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األوضاع املالية لألندلس من خالل كتاب املقتبس
البن حيان القرطيب (164هـ4256/م)
م.د .خزعل ياسني مصطفى

تاريخ القبول0224/4/47 :

تاريخ التقديم0222/4/02 :

املقدمــــة
شغلت األوضاع السياسية حي اًز كبي اًر في دراسة التااري األندلساي وبمزياد ما
االهتمام وا دراسة تاري امة ما تعتمد على دراسة جوانا عديادال الكتماال الةاورال
م حيث األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية واالقتةادية ولكل منها أهميتها،
وهاه محاولاة لكشا وتساالي األضاوا علاى جانا ما مانه ابا حياا فاي كتابا
المقتاب أال وهاو الجانا االقتةاادل وليسات د ارساة اقتةاادية بقادر ماا هاي د ارسااة
أحادية بمنظور اب حيا وأهمية تلك النةوص الواردال في كتاا المقتاب بأج ازئا
األربعااة التااي وةاالت إلينااا والتااي نشاارت علااى أربعااة مجلاادات فااي ساانوات متباعاادال،
وك ااا الج ااز األول وحسا ا النظ ااام الح ااولي ال ااهل اعتم ااد ابا ا حي ااا ف ااي منهجا ا
والمشار إلي في الهوامش (اب حيا  ،تحقيق مكي)( )1وهاو الجاز الخااص بااألمير
عبااد الاارحم ب ا الحكاام (532ها ا 258م) وقساام م ا إمااارال األمياار محمااد م ا ساانة
(535ها  562-ها 246م 228-م) ،والجز الثاني والمشار إلي (اب حيا  ،تحقيق
ان وني )( )2والهل يضم سنوات حكم األمير عبد اهلل (522ها  222 -م).
()3
أما الجاز الثالاث والمشاار إليا (ابا حياا  ،تحقياق شاالميتا) فايخص جاز اً
م حكم الناةر لدي اهلل م سنة (388ها338-ها 285م248-م) ،والجاز ال اربا

 قسم
( )1اب
( )2اب
( )3اب

التاري
حيا
حيا
حيا

كلية اآلدا جامعة الموةل.
 ،حيا ب خل  ،المقتب  ،تحقيق محمود علي مكي ،بيروت.8223 ،
 ،المقتب  ،تحقيق األ ملشورم ان وني  ،باري .8232
 ،المقتب  ،تحقيق شالميتا ،مدريد.8222 ،
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والمشاار إليا (ابا حيااا  ،تحقياق الحجااي)( )1وياادور حاول مااا يقاار خما ساانوات
ما ا حكااام الحكا اام المستنة اار م ا ا سااانة (368ه ا ا364-ها ا ا 228م224-م) وكتا ااا
المقتااب الااهل ياادور حولا البحااث يحااول علااى تاااري األناادل منااه الفاات اإلساايمي
سنة 28ها حتى نهاية عةر الحكم المستنةر سنة (366ها 226م).
وبااي شااك فهناااك اتفاااق بااي الباااحثي علااى أ ابا حيااا يعااد ما الما رخي
المتميزي بل عد م أعظام الما رخي التاي أنجبتا األنادل بال الغار كلا ( ،)2وأ
أقاادم ترجمااة ل ا الب ا بش اكوال (222ها ا 8825م) فااهكر أن ا (أبااو مااروا حيااا ب ا
خل ب حسي ب حيا ب محمد ب حيا ب وه ب حيا مولى األميار عباد
الرحم ب معاوية  888م أهل قر باة)( ،)3وتاأتي أهمياة هاها الانص إلاى أ ابا
حيااا قااد ارتااب م ا الدولااة األمويااة بااالوال لهااه األساارال التااي حكماات األناادل مااا
يقار ثيثة قرو  ،وعاش في كن المجاد العتياق فاي حاضارال قر باة مركاز الدولاة
والحضااارال اإلساايمية األندلس اية وان ا أدرك نهايااة هااه الدولااة وعاااش أيامهااا األخياارال
وما آلت إليها الدولة األموية م تمزق وتفريق.
وتأتي األهمية األخر الب حيا ثقة الرواال لروايات ودقة مةاادر حياث إ
والد ( )4كا أحد كبار المقربي للمنةور محمد ب أبي عامر في األعمال اإلدارية
والماليااة وشااكل أحااد مةااادر الرئيساة فااي نقاال التاااري األندلساي بشااكل عااام والدولااة
بشكل خاص( ،)5فضيً ع ما هكار ابا حياا عا تبادلا الرساائل والخ اباات ما
اار عاانهم وعا
األدباا والمشاااي األندلسايي فااي جميا الاابيد التاي كاناات تحماال أخبا اً
()1
()2
()3
()4
()5

اب حيا  ،المقتب  ،تحقيق عبد الرحم علي الحجي ،بيروت.8262 ،
اب حيا  ،مكي ،ص 2وأجر المحقق بحث واس حول هلك.
اب بشكوال ،أبو القاسم خل  ،كتا الةلة ،القاهرال ،8266 ،ج 8ص.824-823
حسي ب خل ب حيا م أهل قر بة عاةر اب الفرضي وشارك في حلقات الدر
وهو احد المقربي م محمد ب أبي عامر ،ينظر :اب اآلبار ،أبي عبد اهلل محمد ،كتا
التكملة لكتا الةلة ،تحقيق عبد السيم اله ار  ،بيروت ،8222 ،ج 8ص.548
اب حيا  ،مكي ،ص 83و ص 88تعليق المحقق ،اب الخ ي  ،لسا الدي أبو عبد اهلل
محمد ،أعمال األعيم ،تحقيق ليفي بروفنسال ،بيروت ،8226 ،ص28؛ اب بسام علي
اب بسام ،الهخيرال في محاس أهل الجزيرال ،تحقيق إحسا عبا  ،بيروت ،8222 ،ق 4
م  8ص.22

