
   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...الحرف والحرفيون، لخضر العربي

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونشرعالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

א    
٨٠ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ة 
وري
د

ية
رون
كت
إل

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 
< <
< <
< <
< <
< <

< <

<<<<<<<<<<<áçéÊ†£]æ<Í†£]<<<<<<<<<
íéÞ^èˆÖ]<á^ŠÛ×i<íßè‚Ú<»< <

< <
< <

   

  

  

  الوسيط مساعد التاريخ أستاذ
ي لوالية البيض   املركز الجام

  الجزائريةجمهورية ال

   

   
   

ي مدينة تلمسان الزيان ،لخضر العربي رية دو  - .يةالحرف والحرفيون 
ر؛ ونشر عالالواحد و العدد  -كان التاريخية.  .٢٠١٣ سبتم

   .  ٩٢ – ٨٠ ص

ISSN: 2090 - 0449www.kanhistorique.org 
  األداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
إّن أغلب الدراسات ال أنجزت حول تاريخ الدولة الزيانية أو 

رة املتأخرة من تاريخ مدينة ت ا بالف لمسان، خاصًة تلك املتعلقة م
ى الجانب  ا منصًبا ع ن ف العصر الوسيط، كان اهتمام الباحث
السياس والفكري، ومع ذلك من باب ٕالانصاف القول بأّن بعض 
ى بعض جوانب النشاط  تلك الدراسات سّلطت الضوء ع

رة الوجود ا لزياني. الاقتصادي الذي شهدته املدينة خالل ف
ي واقع الحرف  وسنحاول من خالل هذه الدراسة املتواضعة البحث 
ا، وتعليمها، وتنظيمها، وتوزيعها،  ى طبيع ن، والّتعرف ع والحرفي

ن لها.    وأصناف املمارس

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ٕالانسانية العريقة، ارتبط ظهورها  ٔالاعمالإّن الِحَرف من 

ى البحث عن الط رق املوجبة لتحصيل بظهور ٕالانسان وحاجته إ
ي ذلك، وظّلت الحرف  القوت والوسائل ال يمكن استعمالها 
ي الاتخاذ املسكن وصنع  ر ٕالانسان  تتطّور وتتوسع بسبب تفك
ا املجتمعات ٕالانسانية  اللباس. والشك أّن درجة الحضارة ال عرف
ى يومنا هذا عن ذلك  ر مسارها الّطويل والحافل، تكشف إ ع

ي. وقد شّكلت الّتطور وا ي أساليب وطرق وفنون العمل الحر لّتنوع 
ي تقديم أشكال  ي غاية ٔالاهمية، ساهمت  الحرفة آليًة اقتصادية 
ي مجال املعاش، والتجارة، والبناء،  متنوعة من الخدمات للمجتمع 
روة  ّ ي بناء ال والّتحويل، والّرعاية الّطّبية؛ كما كان لها دور بارز 

  والاقتصاد.

ğ÷æ_á^ŠÛ×i»Í†Ž£]V 
ي الدولة العبد الوادية، عرفت الحاضرة الزيانية (تلمسان) إقبااًل  و
ى تعّلم الحرف املختلفة من طرف السكان الذين كانوا  وتنافًسا ع
ا  ا، لكو ا ويحبون تعلمها وتعليمها ويكرهون القصور ف يعجبون 

ى كل ٕالامكانيات اّل تسمح بذلك، كاألرض ا لفالحية تتوفر ع
الخصبة، وتوفر املناجم املعدنية، ؤالاسواق، وشبكة املواصالت 
التجارية، واليد الصناعية الفّنّية. ومن دون أّي شك كانت مهّمة 
ن اّلذين  تعليم الِحرف من اختصاص أصحاب الورشات أو املعّلم
ن وتعليمهم آليات الّصنعة؛ حيث  ى تكوين الحرفي كانوا يعملون ع

ذ املبتدئ عندما يقبله املعلم بالورشة، ويبقى تحت يلتحق التلمي
ا وتحّمل مشاق  التمرين مّدة معينة تمكنه من إجادة الحرفة وإتقا
رة الّتمّرن كان التلميذ يتقا أجًرا شهرًيا  التدريب؛ وخالل ف
ى أن يبلغ مبلغ الصانع الحاذق  حسب درجة حذقه ومهارته؛ إ

ي ورشة جديدة، أ ي ورشة معّلمه. فيستقّل بحرفته  ًرا  و يعمل أج
ويؤكد ابـن مـريم هذه النـظرة عنـدما يذكر أنَّ أحمد ابن محمد بن 

ي ِطَراٍز عند معلٍم ليتعلم هـ٨٩٩(ت.  زكري  )، قد أدخلته أمه 
ي  الحياكة وبقي عنده ح تعلم الّنسيج وكانت أجرته نصف دينار 

  .  )٣٩ -  ٣٨: ١٩٨٦ابن مريم، م. (. الشهر
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ي تلمسان العديد من الورشات املؤهلة لذلك،  ولقد كان 
ي الخياط  كورشة الخياطة اّل كانت ألبي إسحاق إبراهيم بن ع

ي  )١١٨، ١: ج ١٩٨٠ابن خلدون، ي. ((عاصر يغمراسن بن زيان)  ب
ن، ومعامل حياكة الصوف بدرب شاكر اّل كانت ملًكا ألبي  القباب

ابن مرزوق، خ. ( بن النجار. زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا
ي )١٨٩- ١٨٨: ٢٠٠٨ . وكان أرباب هذه الورشات ال يستغنون 

م إلنجاز طلبات الّناس  أعمالهم عن العّمال ٔالاجراء داخل ورشا
رة اّل ال يمكن لصاحب الورشة أن ينجزها بمفرده، لذا  الكث

ر من ٔالاحيان - يضطر ى استئجار َمْن يعلم حذقه بالصّ  - ي كث نعة إ
ملساعدته، وكان أبوزيد ابن النجار، يملك معامل لحياكة الصوف 
رت به مدينة تلمسان، وانفردت به معامل أبي  الرفيّع، الذي اش
زيد ومنازله بدرب شاكر، كان أغلب دور هذا الدرب ومنازله ملًكا له 

ابن مرزوق، خ. (ومركًزا لعماله وخدامه، كما كان مقًرا لسكناهم 
ي  .)١٨٩: ٢٠٠٨ ي يظهر لنا أّن عدد العّمال املستأجرين  وبالّتا

م غشت مساحة  معامل أبي زيد كان ال بأس به، حيث أّن مساك
ي  م  رة من الّدرب، كما نستفيد مما سبق أنه كان يتكلف بإقام كب

  الّدرب الذي خصصه لهم.
ى الّرجال، فقد كانت أغلب  ولم تكن ممارسة الحرف حكًرا ع

ي امل جتمع الزياني تمارسن نشاطات حرفية مختلفة الّنسوة 
ومتنوعة، كالغزل والنسيج، وحلج القطن، وصناعة ٔالاواني 
ّن  رها، رغبة م الفخارية، والصباغة، وصناعة ٔالاطباق والقفاف وغ
ل؛ فكانت مؤمنة  ي مساعدة أزواجهّن، وتلبية حاجيات امل

ء الزاهدات التلمسانية (مستوطنة فاس ودفينة تلمسان) من النسا
: ١٩٦٥(ابن قنفذ، ق.  العابدات تسّد نفقات عامها من غزل يدها.

٨٠(   
رة  راجم واملناقب، يتضح لنا أن طائفة كب ّ ومن خالل كتب ال
نوا حرًفا متعددة، كان بعضها  من متصوفة مدينة تلمسان ام
ا كانت زهيدة وانصبت  ي بعض ٔالاحيان، ح عائدا بسيًطا جًدا 

ّرف ي معظمها ع ى تحقيق ما يكفي العيش ويغ عن ال ى من
ى مع حياة الزهد والّتقشف اّل اختار  والّتلّذذ، وهو ماال يتنا
املتصّوفة أن يعيشوها. فأحمد بن الحسن الغماري التلمساني (ت. 

رف الحطابة  ٨٧٤ فكان يخرج للجبال ؤالارا القريبة "هـ)، اح
ا من تلمسان،...، ويجعل حزمة من الحط ى ظهره ويأتي  ب ع

كما  )٢٠٢: ٢٠٠٤. ابن صعد، ت(، "لسوق الحطب، ويبيعها هناك
كان يشتغل بنسج الّدوم ويجعل منه حزًما يسارع الّناس لشرائه. 

(كان معاصًرا البن مرزوق الخطيب وكان أبو العباس ابن القطان 
ى سنة تسبب بالخياطة ثم بالتجارة، فكان يخرج من  هـ) ٧٨١املتو

ى بلده تلمس ى فاس، وسبتة، وبجاية برسم التجارة، ويعود إ ان إ
ر.  . كما كان أبو محمد عبد )١٦١: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. (باملال الكث

ن لنا أّن  ، يتعيش من حرث يده. وهو ما يب الّسالم الّتونس
ن، كونه رمًزا  راًما بالغ املتصّوفة كانوْا يولون للعمل اهتماًما واح

ي ذلك إظهار لقيمة  )٧٥: ٢٠٠٣بوداود، ع. (ّلل، للّتواضع والّتذ و

ي تقديم خدمات مختلفة  م  اجتماعية هامة، فضاًل عن مساهم
  .)٧٥: ٢٠٠٣بوداود، ع. ( .ألبناء مجتمعهم

ي املجتمع الزياني، قد ارتبط  وال غرو فإّن تصنيف الحرف 
ى املهنة، ففي كتب املناقب ا إ  بمفاهيم اقتصادية ترجع النسبة ف

راجم نجد أسماء مختلفة لتلك املفاهيم مثل: الّدّباغ، الحّداد،  ّ وال
ى  الّنجار، الخّضار، الفّحام، الحّجام، البّناء، الجاّلب، وكلها تدل ع
ي تراجم  راجم خاصًة  ّ ممارسات حرفية زاولها أصحاب تلك ال
ى القبيلة أو  ا نجد النسبة إ ى جان القرن السابع وما بعده، وإ

