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  ∗ * صدر اإلسالماألسواق في بالد الشام في 

  

  ∗** حاتم نايل الضمور

 
  صـلخم

 وذلك ألهمية ؛تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أسواق بالد الشام في صدر اإلسالم
األسواق التجارية في بالد الشام ودورها في ازدهار الدولة اقتصادياً واجتماعياً؛ إذ كان 

 والتجار، دور حيوي في تاريخ بالد الشام آنذاك، ولم يقتصر دورها لألسواق، حيث الصناع
  .على الحياة االقتصادية، بل تعداه إلى النواحي الفكرية واالجتماعية

وتعد األسواق المركز التجاري الرئيس التي يلتقي فيها التجار والحرفيون، ومنه يحصل 
األسواق الدائمة، : سمة نوعين، هماوكانت األسواق في بالد الشام مق. الناس على حاجاتهم

دمشق، وحلب، وحمص، :  أسواق، مثلحيث برزت ظاهرة تخصص األسواق وتعددها
، مدة زمنية معينةوبيت المقدس، أما النوع الثاني، فهو األسواق غير الدائمة، التي كانت تقام 

  .الموسمية، واألسبوعية: ومنها األسواق
المقايضة، ثم تم التعامل بالدرهم :  ووسائله، مثل التجاريأساليب التعاملكما تناول الباحث 

والدينار، وهما النقدان األساسيان اللذان تم التعامل بهما في العصر األموي، واستخدمت 
كما تمت اإلشارة . باإلضافة إلى النقود في التعامل التجاري الصيرفة والصكوك والسفاتج

. لتي كان التعامل بها ساري المفعول في تلك المدةإلى أهم المكاييل والموازين والمقاييس ا
 التي كانت تخضع لموظف يدعى ،فضالً عن أن الباحث أشار إلى الرقابة على األسواق

  .العامل على السوق

 . المعامالت التجارية،أسواق بالد الشام، صدر اإلسالم:  الدالةالكلمات
  

  تمهيد
؛ إذ نقلوا معهم خالل فتوحاتهم للبلدان صورة كان للعرب المسلمين تأثير واضح في األسواق

ألسواقهم التي عرفوها في الجزيرة العربية منذ الجاهلية، حيث لم يكن لهذه األسواق أسوار 
تحددها وإنما تركوها من غير بناء، وحتى عند بناء األمصار فقد ظلت هي األخرى من غير بناء 

األسواق على سنة " : ذلك بقوله- نه  رضي اهللا ع- ألسواقها، وقد أوضح عمر بن الخطاب
، كما أكد علي بن )١("المساجد، من سبق إلى مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته، ويفرغ من بيعه 

سوق المسلمين كمصلى للمسلمين، من سبق إلى شيء : "   ذلك بقوله-  رضي اهللا عنه - أبي طالب

                                                 
  .٢٠٠٧ ، جامعة مؤتة" في بالد الشام في صدر اإلسالماألسواق"دكتوراه، مستل من رسالة * 
  . م٢٤/٣/٢٠٠٩م، وتاريخ قبوله للنشر ٢٠٠٨/ ٣١/٨تاريخ استالم البحث* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢و الفضل إبراهيم، ط، تحقيق محمد أبتاريخ الرسل والملوك): م٩٢٢/هـ٣١٠ت (الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير .١

  .٤٦-٤٥، ص٤ ج،م١٩٧٧-١٩٧٦دار المعارف، القاهرة

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي٢٠٠٩©
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  .)٢("فهو له حتى يدعه يومه 
لبناء األسواق في خالفة معاوية بن أبي سفيان؛ إذ شيدت داران في وكانت المحاوالت األولى 

  . )٣( ودار النقصان، وقامت هاتان الداران بدور األسواق،دار القطران: المدينة، وهما
 حيث مثلت ،وقد راعى المسلمون في اختيار وسط المدينة كموضع مناسب إلقامة األسواق

 المدينة بعد الجامع ودار اإلمارة، فأقيمت األسواق إحدى المراكز األساسية للحياة العامة في
: ، وكان نتيجة ذلك أن عرفت بعض المساجد بأسماء األسواق، مثل)٤(سيما الجامع حولهما وال

  .)٥(مسجد الخشابين، ومسجد الرماحين، ومسجد الصفارين في دمشق 
 وأن معظمها كان ويتضح أن األسواق التجارية احتلت مكانة بارزة في المدينة اإلسالمية،

، ولعل السبب في ذلك أن الجامع يمثل مركز التجمع في المدينة )٦(يتواجد حول المسجد الجامع 
  .وملتقى الطرق الرئيسة

 في مختلف الميادين؛ اً حضارياًلقد شهدت الدولة اإلسالمية وبخاصة في العصر األموي، تطور
كما تطورت فيها النظم اإلدارية . العمرانيةالسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، و

ومؤسساتها، ولعل االستقرار السياسي في بالد الشام الذي حدث بعد انتقال الخالفة إلى دمشق كان 
 في بالد الشام، وأدى ذلك إلى انتشار  الحياة االقتصاديةفي األسواق وفي نشاطثر األله كبير 

لع واألموال من األمصار إليها، وقد أثرت التجارة في  ، وتدفق الس)٧(األسواق التجارية في المدن
 األيدي العاملة إليها، ووجد تفتح باب العمل فيها وجذباألسواق في تطور المجتمع الشامي؛ إذ 

 فيها، ونشطوا في هأهل الريف من حول هذه المدن مجاالً لتصريف إنتاجهم الزراعي وبيع
نشطت تبعا لذلك حركة التجارة كما ية والتموينية، زراعتهم لتلبية حاجاتها من المواد الغذائ

الزجاج، : ، وأسهمت أسواق بالد الشام على نحٍو كبير في تصنيع كثير من السلع، مثلالداخلية
والمنسوجات، والنحاس، والزيت، وغير ذلك، وقد صدر الكثير منها إلى األسواق الداخلية التي 

                                                 
 تحقيق محمد خليل هراس، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة ،األموال): م٨٣٨/هـ٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سالم  .٢

  .١٠٦م، ص١٩٨١
صطفى، تحقيق محمد محي الدين وفاء الوفاء بأخبار دار الم): م١٥٠٥/هـ٩١١ت (السمهودي، نور الدين علي بن أحمد .٣

  .م١٩٥٤، مطبعة السعادة، مصر ٢، ج١عبد الحميد، ط
  .٥، ٣-٢م، ص١٩٥٩، ١، بغداد، عمجلة كلية اآلداب، "نشوء األصناف والحرف في اإلسالم: "الدوري، عبد العزيز .٤
ر أمراء الشام األعالق الخطيرة في ذك: )م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(ابن شداد، عز الدين أبي عبد اهللا بن محمد بن علي  .٥

  .١١٦ ،٩٥،١٠٣، ص٢ ق١م، ج١٩٥٤، تحقيق سامي الدهان، دمشق والجزيرة
، ٢، ج٣، تحقيق عبد السالم محمد هارون، طكتاب الحيوان): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  .٦

ن عساكر، ؛ اب٤٦-٤٥ ص٤، جتاريخ الرسل:  الطبري؛٣٦٩ ص٤ج،م١٩٦٩ بيروت ،نشر دار إحياء التراث العربي
، تحقيق صالح الدين المنجد، مطبوعات مجمع تاريخ مدينة دمشق): م١١٧٥/هـ٥٧١ت(الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين

   .٢٣٠-٢٢٧م، ص١٩٥٤اللغة العربية، دمشق 
 ٨-٤،المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بالد الشام، "األسواق في بالد الشام في العصر العباسي : " زريف،المعايطة .٧
  .٢-١م، الجامعة األردنية، عمان، ص١٩٩٠رآذا
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  .)٨(تقل فيها مثل هذه السلع
 واألسواق غير األسواق الدائمة، :نقسم األسواق في بالد الشام نوعين، هماويمكن أن 

تجارياً ملحوظاً في العصر  شهدت نشاطاً التي ،أسواق دمشقأما األسواق الدائمة، فأهمها . دائمة
 وقد تعددت هذه األسواق في دمشق وكانت التجارة تتمركز فيها، كما كانت على شكل .األموي

فكان ذلك يتغير نظراً لتغير عها، أما بالنسبة إلى توزي. ى جوانب الشوارعحوانيت مقامة عل
الظروف العامة التي تمر بها المدينة، ويبدو أن أسواق دمشق كانت تنتشر في مختلف أحيائها 
وتركزت على نحٍو خاص حول الرحبة في باب توما وعلى امتداد الشوارع الرئيسة الواصلة بين 

  .)٩( امتداد الشارع الرئيس الذي ربط بين باب الشرقي وباب الجابية المعبد والرحبة، وعلى
ثم اتجهت الحركة التجارية شيئاً فشيئاً إلى منطقة الجامع ودار اإلمارة، حيث مركز اإلدارة 
والتجمع الكثيف للمسلمين، األمر الذي يتطلب تلبية االحتياجات المباشرة لهم من قبل التجار؛ 

يطة بالجامع المركز الرئيس ألسواق مدينة دمشق، وهذا يعني أن السوق فأصبحت المنطقة المح
نشأ حول المسجد بطريقة عفوية، ومع ذلك بقيت األسواق السابقة نشيطة في تجارتها؛ وذلك ألن 

  .)١٠(المدينة عاشت فترة ازدهار حضاري مستمر، خاصة بعد تحولها عاصمة الدولة اإلسالمية 
 قائمة واستمر وجودها إلى ما بعد الفتح، سوق الجادة العظمى ومن بين األسواق التي كانت

، وسوق النحاسين في المنطقة المسماة )١١(واألسواق المتفرعة عنه، وقد ظّل سوقاً مكشوفاً
كما برز سوق دار البطيخ في تلك ، ، وهو ملتقى لمجموعة من األسواق المغطاة)١٢(المقسالط 

، كذلك )١٣( المستقيم، ويتفرع عنها أسواق لسلع متنوعةالفترة، وكان بالقرب من قنطرة الشارع
  .)١٤(سوق القمح، ويقع بالقرب منه دكة المحتسب

 وتقع بجوار المسجد الجامع مجموعة كبيرة من األسواق، وتوضح لنا أسماء أبواب المسجد 
ففي هذا المسجد أربعة ، الجامع في دمشق طبيعة توزيع هذه األسواق وخصائص كل سوق منها

                                                 
 تصدر عن األمانة العامة التحاد المؤرخين ،مجلة المؤرخ العربي، "التجارة في العصر األموي :" لبيد،إبراهيم أحمد .٨

النشاط التجاري والصناعي لبالد الشام في ": محمد أحمد،زيود ؛١٢٨-١٢٥م،ص١٩٩٤، بغداد ١٩، السنة ٤٧العرب، ع 
، الجامعة األردنية، عمان، المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بالد الشام في العصر العباسي، "الث والرابع للهجرةالقرنين الث

  . ٤٠-١ ص،م١٩٩٠ آذار٨-٤
، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ، لمحة تاريخية منذ العصور القديمة في العصر الحديثدمشق الشام: ، جانسوفاجية .٩

  .٦٠-٥٦ ،٤٨-٤٣ ص،م١٩٣٦
  ٦ص، دمشق الشام: يةسوفاج .١٠
 ج .تحقيق م ،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم): م٩٨٥/هـ٣٧٥ت(المقدسي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد البشاري  .١١

  ١٥٦ص، )ت.د( بيروت ،مكتبة خياط ،٣، طم١٩٠٦ دويه غويه، بريل، أعادت طبعه باألوفست
، تحقيق رضوان محمد رضوان، دار الكتب نفتوح البلدا:)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر .١٢

 .١٢٨صم، ١٩٨٣العلمية، بيروت 
معجم ): م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(، شهاب الدين أبو عبد اهللا  ياقوت الحموي؛٢٢٧ ص٢،جتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر .١٣

  .٤٦٤ ص٢،جم١٩٧٩، دار صادر، بيروت البلدان
  .٥٣ ص٢١ ج،تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر .١٤
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 ومنه ، باب قبلي يعرف بباب الزيادة، وله دهليز كبير متسع فيه حوانيت السقّاطين وغيرهم؛ابأبو
يذهب إلى دار الخليل، وعن يسار الخارج منه سماط الصفارين، وهي سوق عظيمة ممتدة مع 
جدار المسجد القبلي، من أحسن أسواق دمشق، وبموضع هذا السوق كانت دار معاوية بن أبي 

الباب الشمالي هناك دهليز قامت بجانبه أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة فيها سفيان، وفي 
 فيضم حوانيت البقالين ،الحوانيت المنتظمة للعطارين وسواهم، أما دهليز الباب الغربي للمسجد

 كما يحتوي على حوانيت للشماعين، ويعد الباب الشرقي ،والعطارين، وفيه سماط لبيع الفواكه
ألموي من أعظم أبواب المسجد، ويسمى باب جيرون، وله دهليز عظيم يخرج منه إلى للمسجد ا

بالط عظيم طويل، وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستطيلة فيها حوانيت 
الجوهريين والكتبيين وصناع أواني الزجاج، وفي الرحبة المتصلة بالباب األول دكاكين لكبار 

  .  )١٥(دالشهو
 به وظيفياً، فمثالً كانت أسواق متصال كانتمركز األسواق بالقرب من المسجد الجامع  إن

كما كانت أسواق العطارين  الشماعين بالقرب من الجامع لحاجة الجوامع إلى اإلضاءة ليالً،
والطيبيين باعة الخمور؛ وذلك للتقطير والتبخير بالجوامع، ثم أسواق القباقبية لوجوب الوضوء، ثم 

