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-: لمقدمةا  

 

ساهم االسترشاق إسهامًا جيدًا يف خدمته للرتاث اللغوي االسالمي وخاصة فيام يتعلق 

بدراسة وحتقيق املخطوطات ونرشها
( )

وقد كان اجلانب االقتصادي احد اجلوانب الذي  .

وذلك من اجل الكشف  ،وخاصة الغري املسلمني منهم ،سترشقني االوربينيشّغل اهتامم امل

استعامرية للبدان  أو من اجل حتقيق أطامع ،عن طبيعة العقلية االسالمية هبدف التعامل معها

العربية االسالمية
( )

والسيام اليهود منهم الذين لعبوا دورًا فعاالً يف بعض االنشطة  ،

ريفة وأختصاصهم يف مزاولة بعض املهن واحلرف يف ظل الدولة كالتجارة والص ،االقتصادية

حيث شّكل هذا الدور العرص الذهبي من تأرخيهم ملا متتعوا به من احلرية  ،االسالمية

فكانت دراسة وضع اليهود ويف القرون الوسطى من املواضيع املهمة التي اوّلت .واحلقوق

وكانت ظهور ماتسمى بـ  ،ت القرن العرشينإهتامم الباحثني يف اجلامعات الغربية يف بدايا

 التفحصهعاماًل مشجعًا لتفعيل وتوجيه الباحثني اليها  اجلنيزة -جلنيزاوثائق ا-أوراق

                                                           

 .34ص ،(991 : الرياض) ، ط ،اسهامات املستشرقني يف نشر الرتاث العريب االسالمي: علي بن ابراهيم(  )
 ،002 العدد اخلمسون لسنة ،ة الرتبية االساسية جلامعة املستنصريةجملة كلي ،االستشرق: قصي كامل الشبيب(  )

 .91 ص
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عن الكثري من اخلفايا العلمية والوصول اىل نتائج مبهرة كالتي رصح به  والكشف

(التكافل الديني املثمر)جواتياين
( )

. 

قني املعـــارصين الـــذين كرســـوا حيـــاتم لدراســـة التـــأري  يعـــد جواتيـــاين أحـــد كبـــار املسترشـــ

وبغـــض النعـــر عـــن االســـبان والعوامـــل مـــن ورا  ذلـــك فقـــد .االســـالمي واحلةـــارة االســـالمية

ســـــــاهم يف تنـــــــاول جانـــــــب مهـــــــم وهـــــــي دراســـــــة اجلانـــــــب االقتصـــــــادي واالجتامعـــــــي للدولـــــــة 

مـن أهـم كتبـه التــي  -دراسـات يف التـأري  االســالمي والـنعم االسـالمية -ويعـد كتابـه.االسـالمية

 ،ألنـــه فـــع فيـــه اهـــم مقاالتـــه املتفرقـــة يف التـــأري  االســـالمية واحلةـــارة االســـالمية ،اخرجهـــا

وهــي عبــارة عــن ثــالث عرشــة دراســة أو مقالــة مواعــة عــ  ثــالث أجــزا  .وضــمنها هــذا الكتــان

ـــه: االول: رئيســـية واجلـــز   ،الـــنعم الدينيـــة والسياســـية: واجلـــز  الثـــاي ،األســـالم وطبيعـــة تكوين

اال  ،ومــع انــه ص خيــتً جــز ًا خاصــًا باألقتصــاد األســالمي.تــأري  األســالم األجتامعــي: الثالــث

ان البحــث تقّ ــ ااشــارات األقتصــادية يف الكتــان مــن بــني الفصــول والــذي تناولــه امل لــف 

يف الوقـــت الـــذي ص يتطـــرق اىل اجلوانـــب االخـــر   ـــري  ،دون إدراجـــه حتـــت عنـــوان إقتصـــادي

وذلـــــك اقتصـــــار البحـــــث عـــــ  اجلانـــــب ااقتصـــــاد  ،ة مـــــع إقـــــا التقـــــل عنـــــه أ يـــــةً ااقتصـــــادي

 .ااسالمي

كـان البـد مـن التعريـف قبل اخلوض يف تصنيف األنشطة ااقتصادية املذكورة يف الكتـان 

 ،وع  مصدره الذي اعتمـد عليـه يف كتابتـه  ـذه املقـاالت والبحـوث ،بالسرية الذاتية للم لف

                                                           

 ،وكالة املطبوعات ،عطية القوصي: تعريب وحتقيق ،دراسات يف التأريخ االسالمي والنظم االسالمية: جواتياين.د.س(  )
 . 5 ص ،(990 : الكويت)
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وذلـــك لةـــورة تقتةـــيه املنهجيـــة  ،األساســـية عـــ  وثـــائق جنيــزة القـــاهرة والتــي تـــأد بالدرجـــة

: انقســـم البحـــث حســـب مـــاذكر حـــول األقتصـــاد األســـالمي عـــ  ثـــالث  ـــاور رئيســـية.العلميـــة

ـــــاي ،األقطـــــاع: االول وقـــــد تـــــم إدراجهـــــا حســـــب  ،التجـــــارة: والثالـــــث ،املهـــــن واحلـــــرف: والث

 .التسلسل الوارد للمقاالت والبحوث يف الكتان

متعلقـــة بموضـــع البحـــث ا فلـــت عنهـــا  وأخـــريًا البـــد مـــن الترصـــين بأنـــه ربـــام هنـــا  جوانـــب

قد تكون اتاحتها الوقت املناسـب مـن أجـل  ،الباحثة أو ص تبحثها بأمعان أو ما يتطلبه املوضوع

 ،وفـــــع كــــل مــــايتعلق باملوضــــوع أو تكـــــون هــــذا مااســــتطاعت انجااهـــــا ،الوقــــوف عــــن كثــــب

 .وسعها واليكلف اهلل نفسًا اال



Page 6 of 22 
 

 -: السيرة الذاتية للمؤلف

مـــن عائلـــة  وديـــة  (ShlomoDov-Fritz-Goitein )ينحـــدر شـــلومو دوف جواتيـــاين

م مـــن عائلـــة 0011ســـنة  الواقعـــة يف بافاريـــا االملانيـــة (Burkundstadt)ولـــد يف بكونشـــتات

يــث وانتقلــت عائلتــه اىل فرانكفــورت ح ،م0001تــويف والــده يف  ،ســليلة للحاخامــات اليهوديــة

ــــة فيهــــا ــــة واجلامعي أتــــم دراســــته الثانوي
( )

ــــة. واالســــالم وتأرخيــــه يف جامعــــة  ،درس اللغــــة العربي

بااضــافة اىل مواصــلته للدراســة التلموديــة ،0091 -0001فرانكفــورت خــالل الفــرتة 
( )

وقــد  ،

الصالة يف االسالم-وكانت ألطروحة بعنوان  ،0091نال شهادة الدكتورا سنة 
(4)

. 

