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 ملخص البحث :
يتدايج اىتساـ السجتسع الجكلي اليـػ بجعع الجيػد السبحكلة في جسيع األصعجة مغ أجل تعديد 
التػاصل كالتحاكر بيغ الحزارات بسختمف ثقافاتيا, كالتعاير الدمسي بيغ الذعػب, كذلظ مغ مشصمق 

الستبادؿ, كعمى قاعجة كمشيج يشطع الحخص عمى بشاء عالع ججيج تدػده قيع التدامح السبشي عمى االحتخاـ 
تمظ العبلقات الجكلية, كيتسثل في مبادغ الحق كالعجؿ كالسداكاة كاالحتخاـ الستبادؿ. لحلظ فقج اصبح 
التػاصل الحزارؼ بيغ الجكؿ تكتدب أىسية قرػػ لجػ الجسيع السيسا في ىحه السخحمة الحخجة التي ال 

قترادية كالدياسية كاالستخاتيجية, كتتخبط فيو البذخية بدبب تخمػ مغ الرخاعات الفكخية كالثقافية كاال
السذكبلت كاألزمات كالتػتخات التي تعيذو اليـػ كتيجد األمغ كالدمع في العالع, حتى اصبحت الحاجة الى 
الحػار مصمبًا ضخكريًا لتسييج شخيق التػاصل, كارساء كدعع مشيج التقارب كالتعارؼ بيغ الحزارات 

داىسة في البحث إليجاد االشار الحزارؼ الحؼ يقـػ عمى عشاصخ القػة مدتسجة مغ السختمفة كالس
خبلصة التجارب الحزارية القجيسة لمبذخية جسعاء. كمغ ىشا تبخز أىسية التػاصل الحزارؼ بيغ الجكؿ 
باعتباره عشرخًا ميسًا في ارساء كدعع الدمع العالسي مغ خبلؿ رؤية استخاتيجية عالسية تؤمغ بحػار 
الحزارات كبتػاصميا عمى جسيع األصعجة, باعتباره خيارا استخاتيجيًا يفزي الى االستقخار كالى اقامة 

 اسذ قػية كراسخة لمتعارؼ االنداني في عالسشا السعاصخ.

الحؼ يعج االساس  -كلسا كاف التػاصل اإلقترادؼ أحج الػسائل السيسة لمتػاصل الحزارؼ 
فقج تع اختيار ىحا السػضػع إلبخاز الخؤية الحزارية في القخآف  –لذعػب في بشاء التفاىع االنداني بيغ ا

الكخيع لمتػاصل بيغ االمع باعتباره مفيػمًا يعدز السفاليع الحجيثة الستعمقة بالتعاير الدمسي بيغ الذعػب 
 كالحؼ يجب اف يقـػ عمى أساس متيغ مغ الكيع اإلندانية السذتخكة, ذلظ اف التػاصل االقترادؼ بيغ

الجكؿ السختمفة مغ خبلؿ التجارة الخارجية, يسكغ اف يشعكذ عمى التػاصل في جػانب اخخػ مغ 
الحزارة لتمظ الجكؿ, كالتي مغ أىسيا الجانب الثقافي كالعمسي كاالجتساعي, فتقػػ بحلظ الخكابط 

, األمخ الحؼ االجتساعية بيغ تمظ الجكؿ كشعػبيا, كيتحقق التحاكر كالتعارؼ دكف الغاء أؼ مشيسا لآلخخ
 سيؤدؼ حتسا الى تحقيق األمغ السجتسعي كالدمسي كالغحائي لتمظ الجكؿ. 

 الكمسات السفتاحية : التِّعاُرف، الحزارة، اإليالف، التَّجارة، الخِّحالت.
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Abstract:  
Today, the international community is increasingly interested in 

supporting efforts in all levels to enhance communication and dialogue 

between civilizations of different cultures, and peaceful coexistence between 

peoples, out of keenness to build a new world prevailing in the values of 

tolerance based on mutual respect, and on a basis and approach that organizes 

these international relations, It is represented by the principles of right, justice, 

equality and mutual respect. Therefore, civilizational communication between 

countries has become of the utmost importance for all, especially in this critical 

stage that is not without intellectual, cultural, economic, political and strategic 

conflicts, and humankind is floundering in it because of the problems, crises 

and tensions that exist today and threaten peace and security in the world, until 

the need for dialogue has become a requirement It is necessary to pave the way 

for communication, to establish and support the approach of rapprochement 

and acquaintance between different civilizations and to contribute to research 

to find a civilized framework that is based on the elements of strength drawn 

from the summary of the ancient civilizational experiences of all humankind. 

Hence the importance of civilized communication between countries as an 

important element in establishing and supporting world peace through a vision 

of a global strategy that believes in the dialogue of civilizations and their 

communication at all levels, as it is a strategic choice that leads to stability and 

the establishment of strong and firm foundations for human acquaintance in our 

contemporary world. 

As economic communication is one of the important means of civilized 

communication - which is the basis for building human understanding between 

peoples - this topic was chosen to highlight the civilizational vision in the Holy 

Qur’an for communication between nations as a concept that enhances modern 

concepts related to peaceful coexistence between peoples, which must be based 

on Solid of shared human values, because economic communication between 

different countries through foreign trade can be reflected in communication in 

other aspects of civilization for those countries, which is the most important 

cultural, scientific and social aspect, thus strengthening the social ties between 

those countries and their peoples, and the dialogue is achieved And 

acquaintance without canceling each other, which will inevitably lead to 

achieving social, peaceful and nutritional security for these countries. 

Key words: acquaintance, civilization, elaph, trade, trips 
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 امُلكدِّمُ

يغ, كالربلة كالدبلـ عمى سيج السخسميغ, سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو الحسج هلل رب العالس     
 أجسعيغ, كبعج:

عمى جػانب متعجدة,  -كبزسشيا الحزارة االسبلمية  -تقػـ الحزارات االندانية جسيعيا      
مغ أىسيا الجانب االقترادؼ الستسثل بالفعاليات االقترادية الستعجدة, كالتي تتزسغ التبادؿ 

 ث في كيفية تجاكؿ الدمع كالخجمات بيغ االفخاد كالجساعات.الحؼ يبح
افَّ التػاصل بيغ الجكؿ في الجانب االقترادؼ مغ خبلؿ التجارة الخارجية كتصػيخه, يسكغ      

اف يشعكذ عمى التػاصل في جػانب ُاخخػ مغ الحزارة لتمظ الجكؿ, كالتي مشيا الجانب الثقافي, 
كابط االجتساعية بيغ تمظ الجكؿ كشعػبيا, مسا يؤدؼ حتسًا كالعمسي, كاالجتساعي, فتقػػ ب حلظ الخَّ

الى تحقيق األمغ السجتسعي كالدمسي كالغحائي لتمظ الجكؿ, كمغ ىشا جاء ىحا البحث ليتشاكؿ 
مػضػع التػاصل االقترادؼ بيغ الحزارات كالحؼ يجخل ضسغ دراسات العبلقات االقترادية 

 الجكلية.
 

 أٍنًُ املىضىع:

ُيعج ىحا السػضػع مغ السػاضيع السيسة في الفكخ االقترادؼ عسػمًا, كاالسبلمي      
خرػصًا, كذلظ لتعمقو بأحج جػانب الحزارة االندانية عسػمًا, كالحؼ يشعكذ أثخه عمى تصػيخ 
العبلقات كالخكابط بيغ الجكؿ كالذعػب مغ خبلؿ التحاكر كالتعارؼ في ما بيشيا, االمخ الحؼ 

 الى قبػؿ التعاير الدمسي بيغ تمظ الذعػب, كيحل االزدىار. سيفزي بالشياية
 

 أسباب اختًاره:

يأتي اختيار ىحا السػضػع لمجراسة بشاًء عمى أىسيتو عمى مدتػػ الفكخ اإلقترادؼ عامًة,      
كاإلسبلمي خاصًة, كلغخض السداىسة في الكذف عغ أىسية  تحقيق التػاصل اإلقترادؼ بيغ 

أثخه في تحقيق التػاصل الثقافي كاإلجتساعي بيغ شعػب تمظ الجكؿ, األمخ  الجكؿ, الحؼ سيشعكذ
 الحؼ سيفزي حتسًا الى تحقيق التقارب بيشيا, كقبػليا لمتعاير الدمسي .

 
 اشلالًُ الدراسُ:

تكسغ اشكالية ىحه الجراسة في التداؤؿ عغ مجػ امكانية التػاصل التجارؼ كاالقترادؼ بيغ      
 لتػاصل الحزارؼ بيغ تمظ الجكؿ كشعػبيا.الجكؿ في تحقيق ا
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 اهلدف مً الدراسُ:

تيجؼ ىحه الجراسة الى تدميط الزػء عمى مفيـػ التػاصل االقترادؼ, كبياف أىسيتو في      
 تحقيق التقارب كالتعارؼ بيغ الذعػب كتػاصميا.

 
 حدود الدراسُ: 

ة قبل تتسثل حجكد ىحه الجراسة في إشار تاريخ التبادؿ التج       ارؼ كاالقترادؼ في مكَّ
شَّة الشبػية.  اإلسبلـ, كأيزًا في إشار الفكخ اإلقترادؼ اإلسبلمي السدتشبط مغ القخآف الكخيع كالدُّ

 
 فرضًُ البحث:

يقػـ ىحا البحث عمى فخضية مفادىا: امكانية تصػيخ العبلقات بيغ الجكؿ كالحزارات,      
صعجة, مغ خبلؿ التعاكف االقترادؼ, كتصػيخ التجارة كتحقيق التػاصل في ما بيشيا في جسيع اال

 الخارجية بيشيا.
 

 خطُ البحث:

 كإلثبات ىحه الفخضية تع تقديع البحث عمى مقجمة كتسييج كمبحثيغ كخاتسة .     
أما السقجمة التي نحغ برجدىا فقج تزسشت بياف مػضػع البحث كأىسيتو كأسباب اختياره,       

 جكده كفخضيتو كخصتو كمشيجيتو.كاشكاليتو كأىجافو كح
ثع جاء التسييج ليعخؼ السفخدات الستعمقة بعشػاف البحث, كذلظ بتعخيف التػاصل      

 االقترادؼ, كتعخيف الحزارة.
أما السبحث االكؿ: فقج خرز لجراسة تاريخ التجارة الخارجية بيغ االمع قجيسًا برػرة      

 تاريخ عبلقاتيا التجارية مع بكية دكؿ العالع آنحاؾ.عامة, ثع دراسة تاريخ التجارة في مكة, ك 
أما السبحث الثاني: فقج خرز لجراسة التجارة الخارجية مغ حيث تعخيفيا كبياف أىسيتيا,      

 كأسباب قياميا , كنتائجيا.
كأخيخًا جاءت الخاتسة لتبيغ أىع الشتائج السدتخمرة التي تػصل الييا الباحث, كأىع      

 ىحا البحث. التػصيات في
 

 ميَجًُ البحث:

لقج اعتسج الباحث في مشيجيتو في ىحا البحث السشيج االستقخائي, التاريخي, التحميمي,      
االستشباشي, حيث اعتسج الباحث فييا عمى استقخاء الشرػص التاريخية كالشرػص الجيشية مغ 

ىحا السجاؿ, كدراسة ىحه القخآف كالدشة, كعمى أقػاؿ العمساء كالسؤرخيغ كآراء الباحثيغ في 
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الشرػص كاآلراء بعج عخضيا كتحميميا , كاستشباط الشتائج مشيا لمػصػؿ الى بياف أىسية التػاصل 
 االقترادؼ في تحقيق التػاصل الحزارؼ بيغ الذعػب كالجكؿ. 