 ثم سوق الكتب، حيث كانت الجوامع تقوم مقام ، المأذونين؛ ألن العقود كانت تتم بالجوامعسوق
  .)١٦(المدارس

وتبتعد األسواق األخرى عن مركز المدينة والجوامع، مثل أسواق الدباغين والصباغين 
وتشير المصادر إلى أن أصحاب الحرف . والسراجين والحدادين؛ وذلك حرصاً على راحة الناس

" تجمعوا في أسواق متخصصة فأصبح لكل جماعة من الصنّاع سوق خاصة بهم، وكان التوجه قد 
 وتعرض صناعتهم فيها؛ فإن ذلك لتضادهم ،أن تجعل ألهل كل صنعة منهم سوق تختص بهم

، والتخصص في األسواق وتنظيماتها كانت البدايات األولى النتظام )١٧(" أوفق ولصناعتهم أنفق
ت ومنظمات أطلق عليها األصناف، وقد تكون ضرورة الفرز بين الحرف ذوي الحرف في هيئا

المختلفة قد أدت إلى إيجاد األسواق المتخصصة حتى ال تختلط البضائع النفيسة بالبضائع 
  .الوضيعة

                                                 
، )ت.د(، دار الكتاب اللبناني، بيروت رحلة ابن جبير): م١٢١٧/هـ٦١٤ت(سن محمد بن أحمدابن جبير، أبو الح .١٥
المسماة  رحلة ابن بطوطة): م١٣٧٧/هـ٧٧٩ت(بن عبد اهللا  ابن بطوطة، أبو عبد اهللا محمد ؛٢٨٤ ص٢ ج١٨٩-١٨٨ص

م، ١٩٨٥ة الرسالة، بيروت ، مؤسس٤، تحقيق علي منتصر الكتاني، طتحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار
  .١٠٧، ١٠٦ص
، جمال الدين ؛ ابن المبرد٨٨،صرحلة ابن بطوطة: ؛ ابن بطوطة١٧٨، صرحلة ابن جبير: ابن جبير .١٦

  .٧٩، ٧٥، صم١٩٣٩، نشر حبيب زيات، مجلة المشرق  في شرح حالة األسواقنزهة الرفاق):م١٥٠٣/هـ٩٠٩ت(يوسف
م، ١٩٧٩، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتصورة األرض): م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(ابن حوقل، أبي القاسم محمد بن علي .١٧
: )م١١٩٣/هـ٥٨٩ت(؛ الشيزري، عبد الرحمن بن نصر٥٧ ص٢، جتاريخ مدينة دمشق: ؛ ابن عساكر١١٥-١١٤ص

 مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،، نشره السيد الباز العريني، إشراف محمد مصطفى زيادةنهاية الرتبة في طلب الحسبة
 .١١ ص،م١٩٤٦ر، القاهرة والنش
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كانت تسمية األسواق وتخصصها متوقفة على نوع المادة التي تعرض في هذه األسواق، لذا و
ختص بمختلف السلع والصناعات، وقد أورد ابن عساكر قائمة وجد في دمشق أسواق عديدة ت

بأسماء أسواق دمشق وسويقاتها وسقائفها بالكامل وكل ما تحويه، فهناك سوق األبارين، وسوق 
األبرين، وسوق األساكفة العتق، وسوق األطباقيين، وسوق األكافين، وسوق البر، وسوق 

وق الجالدين، وسوق الحبالين، وسوق الحدادين السراجين، وسوق البزوريين، وسوق البقل، وس
 وسوق الحذَّائين، وسوق الخالديين، وسوق الحريميين، وسوق المطرزين، وسوق ،والنحاسين

الخواصين، وسوق دار البطيخ، وسوق درب الحجر، وسوق الدقاقين، وسوق الدقيق، وسوق 
 الشعير، وسوق الساللين، الرطابين، وسوق الرماحين، وسوق الريحان، وسوق الزقاقين، وسوق

 وسوق الطير، وسوق العلبيين، وسوق علي، ،وسوق الصرف، وسوق الصفارين، وسوق الطرائف
وسوق العوامين، وسوق الغزل، وسوق الفاكهة، وسوق القمح، وسوق الفسقار، وسوق القبابين، 

نيين، وسوق وسوق القطانين، وسوق القالنسيين، وسوق القناديل، والسوق الكبير، وسوق الكتا
ومن السويقات سويقة باب البريد، . اللؤلؤ، وسوق المطرزيين، وسوق المناخلين، وسوق التين

وسويقة باب توما، وسويقة الحجامين، وسويقة كنيسة مريم، وسويقة الباب الشرقي، وسويقة الباب 
وسقيفة ومن السقائف سقيفة جناح، وسقيفة ابن عمير، وسقيفة عند بني عبد الصمد، . الصغير

  .)١٨(القطيعي، وسقيفة كروس وموقعها في جيرون
يتضح مما سبق أن هذه األسواق كانت جزءاً حيوياً مهما من المدينة، وقد لعبت دوراً تجارياً 

ويالحظ أن هذه األسواق قد . في دمشق، حيث كانت تشكل مركزاً للنشاط االقتصادي وتبادل السلع
ع، وكانت تعتمد اعتماداً كبيراً على ما تنتجه دمشق، تنوعت وتعددت وشملت كل حاجات المجتم

  .وخاصة المواد الغذائية
وسيطرت ظاهرة التخصص على معظم أسواق دمشق، حيث وجد لكل سلعة سوق حسب المادة 

سوق القمح، وسوق : أسواق المواد الغذائية، وهي: التي تباع أو تنتج بها، ومن هذه األسواق مثالً
بية، وسوق اللحامين، وسوق الطباخين، وسوق دار البطيخ، كما شملت البزورية، وسوق الحبو

سوق الحرير، وسوق الذراع، وسوق األبارين، وسوق : أسواق المالبس أقساما متخصصة، ومنها
كما . سوق الحذائين، وسوق القباقبية: أما أسواق األحذية، فشملت. القالنسيين، وسوق الخياطين

سوق : وأسواق الطيور، ومنها، سوق الخيل، وسوق الغنم: وأهمهاكان هناك أسواق للحيوانات، 
سوق الحدادين، : الدجاجين، وسوق الطير، وكان هناك أسواق للحرف والصناعات، ومن أهمها

وسوق النحاسين، وسوق النجارين، وسوق الخشابين، وسوق الزجاجين، وسوق القناديل، وسوق 
  .الحياكين
ار ظاهرة التخصص فيها يرجع إلى إقبال الناس على  كثرة األسواق في دمشق وانتشإن

العاصمة دمشق من كل األقاليم، وقد تكاتفت فيها مساعي التجار مع الدولة على إقامة المنشآت 

                                                 
  .٢٣٠-٢٢٧ ص٢ج،تاريخ مدينة دمشق :ابن عساكر .١٨
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التجارية، فنجم عن ذلك تدفق السلع على أسواقها، كما تدفقت إليها األموال من األمصار، وأدى 
ها من جراء التطور الذي شهده المجتمع من زيادة في ذلك إلى نشاط الحركة التجارية في أسواق

   .أرزاق الجند ورواتب الموظفين وكثرة المنح التي وهبها الخلفاء
التي يبدو أنها كانت معروفة؛ )١٩(سوق الريحان:  في دمشق أيضاً أسواق عدة، منهاترفوع ،

 من الصوف تجارة بالورود، وسوق اللبود، التي تتخذ) ٢٠(وذلك نظراً لشهرة دمشق وغوطتها 
، وسوق )٢٢( لسفيان بن األبرد الكلبيا، وكان إقطاع)صقل السيوف(، وسوق الصياقلة )٢١(لها

سوق  ووجد ،)٢٣(السراجين، وكان مدوناً فيه اسم صاحب ديوان المستغالت لهشام بن عبد الملك
 ،لرؤوسالحذائين ألبي هاشم بن عتبة خال معاوية، وكان هناك سوق لبيع الطعام يسمى سوق ا

وسوق الشعير،  ومن األسواق الدمشقية التي عرفت في الفترة األموية في ما يبدو سوق القمح
  .)٢٤(وسوق الصرافينوسوق الدواب، وسوق الدجاج،  وسوق البقل،

وبجانب األسواق المتخصصة في دمشق، وجدت هنالك أسواق جامعة تباع فيها مختلف أنواع 
بير في دمشق، وهو سوق عظيم تجتمع فيها مختلف أصناف  فمثالً السوق الك،السلع والبضائع

: وباإلضافة إلى هذه األسواق فقد وجدت أسواق خارج المدينة، منها، )٢٥(التجارات، والصناعات
  .)٢٦(سوق الغنم، وكان يقع في ساحة خالية خارج السور بالقرب من الباب الصغير

 المدينة، مثل األسواق القائمة على ويبدو أن هناك بعض األسواق التي كانت تقام على أبواب
باب الجابية؛ أي في أماكن التقاء الريف بالمدينة، حيث كان هناك تبادل للسلع  تمثل بين المدينة 
وغوطتها، وقد نشأت هذه العالقة منذ القديم بين دمشق وغوطتها، وكانت دمشق دائما تتمون بما 

  .)٢٧( المحلية واليومية واألسبوعيةتنتجه الغوطة،  وكانت المبادالت تتم في األسواق
وشهدت دمشق إقامة عالقات تجارية مع المدن الساحلية، وأصبحت سوقا تجاريا كبيرا العتماد 

طرابلس، وبيروت، وصور، وعكا على أسواقها المشتملة على أنواع السلع : المدن الساحلية، مثل

                                                 
مطبعة  ويه،تحقيق دي غ ،مسالك والممالكال): م٩٠٦-٩٠٣/هـ٣٢١-٣١٨(اإلصطخري، ابن إسحاق إبراهيم بن محمد .١٩

 .٢٢٨ ص٢،جتاريخ مدينة دمشق،؛ابن عساكر١٥٣-١٥٢ص، م١٩٢٧بريل، مكتبة الصدر، طهران 
، تحقيق أبو ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،)م١٠٧٣/هـ٤٢٩ت( عبد الملك بن محمدالثعالبي، أبو منصور .٢٠

نخبة الدهر ): م١٣٢٦/هـ٧٢٧ت(؛ شيخ الربوة، أبو عبد اهللا محمد ٥٢٦صم، ١٩٦٥نهضة، القاهرة ال رالفضل إبراهيم، دا
  .١٩٥صم، ١٩٨٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١، طفي عجائب البر والبحر

  .١٠ ص٥ج،معجم البلدان ، الحمويياقوت .٢١
  .٣٤٣ ص٢١ ج،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر .٢٢
تحقيق مصطفى السقا، وإبراهيم  ،كتاب الوزراء ،)م٩٤٢/هـ٣٣١ت (الجهشياري، أبو عبد اهللا محمد بن عبدوس .٢٣

 .٤٧صم، ١٩٣٨، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة  ١األبياري، وعبد الحفيظ شلبي، ط
  .١٤٣-١٤٢، ٢٢٩-٢٢٧، ١٣٧،٧٤،١٥٨،١٦٢،٢٢٨،٢٢٧ ص،٢، جاريخ مدينة دمشقت ،ابن عساكر .٢٤
 ،عالم الكتب،١، طنزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،)م١١٦٤/هـ٥٦٠ت ( محمد بن محمد اإلدريسي، عبد اهللا .٢٥

  .٢٢٩ ص٢ ج،تاريخ مدينة دمشق:  ابن عساكر؛٦٤٧ ص،٢ج، م١٩٨٩بيروت
  .٨٠ ص،٢،جتاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر .٢٦
   ٢٧-٢٦، صدمشق الشام ، سوفاجية؛٢٢٧ص، ٢ج،تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر .٢٧
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ين حلب وحماة وحمص وأنطاكية ، كما كان لدمشق عالقات تجارية مهمة بالتي تحتاجهاجميعها 
  .)٢٨(وغيرها من المدن الشامية

من الناحية االقتصادية في كونها مركزاً تجارياً يفد إليها كثير من مدينة حلب برزت أهمية و
لفة جميعها من البضائع والسلع، التجار، وقد انتشرت األسواق فيها وكانت تحوي األصناف المخت

، كما يصف ابن حوقل )٢٩("ارة واألسواق ومجمع الناس بحلب دار اإلم" يذكر اإلصطخري أن و
  .)٣٠("لها أسواقاً حسنة وحمامات وفنادق كثيرة ومحال":حلب بأن

وتعد حلب مجمعاً تجارياً للبضائع والسلع التي تأتي من خراسان والعراق والهند والصين  
 ، يأتونها لبيع بضائعهمومصر وجنوب الشام ومن حلب نفسها، وكانت أيضاً مجمعاً للتجار الذين

 من أجل البيع ،ويذهب إليها التجار من جميع هذه البالد: "وقد أكد ناصر خسرو ذلك بقوله
  .)٣١(" والشراء

وقد ذكر  ، وسوق البز، وهو من األنسجة الرفيعة،)٣٢(ومن أشهر أسواق حلب سوق الحرير
إن هناك عشرين دكاناً : " فقالياقوت متعجباً للنشاط االقتصادي والتجاري في قيسارية باعة البز

  .)٣٣(" للمتخصصين في بيع هذا الصنف من األقمشة
، كما )٣٦( وسوق الغزل وسوق اإلبرية )٣٥( وسوق الفرايين)٣٤(باإلضافة إلى سوق الكتانين

ضمت حلب أسواقاً لبيع الحيوانات، كسوق الغنم وسوق البقر وسوق الخيول وسوق الجمال، 
 حيث كانت الخيول تستخدم للنقل ،بالنسبة للحركة التجارية والعسكريةوكانت لهذه األسواق أهمية 

