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التجارة في صفاقس خالل القرنين الثاني 
  والثالث الهجريين
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  الملخص
تعد دراسة المدن من الدراسات الهامة التي جذبت اهتمام الكثير من المؤرخين والكتاب 

دور بارز أنعكس أثره على رسم األحداث التاريخية للخوض فيها لما كان لهذه المدن من 
فهي ) تونس(التجارية لمدينة صفاقس في المقام األول لكونها  تقع في  األهميةوتوجيهها وتأتي 

تتحكم في التجارة الدولية وتسيطر على الطرق المالحية وأنها ومن خالل موانئها تشكل حلقة 
د من القواعد البحرية الهامة المطلة على البحر وصل وربط بين المشرق والمغرب لهذا فهي تع

المتوسط فقصدتها السفن واألساطيل التجارية للتزود منها  بالبضائع والسلع المختلفة المعروفة 
ذلك بعض  إلىالذي عرفت به أضف )) الزيتون((آنذاك والتي ذاعت شهرتها بها السيما 

  .لعكس  الصناعات فضًال عن حمل سلع المغرب الى المشرق وبا
Abstract 
          The study of towns is one of the most important studies  that   
attracted the attention of Many historians and  writers because  of their 
important role in the historical events . the commercial importance of the 
town comes in the first place . the town sfaqis under study Lives in 
Tunisia  It  controls   international trade and dominates  navigation roads.  
in addition‚ it relates the  east and the  west  by its har bors .so it's an 
important  navy base along the Me diterranean sea that Many ships and 
commercial fleets aimed at to be provided With different goods and 
knawn merchandise Which were well-known at that time ‚ especially 
oLives which it was known for in addition on to other in dustries as well 
as Carrying the goods from the west to the east and vice versa 
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  المقدمـة
، لكننا نرى والفكرية ان تاريخنا اإلسالمي غني بأحداثه السياسية واالجتماعية واالقتصادية

أن أغلب أقالم الباحثين أمتدت للكتابة في األحداث التأريخية والسياسية والعسكرية فأغنت هذه 
قتصادي فلم يحظ اال ببعض األهتمام ولم يتطرق اليه اال اما الجانب األ، المواضيع بحثًا ودراسة 

القليل من الباحثين وال يخفى أن أغلب الدراسات التاريخية الحديثة أكدت على المشرق اإلسالمي 
في حين بقيت جوانب عديدة من تأريخ المغرب اإلسالمي بحاجة الى المزيد من الدراسات على 

 .ل أهمية عن المشرق في تأريخنا العربي اإلسالمي ـيقالرغم من ان دور المغرب اإلسالمي ال

لمدينة صفاقس التي تأسست في )  التجارة(لهذا تناولنا في هذه الدراسة التأريخ االقتصادي
لذلك فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على ))  في القرنين الثاني والثالث الهجريين(( أفريقية 

والتعريف بها ألنها أغنت حضارتنا العربية بالشيء الكثير،  ما أنتجته تلك المدينة في هذا الجانب
كما انها تبين لنا جانب التطور الحاصل في بنية الحياة  للمجتمع العربي اإلسالمي واألسباب 
الكامنة فيه فضًال عن كونها اتجاها متممًا للدراسات التأريخية األخرى التي تلتقي جميعًا في 

  .ة اإلسالمية  أبراز معالم حضارتنا العربي
  
  المـوقـع والحدود "/أوال 

، ضمن حدود األقليم الثالث ) المتوسط(على ساحل البحر  (*)ةتقع صفاقس في أقليم أفريقي
وبالتحديد في النصف  )١(بالنسبة ألقاليم العالم السبعة المعمورة التي حددها وقسمها المؤرخون 

على ساحل ) تونس(سبة ألقليم أفريقية فهي تقع في أما موقعها بالن ) ٢(الثاني من األقليم الثالث 
. شماالً  *) (والقيروان) *(وتحدها سوسة )٣(ج قابس الشرقي ، شمال خلي)) بحر المتوسطال((

  . )٤ (غرباً  (*)وقفصة  جنوبًا (*) شرقًا مائلتان الى الجنوب وقابس )*(وجربة )*(والمهدية 
من الستراتيجية خ موغل في القدم  ويتميز بأهميته يظهر لنا مما سبق أن لهذا الموقع تاري     

  .الناحيتين التجارية والعسكرية لما يوفره من حماية طبيعية للمدينة 
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  وامل  ازدهار التجارةع"/ثانيا  

هنالك عوامل عدة ساعدت على ازدهار التجارة في صفاقس فهي تتمتع بموقع جغرافي    

، كما تميزت بوجود مرسى لرسِو  السفن  )٥() )البحر المتوسط((متميز وحيوي على ساحل 

، فهذا له أثر  ) ٧(فساعد ذلك على جذب التجار اليها من مختلف بقاع العالم آنذاك) ٦(التجارية

في تنشيط عمليات التبادل التجاري للسلع ورواجها وبالتالي نمو الحياة التجارية داخليًا وخارجيًا 

ي النشاطات االقتصادية نظرًا لسيطرتها على الطرق واحتلت صفاقس أهمية كبيرة ومتميزة ف

التجارية ولكونها ميناء تجاري شكل حلقة وصل وربط بين المشرق والمغرب ووظيفتها نقل 

  البضائع التجارية فكانت أسواق صفاقس على اتصال تجاري عبر الطرق الرئيسة في 

فقد تميزت صفاقس بغناها فضًال عن توفر السلع التجارية المعدة للتصدير ، )٨(المنطقة

بالمحاصيل النقدية التي تصلح كسلع تسهم في التجارة الدولية حيث كان اعتمادها األول في 

فهذا أدى )  ٩(تجارتها على زيت الزيتون الذي تتاجر به مع مناطق أفريقية وتصدره الى بالد الروم

لوال ((الفقيههذا الصدد يقول أبن  الى قيام عملية التبادل التجاري مع هذه البلدان واألقاليم  وفي

م لبطلت اهللا خص بلطفه كل بلد من البلدان وأعطى كل إقليم من األقاليم بشيء منعه عن غيره

هب الشراء والبيع وذ ،، ولما تغرب أحد وال سافر رجل وتركوا التهاديالتجارات وذهبت الصناعات

حين نوعًا من الخيرات ومنع  ، إال أن اهللا عز وجل أعطى كل صقع في كلواألخذ والعطاء

  . )  ١٠(..))اآلخرين ليسافر هــذا إلى بلد هذا ويتمتع قوم بأمتعة قوم 

لهذا فالتجارة ومواردها يبقى اعتمادها األساسي على ماتنتجه الزراعة من حاصالت وما 

د تنتجه الصناعات من سلع ، فضًال عن الثروات الطبيعية والحيوانية وبسبب التفاوت بين وجو 
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وهناك عامل آخر   )١١(هذه الموارد وندرتها بين األقاليم يؤدي الى قيام عملية التبادل التجاري

أسهم في تطور الحركة التجارية يتمثل باهتمام األمراء األغالبة بالنشاط التجاري والعمل على 

رت في أيدي توسيعه وتشجيع عملية التبادل ، فقد ازدهرت التجارة في أفريقية ازدهارا عظيمًا وكث

، ومن اإلجراءات األخرى التي أتخذها األغالبة لتحقيق االزدهار  )١٢(أهلها األموال والثروات

، حيث من تأمين شبكة الطرق والمواصالت االقتصادي والعمل على استقراره هو ما قاموا به

د الفاطمي ، ، وازدهرت التجارة في العه) ١٣(أستتب األمن فقد كانت القوافل التجارية تسير أمان

فقد اهتموا بتنظيمها باعتبارها موردًا ثريًا لنظام الجبائي ولتجميع الثروات وتوفيرعملة نقدية ذهبية 

ذات شأن ، تسهم التجارة الكبرى بالخصوص في تجميعها بأيدي فئات التجار في المراكز 

وان لما انشيء حي وظهر هذا االهتمام بتنظيم الحياة التجارية في القير  )١٤( التجارية النشطة

  ) ١٥()م ٩١٧/ هـ٣٠٥(القاسمية التجاري  ونقل اليه التجار وأهل الصناعات وذلك في سنة 

  :ة الطرق التجاري "/ثالثا

تعـد وسائل النقل والمواصالت في أي إقليم من المقومات األساسية التي تساهم في  

رجة نشاطه بين أجزاء اإلقليم يعتمد استغالل وتنمية موارده االقتصادية ، وأن التبادل التجاري ود

أساسًا على مدى توفر وسهولة سبل النقل بأنواعه المختلفة التي تصل تلك األجزاء بعضها 

وقد سلك التجار العرب عدة طرق في ) ١٦(ببعضها اآلخر وتدعم وحدة اإلقليم وتربط بين سكانه 

طرق البرية وتحمل فيها البضائع ، الارجية وعرفوا نوعين من الطرق همارحالتهم الداخلية والخ

وعرف العرب  ، على الدواب والطرق البحرية وتستخدم فيها السفن والزوارق لنقل السلع التجارية

  .  )  ١٧(الكثير من الطرق التجارية قبل اإلسالم وبعدهِ 
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  :وأهم الطرق التجارية هي
  :ةالطرق البري/ ١

افل الحيوانات ويختلف الحيوان ومن تسميتها تسلكها قو ) طرق القوافل(وتعرف بـ   
المستعمل في النقل من جهة ألخرى حسب الطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة أو تلك ، ففي البادية 

وكذا أستخدمت البغال والحمير في المناطق الجبلية فاإلبل  ،)) اإلبل((والسهول تستعمل الجمال 
حجاج في رحلتها عليها بالدرجة األولى هي وسيلة هامة من وسائل النقل فقد كان اعتماد قوافل ال

 )١٨(وتسير تلك القوافل في طرق غير سالكة وليست واضحة المعالم وتعرف بالمدقات أو الدروب
  :وترتبط صفاقس بشبكة من الطرق البرية مع مدن إقليم أفريقية منها 

يـام ، ومن طريق يربط بين صفـاقس والقيروان ، ويستغرق المسافر  بينهمـا مسير ثالثة أ/ أ
  . )١٩( القيروان يتجه طريق آخر إلى المهدية مسافته يومان

      )  ٢٠(والمهدية    عبر صفاقس وقابس باتجاه تونس*)()طرابلس(طريق يبدأ مـن القيروان نحـو /ب
  ويستغرق المسافر للرحلة) ٢١((*)طريق يربط بين صفاقس والمهدية وتبلغ مسافته مرحلتين/ ج

  .ثة أيام بينهما مسير ثال
  .طريق يربط بين صفاقس وسوسة ، ويستغرق المسافر للرحلة بينهما يومين/ د
   .) ٢٢(، ويستغرق المسافر للرحلة بينهما مسير ثالثة أيامطريق يربط بين صفاقس وقابس/ هـ
  . ) ٢٣( طريق يربط بين صفاقس وقفصة ومسافته نصف مرحلة/ و
   ا  بمحطات عدة تتجه جميعها نحو سوسةتونس أتصلت بصفاقس عبر طريق يمر خالله/ ز

   ) ٢٤( ...صفاقس وبرشانة ثم إلى تسلك طريقُا داخليًا يمر بقصر الجم ثم ام األصابع وجبنيانة ، ثم
 يربطها بصفاقس طريق ساحلي يتجه نحو الداخل في اتجاهه نحو القيروان)) طرابلس/ ((ح

  . )  ٢٥(* ) ( ومنها يتفرع إلى ثالث شعب التلتقي إال عند المسيلة



  عبدالكريم صادق أثير. الباحث ين                     التجارة في صفاقس خ�ل القرنين الثاني والثالث الھجري 
  )بحث مستل(                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 