كآخخ دعػانا اف الحسج هلل رب العالسيغ, كصمي الميع كسمع عمى سيجنا دمحم كعمى آلو      
 جسعيغ.كصحبو أ

 
 متًَد

يتشاكؿ ىحا التسييج تعخيفًا بسفخدات عشػاف البحث كمرصمحاتو ,تسييجًا لجراسة السػضػع       
 بجػانبو السحجدة في السبحثيغ البلحقيغ .

–كبشاًء عمى اف عشػاف البحث ىػ: )التَّػاُصِل االقترادؼ َبيغ الحزارات في القخآف الكخيع      
فأنو سيتع التعخض لسرصمح )التَّػاُصل( ك)االقتراد( ك)الحزارة( كما  سػرُة قخيٍر نسػذجًا( , لحا

 تتزسشيا بعس ىحه السفخدات مغ معاني ُاخخػ متعمقة بيا , لتعخيفيا لغة ثع اصصبلحًا .
 

 تعريف التىاُصل االقتصادٍ :

ٌب لفطي مغ كمستيغ ىسا : )التَّػاُصل( ك)االقتراد( لحا      سيتع  التَّػاُصل االقترادؼ مخكَّ
 تعخيف ىاتيغ المفطتيغ لغًة كاصصبلحًا كسفخدٍة أكاًل , ثع تعخيفيا كسرصمح مخكَّب.

 
 تعريف التًّىاُصل :

: بالخجػع الى مادة كصل في السعاجع المغػية ,فأف )الػاك, الراد, البلـ(  التَّهاُصُل لغة       
يرمو كصبًل, ككصل . ككصل الذيء بالذيء ٔ’أصٌل كاحُج يجؿ ضع شيء الى شيء حتى يعمقو

 .ٕفبلف, ككاصمت الرياـ بالرياـ, كالػصل ضج اليجخ
كبشاًء عمى ىحه السعاني المغػية يتبيغ لشا اّف السخاد بالتػاصل لغة: االقتخاف كاالتراؿ,      

كاالجتساع كااللتئاـ, كعجـ التقاشع كالتجابخ كالتخاصع كالتياجخ, فيػ يعشي جسيع اشكاؿ التفاعل 
 تكامل .كالتفاىع كال

 
ىػ بشاُء عبلقٍة بيغ فخديِغ أك مجتسعيِغ أك دكلتيِغ بسا يحقق السشفعة  التَّهاُصل اصطالحا  :
 . ٖالستبادلة بيغ الصخفيغ

                                           
 .ٕٙٚ|ٔٔ( يشطخ: دمحم بغ مكـخ بغ عمي, ابػ الفزل بغ مشطػر : لداف العخب,ٔ
 .٘ٙٔ|ٕٔ( يشطخ: دمحم بغ احسج بغ االزىخؼ : تيحيب المغة, ٕ
-ىػٖٗٔ( يشطخ: ماجج رجب العبج الدكخ : التػاصل االجتساعي, رسالة ماجدتيخ مغ الجامعة االسبلمية غدة,ٖ

 .ٛـ, ٕٔٔٓ
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 تعريُف االقتصاد :

, كىػ ضج االفخاط  ٔ: مغ القرِج كىػ التَّػُسِط كالخُّشِج , , كشخيق قرج, أؼ سيل االقتراُد لغة
 .ٕشفقة : أؼ لع يدخؼ كلع يقتخكاالقتراد, كالقرج في ال

دراسُة سمػِؾ اإلنداف في إدارِة السػارِد الشادرِة كتشسيتيا إلشباع  " االقتراُد في االصطالح:
 .ٖحاجاتو"

 
 تعريف التىاصل االقتصادٍ:

مغ خبلؿ ما تقجـ مغ تعخيف )التػاصل(ك)االقتراد( فانو يسكغ لمباحث تعخيف التػاصل     
قة اإلقترادية القائسة بيغ فخديغ اك مجسػعتيغ اك دكلتيغ, بسا يحقق ليسا االقترادؼ بأنو: العبل

السشفعة االقترادية الستبادلة, مغ خبلؿ تبادؿ الدمع كالخجمات بيغ الصخفيغ, كالتي تشطسيا 
 كتحجدىا كتػجييا القػانيغ كاالنطسة االقترادية الدائجة بيشيسا.

تػاصل االقترادؼ, فأنو يشبغي تعخيف التبادؿ الحؼ بشاًء عمى ما تقجـ مغ ىحا التعخيف لم     
 يبحث في كيفية تجاكؿ الدمع كالخجمات بيغ االفخاد كالجساعات كالجكؿ.

 
مغ السشتج الى السدتيمظ اما بذكٍل مباشٍخ أك  ىػ عسميُة نقِل الدمِع كالخجمات تعخيف التبادل:

ار  .ٗعبخ كسصاء ُيصمُق عمييع التُّجَّ

                                           
 .ٗٔٔ|ٕٔ( يشطخ: ابغ مشطػر : مرجرسابق,ٔ
( :  القامػس السحيط ٚٔٛمجج الجيغ أبي شاىخ دمحم بغ يعقػب بغ دمحم الذيخازؼ الفيخكز آبادؼ)ت ( يشطخ:ٕ
,ٕ|ٖٔٗ    . 
رفيق يػنذ السرخؼ : أصػؿ االقتراد اإلسبلمي, دمذق, دار القمع, بيخكت, الجار الذامية,   (ٖ

 .ٕٔـ,ٖٜٜٔق/ٖٔٗٔ
 ٜ٘ٛٔ-ٙٓٗٔ, ٔ( يشطخ: دمحم عبجالسشعع عفخ: الشطاـ االقترادؼ االسبلمي, دار البياف العخبي, ججة, طٗ
,ٖٙ. 
 .ٜٙ, ٜٚٙٔ, ٕالقاىخة الحجيثة, ط( يشطخ: د. حديغ عسخ: مػسػعة السرصمحات االقترادية, مكتبة ٕ
( يشطخ: د. جاسع دمحم شياب البجارؼ: دراسات في الفكخ االقترادؼ العخبي االسبلمي, مصبعة الجسيػر, ٖ

 .ٗٗ-ٗـ, ٜٜٓٔالسػصل, 
 .ٜٚٔ|ٗ( يشطخ: ابغ مشطػر: مرجر سابق, ٗ
ىع مغ ذكؼ الذأف االكبخ, دار ( يشطخ: ابغ خمجكف: ديػاف السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ كمغ عاصخ ٘

 .ٕٕٔ|ٔ, ٜٛٛٔ, ٕالفكخ, بيخكت,ط
 



 … بين الحزاراتِ  ادياالقترالتَّهاُصِل          

ٕٕٖ 

أنو : ذلظ الجدء مغ الجراسِة االقتراديِة الحؼ يبحُث في كيفية تجاكؿ الدمع بيغ كسا ُعخَِّؼ ب     
ـ التجارِة كازدىارىا  .ٕاالفخاد, كتأثيخ ذلظ في جعل التبادؿ أسيل ما يكػف, كمغ ثع في تقجُّ

 :ٖافَّ عسمية التَّباُدؿ تتع عمى مدتػييغ ىسا     
اخمية: حيث تقترخ ا-ٔ ػِؽ الجَّ لعسمية ىشا عمى تبادؿ الدمع كالخجمات بيغ عمى مدتػػ الدُّ

 مشاشق البمج الػاحج, كىػ ما يدسى بالتِّجارِة الجاخمية.
ػِؽ الخارجية: حيث اّف عسمية التبادؿ ىشا يكػف بيغ دكلتيغ أك أكثخ, كىػما -ٕ عمى مدتػػ الدُّ

ؿ الجكلي, يعخؼ بالتجارة الخارجية, كيعخؼ أيزًا بالتِّجارِة الجكلية, أك التَّباُدِؿ ال خارجي, أك التبادُّ
 كالتي سيتع تعخيفيا كدراستيا في السبحث الثاني عشج الكبلـ عغ التجارة الخارجية.

 
 تعريُف احلضارَ:

الحزارُة لغًة: مأخػذٌة مغ الحزخ)كىع سكاف السجف( كالحاضخة, كىي خبلُؼ البجك)كىع       
 .ٗسكاف البادية(كخبلؼ البادية

صصبلح: إفَّ مرصمح الحزارة مغ السرصمحات التي تعاني مغ الحزارُة في اال      
إشكاليات كبيخة, كذلظ ألنيا انبثقت مغ مجارس كمحاىب مختمفة, كمغ مفكخيغ كعمساء في شتى 
العمػـ االندانية, فمع تتفق  تعخيفاتيع عمى تعخيٍف محجٍد, كانسا اختمفت تبعًا الختبلؼ عقائجىع 

 كخ بعس أىع التعاريف السختمفة باخترار ككسا يأتي :كمحاىبيع كمجارسيع, لكغ يسكغ ذ
ـِ الرشائع السدتعسمِة في كجػِىو-ٔ  .٘عخََّؼ ابُغ خمجكف الحزارة: بأنيا تفشٍُّغ في التَّخِؼ كإحكا
الحزارُة تعشي عشج البعس: الحريمَة الذاممَة لمسجنيِة كالثقافِة, فيي مجسػُع الحياِة في       -ٕ

. كىحا التعخيُف يجسُع بيغ الجانبيغ السيسيغ كىسا السادُة ٔلسادية كالسعشػيةُصَػِرىا كأنساِشيا ا
ماِت الحزارة.  كالخكح, كىسا أىُع ُمقػِّ

الحزارُة ىي: ُكلُّ ما يتعمُق بالسكتدباِت البذخيِة التقشيِة التي َتتَّرل بأسباِب العيِر ككسائمو -ٖ
 .ٕالسادية. فيحا التعخيف أقترخ عمى الجانب السادؼ

الحزارُة ىي: مجسػُع الِكَيِع كاالخبلِؽ كالعقيجِة كالخراِئِز االندانيِة الُعميا التي يشفخُد بيا -ٗ
االنداُف عِغ الحيػاف, كتكػف دافعًا لو الى تدخيِخ ما َخَمَق هللُا لو في ما ُأِمَخ بِو, فُيَحقُِّق الفائجَة 

عخيُف يذسُل جسيَع الجػانِب الساديِة كالخكحية, . كىحا التٖكالشفَع كاليجايَة كالذكَخ لػاىِب ىحا الفزل
 كىػ ما يختاره الباحث.

