
 محمد الكامل. د..............  .................……………معالم ومظاھر حركة النشاط التجاري في عدن 

317 ............................................................................................ حضاریةندوة عدن بوابة الیمن ال   


 

  
  محمد أحمد الكامل. د

    جامعة صنعاء- كلية اآلداب–قسم التاريخ 
  

 
ث ، مـن حيـ  مظاهر حركة النشاط التجاري في عـدن  و معالمذه الورقة لجوانب من تعرض ه 

 وجوانــب مــن مظــاهر وقواعــد وتنظيمــات   م والجهــات التجاريــةئالمعــالم والمنــشآت وأبــرز القــو 
 ني ملوك دولة بني رسول فـي الـيمن  خالل عهد حكم ثا     ، وذلك  الحركة والتعامل التجاري  

) م1295 -1250/ هـ 694 -647حكم خالل المدة - المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول(
اتــساع  فـي   ؛واسـعا ومتميــزا نــشاطا  التجــارة والـصناعة فــي عـدن  شــهدت حركـة  فـي عهـده   ف –

 جوانـب  مـن أدنـاه  مـا تـم عرضـه    و . المـصاحبة لهـا  والحمايـة  التنظـيم واإلدارة   آليـات الحركة و 
 أحـد  التـي احتواهـا  المـادة الوثائقيـة   من خالل  ، تمخالل ذلك العهد المعالم والمظاهر   لكت

 وهـو الـسجل المنـشور فـي     لدولة في تلك المرحلـة  ل  التنظيمية والوثائقية  السجالت الرسمية 
  ."نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف" مجلدين بعنوان

 ،السلطان المظفر معالم، تجارة، عدن .   
1 

 ز مـن أهـم وأبـر   اهـ صائص طبيعية وتاريخية عديدة جعلتبميزات وختتميز مدينة عدن   
والبريــة  وأحــد أبـرز المــوانئ واألسـواق التجاريــة البحريـة    المواقـع اإلســتراتيجية العالميـة  

القــوى الــسياسية تــه األمــر الــذي أدركــت أبعــاده وأهمي  ؛علــى المــستوى اإلقليمــي والعــالمي 
 فتنافــست وتـسابقت نحــو  ،عــصور التاريخيـة والعـسكرية الدوليــة الكبـرى عبــر مختلـف ال   

وتـأتي الخـصائص الطبيعيـة علـى رأس تلـك المميـزات،       . ا عليهـ  نفوذهـا مد   و فرض سيطرتها 
  الـشرق والغـرب  البحـري بـين   النقـل    وأهمها الموقع االستراتيجي المتوسط بالنسبة لحركة     

المطـل علـى بحـر العـرب والمحـيط      ) خلـيج عـدن   (ا في الخليج الذي سمي باسمهاعبر موقعه 
 خـصائص الكمـا أن  . للبحـر األحمـر  الهندي، والذي يعد في الوقـت ذاتـه البوابـة الجنوبيـة             

علــى جزيــرة بركانيــة صــخرية، وتعــدد الخلجــان   موقــع عــدن التــي ترســو  ل الطبوغرافيــة
 ومنها المرافئ الصخرية العميقـة التـي تـشكل مرافـئ طبيعيـة وآمنـة       ابه والجزر المحيطة 

 مـن حمايـة طبيعيـة لتـأمين وإرشـاد ومراقبـة        اللسفن، وكذا ما توفره الجبـال المحيطـة بهـ         
حركة سير السفن في ممراتها المائية، وكذا مراقبـة وتـأمين حركـة القوافـل التجاريـة        

التـي يـسهل معهـا    ة والبحريـة المحـدودة      البريـ  فـذ االمن عبر   االبرية الداخلة والخارجة منه   
 اق مــن مكانتهــ  ؛ كــل ذلــك عمــ  ]1[ا وإليهــاالــتحكم فــي ضــبط الــدخول والخــروج منهــ     

ومـوانئ المنطقـة   ومـدن  بها عن كثير مـن مراكـز   تميزت  واالقتصادية التي  اإلستراتيجية
 حلقــة وصــل  بتلــك الخــصائصفمثَّلــت عــدن . ]2[وغــرب المحــيط الهنــدي والبحــر األحمــر   

محوريـة فــي نــشاط حركــة التبـادل التجــاري العــالمي بــين تجـارة المحــيط الهنــدي والبحــر     
 أي –) ة المحـيط الهنـدي  تجـار : (األحمر والبحر المتوسط، ومثَّلت تجارة الشرق أو مـا عـرف بــ      

سلع ومنتجات البلدان المطلة على المحيط الهندي ومنها اليمن والهند والصين وجنوب شـرق    
 أهـم الـسلع   -آسيا الغنيـة بمنتجاتهـا النباتيـة والغاباتيـة والـصناعية والمجـوهرات وغيرهـا            

سفن والمنتجــات التجاريــة التــي اســتقبلها ميناؤهــا منــذ عــصور موغلــة فــي القــدم عبــر الــ      
الشراعية التي كانت تسير فـي رحـالت منتظمـة ذهابـا وإيابـا وفـق مواسـم حركـة الريـاح               
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المعروفة، وقامت بدور عكسي بتصدير منتجات وسلع محلية وقادمة من الغرب عبـر البحـر     
المتوسط والبحـر األحمـر، ومـن الـشمال عبـر طريـق القوافـل التجاريـة البريـة البريـة، إلـى                  

وكانت عدن مؤهلة بالمخازن واألسواق والساحات والمرافـق التـي    .   ]3[مناطق الهند والشرق    
تستقبل وتعرض تلك البضائع، وكـذا بالقواعـد والتنظيمـات اإلداريـة والماليـة واألمنيـة                 

 ولــم تكــن عــدن مجــرد مينــاء ترانزيــت أو  . ]4[المــشجعة والميــسرة لنــشاط تلــك الحركــة 
عبر البحر بين الشرق والغرب والعكـس   والبضائع عبر البر    سيط الستقبال وتصدير وخزن     و

وحسب، بل كانت في الوقت ذاته من أهم المناطق الصناعية حيـث اشـتهرت فيهـا عـدد مـن         
واستخرجت من شواطئها الكثير من أنـواع      . ]5[الصناعات كالزجاج والثياب والطيب وغيرها    

األسـواق التـي   فكانت في الوقت ذاته مـن أهـم         .]6[المنتجات البحرية التجارية والصناعية     
، ]7[تعــرض فيــه البــضائع المختلفــة مــن كــل صــقع بمــا فيهــا البــضائع والمنتجــات المحليــة  

وكانت من أهم وأقدم األسواق الموسمية الشهيرة في جزيرة العرب في الجاهليـة واإلسـالم             
]8[ .  

وقد حرصت القوى السياسية التي حكمت في الـيمن عبـر مختلـف العـصور التاريخيـة          
يادتها ونفوذها على عدن بمختلـف الوسـائل ؛ وجـزء كبيـر مـن ذلـك الحـرص        على تعزيز س 

يرجع إلى ما كان يمثلـه ثغـر عـدن مـن أهميـة اقتـصادية كبيـرة لرفـد خزائنهـا بـاألموال                
 فـي   تلـك القـوى  وعملـت . ]9[الطائلة التي كانت ترفع منه من الرسوم والجبايات المختلفة        

رية عبـر أكثـر مـن وسـيلة تنظيميـة وإداريـة       الوقت ذاته على تشجيع نشاط حركته التجا 
 وأبـرز مــا أنجـز فـي ذلـك الــصدد تـم فـي عهـد دولــة بنـي أيـوب التــي          .]10[وعمرانيـة وأمنيـة  

شـهدت عـدن وحركـة    إذ ) م1228 -1174/ الدولة،56( حكمت في اليمن خالل المرحلة      
مـة فـي   النشاط التجاري والصناعي فيها في ظل حكم وإدارة هذه الدولة قفـزة كبيـرة ومه    

تحــديث واســتحداث وســائل متعــددة فــي تنــشيط وحمايــة وإدارة وتنظــيم هــذا النــشاط، مــن   
ذلك التحديثات في اإلدارة والتنظيم واألمن والتطور في العمران في التحـصينات والمرافـق     

، وحمايــة التجــارة والتجــار داخــل عــدن   ]11[واألســواق وتطــوير واســتحداث بعــض الــصناعات  
 التجاريـة خارجهـا فـي عـرض البحـر مـن خـالل مراكـب حربيـة          وحماية السفن والمراكـب  

 -ومـع ذلـك   . ]12[)الـشواني (مخصصة لذلك لم تعرف في اليمن من قبل وهـي المعروفـة بــ      
وبالرغم من أن بعض السلع التجارية التموينية على وجه الخصوص قـد أعفيـت مـن الرسـوم      

دا مـن الرسـوم اإلضـافية علـى     ن مما يحسبه البعض عليها أنها فرضـت مزيـ   فإ  -]13[والضرائب  
المراكب والسلع التجارية الصادرة والـواردة ورسـوم خـدمات إضـافية جديـدة علـى األسـواق              

 اإلضـرار بالتجـار  وبالتـالي  والدكاكين وعلـى الـصناعات وصـلت أحيانـا إلـى حـد اإلجحـاف          
  . ]14[وبحركة النشاط التجاري عموما

 بني أيـوب فـي حكـم الـيمن وذلـك       التي أعقبت دولة  -وقد استفادت دولة بني رسول      
ـــ858 – 628(خـــــالل الفتـــــرة   مـــــن تلـــــك الخـــــدمات واإلجـــــراءات  -)م1454 -1228/ هـــ

ــق نجاحــات      والتنظيمــات، فاســتثمرتها وطــورت مــن بعــضها وأضــافت إليهــا مــا مــن شــأنه تحقي
فبلـغ  . واستثمارات أوسع لهذا الجانب الذي كان يعد المصدر الرئيس لدخل خزينـة الدولـة          

 التجـاري والـصناعي شـأوا كبيـرا، السـيما فـي األدوار الذهبيـة األولـى مـن عمـر            نشاط عدن 
هذه الدولة ، حيث بلغت اإليرادات المرفوعة إلـى خزينـة الدولـة مـن ذلـك المـصدر حـدا             

ط الـضوء علـى   يتـسل تهدف هذه الدراسـة إلـى   و. ]15[غير مسبوق في تقديرات بعض الباحثين     
االزدهـار  أدوار واحـد مـن   التجـاري فـي عـدن فـي     جوانب من معـالم ومظـاهر حركـة النـشاط           

