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الرحيمالرحمناللهبسم

الأمينمحمدسلثناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربلنهالحمد

...وبعلى

الوقفديوانفيالإسلامدةوالدراساتالبحوثمركزلواصل

فيالعلملةالمسيرهرفدأجلمنوالعلميةوالفكريةالبحثيةجهودهالسنى

وبماجديدبكلعامبشكلوالإنسانلةالأمهصعيدوعلىخاصهالعراق

،اللومواقعنامنهايعانيالئيوالتحدلالاالأزما!معالجةفىيساهم

والاعتدالالوسطيةمنهجيةوفقوالمعالجاتالحلولعنبحثاوذلمك

المواجهةوعصريهالمنهجأصالهبينلجمعرصينعلميوبأسلوب

وجدتأينما11وبدن"النصموردفياجتهادالا1بينجامعهمنهجيهوفق

11.اللهشرعفثمالمصلحه

الدولةفىاكطاع11الموسومالإصدارهذانقدمهناونحن

11.ألمعاصرةالإسحيةألدراسات11سلسلةضمن11العاسية

ولمجملوبلدنالدلنناخدمهالإصدارهذافيلكونأنآملين

وجميعالعامرلديوانناتعالىاللهداعلنوالبحئله،العلملهالحركه

...والنجاحالازدهاربدوامودوائرهمؤسساته

الئوفبق.ولىوالله

سللمانخالدد.

الإسحيةوألدراساتالبحوثمركزعاممدير
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ولالت!تتغبلب!!!ممنألرشلالعزرصبرأؤلوأبمضبريما!

يقلكنهائ!بلغفهلتنساعةلزكثط،مايوعدوتيرونيوم

!هأنفسفونلفؤئما،إ

ال!ين

53:لأحقافا
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يالاهلىا

اللهرمم!ما"لةقيلمت!الى

يالمميلى"متفانأكرلانأ
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مةالمقة

يصعبالئيالمهمةالمواضيعمنالإقتصالدةالأنشطهلعد

الأقتصاليةبالظواهرالسلاسلةالفعاللاتفلهائتفاعلوالئيفلهاالخوض

لالككان!سواءالعامةالحياهعلىملحوظةإنعكاساتشكلوالئيالمخثلفة

سلبلة.أوايجابلةالمظاهر

بينالواقعةالفئرهفيالاقطاعموضوعاختيارارشنالقد

مسارأاتخذالإ!اعلأنذلكأم(258أم-هـ/56l550هـ-)447

العربيهالدولةعلىالأجنبيهالسيطرةبسببالإسلاميللمفهوممغايرأ

لسمىماوظهورللمحنللنغنبمةالأرضاعتبرتوالنيالأسلامبة

التيالسابقهللفترهاملدادللإفطاعالمفهوموهذاالعسكريبالإقطاع

اعدأنيمكننيهـ(447)334-سنهلبغدادالبويهيبالاحنصنصالت

ضمندرسبلبذاتهقائمكبحثيدرسلملأنهجثيداالموضوع!ا

الدولةبتاربخالخاصةالاقنصالبةالمواضبعلدراسهخصص!مواضع

وتفصيلا.شموللةأكثرالدراسههذهئكونوبذلكالعباسبة

نظاماللصبحمعلنهسياسلةظروففيأسلحدثالإقطاعاق

ذلكولتوضلحالمختلفةوالمدلولاتالمفاهيممنأنماطاالخذاضاليأ

وخلاصة.ومقدمهبابينإلىالبحثكسم
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سبعةشملوالذيوملادلنهالإقطاعمعنىفيالأولالبابخصص

علىاللركلزولموميادينهالأثطاعمعنىالأولالمحورتناولمحاور،

وضح!والتيواصطلاحالغةالإقطاعمعنىالأولىأساسشنتقطتلن

الإسلاميالفمهفيالقطدعهمفهوموالئانيهمعناهااللغويةالمعاجم

يذكرلمالإقطاعإنذلكالإسلامىالفكرفيمدلولاتهولمحدموالإقطاعي

أعتمدالليالشرلفهالنبويهالأحاديتفىوضحوإنماالكريمالقرانفي

مشروعلئها.بلانفيالمسلملنالفقهاءعللها

البولهلدنمفهوملنفلذفىاتجاهلنأئخذفددالثانيالمحورأما

إقطاعلمفهوماملدادهوالسلجوقيالإقطاعمفهومأنذلكوالسلاجقة

ودثه.لنظلماأكنرأصبحالسلجوقيالإقطاعأنمعالبويهي

إلمحطاعيهأسسعلىقائماإ!طاعلانظاماالبويهيونورثلمد

الأرضترىالإقطاعلهالقبليةالنظرةأنذلكالعسكريبنالمادةأركانها

هذهمنالأسلفادهفيالناسأحىهمالجيشلمحادةوانالسلطانملك

.الخدرا!

نظامهمفيالسلاجد4منهاأنطلقاللينفسهاالنظرةوهذه

الإقطاعمنحأساسعلىمبنىالسلجولمحيالإقطاعأنذلكالإقطاعى

نأوبماالسلجولمحىالسلطانالجيشفيالعسكريةالخدمةأداءمقابل

منكبيرةبدواتلحلفظعسكرلهمؤلسسهعنعبارهالسلجوديهالدوله

شكلعلىالأراضيوزعلاالحكومهكاهلعنالعبءولتخفدفالعسكر

عسكرية.إقطاعا!
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دبلالعسكريةبالإقطاعا!أختصالذىالثالثالمحوروبخصوص

العدولقئالالمرابطةهوالإكطاعحلازةأساسأعلبرفقدهـ()334عام

الثغورمناطقالإقطاعاتتلكشملتوقدجهاديالدينيالدافعأنأكط

العربأسسهاعسكرلهتحصيناتعنعبارهوهيوالجزريةالشامية

الإسلامية.العربيهالدولةحدودعنللدفاعالمسلمين

منذبداءالذيالبويهيالعسكريالالمحطاعالرابعالمحورولناول

إكطاعىنظامعلىقاثمةادارهتبنواعندماهـ(334)سنةبغداددخولهم

حسبلختلفالإ!طاعاتللكحجموكانالخازيهالقواتأركانهعسكري

البولهي.الوزلردبلمنتوزيعهاوللمالعسكريةالرب

السلجولمحىالعسكرىللإكطاعخصصفقدالخامسالمحورأما

مبنيهفكرتهوكان!الملكنظامالوزيرحيازةودواعدأسسهوضعالذي

عسكرلينقواديحكمهاأقاليمعدةإلىالسلجوكيهالدولةنقسبمأساسعلى

عنمسؤولالمقاللهمنمجموعةإثطاعيكلإمرهلح!إ!اجمين

.والسلاحبالمؤنولجطزهماح!ياجائهم

الذيالملكنظامبالوزلرالسلجوقيالعسكريالإقطاعارلبطلقد

الهامة.نظمهمنعدحئىوأعتمدهدعمه

الهرانفيالسلجوقيالإقطاعيالدوزدعالمحورهذاوشمل

)البصره،والجزيرهالعراقفىالإقطاعيالتوزيعوكذلكو(فربيجان

بلافىفيالإقطاعيواللوزيع(الموصلتكريلا،،وهيت،الأنبارالكوفه،

(.الرحبه،منبج،القدس،حلب،)دمشقالشام
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الشامبلادفيالصلببيالاقطاعىللنظامالسادسالمحوروخصص

بلغإدطاعلهإمارا!ولأسيسالسلجوقىالاحتل!فترهعاصرالذي

لهذهوكانالرها(،طرابلسوانطاكيا،)الددس،اماراتأربععث!رها

الشامبلادفيالغربلهالإقطاعلهإرساءفيالكبيرالدورالامارا!

المتوسط.البحرموانئعلىالعربيةالسيادةوانحسار

الليالعباسلهللخلافهالأخيرهللفترهمخصصاالسابعالمحوروجاء

الخلفاءاشتهرفقدالسلجوقيةللفلرةمشابهاإقطاعبانظاماشهدت

الخللفةوكانالإقطاعلهالمنحومقربيهممماليكهممنحفىالعباسيلن

هذاخلفاءأكثرم('11أ-25هـ/917)575-612اللهلدينالناصر

)623-بالنهالمنلصرالخليفهذلكفىلبعهلمالكيهاكطاعيامنحاالعصر

-064)بالنهالمسدمصمفالخليفةأم(أ-64242!/0226

أم(.أ-42258هـ/6562

والاقلصاليهالسياسيةللآتارلصدىفقدالثانيالبابأما

نظامبظهورتمللتالسياسبةفالائار.الأفطاعيللنظاموالاجتماعيه

مماللكأحديحكمهاوراثبةعسكرلهإدطاعالاعنعبارهوهيالألابكه

فيوتدرجواالسلجوقيالجيشفيخدمواالذينالسلاجقهالسلاطين

العسكرية.المناصب

والتيالسلجوقدةالدولةضعففترةفيالأتابكةهؤلاءدورويبرز

الآثارلمحسمتوكدأم()574/178سنةمسعودالسلطانبموتبدأ!

الأتابكهلمعنىالأولالمحورخصصمحاوراربعةالىالسياسيه

4(
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دورالعبتالئيالأئابكلاتأهمعلىالثانيوركزالإداريهوئنظيماتها

بلادفيأتابكلةأولدمشقأتابكيةفكانتالتارلخلهالأحداثفيمهما

اوسعمنلعلبلروالتىالإقطاعبهوئنظلمالهاالموصلواتابكلهالشام

سنجار،عمر،ابن)جزيرةألابكلاتعدةمنهاتفرعالأئابكلات

سجلفقدالثالثالأمرأما.وفارسأذربيجانأتابكلاتأربلوهناك

الخذولمحدوادارتها،توسيعهاوقواعدللاتابكهالعسكريةالاقطاعلا!

الإفطاعيالنظاملباقينموذجالموصلأتابكةفيالإقطاعيالنظام

.الأخرىالأئابكيات

ملكيهلنظلمعلىالاتابكيالإقطاعأثرفتناولالرابعالأمرأما

لمحوا!ضمنكانواالأيوبيونانوذلكالأيوببهالدولةفيالأراضي

علىوحصلوامحمدالديننورأبنهثمومنزكىالدينعمادالأتابك

جلشفيإقطاعياكانالألوبيالدلنصلاحانحلىواسعهإقطاعا!

محمود.الدلننورالألابك

واللوزيعا!وإدارلهونمطهالأيوبيالإدطاعأهدافوكانت

الرابع.الأمرنقاطأهمالافطاعده

وفدالاقئصادلةالآثارعلىالضوءسلطفقدالثانىالمحورأما

فىالإفطاعأثربيانفىمنهماكلاختص!أساسشننقطللنالىفسمت

الإيرادا!ئضائلشاولتالاولىفالنمطهالادلصادلهالأوضاعاضطراب

عدهواسئخدامالجبايهامورعلىالسلاجمةالإقطاعييناستللاءبسبب

أما(الضرائبالمصادرا!،،)الضمانالأموالعلىللحصولاطليب
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والذىالسلجوقيالإقطاعظلفىالسوقأوضاعفلناولتالثانيهالنقطه

القوةوانخفاضالاسعارلنبذبخصمناسدقراروعدمارلباكشهد

هذاجلبهوماواللجارةوالصناعهالزراعهتدهورثمومنالشرائده

العربيهللدولهوالإداريةالماليهالمؤسساتلداعيمنالئدهور

الإسلامية.

لبلانعديدةفقراتشملفددالاجتماعدهالآناربخصوصاما

الناساوضاععلىوأنعكاسهاالإقطاعلونائبعهاالثيالوسائل

رافىوماالمدنالىامددادهاثمومنوالأرلافالقرىفيالاجتماعية

السلاسةبسببالقرىمنالعدلدوتخرلبوالأمراضالمجاعا!منذلك

السلاجقة.للحكامالجائرهالإ!طاعية

16
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الأولىالباب

الإسلامي.الفكرفيلولهومة3الإق!امعنىأولا:

واصطأ.لغةالإفطاع10

واكطاع.المطائع.ب

الإسحى.الإفطاعمفهومج.

ثاني:

البويهي.اكطاعمفهومأ.

السلجوقى.اكطاعمفهوم.ب

flعا"قبلالعسكري3الإقطا:ثالف! t.هـ

الشاميةالث!ر10

الجزريةالث!ر.ب

الث!رإقطاعج.

الببزنطبةالثبمكنظامد.

33-7!ا!!!االعسكريالبوي!ي3الإقطارابعأ:

الإطاعمنحأسس10

البويهىاكطاعحجم.ب

الإفطاعإدارةج.
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الأولىالفصلى

لغة:3الإقطا

أوإقطاعبصيغجاءوكدمعناهاللغولةالمعاجموضحلالقد

قطبعة.

فصلهالشيءوقطعيةتقاطعامدطعا،قطعا،)قطع:منظورابنول

له)2(.أفرزهاالم!منقطعةلهوقطعوأنابه()1(

)3(.قطعهلهأذنالمحاه:وأقطعه

يمطعه)4(.أنمنهطلبإذاوأسلقطعه،أقطعمصدروهوإقطاع

1(

2(

3(

4(

-)القاهرةأ،هج،العربلسانهـ(171)تمكرمبنمحمد:منظورابن

ام(،069)بيروت-4جاللغه،متنمعجمرضا،أحمدا.94صلا!(

.06أص

3ج،اللغةجمهرةهـ(321)تالحسنبنمحمدبكرأبيدريدأبنالأزدى:

-)ببروت2ج،المحيطمحبط،البستانىبطرس.أ.هصلات()بيروت

.1731ص1875(

إسماعدلأبنعلي،سيدهابن9140صأ،.ج،العربلسانمنظور،ابن

حسينالسعا،مصطفىتحقدق،اللغةفىالأ!موالمحدطالحكم458(،)ت

.88ص(م)9A0-ة)القاهرأج،النجار

لحقبق،القاموسجواهرمنالعروستاج،الحسنىمرلضىمحمدالزبلدى:

37.ص22،جحجازكط،مصطفى
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البلدعفومنقطلعةالأمامفالنماسلقطعاللغه)1(:لهذلبفيجاء

اياها.لملكهمحدودهمفروزهلهلقطعهاأنسألهإذااياهفأقطعه

إ!طاعاالرجلأثطعتيقالالخراجأرضمنالطائفهوالقطلعه

بلد)2(.منقطع!ددطائفهكأنه

غللهالهمفتجعلالجندلقطعهاالخراجارضمن)طائفهالإكطاعه

رزكا()س!(.

منطائفةأكطلمحطيعة)أقطعهللزمخشريالبلاغهأساسفيوجاء

الخراخ()4(.أرض

،هارونمحمدالسلامعبدلحقيىهـ(.37)تمحمدمنصورأبي:الزهري)1(

22،ج،العروسلاجالزبيدى،كذلكانظر!180صلات(،)القاهرة-أج

93.ص

اللغة،مقاسم!معجمهـ(،)593فارسبناحمدالحسينأبيزكريا:ابن)2(

زكرلا،ابن1010صلات(،)بيروت-جههارونمحمدالسلامعبدتحقيق

الرسالة-)مؤسسة3ج،سلطانالمحسنعبدزهلرتحقي!،اللغةمجمل

758.صأم(849

2جوالشوارد،العربيةفصحفىالمواردأكرب،الخوريسعلدالشرتونى،)3(

.5101ص(م)988-)بيروت

أم(،239)القاهره-2جالبلاغه،أساسمحمد،بنعمربنالقاسمأبي)4(

المصباحطربقهعلىالمحلطالقاموسترليبأحمد،الطاهرالزاوى،2630ص

.964صأم(iv.-العربيهالكباحياء)دار3جالبلاغه(،)أساسالمنير
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اسلقطعهأنهحمالبناببضحثدتوفىلهأباحةنهراوأقطعه

أقطعهاالليالمواضلعبهاوالمقصود)1(الاهفأكطعهبمأربالذىالملح

فيدملكوها)2(.لمحوماالمواتمنالإمام

امطلاث!:3الإقطإ

قائلا:العلوممفالبحفيالخوارزميلوضحهاصطلاحاالإقطاع

تلكوسممىردبلهالهفتصيرارضارجلاالسلطانلقطعأن)الإقطاع

()3(.قطيعهواحلنها!طائعالأرض

إياهيملكهبأنأمايراهلمنالإماميقطعأنهوبهوالمقصود

إثطاعا)4(.سممىالذىوهومدةغلتهالهولجعلفدحمره

سمولغالإقطاع)إن:بقولهمواللسولغالإقطاعبينالفقهاءربطلقد

فيلسلعملماوأكثرلذلكأهلايراهلمنشيئااللهمالمنالإمام

.(()الأرض

ماجه،أبنسننهـ(275)تالقزوينىبزلدبنمحمداللهعبدأبي،ماجهابن)1(

827.صلا!(-)بيرو!2جفؤاد،محمدحققه

فىالمغربكتابهـ(،616)تالسيدعبدبنناصرالفلحابيالطرزى،)2(

387.صلات(-)بيرو!،المعربلرلب

.4.صi(13)2مصر،يوسفبنأحمدبنمحمد)3(

صحيحشرحفىالبارىفلحهـ(852)تحجربنعلىبناحمدالعسقلانى:)4(

.06ص(أم989-)بيرو!هج،بانبنالعزيزعبدلحقي!،البخارى

86.صلا!(-)بدروت3ج،السلامسبل،اسماعيلبنمحمد:الكحلانى)5(
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شركةلقطعالإماممنهبههوالإقطاعأنأعلبرالآخروالبعض

حظقطعالئيال!ةهوالإقطاع)إنبقولهمالمسلمينبينمشنركة

الإمامفقطعالمسلمينجميعبلنعامهالشركةإنولكبهاالشرلك

لفعلاسئنادا()1(القبضإلىيفئقرالهبهمننوعفهوبهاوأخذهشركئهم

معاويةفبعثمولابحضرأرضاوائلبنعلممهأكطععندماح!النبى

أياه)2(.للقطعها

))وإقطاعالأولالمصدروهوالإمامبأمرمخدصوالإقطاع

والإقطاع5(()3(.أوامرمنهونفذتتصرفهفيهجازبمامختصالسلطان

منقطعهالإماملقطعانأحدهماالإسلاميالمفهومفيمعنبلنلحملكد

منازلبجعلهابأنويقطعهايجاورهاعمايفرزهابأنالأرض

لسكناها)4(.

الأحوزىعارضههـ(543)تالملكىاللهعبدبنبكرأبو:العربيابن)1(

.051صلان(-)سورياجهالئرمذيصحيحبشرح

.ن.م)2(

السلطانيةالأحكامهـ(455)لامحمدبنعلىالحسنابىالماوردى:)3(

.091ص(أم069)مصر-والولابات

3ج،الكافي،اللهعبدالدينموفق.المقدسيصاحبهبهبنتفعأرفا!إكطاع)4(

.434صأم(829-)ببرو!
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خراجبجعلبأنبغللهاوالانتفاعزرعتهاهوالثانيوالمعنى

لها)1(.معلوم

مرلبا!غللهامنيصرفونالنينللخاصلقطعلمحطائعوهناك

يحملثمالنفما!وسائرالرسالةلموضوعالمركزيهالنقطهوهذهالجند

فهوالإقطاعمصدرهوالخليفهانوبماالمالببلاإلىمنهايبقىما

!طعه)2(.مالسلردأنحمهمنأبضا

3:والإقطاالقطائع

الطائفهوالقطلعه،قطيعةلهجعللهأرضاقطعهجمعالقطائع:أ-

اقئطاعها)4(فيليأذنالمحاه:أقطعني)3(.الخراجارضمن

.(له()بفطعهاأنسأله)إذادطبعهالإماموأسلفطعه

)إنالعلوممفاليحفيالخوارزميوضحهوكماإصطلاحاومعناه

منلعمبهتكون...ركبتهالهفتصيرأرضارجلاالسلطانيقطع

23،ج،المبسوطهـ(،483)تالسهلابيبنمحمدالدينشمسالسرخسى:)1(

.ا.صلان(-)بيرو!3ط

.ن)2(م.

العين،كتاباهـ(75)!احمدبنالخليلالرحمنعبدابىالفراه!دي:)3(

.13صهم(8591-)الكوي!جالسامرائيإبراهيمالمخزوميمهدىتحميق

.س263.ص2،جالبلاغه،اساس،الزمخشري

.9.ص،أج،اللغةفىالأ!موالمحبطالمحكم،سيدةابن)4(

.981ص،أجاللغه،لهذيب،الزهرى)5(
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لمارسلأحدملكلس!المواتأرضمنلقطعانماوالقطائع5()1(بعد

باسدئمارملزموهوالسيادةالحقلهليسلكنالمالكحقو!جميع

ابيها)2(.الماءوإجراءعمارلهاطرلقعنوأحلاءهاالأرض

الذىبالشكلالأراضياسئثمارسبلمنانماطاالدطائعهذهلعد

الإسلامية.العربيةالدولةلأدتصادودعمافائدةاستغلكهالحقق

الإسلاميةالعربيهالدولهمسلرهالدطائعمنحسداسةراففوكد

اللازمهوالأحكامالضوابطوصدر!تاسلسهامنمبكروك!منذ

أستثمارها.وضبطللنظيمها

ليسالأرضمنالعاديالقطيعهتكونأنهناالمركزىوالضابط

أنيعنيوهذاموالا)3(.وأرضملروكةمعطلةأحديدأوأحدملكلةفى

منحفيح!الرسولالخذهماوهذاالعامر.غيرمنلمنحالقطائع

)4(.المباركةالهجرةبعدالكراملاصحابهالقطائع

04.)1(ص

93.ص،22ج،العروستاج،الزبيدي0،6ص،هج،الباريفدح:العسقلاني2()

فيالصنائعبدائعهـ(578)!مسعودبكرلنأبىالدينعلاء:الكسائى)3(

البارى،فتح،العسدحنى.مهصأم(829-)ببروتجه،الشرائعلرتبب

.2صه،هج

أم(A.9-)بيروت4ج،الأمهـ(402)!الريسبنمحمد:الشافعى4()

بشرحالأوطارنيلأهـ(255)!محمدعلىبنمحمدالشوكانى،4هص

95.ص،ببرو!6،جالأخبار،مندقى
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لوسفأبيذكرهماذلكالقطائع،لهذهلوضدحبابلانالمصادرفي

عنفعجزواأرضاأعطاهدد!ولالرسولأنرافعأبيعنروايهفي

البحرببن)ماالمزنىالحارتألمحطعح!الرسولوأنعمارتها)1(.

العرباشراف!الرسولوأقطعاعمارها.منيتمكنولموالصخر()2(

بخصوص(بذلكيلألفأسلمواأنبعدأرضهمموا!)مناللمامةفى

ئمورسولهدتةالأرض))عادكط!:الرسولقالالأرضمنالعادي

ئشيرالشرلفماالنبوىالحدلتفيالواردةالأخيرهالصيغةلكم((0هى

ولس!مئروكةكانتإذاحالهفىواستئمارهاالأرضإكطاعجوازإلى

أحد)3(.ملكفي

اقلصادلادعمابشكلالأرضهذهالإكطاعإنسبىممالثبت

ذلك)لانواستغصعمارةبدونارضاتدركانيجوزلاوانهللأفة

()4(.للخراجوأكثرللبالسأعمر

للدولهمنهجاالقطائعمنحفىح!الرسولسياسةأصبحتلقد

حنيفهأبوحددالسبللهذافيمنهجاالفقهاءوبينالإسلاميةالعربله

73.صأهـ(346-)القاهرهالخراج،إبراهلمبنيعموب1()

.391ص3،ج،السنهفقهسالق،السلد730صم.ن،)2(

أهلتدبيرفىالأحكامتحربرهـ(733)!الثينبثرالإمام:جماعهابن)3(

.801صم()879)قطر-،المنعمعبدفؤادتحقلى،الإسلام

72.ص،الخراج،يوسفابو(4)
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الشافعىوعندالماء(يبلغهولمالعامرمنبعد)مابأنهالمواتصفه

()1(.مواتفهولعامرحريماأوعامرايكونلم)ماالموات

والحجازالعراقأرضمنأرض)كليوسفأبوعنهاقال

لأحدوليسعامرةغيروهىالعربوأرضوارضوالطائفواليمن

وكد5()2(،عمارأئرعليهاولاوارثةولالأحدملكولاأحدلدفيولا

تكنولمزرعولابناءأثرفلهاليسأرضكلالميتة)الأرضالضا

ولامحطتيهمموضعولامقبرةموضعولامسرحاولاقريةلأهلفلئا

()3(.دوابهمأوأغنامهممرعىموضع

الدهرابادفيساكنلهاكانأرضكلى)العادعبلدأبوقال

أرضكلوكذلكالامامإلىحكمهافصارأنبسمنهملبقىفلمفانقرضوا

الخليفهأرادوبهامعاهد()4(أومسلميملكهاولمأحديحدلهالمموات

أرضتكنلم)اعنالأشعرىموسىابيإلىبكئابه!هالخطاببنعمر

.(المحاه()فأقطعهاالماءالدهايجرأرضأوجزية

لفقهفىالناصرعبدجم!موسوعه.ا77ص،السلطانيةالأحكامالماوردى،1()

33.ص،4جهـ(،أA9"1-)القاهرة،الإسلا!ى

.17ص،اجالخر(2)

.75ص،نفسهالمصلر()3

.9394r-3صيلالأمو(4)

أم(829-)ببرو!الخراجللأحكامالاسثخراج،رجببنفرجابو:الحنبلى)5(

36.ص
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لهامالكلاالئيالمدروكةالأراضيسبيلالصوافيوأعتبرت

منأصنافعشرةالسوادمن!تهالخطاببنعمرالخللفةوأصطفى

ملكاكان!أرضوكلالحربفىكلرمنأرضتشملالأراضيهذه

منوأرضمغلضوكلبرلددلروكلوخاصةبللهوأهللكسرى

النار.بيوتوأوقافالأجاموالأرحاءهرب

بيدولالأحديكنلمالذيالمال)بمنزلهالأصنافهذهاعئبرلا

الإسلامفىغناءلهكانمنويعطيمنهيملزأنالعادلفالاماموارت

()1(.موضعهذلكويضع

ثميرسولهدئةالأرض))عادي!ه:محمدالنبىقولإلىاستنادا

لكم(()2(.

أحبائهالسبللأحكامأ)الإسلاملة(العربيهالدولوضع!لقد

ابوالمسألههذهعلىوأكدالإماماذنلأخذانمنهاواستغلكهاومساحتها

لأحد))ليس!:النبىلقولالإمامبافنإلااحياءهيجوزلابقولهحنلفه

(()3(.إمامهنفسبهطابتماإلا

هـ(031)!جريربنمحمدالطبرى،68،ص،الخراج،يوسفابوينظر:)1(

)بيرو!-3ج،ابراهيمالفضلابومحمدتحقيق،والملوكالرسلئاريخ

586.صأم(629

.158ص2،ج،السننداود،ابو)2(

.591ص،هج،الصنائعالعبد،الكاساني،771ص،الأحكام،الماوردى)3(
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المهدلونالولاةإقطعهمن)كل:يوسفأبولمحالالصددوبهذا

فلالدطعأنللأمامأن...والأصنافوالجبالالعربأرضمنأرضا

يدهفيهومنيدمنولخرجهذلكيردأنالخلفاءمنيألىلمنيحل

مشئريأ()1(.أووارثا

شرطاوليسمسلحباالأمامأذنإنالفقهاءبعضذهبحينفي

الأمامأذنبغبرجائز)وهو:قالالذىالشافعيابيهذهبماوهذا

النبويحديثإلىالماوردىولسلندلسلأذن()2(.أنإلىوالأحب

ملكعلىالدليلبأنول(()3(فهىمواتاأرضاأحيا))منالشرلف

()4(.الأمامأذندونبالأحلاءمعتبراالموات

بلنالخصومةبينالفاصلالحدلانهضروريالأمامإذنلكن

.بالأحياءالقائمدن

ص!الرسوللأنذلكالمساحهمحدودهلكونأنالقطائعأحكاموان

:فقالبسوطرمىثمقامحتىالفرسفأجرىفرسهحضرالزبيرأقطع

(.السوطبلغحيث)أعطوه

بشرحالمحلاجتحفةمجد،بنأحمدالدينشهابالهلثمي،96،ص،الخراج)1(

.502ص(لات-)بيروت6ج،المنهاج

الكتابة،وصناعةالخراجهـ(،032)تالبغدادىقدامهبنجعفربنكدامه)2(

.214صأم(،819-)بغدادالزبيديحسينمحمدلحقبق

.177صالسلطانبة،الأحكام)3(

.22ص،هج،البارىفدح،العسقلانى(4)
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بالأحلاء)1(،للقائمسنوالاثلاتالإسلامياللشريعوأعطى

حتىبهاالمحلطالترابجمعأولها:شروطبثلاثةمعدبروالاحداء

والثالتاليها،الماءسوقوالثانيغلرها،بدنببنهاحاجزالصلر

حرثها)2(.

اسئخلاطهامنسنوا!نلاتبعدالعمللاتبهذهالممطعلقدملمإذا

نايعنيهذاالاحياء،علىالقادرينمنغيرهالىوتسلممنهتؤخذفإنها

هوالإقطاعمنالهدفلأنالأرضتحجرمنعقدالإسلامىالتشريع

أرضاإنسانيحدجز))انالاحتجازلأنواسدكلكهاالأرضإحياء

غحرالطويلالزمانيتركهاثمذلكبغيرأوالاماممنبقطلعه

(()3(.معمورة

عادىفيهجاءحديثفيالأرضلحجرمنعلمحد!دالكرلمالرسول

ليسلهفهيميتةأرضاأحيافمنبعدلكمثمولرسولهدلهالأرض

(()4(.سنينثالثبعدحقلمحئجز

2،ج،مالكموطأشرحالحالكلنوبر،الرحمنعبدالدينجص،السيوطي)1(

.712ص(لات-)بيروت

،جه،الصنائعترتيب،.الكاساني177ص،السلطانيةالأحكام،الماوردى2()

.1صر،59

.421ص،الخراج،جعفربنقدامة)3(

85.ص،الخراج،آدمبنلحيى)4(
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ثلاتتركهاثمأرضلهكانت))من!هالخطاببنعمروقال

بها(()1(.أحقفهمأخرونلمحومفعمرهايعمرهافلمسنلن

الحارثبنبل!اسلدعىانهالخصوصبهذاالمصادروتروى

وعريضةطويلةبانهاوصف!ارضاكطعهفد!الرسولوكانالمزني

يديكفيماتطيىلاانك...!حبهعمرلهفقالاعمارهالسئطعلمولكن

لمومالطقلمومافأمسكهمنهاعليهقولتماانظرفقالأجلفقال

عنعجزمامنهفأخذ،المسلمبن"ببننقسمهالينافادفعهعليهتقوى

ه!عمرالخللفهانأخرىروابةوفي)2(.المسلمينبلنفعسمهعمارله

مافخذلتعمراقطعكوانماالناسعنللحجبهيقطعك))لملبل!:ول

(()3(.الباقيوردعمارتهعلىلمحدرت

حددتاللىسنواتالثلاتمدهانالمقامهذافيذكرهجاءومما

اللهاشارماوهذافدطبسنئدناللاحقةالعصورفيحددتددللاحياء

انفذلا))انيوولالحجوماقطعقدسفلانابيابنزبادالىالبلاذرى

السلطانبه،الاحكامهـ(458)ت:الحنبلىالفراءالحسلنبنمحمد،يعلىابو)1(

922.صأم(669)مصر-

.421ص،الخراججعفر،ابنكدامه39،ص،الخراج،آدمابنيحيى)2(

خزانةعلىالمرصدالريتاجأهـ(،أ4A:)تمحمدبنالعزبزعبد،الرحبي)3(

424.صأم،9لإ3بغداد-أ،ج،الكبيسىعبيداحمدتحقيق،الخراجكتاب
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عمرهافانسنتلنوبدعهالقطبعةالرجللعطىوكانعمرلم((ماإلا

منه)1(.اخذتوإلالهفهي

حقو!حفظعلىالإسلاميالعربىالاقتصاديالنهجوحرص

الإدعاءمنالمحياهالأرضبغصبيقوملمنوالئصدىالإحياء

وقدفقط،سنواتبثلاثحددتالإحياءمدةأنسابقابيناوكدبملكيتها،

وسلطالإحياءبعمليةالخاصةالظروفطبيعةالىالفقهاءنظر

عاطال!مواتافصارفخربعامراكانمامواتعلىالضوءالماوردي

عادأرضمثلالإسلامقبلسائداكانما:الأولضربانانهوول

اكطاعهولجوزعمارةفلهلثبتلمالذيكالمواتاعئبرهاالليوثمود

منى((.لكمهىئمولرسولهدنةالأرض))عادكط!":بقولهمسدشهدا

ثمالمسلمينملكعليهجرىإسلاملاكانماالثانيوالضرب

عاطلا)2(.موالاصارحتىخرب

كيالأراضيمنالنمطهذاوملكبةإحياءمسألههناالفقهاءلناول

يعرفوالمأوأربابهاعرفسواءحىعلىواعتداءاغصبالكونلا

سواءبالإحلاءتملكالأرض))إن:اللهرحمهمالكالإمامدالاربابها،

عليهعلق،البلدانفتوحهـ()927يحيىبناحمدالحسنابيالبلافرى،)1(

356.ص،أطبالازهر،المصرلهالمطبعة،رضوانمحمدرضوان

جماعه،ابن288،ص،الأحكاميعلىأبو91،أ-أ9.ص،الأحكامالماوردى،)2(

.801ص،الأحكامتحرلر
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حلاوكدمبدلموهأدلىفقدحنلفةأبوأمايعرفوا(()1(،لمأوأربابهاعرف

فإنبالإحياء...ملكلعرفوالم))إنلمحائلا:الرأللنهذينبلنلوفى

(()2(.أحلاءهمنببيعهأحىوكانوااكطاعهلجزلماربابهعرف

الثلاثتجاوزبعدللمقطعالمحلطهالظروفالفقهاءعالجكما

يعدرضلمظاهرلعذركانفإنبالإحياءلقوماندونالمقررهسنوات

ملكيدهفيفيبقىلحليهأماالمحاجاهزوالالىلدهفيماواخرفلهعل!ه

ا!طاعه)3(.قبلحالهالىلبعودالأرضعنيدهبرفعأنوأما

بشأنالإسلاميهالعربيةللدولةالرشيدهالسلاسةتتضحتقثمومما

بهاالتصرفوسبلالممنوحةالقطائعبأنماطالخاصةالأحكاملشرلع

واسلثمارها.اعمارهاومتابعهعللهاالمترلبةوالحقو!

وكدالمدبنةمنالعامرالحدعلىللجاوزلمالقطائعمنحعمليهان

علىولمحفتإذاأرضكلالموا!اعحبرفقدمنها،العامرالفقهاءحدد

العامر)4(،فىاليهاالناسألمحربيسمعلمصوتهبأعلىالعامرمنادناه

والمحلطبوالمقابرالأبنيةمئلللناسالعامةالحقو!تئجاوزلمانهاكما

قريهلأهلفيئاتكنولمزرعولابناءأتزالأرضدنهذهفيبكنلماذا

37.ص4،ج،الإسلامىالفقهفيالناصرعبدجم!موسوعة1()

.191ص،الأحكام،الماوردى2()

معانيمعرفهالىالمحتاجمغنىالشربينى،محمد،الخطيب،السابقالمصثر31(

.167صام،589،الحلبيالبابىمصطفىمطبعه2،ج،المنهاجالفاظ

.491ص،هج،الصنائعترت!ب،الكاسانى،771ص،الأحكام،الماوردي(4)
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دوابهـممرعىموضعولامحئطبهمموضعولامقبرهولامسرحأولا

أحد)1(.لدفيولاأحدبملكوليسوأغنامهم

فاالخصوماتعندالقطائعبواقعالخاصةالتشريعاتوعالجت

القربمسألهاتظذمنهاحسمهاوسبلوالإعمارالإحلاءبقضيةش!ت

ولالأبعاد،جيرانالفقهاءعللهأطلقماأووالعامرالموالاأرضعن

الأباعد(()2(.منبإحيائهأحىالعامرأهلمن))جيران:مالكالإمام

بثلاثهالفقهاءأدلىفمدمتغلبالمستقطعالمواتعلىتغلبإذاأما

مالكاكانسنواثثلاثةدبلإحياءه))إن:حنيفةأبوالإمامبيناراء

))اعن:مالكالإماموقال((،للمحيمالكاكانبعدهااحلاءهوانللمقطع

بالإقطاععلمغيرإحلاءوإنللمقطعملكاكانبالإقطاععالماإحياءه

والرجوعكىكهوبينعمارتهنفقهالمحيوإعطاءأخذهبلنالمقطعخلر

محيي))إن:الشافعيالإماموذهب((،إحياءهقبلالمواتبقيمةعليه

مستقطعه(()3(.منبهأحق

القائمعطلهااذاالخراجأرضالىالإسلامياللشريعوتصدى

أمرأرضهالعنوهأهلمنرجلعطلذلك"إذاالفمهاءبدنبزراعتها

هذهلأن11،غيرهالىيدفعهابأنأمروإلاخراجهاوإداءبزراعتها

.76ص،الخراج،يوسفابو(1)

.91أ177-صالسلطانبة،الأحكامالماوردى،:أنظر)2(

.191ص،نفسهالمصثر)3(
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وللئزمزراعدهافيللراغبفتمنحسنواتعدةبعدمواتالؤولالأرض

علبها)1(.المقررهالضرلبهبحدود

الفقهاءبلنإذالخراجأرضمنالقطائعمسألةعنالكالمولنبغي

إنماالأرضمنالصنفهذااناعتبارعلىملكااقطاعهاجوازبعدم

بلعأوبادطاعيصحلاالوقفئمللكفإنوعليهالمسلمينعلىوكفهي

مساحةزلادهإلىأدلالمحدالقطائعمنحسداسهفانوأخيراهبه)2(.ولا

الأراضيإحياءعمليةمنصاحبهالماالزراعدة،الأراضي

()3(.الأراضيوعمارهالأسلامعلى)لألففيهولماواسلصالصها

معطلة،مواتارضتبقىلاحتىالطبلعلهالمواردكافهواسئغص

ذكرالرسالهعصربعدالقطائعهذهعلىالشواهدباالمصادروئزخر

صلىاللهرسولخلدفةلا))كالوا:بكرأبيسألواناساأنعساكرأبن

أنشئ!وإنمنفعهولانخلفيهاليسسبخهارضعندناوسلمعليهالله

فدهأشهدكتابالهموكتببكرأبافأقطعهاونزرعهانحرثهالعلهالمطعها

ه!الخطاببنعمرخالكةفىالقطائعمنحعملبهوتعددت)4(عمر!ه

الدهاشارتماالمثالسبدلعلىمنهاالارضموا!منكان!والدي

.802ص،الخراججعفر،بنقدامة1()

.211ص،اجالاسدخر،الحنبلىرجبابن3910ص،الأحكام،الماوردى)2(

72.ص،الخراج،يوسفأبو)3(

القادرعبدهذبة،دمشقلاريختهنببه()71اللههبهبنالحسنبنعلى)4(

.39صام(Y(°9)بلروت-3،ج،انبلر
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ارضيمنحهانالخليفهمنطلبالبصرهأهلمنرجلاانالمصادر

(.المسلمينمنبأحدتضرولاالخراجارضمن)ليستالبصرهفى

الى!هالخطاببنعمرالخليفهفكئبوزبتونا،قضبافلهاليزرع

وأشارذلك)1(.بأقطاعهالمدبنهعلىعاملهالأشعرىموسىأبى

ه!عفانبنعثمانفأقطعهاسباخاكان!الئىعثمانشطالىالبلاذري

الخليفةالمحطاعاتالمصادروبنل!وعمرها)2(.فأحياهاالئقفىالعاصبن

معاولهالىمنح!قطائعمنهاالصوافيارضمن!هعفانبنعثمان

أرضمنولاالذمةأهللمحرى)منتكنلمالئيسفبانأبيبن

()3(.اجالخر

الليالبطائحمناسلخرجتالليالقطائعالىالبلاذريوأشار

مزارعواصبحتعمر!النيبالمباهمغمورةومفابضأجاماكانت

)4(.وضياع

الأرضالأحياءفيالالطائعدورعنالأخرىالشواهدومن

بنالعباسأقطعالمنصورانالبلدانفياليعموبىذكرهماواعمارها

.543ص،فتوح،البلا!رى30ص،اكالامو،عبيدابو:انظر(1)

.217ص،الخراج،جعفربنقدامةكذلك346.ص،البلدانفتوح:انظر)2(

.184ص،أج،لمشقلاريختهذيب،عساكرأبن)3(

أ.287AA-ص،البلدانفتوح)4(
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وجعلهاالعباسفعمرهماالصراسن)1(بلنالكائنةالجزلرهعليبنمحمد

فيولاالشتاءولاالصيففىغلائهاتنمطعلاومزروعا...)بسلانا

الخليفةمنحهاالئيايضاالقطائعبشأنذكرهوما()2(.الأوقاتمنوكت

علىتشغللممئروكةالأراضيهذهوكانتسامراءبناءعندالمعتصم

فلهاغرسماكلفزكاوزرعهاباعمارهاالقطائعاصحابفقاممدى

)3(.عوزر

منماحدإلىلدلربإنمامفهومهافيالقطائعأننجدتقدمومما

بورمنيئخذفكلاهماعصرنافيالزراعيالإصلاحكانونمفهوم

هذايحقىبماوالئملكالتوزيعلبررشرعيهاستغد!اوعدمالأراضي

)4(.الخاصالنفعخصمنعامانفعاالمشروع

حقبخصمختلفةومفاهيمملعددةائجاها!الخذقدالإقطاعأما

الئيالس!اسيهالاحداثبسببالإسلاميالعربىالتاريخفىمئلاليةزمنلة

والاجنماجمهالاقنصادلةواللطوراتالإسلاميهالعربيةالدولةبهامرت

نهرمنيتفرعانالصغرىوالصراةالكبرىالصراهبغداد،فينهرانوهصا1()

r،البلدانمعجم)لاقوت،عبسى /99)r.

(1918)ليدن-البلدانكتابهـ(،284:)!واضحبنيعقوبأبيبنأحمد)2(

.243ص

264.صن،.م)3(

وسلم،عليهاللهصلىالرسولقطائع،الدينمحيعاللعبود،،الراضي)4(

.791صأم،33879،العددالعربيالمورخ
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العرببهالدولهمقدرا!علىالاجنبىاللسلطفترا!عنالناجمه

الأسائمبة.

الفقهدةالكلبفيواضحاوجدالمفهومفيالتطورهذاان

المراحلعبرالاقطاعئعريففيالاخئلافعنجمر!والتيالإسلاميه

قطائعبأنهالاقطاعأهـ(82)لا:يوسفابواعلبرفقداللاريخية،

ارضا(()1(.الم!يونالولاةاقطعهمن))وكلالقطائع:يلزم))لماقائلا:

وذكراقطاعبأنهاالدطائعهـ(032:)تجعفربنقدامةوفسر

لالثطاع((،تصلحالتىالارضون))امابالقطائعالخاصالفصلفي

لالثطاع(()2(.لصلحفيما))ومنه:وقال

:الاقطاعاحكامفيفصلاهـ(045:)تالماورديوخصص

واحكامها(()3(.وانماطهاالاقطاعفيه))فسر

جهةمنالاقطاعمفهومعالجتالفقهيهالكتباننلاحظبذلك

لقدالمالبيتامواردمنمهمموردباعلبارهاللأرضالاسلاملةالنظره

منهاينتفعونللمسلمينملكأباعتبارهاالأرضالىالاسلامنظرةكان!

الاسلاصة)4(.الشريعهاقرتهاالنيالفرديةالملكيةاحلراممع

.96ص،اجالخر(1)

.12هص،الكتابةوصناعة،اجالخر2()

.91.صالسلطانيه،الأحكام)3(

،أم749-القاهرة،جاونظامأ،مذهباالإسلامىالاقتصاد،الطحاوىابراهيم)4(

.91صه
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الأقطاعيالنظامحددهافقدا!طاعهايحالتيالأرضأما

يحقوالتىالأراضيمنأصنافعشرهلوسفابوحددإذالإسلامي

إلمحطاعها)1(.لئمام

الخلفاءوضياعالصوافيبارضالاقطاعجعفربنددامهوحصر

)2(.المواتوأرضالخاصة

فكرهكانتفقدودكيقا،واضحاكانالإسلاميالاقطاعمفهومان

وفكرةواستثمارهاالموالاالأرضاحياءفيالاقتصادىالاستئفار

الىالانتاجعشردفعمقابلالاحلاءبعمللهيقومونالذينأولئكمكافأه

يعنىالذيلملدكباثطاعالماوردييسملهماوهذا،المسلمينملىبيت

صفئهالإسلاميالاقطاعأعطىماوهذالالثطاع)3(.الاولالمفهوم

كالالمعنىهذأوبنفسالمتعا!بة،المراحلمرعلىالمميزه

المقريزى)4(.

خل!جاءالإقطاعمفهومفيحصلالذىواللباينالدغييران

ملكيةالىمحدودةفئرةمنالأرضملكيةخصمنالعباسىالعصر

يقنصرولمالعطاءبثلمنحالأرضواردكنالكالحياةمدىأودائمية

.57ص،خاالخر(1)

.712-612،اجالخر(2)

.191ص،لأحكاما،الماوردى(3)

(f)561ص،أج،الخطط.
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ومنهاالأصنافكلشملبلوالصوافيالموا!أرضعلىالاقطاع

الوقف.أرض

الخلفاءعادهكانتان))واعلم:بقولهالحالهذاالمقريزيوصف

ه!الخطاببنعمرالمؤمنينأملرلدنمنالعباسوبنواميهبنيمن

علىوالاجنادوالعمالالامراءفيلفرقثمالخراجأمواللجبىان

وماالعطاءالاسلامصدرفيلذلكلق!وكانمقاديرهموبحسب!درلهم

(()1(.الرسمهذافغلرالعجمدولهكان!انالىذلكالىالارضزال

العربلةالجزلرةشبهفيالإسلاملهالعرببهالدولةظهرلاعندما

الليالزراعهاساسعلىلاالعربيالمجلمعاساسهىالتجارةكان!

شملتكدالإسلاملهالفلوحا!لكنالأفطاعي،اللنظيمكياماساسهي

الاقطاعيةاللنظلما!للكفكانتقدلمها!طاعلهجذورذاتمناطق

والسلاجقهبويهبنيايامكان!حلىالعربيهالدولهاطراففيموجوده

الاقطاعنظامدطبيقعلىفعملتالعسكريهالصفةعليهمغلبتوالئي

)2(.لصالحهموتسخدره

هذااركانوكانعربيغيرمجتمعفيالاقطاعياللنظيمنشألقد

الأفطاعمفهومفيالخطيراللحولهذاانوالامراء،الملوكهمالنظام

أدتالتيالاسلاميةالعربيهللدولهالاجنبيهالاجتياحالاسلسلةالىراجع

.9هص،أج،ن.م1()

العصورفيالاوسطالشرقفىالاقطاعلهالنظمعلي،ابراهيم،طرخان)2(

81-العاهرة،الوسطى '9?l،02ص.
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للادارهوالاقلصاديةوالاجلماعيهالسياسيهالبنلةفيخطيرةلغيرا!الى

)1(.الاقطاعنظامورسخوالعربية

لرسيخفيالغزاهتلكمسؤولبهعلىالباحثينمنمجموعهاجمع

العناصرللكبسيطرهالسمتالتيالاسلاميالعالمفيالاقطاعيهالصفة

)2(.الاجنبيه

واجتماعيااكئصادياالعربلهالدوله))لدهورانجوالبانلمول

الشر!فيلركيهاصولذاتالاجنبيةالعناصرسيطرةبسبب

العالمأحوال))تغيرت:جبهاملتونيذكرحينفيالاسالمي(()3(

اللركيةكالقبائلالأجنبيةالعناصرسيطرهنليجهجذرلاتغلراالإسلامي

اشلور:ذكرالمعنىنفسوفي(()4(والشاموالعراقفارسغزتاللي

ترجمة،المغوليالغزوالىالفتحمنلركستانفلاثمير،فاسيلىبارتولد،)1(

93.صأم،839الكوبت،عثمانالدبنصلاح

،ام089-البلضاءالدار2،ج،الإسلاميالفكرسوسيولوجيا،اسماعحلمحمد)2(

.61ص

،أم089-الكويتالإسلامبة،والنظمالاقتصادىالتاريخفيدراسات)3(

.171ص

-بيرو!،واخرونعباساحسانترجمة،الاسلامحضارةفىلراسات)4(

33.صام،649
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يحكموان...الاجنبيهالعناصربسيطرهمرتبطالعسكريالافطاع))ان

المخللفة(()1(.الاقلصادقطاعا!علىقبضتهمالاقطاعامراء

هذهئكون))عندما:بقولهالنزوئأثيرعناخرباحثويذكر

منئجلبهبماحضارتهامعالملدكانهاحىوساحقهقولةالغزواث

..0(()2(.بدائيةحالهفيالمهاجمالشعبكاناذاخاصةوفسادتخريب

البويطهالسدطرةبعدحصلالاقطاعمفهومفيالخطلرالتحولان

بدلاقطاعا!الملغلبالجندبمنحوذلكالعباسيةالخلافةلاراضي

الأرضاحلاءبسببمكافأةمنالاقطاعلحولالمفهوموبهذاالعطاء

الاقطاعلحولأى،البويهيللأفبرالمقدمةالخدماتمكافأهالىالموات

المقدمةالعسكريهالمهاممقابلمكافأهالىانتاجيهاستثمارلهعمليةمن

)3(.الأجنبيللأ!بر

أمراللبويهدبنوالعسكريالاجلماعيالتنظبمدراسةان

يرجعالذينهؤلاءألفهالذيالاقطاعياللنظيمجذورلمعرفةضروردا

بحرجنوبتقعالئيالجبليهالمنطقهسكان)4(الديلمالىأصلهم

الوسطى،العصورفيالأوسطالشرقفيوالاجتماعىالاقتصاديالتاريخ)1(

217.صأم،85i-دمشقعبل،الهاديعبدترجمه

.2هص،أم619-دمشق،الحضارةتاريخالىالمدخلحداد،جورج)2(

.91ص،الإقطاعنشاتاللوركط،)3(

يسكنونالذينفهمالاستانيةفأماواللانجية،الاستانيةهمافرقئانالديلم)4(

وكد-صحارىيسكنونفان!اللانجبةاما،الديلمبلادمنوالجب!الحصون
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كانواماوكثبرامعينهجنسبةبخصائصهؤلاءلميزوقد!زوين)1(

)الشلاطلنعرفواحربيةروحذووكانوامرلزكه)2(كجنوديستخدمون

العوائلرؤساءعلىقائماافطاعيانظاماالبويهيينورثلقد()3(.البيض

)الكذخذا()4(.وللقبالعائلةسلطانبمارسهؤلاءمنرئس!كلوكان

الاقطاعيالمفهوموبهذاعائليهمسؤوليةبنظرهمالدولهكانت

فىالمشاركهندلجةهيعلدهاغلبواالتىالاراضيانالبودهددناعدبر

.(الغزو)ذلكثمرههووالاقطاعالغزو

فلروزلأنالديلم((حلاضمنتنفر))زوراءبعوله:العبسغلرةهمت

اللللم.معهجلبالعربحاربعنثما

36،أصأم(AM)بريل-والممالكالمسالك،اللهعبدبنعبلدخردانهابن)1(

أم(909)لبدن-الأقاليممعرفةفيالئقالسماحسن،البشاري،المقدسي

أم(Aiأ)بريل-النفسيةالأعلاقعمر،بنأحمد،رسلهابن350هص

.151ص

عبدمحمدترجمةالهجرى،الرابعالقرنفىالإسلامبةالحضارةمتز،آدم)2(

الإسلامى،الماموس6!بةأحمد34.صأم(579)الفاهرة-،أج،الهادى

.224صأم(669-)القاهرة،2ج

86.صأم(759-)القاهره،العباسىالئاريخفىدراسات،حسنالباشا،)3(

أم(239-)ل!برجالبادبهالآثاراحمد،بنمحمدالربحانابوالبيرونى،)4(

.224

.18ص،الاقطاعنشأة،اللوري5()
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تولواعسكرلاكاناللارلخفىالبويه!ينلعبهالذيالدوران

المزيدعلىالحصولهدفهمكانكمحاربينالسلطهوارتقواالمناصب

تغلرا!احداثفيخطيرادوراالأمرلهذافكاقوالغنائمالثراءمن

بقوله:البولهيلنكاهينلصفا(والعرا!أفارسمنطقةفيأثر!اداريه

ادارةمنأكثرالجنودقلادهخبرواالذينالمرتزلمحهالمغامرينمن))انهم

اصابوها(()2(.اللىالغنائممنلعيشونوكانواالبالسشؤون

بالناحلةتهلمبانهافارسبلادفيالسياسيهالحياةالصفتلمد

العسكرىأي)اوخشرا(كانلقدالاقلصادىالجوانبمناكثرالعسكرية

الصبغهالملكصدخهعلىلدلاللقبوهذاالسلطةرأسهوالمحارب

اصحابوكانواالعسكريةالخدمةمقابلالضياعيطهموكانالعسكرية

الافطاعصاحبامرهئح!عسكرلهبقواتيحئفضونواسعهالمحطاعا!

المورد،مجلة،وايرانالعراوفىالبويهيينعندالعسكرىاللنظيم،بوزورث)1(

.34ص،أم79ه،1العدد

)بدروت-القاسمالدلنبدرترجمةالاسلامبه،والشعوبالعربئاريخ)2(

892.صأم(729
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الضرائببدفعملزملنوالرعالا)1(الضرائبجبالهعلىالمسؤولوهو

رئاسله)2(.لح!العسكريةالخدمهوبإداءالاقطاعصاحبالى

علىقائماقطاعيااساساكانالفارسبهالامبراطوريةقباماساسان

الىدندمونالنينالأراضيم!كبارمنوالنفوذالحكماصحاب

بهالمارسمماطعةمنهمواحدكللملكهؤلاءوكانالنفوذذالاالقبائل

اقطاعيا)3(.سيداباعدبارهنفوذه

قامتالذكطالاساسهوالاقطاعي)4(،الاشكانيالنظامكانلقد

المقاطعا!منعثدالىمقسمةالدولةوكانتالساسانيةالاقطاعيةعليه

وكانالعسكرىالطابععليهموالغالبمرزبانامقاطعهكلرأسعلى

قوا!ثصرفهمتح!وكانالجيشفيكوادايعملونالمرازبةهؤلاء

.()عسكرية

-القاهرة2،ج،نجيبزكىئرجمة،الحضارةفصة،وابربلولديوارن!،1()

.641ص،ام889

-القاهره،الخشابيحبىترجمة،الساسانيينعهدفىابرانارثر،كريسللن،)2(

39.صام،759

الخربوطليحسينعلىترجمه،الاسلامحضاره،الدينصلاحبخش،خودا،)3(

.071(،أم9V1-)ببروت

الثالثالقرنألىالميلادقبلالئلثالقرنمنايرانحكم!الاشكانلهاللولة)4(

9.صاسبا،فيالتركتاربخبارتولد،انظرالميلاد،بعد

iv-(ص،الساسانيينعهدفىايران،كرسمتنسن)5( vr:أ
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يستنداقطاعانظاماالساسانلةللدولهالاساسيالنظامكانوهكذا

لماردشيراقامهالذيالمطل!الحكمنظامانالاقطاعله،العروشالى

فإنلذلكالعروشتلكعلىالسيطرةمنلستطيعبحيثالقوةمنيكن

لمدالتيالجبايهوكانتاللدب،يحملونملوكأساسهاقطاعةدولةقيام

)1(.والمالالرجالمصدرفهوالاقطاععلىمتوقفةبالمالالدولةخزينة

فمنذالغربيالاقطاعفييماللهمالهالاقطاعيالئنظيمهذاان

بالاقطاعمرلبطهالعسكرلهالخدمةاصبح!،الميلاديالثمنالقرن

النبلاءالسادةملكيةعلىمجموعهفيالغربيالاقطاعيالنظامويدوم

الاقطاعيالسيدسلطانتحتيعملونالفلاحلنمنطبقةوقيامللأرض

القسمويؤديبالبارونيعرفالاقطاعصاحبوكان)بالاقنان(،وعرفوا

حربله)2(.خدما!تقثبممقابلالاقطاعي

الأرض))إن)3(:بقولهالاقطاعبةجيرارالفرنسىالمؤرخوصف

السلطهفيأهميةلهصار!أرضالملكفمنالاقطاعيالمجتمعاساس

ام(959)القاهرة-وآخرونكفانيمحمدترجمه،فارسلراثد،ا.،أربى1()

أ-12.أص

مصر،فيالئقافهإدارةترجمة،العالمتاريخ،هامرلنأ،جون،السير:أنظر)2(

.133ص،91المصربةالنعضةمكنبة،جه

.01ص،ن.م)3(
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أمصغلرهقطعةسواءأكانتأرضمنبيدهمابحسبوالحكم

(()1(.كبيرة

ئتكونوالتيللملكضيعهباعئبارهاللأرضالفارسيةالنظرةان

حملهاالئىالنظرهنفسهي)2(دخلهيئكونغلتهاومنمملكةمنها

وانالأميرملكالأرضلرىا!طاعلة!بليةنظرةكان!التيالبويطين

الدللم.بلادفيالمألوفةالنظرهوهيخبرالهااقسمامفيالحقلهمالجيش

ناحيهملكنا))إذا:البويهيالدولهعضدلمحولفيواضحوهذا

عليها(()3(.نصالحلمالحرببعدالسيف

با!طاعالخاصةالساسانلةبالأفكارمتأثرونوهمالبويهدلنجاء

الأرضاحلل!مقابلمكافأةبمعنىالنزوثمرا!منباعتبارهاالأرض

لئفىالذيالساسانيالنسبادعواالبولهدلنأنالنظرهئلكلؤكدومما

)4(.الحكمبنظريةالخاصهالساسانيةالئقال!داحياءفىنشاطهممع

ام(9ه2)القاهرة-الاق!صادىاوروباتارلخعزت،أحمد،مصطفىامين1()

.24.ص

ام(969)بلرو!-العربيةالاقئصادلاربخفيمقد!مةالعزيز،عبد،الدورى)2(

.9أص

2ج،الامموتعالمحبالأمملجاربهـ(،421)!:محمدبنأحمدمسكوية،)3(

384.صأم(159)مصر-

1هـ()بغداد-21-609)ايرانتاريخ،النقيبمرلضىعمر،فاروق)4( i 8 i)م

.941صا
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منكونهمالىراجعالعسكريالسلكفيالبويهدبندخولان

الجيشفيانخرطواالزراعيه،المواردالدليلهالفقلرةالجبللهالمناطى

علىمكافئلهموكان!الغنائمعلىالحصولمنهالهدفكانكمحاربلن

وايرادالها)1(.بغلئهالللمئعالمحطاعالامنحهمذلك

الجندحاجهأساسعلىكائمالبويهيالإداريالنظامكانلقد

لوزعالدولهمعزجعل!الإدارلةالخبرهوجودعدمان)2(.البويهي

مناطىوفيواسعالاقطاعذلكوكانالديلمرؤوساءعلىالاقطاعات

غنلة)3(.

كانأقبعدالإسلاميالاقطاعمفهوممنجمرتكدالنظرةهذهان

والتيالغزومقابلمكافأةإقطاعأصبحإحياءأواستثمارمقابلاقطاع

الدولةعمادهمالذبنوالاشرافالعسكريدنالقادةطبقةفيانحصر!

علىوزعهاواسدكدها،استبقاءهاواردبلدغزاإذاالأمدرانذلك

علي،ابراهيمحسن492،ص،الإسلاميةوالشعوبالعربتاريخكاهدن،1()

.176صأم(959)القاهرة-الإسلاميةالنظمابراهلم،

34.صالبولهيين،عندالعسكريالتنظبم،بوزورث)2(

الحضارةتاريخسرور،الدلنجم!89.ص2،جالآمم،تجارب،مسكوبة)3(

الهجرى،الخامسالقرنمن!صفالىالأتراكعهدمنالشرقفيالإسلامية

.311ص(،أم769)القاهرة-
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للقد!جاهزهتكونقواتالمقطعلهدئهمعابلاقطاعاالعسكرسن!واده

)1(.الحربحالةفىالأميرمع

سياسهاتباعالىأدىالادارلهالخبرهوقلهالقبليالنظامسيادةان

خرابالىأد!الزراعلةالأرضأوضاععلىسلباانعكستاقئصادية

)2(.الفادحةالخسائروباللاليالعرا!أراضى

اليعلجوصه3الاقطامف!و"

نظرواانهموذلكالبويهىالاقطاعامامهموكان)3(السلاجقةجاء

بضوءذلكالىمستندلنغنيمةباعلبارهاقبليةنظرةالأرضالى

كواتالىيس!ندمطلىمسلبدحكممعلتلائمالئيالساسانيالمفهوم

غازلة)4(.عسكرية

236.صام(589)القاهرة-ا،ج،الإسلامىالتمدنلاربخ،زيدانجرجى1()

69.صالساسانلين،عهدفيايران،كرسلنسن

)دارتوفبىالعزيزعبدترجمة،الإسلامحضارة،فونجوستاف،جرونباوم2()

V.42صلات(،-للطباعةمصر

بيناورتارستهضبهفيالساكنةالأوغوزقبائلمنهمالسلاجقةالاتراك)3(

زطر،محمدلرجمة،الإسلاملراثوبوزورث،)شاخ!قزوينوبحرالأرال

آسيافيالنركلاريخبارنولد،.981صأم(،789-)الكويت،أج

.36-ص،الوسطى

.6-3ص،الوسطىآسيافىالتركتاربخفىمقدمة،الدورى)4(
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يقاتلونكانوااللىالحربيهتداليدهممعهمنقلواالسلاجقةانذلك

1(.أآسداشعوبمعاساسهاعلى

نللجةجاءالإسلاميهالعربيهالدولةسادالذيالاقطاعسيادةان

اطراففيالنهروراءمناطقمنالمتطلقاللركيالعنصرغزوا!

ارساءفىانرهاوالغزوا!الحركاتلهذهكانلقدالعباسدة)2(الدولة

)3(.الاقطاعنظامظهوروفيللتركالعسكريهللسيادةالأساسيةالقاعدة

فهمالىيقودناالسلاجقهحملهاالليالإفطاعيهالنظرةفهمان

حملوها.التيالإقطاعلةالمفاهيمومعرفةالسلاجقهماضي

كانواالذينالسلاجقةبداوةحيثمنالاجلماعيةالناحيهدراسةان

دولتهمدلامقبللحيالهمالمميزالطابعكانالقبلىالنظاميحكمهمقوما

انطلىالتيالوسطىاسياسهوبان)4(ولتقلدائمترح!فيكانوافقد

كانتفقدالحضاريوالنشاطالمدنيهئعرفلمالنزاةالسلاجقه

فانوبالئاليحضارىئجارينشاطفلهاتكنلموالغابا!الصحارى

96.ص،العربىالاقنصادتارلخفىدراسالا،جوانيان1()

i،الاسلامىالفكرسوسلولوجيا،اسماعيلمحمود)2( '.j s.أ

.14ص،تركستان،ادبارتو3()

89-97Ibrahim, Kafesoglu Selcuklu Tarihi Lsta. Bul 1 9 9 Vs

الشتاءفىاماسمردندفىيستقرونفكانواالخبامفييسكنونالسلاجعةكان)4(

حضارتهم،تارلخهمالسلاجقةرابس،)تامارابخارىالىبنتقلونفكانوا

91(.ص
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حملوهاالتيالأفكارللكضحبةكانتعلحهاسيطرواالتيالمناطق

)1(.الحكمنظمبخاصه

انتقلىعلىساعدالقبليالنظامنئيجةالقبائلأبثاءطبقةظهوران

زعماءأدركوقدايرانالىالسلجوثيهالقبائلفروعمنوفيرةاعداد

دولةفيالمهمهالعناصرمنأضح!الئيالقبائلتلكأهمبهالسلاجد4

السلاجقه)2(.

كانواسلاطلنهمانحتىالمدينةعنبعيدلنالسلاجقةبمىلقد

فإنلذلكأميا،كانالعظامالسلاجقةملوكاخرسنجرمنهمأميلن

أنلسدطيعلكنلمالسلجوقيالسلطانمعدخلتالتيالتركلةالعناصر

نظامالسلجولمحيالوزيردفعالأمرهذاالبدائيةمعيشلهماسلوبئغير

ليعثادواالبلاطفيولربىأولادهممنفرلمحهلؤخذاناكلراحالىالملك

)3(.الحكمنظاموأسلوبالمثنيةالحياة

-)بيروتنظميعمربديعلرجمهالاسدبدادلة،الشر!دولة،اندرسونبيري1()

.01صاام(،839

-)القاهرةوالرانالعرا!فيالسلاجقهدولة،حسينمحمدالمنعمعبد)2(

.162صأم(،759

محمد،المنعمعبد.4ههصالمغولى،الغزوالىالفئحمنتركسئانبارتولد،)3(

.2.صالسلاجمة،لولة
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العائلهرئيسلقبهوالجيشكائدأي)سوباشي()1(لقبكان

دبادهعنمسؤولأصبحوالذيالسلاجقةاللهاينتميالليالغازيه

وازالئها،الضرائببجبايهيامرالذىوهوالاقطاعاتولوزيعالجلوش

والليالعسكرلةبالاليادةمقترنةالسلاجقهلدىالمطلقةالسلطةفكرةان

منهانطلىالذىالاساسمللتوقدالدبيلةقبادةلعنيالاصلفى

السئجقة.

