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�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(

يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية:

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2
وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.

3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
مدمج(CD)، عىل أن يكوَن عدُد كلامِت البحث بحدود )5000-1000( كلمة، 

ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية،  

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5
الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.



ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.



ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.
ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 

الرفض.
#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

(Basrah@alkafeel.net)، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/شارع بغداد/حّي الغدير/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العدد
ِحْيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ ا لرَّ

موقعها  بسبب  الّتجارّية؛  القوافل  ملتقى  الِقَدم-  منُذ   - البرصُة  كانْت  إذا 
الذي  األمر  والّثقافات؛  األفكار  ملتقى  نفِسه  الوقِت  يف  فهي  املتمّيز،  اجلغرايّف 
حمّل  تزال  وما  كانْت  ثقافّية  وظيفًة  الّتجارّية-  وظيفتها  عن  فضاًل   - هلا  جعل 

إعجاٍب وانبهاٍر؛ ملا اّتسمْت به من ثراٍء وتنّوٍع.
وعندما سطع نجُم رسالة الّسامء، كانْت العقلّية البرصّية مهّيأة متامًا للّتفاعل 
والّتعامل اإلجيايّب مع نور مبادئ اإلسالم وقيمِه وأفكاِرِه، وكان ملسجد البرصة 
لكّل  منهاًل  صارا  حّتى  واحلضارّي،  الفكرّي  الّرفد  يف  الفاعل  الّدور  وِمْربدها 

املتطّلعني إىل التأّلق والبناء املعريّف القائم عىل االبتكار واالنفتاح.
كّل هذا جعَل للبرصِة تراثًا ضخاًم مليئًا باملحامد واملفاخر، وال شّك يف أّن 
غدا  حّتى  واالستقطاب،  اجلذب  خاّصّية  املكان  هذا  عىل  أضفى  قْد  الّتمصري 
فيام بعد حمّجًا ملحبِّي احلضارة والتقّدم ولطاّلب العلم، وملْ تكْن البرصُة متطّفلًة 
عىل املعرفة، بل كانْت دائاًم منبتًا للمعارف، ومْن عقوِل علامئها انبثقَ الكثري من 

العلوم.
وممّْن  أمرها،  توّلوا  الذين  الّساسة  من  كثريًا  البرصُة  عانْت  فقْد  هذا،  ومع 
كانوا حيوُكوَن الفتَن لكي حيّرفوا املسار عاّم هو مقّرٌر أْن يكوَن عليه، ومْن جّراء 



األوىل  اخلطوة  حتّققْت  وقْد  والّتصويب،  للمعاجلة  ملّحة  حاجة  ظهرْت  ذلَك 
؛ إْذ أعاد -بعد فتنة اجلمل- للّتاريخ  عىل طريق اإلصالِح عىل يد اإلمام علٍّ
مساره الّسليم، ووّلد لدى البرصّينَي قناعًة بأهّنم أهل علٍم وطيبٍة وكرٍم وعطاٍء، 
الّدين  املناسب؛ لكي تتجّسد يف خدمة  أْن تكون يف حمّلها  القيم جيُب  وأّن هذه 
ملسجد  جعل  أْن   ،اإلمام هبا  قام  التي  املهّمة  األعامل  بني  ِمْن  وكان  واألّمة، 
الوعي،  أساس  الثقافة  ألّن  العبادّية؛  وظيفته  عن  فضاًل  ثقافّية،  وظيفة  البرصة 

وأّن الوعي مفتاح النّجاح.
إّن هذا احلراك املتمّيز الذي شهدته البرصة منُذ ذلك الوقت، وسارْت عليه 
للّطمس  وحماوالٍت  وحتريٍف  تشويٍه  بني  األوجاع،  من  يسلْم  ملْ  بعد-  -فيام 
فقْد شعرْت  لذا،  وأحداث؛  مْن مصائب  املدينة  به  مّرْت  ملا  نتيجة  والّتهميش؛ 
العتبة العّباسّية املقّدسة باملسؤولّية إزاء كنوز الرّتاث البرصّي، ووجدْت رضورَة 
مْن  اآلفاق  يف  نوَرُه  يبعث  ليظّل  النّاصع  وجهه  عْن  الغبار  إلزاحة  اجلهِد  بذِل 
 غري منغِّصات، وتقديمه إىل األجيال؛ لينتفعوا به علاًم وعماًل، فقامْت بتأسيس 
املِعطاء،  املدينة  تراث هذه  إحياء  عاتقه  أخذ عىل  الذي  البرصة(،  تراث  )مركز 

والّتعريف به.
الباحثني املتخّصصنَي  لقْد سعى هذا املركز منُذ بداية تأسيسه يف استقطاب 
الربامج  وأعّد  املطبوعات،  وأصدر  النّدوات،  فأقام  البرصّي،  بالّشأن  املعنّينَي 
الّسبيل، فأضحْت جتّلياُت عطائه ملموسًة لدى اجلميع، ولعّل  عة يف هذا  املتنوِّ
اخلطوة الرائدة التي سعى إليها املركز هي إصدار جمّلة علمّية حمّكمة باسم جمّلة 
منهجّية  وفق  عىل  البرصّي  الرّتاث  دراسة  للباحثني  ليتسنّى  البرصة(؛  )تراث 



العلمّي، وستكون  نتاجهم  ُيثري  بام  الباحثون ضاّلتهم  علمّية رصينة، وسيجُد 
هذه املجّلة اجلرس الذي ُيوصُل املركز بالوسط األكاديمّي.

أْن تتسارع خطوات هذه املجّلة إىل األمام عىل طريق  إّن طموحنا لكبري يف 
القديِم عىل  مع  تتساوُق  وحداثة،  وأمانة  دّقة  مْن  تتطّلبُه  وما  العلمّية،  الّرصانة 

طريق االرتقاء.
أينام  الثّر،  املدينة ولرتاثها  املحّبة هلذه  أبواب جمّلتنا مفتوحة لكّل األقالم  إّن 
كانْت، وإذا كان العدد األّول قْد مّثل أّوَل الغيث، فسينهمُر العطاُء العلميُّ يف 
األعداد الاّلحقة -إْن شاء اهلل-، ولعّل ذلك ما يتبنّي يف هذا العدد )الثاين(، الذي 
سنحوُك  هبم  اّلذين  الباحثنَي  أقالُم  ثياَبه  نسجْت  وقْد  الكريم،  للقارئ  ُمه  نقدِّ

خيوَط النّور سببًا للعلوِّ واالرتقاء.
والباحثني،  العلامء  بمداِد  ُيسقى  الذي  الفسيل  البرصة( هي  إّن جملة )تراُث 
لُيصبح -إْن شاء اهلل- نخلًة شاخمًة بنَي نخيِل البرصة، ولُيعطَي بلَح الِعلِم الذي 

داد. طِب البرصّي، وِمْن اهلل نستمدُّ العوَن والسَّ سيكوُن لونًا ِمْن ألواِن الرُّ
 واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي

                                                                                            هيأُة الّتحرير
 





خ �صنة �صدور جمّلة )تراث الب�صرة( املحّكمة  ق�صيدٌة ت�ؤرِّ

ُنضاِر ِسْمُط  الفيحاُء  األمصـاِرالبرصُة  عىل  ُحسنًا  به  زادْت 
األنواِرَجذىل الكواكُب وهي حترُس جيدها قالئِد  بالفاتناِت 
للَوَرى نحوًا  الدؤيلُّ  يكتَب  ِمن َهدي سّيدنا أيب األطهــــــــــاِر كي 
ـسًا مؤسِّ الَعبقريُّ  ذاَك  األشعـاِرويروَح  َمراِقَص  النخيِل  حتَت 
ربـوَعنا بأّن  الّدنـيا  األفكـاِرولِتشهَد  َمولُد  اخُلريبة  ذي  ِمن 
بجوِدِه النفوَس  َغَمر  قْد  قراِرولذاَك  بخرِي  خريًا  فاستبرِشي 
س مركزًا اآلثـاِرقْد أعلَن )الّصـايف( فأسَّ مدينِة  تراَث  ُييي 
عصـِرنا ُحّجِة   ، املهديِّ مولِد  الكّفـــــــــاِريف  قاِصِم  العقيدِة،  حُميي 
سخاَءُه اهلالِل  كفِّ  يف  بثمِرسأخّط  ُمَسائاًل  ُييُب  َرْوٌض 
جمّلٌة الَعطاِء  ألواِن  بنِي  األنظاِرِمْن  ُمنى  َكانْت  علمّيٌة 
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#1437 =)602+94+401+340(       
                         شعر: د.عامر الّسعد
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ملّخ�ُص البحث

