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 چکیده
کرد؛  های مشروع در بازار مسلمانان بود که محتسب بر آن نظارت می دلّالی از حرفه

ها ملزم بودند در ازای فروش کاال،  آن. شدند تقسیم میدلّاالن به دو دستۀ خُرد و کالن 
العمل متعارف آن را دریافت کنند و مجاز به افزایش آزادانۀ قیمت کاالها، که  تنها اجرت

در میان دلّاالن کالن، گروهی . زد، نبودند ثبات و نظم اقتصادی بازار را بر هم می
ن و ثبات اقتصادی بازار اخالل وکار بازاریا بودند که در کسب» جُلّاس«موسوم به 

این پژوهش درصدد است نقش دلّاالن و جلّاس را در بازارهای مغرب و . کردند می
دهد که جلّاس، بر  نتیجه این پژوهش نشان می. های میانه بررسی کند اندلس در سده

استفاده از شرایط اقتصادی جامعه و  منظور کسب سود بیشتر، با سوء خالف دلّاالن، به
ثباتی بازار  وکار و بی های اخالقی، موجب اخالل در کسب ول از هنجارها و ارزشعد
السوق بود که متعهد بودند با  مقابله با این گروه یکی از وظایف اصلی صاحب. شدند می

گران و نظارت دقیق و مستمر بر دلّاالن، از  ایجاد ارتباط درست میان بازاریان و واسطه
ویژه همکاری با محتکران، و دستیابی به سودهای  یست آنان، بهاقدامات و ارتباطات ناشا
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Abstract 

The work of middleman (Dallāl) was legal in Islamic 
middle age but under supervision of the market inspector 
(Muḥtasib). Even a wholesaler or a retailer was obligated 
to earn just regular interest, and raising the prices which 
leads to economic instability was disallowed. There was a 
group, among the middlemen, called “Jullās”, who 
disrupts economic stability in Bazar. This study examines 
the role of so-called Dallāl and Jullās in Morocco and 
Andalusia in the Middle Ages. The findings show that 
Jullās, in order to earn more profit, used illegitimate 
methods in violation of the established laws; even they 
didn’t respect the social norms. It was the duty of master 
of the market (sāḥib al-sūq) to oppose this group and 
hoarders, to control economic activities in Bazar properly.  
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  ٦١  ها بر بازار بر اساس منابع مغربی ـ اندلسی های دلّاالن و جُلّاس و تأثیر آن فعالیت

 مقدمه
مشهور ها   بازاریگون های میانه، به رونق بازرگانی و گونه  مغرب و اندلس در سدهیشهرها
های  ج منجر به ظهور بازاریتدر تنوع و تعدد بازارها به). ٤٠ـ٣٩؛ لقبال، ٢١٧سالم، ( بودند

شتر یچه ب، بازرگانان برای فروش هررو ایناز. شد متناسب با هر صنف و حرفه یاختصاص
 .آوردند ی می رویگر های تبلیغاتی و واسطه وهی به ش،خودی هاکاال

کردند،   میتی که در کنار اصناف فعالای یاجتماعهای  ن گروهیتر شده یکی از شناخته
اد ی» سمسار«با لفظ ها   گاه از آن،که در منابع) ٤١عبدون،  ابن؛ ٥٨، یسقط(دلّاالن بودند 

 یمعن به) سماسره: جمعِ آن (سمسار). ٨٦ف، وئعبدالر  ابن؛٢/١٢٦رشد،  ابن( شده است
شده که   می اطالقینیامهای   است که بر واسطهی فارسو با اصلیب معرّای  واسطه، واژه

دار و ی خرییسمسار با راهنما. کردند  میتی در بازار فعال،ستدیل دادوبا هدف تسه
منظور،  بن ا؛٢/٢٢١ ،؛ قاضي عیاض٨/٦٥١ ط،یالمحکم و المح، دهیس ابن( فروشنده

 رساند  میکننده یدکننده به مصرف، کاالها و خدمات را از تول)١/٧٠٥الخزاعي،  ؛٤/٣٨٠
ل ید به مصرف تسهی که روند انتقال کاال را از مراکز تولی،گر  واسطه).٢٢٥، یشاهیرام(

 و ه بودی اشخاص متکیفردهای  تیو صالحها  یی اغلب بر توانا و)٢٣٥، انهم(کرده  می
  بوده استی اسالم نداشته، از مشاغل مورد توجه جامعۀازی نیتوجه قابلیۀ به سرما

