
ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظىمجلظىدوروظىرلموظىمحكمظى،

ISSN. 1815-8854ى

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرونىالثاني(ى،ى65مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)

 

 
(73) 

 4/02/6262  تاريخ قبول النشر  6262/ 8/ 62تاريخ استالم البحث: 
 

ىتطورىادواقىالموصلىفيىالطصرىالطبادي

ىم142-247هـىى/112-ى231

The Development of Mosul Market in the Abbasside 

period (132-227 A.H./ 749-841 A.D.) 

ىطهىخضرىربودى.دىأ.

ى/ىجامطظىالموصلاالندانوظىللطلومقدمىالتاروخى/ىكلوظىالتربوظى

Prof. Dr. Taha Khudir Ubaid 

Department of History 

College of Education for Humanities 

University of Mosul 
 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظىمجلظىدوروظىرلموظىمحكمظى،

ISSN. 1815-8854ى

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرونىالثاني(ى،ى65مجلظىدراداتىموصلوظى،ىالطددى)

 

 
(73) 

 الملخص  
وعتتتةح محتتتة م اتتتعاين مدلنستتتل نتتتس مااعحيتتتل ما يع تتتيل  ،حظيتتتد نة اتتتل مدلذ تتتد ناتتته مامةم تتتل لعباستتتعم مخل  تتتل ما مع تتتيل     

 ،ومبتتان  تتع مخل يفتتعال وماتتذ ا مباسعنتتع لعا تتع ،وكتتعن ذلتتع مايف تتد ا ممايتتعر نذاتتص ل تتةمد عع تتسل مخل  تتل ما مع تتيل ، لوم ااصتتعد
 .وكعن  زدبعر زرمعانع و اععانع وجتعرهتع ممهيل ا تطذربع ،وشنةح مدلذ د مزدبعرم مااصعد ع كمًنم

ونثد ذاك  ،ااصعد ل مايت نرح  ع نة ال مدلذ د ونذمحينعو   ى مامحث مىل ماقعال ما ذال ا جعنب غع ل ا م مهيل م    
ومثتتريف ا مزدبتتعر حيعهتتتع م ااصتتعد ل ماتتهي تاع تتا نتتص كتت  ح تتن مدلة اتتل ا  ،مااطتتذر ماذم تتا ا م تتذمانع نوعنيتتع ومااصتتعد ع

 عت تتسد  ،ل  ينتتعومرتيفتتعع ن تتاذى مدل ي ت ،  تت  عتس ممهيتتل واذعنتتع ع تى ماطتتر  ماا عر تل ،وكثترا  تتوع ع ،تركيمنتع ومتتةنعهتع
 .وت ةد منذمع م ذمانع ماثعلال ومدلذمسيل ،مدلة ال لرمص م  عر ما  ص وتذم ربع

Abstract 
  From the early beginning , Mosul received the attention of the 

Abbasid Caliphate , and it was regarded one of the most important 

provinces from the political and economic perspectives. It had a great 

credit in selecting  the location of Baghdad as the capital of the Abbasside 

Caliphate. In fact, caliphates and rulers paid a great attention to Mosul. 

Mosul witnessed a big economic prosperity. Such a prosperity in 

agriculture m industry and trade played a significant role in its 

development. 

This research attempts to shed light on the economic importance of 

Mosul. This development in its markets on the locational and economic 

levels was clear , a development  which contributed in the flowering of its 

economic life and which was harmonious which the multitude , structure , 

and the services of the city. in addition to its  great population.It was  

located at  the trade routes.Mosul was marked by the cheapness of it , 

prices , the abundance of its markets , and the different sorts of its static 

and seasonal markets.         
 المقدمة 

تذمجه ماةرم عح م ااصعد ل ا ما صذر م   نيل مألوىل، ونانع ما صر ما مع ي مألول، نصتععب ةتل،  تيف  ا 
 نقةنانع، ا ل مدل  ذنعح م ااصعد ل وتاعثربع ا لطذن ماواب 

 ع يل ل ود رئيس. وعزوف كثًن نس مدلؤرمٌن ومام ةمنٌن عس م  اطرمد ا ت ك مدلذم يص، وتركيزبن ع ى مجلذمنب ما ي
و  تتتتتت ى مامحتتتتتتث مىل ماقتتتتتتعال ما تتتتتتذال ا جعنتتتتتتب غع تتتتتتل ا مألمهيتتتتتتل م ااصتتتتتتعد ل ماتتتتتتيت نتتتتتترح  تتتتتتع نة اتتتتتتل مدلذ تتتتتتد 

 وأ ذمانع،ومدلا ًنمح ومااطذرمح مايت حص د  ينع نوعنيع ومااصعد ع، وآثربع ا مزدبعر محليعا م ااصعد ل ا مدلة ال.
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 لموصل أواًل: األوضاع السياسية واالقتصادية في ا
 :لسياسية م -1
م،اتتة حتتذل مدلذ تتد مىل و  تتل ن تتاق ل عتتس إا تتين 749بتتت/131كتتعن مناقتتعل مخل  تتل نتتس مألنتتذ ٌن مىل ما مع تتيٌن ا عتتعم      

مجلز را،ولهاك  سد مدلذ د ر عتيا ونذمحي عة ةا،إ  أ ع مل توس ثعلال محلةود مإلدمر ل طي ل ت ك مدلةا، وعٌن أول ومل 
 (.151، ص1976؛ م زدي، 94، ص، 1، ج/1979م )ماط ي،749بت/131زلسة لس  ذل  ال عمع ي ع ينع وبذ 

ومت تتسد ما تتاذمح مألوىل نتتس مخل  تتل ما مع تتيٌن لعا ستتد ع تتى تثميتتد أركتتعن ما تت طل وماتترمر مألنتتس ا إا يسنع،ونانتتع        
وكعن ا سذ تتد مايف تتد ا ممايتتعر نذاتتص مدلذ تتد،مايت عتتةح محتتة ت تتك مألاتتعاين مدلنستتل نتتس مااعحيتتل ما يع تتيل وم ااصتتعد ل،

م، ااصتتما عع تتسل ما مع تتيٌن وح تتعرا مإل تت م. ومن وتتس ذاتتك  حقتتع 763بتتت/145ل تتةمد عع تتسل ماةواتتل مجلة تتةا  تتال 
ع ى مدلذ د ا مزدبعر حيعهتع م ااصعد ل، شلع ر ص شعن مدلذ د كثًنم اقر ع نتس ما ذم تن ما مع تيل ل تةمد أو  و تعنرمال  تال 

ثعنيتتعً، وواتتذع مدلذ تتد ع تتى أبتتن ماطتتر  ما  تتل مارئي تتل ماتتيت رلطتتد مألاتتعاين مدلنستتل، مجلز تترا وما تتعم وماث تتذر،  م831بتتت/118
( وعتتتس ممهيتتتل نذاتتتص مدلذ تتتد ومثتتتريف ا مميتتتعر نذاتتتص ل تتتةمد،) 71-71، 12، ج/182، 142، ج/، ص1979)ماطتتت ي، 
 ،(. 1926؛ ملس مايفقيه، 157،ص1976م زدي، 
دلذ د ل اع ل كمًنا نس م يفعال لين ما معس ونس ذاك ت يٌن ماذ ا مألكيفعال ع ينع، وكتعن عتةد نتانن حظيد نة ال م         

نتتس أ تترمد ماميتتد ما مع تتي وم متتر س نتتس ماتتذ ا مدلل صتتٌن لتتعاذ ال وماويفتتعالا طي تتل ما صتتر ما مع تتي مألول، وعتتس ماطتتر  ما  تتل 
(.   ت  عتس تامتص 175، 1981نل لس ج يفر، ؛ اةم149، 9، ج/1979؛ ماط ي، 339، 1957لعدلذ د )مام ذري،