كبريًا،  ازدهارًا  األّول  العّبايسِّ  العرص  العراق يف  الّتجارّي يف  النّشاط  َشِهَد 
وخاّصة عْن طريق اخلليج العريّب، وظهرْت يف أسواق البرصة طبقات نِشطة من 
العاملنَي يف هذا امليدان، ويف مقّدمتهم التّجار الذين كانوا ُيعّدوَن من )العاّمة(، 
لتعاظم  نتيجة  بعضهم  فُعّد  العرص،  هذا  خالل  إليهم  النّظرة  يف  تطّور  طرأ  ثّم 
الّتاجر  هي:  أصناف،  ثالثة  إىل  ُيصنّفوَن  وكانوا  )اخلاّصة(،  طبقة  من  ثرواتم 

ز، والّتاجر الرّكاض. اخلّزان )أي: تاجر اجلملة(، والّتاجر املجهِّ
أّما الباعُة، فينقسموَن عىل قسمني: الباعة الّثابتوَن، وهم أصحاب الّدكاكني 
يف اخلانات واألسواق، والباعة املتجّولوَن. وتضّم فئة الباعة وَمن يّتصل هبم مَن 
نّاع، وأصنافًا ُأَخر كثرية من العاملني يف الّسوق ُيشار إليهم عادة  زيَن والصُّ املجهِّ
بمصطلحات: )أهل املهن(، أو )األصناف(، أو )أهل الّصنائع(، فضاًل عن فئة 

مهنّية أخرى مهّمة يف الّسوق هي فئة الوسطاء )الّسامرسة(. 
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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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مقّدمة

الّتّجار  العاّمة من  العرب تصّورًا واضحًا عن أحوال  املؤّرخوَن  لنا  يرتك  ملْ 
وأصحاب احِلرف واملِهن يف األسواق وظروف معيشتهم وأحواهلم االقتصادّية 
عىل  معروف-  هو  -كام  انصبَّ  قْد  كان  اهتاممهم  جّل  أّن  ذلك  واالجتامعّية؛ 
تدوين شؤون دار اخلالفة، وحوادث الّسياسة واحلروب، وأسهبوا يف ذكر ترف 
اخللفاء والوزراء وكبار رجال الّدولة واحلاشية، إاّل أّنه من املمكن-ومن خالل 
العريضة  اخلطوط  رسم  املصادر-  يف  املتناثرة  والنّصوص  الّروايات  من  عدٍد 
العراقّية عاّمة، ويف أسواق  العاّمة يف األسواق  التي مارسها  املهن  تلك  لطبيعة 
البرصة عىل وجه اخلصوص، بوصفها املدينة التجارّية األوىل يف العراق واملنطقة، 

وطبيعة نشاطهم وأجورهم وظروف معيشتهم.
الّتجارّي  النّشاط  شّجع  احلجاز  يف  ظهر  عندما  اإلسالم  أّن  املعروف  ومن 
اهلجرّي/الّسابع  األّول  القرن  يف  أّنه  إاّل  واملِهن)1(،  احِلرف  وزّكى  وباركه، 
الّتجارة  إىل  النّظرة  تكْن  ملْ  وحروب-  فتوح  عرص  ُيعدُّ  كان  امليالدّي-الذي 
والّتّجار، وإىل أصحاب احِلرف واملِهن، واضحًة فيه، فقْد انرصف ُمعظم العرب 
الذيَن دخُلوا اإلسالم يف هذا القرن إىل االنخراط يف حركة الفتوح التي انساحْت 
ممارسة  يف  الّذّمة  وألهل  العربّية  غري  للعنارص  الفرصة  أتاح  ما  وغربًا،  رشقًا 
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الّتجارة يف كنف الّدولة اإلسالمّية عىل نطاٍق واسٍع، وعندما استوىل األموّيوَن 
عىل منصب اخلالفة اإلسالمّية )40-132#/660-749 م(، ملْ تكن نظرتم 
إىل الّتاجر تّتسم بعني التقدير، وملْ نجد لطبقة التّجار وألصحاب املهن يف الّسوق 

شأنًا كبريًا يف تارخيهم، وهكذا كان عليه احلال يف بداية قيام الّدولة العّباسّية)2(.

- اأهمُّ اأ�صواِق الب�صرة

هي:  أسواق،  أربعة  املصادر  ذكرتا  التي  الكبرية  الّتجارّية  البرصة  أسواق 
باب  أو  اجلامع-  باب  وسوق  الكبري،  والّسوق  الكالء،  وسوق  املِربد،  سوق 

عثامن.
أ- سوق املِْرَبد

 ملْ يشتهر سوق يف التاريخ العريّب اإلسالمّي الوسيط كام اشتهر املِْرَبد، فقْد 
ُوصف بُعكاظ العرب يف اإلسالم، وقيل فيه: العراق عنُي الّدنيا، والبرصة عنُي 
البرصة  تكْن  ملْ  القول:  إىل  البعض  وذهب   ،)3(البرصة عنُي  واملِْربد  العراق، 
املركز  وهو  العظيم،  الّتجارّي  املركز  فهو   ،)4(املِْربد لوال  شيئًا  العرب  نظر  يف 
الثقايّف العظيم -أيضًا-، ملتقى طرق الّتجارة الرّبّية وجممع احلّجاج، فيه أشهر 
يلتقي  الّشعراء، وبه  تنتظم حلقات  البرصة وأسواقها وصناعاتا، وفيه  حماّلت 
الّلغويوَن باألعراب لتلّقف الفصاحة شفاهًا)5(، وهو من جانٍب آخر ساحة من 
ساحات احلروب، فقْد كان مرسحًا ألكرب فتنٍة يف التاريخ العريّب اإلسالمّي، لقْد 
كان باختصاٍر ميدان أدٍب وجتارٍة وحرٍب، وهو مرآٌة عكسْت حياة العرب قبل 
رْت حضارتم يف اإلسالم، واستطاع أْن يصهر احلياتني معًا يف  اإلسالم، وصوَّ
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بوتقٍة واحدٍة، وصاغ منها تلك احللية العجيبة)6(.
أصبح للِمربد دوٌر حيويٌّ يف نشاط البرصة االقتصادّي، ويف تدعيم مكانتها 
التجارّية عىل مدى القرون الّثالثة األوىل للهجرة، فقْد كان مركز التجارة الرّبّية، 
ظهوره  مّر  وقْد  البرصة)7(.  وإىل  من  والقادمة  املغادرة  القوافل  وقوف  وحمّطة 
وتطّوره بعّدة مراحل، فقْد نشأ حمّطًة للبدو يبيعوَن فيه اجلامل عند الباب الغريّب 
للبرصة )8(، ثّم تطّور برسعٍة حّتى أصبح يف هناية العرص اإلسالمّي األّول سوقًا 
تباع فيه الّتمور واألسلحة واجلامل وغنائم احلرب)9(. ويف العرص األموّي، وبعد 
ناديًا  املِْربد  أصبح  والفكرّية  الّسياسّية  والتّيارات  واألهواء  امليول  ظهرْت  أْن 
األموّيني،  بأجماد  واألخطل  جرير  فيه  فتغنّى  الّشعراء،  كبار  فيه  يتبارى  سياسّيًا 
القبائل حلضور  فيه وفود  اهلاشمّي، وجتتمع  البيت  الفرزدق برشف  فيه  وتغنّى 
التبادل  ملتقى  فيه  أصبح  الذي  نفسه  الوقت  يف  األدبّية)10(،  املنافرات  تلك 
ن  كوَّ التي  املجاورة  الغربّية  الّصحراء  وسّكان  البرصة  أهل  بني  البضائعّي 

البرصّيوَن مع أهلها أقدم عالقاتم التجارّية)11(. 
ب- سوق باب اجلامع

وُيسّمى -أيضًا- )سوق باب عثامن( نسبة إىل )عثامن بن أيب العاص الثقفّي( 
)ت55هـ/675م(، وكان يف األصل جمّرد دار يملكها )عبد اهلل بن عامر(، وهبها 
بدوره إىل عثامن الّثقفّي)12(، اشرتاها منه عبيد اهلل بن زياد، وأعاد بناءها، وساّمها 
أمام  ثّم صارْت سوقًا ُيدعى )سوق باب اجلامع()14(؛ ألّنه يقع  )البيضاء()13(، 
املسجد اجلامع مْن جهته الّشاملّية الغربّية، وتنترش حماّلت هذا الّسوق بمحاذاة 
سّكة املِربد املعروفة)15(، وكان مركزًا جتارّيًا واسعًا حيتوي عىل عدٍد من األسواق 
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الّصغرية املتخّصصة، أشهرها سوق الّرقيق )سوق النّخاسيـَن( الّذائـع الّصيـت؛ 
واألقمشة  والكتب  الّدقيق  باعة  وهناك  فيه،  واجلـواري)17(  العبيـد)16(  ُيباع  إْذ 

