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  اننشاط االقتصادي يف ممهكت احلرية قبم االسالو
 اهلل احملًذي عصاو جنى عبذ امحذ حسني امحذ اجلًيهي. د.و.أ

  اآلدابكهيت  –جايعت األنبار 
 ادلستخهص

نشأت مممكة الحيرة في منطقة ذات تاريخ حضاري عريؽ، وكانت عاصمتيا )الحيرة( 
تقع عمى أحد طرؽ تجارة القوافؿ الذي يربط الشرؽ بالغرب. وفضاًل عف ذلؾ فقد نشأت الحيرة 
في منطقة ذات مياه وفيرة وتربة خصبة مما ساعد عمى ازدىار الزراعة فييا. وقد كانت مممكة 

ة بيف امبراطوريتيف كبيرتيف ىما االمبراطورية الساسانية واالمبراطورية الحيرة دولة حاجز 
البيزنطية، فكاف مف الطبيعي اف تكوف الحيرة احد مراكز التفاعؿ الحضاري بيف معطيات 

 الحضارة العربية والمعطيات الحضارية لدوؿ الجوار في مجاالت الحياة المختمفة. 
O.m.d. Ahmed Hussein Ahmed Jumaili Student: Essam Nagem Mohammadi 

Abstract 

Kingdom of confusion arose in the history of civilized ancient region, and 
its capital (confusion) is located on a caravan trade routes between East and 
west. Moreover, confusion has arisen in the same area and abundant water and 
fertile soil, which helped the prosperity of agriculture. The kingdom has been 
perplexing the state of the buffer between the two empires two major Sassanid 
Empire and the Byzantine Empire, it was natural that the confusion be one 
cultural interaction data between Arab civilization and cultural data to neighboring 
countries in various fields of life centers. 

 ادلقذيت
، لقد كاف مة لتاريخ العراؽ واألمة العربيةيمثؿ تاريخ مممكة الحيرة احد الفصوؿ المي

، وكثرة مياىو العربية بسبب خصوبة تربتوميجرات العراؽ منذ اقدـ العصور نقطة جذب ل
، وتنوخ ىـ الذيف قاموا ناذرة مدينة الحيرة قاعدة لممكيـواعتداؿ مناخو فال عجب اف يتخذ الم

بأنشاء مممكة الحيرة وذلؾ انيـ بعد اف تحالفوا في البحريف وشكموا بتحالفيـ ىذا تكتال قبميا 
تجيوا بأنظارىـ الى ريؼ لحياتية وال تطالعاتيـ فاكبيرا لـ تعد بالد البحريف تمبي احتياجاتيـ ا

 . العراؽ
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ادي في مممكة الحيرة قبؿ لذا تكمف أىمية دراستنا لمموضوع الموسوـ )النشاط األقتص
( لما تتمتع بو تمؾ المممكة مف قوه عسكرية واقتصادية مكنتيا مف الوقوؼ بوجو األسالـ

، وىذا االمر يجنبنا مف الوقوع في قبضة سنةوحميفتيا مممكة الغسااالمبراطورية البيزنطية 
سمسمة  ، الى اظيار التاريخ العربيتي سعت بشكؿ مباشرا او غير مباشرالدراسات السياسية ال

، وبيذا المعنى تكوف دراسة النشاط االقتصادي جزءًا ميما مف مف الصراعات وعدـ التجانس
 . ة التاريخ الحضاري لالمة العربيةدارس

. مف ىذه  قمة المعمومات البحث في ىذا الموضوع صعوبات جمةلقد واجيتنا اثناء 
 . تجانسيا في أحياف كثيرة األقتصادية ووجودىا في أماكف شتى وعدـ

وقد قمنا بتقسيـ البحث الى مبحثيف ضـ كؿ مبحث أوال وثانيًا وتقسيمات فرعية لذا 
الحيرة ونشأتيا ونظاـ الحكـ السائد كاف المبحث األوؿ قد خصص الى موقع ومناخ مممكة 

فييا وسياستيا الداخمية والخارجية كما وقد خصصنا المبحث الثاني والذي ىو صمب البحث 
اصيؿ ، مف موارد انتاج كالزراعة والمحتصادي لمممكة الحيرة قبؿ اإلسالـفي النشاط األق

ارية بأنواعيا الداخمية والخارجية ، والصناعة وانواعيا، وممارستيا التجالزراعية والثروة الحيوانية
 . المستعممة فييا والنقود

 : نظره في تحميؿ المصادر
اما عف كتب التاريخ فقد قدمت لنا معمومات مفيدة في المجاؿ االقتصادي والسياسي 

 الطبري وابف مسعود وابف االثير في ىذا المجاؿ، الحيرة فقد قدـ لناواالجتماعي في مممكة 
  .ى كتب البمداف والجغرافية البف رستو وابف خرداذبة والبالذريولنا اف نشير ال

وقد أدت المراجع الحديثة والكتب المترجمة دورا ميمو في تقديـ الجيود الفكرية 
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية المتعمقة بموضوع وفترة البحث بصيغة معاصرة ومبسطة 

 ،وىاشـ المالح وصالح احمد العمي، دوري،وعبد العزيز ال ومف ىذا ما قدمو جواد عمي،
فكاف ليا الفضؿ في اضاءة جوانب مف  ويوسؼ غنيمة، وكستر، والمستشرقة بيغوليفسكيا،

 .الى مصادر ميمةبحثنا واحالتنا 
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 اننشاط انسياسي يف ممهكت احلرية قبم اإلسالو: ادلبحث االول
 التسمية: -أ  -أوال

اختمؼ العمماء في اصؿ لفظة )الحيرة( فمنيـ مف قاؿ انو عربي األشتقاقو مف الفعؿ 
وانو مشتؽ مف . (3)النجؼ يدري كيؼ يجري ذلؾ لركود مياه بحر أي تردد ال حار الماء،

ذكره المؤرخوف عندما خرج  ، الف ممؾ اليمف ياسر بف ناشر النعـ عمى ماالضالؿ أي الحيرة
يعرؼ الطريؽ فقاـ مكانو وسمَي ذلؾ  الى الحيرة وكاف ذلؾ لياًل فتحير الوصؿ  (9)يريد األنبار

. وقد اختمؼ المؤرخوف كذلؾ في تفسير اسـ الحيرة فمنيـ مف قاؿ انيا (0)الموضع الحيرة
.ـ( عمى 249-436تسمية جاءت نسبة الى الحير الذي بناه الممؾ البابمي نبوخذ نصر )

. ويذكر اف اوؿ مف نزليا (6)ـ فيو وسمي ذلؾ الحيرةيالنجؼ لمتجار العرب وحَصنو ثـ ضم
 .(2)فسميت الحيرة مالؾ بف زىير بف عمرو بف قضاعة فمما نزليا جعميا حيرًا واقطعو قومو

حيرتو والتي تعني المعسكر او  وذكرت الحيرة في الكتابات السريانية عمى انيا حيرتا او
)حوطرا( او )حواطره( ويرى عمماء التممود . وقد ورد أف الحيرة ذكرت بالتممود بأنيا فالحص

 كذلؾ بأنيا ىي الحيرة، كما ذكرت كذلؾ تحت اسـ )حيرتا دي طيبة( أي معسكر العرب او
 .(4)حيرة العرب

وسميت ايضًا دولة المناذرة نسبة الى كثرة مموكيا الذيف حمموا اسـ )المنذر( كما 
، (وا ينتموف الى العشيرة المخيمية )بنو لخـسميت بالدولة المخمية بالنظر الف ىؤالء المموؾ كان

 .(7)نة الحيرةكما اطمؽ عمييا اسـ دولة الحيرة الف عاصمتيا كانت مدي
 نشأة مملكة احلرية :  -ب

وقد ذكر بأف الحيرة أنشئت في عيد الممؾ البابمي نبوخذ نصر والحاؿ لـ يستمر بيا 
ثالث ؿ العربية في مطمع القرف الاذ خرجت بعد وفاتو وبقيت عمى ذلؾ حتى نزلتيا القبائ

، (9)ؾ النبط. وقد ورد ايضًا اف نشأتيا تعود الى األردواف مم(8)الميالدي او قبؿ ذلؾ التاريخ
التي أنشئت  . وىناؾ مف ارجع نشوء الحيرة الى الفترة نفسيا(33)عمى انو ىو الذي بنى الحيرة

 . (33)ـ(342، أي في حدود )فييا إمارة الغساسنة
وعمى الرغـ مف اختالؼ الروايات المتصمة بنشأتيا لكف المتفؽ عميو ىو اف الحيرة 
ظيرت كيانًا سياسيا في بداية القرف الثالث الميالدي وقد شكمت ىذه المدينة بعدًا سياسيًا 
لمقبائؿ العربية المتواجدة في ىذه المنطقة اذ كاف ليا دور فعاؿ في تطور األحداث وبخاصة 
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لشرؽ والدولة اطوريتيف ظيرتا في العالـ آنذاؾ اال وىما الدولة الساسانية في امع اكبر امبر 
 .(39)الرومانية في الغرب

