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ِ
ِ
يم
َصدَ َق اهللُ ال َع ُّل ال َعظ ُ
سورة املائدة  :اآلية ()3

املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
ّ

ِّ
الرشعي للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة
املتول
ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم ّية واإلنسان ّية
رئيس التّحرير

ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ
اهل ْيأة االستشار ّية

ّبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم الز ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النّجف األرشف.

اليارسي/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

العيداين/عضو اهل ْيأة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
حممد جايد
ّ
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التّحرير

السعد
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة

سكرتري التّحرير

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التّحرير

التبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية ّ
أ.د .رحيم حلو ّ

التب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/ك ّل ّية ّ
التبية/جامعة ميسان.
أ.د .نجم عبد اهلل
املوسوي/ك ّل ّية ّ
ّ
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار ع ّبود
ّ
التبية -بنات/جامعة البرصة.
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية ّ
أ.م.دّ .
التبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية ّ
العبادي /ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية

حممد حسن مطر
د .طارق ّ
تدقيق ال ّلغة اإلنجليزية

األستاذ املساعد هاشم الزم كاطع
اإلدارة املال ّية

سعد صالح بشري

اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ

الطباعي
التّصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط ال ّن�شر يف جم ّلة (تراث الب�صرة)
َ
يرس جم ّلة (تراث البرصة) ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ
وخطواته املتعارف عليها عامل ّي ًا.
ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق بحجم) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص
ِ
َ
كلامت البحث بحدود ( )1000-5000كلمة،
يكون عد ُد
مدمج) ،(CDعىل أن
ِ
بخط)ْ ،(Simplified Arabic
ومكتوب ًا ّ
متسلسالً.
الصفحات ترقي ًام
وأن تر ّقم ّ
ِ
ُ
ْ -4
ّ
وملخص البحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية،
البحث
عنوان
أن ُيقدّ َم
وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

األريض أو املحمول،
الوظيفي ،ورقم اهلاتف
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب
والربيد
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
البحث ،أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف
أن َّ

حالة وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة
األلفبائي
عن قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
ألسامء الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ
ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
ِ
ْ -9
للمرة
ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
السرية العلم ّية للباحث إذا كان ُ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل
قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

تعب
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

بالضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة
ّ
ملوجبات فنّ ّية.

رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

َ
بذلك م ْن دون رضورة إبداء أسباب
د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا

الرفض.

 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

مقر املركز عىل العنوان اآليت:
) ،(Basrah@alkafeel.netأو تُس ّلم مبارشة إىل ّ

بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
(العراق/البرصة/شارع
ّ
و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العدد

بِ ْس ِم اهللِ ا َّلر ِ
الر ِح ْي ِم
محن َّ
منذ ِ
كانت البرص ُة ُ -
القدَ م -ملتقى القوافل التّجار ّية؛ بسبب موقعها
إذا
ْ
الوقت ِ
ِ
نفسه ملتقى األفكار وال ّثقافات؛ األمر الذي
اجلغرايف املتم ّيز ،فهي يف
ّ
كانت وما تزال ّ
جعل هلا  -فض ً
حمل
ال عن وظيفتها التّجار ّية -وظيف ًة ثقاف ّية
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وتنوعٍ.
إعجاب
وانبهار؛ ملا ات ْ
ّسمت به من ثراء ّ
كانت العقل ّية البرص ّية مه ّيأة متام ًا للتّفاعل
السامءْ ،
نجم رسالة ّ
وعندما سطع ُ
ِ
ِ
وأفكار ِه ،وكان ملسجد البرصة
وقيمه
يب مع نور مبادئ اإلسالم
والتّعامل اإلجيا ّ
ِ
ال ّ
واحلضاري ،حتّى صارا منه ً
لكل
الفكري
الرفد
ّ
ّ
وم ْربدها الدّ ور الفاعل يف ّ
املعريف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
املتط ّلعني إىل التأ ّلق والبناء
ّ
ِ
كل هذا َ
ّ
شك يف ّ
للبرصة تراث ًا ضخ ًام مليئ ًا باملحامد واملفاخر ،وال ّ
أن
جعل

خاص ّية اجلذب واالستقطاب ،حتّى غدا
التّمصري قدْ أضفى عىل هذا املكان
ّ

ّ
ولطلب العلم ،ومل ْ تك ْن البرص ُة متط ّفل ًة
حمج ًا ملح ِّبي احلضارة والتقدّ م
فيام بعد ّ
ِ
عقول علامئها انبثقَ الكثري من
كانت دائ ًام منبت ًا للمعارف ،وم ْن
عىل املعرفة ،بل
ْ

العلوم.

الساسة الذين تو ّلوا أمرها ،ومم ّ ْن
ومع هذا ،فقدْ
ْ
عانت البرص ُة كثري ًا من ّ

َ
مقر ٌر ْ
كانوا حيوك َ
جراء
أن
يكون عليه ،وم ْن ّ
عم هو ّ
حيرفوا املسار ّ
ُون الفت َن لكي ّ

َ
قت اخلطوة األوىل
ذلك
ملحة للمعاجلة والتّصويب ،وقدْ حت ّق ْ
ْ
ظهرت حاجة ّ

ِ
عيل؛ إ ْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل -للتّاريخ
عىل طريق
اإلصالح عىل يد اإلمام ٍّ
ٍ
ٍ
وعطاء،
وطيبة وكر ٍم
بأنم أهل عل ٍم
السليم ،وو ّلد لدى البرص ّي َ
ني قناع ًة ّ
مساره ّ
جيب ْ
ّ
تتجسد يف خدمة الدّ ين
أن تكون يف حم ّلها املناسب؛ لكي
وأن هذه القيم ُ
ّ
ِ
املهمة التي قام هبا اإلمامْ ،
أن جعل ملسجد
واأل ّمة ،وكان م ْن بني األعامل ّ
ال عن وظيفته العباد ّية؛ ّ
البرصة وظيفة ثقاف ّية ،فض ً
ألن الثقافة أساس الوعي،
ّ
وأن الوعي مفتاح النّجاح.

إن هذا احلراك املتم ّيز الذي شهدته البرصة ُ
ّ
وسارت عليه
منذ ذلك الوقت،
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وحماوالت لل ّطمس
وحتريف
تشويه
يسلم من األوجاع ،بني
ْ
فيام بعد -مل ْشعرت
مر ْت به املدينة م ْن مصائب وأحداث؛ لذا ،فقدْ
ْ
والتّهميش؛ نتيجة ملا ّ

ووجدت رضور َة
البرصي،
التاث
العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة باملسؤول ّية إزاء كنوز ّ
ْ
ّ
ِ
ِ
اجلهد إلزاحة الغبار ع ْن وجهه النّاصع ّ
نور ُه يف اآلفاق م ْن
بذل
ليظل يبعث َ
فقامت بتأسيس
غري من ِّغصات ،وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به عل ًام وعمالً،
ْ
(مركز تراث البرصة) ،الذي أخذ عىل عاتقه إحياء تراث هذه املدينة املِعطاء،
والتّعريف به.

لقدْ سعى هذا املركز ُ
صني
منذ بداية تأسيسه يف استقطاب الباحثني
املتخص َ
ّ

ني ّ
البرصي ،فأقام النّدوات ،وأصدر املطبوعات ،وأعدّ الربامج
بالشأن
املعن ّي َ
ّ

يات عطائه ملموس ًة لدى اجلميعّ ،
ولعل
السبيل،
فأضحت جت ّل ُ
ْ
ِّ
املتنوعة يف هذا ّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جم ّلة علم ّية حمكّمة باسم جم ّلة

البرصي عىل وفق منهج ّية
التاث
(تراث البرصة)؛ ليتسنّى للباحثني دراسة ّ
ّ

العلمي ،وستكون
علم ّية رصينة ،وسيجدُ الباحثون ضا ّلتهم بام ُيثري نتاجهم
ّ
هذه املج ّلة اجلرس الذي ُي ُ
األكاديمي.
وصل املركز بالوسط
ّ

إن طموحنا لكبري يف ْ
ّ
أن تتسارع خطوات هذه املج ّلة إىل األمام عىل طريق

ُ
تتساوق مع القدي ِم عىل
الرصانة العلم ّية ،وما تتط ّلب ُه م ْن د ّقة وأمانة وحداثة،
ّ

طريق االرتقاء.

إن أبواب جم ّلتنا مفتوحة ّ
ّ
الثر ،أينام
لكل األقالم املح ّبة هلذه املدينة ولرتاثها ّ

العلمي يف
فسينهمر العطا ُء
األول قدْ م ّثل ّأو َل الغيث،
ْ
كانت ،وإذا كان العدد ّ
ُّ
ُ

إن شاء اهللّ ،-اللحقة ْ
األعداد ّ
يتبي يف هذا العدد (الثاين) ،الذي
ولعل ذلك ما ّ
ُ
سنحوك
الباحثني ا ّلذين هبم
نسجت ثيا َبه أقال ُم
نقدِّ ُمه للقارئ الكريم ،وقدْ
ْ
َ

َ
للعلو واالرتقاء.
خيوط النّور سبب ًا
ِّ

ِ
ُ
ّ
بمداد العلامء والباحثني،
(تراث البرصة) هي الفسيل الذي ُيسقى
إن جملة
نخيل البرصة ،وليعطي بلح ِ
ِ
ل ُيصبح ْ
العل ِم الذي
بني
إن شاء اهلل -نخل ًة شاخم ًة َُ َ َ
طب البرصيِ ،
ِ
ِ
الر ِ
َ
ُ
والسداد.
وم ْن اهلل نستمدُّ
ّ
العون َّ
سيكون لون ًا م ْن ألوان ُّ
العاملني
رب
َ
واحلمدُ هللِ ِّ

هيأ ُة التّحرير

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
ص ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
م ْن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ
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َ
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َ
ِّ
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ّ
ِ
َ
بجود ِه
النفوس
ولذاك قدْ غ ََمر
َ

			
		

			

النخيل م ِ
ِ
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ِ
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ِ
ِ
ِ
قرار
بخري
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ِ
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بثامر
ال
َر ْو ٌض ُي ُ
ِ
األنظار
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إس ًام ،فك َ
ْ
ِ
( َق َم ٌر ُيراق ُص أن ُْج َم ال َع َّش ِ
ار)
(#1437 =)602+94+401+340
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الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ

