة تاريخ الدولة العثمانية: كزتوناأيلماز  -( 4)
. 283 ص ،ـ2010

. 283، ص  نفسو-(5)
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:  في بالد الشاملبنية التنظيمية للطائفة الحرفيةا .2

إّف التطورات اليت حصلت يف احلرؼ أكسبتها تنظيمها العاـ الذم ذبسد يف تنظيم العالقات 
داخل الطائفة، كعالقاهتا اخلارجية مع الطوائف األخرل، أك مع السلطة، لذا أكجدت يف مجيع 

الطوائف احلرفية رلموعة من األشخاص أككلت إليهم أداء مهاـ كلٌّ حسب اختصاصو، كأصبح 
. (1)للطوائف احلرفية تنظيم ىرمي الشكل

 شيخ الحرفة  : 

 تتميز التنظيمات احلرفية عن التنظيمات االجتماعية بتكوينها اذلرمي احملكم، الذم يرأسو 
الشيخ منتخب من طرؼ أ  بارزين يف الصنف، كال يُعّد ىذا االنتخاب رمسيان ما مل حيضر عضاءغالبا ن

 كيقـو ، إىل احملكمة كيقركف أماـ القاضي هبذا االختيار(2)الشيخ ادلنتخب كأعضاء اذليئة االختيارية
كيقـو . (3)ادلعلموف بتعيُت شيخ الطائفة عندما جيمعوف عليو، كإالّ فيبقى األمر بيد شيخ ادلشايخ

القاضي بتنصيب الشيخ رمسيان كبإصدار حجة موقعة تسجل يف سجل احملكمة، كقد شغل ىذا 
.   كخيفف بكهية(4)ادلنصب أشخاص كانت تعينهم الدكلة كيطلق عليهم كتخذا

 لشيخ احلرفة ىذا صفات كمزايا عديدة، فهو يتمتع بصالحيات ككظائف منها تنظيم العالقة 
بُت الدكلة ك أعضاء التشكيل، كتوفَت ادلواد اخلاـ ألعماؿ احلرفيُت، كحل اخلالفات الناشبة بُت أرباب 

. (5)احلرؼ، كمعاقبة ادلذنب يف ذلك

كذلك من كظيفتو أف يتدارس مع احلكومة الضرائب على طائفتو، كتوزيع أمواؿ ىذه الضريبة حبسب 
 . دخل كل كاحد من أعضائها

                                                           
 .58اذليكل التنظيمي للطائفة احلرفية يف بالد الشاـ ص  يوضح :04انظر الملحق رقم  -(1)
  . يف الطائفة احلرفيةكبار احلرفيُتىم ادلتمثلوف يف ادلعلمُت ك- ( 2)
 ، صـ1995  دمشق،،، كزارة الثقافةالحياة االقتصادية في مدينة دمشق في منتصف القرن التاسع عشر نايف صياغة، -( 3)

112.  

طلق على أمراء األقاليم يف أ لفظ تركي فارسي، أصلو كدخدا معناه رب الدار، أصبح فيما بعد لقبان دبعٌت حاكم أك عمدة، -(4)
الدكيالت اإلسالمية اليت نشأت يف الشرؽ، كيف العهد العثماين اعتمد ىذا اللقب رمسيا فأصبح يطلق بصفة أساسية على كل 

 .363مصطفى عبد الكرًن اخلطيب، ادلرجع السابق، ص : للمزيد انظر. معاكف أك مساعد للموظف الكبَت يف الدكلة

 
. 724 ، ادلرجع السابق، صل أكغل-(5)
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 . (1)عندما ديوت شيخ الطائفة يعُّت ابنو مكانو اعًتافان من الطائفة جبميل صنعو

شيخ "مل يكن شيخ الطائفة أعلى رتبة يف الطوائف، فهناؾ رئيس أعلى للطوائف يدعى 
، كجيب على شيخ ادلشايخ أف يكوف من (2)، كىذا ادلنصب كاف دينيان أكثر منو حرفيان "المشايخ

فهو الذم يقـو باالحتفاالت كالطقوس الرمزية، ككاف على . (3)، أك من ساللة شريفةملسو هيلع هللا ىلصساللة النيب
عالقة كطيدة بالطرؽ الصوفية، فهي أىم من عالقتو بادلهن كالصناعات، ككانت سلطة شيخ ادلشايخ 
أعلى من سلطة شيخ الطائفة فكاف دبقدكره أف يلقي بالسجن لكل من يسيء من مشايخ احلرؼ بل 

. كحىت ضربو

كيكفلو بالسهر على حسن (4)كاف يناب عن شيخ الطائفة يف عملية شّد األجَت أك الصانع
كإىل جانب النقيب كجد منصب ، (5)"بالنقيب"انتظاـ قواعد الطائفة كأخالؽ أفرادىا شخص يدعى 

كُعُّت اليكيت باشي من قبل شيخ الطائفة الذم اشًتؾ معو أحيانان يف . (6)اليكيت باشيمنصب 
. (7)عملية االنتقاء لكبار أعضاء الطائفة

                                                           
 .290 ص ، ادلرجع السابق،مجتمع دمشق نعيسة، -(1)
 .290نفسو، ص  (-2)
 .117  صياغة، ادلرجع السابق، ص-( 3)

. الحقان  سيأيت احلديث عنو -( 4)
النقيب الرئيس األكرب كيف : أمُت القـو كمقدمهم الذم يتعّرؼ أخبارىم كينّقب عن أحواذلم، أم يفتش عنها، قيل:  لغة-(5)

كيف . نقيب اجليش دلن كانت إليو إمارة اجلند: العصر اإلسالمي أصبح ىذا اللقب مركبا بعدما أضيف إليو اختصاص حاملو فقيل
العصر األيويب أصبح حبد ذاتو رتبة عسكرية، حاملها من مرتبة أمراء العشرات، اضلطت ىذه ادلرتبة يف العصر ادلملوكي ليصبح 

حاملها من مرتبة أمراء اخلمسات، كيف العصر نفسو أطلق لقب نقيب ادلماليك على الشخص الذم كاف لو احلكم بُت ادلماليك 
كالنقيب اليـو مجلة األلقاب اليت حيملها ادلدنيوف كالعسكريوف على السواء، فهي . كالنظر فيما كاف يشجر بينهم من اخلصومات

عند ادلدنيُت رئيس الطائفة اليت ينتظم أفرادىا بنقابة كاحدة، كنقابة احلرفيُت، كنقابة ادلعلمُت، كنقابة األطباء، كعند العسكريُت رتبة 
مصطفى عبد الكريػػػػػػػػػػػم اخلطيب، ادلرجع السػػابق، ص :  للمزيد انظر.دػػمن مراتب اجليش أعلى من ادلالـز األكؿ كدكف مرتبة الرائ

425. 
منصب حريف كاف يساعد نقيب احلرفة، ىي كلمة مركبة من يكيت كتعٍت بالًتكية الفىت أك الرجل األخالقي، كباشي تعٍت  -(6)

الرأس أك الرئيس، ككاف اليكيت باشي يعُت من قبل شيخ احلرفة، ككاف يشًتؾ مع شيخ احلرفة يف انتقاء كبار أعضاء احلرفة، كركعي 
، يهود دمشقيوسف نعيسة، : للمزيد انظر. يف اختيار اليكيت باشي اف يكوف آىال لعملو قادرا على القياـ بو على الوجو ادلرضي

 .59، دمشق، صـ1988-1408، مطبعة الصباح، 1ط
 .295، صادلرجع السابق، مجتمع مدينة دمشقنعيسة،  -( 7)
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 يف درجات احلرفيُت صلدىا مرتبة من األدىن إىل األعلى، فنجد الصيب ادلبتدئ، مث الصانع، 
. كيليو أكربىم كىو ادلعلم

 (1)المبتدئ أو األجير: 

 بالصنعة، كيكوف عادة فىت يافعان، كيتم استخدامو من قبل ادلعلم دبوجب عقد (2) ادلبتدئ
. ، كيتعلم الصيب من معلمو أصوؿ احلرفة، كيتم تعليمو تعليمان أخالقيان كبًتبيتو تربيةن جيدة(3)رمسي

 قد يضطر ادلبتدئ لقضاء عدة سنُت أحيانان دكف أجر، كقد حيصل على األجر من تربعات 
كيبقى ادلبتدئ أجَتان إىل أف يصل إىل حد إتقاف احلرفة، . العماؿ األقدـ منو كهبة تقدـ لو أسبوعيا

كىنا يقاـ لو احتفاؿ ربضره ىيئة اإلدارة كادلعلمُت كيرتدم خاللو الشاب . (4)كبذلك يصبح صانعان 
ألكؿ مرة الّلباس اخلاص بأىل احلرفة مث يشّدكف على خصره بالشّدة أك يربطوف عليو ادلئزر، كيوجهوف 

 .(5)إليو النصائح

 الصانع :

ىو األجَت الذم أتقن حرفتو كاجتاز امتحانان أماـ ىيئة التنظيم، كنُظِّم لو حفل الشّد، إالّ أنو مل 
. يصل إىل درجة ادلهارة اليت يتمتع هبا ادلعلم

 تسوية اإلنتاج كجودتو ككفرتو، كيشكل الُصّناع  مسؤكليةالُصّناع ىم عماد العمل كعليهم تقع
 .(6)العدد األكرب من احلرفيُت بادلقارنة مع عدد ادلعلمُت كاألجراء

                                                           
 من استأجرتو على عمل أك أعماؿ يف مدة معينة، بأجرة معلومة، كاألجَت من ال حيسن الصنعة كال يتقنها، بل ىو ربت -( 1)

للمزيد  .ادلعلم كالصانع، كاخلادـ، إال أّف ادلعلم كالصانع يالحظونو بالتعلم كالتأديب، كمشقات اخلدمة، ألجل أف يكتسب صنعة
 ، دار طالس للدراسات كالًتمجة كالنشر،1، طالقامسيظافر : ح، تالصناعات الشاميةقاموس ، القامسيزلمد سعيد : انظر

. 35، ص 1988 دمشق،
-1174سجالت محكمة طرابلس الشرعية زلمد عمر مركاف، : للمزيد انظر. بنفركيعرؼ يف طرابلس الغرب - (2)

 .311، ص ـ2003 ، دار الكتب الوطنية، ليبيا،1، الطبعة، دراسة في مصدر تاريخيم1854-1760/ه1271
. 293 ، ص مجتمع دمشق نعيسة، -( 3)
 .119 صياغة، ادلرجع السابق، ص-( 4)

. 726، ادلرجع السابق، ل أكغل-( 5)
  .726 ص ،السابق ادلرجع   مدينة دمشق،مجتمع  نعيسة،-(6)
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دبناسبة الًتقية جُيرل احتفاؿ بتنظيم موكب يف الشارع، كفقان لنظم زلددة أصبحت يف بالد 
. (2) يتخذ فيها رجاؿ الدين دكران مرموقان (1)"فتوة"الشاـ طقوسا 

كف معلمُت بعد شّدىم، لكن عدد معُت من الصناع كاف يصبحالصناع ادلهرة الذين أتقنوا ادلهنة 
يصل إىل مرتبة ادلعلم، يف حُت تبقى أعداد كبَتة منهم يف مستول الصانع إّما لعدـ إتقانو ادلهنة سبامان 

 .(3)أك بسبب عدـ كجود رأمساؿ ما ديُكّنو من إدارة ادلهنة مستقالن ماليان عن الغَت كفتح دكاف خاص بو

 المعلم :

ىو الشخص الذم بلغ ذركة ادلهارة يف عملو كأصبح لو احلق يف أف يستقل بعمل خاص بو، 
غَت أّف احلصوؿ على درجة معلم مل يكن مقصوران على ادلهارة يف احلرفة فحسب، بل كاف يقتضي 