ذلـك الـدور علـى وجـه التحديـد هـو الـذي        . حكـم دولـة بنـي رسـول      ظـل  فـي التي شهدتها 
 ابـن مؤسـس   -) المظفر يوسف بن عمر بن رسول   ( الرسولي مرحلة حكم السلطان  تزامن مع   
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هــ  694 -647(الدولة الرسولية وثاني ملوك دولة بني رسول في اليمن حكم خالل المدة     
 فقد شهد نشاط عـدن التجـاري والـصناعي وعائداتـه فـي هـذا الـدور                -]16[) م1295 -1250/ 

التنظيميــــة : نمـــوا وازدهــــارا كبيــــرا وذلــــك بفـــضل التوجهــــات والتــــدبيرات الرســــمية  
. ]17[والتشريعية واإلدارية واألمنية التي كان لها األثر الكبير في تحقيـق ذلـك االزدهـار       

 المعـالم والمنـشآت التجاريـة والـصناعية وأبـرز القـوائم والجهـات             فسنعرض لجوانب من أبـرز    
التجارية وجوانب من آليات ونظم وقواعد وطبيعة الحركة والتعامـل التجـاري، وذلـك فـي          
ضوء مـا ورد مـن مـادة وثائقيـة رسـمية وردت فـي أحـد الـسجالت الرسـمية لتلـك المرحلـة،                  

ور المعـارف فـي نظـم وقـوانين وأعـراف      ن: " ذلك هو السجل الذي أطلق عليه محققه، عنوان   
محمـد عبـد    (:، والذي نشر في مجلـدين بتحقيـق األسـتاذ        " اليمن في العهد المظفري الوارف    

عــن المعهــد الفرنــسي لآلثــار والعلــوم االجتماعيــة بــصنعاء، إذ يحــوي هــذا  ) الــرحيم جــازم
 متنوعـة  السجل بين دفتيه مـادة وثائقيـة غزيـرة ومهمـة ترصـد لجوانـب ومجـاالت وأغـراض             

فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي والمعيشي وتنظيماته وقواعـده فـي مراحـل مـن هـذا الـدور،              
 في فترات مختلفة وألغراض متنوعة أيضا من قبـل مـوظفين وعمـال    ومادة هذا السجل دونت  

 ضــوئه مــادة فــيرســميين وفــق تخصــصاتهم، وجمعــت فــي هــذا الــسفر الحافــل الــذي نعــرض   
  :و التاليعلى النحدراستنا، وذلك 

2 
مما الشك فيه أن نجاح وازدهار حركة النشاط التجاري التي تميـزت بهـا عـدن خـالل             

 إلى جانب العوامـل الطبيعيـة مـن    -عصور التاريخ المختلفة ومنها في العهد الرسولي ، يعزى     
ــة     ــة المنطق ــع وطبوغرافي ــث الموق ــن أهم    -حي ــشرية وم ــل الب ــن العوام ــى مجموعــة م ــا  إل ه

المنــشآت مــن أســواق وإدارات ومحــالت ومرافــق وأبــراج مراقبــة الــسفن وأســوار باإلضــافة إلــى    
نـشآت  وقد اسـتفاد ملـوك بنـي رسـول مـن الم        ... جملة من القواعد والتشريعات والتنظيمات      

ســالفهم الســيما مــن العهــد األيــوبي، إذ لــم تكــن لهــم ســوى  والتنظيمــات التــي ورثوهــا مــن أ
ومن أهم المعالم والمنـشآت المتعلقـة بحركـة النـشاط التجـاري التـي            ]18[..إضافات محدودة 

  :يأتيما ) نور المعارف( سجلها سجلنا
21      فت المعاجم اللغوية الفُرضةبأنهـا الثلمـة   - بـضم الفـاء    - عر 

وصـفت  ، وقـد  ]19[ مرفـأ ومحـط الـسفن فـي البحـر      - أيـضاً -من النهر التي يستسقى منها، وهـي       
. ]20[عدن في المصادر بأنهـا فرضـة ومرسـى ومرفـأ الـيمن وصـنعاء والهنـد والحجـاز والحبـشة             

 –وليس المقصود هنا هو مرفأ السفن من البحر، بل المقصود هي تلك المنطقة التي بناهـا    
عثمـان بـن علـي الزنجيلـي     (  الوالي األيوبي في عـدن  –ها وتأهيلها بوضع جديد    أو أعاد بناء  
 مقابـل الـساحل الـذي ترسـو عليـه الـسفن، وهـي بمثابـة منطقـة جمركيـة            ]21[)التكريتي

يــتم فيهــا اســتقبال البــضائع وتحديــد أنواعهــا وفحــصها ومــن ثــم تحديــد أنــواع الرســوم            
المفروضــة عليهــا، وقــد أنــشأ فيهــا مجموعــة مــن المرافــق والخــدمات التــي تخــدم حركــة     

ضـبط وتقلـيص عمليـة التهريـب     النشاط التجاري وتمكن مـن عمليـة الـسيطرة والمراقبـة و          
 أحدهما ينفذ إلى الساحل تـدخل  -ن بابا–ن  ، حيث لم يكن للفرضة إال منفذا      ]22[التجاري  

منه البضائع القادمة من البحر وكـذا خـروج البـضائع المـصدرة عبـره مـن الـداخل، والبـاب              
 اسـتفاد  وبطبيعة الحال فقـد  . ]23[الثاني من جهة البر لخروج البضائع إلى الداخل والعكس        

نـور  ( بنو رسول من تلك الفرضة وظلت تقوم بدورها على أكمل وجه، وقد احتـوى سـجلنا      
على معلومات مهمة حول طبيعة ونظام وقواعـد الحركـة التجاريـة فـي الفرضـة       ) المعارف

ذكر قوائم بأنواع البـضائع والـسلع الـواردة عبـر البحـر مـن منـاطق وبلـدان           : المذكورة منها 
يدخل إليها من داخـل الـيمن عبـر البـاب المقابـل ، ومنهـا تحديـد األوزان            مختلفة، وكذا ما    
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والمقاييس للبضائع المتعامل بهـا فـي الفرضـة، والتـي نجـد فيهـا مرونـة كبيـرة حيـث يـتم                
التعامــل بمقــاييس وأوزان متنوعــة وبمــا يتوافــق مــع مــصدر البــضائع وأنواعهــا وكــذا إجــراء   

يــة تحديــد الرسـوم المفروضــة عليهــا، وكــذا   وتعــديالت لتـسهيل عمل - تــسويات–مقاصـات  
اإلشــراف والتنظــيم تحديــد آليــات التعامــل معهــا، وكــذا ذكــر للمــوظفين والقــائمين علــى   

ــشاط التجــاري  واإلدارة ل ــا    حركــة الن ــصناعية فيه ــة وال ــات التجاري ــف الجه ــي مختل ــع   ف ، م
 سياســة  المتميـز فـي  الجهـد الرســمي علـى  الـذي يــدل  وآليـات عملهــم؛ األمـر   تحديـد مهـامهم   
  .]24[ وهو األمر وراء نجاحهااإلدارة والتنظيم

22:          ي تنـسب  و الـدار التـ   ومقره في الفرضة المـذكورة، وربمـا يكـون هـ
 مقابل الفرضـة مـن   ،]25[)هـ593ت ( لألمير األيوبي سيف اإلسالم طغتكين بن أيوب       انشأته
ر الرسـمي للدولـة   .الخاصـة فكا. ]26[)دار الـسعادة (، وهو المعـروف بــ      ) حقات(منطقة  جهة  

، حيـث كانـت الدولـة شـريكاً      )الـديوان المعمـور   ( و) المتجر الـسعيد  (وعرف في السجل بـ     
رئيسا في حركة النشاط التجاري في عدن، وهو بمثابة مجمع هذا النشاط التجاري، ففيـه         

هـا الدولـة،   مستودعات ومخازن وساحات خاصة للسلع التجارية التي تنتجها وتشتريها أو تبيع     
وكذا معامـل التـصنيع ومتطلبـات ووسـائل وإدارة حركـة النـشاط التجـاري، ويتبعـه أسـطول            
المراكــب والــسفن التجاريــة الخاصــة بتجــارة الــديوان والمراكــب والــسفن الحربيــة التــي    

وكان . تحمي السفن التجارية عرض البحر ، وكذا الدواب ووسائل النقل للبضائع عبر البر        
 هـو مقـر اإلشـراف والتنظـيم الرسـمي لمجمـل النـشاط        - كونه متجر الدولة  باإلضافة إلى  -

التجاري في ثغر عدن، وكان مقررا فيـه عـدد مـن المـوظفين والعـاملين والجنـد، وكـان لـه                
  .]27[نظامه اإلداري والضريبي وسجالته الخاصة

23:      ،دخـول   : ويقـوم بـدور مـزدوج    وهو المنفذ الثاني للفرضة من جهة البر
  سواء إلـى أسـواق عـدن أو المعـدة للتـصدير، وخـروج      البضائع والسلع القادمة من داخل اليمن 

مـن  يعـد   وهـذا البـاب   . خـارج الـيمن عبـر البحـر إلـى األسـواق الداخليـة           البضائع القادمة من  
حيـث كـان   ) نـور المعـارف  (المعالم والمنشآت التجارية المهمة التي ورد ذكرها في سـجلنا        

دارة إشــراف وتنظــيم   شــأنه شــأن الفرضــة والــديوان الــسعيد، فكانــت لــه إ   ميــزلــه وضــع مت
وأورد الــسجل قــوائم بالــسلع والمنتجــات التــي تــدخل أو تخــرج عبــر هــذا    وســجالت خاصــة، 

، وتحديــد هيئــة المــوظفين   المقــررة عليهــا البــاب، وكــذا آليــات التعامــل معهــا والرســوم      
  .]28[ديد مهامهمن والعاملين على حركة هذا الباب وتحوالمشرفي

3 
تفيدنا مادة السجل الوثائقية عن تنوع الجهـات التجاريـة وتنـوع الجهـات القائمـة علـى        
ذلك النـشاط سـواء أكانـت جهـات رسـمية أم مجـاميع تجاريـة منظمـة أم نـشاطات تجاريـة            