افني)19(.  وغريها)18(، كام يوجد فيه سوق للرّصّ
ج- الّسوق الكبري

 وُيعرف كذلك باسم )سوق هنر بالل()*(؛ ألّنه يمتّد عىل جانبي هذا النّهر، 
أمّهّية  أعطاه  املوقع  ابن عمر، وهذا  بنهر  معقل  فيه هنر  يلتقي  الذي  املوضع  يف 
جتارّية كبرية؛ ألّنه يقع يف هناية الّطريق التجارّي بني بغداد والبرصة، كام أعطاه 
وشهرة،  حيوّية  البرصة  أسواق  أكثر  يضمُّ  بعد  فيام  أصبح  حّتى  للتوّسع  جماالً 
ها سوق الّصريفة، وهو واحٌد من ثالثة أسواق تقوم بأعامل الّصريفة  وكان أمهُّ
ُه  يف املدينة)20(، وهناك )سوق البّلورّيني(، وهم صنّاع الّزجاج الذي جُتلُب موادُّ
واألقداح)21(،  واألواين  القوارير  منه  وُتصنع  اهلندّي،  املحيط  جزر  من  األولّية 
الوسيط،  العرص  يف  واسعٍة  بشهرٍة  يتمّتعوَن  البرصة  يف  الّزجاج  صانعو  وكان 
وقْد استعان هبم املعتصم العّبايّس)218-227#( عندما رشع ببناء سامّراء سنة 
الّلؤلؤ واحلل واملجوهرات  الّسوق-أيضًا- باعة  )220#()22(. ويوجد يف هذا 
واألحجار الكريمة)23(، التي اشتهرْت هبا جتارة البرصة، وكانْت من أهمِّ عوامل 
ازدهارها؛ ملا حتّققه من أرباٍح وفريٍة وسمعٍة جتارّيٍة طّيبة، نفذْت إىل أصقاٍع بعيدٍة.

د- سوق الكالء
 ُيعدُّ هذا الّسوق من أهّم مرافئ الّتجارة النّهرّية يف البرصة، فضاًل عن وظيفته 
بوصفه سوقًا ومركزًا جتارّيًا متكاماًل، وهو عبارة عن جمموعة أسواق متتّد عىل 
ها: سوق العاّلفنَي )باعة أعالف املاشية(، وبه دار  جانبي )هنر الفيض()24(، أمهُّ
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والّصناعات  والقصب  والّتمور  احلرص  باعة  وإّن  العاّلف()25(،  اهلذيل  )أيب 
املعتمدة عىل سعف النّخيل ُيامرسون نشاطهم قرب هذا الّسوق)26(. وهناك سوق 
الفيض)27(،  قناة  قرب  كبري  سوق  وهو  القّصابنَي(،  )ُرحبة  وُيسّمى  القّصابنَي، 
وبقربه يقع سوق األغنام التي نقلها )بالل بن أيب بردة( من باب عثامن إىل رحبة 

القّصابنَي هذه)28(. 
وفضاًل عن املراكز الّتجارّية املذكورة وأسواقها الّثانوّية املتفّرعة عنها، هناك 
الفعالّية  يف  أمّهّيتها  لقّلة  إليها  نتطّرق  ملْ  املستقّلة،  الّصغرية  األسواق  من  عدٌد 

الّتجارّية، وهي أسواق ُيمكن أْن ُتوجد يف أّي مدينة أو مركز حضّي. 

- مقّدماُت الّن�صاط الّتجارّي يف الب�صرة

بانتهاء عرص الفتوح، أّي: يف القرن الثاين من اهلجرة/الّثامن امليالدّي، اجّته 
العرب الفاحتوَن-وخاّصة يف مدن العراق الّتجارّية الكربى)البرصة، والكوفة، 
ومتّكنْت  االقتصادّية،  الفّعالّيات  يف  املشاركة  وإىل  املدنّية،  احلياة  إىل  وبغداد(- 
البرصة -بوصفها ميناء العراق الوحيد- من النّهوض جمّددًا، حّتى بعد أْن انقطع 
التابعة  الغنّية  املرشقّية  املقاطعات  واردات  وأصبحْت  العطاء)29(،  أهلها  عن 
عن  نفسها  إنقاذ  يف  البرصة  ونجحْت  بغداد،  اجلديدة  العاصمة  إىل  ُترَسل  هلا 
طريق النّشاط التجارّي، مستفيدة من موقعها اجلغرايّف املطّل عىل شامل اخلليج 
حمّلّية  ُأَخر  أبنائها، فضاًل عن عوامل وظروف  وثروات  ومْن جهود  )العريّب(، 

ودولّية.
اخلليج  طريق  عن  خاّص  وبشكل  التجارّي،  النّشاط  تبلور  العرص  هذا  يف 
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امليدان، خاّصة بعد اختاذ  نِشٍط يف هذا  البرصة بدوٍر  اهلندّي، وهنضْت  فاملحيط 
بغداد عاصمة للّدولة العّباسّية، وبنائها عىل ضفاف دجلة سنة )145#/762م(، 
الّتجارة  سلع  والفرات  دجلة  هنري  وَعرب  البرصة  طريق  عن  إليها  فتدّفقْت 
عاصمة  إنشائها-  من  قصرٍي  وقٍت  -بعد  بغداد  أضحْت  حّتى  الغنّية،  الرّشقّية 
الّدنيا، وقلب العامل، واملدينة الّتجارّية األوىل يف عامل العصور الوسطى. ونتيجة 
لتلك التطّورات، ساد أهل العراق -ويف مقّدمتهم أهل البرصة- حّب االشتغال 
الّرائجة،  املتاجر  وانتقاء  لألرباح  طلبًا  البلدان؛  أقايص  إىل  والرّتحال  بالّتجارة 
واشتهروا بالتطّوح يف اآلفاق البعيدة والرتامي عىل األسفار، حّتى قال اجلاحظ 
من  طرف  وال  شاسعة،  بادية  وال  واسطة،  بلدة  األرض  يف  ليس  بأّنه  عنهم: 
...)30(، ويقول ابن الفقيه اهلمذايّن:  أطراف الّدنيا، إاّل وأنَت واجٌد فيه البرصيَّ
، وَمن دخل فرغانة القصوى  .. وأبعد النّاس نجعًة يف الكسب برصيٌّ ومحرييٌّ

.)31(فال بّد أْن يرى فيهام برصّيًا أو محريّيًا )رشقًا(، والّسوس األقىص )غربًا(
الّتجارة والّتّجار  ليلة وليلة معلومات مفيدة عن  لنا حكايات ألف  ونقلْت 
يف العراق، وخاّصة جّتار البرصة يف العرص العّبايّس، عىل الّرغم من صور املبالغة 
الّثراء والغنى يف  التجارة أصبحْت رمز  أّن  فقْد أشارْت إىل  فيها،  التي  واخليال 
عقلّية العراقّينَي، حّتى أّن بعضهم ال خيجل من املشاركة بخمسة دراهم مع أحد 
أّن بعض  الواسع)32(، كام ذكرْت  الّثراء  الّدراهم  له هذه  التّجار، وجلبْت  كبار 
كبار الّتّجار أمثال الّشيخ )أيب املظّفر(، قْد وصل بتجارته إىل الّصني)33(. وورد 
فامتلكوا  بالّتجارة،  هيتّموَن  كانوا  البرصة  يف  األمور  والة  بعض  أّن  -أيضًا- 
بل  الّدولة،  راتب  عىل  مواردهم  تقترص  وملْ  جتارتا،  عىل  وأرشفوا  املراكب، 
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أصبحوا من كبار التّجار املعروفنَي)34(؛ ونظرًا إىل أمّهّية الّتجارة، أصبح للّتّجار 
مكانة حمرتمة يف املجتمع والّدولة)35(، وأشارْت إحدى احلكايات إىل أّن اخلالفة 
حمّمد  أبو  وهو  املعروفنَي،  البرصة  جّتار  أحد  خدمات  إىل  احتاجْت  العّباسّية 

الكسالن)36(.

