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 اسم املادة : تاريخ الدولة الاموية 

 الحركة التجارية:اسم املحاضرة: 
هذه وكما ان هناك عوامل ادت الى ازدهار الزراعة في العالم الاسالمي خالل عهد الخالفة الاموية، فان هناك عوامل متنوعة دفعت العرب خالل 

 ية دورهم في عالم التجارة ومن بين هذه العوامل:الفترة الى تنشيط فعاليتهم والابقاء على اهم

 املوقع الجغرافي:-1

رير وفتح لقد تمتعت البالد العربية بموقع جغرافي مهيمن، فقد ازدادت اهمية هذا املوقع ذا املواصفات املتنوعة فيما نجحت الجيوش العربية في تح

الامبراطوريتين الساسانية والبيزنطية فصارت الدولة العربية ابان العصر الاموي الكثير من املناطق الشاسعة واملهمة التي كانت خاضعة لسيطرة 

البحر ممتدة شرقا حتى نهر سيحون وجيجون بضمنها بالد السند والهند، وغربا في املغرب العربي والاندلس، لهذا غدت مهيمنة على البحر الاحمر و 

هي بحار ومحيطات استقطبت جميع الخطوط املالحية التجارية البحرية التي كانت تربط الابيض وبحر العرب واملحيط الهندي والخليج العربي، و 

 غرب العربي.الشرق بالغرب عالوة على هيمنتها على الطرق البرية املمتدة عبر الجزيرة العربية والجزيرة الفراتية والعراق وبالد فارس الى مصر وامل

 يةانتعاش نشاط الطرق البحرية والنهرية والبر -8

لب على لقد انتعشت الطرق البحرية والنهرية والبرية في الدولة الاموية الواسعة الارجاء، وقد ظهر هذا الانتعاش والنشاط نتيجة الى زيادة الط

ماط انتاجية الواردات والى تبادل السلع والتجارات بعد استقرار عمليات التحرير والفتوحات العربية الاسالمية وتاسيس الامصار واملدن فنشطت ان

ق وحلب غير زراعية في هذه املراكز الحضرية التي جذبت بدورها الطرق التجارية البرية والنهرية والبحرية كالبصرة والكوفة وواسط واملوصل ودمش

 ربي.والفسطاط والقيروان وتونس وموانئ اليمن وموانئ مكة املكرمة وموانئ البحرين وعمان وموانئ الساحل الشرقي من الخليج الع

عالوة  وبالرغم من الحقيقة بان النشاط التجاري خالل املرحلة التي انشغل فيها العرب املسلمون بالفتوحات الاسالمية لم تكن مزدهرة بشكل واضح

ري وعلى الرغم من ان على الاهتمام املتزايد الذي ابداها املسؤولون في البالد العربية لتنمية املوارد الزراعية والاهتمام بتحسني وتطوير مشاريع ال

انها الامصار التي تاسست انذاك خالل العصر الراشدي وبداية الخالفة الاموية لم تكن انذاك امصارا قد نمت وتطورت لتصبح مراكز تجارية نجدر 

بن مروان وعندما ابدى هذا بمرور الزمن، وربما عندما افلح الخلفاء الامويون في السيطرة على املشاكل السياسية أبان عصر الخليفة عبد امللك 

 بالشؤون املالية كتعريب النقود وسكها مثال انصرفت الجهود نحو النشاطات التجارية.
ً
 الخليفة اهتماما ملحوظا

نكمشا ان مومع ان املصادر التي بين ايدينا لم تقدم غير معلومات قليلة حول واقع النشاط التجاري في الخليج العربي واملحيط الهندي، الذي ربما ك

 حتى منتصف القرن الاول للهجرة لكن دون شك فان الطرق البحرية عبر البحر الاحمر والبحر املتوسط، كذلك الطرق البرية من اليمن عبر مكة

غرب وبالد الشام ثم موانئ البحر املتوسط وكذلك طرق الحجيج عبر البصرة والكوفة الى مكة والطرق البرية عبر الساحل الافريقي الشمالي )امل

 العربي( كانت اكثر فعالية وحيوية في نقل البضائع املختلفة.

 التطور الاقتصادي للمجتمع العربي:-0

ة وتزايد وكما املحنا سابقا فان توجه الخلفاء الامويون وعمالهم واخرين غيرهم باستصالح ألاراض ي وتحويلها من اراض موات الى اراض ي زراعية مثمر 

اعية كان واضحا اثناء عمليات التحرير والفتوح وبعدها. غير ان نشوء الامصار التي توافد الناس عربا وغير عرب الى اهتماماتهم  باالراض ي الزر 

عات يدوية الاستقرار فيها ادى الى الانخراط في تلبية الشؤون اليومية الحياتية القائمة على السوق وتبادل البضائع وتصنيع ما يحتاج اليه من صنا

املتغيرات جعلت الحاجة ماسة الى سد الاحتياجات اليومية الاساسية من ماكل وملبس وهذه لم تتحقق طبعا في هذا املصر لوحدة ضرورية كل هذه 

 او ذلك كما استوجب استيرادها او جلبها من املراكز والامصار التي تنتجها.

