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 :الممخص
لقد كانت لممرأة دور ممحوظ في ممارسة التجارة خالل ىذا العصر ولكنو لم 
يكن بمستوى دور الرجال في التجارة، حيث كان كبار رجال الدولة من 

ممارسة الوزراء واالمراء في األصل من بيوتات تجارية مرموقة، فضال عن 
العمماء والفقياء لمتجارة بشكل كبير وىنالك أمثمة كثيرة عمى ذلك، وسبب 
ذلك يعود الى حث اإلسالم عمى التجارة فقد مارست المرأة دور التجارة 
بشكل غير مباشر كما شقت طريقيا في الحرف اليدوية حرفة الغزل، 

ك ألنيا وكانت من أكثر الحرف التي مارستيا المرأة في ىذا العصر، وذل
كانت من الحرف ، وىناك نماذج كثيرة مذكورة في البحث عن النساء 
الالتي كن تمتمكن من االموال والذىب ال سيما نساء الخمفاء عمي سبيل 

 المثال ال الحصر ذكر البحث السيدة الخيزران زوجة الخميفة الميدي.
الرقيق، ولين دور وساىمت المرأة في التجارة بالثروة الحيوانية و في تجارة 

في بناء الجسور والقناطر وحفر اآلبار لتأمين مياه الشرب، واالعمال 
 الخيرية و لكتابة والخط.
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Abstract: 

Women had a noticeable role in the practice of trade 

during this era, but it was not at the level of the role of 

men in trade, as senior statesmen were ministers and 

princes originally from prestigious commercial houses, 

as well as the practice of scholars and jurists to trade 

largely and there are many examples of that, and the 

reason This is due to the urge of Islam to trade, as the 

woman practiced the role of trade indirectly, as she made 

her way in the handicraft of the yarn craft, and it was one 

of the most trades that women practiced in this era, 

because it was one of the crafts, and there are many 

models mentioned in the search for women who They 

possessed money and gold, especially the women of the 

caliphs, to name a few. The research mentioned Mrs. 

Bamboo, wife of the Caliph al-Mahdi. 

Women participated in the trade in livestock and in the 

slave trade, and they have a role in building bridges, 

arches and digging wells to secure drinking water, 

charitable works and writing and calligraphy. 
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 المقدمــة

ييدف ىذا البحث الى بيان دور المرأة في مجال التجارة خالل مدة زمنية تمتد لقرن 
نياية العصر العباسي االول سنة  ىـ وحتى540من الزمن منذ تأسيس الدولة العباسية سنة 

 .ىـ040
يقوم ىذا البحث عمى إعطاء أمثمة ونماذج عن مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية 
بصورة عامة ال سيما مشاركتيا في المجاالت المختمفة التي تدخل ضمن اطار الممارسات 

ن غمب عمى المر  أة مشاركتيا في مجاالت التجارية ال سيما المباشرة منيا او غير المباشرة، وا 
 .التجارة بصورة غير مباشرة

ولقد كان لممرأة دور في ممارسة التجارة في العصر  العباسي األول، ولكن بصورة 
العطارة، وكذلك الطباخة، والخبازة، وىما : غير مباشرة، من خالل ممارسة بعض المين مثل

 .من ضمن الحرف التي تدخل في إطار اإلتجار بالطعام
لحرف التي مارستيا المرأة أيضًا كانت حرفة الغزل، وكانت من أكثر الحرف ومن ا

التي مارستيا المرأة في ىذا العصر، وذلك ألنيا كانت من الحرف التي القت قبواًل وتشجيعًا 
من شرائح المجتمع المختمفة، ولما كانت لمينة الغزل ارتباطًا مباشرًا بالزراعة وتربية الماشية، 

اركت في ىاتين المينتين أيضًا وذلك ألن الماشية كانت توفر الصوف الذي فإن المرأة ش
تستخدمو في الغزل، وكذلك لمشاطرة زوجيا ومساعدتو في تحمل أعباء البيت، وكان كل ذلك 

 .بابًا لإلرتزاق أيضاً 
لم تعطي المصادر صورة واضحة عن االوضاع االقتصادية لممرأة، ولكن يبدو ان 

تتفاوت بحسب الطبقة االجتماعية التي تنتمي الييا، والمرأة في الطبقة العامة حياة المرأة كانت 
كانت تمجأ إلى ممارسة ىذه المين بسبب ضنك العيش الذي كان يصيبيا، في الوقت الذي 
كان يعيش فيو نساء الطبقات االخرى من االغنياء والحكام في ترف، لذا لم يمجأ النساء ىذه 

رسة ىذه الحرف والمين التي كانت تمارسيا نساء الطبقات الفقيرة او الطبقات العميا الى مما
 .العامة

كان لمتجار مكانة اجتماعية متميزة في العصر العباسي األول؛ إذ يتمتع التاجر  
وذلك ألن كثيرين من رجاالت الدولة وكبار موظفييا كالوزراء كانوا ( 5)بمركز اجتماعي مرموق

كالوزير ( 0)ىـــ(007 -0058وخاصة في عيد المعتصم باهلل )من بيوتات ذات اصول تجارية 
وقد رفع من المنزلية ( 4)محمد بن عبدالممك الزيات فقد كان ابوه تاجرًا من التجار الموسرين



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)4444 ) 
 