( ومن 63-47، ص1221مخل يفتتعال أنيف تتتنن ألحتتتذمل مدلذ تتد وأشتتترم نن ع تتتى  يع تتتل ماتتذ ا مإلدمر تتتل وم ااصتتتعد ل )عميتتتة، 
، 1976؛م زدي، 54، 1221( ومايع طي ل ما صر ما مع ي م ول )عمية، 41( ومايع عمع يع نس رلسذع )13)213باعك 
ن تا زنعح ما اع تل وما ت ي مىل تطتذ ر مدلة اتل شلتع أدى مىل مزدبعربتع محل تعري ماتهي مك تب مدلة اتل  (. وتذ ًن كتد494ص 

، 83-79،ص9، ج/ 1979أمهيتتتل  عاتتتد ت تتتك مدلوعنتتتل ا ما صتتتر س مارمشتتتةي ومألنتتتذي، وعتتتس تامتتتص مخل يفتتتعال ))ماطتتت ي، 
س مدلتتتتذص ا ما صتتتتر (وباتتتتعك درم تتتتل عتتتت195، 1981(. و تتتتيف  و تتتتو) ملتتتتس حذاتتتتد، 71/ 12، 341-344،   182

(، ذلع و يفع دايقع لقذاه "كعند نس عظتن ما يفن،لصتذرا أكتعلر مام تةمن "،وبتهيف ما اع تل ك نتع 1986م نذي)عمة مدلعجذد، 
  تايفتتتتي أن توتتتتذن مدلذ تتتتد اتتتتة ت ر تتتتد ا ما صتتتتر ما مع تتتتي مألول مىل م تتتتطرملعح وشتتتتنةح نصتتتتععب نؤااتتتتل،أثرح ا 

نقةنتل ذاتك، إ تتعالا ا تل نتس و هتتع ذلتتع، و ت  د مدلصتعدر مااعرخييتتل نتع كتعن اتتة أو تععنع م ااصتعد ل دلتةا اصتتًنا،وجعال ا 
حةث ا ما اذمح مألوىل نس م  ل ما مع يٌن وخبع ل إ عالا وماينع زلسة لس  ذل، ماهي مل  رض عاه أبد مدلذ د ألنه  

ما ت ب ومخلترم  ودمم ذاتك كتعن نتذىل خلتثن،   ستد مايفذ تى وأ تع ع مخلترم  وطعذلتع مااتةنًن، وت ر تد أ تذمانع ا انتب و 
مىل أن ويل أنربتتع إمسععيتتد لتتس ع تتي ما مع تتي  تتال  ،    (195، 1981ملتتس حذاتتد، ) ثتت ث  تتاذمح ناذم تت ل نتتس ماو تتعد

م، يفععد مىل مدلذ د لاعالبع وعسر أ ذمانع وأح س ما ًنا ا أب نع،وعسر نع مر  نس عسعرمهتع، ومعتةل لتٌن 753بت/135
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نتتع وععشتتد ليفو تتعع ح تتال،واة توتتررح مدل تتو ل نتترا أمتترى عاتتةنع حصتت د مايفااتتل لتتٌن مااتتعس،  ع تتا عدح مدلذ تتد عع يا
، 187، 117، 131، ص، 1976م )م زدي، 813بتتتتت/198مألنتتتتٌن ومدلتتتتيفنذن وحتتتتةثد وا تتتتل مدليتتتتةمن ا مدلذ تتتتد  تتتتال 

191.      ) 
مخلتذمرج مدلاقط تل وماتيت ن ترح  أنع مدلصيمل مألمرى مايت أععاد مزدبعر مدلذ د  م ااصتعد ل، وعن نصتةربع حركتعح        

مايفذ تى وأ ترح لعااعس، ا ر تد أ تذم  مدلذ تد ا  ت ب وماانتب ومخلترم ، ومن تةمم مألنتس وهتتةدح ماا تعرا وطرانتع، ومل 
ت تتتاقر مألو تتتعع إ  ل تتتة إحلتتتعد ت تتتك محلركتتتعح وماق تتتعال ع ينتتتع، وكتتتعن نتتتس ناعئ نتتتع ما عنتتتل، عتتتةم م  تتتاقرمر و تتتذال محلعاتتتل 

ع تتت ح مازرمعيتتتل، وم تتطرم  مألحتتتذمل  و تتت ذلل حركتتتل ماا تتعرا واتتتذم  نن نتتتس ومىل مدلة اتتتل ) م زدي، م ااصتتعد ل، وا تتتل محل
 (. 142، ص9،ج/1979؛ ماط ي، 153،ص 1976

 األوضاع االقتصادية :   -6
م، وم تاسرح كتهاك ا 749_661بتت/131_ 41كعند  مدلذ د نس مدلةن مدلنسل مااصعد ع طي تل ما صتر م نتذي         
ل ما صر ما صر ما مع ي،وشنةح مزدبعرم مااصعد ع  يسع ل ة، ومت  د مدلة ال، وم اقر مااعس  ينع، وماطص مخل يفعال اعدا لةم 

ماقمعئد  ينع أاطعععح نس مألرم ي مازرمعيل ا دممد مدلة ال ومعرجنع ) وعتس حركتعح مخلتذمرج  اظتر : ما تعنرمئي وممترون، 
إاينتتتتع نتتتتس مألاتتتتعاين ممتتتتعورا، ليف تتتتد نذا نتتتتع مجليتتتتة، ومزدبتتتتعر محليتتتتعا  (. وأمتتتتهح مدلة اتتتتل جتتتتته  مااتتتتعس1988،44-51

 (171-171، 158،159، ص، 1976م ااصعد ل  ينع)م زدي، 
وألن مدلذ د أو  د لٌن مجلز را وما عم ودج ل ومايفرمح وماث ذر، قة أ محد  ر ل األاعاين ممتعورا ذلتع نتس أذرلي تعن     

(،  وعنتتد  تتا لذملتتل مىل ت تتك مألاتتعاين مدلااذعتتل مااصتتعد ع وطمي تتع، وجتتعال غاعبتتع 195، 1981وأرنيايتتل وماتترمن)ملس حذاتتد، 
م ااصتعدي، اتع من تن مل ع ينتتع نتس متًنمح و تًنا، وناتتعخ ن اتةل وترلتل مصتمل، ومرض  تتن يل زرمعيتل  تعحلل ا  ر تتعتيقنع 

وم لتتعر ماقر متتل نانتتع، و تتقذط مألنطتتعر ماتتذ ًنا ونذمحينتتع مااعل تتل ذلتتع،   تت  عتتس تتتذم ر نيتتعيف ماتتري نتتس دج تتل وروم تتةيف وما يتتذن 
؛  تعاذح 195،ص1981؛ ملتس حذاتد، 117-116، 1926ع ينع،   ةح نتس مألاتعاين مدلزدبترا مااصتعد ع) ملتس مايفقيته، 

. وشلتتتع زمد ا مزدبعربتتتع م ااصتتتعدي، إن تتتع ع ماا تتتيا مدلثتتتعلر،  تتتعحب مخلتتت ا  وم رث 113، ص5محلستتتذي،د.ح. رل تتتة /
ما صذر ما علقلت م شذر ل ومإل  نيل ا ما صر س أارمشةي ومألنذي ت وننعرا ذاك مإلن تعن وحمته ا  ستد،  قتة مدلرتمكن نس 

 حرك ماا عط م ااصعدي حنذ مأل  د ا مدلذ د. 
  شك إن دلذاص مدلذ د أثريف مدلنن ع ى منذ مدلة ال وتذ ص ح سنع، وم اسرمربع ا جه  مااعس إاينتع، ونتع شتنةته        
تذ تص عسترمو ومزدبتتعر مااصتعدي، وبتي مدل رو تتل ليف تع نتس مألاتتعاين ماذم ت ل مخلتًنمح، ماتتذ ًنا لتعاا ن ومدلتذمرد وم نوعنتتعح  نتس