546

4114هـ0242/م

آداب الرافدين – العدد ()75

أم ارئهم وش و أعمالهم( ،)1واب حيا يعد أحد الثقاال وما المةاادر الموثوقاة لاد
الم ا رخي األندلس ايي الااهي اعتماادوا علي ا فااي م لفاااتهم تلااك الروايااات التااي كاناات
تتناقلهااا رواال العل ام والم لفااات األندلس اية تحماال منهااا الكثياار ،وكاناات لهااه الروايااات
المنثورال بي يات الم لفات األندلسية أهمية خاةة ألنها حفظت لنا والسيما كتا
ابا حيااا التااي ضاااعت ،لاام تةاال بيااد الباااحثي ونقلاات أيضااً نةااوص ما أجا از
المقتب التي لم تةل إلينا أيضا ًً(.)2
ولااهلك نجااد النةااوص االقتةااادية التااي وجاادت بااي ةاافحات المقتااب هات
أهمي ااة كبي اارال وال نس ااتبعد أ يك ااو ابا ا حي ااا استقة ااى تل ااك األخب ااار ونقله ااا ما ا
مةادر موثوقة باالعتماد علاى ماا يقا تحات يديا ما ساجيت ودواويا تعاود إلاى
مهاام والااد فاي اإلدارال الماليااة للدولاة العامريااة ،وكاهلك إلااى ماا كااا يسام ما والااد
روايات ع حيات اإلدارية في عهد الخليفاة الحكام المستنةار وما ثام دور الواسا
فااي عةاار المنةااور محمااد با أبااي عااامر ،وقااد افاارد فااي منهجا للمقتااب فااي كاال
اار ع ا أوضاااع الاابيد م ا
ساانة مااا يعاار بااالمنه الحااولي فااي كتابااة التاااري أخبا اً
مجاعات وقح وفيضانات ثم ترجمت لرجال الدولة م اإلداريي والماليي واألمنا
الهي نالوا ثقة الدولة.
ولعباات جغرافيااة األناادل وتنوعهااا دو اًر مضااافاً فااي إغنااا الحياااال االقتةااادية
بمااا لهااا م ا أهميااة فااي مواردهااا الزراعيااة وكمااا وةاافها الحمياارل (بأنهااا شااامية فااي
يبها وهوائها يمانية في اعتدالها واستوائها ،هندية في ع رها وهكائها ،اهوازية في
عظم جباتها ،ةينية في جواهر معادنهاا ،عدنياة فاي منااف ساواحلها ،)3()...ويتفاق
غالبيااة الجغ ارافيي الااهي كتب اوا ع ا األناادل علااى أ هااه الاابيد أنعاام اهلل ساابحان
( )1اب بسام ،الهخيرال ،ق  4م  8ص 22و 852؛ اب الخ ي  ،أعمال األعيم ،ص.22

( )2اب بسام ،الهخيرال ،ق 4م  8ص 22و  82و 32؛ اب الخ ي  ،أعمال األعيم ،ص28
وينظر :نا ق ةال م لو وآخرو  ،تاري العر وحضارتهم في األندل  ،بغداد،
 ،8226ص.333
( )3الزهرل ،محمد ب أبي بكر ،كتا الجغرافية ،تحقيق محمد حاج ةادق ،مجلة الدراسات
الشرقية ،م ،58دمشق ،8262 ،ص28؛ الحميرل ،محمد ب عبد اهلل ،ةف جزيرال
األندل  ،تحقيق ليفي بروفنسال 8232 ،ص.3
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وتعا ااالى عليها ااا بكثا اارال مواردها ااا المائيا ااة م ا ا األم ا ااار والينا ااابي واألنها ااار وخيراتها ااا
الزراعيااة ما الغابااات واألشااجار المثماارال المختلفااة والمعاااد والااهه والزئبااق وماوارد
اقتةادية جمة تعم ربوع البيد(.)1

النظام املالي:
اعتماادت الدولااة األمويااة سياسااات مختلفااة فااي إدارتهااا الماليااة تبع ااً للظاارو
السياسااية التااي كاناات تماار بهااا الاابيد والتااي جعلاات األوضاااع الماليااة فااي مااد وجاازر
ما اراهني عل ااى أوض اااع ال اابيد السياس ااية وتيح اام كيا اا الدول ااة ما ا وال أو خ ااروج
األما ا ار عل ااى الحكوم ااة المركزي ااة إض ااافة إل ااى سياس ااة األما ا ار والخلف ااا ما ا خ اايل
إدارتهم ومعالجتهم للجوان االقتةادية للابيد ،ولعبات األوضااع األمنياة دو اًر مهمااً
ف ااي م ااد ق اادرال ال اابيد المالي ااة ،فق ااد اتبا ا األمي اار محم ااد با ا عب ااد ال اارحم (-532
523ها ا 226-225م) فااي الظاارو المهادنااة سياسااة مرنااة م ا حيااث رف ا بع ا
الضرائ والرسوم في بع السني وترك أمار الجهااد إلاى مسااهمة الاوالال ال وعياة
فااي إرسااال األم اوال والرجااال لتعبئااة الجيااوش واخ اراج الحماايت العسااكرية( ،)2وماانهم
كالخليفا ااة عبا ااد الا اارحم الناةا اار (328-388ها ا ا 268-285م) م ا ا اتب ا ا سياسا ااة
ةارمة بحق الوالال الخارجي على السل ة المركزياة بأخاه رهاائنهم ما هول المكاناة
كااأ يكااو أحااد أوالدهاام أو أةااحا النفااوه لااد األما ار ما أجاال ضااما اااعتهم
وارسال ما يستحق عليهم م جبايات(.)3
( )1اب حوقل ،محمد ب علي ،ةورال األر  ،بيروت ،8222 ،ص884؛ االة خرل،
إبراهيم ب محمد ،المسالك والممالك ،تحقيق محمد جابر وآخرو القاهرال ،8268 ،ص32؛