 ).٨٦، الرئوفعبد  ابن؛٤١عبدون،  ابن(
 ، تا قبل از قرن ششم در منابع غرب جهان اسالمدلّاالنا یت سماسره ی فعالدربارۀ

 و حسبه ی پراکنده در منابع فقهییها  گزارش، اما پس از آنیست، در دست نیاطالع
ر عملکرد آنان بر نظام یثدلّاالن و جلّاس و تأت ی فعال،در پژوهش حاضر. شود ی مدهید

 .ل شده استی و تحلی بررسیبازار در اندلس اسالم
 
 دلّاالن

 درست کاال و یکرد، در صورت معرف  میالسوق همواره بر آنان نظارت دلّاالن، که صاحب
ی  و دوریمت واقعی کاال به قئۀی متعارف، ارا، گرفتن اجرتیغاتیکاذب تبلهای   جلوهینف

ب ندادن طرف معامله، اجرت حاصل از یک کالم، فری و در ی،، غشّ و تبانیفروش از کم
 را فعالیتشان یو نظام اقتصاد) ٢/٧٥٦عبدالبر،  ابن( شد  انگاشته میعملکردشان مشروع

). ١٣٨، خزاعي(شدند   میمیرد و کالن تقس خُدلّاالن به دو دستۀ. شناخت  میتیبه رسم
گران ی خود به دی بودند که با حضور در بازار و شناساندن کاالییهاگرد دلّاالن خرد، دوره
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، از طریق فروش )جا همان(آنکه محلی برای کسب در اختیار داشته باشند  با صدای بلند، بی
بر خالف این گروه، دلّاالن . آوردند کاال و حمل آن تا منزل خریدار، اجرتی به دست می

فروشان کنونی تشبیه کرد، جایگاه مشخصی در بازار برای  ها را به عمده توان آن  که میبزرگ،
و عالوه بر خریدوفروش کاال، ) ٥/١٤١؛ خرشی، ٦٠ـ٥٩سقطی، (های خویش داشتند  فعالیت

  .)١٣٩ـ١٣٨ ؛ خزاعی،٢٨٥ـ٢٨٤موسی، (آوردند  گاه به معامالت ملکی نیز روی می
کردند   میافتی در»العمل حق«یا  »اجرت«، خودی ها تیتناسب فعال دلّاالن، به

د پرداخت یبا) ا فروشندهیدار یخر (را چه کسینکه اجرت ی ا.)٢/٧٥٦عبدالبر،  ابن(
در . ی داشتندمتفاوتهای  دگاهی آن دبود که فقها و محتسبان دربارۀ ی، موضوعکرد می

 را یاجرتبایست  میاند  ندانسته و گفتهدار ی خر اجرت سمسار را بر عهدۀمنابع حسبی،
 ،)٨٦، الرئوفعبد ابن(د یرس ی مربوط میمت کاالیهشتم ق یک به ،که در عرف آن روزگار

یدگاه  ددیگر، فقها آشکارا ازسوی. یافت کرد از فروشنده در، از ثمن معاملهیعنوان بخش به
 دار مجازی خریاز سودلّال را پرداخت اجرت هم  به موضوع داشتند و یتر یرانهگ سهل

شدۀ  ینۀ تمام از هزی بخشعنوان  را، به آن و هم محاسبۀ)٥/١٦٢، یقراف(شمردند  یم
ی عمل بازرگانان ن آزادیا). ٥/١٧٣، ی؛ خرش٧/٣٧٦، ٦/٤٣٥مواق، (دانستند   می رواکاال،

 ویژه به ،رادلّالی توانست پرداخت حق   مین از متعامالیکی بود که یحد گران به و واسطه
؛ ٣/١٢٩، یدسوق(ن خصوص نداشت یکننده در ا یین تعیمکه عرف محل حک یزمان

 محاسبۀ ز بودند کهی نیگری دی فقها،نیاباوجود.  شرط کندیگری بر د،)٥/١٨٨مالکي، 
دانستند   میزی جایی را تنها در خصوص کاال،مت کاالی قعنوان بخشی از اجرت سمسار، به

 ). ٢/١٢٦رشد،  ابن( ار، امکان فروش آن وجود داشت سمسواسطۀ هکه ب
 خاص نبود و عرف بازار آن یمبلغ اجرت و مقررات مربوط به پرداخت آن تابع قانون

