مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )42العدد ( )8أيلول 4102

التجارة والضرائب يف العصرين الزنكي وااليوبي/أ.د  .صاحل حسن عبد الشوري/م .
أمحد خزعل ثاهر /كليت الرتبيت للعلوم اإلنسانيت /قسن التاريخ

مقدمة
اٌؾّذ هلل سة اٌؼبٌّٚ ٓ١ثؼذ :
أْ ِٛضٛع ثؾض ٟاٌّٛع( َٛاٌزغبسح ٚاٌضشائت ف ٟاٌؼقش ٓ٠اٌضٔىٚ ٟاالٛ٠ث، )ٟ
٘ ِٓ ٛاٌّٛاض١غ االلزقبد٠خ اٌّّٙخ  ،ار أوذ ػٍ ٝأّ٘١خ دٚس اٌزغبسح ٚاٌضشائت فٟ
اٌؼقٛس اٌٛعط ٝأثبْ ؽمجخ اٌؾشٚة اٌقٍ١ج١خ .
ٚلذ أزظُ رٌه فِ ٟؾٛس ، ٓ٠رٕبٚي اٌّؾٛس األٚي اٌؼٙذ اٌضٔىٚ ٟلذ ؽًّ :
أٚال :اٌضشائت ٚػاللزٙب ثبإللطبع .
صبٔ١ب ً  :طشق عجب٠خ اٌضشائت .
صبٌضب ً  :أٚضبع اٌزغبسح ف ٟاٌؼٙذ اٌضٔى. ٟ
أِب اٌّؾٛس اٌضبٔ ٟفمذ خقـ ٌٍؼٙذ االٛ٠ثٚ ٟلذ رضّٓ ِب : ٍٟ٠
أٚالً  :رؤِ ٓ١طشق اٌزغبسح .
صبٔ١ب ً ِٛ :لف األٛ٠ث ِٓ ٓ١١اٌضشائت .
صبٌضب ً  :اٌغبء اٌّىٛط .
ساثؼؤ  :األرفبل١بد اٌزغبس٠خ .
فبإل٠شاداد اٌّبٌ١خ ٘ ٟاٌشوٓ االعبط ف١ِ ٟضأ١خ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ االعالِ١خ  ،ألٔٙب رّضً
اٌمٛح ٌ١ٙىً اٌذٌٚخ االلزقبد ، ٞف ٟٙرغبُ٘ ثؾىً فؼّبي ف ٟدػُ ِ١ضأ١زٙب ٚلٛح ع١بعزٙب
ٚاعزمشاس أٚضبػٙب  ِٓ ،خالي اٌّؾبفظخ ػٍ ٝرٛاصْ ٚاسدارٙب ِٚقشٚفبرٙب  ،فالثذ ٌىً
دٌٚخ ثّٛاسد رغزؼ ٓ١ثٙب ف ٟاداسح ؽئٙٔٚب ٚف ٟاالٔفبق ػٍ ٝاٌزبثؼٌٙ ٓ١ب ٚاٌّىٍفٌٍ ٓ١م١بَ
ثؤػّبٌٙب ِٓ ِٛظفِٚ ٓ١غزخذِِ ٓ١ذٔٚ ٓ١١ػغىش٠ٚ ، ٓ١٠ذخً ف٘ ٟزٖ اٌّٛاسد وً
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٠شد أٌ ِٓ ٗ١اعزغالي
ِب٠ؾقً ػٍ ٗ١اٌغٍطبْ ا ٚاٌٍّه أ ٚاٌّمطغ ِٓ أسثبػ ٚدخً ّ
ٚصساع اٌ ٝغ١ش رٌه
االسك ٚاالِالن اٌخبفخ اٌز ٟرفشك ػٍ ٝاٌّٛاطٕ ِٓ ٓ١رغبس
ّ
ِٓ اٌٛاسداد األخش ٜاٌز ٟرغّغ ٚرمذَ ٌ ، ُٙؽ١ش رز٘ت اٌ ٝاٌخضٕ٠خ اٌؼبِخ  ،فزٕفك فٟ
االػّبي اٌّذٔ١خ ٚاٌؼغىش٠خ  ،فّٕٙب ِب ٠ى ْٛف ٟأؾبء اٌطشق ٚاٌؾقِٚ ْٛبؽبثٗ رٌه ،
ِٕٙٚب ِب٠ذفغ وشٚارت ٌغٕذ االلطبع  ِٓٚأٔٛاع ٘زٖ اٌٛاسداد اٌّىٛط  ٟ٘ٚ .اٌضشائت
اٌز ٟفشضذ ف ٟضً رٍه اٌضشٚف اٌؼغىش٠خ ار دػذ اٌؾبعخ ٌٙب  ،فز ٌٝٛاٌّمطؼْٛ
أِش عجب٠زٙب ٌقبٌؼ اٌذٛ٠اْ أ ٚألٔفغٚ ، ُٙلذ ػذد ِٓ اٌضشائت اٌّغزؾذصخ اٌخبسعخ
ػٓ ِؤٌٛف ٚاسداد اٌذٌٚخ االعالِ١خ فٛعذ ثٙب اٌغالطٛٔ ٓ١ػب ً ِٓ اٌؼجٛد٠خ ٚاٌشق فٟٙ
رضش ثبٌشػب٠ب ثؾشائؾ ُٙوبفخ ال عّ١ب اٌزغبس ِٕ ُٙألٔٙب رضغ اٌمٛ١د ػٍ ٝاٌزغبسح ٚرضش
ف ٟاٌمطبػبد إٌّزغخ ٚافؾبة االِٛاي ِّب دػ ٝاٌ ٝاثطبٌٙب ٠ ٌُٚ ،جك اال ػٍٝ
اٌؾشػ١خ ِٕٙب وبٌغض٠خ ٚاٌخشاط ٚاٌؼؾٛس  ،ؽ١ش رؼذدد ٘زٖ اٌضشائت فّٕٙب ِب ٘ٛ
ِمشس ػٍ ٝاالعٛاق ِٕٙٚب ِب ٘ ٛػٍ ٝاٌّٛاد اٌؼ١ٕ١خ  ،فؤؽزٍّذ ػٍ ٝاٌج١غ ٚاٌؾشاء
داخً االعٛاق ٚعّ١غ اٌجضبئغ إٌّمٌٛخ ثشا ً ٚثؾشا ً فضال ػٓ ضش٠جخ اٌّشٚس
ٌألؽخبؿ.

أوالً  :الضرائب وعالقتها باألقطاع
ر ٌٝٛاٌّمطؼ ٓ١ػٍّ١خ عجب٠خ األِٛاي ٌ ،ألعزفبدح ثغضء ِٕٙب ٚاسعبي اٌّزجم ٟاٌٝ
خضٕ٠خ اٌذٌٚخ  .ف ُٙالطبػٚ ٓ١١عجبح ضشائت ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ
()2

اٌغٛصٞ

()1

ٚلذ ػذ٘ب اثٓ

ِ ٓ اٌضشائت اٌّّٙخ  ،ألٔٙب رّذ خضٕ٠خ اٌغٍطبْ ثّجبٌغ ٚف١شح ٘ٚ .زا ِب أوذٖ

اث ٛؽبِخ ؽ١ش ٠مٛي ػٓ ٌغبْ فالػ اٌذ ": ٓ٠أسعٍٕ ٟاٌٍّه اٌؼبدي ٔٛساٌذ ٓ٠اٌ ٝػّٟ
أعذ اٌذ ٓ٠ؽ١شوٚ ٖٛوبْ ال٠فؼً ؽٟء اال ثّؾٛسرٗ  ،فمبي  :أِضٚ ٟلً ألعذ اٌذ ٓ٠لذ
خطش ف ٟثبٌ ٟاْ اثطً ٘زٖ اٌضّبٔبد ثؤعش٘ب  ،فشد ػٍ ٗ١أعذ اٌذ : ٓ٠لً ٌٗ ٠بِٛالٔب أرا
فؼٍذ فبألعٕبد اٌز ٓ٠أسصال ُٙػٍ٘ ٝزٖ اٌغٙبد ِٓ ا ٓ٠رؼطٚ ُٙ١رؾزبط أٌٌٍ ُٙ١غضاح
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ٚخشٚط اٌؼغبوش" (ِّ ، )3ب ٠ذًٌ ػٍ ٝأّ٘١خ ٘زٖ اٌضشائت فبالعزغٕبء ػٕٙب سثّب ٠ئدٞ
اٌ ٝاالفالط ٚاالصِبد اٌّبٌ١خ ٌ .زٌه ٔغذ اْ ٔٛس اٌذ ٓ٠ػٕذِب ػضَ ػٍ ٝأخز ؽ١ضس
ٚضّٙب اٌٍِّ ٝىزٗ عٕخ (٘552ـ )َ1151 /وبْ اٌذافغ االلزقبد ٞؽبضشا ً  ،ف ٟٙرمغ
ػٍ ٝخطٛط اٌزغبسح ث ٓ١ؽٍت ٚدِؾك ٚؽّـ  ،فمذ ُعؼٍذ ٌّٓ ٠ؾىُ لجضزٗ ػٍٙ١ب ؽك
عجب٠خ اٌّىٛط ٘ٚ ،زا ِب رؾمك ٌٗ ثؼذ ضّٙب  ،فٕغذ اْ اٌقٍ١ج ٓ١١ثبدسٚا اٌ ٝأخز٘ب فٟ
اٌؼبَ ٔفغٗ ٌّب وبٔذ رؾزً ِٓ ِٛلغ عزشار١غ ، )4(ُِٙ ٟف١زوش اٌؼّش )5( ٞأْ ثِٕٕ ٛمز
ػٕذِب أخز٘ٚب ِٓ اٌش َٚعٕخ (٘414ـ )َ1801/ػٍ٠ ٝذ ػٍ ٟثٓ ِمٍذ ثٓ ٔقش ثٓ ِٕمز ،
أسعً وزبثب ً ا ٌ ٝاٌخٍ١فخ ف ٟثغذاد ٠جؾشٖ ثزٌه  ،ؽ١ش عبء ف ٗ١ثؼذ اٌجغٍّخ ٚ" :لذ سصلٕٟ
هللا ػض ٚعً ِٓ األعز١الء ػٍ٘ ٝزا اٌّؼمً اٌؼظِ ، ُ١بٌُ ٠ؤرٌّ ٟخٍٛق ف٘ ٟزا اٌضِبْ
 ...فٕظشد اٌ٘ ٝزا اٌؾقٓ  ،فشأ٠ذ أِشا ً ٠زً٘ األٌجبة " ٚرٌه ألٔٗ ٠غغ صالصخ آالف
ؽخـ .
ٌمذ أعزخذَ اٌٛالح ٚاٌٍّٛن اٌّٛظف ٓ١ف ٟأِش عجب٠خ ٘زٖ اٌضشائت ٚأعزؾقبٌٙب ،
ار أٚوٍٛا ٌ ُٙسعبالً ألداسح اِالوٚ ُٙاعزضّبس٘ب ِٓ ألطبػبد ٚغ١ش٘ب  ،فىّب وبٔٛا
()6

٠ز٘ج ْٛاٌ ٝاٌّضاسع ٌزمذ٠ش ؽقـ اٌؾىِٛخ وبٔٛا ٠طٛف ْٛف ٟاالعٛاق ألخز اٌؼؾش

 ِٓ .اٌّج١ؼبد ٕ٘ٚ ،بن ِٓ ٠م ّْٛ١ػٕذ اٌؾذٚد ٚػٕذ ٍِزم ٝاٌطشق ألخز ؽك اٌّشٚس ِٓ
()1

اٌمٛافً

()0

ٚ ،لذ اخزد اٌضشائت ِغّ١بد ِخزٍفخ ِضً اٌشع َٛأ ٚاٌّىٛط

،

ٚاٌّمقٛد ِٕٙب اٌز ٌُ ٟرفشضٙب اٌؾش٠ؼخ االعالِ١خ ٚ ،أّب فشضذ ِٓ لجً اٌؾىبَ
ٚاٌٍّٛن ٚأفؾبة االلطبػبد خبسعب ً ػٓ اٌؾك اٌؾشػ ٟف ٟأغٍت االؽ١بْ(٠ٚ ، )9شعغ
اثٓ خٍذ )18( ْٚعجت رٌه ف ٟػجبسح ِخزقشح ٚاضؾخ  ،لبئالً ٚ " :أػٍُ اْ اٌذٌٚخ أرا
ضبلذ عجب٠زٙب ٚ ...لقش اٌؾبفً ِٓ عجب٠برٙب ػٍ ٝاٌٛفبء ثؾبعبرٙب ٔٚفمبرٙب ٚأؽزبعذ
اٌِ ٝض٠ذ ِٓ اٌّبي ٚاٌغجب٠خ  ،فزبسح رضغ اٌّىٛط ٚ ...ربسح ثبٌض٠بدح ف ٟأٌمبة اٌّىٛط
ٚ ...ربسح ثؤعزؾذاس اٌزغبسح ٚاٌفالؽخ ٌٍغٍطبْ ػٍ ٝرغّ١خ اٌغجب٠خ ٌّب ٠ش ْٚاٌزغبس
ٚاٌفالؽ٠ ٓ١ؾقٍ ْٛػٍ ٝاٌفٛائذ ٚاٌغالد ِغ ٠غبسح اِٛاٌٚ ، ُٙاْ األسثبػ رى ْٛػٍٝ
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ٔغجخ سإٚط االِٛاي ف١ؤخز ِٓ ْٚاوزغبة اٌؾٛ١اْ ٚإٌجبد ألعزغالٌٗ ف ٟؽشاء اٌجضبئغ
ٚاٌزؼشك ثٙب ٌؾٛاٌخ االعٛاق