الن للشكول خالؿ عملو يف درجة الصانع، كأف يكوف ححسن ادلعاشرة،  األمر منو أف ال يكوف زلح
كعمل على بذؿ رلهوده يف تعليم ادلبتدئُت، ككاف يف تعاملو مع زبائنو صادقان كدكدان، ككاف كذلك 

. (4)شلتلكان لرأس ماؿ دُيكّنو من فتح دكاف دلمارسة حرفتو

:  ديكن تقسيم ادلعلمُت يف احلرؼ كالصنائع إىل ثالثة أصناؼ

 معلم يعمل بيده، يساعده عدد من الصناع كادلبتدئُت، كىو يف الغالب ادلعلم ادلبتدئ الذم -(أ
. (5)ليس لو رأمساؿ كبَت

 معلم ترؾ العمل اليدكم بعد أف مجع رأمساؿ كبَت كأصبح يشرؼ على إنتاج عدد من -(ب
الُصّناع يشتغلوف حلسابو، كىنا نوعاف من ادلعلمُت؛ نوع ديلك الدكاف الذم يعمل بو، كالنوع 

 .(1)ااخر يستأجر ادلكاف الذم يعمل بو، كىذا النوع من ادلعلمُت يكوف تقريبان تاجران 
                                                           

ـ، 13 االسم العاـ الذم أطلق على التنظيمات الشبابية كادلهنية كالدينية كاالقتصادية اليت تشكلت يف األناضوؿ يف القرف -( 1)
 كاستمرت يف احملافظة على اذلوية الدينية للمجتمع من أربعة أسس رئيسية منها السماحة كقت القوة، الليونة كقت العصبية، اإليثار

كاف ادلنتسبوف للمنظمات الشبابية جيتمعوف على الشيخ كيعيشوف على تكية حياة مجاعية دبا يرحبونو من ذبارهتم . على النفس
. 161- 160 ص  صاباف، ادلرجع السابق، ص :للمزيد انظر. كصناعتهم

. 99 رديوف، ادلرجع السابق، ص -( 2)
نموذج لحياة المدن في ظل اإلقطاعية »حركات العامة الدمشقية في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر عبداهلل حنا، -(3)

 .51، ص ـ1985، دار ابن خلدكف، لبناف، 1 ط،«الشرقية
. 726ص ، ادلرجع السابق، أكغلى -( 4)
 .52السابق، ص  عبد اهلل حنا، ادلرجع-(5)
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 معلم ترؾ ادلهنة هنائيان كأصبح تاجران يبيع منتجات ادلهنة، كىذا بعد ربطو عدد من الُصّناع -(ج
كىنا أمكننا القوؿ أّف ىذا ادلعلم .  لو كىو يقـو بتوزيعوإنتاجهم على بيع كإجبارىمكادلعلمُت بو 

. (2)يتحوؿ إىل تاجر يشًتم منتجات احلرفة كحيتكرىا

  

                                                                                                                                                                                     
 .52، ص السابق عبداهلل حنا، ادلرجع -(1)
 .53 نفسو، ص-(2)
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 :الحرف والصناعات الشاميةأهم  .3

اعتٌت الدمشقيوف باحلرؼ الصناعية منذ زمن بعيد، ككانت دمشق من أكائل مدف العامل الشهَتة 
. (1)بصناعتها، كقد رافق امسها العديد من ادلصنوعات البديعة

الذم ساىم يف اعتناء الدمشقيُت باحلرؼ كالصناعات ىو توفر ادلواد األكلية، فادلواد األكلية يف 
بالد الشاـ على حصة موفورة من ادلواد ادلستخرجة من سطح أرضها كباطنها، كتسلسلت الثقافة هبا 

، كذلك بتوارث احلرؼ (2)يف البيوت الصناعية، فكانت األمة اخلالفة تأخذ عن األمة السالفة
. كالصناعات، كىذا ما جعلهم حيافظوف على الصناعات كتطويرىا كربسينها على مّر السنُت

تتميز احلرؼ الدمشقية بطابعها البلدم ذم الطابع البدائي بعيدان عن الشكل الفٍت، إال أف 
 كعدـ الغش كل ىذا كاف يف مقدمة سريتهااحملافظة على كاإلتقاف يف العمل كالتفاين يف خدمة احلرفة 

فاحلرفيوف الذين ديارسوف الصنعة ديتازكف بالكفاءة كادلهارة، كتزداد . العمل الصناعي ادلتواجد يف دمشق
. (3)ىذه ادلهارة كلما زاد الطلب على استهالكها

 كانت دمشق من أعظم ادلدف العثمانية، فقد كاف االىتماـ بالصناعة خيتلف عن ادلدف 
كاشتهرت يف بالد الشاـ العديد من . األخرل، فالصناعة الدمشقية كانت منظمة بدقة قصد التصدير

إف الصنائع سلتلفات كذلا درجات متباينات منها ما يرفع أىلو كيشرفهم :"الصنائع، يقوؿ الدمشقي
كيُعينهم عند ادلساجلة كادلكاثرة عن كرًن ادلناسب كشريف ادلناصب، كمنها ما يضع احملًتفُت يد ابتداء 

. (4)"الصنعة

 يف بالد الشاـ اشتهرت صناعة الغزؿ كالنسيج، كصناعة األخشاب كادلعادف، فاألكىل توفرت 
بتوفر األنعاـ كادلواشي كلكثرة الصوؼ كتنوعها، كالثانية أم صناعة األخشاب كادلعادف لوفرهتا يف 

. الطبيعة

  
                                                           

. 103 السابق، ص ع صياغة، ادلرج -(1)
. 219ـ، ص1926 ، مطبعة الًتقي، دمشق4، جخطط الشام كرد علي، -( 2)
 .103 ، السابقع صياغة، ادلرج-( 3)

، معجم ـ1988 زلمد عبد اجمليد الدكماين احلنبلي،: ح، تاإلشارة في محاسن التجارة أيب الفضل بن علي الدمشقي، -(4)
. 23 ، كرقة رقم341-1ادلطبوعات 
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 صناعة الغزل والنسيج :

تعّد احلياكة كالنسيج كالغزؿ كما إليهما من احلرؼ ادلتعلقة بالنسيج من احلرؼ اليت اشتهرت هبا 
فأعماؿ . دمشق، كتزيد ىذه احلرفة عن غَتىا من حيث العماؿ الذين يشتغلوف هبا، ككيفية اإلنتاج

الصناعات مضمومة بعضها إىل :"يقوؿ الدمشقي. (1)النسيج بلغت درجة عالية من اإلتقاف كاجلودة
فمهنة الغزؿ كالنسيج ذلا عدد كبَت من الصناع، فكما قاؿ الدمشقي أف أعماؿ النساجة . (2)"بعض

الكتاف بعد البل كالتقطُت كالنفض كالدؽ، مث ادلشط كالغزؿ، مث الطبخ مث  سائر أعماؿ "ربتاج إىل 
فقد تعددت أنواع احلرؼ . (3)"النساجة، مث إىل الصفر كالقصارة كاخلياطة حىت يصلح أف يكتس

. (4) حرفة ديتهنها الناس70ادلتعلقة بالنسيج كالغزؿ حىت تتوصل إىل الشكل النهائي، فبلغت حوايل 

، حيث (5)كانت أعماؿ النساجة كاحلياكة يف دمشق راقية يف معظم ما عرؼ من أدكار االرتقاء
 اكتسبت دمشق شهرة يف جودة صناعة النسيج إذيقاؿ أّف كلمة دمقس مشتقة من اسم دمشق 

كالثياب كاألزياء، كىذا منذ أياـ األندلس، حيث تفننت يف النقوش كالرسـو كأصناؼ النسيج كأنواعو 
كهبذا التفنن يف ىذه احلرفة حىت عندما دخلت ادلنسوجات الغربية للسوؽ الدمشقية مل تفقد . كألوانو

 .(6)ادلنسوجات الدمشقية من قيمتها كذلك جلودهتا العالية

من الصناعات النسيجية عند أىل الشاـ صناعة أنواع احلرير كالشاؿ، فقد كانت دمشق تفتخر 
بصناعة الشقق احلريرية كالقطنية كىي عبارة عن قماش زلكوؾ طولو تسعة أذرع يف عرض ذراع، 

. (7)كتفننوا يف نقشو كصبغو

من ادلنسوجات الرائجة أيضا صناعة العباءات على اختالؼ أنواعها، كاشتهرت حلب بادلناديل 
. (8)احلريرية

                                                           
. 103 صياغة، ادلرجع السابق، ص -( 1)
. 3ر .، ادلصدر السابق، كرقة الدمشقي -(2)
 .3ر . كرقة، نفسو-( 3)
. 104 السابق ، ص  ادلرجع صياغة،-( 4)
. 220كرد علي، ادلرجع السابق، ص -( 5)
 .104. السابقعصياغة، ادلرج- ( 6)
. 224 السابق، ص عكرد علي، ادلرج- ( 7)
. 225نفسو، ص - ( 8)
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من الصناعات اليت كانت ذلا شهرة كاسعة يف دمشق صناعة ادلشدات ادلصنوعة من الصوؼ، 
كالغزؿ ذك الطاقُت لشّد اخلصور، ككذلك ادلآزر ادلعّدة للحمامات، كادلناشف كالشراشف ادلستعملة 

. (1)للفرش كالنـو

: كذلك من أشهر الصناعات يف بالد الشاـ غَت الغزؿ كالنسيج صلد

 الدباغة وصناعة الجلود :

شأف مهم يف الصناعة، فهي تصنع من اجللود؛ األحذية كالسركج كادلطارح، (2)كاف للدباغة
. (3)كادلقاعد كالِقرب، كتعّد ىذه الصناعة من أىم الصناعات يف دمشق كحلب

 النجارة وصناعة األخشاب :

كاف النجاركف بدمشق يقوموف بأعماؿ النجارة اجليدة، كمل يكتف الصناع يف صلارهتم بأخشاب 
الشاـ على كثرهتا، بل أخذكا جيلبوهنا من البالد األجنبية، كصنعوا منها األبواب، كأثاث الغرؼ 

كقد اعتٌت النجاركف بصناعتهم حىت ضاىت الصناعات األكركبية بل فاقتها . كادلناضد، إىل غَت ذلك
. (4)اتقانان 

خيتلف أصحاب ىذه احلرفة يف الصنعة، فمنهم من يصنع آالت العربات باختالؼ أنواعها، 
. (5)كمنهم من يصنع آالت الفالحة كالعصي كاجملارؼ، كمنهم من يعمل ما يلـز لتعمَت البيوت

كحرفة .كاألثاث ادلنقوش كادلطعم بالصدؼ، كىذا يعرؼ بادلوزاييك أم فن تطعيم اخلشب بالصدؼ
. النجارة مهنة من ضركريات العمراف، تنتج رحبا جيدا، يقتات منو أناس كثَتكف

 

 

                                                           
. 105صياغة، ادلرجع السابق، ص - (1)
كىي مهنة الدباغ، يف اللغة كالعرؼ اسم دلن يتعاطى حرفة الدباغة كىي تنظيف اجللود، كإزالة الشعر عنها دبا يزيلها إما بآلة - ( 2)

. 140 القامسي، ادلرجع السابق، ص :للمزيد انظر. أك بوضع شيء فيها
. 227، ص السابق  ادلرجعكرد علي،- ( 3)
. 94 السابق، ص  ادلرجعالقامسي،- ( 4)
. 479، ص نفسو- ( 5)



 

 

25 

 صناعة الحدادة والمعادن :