وكـــان يف هـــذه  ،لـــيامرس وظيفـــة التـــدري  يف جامعـــة حيفـــا0091ســـنة توجـــه اىل فلســـطني 

الفـــرتة يتـــزعم حركـــة الشـــبان الصـــهيوي
(3)

تـــم تعينـــه كـــأول مـــدرس يف الدراســـات 0091ويف  ،

الـــذي كـــان قـــد تـــم  ،االســـالمية يف معهـــد الدراســـات الرشـــقية التابعـــة للجامعـــة الع يـــة يف قـــدس

                                                           

: ؛ عبداحلميد صاحل محدان   ص ،(994 : بريوت) ،دار العلم للماليني ،موسوعة املستشرقني: عبدالرمحن البدوي(  )
  .1  ص ،(ت.د: القاهرة) ،طبقات املستشرقني

 ،اخلروج ،التكوين: شريعة اليهود كله اساسها ومالكها توراهتم بأسفارها اخلمسة -: (Talmud)التلمود (  )
ويعتقدون اهنا اوحيت اليه من  ،موسى عليه السالم واالشرتاع وكلهم يقدوسوهنا ألهنم ينسبوهنا اىل ،والتثنية ،(االحبار)الالوين

 ،مكتبة دار البيان ،كنوزالتلمود  : خليفة التونسي .فسلمها اىل قومه مكتوبة كما تلقاها ،ربه على جبل طور يف سيناء
 .  ص ،(999 : الكويت)
 ؛355ص ، ج ،4ط ،(913 : مصر) ،دار املعارف ،املستشرقون: جنيب العقيقي( 4)

Simon Bronner:  Jewish Folklore and Ethnology Newsletter,VoL.9,NO. -
 ، 991,PP45؛ Mark Cohen,Shlomo Goitein, American Philosophical Society 
Year Book  992. 
http: //www.princeton.edu/~geniza/goitein.html 

 موقع بوهيميا ،ذجا  املدرسة اليهودية للتاريخ العريب جواتياين منو : عمر مصطفى لطفي( 3)
http: //bohemea.com/mag/index.php/bohemea-studies/h-study/item/ 
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 0011ســـتمر يف وظيفتـــه اىل ســـنةأو ،0011 ترقـــى اىل درجـــة االســـتاذ ســـنة.0091افتتاحـــه يف 

بواليــة فيالدلفيــا يف الواليــات املتحــدة  (Pansyivaia)حيــث لّبــى دعــوة مــن جامعــة بنســلفينا

حيــــث انتقــــل اىل  0011مكــــث فيهــــا حلــــني اقــــا خدمتــــه واحالتــــه اىل التقاعــــد ســــنة ،االمريكيــــة

لدراســات العليــا وظــل هبــا عــنّي عةــوًا بمدرســة الدراســات التأرخييــة التابعــة ملعهــد ا ،برنســتون

0011حتى وافاه االجل يف السادس من ف اير
( )

. 

ومــن اجلــدير باالشــارة اىل ان جواتيــاين بجانــب اســهاماته يف وــال التــدري  والتعلــيم اال 

انـــه قــــد شـــّغل وظيفــــة املســـ ل االول يف حكومــــة االنتـــدان ال يطــــاي يف فلســـطني للمــــدة بــــني 

0011-0011
( )

. 

علمـــــي فقـــــد تطـــــرق اليـــــه العديـــــد مـــــن البـــــاحثنيأمـــــا عـــــن انتاجـــــه ال
(4)

مـــــن خـــــالل دراســـــاتم  

ونعـرًا  ، احصـائهااختلفوا يف كيفية عرضها وتقديمها اال اقم افعوا يف مع اقمو ،وم لفاتم

دراســـات يف التـــأري   -ألن البحــث قـــد اقترصـــت عـــ  االشـــارة ليفقتصــاد االســـالمي يف كتـــان

خة املرتفـــة اىل العربيــة ملــا فعــه جواتيــاين كتابـــه وهــي النســ-االســالمي والــنعم االســالمية

لقــد أشــار املــرتجم يف  ،( Studies in Islamic History and Instition)بعنـوان

مقدمته اىل انه قد حذف بعض االجزا  من الكتان االصيل وهي التي تتعلق بأمور الدين
(3)

.  

                                                           

 .1  ص ،طبقات املستشرقني: ؛عبداحلميد   ص ،موسوعة املستشرقني: عبدالرمحن بدوي(  )
( ) Mark Cohen,Shlomo Goitein, American Philosophical Society. 

؛عبداحلميد 352-355ص ، ج ،املستشرقون: ؛جنيب العقيقي   ص ،ستشرقنيموسوعة امل : عبدالرمحن بدوي( 4)
  ؛1  ص ،طبقات: صاحل محدان

.Mark Cohen, Shlomo Goitein ,American Philosophical Society. 
 .9ص ،دراسات: جواتياين( 3)
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 -: مصدر الدراسة

والتــــي تعــــرف بجنيــــزة  ،اجلنيــــزا-اجلنيــــزة وثــــائق-اعتمــــد امل لــــف يف دراســــته عــــ  أوراق

لدراسـاته وبحوثـه املـادة العلميـة مـن التـي كانـت بمثابـة كنـز للم لـف ا ـرتف منـه الكثـري  القـاهرة

يف التـــأري  االســـالمي مـــن جانبيـــه االقتصـــادي واالجتامعـــي
( )

ـــائق اثنـــا  . اطلـــع عـــ  هـــذه الوث

يكـرس حياتـه يف دراسـتها حتـى  وقد لقي فيه مايشـفي  ليلـه لكـي 0011رحلته لبودابست سنة 

اصبن من الرواد يف هذا املجال
( )

. 