 ادلوقع اجلغرايف :  -ج

ورد وصؼ بعض اىؿ الجغرافية عف مناخ وموقع الحيرة بقوليـ: كاف مكاف الحيرة مف 
لحيرة عمى ثالثة امياؿ وكانت ا. ، واعدلو تربة واصفاه جواً واخفو ماء اطيب البالد وارقو ىواء

 .(30)مف الكوفة
حؿ تقع الحيرة في وسط سواد العراؽ الذي ىو مف لدف تخوـ الموصؿ شمااًل الى سا

، ولحسف ىواء الحيرة وصحتو عدت منزاًل بريئًا صحيحيًا مف الخميج العربي وعباداف جنوباً 
، فأختار راـ منزال بريئا مف أألسقاـنو بياألدواء واالسقاـ وأف الممؾ الساساني يزدجرد أراد ألب

 .(36)ـ(603-630) الحيرة لتكوف مقرًا لو فدفع ابنو الى النعماف األوؿ
 دكان مملكة احلرية :  -د

، واف بادية العراؽ كانت لمحيرة اثر بالغ في تنوع سكانيا كاف لطبيعة الموقع الجغرافي
يرة العرب وكانت ىذه اليجرات تزداد دائما  مفتوحة ليجرات العرب والمقيميف بأطراؼ شبو جز 

عندما تضعؼ الحكومات في العراؽ اال اف ىؤالء العرب كانوا مف قبائؿ شتى وعرفوا بػ )عرب 
الضاحية( وكانت منازليـ ما بيف الحيرة واالنبار، وىـ اىؿ المضاؿ وبيوت الشعر والوبر 

. ولما (32)واكثرىـ أصحاب زرع الء ىـ )تنوخ(واالخبية الذيف سكنوا بيوت المدر في الحيرة وىؤ 
كاف الموقع الجغرافي والعامؿ االقتصادي ىما أساس استقطاب السكاف في الحيرة لذلؾ فقد 

 : السكاف فييا ومنيـ تنوعت عناصر
 تنوخ :  -1

وىـ العرب الذيف سكنوا المضاؿ وبيوت الشعر والوبر في غربي الفرات فيما بيف 
. وقد اطمؽ عمى ىؤالء اسـ تنوخ النيـ تحالفوا عمى التنوخ أي (34)الحيرة واألنبار وما فوقيا

ويالحظ اف  .(37)شي فييااإلقامة في ىذه المنطقة لالشتغاؿ في الزراعة او لرعي االبؿ والموا
ىؤالء التنوخييف الذيف سكنوا في باديء االمر في ضواحي مدف الحيرة واالنبار وغيرىا قد 

، ومازاؿ ممكيـ يتوسع حتى اصبحوا في زمف مالؾ بف فيـاف سياسي ليـ نجحوا في إقامة كي
، وقد ضـ التنوخيوف أبناء قبائؿ عربية متعددة كالمخمييف وؾ الحيرة في عيد االسرة المخيمةمم

 .(38)مة ومذحج وطيء وكمب وتميـ وغيرىاوكانت منيـ االسرة الحاك
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 العباد :  -2
وىـ سكاف المدينة الذيف ابتنوا البيوت واصميـ مف قبائؿ عربية متعددة فيـ 

، فقيؿ النيـ عبدة ديف المسيح وقيؿ الروايات في اصؿ تسميتيـ بالعبادمتحضروف واختمفت 
عبد  النيـ ادانوا لالكاسرة فسموا بذلؾ بينما قاؿ اخروف الف أسمائيـ اكثرىا فييا عبد مثؿ:

عند  (يـ اتخذوا شعارًا ليـ )ياآؿ عبادان عبد كالؿ، في حيف قاؿ اخروف ،يؿالمسيح  عبد يال
، وارجح الروايات ىي انيـ سموا عبادًا النيـ كانوا عمى ديف واحد يعبدوف قتاليـ لسابور األكبر

، وىـ النصارى في الحيرة ، وأصبحت التسمية خاصة بيـ الىًا واحدًا رغـ اختالؼ قبائميـا
 .(39)رى العربعف النصاتميزًا ليـ 

العباديوف اكثر اىؿ الحيرة ثقافة، حذؽ بعضيـ الصناعات، ودرس بعضيـ وكاف 
، وفاؽ بعض اخر في المغات ، فحذؽ العربية، وتعمـ الفارسية واختار الفرس تراجمتيـ العمـو

، وكانوا يتقنوف المغة األرامية اوينيـ مف العبادييف كزيد بف عديوالعامميف في مراسالت دو 
لذلؾ كانوا وجو ومقاـ في  ،ى ليا لغة مقدسة النيا لغة الديفتنصرىـ وأعتبار النصار بحكـ 
 .(93)لو عمينا الطوع والذعاف: نحف العباد ربنا الرحمف . وانشد بعضيـ ىذا القوؿ(93)الحيرة
 األحالف :  -3

وىـ قبائؿ عربية ايضًا سكنت الحيرة والتحقوا بالعباد ممف لـ يكونوا مف تنوخ )اىؿ 
. ويقع تحت اسـ األحالؼ كؿ القبائؿ (99)بالقرب منيـ ومف ثـ تحالفوا معيـالوبر( وانما نزلوا 

تداد ونفوذ سمطة المناذرة مف التي تديف بالوالء لسمطة المناذرة ويتوقؼ عدد ىذه القبائؿ عمى ام
 .(90)ـ مف جية أخرى، واعتراؼ ىذه القبائؿ بسيادة المناذرة وسمطانيـ عمييجية
 النبط والجاليات األخرة : -4

ت األراء في اصوليـ وسبب ، وقد اختمفمف مكونات المجتمع الحيري ايضاً  يعد النبط
مموف المغة اؽ الذيف يتك، وقد ذكر انيـ مف بقايا الكمدانييف والبابمييف واالرامييف في العر تسميتيـ
. وقد روي بأنيـ جيؿ مف العجـ ينزلوف البطائح في سواد العراؽ كانوا يتخذوف مف (96)األرامية

، وسمي أوالد نبي اهلل شيت انباطًا الماء الزراعة مينة ليـ وسموا بذلؾ لكثرة النبط عندىـ وىو
كانت ىنالؾ . كما (92)النيـ نزلوا ىناؾ ثـ استعمؿ ىذا األسـ في عامة الناس واخالطيـ

، ىذا فضاًل عف طائفة مف عمى اثر نزوحيـ مف فمسطيف جاليات مف الييود استوطنوا الحيرة
الفرس الذيف كانت ليـ إقامة دائمة في الحيرة اذ يبعث األكاسرة الى الحيرة ممثميف عنيـ 
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كر في نشر الف . ويذكر اف ىناؾ جاليات يونانية كاف ليا األثر(94)ليحكموا مع مموؾ الحيرة
 .(97)الفمسفي في الحيرة

 نظام احلكم :  -أ-ثانيآ

لـ يقتصر نظاـ الحكـ في الحيرة عمى مدينة الحيرة التي كانت عاصمة المممكة بؿ 
، وقد وضعؼ المموؾ والظروؼ المحيطة بيـاف سمطاف المموؾ يتوسع ويتقمص حسب قوة 

. لذلؾ فأف الممؾ (98)استند مموؾ الحيرة في حكميـ عمى عدة قبائؿ تحالؼ بعضيا مع بعض
ىو زعيـ اوؿ الزعماء والقبائؿ المتحالفة وكاف الممؾ ىو القائد العسكري ليذه القبائؿ الذي يقع 

، وعمى ذه القبائؿ وخاصة في أوقات الحربعمى عاتقة تحقيؽ التناسؽ ووحدة المممكة بيف ى
مت الروح القبمية حية في ، فقد ظة التي أحاط بيا المناذرة انفسيـالرغـ مف كؿ المظاىر الممكي

ة واحتراـ ، وروح الجماعالتقاليد الديمقراطية )الشورى( داخؿ ىذا النظاـ كما ظمت حيو ايضاً 
  .(99)رأي الشيوخ وصمة الرحـ

، فقد كاف عمييـ اف يقدموا وخ القبائؿ العربية لدولة الحيرةومف اجؿ ضماف والء شي
اآلكاؿ( لتحقيؽ ىذا ( و)فقد اوجدوا نظاـ )الردافةية لذا ليـ بعض األمتيازات السياسية والمال

ؼ يجمس عمى يميف الممؾ في ، اما نظاـ الردافة فيو شبيو بنظاـ الوزارة فكاف الرديالغرض
يتسمـ بعض ، ولو ربع غنيمة الممؾ مف كؿ غزوة يغزوىا و البالط، ويركب معو اذا ركب

ض األراضي اقطاع اشراؼ القبائؿ بع ، اما نظاـ اآلكاؿ فيو يقوـ عمىاليبات مف رعايا الممؾ
ستمرار والئيـ ليا وتعاونيـ ، مكافأة ليـ عمى خدماتيـ لمدولة ضمانًا الالستثمارىا لصالحيـ

 .(03)معيا
تيـ في نظر الناس وقد اتخذ مموؾ الحيرة بعض مراسيـ الممكية لتقوية مراكزىـ وىيب

