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  چکیده
النهرین و بنای بغداد به عنوان دارالخالفه، اهمیت ینبظهور حاکمیت عباسیان در با

 ۀ. این شهر از اواسط سدیافترشد محسوسی  به طور منطقه سیاسی و اقتصادی آن
با توجه به  شد وتحوالت اقتصادی جهان اسالم تبدیل  ۀبه یکی از مراکز عمدق دوم 

(مرز اتصال بین دو جهان شرق و غرب) جایگاه ممتازی در  موقعیت جغرافیایی خاص
است که چه دالیل و این ال اصلی پژوهش ؤ. سدکربازرگانی کسب  و تجارت ۀعرص
اول خالفت عباسی شد؟ این  رشد تجارت بغداد در دورۀ و هایی سبب گسترشزمینه

عنوان یکی از  تبیین چگونگی برآمدن بغداد به و در تحلیل ،روش تاریخیتحقیق به
های پژوهش حاکی است که نقش  پردازد. یافته های مهم تجارت در این دوره میکانون

 و های تجاری (خشکی و دریایی) شرق و عبور راهو سیاسی بغداد  جغرافیایی موقعیت
سیسات رفاهی سبب أالنهرین با مرکزیت آن و ایجاد امنیت و ت غرب جهان اسالم از بین

این ، بازرگانی بغدادـ  کارکرد تجاری به توجه با. شدشهر شکوفایی تجاری آن  و رشد
ی، صنعت، کشاورز های اسالمی در عرصهدورۀ  تمدن ۀنقش مهمی در گسترشهر 
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  درآمد
و  افزایش یافتاقتصادي جامعۀ اسالمی  ۀ، تجارت در توسعق دومۀ از اواسط سد

عوامل مؤثر در پیشرفت  نهاد.های اسالمی تأثیر چشمگیری برجای  تدریج در سرزمین به
- های تجاری زمینیاسالمی و سلطه بر راه توان به گستردگی قلمرو را میش آنو گستر

گیری بازارها و اصناف،  های دیگر، جمعیت و تولیدات، شکل دریایی، روابط با سرزمین
فتوحات، سقوط حاکمیت  کاهش روند با های تجاري دانست. کتاضرب سکه و ایجاد شر

های تجاري در مناطق و  ر رونق و فعالیتکا و  اموی و تشکیل خالفت عباسی، کسب
ساختار تجاری بغداد به عنوان مرکز  ،در این میان یافت.شهرهاي اسالمي توسعه 

 . خالفت، رشد روزافزونی داشت
متوکل پایان الشود و با خالفت  سفاح آغاز میابوالعباس عباسی با خالفت دورۀ اول 

 اندک اندک آرامشسیاسی و اقتصادی های  رسد نظام نظر میای که به یابد؛ دوره می
وسوی  رسیده است. شهر به سمتنسبی ثبات به بغداد موقعیت شهر تازه بنیاد گرفته و 

های اقتصادی رفته و تغییرات چشمگیری در ساختار و زیرساخت امنیت و انباشت سرمایه
یخ انند تار،مدر منابع اصلی مقارن روزگار عصر اول خالفت عباسی .خود داشته است

صورت به وضعیت اقتصادی و تجارت بغداد تا حدودی بههایی  اشارهطبری، تاریخ یعقوبی 
های معاصر بررسی موقعیت اقتصادی بغداد، در پژوهش ،وجود این ست. باهپراکنده 

در  ،چنانکه بلیایف ؛است را برانگیختهمحققان توجه های کالن اقتصادی، بیشتر در جنبه
صورت کلی مورد ارزیابی قرار ر اقتصادی خالفت عباسی را بهمقاله خود اوضاع ساختا

داده است. کبیسي نیز ضمن توجه به جغرافیاي طبیعي و اقتصادي بغداد، بازار، تجار و 
هاي اقتصادي، اجتماعي و مذهبي بغداد بررسي کرده اصناف مختلف را در ایجاد بحران

شده توجه جزئیات اقتصادی و نه ها نبحراپژوهش او نیز بیشتر بهدر وجود  است، با این
صورت شواهد اولیه و روش تاریخی به و بررسی منابع پژوهش حاضر بادر  ،رواین است. از

اول عباسی در  ۀکه موقعیت تجاری بغداد در دورهستیم خرد در پی پاسخ بر این سوال 
  ؟مؤثر بوده استچه وضعیتی قرار داشته و چه عواملی در رشد و رونق آن 

  
  . موقعیت بغداد1

عنوان ه بنای بغداد ب و ای در تجارت، ساخت کارکرد ویژه ،النهرینای بینموقعیت منطقه
 نسبی برابر بین بصره و موصل ۀبغداد در فاصل .پایتخت در دورۀ عباسیان داشته است
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). جایگاه آن، در میان مناطق 7/614گرفته است (طبری،  (شمال ـ جنوب) در مرکز قرار
بازاری برای محصوالت مختلف از مناطق همچون النهرین، بغداد را ی ـ جنوبی بینشمال

مرکز مبادالتی بود که اکثر  بغداد .کرده بودتبدیل انون مهم اقتصادی ک پیرامون، به
. انواع )7ـ4 البلدان، ، یعقوبیکردند ( (زمینی ـ دریایی) از آن عبور می های تجاری کاروان

ستد، از مناطق هندوستان، آسیای صغیر، چین، دیلم، خزر و  و کاالها و لوازم تجاری داد
). محلی که بخش اعظمی از ثروت جهان در 278،  فقیه (ابن شده است حبشه وارد آن می

، البلدان ، یعقوبی ( وجود داشت جاسیاری در آنهای ب آنجا جمع شده بود و نعمت
عیت جغرافیایی از لحاظ بازرگانی و تجارت (خشکی ـ دریایی) موق ،ترتیب. بدین)19ـ18

های بازرگانی از  کشتی :ساخت مراکز اقتصادی آن روزگار مرتبط می ۀآن را با هم
رفتند و ازآنجا به اقیانوس هند و بنادر  فارس می طرف بصره و خلیج ی دجله به رودخانه