الهمداني ،أحمد ب محمد ،كتا البلدا  ،ليد 8385ها ،ص25؛ الزهرل ،كتا
الجغرافية ،ص 28و ص22؛ العمرل ،أحمد ب يحيى ،مسالك اإلبةار في ممالك
األمةار ،تحقيق مة فى أبو ضي  ،بغداد ،8222 ،ص.824
( )2اب عهارل ،أحمد ب محمد ،البيا المغر في تاري األندل والمغر  ،تحقيق ج. .
كوال وليفي بروفنسال ،بيروت ،8262 ،ج 5ص.882
( )3اب حيا  ،شالميتا ،ص886؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص ،844ص.824
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اإليرادات:

كا م بي مةادر الدولة األموية الجزية وهي ما الضارائ التاي فرضات
على أهل الهمة م األندلسيي الهي فضالوا البقاا علاى ديانهم وفاي هماة المسالمي
مقابل ما فر عليهم م األموال خيل عمليات الفت اإلسيمي( ،)1والةل الهل
وقعا الاوالي عباد العزيااز با موساى با نةااير ما تاادمير با غنادري أحااد زعمااا
األسبا أةب نموهجاً سار علي والال األمر في األندل  ،ونص هاها االتفااق علاى
دفا الجزياة ومقاادارها علاى الحاار ديناار وأربعااة امادا ما القما ومثلهااا ما الشااعير
وأربعااة أقسااا خاال وقسا ما العساال وقسا زياات وعلااى كاال عبااد نةا مااا هكاار،
وشا ااملت هاااه الجزياااة مدينا ااة تااادمير ونواحيها ااا ال ااهي وافق ا اوا علاااى هاااها الةا اال (،)2
واسااتمروا الاوالال واألم ا ار ما بنااي أميااة علااى جبايااة الجزيااة علااى أهاال األناادل م ا
غير المسلمي وكل حس سياست ووفق ظرو البيد(.)3
أم ااا ضا اريبة الخا اراج الت ااي تف اار عل ااى األ ارض ااي بك اال أة اانافها سا اوا ك ااا
الخ اراج علااى األ ارض ااي المفتوحااة عنا اوال أو األ ارضااي التااي فتحا ات ةاالحا أو ال ااهي
دخل ا اوا اإلسا اايم وبقيا اات األ ارضا ااي لمالكيها ااا علا ااى أ يا اادفعوا العشا اار( ،)4ففا ااي سا اانة
(522ها ا 225م) حااي حاة اار األمياار محمااد با ا عبااد الاارحم مدين ااة لي لااة ث اام
ألاازمهم علااى أ ياادفعوا العشااور فااي كاال عااام( ،)5وفااي ساانة (525ها ا 222م) خاارج
بالةائفة م ر ب األمير عبد اهلل نحو اشبيلية لضب األما واالساتقرار فاي تلاك
( )1اب عبد الحكم ،عبد الرحم ب عبد اهلل ،فتوح أفريقيا واألندل  ،تحقيق عبد اهلل أني
ال باع ،بيروت ،264 ،ص26-28؛ الزهرل ،الجغرافية ،ص22؛ وع الجزية ينظر عبد
المتعال محمد الجبرل ،نظام الحكم في اإلسيم مكتبة وهبة القاهرال  ،8224ص-833
.832
()2