فيالالهىالحىنظرلةاسا!علىمبنلهللحكمالسلاجقةنظرةان

تفويضبمعنىأياللهمنحكمهلستمدالأعلىزعيمهميعلبرون،الحكم

عبادهعلىومدزهالسلطان))اختاراللهالسلاجقةمؤرخولالهى،

هوأماودرجالهمنفوذهميسدمدونمنهلهخاضعينجميعاوجعلهم

5(()2(.عبادعلىأميناجعلهالذيربهمنلمحوتهمسلمد

الحدواالاقطاعيينالسلاجقةالامراءاننلاحظالمنطلقهذامن

وولائهم.اخلاصهملهمواعلنوابينهمفبما

جلبفالدبدائبةعناصرالىلنئميالسلجوقيالجلشغاصران

واقطعوهمالجديدةالمدنوسكنوهموفيرةباعدادهؤلاءالسلاجمهزعماء

ارساءوبالئاليلهمالطبقيةالبنيةتغبرعلىانعكسهذا،الأراضي

أو)سالجو!بكتبواصبح)سلجو!(الاسمهذانطقواالأوربلونالعلماء1()

.أ.ص،الوسطىآسيافىالتركتاربخبارتولد،سالجيق(،

ابراهيملرجمةالسرور،وآلهالصدورراحةعلي،بنمحمد،الراوندي)2(

.917صام(،69.)مصر-واخرونالشواربى
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وسيادهالظاهرةهذهمعللاالباحثينبعضقالالعسكرله،السلادةقواعد

والاسدبدادالاقئصادىوالانحطاطالدولهضعف))ان:بقولهالاقطاع

(()1(.الاقطاعسيادةسببكان!الاسبابهذهكلالتركى

الحكمونظربهالبدائىالقبليالنظاموسدادةالسلاجقةبداوهان

فيالسلبيةالقاعدةوشكلتالحلاةمظاهرمنكثيرفىأثر!المطلى

)2(.والشاموالعراقفارسبلادفيالعامهالحياةمظاهرمنكثبر

فياسئقرارهموكانعسكرياكانالسلاجقهلكوينأساسان

سيطرنهمبعدوحلىوتقالبدهاالفارسبةالحضارةاقنباسفىأثرالران

الفارسيه)3(.والتقاللدالنظمتلكعلىمحافظلنظلوافمدبغدادعلى

لهاكانالساسانيةالنظم))ان:بقولهالئأثيرهذاعلىبارلولدلؤكد

لمحواعدأخذواومنهمايرانفىكانواعندماالسلاجقةتاريخفيتأثدر

المركزبه(()4(.الحكم

مؤسسهعنعبارةهىالسلاجقةدولهاننستنتجلالكمن

ومهيأوقويدائمجيشعلى.الحفاظعلىبالاساسمهدمةبحدةعسكرية

.94صأم(،749-)ببروت،التاريخىوالفكرالعربالعروى،اللهعبد1()

.18ص2،ج،الاسلاميالفكرسوسدولوجية،اسماعيلمحمود

.2صا،السلاجقةدولة،حسنينالمنعمعبد)2(

.131صالعباسبة،الدولةتاريخفىدراسا!الباشا،حسن)3(

.أههص،الوسطىآسيافيالتركتارلخ)4(
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اهمية)ذاذلكاعئبارمن)1(الملكنظامعليهأكدماوهذالصنعلما

(.بالغة

عهدفيقامتالتيالملكيةأساسكانالاقطاعيالنظامان

فيلأنهقانونيا()الملكلهغيابالىأدىقدالنظامهذا.انالسلاجقه،

الاراضيانلعلبرالتيالمشتركةالقبليةالملكيةالىاستندددالوقع

)2(.الحاكمةالأسرهملكهيالمفتوحه

أدىالعسكرينظامهمالسلاجقةعليهابنااللىالزعامةفكرةان

عليهااسلولواالتيالأراضيجميعلشملحكمهمانفكرهترسلخالى

حلثالىيم!دحكمهمفيالحقيعطيهمالئصورهذاوانالسلاحبقوه

ئحتالمراعىمنمجموعهعلىموزعهكانتالتيقبائلهملسلقر

)3(.القبيلةبطونعنمسؤولزعيمرياسة

مقابلالاقطاعمنحاساسعلىبنيالسلجوكيالاقطاعيالثظامان

هويكونانالمقطعالأميرعلىلزامافكان؟،العسكريهالخث!مهاداء

بكارحسينيوسفترجمة،لامةسباسة485(،)ت:الطوسيعلىبنلحسن)1(

لات(.-)بيروت

62.ص،الاستبداليةالشرقدولة،أندرسونبيرى)2(

-)بغدادالارفمادمطبعةالسلجوفى،العصرفيالعرا!،أمينحسين)3(

59 I802.ص(،.أ
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ومنالحرباعلانأوقا!فىالسلجوقيالسلطانامرهلحتوقواله

)1(.الخاصهنفقئهعلىوالأسلحهبالمؤنجنودهلجهزانالمالطعواجبا!

وراثلااقطاعيانظامأاصبحبانهالسلجوقىالاقطاعامتازلالد

الاقطاعهذاوكانمقاطعةفياقطاعلاسيداالسلجوقيالمقطعواصبح

سائداكانالذيهويورثالذىالاقطاع)انبعدهمنورثتهالىينلقل

()2(.السلاجقةدولةفي

وراليةالاقطاعا!جعلعلىالاقطاعيينالزعماءعمللقد

الاقطاعبعاءالىلؤدىهذاالوراثةنظاموانالسلطانضعفمستغلين

بالولاءتدينعسكرلهقوةيمولواانيستطيعواخلكهومنعائلالهمفي

حاشلةعنمسؤولااقطاعهفيسيداالاقطاعيالزعيمبذلكفاصبحله

.()3الضرائبجميععنوكذلك

والعرا!فارساراضيمعظمصارتالاقطاعى-النظامونليجة

لدىواصبحالسلاجقةالامراءبحكمهااثطاعيهمملكةوالشاموالجزلره

جاهزلنالاقطأعيا!علىموزعينالمرلزلمحهالجنودمنجيوشهؤلاء

)4(.الحربأوقا!فيلهمالحاجةحالهفي

الخامسالفرنخصالعراقفيالحكمونظمالسياسيةالحباه،فاضلالخالدى،1()

.276ص9(،96-)بغدادالهجركط

26.صنامة،سباسة،الملكنظام2()

.243صالاضصادي،اورباناريخ،مصطنىامين)3(

.41صالاقطاعه،النظم،طرخان)4(
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9"داهـ/336داما"قبلالعسكري3الاقطا

العربيةالخلافةأراضيعنللدفاعوسيلةالاقطاعكان

عهدمنذالايجابيةالئطورا!منيعتبرذالهبحدوهذا،الإسلامية

عنالدفاعانأدركالذي!هعفانبنعئمانالثالثالراشدالخلبفة

المناطقئلكفيمقاتللناسلقرارثتطلبالإسلامبهالدولهحدود

يقودواانالفالحينالمعربعادةمنكانتلقدالعث!و،ومجاهدهللمرابطة

حفظهدفهاعسكريةكحاميا!تفئحمدينهكلفىالمقاتللنمنمجموعة

العدوهاجمهاأوفبهااضطرابحدثوإذااسلقرارهاوضمانالأمن

الشامواليعهدومنذفلها،الحاميةلمساعدهالنجداتاللهاأرسلت

عنللدفاعاللازمهالعسكريةالئدابيرالخاذتمسفلانابيبنمعاوله

مناطقالىالجندبإرس!غمانالخليفةأمرفقدوالحصونالسواحل

)1(.الأراضيواقطاعهمالسواحل

المقاتلونيقطع))أنأمركد!هعفانبنغمانالخليفهوكان

(()2(.المنازلوكذلكأهلهعنهجلاماويعطيهمالأراضى

أنأيالعدوفل!أجلمنالمرابطةهوالاقطاعحيازةأساساق

الئيالأراضيمنلهمالمقطعهالأرضوكانتجهاديلينىالوازع

.175ص،البلدانفتوح،البلانري1()

)حبدر2،ج،الفتوحكلابهـ(،314)ت:الكوفياحمدمحمدابياغم،ابن)2(

135.صلات(،،الثكنآباد،
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منها)1(.أهلهاجلاوالنيلأحدملكليس

الهدفالثغورعلىالمرابطينللجندالعسكريةالافطاعاتمنحان

الاسلاميةالعربيهالدولةاطارفىالمناطىللكوبقاءحمايةضمانمنه

ذلكأجلومنالإسلاميهالدولهأطرافحمايةفيالأولالخطباعئباره

)2(.الأراضيالمقاتلبنأقطع

هما:رئيسبتدنمنطقلينالإسائميةالتحصبناتشمل!لقد

الشامبة:ألئؤرأولا:

الدولهاحئللهاالئيوالأراضيالمناطىفتحالثغورهذهمهمة

منه:ثغورعدةالمنطقةهذهوتشتملالبيزنطية

السكنأجلمنالمقاتلةاقطاعفيهالمواللي)3(طرطوسحصن

(أذنة)حصنوفيسكنيه)4(اراضيالىوقسم!ارضهامسحداحبث

مالالرلثلائمائةوألمحطع،والأردندمشقمنجلبواالذينللمقانلهاقتطعت

.571ص،السابقالمصدر،البلاكرى(1)

492.صأم(،749)دمشق-2،ج،عباسبنىدوله،مصطفىشاكر)2(

،البلدانمعجمالحموى،)بافوت،وحلبانطاكيهب!نالشامبثغورمثلنةوهي)3(

.82ص(،أم9V9-)بيروت4ج

كتابمخمصرمحمد،بنأحمدالفقبه،ابن1740ص،فلوحالبلانري.انظر:)4(

1صأهـ(،20r)ليدن-البلدان 1 r.

133(.ص1،،البلدانمعجم)ياقوت،المصيصةقربالثغورمنبلد)5(
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وأصبحالمنصورزمنفيالعددهذازيدثمالمصيصة)1(حصنفي

)2(.الأراضيوأقطعهمممالرالف

بنالوللدواقطع)3(انطاكيةفيالزراعيةالأراضيالمقاللةوأقطع

المقائلةواقطع(بثينار)الفللر)4(وجعلانطاكلهفىجندهالملكعبد

زربى)6(.عمنفيخراسانمنجلبواالذين

الجزرية:الثغورئلأليا:

هجما!منالاسلاميهالعربيهالدولةحمايةالثغرهذامهمة

العباسلةالخلافةبدايةفىالاضطرابفترهاسئغلواالذلنالبلزنطدين

)8(ملطيةحصنبناءالمنصورأعادفمد)7(المهمةحصونهافدمروا

2(

3(

q

5(

6(

7(

8(

،جه،البلدانمعجم)ياقوت،،الشامثغورمن،جيحانشاطئعلىمدبنة(

145(.ص

Iص،البلدانفتوحالبلانرى،( i-75أI.

.531صن،.م(

والجريب.الفدانمل!الأرضمنمقدار(

.751ص،فلوح،البلانرى(

معجمأهـ)ياقوت،08سنةالرشيدبناهاالمصيصةنواحىمنبالثغربلد(

.(781-771ص،4ج،البلدان

)بغداد-الاسلاميةالعربيةالخلافةعصرفيالعراقتاربخعمر،فاروق(

185.صام(،889

4،ج،البلدانمعجم)ياقو!،الاسكندربناءمنالشامتتاخمالرومبلادمنبلدة(

1(.29ص
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الخليفهوفرض)1(الافأربعهعددهموكانالمساكنالجندوألمحطع

)2(الحدثحصنفيللمقاتلةم(697أهـ/785-أ-96)58المهدى

الاقطاعات)3(.عدامالينارأربعينمقدارهاروالب

الث!ر:افطاعثالثا:

المقاللينللجندالاقطاعاتمنحسياسهالمسلمينالخلفاءاتبعلقد

لملبك()اقطاعدائمهبملكيهتقطعالأرضمنمساحهعنعبارةوكانت

منها.العشرضريبهلدفعوكانالعسكريةالخدمةأداءمقابل

زربىعلنففيللسكنصغيرةفطعأماالاقطاعاتهذهوكانت

طرطوسفيالمقطعةالمساحةكانتولمحدللسكنأماكنكانتوالحدث

)4(.ذراععشرين

.021ص،انالبلد،بىاليعقو(1)

معجم)ياقوت،الثغور،منوهيومرعقوسمياطملطيهببنحصينةقلعة(')

2(.72ص،2ج،البلدان

1،فتوح،البلافري)3( 9 4 L91-ه.

سم5066حوالىالمنصررالعباسىلخليفةعهدفىالمساحهفراعطول)4(ببلغ

-عمان،العسليكاملترجمه،الإسلاميةوالأوزاقالكايبلفالتر،)هنش!،

98.صأم(،079

oA
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،هناكالمقاللهبيوتبناءفيالهدسيالنموذجهيأما)العرافة()1(

وكانالأعلىفيوائنانالأولالطابىفيغرفت!نعنعبارههي

أفراد.ثلاثهحوالىغرفهكلاسليعاب

أوقا!زراعتهاأجلمنللمقاتلهتقطعزراعدةأراضىوهناك

حصنبإعادهالمنصورأمرعندما،عوائلهممعارزاقهملتوفلرالسلم

بالحصنالمحدطةالزراعيةالأراضيأقطعماهـ/93758سنةملطيه

زراعلها)2(.أجلمنللجند

مناطىواعتبر!الضرائبمنمعفلةالافطاعا!تلككات

تلكبدخوللهديسمحلاالضرائبجباةانبمعنى)الغار()3(،

تلكبالغاءالملوكلأمرعندماممهـ/24357عامحلىالاقطاعات

عجزبسببالثغورفىالاقطاعالالاصحابالممنوحةالامليازات

اندة)4(.الميز

اهئمامأالعباسبنوخلفاءأكثرمنالرشيدهارونالخللفةكان

ماهـ/07786سنةففيوتحصينها،البيزنطيلنمعالحدودبئنظح

.411ص،البلدانكلابمختصر،الفقيهابن910أص،فتوحالبلا!ري،1()

.521ص،البلدان،اللعقوبى2()

عم!يدخلفلابحماينهاالسلطانامريلنيالضباعمنحمىماكلاسم)3(

192(.92-5ص،أج،البلدانمعجم،)ياقوتالخرج

.761ص،حفلو،البلانري(4)
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هارونوكان)العواصم()1(،سماهاجدلدهعسكرلةمنطقةاستحدث

واعمارها)2(.المنطقةلحصلنفيكبيرةجهودابذلقدالرشلد

المقاتلهوكانعسكريهأسسعلىالمنطدلآهذهشظيمكانلقد

اجلمنالأراضيلهمتقطعكانتالمناطقهذهفيلعسكرونالذين

الرشيدهارونسياسةاستهدفتلقدوعلالاتهم)3(هموارزاقهممعاشاتهم

وتزولدهاوالخزرالرومهجماتمنالإسلاملهالثغورحمالهالى

منالاكثارالاساسالهدفوكذلكحمالئهاعلىالقادربنبالمماللة

هجرهاوالئيالرومدمرهاالتيالاراضياحلاءاجلمنالعربالمقالله

من)4(المناطقتلكالىالعربالمقاتلةمنكبيرةاعدادنقل!فقدسكانها،

اجلمنوالحصونالقلاعمنخربماترميمعلىعملذلكأجل

هذالحقيىأجلمنوسائلواستخدامفيهابالاستقرارالناسلرغبب

ببناءامرفقدالزراعلةالاراضىوا!طاعالروابزيادةمنالهدف

واقطعهممقاتلالافاربعهوسكنهاالفراتنهرعلى()مسلحة()مثدنة

.681ص،اجالخر،امةقد(1)

.113ص،البلدانكئابمخ!صر،الفقيهابن)2(

،الآدابكليةمجلة،الاسلاميةالبيزنطيةالحدود،الغنيعبدمحمدالرحمنعبد)3(

71.صأم،1،989أعالكوبت

)بيروت-البعلبكى!يصلرجمة،العربتاريخمختصرعلى،أميرسيد)4(

illy،)367.صأم

.411ص،السابقالمصدر،الفقيهابن)5(
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واقطعهاالهارونبهمدلنةوبنىقلوذيه،حصنوكذلكالأراضي

للمقاللة)1(.

ماكانالعربيالدفاعيالنظامهذااناللهالاشارهيجبومما

الامبراطوريهكانتفددبيزنطيني،عسكريا!طاعينظاممنيقابله

منحدهملمحدوكانتالصغرىآسيافيعسكرلةقواتالبلزنطينيه

ئرغيباجلمنوكذلكمنهاوالاسلفادهاسئغلالهااجلمنالاقطاعداث

فلها)2(.السكنفيالمقاتلة

لمحسموافقدالساسانيينمعحروبهمعهدالىيعودالئنظعهذاان

M)الشلمالا()سممىعسكرلةمقاطعالاالىالمنطقههذه (Themes

يرأسهاحربيةمناطقعنالعبارةهذهوكانتالعسكريهالفرلمحةومعناها

لح!الشامبلادكانتولماوالعسكريه،المدنبةالسلطهبيدهحاكم

يأ)البنود()4(،تسمىحرببهاقاليمالمىثسم!كدالبيزنطلهالسيطره

اطلقالسلطرهتلكمنالشامبلادتحريرتمولماالعسكرلهالفرقه

.571ص،حفدو،كيالبلانر(1)

)القاهرة-الاسلاميوالدولهالبيزنطدهالامبراطوريةاحمد،ابراهيم،العدوي)2(

.أههصأم(،59)

23.هص،الحضارةتاريخالىالمدخلحداد،جورج)3(

الحدودمحمدالرحمنعبد492.ص2،ج،العباسبنىدولة،مصطفىشاكر)4(

31.صالاسائمبة،الببزنطلة
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الدولةبنودببنمقارنه)1(المسعوديذكرفقدالاجناد،اسمعليهاالعرب

والعرضالطولفيواسعةالروم))أرضلمحائلا:الشامواجنادالبيزنط!ه

اعم!قسمأ،عشراربعهالىالزمان!ديمممسومفىالشم!فياخذه

دمشق،،الاردن،)فلسطينالشاماجناديقالكماالبنودشممىمفردة

((.وأطولالاجنادهذهمنأوسعالرومبنودانجمركنسرين(،حمص

فلهااسكنواالاجنادللكفتحوالماالمسلملنان)2(البلاذريلذكر

خراجها.منارزاقهملاخذونكانواهؤلاءوانالعربالمقاللة

واقطع!المفاتلةاستوطنهاالتيالمهمةالمدنومن

القطائعمقاتلالفيمنحفقدلمحاليقلا)3(مدلنهالقطاعلهم

المقطعةالأراضيهذهوكانتفلها)4(مرابطبنوجعلوافيها

نا(اهلها)هجرهاالتيوهيأحديدفيأولأحدملكلبستللمقاللة

منعنهاللدفاعمفمالأراضيواقطاعهاالعسكريهالحامياتوجود

بابمثلنهوثسم!لهم)6(المقطعةبالأراضىربطهمطريقعنالعدو

)بلروت-والاشرافالئنبيههـ(،346:)تالحسينبنعليالحسنابى)1(

65i،)17صأم i.

.)38ص،فتوح)2(

992(.ص4،ج،البلدانمعجم)ياكو!،ارملنيا،فىخلاطنواحيمن)3(

.102ص،حفتو،البلافركط(4)

.801ص2،أعثم،ابن)5(

.ن.م)6(
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كسممقاتلالفوعشرينلاربعةواقطعتاقساماربعةالى)1(الأبواب

ويذكر)2(الجزيرةلاهلالرابعوقسموفلسطبنوحمصالشاملاهل

وافطعث)3(العربدةيئكلمونالالنبابمثينةسكانانالاصطخري

فعمروهادزولنبمدينةلأحدملكلبستالليالارضممالللخمسمائه

المقائلينكان()العربللمقاللهكرماناقطعتوكذلكواسلثمروها)4(

كوةمضاعفهالىالاجراءهذاويهدفعوائلهممع!يجلبونالعرب

()6(.الحرمعلى)للغيرهعوائلهمعنوالدفاعالمقائلين

الخلافةعهدفياخرمساراالخذلاالعسكريةالاقطاعاتان

لخدماتمكافأةلقطعالاقطاعاتهذهاصبحتاذوالعباسيهالاموية

العربيةالدولةرقعهوانخاصةولاءهمولكسبالمقطعبقدمهاشخصية

للحفاظعسكريهحماياتوجودتطلببحلثالسعةمنكان!الاسلاميه

المناطق.تلكواسئقرارامنعلى

)ياقوت،السياسدجبنقومواسكنهاالجبلطريىعلىكسرىانوشراوانبناها1()

1(.61ص،أج،البلدانمعجم

96.ص8،جالفحوح،،أعثمابن9020ص،فتوحالبلانري،)2(

)ليدن-،الممالكمسلكهـ(،341:)تمحمدبنابراهيماسحاقابو)3(

AM،)164صأم.

343(.ص4،ج،البلدانمعجم)ياقو!،)4(

04.هص4،،ن.م)5(

.171ص،فتوحالبلانري،6()
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تمنحالعسكريةالاقطاعاتاصبح!التركىالنفوذفلرةوفي

الخليفةوكانالراثبمعاضافةومنحامليازاتشكلعلىللامراء

)1(.الخلافةجلشمناللركيالعنصراسلكئرمناولالمعئصم

الخليفهبنىعندماالواسعهالقطاعاتالاتراكالقادهحازوقد

معلومات)3(البلدانكئابهفىاليعقوبيذكرهاسامراء)2(مدينةالمعئصم

ل!المعئصمانذكرفقدالائراكالجنودالمحطاعاتعنومفصلهواسعة

بهملخئلطونلامنفرلدنوجعلهمالناسفطائععنالالراكقطائع

861)2المئوكلالخليفةواقطع 84- v/mar 47 2- r)الئركيقائدهم

تلكيعطونالقادةهؤلاءوكانالكوفةسوادفيوضياعلمحرىعدة

جباةالضامنويتولىلكلاهمااستفادةفئحصل)4(بالضمانالاقطاعا!

ئاريخفىالنبراسهـ(336:)تالحسنبنعمرالخطابابيدحيه،ابن)1(

.6هصام(469-)بغدادالعباسبنىخلفاء

الجوهر،ومعالنالذهبمروجهـ(346:)!الحسينبنعلي،المسعودي2()

54.صأم(،589-)مصر4ج،الدبنمحىمحمدنحقيق

26.ص)3(

بم!مقاطعةسنةمدةرجلالىملينةاوقرلةالخلبفهلعطيانالعادةجرت)4(

الاعشى،صبح)القلقشندكط،بذلككتاباالهوبكتبالمماطعة()ماليسمىمعلوم

1(.1323،ج
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لهمالممنوحهالاقطاعا!بسببالالراكالقادةامراستفحلالمحمرائب)1(

المئوكل)2(.الخللفة!لداسبابمناعلبرتانهاحلى

م(329هـ/809-032)592-المقددرالخليفةعهدامتازلقد

الليالاموالانخصوصابالاموالمطالبئهمالجندشغببكثرة

لهاوأفردالاقطاعالاباسلرجاعفامربارزاثهمتفيلمالمدتدراحضرها

اضطرابمهـ/203159سنهفي3(المرلجعات((أ))دلوانسميديوانا

الخليفهمنالصعلوكعليبناحمدالئركيالدائدفطلبخراسانأمر

بمبلغوابهر)6((وزنجان)وقزولنوند)4(ودلناالرييقطعهانالممئدر

اكطعمهـ/314269سنهوفيدلنار)7(الفوسدينوستةمائهضمان

278.ص9،ج،والملوكالرسلتاريخ،الطبرى1()

2سنةالمتوكلامرلقد)2( EV!فيسببأفكانتالجبلفىاقطاعاتهـوبقبض

222(.ص،9،)الطبرىالخلدفةوكلرتأمره

.41هصم()798)لبدن-الطبرىناريخصلة،القرطبىسعيد،عرلب)3(

،البلدانمعجم)باكو!،عامرةوقرىبسالينفلهاالجب!بينالرىكورمن)4(

436(.ص2،

معجم)ياكو!،،وقزوينابهرمنقريهوهيالجبلنواحيمنكبيربلد)5(

.(251ص3،،البلدان

معجم)يادوت،الجبلنواحىمنوهمدانوزنجانقزوينبينمشهورةمدينة)6(

82(.ص،1،البلدان

.51ص،جا،الاممتجاربمسكوله،)7(
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المالمنمبلغضمانمقابلالشر!نواحىجمعالساجابيبنيوسف

)1(.بالكوفةالجنابيطاهرابيلقتالالجيشنفقالالسدلدفعها

8!(7133!ا)!االبوي!يالعسكري3الإقطا

049)21الراضيخلافةمنذ 932/339- - ter)لعنصربدءام

السياسيهالأحداثفيدورلهلظهرالعباسيةالخلافهجيشفيالديلمي

عمادالأمير،الديلمأمراءعليهاحصلالتيالملاديةالمناصبخائلمن

بنلكمنشورلهوكلبشلرازمقاطعةعلىحصل)2(بويةبنعليالدوله

ثمانيهالخلافةدارإلىيحملأنعلىبالنهالراضيالخليفةلدنمن

)3(.بذلكالأمرونفذدرهمالاف

الافطاعسلاسهلبنوام334/459سنةبغدادالبويهييناحلل!بعد

نظامعلىلمحائمةإدارهإلىالعباسلهالإدارةإلغاءإلىأدىالذىالعسكري

...المحئلةاالغازيهالقواتالأساسيهركائزهأجنبيإقطاعي

سلطرةنئيجهشديدهأزمهفيللخلافةالماللهالاوضاعكان!لقد

زادتبغداداحئد!وبعدالخلإفةمقدرالاعلىالاجنبيهالعناصر

عدمنتلجهالعراقفىمنشراوالغلاءالقحطكانفمدتعدلداالامور

147.)1(م.ن،جأ،ص

قبلمناللولةبعمادلقبهـ(338هـ-)032بويةبنعلىالحسينابي)2(

268.ص6،دالمنلظم،الجوزيابنلنظرالمتكفىالخل!فة

حققهالطبركط،تاريخلكملههـ(521)!الملكعبدبنمحمدالهمدانى،)3(

.9Aص(ام619-)ببرو!أج،كنعانالبرت
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للزراعهصالحغيراصبحاغلبهاالتىالزراعيهبالاراضيالاعتناء

الىالخصبةالاراضيللكتحولوباللاليالبثوقوكثرهالاهمالبسبب

)1(الدولةمعزالبويهيالأملرانحلىللزراعه،صالحةغيرمس!نقعات

خراب))الثنياالازمهلهذهحلاعيسىبنعليالوزيرمنطلب

فأجابهذلك((،اصلاحفيعندكبماعليفاشرلراهماعلىوالامور

منوكانالسواد(()2(.وخرابالفساداصلفهيالبثو!هذه))سدعلي

وثد،المقايضةنظامالىفلجأواالناسلدىقلتانالخرابهذانئلجه

برغفاتتباعوالعقارا!الدور)كانت:بقولهذلكالىمسكوبهاشار

الخبر()3(.ذلكبعضدلالئهلحقالدولوياخذ

اهلمالليالاوليالامنكان!المحتلالجندارزا!دفع!ضيةان

يعتبرونالبويهىالجيشفيالمرلزلمحهالجنودلأنالبولهدنالامراءبها

هيالرانغربومناطىالعرا!قيعليهااسلولواالتىالاراضيان

مكافأةهيالوقتنفسوفيالانلاجوفيرةخصبةمناطق

ابئداالذىالبويهدهالدولةمولسم!356(--132)بويةبناحمدالحسبنابو)1(

الدولةمعزالمستكفىالخليفةهـولقبه334سنةبغداددخلعندماسلطانه

الارضملوكسننثاريخ،الحسنبنحمزةالاصفهاني،)انظر:الخلعولبس

.391ص،اج،تكملة،الهمداني،451صهـ(أ043-)برل!نوالانبياء(

الطبر!ط،تاريختكملة،الهمداني690ص2،ج،الأممتجاربمسكوبه،:انظر)2(

.152ص،أج

.19-9صه،2ج،مسكوية)3(
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هذهمنحرمانهمكانلذلكالبولهي،الأميرالىقدمتالتيللخدمات

فيالدخولعندالبولهيالأميربهوعدهملمامخالفلعلبرالمكافأة

خدمه.

دخولعندمشجعوغيرمضطربالمالىالوضعانوبما

الىالدولةمعزفاضطربالأموالوطالبوهالبويهيالجندشغبالبويهللن

ومصادرئهاالناسأموالالىاللجوءهوالأولاسلوبلن،انتهاج

الجند)1(.بارزا!يفلمالأمرهذالكنشرعيةغلرأساليبواستخدام

الزراعيهالأراضيالعسكريينكوادهاقطاعإلىفلجأ

شعبمنوالئخلصالتصنيفذلكمنالهدفوكانارزاقهم)2(،بدل

الأهمالهدفإلىبالاضافهبالأرضهؤلاءوربطالمستمرالديلميالجند

المحطاعاتهمواردعلىالمقطعبنواعتمادالماليهالأزمةمنالتخلصوهو

منالهاربين،وضلاعالسلطانضلاعفكانتالحربيةنفقالهملسد

للازمةالحلهيشيرزاد)3(ابنوضلاعالبويهيةالسلطه

اخبارفىوالحدائقالعبون،مجهولمؤلف69،ص2،ج،تجارب،مسكويه1()

.181صأم(739-)بغداد!42،جالمنعمعبدنبيلةتحقيقالحقالق،

والنهايه،البدايه،الحافظالفداء،ابو،كثيرابن69،ص2،ج،تجارب،مسكويه)2(

.312ص(أم669-)بيروتأأج

ويقومالمستكفىالخليفةكالبكانشيرزاربنبحبىبنمحمدجعفرابو)3(

وزاد=الثولةامورعلىاستولىددوكانبالوزارةلسميهغيرمنبالاعمال
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.(1)لماليةا

البويهينخليفهمعمنسجمهالعسكريالاقطاعسياسهان

فيالمشاركةسبللهوالأرضالمحطاعانعلىالمائمةالإقطاعيه

الغزو)2(.

بالارضالجندلربطوسللةخلرهوالزراعيةالارضاقطاعان

الجيشعمادهمالذينالاقطاعينالعسكريينالقادةودوكسب

)3(.البولهي

الاقطا3مفحأيعيى)1(

إلىالإقطاعيا!منحالبويهيالدولهمعزان)4(،مسكويهلذكر

الاداريبن.الموظفلنوالئانية،العسكرلينطبقةالأولىطبقين

كانفمد،الاقطاعمنحفيالأساسهيالعسكريهالخدمهاداءان

واردةمنجزءلخصصانلهالمقطعالعسكريالجنديواجبمن

المسعودى،)انظر:الخلافهعلىواستولىبغدادملكا!بلحلىشأنه-من

23ص4،2ج،الذهبمروج vأج،الطبريتارلختكمله،الهمداني،

151(.ص

.521ص،جا،تكملة،الهمداني69،ص2،ج،الأممتجارب،مسكوبة1()

.18ص،4الإقطاعنشأة،اللوري)2(

السلجوكى،العصرفىوالنظمللماورديالإسلاميةالنظمبلنالصلة،حسين)3(

.11ص،ام779،هج،العربىالمؤرخ

89.ص2،ج،الأممتجارب)4(
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فرسالهلشدرىانعللهلزاماكانفقدالقت!)1(.بعدهللتجه!زالاكطاعى

الشرطمنالاكتمالوبعد)2(.الماليهقدرتهبحسبكلاودرعاوسبفا

ناذلكالعسكرلةحروبهفىالبولهيالأملرمعلشاركانعليهالأول

والذىالبويهيللاميرالعسكريهالخدمهلقاءهوالاقطاعاوالرابمنح

)3(.رزقهمنلحرمالقت!فىالمشاركهيرفض

اداءهواكطاعالهمواردالامنالاسلفادهللمقطعينلعطىالحقان

)4(.الحقذلكمنحرمئوفىاومرضمافاذاالعسكريهالخدمة

واالمحطاعهممنالاسدفادةالملوفىالمقطعاولادح!منيكنولم

لاالذارىاعطاءفيدخلواذريةلهكان!))ان:الماوردىلقول،وراثة

.(اقطاعا(()لاسببايعطونهمافكانالجندارزا!في

السلطانيه،الأحكام،لعلىابو602،صالسلطانيه،الأحكامالماوردى،)1(

243.ص

رجلاانفيقولالبولهىالجنديمواصفا!فيهالوضحروايهالدنوخينكر)2(

قصيرورمحودابتبنبغلينفاشلرىدللمياجنديايكونوانمالاورث

)ابيوالديلمالجيلشعورملفىشعرالرأسهوجعلالجندوآلةوسلاحا)الزوبين(

عبود)تحقبقأج(المذاكرةواخبارالمحاضرةنشوارعلى،بنالمحسنعلى

.175صأم(،739-ببروتالشالجى

.652ص،الأحكام،الماوردى)3(

.26هص،الاقطاعلةالنظم،طرخان(4)

.691صالسلطانلة،الأحكام(ه)
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البوي!ي3الاقطاثجم)2(

نا،الهرميلرليبهمحسبالبولهيالامراءالمحطاعحجملختلف

العسكرله.الرلبهعلىالاساسبالدرجةلعلمدالبولهيالاقطاعحجم

كبيرهوارداتلهمضمنتاقطاعا!علىحصلواالكبارالأمراء

...والقوادوالأمراءالملوكأبناء))ان،دينارالفخمسلنالىتصل

خمسلنارئفاعهلبلغماالاقطاعمنهؤلاءمنواحدكللدفيكان

نصيبكانحينفيدينار(()1(.الفعشرلنالىدونهاومادهدينارالف

الفئةامادينار،الفينالىالفبلنالقائدرئبهمناقلهوالذيالفارس

الشهر)2(.فيدنانيرعشرةالمحطاعالهمواردفكانالأخلره

المناطقفيهللركزعالبةواردالهاكان!الليالاقطاعا!ان

ذاوفبر)3(0انلاجذاتكانتالتيوالاحوازالعراقسوادمنالخصبه

درهمالفنلالضائةإلىالفمائللنبلنالاقطاعا!هذهقيمةتراوحلا

الىالفعشرينمنقيملهاتبلغالالرانلهالهضبهفيالمحطاعيا!بقابلها

)بلرو!-6جالأدباء،معجمهـ(،626)!اللهعبدبنياكو!،الحموكط1()

.e19A)26هص.

الوسطى،العصورفىالأوسطللشر!والاجتماعىالاقلصادىالتارلخاشتور،2()

.232rrr،ص

46.ص،العسكرىاللنظيم،بوزورث)3(
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التحاسدالىادىوهذاالاقطاعا!للككيمةعشرأىدرهمالفثلاثلن

)1(.الديلمالموادبلنوالنفره

منكبيرقسمفهناكاقطاعا!يسدلمكلهالبويهيالجلشلكنلم

عنمسكولهاوردهاكثيرةاشارالاوهناكنقدا.روالبهملستلمونالجنود

شهريه)2(.مرلباتلجنودهمالبولهدينالأمراءدفع

البوي!ي3الاقطاإهـارة)3(

الىطلبلقدمانعليهاقطاععلىالبويهيالجندىيحصللكى

كانتالذيالجيشديوانالىيقدمثم)3(.عليهيوقعالذيالبوبهيالوزير

ومكانها)4(.الاقطاعيهتلكحجمشمجللمهمته

منكانتامرهافىوالنظرالعسكريهالاقطاعا!دوزيعان

.(البويهى)الوزيرصالحيا!

الأمم،تجاربذيلهـ(،488)تالروفراويالحسلنبنمحمد،شجاعابو)1(

-ا6هصام(169)الماهره-الصناع!ه،المدنشركةامدروزفهـ.لحقيى

46.ص،العسكرىالئنظيم،بوزورث166

163،234.236،ص2،ج،الأمملجارب)2(

صذلل،،شجاعابو)3(

.421ص،الأحكاملحرلر،جماعهابن)4(

الهفواتهـ(048)!الصابيهصبنمحمدالحسنابي،النعمةغرسه()

فيل،،شجاعابو3380صأم(679)دمشق-الاشترصالححققهالنالرة،

.443ص.أ6هص
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كان!بلا!طاعالهمفيلسئقرونلاالعسكريلنالمدطعلنكان

حصةهوالذىالمقاطعةمالجبالةعنمسؤولونوكلاءبواسطهئدار

)1(.الديوانحصةارسالبعدالمقطع

بنلروزبهاناقطاعاتهم،فيكتابالمقطعينلهؤلاءوكان

عليالحسنبأبيلعرفكالبلهوكانالسوادفياقطاعونداخرشبذا

ببغداد()2(.الدولةمعزبحضرهعنه)خليفةالقمى

ارسالهوالعسكرىالافطاعىعلىالمئردبةالماليهالواجبالاان

الذيلكن،الغلةمنيعادلهامااوالمقاطعةمالمنالدولةخزينةحصه

واصبحواالدولهخزبنةالىشيءلدفعوالمالاقطاعيبنانحصل

علىسيطرتهمتشملاقطاعدلنكسادهاقطاعاتهمداخليدحكمون

اماالادطاعا!توزيعإعادةامرلتولىالجلشديوانكان)3(.الفلاحين

لرغبهأواصحابهامنالاكطاعالاانتزاعفيالبولهىالأملرلرغبه

السياسةلهذهوكانافضلضلاععلىالحصولبسببالمقطعالجندي

)4(.الزراعةعلىالمدمرهاثارها

89.ص2،جلجارب،،مسكويه892،صالهفوا!،النعمه،غرس1()

331.صالنعمه،غر!)2(

.91ص،الاقطاعنشأه،اللورى890ص2،ج،لجارب،مسكويه)3(

iiص،2ج،تجارب،مسكويه،انظر(4) clA 4iy.
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1)الد!عل!وقيالعسكري3الاقطا 916 1- . 55 95!/ 0 - fly")

السل!وصا:3الاقطاثيازةقوا-

علىالعسكرىالاقطاعينظإمه)1(الملكنظامالوزيروضعلقد

مؤرخالبندارىلقولالعسكرلة،الخدمهمقابلالأرضاقطاعاساس

البلادمنالأموالبجبايةجاريهالعادة))كان!السلجوقله:الدول

ناالملكنظامفرأىاقطاعمنلأحديكنولمالأمصارإلىوصرفها

ارلفاعمنهالصحولاللاخلد!ا،البلادمنلحصللاالأموالمن

وارئفاعا(()2(.حاصلالهموجعلهااقطاعاالاجتادعلىففرقهالامتالكها

السامانللنسبقددانهاساسعلىمبنلهالملكنظامنظرهان

لهم)3(.رواتبدفعمنبدلالمحطاعاتالجندمنحفيوالغزنولين

1(

2(

(r

الدهافلناولادمنهـوكان804سنهولدالطوسىاسحا!بنعليبنالحسن

دلوانفىخثم،الشافعىالمذهبعلىلفقه،طوسبنواحىيعملونالذلن

ب))لاجولالبملشكاةوأبنةارسلانالبللسلطانانوزر،وغزتهخراسان

النظاميةالمدارسببناءاشد!رسنه،ثلاثينمدهالوزارهفىمكثالحفرلبن((

،والبصرةوالموصلوطبرستانومروواصبهاننونبسابوروبلغبغدادفي

ئاج)السبكى،الباطنلةقبلهـمن485سنهقلر(تامة)سياسةبمؤلفالهاشد!ر

لا!،بلروت-،الكبرىالشافعيهطبقات،الوهابعبدنصرابيالدلن

145(.ا-.35ص

.ههص1(،059)مصر-،سلجو!لدولةمحمد،بنعلى،البنداري

الاقطاع،طرخانعلىابراهح9360ص،العربىالفتحمنئركسلانبارتولد،

؟7.صأم،60579مالمصريه،التارلخلةالمجلة،الاسلامى
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ادارةبلنظلمالملكنظاموزلرهالىارسلانالبالسلطانعهدلقد

اربعةالىالسلاجقهاملنبلقسيمالوزيرهذافقامالسلجوقيالجيش

المحطاعياعسكريالمحائداا!ليمكلرأسعلىلكونالمحطاعباا!للماوعشرلن

منامرئهتح!النلنالجندافرادعنومسؤولاقطاعهإدارهللولى

)1(.والمؤنبالاسلحهتجهيزهمناحله

أ!طعمنأول11وانهيفعلبماتامادراكعلىالملكنظامكانلقد

.2(ا)ااكلأئرا

بموله:الملكنظامعنالمقريزيروالهالمولهذايؤيدومما

وزيرالملكنظامالجندعلىالاقطاعا!فرقانهعرفمن))أول

فرأىالسع!ملكةانوذلكملكشاةلأبنهوزرثمارسلانالىالسلطان

المحطاعه(()3(.قدرعلىاكثراوقريةمفطعكليسلمان

)4(.الهامةالملكنظامالوزلرنظممنالاقطاعنظاماعئبرلذلك

)بغداد،خوريلطفىترجمه،وحضارتهملاريخهمالسلاجقه،رابستامرا1()

.42هصالاسلامبة،والشعوبالعربناريخ،كاهينكلود96.صام(،689

(Y)،نورمحمدتحقلقالسلجودية،الدولةاخبار،الحسنابىالثينصدرالحسينى

.241صأم(869-)بلرو!،الدلن

الخططبذكروالاعتبارالمواعظنهـ(845)تعلىبناحمدالدلنتمى)3(

.9هص(4921بولا!-)مطبعهأ!وا!ثار

I.2ص،تامةسلاسة،الملكنظام)4(
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الاقطاعا!ئوزيعالىالملكنظامدعلاالئيالأسبابان

كالآلي:اجمالهايمكنالعسكرلينالقادةعلىالعسكرية

واسعةاراضيالملكنظامعصرفيالسلجوقبهالدولهشمل!لقدأ-

وبقي!سكانهاهجرهاالآخروالبعضبورامنهااجزاءكان!وكبيرة

القادةمحاسبةواهملواالإقطاعلةبويةبنىسياسهبسببخاويةقرى

حسابعلىالماللةواردالهمزيادةهمهمكانالنينالممطعين

بموله:الحالههذهالبنداريلوضح،الفلاحينومصلحهالأراضي

الممالكخربتوددالديلمدولهأواخرفيأحكامهبدلتكد))الدين

العادلةالألدىواستول!البلادافقرلاوددتلكوادبارهذااقبالبلن

(()1(.النواجيعلىالنوائحوقامتعليها

لهااللازمالمالولوفيرالبلادلعميرذلكمنالملكنظامأرادلقد

نفسهاالأرضوليسالأرضبواردئئعلقالمقطعحموقلان

وازدهارها)2(.الأرضعمارهفيسببفانهوبالتالي

عنللدفاعجاهزةمنظمةعسكريةقوا!ايجادالملكنظامارادب-

الىلجألذلكالداخليالامنولحقيقالخارجيةالاخطاروصدالدولة

.ههص،سلجوقآل(1)

.Istanbul.1 9 A.. .o 93 Y..أ.LslamAnsiklopedisi. No

79.ص،العربيالاقتصادتاريخفىمقدمةالعزيز،عبد،الدورى)2(

09950Turan. Tu2 rikye!Selcklulanndo toprak hukuku. Lstanbul o
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)2(

)3(

)4(

مقطعكليقث!مانعلىالعسكرلةالاكطاعاتالعسكربينالدواداقطاع

)1(.السلطانمعللحربالجاهزةالقواتمنعدد

اموالنهبهدفهمله)2(،نظاملافوضويالسلجولمحيالجيشان

دعتالتيالقولهالاسبابمنفكانكبلرأذىبالرعيةفلحىالناس

ابناشارفقدالعسكريهالاقطاعاتنظاموضعالىالملكنظام

تلكمنملكشاهالسلطاننبهكدالملكنظامالوزلرانالاثير)3(

السلطانففوضللبلادنوالدمارالخرابسوىلجلبلاالئىالافع!

رددت))قد:اياهمخاطباصحيحايراهمايفعلانالوزيرالى

هدفكانله((وحلفالوالدفأنلااللكوصغلرهاكبلرةكلهاالامور

الاسلقرارحلاةعلىيعودهمانالجنداقطاعمنالملكنظام

تحكمهامنظمهحياةاجلمنلهمالمدطعةبالأرضوالارلباط

والموانين)4(.الانظمه

الاقلصادي،اوروباتاريخ،مصطفىامين26،صئامة،سياسه،الملكنظام

rEYL.a.

لحبىترجمهالببهتى،تاربخ047(،)!حسدنبنمحمدالفضلابوالبيهمى،

.458ص(أم569:ة)القاهرالخشاب

8جالتاربخفيالكاملالشيبانيالواحدعبدعليالحسنابىالاثبر،ابن

.511ص(م)879-)ببروت

حياة،افندياحمد1،2.صالسلجوقى،العصرفيالعراق،امينحسبن

7.هص(أم029)الفاهرة-الدبنصلاح
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السلاجقةزعماءانبدليلاقطاعياكانالسلجو!يهالدولةاساساند-

انلهاءبعدانالبلهقى)1(لذكرا!طاعللن،زعماءكانواالأوائل

ثلاثلهماقطعتوالقزنوينالسلاجقهالطرفلنبلنالمفاوضات

داودالىاقطعتودهسدانطغرلالىاقطعتنساهيولالات

فقداقطاعيينكزعماءالخاصهالمراسيملهمواعدتلبيغووفراوة

دهقان)2(.بلقبوخوطبواواللواء(والمنشور)الخلعةلهمارسل!

ولمحسموااملاكهمعلىاستولواالقزنولنعلىانئصارهموبعد

منواحدااقطاعهكلرأسعلىوجعلوااقطاعا!بينهمالولايا!

لمحادئهم)3(.كبار

السلجوكلةالدولةفيالسلطةارسالن)4(ألبالسلطانئولىعندما

علىقائماللقسيمهذاوكانالسلجوكيالبل!واهلاخوتهبينالدولة!سم

528.صالبيهدى،لارلخ1()

وحلهولواءركنينذاتالواحدهتثممملخلعثلاثلهماعد!لانهالبيهمىينكر)2(

واحد.لكلمخلطهغيرثوبوثلاثينذهبمنوكمرمسروجوجوادمطرزة

528.ص

وسجستان،وهرا!بستولايةموسىاقطع،مروملينهبكجفرياقطع)3(

1(.67ص)الراونديوكرمانالطبسبنولايهقاورد

بعدوخراسانالعراقملك465(هـ-)455سلجوقبنميكائيلبنمحمد)4(

خراسانحاكمكانمنهمااللانسنهعشرةاثنئىملكهمدةكان!طغرلبكعمه

184(.ص،الصدورراحة)الراوندي،
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البيثبامراءخاصةاماالاقطاعياتهذهوكانثا!طاعياساس

ابنيشير،كاملاقلبمعنعبارهالاقطاعيكونماوغالباالسلجولمحى

علىوالعهودالمواثلقالسلطاناخذأمهـ/458670عامفيالاثير)1(

داود،بنسليمانلاخيهبلخولالهالبلاد،اثطعباقطاعوامرالامراء

شاهارسلانلابنهمرووملدنةارغوارسلانلاخيهخوارزمواقطع

.الياسلاخيهوطخارستانصغانلانواكطع

فيارسالنألبوالدهنهجعلىسار)2(ملكشاهابنهتولىوعندما

علىقائمالتقسيمهذاوكانالسلجوقيةللدولةالاقطاعيةالنظمالمس!وضع

فلحتاقالحالاقطاعياتهذهشملتولمحد)3(،السلجوقيالببتافراداقطاع

وكالالي:الصغرىواسياكالشامالسلاجقهيدعلى

فيهاوبقوابعدهمنابناءهتوارثهنمقاوردلعمةاقطعهكرماناقلحأ-

)4(.كرمانبسالبهالهبالئاريخعرف!هـودد058عامحدى

.301ص،8ج،لكاملا(1)

الملكنظاموزيرههـوكان465سنةارسلانالبوالدهبعدالحكملولى)2(

الباطنبةلدعلىقلروالساعهاعظمتهااوجعهدهفيالسلجوقبهالدولةبلغت

.(91هص،الصدورراحة،هـ)الراوندي485سنة

.302ص،الصدورراحهالراوندى،)3(

)مصر-العمياننك!فيالهمداننك!ألبكبنخلللالدبنصلاح،الصفدي)4(

.181ص191(1
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تنشى)1(.الدولةلاجاخيهالىاقطعهالشامالمحليم2-

بسطوقداسرائبلبنقللمشبنسللمانعليهعينالصغرىآسيا3-

حدودفوصلتوانطاكلةسراا!وولايهكونيةولايةعلىنفوذه

)2(.المتوسطالبحرسواحلالىالسلجوقيهالدولة

يؤدلهاحربلهبخدماتاق!رنتالتيفهىالعسكريهالاقطاعاتاما

العسكرله،الافطاجما!بهذهحظااوفرالسلاجقهمماليكوكانالمقطع

الخلفاءمماللكمناحديبلغ))لم)3(السلجوقيةالدولةأخبارصاحبيذكر

مماليكهم((.وأبناءالسلاجقةمماليكبلغهماوالملوك

منها)4(:-ذلكعلىكثيرةوالأمللة

زنكيالدلنعمادابنهوأصبححلبصاحبا!نسدرالدولهدسحأ.

.والشاموالجزلرةالموصلعلىاثابك

مراغه.فىوأولادهيليالأحمداثنسدر20

الخوارزم!ة.الأمارةأسساتوشئكبن3.

.أذربيجانفيوأولادهأيلدكز4.

عدولناللطلفعبدبدوكطلحقيى،الفارقيتاربخالازر!،بناحمدالفارقى،)1(

.423ص(أم909)القاهرة-

أم،529-شباط،المشرقمجله،السريانيالثولتاريخاللمطى،الفرجابي)2(

.أ.ص

"1.أ9صالسلجوثية،اللولةاخبارالحسلني،)3(

.ن.م)4(
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حساببدونلمماليكهوالأقالحالأمواليهبسننجرالسلطانوكان

علىيشلملاقلدماافلحرأيلموني))أما:بقولهالنظرةهذهعنولعبر

(()1(.السؤالقبلأراهلمنواحدهبكلمةواهبهمدمنوهبلهماأضعاف

فىالأمروب!دهفارسالافعشرةإمرهلح!سنقرمملوكهفكان

)2(.لبقيهأنأوإ!طاعهحليرىمنإكطاعحل

3:الإقطاإدارة

باسلطاعهوكانالمركزيهالحكومهلسلطهيخضعالمقطعكان

نارأ!اذاارادتمتىمقطعهامنالاثطاعنزعالسلجوقلةالحكومه

الدولةلضمناناجلومنعلده،المفروضبا!لزاماخل!دالمقطع

فيالاقطاعالحكومةتجعللمالماللةالتزامالهفيالمقطعولاءضمان

))وربماملباعدةاماكنفىالواحدالاقطاعبعثرةعلىفعمل!واحدمكان

منبلدعلىنصفهفوجهالسنهفيدلنارالفالجندمنالواحدقرر

القراروصاحبخراساناقصىفىوجهعلىونصفهالروم

(()3(.راضي

فيالسلطانمعيسدقرونالاقطاعبينالسلاجقهالامراءكان

ملكشاةدخلعندماسار،النمامعهيرحلونوكانواالملكعاصمه)4(،

51.2صسلجوو،الالبندارى،1()

.942ص.ن.م)2(

.هصه،سلجوقآل،البنداركط)3(

703.ص8،جالائير،ابن262،صالسلجوقلة،الدولهاخبار،الحسبنى)4(
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الاربعلننحوالاقطاعحهالامراءعددكانأمهـ/947880سنهبغداد

فىالسلطانخدمهفيوهملهمتنتقلا!طاعاتهماموالوكان!اميرا)1(.

)2(.عاصمة

بكونهاقطاعهقبلوالمواتيقالع!دالاقطاعيمنيؤخذكانلقد

واردها)3(.وجبايةلهالمقطعهالارضعلىالسلطاناماممسؤول

اقطاعلةادارةمنالمقطعيسلطيعبموجبهاالليالكلفيهحدد!ودد

علىالشرعيةحقولمحهم))ان:بقولهالملكنظاملسانعلىذلكوجاء

برفىجمعهابهانيطالتيالمقررةالضرائبجمعفيلنحصرالفلاحين

وازواجهمابدانهمفياحراراالفلاحينلصبحالضرائبهذهجبمافاذا

فيها(()4(.حقأىللمقطعوليسواولادهم

المطلقةالسيادهحقوقيملكلاالمقطعاننسئن!جذلكضوءفي

لهوليسالمقررةالضرائبجبايهفياقطاعيةفيسيدفهوالمحطاعلهعلى

الاقطاعهذاسمميةيمكنولذلكومعاقبتهمالفلاحينمحاسبةفىالحق

(.ضريبيعسكري)اقطاعبانه

74.صسلجو!،آكالبندارى،43،1ص8،ج،الكامل،الاثيرابن1()

.262ص،السابىالمصثر،الحسشى2()

لهالسلطانيصدرهمنشورلهلعطىكانأ،.rص8،ج،الكاملالاثبر،ابن)3(

4(.0ص،أج،الكروب)مفروج

.61ص،تامةسباسة)4(
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لسمىخاصهبسجلا!تثبتالاقطاعبالااصحاباسماءكاندا

عنكاهلةمعلومالاعلىالسجالتهذهولحتويالديوانلة(()1(.))الجرائد

والمسؤولامرئهلح!الذلنجنودهوعددوحجمهااقطاعيهواسمالمقطع

))العارض(()2(.يسمىذلكعن

وكان!فارسالفواربعينستهملكشاهالسلطانجنودعددكان

اراضيعلىموزعةالمحطاعالهموكانتالديوانسجلفيمثبلهاسمائهم

وكذلكومعلشلهمنفقالهممصدرالاقطاعلا!هذهوكانتالمختلفالدوله

)3(.لحيواناتهماعلافمنئوفرهما

السلطانيلازمونكانواالذينالجنودأسماءللبتكان!كما

ئثبوكان!افطاعا،وليسنقداروائبهميئقاضونكانواوالذينلحراسه

وموعدراتبهمقدارواحدكلوأمامالجندأسماءالسجلاتتلكفي

)4(.صرفه

وأجناسهمونسابهمالجنداسماءبهايكئبدفالروهىجريدةجمعالجرائد:)1(

راحه،الراوندي27(0ص،الخراججعفر،بن)قدامةاحوالهموسائروقبوضهم

.502ص،الصلور

الكوي!-،الدلنكمالاحمدترجمة،السلاجقةعهدفيالوزارة،عباس،اقبك)2(

536.ص،الببهقي570ص،ام849

.02هص،الصثورراحة،اوندىالر)3(

.21هص،تامةسياسة،الملكنظام)4(
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الذلنالسلاجقهالألراكمنبوكياروقالسلطانجنودعددبلغ

فيللازمونهوكانواجنديألفعشرونحراسهويتولونبهيحيطون

بألديهم)1(.أرزاكهملأخذونالأوقا!اغلب

الحكومةكانثفقدبالازدواجلة،السلجوقيهالادارةالصفتلقد

طبقالهماخللافعلىالعسكربينالقادةاقطاعا!عنمسؤولةالمركزلة

السلجولمحي)2(.الجيشافرادوكذلك

لفرسانهمالامراءبهااخلصاقطاعاتهناككان!الودنفسفي

صاحببيتمنلامراءلمنحكانتاغلبهاصغيرةالمحطاعاتوهى

علىسلطرلهماحكامذلكمنالهدفوراثلهاصبح!والتيالاقطاع

اقطاعه)3(.فيالاقطاعيالسلدليصبحالاقطاعيه

اكاليمهم)4(،داخلوزراءالاقطاعيينالافاللملولاةوأصبح

ألبكانعندما،وصرفهملعبلمعنالمسؤولفهوالاميرلذلكخاضعين

الراوندييذكر،الملكنظاموزلرةكانخراسانعلىحاكمارسلان

الئقافةدارالاجتماعله،ونظمهمالسلاجقهرسوم،الريسمحمودمحمد)1(

.06ص،أم839-للطباعة

،الكوب-العلميهالبحوثداروالحضاره،الئريخفيالسلاجقةكم!،احمد)2(

.02أص

العباسيةالدولةفيالجنديةثاب،نعمان467،ص،الصدورراحه،الراوندي)3(

.703ص(أم939-)بغداد

7.هص،السلجو!دهالثولهاخبار،الحسيني:انظر()4
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منلاميرولايهاعطيت))اذا:بقولهطغرلدكالسلجوكيالسلطانناصحا

يلبعلاالولايهادارةوزلرهمنويطلبوزيراعليهايعينفأنهالامراء

شؤونادارهفياللصرفمطلىالولايهوزيركانوهكذامحدداقانونا

(()1(.ولايته

مثلرنانهبالقابللقبونالمستقطعينوالامراءالجيشكادةوكان

الخ)2(.الدولهوحسامالدولةسلف

النظامدواعدلرسلخمنالسلجوكلهالسلطةاسلطاع!اوبذلك

الاقطاعلهللنظمنموذجااصبحوالذيالبلادفيالعسكريالاقطاعي

الائحمه.

المقطعواجبات

الزملهمومسؤولياتتبعاتالمقطعينالسلجودلهال!مبلطةكلفتلقد

:الواجباتهذهأهموانبلأدلتها

مواردمنمهمامورداالسلجولمحيالاقطاعكانألماليه:الوجباتأ-

وغلةنقدادخلهمنجزءايدفعانالاقطاعصاحبعلىلانالدولة

نايجوزولااكطاعه،وحجمللناسببماالسلطانخزانةالى

الىلحملانعللهفرضتفقدا!طاعهخراجبكلالممطعيئصرف

78صالصلور،راحة1() -VI.

.018ص،تامةسياسة،الملكنظام)2(
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)2(

)3(

(4)

)0(

)6(

)7(

مقطعارغونارسالنكانمسبقا)1(.عليهالفقماالسلطانخزينه

)2(.ملكشاهللسلطانيدفعهادبنارالافسبعةبمبلغوساوههمذان

عشرةبمبلغهبوكيارو!السلطانقبلمنفارسمقطعأنروالامير

اربعمائهالسنةفىمراغهمقطعلدفعهماومبلغدينار)3(.الاف

السلطانخزانهالىتذهبالاموالهذهوكان!دينار)4(.الف

الانفاقفياموالهاوشملخدماصليهخزانة،خزانتانوللسلاجقه

الانفا!وخزانه،للدولةالماليالرصيدلعنيوهيالحروبعلى

.(اللومدة)حلائهمعلىلالنهفاقاموالفيها

الجندمنعددللسلطانيددمانالمقطععلى:العسكريةالواجبات

ناالسلطاناماملتعهداثطاعهقبلالمقطعانوذلكالعدةكاملي

عنمسؤولوالمقطع)6(.عسكريهمهمهلأيمهدأعسكردهدوهلجهز

)7(.الخاصةنفمةعلىبالاسلحهولزويدهمالجنوداعالة

.ههصسلجو!،آل،البندارى

.23هص.ن.م

المن!ظمهـ(795)!محمدبنعلىبنالرحمنعبدالفرجابوالجوزى،ابن

.011ص9،هجهـ()358آباد)حلدر9ص،والأممالملوكتاريخفى

.81هص9،ج.ن.م

.6هصالسلاجعة،رسوم،الربسمحمد

.21هص،تامةسياسه،الملكنظام

.2rvص،العربتاربخمخنصرامبر،سبد
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الد!علجوقي:3الاقطاموامفات

ا)1(.اسئغل!االمحطاع11الأرضلوارداقطاعهوالسلجولمحىالاقطاعانأ-

وليسا)2(.اوارتفاعا"حاصلالهموجعلتاثطاعاالجندعلىوزعت

الشرعيةحقوقهمان11واموالهمالفلاحلنعلىالسيادةحقللمقطع

جب!مافاذا..المقررهالضرائبجمعفيتنحصرالفلاحينعلى

واولادهموازواجهمابدانهمفياحراراالفلاحينلصبحالضرائب

ا)3(.افلهاحىأيللمقطعولس!

المتمللةالمركزيةالسلطةاشرافتحلاكانالسلجولمحيالا!طاعانب-

،السلطانبلوثيعمنشوروفىبعينوالمقطعالسلجولمحي،بالسلطان

لغماقائدهارسلانألبالسلطاناكطعأمهـ/464.71سنةففي

)4(.بذلكالمنشورودرأاللابثغورالئركي

فىحقهاستعمالفيصاحبهاساءهحالهفيدنلزع.الاقطاعانج-

فانهاالاقطاعيبالمنشورالواردةبالشروطالتزامهعدماواكطاعه

،الاحكاملحرير،جماعهابن910هصالسلطانيه،الاحكام،الماوردي:انظر1()

233.ص.السلطانيهالاحكام،اليعلىابو5110ص

.هصه،سلجوقآل،البنداركط2()

.61ص،تامةسياسه،الملكنظام31(

علبهعلى،وشروانالبابلاريخمنفصول،اللهلطفيبناحمد،باشيمنجم)4(

.أهص،أم589،مينورسكىد.
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)1(

)2(

(r)

ممالي)1(:ابنيعول،اصولذلكوفىاخرالىولقطعمنهلس!رجع

لااخرالىمالطعمنالاقطاعانتمالعندالاقطاعيالعرف))وجرى

سوءاهمهاعدلدةاسبابولذلكشبئا((.معهالقدلمالمقطعينقل

السلطانانالروايا!ذكرتفقدوالممطع،السلطانبينالعلافه

بعزلهوامرالموصلممطعزنكيالدينعمادعلىلغيرددمحمود

ماالهدايا)2(0سوىدلنارالفمائهقدرهمبلغلدفعانلهضمنلكنه

لذلك.سبباخرومجيءالسلطانموتان

المقطعالاميركانفقد،متدرجاقطاعبأنهالسلجولمحيالاقطاعالصف

الاقطاعلملزماوهذاالصغيرةالاقطاعاتقوادهمنحفيالحىله

تكتبلاانهاالمناشيرخطةمن))ان)3(:القلقشنديبدولالسلجوقي

فيماالالعرففد!الغدرهولس!بخطهمشمولةالسلطانعنإلا

((.الكافلالنائبفيهيكتب

عدمضماناجلومنوالدقهباللنظيمالسلجوقيالاقطاعالسم-

الدولهانحاءعلىإلالمحطاعاتوزعتا!طاعيةفيالمقطعاساءه

سورب!عزيزتحقيىاللواوين،!وانين9،هـ(606)تمماتىبنالاسعد

344.صأم(439)مصر-عطبة

.11صأ،.ج،المنتظم،الجوزيابن

.157ص،13جالاعشى،صبحالقلقشندى،
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)1(

)2(

)3(

(4)

فوجه،السنةفيدينارالفالجندمنالواحدقرر"وربماالسلجوديه

ا)1(.اخراساناقصىفيوجهعلىونصفهالروممنبلدعلىنصفه

وحلتالاراضيم!الدهادينطبد4اختفاءالىالاقطاعنظامادى

بعداللقبهذاذكريردفلم،العسكريينالاقطاعيلنطبقهمحله

منومائلاهالعباسيةالخلافةلاراضيالسلجوقيالغزواحداث

عندماالاتراكالسلاجقةانمنالرغمعلى.المغوليالغزواحداث

بالدهقان)2(.لدبوامسعودالغزنوىالسلطانمناقطاعالهمتسلموا

عنالمسؤولهوباعلبارهالوزيرالسلجولمحىكانالاقطاعمصدران

))كد:الملكنظاملوزلرهملكشاةالسلطانقالومرا!بلها،الاقطاعا!

الملكنظامفكان(()3(.اليكوصغلرهاكبيرهاكلهاالاموررددت

نظامانالراونديلذكروارالهاعلىولشرفالاقطاعيالايوزع

ا!طاعا)4(.ولايةواحدلكلوكانولداعشراثنليلهكانالملك

.هصه،سلجوقآل،البندارى

454.ص،تركستانبارنولد،528،ص،البيهقىتاريخ،البيهقي

.11هص8،ج،الكول،الاثيرابن

.102صالدارلخ،فىالسلاجقة،كمالاحمد60،2صالراوندى،
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واهـربي!اقايرافيفيالد!عل!وقيالاقطاميمالقوزيع

ارسلاينألبالسلطاناخوا!طاعمنالاقللمهذاكانحوارزم:أ!الع

لدعىتركيمملوكالىالاقليمهذاا!طعثمازمزا)1(الامير

ارسلانألببنملكشاةالسلطانممالدكمنوهوغرجه()انوشدكي!

منصبعلىوحصلالمناصبفياللدرجمنالمملوكهذاواسلطاع

بخوارزملقبخوارزماقطاعهوبعدالسلجوكيالجيشفىالدائد

السلاطلنطاعةوفيالاقللمهذاحكمفىابناءهواسلمرشاه)2(.