االجتماعية لمتجار ان كثيرين من الفقياء والعمماء في العصر العباسي األول عمموا 
 .(4)بالتجارة

ه( 585ال الحصر الفقيو العالم عبداهلل بن المبارك)  ومن ىؤالء عمى سبيل المثال 
وكذلك العالم والمحدث اسماعيل بن عمية ( 1)وىو من كبار  التجار وذوي رأس مال كبير

م( الذي 814ىــــ/ 442م( وأحمد بن أبي داود المتوفي سنة) 828ىــــ/ 594المتوفي سنة  )
مختمف البضائع؛ ولكن رغم ذلك فقد كانت  وعمماء كبار اخرون اشتغموا بتجارة( 6)كان تاجراً 

فعندما اراد يحيى البرمكي العمل ( 7)منزلتيم االجتماعية أقل مما كان لألشراف واالعيان
 (8)بالتجارة نصحو أحد شيوخ التجار باالبتعاد عنيا ألنيا ُتسيء الى منزلتو االجتماعية

لعباسي األول؛ وذلك كان لممرأة دور غير مباشر في النشاط التجاري في العصر ا 
إذ اسيمت الحرفيات بدور كبير في النشاط التجاري ومن أىم ( 9)من خالل ممارسة الحرف

الحرف التي زاولتيا المرأة في ذلك العصر حرفة العطارة منين جمرة العطارة والتي كانت 
ىــــ(  518ـــــ  546مسؤولة عن خزانة الجواىر في عيد الخميفة العباسي أبو جعفر المنصور) 

( 52)ىـــــ(598ــــــ  594واستمرت في عمميا ذلك حتى عيد الخميفة العباسي محمد األمين ) 

كانت تصنعو ( 55)فضاًل عن بنان العطارة التي اشتيرت بند ىو ضرب من الطيب يدخن بو
 ( 50)ىـــ(040ــــــ 007لمخميفة العباسي الواثق باهلل )

وىناك اشارة ( 54)ىـ(047ـ  040المتوكل عمى اهلل )وصنعت ند اخر لمخميفة العباسي    
الى ان بعض النساء كن يبيعن عطرىن لنساء العامة وىن يدرن عمى المنازل ويعرضن 

ومن النساء التي زاولت مينة الطباخة والتي تدخل من ضمن ( 54)بضاعتين لمنساء داخميا
ى المواصفات المثالية ال( 51)مينة االتجار وىي من اختصاص المرأة كما يشير ابن بطالن

لمطباخة بقولو) ُعمدة الطبيخ عمى طيب المرق وجودة المزاج، فان اتفق لمطباخة مع ىذا جودة 
 الصنعة وسرعة العمل فذلك غاية األمل(.

واستفادت النساء من ممارسة حرفة الخبازة من ضمن الحرف التي تدخل في نطاق    
قوم في بغداد كانوا يمتمكون االموال بمحمة ان ( 57)ذكر ابن الجوزي( 56)اإلتجار بالطعام

ليم خبازة  تخبز ليم بأجر، كما كان ىناك خبازة تعرف بميرة كانت تبيع البيط وىي ( 58)اأُلزج
في السوق وىي تقف تحت مظمة ليا ( 59)كممة سندية تعني األرز الذي يطبخ بالمبن والسمن

العصر العباسي األول والتي لم ومن الحرف التي مارستيا المرأة في   مصنوعة من الخوص
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تكن وليدة ىذا العصر بل سبقين في ذلك النساء في عصر الرسالة والعصر الراشدي 
 (02)واألموي

وىي حرفة الغزالة من اكثر الحرف التي مارستيا المرأة في العصر العباسي األول؛   
إذ ان بعض ( 05)عوذلك ألنيا من الحرف التي القت القبول والتشجيع من جميع شرائح المجتم

االت اخريات عمى ازواجين االت كن يتولين بيع غزلين بأنفسين، فيما اعتمدت غزّ غزّ أولئك ال
االت من تراعي ضوابط الشرع اإلسالمي وقد كان من بين الغزّ ( 00)أو ابائين لمقيام ببيع غزلين

ويبتعدن عن الغش والتدليس في ( 04)في عمميا وتتورع أن يدخل في كسبيا شيء يأبيا الشرع
 .( 04)غزلين فمثاًل يعمدن الى " التدليس في القطن بدق الخشن منو ليتوىم انو ناعم" 

وتعد ىذه المينة من المين المريحة عمى مر العصور وخاصة العصر العباسي األول   
من البنات فقد جاء رجل الى الخميفة العباسي أبو جعفر المنصور يطمب المعونة لكثرة عيالو 

لم يعطو اية مساعدة  ألن لديو اربع بنات يعممن بالغزل وىذا بالطبع يدر ( 01)لكن المنصور
عميو كثيرًا من المال وتعتبر مينة الغزل من المين التي يشجع عمماء الدين عمييا ويعتبرونيا 

تعد ارباحًا آداب المرأة  مالزمتيا مغزليا، وعد العمماء ايضًا الغزل من المين التي  من لزوم
وترتبط مينة الغزل بتربية الماشية وىي ايضًا (  06)حالاًل يجوز لممرأة  ان تحج إذا شاءت 