                                           
 .ٖٓٔـ, ٕٙٔٓ, ٘ٔ, ـٕٔيشطخ: أ. شاىخ أحسج دمحم الخيامي : حػار الحزارات, مجمة االنجلذ,العجد ٔ
يشطخ: نبيل عمي صالح: الحزارات االندانية بيغ كاقع الرجاـ  كأفق الحػار, مؤسدة مؤمشػف ببل حجكد, ٕ

 . ٜـ, ٕ٘ٔٓ
 .ٕ٘ٔـ, ٜٜٚٔ-ٛٔٗٔ, ٕيشطخ: دمحم عسارة : التخاث كالسدتقبل, دار الخشاد, القاىخة, ط (ٖ
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 املبحث االول  

 )تاريُخ التَّهاُصِل االقترادي بيَن اأُلَمِم قجيسا (
بعج أف تصػر السجتسع االنداني, كأخح االفخاد بالتخرز في انتاج سمع معيشة, أدػ ىحا الى     

َخ تفػُؽ حاجتيع الييا, كبالسقابل فأنَّيع أصبحػا بحاجٍة الى سمٍع زيادِة ما يشتجػنو مغ سمٍع بسقادي
ُرػا في انتاجيا, كمغ ىشا كاف الُبجَّ مغ مبادلِة الفائِس مسا لجييع مغ  ُاخخػ غيخ التي تخرَّ

مِع ااُلخخػ التي ىع بحاجٍة الييا كلع يشتجػىا , ككاف ىحا التََّصُػِر في ٔالدمِع التي انتجػىا بالدِّ
اِت االقتراديِة بيغ االفخاِد بجايًة لطيػِر التَّباُدِؿ التِّجارؼ كالتَّػاُصِل االقترادؼ, كسيتع تشاُكِؿ العبلق

 تاريِخ ىحا التََّصُػِر لمتَّػاُصِل االقترادؼ عشج العخِب في مصمبيغ ىسا:
 السصمب االكؿ: تاريخ الشذاط التجارؼ عشج العخب.    
 ؼ لسكة.السصمب الثاني: الشذاط التجار     

 
 املطلب االول: تاريُخ اليَّشاِط التِّجارٍ عيد العرب:

مشح زمٍغ بعيٍج, كقج َعَخُفػىا كاتقشػىا رجااًل كنداًء, بخًا -كغيخىع مغ االمع-مارس العخُب التِّجارةِ     
متسيدٍة كبحخًا, فشالت أىسيًة كمكانًة في نفػِس العخِب الحيغ كانػا ُيَسيِّدكف مغ كاف ُيساِرسيا بسكانٍة 

ديخِة العخبية, مسَّا جعَل كباِر كرؤساِء الكبائل كساداتيا  بيغ قػمِو, السيسا عشج أىِل شبِو الجَّ
. كيعج ىحا االىتساـ بالتِّجارِة أمخًا شبيعيًا ٕيسارسػف التِّجارة لعطع قجرىا كشخِؼ مشدلتيا عشجىع

ديخِة العخبية, كِقمَّ  ة السياه التي عاقت الدراعة فييا , فزبًل بدبب ضخكِؼ السشاِخ كالتخبِة لذبِو الجَّ
َمِع ِِٖعغ استيجانيع لسيشِة الدراعِة كالرشاعة , ِمسَّا جعميع بحاجٍة الى السػارِد البلزمِة لمقػِت كالدِّ

                                                                                                                         

 
, ٔ, الدشةٕ( يشطخ: د. عبجالباسط مرصفى مجيج : شخؽ التجارة كالتبادؿ الدمعي, مجمة آداب الفخاىيجؼ, العجدٔ

ٖٜ٘. 
تاريخ االقتراد العخبي ( يشطخ: د. عػاد مجيج الكبيدي كد. حسجاف عبجالسجيج الكبيدي: دراسات في ٕ

 .ٜٚ, ٜٛٛٔاالسبلمي, مصبعة التعميع العالي, بغجاد, 
( يشطخ: خالج عبجهللا العيداكؼ كغيجاء صادؽ سمساف: حخية التجارة في الفكخ االقترادؼ االسبلمي, مجمة ٖ

 .ٗ, ٕٛٓٓ, ٕجامعة االنبار لمعمـػ االقترادية, العجد
 .ٜٜف عبجالسجيج الكبيدي : مرجر سابق, ( يشطخ: د. عػاد مجيج الكبيدي كد. حسجاٗ
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السختمفة, االمُخ الحؼ دفعيع الى الَعَسِل بالتجارِة كتشذيِط حخكتيا مع الببلِد السجاكرِة ليع كالتي 
 رِضيا, ككثخِة انتاجيا مغ الغحاِء كغيخىا.تتسيُد بخرػبِة أ

إفَّ مسا يؤكُِّج نذاط التِّجارة عشج العخب قجيسًا كقبل االسبلـ, ىػ احتػاُء المغِة العخبيِة عمى     
خكِة كغيخىا مغ السفخدات, مسا يجؿُّ داللًة كاضحًة عمى  مفخدات التجارِة كالبيِع كالكدِب كالخِّبِح كالذَّ

 .ٗحخفِة التِّجارِة كميارتيع كافتشانيع بيامسارسِة العخِب ل
كسا يؤكُِّج ذلظ أيزًا كركد لفع التِّجارِة كغيخىا مغ االلفاِظ الستعمقِة بالشَّذاِط التِّجارؼ في      

"َفَسا َرِبَحت  مػاضع متعجدة مغ القخآف الكخيع, مسَّا يجؿُّ عمى معخفتيع بيا, مغ ذلظ قػلو تعالى:
ْغ َعَحاٍب َأِليعٍ "قػلو: , ك ٔ" تَِّجاَرُتُيعْ  كقػلو:  ،ٕ"َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا َىْل َأُدلُُّكْع َعَمٰى ِتَجاَرٍة ُتشِجيُكع مِّ

"َيا َأيَُّيا الَِّحيَن آَمُشهْا اَل َتْأُكُمهْا َأْمَهاَلُكْم َبْيَشُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكهَن ِتَجاَرة  كقػلو: ، ٖ""كتجارة لغ تبػر
شُكْم" (( قائسًا ص.كلذجة كلعيع بالتِّجارِة كُحبِّيع ليا افَّ بعس الرحابة تخؾ الخسػؿ  َٗعن َتَخاٍض مِّ

ػا ِإَلْيَيا "كىػ يخصب عشج سساعيع بقجـك قافمة تجارية, فقاؿ تعالى:  ِإَذا َرَأْكا ِتَجاَرًة َأْك َلْيًػا انَفزُّ
ِ خَ  َغ المَّْيِػ َكِمَغ التَِّجاَرِة  َوَّللاَُّ َخْيُخ الخَّاِزِقيَغ"َكَتَخُكػَؾ َقاِئًسا  ُقْل َما ِعشَج َّللاَّ الى غيخ ذلظ مغ  ْ٘يٌخ مِّ

 اآلياِت الكثيخِة التي تشاكلت التِّجارة, فزبًل عغ ما كرد في الدشة كالتي سشأتي الييا الحقًا.
 

ُِ واملىقَع اجلغرايف:  الطرُق التجاري

ديخِة العخبيِة لقج كاف لمسػقِع الجغخافي الحؼ ت       تستَُّع بو االمُة العخبيُة كالسيسا مشصقة ِشبِو الجَّ
ـِ  ـِ التَّػاُصِل االقترادؼ بيشيا كبيَغ السشاشِق ااُلخخػ مغ العالع, التي تسثمت بكيا أثخًا كبيخًا في قيا

مِع كالخجماِت بيغ العخِب كغيِخىع مغ ااُلَمعِ  اكِد اليامِة , ِمسَّا جعميا أحَج السخ ٙحخكُة تبادِؿ الدِّ
لمشَّذاِط االقترادؼ التِّجارؼ العالسي, كيعػُد ذلظ الى السػقِع االستخاتيجي الحؼ تحتمو, حيث 
شيا مغ االشبللِة عمى أىع السدصحاِت السائيِة في العالع كالسحيِط اليشجؼ كالبحِخ االحسِخ كبحِخ  مكَّ

                                           
 .ٙٔ(سػرة البقخة , آية : ٔ
 .ٓٔ(سػرة الرف , آية :ٕ
 .ٜٕ(سػرة فاشخ , آية :ٖ
 .ٜٕ(سػرة الشداء , آية :ٗ
 .ٔٔ(سػرة الجسعة , آية :٘
 .ٜٖ٘(يشطخ: د. عبجالباسط مرصفى مجيج: مرجر سابق, ٙ
تاريخ العخبي القجيع مغ كتاب القػافل كدكرىا الحزارؼ حتى ( يشطخ: رضا جػاد الياشسي : تجارة القػافل في الٚ

, تحت إشخاؼ أحسج إبخاليع ذياب, معيج البحػث  –ـ  ٜٔنياية  القخف  السشطسة العخبية لمتخبية كالثقافة كالعمـػ
ثة , , ك د. ضافخ عبج الشافع : تجارة مكة كمداىسة الخسػؿ فييا قبل البعٖٔـ,  ٜٗٛٔكالجراسات العخبية, بغجاد 

 .ٖ٘, ٕٕٔٓ, لدشة ٖالعجد  ٜٔـ , -مجمة التخبية كالعمع 



 م.د. بياء الجين بكخ حدين  

ٕٕٙ 

لمذخِؽ االدنى القجيع, كىسدة كصٍل بيغ  ُعساف كالخميِج العخبي, كسا أنَّيا ُتذكِِّل القمَب الشابَس 
إقميسيغ جغخافييغ مختمفيغ ىسا: إقميُع البحِخ االبيِس الستػسط, كإقميُع السشاشِق الحارِة االستػائيِة 
كخاصة شخقي أفخيكيا كشبو القارة اليشجية, كلحلظ عبخت التجارة العالسية الببلد العخبية مشح أقجـ 

يِة كالبحخيِة كالسحيصاتالعرػر, كاشتيخت شبو الجديخة   .ٚالعخبية بالتِّجارِة عبخ الصُّخِؽ البخِّ
 

 املطلب الثاىٌ: اليَّشاُط التِّجارٍ مللَُّ:

ة, كأسبابيا كنتائجيا, كػنيا ُتَعجُّ إحجػ أىع       يتشاكؿ ىحا السصمب الشذاَط التِّجارؼِّ في مكَّ
,  كألنيا ُذِكخت في ُسػرِة ُقخيٍر التي  تسثُل  نسػذجًا  السخاكِد التِّجاريِة في شبِو الجديخِة العخبيِة  أكالً 

 لمتَّػاُصل االقترادؼ في ىحه الجراسة ثانيًا.
     

 
 املىقع اجلغرايف االسرتاتًجٌ مللُ:

َة االقترادؼ الى مػقعيا الجغخافي االستخاتيجي, كػنيا تخبط ببلَدؼ الذاـ      تخجع أىسيُة مكَّ
 .ٔلحبذِة جشػبًا, فيي محصة لمقػافل اآلتية مغ الجيتيغشسااًل كاليسِغ كاليشِج كا

َة في كسِط الُحجاِز تقخيبًا جعميا محصًة لمقػافِل التجاريِة الحالبة مغ الذخِؽ الى      اّف مػقَع مكَّ
الغخِب كبالعكِذ, كمغ الذساِؿ الى الجشػِب, ِمسَّا جعميا تقػـُ بسيسِة الػسيِط في نقِل تجارِة ببلِد 

ـِ ك  حػِض البحِخ الستػسط الى الحجاِز كنجج كاليسغ, كبحلظ تحرُل عمى أرباٍح كبيخٍة جعمتيا الذا
 .ٕمخكدًا ميسًا مغ مخاكد الثخكِة كالساِؿ في جديخِة العخِب في ذلظ الػقت

 
 أسباُب اٍتناَو أٍُل ملَُّ بالتجارَ:

الى عػامَل عجيجٍة أبخُزىا كقػِع اىتع السكِّيػف بالتجارِة اىتسامًا كبيخًا, كيعػُد الدبُب في ذلظ     
ة بالشاس القادميغ الييا لمحجِّ مغ ُكلِّ َفٍج عسيٍق, ككاف الُبجَّ  ـِ فييا, فازدحست مكَّ بيِت هللِا الحخا