 (.  51، 1221مدلااذعل ) عمية، 
إن تطذر ماا عط م ااصعدي ا مدلذ د طي ل ما صر ما مع ي كعن وم تحع تصتةريف ماا تعط مازرمعتي ماتهي عر اته            

ل ور تتتعتيقنع ونذمحينتتتع،  اسيتتتزح ليف تتتع نتتتس مألاتتتعاين ذمح مإلناتتعج مازرمعتتتي ماتتتذ ًن،  ااذعتتتد زلع تتتي نع وغ هتتتتع وكعنتتتد مدلة اتت
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(.   تتت  عتتتس 338، ص1986مدلذ تتتد  تتتا "أبتتترمال" سلتتتزن محلمتتتذ  ا ما تتترم  و  تتتيسع زلصتتتذيل محلاطتتتل وما تتت ًن)نعجي،
؛ ملتتتتتتس حذاتتتتتتد، 112،ص 1976يتتتتتتل مألمتتتتتترى ) م زدي، أشتتتتتت عر ماثستتتتتتعر ومايفذمكتتتتتته ومخل تتتتتترمومح ولقيتتتتتتل م ع تتتتتتيد مازرمع

( ، 55، ص 1985؛ مشتتتتتتاذر، 145، ص، 1926؛ مدلقة تتتتتتي، 183، ص 1981؛اةمنتتتتتتل، 198-196،ص  1981
و ويفياع داي ً ومحةمً دل ر ل اذا مزدبعر محليعا مازرمعيل نس م ل ارمالا ومردمح جمع ل مخلرمج  ينع،  قة حص د مدلذ د ع ى 

 (.112، ص 1976؛ م زدي،131، ص1926اعاين ما ايل )ملس مايفقيه، نرتمل ناقةنل نس مأل
ومن وتتس ذاتتك ع تتى ن تتاذى مدل ي تتل ا اتتعس، ورمتتص مأل تت عر  ينتتع نقعرنتتل  ليفاتتعاين مخل  تتل مألمتترى   تتلد مدلذ تتد    

اتع  تعض ( ونتةح أاتعاين أمترى 167،ص1981 عئض إناعجنع مازرمعتي مىل أ تذمانع م  يتل، اا ميتل حعجتل  توع ع)اةمنل، 
(، 8، ص،1998ناتته عتتتس حعجانتتتع خبع تتتل ما ع تتسل ل تتتةمد ماتتتيت أعاانتتتع أواتتعح ما تتتةا ومألزنتتتعح وغتتت ال مأل تتت عر)عمية، 

(،   تت  91، ص، 1؛ ن تتوذ ه، د.ح.، ج/138ن ص، 1926وو تت د  تت  نع مازرمعيتتل مىل مامصتترا أحيعنع)مدلقة تتي، 
،ص 9، ج/1979ل مىل ماث تتتذر وماةواتتتل ماميزنطيتتتتل)ماط ي، عتتتس جتنيزبتتتع لتتتعدلؤن دل ظتتتن محلستتت ح ما مع تتتيل ماومتتتًنا مدلا نتتت

149.) 
أنع ثروهتع محليذمنيل،  ني مألمرى غايل  ع، ونس مشنربع مدلذمشتي ومأللقتعر ومإللتد ومخليتذل مجليتةا ومام تعل، ومألمستعك         

نتتع ماقر متتل نتتس مدلة اتتل، ماتتيت كعنتتد وأنتتذمع ماطيتتذر ومااحتتد، وم تتايفعدح مدلذ تتد نتتس مااتتذمحي ومار تتعتيا ما ايتتل ارمعينتتع ونروج
، 1986وم  ل و ًنا مدليعيف، ولهماك نةح ماثروا محليذمنيل وناا عهتع أ ذم  مدلذ د،  رمصتد محليتعا  ينتع )نؤاتو رلنتذل، 

 (.537، ص، 1ج/
د ما عن ٌن  ينع أنع حر نع و اععانع،  ني اةديل، إ  أ ع و  د مىل درجل نس م تقعن ومجلذدا وماااذع ، وكثرا عة         

نس محلر يٌن وأ حع  مدلنس مألمرى ماه س م ايفعدوم نس منوعنعح مدلة ال م ااصعد ل، وغاعبع لعدلذمد مخلعم ون عط  وع ع، 
 ظنرح محلرف وماصاعععح مدل ةنيل كعأل  حل ومدلذمد مدلازايل،     عس محلترف مازرمعيتل ما همئيتل مدلا  قتل لتعحلمذ  وماز تذح 

؛ وعتس نتروج  196،125، ص، 1981اقطايل ومحلر ر ل وماصذ يل وماصاعععح مجل ة ل وما طذر)ملس حذاتد، ومدلا ذجعح م
(. وكتتعن كثتترا أبتتتد محلتترف ومدلنتتس مدل تتتاقر س ا 112، ص 1976؛ م زدي، 135، 131، 1926مدلذ تتد ملتتس مايفقيتتته، 

، ص، 1976عر، محليتتتعل.......مال)م زدي، مدلة اتتتل وماقتتتر مٌن ا مدلتتتةن وماقتتترى ممتتتعورا ا سذ تتتد تتتتت كيفتتتر عتتتزى، ل تتتة  تتتا 
( اتتتتة زودوم مدلة اتتتل لا تتتتك ماصتتتاعععح محلر يتتتتل، ولتتتتععذم 41، ص1966؛ مجلتتتعح ، 135، ص1926؛ ملتتتس مايفقيتتتته، 162

 (.199ص، ‘ 1981   نع ا مدلذ د ليف  عر ناع مل)ملس حذاد، 
إناعجنتع مازرمعتي وماصتاععي ومتةننع ا ذاتك  وكعن نصيب ماا عط ماا عري كمًنمً ا مدلذ د، ن اسةمً ع ى  عئض         

نذا نتتع ح قتتل و تتد لتتٌن مألاتتعاين ممتتعورا و ر تتل األل تتة نانتتع،  احذاتتد مدلذ تتد مىل لذملتتل ا ا تتعرمح ون اقتتى ا ا تتعرا )ملتتس 
وحطتتتتد  تتتتع ماقذم تتتتد زلس تتتتل لعا تتت ص ومام تتتتعئص  تتتتعاول ماطتتتتر  ما  تتتتل  ، (198، 196، 195،196، ص 1981حذاتتتد، 

 د جتعرهتتتع مىل ل تتةمد ومامصتترا جاذلتتعً، ومىل مجلز تترا ولتت د ما تتعم وماث تتذر غرلتتعً، ومىل أرنيايتتل وأذرلي تتعن وماتترمن ومدلعئيتتل، وو تت
(. وحذح أ ذم  مدلذ د ومعنعهتع أنذمع ما  ص ومام تعئص 113، ص 5وليزنطل مشعً  وغرلع ) عاذح محلسذي، د.ح.، نج/ 
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ومن كتتعن ناتتيفمرم ا زنعنتته: "اعتتد نتتع عتتةم   ، (195، ص، 1981حذاتتد،مدلااذعتتل، و اطمتتا اتتذل  تتعاذح محلستتذي  ينتتع )ملتتس 
 شيال نس مخلًنمح ا ل ة نس مام ةمن، إ  ووجة  ينع ".            