 (07)فعالية اقتصادية قائمة بذاتيا لتسفيد من وبر الماشية وبيعو لمن ىو يقومون بالغزل
وقد إسيام المرأة في مينة الزراعة وتربية الماشية لو وجيين احدىما بيدف مشاطرة   
ب االسرة العمل ومعاونتو في ذلك واآلخر انيا أرادت من ذلك االرتزاق، كانت تعمل بأجر ر 

تبيع وتشتري في المحاصيل الزراعية ومن الماشية خاصة إذ لم يكن لدييا عائل، كما ان غزل 
يحبذ المجتمع العربي ان يقوم فييا الرجال إذ انو ال تميق  الصوف والوبر من االعمال التي ال

إال أن المستوى االقتصادي لممرأة في العصر العباسي األول متفاوت  ( 08)قوم بذلك المرأةبو فت
حسب الطبقة التي تنتمي إلييا بيد ان المصادر لم تعطي صورة عن وضعيتيا االقتصادية 

لقد عانت المرأة عند العامة من  (09)لممرأة عند العامة والدوافع التي جعمتيا تمجأ الى العمل
ة االقتصادية بالرغم من تدفق الخيرات واالموال من جميع اآلفاق عمى الدولة ضنك الحيا

 (42)العباسية عمى الرغم من حياة الترف التي كان يعيشيا أصحاب الطبقة الحاكمة واألغنياء
واشتيرت النساء في العصر العباسي األول بجودة منتوجاتين من الغزل والنسيج    

 ومنيا التكك و (45)رية المميزة وتعرف الثياب التي يغزلنياواشبو ما يكون بالعالمة التجا
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وتمتعت بعض  (44)الخضراء التي اشتيرت في االفاق وانيا من عمل جواري بغداد (40)االبريسم
المنسوجات المنسوبة لمجواري بسمعة تجارية جيدة في اسواق المدينة المنورة نظرًا لما تتمتع بو 

ويمكن االستدالل عمى ذلك بسؤال مضغتو أخت الزاىد  (44)من اتقان وجودة في عمميا
  (41)م(845ىــ/007المعروف ببشر الحافي)ت

ه ( ال يقل أىمية 594ىـــ/ 572ان دور المرأة االقتصادي في عيد الخميفة ىارون الرشيد)    
عن دورىا في عيدي الميدي واليادي فقد امتاز عيد ىارون الرشيد بالرخاء وتدفق االموال 

ولعل من ابرز النساء  (46)جعل نساء عصر الرشيد يممكن كثيرًا من االموال والجواىر وىذا
إذ كانت من  (47)الالتي ظيرن في العصر العباسي األول ذات شيرة وامالك السيدة الخيزران

أغنى نساء عصرىا في عيد زوجيا وولدييا اليادي والرشيد ولذلك أخذت في حشد االموال 
ا من الضياع التي تممكيا في العام يبمغ الف الف وستين الف لنفسيا حتى بمغت غمتي

 .( 48)درىم
وان الخيزران عرف انيا اشتيرت باإلنفاق بالرغم من ان زوجيا الميدي اتبع خطى  

إال انيا قسمت ( 49)المنصور في االقالل من النفقات وذلك ضمن سياسة ترسيخ قواعد الدولة 
ن؛ كما انيا قسمت اموااًل كثير عمى نفر من قريش امواال طائمة عمى الفقراء والمحتاجي

واألنصار واالعيان وقد يكون ىذا اإلنفاق  من باب التقرب الى ىؤالء خشية الفتن  
وانيا قامت باإلنفاق عمى تزويج كثير من االيتام الذين ال يجدون األموال التي ( 42)والثورات

ل قبيمة مبالغ معينة من المال تستعين تعينيم عمى نفقات الزواج؛ لم تكتفي بذلك بل أعطت ك
، وذكر انيا كانت تزين جالبيبيا بالذىب والفضة وترصع خفافيا ( 45)بو عمى امور حياتيا
 .( 40)بالجواىر ومع العنبر

وانيا عندما حجت تصدقت بأموال  كثيرة وقسمت عمى نساء مكة آنية من الذىب   
عمى النساء ايضًا كثيرًا من المالبس والفضة مممؤة من أنواع الطيب، كما أنيا قسمت 

وانيا تمتمك كثيرًا من الضياع والتي من كثرتيا عينت ليا وكياًل خاصًا ليصرف (  44)والجواىر
أمورىا ولم تكتِف بذلك بل كان ليا كاتب خاص يمر عمى وكالئيا لمحاسبتيم في األمور 

كما مارست المرأة ( 44)المالية حتى انو حبس أحد الوكالء لحسابو عن ضياع وجدت عميو
التجارة بالمحاصيل الزراعية والنباتات الطبيعية؛ لذلك من الطبيعي ان يكون ألولئك النسوة 

كان ليا ( 41)دور تجاري يتمثل ببيع ما تنتجو أراضيين ومما يؤكد ذلك أن السيدة شغب 
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رفع من مخازن خاصة بيا لخزن الحنطة والشعير وكانت تعمد الى اتباع اسموب االحتكار لت
كما كان لمسيدة شغب أوقاف كثيرة عمى أبواب البر ( 46)ثمن اسعار الحنطة والشعير في بغداد
فالمرآة في العصر العباسي األول استغمت دورىا ( 47)والقربات بمكة المكرمة والمدينة المنورة