العصياناعلنالذينوشئكينبنمحمدبنأشمزالامالىالسلاجقة

أمهـ/533142سنةالد5سارالذيسنجر)3(0السلطانعلى

غياثاخيهلابنواكطعهخوارزما!ليمواسئردهزلمةمنواس!طاع

عادالخوارزميالسزلكنوانابكوزيرلهوربشاةسللمانالدين

يوسعونالخوارزملوناخذ)4(0الدينغياثوطرداقطاعهالى

فىوالخبرالمبتدأوديوانالعبر08(،في)!محمدجالرحمنعبد،خلدونابن

.oiص3،ج،أم719-بيروت،العربالام

نافعانظرالخوارزمبةالدولةعن931،صالسلجوقبة،الدولةاخبار،الحسيني

أم(.789-بغدادالخوارزمبه،)الدولةالعبودلوفبق

واحدحكمهمدةكاته(ه1هـ-51)1ملكشاةبنسنجرالحارثابو

الصدور،راحة)الراوندى،خراسانملكفىعامعشرونمنهاعاموستين

927(.-257ص

.46ص،هج،العبر،خلدونابن
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1(

2(

(r

4(

علاءاسدطاعانالىالسلجوقيةالسلطةاملنحسابعلىنفوذهم

علىالسيطرهمنأم(002أ-هـ/695173)568-تكشالدلن

سلطرثمالسلاجقةانقسامحالةمستغلاأمهـ/588491سنةالرى

اخرعلىوالقضاءأمهـ/095491سنهالغربلهايرانمناطقعلى

السلجودية)1(.الدولةسلاطين

وكانارسلانألببنارغونارسلانالاميرالىا!طعت:!ذان

سنةملكشاةالسلطانوفاهبعددينار)2(.الافسبعهاقطاعهامبلغ

السلطانلهفأرسلالسلطنةعلىالحصولحاولأمهـ/854390

انهزمالذىخراسانمقطعبرسبوريبقيادةكواتبركلارو!)3(

)4(.ارسالنالامدرثوا!امام

تاريخمخلصرتتمههـ(،Yfi)مظفربنعمرالدينزينالوردى،ابن

.391صأم(،969-)النجف2ج،البشر

235.ص،سلجوقال،البندارى

سنهعشرةاثنتاملكههـومده486سنهالحكمئولىملكشاةبنالمظفرابو

89lسنهلوفي oafالراوندي،الملكنظامبنالحسينالملكصوزرالههم(

216(.صالصثور،راحة

236.ص،سلجوقآل،البنداركط
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احديدعلىارسلانالاملردللأمهـ/194890سنهوفي

مماليكهوليثم)1(.خراسانمدناغلبخربظالماكانفقدمماللكه

تولىولما،فارسالافخمسةمعهوكانالسنصغيروكانابنهمكانه

لتوجهبأنوامرهاقطاعاخراساناقللمبركيارووالسلطاناخوسنجر

المحطاعه)2(.علىوالمحرهعمهابناموريرتبوأنهمذانالى

وبعدارغون،ارسالنمالاملراكطاعمنوهما:وزنجان)3(ساوة3.

سنجروعمهمحمدبنمحمودالسلطانبينالسلاجقهام!تقاسم

وربمحمدبنطغرلالملكاقطاعا!منوزنجانساوهاصبح!

السلطاناخلهعلىالعصيانطغرلالملكاعلننماتابك)4(،معه

امرةولحتأمهـ/513012سنةهمذانمنلهسارالذيمحمود

.(كنجه)الىوالابكهطغرلوانهزمزنجانفدخلفارسالافعشره

بنوهسوذانمنصورابوالاميرطغرلبكالسلطاناكر:اذرسجان40

حكمهملح!واستمرتلهوخطباذربيجانحكمفىالراوديمحمد

مصرملوكفيالزاهرهالنجوم،المحاسنابىالدلنجم!بودى،تغرىابن1()

.161ص(!.ر-المصرلة)المؤسسةهج،والقاهرة

.177صالسلجوكيه،الدولةاخبارالحسدني،)2(

917(.ص3،ج،البلدانمعجم)لاقوت،وهمذانالريببنمدينة)3(

3،ج،العبر،خلدونابن018،صالسلجوديه،الدولةاخبار،الحسيني)4(

.794ص

286.ص8،ج،الكاملالاثير،ابن)5(
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2(

3(

q

5(

وهسوذانبنابراهيمبناحمديلالام!رزمناقطاعهامبلغوكان

السلطاناقطاعا!مناذربيجاناصبح!ثمدلنار)1(.الفاربعمائة

ا!طاعواقلصرواران)3(.واصبهانارمبنلاالىمضافةبركلارو!

الاملرالىاذربدجانمحمودالسلطاناقطعثم)3(مراغهعلىاحمديل

الامبرمقتلوبعدواعمالها)4(.الموصلولالهاليهمضافهجلوش

الثينشمسالاميرالىاذربلجانالمحطاعيةال!لبريزفيبكجيوش

.(اذربلجان)اتابكيهمؤسس!أمأ9r//531سنهأليدكز

ت)محمدالدلنشمسالحافظ،الذهبي810هص9،ج،المندظم،الجوزىابن

)الكوي!-4جالم!جد،الدينصلاحلحقيقغبر،منخبرفىالعبرهـ(748

91.صأم(639

.09fص3،ج،العبر،خلدونابن

الدولتبن،اخبارفىالروضلين،المقدسيمحمدابيالدينشهاب،شامةابو

.82ص(لات-)بدروتأج

فيالموصلامارة،اللهعبدرشيد،الجمدلى580ص3،ج،العبر،خلدونابن

.351صأم(089)بغداد-السلجوقىالعصر

.24.صالسلجوقبه،الدولةاخبار،الحسشي
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وال!زيرةالعراقفيالد!عل!وقيالاقطاميالتو!زيع

:البصرةمدبنةأ.

هزارسب)1(.الىالبصرهمدينهطغرليكالسلطاناقطع

الفثلاثمائهمقدارهسنوكطبمبلغالكردىعياضبنينكبربن

مأ60هـ/0450سنةبغدادعلىالبساسيرى)3(اسئللاءوبعددينار)2(.

يسلمرلمالامرهذالكنعللهاواسدولىوالبصرهواسطالىلوجه

وقئلالاوضاععلىسيطرتهطغرليكاعادماسرعاناذطوللأ

)4(.البساسدركط

الىالبصرةارسلانألبالسلطاناقطعامهـ/456680سنهفي

السلطانبلنالعالثةسوءبسببكاللجارابيبنعلىابيالامبر

46)!هذارسبالملوكتاجهو1() r)لذلكالسلطاناخ!منمئزوجكانهـ

.916أ-68ص8،،المنتظمالجموزى،ابن)انظر:جاههوعوضأمورهعلا

3.(هصسلجو!،آل،البندارى

المبلغمقدارانالاثيرابنبنكرحدثفيأ.68صالمنلظم،،الجوزيابن)2(

72(.ص8،)جالفوستونثلائمائةكان

الدولهعفدبنالدولةبهاءممال!كمنالحارثابواللهعبدبنارسلانهو)3(

)ابن.اللهبأمرالقائمالخليفةعهدفيالاتراكمقدماصبححتىالبويهى

18(.ص،السلجوكيةاللولةاخبار،الحسيني2،21ص8،،المنتظمالجوزى،

.11ص،هج،النجوم،لغريابن7510ص،الصدوراحهر،الراوندي(4)
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مللونومقدارهالمقاطعةمالبدفعطولبالذىالبصرةمقطعوهزارسب

لبنار)1(.

مقطعاالبصرةالىهزارسباعبدأم1هـ/94560سنةوفى

دينار)2(.الفثالثهمائةبمبلغ

لوليوبعد)3(،الشرابيخهارتكلنالقائدالىالبصرةا!طعتثم

عنهانابالذيقماجالاميرالىالبصرةمدينها!طعبوكيارو!السلطان

94سنهوفي)4(.سال!نجقبناسماعللالبصرةادارةفى i60/مأ1هـ

(محمد)السلطانكبلمنصدلمحهالدولةسيفالاملرالىالبصرهافطع!

الاعيانئاريخفىالزمانمرأهقزواغلي،بنيوسفالجوزى،ابنسبط1()

-أ2.صأم(689-انقرةسوبم.عليتحقبق،بالسلاجقةالخاصة)يلحوادث

013.

3.هص،سلجو!آل،البندارى)2(

،8المنئظم،،الجوزيابندينار/الفمائهالمقاطعهمبلغمقداركان)3(

323.ص

،جهالعبر،،خلدون)ابنملكشاهالسلطانعهدفىالرىشخلهيتولىكان)4(

28(.ص

94سنهبوكلاروفالسلطانبعدالحكملولىملكشاةشجاعبنابو)5( Aهـومدة

الصثور،راحه)الراوندى،شص511سنةتوفيسنةعشرثلاثملكه

PriL).a.
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واموالهاهلهواخذالامانطلبالذىسلانجىبناسماعللبهاوكان

)1(.فارسنحووسار

اللونتاشوهولهمملوكالبصرهفيصدلمحةالاميراسلنابودد

محمدالسلطانبينالعلافهساتانوبعفارسأ)2(.وعشرينمائةوجعل

اقلسنقرالاملرالىالبصرةاقطعأمهـ/105701سنهصدقهوالامير

منمجموعةيدعلىكلرالذىالبياليسنقربهاواسلنابالبخارى)3(.

فلها)4(.الامنلاستتبابالبخارىالاميراليهافساروالالراكالامراء

نم)6(.زنكيالدينعمادالاميرالىالمحطع!(محمود)السلطانعهدوفي

مماللكمنوهواخورلمحزلالاميراقطاعا!منالبصرةاصبح!

مأهـ/547152سنةمسعودالسلطانوفاةوبعدمحمود)7(.السلطان

الكوفهاقصىمنالعرا!))ملك:البندارييقولنفوذهاالخلافةاستعادت

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

232.ص8،،الكاملالاثير،ابن2360ص9،،المنتظمالجوزى،ابن

ومتسلموها،البصرةولاة،اللهعبد،الغضلاس238،ص8،،الكاملالاثير،ابن

.74ص،أم269-بغداد

92..ص8،،الكاملالاثلر،ابن237،ص9،المن!ظم،،الجوزيابن

48.ص5،العبر،،خلدونابن920.ص8،،الكامل،الاثيرابن

سنةعشرةاربعملكههـومدة511سنهالحكملولىملكشاهبنمحمدابن

792(.ص،الصدورراحههـ)الراوندى،°5rسنةنوفي

.11rص8،،الكامل،الاثيرابن

.هص9،ج.ن.م
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والبصرةواعمالهاواسطاقطععبادانالىتكري!ومنحلوانالى

ناصرالاملرالىالبصرهواقطعوولايالها..0(()1(ومعاملهاوانهارها

منكوبرس)2(.الدلن

ارغشالامدرالىالبصرةالمحطعتأمهـ/551156سنهوفي

الاملرالىالبصرهاقطع!أمهـ/955165سنةوفيالمسلرشدي)3(.

منالبصرةاصبح!ثم)4(.اللهعبدبنكمشلكلننصرابوالدينفلك

خمسمائةخدمهفيوكانالتركياللهعبدبنطغرلالاملراقطاعا!

.()فارس

158.ص،سلجوقآل)1(

محمودالسلطانوفاةبعدبالعراوبالاقطاعا!اسلبدوددالدولهامراءمن)2(

)البندارى،والثلابالاتسوىدينارالفوثلاثمائةملبونا!طاعهمبلغوكان

158(.صسلجو!،آل

1هص،01،المنتظم،الجوزىابن)3( 68 - `( l.

الفوطي،)ابنسيرتهوحسن!البصرةولىالدركىنصرابوالدبنملكهو)4(

51(..ص3،قجمع،،الآدابمجمعللخيص

الد!ينعمادولقبوسلفافارسأواعطىعليهخلعوددرومىمملوكاكبروهو)5(

للخيص،الفوطي)ابنلبنارالفعشروخمسةمائةالمقاطعةمدمقداروكان

2Vص2،ق4،ج،الآدابمجمع i.الجامع،أنجىبنطالبابو،الساعيابن

جواد،مصطفىالدكدورلحقلىالسير،وعيوناللوارلخعنوانفيالمخدصر

.(46ص،9ج،ام349-بغداد

79

http://al-maktabeh.com



واسط:مدينة.2

واسطمدلنهاقطع!العرا!اراضيعلىالسلاجقةاسئيلاءبعد

وزادالمقرببنالامراءمنوكانكوهرائلن)1(الدولةسعدالاميرالى

84سنةفي)2(.ملكشاهالسلطانلدىامره i50/السلطاناقطعأم1هـ

ضماناواسطاعطىالذي)3(0دبيسبنصدلمحةالامبرالىواسطمحمد

دلنار)4(.الفبخمسينالخيرابيبنالدولةمهذبالبطبحهصاحبالى

محمودالسلطانلولىأمهـ/512911سنةمحمدالسلطانوفاةبعد

ثم(.)صدقهبندبيسالاملرالىاقطاعاوالبصرةواسطاعطىالذكط

)6(.الخادمسمانالامبرالىواكطعتواسطمنهاخذث

)7(،زنكيالددنعمادالىواسطا!طعتأمهـ/516122سنةفي

اظهروددصدقهبندبيسبوجهالوقوفاجلمناقطاعهسببوكان

1(

(v

3(

q

5(

6(

7(

السلطانولاهثمارسلانألبالسلطانخدمهفىدخلالالراكالخثممنوهو

السلجوكبة،الدولةاخبارهـ()الحسلنى،394سنة)قبلبغدادمشبخهملكشاة

+.)(23ص

.491ص4A،الكاملالائير،ابن1610ص9،المنئظم،الجوزى،ابن

2ص8،،ن.م.أ34ص9،.ن.م ir.

،الورديابن2780ص24،العبر،،خلدونابن2430ص8،الاثلر،ابن

2.أص2،ننمة،

72.صأ،!8،ج،الزمانمراةالجوزى/ابنسبط

903.ص8،،الكاملالاثلر،ابن2270ص9،،المنتظم،الجوزيابن

.92ص،1،الروضتين،شامهابو
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اسنقل!وبعد)1(.الاطرافامراءمنمهابجعلتهمماالكفايهمن

الذيبرسقلالغالدلمنمظفرالامدراقطاعاتمنواسطاصبحتالخلافة

سنهوفي)2(.السلاجقةلقلالاللهلامرالمنتفىالخللفةمعسار

العراكيةالمدنامراءمعخطلبرسواسطمقطعتوجهأم1ههـ/5516

الىواسطا!طع!ثممحمد)3(سلطانضدحربهافيالخالكةلمساندة

أم)4(.هـ/568173عامتوفيبغدادامراءاكابرمنوهويزدنالاملر

واسطاقطاعالثثم(،تنامش)الدينعلاءالاميرالىاكطعتثم

سنهاللهلدينالناصرالخليفةقبلمنالشطرنجيتنبهالالى

.6S)أم)هـ/57508

2(

3(

4(

5(

6(

،طليمانالقالرعبدتحقيىالاتابكية،الثولةفىالباهراللارلخالاثبر،ابن

.52ص،أم639-القاهرة

-217صسلجو!،آل،البنداري1560ص1،.،المنتظمالجوزى،ابن

921.

524.ص3،،العبر،خلدونابن1680ص5،1،المنتظم،الجوزيابن

527.ص3،،العبر،خلدونابن2110ص9،،الكاملالاثبر،ابن

،ايوببناخبارفيالكروبمفرج)796(،محمدالثينجم!،واصلابن

87.صأم(579)الداهرة-2ج

الخلائق،وسرالحقائقمضمار)617(،عمرالدينتقيبنمحمدالالوبي،

69)القاهرحبشيحسنتحالبق -Ab)41صأم.
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الكوفة:مدينة3.

للولىالاميرهذاوكانالئركيقئلغجنفلالامدرمقطعهاكان

سنةاقطاعةفيالاملرهذالوفيأم)1(،هـ/047780سنةالحجامارة

0 -/AA AiYiسنهلمحالمازالاميراقطاعمناصبحلانم2(أمأ

94 V4/هجماتالىلعرضتكدالفلرةهذهفيالكوفةوكانتأم01هـ

هؤلاءهجماتبعدصدلمحةوالاميركايمازمحمدالسلطانفأمرالاعراب

الاميراقطاعا!ضمنمنالكوفةاصبح!ثم)3(.منهمالاطرافوحماية

اصبح!ثمبها)4(.واستبدالعرا!المحطاعاتعلىاسلولىالذيمنكوبرس

الخليفةعهدفيهبلرهبنالدلنعونالوزلراقطاعالامنالكوفة

يتولىوكانيوغشالاملرالىالكوفةاقطعتنم(.)اللهلامرالمقتفي

امائكالىالكوفهآلتنمأم)6(،هـ/555016العراقفيالحاجاماره

ممالبكه)7(.منيشاءمنعللهايعيناللهلدينالناصرالخليفه

.11صل!،21ج،والنهايهالبدايةكثلر،ابن(1)

.321ص،21،.نم2()

922.ص8،،الكاملالاثير،ابن63،ص9،،الجوزيابن)3(

.611صسلجو!،آل،البنداري)4(

.12هص،سلجوقآل،البندارى760ص،9،الكامل،الاثيرابن)5(

253.ص12،،والنهايةالبدالةكئير،هـابن562سنهالامبرهذاتوفي)6(

الجامع،،السباعيابن5230ص،جه،الآدابمجمعتلخبص،الفوطيابن7()

.ذ.ص9،ج
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)1(:الحلةمدينة4.

وخلعملكشاةالسلطانولاهوكدالحلةإمارةصدقهالاميرتولى

قبلمنتعلنهميتمالمزلدلنالحلهامراءوكانالسلطانلة،الخلععلده

السلطةعلاكةوكانت)2(.بموافقةالاذلكيحولاالسلجوكيالسلطان

الانباراقطاعمنحانهحتىحسنهالعباسيةوالخلافهالسلجوكبه

مأ0هـ/48856سنهبركبارو!السلطانتولىوعندماوالفلوجه)3(.

الاميرانالادينارمللونولمحدرهالمقاطعةبمالصدقةالاملرطالب

لقواتالتصدىأثرعلىصدقهالاملرقلل)4(.المبلغذلكدفعرفض

وكان(.العمرى)حميدبنسعيدجيشهلمحائدمكانهفالمحطعمحمد،السلطان.

فيأم.11هـ/59410سنةالحلهمدينهمؤلسم!منصوربنصلثةلعحبر)1(

وكان!،والكوفةبغدادبينالفراتعلى)موضعبالجامعدنالمعروفالموضع

صدلمحةالاميرعلاثةانالحلهمدلنةبناءسببوكان،السباعأليةتاوىاجمة

ارادلذلكوالمشاكلالمسلمرهالمنازعاتتسودهاكان!السلاجقهبالامراء

معجم،الحموي)ياقو!الط!((عنليبعد...الجامعبنالى))انتقلالابتعاد

،أج،أم659-النجفالحله،لارلخ،كركوشيوسف'492ص2،ج،البلدان

.(31-هص

،21ج،والنهايةالبدالة،كثيرابن9280ص7،ج،المنتظمالجوزى،ابن)2(

.122ص

92/،المنتظمالجوزكط،ابن)3( ri.

.8/891،الكاملالاثلر،ابن9/1240.ن.م)4(

257.ص8،ج،وصلبحازماصارمأكانالاثيرابنفيهلقول)5(
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صدقةبندبيسومنهملدلهاسرىصدقةاولادأخذددمحمدالسلطان

سراحهاطلىعندماامهـ/512911سنةإلىالأسرفيبقىالذى

الرغمعلىبالحلهاقطاعهفىصدلمحةبندبس!اسلمرالحله)1(0فاقطع

وفاةفبعدالخططولعلىبالعداوهالسمتكدبالسلاجقةعلاثدهانمن

اقبالبالثهالمسترشدالخللفةمملوكالىالحلةاقطع!محمودالسلطان

أم)2(.311هـ/525سنهالمسئرشدى

قوالاضددتالهاثناءدبس!الاملر!ئلأمهـ/952134سنةوفي

مسعود)3(.السلطان

قوكط.وقددبيسبنصدقةابنهالىدبلشوفاةبعدالحلةاقطعت

منواصبحسنجرالسلطانبابنهزواجهخل!منالحلةفيمركزه

بنداودالملكضدحروبهفيمعهوشاركمسعود)4(،السلطانامراء

بنصدقهومقتلمسعودالسلطانبهزيمةانتهتالتيمحمودالسلطان

35.ص2،ج،تتمة،الورديابن2460ص8،،الكاملالاثير،ابن1()

ئاريخفيالانباءهـ(058حدودفي)توفيعليبنمحمدالعمرانى،ابن)2(

.217صأم(739-)لندنالسامرائيقاسمتحقيقالخلفاء،

23.صالباهر،الاثير،ابن520ص0،1الجوزى،ابن)3(

سلاطينأخرهـوكان527سنةالحكمتولىملكشاةبنمحمدالفتحابو)4(

البيتسعادمعهماتهـوبوفاته547سنةتوفيالاقوياءالسلاجقة

32.353،هص،الصدورراحة،اوندىالر/السلجوقي

201

http://al-maktabeh.com



5سنةلبيس rY./قبلمنمحمداخوهبعدهالحلةتولىثمأم)1(.14هـ

الاملر)2(.امرلثبرالعسرابيبنمهلهلمعهوجعلمسعودالسلطان

كائدهالىالحلةمسعودالسلطاناقطعأمأiهـ/5427سنةفي

بتوليراغبايكنلمانهذلكبهمذانا!طاعهفيكانالذىالسلاركرد

قل!بعدالحلةومماللكههوالسلاركردودخلالحلةلبيسبنعلي

فيهاأسئطاعبقوالافانجدهخركونالبقشاللحفمقطعالىوهزلمة

ملكشاةالسلطاناعادعلى،الاميروفاةبعدالحله)3(.منطردالسالركرد

ئمكنفالدطوللايستمرلملكنهالحلةالىالسلاكردقائدهمحمودبن

تعذرتفقدأمهـ/547152سنةالحلةدخولمنالخادمالبلكيمسعود

وهزمهالسلاكردمعواشتبكالحلةالىفساربغدادفيالاقامهعليه

لاسلرجاعكواتهاللهلامرالمدثفىالخليفةارسلبعدهاالحله)4(واقطع

مهلهلالخليفةوعينالمعركةفيهزمالذيالبلكيمسعودمنالحله

.(عللها)الجاوانى

1.3`صا8،؟الكامل،الاثيرابن1()

.292ص4،ج،العبر،خلدونابن1610ص1،.المنلظم،الجوزى،ابن)2(

.292ص4،ج،العبر،خلدونابن170ص9،،الاثيرابن)3(

.216ص،سلجوقآل،البنداري370ص1،،الكامل،الاثيرابن)4(

.4أص9،ا!تير،أبن)5(
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الىالحلهبالثهالمستنجدالخليفها!طعأمهـ/551156سنهفي

سنهفىشاه)1(.سليمانالسلطانالىصاحبوجعلهقولدانالامير

منمكلفوكانقماجبنلزدالاميرالىالحلةاقطعتأمهـ/555016

أربعهمنهموقتلالحلهمنمزيدبنيباجلاءبالنهالمسلنجدالخللفهكبل

المصادرفيمزيدبنياخبارانقطع!الوق!ذلكومنالاف

اللاردخلة)2(.

ضمنمنالحلةأصبح!نفوذهاالعباسيةالخلافهعودهوبعد

الىالحلهأكطع!أمهـ/057175سنهففيالخليفهمماليكا!طاعا!

أمأVهـ/5716سنهففيطويلايسلمرلملكنهقالمازالثلنكطب

الدلنمجدالمكارمابيالاميرالىالحلهولالةالمسلضيءالخليفها!طع

طاشتكلن)3(.

وهيت:الالبار50

كانتالذي،العقيليدريشبنمسلمالاميرالمحطاعاتمنكانت

الحردممناطىكانداوهتالانبارالىفبالاضافهواسعهاقطاعاله

09.94،ص)1(م.ن

الاسلام،دولهـ(748)!الدينشمسالحافظ،الذهبى10هص،9،.ن.م)2(

52.صأم(749)مصر-2،جمحمد،فهيمتحقيق

الكلبى13/450والنهايه،البدالةالاثلر،ابن9/1860،الجامعالساعى،ابن)3(

)بيروتعباساحسانلحقبى2،جالوفيا!،فوا!هـ()764شاكربنمحمد

.013صأم(749-
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الاممنذبغدادحدودالىاملاكهووصلت(الموصل)جنوبوالست

منببدهماعلىاقرالسلجولمحياللسلطفلرةوفىالبولهى)1(.الاحلل!

الذيارسلانوألبطغرللكالسلطانالىالطاعهاعلنفقدالاملن

وبغداد(سامراء)بلنحربىمنطقةوهدتالانبارالىبالاضافهاقطعه

اعمالمنبيدهماالىاضافةالصغلر(الزاب)جنوبوالبوازلج

وخلعالخالكةدارفيالطاهريالحريمفياسلقبلقدوكان)2(.الموصل

)3(.عليه

السلطاناخوتتشالدولهلاجاسئولىأم.هـ/48529سنهفي

ناوبعدلنفسهالسلطةطالباملكشاةالسلطانوفاةبعدهل!علىملكشاه

الاميرالىاقطع!ثممنهاسلعادهابركيارو!الىالسلطةامورصفت

فدها)4(.عقللبنيمنوجماعههوواقاموهببنثروانالدولةبهاء

صدلمحةاملرهاعهدفيملحوظئوسعالامارهشهدتالفلرههذهفي

هيتإلىجلشهرأسعلىلوجهأمهـ/694301سنهففيمزلدبن

معخلافعلىعلىالدولهبهاءالامبرمقطعهاوكانعليهاواسلولى

267.ص،4ج،العبر،خلدونابن1()

)732(.اسماجملالدبنعمادالفداء،ابو030ص،سلجوقآلالبندارى،)2(

.81هصلات(-)القاهره2،ج،البشراخبارفيالمختصر

.401ص8،،الكاملالاثير،ابن)3(

فيعقللبنىدولة،خاشعالمعاضيدى،2160ص8،الكامك،الاثير،ابن)4(

.501ص(أم869-)بغداد(984-938)الموصل

501

http://al-maktabeh.com



خأابنالعقدليكثلربنمنصوربقبادةعسكرالهفانقذصدقهالامبر

واسئولىعقيلبنيبهزلمهانتهتالطرفانواشتبكالدولةبهاءالامير

نفوذزالوبذلك)1(.كاملبنثابتصدلمحةعمابنوتولهاعليهامزيدبني

هيت)2(.منعيلبني

الىبالاضافهجميعهاالانباراقطعحلىصدلمحةامرزادوقد

ا)3(.االعرب!ملكولمبقبلهلاميرتخلعلمخلععللهخلع!وهدالفلوجه

اصبحتالسلجوكيهالقوالاعلىالخلافهانئصاردوالاوبعد

اقطاعاتمنوهلتالانباراصبح!)4(0العباسيالخليفةبيدالاقطاعات

ثم(.هبلره)بنيحلىالمظفرابيبنالدلنعونالوزيرالجيوشملك

.216ص8،،الكاملالاثير،ابن1()

.441صعق!ل،بنىدولة،المعاضيدي)2(

بناحمدالدينشمس،خلكانابن136،ا-03ص9،المنئظم،الجوزى،ابن)3(

دار،عباساحسانتحديى2،ج،الزمانوانباءالاعيانوفيات)681(،محمد

.094ص(لات-)بلرو!صالر

.21912-7ص،سلجوقآلالبندارى،)4(

كم!احمدتحقلى،الادبفنونفيالاربنهاية،الوهابعبداحمد،النويري)5(

.288ص(أم.n9)مصر-23ج،زنكي
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الخليفهابنعليالحسنابوالمعظمالملكاقطاعاتمنالانباراصبحت

)1(.اللهلللنالناصر

نكري!:مدلنة6.

الموصلالىبغدادمنطغرليكالسلجولمحيالسلطانتوجهعندما

84سنة A560/دخولهامنواستطاعتكريتمثينةعلىعرجأمهـ

المحلبانبنالغنائمابيصاحبهاوكاناهلهامنمقاومةلميانبعد

العباسابىالىئكرلتا!طعتبعدهاطغرليك)2(.السلطانالىفسلمها

ابوالىذلكبعداكطع!اشهرسدهاقطاعهفياستمرالذيالرازي

اصبحانوبعدبالمهرباط)3(.المعروفخثنامبناحمدبنمحمدجعفر

السلاجقةللاهراءالعسكرلةالاقطاعاتعنالمسؤولالملكنظامالوزلر

منصبلشغلكانالذىالسليمانياتلكبنالامبرالىئكري!اكطع!

بغداد)4(.شحنكيه

منالتاربخمخدصرهـ()617محمدبنعليالثينظهبرالكازرونىابن)1(

-)بغدادجوادمصطفىتحقبق،العباسبنيدولهمنتهىالىالزماناول

.248صام(079

نامفادهابروايهالجوزىابنسبطانفرد238،ص8،،الكاملالاثير،ابن)2(

علىطغرلبكالسلطانصالحالذىخميسبنعبسىبدعىكانتكرب!صاحب

1(.4صالسلاجقه،)حوادثالزمانمرأة.لينارالافثلاث!لرهمالاطعةم!

238.ص8،الاثير،ابن)3(

,Yri،الابنهالة،النويري)4( a tyr.
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صاحباقسنقرالدولهكسيمالاملرالمحطاعمنتكريتصارتثم

سعداقطاعمناصبح!اذوفاتهالىامالكهضمنمنوبقلتحلب)1(،

فلهااسلنابالذيالبلاسانىالملكمجدمنهاخذهاثمكوهرائينالدولة

حلىسنة)2(،عشرةاثنليلمدةفلهاواقامالدللمىهزارسبنكلقباذ

ذلكوسببأم1هـ/055.7سنةمنصوربنصدلمحةالاميرالىسلم!

مدلنةاكطعبوكيارو!اخيهبعدالسلطنةتولىلمامحمدالسلطانان

كيقباذفامتنعاقطاعهالىسارالذىالبرسقيأكسنقرالامدرالىلكرب

صدقةالاملرمراسلةفيهااخطراشهرسبعهلمدهوحاصرهتسللمهامن

بنفراسابيبنورامفلهاواستنابمنهولسلمهااللهسارالذي

)3(.امور

بهروزالدينمجاهدالىلكريتا!طعمسعودالسلطانوليولما

)4(.فارسالافخمسامرةلحتوجعلبغدادشحنهكانالذي

.2صه،2ج،تتمة،الورديابن20هص،اج،الروضتبن،شامهابو(1)

.2هص2،جلتمة،،الورديابن380ص8،،الكامل،الاثيرابن)2(

ابن2820ص4،جالعبر،،خلدونابن2380ص8،،الكاملالائير،ابن)3(

.52ص،2،تتمة،الوردي

عملفىهمةصاحبوكانالعرا!جميعفىامرهينفذاميرابهروزكان)4(

شامه،ابو،421ص7،وفيا!،،خلكانابن،الجليلةوالاعم!المصلح

الفوطي،ابن40ص6،،النجومبودى،تغرىابن210.ص21،،الروض!بن

73.ص،جه
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ارسل،العراقاملنعلىسدطرلهاالخلافةاسلعاد!انوبعد

لاخذهاتكري!الىجيشاأمهـ/548153سنهاللهلامرالمقتفيالخليفة

البلاليمسعودمعمقيموكانالمحطاعهكانتالذكطالبلكيمسعودمن

بقيادهالخلافهقواتمعفاشلبكطغرلالسلطانبنشاهارسلانالملك

امراءاحدبلاددصدالذيالبلارهزلمهمنوتمكن!هبلرةابنالوزير

تكريثأمرالثمباللحف)1(.اقطاعهفيالبقشىالاميرمسعودالسلطان

سنهئوفيالذىاللهعبدبنارنقشالمظفرابوالدلنمعلنالأملرإلى

الزانكى)2(.ريحانالىاقطع!ثمأمهـ/588491

الموصل:مدينة6.

مأهـ/448560سنهتوجهبغدادطغرلبكالسلطاندخولبعد

لهمضمنالذيالكرديبلكيربنهزارسبالىوالمحطعهاالموصلنحو

ونهبهاالمدينهدخلالسلجوقىالعسكرلكنلدوابهموالعلوفالاالمبالغ

اخيهالىالسلطانسلمأمهـ/944570سنهفي)3(.خرائبوأمس!

وكاندلنارالفعشرينواعطاهعليهوخلعالموصلينالابراهبم

سنجارالموصلالىبالاضافةفاقطعهبافطاعاخاهطالبقدابراهيم

اخبارالحسينى،430ص9،،الكاملالاثير،ابنلنظر،اللفاصدلمنللمزيد)1(

.243246-صالسلجوقبه،الثوله

651.ص5،،الآدابمجمعثلخيصالفوطى،ابن)2(

1(.6ص،بالسلاجقةالخاصه)الحوادثالزمانمرأة،الجوزىابنسبط)3(
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مسلماقطعالسلاجقةحكمأرسلانألبالسلطانلوليبعدواعمالها)1(،

سنةذلكوكانواعمالهاالموصلالعقلليقرلشبن

أم)2(.هـ/458670

سنهالىعقيلبنيالىاقطاعاالموصلاسدمرت

94890 e-/Vالموصلوضمتكربوقاالاملرعللهااسلولىعندماام

امراءحكامهابلولىالسلجوكلهالدولهاملنالىاعمالهاالىبالاضافه

عندماأمهـ/521127سنهالىحكمهموداملهماقطع!سلاجقه

الموصل.الابكيةوتأسس!زنكيالدينعمادحكمها

سنهالىاقطاعهفيبقيالذىكربولمحاالاملرالموصلامارهئولى

لمايامهلكناللركماني)3(.موسىبعدهوملكام1هـ/49410وفاته

الدينشمسمملوكهالىالموصلباقطاعملكشاهالسلطانامرفقدتطل

وبقيالدولهقسيمبنالدينعمادكربكدجكرمشوكانجكرمش)4(.

الدينناصرجكرمشابناقطععندماالجميلهذازنكيحفظوقدمعه،

وكان(.ام)1هـ/00570عامجكرمشلوفي،وقربهواكطعهكورى

معواشلبكفارسالفامرلهوفيالموصلالىسارقدسقاوةجاولي

30ص.ن.م1() Y266.ص،4ج،العبر،خلدونابن

.42ص،1،الروضشن،شامةابو)2(

.72ص،1،الروضتين،شامةابو31(

27ص1،،الروضنبن،شامةابو160صالباهر،الائير،ابن)4(

.2هص،2ج،تتمة،الوردىابن610ص،الباهرالائير،ابن5()
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منهاكطاعالهواصبحلاالموصلودخلوهزمهاجكرمشكوا!

بعساكرهجاولىسارثموالجزلرة)1(.بكردبارالىبالاضافةالسلطان

تتشىبنرضوانالملكفخرالملكمقطعهامنلانتزاعهاالشامالى

أللونكلنبنمودودالاميربقدادةقواتهمحمدالسلطانفأرسلالسلجوكي

للامبرالسلطانواكطعهامنهفاخذ!الموصلمنواخراجهجاولىلقلال

بنمسعودللملكاتابكعينالذىأم)2(،1.هـ/2058سنةمودود

محمدالسلطانمماليكابرزمنمودودالاميرلعتبرمحمد،السلطان

موقعهخل!منواصبحالسلاجقةالىجليلةخدما!لددلممنواستطاع

)3(.والشامالعرا!شمالفيالسالجقةنفوذتوسيععنمسؤولهذا

أم)4(.هـ/705113سنهدمشىجامعفيمودودالامدرقلر

الىلهامقطعابديالذيالبرسدياكسنقرالاميرالىالموصلاقطعت

جلوشالامبرالىمحمدالسلطاناقطعهاعندماأمهـ/905116سنة

37.ص،جه،العبر،خلدونابن710ص،الباهر،الاثيرابن(1)

الدولمختصرتارلخ،اللمطىالفرجابييوسيغوركر،العبريابن)2(

.82ص،اج،الروضتين،شامهابو6430ص(أم98.-)ببرو!

عزت.27ص2،ج،للمه،الوردىابن370ص،جه،العبر،خلدونابن)3(

،الآدابكللةمجلة،والجزيرةالموصلاتابكمودودالثين)شرفالخطاب

135(.صأم،769لسنه4م،الرلاضجامعة

ابن430ص،هج،العبرخلدونابن270ص،أج،الروضتبن،شامهابو()4

.743ص،اللولمخدصر،العبري
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السلطاناخيهعلىالعصياناعلنالذىمسعودالملكابنهمعهوسيربك

بك)1(.جلوشالألابكمعهوسلراذربلجانواكطعهعفىثممحمود

الىبالاضافهالبرسديالمحسنمرالاميرالىاقطاعاالموصلعاد!

جامعفىأم525!/127سنهالبرسقيالامير!لراعمالها)2(.

سنهتوفيالذىمسعودالدينعزابنهوخلفهالموصل

عمادالامحراقطاعمنالموصلاصبح!ثمأم)3(.هـ/5211228

)4(.الموصلأتابكلةمؤسسزنكيالدين

بكر:ديار7.

تاصغلي()بوقا،جندهقادهمناميرينطغرلبكالسلطانارسل

سنةفي(.)فارسالافعشرةوبصحبئهمبكرليارواقطعهما

دلارخراسانالدهلارقائدهطغرلبكالسلطاناقطعأمهـ/458670

1(

2(

3(

q

5(

كئلر،ابن280ص1،،الروضسنشامه،ابو170ص،الباهرالاثلر،ابن

.2/922+المختصر،الفداءابو،881ص،21،والنهابةالبدابة

السامر،فلصلئحقلىالتواربخ،عيونهـ()764شاكربنمحمد،الكتبي

العبر،خلدون،ابن120.ص12،جأم،779بغداد-،المنعمعبدنبيله

351.صالثول،مختصر،العبريابن430ص

ابن470ص2،ئئمة،الوردى،ابن.30ص1،اروضدين،،شامةابو

352.ص،الدولمخحصر،العبرى

.137ص،التقاسبماحسن،المقدسي،فارقينومحافاماردينأمد،وتشمل

.61ص،الفارقىتاربخ،الفارقى

2I(

http://al-maktabeh.com



دلاربضمالسالجقهاهح)1(0فارسالافخمسهامرةتحتوجعلبكر

فيلحد(()2(.ولالعدلاماالاموالمن))بهالانهماممتلكال!الىبكر

بنالدولةفخروزيرهملكشاهالسلطاناقطعأمهـ/472080سنة

منبكردلاراصبحتأمهـ/486390سنهوفىبكر)3(.ديارجهير

بعدجهيرابنالوزيرمقطعهامنملكهاالذيللشالدولهئاجا!طاع

الىبكرديارآل!الدولةتاجوفاةوبعدعنها)4(.عوضاالجزيرهاعطاه

.()طغتكينألابكةبهااستنابالذىدقا!الملكابنه

94سنةفي A50/ألبالاميربكردبارعلىاسلولىأمأهـ

بهااستنابسلجوقبنارسلانبلغوبندللمشبنسللمانبنارسلان

بسببطويلاسمتمرلملكنهالسلبمانيتاشخمرولدعىممالبكهاحد

(.lأم)1هـ/20580سنةخالطاملرقبلمنمنهانلزاعها

أ.=..)LrA)1(م.ن،

021.)2(م.ن"ص

العبر،،خلدونابن210ص،1،الكروبمفرج،واصلابن0210ص،ن.م)3(

.nm،ه

البسوعللنالاباءمطبعةدمشى،تاربخذيل،حمزةلعلىابي،القلانسابن)4(

.321ص(أم809-)بلروت

.42هص،الفارقيتاريخ،الفارقي."11أص،ن.م)5(

.42هص،تاريخ،الفاركي7110ص،ذبل،القلانسابن)6(
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انتزعتثممحمدالسلطانمملوكالساكيقراجهالىاكطعتثم

ارتىبناللغازىالامدرالىواقطعتفارسبولايةعنهاوعوضمنه

بالامارةعرف!وراثلةامارةفيهااسسأم)1(أ)'1هـ/515سنه

الدبنصلاحعليهااستولىانالىاولادهحكمهاعلىتعاقبالارتديه

والخطبهحكمهاعلىابلغازياولادوالمحرأمهـ/957184سنهالالوبى

الدلن)2(.صلاحالسلطانباسموالسكة

الدثعاء:بكدفيالسل!وصاالاقطاميالتو!زيع

دمشق:مدينة.أ

خطرإزاحةاجلمنالشامبلادنحوالسلاجالةانظارلوجه!

السلطانامراءاحدتوجهفقد،الشامبلادمنمصرفىالعبيديةالدولة

فحاصرهادجمش!مدينةقاصداالخوارزمياو!السزبنارسلانألب

لاحئصكواتهالجماليبدرارسلالاثناءهذهفىدخولهامنواسلطاع

انجاده)3(.منهيطلبتلشىالدولةتاجالىأسمزفأرسلدمشق

عصام351.ص،الدولمخ!صرالعبرى،ابن40صه2،،تتمةالوردى،ابن1()

-)القاهرةالعباسىالعصراواخرفيالجزبرةبلاد،السلامجمدالرووفعبد

23.صأم(759

ابن930ص2،الروضتبن،،شامةابو2620ص8،،الكاملالاثبر،ابن)2(

93.ص6،،النجوم،تغركطابن"1"11.ص2،شمه،الوردكط،

)دمشى،جا،الشامخططعلي،كردمحمد.)46ص،ه،العبر،خلدونابن)3(

.263ref-صأم(29ه-
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بلادتلشاخاهملكشاةالسلطاناقطعأمهـ/471970سنهفي

دمشى)1(.مدشهضمنهاومنالشام

اسئولىفقدالشامبلادفىنفوذهتوسيعتتشالدولهتاجاسئطاع

الىاقطعهالذكطالمقدسبيتوكذلمكيجاورهاوماطبرلة)2(بحيرةعلى

استولىأمهـ/474.82سنةوفي)3(.جيشهامراءاحداكسببنارتقا

انطرطوس)4(.على

سنةوفيحمصملكأمهـ/483090سنهوفي

دلارملكأم0هـ/48639سنهوفي()الرحبةملكأم.هـ/48529

الىوا!طعهابعلبكعلىاسئولىأم1هـ/69430سنهوفيبكر)6(.

13هـ/053سنهالىفبهابقيالذيالخالمكمشئكينمملوكه n.)7(أم

2(

(r

4(

5(

6(

7(

10ص8،،الكامل،الاثيرابن Yl7.ص،الباهر

والساحلبانياسجههمنكئيرةانهارفيهاولصبالجبلىبهالحيطكبركةهي

.(3521ص،معجم،)ياقوتالارلنو

خلدون،ابن260ص1،الروضتبن،،شامةابو70ص،البا!الائير،ابن

21.ص5،العبر،

)ياقوت،حمصاعم!واوللمشىاعمداخروهيالشامسواحلمنبلد

027(.ص1،،البلدانمعجم

33(.ص3،،البلدانمعجم)ياقوت،دمشققرىمن!ريه

.42هص،تاريخ،الفاركين2310-أ02ص،ذيل،القلانسابن

الحياة،المعاضيديخاشع.446-هص،الخطيرةالاعلاقشداد،ابن

39.صأم(759-)بغدادالفاطمىالعصرخ!الشامبلادفىالسياسية
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صاحبسيانياغيالاميرالىوالالذقيه)1(النعمانمعرةواقطع

انطاكيه)2(.

دلمحاقالملكولدهخلفهأم560هـ/488سنهالدولةتاجوفاةبعد

لأسيسمنطغدكينالدينظهرواسلطاعدمشىحكمفيطغلكينوألابكة

مأ1ههـ/9544سنهالىحكمهافياسلمرلاالشامبلادفيأتابكيةأول

الثين)3(.عمادبنمحمودالديننورالأتابكعلد!ااسدولىعندما

حلب:مدشة2.

بنمحموداميرهاوكانحلبالىارسلانألبالسلطانلوجه

لوديعالهوكتبعليهوخلعامارتهفىاقرهالذىصالحبننصر

حلبمدينهملكشاهالسلطاناقطعأمهـ/047780عامفىباقطاعه)4(.

قدرهالمالمنمبلغلهبقدمانمقابلالعقللىلمحريشبنمسلمالاميرالى

.(دلنار)الفللئمائه

،ه،البلدانمعجم)يا!وث،وحماةحلدتبينحمصاعم!منكببرةمدينة)1(

(.)56ص

39.صالسياسبه،الحباة،المعاضيدي2370صنارلخ،،الفارقى)2(

47.صالخطيزة،الاعلاقشداد،ابن690ص،1،الروضتبنشامه،ابو)3(

فيالحلبزبدةهـ()066احمدبنعمرالدينكم!اللههبة،العديمابن4()

23.صام(549-)ببروتالدهانساميحالقه2،ج،حلبتاريخ

،أج،الشامخطط،علىكردمحمد7.78-.ص2،حلب،زبدة،العديمابن)5(

266.ص
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4سنةفي V A850/الىحلبحكمفاندقلمسلمالاميرقلرأمهـ

الاميرمملوكهالىملكشاهالسلطاناثطعهافقدالسلاجقةالامراءايدي

أم)1(.هـ/487490سنة!للانالىلدهفيوبقد!الدولةقسلم

نائبفلهاورتبتتشىالدولهتاجالىالمحطاعاحلبمدلنهآل!ثم

عنه)2(.

رضوانالملكابنهلولىام0هـ/48859سنةلتشمدتلبعد

قئلالافرنج)3(،قت!عنعاجزاهلهامعالسيرهسيءوكانحلبحكم

لمالذيارسلانألبابنهئولىأمهـ/705113سنةرضوانالملك

اخوهبعدهجاءأم411هـ/558سنهقئلحيثواحدهسنةسوىيسئمر

حلبامرلولىأمهـ/511118سنهوفي،رضوانبنشاهسلطان

الصمودمنيسلطلعلمالذىلمرتاشابنهبهاوانابارلقبنايلغازي

بوالياهلهافاستنجدحلبلمدينهالمحاصرةالافرنجيةالقواتامام

الروضدين،،شامةابو70صالباهر،الاثير،ابن1270صذيل،،القلانسابن)1(

2.صهأ،

خلثون،ابن890ص2،حلب،زبدةالعدح،ابن1270ص،فيل،الملانسابن)2(

476.ص3،العبر،

شامة،ابو420هصناريخ،،الفارقي140ص،21،التواريخعبون،الكتبى(")

.62ص،1،الروضتبن
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اصبحتثم)1(.الموصلالىوضمهاانجدهاالذىالبرسقيالموصل

البرسقي)2(.بنمسعودالثينعزاقطاعمنحلبمدلنة

الأتابكام!منحلبمدينةاصبحتأمهـ/522128عاموفي

الصللبيلن)3(.ضدللجهادلهقاعدةاتخذهاالذىزنكيالثينعماد

:القدسمدينة3.

اوقبنأتسزمملوكهالىارسلانألبالسلطاناقطعها

اقطع!الشامبالستدشاخاهملكشاهالسلطاناقطعولما)4(.الخوارزمي

د!بارفىالارلقحهملوكجداكسببنارلىوهومماليكهاحدالىالالدس

.(بكر)

0سنةوفائهبعد i ) -/ A f A fوسممانايلغازىهماولثينخلفأم

سنةالىالقدسلمدينةالاراتقهواستمريبدهمماعلىتتشاقرهمودد

94 A690/6(.الجماليبدرمنهمانتزعهاعندماأمهـ(

46.ص2،للمة،الوردى،ابن3520ص،الدولمخلصرالعبرى،ابن1()

2.238،،زبدة،العديمابن3520ص،الدولمختصر،العبريابن)2(

.244ص.ن،م352.ص،ن.م3()

،أج،الشامخطط،عليكردمحمد.ا46ص،ه،العبر،خلدونابن)4(

263.ص

.16ص2،جتدمة،الوردى،ابن70صالباهر،الائير،ابن)5(

.931ص،21جالئواريخ،علون،الكلب120ص،جهالجرن،خلدونابن)6(
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سنهالصلببلبناحلالهاانالىالجماليبيدالقدسوظلت

أم)1(.هـ/194890

)2(:منبجمدبنة4.

ولماأمهـ/947860سنهملكشاةالسلطاناقطاعا!منكانت

لهاكطعتملكشاةالسلطانمناكطاعاحلبمددنةالدولهدسلملسلم

487490سنةدلرانالىيدهفيوظلتمنبجومنهااعمالها -/ a.)3(أم

يحكمهاظلالذيالمنبجيحسانبنغازيالىمنبجمدينهاقطعت

أم)4(.هـ/572175سنةالدينصلاحشملمهاانالى

الرحبة:مدينة.ه

قريشبنمسلمالدولهشرفبنمحمدالامدراقطاعا!منكانت

الىبالاضافةأمهـ/477840سنةملكشاةالسلطانلهاقطعهاالعقيلي

الدولئاريخالملطى،الفرجابي010هص9،ج،المنتظم،الجوزيابن1()

السادسةالسنةالمشر!،مجلةالسريانىارملةاسحىباللمالسريانى،

.61ص،أم529،الاربعونو

البصرىالشاعرمنهاصب،وسكانهاخصبةوهيبريهفىتقعمدينههى)2(

1(.54ص،والممالكالمسلك)الأصطخري،

8.صالباهر،التاربخالأئير،ابن)3(

مفرج،واصلأبن44.ص3،جالبشر،أخبارفيالمخئصرالفداء،ابو)4(

.351ص،اج،الكروب
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.(1)عمالهاا

صاحبدتلشبندقاقعللهااسلولىأم1هـ/59420سنةوفى

لمش!)2(.

سقاوةجاوليالاميرالىالرحبهاقطعتأم1هـ/005.7سنةفي

سببوكانالفرا!علىماالىبالاضافهمحمدالسلطانلهاكطعها

الشاممدنمنكثيرعلىاستولواالذلنللافرنجةللتصديهوا!طاعه

حربعلىلتقويئهوالرجالبالماليمدوهبانالدولةامراءوامر

الافرنجة)3(.

البرسقيالمحسنقرالىالرحبهاقطعتأم11هـ/ه805سنهفي

كدالبرسقيوكانمحمدالسلطانقبلمنمنهالموصلأخذبعدبهافأقام

ممالدكه)4(.احدفيهااسلناب

اخيهمعالموصلصاحبمسعودالملكببنالصلحلمانوبعد

الملكأتابكالبرسقيوكانوالرحبةمراغهمدلنةا!طعهمحمودالسلطان

+؟مسعود)5(.

ابن4410ص8،،الكاملالائبر،)ابنوالخابوروسردجالدقةاعمالهااهم1()

(.هص2،ج،تلمة،الوردىابن9260ص،42ج،العبر،خلدون

.941ص،هج،العبر،خلدونابن)2(

.156صفيل،الدالنهس،ابن)3(

.43ص،جه،العبر،خلثونابن3510ص،الدولمخلصر،العبرىابن)4(

.994ص3،ج،العبرخلثون،ابن170،صالباهرالاثبر،ابن)5(
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اقطعتعندمازنكيالدينعمادالألابكاملنالىانضمتثم

اللها.وسيرهجاوليالأميرالىالرحبةمدلنهفأكطعلهالموصل

الدثعا"بلأدفيالصليبيالإقطا!يمالنظا"

النظامكانفقداقطاعلةألمس!علىالصللبلهالكيانا!قاملا

كادواالذينان)1(.الكياناتللكعليهالذيالاساسالغربيالاقطاعي

النظامفانلذلكاوربافياكطاعدلنسادهبالاساسهمالصليبدةالحروب

منممدبسهاقطاعيهأسسعلىثائمالكيانا!ئلكإدارةفيائبعوهالذى

)2(.وعرفوهفيهنشأواالذيالنظام

فيالصلدبيينطبقهالذىالاقطاعيالنظاماناعلباريمكنذلكمن

الغربيه.لالفطاعلةانعكاسهوالعربلهالمنطقه

)الددس،اكطاعيهمستعمرا!اربعالعربيةالمنطقةفىقامتلقد

اقطاعلاتالىمنهاواحدهكلجزعتثمابلس(وطر2انطاكلة،الرها،

ذلكجانبوالىالمساحهحتلامنالاقطاعيا!هذهلفاو!ولقد،صغيرة

الشرقالباز،السيد،العرشى470ص،الشرقفىالاقطاعيةالنظم،طرخان1()

286.ص،أج،أم639-الماهرةالصليببة،والحروبالاوسط

2.جالعرينى،البازالسيدترجمهالصللبيه،الحروبلاربخسدلفن،رنسيمان،)2(

اجالصلبببة،الحركةالفناح،عبدسعيد،عاشور.48صام(689)ببروت-

.974ص(أم369-)الالاهرة
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الطوائفلبعضالكنيسةضلمنالمنحنتدجهمتناثرةافطاجماتظهرت

الاقطاعبات)1(.فيالاساسهيالقريةوكانتالعسكربة،اوالثينبه

اقطاعلهعلافالصليبيلنالامراءبينسائدةكانتالنيالعلاقةان

انطاكلهحصارمنبالانسحابالامراءهددبوهيمنانذلكعلىوالدليل

فلحها)2(.عندانطاكيةامارةاليهباللسليمامامهللعهدوالماذا

منالصليبلينالامراءبينوجد!قدالاقطاجمهروحفانلذلك

بلنهم)3(.نشبتالئيالحروبخص

المفدس:بيتأ-إمارة

مملكةتتبعفكانتالاماراتبقيةاماب))ملك((يلدبصاحبهاكان

سوفلذلكلها،التابعهالأراضيوحجمرلمحعةاوسعهاكانتالديالمدس

سادتالتيالاقطاعلةللنظمكنموذجالاقطاعىالفدسمملكةبنظامنأخذ

الصليبية.الاقطاعدالاباقيفي

الرها:2-إمارة

وتمتدانطاكلةتحميحاجزةإمارةوهيالثانبهالأفرنجإمارهوهي

،جا،الشامخططعلي،كردمحمد.476ص2،ج،الحروبلاريخ،رنسيمان1()

278.ص

.49صأم(479)مصر-الأولىالصليببةالحروبحسن،،حبشي)2(

928.ص،العربئاربخمختصرعلى،امبرسبد.9هص،ن.م)3(
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منالشر!الىوعينتاب)2(0راوندان)1(منالفراتنهرجانبدنعلى

الارمنيصاحبهامنبدعوةأم0هـ/29499سنةأسس!)3(.انطاكية

بلدولنعلبهاوعيندعوئهفلبوابهميستنجدالصللبلينالىبعثالذى

الدينعمادالأتابكفلحهاانالىقائمهالامارةهذهواستمرتعليهاملكا

ام)4(.هـ/953147سنه

النطاكبة:3-إمارة

انطاكلةوسهلالاورتتلنهرالوادكطمنالامارةهذهتألفت

كان(.والسولدية)الاسكندريةلميناءبالاضافهالامانوسجبدوسلسلة

سنةالىقائمةالامارةواستمرتحاكمهابوهيمندالامير

.(6)أمهـ/667268

3،ج،البلدانمعجم)ياقوت،حلبنواحيمنطببهوكورةحصينةقلعة)1(

91(.ص

معجمالبلدان،)ياقوت،بدلوكتعرفوكان!وانطاكيةحلببدنحصينهفلعه)2(

.)(76ص4،ج

.2هص2،ج،الصليبيةالحروبناريخ،رنسيمان)3(

)تونس-والمغربالمشرقفىالصليبيةالحروبالعروسى،محمدالمطوى،)4(

37.صأم(549

23.ص2،ج،الصليبيةالحروبتاريخرنسبمان،)ه(

1317()مصر-الصليبيهالحروبفيالسندةالاخبارعلي،سيدالحريركط،)6(

31.ص
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طرابلس:إمارة-4

الشامشمالالمقلملنالأفرنجبلنتربططرابلسإمارهكان!

)1(.بفلسطينوالأفرنج

الأفرنجواحتلهاأم1هـ/69430سنهالامارههذهظهر!

سنهالىواسلمرتوبروفانسجنوةاساطيلبمساعده

أم)2(.92هـ/6880

نفوذبازدلادلميزالقدسفيالصللببوناقامهالذيالحكمنظامان

وفاتهوبعدالمقدسبتلحكمانلخبالذيفريجونايامالدينرجال

حاولفقدالعسكريينوالامراءالدينرجالبلنالسلطهحولصراعنشأ

فرسانانالاالسلطةعلىالاستحواذمن)3(القدسبطريركدالمبرت

وبذلك)4(.بالحكمولنصيبهجورفرىاخوبلدولناستدعواجورفري

هوالخربيالاقطاعكاناقطاعلةملكلةحكومةالقدسفيئألمسم!

.11هص2،جالصليبيه،الحروبتاريخ،رنسيمان(1)

33.ص،السنيةالاخبار،الحريري)2(

لهتابعأالاخيراصبحبحيثجورفريعلىنفوذلهكانببزااساقفةرئبسهو)3(

i-22ص،أج،لاريخ،)رنسيمان 31 - i 3 ، 2 i.)

.44هص،أج،ن.م)4(
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كونهلاالاقطاعيالسلدالىاكربملكهافكانعليهاالمهلمنطابعها

ملكا)1(.

حصلواالذلنالالمحطاعيينالنبلاءبنفوذيعلرفانالملكعلىكان

العلبا)2(.للملكهالاقطاعبةالقواندنوفقالاقطاعاتعلى

وكانلاالقدسمملكةفيالاقطاعيالهرمرأسعلىالملككان

بالاملنسممىوهىونابلسوعكاالقدسالىبالاضافةتتألفاملاكه

)لافا،اقطاعلةاماراتاربعمنتتألفالقدسمملكهوكان!)3(.الخاصه

()4(.الاردننهروراءوماصيدا،،الجليل

الذىالاقطاعيللملكباللبعدهيعدرفونالاقطاعيينالامراءكانلمد

يحصلونالنيالاموالومفدارعسكريهكوةمنلدبهمماعلىيحاسبهم

.(الاقطاعي)السبدحدوقاساسعلىلهمالدابعةالاقطاعياتمنعليها

مصطفىمحمدلرجمةاوربا،غربفيالوسطىوالعصورالاقطاعكوبلاتد،1()

.12ص(أم589-)القاهرةزيادة

وحولوالاقطاعيبنالملكبينالعلاقةلنظمالصلبببينلدىللقوانينمصثرهي)2(

عليهااسئولواالئىالمدنفىمنتشرهالمحاكمهذهوكاتالعسكريةالخدمة

.(864-814ص،2ج،تاريخ،رنسدمان)انظر

.1،947ج،الصليبيةالحركة،عاشور)3(

.574ص،2ج،تاربخ،رنسيمان،ن.م(4)

2،ج،الحروبتاريخ،رنسيمان.286ص،جا،الاوسطالشر!،العربنى)5(

.481ص
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امراءلامكانيةئبعاالعساكرمنعدديقدمانالمالطعالامبرعلىكان

بينهاعدلهمبكاملفارسوخمسلنمائهتقديمعليهوالجليلوصلدالافا

بدنمافارسوسبعونخمسنابلسواملرفارسثمانينيعدمعكاامير

فكاتالمالدهالواجباتامافارسا)1(.ستينتمدلمعللهالاردننهرامير

علىالواردمنجزءيأخذالاقطاعيالسيدوكانمحثدةغيرالضرببة

ولحاشيه)2(.لهكافىمحصولشكل

ا"(،125هـ()018)575-656الاخيرالعباسيالصرفي3الاقطا

الاقطاعا!منحفىالسلجوقىالمنهجعلىالعباسدونالخلفاءسار

صراعهافيومساندتهاللخلافةدعمهمعلىلهممكافأةوالامراءللقواد

نااسلطاعتالدولةفىمهمهعسكريةقوههؤلاءكانوقداعدائها.مع

)3(.الدولهفيالمهمةالمناصبتقلدهاخصمننفوذهاتفرض

القادةنفوذابالوةالعباسيةالدولةمنالاخدرهالفترهامحاز!لقد

الخلفاءلدنمنواسعهصلاحيا!علىحصلواالنلنالعسكريون

الالراكمنهممخئلفةاجناسمنالمماليكهؤلاءاغلبوكانالعباسيلن

2،ج،الحروبتارلخ،رنسيمان.947ص،أج،الصليبيةالحركة،عاشور(1)

476-478.

474.ص2،ج،الحروبتاريخ،رنسيمان)2(

الللظيما!،مخلصعدىانظر:القادةهؤلاءدورعلىالاطلاعمنللمزيد)3(

.أم3729،عالثاريخلة،المجلهالعباسيه،اللولةمنالاخدرةالفئرهفىالحربله
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والامرتركيا)1(،ككستمرالدلننورالاميركانفددوالروموالجراكسة

روميا)2(.بهنامالدينمظفر

اشلروهمالذينخلفائهمباسماءيلقبونالعسكريونالقادةكان

)3(الناصرىالدلنمجاهدكالاميرالدولةفيولمحدموهملرببل!وتولوا

طغرلالفوارسابوالدينوعمادالمسئنصري)4(ايبكالثينومجاهد

.(المسلعصمي)

كانوافقدالعسكريينالقادةهؤلاءشغلهاالئيالمناصباما

مظفرالاميروليفقدالعباسيةالدولةفيالاداريهللوحدا!رؤوساء

تستر)6(.علىبهنامالدلن

السابعه.المائةفىالنافعهوالتجاربالجامعةالحوادث،مجهولمؤلف1()

.17صأ-351بغداد-جواد،مصطفىتحقيىالفوطى،لابنالمنسوب

.6.ص،ن.م)2(

مجمعلالخيص)723(الل!نتاجبنالرزا!عبداللينكم!،الفوطيابن)3(

،جهأم،039،الالدو!عبدمحمدعلدهعلق،الألقابمعجمفيالاداب

96.ص

07.ص،خه،ن.م)4(

2،قلات،،القدبمالتراثاحلاءمدلرلةجواد،مصطفىتحقلق4،ج،ن،م)5(

74.هص

.6.ص،الجامعةالحوادث)6(
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مصبتولىمنومنهم)1(.البصرةعلىباتكينالدينشمسوولي

باكوتالثينمجاهدتولىأمهـ/095491سنةففيالشحنكيه)2(

شحنكلةالحليفراسابيبنجعفرالدلنمجلدوالاميربغداد)3(.شحنكية

أم)4(.هـ/627235سنةوالبصرهواسط

وفيهاالضمانبطريقهاما،الاقطاعمنحفياسلوبينهناككانلقد

.(له)بالباقيويحلفظالخللفةمععليهالمتفقالمالبدقدلمالضامنيتعهد

اللهلدينالناصرالخللفهمملوكعلىالبصرهمدينةضمانعقدفمثلا

الفمائهددرهبمبلغالناصرىاللهعبدبنطغرلالدينعمادالامير

دينار)6(.الفعشروخمس

1(

2(

3(

q

5(

6(

33.صن،م.

والاماكنالخلافهمركزفىوالنظامالامنعلىالحفاظصاحبمهمةمنصب

للحجيجالخفراءولعيبنالحجبامروالاهلمانمالمعصرينومحاسبهلهاالتابعة

(.1،6106،272082هص2،31ص8،ج،المنئظم،الجوزىابن:)انظر

.64هص24،،4ج.394ص3،،4ج،الآدابمجمعئلخيص،الفوطيابن

26.هصالمخ!صر،الجامع،الساعىابن

،الاعتدالمجلةعهدها،اواخرفىالعباسبةالدولةنظمجواد،مصطفى:انظر

.أم349لسنة

الجامع،الساعى،ابن.vtrL,2،،4ج،الادابمجمعئلخيص،الفوطيابن

47.ص،ظص9،
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المقطعفلهايكوناداركط"اكطاع11شكلعلىالمقطعالىتعطىاو

)1(المبلغذلكمننصيبهاخذبعدالخلافةالىالاقطاعمالبارس!ملزم

الاقطاعلة.المنحفقرةفينوردهاسوفذلكعلىكثلرهوالامثله

مسلخدماظلالنوابباسلخدامالاكطاعيهادارةفيالاسلوبوكان

الثدنفلكالاميرالناصرالخللفةا!طععندما،العباسيالعصراواخرفي

الدينسيفالاميركذلك(النهرلن)2(،وبلنولكريتداقوكاالطويلسنمر

مناطقهذه)3(،الجبلوبلادواللحفلنجينالبند،الناصرىطغرل

لذلكمباشرةبصورةوادارتهافيهاالاقامةيمكنلابينهافلماملباعدة

هؤلاءاغلبانخصوصاعليها،للاشرافنوابارسالمنلابد

الخلافةمركزمنأيالدولهفيالعللاالمناصبيلولونممنهمالامراء

ببغداد)4(.

