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 طزق انتدارة وانتبادل انظهعي 
 يف انعصز انعباطي األولمه خالل انوارداث وانصادراث 

                                                           عبد الباسط مصطفى مجيد الرفاعيد. 

 ن
                                                 قسم التاريخسامراء/ -التربيةجامعة تكريت/ كلية 

 ن

 
الحمدددد ب رب المددد لملنال  اللددد ة  اليددد م سلدددس يدددلد المريدددللن يدددلد   محمدددد 

  سلس آله  لحبه  يلم أجمملن.

 ...وبعد

م طقة شدبه الجزلدرة ف لم قع الجغرافي الذي تتمتع به االمة المربلةال  خل ل  
المربلدددةال جملاددد  ارض لقددد    افتدددراي الطدددري البرلدددة  البحرلدددة بدددلن قددد رات المددد لم القددددلم 
 الحدددلثال فبلددبا ممدد  ال شدد  فلدده ان لبدد ن لم قددع بدد د المددرب ا ددر  ا ددا فددي قلدد م 
س قددد تق  ق فلدددةال  يل يدددلةال  اقتلددد دلةال بدددلن الم طقدددة المربلدددة  الم ددد طي االخدددر  مدددن 

 سلددس  جده الخلدد ص م ادد  الم قد ت االقتلدد دلةال  ددم  تلجدة ذلدد  قلدد م  المد لمال اليددلم 
 حربة تب دل يلمي بلن الد لة اإلي ملة  بلن البلدان االخر .

إن مامة ال ش ط التج ري ت لب في يد ال قص الح لل من اليلع  الب د عع 
لجدة في مجتمع مد ال أي  قدل اليدلع  الب د عع مدن امد بن  فرتاد  إلدس امد بن  ددرتا ال   ت

لاذه اآلللة تحدث سمللة التب دل التج ري التي تتم   فدي ممطلد ت سدلددة ااماد ق  جد د 
الطري البرلة  البحرلة التي تيال  تي سد في سملل ت  قدل اليدلع  الب د عع مدن مبد ن 
إلس اخرال فد)طري التج رة  التب دل اليلمي من خ ل ال اردات   الل درات في الملر 

 س  ا   لاذا البحث الذي لشتمل سلس: المب يي اال ل( يلب ن 
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  من بمدا . ادلقدمت:

بم دد ان طدري التجدد رةال  فلده الطدري البرلددة  ادي سدلدددةال تدربط شددري  ادلبحثثا الول:
الد لة اإلي ملة بغربا ال  شم لا  بج  با ال  فله ال   الطري البحرلة  اي بد را  

فمجمدددد ع اددددذه الطددددري )البرلددددة تددددربط الد لددددة اإليدددد ملة ب لبلدددددان القرلبددددة  البملدددددة. 
 البحرلة( شبلت شببة اتل الت مب ت الد لة اإليد ملة فدي الملدر المب يدي ان 
لتلددل داخلادد  ببم دده الددبمض مددن جاددةال مددع اتلدد لا  بددد ل المدد لم الخدد رجي مددن 

 جاة اخر .
جد   فلده بلد ن  – اردات  لد درات –فم  ا ه التب دل اليلمي  اما ادلبحا انثاوي:

ع اليدددلع الددد اردة  الملددددرة فدددي الملدددر المب يدددي مدددع ذبدددر البلددددان أليدددم    ا ددد ا
  االق للم  المدن التي ب  ت تتم مما  سمللة ال اردات  الل درات.

  ظددددرا لب ددددرة ايددددم   البلدددددان  المدددددن  ايددددم   اليددددلع الداخلددددة فددددي سمللددددة التبدددد دل  
لد  التج ريال سمل الب حدث سلدس ترجمدة الدبمض مدن ادذه االيدم    تدر  الب لدر  ذ

 لمدم ا ق ل الا مش  البم د ر ح الملل سن ق رئ البحث.
 لفح ت الا امش التي فلا  مل در  مراجع البحث  الذي ارجد   :وأخريا اخلامتت

ان ابددد ن قدددد بل دددت فلددده ج  دددب حلددد ي مدددن ج ا دددب الحلددد ة االقتلددد دلة فدددي الد لدددة 
 المربلة اإلي ملة خ ل الملر المب يي.

 واهلل املوفق....
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 الولادلبحا 
 ارةثطثثثزق انتثد

 انطزق انربيت: -1
تمددددر الطددددري البرلددددة بشددددبه الجزلددددرة المربلددددة م ددددذ فجددددر التدددد رل ال بحبددددم م قمادددد  

 (1)الجغرافدي الت يددطي بدلن المدد لم القددلمال  التددي تمدد مددن ابدرز الطددري التج رلدة الم لملددة
ف لم قع المب  ي الدذي تتمتدع بده شدبه الجزلدرة المربلدة االاد  الن تبد ن ممبدرا برلد  رابطد  
بلن اقللم البحر االبلض المت يط مدن جادة الغدربال  سدن طرلدي  ادر الفدرات ا ال  بدلن 

 .(2)م طقة بحر المرب  م  لرتبط به من اقللم الم يمل ت في ج  ب الا د    ل 
 ال بدد تي فددي المدد لم القدددلمال فاددي تقددع فددي مبدد ن امدد  مددن حلددث الم قددع الم دد خي 

 يط م  بلن االقللم الم يمي الغ ي بإ ت جه الزراسي في الشريال  اقللم البحر االبدلض 
المت يددط فددي الغددرب  الشددم ل أي ا ادد  تقددع سلددس اقلددر طرلددي بددلن ا  ددس اقدد للم المدد لم 

 .(3)م التب دل التج ريالقدلم التي تف  تت في ا ت جا  تف  ت  ببلراال مم  لؤدي إلس قل 
بددل اددذه الممطلدد ت ب  ددت يددبب  مب شددرا فددي ت ملددة  ت شددلط طددري الق افددل التددي 

.  قددد بدد ن استمدد د الق افددل سلددس الحل ا دد ت اليددلم  (4)ب  ددت تمددد الممدد د االيدد س للتجدد رة
الجم ل في  قل تج رتامال التي تدل اسدادا  الببلرة س د القبللة داللة  ا حة سلس  ف ذ 

.  ابذا ب  ت االطراف متب ملة إل ش   تج رة رابحة بدلن االقلدلم الم يدمي (5)للةتل  القب
 ب د الا ل الخللب )المراي  ب د الش م(  ب د من   حلدةال  بدلن ج د ب  درب شدبه 
الجزلرة المربلة  ج  با   ملر  د ل شري البحر االبلض المت يط مدن   حلدة اخدر ال 

ايددد اي االيدددتا   فدددي المدددرب خلدددر  يدددط   ا  بمم دددس آخدددر  جددددت م ددد طي اال تددد ج   
للتجددد رةال  بادددذا  شدددبت الطدددري اللدددحرا لة لليدددلبا  التجددد ر بتجددد رتامال  الدددبا ج ددد ب 

سبدر مبدة    رب الجزلرة المربلة مربز اشم ع تخرج م ه الق افل التج رلدة إلدس الشدم لال
 ل دددرب  ج ددد بي اليددد حل الشدددرقي للبحدددر االبدددلض المت يدددطال  حددد ل خلدددل  المقبدددة إلدددس 
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لددرال  ب  ددت مدد ا ا بحددر المددرب  المددراي مربددز االشددم ع ال دد  ي للطددري اللددحرا لةال م
لس ج  با ال  شم لا    ربا   .(6)فم ه تخرج إلس  رب شبه الجزلرة المربلة  ا 

سلددس  (7)لقددد بدد ن ا دد   مربددزان تخددرج م امدد  طددري التجدد رة الرعليددة امدد : جراددد 
  قد ي رت اذه الطري ب آلتي: الخلل  المربيال  سدن سلس الي حل الج  بي الغربيال

 انطزيق اجلىوبي انشمايل: -أ
ال  لبددددأ فددي ال اقددع مددن سددددن  ق ددد  فددي بدد د الدددلمن (9)إلددس البتددرا  (8)مددن مددبرب

 ددم لتجدده إلددس  –مددل  إلددس الشددري مددن لدد م    88سلددس بمددد  – ح ددرم ت  ددم مددبرب 
داعن لد لا  جران ف لط عفال  م مبدةال  ل دربال  خلبدرال  المد ال  مدداعن لد لاال  بمدد مد

لتفرع الطرلي إلس فرسلنال فرع لتجه إلس تلم   ل ب المرايال  ليتمر الفرع االخر في 
 .(18)االتج ه حتس البترا    زة  م الش م  ملر

 خزهثا: –طزيق مأرب  -ب
 لتجدده مددن مددبرب  ددم إلددس  جددرانال حلددث لتجدده إلددس الشددم ل الشددرقي فددي  ادي 

مددل  إلددس ج دد ب  قطددة لتددداخل  لتقدد طع فلادد   29الد ايددر  لمددر بقرلددة الفددد   سلددس بمددد 
 ادي الد ايدددر مدددع جبددد ل ط لدددي س دددد ف ادددة مجدددر  ق ددد ة الفدددد  ال  تشدددرف سلدددس الح فدددة 

لدددس االفددد ج ف للم مدددةال  دددم  احدددة  مدددن ا ددد   لتجددده إ –الشدددم للة الغربلدددة للربدددع الخددد لي 
 .(11)الاف ف فجرا  )الجرس  ( سلس ي حل الخلل  المربي

 انبرتاء: –طزيق خزهثا  -ج
 لبدأ من جرا   م إلس الاف فال  م إلس شم ل اللم مة س د م قع مدل ة الرل ض 

 ددم لتجدده إلددس الشددم ل الغربدديال م ازلدد  لجبددل ط لدديال  ددم لتجدده  ربدد  إلددس برلددرةال  –ح للدد  
 .(12)  إلس ح عل فتلم  ال  اخلرا للل البترا  م ا
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طزيق حبز انعزب واحمليط اذلىدي وادلمانك انعزبيت اجلىوبيت، وخاصثت  -د
 حضزموث ومىطقت عمان:

 لبدأ من الخلل  متجا  شم ال بقرب ح را بمح ذاة الحد د الشدرقلة ل جددال فم اد  
 الش م.بمدعذ لتجه إلس الشم ل في اتج ه المراي  م ا  إلس ب د 

