
 

  

 

نشاط اليهود الرازانية يف جتارة اخلصيان خالل العصر 
 )*( م(847-750هـ/232-132العباسي األول )

 

 
 د. علي عوجان المدارمة

  محاضر غير متفرغ جامعة آل البيت
 

 

 

 

 

 الملخص
يهدف هذا البحث إلى إبراز الدور النشط الذي سلكه تجار اليهود الرازانية في 

لًبا لتحقيق األرباح الطائلة، األمر الذي ساهم في دفع عجلت العصر العباسي األول، ط
ا وجذًبا بين المسلمين قتصاد اإلسالمي، خاصة في المجال التجاري في وقت شهد شد  اال

الترف وفترة انفتاح الدولة العربية و وخصصت هذه الفترة ألنها تمثل فترة البذخ  ،والروم
الظاهرة التي انفقت عليها األموال الطائلة طلبا  اإلسالمية مع األجناس األخرى، وبرزت هذه

 للجاه والمتعة.
جراء إواعتمدت الدراسة الرجوع إلى المصادر القريبة والمعاصرة، لتوضيح كيفية 

عملية اإلخصاء، التي تدر على هؤالء التجار األرباح الكثيرة، ومعرفة أهم مراكز اإلخصاء، 
لك هدفت الدراسة إلى رصد حركة تجار الرازانية واستخدامات الخصيان في قصور الخلفاء كذ

براز أهم الطرق التجارية التي سلكها هؤالء في تنقالتهم بين الشرق والغرب إذ كان هؤالء  ،وا 
التجار يبدأون رحالتهم التجارية من بالد أوربا من سواحل "بروفنس" وسواحل إيطاليا حاملين 

شارت النتائج إلى أب والصقالبة والروس. و معهم الرقيق، يشاطرهم في ذلك وسطاء من العر 
فريقيا أأن منطقة شمال بالد الروم ُتعتبر المصدر الرئيسي للخصيان البيض، وتعتبر بالد 

ن نافسوا تجار اليهود الرازانية في و والتجار المسلم ،المصدر الرئيسي للخصيان السود
 تجارتهم هذه وحققوا األرباح الطائلة من تجارة الخصيان.

 لمات الدالة: الرازانية، الخصيان، الطرق التجارية، المراكز التجارية.الك
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Abstract  

This subject highlights the active role played by Razani Jews 

merchants in the first Abbasid era, in order to achieve huge profits, 

which contributed to the acceleration of the Islamic economy, 

especially in the commercial field at a time of tension and attraction 

between Muslims and the Romans, why this period in particular, 

because it represents the luxury, extravagance, and the openness of the 

Arab Islamic State with other ethnicities, this phenomenon emerged, 

which spent large amounts of money for pride and pleasure. 

The study relied on clarifying how to conduct castration 

process, which generates a huge profit for those merchants, and 

knowledge of the most important centers of castration, and the use of 

eunuchs in the palaces of the caliphs. The study also aims to monitor 

the movement of Razani merchants and to highlight the most 

important trade routes taken by the Razani  Jews in their movements 

between East and West. These merchants started their trade trips from 

Europe - from the coasts of Provence and Italy - carrying with them 

the slaves, with the participation of intermediaries from the Arabs, 

Sicilians, and the Russians. 

Keywords: razani, eunuchs, trade routes, commercial centers. 

 المقدمة:
يرى أنها تشير إلى أصلهم، ومنهم من يرى أنها مرادفة لعبارة جوابي 

 -. ويشير البعض إلى أن "الرهدانية" من الفارسية )راه(1)البالد أي )الرحالة(
دان( بمعنى العارف بالطرق والمسالك وقد تكون سبب التسمية إلى موطنهم في 

 . (2)نة وهو األرجحوادي الرون، واشتق منُه اسم الرهاد

واشتهر تجار اليهود الرازانية بمعرفتهم اللغات المختلفة كالعربية 
من أشهر منافسي التجار  نوالفارسية والرومية والصقلبية واألندلسية، ويعتبر 

المسلمين وقد اكتسب هؤالء التجار خبرتهم عن طريق الممارسة، وساهموا في 
لمية واألسواق الكبيرة، وأسسوا لهم األحياء تنشيط كثير من المراكز التجارية العا

وتتميز تلك المدن واألحياء بميزات  ،الخاصة في مختلف مدن العالم آنذاك
 أهمها الحماية وقربها من سواحل البحار والمحيطات.
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 أهداف الدراسة:
زوَا يهدف هذا البحث إلى إبراز دور تجار اليهود الرازانية الذين رك        

لما تحققُه لهم من األرباح، والتي تهافت  لى على تجارة الخصيان،بالدرجة األو 
عليها األغنياء والفقراء على حد سواء، ولعب الوسطاء األعاجم والروس والعرب 
الدور الكبير في تجارة الخصيان بين الغرب والشرق، ونتج عن ذلك توفير 

 األجناس المختلفة من الخصيان.
 أهمية الدراسة:

ستزادة الخلفاء واألمراء من شراء دراسة تلك الفترة الت هذه الوخص  
فتارة جعلوه للجاه والمتعة، وتارًة أخرى جعلوه للعمل داخل القصور؛  ،الخصيان

)تجار الرقيق( في  ليأمنوا على صون حرم بالط القصر وتهافت النخاسون
جلبهم لما حققوه من كسب مادي، دون النظر فيما يقع على الخصي من آثار 

 بية نفسية وخلقية.سل
 صعوبات الدراسة:

يأتي على رأس تلك الصعوبات قلة المصادر التاريخية التي تحدثت   
عن الرقيق إذ كانت نظرة االحتقار والالمباالة ذات تأثير سلبي واضح على 

ما تنصب المصادر التاريخية  اكمية المادة التاريخية المتعلقة بالموضوع فغالبً 
خ السياسي والحضاري للدول وسير الخلفاء والحكام، في الحديث عن التاري

وُتهمل الحديث عن الطبقات الدنيا والتعرض لها، مما جعل الحصول على 
المعلومات عنها يتطلب القراءة الواسعة في شتى المصادر والبحث العميق بين 