لقد أتقن العديد من الدمشقيُت صناعة احلديد، كتفننوا فيها أكثر من الغرب، كاشتهرت مدف 
الشاـ هبذه الصناعة منذ أف عرؼ التاريخ القيانة أم صناعة السالح، كذلك ألف احلديد كاف يكثر يف 

كصنع أىايل دمشق سلتلف الصناعات من احلديد مثل اخلناجر . (1)اجلباؿ السيما يف لبناف كحلب
كادلغازؿ ك األسياخ، كآالت الزراعة كاحلراثة، كاألبواب كاألقفاؿ، كذلك صلدىا يف األدكات ادلنزلية 

. (3)كيقوؿ القامسي أف احلدادة من الصنائع الشاقة اليت قّيض اهلل ذلا أناسا. (2)كادلالعق كالقدكر

 صناعة الزجاج :

من أىم الصناعات اليت اختصت هبا بالد الشاـ منذ القدًن صناعة الزجاج، فكاف يُعمل من 
. )4(الزجاج ادلصابيح كاألكواب، كاألكاين على اختالؼ أنواعها

كاف يف دمشق معامل كثَتة لصنع الزجاج، كأكرد القامسي أف حرفة كصنعة الزجاج شريفة 
. )5(رائجة، تنتج رحبا كافرا

 (6)الدهان: 

للدىاف شهرة كاسعة يف دمشق، فكاف يدىن اخلشب كاحلجر، يقوؿ كرد علي أّف من يدخل 
 .(7)قاعة من قاعات الشاـ يف دمشق أك حلب يرل األلواف الزاىية الباىرة كأهنا نقشت ااف

  .(8)كاف من أصباغ أىل الشاـ األصفراف أم الزعفراف كاألرجواف

 
                                                           

. 235كرد علي، ادلرجع السابق، ص - ( 1)
. 108صياغة، ادلرجع السابق، ص - ( 2)
. 94، ص السابق  ادلرجعالقامسي،- ( 3)
 .109 السابق، ص  ادلرجعصياغة،-(  4)
 .165 السابق، ص  ادلرجع القامسي،- ( 5)

 كيقاؿ لو ادلراش، كىي مهنة تطلق على من يزين كيزخرؼ كجوه اجلدراف كاحليطاف بالصبغ كالنقوش، باأللواف اليت يستحسنها - (6)
. 148ق، ص ػػػنفس :للمزيد انظر. من يريد تزيُت حيطاف بيتو أك زللو

. 241كرد علي، ادلرجع السابق، ص - ( 7)
. 241، ص نفسو  –( 8)
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 .(1)كتعترب مهنة الدىاف حرفة ال بأس هبا ك ىي رائجة يف بالد الشاـ

 (2)صناعة الفخار والقيشاني: 

اشتهرت بالد الشاـ بصناعة الفخار كالقيشاين، كقد ازدىرت ىذه صناعة القيشاين يف بالد  
، كترعرعت بعد ذلك حىت كصلت إىل درجة من اإلبداع، فكانت ترصف ـ16الشاـ يف بداية القرف 

. (3)بو اجلدراف كاحملاريب كالقماقم كالزىريات كالقلل كإىل غَت ذلك

 من الصناعات اليت كانت ذبود يف دمشق كحلب من دكف سائر بالد الشاـ صناعة القيشاين، 
كتكتب . ككاف يصنع من الرمل األبيض كاجلبس خيلطاف معا كيفرغاف يف قوالب على الشكل ادلطلوب

على أسطحها آيات قرآنية كأحاديث أك أشعار، أك ترسم عليها نقوش سلتلفة دبواد ثابتة، كيذر عليها 
مسحوؽ الزجاج كتشول يف تتور دبواد ثابتة، فيسيل الزجاج كتكسوىا قشرة رقيقة تقيها من الغوائل 

على األغلب كانت صناعة .كادلؤثرات زمنا طويال، كتظهر النقوش كالكتابات زاىية بألواهنا الطبيعية
 .(4)القيشاين خاصة بأىل البيت يتوارثوف صنعها خلفا عن سلف

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 149 القامسي، ادلرجع السابق، ص- ( 1)
ىو أفخر أنواع اخلزؼ الصيٍت ادللوف، كيعود نسب أرقى أنواع بالطات اخلزؼ إىل مدينة قاشاف اإليرانية اليت اشتهرت - ( 2)

.  241كرد علي، ادلرجع السابق، ص : بصناعتها، للمزيد انظر
 .241، ص نفسو- ( 3)
 .242- 141 ص صنفسو، - ( 4)
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: األسواق في بالد الشام .4

اشتهرت بالد الشاـ بصناعتها اليدكية التقليدية ادلختلفة ادلتميزة باجلودة كاإلتقاف، كلتنوع احلرؼ 
 .(1)الدمشقية فقد كاف تقريبا لكل حرفة سوؽ خاص هبا

مل يكن بناء أسواؽ دمشق من نتاج العهد العثماين، بل كانت يف معظمها متواجدة قبل عهود 
. سابقة، لكن أمكننا القوؿ أنّو أدخلت عليها بعض التعديالت يف اختصاصها، أك عدلت خططها

:   كانت األسواؽ يف دمشق تضم

كصلد أيضا  . كىو عبارة عن سوؽ مسقوفة كموقع آمن للسلع الثمينة :(2)البادستاف

كتسمى باللغة الًتكية كرفاف سرام، كىي يف آف كاحد مستودعات زبزين، كأماكن لتجارة  :(3)اخلانات
. (4)اجلملة ادلتخصصة، كنزؿ سلصصة للمسافرين كالتجار

كانت األسواؽ منشآت اقتصادية غَت مسقوفة بصفة عامة، كمن صفاهتا ادلميزة التخصص 
ادلهٍت الشديد، ككاف احلرفيوف الذين ديارسوف نفس النشاط يتجهوف إىل التجمع يف مكاف كاحد كىذا 

. (5)مسة تقليدية للمدف اإلسالمية

نعيسة يف كتابو رلتمع مدينة دمشق أّف أفضل كتاب عاجل موضوع األسواؽ ىو كتاب  يقوؿ
 سوقا يف 150 إحصاءنزىة الرفاؽ يف شرح حاؿ األسواؽ ليوسف بن عبد اذلادم، حيث استطاع 

. (6)سوؽ ألنو كرر بعض األسواؽ139دمشق كنواحيها، لكن الثابت منها ىو 

 

                                                           
. 105 ادلرجع السابق، ص ،صياغة- ( 1)
 .174رديوف، ادلرجع السابق، ص : للمزيد أنظر. ، أم ادلكاف الذم يشًتكف منو البز كىو القماشباز سناف ىو ربريف لكلمة ( 2)
مجع خاف، مكاف مؤلف من غرؼ دلبيت الغرباء كاستقباؿ البضائع كبيعها، كبعض اخلانات كانت مقران للبعثات التجارية - ( 3)

األكركبية، كاشتهرت حلب بعدد خاناهتا كمجاذلا كاتساعها نظران دلكانة ادلدينة االقتصادية، كغالبان ما يتألف اخلاف من طابقُت بأركقة 
 عبد الفتاح رّكاس قلعة جي، :ح، تأحياء حلب وأسواقها، األسدمخَت الدين : للمزيد أنظر. تتوزع حوذلا الغرؼ كمسجد

 .402 -401  ص ، صـ1974منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دمشق، 

. 227منًتاف، ادلرجع السابق، ص - ( 4)
. 180، ص السابق ع  ادلرجرديوف،- (5)
 .103 ص  ادلرجع السابق،،دمشق مدينة مجتمع، نعيسة- ( 6)
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:  نذكر( 1)من بُت األسواؽ

خلف اجلامع األموم، من جهة القبلة يباع فيو البز من احلرير كالكتاف كالثياب الرفيعة : سوؽ الذراع-
. كالنفيسة

. شرقي سوؽ الذراع، يباع فيو الذىب: سوؽ الصاغة-

. شرقي اجلامع األموم، يباع فيو حاجيات النساء من الثياب كغَتىا: سوؽ الدىشة-

. عند اجلامع القبلي، يباع فيو احلرير: سوؽ احلرير-

. عند باب اجلامع القبلي، يعمل فيو العنرب كيباع فيو: سوؽ العنربانيُت-

كقد أقيمت خالؿ العهد العثماين . (2)من األسواؽ أيضا صلد سوؽ الوراقُت، سوؽ النجارين
؛ كالذم أسسو يف رلموعة من األسواؽ شيدىا بعض الوالة، مثل سوؽ السنانية نسبة إىل سناف باشا

طريق دمشق احلجاز كطريق : ادلنطقة اليت يتفرع فيها الطريقاف التجارياف الرئيسياف لدمشق كالشاـ
ىذا إىل . (3) دكاف كسلزف كىو من أىم األسواؽ يف دمشق85دمشق القاىرة، كالذم حيتوم على 

. (4)جانب األسواؽ ادلؤقتة منها سوؽ اجلمعة، كسوؽ األحد

كاف ىدؼ الطوائف احلرفية اإلشراؼ  ادلهٍت على أعضائها، فهي تشرؼ على عملية لقد 
التصنيع، كعلى نوعية ادلنتجات، كما أهنا كانت هتتم حبل النزاعات بُت العمالء، فقد كاف من مهامها 

فالطائفة . احملافظة على األمن للطائفة احلرفية، كذلك من مهامها الربط بُت السلطة كبُت سكاف ادلدف
 .احلرفية خلية إدارية تساعد السلطة على اإلحاطة بالرعايا

 

 
                                                           

 .59 يوضح خريطة أسواؽ دمشق، ص: 05 رقم انظر الملحق- ( 1)

، ص ـ1939د .، د 3-2-1: ، ر37: ع رللة ادلشرؽ، ،(بدمشق)نزهة الرفاق في شرح حال األسواق، زيات حبيب- (2)
22. 

، دار احلصاد للنشر كالتوزيع، 1 زلمد األرناؤؤط، معطيات عن دمشق كبالد الشاـ اجلنوبية يف هناية القرف السادس عشر، ط–( 3)
 .85، ص 1993دمشق، 

 .99  98  ص ، صرلتمع مدينة دمشق، ادلرجع السابقنعيسة، -(4)
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م، 16م وبداية القرن 15عرف اجملتمع ادلصري تنوع يف الًتكيبة السكانية خاصة يف أواخر القرن 
فهذا التنوع واالمتزاج مآلو وجود ادلماليك يف ادلنطقة منذ زمن، ويُعّدون العنصر الفعال يف ادلدينة 

. المتبلكهم مناصب عليا داخلها وبذلك أصبحوا أكثر بذخاً وترفاً 

 على يد السلطان م1517/ه923أما العنصر الثاين فيمثلو العثمانيون الذين دخلوا إذل مصر عام 
 عثمانية،  )والية ( سليم األول بصفتو حامي للدين اإلسبلمي وللمسلمني، وهبذا أصبحت مصر إيالة

وإدارة شؤوهنا سواًء الداخلية أو اخلارجية تتوالىا اإلمرباطورية العثمانية، فمعظم حكام مصر العثمانية 
كامبلً ألوامر السلطان العثماين  . كانوا من األناضول، خيضعون خضوعا ً

 لنمو اجملتمع ادلصري وازدىاره الفئة الفاعلةأما العنصر الثالث واألساسي يف ادلنطقة والذي ديثل 
ىم ادلصريون يف حّد ذاهتم، فهم رعايا ديثلون غالبية السكان، والفئة األكثر إنتاجاً مقارنة بسابقتها 

سواًء يف اجملال الزراعي من خبلل سلتلف األنشطة، فمعظمهم يعملون كفبلحني المتبلكهم األراضي، 
 .أو يف اجملال الصناعي ومتيزىم بالصناعات اليدوية القددية، ذلذا متّيز اإلنتاج الصناعي بالطابع احلريف 