 ،هي وموعة من الوثائق املفردة تتنـاول موضـوعات خاصـة بـالبيع والرشـا  وثائق اجلنيزة

وقةــايا ودعــاو  قةــائية متعلقــة بأثبــات امللكيــة وبــالرهن و ريهــا مــن  ،واالســتبدال ،والوقــف

باللغـة الع يـة  –وقدُأطلقت كلمة جنيزة  ،صور الوسطىاالمور االقتصادية واالجتامعية يف الع

وكـان مـن . "جنـااة"ع  كل مكـان تـدفن فيـه أشـيا  لـتحفو بـه وهـى تقابلهـا ة العربيـة كلمـة  –

 –معتقــدات اليهــود ة العصــور الوســطى عــدم حــرق أو متزيــق أ  ورقــة تكتــب باللغــة الع يــة 

اانســان ويــدفن عنــد وفاتــه، خاصــًة أن صــفة  وإنــام  ــب أن تكــرم وتــدفن مــثلام يكــرم -لغــة اهلل

القداســـة انتقلـــت مـــن كـــالم اهلل إىل الـــورق الـــذ  ســـطر فيـــه هـــذا الكـــالم، حتـــى ولـــو كانـــت هـــذه 

الورقــة حتتــو  عــ  كلــامت ع يــة ىتلطــة بــأخر   ــري ع يــة، و ــذا فــاألوراق التــى حتمــل 

،ومـع اقـا  رة اجلنيـزةكالم اهلل واستنفدت أ راضها  ب حفعها ة حجرة خاصة ُعرفت بحج

وجدت يف اماكن كثـرية  ـري مرصـ اال  اقـا عرفـت بجنيـزة القـاهرة كنايـًة عـن اول استكشـاف  ـا 

                                                           

 .9ص ،دراسات: جواتياين(  )
 Mark Cohen, Shlomo Goitein ,American Philosophical. ؛ 9 ص ،املرجع نفسه(  )

Society. 
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او ربــام بســبب وفرتــا يف القــاهرة مــع احلفــا  عــ   توياتــا ســاملًة وعــدم اتالفهــا نعــرًا للبي ــة 

معبـد فسـطاا التـي  اجلوية للمرص وللنوعيـة التـي احتفعـت هبـا حيـث بنيـت  ـا  رفـة خاصـة يف

صممت بدون ابوان او نوافذ وص يكن هبا اال فتحة من السقف تلقى االوراق منها  
( )

. 

ويعود تأري  اكتشاف اجلنيزة  اىل الرحالة اليهود  سيمون فون جلورن ، والذ  اار معبد ابن 

التاىل وألقى نعرة ع  الوثائق وكتب عنها ة يومياته، وة القرن ( م0119)عزرا ة سنة 

من احلصول ع  بةعة ( م0111 -0111)متكن اليهود  الروسى ابراهام فريكوفتش 

واار املعبد . "ليننغراد حالياً "ة املكتبة العامة ة سانت بطرس ج  اودعتآالف منها ، و

وة الثانية قاده احلاخام ( م0101 -0111)ذاته العاص ال يطانى اليهود  الكان أدلر مرتني 

قاهرة إىل حجرة اجلنيزة ذاتا، وخرج ببةعة آالف أخر  منها، والتى استقرت ة األك  لل

مكتبة السمنار اليهود  ة مدينة نيويور  األمريكية ة وموعات حتمل اسمه،ويف العام 

 "ساملون شخرت"نفسه رحل إىل القاهرة أستاذ العلوم اليهودية ة جامعة كم يدج ال يطانية 

وبرسائل توصية إىل اعام  الطائفة اليهودية ة  "تشارلز تايلور"ديقه بمعاونة مادية من ص

( ألف ورقة 011)وأستطاع شخرت من احلصول ع  . القاهرة من احلاخام األك  ة بريطانيا

وضعت ة صناديق وأرسلت إىل بريطانيا، لتكون أك  وأهم وموعة جنيزة ة العاص ، 

وة مقابر البساتني ، اكتشف . جامعة كم يدج شخرت، ة مكتبة –ومحلت اسم تايلور 

                                                           

املعهد  ،(م1 5 -  9/هـ954-49 )فهرست وثائق القاهرة حىت هناية عصر سالطني املماليك: حممد حممد أمني(  )
وثائق اجلنيزة من :؛عمر مصطفى لطفي   -99 ص ،املرجع السابق: ؛جواتياين4ص ،(ت.د: القاهرة) ،الفرنسي لآلثار

 نرتنتمصادر التأريخ االسالمي،اال
http://bohemea.com/mag/index.php/bohemea-studies/h-study/item/252-% 
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، بفةل جهود الثر  0009 -0000وموعة أخر  بلغت أربعة آالف ىطوطة، ة عامى 

املرص  اليهود  جا  موصري ، ودعمه لبعض الباحثني األوربيني، والتى تقبع اآلن ة 

قد اطلع ع   ،وقد يكون جواتني0اجلامعة الع ية بالقدس، حاملة اسم وموعة موصري 

والسيام انه كان من  0011-0091هذه الذخرية  اثنا  وجوده يف اجلامعة للفرتة بني 

                                                                                                                      .امل سسني  ذه اجلامعة

تاري  اليهود فقط بل وشملت جانبًا مهاًم من تـاري  املسـلمني ص تقترصفائدة هذه الوثائق ل

(م0911-111/هـــــ111-911)يف الفــــرتة املحصــــورة يف الدراســــة وهــــي 
( )