گفتۀ  در این باره آمده است؛ برای نمونه، به یاطالعات،  در منابع.کرد  مینییرا تع
 سه درهم اجرت ،فروخت  می صد طاقه پارچهی، بزازیکه برادلّالی  ،)٢/٣٢٩ (فرحون ابن
 .کرد  میافتیدر

 ز،ین فروشنده به وبیمع یکاال عودت صورت دردلّال  اجرت دادن پس طیاشر
ار ی کاال را در اخت،له و تقلبیبدون توسل به حای  فروشنده اگر. است بوده متفاوت
ز ملزم به پس ی سمسار ن،دارانی خریگذاشت، در صورت استرداد کاال از سو  میسمسار

 به ملزم سمسار کاال، ب در فروشصورت تقل دادن اجرت به فروشنده بود، اما در
 وبیمع بردلّال  اگر .)٤/٤٥، عینیالرّاب ؛ حط٥/١٤٣ّ، یخرش( نبود اجرت برگرداندن
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 یو به یاجرت و شد می محسوب متقلب و بکاریفر زین او خود داشت، یآگاه کاال بودن
 گرفته داریخر از را اجرت اگر ال،دلّ بودن درستکار صورت در .)جا همان( گرفت ینم تعلق
بود  کاال فروشندۀ از زین  اجرتشمطالبۀ به ملزم فروشنده، به وبیمع یکاال عودت با بود،

  .)٤/٤٥؛ صاوي، ٧/٥١٠، یمالک(
دلّاالن تنها مجاز به دریافت اجرت بودند و در سود حاصل از فروش کاال سهمی 

ی کمیاب یا حال، دادوستد کاالها بااین. )٦/٤٣٥؛ مواق، ٣/٤٦٦مالک بن انس، (نداشتند 
اجناسی که جنبۀ انحصاری داشت، چندان سودآور بود که دلّاالن را به اقدامات غیرمتعارف 

ـ ها ضمن تبانی با صاحبان کاال، با هدف کسب سود بیشتر  داد و برای نمونه، آن سوق می
دادند و موجب  ها را افزایش می  قیمت ـشد که گاه تا نیمی از سود محصول را شامل می

این سودهای هنگفت نامتعارف حتی برخی از بازاریان را تشویق . شدند در بازار میاخالل 
درنتیجه، نظم ). ١٣٩خزاعی، (وکار خود دست بکشند و به دلّالی بپردازند  کرد از کسب می

السوق بر این امور نظارت کند تا کاالها به  شد و بایسته بود صاحب و انضباط بازار مختل می
 .تری در اختیار مردم قرار گیرد ا کیفیت مطمئنقیمت عادالنه و ب

 صرف نداشت و نقش آنان از یو صنفای   در بازار گاه کارکرد حرفههای دلّاالن تیفعال
 به ، مشروع خود بودی کسب رزق و روزیدر پدلّالی ق ی که از طری، شخصیک واسطۀ

 برای ی منبع اطالعاتمثابه به حکومت از آنان ،افت و لذای  میریی تغیاتیک کارگزار مالی
، افتندی مین ی که وضع را چن هم،بازرگانان. کرد  میات بر درآمد تجار استفادهین مالییتع
 ها، از ارائۀ  آن بایشدند و ضمن تبان  میگوو  وارد گفتدلّاالن با ی،اتیز مالیمنظور گر به
 ).١٣٩ـ١٣٨، ی؛ خزاع٢٨٥ـ٢٨٤، یموس(رفتند   میطفرهدرآمدها زان یق میدق

ها در خصوص ضمانت کاال توسط دلّاالن سکوت شده،  خالف منابع حسبی، که در آنرب
، قیمت، و کمّیت کاالها مسئول )١/١٨٥فرحون،  ابن(ها را نسبت به کیفیت  منابع فقهی آن

اند؛ از جمله اینکه دلّال  و دالیل مختلفی را نیز برای آن برشمرده) ٧/٢٦خرشی، (ندانسته 
شده است  عنوان فردی امین، واسطۀ فروش کاال محسوب می  تنها بهسازندۀ کاال نبوده و