()11

٠ٚ ،ؾغج ْٛرٌه ِٓ أدساس اٌغجب٠خ ٚرىض١ش اٌفٛائذ

 ٛ٘ٚغٍظ ػظٚ ُ١ادخبي اٌضشس ػٍ ٝاٌشػب٠ب ِٓ ٚعِ ٖٛزؼذدح " .
فبٌّىٛط ِٓ أؽذ اٌضشائت اٌز ٟرغؼ ٝاٌ ٝرم١١ذ ؽشوخ اٌزغبسح اٌذاخٍ١خ  ،وّب
رغبُ٘ ثؾىً فؼبي ف ٟرمٍ١ـ ؽغُ اٌزجبدي اٌزغبس ٞاٌخبسع ِٓ ٟخالي ٚضغ اٌضشائت
ػٍ ٝؽشوخ اٌغفٓ  ،ار ال٠غّؼ ثّشٚس٘ب اال ثؼذ اٌذفغ

()12

ٚ ،رغزؾقً ِٓ ِشٚس

ثضبئغ اٌزغبس ِٓ ثٍذ ٢خش ّ٠ٚ ،ىٓ اْ ٔطٍك ػٍٙ١ب ِىظ اٌّشٚس  ٟ٘ٚوّب رغّ ٝفٟ
اٌٛلذ اٌؾبضش -رشأض٠ذ اٌّشٚس ، -فمذ عّؼذ ِٓ اٌزغبس اٌؼبثش ٓ٠ثؤساض ٟاٌذٌٚخ ِٓ
سػب٠ب اٌذٚي االخش ِٓٚ ، ٜاٌزغبسح اٌذاخٍ١خ

()13

()14

ٚ ،لذ أٚضؼ اثٓ االص١ش

ثؤٔٙب

ضشائت صمٍ١خ اٌٛطؤح رغزٛف ِٓ ٝافؾبة اٌجضبئغ ٚاٌزغبس ثبٌمٛح ِّ ،ب أد ٜف ٟإٌٙب٠خ
اٌ ٝاثطبٌٙب ٚأٌغبئٙب  ،فّٓ اٌّؼشٚف اْ ثالد اٌؾبَ وبٔذ ِؾظ أٔظبس اٌزغبس ِٓ اٌّؾشق
ٚاٌّغشة ال عّ١ب ِٓ أعزٛٙرِٕ ُٙزغبرٙب وبٌمطٓ ٚاٌغىش ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌغٍغ ٚاٌّزبعش ،
٘زا فضالً ػٓ وٙٔٛب ٔمطخ أٌزمبء ٌٍجضبئغ اٌٛاسدح ِٓ رٍه إٌّبطك(ٚ ، )15لذ اؽزٍذ ؽٍت
ثبٌخقٛؿ ِٛلؼب ً رغبس٠ب ً ِّٙب ً فىبٔذ ِشوضا ً ٚعطب ً ث ٓ١اٌؾبَ ٚاٌؼشاق ٚآع١ب اٌقغشٜ
()16

 ،فِ ٟٙشوضا ً سئ١غب ً ٌزغبسح اٌؾشق االعالِ ٗ١ثّب ضّزٗ ِٓ اٌجضبئغ اٌضّٕ١خ ِٓ

اٌؾش٠ش ٚاالٔٛاع إٌف١غخ ٚإٌبدسح ِٓ اٌمّبػ فضالً ػٓ اٌفشٚ ٚاٌغّٛس ٚاٌغٕغبة
ٚاٌضؼٍت ٚعبئش اٌجضبئغ إٌٙذ٠خ ٚأعٕبط اٌشل١ك  ،فضالً ػٓ أٛاع اٌقبث ْٛاٌّؾٛٙس
اٌز٠ ٞقذس اٌِّ ٝبٌه اٌشٚ َٚاٌؼشاق ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌجالد

()11

ٚ ،لذ عٍىذ اٌمٛافً

اٌزغبس٠خ اٌطش٠ك اٌجش ، ٞأر رّش ثؼذ ٚفٌٙٛب إٌِ ٝطمخ اٌغض٠شح ثؾّبي اٌؼشاق ثّذٕ٠خ
اٌشلخ لشة اٌش٘ب ٚرٕفز ِٕٙب اٌ ٝاٌؾبَ ِشٚسا ً ثّٕجظ (ٚ )10ؽٍت ٚاألصبسة ( )19صُ أطبو١خ
ٚرٕز ٟٙػٍ ٝعبؽً اٌجؾش اٌّزٛعظ ػٕذ اٌالرل١خ (. )28
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فمذ وبْ اٌزغبس اٌؾبِ٠ ْٛ١م ِْٛٛثزقذ٠ش رٍه اٌجضبئغ اٌِٛ ٝأئ ثؾش اٌّزٛعظ  .فُٙ
ٔؾط٠ ْٛغٛث ْٛاٌؼبٌُ وٍٗ

()21

 .ار ع١طش اٌقٍ١ج ْٛ١ػٍ ٝاٌؾش٠ظ اٌغبؽٍ ٟثّٛأئٗ

اٌّؾٍ١خ ِٓ ؽّبي اٌؾبَ ٚؽز ٝفٍغط ٓ١ف ٟاٌغٕٛة  ،ف ٟاٌٛلذ اٌز ٞوبْ اٌّغٍّْٛ
ع١طشٚا ػٍ ٝاٌذاخً ف ٟثالد اٌؾبَ أِزذادا ً ٔؾ ٛاٌؼشاق ٚاٌغض٠شح اٌؼشث١خ ٚإٌّ١ٙخ ػٍٝ
طشق اٌزغبسح اٌجش٠خ ٚ ،فشك ٘زا اٌٛضغ اٌزؼبًِ االعجبس ٞف١ِ ٟذاْ اٌزغبسح ثٓ١
اٌطشفٓ١

()22

 .فىبْ ػٍ ٝاٌزغبس دفغ اٌضشائت ػٍ ٝرغبسرٌ ُٙخضٕ٠خ اٌذٌٚخ أٌ ٚقبؽت

االلطبع اٌز ٞرّش ثٗ ٘زٖ اٌزغبسح ِ ،مبثً ػذَ اٌزؼشك ٌٙب ٚاٌؾفبظ ػٍ ٝعالِخ
ثضبئؼٙب اٌضّٕ١خ وّب ِش روش٘ب  ،اٌز ٟرغزٛعت رٛف١ش اٌؾّب٠خ ٌٙب ِٓ لطبع اٌطشق
ٚاٌٍقٛؿ

()23

 .فغالِخ طشق اٌمٛافً ٚأزؾبس االِٓ فٙ١ب ٕ٠ؼؼ اٌزغبسح  ،ار اْ ِؼظُ

الزقبد٠بد اٌذٚي اٌؼشث١خ االعالِ١خ وبٔذ لبئّخ ػٍ ٝاٌزجبدي اٌزغبس. )24( ٞ
ٚلذ وبٔذ ٚظ١فخ اٌؾؾٕخ ٘ ٟاٌّغئٌٚخ ػٓ ٘زا االِٓ ٌ ،زٌه أسرجطذ اداسح اٌّذْ ثفشق
ِٓ اٌؼغىش رغبػذ اٌٛاٌ ٟف ٟرٕظ ُ١ؽئٙٔٚب االداس٠خ ٌزم َٛثّّٙخ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاألِٓ
ٚاألعزمشاس فٚ ٟال٠بد اٌذٌٚخ ِّٚبٌىٙب ٚدسٚثٙب ( . )25وّب ٚعذد ٌِّٙ ُٙخ أخشٚ ٜرغّ- ٝ
اٌّآفش ، -ار ٠م ِْٛٛثّذ اٌؾجبي ثبٌّبء ٌّٕغ اٌغفٓ ِٓ اٌغ١ش ؽز ٝرذفغ ٘زٖ اٌغفٓ ِبػٍٙ١ب

ِٓ سعِٚ َٛىٛط ٚ ،سثّب أطٍمذ اٌّآفش ػٍ ٝاٌضش٠جخ ٔفغٙب اٌز ٟسرجذ أؽ١بٔب ً ٌقبؽت
اٌؾؾٕخ (ٚ ، )26لذ عشد اٌؼبدح ػٍ ٝرؼ ٓ١فبؽت اٌؾؾٕخ ِٓ لجً اٌّمطغ ف ٟااللطبػبد
اٌقغ١شح

()21

 .أِب اٌّذْ اٌىج١شح ف١م َٛاٌغٍطبْ ثزمٍ١ذٖ ؽبسح اٌٛظ١فخ

ٌٍّمطغ ٔبئجٗ اٌز٠ ٞزجؼٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌؾؾٓ

()29

ٌٚ .قبؽت اٌؾؾٕخ عغالرٗ اٌز ٟرذ ْٚفٙ١ب

اؽىبِٗ ِٚب ٠زٛفش ٌذِ ِٓ ٗ٠ؼٍِٛبد خبفخ ثؤعٛاق اٌّذٕ٠خ

()38

 .ف ِٓ ٟٙاٌٛظبئف اٌزٟ
()31

ٚسصزٙب اٌذٌٚخ اٌضٔى١خ ػٓ اٌغالعمخ ٚأعزّشد اٌ ٝاٌؼقش االٛ٠ثٟ

اٌٛظ١فخ ف ٟدِؾك رٛسأؾبٖ

()32

()20

 .وّب وبْ

ٚ .أثشص ِٓ ر٘ ٌٝٛزٖ

عٕخ (٘558ـ  ، )33()َ1168 /صُ رٛال٘ب ثؼذٖ ؽم١مٗ

فالػ اٌذ ٓ٠اإلٛ٠ث ٟعٕخ (٘568ـ  ، )34( )َ1164 /أ ٚوّب لبي اٌؾٕجٍ ٟعٕخ (٘561ـ /
. )35( )َ1165
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ثانيا ً  :طرق جباية الضرائب :
ٌذكر الملمشندي ( )33بؤن جباٌة الضرابب فً بالد الشام كانت على نوعٌن :
اوالً :ماٌختص بالدٌوان السلطانً  ،وٌشمل ماٌإخذ من الرسوم على البضابع التً
ٌجلبها التجار .
ثانٌاً :فهو ماٌرتبط باأللطاعات وماٌجري تحصٌلها منها ٌسلم الى صاحب
االلطاع  ،فؤذا كان االلطاع تابعا ً لدٌوان من الدواوٌن السلطانٌة  ،فتكون واردات ذلن
الدٌوان  ،أما اذا كان ألحد االمراء فمتحصله لصاحب االلطاع وهو ماال أختصاص له
بالدٌوان السلطانً  .فكانت العشور تإخذ على التجارة التً تمر عبر حدود الدولة
النورٌة سواء الداخلٌة منها أو الخارجٌة  ،إذ ٌموم بتحصٌلها موظؾ مختص ٌسمى
العاشر(. )33
ولؽرض ضمان الدلة فً استحصال الضراب كان لكل بضاعة ضامن ألستٌفابها  ،ولد
أتبع االتابكة هذا االسلوب خالل المرن السادس الهجري  /الثانً عشر المٌالدي
()33

حٌث ٌمول جواتٌاٌن

()33

.