 المصادر المختلفة والمتنوعة، للخروج بمادة علمية متكاملة.
 منهجية الدراسة:

لقد اعتمدت في هذه الدراسة على اتباع المنهج التاريخي الوصفي        
إلى رصد تطور ظاهرة الرقيق من حيث الوقوف على  االتقليدي، والهادف أساسً 

تتبع روافد االسترقاق وتتبع وضعية الرقيق الفقهية واالجتماعية وتبيان دوره في 
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عتمدت اعامة للرقيق و المجتمع واستخدام المنهج الوصفي في إبراز السمات ال
على المنهج المقارن خاصة فيما يتعلق بوضعية الرقيق الفقهية، والمنهج 

)االجتماعي( فيما يتعلق بوضعية الرقيق االجتماعية وأنظمة  السوسيولوجي
ا حاول جتماعي  اا بفئات المجتمع وتلك الوضعية التي أفرزت وضعً  عالقته  

نثروبولوجي في دراسة والمنهج األالرقيق اإلفالت منه عبر محاوالت شتى 
 أجناس الرقيق المختلفة.  

وقد أمكن بفضل ما تجمع من مادة علمية تغطية جوانب الدراسة، 
على المصادر المتنوعة والمعاصرة والقريبة لفترة الدراسة ما أمكن ذلك،  وُأْعُتم دَ 

 .وتم التعريف باألماكن والمصطلحات والمفاهيم

 الخصاء. لطرق التي يتم فيها.ا1
الخصاء: من الفعل خصا والخصيتان هما بيضتا الذكر، والخصي 

أو كسرها وخصاه خصاء أي استل خصيتيه من أعضاء  ءتكون بضم الخا
عملية  قاسية ووحشية ال إنسانية  ، وتكون عملية اإلخصاء(3)الجهاز التناسلي

من تقع على الخصيان، وتعتبر عملية تعذيب شاقة؛ لما يتعرض له الغالم 
  .(4)مضار بدنية ومعنوية، حيث تلحق الضرر ببدنه وسلوكه

ولقد استعملها تجار اليهود الرازانية في تجارتهم إلدرارها األموال  
حر مها الدين الطائلة وهي تعتبر عادة دخيلة على المجتمع اإلسالمي، 

 .  (5)تجار بهااإلسالمي وحرم اال
 

 ُيْمَسح: (6)لطريقة األولىتجري عملية اإلخصاء بأكثر من طريقة، او 
فيها القضيب والخصيتين مرة واحدة، والطريقة األخرى: يعمل بها على شق 

وُتخرج البيضتان، وتوضع تحت ن( ي)الجلد الذي يغطي الخصيت المزودان
وأحياًنا في هذه العملية يفزع  ،القضيب من أصله وُيْقُطعالقضيب خشبة 

، وتبقى في البطن حتى يلتحم الصبي، فتصعد إحدى البيضتين إلى جوفه
ع مرود مصنوع من الخشب في مجرى البول حتى ال يلتحم وضَ الجرح ويُ 
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وتكون  ،الجرح، يخرجونه وقت البول ويبقى إلى أن يشفى أو يموت الخصي
النتيجة في ذلك أنه إذا كانت البيضة اليسرى كان للصبي شهوة ومني، وأن 

 .(7)كانت البيضة اليمنى خرجت له لحية
 ُيْستْئَصلما في بالد الروم فقد اتبعوا عملية أخرى لخصي الصبي، أ

ن فقط مع ترك القضيب وتعرف بـــ"الوجـز"، والغرض منها تجنب الخصيتافيها 
حمل النساء، ومع ذلك يبلغ الخصي فيها قضاء الوطر ويبلغ اللذة ويكون أشد 

الوسطى  وشاعت هذه الطريقة بين رهبان األديرة في القرون ،من الفحول
 .(8)العتباراتهم الدينية

وقد ينتج عن عملية اإلخصاء عدد من اآلثار السلبية، فغالًبا ما أن       
، (9)يصبح الصبي نصف خصي أو نصف فحل يحدث له تغيير مادي ومعنوي

ففي بنيته الجسدية يحدث خلل ظاهر على الجسم، حيث تظهر أقدام رجليه 
ويالحظ ذلك عندما  ،ي أصابع األيديأطول من الطبيعي، ويحدث اعوجاج ف

يتقدم به السن ويحدث تغيير في صوت الخصي وتظهر اآلثار المعنوية للصبي 
حيث تتبدل أخالقُه فيتصرف تصرفات النساء من حيث اللهو واللعب والنميمة 
وقد تكون أخالقه مثل أخالق النساء والصبيان، ويكون سريع الغضب وضيق 

 .(10)ل األعمار عن الرجال اآلخرينالصدر، ويتميز الخصي بطو 
وقد تظهر على الخصي آثار حسنة تنتج عن عملية اإلخصاء، تكون 

نه إفي فترة الصبا، حيث يتصف بالصبر على المكاره، وسرعة الركض حتى 
يسابق الخيل، وظهر حبه الرمي بالنشاب وحبه لوسائل اللهو المختلفة وظهر 

باهر، فوصفوا بالمرآة الصينية والسيف منهم المرد، الذين يتصفون بالجمال ال
 .(11)الالمع

تخذهم بعض من الخلفاء العباسيين حظايا اولتلك الصفات الحسنة، 
لهم دون اإلماء والحرائر، وأنفق الخلفاء العباسيون األموال الطائلة على 

 (12)لباس وأجملها، وزينوهم بأجمل الحلى وأغالها،للبسوهم أفخر اأالخصيان، و 
 م بمشاركتهم المجلس والسير بمواكبهم، فكان الخليفة هارون الرشيدواذنوا له)
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 . (13) خصي 400م( إذا سار يرافقه 808-786هـ/170-191)
حظايا له  م(،813-808هـ/198-193) ولقد أتخذ الخليفة األمين

ويعتبر األمين من أكثر  (14)دون اإلماء والحرائر إلشباع رغباته الجنسية،
، فقد طلب الخصيان (15)والذي أشتهر بلعبه ولهوهن ا للخصياالخلفاء طلبً 

