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 التنظيمات احلرفية والصناعات احمللية يف العهد العثماني 

 

 مقدمة:
ُالعثمانيُُأهميةُ ُتكمنُ  ُالعهد ُفي ُالحرفية ُالتنظيمات ُموضوع ُفي البحث

فيُالبناءُُكانتُالدعامةُاألهمُ ُحرفيةُ ُلتهاُطوائفُ كونُهذهُالتنظيماتُشكُ 
ُ،االجتماعيُواالقتصاديُللمدينةُاإلسالميةُحتىُأواخرُالقرنُالتاسعُعشر

ُمحافظةُ  ُاألكثر ُاألداة ُاالجتماعيةُُوكانت ُوالقيم ُالتقاليد على
ُيولوجياتُالدينيةُالسائدةُآنذاك.ُواأليد
التعرفُعلىُالتجمعاتُالبشريةُالتيُكانتُتعيشُُةنُالبحثُموضوعتضمُ 

داخلُحدودُالدولةُالعثمانيةُمنُخاللُدراسةُمبسطةُعنُطبيعةُالمجتمعُ
العثمانيُوعلىُأشكالُتنظيمُتلكُالجماعاتُوتشكيلةُالعالقاتُالقائمةُفيماُ

ُت ُعلى ُالتعرف ُخالل ُمن ُالتوزيعُبينها، ُعلى ُاعتمادا  ُالمجتمع ركيبة
الجغرافيُللسكانُمنُأهلُالحضرُالذينُيسكنونُالمدنُويتشكلونُمنُأربعُ

ُ ُوفئة ُوالموظفين ُالعسكريين ُفئة ُوفئةُفئات: ُالحرب ُأرباب ُوفئة التجار
خرين،ُثمُأهلُالريفُالذينُيمتهنونُالزراعةُالتيُهيُعمادُاالقتصادُاآل

ُا ُالرحل ُالبدو ُثم ُواستخدمتُالعثماني، ُاالستقرار، ُحياة ُيعتادوا ُلم لذين
ةُلحمايةُالقوافلُالدولةُبعضهمُفيُحراسةُالطرقُوالمفارقُوالممراتُالجبليُ 

ُالتجارية.ُ
ُفيُكلُ  ُالحرفيين ُواقع ُالدراسة ُالتشكيُوتناولتُهذه ُمن التُآنفةُتشكيلة

اوتةُمتفُالديناميةُاألفقيةُللمجتمعُالعثمانيُكانتُأنُ الذكر.ُوالجديرُبالذكرُ
ُومُ  ُالبشرُقيدةُ السرعة ُاالقتُبطبيعة ُوالحالة ُالجغرافية صاديةُوالمناطق

ذيُحصلُكانُأيُالتغييرُال،ُهذهُالديناميةُنُ أوسياسةُالدولة،ُولوُفرضناُ
ُُُُُُُُُالعشائرُالتيُانتقلتُمنُحياةُالبداوةُالىُحالةُالرعيُأنُ ُتطورا ُإاّلُأنناُنجد
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 مقدمة:
ُالعثمانيُُأهميةُ ُتكمنُ  ُالعهد ُفي ُالحرفية ُالتنظيمات ُموضوع ُفي البحث

فيُالبناءُُكانتُالدعامةُاألهمُ ُحرفيةُ ُلتهاُطوائفُ كونُهذهُالتنظيماتُشكُ 
ُ،االجتماعيُواالقتصاديُللمدينةُاإلسالميةُحتىُأواخرُالقرنُالتاسعُعشر

ُمحافظةُ  ُاألكثر ُاألداة ُاالجتماعيةُُوكانت ُوالقيم ُالتقاليد على
ُيولوجياتُالدينيةُالسائدةُآنذاك.ُواأليد
التعرفُعلىُالتجمعاتُالبشريةُالتيُكانتُتعيشُُةنُالبحثُموضوعتضمُ 

داخلُحدودُالدولةُالعثمانيةُمنُخاللُدراسةُمبسطةُعنُطبيعةُالمجتمعُ
العثمانيُوعلىُأشكالُتنظيمُتلكُالجماعاتُوتشكيلةُالعالقاتُالقائمةُفيماُ

ُت ُعلى ُالتعرف ُخالل ُمن ُالتوزيعُبينها، ُعلى ُاعتمادا  ُالمجتمع ركيبة
الجغرافيُللسكانُمنُأهلُالحضرُالذينُيسكنونُالمدنُويتشكلونُمنُأربعُ

ُ ُوفئة ُوالموظفين ُالعسكريين ُفئة ُوفئةُفئات: ُالحرب ُأرباب ُوفئة التجار
خرين،ُثمُأهلُالريفُالذينُيمتهنونُالزراعةُالتيُهيُعمادُاالقتصادُاآل

ُا ُالرحل ُالبدو ُثم ُواستخدمتُالعثماني، ُاالستقرار، ُحياة ُيعتادوا ُلم لذين
ةُلحمايةُالقوافلُالدولةُبعضهمُفيُحراسةُالطرقُوالمفارقُوالممراتُالجبليُ 

ُالتجارية.ُ
ُفيُكلُ  ُالحرفيين ُواقع ُالدراسة ُالتشكيُوتناولتُهذه ُمن التُآنفةُتشكيلة

اوتةُمتفُالديناميةُاألفقيةُللمجتمعُالعثمانيُكانتُأنُ الذكر.ُوالجديرُبالذكرُ
ُومُ  ُالبشرُقيدةُ السرعة ُاالقتُبطبيعة ُوالحالة ُالجغرافية صاديةُوالمناطق

ذيُحصلُكانُأيُالتغييرُال،ُهذهُالديناميةُنُ أوسياسةُالدولة،ُولوُفرضناُ
ُُُُُُُُُالعشائرُالتيُانتقلتُمنُحياةُالبداوةُالىُحالةُالرعيُأنُ ُتطورا ُإاّلُأنناُنجد
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وشبهُالترحلُأوُإلىُحالةُالتوطنُالدائميُظلتُ
ُبكثيرُ ُواالجتماعية ُاالقتصادية ُحياتها ُفي متأثرة
منُعاداتهاُوتقاليدهاُومنهاُنظرتهاُإلىُالصناعةُ
واألعمالُالحرفيةُالتيُكانُيشوبهاُاالحتقارُوعدمُ
ُفيُ ُاالجتماعية ُالتقسيمات ُلعبت ُكما االحترام.

ُال ُتباين ُفي ُهاما  ُدورا  ُفئاتُالمدينة ُإلى نظرة
ُالمدنيُ ُالحرفيونُيشغلونُأسفلُُإذالمجتمع كان
ُالسلمُاالجتماعي.

ُهيُ ُالبحث ُتناولها ُالتي ُالتالية ُالموضوعة أما
ُالعهدُ ُأبان ُوهيكليتها ُالحرفية ُالتنظيمات واقع
برازُدورُالقوىُالعاملةُغيرُالمنضويةُ العثمانيُوا 
تحتُخيمةُالتنظيماتُالمتميزةُفيُتحريكُعمليةُ

ُصادُالعثماني.ُاالقت
ُالحرفيةُ ُالتنظيمات ُواقع ُعلى ُالضوء وإللقاء
ونقاباتهاُفيُالعهدُالعثمانيُالبدُمنُاإلشارةُإلىُ
ُالتنظيماتُألنُهذهُالتنظيماتُ بداياتُنشوءُهذه
ُفيُ ُكانتُمتغلغلة نما ُوا  ُالعهد ُهذا ُتكنُوليدة لم
ُحولُ ُخالفات ُتوجد ُال ُالذي ُالوقت ُففي القدم.

ُالحرفية ُالمساهمات ُالحضاراتُُوجود ُجميع في
ُمنُ ُالعديد ُهناك ُأن ُإاّل ُالقديمة اإلنسانية
ُالمرحلةُ ُحول ُوالباحثين ُالمؤرخين الخالفاتُبين
التاريخيةُالتيُشهدتُوالدةُهذهُالتنظيماتُوهناكُ
ُتتمتعُ ُنظرية ُومنها ُوالنظريات ُاآلراء ُمن العديد
ُتقولُإنُالتنظيماتُظهرتُفيُالعالمُ بتأييدُعام

عدُذلكُفيُالدولةُاإلسالميةُالرومانيُواستمرتُب

ُفيُ ُكامال  ُإسالميا  إلىُأنُتبلورتُوأخذتُطابعا 
ُالقرنُ ُفي ُالمغولي ُالغزو ُوبعد ُالعاشر، القرن
ُوخاصةُ ُالصوفية ُالطرق ُأصبحت ُعشر الثالث
آدابُالفتوةُتمارسُتأثيرا ُعلىُالمجتمعُوكانُمنُ
ُمسلما ُ ُالمنتمي ُالشخص ُيكون ُأن شروطها

ُفانخرطُغالب يةُأصحابُالصنايعُصاحبُحرفة،
ُوالفتوةُ ُاالحتراف ُجعل ُمما ُالفتوة ُتشكيالت في
ُالحرفُ ُأصحاب ُإن ُحتى ُينفصالن، ُال أمران
ُوراحواُ ُالزوايا ُعن ُابتعدوا ُعندما والصناعات
ُغيرُ ُمن ُزمالءهم ُتضم ُلهم ُنقابات يشكلون

ُالمسلمينُظلواُيحافظواُعلىُتقاليدُالفتوة.
ُ)األ ُباسم ُاألناضول ُفي ُالفتوة خية(ُوي عرفُفرع

ُوكانُ ُالطائفة ُشيخ ُاوران( ُ)أخي ُإلى نسبة
ُالدولةُ ُقيام ُفي ُالبارز ُدورهم ُاألخية لجماعة
العثمانيةُومعُنموُنزعةُالحكمُالمطلقُوالمركزيةُ
ُوهكذاُ ُبالتدريج ُعليهم ُتسيطر ُالدولة أخذت
صارتُاألخيةُفيُالمدنُمجردُنقاباتُحرفيةُإالُّ

ُإنُآدابُالفتوةُبقيتُقويةُفيماُبينها.ُ
ُ ُباألنظمةُكما ُدقيق ُبشكل ُالنقابات ُهذه التزمت

ُاألنظمةُ ُهذه ُإن ُوالمعروف ُالمحددة، والقواعد
ُعبرُ ُتشكلت ُقد ُواالحتفاالت ُوالمبادئ والقواعد
عدةُقرونُوكانُاعضاءُالنقابةُيناقشونُويقرونُ
ُسجلُ ُإلى ُيضيفوها ُأن ُقبل ُجديدة ُقواعد أية
ُالقواعدُ ُهذه ُكانت ُفقط ُالتسجيل ُوبعد القاضي

ذة.ُأماُبالنسبةُللبناءُالتنظيميُوالهيكليُتعتبرُناف
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ُيوجدُ ُال ُأنه ُالمؤكد ُمن ُفإن ُالتنظيمات لهذه
ُلهذهُ ُالتنظيمي ُللبناء ُمركزيا  ُمفروضا نموذجا 
ُالمحليةُ ُالترتيبات ُتنوعت ُفقد ُوعليه التنظيمات
ُالبناءُ ُإن ُنجد ُالمثال ُسبيل ُفعلى ُومهاما  اسما 
ُاستانبول ُفي ُعنه ُيختلف ُالقاهرة ُفي ُالتنظيمي
ففيُالقاهرةُكانُالشخصُالرئيسُهوُالشيخُالذيُ
كانتُسلطتهُأوسعُكثيرا ُمنُنظيرهُ)الكتخدا(ُفيُ
ُنقاباتهُ ُيدير ُما ُغالبا  ُالشيخ ُكان ُإذ استانبول
ُالُينطبقُ ُإنُهذا ُإاّل ُما، ُإلىُحّد ُفردية بطريقة
ُأوُ ُواحد ُإلىُمشورة ُبحاجة ُأنه ُإذ ُالكتخدا على

ُأع ُكان ُالذي ُباشات ُالياغيت ُمن ضاءُأكثر
نُأوعلىُالرغمُمماُتقدمُنجدُالنقاباتُينتخبونهم.ُ

جميعُالطوائفُيعتمدُبناءُهيكلهاُالتنظيميُعلىُ
ُتحضىُ ُوقواعد ُأنظمة ُوعلى ُالهرمي التسلسل

ُباحترامُجميعُأعضاءُالطائفةُالواحدة.ُ
ُوبعدهُ ُالصبي ُمن ُيتكون ُهذا ُالهيكلي والبناء
ُأوُ ُاألسطى ُوأخيرا  ُالقلفة ُثم ُالصانع العريفُأو
ُإلىُ ُلالرتقاء ُجاهدا  ُاألخير ُهذا ُويسعى المعلم
ُسموُ ُذلك ُيساعده ُصنعته ُفي ُاألستاذية مرتبة
ُإرضاءُ ُسبيل ُفي ُوتفانيه خالصه ُوا  أخالقه
ُإلىُاالنتقالُمنُدرجةُ الجميع،ُوالبدُمنُاإلشارة
ُوعهدُ ُشد ُحفالت ُطريق ُعن ُيتم ُأخرى إلى
ُأمامُ ُعنصر ُكل ُيؤديه ُاختبار ُيسبقها )يمين(

ُ ُالتنظيم ُلالنتقالُاعضاء للحصولُعلىُموافقتهم
ُ ُاالعلى. ُالمرتبة ُإلى ُمن ُالرغم نُأوعلى

ُفيُ ُعامةُتضم ُكانتُبصورة التنظيماتُالحرفية
عضويتهاُمعظمُالحرفيينُإاّلُانناُنجدُبعضهمُالُ
ُالحرفُ ُوأهل ُكالباعة ُنقابات ُإلى ينتمون
ُقوةُ ُمن ُآخر ُجزءا  ُالرقيق ُشكل ُكما المتجولين

ُنق ُألي ُالمنتمية ُغير ُبعضُالعمل ُكان ُإذ ابة
ُمحددةُ ُلفترة ُعملهم ُوبعد ُالعبيد ُيشغلون التجار
ُكانتُهناكُالكثيرُمنُالنشاطاتُ ُكما يعتقونهم،
ُالسوقُ ُمع ُروابط ُأسسن ُفقد ُللنساء الحرفية
ُنساءُ ُهناك ُإن ُإلى ُباإلضافة ُالتجار بواسطة
ُالشوارعُ ُفي ُفيُبيوتهنُويبعنُبضاعتهن يعملن

تُأوُحتىُفيُسوقُخاصةُدونُإنُيكنُعضوا
ُفيُنقابة.

ُبالطوائفُ ُالدولة ُعالقة ُإلى ُالبحث ُتطرق كما
ُمنهاُ ُوالقوانين ُاألنظمة ُمن ُجملة ُوسنها الحرفية
ُواستنتاجُ ُوألكدك ُوالتسعيرة ُاالحتساب نظام
ُهذهُ ُإلغاء ُإلى ُالدولة ُدفعت ُالتي األسباب

ُاألنظمة.ُ
نُالطوائفُالحرفيةُكانتُتتمتعُبحريةُأكثرُأنجدُ

ُا ُتتحول ُأن ُقبل ُاكبر ُالعثمانيةُوقوة المبراطورية
ُالمطلقُ ُالحكم ُنزعة ُنمو ُومع ُمركزية ُدولة إلى
ُإنُ ُإاّل ُبالتدريج ُعليهم ُتسيطر ُالدولة أخذت
سيطرةُالدولةُوتدخالتهاُالُيتعدىُحمايةُمصالحُ
ُمنُ ُعام ُبشكل ُالمستهلكين ُومصالح الخزينة
ُالطوائفُكانتُتعترفُبالسلطةُ ُهذه ُفإن جهتها

يدونُفيُسجلهُكلُالعلياُللدولةُإذُكانُالقاضيُ
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ُوكانواُ ُالقيادية ُالشخصيات ُعلى ُيطرأ تغيير
ُإلىُ ُبقضاياهم ُيتوجهوا ُأن ُقبل ُمعه يتشاورون

ُالديوانُالهمايوني.ُ
ُالتركيبُ ُعلى ُالحفاظ ُإلى ُالدولة ُسعت كما
التقليديُلألصنافُبحجةُإنُأيُتجديدُيمكنُأنُ
ُالدولةُ ُفوضىُويؤديُبخزينة ُإلى ُالمجتمع يدفع

ُخلها.ُإلىُفقدانُمصادرُد
ُاالحتسابُ ُقواعد ُبدقة ُالدولة ُطبقت ُفقد وعليه
ُجديدُ ُسلطان ُكل ُتولي ُمع ُتراجع ُكانت والتي
ُالسلعُ ُعلى ُختمه ُالمحتسبُيضع ُوكان للحكم،
ُنتيجةُ ُولكن ُبها ُالخاصة ُالمواصفات حسب
للضغوطُالداخليةُوالخارجيةُفقدُجرىُإلغاءُنظامُ

ُم.4581ُاالحتسابُفيُ
ومعُتعددُاآلراءُبينُفقهاءُالمسلمينُحولُجوازُ
التسعيرُوعدالتهُفقدُأولىُالعثمانيونُعنايةُكبيرةُ
ُلألهاليُ ُتوفيرُعواملُالرفاه ُبغية ُالتسعيرة بنظام
ُبإجراءُ ُيقومون ُوالتجار ُالحرفيين ُزعماء وكان
ُالقاضيُ ُبحضور ُاألسعار ُتقدير عملية
ُاألمرُ ُهي ُاالهالي ُمنفعة ُإن ُومع والمحتسب

يُيؤخذُبنظرُاالعتبارُإاّلُأنهمُكانواُيحاولونُالذ
ُوقدُ ُللحرفيينُوالتجارُقدرُمنُالربح، أنُيحددوا
ُالقرنُ ُأواسط ُحتى ُمطبقا  ُالتسعير ُنظام ظل
ُعلىُ ُطرأت ُالتي ُالتغييرات ُوبعد ُعشر، التاسع
ُتدهورُ ُإلى ُأودت ُوالتي ُاالقتصادية الساحة

ُوكانتُالنتيجةُ ُأهميته ُالتسعير ُنظام ُفقد التجارة
ُبعضُالموادُإ نُت ركتُالحريةُلألسعارُفيماُعدا

ُالغذائيةُكالخبزُواللحم.ُ
وبسببُمحدوديةُالموادُالخامُكانُمنُالضروريُ
تحديدُعددُالدكاكينُواالسطواتُالمخصصةُلكلُ
طائفةُوالورشُوذلكُللحفاظُعلىُنوعُمنُالتوازنُ
بينُاإلنتاجُوالسوقُأيُبينُالعرضُوالطلبُفقدُ

ُالق ُفي ُالدولة ُنظاما ُوضعت ُعشر ُالثامن رن
ُيكنُ ُمالم ُالمهنة ُوممارسة ُدكان ُفتح يحظر
ُمنُ ُنوع ُوهو ُ)كدك( ُحق ُعلى ُحائزا  صاحبه
ُوألكدكُ ُنفسه ُالوقت ُفي ُواالنحصار االمتياز
ُفيُ ُتزيد ُالدولة ُإن ُونجد ُومستقر ُهوائي نوعان
عددُألكدكُإذاُزادتُالحاجةُإلىُحرفةُمعينةُأماُ

ُبعضُألكدكُإ ُقلتُالحاجةُأعادوا لىُالخزانةُإذا
التابعةُلهاُوكانُللتدخالتُاألجنبيةُأثرُفيُإلغاءُ
ُليمانيُ ُ)بلطة ُمعاهدة ُإن ُفنجد ُالنظام هذا

ُالتجارة4585ُ ُأنواع ُكافة ُبممارسة ُسمحت )
وأصبحُمنُحقُكلُفردُعثمانيا ُكانُأوُأجنبيا ُأنُ
يمارسُالحرفةُالتيُيريدهاُوتمُإلغاءُالنظامُنهائيا ُ

ُ.4148ُعامُ
ُ ُتتدخلُفيُبيعُوكانتُالدولة ُالحينُواآلخر بين

ُالتيُ ُالمواد ُمن ُواحد ُالملح ُفكان ُالسلع وشراء
ُدخلُ ُوقد ُاألولى ُعهودها ُمنذ ُالدولة احتكرتها
خزانةُالدولةُبفضلُهذاُالنظامُاالحتكاريُقدرُالُ
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يستهانُبهُمنُالمالُوعرفُهذاُالنظامُفيُالقرنُ
ُالنصفُ ُوفي ُالواحدة. ُاليد ُباسم ُعشر التاسع

قرنُالتاسعُعشرُطبقتُالدولةُنظامُاألولُمنُال
ُ ُعام ُمن ُاعتبارا  ُبيع4585ُاالحتكار ُعلى م

بعضُالسلعُوالمحاصيلُبشكلُأوسعُلتحولُدونُ
ُلنفقاتُ ُالالزم ُالمال ُوتوفير ُالمحتكرين غش
ُالموادُ ُيشترون ُاألصناف ُممثلوا ُوكانوا الجيش
ُإلىُ ُالمعلمين، ُعلى ُويوزعونها ُالدولة ُمن الخام

انبُالذينُلمُيرتاحواُلهذاُإنُضغوطُالتجارُاألج
النظامُوفيُمقدمتهمُاالنكليزُقدُأسفرتُعنُإلغاءُ

ُ.4585ُالنظامُبرمتهُعامُ
ُالتيُ ُالثقيلة ُالصناعية واستعرضُالبحثُالمنشأة
ُالتيُ ُوالمعدات ُاآلالت ُتصنيع ُأجل ُمن أقامت
كانتُتحتاجهاُالجيوش،ُوالصناعاتُالخفيفةُالتيُ

ُوالصناعات ُالعثماني ُالمستهلك الناشئةُُتخدم
ُوالمكرسةُألسواقُالتصديرُالعالمية.ُ

 تمهيد:
ُعامةُ ُبصورة ُاالجتماعية ُالهيئات ُواقع لدراسة
ُمنُ ُالبد ُخاصة ُبصورة ُالحرفية والتنظيمات
التعرفُعلىُواقعُالتجمعاتُالبشريةُالتيُتنتميُ
ُكانُمجالُ ُولما ُالتنظيمات. ُتلكُالهيئاتُأو لها

ُا ُفي ُالحرفية ُالتنظيمات ُهي ُهذه لعهدُدراستنا
ُاالفقيةُ ُالديناميكية ُسنتناول ُلذا العثماني،
للتجمعاتُالبشريةُالتيُكانتُتعيشُداخلُحدودُ
ُطبيعةُ ُعن ُمبسطة ُبدراسة ُالعثمانية الدولة

ُتلكُ ُتنظيم ُأشكال ُوعلى ُالعثماني المجتمع
ُبينهاُ ُفيما ُالقائمة ُالعالقات ُوتشكيلة الجماعات

منُُاعتمادا ُعلىُالتوزيعُالجغرافيُللسكان،ُابتداءُ 
ُثمُ ُاالستقرار ُحياة ُيعتادوا ُلم ُالذين ُالرحل البدو
أهلُالريفُالذينُيمتهنونُالزراعةُالتيُهيُعمادُ
ُالذينُ ُالحضر ُبأهل ُوانتهاء  ُالعثماني االقتصاد

ُيسكنونُالمدن.ُ
ُالحياةُ ُمن ُنمط ُعلى ُيطلق ُمصطلح فالبداوة
ُتتوفرُ ُال ُالمساحة، ُشاسعة ُمناطق ُفي البشرية

ُاألس ُمطالبُالحياة ُونباتُإالُّفيها اسيةُمنُمياه
،ُالُيكفيُللهيئاتُاالجتماعيةُ(4)بقدرُضئيلُجداُ 

ُ.(8)منُممارسةُحياةُعاملةُمنتجة
ُحياةُ ُطبيعة ُبين ُالشاسعة ُالفروقات ُرغم ولكن
ُهناكُ ُأن ُإاّل ُوالقرى، ُالمدن ُأهل ُوحياة البدو
ُليستُ ُالبداوة ُإن ُاالنتروبولوجين، ُيقرها حقيقة

ُفيُسيرُ ُتوحشُوبدائية ُالمجتمعاتُمرتبة تطور
ُبذاته ُقائم ُحضاري ُطراز ُهي ُبل ،ُ(8)البشرية

ُنظمتهُلهمُالقوانينُالطبيعية.ُ
فالبدوُالرحلُيتشكلونُعلىُهيئةُتجمعاتُتسمتُ
ُبينها،ُ ُتنقلت ُالتي ُاالرض ُبأسماء ُأو بأسمائها
ُقبائلُ ُإلى ُبينها ُفيما ُتنقسم ُالتجمعات وهذه

