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 األوليحتوى الوحاضرة ه

 

عند العرب قبل االسالم في والتجارية  لمحة عن االحوال االقتصادية :   ثانيت عشرالوحاضرة ال

 شبه الجزيرة العربية

 اوالً: الزراعة 

ان الجزٌرة العربٌة على وجه التحدٌد شهدت قٌام دول وحضارات متعددة فً 

المراحل الالحقة من التارٌخ وصوال الى ظهور االسالم ، ومن الثابت ان الحٌاة 

االقتصادٌة الي مجتمع هً من الدعامات االساسٌة فً وجوده واستمرار بقائه 

الصناعٌة والتجارٌة فٌه ترتبط وقد فسرت هذه الدعامة بانها الفعالٌات الزراعٌة و

الفعالٌة الرعوٌة وتربٌة المواشً بتلك الفعالٌات ، ورغم زحف الجفاف والموات 

على مناطق لٌست قلٌلة فً الجزٌرة العربٌة اال ان المساحات الصالحة للزراعة 

والتً عرف سكانها كٌف ٌستنبطون المٌاه منها وكٌف ٌجمعونها وٌنظمون 

لزراعة والحرث النبً ادم علٌه السالم بالهام من هللا تعالى استخدامها ، مارس ا

ثم شٌت بن ادم  ثم ادرٌس علٌهما السالم ثم كان الطوفان الذي فرقهم فنسوا كل 

ماتعلموه فً سابق امرهم ، وقابٌل بن ادم  واعطى دلٌل على قدم معرفة العرب 

 بالزراعة. 

،  ومناطق العراق والشامعمان والبحرين وهجر واليمامة شملت الزراعة فً 

وانتجت مختلف المحاصٌل والفواكه والخضر ، ومهما ٌكم من االمر فلقد مارس 

العرب الزراعة واطلقوا علٌها اسم الفالحة والتً عرفت بانها العلم الذي ٌهتم 

بالنبات من حٌث غرسه والتعهد به بالسقً والتنمٌة الى ان ٌنضج ثم ٌبدأ حصاده  

علم ٌتدبر النبات من اول نشؤه الى اكمال نضوجه وذلك وتعرف اٌضا بانها 

باصالح االرض وتسمٌدها وسقً النبات وحماٌته من اآلفات الزراعٌة ، 
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والزراعة بمعنى الحراث ، فالزراعة هو طرح البذر التً تتعلق بامور النبات 

 واالهتمام به .

تستورد الزبٌب من تمٌز النشاط الزراعً باتساعِه لٌشمل التبادل ، فقد كانت مكة 

الطائف ، كما كانت الٌمامة تمون مكة بالحبوب ، اما النخلة فقد كانت ملكة عالم 

النبات فً الجزٌرة العربٌة فقد كان التمر من اهم المحاصٌل الزراعٌة فهو مادة 

ضرورٌة ٌعٌش علٌها العرب ،كذلك عرف العرب قبل االسالم كٌف ٌختارون 

للزراعة ، اذ كانوا ٌختارون االرض اللٌنة وهً اجود انواع الترب المالئمة 

احسن انواع االراضً العتدال رطوبتها وبرودتها وهً تتقبل كل انواع المٌاه 

الجارٌة والجوفٌة ، اما التربة البركانٌة فهً من اهم الترب من حٌث الخصوبة ، 

 وهذا النوع من الترب ماامتازت به ارض ٌثرب .

لحٌوانٌة عند العرب قبل االسالم كانت ركنا حٌوٌا من والالفت للنظر ان الثروة ا

اركان الحٌاة الٌومٌة ، فكان لها دور فً حرث االرض وحمل االثقال وفً التنقل 

وتسهم فً تصدٌر االنتاج الزراعً ، وكان من اهمها االبل وهً اكثر انواع 

  الماشٌة نفعا لالنسان وكان سكان البادٌة ال ٌمكنهم االستغناء عنها .

 ثانياً : االسواق التجارية للعرب 

رافق التجارة نشاط مباشر لالسواق التً اخذت تتطور حتى اصبحت فً اوج 

نموها فً القرن السابع المٌالدي ، ومن المالحظ ان االسواق لم تفد العرب 

التجار من حٌث البٌع والشراء فحسب، وانما افدت البدو الذٌن كانوا ٌاخذون 

ظٌر الحماٌة والخفارة قبل االسالم وانسجاما مع المفاهٌم جعال )اي اجرة ( ن

القبلٌة ورغبة فً االستفادة القصوى من االسواق فقد كانت بعض االسواق 

 تخضع لسٌطرة القبائل اذا وقعت فً منطقة نفوذها .
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وتشٌر الكثٌر من الرواٌات ان هذه االسواق كانت محطات تجارٌة وبعضها 

بدها القبائل وتاتً للتقرب الٌها فً مواسم معٌنة هً اماكن مقدسة لها اصنام تع

مواسم الحج ، فتحولت هذه المواسم والمحطات التجارٌة الى اسواق للبٌع 

والشراء ، ومن هذه االسواق ما كان ٌقتصر نشاطه فً االغلب على ماكان 

ٌجاوره من االحٌاء والقرى ، وما ٌنزل بساحته من القبائل ومما ٌمٌز هذه 

انها تختص من حٌث الصبغة واالدارة العامة لها فنجد هناك اسواق ذات  االسواق

مثل هذه االسواق صبغة عربٌة بعٌدة عن تدخل اجنبً ) رومانً او فارسً( 

وهناك اسواق موسمٌة تقام فً اماكن معٌنة مرة فً ،سوق عكاظ ودومة الجندل 

ة فعندهم االسواق السنة او الفصل او الشهر او االسبوع ، اما الجماعات الحضرٌ

ثابتة الن لكل مدٌنة اسواقها تباع فٌها مصنوعاتها وغالتها وتحمل الٌها ما تحتاج 

 الٌه مما تنتجه البالد االخرى . 

كان رؤساء القبائل والملوك ٌتنافسون فً السٌطرة على بعض االسواق لتصرٌف 

بضائعهم وتحصٌل الضرائب ، وٌعكس حضور قرٌش لهذه االسواق موقعها 

االقتصادي والدٌنً فً نفوس العرب ، ومما ٌالحظ ان الفرس كانت تسٌطر على 

تخضع لضرٌبة العشور ، مثل  اسواق معينة كالمشقر وكانت مع اسواق اخرى

، فً حٌن كانت اسواق اخرى ال تخضع للعشور النها لٌست ارض  صحار ودبا

 مملكة .

السواق القرٌبة من مكة واهم ما ٌعنٌنا من شان االسواق هو ادراكنا ان اهم ا

التً كان لها شانها فً عملٌة التوحٌد الفكري واللغوي  سوق عكاظكانت 

واالقتصادي ، اذ كان ٌنزلها قرٌش وسائر العرب والمعروف ان هذه االسواق 

 .  قريبة من مكة مثل عكاظ وذي المجاز وذي المجنةالموسمٌة التً كانت تقام 

 

 