الخللفهكبلمناسلرجاعهبسهولهالفلرةهذهفىالاكطاعتميزلقد

ابن،المثالسبيلعلىاليهالمقطعمناستراجعهارادماملىالذي

2.ص9،،الجامع،الساعيابن1()

الجامع،،الساعيابن570ص4،3،ج،الادابمجمعللخيص،الفوطيابن)2(

،9.28

536.ص!8،2،جمرأه،الجوزى،ابنسبط)3(

اليهاوارسلالوكيلابناللهعبدابيالىجللتاقريةهـاقطع!581سنةفي)4(

الحقائق،مضمار،)الايوبى.دينارالافعشرهحاصلهامقداروكاننوابه

2(..ص
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إلايحملولااهلهامعالسلرةاساءودا!ولمحاالدجبلمقطعكان!)1(ساوى

علاءملوكهإلىواكطعهامنهاسلرجعهاالخليفةإلىالأموالمنالقليل

ايتامش)2(.الدين

الإقطاكية:المفح!ا-

هـ(622-)575الثهلدينالناصرالخلدفةعصرأ-

منلقوادهمنحاللاقطاعالعباسيينالخلفاءاكثرالناصرالخليفهكان

منالناصرالخللفةاستطاعفقد،جليلةخدما!لهقدمواالذلنالمماليك

يلعهدالذيمماليكهاحدعليهاوعينالخلافةاراضيالىاقالحعدةضم

الإقطاعيهالناصرمنحوكانتعلده.المتفىالمقاطعةمالبارسالامامه

وكالآتي:كثيرةلقواده

كان!هـ(695:)!الناصريالطويلسنقرالدلنفلكالامير1.

مجمعئلخلص،.الفوطيالنهرينبينوماولكرتداكوقااقطاعه

3ج،الاداب ،،i27.ص،الجامعالساعى،ابن050.ص

الجامع،،الساعي)ابنداقؤثا.مقطعابهأيالدينمعينالأمير2.

1(..هص

دقوقامقطعهـ(406)لا:الناصريتنامشالدينعلاءالأمير3.

536(.ص8،2،ج،مراه،الجوزيابن)سبطوالدجيل

)سبطالدبوانصاحبملفىلركبوكانالمسلملنعلىسلطنصرانيرجلهو)1(

53(.5356-ص8،2،ج،الزمانمرأة،الجوزيابن

.ن.م)2(
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الناصرىاللركياللهعبدبنمنصورابوالدينكطبالأمير

،و-4،4ج،تلخيص،)الفوطىدقوقامقطعهـ(216:)!

65(.1ص

)الايوبي،والجبلوالبندنبجلناللحفمقطعالخادمخالصالأمير

.(11ص،الحقائقمضمار

هـ،606)ت:الناصرىاللهعبدبنطغرلالدلنسيفالأملر

234(.ص9،الاثلر،()ابنوالجبلاللحقممطع

الساعي،)ابنوالبندندجيناللحفمقطعالبكالدلنفخرالأمير

..A(72ص،الجامع

فىالإقطاعيا!بعضلهوكانتالدجيلمقطعالخالممسعودالأمير

.(11ص،مضمار،)الأيوبيواسط

الجوزكط،ابنهـ)سبط586سنهالكوفةمقطعاالسبعوجهالأمبر

556(.ص8،2،ج

05:)!واسطمقطعالشطرنجىلنبةالالأمدر. n)الألوبي،هـ(

171(.ص4،1صمضمار،

هـ()ابن006:)!واسطمدطعالئركياللهعبدابهأيالأملر.

.(921ص،الجامع،الساعي

سنةوتسلرالحويزةمقطعالناصرىاللهعبدبنسنجرالأملر.

544(.ص8،،مراه،الجوزيابنهـ)سبط958

rl(
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13

14

15

16

17

18

91

25

خدمهفيوكانروميمملوكاكبركانالخالصطغرلالأم!ر.

مضمار،هـ)الأيوبي،578سنهالبصرهاقطعفارسخمسمائه

1(.18ص

البصرهمقطعالتركياللهعبدبنطغرلالدينعمادالأملر.

.(vfrصو-4،2،جئلخلص،،الفوطي)ابنهـ(30:6)ت

سنةاللحفممطعاللهعبدبنطغرلالفوارسابوالد!لنمجدالأمير.

.9226ص،هج،الفوطى.هـ085

ابنهـ()سبط306:)توالحلهش!ئرمقطعطاشتكينالأملر.

.(091ص6،،النجوم،645ص282،2،اةمر،الجوزكط

هـ.206سنةرامهرمزمقطعالناصرىدشترالدينجمالالأملر.

181(.ص،الجامع،الساعى)ابن

،9،الكاملالأثير،)ابن.الكوفةمقطعسنقرالثلنمظفرالأملر.

92(..ص

مقطعالطويلاللهعبداكنقر*بنالفوارسابوالدلنفلكالأصر.

.(IAiص2،و4،ج،الفوطي)ابنقوسان

الحويزهمقطعالروميياقوتسعيدابوالدينمجاهدالأمير.

سنةكلدينارالف02خوزسلانمنلههـوجعل706سنة

.(28ص،هج،الفوطى)
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هـ(064-)623باللهالمستنصرألخليفةعصرب-

اقطاعهكان!بالحلفيالمعروفالتركيككسنقرالديننورالأمير1.

هـ9)الحوادث،627:.توقوسانواسطقرىمنالحداديه

.(71ص،الجامعة

المستنصرالخليفةبنتلعائشةمملوككانباتلكنالدينشمسالأمير2.

ثلانالمدةفيهاواسلمرالبصرةمدلنةبالثهالمستنصراقطعهبالله

والياالدهاهـارسله063سنهاربلالخلدفةملكولماسنةوعشرين

فبهاوتوفيبغدادالىفرجعالمغولدخلانالىفيهاوبميعللها

181(.ص33،ص،الجامعة)الحوادتهـ.064سنة

فراسابيبنجعفربنجعفربنفراسابوالدينحسامالأمير3.

)الحوادث.اللهلدلنالناصرزمنالحاجامرةيلولىكاندقوثامقطع

.(34ص،الجامعه

اقطاعتهواردكانالمسلنصري،الدولدارايبكالدينمجاهدالأمير4.

999(.ص4،ج،للخيص،الفوطي)ابندينارالف503

)الحوادثهـ.631اسنةمقطعالناصريدشلمرالدلنجمالالأمير50

5(.2ص،الجامعه

سنهالموصلمقطعالدلنبدربناسماعيلالدلنركنالأمير6.

97(.صن،)م.هـ.633
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ممطعالكبلر()الدولدارالظاهريالطبرسيالدلنعلاءالأمير

الجامعة،)الحوادثدبنارالف003لهلغلوكانتقوسان

26(.هص

هـ(656-)064بالنةالمستصممالخليفةعصر

علىلزلدواردهوكاندكوكامقطعالطوللسنقربنمحمدالأمير

!4،3،ج،للخلصهـ()الفوطى،644:)!دلنارالفمائة

516(.ص

صاحبسنمرالددنبدرالأميرعلىالمسدمصمهـخلع45lسنة

قطبدقوكاوصاحبتكرل!،صاحبالدكزالديننور،خوزسئان

(.168ص،الجامعة)الحوادثالسنقريسنجرالدين

هـ()الحوادث646:)تالكوفهمقطعالناصريقيرانالأملر

Y(.72ص،الجامعة

شهرزوروليسنقرالدينفلكبنمحمدالمظفرابوالدينفلكالأمير

4،جهـ()الفوطي،64+4)لا:لينارالفمائةلهلغلاقطاعهوكانت

517(.ص!3،
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الثانيالباب

الأتابيكياتنظاء

الإدار-يةوتنظيطتطالأتابيكيةمعنىأولا:

الأتابيكيات:ثانيأ

)-fo11(1)794-954/30دمشق!ابيكية.أ

(1أ-63/127233ا)521-الاقطاعحهوتنظلمالهاالموصل6لابيكية20

(127ا-.)576-684/018عمرابنجزلرهأ.أتابيكيه

(221.-16/0711)566-7سنجاراتابيكية.ب

(أ-63/4411232)953-.اربلاتابيكله.ج

521rr-)أنربيجانأتاب!كله3. -5 ?? /?r err)?

(1-287أ541-4686/8)3فارسيتابيكده.4

ارتط5وإتوذيعطوقوامةالأتابيكيةالعسكريةالأتطاماتثالثأ:

الأتابلكي.الأفطاعا!اف10

.الافطاعا!توزلعقواعد2.

الأتابحكي.الاقطاعإدارة3.

والعسكرلة(.)المال!ةالمقطعواجبا!.4

الأفطاعا!.لوزلع.ه

اليولةفيالأراضيم!كيةتنظيمكلىالأتابيكي3اثمطألررابغأ:

الأيوبية.

الأيوبي.الاقطاعأهداف.أ

الألوبي.الإقطاعإدارة2.

والعسكرله.الماللةالمقطعواجبات3.

الأيوبي.الإقطاعيال!وزيع40

-+.
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الفانيالباب

الإتابكياتنظا"

فيالاقطاعيالنظاملعميمهمنالملكنظامالوزلراستهدفلقد

السلطةعنوالعسكريةالإدارلهالأعباءتخفلفالسلجودلهالدوله

بعثرةظاهرةفكان!وحمايد!اأمنهاعلىالحفاظاجلومنالمركزله

المسئمبل)1(.فيخطراولشكلالمقطعلقوىلاحتىالواحدالاقطاع

فيقويهالدولهكان!عندماالأيجابيةثمارهاالسياسههذهأدتلقد

امتدتحتىعظيمااتساعاأتسع!الأقولاءالسائجقهالسائطلنحكمفنرة

ومنغرباالصغرىاسداإلىشرقاالنهروراءمابلادمنحدودها

جنوبا)2(.اللمنالىشمالاالفرا!اعالي

ملكشاهالسلطانايامدوتهاذروهالسلجوفهالسلطةوصلتلمد

54سنةوفائهوبعد A2/قبلمنالعرشحولنزاعحصلأم90هـ

معالحربودارتالسلطهعلىالحصولئتشحاولفقدوأخوتهابناءه

الببفيوالانقسامالمضطربالوضعهذاان،ملكشاهبنبوكلارو!

.421صالسلجوقبة،الدولةاخبارالحسلنى،1()

15ص.ن.م2() 0 (- fn.
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الاقطاعاتاصحاباخذفقدالسياسيالوضععلىانعكسالسلجوقي

)1(.مقاطعهحدوديوسعانعلىمقطعكلوعملبالاستقل!

الامراءصرفكدالعرشحولوالصراعالاضطرابهذاان

دويلاثالىلحول!التيالاقطاعا!اصحابمراقبةعنالسلاجقة

الوضععلىالصراعحالةانعكس!كذلكبالائابكلا!عرف!ورائله

بلاداحتل!منالصللبللنوتمكنالإسلاميهالعربيهللدولهالسياسي

)2(.الشام

الاداريةوتنظيمات!االاتابكةمعنىأولا:

الجيشفيخدمواالذلنالسالجقهمماللكمنهمالاتابكة)3(

أم(015)مصر-المغوليالغبنوقبللالإسلامىالمشرق،حمديحافظ1()

46.ص

المشر!،حمدىحافظا.91صالسلجوكى،العصرفيالعرا!،امينحسين2()

.19ص،الإسحمى

لمحدالأتابكةأغلبلأنذلكالأميروالدبمعنىأطابكأصلهانالقلدشنديفكر)3(

لقبمنوأوللأبولهشبهالعلا!ةفتصبحالإقطاعىالأمبرأممنتزوجوا

لاريخالسيوطى،180ص4،ج،الأعشى)صبحالملكنظامالوزيربالأتابك

422(.صالخلفاء،
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بلادمنالاصلفىوهمكادله)1(منالزمنبمرورواصبحواالسلجولمحي

القفجاق)2(.

بلاطهم.فيللعملشرائهمعلىالسلاجقهالامراءاقبلودد

اخلاصهموبسببدصورهمفىالمهمةالاعمالللولونواصبحوا

وخاصةالسلجوقلهالسلطةفيالمهمةالمناصبتولواالاداريةوكفائتهم

العسكرية.المناصب

ناوبماالسلاجقةالامراءاولادلربدهعمللههؤلاءالىعهدلقد

العنايهالالابكمهمهكان!لذلكاقطاعا!اعطلتالخلافهاراضىمعظم

الاقطاعية)3(.حكمفيمستشاربصفةأيالمقطعبالاملر

وسيطرتهالاتابكنفوذزلادةفيالآئرالاميرسنلحدانةوكان

ذلكبلدوالعسكرلهالسلاسلةالاموراصبحتاذفيهاالحكمشؤونعلى

السلطانويمو!اقطاعه.ادارةفيللاميرفرصةسركلمالذيالالابك

طغتكلن،ملكشاهمملوكزكىالدينعمادوالدالبرسقيألمحسنقرأبرزهممن)1(

مسعودمملوكأيلدكزملكشاة،مملوكشاةخوارزمتتش،مملوكدمشقأتابك

941(.صالسلجوثيه،الثولهأخبار،)الحسلنى

)الغسانى،متنقلةقبائلوهمالدشتتصحارىسيكونوناللركمنجنسهم)2(

الخلفاءطبقاتفىالمحبوكوالجوهرالمسبوكالعسجد،الاشرفالملك

.3AVصم()759محمود)بغداد-شاكرتحقبق،والملوك

السلاجقةكم!،احمد3510صالإسلامبة،والشعوبالعربتاريخ،كاهبن)3(

.412ص،ناربخهم
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معه"ماتداالاقولاءالسلاجقهملوكاخرأمأVهـ/5478سنهمسعود

1(.ا)االسلجوقيالبي!سعادة

الفرصههيأالذيالسلجوقيةالسلطةاركانفيالضعفدبفقد

نظامانخصوصاوعسكرياسياسلاالدولةإدارةفيالالابكدورلبروز

ظهوروبالئاليالسلاجقهالامراءبلنالصراعنشوبعلىعملالاقطاع

الإسلاهية.العربلةالدولهفيالألابكيالانظام

الأئابكلأنلربوياجتماعىنظامالأساسفيالألابكةنظامأن

مسؤوللهفيهيعللهموالحفاظالسلاطينأولادئربيةعنمسؤول

الدولهظروفانإلاالمنصبطبيعةفرضهااخلاثيةلربوبةاجتماعية

الاقطاعىونظامهامؤسسائهافيعسكريةدولهكونهامنالسلجوديه

الألابكلحولالىادتكلهاالسلجوقيالاميرسنصغرذلكالىيضاف

السلطانكبلمنلهمنح!التياقطاعيهفيعسكرىحاكمالى

الكبلر.العسكريالاقطاعيالسلجوكي

كانالذىالنظامهذااوجدتالليهيالعسكرلهالدولهطبيعهان

لحكمهامتناثرةالابيكياتالىالسلجودلةالولةجسدئمزقنتائجهمن

.الحالاتاحسنفىبالطاعةللسلطاتيدينونالذينالسابقينمماللكهم

،قاأ،ج،الملوكدوللمعرفةالسلوكعلي،بناحمدالدينتقى،المقريزي1()

38.صام(349)القاهره-زيادهمصطفىمحمدتحقيق
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سياسبانظامااصبحعندماالنهائلهصورةالالابكةنظاماكشمب

التفككجراءمنالمنهارالسلجولمحيالنظامعلىمتربعااقطاعياعسكريا

وراثلةاصبح!والليالسلطهسلمالىالاتابكوصلبحيثوالضعف

الأئابيكي)1(.البيتبين

الاقطاعيللنظامالسلاسلهالائارمنهوالاتابكةنظامان

التيالأنابلكلا!للأهمموجزبعرضنئناولسوفلذلكالسلجوقي

السلاسلهالأحداثأهمبعرضمكلفياالسلجوديةالدولةظلفينشأت

الأئابلكيا!.لذلك

فيهووالذىالألابيكحا!للكمارسلهالتيالاقطاعىالنظاماما

خائلمنندرسهسوفالسلجولمحيالاقطاعىللنظامصورةالاساس

هذهانمنهاعدلدةلاسبابالموصلفىالأتابيكىالاقطاعيالنظام

ئفاصللفكرفياسهبواالذلنالمؤرخينبعنايةحظثلمحدالألابدكلة

الليالمساحةوكذلكوالسداسيةوالعسكريةالادارلهنظمهاعندمهمة

لعبهالذيوالدورالابلكلا!منمنهالفرعوماالألابيكيةهذهشغلتها

.الشامبلادفيالصللبيينبوجهالو!وففيامرائها

للنظمانعكاسهوالموصلالابيكلةفىالاقطاعيالنظامان

المصالراغفل!التيالأخرىالألابيكياتفيوجد!-التيالاقطاعلة

السياسى،الاسلامتاريخ،ابراهيمحسنأ.أصالاقطاعيه،النظم،طرخان)1(

61.ص4،ج
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علىفقطمركزةلهاالادارلةاللنظيماتلفاصللذكرعناللاريخية

لها.السياسدةالاحداث

لأتابيكبتا:نيأثا

o-49)79دمشقاتابيكية1- f3/14-51هـo11)م

المعروفاللركىاللهعبدبنمنصورابوالدلنظهدريعتبر

الديدمشقالابيكلهمؤلمس!)1(السلجوقيالدولهلاجمملوكبطغلكدن

منهمالابكةسلةحكمهاعلىتعاقبوالتيالشامفيالابلكيةاولتعلبر

طغلكلن.المناربعه

12هـ/22oسنةطغدكينالألابكوفاهبعد Aتاجابنهخلفهأم

لولىثمأم)2(.أهـ/5262سنهالىحكمهواستمربوريالملوك

فأغلالهالأئابكيةادارهمنيسدطعلمالذياسماعللالملوكشمسحكمها

ألابكةمحمودالدينشهاباأخاهفعلنأم)3(.هـ/952134سنهجده

الاخالونزمردالملكصفوهأمهوصالهلح!وضعسنهصغروبسبب

حكمعلىاسلولىالذيأنرالبلنمعينالعساكرمقثميدعلىقلرانه

،تغريابن9910ص12،الدواريخ،عبون،الكتبي510ص4،ج،الذهبى1()

.84ص،2،لتمة،الوردىابن9810ص،جه،النجوم

الوردكط،ابن9420ص،جه،النجوم،تغرىابن960ص،4ج،العبر،الذهبى2()

.45ص،2.سمه

عحون،الكتبي780ص4،جالعبر،،الذهبى2410ص،ذيك،القلالمسابن)3(

.303ص،21،اربخالتو
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الأتابكهشلد!الفترةهذهفىمحمد.الدينجم!أخاهبئعللنالأتابكه

سنهلوفيفقدالحكمفيالدينجماللسدمرولمضعففلره

أم)1(.هـ/543913

لجم!وبذلزنكيالدبنعمادالألابكدمشقمدلنهحاصروقد

لنلولمرفضلكنهدمشقعنعوضاا!طاعأوحمصبعلبكمدينةالدين

بلدسقوطهاحئىدمشىحكملدلرالدبنمعينواصبحشلئامنهاالأئابك

أم)2(.هـ/954154سنةمحمودالديننورالأئابك

فقدالسلاجقهنظماعتمدت!ددمش!اتابيكيهفيالاداريةالنظمان

الذيالنائبويللهوالعسكريةالسياسيهالسلطهرأسعلىالألابككان

وظيفهثما)3(.اغاليهااوالاموركافةافيغيابهاثناءالسلطانمقاميموم

وكانالحروبفيالأئابيكيةعسكردلادةيلولىكانالذيالعساكرمقدم

؟ا)4(.ادمشقجيش"مقدمبلقب

.39ص،4ج،العبر،هبىلذا(1)

9030ص،دمشقلاريخذلل،القلانسابن)2( A 092- 2- Aشامة،ابو

938.293-ص،2ج،الحروبتارلخ،رنسان.69ص،أج،الروضتين

.574ص،هج،الاعشىصبح،القلقشندى)3(

فيالذهبشنراتأهـ(980)ت:العمادبنالحىعبدالفلاحابيالحنبلى،)4(

-أ21ص4،جالعبر،،الذهبى1380صت()بلروت-4،جذهب،مناخبار

122.
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-)210ا!طاجمةوتنظبمانهاالموصلاتابيكية2-

(اما-1233هـ/63127

تأسيسها:3-

أحدالبرسقىأ!سنقربنالدينعمادالأمدرالأتابلكيةهذهمؤسس

الذىملكشاةالسلطانخدمهفيودخلارسلانألبالسلطانمماللك

947/601سنةحلبمثينةا!طعه A515/1121سنةالموصلومثدنه

1(.ا)االدوله"قسيمولدبمرلبهوعل!

السلاجقةالأمراءظلفيعسكريةنشأةالدينعمادالأميرنشأ

ونليجةالاقطاعاتلهمواقطع!ابيهمماليكلهجمعتفقدالعسكرلين

كان.والبضرهواسطمدينلياقطعوهالسلاجقهللسلاطلنالمقثمهخدماته

هذالحديقانمدركوكانبهخاصهامارةئكونالىلسعىالدلنعماد

السلطانعندالدينعماد"وزادالسلاجقهالامراءرضاءللطلبالامر

.(2)اامنزله

.02أ-9ص1،،الكروبمفرج،واصلابن640صالباهر،الاثلر،ابن)1(

،أ!،جا،السلوك،المقريزكط3473510-ص،الدولمخلصر،العبرىابن

33-34.ص

.3صه،الباهر،الاثيرابن)2(
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لهوكلب521/1127سنهالموصلحكمالدبنعمادالاملرلولى

)1(.بذلكمنشورمحمودالسلطان

نظمفقدعسكرياملرلدلرهااقطاعلهولايةالموصلاصبحت

الادارةنظموخاصةالسلجوهةالنظموفىاقطاعيهامارهالدينعماد

)2(.والحكم

السلطانلولديالابكاواصبحالموصلحاكمالدلنعماداصبح

)الخفاجي(.شاهوفروخارسلانألبالملكمحمود

بميزلانالالمحطاعيهالائابكلالاباقيعنالموصلألابكلةلملزتلقد

علىالدينعمادالاتابكحرصفقدالاتابكله،هذهسعهاولهمااساسلتان

واحديصبحانالىللطلعكانفقدالارجاءواسعةاقطاعيةامارهتكوين

دونمباشرةبأنفسهملحكمواانعلىالقادرينالالمحوياءالامراءمن

ولمحالاصحابهالدينعماد))جمعالالير)3(:أبنلدوكاحدالىالرجوع

بالتصرفونؤمراميرالبلادلملكلومكلفلهنحنمماضجرناقدلهم

عليالدننزلنلهفمالاصنعانتشيرونفبم...وارادتهاخئدارهعلى

مفرج،واصلابن030ص،1،الروضتين،شامهابو30هص،ن.م(1)

47.ص2،،تتمه،الوردياين40.ص،1،الكروب

)بيروت-الدينعمادبعدالموصلفىالائابكةدوله،اللهعبدرشلدالجمبلي)2(

شفلقمطبعةالاتابكى،العهدفيالموصلسعيد،جى،الدبوة470صام(759

.04صأم(589)بغداد-

.72ص،الباهر)3(
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علىلضعانالانسانأراداذاعندهاصحابهأوثقوكانبكتكبنبن

...((.كبلرجبلمنفللكنحجرارأسه

فضمحسابلهايحسبقوةلكونانارادالدلنlr-الاتابكان

الاقطاع!ه)1(.لامارتهالمجاورةالمناطق

متحكمازمنيةفترةخل!واصبحالشامبلادنحوانظارهوتوجهت

المهمةالمدنعلىسلطرئهخصمنالشامالىالمؤديالطرلىفي

حلبدخولمنواسئطاع)4(وحرانوسنجار)3(الخابور)2(علىفأسئولى

.(أم)522/128سنة

2،ج،تتمة،الورديابن770ص،أج،الروضسنشامه،ابو360ص،ن.م1()

.ههص

معجم)ياكو!،جمةوبلدانواسنعهولايةالفرا!عدنر(سبلنكببرنهراسم)2(

.(rriص،2،البلدان

)يا!وت،ايامثلاثالموصلوبدنبينهاالجزلرةنواحيمنمشهورةملينه)3(

.r(62ص3،،البلدانمعجم

معجم،)لاقوتوالشامالموصلطرلقعلىوهىالجزلرةمنمشهورةمدبنة)4(

2(.35ص،2،البلدان

،الكروبمفرج،واصلابن2412420-ص2،حلب،زبدةالعدح،ابن)5(

.4.ص،أج

6f(
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مدلنةعمر)1(ابنلجزيرةأضافهتضمالموصلاتابكهوأصبح!

البحرسواحلالىلمتدحدودهاواصبحتوبعلبكوحمصحماه

لوقدعلهوحصلوالشاموالجزيرةالموصلملكواصبحالمتوسط

)2(.بذلك

الالابكلهانقسمتأمهـ/054148سنةزنكيالاتابكمقتلبعد

غازىالدينسلفلحكمهاوالجزيرهالموصلالابكبةالاولفرعينالى

بنمحمودالدلننورالىاسند!حلبالابكيهوالثانيهالدينعمادبن

الثين.عماد

دامالدلنعماداتابكلةثمانلةحكمهاقدالموصللاتابكلهبالنسبه

بدريدعلىنفوذهمانتهىعندماأمهـ/631233سنةحلىحكمهم

ا)3(.الاتابكهابلتلؤلؤ"وقلعلؤلؤالدين

الأتابكيةاقسام-ب

275-هـ/185)576-648عمرابنجزيرةأتابكلةأ. I)ام

مودودبنغازيبنشاهسنجرالددنمعزالائابكلةهذهمؤسس

اثندىعمرهوكانولمحلاعهاباعمالهاالجزيرههذهوالدهاقطعهزنكيابن

،البلدانمعجم)لاقوت،الخبراتواسعخصبرستاقولهاالموصلفوقبلد)1(

138(.ص2،

.243ص2،حلب،زبدة،العديمابن)2(

.602ص2،لتمة،الوردى،ابن)3(
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ولرغبةسنهلصغرالموصلحكمعنلابعادهوذلكسنه)1(.عشره

وشجاعله)2(.عقلهلرجاحهمسعودالدلنعزاخاهتنصيبفيالامراء

حكمالذىغازىابنهوخلفهالدينمعزقدلأمهـ/506802سنةفي

ابنهمكانهونصبوافأمسكوهعللهمماللكهعصلانبسببوليلةيوما

الىحكمهافيزنكيالبقي)3(.الدينمعزبالمعظملقبالذىمحمود

املكثمناصبحتثمحكمهتح!الايوبيالدينصلاحضمهاان

)4(.المغوليالغزوالىواولادهاخيهالعادل

2.-5711هـ/716-511)سنجارأتابكية2. Yام)

علىلحصللمالذىمودودبنالثانيزنكيالدلنعماداسسها

لرغبلاكانالذيالمسلحعبدالدينفخرلدخلبسببالموصلحكم

مودودالالابكفأقنعمحمودالثبننورعمهمنوقربهلحبهالدينبعماد

الىالث!ننورلمجيءسبباذلكوكانغازىالدينسيفلابنهبالوصاية

بتدبيراولى))انا:وقالأم1هـ/56596سنهقواعدهاوتقريرالموصل

عمادالىسنجارواقطعالموصلعلىفاسدولى((.ملكهمفياخياولاد

،أ،الكروبمفرج،واصلابن1810أ-54صالباهر،الاثير،ابن1()

.691ص

376.صالثول،مخدصر،العبريابن1810صالباهر،الاثير،ابن)2(

رج!لراجم665(،)!:اسماعدلالرحمنعبدالدينشهابشامه،ابو)3(

67.صام(479-)الفاهرةوالسابعالسالسالقرنببن

31.ص،الاسلاميهالعملةالحسينى،4،،الاسلامتارلخ،حسنالراطمحسن)4(

8f(
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الموصلعنمسلقلةالابكيةفلهافأنشأام)1(566/017سنةالدبن

الدينعمادالالابكلوفيولماالالابلكيالبيتمناربعهحكمهاتوارث

هـ-)495محمدالدينقطبابنهخلفهأم495/791سنة

أم()2(.921أ-616/791

بلنصراعنشوببسببالأتابيكيةاوضاعاضطربتانلبثوما

)616-أباهخلفالذىمحمدشاهنشاهالدلنعمادالاخولن

ثممنهالتخلصعلىعملالذىعمرواخيهأم(022أ-617/921

بالرلمحة)3(.عوضهالذك!العادلالملكالىسنجارسلمت

(ام-232أ63/441.)953-)4(أربلأتابكية3.

بكئكينبنعليالدلنزينالألابكبةهذهمؤسس

الذكطزنكيبنالدينعمادالاتابكجيشفىالالراكالامراءاحد

اقطعهقدالدينعمادالاتابككان()الموصللمحلعهفىعنهنائباعينه

ابن2160ص4،،الذهبىشذرات،الحنبلي1530صالباهر،الائلر،ابن1()

372.373-ص،اللاولمختصر،العبرى

.161ص2،،تتمةالوردى،ابن)2(

،3،البلدانمعجم)لاقوت،الجزبرةمدنمنوهيالفرا!علىمشهورةمدلنة)3(

95(.ص

معجم)ياقوت،للصلاةوجامعومنازلاسواقوفيهاكبيرهومدينهحصينةقلعة)4(

.(381ص،1،البلدان

72.صالباهر،الاثير،ابن)5(

9f(
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الحميثيه)3(الاكرادولمحلاعولكريتشهرزور)2(اليهواضاف)1(أربل

يبعثهمنواباووكلاءبواسطةلدارأربلالابيكلةوكان!والهكارله)4(.

63iسنةفى()الدينزلن i/ aورجعالموصلالدينزلنفار!أمأ

مأ17ه/ه71سنةوفالهوبعدسنهكبربسببأربلمدلنةاقطاعهالى

لحكمهاظلالذكطلوسفالمظفراباالدينزينابنهالأتاب!كيهحكمتولى

أم)6(.91ه/.86سنةالى

السلطانلهوكتبهكوكبرىالدينمظفراخلهالىحكمهاآلثم

حرانعنلهيلنازلانعلىاربلبأعطائهمنشوراالدينصلاح

.881ص،سلجوقآل،البنداري،3935I-ص،ن.م1()

،3،البلدانمعجم)يا!وت،وهمذانأربلببنالجب!فيواسعهكورةوهي)2(

37(.هص

)ياقوت،الحميديهبعقريعرفوناكراداصلهاالموصلجب!فيحصينةقلعة)3(

+"136(.ص4،،البلدانمعجم

،ه،البلدانمعجم)لاقو!،الهكاريةلهميم!اكراديسكنهاالموصلفو!ناحبه)4(

4(.80ص

ابن1520ص1،الروضتبن،،شامةابو90ص9،،الكاملالائير،ابن)5(

47.ص2،،الكروبمفرج،واصل

ابن970ص3،البمختصر،الفداء،ابو5210ص،1،الروضتين،شامهابو)6(

933.ص2،،الكروبمفرج،واصل
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الىأربلرجعثوفاتهوبعدوالموزر)3()4(.وسميساط)2(والرها)1(

6/232.سنهالعباسلهالخلافهحاضره rوريثوجودعدمبسببام

.()بعدهللحكم

)541-حلبالاببكلهفكانتالشامفيالنانىالفرعاما

وقدالدينعمادبنمحمدالديننورأسسهاالذيأم(أ-957/461183

فتحفقدالصليبيينضدالجهادفىهامادوراالديننورالاتابكلعب

مصراسلرجاعمنواستطاعأم)6(.954/154سنةدمشىمدلنة

سنةالدبننورالالابكتوفىثمfit)56/71لإسنةالعباسبةللخلافة

فىأنرسنهلصغروكاناسماعللالصالحابنهفخلفهأم)7(.956/137

سنهوفيذلكدونحالتالدينصلاحنجدهلكنضدهالصليبيلنتحالف

اخيهابنالىبالملكأوصىقدوكانالصالحالملكلوفىأم577/181

1(

2(

3(

q

5(

6(

7(

1(.60ص3،،البلدانمعجم)باقوت،والشامالموصلبينبالجزيرةمدينة

،البلدانمعجم)لاقو!،قلعةولهاالغرببةجههمنالفراتشاطئعلىمدبنة

258(.ص3،

52(.ص،اق،4ج،تاريخ،الفرات)ابنبالجزبرةكورة

40.ص2،،الكروبمفرج،واصلابن r471ص2،تدمة،،الورديابن.

.211ص6،،النجوم،تغرىابن

435.ص،الدولمختصر،العبرىابن4-480هص،الجامعةالحوالث

.)-610.صالباهر،90ص9،،الكاملالاث!ر،ابن Yالمختصر،الفداء،ابو

).ors،4،شنرا!الحنبلى،920ص3،

.38.ص،اللولمخلصرالعبرى،ابن1810صالباهر،الاثدر،ابن
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اسلولىأم957/183سنهوفي)1(.الموصلأتابكمسعودالدينعز

عليهااسلولىانالىالايوبيلنبأيديواستمر!حلبعلىالدينصلاح

اللثار)2(.

الصلببللنضدالجهادفيالمهمالدورالموصللاتابلكيةكان!لقد

ابناعطىلقدالالابيكلا!،باكيعنميزلهاالليالثانلةالميزةوهي

عمادالالابكمجيءوبعد!بلالشامبلادحالهعنواضحهصورةالاثير

))كانالمسلمينعلىلطاولهمومدىالافرنجحالةلناوصففقدالدلن

وزادتهلبلهموعظمتاجنادهموكثرتبلادهماشمع!قدالافرنج

الىوامتدلابطشهمواشددشرهموعلاسطوتهموئضاعفتصوللهم

غزوالهموتتابعتعاللد!كفعنأهلهاوضعفالديهمالشامبلاد

..0(()3(.العذابسوءالمسلمينوساموا

اجعلواحئىشرهموعظمامرهمزاد))ثم:آخرموضعفىويقول

هيهذه000(()4(.عنهمأيدلهمللكفمنهملأخذونهاألاوةبلدكلعلى

وجهادهأتابكلدهقياموبعدالدينعمادالالابكمجيءدبلالشامبلادحاله

الافرنج))فغزا:بقولهالاثيرابنددمهافقدالصورهتغبر!الافرنجضد

الإسلامأهلةفأصبحتبثأرهممنهمللموحدينوأخذدارهمعقرفي

.25ص،2،الروضتين،شامةابو())

32.صالباهر،الاثير،ابن)2(

32.صالباهر،الاثير،ابن)3(

33.صن،م.)4(
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المسلمينوماسأنوارهاطموسبعدالالمانوشموسسدارهابعدمبدرة

000(()1(.فضفاضهالنصرمنهلكفيه

622-53)أذربيجانأتابكية3. l136/ام-225اهـ)

مماليكمنوهوأيلدكزالدلنشمسالاتابكية)2(هذهمؤسس

عدةأشغلمسعود،السلطانممالدكمناصبحثممحمودالسلطان

لولىبحيثمهمهمناصبالىوصلحئىالسلجوقيالحكمفيوظائف

اذربيجانمناطقفينفوذهتوسلععلىوعملأقطاعاأرانله)3(ولاله

الىلفلس!مننفوذهوأملدفارسألفخمسلنمنسكونعسكرهوكان

محمدالسلطانبنطغرلبنشاهأرسلانلالميرألابخكاكان)4(.مكران

.(عاما)شمعونأسئمرتاتابكبةوأسس

34.صن،م.)1(

الدبن،حسام،النقشبندي:انظرالأتابكبه،هذهحولالتفاصللمنللمزلد2()

جامعة،دكتوراهرسالة،والحضاريةالسياسيةاحوالهافىدراسةانربيجان

.أم489،بغداد

136(.ص1،،البلدانمعجم)ياقو!،جنزة.منهاكثبرهوبلادواسعةولاية)3(

9.31صالسلجودية،الدولةاخبارالحسينى،9110ص9،،الكامل،الاثيرابن)4(

ryeص،السابىالمصدر،الحسبنى)5( 4f I.
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الحكبمةالسياسهمنأظهروقدالطموحواسعأيلدكزالاتابككان

طغرلاخلهبزوجةيزوجهانمسعودالسلطاندفعماالعقلورجاحه

شاه)1(.أرسلانالسلطانأممحمدبن

علىالائابكعملأم)هـ/53358محمدالسلطانوفاهبعد

منوذكائهبدهائهواسلطاعللسلاجقةسلطاناشاهأرسلانلنصيب

سريرعلىشاهأرسلانواجلسهمذانالىفسارالامراءمعظماسلماله

)2(.الملك

أذربلجانفيالوحيدالمتنفذيصبحانهذابعملهأيلدكزاسلطاع

يكنولمالامراءكلعلىومهابدهطاعلهيفرضوانوهمذانوالعرا!

ينفذمعنىأيلدكزوأتابكالملكفي"صورةسوىشاهأرسلانالسلطان

ابنهوخلفهأمهـ/057176.الأتابكتوفيا)3(.البالداويدطعالاحكام

اصبح.الاطرافملوكواطاعهالاموربمامأمسكالذكطبهلوانمحمد

والريوالعرا!اذربلجانفيالفعليالحاكمبهلوانمحمدالالابك

253.صن،م.)1(

393،693.993،ص،الصدورراحة،الراوندي2580ص6ن.م)2(

.822ص،السابىالمصدر،الحسلني)3(
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قدوكانأم018هـ/582سنةوفالهلحلنبالحكمواسلمروهمذان

)1(.مملوكالافخمسةيملكوكانأرسلانكزللاخيهبالملكاوصى

قدالثالثطغرلبالسلطانأرسلانثزلالاتابكعالثةكانت

فأتفقااللهلدينالناصرالخليفهمعتعاونلقيامالارضدةهيأ!مماساع!

همذانالىالخللفةكوالاوصلتثموهزلمتهالئالثطغرلدتالعلى

قلرنمعنهنيابةالولالهبحكمالخليفهمراسيموأعطوهالالابكوأكرموا

بالنفوذتتمئعاذربيجانالابيكلةبقيلاأم)2(.هـ/587191سنةالالابك

أم21هـ/7060سنةتوفيالذكطبكرابيالائابكحكمخصوالسلطه

لاواستمرومساحلها،دورهافىانكماشاذربلجاناتابيكيةشهد!ثم

منكبرلي)3(الدلنجل!ألابيكيلهمعلىاسئولىانالىالحكمفيأيلدكز

نمأمهـ/622225سنةبهلوانأوزبكأتابيكلئهاآخرعلىوقضى

2هـ/.6'8سنهالمغولعليهااسلولى r.)4(الاللدكزلونحكملمدأم

2جربتر،هلمو!اعتناءبالوفبا!،الوافى،أيبكخليلالدينصلاحالصفدى،1()

الحسينى،4670صالصدور،راحةالراوندى،92،صم()I91)بيرو!-

288.صالسلجوقيه،اللولةاخبار

588.ص،ه،الآدابمجمعئلخدص،الفوطىابن2()

.048،481،20،5105صالصثور،راحة،للراوندى)3(

53830-أص،ن.م)4( o،32..صالسلجوقبة،الدولهاخبارالحسينى
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حلىالتبعلهبهذهيعلرفونوبقواالسلجوكلةللسلطةالتبعلهاساسعلى

أم)1(.أهـ/09539سنةسلاطينهمآخرمقلل

الخاصالذاليالحكممننوعالأتابلكلههذهالسلاجقةمنحلقد

بالسلطهترلبطفكانتالخارجيةالشؤونوفيالداخللةشؤونهابادارة

الدلنشمسسلاسةانومسلجدالها.السائدهالظروفحسبالسلجوديه

اوضاعاضطرابفترةفيالسلاسيللوضعانعكاسكانتايلدكز

فهوالاقطاعينظامهاأماسواء.حدعلىالاداريهالسلاسهالسلاجد4

وهوالسلطةمصدرالاتابككانفقدالسلجوقيالاقطاعيللنظامصوره

سباسةأذربيجاناتابةالبعلقدوموظفيها)2(الدولهامراءكباريعينالذي

الأولى،اساسيتينفئتلنعلىالاقطاعاتتوزيععلىكائمةاقطاعله

مناداريكاقطاعالولالاتلهمئقطعكانلاالذينالأتابيكىالبل!أفراد

ولضمانالاقطأعللنبيتهأفرادخصمنالاتابكحكمدعائملئبيتاجل

أخوبهلوانالدينلنصرةاقطاعاالريفكانلاالمركزله،للسلطةولائهم

أللدكز)4(.بنلفحمداقطاعاوبروجرد)3(وهمذانأيلدكز.الاتابك

الاجئماعيةالاحوالفيمقدمهمعالفارسىالتاريخلرجمةموجزعلى،سعيد)1(

.06ص(أم06i-)النجف

.113ص،السلجوقيالعصرفىالعرا!امحن،حسحن)2(

)ياقو!،الكرجالىفواكههائحملالفواكهكثيرةالكرجوبينهمذانبينبلدة)3(

04(.4ص1،،البلدانمعجم

262.271،ص،السلجوقيةالدولةاخبارالحسينى،)4(
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لكيوالجنودالامراءعلىوزعدافقدالعسكريةالاقطاعا!أما

وكان،التملكوليسالاستغلرفىالحىلهوكانمنهاأرزاكهميأخذوا

فيوأرسالهموالسلاحبالعدهلمحوائهمبئجهيزملزمينالاقطاعللنهؤلاء

فييملمونالاقطاعللنالامراءمعظموكان،حروبهالتاءالأتابكخدمة

الاتابك)1(.خدمةلحتالسلطةعاصمه

أم(ا-1287هـ/48)543-686السل!يةالدولةفارسأتابكة4.

اسلطاعفقدالسلجوقيةالدولهاملنضمنفارسولالهاصبحلا

أمهـ/458680سنةاملاكهالىضمهامنارسالنألبالسلطان

حكمهلسلمرولمالكردىشبنكاربنالعباسابوالاميرالىوالمحطعها

فقاتلهالعصلانواعلنالسلجوقلةالسلطهمعنزاعفيدخلاذطويلا

عنه)2(.عفيثماسلراوأخذهالملكنظامالوزلر

مسعودالملكنازعهالسلطنةهحمودبنطغرلالسلطانلولىبعد

امامقوائههزلمةبعدقلرالذىفارسأتابكالساقيلمحراجةاللهفأنظم

الامدرالىفارسبلادطغرلالسلطانفولىالسلطانيهالعساكر

)3(.أرسلانألبلابنهأتابكاوجعلهمنكوبرس

جراربجيشفخرجاتابكيةلوسعانارادطموحامنكوبرسكان

اللهخرجبذلكمسعودالسلطانعلمفلماعلبهاللاستيلاءهمذانالى

262.ن،)1(م.

.188ص،الصدورراحهالراوندى،010.ص،ن.م)2(

334.33-هص،ن.م99.ص،ن.م)3(
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بوازيهالاملرالالابكجيشبقودوكانوأسرههزيملهمنواستطاع

السلطاندوا!علىوالهجومالمنهزمهالقواتشمللممناستطاعالذي

سنةوملكهافارسالىبوازيهوعادانهزمالذيمسعود

أم)1(.هـ/531136

ثممحمودالسلطانابنوملكشاةمحمدللامدريناتابكابوازيهعبن

عسكريامواجهدهكررالذىمسعودالسلطانعلىعصيانهبوازيهاعلن

نابعدفارسالىالاملرينورجعوقللهبوازيهبأسرالمعركةاند!ت

)2(.السلطانعنهماعفى

علىالاسليلاءمنالسلغري)3(مودودبنسنمرالائابكاستطاع

وأمتدتالسلغريهالألابيكلةوأسسأمهـ/543148سنهشيراز

حكمهموأمتدوخوزسئانالعربيالخللجوساحلفارسعلىسيطرلهم

.أتابكا)4(.عشراحدعلىموزعهسنهوعشرلنمائه

.212421،صالسلجوقبة،اللولةاخبار،الحسيني1()

،الراوندي910هص،سلجوقآل،البندارى040ص،9،الكاملالاثبر،ابن)2(

.934ص

هوواستمرله،حاجباوصارطغرلبكالسلطانخثمتركيةقبيلةرئيسسلغر)3(

1(.52صالئارلخ،فيالسلاجقة،كمل)احمدفارسفىوأولاده

حسنأ.90صالمغولى،الغزوقبللالاسلاميالمشرفحمدكط،حافظ)4(

.152ص4،9ص،4،الاسلامتاريخ،ابراهيم
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)571-زنكيبنتكلاالاصرالألابكلةهذهحكاماشهرمن

الاثابكةاوضاعلرشافيحكمهقضىالذكطأم(أ-391هـ/195174

الابكلهمنولالةكلرأسعلىيجعلوكانأراضيهاتوسيعطرلىعن

بالامواليمدهوكانالاعداءمنحمايتهاهوواجبهئقاتهمنأملرا

سعدالأتابكعهدفيملحوظالوسعاالائابكيةهذهوشهد!والعساكر)1(.

اصفهانعلىاسلولىالذيأم(22أ-ههـ/202)995-623زنكيبن

استطاعالذى)2(خوارزمالد!نعلاءاطماعمعاطماعهاصطدم!وقد

الىلحملانعلىشيرازالىورجععنهعفىثمالألابكاسرمن

بكرأبوالثيننصرةأبنهخلفهثمبلادهخراجللثالخوارزميينخزانه

الخللججزرعلىاستولىالذىم(

)3(.المغولال!ئارحكمالىالأتابكيةهذهخضعتثمالعربي

،المسبوكالعسجد،الغساني70هص9،المخئصر،الجامع،الساعيابن1()

35-356.هص

فيالخوارزميهالدولةأصبح!)695-617(أرسلانأبلبنلكشبنمحمد)2(

الىشمالاوكزولنأرالبحرومنشرقأالهندالىوغرباالعراقمنلملدعهده

2،ج،بالوفياتالوافي)الصفدى،المغولامامانهزمجنوبأالعربىالخللج

.(4ryo-ryص،المسبوكالعسجد،الغساني272-7720

لحقحقمنكبرتى،الثلنجصالسلطانسلرةعلي،بناحمدبنمحمدالنسوى،)3(

.63صأم(9ه3)مصر-حمديحافظ
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واهارت!اتوزيع!اوقواعدالعسكريةالاقطاعاتثالثا:

لفاءعسكرىقا!الىمنحتعسكريةأقطاعلةهيالاتابكبهأن

منزنكيالدينعمادكانولما،السلجوقيالسلطانالىمقث!مهخدمات

السلجولمحيالاقطاعيالنظامعايشوأنهالعسكريينالسلاجقهمماليك

فأنالسلاجقهللسلاطينالمحطاعاوواسطالبصرةولالهلولىكونهبحكم

للنظمصورةهوالموصلأتابكيةفىأقامهالذيالاقطاعيالنظام

طبقهاللسلاجقهوالعسكريةالادارلةالئنظيماتوانالسلجولمحيالاقطاعي

سلجوقبنووأنشأ،سلجوقبنيبوبهبنوأنشأ11الموصلفيالدبنعماد

ا)1(.ازنكيبنيجدسنقروأقأرتقبني

لوزيعاساسعلىالاقطاعيهسياسةالدينعمادالاتابكبنىلقد

الليوالعسكريةالسلاسلهللظروفنظراوجندهأمرائهعلىالاقطاعات

الأتابكعلافةكانلاالسباسيالجانبفمنالناشئه،الألابكيةواجهت

السلطاناسمانمنالرغمعلىمسدقرةوغلرقلقهالسلجو!يةبالسلطة

ول،حكمهفيالاستقل!حاولانهالاوالسكةبالخطبهيذكرالسلجوقى

)علىعلبهالخروجعلىالاطرافاصحابيصنع))كانالاثير)2(:ابن

علىلجمعهمانوطلباليهالسلطانعادفعلوافاذامسعود(السلطان

.972ص،هج،النجوم،لغرىابن(1)

.18ص،الباهر(2)

016

http://al-maktabeh.com



ولطلبلهويخضعلدارلهوكلهمالجمبععلىكالحاكمفبصبرطاعله

5((.يدعلىالمواعدنسندرانمنه

اقطاعيهإمارةتأسيسعلىالددنعمادالأتابكعملذلكاجلمن

السلطةكان!لقدله.ولخضعونالاطرافامراءلهيددنمستقلة

علبهانفلق"كلماالسلجوكىالسلطانوكانالامرهذاندركالسلجوقبة

ا)1(.االملكفيوالئمكنالبالسفتحمنهوليئمكن...زنكيالىنسبهفد!

كان!الشامبلادفيالصليبيةالاماراتفانالعسكريالجانباما

بلادضمفيالدينعمادالأتابكطموحبوجهوعقبهدائماخطراتشكل

والمحطاعشأنهاباصلاح"يقومالشامبلادمنطقةفلحكلمافانهلذلكالشام

ا)2(.وشجاعد!مانصحهمويعرفيخلبرهملجندبلادها

أمهـ/953144سنةالصلبببينأيديالرها)3(منمدينةعندمافلح

ضدالموىتوح!داجلومنوأقطعها؟للجلند)4(.عسكريهحاميهفيهاترك

هجماتصداجلمنالامراءبعضاقطاععلىعملالصل!ب!لن

الكثيرهالاقطاعالاأللكبنبنسوارالاميراقطعفمد،وقتالهمالافرنجه

بصيرةله"وكانالافرنجفئ!فيعل!هواعلمدواعمالهاحلبولايةفي

65.صن،م.)1(

37.صالباهز،الاثير،ابن)2(

1(.60ص3،ج،البلدانمعجم،)ياقو!والشامالموصلبينبالجزيرةمدينة)3(

2،ج،زبدةالعدع،ابن66-670صالباهر،70ص9،ج،الكاملالاثلر،ابن)4(

927.ص
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الئركمانمعنفسهالشيءوعملا)1(.الاموراوتدبدرالحربفي

التصديفيخدماتهممنواسلفادحلببولايةأكطعهمالذينالياروكده)0(0

للا!رنج.

نامنحكمهمنوجلزةفلرةخدسالدلنعمادالاتابكاسئطاع

بالموصلأتابكملك"واستقركلهالشامبملكتوكيععلىيحصل

ا)2(.اوغلرهاالشامبالسبجميعلهواللوقلعوحلبوالرحبةوالجزيره

دولةلحمالةوسيلةالاقطاعمنالدلنعمادالأتابكالخذلقد

صاحبهالحفزالمقطعةالارضلانلهوالجنودالامراءولاءولضمان

سبباافكان!الادطاعفىالفضلصاحبللالابكوالاخلاصعنهاللدفاع

ا)3(.ابالحربالصبرفي

.42هص2،ج،زبدة،العدبمابن(1)

الأتابكخدمهفىدخلالذيالدركمانامراءمنوهوالباروقاميرهمالىنسبه)+(

الاخيرهذاتوفيمحمود،الدلننورامراءمناصبحوفاتهوبعدلنillعماد

425(.50،معجم،الحموي08،صالباهر،الاثلر،هـ)ابن564سنه

4324ص2،ج،زبدة،العديمابن)2( -f r.

.916صالباهر،الاثبر،ابن)3(
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)2(

الأئابيكى:اكطاعأهداف

جندهلقادةالاقطاعاتمنحمنامورجملهالدلنعماداسلهدفلقد

اهمها:

المدنعلىالمركزلةسلطلهلتأكيدوسللةالاقطاعمنارادانه1.

يحكمونهاللأمراءوأ!طعهاالسلاحبموةفتح!الئيللأطابكيهالتابعة

فىوالعسكرلةالسياسبهالسلطهصاحبباعئبارهاليهئابعينكولاة

الأتابكيه.

اعلرافاالامراءبعضقبلمنلهقدمتلخدماتمكافأةا!طاعب.

محمدالدينصلاحالحاجبالاميرا!طعفقدبفضلهممنه

محمودالسلطانموافقةفيمهمادورالعبالذكطاللاغسياني

ومقدمنائبهاقطعوكذلك)1(.حماةفادطعهالموصلالأتابكباقطاع

ولكريت)2(.وشهرزورأربلكوجكعليالدلنزلنعسكره

يشكلونالنينالاشخاصبعضمنودولهلنفسهحمالةاقطاعت.

اقطعفقدالناشئونظامهاألابلكيهعلىبآخراوبشكلخطرا

مدطعمسعودالدينعزابنعلىوصداكانالذىجاوليالامير

منلخلصاالرحبهفأقطعهمحمودالسلطانقبلمنالموصل

53.ص،جا،الكروبمفرج،واصلابن850ص،الباهر،الاثيرابن

.3913-ه،الباهرالاثبر،ابن180صسلجو!،آلالبندارى،
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أمهـ/533138سنةحمصالأتابكلسلموعندما)1(.خطره

الشرلمحي)2(.والحصنوالكمةبارينأنرالدينمعينصاحبهاعوض

اعدائهبعضاسئملةعلىالدينعمادالأثابكعملفقدتألفاقطاعث.

بعضعناللنازلمفابلالوفيرهالاقطاعاتمنح!خل!من

قلعةصاحبالىالدلنعمادالأتابكأرسلفقد،المهمةالحصون

انهكذلكالوافر،الاقطاعلهوبضمناليهبتسليمهالأمرهجعبر)3(

الامدرماردينصاحبالىكلهاوهبهاوكلاعحصونعدهفلح

بدنهما)4(.المودةسبيلعلىئمرلاشالدينحسام

الديننورالألابكعهدفياخرمساراالالابيكيالاقطاعأتخذ

الدولةلحمايةوسللةالاتابيكيالاقطاعاصبحفقد،الدلنعمادبنمحمود

المناطقفيخصوصاالمسلمرةالافرنجالاعلداءالامنالأتابيكله

الألابكعملفقداليها،الأئابيكلهالقواتوصوليصعبالنيالوعره

الدالفسبيلعلىوالأرمنالتركمانامراءبعضاقطاععلىالثلننور

العسكريهالاسلراليجبهعلىيدلالديننورالأتابكانتهجهاسلوبوهو

0.93،اللمطيابنلاريخ3.هص،الباهرالائتر،ابن1()

926.ص22،ج،زبدةحلب،،العديمابن2()

بعرفرجلملكهادوسرتسمىقديمأكانتوالرقةبالسببنالفراتعلى)3(

1(.42ص2،،البلدانمعجم)ياكوت،باسمهوسمد!مالكبنجعبر

زبدهالعديم،ابن740صالباهر،الاثير،ابن.270صنيل،القلانم!،ابن)4(

254.2273،ص2،جحلب،
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العسكرلةالقوةجهدلشليثعدمالىلهدفوالئيالأتابكهذاخطهاالئي

جبليةالمناطقللكبعضانخصوصامدمددةجبهاتفىالإسلاميه

لهموبذلالمناطقللكأمراءاسلمالةفأنلنلكالمسالكصعبهوعرة

تصبحانيمكنثغرةسدعلىلفئرةولويساعدالاقطاعمنالرغائب

وقدالافرنجه،منالشامبلادلحريرفيالإسالميالجهدعلىخطرأ

بنملبحالأرمنملكالىاكطاعمنحمنهدفهالديننورالأتابكوضح

المسالكوعرةحصلنهبلادهاناستمالةعلىحملدنى))انما:بقولهليون

منفينالاراداذامنهايخرجوهوطريىاللهالناولبسمنيعهوقلاعه

بذل!هكذاالح!رأي!فلماعليهيقدرفلافيهاانحجرطلبفاذاالاسلام

وخدمئناطاعتناالىاجابحلىالئالفسبيلعلىالاقطاعمنشيئاله

الافرنج(()1(.علىوساعثنا

النهجهذاعلىبعدهجاءمنيسيرلمالدلننورالأتابكوفاهبعد

ا)2(.عظدماضررمنه"وصارالمسلمدنعلىخطرألاونأبنفأصبح

بوجهالوكوففيالئركمانامراءالديننورالأتابكاستخدموكذلك

شمالواسعهاماكقلحللكانالذيجوسللن)3(،الصللبيالاميرأطماع

دولة،الذهبي3370ص2،ج،زبدةالعدلم،ابن9160صالباهر،الاثلر،ابن)1(

82.ص2،جالاسر،

.916صالباهر،الاثير،ابن)2(

وكانالمسلمبنعلىشديداشيطانأكانبأنههذاجوسلينالاثيرابنلصف)3(

(.o'5234،صاللمطى،920صii،)الكاملالفئوحاعظممناسره

I I a
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والحصونقلاعهفلحعمليةوسهلاسرهمنهؤلاءفاستطاعحلب

ا)1(.اوالأموالوالاقطاعالرغائبمنلهم"وبذل

الافطاعاتنوزبعفواعد2-

،الأرضواردمنحعلىقائماالألابكيالاقطاعيالنظامكانلقد

سلاسهوكان!الاملناقلناءعناجنادهالدينعمادالأتابكنهىفقد

البلاد))مهما:بقولهذلكسببمعللاالمفهومهذاعلىثائمهالاقطاعله

عنها.00(()2(.لغنيالاقطاعاتفانالاما!كالىبكمحاجةفأيلنا

هيالملكدهواناسدكل!اقطاعكانالأئابكيالاقطاعان

عنأجنادهينهيالألابككانفقد،الفلاحينمنالأراضيلاصحاب

نااجنادهمناحديجسرالا1وكانالفلاحينبمحاصللالأذىاللحاق

ينهيوكان"،صلبهأحدلعدىوانبنمنها...الاتبنعلامهلفلاحلأخذ

الرعد5()3(.علىوالتشغدلوالسخرةالكلف)عن

الأتابكوكاناقطاعيه،علىكانونيهسلطهأيللمقطعلس!اذ

جندالىبحاجهبأنها؟ركفقدامور،عدهالاجراءهذامنلهثفزنكي

انهخصوصابهالمحلطةالمخاطرلصدالاسلعداداهبهعلىنظامدلن

أمراعسكرية!وىوجودفانلذلكلهطرلقاالصلدبللنضدالجهادالخذ

منالذىالهدفعكسالىيؤدىسوفالاملناقلناءوانضرورلا

10صالباهر،الاثلر،ابن1() 0 r203-303.ص2،ج،زبده،العديمابن

.101ص،1،الكروبمفرج،واصلابن770ص،الباهرالاثير،ابن)2(

.922،283YAi،ص2،ج،زبدة،العديمابن970ص،الباهرالاثلر،ابن)3(
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فيالجنودلوزعانذلكالىبالاضافهالاقطاعا!منح!اجله

ذلكالىبالاضافهالجهادالىبهموالمسبرجمعهميصعباقطاعالهم

ابنأتتىوددذلكجراءمنبالرعيهللحقونهاسوفالليالاضرار

النظرهذاواحسنالخلىهذااحسن))فما:بالولهالفعلهذاعلىالاثير،

بهم(()1(.والرحمةعليهمالشفقههذهواكثرللرعايا

وا!طاعالجنودقواعد)تقريربنفسهلباشرالدلنعمادالأتابككان

الامراء،اثطاعاتعنالمسؤولالاقطاعيالسلدبوصفهالعساكر()2(.

يعلمدالاتابلكيهالدولهفيالاقطاعا!توزيعفيالمتبعةالقاعدهوكان!

الأتابكيالاميربجل!قا!تحا!اناذالعسكريةالخدمهنظامعلى

نايعنيوهذالهمالاقطاعاتمنحاساسهيحروبهفىوالمشاركه

الالنرابنيذكرالألابكيالجلشفيخدمهمقابلا!طاعالأتابكيالاكطاع

القل!لخافاوينهزممنمهددامحمودالدينن!رامراءاحدمنرواله

الملكالىعدلملئن))والله:لقولمنهالاقطاعيسحبالمعركهفي

ا!طاعكم(()3(.ليأخذنفيهلعذرونعذروبلاغلبةغيرمنالعادل

الدافعهىالأتابكيللاملروالاخلاصالعسكرلهالخدمهاساسان

الاقطاعيهمنهلسدرجعالمقطعوفاةحالةوفيالاشطاعا!لمنحالرئيسي

أمهـ/533138سنهففيالاملر،ثقهيحوزآخرشخصالىوئمنح

.77ص،الباهر(1)

.63ص،ن.م(2)

.331ص،ن.م(3)
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منالىالألابكفأرسلالكرجىسوتكينالاملرحرانمثشةممطعتوفى

يأخذها)1(.

الديننورالأتابكعهدفيآخرمساراالأتابكيالاقطاعالخذ

الفعلفهذاالممطعابناءيلوارثهورالياالاقطاعمنجعلالذيمحمود

محمودالديننورالأئابكانئهجهاالليالعسكرلةللاسئرائيجلةانعكاس

فترةفىالشامبلادفيوالعسكرلةالسياسلهالظروفاوجدئهاالتي

المقدمهالعسكرلهالخدمالهانادركنااذاوخاصةالصللبيه.الحروب

الاقطاعىالنظامانلهم،الاقطاعا!بضنحمرئبطةالألابكيللامير

الصليبيلنضدالجهادحركةاشماعبسببطبيعبهنتلجةكانالورائى

للجيشالانضمامالىالعربيةغيرالعناصرمنكبلرةاعدادولوافد

أسدوأخاهالثدننجمكان،وأرمنواكرادتركمانمنالنورىالألابكي

الديننورالألابكمنوفيرهالمحطاعاتعلىحازالمحدا!رادمنالدين

قدالاقطاعاتهذهوكانتالألابكية.الدولهفيالمهمةالوظائفولولوا

اصبحالذىالدلنأسدالديننورالأ-لابكاقطعفقد،بينهمفيماتوارثوها

ئمسنه)2(مائهحواليلحكمونهاوبقواحمصمدينةامراءاكابرمن

20صا2،ج،زبدةالعدلم،ابن1() V44ص3،جالمخئصر،الفداء،ابي.

903.ص2،ج،زبدة،العديمابن9130صالباهر،الاثلر،ابن)2(
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واسعةاقطاعاتومنحبعلبكالديننجموالمحطعالموزر)1(اللهاضاف

فتحها)2(.اثناءلهكدموهاالئىالخدماتبسببدمشىمدلنةفيووفيرة

اعطىفلرمن"كلالاقطاعلورلثفيالمنبعةالقاعدةوكانت

واعترفابلهمكاننصبكبيرأولداللمقطعكانفاذاا)3(اقطاعهااولاده

عا*رجلامعهالألابكرتبصغبراكانواناقطاعهفياقطاسكيابه

فكانا)4(ااهلهبعضفعلىولدلهيكنلمافانيكبرانالىالمحطاعهلدلر

الام!عنوالدفاعبالحربالصبرفىسبباالاقطاعفيالاسلوبهذا

الولديرثهااملاكنا))هذه:بقولهمذلكسببلعللونالاجنادكانحتى

.(غهم(()نقالرفنحنالوالدعن

الأنابكىاكطاعادارة3-

عاصمةفىا!طاعالهمخارجيقيمونالمقطعينالامراءاغلبكان

كانواهؤلاءاغلبانلهسببوذلكالأتابكبجانبالألابكيهالدوله

1(

2(

3(

q

5(

ابنتاريخهـ(857)ت:الرحيمعبدبنمحمدالدينناصر،الفراتابن

52.صأم(679)البصرة-الشفاعمحمدحسنحدمه،أج،4قالفرالا،

ابن9010ص،الكروبمفرج،واصلابن120.صالباهر،الاثلر،ابن

.هص،6ج،النجوم،يلغر

4.31ص2،ج،زبدة،العدبمابن

.171صالباهر،الاثلر،ابن

ابو310.ص8،1،قمرأه،الجوزى،ابنسبطأ.96صالباهر،الاثلر،ابن

.94ص3،جالمخئصر،الفداء،
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الدواوينورئاسةكالنلابةالأتابكلهالدولةفيالعاليةالوظائفيشغلون

المقطعدبلمناخليارهميتموكلاءبواسطةلداراكطاعائهمفكانلا

عمادالأتابكجلشقائدعلىالدلنزيناقطاعالافكانلاباسمهيديرونها

عللهاعلنوكدوتكريتوشهرزورأربلالموصلقلعةفيونائبهالدين

قايماز)1(،الدلنمجاهدكبلمنلدارأربلفكان!شؤونهايديرمن

وكذلكلبر)3(نائبهالاملرولكرث)2(بوزانالاملرنائبهفلهوشهرزور

ايوببنمحمدالثينصلاحالاملرالجلشديوانلرئس!بالنسبه

الدينشهابوابنهنائبهفلهوأنلبحماهمدلنهالمحطعالذىالياغستاني

احمد)4(.

عملبةوانمابأنفسهمالادطاعلهادارهيباشرونلاالمعطعبنان

امورمنبتبعهاوماوزراعتهاالارضحراثةعمليةمناستغلكها

الارضزراعهعمليهدلولونالذدنالفلاحدناختصاصمنهياخرى

الىالانصرافاجلمنالعسكريينللاقطاعللناللازمهالموادولوفير

الاضرارعنجنودهلنهيزنكيوكانوالالتال،الحربامور

.(ثمنهأدفعواشيئاأرادواواذاالزراعيهبالمحاصيل

.136ص،الباهرالاثلر،ابن1()

.901صن،.م)2(

.135ص،ن.م)3(

53.ص،1،الكروبمفرج،واصلابن2580صفلل،القلالمس،ابن)4(

284.ص2،ج،زبدةالعدبم،ابن190صالباهر،الائير،ابن)5(
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فضالاقطاعا!،شؤونادارةعنالمسؤولهوالجند"ديوانكان

لسمىكبلراموظفاالديوانهذارأسعلىالدينعمادالألابكوضع

.(1ا)احاجباملر11

فضعلىمنصبعملهوكانالرلبهفيالألابكنائبيليوكان

العساكرواستعراضالسلطانومشاورهوالجندالامراءبلنالمنازعا!