وكذلك في الحروب، كما استخدمت الجمال في التجارة ونقل المتاع والسلع، كذلك وجد سوقٌ لبيع 
سوق الطير والطير العتيق وثالثاً : "الطيور، وقد ذكر ابن شداد ثالثة أسماء لبيع الطيور، وهي

                                                 
، دار األندلس للطباعة والنشر ١، طتاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي ،حسن، إبراهيم حسن .٢٨

 .٣١٣-٣١١ ص١، ج١٩٦٧والتوزيع، بيروت 
  .٦٧ ص،مسالك الممالك ،اإلصطخري .٢٩
  .١٦٣ ص،صورة األرض ،ابن حوقل .٣٠
  .١٠ ص، سفرنامة،خسرو .٣١
، تحقيق عبد الفتاح رواس قلعة جي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد أحياء حلب وأسواقها: األسدي، خير الدين .٣٢

 .٧٥ ص،م١٩٨٤ ،القومي، دمشق
  .٢٨٤ ص٢ ج،معجم البلدان :ياقوت الحموي .٣٣
 تحقيق سامي  الحلب في تاريخ حلب،زبدة ،)م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة  .٣٤

 .٣٩ ص٣، ج)ت.د( الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق 
األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام  ،)م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(ابن شداد، عز الدين أبي عبد اهللا بن محمد بن علي  .٣٥

أحياء األسدي، ؛٦٨م، ص١٩٥٣لعربية، دمشق  المعهد الفرنسي للدراسات ا،، تحقيق دومنيك سورديل)١ ق١ج(والجزيرة 
 .٢٣٩، صحلب
، دار الكتاب في تاريخ مملكة حلبالذُر المنتخب  ،)م١٤٨٥/هـ٩٨٠ت (، حسين بن محمد بن محمد ابن الشحنة .٣٦

  .٢٤٨، ٢٤٧ ،٢٤١،٢٤٢ص ،م١٩٨٤ دمشق ،العربي وعالم التراث
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   .)٣٧("سمي الطيوريين
 ، سوق الحدادين: وهي،ومن األسواق األخرى في مدينة حلب، أسواق الحرف والصناعات

 وسوق ، وتباع فيه الحصر،وسوق الحصارين،  وسوق البناّئين،ويصنع فيه الحديد ويباع
 وسوق )٣٩( وسوق الخشابين،)٣٨( الذي تصنع فيه سروج الخيل والنطاقات الجلدية ،السراجين
الدالئين، وتصنع فيه الدالء  وسوق التنانرين، وسوق )٤٠( أنواع الخرز وتباع فيه،الخرَّازين

  .)٤١(وتباع
أن مدينة "  وكانت تضم سوقاً لبيعه، ويذكر ابن الشحنة ،كما اشتهرت حلب بصناعة الصابون

حلب كانت مشهورة بصناعة الصابون، حيث كان يباع فيها في اليوم الواحد من الصابون ما ال 
ومن أسواق حلب سوق النحاسين ويصنع فيه ، )٤٢(" المدن في عدة أشهر يباع في غيرها من 

، وسوق الزجاج الذي اشتهرت به حلب وعرفت بصناعته، كما وجد سوق )٤٣(النحاس ويباع 
 كما وجد سوق العطر وسوق التبن، وفيها أيضاً .)٤٤(المزوقين الذي يضم آالت عجيبة مزوقة

  .)٤٥(سوق العطارين
 قائمة ومتخصصة ومبلطة بالحجر الصلد، وقدبأنها  ق في حمص ويصف ابن حوقل األسوا

أسواق كما كانت ، )٤٦("جميع طرق حمص من أسواقها وسككها مفروشة بالحجارة مبلّطة"  أن ذكر
مدينة كبيرة عظيمة : "وقد وصفها ياقوت بقوله، )٤٧(حسنة التنظيم بديعة الترتيب والتقسيم حماة 

  .)٤٨(." .األسواقحفلة .. .الخيرات رخيصة األسعار
فسيحة متسعة ودكاكينها وحوانيتها كأنها الخانات  ":هابأنأسواق مدينة منبج ووصفت 

وأشار . )٤٩("والمخازن اتساعا وكبرا وأعالي أسواقها مسقفة والتجارات بها دائرة وأموال متصرفة 
                                                 

  .٧٩، ٧٦، ١٤٧-٦٦،١٤٦ ص،١ ق١ ج،األعالق الخطيرة ،ابن شداد .٣٧
  .٢٢٧،٢٣٣ ص،أحياء حلب ،دياألس .٣٨
 .٢٤١ص ،الدر المنتخب ،ابن الشحنة .٣٩
  .٢٢٩ ص،أحياء حلب ، األسدي؛٦٦ ص،١ ق١، جاألعالق الخطيرة ،ابن شداد .٤٠
 .١٣٢ ،٥ ص،١ ق١، جاألعالق الخطيرة ،ابن شداد .٤١
  .٢٥٤-٢٥٠ ص،الدر المنتخب ،ابن الشحنة .٤٢
  .٢٤٠ ص،أحياء حلب ،األسدي .٤٣
، دار صادر، ودار بيروت، آثار البالد وأخبار العباد ،)م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(محمودالقزويني، زكريا بن محمد بن  .٤٤

  .١٨٤-١٨٣صم، ١٩٦٠بيروت 
 .٢٣٧ ص،أحياء حلب األسدي، ؛١٤٧ ص،١ ق١ ج،األعالق الخطيرة ،ابن شداد .٤٥
؛ الحميري، محمد بن عبد المنعم الصنهاجي ١٥٦، صأحسن التقاسيم المقدسي، ؛١٦٢، صصورة األرض ،ابن حوقل .٤٦

م، ١٩٧٥، دار العلم للطباعة، بيروت ٢، تحقيق إحسان عباس، طالروض المعطار في خبر األقطار ،)م١٤٩٤/هـ٩٠٠ت(
 .١٩٨ص
  .٢٣-٢٢،  صم١٩٦٢، المطبعة الكاثوليكية، بيروتوالمحتسب في اإلسالمالحسبة  ،، نقوالزيادة .٤٧
 .٣٠٠ ص٢ ج،معجم البلدان ،ياقوت الحموي .٤٨
معجم  ياقوت الحموي،؛ ١٧٧-١٧٦، صرحلة ابن جبير  ابن جبير،؛٦٥١ ،٦٤٥ ص٢ ج،نزهة المشتاق ،اإلدريسي .٤٩

 .٢٠٦ ص٥ ج،البلدان
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ر الرومية، منبج مدينة خصبة حصينة وكثيرة األسواق األزلية عظيمة اآلثا"ابن حوقل  إلى أن 
... ولها من ناطف الزبيب المعمول بالجوز والفستق والسمسم ما لم أر له شبهاً إال ما ببخارى منه،

وبمنبج من الكروم األعذاء على وجه األرض في سائر ضياعها ما يزيد على الكثرة ويحمل 
األعناب ، ويتضح من ذلك أن منبج اشتهرت بزراعة الكروم و)٥٠(" أزبَّتهم إلى حلب وغيرها 

 وقد نقل هذا اإلنتاج إلى حلب وغيرها من المدن ،وكانت قد عملت على تجفيفه حتى يصبح زبيباً
الشامية، مما يدل على نشاط منبج التجاري مع المدن الشامية، وهذا يؤكد نشاط التجارة الداخلية 

تفادت من  الواقعة على الفرات من المحطات التي اسبالسفي حين كانت ، بين المدن الشامية
، ولهذا )٥١(حركة مرور التجارة والقوافل التجارية فيها، فقد كانت منفذا ألهل الشام على الفرات

 بأسواقها العامرة بالسلع والبضائع المختلفة مدينة أنطاكيةاشتهرت ، كما قامت بها أسواق عديدة
،  )٥٢(ة ومعامـالت مرفقةاألنواع، ويذكر اإلدريسي بأنها مدينة بأسواقها العامرة والصناعات النافق

، وقد حملت الفواكه من أسواق )٥٣("وافرة العمران "في حين وصفت أسواق معرة النعمان بأنها 
  .)٥٤(جوسية إلى باقي المدن الشامية 

 وفيها صنّاع ، جميلة وأبنية عالية أسواقٌالقدسباإلضافة إلى ما سبق، فقد كان في مدينة 
ونظراً لمكانة القدس الدينية وقداستها عند المسلمين فقد ، كثيرون لكل جماعة منهم سوق خاصة

كان لذلك دور في ازدهار النشاط التجاري، حيث حرصت الطوائف الدينية على زيارتها والحج 
إليها من مختلف األماكن، وكان معظم الحجاج المسلمين يقومون بزيارة البيت المقدس بعد انتهاء 

حجاج المسيحيين واليهود، وتتاح الفرصة بين للطرفين لتبادل فريضة الحج و بها يتقابلون مع ال
السلع، ويذكر أنه من كل عام يقام في بيت المقدس سوق كبير يفد إليها تجار األمم المختلفة حيث 

وهذه  )٥٥(المسابح و وقد اشتهرت أسواق بيت المقدس بصناعة السجاد والحصر ،يتبادلون السلع
من أجل افتراشها للصالة أو قد يتاجر بها األمر الذي أدى إلى  السلع كان يحتاجها زائر الحرم

  .ازدهار صناعتها
 يذكر أن هناك ثالثة أسواق في القدس، وهي من بناء الروم، وكانت تمتد بحذاء المسجد و

األقصى من الجنوب إلى الشمال قرب باب المحراب الذي هو أحد أبواب المدينة، فاألول  سوق 
سوق اختص ببيع الخضروات وعرف بسـوق الخضروات، وسـوق األقمشة و للطعام والحالقين

كما عرفت في القدس سوق الزيت وسوق الصابون حيث كان يصنع فيه  ،الذي عني ببيع القماش
وهي المادة الرئيسة   وذلك بطبيعة الحال حيث يتوافر الزيت بكميات كافية،،)٥٦(الصابون ويباع

                                                 
  .١٦٦، صصورة األرض ،ابن حوقل .٥٠
  .١٨٠، صصورة األرض ،ابن حوقل .٥١
  .٦٤٥ ص٢ج ،نزهة المشتاق ،اإلدريسي .٥٢
  .١١ ص، سفرنامة،خسرو .٥٣
  .٣٧٤ ص١ ج،نزهة المشتاق ،اإلدريسي .٥٤
 .٢٣-٢٠ ص،سفرنامة ،رو؛ خس١٨٢-١٨١ ص،أحسن التقاسيم ،المقدسي .٥٥
، دار الجيل، بيروت األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،)م١٥٢٢/هـ ٩٢٨ت (العليمي، مجير الدين الحنبلي  .٥٦
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  .التي تدخل في صناعة الصابون
، ومن أهم أسواقها سوق القماحين )٥٧( ودخالً وخراجا ةأسواقًا وتجارالرملة  مدينة وضمت

وسوق البصالين وسوق القطانين وسوق المشاطين الخاص بالكتان وسوق العطارين وسوق 
 المدينة إلى المسجد بالخرازين وسوق السراجين، وكانت معظم هذه األسواق تمتد من أبوا

  .)٥٨(الجامع
 وسوق ، وسوق الزياتين،سوق الحصرية:  أسواق، مثل كان بهاالخليلمدينة يمي أن يذكر العل

 كما يشير ياقوت .)٥٩(تتواجد بالقرب من المساجدهذه األسواق كانت و وسوق الزجاجين، ،الغزل
، وهذه إشارة إلى وجود األسواق في مدينة بيت )٦٠( سوق وبازارات بيت لحمالحموي إلى أن في 

  .بد من وجود حركة تجارية فيها ا مقدسا ودينيا يزوره معظم الناس، فكان ال كونها مكانً؛لحم
كما وجدت . )٦١("  كثيرة ابها أسواقً" يذكر ابن بطوطة أن  حيثعجلون، تعددت األسواق في و

 وصفت أسواق المدن الساحليةومن .)٦٣(وزيزاء) ٦٢(عمانأسواق عامرة متخصصة في كل من 
يلة ونظيفة وعامرة وأسعارها رخيصة، وكان يحمل منها الزيت  بأنها جمأسواق صيدا وصور

، في حين عرفت في بعلبك سوق حسنة عامرة ورخيصة )٦٤(والتين والزبيب إلى بالد مصر
  .)٦٥( يعرض فيها الدبس البعلبكي المنسوب إليها واألواني الخشبية والثياب ،األسعار
لغرب يستوردون من منتجاتها القطن وسلعا  إليها أعداد كبيرة من تجار افكان يفد  طرابلس،أما
ميناء " ، وكانت ترسو في مينائها أعداد كبيرة من المراكب، حيث وصفها اليعقوبي بأنها )٦٦(أخرى

وقد اشتهرت ،  وهذا يوحي بنشاط حركة التجارة فيها واستمرارها،)٦٧ ("عجيب يحتمل ألف مركب 
ا يظن أن كل سوق قصر مزين، وقد أشار  والناظر إليه،أسواق طرابلس بأنها جميلة ونظيفة

أسواقها جميلة ونظيفة حتى لتظن أن كل سوق قصر مزين، وقد رأيت بطرابلس " خسرو إلى أن 
 كما أن باب الوارد ،ما رأيت في بالد العجم من األطعمة والفواكه بل أحسن منه مائة مرة