                                                   . )1/179،  (مقدسی کردند  شرقی عزیمت می

 

  (ترسیم نگارنده) فیایی بنای اولیه بغدادموقعیت جغرا .1شکل 
  

دانسته است بزرگ نیل به مصر  ۀکه مصر را هدیرا شاید بتوان جمله معروف هرودت 
النهرین است  ای به سرزمین بین فرات نیز هدیه و دجله :النهرین نیز تعمیم داد به بین

شدند که حیات اقتصادی  ترین بخش بغداد محسوب می . رودها باارزش)1/3(مجیدزاده، 
ش از بهشت است مقدسی نهرهاینوشتۀ آن درگذشته، مرهون وجود آنها بوده و به 
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نقش عمده ای در انتقال کاال  ،در اغلب نقاط جاری بودکه . آب                              )159ـ1/157،  (مقدسی 
سزایی در ساختار اقتصادی  ها نیز تأثیر بهپل. )10ـ7،  البلدانو بارگیری داشت (یعقوبی، 

ها در ایجاد پیوند از عوامل  ونقل و مواصالتی آنرسد کارکرد حمل به نظر می .داشتند
سازی و مرمت های پل هاست. از نمونه تأسیس و بازسازی آن درها  اصلی اقدام حکومت

روان توان به پلی بر روی نهر نه جای مانده از ساسانی در دورۀ اول عباسی می های به پل
جای مانده از دورۀ ساسانیان، خلفای عباسی  های به . در کنار سازه)25همان،  اشاره کرد (

توان به پل پوران در  ترین آن می ازجمله مهماهتمام داشتند؛   نیز به ساخت انواع پل
 )53رسته،  ابن (شد مامون احداث  ۀدستور زوجکه بنا بهاشاره کرد  زمان خالفت مامون 

قراوالن خاصه فرماندۀ وصیف به همت له که نهری منشعب از دج برو پل وصیف 
جمله  از .)73، الشرقیهالخالفهبلدان) بنا گردید (لسترنج، 218معتصم عباسی (ال

سوی از بغداد بهبود، برای کسانی که  پل کوئی بر نهر ملک ،دیگر ۀهای تعبیه شد سازه
مَما  ).16-13،  البلدانیعقوبی،  کوفه در حرکت بودند ( که ساحل  ،نهر عیسیبر پل دُ

نهر صرصر که راه کوفه و  )152/ 1(حافظ ابرو،  کرد  فلوجه متصل می ۀفرات را به دهکد
توان همچنین می .)93، الشرقیهالخالفهبلدانلسترنج،   ؛                                2/688،  ادریسی ( گذشت از آن می

شد، اشاره  گرخایا که از فرات منشعب می پل قامغان بر نهر سورا و پل رومیان بر نهربه 
در سرعت  و های رفاه  زمینهایجاد  درها  ؛ همگی این سازه)16، البلدان،  یعقوبی د (کر

 . در کنار نهرها و شعب متعدد آن، احداث سد وداشتندای  ارتباطات جایگاه برجسته
عباسی خلفایعمرانی های مکمل نهرها، بخش دیگری از سیاست  عنوان سازه بند به آب
بنای آنها نقش بارزی در کنترل و هدایت جریان آب و  و )80- 1/79،  خلدون ن(اب  بود

رسانی به  تأسیسات آب زیرا ،کرد رونق شهرنشینی در نواحی مختلف بغداد ایفا می
                                                                                                                                                     . شد شکوفایی روابط تجاری می ،نهایت گسترش شهرنشینی و در

  
  های ارتباطی در ساختار اقتصادی بغداد  . شبکه2

ای محسوب  های اقتصادی هر منطقه  ها بخش مهمی از سرمایه های ارتباطی و جاده  شبکه
های اقتصادی جوامع دارند، حاکمیتاهمیتی که در حیات سیاسی و  سببشود که به می

اند. توسعه، نگهداری و تجهیز آنها نشان دادهدر باب متمرکز در طول تاریخ توجه خاصی 
های خالفت عباسیان،   با انتقال مرکز خالفت جهان اسالم از شام به بغداد و تثبیت پایه

  . ها شد ه کارکرد راهغرب، نگاه ویژه ب و باتوجه به قرارگیری شهر در مسیر ارتباطی شرق
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های بغداد و نقش آنها در تغییرات و تحوالت   به اهمیت و تأثیر راه و جادهاکنون 
ه بمی پردازیم.  ق145بنای شهر در دورۀ منصور عباسی در سال  و اقتصادی، به ساخت

پس از  :یکی از علل انتخاب مکان بنای شهر، موقعیت اقتصادی آن بودکه رسد  نظر می
 یو ،)4/1094؛ بلعمی، 424های منصور با راوندیان در شهر هاشمیه (دینوری، درگیری

فراخواند  ،زیستند در آن نواحی می را  کهمد و بطریقانی آبه مکانی نزدیک بغداد امروزی 
گفتند: اگر در اینجا منطقه  به همیندر اشاره باره از آنان نظر خواست. آنان و در این

ه، مصر، مغرب، هند، چین، بصره، واسط، جزیره،  ها خواروبار باشی با کشتی از شام، رقّ
را تا زاب و آن سرزمین جا میروم و موصل از راه دجله بدان ها  آیند و از ارمینیه از راه تامّ

تو میان چند رودخانه  .)2/360،  خلدون ابن  ؛652-7/650(طبری، که بدان پیوسته است 
هایی هستند که  خندقهمچون ها ها از آن نتوان گذشت و این هستی که جز از طریق پل

ین نزدیک یافتن به تو را ندارد؛ همچنها را قطع کنی، دشمن طمع دست چون مسیر پل
منظور نظارت بر شهر و تسهیل ارتباط ). به59ـ56(اصطخری،  دریا و خشکی خواهی بود
رو، شهر به چهار بخش مساوی تقسیم و هر بخش های کاروان  در داخل و مراقبت از راه
شد، تقسیم شده بود. این چهار دروازه  های متساوی آن آغاز می  را نیز دو راه که از دروازه