 انطزيق انذي ميز عرب انطزيق انشزقي مه انزبع اخلايل: -هث 
 لبدددأ مددن م طقددة ح ددرم ت  سمدد ن متجادد  إلددس م طقددة اللم مددة لدد سدا إلددس 

 .(13)ب د الش م  المرايال حلث للتقي ب لطرلي الشرقي  لفرع الطرلي الغربي
 طزق انقوافم انتداريت انتي تزبط انعزاق ببالد انشاو: -و

بدددد د الشدددد م سددددن طرلددددي القطقط  ددددة ادددد   –طددددرلقلن اال ل الحلددددرة  فقددددد يددددلبت
م  ع  لر بملدد سدن الب فدةال  دم ليدل  الطرلدي إلدس البقمدةال  دم إلدس االبدلضال  دم إلدس 
الح شيال  دم إلدس المجمدعال  دم إلدس القلد فيال  دم إلدس االس د  ال  دم إلدس اذرسد تال  دم إلدس 

ةال  ددم إلددس الخلفلددةال  ددم إلددس دمشدديال  ال دد  ي لبدددأ مددن سددلن التمددرال  لتجدده  حدد  االخدالدد
 .(14)الخلطال  م إلس ي  ال  م إلس االجلفرال  م إلس الغربةال  م إلس بلر 

 انعزاق:  –طزيق مكت  -س
 (15) الذي يلبته قرلش قبلل  اقمة )بدر( ب يتعج را  دلل  ا  الفرات بن حل ن

 .(16)الذي ب ن س لم  ب لطرلي للح ل تج رة قرلش من طرلي الش م إلس طرلي المراي
مبددةال سلددس ال حدد  االتددي:  – قددد ذبددر )الامدددا ي( ايددم   م دد زل طرلددي المددراي 

الب فةال الق ديلةال ف لمغل ةال  م القرس  ال  م  اقلةال  م المقبةال  م ري لةال  م الشق يال  م 
البط نال  م الخزلمةال  م االجفرال  م فلدال  م ت زال  م يملرا ال  م الح جزال  م ممددنال  دم 

ال  م بطن  خلال  م الطرفال  م ه إلس المدل ةال  م ا  إلس اليدل لةال  دم ال قرةال  م الميللة
الردا  ال  م الر ل ةال  م المرجال  م إلس اليقل ال  دم إلدس االبد ا ال  دم إلدس الجحفدةال  دم إلدس 

 .(17)سيف نال  م مر الظارانال  م مبة
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 طزيق احلزيز: -ذ
)اللددلن  ادد  طرلددي للتجدد رة البرلددة بددلن البحددر االبددلض المت يددط  شددري ايددل  

 الا ددد(ال إذ بدد ن الطرلددي لبدددأ مددن يددل قلة )المددداعن( سلددس دجلددة ب تجدد ه جبدد ل زابددر س 
إلدددس ابشددد ن )امددددان(  مدددر   ببتدددرا )بلددد (  يدددمرق دال  دددم تجتددد ز الطرلدددي بددد د يدددرلس 
ا يب ي  ام قب عل شدبه بد لدة تيدمس اللد م )تربيدت ن(ال  دم لمدر الطرلدي بحد ض  د رلم 

.  الم حددظ ان طرلددي الق افددل ال تلتددزم الخددط (18)لددر ددم للددل )اليدد ن(  اددي بدد د الحر 
الميتقلم من خ ل يدلرا ال فادي سلدس االب در تتجده حلدث اليدا ل  االرا دي التدي تقدل 
فلا  المقب ت ال لقةال بشرط ان لب ن الطرلي قرب ملدر م عيال ان ب ن ذل  اب را ا  

ن لادد ال بدددال مددن مجدد ري ملدد هال بددل ذلدد  قددد لددؤدي إلددس اط لددة الرحلددة مق بددل تدد فلر االمدد 
سب ر يطا م عي ا  س عي ت  رلييال بم  ان بمدض الطدري البرلدةال ال تلدلا لحربدة 

ال  أليددب ب (19)التجدد رة الداعملددة ال يددلم  خدد ل يددق ط االمطدد رال أي ا ادد  طددري فلددللة
تتملدددي بدددبمن الطدددري البرلدددة  ب دددرة اال دددطراب ت الداخللدددة تح لدددت التجددد رة إلدددس الطدددري 

جدد رال  ااملددت الطددري البرلددةال  الددبا يددل   الطرلددي البحددري البحرلددةال التددي ف ددلا  الت
 .(28)ا  المف ل

 انطزق انبحزيت: -2
ال رلدب ان للم قدع )الجغرافدي  الم د خي( لددب د المدرب تدب لرا  ا دح  سلدس قلدد م 

 تج رة بحرلة  شطة  ذل  ل ق سا  بلن بحرلن ام :
يال اددذا إلددس بحددر القلددزم )البحددر االحمددر( مددن الغددرب  الخلددل  المربددي مددن الشددر 

ج  ب  اري دجلة  الفرات في شدم ل الخلدل  المربديال   ادر ال لدل إلدس الغدرب مدن بحدر 
القلزم)البحددددر االحمددددر(ال  بإمب   تامدددد  فددددي مجدددد ل ال قددددل لشددددب ن امتدددددادا لاددددذا الم قددددع 
التجددد ريال  بدددذل  فدددإن الرلددد ح الم يدددملة التدددي تيددد د الدددب د ا بتدددت ا اددد  س مدددل ميددد سد 

 .(21)ج ري إلس حد ببلرللم حلن في ال قل الت



 
 

644 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

 ال شدددد  فددددي ان اللددددلة بددددلن بدددد د المددددرب  الشددددري االقلددددس ترجددددع إلددددس اقدددددم 
المل رال إذ ارتبط الشري االقلس  البحدر االبدلض المت يدط بطرلقدي التجد رة مدع بد د 
المددرب الج  بلددةال  قددد دلددت الحفرلدد ت التددي جددرت فددي اليدد د  الب جدد ب سلددس ان التجدد رة 

ال  بدذل  جدزر الا دد (22)ة بم د طي الشدم ل الغربدي مدن الا ددربطت بد د المدرب الج  بلد
الشرقلة  الفلبلن التدي يدم ا  المدرب ) اي  اي(ال  لبدد  ان يدب ن المدرب الج  بلدة الفد ا 
التجدد رة مددع تلدد  البقدد ع ال  علددة بدددللل س دد ر اآل دد رللن سلددس احجدد ر سللادد  الخددط الميدد د 

 .(23)بز تج ريالحجريال  لملا  بق ل  ب    قدلم ا شب بم  بة مر 
 من الجدلر ب لدذبر ان اادل ح درم ت  سمد ن  يد احل الخلدل  المربدي رببد ا 
البحددر  ا  لدد ا فلدده إلددس مدد   را  بدد د ال اددر  اييدد ا بمددض المدد ا ا فددي ج دد ب الجزلددرة 
المربلة  الخلل  المربي م ل جرا   ابل  )قرب رأس الخلمة( الح للة ا  ام دة  مط  دةال 

ال ف   سن ان يب ن ادذه (24)ت طلي م ا  اليفن المربلة إلس الا د ب  ت اذه الم ا ا 
المدد ا ا الددبح ا الدد ب   الرعليددللن للتجدد رة بددلن ملددر  الا ددد ل قددل االحجدد ر البرلمددةال 
 الت ابل  البخ ر إلس ملر  قد اطلي سلس اذه الطرلي )البخ ر(  ظرا لم  للبخد ر مدن 

ل فددي بددل البددل  ممبدددال  ب  ددت الددلمن قديددلة دل لددة فددي المدد لم القدددلمال إذ بدد ن ليددتمم
 .(25)مربز اذه التج رةال  ب لذات بلن الا د  د ل البحر االبلض المت يط

بمدد  ان التجدد رة الخ رجلددة التددي الم ددت سلددس يل يددة بدد د المربلددة الج  بلددةال قددد 
 جاددت  شدد طا   حدد  اليدد حل االفرلقدديال حلددث  شددطت حربددة تجدد رة المدد جال  اللددم ال 

لدرة المربلدة مدن   حلدةال  بدلن مد ا ا ملدرال  اليد دانال  الحبشدةال  الذاب بلن شبه الجز 
 اللددد م ل مدددن   حلدددة اخدددر ال  اتخدددذ التجددد ر المدددرب مدددن بمدددض ال قددد ط سلدددس اليددد حل 

 .(26)االفرلقي مرابز لام ل  ل ن م ا  بتج رتام في قلب الق رة حتس اس لي  ادي ال لل
مال فقدد يدلبت الطرلدي ام  طري التجد رة البحرلدة المربلدة مدن المدراي قبدل اإليد 

الم ر من البلرة إلدس سمد ن سلدس اليد حلال لمدر إلدس سبد دان  دم إلدس الحد  دةال  دم إلدس 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

سرفج ال  م إلس الزاب قةال  م إلس المقرال  م إلس سلنال  م إلس الممرسال  م إلس خللجةال 
 م إلس حي نال  م إلس القر ال  م إلس ميلحلةال  م إلس حمضال  م إلس ي حل اجرال  دم 

 .(27)رال  م إلس قطرال  م إلس اليبخةال  م إلس سم نإلس المقل
ام  الطري البحرلة التي تربط اللم مة بج  ب المرايال فا د   طرلدي مادم لخدرج 
من األبلةال  م لتجه  ح  ب ظمةال  م إلس م  زل    ة لم لدذبر ايدم  ا  )ابدن خرداذبدة( 

التددراب(ال  ددم إلددس  ددم إلددس القرسدد  ال  ددم إلددس طخفددةال  ددم إلددس ال ددم نال  م ادد  إلددس )حددب 
 .(28)م زللن آخرلنال  م ا  إلس يللمةال  م إلس ال ب لال  م ه إلس اللم مة

 لشددلر )القلقشدد دي(ال إلددس الطرلددي  فيدده سلددس ال حدد  التدد لي: البلددرةال  ددم إلددس 
الم ج  شلةال  م إلس البفلر  الحفلرال  م إلس الرحللال  م إلس الشجسال  دم إلدس الحفدرال  دم 