ویژه زمانی که دلّال به درستکاری در بازار معروف  ، به)٢/٣٢٩فرحون،  ؛ ابن٥/١٤٣، همان(
؛ خرشی، ٤/٢٧دسوقی، (یا کاالی موردنظر به کیفیتی خوب شهره بود ) ٧/٥٥٦مواق، (
گرد یا کاالیی که عیوبش پس   دلّال دورهشده توسط همچنین برای کاالی فروخته). ٧/٢٧

 ).٢/٢٠٣فرحون،  ابن(از فروش ظاهر شده نیز ضمانتی وجود نداشته است 
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 جُلّاس
 به نظر). ٣/٣٣٢، المخصص ،سیده ابن(  است جلسیشۀجُلّاس جمع جالس و از ر

 ،یسقط (ه استن گروه در بازار بودیاهای  تیز مکان ثابت فعالی آن نیۀرسد وجه تسم می
د که با  بودنی کالندلّاالن جُلّاس ،در اصطالح). ٧/٢٧، ی؛ خرش٤/٢٧، ی؛ دسوق٦٠ـ٥٩
به  ،شتری با هدف کسب سود بی،شرعهای  لهیاستفاده از اوضاع و توسل به انواع ح سوء

داران و فروشندگان از طرق یب خری فر وش بها و غشّ در کاال،یچون افزااقداماتی مخلّ، 
  حکومت،رو ینااز. آوردند ی می روخود، و اعسار یشکستگ همچون اظهار وریمختلف

ها  های آن تیالسوق، فعال یی آن، صاحب اجرایالسوق و بازو واليةق نهاد یست از طریبا می
 ین شناختیچن. داد  میها واکنش نشان ین ناهنجاریموقع به ا ساخت و به میرا محدود 

ـ نک(توان به دست آورد   میکتب حسبهپراکنده در های  ق گزارشیاس را تنها از طراز جلّ
 ؛٧/٢٧، یخرش ؛٣/١٦١ ،ی؛ دسوق٢/٢٤٤، ینیع؛ حطّاب الر٦/٤٣٥ّ مواق،؛ ٥٨ ،یمالق: 

 ؛٣/٣٣٢،  المخصص،همو ؛٧/٢٧١، طیالمحکم و المحده، یس  ابن،٢/٤٣٣سالم،  ابن
 ی که متول،ن افرادی، ظهور ا)٥٨(ی  سقطنوشته  به).١٥/٥٠٧، یدی؛ زب٦/٤٠منظور،  ابن

 آنان عالوه بر اخذ اجرت از .گردد میفروش بودند، به روزگار مرابطون بازیدوامر خر
ز بودند و با ی تجار بزرگ نیندۀ گاه نما،)٦١، یسقط(و فروشنده ) ٦/٤٣٥مواق، (دار یخر

دادند و   میشیشتر افزایمت کاالها را با هدف کسب سود بی قی،ورود به معامالت تجار
صورت  دلّاالن خرد را به، یتجارهای  انی، با افتتاح دکه امور شرع بیبندی عدم پاعلت به

ها  آن. )٥٨، همان(دادند   میروزمزد به استخدام خود درآورده و به آنان دستمزد
 ی کاالهایش عرضۀتر شدن کاالها، افزا  بودند که باعث گرانیضروریرغهایی  واسطه

 به یابی با هدف دست، جلّاس.دشدن  می اخالل در نظم بازار،جهینتیت، و درفیک یب
 از ی گاه حت،ن راهیشدند و در ا  می متوسلیمختلف شرعهای  لهی به ح،هنگفتهای  سود
 نسبت به ی حکومت نگرش مثبت،رو ینااز. )جا همان(کردند   میز عدولی نیمات شرعمسلّ

ی  اسالمی جامعۀشان را مخرب و مخل نظم اقتصادیها یت و فعالیشان نداشتا
 ). ٦١، همان(شان بود ی با ایالسوق موظف به برخورد قانون  صاحب،ن رویاز هم. تدانس می

 ی در معامالت حراجبیشتر نادرست توسط جلّاس یغاتیتبلهای  وهیبه کار بستن ش
ن ی و از اندکرد  مید کاال وانمودیخواهان خر اس خود را، جلّها وهین شیدر ا. شد  میدهید

ها گاه منجر به دو برابر شدن  یگرمین بازار ا.ندافزود یمها  متی قی بر سطح عموم،راه
 ،دارانی خریمنظور اغوا آنان به. شد یمت باالتر می فروش آن به ق،مت کاال و سرانجامیق