�ص البحث
ملخّ ُ
األول ازدهار ًا كبري ًا،
َش ِهدَ النّشاط الت
ايس ّ
ّ
ّجاري يف العراق يف العرص الع ّب ِّ
وظهرت يف أسواق البرصة طبقات ِ
نشطة من
يب،
ْ
وخاصة ع ْن طريق اخلليج العر ّ
ّ

التجار الذين كانوا ُيعدّ َ
ون من (العا ّمة)،
َ
العاملني يف هذا امليدان ،ويف مقدّ متهم ّ

تطور يف النّظرة إليهم خالل هذا العرص ،ف ُعدّ بعضهم نتيجة لتعاظم
ثم طرأ ّ
ّ
(اخلاصة) ،وكانوا ُيصن َ
ّفون إىل ثالثة أصناف ،هي :التّاجر
ثرواهتم من طبقة
ّ

املجهز ،والتّاجر الركّاض.
اخلزان (أي :تاجر اجلملة) ،والتّاجر
ّ
ِّ

فينقسمون عىل قسمني :الباعة ال ّث َ
َ
ابتون ،وهم أصحاب الدّ كاكني
أ ّما الباع ُة،

املتجو َ
وتضم فئة الباعة و َمن يتّصل هبم م َن
لون.
يف اخلانات واألسواق ،والباعة
ّ
ّ
السوق ُيشار إليهم عادة
املجهزي َن ُّ
ِّ
والصنّاع ،وأصناف ًا ُأ َخر كثرية من العاملني يف ّ
الصنائع) ،فض ً
ال عن فئة
بمصطلحات( :أهل املهن) ،أو (األصناف) ،أو (أهل ّ

(السامرسة).
السوق هي فئة الوسطاء ّ
مهمة يف ّ
مهن ّية أخرى ّ
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Abstract
The commercial movement in Iraq witnessed noticeable
prosperity during the first Abbasid era, particularly via the
Arab Gulf. Basrah markets witnessed active stratum of
workers in this field, especially those dealers who belong
to the public class of society. But later on some of those
dealers used to be regarded as a special class due to their
growing wealth. They used to be divided into three classes:
the wholesalers, the suppliers and the mobile dealers or
the bagmen. On the other hand, sellers were classified
into: stable sellers who own shops in the different markets
and hawkers or peddlers. This group of sellers and those
connected with them, suppliers and manufacturers, usually
identified by the terms like ‘the professionals’ or ‘craftsmen’
in addition to another important market profession known
as ‘the brokers’
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الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ

مقدمة
ّ
املؤر َ
تصور ًا واضح ًا عن أحوال العا ّمة من الت ّّجار
خون العرب ّ
مل ْ يرتك لنا ّ
وأصحاب ِ
احلرف واملِهن يف األسواق وظروف معيشتهم وأحواهلم االقتصاد ّية
أن ّ
واالجتامع ّية؛ ذلك ّ
انصب -كام هو معروف -عىل
جل اهتاممهم كان قدْ
َّ

السياسة واحلروب ،وأسهبوا يف ذكر ترف
تدوين شؤون دار اخلالفة ،وحوادث ّ

اخللفاء والوزراء وكبار رجال الدّ ولة واحلاشيةّ ،إل أنّه من املمكن-ومن خالل
ٍ
الروايات والنّصوص املتناثرة يف املصادر -رسم اخلطوط العريضة
عدد من ّ

لطبيعة تلك املهن التي مارسها العا ّمة يف األسواق العراق ّية عا ّمة ،ويف أسواق
البرصة عىل وجه اخلصوص ،بوصفها املدينة التجار ّية األوىل يف العراق واملنطقة،

وطبيعة نشاطهم وأجورهم وظروف معيشتهم.

ومن املعروف ّ
ّجاري
شجع النّشاط الت
ّ
أن اإلسالم عندما ظهر يف احلجاز ّ
ِ
ِ
/السابع
األول
ّ
وباركه ،وزكّى احلرف واملهن(ّ ،)1إل أنّه يف القرن ّ
اهلجري ّ
امليالدي-الذي كان ُيعدُّ عرص فتوح وحروب -مل ْ تك ْن النّظرة إىل التّجارة
ّ
والتّجار ،وإىل أصحاب ِ
احلرف واملِهن ،واضح ًة فيه ،فقدْ انرصف ُمعظم العرب
ّ

انساحت
الذي َن دخ ُلوا اإلسالم يف هذا القرن إىل االنخراط يف حركة الفتوح التي
ْ

رشق ًا وغرب ًا ،ما أتاح الفرصة للعنارص غري العرب ّية وألهل ّ
الذ ّمة يف ممارسة
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التّجارة يف كنف الدّ ولة اإلسالم ّية عىل ٍ
نطاق واسعٍ ،وعندما استوىل األمو ّي َ
ون

عىل منصب اخلالفة اإلسالم ّية ( 749-660/#132-40م) ،مل ْ تكن نظرهتم
السوق
إىل التّاجر تتّسم بعني التقدير ،ومل ْ نجد لطبقة ّ
التجار وألصحاب املهن يف ّ

شأن ًا كبري ًا يف تارخيهم ،وهكذا كان عليه احلال يف بداية قيام الدّ ولة الع ّباس ّية(.)2

أهم �أ�سواقِ الب�صرة
 � ُّأسواق البرصة التّجار ّية الكبرية التي ذكرهتا املصادر أربعة أسواق ،هي:
ِ
والسوق الكبري ،وسوق باب اجلامع -أو باب
سوق املربد ،وسوق الكالءّ ،
عثامن.

أ -سوق امل ِ ْر َبد

يب
اإلسالمي الوسيط كام اشتهر املِ ْر َبد ،فقدْ
مل ْ يشتهر سوق يف التاريخ العر ّ
ّ

عني
عني الدّ نيا ،والبرصة ُ
ُوصف ب ُعكاظ العرب يف اإلسالم ،وقيل فيه :العراق ُ
عني البرصة ،)3(وذهب البعض إىل القول :مل ْ تك ْن البرصة
العراق ،واملِ ْربد ُ
ّجاري العظيم ،وهو املركز
يف نظر العرب شيئ ًا لوال املِ ْربد ،)4(فهو املركز الت
ّ

احلجاج ،فيه أشهر
رب ّية وجممع ّ
الثقايف العظيم -أيض ًا ،-ملتقى طرق التّجارة ال ّ
ّ
ّ
حملت البرصة وأسواقها وصناعاهتا ،وفيه تنتظم حلقات ّ
الشعراء ،وبه يلتقي

ٍ
َ
جانب آخر ساحة من
غويون باألعراب لتل ّقف الفصاحة شفاه ًا( ،)5وهو من
ال ّل
ٍ
يب
اإلسالمي ،لقدْ
ساحات احلروب ،فقدْ كان مرسح ًا ألكرب فتنة يف التاريخ العر ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
باختصار ميدان ٍ
عكست حياة العرب قبل
وحرب ،وهو مرآ ٌة
وجتارة
أدب
كان
ْ
رت حضارهتم يف اإلسالم ،واستطاع ْ
أن يصهر احلياتني مع ًا يف
اإلسالم،
وصو ْ
َّ
تراث الب�صرة
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الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ

ٍ
ٍ
واحدة ،وصاغ منها تلك احللية العجيبة(.)6
بوتقة
ِ
االقتصادي ،ويف تدعيم مكانتها
حيوي يف نشاط البرصة
دور
ّ
ٌّ
أصبح للمربد ٌ
رب ّية،
التجار ّية عىل مدى القرون ال ّثالثة األوىل للهجرة ،فقدْ كان مركز التجارة ال ّ
()7
مر ظهوره
وحم ّطة وقوف القوافل املغادرة والقادمة من وإىل البرصة  .وقدْ ّ

َ
يب
وتطوره بعدّ ة مراحل ،فقدْ نشأ حم ّط ًة للبدو
يبيعون فيه اجلامل عند الباب الغر ّ
ّ
ٍ
()8
األول سوق ًا
برسعة حتّى أصبح يف هناية العرص
تطور
اإلسالمي ّ
ثم ّ
ّ
للبرصة ّ ،
األموي ،وبعد
تباع فيه التّمور واألسلحة واجلامل وغنائم احلرب( .)9ويف العرص
ّ
ْ
السياس ّية والفكر ّية أصبح املِ ْربد نادي ًا
أن
ْ
ظهرت امليول واألهواء والت ّيارات ّ

سياس ّي ًا يتبارى فيه كبار ّ
الشعراء ،فتغنّى فيه جرير واألخطل بأجماد األمو ّيني،
اهلاشمي ،وجتتمع فيه وفود القبائل حلضور
وتغنّى فيه الفرزدق برشف البيت
ّ
تلك املنافرات األدب ّية( ،)10يف الوقت نفسه الذي أصبح فيه ملتقى التبادل

كون
الصحراء الغرب ّية املجاورة التي َّ
البضائعي بني أهل البرصة وسكّان ّ
ّ
البرص ّي َ
ون مع أهلها أقدم عالقاهتم التجار ّية(.)11
ب -سوق باب اجلامع

الثقفي)
سمى -أيض ًا( -سوق باب عثامن) نسبة إىل (عثامن بن أيب العاص
ّ
و ُي ّ

جمرد دار يملكها (عبد اهلل بن عامر) ،وهبها
(ت55هـ675/م) ،وكان يف األصل ّ
()12
وسمها
بدوره إىل عثامن ال ّث ّ
قفي  ،اشرتاها منه عبيد اهلل بن زياد ،وأعاد بناءهاّ ،

()13
صارت سوق ًا ُيدعى (سوق باب اجلامع)()14؛ ألنّه يقع أمام
ثم
ْ
(البيضاء) ّ ،

الشامل ّية الغرب ّية ،وتنترش ّ
املسجد اجلامع م ْن جهته ّ
السوق بمحاذاة
حملت هذا ّ
سكّة املِربد املعروفة( ،)15وكان مركز ًا جتاري ًا واسع ًا حيتوي عىل ٍ
عدد من األسواق
ّ
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النخاسيـ َن) ّ
الرقيق (سوق ّ
الصيـت؛
الصغرية
الذائـع ّ
ّ
ّ
املتخصصة ،أشهرها سوق ّ
إ ْذ ُيباع العبيـد( )16واجلـواري( )17فيه ،وهناك باعة الدّ قيق والكتب واألقمشة
()18
للصافني(.)19
وغريها  ،كام يوجد فيه سوق ّ ّ

