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ســـواق مـــن المرافـــق الحيويـــة والضـــرورية  
ٔ
ا�

هميتهـــــا فـــــي كونهـــــا 
ٔ
ي دولـــــة، و� تقتصـــــر ا

ٔ
�

مجــــا� لتبـــــادل الســـــلع والمنــــافع، بـــــل إنهـــــا 
مختلفـــة، فهـــي  اجتماعيـــةبـــين عناصـــر  ا�جتمـــاعيتعكـــس ذلـــك التفاعـــل 

ترتـــاد مـــن قبـــل العامـــة والخاصـــة، والصـــغار، والكبـــار والنســـاء والرجـــال 
ـــ ك المـــزيج  وتجســـده علـــى شـــكل مجموعـــة يوميـــا، إذ تعكـــس بالفعـــل ذل

بشـرية اجتمعـت فـي مكـان معـين ومحـدد بغـرض البيـع والشـراء، وبهـدف 
ســـــواق عصــــب الحيـــــاة 

ٔ
إنمــــاء عJقاتهــــا التجاريـــــة، هــــذا وقـــــد جســــدت ا�

وســط خــJل الفتــرة الزيانيـــة  ا�قتصــادية
ٔ
–٦٣٣(فــي مجتمــع المغــرب ا�

دبيــــات التراثيــــة المختلفــــة )هـــــ ٩٦٢
ٔ
مــــن حوليــــات ، وهــــو مــــا تعكســــه ا�

ــــرغم مــــن  ــــوازل فقهيــــة، وعلــــى ال تاريخيــــة وجغرافيــــة، وكـتــــب حســــبة و ن
وســـط 

ٔ
هميـــة الموضـــوع الـــذي يـــؤرخ لمرحلـــة هامـــة مـــن تـــاريخ المغـــرب ا�

ٔ
ا

خـJل العصـر الوسـيط، فإنـه لـم يحـظ بإلتفاتـة علميـة تـذكر فـي الدراسـات 
التاريخيــــة الحديثـــــة مـــــن قبـــــل المــــؤرخين الجزائـــــريين و دراســـــته دراســـــة 

مستقلة باستثناء بعض اeشارات الشـاحبة التـي وردت فـي بعـض  عميقة و

الكـتــب و الرســائل الجامعيــة و هــي تســتحق كلهــا التنويــة، لكنهــا عالجــت 
الموضـوع بصـورة عامـة فــي سـياق دراسـة تــاريخ الدولـة الزيانيـة وحضــارتها 

بشكل عام
 ١١١١

.  
ساســـــية 

ٔ
تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة الوقـــــوف علـــــى بعـــــض القضـــــايا ا�

نواعهـــــا المرتبطــــة بدراســــ
ٔ
ســــواق، مــــن خـــــJل تســــليط الضــــوء علــــى ا

ٔ
ة ا�

دوات التعامــــــل التجــــــاري داخلهــــــا، فضــــــJ عــــــن بعــــــض 
ٔ
وتنظيماتهــــــا، وا

سواق الزيانية و تسعيرها
ٔ
  .المنتوجات المعروضة في ا�

  أنواع األسواق و تنظيماتها: ال أو
صـــــناف مـــــن  اســـــتقراءإن 

ٔ
المصـــــادر يكشـــــف عـــــن وجـــــود ثJثـــــة ا

ســـواق التـــي كــــان ينتظمهـــا المجـــال 
ٔ
وســــط  ا�قتصــــاديا�

ٔ
فـــي المغـــرب ا�

ســـواق اليوميــة التـــي كانـــت منتشــرة فـــي كـــل مـــدن  .الزيــاني
ٔ
و� ا�

ٔ
فهنـــاك ا

جــــادير 
ٔ
الدولــــة الزيانيــــة، وهــــو مــــا يؤكــــده يحــــي بــــن خلــــدون عــــن ســــوق ا

و البضــائع يوميــا فقــد ذكــر بتلمســان التــي كانــت تبــاع فيهــا مختلــف الســلع 
خــذ خبــزة وعرضــها 

ٔ
جــادير فوجــد الخبــز بهــا يبــاع فا

ٔ
ن الحبــاك مــر بســوق ا

ٔ
ا

خـــر كـــان 
ٓ
مناديـــا علـــى مـــن يـــرد التصـــدق عليـــه فيشـــتريها لـــه،  وبموضـــع ا

.بتلمسان سوق يومي يدعى سوق منشار الجلد
2222  

ســبوعية التـي كانــت تقـام فــي 
ٔ
سـواق ا�

ٔ
مـا الصــنف الثـاني، فهــو ا�

ٔ
ا

ســبوع، و كانــت تعــرف بإســم ذلــك اليــوم، حيـــث 
ٔ
يــام ا�

ٔ
يــوم معــين مــن ا

خـر النهـار مـن اليـوم 
ٓ
كان يبنى السوق فـي صـباح ذلـك اليـوم، ويفـض فـي ا

نفسه، ونسوق فـي هـذا الصـدد السـوق الـذي كـان يقـام بمعسـكر كـل يـوم 
وافــر مــن الماشــية والحبــوب، والزيــت والعســل خمــيس، يبــاع فيــه عــدد 

والكـثير من المنتجات المحلية 
٣٣٣٣

، وسوق بقلعـة هـوارة كـان يقـام كـل يـوم 
ســــــبت تبـــــــاع فيــــــه الخضـــــــر والفواكــــــه، واللحـــــــوم والمواشــــــي، والزرابـــــــي 

والكـتاب
٤٤٤٤

شارت بعض المصادر الجغرافية المتقدمة إلـى مثـل هـذا 
ٔ
، وقد ا

ســـواق بالمنـــاطق الداخليـــة
ٔ
حيــث كـــان يقـــام ســـوق فـــي يـــوم  النــوع مـــن ا�

لبــان والســمن 
ٔ
هــالي بضــروب الفواكــه وا�

ٔ
معلــوم بمازونــة، يجتمــع فيــه ا�

والعســـل الـــذي ينـــتج بكـثـــرة فـــي المنطقـــة 
٥٥٥٥

كمـــا كانـــت بمدينـــة الشـــلف . 