ضـافة إلـى الـدور     فباإل- بلدانيـة أو عقائديـة  -فردية، بغض النظر عن هوية تلك الجهـات      
د تنوعـت الجاليـات   التجاري الرسمي الممثل بالديوان السعيد ، وكذا التجار المحليـين، فقـ          

 غيـر أن أبـرز   .اطق اإلنتاج والتصدير واالستقبال ها في عدن وغيرها من من     التجارية ووكالؤ 
تـي  الهـي   و، هذه الحركـة  نشاطالقوائم والجهات التجارية التي كان لها الدور الرئيس في  

اختصت في وثائق السجل بتفصيل مخصص لسلعها وتنظيماتها وآليات حركتهـا ومعامالتهـا،          
  : يأتما ي
31        ة وتنظيميـة كبيـرة فـي       يـ  اختصت تجـارة الفرضـة بمـساحة توثيق

ــشاط         ــة أم حركــة الن ــشاط التجــاري فــي الفرضــة هــي بمثاب ــسجل، كــون حركــة الن ال
ــط اســتق    ــه، فهــي مح ــق     التجــاري برمت ــا تنطل ــواردة مــن محتلــف الجهــات ومنه ــضائع ال بال الب

 وغيرهـا مــن  والزرائـب البـضائع الـصادرة، فكانـت مؤهلــة بالمخـازن والمـستودعات والفنــادق      
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ــشاط التجــاري     ــق وملحقــات احتياجــات الن ــل     . ]29[مراف ــات التعام ــسجل آلي ــذا فقــد حــدد ال ل
التعامـل بهـا بمـا يتناسـب مـع      جـب  يالتجاري بالفرضة، منها تحديد األوزان والمكاييل التـي        

، والمـصري مـع   )القبـان (ى رأسـها الـوزن البغـدادي المعـروف بــ      مصدر البـضاعة ونوعهـا ، وعلـ    
 وكـذا تحديـد ضـريبة الخيـل فـي جهـات الهنـد، مـع اإلشـارة إلـى أن           .همـا تحديد الفـارق بين   

لـذراع   وتم ضبط وتحديد قياس ا]30[.جميع معامالت أهل عدن فيما بينهم بالرطل البغدادي   
ي التجــار، وكــذا تحديــد مكيا ]31[عــدن، وكــذا ذراع البحــر، فــي ) النجــاري(ـ المعــروف بــ 

وتحديـد آليـات البيـع والتعبئـة وتحديـد      . ]32[العدني ومقارنته بمكاييل المناطق المختلفة    
ة وأورد قائمـ . ]33[عالمات لبعض الـسلع مثـل الخيـل والـذهب والمـسك والعنبـر ونبـات الفـوة               ال

أنـواع الـسلع والبـضائع الـصادرة والـواردة التـي ترفـع عنهـا          هجاء بأسماء و  مرتبة على حروف ال   
  .]34[الرسوم المختلفة في الفرضة

32:                    سـبقت اإلشـارة إلـى أن الـديوان الـسعيد كـان يمثـل المتجـر 
الرســمي للدولـــة ، إذ لــم يكـــن دور الدولــة هـــو اإلشــراف والتنظـــيم وجبايــة المكـــوس      

ــضرائب ا ــشاط التجــاري        وال ــي حركــة الن ــساً ف ــت شــريكا رئي ــل كان لمتنوعــة وحــسب، ب
 وكان لهـا أسـطول تجـاري متكامـل يقـوم بمهمـة تجـارة الـديوان              ،والصناعي بكل جوانبه  

 أو كاالحتكـار ولم يكن هذا األمر معيقا أو حجر عثرة أمـام بـاقي الجهـات التجاريـة             . ]35[
بمثابـة  كـان  فا وشريكا حميما، بـل   كان ردي،، بل على العكس من ذلك   المضاربة مثالً 

مـن االبتـزاز أو التعـرض للمـضايقات      والجهات التجارية األخرى    لبقية التجار الضمان واألمان   
 ومن جوانب تعامل الـديوان مـع التجـار قيامـه بـشراء        . تعرض بضائعهم للركود أو الكساد     أو

ا كانــت مراكــب كمــ. ]36[البــضائع المعرضــة للكــساد أو االبتــزاز بــسعر المكــان والزمــان 
ومـن صـور ضـوابط وقواعـد تعامـل      . ]37[ كـانوا ان تـؤجر لـشركاء النـشاط التجـاري أيـاً        الديو

الديوان مع شركاء النشاط التجـاري مـا ورد حـول الخـشب المجلـوب مـن قبـل التجـار ، حيـث                 
 وسلمت ديوان محتاجاً إلى شراء شيء منه شري بالثمن الوافي   من وصل بشيء وكان ال    : " جاء

 إذا طلبـت البيـع ال يمكـن بيعهـا سـرا بـل حتـى ينـادى         :والمراكـب . .ن الـصندوق  القيمـة مـ  
شـتري عنـد وقوفـه علـى ثمـن معـين ،        .والمباشـرين عليه ويشتهر من التجـار ، فمـا احتـاج الد          

وللتــاجر أن يــشتري ويبيــع بالزائــد ، ولــيس للــديوان أن يــشتري ويبيــع الزائــد ألن هــذا قطــع  
  وخضعت تجارة الـديوان لقواعـد   ]38[" ليد والتاجر ال قوة له مصانعة إذ الديوان متهم لقوة ا 

 . والـوارد شـأنه شـأن الجهـات األخـرى     تنظيمية وإدارية وفرض رسوم على بضائعه من الـصادر        
ــسلع التــي    علــى  الــسجل احتــوىو ــضائع وال ــواع الب  تــصدر أو تــستورد عبــر قــوائم بأســماء وأن

ضريبة الـصناعات التابعـة   تحديد قيمة  كذا   و ]39[عليها ، المقررة   وكذا الرسوم    ،الديوان
يلحـق بـالمتجر الـسعيد معامـل ومـصانع ومنهـا معامـل دار        كـان    إذ   ،]40[له كـصناعة النـسيج    

الديباج التي تنسج الثياب والحرير والخيـام، حيـث حـددت أنواعهـا وأجـرة أشـغالها وتحديـد               
تجـر الـسعيد وعلـى    وأورد السجل أسماء بعض الموظفين القائمين علـى شـؤون الم        . ]41[أسعارها

  .]42[ن م وكيل الديوان والكتاب والمباشرورأسه
33- وهي من القوائم التجارية التي خـضعت لعنايـة توثيـق وتنظـيم        بشقيها 

شأنها شأن بقية القوائم، وهي المختصة بدخول البضائع من داخل اليمن إلى الفرضة والـى            
  . أسواق عدن، كما سبقت اإلشارة إليها

 إطــار  المرتبــة األولــى فــي-  بــشقيها الــواردة منهــا أو الــصادرة إليهــا-احتلــت تجــارة الهنــد
وعهــا وزيــادة الطلــب   لتنحركــة النــشاط التجــاري لعــدن عبــر مختلــف العــصور التاريخيــة ؛  

 فكانـت نـسبة العائـدات المرفوعـة إلـى خـزائن الـدول التـي تبـسط نفوذهـا           .العالمي عليهـا  
 الهنـد أعلـى نـسبة مـن العائـدات، لـذا فقـد حظيـت بالمقابـل              على عـدن مـن عائـدات تجـارة        
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 تجـارة الهنـد   وقـد اختـصت  . ين مـن قبـل قيـادات تلـك الـدول     برعاية وتشجيع وحماية وتـأم   
قـوائم بأسـماء وأنـواع    :  مـن حيـث  عـدن،  توثيق في سجل نور اال بمساحة واسعة ومستقلة من   

المرفوعــة المختلفــة ذا الرســوم الــسلع والمنتجــات الــواردة مــن الهنــد والمــصدرة إليهــا، وكــ
ثبات المنح واالمتيـازات  لخاص والمتميز معها ومع تجارها وإظم التعامل ا، وقواعد ون  ]43[عنها  

علــى مكانتهــا وأولويتهــا فــي  التــي تقــدمها علــى غيرهــا، مــا يــدل   واألولويــات والمــسامحات 
التجـار   ةتـأمين وحمايـ  مـن جوانـب ذلـك االهتمـام      و.]44[حركة النشاط التجاري فـي عـدن     

إثبـات مواعيـد انطـالق وعـودة الـسفن القادمـة مـن            و ]،45[ عـدن  وسفنهم عرض البحـر وداخـل     
وحظي تجار الهند بمعاملة متميزة من قبل الجهـات الرسـمية وعلـى    . ]46[الهند والمغادرة إليها 

 فـي سـجالت الـديوان الـسعيد مـن أعطيـات        وقـرر  ثبـت ما أُُ  ، ومن صور ذلك     ]47[رأسها السلطان 
ع ســنويا ألشــخاص مــن قيــادات وعلمــاء وتجــار ومــوظفين فــي منــاطق مختلفــة فــي   وخلــع ترفــ

  .]48[الهند
34        بـشكل   وهي من أهم القوائم التجارية التـي ورد ذكرهـا فـي الـسجل 

 مــن حيــث أنــواع ســلعها وقواعــد وإجــراءات وقواعــد حركتهــا فــي عــدن ورســومها    مخــصص،
 المعروفـة  مـة بأمرهـا  سبة إلـى الـشريحة التجاريـة القائ   وتجارة الكـارم نـ  . ]49[والتعامل معها 

 وهي شريحة تجارية مشهورة في تاريخ تجارة المحيط الهندي وفـي حركـة         ،بـتجار الكارم 
  .]50[تجارة عدن على وجه التحديد

35:          وهي أنواع السلع والبضائع الواردة من جهة مصر عبـر البحـر األحمـر، مـن 
ال أفريقيا وأوربا عبـر مـوانئ حـوض البحـر األبـيض المتوسـط ، وكـذا        واردات مصر ودول شم   

البــضائع والــسلع الــصادرة إلــى تلــك الجهــات عبــر عــدن، وهــذه التجــارة مــن ضــمن القــوائم     
التجارية اختصت في السجل بذكر قوائم سلعها الصادرة والـواردة، وكـذا تحديـد ضـوابط          

  .]51[حركتها والرسوم المرفوعة عنها
36وتجـارة الفــوة اختــصت بوضـع خــاص فــي   ،الفــوة نبــات صـبغي وطبــي و 