" :ان الفترة مابٌن المرن العاشر الى الحادي عشر مٌالدي

(الرابع والخامس الهجرٌٌن) كان أوج برجوازٌة الشرق االوسط التً تمٌزت بالنفوذ
الكامل لطابفة جند االتران  ،إذ أستمر ذلن طوال المرون الثمانٌة الممبلة  ،فحل
االلتصاد ذو االتجاه االلطاعً محل االلتصاد النمدي والتجاري "  .وهذا ٌعنً اعتماد
الدولة بشكل واضح على ما تجبٌه من ضرابب على السلع الواردة والخارجة  ،ومن
انواع المكوس التً كانت تجبٌها الدولة النورٌة فً الثؽور البرٌة والبحرٌة وعلى
المتاجر الواصلة من الخارج كمكس الموافل ومكس البهار ومكس المطن ( . )33إذ كانت
دمشك المحطة النهابٌة بالنسبة للطرق الشرلٌة  ،فكان على التجار االوربٌٌن ان ٌموموا
بالتعالدات على أعمالهم هنان وٌنملون مشترٌاتهم على ظهور الجمال الى انطاكٌا
()33

وصور وعكا وأٌاس

 ،فكانت السفن االوربٌة تُحمل الحمولة من محطات العبور –
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الترانزٌت -الى البندلٌة أو بٌزا أو جنوة بعد مدة تتراوح بٌن ثالثة وخمسة أسابٌع فمط
()33

 .وٌعلك رٌنسمان ( )33على هذه الحالة لابالً  " :بؤن تحكم العساكر االلطاعٌة أدى

الى أنتعاش التجارة الؽربٌة وأصبحت بضابع الشرق تنمل بواسطة سفن ؼربٌة "  .مما
أدى الى انتعاش المدن الساحلٌة االوربٌة وتحولها الى النمط التجاري  ،فهً لم تكن
()33

بحرٌة لبل المرن العاشر المٌالدي

كما أشتهر مكس المسافرٌن  ،وهو من الضرابب

المفروضة على السفر  ،وتؤخذ مباشرة من المسافرٌن المادمٌن أو المؽادرٌن من مدن
الجزٌرة الفراتٌة  ،حٌث بلؽت ألٌامها فً احدى السنٌن خمسٌن ألؾ دٌنار عن مدٌنة
()33

 ،وعشرة آالؾ دٌنار عن مدٌنة تل باشر

()33

()33

أعزاز

الرحبة

وخمسة آالؾ دٌنار عن مدٌنة حران

()33

وعشرة آالؾ دٌنار عن مدٌنة

وألؾ دٌنار عن مدٌنة سنجار

()33

 ،ولد ذكر ابن شاهنشاه ( )33أن هذه المكوس كان لها وجود فً بالد الشام والجزٌرة لبل
حكم األٌوبٌٌن  ،ولد جمعت من لبل حكام تلن المناطك لصالح الدٌوان أو ربما لهم وك ٌل
حسب أرتباطهم بدواوٌن الدولة كما مر سابما ً .
فٌذكر ناصر خسرو (( : )33أن مدٌنة حلب تحصل المكوس عما ٌمر بها من بالد الشام
والروم والجزٌرة ومصر والعراق عندما ٌذهب علٌها التجار من جمٌع البالد )  .حٌث
مثلت مركزا ً للتمكٌس فً المرن الخامس الهجري  /الحادي عشر المٌالدي و أستمر
دورها حتى عهود الحمة  ،إذ لام صالح الدٌن فً العصر االٌوبً بإبطال المكوس
المفروضة على تجاراتها المتنوعة  ،فكتب المناشٌر الخاصة بؤزالة مضالمها

()33

،

السٌما بعد وفاة نور الدٌن و والٌة ابنه الصالح إسماعٌل  ،فسٌر صالح الدٌن رسالة
لدٌوانها ٌمول فٌها  " :وأنها إلٌنا أنه بمدٌنة حلب رسوما َ أستمرت االٌدي على تناولها
واألل سنة على تداولها وفٌها بالرعاة أرفاق وبالرعاٌا أضرار  ،ولد رأٌنا بنعمة هللا أن
()33

نبطلها ونضعها وندعها وٌضرب عنها فً أٌامنا ونضرب علٌها بؤلالمنا "

 ،وذلن

لبٌل فتح بٌت الممدس سنة( 333هـ3333 /م)  ،كما ٌذكر ابن األثٌر ان حاكم للعة
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()33

جزٌرة ابن عمر

 ،كان ٌفعل ماٌرٌد فٌما ٌتعلك بتحصٌل الضرابب وجباٌتها

وألؽاءها أو مضاعفتها (. )33
لمد انتبه نور الدٌن الى هذه الضرابب منذ ولت مبكر فسعى الى ازالة المٌود التً تعطل
التجارة وكؾ الضرر عن الفبات المنتجة وأصحاب االموال من التجار  ،فحرص على
ارضابهم من أجل أستثمار أموالهم فً عملٌات تجارٌة على أرض دولته تشجٌعا ً منه
ودعما أللتصادٌات الدولة و رفد خزٌنته من عوابد الضرابب الشرعٌة  ،فعندما دخل
الى دمشك أول مرة عام (333هـ 3333 /م) حرص أشد الحرص على األجتماع مع
كبار التجار الدماشمة من أجل بعث الطمؤنٌنة فً نفوسهم بعد سٌاسات االبتزاز التً
اعتمدها الحكام واالمراء من رجال دولته .
فؤصدر منشورا ً بؤسماط المكوس والضمانات والضرابب والؽرامات المفروضة على
عدد من البضابع واالسواق

()33
()33

 .فنالت دمشك المرتبة االولى من حجم هذه

االسماطات  ،وهذا امر طبٌعً كونها تمثل االهمٌة السٌاسٌة والتجارٌة  ،حٌث أصبحت
مركزأ لدولته فٌما بعد  .وفً عام (333هـ 3333/م) فعل مثل ذلن عندما دخل شٌرز ،
فؤصدر منشوره الشهٌر وألؽى بموجبه حشد كبٌر من المظالم والمكوس شمل معظم
أنحاء أنحاء دولته  ،حٌث بلؽت مابة وخمسة وستون ألؾ دٌنار جاء فٌه  " :هذا ما
اتمرب به الى هللا تعالى صافحا ً  ،وأطلمته مسامحا ً لمن علم ضعفه من الرعٌة رعاهم
هللا "...

()33

 ،ثم ٌعرض المنشور بعد هذه الممدمة لابمة بالموالع التً شملها األلؽاء

والمبالػ التً اعفٌت من دفعها وهً كاآلتً (: )33
حلب  :خمسون ألؾ دٌنار .
عزاز  :عن مكس جددته الفرنج على المسافرٌن عشرة آالؾ دٌنار .
تل باشر  :واحد وعشرون ألؾ دٌنار .
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المعرة ( : )33ثالثة آالؾ دٌنار.
دمشك  :لما أستنجد به أهلها خوفا ً على انفسهم واموالهم من أستٌالء العدو  ،وضعفهم
عن مماومة ما كان ٌإخذ منهم فً كل سنة وهو رسم ٌسمونه (المشة)  ،عشرٌن ألؾ
دٌنار .
حمص  :ستة وعشرٌن ألؾ دٌنار .
حران  :خمسة آالؾ دٌنار .
سنجار  :ألؾ دٌنار .
الرحبة  :عشرة آالؾ دٌنار .
عداد العرب( : )33عشرة آالؾ دٌنار .
وبعدها أمر الوعاظ أن ٌنادوا بذلن على المنابر  ،بعد أن كتب كتابا ً الى الخلٌفة العباسً
فً بؽداد ٌعلمه أن التجار فً حل مما وصل إلٌه من أموالهم  ...وختم المنشور بموله :
"وٌبرإا ذمته مما سبك "

()33

 .فمد أخذ على عاتمه األلتزام بالموارد الشرعٌة االساسٌة

وإلؽاء مادونها  .كما أبطل جمٌع الضرابب والمكوس فً الموصل وسابر ما فتحه من
البالد وذلن سنة (333هـ3333/م) ( .)33بسبب ماكان ٌمع على الناس من ظلم من لبل
والته  ،كما ورد فً نص المنشور الذي ذكره ابن واصل  ،فبعد الممدمة الطوٌلة ٌؤتً
الى توضٌح أسباب ومبررات هذا المنشور فٌمول  ... " :ولد كان ٌمً من رسوم الظلم
ومعالم الجور فً سابر االعمال بوالٌتنا ما أمرنا بؤزالته اآلن  ،وأضفنا الى ذلن ما كنا
أسمطناه أوالً  ...سنذكر ما أزلناه من المظالم والمكوس أوالً وآخرا ً من سابر اعمال
()33

والٌتنا فً هذا السجل من الدٌوان "

 .كما أصدر سنة ( 333هـ 3333 /م ) منشور

المسامحة بحك التجار فكان من الحدة بؤن هدد كل من ٌتجاوز بؤخذ المكوس الؽٌر
شرعٌة بالمتل بموله (أي نور الدٌن)  " :وكل من لرأه وخالفه من كافة والة االمر ومن
()33

صاحب سٌؾ

وللم ومشارؾ أو ناظر  ...فمن ازالها زلت لدمه ومن أحلها حل
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()33

دمهُ)

 .وهذا ٌدلل على حكمته السٌاسٌة ونظرته االلتصادٌة الثالبة فً معالجة

مشاكل التجار وإرضابهم  ،فهم من ٌوفر البضابع والسلع فً عموم دولته  ،فٌكون بذلن لد
حمك مهمتٌن أساسٌتٌن  ،إرضاء الخاصة من التجار وكسب ود العامة من أبناء الشعب  ،مما

أعطاه دعما ً إضافٌا ً لحكمه وشرعٌته فالتاجر ٌ " :بحر برا ً وبحرا ً  ،مركبا ً وظهرا ً  ،سرا ً
وجهرا ً  ،الٌحل ما شده والٌحاول ما عنده  ،والٌكشؾ ماستره  ،والٌسؤل عما اورده
وأصدره  ،والٌستولؾ فً طرٌمه  ،والٌشرق برٌمه  ،وٌؤخذ منه طعمة  ،والٌستباح له
حرمه "

()33

 .وهذا ٌدلل على عدالته فً تمدٌر الضرابب الكمركٌة  ،حٌث اتخذت المٌمة

أساسا ً لفرضها  ،ولم تفرض الضرٌبة على أساس النوع  .فضالً عن مراعاته الجوانب
الشرعٌة فٌذكر ابو ٌوسؾ أن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه كان أول من جعل
العشور على التجارة  ،إذ عٌن علٌها زٌاد بن ُحدٌر ( )33وأمرهُ بؤن الٌفتش احدا ً (. )33

ثالثا ً  :أوضاع التجار في العصر الزنكي :
عرللت الحروب الصلٌبٌة أحٌانا ً مسٌرة الموافل االسالمٌة من بالد الشام وألٌها ،
إال ان ذلن لم ٌمنع الطرفان من مواصلة نشاطهم التجاري وخاصة مع الؽرب األوربً
الذي سٌطر على موانا وسواحل بالد الشام  ،إذ كان العامل التجاري ٌدفع الطرفان الى
()33

عمد هدنة أو صلح لٌتمكنوا من أستبناؾ التجارة دون عابك

 .وبذلن نجد ان

الضرورات االلتصادٌة لد حجبت احٌانا ً كثٌرة طابع الصراع الصرٌح بٌن الطرفٌن
()33

وأخرجته من مجراه  ،لمد جسور التعامل وتبادل المنافع بٌن الطرفٌن

 .ورؼم ان

السٌادة الظاهرة لؤلعراؾ التجارٌة بٌن المسلمٌن والصلٌبٌن وتنامً أسس التبادل
التجاري بٌنهما  ،إال ان ذلن االستمرار كثٌرا ً ماكان ٌشوبه األرتبان نتٌجة لؤلنتهاكات
()33

التً لد تحصل
()33

جبٌر

 .ثم مالم تثبت فتعود االمور على ماكانت علٌها ولد عبر ابن

ا لذي زار بالد الشام فً آواخر المرن السادس الهجري عن هذه الحالة حٌث

اتجه من دمشك الى عكا عندما كانت بٌد االفرنج فً لافلة كبٌرة للتجار المسافرٌن
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بالسلع فمال  " :ومن أعجب ماٌحدث به فً الدنٌا ان لوافل المسلمٌن تخرج الى بالد
االفرنج  ،وسبٌهم ٌدخل الى بالد المسلمٌن  .ثم ٌزٌد فً وصفه للتجارة اٌام الحروب
الصلٌبٌة الى درجة ان هنان مودة بٌنهم حتى فً ولت الحروب دون ان ٌعترضهم أحد
فٌمول  " :ومن أعجب ما ٌحدث به ان نٌران الفتنة تشتعل بٌن الفبتٌن مسلمٌن ونصارى
 ،وربما ٌلتمً الجمعان وٌمع المصاؾ (أي المتال) بٌنهم  ،ورفاق المسلمٌن والنصارى
تختلؾ بٌنهم دون اعتراض علٌهم  ، ...فموافل النصارى من مصر الى دمشك على
بالد االفرنج ؼٌر منمطع وتجار المسلمٌن من دمشك الى عكا