()3
()4
()5

العهرل ،أحمد ب عمر ،ترةي األخيار ،تحقيق عبد العزيز االهواني ،القاهرال ،8262
ص2؛ عبد العزيز سالم ،تاري المسلمي  ،بيروت  ،8222ص.888
اب حيا  ،الحجي ،ص883؛ الزهرل ،الجغرافية ،ص22؛ اب عهارل ،البيا  ،ص.844
ج . . .هوبكنز ،النظم اإلسيمية في المغر  ،ترجمة أمي توفيق ،تون ،8228
ص.22
اب حيا  ،مكي ،ص352؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.888
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المنا ق وما ثام الحةاول علاى خاراجهم بعاد أ كتا لهام أمانااً يشاتر فيهاا علاى
ا يا ا دوا م ااا عل اايهم ما ا الجباي ااات المس ااتحقة( ،)1وك ااهلك ح اادث ما ا أه اال حةا ا
رو ااة( )2س اانة (526ه ا ا 282م) ال ااهي أدوا الجزي ااة الت ااي ب ااهمتهم بع ااد خ ااروج حمل ااة
عسا ا ا ااكرية نحا ا ا ااوهم( )3وبلغا ا ا اات الجبايا ا ا ااة فا ا ا ااي عها ا ا ااد الخليفا ا ا ااة الناةا ا ا اار لا ا ا اادي اهلل
(328ها ا 268م) م ا جمي ا المااد والكااور خمسااة مييااي وأربعمائااة وثماااني أل ا
دينار(.)4
وكا بع الوالال في الكور األندلسية ومدنها يراوغو في دفا الجباياة التاي
كانت مفروضة عليهم لهلك كا الخليفة الناةر يرسال لهام كتبااً تاهكرهم ماا باهمتهم
ما األماوال ويحااهرهم ما مغبااة نقةااانها كمااا فعاال ما محمااد با هاشاام با محمااد
التجيبي (كا حيا سنة 338ها 248م) احد أم ار مديناة سرقسا ة الاهل تما ال فاي
إرسااال مااا بهمتا ما األماوال وهلااك ساانة (356ه ا 232م)( ،)5واها لاام يااهعنوا للكتا
التي ترسل إلايهم فقاد يخارج أحاد قاواد لتنفياه أوامار كماا خارج سانة (352ه ا 248م)
الااوزير عبااد الحميااد با بساايل إلااى مدينااة لشااكة ما كااور قر بااة عناادما امتنعاوا عا
أدا الجباية المستحقة عليهم(.)6
وتعرضاات هااه الجبايااات إلااى المااد والجاازر بسااب سياسااة الخلفااا م ا ال اوالال
والظرو االقتةادية التي تمر بهاا الابيد والتاي لهاا دور واضا فاي تحدياد سياساة
الدول ااة والس اايما ح ااال تع اار ال اابيد إل ااى ظ اارو اقتة ااادية ما ا قحا ا أو كا اوارث
بيعية كالفيضانات أو الجراد أو فيضانات أو تعر المد إلاى حمايت عساكرية
( )1اب حيا  ،ان ونية ،ص ،888اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.854
( )2حة رو ة :م مد كورال شهون على شا ئ البحر ،ينظر الحميرل ،ةنعة الجزيرال،
()3
()4
()5
()6

ص.885
اب عهارل ،البيا المغر  ،ج 5ص.844
المةدر نفس  ،ص.538
اب حيا  ،شالميتا ،ص ،486اب خلدو  ،عبد الرحم ب محمد ،العبر ،بيروت،8222 ،
م  4ص.44
اب حيا  ،شالميتا ،ص.426
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بحيث تثقل كاهلهم على دف ما عليهم ما األماوال لاهلك يباادر الخليفاة إلاى إساقا
جااز منهااا كمااا فعاال الخليفااة الحكاام المستنةاار باااهلل (366-328ها ا 226-268م)
حيث اسق سد جمي مغارم الرعية بكاور األنادل رغباة منا بااالعت ار بالشاكر
هلل والتوسعة في أحوال العامة لسنة (364ها 224م) على أ يعر الجابي لألقاليم
الساق ة بهمتهم قبل الخروج إلايهم( ،)1وكاا ةااح الموارياث( )2الاهل يتاولى باأمر
الخليفة بجم هه األموال ويكت إلى الوالال والمد األندلسية بقواني أو أحكام هه
األما اوال ليا ا دوا بش ااكل ق ااانوني وش اارعي فف ااي س اانة (365ه ا ا 225م) أرس اال ال ااوزير
الحاج ا جعفاار ب ا عثمااا المةااحفي بكتااا إلااى بع ا ال اوالال يحاادد مهااامهم فااي
إدارال أموال الدولة باعتبار ةاح المواريث الرسمي في الدولة(.)3

اخلراج:
أمااا ض اريبة األر فكاناات هااي األخاار م ا الم اوارد المهمااة فااي االقتةاااد
األندلسي وتأتي هه األهمية م األراضي الزراعية الشاسعة التي خضعت للخراج،
وكااهلك م ا نوعيااة األ ارضااي التااي امتااازت بخةااوبتها ووفاارال مياههااا هات المااردود
الزراعي العالي تبعاً لهلك فالخراج فيها ها جدو اقتةادل مهم ،وتعامال المسالمو
م ا ا األر حس ا ا ما ااا كا ااانوا يحملون ا ا م ا ا األحكا ااام الشا اارعية التا ااي تحا اادد ملكيا ااة
األ ارضااي المفتوحااة مااا بااي التااي فتحاات عن اوال وأخاار ةاالحاً ومنهااا مااا كاناات بيااد
الفااتحي الااهي حةاالوا علااى أ ارضااي واسااعة ،وملكيااة هااه األةاانا باتاات معلومااة
لد والال األمر في األنادل فاأل ارضاي التاي فتحات عناوال تام تقسايمها باي الفااتحي
( )1اب حيا  ،الحجي ،ص.582
( )2ةاح المواريث أو الفرائ ينظر في تقسيم التركة على مستحقيها ول معرفة في أحكام
الحسبة

األحوال الشرعية ينظر :اب عبدو محمد ب أحمد رسالة اب عبدو في آدا
والمحتس  ،تحقيق ليفي بروفنسال ،القاهرال ،8222 ،ص.86
( )3اب حيا  ،الحجي ،ص( 884-888وشمل هها الكتا الهل أرسل المةحفي إلى أبي
العيش ب أيو تفاةيل وأحكام شرعية حول الخراج والجزية والزكاال والمقايي والمكاييل
التي يتم استخدامها في أدا هه الضرائ لهلك تعد وثيقة أساسية التي تعال األمور
المالية باألندل ).