ســوق يقـــام كـــل يــوم جمعـــة 
٦٦٦٦

، وبـــالقرب مـــن تــنس كانـــت تتواجـــد مدينـــة 
صـــــغيرة ســـــميت بإســـــم الســـــوق التـــــي كانـــــت بهـــــا وهـــــي ســـــوق إبـــــراهيم 

سبوعية 
ٔ
ا�

٧٧٧٧
كما كان لمليانة سوق يدعى سوق كرام . 

٨٨٨٨
.  
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وســط خــJل العهــد ، بلعربــيخالــد 

ٔ
ســواق فــي المغــرب ا�

ٔ
ا�

ــــــــاني ــــــــة كــــــــان التاريخيــــــــةدو  -.الزي  ؛العــــــــدد الســــــــادس -.ري
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سـواق العســكرية التــي كانــت تصــحب 
ٔ
مـا الصــنف الثالــث فهــي اال

ٔ
ا

ثنـاء غزواتـه، لكـن المعلومـات التاريخيـة حولهـا 
ٔ
عادة الجيش فـي تنقالتـه ا

تبقــى قليلــة، وال نــدري لمــاذا صــمتت المصــادر الزيانيــة عــن إفادتنــا بهــذا 
ســـواق، و ي

ٔ
ســـواق كانـــت تتبـــع ســـير اتجـــاه النـــوع مـــن اال

ٔ
ن هـــذه اال

ٔ
بـــدو ا

  .الجيوش الغازية
سواق تنتصب في الهواء الطلق، 

ٔ
وعموما كانت هذه اال

ماكن مناسبة لتكون قريبة من 
ٔ
والقائمون عليها كانوا يختارون لها ا

ي مسكن قار
ٔ
  .٩الجميع و بعيدة عن ا

سواق تتميز 
ٔ
وحسب المصادر التاريخية، فقد كانت هذه اال

ي السلع المعروضة وغناها، كما حرص تجارها على توفير كل بالتنوع ف
و 

ٔ
و من الزائرين من بعيد ا

ٔ
هالي ا

ٔ
متطلبات، وحاجيات سكانها من اال

ن الكـثافة السكانية بها 
ٔ
من مناطق الريف القريبة، خاصة إذا علمنا ا

لف  ١٦كانت كبيرة، ففي مدينة تلمسان لوحدها بلغت ما يقارب 
ٔ
ا

و دار  –كانون 
ٔ
ول على ع –ا

ٔ
بي تاشفين اال

ٔ
 ٧١٨(هد السلطان الزياني ا

لهذا كان اإلقبال الجماهيري على هذه  ١٠) ١٣٣٧ – ١٣١٨/ هـ ٧٣٨ –
سواق واسعا

ٔ
  .اال

وإلى جانب عنصر التنظيم الخاص بالتوقيت الذي كان يتراوح 
سواق الدولة الزيانية تنظيما على مستوى 

ٔ
سبوع، عرفت ا

ٔ
بين اليوم و اال

مكنة التي قسم 
ٔ
إليها السوق حسب نوعية البضائع المعروفة للبيع ٔاو اال

حسب الحرف مثل سوق الغزل وسوق الدرازين، والعطارين، وسوق 
الحدادين، وسوق الخضر والفواكه وسوق الخرازين، والخياطين 
والنساجين، والصباغين، وغالبا ما كان اجتماع الدكاكين والحوانيت 

كاملة يجعل من هذا الشارع في شارع رئيسي يجمع حرفا متعددة ٔاو مت
إنتشرت فيها * العباد * سوقا يسمى بنوع النشاط المزاول فيه، فدروب 

والمرجح  ١١.مختلف الدكاكين و الحوانيت فكانت معظمها للصباغين
  .ٔان معظم مدن الغرب اإلسالمي عرفت تنظيمات مماثلة

سواق كذلك، وجود القيسارية 
ٔ
ومن مظاهر تنظيم اال

ثواب والمنسوجات الحريرية ٔاو الكـتانية و بيع  المتخصصة في بيع
ٔ
اال

العطور و ٔانواع التوابل وكل ما يحتاجه الزبون، وتختلف القيسارية عن 
السوق العادي بسعتها وتنظيماتها المحكمة وما تشتمل عليه من ٔاروقة 

وتجلت دقة التنظيم ٔايضا في  ١٢مغطاة تشبه السوق العصري الكبير 
ملة، يخزنون فيها بضاعتهم وسلعهم، التي تخصيص فنادق لتجار الج

يقومون باستيرادها من الخارج قبل بيعها إلى تجار التجزئة في نفس 
السوق، وكانت هذه الفنادق على ٔانواعها متعددة منها ما كان تابعا 
و بإسم  وروبية يسمى بإسم نوع الجالية المتواجدة فيه، أ

ٔ
للجالية اال

الدولة الزيانية مثل هذا النوع من  المدينة المنتمين إليها وقد عرفت
هم مدنها فكان بمدينة وهران مثال سنة  الفنادق، فقد إنتشرت في أ

راغون يسير من قبل ممثل  ١٢٨٧/هـ ٦٨٦ م فندقا تابعا مباشرة لملك أ
خير

ٔ
خرى ١٣يعين من طرف هذا اال

ٔ
، وكانت مدينة تلمسان هي اال

كان ينزل به  تحتوي على فنادق تحاذي حي القيسارية الشهير حيث
تجار من مختلف البقاع من جنوة، والبندقية وفالنسيا إلى جانب رعايا 

راغوني من مسيحيين ويهود
ٓ
  ١٤ .العرش اال

و من الغرباء  كما كانت هناك فنادق خاصة بالنزالء المحليين أ
ن الكـثير من  ولى غير أ

ٔ
المسلمين، وكان هذا النوع من الفنادق يشبه اال

ي المحتسب هو الذي  المحرمات ممنوعة فيه، وكان صاحب السوق أ
  ١٥ .يقوم باإلشراف عليه