ليـ وفرضوا عمى الناس اف يحيوىـ بعبارة ، واقاموا حجابًا ينظموف مقابمة الناس فمبسوا التيجاف
ف( وكاف لممؾ الحيرة رديؼ خاص بو، اشبو بالمرافؽ او خاصة بيـ وىي )ابيت المع

 .(03)الوزير
 السيادة الداخلية :  -ب

تيـ لقد كانت سياسة مموؾ الحيرة مع رعيتيـ مف القبائؿ المختمفة القاطنة في اطار دول
فأنيـ يشركوف اغمب القبائؿ في الحرب الى جانب الحيرة ، بالنسبة لشف الحروب الخارجية

، كما استغؿ المموؾ حرب تعود كؿ قبيمة الى موطنيا مع غنائميا واسالبياوبعد انتياء ال
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الحرب والمنازعات الداخمية بيف القبائؿ فكاف الممؾ اذا أراد غزو حي مف العرب استماؿ 
 .(09)عضيـ ببعضبقـو عمى اخريف وضرب ب اعدائيـ عمييـ واستنجد

وقد كاف مموؾ الحيرة يفرضوف نفوذىـ وقراراتيـ عمى الناس اما مف خالؿ رؤساء 
، وقد ؿ القوة العسكرية التي يمتمكونيا، او مف خالعاونيف معيـ لقاء امتيازات معينةالقبائؿ المت

بة اشير الى انو كاف لدى المناذرة عدة كتائب عسكرية، كاف مف اشيرىا واشدىا باسًا كتي
، وكتيبة عربية المختمفة وبخاصة قبيمة بكرالدوسر وكاف فرسانيا يجمعوف مف أبناء القبائؿ ال

واعوانيـ وقد الشيباء وكانت في عيد النعماف ابي قابوس مؤلفة مف إخوتو وبني عمو واتباعو 
، والى جانب ىاتيف الكتيبتيف كانت ىنالؾ كتيبة مؤلفة مف خمسمائة شبيت بالحرس الممكي

سنة ويستعمميـ في حروبو وغزواتو،  يأخذىـ الممؾ رىائف مف قبائؿ العرب ليقيموا عنده رجؿ
، وفضاًل عف ذلؾ فقد كاف لدى الممؾ كتيبة فارسية مف الؼ رجؿ تدعى وىـ يتبدلوف كؿ سنة
 .(00)الممؾ في تدعيـ مركزه عند الحاجةالوضائع يستخدميا 

 السيادة اخلارجية :  -ج

وىي فترة أربعة قروف بصفة واحدة  –بيف الحيرة والفرس اليمكف وصفيا اف العالقة
ثابتة بؿ انيا تتغير بتغير األحواؿ والظروؼ والصراعات القائمة بيف القوى السياسية 

( وغيرىـ فضاًل عف قوة وضعؼ المموؾ الذيف غساسنة –مناذرة  –فرس  –المتصارعة )روـ 
 .(06)تصارعةدة ىذه القوى السياسية الميتولوف قيا

ـ( دورًا دبموماسيًا 226-232وقد مارس المنذر الثالث بف أمرؤ القيس الثالث )
، فعمى مسافة عشر مراحؿ مف عاصمتو قات بيف الدوؿ وفي سياسة المنطقةواضحًا في العال

ضرب خيامو بإزاء جبؿ الرممة ىو واعياف دولتو وجيشو وتقاطرت عميو الوفود مف مختمؼ 
 .(02)دوؿ الشرؽ

التعاوف في ، جاءه سفير ذي نواس ممؾ اليمف يطمب فضاًل عف قبائؿ معد ومذحج
، كما جاءه المترجـ البيزنطي ابراـ بف اوبور بصحبة األسقؼ سياسة اضطياد النصارى

اطور بيزنطة مف المنذر عقد المونوفيزي شمعوف وقد طمب ابراـ باسـ يوسطيف األوؿ امبر 
. وقد اشير الى الرومانييف الذيف كانا في األسر القائديف ، والموافقة عمى اطالؽ سراحالصمح

اف المنذر قد وافؽ عمى اطالؽ سراح القائديف الرومانييف لقاء فديو مناسبة كما اتخذ موقفا 
 .(04)مؾ الييودي ذي نواس عمى اضطيادىـمعتداًل مف النصارى ولـ ينساؽ اماـ تحريض الم



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (034 (  
 

ويبدو اف النعماف حاوؿ اف يمارس نوعًا مف  (،د تولي النعماف بف المنذر )قابوسوعن
األستقاللية في عالقاتو مع الساسانييف بعد اف امعنوا في التدخؿ في الشؤوف الداخمية لدولة 
الحيرة مما أدى بو الى مقتمو وشرع الفرس باتباع سياسة جديدة تستيدؼ التدخؿ المباشر في 

 .(07)ي ممكًا عمييـإدارة مممكة الحيرة فنّصبوا إياس بف قبيصة الطائ
 اننشاط أإلقتصادي يف ممهكت احلرية قبم أألسالو: ادلبحث انثاني

 أوال : الزراعة : 
لقد تنوعت الموارد اإلقتصادية في الحيرة بتنوع سكانيا وقد حظيت الزراعة بأىتماـ 

ت مف اليمف وشبو الجزيرة شريحة واسعة في المجتمع الحيري خصوصًا القبائؿ التي ىاجر 
. لذلؾ شغمت الزراعة حيزًا كبيرًا مف حياة اىؿ الحيرة وىي مينة اممتيا طبيعة (08)العربية

المواقع الجغرافي لمحيرة فكثرة المياه وخصوبة التربة واعتداؿ المناخ جعميا بمدًا زراعيًا ممتازًا 
 .(09)مجتمع الحيري كونو عمادًا لمثروةفشغؿ ىذا الجانب اىتماـ ال
ة وما يرتبط بيا مف ثروة غنى منطقة الحيرة مف الناحية الزرعي وقد ذكر لنا مدى

، فقد أورد حمزة األصفياني وصفًا ليذا الجانب في سياؽ حديثو عف النعماف بف امرئ حيوانية
القيس فقاؿ اف النعماف اشرؼ ذات يوـ مف قصر الخورنؽ عمى )النجؼ ومايميو مف النخؿ 

، فأعجبو ما راى المغرب، وعمى الفرات مما يمي المشرؽوالجناف واالنيار مما يمي والبساتيف 
، وصيد الضباء اط الكمأة، ورعي األبؿفي البر مف الخضرة والنور واالنيار الجارية ولق

، وفي الحيرة مف األمواؿ المالحيف والغواصيف وصياد السمؾ واالرانب وفي الفرات مف
قد ممكتو اليوـ  : أي درؾ في ىذا الذييا مف رعيتو، ففكر وقاؿ في نفسووالخيوؿ ومف يموج في

 .(63)(وممكو غدًا غيري
المنتجات الزراعية التي يعمؿ الفالحوف في األراضي مف أجؿ رعايتيا  فضاًل عف

وانتاجيا كانت بعض المنتوجات التي تنبت بشكؿ طبيعي دوف تدخؿ مف البشر كالكمأة حيث 
 .(63)مموؾع عريض مف الناس وبطمب مف الكانت تجنى مف قبؿ قطا

 المحاصيل الزراعية :  -1
اتيـ الخالقة مف تشكؿ الثروة الزراعية المحصمة النيائية لجيود اىؿ السواد وطاق

في إقامة العديد مف مشاريع  ، والتي تجمت احياء األرض واستصالحيامسؤوليف وفالحيف
، فال أنواع الطرؽ الزراعية واساليبيا ، واستعماؿ مختمؼ وسائؿ السقي واالرواء وتطبيؽالري
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غرو أف تصبح أرض السواد اكبر بمد منتج لمختمؼ أنواع المحاصيؿ الزراعية مف الفواكو 
واالثمار وأنواع الحبوب، والخضر والبقوؿ واشكاؿ األزىار والرياحيف، حيث كاف يزرع في 

 .(69)صب السكرارض الحيرة القمح والشعير والسمسـ، والقطف والنخؿ والفواكو وق
، وينتج انواعًا مختمفة مف التمور لنخيؿ عمى رأس المحاصيؿ الزراعيةوتأتي زراعة ا

المثيؿ ليا في أي مكاف، وانتشرت زراعة الفواكو واالثمار في مختمؼ انحاء السواد، منيا 
خمو العرب عند مجيئيـ الى العنب، وكانت تزرع أنواع مف العنب، منيا الرازقي الذي اد

، قد جمبت مف اليند الى ارض السواد، و رة، وزرع النارنج واالترج، ولـ تكف زراعتة معروفةالحي
الرماف والسفرجؿ والتيف ، كما كاف يزرع فيو البرتقاؿ والميموف كما زرع الخوخوكاف يزرع 

لبطيخ ، اما الرقي واوالزيتوف، وكذلؾ كاف يزرع األجاص والمشمش، والموز، والجوز والبموط
 .(60)ف الفواكو المحبوبةفكانا م