السوق الكبري
جّ -

و ُيعرف كذلك باسم (سوق هنر بالل)(*)؛ ألنّه يمتدّ عىل جانبي هذا النّهر،

مه ّية
يف املوضع الذي يلتقي فيه هنر معقل بنهر ابن عمر ،وهذا املوقع أعطاه أ ّ
التجاري بني بغداد والبرصة ،كام أعطاه
جتار ّية كبرية؛ ألنّه يقع يف هناية ال ّطريق
ّ

جماالً
يضم أكثر أسواق البرصة حيو ّية وشهرة،
للتوسع حتّى أصبح فيام بعد
ُّ
ّ
الصريفة
الصريفة ،وهو واحدٌ من ثالثة أسواق تقوم بأعامل ّ
مهها سوق ّ
وكان أ ُّ

لب موا ُّد ُه
يف املدينة( ،)20وهناك (سوق الب ّلور ّيني) ،وهم صنّاع ّ
الزجاج الذي ُت ُ

اهلندي ،وتُصنع منه القوارير واألواين واألقداح(،)21
األول ّية من جزر املحيط
ّ
ٍ
ٍ
الزجاج يف البرصة يتمت َ
واسعة يف العرص الوسيط،
بشهرة
ّعون
وكان صانعو ّ
سامراء سنة
ايس( )#227-218عندما رشع ببناء
ّ
وقدْ استعان هبم املعتصم الع ّب ّ

()22
السوق-أيض ًا -باعة ال ّلؤلؤ واحليل واملجوهرات
( . )#220ويوجد يف هذا ّ

أهم عوامل
اشتهرت هبا جتارة البرصة،
واألحجار الكريمة( ،)23التي
ْ
ْ
وكانت من ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بعيدة.
نفذت إىل أصقا ٍع
وسمعة جتار ّي ٍة ط ّيبة،
وفرية
أرباح
ازدهارها؛ ملا حت ّققه من
ْ
د -سوق الكالء

أهم مرافئ التّجارة النّهر ّية يف البرصة ،فض ً
ال عن وظيفته
السوق من ّ
ُيعدُّ هذا ّ

بوصفه سوق ًا ومركز ًا جتار ّي ًا متكامالً ،وهو عبارة عن جمموعة أسواق متتدّ عىل

()24
مهها :سوق ّ
فني (باعة أعالف املاشية) ،وبه دار
العل َ
جانبي (هنر الفيض)  ،أ ُّ
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ّ

العلف)(ّ ،)25
(أيب اهلذيل ّ
والصناعات
وإن باعة احلرص والتّمور والقصب
ّ

السوق( .)26وهناك سوق
املعتمدة عىل سعف النّخيل ُيامرسون نشاطهم قرب هذا ّ

ابني) ،وهو سوق كبري قرب قناة الفيض(،)27
القص َ
القص َ
(رحبة ّ
ّ
سمى ُ
ابني ،و ُي ّ
وبقربه يقع سوق األغنام التي نقلها (بالل بن أيب بردة) من باب عثامن إىل رحبة

ابني هذه(.)28
القص َ
ّ

وفض ً
املتفرعة عنها ،هناك
ال عن املراكز التّجار ّية املذكورة وأسواقها ال ّثانو ّية ّ

مه ّيتها يف الفعال ّية
عد ٌد من األسواق ّ
نتطرق إليها لق ّلة أ ّ
الصغرية املستق ّلة ،مل ْ ّ
التّجار ّية ،وهي أسواق ُيمكن ْ
حرضي.
أي مدينة أو مركز
ّ
أن تُوجد يف ّ

 مقد ُّمات ال ّن�شاط ال ّتجاريّ يف الب�صرة
امليالديّ ،اته
أي :يف القرن الثاين من اهلجرة/ال ّثامن
ّ
بانتهاء عرص الفتوحّ ،

َ
وخاصة يف مدن العراق التّجار ّية الكربى(البرصة ،والكوفة،الفاحتون
العرب
ّ

ّنت
وبغداد) -إىل احلياة املدن ّية ،وإىل املشاركة يف الف ّعال ّيات االقتصاد ّية ،ومتك ْ
البرصة -بوصفها ميناء العراق الوحيد -من النّهوض جمدّ د ًا ،حتّى بعد ْ
أن انقطع

وأصبحت واردات املقاطعات املرشق ّية الغن ّية التابعة
عن أهلها العطاء(،)29
ْ

ونجحت البرصة يف إنقاذ نفسها عن
ُرسل إىل العاصمة اجلديدة بغداد،
ْ
هلا ت َ
اجلغرايف ّ
املطل عىل شامل اخلليج
التجاري ،مستفيدة من موقعها
طريق النّشاط
ّ
ّ
يب) ،وم ْن جهود وثروات أبنائها ،فض ً
ال عن عوامل وظروف ُأ َخر حم ّل ّية
(العر ّ
ودول ّية.

خاص عن طريق اخلليج
التجاري ،وبشكل
يف هذا العرص تبلور النّشاط
ّ
ّ
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ِ
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الع�صر الع ّب ِّ

ٍ ِ ٍ
خاصة بعد اختاذ
وهنضت البرصة
اهلندي،
فاملحيط
ْ
بدور نشط يف هذا امليدانّ ،
ّ
بغداد عاصمة للدّ ولة الع ّباس ّية ،وبنائها عىل ضفاف دجلة سنة (762/#145م)،

قت إليها عن طريق البرصة و َعرب هنري دجلة والفرات سلع التّجارة
فتد ّف ْ
أضحت بغداد -بعد ٍ
ٍ
قصري من إنشائها -عاصمة
وقت
الشق ّية الغن ّية ،حتّى
ْ
ّ

الدّ نيا ،وقلب العامل ،واملدينة التّجار ّية األوىل يف عامل العصور الوسطى .ونتيجة

حب االشتغال
لتلك
التطورات ،ساد أهل العراق -ويف مقدّ متهم أهل البرصةّ -
ّ
الرائجة،
بالتّجارة ّ
والتحال إىل أقايص البلدان؛ طلب ًا لألرباح وانتقاء املتاجر ّ
بالتطوح يف اآلفاق البعيدة والرتامي عىل األسفار ،حتّى قال اجلاحظ
واشتهروا
ّ

عنهم :بأنّه ليس يف األرض بلدة واسطة ،وال بادية شاسعة ،وال طرف من
اهلمذاين:
البرصي ،)30(...ويقول ابن الفقيه
وأنت واجدٌ فيه
أطراف الدّ نياّ ،إل َ
َّ
ّ

ومحريي ،و َمن دخل فرغانة القصوى
برصي
 ..وأبعد النّاس نجع ًة يف الكسب
ٌّ
ٌّ

والسوس األقىص (غرب ًا) فال بدّ ْ
أن يرى فيهام برص ّي ًا أو محري ّي ًا.)31(
(رشق ًا)ّ ،

ونقلت لنا حكايات ألف ليلة وليلة معلومات مفيدة عن التّجارة والت ّّجار
ْ

الرغم من صور املبالغة
يف العراق،
ّ
ايس ،عىل ّ
وخاصة ّجتار البرصة يف العرص الع ّب ّ
أشارت إىل ّ
أصبحت رمز ال ّثراء والغنى يف
أن التجارة
واخليال التي فيها ،فقدْ
ْ
ْ

ني ،حتّى ّ
أن بعضهم ال خيجل من املشاركة بخمسة دراهم مع أحد
عقل ّية العراق ّي َ

ذكرت ّ
أن بعض
وجلبت له هذه الدّ راهم ال ّثراء الواسع( ،)32كام
التجار،
ْ
ْ
كبار ّ

كبار الت ّّجار أمثال ّ
الصني( .)33وورد
الشيخ (أيب املظ ّفر) ،قدْ وصل بتجارته إىل ّ
هيتم َ
أيض ًاّ -ون بالتّجارة ،فامتلكوا
أن بعض والة األمور يف البرصة كانوا ّ
املراكب ،وأرشفوا عىل جتارهتا ،ومل ْ تقترص مواردهم عىل راتب الدّ ولة ،بل
تراث الب�صرة
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ّ
()34
التجار
مه ّية التّجارة ،أصبح للت ّّجار
َ
أصبحوا من كبار ّ
املعروفني ؛ ونظر ًا إىل أ ّ

وأشارت إحدى احلكايات إىل ّ
أن اخلالفة
مكانة حمرتمة يف املجتمع والدّ ولة(،)35
ْ
حممد
احتاجت إىل خدمات أحد ّجتار البرصة
الع ّباس ّية
ْ
َ
املعروفني ،وهو أبو ّ

الكسالن(.)36

 �أربا ُح ال ّتجارةظهرت يف البرصة طبقة من كبار الت ّّجار األثرياء الذين نجحوا يف استثامر
ْ

السلع
األموال ،وعقد ّ
الصفقات التجار ّية الكربى ،وهتيئة مستلزماهتا من ِّ

ّ
مت األموال وامللك ّيات يف العراق حتّى
ووسائل النقل وغريها(،)37
وتضخ ْ

التجار وأكثرهم كسبـ ًا( ،)38من ذلك ّ
أن أحد ّجتار
عُدّ التّاجر
البرصي من أغنى ّ
ّ
(الشيف عمر)
املراكب يف البرصة كان يملك ( )20مليون دينار ،وآخر اسمه ّ

كان دخله يف العام ( )2،5مليون درهم(ّ ،)39
كانت جتبيه الدّ ولة من
وأن مقدار ما ْ
تاجر واحد من ّجتار البرصة كان بحدود (مائة ألف دينار) يف العام( ،)40بينام كان
ربح تاجر آخر من ّجتارها يف اليوم الواحد (عرشين ألف درهم)( .)41و ُذ ِكر ّ
أن
الصني واهلند،
سمى (حسن بن الع ّباس) له مراكب تُبحر إىل ّ
تاجر ًا من البرصة ُي ّ