مشدرال  دم إلدس الليد سةال  دم إلدس اليدمل ةال  دم إلدس ال بد جال  دم إلس م  لدةال  دم إلدس ذات ال
إلددس المم ملددة )الم يددجة(ال  ددم إلددس القددرلتلنال  ددم إلددس اليدد قةال  ددم إلددس لددداهال  ددم إلددس 
اليدددددال  ددددم إلددددس اليددددقيال  ددددم إلددددس الم لبددددةال  ددددم إلددددس اليددددفاال  ددددم إلددددس المرلقددددةال  ددددم إلددددس 

 .(29)اللم مة
ن بمبددة المبرمددة قبددل اإليدد مال  ذبددر )ابددن خرداذبددة(ال طرلقدد  بحرلدد  لددربط سمدد 

لبدأ الطرلي من سم ن  م إلس فريال  م إلس س ب نال  دم إلدس يد حل )ابد ه(   )امد ه(ال 
 م إلس الشحرال  اي ب د الب درال  م إلس مخ ف ب دةال  م إلس مخ ف الح ال  دم إلدس 
سدنال  م إلس مغ ص اللؤلؤال  م إلدس المتحلدةال  دم إلدس مخد ف الربديال  دم إلدس الم ددبال 
 ددم إلددس مخدد ف زبلدددال  ددم إلددس   فقددهال  ددم إلددس مخدد ف سدد ال  ددم إلددس الحددردةال  ددم إلددس 
اليرلنال  م إلس الخل رال  م إلس الارج يال  م إلس الشملبةال  دم إلدس جددهال  ادي ايد ملة 
لم تب ن م ج دة قبدل ظاد ر اإليد مال  ا مد  ذبدرت ا د  الن ادذا الطرلديال بد ن ليدلبا  

 .(38)في اإلي مال  من جده إلس مبة
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

 ابذا لت ا ببن التج رة  طرقا  لم تبن امرا ط رع  ا  جدلدا سلس المربال فقد 
سرف ا التج رة  م ري ا  قبل ظا ر اإلي م بقر ن سدلدةال بحبم  ر ات الجزلدرة المربلدة 

 .(31) الم قع الجغرافي الذي تتمتع به
لدةال  ب  ت تج رة المرب حل ذا  ت قيم إلس قيملن: تجد رة داخللدة  تجد رة خ رج

 امدددد  الداخللددددة ب  ددددت ب أل لددددب تددددتم  تمدددد رس ب ايددددطة ق افددددل االبددددل سددددن طرلددددي البددددر 
 اللدحرا   ا دد  ال د  تمدد رس التجد رة الداخللددة سددن طرلدي اال ادد ر فدي دجلددةال  الفددراتال 
 ال لددلال  امدد  التجدد رة الخ رجلددة فب  ددت تددتم سددن طرلددي البحددرال حلددث ب  ددت لاددم مدد ا ا 

رم تال  ميددقطال  جدددة   لرادد ال بمدد  ب  ددت شددالرة م ددل سمدد نال  لددح رال  سدددنال  ح دد
لادددم درالدددة ب لرلددد ح الم يدددملة التدددي بددد   ا ليدددتغل  ا  فدددي تيدددللر يدددف ام ج ددد ب الشدددري 
 ب لمبسال حلث لؤبد ) ق ال زل دة(: ببن المرب ب   ا ي دة طري التج رة الم يملة حتس 

الم يدملة  ا ايط القرن اال ل المل ديال س دم  ااتد  الرح لة ابد ل س إلدس يدر الرلد ح
 م اسلد اب با ال إذ ان ابتش ف يدر الرلد ح الم يدملة اد  إلدس ت ظدلم اليدفر المب شدرال 
ففددي تمدد ز ب  ددت اليددفن تقلددع مددن ملددر إلددس المحددلط الا ددديال  الرلدد ح الم يددملة فددي 
اقدددد   اب بادددد   لق ددددي التجدددد ر فددددي الا ددددد شددددارلن للبلمدددد ا ب دددد عمام  تجالددددز اليددددفن 

تشددرلن ال دد  ي فتدد قلام الرلدد ح الم يددملة الشددت لة إلددس ب لب دد عع الجدلدددةال  لبحددر ن فددي 
ال إذ ب  دددت الطدددري (32)سددددن  فدددي شدددار شدددب ط تبددد ن المتددد جرة قدددد  لدددلت االيدددب درلة

البحرلة  يللة مامدة فدي  قدل الب د عع  خل لد  م اد  ذات الحجدم الببلدر ب ألخشد ب 
 .(33)م  

بحرلةال  المبل ة  من الجدلر ب لذبر ان مجم سة الطري التج رلة البرلة م ا   ال
يلف ال شبلت شببة اتل الت مب ت الم طقدة المربلدة ان تتلدل ب لمد لم الخد رجيال ف دت  



 
 

646 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

سن اذا االتل ل قل م س قد ت )اقتلد دلةال  اجتم سلدةال   ق فلدة(  طلددةال  الدذي لم ل د  
ا   الم ق ت االقتل دلة التي ت طدت بلن االي اي التج رلة في  ربي البحدر االبدلض 

بلن االي اي التج رلة في م  طي الشدري اإليد ميال خل لد  فدي الملدر المت يطال   
 .(34)المب يي اال ل

 ا دد  لجددب ان  ددذبر ان اختلدد ر المب يددللن للمددراي ان لبدد ن مربددزا لحبماددم قددد 
يدد سد سلددس  مدد  تبدد دل تجدد ري يددلمي بددلن مربددز الخ فددة اإليدد ملة فددي المددراي  بددلن 

جيرا بلن الران  الا د  ا ايط ايل   الللن من  البلدان البملدةال ألن م قع المراي لم ل
 .(35)ج  بال  الجزلرة المربلة  الش م  ملر  المغرب من الج  ب االخر

 ب فس الطدري التج رلدة التدي تدرد سبراد  اليدلع  الب د عع التج رلدة إلدس ح  درة 
ال (36)الخ فددددة اإليدددد ملةال تددددم تلدددددلر اليددددلع  الب دددد عع إلددددس الددددد ل المجدددد  رة  البملدددددة

لت ادددذه الطدددري حلدددزا مدددن تفبلدددر الميدددؤ للن فدددي الد لدددة المب يدددلة فق مدددت الد لدددة فشدددغ
ال فددد جا (37)ب الاتمددد م بادددذه الطدددري فبدامتاددد   ام تاددد   الدددبت لاددد   يددد عل ال قدددل ال زمدددة

الممدل التجدد ري س دد الميددلملن حتددس الدبحت تجدد رة الميددلملن تحتدل المبدد ن اال ل فددي 
 اليددلع  الب دد عع الداخلددة فددي خدد ل ا دد اع  اسدددادال  يدد ر  ذلدد  مددن (38)التجدد رة الم لملددة

بددددلن الد لددددة اإليدددد ملة فددددي الملددددر  – اردات  لدددد درات  – التبدددد دل التجدددد ري اليددددلمي
 المب يي  البلدان االخر .
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

 ادلبحا انثاوي
 يف انعصز انعباطي األول -انوارداث وانصادراث   -انتبادل انظهعي

 

 اول: انظهع انواردة:
الد لدة المربلدة اإليد ملة بملد ت ا علدة مدن اليدلع  الب د عع مدن تق طرت سلس 

 -اطراف الم لمال  لم د اذا إلس سدة س امل لمل من ابرزا :
يدددا لة الم الددد ت بدددلن ح  دددرة الخ فدددة المب يدددلة )بغدددداد(  بدددلن بلددددان الشدددري  -1

 .(39) الغرب
قلدد رام ب ليددلع  ال ددرا  ال ايددع الددذي بلغدده المب يددل نال  ر بددتام الشدددلدة فددي تز لددد -2

 .(48)ال مل ة  ال  درة
 لددع التجدد ر المددرب  خ لددة المددراقللن مدد ام  ب لددذات ااددل البلددرة  حددبام ل يددف ر  -3

 .(41)البملدة شجع سلس ت شلط الحربة التج رلة الم لملة
التطدددد ر الببلددددر الددددذي حلددددل للد لددددة المربلددددة اإليدددد ملة  تلجددددة امتددددداد الفت حدددد ت  -4

  حتددددس المحددددلط االطليدددديال ف دددد  سددددن يل يددددة الد لددددة اإليدددد ملة مددددن ا ايددددط ايددددل
ب حددة حرلددة التجدد رة  اإليدد ملة فددي  حدددة اق للمادد   ازالددة الحدد اجز الجمربلددة بل ادد ال  ا 

ال فدددبد  إلدددس رفدددع ميدددت   المملشدددة لليددد ادال ممددد  زاد الطلدددب سلدددس اليدددلع (42) الممدددل
  الب  عع للت افي مع مظ ار االزدا ر   ر رل ت الح  رة.

ي بتب البلدا للن  الجغرافللن خلر مملن ل   سلس ت  لا م  ب ن  لمل    جد ف
لرد الد لة المربلة اإلي ملة من ال  ف الب  عع  اليلع  التي تيت رد من م  طي 

 -مختلفة من الم لم  ابرزا  م  لبتي:



 
 

648 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

 انصني:
ب ن التج ر المرب ليت رد ن يلع  ب  عع مت  سة ابرزا  الذاب الذي لمد 

 مامة في التج رة الميت ردة من الللن إذ لشلر )ابن خرداذبة( بب ه:من الم ارد ال

الشل  فلا  الذاب   اي ب د جب ل ب لرة... ))في آخر الللن بإزا  ق  ل 
ام  )الميم دي( فللف م  طي شري الللن بق له: )) اي ب لرة الذاب  ال(43)الب لر((

لممل ن القلب الم ي جة حتس ان مق  د د ابام  ي حام  ي يل ب بام ذاب 
  الدلب جال الحرلر   ل ب الف ةال بم  ليت رد ن .(44)ب لذاب ذات الش  شلل المجلبة((

 الط ا لسال   اللب دال  الغ  عر الف خرةال  الب  د )ال ري( الجلدال  المدادال  الير جال
ال  المي  الذي ق ل س ه )اللمق بي( اذا قرب من مل    (45) الدارلل ي أي القرفة

االبلة: ))ارتفمت راعحته ف  لمبن للتج ر ان ليتر ه من المش رلن فإذا خرج من 
.  ب ن المرب لب ر ن من (46)المربب ج  ت راعحته  ذابت س ه راعحة البحر((