الكوفة وعمى اما زراعة الرز فكانت منتشرة في األراضي المنخفضة واالىوار قرب 
، اما القنب نتشرت زراعة الذرة والماش والعدس، وكذلؾ اقنوات الفرات األسفؿ، ونير الصراة

ة منيا: لبقوؿ فقد زرعت أنواع كثير ، اما الخضراوات واكاف يزرع بصورة خاصة في القادسيةف
، والفجؿ والبصؿ، ، والفاصولياءمثؿ الباقالء والموبياء، والحمص، والباذنجاف، والسمؽ

 . كما اىتـ مموؾ الحيرة كثيرًا بزراعة األزىار فكانت ليـ حدائؽ مستورة بأعزّ (66)والثوـ
، وسميت بشقائؽ النعماف الف النعماف خرج يومًا الى ظير الحيرة وكانت األرض قد األزىار

 .(62)ماف: احموىا فسميت بشقائؽ النعوازينت بالشقائؽ فاستحسنيا وقاؿ اخذت زخرفيا
 : القطائع -2

، تعطي لبعض األشخاص لألستفادة مف ريعيا االقطاع باألصؿ ىو قطع مف األرض
، ذكر في بعض كتب الحيرة اع النعماف مف كسرى مئة الؼ درىـالزراعي وقد ))كاف قدر اقط

 .(64)، وقطائع ابف طمحة ورستاؽ طاؽ((ف مف البمداف رستاؽ السّيمحيفاف كسرى اقطع النعما
تقع وقد سمى أبو البقاء مواضع األسماء المذكورة في النص كما كانت في زمنو وىي 

لمنعماف في ، كما يقوؿ أبو البقاء ))فكاف خراج ذلؾ يجبى في منطقة النجؼ وتّغؿ كؿ سنة
، وذكر تفاع الىمو وكثر مستغميو لمالكيوعمى عظيـ ار  ، وىذا ماذكركؿ سنة مائة الؼ درىـ

اخؼ خراجًا وال اقؿ مؤونو منيا وانيا كانت تغؿ  يعرؼ في األرض ّبرية اكثر ريعًا وال انو ال
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ف الغالت والثمرات وسائر الىميا في كؿ سنو ثالثيف الًؼ كر بالمعدؿ سوى غيرىا م
 .(67)((األشياء

ب البدو مواضع معينة مسماة تجعميا طعمة ليـ وقد كانت األكاسرة تقطع األعرا
ويطعموف منو مف شاؤوا مف أىميـ ومف  ومعونة عمى عمميـ وكانوا يجبوف خراجيا فيأ كمونو،

واف  وربما اقطعوىـ ايضًا قرى مف جممة اقطاعيـ، كانوا يصطفونيـ ويستميمونيـ مف العرب،
منح فسواد بف عدي التميمي  النعماف اقطع بعض ىذه األراضي بعض الشخصيات الميمة،

 .(69). واقطع ىند بف نجـ األيادي(68)اقطاعًا سمي بعد ذلؾ السوادي
وقد كاف اقطاع الحيرة مضرب المثؿ في قصة ذي الجوشف الضباني الذي قدـ عمى 

، ؾ امنت بؾ، وقاؿ اف ظيرت عمى قومميو وسمـ وعرض عميو االسالـ فأبىالنبي صمى اهلل ع
تركو األسالـ في تمؾ المحظة ، توجع عمى لنبي صمى اهلل عميو وسمـبظيور ا وعندما عمـ

. وعندما عيف خسرو الثاني (23)، ولو أسمـ يومئذ ثـ اسالو الحيرة ألقطعنيياوقاؿ، ىبمتني امي
ى أطراؼ وثمانيف قرية تقع عم أقطعو عيف التمر، ،اياس بف قبيصة حاكما عمى الحيرة ابرويز
ىذا األقطاع بعد ذلؾ ة بدوره اقطاعات لمالؾ بف قيس وسمي ومنح إياس بف قبيص ،السواد

 .(23)باقساس مالؾ
اع طّؼ األبّمة بالقرب ومنح خسرو الثاني ابرويز الى قيس بف مسعود الشيباني اقط

ائؿ يدخؿ بنو بكر بف و  ، عمى اف يضمف لو اف المف البصرة، بعد موت النعماف الثالث
د اف ، ومف المفيفيو فوافؽ عمى عكس شيباف، فاف مضر كانوا مستقميف يفسدوا، والالسواد

شراؼ كانت المموؾ تقطعيـ ، وىـ ااما أقطاعات ذوو األكاؿ .تميمًا كانت اقوى عشائر مضر
. وعمى ىذا فأف األقطاعات تشمؿ مموؾ الحيرة والشخصيات القبمية ذات النفوذ (29)القطائع

، وعمى ىذا ايضًا فأف اقطاعات تي تيدد محاصيؿ األكاسرةعددية الالعسكري وذات الكثرة ال
مموؾ الحيرة بدورىا كانت تذىب الى الفالحيف يعمموف بيا لقاء اجر معيف يتفؽ عميو في ذلؾ 

وكاف مف حؽ مموؾ الحيرة  الحيف فاالقطاعات اذا مف أعمدة األقتصاد الحيري الزراعي
ايتو لتمؾ األرض كثسقائؽ النعماف، اذا أعجب الممؾ بارض او بعشب اعمف حم االحماء

 .(20)ومراعي األبؿ
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 الثروة الحيوانية : -3
، فكاف المحـ مادة مرفقًا مف مرافؽ األقتصاد الحيريكانت الثروة الحيوانية تشكؿ 

أساس في التغذية بالنسبة لمناس كالجماؿ والغنـ وغيرىا وكذلؾ البانيا واصوافيا والخيوؿ التي 
 ووسيمة مف وسائؿ القتاؿ فالجمؿ والحصاف ركناف اساسياف مف اركافىي وسيمة نقؿ سريعة 

ير النعماف ، اختصوا بيا كعصافالقتاؿ والتمويف لمنقؿ واالحماؿ، فكاف لممناذرة أنواع مف االبؿ
، وكانت تخصص ، والشدقمّيات التي تنسب ايضًا لمنعماف بف المنذرالتي ىي نجائب لممموؾ

، وال يسمح الي قبيمة اف تمقح ابميا مف ىذه البؿ المناذرة ليا مراع محمية، محظورة فقط
مزوف في اسنمو النوؽ ريش السالالت والمصطفاة ،وكاف مف عادة مموؾ الحيرة انيـ يغ

، واألغناـ فكبش . وكاف فضاًل عف األبؿ والخيوؿ(26)، وليعمـ الناس انيا حباء الممؾالنعماـ
ت الجوارح لمصيد وفي احدى الفترات الزمنية كانالنعماف مشيور خبره وكانت تربي الجوارح 

لنعاـ والحماـ . كما ورد ذكر الحباري والغزالف والظباء وا(22)تصطاد أي طير او حيواف
 .(24)واألرانب واألسماؾ

وغيره مف الطيور األىمية  وكذلؾ كانت تربى عندىـ في الحيرة البط والدجاج والحماـ
ث كاف مف مستمزمات الجيش يبة عمى مجتمع الحيرة حي، وايضأ الفيمة فيي ليست غر األخرى
، عندما اشتراه رجؿ تاجر مف اىؿ الحيرة عندما فتح الجيش العربي األسالمي المدائف الفارسي

، فكتبوا امره الى الخميفة عمر بف الخطاب فكتب الييـ اف بيعوه مف ضمف الغنائـ واصابوا فيالً 
، ويجّممة ويطوؼ بو ، فكاف عنده يريو الناسىؿ الحيرةباعًا فاشتراه رجؿ مف ااذا وجدتـ لو م

 .(27)في القرى
 الصناعة:-ثانيا

اشتيرت الحيرة بالعديد مف الصناعات التي تكاد تكوف منفردة بيا فأصبح ليا طابعًا 
، فقد مارس سكاف الحيرة العديد مف األعماؿ والميف خاصًا ميزىا عف غيرىا مف الحواضر

 .(28)شتيروا بالحرؼ والصناعات اليدويةالسكاني فالنبط والفرس ا اليدوية أظيرت تنوعيـ
 صناعة المنسوجات: -1

، كما كاف فف النسيج ارقى مف أي فف صناعي كانت مف اىـ الصناعات في الحيرة
 .(29)ّو يجعؿ العناية بالمالبس ضرورية، الف الجاكة تعتبر اقدـ الصناعات اليدويةوكانت الحي
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ة مف الناس لباسيا ولكؿ ، فمكؿ طبقبصورة خاصة بالمالبسالناس يعنوف وكاف 
افسوف في ارتداء ، وكاف األغنياء يتنسبة تتطمب نوعًا خاصأ مف المالبس، وكؿ مناصنؼ زّيو

بؿ مئات مف  ، ويمتمكوف صناديؽ واسعة لممالبس تحتوي عمى عشرات الالمالبس الثمينة
لصناع عمى تحسيف منتوجيـ وعمى االكثار ، وىذا الطمب الزائد شجع االقطع مف النوع نفسو

 .(43)مف انواعو
قمشة ومف خالؿ ما وصمنا مف االشعار اف الحيرة كانت تنتج انواعًا مختمفة مف اال