 ونهاًرا، ووجه رسله نه عشقهم وجعلهم لخلوته لياًل إوابتاعهم وغالى بهم حتى 
إلى جميع البلدان في طلب أصحاب اللهو وقربهم إليه، وأدخلهم في الدواوين 

خوته وأهل بيته، وأمر ببناء إنه احتجب عن إ، حتى (16)وصرف لهم األرزاق
حاولت أمه زبيدة أن تبعده عن و نتزهات وأماكن اللهو واالستمتاع له وأحبته، الم

ا ذلك، فأمرت له بفتيات يتشبهن بالغلمان ولكنها لم تفلح في ذلك، بل زاد عشقً 
ا يصفُه بدينه ا حظوة يدعى "كوثر" ونسج فيه شعرً تخذ له غالمً ابغلمانه، و 

 .(17)ودنياه
 . مراكز اإلخصاء:2

خصاء التي استخدمها اليهود الرازانية إلمداد العالم تعددت مراكز اإل
اإلسالمي بالخصيان في تلك الفترة، وكان من أهم تلك المراكز: مدينة 

 (19)التي تقع باللورين )فرنسا حاليا(، ومركز خلف مدينة بجاية (18)"فردان"
استعمله اليهود لخصي أبناء الصقالبة وتعتبر كذلك مدينة هدية بالحبشة مركزا 

ا تعتبر دار فور ورونجه من مراكز الخصي في لخصي األطفال السود وأيضً 
 .(20)بالد السودان

  استخدامات )الخصيان(:. 3
كان االستخدام الرئيسي للخصيان في داخل قصور الخلفاء ليقوموا 
باألعمال المختلفة التي عرفوا من خاللها، فمنهم الطباخون والبوابون والمالحون 

عملية فرش القصر وعرف منهم الخصيان الحريمي أي من ومنهم من يقوم ب
، (21)ومنهم من كان يعرف بالشرابي يقوم على حراسة وخدمة حريم الخليفة

ومنهم من يقوم بحمل الرسائل ويسمى بالرسائلي وبعضهم من يحمل المذب 
ليذب به ويطرد الذباب عن الخليفة ومنهم من يقوم بالعناية والتدريب لكالب 
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د خصص الخليفة المهدي عبًدا لكل كلب صيد ليقوم على الصيد، فق
ستخدم لحمل الشموع أمام مواكب الخليفة ومواكب اُ ، ومنهم من (22)خدمته

الزواج أو أعمال النظافة واستخدم بعضهم في نقل األخبار والتجسس على 
واتُّخذ الغلمان والخصيان  ،الحاشية والخدم فينقلون إلى الخليفة األخبار مكتوبة

ذلك لزينة المجالس، وكان يشرف على كل مجموعة منهم عريف ينظم ك
 .(23)شؤونهم

وقد ُأوكلت بعض المهام الخاصة لبعض منهم ليقوموا بتنفيذها، والتي 
تحتاج إلى الثقة والوالء المطلق في تنفيذها كالتجسس ونقل األخبار فمن الخدم 

"اآلفشين" في والية  فعندما طمع ،من أنقذ ُملك الخليفة بمعلومات حصل عليها
ُخراسان أفشى خادمُه خطته، حيث كان ينوي إقامة وليمة وطعام كثير يدس به 

 ه،وقادتم( 841-833هـ/227-218)السم ويدعوا إليه الخليفة المعتصم باهلل 
وتحقق الخليفة المعتصم باهلل من أمره، وأنُه كان ينوي عبور الزاب وأرمينية ثم 

ستمالة الخزر ضد المسلمين ارك، وكان يهدف إلى يصير إلى بالد الخزر والت
 .(24)فأمر الخليفة المعتصم بإحضار اآلفشين وحبسهُ 

ستخدم الخصيان في عمليات االغتيال للمعارضين، فعندما اُ وكذلك 
 الطاعة طاهر بن الحسين دس له السم خادم الخليفة المأمون اشق عص

طاهر بن  م(، الذي أوصاه بأن إذا أظهر833-813هـ/198-218)
الحسين الخروج عن الطاعة دس له السم، فعندما خطب طاهر بن الحسين 

 . (25)ولم يثن  على الخليفة المأمون، دس له الخادم السم فمات من ساعته
ومن النوازل التي توضح الدور الكبير الذي يقوم به الخصيان في 

يحمل معُه نقل الرسائل، عندما أرسل الخليفة هارون الرشيد خادمُه "حسين" 
، وكما كان يستخدم الخدم (26)إلى ملك طبرستان صاحب الديلم اوأمانً  اكتبً 

كما  ،ا في نقل الرسائل بين مركز الخالفة والواليات اإلسالميةالخاص أيضً 
كان للخصيان دور في تأسيس المدن حيث عهد الخليفة هارون الرشيد 

الخصي  م( إلى فرج787هـ/171م(، في سنة )808-786هـ/170-193)
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 . (27)بناء مدينة طرسوس
عتمد على الخصيان في األعمال المهمة بالقصر اُ وبشكل عام فقد 

واألعمال الدنيا كذلك، وكان لتواجد تلك األمم المختلفة من الغلمان 
والخصيان في القصور الدور البارز في التأثير في كثير من مظاهر الحياة 

، وكان لهم (28)ات وتقاليدالمختلفة من طعام وشراب ولغة وطباع وعاد
هتمام وتمتعوا بكثير من الصالحيات واالمتيازات وعاشوا حياة التقدير واال

، بحيث كانت تنفق عليهم األموال الكثيرة وارتقى الخدم الخاص إلى ةفاره
مكانة عالية في الدولة، حتى أصبح يمثل الخليفة في التعامالت السياسية 

 . (29)رهممع عمال الواليات والوزراء وغي
 :أهم مراكز جلب الخصيان البيض .4

تعتبر بالد شمال الروم المصدر الرئيسي لجلب الخصيان البيض؛  
وذلك بسبب الحروب التي وقعت فيها في أواخر القرن )الثاني الهجري/ 