ومشانرح مدلذ د ور عتيقنع ونذمحينع لا عط حركانع ماا عر ل ماذم  ل،   ر د لرمص أ  عربع وكثرا أ ذمانع، وو را       
    (،195، ص 1981ون عن تتتل  تتتوع ع محل تتال ا ا تتتعرا ما رلتتتعال،  عنا  تتتد جتعرهتتتتع)ملس حذاتتتد، ماا تتعطعح مخلةنيتتتل  ينتتتع، 

 نععةم  اذمح ا ي ل، ت ر د  ينع ماا عرا مىل نصععب نؤاال وأ ذمانع مىل ماو عد كسع نر. 
             ثانياً: أسواق الموصل بين التطور والتوسع

( ومن وع تتتتتعً اا تتتتتعطنع 142، ص 1976ن مدلة اتتتتتل وأمهيانتتتتتع " )م زدي، ت تتتتتة مأل تتتتتذم  "ن يتتتتتعرمً وداتتتتتيً  عتتتتتس ح تتتتت      
م ااصتتتعدي وتاذعتتته، وو تتتيفد مدلذ تتتد ا ما صتتتر ما مع تتتي مألول ليف تتتع " أب تتتل لعأل تتتذم  " وبتتتي ما ايتتتل خبًنمهتتتتع مازرمعيتتتل 

انع وختصصتتتنع وتذز  نتتتع ومحليذمنيتتتل وناا عهتتتتع محلر يتتتل، ومدل تتتنذرا  ركانتتتع ماا عر تتتل ماا تتتيطل، وألجتتتد مإلطتتت ع ع تتتى أ تتتذم
 وتذ  نع،  لة نس تامص أو عع مأل ذم ، ونع حد  ع نس تطذرمح وت ًنمح أثرح ا تركيمنع وتذز  نع ا مدلة ال.

  ديوتتس أن ناصتتذر ترتيمتتعً ثعلاتتعً األ تتذم  ا مدلة اتتل،إ  أ تتع حع ظتتد لقتتةر أو لتتيفمر ع تتى أو تتععنع م ااصتتعد ل،           
  ل ما مع يل، ع ى نع كعند ع يه  ع ل ما صر مألنذي، نس حيث مدلذاص ومدل تسيعح، ومن وتس تذز تص و  يسع ا لةم ل مخل

مأل ذم  ومحلذمنيد ع ى ن سيعح مألحيعال وماةرو ، و  تاذ ر ن  ذنعح كع يل عانع  ذى إشعرمح نايفرال أوردبتع نؤرمنتع 
م، وعتتس لاتتعال اصتتتر محلتتر لتتس  ذ تتتو " 713بتتتت/126(.  قتتة أشتتتعر مىل أحتتةث  تتال 154،ص  1999م زدي)ماتتةوري، 

مدلاقذشتتل " ماتتيت مناتتةح نتتس  تتذ  ماقاتتعلٌن مىل ما تتعرع مدل تتروف لعا تت عر س مىل  تتذ  مألرل تتعال مىل  تتذ  محل تتي ،  وعنتتد 
ن ظن مأل ذم  ا نوتعن ن  تذم نتس مدلة اتل، اوتس ماتهي حصتد، إن أ تذم  مدلذ تد اتة ت تًن نوع تع ومناتةمدبع ومنا تعربع، 

ومت  د  عزدبرح عسرمنيعً وجتعر عً ا ما صر ما مع ي، ومن كعند ما اذمح مألوىل نس م  ل ما مع يٌن، اة  ا ةدح ومند 
م ل ة ثذرا أبعاينع  تة ماتذميل زلستة لتس  تذل، وماتيت منانتد خبترم  751بت/133محلا ا أ ذمانع ما رر ومخلرم  ا  ال 

بتتتتت/ 135ع م ااصتتتتعد ل نتتتةا ثتتتت ث  تتتاذمح حتتتت   تتتال مأل تتتذم  وما ستتتعرمح، ونتتتتع حتتتد  تتتتع نتتتس م تتتتطرم ، مثتتتر ا حيعهتتتت
 (.14، ص 1976م)م زدي، 753

حع  تتتتد أ تتتتذم  مدلذ تتتتد ع تتتتى بيو يانتتتتع و تتتتعرح ع تتتتى منطيتتتتل مأل تتتتذم  مألنذ تتتتل ماتتتتيت منا تتتترح ا ن ظتتتتن مدلتتتتةن         
ع ى مدلذمد م  يل مدلاذ را م   نيل، إ  ا حعال ومحةا، بي إن ت سيل مأل ذم  كعند ا سيعح زل يل أو أن لاعالبع معاسة 

م، معستتعر مدلذ تتد وعسعرمهتتتع ل تتة 753بتتت/135(. وأعتتعد ماتتذميل إمسععيتتد لتتس ع تتي  تتال 151، ص، 1976 ينتتع)م زدي، 
حصتتذاه ع تتى نذم قتتل مخل ييفتتل أمل ج يفتتر مدلاصتتذر، لصتترف نتتذمرد جمع انتتع ومرمجنتتع ع تتى مااتتذمحي ما سرمنيتتل، وتطتتذ ر مدلة اتتل 

 (.151،ص1988سعن، ومإلح عن مىل أب نع)عث
وكتتعن نذ تتص أ تتذم  مدلذ تتد مارئي تتل أول مألنتتر حتتذل ن تت ةبع مجلتتعنص، حعذلتتع حتتعل مدلتتةن م  تت نيل مألوىل ا           

م مىل نقت ا أبتد مدلذ تد، ا حتٌن 755بتت/ 137 ذ  ماةممد، ونقد نانع ت ك ماقعئسل حتذل مدل ت ة، نتس نوع تع  تال 
، ص، 1976ةرو ، ومناتتةح لتتعألمًنا أ تتذم  مسيتتد ليفمستتعال ت تتك ماتتةرو )م زدي،نق تتد مدلقتت ا مىل ماصتتحرمال متتعرج ماتت
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(.  ولىن  ماذميل إمسععيتد، مدل ت ة مدل تروف لتعمل حع تر "نتؤذن " ا و تا مأل تذم  ماقةديتل، ونق تد أ تذم  عة تةا 173
مامتزمز س، در  ماتةلعغٌن،  مىل ماةرو  مايت مسيد ليفمسعال محلر ٌن ما عن ٌن  ينع، كتةر  ما ت عر  تٌن، در  ماقصتعلٌن، در 

محل عشٌن، مجلصع ٌن " مجلصع تل " ماصتمعغٌن، محلعكتل دمر محلتذمكٌن، ماتةوم  " ما تان "، ماط تعم، مجل تر، وجتعالح ت تك 
(. وحصد ت ًن أمر 167-166، ص، 1976ماا ًنمح ا أنعكس مأل ذم  ل مب عاع ل ماذميل لعدلة ال وتذ  نع)م زدي، 

  ،(166، 156،157، ص، 1976م، لاحذ د  ذ  محل عشٌن مىل معن )م زدي، 774ت/ب157ا أ ذم  مدلذ د  ال 
مسي لع ن إلرمبين لس حيٍن وعرف أ  ع خبعن  ذ  محل عشٌن، و  ين ذاك تذ ص محلركل ماا عر ل، وحتذ د أنعكس أو ل يانع 

ة ع تتتر  تتتاذمح ا  تتتال ول تتت ،( 119، ص، 1976مىل سلتتتعزن ا ا تتتعرمح،  يف تتتمحد ن اقتتتى ماا تتتعرا وأاتتتعنانن)م زدي، 
م، أ ةر مخل ييفل مدلنةي أومنريف مىل وميل مدلذ د لاذ يص مدل ت ة مجلتعنص  تزمد  يته ماصتيفعف ماتةمئرا لعاصتحس، 784بت/167

؛ إن ماصتيفعف كعنتد حذمنيتد ا س ت ة )( 8، ص 1998ن ا ً  نذم ص أ ذم  ل يانتع و قتذل عتس ذاتك م زدي)عميتة، 
ماتتةممد " ما تتذ  ماتترئيس أو مجلعن تتل " وماتتيت كعنتتد ا متتزمز س، و يستتع   تتي لتتع  جتتعلر  و تتذاعً ألبتتعيل مدلة اتتل شلتتع   تتي  تتذ 

ا  رمجٌن، ونع   ي دلر ماقم ل ا  قا ونذم ص ا طمخ مايت كعن  طمخ ا اعس  ينع ا شنر رن عن وتذزع مًنمً وأجرمً ا اعس 
، ص، 1976ونةن مخل  ل مألمترى)م زدي، ومايفقرمال، و ذ  ماط عم بهيف ت عله أ ذم  ماط عم مألمرى مايت عر انع ل ةمد