()33

 ...الٌمنع احد منهم
()33

والٌعترض  ...فؤهل الحرب مشتؽلون بحربهم والناس فً عافٌة والدنٌا لمن ؼلب "

 .ولد وصؾ المستشرق الفرنسً كلود كاهن استمرارٌة التجارة فً مثل هذه الضروؾ
بموله  " :فالتجارة وتنمل التجار كانت موارد شبه ممدسة  ،فكان المس بها جناٌة كبرى
ولم تكن الحرب لتؽٌر شٌبا ً من ذلن"

()33

 .وأهتم نور الدٌن بؤمر التجارة وشجع التجار

من التردد الى بالده فؤنشؤ لهم الخانات فً الطرلات  ،وألام االبراج لحماٌتهم (. )33
اما عن الوضع الداخلً لبالد الشام  ،فالبرؼم من الفتن التً تمع بٌن أمراء المسلمٌن
أنفسهم أومع ملوكهم والتً ربما أدت أحٌانا ً الى األلتتال الداخلً  ،إال أن الطرق تبمى
آمنة كما عبر عنها ابن جبٌر إذ ٌمول  " :والٌعترض على الرعاٌا وال التجار  ،فاألمن
الٌفارلهم فً جمٌع االحوال سلما ً او حربا ً " ( .)33فهذا الخٌار الذي اتخذه طرفا الصراع
فً إبعاد المشاكل عن التجارة والتجار وتؤمٌن طرلهم ٌعكس الوعً االلتصادي لكلٌهما
 ،وإدران أهمٌة المال لسد نفمات الحرب باألضافة الى الجانب السٌاسً والدٌنً وربما
كان الهدؾ التروٌج للتجارة االسالمٌة والضرر بؤشؽال ؼٌر المسلمٌن أو حتى الٌتركوا
االشتؽال بإٌدٌهم  ،وأحٌانا ً لد ٌؤخذ التجار دور استخباري فً نمل المعلومات من كال
الطرفٌن  ،وفً كل االحوال فؤن إرضاء الشعب وكسب ثمة أصحاب رإوس االموال
ٌحمك األكتفاء المعٌشً الذي ٌنعكس على أسمرار الوضع الداخلً وعدم األنشؽال به ،
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والتفرغ للجبهة الخارجٌة  ،لذلن عمد الزنكٌون الى ألؽاء الكثٌر من الضرابب وتحدٌد
صالحٌات من الجباة من ممطعٌن وموظفً الدواوٌن الحكومٌة .
وعلى الرؼم من حالة األنسجام هذه  ،حدثت خرولات عكرت المسٌرة التجارٌة لكال
الجانبان  ،إال انها لٌست بالحالة الشابعة وهذا ٌتبٌن من سنوات حدوثها فذكر ابن
المالنسً سنة (333هـ 3333 /م) نمض االفرنج الهدنة المستمرة بٌن عماد الدٌن أتابن
وبٌنهم  ،حٌث لبضوا بؤنطاكٌة وثؽور الساحل على جماعة من التجار المسلمٌن من
أهل حلب

()33

 .ولد لوبلت بردود فعل مماثلة من لبل المسلمٌن ففً سنة (333هـ /

 3333م) ظفر عسكر حلب بفرلة كبٌرة من التجار واألجناد وؼٌرهم خرجوا من
أنطاكٌة وترٌد بالد االفرنج ومعها مال كثٌر و دواب ومتاع وأثاث فؤولعوا بها
وأستولوا على ما كان عندها  ،ولتلوا من كان معها من خٌالة األفرنج لحماٌتها  ،ثم
()33

عادوا الى حلب بالمال والسبً واألسرى

 .كما ذكر ابن االثٌر بؤنه " فً سنة سبع

وستٌن وخمسمابة خرجت مراكب من مصر الى الشام فؤخذ األفرنج الذٌن فً الالذلٌة
مركبٌن مملوبٌن من االمتعة والتجار وؼدروا بالمسلمٌن  ،وكان نور الدٌن لد
هادنهم"(.)33

 المحور الثاني (العهد اإليوبي)أوالً :تأمين طرق التجارة :
اما فً العصر االٌوبً فلم تختلؾ الحال كثٌرا ً  ،فمد كان للتجارة ما كان من
االهمٌة فً عصر الزنكٌٌن  ،فؤحتفظت بالد الشام على العهد اإلٌوبً بعوامل النشاط
االلتصادي بما فٌها مولع الشام الممتاز  ،فؤعطوا االهتمام بالجانب التجاري الذي كان
ٌرفد خزٌنة الدولة باألموال الالزمة  ،كما كان للعامل العسكري أثر فً هذا الجانب ،
فجٌوش ذلن الزمان لم تعرؾ أسلحة الخدمات والتموٌن وما شاكلها من الجٌوش الحدٌثة
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 ،ح ٌث كانت العساكر تخرج وفً ركابها التجار وأرباب الحرؾ والصناعات فتمام
االسواق المإلتة فٌشتري الجنود لوازمهم ثم ٌجدون من ٌمدم لهم الخدمات الٌومٌة
()33

االخرى

 ،لذلن أهتموا بتؤمٌن المسالن التجارٌة الداخلٌة منها والخارجٌة  ،فعلى

الصعٌد الخارجً حاصر االٌوبٌون للعة الكرن حتى تم فتحها سنة (333هـ 3333 /م)
 ،ألنها كانت تمثل لطعا ً لؤلتصال التجاري بٌن مصر

()33

والشام

()33

 .وفً الشؤن

الداخلً ٌذكر ان بعض التجار لد شكوا من كساد سلعهم فمال صالح الدٌن اإلٌوبً " :
خذوها واكتبوا اثمانها الى مصر " ...

()33

 .ففً بٌعها فابدة فرض الضرٌبة الممررة

علٌها فهً من موارد خزٌنة الدولة التً الٌمكن ان ٌكون لها أساس ثابت ومستمر أذا لم
ٌكن لها أساس التصادي  .لذلن عمل الحكام االلطاعٌون على تعزٌز النشاط التجاري
()33

لوجود مصلحة حٌوٌة لهم

 .فكان على التجار باألضافة الى دفع الضرابب الرسمٌة

دفع االموال لصاحب االلطاع الذي تمر به هذه التجارة نظٌر االمن الذي ٌوفره للموافل
 ،لذلن أستمرت الحركة التجارٌة نشٌطة بتراتٌبها وتنظٌماتها سالكة بمسالكها وطرلها
()33

طٌلة العصر االٌوبً

 .فكان العامل االساسً فً نجاح هذه التجارة  ،الحماٌة

الخاصة التً وفرها الممطعون  ،فضالً عن النوعٌات والكمٌات المختلفة للبضابع (. )33
فالثروة والسلطة من وجهة نظر صالح الدٌن وسٌلتٌن مهمتٌن لتحمٌك الجهاد( . )33ومن
هذا المفهوم جاء االهتمام بها إذ شكلت رافدا ً إضافٌا ً من روافد خزٌنة الدولة بجانب
الموارد الزراعٌة.

ثانيا ً  :موقف االيوبيين من الضرائب :
ان دراسة ضرابب التجارة تعطٌنا تصورا ً عن الحالة االلتصادٌة السابدة فً دولة بنً
اٌوب  ،فضالً عن االسباب التً دعت الحاجة لها فً ظل تلن الظروؾ العسكرٌة  ،فمد
نظر االٌوبٌٌن الى المكوس السٌما المستحدثة منها على انها خارجة عن مؤلوؾ
واردات الدولة االسالمٌة من وجهة نظر الدٌن والشرع  ،لما اتسمت به من طابع الظلم
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والحٌؾ لهذا كانت ثمٌلة على الناس ولذلن راعوا شإون الناس وظروؾ معاشهم ،
فؤصبح اسماطها عاللة بارزة فً سٌاساتهم رؼم حاجتهم الماسة لؤلموال  .فٌمول ابن
شداد عن صالح الدٌن  " :سمعته فً معرض حدٌث جرى ٌمول ٌ :مكن ان ٌكون فً
الناس من ٌنظر الى المال كما ٌنظر الى التراب  ،فكؤنه اراد بذلن نفسه رحمه هللا تعالى
"

()33

 .حٌث كانت أوامره الى عماله وتابعٌه من حكام االلالٌم تنص على ضرورة

ألؽاء الضرابب الظالمة  ،واذا ما خالؾ احدهم أمره كان ٌعالبه دونما ابطاء فكان كلما
ضم مدٌنة جدٌدة الى حكمه سارع فً رفع ضراببها الجابرة

()33

 .فؤزال المكوس

وأبطل ما أحدث بعد وفاة نور الدٌن من المبابح والمنكرات والضرابب
()33

ٌبك منها إال ما اباحه الشرع كالزكاة والخراج والجزٌة والعشور

()33

 .حٌث لم

 .إذ اهتم بالعدل

بما له من اثر وموافمة مع احكام الشرٌعة االسالمٌة  ،فالسٌاسة المالٌة والنمدٌة فً ظل
حكم اسالمً عادل ومنصؾ الشن بؤنها ستكون أكثر فعالٌة تإدي آثارها بسهولة وٌسر
مما ٌنعكس على زٌادة المنافع الكلٌة فً المجتمع ومن تلن اآلثار إٌداء فرٌضة الخراج
بآثارها المختلفة فٌخرجها الناس عن طٌب نفس ألن الشرٌعة ضامنا ً لوٌا ً راسخا ً تملً على
المسلم مرالبة هللا فً جمٌع تصرفاته  ،وفً ذلن إحداث االثر على التصاد الدولة .

أما عن طرٌمة جمع تلن الضرابب فمد جمعت مباشرة من لبل مستخدمً الدٌوان أو
بواسطة الضمان عن طرٌك الوالة لصالح مإسسة الدٌوان (. )33
فالضامن ٌتكفل بجمع تلن الضرابب من الناس ممابل دفع ِه مبلؽا ً من المال لخزٌنة
()33

المملكة ودٌوانها  ،وٌعمد للضامن عادة لمدة سنتٌن أو ثالث

 .إذ كان للدٌوان حك
()33

تمدٌر هذه الضرٌبة كما له الحك فً تمدٌر تكلفة االنفاق فً اوجهها المختلفة

.

وخاصةً على التجار الذٌن ٌمومون بالبٌع فً ممالن الدولة االٌوبٌة  ،وبلػ المكس خمس
()33

لٌمة البضاعة احٌانا ً (أي ضعؾ العشر)

 .كما أخذت المكوس من الثؽور البحرٌة
()33

والبرٌة وعلى المتاجر الواصلة من الخارج والتً كانت تسمى بمكس الموافل

.

فٌذكر ان اسد الدٌن شٌركوه صاحب حمص بلػ من التعسؾ " فجعل على التجار
333

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )42العدد ( )8أيلول 4102
()33

والمترددٌن الى بالده حمولا ً لم تجري بها العادة "

 .ومثلها كانت حلب وبالً الالٌم

الدولة وممالكها فً تحصٌل الرسوم بالضمان  ،فمد بلػ ضمان لصبة عكا سنة (333هـ
3333 /م) مابة وعشرٌن ألؾ دٌنار(. )333

ثالثا ً  :إلغاء المكوس :
لمد اعلن صالح الدٌن منذ اللحظة االولى لدخول دمشك سنة (333هـ 3333 /م)
بؤن لم ٌؤتً إال ألصالح الخلل الذي ولع بعد وفاة نور الدٌن وتسلم أبنه الملن الصالح
حٌث كان صؽٌر السن والٌموى على مجابهة األخطاء فمال " :لدمت الشام ألصالح
االمور وحفظ الثؽور وخدمة ابن نور الدٌن وكفالته وتخلٌصه من لوم ٌؤكلون الدنٌا
بؤسمه وٌبالؽون فً ظلمه "

()333

 .ولد أصدر فً السنة التالٌة بحلب سنة (333هـ /

3333م) منشورا ً بتولٌعه بؤسماط هذه الضرابب الجابرة جاء فٌه  " :وأنتهى ألٌنا بمدٌنة
حلب رسوما ً أستمرت االٌدي فً تناولها واأللسنة على تداولها وفٌها بالدعاة أو فاق
وبالرعاٌا أضرار  ،ولها ممدار عنده بممدار منها ماهو على االثواب المجلوبة ومنها
ماهو على الدواب المركوبة ومنها ماهو على المعاٌش المطلوبة  ،ولد رأٌنا بنعمة هللا
علٌنا ان نبطلعها ونضعها ونعطلها  ...فعلى كافة أولٌابنا و والتنا وأمرابنا والمتصرفٌن
من لبلنا إال ٌهووا إلها ٌدا ً والٌردوا ولو بلػ الضمؤ منها موردا ً والٌثملوا بها مٌزان
المال فٌخؾ مٌزان األعمال "
()333