ا. ٔالاصل  ّ استوط   أو املدينة ال

ÜãÊ^‘æ_æá^ŠÛ×iÅ^flß‘V^⁄éÞ^m 
ي مدينة تلمسان مختلفة ومتنوعة، ففي  كانت الحرف 
ر من الّصّناع  ٌ ا املحدودة واملحاطة باألسوار تجمع عدٌد كب مساح
ي  ي القطاع من مختلف ٔالاجناس وامللل، متجاورين  ن  والعامل

ن بعضهم ببعض  ن، ومّتصل م اليومية؛ وعرف الدكاك ي معامال
م،  روا بإتقان منتوجا م كما اش صّناع تلمسان بنشاطهم ومهار

م أناس أقوياء "ووصفهم الوّزان:  )٣٤: ١٩٨٢(محمود، ب.  ... بأ
ي هناء ومتعة، ويحبون الّتمتع بالحياة كما ذكر أن  ؛"يعيشون 

م يرتدون لب ّ ًرا، لباسهم أنيق يشبه ثوب الّتجار، "إاّل أ اًسا قص
ى رأسهم  م يتعّمم ويكتفي بوضع قلنسوة بدون ثنايا ع والقليل م

. )٢، ٢:ج١٩٨٣(ليون، إ.  ".وينتعلون نعااًل تعلوْا ح نصف الساق
ى العديد من  وبالرغم من أّن هذا الّرحالة قد زار تلمسان ووقف ع
حوانيت الّصّناع، ورغم وصفه لبعض القضايا املتعلقة بالصناع 

ي ولباسهم، إاّل أنه فيما نعتقد أهمل ما هو أهم كوض عهم الاجتما
ي  بالّنسبة إلينا، أال وهو ما كان يصنع هؤالء الحرفيون؟ وما 
الصناعات الرائجة آنذاك؟ ح أنه لم يصف لنا ح بعض 
ن  الصناعات املعروفة كالّنسيج والحياكة، وعدد الّصّناع العامل

م، بخالف ما    فعل مع مدن أخرى كفاس مثاًل.فضاًل عن دكاكي
ن نمًوا  ى عهد الزياني رغم أّن مدينة تلمسان شهدت ع
ي الحياة الاقتصادية والاجتماعية مصداًقا ملا  واتساًعا، وتطوًرا 

ا تّتسع، "ذكره ابن خلدون:  ايد، وخط ولم يزل عمران تلمسان ي
ى أن نزلها  ى وتشاد، إ ا باآلجر والقرميد تعا آل زيان، والّصروح 

ا القصور  م فاختطوا  واتخذوها دار ملكهم، وكرسًيا لسلطا
ن وأجروا  رسوا الرياض والبسات املونقة، واملنازل الحافلة، وأغ
ا من  خاللها املياه فأصبحت أعظم أمصار املغرب، ورحل الّناس إل
ا العلماء،  ا أسواق العلوم والصنائع، فنشأ  القاصية، ونفقت 

ر ف ا ٔالاعالم، وضاهت أمصار الدول ٕالاسالمية والقواعد واش
ذكره . لكن ما )١٦٢-١٦١، ٧: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. (". الخالفية

ري حول وصف مصانع تلمسان قد يزيل عنا ذلك  ابن الحاج النم
ومصانع يعجز عن وصفها «اللبس رغم بساطة النص حيث يقول: 

ا أنواع الصنائ (ابن الحاج، ن. » عكل لسان، ...، قد أحكمت ف
٤٨٨، ١٩٩٠(.  
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ى خارج أسوارها، فنشأت لها أرباض بحكم  وتعدى نمو املدينة إ
ومن تلك ٔالارباض أو ٔالاحياء الجديدة، ربض  تطورها العمراني،

ي  ى الّشمال الّشر ا، وربض سيدي الحلوي إ ى الّشرق م العباد إ
رها من ٔالارباض. وال شك أّن هذا الّتوسع العمراني له داللته  وغ

ي  الاجتماعية والاقتصادية، من حيث ارتفاع الكثافة السكانية 
ي تطور الاقتصاد والّصناعة،  رة الّدور واملنازل، وبالّتا املدينة، وك
رزاق.  ى تعّدد سبل الاس بسبب  تعّدد ٔالاسواق والحرف املف إ

ي الّصنائع لذلك قالت العامة  ر العمران  ي وهنا يظهر لنا مدى تأث
ا قد ذهب رزقها"البالد:  ّ ا إ ابن خلدون، ع. ( ".إذا تناقض عمرا
  .)٦٨١، ١: مج ١٩٧٩

°éÊ†£]å^ŸíéÞ^èˆÖ]íÖæ‚Ö]ÌÎçÚV^⁄nÖ^m 
ي  وملّا كان ال بّد للدولة من الصنائع املختلفة واملتعددة، إّما 
ي مجال إعداد العّدة الحربية  مجال البناء، والّتشييد، والّتجارة، أو 
ى  ر إ ي. فاملعلومات اّل بحوزتنا، تش من أجل مواجهة الخطر الخار
ن كان مشجًعا حيث يذكر  أّن موقف الدولة تجاه الصّناع والحرفي
يح ابن خلدون إحدى تلك املواقف اّل أظهرت معاملها دار 
ى اختالف  ن ع الصنعة السعيدة، اّل كانت تموج بالحرفي

م و  وا بإحكام الصنائع، ح أصنافهم وتباين لغا م، وتم أديا
ن يدي السلطان، ثم تخّزن كلها  ي كل يوم ب كانت تعرض أعمالهم 
ن أجورهم بالعدل هكذا أبًدا  .بالحجر املعّدة لذاك، ويدفع للعامل

  .)٣٢٤-٣٢٣، ٢: ج ٢٠٠٧ابن خلدون، ي. (
  ومن خالل هذا املوقف تتضح لنا عدة مالحظات:

 ن الزياني   وبخاصة أبو حمود موس الثاني -ن أّن السالط
استطاعوا أن يجّهزوا ورشة  -م)١٣٨٩-١٣٥٩هـ / ٧٩١-٧٦٠(

ى إمداد الجيش الّزياني بمختلف أنواع الّسالح  رة تقوم ع كب
  الحربي.

 :ي دار الصنعة ن  ن العامل   أصناف الحرفي
 عـمـلـه الحـرفـي  عـمـلـه الحرفـي
رَّاق: رق   الـدَّ صانع الدُّ

 الجلدية،
روس. ُّ   ال

صانع سروج الخيل   السـرَّاج:
رها.   وغ

ـاح: مَّ ام:  صانع الّرماح.  الرَّ
َّ
صانع ألجمة الخيل   الّلجـ

رهما.  وٕالابل وغ
اع: رَّ روع   الـدَّ صانع الدُّ

  املختلفة.
ـاء: بَّ صانع ٔالاخبية أي   الخَّ

وف.  ِخَيُم الصُّ
نقش ٔالاثواب   الو شاء:

  باأللوان.
 يق،املجان صانع  الّنّجـار:

 ؤالابراج.ؤالاقواس،
صانع ٔالاسلحة   الحـّداد:

الحديدية 
وبعض الّلوازم 

خرى.
ُ
  ٔالا

ائـغ: ى سبك   الصَّ يعمل ع
وصناعة  املعادن،

ّي.   الح

ـاج: بَّ عمله نقش   الدَّ
املصنوعات 

ا.   وتزيي

_  _  

  م كانوْا من أجناس ن بالورشة، إْذ أ ن العامل أصول الحرفي
م مختلفة من الّنصارى والر  ى اختالف ديانا وم ٔالاسرى، ع

م.   ولغا
  ى درجة عالية من الّدّقة م كانوْا ع ّ مستوى الّصنعة حيث أ

  والحذق.
  م من رعاية الخليفة، حيث أّنه كان يعاين ما تنتجه أيد

  أسلحة يومًيا.
  ى خزائن معدة خصيصا لتخزين أنَّ دار الّصنعة كانت تتوفر ع

ى ساعة الحاجة إل   ا.ما يصنع إ
  وأن الفئات العاملة بدار الّصنعة، كانت تدفع لها أجور بحسب

ي طريقة الّتعامل مع هؤالء ٔالاسرى كانت  ما تصنع، وبالّتا
ى التسامح وتبادل املنافع.   مبنية ع

  
ن،  ن مظاهر تشجيع الدولة للصناعة والحرفي كذلك من ب
م وتكريمهم مثال ذلك ابن الفحام (كان ح ن م ًيا مساندة املبدع

، م.هـ)،  ٧٥٨سنة  : ١٩٧٨؛ املقري، ت. ١٦٣-١٦٢: ٢٠٠٧(الّتنس
ي عبارة عن ساعة معدة  )٢٤٧- ٢٤٦: ١ج رع خزانة املنكانة، و مخ

بطريقة عجيبة بتماثيل مختلفة، حيث أنَّ ملوك املغرب جعلوا لهذا 
رع عطاًء سنوًيا قدره ألف ديناٍر ذهًبا.  : ١٩٨٠ابن خلدون، ي. (املخ

ى بنو زيان من عهد يغمراسن بن زيان ( .)١١٩، ١ج  - ٦٣٣وس
رات ١٢٨٢-١٢٣٥هـ/٦٨١ ى تحقيق ٔالامن والاستقرار، ولو لف م) إ

رة، فقد خاضوا ألجل ذلك العديد من الحروب واملعارك شرًقا  قص
ي العاصمة  ي البالد خاصة  وغرًبا، وتمكنوا من فرض ٔالامن 

ر من ٔالاوقات، ومع هذا ٔالامن ت ي كث حركت عجلة (تلمسان) 
الحضارة السيما ما تعلق بمجال الحرف، فقد ظهرت صنائع جديدة 
صاحبت الّتطور الجديد للمدينة، ومع تجّدد الّتدّخل ٔالاجن 
ى صّناع  ي حاجة ماّسة إ )، كانت الدولة دائًما  (الحف واملري

  ماهرين من أجل ترميم وبناء ما تخّرب بفعل الحصار والحروب.