  
  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٥٧   (  

  طريق يمتد من اإلسكندرية إلى طرابلس ثم يمر بقابس بعد خروجه من طرابلس ، ثم يسلك / خ
الطريق الذي يتوسط طريق القيروان وطريق الساحل إلى صفاقس ومنها إلى المهدية ثم إلى   

  . ) ٢٦(...ومنها إلى سوسة  (*)المنستير
  :الطرق البحريـة /  ٢

قع والعالقات المكانية للبالد األسالمية ونتيجة أتساع وأمتداد من خالل دراسة المو 
البحر ((أراضيها فأنها تطل على جهات بحرية طويلة على ساحل البحر األطلنطي وذراعِه 

بفجواته وخلجانه ، أن هذا الموقع الجغرافي جعل سائر البالد العربية األسالمية بدون )) المتوسط
رية أشتهرت بها منذ القدم وتتمتع بالد أفريقية بجهة بحرية طويلة أستثناء ذات سواحل ومنافذ بح

وهي ذات موانيء طبيعية وفي مقدمتهاصفاقس  ) ٢٧())البحر المتوسط((تمتد على طول سواحل 
والذي  ) ٢٨(التي تعد أحدى الموانيء التجارية الواقعة على الشواطيء الشرقية والشمالية ألفريقية

يت الذي تنتجه أشجار الزيتون في منطقة الساحل األفريقي ومن هذا يتم من خالله تصدير الز 
 )٢٩(الميناء يصدر نحو المشرق منتجات البالد من قمح وزيت ومرجان والصوف والجلود والخيول

  :وقد أرتبطت صفاقس بشبكة من الطرق البحرية سواء كان ذلك داخليًا أو خارجيًا منها 
  :الطرق الداخلية / أ 

التجارية البحرية الداخلية التي تسلكها السفن التجارية والتي يتم فيها عملية التبادل وهي الطرق  
  :التجاري منها 

  ).صفاقس –طرابلس (طريق  -١
 .) ٣٠()قابس  –صفاقس ( طريق  -٢
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  :الطرق الخارجية / ب 

  : ومن هذه الطرق هي  

ى صفاقس الطريق البحري الممتد على طول الساحل من اإلسكندرية إلى سوسة ثم إل -١
وكان أأمن الطرق التي كانت تسلكها السفن التجارية المصرية والصقلية وحتى األندلسية 
   وكانت السفن تحمل من المغرب منتجات البالد التي عرفت بها كزيت الزيتون من 

  .)  ٣١( صفاقس
غربًا و )) طرابلس((و (*)))برقة((وكان المتداد السواحل األفريقية واتصالها شرقًا بسواحل    

األثر  فاألقصى باإلضافة إلى كثرة الخلجان التي تتعمق فـي الداخـل االوسطبسواحل المغرب 
، مرسى ومن هذه المراسي مهمةواعد بحرية الكبير في تعدد المراسي التي تصلح التخاذها ق

ونتيجة لوقوع  ) ٣٢(صفاقس الذي يقع شرقي المهدية وكان من المراسي المشهورة بركود مياهها
فاقس على ساحل البحر المتوسط ، فقد برزت أهميتها التجارية ، وقصدها التجار من اآلفاق ص

  .) ٣٣(لشراء الزيت
ومدن تقع في  (*)طريق مالحي منتظم يربط بين مدن تقع في األندلس مثل مدينة المرية -٢

مدن و  (*)وبونة (*)بجايةو )) وهران((، إلى الغرب من (*)))هنين((مثل مرسى المغرب االوسط 
" وأخيرا  –طرابلس  –قابس  –، وسوسة والمهدية وصفاقس تونسمثل تقع في أفريقية 

 .  ) ٣٤(اإلسكندرية ميناء مصر المهم المطل على البحر المتوسط 

  

وللرحالت التجارية في البحار أثر كبير في حذق المسلمين ومعرفتهم بطرق المالحة 
) المتوسطالبحر (الواقعة أمام صفاقس على  *)(وكانت السفن التجارية تصل الى جزيرة قرقنة

قادمة من اإلسكندرية والشام وبرقة حاملة الى المغرب واألندلس سلع المشرق ، كالتوابل 



  عبدالكريم صادق أثير. الباحث ين                     التجارة في صفاقس خ�ل القرنين الثاني والثالث الھجري 
  )بحث مستل(                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 

  
  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٥٩   (  

وتؤدي  )٣٥(واألفاوية والمنسوجات الحريرية والبردي وحاملة الى المشرق سلع المغرب واألندلس
األهمية االقتصادية التي تتمتع بها إلى الخصائص المكانية للمدن من حيث مواقعها البحرية و 

البحر (وكانت  مالحة العرب المسلمين الهامة تتم في ) ٣٦(نشاط التجارة فيها وقوة جذبها للسكان
باإلضافة إلى مجموعة من البحار األخرى وقد استعملوا المراكب الصغيرة للمالحة ) المتوسط

، وكان التجار يوجهون سفنهم مستعينين )  ٣٧(رالساحلية بينما استعملوا مراكب كبيرة لعرض البحا
بالشمس والقمر والنجوم ، كما استعملوا الحمام الزاجل للتأكد من سالمة الطريق الذي يسلكونه 

  .)  ٣٨(وإلرسال الرسائل وقد اعتمدوا في مالحتهم على انتظام الرياح الموسمية 
ق كان له أثره في توسيع الحركة وعليه فأن موقع صفاقس المتصل بهذه الشبكة من الطر      

التجارية ، فقد قصدها التجار من مختلف األرجاء لشراء السلع الغذائية وخاصة زيت الزيتون 
  .الذي اشتهرت به 

    تنظيم األسواق"/ رابعا 
من مقومات الصناعة والتجارة وجود السوق فالبد للصناعة أن تصرف أنتاجها سواء   

ستهلك المحلي أو كان إلى األسواق الخارجية عن طريق التصدير كان هذا التصريف داخليًا للم
وتختلف السوق الداخلية من مكان إلى آخر تبعًا لحجم السكان ومدى تقدم الصناعة واعتمادها 
على صناعات جانبية من جهة أخرى وال بد أن هؤالء السكان على مستوى معين من المعيشة 

   ) ٣٩( ...من استهالك البضائع الضرورية منها والكماليةوعلى قدرة شرائية مرتفعة حتى يتمكنوا 
فاألسواق توضح الدرجة التي وصلت إليها الحياة االقتصادية عامًة والتجارة خاصة وتعني 

مجموعة الحوانيت والدكاكين والمصاطب وأبنية بسيطة تتركز فيها األنشطة (( كلمة السوق 
  . ) ٤٠( ))االقتصادية

، فهي مرآة الحياة )٤١( من النشاط االقتصادي للمجتمعات" هاما وتعكس األسواق جانباً 

االقتصادية ومحور نشاطها التجاري والصناعي بل واالجتماعي أيضًا وقد تشابهت األسواق 
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        )٣٦٠   (  

اإلسالمية في مظهرها العام تقريبًا ، فأغلبها مسقوفة كي التتعرض لعوامل الطبيعة القاسية 

شوف وكان ألهل الحرف والصنائع محالت فيها ولكل كالرياح واألمطار وبعضها اآلخر مك

وتميزت األسواق اإلسالمية بنوع من المنشآت التي  )٤٢( صناعة أو تجارة سوق مفردة خاصة بها

ومفردها قيسارية وتباع فيها المنتجات الصناعية وسلع الترف وغير ذلك ) القياسر(تعرف باسم 

ك بين أفراد أصنافها وطبقاتها كما لو كانت جسمًا وعرفت األسواق بوجود نوع من التآزر والتماس

، وكان يحمل إليها اإلنتاج الزراعي والصناعي من المناطق ) ٤٣(واحدًا أو مجتمعًا قائمًا بذاته

اإلنتاج وعليه أصبحت  فالسوق يمثل الجانب الذي يصرف فيه ذلك ) ٤٤(المجاورة والقريبة منها

في كمية ونوعية اإلنتاج الزراعي ، فزراعة بعض  األسواق من العوامل المهمة التي تؤثر

المحاصيل يتطلب أسواقًا قريبة ، فمثًال زراعة الخضروات وٕانتاج األلبان يتطلب سوقًا قريبة ألن 

  . )  ٤٥(تتحمل النقل البعيد طبيعتها سريعة التلف ال

، وهي  عدة من األسواق التي كان ينتظمها المجال االقتصادي فيها"عرفت صفاقس انواعا

  : أربعة أصناف منها 

التي كانت تصحب عادًة الجيش في تنقالته أثناء الحروب ، وتتبع هذه / األسواق العسكرية  -أ

  .األسواق سير الجيوش أينما ذهبت 

التي كانت تعقد في أيام معينة من األسبوع كيوم األحد أو الثالثاء / األسواق األسبوعية  -ب

  .نعقد أحيانًا سوقان في يوم واحد في المدينة نفسها والخميس أو الجمعة بل كان ي

  .وتعقد في أكثر من فصل قد تصل إلى ثالثة فصول في السنة / األسواق الموسمية  - ج

وهذه األسواق كانت موجودة بصفة دائمية في كل مدن أفريقية ، وهي / األسواق اليومية  -د

  . )  ٤٦(لتجار من كل حدب وصوبتعج بضروب السلع وأصناف المتاجر ، ويتقاطر عليها ا
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        )٣٦١   (  

وأشارت المصادر التاريخية الى وجود أسواق متعددة لبيع الحاصالت والصناعات في 
وهي كثيرة وشاملة (()  ٤٧(...))وأسواقها عامرة((...صفاقس ، فأشار إليها أبن حوقل قائًال 

وقد  )٤٩(دون سقفوانتشرت األسواق في صفاقس فمنها مسقوفـة ومنها مفتوحة ب)  ٤٨())ومتحركة
وهو أول سوق ُأحدث )  سوق الجمعة(برزت في صفاقس العديد من األسواق وأهمها وأقدمها هو 

وموقعه في وسط المدينة شرق الجامع سبق بناء السور والجامع الكبير  في صفاقس وقد
نتاجهم وكان سكان القرى المجاورة لصفاقس والجزر المقابلة لها في البحر يقصدونه بإ )٥٠(الكبير

، وسمي باسم اليوم الذي يعقد فيه وهو يوم  ) ٥١( قبل اختطاط صفاقس ، مثل سكان قابس وقرقنة
  .)  ٥٢()الجمعة (

  ،وعليه فاألسواق التجارية تعد مـن المظاهر األساسية التي امتازت بها المدينة اإلسالمية     
قتصادية بشكل عام والتطور والتي تعكس مدى االزدهار الذي وصلت اليه الحياة العامة واال

  .التجاري بشكل خاص 
  
  :ة والمحتسبالحسب"/ خامسا 

والحسبة وظيفة  ) ٥٣(مأخوذة من االحتساب بمعنى حسن التدبير والنظر فيه/ الحسبة لغة  
دينية شبه قضائية عرفها التأريخ اإلسالمي تقوم على فكرة األمر بالمعروف إذا َظهر َتْركه ونهى 

  .) ٥٤(ظهر فْعله ، وٕاصالح بين الناس عن المنكر أذا
أولت الدولة اإلسالمية األسواق اهتماما كبيرًا خاصة بعد تعددها ولم يكن باإلمكان 
السيطرة عليها إال من خالل تنظيمها ومراقبتها مراقبة دقيقة ، لذلك أوكلت هذه المهمة إلى 

العامل على (م بها يسمى المحتسب وكانت هذه الوظيفة موجودة منذ صدر اإلسالم ، والقائ
  : وقد شدد الفقهاء على الشروط التي يجب توفرها في المحتسب ومنها )  ٥٥()السوق
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        )٣٦٢   (  

، فقيهًا عارفًا ) ٥٦(أن يكون مسلمًا حرًا بالغًا عادًال ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين
بحُه الشرع وال يأمر وينهي عنه فإن الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما ق بأحكام الشريعة ليعلم ما