الجند)2(.بلنالاقطاعا!تنظلمعمللهوكذلك

المقطعينالامراءاسماءلتبب!عنمسؤولهالدلوانهذااعم!ان

وكذلكاملرلكلالتابعلنالاجناديسجلوكانرلبهماخدالفعلى

نورالأتابكوكانالدواب،.1Iواعدوعدلهاالاسلحةانواعشملاللسجيل

يكنلمفاذاالنفيربصددوكتكلفي))نحنذلك:معللالقولالدين

(()3(.الاسلامعلىالوهندخلوالعددالعددكامليالامراءكافةاجناد

منمباشرةروالبهميتقاضونالذيقالجنوداسمأءللنب!كانكما

)الحرسالالابكيالاميرركابيلازمونهؤلاءوكانالديوان

بالدوابولجهيزهمارزا!منالجندمصالحفيالنظرعنالمسؤولوهو)1(

الياغسلانىاللينصلاحوكان1(.18ص13،ص)الباهر،والسلاحوالخبام

الدين.عمادالألابكحاجباملر

.91ص4،،الأعشىصبحالقلقشندى،9210ص2،ج،الخططالمقريزى،)2(

916صالباهر،الاثبر،ابن)3(
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حدثمنلجهدزاتهمصمسؤولالأثابكوكانلفار!ونهولا(الشخصي

اشهر)1(.ثلاثةكللهملصرفروالبهموكانتوالدوابالسلاح

والدقةالتنظيممنبهاتصفبماالأتابكيالجندديواناصبحلقد

بأنه:الاثلرابنالمؤرخبموليوصفعالقهعلىالملقاةالمهمهوحجم

السلاجقه(()2(.بدواوينلقاس))كان

المقطع:واجبات4-

امامبهاتعهدوعسكرلةماليةاللزاماتالاقطاعصاحبعلىكان

منمهمأمورداالاقطاعكانفقداقطاعلله،ئسلمعندالائابكيالامبر

ممدارالىتشرلمالناريخلةالمصادرانالاالأتابكيهالدولةموارد

الضرلبةتلككانداوهلالاقطاعصاحبيدفعهاانلجبالئيالضرلبه

اللىللروايهوفقابالمئةعثمرهمناكتزتبدوانهاالاعينأ؟امنقدالدفع

ماردلنالىهربواالموصلفالحيبعضانمنالاثلر)3(ابنذكرها

الدينحسامماردينصاحباجابهبهمالدينعمادالأتابكطالبولما

فيمنهموناخذعنهمونخففالفلاحبنالىمحسنين))اننائمرتاش:

كانوكديفارقوكم((.لمفعلناملوانلمفعلحفلوالعشرالغائلمنالقسمة

منتأخذكان!انهاالضرببةهذهارتفاعمعللاالدلنعمادالألابكجواب

علىتصرفكثبرهاموالائئطلبالتىالصليب!ينضدالجهاداجل

83.صن،م.1()

)2(م.ن.

97.صن،م.)3(

VV(
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الاعداءقصدمنبصددهانالماقليلاكانالللئيناخذت))فاذاالاجناد:

1(.والجهاد(()

لجهزانالمقطععلىكانفقدالعسكريهالاللزاماتناحيهمناما

كاملا،لجهيزاالمجهزةبالعساكرالحربوق!فىالأئابكيالاملرجيش

اعطىمحمودالديننورانعلىئنصواحدةروايهسوىنجدولم

ومافارسااربعون11علي!العدةوجعل)2(العرببنيباقطاعمنشورا

ا)3(.االشريفةالمهماتوقتامكنه

)1(م.ن.

منذامدهمهذهوكانتلبنانضباستوطنواقحطانيهصبالعرببنو)2(

عامعلىبنلبح!ركانل!كتبمنشورواولالأولبحترالاولجدهم

نصه،وهذامنشورالديننورالآتابكلهموكتبالسلاجعه!بلهـمن452

العزابوالملكشجاعالثولهزهيرالاميرهاجر))لمالثه:الحمدعلامتهوكانت

اليهاوئقرببالخدمهولاذعلاهزيدبابناالىصهادامالئنوفيبحئربنكرامة

ملتمسه((الىواجببسعيهتقبلبدبهابينالخدمةوالنمسالعادليةالدولةوقصد

الغربغيرومنالغربكراباغالبوجهاتالمنشور...هذاانشاءلهورسم

حيدا،منبرجة،البقاعمنثعلبايااللتم،واديحمار،ظهر،البقاعمنالقنبطرة

العمادبخطالمنشورهذاانوقيلعمية.كفر،شارونالدامورالمعاصير،

البحتريينالامراءواخباربيروتتاريخلحيى،بن)صالحالكاتبالاصفهانى

79)بيروت-اللسوعيشدخولويسعلبهعلى،الغرببنىمن y)ام

.94ص،بدرو!ناريخ)3(
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الاميربهلشاركانيمكنالذيالعددانالىيشلرالنصهذا

الامكانيه.وفقوالزيادهادنىكحدفارساربعلنالمقطع

وانوالدواببالسلاحجنؤدهيجهزانالمقطعالاملروعلى

ا)1(.والعدداالعثد"كاملييكونوا

الاقطاعاتد!نيع5-

الدين:عمادالأئابكافطاعات10

واعمالها)3(.هيجاوليلالمدراقطاعاكان!)2(:الرحبة

نجمالاميرالىام(هـ/913)534سنهالأتابكاقطعها:بعلبك

)4(.ايوبالدلن

الاميرهذاوكانالبكجلةمددمبكرابوالاميرمقطعها(:ئصيبين)

وطالبلهاالألابكلمحاصرةسببافكانتماردين.صاحبالىهرب!د

مجاورهكانلانصلبللناانذلكوسببفسجنهاللهسلمحلىبسمليمه

ثمللأتابك)6(.منافسقمرتاشالدينحسامصاحبهاوكانلماردلن

.916صالباهر،الاثير،ابن)1(

33(.ص3،،البلدانمعجم،)يادو!دمشىقرىمنقرية)2(

35.صالباهر،الاثبر،ابن)3(

272.ص2،،زبدة،العديمابن470صالخطبرة،الاعلاقشداد،ابن)4(

معجم)لالمحوت،فراسختسعسنجاروبينببنهاالجزيرةبلادمنعامرةمددنة)5(

2(.5/88،البلدان

970،85.81صالباهر،الاثير،ابن)6(

174

http://al-maktabeh.com



وكانالاصفهانيعلىبنمحمدالدينجم!وزلرهالىالأئابكا!طعها

الرحبه)1(.اليهواضافكفاعهبسببلهمكافأةاقطاع

املرالىوالمحطعهاأمهـ/524013سنهالددنعمادفلحها:حماة

الياغسلاني)2(.الدينصلاححاجب

بقيالذىكراجابنخلرخانالدينلصمصامحمصكانت:حمص

الدلنعمادالألابكعللهدبضعندماأمهـ/526132سنةالىف!ها

عليهااسئولىثمكئرجان،بنأبلخانولدهوولىالموصلفيوحبسه

سنهلناليهافتوجهأنرالدينمعيندمشقأئابك

أمهـ/532137سنهثانيةحوصرتثموحاصرهاأمهـ/531135

واقطعهاحمص)3(.اليهوسلمتالطرفلنببنالصلحئقودانالى

واللكمة)(لبارين)4(أنرصاحبهاعوضانبعداللاغستانيلحاجبه

"1)6()7(:الشرقيوالحصن

118.)1(م.ن،ص

(r)53.ص،أج،الكروبمفرج،واصلابن

53.صفبل،القلاطس،ابن)3(

لها.نرجمهعلىالكاتبيعثرلم)4(

22(.ص،ه،البلدانمعجم،)ياكو!عرفهدرببالساحلحصن)5(

لها.ترجمهعلىالكانبيعئرلم)6(

926.ص2،ج،حلبزبده،العديمابن)7(
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اعيانمنوهوالجاندارأميركالاميرا!طاعكانت)1(:الرقة

العمالدة)2(.الامراء

اكابرمنوهوالدبسىالدلنعزالاميراقطاعمنكانتدقوقا)3(:

الاثابك)4(.امراء

.(شيركوة)الدلنأسدالىالألابكاكطعهاالموزر:

!العة)6(.

ألبارجمة)7(.

صاحبتمرلاشالدينحسامالاملرالىهبةاقطاعجور)8(:جبل

)9(.المودةسبيلعلىماردين

2(

(r

q

5(

6(

7(

8(

9(

مدنمنوهىايامثلاثحرانوبينببنهماالفراتعلىمشهورةمدينة

95(.ص3،ج،البلدانمعجم)ياقو!،الجزيرة

.131ص،1،الكروبمفرج،واصلابن

945(.ص2،،البلدا3نمعجم)يادو!،وبغداداربلبينمعروفةمدينه

.1،101،الكروبمفرج،واصلابن

.112ص،أج،الروضتبن،شامهابو520ص،اق،4ج،لارلخ،الفرا!ابن

لها.ترجمةعلىالكانببعئرلم

لها.لرجمةعلىالكاتبلعثرلم

وضعاالمشئركالحموى،يادوت/الأرمنيسكنهابكرديارشمالفىكورة

.59ص.أم64Aلببنزج-صقعا،المفتر!و

254.ص2،جحلب،زبدة،العديمابن

176

http://al-maktabeh.com



فلحهامنالدلنعماداستطاع:الحميديةالاكرادقلاعالمرنينذا

وبقيوشوشالعقرقلعهمنهاولايلهاعلىالحميديعيسىالاميروأقر

عليالدينزلننائبهالىواقطعتمنههـأخذ!527سنهالىفلها

)1(.كوجك

الىهـوا!طعها522سنةحرانمدينةالدين)L.Qفتححرار:

الثينزينالىهـا!طع!533سنهوفالهوبعدالكرجيسولكينالاملر

)2(.كوجكعلي

أربل:

)3(كوجكعليالدلنزلنالاميراقطاعاتمنكانتسئجار

الهكاريةفلاع

محمودلديننورالأتابكاقطاعات.ب

اكابرمنوهوالدايهبنعليالدلنشمسالاملربهاكانحلب:

وعساكرهماليهموامرهابحلبوأخوتههووكانالدلننورامراء

48.ص،الباهرالاثلر،ابن1540ص،ذيك،القلاطسابن1()

ابن3113710،ص2،حللب،زبدةالعدلم،ابن1350صالباهر،الاثير،ابن)2(

أ.8iص،أج،الكروبمفرج،واصل

.39135،ص،الباهرالأئلر،أبن)3(
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نوروفاةبعدعليهاالسيطرةالدينسيفالألابكحاولوقد)1(،معهم

نوربناسماعللالصالحالملكاسلدعىالدالةابنلكنمحمودالدين

)2(.ففعلذلكدونللحولالدلن

الداله)4(.بنعليالدلنشمسالمحطاعاكانتشدزر)3(:

)6(.الدالةبنحسنالدلنبدرللاميراقطاع(:تاب)عين

ازوعز

باشر)7(تل

خالد)8(تل

1(

(v

3(

q

5(

6(

7(

8(

مجدالامبراخوهموكانالديننورامراءكبارمنكانواالدالةابناءهؤلاء

6.ص2،،الكروبمفرج،واصلابن:انظر،بالرضاعةالثيننوراخوالدلن

.111ص2،جللمة،الوردى،ابن

6.ص2،،الكروبمفرج،واصلابن

جسروعلبهالجبليخلرقطربى.لهع!حجرعلىىالحصونامنعمنوهو

1(.1.صالباهر،الأثلر،)ابنخشبمن

9.ص2،،الكروبمفرج،واصلابن

176(.ص4،،البلدانمعجم)ياقوت،وانطاكبهحلببلنحصدنهكلعة

9.ص2،،الكروبمفرج،واصلابن

،2،البلدانمعجم)لا!و!،حلبشم!فىواسعهوكورةحصلنهقلعة

4(..ص

4(.أص2،،البلدانمعجم،)لادو!حلبنواحىمنحصينهقلعه

VAأ
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قورس)1(

:(2)اتاندلرو

)3(الرصاصبرج

سود)4(كفر

لألا)5(كفر

الىأقطع!أمهـ/546125سنهوالقلاعالحصونهذهفلحت

بلدالحصونهذهمعظموكانلا،الدالةبنبكرابيالدلنمجدالاملر

شره)6(.منالمسلمونولخلصاسرالذيالرهاصاحبجوسللن

الأتابكلةالدلننورئسلملنJlعمادالألابكوفاةبعدحمص:

)7(،حماهمدلنهعنلعويضاالياغسلانيللحاجبحمصمدلنهفأدطع

حمصاكطعهبأنأنرالدينمعينصاحبهاعوضدصنم!مدينهفتحولما

4(..2ص،4،البلدانمعجم،)لالمحو!ددلمهآثاربهاحلبنواحىمنكوره1()

،3،البلدانمعجم)ياقوت،حلبنواحيمنطلبهوكورهحصلنةقلعة)2(

1(.9ص

صقعأ،والمفتر!وضعأالمشلرك)يافوت،حلبنواحىمنوكورةقلعه)3(

43(.ص

946(.ص،ص،البلدانمججم)يادوت،دمشىدرىمن)4(

047(.ص4،،البلدانمعجم،)لاكوتبساتلنذا!حلبنواحيمنبلده)5(

ابو203-203030حلب،زبدهالعدلم،ابن010أصالباهر،الأثلر،ابن)6(

72.ص،1،الروضشن،شامه

.11.ص،1،الكروبمفرج،واصلابن)7(
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حيثبغدادالىوساربذلكلرضلملكنه)1(بالسوألمحطعهمنهأخذهاثم

مات)2(.

الذيشيركوهالدلناسدالىاقطعتأمهـ/563163سنهوفي

بلدهوبقي!)3(.عسكرهمقدموجعلهالدلننورالألابكامراءمناصبح

عام)4(.مائهاولادهولد

العصياناعلنالذيحسانبنغازياقطاعمنكانت(:)مدبج

عللهاواسلولواالعساكراليهفسيرتأم16هـ/ه562سنهالأتابكعلى

ناالىفلهاوبقيحسانبنينالالدلنقطبالىالدلننوراقطعنم

أم)6(.هـ/572175سنهالالوبيالدلنصلاحاخذها

،أ،البلدانصعجم)باقو!،البحرعلىحمصبسواحلصغلرةومدبنةكورة)1(

948(.ص

.152ص4،ج،"الذهبشنرا!،الحنبلي8010صالباهر،،الأثيرأبن)2(

اخبارفيالمخحصرالفداء،ابو350ص2،،الكروبمفرج،واصلابن)3(

47.ص3،البشر،

.702ص4،ج،الذهبشنراتالحنبلى،4()

)لاقو!،وفيرةخبرا!ذا!فراسخثلاثالفرا!وبينبينهاواسعهمدينةهي)5(

2(.60ص،ه،البلدانمعجم

الفداء،ابو4710ص،1،الروضئين،شامةابو310هص،الباهرالأ*لير،ابن)6(

.44ص3،،المختصر
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نصيبين

الخا؟ير

)1(.معروفابيبناللهعبدالدلنشرفالشيخالىأدطع!

اقطعهانم)2(،كوجكعليالدينزلنالاميرالىاقطعت!حران:

اسلولىالألابكوفاةوبعدالألابكمماليكاحدوهوالحرانيلمحالمازالى

)3(.غازيالدينسحفعللها

عليبنمالكالدينشهابللاميرالقلعههذهكان!جحر:!لعة

وعوضالدلننورالأتابكعليهااسلولىأمهـ/563163عاموفي

دلنار)6(.الفعشرونوأعطاهوالملوحه(وبزاغا))4(سروجصاحبها

الذكطالدالةبنبكرابوالدينمجدالامبرالىجعبردلعةوالمحطع

)7(.مكانهعلياأخاهالدلننورالأتابكفأقرم))هـ/5656سنهتوفي

.411صأ،!4،جتارلخ،،الفرا!ابن)1(

358.ص،دمشقتارلخذلل،القلانسابن)2(

.هص2،ج،الكروبمفرج،واصلابن)3(

216(.ص3،،البلدانمعجم)لادوت،مضرديارمنحرانمنقرببةبلده)4(

لها.لرجمهعلىالكاتبيعثرلم)5(

32.هصerr،حلبزبدة،العديمابن1370ص،الباهر،الأثيرابن)6(

.111ص2،للمة،الوردكط،ابن940ص3،المخلصر،الفداء،ابو)7(
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لامينبنبزانالدلنمجاهدالامبرالىأقطع!صر!حد)1(:

)2(.الكردي

صرخلك)4(.الدولةفارسحاجبهالىاقطع!)3(:بصرى

:حماة

بارلن:!العة

الرها:

اكابرمنوهوالزعفرانيمسعودالدلنفخرللاملرالمحطاعاكانت

الدلنصلاحعللهااسلولىانالىلهاقطاعاوبعي!النورلةالامراء

تكشبنمحمودالدلنشهابلخالهبارينوالمحطعأمهـ/057173سنة

.()الحارمي

،3،البلدانمعجم،)لاكو!دمشىاعمالمنحسنهوولالهحصينهفلعه)1(

8"104(0ص

.013ص،1،الكروبمفرج،واصلابن)2(

،أ،البلدانمعجم،)يا!وتحورانكورة!صبهوهىدمشىاعم!منهي)3(

(44صا

.31صه،1،الكروبمفرج،واصلابن()4

اليوسفيه،والمحاسنالسلطانبهالنوالر)632(الدينبهاءالقاضىشداد،ابن)5(

31مصر، V،الداريخكلابمنمنتخباتذيلهوفي27-0271صأهـ

.ايوبالدلنلاجحماةلصاحب
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الأبوبيةالدولةفىالاراضىملكيةننظيمعلىالأتابكىالافطاعأثررابعا:

وانهاجهادلةعسكرلةدولةالنوريةالألابكلهالدولهكان!لقد

البلتابناءشهدوقدورانيعسكرىالمحطاعينظامعلىلمحامت

نورالألابكلدنمنالواسعةالاقطاعا!وئملكواالنظامهذا)1(الأيوبي

المحطاعاتعلىحصلكدالأيوبيالدلنصلاحوكانمحمود)2(.الدلن

)3(.دمشقشحنهوتولىالأتابكلدنمنواسعة

اصطحبهاالليالقوا!منتكونكدمصرفيالأيوبيالجي!قكان

سنةمصرعلىنالثهحملةفيشيركوهالديناسدالاميرمعه

شاذىابناءمنوهمأبوبالدلننجمواخوهالدلن2اسدمنالألوبيالبل!لك!ن)1(

العرا!الىورماالاكرادمنكبلرةقبيلةوهيالراودلةالاكرادمناصلهموكان

ثمالعرا!،شحنهبهروزالدلنمخاهدالاميرلكربمقطعخدمةفيودخلا

وا!طعهمااللهمافأحسنزنكىالدينعمادالأتابكالىتكري!منخرجا

امراءمناصبحثمبعلبكمدلنةعلىمتحفظاالدلننجموجعلالاقطاعا!

وجعلهوالرحبةحمصفأكطعهالدلننورخدمهفيالدلناسدودخللمشق

6،ج،الزاهرةالنجوملغر!ط،)ابنفملكها.مصرالىارسلثممحكسكرهمقدم

ابن510صا،!4،ج،الفرا!ابن8010ص2،جتلمة،،الورديابن40ص

.(037ص،العبري

شنرات،الحنبلى،لم2/610،الاسلامدوله،الذهبى9130صالباهر،الاثير،ابن)2(

2/34.،الكروبمفرج،واصلابن020/\ص،4

(r)48ص،أج،الروضسن،شامةابو.

Ar(
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النورىالعسكرمنفارسالفيمنتكون!والتيأمهـ/564165

بالاضافهاللارولمحيالدولهعدنبقيادهاللركمانمنفارسالافوسله

الدينأسدالاملرفرسانوهموالمماللكالاكرادمنفارسخمسمائهالى

البالس)أكطعمصرفيلهالامراسلقرولماحمص)1(.اقطاعصاحب

اللها()2(.معهقدم!التيالعساكر

الأيوبيالجيشاصبحبمصرالوزارهالدلنصلاحئوليبعد

الىورجوعهمالتركمانانسحاببعدالأسدلةالقواتمنشكون

الهجاءابوالاميربقيادهالمماليكمنفرلمحهالدينصلاحوكون)3(.الشام

))الصائحية(()4(.اسمعليهااطلى

الفردتينهاتلنمنلتكونمصرفيالألوبيالجيشاصبحوبذلك

.(العسكر)من

الجلشهذاصلنفقا!لسدالاصرالاسلوبهوالاكطاعكان

البذرةنتاجهوالأيوبيالالمحطاعكانفلقدالارجاءواسعةلجسفيالكبير

الإسلامىالتاربخجبهاملتون.هص6،،النجوم"9110،الباهرالاثلر،ابن1()

79.صلمشق،،الوسطىالعصورفى

.14.ص،الباهرالاثلر،ابن)2(

.421صالباهر،الاثير،ابن)3(

-بيرو!)الالوبيون(الوسطىالعصورفيالادنىالشروالباز،العرينى،)4(

.أه.ص

89.ص،الاسلامىالتاردخ،جب)5(
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اثمر!والليالعربلهالأرضفىغرس!الليالسلجوقلهالاقطاعله

نبيجدسنقرأرتقبنىسلجو!بنو)انشأالألوبيثمالأتابكيالاقطاع

وغلرها..0()1(.مصرسلاطلنايوببنزنكيبنوانشأنمزنكي

لهماكطاعياجنداكانواالاسدلهالحملةمعقدمواالذلنالجنودان

الامرهذاالدلنصلاحادركوقد،الشامبلادفيالواسعهالاقطاعا!

يقولومماليكهم)3(.الامراءعلىاكطاعا!كلهامصراراضيفوزعت

ايوببنلوسفالدينصلاحالسلطانايامكانلامنذ))واما:المقريزي

وامراءهللسلطانتقطعصار!مصراراضيفانهذايومناالى

5(()3(.واخبار

الاقطاعمنحألمس!فيالزنكيالألابكيالنهجالدينصلاحالبعلقد

حاجهفأىلناالبلادكانت)اذاعلىلرلكزالاقطاعيهسياسهكانتالذي

ناالىشامةابواشارفقدعن!ها(،لغنىالاقطاضكاتفأنالاملنالىبكم

له:وكالالسلطانفرفضحلبفيوشراءبيعكتابارادالعادلالملك

بهاالمرابطينلاهلهاالبالدانعلمتمااوتباعالبلادان))أظننت

المسلمدن(()4(.خزنةونحن

.972ص،هج،النجوم،يلغرابن(1)

.003ص،الاقتصادياللاريخاشلور،)2(

.79ص،أج،والاعئبارالمواعظ)3(

.25ص،2ج،الروضلين،شامهابو(4)
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الأيوبىالا!اعأهدافا-

هذاوكانوامرائهابنائهبينالايوبلة.الولةالدلنصلاحدسملقد

الدينصلاحاخوالعادلالملككذلكاقطاعيه.ألمس!علىكائمالتنقسلم

الىأضافةاكطاعاتكلهامصرفاصبح!لاولادهاقطاعاتالشامجعل

والذيالأيوبيبالببخاصمنهاالاقطاعاتهذهتوزع!وكد.الشام

وحلبوحماةوحمصكدمشق)1(،معلنهمنطقهاومدلنةلشمل

الخ..0)2(.

لقاءلهملمنحوكانبالامراءالخاصالعسكرىالاقطاعوهناك

الأيوبي.السلطانالىالأملريقدمهاحربلةخدمالا

نفسفيومهمهعدلدةامورالاقطاعمنالأيوبلوناستهدفلقد

الدولهامراءاستمالةضرورهالدلنصلاحالسلطانادركلقدالولمح!

بلدهمنوأقرالوفيرهالاقطاعا!اقطاعهمعلىفعملالسابقةالنورلة

خطراتشكلانلمكنثغرهلسدئآلفاكطاعفكاناقطاعهعلىاكطاع

مشالخمنافهوجذدربنسلمانالدلنعلمالاميرابرزهمومنعليه

وأقرالواسعه)3(الاقطاعا!اقطعهبحلبوالصالحيةالنوريةالدولتلن

علىمسعودالدينعزواخوةسنجارصاحبالدينعمادالألابك

الاقطاعاسلخدمالجزلره.علىشاةسنجرالدلنمعزوكذلكالموصل

أ.2iص،ببونلأيوا،ينيالعر(1)

الأيوبي.الاقطاعىالتوزيع:انظر)2(

03.31-ص6،،النجوم،لغرىابن)3(
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منحهمطريقعنالصليبيبنخطرمنالمسلمدنلحمالهالأيوبي

صاحبقدمأمأAهـ/8559سنهففي،شرهممنلبأالاثطاعات

حطدنمعركهبعدالدينصلاحالىمسلسلماارنون)1(.شقلقحصن

عنوالابلعادفلهاالسكناجلمندصنمىفيالاقطاعا!بعضفا!طع

واجرىالسلطانفاكرمهبوهبموندانطاكلهالام!راقطعكذلكالافرنج)2(

ذلكوكاندلنارالفعشرونمبلغهاوكانالاقطاعا!ولاصحابهله

والاسبتاريهالداويهفرسانأقطعفأنهوكذلكأم)3(هـ/588529سنه

اجلومنالمسلمبن)4(لدماءوحقناللنزاعحسماوالقرىالبالسبعض

الدينصلاحسلطاناقطعالمسلمينالحجاجوسلامهالحجطر!لأملن

مصرصعيدفيا!طعالحجاجمنالضرائبيأخذكانالذىمكةاملر

الموادسوىدينارإلفمقدارهبىالبلهواجرىاليمنجهاتوبعض

.(اردب)الفمددارهوكانالقمحمنالعلنة

تثبتفيفاعلبشكلاسهمواالذينالعسكريدنللامراءوكان

فقد،العسكريهالاقطاعاتمنحفيالاوفرالنصيبالايوبيالحكمالحكم

42-43(.ص6،،الزاهرة)النجومبانياسىقربالجبلكهففيحصلنهقلعه1()

.ن.م)2(

9.ص2،،4تارلخ،،الفراتابن9040ص2،،الكروبمفرج،واصلابن)3(

.42صالاقطاعية،النظم،طرخان)4(

)بيروث-الرحلةهـ(6'4:)تاحمدبنمحمدالحسنابوجبير،ابن5()

A,11)94.صأم
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والشاممصرفيالصليبللنددإلفىالدلنصلاحالسلطاناعتمد

هذهفي))والاقطاعا!القلقشندى)1(:يدولوالضلاع،الاراضيفاقطعهم

وارضبلاداقطاعالهموعامةوالجندالامراءعلىتجريالمملكه

لسدخلهامقطعها((.

البعلقد)2(.الأيوبيللسلطانمقث!مهلخدماتمكافأةالادطاعوهذا

نورالأتابكطبقهالذىالنظاموهوالاقطاعا!لوريثالدلنصلاح

ا!طاعاوحماةحمصفكان!وراثيه)3(الاقطاعاتجعلفقدمحمودالدلن

عشرالثانلهفيطفلوهوشلركوهبنمحمدالدلنناصربنلشلركوة

سنةوفيعام)4(.مائةلدهمفيوبقد!ابلهوفاهبعدوذلكعمرهمن

لابنهوجعلهاالمقدمبنالدينشمسبعلبكمقطعلوفيأمهـ/587191

احمدبنعليالدينسلفالاميراكطاعلنئياعطىوكذلك،الدينعز

.(الدين)lr-لابنهالمشطوب

نورالأتابكدفع!الئينفسهاهيالاقطاعلورلثاسبابوكان!

الىمقطعمنالاقطاعانتقالالألوبيالاقطاعولجلزذلك)6(.الىالدين

.ه.ص4،جالاعشى،صبح1()

الأبوبي.الاقطاعىالتوزيعانظر)2(

89.ص،الاسلامىاللارلخ،جب2.03صالاقثصادي،التارلخاشتور،)3(

.702ص4،ج،الذهبشنرات،الحنبلى)4(

.41أ4-90ص2،ج،الكروبمفرج،واصلابن)5(

.203ص،السابىالمصثراشتور،)6(
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الحالةهذهففيالمقطعوفاهاهمهاعديدةاسبابالىيرجعوذلكآخر

اللهالنقلاوجدلدمقطععليهافلعلنالاقطاعبهامرفيالسلطانلنظر

)1(.وحدهالسلطانبهخاصالامروهذاخواضهاحد

المواللنوامراءهحاشلهاكطاععلىلعملجدلدسلطانمجيءاو

علىالسلطانرضىعدمكذلكبها،مرغوبالغيرالعناصروابعادله

فيوتقصلرهالاخلراهمالبسبببلنهماالعالفةسوءالىلؤدكطالممطع

لمحواتمنعليهمقررماارس!عثماوعليهالمالررالمقاطعهملىدفع

والخدما!الريبمشارلعالاعلناءوعدمالالمحطاعلةاهمالاوعسكريه

الثلنحسامالاصرالسلطانعزلفقدالفلاحلن،الىوالاساءهالاخرى

اوضحولمحدمنه)2(.اهلهاشكوىنليجةنصيبيلنا!طاعهعنالهجاءابا

))والعادهبموله:والاسلالمماللسليماصولفيالسائدالعرفممالي)3(ابن

لقطعلمنابقاهلبنفلهولهالاهطاععنهحلاذاالمقطعبأنالجارية

((.لخصهماعمارهالىالسبللبهليجدبعده

الامراءمنكبيرهباعدادانفسهمالألوبدلنالامراءاحاطلقد

الطاعهعلىالحفاظاجلمنالكثيرةالاقطاعاتلهمواجرواوالمماللك

والخارجيالداخليالامنعلىوالحفاظالمقطعللامدروالولاء

الملكوزعفقدالددن،صلاحعصربعدحدثماوهذاللافطاعا!

.ه.ص4،ج،الاعشىصبح،القلقشندكط1()

.181ص2،ج،الكروبمفرج،واصلابن)2(

344.ص،الثواوبنقوانلن)3(
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لقل!العادلتوجهفلمامماللكهعلىالشامبلادالعادلالملكبنالمعظم

لممال!كه)1(.الشاماكطاععلىولامهابنهعلىغضبالصليبللن

وزعتأمهـ/958391سنهالدلنصلاحالسلطانوفاهبعد

للملكواعمالهامصرفصار!ببلهافرادعلىاثطاعلالوزلعاالدولة

لولدهوحلبواعمالهادمشىالدلننورالافضلوولدهعثمانالعزلز

الامراءعلىوزع!فقدالدولةاراضمنالشرقيةالاجزاءاماالظاهر،

الوببكرابوالدينسلفالعاللالملكاقطعفقد،الأيوبيالبيتمن

الدينناصرالمنصورالملكاقطعالشرديه،والبالسوالشوبك)3()2(الكرك

نجم)6(وقلعهومنبج(والمعره)وسللمة)4(حماهعمرالدلنتقيبنمحمد

شلركوه)8(.بنمحمدبنلشلركوهوئدمر)7(والرحبهحمصوالمحطعت

.4هص،الاقئصادلةالنظم،طرخان(1)

،4،البلدانمعجم)يادوت،البلالاءنواحيمنالشامطرففيحصينهقلعه)2(

453(.ص

،3،البلدانمعجم)للفوت،الكركقربمنالشامطرففىحصينةقلعه)3(

.37(.ص

24(..ص3،،البلدانمعجم)لاكوت،حماةاعم!منبلدةوهى)4(

،4،البلدانمعجم)يالمحوت،والتينبالزيلونلشتهرحمصاعمالمن)5(

156(.ص

193(.ص4،،البلدانمعجم،)باكوتالفراتعلىمطلةحصدنةقلعه)6(

17(.ص2،،البلدانمعجم)لاكوت،الشامبريهفىقدلصةمدلنة)7(

.121ص6،،الزاهرةالنجوم1310صالسلطانيه،النوالرشداد،ابن)8(
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افرادعلىالاقطاعاتبلوزيعلقضيالاقطاعبةالقاعدهكانداولما

صلاحالسلطاننهجنفسعلىسارالعادلالملكفانالحاكمالبت

سنهففيالمحطاعااولادهبلنالبلادقسمالعادلالملكان،الدين

واقطعمصرمحمدالدينناصرالكاملالملكاكطعأم(هـ/702)406

بلادشمل!التيحمصالىالعريشمنعلسىالدلنشرفالمعظمابن

الاشرفالملكابنهواقطعوصرخهوالشوبكوالكركوالقدسالساحل

حرانمنمعهاوماالرهاوهيالشرقيهالبلادموسىالدينمظفر

وملافارقين)1(.خالطايوبالديننجمالاوحدالملل!والمحطعوغيرها

الألوبىاكطاع2-إدارة

منحعنالمسؤولفهوالاقطاعمصدرهوالأيوبيالسلطانكان

اقطاعهمقدارولحددلهكتبمنشوروفىوالاجنادللامراءالاقطاعا!

فيمدخلالسلطانلنائلاولس!بفاا!لزامالواجلبالنصوصوفيه

ويقطعهمالامراءيعينالذىالسلطانبموافقةالاامدرتأمير

الاقطاعا!)2(.

،السلوك،المقرلزي040هص،العبركطابن1720ص6،،النجوم،تغرىابن(1)

.961ص،أ!،أ!!

(r)،أه-ه.ص4،ج،الأعشىصبحالقلقشندكط.
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حلىومؤنروالبالاقطاعلينالامراءلاولاديخصصوكان

لهاطلىولدالامراءلاحدانشأ))اذاالقلقشند!ط:يقوللالثطاعلؤهل

للاكطاع(()1(.يلأهلانالىوعل!قولحموخبزدنانلر

بواسطهيلمكاندخلهاولحدلدولركلبهاالاقطاعالالوزلعان

بمصرالالمحطاعات)امرفيالنظرعنالمسؤولوكانالجلشدلوان

ولشملخطة()2(.واخذعللهاالسلطانومشاورهبالكفوالكتابهوالشام

ذلكعن)3(الفرا!ابنلذكرواجنادهموالامراءالسلطانلهالاجنادذلك

للاجناد(.يقطعماالافلهلعمل)فلاالدلوان

افرادوجميعالمقطعينالامراءاسماءبدسجللالديوانهذايقوم

بالجرائد)4(.لعرفخاصهسجلا!فيالجند

جانبالىالاقاللمبعضفىاقطاعلهمحللهدواولنهناككان!

اسماءلثبالدلوانهذاموظفيعملكان(،)المركزىالاقطاعدلوان

السلطانيالجندادfواسماءرتبهماخللافعلىالاقطاعا!اصحاب

الاقطاعلجمعهمالذلنالجنودوعددامرهموابلداءالامراءوجلوش

فيالاكطاعا!تثبل!علىالدلوانويعملا!طاعبهدخلاسمكلوامام

4.51،صج)1(م.ن.

4.03،صج)2(م.ن.

c،لخلار(3) fأc71ص .f

89.ص،الاسلامىاللارلخ،جب)4(

.88ص،أج،والاعدبارعظالمو،المقريزى)5(
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وماالاقلحلذلكالماليوالدخلومزارعضلاعمنبهاوماا!للمكل

منه)1(.ملحصل

لانقداروالبارزاقهميتناولونالذينالجنداسماءتتب!كما

فيواللركمانالاكرادمنالجنودمعظمفكانخاص،سجلفياقطاعا

روايةوفي)2(.الخلعالىأضافةروابعلىلحصلونالالوبيالجش!

ولعيلناقطاعاتهمومبالغالاجنادجرائد)فأراهلقول)3(شاميةابونقلها

(.نفقاتهمورواتب)الرواتب(جامكلاتهم

بلنالعلاقهلنظلمالاقطاعينظامهمنالثينصلاحاسلهدفلقد

والرسومالضرائبحدد!فقدالعدلاكامةاجلمنوالفلاحينالمقطعين

علىالاقطاعلهالمناشيرنص!وقدالمقطعللاميرالفلاحلدفعهااللي

اخذعنوالنهىبالمعروفوالامربالرعيهالعدلباتباعالمقطعين

بأحسنالاقطاعيهوعمارهالفلاحلنوحياهالامنعبىوالمحافظهالرشوة

عمارهمن!لامخيربعملهملقومواانالفلاحينعلىوكانيكونما

فيوالمحاصللالغل!وجمعوسقلهاللزراعةوتهليأهاالارض

موسمها.

ملزجدلدااسلوباالدلنصلاحالسلطانانتهجفمدذلكاجلومن

الالمحطاعاتلوزلعاعادهطريقعنسابقيهعنالالوبيالإكطاعيالنظام

.148ص4،1،تارلخ،الفرا!ابن)1(

.1،3صالاقتصاديالتاريخاشلور،)2(

69.ص،تأ،الروضئينشاميهابو)3(
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اسبابنلبجةالمستجدةوالظروفيتلائمبماودخلهامساحدهاوتحديد

.اخرىوعواملوالفيضانا!الجفافكظاهرةطبيعبه

الدينصلاحقامأم(181هـ/)575عامفيالممريزي)1(يذكر

هذهفيالدلنصلاحالسلطانانئصاب)استمرالاقطاعا!لوزلعباعاده

واثباتوالزلادةمنهاالنقصعبرهاومعرفهالاقطاعالاأمورفيالسنه

خضعالاقطاعىاللوزيعاعادةانولبدوالمشكور(e-وزياالمحروم

واالمناؤينوابعادالموالينمنحمنسياسيهومامنهاعديدةلعوامل

كثرهندلجهالفلاحينلذمراوعللهممادفععنالمقطعينبعضعجز

الروكائخذذلكأجلومن)2(والضرائبالرسوممنمنهمطلبما

أهميةلهالاقتصادكطالجانبانأم()3(175هـ/)571سنةالصلحي

ناكذلكبهاواعتناءعمارةالىتحلاجالارضاناذالعمللةهذهفي

كبيرةمبالغيلطلبالامروهذامسلمرهصيانهالىتحتاجالريوسائل

ددرتهعدمالىبالمقطعالحالةلصلالاحلانبعضوفيعليهالصرف

نتبجهاوسنهلكبراوبالحبربمشاغللهبسبببالاقطاعيةالاعتناءعلى

ئكرارعلىاعتادقدالدينصلاحالسلطانوكانالعامله)4(الايديكلة

.87-68ص،2ج،لاعتباراواظالمو(1)

.9هص،الاقطاعلةالنظم،طرخان)2(

قوانبن،مماتي)ابنخراجهاولالليرالارضمسحبهايقثر!بطيهكلمةالروك)3(

.(554ص،اويبناللو

.9هصالاقطاعيه،النظم،طرخان)4(
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571/حوادثفيشامه)1(ابواشارفقدالاقطاعاتلوزلعاعادةعملده

4Aعلىبهاواللوديعالبلادباكطاعالسلطانشرع)وفيهاولأأ

هذافيكبيرهجهوداالعادلالملكبنالكاملالسلطانوبذلالاجناد(

وصيانةالاقطاعا!علىالحفاظفيالمقطعبنعلىشددالذيالمج!

)2(.عزلهوجبذلكيهملومنالرىمشاريع

المقطع.واجبات2-

منمورداالاقطاعانباعتبارماللةواجباتالمقطععلىكان

المركزىالاقطاعدبوانالىالمقطعلدفعانوهوالايوبيهالدولةموارد

الملككانمثلاغلة،امنمدااندفعويكونا!طاعهدخلمنعليهمئفىما

سئةوالقدسوالبلقاء)3(الصل!فىا!طاعهمنللسلطانيدفعالعادل

وحجملناسببماكالدفعويكون)4(السلطانلحملغلة)*(غرارهالاف

فيتغلهمامعداروهي)العبرة(الدخلهذاعلىيطلقوكانالاقطاعبة

الملكاقطاععبرةانفمئلااحنرالىاقطاعمنالعبرةلختلفوددالسنة

.26ص،2ج،ضتبنالرو(1)

.353صالاقنصادكطالناربخاشنور،)2(

948.صأ،معجم،ياقوت،دمشقاعم!منكورة)3(

كغم2.،4هحواليالغرارةوزنيكون،الحنطةلوزنيستعمللمشقىمكب!)*(

.64ص(،الاسلاميةوالاوزانالمكايبل،فالتر)هنتسأ.

.402ص،السلطانيةالنوالرشداد،ابن)4(
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الملكالمحطاععبرهوكان)1(،السنهفيدينارالفسبعمائهكانالعادل

وعلذابوأسوانلمحوصفيا!طاعهمنالدينصلاحاخوالدولةشمس

أم()2(.هـ/916)565سنهذلكوكانالفوسلينوسدةدلنارألفمائة

مصالحعلىلصرفثلنهادلنارالف003نابلسعبرهوكان!

)3(.المشطوببنالدلنعمادلالميروالثلتينالقدس

المصرلةبالديارعظلماالدلنلقيالملكاقطاععبرةمبلغوكان

الاعمالمنيرفعمامقدارانالحمائق)4(مضمارصاحبلذكر

كالالى:المصردة

دلنار.الف5040وعبرلهاالجيزة10

دلنار.الف003الفيوم.ب

بالواحا!بوشعنعوضدينارالف07وبوشفالانلمحاىج.

والمزاممللنوقوةدينارالف06عبرلهاوكاتوسمنور

لهوكانتدلنارالف03ورمسس!حرفدلنارالف54

شيا.لهلدفعدينار.15.الاسكندرله

82.ص،أجالسلوك،المقرلزى1()

.481ص،أج،الروضسن،شامهابو2()

.22صه،7ج،بالوفحاتافىالو،الصفدكط)3(

.أهصه،الايوبي(4)
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الأقطاعات:أصناف

رلبهمحسبعبرتهالحددفكان!الامراءالا!طاعاتاما

الرلبه()1(.انحطاطباعلبار)ويلناقض

مائةاقطاعهممبلغوكانالامراءكباردشملكان!الاولىالفئه

وامراءدينارالفثلالننالطبلخانهوامراءعللهزادوربمادينارألف

دينار)2(.0015الحلمةومقدميدينارالافاللسعهالعشرات

أردب)4(،3)3(،الى502منالاقطاعيالفدانمنياخذوكان

تأدلةالفلاحينبعضويلزمدراهم)2-3(منالاردبمنولحصل

.()الاقطاععلىلالنهفاقالضرائببعض

ورسمالجسورواصلاحالحراسهرسمملراخرىرسوموهناك

بكللئصرفالاالمقطععلىوكانوالالبان)6(،والمراعيالكياله

8/57عامفمنلاذلكعلىالمنشورونصالسلطانبموافقهالاخراجه

اليهاضيفنمودمياطالاسكندريةعمرالدينلقياكطعأم182

.ه.ص4،ج،الاعشىصبحالقلقشندى،1()

.ن.م)2(

.925ص،الدواويندوانلين،مماتىابن)3(

الحنطهمنالواحدالاربوزنوبكونالشعلراوللحنطةمصريمكيك)4(

58(.صالمكلك،)هنس!،كغم°lالشعيرومنكغم6096

.391ص،الايوبحون،العريني)5(

i.33ص،الدواولنقوانلن،مماتيابن)6(
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منهيدفعلاخاصةواردهايكونانعلىويوشوالفيومالبحيره

شيئا)1(.

اشرافهحيثمناقطاعلهادارةفيلامهمسؤوللهالممطععلىكان

الريثنواتعلىوالحفاظالفلاحينواخللارالارضزراعةعلى

كانالمحصولجنيموسموفيالاقطاعدةامنعلىوالحفاظوالجسور

هذاوئخزينهولكديسهالمحصولحصادعلىبنفسهيشرفالاقطاعي

هذاالموسمذلكاقطاعائهمفىالسلطانلةالعساكرلفرقسطلبالامر

نااذالالوبيالعسكرىالئنظيميالهيكلفيضعفنمطهشكلالامر

اهدافهاللحقي!النغرةهذهاستغلتالايوببلنلحكمالمناؤئةالعناصر

الالوبلةالعساكرئفرقتعندماأم956173/عامفيحدتماوهذا

ناالاالثورةواعلنواالفرصههذهالفاطمينانصارفأنئهزاقطاعاتهمفي

علىالحالليالاسطولهاجمعندماوكذلك)2(انكشفتلمحدمؤامراتهم

المجاورهالاقطاعاتأصحابمنامداداتالمدافعينللقىالاسكندرله

.1للاسكندرية)3(0

الوزلرطبقهالذيذالهالمنهجالبعواالايوبيلنسلاطينانيبدو

واحدمكانفيتركيزهوعدمالاقطاعفئرهفيالملكنظامالسلجوكى

.35ص،2ج،الروضتين،شامةابو(1)

.122ص،أ،جن.م(2)

.99ص،الاسلاميالحاريخجلا،)3(
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مضادةجبهةوئكولنالمدطعلكلرمنخشيةوعسكريهسياسيةلامور

)1(.المركزيةالسلطةحسابعلى

)2(.والشاممصرفيالعادلالملكاقطاعاتابرزهاكثلرهوالامنلة

بتقدلميتعهدانالاقطاعيالاميرعلىفكانالعسكريةالواجباتاما

السلطانقوا!جانبالىللقتالوالعدهالعثدكامليالجنودمنعدد

لودلععلىحصولهقبلاالمقطعبهتعهدامروهوالحربزمنالايوبى

الفرسانعددفيالروايا!لخئلف،الاقطاعلهلضمنالذيبالمنشور

اكطعأم295-1/491سنهففىالاقطاعيالاملرلقدمهمانلجبالذلن

ميمونالدلنفارسالاميرالدينصلاحبنعنمانالعزيزالملك

لقت!يقدمهمانيجبالذينالفرسانعددلهوحددنابلسمقطعالقصرى

صلاحبنغازيالظاهرأمراءمنالذين)3(فارسبسعمائةالصليبلن

سنةوفي)4(،نابلسيقطعارأثبلأكطاعاصلدالهوكانتالدلن

فينائبهمصرصاحبالعادلبنالكاملالملكرلبأم023هـ/627

ثلاثمائهامرهئح!وجعلالعادليصوابالدينشمسالأميرالشام

.()فارسمائةالمحطاعاعطاءالىأضافهفاراساوخمسبن

.1،3صالاق!صادى،التارلخاشدور،1()

أ.fiص13،جالاعشى،صبحالقلقشندى،)2(

.371ص6،ج،النجوم،تغرىابن)3(

.ن.م()4

.932ص،أج،السلوك،المقريزى5()
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587/عامففياقطاعهمنهسحبالشرطبهذاالممطعدخلاذا

الأمراءمنهربمنالمحطاعا!الدينصلاحالسلطانا!طعأم591

عكا)1(.حصاراثناء

الذلنالامراءاكطاعا!الدينصلاحبنعثمانالعزلزاخذكذلك

الجنود)2(.منعللهممدررمالقدلمهمعدمنتيجةالشامفي

الابوبى.اكطاعىالئوزيع4-

الدلننورالانابكالامشلركوةالث!يناسداقطاعمنوهي:حمص-أ

ابنالىسلمهاأمه/7.174سنهالدلنصلاحعليهااسلولىولما

مأ18ه/ه81سنةلوفىالذيشيركوةبنمحمدالدلنناصرعمه

ولماسنهعشراثنتاعمرهوكانالديناسدالملكوالدهخلفهنم

بنموسىالاشرفالملكبقيأم2ه69/ه8سنةالشامالدلردخل

بيبرسالظاهرالملكعللهااسئولىانالىشيركوةبنابراهلم

أم)3(.662263/سنه

منواخذهاالدلنصلإحعللهااسئولىأمه/7.174سنهحطة:2-

خالهالىواقطعهاالزعفرانيمسعودالدلنفخرالاميرمالطعها

الفلحهـ(،795)!الفرجابىالدبنصفيبنمحمدعبداللهابوالاصفهانى،)1(

والنشر-للطباعهالقوملةالدارصبح،محمودتحقحىالمدسيالفلحفيالقسي

351.352-ص691،ه

063.صن.م)2(

35.ص2،ج،مفرج،واصلابن96،ص2،ج،الروضلينشامه،ابو)3(
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YA/5741سنةلوفيالذىالحارميتكشبنمحمدالدلنشهاب

سنهالىيدهفيوبقيشاهنشاهبنعمرالىالسلطانفالمحطعها

الدلنناصرالمنصورالملكولدهالسلطانفرتبأم587091/

626/سنةالىبألددهموبقيتشاهنشاهعمربنمحمدالمعاليابا

وا!طعهاالعادلالملكبنالكاملالملكحاصرهاعندماأم231

توفىالذىمحمدبنمحمدالفتحابىالدلنلقيالمظفرالملكالى

سنةالىالدينناصرالملكالىحماةفعادتأم642/243سنة

أم)1(.675/271

الدلننورالالابكاخابنالدلنعمادللانابكاقطاعاكانتحلب:3-

سنجاروعوضهأم957182/سنهالسلطانفأخذهامحمود

فيالعساكرارسالعلدهواشترطوسروجوالرلمحهونصدبوخابور

)2(.السلطانخدمه

صلاحبناللغاريالدلنغلاتظاهرالملكالىالمحطاعاجعلتثم

العادلالملكالىواقطعتمنهمحلبسحبنمالوببنلوسفالدين

الظاهرالملكالىعنهالنازلعندماأم186ه/82الىيدهفيوبقيت

فلهاالسلطاننائبيكنوانبمصرالشركيةالبلادالسلطانفأدطعه

07ص2،ج،مفرج،واصلابن1() -vo،3،ج،الاعلانوفيات،خلكانابن

.2AAصالسلطانده،النوالرشداد،ابن،456ص

ابن،431ص،الحقائقمضمار،الالوبى،421ص2،ج،مفرج،واصلابن)2(

.133ص2،ج،للمه،الورديابن92،ص6،ج،النجوم،تغري
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658/سنةالئئرملكهاانالاالظاهرالملكاولاديدفيحلبوبقت

)1(ه
9V(.م

سنةالمفدمبنالثبنشمسالامدرالىالسلطانالمحطعهابطبك:4-

اخوتورشاةالدولةشمسالملكالىاقطعتثمأم574178/

575/سنةوفيطابوكفربارلنصاحبهاوعوضالدلنصلاح

ابنفرخشاهالدينعزالمنصورالملكالىبعلبكاقطع!أم917

الاشرفالملكعلبهااستولىانالىاولادهويدبيدهتزلولمالوب

أم)2(.667023/سنهالعادلالملكبنموسىالدينمظفر

)3(.الافضلالملكلولدهاقطاعاكانت:دمشق5-

الدلن)4(.صلاحالسلطانبنخضرللملكاقطاعأ:بصرى6-

الملكولدهالىفأقطعهاالدينصلاحاملنمناصبحتباثياس:7-

العادلالملكعلدهااستولىانالىالشاماقطعهعندماالافضل

المخلصر،الفداء،ابو،917،10or-018أ47ص2،ج،مفرج،واصلابن1()

31.ص6،،النجوم،لغرىابن81،ص3،ج

ابو261،ص1،،الروض!بن،شامةابو71-86،ص2،،جمفرج،واصلابن)2(

.636-2ص3،،المختصرالفداء

شداد،ابن137،ص2،تتمهالوردكط،ابن7،صه3،المخلصر،الفداء،ابو3()

.503ص،السلطانيهالرالنو

1.31صالسلطانله،النوالرشداد،ابن)4(
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063/سنةالىبيدهبقي!الليعثمانولدهالىفأقطعها

)1(.,أ132

فسلمهاالزعفرانيمسعودالدينفخرللاملراقطاعاكانتالرها:8-

زينبنكوكبريالدينمظفرللاميراقطعهاالذىالسلطانالى

)2(.حرانالىمظافةاللين

الاميرالىوأقطعهاأم578181/سنةالسلطانفئحها:نصيبن9-

السملن)3(.الهدباءاباالدلنحسام

جمالالاميرالىواثطعتأم578181/سنهفلحتالخا!ر:أ-.

خوشلرين)4(.الدلن

واقطعهاأم957182/سنهفدحهامنالسلطاناسلطاعامد:أ-أ

حصنصاحبأرلىبنارسلانقرابنمحمدالديننورالاملر

؟(.نوقيعا)لهوكب

.421ص،الخطيرةالأعلاقشدادابن1()

32.ص،2ج،الروضلين،شامةابو،11لأص،2ج،مفرج،واصلابن)2(

.6هص3،،المختصرالفداء،ابو32،ص،2،ن.م.811ص،2ج،ن.م)3(

.132ص2،ج،الروضلبن،شامةابو،181ص2،ج،مفرج،واصلابن)4(

،2،تتمة،الورديابن32-93،ص2،،ن.م916،أ-35ص2،،ن.م5()

.132ص
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)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

)6(

)7(

للاملراقطاعاكان!التينابعينالىالسلطانسارتاب:عينأ-

والمحرالدلننورالالابكجههمنخمارلكينبنالدلنناصر

اقطاعه)1(.علىالدلنصلاح

جندر)2(.بنسلمانبنالدينعلمللاميراكطاعاخالد:تلأ-

جندر)4(.بنسلمانبنالدلنعلمللاملراقطاعاعزاز)3(:دالعةأ-

القدسمصالحعلىنابلسدخلتنتالسلطانالمحطعهانابالم!:أ-

.(الدلن)عمادالامحراولدهالباقيواقطع

شروة)7(.بنابراهيمالىا!طعها)6(:حارم!العةأ-

الدينعزالاميرالىأمه/83187سنةاقطع!سروت:أ-

شداد،ابن42،ص،الروضسنشامه،ابو،)riص2،مفرج،واصلابن

.282ص،السلطانبهالرالنو

47،ص2،،الروض!ينشامه،ابو،471ص2،لكروبمفرجا،واصلابن

.442صالقسى،الفتح،الاصفهاني

1(.18ص4،البلدانمعجم،)يالمحو!رستاقولهاحلبشم!تقعقلعهفيهابليدة

،138ص،الروضتينشانة،ابو،471ص2،،الكروبمفرجمفرج،واصلابن

.424ص،المسيالفتح،الاصفهاني

الخطيره،الاعلاقشداد،ابن41،41-90ص2،،الكروبمفرج،واصلابن

39.ص4،2،تارلخالفرا،ابن244،ص

2(.0هص2،البلدانمعجم،)يلالمحوتحلبمنوهيانطاكلةلجاهحصن

.471صر2،،الكروبمفرج،واصلابن
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)2(

)3(

(4)

(6)

)7(

8()

.(1)اسامة

الدينسعدالاميرالىأم187ه/83سنةا!طعتطبريه)2(:أ-

سمرك)3(.بنمبارك

الدينسعدالاميرالىأم584188/سنةاقطع!صفد)4(:أ-

.(تيمرك)بنمبارك

عزالامدرالىأم586/091سنهاكطعار!ن:شفيفحصن2-

سياروخ)6(.الدلن

الامبرالىأمأ5848A/سنهاقطعت:طرقيو!ن)7(كوكب2-

)8(.النجميفالمازالدلنحسام

.201ص،الخطدرةالاعلاق،شدادابن

معجم،)لالمحو!والاردنوالساحلبانلاسجههمنالجب!بهالحيطبحريهوهى

35(.2صر،1،البلدان

.131صرالخطدرة،الاعلاقشداد،ابن

494(.ص4،معجم)لاكوت،لبنانمنجب!منوهىبالشاممدلنه

.471ص،الخطيرةالاعلاوشداد،ابن

.541ص،ن.م

،4،معجم)لا!و!،الاردنعلىتشرفحصلنهطبرلهعلىمطلهقلعه

?Oif.

8.هص،القسىالفئح،الاصفهانى،611ص،الخطيرهالاعلاىشداد،ابن
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)1

)2

)r

)4

)5

)6

)7

)8

)9

بنمنكوبوسالدينناصرالاميرالىاكطعت)1(:صهيونحصن2-

)2(.خمارثكدن

)4(.المقدمبنالدلنعزالاميرالىاقلطع!)3(:بوزيحصن2-

الدينعلمالأملراقطاعمنهما(وبؤاس)دربساكحصن2-

سللمان)6(.

بنعئمانالنينسابىالاملراقطاعمن)7(قبيسوابوشيرز2-

)8(.الدالة

ام91.ه/86سنةلوسفالدبنزلنالاملرتوفىلمااربل:2-

البهواضافكوكبريالدينمظفراخاهالىاربلالسلطاناقطع

والرها)9(.حرانمنبيدهكانماواسدرجعلهمكافأةشهرزور

436(.ص3،،البلدانمعجم)ياقو!،حمصاعم!منحصن

.243ص،القسيالفثحالاصفهاني،

16،،البلدانمعجم)باقو!،الاودلةبهابحبطالشاميةالسواحلقربحصن

+أ383(0ص

252.ص،القسيالفتح،الاصفهاني

05(..ص2،،البلدانمعجم)ياقوت،حلباعم!منانطاكيةقربحصن

258.ص،القسيالفتح،الاصفهاني

81(.ص،1،البلدانمعجم،)يادوت،سيزرمقابلحصن

.اههص2،،شمة،الوردىابن1،31ص،السلطانيةالنوالرشداد،ابن

ابنأ،YAص،0،الذهبشنرات،الحنبلي2،،الكروبمفرج،واصلابن

.892ص،السلطانيةالنوالرشداد،
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بنابراهيمالدينعزالاميراقطاعمنطاب)1(كفر:بارين27-

2(.أالمقدمالدينشمس

الدينسلفالامبرا!طاعمنواعمالها:العقر/قلعهتافماميه)3(:28-

الهكاري)4(.احمدبنعلى

1.31ص،السلطانيةالنوادرشداد،ابن،أهـهص2،،تتمه،الورديابن1()

047(.ص،4،البلدانمعجم)ياقو!،حلبومدينةالمعرةبببنبلدة)2(

،ا،البلدانمعجم)ياقوت،حمصمنوكورةالشامسواحلمنحصينةمدبنة)3(

vYyu.)a.

.421ص،الحقائقمضمارالايوبى،)4(
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اكتصادية:الاثار:ثانيا

:الايراداتتضاعلاولا:

.الضمان10

الضرائب..ب

.ا!المصادر.!

السوق:اسئقرارعدمثانبا:

الاسعار.لذبذبأ.

للندود.الشرائيهالقوهانخفاض.ب

اعه.الزرلدهور.ت

والتجاره.الصناعةتدهور.ث

الإجتماعية:الاثار:ثالثا

الفلاحين.علىوالظلماللعسف-

.العراقمدنمنالعدلدواندثارلخرب-

وكرى+العرا!.لمدنوالنهبالسرلمحهاعمال-

.والامراضوالأوبئهالحرائى-

.الريومشاريعالمسشمفدالااهمال-

اللصوصية.ظاهرة-

السلاجقه.السلاطلنبعضألامبغدادمدلنةاحوالوصف-

.الشامبلادفيالاجلماعيةالاحوال-
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الاقتصاهـية:الأثوالىكلىوأنعكاساتهالد!ل!وصا3الاقطا

الاكتصاديالوالمحعفيمدمرهأثاراالسلجوقيللأثطاعكانلقد

الزراعةلدهورالىأدىالنظامهذاانذلكالاسالمية،العربيهللدولة

بسببانذاكالاسلاملةالعربيهالدولةلأقتصادالفقرىالعمودلعتبرالتي

)1(.الماليالعائدعلىوحرصهمالزراعهبامورالمقطعلنجهل

كانالاسلاملةالخلافهلدولههالاقلصادكطالوضعلدهوران

احدوصفهالذكطالسلجوقىالأفطاعيللنظامالملموسةالنتائجأحدى

الأسلاهي)2(.العربيالاقلصادعلىشئومبانهالباحثين

لحولالرئيسسببهالاكتصادىالجانبفيالتدهورهذاان

الدبائلزعماءكانواأنبعدالاقتصاديةالمراكزالىالسلاجقهالامراء

بجوانبخاصةالدولةبأمورلهمخبرهلاممنوهمبلادهمفي

.فبها)3(.الاقنصادله

العربيالاقئصادعلىأثاراالسلجوقيللأحتائلكانلقد

تلكئعددتوددالأساسلةمرتكزالهفمدانالىأدىوالذيالإسلامي

:-الآتيالوجهعلىتحثلدهالمكنمختلفهجوانبفىوظهرتالأثار

.38ص،2ج،الاسال!مىالفكرسلوسولوجيا،اسماعبلمحمود(1)

276.صالاقدصادى،النارلخاشنور،)2(

69،79-ص،العربيالاقلصاديالتاربخفيمقدمةالعزيز،عبد،الدورى)3(

السابع،العدد،عربيةافاق،للانتاجالاسيوىالنمطحول،سعثونصالقاحمد

V91'،3.ص
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:الايراداتنضاؤلأولا:

الإسلاميةالعربلةالدولةميزاندةفيالاساسيالركنالايراداتئعد

فعلبشكلللساهمالتيالاقلصادىالدولهلهيكلالقوةعنصرلملولانها

المحافظهخصمناوضاعهاواستقرارسياستهاوقوهميزانيلهادعمفي

المحلية.السوقلوازنعلى

منالعباسيهالخلافةحرمانالىالسلجوقيالاقطاعادىلقد

الذلنالسلاجقةللعسكرلناقطاعهابسببلهاالتابعةاكاليمهاالرادالا

)1(.الحكومةتجاهالماليهباللزاماتهمايفاءهموعدماستبدلوها

الىادىالاقاليمهذهماليةعلىالسلاجقةالسلاطيناستيلاءان

كانتالاموالهذهانخصوصاالعباسلهللخلافةالماللةالملاعبزلادة

حروبهمعلىتنفقوالئيالسلاجد4السلاطينخزائنالىتذهب

5(ملكشاأرسلا!،ألب)طغرلبك،الاوائلالسلاطينوخاصةالمسئمرة

عليهاللصرفطائلةاموالاتتطلبوكان!واسعهحملالمهمكانتاللي

طغرليكالسلطانعندما"عادفمثلالها،اللازمةالمؤنمنلحلاجهوما

-أ)22اللهبامرالقائمالخليفةطالبالبساسلريقل!منالسلجوفي

ذلكسببمعللاالجندعلىللاطفاقبالاموالأم(.rأ-هـ/467199

ليتبعثأنفأرجونواحلهافيمئفرقجراروجبشكثبرجندمعىأن11

2770.278صالاقنصادي،التاربخأشنور،1()
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نفقاتكانلاا)1(.اننفقهاالتيالنفقاتعلىبهااستعينحتىالارزا!

الدولهأخبارصاحبذكرفقدوكبيرةعظلمةالسلجولمحىالجلش

السلطانعصرالسلجولمحيالجيشعلىينفقكانمامقدارأنالسلجوكيه

دلنار)2(.الفسلمائةعلىلزيدملكشاه

تلسملجدهابالخلافةالسلجوفلهالسلطةعلاقةللارلخالملبعان

)3(.الأموالمنالمستمرهبالمطالبا!

السلجوقيالجيشافرادكلعلىئوزعلمالعسكريهالادطاعاتان

الاقطاعا!علىحازواالذينوالامراءالقادةكباربهاأخئصبل

السلاطعنكانفمدامرلهم،لحتالئيالقواتعلىللانفاقالواسعة

علىيحصلونوكانوالهمصلازمةعسكرلهبقواتيحئفظونالسلاجمة

الئركمانيةالمبائلمنمجموعةهناكوكانتوبأنئظام)4(.نقدأروالبهم

أنالسلطانعلىلزاماوكانالسلجوقيالسلطانلواءئحثانظم!الدي

لهمروابتأمينخل!منوأفرادهاالقبائلهذهرؤوساءأرزاقيؤمن

.175صالصثور،احهر،الراوندي1()

.421ص،الحسبنى)2(

،18العدد،العربيالمؤرخالعرا!،فىالسلجوقيةالسياسة،بياتفاضل)3(

.21أص،1381

.صالجند،رواتبانظر)4(
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حالةفيواضطراب!لقمصدرئملرلأنهاالاخرلنبالجنودأسوة

)1(.المرتباتتلكمنحرمانهم

الماليهالمبالغبلأمينملزمالسلجوقىالسلطانانذلكمنلتبلن

قدالاقطاعا!ايراداتانخصوصاالمخئلفهالاوجهللكفيللصرف

السلاجقةالسلاطينبحاجةلفيالرادالهالعدولمالانخفاضنحواتجه!

للأفتصادوالخرابالدمارجلبتعثيدةوسائلالىلجأواالذلن

الاسائمى)2(.

لهملكونانعلىحرصواالسلاجقةالسلاطلنانالملاحظومن

رغمتفرغلامملوءةوكانتالاموالهذهفلهائودعخاصهخزائن

عشرينعلىئزلدملكشاهالسلطانخزانةكانلافقدوتبذلرهم،اسرافهم

كثرهمنبالرغمملشكاهبنمحمدالسلطانوخزانهدينار)3(،مللون

نمد)4(.دلنارمللونعشرثمانلهمناكثريمللثكانحروبه

.402ص،تارلخهمالسلاجقهكم!،احمد1()

277.ص،الاقنصادىالناربخأشننور،)2(

.12ص9،،المنتظمالجوزكط،ابن)3(

4.91صالسلجوق!ة،اللولةاخبار،الحسدنى)4(
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السلاجقةالسلاطيناللهالجأوسائلبعدةلجبىكانتالاموالهذه

كالاتي:وهى

:-الضمان10

احدىبضمانللدولهالضامنويلعهد)1(،الكفالةيعنيالضمان

بجبايةولقومعليهملف!معلنبمبلغلهااللابعةالاراضىأوالمدن

بعدالماليبالفارولهاالضامنويسلفددسنوياالدفعويكونخراجها

)2(.الدولهحصةلحدلد

قبلموجودكانبلالفلرةهذهوليدلس!الضماننظامأن

ام)3(.550هـ/474سنهببغدادالسلاجقهأحئل!