ای دروازه خراسان، شام، کوفه و بصره معروف بودند که رو به والیت مجاور قرار ه  به نام
النهرین علیا و فارس، بینبر سر چهارراهی بین ایران، خلیج این سبب کهداشت. بغداد 

  ).24ـ1/22حوقل، (ابن شام قرار داشت از موقعیتی عالی برخوردار شده بود
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  )(ترسیم نگارنده)300ـ  150اول خالفت عباسی (ر شهری بغداد در دورۀ: ساختا2شکل 
  
  های تجاری خشکی بغداد  . راه2-1

شمال آفریقا: این راه با خروج از بغداد از کناره غرب دجله  - الف. راه خشکی بغداد ـ شام
بارِمَّا، سنّ،  سپس از بَرَدان، عُکبرا، باحَمشا، قادسیه، سامراء، جَبِلتا، سودقانیه، ،شروع شده

این راه  ۀ). ادام24ـ  223؛ مسری، 70،  خردادبه ابن رسید (  حَدیثَه و بنی طَمیان به موصل می
ماه، حمص، از موصل به سنجار، نصیبین، رقّه، منبج و حلب و سپس در جهت جنوب به ح

بغدادی، ؛ کاتب60ـ 58رفت (اصطخری،   بعلبک، دمشق، طبریه، رمله و از آنجا به مصر می
شد با ادامه یافتن راه و بعد از عبور از مراکز   امّا راهی که به اسکندریه منتهی می ،)4ـ 103

مه مهم تجاری مثل برقه و افریقیه (تونس) به سوی مغرب االقصی و از آنجا به اندلس ادا
                      ). 360ـ  358/ 2حوقل، ابن ( رسید  یافته تا به سرزمین فرانسه (بندر مارسی) می

ب: راه خشکی بلغار یا سرزمین صقالبه و روس: این راه از بغداد در مسیر نهروان، 
کرمانشاه)، همدان، ساوه، ری، سمنان، دامغان، نیشابور، ( وان، قرمیسیندسکره، حل

 سرخس، مرو، قشمهان، آمل، جیحون، بیکند، بخارا و خوارزم امتداد داشته است
  .)1/119فضالن،  ابن(

(بغداد تا اواسط آسیا): این راه از بغداد شروع شده، نهروان،  ج: راه خشکی شرقی
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رفت که  رسید. از آنجا به مرو می تا به نیشابور میگذشت  حلوان، همدان، قزوین و ری می
به راه خراسان یا راه ابریشم معروف بود و از مرو به سوی بیکند از مراکز مهم تجاری در 

تجار معروف گشته بود، امتداد داشت. از آنجا به سمرقند و زامین رفته  که به شهر بخارا 
اه در جهت شمالی به خوارزم و یک ر شده،و در این مکان راه به دو شاخه تقسیم 

انه و از آنجا به کاشغر و بعد و بالد ترک و سپس فرغ چاچدیگری در جهت شرقی به 
. )9ـ  108،   رسته؛ ابن  82ـ  181؛ مسری، 223،  خردادبه ابن رفت ( سمت چین می به

های نخستین اسالمی بود و انواع کاالها و  دهتجارت جهان در س ۀترین جاد این جاده مهم
محصوالتی که از طریق بغداد، بین جنوب و جنوب شرق آسیا و دریای مدیترانه و اروپا 

.)؛ امّا راه خشکی به سمت هند از بصره شروع Nikita Elisiev،292 ( کرد پیوند برقرار می
                                                                                                                   ). 153،  (دوریرسید  ه هند میشده و با عبور از اهواز، کرمان، مکران به سند و از آنجا ب

و سپس به کوفه و می شد سوی جزیره العرب: این راه از بغداد شروع د. راه خشکی به
) و از آنجا به 182ات به قادسیه و عذیب و واقصه و سپس به ثعلبیه (مسری، بعد عبور از فر

،  خردادبه ابنبازارهایی در آنجا قرار داشت ( ورفت  اجفر و فید که در نیمه راه واقع بود می
). بعد از آنجا راه از فید به سوی معدن قرشی (معدن نقره) ادامه 169ـ1/165،   مقدسی ؛102
ه به سمت ضریّه، جدیله، فلجه، دفینه، قبا، اوطاس، ذات عرق سپس به یافت؛ سپس را می

                                     . )18ـ  17(کاتب بغدادی، یافت  عامر و از آنجا به مکّه امتداد میبستان ابن

  
  : راه های تجاری بغداد در دورۀ اول عباسی (ترسیم نگارنده)3شکل
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  های تجاری آبی بغداد  . راه2-2
ریایی در هر سرزمینی برای آن مزیت مهمی به حساب های خشکی، مسیر د  عالوه بر راه

ترین طرق و یکی از ارزان نیازی نیستبه ساخت، نگهداری، تعمیر و تجهیز  ، زیراآید می
ای بود که ارتباط آبی با آن  گونهشود. محل قرارگیری بغداد به ونقل محسوب میحمل

  :آورد میهای دیگر را فراهم   زمینامکان موجب برقراری پیوند میان سر ،این، بنابرتسهیل بود
های زمینی   اسالم در مقایسه با راهوفرات: مسیرهای دریایی جهانراه دجله الف)

ویژه در وآمد منظم فقط در جیحون، نیل، فرات و دجله بهاندک بوده است. در واقع  رفت
. دجله در شرق و فرات در غرب بغداد جاری )82فقیه، ابن (شد  ناحیه اروندرود انجام می

 های آن در سراسر شبانه روز، محل رفت  آمد و پل شمار میبودند. دجله شریان حیاتی به
های تجارتی، زورقدجله روی  های بازرگانی بود و برآمد مسافران، سپاهیان و کاروان و