ُأصغر ُوحدات ُعنها ُويتفرع ُاعتادواُ(1)وعشائر ،
ُاالقتصادُحيا ُمفهوم ُفإن ُلذا ُالتقشفُوالكفاف، ة

ُوالخرافُ ُاالبل ُاقتناء ُيتعدى ُيكن ُلم البدوي
ُوالملبسُ ُالمأكل ُمن ُالبسيط ُله لتضمن
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،ُيجوبُالصحاريُبحثا ُعنُمنبعُماءُ(8)والمأوى
ُأجدبتُ ُفإذا ُوماشيته، ُالبله ُعشب ُمنبت أو
ُمنُأجلُالبقاء،ُوحتىُيكونُ أراضيهُيهبُغازيا 

ازيا ُمغوارا ُيكونُسالحهُرفيقهُفيُفارسا ُمقداما ُغ
ُوترحال،ُ ُوحل ُدائم، ُحذر ُحياته ُوالنهار، الليل
فتمحورتُذهنيتهُاالقتصاديةُحولُقاعدةُ))امتلكُ
ُمنافعهُ ُوكثرت ُثمنه ُوغال ُحمله ُخف ما

ُولماُ(6)واستعماالته(( ُيقيدُحركته. ُيأنفُكلُما ،
ُيحتاجُإلىُآالتُوأدواتُ كانُامتهانُأيةُصنعة

ُصاحب ُعلى ُبها،ُتوجب ُواالهتمام ُاالنشغال ها
ُعليهُ ُاعتاد ُيتعارضُوما ُوهذا ُاالستقرار وتلزمه
ُالدفاعُ ُفيُسبيل البدويُمنُكرُوفرُواالستماتة
عنُعشيرته،ُلذاُفإنهُيحتقرُالمهنةُويراهاُمشتقةُ
ذاُماُوجدُفيُأوساطهمُمنُامتهنُ منُالمهانة،ُوا 
ُأوُ ُأنُيكونُمنُغيرُابناءُالعشيرة صنعةُفالبد

الُشأنُلهمُمنُحسبُأوُنسبُأوُمنُمنُالذينُ
،ُأنُكلمةُصانعُالتصقتُ(7)أقوامُمنُغيرُالعرب

ُشخصُ ُتحقير ُالبدو ُمن ُأحد ُأراد ُفإذا بالعبيد
ُالصناع ُابن ُيا ُله ُقال ُأنُ(5)بكلمة، ُنجد ُلذا ،

ُهوُ ُالبدوي ُالمجتمع ُيقره ُالذي ُالرئيسي العمل
ُومصدرُ ُغذائهم ُمصدر ُفهي ُالماشية، تربية

ُال ُوخيامهم ُصوفهاُأللبستهم ُمن ُنسجوها تي
ُالسجادُ ُينسجون ُما ُوأكثر ُوشعرها، ووبرها
واألجولةُوجاللُالدوابُواألكلمة،ُوللسجادُوالكليمُ

ُواسعة ُشهرة ُرحالتهمُ(1)التركماني ُأثناء ُوفي .
الموسميةُيذهبونُإلىُاألسواقُالقريبةُويتقايضونُ

،ُوكانُلكلُعشيرةُ(40)علىُالفائضُمنُمنتجاتهم
يةُمغلقةُيكتفونُذاتيا ُمنُبوجهُعامُحياةُاقتصاد

ُ ُتهمُماُقانونناُفيُالعثمانيونُسنُُّوقدخاللها.
ُكلُعنُواحدةُ(44)أفجهُقدرهُللدولةُيؤدوهُرسماُ 

حظائرُ)اغيلُرسمي(ُقدرهُخمسةُُخروفينُورسم
،ُ(48)(ُرأس800اقجاتُعنُكلُقطيعُغنمُيضمُ)

كماُكانواُيمارسونُالصيدُفيُالشتاءُوتقومُبعضُ
ُ ُأيضا  ُواألقواسُالعشائر ُالسهام بصناعة

ُفيُ(48)للدولة ُالدولة ُتستخدمهم ُمنهم ُوبعض ،
حراسةُالطرقُوالمفارقُوالممراتُالجبليةُوفيُشقُ
قامةُالجسورُوالقالعُوالموانئُ صالحهاُوا  الطرقُوا 

ُالتجارية ُالقوافل ُحماية ُأخذتُ(41)وفي ُولما ،
ُسياسةُ ُاتباع ُفي ُعشر ُالسابع ُالقرن ُمنذ الدولة

والعشائرُأسفرُذلكُعنُتفتتُتوطينُتلكُالقبائلُ
ُ.(48)القبيلةُالواحدةُواضطرتُلحياةُاالستقرار

ُأهلُالريف:
ُالعثماني،ُ ُالعهد ُوليدة ُالريفية ُالمناطق ُتكن لم

ُ ُللحضر، ُأصل ُهي نما ُالدراساتُُإذوا  تشير
ُبحدوثُثورةُ ُالمرتبطة ُالمدينة ُنشأة ُعن الحديثة
ُفيُاأللفُالخامسُقبلُ ُيذكر ُحدثتُكما تقنية،

ُالزراعيُ(46)الميالد ُاإلنتاج ُزيادة ُإلى ُأدت ،
ُالهيئاتُاالجتماعيةُ ووفرته،ُفأدىُذلكُإلىُبلورة
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ُوالمفكرينُ ُوالجند ُالقادة ُمن ُفئاتها واصطفاف
والتجارُوأصحابُالحرفُجنبا ُإلىُجنبُمكونينُ
ُالريفيةُ ُالمجتمعات ُعن ُمختلفا  مجتمعا 

ُعلىُ(47)والبدوية ُحتمت ُظروف ُهناك ُأن ُإاّل ،
ُ ُالمناطق ُمن ُمحتفظةُكثير ُتبقى ُأن الريفية

ُريفيةُ ُمناطق ُإلى ُإضافة ُالريفية، بخصوصيتها
ُبعضُ ُإلجبار ُنتيجة ُالعثمانية ُالسياسة أوجدتها
ُالجانبُ ُفإن ُوعليه ُاالستيطان، ُعلى العشائر
ُالدراسةُ ُموضوعة ُفترة ُخالل ُالناس ُمن األكبر

ُواألرياف ُالقرى ُيسكنون ُويختصرُ(45)هذه، ،
يتمكنونُمنُُعملهمُاألساسيُفيُالفالحة،ُوحتى

مواصلةُالحياةُاالجتماعيةُخاللُتلكُالحقبةُالتيُ
ُتظهرُحركةُ ُالمواصالتُولم ُسبل انعدمتُفيها
ُالكبيرة،ُ ُالمدن ُمراكز ُفي ُإاّل ُواضحة، اعمار
ُالزراعة،ُ ُغير ُاعمال ُفي ُمنهم ُقسم اشتغل
ُوالحالجة،ُ ُالبرادع ُوصناعة ُوالنساجة كالخياطة

ينُساكنيهاُوفيُاألريافُالقريبةُمنُالقالعُيوجدُب
ُوالنجارينُ ُكالحدادين ُالقالع، ُاسطاوات ُمن عدد

ُجي( ُ)كوره ُالمعادن ُصهر ُافران ،ُ(41)وعمال
ُالتيُ ُالوحيدة ُالمهنة ُهي ُالزراعة ُذلكُفإن ورغم
يقرهاُالريفي.ُأماُالمهنُاألخرىُآنفةُالذكرُكانتُ

ُب ُالضآلة ُالقرىُُإذمن ُمعظم ُفي ُوجودها ينعدم
ُكانُ ُالتي ُاالحتقار ُنظرة ُبسبب ُوذلك واألرياف
ُفيُ ُيرى ُإذ ُالمهن ُأصحاب ُإلى ُالريفي ينظرها

ُ.(80)المهنةُذلُوتملقُللمشتريُوخضوعُللسلطة

ُيدعوُ ُوليمة ُالُيحظر ُمنهم فكانُصاحبُالجاه
ُبناتهمُ ُتزويج ُعن ُويترفعون ُحرفي، إليها

ُشرف ُدونهم ُالحرفُألنهم ُوأصالُ ألصحاب ،ُ(84)ا 
ُفيُ ُالكبير ُأثرها ُالنظرة ُلهذه ُأن ُشك وليسُمن
ُالمشهدُ ُأن ُإلى ُإضافة ُالريفي، ُاالقتصاد تأخر

ُراقية ُزراعة ُإلى ُيفتقر ُالريفي تدفعُُ(88)العثماني
ُأمامُ ُوتفتح ُأمام ُإلى ُالريفي ُاالقتصادي بالواقع
ُالعملُ ُمن ُجديدة ُآفاق ُالمجتمع ُذلك ابناء

ُالم ُفي ُاالنخراط ُخالل ُاالنمائيةُواالبداع شاريع
ُالتيُ ُالكومونات ُتضاهي ُحرفية ُهيئات ليكونوا

ُ.(88)تكونتُفيُالدولُالغربية
ُأهلُالمدن:

منُالمؤكدُأنُالمدينةُالعثمانيةُماُهيُإاّلُامتدادُ
للمدينةُاإلسالميةُفيُالدولُالتيُسبقتها،ُارتبطتُ
ُبمعاييرُحضاريةُتأثرتُإلىُحدُ نشأتهاُوتطورها

ُف ُاإلسالم، ُبتاريخ ُالكبيرةُكبير ُالمدن ُاستثنينا لو
ُالعثمانيةُ ُالمدن ُمعظم ُأن ُنجد ُآنذاك، المعروفة

ُصغيرة( ُ)مدينة ُقصبات ُهيئة ُعلى ،ُ(81)نشأت
ُبهدفيُالجهادُ ُكانتُمرتبطة ألنُظروفُنشأتها
ُكانتُ ُحتى ُالمدن ُهذه ُاستقرت ُأن ُفما والفتح،
بمثابةُسوقُتجريُفيهاُعملياتُتبادلُالسلعُبينهاُ

ُ.(88)بهاُوبينُالقرىُالتيُتحيط
كماُأنُالعثمانيينُأقامواُمنُهذهُالقصباتُوالمدنُ
التيُورثوهاُمنُالسالجقة،ُأوُالتيُاستولواُعليهاُ
ُمنُالمؤسساتُالثقافيةُواالجتماعيةُ ُكثيرا  بالفتح،



 مجلة فصلية محكمة :مجلة مركز دراسات الكوفة

 

       020  

 
 6102سنة    34العدد      020

 

ُالشفاءُ ُودور ُالضيافة ُوالمدارسُودور كالجوامع
ُتعنىُ ُالتي ُالمؤسسات ُمن ُوغيرها والقشلة

يةُوالصناعيةُوالتجاريةُبالنشاطاتُالعسكريةُوالدين
وكلُماُيدعمُالبنيةُالتحتيةُالالزمةُللتطورُالذيُ
تنشدهُاالدارةُالعثمانيةُفيُتوفيرُالرفاهيةُللمجتمعُ

ُالعموم ُوجه ُعلى ُأنُ(86)المدني ُبالذكر .والجدير
ُالدولةُالعثمانيةُمنذُ سياسةُالتوطينُالتيُاتبعتها
ُلذكرهاُ ُمجال ُال ُمختلفة ُوألسباب ُتكوينها بداية

اعدتُعلىُالزيادةُفيُعددُالسكانُمماُكانُلهُس
ُداخلُ ُاالجتماعية ُالهيئة ُنمو ُفي ُالبالغ األثر
ُفئات،ُ ُأربع ُمن ُأغلبها ُفي ُتتكون ُوالتي المدينة
فئةُالعسكريينُوفئةُالتجارُوفئةُأربابُالصنائع،ُ
أماُالرابعةُفتشملُقطاعاتُأخرىُمنُالناسُمثلُ

شكيالتُالباعةُالمتجولينُالذينُلمُيدخلواُضمنُت
أربابُالصنائع،ُوالعاطلينُعنُالعمل،ُوالساداتُ
األشرافُالذينُاعترفتُلهمُالدولةُبشرفُالنسب،ُ
ُوالتجارُ ُالدبلوماسيون ُيوجد ُالرئيسية ُالمدن وفي

ُاالقتصاديةُُ.(87)األجانب ُالحياة ُاستعراضنا وعند
ُالعهدُ ُفي ُالعربية ُالمدن ُفي واالجتماعية

عمومياتهاُُالعثماني،ُنجدُأنُصورهاُمتشابهةُفي
ُإحداهاُ ُظروف ُباختالف ُجزئياتها ُاختلفت وأن
ُعليهاُ ُقامت ُالتي ُالمقومات ُألن ُاألخرى، عن
ُتكادُتكونُواحدةُواألنظمةُالتيُ المجتمعاتُفيها

ُ.ُ(85)وضعهاُالسالطينُالعثمانيونُلحكمهاُواحدة

ُوجهاتُ ُلنا ُتظهر ُهذا، ُالتشابه ُضوء ُدائرة وفي
ُ ُفعلى ُوللحرفيين، ُللعمل ُمتفاوتة ُمنُنظر الرغم

أنُاإلسالمُومنُخاللُاآلياتُالقرآنيةُواالحاديثُ
ُدفعُبعضُ(81)النبويةُقدُأقرُالعملُوواجبه ،ُمما

ُومنهمُ ُالفريضة ُمستوى ُإلى ُيرفعه ُأن الفقهاء
حسنُكافيُاالقحصاريُالذيُيحرمُتركُالشخصُ
بالُعمل،ُويميلُإلىُالرأيُالذيُيقرُقتلُمنُالُ

ُله ُاالف(80)عمل ُالدينامية ُأن ُإاّل ُللمجتمعُ، قية
ُبطبيعةُ ُومقيدة ُالسرعة ُمتفاوتة ُكانت العثماني
ُاالقتصاديةُ ُوالحالة ُالجغرافية ُوالمناطق البشر
ُالديناميةُأيُ ُأنُهذه وسياسةُالدولة.ُولوُفرضنا
ُأنُ ُنجد ُاننا ُإاّل ُكانُتطورا  ُالذيُحصل التغيير
ُحالةُ ُإلى ُالبداوة ُحياة ُمن ُانتقلت ُالتي العشائر

لىُحالةُالتوطنُالدائميُالرعيُوشبهُالترحلُأوُإ
ُواالجتماعيةُ ُاالقتصادية ُحياتها ُفي ُمتأثرة ظلت
ُإلىُ ُنظرتها ُومنها ُوتقاليدها ُعاداتها ُمن بكثير
ُيشوبهاُ ُكان ُالتي ُالحرفية ُواألعمال الصناعة
ُالتقسيماتُ ُلعبت ُكما ُاالحترام، ُوعدم االحتقار
االجتماعيةُفيُالمدينةُدورا ُهاما ُفيُتباينُالنظرةُ

ُال ُفئات ُإلى ُالمديني ُالحرفيونُُإذمجتمع كان
ُاالجتماعي ُالسلم ُاسفل ُوصفواُ(84)يشغلون ُكما ،

ُنبغُاحدهمُ(88)بالرقاعةُوالسفهُوالغوغاء ُما ذا ُوا  ،
ُصنعتهُ ُعليه ُيعاب ُواألدب ُالعلم ُمجال في

،ُوفيُاعتقادناُأنُللموروثُ(88)ويحجبُعنهُنبله
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ُثقافةُ ُنشر ُفي ُاألثر ُشديد ُله ُكان ُالبداوة من
عززهاُالواقعُاالقتصاديُالذيُكانُاالزدراءُهذه،ُ

ُشيئا ُ ُأن ُإاّل ُالعموم. ُعلىُوجه ُالحرفيون يعيشه
ُالقرنُ ُفي ُالمغولي ُالغزو ُبعد ُحصل ُالتغير من
ُتمارسُ ُالصوفية ُالطرق ُأصبحت ُعشر الثالث
ُأنُ ُعلىُالمجتمعُوكانُمنُشروطها ُكبيرا  تأثيرا 

،ُ(81)يكونُالشخصُالمنتميُمسلما ُصاحبُحرفة
ُأص ُغالبية ُتشكيالتُفأنخرط ُمن ُالحرف حاب

ُالُ ُأمران ُوالفتوة ُاالحتراف ُجعل ُمما الفتوة
،ُوكانواُينتظمونُفيُطوائفُحرفية،ُ(88)ينفصالن

ُمعين ُبصنف ُطائفة ُكل ُوأدىُ(86)تختص ،
ُتوليدُ ُإلى ُاألسواق ُوالحرفُفي ُالتجارة تصنيف
ُفيُ ُتسبب ُالمشتركة، ُبالمصلحة ُقوي شعور
ُالحرفُ ُأصحاب ُمن ُاجتماعية ُتكوينات ظهور

اباتُبمفهومُالعصورُالوسطى(ُيعملونُضمنُ)نق
ُفيهاُ ُتقررت ُالتي ُالقواعد ُمن ُمتكاملة منظومة
ُفيُ ُأو ُالخلقي ُالجانب ُفي ُسواء ُالتفاصيل أدق

ُالمهني ُداخليةُ(87)الجانب ُتطورات ُأن ُويبدو ،
حصلتُفيُالحرف،ُدفعتُهذهُالتنظيماتُلبلورةُ

ُحرفي ُتدرج ُوفق ُالتراثية ُويعكسُ(85)هيكليتها ،
ُاألخية ُُنظام ُالقرن ُفي ُاالناضول م48ُهـ/6في

أنُنظامُُإذصورةُمنُصورُالتكويناتُالحرفية،ُ
ُالطائفةُ ُشيخ ُأوران(( ُ))أخي ُإلى ُنسبة األخية
ُأصحابُالحرف،ُ ُعنُجمعياتُتضم كانُعبارة
ُحدودُ ُوالحربُعلى ُاألناضول ُفي ُالجهاد وأدى

ُمبادئُ ُمع ُالفتوة ُاندماج ُإلى ُاإلسالمية الدولة
ُالحرف ُبتقاليد ُاألخيةُالصوفية ُلجماعة ُوكان ة،

ُالعثمانية ُالدولة ُقيام ُفي ُالبارز ُومعُ(81)دورهم ،
ُأخذتُالدولةُ ُالمطلقُوالمركزية ُالحكم ُنزعة نمو

ُفقدتُاألخيةُكثيرُمنُ(10)تسيطرُعليهم ،ُوهكذا
ُحافظتُعلىُ ُولكنها ُوالفكرية ُالسياسية فعالياتها
ُالتنظيماتُ ُوغدت ُواألخالقية. ُالروحية التعاليم

ُال ُفي ُمنُالحرفية ُتشرف ُنقابات ُالعثماني عهد
ُالتنظيمُ ُأن ُإذ ُالحرفيين، ُعلى ُالحكومة خاللها
ُوقتُ ُالحرفيين ُتجنيد ُيسهل ُالحرفة ُأساس على

ومنُُ.(14)الحربُوجمعُالضرائبُمنهمُعندُالسلم
المؤكدُأنُجميعُمدنُالدولةُالعثمانيةُكانتُتضمُ
ُالحرفةُ ُتعلم ُأن ُكما ُالمسلمين، ُوغير المسلمين

ُاأل ُلجميع ُإذُمسموح ُدياناتهم، شخاصُبمختلف
ُلدىُ ُتحفظ ُوجود ُعدم ُالعثمانية ُالوثائق أكدت
المسلمينُمنُقبولُصباياُمنُأهلُالذمةُليعلموهمُ

ُالحرفيةُ(18)الحرفة ُالتنظيمات ُأغلب ُأن ُإاّل ،
ُواحد ُدين ُمن ُاعضاؤها ُكان ،ُ(18))النقابات(

ُوغيرُ ُالمسلمين ُتضم ُتنظيمات ُهناك وكانت
يُظهرتُبينهمُاتُالت،ُإاّلُأنُالخالف(11)المسلمين

رُأوجبتُالفصلُبينُنقاباتُفيُالقرنُالثامنُعش
ُ.ُُُُُُُ(18)المسلمينُعنُغيرُالمسلمين

ُللطوائفُالحرفية: ُالهيكلي ُالتطوراتُُالتنظيم إن
ُالعامُ ُتنظيمها ُأكسبها ُالحرف ُفي ُحصلت التي
ُالطائفةُ ُداخل ُالعالقات ُتنظيم ُفي ُيتجسد الذي
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ُمعُ ُأو ُالطوائفُاألخرى ُمع ُالخارجية وعالقاتها
ُالحرفيةُ ُالطوائف ُجميع ُفي ُأوجدت ُلذا الدولة
ُمهامُ ُأداء ُإليهم ُاألشخاصُأوكلت ُمن مجموعة

ُكلُحسبُاختصاصه.ُ
م4866ُُ-4880ُالسلطانُسليمانُالقانونيُُيعد

ُمائتيُ ُلها ُغزوه ُبعد ُأوروبا ُمن ُجلب ُمن أول
ُال ُمختلفُاالختصاصاتُومنها ُفي قوانينُقانون

المتعلقةُبأصحابُالمهنُالتيُاقتبسهاُمنُقوانينُ
المهنُاألوروبيةُوهيُقوانينُالُتتصادمُمعُقوانينُ

ُاإلسالمية ُالسادسُعشرُُ(16)الشريعة ُالقرن وفي
ُيقاربُألفُصنفُفيُاستنبولُوتتجمعُ كانُما
حواليُخمسينُمجموعة،ُفالفردُفيُعزلةُوحدهُالُ

ُالعثمانية ُاالمبراطورية ُفي ُله ُالُُوجود ُأنه وبما
يمكنُالتفكيرُفيُأيُتجمعُسياسيُأوُأيُتمثيلُ
ُللحياةُ ُالوحيد ُاالطار ُفإن ُمحلي ُأو قومي
ُالعونُ ُفيها ُيجد ُوكل ُالمهنة ُهو االجتماعية
ُفيُ ُأو ُالمهنة ُممارسته ُفي ُسواء والحماية

،ُويبدوُأنُتطوراتُداخليةُ(17)الظروفُالمجهولة
ُاكسبتهاُ ُالحرف، ُفي ُالزمن ُبمرور حصلت

ُالعامُوظهرُالتدرجُالحرفيُكاآلتي:ُتنظيمها
ُهيئةُاالختيارية:ُ-4

ُوالحرفيينُ ُاألساتذة ُكبار ُمن ُتشكل مجموعة
ُالشيوخ(ُ ُ)هيئة ُباسم ُأحيانا  ُوتعرف المحنكين

ُلر( ُكلُ(15))اختيار ُعلى ُتسيطر ُالهيئة ُوهذه ،

شؤونُالحرفة،ُفهمُالذينُينتخبونُالشيخ،ُويبدونُ
ُللشيخُفيُكلُ ُوتعليماتهم ُالتيُنصائحهم األمور

،ُومنُأعضاءُهيئةُاالختياريةُهذهُ(11)تهمُالحرفة
يتمُانتخابُعددُمنُاالعضاءُالمتمرسينُلتشكيلُ

ُيسمىُبأهلُالوقوفُ)أهلُالخبرة( ويصلُُ(80)ما
ُإلىُستة ُفيُالتنظيماتُالواسعة ُفيُ(84)عددهم ،

ُ)باغيتُ ُاختيار ُبينهم ُمن ُيتم ُالمناطق بعض
ُالحقيُ(88)باشاوات( ُالرؤساء قيونُويعتبرون

،ُوهؤالءُيمثلونُالدولةُ(88)للتنظيماتُالحرفيةُأحياُ 
ُاالسعارُواالشرافُعلىُدمغُ فيُعملياتُتحديد
ُيلزمُ ُعندما ُويرجعُإلىُرأيهم المكاييلُوالموازين،

،ُويساعدونُالشيخُ(81)األمرُمعاقبةُأحدُالحرفيين
ُالحرفةُ ُمنتجات ُمواصفات ُوضع في

ُاألعضاءُ(88)وأسعارها ُالتزام ُمدى ُومتابعة ،
ُالمقررة ُواألسعار ُمهامهمُ(86)بالمواصفات ُومن ،

ُمنُ ُوالتأكد ُالطائفة ُمعلمي ُبين ُالعمل تقسيم
،ُكماُ(87)ممارسةُالحرفةُفيُاألماكنُالمحددةُلها

ُالحرفةُ ُفي ُاالعضاء ُترقية ُعن ُمسؤولون أنهم
ُالفنيةُ ُالمؤهالت ُعلى ُبالحكم ُالمخولون ألنهم

ُوفيُبعضُالمهنُيحددونُاسماءُ(85)لألعضاء ،
المعلمينُالذيُيسمحُلهمُبممارسةُالحرفة،ُوذلكُ