ومن ن صبورًا عفيفًا عن أموال الناس وأن يكو  )٥٧(مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر
  .)  ٥٨(٠شيمته الرفق في القول عند أمره للناس ونهيه

والمحتسب اليستطيع القيام بواجباته لوحده فيتخذ له أعوانًا لمساعدته  ويستحب أن يجعل  
شترط أن يكون من صالح أهلها خبيرًا بصناعاتهم بصيرًا بغشهم على أهل كل صنعة عريفًا وي

مشهورًا بالثقة واألمانة ويكون مشرفًا على أموالهم ويطالعه بأخبارهم وما جلب إلى سوقهم من 
  .)  ٥٩(المتاجر والبضائع وما تستقر عليه األسعار

  :ومن أهم واجبات المحتسب هي 

ويتفقد عيار الصنج ويختمها ) ٦٠(ييل والموازينتفقد أحوال السوق والتأكد من صحة المكا
ويتأكد من سالمة البضاعة المنتجة وجودتها ويمنع بيع المواد الفاسدة وغش  )٦١(بختم خاص

ويمنع احتكار البضاعة  ) ٦٣(والتأكد من سالمة النقد وعدم تزييفه )  ٦٢(المبيعات وتدليس األثمان
، وله الحق في إيقاع ) ٦٤(اعة ألن االحتكار حرامليزداد ثمنها ويجبر المحتكر على بيع البض

ويؤدب  (*)العقوبة بمن أضر بالرعية أو استعمل الغش وتكون العقوبة على قدر الجناية فيعزر
وتولى الحسبة ) ٦٥(*) ( الدرة على قدرها ويكون التعزير بالقول أو التوبيخ أو الضرب بالسوط أو

فقد ) م٨٤٩/ هـ٢٣٤(علي بن سلم البكري سنة  في صفاقس عدد من األشخاص أشهرهم الفقيه
  .) ٦٦(تولى قضاء صفاقس والنظر في أسواقها 

جانبًا من اهتمامها  اإلسالميةفمراقبة األسواق كانت من الوظائف التي أولتها الدولة 
  .وركزت على مراقبتها باستمرار لتأمين مستلزمات الحياة اليومية وبشكل مناسب 
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        )٣٦٣   (  

  ) :نادق الف(الخانات "/ سادسا

لم يقتصر تركز النشاط التجاري في األسواق فقط وٕانما ظهرت منشآت خاصة كانت تقام 

خصيصًا لهذا الغرض وهي تستهدف استقبال القوافل التجارية والمسافرين من تجار وغيرهم وهذه 

المنشآت تقام عادة ضمن المدينة وبعضها اآلخر يقام في أطرافها وقد أطلق عليها تسمية 

، وتستخدم لخزن البضائع التجارية، وتتكون من مبنى كبير ذو طابقين) الفنادق(ت الخانا

) ٦٧(األرضي تعرض فيه السلع والمواد التجارية ويخصص الطابق األعلى للنوم ومبيت التجار

، ونظرًا )٦٨( أو حومة الفنادق)حارة الفنادق(وكانت للفنادق حارة خاصة بها في صفاقس عرفت بـ

، ومخازن لألمتعة وساحات ) ٦٩(المترددين عليها فقد وجدت بها فنادق لمبيت الغرباءلكثرة التجار 

  . ) ٧٠(إليواء الدواب

نظرًا لالزدهار الزراعي والصناعي والتجاري الذي تميزت به صفاقس أثر على الجانب 

ي العمراني فأصبح لها أسواق كثيرة وفنادق إلقامة التجار، وقامت منازل صفاقس بدور كبير ف

الحياة االقتصادية ، فقد أستخدمت كمخازن للبضائع المحلية المعدة للتصدير كالزيت مثًال ، 

  .)  ٧١(ومخزن للبضائع المستوردة التي ترقي الترويج 

  :طـرق التعامل فـي األسواق "/ سابعا 

  :كان البيع والشراء في األسواق يتمان بطرق عدة أهمها  

، سواق ، وتعني مبادلة سلعة بأخرىتي يتم التعامل بها في األوهي أحدى الطرق ال/ المقايضـة-أ

، فإذا قال البائع بعت ، قال يضع أحدهما يمينه في يمين اآلخر ففي أثناء المساومـة بين الطرفين

  .) ٧٢( والشراءه ويتم البيع المشتري اشتريت وترك كل منهما يد صاحب
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        )٣٦٤   (  

التعامل التجاري سواء الداخلي أو من الوسائل التي ُأعتمدت كأساس في  / النقود - ب
الخارجي هي العملة ، التي استعملت في التداول داخل األسواق وساعد اكتشافها على تسهيل 

، كانت العملة المتداولة في  )٧٣( عمليات التبادل التجاري التي كانت تعتمد على نظام المقايضة
نار البيزنطي والدرهم الساساني ، ثم أفريقية هي نفسها المنتشرة في المشرق اإلسالمي، أي الدي

العملة اإلسالمية التي ضربها عبد الملك بن مروان وضربت في أفريقيا في نهاية القرن الثاني 
صبحت وأ، ثم أسست في القيروان دار سك النقود امن الميالدي، نصف وثلث الدينارالث/ريالهج

: ت العملة تقوم على أساس المعدنينوكان )٧٤( الدنانير والدراهم تسك بها في العهد األغلبي
الدينار أو المثقال الذهبي والدرهم الفضي ومن الدراهم قد يضربون أنصافًا وأرباعًا واثمانًا  أو 

/ ، وسك األغالبة في القرن الثالث الهجري ) ٧٥(تضرب منه وحدات تعرف بالقراريط والخراريب
أفريقية باسم الخلفاء الفاطميين طيلة العهد  التاسع للميالد ربع الدينار وأستمر ضرب العملة في

الذي ازدانت به ) غلب(ب- ل -وقد نقش على النقود التي سكها األغالبة شعار غ ) ٧٦( الفاطمي
  .)  ٧٧(النقود األغلبية والذي أوحى لعقولهم بأفكار الغلبة والعظمة

هم  وفي وهو يساوي عشرة درا)  غ ٤ ,٢٥او  ٤ ,٢٠(ويزن الدينار الذهبي حوالي  
خروبة  وقد ضرب في العهد األغلبي ربع وثمن الدرهم  وهذه النقود الصغيرة هي  ١٦الدرهم 

، فتزييف العملة تعد من أهم المشكالت التي واجهت الناس  ) ٧٨(التي حدث فيها الغش والتزييف 
منها و  في عملية البيع والشراء لذلك تعددت المصطلحات الدالة على التزييف في بعض المصادر

 . ) ٧٩()الدراهم المغشوشة( و) دراهم الوقت(و)  دراهم الجديدةال( 

، فلما أنتشرت في أفريقية هذه القطع الصغيرة هم الستوق ، أي الزائف من النحاسوالدر  
/ هـ٢٧٥(قام األمير إبراهيم بن احمد األغلبي بإصالح نقدي سنة   )٨٠(وأضرت بالعملة األغلبية 

، حيث ) ثورة الدراهم(ة بأفريقية تعرف بـاضة سكان القيروان وحدثت ثور ، أدى إلى انتف) م٨٨٨
ضرب دراهم صحاح وقطع ما كان يتعامل به من الدراهم التي كانت تقطع  إلىعمد هذا األمير 
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        )٣٦٥   (  

انتشار اإلرباك في عملية  إلى، والتي أدت ...إلى أجزاء صغيرة كاألنصاف واألثالث والرباع 
األمير أن يقضي عليه بالدراهم الصحيحة التي تم ضربها  وكانت  المقايضات ، فأستطاع هذا

، فلم يرضى ) العاشرية(خالصة العيار ، فأصبح كل عشرة دراهم تساوي دينارًا ذهبيًا، فسميت بـ
التجار عن هذا اإلصالح ، ألنه سيؤدي إلى تقليل أرباحهم بسبب أختفاء هذه القطع بتعاملهم 

ه والثورة عليه وصارت نقود أفريقية الذهبية والفضية تؤخذ صرفًا اليومي ، فقاموا بالتمرد ضد
سقوط الدولة  الوزنًا ، وانقطعت النقود والقطع من أفريقية وأقر هذا اإلصالح النقدي وأستمر إلى

، وكان الذهب هو أساس النظام النقدي في صفاقس والدينار هو العملة المتداولة ) ٨١(األغلبية 
  .) ٨٢(في أسواقها

كانت المعامالت التجارية الكبيرة تستدعي وسائل للدفع أمينة من الضياع وخفيفة /  الصك -  ج
طي ماله للصراف الموجود في ، فكان صاحب المال يعاول اللصوصالحمل وبعيدة عن متن

صراف ويعطي رقاعًا لمن يشتري ، ويأخذ منه رقاعًا ويشتري ما يلزمه ويحول ثمنه على الالسوق
، تبلغ نسبتها درهمًا على كل دينارلصراف فائدته على صرف الرقاع أو الصك ، ويأخذ امنه

فكان الصك من وسائل المعامالت وهو سند دين فإذا كان الرجل قد أشترى عقارًا ، كتب صكًا 
  .)  ٨٣(بشرائه

وتعني دفع قسط من ثمن السلعة على أن يؤجل تسديد القسط األخر أو ترهن /  التقسيط -د
بضاعة أخرى أو عن طريق مبايعة سلعة في مدينة ما على أن يقبض ثمها في بضاعة بثمن 
 . )  ٨٤(مدينة أخرى 

وهي أسم من التوكيل بمعنى التفويض واالعتماد على شخص يقوم مقام نفسه وهي  /ة الوكال -ذ
مأخوذة من وكلته كذا أي فوض إليه ذلك وهو تكليفه  وترك له األمر وتسليمه إياه ثقة بكفايته 
وهو حفيظ ورقيب ومعين  والوكيل هو أقامة اإلنسان غيره في تصريف شرعي معلوم وقد شارك 
التجار اليهود المسلمين تجارتهم على خط التجارة العالمي من الهند الى األندلس  وعادة ما كان 
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التاجر اليهودي اليستطيع مباشرة العمل على طول الطريق بمفرده ، فيتخذ له وكيًال عنه في 
  . ) ٨٥(ض الموانيء وممثلين أيضًا في بعض المراكز الرئيسة في الخارجبع

هذه الطريقة غالبًا ما ينجم عنها بعض المشاكل ، وخاصة في حالة وفاة التاجر اال أن  
ولكن حتى في الف االتفاق أو يفقد سلعة معينة المسافر أو عندما يتصرف التاجر الموكل بما يخ

يتم أحيانًا التراضي وفي كل األحوال ظَل المرجع األساسي في  هذه الحاالت المعقدة ، كان
  . )٨٦( تنظيم هذه المعامالت هو الفقه المالكي

أما الحياة االقتصادية  فكانت مناسبة بحيث تتالئم مع المستوى المعاشي ألغلب السكان 
بين ستين في صفاقس ، فعلى سبيل المثال كان سعر الزيت فيها رخيصًا بحيث يتراوح سعره ما 

  .)  ٨٧(الى مائة قفيز بدينار
  

  المكاييل والمـوازين"/ ثامنا
لقد أتبعت أفريقيا المكاييل والموازين المتبعة في المشرق ووحدات القياس المتعارف عليها 

في بقية مدن العالم اإلسالمي ، فقد كانت المكاييل والموازين المستعملة فيها هي القفيز  
رطال والقفيز بالقيروان وأعمالها يساوي ثماني ويبات  والويبة أربعة أثمان والمثاقيل واألواقي واأل

ومقدار تلك الزيادة في ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(والثمنة ستة أمداد بمد أوفى من مد النبي 
صلى اهللا عليه (القفيز كله أثنا عشر مدًا فصار القفيز يعادل مائتي مد واربعة أمداد بمد النبي 