يتحصـل من رضائبهـا (مائة ألف دينار) يف العام(ّ .)42
وأن ابن سريين
بلغ ما
ّ

بلغت قيمتها
اهلندي
الساج من مناطق املحيط
ْ
ّ
عقد صفقة جتار ّية لرشاء خشب ّ
ٍ
مرة
(عرشين ألف درهم) ،ودفع (ثامنني ألف درهم) يف صفقة أخرى ،واشرتى ّ
أربعون ألف ًا(ّ ،)43
َ
وأن (يونس بن عبيد اهلل) دفع
بأربعني ألف ،ومات وعليه
زيت ًا
َ
ٍ
ٍ
صفقة جتار ّي ٍة
ثالثني ألف درهم عن
واحدة(.)44
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خالل
الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ

ٍ
اهلندي
البرصي إىل أبعد املناطق يف املحيط
جانب آخر ،وصل التّاجر
من
ّ
ّ
ٍ
وكانت ِّ
الشحنات ال ّثمينة القادمة إىل ميناء
برضوب شتّى من املتاجرة،
كي يقوم
ْ

الصني تُقدّ ر
البرصة حت ّقق أرباح ًا طائلة؛ إ ْذ ْ
كانت محولة سفينة واحدة قادمة من ّ
احتكرت بعض العوائل البرص ّية املالحة
بحدود نصف مليون دينار( .)45وقدْ
ْ

وملك ّية املراكب التجار ّية ،ف ُيذكر ّ
ُ
يمتلك معظم
ريايف كان
الس ّ
أن أبا بكر أمحد ّ

والصني ،كام كان يمتلك خمازن كبرية للحبوب
السفن التي كانت تُبحر إىل اهلند ّ
ُّ

وكانت ثروتُه تُقدَّ ر بثالثة ماليني دينار(.)46
والعطر ّيات،
ْ

ّ
إن املعلومات املتوافرة عن حجم التّجارة البرص ّية وأرباحها -آنذاك-
ٍ
ٍ
ُّ
دقيقة عنهاَّ ،
وإن املعلومات املتوافرة يف
صورة
تظل قليلة ،وال متكِّننا ِمن رسم

ٍ
املصادر واملقاالت املشتّتة التي نعثر عليها يف هذا ّ
بسمة
ّسمت
الشأن غالب ًا ما ات ْ
ِ
ٍ
البحري ،وفيها
السندباد
ّ
خيال ّية متأ ّثرة بحكايات ألف ليلة وليلة ومغامرات ّ
الكثري من املبالغة( ،)47وحتّى لو افرتضنا عدم وجود املبالغة يف بعضها ،فهي
ال تُعطينا صورة كاملة عن تلك التّجارة .و ُيقدِّ ر األستاذ (صالح أمحد العيل)

اهلجري -عىل سبيل املثال -بحدود
األول
ّ
حجم جتارات البرصة يف القرن ّ

مليون درهم سنو ّي ًا( ،)48ولنا ْ
وصلت إليه أرباح التّجارة
نتصور حجم ما
أن
ْ
ّ
خاصة بعد تأسيس بغداد ،وبعد ْ
بلغت
أن
ْ
ايسّ ،
العراق ّية عموم ًا يف العرص الع ّب ّ
امليالدي،
اهلجري/التّاسع
ّجاري يف القرن ال ّثالث
البرصة ذروة ازدهارها الت
ّ
ّ
ّ

فض ً
مهمة
ال عن ارتفاع مستوى املعيشة يف العراق ،وارتقاء املجتمع درجات ّ

السلع الكامل ّية رائج ًا بحكم ُأ ّبة
يف س ّلم التمدّ ن واحلضارة ،وأصبح سوق ِّ
وصارت التّجارة هي الس ّيدة يف البالد(.)49
الدّ ولة ،وتعدّ د حاجات املجتمع،
ْ
تراث الب�صرة

146

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ

الربح إىل
وقدْ
ْ
تفاوتت أرباح التّجارة بحسب سلعها ،فالكامل ّية منها يباح فيها ّ
الربح فيها عىل ( ،)%3وقدْ ر ّد َد الفقهاء
( ،)%300أ ّما البضائع األُ َخر ،فال يزيد ّ

تعرضهم هلذا املوضوع ما ُّ
يدل عىل ّ
الربح (ُ )%10يعدّ مألوف ًا وعاد ّي ًا(.)50
أن ّ
عند ّ

 ُال�سوق
مهن ّ

ّأوالً :الت ّّجــار

َ
وكانت كلمة (تاجر)  -يف ّأول
يزاولون مهنة التّجارة،
الت ّّجار هم الذين
ْ

أمرهاُّ -
ّسع مدلول هذه الكلمة
تدل عىل
ثم ات َ
معنى حمدود ،وهو (بائع اخلمر)ّ ،
ً

شيئ ًا فشيئ ًا ،فشمل ّ
التف الغالية ال ّثمن،
كل َمن ُيزاول بيع ورشاء أدوات ّ
والرقيق ،وكان اعتامدهم يف رواج
والرياش ،وال ّثياب الفاخرةّ ،
كاملجوهراتّ ،

السلع ،بالدّ رجة األوىل عىل :قرص اخلالفة ،وحاشية اخلليفة ،وكبار رجال
تلك ِّ
الدّ ولة ،واألغنياء؛ وهم بذلك خيتلفون عن (الباعة) من حيث نوع البضاعة،
ومن حيث نوع ّية (طبقة) النّاس الذين جيري عليهم ترصيف البضاعة ،فالباعة

َ
الضور ّية حلياة النّاس اليوم ّية .من
السلع االستهالك ّية ّ
يتعاملون ببيع ورشاء ِّ
جانب آخر ،ختتلف فئة التجار عن ٍ
ٍ
التجــــاري،
فئة أخرى ذات صلة بالنّشاط
ّ
ّ
ّ
السلع ،ويد ّل َ
أو(السامرسة) الذين يد ّل َ
ون البائع
الــدللون
وهم
ون املشرتي عىل ِّ
ّ

ختصصهم ،أو طريقة ممارستهم
التجار بحسب طبيعة ّ
عىل األثامن( .)51و ُيصنَّف ّ
السوق إىل ثالثة أصناف ،هي:
هذه املهنة يف ّ

أ -التّاجر اخلزّان :وهو تاجر اجلملة ،الذي ُياول استغالل الفرص املالئمة،

فيشرتي البضائع وقت توافرها وكثرة عرضها ورخصها ،ويعمد إىل خزهنا؛
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خالل
الب�صر ِة
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ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ

السوق ،فتنعدم هذه البضاعة أو تصبح نادرة؛ بسبب انقطاع
لتغي أحوال ّ
انتظار ًا ّ

توريدها ،أو ّ
تأخرها لصعوبة نقلها من مناشئها األصل ّية ،أو ترتفع أسعارها

أرباح ُه كبري ًة
لشدّ ة الطلب عليها يف األسواق ،وعند ذلك يطرحها للبيع ،فتكون
ُ
تغي
ومضمون ًة .وحتّى يتجنّب هذا ّ
الصنف من الت ّّجار اخلسارة التي تنجم عن ّ
ٍ
السوق وأحوال البضائع
فجائي يف األسعار ،حيتاج
باستمرار إىل معرفة أحوال ّ
ٍّ

يف أماكنها من حيث أسعارها ،ووفرهتا أو ق ّلتها ،وظروف ال ّطرق ،واألحوال
ٍ
ٍ
السياس ّية يف بلدهْ ،
كبرية دفع ًة واحدةً ،وإنّام ُياول
صفقة
وأن ال يغامر برشاء
ّ
تقسيم مشرتياته من البضاعة نفسها إىل دفعات ،بني الواحدة واألخرى حدود
اخلمسة عرش يوم ًاْ ،
وأن يكون دقيق ًا يف تقدير أرباحه املتو ّقعة .كام يستلزم منه هذا
احلرص ْ
وقوته أو ضعفه(.)52
أن يدرس طبيعة احلاكم من حيث عدْ له أو جورهّ ،

ايس الثاين (أيب جعفر املنصور) ْ
رخصت
أن
ْ
وقدْ حدث يف أ ّيام اخلليفة الع ّب ّ
البغدادي) ْ
أن يشرتي طعام سواد الكوفة
األسعار ،ما دعا (أبا أ ّيوب التّاجر
ّ

زالت
الربح ،وقدْ كتب عليه املنصور كتاب ًا بذلك ،وما ْ
وسواد البرصة طمع ًا يف ّ
ٍ
مستمر بدل ْ
رخص
أسعار املوا ّد يف
السعر أو يقف عىل األقل ،وقدْ
أن يصعد ّ
ٍّ

أرهقه املنصور باملطالبة باملال(.)53

ب -التّاجر الركّاض :هذا الصنف من التجار ينتقل من ٍ
بلد إىل آخر ،وهو
ّ
ّ
ّ
يف ٍ
يتحمل املصاعب وخماطر ال ّطرق ،وكان عليه ّأوالً ْ
أن يعرف نوع
سفر دائ ٍم
ّ
وأن حيتاط فيام يشرتيْ ،
التّجارة التي جيب جلبهاْ ،
وأن يصطحب معه دائ ًام قائم ًة
السلعة وبني
بأسعار البضائع التي ينوي رشاءها ،ويقارن عند ّ
الشاء بني سعر ِّ
ثم ُيضيف إليها التّكاليف التي سترتتّب عىل البضاعة
سعرها عنده يف القائمةّ ،
تراث الب�صرة
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ّ

السوق ،بام يف ذلك املكوس وأجور النّقل واملدّ ة التي يقضيها
حلني وصوهلا إىل ّ

الركّاض إذا دخل بلد ًة ال يعرفها
يف الطريق ليحسب أرباحه بد ّقة .وعىل التّاجر ّ
السوق؛ ّ
املأمونْ ،
َ
ج ّيد ًا ْ
يورط نفسه،
أن يفتّش عن الوكيل
وأن ّ
لئل ّ
يتفهم أحوال ّ

التبص نصف عط ّية ،)54(أو :التّدبري
ويكون يف ذلك قدْ أخذ بقول الت ّّجار:
ّ
َ
واملرافقون واحلاميات،
التجار اخلد ُم
نصف التّجارة ،وكان ملعظم هؤالء
ّ
َ
أن التّاجر إذا اشرتى األثقال ،حيتاج إىل ْ
مشقيّ :
يكون معه
أن
فقدْ ذكر الدّ
ّ
الشاء ،ووقت احلزم واحلمل،
أصحاب ثقات ،وأعوان كُفاة ،يعينونه وقت ّ
ٌ