خزبنهلمدمهمامورداباعلبارهلهااحتلكهمبعدوأستمر

همالفلرةهذهفىالضامنلنمعظموكان،بالأموالالسلجوقىالسلطان

نظامالوزيرانالجوزىابنذكرفقدالغننىوأهلالتجارطبقةمن

)4(.اللهوسلم!دشارألفسبعلنبزيادةأصفهانضمنالملك

.013ص17،ج،العربلسانمنظور،ابن1()

.01.ص6891()بغداد-ا!خاندتالمغولغهدفيالعراقخصبك،جعفر)2(

علىواثرهالضمان،صباحمازنالاعرجى،:انظرالضماننظامحول)3(

رسالههـ.447عامحتىالاسلاصةالعربيةالثولهفيالعامةالاوضاع

م.0052المستنصربه،الجامعةالترببه،كليةالىمقدمهماجستبر

222.ص9،،المنتظم)4(
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الواقعهالضياعجملععلانبنابراهلماسحقابوالئاجروضمن

دينار)2(.الفونمانونسلةبمبلغسنهمدهوصرصر)1(واسطبين

التيالاقطاعاتضمنتقعكان!حصلتالتيالضصانالامعظمان

فيماوالضامنممطعلكلاسلفادةفيحصلالسلجولمحىالسلطانمنحها

واسطمدلنةبركلاروقالسلطانأقطعفالد)3(.أموالمنعللهلحصالنم

الخيرابيبنالدولةمهذبالىبتنظيمهاكامالذيد!بيسبنلصدقه

سنة)4(.لمدةدلنارالفبخمسبنالبطيحةصاحب

الاموالجبايةفيشرعلهغيروسائلالضامنوناستخدملقد

يفرضونوكانواالفلاحينعلىوالقوةالتعسفوسائلومارسوا

شرعيةخالفواوبذلك(،)الضمانمبلغابقاءاجلمنوالرسومالضرائب

مبلغفىزيادةأىاناعئبرالذيالاسلاميالفقهأقرهاالليالضمان

،3،البلدانمعجم)ياقو!،عدسىنهرضفةعلىبغدادسوادمندرية)1(

04(.أص

023.ص9،المنتظم،الجوزيأبن)2(

السلجوفىالعصرفىالاسلامىوالمشرقالعرا!لاربخأدريس،محمودمحمد)3(

.121ص1(89ة)الماهرةالاول

222.ص8،،الكاملالاثبر،ابن)4(

.52ص،السلجوكل،ارىالبند()5
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عقدعندالضرائبالفالنيسعلدابوأعادفقدربا)1(،فهوالضمان

أم)2(.630هـ/455سنةبغدادضمان

المزارعيننهبأعم!فيوالضامنالمقطعاشلركوبذلك

العربيهللدولهالاقلصاديالواقععلىانعكس!والتيبالضرائبواثقالهم

للسلاطينهيألاالتىالاساليبمنواحدالضماناصبحلقدالاسلامله،

مدنمعظمواعطي!بغداددخولهممنذالاموالعلىالحصولالسلاجقه

44سنهففىضمانا،والشامالعراق A/السلطاناعطيأم560هـ

عداضبنبنكيربنهزارسبالىضماناوالاحوازالبصرةطغرليك

فييده"واطلفدينار)3(0ألفوسلونثالثهمائهممدارهسنوىبمبلغ

اسمهذكرفيلهواذنخوزسئانبالبصرةوالمعاملا!الاقطاعا!جميع

ا)4(.االاعمالبهذهبالخطبة

ضماناواسططغرلبكالسلطاناعطىم1هـ/4510.60سنةففى

ضمنتالسنةنفسوفيدينارالفبمائليفضلانبنعلىابوالى

مقدارتذكرلمالمصادرلكنالمظفربنسابورسعدابوالىالبصرة

لأحكامالاستخراجرجب،أبن24،242-صا3،ج،الأم،الشافعي،انظر())

.681صالنورانيه،،لقواعدليميه،ابن56،ص،الخراج

.467ص3،،العبر،خلدونابن)2(

ابنأ،ص،الزمانمر(ةالجوزى،ابنسبط72،ص8،،الكاملالاثير،ابن)3(

.064ص،3،العبر،خللوق

.أص،مرآة،الجوزيابنسبط)4(
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مبالغالسالجقهخزائنعلىيدركانالمدنضمانأن)1(.ضمانةمبلغ

بمبالغمدينهكلضمانعلىالسلاجقةالسلاطينتحفزكانتكبيرةنقدله

سنةففيبالضمانأعطثبغدادالخلافهعاصمهانحئىمعلنه

بمبلغالحسينبنالمظفرالفتحأبودبلمنضمنتأم610هـ/452

سنلن)2(.نلاثولمدةدينارالفاربعمائة

مناكبرمبلغلكلبغدادضمانأعلدأم630هـ/455سنهوفي

دينار)3(،الفوخمسلنبمائهالدالنيسعلدابيبغدادضمنفقدالسابى

بمبلغسنينثلاثكانتبغدادضمانمدةانالجوزيابنسبطوذكر

ابيالىضماناواسطاعطلتوكذلكدينار)4(،الفخمسمائهمقداره

.(دينار)الفبمائليصقالببنجعفر

ل!عهدواحدشخصالىضمانامدلنهمناكثرتعطيكان!وأحلانا

ضامنتوفىأم680هـ/945سنهففيعللهالمرتبالمبلغبدفع

بمبلغوواسطالبصرةبضمانهزارسبفتقدمسابورسعدابوالبصرة

الضامنعلىالدلوناسراكمكانتماوكثبرادينار)6(.الفثلاثمائة

466.ص3،،العبر،خلدونابن98،ص8،،الكامل،الاثيرابن1()

466.ص3،العبر،،خلدونابن216،ص8،،المن!ظمالجوزى،ابن)2(

.49ص8،،الكاملالاثدر،ابن)3(

.911ص،الزمانمرآه)4(

49ص8،،الكاملالاثبر،ابن)5(

.ا.هص8،،ن.م)6(
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حدثمللماالسلجوقىللسلطانعليهالملرتبةالاموالدفعهعدمبسبب

البصرهضمانمبلغبدفعأمهـ/458660سنةطولبالذىلهزارسب

ومقدارهأم(هـ/455630)سنهطغرلبكوفاةمنذوارجانخوزسئان

عال!نابنالىضماناواعطتالبصرةمنهواخذلادبنار)1(،مليون

مأ5472080/سنةفيهاوبمىجمةاموالصاحبكانالذياليهودي

دلنارالفمائهبمبلغالشرابيخمارئكلنالىضماناالبصرةواعطي!

سنه)2(.كلفرسومائه

قرلشبنمسلمالىضماناحلبمدينهملكشاهالسلطانواعطى

عميدالىبكرديارالسلطانوضمندينار)3(.ألفبثالثهمائةالعقبلي

)4(.سنينثالثلمدةديناربمليونعليابوالملك

ا!طعينبعضمراكزلتهديدوسللةالضماناستخدموقد

الذيزنكىالدلنلعمادحدثمثلماعللهاوالحصؤلاموالهموابتزاز

عنلعزللاحتىدينارالفمائةلهلوصلانمحمودللسلطانضمن

.()الموصل

.013ص،مرانالجوزى،ابنسبط)1(

.128ص،ص8،،الكاملالأثير،ابن3230ص8،المنئظم،الجوزى،ابن)2(

.432ص،هج،النجوم،لغرىابن)3(

.481،اص.المنئظم،،الجوزيابن)4(

.202صالمزيديه،الامارة،ناجىالجبارعبد()0
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قيمةلكندلنار)1(.الفشمعلنبمبلغضماناالحلةمدبنهواعطلت

السياسدهالاوضاعاضطراببسبلاثابلةلكنلمالحلهفيالضمانا!

فلها)2(.

عنزادتلمحدالسلجوثيالعهدفيالضرائب6!ب:الضرب.

السلطهلجأتلمدلمحانونيه)3(.غلرالمقررواصبحتعنوخرج!المعهود

الذلنالسلاجقهالاقطاعيدنالىالمبالغئلكئاميناجلمناسلجو!له

اقطاعينفهممنهابجزءالاستفادهمعالضرائبجبالةعمليةلولوا

)4(.الوق!.نفسهفيضرائبوجباه

نابلةللستانهاالسلجوقياللسلطفلرةفيالضرائبامئازتلقد

محثرةليستانهاكماالسلاجقهلسلاطلناهواءعلىلعتمدوجبايتها

وثدثقيلةوكان!للأموالالسلجولمحيالسلطانحاجهحسبتفرضفهى

سواءحدعلىوالصناعاللجارارباحتقليلعلىالضرائبهذهعمل!

927.ص،الاقتصادىالتاريخاشتور،1()

927.ص،الاقلصادىاللاربخاشتور،)2(

2.صللانداج،الاسيوىالخطحولصالق،احمد)3(

الاقنصادبةالحالةببلبابف،أ92759200،ص،الاقتصادىالتاربخاشتور،)4(

الثلث،العددالمورد،،اللبنم!جلللترجمةالعباسبةالخلا!ةعهدفى

iyr،36.صأ
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يؤدواانملزملنكانوائحملهاوالثتلنالتيالثقللةالتبعا!عنناهيك

ثابتى)1(.غيركان!الليللضريبهالمقررالمبلغ

6لب:الضرانواعأهماما

)2(:المكوس10

والتي)3(.والمكوسالضرائبفرضبغدادطغرلدكدخلعندما

بمبالغالسلجوقيالسلطانخزينةتمدلانهاالمهمهالضرائبمنلعلبر

سنهاسقطهاعندماملكشاهالسلطانان)4(الجوزيابنذكرفقدوفدره

كدالعالمياسلطان11بقولهالمستوفبنحداخاطبهأمهـ/947880

الضردبههذهوكانت.ونلفالفستمائهأموالكخزائنمناسقطت

.(السلجوديه)السلطةتحتالوالمحعةالبلدانجميعمنتؤخذ

(q)

)2(

(r)

)4(

)5(

والتىوالخارجبةالداخليةالتجارةعلىالمفروضهالضرائبهي:المكوس

الزراعبةويلغلاتالبضائععلىالاسواقداخلوالشراءالبيععمل!اتشملت

ضفافعلىللمكوسخاصهدورانشأتوقدونهرأبراالمنقولةوالبضائع

،الشرقفىالعرا!ئاربخ،الريسمحمود241،ص،الخراجالانهار)قدامة،

216(.ص

لحقيىالخلفاء،لاريخهـ(،119)تألرحمنعبداللينجم!السيوطى،

42..ص5291(،الفاهرة-،الدبنمحيمحمد

72.ص1،النلظم،،الجوزيابن

+ا18صدمشى،ئاريخفيل،القلانسابن

.256ص80،1الجوزى،ابنسبط143،ص0،1المنئظم،الجوزى،ابن
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السلطانلهالحضره"الحضرة"مخلصعلبهيطلقالمكاسكان

وكانالسلجوقىالسلطانمساندهمنقوهيسدمدكانفانهلذلكالسلجوكله

11.جهنمفيحصلرافرش!انا11ويقولاموالهمواخذالناساذىفييبالغ

فرضعسوفاظالماالسميرمى،بنعليطالبابيالوزلروكان

السننبغداداهلعلىسننتالقدبقولوحددهاوالمكوسالضرائب

ا)1(.افعاليالئبعظالمفكلالجائرة

روابهالجوزىابناوردوكدثابلهتكنفلمالمكوسمقادلراما

هـ/515عامففيالتجارعلىتفرضكان!الئيالمكوسمقدارعن

بباعماكلفىربحهمثلثيللسلطانيدفعواانالباعةالزمم

دواريط)2()3(.ئمانيةنولكلالسقلاطونثياببلععلىوفرض

الاضرائبتلكاستمراريةعلىالسلاجقةالسلاطينحرصلقد

الضرائبهذهتكومانكذلكوحرصوامملوءهخزائنهمبقاءلضمان

كئلوقدقاسيا،ظلماوكانمحمودالسلطانوزيركان،باصبهانقريةسمبرم1()

923-ص9،الجوزى)ابناشهرولسعهسنبنثلاثوزارةمدةوكات

.)241

لزنالذىالعرا!فىالمسئخلمالكيللرهممن41./يساويالقيراط)2(

.(44ص،والاوزانالمكاييل،هنشىغم/2311ه

.228ص،9،المنئظم)3(
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عمالهسنجرالسلطانامرفقدلها،التابعةالاقاليمكلفيوشاملةعامة

البلاد)1(.وعواصمالعراقمدنكلمنالضرائبياخذوابأن

البيع:ح!ضريبة2.

شملثوالتيالاسوا!فيالباعةمندؤخذالضريبههذهكانت

انواعاشدمنالضريبةهذهكانثلقدالاسوا!،المبيعا!انواعسائر

ابنالواعظانحتىكبيرةكان!انهاولبدوالتجارعلىالضرائب

"ياسلطانالهوقلىالضريبههذهرفعفيمسعودالسلطانخاطبالعبادى

لهبهالمسلمينمنالمأخوذهذابقدرومغنلمطربمنلهلهبانكالعالم

)3(الساعيابنذكروقدا)2(.اللمسلمينواتركهالمطربذلكوتحسبنىلي

هذهبالغاءأمهـ/406217سنةامراللهلدلنالناصرالخللفةان

دلنار.الفمائتاالسنهفىمقدارهاكانوالتيالضريبة

الفار:ضريبة3.

والحوانل!الناسدورعلىلفرضالمالمنمقداروهي

الىاحئلاجهمحالةفيالسلاجقهالسلاطيناليهالجأالخاصهوالاملن

رؤوساصحابعلىوخاصهالضرلبةللكضوعفتوددالاموال

الحروباوقاتفيالناسعلىتشتدالضرلبههذهوكانت)4(،الاموال

26..ص،الصدورراحه،الراوندي1()

.021ص،أج،المنلظم،الجوزيابن)2(

228.ص9،جالمختصر،الجامع)3(

2-26.هص01،ن.م)4(
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سنهففيالعرشحولالنزاعبسببالسلاجقةالسال!طينبينتندلعاللي

الىلحاجةالضريبههذهبجبالهمسعودالسلطانامرأم232هـ/526

بغداد)1(.دخولعلىعزمالذيسنجرالسلطانكل!اجلمنالمال

واللجارالرعيةاموالفيالطمعكثيرمسعودالسلطانكانكما

دارمنوكذلكالناسمنالاموالبجبالهامرأمهـ/31o913سنهففي

لأمرالمقلفيالخللفةالىمسلمهبنالبركا!اباوزيرهبعثفددالخلافه

دلنارالفبمائهوطالبهذلكفيأم(1/915هـ/137)053/555الله

مناخذلاانتعالىاللهعاهد!اني11للوزلرالخليفةجوابفكان

الناساملنعلىضرائببفرضفقاما)2(.اظلماواحدةحبهالمسلمين

شدة)3(.ذلكمنالناسولقىاللجاروصادر

25-26.ص)4.ن،)1(م.

26-01.67،ص)2(م.ن،

بمقاومةاللهلأمرالمقتفىالخلدفةلورعن438،صالخلفاء،تاريخ،السيوطي)3(

المقتفىالخليفهدورعبدهالكرلمعبدانظر:العرا!فىالسلجوكىالاحئص

العددالبي!،آلجامعة،المنارةمجلةالعرا!،فيالسلجوقيالنفوذلأضعاف

.)iqlالاول
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الحشرية:النركاتضريبة4.

منلهوارتلامنارثعنمسؤولالتركا!دلوانكان

الإسالمى)1(.الشرعبحكملرثهمكانالدولةلأنالرعلة

السلجوقىالاحلل!فترهفىمهمامورداالمواريثأصبحتلقد

عليها،الاستيلاءعلىبغداددخولهممنذالسلاجقهالسلاطينحرصفقد

.(2)أمهـ/455630سنةوذلكالموارثاعادهعلىطغرلبكأمرفقد

فيالسلجولمحىالسلطانخزلنهالىلذهباللركا!اموالوأصبحت

هـ/531سنهففي.المسلملنمصالحفىلصرفانيجبالذيالوثت

فلماالئركاتصاحبمالهفأخذورلثلهلكنولمرجلمات9113

الحفارلنامروكذلكالاموالللكبأخذاعوانهامرمسعودالسلطانسمع

عميدمنبكتابالااحدلدفعوالابانالمقابرفىالعاملينوالغسال!ن

أصحابعلىشيءأيكئممنوحذروهمموافقهيحملالعرا!

سنهبهروزبرباطالفقلهالخطاطبهروزلوفيفلما)3(.السلطان

11عادتهم"وهذهالفمهاءوضربوااموالهصادراأم1'0هـ/547

مدوابلبذلكيكتفواولم)4(.وسجنوهمالفقهاءمناثنينعلىوثبضوا

36.أص،العباسيةالدولةنظمجوادمصطفى1()

.542صالخلفاء،لاريخ،السبوطي)2(

68.96-ص1،.،المنتظمالجوزكط،ابن)3(

.471ص،1.ن،.م)4(
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ديناروخمسمائهالفمنهايجمعمامقداروكانالجوالي)1(الىايدلهم

الخليفه)2(.ا!طاعفيداخلهكانتوالتي

الدار:ضريبة.ه

الناسدورفينزلوابغدادالمحللةالسلجو!بهالعساكردخلتلما

اهلمنلهملدفعدلنارخمسمائهمقدارهاضريبةاهلهاعلىوفرضوا

فجمعوابلادنا"فيعادتناضرلبةاهذه1بقولهمذلكسببمعللينالدور

ذلكمنالناساسلغاثوقدحولها،وماالكرخاهلمندلنارخمسمائه

والنهبالحريقافنىولمحدالفناهماشىءاهذا1لهولمحالواالخللفهالى

الفعلهذاعلىوأنبهالكندرىالعرا!عمددالىالخللفةفبعثاموالنا

يتدخلونالعباسلنالخلفاءكانلقد"()3(.ففعلالضريبههذهباسالاطوامره

سنهففىالدلنيةسلطتهمطرلىعنالضرائبوطاةتخفيففي

شكلعلىالضرائببعضبرفعالمقتدىالخللفهامرأمهـ/048587

)4(.الجوامعابوالاعلىالصق!منشورات

الجزيهيسلوفيالديوانالنم!وصاحبهذااهلمنطائفههمجليةجمعالجوالي1()

313.صالعباسيه،الثولةنظمجواد،مصطفى،منهم

87.ص،الزمانمرآةالجوزى،ابنسبط)2(

6.ص،ن.م)3(

9.35،،المنتظمالجوزى،ابن)4(
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ألخفاره:ضريبة6.

قطاعمنالطرلقحراسةبحجةالحجاجمنلؤخذالضريبةهذه

كانورق!و!فكبلرالضرلبةهذهمقداروكانواللصوصالطر!

ذهبيه)1(.دنانيرسبعةحاجكلمنلؤخذ

راسومئاليد!ينارألفصىأربعهمبلغاللجارمنقوماودفح

11)2(الخفارهوجهعلىذلك"أعطواالغنممن

:الضربدارغلةضريبة7.

ولنو!االضرائببكئر!السلجولمحىالاحتائلفئرهتملزتلقد

ا!ذقودضربدارمنا!ماللبتمخصصكانفقدالضريبةهذهومنها

السلاطينلكنالمسلمدن)3(،الفقهاءقررهماحسبعلىبالمائةواحد

محمودا!لطانكاننسبئهاورفعواالضريبهبهذهاسئأنرواالسلاجقه

دلنار)4(.1الفشهريابغدادفىالضربدارمنلأخذ

ألبيعة:هالضريبة8.

السلاطلنأحداعللاءحالهفيالناسمنيؤخذالذيالم!وهو

494101سنةففيالعرشالسلاجقه /teaالىمحمدالسلطانأرسلأم

أهلمنالمالوجبىذلكالىفأجيبوكسوهمالامنهلللمسسنجرأخله

.02هص،الصدورراحة،اوندىالر(1)

.302ص8،،المنتقم،الجوزيابن)2(

334.ص،الدواوينكوانينمماتى،ابن)3(

.302ص8،،المنتظم،الجوزيابن)4(
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أم)0553!/58سنهوفيالمجلمع)1(.فئا!جملعوشملنيسابور

الاموالعداماالبيعهبمالالمسئرشدالخليفهمسعودالسلطانطالب

الخليفهفأجابهبغدادأهلمنلجبىدينارألفثلاثمائةومقدارهالأولاده

سالمادارهالىالخللفهلأعادهكانتفأنماالمضمونهالأموالأما11بقول

املاكىالىتعادانيجبانهالافلعمريالبلعهمالوأمالكنلموذلك

ا)2(.الدهاسبيلفلاالعامهمنتطلبونهمااماواكطاعي

:الحيواناتبيعضريبة9.

البلععمللاتشملتصنوعهضرائبضربوالمحدالسلاجقةكان

والغنموالجمالالخللبلعسو!علىالضرائبفرضتفقدوالشراء،

الذكطالمستنجدالخللفهزمنالىلجبىالضرلبههذهبق!توقد،والسمك

أم)3(.هـ/555158سنهبألغائهاأمر

:المصادراتج.

ماليامورداالسلجوقىالاحلل!فئرهفيالمصادراتشكلتلعد

اغلبانالباريخيةاالمعلومالاخل!منوللبينالسلجوديه،للخزلنةجيدا

التجارومنالدولةموظفىكبارمنكانواللمصادرهتعرضواالذلن

للمصادرةلعرضحاالليالخلافهاموالعنفضلاالاموالواصحاب

ا!طاعاتبقبضالعرا!عمبدالىطغرلبكالسلطانكئبفقد)ايضا،

9.123،صج)1(م.ن،

1.54،ص.)2(م.ن،

(-lit)3(م.ن،.1،ص ir.
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الخللفةزوارقولعرض!)1(.الخاصالعقارالالهلتركولاالخللفه

السلجوكي)2(.السلطاتأعوانمنمصادرهالىبالشعيرالمحمله

الخليفةضباعغلاتصادرواالسلاجمهأنالجوزىابنولذكر

المسترشد)3(.للخللفةالعائدالئمورعلىأستولواوكذلكالراشد

شلئايلركواولممصادرهاعمالالىالخلافهأمواللعرض!لقد

سفنعلىمحمدالسلطاناستولىفقدعليهاليدووضعواالاللخلافة

أموالمسعودالسلطانوصادر)4(.الاموالوصادرالخلدفةالىوصل!

طالبهوعندماواقطاعالهالخاصةالراشدالخليفهوأملنالخلافه

.(ا)شىءامعيوليسمعكمالبلاد11الخليفةاجابهبالاموال

يبقولمالمصادرةعملدةالىاللهلأمرالممتفيالخليفةولعرض

طلبعندمامسعودالسلطانعلىجوابهخل!منذلكيليبشيءمعه

فىوتصرفجمعيةواخنلهالاثاتسوىالدارفىيبىلممنه:الم!

لكنقلموجهأىفمنوالجواليالتركاتوصادرتوالذهبالضربدار

.02ص،السلجوق،يارالبند(1)

77.ص،الزمانمرآة،الجوزيابنسبط)2(

47.ص1،.،المنتظمالجوزى،ابن)3(

.135ص9،،ن.م)4(

54.56-ص1،.،ن.م)5(
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فقدللسلطانالمصادرةباعماللقومونالسالطلناعوانوكان)1(المال

ا)2(.اللسلطانوالمصادرا!الاموالجمع"كثيربغدادشحنهمنكبرسكان

منمتباينهكان!انهالثب!المصادرةالمبالغعرضخائلمن

الوزراءمنئحصللهالمالتيالمصادراتمبلغانفمثلااخرىالىفئه

دينار)3(.ألف304-0بدنسراوحكان!الموظفينوكبار

الفالمائهالىلصلقدالمصادرةالمبالغفكان!الئجارفئهأما

وكان!أموالهصادرعالنرابناللاجرملكشاهالسلطانقتلفعندمادلنار

الاوحدالصفيمسعودالسلطانوصادردبنار)4(.الفمائةقلمئها

اعمالالىالرعيةوتعرضت(.دينار)الفمائلىعلىالمسلوفى

سنهففيكثيرةاللأرلخلةوالشواهدالسلاجقةالسلاطيندبلمنمصادره

391 0 0 tA--/عندماوكذلكالاحواز)6(.أهلبركياروفصادرأم

بعمليهفقامالاموالعللهضاق!أم1هـ/49410بغدادالىلوجه

)7(.الناساموالمصادرة

2(

3(

5(

6(

7(

.925ص،ه.النجوم،تغرىابن67،-ص،ن.م(

284.ص8،،الكاملالاثلر،ابن(

A.27ص،الاقتصاديالناربخاشتور،(

.128ص8،،الكاملالائبر،ابن(

.571ص،سلجو!يل،اريالبند(

.111ص9،،المنئظم،الجوزيابن(

.13ص2،نتمة،،الورديابن891،ص8،،الكاملالاثير،ابن(
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السلطان!بلمنمصادرهاعمالالىاصبهاناهلوتعرض

وجهعلى"المصادرةالاموالوكان!أم1هـ/69430سنهمحمد

عظيما)1(.مالاوجمع"العرض

فيالاسلوبلهذااتباعاالسلاطيناكثرمحمودالسلطانوكان

فقدذلك،جراءمنطائلاأموالاجمعوالذىالاموالعلىالحصول

فيفنارهبنالجمالدينار،ألفثمانوندارهأسئاذالرشلديكللغصادر

الهاشمأبيبنالدولهفخرهمذانرئيسدينار،ألفثلانونهمذان

لوفيلمادينار)2(.الفسبعونتبرلزرئيسدينار،ألفعشرونالحسني

دينارمليونعشرثمانيةعلىتحويخزانلهكان!محمودالسلطان

لحوىاصفهانفىخزانتهوكانداالثمدنةوالجواهرالصلاغاتسوى

عشرثمانبةوزنهالماربماوالنحاسوالفضيةالذهبلةالاوانيعلى

.رطل)3(.

السوق:استقرارعدمئلأليأ:

الاسعار:نذبذبأ.

دورعلىلؤكدالاسعارلذبذبالىادتالليالمتغيراتكلان

الىالبلادعلىالمقطعينسيطرةادتفقدذلكفيالسلجولمحيالاحتص

اد!حبثالاسائمبةالعرببةللدولهالاقدصادىالواقععلىمدمرةاثار

.134ص9،،المنتظمالجوزكط،ابن1()

.481أ-47ص،سلجوقيلالبندار!ما،،انظر2()

.491صالسلجوقبه،الدولةاخبار،الحسيني،421ص،سلجوقالالبندارى،)3(
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منالانتاجاحلكارنتدجهكانالاسعاربارلفاعالاسوا!اسلقرارعدم

الزراعهالاراضياقطاعكانلقد.السلجوقي،للسلطانالاموالدفعاجل

النشاطوالمحععلىانعكسوالذيلهاالدمارجلبقدالسلجولمحيللعسكر

ازما!السملطفترهخل!العباسيةالخلافهشهدتلقد،الاقتصادى

اسعارها.وارتفاعالغذائلةالموادقلهبسببحادها!تصادية

الاقتصاديالواقعهذافيرئيسياسبباالسلجوقيالاقطاعكانلقد

لس!الذبنالمقطعلنقبلمنواضطهادهمالسيئةالفلاحلناحوالبسبب

الباهضة)1(.الضرائبالفلاحلنوتحملالزراعهأمورفيخبرةلهم

كبلمنولخرلبنهباعم!الىاعله0الزرالقرىلعرض!لمد

ادتوالتىالقوا!طريىفيالواقعهالقرىوخاصةالسلجوقيهالعساكر

وبالتاليقراهمعنالفلاحينهجرهوالىالزراعيهالمحاصيلللفالى

تشكلالليالزراعيةالمواردمنالاسلاميالعربيالادلصادحرمان

الاقلصاد)2(.لذلكالأساسيالعنصر

حمبهخل!العباسيةالخلافةشهدلهالذيالسياسىالاضطرابان

الىومهدتالطركاتعلىالامنفقدانالىاد!السلجوثيالسملط

منالخوفبسببالاقتصادىالوالمحععلىانعكستلصوصله)اعم!

الشرقدول،أندرسونببري852،ص،الاقتصادىاللاريخآش!ور،)1(

.AVص،الاسنبدادية

72-ص8،،الكاملالاثبر،ابن163،ص8،،المنتظمالجوزى،ابنانظر:)2(

23.ص73،9،

023

http://al-maktabeh.com



حرموالذيالعباسلهالخلافهمدنبينوالبضائعالزراعلهالمنتجاتنقل

لعبتوقداسعارها.وارلفاعندرتهاوالغلاتالبضائعلوفرمنأسواقها

النهبعمليالاخائلمنمهمادوراذلكفيالسلجوكلهالسلطه

)1(.السلطةتلكوبموافقهالسلجوقيهالعساكرمارسلهاالتيواللخرلب

عنفضلاالسدودبصلانةالاعلناءوعدمالرينظاملدهوركان

الىادلاوالسدودالنواعلرمنكثيرتدميرالىاد!العسكرلةالحملا

المزروعه)2(.المساحاتوئقلدصالرلفخراب

فلرهخل!ملحوظاارئفاعاالغذائلةالمواداسعارشهدتلقد

هـثلاثون447-575بلنالوالمحعةالفترةشهد!فقدالسلجولمحيالشملط

الشاموبلادالعراقفيالغذائلهللموادالاسعارارتفاعفيهاسجل!مرة

الممدارسلبلنوالتىالئاريخلهالمصادرضمنورد!ماوحسب

ذلك.الىادت"الئ!والاسبابالاسغارارئفاعفيالحاصل

العراقفىالعامةالاوضاعشهدتأم550هـ/447سنهففي

قاملاوالتيبغدادالسلجوقلهالعساكردخولسببهواضحااضطرابا

الىالاسعارفارلفعلاالزراعيهوالقرىللمدنوتخربنهبباعمال

الثوربعشرهلحمبلعفقداللحوماسعارفيفاحشغلاءوحدثالضعف

حيوانا!سعرارلفعوكذلكقرارلطبخخمسةيباعكانانبعدلمحرارلط

.61ص284،9،ص8،،الكامل،الاثيرابن،انظر1()

2.صه268،ص8،ن،.م)2(
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بلغفمدالسوقالىالزراعيهغلالهمنقلعلىالفلاحينئساعدالتيالنقل

هذاوشمل،بقلراطينلباعكانانبعدقرارلطخمسهالحمارسعر

فيوبلعدلنارثالثهمائهالحنطةكر)"(سعربلغفمدالاقوانالغلاء

بدينار)"(أرطالخمسكلوالخبزالتمروبيعديناربألفشبراز)1(

عشرهكلالخبزفيهاببعالغلاءمنموجهمكهمدينهشهدتكذلك

بدينار)2(.أرطال

فاحشغلاءحدثوعندما5601هـ/448سنةالغلاءوأسدمر

فىاللصوصيةوانلشارالأمنفقدانذلكسببوكانالأسعارفي

بغدادالىمحاصيلهمنقلمنالمزارعينخوفالىذلكفأدىالطرلمحات

فيالغلاثوجودتعذرانذلكنتلجهمنوكانوالسرقهالنهبمنخوفا

نابعددينارشمعينالحنطةكربلغالغلاء،حدوثالىفأدىالاسوا!

دجاجاتاربعوكلبقيراطاللحمرطلوبيعدينارعشرينسعرهكان

وتعذربدبناروالرمانةالسفرجلةبيعتحيثالفواكهسعروزاردبدينار

سعرهفزادإلزارعبه،االمحاصيلللفبسبلاالاسواوفياللبنوجود

والاوزان،المكايلل،هنش!كغم،292هالحنطةمنالواحدالكروزنببلغ)*(

96.ص

038(.ص3،،معجم)ياقوت،فارسبلادقضيةوهو!يمبلد1()

31،ص،والأوزانالمكاييل)هنش!،غم206.4هيساوىالبغداديالرطل)**(

.)35

72،73.76،ص8،،الكاملالاثبر،ابنr،16ص8،المنئظم،الجوزيابن)2(
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والجزلرةالشامبلادالغلاءهذاوشمللمحرارلطبعشرةاللبنبيعفقد

.)1(.واللمنوالحجاز

بعفقدالسابقالمبلغأضعافالحنطةكرووصلالغلاءتزايدثم

بسبعه)النخاله(الرديئهالخشكاروكارهدبناروثمانينبمائهالواحدالكر

العسكرنهببسببالموصلمنطقةفيا!صاهالغلاءوبلغدنانلر

وتعسبنبمائةالحنطهكربلعفقدوالموصلئكريتلمنطقةالسلجولمحي

علىالمقطعينسيطرة()2(دانق)بنصفالواحدالرطلوالخبزدينار

أسعاروكان!اسعارهافيسريعارتفاعالىادتوالغلاتالمزارع

تدميربسببقصلرةفئراثخل!أسعارهالمفزكالحنطةالمهمةالمواد

سواء،حدعلىوالئجارالفلاحلنلدىالمخزوننهبوكذلكالمحصول

وبعددينارعشرلنالسلاجقةدخولقبلالحنطةكرسعركانفمثلا

نحوالسعرزادالاشهرلا؟تتجاوززمينيةفترةوخل!بغداداحدلكهم

هذاالضعفالىالسعرقفزثمدينارسبعلنمقدارهبفارقدلنارسمعين

لراوح!فقدمستمرلزايدفيالنخالهسعرجعلالمفاجىءالارتفاع

دنانير)3(.عشرةالىسبعهبينالواحدةالكارةسعر

ابن97،ص8،،الكاملالاثير،ابن.17،ص8،،المنتظمالجوزيابن)1(

.277ص3/الذهبا!شنر،الحنبلي95ص5،5النجوم،تغري

92(.ص)هنت!ث!،الدرهم1،6/ونقد-وزنوحدهوهي)*(

.173ص8،المنئظم،،الجوزيابن)2(

927.ص3،،الذهبشنرات،الحنبلي)3(
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فقدالعرا!فيالاسعارغلاء57،1.هـ/944سنةوشهدت

دنانلر)1(.ثمانيهالشعيروكارةديناراعشرةبثلاثةالدكلىةjكابيعت

لعدلمالتيالزراعيةالارضعلىالسلجوقىالاقطاعأثرلقد

بعضهمانح!ىلهاكيمةلافأصبحتمزارعوهاوهجرهاكانتكما

الخبز)2(.منأرط!بخمسارضهباع

بسببفيهاالاسعاروغلتحلبمدينهفيالاوضاعاضطربت

هـ/463سنهففيفلهاالغلاءوحدثالسلاجد4الاتراكنهباعمل

بدينار)3(.الحنطهالقفيزين)*(منبيعأم070

46سنةففيدمشقفيالاسعاروغلت r057/حصارهاأمهـ

الاسعارفغل!الغذائيةالامداداتوصولعنهاوقطعواالسلجولمحيالجلش

فلها)4(.

بسببأم750هـ/468سنةدمشىمدلنهالخلاءعاودثم

كواتهوقاملاالخوارزمياشمزبقيادهالسلجوقيةالمواتمحاصره

،07ص12،والنهالة،البدالةكئير،ابنtA)ص8،،الكاملالاثير،ابن1()

.222ص23،الارب،نهابةالنويرى،

.972صc1"،الذهبا!شنر،الحنبلي2()

والاوزان،المكايلل،)هنلشالحنطةمنكغم48175يساوىالبغدادىالفملر)*(

66(.ص

.21ص2،حلب،زبدة،العديمابن)3(

99.صدمشى،ذيل،القلانسابن)4(
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الىاهلهامنكثيرفاضطرالمدينةواسوا!الناسبيوتنهبباعمال

فىالغلاءهذالعبولمحدامنااكثرمناطقالىواللجوؤمنازلهملرك

المصادرئذكركماالغلاءهذاانخصوصاسكانهابلنالفالرسلادة

كانواانبعدالافثالثسكانهاعددفاصبحسنوا!)1(.لثالثأستمر

الحنطهاسعارغلاءبسببالخبازلنعددولناقص،نسمةالفثلاثمائة

مائللندمشىفىالخبازلنعددكانفمددلنار،ثمانلنسعرهابلغالتي

)2(.اثنينخبازينسوىلبدىلمخبازاواربعين

فيالسداسيهالأوضاعاضطربتأم990هـ/294سنةفي

فقدالعرشحولالسلاجمهالامراءب!نالمصراعحالهبسببالعرا!

الاوضاععلىانعكسومحمدبركلاروقالسلطانبلنالصراعنشب

فيلهمالشرعلةتعطيالصراعاتئلكانخصوصاالاقنصاديه

وبلغالعرا!فىالاسعارفزادتالوسائلبشلىالاموالعلىالحصول

جوعاالناسموتالىالارلفاعهذاوادىدلنارتسعينالحنطةكرسعر

لتلكقت!ساحةكانتوالتىسنلانفيهاودامخراسانالغلاءوشمل

اعا!)3(.الصر

ابن80،1صدمشى،نيلالفلانس،ابن794،ص8،،المنتظمالجوزى،ابن1()

334.ص،الدولمختصرالعبركط،ابن2010ص،ه،الزاهرةالنجوم،تغرى

7.ص،السريانيالدوللارلخ،اللمطىابن)2(

ابن291،ص8،،الكاملالاثلر،ابن90،1ص9،لمنئظم،،الجوزيابن)3(

.571ص،21،والنهايةالبدالة،كثير
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ففيلخربأعمالالىالعرا!سوادفيالزراعيهالاراضىولعرض!

الدجيلدرىفيالزراعيهالمحاصلللعرضتأم201هـ/594سنه

الخبرفبلعالاسعارفيغلاءحصولالىادلاوالللفالنهباعمالالى

.بقلراط)1(ارطلعشرةكللباعكانانبعدبقلراطارط!ثالثكل

ذلكوسبباصبهانفيالاسعارزادتأمأ30هـ/694سنةوفي

الىالاخيروهزيمهومحمدبركيارو!السلطانبيننشبالذيالقتال

الفلاحينقرىونهاعليهضاقتانبعدالملرهفاحلاجأصبهان

من!شململموأبوابهاالمساجدحتىالعامةللاموالنهبوحصل

عشرةكلاصبحبحثالخبزسعروزادالاسواقفىالاقواتوعدملا

.بدينار)2(بيعاللحمورطلبدينار(امناء)

مشاريعاهمالبسببالاسعارزادلاأمهـ/205801سنةوفى

وأتلافهاالزراعلةالمحاصللبغر!شمبب!والليالسدودوصبانةالرى

وأكلدنانيربعشرةالخثكارالد!يىوكارةدنانيربثمانيةالحنطةكرفبيع

.216ص8،،الكاملالأئير،ابن)1(

المكاييل)هنش!،كغم)3(يزنوكانفارسبلادفىالمهصهالاوزانمنالمن)0(

.(94ص،والاوزان

أبن257.ص8،،الكاملالاثير،ابن9150ص9،المنئظم،،الجوزيابن)2(

.571ص،21،البدالةكنبر،
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غذائهمفكانالضرراصابهاالتىالمرىاهلاماوالباقلاءالئمرالناس

.)1(اللو!على

اثرهاالسلجوقيالجيشبهايقومالئيالعسكرلهللحملا!كانلمد

الدماراعمالمنالقوا!للكئجلبهلماالناسعامةنفوسفيالسلئ

العراقاهلوكانالزراجمهومحاصللهمالناسللأموالوالسلبوالنهب

لنلكالاعم!ئلكمنقاسواالذلنالعباسبهالخلافهسكاناكثرهم

الموادعلىالطلبلزدادأنالقواتللكاجيءسماععنداعئادوا

اسعارهاارتفاعوبالئاليالاسوا!فينفاذهاالىيؤدىوالتيالغذائله

وصولبسببالعراقفيالاسعارارلفعتأمهـ/505112سنةففي

الح!"صلحعنهارحلوعندماالعرا!الىمحمدالسلطانقوا!

.ا)2(السصا!رخص

فىفاحشاغلاءأمأأ-18أهـ/511005117السنواتوشهد!

"ولمدلنارثلثمائهالحنطةكرسعروبلغالاسعارزادتفمدالعرا!

.جوعا)3(الناسوما!يوجد"

ابن2570ص8،،الكاملالاثير،ابن915،ص9،،المنتظمالجوزى،أبن)1(

.258ص23،،الأربنهابةالنوبري،0)7ص)24البدايه،كثبر،

.181ص،دمشقذيل،القلانسأبن)2(

72.ص12،،التواريخعيون،الكلبى391،ص9،،المنتظمالجوزى،ابن)3(

.5213/النجوم،تغرىأبن
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ناذلكوسببالعراقفيغلاءحدثهـ/5129111سنةوفي

لموممجموعهلرأسوكانللرعيهظالماكانمنكبرسبغدادشحنه

فيالامنيالوضعفاضطرابللسلطانالاموالوجمعلصوص!ةباعمال

فقدالبا!ونامابغدادالىمحاصللهمنقلمنالفلاحلناكثرفخافهالبلاد

.1(ا)النخالهاالناس"ولدو!امنااكثرمناط!الىهربوا

فيالاسعارغلاء211/2311هـ/615/7152ا!سنووشهدلا

الد!ب!كارهوبلعبميراطارط!ثلاثكلالخبزنمنوبلغالعرا!

.)2(ونصفدنانلرسئةالخشكار

بكروديارالعراقفيالغلاءحدتأمهـ/951126سنهوفي

مدينةفيالغلاءحدثم/9112هـY)5سنه)3(الشاموبالسوالجزيرة

والشعلربدينار(مكايك)سلهكلبيعتالدىالحنطةأسعاروزاد!حلب

.بدلنار)4(رطلاسلونوالدطنبدلنارمكوكعشرةاثنلا

.83ص12،التوارلخ،عيونالكلبى،2840ص8،،الكاملالاثير،أبن1()

.431ص8،،الكاملالأئلر،أبن2460235.ص9،،المنتظمالجوزى،أبن)2(

.314ص8،،الكاملالأثلر،أبن212.صفيل،القلاطس،أبن)3(

والاوزان،،المكايبل)هنش!،الحنطةمنكغم61لساوكطحلبمكوكان)+(

.97(ص

.284صحلب،زبدة،العدبمأبن4()
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الشعيركربلعبالعراقالاسعارفيغلاءهـحدث526سنةفى

بدمشىالاسعارغل!أمهـ/053136سنةوفيدلنار)1(.عشرةبأثنئى

.)2(درهمبأربعمائهالحنطهوبلع

طريىعنالعربيالاقلصادلدمدرالسلجوددةالسباسهاستهدفتلمد

الخلافةكانلااللىالوقتفىولخريبهئدملرهالىلؤديوطرفوسائل

منشحنيعينونالسلاجقهالسلاطينكانفقد،الاموالللكالىبحاجة

للسلطانضرائبجباةمجردوكانواالسيرهبسؤاتصفواوالذيناعوانهم

اعمالبسببالعرا!فيالاسعارهـزالت532سنةففىالسلجوقي

بهذهيقوموكانونهبوصادرظلمالذيالسلاحىالبقشبغدادشحنة

مصادرتهارادمنعلىيلحقهاالئياللص!صيهبتهمةملسلراالاعمال

.)3(ونهبه

كرسعربلغفقدبالعراقالاسعارغلتأمهـ/5427014سنهفي

الاسواقفىالخبزفعدمدلناراربعينالشعيروكردلنارثمانلنالحنطة

وفي.واحدا)4(شهراالغلاءفلرهودامتاياماربعهالدكاكينواغلقت

بلنالصراعحالةبسبببالعراقالاسعارغلتأمهـ/543148سنة

وصلفقدوالنهبالدمارجلبواحلوااينماوالذينالسلاجمةالامراء

.2هص،1..،المنلظم،الجوزىأبن(1)

.703ص12،،التاريخعيون،الكلبي)2(

.362ص8،،الكاملالاثير،أبن3()

.21هص،01،المنتظم،الجوزىأبن(4)

231

http://al-maktabeh.com



ونهبواالفلاحلنقرىودخلواالعراقالىمسعودالسلطانامراء

الدجبلفىالزراعيهالاراضيوخربتواموالهمالزراعيهالمحاصيل

اغلبأنحتىالزراعدةالمحاصللتنلجعامرهقرىوهيوالنهروان

السعرغلاأمهـ/548153سنهفىبغداد)1(الىهربواالفالحلن

.دلنار)2(2()هبالحنطةمنالغرارةوبيعتبدمشق

وسببهالعرا!فيالغلاءحدثأمهـ/552157سنهوفي

السوادقرىفنهبتشاهمحمدبديادهقد!م!الليالسلجوقلهالعساكر

ولعذربغدادالىالزراجمةالمحاصيلورودوانقطعتاوانا)3(ومنها

الغنمرأسوبيعاللحوماسعاروغلتبغدادفىوالعلفاللبنوجود

بحبةارطالخمسةوالتبندانقبنصفالواحدةوالدجاجةدنانلربسبعة

.الغلاء)4(هذاملرخراسانشهدلاوكذلكالاسواوفياللحمولعذر

وصولبسببالعراقفيالغلاءأشتدأم173هـ/856سنهوفي

.()همذانمنالسلجو!بةالعساكربمجيءبغدادالىالاخبار

.2223،ص9،،الكامل،الاثيرابن132،134،ص0،1.ن،م)1(

.rYهص،ذلل،ال!نسأبن)2(

،أ،البلدانمعجم)ياقوت،.ببغدادالدجدلدرىمنالبساتينكثيرةبليدة)3(

.274(ص

57ص9،،الكاملالائتر،أبن.16،916هص،1.،المنئظم،الجوزيأبن)4(

.894ص12،التواربخ،عيون،الكتبي.

.24.ص1،.المنئظم،،الجوزي)5(-أبن
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زلادهبسببالعراقفيالسعرفيغلاأم174هـ/956سنةوفي

الاسعارزلادهالىف!لكادىمماوالمزارعالقرىفغردتالفراتنهر

الموادالغلاءهذاشملوكذلكدانقبنصفالفواكه(من)كلفبع

دنانبربثلاثةالفكلالطابو!سعروبلغالمساكنبناءفيالمسلخدمة

.)1(ونصف

الزرعهلنبسببالسعرغلاءأم917هـ/574سنةوفي

ستهكل8()الحواريالخبزسعرواصبحالريمشاردعاهمالنددجه

الغلاءشملوكذلك)2(بحبهأرطالاربعكلوالشعلربقيراطارط!

)3(،الناسوهلكبدلنارمكاكيثلاثكلالشعيرفبلعنفسهسببالموصل

عشراربعوهيالحنطهمنالغرارهوبيع!دمشىفىالغلاءوحدث

.دبنار)4(بعشرلنمكوكا

.46(صوالاوزان،المكالبر،)هنش،غمA.511يساوىالبغدادالمن)8(

.027ص2،البداية،كثيرأبن،472ص0،6،المنئظمالجوزى،أبن1()

.الرقا!خبز،الحواري+()،

.28هص،01،المنتظمالجوزىأبن)2(

.ن.م3()

.41هص،9،الكاملالاثلر،أبن()4
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لحكمبسبببالعراقالاسعارقل!أمهـ/575018سنةوفي

بيعمنعالذيمنصوربكرأباالدلنظهحرالعطارابنالمخزنصاحب

.وضمنها)1(السوادكرىعلىواسلولىالغالت

للنقود:الشرأليةألقوةانخفاضب-

القائمالوضعسماتلعكسبكونهاالنقدبهللعملهالسلاجقهتعرضلقد

باعئباربالاقتصاديهالسلاسلهللاحداثالروابطاحدىلعتبرواللي

علىالقادرةالوحلدةالسلطهئعتبرانهاأذالدولةسبادهرمزالنمود

.نقاوتها)2(ودرجهعبارهاولحدددالعملةضرب

دورعلىالأشراففيالحكومةدورأهملهعلىالمصادراكد!وكد

الغشمنوسلامتهااللداولفيالشرعيهقيمتهاالنقودواعطاءالضرب

غشمنالعبثخلصاذا11قائلاالخصوصبهذاالماوردياشارودد

السلطانيهبالسكةمنهاوالمطبوعالمسلخدمهالندودفيالمعلبرهوكان

.ا)3(لبلدلهامنالمأمونطبعهبسلامةالموثوق

عرضالىذلكيؤدىسو!الحكومهاشرافمبدأالغاءحالهوفي

نليجةالسياسىالاضطرابحالةفيعادةلحدثوهذاردلئهنقود

دوراكامةعلىعملوابغدادالسالبد4احلرفعندماالاجنببه،السبطره

.61ص،2،الروضلين،شامهابو،3ص،الحقائقمضمار،الألوبي(1)

العدد،العربالمؤرخونمجلةللشعوببة،الاقتصادكطالنهجأمل،السعدى،)2(

،1659A9،98صا.

.154صالسلطانبه،الاحكامالماوردى،)3(

v f v

http://al-maktabeh.com



ففىالسياسلهلسلطلهملأكلداالخلافهضربدارعنمستقلةللضرب

وكانوامرة)1(.لأولالدراهمالعراقعملدضرب6101هـ/534سنه

اللعاملمنالناسولمنعونالخلافةضربدارلعطيلعلىيعملون

هذهوكانداالسلجولمحيالسلطانضربدارخارجتضربالئىبالنقود

.وفيره)2(مبالغالسلطانيةالخزلنةعلىلدرالعمللة

الضربدارمحمودالسلطانأنشأأمهـ/521127سنةففي

.)3(دينارهيمبللممنلكلبالقتلولوعدببغداد

للضربدارامسعودالسلطانأنشأأمأiهـ/5416سنةوفي

السلطانوقامب!نهماالعالقةوساع!الضرابعلىبالقبضالخليفهفأمر

اطلاقبعدالاالأمورتهدأولمالخللفهصاحبعلىبالقبضمسعود

.سراحة)4(

(الردلئه)النمودظاهرهسلادةالدورللكأنشأنتيجهمنكانلقد

ونتيجةدناندرأمدراهمكان!سواءالوزنكاملةغيرالنمودوهى

فىنفسهاتفرضأنالندودلالكاسلطاعتالسحاسلهالاوضاعاضطراب

.83ص،الزمانمرآه،الجوزيابنسبط)1(

.12.ص،العرا!فيالسلجوقيةالس!اسه،بلا!فاضل)2(

.4ص0،1،المنتظمالجوزى،ابن)3(

.911ص.ن،م)4(

،8891،الثالثمجلد،العصورمجلةوالاسلاميه،القدبمةالنقودالمقريزى،)5(

.131ص

243

http://al-maktabeh.com



انخفاضالىادىوا!لصادياسياسلاعديدةمشاكلسببتاللجاريةالسو!

بالسلعالنقودتلكاسلبددعلىالقدرهعثمبسببالشرائيةالقوة

النالهوأنعدامبهااللعاملعلىالناسقبولوعثمالسوقفىالمعروضه

الوقتفىالتضخماسباباحدالغلاءالىادىمما)1(أخرىجههمنبها

الحاضر.

للدخلالخلافهجعلممااقئصادلهمشاكلالرديئهالنقوداحدثتلقد

64ففيالعامالاستقرارعلىالحفاظاجلمن A390/الخليفهأمرأمهـ

موظفونلدلرهامباشرهاشرافهتحتالضربدارلصبحانالممتدى

.)2(قبلهمنمعينون

فالدالرديئةالنقودمنانواعالسلجوكيالاحتائلفلرةفيسادت

قطعوهىالدطع)3(،لعنيواللي)القراضة(سممىالنقودمننوعظهر

لقومانالعادهووجر!والشراءالبيععمليا!فيشملعملصغيرة

الذهبسعربحسبولباعوالدرهمالدينارمناجزاءبقرضالناس

"01والفضه)4(

.39صللشعوببة،الاقلصاديالنهج،السعدي1()

.701ص8،،الكاملالأثير،ابن)2(

.72-71ص،ه،اللغةمقالبسمعجمزكريا،ابن)3(

العددبغداد،لجارةض!رفةمجلةوالقراضه،المعاملهوالعملةجواد،مصطفى)4(

.37هص14,91،الرابعةالسنه،الخامس

244

http://al-maktabeh.com



اخذهالجوزولابالقراضهاللعاملعنوالعلماءالفقهاءنهىوقد

ناالألنرأبنذكرفقداخلالطه)1(.وجوازوزنهلأخللافبالخراج

فيالوعظمنمنعالحسلنبنمنصوربناردشيرالعبادىالواعظ

بالمراضةاللعاملمنالناسمنعهبسببأمهـ/86i395سنهبغداد

.ا)2(البلدامن"وأخرجالربامننوعاعتبرهوالذى

جديدةدراهمالمسلرشدالخليفهضربأمهـ/516123سنةوفي

الناساضطرابضربهاوسبببديناردراهمعشرهكلقيمئهاوبلغت

)البهرج(لسمىالنقودمنآخرنووهناكبالقراضة)3(.التعاملكثرةمن

لضربالتيالرديئةالدرهممننوعوالبهرجالرديء)4(،الدرهموهي

ناالكرمليويذكروالتجار،الناسمنلألردوكانتالضربدورخارج

.()الدرهممنالتجارلردهكانماالبهرج

المعثننسبةحيثمن"وزنهانقصبسبشرجمهغيرتعتبرالندودهذه

ئلكترفضكانتلنلكديمهاقلبمعادناسئبدالهاأووالفضةالذهبمن

فيها)6(.واضحهالغشوظاهرهشرجمةغبرلكونهاالناسقلمنالنقود

.166صالسلطاية،الأحكام،يعلىأبو1()

.891ص،8،الكامل(2)

.235ص9،المنئظم،،الجوزيأبن)3(

.(بمرج)مادة276ص،1،العربلسان،منظورأبن)4(

.441ص،9391-الالاهرةالنمبا!،وعلمالعربلهالنقود،انسلاسالكرملى،)5(

.941صالسلطانبة،الاحكام،الماوردي)6(
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جعلالذيالامرالسلجو!يةالضربدارفيلضربالنقودهذهوكان!

بسواهيتعامللابأنوامرالامبريالديناربضربيأمرالممتديالخليفه

)1(.الناسايديفيالبهرجكنرةبسبب

ألزراعة:تدهور

ولحولالزراجمهالارضئدهورالسلجولمحيالاقطاعنتائجمنكانلقد

تحتمهجورهقاحلةاراضيالىالخصبةالاراضىمنواسعةمساحات

.والمقطعين)2(وأضبطهاتأثلر

هجماثهبسببالريفلهللمجئمعاتقلقمصدرالسلجولمحيالجلشكانلقد

لمحرىعانتفقدالزراعيةمحاصيلهاوتدميرونهبهاالقرىعلىالمتلاحقة

الىالفالحيناغلباضطربحلثالهجما!للكمنالشاموبلادالعراق

الزراجمة.واراضيهمقراهمهجر

الزراعيالانئاجمسلوىانخفاضالىالمقطعينسيطرةادلالفد

فلكوالجزيرةوالشامالعراقاراضيكلبهااشلركتعامةصفةوهي

الربحيهمهمهؤلاءوكانالاراضتيللكمنروائبهمجعلتالمقطعلنان

فضلاالباهضهبالضرائبالفلاحيناثقلفقدعمرانهاحسابعلىالمالي

اقتصاديمورداهمعلىانعكسالامرهذا)3(.السخرةاعمالعن

الذيالخرابعنفضلاالاسلاميالعربيللافتصادالحيويوالشرلان

.571ص8،،الكاملالاثير،أبن1()

.87ص،الاسنبالبهالشرقدولة285،صالاقنصادى،الناربخاشنور،)2(

.285صالاقنصادي،التاربخأشتور،31(
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فيامنااكثرمناطىالىالفلاحبنهجرةوسببالسلجولمحىالاقطاعجلبه

.الانلاجوفلرةعامرةالقرىلالكفدهكانتالتيالولمحت

السلجوقلة!العساكرقبلمنللزراعهالاقتصادياللخريبان

المصادرفيالملوفرةالمعلوماتخائلمنئحديدهايمكنائجاهلنالخذ

الاراضيلهئعرض!.الليوالدخريبالنهباعمالخل!منالتاردخيه

.والسدودالرىصنمارلعاهمالوالثانيالزراسحه

للاراضيوالخرابالفوضىالسلجوطةالعساكرجلبلقد

المسلمرهالصراعحالةبسببالشاموبلادالعرا!فيالزراجمة

الواقععلىانعكسواللىالسلاجقهالامراءبلننشبثالئيوالحروب

مرورطرلىعلىالوالمحعةالزراجمهالاراضيتعرضتفلقدالزراعي

المرىحالةالاتيرأبنيصف،الشاملالدمارالىالسلجوديهالعساكر

وحالهالعسكردلنالاقطاعيدنسدطرظلفيالزراجمة.والاراضي

بلنهمنشب!الئيالحروبأنبقولهبلنهمالمسئمرهوالحروبالصراع

مخربهوالبلادمسفوكهوالدماءمنهوبهالاموالوصار!الفسادسببدا

.1(ا)امحركهىوالدر

اراضيعنالشامبلادفيالزراعيهالاراضيحالةلخئلفولا

وانطلق!اختلتقدوالمسالكاضطربددكانتالاعمالان11إذالعراق

.022ص،8،لكاملا(1)
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.ا)1(االنواحىسائرفيوالعبتالاطراففيالافسادفيالالراكايدي

عنفضلابالضرائباهلهاولنقلالقريةلدخلالسلجوكيةالعساكركان!

لنتفعلاخرابفهولبمىوالذىالنهبالىالزراعلهمحاصللهاتعرض

اللخربباالىالنعمانلةبغدادبينالوالمحعةبنار!كريةلعرض!فقدبه،

حئىعليهمواثقلوامزارعيهاونهبواالسلجوثلهالعساكر!بلمن

نابعدخرابالقرلةللكواصبحتاللدلظلامفىهجرهاالىاضطروا

.)2(عامرهكان!

حلباعمالفيلبىالمالشامبلادلقرىالنهباعمالونليجة

.ا)3(حلباالىالمعرةبينمسكونهضيعة

للقرىوالنهبالئخربلحالهالاملكهمنالمزيداعطاءأن

الذىالهائلالدمارحجمعلىوجللةواضحةصورهلعطيالزراعه

الزراعهحالهعلىواضحهاثارالركوالذيالعسكرلنالممطعلنخلفه

.الشاموبلادالعراقفي

تمل!كانتالتخربالىلعرض!التيالزراجهالاراضىان

الدكلتمل!كانلاوالليالعربيالاقلصادلديمومةاساسيعنصر

سوادفيانلشرالسلجوثيالجيشانالائيرابنلذكرله،الاقئصادى

A.62ص،دمشق،تاريخنيل،القلانسابن1()

ت)محمودبنمحمدبنزكرلا،القزويني6940ص1،،البلدانمعجملاقوت،)2(

67.ص،0691بيروت،صالردارالعباد،واخبارالبلادائار(،682/2831

.67ص2،ج،حلبزبدةالعدلم،أبن)3(
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غربالواقعهالمناطقولعرضتالزراعةالاراضيونهبواالعرا!

.ا)2(ااهلهواجلىالسواد"وخربولخريبنهباعمالالىلكريت)1(

وكذلكنهباعمالالى)3(دجلةشر!الواكعهعكبرامدينهوتعرض!

واشجارونخيلاسوا!ذالاوكان!الفرالانهرعلىالواقعهسورامدلنه

.ا)4(واسعهاوزراعاتفاكهة

مواشيالعساكروسرق!الاعمالئللثالىالاراضىللكلعرصلا

وبعضهاالقرىتلكوخربتالانصانبأبخسبغدادفيوباعوهاالفلاحين

.(اهلها)اثروهرباثرلهيبىلم

والزرعوالنخلالشجركثلرةكان!التيواسطمدينهوتعرضت

العرا!)7(بلاداعمرمنتعدوكانت)6(،معمورةمتصلةوبساتلنها

بعضانحلىالسلجودلةالعساكردبلمنالنهباعملالىتعرض

،البلدانمعجم)لاقوت،حصبنةقلعةوفيهاوالموصلبغدادبينمشهورةبلدة)1(

.38(ص2،

.72ص8،،الكامل)2(

نزهةهـ(،056)تاللهعبدبنمحمدبنمحمداللهعبدابوالألربسى،)3(

شوكه،ابراهعللدكتوروالعرا!الجزبرةتحميقالافا!اخثراقفيالمشتاق

.nom')237239،العراق!،العلمىالمجمعمجله

.278ص3،،البلدانمعجم،ياقوت22،ص،نم،)4(

.911،ص،الزمانمرآةالجوزى،ابنسبط)5(

.58ص،والمملكالمسلكالاصطخري،)6(

.28صالمشنا!،نزهةالالريسى،)7(
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واسطاسفلفيواسعةكورهكان!والئيارلشلريهمنملواعمالها

.انرها)1(ودرسالخرابالىتعرض!

594السنواثفيالدجيلكورةولعرضت 4/ A A/5901هـ،

.ذلك)2(منضلقفىالفالحينواصبحنهباعمالالىأم201

والازدهارالغنىمنوكان!بغدادمدينةشم!الكورةهذهولقع

لعرض!فقدالدجيلنهرعلىوكوعهابسببالملربهابضرببحبث

هذهاعمالمنتعدالتياوانامنهاواللخريب،النهبالىالاعمالهذه

العساكرقبلمننهباعمالالىالبسائدن)3(كثيرهكان!الكورة

)4(الفلاحينعلىالالاوا!وفرضوالصوصيةباعمالولمحامواالسلجوقيه

والزروعالنخبلكئيرةكانتالتي(باجسرى)فينفسهالامروحدث

.ا)6(نهباافحشنهب!والئى

هـ/543سنةالدجللكورهنهبالىالسلجوقلةالعساكرعادتثم

4 Aالغال!واخذوابغداد)7(الىالفالحينوانهزمالقرىوخرب!أمأ

2(

3(

q

5(

6(

7(

.516ص1،،البلدانمعجم،ياقوت

.216ص8،،الكاملالائير،ابن

V.42ص1،،البلدانمعجم،ياقوت

.12هص8،،الكاملالائير،أبن

.31(3ص،جا،البلدانمعجم)ياقوله،عامرهوهىبغدادشر!بليدة

.17هص8،،الكاملالاثبر،أبن84.ص9،،المنئظم،الجوزيأبن

.23ص9،،الكاملالاثبر،أبن
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ويدعىبغدادوعاظاحدانحلىالفلاحيناموالوصادرواالزراعة

الشنبعهالاعمالهذهمنواستباءهتنمرهعنأعلتالواعظالغزنوي

ا)1(.والرساسقاالقرىلأهلفنبأىهذالفعلوالمالافرنججاءالوبقوله

الزراعلهالالرىعلىنهبهااعم!السلجوقلةالعساكرركزتلمد

الانئاجيةذاتالزراعلةالمناطىاخصبمنباعدبارهاالعرا!سوادفي

الاراضيتلكاصبحتبحيتوبشدهمسلمرهكانتهجماتهمان،العالية

)جوخا(مل!لمامااختفىوبعضهاالاراضيافقرمنزمنلةفدرةوخل!

وكانمثلهاببغدادلكنلمبغدادسوادفيواسعهكورهكان!اللي

.لماما)2(خربتدرهممللونثمانلنخراجها

خصبهافىالمحلبهايضرببغدادقرب)الداهريه(وقريه

لمالداهرله"خراجعنديلكأيش11يقولونبغداداهلوكانوغناءها

منهاشيء)3(.لبمى

ناعورلبنعلىتحئويكانتبغدادسوادمن)بشيني(وقرله

منكبيره!ريهو)زرفام!ة(شيء)4(.منهايبقىولمخربللزروع

.()خراباصبحت!وساننواحي

.132134،ص1،.،المنتظمالجوزكط،أبن1()

.435ص2،البلدانمعجملادوت،)2(

؟.14942ن،.م)3(

.137ص3،ن.م)4(

.284ص8،،الكاملالاثير،ابن)5(
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للسكانالاقئصاديةالحالةلدهورالقرىللكخرابنتلجهمنكان

النخاله)1(.اكلالىبعضهماضطربحدث

ففيالسلجوكيللجندالمسلمرةالهجما!منواسطدرىوعانت

ولخربنهباعمالالىواسطسوادلعرضمlهـ/556161سنة

وكلالتالقرىفنهب!خوزسسلانمنالقادمهالسلجوكيهالعساكرقبلمن

ففيالافعالتلكمنالبصرةسواديسلمولماهلها)2(.منكبيرةاعداد

!بلمنللنهبالزراعلهالاراضيلعرض!أمهـ/562166سنه

.)3(البصرةمنالشر!بهالجههوخربتخوزسلانصاحبعساكر

تخرباساسيبشكلالسلجوهةالاقطاعلةالسلاسهاسلهدفتلقد

والقلرواللخريبالنهبعمللاتخلومنالاسلاميالعربيالاقئصاد

يرثىحالىالىالملأزمالوضعوصللقد،الشاملالدمارجلب!والئي

ناجينمنهزمينفارلنوالفلاحلنمعطلوالسوادمخربهفالمرىلها

التوازنواختلالمقطعسيطرهلحلاواراضلهماموالهملاركينبانفسهم

السلطانالىرسالة"بعثاحدهمانالىالحدووصلللدولةالاقئصادي

.60135أص9،الكامل،الاثيرابن253،ص1،.الجوزى،ابن،انظر1()

.99ص9،،الكاملالاثير،أبن)2(

،ا،التواريخعيونالكئبى،9520ص8،1،،مرآةالجوزكط،ابنسبط)3(

.44أص
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القرىبعمارةلامران!11لهيقولأمهـ/546151سنةمسعود

.ا)1(االاموالولنهبونوالقرىالمدنلخربونوعساكرك

سنهففيوالسلبالنهبالىواهلهاالشامقرىولعرض!