والتــــي تســــمى  ،

الســـــيام وان مععـــــم املصـــــادر العربيـــــة انصـــــب تركيزهـــــا عـــــ  االحـــــداث  ،بالعصـــــور الوســـــطى

للغـة العربيـة وبـاحلروف الع يـة مـن ومن جه اخـر  فـأن كتابـة هـذه الوثـائق با ،السياسية والدينية

وحفعها يف معابـدهم ملـدة طويلـة تعتـ  شـهادة مـنهم ملـا متتعـوا بـه يف ظـل  ،قبل اليهود انفسهم

وص خيفي جواتياين ماانبهر به عند اطالعه ع   تويـات اجلنيـزة املتمثلـة  ،السلطة االسالمية

ا املحـــاكامت مـــن احليويـــة يف تســـجيل  ـــات جلســـات املحـــاكم اليهوديـــة ملـــا ســـارت عليهـــ

والوضوح العاهر يف اعرتافات املتخاصمني وشهادات الشهود
(4)

. 

 
 

                                                           
0
 وثائق الجنيزة من مصادر التأريخ االسالمي،انترنت:عمر مصطفى لطف  

 .2 ص ،دراسات: جواتياين(  )
 .93 ص ،دراسات: جواتياين( 4)
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تطرق جواتياين اىل موضوع االقتصاد االسالمي أو اىل موضوع االقتصاد يف الدولة 

االسالمي يف بحوثه مقاالته،ومع انه قد متخصً يف الدراسات االسالمية ويف تأرخيها اال 

تابه انه استند ع   تويات وثائق اجلنيزة يف كتابته  ذه املقاالت انه اشار يف مقدمة ك

فقد كانت تطرقه اىل موضوع االقتصاد االسالمي ع  .املختارة املعدة للتدري  اجلامعي

                                                                                                                                      -:املنافذ التالية

 -: القطاع -أولا 

-احلةـارة الوسـطى: ذكر نعام االقطاع يف الفصل االول من الكتان والذي حيمل عنوان

 .الرتاث ا يليني يف االسالم

السـادس ا جـري فصـاعدًا بدايـة ً لعهـور /وقد اعت  امل لـف القـرن الثالـث عرشـ املـيالدي

والتــي أدت بالتــا  اىل  ،روح البحــث وروح التســامن يف تــاري  املســلمني هــذا النعــام لتةــا ل

وقـد  ،اجلنـد اال ـران وكسـوف شـم  الطبقـة املتوسـطةتدهور حةارة الوسطى نتيجـة حلكـم 

عـــّد امل لـــف حلـــول االقتصـــاد االقطـــاعي مكـــان اقتصـــاد الطبقـــة الوســـطى احـــد العـــوارض التـــي 

طابع رشقي صاحبت هذا التدهور ووصفها باقا اقطاع ذو
( )

وقد اكتفى هبـذه االشـارة يف هـذا  ،

 .الفصل دون اخلوض يف التفاصيل

-ولكنه عاد ويف الفصل الثالـث الـذي تنـاول فيـه نقطـة التحـول يف تـاري  الدولـة االسـالمية

ذكـــــر بـــــأن اشـــــرتا  اجلنـــــد يف القيـــــادة العســـــكرية مـــــع  ،عـــــرض لكتـــــان الصـــــحابة ألبـــــن املقفـــــع

 ،وذلك بسبب التعهد للجند بجمع خراج اجلند مقابـل رواتـبهم ،سيطرتم املالية ع  االرض

                                                           

 . 4ص ،دراسات: جواتياين(  )
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الـذي صــول الشـكل العــام ملجتمــع الرشـق االوســط حتــى  ،وقـد شــّكل بدايـة االقطــاع االســالمي

 : ت)وذلــك مــن خــالل االعــراض االقطاعيــة التــي راقبهــا ابــن املقفــع ،قايــة القــرن الثــامن عرشــ

يف الوقــت الــذي حــّل فيــه رقيــق الــرت  يف خاصــة  ،بأمعــان والتــي نمــت بــبط  (م110 /هـــ 019

اجليش  ل اخلراسانيني
( )

. 

ويف موضــوع  ،قيــام بورجواايــة الرشــق االوســط يف صــدر االســالم: ويف الفصــل اخلــام 

تطـــرق مـــرة اخـــر  اىل االقطـــاع وحـــدد املـــدة املمتـــدة بـــني قـــري العـــارش  ،الطبقـــات االجتامعيـــة

 ،ي شـهدت أوج بورجواايـة الرشـق االوسـطالرابع واخلام  ا جـر/واحلادي عرش امليالدي

ــــالنفوذ الكامــــل لطائفــــة اجلنــــد املامليــــك والــــذي ادت بالنتيجــــة اىل ان حيــــل  ،والتــــي متيــــزت ب

من الرشق االوسط  ل االقتصاد النقدي التجاري-عسكري-اقتصاد ذو اجتاه اقطاعي
( )

. 

 

 

 

 

 

                                                           

 .19ص ،نفس املرجع(  )
 .5  ص ،راساتد: جواتياين(  )
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 -: الصناف والحرف -ثانياا 

الطبقــــة العاملــــة يف حــــوض البحــــر : مــــل عنــــوانيف الفصــــل الســــابع مــــن الكتــــان والتــــي حت

والتـــي اعتمــد فيهــا امل لــف عــ  وثــائق اجلنيـــزة  ،املتوســط خــالل العصــور الوســطى املتقدمــة

ـــــد الفســـــطاا اليهـــــودي بمرصـــــ القديمـــــة بحـــــث امل لـــــف موضـــــوع املهـــــن  ،املحفوظـــــة يف معب

واحلرف والتخصً فيهام
( )

. 

لوســــطى وكيفيــــة التعامــــل مــــع اهــــل وضــــن امل لــــف طبيعــــة املجتمــــع الســــائد يف العصــــور ا

الصــنايع واحلــرف مــن اليهــود حيــث ص تكــن هنــا  جيتــو
( )

يف املنطقةلــذا ومــن خــالل الوثــائق  

تبينــت عامليــة وشــمولية الصــنايع واحلــرف يف فــرتة البحــث وهــي مــن القــرن العــارش اىل القــرن 

الرابع اىل السابع ا جري/الثالث عرش امليالدي
(4)

. 