سواقها و يجلى ذلك في  :وقد عملت الدولة الزيانية على تنظيم أ

 تعيين المحتسبين عليها -١
من و الحماية فيها -٢

ٔ
 توفير اال

ولىفبخصوص 
ٔ
لة اال

ٔ
سواق اإلسالمية، المسا

ٔ
، وعلى غرار باقي اال

سواق يقومون حرص سالطين بنو زيان على تعيين 
ٔ
محتسبين على اال

سواق من خالل 
ٔ
بشؤونها، فقد كلف المحتسب بالسهر على تنظيم اال

سواق و مدى سالمتها، و التصدي لكل 
ٔ
مراقبة السلع المعروضة في اال

و ثمنه
ٔ
نواع الغش و التدليس في المبيع ا

ٔ
ومنع التعامل بالبيوع  ا

ون نية الشراء و الفاسدة، و منع النجس و هو الزيادة في سعر المبيع بد
جل حماية 

ٔ
االحتكار، ومراقبة السكة المتداولة و كل هذا من ا

حمد بن  ١٦.المستهلك
ٔ
وقد وصلنا من العصر الزياني ما كـتبه الفقيه ا

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ "قاسم بن سعيد العقباني في كـتابة 
سو" الشعائر وتغيير المناكر

ٔ
اق الذي يمكن اعتباره وثيقة حية عن ا

الدولة الزيانية و تنظيماتها، فقد تضمن هذا الكـتاب المهام المختلفة 
صحاب الحرف 

ٔ
و المحتسب، منها إجبار ا

ٔ
الملقاة على صاحب السوق ا

و المواد الملونة على 
ٔ
المستقذرة كالدباغة مثال من نشر الجلود ا

  ١٧.الطريق

ن المهمة الرئيسية التي انصب عليها اهتمام المحتسب 
ٔ
لكن يبدو ا

نواع الغش في البيع و العقوبات الزجرية ت
ٔ
ساسا في مقاومة كل ا

ٔ
تجلى ا

التي كانت تفرض على الغاشين ومنها على سبيل المثال التوبيخ و الزجر 
ٔاوال، و بالسجن و اإلنذار ثانيا و بالضرب والتشهير ثالثا، و بالتنكيل 

  ١٨ .والنفي من السوق و البلد رابعا،    وهي ٔاقصى درجات العقاب
سواق الدولة الزيانية مما دفع و

ٔ
قاد سادت الكـثير من المخالفات با

ليف فيه، 
ٔ
الكـثير من فقهاء ذلك العصر إلى إستنكار هذا الوضع و التا

فقد ذكر العقباني ٔان بعض محتسبي الدولة الزيانية كانوا يتغاضون على 
وهذا  ١٩الكـثير من المنكرات مقابل رشوة يقدمها لهم البائع ٔاو الصانع 

ين مدى الضعف الذي وصلت إليه خطة اإلحتساب ليس في الدولة يب
الزيانية وحدها فحسب بل في جميع الدول اإلسالمية المعاصرة لها، 
حتى ٔان ٔاحد فقهاء تونس الشيخ ابن عبد السالم ذكر ٔان الخطط 

  ٢٠.الشرعية في زماننا ٔاسماء شريفة على مسميات خسيسة
سواق الدولة الزيانية ٔان ومن ٔانواع المخالفات التي كانت 

ٔ
سائدة با

بعض الجزارين  في مدينة تلمسان مثال كانوا يقومون بغش اللحم، 
على قدر كـثرة الثمن و قلته،  ٢١وخلطه بالكرش و المصران ٔاو الشحم،

ن بعض ٢٢وعلى حسب حال المشتري و وضعيته اإلجتماعية  ، كما أ
ون و يزيدون في الباعة كانوا يشترون السلعة بثمن معلوم،   و يكذب

وكانت ظاهرة تزوير مكان صنع  ٢٣ثمنها فوق قيمة الربح المعلوم، 
ن بعض  سواق الدولة الزيانية فقد ذكر ابن الحاج أ المنتوج منتشرة في أ
التجار من كان يعرض القماش فينسبها إلى بلد غير البلد الذي صنعت 

تت منه و منهم من ينسب ثوب صانع ما إلى صانع عرف و أ و  فيه أ
اشتهر بصنعته حتى ٔاصبح الناس يتغالون في الثوب المنسوب إليه، 

حسن منه  و أ ، ٢٤فيبيع بذلك عمل غيره و ينسبه إليه، و إن كان مثله أ
و من المخالفات التي كانت سائدة ٔايضا عدم إتباع قواعد النظافة فقد 

فران 
ٔ
صحاب اال يتركون . مما ال ذمة لهم –ذكر ابن الحاج بعض عادات أ

ن الخبز بدون تغطية ليخمر فتمشي عليه الخشاش، حتى تجد في عجي
شياء مستقذرة، كالحلفاء و الشعر، و الحصى، والذباب،  ٢٥خبزهم أ

وكان بعضهم في زمن الحر وهم يعجنون يتساقط العرق منهم على 
ستاذه  بو عبد هللا الماللي، و هو يتحدث عن أ شار أ العجين، و قد أ

كل في الغالب " لسنوسي الشيخ سيدي محمد بن يوسف ا
ٔ
إنه كان ال يا
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ه لما يرى من صون باطن 
ّ
كل قشره، ولعل

ٔ
من الخبز إال فتاته، وال يا

الخبز من القذورات التي تكون بيد الفران بخالف القشرة الظاهرة، فإن 
الغالب عليه السالمة من القذورات، فتجده رضي هللا عنه يتورع عن 

مره لذلك
ٔ
  ٢٦".ذلك غالب ا

ن خطة الحسبة بلغت ذروتها على عهد السلطان 
ٔ
والجدير بالذكر ا

بو حمو موسى الزياني الثاني 
ٔ
الذي ) م١٣٨٩-١٣٥٩/ هـ ٧٩١- ٧٦٠(ا

سواق و المحتسبين نستشف ذلك في الوصية 
ٔ
بدى عناية خاصة باال

ٔ
ا

بي تاشفين الثاني 
ٔ
والمدونة ) م١٣٩٢- ١٣٨٩/هـ٧٩٥- ٧٩١(تركها البنه ا

ن يعتني في كـتابة واسطة السلوك 
ٔ
كد عليه با

ٔ
في سياسة الملوك بحيث ا

صحابها و ما يؤكد اهتمام سالطين بني زيان بهذه 
ٔ
بهذه الخطة و با

الخطة كذلك هو حرصهم على وضع مكاييل وموازين نموذجية، 
سواق المدينة حتى يلتزم بها التجار في معامالتهم مع الناس 