46260 e-/Vنهبقدالسلجو!يهالعساكروكان!حلبقرىنهبأم

اعمدالىالفلاحلنو!رىالمزارعولعرض!)2(.عليهفرتماكل

شاه)3(.رأسالفاربعمائهنحوالماشلهمنسروماكدرفقدلصوصبه،

46سنةوفي i960/ثانهبالىدمشىاعم!لعرضتأمهـ

بحلت)4(.الفالحينعلىالامروضاقالاقواتوقلتالمحاصدلللفالى

بدينارالواحدالجملباعوااعدادهاكثرهونلبجةسرلمحتالتيالماشلهان

.(بدينار)شاةمائهوكل

سمةكانتالسدودصيانهوعدمالاروائلهالمشاريعاهمالأن

ببنالقائمةالاروائلةالشبكةلال!مرتالنيالعراقفيالسلجوقيةالسياسله

بحيثدكيىفنىنظاموفىلمحائمةكانلاوالليوالفرا!دجلهنهرى

الشبكةهذهاصبح!لقد،والقرىبالمدنعامرةالمنطقةهذهاصبح!

الاحلصنتيجةالعامةالاوضاعاضطراببسببتامواهمالحالهفي

.41!124،ص)1(م.ن،

2147،حلب،زبدة،العديمابن)2( u.

.200.،ن.م)3(

.11أص8،،الكاملالاثير،أبن99،ص،ذلل،الاللانسأبن)4(

.123صندك،القلالمس،أبن)5(
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العرا!انخصوصاالاروائلهالمشاريعاهملتالتىللعرا!السلجولمحي

هلنفيسبب!مثمرةفياضانا!الاحئل!سنوا!خل!شهدقد

المئفرعةوالانهارالجداولام!لاءعنفضلاالزراعلهالمحاصلل

مشروعاهمضربفقدوتزوللندثراخذ!كرلهاواهم!بالطمى

لمالسلاجمةالسالطينانذلك)النهروان()1(،وهوالعرا!فياروائي

يمكننحوعلىالرىمشاربعفىجديهومحاولاتحقيقةجهوديبذلوا

.)2(الاولىالعباسيةالعصورفيالرىبمنشآ!مقارنه

السلاجقهللسلاطينالعسكريهوالحملا!الرىمشاريعاهم!ان

فقدالانهارعلىالمقامةوالنواعيرالسدودمنكلنرئخريبالىاد!

فيدولاب)027(دمرتالسلجوقيهالعساكرانالجوزيابنذكر

.بغداد)3(منالغربيالجانب

النهروانهمانهرلنبواسطهسممىبغدادمنالشرلمحيالجانبكان

.()4(تامرا)دلالى

بغدادب!ن،واسعةكورةوهي،والاسفلوالاوسطالاعلىنهرواناتثلاثوهى1()

الصافية(جرجوابا،)اسكاف،اعمالهاواهمالشرقيالجانبمنوواسط

.32هص5،،البلدانمعجم،)ياقو!

84،ص18،7491،،الآدابكليهالسلجوكين.العهدفيالريخصبك،جعفر)2(

.286صالاقنصادي،اللاريخاشتود،

.916ص،01،المنتظم)3(

.21صالمشتا!،نزهةالالريسى،)4(
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الهجريالخامسالدرنخل!النهرواننهرفىالخرابدبلقد

.الهجرى)1(السادسالمرنخصتماماواخلفى

فييستخدمكونهالىفبالاضافهمزدوجهالنهرواننهرمهمهكانت

مياهتصرلفعلىيعملفانهعللهالدأئمةوالبسالينالمزروعا!سقي

شحهوقتشمدابوابفوهتهفييحتويكانالفلضانا!،اثناءدجلةنهر

منسوبتخفيفماعلىيعملوكذلكالمياهفيالزيادةغدهولفتحالمياه

لقليلعلىلعملالذكطالمنيعالسدفالنهروانزلادة،عندديالىنهر

.)2(الزراعةالقرئوحمالهبغدادعنالفيضانمخاطر

فيمجديهوغيرمحدودهالسلجوكلهالسلطةجهودكانتلقد

ابوالعرا!عملدبهقامفيماالجهودانحصرلاوقدالنهرواناصلاح

كئرةبسببالنهروانبشىسدفىالعراقيالحسنبنمحمدجعفر

الذيالخالمبهروزواعم!ومحمد)3(.بركرو!السلطانبينالحروب

علبهوصرفالنهروانبأصلاح5340،5536/0114/1143سنهكام

.دلنار)4(الفسبعون

خل!الزراعبةال!نميةفىالنهروانمكانهانظر،العباسىالعصرفيالنهروان)1(

أ.80781i،ع،والنفطالتلميهمجلهالعباسى،العصر

،9491بغدا!2،جالعباسيه،الخلافهعهدفيسامراءري،سوسهاحمد)2(

.465-464ص

.294ص4،2،،الادابمجمعتلخيصالفوطى،ابن)3(

.9هص،01،المندظم،الجوزىابن(4)
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لعملولماحدبهلنتفعلابميالنهروانانالابهروزجهودرغم

هـ/5461151سنةففىالنهر)1(.ف!لكاصلاحعلىبعدهالىمن

)2(.ديالىنهرزلادةبسببالنهروانبشىأنفجر

هـ/615سنهدونهالذيالبلدانمعجمبكلابهالحمويياكوتيعلل

سببيذكراثرلهليسبحيثعهدهفيالنهروانخرابسببأم218

وكانالسلاجد4الامراءبينالمسئمروالقت!الحروبكثرةخرابه

سلكلهاالليالطرقاحدىكونهاوكذلك،العملياتللالكمسرحاالنهروان

السلجوقيطغرلبكوصلفقدبغداد)3(احلل!كهااثناءالسلجولمحىالعساكر

.مقالر)4(الفخمسونومعهالنهروانالى

دخلاوأكثرهابغدادنواحياجملمنالنهروانكورةكان!

كانتالخرابالىاعمالهاوتعرضت(فخرا)وابهاهامنظراواحسنها

وكانتاالهرواناسفلالسفلىوأسكافوواسطبغدادبينالعلياأسكاف

اعملمنوهيوجرجرايا)6(النهروانبخرابخراباصبحاعامرتين

.808rl،الكاملالاثير،ابن)1(

.41هص،01،المنتظم،الجوزيابن)2(

.32هص5،،811ص،1)3(

.918صالخلفاء،لاريخفيالانباء،العمرانيابن)4(

.32هص5،،البلدانمعجم،باقو!)5(

.811ص،1،نم)6(
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عامرابلداكانالعادولود!يروحولايا)1(.عامرهمدينهكان!النهروان

الصافيه)2(.وكذلكالنهروانبخرابوخرباسوا!وذا!

منالكثيرهغلالهاسببعاليهدخولذا!الاعمالهذهكانت

السكانلهكثافتهاالىبالاضافةوالسمسموالكروموالحبوبالفواكه

الاروائيالنظامفيازمهحدوثالىالنهروانخرابادىلقدالعاليه)3(.

كشفاثريهمواقعالىوتحولهاالرلفلةالمستوطنا!اندثارالىادى

.الاثريه)4(المسوحاتعنها

بواسطةشمقىوالبساتلقالقرىفكانتبغدادمنالغربيالجانباما

منالغربيالجانبفيويصبالفرا!نهرمنلجريالذكطعيسىنهر

.(وضياعها)بساسنهاليسقيبغداد

فو!دجلةنحوويجريالفرا!منللفرعإلذيالدجيلنهراما

.2123،ص)1(م.ن،

.938ص3،ه،2.ص322،صن،2،م.)2(

،8891!بغداد،656()575-بغدادريف،ابراهيماللهعبدناجيه)3(

28.صه

،'11،الفتحمجلةوئامرا،النهروانببنالداريخيةالعلاقة،سلماناحمدحسلن)4(

.891ص00،2

.427صوضعا،المشترك،يا!و!21،صالمشتا!،نزهه،الالردسى()ه
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فيضانبسببالخرابالىتعرضقدعدسىنهركان)1(.عيسىنهر

الىوبمىانفجرلكنهمراتعدةسدوقدفوهئهوكسرتالفراتنهر

ثلاتمنذخراباكانانهالاليرابنفكروقدأمهـ/474820سنه

سنة)2(.عشر

المحملةالسفنفيهلجرىوكان!للملاحةصالحعيسىنهركان

الفرالااعلىمنلسبرحلثالشامبلادمنالقادمهاللجاريهبالبضائع

وكاتبادوريامدلنةعلسىنهرعلىلقعوكانتبغداد)3(.الىدخولا

وكذلكوالضلاع،والبسائلنوالدوروالمبانيالاسواقفيهاالانهاركثيره

وخبزفواكهوفيهاوالاسوا!الاشجاركلنرةعامرهكانتصرصرمدلنه

ضياعيسقيالذىالصراةنهرعيسىنهرمنسفرعوكانوافر)4(.

الارحاءبكثرةلمئازالنهرهذاوكان(.بغداد)الىيصلثمبادوريا

)6(.عليهالموجودة

بغداد،فرنسيسلوسفبشدرلدرجمهاالعباسيه،الخلافةعهدفيبغدادلسئرنج،1()

.54ص3691،

.135ص8،،الكامل)2(

العباسيه،الخلافةعهدفىبغدادلسئرنج،2،صا،المشتاقنزهةالالريسى،)3(

.71ص

.104ص3،،معجمباقو!،22،صالمشتا!،نزههالالريس،)4(

.993ص3،،البلدانمعجم،باثو!)5(

.21ص،المشتاقنزهةالادرس!ى،)6(
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بهذهحل!اكتصادبهكارثةحدوثالىادىالنهرهذاخرابان

الىادىبالسكورالاعتناءعدمسببهالنهرهذاخرابلأنالممنطد4

تلكخلفتهاالتىالاوبئةعنفضلاومحاصيلهاالزراعيهالقرىخراب

.)1(اتالانكسار

وانقطعتالفلوجهفيالبثو!انفجرتأم،هـ/468750سنةفى

وبميالنيلمنطقهاهالياكثرفجلىالاوسطالفراتمنطمهعنالمياه

جنى)2(.دونالمحاصلللوبمث1هـ/474820سنهالى

وانالسلجوقبةالسيطرهأيامالئرسباتملأتهفددالدجيلنهراما

المحاصيلاغلبه!الىادىواصلاحهاالانهاربكريالعنالهعدم

الفراتماءانقطاعسببالتىالترسبا!1وكثرةالعطشنتيجةالزراعة

غها)3(.

الىادىالفرالانهر"علىالمقامةالسكورأصاب!التيالبثو!أن

تتفرعومنهبغدادويدخلالفراثنهرماءيأخذالذيكرخابانهرخراب

.)4(كرخالانهرمياهبانقطاعمياههاانقطعثمالكرخأنهاركل

.122ص8،،الكاملالاثلر،ابن)1(

.122124،ص8،،الكاملالائلر،ابن)2(

الخلافةعهدفىبغدادلسئرانج،83،صالعرا!،فيالري،خصباكجعفر)3(

.52ص،العباسية

.446ص4،،ه33ص2،،البلدانمعجمباقوات،)4(
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العرا!ولمحرىلمدنالشاملالدمارالسلجوقيالاجتلوجلبلقد

العربيالاقلصادحرم!فقيرةمناطىالانلاجالوفلرةالمناطقواصبحت

بغدادرلفصفةوهيالعامرةالمناطىانخصوصامهمةثروةمن

فمنطقهالثمار،وانواعالزراجمهالمحاصللانواعمخللفتنتجكان!

منمخللفهانواعدنلجالبسالينكتنرةكانتخراسانوطريىالنهروان

مدينه،الانواعاجودمنهاالعرا!ينتجالذيالدموروخاصةالثمار

)1(.النخيلكثيرهالبساتدنكثيرةخراسانطرلقفيالواقعهبعقوبا

وكذلكوالدضارالنخيلكتيرهخراسانطرلقطساسيجمنوجلولاء

باجسرى.)2(

الاقلصادىالدخلمواردمنهامامورداتشكلالئموركانتلالد

الاسد!لكثفياساسلةمادهلشكلكونهالىأضافةالزراعىالانتاجمن

كبلرااثراشكلكدولخرلبهاالبساتدنهذهمعظمهلنان)3(.المحلي

بهابغداداهللضربكانالدىالداهرلةفقريه،المحليالاقتصادعلى

مائئانسوىمنهالبقىلمنخلةوثمانمائهالفانعلىئحلويكان!الملل

)4(.نخلة

.1543،ص)1(م.ن،

.156ص3132،2،ص1،ن،م.)2(

.62.صبغداد،رلف،اللهعبدناجية)3(

.435ص،2،البلدانمعجمياقو!)4(
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بادورياثمارهاوكنرهببسالينهالملازعيسىنهركورهوكانت

اهم!فكانوافره)1(،فواكهفيهاوصرصرالبسالينكتنرهكانت

البسالين.لهذهالدمارجلبكدالسدودوانبئا!الرىمشاريع

المحاصللبزراعةالزراعيهالعراواراضياشلهر!كذلك

زراعهالىأضافهواسعنطاقوعلىوالشعلركالحنطةالرئبسبه

القرلبهالدجحلكورمنوهيباوراريكرلهففيالصناعيةالمحاصلل

المطن)2(.بزراعهلشلهركانتبغدادمن

النهبعملباتخلرومنالسلجوقلهالاقطاجمةالسباسهان

الاعتناءوعدمضرائبفرضمنالمقطعلنمارسهالذىوالنخرلب

اموركلهاالزراعهبالمحاصللوالعنايهالانهاروكرىالريبمشارى

مساحالاولحولالفلاحلنوضعولدهورالخلافةماللةعلىانعكست

الملوحهئغمرهاقاحلهاراضي1الىالزراعيهالاراضيمنواسعه

الاسلامي.العربيللاثتصادالشاملالخرابوبالتالى

والنجارةالصناعةتدهور

انلعاشفيمهمتانمسأللانوالنظامالامنعلىالحفاظان

المصنعهالبضائعنمرفعمليةسواءحدعلىوالتجارهالصناعه

.22ص،المشتاقنزههالالريسى،1()

.327ص1،،البلدانمعجمباقوت،)2(
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السياسلةالحالهاسلقرارشطلبالتجاريةالقوافلوحركةولصديرها

والاقلصادبة.

قبلمنوتخريبنهباعمالمنلبعهاوماالاقطاعلهالسياسهان

التجارىالنشاطعلىوكبيرفعالبشكلانرتالسلجوههالعساكر

الاسالميه.العربيهالدولةفيوالصناعي

عثمبسببالصناعهدورانكماشفيالسلجوقىالاحلل!سببلقد

وبسببالبلدفيمسلقرهصناعهديامعدمالىادىمماالاستدرار

خل!منالسلجو!لهالسلطةسنتهاالديالجائرةالماليهالسباسة

سمةاصبحتوالئىالصناعا!مخللفعلىالباهضهالضرائب

.السلجو!يه)1(الاقطاعيهالعسكريهللسدطره

الاوليةالمادةلوفرعلىالاساسبالدرجهيعتمدالصناعةلطوران

لوفرالتيالماشلهلربيهوكذلكالزراجمةالاراضمنغالبالأليوالتى

ازدهارعلىتساعداكتصادلهموادلعتبروالليوالصوفالجلود

.والجلود)2(النسيجصنإعةانتشاراالصناعاتاكثروكانتالصناعة

القطنيهبانواعهاالنسيجصناعهكلامالعرا!مدنشهد!لقد

لوفربسبباندشاراالصناعاتاوسعمنلعدكانتوالئيوالصوفية

مل!عث!يدهصناعيةمراكزفيصناعتهالركزلاوالدىالاوليةموادها

.2،31313صالاقنصادي،التاربخاش!ور،1()

.37ص،العباسيةللخلافةالاقتصاليةالحلةبيلبايف،)2(
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القطنيهالثلاببصناعةلشتهروالتىالدجيل!رىمنوهي)حربى()1(

انحاءالىلحملونهالذيناللجارلدىمفضلالنوعهذاوكانالغليظه

للكفيتزرعالدطنالاوللةمالئهوكان!به،للمئاجرةالمعمورة

.القرده)2(

بصناعهلشحهرفكان!لأواناقرببغدادقركطمنباكدارىلمحرلةاما

منالمل!بهايضربالثلابهذهوكانتالصفا!الغلاظالقطنثلاب

.بغداد)3(اهللدىومفضلةوالنوعيةالجودةحيت

قريةاماالابريسمله)4(،الثلاببصناعه)الكرخ(واشتهرت

(الحظره)

)جرجرايا()7(وكذلكالصفا!)6(،القطنليابمنهاتصنعفكانت

.الميسانله)8(الثلابفلهاتصنعكان!النهروانكورمنوهي

2،ج،البلدانمعجم،ياقوت،الدجلاقصىعندوئكرل!بغدادبلنبلدة)1(

237.ص

.نم.)2(

.327ص1،،البلدانمعجمباقوت،)3(

.444صالبلاد،ائار،القزوبنى(4)

ز274ص2،البلدانمعجم،ياقوت،الدجيلكورةمنفرية(0)

.274ص2،،البلدانمعجم،ياقوت)6(

)بادوت،الشركىالجانبمنوبغدادواسطبينالاسفلالنهرواناعمالمنبلدة)7(

.123(ص2،،البلدانمعجم

.ن.م)8(
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للكواصبح!النسلجبصناعةبغدادمحلاثبعضواشتهرت

الواكعة)لسلر()1(محلهمللئصنعهالذىالمنلوجباسمتعرفالمحال!

ومحلهالشمتريه،اللنابفلهاتصنعواللىالغربيالجانبفي

انحاءكافةفيالمعروفهالاقمشةانواعاجودلنتجالدى)العلابين()2(0

.الالوانمخدالفةوقطندةحرلردةاقمشةوكانتالعالم

فيصناعهمركزويقعالورقبصناعةلشد!ربغدادكانتكذلك

.)4(الشرقجميعفيواسعهشهرةذاتمنلوجهاواصبحالقز)3(دار

بالاراضياعتناءهموعدمالعسكرينالمقطعلناعم!ادتلقد

كاملةلمحرىاندثارالىادىواللخربالنهبعنفضلاالزراجمة

التيالاوللهالمادةمنوحرمانهاالصناعةقطاععلىسلباانعكس!

كانواالذينالصناعاوضاعاضطرابالىأدىديمومئها،فىلساهم

والرسومالضرائبوبسبب(.)المدناسوا!فياوورشائهمفىيعملون

معجم)ياقوت،الغربيجانبهامنالبصرةوبابدجلةببنبغدادفيمحلة1()

.)'(ص،2،البلدان

لسترانج،0،2أص،رحلةجبير،)ابنالغربيبالجانببغدادمح!منوهي)2(

.122ص،الخلافةعهدفيبغداد

،البلدانمعجميا!وت،بغداد،فىكبيرةمحلة)3(

.123صالعباسحه،الخلافةعهدفىبغدادلسترنج،)4(

.38صالاقتصالبة،الحالة،بيليايف)5(
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اماكنالىوالهجرةمساكنهمداخلمهنئهمالحرفاهلممارسهالىادى

.)1(اخرى

السملاطونثلابببععلىضرائبالسلجوديهالسلطهفرض!لقد

ولماندثرلاددالمحالهذهبعضانكذلككراريط)2(،ثمانيهنولكل

محلةعنكلامهمعرضففي،الحمويلاقوتزمنشىءمنهايبى

عندالمسلخثمهالصبغهوهىالغربيالجانيفىكانتانهالقولشمتر

ماكلالليالقزداركذلكبغداد)3(.منالمندنرهالمحالعنحديثه

العلابلهمحلةلعرضعنفضلا)4(.قائمهللولوبقي!ضربقدحولها

.(والسرقه)النهبالى

كالزيلونالصناعدةالمحاصللبزراعةتشد!رالشامملنوكات

السكر)6(.صناعهفيالمسئخدمالسكردصبزراعهوكذلكوالسمسم

مركزوحدهاطرابلسفكان!الاقمشهبصناعهالشاممدنواشتهرت

.4صه،2،الاسلامىالفكرسيوسولوجحا،اسماعبلمحمود(1)

.228ص9،،المنتظم،الجوزيابن)2(

.31ص2،،البلدانمعجمياقو!،)3(

.422ص2،،.نم)4(

(a)216ص9،،المنتظم،الجوزيأبن.

احمدترجمة،الوسطىالعصورفىالالنىالشرقفيالتجارةتاريخهالد،)6(

.989ص،8591-القاهرةرضا،محمد
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حواليالصناعهبهذهالمشتغلينالصناععددوكانالحرلرلصناعة

.)1(الشاممدنتنتجهاالاوللةموادهاوكانتعاملالافاربعه

انحساراالداخللةالتجارلهالمعاملاتشهد!فقداللجارةلمحطاعاما

السلطهفرضلهاالليالضرائببسببمحدوديهاكثرواصبحتملحوضا

المثنبيناللجارياللباللوعمليا!البضائعحركةعلىالسلجو!له

2).المختلفه

الئجارةحركةقيث!الليالضرائباشدمنالمكوسكانتفقد

التجاريالئبادلحجمتقليصفىفعالبشكلساهمتوالتيالداخلية

بالبضائعالمحملةالسفنحركةعلىالضرائبوضعالىأضافه

السلطةالزمتكذلك)3(.الدفعبعدالابالمروريسمحولااللجارية

فضلاالسلجولمحى)4(.السلطانالىارباحهمنلثبدفعالئجارهالسلجوكية

حركهشلفياسهمتوالليالتجاريةالسو!حركهعلىالضرائبعن

نشاطمنالحدالىاد!المصادرا!سياسةالىأضافهالسو!)(.

ينعشفيهاالامنالتجارلةلأوانئشارالدوافلطرقسلامهاناللجار،

.918091-)1(م.ن،ص

(Y)،278ص،الاقتصادىال!اريخأشتور.

السلجوقيالعصرفيالاسلاميوالمشرقالعراقتاريخأدريس،محمود)3(

.612ص،الاول

.228ص9،،المنئظمالجوزى،ابن)4(

.228صالمخئصر،الجامعالساعى،ابن)5(
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مفر!لمل!كانتبغدادالعباسدةالخلافةعاصمةانخصوصاالتجارة

اسواقهابسببمهمةاللجاريةمراكزهاوكانالدوليةالتجارهالطر!

قائمهكانثالاسلامبهالعربدةالدولهاقئصادياتمعظموانالكبلره)1(.

.)2(التجارىالئبادلعلى

السلجوقيالاحتل!ظلفيامنهغيرالتجاريهالطرقاصبحتلقد

عبورمناطقفىوخاصهالطرققطاعظاهرهانلشارعنفضلا

الىالموصلمنالقادمةالئجاريهالقوافلتعرضتفقدالتجارلهالدوافل

ادىواضحبشكلالمحملجوقيهالسلطهوتواطئالامنفقدانان)3(النهب

السلطا!اصحابوكانبغدادفيللتجاراللجارلةالمح!نهبالى

علنا.الدجاردةالمحاليسردونالسلجوقي

السرلمحة،الىالصياغةومحالالاقمشهتجارلعرضعنفضلا

.الاعم!)4(للكمنتخلصاألهجرةالىاللجارأكثرأضطرذلكبسبب

!طاعفبهاوانلشرامنةغلرالئجاردهالموافلمحطالاواصبح!

)برلمحعيد()(كانتفقداللجار،علىالالاواتيفرضونوكانواالطرق

.93-38صالاقنصالبة،الحالة،ببلبابى1()

.01هص،الاستبداليةالشرقدول،اندرسونبيرى)2(

.216ص89،،المنتظم،الجوزيأبن)3(

.162ص8ج،الكاملالائيرابن)4(

للقوافلممروكانتابوابثلاثولهاسوروعليهاالموصلمنكببربلد5()

.1387/،البلدانمعجملاكو!،،نصببنالىالموصلمنالتجاربه
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النهباعمالبهافاشلد!اللجاريةللقوافلممرالموصلمدنمنوهى

.لهم)1(الاتاوا!دفعبعدالاتمرلاالقوافلوكانتوالسرلمحه

ثلكبسبببغداداسوا!منالعديداندثارالفترةهذهشهدتلمد

لهاالسلجوكبةالعساكرولخريبالامنوفقدانالتجاروهجرهالاعمال

معلىونهرالرصافةببنالشرقيبالجانبلقعكان)2(العطشسوقمثلا

خربفيالشرقيبالجانبلحيى)3(وسو!له.أثرلاخرابااصبح

الز.منهيبىفلمالسلجوثيةالعساكركدومبسبب

سبدالاسلاميالعربىالاسطولكانفالدالخارجبهالتجارةاما

ممرلكونهالدوليهاللجارفيمهمادوراالعرا!ولعبالملوسط،البحر

ولتند!بالبضائعومحملةالادنىالشر!منالقادمهالئجارلةللقوافل

وكان)4(الشامالىللمالحةالصالحالفراتعبرالعراكللنالتجاربواسطة

)1(م.ن.

)باقوت،بغدادمحالاكبرمنبعنبروكانالمهديللخليفةالخرسيسعيدبناه)2(

.26(0صوضعا،المشلرك284،ص3،،معجم

طاهرالىالمأمونأكطعهاثمالرشيدزمنالبرمكىخالدبنيحبىالىمنسوبة)3(

.918(ص3،،البلدانمعجم)لادو!،الحسبنبن

المتوسط،البحرحوضفىوالئجاريهالبحريةالقوى،لويسر.ارشيبلد.)4(

.71هص،0691،الفاهرة،عبسىمحمداحمدنرجمة
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المتوسطالبحرمانئالىالبضائعلالكبلصديريمومونالشاملونالدجار

كله)1(العالملجوبوننشطونوكانوا

مدينهفكانلا،وحلبدمشقالشامفيالرئلسببنالسوقلنوكان

والعرا!الشر!منالقادمةاللجاريهللموافلاللجاريهالمحطةدمشى

مركزافكان!حلباما)2(.الصغرىاسياالىالذاهبهمصرمنوكذلك

يسلوردهاالتيالنشطةاللجارهاللوابلتجارةوكانتالئجاركط)3(للتبادل

.الهند)4(منالمسلمينالتجار

فيخطيرهاضطرابا!مناحدنهوماالسلجوكيالاحتل!ان

اللجارةوضععلىواضحااثراتركتوالاقلصاللةالسلاسيهالجوانب

وحرمتالمتوسطالبحرموانئعلىسيطرتهالفقدبدأ!التيالعربيه

.(ضخمه)ثروا!منالاسالميالاقدصاد

علىبدورهانعكسالسلاجقهالامراءبلنا1المسدمرةالحروبان

البحرلموانئالصللبىللاحئلرمهدوالذىالسياسيهالشاماوضاع

فيالعبلثبهوالدولهالسالجقهبلنالصراعانكذلك)6(العربيةالمتوسط

.34صالادذعنالشرقفىالتجارةتاريخهايد،1()

.-182ص.ن،م)2(

334.ص،البحرلةالموىرشببالد،)3(

.03هص،الاقتصادياللاريخ،اشتور(4)

.01هص،الاستبداديةالشر!دول،انثرسونببري)5(

.28،07ص2،،الصللبيةالحروبتاريخ،رنسيمان)6(
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فائدهلامنازعالافيالعساكرودخولالشامعلىالسيطرةحولمصر

ناخصوصاالمنطقهتلكلأحللرللأفرنجهالفرصههلأةمنها)1(

يألقدمواولمالهجوملنلكلللصديجدىبعمليقوموالمالسلاجقة

كانواطرابلسامراءعماربنىفامراءفلكفيالعربللامراءمساعدة

لكنهالسلجوكيدمشىحاكممنالمساعدةطلبتجارلااسطولالملكون

محمدالسلطانمساعدةطالبابغدادالىفتوجهالمساعدهبدلهلمدلم

تح!اصبحثلانهاجدوىدونينلظراشهراربعمدةوبديالسلجوقي

.الصليبليين)2(سيطرة

احتكرتالتيالغربيةالاساط!لبيدالبحريةالئجارةاصبحلالقد

فيها.اللجاريهالوكالاتواسس!واالشركلهوالبضائعالتوابللجارة

احلكروافقدالغربللناللجاربلدالشامصناعاتمعظمواصبحت

وانطاكيهطرابلسفىالحريرصناعهوكذلكالالدسفىالسكرصناعة

.الفخارى)3(والاوانىالزجاجوصناعة

العرا!منكلمعالشاملجايىةعركلكدالسيءالوضعهذاأن

عنوبغدادحلببينالئجارلةالقوافلطرلىجوسلل!دطعفقطومصر

فيالدولبةالفوىوصراعالاسلامبهالسباسبهالعلافا!فنحبه،البراوى،)1(

.92035031ص،8291،الفاهره،اللعافةدار،أط،الوسطىالعصور

.0،10،130،14010501.ص2،الصللبية،الحروبلاربخرنسبمان،)2(

تاربخرنسبمان،،918.91،ص،الادنىالشرقفيالئجارةئارلخهالد،)3(

.23ص2،الصليبيةالحروب
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بلنوالمنازعالاالحروببسببحوانمدينهعلىالسيطرةطريق

مصرالىالذاهبةالتجاريةالقوافلاما.ومحمد)1(بركلاروقالسلطا!

العربيهالجزيرةبلادقوافلوكذلكالنقبصحراءجمرلمرفكانلا

.الطردق)2(فلكقطعتالصحراءللكعلىالافرنجفسلطرلا

3(.أعليهاوالأتاوا!الضرائبفرضالىالقوافلللكلعرض!وقد

.)4(والسلبالنهباعم!عنفضلا

الموانئاح!صمنالاوربيلنوتمكنالسلجوكلةالسيطرهان

ضخمهثرواتمنالاسلامىالعربىالاقلصادحرمانالىأدىالعربله

.(المثوسط)البحرعلىسيطرتهاوفقدان

التجارهانتعاشالىادىالسلجوكيةالاقطاعلهالعساكرتحكمأن

.)6(غربيةسفنبواسطةلنتقلالشر!بضائعواصبح!الغربية

الساحليةالمدنانتعاشالعربلهلتجارهاححكارنثائجمنكانلقد

قبلبحرلةلكنلمبرشلونةمدينه،التجاريالنمطالىوتحولهاالاوربله

.07صالصلدبية،الحروبتارلخ،رنسلمان1()

.18ص2،،.نم)2(

..26ص،رحلةجبير،أبن)3(

.2،434هص،2،الحروبتارلخ،رنسيمان،841ص،التجارةلاريخ،هالد(4)

.416ص،التجارهنارلخهابد،5()

.34ص2،،الحروبتاريخ،رنسيمان)6(
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قانونلهاواصبحالاقتصادىوضعهالغدرالمدالسىالعاشرالقرن

.وناربون)1(لمونبللهبالنسبهنفسهالامروكذلكبحري

المدنواصبحتاورباالىيلوفىاخذالذهبمعدنانكذلك

الدينارسكتقطلونيةمدلنهملرالذهبمنبعملائهاتش!كالاوربية

منبلزنط005تملكهيبول!اميرهوكانتاملرهاباسمالمنقوش

قاعدلهااوربالغلرالىالامرهذاادىلمدذهبله(عمله)البيزنطالذهب

.)2(الفضةمنبدلاالذهبعلىشمندالتيالماللة

اليعلجوقي3للأقطاالاجتماعيةالاثار

الناحيهالىالسلجوقيةالاقطاعيهالسياسهاثارامتدتلقد

الاقطاعا!اصحابولطرفالاستقراربعدمالصفتالليالاجلماعية

الفئةباعلبارهمالفلاحينلجاهوالقسوهاللعسفوسائلاسلخدمواالذلن

للسلطانالمقطعلوفرهاانلجبالتيالضرائبعبئتحمل!التي

المهمه.هذهمنالبهاوكلبماالسلجوقي

ولمحامواالفلاحينالىالسلاجقةالعسكريينالمقطعلناساءلقد

الحداديه)3(لمحرلةفالحيشكافقدحد،اقصىالىوظلماسلغل!بعلملات

.193ص،البحريةالقوىارشيبالد،1()

.293393،ص،.نم)2(

.227ص2،،البلدانمعجمياقو!،،واسطاعم!منقربه)3(

272

http://al-maktabeh.com



وسلمائةألفعلىصادرهمالذيتكينخمارالسلجوقيمقطعهاظلممن

.)1(الفلاحيناحدساقوكسردينار

الواكعالظلممدىتبينالجوزيابناوردهاطريقةروايهوهناك

حالةولدهورالخرابجلبالذىاستغد!مومدىالفلاحلنعلى

الاقطاعيهالسباسةبسبببينهمالفمرظاهرةوشيوعالمعاشلهالفلاحلن

والجزلرهالموصلوالىجكرمشالىالسوادفلاحىشكىفقدالجائرة

للكاصحابالبهادعىوليمةبعملفقاموئعسفهمالمقطعينظلممن

وسألوهالفعلهذامنفاسلغربواخبزبدونلحمالهمفقدمالاقطاعات

يكنانماوالزرعالزرعمنلجيءالخبزانما11بقولفأجابهمالسببعن

.ا)2(اقطاعكماباهلاضررلموقدالسوادبعمارة

العراقمدنمنلكثلروالئخريبالدمارالىالسلاسةهذهالتلقد

الىالمصادروتشدروالحروبالدفثلبكثرةاشممت.والنيوالشام

للناسالاجلماعيةالحداةارباكفيودورهاالسلجوهةالعساكراعمال

دورنهبأعمالفكانت،اليوميةمعلشلهمعلىانعكس!ظواهروشيوع

وعانتالاحئصمنالفئرةلئلكملازمةظل!ظاهرةوئخرببهاالناس

ضرورلاالظواهرتلكتتبعان)3(.الإسلاميةالعربيهالدولةاقاليممنها

تح!الواقعهالبلاداوضاعالراوندىلصفالقائغ،الوضعحقيقةلبلان

.72-73ص9،،الجوزيأبن)1(

.132ص9،م.ن،)2(

.28.صالاقنصادى،الناريخاشنور،)3(
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الالراكمنكلان11بقوللدهورهاومدىالسلاجقهالاقطاعلدنسيطره

عنشبئاواحديعرفيكنولمالولاياتمنولايةعلىيسلولىكان

نحواالحالبلغتحتىبرلدماكلحكمهفييفعلواسلافهاباءهسيرة

.والوب!")1(الشرمنخطلرا

نهائياوالانثفارالتخريبالىالعرا!مدنمنكثدرئعرض!لقد

الاجئماعيهالناسلحلاهوارباكقلقمصدرالسلجوقيهالعساكركانتلقد

الناسهربخراسانطريقالىطغرلبكالسلطانعساكروصل!لما

كلوب!وامئالت)3(الخوفبهمواشلدالطاهرى)2(الحرلمالىودخلوا

.)4(بطشهملشدهرعبا

كبيرجمعوقتلواالاهالىمعاصطدموابغدادلمحواتهدخلتوغدما

اطرافالىالنهبووصلوسليميحيىدربالعساكرلالكونهب!منهم

.(ا)االناسعلىالخوفواش!د11معلىنهر

+94601صالصلور،راحة1()

.251ص2،،معجمياقو!،،الغربيالجانبمنبغدادمدينهاعلى)2(

.164ص8،،المنتظمالجوزى،ابن)3(

الحكابةفىالعراضه،هـ(743)!اللهعبدبنمحمدبنمحمدالحسينى،)4(

بغدادجامعة)مطبعةامينحسين،حسينمحمدالمنعمعبدلرجمة،السلجوقية

.4أص9791(

،72ص8،،الكامل،الاثيرابن،61هص8،،المنتظمالجوزى،ابن5()

.772ص،3،الذهبا!شنر،الحنبلى
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44سنهوفي A1نزولبسبببغداد"أهلعلىالضرراعمهـ

وهددوا)1(.عللهمالالاواثوفرضتالناسدورفيالسلجوددهالعساكر

شهرا)2(،عشرثلائةالناسمساكنفىنزول!وأستمرالناسحياه

جمرانني11قللالافع!للكعنعساكرهبنهىالسلطانطولبوعندما

.ا)3(الكثرتهمالعساكرلهنببعلىقادر

العرا!بلاد"وخربتبمولهالحالهذاالجوزيابنسبطوصف

.ا)4(االدنباوهلك!الالامةوضاعت

عميداتعلينهأمررفضالخضربنالواحدجمداحمداباانحتى

وعانت(الزراعيه)والقرىالعرا!مدنبخرابذلكسببمعللاللعراق

العساكرقبلمنالخرابعمهاالئىالافعالهذهمنسنجارمثدنه

الفسادفىملمادونوان!الناسيخيفونمرتزلمحةكانواالذبنالسلجودية

11:)6(والمدنالقرىونهب

افسارطغرلبكالسلطانوصلهالماسنجارحلالبندارىويصف

.ارواحها*وسلبواجئاحهاسنجارالى

.97ص8،،الكاملالاثير،ابن1()

.916ص1a،المنتظمالجوزى،ابن)2(

.918ص،الخلفاءتاريخفيالانباء،العمرانيابن)3(

o.9ص،ن.م)4(

.59ص،ن.م)5(

.535241.465،صتاربخ،البد!مي،)6(
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والأسالببالوسائلشتىالىبغدادفىالمحالأهاليلعرضودد

بابمحلةاهللعرضأمهـ/451060سنةففيوتعذلبدتلمن

وعوقبواواخذوااموالهمونهب!سرلمحةاعمالالىطابىونهرالبصرة

.العذاببانواعاموالهمواسلخرج!

فقيالعوائلفشردتهدم!الدىبيولهمعلىحتىالناسيسلمولم

الغربىبالجانبالناسدورفيالعساكرنزلتأمهـ/455630سنة

فياخشابهاوبلعتسقوفهاعلىواسلولواوهدموهامنهاوطردوهم

منالناسخوفواشلدالحريموسبواالحماما!الىوصعدواالاسوا!

.الاعم!)1(هذه

خصمنالمعاشبةالناسحلاهارباكعلىالعساكرتلكوعملت

قبلمنالضربالىالفواكهباعةاحدلعرضفقدارزاقهمفيمحاربتهم

.بالامر)2(الخلافهتدخللولافلنهتصبحوكاد!سلجوقيجندي

السكانوضععلىاثرتفالعساكرتلكوقوةطغلانان

الامراءفبلمنالابلزازا!ا*المالبةمنالسكانعانىفقدالاجئماعي

بدفعشهرابانمثينهعلىقررأمهـ/488950سنةففيالسلاجقة

ألفخمسلنمبلغبركياروفالسلطانالىوحملدلنار)3(.الافطثة

زوالهمالبلدأهلوتمنىالضررافعمبغداداهاليمنلهجمع!دلنار

.492ص3،،الذهبشنراتالحنبلى،2280ص8،،.نم1()

.471ص8،،الكاملالاثير،أبن)2(

84.ص9،الجوزى،ابن3()
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أبوابهاحئىالسرلمحةإلىواسطفيالناسبلوثوئعرض!")1(عنهم

الشىءوحدث"،الروملفعلهمالموفعلواأيديهممنشململمومحتوياتها

2(.أالحلةمدينةفينفسه

منوالظلمالقتلالىبغداداهللعرضأم1هـ/69430سنهوفى

اخذبعدالاالاعمالهذهعنلكفلمالذىانوشتكلنبنلن!قبل

الاتاوا!)3(.دفععلىوإجبارهمالناسمنالأموال

الأمراءلسياسةالأساسيةالمرلكزاتإحدىهيوالنهبالقلران

ا)4(.وانبساطهماوتحكمهمحكمهم"يدومحلىالسالجالة

ونتجالمعاشيهالناسموارداسئنزافعلىعملتالأعمالهذهان

كانتأموالهمونهبالأسعارفارتفاعالمدمرةالمجاعاتحدوثعنها

هذهأصبحتوددالمجاعاتللكلحدوثالرئيسيةالأسبابإحدى

.(انسلجوقي)الاحدل!فدرةفىئكراراأكثرالظاهره

الناساغلبوماتالمجاعةالىوواسطبغداداهللعرضفقد

)6(.الطرقاتعلى

.471ص8،،الكاملالأئير،ابن1()

.111ص9،،المنتظمالجوزى،ابن)2(

.12هص8،،الكامل،الأثيرابن)3(

.022ص28،،.نم()4

.283ص،الاقنصادىالناربخاشنبور،)5(

.901ص98،،المنظمالجوزى،ابن)6(
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سنهمجاعةحديثالالاواتبدفعالناسارهاقوبسبب

بسببأمأهـ/51118سنهجوعاالناسوما!أم)1(،هـ/694630

الغلاء)2(.حالة

الشاعرفهذاالبصره،مدلنةلسكانالمعاشلهالحالةولدهورت

شعرلةبأببا!ذلك!جمروقدوالجوعالفمرمنيشكوالدكبشى)3(

بالوله:

المحلفجنسجمنالذلئيابكسانىلفظىمنالدركساد

)4(الكنيفكنسإلىوحرملألىوففريأحوجنىالحظوسؤ

الوضععلىوانعكاسهاالسياسةهذهندائج()الحريرىلناويصف

والضامنالاختل!إلىمنقلبةالأعم!أحوال11بقولهالناسلحياهالعام

.212-16هص8،،الكاقلالاثلر،ابن(1)

.391ص9،،المنتظمالجوزى،ابن)2(

التمركثيرةالبصرهمنلمحرالبهبلدةوهىالمشاناهلمنعلىبنالحسنابو)3(

.311ص،هج،البلدانمعجم،ياقوت،والرطب

القصرجربدةهـ(،695)تالقرشىمحمدبنمحمدالدبنعمادالاصبهانى،)4(

وزارةمنشورات2،م4،جالاثرى،بهجةمحمدتحقيق،العصروجريدة

737.ص،7391-العرا!،الاعلام

لوفىالمقاماتصاحب،البصرةاهلمنمحمدبنعلىبنالقاسممحمدابو)5(

القصر،جربدةالاصبهاني،،حرامبنىمحلىفيمسكنههـوكان516سنة

.995106،ص2،م،!!4،
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مشمعهومطامعومنكوبمرعوببينوالرعهكروبفىلومكل

ا)1(.اممتنعةالموادهذهحسمعلىوالقدرة

سوءمنمحذراالبصرةلمدلنةاخروصفالحريركطويعطدنا

لدولالمدلنهخرابالىتؤديسوفوماالسياسههذهجراءمنالعاقبه

بهنمامنواالىوالأسروالنهبوالقهرالفئكمنالبصرهفجأ"ما

الفسادوانتشاروالخاناتالمساكنوإحراقالخفرالاوافتضاحالشلات

وددالجمادالعبنويبكىالاكباديحر!منظرلرأىالسوادقرىالى

الاحداثتوالىكانبالصحراء..اذواللحا!العفاءعلىالبصرةاشرف!

سالففيمثلهيعهدولمالبلاداعمريثمرماالسنينهذهفي

.011)2(.الزمان

ولحقهمالناسبلوتالعساكرنزلتأمهـ/052126سنةوفي

سئةالعبؤراجرةوبلغتوالسفنالمعابرعلى!الزحاموكثرعظيمضرز

بخدادو"انقلبتواثاثهماموالهمونهبا)3(االتأذيغاية"ولاذواللانير

ا)4(.ازلزلتقدالدنياكأنحلىبالصراخ

السكانتجاهجائرهسياسهمنئبعهوماالسلجوكيالاحئصان

شهثتوقد،المدنعلىحصارفىضشكلعلىاخرىصورةالخذ

636.-635صم.ن،)1(

64-642.أص2،م!4،،نم)2(

.2،952ههص،9،المنئظم،الجوزىابن)3(

.88Iص2،1ال!واربخ،عيونالكتبى،)4(
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وسائلمنوسيلةكانتوالليحصاراتالفترةهذهخل!بغدادمدينه

سنةففياموالهموسلبالناسارهاقفيالسلاجقهالامراء

لوماستينلمدةبغدادمدلنهمسعودالسلطانحاصرأمهـ/053136

الىبعضهملجأالذلنالناساموالوسرلمحةالمحالبنهبعساكرهلمحامت

الطاهرى)1(.الحريم

السلاجقةالامراءمنمجموعهحاصرأم1هـ/54348سنهوفي

واستمرالعامهمعواشلبكوامنهاالغربيبالجانبونزلوابغدادمدينه

ولاصغبرعلىيبقواولمبغداداهلمنكثيرةاعدادفيهادلرالامعدة

الجنتاغلبانحلى"،بمثلهيصيبوالمبمابغداداهلفأصبكبلر

)2(.الشوارعفيبقيت

السلطانقبلمنالثالتالحصارحدتأمهـ/551156عاموفي

11فبهاالناسوح!بغدادفىالأوضاعالأثدرابنويصفمحمد

الغربيالجانبفياحدلميملاانونوديبخدادفيالناساضطراب

وئعرضت")3(.الحريمالىالأموالوندل!السوادواهلالناسفأجفل

وقطفتاالميدانوبابالثهرز!ابنوشارعوالئولهالقلائيننهرمح!

354.35-هص8،،الكاملالاثدر،ابن58،ص1،.المندظم،الجوزى،ابن)1(

22.ص9،،الكاملالائير،ابن)2(

.ن.م)3(
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الأسعارغل!قدكانتالحصارهذاونئلجهواللخريب)1(.النهبالى

)2(.المجاعةوحديث

والقحطوالغلاءالقلاقلخلفقدالسلجوقيهالإدارةسوءان

الأعظمالسوادشملتوالئيوالضنكالعيشمنضيقفيالناسوأصبح

الأوضاعئلكمنالشاعرألمعنيعبرشعرينصوهناكالناسمن

فيه:-يقولبالفارسيهوالنص

)3(.متألمونحيارىكلهموالوضبعوالشريفوالعظبمالحقبران

لبناءامابغداد،محالمنالعدلدئخريبالفترههذهشهدتوقد

سكانهاهجرةبسبباوالمحالللكحسابعلىالسلاجقةالسلاطيندور

عريضسورببناءطغرلبكالسلطانأمرفقدانفاالمذكورةللأسباب

بالجانبلهاالمجاورةوالأسواقوالمحالالدورفخربتدارهحول

الغربيالجانبمنالأخشابودلغ!السورضمنلتدخلالشرلمحي

دورانقاضعلىبنبتددالسلجوقيهالسلطنهداروكانت)4(.اللهوحملت

أمهـ/515123سنةوفيبغداداهلعمارتهافيفاستعملالناس

الا1الحريقهذاسببمعللاالجوزىابنسبطيقولالدارهذااحترق!

كلانالمشاهدفىرألناوددوالخرابالحريىالىكانتمالهاانجرم

.61،961،711،761هص،01،المنئظم،الجوزيابن(1)

.791ص،وحضارت!تاريخهمالسلاجد4،كمالاحمد)2(

v9,.،ن.م)3(

3.صمراة،الجوزى،ابنسبط)4(
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وعندماا)1(.الاندراساالىمالهايكونالاغئصابوجهعلىبنلتدار

اهلوحبساخشابهاونقلالتولةمحلةخربدارهالسميرمىالوزلربنى

)2(.الاموالوغرمهماسئغاثوالماالمحله

منمساحتهافيملحوظاانحساراالفترةهذهفيبغدادشهدتلقد

محلالها)3(.منالعديداندثارخل!

منالعديدكان!فانهاالعباسيةالخلافةعاصمهمدلنةانوباعلبار

)4(مدينة23م(859هـ/)!386المقدسيذكرفقدلها،التابعةالمدن

أم(16هـ/ه56)لا.الإدريسيلذكرلمحينفىلبغداداداريالابعة

.(منها)مدنعشرةسوى

ظاهرةوسيادهالسلجودبهالسلطهسوءبسببكانالئدهورهذاان

الىوهجرئهمالسكانعددئنادصالىأدىوالذىالناسبينالفقره

.69-79.ص8،جم.ن،)1(

923.ص9،المنئظم،الجوزى،ابن)2(

ا.l`Iص،5891بغدادبغداد،خارطةدلبل،سوسهاحمدجواد،مصطفى)3(

باجستر!،ءلاجلص،هارونية،استانطر،الدسكرة،انبرد،انالنهرو)هيو(4)

هبلرة(لصرسي،عبد،بابلعبرا،سابس،نهرجبلجرجرايا،،بعقوبة

،برلل-5691،الاقاليممعرفةفىالتقاسبماحسنبالبشارى،المعروفالممدسي

.)15ص

الطريق،كوثيربا،كوثرالمداين،خانقدن،جلولاء،الدسكرة،،النهروان)5(

23،24.25،ص?Lالمشتانزهه،الإلريسيجبل(،جرجرايا،الجامعيدن
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ماأكثر11بقولهأيامهفيبغدادالبغدادالخطبيصفمئفرقة،مناطق

أهلهاعلىولتابعتالفئنةحدثتالرشيد..ثمألامفيوأهلاعمارةكانت

قطانها)1(.أهلوانئملعمرانهافخربالمحن

سنةبغدادزارالذكطرحلةفيجبيرابنوصفوكان

ظلفيئخرلبمنالدهوصل!ومابغدادلأوضاعأمهـ/058185

!اضرهتزللموانالعللقهالمدلنههذهبغداد"مدلنةعنيمولالاحلص

اسمها.شصالا!بقولمرسمهاأكثرذهب...وقدالجاسيةالخلافه

والتفاث!االحوادثأنحاءقبلعليهكانلاماالىبالإضافةوهي

الجانبعنولتحدثالطامس".والأنرالدارسكالطلاليهاالنوائبأعحن

.)2(عليهواسلولىشملهابخرابأنهوصفهالذيالغربي

فلمكنالمحمويياقو!دونهاالديالمهمةوالتماصدلالمعلبىمالااما

!ق!الس!قيالاص!سبعد!2بغداذلمثينهالنهائئالوصيفاعتبارها

أثر:لهايبقىولمواندثرلامحالهامنكثلرخربت

بالجانبطابونهرمحالمنببغدادكاتمحلهالأجر،1.

51(.ص1/)خرابالانوهيالغربي

خرابالآنوهىببغدادكانثكببرهاسم+محلةالئب،باب2.

51(.)-أ/صا!محراءوسط

،تلاا!ورة،المدينةأ،جبغداد،تاريخ،463()تعلىبناحمدبكرابي1()

.911ص

.202-001ص،الرحلة)2(
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وهذاالطائعبلاءهالخلافةدارأبواباحدوهى،الخاصهباب

)1/703(.لهاثرلاالباب

البصرةسفنعندهاترسواكانتبغدادمحلةالشعير،باب

كثيرخراببينهمادجلةعنبعيدةالآنوهىوالموصل

.)1/803(

بالكرخمئصلةكانلابغدادمحلىمنكبيرةمحله،محولباب

..r(أ1/2)المنفردهكالقريةخرابالانوهي

أبوابهااجلمنكانالخلافةأبواباحدهوالمراب،باب

وكانداوالتجارالأكابرلسكنهاكبيرةمحلةوداخلةوإشرافها

لممهجورالبلدطر!فيفهوالانفاماالثمنغاليةدورها

Y(.31/,)لهاقلمهلاوالمساكناحدفيهالبق

1/518(.)مقبرهاللوموهيببغدادمحلهبدبرز،

وكانتبغدادبكرخكان!كبدرهمحلةاسم،السورينبلن

فيماواحدرق!سمابورمكتبهوفيهاوأعمرهامحالهاأحسن

1/534(.)السلاجقهقدومعندالكرخمحالمناحر!

الطاقببابببغدادكانتكب!رةمحلهاسم،القصرينبلن

(.1/4or)الشرقيبالجانب

المحولبابوجنوبالكرخدبالةببغدادكانلامحلةبراثا،

اثرلهايبىلمالمحلةكذلكخربوقدجامعلهاوكان

.)1/362(
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11

12

13

14

15

16

17

18

خرب!الحربدةقبالةبغدادمحالمنوهيسوج،جهاز

(29/f)(.

المحاللحيطهاكانتببغدادمشهورةكبيرهمحلةالحربيه،

وبلنبينهاالصحراءوسطوأصبح!جميعهاخربكلها

.(rrv)2/ملللنبغداد

العماراتكانثالغربيالجانبفىيقعالطاهرى،الحريم

ماحولهجميعخربفقدالاناماوسطهافيوهومئصله

)2/251(.الخرابوسطوبقي

فيالعطشسوقدربببغدادكانتمحلةداود،حوض

.r(2.)2،الانخربتبغدادشر!

وبقبخربقدحولهاماكلببغدادكبيرهمحلة،القزمدار

)2/422(.قائمةللول

دوراوبنىالمهديبناهاالشرقيبالجانببغداد،رصافه

تلكخرب!المنصور،مدلنةمقداروصارلاوعمرها

251(.)2/كلهاالنواحي

كانتخربببغدادكانتمحلةالرقيقدارشارع،الرديى

6(.0)3/صبالحربممنصلة

خربتبالحرببةملصلةكانثببغدادكاتمحلةالمراوزه،

)5/69(.الان
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سنةاحره!الغربىالجانبمنببغدادمحلة،طابقنهرأ.9

)5/321(.تلولاوصار!أم01هـ/4883

الانوهيالشرلمحيبالجانببغدادكسوجمنوهيكلواذي،2..

المحالتلكخرابان)4/477(باقيةاثارهاخراب

الخدماتواهمالهاالسلجوديةالادارةسوءعننالجواندثارها

انلشارمنوالحدالحرائقاطفاءملوللسكانالاجلماجمة

الوضععلىسلئهنئائجلهاكانتوالئيوالامراضالأوبئه

الىالفترةهذهفيبغدادلعرضتوقد،للسكانالاجئماعي

فائدهلانلولاواسواقهامحالهامعظملركتمدمرةحرائق

منها.

والذىبغدادمنالكرخجانباحترقأمهـ/451490سنهففي

واربعمائةمجلدالافعشرةعلىالحاويةالكئبخزانةاحترا!الىأدى

شممىكانتوالتىمقلةابنلخطمصحفمائهمنهاالعلوممختلففى

معلىنهرفيحريقوقع11هـ/45810سنةوفى(.)1(العلم)دار

.)2(يحصىلاماوالعقارالم!منوتلف

88،السيوطي،ص.(A،الكامل،الاثيرابن17،ص،سلجوقيلالبندارى،1()

.412صالخلفاء،تاريخ

.451ص8،،الكامل24،أ18ر،المنتظمالجوزى،ابن)2(

286

http://al-maktabeh.com



صعلىنهرد!ورالحريقوشملبغداداحلرقتهـ/467سنةوفي

خراسانودربالازجوبابالمطبخودربوالظفريهالمأمونيهومحله

)1(.البصرةوبابوالملائلتطابقونهر

54سنةوفى A29/خرابهالىالحدادينعقداحئرقأم.هـ

سنهحرلىولركحرثا)2(.الناسمنكثلروماثالهراس

سنهوفىالرماد)3(.منتلولاطابقنهرفيالبيو!هـ/4873901

صعظموهلكجردةابنخرابةفيحريىوقعأم01هـ/3940

سكانها)4(.

وكانبغدادفيالسكانأعدادئناقصالديالحرائقللكأدتلقد

كانثسكانهامنكبدرهأعدادوه!(الواحدالمكانفيالحرائىلئكرار

السنواثفيحدثكمامتتالدةكانتالحرائىفأكثرسكانيطردعامل

(Y)ام1)5!/1805)6(،9450!/66(أم)4580!/65

)2(

)3(

)4(

)0(

)6(

)7(

.111ص،21،والنهايةالبداية،كثيرابن،أV)ص4A،الكامل،الاثيرابن

ابن،166ص،8،الكاملالأئير،ابن60صا9،،المنتظم،الجوزيابن

.931ص،21،البداثبة،الكثبر

173ص8،،الكاملالاثير،ابن

.131ص9،،المنتظمالجوزى،ابن

.401ص8،،الكاملالاثبر،ابن241،ص.ن،م

.01هص8،،الكاملالائبر،ابن

..18ص9،الصنتضم،الجوزيابن
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،)3(أم71هـ/2،8653()م2711هـ/765،(1)أم611!/905

.(4)أم471هـ/965

الناسحياهاربكقدقصيرةزمنيةفنراتوخائللكرارهاان

وعدمالسلجوقيةالسلطةلواطئمدىعنفضلادائمخوففيوجعلهم

السكانمنالعامةفعملتانتشارهامنللحدوقائيةبإجراءا!فبامها

.(بيوئهم)لحرسونواخذوانفسها"حمايهمهمه

شدلدهكانلاوالنيوالأمراضالأوبئةانتشارالفترةهذهوشهدت

غالباكانتوالتيالسلجوكيهالاحتل!الامفيمستمروبتكرارالخطوره

)6(.والحروبالمجاعاتعقبتأليما

عنفضلاكبلرةوبأعدادبغدادالسلجوكلةالعساكراحتصان

الرىمشارلعوئخرلبوالمدنللقرىالعساكرتلكجلبلهالذيالدمار

لمحدالقواتتلكانالمجاعا!منكثيرسببالأسعارارئفاعالىأدى

عددفيمفاجئةزبادهحدوثالىفادلاغذائهمفيالناسشاركت

.4.السكان

138.ص9،م.ن،)1(

1238،ص)2(م.ن،0

ص9،،الكامل،الاثيرابنص0،1،.نم)3(

128ص9،.ن،م242،ص،01،.نم4()

251.ص،،8،الكاملالأئير،ابن)5(

.2Arكصالاقنصاديالناربخاشنور،)6(
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بشكلأسعارهافزادتالغذائدهالموادلوفبرعلىانعكسوباللالي

فسببتالفقراءوخصوصاشديداذىذلكمنالناسفلحقمضاعف

لكفلنولاغسلبدونلدفنالجنثكانتكثرئهاوبسببوالموتالوباء

)1(.مولىخمسةالىأربعمنلضمالواحدةالحفرهوكان!

جراءوما!الأمراضوالأوبئهمنالعدلدالعراقمدنفيانلشرت

الواحدهالحفرهانحلىوالبصرهواسطفىالسكانمنهائلهأعدادذلك

شخصا)2(.الئلاطيهنالىالعشرلنمابلنفيهالوضع

عقبدائماتألىكان!بالناسحلتالتيوالأوبئهالأمراضان

فلرةشهد!لقدالناسمنكبلره،أعدادمولاالىلؤدياليالمجاعا!

حياةعلىانعكسالذىالفاحشالثلاءمنحالهالسلجوكيالاحتل!

جعل!المرضىلحلاجهوماالأدويةأسعارغلاءوانالفقلرةالطبقا!

شهدتفقدالمنالصعبالفقراءقبلمنلناولهمن

4560م،1هـ/448556اعوام 4 `lieالأدولة)3(،أسعارفيزيادهأم

ماعلىئحصللاانهاسيمالاالفمراءمنهعانىالذيسوءعنفضلا

كلللةالبروئلنا!منالفردعليهيحصلمانسبةفكانتالغذاءمنلكفلها

.17أ-أ7.ص،8،المنتظمالجوزى،ابن1()

.61ص،،هالنجومبردىتغريابن2220ص23،،الاربنهالة،النويري)2(

.6819،ص،21،والنهايةالبدايةكثبر،ابن)3(
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وخصوصاللأمراضالجسممماومهأضعفاللحومأسعارارلفاعبسبلا

1(.)الأطفال

وكانأكثرهاوخربأهملتقدالمسئشفلا!)المارستان(معظمان

ئفعلولمودنرالخرابعللهاسلولىالذيالعضدىالمارسلانأشهرها

ابوبغدادشبوخاحدفماملإصلاحهفعلاومبادرةأيالسلجودبهالسلطة

فلهوجعلالمارسلانذلكبتعملريوسفبنالملكعبدبنمنصور

والالا!الأناثلهواشترىالخزائنمنوثلاثطبلباعشرون

)2(.الخاصة

مهماعاملاكان!والسدودالريمشاريعأصابالذىالاهمالان

الاحللىكلمنالفترههذهانخصوصاوالأمراضالأوبئهانئشارفي

مشاريعفيهبدأتالذيالودفيبغدادفيمدمرهفيضانا!شهد!

للجراليممرئعاالفلضانا!ئلككانتلقدفشيئا)3(.شيئالضمحلالري

ففيالعامهالصحةلسوءالرئسمهالأسبابمناعلبر!والتيوالأوبئه

ذراعا)4(وعشرلينواحدوبلفدجلهزادتأمهـ/946760سنه

283.ص،الاقتصادىالتارلخاشلور،1()

.8601،ص،الكاملالاثبر،ابن)2(

المجمعمجلهالعباسى،العصرفيبغدادوغرقالفيضانات،سوسهاحمد)3(

.63-639164،صالعاشر،المجلد،العراقيالعلمي

سوسه،احمدمتر،نصفحوالىأىملم394(ر)3بساويالنراعطوك)4(

.41صبغداد،وغروالفيضان
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وكرىواسطوكذلكفلهاالأمراضانلشارفيسبباوكانبغدادفغرقت

حصاد)1(.بدونبقبالقرىأهلغالرانحئىالموتوكثرالسواد

منطقهسكاناكثرجلىالفلوجهفيالبثو!انفجرتوعندما

دونالمحاصبلوبقيداالناسمنعظيمخلىوماتالوباءالنلل)2(نتيجه

ذلك)3(.جراءمنجني

دضىالذيالطاعونمرضانلشارالفلرةهذهخل!بغدادشهد!

أم،هـ/476.83سنةففيساكند!امنوفرغ!كاملةمحلا!على

أهلها)4(.منكثيرخلقوماثبغدادفيالطاعونولمحع

47سنةوفي A850/مرعببشكلالطاعونانتشرأمهـ

مندرى!اوفرغثالخطيرالمرضهذاإلىونواحيهابغدادولعرض!

وتعقبهحربى..وأهلالبصرهاهلعامهوهلكالمحولومنهاأهلها

فيالوحوشموتتعقبهثماطفالهمفيالجدريانلشرثمالفجاءهمو!

ا!بانوعزتالناسقحطثموالماشلهالدوابموتئلاهثمالبرية

703.ص503،كص8،المنتظم،الجوزيابن1()

.334(ص5،،البلدانمعجم)ياقوت،الكوفهسوادفيبليدة)2(

.i)-12)2ص8،،الكاملالاثلر،ابن)3(

.161ص5،،النجوم،تغريابن)4(
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واستمروالطح!".والأورامالخوانيقذلكبعدالناسأصابثمواللحوم

دفن)1(.بدونبقوامساكنهمفيأكثرهمماتألامسلةالوباءهذا

مأهـ/947870سنهبغدادباهللدفتكالطاعونمرضوعاد

وفي)2(.الناسمنكبيرةأعدادضحيدهاوراحانتشر!قدالحمىوكان!

زادومماالأوبئةوانلشرلابالعرا!المرضكنرأم1هـ/3940سنه

سنةبغدادفيالجدرىمرضوانشمرالعقاقير)3(.انعدامصعوبةالأمر

وباءولبعهالصبيانمنكثلرةاعدادفلهماثأم1هـ/89430

عظلم)4(.

شهدتفقدالعراقاهلعلىوالأمراضالأوبئهحدوثتعاقبوكد

بسببالامراضانتشارم))Viهـ/518م،))vrهـ/517سنوالا

العراقمنعثيدةمناطىشملوالذيالمجاعا!وحدوتالأسعارغلاء

.(البصره)الىبغدادمن

مأ561/،أم481هم543أم،هـ/053137سنواتوشهدت

الموادانعدامبسببأهلفامنكليربحلاةأود!بغدادحصارحاله

،8،النجوملغرى،ابنأ-920أ-45ص9،9،،المنتظمالجوزى،ابن)1(

.12.ص

27.ص9،المنلظم،،الجوزيابن)2(

(r)،113ص9،م.ن.

942.صالخلفاء،لاريخ،السيوطي)4(

4.31ص8،،الكاملالأثير،ابن2469240،ص9،المنئظم،،الجوزيابن)5(
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مأهى/535137حصارففيالمجاعةحدوتثموغلائهاالغذائبة

م!ا!سالوفيا!معدلوكانوالأوبئهالأمراضمنموجةبغدادشهدلا

يوملا)1(.شخصا

اقرىمنالعدلدشهدتأمهـ/354148عامحصاروفى

ادىالسلاجقهالامراءعساكرقبلمنوتخربنهبأعمالوالأعمال

ذةسهالامروحصلفالمو!)2(.المجاعهنمبغدادفيالأكوا!انعدامالى

I(.)))3هـ/55256حصارفي

ا!ذيأمهـ/554158سنهبغدادفيضانالحصارذلكوعقب

وحدوثالخراببدورهمخلفابغدادمنالشرلمحيالجزءدمر

)4(.الأمراض

وجدتاللىاللصوصيهظاهر!انتشر!الاحئل!ظلوفي

و!دانالسلاسيهالأوضاعاضطرابخل!منلهامؤاتلهالظروف

النهبأعمالومشاركتهمبالفوضويهالسلجوقيالجندواتصافالأمن

صساندةوذلكنجائهممنواثقينكانوااللصوصمنفكثيروالسرقة

ففيالأمر،ذلكحقيقةلبينالواردةوالمعلوماتلهمالسلاجقةالأمراء

قواثذلكفيلشاركهمبغدادفياللصوصكنرأم0,هـ/4486سنة

68.ص0،1،المندظمالجوزى،ابن1()

22.ص9،،الكاملالأثلر،ابن1340ص1،.،.نم)2(

52.ص9،،.نم.أ76ص1،.،نم،3()

266.صسلجو!،دالبندارى،660ص9،.ن،م.918ص1،.،.نم)4(
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علنايسركونوكانواوالمحاولالدورسرقهفكثر!السلجوكيالسلطان

ا)1(.اعظيماخوفاالناس"وخافالنهارفي

iسنهوفي i i57/وكانوابغدادفياللصوصخطرألشدإم.هـ

ابوالحسنالشرطهصاحبوكانحرلمحوهالمكانسر!عنعجزوااذا

القرىأهلانحلى)2(.الأموالاللصوصبقاسمالنسوىمحمدالفضل

مخافهمعهموالخفرالابغدادالىيجدئونلااللصوصكثرةنلدجة

السركه)3(.