 مــن أهــم اكونهــ مــن عــدن إلــى الهنــد  .وعلماءالــسجل واحتلــت المرتبــة األولــى فــي الــصادر 
 وكـان لهـا وضـع خـاص فـي       .المنتجات التي يتطلبها السوق الهندي ويقبل عليها تجـار الهنـد          

أنها كانـت مـن أهـم الـسلع التـي      ضة عليها السيما  والرسوم المفرو إجراءات بيعها وتصديرها  
يتاجر بها الديوان الـسعيد، فباإلضـافة إلـى شـراء الـديوان لنبـات الفـوة مـن المـزارعين ومـن             
التجــار الــذين ينقلونــه إلــى عــدن، كــان الــديوان يمتلــك مــساحات شاســعة مــن األراضــي       

جار لبـيعهم هـذه الـسلعة     غيرهم من التعنلزراعتها،وقد كان لتجار الهند امتيازات خاصة  
 وكانــت مــن ضــمن مــا يمنحــه  .تخفيــضات مــن الرســوم المفروضــة وتــشجيعهم بإعفــاءات أو 

  .]52[السالطين من الهدايا للتجار والشخصيات البارزة في الهند من أمراء وقضاة وعلماء
37                         وهـي مـن القـوائم التجاريـة التـي كـان لهـا ذكـر ووضـع خـاص فـي 

ــضاً مــن أهــم صــادرات الــيمن إلــى الهنــد وتــأتي أهميتهــا وخــصوصيات نظــم     الــسجل، وهــي  أي
  .]53[إجراءات تصديرها على نمط الخصوصية ذاتها التي اختص بها نبات الفوة 

38            وهـي الـسلع القادمـة مـن شـرق أفريقـا عمومـا، وهـذه أيـضا مـن ضـمن 
لهـا خصائـصها وقواعـدها المحـددة،     القوائم التي ذكرت في السجل بصورة قائمـة بـذاتها و      

  . ]54[وغيرها... العاج والذهب والبغال والعبيد والجواري والخدم : ومن أبرز سلعها
تلـك هــي أبـرز القــوائم والجهـات التجاريــة التـي ذكــرت فـي الــسجل كقـوائم قائمــة       
بذاتها من حيث ذكـر سـلعها وإجـراءات وآليـات حركتهـا والرسـوم المتعلقـة بهـا، وجـاء فـي              

ــس ــة متفرقــة كانــ    ال ــات وعناصــر تجاري ــشاط   جل ذكــر لجه ــي حركــة الن ــشاركة ف ت م
 سـواء أكـان القـائمون عليهـا مـن      . ]55[ عرفت في السجالت الرسمية بالتفـاريق التجاري، وقد  
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خـارج الـيمن أم مــن أبنـاء الــيمن السـيما مــن أهـالي عـدن ومــن المقيمـين فيهــا الـذين عرفــوا         
 يقــول ابــن ه علــيهم بعــض الرحالــة والمــؤرخين ،، وهــو مــا الحظــ]56[باالشــتغال عبــر البحــر

ــا بــين تجــار و  . "...بطوطــة  وللتجــار مــنهم أمــوال  حمــالين وصــيادين للــسمك، وأهــل عــدن م
وربما يكون ألحـدهم المركـب العظـيم بجميـع مـا فيـه ال يـشاركه فيـه غيـره                 .. عريضة

ابـن فـضل اهللا   ويقـول  .  ]57[" لسعة ما بين يديه من األموال، ولهم في ذلـك تفـاخر ومباهـاة       
فـي مكاسـب وافـرة وتجـائر مربحـة ال يبـالي بمـا يغرمـه         ) عـدن (والمقـيم بهـا    :  " ... العمري

  .]58[" بالنسبة إلى الفائدة ، وال يفكر في سوء المقام لكثرة األموال النامية
4 

 ومقررة رسـميا فـي    عليهااًوالمقصود بها وحدات الوزن والقياس والنقد التي كان متعارف   
حركـة النــشاط التجــاري ، ســواء أكــان ذلــك فــي مجــال البيــع والــشراء وحركــة التبــادل   

وفـي   .أنواعها ومسمياتهاالتجاري ، أم في تحديد الرسوم المفروضة والمقررة عليها بمختلف      
، نجد مرونة وسعة فـي ذلـك بمـا    جل من توثيق وتقعيد لتلك الوحدات   ما ورد في الس    ضوء

تحديد دقيق لـضوابط  ع طبيعة تنوع وعالمية النشاط التجاري ، وفي الوقت نفسه     يتالءم م 
ي ضـبط ويـسر عمليـة النـشاط التجـاري      الـذ ائل التعامـل بتلـك الوحـدات، األمـر       وسووآليات  

بجانبين مـن جوانـب وحـدات    ف ي ويمكن التعر.على زيادة عائداته فانعكس ذلك بالتالي 
  : هما التعامل التجاري كما ورد في السجل،

41           ـددت وأثبتـت رسـمياتنوعت وحدات الوزن والقيـاس التـي ح 
في وثائق السجل في التعامل التجاري في ثغر عدن، بتنوع وطبيعة السلع والمواد التجاريـة،      
وكذا بتنوع األغراض  كتحديد الرسوم الواجبة عليها ،أو تحديد أجرة النقل والحمالـة،      

ى وزن ومقــادير ثابتــة ومفــصلة ، فمــن تلــك الوحــدات مــا هــو مرتكــز علــ  ...لهاأو أجــرة شــغ
ها وما يقابلها في أوزان أخرى سواء أكانت محلية أم خارجيـة، ومـن أبـرز وحـدات هـذا            أجزاؤ

، وقــد ورد فــي )الزبــدي، البهــار، المــن، الرطــل، المــد، الــدرهم، المثقــال، الــذَّهب : ( الجانــب
  ]59 [.ك األوزان وما يقابلها في أوزان أخرى محلية وخارجيـة   السجل ثبت تفصيلي لتحديد تل    

: " ، منهـا عائهـا، أو بحـسب مجموعهـا     أو قيـاس و   الـشكل   حجـم و  ال علـى    تعتمـد ومنها وحدات   
فْط،   ُوهنالـك تحديـد قـائم علـى     .]61[)  الكورجة، دسوت]60[الذراع ، الطاق، الكيس، الس 

ـــ    ــا الــسلع ا . ]62[)الخــرص(التقــدير وهــو مــا عــرف ب لمفــردة ثابتــة المعــايير فهــي محــددة   أم
  .بأعدادها

2.4         أما وحدات النقد المتعامل بها في تجارة عدن فهـي الـدنانير الذهبيـة 
ــس ، قفلــة ، درهــم : ( ووحــداتها الفــضية والنحاســية  وتنوعــت أنــوع الــدنانير  ). قيــراط ، فل

ــا و    ــواريخ وأمــاكن ضــربها وجودته ــا، غيــر أن الغالــب فــي   ووحــداتها بتنــوع مــصادرها وت وزنه
  ومنهـا دنـانير   - نـسبة إلـى الـسلطان المظفـر    -التعامل كان بالدنانير الملكية، والمظفرية   

يعادلهـا وذلـك وفـق القواعـد والـضوابط         ووحـداتها أو مـا        ]64[ والدنانير المـصرية   .]63[فضية
 .]65[ في السجلهو مثبتواآلليات التي حددها الديوان كما 

5 
 كمـا  -من مظاهر وقواعد حركة النشاط التجاري والصناعي في عدن في هـذا الـدور         

  النظـام المـالي المتعلـق بالرسـوم المقـررة علـى حركـة         -جاء في السجل الذي بـين أيـدينا       
ذلك النشاط من حيث تعيين أنواع الرسوم وتحديد قواعـد وآليـات العمـل بـذلك النظـام،                

  : د تنوعت أنواع الرسوم بتنوع مجاالت وأغراض النشاط التجاري والصناعي، ومنها وق
 أجرة نقل البضائع من وإلى عدن سواء أكانت الحركة داخلية بـين عـدن ومنـاطق         -

، وقـد  ]66[)التسفير أو التـسافير ( اليمن، أم حركة خارجية برا وبحرا، وهو ما عرف بنظام       
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 مــع علوفاتهــا ، والمراكــب، وكــذا أجــرةمــال والــدواب حــدد الــديوان أجــرة النقــل علــى الج
 بنـاءً  حـدد وقُـدر  وتحديـد الرسـوم أو األجـور       . العاملين والجنود أو المرافقين لتلك الوسائل     

 أو ما يـتم  ،تجارة الديوان السعيدلخصوص  وعلى وجه ا-على نوعية الوسيلة وجهة النشاط      
 وبحـسب نـوع البـضاعة    -يـة األخـرى  تجاراستئجاره من وسائل وعمـال الـديوان مـن الجهـات ال           

  .]67[والمسافات والمراحل المقطوعة 
-     ناع والحرفيين والعـاملين فـي مجـال أشـغال بعـض           الرسوم المقررة كأجور أعمال الص

السلع المنتجة أو المستخرجة أو المزروعة محليا السيما التابعة للديوان أو المتجر الـسعيد       
ألقمشة والتطريز التابعة لـدار الـديباج بالـديوان الـسعيد     بثغر عدن ومنها، أشغال الحرير وا  

 وأشـــغال العقيـــق واللؤلـــؤ   ]71[ واألســـلحة،]70[، والزجـــاج ]69[ وأشـــغال الـــذهب والفـــضة   ]68[
 .]72[والمرجان

تحديد أسعار بعض السلع السيما ما كانت تابعـة للمتجـر الـديواني الـسعيد، بيعـاً أو        -
الديوان، حيث خضع ذلـك التحديـد العتبـارات    شراءً، وأصناف أخرى من البضائع من خارج     

الجملــة فــارق ســعر ظــروف المكــان والزمــان ،ومختلفــة، منهــا حالــة األســعار بحــسب الواقــع  
دفـع الفـوارق مـن    يتم  حتى إذا لزم األمر    معا، والتفاريق، ومراعاة مصالح المستهلك والتاجر    

 .]73[...خزينة الديوان
وهي الرسوم المقـررة رسـمياً مـن    : أو الخراجأو المكوس أو ما عرف بالخرج      ،  الرسوم   -