- اأرباُح الّتجارة 

استثامر  يف  نجحوا  الذين  األثرياء  الّتّجار  كبار  من  طبقة  البرصة  يف  ظهرْت 
لع  السِّ من  مستلزماتا  وتيئة  الكربى،  التجارّية  الّصفقات  وعقد  األموال، 
حّتى  العراق  يف  وامللكّيات  األموال  وتضّخمْت  وغريها)37(،  النقل  ووسائل 
ُعّد الّتاجر البرصّي من أغنى التّجار وأكثرهم كسبـًا)38(، من ذلك أّن أحد جّتار 
املراكب يف البرصة كان يملك )20( مليون دينار، وآخر اسمه )الرّشيف عمر( 
كان دخله يف العام )2،5( مليون درهم)39(، وأّن مقدار ما كانْت جتبيه الّدولة من 
تاجر واحد من جّتار البرصة كان بحدود )مائة ألف دينار( يف العام)40(، بينام كان 
ربح تاجر آخر من جّتارها يف اليوم الواحد )عرشين ألف درهم()41(. وُذِكر أّن 
تاجرًا من البرصة ُيسّمى )حسن بن العّباس( له مراكب ُتبحر إىل الّصني واهلند، 
سريين  ابن  وأّن  العام)42(.  يف  دينار(  ألف  )مائة  رضائبهـا  من  يتحّصـل  ما  بلغ 
عقد صفقة جتارّية لرشاء خشب الّساج من مناطق املحيط اهلندّي بلغْت قيمتها 
)عرشين ألف درهم(، ودفع )ثامنني ألف درهم( يف صفقٍة أخرى، واشرتى مّرة 
زيتًا بأربعنَي ألف، ومات وعليه أربعوَن ألفًا)43(، وأّن )يونس بن عبيد اهلل( دفع 

ثالثني ألف درهم عن صفقٍة جتارّيٍة واحدٍة)44(.
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اهلندّي  املحيط  يف  املناطق  أبعد  إىل  البرصّي  الّتاجر  وصل  آخر،  جانٍب  من 
حنات الّثمينة القادمة إىل ميناء  كي يقوم بضوٍب شّتى من املتاجرة، وكانْت الشِّ
البرصة حتّقق أرباحًا طائلة؛ إْذ كانْت محولة سفينة واحدة قادمة من الّصني ُتقّدر 
املالحة  البرصّية  العوائل  احتكرْت بعض  وقْد  دينار)45(.  مليون  بحدود نصف 
معظم  يمتلُك  كان  الّسريايّف  أمحد  بكر  أبا  أّن  فُيذكر  التجارّية،  املراكب  وملكّية 
فن التي كانت ُتبحر إىل اهلند والّصني، كام كان يمتلك خمازن كبرية للحبوب  السُّ

ر بثالثة ماليني دينار)46(. والعطرّيات، وكانْت ثروُته ُتقدَّ
-آنذاك-  وأرباحها  البرصّية  الّتجارة  حجم  عن  املتوافرة  املعلومات  إّن 
ننا ِمن رسم صورٍة دقيقٍة عنها، وإنَّ املعلومات املتوافرة يف  تظلُّ قليلة، وال متكِّ
املصادر واملقاالت املشّتتة التي نعثر عليها يف هذا الّشأن غالبًا ما اّتسمْت بسمٍة 
وفيها  البحرّي،  الّسندباد  ومغامرات  وليلة  ليلة  ألف  بحكاياِت  متأّثرة  خيالّيٍة 
فهي  بعضها،  يف  املبالغة  وجود  عدم  افرتضنا  لو  وحّتى  املبالغة)47(،  من  الكثري 
العل(  أمحد  )صالح  األستاذ  ر  وُيقدِّ الّتجارة.  تلك  عن  كاملة  صورة  ُتعطينا  ال 
بحدود  املثال-  سبيل  -عىل  اهلجرّي  األّول  القرن  يف  البرصة  جتارات  حجم 
الّتجارة  أرباح  إليه  وصلْت  ما  حجم  نتصّور  أْن  ولنا  سنوّيًا)48(،  درهم  مليون 
العراقّية عمومًا يف العرص العّبايّس، خاّصة بعد تأسيس بغداد، وبعد أْن بلغْت 
امليالدّي،  اهلجرّي/الّتاسع  الّثالث  القرن  يف  الّتجارّي  ازدهارها  ذروة  البرصة 
مهّمة  درجات  املجتمع  وارتقاء  العراق،  يف  املعيشة  مستوى  ارتفاع  عن  فضاًل 
ُأهّبة  بحكم  رائجًا  الكاملّية  لع  السِّ سوق  وأصبح  واحلضارة،  التمّدن  سّلم  يف 
البالد)49(.  يف  السّيدة  هي  الّتجارة  وصارْت  املجتمع،  حاجات  وتعّدد  الّدولة، 
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الّربح إىل  الّتجارة بحسب سلعها، فالكاملّية منها يباح فيها  وقْد تفاوتْت أرباح 
)300%(، أّما البضائع األَُخر، فال يزيد الّربح فيها عىل )3%(، وقْد رّدَد الفقهاء 
عند تعّرضهم هلذا املوضوع ما يدلُّ عىل أّن الّربح )10%( ُيعّد مألوفًا وعادّيًا)50(.

- مهُن ال�ّصوق 

أّوالً: الّتّجــار 
أّول  يف   - )تاجر(  كلمة  وكانْت  الّتجارة،  مهنة  يزاولوَن  الذين  هم  الّتّجار 
أمرها- تدلُّ عىل معنًى حمدود، وهو )بائع اخلمر(، ثّم اّتسَع مدلول هذه الكلمة 
الّثمن،  الغالية  الرّتف  أدوات  ورشاء  بيع  ُيزاول  َمن  كّل  فشمل  فشيئًا،  شيئًا 
الفاخرة، والّرقيق، وكان اعتامدهم يف رواج  كاملجوهرات، والّرياش، والّثياب 
لع، بالّدرجة األوىل عىل: قرص اخلالفة، وحاشية اخلليفة، وكبار رجال  تلك السِّ
البضاعة،  نوع  )الباعة( من حيث  بذلك خيتلفون عن  الّدولة، واألغنياء؛ وهم 
ومن حيث نوعّية )طبقة( النّاس الذين جيري عليهم ترصيف البضاعة، فالباعة 
من  اليومّية.  النّاس  حلياة  الّضورّية  االستهالكّية  لع  السِّ ورشاء  ببيع  يتعاملوَن 
جانٍب آخر، ختتلف فئة التّجار عن فئٍة أخرى ذات صلة بالنّشاط التجــــارّي، 
لع، ويدّلوَن البائع  وهم الــداّللون أو)الّسامرسة( الذين يدّلوَن املشرتي عىل السِّ
عىل األثامن)51(. وُيصنَّف التّجار بحسب طبيعة ختّصصهم، أو طريقة ممارستهم 

هذه املهنة يف الّسوق إىل ثالثة أصناف، هي:
أ- الّتاجر اخلّزان: وهو تاجر اجلملة، الذي حُياول استغالل الفرص املالئمة، 
خزهنا؛  إىل  ويعمد  ورخصها،  عرضها  وكثرة  توافرها  وقت  البضائع  فيشرتي 
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انتظارًا لتغرّي أحوال الّسوق، فتنعدم هذه البضاعة أو تصبح نادرة؛ بسبب انقطاع 
أسعارها  ترتفع  أو  األصلّية،  مناشئها  من  نقلها  لصعوبة  تأّخرها  أو  توريدها، 
لشّدة الطلب عليها يف األسواق، وعند ذلك يطرحها للبيع، فتكون أرباُحُه كبريًة 
ومضمونًة. وحّتى يتجنّب هذا الّصنف من الّتّجار اخلسارة التي تنجم عن تغرّي 
فجائيٍّ يف األسعار، حيتاج باستمراٍر إىل معرفة أحوال الّسوق وأحوال البضائع 
الّطرق، واألحوال  قّلتها، وظروف  أو  أماكنها من حيث أسعارها، ووفرتا  يف 
حُياول  وإّنام  واحدًة،  دفعًة  كبريٍة  صفقٍة  برشاء  يغامر  ال  وأْن  بلده،  يف  الّسياسّية 
تقسيم مشرتياته من البضاعة نفسها إىل دفعات، بني الواحدة واألخرى حدود 
اخلمسة عرش يومًا، وأْن يكون دقيقًا يف تقدير أرباحه املتوّقعة. كام يستلزم منه هذا 
احلرص أْن يدرس طبيعة احلاكم من حيث عْدله أو جوره، وقّوته أو ضعفه)52(. 
رخصْت  أْن  املنصور(  جعفر  )أيب  الثاين  العّبايّس  اخلليفة  أّيام  يف  حدث  وقْد 
الكوفة  سواد  طعام  يشرتي  أْن  البغدادّي(  الّتاجر  أّيوب  )أبا  دعا  ما  األسعار، 
وسواد البرصة طمعًا يف الّربح، وقْد كتب عليه املنصور كتابًا بذلك، وما زالْت 
أو يقف عىل األقل، وقْد  الّسعر  أْن يصعد  املواّد يف رخٍص مستمرٍّ بدل  أسعار 