، وكوف المنطقة المحيطة بمممكة الحيرة تزرع القطف والكتاف واالنسجة لالستعماؿ الشخصي
، نظرًا نع انواعًا مف السجاد الصوفيت تص، وكونيا كانيذا يعني انيا كانت تقوـ بتصنيعوف

الف معظـ اإلنتاج الصوفي مف األغناـ ووبر الجماؿ كاف يتجو ليباع في سوؽ الحيرة فال بد 
نطوع تعمؿ بالحيرة تزيف  أنماط :فقد ذكر أف الحاريّ  ،تقوـ صناعات عديدة ليذا االنتاج أف

 :حيث انشد يعقوب ،الّرحاؿ
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػى قالئػػػػػػػػػػػػػػػػص أمثػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اليجػػػػػػػػػػػػػػػػانيع    عقمػػػػػػػػػػػػػػًا ورقمػػػػػػػػػػػػػػػًا وحاريػػػػػػػػػػػػػػػًا نضػػػػػػػػػػػػػػػاعفو

 

اف بف المنذر وىـ ، الوصفاء عبد مجمس النعمربيعو العامريوروى الشاعر لبيد بف 
 :يمبسوف الديباج

 تحسػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػديباج مػػػػػػػػػػػػػػػػف اذرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 

 .(43)عنػػػػػػػػػػػػػػػػد ذي تػػػػػػػػػػػػػػػػاج اذا قػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 :ّدخدارية كما ورد عند عدي بف زيدوقد انتشرت في الحيرة مالبس يطمؽ عمييا ال
 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفية فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذواة

 

 ويجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفح دخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار قشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

عت مف الكتاف األبيض تسمى الخنيؼ، وكانت وكاف ىناؾ نوع مف الثياب التي صن
( وىي افضؿ أنواع الدروع التي استعمميا فرساف الحيرة في القتاؿ تصنع في الحيرة )الّدالص

. وكاف ممؾ الحيرة النعماف (49)المنذروالتي أراد الحصوؿ عمييا كسرى بعد اعتقاؿ النعماف بف 
لمنذر وعميو حمؿ الديباج بف المنذر يركب في كؿ عيد ومعو اىؿ بيتو خاصة مف اؿ ا

 .(40)ساطيـ الزنانير المفضضة بالجواىر، وعمى رؤوسيـ أكاليؿ الذىب، وفي او المذىبو
 بصناعة النسيج والتي اشتيرت فييا، وبخاصة الحرير والكتافوبمغت الحيرة 

 :نّساج وفي ذلؾ قاؿ عمرو بف كمثوـ، وكاف قصر الخورنؽ يضـ عددا مف القيف والوالصوؼ
 اذ ال ترجػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػميمى اف يكػػػػػػػػػوف ليػػػػػػػػػا

 

 .(46)مػػػػػػػػف بػػػػػػػػالخورنؽ مػػػػػػػػف قػػػػػػػػّيف ونّسػػػػػػػػاج 
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ف عنو اثوابًا تعرؼ باثواب وكاف مموؾ الحيرة يخمعوف عمى الشعراء ومف يرضو 
. وكانت (42)، وىي جباب اطواؽ الذىب في قضيب الزمرد ومنيا ما يسمى بالمرفؿالرضا

ر الفيمة والخيؿ ، وتشتير بسط الحيرة بأنيا ينسج فييا صو ورة بالبسط التي تصنعياالحيرة مشي
 .(44)والجماؿ والطيور، وكانت تسمى بالبسط الحيرّية، وتسمى ايضًا الطنافس الحيرّية

، وتدعى الخيمة المصنوعة مف دو مف الصناعات الميمةالخياـ لمبوكاف نسيج 
، والخيمة المصنوعة مف الوبر ػ )الفسطاط()الخباء( والخيمة المصنوعة مف الشعر بػ الصوؼ ب

)البجاد(، والخيمة المصنوعة مف القطف، )السرادؽ(، وىناؾ نوع خاص مف الخيـ يدعى ػ ب
 .(47)غنياءخاص مف الجمد ويستعممو األ )الطراؼ( يصنع مف نوع

 النجارة : -2
، كاف النجاروف يصنعوف أنواع عديدة رة مف الصناعات الميمة في الحيرةكانت النجا

 والمناضد، مف متطمبات الحياة خاصة األثاث المنزلي فقد صنعوا مف األخشاب الكراسي،
مف  ، ويزينوىا احيانًا بنقوش جميمة، وخاصة اذا كانتبواب، والشبابيؾ والسقوؼ الخشبيةواال

اؿ . وكانوا يصنعوف كؤوس خشبية في دير الجماجـ قرب الحيرة وكاف استعم(48)خشب الساج
 .(49)شائعًا في الحيرة ىذه الكؤوس

ـ وقد صنع النجاروف الكثير مف أدوات القتاؿ التي كانوا يستعممونيا في حروبي
ع النشاب وقد فاؽ ، فكاف النجاروف العرب يصنعوف افضؿ أنواالطويمة منيا األقواس )النشاب(

في قوتو النشاب الرومي والفارسي، وكذلؾ كانت صناعة السياـ مف الخشب، وايضأ صناعة 
الرماح، ىذا فضال عف صناعة أداة الحرب الضخمة التي كانت تستعمؿ في الحصار وىي 

، ويعد ئمتاف بينيما سيـ طويؿ رأسو ثقيؿالمنجنيؽ وىي الو صنعت مف الخشب ليا دفتاف قا
 .(73)االبرش ممؾ الحيرة اوؿ مف استعممو في المعارؾ جذيمة

لعراؽ ، وخاصة واف مممكة الحيرة في اقوارب والسفف نشيطة وواسعةوكانت صناعة ال
، وكانت الحيرة تقع عمى نير كافر الذي يتصؿ بنير الفرات كاف فييا النيريف العظيميف

البمة الكثير ، وكاف في اة والحربؿ لمنزىة والسفر والتجار وكانت ىذه القوارب والسفف تستعم
بيف أربعة عشر الى اكثر مف  ؤرخوف أنواع السفف والقوارب، ويعد الممف دور صناعة السفف

، وقد اروف يتفنوف في صنع قوارب النزىةستًا وثالثيف نوعًا مف القوارب والسفف وكاف النج
 .(73)الفيؿ والصقر والزرافة والدولفيفصنعت عمى ىيئة األسد و 
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الحرفيوف في مممكة الحيرة بصناعة )الحصر( والتي تصنع مف البردي  ا قاـكم
ييا اجمؿ والقصب والحمفاء وخوص النخيؿ وكميا متوفرة في مممكة الحيرة وكانت تنقش عم

، وكتابات، وكانت بعض الحصر النقوش المتنوعة مف نقط، وخطوط، ومشجرات وصور
 .(79)يمكف طييا كما تطوى المالبس عمة، نامصنوعة رقيقة منسوجة بدقة واناقةال

 : الحدادة -3
، فقد صنعوا األبواب الحدادة كانت مف الحرؼ المتطورة قد اشير الى اف مينة

ميو سور عاؿ حصيف وعميو باب الضخمة مف الحديد لحماية اديرتيـ فكاف دير االسكوف ع
، لسالسؿ والسكاكيفاسي الحديدية وا. وصنع الحدادوف ايضًا شبابيؾ الحديد، والكر (70)حديد

. وكذلؾ قاموا (76)ؤوس بأنواعيا وجميع االت الزراعة، والفلمناجؿ، واومحاريث الزراعة
اح ، ونصاؿ الرمييرة وكانت تسمى السيوؼ الحارّيةبصناعة أدوات الحرب مثؿ السيوؼ الش

ويمبس ، والدروع الحديدية التي تصنع عمى شكؿ حمؽ حديدية والخوذة التي كانت تغطي الرأس
. وقد روي أف أىؿ الحيرة ))كانوا قد (72)بحزاـ حوؿ جسمو كالقميص والذي كاف الفارس يربطو

لذي اثار بمغوا بصناعة األسمحة واالت القتاؿ درجة رفيعة مف التقدـ في التقنية العسكرية ىو ا
 .(74)((يعمموف لمقضاء عمى مممكة الحيرة ، حتى جعميـاىتاـ الفرس بصورة خاصة

ألدوات المتنوعة والفوالذ لصنع أنواع مف ا تخدـ النحاس والصفر والبرونزوقد اس
صة في الصناعات المنزلية واالثاث، وقد شمؿ فف التزييف، الحفر ، وخالدرجة تثير دىشة

حافات بنقوش ظاىرة صمبة او جوفاء، باألضافة الى التذىيب ، والتطعيـ ونقش الوالتمبيس
 .(77)والترصيع

  :صناعات مختلفة -4
وقد تعددت الصناعات في مممكة الحيرة وفؽ متطمبات الحياة والتحضر ومف ضمف 

، فقد تعممة لمباس الرجاؿ وكذلؾ النساءىذه الصناعات )الجمدية( االخذية وكانت النعاؿ مس
الخفاؼ مستعممة في  ، وخفّي حنيف وكانتمة االبرش انو اوؿ مف حذا النعاؿروي عف جذي
بالد العرب اذ جاء  اف عمرو بف العاص اوؿ مف ادخؿ الشطرنج الى، وقد ذكر مممكة الحيرة