.  اف له م  ب ن لؤتس به من مدل ة خ  ق ال  اقل م ه ج دة مي  (47)ايتخدام المي 
.  من المط ر (48)ل يب  ه إلس المي  التبتيق ب رال  ب لرا م  ب ن التج ر لغ لط ن به   

 التي تجلب إلس الد لة المربلة اإلي ملة  خ لة من الللن الم د الل قي  يبة إلس
ال   الج اري  الللن من  ليت رد ال(49)البلد الذي لجلب م ا   اي من   احي الللن

 .(58) الخلل ن  االقف ل  المق قلر المختلفة
 اذلىد:

 االطل ب بب  اسا ق   الل ق تال لب ن االحج ر البرلمةال من الا د ب   ا لج
من جزلرة ط رانال  الم بر ب ن لؤتس  (51)الم دال الل دل االبلضال  االب  س  الب ف ر

به من ي احل الا د الداخللة  اشار الم بر الميمس )البر  ب ل س( الذي ل يب إلس 
ق م من الا د مختللن بجلبهال  لمرف ن ب لبر  ب ل سال لبت ن به إلس قرب ي احل 

 .(53)ال  من م دل الا دلة لجلب الم د الف خر(52)سم ن  لشترله م ام الح ب المرابب
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

 اشددتارت الا ددد بخلراتادد  الدد فلرةال م ددل جدد ز الا دددال  القر فددل مددن يددف لة الا دددال 
 .(55)من ملي  ي دانال  م ال ل ب الف خرة المخمللة المل  سة من القطن (54) الفلفل

 اشدددتارت مدل دددة )القدددس( بدددب  اع ال لددد ب الفددد خرة  المددد زر المل  دددةال  ادددي اجددد د 
ب مددن اددذه المدل ددة ال دد  ال لددل الددذي ا دد اع ال لدد ب التددي تلددل مددن الا دددال  بدد ن لجلدد

 مدن يدر دلب )يدل ن( بد ن لجلدب اللد ق ت  (56)للب  به ال ل بال  ا  من ال  ع الجلد
بب  اسدددده  اشددددب لهال  الدددددرال  البلدددد رال  اليددددب دج  اددددي مدددد دة لمدددد ج الجدددد اارال  اشددددتارت 

ال  مدن خد ر (58)ب لرل ص الممر ف ب لقلمي الذي للل م ده ب لدرا إلدس المدراي (57)بله
فدل بدد ن لجلددب الق د  )الرمدد ح(  اليددل ف الا دلددة المشدا رة بدد لج دةال  لؤبددد )الحمدد ي( ف  

 .(59)بب ه لم لبن ب لا د اج د من يل ف ف فل
 ادخلت من الا د إلس الب د المربلة بمض المح لدلل الزراسلدة فقدد ادخدل إلدس 

 .(68)المراي في القرن الرابع الاجري اشج ر البرتق لال  الللم ن
 ا:اواطط آطيث

 الي ج ب  ب لذات  ب ن لجلب من خ ارزم المي  الجلدال  فر  ال ملبال
.  لجلب الفت  )الرل ص(ال  من (61)الي  جب الشدلدة البل ض الممر ف ب لق قم

 من خ ارزم ال   الشمع  ال ش ب  الق  سال   را   .(62)يمرق د الب  د  البغ ل
 عال  الرقلي  اال   م  البقرال المي ال  اي  ن اليم ال  الميل  الب دي  اليل فال  الدر 

 من يمرق د ال ل ب اليمرق دلة  القد ر الببلرة الحجم المل  سة من ال ح سال  من 
تربيت ن ال ل بال  من الش ش الير ج الرفلمةال  الجل د بمد ان تدب ال  االزر 

.  من (63) المللل تال  من فر   ة ال ل ب البلض  اليل ف  الرم ح  ال ح س  الرقلي
اف ل ا  اع المي   احي ا  راعحةال  م لبتي بمده المي  اللفدي  المي  التبت 

.  سرفت ارض (64)الطغر ري من ارض التر   ا  اقل ج دة من المي  اللفدي
-218التر  ا ا  ملدر الرقلي االبلضال  من الممر ف ان الخللفة الممتلم )
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

جلش  لمتمد م( اب ر من اقت    الرقلي التربي حتس ب ن م ام 842-833 اد/227
إلس المراي سن طرلي الحر بال  لبن لم للبث  سللهال  ب ن اؤال  الرقلي لجلب ن

الرقلي الذلن لجلب ن من اذا الطرلي ان ت   ل  ر دام ا     القرن الرابع الاجريال 
بيبب ت قف ال ش ط الميبري  ب  ت بمض ال الل ت اإلي ملة تقدم الرقلي إلس بغداد 

جال فقد ب ن سبد اب ابن ط ار املر خراي ن لريل إلس  من م  سللا  من الخرا
بغداد ي  ل  الفلن من االترا   للل الرقلي إلس الد لة المربلة اإلي ملة ال   سن 
طرلي الشرا ال  ب  ت اذه الطرلقة في القرن الرابع الاجري ال يللة للحل ل سلس 

 .(65)امالرقليال  البحت يمرق د الي ي اال ل  المربز الرعلس لتدرلب
 بالد فارص:

ب ن لجلب من مر  الجل دال  الط  فسال  ال ل ب المر لةال  من جرج ن حب 
الف خرال  من آمد ال ل ب الم شلةال  الم  دللال  المق رم )  ع من  الرم ن الجلدال  االبرليم

الرق يال   ال ل ب ال ل ب(ال  الطل لس من الل فال  من الري الخ خال  الزعبيال  االيلحةال
 الميلال  اليفرجلال  البم ر ال الفا ن  من القليل ت  الرم نال   ل ب الق  سال    االمش طال

 التف حال  الزسفرانال  الملاال  االش  نال  االيفلداج )  ع من الط   االبلض(ال  البحلال 
 الطل لية من الل فال   من ق مس الفؤ سال  الجتر )مظلة لل ق لة من الشمس(ال

ال  دان الل يملنال (66)البت نال  دان ال لل قرف رس ال ل ب   من  من برم ن البم نال
الفيتيال  ال  ف الف ابهال  الزج جال  من االح از اليبرال  الدلب جال  قي   االشربةال  من

.  لشلد )ابن ريتة( بج دة الزسفران الذي ب ن لجلب من البا نال  االش  ن (67) الخز
 . (68)االبلض الخ لصال  اليت ر الحي ة

  ف ال ل ب االبرليمال  اللد فال  القطدن الغ للدة  ب  ت ترد من طبريت نق ال
الدد من  مددن  ا   ددد تحمددل الف ابدده إلددس الددب د المربلددة لب رتادد ال  مددن بذخشدد ن االحجدد ر 

تجلدب  (71).  مدن ق شد ن(78).  مدن دامغد نال التفد ح الجلدد(69)البرلمةال  الجد اار ال فليدة
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

بتمرا  الجلد الذي  (73)لحمل البزال  اشتارت ب زر ن (72)الغ  عر الق ش  لةال  من ق بن
 بدذل  تشدتار  (74)ب ن لحمل إلدس المدراي سلدس مد  فدي المدراي مدن ا د اع التمد ر الجلددة

 .(75)ب ل ل ب البت  لة
 أرميىيت:

ب   ا ليت رد ن الخز االرم ي الذي ابتيب شارة ببلرة لج دتهال إذ ب ن لفرش 
الفرش  سلس بريي الخللفة للجلس سللهال بم  ان مجلس الخللفة ب ن ممظمه من

ال  م ا  ب  ت تيت رد اللب دال  الفرشال  البيطال  الرق يال (76) شت  ا االرم ي للف 
ال  ال ي عدال  المق سد الملب  ة ب لقرمزال  ا  لب  احمر للب  به س دة (77) الل ف

المرسزي  الل فال  التب  م ا  ب ن لجلب اليم  بمد ان لملا في الم لل    احي 
ال    ع آخر من اذا الملا (78)لذي ليتممله الخب ز نالمراي االخر ال  ملا الب ري ا

لدخل في ل  سة اللب  ة خ لة في الف ة  الذابال  م ا  ال   ب  ت ترد البغ ل 
 الجل دال  اشتارت تفللس ب لزعبي  المبلدال  الد اب التي ت لف بق ة لبرا   جلدا ال 

البيط الرقلقةال  بذل  لبتي االبرليم من دمل يلن  اي من   احي تفللسال  االبيلة   
ال  ب  ت تلل م ا  ال   ا ا ي الف ةال  الذابال  الد   لر (79) الل ف الرفلع  الخز

الخ للة القلرا لةال المق قلرال  الدلب جال  االقف ل المحبمةال  الج اري الر مل ت 
 من االحج ر البرلمة  ال(81) من الطلب الملمة  جل د الخز  ال بر ال(88) اللق لبة
 .(83)ب البت  لة  االزر  البيطال  ال ل (82)المرج ن

 طواحم افزيقيا انشزقيت:
ب ن لؤتس ب للبر  ا  اع مختلفة من المق قلر  الرقلي االي د من الز  ج من 

ال  ب   ا للل ن إلس المراي سن طرلي ملر ا  من   مب ر سن (84)الحبشة  الي دان
 .(86)الدابن  الت ابل.  لؤتس ب لم ج  ميح ي الذاب )التبر(  الم بر (85)طرلي البحر
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

 ادلغزب والودنض:

ال  الم بددر (87)بدد ن لددبتي م ادد  إلددس دار الخ فددة المب يددلة التمدد ر  البددزاةال  اللبدد د
الممددر ف بدد لم بر المغربددي الددذي لددؤتس بدده مددن بحددر اال دددلس فل قلدده التجدد ر إلددس ملددر 

 الفدددرشال  ال  الزعبدددي  ا ددد اع مدددن اللبددد د  االبيدددلة  البيدددط الرقلقدددة(88) م اددد  إلدددس بغدددداد
 الل ف  الخزال  من قرطبة ب  ت تجلب الد اب  خ لة البغ ل التي ت لف بجم لا  

ال  مدن لبلدة لجلدب الملدفر الجلدد  الم د ب الدذي ال  ظلدر لده (89) ال ا اد   سل اد   ق تاد 
ال (91)ال  الج ط  لد  ) د ع مدن المقد قلر((98)في ي عر البلدان  بذل  لممل با  االدلم الجلد

ال بم  ان الزلت االشدبللي بد ن (92)ب  ت تجلب الج اري اال دليل ت  من ي عر اال دلس
ال  تشدتار اشدبلللة بجد دة قط اد  الدذي لمدم اال ددلس (93)للل إلس االيدب درلة  الم اشدي

 .(94) للدر إلس افرلقل   ب قي ال الل ت
ال شددد  ان ادددذه االم لدددة مدددن اليدددلع  الب ددد عع التدددي ب  دددت تلدددل إلدددس مربدددز 

ة اإليد ملة  بد قي اق للماد ال تددل سلدس    قدة اللدلة التج رلدة بدلن الخ فة للد لة المربلد
الد لددة المربلددة اإليدد ملة  بددلن اددذه ال اللدد ت  الددد لال  ب  ددت اددذه اليددلع تددرد ب يددتمرار 
إلددس بغدددادال بإيددت     فتددرات الممددرق تال  للددف )ابددن اال لددر( ب ددرة مدد  بدد ن لددرد إلددس 

 رد إلددس مل دد   بغددداد اب ددر مددن  لدده: ))م( بق866 اددد/252بغددداد م ادد  فددي بدالددة يدد ة )
.  ممظددم ادذه الب د عع بد ن لجلباد  تجدد ر (95)مد عتي يدفل ة محملدة بلد  ف الب د عع((

 سراقل ن خ لة من اال البلرة.

