
 أرباب
 المين والحرف في المجتمع األندلسي خالل عصري اإلمارة والخالفة

(م1030-755/ىـ138-422)  
 

قسطاس عبد الستار حميد:                                       الطالبة  
  قسم التأريخ– كمية التربية لمبنات –      جامعة البصرة 

 
:الممخص  

والتي  ييدف البحث الى دراسة أرباب المين والحرف في المجتمع األندلسي ودورىم في امتيان مختمف المين والحرف
قام ىذا النشاط عمى دعامتين أساسيتين، األولى توفر وقد أدت بطبيعة الحال إلى تنوع الحرف والمين في ىذه المنطقة، 

توفر اليد العاممة المختصة، اكتسبت ميارات مينية وحرفية جديدة من ىجرات المشارقة : المواد الخام ، والثانية
. وتنشيط الحياة االقتصادية الخبرات، واألندلسيين إلى مختمف المدن،مما نتج عنو تنوع  

وصار لكل صنف أو حرفة رئيس أو . المينوتكونت معيا طوائف حرفية عرفت باسم األصناف وأرباب       
أىل حرفتو أمام ممثل سوق عن شيخ منتخب من أصحابيا عرف باسم األمين ، وكان ىذا األمين مسؤواًل 

فكان يبمغو رأي طائفتو حول تكاليف السمعة التي يصنعونيا وتحديد ثمن بيعيا، كما يقوم . (المحتسب)المدينة 
. بدور الخبير في الخالفات التي تقع بين أىل حرفتو حول سمعة من السمع، ورأيو كان مقبواًل لدى المحتسب  

 
Owners of Occupations and Crafts  Andalusia during both 

Times of Emirate and Kilfa. 

 (138-422 A.H/755-1030 A.D) 
 

 

Qustas Abdul satar Hameed 
University of Basra- College of Education for Women- Dept History  
 

Abstract 
 

The research aims to study the employers professions and trades in the 

Andalusian society and their role in the abuse of various professions and trades 

that led naturally to the diversity of trades and professions in this region, has 

made this activity on the main pillars, the first availability of raw materials, and 

the second: the availability of labor competent, acquired skillsprofessional and 

craftsmanship of new migrations Masharqa Andalusians to various cities, 

resulting in a diversity of experiences, and revitalize economic life 

known as the varieties and professionals. And became for each class or craft or 

Sheikh elected president of the owners, known as the Secretary, and the 

Secretary was responsible for the people of his craft in front of the representative 

of the city market (charged). Was informing him of his community opinion on 

the cost of the product that they make and determine the selling price, as the role 



of the expert in the differences that occur between people of his craft on the 

commodity, and his opinion was acceptable to the charged. 