لين االقتصادي بتوجيو الرجل في نشر األمن واالستقرار وان زوجات رجال الدولة وغيرىم كان 
دور ال يستيان بو، إذ اشتركن في شراء مراكب حتى يتغمبوا عمى خور عظيم يبتمع السفن؛ 
ىذا الخور كان عمى ركن من األبل في دجمة كمما تمر سفينة ال تسمم من الغرق وبعد شراء 

 .(48)السفن تمت السيطرة عمى تجارة ىؤالء النسوة ولم تتعرض أي سفينة لمغرق
التجارية بالثروة الحيوانية أنيا كانت تستفاد من تجارة المواشي ومن إسيامات المرأة   

م( زوجة الخميفة العباسي ىارون 845ىــــ/ 056إذ كان لمسيدة زبيدة)( 49)واألصواف والبانيا
كان قد تاجر ليا ( 12)م( وكيل ُيعرف بمرزبان المجوسي829ــــــ786ىــــ/ 594ــــ572الرشيد )

وان نساء جدة كن يبعن  (15)من رجل من اىل خرسان ن جماالً بثالثين الف درىم اشترى بي
سوق تباع فييا الجمال والكباش والسمن والمبن ( 10)المبن وكانت ىناك نساء في منطقة الثعمبية

 .(14)وعمف األبل كان يحضرىا جمع كبير من العرب لإلتجار رجااًل ونساء
ضروب الشعر والغناء مما يزيد وكان لمنساء دور في تجارة الرقيق ومن ثم تعميميم   

في أسعارىم  ويمكن مالكاتين من  بيعيم بأسعار أعمى كما حصل لممغنى مخارق) 
وكانت قد قامت بتعميمو ( 14)م( الذي كان ممموكًا لممغنية عاتكة بنت شيدة841ىـــ/ 045ت

 وان الحصول عمى الرقيق كان من ثالثة مصادر( 11)الغناء والضرب عمى العود ثم باعتو
أما ( 16)األول  منيا الحرب فإذا تمكن المسممون من فتح بمدة عنوة جاز ليم ان يسترقوا سكانيا

المصدر الثاني فإن بعض األقاليم كانت ترسل الرقيق الى دار الخالفة في بغداد كجزء من 
 . (17)واردات الضرائب فيما كانت التجارة تمثل المصدر الثالث

وكل جنس من اجناس (  18)عرف بسوق الرقيقوكان في مصر سوق خاص بالرقيق ي 
الرقيق يتميز بصفات معينة تميزه عن غيره يجب عمى المشتري االطالع عمييا ليعرف أي 
جنس من الرقيق يناسب حاجتو وىناك فرق بين سعر الجارية التي تجيد عماًل معينًا كالغناء  

الثين الف دينار قياسًا بتقدير وبين سعر الجارية التي ال تجيده فقد قدر سعر جارية مغنية بث
كما كانت من المغنيات المعروفة (  19)سعر جارية ال تجيده ال تساوي أكثر من عشرين دينار
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جارية بصرية اشترتيا امرأة من بني ىاشم فأدبتيا وعممتيا الغناء إلبراىيم بن ( 62)بشارية
 .(65)م(849ىـ / 004الميدي) 

ار الرقيق وىي ناحية عمى دجمة كان يباع وفي بغداد كانت محمة تعرف بشارع د   
وكانت المكاتبة أحدى الطرق التي لجأت الييا بعض النسوة الستثمار رقيقين، (  60)فييا الرقيق

فعندما كان المكاتب يقوم بتسديد ما اتفق عميو في المكاتبة من أموال مع مالكتو كان يحصل 
ىــــــ/ 572السندي المدني) عمى حريتو كما حصل مع ابو معشر نجيح بن عبدالرحمن 

والذي كان ممموكًا المرأة مخزومية فكاتبيا ولما أدى ما عميو من اموال المكاتبة  (64)م(786
وىناك من الحرف التي حرميا اإلسالم والتي أسيمت بدور ممحوظ في النشاط  (64)اعتقتو

ىؤالء الخمارات كن وأن ( 61)التجاري، عممًا أن مزاولة تمك الحرفة كان مصحوبًا بأىل الذمة
م( 801ىـــــ/ 052ومما يدل عمى ذلك الشاعر أبو حية النميري)ت( 66)يبعن خمرىن بالنسيئة

كان قد اشترى من خمارة بالحيرة خمرًا ولم يكن معو ما يدفعو ليا فاتفقا عمى أن تبيعو الخمر 
بعض  وان( 67)نسيئة؛ وكانت كمما اسقتو خطت خطًا في الحائط لتعرف مقدار ما شربو 

الخمارات يعمدن الى رىن ثياب من يعجز عن إداء ثمن ما ربو كما حصل لمشاعر أبو نؤاس) 
م( والذي كانت ثيابو مرىونة عند خمارة بستمائة درىم ولم ترجع الخمارة اليو 854ىـــــ/ 599ت

 .(68)ثيابو اال بعد أن استممت ما بذمتو ليا
ن خالل ما انفقتو من أموال في بناء تمكنت المرأة باإلسيام الغير مبار؛ وذلك م   

الجسور والقناطر وحفر اآلبار والعيون لتأمين مياه الشرب لممسافرين زمنيم التجار بطبيعة 
( 69)الحال وكل ذلك أسيم في تفعيل النشاط التجاري وتنقل التجار والبضائع من مكان آلخر