وهناك كسور لهذه المكاييل والموازين مثل نصف القفيز وربع ونصف ربع القفيز ) لموآله وس
المقادير تختلف وكذلك أستعملت القلة وهذه  )  ٨٨(جانب القفيز إلىواستعمل القسط لكيل الزيت 

 ، وكذا فان بعض الموازين والمكاييل يقتصر استعمالها على منطقة واحـدة المن بلد ألخر
بذل الدولة القائمة آنذاك جهودًا لتوحيدها ، لهذا كان التجار في معامالتهم ينصون يتعداها ولم ت

في وثائق البيع والشراء على نوع الكيل أو الوزن لكن ما يثير النزاع أن بعض السلع تباع كيًال 
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ووزنًا وبعضها تقدير بدون وزن وكان التجار يغشون في مقادير الموازين والمكاييل أو يستعملون 
فمن المعروف أن الحجارة تتآكل نتيجة رقعها مع بعضها  )٨٩(لحجارة بدًال عن صنج الحديدا

  .)  ٩٠(البعض وبالتالي يؤدي إلى فقدان وزنها بمرور الزمن
وهي آلة الوزن المعروف ) الرمانة(أما في صفاقس فقد استعمل أهلها األوزان ومنها 

والمد وكذلك القلة التي يتم بهما )  ٩٢(لكيل الزيت ومن المكاييل فقد أستخدم القفيز )  ٩١(بالقبان
في   )المرحلة(واستعملت )  ٩٤((*)ومن األوزان األخرى هي المثقال )٩٣( وتحديدها كيل كمية الحبوب
  . )  ٩٥(قياس المسافات 

  :ةالصالت التجاري"/تاسعا

وقد أشار البكري إلى ذلك اقس بصالت تجارية واسعة النطاق، أرتبطت صف 
ومن زيتها يمتار أهل المغرب ومصر وصقلية والروم ويكون فيها رخيصًا ويقصدها ((....قائالً 

  . )  ٩٦(التجار من اآلفاق باألموال الجزيلة لشراء المتاع والزيت
  :وفيما يأتي ذكر ألبرز الصالت التجارية الداخلية والخارجية 

  :الصالت التجارية الداخلية / أوًال 

من العالقات االقتصادية مع المدن المجاورة والواقعة ضمن أقليم ارتبطت صفاقس بمجموعة 
 :أفريقية منها 

أشتهرت صفاقس بصالتها التجارية مـع القيروان حيث أستورد تجار القيروان السلع الغذائية ، أ ـ 
  .)  ٩٧()صفاقس(وخاصة الزيت من 

لى أستيراد     ووجدت صالت تجارية واسعة مع قابس ، أذ أعتمدت صفاقس كثيرًا عب ـ 
كان يجلب اليها كما  )٩٩(دد أنواعها ورخص اسعارها هرت بكثرتها وتعوالتي أشت )٩٨(الفواكه منها 

  . ) ١٠٠(أصناف النخيل  راعية وعلى وجه الخصوص العديد منمن قابس أنواع الغالل الز 
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 الى وأرتبطت بصالت تجارية مع جربة ، فقد أشار الدرجيني إلى وصول تاجر صفاقسيج ـ 
  . )  ١٠١(جربة ومعه بضاعته

  :ةالصالت التجارية الخارجي/ انيًا ث 

في التجارة حيث كانوا ينقلون منتجات المشرق إلى المغرب  مهماً لقد شغل العرب دورًا 
وكان بعد (( ، )سترابون(ومنتجات المغرب الى المشرق واشتهروا بذلك حتى قال عنهم الجغرافي 

، وقد أشتهرت صفاقس بصالت تجارية واسعة ) ١٠٢( ))تاجرأو (*) رالمسيح بقليل كل عربي سمسا
  :مع مجموعة من البلدان منها 

  :الصالت التجارية مع العالم األسالمي/  ١

  :رالتجارة مـع مص -أ     

كانت هنالك عالقات تجارية بين صفاقس والعالم اإلسالمي ومنها مصر أذ اعتمدت  
ة من صفاقس وعلى وجه الخصوص زيت الزيتون الذي أشتهرت كثيرًا على أستيراد السلع الغذائي

، ولم تقتصر الصالت التجارية على المنتجات الزراعية فقط بل ) ١٠٣( بجودته ورخص ثمنه
تعداها إلى األخذ بأساليب الصناعة وطرقها ، فقد فاقت أقمشة صفاقس الحريرية من حيث 

ألخيرة كانت األصل الذي أقتبس منه سكان الجودة نظيرتها المصنوعة في اإلسكندرية رغم أن ا
  .)١٠٥(كما انتشرت في أسواق مصر الثياب الصوفية المصنوعة في صفاقس )١٠٤(صفاقس فكرتهم

  :التجارة مع المشرق/ ب 

  ،صدرت صفاقس إلى المشرق أنواعًا ممتازة من السلع وفـي مقدمتها زيت الزيتون الفاخر
     ي كانت تجهز بها المشرق وتحملها السفن التجارية الذي يعد من أهم منتجات أفريقية الت

، فصفاقس الميناء الكبير الذي يصدر منه نحو المشرق منتجات البالد من قمح وزيت )١٠٦( إليه



  عبدالكريم صادق أثير. الباحث ين                     التجارة في صفاقس خ�ل القرنين الثاني والثالث الھجري 
  )بحث مستل(                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 

  
  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٦٩   (  

ري بين صفاقس وهناك اتصال تجا)  ١٠٧(ومرجان ، فضًال عن الصوف والجلود والشموع والخيول 
رة والمشارقة باستيراد السلع الغذائية وخاصة الزيت من ، حيث قام تجار البص)العراقية(والبصرة 

  . ) ١٠٨(صفاقس عن طريق برقة وجزيرة قرقنة 

  :الصالت التجارية مع بالد الروم / ٢

لم تقتصر الصالت التجارية على المدن اإلسالمية فقط ، بل تعدتها إلى بالد الروم  
ية وافريقية على الطرق البحرية وقد اقتصرت الطرق التجارية بين صقل (*)وخاصة مع صقلية

ومما سهل عملية التبادل بينهما أنهما متوازيان )) البحر المتوسط((بحكم كونها جزيرة في وسط 
وصدرت صقلية إلى أفريقية السلع الغذائية   )  ١٠٩(ومتقاربان والطريق  بينهما سهل العبور

وأعتمدت كثيرًا على استيراد  ) ١١٠(كالجوز واللوز والقسطل والفستق والقطن فضًال عن األدوية 
زيت الزيتون من صفاقس أذ كان التجارالصقليون يقصدون ميناء صفاقس من أجل هذا 

وبيزنطة  (*)وطليطلة ) ١١٢( ،كما وجدت صالت تجارية مع انكسبوردة وقلورية)  ١١١(الغرض
راء الزيت وتصديره وكذلك مع البندقية ، حيث كان تجارها يأتون الى صفاقس لش)  ١١٣( وايطاليا

وكان  ) ١١٥( ، وهنالك أتصال تجاري بين صفاقس ومالطة) ١١٤(ألوربا ويدفعون ثمنه نقدًا وفورًا 
  .) ١١٦(ميناء صفاقس مخصص لرسو السفن المحملة بالكتان ، لبيعه في األسواق األفريقية 

تهرت بكونها مرسى يظهر لنا مما سبق األهمية التجارية للمدينة وأتساع صالتها  حيث أش     
من القواعد البحرية المطلة على البحر  مهمةلألساطيل والسفن التجارية التي قصدتها  وقاعدة 

  .المتوسط 
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 ةالخاتم

التجارة في ((من جوانب الحضارة العربية اإلسالمية وهو مهمًا اول البحث جانبًا تن
ك المدينة من الناحية التجارية خالل قرنين من الزمان ، تعرفنا فيها على أحوال تل)) صفاقس 

  :  وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج هي 

  .ازدهار الحياة التجارية في المدن األفريقية بصورة عامة وصفاقس بصورة خاصة ـ ١
 .اشتهرت صفاقس بمحاصيلها الزراعية ذات القيمة النقدية أهمها الزيتون الذي عرفت به ـ٢

جارة حضيت بمكانة كبيرة وهامة في الحياة االقتصادية والتي     أظهرت لنا الدراسة أن الت ـ٣
  تنتجه الصناعات من سلع  حاصالت وما منةتنتجه الزراع األساسي على ما اعتمادهايكون 

        .ة فضًال عن الثروات الطبيعية والحيواني    

بكونها      تهرتاشيظهر لنا مما سبق األهمية التجارية للمدينة واتساع صالتها ، حيث  ـ٤
مرسى لألساطيل والسفن التجارية التي قصدتها وقاعدة هامة من القواعد البحرية المطلة     

         .على البحر المتوسط 
الجانب    الزراعي والصناعي والتجاري الذي تميزت به صفاقس أزدهر لالزدهارنتيجة  ـ٥

  .التجار  إلقامة ) فنادق(العمراني فأصبح لها أسواق كثيرة وخانات 
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    شـالهوام   
لقد أطلقت كلمة أفريقية ، وتعني مدينة القيروان وأعمالها  والبعض يجعلون منه أقليمًا مستقًال له   -••••  

   هي أوسط بالد المغرب  وقيل سميت أفريقية ألنها فرقت بين المشرق وأفريقية ولهم أختالفات فيه    حدود

  أهلها وهم األفارقة ،أونسبة الى أفريقش بن قيس بن صيفيأفريقية نسبة الى رب  وقيل سميت والمغ

،  البالذري  :ينظر. جرجير ملكها   الذي قتل يا في الجاهلية ، فسميت بـه  وهوالحميري الذي غلب على أفريق
 .  ٣٦- ٢٩، المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس ،  ص أبي دينار أبن   ؛١٤١فتوح البلدان ،  

 ؛ البروسوي  ١٠٣ص /  ٥؛ القلقشندي ، صبح األعشى ، ج ١٦٦أبو الفداء ، تقويم البلدان ، ص  )١(

 . ٤٣٥البلدان والممالك ، ص   المسالك الى معرفة  اوضح

 . ٧٣، ص  أماري  ،  المكتبة الصقلية  : ؛وينظر ١٧أبن أبي دينار ، المصدر السابق ، ص  )٢(

  ؛٣١صثامر، هذه تونس، ؛ ٢٧١ص /  ٢، جلمستدرك على معجم البلدانام العمران في منجي ، الخانج )٣(

 دائرة   ؛ مارسيه ، صفاقس ، مقال منشور في ٧١٢ص / ٢البعلبكي  ، موسوعة المورد  العربية ، م

  . ٤٤٠، ص  ١١م   ،  المعارف األسالمية
 اجن ، وأسواق حسنةر حصين ولها مو وهي مدينة طيبة خصبة تقع على نحر البحر ، لها سو : سوسة  -  ••••

:  ينظر  واع الغالت الزراعية ، للمزيد من التفاصيلرحلة ، فيها أنالقيروان م وفنادق وحمامات ، بينها وبين

  .   ٧٣ص-٧٢، ص  األرضأبن حوقل ، صورة 
  وهي مدينة عظيمة بأفريقية ، تقع في األقليم  الثالث وليس في المغرب مدينة أجل منها: القيروان  -  ••••

  . ٤٢١ص  -٤٢٠ص /  ٤ج ياقوت ، معجم البلدان ،  : ينظر
 وهي مدينة صغيرة أستحدثها المهدي القائم في المغرب وسماها بهذا األسم ، وهي في نحر: المهدية   -  ••••

من  للمزيد. ، بينها وبين القيروان مرحلتان ، وهي كثيرة التجارات وحسنة السور والعمارة منيعة البحر