العساكرعبثوزاداللصوصكثرأمهـ/045580سنهوفي

ا)4(.االرؤوسمنتخطفالعمائمكانلاحلىالسلجوكيه"

سواءحدعلىوالجنداللصوصبسلغلهامناسباتهناكوكانت

وكانوفاتهاوالسلطانمرضعندوخاصةبغدادفيالفوضىلإشاعة

عللهمواعئداءفوضىمنيجلبهلماالأمرذلكلخافونبغدادفيالناس

فيالأخرىوالمدنبغدادفىاللصوصكلزأم290هـ/854سنه

فهجموأملكشاهوفاهبسنبالفوضىوانئشارالأمنفقداننليجةالعرا!

لوفيولما(أهلها.)وقللواالكوفهنهبواثموسرقوهمالحجاجعلى

03.ص،الزمانمرآةالجوزى،ابنسبط)1(

6-0.68ص5،،النجومئغرى،ابن)2(

.017ص8،،المنتظمالجوزكط،ابن)3(

87.ص8،،الكاملالأثير،ابن910أ-.AIص،.نم)4(

.166ص8،،الكاملالأثلر،ابن)5(

492

http://al-maktabeh.com



لمحهيأمماوحروباضطرابيحدثانالبغداديونخافبركياروف

سرلمحة.)1(عمللا!لحدوثالفرصة

tea،أمأ.هـ/.294سنواتوشهد! 94/rامرازدادأمأ.أ

الدامغانيعبداللهابيالقاضيانحتىالناسأموالوسركوااللصوص

ثلابه)2(.سر!ت

وااسجقهالأمراءبمساندةلصدراللصوصيهأعمالكانت

فقدالعلنله،صورئهاالأعم!للكأعطىمماالعراقفينوابهمبواسطه

فللبعوهمعلنهالأسوا!فيولمشوناللجارلبسيلبسوناللصوصكان

الامراءدوراحداوالسلطانوزيردارفيلجلمعونوكانواويسركوه

احد)3(.يجلبهمفلمواسلغانواالناسعلىالأمرعظموقدالسلاجقه

علدولكوناللصوصصنتنظلماتحدوثإلىأدىالأمرهذاأن

السلطهمساندهصفهليعطيهاالسلا!جقهالأمراءمنواحدعصابةكل

أصحابكانأمهـ/.534.6سنهففيالقانونعقوبهمنوحماللها

ئسلملمالخللفةأموالحلىالناسأمويلسركوافالفلحاباالعرا!عملد

.91ص،السريانىالدولتاريخ،اللمطى1()

.91هص8،،الكامل،الأثيرابن،131ص9،،المنلظم،الجوزيابن)2(

الخامسالقرنفىببغدادالعامةفهد،محمدبثريأ.0،1،5960.ن،م31(

-AVص(MV-Jبغدالارشاد/مطبعةالهجرى، AY.
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بغدادفياللصوصكتزأمأهـ/79460سنةوفيالسرقه)1(.من

)2(.معهمالشرطهقواتدواطئذلكوسبب

يسرقونوكانوااللصوصخطرزادأمأiهـ/6ar3سنةوفي

تلكونتيجةالحماماتعلىسطوابعمليالاويقومونالناسبلو!

العساكركثرةوكان!المغربوق!الخروجالناسخافالأعمال

!ثمأم1هـ/53845ففيذلكفيسببايضاالناسدورفيوانلشارها

الىادىمماالناسدورفيعساكرهونزلتبغدادالىمسعودالسلطان

زوجهاخزعلمهموكاناللصوصيةفكنر!الأوضاعاضطراب

الوزلرابنوشاركهيسرقونهمما)نصيبلهوكانمسعودالسلطان

عقلدكانهلكواالناسان"السلطانالىشكابغدادشحلهانحلى

عملعلىليقدرةفاىامرأتكواخاوزيركولداللصوص

.3(ا)االمفسدلن

السلاجقةالس!ينبضأيامبصاداحولوصف

أم(.أ-63"ههـ/370)942-455طغرلبكالمسلطان10

ذلكفىمطلقهوايديهماموالهمالناسيغضبونعسكرةاكان

9(.هص8،،الكاملالائلر،)ابنوليلا".نهارا

77.ص،الزمانمراةالجوزى،ابنسبط1()

.137ص9،المنئظم،الجوزى،ابن)2(

10ص،م.ن)3( 0 `l7.ص9،،الكاملالاثلر،ابن
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7201هـ،)465-485ألب-ارسلاينبنملكشاهالسلطان

م(.2915

فنالهاالرعلهاموالفىايديهمومدوابسطواملكشاهعسكرأن11

البلادوخرابوخرابالوهنمنالفعللهذاوكانشديداذى

.11هص8،،الكاملالسداسة"وذهاب

1(.0أ-049)485-487/29ملكشاهبنمحمودالسلطان

الامربيدهمكثلرونخثملهوكانباللهووقلهاكثريقضيكان

صمهكصهولعرضونالمظلوصنظلامةيرفعونكانوا

السلجوقله،الحكايهفيالعراضة)الحسينى،.المحداجين

11(.صه

أ-490هـ/)487-794ملكشاهبنبركياروقالسلطان

أم(.أ40

.11التجاوزكليروكانالاسعارزادثببغدادلهخطبكلما"كان

22(.ص2،سمة،،الوردي)ابن

أ-1118(.51/401)894-أملكشاهبنمحمدالسلطان

وصار!الفسادوعمتطاولتقدفترهفيالحروب"كان!

)السيوطي،".مخربةوالبلادمسفوكةوالدماءمنهوبهالاموال

428(11.صالخلفاء،تاريخ

أم(أ-157هـ/118)511-552ملكشاهبنسنجرالسلطان

اكثرانهموممالدكهجيشهامراءرأىسنجرالسلطانخطبلما
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الظلموجعلواالناساموالعلىالاغارةعلىوتعاهدوارفعه

والرضيعوالوضلعالشرلفيسلمولم"شعارهموالاضطهاد

v(.9صالعراضه،،)الحسشي"شرهممنوالرفلع

الأطرافلهخضعتلمااخر"موضعفيالراوندىولصفه

فطغواالفرصهوحشمهدولهامراءانلهزملوكهالهودانت

ناووجدوانعمئهاأسبابوسعهدولهايامطولساعدهموبغوا

راحةوظلموهم"الرعاياعلىفتطاولواايديهمعلىلعلوالايدا

0.26صالصدور

1(.أ-54/13152)527-7محمدبنمسعودالسلطان

كانفاسدهتصرفا!ببغدادلتصرفونالسلطانأصحابكان

نائبوكانلزجونفلاودزجوهملنتهونفلاينهاهمالخليفه

عنهبعددالدلنقلللوالرأىالعملسخلفبغدادفيالسلطان

241(ص،السلجوقيةالدولةاخبار)الحسيني،".الس!اسةرسوم

عادلهمهذهكانث"الناسوارهابللئخرلباداةعساكرهوكان!

،سلجوقال)البندارى،نزلوا".اذاوعاديتهموصلوااذا

691(.ص

12،اللوارلخ،عيون)الكلبي،".العدلمنالظلمان"وعندهم

44(.أص
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11،للفسوقسوقالفاقاموا"مماليكهواصفاالبنداريويقول

المحارمالارتكابالخاصهدوروالمحامهالمجونظاهرهوانلشر!

1(.1أ-134ص،سلجوق)ال.مركبكلالفسووفيوركبوا

1(.)547-548/152محمودبنملكشاهالسلطان80

كثيروكانالدولةرسومعلىوالمحافظهالمملكةلدبيرأهمل

السلجو!ية،الحكالةفيالعراضه)الحسلني،".والطرباللهو

.11والجهالالناسبأسافلنفسهواحاطأ-912(28011ص

36(.0صالصدور،راحه،)الرواندى

1(.16أ-أ)555-556/915محمودبنشاهسليمانالسلطان90

فانصرف!ونوابهاالدولةامراءمنهنفروالطرباللهواكلبر

،142صالعراضة،مطاوعله".عنورقابهمملابعةعنقلوبهم

693(.ص،الصدورراحة

أ-هـ/161)556-573طغرلبنشاهارسلانالسلطان150

AVاموالوضبطوالخرجالدخلامرعنمشغولكانأم(11أ

4(.40ص،الصدور)راحة".العرشوشؤونالخزلنه

لبلأهـالمثعا"الأجقمامية3الاوفاعلىوانعكاياتهالسل!وصاالاثقكلى

بسببسكانهامحدوتناثصالاج!ماجمهالشامبلاداحويلساعالقد

فقدالشاملمدنوالخرابالدمارجلبالذىالسلاجقةالأمراءطغلات

اعدادوقللىوالظلمبالعسفملكشاهالسلطاناخوتلشالدولةئاجالصف

منوجماعهالعقليدريشبنابراهلمالام!رمنهمالعربمنكبلرة
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اعم!وحدلقاالافعئمرةحواليقتلمامجموعوكانالعربالامراء

القواتارلكبلهاالليالنهباعمالونتيجهالشاميه،للمدنوتخريبدمار

الهتدكهمنخوفاأنفسهنالعربنسوانبعض!للالسلجوكله"

.(1)ااالمسبيو

ساع!فقدالسلجوقلهالسلطرهظلفيالشاماحوالساعتلقد

الىادىمماالظلموارلكبوااموالهمعلىواسئولواالناسمعسلرلهم

الشتاءزمنفياهلهااكئروهرببالفسادعليهاوعادالبلادتدهور

النلج.)2(وسقوطالبردوشدة

شخصالفخمسمائهلعدادهمكاندمشىمدلنةسكانانحلى

ثلانةسكانهاعدداصبحوفقرجوعمنتبعهاوماالاعم!للكوبسبب

بالاطرافالافسادفىوالحراميهالالراكايدي"وانطلقت)3(0الاف

ا)4(.االنواحيفيوالعبث

الخرابالىدمشقمدينهلعرضلاأمهـ/464710سنهوفى

ملكشاهامراءاحداوقبناشمزابقيادهالسلجودلهالعساكرحصارنليجه

(عليها.)الامروضافالمجاعهفحدثتالغذائيةالامداداتعنهاولمحطعت

.123ص،دمشقتاريخذيل،القلانسابن1()

.912ص،.نم)2(

A.1هص،الزمانمرآةالجوزكط،ابنسبط)3(

286.صدمشى،تاربخفيلالاللانس،ابن4()

.11.ص8،،الكاملالاثير،ابن99،صم.ن،)5(

http://al-maktabeh.com



46سنةوفي A760/اهلهاوتركدمشقعلىالبلاءاشددأمهـ

ولعرضامالكهم)1(.وصودرتوالنهبالقللاعمالمنهربامنازل!

هلنالحصارذلكنئيجهوكانأمهـ/946770الحصارالىالمدلنه

واصبحالناسلدىالاموالوكلتالجوعبسببسكانهامنكبيرةاعداد

ثلاثلمحلملهاالئيالدارفبدم!الغذائيةالموادعلىالحصولالعسلرمن

كانتدمشقيةامرأهوانيشلرىمنيكنولمواحدبديناردينارالاف

)2(.دراهمبسبعهاحدهمباع!دينارسبعمائهقلمئهادارلنلملك

دورسرق!فمدسيرتهموسوءالالزاكظلممنحلبمثينةوعان!

الامراءسيرةسوءعنفضلاعظلمةشدةالاتراكمناهلهاولقيالناس

سكانها)3(.معوظلمهم

الىأدتالاعمالتلكخلفلهاالتيوالامراضالاوبئةوكانت

واحدوباءففيالناسمنكبيرةاعدادبحلاةأوذتالمجاعاتحدوث

شخص)4(.الافاربعهفلهاماتحلبمدينهفىحدث

عساكرقبلمنوئخريبنهباعمالالىبعلبكمدلنهوئعرض!

معزةونهبتاموالهموصودر!بهامنوقلرطرابلسوكذلكسن!

.201ص،ه،النجوملغري،ابن80،1ص،دمشىئارلخذلل،القلانسابن1()

7.صالسردانى،اللولطداريخاللمطي،)2(

47.ص16،ص2،حلب،زياده،العديمابن)3(

.أ.ص2،،ن.م)4(
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اهلهاوتلفالكثير"اهلهامنوثتلعظلمهاموالاواخذت،النعمان

1(.ا)االقدلوبالجوع

وامتنعدانصلبتمدبنةتلشحاصرأمهـ/485290سنهوفي

القيعددهمبلغكليرخلقوق!لودخلهاسورهامنجزءفهدمعليه

وهتكتالحرمواخذلا"لسلملمالمساجدالىلجأمنحدىرجل

ولامسلملسلحلهم!العقوبا!...وفعلبانواعوعو!بواالاعراض

110)2(كافريسلحسنه

السلطانقوا!دبلمنابامثلاثحماهمدينهنهبواسلمر

محمد.)3(

67.صن،م.)1(

.122صنيل،،القلانسابن)2(

33.ص2،لتمه،الوردى،ابن)3(
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وانعكاسهاالواحدهالسنهفيحوادثعدهتكرارمدىيببنالجدولهذا

الإسلامبه.العربلةالدولةفيوالاجلماعيهالاقلصادلةالأوضاععلى

كالمصلىرالفبضالاتألقالحراللصوصبةاضلامراالنخريبعارنفاكالسنو

النهبولاسعلرا

744،5

844،84

5 ff9ه!

1545

for+

464،

ه؟.+584

،5 fir

fic+،
ه+694

205+
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لخاتمةا

العربلهالدولةفيمبكروق!منذعرفاقتصاديإجراءالإقطاع

الإسلامعلىللتآلفوسيلةالإقطاع!الرسولاسئخدمفعدالإسلاميه،

لبقىلاحتىلأحدملكللس!التيالمدلةالأرضأعماراجلومن

عمارهفاعلبرالاقتصادلهالناحدةمنمجثيةوغيرمعطلةالأرض

له.الإسلاميةالنظرهوهيالإقطاععمليةفىشرطاواحلاءهاالأرض

الإقطاعيهمنحهمفيص!الرسولمنهجالراشدونالخلفاءالبعلقد

واحدلدفيولالأحدملكللستالتيالأرضمناقطاعالهمفكانت

فيسببا!هعئمانالخليفةعهدفىالجهاديالثينيالوازعوأصبح

للمرابطهالإسلاميهالثغورإقطاععمليهفكانتاالإقطاععلىالحصول

العدو.قدالفى

فياخرامساراوالعباسيهالأمويةالدولةعهدفىالإقطاعوشهد

ولعميرهاالأرضإحياءمقابلمكافأةكونهمنلحولاذالأولمفهومه

العسكرلينالقادةقبلمنالمقدمةالشخصيةالخدماتمكافاهإقطاعالى

ملكلدستواللىالملئةالأرضتعدولمالعالبة.الوظائفوأصحاب

الأراضيأصنافكافهشملوإنماالإقطاعفىالسائدالنمطهولأحد

.الأخرى

هيالأجنبيالاحتل!فترةفيالإقطاعلهالنظرهأصبحتثم

معنىلحملللغزاةغنيمةهىالأرضانالبويهييناعتبراذالسائدة
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كان!الئىالإقطاعدهالقبلدهالنظرةحملالبويهيالإقطاعلهمالمكافأة

.فارسبلادفيسائده

الأجنادعلىيصرفالأرضلواردالبويهيالإقطاعكانلقد

البولهي.الأملرأرادمامئىولسلرجع

الإقطاعسياسةلثبل!فيأنرهاالبولهدةالإقطاعيهللنظرةكانلقد

جانبالىاعتبارهايمكنالليالمالدةالأسبابإلىبالإضافةالعسكري

رئ!سيه.للستلكنهاالأولالسبب

كان!التيالإقطاعيهالأفكارنفسيحملونوهمالسلاجقهجاء

تلكونعسكريأساسهاالسلجوثيهالدولهانذلكفارسبلادفيسائده

سياسةفكان!كبيرهومعداتمؤنالىتحتاجكبلرهعسكرلةدواتمن

الملكنظامالسلجوقىالوزيرأركانهاأرسىالتيالعسكرىالإقطاع

علىإكطاجمهألمحاليمالىالسلاجقهعليهاسلطرالتيالأراضي!سمالذى

الإقطاعبة.إدارةعنمسؤولإقطاعباعسكرياحاكماإدللمكلرأس

عندالمسؤولوانففسهاالأرضإلمحطاعالسلجولمحيالاقطاعكانلقد

وارداتعشرعلىيحصلكانالذىالسلجوثيالوزيرالاقطاعاتللك

الاقطاعاتمرا!بهعنالمسؤولهوالجلشدلوانوكانالاقطاعا!تلك

وإدارلها.

إمارا!ظهورالىالزمنبمرورالسلجوقيهالإقطاعيةالسلاسةاما

العالمشهدوقد"بالالابكبالا"الإسلامىباللاريخعرفتوراثيهإقطاعبة
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فيمستقلةلكنهاالسلجولمحيبالسلطانلعترفوالتيمنهاالعدلدالإسلامي

والخارجلة.الداخلبهشؤونها

للدولةالإقطاعيللنظامانعكاسهوالاتابكيالإقطاعيالنظامان

الوراثةمبدأوأدخلتالاتابكلا!للكإلىالنهائيبشكلهانتقلالسلجو!ية

11.الحربفيالصبرهوفلكسببمعللين

بسببمدمرهاثاراالإسلاملةالعربيةللدولةالاكتصاديالنظامشهد

إلىبالإضافةالفلاحينمعاملةأساعواالنلنالجائرةالإكطاعيينسياسة

الغازدة.القواتمارستهاالليوالتخريبالنهبسياسه

السلطانتجاهالماللهبالئزامالهالإيفاءهوالمدطعواجبكانلقد

القرىوشهدتالأرضصاحبالفلاحأعباءهالحملوقدالسلجوقي

جائزةلخريبيةسلاسةوالجزبرةالشاموبلادالعراقفيالزراجمة

ظلمفكانالعربلةوالدجارهألصناعهوالمحععلىواضحةبصورهانعكست

اجلمعتعواملالمصادرهوأعم!الضرائبجمعفىواللعسفالمقطع

الإسلاهي.العربيالاقتصادلخريبفي

سوءخائلمنكبيراثرلالفطاعكانفمدالاجلماعيةاثارهإما

اجلمنالدرىاهالىمعالاقطاعيينالبعهاوالليالفلاحينمعاملة

هجرهوسببالاجدماعدهالحداةواقععلىانعكسوالذىالمبالغاستيفاء

والاوبئهوالأمراضالمجاعالاوانتشارالاراضيوخرابالفلاحين

اللصوصية.ظاهرةانتشارعنفضلأ

903

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



لمماذرا

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



ابنا

03)ت

أ.

.3

الكصمابيبنعليالحسنابوعزاللدنلاثلر،

.أم(هـ/6233

.بلروت-7891/الفكر،دارأجزاء،9التارلخ،فيالكامل

الب!اابراهيممحمدلحقبى،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

.)(.V9-الشعب)دار،واخرون

طيمان،جمدالقادرتحقيىالاتابكيه،الدولةفيالباهرالدارلخ

أم(.1هـ/05665)!عبداللهأبو(،1)القاهرة-639الادريسي

والعرا!(،الجزيرة)دحقبى،الافاقاخلرا!فيالمشتا!نزهه

المح!!،العراقيالعلمىالمجلمعمجلةشوكهابراهيمللدكتور

.7391لسنة)23(

م(.هـ/32339أ)تالحسنبنمحمدبكرأبى،الأزدي

)بيروت-لات(.صئادر،دار،أطاللغه.جمهرة

محم!بنمحمد1حامدابموعمادالدين،الأصبهاني

أم(.هـ/695991)ث

محم!تحقلىأ-2،م4،ب،العصروجرلدةالقصرجريده

.7391العراكية،الاعلاموزارهمنشورالاالاثرى،بهجة

3ا)ثمحمدبنابراهلماسحىفوالأصطخرى، i529/م(.هـ

.(IAM-)ليدن،والممالكالمسالك

الفرجابيالثينصفيبنمحمدعبداللهأبوالاصفهاني،

أم(.02هـ/7950)ت
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lصبح،محمودمحمدئحقيى،القدسيالفتحفيالقسيالفتح لدار

.691واللشر-هللطباعةالقومية

الحسن.بنحمزه،الأصفهانى

)برلين-كاويانى،مطبعه،الارضملوكسنيئاريخ

أهـ(.034

م(.هـ/314269.)لاالكوفياحمدمحمدأبيأعثم،ابن

)حددرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعةأ،ط،الفتوح.

اباد-لات(.

شاهنشاهبنعمرالدينلقيبنمحمدالايوبى،

أم(.22هـ/.706)ت

عالم،حبشيحسنتحقيقالخلائى،وسرالحقائقمضمار.

.(6891)القاهرة،الكئب

27)تلحيىبناحمدالحسنأبو،البلاذري i928/ام(.هـ

أ،ط،.رضوانمحمدرضوانعليهعلق،البلدانفلوح.

1)القاهربالازهر،المصرلهالمطبعة 329 -.)o

أم(.هـ/647924)لامحمدبنعليبنالفتح،البنداري

91(.05)مصر،الموسوعالا،مطبعهسلجو!،آلدوله.

ام(.هـ/47.780)ثالحسبنبنمحمدالفضلابو،البيهقي

)القاهره-5691(.،الخشابلحيىترجمة،البيهميتارلخ.

أم(.هـ/44570.)تاحمدبنمحمدالرلحانابوالبلروني،

314

http://al-maktabeh.com



)ليبزيج-2391(.،الخاليةالقرونمنالبا!لهالاثار.

لوسفالمحاسنابوالدلنجمال،بردىلغريابن

أم(.هـ/874946)لا

المصريةالمؤسسةوالقاهره،مصرملوكفىالزاهرةالنجوم.

)القاهرة-لات(.واللرجمه،لللألبف

م(.هـ/499)!384علىبنالمحسنعليابياللنوخي،

دارالشالج،عبودلحعدى،المذاكرةواخبارالمحاضرنشوار.

79-1)بيروت،صادر r)

72)!عبدالحلحبنأحمدليمله،ابن A326/أم(.هـ

مطبعةالفالئ،حامدمحمدتحقيقالفقهيه،النورانلهالقواعد.

1)بغداد-،الزمان 90 9A).

61421)تاحمدبنمحمدالحسينأبوجببر،ابن -/A A.)أم

.91-68ببروت،الرحلة.

rr)تسعداللهبنإبراهبمبنمحمد،جماعهابن 2 / vrr.)أم

فؤادتحالبق2،طالأسلام،أهلللببرفيالأحكاملحرلر.

)قطر-8791(.،الخليجمطبعةاحمد،عبدالمنعم

محمدبنعلىبنعبدالرحمنالفرجابوالجوزى،ابن

أم(.02هـ/7950)ت

دائرةمجلسمطبعه،والاممالملوكلاريخفيالمنتظم.

أهـ(.935اباد،)حلدرالعثمانبة،المعارف
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سعلدبنمحمدبنعليمحمدأبوحزم،ابن

أم(.هـ/630)456

)بلروث-لا!(.،والنشرللطباعهالتجارىالمكتب،المحلى.

ام(.هـ/45.580)تالحسنبنعليبنمحمدحسول،ابن

العزاوى،عباساعتناءالاخبار،سائرعلىالاتراكلفضيل.

أم(.049-)اسطنبول

ام(.هـ/622225)لاناصربنعلىالدينصدر،الحسيني

محمدلحقل!السلجو!ية،الامراءواخبارالتواريخزبده.

861)بيرو!اقرأدار،2ط،الدلننور i).

أم(.هـ/743342)ثعبداللهبنمحمدبنمحمدالحسبني،

محمد،عبدالمنعملرجمة،السلجوقيةالحكايةفيالعراضة.

.بغداد-9791جامعهمطبعه،امينحسين

أم(.أهـ/678)!980العمادبنعبدالحيالفلاحابى،الحنبلي

)بلروت-لات(.ذهب،مناخبارفيالذهبشذرا!.

أم(.04هـ/6)!808محمدبنعبدالرحمن،خلدونابن

للمطبوعا!،الاعلمىمؤسسهوالخبر،المبحدأودلوانالعبر.

.(7191-)ببروت

محمدبناحمدالعباسابوالدلنشمس،خلكانابن

.)?{هـ/681282)ت
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دار،عباساحسانلحميى،الزمانابناءوأنباءالاعلان28.وفبات

(.لا!-)بيروتصادر

حدودفيالمئوفيعبداللهبنعبداللهخردافبة،ابن

م(.هـ/003129

أم(.-988)برلل،والممالكالمسالك920

أم(.هـ/463750)تعليبناحمدبكرابوالبغدادى،الخطلب

.لا!المنوره،المدينهبغداد،لاريخ3..

الشربيني.محمد،الخطيب

مطبعه،المنهاجالفاظمعانيمعرفهالىالمحتاجمعين3.أ

.5891،الحلبيالبابيمصطفى

لوسف.بناحمدبنمحمدعبداللهابو،الخوارزمى

.؟.م!387/799

أهـ(.)مصر-342الملرله،الطباعةاداره،العلوممفانبح32.

عليابيبنعمرالخطابابو،دحيةابن

أم(.هـ/633235)ت

عباسعللهعلق،العباسبنيخلفاءتارلخفيالنبراس330

أم(.)بغداد-469،المعارفمطبعة،العزاوي

أم(.34هـ/747)8عثمانبناحمدبنمحمدشمس،الذهبي

أ،طالأسد،حسبنالارنؤوط،شعيبحققهالنبلاء،اعلامسلر34.

1(.819)سوريا-الرساله،مؤدمسمة
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مصطفىمحمدشللون،محمدفهيمئحقيق،الاسلامدول.

.7491للكئاب،المصرلةالهيئةمطابعابراهلم،

)الكول!-المنجد،صلاحلحقيقغبر،منخبرفيالعبر.

،6391ill)(.

أم(.2هـ/99520)تسليمانبنعلىبنمحمدالراوندى،

الشواربيابراهلمترجمةالسرور،وايةالصدورراحة.

.(0691)مصر،وآخرون

حدودفىالمتوفيمحمدبنعبدالعزيز،الرحبي

ام(.أهـ/184784

عبيداحمدتحقيق،الخراجكتابخزانةعلىالمرصدالرئاج.

v(.391)بغدادالارشاد،مطبعه،الكبيسي

السيوطي.مصطفىالرجباني،

حسنعلبهعلىالمنئهى،غالهشرحفيالنهىاوليمطالب.

لات(.،.)دمشقالاسلاميالمكئبمنشورات،الشطي

الدينشهاببنعبدالرحمنابو،رجبابن

(.أم93هـ/972ه)ت

أ،طالصدي!،عبداللهعليهعلق،الخراجلاحكامالاسئخراج.

1)بلرولا،للطباعةالحداثةدار i A.)Y

Vi'0909عامحياكانعمربناحمد،رستهابن a.)م

أم(.98أ-ابريل،لنفسيةالاعلاق.
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الواسطىالحسشيمرلضىمحمدالسدد،الزبيدي

.)?(Yiأهـ/21.)ت

حجازى،مصطفىتحقيى،القاموسجواهرمنالعرو!تاج42.

.تلا،للضبعمكانلا

أم(...هـ/934ه)ثفارسبنمحمدالحسينابوزكريا،ابن

)بلرولا-،هروانمحمدعبدالسلاملحقلق،اللغةمقاييسمعجم43.

!(.لا

مؤسسةأ،ط،سلطانالمحسنعبدزهلرتحقبى،اللغةمجمل44.

.(8491)دمشقالرسالة

عمربنمحمدالقاسمابياللهجار،الزمخشري

أم(.هـ/538143)لا

.)()القاهرة-239البلاغه،أساس.4ه

م(.هـ/37.089)تاحمدبنمحمدمنصورابي،الزهري

المصريهالدار،هارونمحمدعبدالسلامحدقهاللغه،ئهذيب46.

!(.لا)القاهرة-والئرجمه،لللأللف

أم.هـ/674275ت،انجببنعليطالبأبو،الساعيابن

9،جالسير،وعيونالدوارلخعنوانفيالمختصرالجامع470

41)بغدادالسريانلة،المطبعةجواد،مصطفىحدلهه 9.)r

فزاوغليبنلوسفالثينشمس،الجوزيابنسبط

أم(.هـ/256)!654
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.519،15291ابادحددر،الاعيانتاريخفيالزمانآهمر.

1(.689)انقرة،سويمعليلحمي!،بالسلاجقةالخاصةالحوادت

أم(.هـ/771936)تعليبنعبدالوهابالثلنتاجالسبكى،

!(.لا)بدرولا-المعرفه،دار،الكبرىالشافعيةطبقا!.

مم(.4هـ/23.5)!الواقديسعدبنمحمدسعد،ابن

)ليدن،،منوخاوجبنالدكتورطبقة،الكبرىالطبقات.

أم(.9أهـ/32250

السهلابيبنمحمدالدينشمس،السرخسي

أم(.هـ/190)!483

!(.لا)بلرو!-3،ط،المبسوط.

الحسنبنعبداللهبنعبدالرحمنالقاسمابيالسرخدهى،

أم(.هـ/581018)ث

عللهكدم،هشاملإبنالنبويةالسيرةتفسيرفيالانفالروض.

.(789+أالمعرفهجميرو!دارسعد،عبدالرؤوفطه

أم(.هـ/458560)تاسماعيلبنعليسبدة،ابن

السقا،مصطفىتحقيق،اللغةفيالاعظموالمحدطالمحكم.

5891(.)القاهرهالنصار،حسين

عبدالرحمن.الدينجل!حسام،السيوطي

،الجديدهالندوةدار،المالكموطأ)شرحالحالكتنوير.

(.-لا!)بيروت
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بكرابيبنعبدالرحمنالدينجمالالسيوطى،

أم(.هـ/19505أ)!

أ،طعبدالحميد،الدينمحيمحمدتحقبىالخلفاء،تاربخ.

أم(.9ه2)الفاهره،السعادةمطبعه

مم(.أهـ/4029)ت،بنادريسمحمد،الشافعي

أم(.هـ/66266ه)توالنشرللطباعهالفكردار،الأمكلاب.

المقدسىاسماعللبنعبدالرحمن،شامةأبو

(.أم62هـ/666ه)ت

.!لا،بيروت،الدولئيناخبارفيالروضسن.

.4791()الداهرة،والسابعالساذسالمرنلنرجالتراجم.

الروذراوريالدلنظهيرالحسينبن1محمد،شجاعأبو

.1(.هـ/590)!488

الئمدنشركهأمدروز،هـ.و،ئحدلق،الامملجاربفيل.

.(6191القاهرة،الصناعلة

أم(.هـ/632234)تالثلنبهاءالقاضىشداد،ابن

منمنلمحاتذيلهوفي/اليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر.

)مصر،ايوبالدلنتاجحماهلصاحباللاريخكلاب

أم(.9.أهـ/.317
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أم(،هـ/684286تعلي،بنمحمدعزالثينشداد،ابن.

ساميلحقيق،والجزلرةالشامامراءبذكرالخطيرةالاعلا!

.2691)دلممشق،الدهالن

أم(.أهـ/2854هه)!محمدبنعلىبنمحمد،الشوكاني

.!لا،للطباعالفكحردارالاخبار،مندقىشرحالاوطارنيل.

يحلى.بنصالح

علق،الغرببنيمنالبحترلونالامراءواخباربيروتتاريخ.

1(.279)بلروتالكاثوللكله،المطبعةشلخو،لوس!علبه

أم(.362هـ/)!764أبلكبنخلبلالدينصلاحالصفدى،

احساناعتناء7جرسر،هلمو!اعلناء2ج،بالوفباتالوافي.

.(1691،9691)بيرو!،عباس

)مصرالجماليه،المطبعه،العمياننكتفيالهمداننك!.

1.)191

م(.هـ/31239.)تجريربنمحمد،الطبري

ابراهبم،الفضلابومحمدلحديق،والملوكالرسلناربخ.

629.1ببرو!

أم(.هـ/616218)تعبدالسيدبنناصرالفلحابي،الطرزي

)بيروت-،العربيالكئابدار،المعربترتبفيالمغرب.

لا!(.

أم(.هـ/390)!486عليبنالحسنالملكنظام،الطوسي
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)بيروت-لالا(.،بكارحسدنيوسفئرجمهنامة،سباسه.

مم(.هـ/38)!224الهرويسلامبنالقاسمجميد،ابو

الازهرلة،الكللاتمكتبه،هراسخليلتحقيق،الاموال.

.(6891)القاهرة

مم(.هـ/25775)ثعبداللهبنعبدالرحمنعبدالحكم،ابن

1(.'19.،)ليدنطبعةواخبارها،مصرفدوح.

غرلغوريوس.الفرجأبيالعبركط،ابن

1(.098)بيروت،الدولمختصرتاريخ.

اللههبةبناحمدبنعمرالدينكم!،العديمابن

أم(."هـ/66261.)ت

)بلروت،الدهانساميحقمهحلب،تارلخفيالحلىزبدة.

.)5491.

1هـ/543)تالمالكيعبداللهبكرابو،العربيابن 4 A.)أم

)سوربا-لات(.،الترمذيصحلحبشرحالاحوذيعارضة.

عبداللهبناللهطهبنالحسنبنعليعساكر،ابن

أم(.هـ/571175)ت

دار2،ط،بدرانعبدالدادرهذيه،دمشىتاريخللايب.

(9791)بيروت،المسيرة

ام(.هـ/451)!852حجربنعلىبنأحمدالعسقلانى،
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الجدلده،الفجالةمطبعهأ،طالصحابه،لمبزفيالاصابه.

.(7691)القاهرة

عصر،اسماعيلابراهلملقدلم،الاحكامادلهمنالمرامبلوغ.

.1(879)بغداد،منيرمطبعة3،ط

بنعبدالعزيزتحقبىالبخارى،صحيحشرحفيالباريفلح.

.أم989/بيروت،باز

أم(.هـ/58.184)تمحمدبنعليبنمحمد،العمرانيابن

)اللدن،السامرائيقاسمتحقلىالخلفاء،تاريخفيالانباء.

.)7391

الصابيهل!بنمحمدالحسنأبي،النعمةغرس

أم(.هـ/48.870)ت

1(.)دمشى-679الاشدر،صالححقمهالنادره،الهفوا!.

اسماعبلالعباسابوعمادالدينالاشرفالملك،الغساني

..أم(.هـ/308304)ت

الخلفاءطبماتفيالمحبوكوالجوهرالمسبوكالعسجد.

1(.79)بغداد-ه،مصطفىشاكرلحقيق،والملوك

الازر!.بنيوسفبناحمدالفاركى،

)القاهرةعدوى،عبداللطلفبدويتحقيىالفاركي،نارلخ.

.)9591
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جمدالر-بنمحمدالدلنناصر،الفرا!ابن

أم(.هـ/504)!708

ع،الشطمحمدحسنحققه2،ج4،م،لفراتابنلارلخ.

ادب!جامعةساعدتحداد،مطبعة،أج،4م969(،)البصره

.6791طبعهعلى

احم!بنالخلبلعبدالرحمنأبيالفراهلدي،

م(.اهـ/7197)لاه

السامرائى،ابراهيم،المخزوميمهدك!تحقلق،العينكلاب.

.(0891)الكويت

أم(.هـ/331)!732محمدبنالسماعيلالدينعمادالفداء،ابو

)القاهرة-الحسينلة،المطبعها،طالبشر،اخلارفىالمخلصر.

!(.لا

محمد.بناحمدبكرأبيالفقله،ابن

أم(.ء9.أهـ/2034)ليدن،البلدانكئابمختصر.

احم!بنعبدالرزا!الدينكمال،القوطيابن

أم(.هـ/723323)ت

لحميم4،جا!قاب،معجمفىالارابمجمعئلخيص.

علق،جه!لاالدديم،التراثاحياءمديريةجواد،مصطفى

.391.اللامكلاب939،1الكاف)كئابجمدالقدوسمحمدعليه
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السابعةالمائةفيالنافعهوالتجاربالجامعهالحوادث.

أهـ.35بغداد-أجواد،مصطفىئحقيى)منسوب(

أم(.هـ/82418أ)!عليبناحمدالعباسأوأالقلقشندى،

لللأليفالمصريةالمؤدمس!ةالانشا،صناعهفيالأعشىصبح.

.!لاوالنشر-والترجمة

سللمانبنادمبنلحيىزكرياابوالقرشى،

أمم(.هـ/3028)ت

السلفيه،المطبعهشاكر،محمدبناحمدصححه،الخراجكتاب.

أم(.384)القاهرة

3)تسعدبنعرلب،القرطبي i i/79هـ i.)م

أم(.798،)للدن،الطبرىتاربخصله.

.(0691)بيرو!،صادردار،العبادواخبارزكريا،القزويني

.()تجعفرابنلمحدامة،

1(.069)بيرولا!،صادردارالعباد،واخبارالبلاداثار.

(.,AYrA-/iri)!الكئابجعفرابنكدامة،

دارالزبلدى،حسينمحمدتحقي!،الكتابةوصناعة.الخراج

811)بغداد،الرشيد i).

أم(.هـ/063232)تمحمدبناحمدبنعبدالله،قدامةابن

الحسينبنعمرالقاسمابىالاماممخلصر)علىالمغني.

.تببروت-لا،الحربيالكئابدارالخرقى(،
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أم(.16ههـ/0ه)تأسدبنحمزهلعلىأبو،القلاطسابن

1(.859)بيروت،اليسوعلينالاباءمطبعة،دمشقلاريخفيل.

البغدادىمحمدبنعليالدينظهدر،رونيالكاز

أم(.هـ/796892)ت

.ش،الحكوممطبعهجواد،مصطفىحققهاللاريخ،مخلصر.

بغد

أم(.rهـ/v62)!64شاكربنمحمد،الكتبي

دار،عبدالمنعمبنللةالسامر،فيصللحقيىاللوارلخ،عيون.

.(7791)بغداد،للطباعةالحرية

7491(.)بلرو!،عباساحنسانتحديقالوفلات،فوات.

الدمشمىغعمربناسماعللعمادالثلنكتبر،ابن

أم(..هـ/372)!774

.7791بيرولا،المعارفمكئبه2،ط،والنهايةالبدالة.

بالامبرالمعروفالصنعانياسماعيلبنمحمد،الكحلاني

أهـ(.182)لأ

دارالخولى،عبدالعزيزمحمدعللهوعلقراجعه،السلامسيل.

!(.لا)بيروت-،العلميةالكلب

أم(.191هـ/587)تمسعودبنبكرالثينابيعلاءالكسانى،

العربي،الكتابدار2،ط،الشرائعلرليبفيالصنائعبدائعأ.

(.)829)بلروت
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أم(.هـ/45580.)لامحمدبنعليالحسنابوالماوردى،

البابىمصطفىمطبعةالدينبه،والولاياتالسلطانيةالاحكام1.

أم(.69.)مصر،الحلبي

القزوينىيزيدبنمحمدعبداللهابوالحافظ،ماجةابن

مم(.هـ/2788)ته

الفكردار،عبدالباقيفؤادمحمدحققه،ماجةابنسننأ.

.مجهولت(لا-)بلروت،للطباعة

الارشاد،مطبعة،عبدالمنعمنببلهتحقدىوالحدائ!،العلون10

.)(739)بغداد

م(.هـ/579)!346علي-بنالحسينبنعلي،المسعودي

محديمحمدلحقبقالجوهر،ومعادنالذهبمروجأ.

1)مصر،السعادةمطبعة3،/طالدين 59..)A

.6591بيروت،والاشرافال!نبله10

i)تمحمدبناحمدعلىابومسكوله، 2 iأنم(.هـ/03.ا

الصثاعية،الئمدنشركةمطبعة،الهممولعاكبالامملجاربأ.

1591(.)مصر

م(.37/859)تهاحمدبنمحمدالدينشمسالممثسمي،

)ليدنبرلل،مطبعة،الاقاليممعرفهفياللقاسيماحسن10

.)6091

أم(.هـ/6222.أتقدامةبنعبداللهالدينموفق،المقدسي
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3،طالشاوبش،زهدرئحمل!احمد(،الامامفمه)فيالكافي10

8291(.)بلرو!،للطباعةالاسلاميالمكلب

أم(.هـ/84441)لاهعليبناحمدالدينتقىالمقرلزي،

)مطبعة2،ط،والاثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظ10

هـ(.)492بولاق

ووضعصححهأ،وأج،الملوكدوللمعرفةالسلوك10

المصرلة/الكبدارمطبعه،زيادةمصطفىمحمدحواشيه

.3491-الماهرة

أم(.هـ/606902)تالحظيربنالاسعد،مماتيابن

)مصر،عطبةسورب!عزيزتحقبقالدوواوين،قوانينأ.

أم(.439

الله.لطفبناحمد،باشيمنجم

جامعكئابفي)موجودةوشروانالبابتارلخمنفصولأ.

نشرها.أم(1هـ/89440سنةحواليالفالذيالدول

.5891،وهدنورسكي

أم(.31هـ/711أ)لامكرمبنمحمداللينجم!منظور،ابن

مطابع،بولاقطبعةعنمصورةطبحةا،.ج،العربلسانأ.

!(.ة-لا)الماهر،وشركاءهكوسلاتوماس

محمد.بنجمدالرحمن،النجدي
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مؤسسة3،طالمستقنع،زادشرحالمربعالروضحاشيهأ.

أم(.iAoأهـ/04-5)ببرو!بعللو،فؤاد

حمدىحافظلحقلىمنكبرتي،الدلنجصالسلطانسبرةأ.

5391(.)مصرالاعتمادمطبعةاحمد،

.مشرفالدبنمحييزكرياابي،النووي

!(.لا/بلروت-،الفكردار(،المذهب)شرحالمجموع10

كم!احمدلحقيى23،ج،الادبفنونفيالارلانهالهأ.

ط.أ089)مصر،للكلابالمصريةالهبئةمطابع،زنكي

أم(.هـ/521127)تعبدالملكبنمحمدالهمدانى،

المطبعه2،ط،كنعانالبرتحققه،أجالطبرى،لاربخكملة.أ

.(1691)بيرو!،الكاثوللكية

محمد.بناحمدالدينشهابالطثمي،

لالا(.)بلروت-صادر،دار،المنهاجبشرحالمحئاجلحفة.أ

ام(.هـ/796792)تسالنمبنمحمدالددنجمال،واصلابن

فؤادجامعهمطبعه،ايوببنياخبارفىالكروبمفرجأ.

.(5391،5791الفاهرة،الاول

74)تمظفربنعمرالدينزين،الورديابن i348/أم(.هـ

9691النجفالحلدرلة،المطبعةالبشر،تاريخمخئصرسمة.أ

أم(.هـ/626228)تعبداللهبنياقوتالدبنشهابباقوت،

0891(.)بلروتالارباء،.معجمأ
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8691(.9791،)بيرو!صادر،دار،البلدانمعجمأ.23

1846(..)للبزجصقعا،والمفدرقوضعاالمشترك1240

هـ/6501(.)!458الفراءالحسلنبنمحمد،يعلىابو

البابيمطبعه،الفقيحامدمحمدعليهعلقالسلطانله،أ.الاحكام2ه

6691(.)مصر،الحلبي

الكات!واضحبنيعقوببناحمداليعقوبى،

.?(A9V/.284)ت

2،ط،العلومبحرصادقمحمدعللهكدماللعقوبي،أ.تاريخ26

.6491النجفالحيدريه،المكتبة

1(.819)النجفالحلدرية،المطبعة،البلدان2710

م(.897أهـ،82)لااهلمابمبنيعقوب،لوسفأبو

أم(.هـ/f"11'1279)الداهرة،السلفيةالمطبعة،.الخراجأ28
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الحدينةالمراجع

الله:عيبدناجية،ابراهيم

العامه،الئقافلةالشؤوندار،أطهـ(،هـ/656)575بغدادربفأ.

(.أم889-)بغداد

:محمودمحمدأدرش!،

للطباعة،الئقافهدارأ،طالاجلماعية،ونظمهمالسلاجقهرسوم2.

أم(.839)القاهرة-

،الأولالسلجولمحيالعصرفيالإسلاميوالمشر!العراقتاريخ3.

أم(.859)الفاهرة-

أرج:أربى

م(.-959)اللماهرة،واخرونكفانيمحمدلرجمه،فارسلراث.4

كرستنست:آرئر

الوهابعبد،الخشابيحلىترجمة،الساسانيينعهدفيايران.ه

ارشبيالر..أم579،القاهرةواللرجمه،التأليفلجنةمطبعة،عزام

لوس!.

!يش!:ر.ارشببالد.

احمدلرجمةالملوسط،البحرحوضفيوالدجارلهالبحريهالقوى60

9`)القاها،علسىمحمد l . - e.)أم
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:محمود،جملاسما

9.-ءالبلضاارالد،أط،لإسلامياالفكرسوسبولوجلا.7 Aأم.

:ق.اشنور

العصورفيالأوسطللشرقوالاجئماعىالاقتصادىالتاريخ80

أم(.859)دمشى-،عبلةالهادىجمدلرجمة،الوسطى

احمد:،أفند!ط

أم(.029-)الفاهرةالثبنصلاححلاة9.

:عباس،اقبال

)الكوي!-الدينكمالاحمدئرجمهالسلاجد؟،عهدفىالوزارة010

أم(.849

حسين:أمين

أم(.-659)بغدادالارشادمطبعه،!السلجوقيالعصرفيالعراق110

:يبير،أندرسون

،)بلرولا-اط،نظميعمربديعترجمةالاستبداديه،الشر!دول.أ2

أم(.839

فلاديمير:فاسبلى،بارتولد

الدينصلاحترجمهالمغولى،الغزوالىالفتحمنتركستانأ.3

(.أم839-)الكول!،عثمان

،سليمانسعيداحمدترجمه،الوسطىاسيافيالتركلاريخأ.4

.لات-المصرلهالانجلوامكلبة،صبريابراهيم

rrr

http://al-maktabeh.com



حسن:الباشا

-)القاهرة،العربيةالنهضهدار،العباسياللارلخفيدراساثأ.5

أم(.759

:بطرسال!هستانى،

أم(.087-)بلروت2،جالمحلط،محيطأ.6

هاملتون:جى،

،وآخرونعباساحسانلرجمه،الاسلامحضارهفيدراسا!أ.7

(.أم469-)ببرولا

،للكلابالعربيالمركز،الوسطىالعصورفيالأسلاهيالتاريخ180

لا!(.-)دمشى

فن:دوسناف،جرونباوم

للطباعة-مصردارتوفي!،العزلزعبدلرجمة،الإسلامحضارهأ.9

.لات

اللة:جمدرشيدالجميلى،

م(،هـ/541631)زنكيالدلنعمادبعدالموصلفيالألابكهدولة2..

أم(.759)بيرولا-والنشر،للطباعهالعرب!هالنهضةدار

أ،طهـ/521(،)948السلجوكى،العصرفيالموصلإمارة2.أ

أم(.089-)العراق

:د.س،جواتيداين

2Y.9.-)الكولتالإسلاملة،والنظمالاقتصادىالترلخفىدراسات A.)م
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سوسة:احمد،مصضى،جواد

أم(.859-)بغدادبغدادخارطةدليل23.

حسن:حبشى،

أم(.479-)مصر،الأولىالصلدبدةالحرب240

:جورج،حداد

م(.69-أ)دمشى،دمشىجامعهمطبعة،الحضارةتارلخالىالمدخل250

على:سيد،الحريري

أم(.09أهـ/7030)مصرالصليبيه،الحروبفيالسنيةالاخبار26.

حسن:ابراهيم،حسن

مكئبةوالاجلماعي،والثقافيوالثشيالسياسيالاسلامتاريخ27.

أم(.679-)القاهرةالمصريه،النهضه

ابزاهيم:علىابراهع،،حسن

والنشر،والترجمهالئأليفلجنةمطبعة2،طالإسلاميه،النظم280

أم(.959-)الالاهرة

محمد:لمنعمعبد،حسنين

الحديثة،الفنلةالمطبعة،وايرانالعرا!فيالسلاجمهدوله92.

أم(.759-)القاهرة

الدين:كمالاحمد،حلمى

العلملة،البحوثدار'أط،والحضارةاللاريخفىالسلاجقه030

.أم579-الكويت
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احمد:حافظ،يحمد

الاعتماد،)مصر-مطبعه،المغوليالغزو!بللالإسلامىالمشرق310

أم(.059

فاضل:،الخالدي

الخامسالدرنفيالعراقفيالحكمونظمالسباسلةالحياة320

أم(.969-)بغداد،الالمانمطبعهالهجرى،

جفر:،خصباك

-)بغداد،العانيمطبعهالأليخانللن،المغولعهدفيالعرا!330

أم(.689

الدلن:صلاح،بخشخوده

الئقافةدار،الخربوطليحسلنعليترجمة،الإسلامحضارة."4

أم(.719-)بيروت

ال!يز:عبد،يالدور

للطباعةالطللعةذارأ،ط،العربىالاقئصادتاريخفي35.مقدمة

(.أم969-)بيرو!والنشر

وابربل:ول،دبورانت

6r.الدجويمطابع2،ط،نجيبزكيترجمةالحضاره،قصه

.(أم889-)القاهرة

سعد:جى،الديوة

أم(.589-)بغداد،شفيقمطبعة،الأتابكىالعهدفيالموصل370
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:تالبوتتامرا،ابسر

ابراهيمخورى،لطفيترجمة،وحضارلهمئارلخهمالسلاجقة380

أم(.689-)بغدادالارشاد،مطبعه،الداقوقي

:جمود،الراضي

-)بغداد،النعمانمطبعهوالاقطاع،الأرضمنالاسلام93.موقف

أم(.079

احمد:رضا،

أم(.069-)ب!روت،اللغةمتنمعجم.4.

ستيفن:،رنسيمان

-)بيروت،العرينيالبازترجمهالصليبلة،الحروب4.تاريخأ

أم(.689

احمد:الطاهر،الزاوي

وأساسالمنيرالمصباحطرلقةعلىالمحلطالقاموس42.ئرتيب

أم..79العربيهالكئباحلاءدار،البلاغة

جرجى:،انزيد

-)القاهرهالهل!،دار،جزءان،الاسلامىالتمدن43.لاريخ

أم(.589

سيد:،سابق

.لات،العربيالكتابدار،السنهفقه44.
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محمد:الدينجمالسرور،

الىالائراكعهدمنالشر!فيالإسلاميهالحضاره4.تاريخه

الفكردار،الرابعهالطبعة،الهجريالخامسالقرنمنتصف

.أم769العاهرة،العربي

:أ،السيرجون

النهضةمكلبةمصر،فىالثقافهادارةلرجمة،العالمئارلخ46.

.لات-المصربه

أحمد:،سوسة

أم(.949-)بغدادالعباسلةالخالكةعهدفيسامراء47.ري

عى:سعد،

4 A.الاحوالفيمقدمهمعالفارسىاللاريخلرجمةموجز

(.أم069-)النجفالاجتماعية

ك!:الخورسمد،الشرتوني

أم(.988-)بيروتوالشواردالعربيهفصحفيالموارداقرب.94

وبوزورث:شاخت

والفنونالثقافةمجلسزهلر،محمدلرجمه،الاسلاملراث..ه

.أم789الكوت،والاداب

ابراهيم:الطحاوي

.7491Xالقاهرةونظاما،مذهباالاسلاميالاقتصاد.ه1
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على:ابراهيم،طرخان

دار،الوسطىالعصورفيالأوسطالشرقفيالاقطاجمةالنظم520

أم(.689-)القاهرةللنشرالعربيالكئاب

الفناح:جمدسعدعاشور،

أم(.9"11-)الماهرهالمصريهالانجلوامكنبةالصلببدة،الحركة530

:الرف!فجمد!مامألسلام،عبد

المرآندارأ،طالعباسى،العصراواخرفىالجزيرةبلاد54.

أم(.759-)القاهرهللطباعة

توفيق:نافعالعود،

الجامعةمطبعهأ،ط628(هـ-)094الخوارزميهالدولة550

أم(.089-)بغداد

احمد:ابراهيم،الطوي

البيانلجنةمطبعهالاسالملة،والدولةالبيزنطيهالامبراطوريه.ه6

(.أم159-)القاهرهالعربي

الته:جمد،يالصو

أم(.739-)بلروتاللاربخيوالفكرالعرب570

ألباز:السيد،ال!ينى

اللأللفلجنةمطبعهالصللبية،والحروبالاوسطالشر!580

أم(.639-)القاهرهوالنشروالئرجمة

.لا!-بدون)الالوبلون(الوسطىالعصورفيالادنىالشر!950
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،احمد:علية

-)القاهرهالمصردة،النهضةمكنبها،ط،الإسلاميالماموس060

أم(.669

أمير:سيدعلى

دارأ،طالبعلبكى،لحقبقلرجمة،العربلاريخمخدصر6.أ

أم(.679-)بيرو!،العلم

كرد:محمدعلى

أم(.259-)دمشىالشامخطط62.

اللة:عبد،الغملاس

6.rبغدادالبصريدارمطبعةومسدلموها،البصرةولاة(

أم(.629

محمد:بدرجمافهد،

)بغدادالرشادمطبعه،الهجريالخامسالقرنفيببغدادالعامة640

-W ill.)

عمر:فاريق،فوزي

9-)بغدادالإسلاميهالخلافةعصرفيالعراقتاريخ6.ه AA.)أم

كلود:كاهيد،

القاسم،الدلنبدرلرجمهالإسلاهية،والشعوبالعربلارلخ66.

أم(.72i-)بيرو!للطباعةالحملقهدار،أط
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سف:يو،!أكوكر

.6591-النجف،الحلةئاريخ67.

اشمتاس:،الكرملى

أم(.939-)القاهرةالنمياتوعلمالعربيهالنقود680

ثابت:نعمانالكنعانى،

99-)بغدادالعباسدةالدولهفيالجندية960 r.)أم

.ب.و،ادوفجرفينو،و.ج،كوبلاند

محمدترجمةاوربا،غربفىالوسطىوالعصورالاقطاع7..

أم(.589-)الفاهرة3ط،زيارةمصطفى

غى:لسترانج،

فرنسيسيوسفبشبرترجمه،العباسيةالخلافهعهدفيبغداد7.ا

أم(.36"9-)بغداد

:ادممنز،

0'Vمحمدترجمهالهجرى،الرابعالقرنفيالإسلاميةالحضارة

والنشروالترجمهالدأليفلجنةمطبعة3،ط،الهادىعبد

(.أم579-)القاهرة

صت:احمد،اهين،مصطفى

العاهرةمصرلة،الانجلومكلبة2،طالاقلصادي،اورباتارلخ73.

أم.549-

341

http://al-maktabeh.com



شاكر:مصطفى

)دمشقالكوي!فيالمطبوعاتوكالهالناشر،العباسبنىدوله74.

أم(.749-

الصوسى:محمد،المطوك!

أم(.549-)لونسوالمغربالمشرقفيالصلدببةالحروب750

خاشع:،المعاضدي

مطبعةأ،ط948(،هـ-)038الموصلفيعقيلبنيدولة76.

أم(.689-)بغدادشفي!

الفاطميالعصرخصالشامبلادفيالسياسيهالحياة770

-)بغدادللطباصكةالحريةدار،أط567(،هـ-35)9

qyc.)أم

فنحبة:،الن!راو!ط

فيالدوليةالقوىوصراعالاسلاميهالسلاسلةالعرقات780

-)الفاهرةرضامحمداحمدترجمه،الوسطىالعصور

أم(.859

:فهليد،

ترجمه،الوسطىالعصورفيالأدنىالشر!فيالئجارةئارلخ97.

.أم859-الالاهرةرضا،محمداحمد
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هنتس،فالتر:

-)عمانالعسلىكاملترجمهالإسلاصه،والأوزانالمكاييل080

أم(.079
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ورياتلةا

الدين:محيىعادلالألوسى،

1لسنةالعدد)33(،،العربيالمؤرخ!،الرسولقطائع. 89 Y.

حسين:،أمين

العصرفيوالنظمللماورديالاسلامدةالنظمبلنالصله.

أ.IVYلسنهالخامسالعدد،العربيالمؤرخ،السلجوقي

بوز!رث:

مجلةوالران،العرا!فيالبويهدلنعندالعسكريالتنظيم.

.7591لسنةالاولالعددالمورد،

فاضل:،بيات

()18العدد،العربيالمؤرخالعرا!،فىالسلجوقلةالسياسه.

أ.81iلسثة

مصطفى:جواد

لسنةالاعدالمجلةعهدها،اواخرالعباسلهالدولةنظم.

3491.

العددبغداد،لجارةغرفةمجلةوالقراصنه،والمعاملةالعمله.

.1491-الرابعهالسنة،الخامس

:تص،بالخطا
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كليةمجلةوالجزلرة،الموصلائالكمودودالدينشرف7.

51لسنه،4م،الرياضجامعة،الاداب 769 - Y.

جصر:،خصباك

)18العدد،الادابكللةمجلةالسلجوكي،العهدفى.الري80

791لسنة i.

الؤيز:جمدألديري،

.0791لسنةالعشرلنمجلد،العربىالمؤرخ،الاقطاعنشأة9.

:صادقأحمد،سصون

لسنةالسابعالعدد،عربيةآفاق،للإنتاجالاسيوىالنمطحولأ..

7691.

الحسين.جمدأمل،السصصن

العدد،العربالمؤرخونمجلهالشعوبي،الاق!ضادىالنهج110

.9891لسنة)16(

أحمد:حسين،سلمان

العدد،الفتحمجلةوتامرا،النهروانبينالئاريخيةالعائقة120

م.2002لسلة)12(

أحمد:،سوسه

المجبممجلة،العباسيالعصرفيبغدادوغر!الفيضان130

.6391السنة.م،العراقيالعلمي

محى:ابراهيم،طرخان
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لسنة6م،الاسلاميهالتارلخلةالمجلة،الاسلاميالاقطاع14.

5791.

الكريم:جمد،جمدة

فيالسلجولمحيالنفوذاضعاففيلأمراللهالمقلفيالخليفةدور.أه

لسنهالاولالعدد،البيتآلجامعة،المنارةمجلةالعراق

Ail

محمد:الرحمنجمد،ألقىجمد

كليهحولياتهـ993(،4)0الاسلاميةالببزنطيهالحدود160

91لسنه1(1)العدد،الكويتجامعه،الاداب 99 5 - A.

:الفرجأبىاللمطى،

السادسةالسنهالمشر!،مجلةالسرلانى،الدولتاريخأ.7

.1-529والاربعون

احمد.الديننفىالمفريزك!،

.8891لسنه3مالعصور،مجله،الاسلاميةالعربيةالنقود"180

معمد:عىمهدك!،

العباسي،العصرخصالزراعيةالئنميةفيالنهروانمكانهأ.9

.8191لسنةوالثامنالسابعالعدد،والنفطالئنميةمجله

ييلبايف.أ..ي

المورد،مجلة،العباسيةالخلافهعهدفيالافلصاللةالحاله250

73.91لسنةالئالثالعدد
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الامبر:جمدصباحمازنجى،الاص

الاسلاميةالدولةفيالعامةالاوضاععلىواثرهالضمان020

رسالهالمسدنصرلهالجامعه،التربيةكليةالىمقدمة)رسالة

م(.0002،الاسلامياللارلخفيماجستدر

الدين:حسام،النقشبندي

رسالةوالحضارله)السداسبهاحوالهافيدراسهاذربدجان220

فيالدكئوراهاطروحةبغداد،جامعة،الادابكليةالىمقدمه

1(.849-الاسلامىاللاريخ

riv
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المحتويات

ا!ض

الفرانلةالابة

الأهداء

المقلمة

الأولالباب

الاسلا!ىالفكرفيومدلولها!اعمفىاولا:

واصطائحالغةالاقطاع1.

اعوالاقطاالمطائع.ب

الاسلاميالاقطاعمفهومج.

البويهىاكطاعمفهومأ.ثلأليا:

السلجوقيالاقطاعمفهوم.ب

4521عامقبلالصمكرك!اكطاعئالثا: _/ r r

الشاميةالثغور10

الجزريهالثغور.ب

هـ(474-)334البويهىالصمكرياكطاعرابعا:

الاقطاعمنحألمس!أ.

البولهيالاقطاعحجم.ب

rol

الصم!ة

9-16

17

17

91-22

-23rv

38-04

41-48

48-54

55

56-57

57

66-73

?V
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الأكطاعإدارهخ.

هـ(95-45)47السلجوفىالعممكرياكطاعخامسا:

السلجولمحىالاقطاعحيازةقواعدأ.

الاقطاعادارة.ب

المقطعواجباتج.

السلجولمحيالاقطاعمواصفالاد.

ايرانفيالسلجوقيالاقطاعالتوزيعهـ.

واذربيجان

ارزمخو.أ

انهمذ.2

وزنجانساوه3.

اذربيجان40

والجزيرةالصاقفىاكطاعىالتوزيع

البصره10

واسط.2

الكوفه30

الحلة40

وهيتالانبار.ه

تكريدا.6

rov

8-85

86 - A

8-98

9-19

9-29
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الموصل70

بكرلبار.8

الشامبلاروفىاكطاعىالتوزيع

دمشقأ.

حلب2.

القلس30

منبج4.

الرحبة50

الشامبلادفىالصليبىاكطاعىالنظامسادسا:

الاقطاعىونظامهاالقدسامارة10

انطاكلةامارة.ب

طرابلساماره.ج

الأخدرالماسىالصرفنىاكطاعسابعأ:

وادارتهنمطهأ.

العباسيلنللخلفاءالاقطاعيةالمنح.ب

هـ(622-هـ)575اللهلدينالناصرالخلبفه-

هـ(064-)622بالثهالمستنصرالخليفه-

04656)بالنهالمسنعصم- - -l'A)هـ

ror

01

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

It

13

13

13

13
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الئلألىالباب

والاجتماجمةواكنصاديةألسياسيةاثولار

السياسية:الآئارأولا:

الاتابكباتنظام-

الادارىوتنظبمهاالاتابكيةمعنىأ.

الائابكيات

دمشىألابكبهأ.

الاقطاعبةوتنظبمالهاالموصلأتابكية.ب

عمرجزيرةألابكيةا.

سنجارألابكية.2

أربلألابكية3.

أفربيجانألابكيةج.

فارأتابكلةد.

وادارتهاتوزيعهاوقواءالانابكيةالعسكريةا!اعات

الأ-لابكيالاقطاعأهدافا.

الاقطاعاتتوزيعقواعد2.

'Y.الأنابكيالاقطاعادارة

والعسكربه()المال!ةالمقطعواجبات.4

الاقطاعاتتوزيع.ه

354

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

16

16

16

16

17

17
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الدلنعمادالائابكا!طاعا!10

محمودالدلننورالأتابكاقطاعات.ب

فىالأراضىملكيةتنظبمعلىالأتابكىاكطاعلإلر

الأبوبيةالدولة

الألوبيالاقطاعأهدافأ.

الأيوبيالاقطاعادارة2.

المقطعواجبات3.

الألوبيالاقطاعيالئوزيع40

اكتصادبةالاثار:ثانيا

الابرادا!لضاعل)1(

الضمان10

الضرائب.ب

المصادرات.ج

السو!اسنقرارعدم)2(

الأسعارلنبذبأ.

للنقودالشرائيهالقوهانخفاض.ب

الزراعةلدهور.ج

والتجارةالصناعةتدهورد.

roc

17

17

18

18

91

91

02

02

21

y I

21

22

yI

22

yf

24

26
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الاجتماعبةالاثار:ثالثا

الخاتمه-

اجعالمروالمصادر-

rOl

272

503

311
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الةاتيةاليعيرة

الدليمي.نجمسهللحسنمحمد.

بغدادا73iمواليدمن.

بغداد.فىللبنينعشتارمدرسةفيالابتدائيهدراستهأكمل.

فىللبنينالرسالةإعداليةفيالإعدالبةدراستهأكمل.

.بغداد

المستنصريهمالجامعةالبكالوريوسشهادةعلىحاصل.

التربلةكللة

منالاسلاميالتارلخفىالماجستيرشهادهعلىحاصل.

المستفصرلةالجامعهاللربيهنمكلمة

رشد/ابنالتربيةكلله/الدكتوراهشهادهعلىحاصل.

بغدادجامعه

.العربالمورخيناتحادعضو.

الجامعيين.والتلريسيينالباحثلنجمعلهعضو.

اللربيةكليهالتارلخ/كسمفياللدرلسلهالهيلةعضو.

المستنصريةالجامعهالاساسله3

معتمدهعلملهمجلاتفىمنشورةبحوثعدةله.

".علميةومؤئمرات

.البكالورلوسلطلبهاللخرجبحوثمنعددعلىاشرف.
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