148 .) 
و متتةو أن نذ تتص  تتذ  ماتتةممد مل  طتترأ ع يتته ت يتتًن ن حتتذظ ا محلقتتب مااعرخييتتل ما حقتتل، ألنتته ما تتذ  مجلتتعنص أو          

متتعً نتتس ماتترئيس ا سة اتتل، وبتتذ نتتس مأل تتذم  ماثعلاتتل ماةمئستتل، و تتن أنتتذمع ما تت ص ومام تتعئص كع تتل، و قتتص ا ا تتب مدلة اتتل، وار 
مدل  ة مجلعنص، ودتيز ما ذ  لا عطه ماا عري ماذم ص، ورمص أ  عر  ت  ه، وارلته نتس مخلعنتعح ومدللتعزن ومدلرم تا مخلةنيتل 

، 1976(  وديوتتتتتس م  تتتتتاة ل نتتتتتس ن  ذنتتتتتعح م زدي)م زدي، 415،  تتتتتس 3، ج/1966مألمتتتتترى ا مدلة ال)ح تتتتتس، 
ذرمح عة تتتةا، مش تتتد نق نتتتع نتتتس أنعكانتتتع أو تاظتتتين لاعئنتتتع، ( لتتتيفن أ تتتذم  مدلذ تتتد اتتتة نتتترح لاطتتت363، 166،1142ص

ومنا عربع ا أكثر نس نذ ص، شلتع   تين مزدبعربتع ماا تعري، ا حتٌن حع ظتد ما تذ  ماتةممد ع تى نذ ت نع كستع نتر، أنتع 
مأل تتذم  مدل تتتاحةثل،  ص تتتع حصتتت د ا نقتتتد عتتةد نتتتس محلذمنيتتتد ومأل تتتذم  ماصتتت ًنا نتتس نركتتتز مدلة اتتتل، وأل تتتمع   يع تتتيل 
ومااصتتعد ل نظتترمً ا اذ تتص ما ستترمو ماتتهي ععشتتاه نة اتتل مدلذ تتد،  ظنتترح أ تتذم  وحذمنيتتد أمتترى ا أحيتتعال مدلة اتتل، و  تتد 

م 765بتتت/ 148أمستتعال مشتتاقد نتتس أمستتعال محلتترف أو مدلذماتتص أو ماالصتتص،  ناتتعك  تتذ  مجل تتر ماتتهي محراتته مخلتتذمرج  تتال 
محل تي ، وماط تعم، م  تعكيفل، و تذ  مألرل تعال مخلتعص  (، و ذ  ماةوم  " ما تان "، و تذ 124، ص، 1976)م زدي،

لتتعايف حٌن ماقتتعدنٌن نتتس نتتذمحي ور تتعتيا مدلة اتتل، وبتتن حيس تتذن  تت  نن ول تتعئ نن ا  تتذم مألرل تتعال، ايمي ذبتتع ا محلذمنيتتد 
 ، مدلاا تتتترا ا ما تتتتذ ، وكتتتتعن  تتتتذ  مألرل تتتتعال وم تتتت عً،  قتتتتص ا و تتتتا مدلة اتتتتل وا(( 124، ص 1976ما ة تتتتة ) م زدي، 

؛ ملتتتس 33، 14، ص، 1976ما تتتعحل مايف تتتيحل دممتتتد ماق  تتتل، و قتتتعم  تتتذم  مألرل تتتعال، واتتتهاك مستتتي  تتتهم م  تتتن))م زدي،
 (.  196، ص1981حذاد، 
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وو تتيفد أ تتذم  مدلذ تتد وزل هتتتع ماا عر تتل، ليف تتع كعنتتد وم تت ل،كثًنا مخلتتًنمح، ونالصصتتل، وكتتعن لاعؤبتتع                 
؛ ماتةوري ن 135، ص1981، ص، 1981؛ ملتس جمتًن، 138،  تس 1926دلقة تي، لعحل عرا ون قو ماتم ض نانع)م

ه )م زدي، 126( وعس  ذ  م رل عال  عنه كعن نذجذدم نس ما صر م نتذي  قتة ورد ا محتةمث  تال 131، ص 1999
رعيتل ( . و   ب ع ى أ حع  محلرف ومدلنس، أ ن كعنذم جياس ذن ن عً ا نذ ص ومحة، نوذنٌن  ذاعً  14، ص، 1976

 (. 194، ص، 1981  ًنا دممد ما ذ  ماومًن، نثد ما طعر س، مامزمز س، ماقصعلٌن، ماةلعغٌن....مال )ملس حذاد، 
تاذعد أ ذم  مدلذ د   ب ح سنع وأنذمع    نع وطمي ل متةنعهتع ماا عر تل،  سانتع مأل تذم  ما تعلقل،   ت            

،ج/ 1963  وحترف أمترى ع تى مأللتذم  مارئي تل ا مدلة اتل) ماث تعا ، عس  ذ قعح ا أحيعئنتع، و  تعر مىل مناتةمد أ تذم
( وماذم تت ل مىل نركتتز مدلة اتتل، ودتيتتزح ت تتك مأل تتذم  ليف تتع حذمنيتتد 131، ص5،ج/1969؛ ملتتس م ثتتًن،  179،  ص، 1

ص مام تتععل  مي نتتع ودور محلتتر يٌن مدلاةرجتتل ا نذم تت نع، وماتتيت  صتت ب مااسييتتز  ينتتع لتتٌن محلر تتل وماا تتعرا " ما تتذ   ن  تتعن
، 1926؛ مدلقة تي، 328،  91،131، ص1976ا س ان ك لصذرا نمعشرا ا حعنذته، وعس ملذم  مدلذ تد )م زدي، 

 (.66، 1958؛ ماة ذجي، 35، 1981؛ ماة ذجي، 138
ومام تعئص،  ودتيزح أ ذم  مدلذ تد، ليف تع أ تذم  دمئسيتل ا ترض ما ت ص ومام تعئص طي تل أ تعم ما تال، وغاعبتع لعا ت ص          

وو يفد ليف ع أ ذم  ل يطل نس مااعحيل م ااصعد ل ا طر قتل ماا عنتد،  ن زلعئانتع كتعنذم نتس  توعن مدلة اتل م  يتٌن، ونتس 
؛ مدلقة تتتتتتتي، 167-166، ص 1976مايف حتتتتتتتٌن وماا تتتتتتتعر ماقتتتتتتتعدنٌن إاينتتتتتتتع نتتتتتتتس مااتتتتتتتذمحي ومألاتتتتتتتعاين ممتتتتتتتعورا )م زدي، 

عري نس نذع أمر ؛ اعم له ماا عر مدلا ذاذن ماه س نق ذم    نن ول عئ نن (، وظنر ا مدلة ال ن عط جت138، س 1926
ااصتتر يفنع مىل مدل تتان وٌن نمعشتترا، وم تتنن ذاتتك ماا تتعط لعنا تتعش وحتر تتك مأل تتذم  ماةمئسيتتل ماتتيت عتتةح سلتتعزن،  عاستتعد 

 (   . 8، ص1998مدلا ذاٌن ع ينع أ ع ع  )عمية، 
، ن عحل ون عطعً، ولعن ن تعحانع وح سنتع كعنتع وم ت ٌن، وت تةدح محلذمنيتد وو يفد أ ذم  مدلذ د لعا   ل           

(   قتتتذل عانتتتع : " كتتتعن  تتتع اوتتتد جتتتاس نتتتس مأل تتتذم  م ثاتتتعن ومألرل تتتل 195،ص1981وماتتتةكعكٌن،  نتتتهم  ملتتتس حذاتتتد)
د ماتيت كتعن ( ع ى أ ذم  مدلذ ت138،ص، 1926وماث ثل، ونع  وذن ا ما ذ ، مدلعئل حعنذح وزمئة ". و ثين مدلقة ي )