528

األوضاع املالية لألندلس من خالل كتاب املقتبس البن حيان القرطيب (164هـ4256/م)
م.د .خزعل ياسني مصطفى

بع ااد إخا اراج خما ا بي اات الم ااال واأل ارض ااي الت ااي فتح اات ة االحاً بقي اات بي ااد مالكيه ااا
ياادفعو ضا اريبتها سا اوا كان اات عش ااو اًر أو خ ارج ااً ،أم ااا األ ارض ااي الخاة ااة ب ااالملوك
والمااالكي ورجااال الدولااة القو يااة إضااافة إلااى األماايك الخاةااة للموسااوري وأماايك
الكن ااائ وأم اايك ال ااهي ف ااروا أو قتلا اوا أثن ااا الح اارو عن ااد الف اات اإلس اايمي وه ااه
األراضي واسعة وغنية إضافة إلى األ ارضاي التاي استةالحت ما قبال الفااتحي أو
الداخلي إلى األندل بعد الفت كل هه األراضي كا لها خراجها الخاص(.)1
لقااد حاارص األم ا ار األمااويي علااى تاانظم ومتابعااة األ ارضااي والميكااي علااى
أدا الخا اراج بش ااكل مق اارر ومن ااتظم حي ااث حة االوا عل ااى خا اراج أه اال لي ل ااة س اانة
(522ها 228م) بعد أ ترك لهم جاز اً ما الخاراج ألعماال مساجد الجاام بالمديناة
ومنش ا ت أخاار تتعلااق بةاايانة أس اوار المدينااة ،وفااي ساانة (522ها ا 225م) أيض ااً
تعهاادوا علااى أدا عشااور ي دونهااا فااي كاال ساانة( ،)2فقااد ورد أ الخ اراج فااي الدولااة
األموية بلغ (أيام هشام ب الحكم قبل الفتنة ما مقدار أربعة آال أل ديناار 888
ويك ااو هل ااك بال ااهه ألا ا ألا ا مثق ااال وثيثمائ ااة مثق ااال وكان اات أي ااام المستنة اار
الضع م هلك الخراج)(.)3
أما الغنائم فتعد م الروافاد المهماة فاي إيارادات الدولاة األموياة وهاي حةايلة
المعارك التي تخوضاها الحمايت العساكرية ضاد الممالاك االسابانية الشامالية أو ما
المتمااردي الااهي كااانوا يخرجااو علااى الساال ة المركزيااة والب ا حيااا دور كبياار فااي
اغن ااا ونق اال وق ااائ تل ااك الغ اازوات والحم اايت العس ااكرية والةا اوائ والشا اواتي وك اال
الجهود العسكرية التي تبهل م أجل الحفاظ على ممتلكات الدولاة األموياة وضار
الحركات المتمردال التي تظهر بي الحي واآلخر في مختل كور األندل ( ،)4وياتم
()1
()2
()3
()4

 ،الفت واالستقرار ،بغداد،8225 ،
هوبكز ،المرج السابق ،ص22؛ عبد الواحد هنو
ص586-582؛ نا ق ةال وآخرو  ،تاري العر  ،ص.423
اب حيا  ،مكي ،ص 352و 352؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص 888و ،856 -858
إبراهيم يا الدورل ،عبد الرحم الداخل ،بغداد ،8225 ،ص.56
العهرل ،المةدر السابق ،ص.858
تحقيق ،مكي ،ص344؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص 22و  888و .862
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إحةا تلك الغنائم لد القادال وي خه خمسها إلى بيت المال ويتولى الخاز استيم
تلك األموال سوا كانت نقدية أو على شاكل سابايا وأسالحة وحيواناات وحباو والاى
ماا شااكل هلااك( ،)1فغالبااً مااا كاا الجاايش األماول عنااد دخولا المااد والقةابات بعااد
هاارو أهلهااا يسااتولي علااى موجااودات القةاابة م ا أغهيااة وحبااو كغنااائم ومااوارد
لتمويل الجيش إضافة إلى إرسال خمسها إلى العاةمة قر بة(.)2
واألموال التي كانت ترسل إلى العاةمة كبيرال وتحةى بدقاة وبأماناة ويمكا
ترجي سب هلاك إلاى أ غالبياة الحمايت العساكرية كانات تخارج بقياادال األما ار أو
الخلفااا أنفسااهم أو أبنااائهم أو احااد المق اربي م ا الااوز ار والحجااا أو مم ا حااازوا
علااى الثقااة ما الدولااة( ،)3لااهلك كاناات هااه األمااوال تةاال إلااى الخزينااة بشااكل كاماال
دو العبااث بهااا ما قباال العاااملي عليهااا ،ومقاباال هلااك كااا األمياار أو القائااد يكتا
كتااا األمااا للمااد التااي توافااق فااي نهايااة األماار علااى دفا جبااايتهم( ،)4ما م ارعاااال
ظا اارو أها اال المدينا ااة م ا ا إعفا ااا جا ااز أو اسا ااتيفا ما ااا يترت ا ا علا اايهم ففا ااي سا اانة
(386ه ا 282م) حةال القائااد الحاجا باادر با أحمااد فاي خيفاة الناةار لاادي اهلل
على غناائم كبيارال متنوعاة ما الخياول واألغناام والسابايا واألغهياة واالقاوا واألمتعاة
واالبنياة والحلااي الف ااخرال واألوانااي مااا ال تحةااى ،وكااهلك تمكا عبااد الملااك با أبااي
عامر في خيفة هشام الم يد باهلل م الحةول على غنائم ثم اسق سد الجباية
المستحقة على جمي الرعية في مد األندل (.)5
فااي حااي كااا بع ا األم ا ار يفرضااو علااى أم ا ار المااد ضاامانات مقاباال
إيفااائهم بااالعهود ،وية ا اب ا حيااا ال اوالال الااهي تعاااقبوا علااى حكاام لي لااة حينمااا
( )1اب حيا  ،مكي ،ص3؛ اب حيا  ،شالميتا ،ص846؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص846
و ص.862
()2
()3
()4
()5