ñ]†–Ö]V^⁄Ãe]…°éÊ†£]æÅ^ß’Ö]î×Âg 
ن  ى الصّناع والحرفي وفرضت السلطة الّزيانية الّضرائب ع
ن، اّلذين كانوا يدفعون املغارم عادًة عند  ن أو املتنقل سواء القاّري
ى  ي تلمسان كانوا يدفعون رسوًما ع ن  أبواب املدينة، ح الفالح

ر عنه ابن الخطيب بقوله الحة، إاّل ملَْن وال ف: "محاصيلهم، وهو ما َع
وتضمن  )١٨٤(ابن الخطيب، ل. دون تاريخ: . "أقام رسم الفالحة
ن وهران وتلمسان) رسم أرا مالتة ن (سهل ب ، سنة ثمان وخمس

ي الّزوج ر، وهو ستون  وسبعمائة  ى أربعمائة ُمّدٍ كب ا إ الواحد م
ر والباقال ّر، سوى الّشع ا ثالثة عشر رطاًل، من ال  ".ءبرشالة، زن

الحرفيون التجار يدفعون  . وكان)٩٠، ١: ج ١٩٨٠ابن خلدون، ي. (
كذلك الضرائب عند دخولهم أسواق العاصمة، فهذا أبو العباس 
ل عند أبي  أحمد بن عمران البجائي اليانوي قدم تلمسان تاجًرا، ف

هـ)، فكان مغرمه ومغرم من جاء ٧٤٣زيد عبد الرحمن بن ٕالامام(ت 
ن عبد معه مائ دينار  ذهًبا، فعّرف به أبو زيد السلطان أبا تاشف
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م) فرفع عنه كلفة ١٣٣٦-١٣١٨هـ/٧٣٧-٧١٨الرحمن ٔالاول (حكم: 
ى ذلك.  ، م. املغرم، ووهبه مائ دينار زيادة ع : ٢٠٠٧(الّتنس

١٥٢(                                                                  .  
ي غياب املصادر والـو  ثائق، حول الّنظام الّضري الـّزياني، ال و

ر عن املوضوع، وأمام هذا ٔالامر الواقع، نأمل  ء الكث ّ نعلم ال
ى الرغم من  معرفة ذلك من املصادر اّل قد تكتشف مستقباًل. وع
ذلك؛ فإّن ٕالادارة الزيانية قامت بتحصيل الّضرائب عن طريق 

ر كل مناطق اململكة الزيانية،  لكننا ال نعرف قدر هذه الجباية ع
ن قد حافظوا  الضرائب؛ أما عن كيفية تحصيلها فنعتقد أّن الزياني
ى نفس الّنظام الضري الذي كان سائًدا زمن دولة املوحدين.  ع

ى الحرف كانت تقرر )٤٨٧: ١٩٨٤(دهينة، ع. ل.  . والضرائب ع
ن كل صنعة  حسب دخل الّصّناع، ويرجع تقديرها وتحصيلها ألم

ى من ا ى املحتسب أو إ ن برفعها إ ي املدينة؛ ويقوم هذا ٔالام لصنائع 
ي املدينة الذي يحتفظ بإحصاء شامل لكل  صاحب ٔالاشغال 

ا وعمالها.    ).٢١١، ٢١٠: ٢٠٠٣(عزالدين، ع. م. الصناعات وأربا
ر  إذن نستطيع القول؛ أّن املجتمع الزياني خاصة، قد اعت

ب القوت وتحصيل الّرزق، الحرف من أهم الطرق املوجبة لجل
ر من الفئات الاجتماعية، وتأثرت هذه الحرف  ا الكث لذلك مارس
بدرجة العمران الحضري والبدوي، وامللفت لالنتباه أّن هذه الحرف 
ى  ي زماننا هذا، رغم أّن أصولها ترجع إ ا صامدة  ما تزال العديد م

ا شهدت تطورات وتحسينات تدريجية ّ مع  عصور خلت، كما أ
ى جوهرها. ي كل ذلك ع   مرور ٔالازمنة والعصور، محافظة 

DÙ^]æÌñ]çŞÖ]Eá^ŠÛ×i»Í†£]Üé¿ßiV^⁄ŠÚ^} 
ن  ويبدو أّن مدينة تلمسان َعرفت نوًعا من الّتضامن والّتعاون ب
ي العصر الوسيط،  رها من املدن ٕالاسالمية  أصحاب كل حرفة كغ

، ل. وهو ما أصطلح عليه بنظام الّنقابات،  (بورويبة، ر. موس
وأرباب الّصنائع، وأصحاب املهن، والاتحادات املهنية،  )٤٩٠: ١٩٨٤

ي مجملها بطبيعة  )١٣٢-١٢١: ١٩٨٣ يوسف، أ.( ي  ر تو ي تعاب و
ى أهل  ّ املتعّلم إ ي أو الصانع وح الوالء الذي كان يكنه الحر

ر من الدالئل القوية ال  حرفته. ومن خالل املصادر هناك الكث
ى وجود نظام الطوائف الحرفية أو الجماعات الحرفية، فقد  ر إ تش

ي معرض حديثه عن أحداث سنة  م ١٤١١هـ/  ٨١٤ذكر الّتنس 
، م. أّن: "جماعة  الرَّحوية"  وهم عمال ٔالارحاء  )٢١٤: ٢٠٠٧(الّتنس

ا، تولت  الذين يقومون بطحن الحبوب الستخراج مادة الدقيق م
رفية إدخال السلطان عبد الواحد أبي مالك هذه الجماعة الح

ى تلمسان لياًل بعد أن أبرم ١٤٢٤هـ/٨٢٧- م١٤١١هـ/٨١٤(حكم  م) إ
ي  عقد ٔالامان مع الرؤساء والرعية، وال نجد لهذه الجماعة ذكًرا إال 
ي إيصال هذا  ر وتدخلها ح  هذا املصدر، رغم دورها الكب

ى  ى سدة الحكم، وهذا إن دّل ع ى السلطان إ ء إنما يدل ع
ي والسياس لهذه الطائفة الحرفية.   النفوذ الاجتما

ي أّن سيدي إبراهيم املصمودي  وذكر عبد الكريم املغي
ي حانوته" ٨٠٤/٨٠٥( هـ) :"كان يجلس عند رجل من العّطارين 

ي، ع. ك.  ؛ كما ذكر ابن مرزوق الخطيب أّن درب )٣٤: ١٩٦٨(املغي
ي تلمسان كان من ي حياكة  سيدي شاكر  أهم الدروب املتخصصة 

املالبس الصوفية، وكانت معامل هذا الدرب كلها ملكا ألبي زيد عبد 
ن أو  ن واملتعلم ر من املعلم ا عدد كب الرحمن ابن النجار، ف
ي  التالميذ، والخدم، والصناع ٔالاجراء، والحّذاق، وكان أبو زيد هذا 

ى هذه املعامل والورشا ذا الدربنفس الوقت أميًنا ع ابن ( ت 
ى العديد من ٕالاشارات )١٨٩-١٨٨: ٢٠٠٨مرزوق، خ.  . باإلضافة إ

ي طيات هذا السياق بالدراسة والبحث  ٔالاخرى ال سنتناولها 
ي هذه العبارات أو املفاهيم (جماعة الرحوية،  والتحليل. وبالتا
ى أصحاب الحرفة الواحدة، كما يظهر من  ي إ العطارين،...) تو

ر  خاللها ي لجماعته؛ حيث يتجمع عدد كث الوالء الذي يكنه الحر
من الصناع أو العمال من مختلف ٔالاجناس، يتقاسمون املجال أو 
ي نطاق  ن بعضهم ببعض يومًيا  ي املكان الواحد، متصل متجاورين 
ا، تجمعهم روابط مختلفة اجتماعية،  السوق ال يشغلو

  دين.  واقتصادية، وفكرية يؤطرها ويسوسها ال
ي نطاق  ي بالجماعة، تجمعت كل طائفة  وملّا كان هذا الو
ت بنوع الّصنعة أو الحرفة اّل تزاولها، كما كان  ا، وتسمَّ خاص 
يضم نظام الّطوائف أيًضا من يمارسون أعمااًل أخرى أمثال: 

رهم.  ن وغ ر، والحمال ن، وسائقي الحم لويس، (الّسماسرة، والّدالل
وهناك جماعات حرفية أخرى كان يجمعها هذا . )٤٧٣: ١٩٢٠م. 

ر ذلك  ريت، وغ الّنظام، كأصحاب املدابغ، واملصابغ ومصانع الك
ي ٔالاسواق، وإّنما خارج أسوار املدينة  ركز  من الحرف اّل لم تكن ت

ا،   )٦٦: ١٩٩٠پروڤنسال، ل. (لعلة الروائح املؤذية املنبعثة م
ى و  ر إ ر من الحجج تش جود طوائف حرفية أخرى ملَْن ال وهناك الكث

ي فضاءات  ن، وإّنما كان عملهم متمركًزا  يملكون محالت أو دكاك
ر،  ي العص ن، وبائ ن والّسّقائ ن، والسّباك مختلفة كالّنقاش

  .)١٢١: ١٩٨٣ يوسف، أ.(. والقابالت
ن هذه  ي تلمسان كانت مقسمة ب لذا نجد أنَّ ٔالاسواق 

ن العّطارين، والخّرازين، الطوائف املختلفة مثل: الع ّشاب
ن،  ن، وٕالاسكافي ن، والحاكة، والقباب ن، والنّساج والخياط
ن)،  ن (الوراق ن، والكتبي والحدادين والّصفارين، والخراط
ى مختلف ٔالاحياء  ا كانت موزعة ع ّ ى أ والفّخارين، وأشار الوّزان إ

ل حرفة شيخ . وكان لك)١٩، ٢:ج١٩٨٣(ليون، إ.  .والّساحات ؤالازقة
ن"أو رئيس أطلق عليه اسم  ّن  )Dhina, A. 1984: 345(، "ٔالام يع

ى رأس كل طائفة عن طريق الاختيار أو الانتخاب، بحضور  ع
املحتسب، وبالّتعاون مع أصحاب الحرف، ويكون ممثاًل للحرفة 

. ويبدو أنه أصبح لكل حرفة أصولها )٦٨: ١٩٨٧ع.  الّدوري،(
ّ كانت ه  ذه ٔالاعراف مقبولة لدى املحتسب والقاوأعرافها، ح

اعات املهنية، ّ رة ٔالامناء والّصّناع بخبايا الحرف  ي فض ال لخ
ن، وعدم  ي معرفة أساليب الحرفي م الّطويلة  والّصّنائع وتجرب

ا. ن    تبّصر القضاة واملحتسب
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ى  ي شؤون الطائفة، والّسهر ع ن: الّنظر  ولعّل من واجبات ٔالام
رامهم لقواعد الحرفة، ومعاقبة كل َمْن مراقبة  الّصّناع، ومدى اح

ى سبيل املثال إذا أنتج الّنّساج قطعة قماش  يخالف أصولها؛ فع
ي مادة الّنسيج، وخرج  تخالف مقاييس الطول والعرض، أو غّش 
ا وتمزيقها،  ن بمصادر ي ذلك، يقوم ٔالام عن املتعارف عليه 

ّ تكون  )٥٦املجليدي، أ. دون تاريخ: ( ي قارعة الّسوق ح ويعلقها 
رة ملن تحاكيه نفسه بذلك. كما يساعد  ى تحصيل  الجباهع ع

ن أهل  الضرائب؛ وكان وسيًطا ومخاطًبا رسمًيا لفض الخصومات ب
ى كونه مسؤواًل عن  ئناالحرف والزب أو مع أجهزة الدولة، باإلضافة إ

ى ٔالاطراف املسؤ  ن إ ي الدولة. تبليغ مشاكل الحرفة والحرفي ولة 
   .  )١٦٣: ٢٠٠٨/٢٠٠٩(الحسن مغار، م. 