  .  ٧١بن حوقل ، المصدر السابق ، ص أ: ينظر . التفاصيل 
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٧٢   (  

. هي جزيرة بالمغرب من ناحية افريقية قرب قابس اغلب سكانه من البربر فيها بساتين كثيرة : جربة  - ••••

  . ١١٨، ص٢ياقوت ، المصدر السابق ، ج: ينظر 
وبساتين، وهي مدينة تقع بين أطرابلس وصفاقس ثم المهدية على ساحل البحر الرومي فيها نخل : قابس -  ••••

، تلخيص أخبار المغرب    ، المعجب  فيالمراكشي : ينظر. وأوسعها فواكه وأعناب  وهي أخصب بالد أفريقية

  . ٢٥٠ص 
 ريد ، بينها وبين القيروان ثالثةهي بلدة صغيرة في طرف أفريقية من عمل الزاب الكبير بالج: قفصة  -  ••••

المصدر  ياقوت ،: ينظر . للمزيد من التفاصيل . ق والتمر والتفاح ، والفست  غالتها الزيتون ، والعنب، أيام

  . ٣٨٣ص -٣٨٢ص /  ٤السابق  ، ج

  ) .١٠(في العصور الوسطى  ، خريطة رقم  اإلسالميالبنا ، االطلس التأريخي للعالم )٤(

؛   ٢٢٣ص /  ٣السابق ، ج، معجم ؛ ياقوت١٩١ص / ٢لك والممالك ، جالبكري ، المسا )٥(

 .  ٤٣٥السابق ، ص  بـروسوَي،المصدر

  ار ؛ الحميري ، الـروض المعطار فـي أخـب ٢٠فريقية والمغرب ، ص البكري ، المغرب في ذكر بالد أ)٦(

 . ٣٦٥ص ،  راالقطا    

  . ٣٦٦؛ الحميري ، المصدر السابق ، ص ٢٢٣ص / ٣ياقوت ، المصدر السابق ،ج)٧(

  . ١١٢ص -٩٢العجيلي ، مدن الموانيء العربية ، ص )٨(

  . ١١٧ص  -١١٦االستبصار في عجائب األمصار ، ص : مجهول  )٩(

  . ٢٣٠مختصر البلدان، ص  )١٠(

  . ١٤٣سمار ، أبن حوقل ، ص  )١١(

؛ سالم ، تأريخ المغرب في العصر  ٤١٩محمود ، العالم اإلسالمي في العصر العباسي ، ص  )١٢(

 . ٣٢٧ص      ، اإلسالمي
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٧٣   (  

 ؛ سالم ، تاريخ المغرب في ٩٧ص  - ٩٦ا بالمشرق اإلسالمي ، ص مارسيه ، بالد المغرب وعالقاته )١٣( 

 . ٣٢٧ص    ،  اإلسالميالعصر 

  . ٨٣الجنحاني ، دراسات في التأريخ االقتصادي واالجتماعي للمغرب اإلسالمي ، ص  )١٤(

  . ١٨٠ص /  ١أبن عذاري ، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ج )١٥(

  .٥٤٤وطن العربي ، ص عبد الحكيم ، ال )١٦(

  . ١٧٤، ص ١٦٨الدوري ، تأريخ العراق االقتصادي ، ص )١٧(

 . ٥٥٣ص  -٥٥٢عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص )١٨(

  .  ٢٢٣/  ١٠البستاني ، دائرة المعارف ، م: ؛ وينظر  ٢٢٣ص /  ٣ياقوت ، المصدر السابق ، ج )١٩(

افريقية  بيضاء من الصخر األبيض  تقع على ساحل  إطرابلس ، وهي من عمل" وتسمى ايضا: طرابلس  -* 

البحر خصبة حصينة كبيرة ذات ربض صالحة األسواق كثيرة تشتهر بالفواكه الطيبة اللذيذة ، ترد  إليها 

ابن حوقل ، : ينظر. التجارة على مر األوقات والساعات من بالد الروم والمغرب بضروب األمتعة والمطاعم 

  . ٧٠- ٦٨المصدر السابق ، ص

  . ٥٤سعيدوني ، ناصر الدين ، التراث التاريخي والجغرافي للغرب اإلسالمي  ، ص  )٢٠(

وهي من الوحدات التي أستخدمت لقياس المسافات بين مدينة وأخرى إلى جانب األيام وتقدر :المرحلة - •••• 

  . ٧٩ينظر أبي الفداء ، المصدر السابق ، ص: يوم واحد  بمسير

  .   ١٦٧سرهنك ، إسماعيل ، تأريخ دول المغرب  ، ص : ؛ وينظر  ٧١، صاألرضأبن حوقل ، صورة  )٢١(

ص /  ١٠البستاني ، المرجع السابق ،  م: ؛ وينظر  ٢٢٣ص /  ٣ياقوت ،المصدر السابق ، ج )٢٢(

٢٢٣.  

  . ٤٣٥؛ البروسوي ، المصدر السابق ، ص  ١٦٨أبو الفداء ، المصدر السابق ، ص  )٢٣(

   . ١٦٦ص  الرحالت ،  و سعيد ، أدب؛ أبـ ١٤٥ع السابق ، ص ، المرجدوني سعيـ)٢٤(
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٧٤   (  

 هي مدينة ذات سور حصين من طوب ولها واِد يقال له وادي سهر فيه ماء كثير منبسط على : المسيلة - ••••

ويكثــر  األرض غير عميق ، كثيرة الكروم واسعة األجنة  ومن غالتها األخرى القطن والحنطة والشعير  وجه 

 . ٨٦ص     -٨٥أبن حوقــل ، المصدر السابق ، ص : ينظر. شي والدواب وسكانها مــن البربرفيها الموا

  . ٣٠٦موسى ، النشاط االقتصادي في المغرب اإلسالمي ، ص  )٢٥(

هي موضع بين المهدية وسوسة بأفريقية ينها وبين كل واحد منهما مرحلة وهي خمس : المنستر - •

/ ٥ياقوت ، المصدر السابق ، ج: ينظر. وم من أهل العبادة والعلم قصور يحيط بها سور واحد يسكنها ق

  . ٢١٠ – ٢٠٩ص

  . ٦٧ص  – ٦٥عثمان ، التجارة بين مصر وأفريقيا ، ص )٢٦(

  . ٥٥٩عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص )٢٧(

  . ١٩الجنحاني ، المغرب اإلسالمي ، ص )٢٨(

  . ٤٥٨ص /  ٢ى ، المدن في اإلسالم ، ج؛ مصطف ٩٥لومبارد ، الجغرافية التاريخية ، ص  )٢٩(

   . ٢٧٢ص/ ٢إدريس ، الدولة الصنهاجية ، ج )٣٠(

  ؛ سالم ، بحوث أسالمية في التأريخ ١٧٧العبادي ، تأريخ البحرية اإلسالمية في مصر والشام ، ص  )٣١(

  . ١٢١ص /  ١والحضارة ، ج
ال من سائر جهاتها وأرضها حمراء وثياب مدينة تقع وسط المغرب لها كور عامرة تحيط بها الجب:برقة  - ••••

،هي اول منبر يحط به القدم من مصر الى القيروان تشتهر بالتجارة وكثرة الغرباء الذين  " أهلها حمراء ايضا

 ٦٦ابن حوقل ، المصدر السابق ،  ص: ينظر. لما فيها من التجارة" يرتادونها في كل وقت دون انقطاع  طلبا

-٦٧  .  

  . ٧٤؛ العبادي ، المرجع السابق ، ص  ٢٣/  ١ث إسالمية في التاريخ والحضارة ، جسالم ، بحو  )٣٢(
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٧٥   (  

، ؛ ياقوت ١٩٢ص /  ٢ك والممالك ، ج؛ البكري ، المسال ٧٠، ص المصدر السابق  أبن حوقل ،  )٣٣(

  . ٦١٩ة  الثقافية  ، ص سعيد ،  الموسوع: ؛ وينظر  ٢٢٣ص /  ٣ج المصدر السابق ،

 ة كبيرة من كورة البيرة من أعمال االندلس كانت هي وبجاية بابي الشرق ،منهاهي مدين: المرية  - •

يرحل التجار وفيها تحل المراكب وفيها مرسى للسفن والمراكب يضرب ماء البحر سورها  وفيها يعمل 

  . ١٢٠-  ١١٩ص/  ٥ينظر ياقوت ، المصدر السابق ، ج..... . الوشي والديباج فيجاد عمله 

صغيرة قديمة بناها االفارقة لها ميناء صغير محروس ببرجين كل واحد منهما بجهة ، مدينة : هنين  - •

ينظر ليون ...... تحيط بها أسوار عالية متينة السيما من جهة البحر ، تقصدها السفن الغراض التجارة 

 .  ١٥ص/ ٢االفريقي ، وصف افريقيا ، ج

ميناء فقط ثم بنيت المدينة وهي  " ، كانت قديما هي مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب:بجاية  •

/  ١ياقوت، المصدر السابق ، ج: ينظر. دار مملكة تقصدها السفن التجارية من مختلف الجهات 

 . ٣٣٩ص

مدينة بافريقية بين مرسى الخزر وجزيرة مزغناي ، هي مدينة حصينة كثيرة الرخص والفواكه  : بونة  •

/  ١ياقوت ، المصدر نفسه ، ج: ينظر . ديتها وبها معدن الحديد والبساتين واكثر فاكهتها من با

  . ٥١٢ص

  .  ٢٩٦مؤنس  ، أطلس تأريخ اإلسالم ، الزهراء لألعالم العربي  ، ص  )٣٤(
هي احدى القرى التي تقابل صفاقس في البحر ، بينها وبين صفاقس عشرة اميال كانت مزرعة : قرقنة - ••••

ن واألنيسون فيه آثار بناء ومواجل للماء ويدخل فيها أهل صفاقس دوابهم  من الكروم والكمو" تنتج  انواعا

ياقوت ، المصدر السابق ،  ؛ ٣٠٤، ص١االدريسي ، نزهة المشتاق ، ج: ينظر. ومواشيهم النها خصبة 

  . ٣٢٩، ص٤ج

  . ٦٢ص  -٦١سالم ، تأريخ البحرية اإلسالمية ، ص  )٣٥(

  . ١٠٧ العجيلي ، مدن الموانئ العربية ، ص)٣٦(
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٧٦   (  

 . ١٦٨الدوري ، تأريخ العراق االقتصادي ، ص  )٣٧(

  . ١٧٠ص  - ١٦٩الدوري ،المرجع نفسه ، ص  )٣٨(

  . ٤٨١عبد الحكيم ، المرجع السابق، ص  )٣٩(

  . ١٣١حسن ، أسواق العراق الرئيسية في العصر العباسي  ، ص  )٤٠(

  .١٤٣الشاهري ، األوضاع االقتصادية في المغرب ، ص  )٤١(

  . ٣٥٣اشور ، دراسات في تأريخ الحضارات اإلسالمية ، ص ع)٤٢(

 . ٣٥٤، ص   المرجع نفسه عاشور ،  )٤٣(

  .  ١٣١حسن ، اسواق العراق ، ص  )٤٤(

  . ٧٠البرازي ، الجغرافية الزراعية ، ص )٤٥(

  . ٩٩ص  -٩٨بوتشيش ، تراث الغرب اإلسالمي ، ص  )٤٦(

  . ٧١ص -٧٠صورة األرض ، ص   )٤٧(

  . ٢٨٠ص /  ١يسي ، المصدر السابق ، جاإلدر  )٤٨(

  . ٤٨الزواري ، صفاقس ، ص  )٤٩(

  . ٧٨ص / ١عبد الكافي ، تأريخ صفاقس ، ج )٥٠(

/  ٢عبد الوهاب ، كتاب العمر ، م: ؛ وينظر  ١٧٢ص  -١٧١ص /  ٢مقديش ، نزهة األنظار ، ج)٥١(