: مصر في  الحرفية طوائف الأةنش .1

يعود ظهور األصناف احلرفية واحلرفيني بصفة عامة يف اجملتمع ادلصري إذل العصر الروماين،  
 عن غريه بالطابع الفردي يف مزاولة اً فعلى الرغم من تطلع الفرد دائماً إذل االستقرار؛ إال أنو ظّل متميز

احلرف، والتعاون حني نشأ بني أفراد البيت الواحد، مث بني األسر اجملاورة وبعدىا تطور إذل القبائل 
واجملتمعات القريبة، نشأت احلاجة إذل تنظيم التعامل يف ظّل التطور الطبيعي، وكثر التبادل يف 

ادلنتجات ومتيز البعض عن البعض اآلخر دبا ينتجو وكان تطوراً طبيعياً لتفرق احملًتفني إذل طوائف 
. (1)أضحت فيها احلرف متوارثة 

 لقد كان للصناعة ادلصرية مكانة رفيعة قبل الفتح العثماين وىذا راجع إذل نظام الطوائف أو 
فمعظم شيوخ . األصناف الذي تبنتو معظم األسر احلرفية ادلصرية، والذي كان ذو طابع وانتماء ديين

  التواجد فاحلرف يف مصر كانت موجودة قبل،(2)الطرق الصوفية كانوا أصحاب حرف وصنائع

                                                           
عمر عبد العزيز عمر، دار ادلعارف، اإلسكندرية، : ، تقالحرف والصناعات في عهد محمد عليصبلح أمحد ىريدي، -  (1)

 .14م، ص 1985
م، 1944، مطبعة جلنة التأليف والًتمجة والنشر، القاىرة، تاريخ مصر اإلقتصادي في العصر الحديثزلمد فهمي ذليطة، -  (2)

 .29ص 
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توجو إذل إسطنبول مجاعة من البنائني والنجارين واحلدادين وادلرمخني " :يقول ابن إياس. العثماين
وىدف . (1)وذلك بطلب من السلطان سليم األول "وادلبلطني واخلراطني وادلهندسني واحلجارين

يف إسطنبول تشبو جامعة الغوري  "جامعة"السلطان من أخذ ىؤالء احلرفيني ىو إنشاء مدرسة 
. (2)بالقاىرة

يف سواًء يف ادلدن أو  الصناعة يف مصر العثمانية كانت صناعة يدوية ذات إمكانيات بسيطة،       
األرياف ولقد ساعدت عّدة عوامل على صلاحها وتوسعها داخل ادلدن وخارجها، أىم ىذه العوامل 

. (3)يتمثل يف قرب األسواق من مكان شلارسة احلرفة وسهولة توزيع ادلنتجات داخل السوق احمللية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1125م، ص1960، مطابع الشعب، 3، جبدائع الزهور في وقائع الدهورزلمد بن أمحد بن إياس احلنفي ادلصري، -  (1)
 .62م، ص1999، دار األفاق العربية، القاىرة، 1، طروعة الحضارة... إستانبول عبق التاريخ أمحد ادلرسي الصفصايف، -  (2)
 .29ذليطة، ادلرجع السابق، ص-  (3)



 

 

32 

 : في مصر البنية التنظيمية للطوائف الحرفية  .2

منذ أيام الفراعنة كان ادلصريون يلتفون حول رئيس الصنعة من أجل االستفادة منو ومن خربتو  
يف اجملال الصناعي، وظل ىذا النظام قائماً حىت مع الدخول العثماين مع شيء من التجديد، إذ 

، واليت تضم األشخاص الذين "الطوائف احلرفية "أصبح ألصحاب احلرف منظمات وىيئات تسمى 
ذلم عبلقة باحلرف وسلتلف العاملني يف ادلهن واحلرف من عاملني وصناع ومبتدئني ورؤساء وشيوخ، 

وما مّيز الطوائف احلرفية وجود احملتسب الذي يستعني يف عملو خبرباء خيتارىم من بني أرباب 
فاحملتسب من حقو اإلشراف على ادلواد الغذائية، ويقوم بتعيني عريف لكل حرفة . الصناعات والتجار

والذي خيتاره من بني أفراد ادلهنة نظراً دلميزاتو وأمهها أن يكون على دراية بأسرار احلرفة وخباياىا، 
ومتتعت ىذه األصناف باستقبلل شبو ذايت يف إدارة شؤوهنا؛ فأعضاء كل طائفة ُيِكنُّون والًء للسلطان 

.  (1)والذي يغلب عليو الطابع الديين أما والؤىم لطائفتهم فكان ذو طابع مادي اقتصادي واجتماعي

كان لؤلصناف احلرفية قانون خاص هبا، حيث ال يسمح بالعمل يف نفس اجملال احلريف إال بعد 
أن خيضع الشخص دلراسيم خاصة باحلرفة وىذا حبضور أعضاء الطائفة وشيخها وحبضور القاضي، 

. (2)والذي يظهر عملو عند ترشح أحدىم دلنصب شيخ الطائفة 

 .يقوم نظام الطوائف على ضرورة وجود ىيئة أساسية واليت تعّد حلقة وصل يف الوسط احلريف 

 الشيخ: 

ويعّد ىو صاحب احلرفة وأول من بدأ يف احًتافها والعمل  "بري"أو ورل "راع"أصبح لكل طائفة 
 ولقد خضعت سلتلف احلرف إذل إدارة الشيخ الذي ينتخب من طرف ،فيها، ويقوم باإلشراف عليها

                                                           
م، 1980، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة، 1ج ،الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليهاعبد العزيز زلمد الشناوي، - (1)

 .685ص 
م، 1998ادلصرية العامة للكتاب، مصر،   ، اذليئةم1798-م1517تاريخ القضاء في مصرعبد الرزاق إبراىيم عيسى، - (2)

  .185ص
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كما عرف ىذا النظام وجود شيخ مشايخ احلرفة كالشيخ زلمد بن زلمد الشريف .(1)كبار احلرفيني
. (3)، الذي حّث أتباعو على كسب رزقهم بأيديهم(2 )الذي كان ينتمي إذل الطريقة الرفاعية

الشيخ كان يرشحو أعضاء الطائفة ويف حالة ترشح أكثر من شخص دلنصب ادلشيخة يتدخل 
القاضي إذ يقوم بإجراء امتحان للمرشحني وخيتار األجدر من بينهم مثل ما حدث عند تعيني شيخ 
سوق العطارين، حيث ترشح كل من زلفوظ الزينيخي والبعض رشح إبراىيم بن اجلمال فقام قاضي 

عسكر بإحضار بعض األنواع من العطور من الدكاكني وعرضها على ادلرشحني دلعرفة اسم العطر 
وكان  وأىم مكوناتو، وكان ذلك أمام أىل السوق فلم يتمكن كبلمها من معرفة نوع العطر وزلتوياتو،

يف اجمللس الشيخ نور الدين علي ابن الشيخ نور الدين؛ فعرضت عليو أنواع العطر فتمكن من التعرف 
عليها ومتكن من اإلجابة على أسئلة القاضي، وليتأكد القاضي من قدراتو وإمكانياتو اختربه يف بعض 

أنواع األعشاب ويف أي رلال تستعمل، إال أنو أحسن اجلواب وأظهر جدارتو لينصب من طرف 
  .(4)القاضي شيخا على ذبارة سوق العطارين

 يكون على أساس حسن سريتو وعفتو واستقامتو وأمانتو، ومدى (5)قرار تعيني الشيخ يف منصبو
معرفتو بأحوال الطائفة وقوانينها وكان العلماء يف بعض األحيان يتدخلون يف األمر من أجل ترجيح 

ن ذلك بأن يشهدوا لو باألخبلق احلميدة وبأمانتو والكفة لصاحل أحد ادلرشحني دلشيخة الطائفة، ويك
 .(6)لتوريثو ىذا ادلنصب

 يف التوسط بني أرباب الصنائع ادلختلفة، وذلك من أجل إيقاف )الرئيس(يكمن دور الشيخ 
ادلشاحنات اليت تنشب بني أبناء طوائفهم،كما يعمل على ادلسامهة يف إدارة شؤون ادلدينة عن طريق 
فرض غرامات مالية على األطراف ادلتخاصمة ومجع الضرائب على احلرفيني ويقوم بالتوسط ذلم مع 

                                                           
 .15، ادلرجع السابق، ص الحرف والصناعاتصبلح أمحد ىريدي،-  (1)
وىي إحدى الطرق الصوفية مؤسسها أمحد بن علي بن حيي الرفاعي احلسيين أبو العباس بالعراق وإنتشرت يف ادلدن -  (2)

 71ت، ص .، مكتبة األداب، مصر، دالتصوف في مصر إبان العصر العثمانيتوفيق الطويل، : للمزيد أنظر. العثمانية
 .ومابعدىا

 .83م، ص1991، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1، طكاتب السلطان حرفة الفقهاء والمثقفينخالد زيادة، -  (3)
 .186عبد الرزاق إبراىيم عيسى، ادلرجع السابق، ص - (4)
(5)

  . 60تعيني شيخ الطائفة احلرفية حبضور القاضي، ص:وثيقة متثل  يوضح: 06انظر الملحق رقم  
 .186، ص السابق عبد الرزاق ابراىيم عيسى، ادلرجع  6
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الكتخدا بصبلحيات ووظائف سلتلفة، من بينها  ويتمتع الشيخ أو. (1)السلطة من أجل التخفيض
تنظيم العبلقة بني السلطة احلاكمة وأرباب احلرف باإلضافة إذل توفري ادلواد اخلام للحرفيني، وكان 

الذي خيتاره حكام ادلنطقة اليت يقيم هبا أو السلطة العليا، فهو مسؤول بالنقيب للشيخ نائب يعرف 
عن األمور الداخلية كاحلّد من اجلدال القائم بني أرباب احلرف وكان نشاطو القيام بتنظيم العبلقة بني 

. (2)احلرفني والكتخدا وتقسيم مواد اخلام واالنشغال بأمور النقابة 

 أسطى" لمعلما": 

لقب يطلق على أصحاب ادلهن واحلرف، فيقال معلم صلارة ومعلم حدادة، أي شخص َمِهَر 
يف حرفة ما وأصبح يف إمكانو تعليمها لآلخرين، ويعتمد عليو يف تصريف شؤوهنا ومعرفة أدق األشياء 

ل التصرف يف مشاكلها الفنية، ويف بعض األماكن يطلق على ادلعلم لقب أسطى وىذا بعنها وسُ 
وإذا تدرجنا يف مراتب الًتقي  يكون نادرا، فلفظ معلم ىو األكثر شيوعا يف الوسط االجتماعي؛

احلريف صلد ادلعلم ىو احللقة الرئيسية يف اجملموعة، فقبل أن يصبح معلما كان قد اجتاز مرحلة ادلبتدأ 
احلرفة من خبلل تلقيو فُنوهنا وأسرارىا فيصبح معلما يف الصنعة  فيبدأ ادلتعلم بالتدرب على. (3)الصيب

كما ينتخب من بني ادلعلمني األكفاء الشيخ الذي يصبح رئيس .(4)وبإمكانو إعادة إنتاج ما تعلمو
. للحرفة

  األجري"العريف" :

 لقب يطلق على العامل الذي يعيش عند ادلعلم والذي بدوره مكلف بإيوائو وإطعامو، ويف 
غالب األحيان يكون لكل معلم حرفة عريف ال أكثر، يظل العريف عند ادلعلم مدة ثبلث إذل مخسة 