ُالمهنة ُممارسة ُمن ُالجهال ُواكثرُ(81)البعاد ،
المهامُمسؤولية،ُهيُعزلُالشيخُمنُمنصبهُإذاُ

ُالهيئة ُوتعليمات ُبنصائح ُيأخذ ُوهناكُ(60)لم ،
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ُإلىُشخصيتينُ ُالمهام ُبعضُهذه طوائفُتوكل
هماُالنقيبُوالباشي،ُوينتخبانُبنفسُالطريقةُالتيُ

ُاستثناءُُيتم ُمع ُالكتخدا ُأو ُالشيخ ُانتخاب فيها
،ُوهاتانُالشخصيتانُإذاُماُ(64)شرطُاتقانُالحرفة

ُالعالقاتُ ُيمثالنُالشيخُفيُتنظيم ُفإنهما وجدتا،
ُالداخليةُوالخارجيةُلتلكُالطائفة.ُ

ُفيُ ُاستشاري ُيكون ُشخصا  ُالهيئة ُتنتخب كما
ُوذلكُ ُآمانتي( ُشهر ُ)استانبول ُالعاصمة أمانة

ُال ُعن ُالذيُكممثل ُوآال( ُ)مجلس ُفي حرفيين
ُ ُسنة ُالعاصمة ُتأسيسُأمانة م4581ُتأسسُمع

ُ.(68)لتقديمُالخدماتُالبلدية
ُخبرةُ ُوأكثرهم ُسنا  ُاكبرهم ُيكون ُما فالنقيبُعادة 
ُاألمورُ ُعن ُمسؤوال  ُيكون ُأن ُعلى ُاختياره ويتم
ُبينُ ُالعالقة ُبتنظيم ُيقوم ُإذ ُللطائفة، الداخلية

ُوي ُالكتخدا ُأو ُوالشيخ ُالخامُالحرفيين ُالمواد قسم
ُبالمئزرُ ُالتمنطق ُمراسم ُويدير ُالمعلمين بين
حالةُ ُوا  ُاالسطاوات ُبين ُالمنازعات ُلفظ ويسعى
ُأوُ ُالشيخ ُإلى ُمنها ُالحل ُعلى المستعصي

ُ.(68)الكتخدا
أماُالباشُفقدُاختارتهُهيئةُاالختياريةُفيُبعضُ
ُماُ ُتقديم ُمهمة ُإليه ُوأوكلت ُالدمشقية الطوائف

اتُالطائفة،ُوالبدُمنُأنُيحتاجهُالواليُمنُمنتج
ُاختارتُ ُاألسلوب، ُهذا ُاتبعت ُالتي الطائفة
ُاحتياجاتُ ُلتلبية ُالمالية ُالقدرات ُلديهم أشخاصا 
ُلهذاُ ُالطائفة ُمنحتها ُامتيازات ُمقابل الوالي،

ُفيُُ.(61)المنصب ُتوفرها ُالواجب ُالشروط ومن
ُالشروطُ ُمن ُوأي ُالحرفة ُإتقانه ُالمنتخب الشيخ

حتىُيتمُانتخابهُشيخا ُُالواجبُتوفرهاُفيُالمعلم
ُبقراراتهُ ُومجربا  ُاألخالق ُبنبل ُمعروفا  ُيكون أن

ُ.(68)العادلةُولهُخبرةُفيُمجالُالحرفة
ُالشيخ:ُ-8

ُالتنظيماتُُتتميز ُعن ُالحرفية التنظيمات
االجتماعيةُاألخرىُبتكوينهاُالهرميُالمحكمُالذيُ
يرأسهُغالبا ُ)الشيخ(ُمنتخبُمنُاألساتذةُالبارزينُ

،ُوالُيعدُهذاُاالختيارُ)االنتخاب(ُ(66)فيُالصنف
ُوأعضاءُ ُالمنتخب ُالشيخ ُيحضر ُلم ُما رسميا 

إلىُالمحكمةُويقرونُأمامُُ(67))الهيئةُاالختيارية(
ُبتنصيبُ ُالقاضي ُويقوم ُاالختيار ُبهذا القاضي
ُفيُ ُتسجل ُموقعة ُحجة ُوبإصدار ُرسميا ، الشيخ

ُالمحكمة ُفيُُ(65)سجل ُالمنصب ُهذا ُشغل وقد
ُ ُفي ُالعهود ُمن ُالعثمانيةُعهد ُالواليات بعض

ُعليهمُ ُويطلق ُالدولة ُتعينهم ُكانت بأشخاص
لتكونُإدارةُالسوقُأوُُ(61)كتخداُويخففُبـُ)كهية(

ُ.(70)الصنفُعونا ُللحكومةُفيُجمعُالضرائب
ُلكتخداُ ُإنُتعينُالدولة ُالعموم والواقعُعلىُوجه

،ُإذُكانُيجريُفيُبعضُ(74)لمُيكنُظاهرةُعامة
ُ ُالكتخدا ُانتخاب ُالمسلمينُاألحيان ُاجتماع عند

ُفيُ ُوخاصة ُواحد ُتشكيل ُفي ُالمسلمين وغير
،ُثمُبعدُذلكُراحواُينتخبونهُمنُ(78)العهودُاألولى

ُالتشكيل ُفي ُالسائدة ُاألغلبية ُراحُُ(78)فريق ولما
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ُداخلُتنظيماتُ ُأنفسهم غيرُالمسلمينُفيُتنظيم
ُكتخداُ ُانتخاب ُعلى ُقدموا ُبهم ُخاصة مستقلة

ُ.(71)خاصةُبهم
ُالم ُتنتقل ُاالبنُوقد ُاألبُإلى ُمن ُبالوراثة شيخة

ُاالنتخابُ ُلقاعدة ُمخالفا  ُيكون ُال ُاالنتقال وهذا
ُالشيخُ ُفي ُرأي ُلهم ُسيكون ُالهيئة ُأعضاء ألن

ذاُوجدواُمنُهوُأكفاءُمنهُانتخبوه ُ.(78)الجديدُوا 
ُتشكلُ ُوالحرف ُالصنائع ُأرباب ُفئة ُكانت إذ
ُكانتُ ُولما ُالعثماني ُالعهد ُفي ُأساسي عنصر

الفصلُوالمنازعاتُالتيُتحدثُمهمةُشيخُالسوقُ
ُالمنازعاتُ ُالبعضُأو ُبعضهم ُالسوق ُتجار بين
التيُتحدثُبينُأحدُالتجارُوالعمالءُفهيُامتدادُ
لشخصيةُصاحبُالسوقُفيُالعهودُالتيُسبقتُ

ُالعثماني ُصاحبُ(76)العهد ُأن ُيتضح ُوبذلك .
السوقُليسُهوُالمحتسبُالذيُكانُلهُاالشرافُ

ُاالدُو ُوتدقيق ُوالتفتيش ُوالمكاييلُالعام ات،
ُوالوقوفُعلىُااللتزامُباألسعار.ُ

ُالعهدُ ُفي ُالسوق ُشيخ ُمسؤوليات ُاتسعت ولما
اصبحُمسؤوال ُعنُمراقبةُالسوقُالذيُُإذالعثمانيُ

هوُشيخه،ُوحلُالمشكالتُالتيُتنشأُبينُالتجارُ
ُالضرائبُ ُبجمع ُويقوم ُالعمالء، ُوبين ُبينهم أو

ُاإلد ُإلى ُوتسليمها ُالسوق ُتجار ُعلى ارةُالمقررة
المالية،ُأوُجميعُالغراماتُالتيُأصبحتُتفرضُ
ُاستدعتُ علىُالتجارُفيُالقرنُالثانيُعشرُلذا

هذهُالمسؤولياتُأنُيكونُللشيخُمساعدا ُلهُعلىُ
ُ.(77)محلهُساعةُغيابهُوهوُالنقيب

ُ:يكيةُالتنظيميةُللطوائفُالحرفيةالدينام
إنُمراتبُالحرفُمتدرجةُمنُاألدنىُإلىُاألعلىُ

ُالي:وبالشكلُالت
الصبيُأوُالمبتدئ:ُهوُالولدُالحديثُالسنُُ-4

يلتحقُبالحرفةُوالُيعرفُعنهاُشيءُويطلقُعليهُ
ُ.ُ(71)والشاكردُ(75)بالجراق

وعلىُالرغمُمنُأنُالمبتدئُعادة ُماُيكونُصبيُ
ُاللتحاقُ ُمعينة ُسن ُتوجد ُال ُأنه ُإاّل قاصر
ُأنُهناكُمهنُالُيمكنُأنُ ُإذ المبتدئُبالحرفة،

را ُمثلُمهنةُالطب،ُإذُيكونُيكونُالمبتدئُصغي
،ُ(50)المبتدئُبالغُعاقلُويطلقُعليهُلقبُالتلميذ

كماُأنُهناكُبعضُاألشخاصُيلجأونُإلىُتغيرُ
ُسنُ ُفي ُوهم ُأخرى ُمهنة ُتعلم ُويبدأون حرفهم
ُالمبتدئُعلىُهذهُ ُفإنُاطالقُكلمة ُلذا متقدمة.
ُكانُ ُولما ُصبي، ُكلمة ُمن ُأدق ُهي المرحلة
معظمُشخوصُهذهُالمرحلةُهمُمنُصغارُالسنُ

ُلذاُفإنُكلمةُصبيُهيُاألشمل.ُ
ُالمبتدئ ُأو ُالصبي ُيلتحق ُاحتفالُُعندما يجرى

ُسورةُ ُفيه ُتقرأ ُالحرفة، ُأعضاء ُبعض يحضره
الفاتحةُويربطُالمبتدئُمعُمعلمه،ُلذاُيطلقُعلىُ

ُبااللتحام ُاالحتفال ُالتيُ(54)هذا ُالمدة ُأما .
ُبينُ ُمتفاوتة ُالحرفة ُتعلم ُفي ُالمبتدئ يمضيها
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ُمدةُ ُيمضي ُمصر ُفي ُفمثال  ُوأخرى، منطقة
ُأعوام ُأما(58)تتراوحُبينُعاميينُإلىُسبعة فيُُ،

ُيومُ ُألف ُمدة ُالمبتدئ ُيمضي ُاالناضول بالد
ُوالعراقُفإنُتعلمُالحرفةُ(58)ويوم ُفيُسوريا ،ُأما

ُتقدمُ ُمقدار ُعلى نما ُوا  ُزمنية ُمدة ُفي ُيحدد ال
ُالتعلم ُفي ُالُ(51)المبتدئ ُالمدة ُهذه ُوخالل ،

يستطيعُالمبتدئُأنُيغيرُمعلمةُأنهُلنُيقبلُعندُ
هاُإاّلُفيُظروفُخاصةُيتدخلُفيُ،(58)معلمُآخر

ُ.(56)شيخُالتنظيمُالدخالهُفيُخدمةُمعلمُآخر
ُيآلُ ُوال ُالحرفة ُأصول ُمعلمه ُمن ُالصبي يتعلم

ُأخالقياُ  ُتربيته ُفي ُجهدا  ُعلىُ(57)المعلم ُوليس ،
ُثابتةُ ُالتزاماتُمالية ُأية ُالفترة ُهذه ُخالل المعلم
ُفيُبعضُالمناطقُ ُأن ُإاّل ُالمبتدئ، ُإلى يقدمها

ُللمبتد ُاليومي ُبالمصروف ُالمعلم .ُ(55)ئيتكفل
وفيُمناطقُأخرىُيتوجبُعلىُالصبيُإحضارُ

ُاليومية ُأصولُ(51)وجبته ُالمبتدئ ُيتعلم ُوعندما .
الحرفةُيسمحُلهُبإنجازُبعضُاالعمالُالبسيطةُ

ُبتوجيهُمنُمعلمه.ُ
ُاألجير:

ُمنُ ُتمكنه ُالتي ُالمهارات ُالصبي ُاكتساب عند
ُفيُ ُفيُالعمليةُاإلنتاجية،ُويثبتُتقدما  المساعدة
ُاسبوعي،ُ ُأجر ُعلى ُبالحصول ُيبدأ ُالحرفة تعلم
ُيرتقيُ ُوحتى ُمهارته، ُبزيادة ُيزداد ُاألجر هذا
الصبيُإلىُهذهُالمرتبةُينظمُلهُاحتفالُالعهدُمعُ
ُالحرفةُويفتت ُيدعىُإليهُبعضُأعضاء حُاستاذه،

ُيفرضُ ُهذا ُالعهد ُاحتفال ُوفي ُالفاتحة بقراءة
المعلمُعلىُالصبيُمجموعةُمنُالمبادئُالخلقيةُ
ُمنُ ُمجموعة ُويلقي ُاإليمان، ُفيه ُتغرز التي

ُ.iُالنصائحُويذكرُبعضُعاداتُالرسولُ
ُالحكيم،ُ ُالذكر ُمن ُآي ُبتالوة ُاالحتفال وينتهي
ُمعُالمعلمُ وفيُبعضُاالحيانُيكونُحفلُالعهد

ُ.(10)مةمصحوبا ُبولي
ُإدارةُ ُيتولى ُعاقل ُبالغ ُاألجير ُيكون ُما غالبا 
شؤونهُالخاصةُويستطيعُأنُينتقلُفيُالعملُمنُ

،ُكماُ(14)معلمُإلىُآخرُوليسُلمعلمهُواليةُعليه
ُفقدُ ُأجره، ُتقاضي ُطريقة ُاختيار ُحق ُله أن
يتقاضىُأجرهُيوميا ،ُأوُيختارُالعملُبالمناوبةُأيُ

نم ُوا  ُكاملة، ُاليومية ُاجرته ُيقبض ُيتقاضىُال ا
ُمصاريفُ ُلتغطية ُالمعلم ُيقتطعه ُوالباقي ثلثها

،ُكماُأنُهناكُطريقةُفرضتهاُ(18)األجيرُاليومية
ُ ُالعمل ُاألجيرُُإذطبيعة ُمن ُلكل ُاألفضل من

ُ.ُ(18)والمعلمُأنُيتمُتحديدُاألجرُوفقُاإلنتاج
ُمنُ ُبغداديا  ُفقيها  ُأن ُالسالم ُعبد ُعماد ُد. يذكر

ُعشر ُالسابع ُالقرن ُمنُُ(11)أهل ُنوعين صنف
ُ:(18)جراءُهمااأل

ُاألجيرُالمشترك: وهوُالذيُيقومُبأعمالُُاألول:
ُخدمةُلعددُمختلفُمنُالناسُفيُوقتُواحد.

ُالخاص: ُاألجير ُيستحقُُ-الثاني: ُالذي وهو
نُلمُ األجرةُبتسليمُنفسهُفيُالمدةُالتعاقدُعليهاُوا 
ضافةُلماُتقدمُنجدُأنُأجرةُالعاملُتزدادُ يعمل.ُوا 
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ُمها ُجاهدا ُبزيادة ُيسعى ُأن ُاألجير ُعلى ُلذا رته
ُالحصولُ ُاألول ُغرضين ُلتحقيق ُحرفته التقان
ُحقُ ُليكتسب ُوالغرضُاآلخر ُأعلى، ُأجر على

ُالصانع ُدرجة ُإلى ُيدخلُُ(16)االرتقاء ُأن بعد
امتحانُأمامُهيئةُاالختياريةُفإذاُاجتازُاالمتحانُ
ُاألجيرُ ُخالله ُيرتدي ُاحتفاال  ُيقام ُعندئذ بنجاح

ُالل ُأيُوألولُمرة باسُالخاصُبأهلُتلكُالحرفة،
ُأوُ ُوالبشتمال ُالسروال ُبارتداء ُله يسمح

ُأوُُ(17)الصدرية ُبالشد ُخصره ُعلى ُيشدون ثم
ُالمئزر ُعليه ُهذاُ(15)يربطون ُالشد ُحفل ُوفي .

يدخلُاألجيرُسياجُالطائفةُبعدُأنُيحزمُفيُهذاُ
ُالنقيبُبحضورُ ُيد ُعلى ُالطائفة ُبحزام االحتفال

يطلبُالنقيبُمنُزمالءُالشيخُوقبلُبدأُاالحتفالُ
ُمنُ ُاألخير ُوبين ُبينهم ُما ُتصفية المرشح
ُبقراءةُ ُعضو ُكل ُبقيام ُالحفل ُويفتتح منازعات،

،ُ(11)الفاتحة،ُويهديُكلُمنهمُالشيخُعوداُاخضر
ُمنُ ُيطلبوا ُأن ُالحشد ُبمناشدة ُالمرشح ُيقوم ثم
ُعضويتهُ ُوتبدل ُلمعلمه ُيستجيب ُأن الشيخ

ُالحشد(400)بالطائفة ُيعترضُمن ُلم ُفإذا أحد،ُُ،
ُعقد،ُ ُأربع ُحزامه ُمن ُيعقد ُثم ُويصلي يتوضأ
ُللطائفةُ ُوالثالثة ُللشيخ ُوالثانية ُلمعلمه واحدة

ُطالبوالراب ُأبي ُبن ُعلي ُالعلوم ُإلمام ُعة
ُأجازُشدُ(404))ع( ُأنُمنهجُالفتوة ُومنُالمؤكد .

ُالذمة ُكانتُ(408)أهل ُالمسلمين ُغير ُنجد ُإذ ،

تراعىُعاداتهمُفيُحفلُالشد،ُفالمرشحُالمسيحيُ
.ُأماُ(408)يكتفيُشدهُبالحزامُوتالوةُفاتحةُاالنجيل

ُالعشر ُالوصايا ُعليه ُفتتلى ُوعادةُ(401)اليهودي ،
ماُيتحدُهؤالءُفيُالطوائفُالمشتركةُويسمىُلهمُ
ُمنُ ُبالكار( ُ)أباء ُمعلمين ُأو أساتذة

.ُأماُإذاُلمُيجريُشدُاألجيرُعلىُ(408)المسلمين
ُاجرتهُ ُفتبقى ُالحرفة ُفي ُمهارته ُمن الرغم

ُ.(406)منخفضة
ُُالصانع:

هوُاألجيرُالذيُاتقنُحرفتهُواجتازُامتحانا ُأمامُ
هيئةُالتنظيمُ)هيئةُاختيارية(ُبنجاحُونظمُلهُحفلُ
ُدرجةُ ُإلى ُيصل ُلم ُأنه ُإاّل ُأسلفنا، ُكما الشد
المهارةُالتيُيتمتعُبهاُالمعلم،ُويطلقُعليهُبعضُ

،ُوعندماُيصلُالعاملُإلىُ(407)المناطقُبـُ)القلفة(
ُيع ُالمرحلة، ُبموجبُهذه ُالمعلم ُمع ُكصانع مل

عقدُيحددُفيهُمدةُالعملُواألجرة،ُكماُويتفقُعلىُ
ُُ.(405)الكيفيةُالتيُيتقاضىُالعاملُأجرته

ُوحصولهُ ُالتنظيم ُعضوية ُفي ُالعامل ُدخول إن
ُالتيُ ُاالجور ُقيمة ُمن ُترفع ُالصانع ُدرجة على
يتقاضاها،ُكماُأنُوضعهُالقانونيُيتغيرُويصبحُ

ُيستلمهُمنُحا ُعما ُوهوُمسؤوال  جياتُوأغراض،
ُبردها ُالحرفُ(401)ملزم ُبعض ُأن ُنجد ُلذا ،

ُفيُ ُيكفله ُكفيل ُاحضار ُالصناع ُعلى اشترطت
ُيستطعُ ُلم ذا ُوا  ُالسوق، ُشيخ ُعند ُوالمال الذمة
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الصانعُاحضارُكفيلُفإنهُيمنعُمنُممارسةُتلكُ
ُ.ُ(440)الحرفة

يبدوُأنُمدةُبقاءُالصانعُفيُهذهُالمرحلةُمتفاوتةُ
أنهاُمختلفةُمنُصانعُمنُمنطقةُإلىُأخرىُكماُ

ُآخر ُالحصولُُ(444)إلى ُفي ُاالحتراف يحسمها
ُلمُ ُواالحترافُهذا ُ)االوسطي( ُالمعلم علىُدرجة
ُماُ ُإلى ُيتعدى ُبل ُحسب، ُبالمهارة ُمحددا  يكن
يتمتعُبهُمنُحسنُاألخالقُالتيُتؤكدهاُعالقتهُ
ُبالصبيةُ ُاألبوية ُوعنايته ُزمالئه ُمع الجيدة

ُوالصاد ُالودود ُوتعامله ُمعُالمبتدئين ق
وأنُينجزُأيُعملُيطلبهُمنهُمعلمهُُ(448)الزبائن
ُوالمزاياُ(448)باتقان ُالصفات ُمن ُذلك ُوغير .

ضافةُلذلكُيلزمهُأنُيمتلكُرأسُمالُيمكنهُمنُ وا 
ُتلكُ ُفي ُفارغ ُدكان ُتوفر ُمع ُدكان، فتح

ُالمتطلباتُيقومُ(441)الحرفة ُتوفرُكلُهذه ُوعند ،
ُالنقيبُبأنُ ُأو ُالكتخدا ُباخبار ُ)االسطى( معلمه

ُيومُالص ُفيحدد ُدكانا ، ُلنفسه ُوجد ُ)القلفة( انع
االحتفال،ُويراعىُأنُتكونُاحتفاالتُالترقيةُهذهُ

ُالربيع ُموسم ُأبوُُ.(448)في ُعيسى ُالدكتور يذكر
ُذاتهُ ُالنهار ُفي ُيشد ُمن ُالصناع ُمن ُ)أن سليم
ُأثناءُ ُالشيخ ُيسأل ُعندما ُوذلك ُومعلما  صانعا 
ُهلُ ُقالتُاالخوان ُما ُاالختيارية: ُهيئة االحتفال
ُهلُ ُآخر ُسؤاال  ُويضيف ُمصانعة؟، يستحق
ُلهُ ُيقول ُال، ُالجواب ُكان ُفإذا ُمعلمية؟ يستحق

اهللُالسنيةُُشاءالشيخ:ُ))حاجتكُهلقُمصانعةُإن

ُمعلم(( ُتصير ُمستحقا ُ(446)الجاية ُكان ذا ُوا  ،
ُالصانعُ ُمئزر ُعنه ُفينزع ُطلبه، ُإلى يجاب

ُ.ُ(447))القلفة(ُليضعُبدال ُمنهُمئزرُاالسطى
ينتهىُاحتفالُاالجازةُهذاُويدفعُالمجازُمبلغا ُمنُ
المالُليحصلُعلىُسندُاالجازةُمنُالشيخ،ُهذاُ

ُمم ُله ُتجيز ُوثيقة ُبمثابة ُهو ارسةُالسند
ُ.(445)الحرفة
ُالمعلم:

ُعملهُ ُفي ُالمهارة ُذروة ُبلغ ُالذي ُالشخص هو
وأصبحُلهُالحقُفيُأنُيستقلُبعملُخاصُبه،ُ

ُاالجازة ُأو ُاالذن ُاحتفال ُاجتاز ُأن ُ(441)بعد
ُالذيُيستخد مهُخاصةُوحصلُعلىُسندُاالجازة

الُيخضعُالختبارُآخرُعندُتغيرُمحلُإقامتهُلكي
ُ.(480)يثبتُبهُمهارته
ُاإلشا ُمن ُاالجازةُالبد ُأو ُاالذن ُحفل ُأن ُإلى رة

ُفالمعلمُ ُللصانع، ُالشد ُحفل ُعن ُيختلف هذا
الجديدُالُيسمىُلهُأباُبالكارُوالُيؤخذُمنهُالعهدُ
ُعلىُ ُبالمحافظة ُبتأكيده ُيكتفى نما ُوا  بالركوع

،ُالُيرتفعُعلىُأحدُوأنُ(484)أصولُالحرفةُوالكار
ُالسكوت،ُ ُكثير ُالهيبة ُالزم ُالهدوء، ُدأبه يجعل

ُللجواب،ُيكبتُجماحُ ُيتأنُغيرُعجول غضبه،
ُعلىُ ُويحرضهم ُبينهم ُويؤلف ُتالمذته يروض

يعرفُالمعلمُُ.(488)العملُوالُيعاتبهمُإاّلُفيُخلوة
ُباالستاذ ُالمناطق ُبعض ُإلىُُ(488)في وتختصر