الخابور  ،وعرابان

()333

 .كذلن فعل مع ماكسٌن وسابر المواضع فً

 ،حٌث بذل ألهلها العدل واالنصاؾ

()333

 .لما وجد بهذه

المكوس من انواع العبودٌة والرق مما ٌضر به الرعاٌا بكافة شرابحهم  ،فعندما فتح
الرلة أصدر مرسوم آخر ألؽى بموجبه جمٌع ما ٌؤخذ من الناس فمرابهم واؼنٌابهم لال
فٌه  " :فمد أمرنا ان تُسد هذه االبواب وتعطل  ...وٌعفى خبر هذه الضرابب من
الدواوٌن  ،ملعونا ً من ٌطمع ألٌها ناظره "

()333

 .كما ألؽى مواضع التمكٌس فً الشام

التً أستحدثها الصلٌبٌون  ،ومن أشهرها (تبنٌن) .حٌث كانت الضرٌبة فٌها لٌراط من
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الدنانٌر الصورٌة

()333

على الرأس  ،علما ً ان الدٌنار ٌساوي أربعة وعشرٌن

لٌراط( . )333وتابع الملن األفضل علً سٌاسة والده صالح الدٌن االٌوبً فً إسماط هذه
المكوس ومنع والته وممطعٌه أخذ أي شًء من التجار وؼٌرهم ممن ٌتنملون بٌن ألالٌم
الدولة الواحدة فمد عبر عنها بموله  " :فهً تخفؾ موازٌن االعمال وان كانت تثمل
سود صحابؾ الدواوٌن
موازٌن االموال  ،والخٌر فٌما ٌبمى أصرا ً على حامله ّ ٌُ ،
بؤثبات ألالمه"

()333

 .مما ٌعبر وٌدل على كثرة ممداها لهذا نرى بٌن مدة وأخرى ٌمدم

ملون بنً اٌوب على اجراء اصالح فً نظام ضراببهم كما فعل الملن العادل عندما
()333

لام بؤسماط عدد من الضرابب فً دمشك بلؽت مابة ألؾ دٌنار

 ،ولد تعددت أنواع

هذه الضرابب فمنها ماهو ممرر على االسواق  ،ومنها ماهو مفروض على المواد
العٌنٌة التً ٌحملها التجار كالفحم والحدٌد والفوالذ والزجاج  ،والشإون االخرى
كالؽناء والخمور والخواطا

()333

 .ولد حاسب والته على ذلن  ،فٌروى انه خاطب

احدهم لابالً  " :لو أستمام العود لما أعوج ظله  ،ولو تنتهً أنت ألنتهى ؼٌرن " (. )333
وهذا من دواعً عدله فكلما حسنت سٌرة الوالة حسنت دولتهم مما ٌضمن لهم حسن
تصرؾ الرعٌة وعدم التذمر والخروج عن طاعتهم  ،واهتمامهم بمصلحة رعاٌاهم .
إال أن الحال لم ٌستمر على ذلن  ،فمد كان بعض السالطٌن ٌعٌد هذه الضرابب الى
سابك عهدها بعد أن اسمطها ؼٌره

()333

 .مبررٌن ذلن بضٌك الموارد فً خزٌنة الدولة

وظهور خطر الصلٌبٌٌن من حولهم  ،كما حدث سنة (333هـ 3333 /م ) عندما لام
الملن المعظم عٌسى بن الملن العادل  ،فضمن الضرابب ألشخاص ٌتولون جباٌتها
ممابل دفعهم مبلػ من المال لخزٌنة المملكة

()333

 ،فؤنكر علٌه الفمهاء ذلن العمل ومنهم
()333

االمام فخر الدٌن ابو منصور عبد الرحمن بن عساكر
الضوابط الشرعٌة ومخالفتها الصرٌحة لها .
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رابعا ً  :االتفاقيات التجارية :
لم ٌكن االهتمام بالجانب التجاري ممتصرا ً على االٌوبٌٌن بل ظل التجار االوربٌون
طٌلة المرن الثانً عشر والثالث عشر المٌالدي ٌمدمون خدمات الٌستهان بها للفرسان
الصلٌبٌٌن فهم ٌزودوهم بالمإن وٌنملون الرجال والسالح  ،ولد تماضوا عنها أجور
()333

ممتازة

 .مما جعل كال الجانبٌن االسالمً والصلٌبً ٌضاعفون اهتمامهم بالعملٌات

التجارٌة و بناء الخانات والفنادق الخاصة بالتجار على تلن الطرق التجارٌة  ،كما رتبوا من

ٌموم على أمنها وسالمتها( ، )333فتعهد الجانبان بضمانه سالمة التجار والمسافرٌن الذٌن
()333

ٌتنملون بٌن الدول

 ،ولد وصؾ الممرٌزي هذه الفنادق بموله  " :وهً التً ٌنزلها

التجار ببضابع الشام "  ،وكانت تشمل على حواصل تستخدم لخزن السلع الخاصة
بالتجار ومن ثم عرضها وبٌعها ولد ذكر أٌضا ً ان فٌها منازل تطل على فناء الوكالة من
الدخل لسكن عوابل التجار الذٌن ٌؤتون مع ذوٌهم  ،فضالً عن حجرات منفردة لسكن
التجار الذٌن لٌس لهم عوابل  ،فكان لكل جالٌة من الجوالً االوربٌة ذات النشاط
التجاري وخاصة المبارسة والبنادلة وؼٌرهم  ،فندق فً الموانا والمدن العربٌة ذات
االهمٌة التجارٌة لهم

()333

 .ولد نال التجار الؽربٌون من مدن الموانا فً سورٌا

ولبنان وفلسطٌن حمولا ً وامتٌازات واسعة جدا ً

()333

 .كما حرص االٌوبٌون على تولٌع

االتفالٌات بهذا الجانب فٌذكر ان الملن الظاهر صاحب حلب كانت تربطه عاللات مع
التجار البنادلة فً الالذلٌة  ،فسمح لهم بؤلامة فندق ( )fondacoفً حلب فضالً عن بناء
لٌاسر كانت مخصصة للتجار الؽرباء ٌنزلون فٌها وٌستعملون الجناح االسفل منها سولا ً
لخزن بضاعتهم وتصرٌفها (. )333
أما فً زمن الملن العادل االٌوبً عمد معاهدات مع الدوٌالت االٌطالٌة كفنٌسٌا وبٌزة وذلن
()333

سنة (333هـ 333 -هـ 3333 -3333 /م )

 .ولد وصؾ ابن بطوطة الطرٌك من

مصر الى الشام لابالً  " :أن بكل منزل منها فندق وهم ٌسمونه الخان ٌ ،نزله المسافرون
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بدوابهم "

()333

 ،كخان السلطان الذي بناه صالح الدٌن على الطرٌك بٌن حمص ودمشك ،

ووصفه ابن جبٌر " بؤنه ؼاٌة الوثالة والحسن بباب حدٌد" (.)333

الخاتمة
بعد إكمال بحثي الموسوم ( التجارة والضرائب في العصرين الزنكي وااليوبي ) أثبت
البحث عدة نتائج يمكن إجمالها بالشكل التالي :

أوالً  :تعد الضرابب بشتى أنواعها من الواردات المهمة للدولة  ،فهً الركن االساسً
فً مٌزانٌتها  ،حٌث كان لها وجود فً بالد الشام والجزٌرة لبل حكم الزنكٌٌن وأستمر
العمل بها الى عهد الدولة االٌوبٌة  ،حٌث شملت االموال والسلع التجارٌة التً تباع فً
االسواق  ،ولد اخذت من الثؽور البرٌة والبحرٌة وعلى المتاجر الواصلة من الخارج ،
فضال عن التجارة الداخلٌة المارة بؤلطاعات الدولة .
ثانٌا ً  :أدى االلطاع العسكري دورا ً كبٌرا ً فً جباٌة هذه الضرابب  ،مما ادى الى
التعسؾ واالستبداد فً جمعها احٌانا ً  ،حٌث عدها الحكام ضرابب ؼٌر شرعٌة
والٌجوز اخذها ولاموا بؤصدار المناشٌر وألؽاء الكثٌر منها رؼم حاجتهم الى االموال ،
إذ اهتموا بالعدل لما له من أثر وموافمة مع احكام الشرٌعة االسالمٌة  ،فالسٌاسة المالٌة
فً ظل حكم اسالمً عادل أكثر فعالٌة تإدي أثرها بسهولة .
ثالثا ً  :ان سٌطرة الصلٌبٌٌن على الشرٌط الساحلً  ،وسٌطرة المسلمٌن على الطرٌك
الداخلً وهٌمنته على التجارة البرٌة  ،فرض على الجانبان التعامل االجباري فٌما بٌنهم
 ،فشجعوا على االهتمام بالتجارة وإزالة العوابك عنها إداركا ً منهم بؤهمٌة المال لرفد
خزٌنة الدولة فً االنفاق على الحروب وتجهٌز الجٌوش والمشارٌع العمرانٌة االخرى .
رابعا ً  :المحافظة على طرق التجارة الخارجٌة والداخلٌة وإبعاد المشاكل عنها  ،فمد
رتبوا من ٌموم على حفظ طرلاتها وسالمة أمنها حتى فً اولات الحروب والصراعات
الداخلٌة  ،إذ كانت وظٌفة الشحنة هً المسإولة عن ذلن .
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خامسا ً  :عمد االتفالٌات التجارٌة بٌن الجانب الصلٌبً واالسالمً وإنشاء الفنادق
والخانات لحفظ السلع ومبٌت التجار .