سنوات، ليس من حقو مغادرة معلمو قبل انقضاء ىذه ادلدة ويف حالة مغادرتو دلعلمو لن جيد معلم 
حرفة أخرى يستقبلو، وليس على ادلعلم طرده بدون سبب ذلذا على العريف أن حيسن تصرفاتو 

فبإمكانو أن يصبح معلما إذا استوعب خصوصيات احلرفة ومتتع بأخبلقياهتا فيمكنو طلب اإلذن 

                                                           
 .15 صالسابق،، ادلرجع  الحرف والصناعاتىريدي،-  (1)
 .725-724أوغلى، ادلرجع السابق، ص ص -  (2)
 .30ذليطة، ادلرجع السابق، ص -  (3)
 . 64زيادة، ادلرجع السابق، ص-  (4)
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باالنفصال عن معلمو ومزاولتو للحرفة وحده ودبوافقة ادلعلم، ويكون ذلك  يف احتفال كبري حيضره 
. (1)شيخ الطائفة وأرباب احلرفة ادلتواجدين يف سلتلف األسواق 

  ادلبتدئ"الصبي" :

 ديثل أدىن درجة يف اذلرم احلريف والذي يعّد قاعدة الطائفة، وىو الطفل الذي يلتحق دبعلم 
.  مقومات احلرفةواستيعابحرفة قصد تعلمها وامتهاهنا، إذ يتبع خطوات معلمو بغرض التدرب 

وادلتفق عليو أنو ليس ىناك سن معني لبللتحاق باحلرف والصناعات، إال أنو يفضل أن يكون ادلتعلم 
صغري السن، وبذلك يستطيع الصمود والصرب يف وجو الصعوبات اليت تواجهو يف مسار تدربو وىذا ال 

يعِن أنو شلنوع على الكبار تعلمها،كما أنو ليس ىناك مواصفات دقيقة خاصة بالصيب حىت يتمكن 
من الدخول إذل ادليدان احلريف، سوى السبلمة البدنية ومتتعو بالصحة اجليدة فهناك بعض احلرف ال 

ديكن للشخص أو الصيب ادلريض مزاولتها وتعلمها مثل النجارة واحلدادة وصباغة اجللود وغريىا، 
وذلك حفاظا على صحتو، كما يفضل أن يدخل للحرفة من لو صلة هبا كابن احلريف مثبل ويأيت بعده 

من ىو يف حاجة ماسة للرزق وهبذا يضمن صاحب احلرفة متسكو هبا وحيافظ على االستمرار يف 
ويف أغلب األحيان . التدرب عليها وتعلمها، مث يأيت بعده من ترك الدراسة وتدرب سابقا يف حرفة ما

. (2)الوالد ىو الذي يقوم بالتحدث مع صاحب احلرفة من أجل أن يستقبل ولده وتعليمو

 من إحضار الطعام (3)يقوم ومنذ البداية الصيب دببلزمة معلمو كظلو داخل الورشة يليب طلباتو       
وادلاء، حىت أنو يقوم بتنظيف مكان العمل كذلك القيام بأعمال ال تتطلب خربة ويتساوى يف ذلك 
مجيع الصبيان، فبل فرق بني ابن ادلعلم أو قريبو أو من ليس لو أي صلة بادلعلم وحىت بأحد العمال، 

الصيب عند دخولو إذل احملل أو الورشة ليس لو أي . وعدد الصبيان زلدود وعلى ادلعلم مراعاة ذلك
سند عليو أن حيذر اخلطأ يف تلبيتو لؤلوامر؛ كما تبلغ مدة تعلم الصيب للحرفة حوارل سبع سنوات، مث 

.  (4)يدخل إذل مرحلة اجتياز االمتحان النهائي فإذا صلح يًتقى إذل درجة العريف

                                                           
 .30، ص السابقذليطة، ادلرجع -  (1)
.  30، ص السابقذليطة، ادلرجع -  (2)
 .61طلب تعلم صيب حرفة عند إسكايف واليت ربتوي على بعض الشروط، ص: وثيقة متثل  يوضح : 07انظر الملحق رقم -  ( 3)
. 30 ص ذليطة، ادلرجع السابق،-  (4)
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الصيب ال ديكنو أن ينفرد باحلرفة اليت تعلمها، ويقوم بفتح دكان دلزاولتها حىت يدخل مرحلة العريف 
ويسمح لو ادلعلم وأرباب احلرفة بذلك كما أن الصيب ال يتقاضى أي أجر من ادلعلم عكس العريف 

. الذي لو راتب شهري

 تتميز سلتلف اجملموعات احلرفية بزّي خاص ألعضاء احلرفة الواحدة ليختلف عن غريه من 
الذي يلبسو الدباغون خيتلف عن الذي يرتديو اجلزارون، كما أنو ىناك اختبلف يف اللباس  ،احلرفيني

ادلعلم والصيب يلبسو اللباس داخل احلرفة الواحدة، فاللباس الذي يلبسو الشيخ خيتلف عن الذي 
وإنَّ ىدف . ونفس الشيء بالنسبة للمعلم والصيب، وىذا من أجل التمييز بني سلتلف أعضاء احلرفة

صاحب احلرفة من مزاولة الصنعة وتعليمها لآلخرين ليس احلصول على الرزق فقط، وإمنا توريث 
احلرفة لؤلبناء واألحفاد حىت صنعتو ال تزول داخل اجملتمع، وذلذا معظم احلرف يغلب عليها الطابع 
الوراثي إذ أنَّ أعضاء كل حرفة كانوا ينتمون إذل رلموعة من األسر ادلعروفة باحتكارىا ذلذه احلرفة 

ويُعّد نظام الطوائف أصلح األنظمة للصناعات يف العهد العثماين، . ويقطنون يف منطقة سكنية واحدة
فالنظام حافظ على أخبلقيات ادلهن ادلختلفة وذلك من خبلل احلد من حرية التوسع يف ادلصانع 

 . (1)والقضاء على الغش يف ادلنتجات داخل األسواق

احلرفة تتطلب كفاءة يف اليد العاملة وكل صنعة تلتزم بتقاليدىا وعاداهتا باإلضافة إذل االنتماء        
. (2)الديين الذي جعلها بعيدة كل البعد عن حركات العصيان والتمرد

 إّن من أسباب ظهور الطوائف احلرفية ىو احملافظة على سرية الصناعة وتقاليدىا والدفاع عن 
 .(3)مصاحلها والعمل على رعايتها ومحاية أفرادىا

 

  

                                                           
. 31ص، السابقذليطة، ادلرجع -(1)
 .11، ص م1986 ، ادلطبعة اجلديدة، دمشق،تاريخ المشرق العربي المعاصرأمحد طبني،  -  (2)
 .62، ص ىيكل تنظيمي للطوائف احلرفية يف مصر: 08انظرالملحق رقم - (3)
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 :أهم الحرف المصرية .3

 لقد كان للعقيدة دور يف تصنيف الطوائف احلرفية، إذ كان للحرفيني الذين يعتنقون ديانة 
واحدة ُيكوِنّون طائفة خاصة هبم، فادلسلمون كانت ذلم حرف خاصة تتماشى والدين اإلسبلمي، إذ 

كانوا يقومون باحلرف البسيطة كاخلياطة والنسيج ويعتمدون على احليوانات ادلختلفة كمادة أولية 
شكلوا بدورىم طوائف خاصة هبم ومارسوا فيها أنواع سلتلفة من فحيني يدلنتجاهتم احلرفية، أما ادلس

. (1)، واألمر نفسو بالنسبة لليهود الذين احًتفوا صناعة اخلمور)الذىب والفضة(احلرف صناعة احللي 

فمعظم الصناعات ادلصرية اليت كانت متواجدة أيام ادلماليك ظّلت قائمة يف العهد العثماين        
: ومن أمهها

  : :الصناعات الغذائية

وىو الذي يقوم بطحن القمح ليصبح دقيق كذلك األمر بالنسبة للذرة  :)القصار(حرفة الدقاق- 
واألرز، ومصطلح الدقاق يطلق أيضا على بائع الدقيق بأنواعو، وذلذه الصنعة رواج كبري يف مصر وىذا 

.  (2)راجع إذل وجود مساحات زراعية كبرية صاحلة لزراعة احلبوب خاصة على ضفاف هنر النيل

وىو صانع احللوى وبائعها وىذه احلرفة كانت متواجدة يف مصر قبل الفتح العثماين : حرفة احللواين- 
 كبرياً بعد الفتح من خبلل ظهور أنواع سلتلفة من احللويات اليت أحضرىا ازدىاراً إال أهنا عرفت 

. (3)العثمانيون للمنطقة 

ىو بائع اللنب ومشتقاتو من األجبان، وىي من أشهر احلرف يف مصر وىذا راجع إذل  :حرفة الّلبان- 
. (4)توفر ادلادة األولية ادلتمثلة يف الثروة احليوانية

                                                           
.  18صىريدي، ادلرجع السابق، - (1)
 دار الكتب والوثائق القومية، ،1ج، األلقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربية سعيد مغاورى زلمد، (2)

. 402، صم2000القاىرة، 
 .49رديون، ادلرجع السابق، ص- (3)
 
 .750-749  ص، صالسابقسعيد مغاوري زلمد، ادلرجع - (4)
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مهنة يقوم صاحبها بذبح احليوان وبيع حلمو وىي من صناعات األشراف، واجلزارون  :حرفة اجلزار- 
 بسوق ادلدينة مثل غريىم من أصحاب احلرف، كما يشًتط على اجلزار أن ةيتجمعون يف منطقة واحد

. (1)سم اهلل عند ذبح احليوان، وأن يطعم الناس حلم حبلل ايكون مسلما يذكر 

وىو عاِصر الزيت وبائعها وصاحب ادلعصرة، إال أن ادلصريني دل يهتموا هبا كثريا على  :حرفة الزيات- 
، زيت الفجل (2)شتهرت هبا مصر، زيت الزيتون، زيت السلجماعكس أىل الذمة، وأىم الزيوت اليّت 

، وىناك زيوت عطرية كزيت اليامسني ومن أشهر ادلدن (3)، زيت السمسم)تستخرج من نبات عشيب(
. (4)اليت إشتهرت بصناعة الزيوت صلد أسيوط

 :)المالبس(الصناعات الكسائية 

يقوم أصحاب ىذه احلرفة بنسج األقمشة القطنية والصوفية والكتانية، وتعّد ىذه : صناعة النسيج- 
. (5)احلرفة أكثر انتشاراً يف مصر، وكانت صناعة يدوية 

وىو صانع ادلبلبس احلريرية، وكلمة القزاز كانت تطلق عموما على مريب دودة القز : حرفة القزاز- 
. (6)اليت تنتج اخليوط احلريرية ولقيت ىذه احلرفة رواجا كبريا يف األسواق ادلصرية

وىو صانع النعال وبائع األحذية، ولقد أضاف أصحاب ىذه احلرفة : حرفة اإلسكايف اخلفاف- 
اخليوط الذىبية وادللونة على النعال من أجل إعطاء دلسة مجالية دلنتجاهتم، ولقد اشتهرت ىذه احلرفة 

يف مدينة اإلسكندرية وزلافظة أسيوط، وىذه ادلنتجات كانت تصدر خارج مصر خاصة ببلد 
.  (7)الشام

                                                           
األلقاب والوظائف العثمانية، دراسة في تطور األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى مصطفى بركات، - (1)

 .253، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، ص م1924م ـ 1517الخالفة العثمانية، إلغاء
 .452، ص 1سعيد مغاورى زلمد، ادلرجع السابق،ج: نوع من اللفت يستخدم زيتها لئلنارة، للمزيد أنظر- (2)