  ٦٥  ها بر بازار بر اساس منابع مغربی ـ اندلسی های دلّاالن و جُلّاس و تأثیر آن فعالیت

، نخست ی مشترعنوان  به خودیجستند و با معرف ی سود میغاتیکاذب تبلهای  وهیاز ش
 آن را به دو برابر ی بها، خرددلّاالن با یکردند و با تبان ید کاال تظاهر مینسبت به خر

 که نزد افرادی بودندن ی، نخستیبومیر آنان هنگام ورود تاجرانِ غ.رساندند یمت میق
نظر تاجر یمت موردن قیگزی را جایمت باالتری خرد، قدلّاالن با ی رفته و با هماهنگایشان

مت را تا دو یو جلّاس قکرد  ینظر را اعالن میمت مورد، قی حراجیوۀش ، بهال دلّ.کردند یم
 یگری به روز د رادار، فروش کاالی و در صورت فقدان خرندداد یش میشتر افزایا بیبرابر 

د کاال ی خربهگران یق دی و تشویگرم بازارکار صرفاً نی هدف جلّاس از ا؛کردند  میموکول
  موکولیگری را به روز دمعامله ،دن به هدفشانی در صورت عدم رسومت باالتر بود یبه ق
  بهرههایی نامشروع وهی از ش،اس در مواجهه با تجارگاه جلّ. )٥٨، همان( کردند می
 مت آنی از ق، بازرگانانیارزش شمردن کاال ی ضمن بدلّاالن، ی آنان با همکارگرفتند؛ می
  به وشدند  می ارزانیمتیر به فروش کاال با قی ناگزان بازرگان،رو یناکاستند و از می
 ).٥٩، انهم (ندداد  میتیاندک رضا یافت سودیدر

 دهیات دی جلّاس به کرّ کاالها از سویواقعیر غییبرق و وانماو یغات پر زرقتبل
ن ی در ا، متداول بود وشمیژه هنگام معامالت ابریو ، بهنادرستهای  ن روشیا. شد می

ت میش قیکردند؛ آنان با افزا  میافتیاس از دو طرف معامله دستمزد درمعامالت، جلّ
ه جنس  کیداری و سپس از خر، فروش کاالالزحمۀ یشم، نخست از فروشنده بابت حقابر

ن یرسد از ا  می به نظر.)٦١، انهم(کردند   میافتیالعمل در را به او فروخته بودند، حق
دست ه  بی نوپا بودند و برا،شد که فروشندگان کاال  می بهره گرفتهی زمانی،غاتی تبلیوۀش

ش ی هنگام کمبود عرضه و افزا،عالوه به .اس نداشتند جز توسل به جلّی راه،گرفتن بازار
یل اغلب در اواها   آن.دادند  میشیرا تا حد ممکن افزاها  متیاس آزادانه قتقاضا، جلّ

دلخواه  به ،از بازاری نی پاسخگوی و هنگام فقدان اجناس کافشروع کار فروشندگان کاال و
  ).جا همان(افزودند  ها می متیبه ق

 یکالهبردارنیز ، گاه شدن ذکر یش از ایکه پای  بکارانهیجلّاس عالوه بر اقدامات فر
ن به یی پایمتیکباره آن را به قی خریدند و به میه یصورت نس یی را بهآنان کاال. کردند می

اندوخته و با دور شدن از انظار تجار و کسبه،  ای  هی سرما،رساندند و از آن محل  میفروش
 در یتجربگ ی چون بی واهییها فرستادند تا با توسل به بهانه  مین بازارینزد امای  واسطه
 کند ییاز طلبکاران دلجوگران،   شدن توسط واسطهو اغواها،  متی از قیاطالع ی، بیکاسب

ط نامطلوب ی شرا و قبول با باور، طلبکارانرو ینااز. ییر دهدو اوضاع را به نفع جلّاس تغ
 ون جلّاس اقدامی رد دبراین خود یمانده ب یت باقیفیک ی بیهام کاالیمذکور، به تقس
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 و ی در راستیکه کسیون خود، بدون آن از دجلّاس ،بین ترتی بدکردند و می
گاه خود یاز مخفین ماجرا، جلّاس پس از ا. یافتند ، خالصی مید کندیتردشان  یامانتدار
 ). ٦٠ـ٥٩، انهم(ند کرد  میجارت ت،گرانیآمده از اموال دیۀ گرد و با سرماشدند میخارج 