ووقت التقليب والبيعْ ،
فإن كان وحيد ًا تأ ّذى قلبه وجسمه ،وطمع يف رسقة

لون والبحر ّيةّ ،
واجلم َ
احلم َ
وكل َمن جيري جمراهم ممّن حيتاج إىل معونته
لون
ّ
ماله ّ
بسببها يف التن ّقل.)55(

املستقر يف بلده ،ويعتمد يف املتاجرة عىل
املجهز :وهو التّاجر
ج -التّاجر
ِّ
ّ

وكالء له يف بلدان خمتلفة ممّن هلم اخلربة يف ميدان التّجارة ،ويتح ّل َ
بالصدق
ون ّ
حصة متّفق عليها ِمن األرباح ،ويقوم هذا التّاجر بإرسال
واألمانة ،وهلم َّ

ثم
حر ّية
الترصف يف بيعها أو خزهناّ ،
البضائع إىل هؤالء الوكالء ،ويرتك هلم ّ
ّ
يشرتون له البضائع و ُيرسلوهنا إليه(ّ .)56
َ
ّ
إن اإلشارات الكثرية
إن هؤالء الوكالء
إىل هؤالء الوكالء ّ
َ
يقومون
مه ّيتهم يف احلياة التجار ّية -آنذاك ،-فهم
تدل عىل أ ّ

أن ّ
الشكات التّجار ّية يف الوقت احلارض( ،)57و ُيذكر ّ
العلمة
بام تقوم به فروع ّ
ٍ
ٍ
التجار،
بمعلومات
ابن خلدون أدىل
مماثلة ملا ذكره الدّ
مشقي بخصوص أصناف ّ
ّ
املجهز(.)58
ولكنّه أغفل ذكر التّاجر
ِّ
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ِ
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التجا ِر االجتماع ّي ُة
 مكان ُة ّايس ُيعدّ َ
تطور يف
ثم طرأ ّ
ون من (العا ّمة)ّ ،
كان الت ّّجار قبل العرص الع ّب ّ
النّظرة إليهم يف هذا العرص ،فعدّ هم البعض -نتيجة لتعاظم ثرواهتم -من طبقة

اخلاصة ،وأبرز ما يم ّيز العا ّمة اجلهل والفقر،
(اخلاصة) ،والعا ّمة هي خالف
ّ
ّ

اخلاصةُ ،فياد هبم ،أصحاب اخلليفة من ذوي قرباه ،ومن رجاالت الدّ ولة
أ ّما
ّ
البارزي َن والكتّاب وقادة اجليش ،واألرشاف والقضاة ،فض ً
بني من
املقر َ
ال عن ّ

املوهوبني والعلامء وأهل األدب .ويبدو ّ
التحول يف
أن سبب هذا
أهل الف ّن
َ
ّ

املهمة يف هذا
النّظرة االعتبار ّية إىل الت ّّجار جاء نتيجة
ّ
التطورات االقتصاد ّية ّ
التجاري بني بغداد -عرب البرصة -وعامل
العرص ،ويف مقدّ متها ازدهار النّشاط
ّ
كانت للنّسب
املحيط
مه ّية التي ْ
ّ
مه ّي ًة لل ّثروة جنب األ ّ
اهلندي ،األمر الذي أعطى أ ّ

واملهنة(.)59

السوق عا ّمة يف العرص
عز ْ
ومن املواقف التي ّ
زت من مكانة الت ّّجار وأهل ّ

السوق يف البيعة
ايس ّ
ايس عىل إرشاك الت ّّجار وأهل ّ
األول ،إقدام هارون الع ّب ّ
الع ّب ّ

اهلجري/التّاسع
البنه املأمون سنة (799/#183م)( ،)60و ُيعدّ القرن ال ّثالث
ّ
العراقي إىل التّجارة
مهمة يف نظرة الدّ ولة واملجتمع
امليالدي ،مرحلة ّ
ّ
ّ
حتول ّ
بحب املال من أجل حتقيق
واحلرف األُ َخر ،وبات واضح ًا للجميع شغف النّاس ِّ
السعة يف العيش ،واملنزلة ّ
اللئقة بني النّاس ،الذين نظروا إىل ال ّثراء نظرة تقدير
ّ

بني إليه إىل ممارسة
عالية ،األمر الذي دفع بعض أفراد حاشية اخلليفة،
واملقر َ
ّ
ّجاري ،ملا كان حي ّققه من مكاسب وأرباح وفرية(.)61
النّشاط الت
ّ

ّ
حتوالً ّ ً
مهم يف
السوق،
ْ
شهدت ّ
الرأي العا ّم إىل التّجارة ومهن ّ
إن نظرة ّ
تراث الب�صرة
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ّ

هذا العرص ،وعُدَّ ْت التّجارة من أفضل أنواع الكسب ،وعُدّ الت ُّّجار م ْن طبقة

اخلاصة( ،)62فقدْ امتدح ٌّ
الصفا استقالل الت ّّجار ومكانتهم
كل من اجلاحظ وإخوان ّ
ّ

أرسهتم...،
يف املجتمع ،فيقول اجلاحظ:
ّ
...أنم يف أفنيتهم كامللوك عىل ّ
التلحقهم ِّ
الضع ملعامالهتم ،)63(..بينام أشار
الذ ّلة يف مكاسبهم ،وال تستعدّ َّ
ٍ
بيشء من املبالغة إىل ّ
ّاع ،أو ُ ّتار.)64(
الصفا
أن النّاس ك ّلهم إ ّما ُصن ٌ
أخوان ّ
ثاني ًا :الباعة

َ
َ
وينقسمون
الضور ّية حلياة النّاس،
الباعة هم ا ّلذين
يبيعون املوا ّد االستهالك ّية ّ
ِ
قسمني :الباعة ال ّث َ
ابتون :هم أصحاب الدّ كاكني يف اخلانات واألسواق(،)65
عىل

متنوعة ،فمنْهم :باعة اخلبز ،وال ّلحم ،واحليوانات
وكانوا أصناف ًا
وختصصات ِّ
ّ
()66
السمك واحلطب ّ
والشوك
احل ّية ،كاألغنام واخليول واجلامل وال ّطيور  ،وباعة َّ
ِ
َ
والعطر ،وكذلك الب ّق َ
يبيعون
الون ،ا ّلذي َن
واحلرص واملكانس والكربيت
احلبوبِ ،
كاحلنطة ّ
ويندرج ضمن
والرز واخلرضوات والفواكه(،)67
ُ
والشعري ّ
ُ
والبز َ
ابتون -أيض ًا -الع ّط َ
الباعة ال ّث َ
ازون ،وهؤالء أحسن النّاس حاالً م ْن
ارون ّ

بق ّية الباعة من ُ
حيث األرباح والتّنظيم واخلربة(.)68
ٍ
وكانت ّ
تكو ُن سوق ًا قائ ًام بذاته ،خيتلف يف
ْ
كل جمموعة من دكاكني الباعة ِّ
ختصصها،
مبيعاته وجتارته عن األسواق األُ َخر ،وقدْ
ْ
حافظت هذه األسواق عىل ّ

ني ،واخل ّبازي َن،
والصيادلة،
فكان هناك سوق الع ّطاري َن،
واخلرازي َن ،واجلوهر ّي َ
ّ
ّ

ّ
والص ّفاري َن،
والنجاري َن،
ابني،
السالح ،وسوق ال ّطعام،
واخلش َ
ّ
ّ
وسوق ّ
والصاغة ،وأسواق احليوانات ،وغريها(.)69
ّ

يستقر َ
(املتجو َ
ون يف
لون) ،وهم الذي َن ال
أ ّما النّوع ال ّثاين من الباعة ،فهم
ّ
ّ
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ٍ
مكان َّ ٍ
َ
ويطوفون يف ّ
وكانت مبيعاهتم خمتلفة
الشوارع واألسواق واألز ّقة،
معي،
ْ
َ
َ
يبيعون األدوية
يبيعون العصائر واملرشوبات وبعض الفواكه ،كام
-أيض ًا ،-فهم

املتجو ّ
لون مواقع مؤ ّقتة هلم،
واألطعمة والكتب( ،)70وعادة ما يتّخذ هؤالء الباعة
ّ
ِ
ٍ
مكان آخر ،وكان الباعة ال ّث َ
َ
َ
ابتون يف
ينتقلون منها إىل
ثم
وينادون عىل بضاعتهمّ ،
َ
لني ،وكثري ًا ما كانوا يطردوهنم
يرتاحون لوجود هؤالء الباعة
األسواق ال
املتجو َ
ِّ
ِ
أسواقهم(.)71
من
والصنّاع ،أصناف ًا كثرية
املجهزي َن
وتضم فئة الباعة ،و َمن يتّصل هبم من
ّ
ِّ
ّ

العاملني يف األسواقُ ،يشار إليهم عادة بمصطلحات( :أهل املــهن)،
من
َ

الصنائع).
أو(األصناف) ،أو(أهل ّ
السامرسة
ثالث ًاّ :

َ
حيصلون عليه،
الربح
وهم الوسطاء بني البائع واملشرتي ،مقابل نسبة من ّ

َ
يأخذون نامذج من بضائع الت ّّجار ،أو الباعة ،ويعرضوهنا عىل النّاس،
فكانوا
ِ
ّإل ّ
يكتف بدور الوسيط ،بل يلجأ إىل أساليب خمتلفة ،ور ّبام
أن أغلب هؤالء مل ْ
ملتوية لترصيف بضاعته ،بام يف ذلك خداع املشرتي والكذب عليه ،وكثري ًا ما
يتم التّواطؤ أو االتّفاق املسبق بني الدّ ّللني أنفسهم ،أو بني البائع أو التّاجر من
ُّ
والدلل من ٍ
ّ
جهة أخرى؛ لغرض إقناع املشرتي أو خداعه ،وترصيف
جهة،
ْ

البضاعة عليه(.)72

 دخل العامل َال�سوق
ني يف ّ
َ
الطبيعي ْ
السوق
وتدرج يف أرباح
يكون هناك تباين
أن
من
َ
العاملني يف ّ
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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ّ