وهـــي ... ) خـــرج، ضــرائب، مكــوس، واجـــب، ارتفــاع   ( قبــل الــديوان، بمـــسميات مختلفــة    
وتحديـد مقـادير وأنـواع تلـك      . المحددة رسميا من قبل الديوان على قوائم الـسلع التجاريـة          

ــسلعة وو      ــوع ال ــق أســس ومعــايير وحــسابات مختلفــة، وذلــك بحــسب ن ــا الرســوم وضــع وف زنه
وحجمها أو قياسها وجودتها وسعرها وطريقة نقلها وجهتها التجارية ومـا إذا كانـت صـادرة أم      

نـواع  مقادير وأبالسلع التجارية بحسب الجهة، و    وقد أورد السجل قوائم     . ونحو ذلك .... واردة
ــى كــل ســلعة   ــواع تلــك الرســوم   .الخــراج الواجــب عل ــضريبة  ) العــشور: ( وأهــم أن وهــي ال

المراكــب والــسفن –) رســوم الــشواني( ، و) رســوم الداللــة(فوعــة للــديوان، والرســمية المر
الحربيــة المخصــصة لحمايــة مراكــب وســفن التجــارة فــي البحــر وهــي مــن مــآثر الحكــم      

 ذلــك إذا كانــت الــسلعة قادمــة عبــر البحــر وخاضــعة لمنــاطق    ،]74[ -األيــوبي فــي الــيمن  
 وهنالك رسـوم حمالـة لـبعض    .إال فليس عليها هذا النوع الرسومحماية تلك المراكب، و   

ــسلع ــدار معــين، وهــي       . ال ــوع مــن الرســوم غيــر الرســمية أو المحــددة بمق ــا ورد ذكــر ن كم
وقــد ذكـرت مــرة واحــدة فـي الحــديث عــن ضـريبة بيــع وشــراء الخيـل فــي عــدن،      ) الرشـوة (

ولــم يحــدد  ) نــديلالت(الــذي يفــتش الحــصان ويبــصر عالئمــه   وحــدد أنهــا تــدفع للمخــتص  
، ومثلهـا نـوع آخـر    ]75[ دينـار 20 -5مقدارها حيث جعلها بحسب ما يتفقون عليـه وهـي مـا بـين       

ومقادير هـذه المكـوس حـددت بوحـدات       . ]76[) المصانعة أو الهدية    ( ذكر في السجل هو     
وبطيبعـة الحـال فهنالـك     . ]77[النقد المثبتة والمنصوص عليها في قوائم الـديون الرسـمية         

 المقادير المقررة والمرفوعة وكذا في آليات التحديد يخضع العتبارات ومعـايير         تفاوت في 
مختلفة، ومنها ما خضع لسياسة كسب ود التجار وتشجيع نشاط حركـة التجـارة فـي عـدن      

خفــيض الــضرائب واإلعفــاءات تالتــي انتهجهــا ســالطين بنــي رســول والمتمثلــة برفــع الجــور ب 
 . والمسامحات والتعويضات

6 
، هيئـة  فـي عـدن خـالل ذلـك الـدور      تطلبت حركة النشاط التجاري والـصناعي الواسـعة         

كبيــرة مــن المــوظفين والعمــال الرســميين والمــساعدين إلدارة وضــبط        وظيفيــة  بــشرية 
 مهمـة  وتنظيم وتيسير وانسيابية ذلك النشاط، وقد احتـوى الـسجل علـى وثـائق ومعلومـات           
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ــا  حــول هــذه الهيئــة   ــا وتخصــصاتها وضــوابط عمله ، وكــذا معلومــات عــن  بأقــسامها ومراتبه
 كما احتوى السجل علـى أسـماء الـبعض     . والتنظيمية التابعة لهذه الهيئة    الوسائل اإلدارية 

منهم وعلى نماذج من تقارير وثائق كتبت بخط يد البعض منهم حـول جوانـب مختلفـة مـن            
، ]78[عامــل ووالــي الثغــر أو نــاظر الثغــر :ومــن تلــك الوظــائف. كــةعمليــة وإدارة تلــك الحر

 ]82[نالعــاملو و ]81[ن المباشــرو و ]80[مــشائخ الفرضــة  و ، ]79[نــواب الفرضــة وعامــل الفرضــة و 
أي الــذي يقــوم بتقــدير وزن ونــوع وســعر البــضائع ومــا يجــب : (ومعتــاد الخــرص، ]83[الكتـاب و

 ، ]87[وكيــل الـــديوان  و ، ]86[) متجــر ال(وكتــاب الــديوان    ، ]85[ ونائــب الــديوان   ]84[)عليهــا 
عريـف  و ، ]91[كاتـب الوصـوالت   و ،   ]90[الوزان  و ،   ]89[كتاب الصندوق   و ]88[كاتب الخزانة   و

ــعار  ــيو ، ]92[األسـ ــسابات : (كرانـ ــب حـ ــسب ]93[) كاتـ ــتش و  ]94[ المحتـ ــكُو، ]95[المفـ اب تـ
تلــك مــن وغيــر  ... ]96[)مختــصون بإحــصاء البــضائع التــي تفــرغ مــن المراكــب : ( التنجيــل 

ناهيـك عـن فريـق الغلمـان       . ]98[ والـضامن    ]97[الـدالل، : الوظائف ومنها وظائف مـساعدة مثـل      
كمــا ورد فــي الــسجل ذكــر لــبعض وســائل . والجنــود المــرتبين علــى خدمــة ذلــك النــشاط

، ]100[دفتر المخالـصة ودفتـر المـشتري    : ، والدفتر]99[الرهون :  وأدوات التعامل التجاري، مثل  
:  وصـــــوالت]102[حـــــسابات ختاميـــــة،: ، ســـــتامي]101[ المخالـــــصة نـــــسخة مـــــن: والنظيـــــر

  .ونحو ذلك... ]103[)سندات(
  : نصوص من القواعد والتنظيمات التجارية. 7

ــصية  باســتعراضونخــتم نقــاط عرضــنا هــذا    ــاذج ن ــ نم ــدل ــات  وأعــرافبعض قواع  وتنظيم
  :وذلك على النحو التالي، هو مثبت في السجل  حركة النشاط التجاري في عدن مما

71       احتوى السجل على قـوائم متنوعـة بالـسلع التجاريـة 
نعـرض  . - بالدينار ووحداتـه  محددة-ا من رسوم  وعشور وجهاتها، مع تحديد ما هو مقرر عليه      

  :لنماذج مما ورد حول ذلك على النحو التالي
نــصف : نــصف وربــع، شــواني : خمــسة وثلــث ، داللــة: فــي الــوارد،العــشرة األبهــرة: أبنــوس  " -

  .  ]105[" ستة وقيراطين وفلسين:  عشور العشرة األبهرة،-:في الصادر. ]104["وقيراط
ثالثـة  : داللـة . ثلـث  تسعة ونصف و:   العشرة األمناء – من الهند وقيس وغيرها    –إبرسيم    " -

ومـن مكـة شـرفها اهللا تعـالى ،     . : نـصف وثلـث وثمـن وثـالث فلـوس        : شواني: وخمس قراريط 
  .]106["ثالثة وخمس قراريط: ستة،  داللة: شورع

 –علـى الـصبرة  : إدم خفيـف . وفلـسين  بثالثة ونصف وربع وثمن    – وهو الثقيل    –نقيض: إدم " -
فـي  : ادم حـر .  نصف وربع وفلس:في الصادر: إدم نقيص وخفيف  ونصف،  ...وهي مائتين طاق  

  .]107[ البهار ثالثة وثلث وثمن وثالث فلوس :الوارد
 يؤخذ منه الربع بالسعر الواقع ، وسائر األصناف بزيادة على السعر ، في كـل بهـار         -: مبقْ " -

فـي  : خمسة ، وعليه الحمالة من السعر الواقع في كـل مائـة سـتة وثلثـي ، وعليـه الـشواني       
  .]108[" البهار ثلثي: وفي الصادر .  كل مائة دينارين

  .]109["ربع، وفي الصادر المد ثمن: ني دينارين ونصف ، شوا- وهو ستون مكياال-المد: " رز-
ربـع وسـدس، وإذا وصـل مـن الهنـد كـان       : البهـار خمـسة وثلـث وفلـسين، داللـة          : عاج جـل      "-

ومـن  . البهـار خمـسة وثمـن وفلـسين، داللـة ثلـث       : عـاج دق  . ربـع وسـدس وثمـن       : عليه شواني 
  . ]110[" البهار دينار وربع وثمن: وفي الصادر. نصف وفلسين: الهند الشواني

ــشة - ــق الحب ــة   :  الخــادم:  رقي ــد الفحــل والجاري ــة، والعب ــن    : أربع ــد الفحــل م ــارين ، والعب دين
دينـار  : دينـارين وربـع، والعلـوج والزنـوج       : العبـد والجاريـة   : دينـار، والرقيـق الزنـوج     : الحبشة

  . ]111["وربع
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سـدس، وعليـه القطـر    : نـصف، شـواني  : دينار ونصف وثمن ، داللـة    : العشرة المثاقيل :  مسك -
  .]112[مثقالين : ي كل مائة مثقالف

أربعــة دراهــم ، والمــن عادتــه : كــل مــن واحــد : عــن الجميــع) مــن تجــارة الــديوان: (  العطــر-
  .]113[مائتين وستين قفلة : بالفرضة، العشرة

. ثمـن وثـالث فلـوس     : ثمـن، شـواني   : دينـار ونـصف وفلـسين، داللـة       : العـشرة :  العود الكرملـي   -
  .]114[رجع يؤخذ عليه النصف 

  .]115[ثلث وثمن وفلسين : ثمن، شواني: أربعة ونصف وربع، داللة: المائة: لمصاون القطن ا-
العــاج، العطــب المحلــوج، الحديــد الفــوالذ، المــصطكى، الثمــرة  : (   مــن تجــارة الكارميــة -

البهـار دينـار وربـع    ) : الحمراء، الغـزل، قـشر المائعـة، الفرفـران، المحلـب، األشـنة العراقيـة              
  .]116[وثمن 

عـن كـل عـشرة دينـار، الفلفـل عـن       : نار الشواني على العشور خاصة من سائر بالد الهنـد     دي -
: دينـارين، الخيـل عـن كـل حــصان    : كـل مــا يـسوى مائـة   : دينـار، اللُـك والـبقم   : كـل بهـار  