                                                                                                                                                  
  .٥١-٥٠ ص٢ج ،م١٩٧٣
 .٣٥٦ ص١ج،نزهة المشتاق  اإلدريسي،؛١٦٥  ص،أحسن التقاسيم ،المقدسي .٥٧
  .٦٨ ص٢ج،األنس الجليل ،العليمي .٥٨
  .٧٩ ص٢ج،األنس الجليل ،العليمي .٥٩
  .٥٢١ ص١  ج،معجم البلدان،ياقوت الحموي .٦٠
 .٨٠ ص١ ج،رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة .٦١
 .١٥١ ص٤ج،معجم البلدان ،ياقوت الحموي .٦٢
 .٣٨٧ ص٢،ج٢٩٢ ص١ جمعجم البلدان ،ياقوت الحموي ؛١٧٤،١٧٥، صأحسن التقاسيم ،المقدسي .٦٣
  .٨١، صلة ابن بطوطةرح ،؛ابن بطوطة٣٧٠ ص١،جنزهة المشتاق: ؛اإلدريسي١٥-١٤، صسفرنامة ،خسرو .٦٤
  .١٠٠ص رحلة ابن بطوطة،: ؛ ابن بطوطة٤٠٣ ص١،جمعجم البلدان ،ياقوت الحموي .٦٥
  .٢٦٤ ص،الدر المنتخب ،ابن الشحنة .٦٦
، منشور مع كتاب األعالق النفيسة كتاب البلدان ،)م٨٩١/هـ٢٧٨ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب  .٦٧

  .٣٢٧صم، ١٨٨٢البن رستة، مطبعة بريل، ليدن 
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  .)٦٨(لتجاراتوالصادر إليها كثير، حيث تتجمع السفن المحملة بالسلع وصنوف ا
وسوقها من : " بأنها من الدرب إلى الدرب، وفي ذلك يقولأسواق طبريةيصف المقدسي و

 التي بلغت قيمة ،أن طبرية اشتهرت بصناعة الحصر كما يذكر خسرو ،)٦٩("الدرب إلى الدرب 
وفي طبرية يصنعون الحصير ومنه :" وفي ذلك فيقول،الواحدة منها في سوقها خمسة جنيهات

، ويشير )٧١(، التي تضم أسواقًا متخصصة مدينة عسقالنإضافة إلى ، )٧٠(..".الةحصير الص
 مميزة من أشهرها  أسواقا عكاكما ضمت ، )٧٢(الحميري إلى أن أسواقها كانت مفروشة بالرخام 

  .)٧٣(سوق الحرير 
ة،  فكانت أسواقاً تجارية تلبي حاجة سكانها من البضائع والسلع التجاريصفد وغزة أسواق أما

وكان ميناء . وكان التجار القادمون من المدن الشامية وأوروبا يفدون إليهما؛ كونهما على الساحل
 ولذلك استمرت خالل العصر ،)٧٤(غزة نقطة التقاء لتجارة بالد الشام مع تجارة الديار المصرية

 عامرة فضالً عن ذلك، فقد كانت مدينة عسقالن. األموي مزدهرة تجارياً فوصفت بحسن أسواقها
  .)٧٥(باألسواق

وتشير المصادر الجغرافية إلى ،  الشريان الرئيس لصادرات دمشق ووارداتها بيروتويعد ميناء
أن بيروت ذات غالت متوافرة وتجارة البحر عليها دارة واردة وصادرة وفيها معدن الرخام 

 من  ميناء رئيسانها كو،، ويتضح النشاط التجاري الذي كانت تتميز به مدينة بيروت)٧٦(والحديد 
 من المدن مدينة أيلة ، كما كانت وكان هذا الميناء يشهد حركة تجارية نشطة،موانئ بالد الشام

، وهي إحدى المحطات االستراتيجية التي ينزل بها الحجاج مالساحلية الواقعة على بحر القلز
  .)٧٧( العامرة والتجار لينطلقوا منها إلى الحجاز، وقد اشتهرت أيلة بتجارتها وأسواقها

كثيرة األسواق حسنة " وهي من مدن الثغور مدينة المصيصة،إلى أن  ويشير ابن حوقل
 وقد احتوت أسواقها على الماشية، وكانت هذه السلع من متطلبات الحياة في بلد تلك ،)٧٨ ("األحوال 

سائر الثغور، كما اشتهرت المصيصة بفرائها الذي ال مثيل له في أي مكان وكان يحمل إلى 
                                                 

  .٣٧٢ ص١ج،نزهة المشتاق ، اإلدريسي؛١٤  ص،سفرنامة ،خسرو .٦٨
  .١٦١ ص،أحسن التقاسيم ،المقدسي .٦٩
  .١٨-١٧ ص،سفرنامة ،خسرو .٧٠
 .٣٥٧ ص١ج،نزهة المشتاق ، اإلدريسي؛١٧٤ ص،أحسن التقاسيم ،المقدسي .٧١
  .٤٢٠، صالروض المعطار ،الحميري .٧٢
، لطئاف المعارف، تحقيق إبراهيم األدياري وحسن )م١٥٧٣/هـ٤٢٩(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد ت  .٧٣

 .م١٩٦٠، القاهرة، العلميةكامل الصيرفي، دار إحياء الكتب 
  .١٤٨ص ،أحسن التقاسيم ، المقدسي؛٥٩ ص،مسالك الممالك ،اإلصطخري .٧٤
  .٣٥٧ ص١ ج،نزهة المشتاق ، اإلدريسي؛١٦٣-١٦٢، صصورة األرض ،ابن حوقل .٧٥
  .١٨٢، صأحسن التقاسيم ، المقدسي؛١٦٣ص، صورة األرض ،ابن حوقل .٧٦
، تحقيق علي  االطالع على أسماء األمكنة والبقاعمراصد ،)م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت(، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي .٧٧

  .١٣٨ ص١، جم١٩٥٤، دار المعرفة،بيروت ١محمد البيجاوي، ط
 .١٦٨ ص،صورة األرض ،ابن حوقل .٧٨
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  .)٧٩(البلدان 
 بأسواقها كسوق الصفارين، عالوة على وجود العديد من الفنادق مدينة طرسوسوصفت 
الخصب والغالت واألموال والسعة في جميع  ": وقد وصفها ابن حوقل بأنها كثيرة،)٨٠(والحمامات

  .)٨١("األحوال على حال لم يتصل بمثله ثغر من ثغور المسلمين 
،إضافة إلى أنها غنية ببعض "كبيرة من أجل الثغور وأشهرها"ينة  فهي مدمدينة ملطيةأما 

الجوز واللوز والكروم والرمان وسائر الثمار الشتوية والصيفية، وهي  السلع التجارية التي فيها
 وبالتالي أصبحت عرضة للسلب ،، ويبدو أن ملطية كانت غير محصنة)٨٢("مباحة ال مالك لها

يبدو أن منطقة الثغور كانت عبارة عن مناطق ، كما التجارة فيهاوالنهب، وقد أثر ذلك في حركة 
دفاعية واستراتيجية، فضال عن أهمية موقعها التجاري، حيث كانت ثغور الشام تشغل موقعا مهما 
بين الشام والعراق وأرمينية وآسيا الصغرى، وقد ارتبطت مع هذه الجهات بشبكة من الطرق 

  .)٨٣(هيأت لها دوراً تجارياً كبيراً
ومن خالل ما سبق يتضح أن معظم أسواق مدن بالد الشام قد عرفت ظاهرة التخصص، وهي 
كغيرها من أسواق المدن اإلسالمية األخرى، وقد كانت معظم أسواق بالد الشام متخصصة لحرفة 

التسهيل على الناس الوصول : وكان لهذه الظاهرة  خصائص إيجابية، منها، ما أو لبيع سلعة معينة
ا بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى التفتيش عن سلعة معينة، والتسهيل على الدولة السيطرة إليه

  .)٨٤(على هذه األسواق
يها أهل المدن وتخضع لصاحب وامتازت األسواق المتخصصة بأنها ثابتة مستمرة يبيع ف

نافسين له ، كما أن التاجر الجشع ال يستطيع أن يرفع سعر سلعته خوفاً من جيرانه الم)٨٥(السوق
في نفس السلعة، وفي هذه الحالة يقل احتمال حدوث االحتكار، أو أي ارتفاع غير طبيعي في سعر 

 ثم أن المشتري يستطيع أن ينتقي أجود ما يحتاج إليه من هذا الصنف من السلع في وقت ،البضائع
تيب فإن هذا قصير لتقارب الدكاكين المعروض فيها البضائع المتشابهة، ومن حيث النظام والتر

الشكل أفضل من غيره، حيث يعطي منظراً جميالً للمدينة، عالوة على أن هناك طاقة إبداع وإتقان 
تظهر ال مثيل لها من خالل هذا التوزيع، حيث إن كل صانع يحاول أن ينفق سلعته من خالل 

                                                 
 .٥٦٤ ص،آثار البالد ، القزويني؛١٤٥ ص٥ ج،معجم البلدان ،ياقوت الحموي .٧٩
 .٦٤٧ ص٢ ج،نزهة المشتاق ،اإلدريسي .٨٠
  .١٦٨، صصورة األرض ،ابن حوقل .٨١
  .١٦٦ ص،صورة األرض ، ابن حوقل؛٦٢ ص،مسالك الممالك ،اإلصطخري .٨٢
ديه،غويه، ليدن .ج.، تحقيق م والممالكالمسالك ،)م٩١٢/هـ٣٠٠ت(، أبي القاسم عبد اهللا بن عبد اهللابن خرداذبة .٨٣

  .٩٩-٩٦ص ،م١٨٨٩
 .١١ ص،نهاية الرتبة ،الشيزري .٨٤
ب، سرجنت، ترجمة أحمد محمد . نشر د،المدينة اإلسالميةمجلة ضمن كتاب " قاألسوا" م،١٩٨٣ ، بدور،شالميتا .٨٥

  .١١٣-١١٢ثعلب، ص
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  .  )٨٦(جودة عمله 
اد أن يشتري أصنافًا عدة أن الفرد إذا ما أر:  وأهمها،كان لظاهرة تخصص األسواق عيوبها

بد له أن يتجول في المدينة كلها حتى يستطيع أن يجمع كل ما يحتاج إليه من  من السلع كان ال
األسواق المنتشرة، ورغم تبلور هذه الظاهرة من التخصص في األسواق فإن ذلك لم يمنع من 

 السـوق الكبير :وجود عدد من األسواق الجامعة لبعض أصناف من البضائع في آن واحد، مثل
  .)٨٨(بزور البقول وما ماثلها :  الذي يضم الحبوب كلها، مثل،، وسوق البزوريين)٨٧(ق في دمش

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم أسواق بالد الشام حملت أسماء مشتقة من نوع النشاط الذي كان 
وق  وس،سوق النحاسين:  ففي دمشق وجدت أسواق عدة من هذا النمط، مثل،يمارسه السوق

 وسوق الشماعين، كما وجد هذا النمط في حلب وحماه والقدس ، وسوق الحدادين،الخياطين
ويتبين أيضاً أن أسواق بالد الشام كانت جزءاً حيوياً مهما من المدن، حيث احتلت مكانة ، وغيرها

 وكان معظمها يتواجد حول المسجد الجامع، حيث يمثل السوق ،بارزة في المدينة اإلسالمية
  .مركز التجاري واالقتصاديال

 إن ازدهار الحياة االقتصادية في بالد الشام، وخاصة في العصر األموي، كان نتيجة اهتمام 
األمويين بالزراعة والصناعة، حيث تقدمت بالد الشام  في هذين المجالين، وتميزت بوفرة اإلنتاج 

والخارجية، كما أسهمت هذه  وقد انعكس ذلك على انتعاش الحركة التجارية الداخلية ،وتنوعه
الثروة االقتصادية في بالد الشام في أن تكون سوقاً تجارياً نشطاً لسد حاجات أهلها، وكان ذلك 

  .دافعاً مهماً في إقامة األسواق التجارية في مختلف المدن والقرى واألحياء
بالد الشام، وساعدت خصوبة األرض ووفرة المياه واألنهار والبحيرات على تقدم الزراعة في 

كما ال يمكن أن ننسى دور سكان بالد الشام في هذا المجال والخبرة الزراعية التي تمتعوا بها، 
باإلضافة إلى الحيوية والنشاط التي عرف بها مزارعو بالد الشام، فقد عرف فيها المزارع النشط 

 واألشجار المثمرة التي الذي ارتبط بأرضه ارتباطاً وثيقاً، وكان له دور مهم في زراعة المحاصيل
اشتهرت بها بالد الشام، وأدت بدورها إلى ازدهار األسواق التجارية نظراً لكثرة المنتجات، ومما 
ال شك فيه أن اعتناء الخلفاء الراشدين وخلفاء دولة بني أمية بالزراعة، وحرصهم على االهتمام 

ور كبير في تطور الزراعة في بالد بها وباإلصالح الزراعي، قد القى رعاية كبيرة، وكان لهم د
الشام، حيث شجع معظمهم على إحياء أرض الموات واعتبارها ملكاً لصاحبها، كذلك إقامة 
مشاريع الري وحفر األنهار والقنوات وإقامة القناطر والجسور، وقد أدى ذلك االهتمام إلى العمل 

  .في الحقل الزراعي وإنتاج محاصيل زراعية مختلفة األنواع
كما أدى تطور الصناعة إلى فتح األسواق الخاصة للصناعيين والحرفيين، وكل ذلك أسهم في 

                                                 
 الهيئة المصرية ،)أواخر العصور الوسطى ( طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب  ،فهمي، نعيم زكي .٨٦