راجم واملناقب لعلنا نجد بعض  ّ ي كتب ال وقد حاولنا البحث 
ي مدينة تلمسان، وبعد  ن هذا  ٔالاسماء اّل شغلت منصب ٔالام
ن عرفا  عناء طويل من الّتنقيب والبحث، توج عملنا بوجود شخص

ن، و  ي ذه املهنة، أّولهما سم باألم الّثاني عرف بالرئيس، وهما 
ن: ن مختلف ؛ هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد ٔالاّول  مجال

هللا بن النجار، كان يقيم عمل الحاكة من الّصوف الّرقيق 
(الرفيع)، الذي كانت تلمسان معروفة ومخصوصة به، واختص به 
هو كذلك كانت له مواضع وتربيعات بدرب شاكر، وله عمال وخدم 

رون، وكان تجار البلد يقصدون معامله من أجل التّجهز من ك ث
ّ تجار البلدان املجاورة؛ بل إّن ملوك إفريقية  منسوجاته، وح

ي تلمسان من رفيع الصوف،  واملغرب كانوا يفّضلون ما كان ُيْعَمُل 
ابن ( وإّنما بلغت هذه الّسمعة بفضل جهود أبي زيد ابن الّنجار.

  .)١٨٨: ٢٠٠٨مرزوق، خ. 
ى معامل الّصوف  ى أّن أبا زيد هذا كان أميًنا ع ومن الّدالئل ع
ي تلمسان، رواية أبـي العبـاس ابـن القطـان (عـاصر ابـن  ا  وحاك

الية يقول: "أّن املستنصر  ٧٨١مـرزوق الخـطيب ت. 
ّ
(أبو عبد  هـ) التـ

هللا محمد بن أبي زكرياء يح ابن عبد الواحد ابن أبي حفص، 
ي ليلة آخر عشر لذي الحجة سنة  ٦٤٧سنة حكم من  ى أن تو هـ إ

ر أبو حفص (هـ).  ٦٧٥ هو أبو حفص عمر ابن أبي زكرياء ؤالام
، بويع يوم  ي يوم  ٦٨٣ربيع الثاني  ٢٥يح ذي الحجة  ٢٤هـ، تو

ى ثياب رفيعة، قال: هـ ٦٩٤ ) بعث لصاحب تلمسان هدية تشتمل ع
ا إحرام، ُثَماِنُي العمل،  ن فالن، ووصل ف عليه مكتوب: "بعثه ٔالام

ن أبي زيد عبد الرحمان بن الّنجار". ن تونس، لألم قال: فنظر  أم
ي أكمل عمل، ال يمكن أن يصنع أحسن منه،  ٕالاحرام، فوجده 
فقيل له: هذا قد قصد أن يريك غاية ما تنته إليه ٕالاقامة من 

ء؟ قال: فأخذه و  وزنه، الكتان، ويقول لك: كيَف َيْفضُل هذا 
ي ونصف، قال: فبعد زمان، جاء  فوجد فيه نحًوا من خمسة أوا
ن فالن". فنظر فوجده يزيد  بإحرام كتب عليه: "من ابن الّنجار لألم

ر، وينقص أوقية ونصف أوقية" ابن ( .طواًل وعرًضا نصف ش
. إذْن فأبو زيد بن الّنجار كان فعال أميًنا؛ )١٨٩: ٢٠٠٨مرزوق، خ. 

ن هو؟ ي ي معامله، وكافة وأيُّ أم تمتع بأحكام صنعة الّصوف 

معامل تلمسان آنذاك كانت تحت أمانته، يتفّقدها، وصّناعها، 
ا معامل إفريقية  ى  ّ أصبحت لسلعه شهرة ضا ونسيجها ح

  واملغرب.
وداالّثانيأّما  ي (كان حًيا   ؛ فهو موس بن سمويل بن  ٕالاسرائي

ي رح ٨٦٦سنة  لته قائاًل: "الزمته مدة هـ)، ذكره عبد الباسط 
ره، وأجازني، وبلغ  ي الّطب، وغ رة نافعة  وأخذت عنه نبذة كب
ي تلمسان،  ي الّطب  ت إليه الّرياسة  ي هذه ٔالايام بأنه، ان عنه 
ي  ر أن يداخله فيما يتعلق  ا من غ وهو مقرب مختص بصاح

ي، ع: مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهر (اململكة لعقله ورأيه". 
١٥: ٢٠٠١، ١٧(.  

  :ومن خالل هذا القول تتضح لنا بعض املالحظات
  الّنصف الّثاني من القرن ّ ي تلمسان ح أن الطب كان يدّرس 

ى  الّتاسع الهجري، وقد درس عبد الباسط بن خليل ع
روا بتدريس الّطب خالل هذه  مجموعة من ٔالاطباء اّلذين اش

ى تكوين الّطلبة  رة، وعملوا ع ى الّتطبيب.الف م ع   وتدري
  ا أطباء تلمسان السيما موس بن أّن املكانة اّل وصل إل

ى تقدم مهنة الّطب.  سمويل الطبيب أهم دليل ع
  م م طائفة خاصة  ؤالامر ٔالاهم من ذلك أّن ٔالاطباء أصبح لد

ت إليه رئاسة الّطب وٕالاشراف  بدليل أّن موس بن سمويل ان
ى ٔالاطباء.  ع

  
ي أصبح وبالتّ  ن الذي  لديناا اصطالحان اثنان، اصطالح ٔالام

ى الحرف املختلفة، واصطالح الرئيس وهو خاص  يشرف ممثله ع
ى  ى ٕالاشراف ع فقط بالّطبيب املجيد، املاهر، الحاذق، اّلذي يتو
ي وصف ٔالامراض وأنواع ٔالادوية  ٔالاطباء، بعد أن ضرب بحظ وافر 

دوية ؤالادهان. وال شك أّن الاّلزمة لها والصيدلية  وتركيب ٔالا 
ي تنظيم أسواق الحرف والتجارات،  اهتمام الّسلطة قد ساهم 
ر  ن ؤالامناء والعرفاء، وتوف ن املحتسب ى إصالحها بتعي والقيام ع

ا لياًل.  اًرا وحراس   .)١٠٠: ٢٠٠٢(بوتشيش، إ. ق، ٔالامن لها 
ي تنظيم  ي هذا الشأن، كان لوظيفة الحسبة دور هام  و
الّصنائع، وحماية الزبائن وتسهيل املعامالت، فكان املحتسب مالزًما 
ي كل وقت  ويدور  لألسواق ويقوم بجوالت تفّقدّية متكّررة، يركب 
ن والطرقات، وحوله أعوانه،  ى السّوقة والباعة، ويبحث الدكاك ع
ومعهم املكاييل واملوازين، ؤالارطال ويتفّقد ٔالاطعمة، وما يغشونه. 

. وكان املحتسب إذا أراد أن يكشف )١١٩: ١٩٣٧خوة، م. (ابن ٕالا 
ى  ء يصطحب معه واحًدا من ٔالامناء الّثقات فيعتمد ع ى  ع
ء من الّزيف والغش، عّزر الفاعل حسب  قوله، فإن ثبت عنده 

ي ٔالاسواق.  : ٢٠٠٦(محمد، ع. جرمه، وشهر بغشه أمام الّناس و
ى )٦٩ مراقبة ٔالاسواق وحسب، . ولم يكن دور املحتسب مقتصًرا ع

ن،  ى ٔالاطباء والصيادلة واملؤدب ي مرات عديدة يطوف ع بل كان 
م، وكان يحضر معه َمْن  ن، فيتفقد أحوالهم ويعاين محال واملدرس
م قد  ّ رهم بحضرته، فإن علم أ يوثق به من ٔالاطباء والعلماء، ويخت
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هم ملمارسة امتلكوا القدر الكامل من املعرفة والّدراية اّل تؤهل
م  ى سبيلهم وأعمالهم، وإاّل عاق ّ ى أفضل وجه، خ م ع مه

  .)86: 1967(العقباني، م. بالّضرب أو السجن. 
الزيانية كانت تدعم نظام الحسبة، من خالل  الدولةولعّل 

اعات  ّ ا رفع ال بعض املقاييس واملكاييل الّسلطانية اّل من شأ
م.وحّل الخصومات بسهولة، وح يل  ي معامال ا الّتّجار   م 

(Brosselard, ch. 1861: 14-30)  فقد كان بسوق القيسارية (سوق
ًرا فأمر الّسلطان  ي تلمسان ذراع طولها ثمانية وأربعون سنتيم  ( ال

ن ٔالاول، سنة ثمان  م)١٣٣٧-١٣١٨هـ/٧٣٧-٧١٨حكم ( أبو تاشف
ر ١٣٢٨وعشرين وسبعمائة ( ا بسنتيم م)، بإبدالها بأخرى تقصر ع