ن الرشيد) والتي كان ليا من ومن ذلك ما قامت بو السيدة زبيدة زوجة الخميفة العباسي ىارو 
وساقتيا اثنى عشر ( 72)اآلثار الجميمة التي ليس في اإلسالم مثميا(؛ فإنيا حفرت عين المشاش

مياًل الى مكة، وانفقت في اإلسالم مثميا واتخذت السقايات والمتوضئات والمصانع، وحفرت 
ف دينار في آبار في منى عمى طريق مكة، ووقفت عمى ذلك ضياعًا غمتيا ثالثون ال

 ( 75)السنة
الدور الكبير الذي اسيمت بو السيدة زبيدة في تسييل عممية الحج ( 70)وذكر ابن جبير  

لقاصدي بيت اهلل الحرام وذلك في قولو " وىذه المصانع والبرك واآلبار والمنازل التي من بغداد 
لطريق واهلل كفيل الى مكة ىي آثار زبيدة... ولوال آثارىا الكريمة في ذلك لما سمكت ىذه ا
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بمجازاتيا والرضا عنيا"، ومما يؤكد أن السيدة زبيدة كانت تيتم بيذه المنشآت  واإلشراف 
عمييا، أنيا وفرت كل ما يسيل عممية االتصال بالمناطق البعيدة فمذلك ىي أول من أتخذ 

برسائميا الشاكرية من الخدم والجواري يختمفون عمى الدواب في نواحييا ويذىبون في حوائجيا 
لم تتوقف عند إرسال الكتب والرسائل عن طريق الدواب بل اىتمت بيذه الوسيمة (  74)وكتبيا

 .( 74)حتى  تتمكن من سرعة إنجاز عمميا
( 71)كما انيا أمرت الرحالين الذين يقودون ىذه الدواب أن يزيدوا في سير البختية 

ت في حجة واحدة مميوني وعرف عنيا كثرة اإلنفاق في مواسم الحج فقد قيل أنيا أعط
ونفذت كثير من المشروعات اإلصالحية التي انتفع بيا كثيرون منيا سق أىل مكة ( 76)دينار

إذ ادركت ما يعانيو أىميا من مشاق لمحصول ( 77)الماء بعد أن كانت الراوية عندىم بدينار
اء الى مكة عمى الماء فأمرت خازن أمواليا وكيميا بإحضار الميندسين والعمال بتوصيل الم
 .( 78)ميما كمف األمر؛ فأخذوا يصمون بين منابع الماء في الجبال حتى وصل الى مكة

وبركة أم (  79)وأنيا قامت بإنشاء الكثير من البرك واآلبار التي تنسب إلييا مثل العبابة 
كذلك كان ليا الفضل في تحديد ( 82)مقعد وىي في طريق مكة بين المغيثة والعذيب والقنيعة

وشجعت  السيدة زبيدة ( 85)معالم الطريق باألميال ليعرف الحجاج المسافات التي قطعوىا
رجاالت الدولة باإلنعام عمى العمماء واألطباء فقد خصصت ليم مبالغ من المال فعمى سبيل 

راتبًا شيريًا قدره خمسون الف درىم ولممغنين  (80)المثال لمطبيب المشيور جبرائيل بن بخشتيوع
 .(84)والشعراء راتبًا شيرياً والقضاة 

ومن المين التي مارستيا النساء وكانت تحصل عمى المال الكتابة والخط وال شك ان    
عدد ىؤالء الكاتبات كان قمياًل، ألن طبيعة المجتمع اقتضت ذلك فمم تكن ىناك مدارس 

لكن ضروب  (84)يترددن عمييا وبالتالي لم تكن ثمة حاجة ان تتعمم النساء القراءة والكتابة
الزينة التي جاءت بيا الوافدات من الجواري مثل الكتابة عمى العصائب والمالبس والمناديل 
واألدوات كميا تتطمب وجود مثل ىؤالء  الخطاطات والكاتبات؛ ومما يؤكد أن ىؤالء عممن 
بمينة الخط والكتابة أن اعجب كثير من الخمفاء بخطين فقد ُأعجب المأمون بخط أحدى 

ولم ينتيي دور المرأة عند ىذا الحد بل انيا دخمت في ( 81)ري عندما رآىا تخط خطًا حسناً الجوا
 .(86)مجاالت وحرف أخرى غير التجارة منيا أعمال التزيين  و الحجامة وغيرىا

 النتائج
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لقد توصل البحث الى عدة نتائج ميمة عن دور المرأة ومدى مشاركتيا في الحياة االقتصادية 
م(، والممتدة عمى مدة قرن من 847-712ىـ/ 040-540العباسي االول )خالل العصر 

 الزمن، ويمكن إجمال أبرز تمك النتائج فيما يأتي:
ظير من خالل ىذه الدراسة انو كانت لممرأة دور ممحوظ في ممارسة التجارة خالل ىذا 

رسة التجارة العصر ولكنو لم يكن بمستوى دور الرجال في التجارة. وكان لممرأة دور في مما
م(، ولكن بصورة غير مباشرة، من 847-712ىـ/ 040-540في العصر  العباسي األول )