ندلعت العديد من الحروب بين مختلف اأواخر الثامن الميالدي(، حيث 
)النورمان( على مناطق جنوب وغرب الشعوب التي واكبت غارات الفيكنج 

الذين نزحوا من  (30)ا( وكذلك حروبهم مع البلغاربالد الروم )أوربا حاليً 
جنوب روسيا إلى بالد الروم الشرقية، وكذلك حروب وغارات الهنغاريين، 
على مملكة الفرنجة، وأسفرت تلك الحروب عن أعداد هائلة من األسرى 

 . (31)والسبايا

ية من المناطق التي يجلب منها الخصيان البيض. كما تعتبر أرمين 
وكذلك يعتبر حوض بحر قزوين وآسيا الصغرى وبالد ما بين النهرين وبالد 

 .(32)التبت من مراكز تجمع الخصيان البيض
ولقد قام البرابرة جلب الخصيان البيض من بالد األندلس )إسبانيا(، 

ن في العالم اإلسالمي، والتي كان لموقعها الدور البارز في تجمع الخصيا
حيث لعب تجار األندلس دور الوسيط في جلب الخصيان وتصديرهم إلى 
مختلف بقاع األرض، وكان معظم تجارها من العرب واليهود الذين سكنوا 
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، وغيرها من (35)، ومدينة برغش(34)واليسانة ،(33)في قلب األندلس وطرطوشة
بها وحصانتها والتي  المدن ومن المالحظ على تلك المدن وفرة األسواق

غالبا ما تقع على ساحل البحر، ويتوفر فيها وسائل الراحة للتجار، كالفنادق 
التي بلغ تعدادها ما يقارب من ألف فندق في بعض المدن وتحتوي على 

 . (36)الخانات التي تخدم التجار وتوفر لهم السلع المطلوبة
مع وكانت ُخراسان في بالد فارس تعتبر من أهم مراكز تج

الخصيان البيض، ومعظم األتراك الذين في ُخراسان يطلق عليهم لفظ 
، وقد فاق الرق الُخراساني غيره لما له من صفات أعطته تلك (37)"نوشجان"

الميزة فال يضاهيه أي رق في األرض، وعرف بارتفاع الثمن، حيث بيع 
ف الثة آالف دينار، وبلغ عندهم ثمن الجارية التركية ثالغالم منُه بثالثة آال

 .(38)دينار، إذ لم يبلغ هذا الثمن أي رق على وجه األرض
وبها أكبر سوق ملتقى التجار، تعتبر ( 39)وكانت بالد ما وراء النهر

، مجمع للخصيان البيض، ويجلب الخصيان إليها من (40)في مدينة سمرقند
م ا ا مهمركزً  (42). وتعتبر بالد األتراك التبتية(41)هراة وسجستان وبالد الغور

لتجمع الغلمان البيض، ويعمل أهلها بتجارة الخصيان مع كل من أهل 
 .(45)، وأرض خان وغيرها من البلدان(44)، وجبال البتم(43)فرغانة

أما في آسيا الصغرى، فقد اختصت مراكز عديدة في تجمع الخصيان 
، والترك واأللبان والسالف (46)المجلوب من بالد اليونان واألرمن والبلغار

 ن.يبيوالصر 
فريقيا المصدر الرئيس أوعن مراكز تجمع الخصيان السود، فتعتبر    

فريقي بـ "السودان" ويشير إلى اللون أكثر من لجلبهم، وعرف الخصيان األ
 الجنس.

وتعد شعوب السودان أقل حضارة مادية وعقلية مقارنة بغيرها من الشعوب، إذ   
فيما بينها يسترق بها القوي  يعيشون حياة قبلية قائمة على الصراع والتناحر

، (48)وبالد الزنج، وبالد النوبة (47)الضعيف. ومن مراكز تجمعهم بالد البجة
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بالد الهند تعتبر من مواطن  ,وبالد الحبشة وأكثر غلمانهم كانوا من النصارى.
الخصيان السمر، ويرجع السبب في كثرة أعداد الخصيان القادم من بالد الهند 

ممالك الهند، مما أدى إلى كثرة أعدادهم، ويكاد ال يخلو  إلى حروب نشبت بين
 . (49)يوم في مدينة دلهي من بيع آالف مؤلفة من الرقيق؛ لكثرة السبي

 .الطرق التي سلكها تجار الخصيان:5
اعتمد تجار اليهود الرازانية لجلب هؤالء الخصيان الطريق البحري 

لصين، وبالد السند والهند( المار من بالد الروم إلى الشرق األقصى )بالد ا
ويسترشد  (50)عبر البحر األحمر، واستمرت به تجارة الخصيان على مدار السنة

التجار خالل مالحتهم بمعرفتهم بالسواحل البحرية من خالل الرحالت المتكررة 
ويبدأ التجار رحلتهم من سواحل فرنسا  ،وبالنجوم والخرائط واإلبرة المغناطيسية

دينة الفرما ومن الفرما يبدأ سكة الطريق البرية حيث تحمل وأوروبا باتجاه م
بضاعتهم وأمتعتهم على ظهور الدواب حتى يصلوا إلى البحر األحمر لتبدأ 

)السفن( متجهين إلى الجار وجدة، وفيها  رحلة البحر مرة أخرى فيركبون البحر
كبيرة باتجاه ل البضائع وبعد ذلك تستمر الرحلة بواسطة السفن الصينية الادَ بَ تَ تُ 

)كانتون(  وتعتبر مدينة خانفو ،الشرق األقصى أي بالد الصين والهند والسند
الصينية ملتقى التجارات المختلفة على هذا الطريق، ومن وسطاء هذا الطريق 

ن إلى جانب اليهود الرازانية، حيث و ن والُعمانيو ن والسيرافيو التجار العراقي
ستخدام الخرائط؛ لألستعانة بها رفتهم الم( بمع998هـ/388يذكرهم المقدسي )ت

أثناء عملية المالحة بقوله: "ورأيت معهم دفاتر... يتدارسونها ويعولون عليها 
 . (51)ويعملون بما فيها"