ٔ
 ٢٧با

مر به السل
ٔ
ول             ويتجلى ذلك في مقياس الذراع الذي ا

ٔ
بو تاشفين اال

ٔ
طان ا

بتعليقه في سوق القيسارية ) م١٣٣٧- ١٣١٨/ هـ٧٣٧-٧١٨(
قمشة، وال يزال هذا الذراع بمتحف 

ٔ
بتلمسان، حتى يقتدي به تجار اال

  ٢٨ .مدينة تلمسان
عوانا يساعدون 

ٔ
فردت ا

ٔ
ن تكون السلطة الزيانية قد ا

ٔ
ويرجح ا

و يكـثرون عند الحاجة،     و
ٔ
ما يتطلبه وضع السوق  المحتسب يقلون ا

و الحالة اإلجتماعية بشكل عام، وكان المحتسب إذا كلف ٔاحد هؤالء 
عوان بمهمة، فإنه ال يكلفه بصفة دائمة، وإنما يقوم بإستبداله من 

ٔ
اال

خر، تفاديا لما يحدث بينه و بين التاجر ٔاو الصانع من 
ٓ
حين ال

سواق و الحرص على سالمة البيع و ال٢٩.اتفاق
ٔ
شراء فيها، ولتنظيم اال

تدخلت الدولة الزيانية إلستئصال بعض ما شاب المعامالت التجارية 
فيها من عيوب ٔافرزت عددا من المشاكل من بينها مشكلة بعض الباعة 
الذين كانوا يعترضون جالب السلع من البادية خارج ٔابواب المدن، 
ثمان 

ٔ
سواق با

ٔ
ثمان، و يدخلونها إلى اال

ٔ
رخص اال

ٔ
فيشترون منهم با

مما كان يؤثر سلبا على القدرة الشرائية لسكان الحواضر،  ٣٠ة، مرتفع
وكان هذا العمل منهى عنه لما فيه من مضرة على الجالب الذين 
يجهلون في الغالب ٔاسعار السوق، و ما طرٔا عليها من تغيير و يجحف 

كما ٔانه يجحف حق المشترين الذين يشترون  ٣١ .حقهم في الربح
ثمان مرتفعة ما كان سع

ٔ
صل، عكس ما دخل هؤالء با

ٔ
ره زهيدا في اال

سواق، وعرضوا ما لديهم فيستفيد من ذلك الجالب 
ٔ
الجالب إلى اال

  .٣٢بالربح الوفير، و الشاري لما اشتراه بسعر معقول 
سواق و الحرص على 

ٔ
وبغية تنظيم عمليات البيع و الشراء في اال

لتي كان سيرها سيرا حسنا تصدت السلطة الزيانية لعمليات االحتكار ا
يقوم بها بعض التجار حيث كانوا يعمدون إلى إخفاء البضائع وتخزينها 
سعار خاصة في 

ٔ
حتى تفقد من السوق، و قد ساهم ذلك في ارتفاع اال

وقات الحصار الذي كـثيرا ما  وقات العصيبة كالجفاف، و المجاعات و أ
ٔ
اال

فرضه المرينيون على العاصمة تلمسان و لمواجهة هذا الوضع اتخذ 
ثارها السلبية من بينها إخراج س الطين بن زيان عدة تدابير للحد من آ

سواق 
ٔ
قوات التي كانت الدولة تختزنها، و بيعها باال

ٔ
المدخرات من اال

سعار زهيدة ليتمكن الناس من شرائها
ٔ
  ٣٣ .با

ما بالنسبة لدور الدولة الزيانية في  منأ
ٔ
سواق،  توفير اال

ٔ
داخل اال

داب فيتجلى في اتخاذهم الشرطة وسي
ٓ
من و النظام و اال

ٔ
لة لحفظ اال

مني 
ٔ
سواق حيث كان الهاجس اال

ٔ
العامة، وقطع دابر اللصوص داخل اال

قصى العقوبات على  وليات الزيانيين الذين فرضوا تطبيق أ ولى أ يشكل أ
و الجلد بالسياط   ٣٤. السارق كالسجن أ

سواق فترات من 
ٔ
خاصة  االنتعاشو االزدهارو نتيجة لذلك، عرفت اال

، وقد شجع ذلك العديد من الفقهاء، والعلماء، االستقرارد في عهو
والطلبة في مدينة تلمسان على اإلشتغال بحرفة التجارة فضال عن 
سواق المدينة 

ٔ
نشاطهم العلمي و الفكري، في محالتهم ودكاكينهم با

والمحالت المحاذية للمسجد الجامع، التي  ٣٥والسيما في القيسارية 
فكان بنو مرزوق يحترفون  ٣٦عا للعلماء صارت في نفس الوقت مجم

و قد  ٣٧العلم و التجارة في دكاكين لهم بالقيسارية و درب مرسى الطلبة 
خالق و مهنة التجار التلمسانيين 

ٔ
ورد حسن الوزان شهادة إيجابية عن ا

ٔ
ا

ناس منصفون، : " و معاملتهم النزيهة مع الناس حيث يقول 
ٔ
فالتجار ا

مناء في تجارتهم 
ٔ
   ٣٨..." مخلصون جدا ا

غلب المتسوقين هم من الرجال حيث يكـثر توافدهم 
ٔ
وكان ا

سواق التي تعرض منتجات تخص عمل
ٔ
سواق الحدادة على اال

ٔ
هم كا

سواق الدولة الزيانية لم 
ٔ
ن ا

ٔ
سواق الدواب و غيرها، كما ا

ٔ
والذباغة و ا

مر 
ٔ
تكن تخل من النساء الالئي كانت لهن بعض الحرية في التنقل، اال

رياف و القرى، حيث كان المتسوقون 
ٔ
الذي لم يكن واردا في اال

ا كـتب معظمهم من الرجال و النساء الطاعنات في السن، وقد ساقت لن
سواق

ٔ
. النوازل الفقهية العديد من الفتاوى تخص خروج النساء في اال

وقد حث فقهاء العصر على منع هذه العادة من النساء، و ردعهن عن 
كانت هناك عادة ذميمة و هي ٔان " ذلك، وقد ذكر ابن الحاج ٔانه 