)اسطا(ُونرىُهذهُالتسميةُاستخدمتُبشكلُواسعُ
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.ُولماُكانُللمعلمُالجديدُالحقُفيُ(481)فيُمصر
ُواستخدا ُمستقل ُدكان ُوصناعا ُفتح ُصبيانا  م

ُالهيئةُ ُله ُتقررها ُالعمل ُمن ُحصة ُله وتصبح
ُتأخيرُ ُأنُبعضُالمعلمينُحاولوا االختياريةُنجد

،ُوفيُضوءُ(488)ترقيةُصناعهمُتحاشيا ُمنافستهم
ُالمعلمُ ُأن ُأربابُالحرفُنجد ُبين العرفُالسائد

ُيستطيع ُشؤونُُالمتمرس ُإدارة ُفي المشاركة
ُالمعلمينُُالحرفة، ُأن ُالقول ُنستطيع عليه

ُالهيكليُ ُالتنظيم ُهرم ُقاعدة ُيشكلون المتمرسين
ُللطائفةُالحرفية.ُ
ُحقوقُالحرفيين:

ُالضماناتُ ُمن ُمجموعة ُالبغدادي ُالفقيه أخرج
ُأبيُ ُمذهب ُعن ُالحرفيين ُحقوق ُتضمن التي

ُ:(486)حنيفةُالنعمانُمنها

الُيسألُالحارسُالمستأجرُلحفظُالخانُإذاُُ-4
ُوي ُسرق ُاألبواب،ُما ُيحفظ ُبتعويضُألنه طالب

ُ.ُ(487)أماُاألموالُفهيُبيدُأربابها

صاحبُالمحلُالمستأجرُلحفظُاالمتعةُغيرُُ-8
ُأثناءُ ُأمتعته ُعلى ُسارق ُسطا ُما ُإذا مسؤول

ُ.ُ(485)غيابه

الُيدفعُالحرفيُمثلُالنساجُوالحدادُوالقصارُُ-8
ُعنُ ُتعويضا  ُوالدباغ ُالمالبس( ُالوان )يقصر

ُ ُمحل ُمن ُفقد ُسببُشيء ُبغير ُتلف ُأو حرفته
ُ.(481)منه
ُعندُُ-1 ُبالسلعة ُالصباغُحقُاالحتفاظ للحرفي

ُأوُ ُتلفت ُما ُإذا ُمسؤوال  ُوليس ُبالسعر مماطلته
ُ.(480)فقدت

ُمغبةُُ-8 ُمن ُعموما  ُوالجراحين ُاالطباء اعفى
أعمالهمُإذاُماُهلكُمرضاهمُدونُتقصيرُواضحُ

ُ.(484)منهم
ُماُغرقتُُ-6 أعفىُالمالحينُمنُالمسؤوليةُإذا

ُكانُ ن ُوا  ُحتى ُغيرهم ُببضائع ُالمحملة سفنهم
ُ.(488)غرفهاُبسببُعطبُفيها

ُهلكُُ-7 ُما ُإذا ُمسؤولية أعفىُالنخاسُمنُأية
ُ.ُ(488)العبدُعنده

يستحقُاألجيرُالخاصُاجرتهُمنُمعلمهُمنُُ-5
ُعنُ ُتعطله ُحالة ُفي ُحتى ُاألحوال كل

ُ.(481)العمل
ُأوُُ-1 ُاألستاذُضربُصبيه ُأو الُيحقُللمعلم

ُ.(488)ذنُأبيهُأوُوليهتلميذهُإاّلُبإ
ُللصبيُبالترقيُوأصبحُصانعُُ-40 ُاذن ُما إذا

اختلفُوضعهُالقانونيُإذاُيعوضُماُيفقدُمنهُأوُ
يتلفهُعلىُعكسُزميلهُغيرُالمأذونُالذيُيتحملُ

ُ.(486)عنهُمعلمهُمسؤوليةُأعمالهُكافة
ُالتنظيماتُالحرفيةُوالسياسة:

ُ
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ُفيُ ُتبلغ ُأن ُتستطع ُلم ُالحرفية ُالتنظيمات إن
ُعلىُ ُالسيطرة ُمن ُيمكنها ُحدا  ُالسياسة فعاليتها
السلطةُالسياسيةُفيُالمدن،ُففيُالواقعُأنهمُكانواُ
يشكلونُعنصرا ُلهُأهميتهُمنُالناحيةُاالقتصاديةُ

ُمؤثر ُسياسي ُبنفوذ ُيتمتعوا ُلم ُأنهم ُ(487)إاّل
ُتلكُ ُإليها ُتنتمي ُالتي ُالشعبية ُواتساع يتناسب

ُا ُمشاركتهم ُينفي ُال ُوهذا لتنظيماتُالتنظيمات.
ُالسياسيةُ ُتحركاتهم ُفي ُاألخرى االجتماعية
المؤيدةُأوُالمعارضةُللسلطة،ُفعلىُسبيلُالمثالُ

(ُ ُففيُعام ُلجأتُالحكومة4864ُالُالحصر، م(
ُمنُالسلعُ إلىُالحرفيينُعلىُشراءُكمياتُكبيرة
المصادرةُبأسعارُعالية،ُوباعتمادُسعرُللذهبُالُ

للتجمعُُيمثلُسوىُثلثُالسعرُالسائد،ُمماُدفعهم
والتوجهُللديوانُالسلطانيُلمطالبةُالصدرُاألعظمُ
ُبغلقُ ُقاموا ُأعقابهم ُعلى ُردوا ُأن ُوبعد بالعدالة
ُمائةُ ُعددهم ُوصل ُوقد ُراياتهم ُورفعوا الدكاكين
ُوانتهىُ ُالسالح ُيحمل ُوأغلبهم ُألف وخمسون

.ُوعندماُحاولتُ(485)األمرُبعزلُالصدرُاألعظم
ُفرضُوال ُاستانبول ُفي ُالمركزية دخيلُُالسلطة

ُ ُعام ُبغداد ُوالية ُوقفت4778ُهـ/4418على م
هذهُالتنظيماتُجميعا ُإلىُجانبُالقيادةُالمملوكيةُ
ُعلىُ ُإرادتها ُفرض ُذاك ُبموقفها واستطاعت

ُالمركزية ُالتنظيماتُُ(481)السلطة ُلهذه ُكان كما
مُوألسباب4540ُهـ/4888دورا ُسياسيا ُهاما ُعامُ

ُاسواقُ ُأهل ُلبس ُذكرها. ُالبحث ُمجال ُيسع ال

ُوقررواب ُسالحهم ُمماُُغداد ُالمدينة، ُقائمقام قتل
ُالقبائلُ ُبقوات ُلالستعانة ُالقائمقام دفع

ُ.(410)المجاورة
وقدُأوردُالمؤرخُأحمدُكتخداُالدمرداشُفيُ)الدرةُ
ُاألزماتُ ُمن ُكثيرا  ُكنانة(، ُأخبار ُمن المصانة
ُاألثرُالبالغُ السياسيةُواالقتصاديةُوالتيُكانُلها

ُ ُويظهر ُالحرفي ُالواقع ُالتنظيماتُعلى موقف
ُ.(414)الحرفيةُفيُتلكُاألزمات

وكانُللحرفيينُفيُمصرُدورا ُسياسيا ُواضحا ُفيُ
األزماتُالسياسيةُفعندُدخولُالسلطانُسليمُإلىُ

ُ ُبتجهيز4847ُهـ/188القاهرة ُالسقائين ُأمر م
ُمطاردتهُ ُعند ُالجيش ُليرافقوا ُوأوانيهم جمالهم
ُإلىُ ُهرب ُالذي ُباي ُطومان السلطان

ُ(418)الصعيد ُأوُ، ُاالضطرابات ُحدوث وعند
ُلهُ ُكان ُمما ُالحرفيينُيخفونُدوابهم معاركُنجد

وكانُللحكومةُموقفُُ.(418)األثرُالبالغُمنُآثاره
واضحُفيُتلكُاألزماتُإذُأنُالسلطانُكانُيزورُ
ُللمواد،ُ ُأوقاتُالنقصُالحاد ُفي ُمتخفيا  األسواق
ُعليهمُ ُتثبت ُمن ُعلى ُالعقوبات ُاشد ويفرض

ُالتجارُعملياتُالغشُأوُالتدل ُوكانتُإساءة يس،
ُلحكمُ ُأضعافا  ُتعتبر ُالعامة ُإلى والحرفيين
ُكانُعلىُالسلطانُأنُيثبتُللناسُ السلطاتُلذا
أنُتوفيرُالموادُلألزمةُفيُحياتهمُاليومية،ُأولىُ

ُالشخصية ُدورُ(411)اهتماماته ُبذلك ُفيحجم .
ُأربابُالحرفُفيُآثارهُالعامةُويمتصُنقمتهم.ُ
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ُومظاهرهاُاالجتماعية:التنظيماتُالحرفيةُ
ُالحرفيةُ ُتنظيماتهم ُخالل ُمن ُالحرفيون استطاع
ُالمجتمع،ُ ُفي ُمكانتهم ُعن ُللتعبير ُوسيلة توفير
ُالتنظيماتُ انُمنُأهمُالمظاهرُاالجتماعيةُلهذه
ُخاصةُ ُمواسم ُفي ُالحتفاالتها ُاقامتها هي

ُاالحتفاالتُ(418)بها ُتلك ُخالل ُمن ُتظهر ُإذ .
ُتلكُال ُالتيُتربطُأعضاء تنظيماتُفيماُالوشيجة

ُبينهم.
ُالوليُ ُمرقد ُعند ُاالحتفال ُيكون ُما غالبا 

ُأنُُ(416))البير( ُفنجد ُالصنف. ُإليه ُينتسب الذي
ُمواسمُ ُفي ُيحتفلون ُكانوا ُبغداد ُقصابي جميع
ُينسبونُ ُالذي ُالقصاب( ُ)جرمود ُمرقد ُعند معينة

ُلهم ُحاميا  ُويعدونه ُتأسيسُحرفتهم ُكماُ(417)إليه ،
ورونُقبرُالسيدُكانُصنفُالخياطينُفيُبغدادُيُز

)ادريس(ُكلُعامُفيُيومُمحددُبمالبسهمُالجديدةُ
ُ.(415)المزركشةُالعتقادهمُفيُبسطُحمايتهُعليهم

ُفيُ ُالتنظيماتُعلىُاختالفُحرفهم ُجميع تتحد
الفارسيُُاالحتفالُبزيارةُضريحُالصحابيُسلمان

فيُبلدةُسلمانُباك،ُويظهرُذلكُاالحتفالُمدىُ
ُالحرف ُأرباب ُبين ُالعام ُيعتبرونُالتضامن ُإذ ،

ُأهلُالحرفُومنهُ سلمانُالحاميُالرئيسيُلعموم
ُأصحابها ُإلى ُالتنظيمات ُاجازات ُ(411)تسلسلت

ُتحولُ ُعشر ُالتاسع ُللقرن ُاألخير ُالنصف منذ
كثيرُمنُتلكُاالحتفاالتُوالمواكبُالحرفيةُالبحتةُ

ُلالحتفالُبالمناسباتُالشيعيةُ إلىُمواكبُمنظمة
ُاسماء ُالمواكب ُتلك ُوتحمل األصنافُُالمعروفة

التيُتنتميُإليها،ُوصارتُتجريُهذهُاالحتفاالتُ
ُالقرنُ ُابان ُتقام ُكانت ُبعدما ُالمدن ُداخل علنا 

ُساهمتُهذهُ(480)الثامنُعشرُخارجُالمدن .ُكما
التنظيماتُفيُاالحتفاالتُالعامةُوالخاصة،ُمثلُ
ُاالحتفالُبنهرُ االحتفالُبرؤيةُهاللُرمضانُأو

ةُيزخرفهاُالنيل،ُإذُنجدُأنُكلُصنفُيهيءُعرب
ُذلكُ ُصناعة ُمن ُنموذج ُوتحمل ويزينها

ُ.ُ(484)الصنف
ُالقاهرةُ ُأهل ُأقام ُفقد ُالخاصة ُاالحتفاالت أما
ُبنتُ ُابن ُختان ُبمناسبة ُاحتفاال  ُشعبيا  مهرجانا 

،ُوسارُفيهُأصحابُالحرفُ(488)السيدُعمرُمكرم
كأنهاُمحلُمتنقل،ُُ(488)المختلفةُيقودونُعرباتهم

ُويخيطها،ُ ُأثوابا  ُيقص ُخياط ُعليها ُعربة فتمر
ُمنُ ُوأدواته ُبأوانيه ُالحلوى ُصانع ُعليها وأخرى
ُوعجينهُ ُبفرنه ُخباز ُعليها ُوأخرى ُوسكر، دقيق
ُويذكرُ ُاألخرى. ُالحرف ُوهكذا ُالخبز، يصنع
ُفيُ ُاشتركت ُالتي ُالعربات ُأن ُهريدي الدكتور

أبيُمحمدُاالحتفالُالذيُنضمُفيُحفلُعقدُقرانُ
ُ ُسنة ُباشا 84ُُهـ/4885علي 4584ُديسمبر

ُعرباتُ ُأربع ُعدا ُعربة ُوتسعين ُاحدى بلغت
ُيسيرُ ُعربة ُكل ُأمام ُوكان ُللعروس مخصصة
ُوهمُ ُوالزمور، ُالطبول ُخلف ُمشاة ُالحرفة أهل
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ُأكثرهاُ ُكان ُالتي ُالفاخرة ُبالمالبس مزينون
ُتلكُ(481)مستعارة ُتنظيم ُعفوية ُمن ُالرغم ُعلى .

ُأن ُإاّل ُعنُاالحتفاالت ُواضحة ُصورة ُترسم ها
الواقعُاالقتصاديُ)الصناعيُواالنتاجي(،ُوتظهرُ
ُللمجتمعاتُ ُالحضاري ُالمستوى ُأوجه ُمن وجه
ُأنهاُ ُإلى ُإضافة ُتلكُاألصناف، ُلها ُتنتمي التي
ُالتنظيماتُ ُلنشاطات ُاعالنات ُبمثابة كانت
الحرفيةُمماُيزيدُالمنافسةُالتيُتساعدُعلىُتقديمُ

ُا.ُالحياةُالصناعيةُوازدهاره
كماُأنهمُكانواُحريصينُعلىُالمشاركةُفيُتوديعُ
ُفيُ ُوالمشاركة ُالحرام ُاهلل ُبيت ُحجاج واستقبال

ُ.(488)تشييعُجنائزُأعيانُالبلد
ُوالحمالينُ ُالسقائين ُشكلتُتنظيماتُجماعة كما
ُاالجتماعيُ ُالمظهر ُعناصر ُمن ُأساسيا  عنصرا 
ُأنُ ُلهم ُإلىُآخرُهيء ُمنُمنزل ُذهابهم وبحكم

ُإلىُأعم ُدورا ُمهما ُينفذوا اقُ)البيوت(ُلذلكُلعبوا
ُمباشرةُ ُبطريقة ُوساهموا فيُنقلُاألخبارُونشرها
ُاليوميةُألهاليُالمدن،ُوكانُالسقاؤونُ فيُالحياة
يستخدمونُكوسطاءُفيُالمغامراتُالعاطفيةُالتيُ

ُ.ُ(486)محافلُالحريمُافترضُوجودهاُفي
ُمنُ ُبالناس ُاختالطهم ُالحالقين ُعن ُعرف كما

اقبالهمُعلىُالتحدثُمعُزبائنهمُمختلفُالطبقاتُُو
ُويروونُ ُكثيرا  ُيسمعون ُكانوا ُإذ ُشتى، ُأمور من
ُانعدمتُ ُوقت ُمن ُاعالمية ُوسيلة ُفشكلوا كثيرا ،

ُفيهُوسائلُنقلُاألخبارُالمعروفةُحاليا .ُ

ُماتُالحرفيةُوالتنظيماتُالصوفية:التنظي
ُلماُ ُنفوسُالعامة ُالتصوفُتغلغلتُفي ُحركة إن

ُوافكار ُمبادئ ُمن ُمنُُتحمله ُالكثير ُإليها وانضم
ُوالمهن ُالحرف ُالتصوفُ(487)ذوي ُعرف ُكما .

ُأنُ ُشروطها ُمن ُوكان ُالفتوة ُجماعات اإلسالمي
ُصاحبُ ُوتكسب ُصالح، ُذو ُمسلما  ُالفتى يكون

ُاإلسالمُ(485)حرفة ُصدر ُطول ُالفتوة ُظلت .
والعصرُاالمويُوشطرُفيُالعصرُالعباسيُمسلكا ُ

الهم،ُولمُفرديا ُيسلكهُبعضُاالفراد،ُويتجلىُفيُأعم
يعرفُألهلُالفتوةُنظامُاجتماعيُإاّلُبعدُاتصالهاُ

ُ.ُ(481)بالنصوص
ُوالتنظيماتُُإذ ُالصوفية ُالتنظيمات ُأن نجد

ُأهلُ ُشروط ُتوفر ُلزوم ُفي ُكما ُتشتهر الحرفية
ُوغيرُ ُوالمروءة ُوالكرم، ُوالوفاء، ُكالصدق، الفتوة
ذلكُمنُالصفاتُالتيُجاهدُأصحابُالحرفُفيُ
ُشيخُ ُفيُالفتوة ُكانُلكلُحرفة ُكما التمسكُبها،
ُالتمنطقُ ُأن ُكما ُاألولياء ُألحد ُنسبه ُيمتد مرشد

ُالمراسيمُُبالمئزر ُأحد ُشانمق( ُقو )بشتمال
ُجماعةُ ُلدى ُالنهائية ُاالحتفاالت ُفي الرئيسية

ُ.ُ(460)األخية
ُو)لبسُالسروال(ُ ُالشدة( ُ)ربط ُلشرطي ُوأن كما
ُبلغواُ ُلمن ُتقام ُتحولتُإلىُمراسيم ُگيمه( )شالوا

ُاالستاذية ُوبلغُاألمرُمنُ(464)فيُالحرفةُمرتبة .
)هيُالتداخلُبينُالتنظيمين.ُأنُطريقةُالصوفيةُ

ُتشتقُ ُكانت ُعشر ُالثامن ُالقرن ُفي الشاكردية(
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ُالتنظيمُ ُفي ُالخاصُبالمبتدئين ُاالسم ُمن اسمها
ُ)شاكرد( ُالتنظيماتُ(468)الحرفي ُاستمدت ُكما .

ُوتقاليدهاُ ُشعائرها ُالصوفية ُطرق ُمن الحرفية
ُالخاصةُ ُالمواكب ُمثل ُالروحية، وأفكارها
ُمؤسسيهاُ ُزيارة ُفي ُومواسمها بأعضاءها،

ُماُُ.(468)وأوليائها ُمتدرجُاشبه ُتنظيم وكانُللفتوة
ُالشيخُ ُفهناك ُاألصنافُأيضا  ُأهل ُبتنظيم يكون
ُواجتنابُ ُاألمانة ُوأداء ُبالصدق ُيتصف الذي
ُوالوفاءُ ُوالسخاء، ُاألذى، ُواحتمال المحارم

ُالشيخُ(461)بالعهد ُينصبه ُالذي ُهو ُالنقيب ُثم .
ويكونُالواسطةُبينهُوبينُالفتيانُوهوُالذيُيقومُ

ُ ُكما ُالشد ُالتنظيماتُبعملية ُفي ُالحال هو
ُتحريضُالفتيانُعلىُ ُاألساسية ُومهمته الحرفية،

أماُالرفيقُهوُاالبنُبالنسبةُُ.(468)التمسكُبالفتوة
ُإليه،ُ ُوينتسب ُيده ُعلى ُتفتيه ُيكون ُالذي للشيخ
ُالرفاقُ ُوعلى ُحوائجه، ُويقضي ُاوامره يطيع

،ُكماُونجدُأنُ(466)مساعدةُبعضهمُماديا ُومعنوياُ 
ُإل ُاالنتماء ُإلىُحدُمراسيم ُتشبه ُالفتوة ىُجماعة

ُالحرفيةُ ُالتنظيمات ُإلى ُاالنتماء ُمراسيم بعيد
ُ ُوالوليمةُُإذ)األصناف( ُوالعهد ُالشد ُعملية تتم

ُ.(467)بصورةُمتشابهةُلكالُالتنظيمينُتقريباُ 
ُالتأثيرُ ُعلى ُدليل ُالتنظيمين ُبين ُالتشابه إن
ُأرباب ُغالبية ُأغراضها ُأن ُكما ُبينهما، ُالمتبادل

ُإلىُمنظماتُالفتوةُجعلُمنُالصنائعُوالحرف

ُاالحترافُوالفتوةُحالتينُمتالزمتين.ُ
ُُالتنظيماتُالحرفيةُونقابةُاالشراف:

ُالساداتُأ ُأمور ُيرعى ُالذي ُالتنظيم ُعلى طلق
األشرافُويتولىُشؤونهمُفيُالمصطلحُالعثمانيُ

ُاشرافلت( ُ)نقيب ُاألشراف ُنقابة ُوالبدُ(465)اسم .
ُقائم ُالتنظيم ُهذا ُأن ُإلى ُاإلشارة ُدولةُمن ُفي ا 

ُ ُالعثمانيين ُقبل ُاإلسالمي ُالتطورُُإذالعالم أن
ُعلىُتزايدُ ُالمدنُتركتُآثارُمباشرة التيُشهدته
ُوأظهرتُ ُالفئات ُلسائر ُاالجتماعية النشاطات
ُمنُ ُمتراصة ُاجتماعية ُتنظيمات ُإلى الحاجة
شأنهاُأنُتحققُنوعا ُمنُالتضامنُفيُداخلُكلُ

ظيماتُ،ُومنُأبرزُالتن(461)فئةُمنُفئاتُالمجتمع
ُنقاباتُ ُهي ُالعثماني ُالعهد ُابان االجتماعية
ُهذينُ ُالشتراك ُالحرفية ُوالتنظيمات األشراف
ُالعامة،ُ ُالطبقة ُمصالح ُعن ُبالدفاع التنظيمين
ُلنقابةُ ُاألساسية ُالوظيفة ُأن ُمن ُالرغم فعلى
ُيدعونُ ُمن ُهويات ُمن ُالتأكد ُهي األشراف
ُالكذابينُ ُحجج ُوابطال ُالشرافة ُأو السيادة

ُب ُالرسولُواالهتمام ُساللة ُمن ُالمنحدرين شؤون
إاّلُأنُدورهاُُ(470)نسابهمُوتدقيقهاأوضبطُ)ص(ُ

نماُامتدُليشملُ لمُيعدُمقتصرا ُعلىُهذاُالجانبُوا 
ُعنُ ُبالدفاع ُتتعلق ُاجتماعية ُبقضايا القيام

ُ.(474)مصلحةُالطبقةُالعامةُوحقوقها
ُالتنظيماتُالحرفيةُواالنكشارية:
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ُفيُ ُتأثيرا  ُاألكثر ُالتطور ُالحرفيينُفيُكان حياة
العديدُمنُالتنظيماتُالحرفيةُخاللُالقرنُالثامنُ
ُهذهُ ُإلى ُالمزيفين ُاالنكشارية ُتسرب ُهو عشر
الروابط،ُفقدُكانُهناكُعلىُاالقلُخمسونُألفُ

موزعينُفيُحامياتُُ(478)ممنُيسمونُاالنكشارية
ُالقرن،ُ ُمنتصف ُعند ُاالمبراطورية ُأرجاء بجميع

ُنسم ُأن ُيمكن ُكان ُمنهم ُبحقُوالقليل ُجنودا  يهم
ُأنُرواتبُاالنكشاريةُفيُذلكُالحينُكانتُ وبما
ُكانواُ ُاالنكشارية ُهؤالء ُفإنُمعظم ُاسمية، بالكاد

لالنكشاريةُبسببُُفيُالواقعُحرفيينُأرادواُاالنتماء
ُومعُ ُالقضائية. ُوالحصانة ُالضريبي االعفاء
ُالطوائفُ ُرجال ُكان ُعشر، ُالثامن ُالقرن أواخر

ُجميعاُ  ُالمسلمون ُوسراييفوُُالحرفية ُبلغراد في
ُاسمُ ُانفسهم ُعلى ُيطلقون ُبالفعل وسالونيكا
ُومنُ ُ)يمق( ُمجندين ُاالقل ُعلى ُأو االنكشارية
ُأهلُ ُوبين ُبينهم ُالتمييز ُحدة ُزيادة تأثيراتُذلك
ُفيُ ُيكن ُلم ُالذين ُواليهود ُالمسيحيين ُمن المدن
ُومنُ ُاالنكشارية ُعضوية ُيدعوا ُأن وسعهم