ى  )١٣٤: ٢٠٠٧الطمار، م. (واحد  وُحِفَر هذا املقياس أو الّذراع ع
لوحة رخامية وعلقت بالّسوق املذكورة، فأصبحت قبلة لباعة 
ريه للتأكد من صحة القياس فيما لو راودهم الّشك أو  القماش ومش

  –عرف بالّتاشفي  -اًعا تنازعوْا بشأنه. كما وضع هذا السلطان ص
يكون أساًسا ملكاييل الّسوق، وعرف بعد ذلك باسم: "الوهراني"، 
ى سنة  ى عهد قاسم العقباني قا تلمسان املتو أخذ به الّناس إ

وقد حاولنا من خالل كتب  .)١٠٥: 1967(العقباني، م.  .هـ ٨٥٤
راجم واملناقب، البحث عن بعض الّشخصيات اّل شغلت  ّ ال

ي أسواق تلمسان، إاّل أنَّ أملنا أصطدم بجدار و  ظيفة الحسبة 
ن، وانعدام  الخيبة، بسبب عدم وجود أخبار كافية حول املحتسب
رجمة ألبناء تلمسان من  ّ ي املصادر اّل انفردت بال  ّ أسماءهم ح

رهم.    علماء وقضاة ومتصوفة وغ
ي  ر محمد الحسبة؛ فيعت موضوعأّما من حيث ٕالانتاج العلم 

: بن أحمد بن قاسم بن سعيد  العقباني التلمساني مصّنف كتاب
ر املناكر" ي حفظ الشعائر وتغي ر  "تحفة الناظر وغنية الذاكر  يعت

رة القرن التاسع  ي هذا امليدان، خالل ف الوحيد اّلذي أّلف 
ره  ، ل. الهجري، إذ لم يصلنا غ ي طّيات  )٦٠: ٢٠٠٢(موس و

ي حواضر بالد املغرب، بعضها الكتاب نجد عدة نوا زل وقعت 
يتعلق بمدينة تلمسان، وكذلك إشارات رائعة رصدت بعض 
رها كما تضمن الكتاب  ر وغ ي بيع اللحم، والخ العادات املتبعة 
ي ذلك العصر،  ن  ر الاّلئقة من بعض املحتسب بعض الّتصّرفات غ

ي هذا املجال يبدي املؤلف أسفه العميق حول ما آلت إل يه خطة و
ا من فساد.  ن  الحسبة من تدهور، وما عرفته ذمُم املشتغل

، ل.    .)٦١: ٢٠٠٢(موس
ر  ى  -ذكرناها سابًقا-وبالرغم من مظاهر التنظيم والّتأط اّل س

ن والقضاة ن صفوف الرعية، إاّل  السالط ا ب ى إرسا واملحتسبون ع
ن أّن املجتمع الزياني َعرف العديد من املخالفات الّش  رعية ب

ن هذه  ن أنفسهم؛ ومن ب ّ من  طرف املحتسب ن، بل ح املتعامل
ى ذلك العقباني: "وكذلك  املخالفات اّل أصبحت عادة كما أشار إ
تقررت العادة ببلدنا تلمسان أّن ما يبيعه الجزار من الّلحم يدخل 
ى قدر شدة الّثمن وقلته، إاّل  ء من الكرش واملصران، ع ي وزنه 

ى نسبة محفوظة أّن  ن جميع الّناس ع ذلك ال ينضبط تساويه ب

من كل ثمن ومثمون، وإّنما يختلف بحسب اختالف َمْن يتقي بأسه 
: 1967(العقباني، م. من املستضعف اّلذي ال ناصر له إال هللا"؛ 

ى وجه الّتفصيل: "فاألول يـحمل القليل من  )١١٤ ويضيف ع
م وٓالاخر يحمل الكرش وقد ال يحمل شيًئا بحسب اختال  ف درجا

ر من مصابته كرًشا ومصراًنا".    .)١١٤: 1967(العقباني، م. الكث
ى فعل الجزارين هذا قائاًل: "... وما ذلك إاّل من سوء  ثم يعّلق ع
م العقوبة بوالية َمْن ال يتقي هللا وال  م وأم م وضعف يقي دي

ن بما يناله، ينيل م، فيضيع حقوق املسلم ونه من رشوة يخافه عل
كما  .)١١٤: 1967(العقباني، م.  سحت ال يسمن وال يغ من جوع".

 ّ ركوا الخ ح اعتاد بعض الخبازين وأصحاب ٔالافران، أن ال ي
ينضج ويطيب لألكل بل كانوا يطرحونه عند أصحاب الحوانيت قبل 

ن ذلك؛ وكان املحتسب عوًضا  )١١٨: 1967(العقباني، م.  أن يح
بمصادرته ويمنع بيعه، ويؤدب الفّران وصاحب من أن يقوم 

م كانوا يؤدون له الرشاوى؛ ّ م، أل  الحانوت، كان يعرض ع
ويرى العقباني أّنه من الواجب  .)١١٨: 1967(العقباني، م. 

رح. م قبلهم ويكون باألدب امل ي عل ى الوا (العقباني،  الاحتساب ع
  .)١١٨: 1967م. 

ى عهد ويبدو أّن خّطة الحسبة قد  شهدت تراجًعا وتدهوًرا ع
ن  املؤلف (القرن التاسع الهجري) بسبب فساد ذمم املحتسب
ي الّلحم، وأصحاب ٔالافران والخّبازين، بعدما  م من بائ وارتشا

: 1967(العقباني، م.  كانت من أوليات الشريعة ظاهًرا وباطًنا؛
ولم يكن هذا الوضع حبيس مدينة تلمسان، بل شهدت  .)١١٤
 ظواهر مماثلة. -كتونس وفاس –ديد من مدن املغرب ٕالاسالمي الع

ى ٔالاوضاع الفوضوية اّل كانت  ونعتقد أّن سبب هذه املحنة يرجع إ
رة من  تعيشها دول املغرب ٕالاسالمي عامة خالل القرون الّثالثة ٔالاخ
ى  ن الدول من أجل الّتوسع ع العصر الوسيط؛ والحروب فيما ب

ره، هيأ الجو مناطق جديدة، وبالتّ  ذا املجال وغ ي الانشغال  ا
ي  املناسب لظهور بعض ضعاف الّدين َمْن ال يرقبون إالًّ وال ذّمًة 

ن، وخروجهم عن  .)١١٤: 1967(العقباني، م.  أحد من املؤمن
ا.  ن ويعاقب عل   الّنظام العام الذي يحم حقوق املسلم
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  :ةتتكون الطائفة من العناصر التالي
ن: ى رأس كل طائفة حرفية، من طرف املحتسب  ٔالام ن ع ُيع

ي شؤون  وأرباب الحرفة، ويكون ممثاًل للحرفة. ومهمته: (النظر 
رام الصناع لقواعد الحرفة وأعرافها،  الطائفة. ومراقبة مدى اح
ن أصحاب الحرف.  ومعاقبة كل َمْن يخالفها. وفض الخصومات ب

ي ي عملية تحص الجباهومساعدة  يل الضرائب. ومرافقة املحتسب 
ى  ن إ جوالته التفتيشية باألسواق والورشات. وتبليغ مشاكل الحرفي

ي الدولة).   ٔالاطراف املسئولة 
ن: و ى أرباب الصنائع/واملعلم هم أصحاب الورشات: (يشرفون ع

ها. ويتابعون عمل الصناع ٔالاجراء. كما يتولون  إنجاز ٔالاعمال وتوج
  صنعة للتالميذ الجدد).مهّمة تعليم ال

ي إنجاز  الـصناع ٔالاجـراء: م صاحب الورشة أو املعلم  يستخدمهم 
رة وحذق بالصنعة، ويدفع  رة، وهم أصحاب خ أعماله إذا كانت كث

  لهم أجرة لقاء ذلك. 
يستخدمهم املعلم أو رب الورشة إليصال  الخدم أو الـغلمان:

ا باألحياء. ك ى منازل أصحا ي حاجته، املصنوعات إ ما يرسلهم 
ى مقابل يدفعه لهم. م سلعته، ع   ويستجلب 

وهم امللتحقون الجدد بالورشة بغرض تعلم الصنعة،  الـتالميذ:
م  ا، ويح م أصول الصنعة وطرقها وأدوا ى تدري ويسهر املعلم ع

ى ذلك. ا، ويتلقون أجًرا شهرًيا ع ا وإتقا ى إجاد   ع
  التنظيم الاقتصادي للحرف: 

ر الاقتصادي  ي التأط ويضم هذا ٕالاطار أهم ٔالاطراف املساهمة 
ا، وجمع  ن عل ن املشرف ا، وتعي للحرف من حيث: إحصا

  الضرائب،...إلخ، وهم:
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

دور هذا الجهاز مراقبة الحرف ؤالاعمال، وقمع الغش 
  واملخالفات ويتكون من: 

ي القا قا الجماعة: ن املحتسب، ويتدخل   العام للبلد، يع
ا تتجاوز  حل القضايا ال قد يعجز املحتسب عن حلها أو أ

  سلطته.
ي ٔالامر املحتسب:  يعينه القا مهمته الرئيسية تتلخص 

باملعروف والنه عن املنكر بـ: (مراقبة ٔالاسواق واملعامالت التجارية. 
ن. وتفق د الورشات، واملكاتب، .... ومحاربة الغش ومعاقبة املخالف

اعات. وتفقد املقاييس واملكاييل ؤالاوزان).   وفك ال
ن:  ى دوره.ٔالام   سبق ٕالاشارة إ

م القا العرفاء:   ا، يعي وهم من أهل الحرف وأعرفهم 
ر عن طريقهم أحوال  ي جوالته يخت ملساعدة املحتسب، ويرافقونه 

م  روا هل يوافق الصناع وما يصنعون، فمثاًل يعرض عل لبًسا ما ل
م ذاك يحدد حكم املصنوع ووضع الصانع.    ٔالاصول أم ال؟ وبرأ