 أكثربع ن قذ عً. 
 ثالثا :تنظيم األسواق وتخصصها  

عر د أ ذم  نة اتل مدلذ تد ليف تع كعنتد نااظستل، وي تذز  نتع ع تى ح تب ماالصتص، وباتع  ظنتر  تمقنع اوثتًن          
دل رو تتل  يتته، نتتس مدلتتةن ما رليتتل م  تت نيل مألمتترى ا بتتهم ممتتعل،  وتتعن كتتد  تتذ    تتن نذعتتعً نتتس محلتترف ومدلنتتس وما تت ص م

(. واتة اع 8-7، ص،1998وظعبرا ماالصص بي نس مسعح مأل ذم  ماا عر ل ا ن ظن مدلةن م   نيل ماو ى)عمية، 
إشعرمح ناذم  ل عس أ ذم  مدلذ د مدلالصصل لميص    نع ول عئ نع، ولاذع نس مااذز ص مدلوعو ذلع،  نهيف أ ذم  ما طذر 

جتعوربتتع أ تتذم  مامتتزمز س، وار تتع  تتذ  ماط تتعم، ي  تتذ  ما تت عر س وماقاتتعلٌن، و ظنتتر ماتتيت تقتتص لتتعاقر  نتتس مدل تت ة مجلتتعنص، 
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،ص 1976م  تتعكيفل وماتتةلعغٌن وما تترمجٌن وماقصتتعلٌن وأمتتتًنمً مجلصع تتٌن، وأل تتةبع  تتذ  ماتتةوم  ومحل عشتتتٌن)م زدي، 
 (.9، ص، 1998؛ عمية، 166-167
ينل كتتد ما تتمه ليف تتذم  مدلذ تتد ماقةديتتل ماتتيت نرمبتتع مايتتذم ا وكعنتتد ت تتك مأل تتذم ، عمتتعرا عتتس حذمنيتتد نرتم تتل، شتتم      

، 1989ما رمي ومدليةمن، وتاسيز لعاةكعكٌن مدلالصصل ليف ذمانع، و ؤشر مااذز ص مدلوتعو ذلتع اععتةا د تص ما رر)ماومي تي، 
؛ ملتتس 148،363، ص، 1976(. وو تتيفد ليف تتع ح تال كثتتًنا مخلتتًنمح)م زدي، 155،ص، 1989، عثستعن، 117ص،
(. و ا تته مااتتعجر ومدل تتترتي مىل ما تتذ  ماتترئيس أو ما تتذ  ماتتتهي حيتتذي ما تت ص ماتتيت حياعجنتتتع 195، ص،  1981اتتد، حذ 

ح تتتتب تذز  نتتتتع وختصصتتتتنع،  ستتتتس  ر تتتتة ماام تتتتص نتتتتس مامتتتتزمز س ع يتتتته مااذجتتتته مىل  تتتتذ  مامتتتتزمز س، اي تتتتة أنتتتتذمع مألاس تتتتل أو 
شيه ع يه ماهبع  مىل  ذ  ماةوم  " ما ان "، ولهاك جية ا  مدلا ذجعح ماصذ يل أو ماقطايل أو محلر ر ل، ونس  ر ة ليص نذم

 (. 45، ص، 1982،  قذ  ، 13، ص، 1989كد  ذ  ما   ل ومدل رو ل أو مدلاذ را ا نذ  نع)ماومي ي، 
كعند مأل ذم  ماثعلال ماةمئسل ا إطعربع مدلوعو مدل روف، وبي رميصتل مأل ت عر، وظنتر منتا أمتر نتس مأل تذم  ماتيت        

(. ومأل تتتذم  مايذنيتتتل ماثعلاتتتل، ومأل تتتذم  مأل تتتمذعيل " 13، 1989ا تتتا ا مدلذم تتتن،  ناتتتعك ما تتتاذ ل مدلذمسيل)ماومي تتتي، ت
مألرل عال " ا مدلذ تد و"مألحتة  "ا ر تاع  مدلترج شتر  مدلذ تد ت  يح تربع مااتعس نتس مااتذمحي ومار تعتيا ماقر متل )م زدي، 

عل ل ا سذ د خبع ل ا ل ة،  ا عر، محليعل، كيفر عزى ور تعتيا مدلترج (. وظنرح أ ذم  ا مدلةن ماا157، ص، 1976
وغًنبتتتتتع، ونق تتتتتد ل تتتتتض  تتتتت  نع نتتتتتس سلتتتتتعزن مدلذ تتتتتد وجتعربتتتتتع أو ما تتتتت ص ومام تتتتتعئص م  يتتتتتل ا ت تتتتتك مااتتتتتذمحي)ملس حذاتتتتتد، 

، 35؛ 11،ص 1؛  تتتتتتتتتتعاذح محلستتتتتتتتتتذي،د.ح.،ص نتتتتتتتتتتج/371،ص، 1976؛ م زدي، 196،198-195،ص، 1981
 (.53، ص، 4نج/

 سعار األ .0
تاتتتيفثر مأل تتت عر ا  تتت ص و مام تتتعئص لطمي تتتل محلركتتتل ماا عر تتتل ومزدبعربتتتع مأل تتتذم ، ولتتتيفحذمل وظتتتروف مدلة اتتتل                 

( . وتاذاتو ع تى ة تل 196،199،  تس 1981ملس حذاتد، 2م ااصعد ل، إ  إن مأل  عر مل توس ثعلال ا   ص ومام عئص
را ومااتةرا ت ما ترض وماط تب ت وطمي تل ما ت  ل، بتد بتي  ترور ل مم كسعايتل، عذمنتد نانتع، عتروض ما ت ص ومام تعئص نتس ماتذ 

ون تتاذى ن ي تتل مااتتعس ا مدلة اتتل ،   تت  عتتس أنتتر غع تتل ا مألمهيتتل، بتتي إن مأل تت عر مل توتتس ثعلاتتل أ  تتع ا  تت  ل ماذمحتتةا 
رجنتع وبتعن  ماترلا (.  ني ختا و نس نذ ن ألمر دممد مدلة ال ومع111-111، ص، 1985طي ل أ عم ما ال)مشاذر، 

مدل تتعف إاينتتع، ونتتع   تتعف إاينتتع نتتس نتتس نقتتد و تترمئب،   كستتع إن ممتتا ف ما تت ر نرتمطتتل لعا تت  ل ذمهتتتع، وشتتود ماميتتص 
(. وباعك نقذاتل    تاطمتا ع تى ما ت ص مازرمعيتل" إن  ما ت ر حتتد مدلا تد " كستع 9، ص، 1998لعدليفرد مم   لعجلس ل)عمية،

 (. 72ه، ص، 1193 قذل ماث عا ) 
وعر تتد مدلذ تتد ليف تتع رميصتتل مأل تت عر، ومن أ تت عربع دتيتتزح لعاصتت ح،   تتهلد مااتتعس لتترمص نًنبتتع)ملس حذاتتد،         
( ، وتوعد توتذن ن  ذنعتاتع عتس مأل ت عر ا ي تل نتس ن ظتن مألاتعاين ععنتل، ونتس مدلذ تد خبع تل، إ  إن 195، ص، 1981

ذ  رميصتتتعً وا نقتتتةنانع محلاطتتتل ا ما صتتتر ما مع تتتي مألول، ماقيتتتعس األ تتت عر بتتتذ ماط تتتعم ومدل لتتتس،  قتتتة كتتتعن  تتت ر محلمتتت
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، 1976أل تتمع  مرتمطتتد ا تتعحل مألرم تتي مدلزروعتتل و تتر مل مخلتترمج ما عايتتل وتزم تتة  تتوعن مدلة اتتل، وح تتب روم تتل م زدي )
م كتتعن 833_813بتتت /  193_172(،  تتعن  تت ر جر تتب محلاطتتل " ماقستتا " ا عنتتة مخل ييفتتل بتتعرون مارشتتية 157ص،
 درمهعً، ا حٌن كعن   ر ما  ًن ل  ر س درمهعً، وت ة مدلذ د مرمص نتس ل تةمد ماتيت كتعن  ت ر جر تب محلاطتل  ينتع ث ثٌن