ُ ُالصعبُتماما  ُمن ُكان ُأنه ُالقائدُالطبيعي على
ُهذهُ ُعلى ُسلطته ُيمارس ُأن ُ)دبزوار( المحلي
ُوهوُأمرُكانُ ُبنفسها ُالتيُعينتُنفسها المليشيا
أصعبُكثيرا ُبالنسبةُإلىُاستانبولُونتيجةُلذلك،ُ
نُكانتُتتمُتحيتهُ ُحاكمُقويُحتىُوا  قدُيخشاها
ُسراييفو(ُ ُفي ُالحال ُكانت ُ)مثلما ُالتقاليد بحسب

ماءُمنُرجالُعندُوصولهُبمركبُاستقراريُفيُال

ُهديرُ ُبضاحية ُالمجتمعين ُالحرفية الطوائف
ُ.ُ(478)المدافعُمنُالقلعة

ُعمليةُ ُكانت ُالقاهرة، ُالمقابلة ُالعاصمة وفي
تسربُاالنكشاريةُإلىُالعديدُمنُالطوائفُالحرفيةُ
ُأنُ ُيبدوا ُولكن ُالقرن. ُاوائل ُفي ُتمتُبالفعل قد
ُمنُ ُقطعت ُالطوائف ُعلى ُاالنكشارية سيطرة

ُأ ُشوطا  ُألنُالقاهرة ُاستنبول ُفي ُقطعته ُمما بعد
ُجانبُ ُمن ُتحتُ)الحماية( ُكانوا ُأيضا  الحرفيين
ُنظامُ ُمن ُحصانته ُاستمد ُالتي ُاالنكشاري أما
ُاإلسالمية.ُ ُالحكومة ُظل ُفي ُالتقليدي الحسبة
ُالتيُ ُاالنكشارية ُكانتُبعضُفرق ُفعندما وهكذا

تطرحُألوانهاُعلىُأبواب4504ُُغزتُمصرُسنةُ
ُحما ُتنوي ُالتي ُببساطةُالمتاجر ُكانوا ُفإنهم يتها

ُمنذُ ُقائمة ُكانت ُالتي ُالممارسة ُتجديد يعيدون
ُوقتُطويل.ُ

ُوالطوائفُ ُالمحلية ُاالنكشارية ُبين ُالتحالف كان
ُفيُ ُالداخلية ُالمدن ُسمات ُمن ُالمحلية الحرفية
سورياُوالعراق،ُففيُحلبُكانتُالفئاتُولكلُمنهاُ
ُالمحليةُ ُوالتركمانية ُالكردية ُالقبائل ُمع تحالفاته

انكشاريةُمحليةُمنُُ-منظمةُحولُطائفةُحرفيةُ
ُناحيةُواالشرافُمنُناحيةُأخرى.ُ

وفيُدمشقُكانتُالفئاتُولكلُمنهاُحلفاءهاُمنُ
ُاالنكشاريةا ُتعارض ُالمحلية، الحرفيينُُ-لنخبة

ُاالنكشاريةُ ُضد ُيقفون ُالذين المحليين
ُالحج،ُ ُقوافل ُالمسؤولينُعنُحراسة االمبراطورية
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يُقوافلُالمدنيينُمتكافئةُفقدُونظرا ُألنُالفئاتُف
ُكانُالصراعُبينُ ُإذ شكلُذلكُالمفتاحُلمعناها:
ُالحياةُ ُعلى ُالسيطرة ُأجل ُمن ُصراعا  الفرقاء

ُالحرفيةُ(471)االقتصادية ُالطوائف ُرجال ُفإن .
ُجمعُ ُمهمة ُتولوا ُقد ُاالنكشارية ُيشكلون الذين
ُعلىُ ُواإلشراف ُالمال ُواقراض الضرائب،

ُاالوقاف.ُ
ُفيُالعراقُفإ ُإلىُأما ُالحرفيين ُمعظم نُانضمام

فرقُالجيشُاالنكشاريُالرابطةُفيُالمدنُالعراقيةُ
ُالسياسةُ ُأثرُفيُتوجيه ُذا ُالتنظيم جعلُمنُهذا

ُ ُعام ُاسواق4540ُهـ/4888ففي ُأهل ُلبس م
ُالمدينةُ ُقائمقام ُقتل ُعلى ُوعزموا ُسالحهم بغداد
ُالقائمقامُ ُاستعانة ُسوى ُعزمهم ُعن ُيثنهم ولم

ُالمجاُو ُالقبائل ُيكنُبقوات ُفلم ُدمشق ُفي ُأما رة.
ُاألعمالُ ُفي ُمساهمة ُأية ُاالنكشارية ُالفرق لدى
ُالعسكريةُ ُمنُثكناتهم ُفخرجوا ُالعثمانية العسكرية
ُتدريجيا ُ ُوتسللوا ُالمحليون ُالسكان ُمع واندمجوا

ُالحرفية ُالتنظيمات ُصفوف ُفيُُ(478)إلى وعملوا
مجاالتُاقتصاديةُمتنوعةُأهمهاُتنظيمُنقلُقافلةُ

ُ ُالشامي ُإلىُالحاج ُالدخول ُأبواب ُلهم وفتحت
ُالخارجية ُالتجارة ُفاحشا ُُ(476)ميدان ُثراء فأثروا

ُمنُالتحالفُمعُاألشرافُفصارتُ ُمكنهم ونفوذا 
ُالعسكريةُ ُللقوة ُإضافة ُاجتماعية ُمكانة لهم

ُواالقتصاديةُالتيُكانواُيتمتعونُبها.

ُالحكومية: ُوالمحاكم ُالحرفية ُماُُالتنظيمات نادرا 
ُالحرفيين ُطوائف ُالمحاكمُُكانت ُإلى تلجأ

ُكانُهناكُمجلسُ ُفقد ُقرارا ، الحكوميةُلكيُتتخذ
ُتبلغُ ُثم ُاالسعار، ُيقرر ُوالعمال ُاالسطوات من
ُاالسطواتُ ُكان ُكذلك ُبقرارها، ُالمحكمة الطائفة
ُفتحُ ُعلى ُصارمة ُبسيطرة ُيحتفظون مجتمعين

ُجديدة ُاجراءاتُوقواعدُ(477)دكاكين ُإكمال ُبعد ،
ُالطائف ُفإن ُلذا ُالطائفة، ُتصنعُرسمتها ُالحرفية ة

ُحكوماتُ ُيمنع ُلم ُهذا ُأن ُإاّل ُبنفسها سياستها
ُاضافيينُمنُ القرنُالثامنُعشرُمنُتعيينُافراد

ُخارجُبعضُالطوائفُكمراقبين.ُ
ُاالختصاصُالمكانيُألسواقُالحرف:

ُإذأماُتخصصُاألسواقُفقدُبدأُواضحا ُومنظما ُب
جعلُلكلُتجارةُشوارعُمعلومةُالُيختلطُقومُبقومُ
والُتجارةُبتجارةُوكلُسوقُمفردهُوكلُأهلُمهنةُ
مفردونُبتجارتهم،ُولقدُبرزتُهذهُالظاهرةُفيُكلُ
ُكانُ ُأساسيين ُعاملين ُهناك ُأن ُويبدو االسواق
ُالتخصصُ ُظاهرة ُبروز ُفي ُالكبير ُاألثر لهما

ُهما:
ابُكلُالتوافقُوالمصلحةُالمشتركةُبينُأصحُ-4

ُالذيُ ُالتوافق ُذلك ُالتجارة ُاصناف ُمن صنف
ُسوقُ ُأو ُواحد ُمحل ُفي ُالتجمع ُعلى حملهم
ُأوُ ُاالقمشة ُتجارة ُمع ُالحال ُهو ُكما واحدة،

ُالمالبسُأوُاألسلحة.ُ
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ُواضحةُمتكاملةُُ-8 ُالحسبةُكظاهرة بروزُنظام
ُتمثلتُ ُوالتي ُاألول ُالعباسي ُالعصر ُبداية منذ

ُعن ُاألسواق ُعلى ُالدولة ُرقابة طريقُُبفرض
المحتسبُفكانتُأولىُمهامهُأنُيجعلُألهلُكلُ

ُوتعرفُصناعتهم. ُسوقُيختصُبهم لقدُُصنعة
كانُلظاهرةُالتخصصُتأثيرهاُالواضحُفيُتنشيطُ
ُمنُ ُتمثلت ُمزايا ُمن ُلها ُلما ُالتجارية الحركة

ُاآلتي:ُ
ُذلكُ .أ ُالمستهلك، ُعلى ُالشراء ُعمليات تسهيل

ُولوقتُقصيرُ ُنوعية ُأفضل ُعلى ُسيحصل ألنه
 عددُكبيرُمنُالبدائلُللساعةُذاتها.ُُلتوفر
ُفيُ .ب ُاالمتناع ُأو ُاالحتكار ُظاهرة ُمن الحد

ُالبائعينُ ُمن ُكبير ُعدد ُوجود ُألن ُذلك البيع،
ُمنُ ُخوفا  ُالمحتال، ُعلى ُالفرص ُيفوت سوف
ُحالُ ُفي ُأصبح ُالسوق ُأن ُأي ُاآلخرين منافسة

 منافسةُشبهُتامة.
ُوذلكُمنُ .ج ُالصنفُالمباع ُعلى ُالرقابة أحكام

اظُعلىُمستوىُاألسعارُووفقا ُللنوعيةُخاللُالحف
ُُ(475)ُبالمعروضةُللبيعُمماُيسهلُوظيفةُالمحتس

ُتطورُاإلنتاجُالحرفي:ُ
رافقُالتطورُالزراعيُواتساعُحجمهُنشوءُبعضُ

بزراعةُالقمحُُالحرفُالمرافقةُفكونُالعراقُمتميزاُ 
ُنهُو ُمن ُالبد ُمنُكان ُولالستفادة ضُالمطاحن،

ُالمطاحنُ ُكانت ُفقد ُفيه ُالموجودة ُالمياه حركة
ُالمائية ُللقوة ُُمستخدمة ُاالرحاءُأوكانت كبر

ُمطاحن ُوكانت ُدجلة ُنهر ُعلى ُتقوم ُالعائمة
ُب ُالضخامة ُمن ُالبطريق،ُُلهاُإذالموصل رحى

ُ.(471)التيُتغلُفيُكلُسنةُمائةُألفُألفُدرهم
ُالكدك ُسياسُ:(450)نظام ُالعرضُلغرضُتنظيم ة

ُالعثمانيةُ ُالدولة ُاعتمدت ُالسوق، ُفي والطلب
ُلكلُ ُوالمعلمين ُللدكاكين ُمعينا  ُصدرتعددا  نظاما 
ُللظروفُ ُوفقا  ُالمدينة ُحاجة ُحسب حرفة
ُاالقتصاديةُ ُالسياسة ُتقيد ُالتي االقتصادية
ُوالتيُ ُالمديني ُالسوق ُنحو ُالموجهة العثمانية
نُكانتُقائمةُعلىُانتاجُمحدودُللسلعُالدراكهاُم

ُاإلنتاجُ ُالنقصُفي ُبأن ُوالتنظيم ُالتجربة خالل
ُزيادةُ ُوأن ُللمستهلك ُاالسعار ُارتفاع ُإلى يؤدي
ُعادلةُ ُغير ُمنخفضة ُأسعار ُإلى ُتؤدي اإلنتاج
ُلمصلحةُ ُكان ُالتنظيم ُفإن ُلذا ُللحرفي بالنسبة

ُُ.(454)المستهلكُوالمنتجُعلىُحدُسواء
ُتكنُتسمحُ ُلم ُأنُالدولة ُنجد ُتقدم ُعلىُما بناء 

يقدمُعلىُزيادةُفيُأعدادُالدكاكين،ُفإذاُألحدُأنُ
ُتقومُ ُالحاجة ُعند ُالورش ُأو ُالدكاكين ُعدد زاد
ُبتحويلُالزياداتُإلىُالتخصصاتُالقريبةُ الدولة
ُكماُ ُإليها ُبحاجة ُالمنطقة ُأو والتيُتكونُالمدينة

ُالهمايوني ُالديوان ُالسادسُُ(458)أصدر ُالقرن في
ُأمراُ  ُالحاجةُعشر ُعن ُالزائدة ُالورش ُبإغالق

ُفيُعن ُكبيرا  ُهدرا  ُهناك ُأن ُالدولة ُوجدت دما
ُقماشُ ُفيُورشُنسيج ُالمستعملة كمياتُالفضة

ُحريريُتستخدمُخيوطُالذهبُوالفضةُفيُنسجه
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ُالنهجُخاللُُ.(458))سراسر( ُهذا وانتهجتُالدولة
ُمنُ ُكثير ُإصدار ُتم ُإذا ُعشر ُالسابع القرن
االوامرُلمنعُتصنيعُوبيعُالخلُمنُقبلُحلوانينُ

لصناعُاألصليين،ُواغالقُعددُمنُلمُيكونواُمنُا
ُمنُ ُذلك ُوغير ُالفائضة ُالزهور محالت
ُعنُ ُوفائضة ُكمالية ُتعتبرها ُالتي الصناعات

ُ.(451)الحاجة
ُبلُكانتُتزدادُمعُ إنُالمخالفاتُلمُتكنُمنفردة
ُيحظرُ ُنظام ُوضع ُإلى ُالدولة ُدفع ُمما الزمن،
ُالشخصُ ُيكن ُلم ُما ُمهنة ُوممارسة ُدكان فتح

وُنوعُمنُاالمتيازُحاصلُعلىُحقُ)كدك(.ُوه
والحصر،ُفقدُكانُلكلُطائفةُمنُأربابُالحرفُ
عددُمعينُمنُالورشُوالدكاكينُفالُيبيعُأحدُماُ
يبيعهُاآلخرُأوُيصنعُماُيصنعهُوعندماُيحصلُ
أحدهمُعلىُمكانُبالكدك.ُعليهُدفعُمبلغا ُمعينا ُ
منُالمالُثمُيحصلُعلىُالفرمانُالذيُيخولُلهُ

ُُ.(458)هذاُالحق
انُ)مستقرُوهوائي(ُفالمستقرُصاحبهُوالكدكُنوع

ُأرادُ ذا ُوا  ُمحدد ُمكان ُفي ُمحددة ُمهنة يمارس
ُبإجراءاتُ ُالقيام ُعليه ُيجب ُالكدك ُمكان تغير
مشابهةُلماُيقومُبهاُعندماُيطلبُالحصولُعلىُ
ُيتبعُ ُالنوع ُهذا ُمن ُالكدك ُأن ُأي ُجديد، كدك
ُلهُ ُصاحبُالكدكُالهوائيُفمسموحا  ُأما الدكان،

ُا ُفي ُمهنته ُيشاءممارسة ُالذي .ُ(456)لمكان

ُكليا ُ ُويرهن ُيباع ُالكدك ُكان ُفقد ُالمادية ولقيمته
أوُبنسبةُالنصفُأوُالربعُأوُالثمن.ُكماُويستدانُ

ُعنُُ.(457)باسمه ُمسؤوال  ُالكتخدا وكانُالشيخُأو
ُأوُ ُصاحبه ُوفاة إجراءاتُانتقالُالكدكُفيُحالة
ُفيُ ُاألول ُالحق ُولالبن ُما، ُلسبب ُلمهنته تركه

كدك،ُصانعُصاحبُالكدكُالحقُامتالكهُلذلكُال
ُابنُ ُله ُيكن ُلم ُإذا ُالشروط ُبنفس ُشراءه في

ُ.(455)يرثه
ُإذاُ ُالكدكُالممنوحة ُأعداد ُإلىُزيادة ُالدولة تلجأ
زادتُالحاجةُإلىُحرفةُمعينةُأماُإذاُقلتُالحاجةُ
ُالخزانةُ ُإلى ُالكدك ُبعض ُتعاد ُما ُحرفة إلى
ُمعُأماكنُالكدكُ التابعةُلها،ُأوُيقومونُبدمجها

ُحرفُاألخُر ُإلى ُينقلوها ُأو ُالحرفة ُنفس ُفي ى
ُمنُ ُالرغم ُعلى ُالموافقة، ُاستحصال ُبعد أخرى
ُالدولةُفيُمنحُ ُالذيُكانتُتتبعه ُالمتشدد النظام
ُالقرنُ ُأواخر ُفي ُأنها ُإاّل ُالحرفيين. ُإلى الكدك
الثامنُعشرُنجدهاُتتسامحُفيُمنحُرعاياُالدولةُ
ُفيُ ُوالدخول ُ)الكدك( ُحق ُاألجنبية والجنسيات

لحرفُوالصنايعُمماُأدىُإلىُوقوعُالدولةُمجالُا
ظهرتُالنزاعاتُبينهمُوبينُُإذفيُمأزقُصعبُ

ُالتصديُ ُالدولة ُحاولت ُوقد ُاألصليين الحرفيين
ُليمانيُ ُ)بلطه ُمعاهدة ُأنُبنود ُإاّل ُالظاهرة. لهذه

(4581ُوفرمانُالتنظيماتُ)دستورُُ(451)(4585
ُبالتجارةُ ُاالشتغال ُالمواطنين ُلجميع أجازت
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ُ ُتامةوالزراعة ُبحرية ُأرخىُ(410)والصناعة ُمما .
ُدفعهاُ ُفيُموقفُحرجُمما ُالدولة العنانُووضع

ُ ُعام ُللكدك ُتنظيمية ُالئحة م.4560ُإلصدار
(ُدفعتُباألمور4564ُغيرُأنُمعاهدةُ)قاتليجةُ

إلىُطريقُمسدودُوعلىُأثرهاُأصبحُمنُحقُكلُ
فردُأنُيمارسُالحرفةُالتيُيريدهاُحتىُتمُإلغاءُ

ُ.ُ(414)م(4148نهائيا ُعامُ)ُالعملُبنظامُالكدك
ُنظامُاالحتكار:

ُوحصرُ ُاألسعار ُومراقبة ُاالستغالل ُمنع ألجل
ُالعثمانيةُ ُالدولة ُوضعت ُالدولة ُلصالح االرباح
ُالموادُ ُلبيع ُالشروط ُمن ُوتحديداتُوجملة موانع
ُإلىُ ُبعضُالسلع ُدخول ُطريقة ُوحصرت الخام
ُالتيُ ُوالشوارع ُالنفوذ ُبوابات ُحددت ُإذ المدينة

ُخال ُأوُتنقل ُالسوق ُإلى ُلتصل ُالسلع ُتلك لها
ُ ُالموظفينُُإذالخان، ُبإشراف ُتباع كانت
ُتباعُ(418)المناوبين ُالثمينة ُكانتُالسلع ُوخاصة ،

بواسطةُوسطاءُمتخصصينُيجيزونُبيعهاُتحتُ
ُممثليُ ُبحضور ُتوزن ُأن ُبعد ُالدولة إشراف
التنظيماتُالحرفيةُالمعنية.ُوتدفعُعنهاُالضرائبُ

ُويشتريُالكتخ ُالباغيثُباشيُحسبُوزنها، ُأو دا
ُعلىُمعلميُ ُويوزعونها ُالخام ُالمواد ُأو البضائع

ُالدولةُ(418)الحرفة ُاحتكرتها ُمواد ُهناك ُأن ُكما .
وحصرتُأمرُبيعهاُوشرائهاُفيُيدهاُوكانُالملحُ
ُمنذُ ُالدولة ُاحتكرته ُفقد ُاحتكارا  ُالمواد أكثر
ُالنظامُ ُبفضلُهذا ُاألولىُودخلُخزنتها عهودها

ُ ُال ُمبلغا  ُالمالاالحتكاري ُمن ُبه ،ُ(411)يستهان
والبدُمنُالتأكدُعلىُأنُالدولةُكانتُتتدخلُبينُ
الحينُواآلخرُفيُبيعُوشراءُموادُأخرىُإاّلُأنهُلمُ
ُكانُ ُالذي ُواالستمرارية ُالتحكم ُمن ُبقدر يكن
ُمملحةُ ُلكل ُحددت ُإذ ُالملح ُمادة ُعلى يطبق
منطقةُمعينةُيطلقُعليهاُاسمُ)اوري(ُأيُسياج،ُ

ُملحها ُفيها ُالملحُ(418)يباع ُنقل ُمحظورا  ُوكان ،
ُوقوعُ ُدون ُللحيلولة ُأخرى، ُإلى ُمملحة من
المنافساتُبينُالمالحاتُبسببُالفارقُفيُقيمةُ

ُمنُ(416)التكلفة ُالناتج ُالملح ُقلة ُحالة ُفي ُإاّل ،
ُكانُ ُالمناخية ُالظروف ُبسبب ُالمالحات احدى
ُبإذنُ ُممكنا  ُاألخرى ُالمالحات ُالفائضُمن نقل

ُاألمرُينسحبُ علىُالموادُاألخرىُالحكومةُوهذا
ُفيُ ُتماما  ُالحال ُهو ُكما ُالدولة، ُاحتكرتها التي

ُالحبوب ُنقص ُأنُ(417)مسألة ُالباحثون ُويذكر ،
ُبايزيدُ ُالسلطان ُأو ُالفاتح ُمحمد ُالسلطان عهد
ُعلىُ ُهذا ُاالحتكار ُنظام ُتطبيق ُشهد الثاني
ُوعلىُ ُايدمين ُمنطقة ُمن ُالسمسم محصول

ُالروملي ُمنطقة ُفي ُاالرز ُشعير ُ(415)محصول
ُالالزمُون ُالمال ُتوفير ُفي ُالدولة ُلحاجة تيجة

ُاقيمُ ُالذي ُالمنصورة( ُ)العساكر ُجيش لنفقات
ُ ُعام ُففي ُنظام4585ُُحديثا  ُالدولة طبقت

ُوالمحاصيلُ ُالسلع ُبعض ُبيع ُعلى االحتكار
ُومنُهذهُ ُالواحدة( ُ)اليد ُباسم ُالنظام وعرفُهذا
الموادُالحريرُوزيتُالزيتونُوالقطنُوشعرُالعنزُ
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الموطُ)اقماعُالبلوطُالمستخدمةُفيُواالفيونُوالب
ُوالحبوب ُأنُ(411)الدباغة( ُالدولة ُوجدت ُولما ،

ُبالربحُالمنشودُ ُالنظامُالُيعودُعليها تطبيقُهذا
ُفيُ ُإاّل ُقصيرة ُمدة ُبعد ُعنه ُالنظر صرفت
ُلعشرُ ُذلك ُعلى ُاستمر ُالذي ُاالفيون محصول
سنوات،ُغيرُأنُضغوطُالتجارُاالجانبُالذينُلمُ

مُوفيُمقدمتهمُاالنكليزُدفعتُيروقُلهمُهذاُالنظا
ُعامُ ُبرمته ُالنظام ُإلغاء ُإلى ُالعثمانية الدولة

ُ.(800)م4585
ُنظامُاالحتساب:

ُاألمرُ إنُاالحتسابُمؤسسةُاسالميةُقديمةُقوامها
ُأصالنُ ُهما ُاللذان ُالمنكر بالمعروفُوالنهيُعن
تتفرعُمنهماُمصالحُالدنياُوالدينُوبقدرُتعلقُاألمرُ

يمنعُماُكانُمحظورا ُمنُُباالقتصادُاإلسالميُفهو
ُالعقودُ ُفي ُوالتدليس ُالمبيعات ُكغش المعامالت
ُفيُ ُوالغبن ُالميزان ُفي ُوالبخس ُالكيل وتطفيف

ُواألجور ُعلىُُ(804)األثمان ُالقائم ُهو والمحتسب
رأسُهذاُالنظامُووظيفتهُإداريةُذاتُسلطةُقضائيةُ
ُبشكلُ ُاختصت ُوالمظالم ُالقضاء ُبين تتوسط

ُ.(808)أساسيُبتنظيمُأحوالُالسوقُومعامالته
ُالسلطانُ ُرأسهم ُوعلى ُالعثمانيون ُاإلداريون كان
ُإلىُ ُالسلعة ُوصول ُلتأمين ُبالغا  ُاهتماما  يولون

ُالمواص ُبأحسن ُوأعلىُالمستهلك ُالصحية فات
مستوياتُالجودةُوبأسعارُمناسبةُولضمانُتحقيقُ