تي بزوجها لتشتري ما تختاره فإذا جلست على الدكان 
ٔ
الواحدة منهن تا

  ٣٩".ها إلى مكان ٓاخر و تركها و هذه بلية  عظيمة ذهب زوج

                          أدوات التعامل التجاري : ثانيا 

  وما ارتبط بها من مشاكل داخل األسواق

وسط خالل العهد الزياني حركة 
ٔ
عرفت ٔاسواق المغرب اال

وكان النقد هو ٔاساس التعامل ويتمثل  نشيطة في عمليات البيع والشراء
الخصوص في الدينار الذهبي والدرهم، فبعد قيام الدولة  الزيانية على 

م شرع سالطين هذه الدولة في سك نقودهم ١٢٣٥/هـ٦٣٣سنة 
تجسيد لمبدٔا استقاللهم عن الدولة الموحدية، وقد ٔاوكلت هذه المهمة 
سرة بني مالح القادمة من قرطبة التي كانت تحترف 

ٔ
مر ال

ٔ
في بادئ اال

م فاستعان بهم السلطان الزياني يغمراسن بن سك الدنانير والدراه
، و كانت عملية سك النقود ٤٠ و خلفاؤه على ذلك) هـ٦٨٢-٦٣٣(زيان 

تتم بدار السكة الموجودة بتلمسان، كان دينار الدولة الزيانية يتراوح 
ٔاما  مم ٣٤مم و  ٣١غ، و طول القطر بين ٤,٩٥و  غ ٤,٤٨بين 

ي  عشار المثقال أ  ٧/١٠الدرهم فكان وزنه الشرعي يبلغ حوالي سبعة أ
غ بإعتبار ٔان وزن المثقال الشرعي ٢,٩٧حبة، و حوالي  ٤٨بما يعادل 

حبة من الشعير، و يبلغ درهم  ٧٢غ و يعادل ذلك ٤,٢٥يبلغ حوالي 
  ٤١. غ١,٥الدولة الزيانية 

لزيانية وقد اختلفت الكـتابات التي نقشت على العمالت ا
بإختالف العهود و الملوك و لكنها في النهاية كانت تعبر عن وضع ما 
سماء هللا الحسنى، و دعاء و حمد 

ٔ
فهذه العبارات و ما تحمله من ذكر ال

و شكر، تحمل دالالت قد تترجم نفسية السالطين و ما يؤمنون به و ما 
بي حمو  وصلت إليه الدولة في عهدهم من قوة و ضعف، ففي عهد أ

ول م
ٔ
و خلفه كـتبوا على ) م١٣١٨-١٣٠٧/ هـ ٧١٨-٧٠٧(وسى اال

قرب فرج هللا"سكـتهم عبارة  ، "ال إله إال هو محمد رسول هللا، ما أ
وذلك كشعار لهم بعد مقتل السلطان المريني يوسف بن يعقوب سنة 

سوار تلمسان للتعبير عن شكرهم � الذي خلصهم من ٧٠٧ هـ تحت أ
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المرينيون على تلمسان في عهده و  شر الحصار الطويل الذي فرضه
  ٤٢ .هـ ٦٩٨بالضبط منذ سنة 

هم مشكلة كانت تواجهها الدولة الزيانية تتمثل في 
ٔ
ولعل ا

ن هذه  تزييف العملة بين الناس في عملية البيع
ٔ
والشراء، ويظهر ا

المشكلة كانت تعاني منها جميع دول المغرب اإلسالمي، كالدولة 
  .والمرينية الحفصية

شار
ٔ
فقهاء العصر إلى هذه الظاهرة الخطيرة، و هو ما  وقد ا

ن عملية سك النقود، لم تكن تقم بها الدولة لوحدها بل كان 
ٔ
يوحي لنا ا

هناك خواص يعملون في الخفاء في سك الدنانير والدراهم وتوزيعها في 
خير من طرف 

ٔ
سواق فيعم التعامل بها، ليتم اكـتشاف زيفها في اال

ٔ
اال

ن حرك
ٔ
ة تزوير العملة على عهد الدولة الزيانية كانت العامة، و يظهر ا

تجلب لمحترفيها ثروة كبيرة، والنشيطين بها كانوا من التجار اليهود 
ن تاجرا من اليهود كان يصنع 

ٔ
شار الدكـتور عطاء هللا دهينة ا

ٔ
حيث ا

بمرسيليا نقودا ذهبية تحاكي النقود اإلسالمية ليبيعها بعد ذلك في 
  ٤٣ .رةتلمسان و بجاية نقودا مزو 

مثال العقباني و ابن عرفة بهذه 
ٔ
وقد ندد الفقهاء المغاربة ا

فة، وردع المعتدين، 
ٓ
الظاهرة، وطالبوا بتدخل الدولة للحد من هذه اال

والحيلولة ضد انتشار فساد العملة و ما ينجر عنها من مشاكل إقتصادية 
سعار، حيث ذكر العقباني 

ٔ
عويصة كانتشار الفساد التجاري، و غالء اال

إن فساد سكة المسلمين و غش دراهمهم قد عم و قوعه بهذه البالد "
سرها، ولم يقع لمادة ذلك حسم وال إزالة حتى كادت رؤوس 

ٔ
المغربية با

سعار في كل شيء، فإذا 
ٔ
ٔاموال الناس تتقرض من ٔايديهم بغالء اال

ظهرت هذه الدراهم فليشدد فيها، و يبحث عن ٔاصلها، فإن ظهر 
سواق مما محدثها مفردا ٔاو متعد

ٔ
دا فليشدد في عقوبته و يطوف به اال

و ردعا مما يرى من عظيم ما نزل به، و يحبسه بعد . يكون نكاال لغيره
و وصلت عقوبة مزور النقود في ٔاحد الفتاوي التي  ٤٤" على قدر ما يرى 