                                           
 .٘ٔ( يشطخ رضا جػاد الياشسي : مرجر سابق, ٔ
 .ٕ٘( يشطخ: د. ضافخ عبج الشافع: مرجر سابق, ٕ
( أ.ـ.د. ىاشع يػنذ عبج الخحسغ  ك أ.ـ.د. إبخاليع دمحم عمي: القافمة التجارية, مجمة كمية العمـػ االسبلمية, ٖ
 .ٖـ, ٕٕٔٓ, ٔٔد, العجٙـ
 .ٖٚ( سػرة ابخاليع, آية : ٗ
 .ٜٙ, ٕٜٚٔ( يشطخ: ابخاليع حدغ : التاريخ االسبلمي, مكتبة الرفة السرخية, ٘
 .ٖ( أ.ـ.د. ىاشع يػنذ عبج الخحسغ  ك أ.ـ.د. إبخاليع دمحم عمي : مرجر سابق, ٙ
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عي الحثيِث لتػفيِخ الخجماِت الستشػعِة لمحجيج , فيع أىُل البيِت كسجنتو, مسا ٖلمسكِّييغ مغ الدَّ
 جارؼ لتغصيِة احتياجاِتيع, كاحتياجاِت الحجيج.دعاىع الى مسارسِة الشذاط التِّ 

ة الدراعة, كذلظ لػقػعيا في كادٍؼ       َة مػاِرِدىُع االقتراديِة كبخاصَّ ِمغ ِجيٍة ُاخخػ فأفَّ شحَّ
رَّبََّشا ِإنِّي َأْسَكشُت ِمغ "غيِخ ذؼ زرٍع كسا كصفيا هللُا تعالى في القخآف بقػلو عمى لداف ابخاليع: 

يَِّتي  َغ الشَّاِس َتيْ ُذرِّ بَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَجًة مِّ ـِ َربََّشا ِلُيِكيُسػا الرَّ ِػؼ ِإَلْييْع ِبَػاٍد َغْيِخ ِذؼ َزْرٍع ِعشَج َبْيِتَظ اْلُسَحخَّ
َغ الثََّسَخاِت َلَعمَُّيْع َيْذُكُخكف  , مسا جعَل أىُميا ٘. كتذخُؼ عمييا جباٌؿ مغ جسيِع الشػاحيٗ"َكاْرُزْقُيع مِّ

ه مغ حاجاِتيع الزخكريِة كالكساليِة, كلسا تجرُّ عمييع مغ أرباٍح, كالحؼ ييتس ػَف بالتجارِة لسا تدجُّ
 أدػ الى ازدىاِر التِّجارِة.

 
 تاريُخ اليَّشاِط التِّجارٍ مللَُّ:

ـِ ,اذ ُتذيُخ بعُس السرادِر التاريخيِة الى افَّ ا     َة بالِقَج لحاِرَث بغ اتَّدَع الشَّذاُط التِّجارؼ في مكَّ
ُمخمَّج بغ الَشزخ بغ ِكشانة كاف يقػُد القػافَل التجاريِة السكِّيِة قبَل أف يتػلى ُقري بغ كبلب زعامَة 
ـِ التي تدُكُغ اشخافيا قبيمُة بشي  َة. كقج اتدع ىحا الشَّذاُط بعج مجيء ُقري خاصًة مع ببلِد الذا مكَّ

 .ُٙعحرة التي نذأ فييا ُقري كتخعخع
ـِ كجػِد شخريٍة قػيٍة قادرٍة عمى َسجِّ الفخاِغ كبعج كفا     ِة ُقَري َضُعَف الشَّذاُط التِّجارؼ, لعج

الدياسيِّ الحؼ خمَّفُو ُقَري بػفاِتِو, كلع َتُعج قخيٌر قادرًة عمى مسارسِة نذاِشيا التِّجارؼ ااّل مع 
َة, كالحؼ القادميغ الى مكَة في مػاسِع الَحجِّ حتى جاَء ىاِشُع بَغ عبَج مشاؼ الح ؼ تػلَّى سيادَة مكَّ

َخِر الحؼ لِحَق بالتِّجارِة السكِّيِة جّخاَء انكفاِئيا, ِمسَّا حجا بِو الى اتخاِذ ما يمِدـُ إلعادِة  أدرَؾ حجَع الزَّ
 .ٔاالنتعاِش االقتراِدؼِّ مخًة ُاخخػ لمسجتسِع السكِّيِّ 

 
 إيالُف ُقريش: 

ـِ بعج اختبلِؿ ُشُخِؽ التِّجارِة العال     سيِة السارَِّة عبَخ البحِخ االحسِخ كالحؼ يخُبُط اليسغ بببلِد الذا
ـِ بدبِب التَّشاُفِذ  ا كالخميِج العخبي الحؼ َتِرُل مغ خبللِو تجارُة اليشِج كالريِغ الى العخاِؽ كالذَّ

                                           
 .ٖجر سابق, ( يشطخ: أ.ـ.د. ىاشع يػنذ عبج الخحسغ  ك أ.ـ.د. إبخاليع دمحم عمي : مرٔ
 .ٖ( السرجر نفدو, ٕ
 .ٖٗ٘( يشطخ: د. ضافخ عبج الشافع: مرجر سابق, ٖ
 .ٖ( يشطخ: أ.ـ.د. ىاشع يػنذ عبج الخحسغ  ك أ.ـ.د. إبخاليع دمحم عمي : مرجر سابق, ٗ
 .ٕ-ٔ( سػرة قخير, آية: ٘
تحقيق :عمي عبج البارؼ عصية : كح السعاني في تفديخ القخآف العطيع ,   ىػ) ٕٓٚٔشياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي األلػسي )ت  :يشطخ( يشطخ:  ٙ

 .ٕٓٗ|ٖٓىػ,  ٘ٔٗٔ, ٔبيخكت , ط –كالدبع السثاني , دار الكتب العمسية 
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اسانييغ عمييا, حاكؿ ىاشُع بُغ عبَج مشاؼ استغبلؿ ىحه الفخ  خاِع بيغ البيدنصييغ كالدَّ صِة كالرِّ
َة, كسعى  كلِة البيدنصيِة التي تحتلُّ اسػاُقيا أىسيًة كبخػ بالشدبِة ألىِل مكَّ بالتَّحُخِؾ باتِّجاِه الجَّ
لمحرػِؿ عمى ضساناِت تدييل لمقػافِل التِّجاريِة بالجخػِؿ الى أراضييا, فكتب لو الكيرخ 

ـِ مشيع الى أراضييع ُغ تجارَة مغ يقج  .ٕالبيدنصي كتابًا يؤمِّ
ـِ دفعو الى محاكلِة ذلظ مخًَّة ُاخخػ مع الِقػػ إ     ا ّف ىحا الشجاَح الحؼ تحقَّق عمى يجِه في الذَّ

ـَ بحلظ, فحىَب السّصمُب الى اليسِغ, كعبج شسذ الى  الجكلية ااُلخخػ, فأكعَد الى إخػتِو الكيا
مساثمٍة, كاف  الحبذِة, كنػفل الى فارَس كالحيخَة, كقج تسّكشػا جسيعًا مغ الحرػؿ عمى ضساناتٍ 

يعقجكا السعاىجاِت التِّجاريِة, فشذصت ِتجارُتُيع كانتعَر الصخيُق التِّجارُؼ الساُر عبَخ الحجاز, 
كاصبحت قػافميُع التجاريُة تشتقُل بأماٍف, ِمسَّا يجؿُّ عمى امتبلِؾ ىاشع رؤيًة مػضػعيًة لمػاقِع 

ياِسيِّ كاالقِتَراِدؼِّ آنحاؾ  .ٖالدِّ
الى تعديِد عبلقاِتيا مع بعِس الكبائِل الستشفحة لتأميِغ القػافل التِّجاريِة التي  كسا سعت قخيٌر     

تسخ عبخ أراضييا, فتػفُخ لقخيٍر كقػافميا التجاريِة الحسايَة البّلزمَة ليا, عمى أف تحسل تمظ 
 .ٗالقػافل حاجات ىحه الكبائل دكف مقابل

عبلقاتيا مع السجِف الكبخػ في الجديخِة  كفي ىحا االشار أيزًا عسمت قخيٌر عمى تعديدِ     
ِل بحّخيٍة  العخبية كخاصًة الصائف كيثخب كغيخىسا, مسا سيَّل عمى تمظ القػافِل التجاريِة مغ التشقُّ
كِؿ بدبِب تمظ السعاىجاِت التجاريِة التي ُعخفت باإليبلؼ,  كأماٍف في كلِّ مكاٍف, كالتَّػاُصِل مع الجُّ

يبَلِؼ ُقَخْير ِإيبَلِفِيعْ كالحؼ كرد ِذكخُه في سػر  خُه البعس  ٘"ِة قخيٍر حيث قاؿ تعالى: "إِلِ , ٙكسا فدَّ
شيع مغ الديِخ في االرِض ال يخذػَف عاديًا يعجك عمييع,  ككاف ذلظ بتػفيٍق مغ هللِا تعالى الحؼ مكَّ

كاُف كامَّشيع بحلظ أيزًا مغ الجػِع  كالخػِؼ, لسا كقخ في نفػِس العخِب مغ حخمتيع, ألنيع س
الحخـِ كأىمو, كُعسَّاُر الكعبِة, فبل َيِغيُخ عمى بمجىع أحٌج, رغع كل الغاراِت التي كانت ال تشقصع في 
ديخِة العخبيِة , لحلظ قاؿ تعالى: "َأَكَلْع َيَخْكا َأنَّا َجَعْمَشا َحَخًما آِمًشا َكُيَتَخصَُّف الشَّاُس  بكية مشاشِق الجَّ

 .ٔ"ِمْغ َحْػِلِيعْ 
بعُس السفدخيَغ الى القػِؿ: اّف الُقَخشييَغ قج أِلفػا ِرحمتيع صيفًا كشتاًء دكف خػٍؼ, كذىب      

كذلظ لحخمِة ىحا البيِت الحخاـ, كلرجِّ هللا تعالى أصحاَب الفيِل عغ تيجيِع الكعبِة, فجعميع 
َة يألفػف ِرحبلِتِيُع التِّجاريِة صيفًا كشتاًء, فآمشيع بحلظ مغ  كعرٍف مأكػٍؿ ألجِل أف يجعل أىَل مكَّ

خػِؼ الصخيِق كخػِؼ االعتجاِء عمييع, كآمشيع مغ الجػِع لتحقيِق السكاسِب التِّجاريِة كسجِّ حاجاتيع 
ـِ كالذخاِب كغيخىسا, كلػال ذلظ ما تسكشػا مغ البقاِء في ىحا السقاـ, كُكلُّ ذلظ بتجبيِخ مغ  مغ الصعا

يع اف َيعُبجكا هللا تعالى كحجه, َكي ال يريبيع هللِا عد كجل الحؼ لّيأه كيّدخه ليع, فكاف حخٌؼ ب

                                           
 .ٚٙسهرة العشكبهت ، آية : (ٔ
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َكَضَخَب َّللاَُّ َمَثبًل َقْخَيًة َكاَنْت آِمَشًة مُّْصَسِئشًَّة " , قاؿ تعالى:ٔالجػُع كالخػُؼ كسا أصاَب أقػاـٌ غيخىع
ِ َفَأَذاَقَيا َّللاَُّ  غ ُكلِّ َمَكاٍف َفَكَفَخْت ِبَأْنُعِع َّللاَّ  ِلَباَس اْلُجػِع َكاْلَخْػِؼ ِبَسا َكاُنػا َيْأِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغًجا مِّ