( حل تل وث ثتٌن درمهتعً وما ت ًن ث ثتي  ت ر محلاطتل 176، ص، 1981م)اةمنتل، 833تت813بت/118ت198ا عنة مدليفنذن 
ل ت   ت ر  تد محلاطتل حل تل وث ثتٌن درمهتعً ا أاتعاين م 811بتت/126(  منته ا  تال 19، ص، 1986وتيف  روم تل رلنتذل)

مخل  ل كع ل شراعً وغرلعً، ااقص كسيل محلاطل ل تمب محامتعس مدلطتر، وكعنتد ت تك مأل ت عر بتي مدلمععتل ا  س تل، و  ن ترف 
م 815بتتت/122 تت ر مدليفتترد، إل تتع ل مألرلتتعح وما تترمئب ومااقد،واتتة و تتد  تت ر جر تتب محلاطتتل مىل حل تتٌن درمهتتعً ا  تتال 

( ي تهلتته  ما تت ر  تترمص مجلر تتب ورمتتص ن تته ماط تتعم  يتتث و تتد  تت ر ناتتةو، ي عتتعد 157، ص،1976)م زدي، 
م، ايصتتد مىل نعئتتل وع تتتر س درمهتتعً ل تتمب ت تتترض مدلذ تتد ور تتعتيقنع مىل محن تتتعر مدلطتتر وظنتتتذر 813بتتتت/127ومرتيفتتص  تتال 

اواه مل  ةم طذ ً ، ألن ما ت ال كتعن ععنتعً ا   (42-39، 1219؛ عمية،  يع ل مخل  ل،  19، 1986ممععل)رلنذل، 
م أل تتمع  طمي يتتل 831بتتت /116نتتةن ما تترم  ك نتتع ت ل تتةمد، مامصتترا، ماوذ تتل، ومدلذ تتد، وعتتعد ا رتيفتتعع نتترا أمتترى  تتال 

 وت تترض أرم تتي مخل  تتل ا تت د ماقتتعرص وما تتاعال ماصتت ب، وتق تتب مدلاتتعخ ونقتتص مألرم تتي مازرمعيتتل،إ  أن بتتهم ما تت ر مدلرتيفتتص
 (. 363-342، ص، 1976ن ميعً كعن ناقعرلعً نص ما  ر ما عدلي ا حاطل وااهمك )م زدي، 

أنتتع ما تت ص مألمتترى،  قتتة و تتيفد مدلذ تتد وأ تتذمانع لتتعارمص وما تت ل وكثتترا مخلتتًنمح، وكتتعن إناعجنتتع مازرمعتتي ومحلتترا        
(. 363-361، ص، 1976)م زدي، م774بتتت /158وم تت عً،  رمصتتد أ تتذمانع،  ميتتص ثتتذ  محلر تتر ل تتاٌن درمهتتعً  تتال 

(. أنتتتع أ تتت عر ناا عهتتتتع مازرمعيتتتل 426، ص،  1976م لتتتة اعر س  قتتتا)م زدي، 819بتتتت /124و تتت ر ماقستتتيص ا  تتتال 
ومحليذمنيتتتتتل  يف تتتتتتع و تتتتتيفد لعارميصتتتتتتل، وخبع تتتتتل ماز تتتتتتذح ومألامتتتتتعن ون تتتتتتاقعهتع وما حتتتتتذم ومأل تتتتتتذمف ومجل تتتتتذد ومخل تتتتتترمومح 

  (.355، ص، 1976ومايفذمكه)م زدي، 
وديوس ماقذل، إن أ  عر ما  ص ومام عئص ا أ ذم  مدلذ د كعند رميصتل، وإ تع بتي ماتيت اتررح أ ت عر ل تض ما ت ص      

، ص، 1981ومام تتتعئص ع تتتى ن تتتاذى نتتتةن ما تتترم  وخبع تتتل أ تتت عر محلاطتتتل وما تتت ًن ومدلا تتتذجعح محلر ر تتتل ) ملتتتس حذاتتتد، 
199 .) 

 الفنادق والخانات :  .6
 د ما سرمنيل وماا عر ل، ومايت تيفثرح لعأل ذم  ومرتمطد  ع ا ما صر ما مع ي مألول، لاعال مايفاعد  نس ن عمل مدلذ           

م، واتتة جتتهلد إاينتتع ماا تتعر ومدلام تت ٌن ماتته س أاتتعنذم 753بتتت/135ومخلعنتتعح دممتتد مدلة اتتل ومعرجنتتع، وخبع تتل ل تتة  تتال 
ورا، ونتتع لاتتعال ت تتك مدلرم تتا مخلةنيتتل إ  دايتتد ع تتى منتتذ محلركتتل  ينتتع، أوا تتك مدل تتع ر س نتتس ماا تتعر ماقتتعدنٌن نتتس مألاتتعاين ممتتع

(  قذل عس مدلذ د " و ينع نس مايفاعد  " وبي سلتعزن ما ت ص 195،ص،  1981ماا عر ل ومزدبعر مأل ذم ،  علس حذاد )
ي  ماقتة  ومام تعئص ورلستص ماا تعر، ونتس مشتنر ت تك مايفاتعد ، دمر محلتذمكٌن ت محلعكتل، ماتهي  قتص لتعاقر  نتس  تذ  محل ت

(، واة أ نسد ت ك مايفاتعد  ل تود أو لتيفمر ع تى تتذ ًن مألنتعن ومارمحتل ا قذم تد ماا عر تل 199، ص، 1976)م زدي، 
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ماتتيت   تتد  تت  نع مىل مدلذ تتد، وكتتعن واتتذع مايفاتتعد  ومخلعنتتعح لتتعاقر  نتتس مأل تتذم  وسلتتعزن ماا تتعرمح ومدلا تتعح ما تترور ل 
 عً  وم  عً ا ا عط ماا عري. ومدل عجة و ذ  ماط عم، اة و ر ا ا عر رل

م و قتص 753بتت /135ومن ىال  اة  أمر، عترف ليفاتة  إمسععيتد ن تمل مىل وميل مدلذ تد إمسععيتد لتس ع تي ما مع تي       
م مستتتي خبتتتعن إلتتترمبين، 774بتتتت /158( وأاتتتين متتتعن أمتتتر ا  تتتال 151، ص، 1976لتتتعاقر  نتتتس  تتتذ  ماط تتتعم)م زدي،

(. وكتتعن نصتتيب 151، ص، 1976ى، و قتتص ا  تتذ  محل تتي  ماقتتة ) م زدي، وعتترف  يستتع ل تتة ل متتة ماتتر س لتتس نذ تت
مدلذ تتد نتتس مخلعنتتعح ومايفاتتعد  ودور ما تتميد كمتتًنمً، ايع تتع مىل مدلتتةن مألمتترى نععتتةم ل تتةمد، ومل  قاصتتر لاتتعال ت تتك مخلعنتتعح 

ليفاتعاين مخل  تل مألمترى، و قتذل ومايفاعد  ع ى نركز نة ال مدلذ د، لد مناة ع ى ماطر  ماا عر ل ما  ل مايت رلطد مدلذ د 
 (  عس ذاك " ومعرجنع  اعد  ". 195، ص،  1981ملس حذاد)
وتاقصاع مدل  ذنعح ماةايقل عس طمي ل لاعال ت ك مخلعنتعح ومايفاتعد  نتس حيتث ماماتعال، إ  أ تع   ختا تو كثتًنم عتس           

، محتتةمهع ا ا تتعر وام تتعئ نن وأاتتعنانن، ومألمتتر ت تتك ماتتيت ظنتترح  حقتتعً ا مدلة اتتل،  نتتي تاوتتذن نتتس جاتتعحٌن أو طتتعلقٌن
 (.3/332، ج/ 1966حليذمنعهتن، وتاذم ر ا مخلعن كد ن ا زنعح مارمحل ومألنعن ومخلةنل)ح س، 