د بودهتفریحی و مساف  ها از). کشتی139؛ دمشقی، 1/172،  مقدسیاند ( ربری در تردّ
از  .آمدندسوی بغداد میهای آن سوی این مناطق بهسوی چین، یمامه، هند و سرزمین

هایی ، روم، شام، مغرب، مصر و سرزمینباب االبوابها از ارمنستان، رود فرات نیز قایق
نهر عیسی این دو  ).15ـ12 ،البلدان(یعقوبی،  رسیدند سوی آنهاست، به بغداد میکه آن

گذشت و به دجله   نهر عیسی از میان بخش غربی بغداد می :کرد  رود را به هم وصل می
                                                   . )359ـ  2/358،  حوقلابن  ؛71ریخت (ابوالفدا،   می

  

  ): شبیه سازی بارگیری کاال در دجله (ترسیم نگارنده4شکل 
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 و با عبور از دریایشد  میاین راه از رود دجله شروع  چین: - ب) راه دریایی هند
رسید و با اینکه  چین میهند به دریایفارس و اقیانوسشرقی خلیجعمان، سواحل

بازرگانی آنان از  ۀرسید، سیطر حاکمیت سیاسی مسلمانان در مرزهای سند به پایان می
. این راه از شهرهای ساحلی بصره، الوان، می یافتداد این حدود گذشته تا شرق دور امت

ل (67،  خردادبه ، خین، کیس (ابن)420بلخی، ابن ابرون ( یبُ ، )397ابوالفدا،  )، ارموز، دَ
)، اورنشین 68،  خردادبه  )، اوتکین، بلین و از آنجا تا سمندر (ابن159مهران (مسعودی، 

سوی و از آنجا به               )156 ،48 ،44،  (سیرافی  ابینه تداوم داشت. راه دیگر به سراندیب و
ه ()52همان،  رفت و با عبور از جزایر نکبالوس ( چین می لَّ ، جاوه (جزیره )27همان،  ، کَ

،  (مقدسی  رسید (بندر بزرگ چین) می زابج) و ماهیت به بندر کانتونمعروف به
جزایر ژاپن (واق  این مسیر، تجارت جهانی سامان گرفت و به از طریق .)167ـ1/165

مسیر النهرین از این. کاالهای چین، هند، آفریقا، ایران و بین)46سیرافی،  واق) رسید (
. این راه نماد تسلط مسلمانان بر اقیانوس هند نیز )145(رالف کاوتس،   شد جا میجابه
شمار بسیاری همین حال در). Abdul Rahman Hemida، 49        ؛55ـ46،   خردادبه (ابنبود 

عمدتاً در  انکردند تا به بصره وارد شوند. مسلمان ی میاقیانوس را ط ،های چینی از کشتی
ناخداهای را های چینی  (خانگو) در چین سکونت داشتند و بسیاری از کشتی کانتونبندر

بازرگانان ، برخی منابعبنابر                                                                                                                   .)169ـ1/165 ، (مقدسی د کردن هبری میار و مسلمان هدایت
؛ 79- 78،  خردادبه بن(ا اند بصره در طول حکومت خلیفه ابوجعفر منصور به چین رسیده

  ز شبهعرب پیش از اسالم، ابرخی از تجار  ،منابع چینیبنابر ). 313-318قزوینی، 
نام عرب به یند که تاجره ااند. این منابع افزود به امپراتوری برده ، اسبعربی ۀجزیر

در چین معروف شده  اقامت طوالنی مدتخاطر شتی تجاری بود، بهکابراهیم که ناخدای 
دربار امپراتور عنوان نماینده به مسلمان دیگری را به یدر سال بعد، ابراهیم ناخدابود. 

به کراچوفسکی بنابر شواهدی که ). همچنین Lee Tieh Tsing: 2-4چین فرستاد (
 Kratchkoniski ,138,( بودند  مسلمانان به بندرکانتون در چین رسیده دست می دهد،
Broomhall,35 .(                                                                     (اسالم در مرکز  ۀراه دریایی سرخ: این دریا پس از گسترش حوز ج

جهان اسالمی قرار گرفت و گذرگاه مصر و حجاز، مسیر حاجیان و راه انتقال گندم از 
ه گردید. مصر به دریای  فارس ازخلیج تجاری اول خالفت عباسی، اهمیت دورۀدر جدّ

های دریایی در سرخ بیشتر بود، امّا پس از شورش زنگیان، قرمطیان و افزایش راهزنی
متوجه دریای سرخ شد  ها روی کارآمدن فاطمیان در مصر، دوباره نگاهبه ویژه آنجا و 

                         .)149کلودکاهن،  ؛ 313-318(قزوینی، 
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اما  ،یهودیان بود ۀمدیترانه، زیر سیطر ق دومۀ راه دریایی مدیترانه: پیش از سد د)
تجار مسلمان در  ،اول عباسی دورۀدر  اسالمی درآمد.ای  بعد از آن به صورت منطقه

بندرهای واقع در ساحل این دریا از جمله اسکندریه، غزه و عسقالن فعالیت چشمگیر 
گرفت و صور بندر جنگی در  که هزار کشتی در بندر طرابلس پهلو مید؛ چنانداشتن

که رفت. صیدا نیز چنین بود، مگر طرابلس غرب و قابس  رویارویی با بیزانس به شمار می
               .)9ـ  107، البلدانیعقوبی،  وضعیت دیگری داشت (

  

  : موقعیت جغرافیایی بغداد در تالقی سه قاره(ترسیم نگارنده)5شکل 
  
  . علل گسترش و رونق تجاری بغداد در دورۀ اول عباسی3

عنوان دومین منبع تامین معیشت از منظر سیاسی و اقتصادی، نقش  تجارت به
عنوان  فا کرده است. بغداد نیز بهها ای زندگی اقوام و حاکمیت ۀتوسع و ای در رشد برجسته

موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در تجارت محصوالت  سببمقر اصلی خلفای عباسی به
طوری که ارتباط هر شهری از ، بهیافت و کاالهای مختلف تجاری، رونق چشمگیر