  .٢٨٢ ص،م١٩٧٣ القاهرة ،العامة للكتاب
 ٢٢٩، ص٢،جتاريخ مدينة دمشق ،؛ ابن عساكر٦٤٧ ص2، جنزهة المشتاق ،اإلدريسي .٨٧
 .٧٥ ص،نزهة الرفاق ،ابن المبرد .٨٨
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  .ازدهار التجارة داخل األسواق في المدن الداخلية والساحلية، وخاصةً في العاصمة دمشق
 ثراأل االستقرار السياسي في بالد الشام كان له كبيرأن  – وكما ذكرنا سابقاً -يضاف إلى ذلك 

وجود األسواق التجارية في ، وأدى ذلك إلى انتشار في تنشيط الحياة االقتصاديةسواق وفي األ
 وتدفق السلع واألموال من األمصار إليها، وقد أثرت التجارة في  األسواق في تطور ،المدن

 األيدي العاملة إليها، ووجد أهل الريف من حول تذبفتح باب العمل فيها وجالمجتمع الشامي؛ إذ 
 فيها، ونشطوا في زراعتهم لتلبية حاجاتها من هلمدن مجاالً لتصريف إنتاجهم الزراعي وبيعهذه ا

كما أسهمت أسواق بالد . المواد الغذائية والتموينية، ونشطت تبعا لذلك حركة التجارة الداخلية
، الزجاج، والمنسوجات، والنحاس، والزيت: الشام على نحٍو كبير في تصنيع كثير من السلع، مثل

كما ، وصدرت الكثير من السلع إلى األسواق الداخلية التي تقل فيها مثل هذه السلع. وغير ذلك
أسواق العراق، ومصر، : كانت هذه األسواق تصدر بعض سلعها إلى األسواق الخارجية، مثل

والجزيرة العربية، ومن المرجح أن أسواق بالد الشام كانت تشكل مركزاً تجارياً مهما في 
  .طقة؛ كونها تصدر الفائض من اإلنتاج الصناعي والزراعي إلى األسواق الخارجيةالمن

: ضم هذا النوع أنماطًا عدة من األسواق وهي  فقد األسواق غير الدائمة،أما بالنسبة إلى
 في بالد األسواق الموسمية والسنويةعرفت و. )٨٩(األسواق الموسمية والسنوية واألسبوعية 

إلسالم، وقد كان للعرب أسواقٌ موسمية تعقد في شهور من السنة، ينتقلون من الشام منذ ما قبل ا
بعضها إلى بعضها اآلخر، ويفد إليها سائر العرب للبيع أو الشراء، وتقع هذه األسواق في أماكن 

 وكانت تقوم في ملتقى الطرق التجارية الكبرى، واختلف ،مختلفة ومتناثرة داخل جزيرة العرب
 .)٩٠ (دها وتاريخ انعقادهاالمؤرخون في عد

وقد كانت القبائل العربية، وعلى رأسها قريش، تتوجه نحو األسواق الشامية بعد االنتهاء من 
 فيقومون بتجارتهم في سوق دير أيوب وهو أول أسواق بالد الشام التي عرفت ،أداء مناسك الحج

، )٩١(ها القوافل التجاريةقبل اإلسالم، كما أن دير أيوب أول محطة من مشارف الشام تصل إلي
، أضف إلى ذلك أن القبائل العربية كانت )٩٢( نيسان من كل عام ٢٣وكان هذا السوق يقام في 

اق الموسمية الشامية  ومن األسو. عكاظ، وذي المجاز: تتجول في أسواق الحجاز، خاصة سوقي
تون إليها  وقد كانت بحوران محط رحال التجار العرب من بالد الشام، ويأسوق بصرى،

                                                 
 .٢٠، صالحسبة زيادة، .٨٩
 دار صادر، ودار بيروت تاريخ اليعقوبي،): م٨٩١/هـ٢٧٨ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب  .٩٠

،نشر مطبعة ١، ط واألمكنةاألزمنة ،)م١٠٣٠/هـ٤٢١ت(، أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي؛٢٧١-٢٧٠، ص١جم،١٩٦٠
  . ٢٦٩-٢٦١ ص٢، جهـ١٣٣٢ الدكن، الهند ،مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد

عكاظ نخل في واد بين مكة والطائف، وهي أهم أسواق :  سوق عكاظ؛١٦٩، ص٢ ج واألمكنةاألزمنة: المرزوقي .٩١
 وهي موضع قرب مكة، فقد سمي بذلك  أما سوق ذي المجاز،،هـ، ثم بقيت في اإلسالم٥٤٠ سنة العرب، اتخذت سوقا

  .٣٨٦-٣٧٥ صم١٩٥٢، بغداد  في تاريخ العرب قبل اإلسالمالمفصل :، جوادعلي؛ االسم ألن إجازة الحاج كانت منه
، دار اآلفاق ٤، طوجوداتعجائب المخلوقات وغرائب الم ،)م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت(القزويني، زكريا بن محمد بن محمود .٩٢

  .١١٨م، ص١٩٨١الجديدة، بيروت
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بحاصالت اليمن والحبشة والهند، ويعد سوق بصرى إحدى األسواق الرئيسة التي كان يجلب منها 
  .)٩٣(الخمر

أبا طالب خرج في ركب، تاجرا إلى الشام، واصطحب معه محمدا "  وتشير المصادر إلى أن 
 معا سوق ، ونزال"ابن أخيه، وكان عمره تسع سنين، وكانت بصرى يومئذ هي مقصد ذلك الركب 

 كما خرج خزيمة بن حكيم السلمي مع الرسول صلى اهللا عليه ،)٩٤(بصرى وحضرا تلك السوق
 ،)٩٦(، إضافة إلى خروج طلحة بن عبيد اهللا إلى الشام ليبتاع البز)٩٥(وسلم في تجارة إلى بصرى

م  تموز من كـل عـا١٠فيشير المقريزي إلى أن هذا السوق كان يقام في  أما في موعد إقامته،
، وهناك إشارة إلى أن سوق بصرى كان يقام في "أنها تستمر خمساً وعشرين ليلة" ، ويذكر )٩٧(

وأخبرت أنها كانت تقوم  " :العصر األموي، حيث تبين ذلك من خالل ما أورده المرزوقي بقوله
  .)٩٨(" بوالية بني أمية ثالثين إلى أربعين ليلة 

ان يقام بعد انتهاء سوق بصرى بسبعين ليلة، كما أشارت المصادر إلى  سوق أذرعات، وقد ك
وكان هناك أسواق ، )٩٩(وبذلك تستمر مدة طويلة، عالوة على إن أذرعات من المدن المنتجة للخمر

موسمية أخرى تعقد في مواسم ورود التوابل والمنتجات الشرقية من بالد الهند والصين إلى أسواق 
مية وتصل في مواعيد سنوية ال تتغير، وتنشط الشام، وهي تخضع لمواعيد هبوب الرياح الموس

كما كانت األسواق التجارية . بذلك حركة البيع والشراء والمعامالت التجارية على نحٍو عام
  .)١٠٠(غزة وبيروت، والالذقية، وغيرها : الموسمية تقام في الموانئ الشامية، مثل

المهم في قيام العديد من وكان لموسم الحج ومرور قوافله عبر بالد الشام إلى مكة أثره 
 التي خصصت لتلك المناسبة، السيما في أثناء استراحة الحاج في بعض )١٠١(األسواق الموسمية

                                                 
، تصحيح إدوارد سخاو،منشورات النصر،  الكبرىالطبقات، )م٨٣٥/هـ٢٢٠ت(، أبو عبد اهللا بن محمدابن سعد .٩٣

،دار الكتاب  في الجاهلية واإلسالمأسواق العرب،، سعيد؛األفغاني١٥٣،ص١ ق٣ج ،م١٩١٧طهران،بريل، ليدن
 .٣٦٣، صم١٩٩٣اإلسالمي،القاهرة 

، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم السيرة النبوية ،)م٨٢٨/هـ٢١٣ت(ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد الملك .٩٤
  .١٨٠ ص١،ج)ت.د(األبياري وعبد الحفيظ شلبي، منشورات دار إحياء التراث العربي، بيروت

، نشر جمعية المعارف، ة الصحابةأسد الغابة في معرف ،)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(ابن األثير،عز الدين أبو الحسن علي   .٩٥
  .١١٦ ص٢،جهـ١٢٨٦ طهران
، هذبه ورتبه الشيخ تهذيب تاريخ دمشق الكبير ،)م١١٧٥/هـ٥٧١ت(سم علي بن الحسين ابن عساكر، الحافظ أبو القا .٩٦

، منشورات دار ٢، ط)م١٩٢٧/هـ١٣٤٦ت (، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقيبدرانبن عبد القادر 
  .٧٤ ص٧جم،١٩٧٩ بيروت ،يرةالمس
  .١١٩ ص،عجائب ،القزويني .٩٧
  . ١٦٩ ص٢ج،األزمنة ،المرزوقي .٩٨
  .١٧٠-١٦٩ ص٢ جاألزمنة ،المرزوقي .٩٩
 ومركزها االقتصادي حتى نهاية القرن السادس أهمية دمشق" ،، محمد أحمد زيود؛٢٨٣ ص،طرق التجارة ،فهمي .١٠٠

  .٢٤٤، صم١٩٩٥،دمشق، ٧٠،م٢، جمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،"الهجري
 ،السفر الثاني،مسالك األبصار في ممالك األمصار ،)م١٣٤٩/هـ٧٤٩ت (ابن فضل اهللا العمري،شهاب الدين أحمد .١٠١

 م، وهو صورة عن مخطوط١٩٨٨معهد العلوم العربية اإلسالمية، جامعة فرانكفورت، ألمانيا االتحادية  مخطوط منشور،
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المنازل التي كان يقيم فيها يومين أو أكثر، وقد شارك في عقد تلك األسواق أهالي البالد القريبة 
  .من تلك المنازل

تقتصر على البيع  اق من نوع خاص الوقد تطورت األسواق التجارية الموسمية إلى أسو
والشراء، بل أصبحت أسواقاً تقضى فيها الشؤون االجتماعية والسياسية، ويتبارى فيها األدباء 

  .والشعراء، وكلما كبرت السوق زاد روادها وتعاظم شأنها واتسعت أغراضها
ي األماكن الخالية داخل المدن في الساحات العامة للمدينة وف األسبوعيةاألسواق أقيمت أيضاً و

، وكانت الصبغة الغالبة لهذه األسواق أن المشترين والبائعين يقطنون على مسيرة )١٠٢(من العمران
، ويعرف كل من هذه "دور"نصف يوم منها على األكثر، ويشكل البائعون حلقة يطلق عليها 

واق األسبوعية األسواق حسب يوم األسبوع والمكان اللذين تنصب فيهما، وكانت تُقام بعض األس
ويعد هذا السوق سوقاً تجارياً عرف اسمه  ،سوق األحد في دمشق: في المناطق الحضرية، مثل

  .)١٠٣(بذلك اليوم، وقد خصصت الساحة العامة في المدينة النعقاده
 الذي يمثل اجتماع المسلمين ،كما شهدت معظم مدن بالد الشام إقامة األسواق في يوم الجمعة

 جامعة، وقد استغل بعض التجار هذا االجتماع بإقامة األسواق في مختلف مدن وتؤدى فيه الصالة
 ففي مدينة دمشق كان يقام هذا السوق بالقرب من المسجد األموي، وكان يباع في هذا ،بالد الشام

  .)١٠٦(، وأقيمت مثل هذه األسواق في حلب)١٠٥( والفواكه )١٠٤(اليوم الجمال والبقر
 أيضاً خارج المدن؛ وذلك ألن مساحة المدينة ال تسمح بعقد كما أقيمت األسواق األسبوعية
ويشترط في المكان الذي تعقد فيه مثل هذه األسواق أن يكون . بعض األسواق األسبوعية داخلها

بد أن يكون مكانًا خالء   كما ال، يسهل الوصول إليه والنزول به والرحيل عنه في أي وقتامكانً
المدينة، وأن يكون مكانًا يتوافر فيه الماء والكأل لتلبية حاجات وواسعا لمن يقصده من الريف و

رواده من الناس، ويجب أن ال يشعر فيه المرء أنه تحت رحمة أي إنسان آخر، وأن تستعمل فقط 
  .)١٠٧(على نحو غير دوري؛ فذلك يخفـض من تكاليفها

ق الثالثاء،  ويقع ومن األسواق األسبوعية  التي كانت تعقد خارج المدن في بالد الشام سو
 وكان يحوي مياهاً وفيرة وفاكهة كثيرة كانت تورد إليه من ،بالقرب من حلب جنوب أنطاكية

  .)١٠٨(البساتين القريبة، ويضم جميع الضروريات المهمة إلقامة هذه األسواق 

                                                                                                                                                  
  .٣٣٥قة  بالمكتبة السليمانية في اسطنبول، ور٢٢٢٧رقم 
، المطبعة نهر الذهب في تاريخ حلب ،)م١٩٣٣/هـ١٣٥٢ت(بن مصطفى البالي الحلبي الغزي، كامل بن حسين  .١٠٢

 .٨٨-٨٧ ص١ج، )ت.د(المارونية، حلب 
  .٢٢٩-٢٢٧ ص٢،جتاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر .١٠٣
  .٨١ ص،نزهة الرفاق ،ابن المبرد .١٠٤
 .٤٠ ص،دمشق الشام ،سوفاجيه .١٠٥
  .٢٢٥ ص،أحياء حلب ،األسدي .١٠٦
  .١١٢ ص،األسواق ،الميتاش .١٠٧
، دار الطباعة السلطانية، باريس، نشر دار تقويم البلدان ،)م١٣٣١/هـ٧٣٢ت( ، عماد الدين إسماعيلأبو الفداء .١٠٨
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بها سوق تجمع بين المرافق السفرية والمتاجر : "ابن جبير إلى سوق بزاغة، فيذكريشير 
، ولم يحدد )١١٠(ود سوق كان يقام خارج مدينة جبلة ويشير ابن بطوطة إلى وج،)١٠٩("حضريةال