اب حيا  ،مكي ،ص3؛ اب حيا  ،شالميتا ،ص.828
اب حيا  ،شالميتا ،ص 23و  846و  828و 866؛ عنا  ،دولة اإلسيم 84 ،ق ،5
ص.485-322
اب حيا  ،ان ونية ،ص888؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.854
اب حيا  ،شالميتا ،ص 846 ،و  828و  866و  862و 828؛ اب بسام ،الهخيرال ،ق4
م  8ص22؛ عنا  ،دولة اإلسيم ،ع 8ق ،5ص.684-682
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يعلنااو ال اوال إلااى الساال ة المركزيااة (فةاااروا إلااى ل ا األمااا واإلهعااا بإيتااا
الجبايااة وقبااول العمااال وبااهل الااره علااى االلت ازام ال اعااة)( )1وكااهلك كت ا الناةاار
لدي اهلل في سنة (356ها 232م) كتاباً لمحمد ب هاشم أحد أم ار مديناة سرقسا ة
أماناً ل ولهوي وعلى أ يورد ما علي م الجباية م دو نقةاا ما الساماح لا
الدف بعد عام م دو إبيغ بالرسل أو الوكي (.)2
وحاارص الحكااام فااي األناادل السااماح لل اوالال وأم ا ار المااد اسااتق اع نفقاااتهم
للمدينااة ما رواتا الجنااد فااي الثغااور وكااهلك رةااد أماوال لاادف الفديااة لفااك األساار
الااهي يقعااو فااي قبضااة األعاادا إضااافة إلااى أم اوال إلةاايح حة اونهم ووسااائلهم
الدفاعيااة وةاار الروات ا العمااال والمش ارفي علااى أم اوال الدولااة قاادر مااائتي دينااار
درهاام وهااها الع ااا كااا كبي ا اًر بالمقارنااة م ا روات ا األةاانا األخاار م ا عمااال
الدولة كما حدث سنة (536ها 228م) وال تستبعد أ تكاو هاه اإلجا ار ات لغار
حماية أموال الدولة م العاملي عليها(.)3
وم المنافه األخر إليرادات الدولة ما كانت تجبى م األموال في األسواق
والحوانيت ،وةاح السوق في كال مديناة يتاولى اإلشا ار عليهاا ويجما جباايتهم،
ففي سنة (368ها 228م) خةص الخليفة الحكم المستنةر ما تجباى ما األماوال
لحوانيت السراجي في العاةامة قر باة لإلنفااق علاى المعلماي فاي المادار ألبناا
العامة الخاةة بتعليم أبنا الضعفا والمساكي بقر بة(.)4
أمااا الزكاااال فقااد شااكلت أيض ااً ارفااداً مهم ااً إلي ارادات الدولااة إال أ مقااادير هااه
األموال كانت متقلبة بسب امتناع بع المد م دفعهاا إلاى العاةامة قر باة أو
إعفااائهم فقااد حةاال فااي ساانة (358ها ا 235م) حيااث أعفااى الخليفااة الناةاار أهاال
لي لة م دف الجبايات غيار الزكااال وجاا هاها اإلعفاا ما خايل شارو الةال

()1
()2
()3
()4

تحقيق ،شالميتا ،ص522؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.888
اب حيا  ،شالميتا ،ص486؛ اب خلدو  ،العبر ،م  4ص.484
اب حيا  ،مكي ،ص.6
اب حيا  ،الحجي ،ص.582
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التااي اتفااق عليهااا ال رفااا لفااك الحةااار ع ا مدينااة لي لااة( ،)1ممااا ياادل علااى أ
جبايااة الزكاااال م ا المساالمي لاام يك ا يساام بالتفاااو عليهااا ألنهااا تم ا بالش ارائ
اإلسيمية وانتمائهم إلى حضيرال اإلسيم والمسلمي وعنواناً للوال للدولة األموية.
وغالب ااً مااا تكااو أم اوال الزكاااال التااي يحةاال عليهااا األمياار م ا المااد ضاام
المبالغ التي يتم االتفاق عليهاا والسايما عناد عاودال بعا الماد إلاى حضايرال الدولاة
ويحةاال األمياار علااى تلااك المبااالغ وهااي متراكمااة علااى ال اوالال م ا الزكاااال فااالخراج
والجباي ااات األخا اار المساااتحقة علااايهم وه ااها ما ااا حةا اال م ا ا أم ا ا ار سرقس ا ا ة سااانة
(356ه ا ا 232م) عن اادما ف اار الناة اار عل اايهم مب ااالغ مح اادودال يس ااتحق ال اادف بع ااد
انقضا العام ويتم إرسالها إلى العاةمة م دو أ ترسل قر بة وكاييً أو إشاعا اًر
إلرسال تلك األموال التي تم احتسابها على بهمة أم ار سرقس ة(.)2
وهنااك ضارائ أخاار مفروضاة علااى التجااارال والمعروفاة بالضارائ الكمركيااة
واألخر المفروضة على أهال قر باة وأقاليمهاا والوالياات ما الابيد( ،)3وكانات هاي
األخاار مةااد اًر مالي ااً للدولااة علااى الاارغم م ا ناادرال المعلومااات عنهااا وال يسااتبعد أ
يكااو السااب و ار هلااك قلااة المبااالغ التااي تفاار علااى التجااارال مقارنااة ما الجبايااات
األخ اار  ،وه ااي سياس ااة مرن ااة اتبعه ااا األما ا ار لجلا ا التج ااار إل ااى األن اادل وف اار
ضرائ كبيرال ت دل إلى نفور التجار وعادم الادخول إلاى األنادل  ،إضاافة إلاى كثارال
المنافه البحرية م الموانئ والتاي يةاع علاى األجهازال اإلدارياة ما الساي رال علاى
ماارور الساال والبضااائ وخروجهااا ،وكااهلك لغنااى األناادل ما المعاااد والةااناعات
الحرفية والزراعية يعد عاميً مهماً في النشا التجارل فاي الابيد( ،)4ورغباة األما ار
بتعبئة الموانئ بالجيوش لرد المخا ر الخارجية فقد جعلات الماوانئ م مناة مماا دفا
بالتجااار إلااى دخااول الاابيد بحريااة وآمااا لعاار تجااارتهم فااي المااد األندلس اية(،)5
()1
()2
()3
()4
()5