خالل ممارسة بعض المين مثل: العطارة، وكذلك الطباخة، والخبازة وغيرىا من المين التي 
ليا تماس مباشر بطبيعة المرأة، كما لم تعطي المصادر صورة واضحة عن االوضاع 

ولكن يبدو ان حياة المرأة كانت تتفاوت بحسب الطبقة االجتماعية التي  االقتصادية لممرأة،
تنتمي الييا، ولم تمجأ النساء من الطبقات العميا في المجتمع الى ممارسة الحرف والمين التي 
كانت تمارسيا نساء الطبقات الفقيرة او العامة كما ساىمت المرأة من الطبقة العامة في التجارة 

نية، فقد كانت تستفاد من اصوافيا والبانيا، وكان ليا دور في تجارة الرقيق، بالثروة الحيوا
وأخيرًا ظيرت في العصر العباسي األول كاتبات وخطاطات من النساء، ولكن يبدو ان 

 اعدادىن كان قمياًل، بالمقارنة مع اعداد الرجال.
  االحاالت

 

                                                 
السمطانية والدول  اآلدابم(، الفخري في 5421ىـــــ/ 725( ابن الطقطقي، محمد بن عمي بن طباطبا،) (5

؛ سوسة، احمد، الشريف في الجغرافية ، نشر نقابة 575م(، 5997اإلسالمية،) بال. ط، دار صادر، بيروت، 
 .521م(، ص5974الميندسين، بغداد، 

ص  00( االصفياني حسن بن عبداهلل االغاني تح : لجنة االدباء بال ، ط دار الثقافة بيروت د ، ت جزء (0
464 

 .60(، ص57السامر فيصل، نيضة التجار العربية في العصور الوسطى، مجمة المؤرخ العربي، العدد) 
 .60(، ص57( السامر فيصل، نيضة التجار العربية في العصور الوسطى، مجمة المؤرخ العربي، العدد)(4
 5البداية والنياية ، ط  م  5470ىـ / 747(  ابن كثير اسماعيل بن عمر القرشي ابو الفداء الدمشقي ت (4

 577صفحة  5مطبعة المعارف بيروت د ت جزء 
 .577، ص52( ابن كثير، البداية والنياية، ج(1
 .004، ص52( المصدر نفسو، ج(6
 .520( سوسة، الشريف االديسي، ص(7
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ى والكتاب، تحقيق: مصطف الوزراءم(، 940ىـــــــ/ 445( الجيشياري، ابو عبداهلل محمد بن عبدوس) ت(8

 .586م(، ص5948، مطبعة الحمبي البابي، القاىرة، 5السقا وآخرون، ) ط
م تاريخ الرسل والمموك تح : نخبة من العمماء  900ىـ /  452( الطبري ابو جعفر محمد بن جرير ت (9

 105ص  5م جزء  5949مطبعة االستقامة مصر  0االجالء ط
 .145، ص4( الطبري، تاريخ الطبري،ج(52
دار االحياء التراث  5م لسان العرب ط 5455ىـ /  755جمال الدين محمد بن مكرم ت ( ابن منظور (55

 656ص 5م ج 5984العربي بيروت 
( النويري، أحمد بن عبدالوىاب، نياية اإلرب في فنون األدب، ) بال. ط، القاىرة، المؤسسة المصرية، (50

 .64ـــــ 60، ص50د.ت(، ج
 .64، ص50( النويري، نياية اإلرب، ج(54
ىـ اخبار  715ابو عبداهلل شمس الدين محمد بن ابي بكر الزرعي الدمشقي الحنبمي ت الجوزية( ابن قيم (54

 576ص  5989النساء مطابع دار الشؤون العامة بغداد 
م(، ) رسالة جامعة لفنون نافعة في 5264ه/ 411ابن بطالن، المختار بن الحسن بن عبدون) ت  ((51

العبيد، تحقيق: عبدالسالم محمد ىارون، ضمن نوادر المخطوطات، المجموعة الرابعة، شري الرقيق وتقميب 
 .457م(، ص5995دار الجيل، بيروت، 

، 0(،ج5970، دار صادر، بيروت،5( االنطاكي، داود بن عمر، تزيين االسواق في اخبار العشاق،) ط(56
 .474ص
 .404، ص57( المنتظم، ج(57
م معجم البمدان تح محمد  5008ىـ/  606بو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل ت( ياقوت الحموي شياب الدين ا(58

 549صفحة  5عبدالرحمن المرعشمي بال ط دار االحياء العربي بيروت دت ج 
ىـــــ(، 5440حمد بن احمد بن يوسف، مفاتيح العموم، ) بال. ط، مطبعة الشرق، مصر، م ( الخوارزمي،(59
 .522ص
 .105، ص5ج( الطبري، تاريخ الطبري، (02
ىــــ(، 616ــــ 540( السنجري، احمد ميسر محمود، نشاط المرأة الحرفي والوظيفي في المشرق اإلسالمي) (05

 .48، ص0229اطروحة دكتوراة غير مباشرة، كمية التربية، الموصل، 
تب دار الك 5ىـ حمية االولياء وطبقات االصفياء ط  442( االصبياني ابو نعيم احمد بن عبداهلل ت (00

 57 -51، ص  4ج  5988العممية بيروت 
ىـ المستجاد من فعالت االجواد تح محمد كرم عمي بال ط  484( التنوخي ابو عمي المحسن بن عمي ت (04