نوع من النبات تستخرج من بذوره الزيت ويوجد يف أسيا ويف قسم من البحر ادلتوسط ويف ببلد ادلغرب يعرف باجللجبلن،  -(3)
 . 453، ص1سعيد مغاورى زلمد، ادلرجع السابق ، ج: للمزيد أنظر

  .455 نفسو، ص (4)
م، اذليئة ادلصرية العلمية للكتاب، د ب ن، 1914-م1805 طوائف الحرف في مصرعبد السبلم عبد احلليم عامر، - (5)

 . 14م، ص1993
 .689، ص 2سعيد مغاورى زلمد، ادلرجع السابق ،ج- (6)
 .ومابعدىا 119، ص 1ج سعيد مغاورى زلمد، ادلرجع السابق ،- (7)
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 :الصناعات الخاصة بالبناء

ستعماذلا يف اوىو من يقوم ضرب الطوب وبتقطيع احلجارة وتعديل شكلها من أجل : حرفة احلجار-
. (1)كذلك تطلق ىذه التسمية على بائعي احلجارة  البناء،

      : الصناعات العلمية

ىو صانع األدوية من سلتلف األعشاب، وبائع العقاقري الطبية، ولقد اشتهرت : حرفة الصيدالين -
 .  (2)مدن مصر بصنع بعض األدوية وادلراىم لعبلج العديد من األمراض خاصة اجللدية منها

تعين ادلصاص أي إخراج الدم الفاسد من اجلسم واحلجامة كانت تستعمل يف عهد : حرفة احلجام- 
. (3)النيب صلى اهلل عليو وسلم

. (4)صانع وبائع العطور، معتمداً على أنواع سلتلفة من الورد كمادة أولية ىو: حرفة العطار- 

نبلحظ أنو ديكن أن يقوم احلبلق حبرفة التعطري والتطبيب وختان األطفال واحلبلقة وبائع لؤلعشاب 
. والقيام باحلجامة يف وقت واحد

: صناعات مختلفة

لقد عرفت مصر كذلك صناعة البسط واحلصر، إذ أّن السلطان سليمان القانوين أخذ رلموعة       
.  (5)من احلصر لفرش اجلامع األموي بدمشق

وىو الذي يصنع من الذىب والفضة أنواع سلتلفة من اجملوىرات واحللي، وىذه      : حرفة الصائغ- 
 .(6)احلرفة تشارك فيها ادلسلمون واليهود يف مصر

                                                           
 .34،ادلرجع السابق، ص  ذليطة- (1)
 .585- 583 ، ص ص2سعيد مغاورى زلمد، ادلرجع السابق، ج- (2)

 .345، ص 1نفسو، ج- (3)

 .630، ص 2نفسو، ج -(4)

 . 538ص  إبن احلمصي، ادلصدرالسابق،-(5)
 .567، ص 2سعيد مغاورى زلمد، ادلرجع السابق،ج- (6)
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ىو صانع األربطة من احلبال، بعضها تصنع من القطن، وىناك نوع آخر يصنع من : حرفة احلّبال- 
خرى من احلبال اليت إشتهرت هبا مصر وىي احلبال أأنواع  وذبدر اإلشارة إذل وجود. (1)الكتان

. (2)ادلصنوعة من ألياف النخيل
يعود ظهور ىذه احلرفة يف إذل القرن األول للهجرة، واليت إمتهنها ادلسلمون وأىل : حرفة احلداد- 

الّذمة، واحلداد معاجل احلديد والذي يقوم بصناعة العديد من األدوات ذات اإلستعمال اليومي 
. (3)إخل...كأدوات الطهي واألبواب، وأدوات ذات اإلستعمال احلريب كاألسلحة واألذرع والسيوف

ىو بائع اخلشب واألثاث اخلشيب من خزائن وأبواب وصناديق اليت تُنحت من : حرفة اخلشاب- 
.  (4)اخلارج وُتطلى بألوان سلتلفة، إذ تباع ىذه األدوات يف سوق اخلشابني

وادلبلعق ادلصاحف وىو صانع األدوات النحاسية ادلختلفة، كاألواين وصناديق : حرفة الّنحاس- 
كما تنقش ىذه األدوات من اخلارج )األمحر، األصفر واألبيض(النحاسية، وىناك أنواع من النحاس 

لتصبح أكثر مجاال، والّنحاس لو اخلربة يف تلميع ىذه ادلادة، ولقد شاعت ىذه احلرفة كثرياً يف مصر، 
 .(5)إذ صلد دكاكني عديدة للّنحاسني فيها 

وىو الذي يقوم بدباغة جلود احليوانات ادلختلفة، وحرفة الدباغة من احلرف اليت : حرفة الدباغ- 
تتطلب مهارة ومقدرة عالية يف تنظيف اجللود وتسويتها وإعدادىا لعملية الدبغ دبواد طبيعية، وىناك 

العديد من األشخاص يعتربوهنا صنعة مقلقة وذلك بسبب الروائح الكريهة اليت تنبعث منها واليت 
تؤذي صحة اإلنسان، وادلكان الذي متارس فيو ىذه احلرفة يعرف بادلدبغة اليت تنشأ بعيداً عن مكان 

. (6)التجمعات السكانية وىذا بإشراف احملتسب وأمناء الصناعات

                                                           
سعيد مغاورى : ، للمزيد انظرنوع من النبات يستعمل لصناعة احلبال،كما أّن لو إستعماالت آخر كمعاجلة بعض األمراض- (1)

 .342 ، ص1، جزلمد، ادلرجع السابق

 .342نفسو ص - (2)

 .34ذليطة، ادلرجع السابق، ص - (3)

 .376، ص1، جمغاورى زلمد، ادلرجع السابق- (4)
 .820، ص 2نفسو،ج- (5)
 .72رديون، ادلرجع السابق، ص - (6)
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وىي مهنة ينشط أصحاهبا داخل احلمامات، إذ يقوم أصحاهبا بتنظيف ادلستحمني : حرفة احلمامي-
وتغيري مآزرىم ومراقبة ثياهبم، وتضم ىذه احلرفة أيضا صاحب احلمام، كما يقوم هبا النساء وحىت 

. (1)الرجال 

                                                           
 .358 ص،1سعيد مغاورى زلمد، ادلرجع السابق، ج -(1)
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 : مصر  فيأسواق الحرفيين .4

تعّد الطوائف احلرفية أساس الوحدة االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع، فاحلرفيون يشكلون        
رلتمعاً حبد ذاهتم، فكانت القاىرة مقسمة إذل طوائف حرفية حىت من الناحية اجلغرافية، وىذا التقسيم 

على حسب وفرة ادلواد األولية واإلمكانيات الصناعية اليت تتميز هبا كل منطقة، وكانت لكل طائفة 
، إذ توجد حارات وأسواق ربمل اسم احلرفة اليت ذلا (1)أحياء خاصة هبا ويطلق عليها اسم حارة

. (2)الغالبية يف ادلنطقة،كحارة النحاسني وحارة الدباغني وغريىا

 ظهرت يف مصر العثمانية أسواق جديدة إذل جانب األسواق اليت كانت يف العهد ادلملوكي، 
:   سوق ونذكر من بينها30إذ ذباوز عددىا 

 - سوق الدجاجني -سوق الوراقني - سوق الباسطية -  سوق خان اخلليلي –سوق الفحامني 
  - سوق األغنام- سوق احلدادين - سوق السبلح  -سوق الغزل- سوق العطارين - سوق الصاغة 

سوق النساجني -سوق الدباغني  - سوق النحاسني - سوق الرقيق -سوق القمح واحلبوب 
.   (3)والقماشني

باإلضافة إذل وجود السويقات وىي أماكن أصغر من األسواق وأمهها سويقة احلمام وسويقة 
. (4)الصباغني

. (5)أشهر األماكن الصناعية ىي القاىرة وضواحيها واإلسكندرية وأسيوط والقصري وقنا 
طائفة :  ىنا ذبدر االشارة إذل أىم الطوائف اليت شهدىا اجملتمع ادلصري، واليت من بينها

الصيارفة، طائفة احلباكة، طائفة الرختوانية بسوق القماش، طائفة القزازين، طائفة الصاغة، طائفة 
القهواجية، طائفة النقاشني، طائفة النجارين، طائفة النحاسني، طائفة اخلبازين، طائفة احلَلوانية، 

                                                           
 .14عبد السبلم عبد احلليم عامر، ادلرجع السابق، ص- (1)
 .17ىريدي، احلرف والصناعات، ادلرجع السابق، ص- (2)
، اجمللة التارحيية ادلغربية، ع الحياة اإلجتماعية في مدينة القاهرة إبان العهد العثمانيعبد الرحيم عبد الرمحن عبدالرحيم، - (3)

 .481 ص،1988، طبع الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، مارس 1121
 .483صنفسو، - (4)
  .35ذليطة، ادلرجع السابق، ص- (5)
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طائفة ادلخلبلتية، طائفة ادلدابغية، طائفة السماسرة، طائفة الداللني، طائفة الصباغني، طائفة 
. (1 ) طائفة احلدادين، السباكني،اخلراطني، طائفة العطارين

األصناف احلرفية يف مصر تضم أصحاب احلرفة الواحدة، وذلا وظائف اجتماعية واقتصادية يف        
فنجد هبا  نفس الوقت، فهناك عدد كبري من ادلصريني الذين ينتمون إذل طوائف الصنائع واحلرف،

إخل، وبروز ىذه ...أصناف للطباخني والدباغني واخلبازين والنساجني واخلياطني والوراقني واجلزارين 
الفئات راجع إذل طبيعة اجملتمع ادلصري، وتربز وظيفة األصناف يف ضمان الًتابط بني احلرفيني 

. واحملافظة على أسرار احلرفة ورعاية مصاحل احلرفيني يف حد ذاهتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .489-486، ص صالسابقعبد الرمحن عبدالرحيم، ادلرجع  عبد الرحيم- (1)



 

 

 .دور األصناف الحرفية وتفاعلها: المبحث الثالث

  

عالقة الطوائف الحرفية بالسلطة وتفاعلها مع الطرق  .1
 .الصوفية

 .عالقة األصناف الحرفية في ما بينها .2
 .عالقةالطوائف الحرفية بباقي فئات المجتمع .3
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من الطبيعي أن جند يف اجملتمع الدمشقي وادلصري يف ادلرحلة التارخيية ادلدروسة أّن أفراده 
 (1)يتعايشون بتكامل مؤسساتو االجتماعية ادلختلفة، اإلدارة احلاكمة، احلرفيون والتجار، أىل الّذمة

 .أحياااً وبسيطرة  حداىا علل ااألرى أحياااً 

  ذ أنَّ اجملتمع يتطور من ألالل تفاعل تلك ادلؤسسات اليت تؤثر يف أراء وأفكار أفراده، 
وتنعكس يف عاداهتم وتقاليدىم وقيمهم الروحية التصوفية، ويف اظام احلكم والتفاوت االجتماعي 

وىذا ما المسو من ألالل عالقة ااصناف احلرفية بالسلطة احلاكمة والطرق . ووضعهم ادلعيشي
 .الصوفية

 :عالقة الطوائف الحرفية بالسلطة وتفاعلها مع الطرق الصوفية .1

 ّن عالقة ااصناف احلرفية بالسلطة ىي عالقة احلاكم برعاياه، واليت ترتكز حول : مع السلطة- (أ
جباية الضرائب وضبط اامن دون أن تتدألل يف شؤوهنم الداأللية، ومن وظائف الطوائف احلرفية 

ااساسية أهنا كاات الرابط ااساسي بني السلطة وبني سكان ادلدن، ومساعدة السلطة يف سيطرهتا 
عليهم دون حاجة  ىل  دارة ألاصة، وكان الشيوخ حيتفظون بقائمة أمساء أعضاء الطائفة، اامر الذي 