ُ))قانونناماتُ ُقواعد ُإصدار ُتم ُالغرض هذا
ُعهدُ ُإلى ُترجع ُالقواعد ُهذه ُوأقدم االحتساب((

ُ.(808)(4848ُ-4154ُبايزيدُاالثنيُ)
طبقتُالدولةُالعثمانيةُبدقةُقواعدُاالحتسابُالتيُ
ُتراج ُكانت ُوالتي ُاألصناف ُلها ُتخضع عُكانت

ُللحكم ُجديد ُسلطان ُكل ُتولي ُوكانُ(801)مع .
ُهذهُ ُتطبيق ُمن ُليتأكد ُاألسواق ُيتفقد المحتسب
ُالذيُ ُالقاضي ُإلى ُخالفها ُمن ُويسوق القواعد
يعاقبه،ُويضعُختمةُعلىُالسلعُويمنعُبيعُالسلعُ

ُغيرُالمختومة.ُ
ُالمحتسبُورجالهُ ُعلى ُالقوانين ُأوجبتُتلك كما

ُم ُالتفتيش ُرجال ُأي ُاوغالنلري( تابعةُ)قوله
ُعلىُ ُيجب ُالتي ُالقواعد ُعددت ُفقد النظافة،
ُوالحالقينُ ُوالطباخين ُالحمامات أصحاب

ُبالغا ُ(808)اتباعها ُاهتماما  ُالقوانين ُتلك ُوأولت ،
ُونسبةُ ُالمستخدم ُالقمح ُمقدار ُفحددت بالخبز.
ُقبلُ ُبه ُاالحتفاظ ُوحتى ُمنه ُالمستخرج الدقيق

ُ.(806)خبزه
ُمنُ ُتظهر ُدقيقة ُبتفصيالت ُالقوانين وعنيت
خاللهاُمدىُحرصُالعثمانيينُعلىُتوفيرُالراحةُ
ُأنُ ُيجب ُالتي ُالمدة ُحددت ُفقد ُلألهالي والرفاه
ُومنهاُ ُالمعمرة ُالسلع ُاستهالك ُفي تمض

ُكاملُُ(807)األحذية ُتصور ُوضع ُعلى وأكدوا
ُأساسُ ُعلى ُتباع ُالتي ُللسلع ُالقياسي للتوحيد
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ُوالحصرانُ ُكاألقمشة ُوالعرض ُالطول قياس
ُُ.(805)وغيرها ُعام ُأسس6458ُُوفي عندما

ُالمنصورةُ ُ)العساكر ُبـ ُعرف ُالذي الجيش
ُدخلُ ُموارد ُإليجاد ُالدولة ُسعت المحمدية(

.ُ(801)لتساعدهاُفيُانفاقُعلىُهذاُالجيشُالجديد
فعملتُعلىُتغييرُتنظيمُهيئةُاالحتسابُفألغتُ
ُبجيشُ ُواستبدلهم ُاوغالنلري( ُ)قول وظائف
ُبعضُ ُدائرة ُبتوسيع ُوقامت ُالمنصورة، العساكر

ُ ُمثلُرسومُالرسوم والضرائبُالتيُكانتُموجودة
ُوزادتُ ُالقنطارية( ُرسم ُالدمغة ُالدكادين، )يومية
ُواطلقُعلىُ ُالرخصة" منُقيمتها،ُوأوجدتُ"رسم
ُوكلفُمهمةُ ُ))ناظرُاالحتساب(( المحتسبُاسم
ُاالحتكارُ ُبنظام ُربطها ُجرى ُالتي ُاألموال إدارة
ُألغتُالدولةُ ُوالخارجية ُللضغوطُالداخلية ونتيجة

مُجزءُمنُتلكُالرسوم4585ُاغسطسُُفيُشهر
ُ.(840)مُتمُإلغاءُالنظامُبأكمله4581وفيُعامُ

ُنظامُالتسعيرة:
ُالمقررةُ ُاألقصىُللقيمة ُالحد ُهو ُبالتسعيرة يقصد
ُالسلع،ُ ُمن ُلسلعة ُالرسمية ُالسلطات من
والمعروفُأنُالسببُاألساسُلتحديدُاالسعارُهوُ
ُاستغاللُ ُمن ُوحمايتهم ُاالهالي ُمنفعة مراعاة
ُعلىُ ُالعثمانيون ُجهد ُفقد ُلذا ُوالتجار المنتجين
ُإذُ ُالنظام ُبتطبيقُهذا ُيتوانوا ُاألسعارُولم تحديد
ُالسوقُ ُعلى ُللرقابة ُيخرج ُاألعظم ُالصدر كان

ُكثب ُعن ُيتابع ُمنُُ.(844)والسلطان ُالرغم وعلى

أنُنظامُالتسعيرةُكانُمعرفا ُوخاصةُابانُالدولةُ
ُمُ(848)العباسية ُكان ُالتسعيرة ُنظام ُأن عرفا ُإاّل

ُتحديدُ ُعارضوا ُالعثمانية ُالدولة ُابان وخاصة
ُالحرةُ ُالسوق ُسياسة ُوفضلوا ُلألسعار االدارة

(Laissezُُالعثمانيين ُالعلماء ُبعض ُفإن ُلذا )
ترددواُازاءُمشروعيةُتحكمُاالدارةُباألسعارُومنهمُ
ُالعظامُ ُالصدور ُأحد ُهو ُباشا ُمصطفى فاضل
ُللشريعة ُدارسا  ُكان ُإذ ُوللو( ُ)كوبر ُعائلة ُمن
ُتحددهاُ ُالتي ُاألسعار ُفرض ُبمعارضته وعرف
ُفكانواُ ُالعلماء ُمن ُاآلخر ُالبعض ُأما اإلدارة،
ُالشرعيةُ ُاآلراء ُبين ُالتوفيق ُعلى يعملون
ُكانواُ ُالذين ُالقضاة ُومنهم والممارساتُالحكومية
ُيحددونُ ُكبارا  ُموظفين ُباعتبارهم يتصرفون
ُالحرفيينُ ُمع ُويتشاورون ُويفرضونها، األسعار

ظرونُفيُالشكاويُالتيُتتعلقُبتنفيذُوالتجارُوين
ُ.(848)هذهُاإلجراءات

منُالمؤكدُأنُحمايةُالمستهلكُكانتُتشكلُجزءا ُ
ُللنخبةُ ُاالقتصادي ُالفكر ُايديولوجية من

،ُفقدُكانُالسلطانُيراجعُفيُبعضُ(841)العثمانية
ُنظامُ ُأن ُإاّل ُاألسواق ُفي ُالسعر ُقوائم األحيان

ُاستخدم ُقد ُاإلدارة ُالذيُتحدده قبلُكلُُاألسعار
ُوالتجارُ ُالسياسية ُالطبقة ُمصالح ُلحماية شيء
ُالبعيدةُ ُالمسافات ُتجار ُوخاصة ُأهمية، األكثر
ُبأنفسهمُ ُاألسعار ُبتحديد ُلهم ُمسموحا  ُكان وهذا
ُكانُيضطرُالقاضيُإلىُاالعتمادُ ُما فإنهُعادة
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ُبثمنُ ُالمتعلقة ُبالمعلومات ُيمدوه ُالتجار على
ُفُر ُيوفر ُمما ُالبعيدة ُاألماكن ُفي صةُالشراء

ُالتجار ُأنُ(848)لمناورات ُإلى ُاإلشارة ُمن ُوالبد ،
ُيتمُ ُاستانبول ُفي ُالرئيسية ُالسلع ُأسعار تحديد
ُالحرفيينُ ُوزعماء ُاألعظم ُالصدر ُبين بالمداولة
والتجارُبحضورُالقاضيُويتركُلهمُتحديدُأسعارُ
ُفيُ ُالمعتمدة ُبالضوابط ُمقيدين ُالثانوية السلع

ُويجري ُكما ُالرئيسية، ُالسلع ُأسعار تحديدُُتحديد
ُالقاضيُ ُبين ُبالتشاور ُاستانبول ُخارج االسعار
واألشرافُواألعيان،ُوكانُالقضاةُمكلفينُبتسجيلُ
األسعارُالمقرر.ُأماُآليةُتحديدُاألسعارُفيتمُبعدُ
حسابُتكلفةُالمنتجُ)حسابُوتكلفةُالموادُالداخلةُ
ُالعمليةُ فيُاإلنتاجُوحسابُتكلفةُتصنيعه(ُوهذه

ُث ُالمذاق( ُ)ضبط ُباسم ُتحديدُتعرف ُيجري م
40ُالسعرُبإضافةُمعدلُالربحُوكانُيتراوحُبينُ

-ُ48%ُُ ُإلى ُالتيُُ%80ويصل ُالسلع عند
ُعمليةُ ُمن ُاالنتهاء ُوبعد ُاكبر، ُجهدا  تتطلب
ُوالتجارُ ُوالبائعون ُالمنتجون ُيتعهد التسعير
ُإلىُ ُالمنادون ُويخرج ُاالسعار ُبتلك بااللتزام
ُقوائمُ ُترسل ُكانت ُكما ُعنها ُلإلعالن االسواق

ُمنهاُا ُنسخ ُويرسل ُالباشمحاسبة ُقلم ُإلى ألسعار
ُوبينُ ُللتسعيرة، ُنماذج ُلتكون ُاألخرى ُالمدن إلى
الحينُواآلخرُترسلُقوائمُاألسعارُمنُالمدنُإلىُ
ُتحديدُ ُعملية ُجرت ُوسواء ُللعلم، اسطنبول

االسعارُداخلُالمدنُأوُأرسلتُقوائمُاالسعارُمنُ
ليها،ُفإنُالقضاةُخارجُاسطنبولُكان واُالعاصمةُوا 

مكلفينُبتسجيلُقوائمُاالسعارُفيُسجالتهم،ُأماُ
قاضيُاسطنبولُنفسهاُفكانُلهُدفترُمخصوصُ

ُلتسجيلُاالسعار.ُ
ُكانُ ُالتي ُاألمور ُأهم ُمن ُأن ُبالذكر والجدير
ُالمسؤولونُالعثمانيونُوموظفوُالدولةُأنُ يراعيها
ُواطمئنانُ ُسعة ُفي ُرمضان ُالناسُشهر يقضي

ُتق ُعملية ُتجري ُكانت ُذلك ُأسعارُولتحقيق رير
ُسعرُ ُضبط ُويجري ُكما ُجديد، ُمن المأكوالت
الخبزُفيُأعقابُالحصادُغيرُأنُشعورُالناسُ
بقلةُالمؤنُفيُاشهرُالشتاءُيرفعُاسعارهاُإاّلُأنُ
ُيسعرُ ُكان ُإن ُثابتا  ُالخبز ُبسعر ُتتمسك الدولة
ُوالتاسعُ ُعشر ُالثامن ُالقرنين ُفي ُواحدة أقجه
ُالطبيعيةُ ُالكوارث ُحدوث ُأثناء ُوفي عشر.

ُالجرادُُو ُوغزو ُالقارص ُوالبرد ُوالسيول الجفاف
ُالنقلُ ُويتوقف ُالبحرية ُالحركة ُتتعطل وعندما
ُيسببُ ُمما ُبالبر ُالنقل ُإلى ُالناس ُيتجه البري
ُتلزمُ ُاألمور ُهذه ُكل ُالنقل ُاسعار ُفي ارتفاع
ُالقائمة،ُ ُاالسعار ُفي ُالنظر ُاعادة المسؤولين
ُأربابُالحرفُوالتجارُ ُالتزام ولكيُتضمنُالدولة

ُرجالُبالتس ُاألسواقُتحتُرقابة ُكانتُتضع عيرة
ُمساعديُ ُوهم ُغالنلري( ُأو ُ)قول التفتيش
ُلمراقبتهاُ ُيوميا  ُاالسواق ُيجوبون المحتسبُالذين
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وتفتيشهاُويقومُالصدرُاألعظمُبجولةُتفتيشُكلُ
ُاسطنبولُ ُقاضي ُمعه ُيصطحب ُاربعاء يوم
ُمنُالموظفينُيطوفونُاألسواقُ والمحتسبُوعدد

ُ ُويقابلون ُلشروطُويفتشونها ُمخالفا  ُيرونه من
ُبالذكرُأنُاالسعارُفيُ ُوالجدير السعرُوالجودة،
ُالتضخمُ ُارتفاع ُعند ُوخاصة ُاالحيان بعض
واختاللُعياراتُالعملةُتصيبهاُحالةُمنُالفوضىُ
ُقطعهاُ ُالتي ُالتعهدات ُرغم ُواالنفالت واالرتباك
ُوعندُ ُبااللتزام، ُوالتجار ُوالبائعين ُالحرف أرباب

ُ ُنجد ُلألحداث ُكانُتتبعنا ُالتسعير ُنظام أن
ُولماُ ُعشر ُالتاسع ُالقرن ُأواسط ُحتى موجودا 
ُفيُالنصفُ ظهرتُالتغيراتُفيُأوضاعُالتجارة
ُأهميتهُ ُالتسعيرة ُنظام ُفقد ُالقرن ُذلك ُمن الثاني

4588ُنوفمبر41ُُوتركتُالحريةُلألسعارُففيُ
ُعداُ ُالمواد ُكافة ُعلى ُالجبرية ُالتسعيرة ُإلغاء تم

ُ ُكالخبز ُالضرورية كانتُُإذُواللحم.الغذائية
ُ ُعام ُانكلترا ُإلى ُالعثمانيين م4564ُصادرات

ُذهبية48،000،000ُُ ُليرة ُمليون ُعشر ثالثة
ُ ُسنة ُفي 4568ُُوارتقى 85،000،000ُإلى

ُسنةُ ُوهبطت ُذهبية ُليرة ُمليون ُوعشرون ثمانية
عشرونُمليونُليرة80،000،000ُُإلى4567ُُ

ُالسجاد،ُ ُهي ُالمصدرة ُالمواد ُوكانت ذهبية
ُالص ُالورد،ُاالكلمة، ُزيت ُالزيتون، ُزيت ابون،

ُصناعةُ ُ)جويداد(، ُالجلود، ُاالفيون، النحاس،
ُأنواعُ ُالنحاسية، ُالمصنوعات ُالزجاج، القار،

ُاالثاث،ُ ُوالمنسوجات، ُالخيوط ُوأنواع النسيج،
ُالموسيقىُ ُالقوارب، ُصناعة ُاالسلحة، صناعة
ُعامُ ُلغاية ُوحدها ُأزمير ُفي ُوكان وانواعها.

4141ُُ ُمن ُش4000ُأكثر ُتجارية،ُألف ركة
فرفاهيةُبعضُالمدنُتشبهُرفاهيةُاسطنبولُألنهاُ
تختصُببعضُالصناعاتُمثلُطرابوزونُتختصُ
ُصناعةُ ُمركز ُوبورصة ُالكتان ُنسيج بصناعة

ُفيُُ(846)الحرير ُالمهمة ُاألصناف ُعدد وبلغ
480ُُاسطنبولُ فيُالقرنُالخامس80ُُوبورصة

ُ.ُ(847)عشر،ُكماُتمنعُالدولةُأحيانا ُالتصدير
ُالحرفيةُمبدأُوأخالق:ُالتنظيمات

ُدقيقُ ُبشكل ُتلتزم ُالحرفية ُالتنظيمات كانت
باألسسُوالقواعدُالمحددةُلها.ُوكانتُهذهُاألسسُ
ُتشكلتُعبرُقرونُوقدُ والمبادئُواالحتفاالتُقد
دونُالكثيرُمنهاُفيُنصوصُالفتوةُوفيُشهاداتُ
ومراسيمُالتنظيماتُوكانُأعضاءُالتنظيمُيناقشونُ

ُجدي ُقواعد ُأية ُإلىُويقرون ُيضيفونها ُأن ُقبل دة
سجلُالقاضيُوبعدُهذاُالتسجيلُفقطُكانتُهذهُ

وعملتُالطوائفُالحرفيةُُ.(845)القواعدُتعتبرُنافذة
ُتستمدُ ُاخالقية، ُتربية ُالحرفي ُتوجيه على
ُسبيلُ ُفي ُوالشرف ُالعدل ُمبادئ ُمن مفاهيمها
ُومتماسكُ ُمتآخي ُمجتمع ُإلى الوصول

الذيُسادُويالحظُمنُنمطُالحياةُُ.(841)اجتماعياُ 
ُنوعُمنُ لدىُالفتيةُاالعيانُفيُاالناضولُوجود

ُبينهم ُعدمُُ.(880)التكافل ُالشيخ ُمهمات ومن
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ُوالشيخُ ُبمزاولتها ُالحرفة ُعن ُلألجانب السماح
ُاالختياريةُ ُهيئة ُمع ُبالتعاون ُالمهمة ُبهذه يقوم
ُهذهُ ُومن ُذلك ُلتحقيق ُالكفيلة ُالوسائل ولديهم
ُالعملُ ُمن ُاقسام ُتخصيص ُعدم الوسائل،

ُيتعلمواُألش ُلمن ُأو ُللطائفة ُمنتسبين خاصُغير
ُقامتُُ.(884)الحرفة ُاإلنتاج ُجودة ولضمان

الطوائفُباالشرافُعليهُوبالتفتيشُعلىُأصحابُ
ُومدىُ ُجودته ُمن ُلتتأكد ُالحرف، ُأو االعمال
مطابقتهُللمواصفاتُالمطلوبةُلهُتطبقُالعقوباتُ
ُعلىُ ُواالطمئنان ُالشروط ُتلك ُمخالفة ُحالة في

ائفُتطلبُاتباعُتعليماتُموانعُجودتهُكانتُالطُو
ُ.(888)العملُليال ،ُحتىُالُيتدهورُمستوىُاإلنتاج

ُبعدمُ ُبينهم ُفيما ُيتعاهدون ُالحرف ُارباب وكان
ُالبيعُ ُوتجنب ُالسلعة ُفي ُالجودة ُبدرجة التدني
بأسعارُتفوقُماُحددتهُالسلطاتُالرسميةُوالذينُ
ُيعقدونُ ُكانوا ُمعينة ُسلعة ُانتاج ُفي يشتركون

بينهمُتظلُساريةُوفقُشروطُمعينة،ُاتفاقاتُفيماُ
ُتستخدمهاُ ُالتي ُاآلالت ُتصنيع ُيجري كما
ُالحرفيينُعلىُأيديُحرفيينُ ُمن ُمعينة مجموعة
ُماُ ُفإذا ُبينهم، ُفيما ُيعقدونه ُاتفاق آخرينُضمن
ُأنُ ُالمتضرر ُحق ُفمن ُاإلنتاج ُمستوى تدني
ُبآخرين. ُويستبدلهم ُالرسمي ُاالذن ُعلى ُيحصل

ُ ُعندما ُاآلباء ُكان ُما ُإلىُوعادة ُابنائهم يسلمون
ُواللحمُ ُلي ُفالعظام ُ)اضرب: ُيقولوا االسطوات

ُأوُ ُالمبتدئ ُيحمي ُدستور ُهناك ُأن ُإاّل لك(
ُالمعلم ُينقلهُد.ُُ(888)الصبيُمنُقوة والطريفُما

ُسليمان ُبهاُُ(881)عيسى ُيتم ُالتي ُالطريقة عن
تعليمُالمبتدئُأصولُحرفةُالتنجيد،ُفيتوجبُعلىُ

ُالمحافظة ُالمبتدئ ُيعلم ُأن ُالنظافةُُالمعلم على
ُالكالمُ ُولين ُالطرف ُوغض ُوالتواضع واألمانة
ُاألولُ ُاالسبوع ُوفي ُبالصالة، ُويأمره والخجل،
ُفيُاحدىُجوانبُالدكان،ُ يجلسُالمبتدئُمطرقا 
متربعا ُواضعا ُيديهُعلىُركبتيهُناظرا ُإلىُاالرضُ
ُفيُ ُالمبادئ ُبعض ُيتعلم ُالثاني ُاالسبوع وفي

ُ ُوكناسة ُالخيط ُتشميع ُمثل ُثمُالحرفة، الدكان،
يعودُويجلسُبنفسُالوضع،ُعلىُأنُالُينظرُإلىُ
ُأوُإلىُمنُيخاطبُ خارجُالدكانُأوُإلىُالمارة،
ُالمعلمُ ُرقابة ُتحت ُاألثناء ُهذه ُفي ُوهو معلمه،

ُ ُواللهجة،ُُإذمن ُالكالم ُوطريقة ُالجلوس، طريقة
والنظافة،ُويسديُلهُالمعلمُالنصائحُبكلُصرامة،ُ

ذاُرأىُمنهُشذوذا ُضربهُبالس وط،ُويراقبُالمعلمُوا 
ُوالُ ُبأدب، ُيأكل ُأن ُفيأمره ُالطعام، ُتناوله كيفية
ُللمضغُ ُيظهر ُوال ُوأصابعه، ُكفه ُجميع يشك
ُفيُ ُيتلطف ُوأن ُاالكل، ُأثناء ُيتلفت ُوال صوتا ،
ُحرصا ُ ُوبعده، ُالطعام ُقبل ُيديه ُويغسل االكل،
ُهذهُ ُفي ُالمبتدئ ُويتدرب ُالقماش، ُنظافة على

وتنفيشُالصوفُالمدةُعلىُادخالُالخيطُباالبرةُ
ُثمُ ُوسكون، ُبصمت ُوذلك ُوالتشميع، والقطن،
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ُومبادئُ ُوالمطرقة، ُبالقوس ُالندف ُأصول يتعلم
ُتقدما ُ ُالمبتدئ ُاثبت ذا ُوا  ُواللحف، ُالفرش تخيط

ُ.(888)بعدُمدةُيبقيهُالمعلمُعنده
ُفترةُ ُمنذ ُكانتُمنظمة ُالسقاية ويالحظُأنُمهنة
ُبذلكُ ُتشهد ُكما ُدقيقة، ُقواعد ُحسب ُجدا  قديمة

الحسبُ)مراقبةُاالسواق(ُوكانُيعتنيُدائما ُُدفاتر
ُمباشرة ،ُ ُتتأثر ُالعامة ُالصحة ُألن ُالمهنة، بهذه
ُفقدُصدرتُالتعليماتُلمنُيعملونُبهاُ ومنُهنا
ُالقريبةُ ُواألماكن ُالشوارع ُعن ُبعيد ُالنزول منها
منُالمراحيضُومساقيُالحيواناتُوالتشديدُعليهمُ

ُ ُأن ُعليهم ُنبه ُوقد ُوجرارهم ُقربهم يعلقواُبنظافة
ُينتبهُ ُحتى ُحيواناتهم، ُرقاب ُفي ُصغيرة أجراسا 
الناسُلقدومهمُوفيهُعليهمُأيضا ُبارتداءُالصديريُ
ُقصيرُ ُوسروال ُما ُحد ُإلى ُالطويل ُالجلد من
ُفوقُالركبةُذاتُاللونُاألزرقُمعُ يصلُإلىُما
ُنصفيُ ُوهذا ُتخدشُالحياء، ُال ُبطريقة تفصيلها

ُ.(886)خفيفُللغاية
ُت:الحرفيونُخارجُالتنظيما

ُعملُ ُقوة ُكانتُتشكل ُالمنظمة ُغير ُالعمالة إن
ُالمعنيينُ ُاهتمام ُتثر ُلم ُاالقتصادية ُالحياة في
ُاإلنتاجُ ُالعمل ُالنوعُمن ُهذا ُتضمن ُوقد حينها.
لالستهالكُالمباشرُفيُالبيوتُوالتصنيعُالتجاريُ
ُمنُ ُنابع ُهذه ُالعمل ُلقوة ُااللتفات ُوعدم أيضا ،

ُعوامل: ُتفاُعدة ُللدولة ُكان ُأنه علُأولها:
ُتركيبةُ ُخارج ُالعمال ُمع ُقليل مؤسساتي

ُالعادةُ ُفي ُتسجل ُلم ُالحرفيوهكذا. التنظيمات
ُيرجعُ ُالتي ُالمركزية ُالدولة ُوثائق ُفي أنشطتهم

ُنادراُ  ُيحدثُإاّل ُولم ُالمؤرخين، ُمعظم ،ُ(887)إليها
ُإنُ ُالمثال، ُسبيل ُعلى ُاالضطراب ُأوقات وفي
ُالطوائفُ ُخارج ُمن ُالعمال ُجماعات وجدت