ترین  مهمالنهرین با آن موجب رشد تجارت بغداد شده بود، در این میان به شهرهای بین
  د:کرگسترش تجارت بغداد اشاره خواهیم  و یل رشددال
  

  ها و اقدامات تجاری خلفا الف. سیاست
 اهداریها در گشودن و نگ کار بازرگانی و توجه آن اول عباسی به خلفا در دورۀ ۀعالق
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داشت؛ توجه چشمگیر گسترش تجارت اثر  و دریا در پیشرفت و های خشکی امنیت راه
ن امنیت برای تجار در بنای بغداد کامال لحاظ شده بود (طبری، میأو ت ها منصور به راه

صورت مرکز عمده  ). تشویق خلفا به تجارت و اعتبار دارالخالفه، شهر را به652- 653/ 7
). بازرگانان با برخورداری از امنیت در اجتماع و 1/79،  دادیبغ (خطیببازرگانی درآورد 

ای رفاه اجتماعی و امنیت سیاسی را به هم  گونه به ،ها و تهدیدات گرانی از آسیببدون ن
های فراوانی را از اقصی نقاط دنیا به آنجا  بریزد، پای در مرکز خالفت نهاده و ثروت

 ۀها را در سای ح نسبی ابزاری کارآمد بود تا آنبدین گونه آزادی، امنیت و تسام .آوردند
و عالوه بر مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان نیز در  کنداقتدار اسالمی حفظ 

توجه خلفا نسبت به امور بازار و                                   ).437تجارت بپردازند (حتی، قلمرو اسالمی بتوانند به
کرخ به دستور  ۀای هر صنف، بازاری جداگانه لحاظ گردد. محلتجارت سبب شد تا بر

(طبری،  تجاری پایتخت عباسیان باشد ۀویژ ۀعباسی ساخته شد تا منطق ۀمنصور خلیف
النهر، مرو، بلخ، ء زمان با گسترش شهر، بازرگانانی از خراسان، ماورا ). هم7/654-657

هر گروه از  و ازارهایی را تشکیل دادندحربیه ب ۀبخارا و خوارزم به بغداد آمدند و در محل
). دستگاه خالفت همچنین 18-16، البلدان(یعقوبی،  این بازرگانان رهبر و رئیسی داشت

حفظ امور شرعی بازارها و صحت شرعی معامالت گماشته برای نگاهبانان و مأمورانی را 
 و اوزان شهر ها ألحول را بر حسبه و نگهبان کیلا سلیمان بن بود. منصور، عاصم

(طبری،  ازارهای بغداد گمارده بودبر بعبدهللا را  بن یحیی زکریاو) و اب7/131سعد،  (ابن
های  عنوان جاسوس و چشم ازاریان و صاحبان مشاغل را بهگاه ب). دستگاه خالفت، 7/657

ها در رونق نسبی  کوشش آن ،گونه). بدین7/656(همان،  گماشت حاکمیت بر امور بازار می
ها  آمد بودند و کشتی و های بازرگانی در سراسر قلمرو در رفت تجارت مؤثر افتاد و کاروان

شکافتند. وقتی بغداد در ساحل دجله آباد شد، کانالی از فرات جدا کردند  دریا را می ۀسین
حسن، ابراهیم(حسن رسیدند رفتند و به آنجا می النهرین میبین ۀها به هم که در آن کشتی

 .شد دریغ خرج می رسید، بی جا می . خزائن بغداد انباشته شده و آن اموالی که بدان)1/953
 طور غیر ها ارزانی گرفت. خلفای عباسی به رفاه عموم بود و نرخ ۀرونق مالی حاکمیت مای

)؛ بنابراین 2/798،  خلدون ؛ ابن359،  فقیه (ابن کردند مستقیم تجارت را تشویق می
                                              رفت.  شمار می به بازار و تجار ترین حامی حاکمیت بزرگ

عباسیان با رومیان و امویان اندلس دشمنی داشتند، به  که آنجا از ،در این میان
ای برقرار  الرشید روابط دوستانه شدند، شارلمانی با هارون ی ایشان نزدیک یمخالفان اروپا
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دو میان المقدس را بگشایند و تجارت  راه زیارت بیت تافرستاد  کرد و هیئتی را به بغداد
ای بود  اندازه . اهمیت حکومت در روابط تجاری به                                                                                                                                                                                                       )577،  متز  (آدام حکومت را رواج دهند 

حاکمیت و حکومت  ۀهای دیگر خود را نمایندکه گاهی برخی افراد در روابط با سرزمین
مند بودند  های تجارتی عالقه شرکت«اشپولر: به نوشتۀ                                                  ).78ا.آ.بلیایف،( کردند معرفی می

که  عنوان فرستادگان رسمی قلمداد کنند، چنان های بیگانه، خود را به که در سرزمین
). این حرکت بزرگ که 2/221(اشپولر، » کردند طور رفتار می مثالً در چین همواره این

امنیت این  امکاناتی بود که و جا نماید، نیازمند وسایل اموال را در شرق و غرب عالم جابه
مندی خلفای عباسی به امر تجارت باعث شده بود که  امر خطیر را تأمین کند. عالقه

ها، فراهم  اقامت بازرگانان و امنیت کاروان های تجاری، اهتمام به برای رفاه تجار در جاده
های  سواره در مسافت و دهی برید مجهز به اسب ها، سازمان و ساخت رباطکردن آب 

و   (مکی کنندهای تجاری را تضمین  مالی کاروان و امنیت جانی ،مایل 6تا  3معین از 
غرب به مسلمانان  و اتصال میان شرق ۀمثابه حلق اسالمی به ). قلمرو تمدن297،  سپهری 

ترین نقاط تجاری بگشایند. روابط بازرگانی  سوی دوردست داد تا راهشان را به امکان می
افزایش روز   نی هندوستان، چین و آفریقا برقرار بود و روزبههای تجاری دنیا یع با قطب