 : ع وتغطية فيع جوانبه قّسم امل لف دراسته ع  عدة  اورمن أجل دراسة املوضو

                                                           

 . 1 ص ،دراسات: جواتياين(  )
وقد ارتبط املصطلح  ،مصطلح اطلق على احلي املقصور على احدى االقليات الدينية أو القومية: (Getto)جيتو(  )

ليهودية اليهود وا: عبدالوهاب املسريي.اساسا  بأحياء اليهود يف اوربا والذي يعود تارخيها اىل االمرباطوريةاليونانية والرومانية
 االنرتنت ،والصهيونية

http: 
//www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG /GZ3/BA

1/MD  .HTM 
 . 1 ص ،املرجع السابق ،جواتيان( 4)
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 -: تقسيم العمل والتخصص فيه -

ع  ضـو  الوثـائق التـي اطلـع عليهـا اكتشـف اكثـر مـن مـائتني ورـ  وسـتني حرفـة وصـنعة 

ىتلفـــة قـــد وردت ذكرهـــا عـــ  الـــر م مـــن قلـــة احتيـــاج الصـــناع للمراســـالن وقلـــة فرصـــتهم يف 

حـاكمالعهور يف وـال  امل
( )

بـل وتبـني لـه اقـم اصصـوا يف الصـنعة حتـى مارسـوا الصـنعة  ،

وقــــد  ،ظهــــرت صــــناعة االحذيــــة كصـــنعة عبقريــــة متخصصــــة: الدقيقـــة منهــــا فعــــ  ســــبيل املثـــال

قســمت بــني عــدد مــن الصــناع اخلــ ا  حيــث وردت يف وثيقــة واحــدة ثــالث انــاما مــن صــانعي 

عــن نمطــني آخــرينلم يــرد ذكر ــا يف  وقــد رــن امل لــف بوجــود مااليقــل ،االحذيــة وتمعــني

هــذا عـالوًة عــن انـاما صــناعات اجللـود اخــر  ،الوثيقـة
( )

وهكـذا تن أمثلــة اخـر  وجــدها  ،

يف الوثائق تـدل عـ  التخصـً الواسـع التـي البـد ان تكـون  ـا تـأثري يف حيـاة الصـناع يف تلـك 

الذين ظهروا كام لو كانوا يشكلون طبقة اجتامعية موحدة ،احلقبة
(4)

. 

 -: بقدر االمكان -تحديد مكان كل صنعة -

بحـــث يف هـــذا اجلانـــب متركـــز الصـــناعات احلرفيـــة يف املـــدن ويســـتدل بـــام جـــا  يف وثـــائق 

: أو شـارع ،احللـوانيني ،السـقايني: جنيزة من االشـارة اىل امـاكنهم التـي اقرتنـت بالصـنعة كــدرن

                                                           

 .13 ص ،دراسات: جواتياين(  )
 .13 ص ،نفس املرجع(  )
 .15 ص ،نفسه( 4)
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 كلمـة سـوق أو مرادفاتـادون االشـارة اىل ،أو ميدان الـرواحييني ،الصوافني ،اخلراطني
( )

وقـد  ،

سا ت هذه العاهرة من رسم جغرافية مدينة فسطاا االقتصادية يف تلك احلقبة
( )

. 

 -: المهن المحتقرة -

أكّد امل لف وباالستناد عـ  مـاتبني لـه مـن سـجالت اجلنيـزة بـأن الفـرتة املشـمولة بالبحـث 

وتوصـــل اىل انـــه أيـــنام  ،واكثرهاحركـــةكانـــت مـــن ابـــرا فـــرتات احلريـــة االجتامعيـــة واالقتصـــادية 

وجـــد وموعـــات ذلـــت طاقـــات متباينـــة تعـــيش جنبـــًا اىل جنـــب فـــ ن العوامـــل الطبيعيـــة الفعالـــة 

وان هــذه العوامــل ص تصــل اىل الدرجـة التــي وصــلت اليهــا  ،تقودهـا حــتاًم اىل اصصــات معينـة

كومية عليهاالتفرقة االقتصادية التي يفرضها الترشيع أو التي تر م االجرا ات احل
(4)

. 

 -: دولية الصناعات والحرف -

أشار اىل ظـاهرة حريـة نقـل البةـاعات الزائـدة واملتنوعـة مـن قطـر آلخـر لتـأثري حريـة منطقـة 

البحــــر املتوســــط االقتصــــادية واالجتامعيــــة
(3)

حيــــث ان عمليــــة نقــــل الصــــناعات بلغــــت اق ــــ .

طـراف الصـني اىل حـدود فرنســا ومـزج النـاس مــن أ ،اتسـاعها يف االسـالم نتيجـة االخــتالا احلـر

وصـــهرهم يف عـــاص دائـــب التبـــادل يف الســـلع والرجـــال واخلـــ ة الفنيـــة
(5)

فقـــد ذكـــرت اجلنيـــزة  ،

 ،جـا وا مـن بـالد الـروم(كتب ع يـة)ونساخني ،وأساكفة ،وخياطني ،وفرائني ،وصا ة ،صبا ني

                                                           

 .15 ص ،دراسات: جواتياين(  )
 .11 ص ،نفسه(  )
 . 2 ص ،فسهن( 4)
 . 2 ص ،نفسه( 3)
 . 2 ص ،نفسه( 5)
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 ،مرصـــ كـــام وجـــد صـــانعي اجـــاج و ـــزالني للحريـــر وصـــبا ني جـــا وا مـــن ســـوريا وفلســـطني اىل

وكــــذلك االمــــر بالنســــبة للصــــائغني الــــذين هــــاجروا اىل مرصــــ مــــن املغــــرن
( )

وقــــد ورد أســــام  .

التســرتي للداللــة عــ  دوليــة وشــمولية  ،التــواي ،الكــاراوي: للتجــار حيملــون اســام  عائليــة كـــ

الصناعات واحلرف
( )

. 