یت فیک ی بی کاالهاارائۀاس با  و طلبکاران، جلّ،داران، بازرگانانیب خریافزون بر فر
 یداریه خریصورت نس یت را بهفیک یآنان اجناس ب. زدند ینظم بازار را بر هم مهم 
ر سود عالوه ب عملشانن ی ا.فروختند  می به بازرگانان،متی و با دو برابر قکردند می

ی بود ن در حالیا). ٦١، همان(شد  میز یها در بازار ن متیش کاذب قی افزاموجب هنگفت،
که همانند دانستند، چرا  میت کاالهایفی و محتسبان جلّاس را ضامن ککه فقها

ن ی بدو) ٧/٢٧، ی؛ خرش٤/٢٧، یدسوق(ار آنان بود ی کاال در اختیدکنندگان، مدتیتول
 . داشته باشندیز آگاهیوب آن نیست بر عیبا  میسبب

داشت تا برای مقابله  السوق را بر آن می زنندۀ نظم بازار بود، صاحب این اقدامات، که برهم
صورت نسیه به فروش  با جلّاس، فروشندگان را ملزم سازد بر روی کاالهایی که به

اجناس درج کنند و از این طریق، نحوۀ فروش نقد یا نسیۀ » بیع تأخیر«گذاشتند، عنوان  می
توان دریافت که فروشندگان کاال ملزم  از این گزارش می). ٦١سقطی، (را مشخص سازند 

 .صورت نسیه نیز بفروشند اند، به صورت نسیه خریداری کرده بودند اجناسی را که به
جلّاس، هنگام خریدوفروش البسه و پارچه، به طرق مختلف به غشّ در معامالت دست 

طور معمول، باید  ای را که به ها کم کرده و البسه  و عرض لباسزدند؛ آنان گاه از طول می
 میزان به بازار  داشت، با کمتر از این  ذراع و عرضی برابر با چهار وجب می١٦طولی معادل 

های آن پس از شستن  رساندند که پارچه هایی به فروش می کردند و گاه لباس عرضه می
گاه نمونۀ لباس ابریشمی زرینی به مشتری عرضه عالوه،  به). ٦١ـ٦٢، انهم(شد  کوتاه می

داشتند که در فروش عمدۀ آن نه از ظرافت خبری بود و نه طالی ناب در آن به کار  می
هایی  جای پارچه اندود کردن، به هایی را با صمغ براین، پارچه افزون). جا همان(رفته بود 

فروختند و درنتیجه،  ها بوده، می مهها و عما تر و ارزشمندتر از ابریشم، که ویژۀ نقاب گران
غشّ در چنین معامالتی مشهود بود و . شد ها پس از مدت کمی، پاره می این پارچه

 ).٦٢، انهم(السوق وظیفه داشت با عامالن آن برخورد کند  صاحب
 

 السوق و مقابله با جلّاس صاحب
مت ی زدن و اعالم قق جاری کاالها از طری معرفدلّاالن یت اصلی، فعالشدکه گفته  چنان

نظرش را ی مورد هم کاالی و مشتربفروشد مناسب ی را با سودها  بود تا تاجر، آنها آن
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  این،خالف بر.کردند دانستند و تأیید می می آن را مجاز ، فقهارو ین ازا.کند یداریخر
  فقها باپرداختند و بنابراین،  می کاذبیغیتبلهای  تی و فعالیجلّاس اغلب به بازارگرم

، انهم( کردند ی مینهگری  شدت مردم را از این نوع واسطه ی، بهت نبویاستناد به روا
 نی بد.کند با جلّاس منع یفه داشت تاجران را از همکاریوظنیز السوق   صاحب).٦٠

 ).جا همان(  جلّاس ممنوع بودی برا،ز بودی جا، سودعنوان  به تاجری آنچه برا،صورت
ها را  مت کاالیداشت ق می تاجران را وا١،ی دستور نبو منطبق باالسوق ظاهراً صاحب

دن رفتار ی بود که با دی از عملکرد نادرست تجّاریری جلوگیبراین،  ادرج کنند و
تر   خود را گرانیخواستند کاال ، می با آنانیشتر و با هماهنگی کسب سود ببرایجلّاس، 