ويواجه التجار خطر هذا البحر، حيث تهب عليهم رياح موسمية 
شمالية شرقية في فصل الصيف تعيق من حركة المالحة، يقابل تلك رياح 

خط سير التجار والمسافرين، فكان  ةية غربية باتجاه الشمال الشرقي، راسمجنوب
التجار يتجنبون تلك الرياح ليتفادوا خسارتهم والخطر المحدق بهم، واستخدموا 

. أما في طريق العودة باتجاه (52)دالالت يهتدون بها ويتوارثونها جياًل بعد جيل
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بالجار وجدة، ثم يركبون السفن  ا، مرورً (53)أوروبا فيسلك التجار الطريق ذاته
المصرية باتجاه الفرما ومن الفرما يسلك التجار الطرق المختلفة سواء البرية أو 

والتي اشتهرت بمركزها التجاري ( 54)تجاه اإلسكندريةاالبحرية، فمنها السكة ب
النشط، ويسكنها كبار التجار اليهود والمسيحيين ومنها يسلك التجار الطريق 

ا بمحطات تجارية مختلفة. تجاه بالد األندلس حتى بالد أوربا مرورً الساحلي با
ومن اإلسكندرية يتجه التاجر بتجارته نحو بالد الشام عبر سيناء مصر نحو 
الشمال مروًرا بمحطاتهم المختلفة وتستمر الرحلة باتجاه أوربا مروًرا 

 .(55)بالقسطنطينية وروما وفلورية واإلنكبرده وبالد الفرنجة
سلك تجار الرازانية طريق سواحل المدن اإليطالية إلى أنطاكية  كذلك

ويعتبر مسلك تجار اليهود ويسير إلى الجابية بثالث مراحل، ويحمل التجار 
بضاعتهم من السلع والخصيان بر ا باتجاه الجابية، ومنها عبر نهر الفرات حتى 

لموقع مدينة  ا إلى مدينة البصرة وكانمدينة بغداد، ومن مدينة بغداد بحرً 
الحيوي على ساحل الخليج العربي، ووقوعها على ملتقى نهري دجلة  (56)البصرة

والفرات، أن أصبحت من أهم المراكز التجارية في التجارة مع بالد الروم وبالد 
الشام وبالد فارس والهند والصين وال سيما أنها تعتبر بوابة وعين العراق، يرسو 

، ووجدت فيها أعمال الصيرفة والتي (57)في سفينةفي مينائها كل يوم قرابة أل
برع فيها الخصيان والموالي من األصل السندي، وفيها الصناعات المختلفة 
ثم التي راجت أيام العباسيين كصناعة العطور والزجاج والكتانية كالخز والبز، 

 .(58)إلى السكة التي تربط الخليج العربي بكل من بالد الصين والسند والهند
تجار الرازانية طرق البحر المتوسط، وكانت سفن التجار كذلك سلك       

تحمل من سواحل المدن اإليطالية عبر البحر المتوسط وتبحر في اتجاهين، 
غرًبا باتجاه غرب أوربا، واتجاه آخر باتجاه سواحل مصر وبالد الشام 
واألناضول، وعبر هذا الطريق وصل الخصيان البيض إلى العراق ومصر 

بتجارة الخصيان، ونشطت تجارة الخصيان  بالد الشام واشتهرت مدينة جنوةو 
ومن أهم الطرق التي تقع  ،أيًضا في موانئ البندقية وسواحل مدن أوربا األخرى
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على هذه السكة طريق جنوة والطريق البحري من صقلية باتجاه األندلس، 
المي، ويشير إلى ويعتبر هذا الطريق الرئيسي لجلب الخصيان إلى العالم اإلس

م( بقولُه: "وجميع من على األرض من 979هـ/367)ت ذلك ابن حوقل
  .(59)الصقالبة فمن جلب األندلس"

 وسطاء تجارة الخصيان: .6
لم تخُل تجارة تجار اليهود الرازانية من وجود الوسطاء لهذه التجارات، 

ر البارز نذكر منهم على سبيل المثال: تجار الصقالبة، حيث لعب هؤالء الدو 
في جلب الخصيان األوربي إلى العالم اإلسالمي، من ضفاف نهر الراين وجبال 

فريقيا مصدرا للرق أشمال  كما تعتبراأللب ومن ثم تصديره إلى مختلف البلدان 
 .(60)الصقلبي، والغلمان الرومية، واإلفرنجية، والجواري األندلسية

ولقد كُثر تواجد تجار العرب في الخصيان في مدينة "خانفو"، التي 
للتجار وهي مترامية األسواق في جميع أطرافها، وولى ملك  اتعتبر مجمعً 

كان  -لم تذكر المصادر اسمه -الصين أمور التجار المسلمين إلى رجل مسلم
ار يحكم بينهم ويصلي بهم، ويكون إمامهم في صالة العيد وال ينكر التج

 .(61)العراقيون في واليته شيئا أو في حكمه أو علمه
يعتبر الروس كذلك من وسطاء الخصيان في  ،وعن تجار الروس

األندلس الذين سبق ذكرهم، وأطلق عليهم  تجار "الروس"، للداللة على الشعوب 
 .(62)الشمالية اإلسكندنافية

 
 أهم النتائج التي توصل إليها البحث
نسانية تؤثر على إعملية تعذيب شاقة ال تعتبر عملية اإلخصاء 

عتمد على اا. ولقد حرم اإلسالم المتاجرة بالخصيان. و ا وجسدي  الصبي معنوي  
وكان لتواجد تلك  ،الخصيان في األعمال المهمة بالقصر واألعمال الدنيا كذلك

األمم المختلفة من الغلمان والخصيان في القصور الدور البارز في التأثير في 
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من مظاهر الحياة المختلفة من طعام وشراب ولغة وطباع وعادات  كثير
 وتقاليد.