 .(78)بصناعة الكحؿ )االثمد( بو مف الحيرة، واشتيرت الحيرة أيضا
صناعتيا ومف الصناعات البارزة في مممكة الحيرة صناعة الفخار التي وصؿ فف 

، ولمنبيذرة لمماء ، الجرار الكبيرة والصغياعمى أوجو الجماؿ والدقة، وقد صنعت مف الفخار
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كميا تعمؿ مف الفخار غير  ، والحباب باشكاؿ مختمفة وىذهوكذا االواني والكؤوس والسرج
المزجج، وىي بسيطة او مزينة بالنقوش، وتفنف اىؿ الحيرة في صنع الخزؼ، حتى كانت 

 ، ومف أنواعف الزاىية في صنع الجرار والواني، لذا استعممت األلوامصنوعاتيـ منو مشيورة
عميقة ومسطحة واواف مختمفة الشكؿ مخروطية وكروية ومحدبة، ، كاسات ألدوات الخزفيةا

، وكتابات وازىار وصور النقوش فكانت عادة تخطيطات مشجرة، اما وكؤوس صغيرة وسرج
 .(79)في بعض األحياف

وذكرت األخبار عف استعماؿ الخزازيؼ مف قبؿ اىؿ الحيرة لمدفاع عف مدينتيـ عند 
. فكانوا يقولوف عميكـ بالخزازيؼ حيث كانت توضع في مخالي في اعناؽ سالميح اإلالفت

الرجاؿ وىي مداحي مف الخزؼ حيث يوضع فييا بعض األشياء التي تحدث صوتًا ترعب 
وح وتجفؿ الخيوؿ او الجماؿ او حتى االنساف مف ارتطاميا باألرض حيث تمقى مف سط

 .(83)المنازؿ وتؤدي الى نفور الخيؿ
كانت مف ارقى الصناعات في ناعة التحؼ المعدنية والحمي والمصوغات فاما ص

ضة ، اذا كاف الصاغة الحيريوف يتفنوف ويبدعوف في صناعة أدوات الزينة مف ذىب وفالحيرة
. وكذلؾ اىتموا ايضًا بصنع مختمؼ األطعمة واالشربة مما (83)ويرصعونيا بالجواىر واليواقيت

وقد ذكر أف أحد الحيرييف استضاؼ شخصًا عنده  .(89)عندىـة المدنية يدؿ عمى رقي الحيا
فاكرمو ثـ تحداه اف يدلو عمى شيء مما قدمو لو ليس مف صنع اىؿ الحيرة فعجز عف الرد 

، رايتني استعنت عمى شيء مما رايت عمى التحدي ... وكاف مما جاء في الحوار بينيما )ىؿ
 .(80)الحيرة ؟ قاؿ : ال واهلل ...( في، وافترشت وشممت بغير ماواكمت وشربت

 : التجارة -ثالثا

 : التجارة الداخلية والخارجية -1
اف يركبوا السفف  ، إذ أف قربيا مف نير الفرات أتاح الىميااشتغؿ اىؿ الحيرة بالتجارة

كتجار الى ميناء االبمة ومنيا ينطمقوف بسفف اكبر في البحار نحو اليند والصيف ومف جية 
الشرؽ والى البحريف وعماف وعدف مف جية الغرب وكانت تتوارد عمى الحيرة المتاجر العظاـ 

. وبفضؿ موقع (86)فأ البحر مف الصيف واليند وغيرىاالنيا كانت مف ظير البرية عمى مر 
الحيرة بيف الشرؽ والغرب وبيف جزيرة العرب والعراؽ اثر في النشاط التجاري البري، ومف ابرز 
النشاطات التجارية البرية التي مارسيا سكاف مممكة الحيرة ىي تجارة النقؿ أي يعمموف عمى 
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بالد الشاـ  نقؿ البضائع التي تاتي مف اقصى المشرؽ كالصيف واليند عبر الخميج العربي الى
واحؿ الخميج العربي والى وبالد الروـ مف بضائع كالحديد والنحاس والقصدير الى س

اف ازدىار التجارة البرية لمحيرة ووصوليا الى ما وصمت اليو وقتذاؾ ىو بسبب  .(82)افريقيا
ذر عمى ، فقد كاف النعماف بف المنـ بالتجارة وخصوصا مع اليمف ومكةاشتغاؿ مموكيا انفسي

في كؿ سنو قافمة تجارية  ، كما كاف النعماف يرسؿ بنفسوقة تجارية ببالد الشاـعال
 .(84))لطيمة(

والحرير والبرود مف القصب الى سوؽ عكاظ فتباع ويشترى لو بثمنيا االدـ 
جؿ شريؼ مف اشراؼ العرب . وكاف يالـز قوافؿ التجارة حتى تصؿ الى األسواؽ ر (87)والوشي
مى ممؾ الحيرة مف اجؿ حماية ىذه القوافؿ اف يكسب والء القبائؿ . وترتب ع(88)لحمايتيا

العربية المجاورة لمحيرة ويبدوا اف ىناؾ عممية مقايضة ألمف ىذه القوافؿ مف قبؿ ىذه القبائؿ 
 .(89)مموؾ الحيرة لمنحيـ منصب الردافةالعربية و 

صفوا باليمة والمغامرة ونظرًا لشيرة اىؿ الحيرة بالتجارة والسفر بعيدًا عف الحيرة فقد و 
في التجارة ))وابعد الناس نجعة في الكسب بصرّي وحيرّي ومف دخؿ فرغانة والسوس األقصى 

 .(93)((فالبد اف يرى بصرّيًا او حيرّياً 
، وكاف ىذا السوؽ يقاـ بادلة لذلؾ فقد ازدىر سوؽ الحيرةولما كانت التجارة عممية مت

واىر والخيؿ واألمواؿ وسائر ما يعرض في أسواؽ كؿ عاـ ويعرض فيو األدـ والبرود والج
 .(93)الشاـ واليمف وعماف واليند وفارسالعرب مما يحمؿ مف 

نظرًا لرواده مف البالد البعيدة،  وىذا السوؽ الذي يعقد لكؿ سنة يعتبر سوقًا خارجياً 
، ئميةالحيرة كانت مف األسواؽ الدا، وعمى ىذا المنواؿ فأف وىو في نفس الوقت سوؽ داخمي

وليست مف األسواؽ الموسمية لمقبائؿ المحيطة حيث ورد غير مرة اف القبائؿ شكت الى 
، كما وردت إشارات أخرى باف يرة والكيؿ عنيا مف مدينة الحيرةالنعماف بف المنذر منع الم

اسواقًا أخرى بالعراؽ كانت تقاـ اما شيريًا او اسبوعيًا كما ىو متعارؼ عميو حتى االف في 
ألرياؼ العربية واف ىناؾ مشرفيف عمى األسواؽ مف قبؿ ممؾ الحيرة يأخذوف حصة بعض ا

، وىذا يعني اف الممؾ كاف يطمع عمى الوضع ويراقبوف ما يجري في السوؽ مف كؿ بيع أوشراء
قد ذكر الشاعر سويد بف االقتصادي مف خالؿ ىؤالء األشخاص كونو ييتـ بالتجارة شخصيًا و 

 : حّذاؽ ذلؾ
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 واؽ العػػػػػػػػػراؽ اتػػػػػػػػػاوةوفػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػ
 

 .(99)وفػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مابػػػػػػػاع امػػػػػػػرؤ مكػػػػػػػس ودرىػػػػػػػـ 
 

ر طريؽ سمي فضاًل عف البضائع التي كانت تيرب عبر البادية مف بالد الشاـ عب
يكوف ىؤالء التجار شركاء  ، والبد اف)سترتا( تدمر البادية، كؿ ذلؾ افرز طبقة مف التجار

، وقد دىش الممؾ ككؿ كثراء وماؿ ورفاهكاف الحيرة وانعكس ىذا في النياية عمى س ،لممموؾ
الغساني الذي استولى عمى الحيره لعدة أياـ لما وجده في مستودعاتيا مف الحرير الخاـ 
والثياب ... الذي كاف ييرب عبر الطرؽ الجانبية غير التي تـ االتفاؽ عمييا بيف الفرس 

عمى التيريب ىو لتفادي ة والذي دفع تجار الحير  ،وـ عبر طريؽ المار بنصيبيف وداراوالر 
 .(90)المكوس

 النقود في الحيرة :  -2
، فكانت وىي دراىـ كسروية ودنانير رومية ،سواؽ الحيرةكانت النقود المستعممة في أ

ف الذىب بالعيف وعف الفضة الدراىـ نقودًا فضية والدنانير نقودا ذىبية .. وكانوا يعبروف ع
. عمى اف مرجع ىذه النقود انما نقود نحاسية منيا الحبة والدانؽ ، وكاف عندىـ ايضاً بالورؽ