الهوامش
-3
-3

-3

-3
-3

-3

-3
-3

أشتور  .ق  ،التارٌخ االلتصادي واالجتماعً للسرق األوسط فً العصور
الوسطى  ،ترجمة عبلة عبد الهادي ( ،دمشك 3333 ،م)  ،ص. 333
ابن الجوزي  ،عبد الرحمن بن علً (ت333هـ3333/م)  ،المنتظم فً تارٌخ
الملون واألمم  ،مطبعة مجلس دابرة المعارؾ العثمانٌة ( ،حٌدر آباد -الدكن ،
3333هـ) . 33 / 3 ،
ابو شامة  ،عبد الرحمن بن اسماعٌل الممدسً (ت333هـ3333/م) ،
الروضتٌن فً اخبار الدولتٌن  ،تحمٌك ابراهٌم الزٌبك  ،مإسسة الرسالة ،
(بٌروت3333،م) . 33 / 3 ،
عوض  ،دمحم مإنس أحمد  ،فن الصراع االسالمً الصلٌبً  ،عٌن للدراسات
والبحوث (مصر 3333 ،م)  ،ص. 333
العمري  ،أحمد بن ٌحٌى بن فضل هللا المرشً العدوي (ت333هـ3333 /م) ،
مسالن االبصار فً ممالن األمصار  ،المجمع الثمافً ( ،أبو ظبً 3333 ،م) ،
. 33 /33
وٌؤخذ العشر عٌنا ً أو نمدا ً بحسب الثمن  ،وكان ما ٌفعله العشارون وضع
(المآصر) على مفترلات وملتمٌات الطرق و على الموالع المهمة فً االنهار
لٌؤصروا السابلة واصحاب السفن  ،وتؤخذ منهم العشور  ،ولد عرؾ من كان
ٌموم بالتمدٌر والخرص بـ (الحازر والخارص) فالحازر الذي ٌحرز المال
وٌمدر ما ٌجب أخذه منه من ؼلة الزرع بالحدث والتمدٌر  ،أما الخارص فهو
الممدر والمخمن  ،وهو تمدٌر بظن ال أحاطة ٌ .نظر :جواد علً  ،المفصل فً
تارٌخ العرب لبل االسالم  ،ط ، 3دار السالً 3333(،هـ3333/م) .333 /3 ،
المرجع نفسه  3 ،م . 333
مفردها  :مكس ولد فرضت على االنتاج والسلع الواردة والصادرة ومن بٌعها
فً االسواق منذ عصر الجاهلٌة ٌ .نظر :ابن منظور  ،جمال الدٌن دمحم بن مكرم
(ت333هـ3333 /م)  ،لسان العرب .
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 -3الملمشندي  ،ابو العباس أحمد بن علً (ت333هـ3333/م)  ،صبح االعشى فً
صناعة األنشا  ،لمإسسة المصرٌة للتؤلٌؾ والترجمة ( ،مصر  :د.ت) 333 / 3 ،
؛ الممرٌزي  ،تمً الدٌن أحمد بن علً (333هـ3333/م)  ،المواعظ واالعتبار
بذكر الخطط واآلثار  ،ط ، 3مطبعة بوالق ( ،مصر 3333 ،هـ 3333 /م) ،
.333/ 3 –333 / 3
 -33ابن خلدون  ،عبد الرحمن دمحم بن دمحم (ت333هـ3333/م)  ،دٌوان المبتدأ
والخبر فً تارٌخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر  ،ط3
 ،تحمٌك خلٌل شحاذة  ،دار الفكر ( ،بٌروت 333 / 3 ، )3333 ،
 -33الحوالة  ،التحوٌل واالنتمال  :وهً عمد ٌمضً انتمال دٌن من ذمة الى ذمة
أخرى  ،كما عرفها آخرون  :بؤنها تحوٌل الحك من ذمة الى ذمة ٌ .نظر :نصر
دمحم فرٌد  ،فضة المعامالت المدنٌة والتجارٌة فً الشرٌعة االسالمٌة  ،ط، 3
المكتبة التوفٌمٌة ( ،الماهرة3333 ،م)  ،ص. 333
 -33ادرٌس  ،دمحم محمود  ،تارٌخ العراق والمشرق االسالمً فً العصر السلجولً
االول ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص. 333
 -33دمحم حلمً أحمد  ،الخالفة والدولة فً العصر العباسً  ،ط ، 3مكتبة الشباب ،
(3333م)  ،ص. 333
 -33ابن االثٌر  ،عز الدٌن أبو الحسن على بن ابً الكرم (ت333هـ3333/م) ،
الكامل فً التارٌخ  ،دار الفكر (بٌروت 3333 ،م) . 333 / 33 ،
 -33هاٌد  ،ؾ  .تارٌخ التجارة فً الشرق االدنى فً العصور الوسطى  ،ترجمه عن
الفرنسٌة أحمد مختار رضى  ،الهٌبة المصرٌة العامة ( ،الماهرة / 3 ، )3333 ،
 333؛ كلود كاهن  ،الشرق والؽرب زمن الحروب الصلٌبٌة  ،ترجمة أحمد
الشٌخ  ،سٌناء للنشر ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص. 333 -333
 -33العارؾ  ،عارؾ  ،المفضل فً تارٌخ المدس  ،مطبعة المعارؾ ( ،الماهرة ،
3333م)  ،ص 333؛ محاسنة  ،دمحم حسٌن  ،االحوال االلتصادٌة فً بالد الشام
فً العصر االموي  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر مطبوعة ( ،بؽداد 3333 ،م) ،
ص. 333
 -33ابن الشحنة  ،ابو الفضل محب الدٌن دمحم الحلبً (ت333هـ3333/م)  ،الدار
المنتخب فً تارٌخ مملكة حلب  ،تعلٌك ٌوسؾ ألٌاس سركٌس  ،المطبعة الكاثولٌكٌة
( ،بٌروت 3333،م)  ،ص 333؛ الجنابً  ،طلب صبار  ،أمارة انطاكٌة  ،دراسة
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فً عاللتها السٌاسٌة بالموى االسالمٌة  ،دار نٌنوى للدراسات والنشر والتوزٌع ،
(3333م)  ،ص. 333
 -33منبج  :مدٌنة تمع على ضفة الفرات  ،بٌنها وبٌن حلب ٌومان  ،وتتصل بحدود
الشام  ،وهً أول مدنها ٌ .نظر  :األصطخري  ،ابو إسحاق ابراهٌم بن دمحم
(ت333هـ333/م)  ،المسالن والممالن  ،دار صادر ( ،بٌروت 3333 ،م) ،
ص. 33
 -33األثارب  :وهً للعة معروفة بٌن حلب وانطاكٌة  ،بٌنها وبٌن حلب ثالثة فراسخ
 ،أفتتحها عماد الدٌن زنكً سنة (333هـ)  ،وبمٌت بٌد المسلمٌن ولم تعد أبدا ً .
ٌنظر  :الؽزي  ،كامل بن حسٌن بن دمحم البالً الحلبً (ت3333هـ 3333 /م) ،
نهر الذهب فً تارٌخ حلب  ،دار الملم ( ،حلب 3333 ،م)  ،ص 333؛ الحموي ،
معجم البلدان . 33 / 3 ،
Heyd:Historied ucommrce dulerant (Leipzg , 1963) ,o p1 -33؛
الجنابً  ،إمارة انطاكٌة  ،ص. 333
 -33هاٌد  ،تارٌخ التجارة فً الشرق االدنى  .ص. 33
 -33لاسم عبدة لاسم  ،ماهٌة الحروب الصلٌبٌة  ،سلسلة كتاب عالم المعرفة ،
(الكوٌت  ، )3333،ص 333؛ الجنابً  ،امارة انطاكٌة  ،ص. 333
 -33ا  .ر  .جب  ،السٌر هاملتون  ،صالح الدٌن االٌوبً ( ،دراسات فً التارٌخ
االسالمً)  ،حررها ٌوسؾ أٌبش  ،المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ( ،بٌروت
 ، )3333 ،ص. 333
 -33أندرسون  ،بٌري  ،دول الشرق االستبدادٌة  ،ترجمة بدٌع عمر نظمً ،
(بٌروت  ، )3333 ،ص . 333
 -33ابن االثٌر  ،الباهر فً الدولة االتابكٌة فً الموصل  ،تحمٌك عبد المادر طلٌمات
 ،دار الكتب العلمٌة الحدٌثة ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص 333 -333؛ الممرٌزي ،
تمً الدٌن أحمد بن علً (ت333هـ3333/م)  ،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط
واآلثار  ،مإسسة الحلبً ( ،الماهرة 3333 ،هـ 3333 /م) . 333 / 3 ،
 -33الذهبً  ،شمس الدٌن دمحم بن أحمد بن لاٌماز (ت333هـ3333/م)  ،دول
االسالم فً التارٌخ  ،تحمٌك فهٌم شلتوت ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ق/ 33 ، 3
 333؛ عاشور سعٌد عبد الفتاح  ،الحركة الصلٌبٌة  ،صفحة مشرلة فً تارٌخ
الجهاد الحربً فً العصور الوسطى  ،مكتبة األنجلو المصرٌة 3333( ،م) / 3 ،
. 333
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 -33ابن االزرق ،ابوعبدهللا دمحم بن علً الؽرناطً المالؽً (ت333هـ3333/م) ،
بدابع السلن فً طبابع الملن  ،تحمٌك وتؽلٌك علً سامً النشار ( ،الرباط ،
3333م)  333 / 3 ،؛ طرخان  ،ابراهٌم علً  ،النظم االلطاعٌة فً الشرق
االوسط فً العصور الوسطى  ،نشر دارالكتاب العربً للطباعة والنشر ( ،الماهرة
3333 ،م)  ،ص 333؛ نوري  ،درٌد عبد المادر  ،نظم دمشك االدارٌة فً عهد
آل طؽتكٌن (333 -333هـ3333 -3333/م)  ،مجلة المإرخ العربً  ،العدد، 33
(بؽداد3333 ،م)  ،ص. 33
 -33النابلسً  ،عثمان بن ابراهٌم (كان حٌا ً سنة 333هـ)  ،لمع الموانٌن المضٌبة فً
دواوٌن الدٌار المصرٌة  ،مكتبة الثمافة الدٌنٌة ( ،الماهرة  :د ت)  ،ص  33؛
النوٌري  ،شهاب الدٌن أحمد بن عبد الوهاب (333هـ3333 /م)  ،نهاٌة األرب فً
فنون االدب  ،مطابع كوستاتوماس ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،دار الكتب المصرٌة ،
(الماهرة 3333 ،م)  333 / 33 ،؛ الٌافعً  ،عبد هللا بن أسعد الٌمنً
(ت333هـ 3333/م)  ،مرآة الجنان وعبرة الٌمضان  ،مإسسة األعلمً للمطبوعات
( ،بٌروت 3333 ،م)  ،دابرة المعارؾ النظامٌة ( ،حٌدر آباد – الدكن – الهند
3333هـ) . 33 / 3 ،
 -33ابن العدٌم  ،ابو الماسم عمر بن هبة هللا (ت333هـ3333/م)  ،زبدة الحلب فً
تارٌخ حلب  ،تحمٌك سامً الدهان  ،المطبعة الكاثولوكٌة ( ،بٌروت 3333 ،م) ،
. 33 / 3
 -33الممرٌزي  ،السلون لمعرفة دول الملون  ،تصحٌح دمحم مصطفى زٌادة  ،مطبعة
دارالكتب المصرٌة ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ق 33 / 3 ، 3؛ الحٌاري  ،مصطفى
علً  ،الدواوٌن من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لمدامة بن جعفر  ،نشر الجامعة
االردنٌة ( ،عمان3333م)  ،ص. 333
 -33عبد الرإوؾ  ،عصام الدٌن  ،بالد الجزٌرة فً أواخر العصر العباسً  ،دار
الفكر العربً ( ،بٌروت 3333 ،م)  ،ص. 333
 -33تورانشاه  :الملن المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أٌوب  ،أخو السلطان صالح
الدٌن  ،وهو أسن منه  ،تولً على الٌمن  ،توفً فً االسكندرٌة سنة (333هـ /
3333م) ٌ .نظر :الذهبً  ،سٌر أعالم النبالء . 333 / 33 ،
 -33ابو شامة  ،الروضتٌن  333 / 3 ،؛ الذهبً  ،سٌر اعالم النبالء . 333 / 33 ،
 -33سبط ابن الجوزي  ،شمس الدٌن أبو المظفر ٌوسؾ بن لزاوؼلً التركً
(ت333هـ3333 /م)  ،مرآة الزمان فً تارٌخ االعٌان  ،مطبعة مجلس دابرة
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المعارؾ العثمانٌة ( ،حٌدر آباد – الدكن – الهند  3333 ،و3333م)  ،ق/ 3 ، 3
 33 -33؛ ابن الوردي  ،سراج الدٌن ابو حفص عمر (ت333هـ3333/م) ،
تارٌخ ابن الوردي وهو تتمة المختصر فً اخبار البشر  ،المطبعة الوجٌهٌة ،
(الماهرة 3333 ،م) . 333 / 3 ،
 -33الحنبلً  ،أحمد بن ابراهٌم (ت333هـ3333/م)  ،شفاء الملوب فً منالب بنً
اٌوب  ،تحمٌك ناظم رشٌد  ،وزارة الثمافة واالعالم ( ،بؽداد 3333 ،م)  ،ص. 33
 -33الملمشندي  ،أحمد بن علً (ت333هـ3333/م)  ،صبح االعشى فً صناعة
االنشا  ،تحمٌك ٌوسؾ علً الطوٌل  ،دار الفكر ( ،دمشك 3333 ،م) . 333 / 3 ،
 -33من أهم الموارد االسالمٌة  ،ما ٌتحصل من الضرابب المفروضة على التجار
الكفار الذٌن ٌمدمون بها من دار الحرب الى البالد االسالمٌة  ،وعلى بضابع اهل
الذمة  ،و أول من وضعها فً االسالم عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  ،حٌث
ٌموم بتحصلٌها عامل مختص ٌسمى (العاشر) ٌ .نظر  :أبو ٌوسؾ ٌ ،عموب بن
ابراهٌم  ،كتاب الخراج  ،ط ، 3المطبعة السلفٌة ( ،مصر 3333 ،هـ)  ،ص333
؛ الصالبً  ،علً دمحم  ،عصر الدولة الزنكٌة ونجاح المشروع االسالمً  ،مكتبة
اإلٌمان ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص. 333
 -33ابن االثٌر  ،الكامل . 333 -333 / 33 ،
 -33س  .د  .جواتٌان  ،التارٌخ االسالمً والنظم االسالمٌة  ،تعرٌب وتحمٌك عطٌة
الموسً  ،وكالة المطبوعات ( ،الكوٌت 3333 ،م)  ،ص. 333
 -33الممرٌزي  ،السلون  ،ق. 333 / 3 ، 3
 -33إٌاس  :وهً مدٌنة من بالد أطرابلس الؽرب  ،وكانت هذه الدٌار لؤلفرنج .
ٌنظر :البكري  ،ابو عبٌد هللا األندلسً ( ،ت333هـ 3333 /م)  ،المسالن
والممالن  ،دار الؽرب االسالمً ( ،د.م3333:م)  ،ص. 333
 -33براور ٌ ،وشع  ،عالم الصلٌبٌٌن  ،ترجمة وتمدٌم وتعمٌب لاسم عبدة لاسم ودمحم
خلٌفة حسن  ،عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة ( ،الماهرة 3333 ،م) ،
ص. 333 -333
 -33رٌنسمان  ،ستٌفن  ،تارٌخ الحروب الصلٌبٌة  ،ترجمة الباز العرٌنً ( ،بٌروت
3333 ،م)  ،ص. 33
 -33أرشٌبالد  .ر  .لوٌس  ،الموة البحرٌة والتجارٌة فً حوض البحر المتوسط ،
ترجمة أحمد دمحم عٌسى ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص. 333
333