 ثاويا: انظهع انصادرة او ادلصدرة:
ب  ددت الد لدددة المربلدددة اإليددد ملة خدد ل الملدددر المب يدددي األ ل تقددد م بتلددددلر 
الب لر من اليلع  الب  عع إلس ا ح   مختلفة من الم لم سن طرلدي البدر  البحدر  دمن 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

س ق تا  التج رلة  تب دلا  اليلع مع اذه الم  طيال خ لة اليدلع التدي تفتقدر إللاد  ادذه 
ارا دددي الد لدددة المربلدددة اإليددد ملة  ادددي بح جدددة  الم ددد طي  لدددتم ا ت جاددد   تلددد لما  فدددي

إللاددد ال  ظددددرا لمدددد  تتمتددددع بددده اددددذه االرا ددددي مددددن خلدددرات  فلددددرة مددددن ح لدددد ت زراسلددددة 
 لدد  سلة لزلددد ا ت جادد  سددن ح جددة يددب  ا .  يدد ذبر ا دد  ااددم الم تجدد ت الملدددرة إلددس 

 -الخ رج من مرابزا  :
 انعزاق:

 تجه مدن المراي المختلفة م(  لف  دقلق  لم  ت868اد/255ل رد الج حظ )ت 
بق له: )) لام الذي ال لشربام فله احد ال ل ب البلض المر لةال  الزج ج المحبم من 

فقد برع اال بغداد  (96)االقداح  االقح ف  الب ي ت  الط ي تال  الغ  عر الحجرلة((
مال  المم ع الحرلرلةال  الم  دللال  االزرال القط لةال ال ل ب بب  اسا ق في ا ت ج  تلدلر
 .(97) المق قلر  المم جلنال  الممد لةال  الخزفلةال   اال ا ي الزج جلةال

امدد  البلددرة فللدددر م ادد  التمدد ر بب  اسادد  المدلدددةال  التددي لددذبر )الجدد حظ( ان 
ال  ال ش  ان اذا اال تد ج الببلدر مدن التمد ر بد ن (98)(   س 368با  من ا  اع التم ر )

بتلدددلر بملدد ت ببلددرة مددن التمدد ر إلددس الخدد رج لزلددد سلددس ح جددة الددب دال  باددذا ااتمدد ا 
 لشدددلر )ابددددن الفقلدددده(ال بدددد ن التجدددد ر المراقلدددد ن لددددبت ن بددددبج د ا دددد اع التمدددد ر إلددددس جددددزر 

 .(99))ي مطرة(ال  ج  ةال  ب رل  ال حلث تلقس ر اج  ا   
 لدددذبر )الزادددري(: )) ان جزاعدددر بحدددر اللدددلن ال تمدددرف التمدددر  الم دددب اال مددد  

.  لددم للدددر المددراي التمدد ر  حدددا  بددل بدد ن (188) الددران((لجلددب اللادد  مددن بدد د المددراي 
للددددر ا  اسددد  مدددن الف ابددده حتدددس قلدددل: ))رطدددب المدددراي  س دددب بغدددداد   ددد ر   البلدددرة 

لس ج  ب التمد ر اشدتارت مدل دة البلدرة بلد  سة ال يدل  مدن (181) ب ق   الب فة(( ال  ا 
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

مددن الخلددل  المربددي  الخددز  البددزال  ازدا ددت ايدد اقا  بددب  اع الهلددا  الجدد اار  ذلدد  لقربادد 
ال  بدد ن للبلددرة م ايددم خ لددة تلدددر م ادد  لددبغة الح دد  ال (182)ملدددر اددذه االلدد  ف

 .(183) ا  س  من االطل ب م ل م   ال رد الميتخرج من الب في    لره من الرل حلن
ام  ب قي مدن المراي فقد ب ن للدر من )األبلة(  ل ب البت ن الرفلع  الم  دلل 

( الخددز  الدددلب ج  الممدد عم التددي اشددتارت بادد  مدل ددة الب فددةال  مددن )الب فددة (184) الممدد عم
 الطلب الميدتخرج مدن الب فيد  الدذي بد ن للددر إلدس الجزلدرة المربلدة  الدلمن  اللدلن 

.  من )  ايط( الفرش التي تحمل إلس ارمل لةال ف   سن تلدلر ايدم با  (185) الا د
.  مددددن )مليدددد ن( (186) م ددددل الشددددلمال  الب دددديال بمدددد  اشددددتارت ب ليددددت ر التددددي ت يددددب إللادددد

ال يددد عدال  اليدددت رال  البيدددطال  االرزال  اليدددم  الدددذي بددد ن للددددر إلدددس الخددد رج بمدددد ان 
.  مددددن )الم لددددل( الجلدددد د  خ لددددة جلددددد البغدددد لال  الم يدددد ج تال  الح طددددةال (187)لملددددا

 الشملرال  الميلال  الجبنال  اليمنال  اليم يال  حدب الرمد نال  الملداال  القلدرال  الحدلددال 
آمد( الطل لية من الل ف  ال ل ب الم شلهال  الم  دللال  المق رم ال  من )(188) الي يل

ال  من حران القطنال  الميلال  الم ازلنال (189))  ع من ال ل ب(ال   ل ب البت ن  الل ف
 من ) للبلن( الرل صال  الم ازلنال  الف ابه المقد دةال  حجدر الزجد ج الغد ضال  مدن 

)الرقددددددة( اللدددددد ب نال  الزلددددددتال  )الجزلددددددرة( الف ابدددددده المجففددددددةال  الخلددددددل االلددددددللةال  مددددددن
ال (111)ال  مدن )حلد ان( التدلنال  الرمدد نال  مدن )سدلن التمدر( التمد ر المختلفددة(118) االقد م

 .(112) من بلد )حربي( ال ل ب القط لة التي تلدر إلس الخ رج
 مىطقت اخلهيح انعزبي واجلشيزة انعزبيت:

تشتار  لدرت م طقة الخلل  المربي  ي احل ج  ب الجزلرة المربلة م  ب  ت
ايتخراجه في جزلرة خ ر ال  به من يلع  ب  عع ابرزا ق اللؤلؤال  الذي تربزت م  طي
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

.  اللؤلؤ المم  ي من ا من ا  اع اللؤلؤ  اف لا ال إذ ب ن لب ع (113) قطرال  سم ن
 التج ر الذلن قلد ا سم ن من الخ رج  (114)بب م ن س للة في ب د الشري االقلس

))ان  من اللؤلؤ   لشلر )الج حظ(: ال(115)دفع المب س ب   ا لخبع ن اللؤلؤ تارب  من
الل في المم  ي لقدر حيب لغر حبه   ق عهال فقد تب ع الحبة التي تزن  لف م ق ل 

 اللؤلؤ سلم  ببن ببلف م ق ل ذاب في حلن ان م  بل  م ا  م ق للن فإن  م ا  د ن ذل ال

 .(116)الدرال  ان لغ ر اللؤلؤ تيمس مرج  ة(( ا 
 ال(117)اللؤلؤ في البحرلنال إذ ب ن اشار مغ ص له في جزلرة )ا ال(بم  ل تشر 

 تشبل تج رته الم دة الرعلية لتج رة البحرلنال بمد  لغد ص للبحدث س ده فدي جزلدرة قدلس 
 .(118)ال  

بدددذل  ان تجددد رة الخلددد ل المربلدددة ب  دددت مزدادددرة   شدددطة  تلددددر مدددن م طقدددة 
فدددي سمددد نال  البحدددرلنال .  ملددددرا  االلدددلي (119)الخلدددل  المربدددي إلدددس الشدددري االقلدددس

 المدددددرايال  الدددددلمن )ظفددددد ر(  تمدددددد ارمدددددز فدددددي الخلدددددل  المربدددددي مربدددددزا مامددددد  لتجمماددددد  
 بم ددددا  لبدددد دل بيددددلع الشددددري االقلددددس فددددي مدددد ا ا الخلددددل   الجزلددددرة  .(128) ت زلمادددد 

المربلدةال  مدن ا د   ت قدل إلددس الا دد  اللدلن لتبد ع بب مد ن ب ا ددة قدد تبلد  م عدة مدد ر  
 .(121)ف ة

تدد جر( ا دددي  488ان ارمددز لتجمددع فلادد  مدد  ال لقددل سددن )  تشددلر الملدد درال
ي  ل ال لشدرا  االالف مدن الخلد ل التدي تبد ع ببيدم ر ب اظدة فدي ب دادمال  تمدد الخلد ل 

 .(122))المراب( من اشار ا  اع الخل ل التي تلقس ر بة س د التج ر
 لدرت الم طقة ا  اس  مختلفة من االطلد بق بد لم برال  الميد ال  البخد رال إذ 

د الم بر المربي من اف ل ا  اع الم برال  للتقط من ش اطا ج  ب الجزلدرة المربلدةال لم
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