 -: انعدام وجود نقابات -

املنعمــة خـــالل القــرنني احلـــادي  لقــد عــّد امل لـــف  يــان النقابـــات املتخصصــة املحكمـــة

البحـر  اخلام  والسادس ا جري دلـياًل عـ  حريـة حركـة صـناع/عرش والثاي عرش امليالدي

املتوسط وع  روح املبادرة الفردية املميزة  وال  الصناع
(4)

. 

واق يف هذه احلقبة قـد نعمـت مـن قبـل وأشار ان مععم تفاصيل اعامل اارشاف ع  االس

كـام وذكـر  ،مرشفني عاميني أو رؤسا  فقط لقسم بسيط من هذه املهـن الكثـرية املوجـودة آنـذا 

بدالً من كلمة رئي  يف حاالت نادرة ،الذي وردت يف اجلنيزة -العريف-شخصية 
(3)

. 

االبنـا  قـد توارثـوا  أما بشأن التدريبات ع  املهن وكيفيـة تعليمهـا فقـد اتةـن جلواتيـاين ان

املهــن عــن آبــائهم
( )

ويطلــب مــنهم آدا   ،الصــبيان: واقــم لصــغر ســنهم اثنــا  تعلمهــم يســمون بـــ ،

فرائض الصالة وقت العمل بأنتعام
( )

. 

                                                           

 . 2 جواتياين، دراسات، ص( )
 .24 ص ،نفسه(  )
 .21 ص ،نفسه( 4)
 .21 ص ، نفسه( 3)
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واجلــدير باالشــارة ان امل لــف ومــن خــالل عرضــه آلرائــه يف هــذه الدراســة ي كــد عــ  دور 

ــــي وصــــلوا اليــــه والــــدور الــــذي لعبــــوه يف واملكانــــة املهيم ،اليهــــود يف احــــرتافهم للمهــــن نــــة الت

رســًة ورســون  : عــدد اليهــود العــاملني االقتصــاد االســالمي مــن جهــة اخــر  حيــث ذكــر بــأن

واثنيـــــتن وعرشـــــون صـــــانع للزجـــــاج  ،يعملـــــون يف ذهـــــب املســـــلمني وفةـــــتهم يف دار الةـــــن

ومائة وثالثـني عـاماًل يف احلريـر وتـاجرًا فيـه ،واالواي الزجاجية
(4)

اىل  ن جهـة اخـر  اشـارومـ ،

وثيقــة اخــر  مــن خــالل رد علمــي عــ  استفســار دينــي بعــث بــه موســى بــن ميمــون 
(3)

أن الصــا ة 

املســــلمني واليهــــود وصــــانعي الزجــــاج كــــانوا يشــــكلون رشكــــات يتقاســــمون فيهــــا حتــــى آالتــــم 

 ويتناوبون ع  استالم االرباح حيث ان املسلم يستلمه يوم السـبت واليهـودي يـوم ،املستعملة

اجلمعة
(5)

حيث يـتم تقاعـد ملـدة قصـرية حتـى يتسـنى للجـانبني  ،وكان هذا التقاعد تسري بأنتعام ،

ويف حـال احلصـول عـ  النتـائج املرضـية مـن كـال  ،دراسة وضع االخر ووضعه حتـت التجربـة

مـــع احلفـــا  عـــ  حريــة التعاقـــد اخلـــا  مــن أيـــة اجـــرا ات صـــارمة  ،الطــرفني يـــتم جتديـــد العقــد

ع  املنافسة الفردية الشديدة السائدة آنذا  يف املجتمع لتكون دليالً 
(1)

. 

                                                           

 .21 دراسات، ص: جواتياين( )
 .22 ص ،نفسه(  )
 20  ،نفسه( 4)
 .11 ص ،املرجع السابق: جواتياين.رئيس جمتمع اليهود يف مصر: موسى بن ميمون( 3)
 .29 ص ،دراسات: واتياينج( 5)
 . 9 ص ،نفسه( 1)
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: كام أشار اىل ثالث أناما للعـامل والصـناع الـذين اليعملـون يف دكـاكني خاصـة هبـم وهـم

ووصـف آخـرين بـأقم  ،األجـرا  -وآخـرون عرفـوا بأسـم  ،صـبيان -اشخاص اطلق عليهم اسم 

صناع  ري حاذقني أو صبيان مأموريات
( )

. 

 

                                                           

 .91 صدراسات، : جواتياين( )
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 -: التجارة-ثاً ثال

حيث خصً  ا امل لف أربعة فصول  ،ثاحتلت التجارة مساحة واسعة يف مصدر البح

وقد يعول  ،نعرًا لوفرة املادة العلمية املتمثلة بوثائق اجلنيزة -اربع مقاالت أو دراسات -

 او ،وكثرة تداو ا يف التجارة ملا يتطلبه من كتابة عقود أو ودائع ذلك اىل طبيعة الوثائق

 .سجالت مالية

تطرق اىل  ،وحدة عاص البحر املتوسطفي اواسط العصور الوسطى: ففي الفصل التاسع

موضوع حرية التنقل بني شطي البحر املتوسط كوحدة قائمةخالل العصور الوسطى ع  

الر م مماشهدته من التفتيت السيايس وحالة احلرون الدائرة بينهام سوا  اسبانيا أو يف 

يف اجلنيزةمن اخلطابات واحلجج  وقد استدّل بام اطلع عليه ،يقية واالسيويةاجلوانب االفر

والتي كتبت مععمها من قبل كتان  ود وعّد ذلك أول شهادة عن حرية احلركة هذه وأكثرها 

بال ةً 
( )

. 

او اي  ،او مرسيليا ،او جنوه ،وقد ورد ت االشارة اىل اشخاص يتوجهون اىل بالرمو

أو الساحل السوري بل وحتى اىل اماكن يونانية  ،ومرص ،وشامل افريقيا مكان آخر يف اسبانيا

ويكتبون خطاباتم بالعربية من سلوقية يف آسيا الصغر  اىل القاهرة  ،بيزنطية مثل سالونيك

                                                           

 .   ص ،دراسات: جواتياين(  )



Page 21 of 22 
 

مشريين اىل رحلتهم ع  يافا ورودس والقسطنطينية دون االشارة اطالقًااىل اية صعوبات 

ةتعرتضهم بسبب أية قيود سياسي
( )

. 