 . ٢٨٧ص  -٢٨٦؛ ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية ، ص  ٧٠٠ص / ٢ق

   .  ٧٨ص/١عبد الكافي ، المرجع السابق ، ج )٥٢(

  . ٨٢الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص  )٥٣(

  . ٥١ة في أحكام الحسبة  ، ص ب، معالم القر  أبن األخوة  )٥٤(
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        )٣٧٧   (  

  . ١٠١؛ شحادة ، صفحات من الحضارة اإلسالمية ، ص  ٤٣الدوري ، المقدمة ، ص )٥٥(

  .٥٢ص -٥١ر السابق ، ص أبن األخوة ، المصد )٥٦(

  . ٦؛ الشيزري ،  نهاية الرتبة في طلب الحسبة  ، ص ٥٢ابن األخوة ، المصدر نفسه ، ص  )٥٧(

  .٦٠ص  -٥٩أبن األخوة ، المصدر السابق ، ص  )٥٨(
  .١٢الشيزري ،  المصدر السابق ، ص  )٥٩( 

  . ١٥١ص -١٤٤،  ص ، المصدر السابق ؛ أبن األخـوة٢٠ص -١٨الشيزري، المصدر نفسه، ص )٦٠(

  . ١٤٦ص  -١٤٥؛ أبن األخوة ، المصدر السابق ، ص  ١٩الشيزري ، المصدر السابق ، ص  )٦١(

  . ١٤٦الشاهري ، المرجع السابق ، ص  )٦٢(

    . ٢٥٨؛ أبن خلدون ، المقدمة ، ص  ١٢٦أبن األخوة ، المصدر السابق ، ص  )٦٣(

  .١٢١أبن األخوة ، المصدر السابق ، ص  )٦٤(

" أسم يختص بفعله اإلمام او نائبه في غير الحدود والتأديب ،  فضرب المعلم للصبي يسمى تأديبا:التعزير ••••-

  . ٢٨٤ابن اإلخوة ، المصدر نفسه ، ص : ينظر . وأصله العزر وهو المنع والزجر 
 ، لمصدر نفسه، اأبن األخوة: ينظر. لى بنوى التمرأداة للضرب تصنع من جلد البقر والجمال وتم: الدرة  -  ••••

  .٢٧٧ص  

  ماجد ، تأريخ  الحضارة: ؛ وينظر  ٣٢٣، ص  ٢٩٤، ص -٢٧٧ابن األخوة ، المصدر نفسه ، ص  )٦٥(

  . ٥٨اإلسالمية في العصور الوسطى   ، ص 

 عبد الوهاب ، ورقات عن الحضارة : ؛ وينظر  ١٧٤ص  -١٧٣ص / ٢مقديش ، المصدر السابق ،ج)٦٦(

  . ٢٨٧، ص   بأفريقية التونسية العربية

 .٣٠٤زيود  ، حالة بالد الشام االقتصادية من العصر الطولوني حتى نهاية العصر  ، ص  )٦٧(

  .٧٠، ص  ١عبد الكافي ، المرجع السابق ، ج )٦٨(
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٧٨   (  

  . ٨٠عثمان ، التجارة بين مصر وأفريقيا ، ص  )٦٩(

  . ١٧٢ص / ٢مقديش ، المصدر السابق ، ج )٧٠(

  . ٥٣ق ، ص الزواري ، المرجع الساب )٧١(

  . ٣١المعاضيدي ، المرجع السابق ، ص  )٧٢(

  . ٤١٧زيود ، المرجع السابق ، ص  )٧٣(

  . ٧٥الجنحاني ، المغرب اإلسالمي ، ص  )٧٤(

  . ٢٩٨موسى ، المرجع السابق ، ص )٧٥(

  . ٧٦الجنحاني ، المغرب اإلسالمي ، ص  )٧٦(

  . ٣٦٥ص  -٣٦٤الطالبي ، الدولة األغلبية ، ص  )٧٧( 

  . ٧٦الجنحاني ، المغرب اإلسالمي ، ص  )٧٨(

  . ١٠٦بوتشيش ، المرجع السابق ، ص  )٧٩(

  . ٧٦الجنحاني ، المغرب االسالمي ، ص  )٨٠(

/  ١،  ج؛ أبـــن أبي الضياف ، اإلتحاف ١٢١ص - ١٢٠ص /  ١ذاري ، المصدر السابق ، جأبن ع )٨١(

؛ سالم ، تأريخ  ٢٤٦ص  -٢٤٥، ص الثعالبي ، تأريخ شمال أفريقيا: ؛ وينظر ١٤٣ص   -١٤٢ص 

 ؛١٢٩ص  -١٢٨ص / ٢؛ عبد الحميد ، تأريخ المغرب العربي ، ج٣٢٦سالمي، ص العصر اال يالمغرب ف

ص   ا  بالمشرق اإلسالمي ،ارسيه ، بالد المغرب وعالقاته؛ م ١٣٨ص  -١٣٧القيروان ، ص  الجنحاني ، 

 . ٣١٦ص  – ٣٠٨؛ الطالبي ، المرجع السابق ، ص  ٩٦ص   -٩٥

؛ الحميري ، ١٩٢ص/٢؛ البكري ، المسالك والممالك ، ج ٧٠أبن حوقل ، المصدر السابق ،ص )٨٢(

  . ٣٦٦المصدر السابق  ، ص



  عبدالكريم صادق أثير. الباحث ين                     التجارة في صفاقس خ�ل القرنين الثاني والثالث الھجري 
  )بحث مستل(                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 

  
  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٧٩   (  

  . ٣٢ص  -٣١المعاضيدي ، دراسات في تاريخ الحضارات المرجع السابق، ص  )٨٣(

  . ١٠٧ص  -١٠٦بوتشيش ، المرجع السابق ، ص  )٨٤(

  . ١٧٨، ص  أبو رية ، تأريخ اليهود )٨٥(

  .   ١٠٨بوتشيش ، المرجع السابق ، ص  )٨٦(

  . ٧٠المصدر السابق ، ص أبن حوقل،  )٨٧(

  . ٦٩الجنحاني ، المغرب اإلسالمي ، ص  )٨٨(

   . ٢٩٧موسى ، المرجع السابق ، ص )٨٩(

  . ١٤٥ص   ؛ أبن األخوة ، المصدر السابق  ، ١٩الشيزري ، المصدر السابق ، ص )٩٠(

  . ٥١ص /  ٢، المرجع السابق ، جعبد الكافي)٩١(

  . ٧٠، المصدر السابق ، ص أبن حوقل )٩٢(

،  ؛ مقديش ١٠؛ الداوودي ، طبقات المفسرين، ص  ٢٤١ص /  ١، الديباج المذهب ، جأبن فرحون )٩٣(

  . ٢٧٠ص /  ٢المصدر السابق ،ج
 ت نتا وسبعون حبة من حباوهو من الوحدات المستعملة في الوزن وقيمته دينار ، ويعادل أث: المثقال  -  ••••

  .  ٧٧جرجس ، معجم الحضارة العربية ، ص : ينظر . المعتدل الشعير 

  . ١٩٢ص / ٢، المسالك والممالك ، جالبكري )٩٤(

  . ٧١أبن حوقل ، المصدر السابق ، ص  )٩٥(

  . ٢٢٣ص/ ٣ياقوت ، المصدر السابق ، ج: ؛ وينظر  ١٩٢ص /  ٢المسالك والممالك، ج)٩٦(

  . ٤٩٨ص /  ٢لحميد ، المرجع السابق ، جعبد ا )٩٧(
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٠   (  

؛ التجاني ،  ٢٨٠ص/ ١، ح؛ اإلدريسي، المصدر السابق  ٧١ أبن حوقل ، المصدر السابق ، ص )٩٨(

ص  ، المرزوقي  ، قابس جنة الدنيا: ؛ وينظر  ٣٦٥؛ الحميري ، المصدر السابق ، ص  ٦٨ص  ،  الرحلة

العارضي ، أمارة الحج في المغرب واألندلس ، :ينظر ؛ و  ٦٠ص /  ٢إدريس ، المرجع السابق ، ج ؛ ٦٥

  . ٤٨ص
  . ٢٥٠، المصدر السابق، ص راكشي؛ الم ٢٨٠ص / ١ر السابق ، ج، المصداإلدريسي)٩٩(
  . ٨٨الزواري ، المرجع السابق ، ص  )١٠٠(
  . ١٦٥ص / ١طبقات المشايخ ، ج )١٠١(
  .١٣٨، ص اك،العالقات بين تونس وٕايرانالكع: ينظر. وهو الوسيط بين البائع والمشتري:السمسار - ••••
 . ٣٠٩زيود ، المرجع السابق ، ص  )١٠٢(

 ،قوت؛ يا ١٩٢ص /  ٢؛ البكري ، المسالك والممالك ، ج ٧٠أبن حوقل ، المصدر السابق ، ص  )١٠٣(

الدولة حسن تاريخ : ؛ وينظر ٣٦٦، المصدر السابق ، ص ؛ الحميري ٢٢٣ص /  ٣ر السابق ، جالمصد

  ي ، دراسات في تأريخ المغرب؛ الطيب ٦١٦، ص ) يا وبالد العربالمغرب ومصر وسور (فيالفاطمية 

؛  ٢٠٩اإلسالمي ، ص  ؛مارسيه ، بالد  المغرب عالقاتها بالمشرق ١٣٣ص -١٣٢ص / ٢واألندلس ، ج

ص /  ٢الفاطمـــي  ، ج الوالة حتى نهايــة العصر اإلسالمية من عصر حنفي  المغاربة واألندلسيون في مصر

؛ الذهبي ، ريم  ٢٤٣األول ، ص  ؛ لومبارد ،  ا إلسالم  في مجده ٨٠؛عثمان ، المرجع السابق ، ص  ٥٧

بغداد ،   جامعة/ ماجستير ، كلية التربية للبنات    ةرسال ارة مصر خالل العصر الفاطمي ، هادي ، تج

  . ٧٥م  ، ص  ٢٠٠٩
  ،؛ الحميري٢٢٣/  ٣، المصدر السابق ،جت ؛ ياقو ١٩٢/  ٢، المسالك والممالك ، جيالبكر  )١٠٤(

  . ٥١عثمان ، المرجع السابق ، ص : ؛ وينظر  ٣٦٦السابق ، ص  رالمصد
  . ٥٧حنفي ، المرجع السابق ، ص  )١٠٥(
؛  ٦٢؛ سالم ، تأريخ البحرية اإلسالمية في المغرب واألندلس ، ص  ١٣٥، القيروان ، ص الجنحاني )١٠٦(

  . ٢٨٨لحضارة العربية بأفريقية التونسية ، ص الوهاب ، ورقات عن ا عبد 
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨١   (  

  . ٤٥٨ص / ٢؛ مصطفى ، المرجع السابق ، ج ٩٥لومبارد ، الجغرافية التاريخية ، ص  )١٠٧(
؛ الصالت  ٥٠، ص هـ ٤ق -٢ان المغرب اإلسالمي من قبلد إلى، تجارات البصرة وطرقها عبد محمد)١٠٨(

 .  ١٦٣هـ  ، ص  ٤ق -٢تجارية بين البصرة والمغرب اإلسالمي من قلا

هي من جزائر بحر المغرب التي تقابل افريقية ، وهي مثلثة الشكل ، خصبة كثيرة البلدان  : صقلية  - •

وهي أعجوبة من  )قصريانة( والقرى واألمصار بها عيون غزيرة وانهار جارية وفي وسطها جبل يسمى 

،  ٣، المصدرالسابق ، جياقوت: رينظ. عظيمة شامخة وحوله بساتين كثيرة أعاجيب الدهر ، مدينة