لس ج  ب (123) لدخل في ل  سة الر اعا المطرلة بم دة خ م بمزجه مع م اد اخر  .  ا 
الم بددر ا دد   الميدد  الدددارل ي  يددبة إلددس دارلددن بدد لقرب مددن البحددرلنال  ادد  مددن ا دد اع 

يدد  االذفددر ف  دده ل جددد فددي ج دد ب الجزلددرة المربلددة المللدد  الددذي ال لجددف ابددداال امدد  الم
 .(124) م طقة قلا ت في سم ن

امددد  البخددد ر فددد ن الم ددد طي الج  بلدددة مدددن الجزلدددرة المربلدددة قدددد اختلدددت ب  تددد ج 
 التدددي تمدددد ظفددد ر  احيدددن ا  اسددده الممدددر ف بدددد)اللب ن( الدددذي اددد  سلددد رة شدددجرة اللبددد نال

لس  ح درم ت ب يدم )اللبد ن(ال بح رم ت مربز ا ت جه الرعليةال حتس ا ه ب ن لش ر إ
. بمددد  بددد ن للددددر مدددن (125) ل قدددل م اددد  إلدددس بددد د الشدددري االقلدددس  خ لدددة اللدددلن

ال  الزرافدددد تال (127)ال  الدددد رس(126)الم طقددددة ف دددد  سمدددد  ذبددددرق البددددر دال  االدمال  الب دددددر
ال  ال شدديال  يدد عر ا دد اع ال لدد بال  فلدد ص المقلددي (128) الجدد املسال  البغدد لال  الحملددر

 ب  اسا  المختلفة فم ا  البقرا يال  اليم ا يال  الجزع.التي تجلب من اللمن ب
 مثصثز:

إلس الخ رج ا  اس  مختلفة من اليلع  الب  عع م ل  م ا  المرب  قل التج ر
ال (138)ال  الدقلي(129) البغ ل  الحملر  الزبرجدال البلي نال  دان  القراطلسال الرق يال ال ل ب

االقمشة المشا رة م ل الدلبقي من المرلضال  م ا  ب  ت تلدر   الب  د اليلط  ي
.  الم ي ج ت الل فلة الممم لة في (131)ت لس  دمل طال  اليت ر  البيط من البا ي 

 .(132)ايل طال حتس سرف في الخ رج ب لل ف الملري
 بالد انشاو:

 ال  الزلتال  الزبلبال(133)ب  ت تلدر ال  ف مختلفة من التج رات م ل الدقلي
الزلتد نال  التدلنال  اليدبرال  الزجد جال  االد ات الزج جلدةال  القطنال  الل ب نال  التفد حال   

 .(134) الم ي ج ت الحرلرلة  القط لةال   لرا  من اليلع  االد ات
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 اخلثاتثمثت:
 قل م في ي ام قد اإلي ملة المربلة الد لة في  البحرلة البرلة التج رة طري ت افر ان 

  المرابدب الحل ا د ت فلده ايدتخدمت –  خ رجلد  داخللد  –   د جا ببلدر تج ري  ش ط
 .ال ش ط اذا  من التب دل سمللة في الداخلة للب  عع  قل ب ي عط

 تجددد ري  شددد ط  مددد  سلدددس يددد سد ميددد راتا   اتج اددد ت طبلمتاددد  فدددي الطدددري تمددددد ان 
 الطدري ان سلمد  يدلرا ال في ميتقلم  خط  تلتزم ال الطري اذه ان من ب لر م   جاال
 الطدري ادذه مدن بمدض ان بمد  الحرلدرال بطرلدي  ايدمة شدارة بم دا  ابتيب البرلة

 فبلددبحت االمطدد رال يددق ط م يددم خدد ل اليددلم  الداعملددة التجدد رة لحربددة تلددلا ال
 .(م يملة) فلللة تج رلة طري بذل 

  ف  اددد  المددربال بدد د تيدد د التدددي الم يددملة الرلدد ح   جدد د البحرلدددة الطددري  جدد د امدد 
 الطدري ادذه خد ل فمدن ببلرال حد إلس البحري ال ش ط  ج ح في مامة س امل ب  ت
 المت يددددط. االبددددلض البحددددر  بم دددد طي االقلددددس ب لشددددري المربلددددة الم طقددددة ربددددط تددددم

 بم دا ال شدارة حلدث مدن البرلدة الطدري فدي حددث قدد ب ن  بم  الطري اذه فتمددت
 البخ ر. طرلي م ا  اشتار البحرلة الطري فإن

  سلدددس يددد سدت س امدددل سددددة ا ددد   ب  دددت فقدددد المددد لمي اليدددلمي للتبددد دل ب ل يدددبة امددد 
 مدع المب يدي الملدر فدي اإليد ملة المربلة الد لة بلن الم ال ت بيا لة  ج حهال
  ال ددد درةال ال مل دددة اليدددلع جلدددب فدددي  ر بدددتام المب يدددللن  دددرا   بدددذل  المددد لمال اطدددراف
 حلددل الدذي الببلدر التطد ر سددن ف د  ل يدف رال  حدبام المددرب التجد ر  لدع  بدذل 
 سلدددس الطلدددب زاد ممددد  اإليددد ملة الفت حددد ت امتدددداد  تلجدددة اإليددد ملة المربلدددة للد لدددة
 المتمددة.  الب  عع اليلع

 اللدددلنال اإليددد ملةق المربلدددة للد لدددة  الب ددد عع اليدددلع تددد رد التدددي الدددد ل اادددم ب  دددت 
 ب  دددت التدددي اليدددلع امددد  الشدددرقلة. افرلقلددد   يددد احل  ارمل لدددةال فددد رسال  بددد د  الا ددددال
  الجزلدددرة المربدددي الخلدددل   م طقدددة المدددرايال مدددنق تلددددر فب  دددت الخددد رج إلدددس تلددددر
  االطلد بال االطممدة تشدملق  مت  سدة ب لدرة  الملددرة الد اردة اليلع  ب  ت المربلة.
 حل تدده فدي اال يدد ن لحت جاد  التددي المد اد مددن الد ...  االيددلحة.  الم بدسال  الفدرشال
  درتا . ام بن إلس  فرتا  ام بن من  الب  عع اليلع تلدر حلث الل ملة
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

 هوامش ومصادر انبحا:
                                                      

 المربددديال الفدددتا حتدددس ت رلخددده فدددي  ا دددره للمدددراي الجغرافدددي الم قدددع ابدددراالم: شدددرلفال (1)
 .2/301 ب ال بغداد:

 الميددد ل  :(م912/ادددد300تال) اب سبدددد بدددن اب سبلدددد الق يدددم ابددد  خرداذبدددةال ابدددن (2)
 ابددد  ق154-153 مال1889 مطبمدددة برلدددلال للددددن:   لدددهال دي تحقلدددي:  المم لددد ال

 .124 ال1972 الق ارةال المربلةال الجزلرة شبه جغرافلة طه: محم د الم ال

 .99 مال1969 ب ال الق ارة: ال ب تال ا م ط جم ل: حمدانال (3)

 للم لدلنال الملدم دار بلدر ت: االيد مال قبل المرب ت رل  في المفلل ج اد: سليال (4)
 .2/232 مال1971

 .35-34مال1964بلر ت: الج اللةال ت رل  سمر: فر خال ق321-2/317نال.م سليال (5)

 .1/117 سال .م الم ال اب  (6)

 ل ظددر: جرسدد  : بإيددم الامدددا ي ذبرادد  االحيدد   فددي تمددلم لب ددي يدد ي  اددي جرادد : (7)
 تحقلدددي: المدددربال جزلدددرة لدددفة :(م945/ادددد334تال)احمدددد بدددن الحيدددن الامددددا يال

 .251 مال1989 ال ق فلةال الشؤ ن دار مط بع بغداد: االب عال سلي بن محمد

 اال سددد مر باددد   لدددلس  لددد م  ال ح دددرم ت بدددلن بددد للمن االزد بددد د  ادددي مدددبرب: (8)
 الحرمدة:  درب باد ن  دربالغشدلب  آل درب  اي الدر بال لا  لق ل قر    ث

 البلددددددانال ممجددددم :(م1228/ادددددد626تال) الحمدددد ي الدددددلن شدددددا ب لدددد ق تال ل ظددددر:
 .35-5/34 مال1977 ل درال دار بلر ت:

 الدددس طرلقدده فددي (  ادد ) اب ريددد ل  بدده مددر لحلدد ن لب دددي م  ددع  ادد  البتددرا : (9)
 .1/335 سال .م لد ق تال ل ظر: تب  :  ز ة

 .251 سال .الامدا يال م (18)
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 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

                                                                                                                                       

 .250 نال .م الامدا يال (11)

 .250 نال .م الامدا يال (12)

 البخددد ر بدددلن المربلدددة الجزلدددرة)) اللزابلدددث: مددد  ر ال ق5/127 سال .م المددد ال ابددد  (13)
 الرلدددددد ض: اال لال المدددددددد مجلددددددة الدددددددارةال محمدددددد دال محمددددددد ترجمددددددة: ال(( البتددددددر ل
 فدي القدلمة المدن بمض سن لمح ت)) الرحمن: سبد اال ل ريال ق35 مال1976
 الرلدددددددد ض: اال لال المدددددددددد الدددددددددارةال مجلددددددددة ال((المربلددددددددة  ربددددددددي الجزلددددددددرة شددددددددم ل
 .87مال1975

 .99-97 سال .م خرداذبةال ابن (14)

 بددن يددفل ن ابددي حللددف المجلدديال ربلمددة بددن  اعددل بددن ببددر بددن حبدد ن بددن الفددرات (15)
 البيدتي محمدد ح تم ابي ابن حب نال ل ظر: ب لطري: ال  س ااد  من  ب ن حربال

 بلدر ت: ال د   يال ب ران تحقلي: ال1ط اللح بةال ت رل  :(م965 /اد 354تال)
 .207 مال1988 الململةال البتب دار

 ال2ط  الملددد  ال الريدددل تددد رل  :(م922 /ادددد310تال) جرلدددر بدددن محمدددد الطبدددريال (16)
 .2/492مال1960 المم رفال دار الق ارة: ابراالمال الف ل اب  محمد تحقلي:

 .301-299 سال .م الامدا يال (17)

  الددرح ت الجغرافلدة ق194-2/193 مال1946 ل فد : القددلمال المد لم  قد ال: زلد دةال (18)
 .222 مال1962 اللب   يال البت ب  دار المدارس مبتبة بلر ت: المربال س د

 الدددس مقددددم ال بحدددث((اال بددد ر مح فظدددة فدددي الق افدددل طدددري:))سلدددي   لدددبال يدددمدي (19)
 .3مال 4/1992 /15-13اال ب رال ج ممة في الملمي المؤتمر

 .100 سال .م حمدانال (28)
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 ببدرال لمقد ب اليدلد الددبت ر ترجمدة: القدلمدةال الي ملة الح  رة بلت : م يب تيال (21)
 .213-212 مال1985  ال شرال المربي للطب سة البت ب دار مطبمة الق ارة:

(22) J.C. ,Van Leur, Indonesian Trade and Society, Bandung , 

1960, P. 53 . 
 الدددبت ر ترجمددة: الا ددديال المحددلط فددي  الم حددة المددرب ف ددل : جدد رج حدد را يال (23)

 .86-85 مال1985 المربيال دار البت ب مط بع الق ارة: ببرال لمق ب اليلد

 .62 نال .م ح را يال (24)

 .216- 215 المربال س د  الرح ت الجغرافلة زل دةال (25)

 مال1960 القدددد ارة: ال يددددطسال الملدددد ر فددددي  ال  بددددة االيدددد م يددددمد: ملددددطفسال (26)
127. 

 .60 سال .م خرداذبةال ابن (27)

 .151 سال .م خرداذبةال ابن (28)

 ل  سة في االسشس لبا :(م1418/اد821تال)اب  سبد بن احمد القلقش ديال (29)
 .5/61 تال .د  ال شرال الملرلة للتبللف المؤيية الق ارة: اال ش ال

 .7/364 االي مال قبل المرب ت رل  في المفلل سليال ق148-147 سال .م (38)

 القدددر ن سدددن الب قلدددة اال ددد ر :(م1048 /ادددد440تال) احمدددد بدددن محمدددد البلر  دديال (31)
 درايدد ت البددرلم: سبددد م ددذر الببددرال ق328تال .د الم  ددسال مبتبددة بغددداد: الخ للددةال

  مطبمة البلرة: ال(اللمن في الج  بلة الد لة ت رل ) االي م قبل المرب ت رل  في
 .382 ال1980 البلرةال ج ممة

 االقدد ام س ددد االشددار تيددمل ت اختلفددت .218 المددربال س ددد  الددرح ت الجغرافلددة (32)
 قبددل المددرب رجددبال  س ددد اليدد بع الشددار يددمي الميددلملن المددرب فم ددد  الشددم بق
 يمي  اليرل ن البربر  س د ابرللال ا  ل لل س الر م  س د االلمال يمي االي م
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 ل ظدر: التف لدلل مدن لمزلدد الي ةال شا ر لب قي التيمل ت اختلفت  ابذا  لي نال
 القدددر ن سدددن الب قلدددة اال ددد ر (:م1048 /ادددد440تال)احمدددد بدددن محمدددد البلر  ددديال
 ابدددي بدددن محمدددد الربددد ةال شدددل  ق71-69 تال .د الم  دددسال مبتبدددة بغدددداد: الخ للدددةال
 بغدددداد:  البحدددرال البدددر سج عدددب فدددي الددددار  خبدددة :(م1329 /ادددد727تال) ط لدددب
 .276 تال.د الم  سال مبتبة

 اليددددما ري زالددددر محمددددد .د ترجمددددة: ال2ط االيدددد مال تددددراث  بدددد ز رث: شدددد خت (33)
 الب لدت: زبرلد ال فدؤاد .د مراجمدة: ملدطفسال شد بر. د  تحقلدي: تمللدي  آخر نال

 .315 /1 مال1988 الممرفةال س لم

 الب لدددت: ال1ط الم مددد  يال الملدددر حتدددس االيددد م فدددي المددددن شددد بر: ملدددطفسال (34)
 .429-428 /2 م1988  الت زلعال  ال شر للطب سة الي يل ذات

 الرابددددع القددددرن فددددي االقتلدددد دي المددددراي تدددد رل  :(الدددددبت ر) المزلددددز سبددددد الددددد ريال (35)
 .119 مال1999 المربلةال ال حدة دراي ت مربز بلر ت: الاجريال

ال (( الخ رجلدددددة الداخللدددددة التجددددد رة)) :(الددددددبت ر) المجلدددددد سبدددددد حمددددددان الببليددددديال (36)
 للطب سدةال الحرلة دار بغداد: المراقللنال الب ح لن من  خبة تبللف المرايال ح  رة
 .5/318 مال1985

 .321 /5 نال .م الببلييال (37)

 محمدد المربلة: الس  قله الاجريال الرابع القرن في االي ملة الح  رة آدم: متزال (38)
  ال شدددرال  الترجمدددة التدددبللف لج دددة مطبمدددة القددد ارة: ال3ط رلددددةال ابددد  الاددد دي سبدددد

 .365 /2 مال1957/اد 1377

 .110 سال .م الد ريال ق617-7/615 سال .م الطبريال (39)
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م(: يدددلرة ابدددن ط لددد نال 946 ادددد/335البلددد يال سبدددد اب بدددن محمدددد المددددل ي )تال (48)
 .37تال  تحقلي: محمد برد سليال دمشي: المبتبة المربلةال د.

م(: الدددبخ  ال دمشدددي: المبتدددب 868 ادددد/255الجددد حظال سمدددر  بدددن بحدددر )تال  (41)
م(: 982اددددد/298الفقلددددهال احمدددد بددددن ابدددراالم )تالق ابدددن 138مال 1938المربددديال 

 .53مال 1982مختلر بت ب البلدانال للدن: برللال 

الجلغلفددديال ف  دددل  دددزاي سبدددد: اال  ددد ع االقتلددد دلة فدددي المدددراي فدددي سلددددر  (42)
م(ال )ريددد لة م جيدددتلرال  لدددر 861-م846 ادددد/247-ادددد232المت بدددل سلدددس اب )

 .176مال 1978 اد/1487م ش رةال بللة االدابال ج ممة الم لل(ال 

 .70 سال .م (43)

م(: اخبددد ر الزمددد ن  مدددن ابددد ده الحدددد  ن 957 ادددد/346سلدددي بدددن الحيدددلن )تال (44)
 سج عدددب البلددددان  الغددد مر ب لمددد   مدددن الممدددرانال بلدددر ت: دار اال ددددلس للطب سدددة 

 .67مال 1966 ال شرال 

القرفددة:  اددي لحدد   شددجرة تؤخددذ سلددس شددبل قشدد ر  تيددتخدم مطب خددة فددي حفددظ  (45)
االلددلي ج دد ب اللددلنال لددذل    تمددرف بخشددب اللددلن الن ملدددرا االطممددةال 

يدددددملت ب لدددددددار لدددددل يال  تيدددددتخدم فدددددي لددددد  سة المقددددد قلر الطبلدددددة ف ددددد  سدددددن 
 لمتدد ز بطممدده  راعحتدده الزبلددة: ل ظددر: ابددن الفقلددهال م.  ايددتخدامه فددي االطممددةال

الجدددد مع  م(:1248 اددددد/646ق ابددددن البلطدددد رال سبددددد اب بددددن احمددددد )تال278سال
 .83 /2تال  االد لة  اال ذلةال بغداد: مبتبة الم  سال د.لمفردات 

 .365 مال1882برللال للدن: البلدانال :(م895/اد282تال) لمق ب ابي بن احمد (46)

 : الغدربال القد ارة الشدري بدلن  محط تاد  الد للدة التج رة طري :زبي فاميال  ملم (47)
 .288مال 1973للبت بال الم مة الملرلة الالعة
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 .366 سال .م اللمق بيال (48)

 .59 الزم نال اخب ر الميم ديال (49)

 دار بلدر ت: ال اد بال سبدد حيد ي حيدن تحقلدي: التجد رةال فدي التبلدر الج حظال (58)
 .26 مال1966 الجدلدال البت ب

الب ف ر:  ا  سب رة سن لدم  شدجرةال ايدتخدم فدي لد  سة المقد قلر الطبلدة  قدد  (51)
لؤبددد بب دده ظاددر فددي  زرع فددي م دد طي مختلفددة مددن الا دددال حتددس ان )ابددن ريددتة(

احمددددددددددد بددددددددددن  ابددددددددددن ريددددددددددتةال ل ظددددددددددر: اددددددددددد:228الا دلددددددددددة م ددددددددددذ  جزلددددددددددرة طدددددددددد ران
ق ابددن 138مال 1891م(: االسدد ي ال فليددةال للدددن: برلددلال 982اددد/298سمددر)تال

 .65خرداذبةال م. سال 

 .367 سال .م اللمق بيال (52)

 .5/209 سال .م ل ق تال (53)

 ايدددتخدمه المدددرب م دددذ القددددم الفلفدددل:  اددد  ا تددد ج  بددد تي ذ  لددد ن ابدددلض  ايددد د  (54)
 م ط دده االلددلي مدل ددة مللبدد ر ب لا ددد حتددس يددملت بددب د الفلفددل  ذلدد  ال تشدد ر 
الددددزراسة فلاددد ال  بدددد ن المدددرب حرللددد ن سلدددس ايدددتلراده للحلددد ل سلدددس االربددد ح 
الط علددة مددن تج رتددهال بيددبب ب دددرة الطلددب سللدده  ايددتخدام ته ال ايددمة بددلن ال دد س: 

ق يدد  ل  ادد  : فددي طلددب الت ابددلال ترجمددة: 71-78 ل ظددر: ابددن خرداذبددةال م. سال
 .33-32مال1956تال ملر:مبتبة ال ا ةالمحمد سزلز رفم

 .71 سال .م خرداذبةال ابن (55)

 .4/346 سال .م ل ق تال (56)

: ل ظددددر  اللددددلن: سمدددد ن بددددلن الطرلددددي م تلددددف س ددددد تقددددع ب لا ددددد فر ددددة بلدددده: (57)
 .4/478 سال .م
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 .70 سال .م خرداذبةال ابن (58)