فقد كاات الطائفة ادلهنية أللية أساسية تساعد السلطة . يسمح للسلطة بالّلجوء  ليهم عند احلاجة
علل اإلحاطة بالرعايا عن طريق مشايخ ادلهنة، والذين كاات تستشريىم أحياااً يف حالة وجود أزمة، 

ففي حالة حدوث مصاعب غذائية كبرية كاجملاعة أو ارتفاع أسعار السلع، يقوم أغا اإلاكشارية أو 
احملتسب باستدعاء ادلشايخ للحصول منهم علل ادلعلومات الالزمة ولوضع تسعرية دلساعدهتم، فإذا 

كان اامر يتعلق بأزمة اخلبز مثال يقدم ادلشايخ ادلعلومات الضرورية عن كمية احلبوب ادلتوفرة وتكلفة 
 .(2)صنع الرغيف مث يتم وضع التسعرية و عالهنا يف السوق

 لقد كان ىناك ارتباط بني ااصناف احلرفية والطرق الصوفية،  ذ جند أّن :مع الطرق الصوفية- (ب
معظم مشايخ احلرف ينتمون  ىل  حدى ىذه الطرق، كما أّن الطرق الصوفية حتث أبناءىا علل 

                                                           
التابعني حلاكم مسلم، ديارسون شعائرىم  (اليهود والنصارى)مصطلح يستخدم يف لغة الشريعة ويشري  ىل الرعايا غري ادلسلمني- ( 1)

 .295، ص 2جب وبون، ادلرجع السابق، ج: للمزيد ااظر. الدينية حبرّية مقابل دفع اجلزية
 .100-99رديون، ادلرجع السابق، ص - (2)
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امتهان احلرف و تقان الصنائع، وجتعل من احلرفة أو ادلهنة قيمة أساسية من قيمها، وتضفي عليها 
 .(1)عمقا روحياً ألاصاً 

ترفيع  ) يربز وجود الطرق الصوفية يف الطوائف احلرفية من ألالل حضورىم رلالس الشّد 
فهذا يعترب طابع رمزي من ألالل احلركات والرموز واإلشارات . (ادلبتدئ  ىل صااع والصااع  ىل معلم

 .(2)وحلقات الذكر،  ذ يقوم شيخ الطائفة بتالوة سورة الفاحتة واادعية يف اجمللس

  

                                                           
، اطروحة لنيل شهادة  مقاربة اجتماعية اقتصاديةم1830 -1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس، - (1)

 .172، ص م2001-2000، مرقواة، جامعة اجلزائر، 1دكتوراه دولة يف التاريخ احلديث، ج
 .626ص  ، رللة الدراسات ادلغربية، ادلرجع السابق،العلماء والطرق الصوفية والتنظيم الحرفيوجيو كوثوراين، - (2)
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 : عالقة األصناف الحرفية فيما بينها .2

 : لقد كان يف بالد الشام ومصر عالقة وثيقة بني اذليئات اليت تزاول احلرفة، وذلك من ألالل

 :عالقة األصناف الحرفية مع بعضها البعض- (أ

       لقد كان اجملتمع الشامي وادلصري يتكون من عدد كبري من الطوائف ادلهنية واحلرفية، وقد 
مثلت ىذه ااصناف غالبية سكان اإليالتني، وكاات كل طائفة منغلقة علل افسها وذلك طبقا 

وكاات العالقة بني أبناء الطائفة . لنظمها،  ذ ال يسمح بدألول أحد أبناء احلرف ااألرى  ىل مهنتهم
ادلبتدئ حيًتم الصااع، والصااع -تقوم علل التعاون واالحًتام فيما بينهم، مع احًتام السلم الطائفي

كما أانا جند أّن معظم احلرف متوارثة، فاحلريف حيًتف مهنة والده هبدف احملافظة - (1)حيًتم ادلعلم
 .(2)عليها ومحايتها من الزوال

 :عالقة حرفيي الشام مع حرفيي مصر- (ب

اشًتك الشوام يف مصر بصفة عامة ويف مدينة اإلسكندرية بصفة ألاصة يف قطاع احلرف  
والصناعات،  ذ اشًتك بعضهم يف صناعة النسيج وبرعوا فيها، وكاات ىذه الصناعات صناعات 

 .(3)صغرية ومتارس يف ورش صغرية، وكااوا يستلمون الغزل اخلام مثّ يقومون بصناعتو حسب الطلب

، وعملوا أيضا يف صناعة احللوى، (اجلزارين) قد عمل السوريون يف حرفة اخلبازيني والقصابني
وكأصحاب مقاىي، وكان بعضهم يعملون بااجر لدى غريىم، وكااوا حيصلون علل أجورىم يف 

وقد يتفق العامل مع صاحب العمل علل عمل . بعض ااحيان يف شكل عيين مثل ادلالبس وغريىا
معني وأجر زلّدد، وعملوا يف حرفة تبييض النحاس، واشتغلوا يف احلياكة اليت كااوا يتعلموهنا عن 

 .ادلغاربة

 

 
                                                           

 .489-486عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، ادلرجع السابق، ص ص - (1)
 .258افسو، ص- (2)
 ادلرجع السابق، ، رللة الدراسات التارخيية،الشوام وحياتهم االقتصادية واالجتماعية في اإلسكندريةصالح أمحد ىريدي، - (3)

 .673ص 
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 لقد دألل الشوام يف التنظيمات الطائفية احلرفية اليت كاات يف اإلسكندرية يف ذلك الوقت، 
 .(1)وقد سامهوا يف كل اااشطة االقتصادية اليت كاات موجودة يف اإلسكندرية يف العهد العثماين

ويبدو أّن ىذه اخللفية ساعدت علل ااتعاش احلركة التجارية بني اإليالتني، لتصل  ىل اسطنبول 
 وااتشرت يف شىت الواليات العثمااية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .674 ص، ادلرجع السابق،صالح أمحد ىريدي-(1)
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 : عالقة الطوائف الحرفية بباقي فئات المجتمع .3

 : يظهر التفاعل االجتماعي للحرف من ألالل

 :عالقتهم بالجيش اإلنكشاري-(أ

       عاش معظم احلرفيني يف اجملتمع حياة متوسطة وبسيطة، ولقد أدت بعض الظروف السياسية 
اخلاصة  ىل ضعف أحواذلم ادلادية ذلذا كثرياً ما كااوا يسامهون بدور اشط يف احلركات االجتماعية اليت 

، وجلأ العسكريون  ىل ااعمال (1)تقوم ضد السلطة احلاكمة، وذلك بعالقتهم مع اجليش االاكشاري
احلرفية ومل تقتصر تلك الظاىرة علل العسكريني فقط، والذين حاولوا زيادة دأللهم وحتسني مستواىم 

ادلعيشي، بل ااضم  ليهم اجملندون احملليون القادمون من بني الطبقات ااكثر فقراً يف ادلدينة، ومنذ 
 للحصول علل (2)السادس عشر ميالدي بدأ أىايل احلرف يف دألول ااوجاق/ القرن العاشر ىجري

احلماية، وكاات غالبية احلرف اليت ذكرااىا تنتمي  ىل  حدى ااوجاقات وبصفة ألاصة أوجاق 
اإلاكشارية، ورغم  صرار السلطة احلاكمة علل منع أرباب احلرف وادلهنيني علل الدألول  ىل ااوجاق 

 .(3)ومغادرة اجليش اإلاكشاري سواء يف القاىرة أو دمشق  ال أهنم مل يستجيبوا لألوامر

 

 

 

 

 

                                                           
يين تشريي، لفظ يطلق علل اجليش اجلديد وىي فرقة من فرق اجليش العثماين والذي كان أفراده خيتارون من الشباب - (1)

ادلسحيني وأغلبهم من اليتامل والذين يربون علل طاعة السلطان العثماين، وأول سلطان أمر بتشكيلو ىو السلطان أورألان بن 
 .41م، ويف عهد السلطان سليمان قسم  ىل أوجاقات، للمزيد أاظر،صابان، ادلرجع السابق، ص1330/ه730عثمان عام 

 
مجعها ااوجقات، لفظ تركي معناه ادلكان الذي تشعل فيو النار وتطور مدلولو  ذ أصبح يطلق علل اافراد ادلتواجدين فىي - (2)

مكان واحد ،كما أطلق ىذا اللفظ علل رلتمع أرباب احلرف، وبعدىا أصبح يطلق علل أصناف جند السلطنة سواءا الربية أو 
 .53اخلطيب، ادلرجع السابق،ص : للمزيد أاظر. البحرية ويقصد بو اجليش العثماين

 .77رديون، ادلرجع السابق، ص- (3)
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 :عالقـتــــهم بأهل الذمة-(ب

يبدو أّن الطوائف احلرفية يف كل من الشام ومصر كاات تضم يف اإلمجال ادلسلمني  ىل جااب 
ويعود وجود اليهود والنصارى يف ادلدن العربية  ىل عهود سابقة، . اليهود وادلسيحيني بنسب متفاوتة

ومع الفتح العثماين لألقطار العربية تزايد عدد ىذه الفئة اليت ظلت حتت محاية العثماايني ألاصة بعد 
طردىم من اسباايا، ولقد مارس ىؤالء اليهود والنصارى أاشطة متعددة يف كل من بالد الشام ومصر، 

 ذ عِملوا يف بداية اامر كتجار وىذا دلعرفتهم بأىم الطرق التجارية اخلارجية، وما ساعدىم علل 
احًتاف النشاط التجاري ىو متكنهم من اللغات ىذا ما ساىم يف تسهيل معاملتهم مع سلتلف جتار 

فالتجارة أحالتهم بالضرورة وبطريقة غري مباشرة حلرفة الصيارفة  ذ عملوا . الدول ااوروبية
يف ااسواق، لدرجة أهنم أصبحوا يقرضون ااموال للوالة اهنم كااوا من  (مستبديل النقود)كصرافني

طبقة ااثرياء اظراً لعملية السمسرة اليت يقومون هبا، وىذا ما فتح ذلم اجملال الشتغاذلم يف ادلعادن 
فأصبح ذلم أسواق، كسوق الصاغة لليهود، وهبذا . النفيسة،  ذ شكلوا طوائف حرفية ألاصة هبم

 . (1)اافسوا ادلسلمني

 : من أىم احلرف اليت مارسها أىل الذمة،  ىل جااب حرفة الصيارفة اذكر

كاات وجهة اليهود حنو القرى ادلصرية هبدف شراء االبان لصناعة ااجبان، ومن : صناعة األجبان
مثة يرسلوهنا  ىل ادلدن مع أجراء من غري اليهود سواء من ادلسلمني أو غريىم من أىل الذمة بغرض 

 .بيعها

 . احًتف اليهود صناعة النسيج والغزل واخلياطة:الصناعات الخفيفة

 .(2)جتدر اإلشارة  ىل أّن ادلرأة اليهودية قد احًتفت مهنة التطريز اليت كاات متارسها بادلنزل

 

                                                           
 .85-84رديون، ادلرجع السابق، ص ص - (1)
مجال أمحد الرافيعي وأمحد عبد اللطيف محاد، :  تر،(م1914-1517)تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانيةيعقوب الاداو، - (2)

 .156-154م، ص ص 2000ب، .زلمد ألليفة حسن، اجمللس ااعلل للثقافة، د : تق و مر
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 :نستنتج شلا سبق مايلي

م كان مرتبطاً يف األساس مع إقتصاد 16/ه10إّن إنتعاش إقتصاد الدولة العثمانية خالل القرن -
األقطار العربية، مبا يف ذلك الشام ومصر، إذ مّكنها ذلك من السيطرة وبشكل كبري على الطرق 