أرهقه املنصور باملطالبة باملال)53(.
ب- الّتاجر الّرّكاض: هذا الّصنف من التّجار ينتقل من بلٍد إىل آخر، وهو 
أْن يعرف نوع  يف سفٍر دائٍم يتحّمل املصاعب وخماطر الّطرق، وكان عليه أّوالً 
الّتجارة التي جيب جلبها، وأْن حيتاط فيام يشرتي، وأْن يصطحب معه دائاًم قائمًة 
لعة وبني  بأسعار البضائع التي ينوي رشاءها، ويقارن عند الرّشاء بني سعر السِّ
سعرها عنده يف القائمة، ثّم ُيضيف إليها الّتكاليف التي سترتّتب عىل البضاعة 
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حلني وصوهلا إىل الّسوق، بام يف ذلك املكوس وأجور النّقل واملّدة التي يقضيها 
يف الطريق ليحسب أرباحه بدّقة. وعىل الّتاجر الّرّكاض إذا دخل بلدًة ال يعرفها 
جّيدًا أْن يفّتش عن الوكيل املأموَن، وأْن يتفّهم أحوال الّسوق؛ لئاّل يوّرط نفسه، 
الّتدبري  أو:   ،)54(التبرّص نصف عطّية الّتّجار:  قْد أخذ بقول  ويكون يف ذلك 
واحلاميات،  واملرافقوَن  اخلدُم  التّجار  هؤالء  ملعظم  وكان   ،الّتجارة نصف 
معه  يكوَن  أْن  إىل  حيتاج  األثقال،  اشرتى  إذا  الّتاجر  أّن  الّدمشقّي:  ذكر  فقْد 
واحلمل،  احلزم  ووقت  الرّشاء،  وقت  يعينونه  ُكفاة،  وأعوان  ثقات،  أصحاٌب 
رسقة  يف  وطمع  وجسمه،  قلبه  تأّذى  وحيدًا  كان  فإْن  والبيع،  التقليب  ووقت 
ماله احلاّملوَن واجلاّملوَن والبحرّية، وكّل َمن جيري جمراهم ممّن حيتاج إىل معونته 

.)55(بسببها يف التنّقل
عىل  املتاجرة  يف  ويعتمد  بلده،  يف  املستقّر  الّتاجر  وهو  ز:  املجهِّ الّتاجر  ج- 
وكالء له يف بلدان خمتلفة ممّن هلم اخلربة يف ميدان الّتجارة، ويتحّلوَن بالّصدق 
بإرسال  الّتاجر  هذا  ويقوم  األرباح،  ِمن  عليها  مّتفق  ة  حصَّ وهلم  واألمانة، 
ثّم  أو خزهنا،  بيعها  الترّصف يف  حّرّية  الوكالء، ويرتك هلم  إىل هؤالء  البضائع 
إّن هؤالء الوكالء يشرتوَن له البضائع وُيرسلوهنا إليه)56(. إّن اإلشارات الكثرية 
إىل هؤالء الوكالء تدّل عىل أمّهّيتهم يف احلياة التجارّية -آنذاك-، فهم يقوموَن 
العاّلمة  أّن  الوقت احلارض)57(، وُيذكر  الّتجارّية يف  الرّشكات  به فروع  بام تقوم 
ابن خلدون أدىل بمعلوماٍت مماثلٍة ملا ذكره الّدمشقّي بخصوص أصناف التّجار، 

ز)58(. ولكنّه أغفل ذكر الّتاجر املجهِّ
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- مكانُة التّجاِر االجتماعّيُة 

يف  تطّور  طرأ  ثّم  )العاّمة(،  من  ُيعّدوَن  العّبايّس  العرص  قبل  الّتّجار  كان 
النّظرة إليهم يف هذا العرص، فعّدهم البعض -نتيجة لتعاظم ثرواتم- من طبقة 
والفقر،  اجلهل  العاّمة  يمّيز  ما  وأبرز  اخلاّصة،  خالف  هي  والعاّمة  )اخلاّصة(، 
أّما اخلاّصة، فرُياد هبم، أصحاب اخلليفة من ذوي قرباه، ومن رجاالت الّدولة 
املقّربنَي من  البارزيَن والكّتاب وقادة اجليش، واألرشاف والقضاة، فضاًل عن 
يف  التحّول  هذا  سبب  أّن  ويبدو  األدب.  وأهل  والعلامء  املوهوبنَي  الفّن  أهل 
هذا  يف  املهّمة  االقتصادّية  التطّورات  نتيجة  جاء  الّتّجار  إىل  االعتبارّية  النّظرة 
العرص، ويف مقّدمتها ازدهار النّشاط التجارّي بني بغداد -عرب البرصة- وعامل 
املحيط اهلندّي، األمر الذي أعطى أمّهّيًة للّثروة جنب األمّهّية التي كانْت للنّسب 

واملهنة)59(.
العرص  عاّمة يف  الّسوق  الّتّجار وأهل  مكانة  عّززْت من  التي  املواقف  ومن 
العّبايّس األّول، إقدام هارون العّبايّس عىل إرشاك الّتّجار وأهل الّسوق يف البيعة 
اهلجرّي/الّتاسع  الّثالث  القرن  وُيعّد  )183#/799م()60(،  سنة  املأمون  البنه 
الّتجارة  إىل  العراقّي  واملجتمع  الّدولة  نظرة  يف  مهّمة  حتّول  مرحلة  امليالدّي، 
واحلرف األَُخر، وبات واضحًا للجميع شغف النّاس بحبِّ املال من أجل حتقيق 
الّسعة يف العيش، واملنزلة الاّلئقة بني النّاس، الذين نظروا إىل الّثراء نظرة تقدير 
ممارسة  إىل  إليه  واملقّربنَي  اخلليفة،  حاشية  أفراد  بعض  دفع  الذي  األمر  عالية، 

النّشاط الّتجارّي، ملا كان حيّققه من مكاسب وأرباح وفرية)61(. 
يف  مهاّمً  حتّوالً  شهدْت  الّسوق،  ومهن  الّتجارة  إىل  العاّم  الّرأي  نظرة  إّن 
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مْن طبقة  التُّّجار  وُعّد  الكسب،  أنواع  أفضل  الّتجارة من  ْت  وُعدَّ العرص،  هذا 
اخلاّصة)62(، فقْد امتدح كلٌّ من اجلاحظ وإخوان الّصفا استقالل الّتّجار ومكانتهم 
أرّستم،...  عىل  كامللوك  أفنيتهم  يف  ...أهّنم  اجلاحظ:  فيقول  املجتمع،   يف 
أشار  بينام   ،)63(..ع ملعامالتم الضَّ تستعّد  ّلة يف مكاسبهم، وال  الذِّ التلحقهم 

.)64(ار أخوان الّصفا بيشٍء من املبالغة إىل أّن النّاس كّلهم إّما ُصنّاٌع، أو جُتّ
ثانيًا: الباعة 

الباعة هم اّلذين يبيعوَن املواّد االستهالكّية الّضورّية حلياة النّاس، وينقسموَن 
عىل قسمنِي: الباعة الّثابتوَن: هم أصحاب الّدكاكني يف اخلانات واألسواق)65(، 
واحليوانات  والّلحم،  اخلبز،  باعة  فمنْهم:  عة،  متنوِّ وختّصصات  أصنافًا  وكانوا 
مك واحلطب والّشوك  احلّية، كاألغنام واخليول واجلامل والّطيور)66(، وباعة السَّ
يبيعوَن  اّلذيَن  البّقالوَن،  وكذلك  والِعطر،  والكربيت  واملكانس  واحلرص 
ضمن  ويندرُج  والفواكه)67(،  واخلضوات  والّرز  والّشعري  كاحِلنطة  احلُبوب، 
الباعة الّثابتوَن -أيضًا- العّطاروَن والبّزازوَن، وهؤالء أحسن النّاس حاالً مْن 