نقلها الونشريسي عن ٔاحد الفقهاء المعاصرين له إلى حد السجن المؤبد 
و الدراهم المدلسة كان الشيخ ابن عرفة يشدد  ضارب الدنانير" بقوله 

  .٤٥" فيمن يتهم بذلك، ؤامر ٔان يخلد في السجن حتى يموت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وباإلضافة إلى اختالف العملة و ما ترتب عنها من مشاكل 
سواق كانت هناك مشكلة المكاييل والموازين 

ٔ
التعامل داخل اال

كانت المكاييل المستخدمة المستعملة في البيع، و على الوجه العموم 
مدا  ١٢و يبة، و الويبة تساوي  ١٦تتمثل في القفير الذي كان يساوي 

 ٤٥ .١٩٢قرويا، و هو يقارب مد النبي صلى هللا عليه و سلم ٔاي حوالي 

ثم المد  ٤٧مدا بالكيل الحفصي،  ١٢ثم الصحفة التي كانت تقارب 
 ١٣برشالة، حيث كل برشا له تعادل حوالي  ٦٠الذي كان يساوي 

رطال  ١٣رطال ونصف و  ١٢و البرشالة و يبلغ مقداره ما بين  ٤٨. رطال
و البدل، و كان يتم عن  .٤٩

ٔ
كما كان يعقد البيع عن طريق المقايضة ا

واني المنزلية، كالقدح و البرمة
ٔ
  ٥٠ .طريق اال

ما الموازين المستعملة
ٔ
فكان هناك الرطل الذي يبلغ في عهد  ا

ي  ١٦الدولة الزيانية 
ٔ
وقية ا

ٔ
، و القنطار الذي الذي بلغ ٥١غراما  ٥٠٤ا

ما  ٥٣حبة شعير  ٧٢و المثقال الذي كان يعادل  ٥٢كيلوغراما، ٥٠,٨
ٔ
ا

سواق، فكان البيع 
ٔ
بخصوص طرق التعامل في البيع و الشراء داخل اال

اهم من المشتري للبائع في يتم عن طريق العملة من دنانير و در 
و البدل

ٔ
و يتم عن طريق المقايضة ا

ٔ
  .الحين، ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معطيات إحصائية حول األسواق: ثالثا 

ٔاصبح توظيف المنهج اإلحصائي في الدراسات التاريخية بمثابة 
صبحت ٥٤ثورة جديدة في فهم التاريخ  ، فالكـثير من البحوث التاريخية أ

صبح هذا المنهج مادة  رقام المتناثرة في المصادر بحيث أ
ٔ
تستثمر اال

سواق  ٥٥تدخل في صلب التاريخ 
ٔ
نه ال يمكن دراسة اال و من هنا نرى أ

وسط في العهد الزياني ما لم نقم بتوظيف هذا المنهج، 
ٔ
بالمغرب اال

ن الكـثير من المعطي ات الرقمية وردت في المصادر خاصة و نحن نعلم أ
رقام و إبرازها في جداول، 

ٔ
الزيانية، لهذا سنحاول إستثمار هذه اال

ن هذه اإلحصائيات تشمل المنتوجات التي كانت تباع  والجدير بالذكر أ
سواق الزيانية مع تسعيرها، كما تحوي ٔارقاما حول بعض 

ٔ
في اال

سواق الهامة التي يفد إليها التجار، ثم إحصائيا
ٔ
ت لمنتوجات زراعية اال

  .بمدن الدولة الزيانية ٔايام لرخاء الدولة ثم ٔايام المجاعات
و الواقع ٔان هذه اإلحصائيات تساعد المؤرخ في الوصول إلى 
الكـثير من الحقائق التاريخية، إذ ٔانها تعطينا فكرة واضحة من وضعية 

سواق خالل هذه الفترة
ٔ
  .اال
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  إحصائيات حول بعض المنتوجات المعروضة 
سواق الزيانية و تسعيرها

ٔ
  في اال

  

  املصدر  السعر أو الكمية  السلعة

  يحي ابن خلدون  ديناران و ربع دينار  صاع القمح
  ديناران و ربع دينار  صاع الشعير  ٢١١ص .  ١ج

وقية بـ   رطل الملح
ٔ
  درهم ١٠بدينارين و اال

  عبد الرحمن بن خلدون 
  تاريخ العبر

  ١١٤ – ١١٣ص ص   ٧ج 

ثمان المثقال  الكرنب
ٔ
  ثالثة ا

  عشرون درهما  الخس
  درهما ١٥  اللفت
  درهما ٤٠  القثاء

  درهما ٤٠  الفقوس
ثمان الدينار  الخيار

ٔ
  ثالثة ا

  ثالثون درهما  البطيخ
  بدرهمين  من التين: الحبة الواحدة 
  بدرهمين  من اإلجاص: الحبة الواحدة 

  عشرون درهما  الفول
وقية بإثنا عشر درهما  الزيت

ٔ
  عبد الرحمن بن خلدون  اال

وقية بإثنا عشر درهما  السمن  ١١٣، ص  ٧ج
ٔ
  اال

  ١٣٢التنسي، ص   الرطل بدينارين  العسل
  ستون مثقاال  ثمن الرٔاس الواحد من البقر

  عبد الرحمن بن خلدون
  ١١٣، ص  ٧ج

ن
ٔ
  سبعة مثاقيل و نصف  ثمن الرٔاس الواحد من الضا

  الرطل بستة عشر درهما إلى ثالثين درهما  الدجاجة
  ١٣٢التنسي، ص   ديناران  الرطل من اللحم
  بعشرة دراهم  الرطل من الخيل

  بن خلدونعبد الرحمن 
  ١١٣، ص  ٧ج

  عشرون درهما  الشحم
  عشرة دراهم  الحطب

  ستة دراهم  البيضة الواحدة
سعار بعض المنتوجات الزراعية 

ٔ
  جدول إحصائيات خاص با

  عةٔايام الرخاء و المجا
  

  

  

  السنة  املنتوج الزراعي
  املدنية 

  أو البعد
  املالحظات  املصدر  السعر أو الكمية

  الشعير
/هـ٧٥٨

  م١٣٥٧
  وهران

ي ما يعادل  ٤٠٠ مد كبير أ
  برشالة ٢٤٠٠٠

 ١يحي بن خلدون ج
  ٩٠ص . 