ِ
ومواردهم املال ّية ،ويمكننا ْ
نوعني من
أن نم ِّيز -م ْن حيث املورد املايل -بني

السوق:
َ
العاملني يف ّ

َ
يملكون ماليني
األول :ذوي الدّ خول العالية ،وهم فئة الت ّّجار الذين
النّوع ّ

َ
السوق،
الدّ نانري ،وهؤالء
يمتلكون خرب ًة وجترب ًة متكّنهم من تقدير احتامالت ّ
ٍ
ٍ
صفقة جتار ّي ٍة ،ور ّبام جلأ البعض
أي
من ارتفا ٍع
وانخفاض يف األسعار ،قبل عقد ّ

كأن َّ
السوقْ ،
يبث أخبار ًا كاذبة
منهم إىل استعامل طرق غري مرشوعة للتأثري عىل ّ

اخلاصة(.)73
كي ُيدث ارتفاع ًا أو انخفاض ًا يف األسعار ،وفق ًا ملا تقتيض مصاحله
ّ
ال ّثاين :هم أصحاب الدّ خول الواطئةِ ،من الذين ال يتمكّن بعضهم حتّى
ٍ
ٍ
َ
من سدّ رمقه ِمن دخله ّ
يعملون يف
بالغة ،وأغلب هؤالء
بصعوبة
الشحيح ّإل

املتجو َ
السوق بأيدهيم ،وأدواهتم البسيطة( ،)74ومنهم الب ّق َ
لون،
الون ،والباعة
ّ
ّ
ٍ
حمدود دون احلاجة إىل رأس ٍ
مال ٍ
ٍ
َ
كبري،
بشكل
والشاء
الذين
يامرسون البيع ّ
ٍ
ٍ
ص ٍ
ختص ٍ
دقيق ،ومثل هذه التّجارة يكون نطا ُقها يف العادة
أو مهارة عالية ،أو ّ
حمدود ًا ،وأرباحها قليلة(.)75

ومن هؤالء -أيض ًا -الصناع ،أو أصحاب ِ
احلرف ،الذين ُيصن َ
َّفون بدورهم
ّ

َ
َ
يقومون بعملهم حلساب
املأجورون ،أي :ا ّلذين
األول :هم الصنّاع
إىل صنفنيّ ،
غريهم لقاء ٍ
َ
يامرسون مهنهم يف حوانيتهم
والصنف ال ّثاين :هم الذين
أجر حمدودّ ،

حلساهبم اخلاص ،وأغلبهم من ذوي ِ
احلرف التي ورثوها عن آبائهم ،وهذا
ّ

األول ،بحكم امتالكهم رأس
الصنف ّ
الصنف ،ر ّبام تكون موارده أفضل من ّ
ّ
حر ّيتهم ّ
املال مع وسيلة اإلنتاج ،فض ً
الشخص ّية يف العمل،
ال عن امتالكهم ّ

الصنّاع،
األول من ُّ
الصنف ّ
وحتررهم من االستغالل ،الذي عادة ما يقع عىل ّ
ّ
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أي :املأجوري َن(.)76

ُيمكننا القول ّ
العاملني يف األسواق  -باستثناء كبار
إن أغلب أرباح وأجور
َ
كانت زهيدة ومتواضعة ،وكان معظمهم يعيش يف ٍ
ٍ
وعوز ،ومن
فاقة
الت ّّجار-
ْ
ٍ
املؤكّد ّ
وحاالت وسط ًا بني هذه وتلك من األرباح.
تدرج ًا
أن هناك ّ
العاملني
واخلاص باألجرة اليوم ّية لع ّينة خمتارة من
ويعكس لنا اجلدول أدناه،
َ
ّ

امليالدي صورة لذلك
اهلجري /التّاسع
يف األسواق العراق ّية خالل القرن ال ّثالث
ّ
ّ

العاملني يف تلك األسواق:
الواقع ،وطبيعة أجور
َ

العاملني يف األسواق يف القرن(9/#3م)
ع ّينة م ْن أجور
َ

نوع العمل
عامل صناعة زجاج
عامل حانوت
عامل حدادة
احلمم
عامل ّ

ح ّفار قبور املوتى

الأجرة اليوم ّية
درهم ونصف

املالحظات

()77

نصف درهم
مخسة دراهم
مخسة دراهم

درهم 3 -دراهم

مع كسوته وطعامه

للقرب الواحد

()78

ّ
إن هذه األجور تُعدّ زهيد ًة جدّ ًا موازنة بالتّكاليف اليوم ّية ،فوجبة الغداء

ف ما
عىل سبيل املثال -يف أحد مطاعم بغداد خالل تلك احلقبة،كانت تُك ِّل ُ
ْ
بني ٍ
وأن العامل يستطيع ْ
دانق إىل عرشي َن دانق ًا(ّ ،)79
أن يعيش يو َمه بدرهم(،)80

السوق ،الذي َن هم من املؤكّد ال
فكيف هو حال أصحاب األُرس الكبرية من أهل ّ
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ّ

يستطيعون مع هذه األجور احلصول عىل رضور ّيات احلياة؟ و ُيذكَر ّ
َ
أن الفقهاء
نوي ّ
الصدقة ،إذا َ
َيعدُّ َ
ون ّ
أقل من
الشخص الواحد فقري ًا
ّ
الس ّ
ويستحق ّ
كان دخ ُل ُه ّ

( )200درهم ،أي :ما يساوي ( )16درمه ًا ونصف دره ٍم شهر ّي ًا(.)81

وأخري ًا ،البدّ من القول ّ
دت نوع ًا من التكتّل والتامسك
بأن رابطة املهنة قدْ و ّل ْ

السوق الواحد ،وبمرور
والتّكافل بني أصحاب الت ّ
ّخصص الواحد ،وبني أهل ّ

الرابطة بني أصحاب املهنة الواحدة ،وصار ٌّ
كل منهم يشعر
الزمن،
ْ
ّ
قويت تلك ّ
باالرتباط الوثيق بأهل صنفه ،ارتباط ًا كان يفوق -أحيان ًا ،-أو يوازي ارتباطه
بقبيلته وعائلته .ونتيجة هلذا ّ
الشعور ،شاع االنتساب إىل املهنة بجوار االنتساب
إىل املدينة أو القبيلة ،فرصنا نسمع يف بغداد والبرصة ،وغريمها من مدن العراق

ّ
واخلراز،
واحللج،
والز ّيات،
الز ّجاج ،والنّ ّظام ،والدّ ّباغَّ ،
األُ َخر ألقاب ًا ،مثلّ :
ّ
والن ّّجار ،وغريها()82؛ األمر الذي جعل أديب البرصة الكبري (اجلاحظ) يقول:

ّ
الصناعة نسب.)83(
إن ّ
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اخلامتة
َ
وخاصة يف
الفاحتون،
امليالديّ ،اته العرب
اهلجري/ال ّثامن
يف القرن ال ّثاين
ّ
ّ
ّ

مدن العراق الكربى ،إىل احلياة املدن ّية ،وإىل املشاركة يف الف ّعال ّيات االقتصاد ّية.
ٍ
وهنضت
يب،
وبشكل
ّجاري،
وقدْ ازدهر النّشاط الت
ْ
خاص عن طريق اخلليج العر ّ
ٍّ
ّ
وظهرت فيها طبقة ِ
نش ٍ
بدور ِ
البرصة ٍ
تعاظمت
نشطة من الت ّّجار
ط يف هذا امليدان،
ْ
ْ
تفاوتت أرباح التّجارة بحسب سلعها ،فالكامل ّية منها
ثرواهتا وأرباحها ،وقدْ
ْ
الربح فيها عىل
الربح إىل ( ،)%300أ ّما البضائع األُ َخر ،فال يزيد ّ
ُيباح فيها ّ

( .)%3أ ّما بخصوص فئة الباعة يف األسواق ،ف ُيمكننا ْ
أن نم ِّيز -من حيث املورد
العاملني فيه:
املا ّيل -بني نوعني من
َ

َ
يملكون ماليني
التجار الذي َن
األول :ذوي الدّ خول العالية ،وهم فئة ّ
النّوع ّ

الدّ نانري.

ال ّثاين :هم أصحاب الدّ خول الواطئةِ ،م َن الذين ال يتمكّن بعضهم حتّى
ٍ
ٍ
َ
من سدّ رمقه من دخله ّ
يعملون يف
بالغة ،وأغلب هؤالء
بصعوبة
الشحيح ّإل

املتجولون ،الذين
السوق بأيدهيم ،وأدواهتم البسيطة ،ومنهم الب ّقالون ،والباعة
ّ
ّ
ٍ
ٍ
حمدود دون احلاجة إىل رأس ٍ
مال ٍ
ٍ
َ
مهارة
كبري ،أو
بشكل
والشاء
ُي
امرسون البيع ّ
ٍ
ص ٍ
ختص ٍ
دقيق.
عالية ،أو ّ
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ّ

و ُيمكننا القول -إذنّ -
العاملني يف األسواق-
إن أغلب أرباح وأجور
َ
يعيش يف ٍ
كانت زهيد ًة ومتواضع ًة ،وكان معظمهم ُ
فاقة
باستثناء كبار الت ّّجار-
ْ
ٍ
ٍ
وعوز ،ومن املؤكّد ّ
وحاالت وسط ًا بني هذه وتلك من األرباح.
تدرج ًا
أن هناك ّ
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ِ
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ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ

الهوام�ش
القريش ،كتاب
الصحيح :ج ،3ص ،452وابن آدم ،حييى
ُ -1ي
نظر:البخاري ،اجلامع ّ
ّ
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،1ص.5
اخلراج :ص ،94واخلطيب
ّ
اجلهشياري ،الوزراء والكتّاب :ص.186
ُ -2ينظر:
ّ
عالبي ،ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب :ص.128
 -3ال ّث ّ
وسامراء :ص.40
 -4شارل بيال ،اجلاحظ يف البرصة وبغداد
ّ
البالذري ،أنساب اإلرشاف :ج ،1ص.495
ُ -5ينظر:
ّ
األفغاين ،سعيد ،أسواق العرب :ص.394
ُ -6ينظر:
ّ
 -7لذلك ُأطلق عىل البرصة لقب (مطرح الرب)ُ ،ينظر :املقديس ،أحسن التقاسيم يف
معرفة األقاليم :ص  ،128وشارل بيال ،اجلاحظ :ص.318
السوق كان موجود ًا قبل اإلسالمّ ،
املرجح ّ
الساسان ّية يف
 -8من َّ
السلطات ّ
وأن ّ
أن هذا ّ
دت
سعيها لدرء خطر البدو من العرب وإبعادهم عن االتّصال املبارش باملنطقة املأهولة قدْ حدّ ْ
رفت هذه املنطقة بـ(باب البادية).
الصحراء هبذه الكيف ّية ،ومن َث ّم ُع ْ
السوق عىل طـرف ّ
مكان ّ
األموي :ص ،13-12و ُينظر :املقديس ،أحسن
عون الرشيف قاسم ،شعر البرصة يف العرص
ّ
التقاسيم :ص  ،117ومن معاين املِربد :هو املكان الذي حيبس فيه اإلبل واملاشيةُ ،ينظر شارل
بيال ،اجلاحظ :ص.41-40
اهلجري:
االقتصادي يف القرن الرابع
وري ،عبد العزيز ،تاريخ العراق
ّ
ّ
ُ -9ينظر :الدّ ّ
ص.135
ُ -10ينظر :زكي ،أمحد كامل ،احلياة األدب ّية يف البرصة إىل هناية القرن الثاين للهجرة:
النص ،العصب ّية القبل ّية وأثرها يف ّ
األموي :ص،461-397
الشعر
ص ،48وإحسان
ّ
ّ
االقتصادي :ص.136
وري ،تاريخ العراق
ّ
والدّ ّ
العيل ،صالح أمحد ،التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف القرن
ُ -11ينظر:
ّ
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ّ
اهلجري :ص.266
األول
ّ
ّ
البالذري ،فتوح البلدان :ص.432
ُ -12ينظر:
ّ
الرسل
اهلمذاين ،كتاب البلدان :ص ،191
ُ -13ينظر :ابن الفقيه
ّ
والطربي ،تاريخ ّ
ّ
وامللوك :ج ،5ص.522
املقديس ،أحسن التقاسيم :ص .117
ُ -14ينظر:
ّ
والبالذري ،فتوح :ص.432
الطربي ،تاريخ :ج ،9ص،485
ُ -15ينظر:
ّ
ّ
ُ -16ينظر :اجلاحظ ،البغال :ص.30-29
ُ -17ينظر :مؤ ّلف جمهول ،ألف ليلة وليلة :ج ،1ص.564
يوطي ،تاريخ اخللفاء :ص.415
الس
ّ
ُ -18ينظرّ :
ُ -19ينظر :نارص خرسو ،سفرنامة :ص.146
البالذري ،فتوح:
األشعري ،قايض البرصة.
* منسوب إىل بالل بن أيب بردة بن أيب موسى
ّ
ّ
ص.447
ُ -20ينظر :نارص خرسو ،سفرنامة :ص.146
البريوين ،أبو الرحيان ،اجلامهر يف معرفة اجلواهر :ص.184
ُ -21ينظر:
ّ
يب ،كتاب البلدان :ص.264
ُ -22ينظر :اليعقو ّ
املقديس ،أحسن التقاسيم :ص.128
ُ -23ينظر:
ّ
الطربي :ج ،9ص.486
الطربي ،تاريخ
ُ -24ينظر:
ّ
ّ
ُ -25ينظر :املرتىض ،طبقات املعتزلة :ص44
يب ،البلدان :ص.264
ُ -26ينظر :اجلاحظ ،البخالء :ص ،143 ،142 ،125واليعقو ّ
ربي :ج ،6ص.67
ُ -27ينظر :ال ّط ّ
األصفهاين ،أبو نعيم بن عبد اهلل ،حلية األولياء :ج ،6ص.228
ُ -28ينظر:
ّ
 -29أوجد الع ّباس ّيون جيش ًا نظام ّي ًا كان العرب أحد عنارصه ،وق ّلص املأمون أعداد
ِ
ثم أسقط املعتصم العرب ك ّل ّي ًا من هذه املشاركة .عبد
العرب
املشاركة يف الدّ يوان (العطاء)ّ ،
وري ،التكوين التارخيي لأل ّمة العرب ّية :ص.62
العزيز الدّ ّ
الوهاب :ص.4
التبص بالتّجارة ،نرشه حسن حسني عبد ّ
ّ -30
اهلمذاين ،كتاب البلدان :ص.51
 -31ابن الفقيه
ّ
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ِ
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الع�صر الع ّب ِّ
ُ -32ينظر :مؤ ّلف جمهول :ج ،1ص.475
ُ -33ينظر :املصدر نفسه.
ُ -34ينظر :املصدر نفسه :ج ،1ص .59-57
ُ -35ينظر :املصدر نفسه :ج ،1ص.56
ُ -36ينظر :املصدر نفسه :ج ،1ص.473
االقتصادي :ص.68
وري ،عبد العزيز ،مقدّ مة يف تاريخ العراق
ّ
ُ -37ينظر :الدّ ّ
ُ -38ينظر :ابن الفقيه ،البلدان :ص.191
السنة
ُ -39ينظر :إبراهيم حلمي ،حالة العراق االقتصاد ّية ،جم ّلة لغة العرب ،ج ّ ،11
( ،)2عدد آيار (1913م) :ص.501
اإلسالمي :ج ،2ص.177
ُ -40ينظر :جرجي زيدان ،التمدّ ن
ّ
ايس ،البرصة :ص.22
ُ -41ينظر :عبد القادر باش أعيان الع ّب ّ
والصني وإندونيسيا :ص.10
ريايف إىل اهلند ّ
الس ّ
ريايف ،أبو زيد ،رحلة ّ
الس ّ
ُ -42ينظرّ :
ُ -43ينظر :العيل ،التّنظيامت :ص.260
األصفهاين ،حلية األولياء :ج ،4ص.16
ُ -44ينظر:
ّ
اإلسالمي ،ترمجة :عبد الرمحن
ُ -45ينظر :موريس لومبارد ،اجلغرافية التارخي ّية للعامل
ّ
محيدة :ص.197
ُ -46ينظرS.HUZAYYIN, Arabia and the Far East, Cairo,1942 P .157 :
ُ -47ينظر :كلود كاهن ،تاريخ العرب ّ
والشعوب اإلسالم ّية ،ترمجة :بدر الدّ ين القاسم:
ص.146
ُ -48ينظر :التّنظيامت :ص.260
حممد اهلادي أبو
الرابع
ّ
اهلجري ،ترمجةّ :
ُ -49ينظر :آدم متز ،احلضارة اإلسالم ّية يف القرن ّ
ريدة :ج ،2ص.272
ُ -50ينظر :صالح العيل ،التّنظيامت :ص.260
التمجة العرب ّية ،مقال ( )Hoffeningما ّدة (جتارة)،
ُ -51ينظر :دائرة املعارف اإلسالم ّيةّ ،
حممد فهد :العا ّمة يف بغداد :ص.73 ،63
ومقال (بيكر) ما ّدة (سمسار) .بدري ّ
عيل ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص-48
ُ -52ينظر :الدّ
ّ
مشقي ،أبو الفضل ،جعفر بن ّ
.51
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ّ
اجلهشياري ،الوزراء والكتّاب :ص.128
ُ -53ينظر:
ّ
مشقي ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص.52-50
 -54الدّ
ّ
 -55املصدر نفسه :ص.45
ُ -56ينظر :املصدر نفسه :ص.52
ُ -57ينظرّ :
حممد بن احلسن ،كتاب املخارج يف اخليل :ص.14
يباينّ ،
الش ّ
حممد ،املقدّ مة :ص ،475وما بعدها.
الرمحن بن ّ
ُ -58ينظر :ابن خلدون ،عبد ّ
ُ -59ينظر :فهد ،العا ّمة :ص.64
يب ،التّاريخ :ج ،3ص.146
ُ -60ينظر :اليعقو ّ
والصابئ ،أبو احلسني ،هالل بن املحسن،
ُ -61ينظر:
اجلهشياري ،الوزراء :صّ ،272
ّ
حممد،
عيل ،أمحد بن ّ
الوزراء أو حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء :ص ،314ومسكويه ،أبو ّ
جتارب األمم وتعاقب اهلمم :ج ،1ص.152
اهلجري ،رسالة
الرأي العام يف القرن ال ّثالث
ُ -62ينظر :عادل حمي الدّ ين
ّ
اآللويسّ ،
ّ
ماجستري ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1973،م :ص.61
 -63اجلاحظ ،عمرو بن بحر ،رسائل اجلاحظ :ص.156
الصفا ّ
وخلن الوفا :ج ،2ص.285
الصفا ،رسائل أخوان ّ
 -64أخوان ّ
ُ -65ينظر :ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم :ج ،9ص.44
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،4ص.111
ُ -66ينظر :اخلطيب
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،أخبار احلمقى واملغ ّفلني :ص.59
ُ -67ينظر :ابن
ّ
البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،12ص.30
ُ -68ينظر :اخلطيب
ّ
حممد فهد ،العا ّمة :ص.75
ُ -69ينظر :بدري ّ
الغزايل ،إحياء علوم الدين :ج ،2ص.332
ُ -70ينظرّ :
ُ -71ينظر :فهد ،العا ّمة :ص.80
مشقي ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص ،44ودائرة املعارف اإلسالم ّية،
ُ -72ينظر :الدّ
ّ
حممد فهد ،العا ّمة :ص.82
مقال بيكر ،ما ّدة (سمسار) ،وبدري ّ
مشقي ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة :ص.40
ُ -73ينظر :الدّ
ّ
الطربي :ج ،1ص.39
حممد بن عبد امللك بن إبراهيم ،تكملة تاريخ
ُ -74ينظر:
ّ
اهلمداينّ ،
ّ
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االقتصادي :ص.260
وري ،تاريخ العراق
ّ
ُ -75ينظر :اجلاحظ ،البخالء :ص ،59والدّ ّ
املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر :ج ،2ص.218
ُ -76ينظر:
ّ
األنباري ،نزهة األل ّباء يف طبقات األدباء :ص.183
ُ -77ينظر :ابن
ّ
ُ -78ينظر :اجلاحظ ،البيان والتّبيني :ج ،3ص.560
ُ -79ينظر :آدم متز ،احلضارة اإلسالم ّية :ج ،2ص.285
اجلوزي ،أخبار احلمقى :ص.138
ُ -80ينظر :ابن
ّ
ُ -81ينظر :صالح أمحد العيل ،التّنظيامت :ص ،160ومحدان عبد املجيد الكبييس ،أسواق
البوهيي :ص.342
بغداد حتّى بداية العرص
ّ
 -82مازال أغلب هذه األلقاب متداوالً يف العراق حتّى يومنا هذا ،ومنها -أيض ًا-
والقندرجي ،وغريها.
والقصاب،
والشفشجي،
البزاز ،احلدّ اد ،الباججيّ ،
ألقابّ :
ّ
ّ
 -83اجلاحظ ،البخالء :ص.52