وأشار اىل حرية التجارة الغري مقيدة بسياسة املنطقة حيث للتجار التوجه من 

مرصالفاطمية الشيعية نجو دولة بخاايري السنية يف تون  حتى يف الوقت الذي كان اخلالف 

لكي يثبت للسلطة انه دفع -برا ة-وماكان عليه سو  ان حيمل معه  ،قائاًم بني الدولتني

وهذا كان نعام سائد حتى السفر داخل مرص استوجب محلها كام  ،ماعليه من الةائب

احرار يف استخدامهم للمراكب اخلاصة  وكان اليهود ،يتةن من بعض اخلطابات يف جنيزة

 ،بيزنطيني ،او استخدام مراكب لغري املسلمني ويف  ري البالد االسالمية مثل النورمانديني

البيزيني ،اجلنويني
( )

. 

الرحالت التجارية وال ية والتي  ،ي تطرق اليه ايةًا يف هذا الفصلومن املواضيع الذ

 ،ففي الشتا  عندما تتوقف املالحة البحرية ،كانت تعمل لفرصة واحدة ويف وقت واحد

اك   طات املغرن التجارية الصحراوية  ،كانت تعسري ثالث قوافل برية متر من سجلامسة

د يف الصيف قافلتني جتاريتني بريتني تسدان فرال ونج ،وطرابل  وبرقة ،وتصل اىل القريوان

تقلع يف قوافل ومتر يف الربيع وترشع يف رحلة  وكانت السفن يف العادة ،الرحالت البحرية

العودة يف عيد الصليب 
(4)

. 

                                                           

 .4  ص ،نفس املرجع(  )
 .4  ص ،دراسات: جواتياين(  )
 .9  ص ،نفس املرجع( 4)
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 ، ور دائرة حوض البحر املتوسط -تون  العصور الوسطى : أما يف الفصل العارش

ألن  ،ون  جعلها  طةطبيعيةللبةائع الرشقية والغربيةأشار اىل ان املوقع اجلغرايف لت

أو من فرنسا اىل  ،السفن ص تكن معتادة ع  الرحالت الطويلة من اسبانيا اىل فرنسا

وقد انتقل هذا الدور اليها بعد بنا  مدينة القريوان ع  الر م من  ،مرصوسورياحين ذ

ن اوربا وخاصة اسبانيا وفرنسا وذلك بسبب تأمني اسواق  ر ،اضطران االوضاع السياسية

ومن جهة اخر  ص تكن السفن الكبرية التي حتمل  ،وايطاليا بمنتجات الرشق االوسط

ولذص  ،رسامئة راكبًا مع بةائعهم وجتر رأسًا من اسبانيا اىل الرشق شائعة يف وقتها

ألن اصبحت تون  وصقلية مراكز للتوايع يف القرون الوسطى وخاصة يف عهد الفاطميني 

التجار كانوا يشكلون العمود الفقري يف اقتصاد دولتهم
( )

انتقال مركز  وعالوّة ع .

الفاطميني وخسارة االقليم اىل انه وبسبب سيادة جتار تون  ع  جتارة البحر املتوسط 

اقطار يستطيعون استثامر رؤس اموا م ومهاراتم وخ اتم وجتارة ا ند فقد انتقلوا اىل
( )

، 

االندل  يف الغرن والشام  -جتاراتا قائمة مع اقطار البحر املتوسط االسالميةوقد ظلت 

ومع التجار املسيحيني يف املدن االيطالية ،يف الرشق
(4)

واالضطرابات  بر م الكوارث.

السياسية التي شهدتا املنطقة ابان اخلالفات بني والة تون  والفاطميني
(3)

. 

                                                           

 .2  ص ،دراسات: جواتيان(  )
 .2  ص ،املرجع نفسه(  )
 .9  ص ،نفسه( 4)
 .9  ص ،نفسه( 3)
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رجال االعامل يف تون   البَا وذلك بسبب  املالحو ان اليهود كان يشكلون طبقة

العالقات احلميمة التي فعت بني االسال القيادية مثل آل التسرتي مع املاجانيني والقاهريني 

يف حني ان االخريتني عرشيتني متناقةتني يف القريوان
( )

.  

لنسبة وبحث طبيعة املواسم وا يتها با ،وقد تناول احلياة االقتصادية لتون  وصادراتا

لرجال االعامل
( )

 ،املعادن: الصادرة التي ذكرت يف جنيزة كـ وأشار اىل اهم السلع ،

املنتوجات الزراعية االخر  ،احلرير ،املنسوجات
(4)

باالضافة اىل الكتب حيث كان جز ًا  ،

مهاًم من السلع الصادرة للرشق
(3)

 ،والعطور ،التوابل الرشقية : اما وارداتا فقد شملت.

وبعض خامات  ،وبعض املواد الكيامئية كاالمونيوم ،والنباتات الطبية ،الصبا ةونباتات 

باالضافة اىل الكتان املرصي التي كانت  ،تصنيع اجلواهر مثل الل ل  واالحجار الكريمة

تعت  من اهم الغالت
(5)

. 

ا ية  بنّي  ،خطابات ووثائق جتارة ا ند يف العصور الوسطى: ويف الفصل احلادي عرش

 ،وكانت بمثابة عمودها الفقري ،جارة بالنسبة ألقتصاد العاص االسالمي يف تلك العهودالت

وخلقت روابط وعالقات  ،وانعشت حركة املرور العاملية وعزات قيام طبقة التجار الغنية

محيمة ومثمرة بني اقطار العاص االسالمي واقطار الرشق االق  من ناحية وبني اوربا من 

                                                           

 .45 ص ،نفسه(  )
 .49 ص ،دراسات: جواتياين( )
 . 3 -49 ص ،نفسه( 4)
 . 3 ص ،نفسه( 3)
 . 3 ص ،نفسه( 5)
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ناحية اخر 
( )

استخدم مصطلن جتارة ا ند باملعنى الواسع للكلمة حيث ضمت كل و.