، ويبدو أن هذا السوق )١١١("لمدينة سوق عظيم فيه من كل شيءويقوم خارج ا ": ويذكر،موعده
  .كان يقام أسبوعيا

ولة لعبت دورا كبيرا في حياة الديستنتج مما ذكر سابقاً أن األسواق التجارية في بالد الشام 
 فكانت األسواق مركزا للبيع والشراء، ، سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية،اإلسالمية

ن تصريف اإلنتاج الزراعي ا السوق ميدحيث يعدوبها تعقد الصفقات وتقر حالة البالد االقتصادية، 
لمسلمون وغيرهم ة االجتماعية ففيها يلتقي ايا الحفيق اسوكما أثَّرت األ،  والحيوانيوالصناعي

وغير بعضهم ببعض؛ فيتعارفون ويتحادثون، وفيها اختلطت عناصر السكان المختلفة من عرب 
  . وغير مسلمين ومسلمينعرب

هـ، وبدأت أهميتها تزداد بعد موقعة ٦٤كما أصبحت السوق مركزاً سياسياً وأدبياً منذ عام 
السوق بالشعراء واألدباء والعلماء الجمل التي جرت أكثر وقائعها في السوق، وقد ازدهرت هذه 

ووجوه القبائل في العهد األموي، وكان شعراء النقائض كثيراً ما ينشدون أشعارهم فيها، وكان لكل 
شاعر رواة ينقلون إليه ما قاله خصمه ويذيعون رد شاعرهم عليه، وقد تفرد الِمربد بمن كان 

  .)١١٢(الصحيحةيقصده من فصحاء األعراب الذين رفدوا النحاة باللغة 
باإلضافة إلى ما سبق باحتوائها على المنتجات لقد تميزت األسواق التجارية في بالد الشام 

الزراعية والصناعية، وأسهم ذلك  في انتعاش التجارة الداخلية في تلك األسواق على اعتبار إنها 
كتجارة المواد مركز الحياة االقتصادي في بالد الشام، وقد تنوعت التجارة في هذه األسواق، 

الغذائية الفواكه والخضروات والحبوب وغيرها، كذلك تجارة الماشية ومنتجاتها أو تجارة المالبس 
وهنا ال بدَّ من اإلشارة إلى القائمة التي أوردها المقدسي عن تجارة بالد الشام والمواد بأنواعها، 

فع من الشام، وهي منتجات التجارية التي كانت تصدر منها؛ إذ ذكر أربعين صنفاً كانت ترت
والتجارات به :" ما يأتي ما أورده المقدسي في تلك القائمة وفي. زراعية وصناعية وحيوانية

مفيدة، يرتفع من فلسطين الزيت والقطين والزبيب والخرنوب والمالحم والصابون والغوط، ومن 
 قريش الذي ال نظير له، بيت المقدس الجبن والقطن وزبيب العينوني والدورى غاية والتفاح وقضم

 ومن أريحا نيل غاية، ومن صفد وبيسان النيل والتمور، ومن ،والمرايا وقدور القناديل واألبر
عمان الحبوب والخرفان والعسل، ومن طبرية شقاق المطارح والكاغد وبز، ومن قدس ثياب 

لمعموالت، ومن مآب المنيرة والبلعيسية والحبال، ومن صور السكر والخرز والزجاج المخروط وا

                                                                                                                                                  
  .٢٦١، صم١٨٣٠صادر، بيروت

  .٢٤٩ ص، رحلة ابن جبير، ابن جبير .١٠٩
  .١٠٥ ص٤ معجم البلدان،ج، قرب الالذقية على الساحل تابعة لحلب، ياقوت الحموي،جبلة .١١٠
  .٩٦ ص١ رحلة ابن بطوطة، ج،ابن بطوطة .١١١
  .٣٨٦-٣٧٥ ص٧ ج، المفصل؛ جواد علي،١٦٩ ص٢ج،األزمنة ،المرزوقي .١١٢



 حاتم نايل الضمور                                                       األسواق في بالد الشام في صدر اإلسالم                        

-٣٢ -  

قلوب اللوز، ومن بيسان الرز، ومن دمشق المعصور والبلعيسي وديباج ودهن بنفسج دون 
والصفريات والكاغد والجوز والقطين والزبيب، ومن حلب القطن والثياب واألشنان والمغرة، ومن 

  .)١١٣(" بعلبك المالبن 
التعامل عرفت هذا أساليب تعددت وسائل التعامل التجاري في أسواق بالد الشام، ومن و

المقايضة والتعامل بالنقود والصكوك والسفاتج، وقد استخدم التجار هذه األساليب في إنجاز 
ويعد هذا النظام أول   منذ الِقدم قبل معرفة النقد،نظام المقايضةعرف حيث معامالتهم التجارية، 

في الواقع نظام يستند على مبدأ أي مبادلة سلعة بسلعة، فهو  وسيلة للتبادل السلعي بين الناس؛
وبعد أن تطورت أحوال المجتمعات كان . )١١٤(التسعير وتثمين السلع وبيع سلعة بثمن سلعة أخرى 

 فعرفت طريقة سك العملة كوسيلة متطورة من وسائل ،ال بد من ابتكار وسائل أكثر تحقيقاً للربح
ات، أكثر مما كانت عليه الحال من قبل التعامل التي سهلت التبادل التجاري بين الناس في المجتمع

)١١٥(.  
بن ير بن بكار أن ثابت بن عبد اهللا وكانت بعض السلع أحياناً تشترى بالمقايضة، فيذكر الزب

أن ) م٧٩٥/هـ ١٧٩ت (، كما يذكر اإلمام مالك بن أنـس )١١٦(الزبير اشترى جارية بمائة ناقة 
  .)١١٧(عرة عبد اهللا بن عمر بن الخطاب اشترى راحلة بأربعة أب

هذا النظام نظاماً متقدماً بالنسبة إلى نظام المقايضة، حيث  ويعدفي ما بعد،  النقود واستخدمت 
وتعامل العرب  .)١١٨(قلص النظام النقدي من صعوبات نظام المقايضة، وأراح التاجر في التعامل

يث لم يكن لديهم نقد  ح،قبل اإلسالم بالنقود البيزنطية والفارسية وبقليل من نقود اليمن الحميرية
  .)١١٩(خاص بهم 

وبمجيء اإلسالم أقر الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، التعامل بهذه النقود واألوزان على ما 
وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب كانت . )١٢٠(كانت عليه، وكذلك فعل الخليفة أبو بكر الصديق

ملة مختلفة الوزن، فحاول أن يجمع بينهما هناك محاوالت لضرب النقود، فرأى أن الدراهم المستع
  .)١٢١(وأن يأخذ متوسطها، فكان ستة دوانق، فجعل الدرهم اإلسالمي في ستة دوانق

                                                 
 نزهة ، اإلدريسي؛١٦٧-١٦٥ صورة األرض  ابن حوقل،، انظر؛١٨١-١٨٠ ص، أحسن التقاسيمالمقدسي، .١١٣

 .٦٥٢ ،٦٤٥، ص٢ج؛٣٧٤-٣٧٢، ٣٥٧، ص١المشتاق،ج
  .٤٨٨ ص٧ ج، المفصل،علي .١١٤
  .٤٨٨ ص٧ ج،المرجع نفسه .١١٥
 .١١٦-١١٥ ص١ ج، جمهرةالزبير بن بكار، .١١٦
 دار ،هـ، طبعة جديدة باألوفست١٣٢٣ المدونة الكبرى، مطبعة السعادة، مصر ،)م٧٩٥/هـ١٧٩ت(مالك بن أنس .١١٧

  .٣ ص،٩،ج)ت.د(صادر، بيروت 
  .٤٨٨ ص٧ ج، المفصلعلي،جواد  .١١٨
النقود : )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت ( عليدين أبو العباس أحمد بن تقي ال ؛ المقريزي،٤٥٢-٤٥١ص ،فتوح ،البالذري .١١٩

  .٥-٤صم، ١٩٦٧، ٥ المكتبة الحيدرية، النجف، ط،القديمة واإلسالمية
  .٤ ص، النقود المقريزي،؛٤٥٢-٤٥١ ص،فتوح البالذري، .١٢٠
  .٥-٤، صالنقود المقريزي، .١٢١
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بدأ الخليفة عبد الملك بن مروان بتعريب النقود في مراحل امتدت مابين وفي العصر األموي 
ول من أحدث  وتجمع المصادر على أن عبد الملك بن مروان هو أ،م٦٩٦- ٦٨٦/هـ٧٧- ٦٧

ضرب النقود في سكة اإلسالم ونقشت بالعربية، وتحررت السكة العربية من التأثيرات الساسانية 
، وأصبح الدرهم والدينار هما النقدان األساسيان اللذان (7)١٢٢ م٦٩٦/هـ٧٧والبيزنطية نهائياً سنة 

مسلمون الفلوس ونقش كما تداول البهما تم التبادل والتعامل في أنحاء الدولة األموية جميعها، 
دمشق، وبعلبك، وطبرية، وحلب، : عليها عبارات إسالمية وكتب عليها مكان الضرب، مثل

  .)١٢٣(وحمص، والرها، وعمان
 في أسواق الصيارفةومن الوسائل األخرى التي ساعدت على نمو التعامل التجاري وجود 

ن السكان، وقد أطلق على هذه ؛ لتبديل العمالت للتجار وغيرهم م)١٢٤(الشام في الفترة األموية
العملية اسم الصيرفة، فكان هؤالء الصيارفة يملكون أنواع العمالت، فوظفوا أموالهم في األعمال 
المالية، وكان الصيرفي يفلس أحيانا عندما يسحب الناس ودائعهم التي عنده، ومعنى هذا أن 

 أن أحد الصيارفة أفلس بسبب وفي ذلك يروي األصفهاني. الصيرفي قام بدور المستقبل للودائع
، كما كان بعض الناس يذهب للصيارفة ليتثبت )١٢٥(إلحاح الناس في أخذ أموالهم التي كانت عنده 

 ال :وكان الرجل من قريش يأتيه بالشيء يتحمله عنه  فيقول" من وزن نقوده؛ إذ يذكر األصفهاني 
  .)١٢٦(أقبله إال أن تجيء معي إلى الصراف حتى ينقده ويزنه

ستطيع أن ندرك أن العمل األساسي للصيارفة هو تحويل الدنانير إلى دراهم وبالعكس، فكان ون
أما بالنسبة إلى مزاولة هذه . )١٢٧(الرجل يدفع الدينار إلى الصراف، فيزنه ويعطيه بدله دراهم

المهنة فهناك إشارات إلى أن المسلمين وأهل الذمة قد زاولوا مهنة الصيرفة على حد السواء، 
إن منهم كتّاب السالطين، وفراشي الملوك،  " :ين الجاحظ أن أهل الذمة عملوا بالصيرفة، فيقولويب

، وهذا يدل على أن أهل الذمة قد عملوا بالصيرفة )١٢٨("وأطباء األشراف، والعطارين، والصيارفة 
أما عن نظرة الناس للصيارفة فتبدو أنها نظرة شك . إلى جانب بعض األعمال األخرى

                                                 
 ، المقريزي؛٥٧٦، ص٣متاريخ الرسل  ، الطبري؛٢٨١، صتاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي؛٦٥٥، صفتوح ،البالذري .١٢٢

 .١٠ ص،لنقود اإلسالميةا
  

لتاريخ بالد  األزل النقود العربية اإلسالمية مصدر وثائقي للتاريخ والفن، المؤتمر الدولي العش، محمد أبو الفرج، .١٢٣
  .٢٧٥-٢٧٤م، ص١٩٧٤ دار العربية المتحدة للطباعة والنشر، بيروت ،١الشام، ط
 هـ،١٣٢٣ة، مصر، طبعة جديدة باألفست، ، مطبعة السعادالمدونة الكبرى، )م٧٩٥/هـ١٧٩(مالك بن أنس ت  .١٢٤
 .١٨٣ أحسن التقاسيم، ص، المقدسي؛٢٧١-٢٧٠ ص،٤ج

 مؤسسة جمال للطباعة والنشر، ،األغاني كتاب ،)م٩٦٦/هـ٣٥٦ت(ج علي بن الحسين، أبو الفر األصفهاني، .١٢٥
 .١٩٣ ص١١ جبيروت،
 .٣٠٣-٣٠٢، ص١٦ ج،األغاني أبو الفرج األصفهاني، .١٢٦
 .٤٣٠ ص،٣٩٦ ص٨ المدونة، ج،مالك .١٢٧
، ١، تحقيق عبد السالم محمد هارون، طرسائل الجاحظ ،)م٨٦٨/هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر .١٢٨

  .٣١٦ ص٣م،ج١٩٩١دار الجيل، بيروت 
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  .، وربما يعود ذلك إلى تالعبهم بأسعار النقود)١٢٩(بوارتيا
أما بخصوص أماكن تواجد الصيارفة، فإن الروايات التاريخية تشير إلى أن األعمال المصرفية 
نشطت كثيراً في مدن الثغور؛ وذلك بحكم تعامل أهل هذه المدن مع تجار أجانب يمتلكون نقودا 

 بصرف النظر عن ، حسب قيمة ما فيها من معدن ثمينأجنبية كان الصيارفة يتولون تقدير قيمتها
  .)١٣٠(السعر الرسمي لتلك النقود