تراث الب�صرة

162

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
�أ ّو ًال :امل�صادر

القريش ،كتاب اخلراج ،القاهرة.#1384 ،
 -1ابن آدم ،حييى
ّ
األصفهاين ،أبو نعيم بن عبد اهلل ،حلية األولياء ،القاهرة1938 ،م.
-2
ّ
حممد ،نزهة األل ّباء يف طبقات األدباء،
 -3ابن
ّ
الرمحن بن ّ
األنباري ،كامل الدّ ين عبد ّ
ائي ،مكتبة األندلس ،بغداد1970 ،م.
امر ّ
الس ّ
حتقيق :إبراهيم ّ
عيل ،أخبار احلمقى واملغ ّفلني ،مطبعة
 -4ابن
ّ
اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد ّ
الرمحن بن ّ
التّوفيق ،دمشق.#1345 ،
اجلوزي ،دار
عيل بن
ّ
 -5املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،أبو الفرج ،عبد ّ
الرمحن بن ّ
املعارف العثامن ّية ،حيدر آباد الدّ كن.#1357 ،
حممد ،املقدّ مة ،تونس1989 ،م.
الرمحن بن ّ
 -6ابن خلدون ،عبد ّ
حممد ،كتاب البلدان ،ليدن1967 ،م.
 -7ابن الفقيه
اهلمذاين ،أبو بكر ،أمحد بن ّ
ّ
الصفا ّ
وخلن الوفا ،دار صادر ،بريوت1957 ،م.
الصفا ،رسائل أخوان ّ
 -8أخوان ّ
الصحيح ،ليدن1864 ،م.
-9
حممد بن إسامعيل ،اجلامع ّ
ّ
البخاري ،أبو عبد اهللّ ،
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر ،فتوح البلدان ،القاهرة1956 ،م.
-10
ّ
البالذري ،أمحد بن حييى بن جابر ،أنساب اإلرشاف ،القاهرة1957 ،م.
-11
ّ
حممد بن أمحد ،اجلامهر يف معرفة اجلواهر ،حيدر آباد الدّ كن،
-12
الرحيانّ ،
البريوين ،أبو ّ
ّ
.#1335
حممد ،ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب،
عالبي ،أبو منصور ،عبد امللك بن ّ
 -13ال ّث ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة1965 ،م.
حتقيقّ :
السالم هارون،
 -14اجلاحظ ،أبو عثامن ،عمرو بن بحر ،رسائل اجلاحظ ،حتقيق :عبد ّ
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َ
ا�سي الأ ّولِ (232-132ه945-750/م)
خالل
الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ
القاهرة1965 ،م.
احلاجري ،القاهرة1958 ،م.
 -15البخالء ،نرشه :طه
ّ
 -16البغال ،نرشه :شارل بيال ،القاهرة1955 ،م.
والتمجة والنّرش ،القاهرة1948 ،م.
 -17البيان والتّبيني ،جلنة التّأليف ّ
ّبص بالتّجارة ،نرشه :حسن حسني عبد الوهاب ،ط ،2القاهرة1935 ،م.
 -18الت ّ
حممد بن عبدوس ،الوزراء والكتّاب ،حتقيق :مصطفى
-19
ّ
اجلهشياري ،أبو عبد اهللّ ،
الس ّقا وآخرون ،القاهرة1938 ،م.
ّ
السالم ،القاهرة،
 -20اخلطيب
ّ
عيل ،تاريخ بغداد ،أو مدينة ّ
البغدادي ،أبو بكر ،أمحد بن ّ
1939م.
عيل ،اإلشارة إىل حماسن التّجارة ،القاهرة،
 -21الدّ
ّ
مشقي ،أبو الفضل ،جعفر بن ّ
.#1318
والصني وإندونيسيا ،نرش
ريايف إىل اهلند ّ
الس ّ
ريايف ،أبو زيد ،احلسن بن زيد ،رحلة ّ
الس ّ
ّ -22
البرصي ،بغداد1961 ،م.
عيل
ّ
ّ
الرمحن بن أيب بكر ،تاريخ اخللفاء ،القاهرة1964 ،م.
عبد
ين،
جالل
،
يوطي
الس
-23
الدّ
ّ
ّ
ّ
ّ -24
حممد بن احلسن ،كتاب املخارج يف اخليل ،نرشه :يوسف شاخت ،لبيزج،
يباينّ ،
الش ّ
1930م ،وأعادت طبعه باألوفسيت ،مكتبة املثنى ،بغداد (د.ت).
الصابئ ،أبو احلسني ،هالل بن املحسن ،الوزراء أو حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء،
ّ -25
حتقيق :عبد الستّار أمحد ّفراج ،القاهرة1958 ،م.
حممد أبو الفضل
-26
ّ
الرسل وامللوك ،حتقيقّ :
حممد بن جرير ،تاريخ ّ
الطربي ،أبو جعفرّ ،
إبراهيم ،القاهرة1966 ،م.
حممد ،إحياء علوم الدّ ين ،بوالق ،مرص.#1309 ،
ّ -27
حممد بن ّ
الغزايل ،أبو حامدّ ،
 -28املرتىض ،طبقات املعتزلة ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت (د.ت).
عيل بن احلسن ،مروج ّ
حممد
-29
ّ
الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيقّ :
املسعودي أبو احلسنّ ،
حميي الدّ ين ،القاهرة1958 ،م.
 -30مسكويه ،أبو عيل ،أمحد بن حممد ،جتارب األمم وتعاقب ِ
اهلمم ،القاهرة1915 ،م،
ّ
ّ
أعادت طبعه باألوفسيت ،مكتبة املثنّى ،بغداد (د.ت).
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الكعبي
�أ.د .عبد احلكيم غنتاب
ّ
أعادت
 -31مؤ ّلف جمهول ،ألف ليلة وليلة ،طبعة بوالق(جم ّلدان) ،القاهرة،#1252 ،
ْ
طبعها باألوفسيت ،مكتبة املثنّى ،بغداد.
 -32نارص خرسو ،أبو معني الدّ ين (ت1088/#481م) ،سفرنامه ،ترمجة :حييى
ّ
اخلشاب ،بريوت1970 ،م.

الطربي ،حتقيق :ألربت
حممد بن عبد امللك بن إبراهيم ،تكملة تاريخ
-33
ّ
اهلمداينّ ،
ّ
يوسف كنعان ،بريوت 1961م.
يب ،أمحد بن أيب يعقوب بن واضح الكاتب ،كتاب البلدان ،النّجف1957 ،م.
 .34اليعقو ّ
 -35التّاريخ ،دار صادر ،بريوت1960،م.

ثانياً :املراجع
األفغاين ،سعيد ،أسواق العرب ،ط ،3دار الفكر ،بريوت1974 ،م.
-36
ّ
اهلجري ،رسالة ماجستري،
الرأي العام يف القرن ال ّثالث
-37
ّ
اآللويس ،عادل حمي الدّ ينّ ،
ّ
ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1973،م.
البرصي ،بغداد 1961م.
ايس ،عبد القادر ،البرصة ،دار
ّ
 -38باش أعيان الع ّب ّ
السنة ( ،)2عدد
 -39حلمي ،إبراهيم ،حالة العراق االقتصاد ّية ،جم ّلة لغة العرب ،ج ّ 11
آيار (1913م).
التمجة العرب ّية ،مقال ( )Hoffeningما ّدة (جتارة)،
 -40دائرة املعارف اإلسالم ّيةّ ،
ومقال (بيكر) ما ّدة (سمسار).
اهلجري ،بريوت1974 ،م.
االقتصادي يف القرن الرابع
وري ،تاريخ العراق
ّ
ّ
 .41الدّ ّ
التارخيي لأل ّمة العرب ّية ،بريوت 1984م.
 -42التكوين
ّ
االقتصادي ،بريوت1969 ،م.
 -43مقدّ مة يف تاريخ العراق
ّ
 -44زكي ،أمحد كامل ،احلياة األدب ّية يف البرصة إىل هناية القرن ال ّثاين للهجرة ،دار املعارف،
القاهرة1971 ،م.
اإلسالمي ،دار اهلالل ،القاهرة1968 ،م.
 -45زيدان ،جرجي ،التمدّ ن
ّ
السامرائي ،دار
 -46شارل بيال ،اجلاحظ يف البرصة وبغداد
وسامراء ،ترمجة :إبراهيم ّ
ّ
الفكر ،دمشق1985 ،م.
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خالل
الب�صر ِة
ال�س ِ
ِ
وق يف ْ
ِمهَنُ ُّ
الع�صر الع ّب ِّ
األول
 -47العيل ،صالح أمحد ،التّنظيامت االجتامع ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف القرن ّ
اهلجري ،بريوت 1969م.
ّ
حممد ،العا ّمة يف بغداد ،بغداد1967 ،م.
 -48فهد ،بدري ّ
 -49كاهن ،كلود ،تاريخ العرب والشعوب اإلسالم ّية ،ترمجة :بدر الدّ ين القاسم ،ط،2
بريوت 1977م.
البوهيي ،بغداد
الكبييس ،محدان عبد املجيد ،أسواق بغداد حتّى بداية العرص
-50
ّ
ّ
1979م.
الرمحن محيدة،
 -51لومبارد ،موريس ،اجلغرافية التّارخي ّية للعامل
اإلسالمي ،ترمجة :عبد ّ
ّ
دمشق 1979م.
حممد اهلادي أبو
الرابع
ّ
اهلجري ،ترمجةّ :
 -52متز ،آدم ،احلضارة اإلسالم ّية يف القرن ّ
ريدة ،ط ،3القاهرة1957 ،م.
األموي ،بريوت1963 ،م.
ّص ،إحسان ،العصب ّية القبل ّية وأثرها يف الشعر
ّ
 -53الن ّ
S.HUZAYYIN, Arabia and the Far East, Cairo,1942 -54
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