إلىُهذهُالوثائقُوالسجالت.ُكماُُالحرفيةُطريقها
ُفيُ ُانتشارا  ُأكثر ُكانت ُهذه ُالعمل ُمجموعة أن
ُيصعبُتتبعُ ُثم ُومن البيوتُوفيُالريفُأيضا ،
أنشطتهاُوتسجيلهاُإاّلُماُندر،ُفمثال ُكانتُنساءُ
بورصةُيعملنُفيُبيوتهنُويبعنُناتجُعملهنُفيُ
ُيكنُ ُدون ُخاص، ُسوق ُفي ُحتى ُأو الشوارع

ُ.(885)دونُدفعُضرائبُعضواتُفيُتنظيمُومن
ُيدفعونُ ُال ُالمتجولين ُالحرف ُوأهل ُالباعة إن
ضرائبُألنهمُكانواُخارجُالتنظيماتُالحرفيةُعلىُ
ُألصحابُ ُالشديدة ُمنافساتهم ُمن الرغم

ُالوالياتُُ(881)الدكاكين ُمعظم ُفي ُأن ونجد
العثمانيةُكانُخدمُالمنازلُيفتقرونُإلىُأيُتنظيمُ

ُ.(880)لحمايةُمصالحهم
ُالرقيق ُشكل ُالعملُغيرُُوقد ُقوة ُآخرُمن جزءا 

المنتميةُأليُتنظيمُحرفي،ُإذُكانُمنُالشائعُفيُ
ُيكونُ ُأن ُوالسادسُعشر ُالخامسُعشر القرنين
لدىُتجارُوصناعيُالحريرُعددُمنُالعبيدُوبعدُ
ُلهمُ ُويوفرون ُيعتقونهم ُكانوا ُمحددة ُلفترة عملهم

ُبهم ُأعمالُخاصة وكانُالبدُُ.(884)وسائلُاقامة
ُمؤسسات ُمن ُولمُُلهؤالء ُاالستغالل ُمن تحميهم
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ُالقرنُاألولُ ُطيلة ُنقاباتُلهم تكنُهناكُبالطبع
ُهناكُ ُكان نما ُوا  ُاليوم ُالمفهوم ُبالمعنى الهجري
ُوالشعورُ ُالحرف ُأصحاب ُبين ُالتكتل ُمن نوع
بروحُالجماعةُبينُأهلُالحرفةُالواحدة،ُفقدُكانُ
لكلُواحدُمنهمُيشعرُبصلةُقويةُتربطهُباخوانهُ

ُنفسُ ُيزاولون ُكانتُالذي ُرابطات ُفكونوا المهنة
تقابلُالتنظيمُالعشائري،ُوقدُأعطتهمُهذهُالروابطُ
ُلمُ ُأنها ُغير ُالمهنية ُحياتهم ُمن ُالفوائد بعض

ُ.ُ(888)تؤثرُعلىُوضعهمُالسياسيُأوُاالجتماعي
ُيعيشونُ ُوالحرف ُالصنائع ُأصحاب وكان
ُفيُاسواقُ ُأو ُبهم جماعاتُفيُمحالتُخاصة

سوقُخاصُكانُلكلُحرفةُأوُصناعةُُإذخاصةُ
فيهاُمستقلُعنُغيرهاُكماُأسلفنا،ُوقدُساعدُهذاُ
ُبالمصلحةُ ُالشعور ُمن ُنوع ُتكوين ُعلى التجمع
ُلهاُ ُاجتماعية ُككتلة ُأو ُكطبقة ُوبقوتهم المشتركة
مصالحهاُالخاصةُالتيُيجبُأنُالُيستهانُبها،ُ
ُبعضُ ُالزمن ُبمرور ُالحرفيين ُلهؤالء وتكونت

ُوأص ُمهنة ُبكل ُالخاصة ُوالتقاليد بحتُالعادات
ُيجبُ ُوكان ُعليه، ُيسيرون ُقانون ُشبه ُأو نظام
ُفالُيحيدُعنهاُوأالُ علىُكلُشخصُااللتزامُبها
ُوالمعنويةُ ُالمادية ُالعقوبات ُبعض ُعليه تفرض

ُ.(888)الرادعة
لماُكانتُُالصناعاتُالمحليةُفيُالعهدُالعثماني:

ُشبهُ ُاألطرافُفقد ُمترامية ُالعثمانية االمبراطورية

ةُالعثمانيةُبماردُيقبضُأحدُالمؤرخينُاالمبراطوري
ُعلىُثالثُقاراتُفيُوقتُواحدُ ُالجبارة بأذرعه
ُاالمبراطوريةُ ُتحكمه ُكانت ُوما ُسعتها تفوق
ُمنُ ُاقتضى ُلذا ُعظمتها ُأوج ُفي البيزنطينية
االمبراطوريةُالعثمانيةُأنُتقيمُالحرفُالتيُتبناهاُ
ُالصناعيةُ ُالمجاالت ُكافة ُوفي ُالحرف أرباب

ُالتقليدية ُواآللية ُمنُاليدوية ُاألمر ُاقتضى ُفقد ،
ُاألخرىُ ُالعثمانيةُوهيُتركضُمنُمعركة الدولة
علىُمدىُتاريخهاُالطويل،ُانتعنُبتصنيعُآالتهاُ
ُوألجلهُ ُجيوشها ُتحتاجها ُالتي ُالحربية ومعداتها

ُأقيمتُفيُبعضُالمدنُمنشآتُعدةُمثل:
ُالعامرة ُالترسانة ُتقومُ(881)أوال : ُمنشآت ُوهي :

ُ ُللدولة ُوكان ُالسفن، ُالتيُبصناعة العثمانية
ُعلىُ ُترسانات ُجانب ُكل ُمن ُالبحار تحيطها
ُواألبيضُ ُمرمرة ُوبحر ُاألسود ُالبحر شواطئ
ُنهريُ ُشواطئ ُوعلى ُاألحمر ُوالبحر المتوسط

ُ.ُ(888)الدانوبُوالفرات
ُصناعةُ ُدور ُوهي ُالعامرة: ُالطوبخانه ثانيا :
ُقبلُ ُوأدرنه ُبورصة ُفي ُموجودة ُوكانت المدافع

ُاستخدم ُوقد ُاستانبول ُالمدافعُُفتحهم العثمانيون
ُعامُ ُقرمان ُابناء ُإمارة ُفي ُحربهم ُفي ُمرة ألول

4856(886)ُ.ُ
ُعثمانيةُ ُكانتُأولُبارودخانه ُالبارودخانه: ثالثا :
ُأقيمتُفيُ)آتُميداني(ُ ُالتي ُهي فيُاستانبول
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فلماُاحترقتُفيُأواخرُالقرنُالخامسُعشرُبفعلُ
ُفيُ ُمنها ُبدال  ُأخرى ُواحدة ُأقاموا الصواعق

ُ ُمثلُالكاغدخانه ُأخرى ُمدن ُفي ُالبارود ويوجد
ُوالقاهرةُ ُوبودين ُوخمشوار ُوسيالنيك أزمير
ُبارودخانهُ ُهو ُالمعامل ُأقدم ُولعل وبغداد،
ُبايزيدُ ُالسلطان ُعهد ُفي ُأقيمت ُالتي غليبولي

ُالصغيرةُُ.(887)الصاعقة ُللصناعات ُبالنسبة أما
فقدُقطعتُصناعةُالنسيجُاليدويُشوطا ُكبيرا ُمنُ

ُالعث ُالدولة ُفي ُالتاسعُالتقدم ُالقرن ُحتى مانية
ُوالحريريةُ ُالصوفية ُالمنسوجات ُوهي عشر
والقطنيةُكماُوانتشرتُحرفةُصباغةُاألقمشةُفيُ
ُالنسيجُ ُبإعمال ُتقوم ُكانت ُالتي ُالمراكز أغلب
ُبينهمُ وكانُالحرفيونُمنُالصباغينُيتفقونُفيما
ُفيُ ُمنهم ُكل ُيتخصص ُالتي ُالمواد على

غة(ُفهيُأماُصناعةُالجلودُ)الدباُ.(885)صباغتها
ُعندُ ُكثيرا  ُتقدمت ُالتي ُالصناعات احدى
ُومنهاُ ُفيها ُبرعت ُمراكز ُلها ُوكانت العثمانيين
مدينةُتوقادُالتيُتنتجُأحسنُأنواعُالجلدُاللميع.ُ
ُصناعةُ ُفي ُالمدبوغة ُالجلود ُمن ُقسم ويستخدم
ُفيُ ُاآلخر ُالقسم ُيستخدم ُبينما ُوغيرها األحذية
ُأيديُ ُعلى ُورحالها ُالخيل ُسروج صناعة

ُعامُالسرا ُالفاتح ُمحمد ُالسلطان ُأقام ُوقد جين
ُيعرف4178ُُ ُزال ُالذيُال ُالحي ُفي ُلهم سوقا 

ُالتيُ ُالمحاوالت ُأما ُسرجخانه. ُباسم ُاآلن حتى
ُبعدُ ُبالصناعة ُالنهوض ُأجل ُمن ُالدولة تبنتها

التدهورُواالضمحاللُالذيُمنيتُبهُجراءُموجةُ
ُالتيُأغرقتُأسواقُ ُالمصنعة ُاألوروبية البضائع

ُاألوس ُوتسببتُالشرق ُعشر ُالتاسع ُالقرن ُفي ط
ُبكثيرُمنُحاالتُاإلفالسُهي:

ُأوال :ُتشكيلُلجنةُإصالحُالصناعة.ُ
ُثانيا :ُتشجيعُاالستثماراتُالخاصة.ُ

ُثالثا :ُاقامةُالشركات.ُ
ُرابعا :ُتأسيسُالمدارسُالصناعية.ُ

ُأنُالصناعةُ ُالمحاوالتُإاّل وعلىُالرغمُمنُهذه
ُللحاقُبالركبُالصناعيُ ُعاجزة ُأو بقيتُقاصرة

ُ ُالعثمانيُُإذاألوروبي ُالصناعي ُالواقع خبر
ُناحيةُ ُمن ُالمنافسة ُعلى ُقدرته ُكامل وبشكل
ُمثلُ ُالسلع ُلبعض ُبالنسبة ُالنوعية ُأو السعر
المالبسُالصوفيةُوانتاجُالفوالذُوالمناجم،ُوخاصةُ

تاجُالفضة،ُكماُأدىُأيضا ُاإلنتاجُالرخيصُمنُان
ُإلغاءُ ُإلى ُوالبرازيل ُالكناري ُمزارع ُمن للسكر
ُومصر،ُ ُقبرص ُفي ُالعثمانية ُالسكر مصانع
ُفيُ ُالعثمانية ُالمفتوحة ُاألبواب ُلسياسة ونتيجة
ُإتباعُ ُباالمكان ُيكن ُلم ُاالمتيازات، ُنظام ظل
ُالصناعاتُ ُوتطوير ُلحماية ُمنهجية سياسة

ُوبذ(881)الوطنية ُالصناعةُ، ُوعجزت ُتقزمت لك
ُواألرخصُ ُآليا  ُالمصنعة ُالسلع ُأمام العثمانية
ُهذاُ ُوكان ُالقطاعات، ُكل ُفي ُنوعية واألفضل
ُالطوائفُ ُانهيار ُمن ُاألساس ُالسبب ُهو العجز

ُوتفتتها.ُ



 

 

  6102سنة    34العدد  591 

 

 :الهوامش

                                           

ُجُ(4) ُالعربي، ُالمؤرخ ُمجلة ُالبدو، ُحضارة ُمؤنس، 8ُحسين ُالعراق ُالمؤرخين، ُالتحاد ُالعامة ُاالمانة ،-ُُ ُ-4104ُبغداد،
ُ.477ُم،ُص4154

ُ.477ُالمصدرُنفسه،ُصُ(8)
 .451ُالمصدرُنفسه،ُصُ(8)
هُإلىُالعربيةُصالحُسعداوي،ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُإشرافُوتقديمُاكملُالدينُاحسانُاوغلي،ُنقلُ(1)

 .870ُالمجلدُاألول،ُص4111ُمركزُاألبحاثُوالتاريخُوالفنونُوالثقافةُاإلسالمية،ُاستنبول،ُ)ارسيكا(،ُ
 .86ُ،ُص4160عبدُالرزاقُالهاللي،ُالريفُواإلصالحُاالجتماعيُفيُالعراق،ُبغدادُُ(8)
 .485ُالمصدرُنفسه،ُصُ(6)
،ُدارُالشؤونُالثقافية88ُ،ُالسنة8ُعبدُالرزاقُالهاللي،ُالعاداتُالعشائريةُوأثرهاُفيُاالقتصادُالريفي،ُمجلةُالتراثُالشعبي،ُعُ(7)

 .15ُالعامة،ُص
عيسىُسليمانُأبوُسليم،ُاألصنافُوالطوائفُالحرفيةُفيُمدينةُدمشقُخاللُالنصفُاألولُمنُالقرنُالثامنُعشر،ُدارُالفكرُُ(5)

 .146ُم،ُص8000هـ/4ُ،4184للطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُط
 .608ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(1)
 .874ُالمصدرُنفسه،ُصُ(40)
حدةُالتعاملُالفضيةُفيُالدولةُالعثمانيةُوكانتُتسمىُبالعثمانية،ُاالسدية،ُوالشامية،ُوذلكُمنذُالقرنُالسادسُاالقجهُهيُُوُ(44)

ُصاغُوأولُمنُاستعملُاالقجهُ ُتساويُقرشا  ُاربعينُيارة ُوكل ُوكلُثالثُياراتُاقجه، ُتساويُثلثُياره، ُوكانتُاالقجه عشر،
ماعيُواالقتصاديُوالسياسيُفيُبيروتُوالوالياتُالعثمانيةُفيُالقرنُالتاسعُعشر،ُ،ُالتاريخُاالجت4810السلطانُبايزيدُاألولُسنةُ

 .71ُم،ُص4157هـ/4107،ُطبعُالدارُالجامعية،ُبيروت،4ُاحسانُحالق،ُج
 .874ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(48)
 .874ُالمصدرُنفسه،ُصُ(48)
 .874ُالمصدرُنفسه،ُصُ(41)
ُ.870ُسه،ُصالمصدرُنفُ(48)
كافينُرايلي،ُالغربُوالعالم،ُتعريب:ُد.ُعبدُالوهابُالمسيريُوُد.ُهدىُعبدُالسميعُحجازي،ُمراجعةُد.ُفؤادُزكريا.ُسلسلةُُ(46)

 .75ُُ-78ُ،ُص4158عالمُالمعرفة،ُالمجلسُالوطنيُللثقافةُوالفنونُواألدب،ُالكويت،ُ
 .78ُُالمصدرُنفسه،ُصُ(47)
 .861ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(45)
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 .861ُالمصدرُنفسه،ُصُ(41)
ُ.146ُعيسىُسلمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(80)
 .146ُالمصدرُنفسه،ُصُ(84)
المجلدُالثانيُُثرياُفاروقيُوآخرون،ُالتاريخُاالقتصاديُواالجتماعيُللدولةُالعثمانية،ُتحريرُخليلُايناُلجيكُودونالدُكوانرت،ُ(88)

 .851ُ،ُص8007لبنان،ُُ-،ُبيروت4ُ،ُترجمةُقاسمُعبدهُقاسم،ُدارُالمدارُاإلسالمي،ُط4141ُ-4600ُ
ُمكونةُاتحاداتُحرفيةُمستقلةُعنُاالقطاع،ُلويسُماسينيوس،ُُ(88) الكومونات:ُهيئاتُحرفيةُقويةُتجرُالهيئاتُاألخرىُإليها

ُ.44ُد.ُأكرمُفاضل،ُمجلةُالمورد،ُصالهيئاتُالحرفيةُوالمدنيةُاإلسالمية،ُترجمةُ
 .44ُالمصدرُنفسه،ُصُ(81)
ُ.885ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(88)
ُ.885ُالمصدرُنفسه،ُصُ(86)
ُ.868ُالمصدرُنفسه،ُصُ(87)
(85)ُُ ُالقاهرة ُالعربي، ُالبيان ُلجنة ُمطبعة ُالكريم، ُعزتُعبد ُأحمد ُتحقيق ُاليومية، ُحوادثُدمشق ُالحالف، ،4181ُالبديري،

 .44ُص
(81ُ ُاالردنية،4647ُُ-4088ُحسنُكافيُاالقحصاريُ)ت( ُالجامعة ُتحقيقُنوفانُالحمود، ُالعالم، ُفيُنظام ُالحكم ُأصول ،)

 .84ُُ-80ُم،ُص4156
ُ.84المصدرُنفسه،ُص(80ُ)
ُإلىُمحاسنُالتجارة،ُتحقيقُالسيدُمحمدُعاشور،ُدار4478ُُ-870ُأبوُالفضلُجعفرُبنُعليُالدمشقيُ)تُ(84) (،ُاإلشارة

 .85ُ،ُص4178،ُالقاهرة4ُاالتحادُالعربي،ُط
،ُرمزي480ُ،ُص4171،ُدارُالمشرق،ُبيروت،8ُعبدُالعزيزُالدوري،ُتاريخُالعراقُاالقتصاديُفيُالقرنُالرابعُالهجري،ُطُ(88)
 م.4158طرقجيُالحياةُاالجتماعيةُفيُبغدادُمنذُنشأتهاُحتىُنهايةُالعصرُالعباسيُاألول،ُمطبعةُالجامعة،ُبغدادُاال
،4ُ،ُط8(،ُتراجمُاألعيانُمنُأبناءُالزمانُتحقيقُصالحُالدينُالمنجد،ُح4648ُ-4081ُالحسنُبنُمحمدُالبورينيُ)تُ(88)

 .4164ُالمجتمعُالعلميُالعربي،ُدمشقُ
ُأحمُ(81) ُصالح ُبغداد ُالمعارف، ُمطبعة ُالهجري، ُاألول ُالقرن ُفي ُالبصرة ُفي ُواالقتصادية ُالتنظيماتُاالجتماعية ُالعلي، ،4188ُد

 ُ.458ص
 .788ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(88)
 .861ُمجموعةُمؤلفين،ُالمصدرُنفسه،ُصُ(86)
م،4115ُهـ/4105محمدُعبدُالستارُعثمان،ُالمدينةُاإلسالمية،ُالمجلسُالوطنيُللثقافةُوالفنونُواألدب،ُالكويتُذيُالحجةُُ(87)

 .868ُص
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 ُ.88،ُص4181عبدُالعزيزُالدوري،ُنشوءُاألصنافُوالحرفُفيُاإلسالم،ُمجلةُكليةُاآلدابُوالعلوم،ُبغدادُُ(85)
 .88ُالمصدرُنفسه،ُصُ(81)
ُهُرُ(10) ُأحمد ُللدراساتُوالبحوثُصالح ُعين ُالعزيز، ُعبد ُعمر ُتقديم ُعلي، ُمحمد ُالحرفُوالصناعاتُفيُعهد يديُعلي،

 .48ُ،ُص8008اإلنسانيةُواالجتماعية،ُطبعةُ
ُ.861ُثرياُفاروقيُوآخرون،ُالتاريخُاالقتصاديُواالجتماعيُللدولةُالعثمانية،ُصُ(14)
 .77ُعيسىُسلمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(18)
 .861ُوعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصمجمُ(18)
 .878ُثرياُفاروقيُوآخرون،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(11)
ُ.781ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(18)
 .811ُُ-810ُ،ُص8005أحمدُكندوزُوسعيدُارزتورك،ُالدولةُالعثمانيةُالمجهولة،ُوقفُالبحوثُالعثمانيةُاسطنبول،ُُ(16)
،4114ُبيروت،ُُ-اندريُكلوُتعريبُالبشيرُبنُسالمة،ُسليمانُالقانونيُمثلُمنُالنماذجُبينُالهويةُوالحداثة،ُدارُالجيلُُ(17)

ُ.888ُمترجم.ُص
ُ.788ُ،ُص4العثمانيةُتاريخُوحضارة،ُالمجلدُُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُ(15)
ُ.878ُ،ُص4ثرياُفاروقيُوآخرون،ُالمجلدُُ(11)
ُ.788ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانية،ُصُ(80)
ُ.878ُثرياُفاروقيُوآخرون،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(84)
ُاُ(88) ُقاموسُتركي،ُمطبعة ُالياغيتُباشي:ُكلمةُتركيةُتعنيُرئيسُالفتيان.ُشمسُالدينُسامي، ُاستانبول، هـ،4845ُالقدام،

ُ.4884ُص
ُ.788ُ،ُص4ثرياُفاروقيُوآخرون،ُتاريخُوحضارة،ُمجُ(88)
ُ.788ُ،ُص4مجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُمجُ(81)
ُ.407ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(88)
ُ.401ُالمصدرُنفسه،ُصُ(86)
،4ُفيةُفيُالقدسُفيُالقرنُالسابعُعشرُمنُخاللُسجالتُمحكمةُالقدسُالشرعية،ُجعطاُاهللُمحمود،ُوثائقُالطوائفُالحُرُ(87)

ُ.418ُ،ُص4118جامعةُالنجاح،ُمركزُالتوثيقُوالمخطوطاتُ
ُ.407ُالمصدرُنفسه،ُصُ(85)
ُ.48ُ،ُص4171اندريهُريمون،ُفصولُمنُالتاريخُاالجتماعيُللقاهرةُالعثمانية،ُترجمة:ُزهيرُالشايب،ُالقاهرة،ُُ(81)
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ُ.407ُعيسىُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(60)
ُ.441ُالمصدرُنفسه،ُصُ(64)
ُالكتبُالعلمية،ُُ(68) ُدار ُالعثمانيُوالجمهوريُالتركي، ُالقانونيُفيُالعهدين ُالنظام ُلدراسة ُالمدخل ُبكر، ُالمجيد عصمتُعبد

ُ.78ُ،ُص8048بيروت،ُ
ُ.788ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُمصدرُسابق،ُصُ(68)
ُ.480ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(61)
ُالعرضيُ)تُ(68) ُبنُعمر ُالوفا ُسليم،4660ُهـ/4074أبو ُتحقيقُعيسىُأبو ُبحلب، ُالذهبُفيُاالعيانُالمشرفة ُمعادن م(،

ُمُ)مخطوطة(.4118ُالجامعةُاألردنية،ُمركزُالوثائقُوالمخطوطات،ُ
،ُرسالةُجامعيةُلنيل4584ُُ-4711ُجتماعيةُفيُالعراقُابانُعهدُالمماليكُعمادُعبدُالسالمُرؤوف،ُالعطار،ُالحياةُاالُ(66)

 .888ُ،ُص4176درجةُالدكتوراه،ُبغداد،ُ
 .888ُالمصدرُنفسه،ُصُ(67)
 .17ُعيسىُسليمانُالمصدرُالسابق،ُصُ(65)
كتخدا،ُاصطالحُفارسيُمركبُبمعنىُربُالدار،ُويطلقُعلىُوظائفُمتعددةُمتنوعةُمنهاُمساعدُالواليُوكانُمعروفا ُفيُالمدنُُ(61)

 .888ُالعراقيةُحتىُمطلعُالقرنُالعشرين،ُعمادُعبدُالسالمُرؤوف،ُالمصدرُالسابق،ُص
ُواُ(70) ُاالقتصادي ُمصر ُتاريخ ُمن ُفصول ُالرحيم، ُعبد ُالرحمن ُعبد ُالرحيم ُجعبد ُالتجارية،8ُالجتماعي، ُاالهرام ُمطابع ،

 .888ُص
 .781ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(74)
 .788ُالمصدرُنفسه،ُصُ(78)
 .788ُالمصدرُنفسه،ُصُ(78)
ُ.788ُالمصدرُنفسه،ُصُ(71)
ُ.17ُعيسىُسليمان،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(78)
ُ-88ُ،ُص4117فيُالعصرُالفاطمي،ُدراسةُوثائقية،ُمؤسسةُشبابُالجامعة،ُاالسكندريةُُعبدُالمنعمُسلطان،ُاألسواقُ(76)