من وسائل التعامل التجاري، وقد استخدمت في التعامل وذلك بوصفها وسيلة من الصكوك تعد و
 وهي بمنزلة أمر خطي يدفع بوساطة مقدار من النقود إلى الشخص الوارد اسمه ،وسائل التجارة

ردت روايات تبين أن الصك شاع في التعامل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، ، وقد و)١٣١(فيها
فعندما أراد أن يوزع األرزاق بعد وصولها من مصر أمر زيد بن ثابت أن يكتب للناس صكاكا 

، ويروي البالذري أنه )١٣٢(من قراطيس، ثم قام بختمها فكان أول من صك وختم أسفل الصكاك
انظروا في ديني فوجدوه تسعين ألف : قال البنه عمرو األشدقلما احتضر سعيد بن العاص "

دينار، منها سبعون ألفًا لمن سأله الِرفد والصلة، فإذا هو قد كتب بذلك أجمع على نفسه ِصكاكا، 
  . )١٣٣("فحول عمرو تلك الِصكاك على نفسه وقضاها 

م أو أموالهم من وكانت الدولة قد كتبت صكوكا للتجار بهدف ضمان تحصيل أثمان بضائعه
 والي حرب وصالة العراق لسليمان بن -بيت المال، فيذكر أن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 

 أخذ متاعا وبضاعة من التجار، فكتب لهم صكوكا لصرفها من صالح عبد الرحمن –عبد الملك 
صالح مسؤول ديوان الخراج بالعراق، وبلغ مقدار أحد هذه الصكوك مائة ألف درهم، وقد رفض 

، وكتب الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى والي خراج مصر )١٣٤(صرفها لتكرار مثل هذا األمر
أسامة بن زيد التنوخي كتابا يأمره فيه بأن يرسل له فلفال بعشرين ألف دينار ليهديه ملك الروم، 

 وأعطاه ثمنها صكوكا، – وهو موسى بن وردان –فاشترى أسامة ذلك من أحد كبار تجار مصر
، وقد استعان العمال كذلك بالتجار فأخذوا المال منهم )١٣٥(فقبضها موسى أيام عمر بن عبد العزيز

 ،)هـ٧٣ت (وأعطوهم صكوكا مالية لصرفها من بيت مال مصر، فيروي أن عبد اهللا بن الزبير 
 لما أعلن نفسه خليفة في الفتنة الثانية أخذ الورق من التجار في مكة وكتب لهم بها صكوكا إلى

                                                 
  ٣، تحقيق عبد السالم محمد هارون، طالبيان والتبيين ،)م٨٦٨/هـ٢٥٥ت( أبو عثمان عمرو بن بحر،الجاحظ .١٢٩

  .٢٦١ ص٢ ج،م١٩٦١نشر مكتبة الخانجي، القاهرة 
 .٢٢٨ ص،الوزراء ،الجهشياري .١٣٠
 .٤٥٧ ص١٠، جلسان العرب ،ابن منظور .١٣١
 .١٤٥ ص٢ ج،تاريخ اليعقوبي ،اليعقوبي .١٣٢
 إحسان عباس، القدس ، تحقيق ٢ ق٤، جأنساب األشراف ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر .١٣٣
  .١٣٢ ص،م١٩٧١
 .١٤٥ ص٤، جامل في التاريخالك:  ابن األثير؛٥٢٤ ص٦، جتاريخ الرسل ،الطبري .١٣٤
، تحقيق شارلز توري، طبعة فتوح مصر وأخبارها ،)م٨٦١/هـ٢٥٧ت(ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن .١٣٥

  .٩٩ ص،م١٩٣٠بريل، ليدن 
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  .)١٣٦( فاستوفوها دراهم أجود من دراهمهم،بيت مال البصرة أو الكوفة
ويستنتج من ذلك مدى صلة التجار القوية ببيت المال وعالقتهم الوطيدة به، وقد شكلت هذه 
المعامالت التجارية مصدر ربح واسع لهم، ويبدو أن مقدار األموال، التي كان يحصلها التجار في 

  .)١٣٧(أثناء صرف األعطيات، كثيركل عام من بيت المال في 
 ويذكر البالذري نصاً جاء ،كما قام التجار باستعمال الصكوك في عمليات التسليف واإلقراض

 إذا شاء أن  ألن يجاور أحدكم أسدا في أجمة خير له من أن يجاور تاجرا:وكان زياد يقول" فيه 
  .)١٣٨("يسلفه كتب عليه صكا

 بن الحكم، فيذكر ابن عبد الحكم أن مروان ا للناسويبدو أن الخلفاء كانوا يصكون صكوك
 فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن ،، كتب صكوكا للناس)م٦٨٤/هـ٦٥- م٦٨٣/هـ٦٤(

 فلما علم مروان بذلك بعث الحرس ينتزعوها من أيدي المشترين ويردونها إلى ،يستوفوها
  .)١٣٩(زأصحابها البائعين؛ ألن بيع الطعام قبل أن يستوفى ال يجو

، كوسيلة من الوسائل المالية )١٤٠()الحواالت(السفاتج استخدمت باإلضافة إلى النقود والصكوك و
في التعامل التجاري، وقد خففت هذه الوسيلة من الصعوبات التي تنجم عن نقل النقود بين األقاليم 

اع خفيفة  وما تتعرض له من خطر السرقة والنهب، فهي مأمونة من الضي،اإلسالمية المتباعدة
 قليلة التكاليف، بعيدة عن متناول اللصوص وقطاع الطرق، وقد قام الوكالء للتجار في ،الحمل

 ،األقاليم اإلسالمية المتباعدة بتحويل هذه السفاتج إلى نقود ألصحابها، بقيمة المبالغ التي أخذت منهم
 ،ض ذلك فهو مكروه وإن شرط في القر،وكتب له سفتجة بذلك فال بأس" وذكر السرخسي ما نصه 

وهناك إشارات تبين أن . )١٤١("ألنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه، فهو قرض جر منفعة 
 - رضي اهللا عنه-أن الزبير" استخدام السفاتج ظهر مبكرا في الدولة اإلسالمية؛ إذ يذكر السرخسي 

، كما "أجود من ورقهم كان يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة أو الكوفة، فيأخذون 
ذُكر عن عبد اهللا بن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار في مكة ويحولهم إلى مدن أخرى من 

  .)١٤٢("والسفاتج التي تتعامله الناس على هذا: " أجل استالمها، ويعلق على ذلك بقوله
توقع أو تختم واستخدمت السفاتج في البيع والشراء، ويبدو أنها ال تكون سارية المفعول حتى 

من ِقبل من يكتبها، فيذكر األصفهاني أن عبد الرحمن بن عمرو المغني والملقب بدحمان باع 
الحجاز وختمها جارية على الوليد بن يزيد في الشام بعشرة آالف دينار، فكتب له حوالة بها إلى 

                                                 
، تصحيح محمد راضي، مطبعة المبسوطكتاب  ،)م١٠٩٠/هـ٤٨٣ت(، أبو بكر محمد بن أحمدالسرخسي .١٣٦

 .٣٧ ص١٤،جم١٩٦١بيروت  ،هـ، دار المعرفة١٣٣١السعادة،مصر 
  .٥٢٠ ص،األموال ،أبو عبيد .١٣٧
  .١٧٧ ص،٢ ق٤ ج،أنساب ،البالذري .١٣٨
  .١٦٦ ص، فتوح،ابن عبد الحكم .١٣٩
 .٢٩٨ ص٢،جلسان العرب ،؛ ابن منظور٥٤٥ص ،ثمار القلوب ،؛ الثعالبي١١٠-١٠٩، ص الوزراء،الجهشياري .١٤٠
  .٣٧ ص١٤ج، المبسوط ،السرخسي .١٤١
  .٣٧ ص١٤ج، المبسوط ،السرخسي .١٤٢
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  .)١٤٣(" هذا حين تقرؤه عشرة آالف دينارادفع إلى حامل كتابي"بعد أن كتب فيها 
إال أن استعمال السفاتج لم يقتصر على النقود فقط، بل استخدمت في األشياء األخرى كاإلبل 
وغيرها، فيذكر األصفهاني أن الشاعر نصيباً لما مدح عبد الرحمن بن الضحاك الفهري والي 
المدينة ليزيد بن عبد الملك أمر له بعشرة من اإلبل، وكتب بذلك حوالة مختومة إلى رجلين من 

   . )١٤٤(نصار لكي يستلمها، فذهب بالكتاب واستلمها منهمااأل
 من وسائل تنظيم المعامالت التجارية في البيع والشراء، وقد المكاييل والموازينتعد و

الصاع ما يعادل : استخدمها الناس في بالد الشام في العصر األموي، ومن أهم الوحدات القياسية
 وعليه يكون وزنه ،)١٤٥(ني، أو ثمانية أرطال بغداديةأربعة أمداد أو خمسة أرطال وثلث رطل مد

 رطل ٣/١١ وكان المد الشرعي يساوي في فجر اإلسالم رطلين بغدادين أو ،كغم٣،٢٤حوالي 
غم من القمح، وفي القدس كان المد الواحد يساوي ثلثي قفيز، ٨١٢،٥ وكالهما يعادل وزن ،مدني

 وفي عمان كان المد يساوي ،شرين صاعاوكل قفيز يساوي أربع ويبات؛ أي حوالي أربعة وع
  .)١٤٦(ستة كليجات أو تسعة صيعان

ام هذا ، وقد استخدم أهل الش)١٤٧( الذي يعد مكياالً إسالمياً، ولكن أصله من اليونانية،ثم القسط
ت وقسطان من قسطان من زي.. .وكان على كل إنسان مع جزيته"المكيال، يذكر البالذري 

كما أنه . لقسط مكيال تحصل به الجزية العينية من زيت وخل، ويتضح من ذلك أن ا)١٤٨("خل
 ١،٢١٥٨يستخدم لتقدير السوائل كالزيت والنبيذ والخل، وتعادل سعة القسط في النظام المتري 

  .)١٤٩(لتراً
أما المدي فهو مكيال كانت تكال به الحبوب فضال عن كونه خاصا بأهل الشام، وهذا ما أكدته 

م، ٦٧٣/هـ٥٤ة في جنوب فلسطين؛ إذ نصت إحدى الوثائق المؤرخة سنةالوثائق البردية المكتشف
من كورة غزة من إقليم الخلوص فأعط وأعسر عدي بن خالد من بني سعد بن مالك رق ذي " على

  .)١٥٠("القعدة والمحرم وصفر وشهري ربيع مدي قمح ومثله زيتاً
 العراق يساوي ثمانية  فكلمة أعجمية وتعني مكياال كان معروفا عند أهل)١٥١(أما القفيز

                                                 
  .٢٦ ص٦ ج،األغاني ، األصفهانيأبو الفرج .١٤٣
 .٣٥٠-٣٤٩ ص،١ جاألغاني، ،أبو الفرج األصفهاني .١٤٤
  .٤٦٢-٤٦٠، صألموال ا،أبو عبيد .١٤٥
  .٧٥-٧٤ ص،المكاييل،هنتس .١٤٦
 .٦٥ ص،المكاييل،هنتس .١٤٧
 .٣١٣ ، الخراج،قدامة .١٤٨
 .٦٥ ص، المكاييل،هنتس .١٤٩

150. Kraemer, J.r. (1962) Excavations At Nessana , voi. ,Non-Literary Papyri , British School 
of Archaeology , In Jerusalem , London , voi.3,no.60 , p. 180. 

  .٧٩ ص، المكاييل، هنتس،كغم ٦١ مكيال يعادل في حلب ،القفيز .١٥١
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، ويبدو أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي اتخذه فنسب إليه وكان يعادل صاع )١٥٢(مكاكيك
 وكان القفيز في الرملة يساوي أربع ويبات أو ثمانية مكاكيك، وهي تساوي أربعة ،)١٥٣(عمر

  .)١٥٤( كل كليجة تعادل صاعا ونصف تقريبا ،وعشرين كيلجة
 ففي العراق كان يساوي صاعا  أقاليم الدولة اإلسالمية،والمكوك مكيال معروف في

، كما استعملت في بالد الشام خالل )١٥٦( وكان المكوك الشامي في حلب سبع ويبات،)١٥٥(ونصف
 من القمح، نت تساوي ثلث مكوك أو ستمئة درهمالعصر األموي الكيلجة وهي من المكاييل وكا

  .)١٥٧(غم١٨٧٥وهي تساوي 
، والغرارة )١٥٨(يساوي اثني عشر كيال وكل كيل منها يساوي ستة أمدادوالغرارة مكيال دمشقي 

 وكانت الغرارة في القدس ،هي العدل من الصوف أو الشعر وتساوي اثنين وسبعين مداً دمشقياً
  .)١٥٩(تساوي ثالث غرائر دمشقية

الكر وهو بابلي األصل ومقداره ستين قفيزاً : ومن المكاييل األخرى التي كانت معروفة
 طن من القمح، ٢،٩ وهي تساوي )١٦٠(اوي اثني عشر وسقا كل وسق منها ستون صاعاوتس

 كما كان مقدار الكيل في دمشق سبعة ،والسنبل مكيال شامي عرف بشيزر ويساوي رطال ونصف
، أما الجريب فهو مكيال مقداره أربعة أقفزة ويستعمل مقياسا )١٦١(عشر كيلو غراما من القمح
ذراع، وفي القرن  ١٠,٠٠٠ وقيل ، ذراع٣٦٠٠؛ أي ما يعادل )١٦٢(زةللمساحة ويساوي عشرة أقف