اب حيا  ،شالميتا ،ص355؛ اب خلدو  ،العبر ،م  4ص.382
اب حيا  ،شالميتا ،ص.486
اب حيا  ،مكي ،ص.523
الحميرل ،المةدر السابق ،ص.82
اب حيا  ،شالميتا ،ص422؛ اب عهارل ،المةدر السابق ،ج 5ص 26و  883و ،532
الزهرل ،الجغرافية ،ص.52
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أض ا ا إلا ااى هلاااك أ كثيا اار م ا ا االتفاقيا ااات السياس ااية التاااي تبا اارم ب ااي األندلس ا ايي
واأل ا ار الخارجيااة كاناات تتضاام بنااوداً لحمايااة التجااارال والتجااار كمااا فعاال الخليفااة
الناةاار ل اادي اهلل ساانة (352ه ا ا 248م) م ا ة اااح جزياارال س ااردينيا( )1الااهل ق اادم
األندل للةل مة حباً مع التجار لتسهيل أعمالهم التجارية في األندل (.)2
وللتجار مكانة خاةة لد األندلسيي خاةة في الحرو م عدم التعر
لهاام فااي الحماايت العسااكرية والساايما عناادما يقعااو أساار فااي الحاارو التااي وقعاات
م ا ا الممالاااك االسااابانية الشا اامالية وكاااا لها ااها الجان ا ا اهتم ااام كبيا اار لاااد الخلفا ااا
األمويي حياث عقاد كاتا الناةار الادي اهلل حسادال با اساحق ةالحاً ما شانيبر
ب ا غيفري اد اإلفرنجااي ةاااح برشاالونة ساانة (352ها ا 232م) واحااد م الب ا تااأمي
ال اارحيت التجاري ااة ب ااي ال ا ارفي  ،وك ااهلك لعا ا التج ااار دو اًر مهما ااً ب ااي األ ا ا ار
السفر بي الدول(.)3
ا
السياسية لعقد الةل وا يق سراح األسر وتسهيل مهمة

النفقات:
تااأتي النفقااات باعتبارهااا ةاافحة م ا الجانا المااالي فااي الاابيد ،فبعااد أ يااتم
خز األموال العامة لد مس ول الخزانة المعرو بالخاز في العاةامة أو الماد
األخر  ،يبدأ األمير والوز ار بةر تلك األموال علاى الدولاة ،وأورد ابا الخ يا
أ جباياة األماوال (مقسااومة علااى ثيثااة أقسااام قسام للجنااد وقساام للبنااا وقساام ماادخر
للضرائر)( ،)4وتتولى مجموعة م جهابهال الكتا ورجال الحساابات والمادققي برفا

()1
()2
()3
()4

جزيرال سردينيا أو سرداني  :تق في البحر المتوس بي إي اليا وشب جزيرال إيبريا ،ينظر
سالم ،تاري البحرية ص.855
اب حيا  ،شالميتا ،ص.422
اب حيا  ،شالميتا ،ص424؛ اب حيا  ،ان ونية ،ص.53
اب عهارل ،البيا  ،ص 538أعمال األعيم ،ص32؛ اب كردبو  ،تاري األندل ،
تحقيق أحمد مختار العبادل ،مدريد ،8228 ،ص.22
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كت النفقات إلى األمير ليةدر أمر بالةر وم ثم يتم ةرفها لد الخااز (،)1
ويمك م خيل النةوص المتوفرال تلخيص النفقات على عدال مجاالت منها:
 .8النفقااات العامااة ،وتناادرج تحاات الئحااة نفقااات الدولااة فااي مجااال تنظاايم الجاايش
وتعبئت وكل ما يلزم م أسلحة وأموال وسف وخيول وما إلى هلاك ما أماور
تكفل بأ يكو الجيش قاد اًر على حماية الدولة م المخا ر الخارجية إضاافة
إلى الروات الشاهرية لكال ما يعمال فاي خدماة الدولاة األموياة ما الاوزير إلاى
اةغر مستخدم في الدولة(.)2
وكاال ه ااه الم سس ااات منظم ااة ب اادواوي ي ااديرها موظف ااو وأمن ااا لتوزيا ا تل ااك
األموال على م ل ع ا أو رات شهرل ما الدولاة( ،)3ومانهم ما يمنحا األميار
أق اعاات يرتزقاو منهااا بادالً عا رواتا شاهرية كماا حةاال ما وز ار األميار عبااد
الاارحم ب ا الحكاام الااهل ماان وز ار خ ااً يرتزقااو منهااا فااي كاال شااهر ثيثمائااة
دينااار ،وماانهم م ا يحماال كتاب ااً علااى نظااام الةااكوك بقيمااة الع ااا يساالم للخاااز
ليحةل على ع ائ (.)4
وغالبا ااً م ااا تتحم اال الدول ااة رواتا ا الجن ااد ف ااي األق اااليم والما اد سا اوا بإرس ااال
األم اوال م ا العاةاامة أو ةاار جااز م ا خم ا المسااتحقات الماليااة علااى ال اوالال
وةرفها كروات أو نفقات عامة على المنش ت العمرانية وتقوية الحةو واألسوار
وادامتها لتمكنهم م الدفاع ع المديناة والتةادل لألعادا ( ،)5أل المباالغ المترتباة
علا ااى األم ا ا ار فا ااي الما ااد كانا اات كبيا اارال تعا ااد بعش ا ارات آال م ا ا الا اادنانير ويا ااورد
()6
اار
العااهرل ،أ جبايااة لبلااة كاناات خمسااة عشاار ألف ااً وسااتمائة وساابعة وعشاارو دينا اً
وجباية كورال الجزيرال ثمانياة عشار ألفاا وجباياة األنادل أياام األميار هشاام با الحكام
( )1اب حيا  ،مكي ،ص.836
()2
()3
()4
()5
()6