َساِء َكاأْلَْرِض  ". كقاؿ أيزًا :ٕ"َيْرَشُعػفَ  َغ الدَّ َكَلْػ َأفَّ أَْىَل اْلُقَخٰػ آَمُشػا َكاتََّقْػا َلَفَتْحَشا َعَمْيِيع َبَخَكاٍت مِّ
ِكغ َكحَُّبػا َفَأَخْحَناُىع ِبَسا َكاُنػا َيْكِدُبػفَ  ـُ الفخِخ الخَّازؼ: لػ أشاعػا هللَا لفتَح عمييع . قاؿ ٖ"َكلَٰ اإلما

أبػاَب مغ الخيخاِت كالبخكاِت: بخكاُت الدساِء بالسصِخ, كبخكاُت االرِض بالشباِت كالثساِر ككثخِة 
ـِ كحرػِؿ األمِغ كالدبلمِة.  السػاشي كاالنعا

 
ُِ لُكريش:  الرِّحالُت التِّجاري

شِة, ااُلكلى في الذتاِء, كالثانيِة في الريِف. إّف قخيذًا كانت تقػـ بخحمتيِغ       كبيختيِغ في الدَّ
ػاحِل  ففي الذتاِء يكػُف االتجاُه جشػبًا نحػ العباىمة مغ ممػِؾ اليسِغ, ثع نحَػ أرِض الحبذِة كالدَّ

 االفخيكية ااُلخخػ السقابمِة لدػاحِل شبِو الجديخِة العخبية, كذلظ لجفئيا في الذتاء.
ـِ كالعخاِؽ كببلِد الخكـِ كذلظ لبخكدتيااّما في ا     ا  . ٗلريف فيكػف االتجاُه ِشسااًل نحَػ ببلِد الذَّ
كفزبًل عغ ىحه القػافل الجساعيِة الكبيخِة كانت ىشاؾ قػافُل فخدية يذخُؼ عمييا عجٌد مغ     

ة. اِر االغشياِء في مكَّ  ٘التُّجَّ
ِرفتيا الجساعية, إذ كانت تحِسل معيا أمػااًل أما تمظ الخِّحمتيِغ الكبيختيِغ فقج تسّيدت بِ     

ألشخاٍص عجيجيغ؛ مشيع مغ يداِفُخ فييا, كمشيع مغ يدتأِجُخ بجيبًل عشو, كمشيع مغ ُيقِخُض مالُو 
 .ٙلمّتجارِة عمى الشرِف, فكاف معطُع السكِّييغ ُيذاِركػف فييا

 
َُ مع ِّ ملٍل  اآلخريً: ىتائُج اليشاِط التِّجارٍ والتَّىاُصَل اإلقتصاد

لقج ازدَىَخ الشَّذاُط التِّجارؼِّ لسّكَة ازدىارًا كبيخًا السيسا بعج حرػليا عمى أماِف الصخيِق مغ قبِل      
ُممػِؾ بيدنصَة كالّداساِف كاليسِغ كالحبذِة كرؤساِء الكبائِل كالُسجِف الكبخػ, كاستسَخ ىحا االزدىاُر 

 مغ الشتائِج  اآلتيِة : شػيبًل, كقج أدَّػ ىحا االزدىاُر الى جسمةٍ 

                                           
ٔ

 . ٕ٘ٙ-ٜٔٙ|ٕٗ( ،جامع البيان في تأويل القخآن )السعخوف بتفديخ الطبخي  ( :ٖٓٔ-ٕٕٗ( يشظخ: دمحم بن جخيخ بن يديج الطبخي )
ٕ

 .ٕٔٔ( سهرة الشحل ، آية :
ٖ

 .ٚٙسهرة االعخاف ، آية:  (
ٗ

 .ٕٔٗ-ٕٓٗ|ٖٓ( اآللهسي : مرجر سابق ، 
 .ٗ( يشظخ : أ.م.د. ىاشم يهنذ عبج الخحسن  و أ.م.د. إبخاهيم دمحم عمي : مرجر سابق،ٙ
٘ 
ٙ
     .                                                                                                                            ٗرجر سابق, ( يشطخ: أ.ـ.د. ىاشع يػنذ عبج الخحسغ  ك أ.ـ.د. إبخاليع دمحم عمي : م 
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َة, كازدىاِر أسػاِقيا كاتداِعيا كضيػِر أسػاٌؽ -ٔ إزدىاُر الحياِة االقتراديِة كاالجتساعيِة في مكَّ
عجيجٌة أكصميا البعُس الى اثشَتي َعَذَخ ُسػقًا, اشيُخىا: سػُؽ ُعكاظ, ثع ذؼ الَسجاِز كالسجشة 

 .ٔكدكمَة الَجشجِؿ كغيخىا
لؤلسػاِؽ التي امتؤلت بالبزائِع عمى تحقيِق األمِغ الغحاِئيِّ مغ خبلِؿ  ساعج ىحا االزدىارُ  -ٕ

 تػفيِخ حاجاِت البمِج الغيِخ مػجػدة بالجرجة الخئيدية.
اكتداب خبخة بالتجارة, كمعخفة بأنػاع مختمفة مغ البيػع كالسعامبلت السالية كالسرخفية مثل  -ٖ

زبًل عغ اشكاؿ التعامل الشقجؼ بالجراىع الفزية التدميف كاالقخاض كالتأميغ كالركػؾ كالخبا, ف
 .ٕكالجنانيخ الحىبية, كالحؼ أدػ الى تحقيق سػؽ نقجية كاسعة

 .ٖاتِّداُع السسالِظ كازدىاُر الُعسخاِف في ُكلِّ مكاف -ٗ
 .ٗبخكُز شبقٍة كاسعٍة مغ أصحاِب الثَّخاِء, كضيػر الخَّفاليِة االقتراديِة فييا -٘
ِب االقتراديِة فإّف التػاصَل االقترادؼِّ عغ شخيِق التِّجارِة أسيع في تعسيِق فزبًل عغ الجػان -ٙ

رِة في االسػاِؽ أك السجِف, لحلظ بخز  العبلقات الثقافيِة بيغ العخب, كذلظ مغ خبلؿ لقاءاِتيع الُسَتكخِّ
يٍر التي سادت بكيَة العجيُج مغ القػاسِع السذتخكِة بيشيع أبخُزىا المغُة العخبيُة الستسثمِة بميجِة ُقخَ 

 .٘المَّيجاِت العخبيِة حتى ندؿ الُقخآُف بيا
كمغ جية ُاخخػ فقج ازدىخِت الكتابُة في َمكََّة, حيث أسيع التػاصل االقترادؼ في تعسيق     

اىتساميع بيا حتى ُذكخ اّف السكييغ تعّمسػا الكتابة في الحيخة, كنقمػىا الى مكة, كقج استخجـ 
ي تدجيل حداباتيع؛ كسا نقمػا الكثيخ مغ السفخدات كااللفاظ كاالفكار السكيػف التجكيغ ف

كالسعتقجات الجيشية مغ كل مكاف, كبات بعزيا جدءًا مغ لغتيا كثقافتيا كمعتقجاتيا, كبحلظ 
أصبحت التجارة الخارجية مغ دعائع االتراؿ الحزارؼ بيغ االمع كالذعػب كسببًا في 

مع كالسشتػجات التي تسثل جػانب الحزارة السادية الستشقمة اك تفاعبلتيا, كتّع ذلظ مغ خبلؿ الد
 .ٙمغ خبلؿ الشاس الحيغ يشقمػف معيع أفكارىع كعاداتيع كتقاليجىع كثقافاتيع كمعتقجاتيع

 
 

                                           
ٔ
 .ٔٔ-ٓٔ( السرجر نفدو ,  
ٕ
 .ٜ( يشطخ : خالج عبجهللا ابخاليع  , غيجاء صادؽ سمساف : مرجر سابق ,  
ٖ
 .ٛ٘ج الشافع , مرجر سابق .( يشطخ : د. ضافخ عب 
ٗ
 .ٕٖ٘كالتاريخية ,  ( يشطخ : أ.ـ.د.ضاىخ ذباح الذسخؼ : لسحة عغ االحػاؿ االقترادية عشج العخب قبل االسبلـ , جامعة بابل مخكد بابل لمج را سات الحزارية 
٘
 . ٔٔ( يشطخ: أ.ـ.د. ىاشع يػنذ عبج الخحسغ  ك أ.ـ.د. إبخاليع دمحم عمي : مرجر سابق, 
ٙ
 .ٔٔ( يشطخ: أ.ـ.د. ىاشع يػنذ عبج الخحسغ  ك أ.ـ.د. إبخاليع دمحم عمي : مرجر سابق, 
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 املبحث الثاىٌ
 )مفَىو التجارَ اخلارجًُ, وأٍنًتَا, وأسباب قًامَا وىتائجَا(

يتشاكؿ ىحا السبحث بياف مفيـػ التجارة كذلظ مغ خبلؿ تعخيفيا, ثع بياف أىسيتيا كمكانتيا في     
 االسبلـ, ثع بياف أسباب قياميا, كأىع نتائج مسارستيا, كذلظ في مصمبيغ ىسا :

 السصمب االكؿ: تعخيف التجارة الخارجية, كبياف أىسيتيا, كأسباب قياميا.
 بادؿ التجارؼ )التجارة الخارجية( .السصمب الثاني: نتائج الت

 
 املطلب االول: تعريف التجارَ اخلارجًُ, وبًاٌ أٍنًتَا وأسباب قًامَا:

التجارُة الخارجيُة ىي كجػُه الشَّذاِط االقترادؼ الستسثِّمُة بتبادِؿ الدمِع  تعخيف التجارة الخارجية:
 .ٔكالخجماِت عبخ الحجكِد الدياسيِة الجكلية

بأّنيا: تسّثل أىع ُصػِر الِعبلقاِت اإلقترادية التي يجخؼ بسقتزاىا تباُدِؿ الدمِع  كسا عّخفت    
 . ٕكالخجماِت بيغ الجكؿ

 
ُُ التِّجارَِ اخلارجًُ:   أٍنًِّ

ُتَعجُّ التِّجارُة شكبًل مغ أشكاِؿ الشَّذاِط اإلقترادؼ, فيي تعسُل عمى تشسيِة الساِؿ مغ ِخبلؿ     
, لحلظ فأفَّ التِّجارَة في حجِّ ذاتيا تبقى أداًة ِٖت ُرخرًا, ثع بيُعيا بدعٍخ أعمىِشخاِء الدمِع أك الخجما

, ٗاقتراديًة عطيسَة الشفِع, كيبجك ذلظ مغ خبلؿ الُقجرِة عمى تشطيِع استغبلؿ السػارِد اإلقترادية
ِة الستعمقِة بالعسِل التِّجارؼ لتحقيِق ال بِح التِّجارؼ, كذلظ كمعخفِة كيفيِة ُمخاعاِة الطُّخكِؼ الخاصَّ خِّ

ػِؽ, كالدعخ, فزبًل عغ مخاعاِة السػقع, ذلظ اّف نقل الدمِع الى البمجاِف  بسخاعاِة ِسعِة حجِع الدُّ
 .٘البعيجِة ُيػفُِّخ فخصًة أكَبخ لمتَّاِجِخ بالّتخّبِح 

مِع كالخج     ماِت في سجِّ حاجاِت كَتتَِّزُح أىسيُة التجارِة الخارجيِة أكثَخ في تغصيِة استيخاداتيا لمدِّ
َمِع كالخجماِت في أؼِّ  السجتسِع, فسيّسُة الشذاِط التِّجارؼِّ تشربُّ في سجِّ الشقِز الحاصِل مغ الدِّ
مجتسٍع, مغ ِخبلِؿ نقِميا مغ أماِكغ َكفَخِتيا الى أماكِغ ُنجرتيا, كنتيجَة ليحه اآللية تحجُث عسميُة 