ن، الـغلمان:  م أحوال الباعة والحرفي ر  م املحتسب، ويخت يعي
ري لحًما من الجزار، ثم يأتيه به فينظر  كأن يبعث أحدهم ليش
ي نوع اللحم املباع، ثم يتأكد من وزنه، فإن ظهر غش  املحتسب 

  الجزار عوقب بقدر جرمه وأذيته للناس.
  وهم الطرف املُراَقُب.   أرباب الصنائع وأصحاب التجارات: 

  

°éÊ†£]Í^ß‘_æíéÊ†£]l^…çÖ]V^⁄‰^‰ 
ي الورشات  - ي معظمها -وكانت الّنشاطات الحرفية تتّم 

ي بعض ٔالاحيان ألسرة واحدة،  ا ترجع  الّصناعية اّل كانت ملكي
ن،كأسرة أو  اّلذين كانت  )٢٧٥: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. (الد ابن حس

ي  لهم ورشة خاصة  لخراطة الخشب بجانب الجامع ٔالاعظم 
رفون بصناعة الخرط  تلمسان من جهة الغرب، وكان لهم عقب يح
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ه،  . وأسرة أبي زيد عبد الرحمن )٢٧٥: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. (وش
كذلك كانت هناك  ابن النجار صاحب معامل الحياكة بدرب شاكر،

ي ترصيع ما يصنع  ورشة حرفية ومـحالت تـجارية باملدينة مختصة 
ي للّجد الخامس ألبي عبد هللا محمد ا و (الفـهرس، الّرصاع.  ف

  .  : "م")١٩٦٧
ي أحيان أخرى كانت ورشات بعض الحرف ملًكا لشخص  و
ا  ّ تكون ملكية ورش واحد أو لعدة أشخاص فبالنسبة للحرفة ال

رهم، ل ي، والحّداد وغ شخص واحد، كالخياط، والّنّساج، وٕالاسكا
ي  فأبو العباس ابن القطان كانت له حانوت بسوق القيسارية 
ي الحالة اّل تكون  ا بالخياطة والتجارة؛ و تلمسان، يشتغل ف
الورشة ملًكا لعدة أشخاص أو شركاء، كورشات الصباغة 

ر والدباغة، واستخراج املعادن، وبناء  ى أك ا تحتاج إ السفن، كو
ن بسبب تداخل الحرف بعضها  رف ي واحد، بل لعدة مح من حر
ي  ببعض، ووقوع بعضها مكملة ألخرى، "إذ قد يكون مع الصنائع 

رها".  . كما ال يمكن )٦٨٠، ١: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. (بعضها غ
ألي صانع مهما كانت حرفته أن يمتلك زمام صنعة أخرى، ويعّلل 

نَّ امللكات صفات للنفس وألوان، فال ذل
َ
ك ابن خلدون بقوله: "أ

فالخّياط مثاًل  .)٧٢١، ١: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. (تزدحم دفعًة"، 
ي نفسه، فال يجيد من  إذا أتقن ملكة الخياطة وضبطها، واستقرت 

، ١: مج ١٩٧٩ابن خلدون، ع. ( ".بعدها ملكة النجارة أو البناء
رأي ابن خلدون معقول، ألن الواقع ونحن نعتقد أن  .)٧٢٢

  والّتجربة تثبت ذلك.
ى جانب  ن إ ى وجود نوع آخر من الحرفي ر كتب الّنوازل إ وتش
الّصّناع املتفردين بحرفهم عرفوا بالّصّناع ٔالاجراء، كانوْا يعملون 
ي  ر من ٔالاعيان  داخل الورشات الخاصة، أو كان يستعملهم كث

ويبدو أّن  .)٤٩٦: ٢ج: ١٩٨١ أ. ، (الونشريس أعمالهم وشغلهم.
ن الصانع ورب العمل،  الاتفاق حول أجرة العمل كان يتّم مسبًقا ب
ر من ٔالاحيان  ي كث ر  ورغم هذا إالَّ أّن هذه الّصفقات كانت تتع

ن. ن الطرف ،  بسبب الخالف ب / ج ٢٢١، ٣ج : ١٩٨١ أ. (الونشريس
ى هؤالء الّصّناع، العّمال  .)٨٠: ٩ ٔالاجراء اّلذين كانوا ويضاف إ

ي ورشات  ي الحقول، أو  ي نشاطات مختلفة كمساعدين  يعملون 
ي  البناء، واستخراج املعادن، فكان الفالّحون يستأجرون هؤالء 

،  مواسم الج والحصاد،  )٣٢٥: ٦ج: ١٩٨١ أ. (الونشريس
كموسم جمع الّزيتون وجمع الخضر، وحصد ودرس الحبوب 

  والحرث، و البذر.

e^‰íÊ†{£]í{m]…æV^⁄Ã 
وكانت الحرفة تقليًدا راسًخا لدى العديد من العائالت 
ى آخر، حريصة أن تبقى  التلمسانية الزيانية، ُتَتوارُث من جيل إ

ا ملكة الّصنعة ّ قيل: وتقنيا ْو َكاَن  قائمة، ح
َ
"َصْنَعْة َوْلَدْك، َول

ي "َصْنَعْة ُبوْك ال َيَغْلُبوْك" َحّشاْش" أو / ٢، أ. ي، د.ت: قسم (الزّجا
ى تدريب أبنائه أصول الحرفة )٣٥٩: ١٥٨٢ ، فكان ٔالاب يحرص ع

وأسرارها؛ وسنحاول أن نعالج هذه القضية عن طريق بعض 

ا لعدة  ن أبنا ى تداول الحرفة ب ٔالاسماء الحرفية اّل حافظت ع
ن أيدينا.    أجيال، من خالل املصادر اّل ب

ن بن الجاّلب، كان ذكر ابن مرزوق الخطيب أّن أ ي حس با ع
ي تلمسان، يتسبب بجلب الغنم من  من أرباب ٔالاموال الطائلة  
ي أسواق تلمسان؛ ويقول أّن هذه الحرفة  ي البلد ويبيعها  ضوا
ن  كانت حرفة والده اّلذي كان يجلب الغنم من جهة قوم صالح

ن )١٦٢: ٢٠٠٨ابن مرزوق، خ. ( .ويبيعها . وكان أوالد ابن حس
م بعد أن كان لهْم عقٌب يتحرفون بخرط الخشب ان قرضت بي

ه، بورشة كانت لهم بالجانب الغربي للجامع ٔالاعظم.  ابن (وش
. إذن من خالل هذه العّينات يتضح أّن )٢٧٥: ٢٠٠٨مرزوق، خ. 

م  - إن لم نقل معظمهم-بعض الّصّناع  م ومهارا قد نقلوا تجرب
م، وعّلموها لهم ى أبنا ن الحرفية إ ، وهو ٔالامر اّلذي حدث مع حس

تمُّ بجلب الغنم من ٔالاماكن القريبة  بن الجاّلب اّلذي كان تاجًرا 
ي مهنة  ي أسواق املدينة الخاصة باملاشية، و من تلمسان ويبيعها 
ي ابن الجاّلب ورث عن أبيه حرفة جلب الغنم،  أبيه من قبل، وبالّتا

ى وجودها، وربما  ي الحفاظ ع ا هو كذلك وقد ساهم  يكون قد وّر
ن كان أبناؤهم يشتغلون بالّنجارة وخرط  لبنيه. بينما أوالد ابن حس

م هلكوا ولم يبق  -باملوضع املذكور - الخشب  م، لك ي حرفة آبا و
م فربما  م أحد، إاّل أن هالكهم ليس بالضرورة يع هالك حرف م

رفها من أهل املدينة.   وجد من اح

]Äè‡çjÖ]V^⁄ßÚ^má^ŠÛ×i»Í†v×ÖêÖ^ 
ي تلمسان عامة تنظيًما  وعرفت أسواق الصنائع والّتجارات 
ا السوق، حسب نوعية الحرف أو  ى مستوى املواقع اّل قّسم إل ع
ن  ا مكان مع حسب البضائع املعروضة للبيع، فقد ُخِصَص لكل م
ن مظاهر تنظيم ٔالاسواق أيًضا، وجود  للبيع من الّسوق؛ ومن ب

(القماش)، أسو  ي بيع ال اق أو رحبات أو قيساريات متخّصصة 
وأخرى لألعشاب والعطور، وأخرى للغزل وبعضها  للحبوب 
والخضر، وبعضها لألحصرة والبسط، وهكذا دواليك مع بقّية 
ي توزيع الحرف وتنظيمها داخل  ي  الّصناعات والعروض. وُرو

ا:    املجال العمراني عّدة اعتبارات م
 ر من ٔالاحيان لتعاليم الدين يخضع الت ي كث نظيم والتوزيع 

 السمحة، ؤالاخالق وٓالاداب الاجتماعية.
 .ن ى املصلحة الخاصة للحرفي  مراعاة مصلحة الناس العامة ع
  ًرا إبعاد بعض الحرف عن املجال العمراني وال تشكل خطًرا كب

ى السكان، أو مضايقات يومية لهم: من جراء الضجيج، أو  ع
ة، كالدباغة، والحدادة، وصناعة  النار  والرماد، أو الرائحة الكر

 الفخار.
  ،ى ممارسة نشاطها ي أماكن تساعدها ع وضع بعض الحرف 

بحيث تكون قريبة من املاء والساحات الواسعة، مثاًل: ملا كانت 
ا، وتجنبا للضجيج الناتج عن  ى املياه إلدار ٔالارحاء تحتاج إ

ا، والذي قد يؤذي ا ى ضفاف حرك لناس، جعلت هذه ٔالارحاء ع
ر الصفصيف، وخارج باب كشوط من  وادي الوريط، و

  تلمسان. 
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₣íÿÛŽi^}  
ي؛  تلمسان أن مدينة يمكننا ٓالان استخالص نتيجة هامة و

ى مستوى الورشات،  عرفت ظهور تنظيمات داخل الحرف، وع
ى رأس كل  ن ع ن، أو رئيس، يع ؤالاسواق، فكان لكل حرفة أم

فة، يختار من طرف أهل الّطائفة وبحضور القا واملحتسب، طائ
ي الورشة يلّقن الّتالميذ أصول الّصنعة وأساليب  وكان املعّلم 

ي تلمسان وبالد  أقدميةٕالابداع. وهذا ما يؤكد  الّتنظيمات الحرفية 
ي  ا  ر املغرب ٔالاوسط، وأهمي ي من خالل ٔالادوار  تأط العمل الحر

 الّزيانيا ٔالاطراف املنّظمة؛ ويؤكد أيًضا أّن املجتمع اّل كانت تؤد
رة املدروسة كان مجتمًعا منّظًما تنظيًما محكًما، وكان  خالل الف
ي بعض ٔالاحيان بالحروب والكوارث، بل إّن هذه  هذا التنظيم يتأثر 

الّراقية،  الاجتماعيةاملؤّثرات كشفت عن العديد من العالقات 
ّ مؤسسات الّدولة كالّتعاون والّتضامن ز  من املسغبة والحروب، وح

ي تقوية هذه مثل  البيمارستانات، والقصور، واملخازن شاركت 
  العالقات.