  .           ٤١٩ -٤١٦ص
  . ١٦٥الدوري ، صقلية وعالقاتها بدول البحر المتوسط ، ص  )١٠٩(
  .١٦٦الدوري ، المرجع نفسه ، ص )١١٠(
؛ مجهــول ، االستبصار في عجائب األمصار ، ص  ١٩٢ص /  ٢، المسالك والممالك ، جالبكري )١١١(

  . ١٦٦الدوري ، المرجع السابق  ، ص  :؛ وينظر  ١١٧ص   - ١١٦
  . ١١٧مجهول ، المصدرالسابق ، ص  )١١٢(
ة من أعمال مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة باألندلس يتصل عملها بعمل وادي الحجار : طليطلة  - ••••

" نهر تاجة وعليه القنطرة التي يعجز الواصف عن وصفها وهي من اجل المدن قدرا األندلس تقع على شاطئ

. غاية في الجودة   من خاصيتها إن الغالل تبقى في مطاميرها سبعين سنة التتغير وزعفرانها" ظمها خطراوأع

  . ٤٠ – ٣٩، ص ٤، المصدر السابق ، جياقوت: ينظر
  . ٢١٦؛ الجغرافية التاريخية ، ص ٢٤٣لومبارد ، اإلسالم في مجده األول ، ص  )١١٣(
  . ١٠ص  -٩ص شيخة ، مدينة صفاقس عبر التأريخ ،  )١١٤(
  .٢٢٣ص /  ١٠البستاني ، المرجع السابق ، م)١١٥(
  .١٣٢أبو رية ، المرجع السابق ، ص  )١١٦(
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٢   (  

  المصادر والمراجع الحديثة

  . المصادر األوليـة : أوًال  

  )م١٣٢٨/ هـ٧٢٩ت(محمد بن محمد بن أحمد القرشي : أبن االخوة  -*

ق أحمد عيسى المطيعي ، وصدي حمد محمود شعبان ،م. د: م القرية في أحكام الحسبة ، تحقيق معال -١
  ) . م١٩٧٦للكتاب ،  ة المصرية العامة الهيئ(

  )م١١٦٤/ هـ٥٦٠ت (أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا : اإلدريسي  -*

  ). م١٩٩٤القاهرة ،(   ،ينية ة الدنزهـــة المشتاق في أختراق االفاق ، مكتبة الثقاف -٢

  ) م١٥٨٨/ هـ٩٩٧ت (د بن علي محم: البروسوي  -*

( الرواضية ، دار الغرب األسالمي ،  المهدي عبد: أوضح المسالك الى معرفة البلدان والممالك ، تحقيـق  -٣
  ) . م٢٠٠٦بيروت ، 

  )م١٠٩٤/ هـ٤٨٧(أبو عبيد اهللا عبد اهللا بن عبد العزيز : البكري  -*

  ).م٢٠٠٣بيروت ، (  تب العلمية ،جمال طلبة ، دار الك: المسالك والممالك ، تحقيق -٤

بغداد ، ( ، ، مكتبة المثنى)والممالك   وهو جزء من كتاب المسالك( لمغربالمغرب في ذكر بالد أفريقية وا -٥
  ) . م١٨٥٧

 ) .م٨٩٢/ هـ٢٧٩ت(أحمد بن يحيى بن جابر : البالذري  -*

  ).م٢٠٠٠بيروت ، (فتوح البلدان ، دار الكتب العلمية ،  -٦

  )م ١٣١٧/  هـ٧١٧ت(أبو محمد عبد اهللا بن محمد : ني التجا -*

  ).            م١٩٥٨تونس،(   حسن حسني عبد الوهاب ، المطبعة الرسمية،: رحلة التجاني ، تقديم  -٧
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٣   (  

  ) .م١٣٢٧/ هـ٧٢٧ت (محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم : الحميري  -*

  ) .م١٩٧٥بيروت ، (   باس ،أحسان ع. د: روض المعطار في خبراألقطار ، تحقيق ال -٨

  ) .م٩٧٧/ هـ ٣٦٧ت بعد (أبو قاسم محمد بن علي النصيبي : ابن حوقل  -*

  ) . م٢٠٠٧قم المقدسة ، ( صورة األرض ، المكتبة الحيدرية ،  -٩

  ) .  م١٤٠٥/ هـ٨٠٨ت (عبد الرحمن بن محمد : أبن خلدون  -*

اآلرقم للطباعة والنشر والتوزيع ،    دار األرقم بن أبيأحمد الزعبي ، شركة : المقدمة ، أعتناء ودراسة  -١٠
  ) . م٢٠٠١بيروت ، (

  ) .م ١٥٣٨/ هـ ٩٤٥ت ( شمس الدين محمد بن علي : الداوودي  -*

  ) . م٢٠٠٢بيروت ، ( طبقات المفسرين ، دار الكتب العلمية  -١١

  ) .م١٢٧١/ هـ ٦٧٠ت (أبو العباس بن سعيد : الدرجيني  -*

  ) . م١٩٧٤بليدة ، ( أبراهيم طالي ، : ايخ بالمغرب ، تحقيق طبقات المش -١٢

 ) .م١٦٩٨/ هـ  ١١١٠ت(محمد بن أبي القاسم : أبن أبي دينار  -*

  ) .م١٩٩٣بيروت ، (  ٣المؤنس في أخبار أفريقيـة وتونس، دار المسيرة للطباعـــة والنشر ، ط -١٣

  ) .م١١٩٣/ هـ٥٨٩ت(عبد الرحمن بن نصر : الشيزري  -* 

  ) .م١٩٨١بيروت ، (  باز العريني ، دار الثقافة. د:  نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، تحقيق -١٤

  ) م١٥٦٠/ هـ٩٦٨ت(أحمد بن محمد : أبن أبي الضياف  -*
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٤   (  

تونس ، ( ، ٢ط   ،، الدار التونسية للنشران بأخبار ملوك تونس وعهد األمانأتحـاف أهل الزم -١٥
  ) .           م١٩٧٦

  ) .م١٣١٢/ هـ٧١٢ت بعد (أبو العباس أحمد بن محمد : ذاري أبن ع -*

وفنسال ، دار الثقافة ،   س كوالن ، وليفي-ج: البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،  تحقيق  -١٦
  ) . م١٩٨٠بيروت ، (، ٢ط

  ) .م١٣٣١/ هـ٧٣٢ت(عماد الدين أسماعيل بن محمد بن عمر : أبو الفداء  -*

  ) .م٢٠٠٧القاهرة ، (ان ، مكتبة الثقافة الدينية ، تقويم البلد -١٧

  ) .م١٣٩٦/ هـ ٧٩٩ت(برهان الدين أبراهيم : أبن فرحون  -*

مكتبة دار ، األحمدي أبو النور محمد. د: ذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، تحقيق الديباج الم -١٨
  ) .م  ٢٠٠٥القاهرة، ( ،  ٢، طالتراث للطباعة والنشر

  ) .م٩٠١/ هـ٢٨٩ت(ابو بكر أحمد بن محمد : فقيه أبن ال -*

  ) .م١٩٨٨بيروت ، ( مختصر كتاب البلدان ، دار أحياء التراث العربي ، -١٩

  ).م١٤١٤/ هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروز آبادي  -*

بيروت ، (، ٢طالعربي ،  حمن المرعشلي ، دار أحياء التراثمحمد عبد الر : القاموس المحيط ، تقديم  -٢٠
  ) .م٢٠٠٣

 ) .م١٤١٨/ هـ٨٢١ت(أبو العباس أحمد بن علي : دي  القلقشن -*

  ) .م١٩١٥القاهرة ، ( المطبعة األميرية،/ صبح االعشى عن صناعة األنشا ، دار الكتب الخديوية  -٢١

 ).م ١٥٥٢/ هـ٩٦٠-٩٥٩ت(حسن بن محمد الوزان : ليون األفريقي  -* 
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٥   (  

بيروت ، (،  ٢األسالمي ، ط حجي ، ومحمد األخضر ، دار الغرب محمد: وصف أفريقيا ، ترجمة  -٢٢
  ) . .م١٩٨٣

  ) .الثاني عشر الميالدي / عاش في القرن السادس الهجري : (مجهول  المؤلف  -*

بغداد ، (الشؤون الثقافية ، سعد زغلول عبد الحميد ، دار  :األستبصار في عجائب األمصار ، تعليق  -٢٣
      ) .       م١٩٨٥

  )  .م١٢٤٩/ هـ٦٤٧ت(عبد الواحد بن علي : المراكشي  -*

  ) . م٢٠٠٥بيروت ، ( ، ٢المعجب فـي تلخيص أخبــار المغرب ، دار الكتب العلميــة ، ط -٢٤

  ) .م١٨١٣/ هـ١٢٢٩(محمود بن سعيد : مقديش  -*

محفوظ ، دار الغرب   دومحم  علي الزواري ،: األخبار ، تحقيق نزهة األنظار في عجائب التواريخ و  -٢٥
  ) .      م١٩٨٨بيروت ، ( األسالمي ، 

  ) .م١٢٢٨/ هـ ٦٢٦ت (شهاب الدين ابو عبد اهللا : ياقوت الحموي  -*

  ) .  م٢٠١٠بيروت ، ( ،  ٨معجم البلدان ، دار صادر ، ط -٢٦

  .ع الحديثة المراج: ثانيًا 

  الهادي روجيه : إدريس  -* 

القرن الثاني عشر  إلىخ أفريقية في عهد بني زيري من القرن العاشر تأري(الدولة الصنهاجية "  -٢٧
  ) . م١٩٩٢بيروت ، (الغرب األسالمي ،  حمادي الساحلي ، دار: العربية  ىإل، نقله ) " الميالدي 

  ميخائيل : اماري  -*

  . ٧٣، ص) م ١٨٥٧بغداد، (ميخائيل أماري ، مكتبة المثنى ،: المكتبة الصقلية ، تحقيق  – ٢٨
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٦   (  

  .نوري خليل ، وابراهيم عبد الجبار المشهداني : البرازي  -*

  ) م ١٩٨٠دار المعرفة ، ( ، " الجغرافية الزراعية "  -٢٩

 علي : البنــا  -*

المنعم ماجد ، دار الفكر  عبد: ، تحقيق " ي العصور الوسطى األطلس التأريخي للعالم األسالمي ف"  -٣٠
  ) .١٩٨٦بيروت ، ( ، ٣العربي ، ط

  أبراهيم القادري : بوتشيش   -*

        .)م ٢٠٠٢بيروت ، (، ، دار الطليعة"وتأريخه األقتصادي واألجتماعي  تراث الغرب األسالمي"  -٣١

 حبيب :ثامر  -*

بيروت ، (األسالمي ،   يس ، وحمادي الساحلي ، دار الغربالرشيد إدر : ، تقديم " هذه تونس "  -٣٢
  ) .م١٩٨٨

  د العزيز         عب: الثعالبي  -*

،  ٢األسالمي ، ط  أحمد بن ميالد ، ومحمد إدريس ، دار الغرب: تأريخ شمال أفريقية ، تحقيق  -٣٣
  ) . م١٩٩٠بيروت ، (

  جرجس : جرجس  -*

  ). ٢٠١٠بيروت ، (، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع،معجم الحضارة العربية -٣٤

  الحبيب : الجنحاني  -*

الدار التونسية للنشر ،   ،" األسالمية في المغرب العربي  عبر عصور أزدهار الحضارة القيروان"  -٣٥
  ) .م١٩٦٨تونس ، (
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٧   (  

تونس ، (، باعة والنشرللط ، الدار التونسية) "حياة األقتصادية واألجتماعية ال(المغرب األسالمي "  -٣٦
  ) .  م١٩٧٧