 وهران    البر  ٔايام الرخاء و اإلزدهار
ي ما يعادل  ٤٠٠ مد كبير أ

  برشالة ٢٤٠٠٠

 وهران    البقالء
ي ما  ٤٠٠ يعادل مد كبير أ

  برشالة ٢٤٠٠٠
ثماني صيعان من 

  القمح
  دينار واحد  تلمسان  هـ٧٠٦

 ١يحي بن خلدون ج
  ٢١١ص . 

يـــــــوم واحـــــــد بعـــــــد خـــــــروج 
المــــــرينيين مــــــن تلمســــــان 
والحصـــــــار الـــــــذي فرضـــــــوه 

 ٨عليهــــــــــــــــا و الــــــــــــــــذي دام 
  )هـ٧٠٦-٦٩٨(سنوات 

ستة عشرة صاعا من 
  الشعير

  دينار واحد  تلمسان  م١٣٠٦

  المد الواحد من القمح 
/هـ٦٩٣

١٢٩٣  
كامل بالد 

  المغرب
ابن ٔابي زرع ٔاوض   دراهم ١٠

  ٤٠٩القرطس ص 
ٔايـام المجاعــة التــي ٔاصــابت 

  كامل بالد المغرب
  دراهم ٦      ستة ٔاواق دقيق
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سواق الدولة الزيانية
ٔ
هم اال

ٔ
  ا

  

  املصدر  املدينة  األسواق

  سوق الخضر 
  والفواكه والحبوب

  تلمسان
  ابن مرزوق، المجموع 

  ٣٩-١٥-١٤-١٢-٢ورقة 

سوق الخياطين 
  الساجينو

  سوق العطارين
  سوق السراجين
  سوق القيسارية

  ٣٠، ص  ٢حسن الوزان ج  وهران  سوق الخضر والفواكه

سوق الماشية والحبوب 
  والزيت و العسل

  معسكر
حسن الوزان، وصف 

  .٢٧ – ٢٦ص  ٢إفريقيا ج
  

  :تعليقات حول الجداول
عاله يتضح استقراءمن خالل 

ٔ
  :الجداول المبّينة ا

بـــو عبـــد هللا و عبـــد الـــرحمن بـــن 
ٔ
ن يحـــي بـــن خلـــدون و التنســـي ا

ٔ
ا

ســـواق 
ٔ
ـــذين ٔامـــّدونا بمعظـــم المنتوجـــات المعروضـــة فـــي اال خلـــدون هـــم ال

فــي المقــام الزيانيــة وكــذلك تســعيرها ٔامــا طبيعــة هــذه الســلع فهــي الخضــر 
ول، ثــم بعــد ذلــك المــواد الغدائيــة، إّال ٔاّننــا نالحــظ ٔان الوحــدات التــي 

ٔ
اال

خـــر، فعبـــد الـــرحمن بـــن 
ٓ
تســـتعمل كمعيـــار للســـعر تختلـــف مـــن مصـــدر ال

وقيــة، بينمــا يســتعمل ٔابــو عبــد هللا التنســي الرطــل، 
ٔ
خلــدون يســتعمل اال

فــي حـــين يســتعمل يحـــي بـــن خلــدون الصـــاع بالنســبة للقمـــح و الشـــعير، 
لف الوحدة النقدية ما بين الدرهم و الـدينار، و المثقـال، ممـا يطـرح وتخت

مشــاكل ٔاساســية للباحــث عنــدما يتــوفى المقارنــة و االســتنتاج، خاصــة إذا 
خر

ٓ
  .علمنا ٔان هذه الوحدات النقدية كانت تتغير قيمتها من عصر ال

ٔامـــا فيمـــا يتعلـــق بجـــدول ٔاســـعار بعـــض المنتوجـــات الزراعيـــة فهـــو 
ســعار فــي

ٔ
زمــات، ففــي ٔايــام  يرينــا اال

ٔ
ٔاوقــات الرخــاء، و كــذلك فــي ٔاوقــات اال

ســـــعار بينمـــــا ترتفـــــع ٔايـــــام ١٣٥٧/هــــــ٧٥٨الرخـــــاء العظـــــيم 
ٔ
ـــــنخفض اال م ت

زمــــات و مــــن بينهــــا المجاعــــات، و علــــى ســــبيل المثــــال المجاعــــة التــــي 
ٔ
اال

م، رغــم قيـــام ١٢٩٣/هــــ٦٩٣ٔاصــابت كامــل بـــالد المغــرب، و ذلـــك ســنة 
ســـواق  ســـالطين بنـــي زيـــان بـــإخراج المـــذخرات مـــن

ٔ
قـــوات و بيعهـــا باال

ٔ
اال

سعار و بالتالي يتمكن الناس من شرائها
ٔ
  .حتى تنخفض اال

و نســـتطيع مـــن خـــالل مـــا يقدمـــه كـــل مـــن الحســـن الـــوزان و ابـــن مـــرزوق 
ســواق التــي كانـت موجــودة بالدولــة الزيانيــة، 

ٔ
هـم اال اإلقتـراب مــن معرفــة أ

حيـــــث يتحــــــدث ابــــــن مـــــرزوق عــــــن ســــــوق الخضـــــر و الفواكــــــه، و ســــــوق 
ن، و ســــوق العطــــارين، و ســــوق الــــراجين، و ســــوق القيســــارية الخيــــاطي

بتلمســــان، بينمــــا يتحــــدث حســــن الــــوزان عــــن ســــوق الخضــــر و الفواكــــه 
ــــه علــــى العمــــوم تبقــــى هــــذه  ن بــــوهران، و ســــوق الماشــــية بمعســــكر بيــــد أ
المعلومــــات قليلــــة و ناقصــــة ال تســــمح بتكــــوين صــــورة متكاملــــة عــــن كــــل 

ســواق التــي كانــت موجــودة بالدولــة الز
ٔ
يانيــة بالمقارنــة واالســتنتاج مــع اال