                                                                  ت.داشسزایی در رونق نسبی ساختار اقتصادی بغداد که تأثیر بهیافت  می
  

  ساختارهای رفاهی بغداد ۀتوسع و ب. رشد
 .سزایی داشته استرشد اقتصادی بغداد نقش به و ساختارهای رفاهی در رونق ۀتوسع

های قوی چون کسب تجارت پرسود، بازار و امکانات رفاهی بازرگانان  دالیل و انگیزه
سوی شهرها سوق داد. بسیاری از صنعتگران و بازرگانان از شهرهای دیگر  بسیاری را به

ا از لحاظ پرداخت خراج و از جانب خلیفه وعده دادند که به آنهکردند به بغداد مهاجرت 
؛ دینوری،   372- 2/371، تاریخ یعقوبیهایی داده خواهد شد (یعقوبی،  و مالیات تخفیف

زودی بغداد را  ). موقعیت جغرافیایی، تشویق حاکمیت به تجارت و اعتبار خالفت، به424
 ویژه در کرخ، شاخص اصلی بازرگانی درآورد. بازارها در رصافه به ۀصورت مرکز عمد به

. اصناف و بازاریان در این عصر )58- 56، البلدانیعقوبی،  رفاه زندگی شهری شده بودند (
قدرتمند عباسی از بازاریان و اصناف برای  ۀاهمیت داشتند که هارون خلیف چندان

). از جمله 412،  فقیه (ابن ) بیعت گرفتق183ولیعهدی مأمون پس از امین در سال (
(ابوالفدا، توان به قطع الکال، باب الجامع و سوق الثالثا  ترین بازارها در بغداد می مهم
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 و در آن جا رفتبالد فارس از  یکه در واقع جایگاه بزازان بود و تاجراناشاره کرد ) 323
بازارهای واسط، دسکره، زرگرها در یا ؛                   )59،  شیخلی ؛1/8(سلیمان دخیل،  آمد داشتند

گسترش تجارت، رونق بازارها را در  و . رشد                        )164/ 1،  مقدسی ( وفه، خرمافروشان بصرهک
پی داشت که در عصر تاسیس بغداد، بنا شدند و گسترش بازرگانی بر رونق و آبادانی 

. در                                )3/284،  حموی  یاقوت ( نظیرترین بازارها شدند افزود و درگذر زمان از بی ها می آن
،  (ثقفی بودندشده گذاری  قبایل و یا اصناف نام و ها این زمان بازارها برمبنای قومیت

در راسته و جایگاه  بازار کرخ را به این منظور ساخت تا هر تاجر و تجارتی ،منصور .                              )44
دیگر و تاجری با تاجر دیگر و  ۀای با دست ) تا دسته85(اصطخری، کند معلوم تجارت 

ای از شهر رئیسی  روی برای هر دروازه )؛ ازاین28صنفی با صنفی دیگر درنیامیزد (صابی، 
ها، آمار فقرا و شناخت  گوناگون محله  های که حاکمیت را در شناخت ویژگیبود 

داد. افزون بر آن سنخیت مشاغل، مقامات و ثروت موجب  جرائم یاری میمرتکبین 
                                                              .                                                               )3/21سعد،  (ابن شد تا به همدیگر یاری برسانند  می

اسالمی، اقتدار حاکمیت، حکمرانی گسترده و وسیع آنان تجارت و  ۀتحول جامع
 شماربازرگانی را رونق بخشید. به بیان ابن خلدون، درصورت وجود امنیت بود که 

حد وفور در دسترس مردم قرار  کرد و در نتیجه کاال به افزایش پیدا میصادرکنندگان 
ها،  ). با ایجاد امنیت در راه2/782،  خلدون شد (ابن گرفت و با بهای ارزان پخش می می

گشت.  کاالهای متنوعی از اقصی نقاط جهان به بغداد وارد و در بازارهای آن عرضه می
هایی هم که میان بخش  این رونق تأثیر گذار بود. پلعالوه بر این پل سازی خلفا نیز در 

 تأثیر تمام داشتمرور و رونق تجارت  و شرقی و غربی تأسیس گردید برای سهولت عبور
نین منصور سه پل دیگر نیز ساخت یکی از . همچ)149کبیسی،   ؛617-7/614طبری،  (

برای نزدیک باب البستان ها مخصوص عوام یا زنان دربار خودش و دو پل دیگر را  آن
. هارون الرشید در نزدیک باب )1/116بغدادی، (خطیبکرد خود و خدمتکارانش معین 
ه دو پل ساخت بازارهایی برپا شد و در آنجا   که روی آن )306،  فقیه ابن ( الشماسیّ

 ؛76 ،العباسیه عهدالخالفه ، بغداد: فی  لسترنج بازرگانان به تجارت کاال مشغول بودند (
وسی متر است با ). در نزدیک بغداد که عرض دجله دویست1/116بغدادی، خطیب
در روی آن تجارت جریان داشت، اعراب هم در کار  وها پلی روی آن ساخته بودند قایق

از تولیدکننده با مسیحیان و یهودیان همدست شدند و  انتقال کاال با سود ناچیز
 گونه مرکز بدین )4/333(قلقشندی،   ونقل، معامله و دادوستد در بغداد فراوان شد حمل
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ترین مراکز تجاری در شرق گردید و چند سال پس از بنای آن،  خالفت، یکی از بزرگ
ها  در دورۀ ابوجعفر قیمت«شد:  میروایت ها و دوران رفاه  خبرهای ارزانی و کاهش قیمت

رونق تجارت، همکاری  و ). از دیگر پیامدهای گسترش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    183،  جهشیاری ( »ارزان گردید
رغم اختالفات نژادی بین عرب و عجم و  ای که علی گونه به ،بازرگانان با یکدیگر بود

شد، گروهی از  سته میهرگاه یکی از آنان ورشک ،اختالفات دینی مسلمین و اهل ذمه
 دادند آوردند و او را از ورشکستگی نجات می تجار برای او مال جدیدی فراهم می