 .التجارية واألسواق اخلـــــارجية

تعّد بالد الشام مركزا إقتصاديا ذا مداخيل كبرية بسبب طبيعة جغرافية منطقتها ومتتعها بأسواق      - 
صناعية كبرية نشطت السوق احمللية واخلارجية مبنتوجاهتا ادلتنوعة، كما غطت النقص الذي شهدتو 

 .إسطنبول يف حد ذاهتا، خاصة يف ادلراحل األخري من القرن السادس عشر

 تزويد مصر إلسطنبول بعدد كبري من احلرفيني ادلهرة وأرباب الصنائع خالل القرن  العاشر -
السادس عشر ميالدي، حيث أدى ذلك إىل إنتشار أنواع عديدة من احلرف يف األناضول / ىجري

واليت مل تعرفها ادلنطقة من قبل، ونتج عن ذلك ترك ىؤالء ادلهنيني دلستهم الفنية يف العديد من 
 .ادلنشآت ادلعمارية واحلرفية يف ادلنطقة

إّن اىتمام السلطة احلاكمة بأصحاب احلرف يف بالد الشام ومصر يعود إىل أمهية ىذه الفئة  - 
 .من خالل حراكها اإلقتصادي الذي انعكس على واقعها اإلجتماعي

اعترب نظام الطوائف الذي اعتمدتو معظم ادلهن والصنائع رلاال ساىم فيو سالطني آل - 
عثمان بطريقة غري مباشرة من خالل تفعيلو بقوة يف بالد الشام ومصر خاصة، وذلك بفرض األمن 
واإلستقرار يف أوساطهم اإلجتماعية، ىذا ما ساعد على بروزىم كطوائف صناعية زلرتفة متخصصة 
كّل حسب رلالو احلريف، حيث جتمعت ىذه ادلهن واحلرف يف أسواق سلصصة ذلا، شلا أضفى عليها 

 .الطابع التنظيمي ادلــــركز ونتج عن ذلك إحرتام كّل طائفة لألخرى

بروز مبدأ التنافس بني أرباب احلرف ادلختلفة والذي أدى إىل حتسني مستوى احلرفيني يف - 
اجملتمع الشامي وادلصري على حد سواء، ىذا ما شجع النهوض باحلرفة  فكان ذلك أىم ىدف من 

 .أىداف التنظيم احلريف يف إياالت الدولة العثمانية 

مبدأ الوراثة أىم ميزة يف الطوائف احلرفية، وبإنتظامهم يف شكل طوائف حافظوا على سرية - 
 .احلرفة، وإستمرارية وجودىا داخل اجملتمع بأكملو



 

 

53 

رغم أن معظم الطوائف احلرفية كانت حتبذ اإلنغالق على نفسها، وعدم إحتكاكها بأطراف - 
أخرى يف اجملتمع، إال أن طبيعة اجملتمع الشامي وادلصري دفعها إىل التفاعل مع السلطة واإلنكشارية 

 .والطرق الصوفية وأىل الذمة

كان أصحاب احلرف ادلختلفة يعملون كعائلة واحدة، كل يف حرفتو وكانت ذلم نظم ذات -
تقاليد مستقرة مثل نقابة، حيث وجب على أصحاب احلرف أن ميرو مبرحلة التدريب والتعليم اليت 

تتدرج من مرحلة ادلتعلم الناشئ أو العامل ادلبتدئ إىل الصانع فادلعلم احملرتف، وكان يتم تعليم 
وتدريب الشباب ادلبتدئني يف احلرف ادلختلفة بصرامة للحفاظ على احلرفة من االندثار، مع األخذ 

بعني اإلعتبار التدريب ادلهين التجاري واحلرص على ترسيخ مفاىيم أخالقية أمهها أن يكون زلبا للخري 
 .ويتحلى بأخالق حسنة وىذا راجع أساسا إىل إنتماء األصناف احلرفية إىل الطرق الصوفية

وجود أنواع من احلرف خاصة بادلسلمني وأخرى إحتكرىا اليهود والنصارى، وذلك لتغطية - 
النقص الذي كان يشهده السوق الشامي وادلصري، إذ فسح ىذا األمر اجملال لبعض احلرف بالظهور 

 .داخل أسواق ادلدن العربية، وكان على رأسها الصريفة والسمسرة

رغم إثقال السلطة على ىذه الفئة بدفع الضرائب، إال أهنا مل تتخل عن مهنتها، فإرتباطها - 
 .باحلرفة كان إرتباط معنويا أكثر من ماديا وىذا من بني أىم أسباب استمرارية احلرفة
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.(1)اإلمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني: 01الملحق رقم

 
 

  

                                                           
ت، .ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،د.، د)1922-1516(تاريخ المشرق العربيعمر عبد العزيز عمر، -(1)

  .91ص
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  .(1)تمثيل بياني يمثل هرم لفئات المجتمع العثماني: 02الملحق رقم 

 

 

                                               السلطان 

                                         اجليش 

                                 العثماين 

                       العلماء والتجار 

    

 

      وأرباب الطوائف احلرفية 

 

 اليهود  _ ادلسيحيون     _ادلسلمون                                         _

    

 

 

 

                                                           
 .  عمل الطالبتان(1)
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 (1).واردات بورصة للحرير من إيران:03الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .149، ادلرجع السابق ، ص تاريخ الدولةخليل إيناجليك، -( 1)
للمزيد أنظر سهيل صابان %. 99هي النقد الذهيب يف البندقية وهي مشتقة من كلمة دوكاتو اإليطالية ونسبة الذهب فيها  -(2)

كما عرفت اإلمرباطرية أنواع عديدة من النقود كاألقجة وهي وحدة نقدية من العمالت بيضاء .115ادلعجم، ادلرجع السابق، ص 
م و بعدها ظهرت البارة مث القرش 17مضروبة من الفضة وتستعمل يف الصفقات الرمسية وظهرت منذ عهد أورخان حىت هناية القرن

، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، طمعجم المصطلحات واأللقاب التاريخيةمصطفى عبد الكرمي اخلطيب، : للمزيد أنظر. العثماين
 .13، صم1996  - ه1416

 . الذهبية (2) بالدوقية بورصة  واردات .السنة 
 40000 م1487/ه893

 33000 .م1508/ه914

 43000 م1512/ه918

 13000 م1521/ه928

 17000 م1523/ه930

 24000 م1557/ه965



 

 

58 

 (1).الهيكل التنظيمي للطائفة الحرفية في بالد الشام: 04الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .عمل الطالبتان–  

  شيخ
مشايخال

شيخ الحرفة

الصانع

المعلم

المبتدىء
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 .(1)خريطة أسواق دمشق:05الملحق رقم 

 
                                                           

 .عمل الطالبتان- ( 1)



 

 

60 

 .(1)تعيين شيخ الطائفة الحرفية بحضور القاضي:وثيقة تمثل: 06الملحق رقم 

 

 

 
  

                                                           
 .366- 365عبد الرزاق إبراهيم عيسى ،ادلرجع السابق ،ص ص - (1)
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طلب تعلم صبي حرفة عند إسكافي والتي تحتوي على بعض : وثيقة تمثل: 07الملحق رقم 
 .(1)الشروط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .99 ، ادلرجع السابق ،صالجاليات الألوروبية في اإلسكندرية في العهد العثمانيصالح أمحد هريدي علي ،- ( 1)
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 .(1)هيكل تنظيمي للطوائف الحرفية في مصر: 08رقمالملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 القاضي          القاضي            القاضي               القاضي               القاضي

 

 

  احملتسب احملتسب 

                   

 

 العريف العريف العريف العريف العريف

        

 

 

                                                           
 .عمل الطالبتان – (1)

 شيخ المشايخ

 شيخ الدقاقين شيخ العطارين شيخ الحدادين شيخ الجزارين شيخ الدباغين

 النقيب النقيب النقيب النقيب النقيب

 المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم

 الصبي الصبي الصبي الصبي الصبي
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I. المصادر: 
عبد الفتاح : ، حتقيقأحياء حلب وأسواقها، (م1179/ه575تويف عام ) األسدي خري الدين .1

 . م1974رّواس قلعة جي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 
بدائع الزهور في وقائع ، )م1524/ه930تويف عام(بن إياس احلنفي ادلصري زلمد بن أمحد .2

  .م1960، دون طبعة، مطابع الشعب، 3 ، اجلزءالدهور
حوادث الزمان ، )م1527/ه934:تويف عام( ابن احلمصي أمحد بن زلمد بن عمر األنصاري .3

، دار النفائس 1، الطبعة 3عبد العزيز فياض حرفوش، اجلزء: ، حتقيقووفيات الشيوخ واألقران
 .م2000للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

زلمد عبد اجمليد                                           : ، حتقيقاإلشارة في محاسن التجارةالدمشقي أيب الفضل بن علي،  .4
 .341-1، معجم ادلطبوعات م1988: الدوماين احلنبلي، تح

الّدر المصان في سيرة المظفر سليم ، (م1185/ه581)اللحمي االشبيلي عّلي بن زلمد .5
 .م1962ىانس ارنست، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، : ، حتقيقخان

II. المراجع: 

األرناؤوط زلمد، معطيات عن دمشق وبالد الشام اجلنوبية يف هناية القرن السادس عشر،  .1
 .م1993، دار احلصاد للنشر والتوزيع، دمشق، 1الطبعة 

اذليئة ادلصرية العامة ، م1798-م1517تاريخ القضاء في مصرإبراىيم عيسى عبد الرزاق،  .2
 .م1998للكتاب، مصر، 

يوسف عطا اهلل، : ، ترمجةم1574- م 1517 ، الفتح العثماني لألقطار العربيةإفانوف نيقوال .3
. م1988، دار الفارايب للنشر، بريوت، 1مسعود ظاىر، الطبعة: مراجعة

زلمد األرناؤوط، : ، ترمجةتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االنحدارإيناجليك خليل،  .4
 .م2002، دار ادلدار اإلسالمي، بريوت، 1الطبعة

،اجمللد م1600-م 1300التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية، إيناجليك خليل،  .5
 . م2007، دار ادلدار اإلسالمي، بريوت، 1، تر، عبد اللطيف حارس، الطبعة 1
صاحل سعداوي، مركز : ، ترمجةالدولة العثمانية تاريخ وحضارةأوغلى أكمل الدين إحسان،  .6

 .م1999األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إسطنبول، 
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، 4 عدنان زلمود سلمان، اجمللد: مجة، ترموسوعة تاريخ الدولة العثمانيةأوزتونا يلماز،  .7
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المجتمع اإلسالمي والغرب دراسة حول تأثير الحضارة ىاميلتون وبون ىارولد ،  جب .9

أمحد إيبش، : ، ترمجةالقرن الثامن عشر للميالد الغربية في الثقافة اإلسالمية بالشرق األدنى في
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نموذج »حركات العامة الدمشقية في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشراهلل ،  حنا عبد .10

. م1985، دار ابن خلدون، لبنان، 1 الطبعة،«لحياة المدن في ظل اإلقطاعية الشرقية
، مؤسسة 1، الطبعةمعجم المصطلحات واأللقاب التاريخيةاخلطيب مصطفى عبد الكرمي،  .11

 .م1996الرسالة، بريوت، 

، دار 1لطيف فرج، الطبعة: ، ترمجةالمدن العربية الكبرى في العصر العثمانيرميون أندري،  .12
. م1991الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاىرة، 

، رياض الريس للكتب 1، الطبعةكاتب السلطان حرفة الفقهاء والمثقفينزيادة خالد،  .13
 .1991والنشر، لندن، 
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