ز ملزم به کنار ی تاجران ن،گرید ییسو از).٦٠، همان(اش به فروش رسانند  یمت واقعیاز ق
ببندند را ها  استفادۀ آن  راه سوء تایش بودند خویتجارهای  تیزدن جلّاس در فعال

السوق بر  صاحبنظارت  . کنندیری بازار جلوگیمت تعادلیخوردن ق هم هو از ب) همانجا(
با  ها را که آنی ز،شد  میدی تشدی اساسی احتکار کاالهااس، در دورۀجلّهای  تیفعال

 و )٤٢عبدون،  ابن(کردند  می ی خودداریمت واقعی از فروش کاال به ق، محتکرانیهمکار
 از اقدامات آنها، یریز با جلوگیالسوق ن صاحب. شدند یمت کاالها میش قی افزاموجب

 .کرد  می بازار برقراری درت اقتصادینظم و امن
 

 نتیجه 
ن، انا مسلمی جامعۀن کاالهای تأمکهه بودی  اسالمیانۀمهای  ف مشروع سدهرَاز حِدلّالی 

ز ی و ن،ان به اجناسی مشتری دسترسیبخش ین بازار عرضه و تقاضا، سهولتجاد ارتباط بیا
 خرد و کالن دلّاالن به دو دستۀ .کرده است  را تسهیل میفروشندگاندرآمد مطلوب 

ظور کسب من ، به»جلّاس«موسوم به ای   دسته، کالندلّاالن جملۀ از شدند؛  میمیتقس
جلّاس و استفاده از های  یبکاریفر. کردند  میجادی در نظم بازار اخالل ا،هنگفتهای  سود

 و طلبکاران را ،داران کاال، بازرگانانی چون خری،قینامشروع، اشخاص حقهای  وهیش
ت، یفیک ی بی کاالی نادرست، ارائۀغیتبلهای   از روشی جلّاسریگ بهره. کرد  میمتضرر

رو، با توجه به  ینااز .زد  مینظم بازار را بر هم...  در معامله، و کاذب، غشّیرمگ یجاد بازارا
 السوق، در عین اینکه از احادیث نبوی و فتواهای فقیهان، مسئوالن حکومتی نهاد والیة

                                                                                                                                            
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّـي وَ             « :)ص(یامبرحدیث منع تسعیر از پ    . ١

  .)٢/٧٤١ماجه  ابن (»لَا مَالٍ فِي دَمٍ وَ بِمظْلمةٍلَیْسَ أَحَدٌ یَطْلُبُنِي 



 ١٣٩٣بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هفتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٦٨

 آنان را یگر عملکرد واسطه، دلّاالنکردند، با نظارت بر  ی میریجلوگاس جلّهای  تیفعال
 ی درست کاالها و نفی را به معرفدلّاالن ،السوق صاحب. شناختند  میتیبه رسم

ی، و منع مت واقعی کاال به قمتعارف، ارائۀ ی، گرفتن اجرتیغاتیکاذب تبلهای  جلوه
داد تا   می با محتکران سوقیهمکارو نیز عدم  یب طرف معاملهفر و  غشّی وفروش کم
استفاده،  سوءهای  نهی رفتن زمنیجو نشده و با از ب بازار دستخوش اقدامات افراد سودنظم

 .ن گرددیمیت آن تأنظم و امن
 
 منابع

الغـرب االسـالمی،    دار: ، بیـروت  المقدمات الممهدات رشد قرطبی، ابوالولید محمد بن احمد،           ابن
 .١٩٩٨/ ق١٤٠٨

 األثریـة  و سـواطع األسـرار       البهیةلوامع األنوار     أبوالعون محمد بن أحمـد،     ،سالم السفاریني   ابن
 .١٤٠٢ الخـافقین و مکتبتهـا،       مؤسـسة : دمـشق ،  المرضـیة  الفرقةعقد    في المضیة درةاللشرح  

 .١٩٨٢/ق
: پ خلیل إبـراهیم جفـال، بیـروت       ، چا المخصصسیده المرسي، أبوالحسن علي بن اسماعیل،         ابن

 .تا دارإحیاء التراث العربي، بی
 .٢٠٠٠/ ق١٤٢١، العلمیةب دارالکت: ، چاپ عبدالحمید هنداوي، بیروتالمحکم و المحیط األعظمهمو، 
 الریـاض   مکتبـة : ، چـاپ محمـد محمـد أحیـد، ریـاض          المدینةالکافي في فقه أهل     عبدالبر،    ابن

