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 المنهج النبوي في االقتصاد والتجارة

 أنظمة السوق العربية قبل اإلسالم

 2019مايو  7نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
  

العصر يقول صاحب الموقع اإللكتروني )الحكواتي( أن األسواق العربية في 
الجاهلي كانت تتمتع بنظام أمن وحماية تفرضه الدولة أو المدينة التي 
يقام السوق ضمن أراضيها، مقابل ضرائب محددة تجمعها من التجار 
المشاركين. وفي مجال األمن كانت الدولة أو المدينة مسؤولة عن فرضه، 

في  كمالحقة المجرمين ومنع االعتداءات. أما إذا كانت األسواق موجودة
مناطق البادية فكان التجار يستأجرون الخفراء مقابل مبلغ من المال 
يدفعونه لهم، ويبدو أن هؤالء الخفراء قاموا بالمهمة وحموا القوافل 

  التجارية واألسواق خالل انعقادها.

وكان زعماء القبائل الذين يحضرون هذه األسواق ينصبون أنفسهم حكامًا 
التجار. ففي سوقي عكاظ وذي المجاز، مثاًل ويجبون الضرائب والمكوس من 

قامت طائفة من الفرسان بزعامة صلصل بن أوس من بني تميم بالدفاع عن 
الحرمات وفرض األمن والنظام ومنع وصول اللصوص والمجرمين المحليين 
إلى حرم السوق، ويقول اليعقوبي إن قومًا من المحليين، من قبائل أسد 

كانوا ينصبون أنفسهم لنصرة المظلوم ومنع وطئ وبني بكر وبني عامر، 
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ارتكاب المنكر والحيلولة دون سفك الدماء، وكان فريق مسلح يدعى الذادة 
المحرمين من بني عمر وبني حنظلة وهذيل وبني شيبان وبني كلب وبني 

 وبرة مهمته حفظ األمن وفرض النظام.

 كانت أصول المتاجرة في األسواق تقضي بإشهار مصدر البضاعة
وعالماتها التجارية. والبضاعة المجهولة المصدر ال يشتريها أحد، 
والسلعة المسروقة يمنع بيعها ويعتقل بائعها. وكان التجار يعرفون 
العالمات التجارية المميزة لكل قبيلة، كما يعرفون سندات التملك 
وسندات البيع والشراء المحررة وفقًا لألصول، كذلك كانوا على دراية بقيود 

 لمعامالت التجارية وحساباتها.ا

 بيوع الجاهلية

يقول صاحب كتاب أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم الباحث سعيد 
ألف العرب في جاهليتهم أنماطًا خاصة من البيع يتخذونها في »األفغاني 

أسواقهم، وهي في جملتها مما يثير استغرابنا ودهشتنا، ألن أكثرها مما 
مبتاع، وتصور لنا تلك البيوع ما كان عليه تفكير فريق يغبن فيه البائع أو ال

منهم، وال بد من التنبيه إلى أنها لم تكن في جميع األسواق، بل منها ما 
ثم يذكر المؤرخ بعضا من «. تمتاز به سوق من سوق وجماعة من جماعة

  تلك النوعيات من البيوع التي كانت مشهورة آنذاك، ومنها:
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 في مزدهرة – عادة –كان هذا النوع من البيوع  صاة؛بيع برمي الحجر أو الح
 أحد يقول كأن: منها لها، كثيرة صورة المؤرخون ذكر وقد الجندل، دومة

 ،«بدرهم لك فهو وقعت ثوب أي فعلى الحصاة هذه أرم» لآلخر المتبايعين
 لك فهي أصابتها شاة أي» ويقول حصاة فيأخذ الغنم من قطيع يعترض أو

بعتك من »أو « بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك»ول يق أن أو ،«بكذا
، وربما بطريقة أخرى وهي أن يقبض «األرض إلى حيث تنتهي حصاتك

لي بعدد ما خرج في القبضة من »المشتري على كف من حصى ويقول: 
لي بكل »، أو أن يبيعه سلعة ويقبض على كف حصى ويقول «الشيء المبيع
 ، وما إلى ذلك.«حصاة درهم

والمنابذة جمع منبوذ، بمعنى أن يكره ويبغض، وهي على  المنابذة؛ بيع
 ثالثة صور:

، فيكون «أنبذ إلى الثوب أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا». أن يقول أ
 النبذ إيذانًا بالبيع وقطعًا للخيار.

. أن يرمي الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ اآلخر إليه ثوبه ولم ينظر واحد ب
 ا إلى ثوب صاحبه، فيكون ذلك بيعهما عن غير نظر وال تراض.منهم

 . ونبذ الحصاة، وقد تقدم ذلك.ت

بمعنى أن يتم البيع إذا لمس المشتري السلعة، سواء كانت  بيع المالمسة؛
البضاعة مطوية أو في الليل أو في أي وضع كان، فبمجرد أن يضع يده على 
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كذا بشرط أن يقوم المسك بعتكه ب»البضاعة يقول له صاحب البضاعة 
، حينئذ ال خيار للمشتري عن شراء السلعة «مقام نظرك وال خيار لك إذا رأيته

 فال يقلبها وال يردها.

وقد تسمى في بعض المراجع بيع السنين، وهي أن يبيع  بيع المعاومة؛
 الرجل ثمر الشجر لعامين أو أكثر، سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر.

ي بيع الرطب وهو في رؤوس النخل بالتمر كيالً، وكذلك بيع وه بيع المزابنة؛
أي نوع من الثمار وهي ما زالت في األشجار كيالً، بمعنى كما يقول صاحب 

إنه كل جزاف ال يعلم كيله وال عدده وال وزنه، بيع بمسمى من »القاموس 
مكيل وموزون ومعدود، أو بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول 

 «.، أو بيع المغابنة في الجنس الذي ال يجوز فيه الغبنمن جنسه

 في الغد،،نواصل 

 