  

Ðuø¹]  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي مدينة تلمسان) ١رقم (جدول     م  ن وورشا   أسماء الحرفي
ي املدينة  أشهر من زاولها  الِحَرْف    املصدر/املرجع  مالحظات  موقعها 

  بربض العّباد  -  اغة:الصب
و قرب حمام 

ن.   الّصباغ

ــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــــدد كث
ن.   الصّباغ

 وصفالوّزان، -
  .٢٤،ص٢،جافريقية

ن بن الجاّلب.  الجالبـة: ي حس ي سوق الّدواب  أبو ع
  تلمسان.

ــــــــــرف بمهنــــــــــة  كــــــــــان يح
آبائـــــــــه، يقـــــــــوم بجلـــــــــب 
الغـــــــــــــــــــــــــــــــنم ويبيعهـــــــــــــــــــــــــــــــا 

  بالّسوق املذكور.

ابن مرزوق الخطيب، -
، املناقب املرزوقية

  .١٦٢ص

وصناعة   الحطابـة
  الفحم:

   
  
  
  
  

  
أبو العّباس أحمد الغماري 

  هـ).٨٧٤(تـ

  
  

  تلمسان.

كـــــــــــــان يحتِطـــــــــــــُب مـــــــــــــن
ـــــــــــــــــــ والجبـــــــــــــــــــال  ٔالارا
القريبـــــة مـــــن املدينـــــة، 
ويبيعــــــــــــــه مــــــــــــــا يجلبــــــــــــــه 

  بسوقها.

  
  
ابن صعد التلمساني، -

،  روضة النسرين
  .٢٠٢ص

  
  

نسج الدوم وصناعة 
  ٔالاطباق:

  
  
  

ي أبو العّباس أحمد الغمار 
  هـ).٨٧٤(تـ

  
  تلمسان.

كـــــــــان يشـــــــــتغل بنســـــــــج 
وم.   الدَّ

  
  .١٩٥، صنفســه -

  
َرْت العبد  ْ وش بن التَّ حدُّ

  الوادي.

  
  قيصرية تلمسان.

كــــــــــــان يبيــــــــــــع ٔالاطبــــــــــــاق 
ؤالادوات املصـــــــــــــــنوعة 

  من الّدوم والحلفاء. 

  
 ، املصدرابن مريم-

  .٩٣ص  ،السابق
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ي املدينة  أشهر من زاولها  الِحَرْف    املصدر/املرجع  مالحظات  موقعها 
  
  
  

  الِحَياَكُة:
  
  
  
  
  

  
أبو زيد عبد الرحمن بن 

  ار.النج

  
معامل الّصوف 

بدرب شاكر 
  (تلمسان).

كــــــان يحيــــــُك الّصــــــوف
ـــــــــــي نفـــــــــــس  الّرفيـــــــــــع، و
ـــــــــــــى  ن ع الوقـــــــــــــت أمـــــــــــــ
معامــــــــــــــــــــــــل الحياكــــــــــــــــــــــــة 

  باملدينة.

 املصدرابن مرزوق، -
  .١٨٩، ١٨٨، ص السابق

أحمد بن محمد بن زكري 
ي سنة  التلمساني املتو

  هـ٨٩٩

ي   ورشة 
  تلمسان.

ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــه  أدخلتـــــــــــــــه ف
  ليتعّلم الحياكة 

  رز.و الطّ 

املصدر ابن مريم، -
  .٣٨،٣٩ص  ،السابق

  
  الخياطة:

  
أبو إسحاق إبراهيم بن 

ي الخّيـاط .    ع

  
ي  ي  بحانوته 

ن بتلمسان.   القّباب

 اكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان معاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرً 
  ليغمراسن بن زيان.

ابن -.    ٥٧صنفسـه،-
، املصدر السابقمرزوق، 

  .١٨١، ١٨٠ص 
  

كاَفةُ    الّسِ
  (إصالح ٔالاحذية):

  
  

ي بن املعّلم.   ع

  
  

ن  سوق ٕالاسكافي
  بتلمسان.

وهــــــــــــــو والــــــــــــــد الفقيــــــــــــــه 
الكاتـــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــاحب 

بــــــن  منــــــديلٔالاشــــــغال 
بدولـــــــــــــــــــــــــــــــــة  املعلـــــــــــــــــــــــــــــــــم

  يغمراسن بن زيان.

  
  
 ، الدولةابن ٔالاحمر-

  .٦٢،صالزيانية

  
صناعة الَخْرِط 

  (الخراطُة):
  
  
  

  
  

ن .   أوالد بن حس

ي حانوت كانت لهم 
بالجانب الغربي من 

الجامع ٔالاعظم، عند 
  الباب ٔالاوسط.

انوْا أِئّمـــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــ
الجـــــامع، ومـــــن عـــــدول 

  البلد.

  
 املصدرابن مرزوق، -

  .٢٧٥ص السابق،

  
  

جارة:   الّنِ

  
  

أبو العّباس أحمد بن 
  ه)٧٤١مرزوق(تـ

  
  

  تلمسان.

كانـــــــــــــت عنــــــــــــــده أدوات 
ـا مـا  النجارة، يصنع 

ي داره.   يحتاج إليه 

  
  
  .٢٤٥، صنفسـه-

  
  

  الّنسخ والوراقة
أبو عبد هللا محمد بن 

.  الحّداد   الوادي آ
  ي خزائن   بتلمسان

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ٔالادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
املهــــــــــــــــــــــــــــــــاجرين مــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــي ٔالانــــــــــدلس، نســــــــــخ 
تلمســـــــــــــان نحـــــــــــــو مـــــــــــــن 

  مائة سفر.

ي املقّري ،- أزهار الّرِياض 
 أخبار
 ٣/ج٧١،ص١،جعياض
  . ٣٠٨ -٣٠٥،ص

  
ُر  ْسف   (الّتجليد): التَّ

  
  

أبو عبد هللا محّمد   بن
ي   البجائي  ي الباه ي

  هـ).٧٤٣املسّفر (تـ

          يقيم بتلمسان. كان
        -  

  
  
  
  
  
  

 املصدرابن مريم، -
  .٢٢٧، صالسابق
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ي املدينة  أشهر من زاولها  الِحَرْف    املصدر/املرجع  مالحظات  موقعها 
  
  

َكاَكةُ    السَّ
ة): كَّ   (ضرب الّسِ

  
  

  أسرة ب املالح القرطبية.

  
  

قصر املشور 
  بتلمسان.

ـــــــى عهـــــــد يغمراســـــــن  ع
بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــان ،وولــــــــــــــــده 
ـي دولـة أبـي  عثمان، و

  حمو .

ديوان ابن خلدون، -
ر   .٢١٧، ص ٧، املجلد الع

ي، ابن - املصدر خلدون ي
  .٢١٣، ص١، جالسابق

  
  البناء:

  

أبو إسحاق إبراهيم بن 
ي.  اَلي   محّمد الدَّ

ــــي   تلمسان. بنــــى دار ابــــن مـــروة 
  هـ.٦٢٩حدود 

املصدر ابن مرزوق، -
  .١٤٩، صالسابق

  
  

  الَجَصاَصُة:

محمد ابن مرزوق 
ُه ٧٨١التلمساني (تـ هـ) وعمُّ

أبو عبد هللا  محمد بن 
ق محمد ابن مرزو 

  هـ).٧٣٣(تـ

  
  

  تلمسان.

قامـــــــــا بعمـــــــــل ّزخـــــــــارف
ـــــــــي املســـــــــجد  الجـــــــــّص 

  الجامع بالعباد

ابن مرزوق -
 املسند الصحيحالخطيب،
  .٤٦٣،صالحسن

 املصدراملناقب، -
  .١٨٨، صالسابق

ي   -  صناعة الصابون: بذراع الصابون 
  تلمسان.

ي، -  - املصدر ابن خلدون ي
/ ٢٠٩، ص١، جالسابق

  .٣٠٦، ص ٢ج
د صناعة القرمي

  وٓالاجر:
  

  باب القرمادين   -
  و أقادير.

 تلمسانمحمد الّطمار، -  -
ر العصور    .١٥، صع

اُر والَخَزُف: ن  -  الفخَّ   باب العقبة، ع
  القويدس، أقادير،

و وراء السور 
ي للمدينة.   الشما

صــــــــــــــــــــــــــــناعة ٔالاوانــــــــــــــــــــــــــــي 
  املختلفة.

الحاج محمد بن رمضان -
، السوسان باقةشاوش، 

  .٣٨ص

ن.  -           الحجامُة: حداد مباركة، تلمسان، -  -        درب الحّجام
  . ٣٢،٤١ص 

  
  

ْطِبْيُب    التَّ
ْب):   (صناعة الّطِ

أبو القاسم محمد بن أبي 
القاسم الّشاط 

  الّتلمساني
  قصر املشور.

ألبي  اكان طبيبً 
ن   تاشف

  هـ).٧٣٧-٧١٨(

املناقب،  ابن مرزوق،-
  .٢٣٠املصدر السابق، ص 

  
ي بن فشوش  ع

  هـ)٩قـ التلمساني(

  
ه ببيمارستان  لعلَّ

  املدينة.