 . ٙالتَّباُدؿِ 

                                           
ٔ
 .ٕٖٚـ,  ٜٜٛٔ,  ٔ( يشطخ : د. حديغ عسخ : مبادغ السعخفة االقترادية , ذات الدبلسل , الكػيت , ط 
ٕ
 .ٚٛٔ ـ,ٖٕٔٓ-ٖٗٗٔ, ىػ ٔ( يشطخ: د. شارؽ الحاج : مبادغ عمع االقتراد .دار صفاء , عّساف , ط 
ٖ
 . ٕٗٔ( يشطخ : د. جاسع الفارس : مرجر سابق , 
ٗ
 .ٖٙ( يشطخ : د. جاسع دمحم. شياب : مرجر سابق ,  
٘
 .ٕٗٔ( يشطخ : د. جاسع الفارس : مرجر سابق ,  
ٙ
 .ٖٕ٘( يشطخ د. اسساعيل عبجالخحسغ ك د. حخبي عخيقات :مرجر سابق ,  
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ُة الخارجيُة دكرًا متدايَج األىسيِة في الحياِة االقتراديِة لجسيِع الجكِؿ, فحجُع كقج لِعَبِت التِّجار     
, كتمعُب التِّجارُة في الجكِؿ الشاميِة ٔتجارِة العالِع قج تدايَج خبلَؿ العقػِد التاليِة لمحخِب العالسيِة الثَّاِنيةِ 

ُربَّسا يتجاكُز أىّسيتُو في الجكِؿ الستقجمِة  دكرًا ميساً  -كالتي مغ ِضسِشيا الجكِؿ العخبيِة كاالسبلميِة  –
. أما بالشدبِة ٕالتي ُيسكغ أف تدتفيَج مغ حجِع أسػاِقيا الّجاِخميِة, كإمكانيَّاِتيا في تشذيِط اقتراداتيا

َغ مغ تصػيِخ امكانياِتيا كتشػيعِ   لمجكِؿ الشاميِة, فبلُبجَّ أف تُسَخ عبَخ التِّجارِة الخارجيِة كبكثافة لتتسكَّ
َمِع  اقتراِدىا, حيُث ُترِبُح التِّجارُة شخيانًا اقتراديًا ُمِيسًَّا لتغصيِة استيخاداِتيا لمسػاِد الُسَرشَّعِة, كالدِّ

 .ٖاإلنتاجيةِ 
 

 ملاىُ التجارَ يف االسالو:

ـِ كلجػ السدمسيغ, ألنَّيا تعسُل عمىَ سجِّ حاجػاِت      احتمت التِّجػارُة مكانػًة عطيسًة في االسبل
لُسجتسِع الخئيدِة, كتعسُل عمى تشسيِة السػارِد الساليِة, كُتداِىُع في تػسيِع الشَّذػاِط االقترادؼِّ ا

بسختمِف كجػِىِو, كبالتَّالي ُتحقُِّق الطخكَؼ السبلئسِة لئلنداِف لُيساِرَس دكرُه في عسارِة االرِض, التي 
 .ٗافُ تسّثُل مع العبادِة الغايَة التي ُخِمَق مغ أجِميا االند

ـِ ُمعامبلِتيا في القخآِف      إّف مسا يؤكُِّج أىسيػَة التِّجػارِة بأشكاِليا السختمفِة, كركد ذكِخىا كبياف أحكا
 الكخيع كالدػشَِّة السصيخِة, كمسارسِة السدمسيغ ليا, كتشاُكِؿ العمساِء كالسفكخيَغ ليا في كتِبيع السختمفة.

 :"أىسيػة التجػارة كفزميا في كدػب الخزؽ, مشيا قػلو تعالىففي القخآف كردت آيات كثيخة تبّيغ     
. كمغ أشكاؿ التخغيب بالتجارة كالعسػل,  َ٘وآَخُخوَن َيْزِخُبهَن ِفي اأْلَْرِض َيْبَتُغهَن ِمن َفْزِل َّللاَِّ "

َفْزال  مِّن "َلْيَذ َعَمْيُكْم ُجَشاٌح َأن َتْبَتُغها حخية التجارة بعج أداء مشاسظ الحج حيث قاؿ تعالى : 
بُِّكْم" َفاْمُذػػا ِفي  ُىَػ الَِّحؼ َجَعَل َلػُكُع اأْلَْرَض َذُلػاًل " أؼ مغ التػجارة كشمب الخزؽ. كقاؿ أيزًا : ٙرَّ

ْزِقِو ۖ َكِإَلْيِو الشُُّذػُر  , أؼ سافخكا حيث شئتع مغ االقصار لتحقيق السكاسب. ٚ"َمَشاِكِبَيا َكُكُمػا ِمغ رِّ
ِ""َفإِ  كقاؿ أيزًا: اَلُة َفانَتِذُخوا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغها ِمن َفْزِل َّللاَّ كذلظ بالُخخكِج ،  َٛذا ُقِزَيِت الرَّ

زِؽ, فيحه اآلياُت كغيُخىا َتُحثُّ عمى التجارِة كتجعػا الى تشطيسيا. كقج بّيغ هللُا  لمتجارِة ككدِب الخِّ

                                           
ٔ
 .ٖٜٕـ, ٕٚٓٓ,  ٕبغجاد ,ط –قتراد , السكتبة القانػنية ( يشطخ : د. كخيع ميجؼ الحدشاكؼ : مبادغ عمع اال 
ٕ
 .ٕٔٗـ, ٕٗٓٓ, ٔاالردف , ط-(يشطخ : د. اسساعيل عبجالخحسغ كد. حخبي عخيقات : مفاليع كنطع اقترادية , دار كائل , عساف 
ٖ
 .ٕ٘ٔ( يشطخ : جاسع دمحم شياب : مرجر سابق ,  
ٗ
 .ٚٙـ, ٜٜٚٔتراد االسبلمي, رسالة ماجدتيخ, جامعة بغجاد, ( يشطخ : بياء الجيغ بكخ حديغ :الخيع في االق 
٘
 .ٕٓ) سػرة السدمل , آية :  
ٙ
 .ٜٛٔ( سػرة البقخة , آية :  
ٚ
 .٘ٔ( سػرة السمظ , آية :  
ٛ
 .ٓٔ( سػرة الجسعة , آية :  
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َخ ليع البحَخ كالُفمظَ  َخ  لتدييِل التجػارِة , قاؿ تعالى: تعالى نعسُو عمى الشاِس بأف سخَّ "َّللاَُّ الَِّحي َسخَّ
 . َٔلُكُم اْلَبْحَخ ِلَتْجِخَي اْلُفْمُك ِفيِو ِبَأْمخِِه َوِلَتْبَتُغها ِمن َفْزِمِو َوَلَعمَُّكْم َتْذُكُخوَن"

بل اف القخآف قج تشاكؿ كل ما يتعمق بالتجارة مغ الشقػد كالبيع كالذخاء كالخبح كالقخض     
 كالرخؼ كالسذاركة كغيخىا, ككضع ليا أحكامًا كضػابط تشاكليا الفقياء في كتبيع.

مغ جية اخخػ فأف هللا تعالى قج خفف بعس االحكاـ كالتكاليف عغ السدافخ سػاٌء كاف     
 لمتجارة اـ لغيخىا.  

يا بزػابصيا أما الدشة : فقج كرد فييا أيزًا أحاديث كثيخة تؤكج عمى أىسيتيا كأىسية مسارست     
 .  ٕ( : "التاجػخ الرػجكؽ االميغ مع الشبييغ كالرجيقيغ كالذيجاء"صمغ ذلظ قػلو )

(  صفات التاجخ الحدغ كالتاجخ الديء فقاؿ :"أآل إّف خيخ التجار مغ صكسا بّيغ الخسػؿ)    
 . ٖكاف حدغ القزاء كحدغ الصمب, كشخ التاجخ مغ كاف سيء القزاء, سيء الصمب"

( في حياتو  بالتجػارة, ككحلظ عسػل بيا كثيخ مغ صاخخػ فقج عسل الخسػؿ )مغ جية     
.  ٗ( قاؿ :"...ككاف السياجخكف يذغميع الرفق* باألسػاؽ"رضالرحابة, فعغ أبي ىخيخة )

كآخخكف رضي هللا عشيع  ٘كمسغ أشتغل بالتجارة أبػ بكخ, كعسخ, كعثساف, كعبجالخحسغ بغ عػؼ
 عشيع أجسعيغ .

مغ السفكخيغ السدمسيغ عغ التجارة, كتشاكلػىا بالجراسة كالتفريل في كتبيع كقج كتب كثيخ     
كمغ أبخز ىؤالء : االماـ دمحم بغ الحدغ الذيباني رحسو هللا في كتابو الكدب, كالجاحع كالسيسا 
في كتابو "التبرخ بالتجارة" الحؼ يرف الشذاط التجارؼ فيو بأنو نذاط عقبلني مشطع تحكسو 

.كمشيع أيزًا ابغ ٙكحافد الخبح كالخبخة كاالختيار كالػضع الجكلي السحيط بو قػانيغ الدػؽ, 
 خمجكف في مقجمتو كغيخه.

 
 

                                           
ٔ

 .ٕٔ( سػرة الجاشية , آية : 
ٕ

(, حجيث ٜٕٓٔإياىع ,حجيث رقع  ) (ص) (, باب ما جاء في التجار كتدسية الشبي  ص) ( ابػ عيدى التخمحؼ : تحفة األحػذؼ , كتاب البيػع عغ رسػؿ هللا 

 .ٖٖ٘/ٗحدغ, 
ٖ

 .٘ٙٗ| ٕٔ(, ٙٛٓٔٔ( دمحم بغ احسج بغ حشبل : السدشج , حجيث رقع )
 *( الرفق : التبايع .