االنشطة التجارية والسفر الواسع من مواي  البحر االمحر يف الغرن اىل شواطي  سومطرة 

جنيزة ماتشري اىل اتصاالت مع الصني حيث ص ترد يف ،واندونيسيا يف الرشق
( )

. 

ر حافعوا ع  سجالتم من اجل ع  الر م من طول الرحلة ومشقتها اىل ان التجا

محاية حقوقهم مع انه التوجد يف الترشيعات االسالمية واليهودية مايعرف بنعام 

املصادرة
(4)

وكانت اخلطابات تكتب نسختني أو ثالث وترسل مع سفن ىتلفة لةامن  ،

هذا عولت وجود اكثر من نسخة  ،وصو ا خالل الرحلة الطويلة من ا ند اىل القاهرة

وبدت هذه الصيغة عادة مألوفة بني التجار يف تلك الفرتة ،واحد يف اجلنيزة خلطان
(3)

. 

 ،وكيالً : لقد كان بعض التجار يتاجرون حلسان  ريه أولعدد من املستثمرين ويسمى

أو عقد رشكة وفقًا للترشيع االسالمي  -املوادعة-وكان يف هذه احلالة يعتمد صك

كان عليه تقريرًا بكل  ،طنه او اىل مينا  عدن من ا ندوبمجرد عودة الوكيل اىل و ،واليهودي

وباملقابل  ،متعلقاته يف حصة رشكائه ويودعها عند الربابنة املحليني أو املحكمة االسالمية

يقوم الرشكا  بدورهم بكتابة ىالصة ي كدون فيها ع  ان الصفقة قد انجزت برضائهم 

الكامل
(5)

 فكانت تطرح امام  كمة الربابنة ،ااعاتوعند مواجهتهم ألية اشكاالت او من.

                                                           

 . 5 ص ،نفسه(  )
 .53 ص ،دراسات: جواتياين( )
 .55 ص ،نفسه( 4)
 .55 ص ،نفسه( 3)
 . 2  ،59 ص ،نفسه( 5)
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 ،ألن الوكيل عند اليهود كان يعرتف به كرئي  للقةا  العام بوسطة رئي  الدياسبورا ،لليهود

والذي كان مقره يف بغداد ،الرئي  العلامي لليهود
( )

وكانت تغلب عليها الشكل التجاري  ،

راتم تستند اىل العرف واحلكمة وكانت قرا ،ألن مععم قةاتا كانوا رجال اعامل  نكني

واخل ة اكثر من اي قانون مكتون
( )

اما بالنسبة للمسلمني فلقد كان مععم وكال  التجار  ،

قةاًة وان ص يلقبوا به
(4)

. 

االواي النحاسية: اما السلع والبةاعات املتبادلة يف هذه التجارة فقد اشتملت
(3)

، 

امللبوسات
(5)

اخلشب ،
(1)

املتعلقة بتجارة ا ند والرشق  ع ع  جنيزةومن خالل االطال ،

بينام استورد  ،عمومًا تبني للم لف اقم كان يصدرون احلاصالت الزراعية ومواد خامية

الرشق االوسط عمومًا املنتجات الصناعية والبةائع االستهالكية
(2)

. 

ارم من أشار اىل ف ة الك ،بداية جتار الكارم وطبيعة تنعيمهم: الثاي عرش ويف الفصل

التجار الذين براوا يف أواخر القرن الثالث عرش والرابع عرش وأوائل اخلام  عرش 

وكانوا حيتكرون التجارة مع ا ند  ،اوائل السابع والثامن واواخر التاسع ا جري/امليالدي

                                                           

 . 2 ص ،دراسات: جواتياين( )
 .59 ص ،نفسه(  )
 . 2 ص ،نفسه( 4)
 .13 ص ،نفسه( 3)
 .13 ص ،نفسه( 5)
 .15 ص ،نفسه( 1)
 .11 ص ،نفسه( 2)
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وشّكلوا اك  قوة مالية يف دولة املامليك دون قوة  ،ومع رشق افريقية والرشق االق 

بعةها وقد توثقت اكثر بواسطة  ان هذه اجلامعات شديدة االرتباا معوك ،احلكومة

وذلك بسبب تدمري  ،تالشت دورهم بعد استمرار جيلني او ثالث ،املصاهرة فيام بينهم

البيوتات التجارية الكبرية من قبل املامليك وذلك بفرض تائب باهةة عليها أو املصادرة 

الكلية ملا تبقى  ا من املمتلكات
( )

ومع ان املركز الرئييس للكارمية كانت يف مرص اال ان .

افريقية وا ند  قواعدها تواعت يف دمشق واليمن التي كانت املركز الرئييس لبةائع رشق

 .والرشق االوسط

من  وقد اختً الكارمية املتاجرة بالسلع والبةائع اخلاصة حسب ماتبني للم لف

شريالطبا : أشار اىل البعض ومنهاوقد  اجلنيزة
( )

أساور من الل ل  وملبوسات الاللي  وانا   ،

من ال ونز
(4)

النباتات املستخدمة يف الصيا ة  ،اآلىل  ،العقاقري ،الطال  الباهار ،التوابل ،

و ري ذلك
(3)

واستطاع ع  ضو  مااطلع عليه من حتديد خط سري قوافل سفن جتار الكارم  ،

وكان ذلك نعامًا بحريًامرتبطًا  ،الرسو يف عدندور  ،والتي تبدأ من مرباا اىل ساحل افريقية

بحالة السفر يف البحر عمومًا يف وقتها
(5)

. 

                                                           

 .29 ص ،دراسات: جواتياين(  )
 . 9 ص ،املرجع نفسه(  )
 .93 ص ،نفسه( 4)
 .91 ص ،نفسه( 3)
 .99 ص ،نفسه( 5)
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