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )42العدد ( )8أيلول 4102

 -33اعزاز  :وهً ناحٌة من حلب  ،بلدة مشهورة تعرؾ لدٌما ً بتل أعزاز  ،أستردها
نور الدٌن محمود بن زنكً من األفرنج سنة (333هـ) ٌ .نظر :الؽزي  ،نهر
الذهب  ،ص. 333
 -33تل باشر  :للعة حصٌنة وكورة واسعة تمع شمالً حلب  ،وبٌن وبٌن حلب ٌومان
 ،واهلى نصارى أرمن  ،لها ربض وأسواق عامرة ٌ .نظر  :الحموي  ،معجم
البلدان . 33 / 3 ،
 -33الرحبة  :وهً أول بالد الشام  ،وتسمى رحبة مالن بن طوق  ،وتمع على شاطا
الفرات  ،بٌنها وبٌن دمشك ثمانٌة أٌام ٌ .نظر  :الحموي  ،معجم البلدان .33/ 3،
 -33حران  :وهً لصبة دٌار مظر  ،بٌنها وبٌن الرها ٌوم  ،وبٌن الرلة ٌومان ،
وهً على طرٌك الموصل والشام والروم ٌ .نظر :الحموي  ،معجم البلدان
.333/3،
 -33ابو شامة  ،الروضتٌن . 33 -33 / 3 ،
 -33ابن شاهنشاه  ،دمحم بن تمً الدٌن عمر االٌوبً (ت333هـ3333 /م)  ،مضمار
الحمابك وسر الخالبك  ،تحمٌك حسن حبشً  ،عالم الكتب ( ،الماهرة3333 ،م) ،
ص . 333
 -33ناصر خسرو  ،ابو معٌن الدٌن المروزي (ت333هـ 3333 /م)  ،سفر نامة ،
رحلة ناصر خسرو الى لبنان وفلسطٌن ومصر والجزٌرة العربٌة فٌة المرن
الخامس الهجري  ،ط ، 3ترجمة ٌحٌى الخشاب  ،دارالكتاب الجدٌد ( ،بٌروت ،
3333م) و ط( ، 3بٌروت 3333 ،م)  ،ص. 333
 -33العماد االصفهانً  ،دمحم بن دمحم بن حامد الكاتب (ت333هـ3333/م)  ،البرق
الشامً  ،تحمٌك فالح حسٌن  ،مإسسة عبدالحمٌد شومان ( ،عمان 3333 ،م) ،
 333 / 3؛ ابن سناء الملن  ،الماضً السٌد عز الدٌن ابو الماسم هبة هللا بن
جعفر بن دمحم (ت333هـ3333/م)  ،دٌوان ابن سناء الملن  ،أعتنى بتصحٌحه
دمحم عبد الحك  ،مطبعة مجلس دابرة المعارؾ العثمانٌة ( ،حٌدر آباد – الدكن –
الهند 3333 ،هـ3333 /م)  ،ص . 33
 -33ابو شامة  ،عٌون الروضتٌن . 333 / 3 ،
 -33جزٌرة ابن عمر  :مدٌنة صؽٌرة على ؼربً نهر دجلة وشرلً الفرات  ،وهً
ثؽر الجزٌرة وأول مدٌنة بنٌت فٌها  ،تحٌط بها دجلة من ثالث جوانب إال من
بنً فٌه خندلا ً أٌجري فٌه الماء ونصب فٌه الرحى  ،أول من
جهة واحدة ولد َ
عمرها الحسن بن عمر بن الخطاب التؽلبً سنة (333هـ333 /م) .
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ٌنظر :الممدسً  ،ابا عبد هللا دمحم بن احمد البشاري  ،أحسن التماسٌم فً معرفة
االلالٌم  ،ط ، 3مكتبة مدبولً ( ،الماهرة 3333 ،م)  333 / 3 ،؛ الحموي ،
شهاب الدٌن ابً عبد هللا ٌالوت بن عبد هللا (ت333هـ3333 /م)  ،معجم البلدان
 ،دار الفكر ( ،بٌروت  :د ت) . 333 / 3 ،
 -33ابن االثٌر  ،الباهر  ،ص . 333
 -33ومنها رسوم دار البطٌخ  ،حٌث شملت جمٌع التجار الذٌن ٌتاجرون بالفواكه
وخاصة فً دمشك وعربة البمل واالنهار  ،وابطال ضمان الهرٌسة والجبن
واللبن  ،ولد اصدر بها منشور سنة (333هـ3333 /م) .
ٌنظر  :ابو شامة  ،الروضتٌن  333 / 3 ،؛ ابن المالنسً  ،ابو بكر حمزة
(ت333هـ3333 /م)  ،تارٌخ ابً ٌعلً المعروؾ بذٌل تارٌخ دمشك  ،مطبعة
اآلباء الٌسوعٌٌن ( ،بٌروت 3333 ،م)  ،ص . 333 -333
 -33الصالبً  ،عصر الدولة الزنكٌة  ،ص. 33
 -33ابو شامة  ،عٌون الروضتٌن . 33 / 3 ،
 -33سبط ابن الجوزي  ،مرآة الزمان . 333 / 3 ،
 -33المعرة  :مدٌنة من أعمال حماة  ،كان أسمها لدٌما ً ذات المصور ٌ .نظر:
الهروي  ،ابو الحسن علً بن ابً بكر (ت333هـ3333 /م)  ،االشارات الى
معرفة الزٌارات  ،مكتبة الثمافة الدٌنٌة ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص. 33
 -33عداد العرب  :وهً عبارة عن الطاعات جماعٌة  ،تمنح للمبٌلة بؤسم زعٌمها ،
فؤن توفً أو خرج عن الطاعة أعطٌت للمرشح الذي ٌؤتً مكانه  ،وٌكون
متحصلها للٌل لٌاسٌا ً ببالً الطاعات افراد الجٌش  ،فهً تمل جودة عنها وذلن
تبعا ً لطبٌعة االماكن التً توجد فٌها ٌ .نظر  :ابن الطوٌر  ،ابو دمحم المرتضى عبد
السالم (ت 333هـ 3333 /م)  ،نزهة المملتٌن فً اخبار الدولتٌن  ،تحمٌك إٌمن
فإاد سٌد  ،دار صادر ( ،بٌروت 3333،م)  ،ص 33؛ بحر  ،مجدي عبد الرشٌد
 ،المرٌة المصرٌة فً عصر سالطٌن الممالٌن  ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،
(مصر 3333 ،م)  ،ص. 333
 -33ابو شامة  ،عٌون الروضتٌن . 33 / 3 ،
 -33المصدر نفسه . 333 – 333 / 3 ،
 -33ابن واصل  ،مفرج الكروب . 333 / 3 ،
 -33ولد اعتبر النابب أو الوالً أو االمٌر الممطع حالة واحدة  ،فكل منهم ٌنوب عن
السلطان ثم عن الملن فً مدٌنته أو الطاعه  ،السٌما فً االمور العسكرٌة  ،فهم
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من أرباب السٌوؾ ٌ .نظر :ابن كثٌر  ،اسماعٌل بن عمر بن كثٌر
(ت333هـ3333/م)  ،البداٌة والنهاٌة  ،مكتبة المعارؾ ( ،بٌروت  :د ت) 33 ،
 333 /؛ الدواداري  ،ابو بكر عبد هللا بن إٌبن (ت ق 3هجري  33 /مٌالدي) ،
كنز الدرر وجامع الؽرر  ،وهو الدر المطلوب فً أخبار ملون بنً اٌوب  ،نشر
المعهد االلمانً لآلثار ( ،الماهرة 3333 ،م)  333 / 3 ،؛ خالد  ،سلٌمان حمد ،
إدارة بالد الشام فً العصر االٌوبً  ،رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ( ،الجامعة
االردنٌة 3333 ،م)  ،ص . 33
 -33ابو شامة  ،الروضتٌن . 333 / 3 ،
 -33المصدر نفسه . 333 / 3 ،
 -33زٌاد بن ُحدٌر  :وٌكنى باألسدي  ،نزٌل الكوفة  ،وهو تابعً مشهور  ،روى عن
عمر وعلً وابن مسعود والعالء بن الحظرمً  ، له إدران وكان كاتبا ً لعمر
بن الخطاب  على العشور ٌ .نظر  :ابن حجر العسمالنً  ،أبو الفضل أحمد
بن علً بن دمحم (ت333هـ 3333 /م)  ،األصابة فً تمٌٌز الصحابة  ،تحمٌك
عاد أحمد عبد الموجود وعلً دمحم عوض  ،دار الكتب العلمٌة ( ،بٌروت ،
3333م)  333 / 3 ،؛ تهذٌب التهذٌب  ،مطبعة دابرة المعارؾ النظامٌة ( ،الهند
3333 ،م ) . 333 / 3 ،
 -33ابو ٌوسؾ ٌ ،عموب بن ابراهٌم (ت333هـ333/م)  ،كتاب الخراج  ،ط، 3
المطبعة السلفٌة ومكتبتها ( ،الماهرة 3333 ،هـ)  ،ص. 333
 -33ابن االثٌر  ،الباهر  ،ص  333؛ الوخٌان  ،معاذ دمحم سالمة  ،النظم الداخلٌة فً
مملكة نور الدٌن محمود  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،جامعة آل البٌت ،
(عمان 3333 ،م)  ،ص . 333
 -33رٌنسمان  ،تارٌخ الحروب الصلٌبٌة  333 / 3 ،؛ الجنابً  ،امارة انطاكٌة ،
ص .333
 -33الجنابً  ،امارة انطاكٌة  ،ص.333
 -33ابن جبٌر ،ابً الحسن دمحم بن احمد الكنانً االندلسً ( ،ت333هت3333 /م) ،
رحلة ابن جبٌر  ،دار بٌروت للطباعة للنشر ( ،بٌروت  :د ت)  ،ص . 333
 -33وصل ابن جبٌر الى عكا سنة (333هـ3333/م)  ،حٌث وصفها بؤنها ملتمى
التجار من المسلمٌن والنصارى من جمٌع اآلفاق  ،وهً اهم ثؽور الصلٌبٌٌن .
ٌنظر :ابن جبٌر  ،الرحلة  ،ص . 33
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 -33المصدر نفسه  ،ص. 333
 -33كاهن  ،كلود  ،الشرق والؽرب زمن الحروب الصلٌبٌة  ،ترجمة أحمد الشٌخ ،
سٌناء للنشر ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص . 333 -333
 -33ابن لاضً شهبة  ،دمحم بن ابً بكر ( ،ت333هـ3333/م)  ،الكواكب الدرٌة فً
السٌرة النورٌة  ،تحمٌك محمود زاٌد  ،دار الكتاب الجدٌد ( ،بٌروت 3333،م) ،
ص. 33
 -33الرحلة  ،ص. 333
 -33ذٌل تارٌخ دمشك  ،ص 333؛ ابن العدٌم  ،زبدة الحلب . 333 / 3 ،
 -33ابن المالنسً  ،ذٌل تارٌخ دمشك  ،ص. 333
 -33الباهر  ،ص. 333
 -33لاسم عبدة لاسم  ،أثر الحروب الصلٌبٌة فً العالم العربً – بعض مظاهر
الحٌاة الٌومٌة بمصر فً عهد سالطٌن الممالٌن  ،مطبوع ضمن موسوعة
الحضارة العربٌة االسالمٌة  ،المإسسة العربٌة للدراسة والنشر 3333( ،م) ،
.333 / 33
 -33حٌث كانت تإخذ الضرابب على واصل التجار فً مدٌنة لطاٌا  ،وهً مدٌنة من
مشارؾ الدٌار المصرٌة على طرٌك الشام  ،وعلٌها ٌرد سابر التجار الواصلٌن
فً البر من الشام والعراق وما واالهما  ،وهً أكثر الجهات متحصالً وأشدها
على التجار تضٌما ً وعندهم ضرابب ممررة لكل نوع ٌإخذ عن ناظرها .
ٌنظر :الملمشندي  ،صبح االعشى  333 / 3 ،؛ كحالة  ،عمر رضا  ،معجم لبابل
العرب المدٌمة والحدٌثة  ،دار العلم للمالٌٌن ( ،بٌروت 3333هـ3333 /م) / 3 ،
. 333
 -33االصفهانً  ،البرق الشامً . 333 / 3 ،
 -33ابو شامة  ،عٌون الروضتٌن . 333 / 3 ،
 -33زابوروؾ  ،مٌخابٌل  ،الصلٌبٌٌون فً الشرق  ،دار التمدم ( ،موسكو ،
3333م)  ،ص. 333 -333
 -33جب  ،صالح الدٌن  ،ص. 333
 -33جواتٌاٌن  ،دراسات فً التارٌخ االسالمً والنظم االسالمٌة  ،ص . 333
 -33جب  ،صالح الدٌن  ،ص 333؛ لاسم عبدة وعلً السٌد علً  ،االٌوبٌون
والممالٌن (التارٌخ السٌاسً والعسكري)  ،مإسسة عٌن للدراسات والبحوث
االنسانٌة واالجتماعٌة ( ،مصر  :د ت) . 33 ،
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 -33ابن شداد  ،بهاء الدٌن بن شداد ( ،ت333هـ3333/م)  ،النوادر السلطانٌة
والمحاسن الٌوسفٌة  ،تحمٌك محمود دروٌش ( ،دمشك  ، )3333 ،ص. 33
 -33ابو شامة  ،الروضتٌن  ،ص 333؛ الممرٌزي  ،السلون  ،ق 33 / 3 ، 3؛ جب
 ،صالح الدٌن  ،ص. 333
 -33الممرٌزي  ،السلون . 33 / 3 ،
 -33ابو شامة  ،الروضتٌن . 33 / 3 ، 33 -33 / 3 ،
 -33ابو شامة  ،ذٌل الروضتٌن  ،ص  33؛ ابن كثٌر  ،ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة ،
 33 / 33؛ ابن تؽري بردي  ،جمال الدٌن ابً المحاسن ٌوسؾ االتابكً
(ت333هـ3333/م)  ،النجوم الزاهرة فً ملون مصر والماهرة  ،المإسسة
المصرٌة العامة للترجمة والطباعة والنشر ( ،مصر :د ت)  333 / 3 ،؛
الحرٌري  ،أحمد بن علً بن المؽربً (تبعد 333هـ3333/م)  ،االعالم والتبٌٌن
فً خروج األفرنج المالعٌن على دٌار المسلمٌن  ،تحمٌك سهٌل زكار  ،دار
المالح ( ،دمشك 3333 ،م)  ،ص. 33
 -33كلود كاهن  ،تارٌخ العرب والشعوب االسالمٌة  ،م ، 3ص.333
 -33بدوي  ،أحمد  ،الماضً الفاضل  ،دراسة ونماذج  ،ملتزم للطباعة والنشر  ،مكتبة
النهضة مصر 3333( ،هـ3333/م)  ،ص. 333
 -33المخزومً  ،الماضً أبو الحسن علً بن الماضً عثمان بن ٌوسؾ بن منبه المرشً
(ت بعد333هـ3333/م)  ،المنهاج فً علم خراج مصر  ،مصدر عن مخطوط
المتحؾ البرٌطانً  ،تحت رلم  ، Add 33333ورلة 33ب – 33ب – 33ب .