،  ٢الغرب اإلسالمي ، ط ، دار" اإلسالمي  دراسات في التأريخ االقتصادي واالجتماعي للمغرب -٣٧  
  ) . م١٩٨٦بيروت ، (

  حسن إبراهيم : حسن  -*

مطبعة لجنة التأليف والترجمة ) " المغرب ومصر وسوريا وبالد العرب ( تأريخ الدولة الفاطمية في "  -٣٨ 
  ) .م١٩٥٨القاهرة ، ( والنشر ، 

  أحمد عبد اللطيف : حنفي  -*

، الهيئة )" العصر الفاطمي  من عصر الوالة حتى نهاية(لسيون في مصر اإلسالمية المغاربة واألند"  -٣٩
  ) . م٢٠٠٦القاهرة ، (المصرية العامة للكتاب ، 

 محمد أمين : الخانجي  -*

  )  .م١٩٠٧مصر ،(  ، مطبعة السعادة ،" منجــم العمران في المستدرك على معجم البلدان "  -٤٠

  تقي الدين : الدوري  -*

، دار "النورمندي عالقتها بدول البحر المتوسط اإلسالمية من الفتح العربي حتى الغزو(صقلية "  -٤١
  ).م ١٩٨٠بيروت ، (الطليعة للطباعة والنشر ، 

  عبد العـزيز : الدوري  -*

  . )م١٩٧٤بيروت ، (،  ٢ط ، دار المشرق ،"جري تأريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع اله"  -٤٢

  ). م١٩٨٢بيروت ،(، ٤، دار الطليعة ، ط"دمة في التأريخ االقتصادي مق"  -٤٣
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٨   (  

  عطــا : أبو رية -*

، أبتراك للطباعة والنشر ، أبراهيم  سنوسي يوسف: تقديم ) " ليبيا وتونس والجزائر(تاريخ اليهود في "  -٤٤
  ) .م٢٠٠٥القاهرة ، (

  علـي : الزواري  -*

  ) . م١٩٨٠تونس ،( ،٢، دار الجنوب للنشر ، ط" ) ربي مــدن العالم الع(اقس صف"  -٤٥

  محمد أحمد : زيود  -*

، دار الفكر ، )الفاطمي  من العصر الطولوني حتى نهاية العصر( حالة بالد الشام األقتصادية "  -٤٦
  ) .م١٩٩٢دمشق ، (

  عبد العزيز ، وأحمد مختار العبادي : سالم  -*

بيروت ، ( للطباعة والنشر ، ، دار النهضة العربية"ب واألندلساألسالمية في المغر  تأريخ البحرية"  -٤٧
  ) .م ١٩٦٩

  عبد العزيز : سالم  -* 

  ) .     م١٩٨٢األسكندرية ،  ، مؤسسة شباب الجامعة ، " تأريخ المغرب في العصر األسالمي "  -٤٨

  ).  م١٩٩٢وت ، بير ( بحوث أسالمية في التأريخ والحضارة واآلثار ، دار الغرب األسالمي ، "  -٤٩

  إسماعيل : سرهنك  -*

  ) .  م١٩٨٨بيروت ، ( حسن الزين ، دار الفكر الحديث ،. د: ، تقديم " تأريخ دول المغرب "  – ٥٠

  أحمـد: أبو سعيد  -*

  ) .م١٩٦١بيروت ، (، دار الشرق الجديد ، " أدب الرحــالت وتطوره في األدب العربي "  -٥١
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٨٩   (  

  ناصر الدين : سعيدوني  -*

   .)م١٩٩٩بيروت ،(  ، دار الغرب األسالمي ،"ريخي والجغرافي للغرب األسالمي التراث التأ"  – ٥٢ 

  مزاحم عالوي : الشاهري  -*

  ) .م ٢٠٠١بغداد ، (الثقافية ،  ، دار الشؤون "ية في المغرب على عهد المرينين أألوضاع األقتصاد"  -٥٣ 

  نزيه : شحادة  -*

  ) . م٢٠٠٦بيروت ، (  ة ،، دار النهضة العربي" مية سالات من الحضارة األصفح"  -٥٤

  جمعة : شيخة  -*

تونس (للطباعة والنشر ،  ، المطبعة المغربية " تب الرحالت مدينة صفاقس عبر التأريخ ومن خالل ك"  -٥٥
  ) . م١٩٩٥، 

  محمد : الطالبي  -*

دار الغرب  ،  الساحلي حمادي: وتدقيق ، مراجعة ) " التأريخ السياسي( الدولة األغلبية "  -٥٦         
  ) . م١٩٩٥بيروت ، (،  ٢األسالمي ، ط

  أمين توفيق : الطيبي  -*

  ) م١٩٩٧الدار العربية للكتاب ،  (،" دراسات في تأريخ المغرب واألندلس"  -٥٧

  سعيد عبد الفتاح وآخرون : عاشور  -*

  ).م١٩٨٦الكويت ، (، ٢ط والنشر ،  سل للطباعة، ذات السال"ت في تأريـخ الحضارة األسالمية دراسا"  -٥٨

  .أحمد مختار ، وعبد العزيز سالم : العبادي  -*
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٩٠   (  

  ) . م١٩٧٢بيروت ، (  ، دار اآلمــد ،" ة في مصر والشام تأريخ البحرية األسالمي"  -٥٩ 

  محمد صبحي وآخرون : عبد الحكيم  -*

   ).م ١٩٦٨،القاهرة ،األنجلو المصرية ، مكتبة)" أرضه وسكانه وموارده ( الوطن العربي "  -٦٠

  سعد زغلول : عبد الحميد  -*

  ) . م٢٠٠٤األسكندرية ، (، منشأة المعارف ، " تأريخ المغرب العربي"  -٦١

  أبو بكر : عبد الكافي  -*

   .) م١٩٨٠، ١٩٦٦صفاقس ، ( اضدية العمالية للطباعة والنشر،، المطبعة التع"تأريخ صفاقس "  -٦٢

  سوادي        : د عبد محم -*

دار   ،"الرابع الهجري إلىالثاني  من القرن (  اإلسالميتجارات البصرة وطرقها الى بلدان المغرب "   -٦٣
  ) .م١٩٩٠جامعة البصرة ، ( الحكمة ، 

  حسن حسني : عبد الوهاب  -*

  . )م١٩٦٤تونس ، ( أفريقية التونسية ، مكتبة المنارن الحضارة العربية بورقات ع"  -٦٤ 

  ) .م٢٠٠٥بيروت ، (  ، دار الغرب األسالمي ،"المصنفات والمؤلفين التونسيين كتاب العمر في"  -٦٥

  شوقي عبد القوي : عثمان  -*

  ) .م٢٠٠٠المطابع األميرية ،  الهيئة العامة لشؤون(، "مصر وأفريقيا في عصر المماليك التجارة بين"  -٦٦

  محمد صالح : العجيلي  -*

  ). م٢٠٠٢بغداد ، ( ، دار الشؤون الثقافية " وانىء العربية مدن الم"  -٦٧
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٩١   (  

  عثمان : الكعاك  -*

  ) .ت.تونس ،د( ، الشركة التونسية للنشر،" أريخ القات بين تونس وأيران عبر التالع"  -٦٨

  موريس : لومبارد  -*

  ) .م١٩٧٩لجزائر ،ا( ، المكتبة الوطنية ،أسماعيل العربي: ، ترجمة " ألول األسالم في مجده ا"  -٦٩

بيروت ، (  ،دار الفكر ،  ٢عبد الرحمن حميدة ، ط: ترجمة ، " الجغرافية التأريخية للعالم األسالمي "  -٧٠
  ) .م١٩٩٨

  عبد المنعم : ماجد  -*

القاهرة ، (، ٧ط  تأريخ الحضارة األسالمية  في العصور الوسطى ، مكتبة األنجلو المصرية ،"  - ٧١    
  ) .م١٩٩٦

  جورج : ارسيه م -*

  ،محمود عبد الصمد هيكل ، ترجمة "في العصور الوسطى مي ،بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق األسال"  -٧٢
  ). م١٩٩٩األسكندرية ، (منشأة المعارف ، 

  .حسن أحمد ، وأحمد أبراهيم الشريف : محمود  -*

  ) .م١٩٧٧بيروت ، ( ، ٣، ط، دار الفكـر العربي " العـالم األسالمي في العصر العباسي "  -٧٣

  محمد: المرزوقي  -*

  ).ت .بغداد ، د( ، مكتبة المثنى ، " قابس جنة الدنيا "  -٧٤

  شاكر : مصطفى  -*

  ) . م١٩٨٨الكويت ،( ، ذات السـالسل ، " ي المدن في األسالم حتى العصر العثمان"  -٧٥

  خاشع وآخرون       : المعاضيدي  -*
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٩٢   (  

  ) .م١٩٧٩بغداد ، (  ، المكتبـة الوطنية،" العربية الحضارات ي تأريخ دراسات ف"  -٧٦

  عز الدين عمرو  : موسى  -*

، ٢، طدار الغرب األسالمي ،)"القرن السادس الهجريخالل (النشاط األقتصادي في المغرب األسالمي "  -٧٧
  ) .م٢٠٠٣بيروت ، (

  حسين       : مؤنس  -*

  ).   م٢٠٠٧القاهرة ، (   ،٢راء لألعــالم العربي ، طالزهــ، " أطلس تــأريخ األسالم "  -٧٨

  ات الموسوع: ثالثًا  

  بطرس: البستاني  -*

  ) . م١٨٩٨مصر ، (، مطبعة الهالل ، " دائرة المعارف  -٧٩

 منير : البعلبكي  -*

  ) .ت.بيروت ، د(، دار العالم للماليين ، " موسوعة المورد العربية "  -٨٠

  حسين : سعيد   -*

  ) . م١٩٧٢القاهرة ، (، دار المعرفة ، " الموسوعة الثقافية "  - ٨١

 جورج : مارسيه  -*  

الشنتاوي وآخرون ، وزارة  أحمد: ، أصدرها باللغة العربية  اإلسالمية، دائرة المعارف "صفاقس "  -٨٢
  ) .ت.بغداد ، د(المعارف ، 
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  ٢٠١٤  حزيرانعشر  السادسدراسات تاريخية العدد           

        )٣٩٣   (  

   ات الدوري:  رابعاً 

  محمد صديق : ن  حس -*

جامعة الموصل ، العدد الرابع / ، مجلة أدب الرافدين"راق الرئيسية في العصر العباسي أسواق الع" -٨٣
  . م٢٠٠٦/ واألربعون 

  سوادي       : عبد محمد  -*

، مجلة المؤرخ " الهجري  الرابع إلىمن القرن الثاني  اإلسالميالصالت التجارية بين البصرة والمغرب "  -٨٤
  .م ١٩٩٠/عشر ، بغداد   ون ، السنة السادسةبعالعربي ، العدد الثالث واألر 

   .الرسائل واألطاريح الجامعية : خامسًا 

  ريم هادي مرهج : الذهبي  -*

جامعة بغداد ، / للبنات   ، رسالة ما جستير ، كلية التربية "تجارة مصر خالل العصر الفاطمي  " -٨٥
  .م ٢٠٠٩

  سعد عبود : ار سم -*

جامعة البصرة ، / كلية االداب  ، رسالة ماجستير)" ابه صورة األرض ة في كتدراسة تاريخي( أبن حوقل " -٨٦
  . م ١٩٨٧

  وجدان فريق عناد : العارضي  -*

وحة دكتوراه ، ، اطر ) " م١٢٣٧-٧٥٥/ هـ٦٣٥-١٣٨( دلس من إمارة الحج فـي المغرب العربي واألن" -٨٧
  .م  ٢٠٠١جامعة بغداد ، ) / رشد أبن (كلية التربية 