  .]117[الوارد خمسين والصادر سبعين 
72:      ي  من قواعد وأعـراف وتنظيمـات حركـة النـشاط التجـار

  : مما هو مثبت في السجلفي عدن،
  أن يــشتري مراكــب أو يقيمهــا ،   - تجــار الكــارم –ال يــرخص ألحــد مــن الكــارمين    " -

أمــا األول وهــو الظــاهر فألنهــم إذا أقــاموا المراكــب بطلــت مراكــب الــديوان     : لــوجهين
وبطــل نولهــا، والثــاني وهــو البــاطن ، أنهــم متــى رخــص لهــم إذا وصــلوا إلــى عــدن ، تعــود   

م إلــى عيــذاب فــال يــؤمن أنهــا ال تقــف فــي عيــذاب ، بــل مــنهم مــن يتقــدم إلــى   مــراكبه
الطــور، ومــنهم مــن يتقــدم إلــى القــصير، فيخــشى أن يطلــع بهــا مــن هنالــك علــى بغتــة؛  
فأجـل هــذا إذا وصــل أحـد مــن التجــار التـي تعلــم محبــتهم للدولـة بمركــب لــه ، وطلــب      

إلـى عيـذاب ، وال يـسافر أحـد     . ...اإلذن في عودته من طريق المـساعدة، أذن لـه بالـسفر      
من التجار بل غلمانه ومن يختص بـه مـن أخ أو ولـد ، حـسب مـا يخـصه مـن البـضائع ، وال          

 . ]118["يرخص أن يركب فيه أحد من التجار أصال
أن ما وصل من المراكب الهندية قبل النيـروز ، فـي بـاقي الـسنة قبـل إن       : جرت العادة   " -

لفرضة وتعين عشوره، وهي السنة التي لم تنقرض    ينقضي النيروز ، واخرج قماشه من ا      
، وما لم يخرج قماشه من الفرضة وحل النيروز اآلخر كان حكم ما بقي في الفرضـة        

هكـذا جـرت   ... من السنة الجديدة المستعملة الن المعمول على ما اخرج من الفرضة    
 .]119[العادة 

 حـق  – ، ثـم حـق الـضمان    عشور الفوة إذا وردت مـن الجبـال ، كـان عليهـا عـشور الـوارد        " -
تانـة والجـزرات وغيرهـا كـان عليهـا عـشور       :  فإذا سافرت فـي البحـر إلـى          -البيع والشراء 

 ..." الصادر ،  والعشور الزمة على ما يرد وعلى ما يصدر ال يعذر أحد منها
العشور في كل شيئ ال يسامح بها إال ما وردت به التواقيع من مـشتريات وإنعامـات لمـن            "  -

ر حوسب بها، وأما المسامحة من غير مقابلة عنها بمشتريات وإنعامات فـال ورد      عليه عشو 
 .]120["، سيما عشور الخيل فألنها ال يسامح بها البتة

الصندل جرت العادة أن ال يخـرج مـن الفرضـة حتـى يقطـع ويكـون القطـع الـشبر فمـا             " -
  . ]121[دونه وال يتعدى الشبر لئال يهديه

سـافر بالمراكـب   :  الفرضة بها في كـل موسـم ورقـة    الفوة التي تسافر يكتب كتاب  " -
 .]122[من الفوة عدد قطع ووزن مفصلة بأسماء المراكب من غير تسمية أربابها 
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يؤخذ الربع من ذلك كله للديوان وان طلب الـثمن    : اللُك والبقم والحديد والهندوان   " -
 لـه التـاجر   وكانت الغبطة للديوان في ذلك بيع وأخذ الثمن للديوان ، ويكون البائع        

بحضرة وكيل الديوان فيأخذ الديوان نصيبه من الـسعر بزيـادة خمـسة فـي البهـار، وإن       
 .]123[" أحب التاجر أن يشتري بضاعته ويسلم حق الديوان دراهم من عنده

هو ما يثمن ويؤخذ عشوره على قدر الثمن ، وهو اللؤلؤ والمرجـان ، ومعمـول             : المثمنات" -
 . ]124["  اإلبرة ، والزجاج الحلبيالحديد كله من السيف إلى

وهي البضائع التي يسافر بها من عـدن وترجـع إليهـا للبـوار ، فـال عـشور عليهـا،                  : المردود -
 .]125["بحيث ال يطلق كاتب التنجيل إال ما شهد به الشامي

جرت العادة إذا طلب أحـد مـن نواخيـذ الهنـد المعتبـرين الـصبر علـى غلمـانهم بعـشور                    "  -
 بضائعهم ، صـبر علـيهم قـدر شـهر بعـد سـفر الهنـدي، ويتفـق ذلـك          الخيل فيما يبيعون 

بعد وصول المصري ألنه يصل بعد سـفر الهنـدي ويـشتري مـا وجـد مـن بـضائع الهنـدي ،             
 .]126[" فيصبر عليهم شهر بينما يبيعونه

73]127[. لعمـل الهيئـة الوظيفيـة   المنظمـة  مـن القواعـد   و 
  : نقتبس النصوص التالية  في عدن،نشاط التجاريالقائمة على ال

 أو بعـذر مـرض   إاليمسكه نائب   في الفرضة ، والالمشايخ إاليمسكه   ال: دفتر الخالص    -
  .سفر

 مـع حـضور احـد المـشايخ       إالال يقابل النواب    ): السجالتمراجعة ومقارنة   ( الصفمقابلة   -
ن الدفاتر، اليوم الـذي تحـصل    رجع فيه إلى ما اتفق عليه األكثر م  وما حصل فيه الخلف   

ولـيس لهـم فـي    .. ، وال كتـب وصـوالت   يكـون فيـه فـتح الفرضـة      فيه مقابلـة العـشور ال    
 .الشهر إال يوم واحد

 الـوالي  إلـى  المبيـع واالبتيـاع ترفـع    واألعمـال كل شـهر بـشهره ،       : رفع الحساب والسياقات     -
على حـساب منـتظم مقابـل     منهم بحيث ال تفرغ السنة إال بعد المقابلة وتكملة العالئم  

 .عليه
وال يتفرد العامل بمشاهدة المرجـان والحديـد   ... الذي يقابل دفتر الخالص يسمع الجميع       -

 وغيره مما يشاهد ، بل يعـرض علـى الجميـع بعـد عرضـه      والزجاج والمردود واللؤلؤ والعود   
ه إلـى  على العامل و يثمن وما كان يثمن بوقته ما كنـت العـين تدركـه وال يـؤخر تثمينـ      

 .وقت المقابلة
  ال، أو المضاف أو المـصروف  األصلكل شيئ يثبته عند العامل في       : الناظر وقت المباشرة   -

ما بخط شـريف أو واصـل   أ ظاهر بأمر بل   برسالة، بورقة وال  بالسر وال  يكون بالخفية وال  
 . وينزلونه إن كان مصروفا يقف عليه الجميع 

 .وشاهده المباشرونمالءات المفتش بالصوت العالي البليغ إ -
، وما عدا ذلك يساق إلى زريبـة الفرضـة مثـل    ن المائةال يخرص إال ما دو : الخرص بالباب  -

 .القطيع والعدايل
بحيث ال تكـون نـسخة   ة للمستخدمين إال بعد المقابلة،   ال يكتبون ورق  : أصحاب الباب    -

 .تخرج عن نسخة
 جميع المراكـب    أن األمراتفق  ) السفن التجارية  مغادرة والمراكب    تصاريح: ( الفسوحات -

الهندية وجميع ما يكتب به فسح ، أن تبطل الفسوحات وأن يكون صدورها عـن ضـمناء      
 .األمرثقات، وكذلك جميع المراكب التي جرت العادة لها بالضمانات حسبما ورد 

 عالمــة عليــهإال و البــاب الــشريف وإلــىيــصدر  ال): الحــساب الختــاميأو الــسجل (  الــستمي -
  . عاملين بالفرضةال
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8 
عهـد   خـالل  النـشاط التجـاري والـصناعي فـي عـدن        حركـة    أن إلـى مما سبق عرضـه      نخلص

 التي شـهدتها   أدوار عهود ازدهارها أحدتمر ب  تكان حكم السلطان المظفر يوسف الرسولي    
إدارتهـم لهـذا   فـي   قيـادات هـذه الدولـة   ، وأن حـسن سياسـة   في ظل حكـم دولـة بنـي رسـول        

ــا وتنظيميــا  سياســيا-وســائلال  بالعمــل علــى تهيئــة كافــة طالنــشا ــا  وتــشريعيا وإداري  وأمني
 كــل -دهم وتطويرهــاهــة مــن الــسياسات والمنجــزات الــسابقة لع االســتفاد وكــذا،وأخالقيــا

 مكانتهـا التاريخيـة   عامـة ولليمن -  ذلك االزدهار الذي حفظ لعدنحقق تذلك كان وراء  
 االزدهـار الحـضاري   مـن أهـم وأبـرز عوامـل     الوقـت نفـسه   كـان فـي   الـذي هو األمر   و،  العالمية

  . الدولةالذي شهدته اليمن في ظل حكم تلك
                                                

 
 .تم ذكر بيانات المصدر كاملة عند أول ذكر له في الهوامش، ما أغنى عن إيراد قائمة مستقلة بالمصادر: تنويه

محمد بن . تحقيق. صفة جزيرة العرب.  الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب.  أنظر حول طبيعة وأهمية موقع عدن]1[ 
 ن محمـد بـ   ؛ المقدسـي، شـمس الـدين أبـي عبـد اهللا     306ص ). م1990/ هــ 1410. ( صنعاء. مكتبة اإلرشاد . 1ط. علي األكوع 

 ؛ اإلدريسي، أبي عبد 85ص ). م1991/ هـ1411( . القاهرة. مكتبة مدبولي. 3ط  . أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم. أحمد
 ؛ ابن المجاور، محمد بن 54 ص 1ج). م . د. ( مكتبة الثقافة الدينية. نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق.   محمد بن محمداهللا

ر أوسـك . اعتنـى بتـصحيحه  .صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز، المـسمى، تـاريخ المستبـصر      . مسعود بن علي البغدادي   
  .  129، 127، 126، 116، 115، 111، 108، 106ص ). م1986/ هـ1407. (بيروت. منشورات المدينة. 2ط. لوفغرين 