ٗ
 .ٙٚٗ|ٕٔ( ابغ حشبل: مرجر سابق  , 

٘
 . ٖٖ٘, 1ٕٓٔٛٔلسالية في مدشج احسج , مخكد البحػث كالجراسات االسبلمية , بغجاد , ط( د. يحيى دمحم عمي العيثاكؼ ,الجػانب االقترادية كا

ٙ 
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 أسباب قًاو التجارَ اخلارجًُ :

إّف مغ أىع أسباب قياـ التجارة الخارجيػة ىػ التخرز في االنتاج كاختبلؼ التكاليف     
ػاء كاف عمى نصاؽ األفػخاد أـ عمى نصاؽ الجكؿ الشدبية بيغ السشتجيغ, كتقديع العسل. فاإلنتػاج س

تغمب عميػو صفة التخرز, حيث تتخرز الجكؿ في انتاج الدمع كالخجمات التي تؤىميا 
شبيعتيا كضخكفيا االقترادية أف تشتجيا بتكاليف أقػل أك بكفاءة أعمى, ثع تبيعيا بأسعار أقل مغ 

ا مغ الدمع كالخجمات بسشتجات الجكؿ االخخػ تكاليف إنتاجيا في الجكؿ االخخػ, أك تبادؿ إنتاجي
التي ال تدتصيع ىي إنتاجيا في الجاخل, أك أف إنتاجيا تكػف بتكمفة أكثخ مغ غيخىا, أك بكسية 

 .ٔأقل مغ حاجتيا
فطاىخة التخرز اذًا تختبط ارتباشًا كثيقًا بطاىخة التبادؿ الجكلي كالتجارة الخارجية, كيعػد     

مجسػعة العػامل الصبيعية : الجغخافية كالجيػلػجية كالسشاخية ؛ كالى الدبب في قياميا الى 
مجسػعة العػامل السكتدبة مثل كسية كنػعية رأس الساؿ, كميارة العساؿ, كاختبلؼ مدتػػ 

 .ٕالتكشػلػجيا السدتخجمة في االنتاج مغ بمج آلخخ
تتخرز في صيج الدسظ  ففي ما يتعمق بالعػامل الجغخافية نجج مثبًل أّف الجكؿ الداحمية    

 كصشاعة الدكارؽ كالدفغ كالتجارة بيا.
أما في ما يتعمق بالعػامل السشاخية, فشجج انيا تكػف سببًا في تخريز الجكؿ بالسشتػجات     

 السشاسبة لطخكفيا الجػية.
ا فالسشاشق االستػائية ذات السشاخ الحار مثبًل, تستاز بجػدة زراعة التسػر فييا مثبًل. كىكح    

 بالشدبة لبكية العػامل االخخػ.
كبفعل ىحا التخرز فأف الجكؿ ستتخؾ انتاج الدمع لؤلسباب التي ذكخت الى الجكؿ األخخػ     

كتتخرز في انتاج الدمع السبلئسة لطخكفيا, ثع يتع التبادؿ بيشيسا, فمػال ىحا التخرز 
 .ٖىشاؾ مػجب لكياـ التجارةألصبحت كل دكلة ممدمة بإنتاج كل ما تحتاجو مغ الدمع, كلسا كاف 

مغ جية اخخػ فأف التػزيع غيخ الستكافئ لعشاصخ اإلنتاج بيغ بمجاف العالع السختمفة لمسػارد     
السعجنية كالبذخية )السػارد االقترادية( , كاختبلفيا بيغ البمجاف يكػف سببًا في عجـ انتاج بعس 

 .ٗغيخىا سجًا لحاجة السجتسع لياالبمجاف لدمع معيشة, مسا تحتاج لمتبادؿ التجارؼ مع 
 

 
                                           

ٔ
 .ٖٕٔـ,  1ٕٖٖٕٔٔٓ, ٚٔ, العجد   ٘( يشطخ :أ.ـ.د.  رائج فاضل جػيج : الشطخية الحجيثة في التجارة الخارجية , مجمة الجراسات التاريخية كالحزارية , ـ

ٕ
 .ٖٕٔ( السرجر نفدو , 

ٖ
 .ٚٔ.ـ. اميخ نجع عبػد: مرجر سابق , يشطخ : ـ 
ٗ

 .ٕٗٗ( يشطخ: د. اسساعيل عبجالخحسغ كد. حخبي عخيقات : مرجر سابق , 
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 املطلب الثاىٌ : ىتائج التبادل التجارٍ )التجارَ اخلارجًُ( :

تعج التجارة الخارجية مغ القصاعات االقترادية الحيػية في أؼ مجتسع مغ السجتسعات     
ة الستقجمة أك الشامية, لجكرىا الفعاؿ في كل السجاالت, فيي تحقق نتائج نافعة كمكاسب مفيج

 لمجكؿ التي تسارسيا مع بعزيا البعس, كمغ أىع تمظ الشتائج ما يأتي :
تحقيق الخفاه االقترادؼ كاالجتساعي : فالتجارة الخارجية تفتح أماـ الجكؿ فخص  -ٔ

التخرز كزيادة تقديع العسل, مسا يؤدؼ الى زيادة اإلنتاج كاالستيبلؾ, كبالتالي ارتفاع 
 .ٔاعية لمببلدمدتػػ الخفالية االقترادية كاالجتس

تداعج التجارة الخارجية في تػسيع القجرة التدػيكية عغ شخيق فتح أسػاؽ ججيجة أماـ  -ٕ
 .ٕمشتجات الجكلة

تداعج التجارة عمى معخفة مدتػػ البمج االقترادؼ, اذ تعج التجارة مؤشخًا جػىخيًا عمى  -ٖ
لسؤشخ باإلمكانات قجرة الجكؿ االنتاجية كالتشافدية في الدػؽ الجكلي, كذلظ الرتباط ىحا ا

االنتاجية الستاحة, كقجرة الجكلة عمى الترجيخ كرفع مدتػيات الجخػؿ فييا, كقجرتيا كحلظ 
عمى االستيخاد كانعكاس ذلظ كمو عمى رصيج الجكلة مغ العسبلت االجشبية كما ليا مغ 

 .ٖآثار عمى السيداف التجارؼ لمجكلة

ادرات يشتج عشو الحرػؿ عمى مكاسب مداىستيا في التشسية االقترادية :إّف تذجيع الر -ٗ
في صػرة رأس ماؿ ججيج يمعب دكرُا في زيادة االستثسارات الججيجة في بشاء السذاريع 
كالبشية االساسية , مّسا يؤدؼ في الشياية الى زيادة التكػيغ الخأسسالي كالشيػض بالتشسية 

 . ٗاالقترادية

                                           
ٔ

  .ٕٗٔ( يشطخ : أ.ـ.د.  رائج فاضل جػيج : مرجر سابق ,
ٕ
 . ٚٗيشطخ : د. خخكؼ مشيخ: السالية كالتجارة الجكلية, السالية كالتجارة الجكلية ,  
ٖ

 .ٔ٘( السرجر نفدو , 
ٗ
 ٓٚ( , مجمة اإلدارة كاالقتراد, العجد ٕٕٓٓ-ٜٜٗٔد . احسج ابخاليع دمحم : أىسية التجارة الخارجية في خجمة التشسية االقترادية في الػشغ العخبي خبلؿ السجة )  (

,ٕٓٓٛ ,ٕٖٔ. 
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ية لمسشتجيغ السحمييغ كتجبخىع عمى ُتػّسع التبادؿ التجارؼ االسػاؽ الجاخمية كالخارج -٘
التشافذ كعجـ االحتكار, كعمى استيعاب التكشػلػجيا الحجيثة, كتربح التجارة بالتالي 

 .ٔمحخؾ القصاعات االقترادية االخخػ كالرشاعة كالدراعة

كسا أّف نسػ القجرات الترجيخية بدبب التجارة, يقّمل مغ االستيخادات الرشاعية كالخجمية  -ٙ
 .ٕالسشافدة

 زيادة الخبخة في مجاؿ الدراعة كالرشاعة كالتجارة كتبادؿ تمظ الخبخات بيغ الجكؿ. -ٚ

التعارؼ بيغ الحزارات كىحه مغ أىع الشتائج : اذ تداعج التجارة الخارجية عمى التعارؼ  -ٛ
 "بيغ حزارات تمظ الجكؿ كتػاصميا, كقج أّكج القخآف الكخيع ذلظ مغ خبلؿ قػلو تعالى: 

اُس ِإنَّا َخَمْقَشاُكع مِّغ َذَكٍخ َكُأنَثٰى َكَجَعْمَشاُكْع ُشُعػًبا َكَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفَّ َأْكَخَمُكْع ِعشَج َيا َأيَُّيا الشَّ 
ِ َأْتَقاُكْع   .ٖ "َّللاَّ

فاإلسبلـ أقاـ مبادئو عمى سسػ الغاية فحدب, ككًحج بيغ االجشاس كااللػاف, كدعا الى 
يا ألحج عمى أحج إاّل بالتقػػ كالعسل الرالح, كجسع كثيخًا اخّػة بذخية عامة ال تفاضل في

مغ االمع كالذعػب كاالعخاؽ تحت ضمو, كمّج الجدػر مع كل الحزارات االندانية 
بجسيع جػانبيا االقترادية كاالجتساعية كالفكخية كالثقافية كالعمسية, مسا ساىع عمى نذخ 

عمى أرضو, كنبح جسيع العربيات األمغ كالخفاه كالػئاـ كالدبلـ بيغ كل مغ يعير 
كأبصميا, كبّيغ اّف الغاية مغ جعل الشاس شعػبًا كقبائل مختمفة, ىػ ألجل التعارؼ 

 .ٗكالتحاكر كالتعاير, ال لمترادـ كالتخاصع كالترارع

إّف العبلقة االندانية في االسبلـ تقػـ عمى دعائع مختمفة أىسيا ىػ تكخيع االنداف,    
ْمَشا َبِشي آَدـَكَلقَ "قاؿ تعالى :  َكِإْذ " , كاالنداف خميفة هللا في االرض, قاؿ تعالى :٘"ْج َكخَّ

                                           
ٔ

 .ٚٙ( يشطخ : شارؽ حسػ : مرجر سابق ,
ٕ

 .1ٕٖٖٕٔٔٓ, ٚٔ, العجد   ٘رة الخارجية , مجمة الجراسات التاريخية كالحزارية , ـ( يشطخ : أ.ـ.د. رائج فاضل جػيج : الشطخية الحجيثة في التجا
ٖ

 .ٖٔ( سػرة الحجخات , آية :
ٗ
 . ٜٔيشطخ : د. دمحم عبجالسشعع خفاجي :االقتراد االسبلمي , دار الجيل , بيخكت ,  
٘
 .ٓٚسػرة االسخاء , آية :  
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, وهللا قج سّخخ ليحا االنداف ما في ٔ"َقاَؿ َربَُّظ ِلْمَسبَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة 
َساَكاِت َكَما " الكػف جسيعًا, قاؿ تعالى: َخ َلُكع مَّا ِفي الدَّ ْشُو َكَسخَّ  ٕ"ِفي اأْلَْرِض َجِسيًعا مِّ

كأعصاه االستعجاد لمعمع بكل شيء, كأكدع في أصل تكػيشو العقل, مسا يجؿ عمى كخامة 
 االنداف, كبالتالي ال يجب اىانتو كاحتقاره أك استعباده.

كسا أّف الشاس جسيعًا أمة كاحجة كالتعاكف بيشيع ىػ تعاكف مصمق عمى البخ كالتقػػ,     
: "َوَتَعاَوُنها َعَمى اْلِبخِّ َوالتَّْقَهٰى َواَل َتَعاَوُنها اكف عمى االثع كالعجكاف, قاؿ تعالىكمشع التع

ْثِم َواْلُعْجَواِن"  . َٖعَمى اإلِْ

كفي نفذ االشار فأّف التدامح كالفزيمة كالعجالة كالػفاء بالعيػد كالسػدة كالخحسة    
في العبلقات االندانية, كىي تسّثل  كمشع الفداد كالطمع, كل ذلظ مغ دعائع االسبلـ

 .ٗالجػانب االخبلقية في التعامل مع جسيع الذعػب كالجكؿ

إّف التعاير بيغ البذخ يديع في جعل الحياة السذتخكة تقػـ عمى قجر مغ التػازف    
الحؼ تدتيجفو البذخية جسيعًا, كلحلظ شالبت بو كل االدياف الدساكية تحكيقًا لحلظ 

 .٘التػازف 

التجارة الخارجية مغ دعائع التػاصل الحزارؼ االنداني بيغ االمع كالذعػب  أصبحت -ٜ
كالجكؿ, كسببًا في تفاعبلتيا كتصػيخ عبلقاتيا, مغ خبلؿ االشخاص الحيغ يشقمػف معيع 
أفكارىع كعاداتيع كتقاليجىع كسا حرل في إنجكنيديا الحيغ تأثخكا بتجار العخب 