وتعتبر منطقة شمال بالد الروم المصدر الرئيسي للخصيان البيض، 
فريقيا المصدر الرئيسي للخصيان السود وقد نافس تجار اليهود أكما تعتبر بالد 

من تجارة الخصيان،  الرازانية تجار المسلمين في تجارتهم وحققوا األرباح الطائلة
زدياد الطلب عليه، وإلرتفاع ولتحقيق تلك األرباح عملوا على خصي الصبي ال

ن األموال الطائلة على الخصيان يسعره. فقد أنفق كثير من الخلفاء العباسي
 وألبسوهم أجمل الثياب  وأثمن الجواهر والحلي.

ز التجارية زدهار تجارة الخصيان الدور الكبير في تنشيط المراكوكان ال
يجاد مراكز الخصاء للصبيان. واعتمد اليهود السكك البحرية والبرية  العالمية وا 
لجلب الخصيان ويعتبر الطريق القادم من أوربا إلى بالد الشرق األقصى عبر 

 شهر تلك الطرق.أالبحر األحمر من 
وتطلبت تجارة الخصيان وجود الوسطاء كتجار العرب والصقالبة  

 نب تجار اليهود الرازانية.والروس إلى جا
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.مدينة قديمة باألندلس تقع على ساحل البحر ولها سور من الرخام وبها أبنية حصينة 33
اإلدريسي: محمد بن محمد وأبراج منيعة، ويسكنها مع اليهود بعض الروم للمزيد )انظر: 

؛ 1ج؛ ط2المشتاق في اختراق اآلفاق )م(، نزهة 1164هـ/560بن عبداهلل بن إدريس )ت
 (.563، ص2ج م(1988مكتبة الثقافة الدينية، 

.مدينة يسكنها اليهود وحال أهلها أغنياء ومياسير )انظر: اإلدريسي: نزهة المشتاق، 34
 .( 571، ص2ج
.مدينة كبيرة حصينة ومنيعة، يفصلها نهر وهي رصيف للقاصد والمتجول من التجار 35

ا اليهود وهي حصينة ذات أسواق وتجارات  )انظر: البكري: المسالك واألغلب على أهله
 (.732، ص2؛ اإلدريسي: نزهة المشتاق، ج893، ص2والممالك، ج

، 2؛ اإلدريسي: نفس المصدر السابق، ج681، ص2.البكري: نفس المصدر السابق، ج36
 .732، 536ص، 

 .282؛ اإلصطخري: المسالك، ص262ابن خردازبة: المسالك، ص. 37
 .465، 452، ص2. ابن حوقل، صورة االرض، ج38
. بالد يحيط بها من جهة الشرق بالد التبت ومن جنوبها ُخراسان والمناطق التابعة لها، 39

ومن غربيها الغور، وهي بالد عظيمة عامرة، وأهم مدنها سمرقند وبخارى وخوارزم ومر 
رة؛ دار الثقافة للنشر، ؛ القاه1)انظر: مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب)ط

 (. 126، ص1م(ج1999
. بفتح أوله وثانيه وهي بلد مشهور ومعروفة ويقال لها بالعربية سمران، تقع جنوب وادي 40

الصغد وهي من مدن ُخراسان في ما وراء النهر وهي قصبة الصغد، بناها شمر أبو 
يوجد بها كثير من  كرب، وهي ملتقى الطرق التجارية القادمة من الهند مارة ببلخ ومرو

األسواق والحمامات والخانات وهي خصبة التربة وتعتبر مركز إقليم الصغد، للمزيد 
؛ محمد التونجي: معجم المعربات 316)انظر: اإلصطخري:  المسالك والممالك، ص

؛ كي لسترنج: بلدان الخالفة، 109الفارسية، )لبنان؛ مكتبة لبنان؛ دون تاريخ نشر( ص
 (.507،508ص ص،
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لى الجنوب من غرجستان و جوزجان أي المنطقة الواسعة 41 .تقع إلى الشرق من همذان وا 
الواقعة بين والية هراة ووالية غزنة وهي عبارة عن وديان المنطقة الجبلية التي يطلق 
عليها اسم  كوه بابا  وسفيد كوه، ولهم مدن وقرى كثيرة يؤتى منها بالخصيان والدروع 

؛ اإلدريسي: نزهة 80: مؤلف مجهول: حدود العالم، صواالسلحة، للمزيد )انظر
 (.468، ص1المشتاق، ج

.هي بلد بأرض الترك متاخمه لبالد الهند وألرض الصين ولهم مدن وعمائر كثيرة ذوات 42
سعة وقوة، وأهلها حضر وبدو، وسكانها من الترك واتسم أهلها بالبشاشة وأريحية تبعث 

لرقص، وأهلها في يسر وال تحصى عجائب ثمارها على كثرة استعمال المالهي وأنواع ا
 (.10ص، 2وزهرها وسروجها وأنهارها، للمزيد )انظر: الحموي:  البلدان، ج

.مدينة براغ  تقع في بالد ما وراء النهر متاخمة لبالد تركستان وهي بلد تجارية تأتيها 43
لتجار من السلع من مختلف المناطق من بالد المسلمين والروس والصقالبة ويحمل ا

، 1ج عندهم الخصيان وضروب األوبار والقصدير للمزيد )انظر: البكري: البلدان،
 (. 253، ص4، جالبلدان؛ الحموي: 332ص

. ناحية بين الجبال والصخور من حدود اشروسنة، وهي كثيرة الزروع والفواكه وبها قرى 44
 (.130، ص1كثيرة، للمزيد )أنظر: مجهول: حدود العالم، ج

مدن أقاليم ما وراء النهر تقع في أعالي نهر جيحون، وتعني كلمة خان المنزل . إحدى 45
أو فندق التجار أو محطة القوافل، وهو لقب يطلق على سالطين الترك، تستخدم اليوم 
في إيران بمعنى السيد وهي في األصل كلمة تركية،  للمزيد )انظر: ابن حوقل: مصــدر 

 (. 63عجم المعربات الفارسية، ص؛ محمد التونجي: م394، ص2سابق، ج
. مدينة تقع في أرض الصقالبة في الشمال، تقع ناحية منها على ضفة نهر اتل، وتمتاز 46

ابن حوقل:  بشدة البرودة يستمر الثلج على أراضيها على مدار العام تقريبًا للمزيد )انظر:
، 1ج؛ مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب، 106، ص1، جصورة األرض