ىو الى الوزف الف المراد بالدينار قطعة مف الذىب وزنيا مثقاؿ عميو نقش الممؾ او السمطاف 
 .(96)درىـ الفضة يسمونو ايضًا الوافي الذي ضربيا والمراد بالدرىـ وزف

امموا بالدرىـ وتعامموا ، وتعوالساسانية مموا بالنقود الرومية، فقد تعااما اىؿ الحجاز
ويتاجروف مع العراؽ وبالد  ،وف بنقود اىؿ اليمف، ولعميـ كانوا يتعاممبالدينار، وتعامموا بالدانؽ

، وتجارتيـ ىذه تجعميـ يستعمموف مختمؼ النقود خاصة انيـ كانوا في مكاف فقير ال الشاـ
وفي صدر األسالـ قبؿ  ،في الجاىميةوأغمب اعتماد العرب  يساعد عمى ضرب النقد فييا

أعتمدوا عمى نقد الذىب المضروب عند الروـ وىو  ضرب النقود اإلسالمية بالحروؼ العربية،
، العرب فييا عمى النقود الساسانيوالدينار اما النقود المضروبة مف الفضة فكاف جؿ اعتماد 

مباشريف مع أسواؽ العرب وىذا ينطبؽ عمى اىؿ الحيرة الذيف كانوا عمى اتصاؿ وتماس 
 .(92)اىميةالمختمفة وسوؽ الحيرة كاف احد األسواؽ المعروفة لدى العرب في الج

كما مارس اىؿ الحيرة مينة الصيرفة، واشتيروا بالثراء فكاف العرب يردوف سوؽ 
مف ذلؾ ىو تحويؿ ىذه األمواؿ الى ذىب أو  ، وربما كاف الغرضالحيرة محمميف باالمواؿ

، وكاف أبو زيد حنيف بف اسحاؽ احد مف يرة كانوا يتعامموف بأوقية الذىبأىؿ الحغيره ألف 
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. وقد كاف صيارفة الماؿ (94)غموا بعقد القروض لتسييؿ التجارة، كما اشتيعمموف بالصيرفة كانوا
 .(97)يرة في الحيرة وكانوا أصحاب خبرةفي الحيرة مف المخمييف وكانوا أساقفة األد

 اخلالصت
، الى العديد ا في دراسنا لمنشاط االقتصادي في مممكة الحيرة قبؿ اإلسالـلقد توصمن

 ، ونرى اف نجمؿ ابرزىا في األمور التالية: مف النتائج
اف مممكة الحيرة أنشأىا )تنوخ( وىـ تحالؼ قبمي تكوف في البحريف بعد ىجرتيـ مف  -3

بيرًا وكونوا اقوى مممكة اليمف اثر انييار سد مارب، شكموا بتحالفيـ ىذا تكتاًل قبميًا ك
 في العراؽ ومركزىا الحيرة. 

لقد حظيت الزراعة في مممكة الحيرة بأىتماـ شريحة واسعة في المجتمع الحيري وىي  -9
مينة أممتيا طبيعة الموقع الجغرافي فكثرة المياه وخصوبة التربة واعتداؿ مناخو جعميا 

مع الحيري كونو عمادًا لمثروة وقد بمدًازراعيًا ممتازًا فشغؿ ىذا الجانب أىتماـ المجت
 تعددة المحاصيؿ الزراعية مف فواكو وخضراوات وأشجار وأزىار.

ولمكانة االرض الزراعية االنتاجية في المجتمع الحيري فقد جعميا مموؾ الحيرة  -0
 . مصيف ليـ لما فييا مف ثروة كبيرةواألكاسرة مكافئًة لرؤساء القبائؿ والقادة المخ

وألىمية الثروة الحيوانية والتي تعتبر مرفقًا مف مرافؽ االقتصاد الحيري فقد القت  -6
تغذية والحروب والتجارة اعتناًء كبيرًا مف قبؿ سكاف الحيرة ولتعدد استعماالتيا في ال

 .والزراعة
وشتيرت مممكة الحيرة بالصناعات النسيجية النيا كانت تابعة لالمبراطورية الساسانية  -2

نت مشيورة بالمنسوجات وكوف الحيرة بمد زراعي فقد كانت تزرع القطف والتي كا
 والكتاف الذي كاف يعد المادة االساس في صناعة المنسوجات.

وقد تميزت فييا العديد مف الصناعات االخرى والتي تعتبر مف مستمزمات الحياة  -4
ر وصناعة اليومية والضرورية كالنجارة والحدادة والصناعات الجمدية وصناعة الفخا

أدوات الزينة مف الذىب والفضة وكذلؾ اىتموا بصنع مختمؼ االطعمة واالشربة مما 
 .دؿ عمى رقي الحياة اليومية عندىـي

كما واف التجارة كاف ليا الدور البارز في االقتصاد الحيرّي حيث اشتغؿ ألىؿ الحيرة  -7
التجارة حيث أنيـ بالتجارة والذي شجع عمى التجارة اف مموؾ الحيرة كانوا يعمموف ب
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كانوا يرسموف الطائـ التجارية الى االسواؽ كما واشتيرت عندىـ التجارة النيرية لقربيا 
مف نير الفرات أتاح ألىميا أف يركبوا السفف كتجار الى ميناء االبمة ومنيا ينطمقوف 
بسفف أكبر في البحار الى اليند والصيف والى البحريف وعدف وعماف حيث كانت 

 . مف ظير البرية عمى مرفأ البحرمى الحيرة المتاجر العظاـ ألنيا كانت تتوارد ع
 

 

 

 

 اذلوايش
، تحقيؽ: عبد الكريـ ىػ(، تاج العروس في جواىر القاموس3932الزبيدي، محمد مرتضى )ت -3

 . 338 ص ،33(، جالغرباوي، )ال.ـ، د.ت
ياقوت بف عبد اهلل  . الحموي،ت غربي بغداد بينيما عشرة فراسخمدينة عمى الفرا االنبار: -9

  934 ص ،3بيروت )د.ت( ، ج دارالفكر، ىػ( معجـ البمداف،404)ت
احياء التراث  ، دار، مختصر كتاب البمداف(بف محمد )ت: القرف الخامس اليجريابف الفقيو، احمد  -0

 . 348 ص (،3988 )بيروت، ،العربي
ابو الفضؿ ابراىيـ، دار تحقيؽ:  ،تاريخ الرسؿ والمموؾ ىػ(،033الطبري، محمد بف جرير )ت  -6

 . 228 ص ،3ـ، ج3948المعارؼ، القاىرة 
 . 939ص  ،0الحموي، معجـ البمداف، ج -2
 ص ،0، جـ3973مكتبة النيضة، بيروت  عمي، جواد، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ األسالـ، -4

324 . 
 .930، ص ـ3996، جامعة الموصؿ المالح، ىاشـ يحيى، الوسيط في تاريخ العرب قبؿ األسالـ -7
، 3ـ، ج  3989( الكامؿ في التاريخ، دار صادر، بيروت ىػ403ت ابف األثير، عمي بف محمد ) -8

 . 934ص 
النبط: ىـ عامة سكاف السواد اشتغموا بالزراعة وخضعوا لمساسانيف اباف فترة سيطرتيـ عمى البالد.  -9

 (، ص3973ؼ )النج ، مطابع النعماف،9الراوي، ثابت إسماعيؿ، العراؽ في العصر االموي، ط
330 . 

 . 433 ، ص3الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج -33
يحيى الخشاب، الييئو المصرية لمكتاب،  ، ارثر، ايراف في عيد الساسانييف، ترجمة:كريستنسف -33

 . 89 ص (،3927)القاىرة 
 . 430 ، ص3الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج -39



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (038 (  
 

احساف  ر في خبر األقطار، تحقيؽ:الروض المعطا ىػ(،797الحميري، محمد بف عبد المنعـ )ت -30
 .937 ـ(، ص3983عباس، )بيروت 

 . 42 ، ص9ج تاريخ الرسؿ والمموؾ، الطبري، -36
 . 326-320 ص ،0عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، ج -32
 . 60 ص ،9ج تاريخ الرسؿ والمموؾ، الطبري، -34
 . 433 ص ،3، جالمصدر نفسو -37
ـ(، ص 3904غنيمة، يوسؼ رزؽ اهلل، الحيرة المدينة والمممكة العربية، مطبعة دنكور، )بغداد  -38

34. 
 .38المرجع نفسو، ص  -39
 . 373 ص ،0عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، ج -93
المناقب المزيدية في اخبار المموؾ األسدية، تحقيؽ: صالح  ،ىػ(4 ت.ؽ، ىبة اهلل الحمي )ابي البقاء -93

 . 338 ص ،3ج درادكو ومحمد عبد القادر، مكتبة الرسالة الحديثة، )عماف د.ت(، موسى
 . 60 ص ،9تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج  الطبري، -99
الحيرة ومكة وصمتيا بالقبائؿ العربية، ترجمة: يحيى الجبوري، دار الحرية، )بغداد  كستر، ـ.ج، -90

 .39 ص ـ(،3974
 .38ص  الحيرة المدينة والمممكة العربية، ،غنيمة -96
 .309-303 ص ،9ج تاج العروس في جواىر القاموس، الزبيدي، -92
 .38 ص ،الحيرة المدينة والمممكة العربيةغنيمة،  -94
 .299ص  ،4ج المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، عمي، -97
 . 433 ص ،3الطبري، تاريخ الرسؿ والمموؾ، ج -98
وايراف، ترجمة: صالح الديف عثماف ىاشـ،  بيغوليفسكيا، لينا فكتورفنا، العرب عمى حدود بيزنطو -99

 .300ص  ـ(،3982)الكويت 
 .34-32ص  الحيرة ومكة وصمتيا بالقبائؿ العربية، كستر، -03
 .74 ص ـ(،3983)الموصؿ  محاضرات في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، ،صالح أحمد العمي، -03
 .309 ص ـ(،3990ؽ تاريخ الحيرة في الجاىمية واالسالـ، دار كناف، )دمش ،، عارؼعبد الغني -09
 .77-74ص  محاضرات في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، العمي، -00
 . 42 المرجع نفسو، ص -06
يراف، ص  -02  .330بيغو ليفسكيا، العرب عمى حدود بيزنطة وا 

36- Devereesse, Robert:arabes-perses et Arabes-Romains, lakhmides et 
ghassanides, Revue Bilbli-que,ll 1942, p 281. 