سواق التي كانت موجودة بمدن المغرب اإلسالمي كـفاس مثال
ٔ
  .اال

ســــواق 
ٔ
ــــرغم مــــن العيــــوب المنبثقــــة عــــن المصــــادر الخاصــــة با و ب

نهـــــا بالمقابـــــل تعطينـــــا مؤشـــــرات هامــــــة  وســـــط الزيـــــاني، إالّ أ
ٔ
المغـــــرب اال

تثـــري بإمكانهـــا لـــو تضـــافرت جهـــود البـــاحثين ٔان تســـفر عـــن نتـــائج هامـــة 
وسط في العصر الزياني

ٔ
  .دراسة ٔاسواق المغرب اال

اا :  

  :من بين هذه الدراسات  .١

، دار موفم )جزٔاين(عبد العزيز فياللي، تلمسان في العهد الزياني  -
  .٢٠٠٢الجزائر  –للنشر و التوزيع 

بشاري لطيفة، التجارة الخارجية لتلمسان في عهد اإلمارة الزيانية من  -
) موقونة(القرن الثامن الهجري، رسالة ماجستير القرن السابع إلى 

 .١٩٨٧ – ١٩٨٦قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

وضاع  -
ٔ
للدولة الزيانية،  االقتصاديةو  االجتماعيةحساني مختار، اال
 .١٩٨٦- ١٩٨٥، جامعة الجزائر )مرقونة(ٔاطروحة دكـتوراه، 

لخضر عبدلي، مملكة تلمسان في عهد بني زيان، شهادة التعمق في  -
 .١٩٨٧، تونس واالجتماعية، كلية العلوم اإلنسانية )مرقونة(البحث 

- Attallah Dhina, Le Royaume Abdelouadide à l’époque 
d’abou Hamou 

       Moussa I et Abou Tachfine I. O.P.U. Alger 1985. 
ية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، يحي ابن خلدون، بغ .٢

، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ١ج
  ٣٧، ص ١٩٨٢الجزائري 

، ترجمة محمد حجي، محمد ٢حسن الوزان، وصف إفريقيا ج .٣
خضر، دار الغرب اإلسالمي بيروت ط

ٔ
 .٢٧- ٢٦، ص ص ١٩٨٣،  ٢اال

راشد مخطوط من نسخ البشير ابن عثمان القلعي، قلعة بني  .٤
المحمودي، خزانة محمودي البشير، البرج، والية معسكر، الجزائر، 

 .٢ورقة 
اإلدريسي، المغرب العربي من كـتاب نزهة المشتاق، تحقيق محمد  .٥

 .١٢٨، ص ١٩٨٣حاج صادق، مركز المطبوعات الجامعية، الجزائر 
المثنى،  البكري، المغرب في ذكر بالد إفريقية و المغرب، مكـتبة .٦

 .٦٩بدون تاريخ ص 
رض، منشورات دار مكـتبة الحياة، لبنان بدون  .٧

ٔ
ابن حوقل، صورة اال

 .٨٩طبع ص 
 .٨٩المصدر نفسه، ص  .٨
روبار برونشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، نقله إلى العربية  .٩

، ١، دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، ط٢حمادي الساحلي، ج
 .٢٤٥، ص ١٩٨٨

 .١٧، ص ٢لمصدر السابق، جالوزان، ا .١٠

  العباد، قرية على بعد كيلو مترين شرقي تلمسان، و فيها دفن فيها
العالم الصوقي ٔابي مدين شعيب الغوث، ينظر، التنسي، نظم الدر 
و العقيان في بيان شرف بني زيان تحقيق، محمود بوعياد، المؤسسة 

  .٢٨٦، ص ١٩٨٥الوطنية للكـتاب، الجزائر 
  .٢٤، ص ٢لسابق، جالوزان، المصدر ا .١١
 .١٣٦، ص ١عبد العزيز فياللي، المرجع السابق، ج .١٢
١٣. Attallah Dhina, opcit P.176 
 .٢٠، ص ٢الوزان، المصدر السابق، ج .١٤
ندلس  .١٥

ٔ
الونشريسي، المعيار المغرب عن فتاوى علماء إفريقية و اال

، ٢٨٧، ص ١٩٨١، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ٨والمغرب، ج
بو عبد هللا، تحفة الناظر و غنية الذاكر في ينظر كذلك، العقباني أ 

حفظ الشعائر و تغيير المناكر، تحقيق على الشنوفي، المطبعة 
 .٢١٣، ١٩٦٧الكاثوليكية، لبنان 

 .٢٢٧، ص ١عبد العزيز فياللي، المرجع السابق، ج .١٦
 .٢٢٨، ص ١المرجع نفسه، ج .١٧
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ٔابو البركات، بشائر الفتوحات و السعود في ٔاحكام التقريرات  .١٨
، ١٦٦ورقة  ١٠٣والحدود، مخطوط بالخزانة الملكية، الرباط، رقم 
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  :بلعربي في سطورالدكتور خالد 

  
  ١٩٦٧كاتب وباحث جزائري من مواليد تلمسان عام. 

 داب   .١٩٨٧تلمسان   -شهادة البكالوريا آ
  ١٩٩٣وهران –شهادة الليسانس في التاريخ .  
  ١٩٩٥جامعة تلمسان  -الدراسات النظرية فيما بعد التاريخ شهادة.  
  ٢٠٠٠جامعة تلمسان  - شهادة الماجستير .  
 ٢٠٠٤جامعة سيدي بلعباس  - شهادة الدكـتوراه في التاريخ الوسيط .  
  هيل الجامعي في التاريخ

ٔ
 .٢٠٠٥جامعة سيدي بلعباس  - شهادة التا

 ستاذ مشارك قسم التاريخ
ٔ
 ا

  .٢٠٠١ -٢٠٠٠جامعة سيدي بلعباس 
 ستاذ مساعد قسم التاريخ

ٔ
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  .٢٠٠٥ -٢٠٠١جامعة سيدي بلعباس 
 ٔاستاذ مساعد مكلف بالدروس قسم التاريخ 

  .٢٠٠٥عام جامعة سيدي بلعباس 
 ٔاستاذ محا ضر قسم التاريخ 

 .٢٠٠٦ )يناير( جامعة سيدي بلعباس منذ جانفي
  