 .١٩٨٠/ ق١٤٠٠، الحدیثة
 و الحسبة فی آداب اندلسیةثالث رسائل در ، »عبدالرؤوف  ابنرسالة«، احمد بن عبدهللاعبدالرئوف،  ابن

 .١٩٥٥، الشرقیة لمعهد العلمی الفرنسی آلثار بعةمط: ، چاپ لویی پروونسال، قاهرهالمحتسب
 و الحسبة فی آداب اندلسیةثالث رسائل ، در »عبدون  ابنرسالة« محمد بن احمد،   عبدون تجیبی،   ابن

 .١٩٥٥، الشرقیة لمعهد العلمی الفرنسی آلثار مطبعة: ، چاپ لویی پروونسال، قاهرهالمحتسب
،  و منـاهج االحکـام     االقـضیة  االحکام فی اصول     رةتبص،  فرحون، ابراهیم بن علي بن محمد       ابن

 .١٩٨٦/ ق١٤٠٦، األزهریة الکلیات مکتبة :قاهره
 . ق١٤١٤دار صادر، :  بیروت،لسان العربمنظور، محمد بن مکرم بن علی،  ابن

، ١٠، ش اندیشۀ مدیریت راهبردی  ،  »درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسالم     «امیرشاهی، میراحمد،   
 .١٣٩٠ییز و زمستان ، پا٢٣٥ـ٢٢٥صص 

مواهب الجلیـل فـي شـرح       حطاب الرُّعینی، محمد بن محمد بن عبدالرحمن طرابلسی مغربی،          
 .١٩٩٢/ ق١٤١٢دار الفکر، : ، بیروتمختصر خلیل

 .تا دار الفکر، بی: ، بیروتشرح مختصر خلیل للخرشیخرشی مالکی، محمد بن عبدهللا، 
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 .٢٠١١ للموسوعات، العربیةدار : وت، بیراسواق بالد المغربخزاعی، کریم عاتی، 
دار الفکـر،   : ، بیروت  الدسوقي على الشرح الکبیر    حاشیة،  عرفةدسوقی مالکی، محمد بن أحمد بن       

 .تا بی
 شـباب   مؤسـسة : ، اسـکندریه   االسالم فـی االنـدلس     ةفی تاریخ و حضار   سالم، سید عبـدالعزیز،     

 .١٩٨٥الجامعه، 
  .تا نا، بی بی :جا بی، الحسبفی آداب ،  ابومحمدمالقی اندلسی، ابوعبدهللا محمد بنسقطی 

 السالک ألقرب المـسالک معـروف بـه         بلغةصاوي مالکي، أبوالعباس أحمد بن محمد الخلوتي،        
 .تا دار المعارف، بي: ، قاهرهالشرح الصغیر ی الصاوي علحاشیة

 .تا و دار التراث، بي العتیقة المکتبة: ، تونس و قاهرهمشارق األنوار على صحاح اآلثارقاضي عیاض، 
: ، چاپ محمد حجی و دیگـران، بیـروت        ةالذخیرالدین احمد بن ادریس،       قرافی، ابوالعباس شهاب  

 .١٩٩٤دار الغرب االسالمی، 
 للنـشر و    الوطنیـة  الـشرکة : ، الجزائـر   فی بالد المغـرب العربـی      المذهبیة الحسبةلقبال، موسی،   

 .١٩٧١التوزیع، 
 .١٩٩٤/ ق١٤١٥، العلمیةدار الکتب :  بیروت،المدوّنةمالک بن انس، 

 ١٤٠٩الفکـر،   دار: ، بیروت منح الجلیل؛ شرح مختصر خلیل    المالکي، أبوعبدهللا محمد بن احمد،      
 .١٩٨٩/ق

الکتـب  دار:  بیـروت  ،التاج و اإلکلیل لمختـصر خلیـل      ،  مواق مالکی، ابوعبدهللا محمد بن یوسـف      
 .١٩٩٤/ ق١٤١٦، العلمیة

، االقتصادی فی المغرب االسالمی خالل القرن السادس الهجـری        النشاط  موسی، عزالدین عمـر،     
 .تا دار الغرب االسالمی، بی: ریاض





  