 .ٙالسدمسيغ

                                           
ٔ

 .ٖٓ( سػرة البقخة , آية : 
ٕ
 .ٖٔ:  سػرة الجاثية , آية 
ٖ

 .ٕ( سػرة السائجة , آية : 
ٗ

 .ٜٗ-ٕٓـ, ٜٜ٘ٔالقاىخة,  –( يشطخ العبلقات الجكلية في االسبلـ : دمحم ابػ زىخة , دار الفكخ العبي 
٘

الدشة : ٕ, العجد: ,ٖٚ, ـ :  ة( يشطخ : ايساف نعيع العفخاكؼ : التعاير الحزارؼ كانعكاساتو االجتساعية كالفكخية كالثقافية , مجمة أبحاث البرخة | العسـػ اإلنداني

 .ٕٛٛ-ٕٚٛـ , ٕٔٔٓ
ٙ

رسالة ماجدتيخ مغ جامعة الجدائخ, يشطخ : حدغ معسخؼ :مكة كعبلقاتيا التجارية مع شساؿ كجشػب شبو الجديخة العبية , 

 .ٖٙـ,  ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓقدع التاريخ, 
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 اخلامتُ

ؿ ما تقجـ في ىحا البحث, فقج تّع التػصل الى جسمة مغ الشتائج االساسية مغ خبل         
 اآلتية:
يعج الجانب االقترادؼ أحج جػانب الحزارة االندانية الخئيدية, فيػ يؤّثخ عمى  -ٔ

العبلقات الجكلية سمبًا أك ايجابًا, كعميو فأّف التػاصل كالتعاكف بيغ الجكؿ مغ خبللو عبخ 
 جدءًا ميسًا لتحقيق التػاصل الحزارؼ بيغ تمظ الجكؿ. التجارة الخارجية, يعج

لقج مارس العخب التجارة الخارجية كغيخىع مغ األمع مشح زمغ بعيج, كقج أتقشػىا كألفػىا  -ٕ
حتى نالت أىسية كمكانة كبيخة في نفػسيع, كالسيسا عشج اىل مكة التي أصبحت مخكدًا 

ذلظ بعج حرػليا عمى التعيجات التجارية تجاريًا ميسًا لمتجارة العالسية في ذلظ الػقت, ك 
مغ الجكؿ الكبخػ آنحاؾ, كبيدنصة كالداساف كاليسغ كالحبذة, كمغ كبار قادة الكبائل 
العخبية, كالسجف الكبخػ, كالتي سّسيت باإليبلؼ التي كرد ذكخىا في القخآف الكخيع في 

القػافل التجارية صيفًا سػرة قخير, مسا أدػ الى ازدىار التجارة فييا أثخ قياميا بتدييخ 
 كشتاًء, جشػبًا كشسااًل.

لقج كاف لمسػقع الجغخافي لذبو الجديخة العخبية, كالسيسا مّكة, أثٌخ كبيٌخ في قياـ التػاصل  -ٖ
االقترادؼ بيشيا كبيغ العالع كالتي تسّثمت بكياـ حخكة تبادؿ الدمع بيشيا, مّسا جعميا أحج 

 السخاكد اليامة لمشذاط التجارؼ.

دػ التػاصل االقترادؼ في مّكة الى تعسيق العبلقات الثقافية بيغ العخب, فزبًل لقج أ -ٗ
عغ تحقيق الخفاه االقترادؼ كاالجتساعي بيغ ابشائيا, مغ خبلؿ سج حاجاتيع مغ الدمع 

 كالخجمات الغيخ متػفخة لجييع.

 احتمت التجارة مكانة عطيسة في االسبلـ كبيغ السدمسيغ, كذلظ ألىسيتيا, فيي تعسل -٘
عمى تأميغ حاجات السجتسع الخئيدة, كتشسية السػارد السالية, كتداىع أيزًا في تػسيع 

 الشذاط االقترادؼ بسختمف كجػىو.

-التي كانت مغ أىع اسباب قياميا التخرز في االنتاج كتقديع العسل–تحقق التجارة  -ٙ
لمسجتسع, نتائج ميّسة كمكاسب متعجدة تتسّثل في تحقيق الخفاه االقترادؼ كاالجتساعي 
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كتداعج عمى تػسيع القجرة التدػيكية, كعمى التعخؼ عمى السدتػػ االقترادؼ لمبمج, 
كتداىع في التشسية االقترادية, كتؤدؼ الى زيادة الخبخات في جسيع السجاالت, كتبادليا 

 بيغ الجكؿ.

مغ جية اخخػ تعّج التجارة مغ أىع دعائع التػاصل الحزارؼ بيغ الذعػب كالجكؿ,  -ٚ
في تفاعبلتيا كتعايذيا, كىي تداعج عمى تصػيخ العبلقات بيشيا مغ خبلؿ  كسبباً 

التحاكر كالتعارؼ بيغ حزارات تمظ الجكؿ كتػاصميا, كىػ ما أكج عمى أىسيتو الجيغ 
 االسبلمي, كبكية الجيانات.

 التىصًات:

 ضخكرة نذخ ثقافة التعاير كالتػاصل بيغ الجكؿ كشعابيا, كالتعخؼ عمى حزارات االمع,
كمّج الجدػر مع الجكؿ كالسيسا مع تمظ  التي تخبصيا السرالح االقترادية السذتخكة, 
دكف االكتفاء بالجانب االقترادؼ فقط, كتجشب نذخ العشف كالكخالية بيغ االمع كالحؼ ال 

 يفزي إاّل الى السديج مغ الحخكب كالّجمار ليا.  
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 قائنُ املصادر واملراجع

 كخيعالقخآف ال. 

 ـ.ٕٜٚٔابخاليع حدغ: التاريخ االسبلمي, مكتبة الرفة السرخية, .ٔ

ابغ خمجكف: ديػاف السبتجأ كالخبخ في تاريخ العخب كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ ذكؼ الذأف  .ٕ

 .1ٜٕٔٛٛاالكبخ, دار الفكخ,بيخكت,ط

ابػ عبجهللا دمحم بغ اسساعيل البخارؼ : الجامع السدشج الرحيح السخترخ, دار شػؽ  .ٖ

 ق.ٕٕٗٔ, ٔاة, طالشج

-بياء الجيغ بكخ حديغ: الخيع في االقتراد االسبلمي, رسالة ماجدتيخ, جامعة بغجاد .ٗ

 ـ.ٜٜٚٔكمية العمـػ االسبلمية,

د. جاسع دمحم شياب البجارؼ: دراسات في الفكخ االقترادؼ العخبي االسبلمي, مصبعة  .٘

 .ٜٜٓٔالجسيػر, السػصل, 

 .ٜٜٛٔ, ٔ, ذات الدبلسل, الكػيت,طد. حديغ عسخ: مبادغ السعخفة االقترادية .ٙ

 .ٜٜٚٔ, ٕد. حديغ عسخ: مػسػعة السرصمحات االقترادية, مكتبة القاىخة الحجيثة,ط .ٚ

خالج عبجهللا العيداكؼ كغيجاء صادؽ سميساف: حخية التجارة في الفكخ االقترادؼ  .ٛ

 ـ.ٕٛٓٓ, ٕاالسبلمي, مجمة جامعة االنبار لمعمـػ االقترادية, العجد

شسي: تجارة القػافل في التاريخ العخبي القجيع, السشطسة العخبية لمتخبية رضا جػاد اليا .ٜ

 .ٜٗٛٔكالثقافة كالعمػـ, بغجاد, 
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-بيخكت, الجار الذامية -. رفيق يػنذ السرخؼ: اصػؿ االقتراد االسبلمي, دار القمعٓٔ

 ـ.ٜٗٛٔ-ٖٔٗٔدمذق, 

في تفديخ القخآف (: ركح السعاني ٕٓٚٔ. شياب الجيغ محسػد بغ الحديشي االلػسي)تٔٔ

, ٔالعطيع كالدبع السثاني, تحقيق عمي عبجالبارؼ عصية, دار الكتب العمسية, بيخكت,ط

ٔٗٔ٘. 

 .ٖٕٔٓ, ٔ. د. شارؽ الحاج: مبادغ عمع االقتراد, دار صفاء, عساف, طٕٔ

. د. ضافخ عبجالشاصخ: تجارة مكة كمداىسة الخسػؿ فييا قبل البعثة, مجمة التخبية كالعمع, ٖٔ

 ـ.ٕٕٔٓ, لدشةٖالعجد, ٜٔـ

 .ٕٙٔٓ, ٘ٔ, ـٕٔ.أ.ضاىخاحسجدمحم الخياحي: حػار الحزارات, مجمة االنجلذ, العجدٗٔ 

. د. عبجالباسط  مرصفى مجيج: شخؽ التجارة كالتبادؿ الدمعي , مجمة آداب الفخاىيجؼ, ٘ٔ

 .ٕٕٔالعجد

القتراد . د. عػاد مجيج الكبيدي كد. حسج عبجالسجيج الكبيدي: دراسات في تاريخ اٙٔ

 ـ.ٜٛٛٔالعخبي االسبلمي, مصبعة التعميع العالي, بغجاد, 

 .ٔ. د. كخيع ميجؼ الحدشاكؼ: مبادغ عمع االقتراد, السكتبة القانػنية, بغجاد, طٚٔ

-.ماجج رجب العبج الدكخ: التػاصل االجتساعي, رسالة ماجدتيخ, الجسعة االسبلميةٛٔ

 ـ. ٕٔٔٓ-ٖٓٗٔغدة,

, ٔق(: تيحيب المغة, دار احياء التخاث العخبي, بيخكت, طٖٓٚ.دمحم بغ احسج االزىخؼ)تٜٔ

 ـ.ٕٔٓٓ

عادؿ مخشج, -ق(: السدشج, تحقيق: شعيب االرنؤكط ٕٔٗ. دمحم بغ احسج بغ حشبل)تٕٓ

 ـ.ٕٔٓٓ, ٔمؤسدة الخسالة, ط
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ق(جامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف, مصبعة احياء التخاث ٜٖٔ. دمحم بغ جخيخ الصبخؼ)تٕٔ

 ـ.ٜٔٛٔ, ٖت, طالعخبي, بيخك 

 .ٗٔٗٔ, ٖ. دمحم بغ مكـخ بغ مشطػر: لداف العخب, دار صادر, بيخكت, طٕٕ

 لبشاف.-. د. دمحم عبجالسشعع خفاجي : االقتراد االسبلمي, دار الجيل, بيخكتٖٕ

, ٔ. دمحم عبجالسشعع عفخ: الشطاـ االقترادؼ االسبلمي, دار البياف العخبي, ججة, طٕٗ

 ـ.ٜ٘ٛٔ-ٙٓٗٔ

 ـ.ٜٜٚٔ-ٛٔٗٔ, ٕرة: التخاث كالسدتقبل, دار الخشاد, القاىخة,ط. دمحم عسإ٘

. محي الجيغ ابي شاىخ دمحم بغ يعقػب الذيخازؼ الفيخكز آبادؼ: القامػس السحيط, ٕٙ

 ـ.ٕ٘ٓٓ-ٕٙٗٔ, ٛمؤسدة الخسالة, بيخكت, ط

. نبيل عمي صالح: الحزارات االندانية بيغ كاقع الرجاـ كافق الحػار, مؤسدة مؤمشػف ٕٚ

 ـ.ٕ٘ٔٓحجكد,ببل

. د. ىاشع يػنذ عبجالخحسغ ك د. ابخاليع دمحم عمي: القافمة التجارية, مجمة كمية العمـػ ٕٛ

 ـ.ٕٔٔٓ, ٔٔ, العجدٙاالسبلمية, ـ

   