 -33الممرٌزي  ،السلون  ،ق. 333 / 3 ، 3
 -33ابن العدٌم  ،المكٌن جرجٌس أبو العباس بن العمٌد (ت333هـ3333/م)  ،أخبار
االٌوبٌٌن  ،منشور فً مجلة المعهد الفرنسً للدراسات الشرلٌة ( ،دمشك ،
3333 -3333م)  ،ص 333؛ الحمٌري  ،دمحم بن عبد المنعم
(ت333هـ3333/م)  ،الروض المعطار فً خبر االلطار  ،ط ،3تحمٌك احسان
عباس  ،مكتبة لبنان 3333( ،م)  ،ص . 333
 -333ابو شامة  ،ذٌل الروضتٌن  ،ص 33؛ ابن النظٌؾ الحموي  ،ابو الفضابل دمحم
بن علً بن نظٌؾ (333هـ3333/م)  ،التارٌخ المنصوري  ،تلخٌص الكشؾ
والبٌان فً حوادث الزمان  ،تحمٌك ابو العبد دودو  ،مطبعة الحجاز ( ،دمشك ،
3333م)  ،ص. 33
 -333ابن شداد  ،النوادر السلطانٌة  ،ص . 33
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 -333ابو شامة  ،الروضتٌن . 333 / 3 ،
 -333وهً لصبة ناحٌة الخابور  ،تشتهر بزراعة المطن ونسج الثٌاب  ،حٌث تحمل
منها وتجهز الى الشام وؼٌرها ٌ .نظر :ابن حولل  ،دمحم بن حولل البؽدادي
الموصلً (ت بعد 333هـ333/م)  ،صورة االرض  ،دار صادر  ،أوفسٌت لٌدن ،
(بٌروت 3333 ،م) . 333 / 3 ،
 -333ابن شاهنشاه االٌوبً  ،مضمار الحمابك وسر الخالبك  ،تحمٌك حسن حبشً ،
دار الهنا للطباعة ( ،الماهرة 3333 ،م)  ،ص. 333
 -333ابو شامة  ،الروضتٌن . 333 / 3 ،
 -333وهً عملة ذهبٌة سكها البنادلة فً مدٌنة صور التً كانت مركزا ً تجارٌا ً هاما ً
للصلٌبٌٌن  ،ولد نمشوا علٌها فً بادئ االمر آٌات لرآنٌة باللؽة العربٌة كً ٌمبل بها
المسلمون بالتعامل  ،وٌمال ان البابا أنوست الرابع حرم استعمالها  ،وعندما زار
الملن لوٌس التاسع االمارات الصلٌبٌة فً الشام بعد فشل حملته فً مصر أستطاع
بنفوذه ان ٌؽٌٌر اآلٌة المرآنٌة بعبارات مسٌحٌة تكتب باللؽة العربٌة  ،ولد نمش
علٌها صور لملون بٌت الممدس  ،حٌث أمر صالح الدٌن سنة (333هـ3333 /م)
بمنع التعامل بها لما ولع بها من اختالل  ،فهً ؼٌر جٌدة ٌ .نظر  :ابو شامة ،
الروضتٌن  3 / 3 ،؛ النابلسً  ،لمع الموانٌن  ،ص33؛ الممرٌزي  ،السلون / 3 ،
 33؛ ربٌع  ،حسنٌن دمحم  ،النظم المالٌة فً مصر زمن االٌوبٌٌن  ،مطبعة جامعة
الماهرة (الماهرة 3333 ،م)  ،ص  33؛ العبادي  ،أحمد مختار  ،فً تارٌخ
االٌوبٌٌن والممالٌن  ،دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ( ،بٌروت ن 3333م) ،
ص . 333
 -333ابن جبٌر  ،الرحلة  ،ص . 333
 -333ابن االثٌر  ،ضٌاء الدٌن ابو الفتح نصر هللا بن دمحم الشٌبانً الجزري
(ت333هـ3333/م)  ،دٌوان رسابل ضٌاء الدٌن ابن األثٌر  ،تحمٌك هالل ناجً ،
منشورات جامعة الموصل (3333هـ3333 /م) . 33 -33 / 3 ،
 -333ابو شامة  ،عٌون الروضتٌن  3 / 3 ،؛ سبط ابن الجوزي  ،مرآة الزمان  ،ق3
 333 / 3 ،؛ الصفدي  ،صالح الدٌن بن اٌبن بن عبد هللا (ت333هـ3333/م) ،
الوافً بالوفٌات  ،اعتناء ٌوسؾ خان  ،مطابع دار صاعد ( ،بٌروت ،
3333هـ3333/م)  333 / 3 ،؛ ابن األزرق  ،بدابع السلن 333 /3،؛ النعٌمً ،
عبد المادر بن دمحم الدمشمً (ت333هـ3333/م)  ،الدارس فً تارٌخ المدارس ،
تحمٌك ابراهٌم شمس الدٌن  ،دار الكتب العلمٌة ( ،بٌروت 3333 ،هـ) / 3 ،
. 333 -333
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ٌ -333ذكر ان ضمان الخمر بلػ إثنا عشر ألؾ دٌنار وضمان االعناب سبعة وعشرٌن
ألؾ دٌنار وذلن سنة (333هـ3333 /م) ٌ .نظر :الممرٌزي  ،السلون  ،ق، 3
ص 333 -333؛ ابن تؽري بردي ،النجوم الزاهرة  333 / 3 ،؛ النوٌري  ،أحمد
بن عبد الوهاب بن دمحم شهاب الدٌن النوٌري (ت333هـ3333 /م)  ،نهاٌة األرب
فً فنون االدب  ،دار الكتب والوثابك المومٌة ( ،الماهرة 3333 ،هـ) 333 / 33 ،
؛ جبران  ،نعمان محمود  ،مملكة حماة فً العهدٌن االٌوبً والمملوكً االول
(333 – 333هـ 3333 -3333 /م)  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،الجامعة
االردنٌة 3333( ،م)  ،ص. 333
 -333البنداري  ،الفتح بن علً االصفهانً (333هـ 3333 /م)  ،سنا البرق الشامً
 ،للعماد الكاتب االصفهانً 333 -333( ،هـ3333 -3333/م)  ،تحمٌك فتحٌة
النبراوي  ،نشر مكتبة الخانجً ( ،مصر 3333 ،م) . 333 / 3 ،
 -333الممرٌزي  ،الخطط . 333 / 3 ،
 -333سبط ابن الجوزي  ،مرآة الزمان  ،ق 333 / 3 ، 3؛ النوٌري  ،نهاٌة اإلرب ،
 33 / 33؛ الٌافعً  ،ابو دمحم عبد هللا بن أسعد بن علً بن سلٌمان الٌمنً
(ت333هـ 3333/م)  ،مرآة الجنان وعبرة الٌمضان فً معرفة ما ٌعتبر من
حوادث الزمان  ،مطبعة دابرة المعارؾ النظامٌة ( ،حٌدر آباد – الدكن – الهند ،
3333هـ3333/م)  33 /3 ،؛ الحنبلً  ،شفاء الملوب  ،ص. 333
 -333الذهبً  ،سٌر اعالم النبالء  ،تحمٌك بشار عواد معروؾ ومحً هالل السرحان
 ،مإسسة الرسالة ( ،بٌروت 3333 ،م)  333 / 33 ،؛ الصفدي  ،الوافً
بالوفٌات . 333 / 3 ،
 -333زابوروؾ  ،الصلٌبٌون فً الشرق  ،ص . 333
 -333كاهن  ،كلود  ،الشرق والؽرب زمن الحروب الصلٌبٌة  ،ترجمة أحمد الشٌخ ،
سٌناء للنشر ( ،الماهرة 3333 ،م)
Elisseeff , nikita , Nur Ad-din un Grand prince musul man de
syrie Au Tempsdes Groisads (511- 569H/ 1118- 1174) 111 To
me pamas 1967 , V . 3 . p 807 .
 -333دٌورانت  ،ولٌم جمٌس  ،لصة الحضارة  ،ترجمة زكً نجٌب وآخرون  ،دار
الجٌل ( ،بٌروت – لبنان 3333 ،م) ( ،المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم ،
تونس) . 33 ، 33 ،
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 -333عاشور  ،سعٌد عبد الفتاح  ،نظم الحكم واالدارة فً عصر االٌوبٌٌن  ،موسوعة
الحضارة العربٌة ( ،بٌروت 3333 ،م)  ،ص 333 -333؛ الممرٌزي  ،الخطط ،
. 333 / 3
 -333فالتاجر أو الحرفً  ،أذا الام فً الشرق فً حً مخصص للمادمٌن من هذه
المدٌنة (جنوة) لم ٌكن من الممكن محاكمته إال بموجب لوانٌن جمهورٌته أو
لنصلٌته فً ذلن المكان  ،فمد كانوا ٌتمتعون بحموق الحصانة سواء كانوا من جنوة
أو بٌزا أو البندلٌة ٌ .نظر :زابوروؾ  ،الصلٌبٌون فً الشرق  ،ص. 333
 -333جب  ،صالح الدٌن  ،ص 333؛ عثمان  ،هاشم  ،تارٌخ الالذلٌة  ،وزارة
الثمافة السورٌة (دمشك 3333 ،م)  ،ص. 33
Setton , M.knneth . A History of The Grusades , Volume 1 , -333
The university press madison , London , 1969 , 11, p.697 .
 -333ابن بطوطة  ،دمحم بن عبد هللا بن دمحم الطنجً (333هـ3333/م)  ،تحفة النظار
فً ؼرابب االمصار وعجابب االسفار  ،المسمى رحلة ابن بطوطة  ،أكادٌمٌة
المملكة المؽربٌة ( ،الرباط 3333 ،هـ) . 333 / 3 ،
 -333ابن جبٌر  ،الرحلة  ،ص. 333
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