 (.201ص
.إقليم يقع بين النوبة ومصر والحبشة، سكانها أمة وثنية كانت تعبد األصنام حتى فتحها 47

م(، وأسلم أهلها، للمزيد انظر: ابن حوقل: صورة 651هـ/31عبد اهلل بن سرح سنة )
 .56األرض، ص
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البحر األحمر جنوب مصر وهي أرض برية بين بالد السودان وبالد .تقع على ساحل 48
ج وبلغ خراجها ألفي ألف ومائة ألف وثمانين ألف دينار للمزيد )انظر: ابن حوقل: الزن

 (.246، ص4؛ الحموي:  البلدان، ج12، ص1صورة األرض، ج
 .10، ورقة5العمري: مسالك االبصار في ممالك األمصار )مخطوط(، ج. 49
 .870، ص1المسعودي: نفس المصدر، ج. 50
، 1، ج1991؛ المقريزي، الخطط، القاهرة 10، ص1المقدسي: أحسن التقاسيم، ج. 51

 .16ص
 .173ص، 1لمسعودي: مروج الذهب، جا. 52

53. Rush broke: Western Arabia And The Red Sea, Oxford 1946. p59-

60. 

مدينة عظيمة بناها وأسس بناءها ذو القرنين الرومي، واسمُه األسكندر وبه سميت  .54
م مدينة اإلسكندرية والمقوقس هو نفسه ملك وبنى المقوقس اثنتا عشرة مدينة باس

اإلسكندرية الذي أهدى الرسول صلى اهلل عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين جنه؛ 
؛ ابو زرعة: عبد الرحمن بن عمرو بن 150، ص1للمزيد )انظر: ابن الخياط: تاريخ، ج

م(، تاريخ 894هـ/281عبد اهلل بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي )ت
أبي زرعة الدمشقي، تحقيق: القوجاني )دمشق؛ مجمع اللغة العربية، بدون تاريخ نشر( 

م(، 895هـ/282؛ الدينوري: أحمـــد بن داود الدينوري أبو حنيفة )ت180، ص1ج
؛ 39، ص1م(، ج1960األخبار الطوال، تحقيق: محمد عبد المنعم، والشيال )القاهرة 

م(، المحبر، 859هـ/522أمية الهاشمي البغدادي ) ابن حبيب: محمد بن حبيب بن
 .99، ص1تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر )بيروت؛ دار اآلفاق الجديدة، بدون تاريخ نشر( ج

 .61، 10، ص1؛ ابن حوقل: صورة األرض، ج154ابن خرداذبة: المسالك، ص. 55
عرب، تعتبر مدينة في العراق تقع في أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط ال .56

البصرة المعبر المائي األول في العراق، وسميت البصرة لغلظها وشدتها، فتحت في عهد 
م(، والنسب إليها بصري بكسر الباء؛ للمزيد)انظر: 635هـ/14عمر بن الخطاب سنة )

األعظمي، علي ظريف: مختصر تاريخ البصرة، تقديم وتحقيق: عزت رفعت، )القاهرة؛ 
 (.4صم، 1975دار المعارف، 
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 .173، ص1980الحميري: الروض المعطار، بيروت .57
 .66ابن الفقيه: البلدان، ص ؛ 3اليعقوبي: البلدان، ص؛ 547. الجاحظ: الحيوان، ص58
 .       110، ص1ج : نفس المصدر،ابن حوقل. 59
؛ نقوال زيادة: 541، 540؛ ابن الفقيه: البلدان، ص 132ابن خرداذبة: المسالك، ص. 60

 .22، ص1987لرحالت عند العرب، بيروت الجغرافيا وا
؛ ضيف، شوقي: تجارة 44؛ ص259، ص1992البكري: المسالك والممالك، القاهرة . 61

؛ غوستاف لوبون: حضارة العرب، القاهرة 138، ص1975المحيط الهندي، القاهرة 
 .555، ص1948

 .12، ص1اليعقوبي: البلدان، ج .62
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 جعقائمة المصادر والمرا
م(، 1232هـ/630ابن األثير: علي بن أبي الكرم عز الدين أبي الحسن )ت

؛ 1ج؛ ط11تحقيق أبي الفداء عبد اهلل القاضي ) ،الكامل في  التاريخ
 م(. 1987بيروت؛ 

م(، نزهة 1164هـ/560)ت اإلدريسي: محمد بن محمد بن عبداهلل بن إدريس
 م(.1988ة الدينية، ؛ مكتبة الثقاف1ج؛ ط2) المشتاق في اختراق اآلفاق

ابن بطالن: الشيخ أبو الحسن المختار البغدادي، المعروف بابن عبدون وابن 
م(، شرى الرِّقيق وتقليب العبيد، 1063هـ/455بطالن المتطبب )ت

)القاهرة؛ نوادر المخطوطات المجموعة  تحقيق: عبد السالم هارون
 م(.1951الرابعة، 

هـ 487محمد البكري األندلسي )تالبكري: عبد اهلل بن عبد العزيز بن 
 م(.1992ج؛ دار الغرب اإلسالمي، 2) م(، المسالك والممالك1094/

م(، المحاسن 1077هـ/470البيهقي: محمد بن حسين البيهقي ابو الفضل )ت
 والمساوئ )القاهرة؛ بدون تاريخ نشر(.

هـ/ 384التنوخي: المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي )ت
)بيروت؛ دار صادر،  الفرج بعد الشدة ، تحقيق: عبود الشاجيم(، 994

 م(.1978
م(، تشحيذ األذهان في ذكر 1857التونسي: محمد بن عمر التونسي )ت هـ/

بالد العرب والسودان، تحقيق: د. خليل محمود )القاهرة، المؤسسة 
 م(.1965 المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر،

م(، 1037هـ/429ن محمد بن إسماعيل الثعالبي )تالثعالبي: عبد الملك ب
الفتاح محمد الحلو)القاهرة؛ التمثيل والمحاضرة ، تحقيق: محمد عبد 

 م(.1981الدار العربية للكتاب،
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هـ/ 255الجاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظ البصري )ت
 ج؛ الطبعة الثانية؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية،8) م(، الحيوان868

 م(.2003
.......، "التبصر بالتجارة"، تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب، مكتبة 

 م(. 1994الخانجي، الطبعة الثالثة،  القاهرة، )
م(، 859هـ/522ابن حبيب: محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي )

)بيروت؛ دار اآلفاق الجديدة، بدون  المحبر، تحقيق: إيلزة ليختن شتيتر
 تاريخ نشر(.