بقّية الباعة من حيُث األرباح والّتنظيم واخلربة)68(.
يف  خيتلف  بذاته،  قائاًم  سوقًا  ُن  تكوِّ الباعة  دكاكني  من  جمموعٍة  كّل  وكانْت 
مبيعاته وجتارته عن األسواق األَُخر، وقْد حافظْت هذه األسواق عىل ختّصصها، 
فكان هناك سوق العّطاريَن، والّصيادلة، واخلّرازيَن، واجلوهرّينَي، واخلّبازيَن، 
والّصّفاريَن،  والنّجاريَن،  واخلّشابنَي،  الّطعام،  وسوق  الّسالح،  وسوق 

والّصاغة، وأسواق احليوانات، وغريها)69(.
يف  يستقّروَن  ال  الذيَن  وهم  )املتجّولوَن(،  فهم  الباعة،  من  الّثاين  النّوع  أّما 
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، ويطوفوَن يف الّشوارع واألسواق واألزّقة، وكانْت مبيعاتم خمتلفة  ٍ مكاٍن معنيَّ
-أيضًا-، فهم يبيعوَن العصائر واملرشوبات وبعض الفواكه، كام يبيعوَن األدوية 
واألطعمة والكتب)70(، وعادة ما يّتخذ هؤالء الباعة املتجّولوّن مواقع مؤّقتة هلم، 
وينادوَن عىل بضاعتِهم، ثّم ينتقلوَن منها إىل مكاٍن آخر، وكان الباعة الّثابتوَن يف 
لنَي، وكثريًا ما كانوا يطردوهنم  األسواق ال يرتاحوَن لوجود هؤالء الباعة املتجوِّ

من أسواِقهم)71(. 
كثرية  أصنافًا  والّصنّاع،  زيَن  املجهِّ من  هبم  يّتصل  وَمن  الباعة،  فئة  وتضّم 
املــهن(،  )أهل  بمصطلحات:  عادة  إليهم  ُيشار  األسواق،  يف  العاملنَي  من 

أو)األصناف(، أو)أهل الّصنائع(.
ثالثًا: الّسمرسة

عليه،  حيصلوَن  الّربح  من  نسبة  مقابل  واملشرتي،  البائع  بني  الوسطاء  وهم 
النّاس،  عىل  ويعرضوهنا  الباعة،  أو  الّتّجار،  بضائع  من  نامذج  يأخذوَن  فكانوا 
إاّل أّن أغلب هؤالء ملْ يكتِف بدور الوسيط، بل يلجأ إىل أساليب خمتلفة، ورّبام 
ملتوية لترصيف بضاعته، بام يف ذلك خداع املشرتي والكذب عليه، وكثريًا ما 
يتمُّ الّتواطؤ أو االّتفاق املسبق بني الّداّللني أنفسهم، أو بني البائع أو الّتاجر من 
وترصيف  خداعه،  أو  املشرتي  إقناع  لغرض  أخرى؛  جهٍة  مْن  والداّلل  جهة، 

البضاعة عليه)72(.

- دخل العاملنَي يف ال�ّصوق

الّسوق  يف  العاملنَي  أرباح  يف  وتدّرج  تباين  هناك  يكوَن  أْن  الطبيعّي  من 
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من  نوعنِي  بني  املايل-  املورد  حيث  -مْن  نميِّز  أْن  ويمكننا  املالّية،  ومواردهم 
العاملنَي يف الّسوق:

النّوع األّول: ذوي الّدخول العالية، وهم فئة الّتّجار الذين يملكوَن ماليني 
الّسوق،  احتامالت  تقدير  من  متّكنهم  وجتربًة  خربًة  يمتلكوَن  وهؤالء  الّدنانري، 
من ارتفاٍع وانخفاٍض يف األسعار، قبل عقد أّي صفقٍة جتارّيٍة، ورّبام جلأ البعض 
منهم إىل استعامل طرق غري مرشوعة للتأثري عىل الّسوق، كأْن يبثَّ أخبارًا كاذبة 
كي حُيدث ارتفاعًا أو انخفاضًا يف األسعار، وفقًا ملا تقتيض مصاحله اخلاّصة)73(.

حّتى  بعضهم  يتمّكن  ال  الذين  ِمن  الواطئة،  الّدخول  أصحاب  هم  الّثاين: 
من سّد رمقه ِمن دخله الّشحيح إاّل بصعوبٍة بالغٍة، وأغلب هؤالء يعملوَن يف 
املتجّولوَن،  والباعة  البّقالوَن،  ومنهم  البسيطة)74(،  وأدواتم  بأيدهيم،  الّسوق 
كبرٍي،  ماٍل  رأس  إىل  احلاجة  دون  حمدوٍد  بشكٍل  والرّشاء  البيع  يامرسوَن  الذين 
العادة  يف  نطاُقها  يكون  الّتجارة  هذه  ومثل  دقيٍق،  ختّصٍص  أو  عاليٍة،  مهارٍة  أو 

حمدودًا، وأرباحها قليلة)75(.
ومن هؤالء -أيضًا- الّصناع، أو أصحاب احِلرف، الذين ُيصنَّفوَن بدورهم 
إىل صنفني، األّول: هم الصنّاع املأجوروَن، أي: اّلذين يقوموَن بعملهم حلساب 
غريهم لقاء أجٍر حمدود، والّصنف الّثاين: هم الذين يامرسوَن مهنهم يف حوانيتهم 
وهذا  آبائهم،  عن  ورثوها  التي  احِلرف  ذوي  من  وأغلبهم  اخلاّص،  حلساهبم 
امتالكهم رأس  األّول، بحكم  الّصنف  أفضل من  رّبام تكون موارده  الّصنف، 
العمل،  يف  الّشخصّية  حّرّيتهم  امتالكهم  عن  فضاًل  اإلنتاج،  وسيلة  مع  املال 
نّاع،  الصُّ من  األّول  الّصنف  يقع عىل  ما  عادة  الذي  االستغالل،  من  وحتّررهم 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 154

رِة خالَل الع�سِر العّبا�سيِّ الأّوِل )132-232ه/750-945م( وِق يف الب�سْ ِمَهُن ال�سُّ

أي: املأجوريَن)76(.
ُيمكننا القول إّن أغلب أرباح وأجور العاملنَي يف األسواق - باستثناء كبار 
فاقٍة وعوٍز، ومن  يعيش يف  كانْت زهيدة ومتواضعة، وكان معظمهم  الّتّجار- 

املؤّكد أّن هناك تدّرجًا وحاالٍت وسطًا بني هذه وتلك من األرباح.
ويعكس لنا اجلدول أدناه، واخلاّص باألجرة اليومّية لعّينة خمتارة من العاملنَي 
يف األسواق العراقّية خالل القرن الّثالث اهلجرّي/ الّتاسع امليالدّي صورة لذلك 

الواقع، وطبيعة أجور العاملنَي يف تلك األسواق:
عّينة مْن أجور العاملنَي يف األسواق يف القرن)3#/9م(

امللحظاتاالأجرة اليومّيةنوع العمل

درهم ونصف)77(عامل صناعة زجاج

مع كسوته وطعامهنصف درهمعامل حانوت

مخسة دراهمعامل حدادة

مخسة دراهمعامل احلاّمم

للقرب الواحد)78(درهم- 3 دراهمحّفار قبور املوتى

الغداء  فوجبة  اليومّية،  بالّتكاليف  موازنة  جّدًا  زهيدًة  ُتعّد  األجور  هذه  إّن   
ُتكلُِّف ما  املثال- يف أحد مطاعم بغداد خالل تلك احلقبة، كانْت  -عىل سبيل 
بني دانٍق إىل عرشيَن دانقًا)79(، وأّن العامل يستطيع أْن يعيش يوَمه بدرهم)80(، 
فكيف هو حال أصحاب األرُس الكبرية من أهل الّسوق، الذيَن هم من املؤّكد ال 
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يستطيعوَن مع هذه األجور احلصول عىل رضورّيات احلياة؟ وُيذَكر أّن الفقهاء 
وَن الّشخص الواحد فقريًا ويستحّق الّصدقة، إذا كاَن دخُلُه الّسنوّي أقّل من  َيعدُّ