 أ.م.د. امحد حسني امحد اجلميلي

 

النشاط االقتصادي يف مملكة احلرية قبل 

 عصام جنم عبد اهلل احملمدي االدالم

 

) 039 ) 
 

 .33-9ص  ،9ج ،ـ(3969، )القاىرة ىػ(، العقد الفريد097، أحمد بف محمد )تعبد ربوأبف  -07
 . 902 عبد الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واإلسالـ، ص -08
مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة  سالـ، السيد عبد العزيز، دراسات في تاريخ العرب قبؿ األسالـ، -09

 . 979 والنشر، جامعة االسكندرية )د.ت(، ص
بيروت )د. ت(،  مكتبة الحياة، ،تاريخ سني مموؾ األرض، (043ألصفياني، حمزة بف الحسف )تا -63

 .83 ص
 . 904 ص عبد الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واالسالـ، -63
 ، صـ3949ـ(  )د. ، المطبعة السمفية،9ط(، الخراج، ىػ389يعقوب بف ابراىيـ )ت  أبو يوسؼ، -69

62. 
 . 979 ،2(، جـ3982حضارة العراؽ، )بغداد  نخبة مف الباحثيف العراقييف، -60
 . 970 ص ،2المرجع نفسو، ج -66
مطبعة الظاىر،  ىػ(، ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب،699الثعالبي، عبد الممؾ بف محمد )ت -62

 .366 ص ىػ(،3094)القاىرة 
 . 233 ص أبي البقاء، المناقب المزيدية، -64
 . 233 المصدر نفسو، ص -67
 . 972 ص ،0منسوبة الى سواد بف زيد بف عدي. الحموي، مجـ البمداف، ج الّسوادية: قرية بالكوفة -68
 . 907 ص عبد الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واإلسالـ، -69
لجنة نشر الثقافة االسالمية، القاىرة  ( الطبقات الكبرى،ىػ903ت ابو عبد اهلل بف محمد ) ابف سعد، -23

 . 67 ص ،6ـ، ج 3928
 .904 ص ،3ج المصدر السابؽ، الحموي،قرية بالكوفة.  اقساس مالؾ، -23
 . 909عبد الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واإلسالـ، ص  -29
 . 999 بيغوليفسكيا، العرب عمى حدود بيزنطة وايراف، ص -20
 . 927 ص ،ريخ الحيرة في الجاىمية واالسالـعبد الغني، تا -26
الجوىر، تحقيؽ:  مروج الذىب ومعادف ىػ(،062المسعودي، ابو الحسف عمي بف الحسيف )ت   -22

 . 029 ص ،9، جـ3970، دار االندلس، بيروت 9، طيوسؼ اسعد
)القاىرة  المؤسسة المصرية العامة، ،ىػ(، األغاني024)ت ابو الفرج عمي بف الحسيف األصفياني، -24

 .029 ص ،9ج )د.ت((،
 تحقيؽ: صالح الديف المنجد، )القاىرة ( فتوح البمداف،ىػ979ت البالذري، احمد بف يحيى ) -27

 .636 ـ(، ص3924
( العبرو ديواف المبتدا والخبر في اياـ العرب والعجـ ىػ838ت ابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد ) -28

 .927 دار الطباعة الخديوية، مصر )د. ت(، ص ،مف عاصرىـ مف ذوي السمطاف االكبروالبربر و 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (093 (  
 

 .066 ، صـ3943بيروت  ابف خمدوف، المقدمة، -29
 . 337 ص )د.ت(، العراؽ االقتصاد  في القرف الرابع اليجري، بيروت،الدوري، عبد العزيز، تاريخ  -43
 .200 ص عبد الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واإلسالـ، -43
 .904-902 ص المرجع نفسو، -49
ىػ(، معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع، 687 البكري، أبو عبد اهلل بف عبد العزيز )ت -40

 .294 ص ـ(،3980)بيروت  ب،تحقيؽ: مصطفى السقا، عالـ الكت
 .29 ص ،33ج األغاني، األصفياني، -46
 .80 ص غنيمة، الحيرة المدينة والمممكة العربية، -42
أوائؿ القرف الرابع اليجري(، األعالؽ النفيسة، ليدف  ابف رستو، أبو عمي احمد بف عمر )ت: -44

 .384 ـ، ص3893
-090 ص ،0، جىػ3030داد ، بغااللوسي، محمود شكري، بموغ األرب في معرفة أحواؿ العرب -47

096. 
 .069 ابف خمدوف، المقدمة، ص -48
 .429 ص ،9ج الحموي، معجـ البمداف، -49
 .069 ابف خمدوف، المقدمة، ص -73
 .303 الدوري، تاريخ العراؽ األقتصادي في القرف الرابع اليجري، ص -73
 .396 المرجع نفسو، ص -79
 .009 ص ،6الحموي، معجـ البمداف، ج -70
 .399 األقتصادي في القرب الرابع اليجري، صالدوري، تاريخ العراؽ  -76
 .993-989 ص عبد الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واإلسالـ، -72
 .367 بيغوليفسكيا، العرب عمى حدود بيزنطة وايراف، ص -74
 .399 الدوري، تاريخ العراؽ االقتصادي في القرف الرابع اليجري، ص -77
 .209-204 ص، ريخ الحيرة في الجاىمية واالسالـعبد الغني، تا -78
 .397-392 ص الدوري، تاريخ العراؽ األقتصادي في القرف الرابع اليجري، -79
 .293 ، ص9الحموي، معجـ البمداف، ج -83
 .82-86 ص غنيمة، الحيرة المدينة والمممكة العربية، -83
 .908 ص المالح، الوسيط في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، -89
 .939 ص ، الروض المعطار،الحميري -80
 .939 ص المصدر نفسو، -86
 .99-93 ص غنيمة، تاريخ الحيرة في الجاىمية واالسالـ، -82



 أ.م.د. امحد حسني امحد اجلميلي

 

النشاط االقتصادي يف مملكة احلرية قبل 

 عصام جنم عبد اهلل احملمدي االدالم

 

) 093 ) 
 

، تاج الزبيدي .الى األسواؽ تحمؿ الطيب والمتاع المطيمة: قافمة تجارية يرسميا مموؾ الحيرة -84
 .4، ص 9ج العروس،

 .907 المالح، الوسيط في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، ص -87
 .320، ص 2العقد الفريد، ج ابف عبد ربو، -88
رب بعده وكاف ىو منصب كصاحب الجيش، ويكوف الرديؼ مجالسًا لمممؾ ويسير خمفو ويشالردافة:  -89

 .600 ص ،3ج . ابي البقاء، المناقب المزيدية،ىذا المنصب وراثياً 
 .20 ص ابف الفقيو، مخصر كتاب البمداف، -93
 .083 ـ ص3943، دار الفكر، دمشؽ سواؽ العرب في الجاىمية واإلسالـأ األفغاني، سعيد، -93
 .929 الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واإلسالـ، صعبد  -99
 .307-304 ص بيغوليفسكيا، العرب عمى حدود بيزنطة وايراف، -90
 .97 ، ص3ت(، ج جورجي، تاريخ التمدف اإلسالمي، مكتبة الحياة، بيروت )د. زيداف، -96
ياسيف، ىػ(، تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، تحقيؽ: محمد آؿ 934االصمعي، عبد الممؾ بف قريب )ت  -92

 .934 ، ص8ـ(، ج3929)بغداد  المجمع العممي العراقي،
ريخية، رسالة الحيرة في القرنييف األوؿ والثاني اليجرييف دراسة تا فاطمة عبد المنعـ سعيد، الصراؼ، -94

 .03 ص ـ،9337، كمية االداب، جامعة الكوفة، ماجستير غير منشورة
 .947 ص عبد الغني، تاريخ الحيرة في الجاىمية واإلسالـ، -97