 .2/400 سال.م ل ق تال (59)

 دار القد ارة: الشدريال فدي االيد ملة الح د رة تد رل  الددلن: جمد ل محمدد ير رال (68)
 .127 مال1965 المربيال الفبر

 سج عددب فدي الددار  خبدة :(م1326 /ادد727تال) ط لددب بدن الربد ةال محمدد شدل  (61)
 .47تال .د الم  سال مطبمة بغداد:  البحرال البر

 .32 التج رةال في التبلر الج حظال (62)

 فددي التق يددلم احيددن :(م985/اددد375تال )البشدد ري محمددد بددن محمددد المقديدديال (63)
 .325مال 1906 برللال للدن: االق للمال ممرفة

 .366-365 سال .م اللمق بيال (64)

 .77-76 سال .م الد ريال (65)

ال للدد قر:  ددرب مددن الرلدد حلن ل بددت فددي الملدد ه الرابدددة: ل ظددر: الزبلددديال محمددد  (66)
م(: تدد ج المددر س مددن جدد اار القدد م سال 1798اددد/1285الحيددل ي )تالمرت ددس 

 .154 /5مال 1888ملر: المطبمة الجبرلةال 

 .29 التج رةال في التبلر الج حظال (67)

 .153 سال .م ريتةال ابن (68)

 بلددددر ت: االرضال لدددد رة :(م977/اددددد367تال) سلددددي بددددن محمددددد ح قددددلال ابددددن (69)
 .368 مال1992 الحل ةال مبتبة دار م ش رات

 .433 /2سال  .م ل ق تال (78)

ادد(  ادي قدرب 23ق ش نال من ب د ف رس فتحاد  ال دح   بدلن قدلس س د ة يد ة ) (71)
م(: فتددد ح البلددددانال 892 ادددد/279قدددم: ل ظدددر: الدددب ذريال احمدددد بدددن لحلدددس )تال 
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. الغ ددد عر: الطدددلن الحدددر  قلدددل الطدددلن 478مال 1988بلدددر ت: مبتبدددة الاددد لال 
الددددددددلن محمدددددددد بدددددددن مبدددددددرم الددددددد زب األخ دددددددر: ل ظدددددددر: إبدددددددن م ظددددددد رال جمددددددد ل 

 .5/23 م(: لي ن المربال بلر ت: دار ل درال1331اد/711)تال

 .4/301 سال .م ل ق تال ل ظر:  البا ن:  لي ب ر بلن بلدة ق بن: (72)

 ب زر ن: مدل ة مشا رة بف رس بلن البحرلن  شلراز  اي بلدة سد مرة ببلدرة  ادي  (73)

 .429 /4دمل ط االس جم: ل ظر: ل ق ت م. سال 

 .478 سال .م الب ذريال (74)

 .429 /4 سال .م ل ق تال (75)

 .345-343 سال .م ح قلال ابن (76)

الخ فدددددةال  دار ريددددد م (:م1056/ادددددد448 تال)المحيدددددن  بدددددن اللددددد باال الاددددد ل (77)
 .90ال1964الم  يال مطبمة: س ادال بغداد ملخ علل :تحقلي

 .346-345 سال .م ح قلال ابن (78)

 / ادد682القز ل ديال زبرلد  بدن محمدد )تال ق 26الجد حظال التبلدر فدي التجد رةال  (79)
 .519آ  ر الب د  اخب ر المب دال بلر ت: دار ل درال د.تال  م(:1283

ق الرامارمدددزيال بدددرز  بدددن شدددارل ر )تال م تلدددف القدددرن 248اللمقددد بيال م. سال  (88)
الرابدددع الاجدددري/ الت يدددع المدددل دي(: سج عدددب الا دددد  بدددره  بحدددره  جزاعدددرهال للددددن: 

 .29مال 1883مطبمة برللال 

 الدر م: شدجر فدي ليدلل لدم  سدن سبد رة  اد  جداال الراعحة طلب سطر الملمة: (81)
 .148 /5 سال .م الزبلديال ل ظر:

 .92 سال .م خرداذبةال ابن (82)

 .141 سال .م الد ريال (83)



 
 

646 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 طرق التجارة
 د.عبدالباسط  مصطفى مجيد والتبادل السلعي

                                                                                                                                       

مال 1958 الاد لال دار مطبمدة القد ارة: االيد ميال التمدن ت رل : جرجي زلدانال (84)
5/39. 

 الشدددددم ع ق يدددددم الشدددددل  تحقلدددددي: الجددددد ارال  ممددددد دن الدددددذاب مدددددر ج الميدددددم ديال (85)
 .1/141مال1989القلمال دار بلر ت: الرف سيال

 القدددد ارة: الدددددار سبددددد نال   ددددلم ترجمددددة: المربلددددةال الح دددد رة جدددد  . س: رليددددلرال (86)
 .129 مال1966 الترجمةال للتبللف الملرلة

 .27 التج رةال في التبلر الج حظال (87)

 .129 سال .م اللمق بيال (88)

 .552 سال .م القز ل يال (89)

 .555 نال .م القز ل يال (98)

 .10 /5سال .م ل ق تال (91)

 .92 سال .م خرداذبةال ابن (92)

 .234 التج رةال في التبلر الج حظال (93)

ابدددن   لدددب اال دليدددديال محمدددد بدددن الدددد ب )مدددن رجددد ل القددددرن اليددد دس الاجددددري/  (94)
لطفدي سبدد  اال ددلسال تحقلدي: الح دي سشر المدل دي(: فرحدة اال فدس فدي تد رل 

ق الحملددريال 23مال1965البدددلعال مدرلددد: المماددد الملددري للددددراي ت االيدد ملةال 
م(: الددددر ض الممطدددد ر فددددي خبددددر 1494 اددددد/988محمددددد بددددن سبددددد المدددد مم )تال

 .21مال 1975االقط رالتحقلي:احي ن سب سال بلر ت:  شر دار القلم للطب سةال 

 دار بلدددددر ت: التددددد رل ال فدددددي الب مدددددل :(م1232 /ادددددد630تال)محمدددددد  بدددددن سلدددددي (95)
 .231 /5 مال1965ل درال 

 .39 التج رةال في التبلر (96)

 .129 سال .م المقدييال ق39 نال .م الج حظال (97)

 .40 التج رةال في التبلر الج حظال (98)

 .35 سال .م (99)
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محمدددد بدددن ابدددي ببدددر)تال فدددي ا ايدددط القدددرن اليددد دس الاجدددري/ الحددد دي سشدددر  (188)
حددددد ج لدددد ديال دمشددددي: المماددددد المددددل دي(: بتدددد ب الجغرافلددددةال تحقلددددي: محمددددد 

 .18مال 1968الفر يي بدمشي للدراي ت المربلةال 

ف دد ن  م(:  ا لدة االرب فدي1332 ادد/733ال  لريال احمد بن سبد ال اد ب )تال (181)
 .1/371االدبال القد ارة: مط بع ب يت تي م س  شرب ؤهال د. تال 

 .129 /1 نال .م ال  لريال (182)

 .128 /1 نال .م ال  لريال (183)

 .128 سال .م المقدييال (184)

 .53 سال .م الزاريال ق26 التج رةال في التبلر الج حظال (185)

 .322 سال .م اللمق بيال (186)

 .139 سال .م الد ريال (187)

 .145 سال .م المقدييال (188)

 .40 التج رةال في التبلر الج حظال (189)

 .145 سال .م المقدييال (118)

 .176 /4 سال .م ل ق تال (111)

 .237 /2 نال .م ل ق تال (112)

 .87 سال .م ريتةال ابن (113)

 .269 /1 سال .م ال  لريال ق12 التج رةال في التبلر الج حظال (114)
 .325 /2 سال .م متزال (115)

 .13-12 التج رةال في التبلر (116)

 .101 سال .م المقدييال (117)

 .62 سال .م خرداذبةال ابن (118)

 .120سال .م فاميال ق130سال .م رليلرال (119)

 .5/81 سال .م القلقش ديال (128)
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 .342 /2 سال .م متزال (121)

 .81 /5 سال .م القلقش ديال (122)

 ايدم سلل ترجمدة: ال(ادد5-2 القرن)  اال ل مجده في االي م م رلس: ل مب رال (123)
 .282 مال1984 الجزاعر: المربيال

 .27 سال .م الزاريال (124)

)تال في القرن الرابدع الاجدري/ الت يدع  االلطخريال ابراالم بن محمد البدرخي (125)
الميددددد ل   المم لددددد ال تحقلددددددي: الددددددبت ر محمدددددد جددددد بر سبدددددد المددددد ل المدددددل دي(: 

ق زلد دةال ))الجددزلرة 27مال 1961الحيل يال الق ارة:  زارة ال ق فة  االرش د القد ميال
ال 6المددددددربلة فدددددي اخبددددد ر المدددددؤلفلن اللدددددل للن((ال مجلدددددة المدددددؤرخ المربددددديال المددددددد 

 .148-133مال 1978

ت فددددع لقطددددع الددددبلغم: ل ظددددر:  الب دددددر:  مددددر لدددددخل فددددي تربلددددب بمددددض االد لددددة (126)
 ادد/817ق الفلر آبد ديال محمدد بدن لمقد ب )تال27الج حظال التبلر في التج رةال 

م(: القدددددد م س المحددددددلط فددددددي اللغددددددةال ملددددددر: مطبمددددددة ملددددددطفس البدددددد بي 1414
 .2/129مال 1952الحلبيال

الددد رس:  بددد ت ب ليميدددم ال لدددزرع اال بددد للمن لبقدددس لمشدددرلن يددد ة  ددد فع للبلدددف  (127)
ب ال  ل بدت ب لحبشدة  لب ده اقدل جد دة: ل ظدر: الفلر زآبدد ديال م. طد  ا  للبادي شدر 

 .2/257سال 

 .5/81 سال .م القلقش ديال (128)

 .35 التج رةال في التبلر الج حظال (129)

 .250 سال .م اللمق بيال (138)

 .45 /5 سال .م زلدانال (131)

 .27 التج رةال في التبلر الج حظال (132)

 .2/390 سال .م متزال (133)

 .184 -180 سال .م المقدييال ل ظر: (134)