                                                                                                                                                                   )58- 56، البلدان (یعقوبی،
 

 تسهیالت پولی ـ مالی ۀج. ارائ
های مسکوکات، نظام  ونقل سبب افزایش معامالت تجاری و مشقت حملبه ه،در این دور

عباسیان برای رفع مشکالت ناشی از  .حواله و سفته :شد در قالبی خاص عرضه می مالی
روش پرداختی ایمن، های بسیار و سنگین در تجارت، به زر و سیم ویژه ونقل به حمل

وسفته، با وزن کم و الوصول نیاز داشتند؛ بنابراین کاربرد حواله سبک، راحت و سهل
های  مالی در سیاست ۀگذاری و حوال که از ابزارهای سپرده  جایی بسیار آسان قابلیت جابه

افت. مستندات تاریخی حاکی از افزایش در حاکمیت عباسی گسترش ی ،گردش پولی بود
 ۀگیری شیو شکل موجبهای مالی در قالب حواله و سفته است که  و پیشرفت فعالیت

در معامالت به روش و چنین گسترش نهادی به نام صرافی بود  نظارتی جدید و هم
تجار به علل گوناگون و ازجمله ایمن نبودن    ).452(صابی، داشت جدید، نقش مهمی 

ها را نزد شخصی به نام صراف به  آن ،ات طال و نقره از محلی به محل دیگرانتقال مسکوک
ای دریافت  گذاشتند. این تجار در قبال سپردن مسکوکات از صراف سفته امانت می

یا به  ،اعتماد صراف اول بود کردند و با تحویل سفته به صراف در شهری دیگر که قابل می
کردند  نقره دریافت می و مسکوکات طال ای که خود صراف در آن شهر داشت، شعبه

داری و  های امانت های بازرگانی، شرکت ). این امر موجب پیدایش اتاق186(صابی، 
ای که گاهی بزرگان، حتی وزرا و خلفا اموال  گونه به ؛)44زاده،  ها گردید (ربانی صرافی

برمکی  یحیی بن هارون، فضل  ). در دورۀ85ـ  84سپردند (صابی،  ها می خویش را به آن
خلیفه با ابراهیم امام داده شود.  بن بلغ بیست هزار درهم به محمدماز خلیفه خواست 
ضل از آنگاه ف. )290،   (جهشیاریگفت   پاسخلیفه را سو فضل کرد این تقاضا موافقت 

 ابراهیم امام بنویسد بن ای به نام محمدا خط خود حوالهتا بالرشید خواست  هارون
 بن اموال محمد ۀهارون پس از مصادر ،. از موارد دیگر اینکه  )162 ، کردجیلی شا (خوله
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هایی  گران حوالههایی برای ندیمان تدارک دیده و برای نغمه سلیمان، دستور داد تا حواله 
ها ). مبالغی که در حواله8/237ی، (طبر در دیوان مالی محاسبه نگردد تانوشته شود 

همراه نظام  ،). بدین ترتیب3/506،  مسکویه (ابن ن تحویل داده شدقیدشده بود، به حامال
پولی، نظام بانکداری و اعتباری پدید آمد که بازرگانان ثروتمند همچون بانکداران عمل 

ر وجه مشتریان در دادند. اعتبارنامه یا حواله را د کردند، وثیقه گرفته و وام می می
                                                                                                    کردند که در نوع خود بدیع بود. دست صادر می های دور مکان

  
  د. تسهیل روند واردات و صادرات 

بررسی روند آن در بغداد  است وصادرات جزئی از ارکان اصلی تجارت  و اساساً واردات
بنادر و مراکز بازرگانی  ،گمان در این روند خاص دارد. بیعنوان قطبی ترانزیتی اهمیت  به

ترین بنادر اصلی که  اند. ازجمله مهم نقش بسیار فعالی در ایجاد خطوط ارتباطی داشته
 ۀروازتوان به بندر بصره (د داشت، می ها جایگاه مهمی در چگونگی واردات و صادرات

تجاری بغداد) اشاره کرد که در آنجا بنابر تدبیر خلفای عباسی برای کاالهای ورودی 
گردید و صادرات تولیدات کشاورزی و برخی از عوارض و مالیات بیشتری وضع می

جمله پوست، ادویه،  کاالهای صنعتی بیشتر شد. عالوه بر آن کاالهای تجملی نیز از
 (یعقوبی،  گردید ثروتمند به میزان محدودی وارد می فلزات کمیاب برای طبقه مرفه و

کوفه از دیگر شهرهای تجاری مهم نیز در                                                                                   .)1/189،  ؛ مقدسی377-2/376، یعقوبیتاریخ
جریان تجارت بود، هر چند که میزان واردات در ابتدای تأسیس و بنای شهر بیشتر از 

 یافت. تدریج با تدبیر حکومت این نسبت جهت معکوس یا برابر رات بود، اما بهصاد
های   توان به خرما، خز، گالب، حنا، لباس گردید می ازجمله کاالهایی که آنجا وارد می

از عمان  ؤلؤکتان از بصره، زیتون، صابون، انواع قلم از رقه، انواع عسل و پنبه از حران، ل
صدور انواع دلس در مقابل به، قاطر و انواع لباس از مصر، انواع مس از ان)32اصطخری،  (

 های خز که به یمن، چین و هند صادر می  خرما، روسری، چفیه، روغن بنفشه و عمامه
که کاالهای ممتاز خاور دور از  می رسدچنین به نظر              .)1/323،  قزوینی د (کرشد، اشاره 

شد. بازرگانان مسلمان خرما، شکر،  راه دجله و فرات به بیزانس باختر مسیحی صادر می
کردند و ابریشم، ادویه، کافور،  ای صادر می فوالدی، کاالهای پشمی، پنبه اشیای
های خوشبو، عاج آبنوس، بردگان سیاه نیز از آفریقا بنا به دستور ابوجعفر منصور و   صمغ