 .881ُعنُعبدُالرحيم،ُفصولُص81ُ
 .886ُعبدُالرحيمُعبدُالرحمن،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(77)
 .450ُ،ُص8048موسوعةُالمصطلحاتُالتاريخيةُالعثمانية،ُلطفيُالمعوشي،ُمكتبةُلبنانُناشرون،ُُ(75)
 .4650ُُ،ُص4118،ُمكتبةُمدبولي،ُالقاهرة،8ُإبراهيمُالدسوقي،ُالمعجمُالكبير،ُجُ(71)
 .457ُلطفيُالمعوش،ُموسوعةُالمصطلحات،ُمصدرُسابق،ُصُ(50)
 .75ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُمصدرُسابق،ُصُ(54)
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 .70ُ،ُص4150لقاهرة،ُليلىُعبدُاللطيف،ُدراساتُفيُتاريخُمصرُوالشامُابانُالعصرُالعثماني،ُمكتبةُالخانجي،ُاُ(58)
 .757ُبرناردُلويس،ُالنقاباتُاإلسالمية،ُصُ(58)
 .655ُالمصدرُنفسه،ُصُ(51)
 .757ُبرناردُلويس،ُالنقاباتُاإلسالمية،ُصُ(58)
ُ.74ُليلىُعبدُاللطيفُأحمد،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(56)
 .655ُ،ُص4يحيىُزكرياُعبارة،ُجُرضيُالدينُالحنبلي،ُدرُالحببُفيُتاريخُأعيانُحلب.ُتحقيقُمحمدُأحمدُالفاحوزي،ُ(57)
 المصدرُنفسه.ُُ(55)
ُطُ(51) ُالسايب، ُزهير ُترجمة ُالمحدثون(، ُ)المصريون ُمصر ُوصف ُدي. ُج. 4ُشابرول، ُالقاهرة ُمدبولي، ُمكتبة ،4171ُ،

 .864ُُص
،8ُجبُهاملتونُوهاورلدُباون،ُالمجتمعُاإلسالميُوالغرب،ُترجمةُأحمدُعبدُالرحيمُمصطفىُوأحمدُعزتُعبدُالكريم،ُجُ(10)

ُ.88ُ،ُص4174دارُالمعارف،ُالقاهرة،ُ
 .58ُعيسىُسليمان،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(14)
ُبُ(18) ُالعثماني، ُفيُالعهد ُالشام ُالحرفيُفيُبالد ُمظاهرُفيُالتنظيم ُرافق، ُالكريم ُبحوثُفيُالتاريخُعبد ُفيُندوة حثُمقدم

 .667ُ،ُص4156االقتصاديُواالجتماعيُلبالدُالشامُفيُالعصرُالحديث،ُدمشقُ
ُالمصدرُنفسه.ُُ(18)
ُالمدرسُفيُالمدرسةُالمستنصريةُ)توفىُسنةُُ(11) ُالبغداديُالحنفي، هـ(ُمجمعُالضماناتُمنُمذهبُاإلمامُأبي4080ُمحمد

 .886ُالسالمُرؤوف،ُالتنظيماتُاالجتماعية،ُصُحنيفةُالنعمان،ُمخطوطُعنُعمادُعبد
ُ.887ُعمادُعبدُالسالمُرؤوف،ُالمصدرُنفسه،ُصُ(18)
 .786ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانية،ُصُ(16)
 .7570ُبرناردُلويس،ُالنقاباتُاإلسالمية،ُُ(17)
 .786ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(15)
 .468ُُ-468ُدرُالسابق،ُصاندريهُريمون،ُالمصُ(11)
 .468ُالمصدرُنفسه،ُصُ(400)
ُ.18ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُمصدرُسابق،ُصُ(404)
م،ُكتابُالفتوةُتحقيقُمصطفىُجواد،ُعبدُالحليم4811ُهـ/618ابنُالمعمارُالبغدادي،ُأبوُعبدُاهللُمحمدُبنُأبيُالمكارم،ُُ(408)

 .478ُم،ُص4185كتبةُالمثنى،ُبغدادُالنجار،ُمحمدُتقيُالدينُالهاللي،ُأحمدُناجيُالقيسي،ُم
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 .18ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(408)
 .18ُالمصدرُنفسه،ُصُ(401)
 .71ُليلىُعبدُاللطيفُأحمد،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(408)
ُ.71ُالمصدرُنفسه،ُصُ(406)
 .786ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانية،ُصُ(407)
ُ.467ُعبدُالكريمُرافق،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(405)
 .467ُ،ُص4محمودُعطاُاهلل،ُالمصدرُالسابق،ُجُ(401)
 .458ُُ-467ُالمصدرُنفسه،ُصُ(440)
 .757ُبرناردُلويس،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(444)
 .788ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(448)
 .788ُالمصدرُنفسه،ُصُ(448)
 .786ُلدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصمجموعةُمؤلفين،ُاُ(441)
ُ.786ُالمصدرُنفسه،ُصُ(448)
ُ.76ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(446)
 .786ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(447)
ُ.76ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(445)
 .11ُالمصدرُنفسه،ُصُ(441)
ُ.68ُ،ُص4محمودُعطاُاهلل،ُالمصدرُالسابق،ُجُ(480)
)الكار(ُوهوُرئيسُالنقابةُيصلُبموجبُحجةُصادرةُمنُالقاضيُومسجلةُفيُسجالتُالمحكمة،ُموسوعةُالمصطلحاتُُ(484)

 .886العثمانيةُالتاريخية،ُص
ُالجبرتي)تُ(488) ُالحسن، ُبن ُالرحمن ُواألخبا4588هـ/4887عبد ُالتراجم ُفي ُعجائبُاآلثار ُتاريخ ُجم(، ُص8ر، ،841ُ-ُ

846ُ.ُ
 .865ُثرياُوآخرون،ُالتاريخُاالقتصاديُواالجتماعي،ُصُ(488)
 .70ُليلىُعبدُاللطيف،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(481)
 .865ُ،ُص8ثرياُفاروقيُوآخرون،ُالمصدرُالسابق،ُجُ(488)
ُ.885ُصُ-887ُعمادُعبدُالسالمُرؤوف،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(486)
 .40ُالمصدرُنفسه،ُعنُمجموع،ُالضمانات،ُالورقةُُ(487)
ُ.40ُالمصدرُنفسه،ُالورقةُُ(485)
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ُ.40ُالمصدرُنفسه،ُالورقةُُ(481)
ُفصلُضمانُالصباغ.88ُُالمصدرُنفسه،ُالورقةُُ(480)
 ،ُفصلُضمانُالفصاد.88ُالمصدرُنفسه،ُالورقةُُ(484)
ُ،ُفصلُضمانُالمالح.86المصدرُنفسه،ُالورقةُُ(488)
 فصلُ)فيُاالجير(.41ُالورقةُُالمصدرُنفسه،ُ(488)
ُفصلُفيُاألجير.41ُُالمصدرُنفسه،ُالورقةُُ(481)
ُ.88ُالمصدرُنفسه،ُالورقةُُ(488)
ُ.41ُالمصدرُنفسه،ُالورقةُُ(486)
 .45ُ،ُص8ُ،4178لويسُماسنيون،ُالهيئاتُالحرفيةُوالمدنية،ُمجلدُالمورد،ُعُ(487)
ُ.86ُصُلطفيُالمعوش،ُموسوعةُالمصطلحاتُالتاريخيةُالعثمانية،ُ(485)
رسولُالكركولي،ُدوحةُالوزراءُفيُتاريخُوقائعُبغدادُالزوراء،ُمنشوراتُالشريفُالرضي،ُأميرُقم،ُترجمة:ُكاظمُنورس،ُُ(481)

 .880ُم،ُص4118هـ/4148
ُ.15ُ،ُص4110ياسينُالعمري،ُغرائبُاألثرُفيُحوادثُربعُالقرنُالثالثُعشر،ُمطبعةُأمُالربيعين،ُالموصلُُ(410)
(414)ُُ ُالقاهرة ُالرحمن، ُعبد ُالرحيم ُعبد ُد. ُتحقيق: ُفيُأخبارُكنانة، ُالمصانة ُالدرة ُعزبانُالدمرداش، ُكتخدا، م،4151ُأحمد

 .87ُ،81ُ،80ُص
 .18ُاندريهُريمون،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(418)
 .18ُالمصدرُنفسه،ُصُ(418)
ُدارُُ(411) ُاألول، ُالمجلد ُاللطيفُالحارس، ُعبد ُد. ُترجمة: ُالعثمانية، ُللدولة ُاالقتصاديُواالجتماعي ُالتاريخ ُانالجيك، خليل

 .871ُ،ُص8007لبنان،ُحزيرانُُ-المدارُاإلسالمي،ُبيروتُ
 .881ُعمادُعبدُالسالمُرؤوف،ُالتنظيماتُاالجتماعية،ُصُ(418)
(416)ُُ ُأسرى ُأو ُالرجال ُمن ُالسن ُطاعنو ُالتاريخيةُالبير: ُالمصطلحات ُموسوعة ُالصوفية، ُالحركات ُمشايخ الحروبُوحتى

ُ.75ُالعثمانية،ُص
 .881ُعمادُعبدُالسالمُرؤوف،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(417)
ُ.810ُالمصدرُنفسه،ُصُ(415)
 .418ُصالحُأحمدُهريدي،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(411)
 .814ُُ-810ُعمادُعبدُالسالمُرؤوف،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(480)
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 .80ُأحمدُهريدي،ُالحرفُوالصناعاتُفيُعهدُمحمدُعلي،ُصُصالحُ(484)
 .80ُالمصدرُنفسه،ُصُ(488)
 .84ُالمصدرُنفسه،ُصُ(488)
 .84ُُالمصدرُنفسه،ُصُ(481)
م(،ُلطفُالسمرُوقطفُالثمر،ُتحقيق:ُمحمودُالشيخ،4684ُهـ/4064محمدُبنُمحمدُالدمشقيُ)الغزي(،ُنجمُالدينُ)تُ(488)
 .881ُم،ُص4154،ُوزارةُالثقافةُواالرشادُالقومي،ُدمشق،4ُج
 .486ُصالحُأحمدُهريدي،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(486)
 .17ُ(،ُص4186ُ-فيفيُ)القاهرةُنيكلسون،ُفيُالتصوفُاإلسالميُوتاريخه،ُترجمةُأبوُالعالُغُ(487)
 .458ُصالحُأحمد،ُالعلي،ُصُ(485)
 .458ُالمصدرُنفسه،ُصُ(481)
يعرفُفرعُالفتوةُفيُاالناضولُباسمُ)األخية(ُنسبةُإلىُ)اخُاوران(ُشيخُالطائفةُهذهُالطائفةُالتيُكانُلهاُالدورُالمؤثرُُ(460)

ُ.44ُانية،ُلطفيُالمعوش،ُالمصدرُالسابق،ُصفيُقيامُالدولةُالعثمانية،ُموسوعةُالمصطلحاتُالتاريخيةُالعثم
 .788ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(464)
 .888ُعمادُعبدُالسالم،ُالعطار،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(468)
 .888ُالمصدرُنفسه،ُصُ(468)
 .418ُُ-418ُالبغدادي،ُالمعمار،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(461)
ُ.418ُُالبغدادي،ُالمصدرُنفسه،ُصُ(468)
 .411ُُ-418ُالمصدرُالسابق،ُصُ(466)
ُ.881ُالعطار،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(467)
حظىُآلُبيتهُباحترامُكبيرُفيُشتىُانحاءُالعالمُاإلسالميُوحصلواُعلىُالعديدُمنُاالمتيازاتُأوiُُاحتراما ُلمنزلةُالرسولُُ(465)

ميينُتعظمُالساداتُواألشرافُوتقيمُلهمُالهيئاتُالتيُترىُشؤونهمُوعرفُابناءُالحسينُنجدُأنُاالسرُالحاكمةُمثلُالعلويينُوالفاط
باألشرافُوعرفُابناءُالحسينُبالساداتُغيرُأنُهذاُالتنظيمُاهملُخاللُاالضطراباتُالتيُغزتُالمدنُاإلسالميةُبعدُعهدُالدولةُ

تعينُالسيد4100ُُيُأيامُالسلطانُبايزيدُاألولُجرىُواألولُمرةُعامُالعباسيةُإاّلُأنُالدولةُالعثمانيةُأعادتُلهذاُالتنظيمُهيبتهُفف
ُعليُنطاعُنقيبا ُيرعىُشؤونُالساداتُواألشراف.ُ

اُوقدُحظىُهذاُالتنظيمُباالهتمامُواالحترامُابانُعهدُالدولةُالعثمانيةُإذُكانتُللنقباءُمكانةُرفيعةُفيُالتشريفاتُ)البروتوكول(ُوكانُو
 .OHSSONتوقعُعليهمُالعقوباتُالشديدةُواستمرُتنظيمُنقابةُاألشرافُحتىُنهايةُالدولةُالعثمانيةُ)ُيعانونُمنُالضرائبُوال

MOURADGEA, tabieau general de Empire ohoman, paris 1788 - 1824 iv s.459.)ُ
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ُخاللُالقرنينُالسابعُعشرُوالثامنُعشر،ُُ(461) ُاالجتماعيةُفيُمدينةُبغدادُومصادرها الحمداني،ُطارقُنافع،ُجوانبُالحياة
 .4110ُأيار7ُُجامعةُبغدادُفيُُ-بحثُمقدمُفيُالندوةُالعلميةُاألولىُفيُبغدادُفيُالتاريخ،ُقسمُالتاريخُ

ُفيُالقيامُبهذُ(470) ُاألعمالُخارجُالعاصمةُوكيلُلهُيعرفُباسمُ)نقيبُاألشرافُكانُلنقيبُاألشرافُجهازُخاصُيساعده ه
قايمقامي(ُوكانُمنُأهمُأعمالهُوأصعبهاُالتأكدُمنُهوياتُمنُيدعونُالسيادةُوالشرافيةُويطلقُعلىُالوثيقةُالتيُيحصلُعليهاُ

ةُالتيُيوجدُمعظمهاُفيُارشيفُالسيدُأوُالشريفُإلثباتُنسبةُاسمُ"حجةُالسيادة"ُ)سياداتُمجني(ُويثبتُاالسمُفيُدفاترُالسياد
 السجالتُفيُاستنبول.ُ

ُ.855ُعمادُعبدُالسالم،ُالعطار،ُالحياةُاالجتماعيةُفيُالعراق،ُصُ(474)
 .146ُانجليك،ُخليل،ُالتاريخُاالقتصاديُواالجتماعيُللدولةُالعثمانية،ُصُ(478)
ُنفسه،ُُ(478) ُالمصدر ُانجليك، ُالطوائفُالحرفية، ُفي ُتماما  ُمندمجين ُألفا  ُأربعين ُعددهم ُالبالغ ُاستانبول ُفي ُاالنكشارية كان

ُ.141ُص
ُ.188ُانجليك،ُالمصدرُنفسه،ُص(471ُ)
 .15ُعبدُالكريمُرافق،ُالمصدرُنفسه،ُصُ(478)
 .486ُللمزيدُانظرُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(476)
ُ.147صدرُنفسه،ُصالم(477ُ)
ُالرابع،ُُ(475) ُالعدد ُفصلية، ُدراساتُاقتصادية،ُمجلة ُللعصرُالعباسيُاألول. ُالسماتُاالقتصادية ُالعاني، ُالمجيد ُعبد أسامة

ُم.8000ُهـ/4184كانونُاألول،ُرمضانُ
868ُص8ُُمجلد1ُ،4167ُآدمُميتز،ُالحضارةُاإلسالميةُفيُالقرنُالرابعُالهجري،ُدارُالكتابُالعربي،ُبيروت،ُلبنانُطُ(471)
-ُ861ُ.ُ
الكدك:ُاصطالحُعثمانيُيعرفُبأنهُ"اآلالتُالالزمةُالمعلومة"ُلممارسةُحرفةُمنُالحرف،ُويعنيُالمكانُأوُالموقعُالذيُُ(450)

ُ(.sidki Gedikler, Istanbul hayat, 1325,s13ُةُالُتزيدُأعدادهاُأوُتنقصُ)يشغلهُاشخاصُيقومونُبوظائفُمعين
ُ.404ُخليلُاينجليك،ُصُ(454)
الديوانُالهمايوني:ُتسميةُمجلسُالوزراءُلدىُالعثمانيين،ُويعنيُ"المجلسُاالمبراطوري"ُويعنيُالحكومةُالعثمانية،ُانظرُُ(458)

ُ.81ُ،ُص4110نشوراتُمؤسسةُفيصلُللتمويلُاستانبول،ُ،ُم8يلمازُاوزتونا،ُتاريخُالدولةُالعثمانية،ُمج
(183)  A. Refic onaltinci asirda Istanbul hayat. C(1553-1591) Istanbul 1935. I.s. 108 ve 115. 
(184) A. reqik Istanbul hayat II 5.45.  

ُ.878،ُص4175القاهرة،ُُليلىُعبدُاللطيفُأحمد،ُاإلدارةُفيُمصرُفيُالعصرُالعثماني،ُمطبعةُجامعةُعينُشمس،ُ(458)
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(186)  Akarli, Engine"Gedik" implements, masfer ship shop us ulruct and monopoly awong 
astawbwl artisana. 1750 - 1850 s, 223.  

 .881ُالمصدرُنفسه،ُصُ(457)
ُ.4556ُ،ُبيروت،18ُالدستورُالعثمانيُترجمةُنوفلُأفنديُنعمةُاهللُنوفل،ُالمجلدُاألول،ُصُ(455)
(451)ُُ ُفي ُتجارية 46ُُمعاهدة ُووافق4585ُُآب ُوالترانزيت ُالرسوم ُتحديد ُثم ُوايرلندا ُوبريطانيا ُالعثمانية ُالدولة ُبين وقعت

 .785ُالعثمانيونُعلىُتحديدُالرسومُوالغاءُجميعُاالحتكارات،ُمجموعةُمؤلفين،ُص
ُ.88ُ،ُص4110اووزتونا،ُيلماز،ُتاريخُالدولةُالعثمانية،ُالمجلدُالعثمانية،ُمنشوراتُمؤسسةُفيصلُللتمويل،ُاستانبولُُ(410)

ُ(191) Sidki gedikler. Istanbul 1325 s15ُ. 
ُ-إلسالميُخليلُاينالجيك،ُتاريخُالدولةُالعثمانيةُمنُالنشوءُإلىُاالنحدار،ُترجمة:ُد.ُمحمدُم.ُاالرناؤوط،ُدارُالمدارُاُ(418)

 .885ُ،ُص8008توزيعُدارُاوياُللطباعةُوالنشرُوالتوسيعُوالتنميةُالثقافيةُطرابلس،ُالجماهيريةُالعظمى،ُ
 .651ُالمصدرُنفسه،ُصُ(418)
 .651مجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(411)
 .651ُالمصدرُنفسه،ُصُ(418)
ُ.651المصدرُنفسه،ُصُ(416)
 .651ُالمصدرُنفسه،ُصُ(417)
 .658ُالمصدرُنفسه،ُصُ(415)
 .658ُالمصدرُنفسه،ُصُ(411)
ُ.658ُالمصدرُنفسه،ُصُ(800)
 .488ُم،ُص8007،ُبيروت،ُنيسان4ُفاضلُبيات،ُالدولةُالعثمانيةُفيُالمجالُالعربيُ/ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُطُ(804)
ُ.18ُ،ُص4157إبراهيمُسلمانُالكردي،ُالمرجعُفيُالحضارةُالعربيةُاإلسالمية،ُالكويت،ُذاتُالسالسل،ُُ(808)

ُ(203) Omer lutfu burkan "xv. Asrin sonunda bazi bvyuk sehirlerde esya ve XI Yecek fiatlarinin 
tesbit ve teftisi hususlarini tanzim eden Kanunlar I. Kanun name - iihtisab - Istanbul - cl - 
mahrvsa" TV 1/5 (1942) vd 11/7. 15vd 11/9 168vd 

 .485ُخليلُايناُلجيك،ُتاريخُالدولةُالعثمانيةُفيُالنشوءُإلىُاالنحدار،ُصُ(801)
 Akdag must "osmanli imparatoriugunun Kuruluve inkisafi devrindeلالطالعُعلىُهذهُالقواعدُانظر:ُ)ُ(808)

Yurkiye nin iktisadi vaziyeti" Belleten xiv 155 (1950) 319 - 411) 
ُ.144ُُ-841ُالمصدرُنفسه،ُصُ(806)
 .144ُُ-841ُالمصدرُنفسه،ُصُ(807)
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ُ.144ُُ-841ُالمصدرُنفسه،ُصُ(805)
ُ.486ُ،ُص8007فاضلُبيات،ُالدولةُالعثمانيةُفيُالمجالُالعربي،ُمركزُدراساتُالوطنُالعربية،ُطُنيسان،ُُ(801)

ُ(210) Kazic-Ziya- osmanlilarda ihtisab mvessesesi Istanbul 1978 - 5188 - 192.  
ُ.678ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُصُ(844)
اهتمتُالدولةُالعباسيةُباألسعارُوكانتُتستشيرُأهلُالرأيُوالبصيرةُفيُتحديدُاألسعار،ُويتفقُشيوخُاألصنافُوالمحتسبُُ(848)

ئحةُألسعارُالبضائع،ُومنعا ُالستغاللُالمستهلكينُفقدُكانتُتمنعُذويُالمهنةُالواحدةُمنُاالتفاقُعلىُوعددُمنُالشهودُبوضعُال
سعرُواحدُللمنتجُالذيُلمُيسعرُمنُقبلها،ُانظرُأبوُالحسنُبنُأبيُبكرُالمرغنيناني،ُالبدايةُفيُشرحُالمبتدئ،ُتحقيق:ُمصطفىُ

 .65ُ(،ُص4186)القاهرة1ُُالعدوي،ُج
ُ.885ُ،ُص8ثرياُفاروقيُوآخرون،ُالتاريخُاالقتصاديُواالجتماعيُللدولةُالعثمانية،ُمجُ(848)
 .885ُخليلُاينالجيك،ُتاريخُالدولُالعثمانيةُمنُالنشوءُإلىُاالنحدار،ُصُ(841)
ُ.841ُثريا،ُفاروقُوآخرون،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(848)
اسيُوالعسكريُوالحضاري،ُترجمةُومراجعةُعدنانُمحمودُسلمانُيلمازُاوزتوناُموسوعةُتاريخُاالمبراطوريةُالعثمانيةُالسيُ(846)

 .601/607ُص8040ُلبنانُُ-ومحمودُاألنصاري.ُالدارُالعربيةُللموسوعاتُبيروتُ
 .816ُخليلُاينالجيك،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(847)
 .887ُخليلُاينالجيك،ُالمصدرُنفسه،ُصُ(845)

(219) Bear, O.P. cit p113.  
 .448ُُ-448ُ،ُص4188جودت:ُاالخيةُالفتيانُالتركية،ُمطبعةُتورتولوش،ُاستانبول،ُُ(880)
ُ.880ُ،ُص4عطاُاهللُمحمود،ُالمصدرُالسابق،ُجُ(884)
(888)ُُ ُطوائفُالحرفُفيُمصر، ُعامر، ُالحليم ُعبد ُالسالم 4141ُُ-4508ُعبد ُالقاهرة، ُمصر، ُالنهضة، ُدار ،4111ُ،

ُ.87ُص
 .88ُدرُنفسه،ُصعبدُالسالمُعبدُالحليم،ُالمصُ(888)
 .446ُد.ُعيسىُسليمانُأبوُسليم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(881)
 .71ُعيسىُسليمانُأبوُمسلم،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(888)
 .18ُاندريهُريمون،ُفصولُمنُالتاريخُاالجتماعيُللقاهرةُالعثمانية،ُصُ(886)
 .871ُثرياُفاروقي،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(887)
ُ.871ُالمصدرُنفسه،ُصُ(885)
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 .850ُالمصدرُنفسه،ُصُ(881)
ُ.854ُالمصدرُنفسه،ُصُ(880)
ُ.854ُالمصدرُنفسه،ُصُ(884)
 .877ُصالحُأحمدُالعلي،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(888)
 .877ُالمصدرُنفسه،ُصُ(888)
 .654ُثرياُفاروقي،ُالتاريخُاالقتصاديُواالجتماعيُللدولةُالعثمانية،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(881)
 .484ُ،ُص8041كيكُالصور،ُمركزُاالماراتُللدراساتُوالبحوثُاالستراتيجية،ُأندروُوبتكرووفت،ُالعثمانيونُتفُ(888)
 .780ُمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُالمصدرُالسابق،ُصُ(886)
 .785مجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُوحضارة،ُالمصدرُالسابق،ُص(887ُ)
 .718وحضارة،ُالمصدرُالسابق،ُصمجموعةُمؤلفين،ُالدولةُالعثمانيةُتاريخُ(885ُ)
 .848ُخليلُاينالجيك،ُالتاريخُاالقتصاديُواالجتماعيُللدولةُالعثمانية،ُصُ(881)
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