)200( درهم، أي: ما يساوي )16( درمهًا ونصف درهٍم شهرّيًا)81(.
وأخريًا، البّد من القول بأّن رابطة املهنة قْد وّلدْت نوعًا من التكّتل والتامسك 
والّتكافل بني أصحاب الّتخّصص الواحد، وبني أهل الّسوق الواحد، وبمرور 
الّزمن، قويْت تلك الّرابطة بني أصحاب املهنة الواحدة، وصار كلٌّ منهم يشعر 
باالرتباط الوثيق بأهل صنفه، ارتباطًا كان يفوق -أحيانًا-، أو يوازي ارتباطه 
بقبيلته وعائلته. ونتيجة هلذا الّشعور، شاع االنتساب إىل املهنة بجوار االنتساب 
إىل املدينة أو القبيلة، فرصنا نسمع يف بغداد والبرصة، وغريمها من مدن العراق 
واخلّراز،  واحلاّلج،  ّيات،  والزَّ والّدّباغ،  والنّّظام،  الّزّجاج،  مثل:  ألقابًا،  األَُخر 
والنّّجار، وغريها)82(؛ األمر الذي جعل أديب البرصة الكبري )اجلاحظ( يقول: 

.)83(الّصناعة نسب  إّن
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اخلامتة

يف القرن الّثاين اهلجرّي/الّثامن امليالدّي، اجّته العرب الفاحتوَن، وخاّصة يف 
مدن العراق الكربى، إىل احلياة املدنّية، وإىل املشاركة يف الفّعالّيات االقتصادّية. 
وقْد ازدهر النّشاط الّتجارّي، وبشكٍل خاصٍّ عن طريق اخلليج العريّب، وهنضْت 
البرصة بدوٍر نِشٍط يف هذا امليدان، وظهرْت فيها طبقة نِشطة من الّتّجار تعاظمْت 
منها  فالكاملّية  سلعها،  بحسب  الّتجارة  أرباح  تفاوتْت  وقْد  وأرباحها،  ثرواتا 
عىل  فيها  الّربح  يزيد  فال  األَُخر،  البضائع  أّما   ،)%300( إىل  الّربح  فيها  ُيباح 
)3%(. أّما بخصوص فئة الباعة يف األسواق، فُيمكننا أْن نميِّز -من حيث املورد 

املايّل- بني نوعني من العاملنَي فيه:
النّوع األّول: ذوي الّدخول العالية، وهم فئة التّجار الذيَن يملكوَن ماليني 

الّدنانري.
حّتى  بعضهم  يتمّكن  ال  الذين  ِمَن  الواطئة،  الّدخول  أصحاب  هم  الّثاين: 
من سّد رمقه من دخله الّشحيح إاّل بصعوبٍة بالغٍة، وأغلب هؤالء يعملوَن يف 
الّسوق بأيدهيم، وأدواتم البسيطة، ومنهم البّقالون، والباعة املتجّولون، الذين 
ُيامرسوَن البيع والرّشاء بشكٍل حمدوٍد دون احلاجة إىل رأس ماٍل كبرٍي، أو مهارٍة 

عاليٍة، أو ختّصٍص دقيٍق.
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األسواق-  يف  العاملنَي  وأجور  أرباح  أغلب  إّن  -إذن-  القول  وُيمكننا 
الّتّجار- كانْت زهيدًة ومتواضعًة، وكان معظمهم يعيُش يف فاقٍة  باستثناء كبار 
وعوٍز، ومن املؤّكد أّن هناك تدّرجًا وحاالٍت وسطًا بني هذه وتلك من األرباح.
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اله�ام�ص 

كتاب  القريّش،  حييى  آدم،  وابن  ص452،  ج3،  الّصحيح:  اجلامع  ُينظر:البخارّي،   -1
اخلراج: ص94، واخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: ج1، ص5. 

2- ُينظر: اجلهشيارّي، الوزراء والكّتاب: ص186.
3- الّثعالبّي،  ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب: ص128.

4- شارل بيال، اجلاحظ يف البرصة وبغداد وسامّراء: ص40.
5- ُينظر: البالذرّي، أنساب اإلرشاف: ج1، ص495. 

6- ُينظر: األفغايّن، سعيد، أسواق العرب: ص394.
يف  التقاسيم  أحسن  املقديس،  ُينظر:  الرب(،  )مطرح  لقب  البرصة  عىل  ُأطلق  لذلك   -7

معرفة األقاليم: ص 128، وشارل بيال، اجلاحظ: ص318.
ح أّن هذا الّسوق كان موجودًا قبل اإلسالم، وأّن الّسلطات الّساسانّية يف  8- من املرجَّ
سعيها لدرء خطر البدو من العرب وإبعادهم عن االّتصال املبارش باملنطقة املأهولة قْد حّددْت 
مكان الّسوق عىل طـرف الّصحراء هبذه الكيفّية، ومن َثّم ُعرفْت هذه املنطقة بـ)باب البادية(. 
عون الرشيف قاسم، شعر البرصة يف العرص األموّي: ص12-13، وُينظر: املقديس، أحسن 
التقاسيم: ص 117، ومن معاين املِربد: هو املكان الذي حيبس فيه اإلبل واملاشية، ُينظر شارل 

بيال، اجلاحظ: ص41-40.
اهلجرّي:  الرابع  القرن  يف  االقتصادّي  العراق  تاريخ  العزيز،  عبد  الّدورّي،  ُينظر:   -9

ص135.
للهجرة:  الثاين  القرن  هناية  إىل  البرصة  يف  األدبّية  احلياة  كامل،  أمحد  زكي،  ُينظر:   -10
ص461-397،  األموّي:  الّشعر  يف  وأثرها  القبلّية  العصبّية  النّص،  وإحسان  ص48، 

والّدورّي، تاريخ العراق االقتصادّي: ص136.
القرن  الّتنظيامت االجتامعّية واالقتصادّية يف البرصة يف  العّل، صالح أمحد،  ُينظر:   -11
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األّول اهلجرّي: ص266.
12- ُينظر: البالذرّي، فتوح البلدان: ص432.

الّرسل  تاريخ  والطربّي،   ،191 ص  البلدان:  كتاب  اهلمذايّن،  الفقيه  ابن  ُينظر:   -13
وامللوك: ج5، ص522.

14- ُينظر: املقديّس، أحسن التقاسيم: ص 117.
15- ُينظر: الطربّي، تاريخ: ج9، ص485، والبالذرّي، فتوح: ص432. 

16- ُينظر: اجلاحظ، البغال: ص30-29.
17- ُينظر: مؤّلف جمهول، ألف ليلة وليلة: ج1، ص564. 

18- ُينظر: الّسيوطّي، تاريخ اخللفاء: ص415. 
19- ُينظر: نارص خرسو، سفرنامة: ص146.

* منسوب إىل بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعرّي، قايض البرصة. البالذرّي، فتوح: 
ص447.

20- ُينظر: نارص خرسو، سفرنامة: ص146.
21- ُينظر: البريويّن، أبو الرحيان، اجلامهر يف معرفة اجلواهر: ص184.

22- ُينظر: اليعقويّب،  كتاب البلدان: ص264. 
23- ُينظر: املقديّس، أحسن التقاسيم: ص128.

24- ُينظر: الطربّي، تاريخ الطربّي: ج9، ص486.
25- ُينظر: املرتىض، طبقات املعتزلة: ص44

26- ُينظر: اجلاحظ، البخالء: ص125، 142، 143، واليعقويّب، البلدان: ص264.
27- ُينظر: الّطربّي: ج6، ص67.

28- ُينظر: األصفهايّن، أبو نعيم بن عبد اهلل، حلية األولياء: ج6، ص228.
أعداد  املأمون  وقّلص  عنارصه،  أحد  العرب  كان  نظامّيًا  جيشًا  العّباسّيون  أوجد   -29
العرب املشاِركة يف الّديوان )العطاء(، ثّم أسقط املعتصم العرب كّلّيًا من هذه املشاركة. عبد 

العزيز الّدورّي، التكوين التارخيي لألّمة العربّية: ص62. 
30- التبرّص بالّتجارة، نرشه حسن حسني عبد الوّهاب: ص4.

31- ابن الفقيه اهلمذايّن، كتاب البلدان: ص51.
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32- ُينظر: مؤّلف جمهول: ج1، ص475.
33- ُينظر: املصدر نفسه.

34- ُينظر: املصدر نفسه: ج1، ص 59-57.
35- ُينظر: املصدر نفسه: ج1، ص56.

36- ُينظر: املصدر نفسه: ج1، ص473. 
37- ُينظر: الّدورّي، عبد العزيز، مقّدمة يف تاريخ العراق االقتصادّي: ص68.