 فـي الـدخل   ندور عـد  . محيـرز، عبـد اهللا  . انظر. حول أهمية ارتفاع عائدات النشاط التجاري في عدن إلى خزائن الحكومات     ]2[
، جماد 23العدد . لصادرة عن مركز البحوث والدراسات اليمنية بجامعة عدن  ، امجلة اليمنبحث منشور في . ( القومي لليمن

 .  160 -154ص ). م2006مايو / هـ1427أول 
وكالـة  . 1ط. عطيـة القوصـي  . تعريـب وتحقيـق  . دراسات فـي التـاريخ اإلسـالمي والـنظم اإلسـالمية     .  د. جواتياين، س   . انظر ]3[

  .269 -265ص . دراسات) .. م1980. ( الكويت. المطبوعات
 151العدد . ( الكويت. سلسلة عالم المعرفة. تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة اإلسالمية.  عثمان، شوقي عبد القوي]4[ 

  .8ص ). م1990يوليو / هـ 1410ذي الحجة 
 .155ص . تاريخ المستبصر.  ابن المجاور ]5[
 36، 30، 25ص ).  م1967( ليدن . بريل . نشر دي خويه. الك الممالكمس.   االصطخري، أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي]6[

دار مكتبـة  . منـشورات  . صـورة األرض .   ؛ ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي الموصلي97ص . أحسن التقاسيم. ؛ المقدسي 
 .96ص . تاريخ المستبصر.  ؛ ابن المجاور23ص). م1979( بيروت . الحياة

 .88، 86، 36ص  . عدن فرضة اليمن.  ؛ شهاب54 ص  1ج. زهة المشتاقن. اإلدريسي. انظر ]7[
؛ 266ص ) . ت. د. ( بيـروت . دار اآلفـاق الجديـدة   . اليـزة لخـتن شـتيتر   . تـصحيح . كتـاب المحبـر  . ابن حبيب، أبـو جعفـر محمـد       ]8[

. ( الكويت. دار العروبة . 4ط. أسواق العرب في الجاهلية واإلسالم. سعيد.  ؛ األفغاني46ص  .  العربةصفة جزير. الهمداني
 .120 -119ص ) . م1993/ هـ1413

دور عدن فـي الـدخل    . محيرز، عبد اهللا. انظر. حول أهمية ارتفاع عائدات النشاط التجاري في عدن إلى خزائن الحكومات    ]9[  
، جماد 23العدد . بجامعة عدن بحث منشور في مجلة اليمن ، الصادرة عن مركز البحوث والدراسات اليمنية  . ( القومي لليمن 

 .  160 -154ص ). م2006مايو / هـ1427أول 
. الهيئة المصرية العامة للكتاب. بنو رسول وبنو طاهر وعالقات اليمن الخارجية في عهدهما. أحمد، محمد عبد العال.  انظر ]10[ 

جاري والحياة االجتماعية لتجارها في  عدن نشاطها الت. ؛ الفسيل، سامية محمد390 -384ص ). م1980. (فرع اإلسكندرية
 . وما بعدها 33ص ) . م2006. ماليزيا. الجامعة اإلسالمية العالمية . رسالة ماجستير ( .م12 -11/ هـ7 -5الفترة 

. 1 طزهـور الـسوسن فـي تـاريخ عـدن الـيمن      . ، ؛ الشمري، محمد كريم إبراهيم128 -127ص .تاريخ المستبصر .  ابن المجاور  ]10[
 .86 -75، 20ص ). م2004. ( عدن. جامعة عدنإصدارات 

  . 144ص . عدن .  ؛ شهاب86 -75، 20ص .  زهور السوسن. ؛ الشمري143، 134، 130، 128 -127ص .تاريخ المستبصر. ابن المجاور ]11[
 -141ص . ستبـصر تـاريخ الم . ابـن المجـاور  .  انظـر . وهي مما أتى به األيوبيون معهم إلى اليمن ولم تكن تعرف فيهـا قبـل ذلـك      ]12[

مراكب سفارية تحمل المؤن والزاد وبها مخازن للغالل والطعـام وصـهاريج للمـاء ، وهـي  مـن         :  هي) شونة(والشواني ، جمع    . 143
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أهــم الــسفن الحربيــة  التــي عرفتهــا البحريــة اإلســالمية فــي العــصر اإلســالمي الوســيط ، وهــي مــزودة بــأبراج وقــالع وعــشرات      

حوالي مائة وخمسين جنديا مع أسلحتهم، تستخدم غالبا لحماية الـسفن والمراكـب التجاريـة مـن        وتحمل الواحدة    فالمجادي
دار . تـاريخ البحريـة اإلسـالمية فـي مـصر والـشام      . عبد العزيز، وأحمد مختـار العبـادي     . سالم. انظر. قراصنة ولصوص البحار  

 .  137ص ). م1981. (بيروت . النهضة العربية
وحول وسائل وإجراءات بني أيوب في تشجيع وحماية نشاط حركة التجارة في   . 145 -140ص  .  المستبصر تاريخ. ابن المجاور  ]13[

انجازات األيوبيين في تشجيع وحماية التجارة والتجار في . ؛ نفسه156  -131، 58 -75ص . زهور السوسن. الشمري . انظر. عدن 
/ م1992 مارس –العدد الرابع ، يناير . (فرع عدن. البحوث اليمني مركز الدراسات و.  بحث منشور في مجلة التراث. ميناء عدن

 .     وما بعدها53ص . عدن. ؛ الفسيل42 -33ص ). هـ1412 رمضان –رجب 
مركز الدراسات والبحوث . 1ط . عدن فرضة اليمن.  ؛ شهاب، حسن صالح 143 -140ص . تاريخ المستبصر. ابن المجاور. انظر ]14[

 .149 -140ص )..م1990/ هـ1410. ( صنعاء. اليمني
  .164ص . عدن فرضة اليمن. شهاب ]15[
"  ، وهو العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن.الخزجي، أبي الحسن علي بن الحسن. حول ترجمته وانجازاته ، انظر ]16[

/ هـ1430. صنعاء . الجيل الجديد ناشرون. 1ط. (  العبادي وزمالؤهعبد اهللا. تحقيق"  . طراز أعالم الزمن في طبقات أعيان اليمن
 . وما بعدها2300 ص 4ج). م2009

 . 175 -172ص  . عدن فرضة اليمن. شهاب. حول  جوانب من مظاهر ذلك االهتمام، انظر ]17[
 . 166ص   . عدن. شهاب. انظر ]18[
/ هــ 1404. ( بيروت. دار العلم للماليين. أحمد عبد الغفور عطار. تحقيق .  3ط . الصحاح. الجوهري، إسماعيل بن حماد   . انظر ]19[

. عبد الكريم العزباوي. تحقيق . تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسني.  ؛ الزبيدي1097 ص 4مج ). م1984
 .   484 ص 18ج). م1979/ هـ1399. ( الكويت. مطبعة حكومة الكويت

؛ القلقشندى، 244ص ). ت. د. (بيروت. دار الفكر والتراث . لة بن بطوطةرح.  بن محمد  بن عبد اهللاد ابن بطوطة، محم انظر]20[
؛  11ص ). م1915/ هــ 1323. ( القـاهرة . ، المطبعة األميرية5ج. صبح األعشى في صناعة اإلنشاء  . أبي العباس أحمد بن علي    

ص 4ج ).  م1977/ هـ1397. ( بيروت . دار صادر. معجم البلدان.    ياقوت بن عبد اهللاياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد اهللا
. دار المعرفـة .  1ط. مراصد االطـالع علـى أسـماء األمكنـة والبقـاع     . ق ؛ البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الح    89

 . 93ص . عدن فرضة اليمن.  ؛ شهاب13ص  . زهور السوسن. الشمري . انظر ؛  923 ص 2ج). م1955/ هـ1374.( بيروت
العقـد الفـاخر   .الخزجـي الخزجـي  . ن انجازات ومنشآت كثيرة عرفت له في عدن ، حول ترجمتـه وأعمالـه انظـر،        وهي من ضم   ]21[

/ هـــ1407( منـشورات المدينـة  . 2ط .تــاريخ ثغـر عــدن .  الطيـب  ؛ بامخرمـة، أبــو محمـد عبـد اهللا   1317 -1316ص . 3ج.الحـسن 
عدن .  وما بعدها ؛ شهاب77ص . زهور السوسن. ؛ الشمري128ص . تاريخ المستبصر. ؛ ابن المجاور122 -121، 10 ص 2ج). م1986

  .       143 -140، 10ص   . فرضة اليمن
 .137ص  . زهور السوسن. ؛ الشمري 142ص . عدن فرضة اليمن. شهاب ]22[
 .   10ص . تاريخ ثغر عدن. ؛ بامخرمة128ص . تاريخ المستبصر. ابن المجاور. انظر ]23[ 
. محمد عبد الرحيم جازم . تحقيق. 1ط. ف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف سجل نور المعار.انظر ]24[

 ومـــا 409، 289 – 267، 265، 181 -180، 108 ، 80ص . 1ج.  م2003.( صــنعاء . المعهــد الفرنــسي لآلثــار والعلــوم االجتماعيــة     
 .    508بعدها، 

يوب أخ السلطان صالح الدين ، دخل إلى اليمن واليا عليها من قبل أخيـه صـالح    هو الملك العزيز سيف اإلسالم طغتكين بن أ   ]25[
ولـه  . قبلـي مدينـة الجنـد إلـى الـشمال مـن تعـز        ) التـي أنـشأها   ( هـ في مدينة المنصورة 593هـ و توفي بها سنة 579الدين سنة   

؛  1087 -1074ص . 2ج. الفـاخر الحـسن  العقـد .الخزجـي : العديد من األعمال والمنشآت في عدد من مناطق ومـدن الـيمن، انظـر          
. العقد الثمين في تاريخ البلد األمين. تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني. ؛  الفاسي101104ص . نتاريخ ثغر عد. بامخرمة