). سیاست خلفا و 47ـ144کاوتس، (رالفکردند  سایر خلفای عباسی وارد می
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های کرخ بنابر تدبیر   ایجاد بازار .یستهایشان در رونق تجارت قابل اغماض ن حمایت
آوردن بازرگانان و تاجران و صنعتگران به منصور عباسی، تشویق و دستور معتصم به

توجه به امور تجاری و صنعتی بود و نشانه ای از ) خود 58- 56، البلدان(یعقوبی،  سامرا
فت در بغداد و مستقیم میان شکوفایی تجارت و تدابیر سیاسی خال ۀرابط یعنوتوان  می

                                              خالفت در نظر گرفت. ۀکفایتی خلفا در ادامدر مقابل رکود تجارت و صنعت، با بی
  
  های آبی. تسهیالت کشتیرانی و راهـه

ای که در آن جریان آبی وسیعی وجود داشته، کشتیرانی  النهرین سفلی هر منطقه در بین
افزایش های مختلف  های تجاری از کانال  ها و قایق مسیر حرکت کشتی و  پیشرفت کرد

رسانی را از جانب شمال به جنوب  های مهم آبفرات راه و طور ویژه دجله. بهیافت
های آبی میان عنوان راه تر منشعب از دو رود نیز بههای بزرگ تشکیل میدادند و از کانال

داخلی، در خارج از آن  های آبیعالوه بر راه . )1/165،   (مقدسی گردید نواحی استفاده می
نیز در مسیر جهت انجام روابط تجاری به سمت غرب احداث گردید که یکی از آن دو 

هایی چون  یافت؛ مسیر نخست که دشواری جانب شام و دیگری به مدیترانه امتداد می به
عبور از بیابان و حمالت بادیه نشینان را در خود داشت از سیپار آغاز و در کرانه فرات 

رسید و ازآنجا به بنادر فینیقیه،  جانب شمال امتداد یافته و درنهایت به حمص می به
)؛ اما راه دوم که از 101کاوتس،  (رالف گردید دمشق و یا فلسطین منتهی می

های مسیر اول فارغ بوده و از دجله در نینوا آغاز و به راه اول ترجیح داده   دشواری
 ورها و رودها نقش چشمگیری در گسترش حملشد، هرچند که در جریان طبیعی نه می

ها را تهدید  ها و کشتی توان خطراتی که قایق اما نمی ،کردند نقل و ارتباطات ایفا می
گزارش جغرافیدانان متقدم در اشاره به  رب. بنا)218،  خردادبه (ابن د، نادیده گرفتکر می

از زنان خاندان عباسی و بنابر  ، یکیریخت و گرداب خطرناک آن نهر ابله که به دجله می
ن در آن خطر آن گرداب را با پر کردن چندکشتی از سنگ و قرار داد ،اقوالی زبیده

عالوه بر نهر ابله نهرهای مهم دیگری در بغداد  .)1/237،  حوقلابن  کرد گرداب بر طرف
ترین  وجود آوردند. از مهمهای تجاری را به  با قابلیت کشتیرانی امکان تشکیل فعالیت

ها در آن از بغداد به بصره در  توان به نهر معقل در بصره که کشتی نهرها و انشعابات می
در آن ها از اهواز به بصره  العرب که کشتی، نهر نو در جانب شرقی شطبودندحرکت 

ها بارگیری  از کشتی ةالصرا ةد، نهر عیسی که در محلی با عنوان قنطرکردن حرکت می
ها با  انواع کشتی کرد.و صدها جوی تعبیه شده اشاره  )133دمشقی،  ( دکر می
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ی یا حمل و نقل تجاری و باعناوین مخصوص به خود ازجمله کارکردهای مختلف نظام
 اند، نام برد کارب، زیب، میری، طیاره و انواع زورق در این مسیرهای آبی در حرکت بوده

های مختلف آنها عالوه بر رونق اقتصادی  طورکلی انشعابات و سازه. به)1/385،    ادریسی (
 و نهایت شکوفایی تجارتدر ونقل دریایی و شاورزی، در گسترش حملناشی از رشد ک

                                                                                                                                                                                              .داشتندای  بازرگانی جایگاه ویژه
  

  نتیجه 
عباسی این شهر را به یکی از موقعیت جغرافیایی و سیاسی بغداد در دورۀ نخست خالفت

؛ رشد مناسبات تجاری کردمراکز اقتصادی شرق و غرب جهان اسالم تبدیل  ترین مهم
غرب در پیوند با بغداد و همچنین احیای مراکز تولیدی و صنعتی نقش  و شرق
عنوان پایتخت خالفت  . با انتخاب بغداد بهاشترگذاری در این کارکرد تجاری دتأثی

ها و  النهرین که از دورۀ باستان محل تالقی تمدن بین ۀمنطق ۀامکانات بالقو ،عباسی
و اقدامات خلفای عباسی به نوع ساخت ها  سیاست دوباره احیاء شد.ها بود،  فرهنگ

تسهیالت مالی،  ۀهای ارتباطی، ارائ توسعه راه شهری بغداد و اهمیت امنیت و رفاه و
گسترش بازارها، تسهیل روند واردات و صادرات نقش بسزایی در رشد روزافزون بازرگانی 

د، آوردنداشت. مسیرهایی که موجبات پیشرفت اقتصادی این شهر را فراهم  هدوراین در 
ن نیز اثر بگذارد و در این رونق و شکوفایی بر سایر شهرهای پیرامو ۀموجب شد تا دامن

ساز مبادالت فکری، تمدنی، فرهنگی در قلمرو خالفت  های تجاری زمینه مسیر راه
در مسیر شاهراه  ،کانون اقتصادی مهم عنوان تنها به بغداد، نه ،رو  این عباسی گردد. از

تجاری قرار گرفت، بلکه در رشد فرهنگ و تمدن اسالمی و تعامالت این تمدن با سایر 
   چشمگیری داشت. نقشهم ها  گفرهن
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