 049 - 044ص  0م ج  5946مطبعة الدقي دمشق 
 .94(،ابن الجوزي، احكام النساء، ص(04
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(، 5910صالح الدين عبدالمجيد، القاىرة،  ( السيوطي، المستظرف من اخبار الجواري، ) بال. ط، نشر(01
 .75ص
ىـ احياء عموم الدين بال ط مكتبة عبد الوكيل الدري دمشق دت ص  121( الغزالي ابو حامد بن محمد ت(06
71 
 .421، ص5( حسن ابراىيم، تاريخ اإلسالم، ج(07
 .194، ص5م(، ج5974( شاكر مصطفى، دولة بني العباس، بال. ط، بال. مكان، الكويت، (08
 5977دار الحرية لمطباعة بغداد  5( محمود حسن احمد العالم االسالمي في العصر العباسي ط(09
 748ص
(، 5982( الصالح صبحي، النظم االسالمية نشأتيا وتطورىا، )بال. ط، دار العمم لمماليين، بيروت، (42
 .449-488ص
االسالم ووفيات المشاىير واالعالم، م(، تأريخ 5447ىـــ/748( الذىبي، محمد بن احمد بن عثمان،)ت(45

 .484ن ص6(، ج0221تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، )بال. ط، دار الكتب العممية، بيروت، 
( االبريسم: كان المسممون يطمقون عمى الحرير قبل غزلو كممة)قز( فإذا ما غزل سموه)بريسم( وعندما (40

ذا ماصبغ االبريسم  يخمط مع الصوف يسمى بااللوان سمي عند ذلك بــ)الحرير(، فلاير داؤد، )خز(، وا 
المختار، المنسوجات العراقية االسالمية من الفتح العربي الى سقوط الخالفة العباسية،)دار الحرية، بغداد، 

 .48م(ن ص5976
( التوحيدي، عمي بن محمد بن العباس، الرسالة البغدادية، تحقيق: عبود الشالجي، )منشورات الجمل، (44
 .598م( ص5997نيا، الما
م  5440م المدونة الكبرى بال ط مطبعة السعادة القاىرة  791ىـ /  579( االصبحي مالك بن انس ت (44
 429ص  52ج 
ىـ الوافي بالوفيات دار الطباعة  696( الصفدي صالح الدين ابو الصفاء خميل بن ايدك بن عبداهلل ت(41

 548-547ص  5م ج  5968بيروت 
 .14ستظرف، ص( السيوطي، الم(46
( الخيزران: ىي جارية يمانية بنت جرس، قيل ان الميدي اتراىا بمائة الف درىم، ثم تزوجيا ولدت لو (47

ولدين ىما الخميفتين ىما اليادي وىارون الرشيد كان الميدي يبمي رباتيا بتحقيق طمباتيا فكانت ليا الكممة 
زلتيا عند زوجيا، فأكثروا من الوقوف عند بابيا النافذة في بغداد فكانت تأمر وتنيي حتى عمم الناس من

ليسألوىا قضاء حوائجيم ىذا االمر الذي ينياىا عنو اليادي بعد تولي الخالفة، السيوطي، المستظرف، 
 .74ص
 .46-41( ص5966( شوقي ضيف، العصر العباسي األول، ) بال. ط، دار المعارف، القاىرة، (48
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دار  5م الكامل في التأريخ ط 5040ىـ /  642محمد الجرزي ت (  ابن االثير ابو الحسن عمي بن (49

 .44ص  1ج  5968الكتب العممية بيروت 
 .564( ابن طيفور، تاريخ بغداد، ص(42
( مؤلف مجيول العيون والحدائق في اخبار الحقائق من خالفة الوليد بن عبدالممك الى خالفة المعتصم (45

 .795ص 4م ج 5875نشر ديو غويو مطبعة بيرل 
ىـ مروج الذىب ومعادن الجوىر تح يوسف  441( المسعودي ابو الحسن بن عمي بن الحسين بن عمي ت(40

 .458-457ص  4ج 5985دار االندلس بيروت  4اسعد داغر ط 
 .511، 514، ص5؛ ابن كثير، البداية والنياية، ج448،ص8( ابن الجوزي، المنتظم، ج(44
 .561( الجيشياري، الوزراء والكتاب، ص(44
( شغب: ىي ام الخميفة المقتدر باهلل جعفر كان متحصميا في السنة الف الف دينار فتتصدق بيا وتخرج (41

من عندىا مثميا؛ وكانت صالحة ولما قتل ابنيا كانت مريضة فقوى المرض وامتنعت من االكل حتى كادت 
اخبار مموك مصر  والقاىرة، ىـــ( النجوم الزاىرة في 874تيمك، ابن تغرى بردي، يوسف عبداهلل الظاىري) ت

 .049، ص4) بال. ط، دار الكتب، مصر( ج
 .124، ص6( ابن االثير، الكامل في التاريخ، ج(46
 .76، ص7( المصدر نفسو، ج(47
مطبعة بريل  0م صورة االرض ط 977ىـ /  467( ابن حوقل ابو القاسم محمد بن عمي النصيبي ت (48

 054م ص  5948ليدن 
 .526بالغات النساء، ص( ابن طيفور، (49
( المرزبان: بفتح الراء الساكن وضم الزاي والجمع مرازبة وىو الرئيس من الفرس ومعناه بالعربية حافظ (12