كـــــــــــان يـــــــــــدّرس الّطـــــــــــب
ى    للطلبة، ويعمل ع

م أصــــــــــــــــــــــــــــول  تــــــــــــــــــــــــــــدري
املهنــــــــــــــــــــــــــة، وطريقــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــي معالجـــــــــــة  العمـــــــــــل 
 املـــــــــــــــــــــريض، وكيفيـــــــــــــــــــــة
اعـــــــــــــــــــــــــــــــداد ٔالادويـــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ؤالادهان.

مشاهدات عبد الباسط 
ي بالد املغرب  بن خليل 

  من خالل
مخطوط الّروض  

عبد الباسط بن الباسم، 
  .١٥خليل، ص
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ي املدينة  أشهر من زاولها  الِحَرْف    املصدر/املرجع  مالحظات  موقعها 
 بن سمويل بن موس

ي كان حيًا  وذا ٕالاسرائي
  هـ٨٦٦سنة 

كان من أطباء   تلمسان.
ي  البالط، مهر 

صناعة الّطب   
وتدريسه، كما كان 

رئيسا لألطّباء 
  باملدينة. 

  .نفسـه-

  
  طحن الحبوب:

  

ى ضفاف وادي    جماعة الرحوية ع
ر  الوريط و

الصفصيف وخارج 
  باب كشوط.

ذكر الباحث بروسالر 
ٔالارحاء  أن عدد

بتلمسان يقارب 
  املائة.

-  ، املصدر التنس
  .٢٤٥، ص السابق

ن بتلمسان  /  حرفة القباب: ي   ي القباب صانع القباقب و
  النعال الخشبية.

، املناقبابن مرزوق، -
  .١٨٠، ص املصدر السابق

ي راس القصارين   /  حرفة القصارة:
  بتلمسان

تنظيف الثياب 
  وتبييضها.

ي، ابن صعد التلمسان-
،  روضة النسرين

  .١٢٧، ١٢٦ص
ن: قرب حمام الطبول   /  حرفة الغسال

  بتلمسان
ى ما نعتقد  وهم ع
املشتغلون بغسل 

  الصوف.

-  ، املصدر التنس
، ٤، الهامش رقم: السابق

  .٢٥٥ص 

ي تلمسان  /  حرفة الخرز: وهم املشتغلون بخرز   بالخرازين 
الجلد وصناعة 

ٔالاحذية والسروج 
رها.   وغ

املصدر ني، العقبا -
  .٦٧، ص السابق
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VÄq]†¹]æ…^’¹]íÛñ^Î 
  ).ي أحكام الحسبة). ١٩٣٧ابن ٕالاخوة، محمد رج: معالم القربة  . كيم

 مطبعة دار الفنون. 

 ).ي، يوسف ى رجال الّتصّوف وأخبار أبي ). ٢٠١٠ابن الّزيات الّتاد الّتشّوف إ
   . الّدار البيضاء: مطبعة الّنجاح الجديدة.العّباس الّسب

 ).روت: دار الكتاب الّلبناني. املقّدمة). ١٩٧٩ابن خلدون، عبد الرحمن  . ب

 ).ي أيام ). ١٩٧٩ابن خلدون، عبد الرحمن ر  ر وديوان املبتدأ والخ كتاب الع
ر ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك روت: دار العرب والعجم وال . ب

  ب الّلبناني. الكتا

 ).ي ي ذكر امللوك من ب عبد الواد). ١٩٨٠ابن خلدون، ي . بغية الّرواد 
  . الجزائر: املكتبة الوطنية.١ج

 ).ي ي ذكر امللوك من ب عبد الواد). ٢٠٠٧ابن خلدون، ي . بغية الّرواد 
  . الجزائر: دار ٔالامل للّدراسات والنشر والتوزيع.٢ج

 ).ي الّتعريف باألشياخ  .)٢٠٠٤ابن صعد الّتلمساني، محمد روضة الّنسرين 
 . ANEP. الجزائر: ٔالاربعة املتأخرين

 ) .أبو العباس أحمد ، ر). ١٩٦٥ابن قنفذ القسنطي ر وعّز الحق . أنس الفق
  الرباط: مطبعة أكدال.

 ).الدار البيضاء: املناقب املرزوقية). ٢٠٠٨ابن مرزوق الّتلمساني، محمد .
  مطبعة الّنجاح.

 ي ). ١٩٨٦ريم الّتلمساني، محمد.(ابن م ي ذكر ٔالاولياء والعلماء  البستان 
   . الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية.تلمسان

 ).ضمن كتاب: املدينة املؤسسات الاقتصادية" ).١٩٨٣أبيش، يوسف ."
 ٕالاسالمية، اليونسـكو.

 ).إضاءات حول تراث الغرب ٕالاسالمي ). ٢٠٠٢بوتشيش، إبراهيم القادري
يوت روت: دار الطليعة للّطباعة والّنشر اريخه الاقتصادي والاجتما . ب

  والّتوزيع.

 ).ن ). ٢٠٠٣بوداود، عبيد ن القرن ي املغرب ٔالاوسط ما ب ظاهرة التصّوف 
  . وهران: دار الغرب للّنشر والّتوزيع.م)١٥ -١٣السابع والتاسع (القرن 

 ).وآخرون . ي التاريخ (العهد الجز ). ١٩٨٤بورويبة، رشيد. لقبال، موس ائر 
ى بداية العهد العثماني) . الجزائر: املؤسسة الوطنية ٕالاسالمي من الفتح إ

 للكتاب.  

 ).ي القرن ). ١٩٨٢بوعياد، محمود ي املغرب ٔالاوسط  جوانب من الحياة 
  . الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.م)١٥التاسع الهجري (

 ي املغرب ؤالاندلسٕالاسال ). ١٩٩٠ليڤي.( ،پروڤنسال . ٕالاسكندرية: م 
 مؤسسة شباب الجامعة.

 ).محمد ، تاريخ ب زيان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب ). ٢٠٠٧الّتنس
ي بيان شرف ب زيان   . الجزائر: وزارة الثقافة.نظم الدّر والعقيان 

 ).ي املغرب ٔالاق ). ٢٠٠٨/٢٠٠٩الحسن مغار، موالي الحرف والحرفيون 
  . أطروحة دكتوراه. مكناس: جامعة موالي إسماعيل.املري خالل العصر 

 ،الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدولة ب ). "١٩٨٤عطاء هللا. ( دهينة
ي التاريخ" ضمن كتاب زيان    . الجزائر. املؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر 

 ).ي التاريخ الاقتصادي العربي). ١٩٨٧الّدوري، عبد العزيز روت: . بمقّدمة 
  دار الّطليعة للّنشر والّتوزيع. 

 ).تونس: املكتبة العتيقة.الفهرس). ١٩٦٧الّرّصاع، محمد . 

  .(دون تاريخ) .ي، عبيد هللا ي ٔالاندلسالّزجا . منشورات ٢. قأمثال العوام 
ي.   وزارة الدولة املكّلفة بالشؤون الّثقافية والّتعليم ٔالاص

 ).ر الع). ٢٠٠٧الطّمار، محمد ي سياسة وحضارة : صور تلمسان ع دورها 
  . الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية.الجزائر

 ).مشاهدات وأخبار عبد الباسط بن ). "٢٠٠١عبد الّسالم تدمري، عمر
ي بالد املغرب ؤالاندلس ي " من كتاب خليل الّظاهري  الروض الباسم 

راجم ّ   . ١٧. مـجلة التاريخ العربي، العدد حوادث العمر وال

 ي الثقافة املغربية). ٢٠٠٦لعزيز، محمد عادل.(عبد ا . الجذور ٔالاندلسية 
  القاهرة: دار غريب للّطباعة والّنشر والّتوزيع.

 ).عائر ). ١٩٦٧العقباني، محمد ي ِحْفِظ الشَّ ـاِظر وغنيـُة الّذاكر  ُتـحفُة النَّ
ر املَناِكْر  ِ  .وَتغي

 ) .عّزالّدين ، ي املغرب ٕالاسالمي الّنشاط الاقتصادي ). ٢٠٠٣عمر موس
روت: دار الغرب ٕالاسالمي.خالل القرن السادس الهجري    . ب

 ).ي، عبد العزيز ي العهد الزياني (دراسة سياسية، ) ٢٠٠٧فيال تلمسان 
  . الجزائر: املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية. عمرانية، اجتماعية، ثقافية)

 ). ٕالاسالمية من خالل  الحياة اليومية ملجتمع املدينة). ٢٠٠٢لقبال، موس
ي املغرب العربي . الجزائر: دار هومة نشأة وتطور نظام الحسبة املذهبية 

  للّطباعة والّنشر والّتوزيع.

 ).املجلة الطوائف الحرفية واملدنية ٕالاسالمية). "١٩٢٠ماسينيون، لويس ."
 .٤٨٩ – ٤٧٣الدولية للسوسيولوجيا، ص 

  .(دون تاريخ).ر املجليدي، أحمد رالّتيس . الجزائر: الّشركة ي أحكام الّتسع
  الوطنية للّنشر والّتوزيع.

 ).ي الثقافة املغربية). ٢٠٠٦محمد عادل، عبد العزيز . الجذور ٔالاندلسية 
  القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

 ).ي تلمسان: دراسة ). ٢٠٠٦محمود لعرج، عبد العزيز مدينة املنصورة 
ي عمرا اتاريخية أثرية  ا وفنو   . القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.ا وعمار

 ).ي التلمساني، محمد ي أصول الفالح). ١٩٦٨املغي . مصباح ٔالارواح 
  الجزائر: الشركة الوطنية الجزائرية.  

 ).ي أخبار عياض). ١٩٧٨املقّري الّتلمساني، أحمد . ١. جأزهار الّرياض 
راث ٕالاسالمي املش ن اململكة املغربية الرباط: صندوق إحياء ال رك ب

  وٕالامارات العربية املّتحدة.

 ).ري، ابن الحاج ي ). ١٩٩٠النم فيض العباب وإفاضة قداح ٓالاداب 
ى قسنطينة والزاب روت: دار الغرب ٕالاسالمي.الحركة السعيدة إ    . ب
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