38- ُينظر: ابن الفقيه، البلدان: ص191.
الّسنة  العرب، ج 11،  لغة  االقتصادّية، جمّلة  العراق  إبراهيم حلمي، حالة  ُينظر:   -39

)2(، عدد آيار )1913م(: ص501.
40- ُينظر: جرجي زيدان، التمّدن اإلسالمّي: ج2، ص177.
41- ُينظر: عبد القادر باش أعيان العّبايّس، البرصة: ص22. 

42- ُينظر: الّسريايّف، أبو زيد، رحلة الّسريايّف إىل اهلند والّصني وإندونيسيا: ص10.
43- ُينظر: العل، الّتنظيامت: ص260.

44- ُينظر: األصفهايّن، حلية األولياء: ج4، ص16.
الرمحن  عبد  ترمجة:  اإلسالمّي،  للعامل  التارخيّية  اجلغرافية  لومبارد،  موريس  ُينظر:   -45

محيدة: ص197.
 S.HUZAYYIN, Arabia and the Far East, Cairo,1942 P .157 :46-ُينظر

47- ُينظر: كلود كاهن، تاريخ العرب والّشعوب اإلسالمّية، ترمجة: بدر الّدين القاسم: 
ص146. 

48- ُينظر: الّتنظيامت: ص260.
49- ُينظر: آدم متز، احلضارة اإلسالمّية يف القرن الّرابع اهلجرّي، ترمجة: حمّمد اهلادي أبو 

ريدة: ج2، ص272.
50- ُينظر: صالح العل، الّتنظيامت: ص260.

51- ُينظر: دائرة املعارف اإلسالمّية، الرّتمجة العربّية، مقال )Hoffening( ماّدة )جتارة(، 
ومقال )بيكر( ماّدة )سمسار(. بدري حمّمد فهد: العاّمة يف بغداد: ص63، 73.

52- ُينظر: الّدمشقّي، أبو الفضل، جعفر بن عّل، اإلشارة إىل حماسن الّتجارة: ص48-
 .51
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53- ُينظر: اجلهشيارّي، الوزراء والكّتاب: ص128. 
54- الّدمشقّي، اإلشارة إىل حماسن الّتجارة: ص52-50. 

55- املصدر نفسه: ص45. 
56- ُينظر: املصدر نفسه: ص52. 

57- ُينظر: الّشيبايّن، حمّمد بن احلسن، كتاب املخارج يف اخليل: ص14. 
58- ُينظر: ابن خلدون، عبد الّرمحن بن حمّمد، املقّدمة: ص475، وما بعدها.

59- ُينظر: فهد، العاّمة: ص64.
60- ُينظر: اليعقويّب، الّتاريخ: ج3، ص146.

61- ُينظر: اجلهشيارّي، الوزراء: ص272، والّصابئ، أبو احلسني، هالل بن املحسن، 
حمّمد،  بن  أمحد  عّل،  أبو  ومسكويه،  ص314،  الوزراء:  تاريخ  يف  األمراء  حتفة  أو  الوزراء 

جتارب األمم وتعاقب اهلمم: ج1، ص152.
رسالة  اهلجرّي،  الّثالث  القرن  يف  العام  الّرأي  اآللويّس،  الّدين  حمي  عادل  ُينظر:   -62

ماجستري، كّلّية اآلداب، جامعة بغداد،1973م: ص61.
63- اجلاحظ، عمرو بن بحر، رسائل اجلاحظ: ص156. 

64- أخوان الّصفا، رسائل أخوان الّصفا وخاّلن الوفا: ج2، ص285. 
65- ُينظر: ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: ج9، ص44.

66- ُينظر: اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: ج4، ص111.
67- ُينظر: ابن اجلوزّي، أبو الفرج، أخبار احلمقى واملغّفلني: ص59.

68- ُينظر: اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: ج12، ص30.
69- ُينظر: بدري حمّمد فهد، العاّمة: ص75. 

70- ُينظر: الغّزايل، إحياء علوم الدين: ج2، ص332.
71- ُينظر: فهد، العاّمة: ص80. 

72- ُينظر: الّدمشقّي، اإلشارة إىل حماسن الّتجارة: ص44، ودائرة املعارف اإلسالمّية، 
مقال بيكر، ماّدة )سمسار(، وبدري حمّمد فهد، العاّمة: ص82.
73- ُينظر: الّدمشقّي، اإلشارة إىل حماسن الّتجارة: ص40.

74- ُينظر: اهلمدايّن، حمّمد بن عبد امللك بن إبراهيم، تكملة تاريخ الطربّي: ج1، ص39.
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75- ُينظر: اجلاحظ، البخالء: ص59، والّدورّي، تاريخ العراق االقتصادّي: ص260.
76- ُينظر: املسعودّي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر: ج2، ص218.

77- ُينظر: ابن األنبارّي، نزهة األلّباء يف طبقات األدباء: ص183.
78- ُينظر: اجلاحظ، البيان والّتبيني: ج3، ص560.

79- ُينظر: آدم متز، احلضارة اإلسالمّية: ج2، ص285.
80- ُينظر: ابن اجلوزّي، أخبار احلمقى: ص138.

81- ُينظر: صالح أمحد العل، الّتنظيامت: ص160، ومحدان عبد املجيد الكبييس، أسواق 
بغداد حّتى بداية العرص البوهيّي: ص342.

-أيضًا-  ومنها  هذا،  يومنا  حّتى  العراق  يف  متداوالً  األلقاب  هذه  أغلب  مازال   -82
ألقاب: البّزاز، احلّداد، الباججي، والرّشفشجي، والقّصاب، والقندرجّي، وغريها.

83- اجلاحظ، البخالء: ص52.
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امل�صادُر واملراجُع

اأّواًل: امل�صادر
1- ابن آدم، حييى القريّش، كتاب اخلراج، القاهرة، #1384. 

2-  األصفهايّن، أبو نعيم بن عبد اهلل،  حلية األولياء، القاهرة، 1938م. 
األدباء،  طبقات  يف  األلّباء  نزهة  حمّمد،  بن  الّرمحن  عبد  الّدين  كامل  األنبارّي،  ابن   -3

حتقيق: إبراهيم الّسامّرائّي، مكتبة األندلس، بغداد، 1970م.
مطبعة  واملغّفلني،  احلمقى  أخبار  عّل،  بن  الّرمحن  عبد  الفرج،  أبو  اجلوزّي،  ابن   -4

الّتوفيق، دمشق، #1345.
دار  اجلوزّي،  بن  عّل  بن  الّرمحن  عبد  الفرج،  أبو  واألمم،  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم   -5

املعارف العثامنّية، حيدر آباد الّدكن، #1357. 
6- ابن خلدون، عبد الّرمحن بن حمّمد، املقّدمة، تونس، 1989م.

7- ابن الفقيه اهلمذايّن، أبو بكر، أمحد بن حمّمد، كتاب البلدان، ليدن، 1967م. 
8- أخوان الّصفا، رسائل أخوان الّصفا وخاّلن الوفا، دار صادر، بريوت، 1957م. 

9- البخارّي، أبو عبد اهلل، حمّمد بن إسامعيل، اجلامع الّصحيح، ليدن، 1864م.
10- البالذرّي، أمحد بن حييى بن جابر، فتوح البلدان، القاهرة، 1956م.

11- البالذرّي، أمحد بن حييى بن جابر، أنساب اإلرشاف، القاهرة، 1957م. 
12- البريويّن، أبو الّرحيان، حمّمد بن أمحد، اجلامهر يف معرفة اجلواهر، حيدر آباد الّدكن، 

 .#1335
واملنسوب،  املضاف  يف  القلوب  ثامر  حمّمد،  بن  امللك  عبد  منصور،  أبو  الّثعالبّي،   -13

حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1965م.
14- اجلاحظ، أبو عثامن، عمرو بن بحر، رسائل اجلاحظ، حتقيق: عبد الّسالم هارون، 
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القاهرة، 1965م. 
15- البخالء، نرشه: طه احلاجرّي، القاهرة، 1958م. 

16- البغال، نرشه: شارل بيال، القاهرة، 1955م. 
17- البيان والّتبيني،  جلنة الّتأليف والرّتمجة والنرّش، القاهرة، 1948م. 

18- الّتبرّص بالّتجارة،  نرشه: حسن حسني عبد الوهاب، ط2، القاهرة، 1935م. 
19- اجلهشيارّي، أبو عبد اهلل، حمّمد بن عبدوس، الوزراء والكّتاب، حتقيق: مصطفى 
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