الحد وعند العجم ال تطمق اال عمى الرجل العظيم القدر، الجواليقي، ابو منصور موىوب بن احمد )ت 
حروف المعجم، تحقيق وشرح: ابو االشبال احمد  م(، المعرب من الكالم االعجمي عمى5544ىــــــ/ 149

 .461(، ص5940محمد شاكر، ) ط، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة، 
( ابن الجوزي، المصباح المضيء في خالفة المستضيء، تحقيق: ناجية عبداهلل ابراىيم،) بال. ط، مطبعة (15

 .467 -464، ص5م( ج5976األوقاف، بغداد، 
نازل طريق مكة  من الكوفة بعد الشقوق قبل الخزيمية  سميت بثعمبة بن عمرو مزيقياء بن (الثعمبية: من م(10

عامر ماء السماء لما تفرقت ازد مأرب لحق ثعمبة بيذا الموضع فأقام بو فسمى بو، ياقوت الحموي، معجم 
 .55، ص0البمدان، ج

 .60(، ص0224عممية، بيروت، ( الكناني، محمد بن احمد، رحمة ابن جبير،) بال. ط، دار الكتب ال(14
( عاتكة  بنت شيدة: من شييرات المغنيات في العصر العباسي، قال عنيا اسحاق الموصمي انيا احسن (14

 .558، ص6خمق اهلل لمغناء واضربيم لمعود، توفيت بالبصرة، االصفياني، االغاني، ج
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 .88م(، ص5999بيروت، 
 .89( الدوري، عبدالعزيز، تاريخ العراق االقتصادي، ص(17
م(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واالثار 5445ىــــ/ 841( المقريزي، احمد بن عمي بن عبدالقادر) ت(18
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بني ىاشم ثم اشتراىا ابراىيم بن الميدي وبقيت في مكة حتى توفي كانت احسن مغنية منذ توفي من 

 .011 -046، ص54المعتصم، االصفياني، االغاني، ج
 .046، ص54( المصدر السابق، ج(65
 .544،ص4( ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج(60
مكاتبًا المرأة من بني مخزوم فادى وعتق وكان ( ابو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني وكان (64

أمامًا مجودًا بارعًا لو كتب في القراءات صدوقًا ولكنو ال يقيم االسانيد، الذىبي، العبر في خبر من غبر، تح: 
 .599، ص5ابو ىاجر محمد سعيد، دار الكتب العممية، ) بيروت، د.ت(، ج

 .044،041، ص5م(، ج5918العربي، )بيروت،  ( الذىبي، تذكرة الحفاظ، بال. ط، دار االحياء(64
؛ ابراىيم بن القاسم، 75،ص5(،ج0224( الجاحظ، البيان والتبيان،) بال. ط، دار الكتب العممية، بيروت، (61

الرقيق النديم، قطب السرور في اوصاف الخمور، تحقيق: احمد الجندي،) مطبوعات مجمع المغة العربية، 
 .452م(،ص5969

ا الشيء نسأ، باعو بتأخير واالسم النسيئة وانساه الدين والبيع اخره بو اي جعمو مؤخرًا، ابن ( النسيئة: نس(66
 .108، ص8منظور، لسان العرب، ج

 .546،ص51( االصفياني، االغاني، ج(67
م(، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 5466/ ـى768( اليافعي، عبداهلل بن اسعد بن عمي، ) ت(68

 .449، 5م(، ج5972دث الزمان، )مؤسسة األعممي، بيروت، يعتبر من حوا
 .516، ص5( المقريزي، الخطط المقريزية، ج(69
 .068،ص4( المشاش : بالضم ماء يجري بعرفات ويتصل الى مكة، ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج(72
دار  5نيم طم مشاكمة الناس لزما 924ىـ /  090( اليعقوبي احمد بن اسحاق بن جعفر بن واضح ت (75

 06م ص 0220الكتب العممية بيروت 
 .564 -560( رحمة ابن جبير، ص(70
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 541ص 5ج 5984بيروت 
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 .407ص
 .457، ص4الذىب، ج( المسعودي، مروج (78
( العبابة: وىي بركة بين المغيثة والعذيب وبيا قصر ومسجد  قامت زبيدة بتعميرىا ومن اآلبار التي (79
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 .054ص
(  جبرائيل بن بخشتيوع: ىو بن جرجس ومعنى بخشتيوع عبد المسيح  وىذا المفظ  سرياني االصل (80

خمفاء وكانوا مشيورين، مستعرب قربو الخمفاء العباسيون ىو وابوه والسيما المتوكل العباسي وىم أطباء ال
 .60اليعقوبي، البمدان، ص

 .564م(، ص5968( ابن طيفور، بغداد في تاريخ الخالفة، ) بال. ط، بال مكان، بيروت، (84
 .501،ص4( المسعودي، مروج الذىب، ج(84
دار الندوة  5م تاريخ الخمفاء ط 5121ىـ /  955( السيوطي جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر ت (81

 .412دت ص بيروت
 0م( العقد الفريد تح محمد سعيد العريان ط942ىـ /  408ابن عبد ربو ابو عمر احمد بن محمد )ت  ((86

 .598ص 4م ج 5908دار الفكر القاىرة 
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