السابع الميالدي زمن الخليفة عمر بن الخطاب كان الجريب باعتباره مكياال يساوي سبعة أقفزة؛ 
  .)١٦٣( كغم من القمح٢٢,٧١٥أي ما يعادل 

تمر وجوده في ، فيذكر البالذري ما كان معروفا منها قبل اإلسالم واسالموازينأما بالنسبة إلى 
في بالد الشام، ويقول ما بعد، وبقي الناس يزنون بهذه األوزان سواء في الجزيرة العربية أو 

كانت لقريش أوزان في الجاهلية فدخل اإلسالم فأقرت على ما كانت عليه، وكانت "البالذري 

                                                 
  .٣٩٥ ص٥ ج، لسان العرب،ابن منظور .١٥٢
 .٤٦٢ ص، األموال،أبو عبيد .١٥٣
 .٦٨  ص،المكاييل،هنتس .١٥٤
  .٤٩١ ص١٠ ج، لسان العرب،ابن منظور .١٥٥
، دار ١، شرح وتعليق محمد حسين، طصبح األعشى في صناعة اإلنشا ،دي، أبو العباس أحمد بن عليالقلقشن .١٥٦

   ٢١٦ ص٤جم، ١٩٨٧الكتب العلمية، بيروت 
  .٧١ ص، المكاييل،هنتس .١٥٧
 .١٨١ ص٤ ج، صبح األعشى،القلقشندي .١٥٨
  .٦٤ ص، المكاييل،هنتس .١٥٩
  .١٣٧ ص ٥ ج، لسان العرب،ابن منظور .١٦٠
  .٦٣ ص،المكاييل،هنتس .١٦١
تاج  ،)م١٧٩٠/هـ١٢٠٥(عبد الرزاق الزبيدي، تبن عبد اهللا بن ي، أبي بكر قرنص بن محمد بن محمد الزبيد .١٦٢

  .١٤٧ ص٢هـ، تصوير باألوفست بدار ليبيا للنشر،ج١٣٠٦ القاهرة ،، المطبعة الخيرية١، طالعروس من جواهر القاموس
  .٦١ ص، المكاييل،هنتس .١٦٣
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وزان قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهما وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا، فكل عشرة من أ
الدراهم سبعة أوزان الدنانير، وكان لهم وزن الشعيرة وهو واحد من الستين من وزن الدرهم، 
وكانت لهم األوقية وزن أربعين درهما، والنش وزن عشرين درهما، وكانت لهم النواة وهي وزن 

وسلم، خمسة دراهم، فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه األوزان، فلما قدم الرسول، صلى اهللا عليه 
  .)١٦٤(مكة أقرهم على ذلك 

 ويمثل الوحدة المشتركة لألوزان في بالد الشام، لذلك كان ،ويعد الرطل أحد موازين بالد الشام
، وكان القنطار في دمشق يساوي وزن )١٦٥(له أضعاف منها القنطار الذي يساوي مائة رطل

 السوائل كالزيت  من الرطل، ويبدو أن الرطل من الموازين التي كانت مخصصة لوزن١٢/١
 إضافة إلى المكيال الرئيس وهو القسط، حيث قال الشاعر عمرو بن أحمر الباهلي

  ): م٦٨٥/هـ٦٥ت(
  وفالح يسوق بها حمارا    لها رطل تكيل الزيت فيه 

 ٨١٢،٥ أي وزن ؛وكان المن وحدة وزن تساوي رطلين؛ أي ما يعادل مائتين وستين درهما
  .)١٦٧(ن سيرا، والسير يساوي خمسة عشر مثقاالً،وقيل إن المن يساوي أربعي)١٦٦(غم

 حبة من جبات الشعير المتوسطة ٥/١ومن األوزان في بالد الشام الدانق، وقيل كان يساوي 
التي لم تقشر، وكان عند اليونان يعادل حبتي خرنوب وعند المسلمين حبتين وثلث، وفي سنة 

  .)١٦٨(صف هـ جعل عبد الملك بن مروان الدانق يساوي قيراطين ون٧٦
 فكانا من األوزان التي تعامل بها الناس، وكان الدينار الذهبي يعادل وزنا ،أما الدينار والدرهم

  .)١٦٩(غم٢،٩٧ أما الدرهم فيزن ،غم٤،٢٣١مقداره 
مجموعة من األذرع من أجل استخدامها في : في بالد الشام، وكان من أهمها المقاييسوعرفت 

الذراع ما يذرع به ذرع "ق الشامية، ويذكر ابن منظور أن قياس األطوال المستعملة في األسوا
لذراع عمر بن الخطاب  وكان أول من اتخذ ا)١٧٠("غيره؛ أي قدره بالذراع فهو ذراعالثوب و

ومن  ،سم٧٢،٨١٥وبلغ طول الذراع العمرية نصف الذراع الميزانية؛ أي  ،)١٧١(لمسح السواد
 وبلغ طولها ،)م٧٩٨/هـ١٨٢ت( ة إلى أبي يوسفنسب) الشرعية(الذراع اليوسفية : أنواع األذرع
 ،سم٦٦،٥ كما عرف الذراع الزيادية التي عرفت في صدر اإلسالم وبلغ طولها ،سم٤٩،٨٧٥

وتعد ذراع البز  من  ،سم٥٤،٠٤ وغالبا ما يبلغ معدل طول الذراع ،ويالحظ اختالف هذه األذرع
                                                 

 .٤٥٣-٤٥٢ ص، فتوح،البالذري .١٦٤
 .٤٠، ٣٠ ص،المكاييل، هنتس؛١٨٢-١٨١ ،١٧٣ ص،اسيمأحسن التق ،المقدسي .١٦٥
  .٢٨٥ ص،١١ ج، لسان العرب،ابن منظور .١٦٦
  .٤٥ ص،المكاييل،هنتس .١٦٧
  .١٧٨ ص، سفرنامة،خسرو .١٦٨
  .٣٧٦م، ص١٩٨١ المعجم االقتصادي اإلسالمي، دار الجيل، بيروت ،الشرباصي، أحمد .١٦٩
  .٩٤ ص٨، جلسان العرب ،ابن منظور .١٧٠
  .٤٢٦ ص٢، جصبح األعشى ،القلقشندي .١٧١
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 التي س، األقمشة التي عرفت بذراع الكرباأكثر أنواع األذرع انتشارا؛ إذ استخدمها التجار لذرع
  .)١٧٢(سم٥٤،٠٤كانت تستعمل لذرع الخيش األبيض، وقد بلغ طولها 

عامل السوق وجود لم تشر المصادر إلى ، )العامل على السوق( مراقبة األسواق وبخصوص 
ليل في بالد الشام في العصر األموي، ومن المحتمل أن يكون في بالد الشام عامل على السوق بد

كان الجعد " على سوق البصرة، ويذكر البالذري أن من بين عمال زياد بن أبيه في البصرة هوجود
 إضافة إلى أن بالد الشام قد عرفت هذه الوظيفة قبل العصر ،"بن قيس النمري على السوق

نا، األموي، وقد اتبع األمويون سياسة الخلفاء الراشدين في مراقبة األسواق واإلشراف عليها أحيا
  .)١٧٣(فيذكر أن معاوية بن أبى سفيان كان يسير في أسواق دمشق ويسأل عن أحوالها

وكان نظام الحسبة قد مارسه الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، تطبيقًا وعمالً؛ فقد مر النبي، 
يا صاحب الطعام، : "صلى اهللا عليه وسلم، على صبرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بلالً، فقال

: أفال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال: أصابته السماء يا رسول اهللا، قال:  قالما هذا؟
  .)١٧٤("من غشنا فليس منا

ويقال إن أول من وضع هذا النظام كجزء من العمل اإلداري في المتابعة هو عمر بن الخطاب 
لى نفسه هذه رضي اهللا عنه، الذي كان يقوم لنفسه بوظيفة المحتسب ربما دون أن يطلق ع

حملت جملك ما ال : التسمية، ويروى أن عمر قد شوهد وهو يؤنب أو قيل يضرب حماالً ويقول له
  .)١٧٥(كما روي عنه أنه رأى رجالً خلط اللبن بالماء فأراقه عليه. يطيق

 ،والحسبة نوع من مراقبة الدولة لصالح كل األفراد، بدأت كظاهرة في عهد عمر بن الخطاب
  .)١٧٦(ائل العصر العباسيثم عرفت في أو

كما  ومن المهمات الرئيسة للعامل على السوق حل الخالفات التي تنشأ بين الباعة في السوق،
 )١٧٧( مراقبة األوزان والمكاييل عليهويجب، أنه مسؤول عن جباية بعض الضرائب على المبيعات

ب الحرف مراقبة أصحاكذلك عليه لضمان سير عملية التجار من غير تالعب أو تزوير، 
 يجب عليه أن يتأكد من يقوم بمنع االحتكار، كذلك وعلى المراقب أن )١٧٨(والصناعات لمنع الغش

                                                 
  .٩٢، ٨٩-٨٨، ٨٥-٨٣ ص، المكاييل،هنتس .١٧٢
، تحقيق ماكس شلوسنجر، القدس أنساب األشراف ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر  .١٧٣
  .١٨٦، ص١ ق٤م، ج١٩٣٦
 الحسبة في اإلسالم، مطبعة المؤيد، ،أخرجه الترمذي، وهو أيضاً في صحيح مسلم عن أبي هريرة، انظر ابن تيمية .١٧٤
 .١١هـ، ص١٣١٥
، خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين، )م١٦٨٥/هـ١٠٩٦ت(أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي،  .١٧٥

 .٥م، ص١٩٨٤، ١الدار البيضاء، المغرب، ط
 .٣٨٥، ص٤، ج٣١٧، ص٣ تاريخ اإلسالم، ج،حسن إبراهيم .١٧٦
  .٦٥، ص٢، ق٢، ج الطبقات،ابن سعد .١٧٧
  .٣٨٩-٣٨٨، ص١١ ج، المدونة،مالك .١٧٨
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  .)١٧٩(وعدم تزييفها، وأن يعمل على المحافظة على اآلداب العامةسالمة النقود 
وتجدر اإلشارة، إلى أن وظيفة العامل على السوق قد مهدت لظهور وظيفة المحتسب، التي 

 استعمال هذه التسمية في المشرق في أواخر النصف األول أ العباسي، وقد بدعرفت في العصر
الثامن الميالدي؛ إذ إن عاصم بن سليمان األحول المتوفى عام /من القرن الثاني الهجري 

كان في الكوفة على الحسبة في المكاييل "م  زمن أبي جعفر المنصور ٧٥٩/هـ١٤٢
م؛ إذ يذكر ٨٠٠/هـ١٨٤ في بالد الشام ألول مرة عام  بينما يظهر اسم المحتسب)١٨٠("واألوزان

وقد ولي حسب ...إبراهيم بن عبد اهللا بن حصن الغافقي كان محتسب دمشق" ابن عساكر أن 
  .)١٨١("دمشق 

  
  الخاتمة

 كانت جزءاً حيوياً مهما من المدينة، وقد أدت دوراً  مدن بالد الشاميتضح مما سبق أن أسواق
يالحظ أن هذه كما كانت تشكل مركزاً للنشاط االقتصادي وتبادل السلع، تجارياً في دمشق، حيث 

زدهار وانتعاش الحياة االقتصادية المتمثلة بالزراعة نتيجة الاألسواق قد تنوعت وتعددت 
األسواق التجارية وعلى الحياة االجتماعية انتعاش بدوره على ذلك والصناعة والتجارة، وانعكس 
ارتفاع مستويات المعيشة، كما نشطت الحركة العمرانية، كذلك ساعد للسكان، حيث ساعدت على 

 اللتين كان لهما ،هذا النشاط على توفير فرص عمل للناس، مما خفف من ظاهرتي البطالة والفقر
  .آثارهما السلبية على المجتمع الشامي على نحٍو عام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٥٤، ٢٤٩صحكام السلطانية، األ ،الماوردي .١٧٩
، مجلة دراسات تاريخية نظام الحسبة في اإلسالم،  محمد أحمد،، زيود؛٦٥، ص٢ ق٧ الطبقات، ج،ابن سعد .١٨٠
  .١٥٣م، ص١٩٩٨، جامعة دمشق،٣٠-٢٩ع

 .٢٢٦-٢٢٥ ص٢، جتهذيب ،ابن عساكر .١٨١
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ABSTRACT 
 
This research aims to shed light on the Bilad al-Sham local markets recorded 
in Islamic sources. The intent is to show the importance of commerce in the 
region and its role in the development of early Islamic society. The markets 
played an active role in the history of Bilad al-Sham. Although they had 
relatively little impact on finance in the region, they influenced society and 
intellectual pursuits. The main commercial market was a place for people to 
meet and socialize, in addition to being the early Islamic equivalent of a 
department store. Markets in Bilad al-Sham were of two types. The first were 
permanent facilities with consistent stock that grew over time and developed 
into institutions like the Damascus stores, Halab, Hums, and Beit al-Maqdas 
(House). The second type comprised more ephemeral monthly or weekly 
markets. The researcher also examined the procedures and methods of 
commercial communication in the stores of Bilad al-Sham: (1) the barter 
exchange system, which was also important in the development of the Dirham 
and the Dinar as the main currencies used during the Umayyad period, (2) the 
use of money in commerce, (3) banking instruments of various kinds, and (4) 
bills and invoices. Weights, scales, and balances used in Ummayad markets 
were described and management policies and practices examined. 

Keywords: Bilad al’Sham, Ummayad markets, Commerce, Barter exchange 
systems, Currency, Banking, Management policies. 
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