ومنا  تتد محلركتتل ماا عر تتل ا نذم تتن مأل تتذم  مدلزدبتترا واتتد إناتتعج م ع تتيد مازرمعيتتل ومحليذمنيتتل، ونتتع دتتتةيف  تتع ر تتعتيقنع     
  ت  عتتس نذم تن ماام تص ما تتاذ ل ومدلذمسيتل ا ناع تمعح وأواتتعح مألعيتعد، كستع إن ماقذم تتد ماا عر تل ماقعدنتتل مىل ونذمحينتع، 

مدلذ تتد نتتس مألاتتعاين ممتتعورا كعنتتد دمئستتل وطي تتل أ تتعم ما تتال شلتتع أدى مىل م  تتايفعدا ماذم تت ل نتتس مايفاتتعد  ومخلعنتتعح ل تتود 
 (. 9، ص، 1998وم ا) عمية، 

   رابعا   :الخاتمة 
  ا ا شلع  ما :

من نة اتتتل مدلذ تتتد كعنتتتد نتتتس مدلتتتةن ما ظتتتعم ماتتتيت اقيتتتد مباستتتعم مخل  تتتل ما مع تتتيل  ينتتتع دلتتتع ذلتتتع نتتتس ممهيتتتل  يع تتتيل  .1
 ومااصعد ل، وكعن دلذا نع ع ى ماطر  ماا عر ل ومزدبع زرمعانع و اععانع وجتعرهتع من وعس ع ى تطذر م ذمانع.

اعحيتتل مدلوعنيتتل وم ااصتتعد ل،وت ةدح م تتذمانع وختصصتتد لتتيفنذمع شتتنةح م تتذم   مدلذ تتد تذ تت ع وتطتتذرم  نتتس ما .1
 ما  ص ومام عئص، وتةرجد ا نذمانع تم ع ااذع ما   ل.

 مشانرح م ذم  مدلذ د لوثرهتع ماثعلال ومدلذمسيل، وعر د لرمص م  عربع ومزدبعر حركانع ماا عر ل. .3
 رم قد م  ذم  نا آح نةنيل خلةنل ماا عر كعايفاعد  ومخلعنعح. .4

 الهوامش والمصادر 
 (  : ماوعند ا مااعر خ، لًنوح، دمر مارتمث. 1969م(،  )1133ه/632ملس مألثًن، ألذ محل س عز ماة س)ح .1
( :  اذح مام ةمن ن حتقيا   ح ماة س مدلا ة، ماقعبرا، 1956م(، )891ه/179مام ذري، م ة لس جعلر)ح .1

 ماان ل ما رليل.
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(: تعر خ مدلذ د حتقيا ع ي حميمل، 1976م(،) 945ه/334م عس)ح م زدي، ملذ زكر ع  ز ة لس زلسة لس .3
 ماقعبرا، جلال مارتمث.

(: مااعر خ م ااصعدي وم جاسععي ا  ر  مألو ا ا ما صذر ماذ طى، ترةل عمة مذلعدي 1985مشاذر، أ ) .4
 عم ل، دن ا، دمر اايمل.

 : معص مخلعص، تذنس. ه(1193م(، )138ه/419) (ماث عا ، ألذ ناصذر عمة مدل ك لس زلسة) .5
 (،  ايسل ماةبر، ماقعبرا .1963ماث عا    ، ألذ ناصذر عمة مدل ك لس زلسة ) .6
( : كاع  ماامصر لعاا عرا، حتقيا ح س ح ين عمة 1966م(،)869ه/155مجلعح ، عسر لس  ر))ح .7

 ماذبع  تذنس، دمر ماواع  مجلة ة.
( : رح ل ملس جمًن، لًنوح، دمر ونوامل 1981م()1145ه/542ملس جمًن، ألذ محل س زلسة لس م ة)ح .8

 مذل ل.
 ( : تعر خ مإل  م ما يع ي وماثقعا وم جاسععي وماة ين، ماقعبرا، دمر ماان ل.1966ح س، ح س إلرمبين ) .9
 ( :  ذرا مألرض، لًنوح، نوامل محليعا.1981م( )977ه/367ملس حذاد، ألذ ماقع ن مااصي )ح  .12
ر خ ما رم  م ااصعدي ا ماقرن مارملص مذل ري، لًنوح، نركز درم عح ماذحةا ( : تع1999ماةوري، عمة ما ز ز) .11

 .4ما رليل، ط
 (،  ذر مدلذ د، ا كاع  تعر خ مدلذ د.1958ماة ذيف جي،   ية) .11
 ،1981( :  ث ا ترمث مدلذ د، 1981ماة ذيف جي،   ية) .13
ما صر ما مع ي، مدلذ د، جعن ل  ( : تعر خ ماةوال ما رليل م   نيل ا1988ما عنرمئي، م يد وممرون ) .14

 مدلذ د،.
 ( : مدلذ د ا ما صر م نذي، مدلذ د، جعن ل مدلذ د.1986ما  سعن، عمة مدلعجذد م ة ) .15
( : نظرا ا مااصعد ع ح مدلذ د ا ما صر ما مع ي م ول،  ث دلركز درم عح 1998عمية، طه م ر ) .16

 مدلذ د.
ه( رل ل مورم  نذ  يل، 117-131 ت يٌن و ا مدلذ د )( :  يع ل ما مع يٌن ا1221عمية، طه م ر ) .17

 (.3ما ةد )
-131( :  يع ل مخل  ل ما مع يل ا سحع ظل ع ى م اقرمر محلاطل ا ما رم  )1219عمية، طه م ر ) .18

 (، ما ال ما عد ل.16(، ما ةد)6م( رل ل مدل ذ ل ا ةرم عح م ثعر ل ومااعرخييل، مم ة )874-749ه/161
 (.118(: مدلة ال م   نيل، ماوذ د،    ل ععمل مدل ر ل )1988عمة ما اعر ) عثسعن، زلسة .19
(:  سلاصر كاع  مام ةمن، ن ر دي مذ ه، 1926م( )951بن365ملس مايفقيه،ملذ لور م ة لس ملرمبين )ح .12

 ايةن، لر د.
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زليةي (: مخلرمج و اععل ماواعلل ن شرح وت  يا زلسة ح س ما1981م( )948ه/337اةمنل لس ج يفر )ح  .11
 ن ل ةمد ن دمر مارشية.

 ( : م ذم  ما ر  ماا عر ل، ل ةمد، دمر ما ؤون ماثقع يل.1989ماومي ي،  ةمن عمة ممية ) .11
 ( درم عح ا مدلة ال م   نيل، مامصرا جعن ل مامصرا.1986نعجي، عمة مجلمعر ) .13
 ةمد نوامل مدلثىن م ( )د. ح.(  جتعر  م نن، ل1212ه/ 411ن وذ ه ن ملذ ع ي م ة لس زلسة)ح  .14

 لع و  يد.
( : مح س مااقع ين ا ن ر ل 1926م()991ه/382مدلقة ي، ملذ عمة مل زلسة لس م ة مام عري  )ح .15

 م اعاين، ن ر دي مذ ه، ايةن، لر د.
( : تعر خ ماربعوي، عرله عس ما ر عنيل م   مامًن ملذنع، ل ةمد، نوامل 1986م(: )1143نؤاو رلنذل ) .16

 شيفيا.
م( )د.ح( : ن  ن مام ةمن ن لًنوح، 1119ه/616محلسذي، شنع  ماة س  عاذح لس عمة مل )ح  عاذح .17

 دمر  عدر.
 ( مااعر خ م ااصعدي ا  ر  م و ا، مدلذ ذعل مااعرخييل، ل ةمد.1982  قذ ، ععدل ملرمبين ) .18
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