 .   64-26 ص5ج).م1985/هـ 1405(بيروت. مؤسسة الرسالة. فؤاد سيد. تحقيق. 2ط
   .10ص  . تاريخ ثغر عدن. با مخرمة. انظر ]26[
  .503، 493، 486، 461، 191، 181، 179، 178 ص 1ج. نور المعارف. انظر ]27[
 .  486، 456، 455، 454، 446، 445، 444، 433، 424،423، 224 ص 1ج. المصدر نفسه ]28[
 . 514، 506 ص 1ج. المصدر نفسه ]29[
 . 265 ص 1ج. المصدر نفسه ]30[
 . 187 -186 ص 1ج. المصدر نفسه ]31[
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 .243 -241 ص 1ج. سهالمصدر نف  ]32[
 . 57 -256،  179، 178 ص 1ج. المصدر نفسه ]33[
 .  وما بعدها409 ص 1ج. المصدر نفسه ]34[
 وما 492، 175176 ص 1ج . نور المعارف. حول معرفة جوانب من نشاط المراكب الديوانية الرسمية  في المجال التجاري، انظر ]35[

 .   وما بعدها510بعدها، 
  .494، 493، 186ص 1 ج.المصدر نفسه  ]36[
 . 493 -491 ص 1ج. المصدر نفسه  ]37[
 . 501 -500 ص 1ج. المصدر نفسه ]38[
نور .  أورد السجل قائمة بالبضائع  والسلع الخاصة بمتجر الديون  الصادر والوارد وتحديد قيمة الرسوم المفروضة عليها، انظر     ]39[

 ص . 1ج. المعارف
  . 191،  65 ص 1 ج.المصدر نفسه ]40[
 . وما بعدها191، 66 ص  1ج. المصدر نفسه ]41[
  . 503، 181، 179، 178 ص 1ج. المصدر نفسه ]42[
 . وما بعدها 409 ص  1ج. نور المعارف ]43[
  .  510، 507 -504، 497، 496 -495،  487 ص 1ج. المصدر نفسه ]44[
 .   وما بعدها510 ، 494 – 492، 186، 175،176 ص  1ج. المصدر نفسه ]45[
  ).  3661(هامش 502، 459 ص 1ج. لمصدر نفسها  ]46[
 .497، 496 -495  ص 1ج.  المصدر نفسه]47[
 .516، 508، 503،  499،  496، 446، 382، 182 -177، 60 ص 1ج. المصدر نفسه ]48[
  .  503، 501، 500، 494، 493، 495، 492، 485، 478ص 1ج. المصدر نفسه  ]49[
 عـدن  .الفـسيل، سـامية محمـد   . انظـر .   وتاريخ نشاطهم التجـاري ودورهـم فـي تجـارة عـدن      حول  تعريف تجار الكارم وتجارتهم ]50[

. الجامعة اإلسالمية العالمية . رسالة ماجستير ( .م12 -11/ هـ7 -5نشاطها التجاري والحياة االجتماعية لتجارها في الفترة 
تجار الكـارم ودور مدينـة عـدن فـي     . ، قائد حميد وما بعدها ؛ وفي ذات السياق أنظر أيضا، عثمان   119ص  ). م2006. ماليزيا

 الصادرة عن مركز مجلة اليمنبحث منشور في  ( النشاط التجاري الدولي منذ عهد الزريعيين حتى نهاية حكم بني رسول
  .    68 -49ص ). م2006مايو / هـ1427 جماد األول 3 العدد - جامعة عدن-الدراسات والبحوث اليمنية

  . 485، 479 ص 1 ج.نور المعارف  ]51[
  . 516،  508، 503،  499،  496، 446، 382، 182 -177، 60 ص 1ج. المصدر نفسه  ]52[
  .507 -504، 497، 362، 189 ص 1ج.  المصدر نفسه ]53[
  .   488، 483، 470، 445، 429، 367 -359، 8، 5 ص 1ج. المصدر نفسه  ]54[
جباية بالد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد داود .  الدولة المؤيديةارتفاع.  مجهول.  ؛ وانظر510 ص 1 جالمصدر نفسه ]55[

/ م2008. ( صـنعاء . المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية .  1ط.محمد عبد الرحيم جازم. تحقيق. بن يوسف الرسولي   
  .120، 119، 118ص ). هـ1419

  . 504 ص 1ج. نور المعارف ]56[
  .  244  ص.الرحلة. ابن بطوطة ]57[
 .53ص  . مسالك. ابن فضل اهللا العمري ]58[
 .    وما بعدها 583 وما بعدها، 400 وما بعدها، 340 وما بعدها، 260، 184،  123، 108، 72، 71، 62 ص 1 ج.نور المعارف ]59[
 )3183(  هامش426ص 1 ج. نور المعارف.   هو وعاء يماثل الزنبيل ]60[
 .  وما بعدها426، 420، 418،  417، 415، 186 ص 1ج. المصدر نفسه ]61[
  . 181ص 1ج. المصدر نفسه ]62[
 وكانت الدينار الدنانير تضرب باسم الـسلطان الرسـولي الـذي يحكـم فعليـا وعيـاره يـساوي أربعـة         180 ص  1 جالمصدر نفسه  ]63[

وكانت الدنانير ) لكامليةا(  في العهد المملوكي المسماة ة العملة المصريلوعشرين قيراطا ، وكانت العملة اليمنية تماث
والمعروفة بالدنانير الملكية من أبـرز الـدنانير   ) هـ477ت ( الذهبية التي ضربت في عهد السلطان الصليحي، المكرم أحمد     

  .  6ص . ارتفاع الدولة المؤيدية. التي استمر التعامل بها في تجارة الهند في عدن 
  . 367، 360، 359، 358، 270، 269، 165 ص 1ج. نور المعارف  ]64[
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  .  ، وما بعدها583، 450، 443، 375، 363، 359، 358، 263، 270 وما بعدها، 260 ص 1ج. المصدر نفسه ]65[
  . . 176 – 175، 111، 72  ص 1 ج.المصدر نفسه ]66[
  . 415، 184، 176  -171، 110، 72، 61، 59 ص 1 ج.المصدر نفسه ]67[
 .  206 ، 191 ،179، 171، 66، 63 ص 1 ج.المصدر نفسه ]68[
  .   وما بعدها161، 153 ص 1ج . المصدر نفسه ]69[
 .55 ص 1 ج.المصدر نفسه ]70[
 . 174 ص 1 ج.المصدر نفسه ]71[
  . 166، 264 ص 1ج. المصدر نفسه ]72[
 . 548،  504، 500، 415، 384، 366، 364، 257 ، 265،  177، 134، 129 ص  1 ج.المصدر نفسه ]73[
  ). 3036( هامش 409 ص 1 ج.المصدر نفسه ]74[
  .  189 ص 1ج. المصدر نفسه ]75[
 . 381 ص 1 ج.المصدر نفسه ]76[
 424 وما بعـدها،  409 وما بعدها، 265، 250، 232، 224وما بعدها، 191 وما بعدها، 180، 177،  115،  74 ص   1 ج .المصدر نفسه  ]77[

  .   510 وما بعدها، 485 وما بعدها، 461 وما بعدها، 443وما بعدها، 
 . 514،  510، 509 ص 1 ج.المصدر نفسه ]78[
  .514، 513، 512، 511، 509، 508 ص 1 ج.المصدر نفسه ]79[
 .  514،515، 512، 511، 210، 508  ص1 ج. المصدر نفسه]80[
  . 508 ص 1 ج.المصدر نفسه ]81[
  . 514، 513، 512، 509، 508 ص1 ج.المصدر نفسه  ]82[
  . 499 ص 1 ج.المصدر نفسه ]83[
 . 181،  177 ص 1 ج.نفسهالمصدر  ]84[
 . 513، 508، 502 ص 1 ج.المصدر نفسه ]85[
 . 519، 518، 512، 199، 181، 179، 118 ص 1 ج.المصدر نفسه ]86[
 . 503 ص 1 ج.المصدر نفسه ]87[
 . 519، 518 ص 1 ج.المصدر نفسه ]88[
 . 513، 511 ص 1 ج.المصدر نفسه ]89[
 . 523، 522 ص 1 ج.المصدر نفسه ]90[
 . 414 ص 1 ج. نفسهالمصدر ]91[
 . 511 ص 1 ج.المصدر نفسه ]92[
 . 509 ص 1 ج.المصدر نفسه ]93[
 ،512 ص 1 ج.المصدر نفسه ]94[
 . 510، 509، 508 ص 1 ج.المصدر نفسه ]95[
 .512 ص 1 ج.المصدر نفسه ]96[
 . 181، 179 ص 1 ج.المصدر نفسه ]97[
 . 522، 496، 371، 356، 180، 118 ص 1 ج.المصدر نفسه ]98[
 . 511 ص 1 ج.المصدر نفسه ]99[
 ، 513، 509، 508 ص 1 ج.المصدر نفسه ]100[
 . 534 ص 1 ج.المصدر نفسه ]101[
 .508 ص 1 ج.المصدر نفسه ]102[
  .  514، 506، 501 ص 1 ج.المصدر نفسه ]103[
  . .410 -409 ص 1 ج.المصدر نفسه ]104[
 .411 ص 1 ج.المصدر نفسه ]105[
 .409 ص 1 ج.المصدر نفسه ]106[
 . .412 ص 1 ج.فسهالمصدر ن ]107[
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 .415 ص 1 ج.المصدر نفسه ]108[
 .429 ص 1 ج.المصدر نفسه ]109[
 . .441 ص 1 ج.المصدر نفسه ]110[
  .429 ص 1 ج.المصدر نفسه ]111[
 .455 ص 1 ج.المصدر نفسه ]112[
 .462 ص 1 ج.المصدر نفسه ]113[
 .462 ص 1 ج.المصدر نفسه ]114[
 .749 ص 1 ج.المصدر نفسه ]115[
 .479  ص1 ج.المصدر نفسه ]116[
 .491 ص 1 ج.المصدر نفسه ]117[
  .493 -429 ص 1 ج.المصدر نفسه ]118[
 .465 ص 1 ج.المصدر نفسه ]119[
 .497 ص 1 ج.المصدر نفسه ]120[
  .497 ص 1 ج.المصدر نفسه ]121[
 .499 ص 1 ج.المصدر نفسه ]122[
 .501 ص 1 ج.المصدر نفسه ]123[
 .501 ص 1 ج.المصدر نفسه ]124[
  .502 ص 1 ج.المصدر نفسه ]125[
 .507 -506 ص 1 ج.المصدر نفسه ]126[
 . وما بعدها508 ص 1 ج.المصدر نفسه ]127[