م(، 1228هـ /626الحموي: ياقوت عبد اهلل الرومي الحموي شهاب الدين )ت
 م(.1995؛ بيروت؛ دار صادر، 2البلدان )ط

 م(،1494هـ/ 900الحميري: محمد بن عبد المنعم الحميري، أبو عبد اهلل )ت_
)بيروت؛ دار  الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق: إحسان عباس

 م(.1980السراج،
م( 979هـ/ 367محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم )تابن حوقل: 

 \م.1938ج(، دار صادر، بيروت، لبنان، 2صورة األرض، )
هـ/ 414ابن حيان: علي بن محمد بن العباس، ابن حيان التوحيدي )ت

م(. اإلمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه، أحمد أمين وأحمد الزين، 1026
 م(. 1979) لنشر،دار مكتبة الحياة للطباعة وا

م(، المسالك 912هـ/300عبيد اهلل بن عبد اهلل ابن خرداذبة )ت بة:ذابن خردا
  م(.1889والممالك )بيروت؛ دار صادر، 

الدوري، عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري 
 م(.1995؛ بيروت؛ دار الوحدة العربية، 3)ط

بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري المشهور بو زرعة: عبد الرحمن أ
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م(، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، 894هـ /281بأبي زرعة الدمشقي )ت
 تحقيق: القوجاني)دمشق؛ مجمع اللغة لة، بدون تاريخ نشر(.

)بيروت؛ دار الكتاب العربي،  زيادة، نقوال: الجغرافيا والرحالت عند العرب
 م(.1987

م(، تحفة 1505هـ/911د الرحمن السيوطي )تالسيوطي: جالل الدين عب
)القاهرة؛  المجالس ونزهة المجالس، تحقيق: محمد بدر الدين

 .م(1908مصر،
م(، 957هـ/ 346)ت اإلصطخري: أبو سحاق إبراهيم بن محمد اإلصطخري

 م(.2004، بيروت؛ دار صادر، 1المسالك والممــالك )ط
؛ 1ادة اإلسالمية، )طضيف، شوقي: تجارة المحيط الهندي في عصر السي

 م(.1975القاهرة؛ دار المعارف، 
وائل أابن طباطبا: محمد بن علي بن طباطبا المعروف بالطقطقي )ت 

؛ بيروت؛ 1هـ(، الفخر في اآلداب السلطانية والدولة اإلسالمية )ط8القرن
 م(.1927 دار القلم العربي،

تاريخ الرسل م(،  922هـ/310بو جعفر محمد بن جرير الطبري )تأالطبري: 
 ؛ القاهرة؛ دار المعارف،2)ط والملوك، تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم

 م(.1964
هـ 280ابن طيفور: أحمد بن طاهر أبي الفضل المعروف بابن طيفور )ت

؛ 3)ط م(، كتاب بغداد ، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني893/
 م(. 2002القاهرة؛ مكتبة الخانجي،

بو الفرج المعروف بابن أس ابن أهرون بن توما الملطي ابن العبري: غريغوريو 
م(، تاريخ مختصر الدول، تحقيق: أنطون 1286هـ/685العبري )ت

 م(.1992؛ بيروت؛ دار الشرق، 3صالحاني اليسوعي )ط
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م(، 949هـ /338ابن عبد ربه: أحمد بن محمد بن عبد ربه حيدر األندلسي )ت
 م(.1984علمية، ج؛ بيروت؛ دار الكتب ال2العقد الفريد )

األعظمي، علي ظريف األعظمي: مختصر تاريخ البصرة، تقديم وتحقيق: 
 م(. 1975عزت رفعت )القاهرة؛ دار المعارف، 

م(، مسالك اإلبصار في 1348هـ/749العمري: أحمد بن يحيى العمري )ت
 .4376 ممالك األمصار، )مخطوط( بدار الكتب المصرية رقم

)القاهرة؛ مكتبة البابي  ترجمة عادل زعيتر غوستاف لوبون: حضارة العرب،
 .م(1948الحلبي، 

هـ/ 310ابن فضالن: أحمد بن فضالن بن العباس بن راشد بن حماد )ت
بو أم(، رحلة ابن فضالن إلى بالد الترك والروس والصقالبة ، )922

 م(.2003ظبي؛ دار السويد، 
روف بابن الفقيه سحاق الهمداني المعإابن الفقيه: ابو عبد اهلل محمد بن ا

  م(.1996؛ بيروت؛ عالم الكتب،1)ط م(، البلدان1212هـ/365)ت
فهمي، نعيم زكي: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر 

 م(.1973) القاهرة،  العصور الوسطى
م(، 889هـ /276محمد عبد اهلل مسلم بن قتيبة الدينوري )ت وابن قتيبة: أب

 م(.1996ج؛ القاهرة؛ دار الكتب المصرية، 2بار)عيـــون األخ
م(، آثار البالد وأخبار 1283هـ/682القزويني: زكريا بن محمد بن محمود )ت

 م(.1960)بيروت؛ دار صادر،  العباد
م( 1476هــ/ 821)ت القلقشندي: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي

تب صبح األعشى في صناعة اإلنشاء )القاهرة؛ دار الك
 م(.1922المصرية،
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ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
م(، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب 1351هـ /751)ت

؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة 27ج؛ ط 5األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط )
 م(.1985

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي بي الفداء أابن كثير: عماد الدين بن 
؛ القاهرة؛ 1ج، ط10م(، البداية والنهاية)0174هـ /474)ت الدمشقي
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