 الخراج:

بلة وهي ضربية فرضتها الدولة العربية على الارض التي حررها الجيش العربي، وكانت تفرض عادة على وحدة املساحة من الاراض ي املزروعة والقا

  للزراعة

قال ان وعندما جاء الخلفاء الامويون جمعوا الخراج بموجب النظام الذي وضعه الخليفة عمر ابن الخطاب)رض( وقد اشار املاوردي الى ذلك ف

 الحجاج كتب الى عبد امللك ابن مروان يستاذنه في اخذ الفضل من اموال السواد فمنعه من ذلك وكتب اليه: ال تكن على درهمك املاخوذ احرص

 منك على درهمك املتروك وا
ً
ذميين الا ان اقبال العرب املسلمين على شراء الاراض ي الخراجية من اصحابها ال  بق لهم لحوما يعقدون بها شحوما

ذه الاراض ي واقطاع الخلفاء الامويين بعض الاشخاص اراض ي في العراق، وانتشار الاسالم بين املزارعين والفالحين وهجرتهم الى املدن ادى الى تحول ه

الدولة انذاك،  من خراجية الى عشرية، ومن ثم تقلص ارض الخراج في العراق ونقصان وارد الدولة الن ما يأتي من ضريبة الخراج هو عماد خزينة

  لذمة قد اسلموا ولحقوا باالمصارالخارج قد انكسر وان اهل ا فلما شعر عمال الخراج بذلك كتبوا الى الحجاج بن يوسف الثقفي امير العراق بان

على الخدمات املختلفة ، فقد وبما ان الدولة العربية كانت بحاجة الى الاموال وذلك لالستمرار في حركات التحرير العربية في جبهة واسعة، والانفاق 

ر من حاول الحجاج معالجة العجز املالي في الخزينة، حيث امر ان ترجع الاراض ي العشرية التي كانت باالصل خراجية الى الخراج، واعادة من هاج

  د الدولةوكان هدفه من ذلك هو اعمار الارض وزراعتها وبالتالي زيادة موار  املزارعين والفالحين من قراهم الى املدن

 



 الفيئ والغنائم:

موي، فان الفيئ: هو املال الذي نالة املسلمون بدون قتال)اي ما صولحوا عليه( وكان الفيئ يشكل اهم موارد الدولة العربية املالية في العصر الا 

فقد فرضت عليها الدولة العربية  مقدار املقاطعات واملدن التي تم فتحها من قبل الجيش العربي بدون قتال او مقاومة كانت تعامل معاملة خاصة، 

وقد تحدثت املصادر عن مقدار  معين من املال اتفق عليه الطرفان، والبد انه كان يتناسب مع ظروف فتح الاقليم او املدينة والاحوال املحيطة بهما

 سوف نذكر البعض منها فقد تقرر على رامهر 
ً
وعلى سجستان الفي الف  مز ثمانمائة الف درهمما فرض على بعض الاقاليم واملدن التي فتحت صلحا

وكان صلح افريقية)تونس( الفي  ومرو الروز ستون الف درهم وبلغ اربعمائة الف درهم  وعلى مرو الفي الف ومائتي الف درهم درهم والفي وصيف

وفي هذه السنة  ة الاف راس وعين ومتاعم صالح قتيبة بن مسلم الباهلي ملك خوارزم على عشر 111هـ/ 30وفي سنة  الف وخمسمائة الف دينار

م صالح يزيد بن املهلب بن ابي صفرة اهل البحيرة على مئة 111هـ/31وفي سنة  صالح قتيبة اهل سمرقند على مليونين ومئتي الف درهم في كل عام

الصلح معها الا ان املصادر ال تحدثنا عن  وهناك عدد من املدن والاقاليم تم الف درهم في السنة كما صالح اهل طبرستان على سبع مئة الف درهم

  أهلهامقدار املبالغ التي صولح عليها 

وكانت تقسم خمسة اقسام متساوية، خمس يكون وارد لخزينة الدولة العربية،  اما الغنيمة: فهي ما وصل الى املسلمين من اموال عن طريق القتال

واعملوا ان  يش بتوزيعه على املقاتلة بالتساوي بعد انتهاء املعارك عادة وذلك عمال باالية الكريمةاما الاربعة الاقسام الاخيرة الباقية فيقوم قادة الج

الفرقان يوم ما غنمتم من ش يء فان هلل خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم باهلل وما انزلنا على عبدنا يوم 

  ش ي قدير ى الجمعان وهللا على كلالتق

 

 عبد القادر أفندي بدران، مختصر تاريخ دمشق.املصدر : 

 