اب حيا  ،مكي ،ص 52و ص26؛ اب حيا  ،الحجي ،ص 588و ص.553
اب حيا  ،ان ونية ،ص82؛ اب حيا  ،شالميتا ،ص462؛ م ل مجهول ،مفاخر البربر،
تحقيق الفي بروفنسال ،الربا  ،8234 ،ص.88
اب حيا  ،مكي ،ص 52و ص832؛ اب الخ ي  ،أعمال األعيم ،ص.55
اب حيا  ،مكي ،ص 6و ص26؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.384
ترةي األخبار ،ص 888و ص.858
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قبل الفتنة أربعة مييي دينار ويكو بالهه مليو مثقال ،وموارد الدولاة فاي عهاد
الناةر الدي اهلل خمسة مييي دينار وأربعمائة وثماني أل دينار إضافة إلاى ماا
يستحةل م األسواق والضرائ م قر بة( ،)1وأيام المستنةر باهلل بلغت الماوارد
المالية الضع م هلك(.)2
وكااا لكاال جاايش خاااز يتااولى األمااور الماليااة م ا توزي ا الروات ا والنفق اات
األخر ومنهم أحمد ب محمد ب حدير الهل تولى خزانة الجيش في عةر الحكام
المستنةا اار با اااهلل سا اانة (364ها ا ا 224م) ،ويتكفا اال الخا اااز أيضا ااا تكا ااالي إخ ا اراج
الةاوائ والشاواتي والساايما التااي تخاارج لميقاااال أعاادا الدولااة األمويااة ما الممالااك
االساابانية الشاامالية فيرساال األمياار إلااى ال اوالال للمشاااركة فااي هااه الحماايت والتهي ا
لدعم الحملة م بهل األموال والخيول واألسلحة التي تحتاجها تلك الحميت(.)3
وتحملاات الدولااة نفقااات أخاار إضااافة إلااى مااا هكرنااا تاادخل فااي مجااال جهااود
الدولة السياسية واالجتماعية ،فقد كا لألم ار اهتمامهم في رعاياة الفقا ار  ،ولألميار
عبااد اهلل ب ا محمااد (388-522هاا 285-222م) دور فااي بس ا األم اوال لهاام لااهلك
خةص سهماً م مال الجبايات في كل سنة لتوزع على الفق ار والمساكي (.)4
وكاناات سياسااة رعايااة الفقا ار والمساااكي معروفااة لااد بنااي أميااة وعاار عا
الخليفة األمول الحكم المستنةر باهلل اهتماام خااص بتفرياق األماوال باي المسااكي
وعلااى الخاادم والةااقالبة فضايً عا رواتاابهم والساايما فااي المناساابات واألعياااد وشااهر
رمضا المبارك( )5األندل كانت تمر عليها بعا الساني ما المجاعاات والقحا
والفيضااانات فتساارع الدولااة ف ااي تقااديم الةاادقات والمس اااعدات إلااى النااا الجتي اااز

()1
()2
()3
()4
()5

العهرل ،ترةي األخبار ،ص858؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.538
المةدر السابق ،ص.858
اب حيا  ،شالميتا ،ص.433
اب حيا  ،ان وني  ،ص.34
اب حيا  ،الحجي ،ص 53و  556و .534

522

4114هـ0242/م

آداب الرافدين – العدد ()75

()1
دار خا اااص
المجاعا ااة وغا ااي األسا ااعار  ،وبن ا اى الخليفا ااة الحكا اام المستنةا اار با اااهلل اً
بالةدقة سمي با (دار الةدقة) يتم فيها توزي األموال على الفق ار والمساكي (.)2
ونفقااات أخاار تةاار إلقامااة الحفاايت أو عقااد ةاال بااي الدولااة وبع ا
الخااارجي علااى القااانو ففااي ساانة (383ها ا 282م) ماان الخليفااة الناةاار لاادي اهلل
إلا ااى عما اار ب ا ا حفةا ااو أحا ااد أبا اارز المتما ااردي علا ااى الدولا ااة األمويا ااة منا ااه سا اانة
(562ه ا 222م) أماواالً وع ايااا وهاادايا ما (الكساى الساال انية ما الوشااي ال ارازل
والخا ا ااز الع ارقا ا ااي والسا ا اايو الحاليا ا ااة والا ا اادوا الرائعا ا ااة والم ارك ا ا ا الثقيلا ا ااة المههبا ا ااة
والمفضضاة)( ،)3وكاا للخليفاة الناةاار لادي اهلل بااع ويال وكاارم موفاور ما والتا
وأةدقائ ويغدق علايهم بالهادايا الثميناة فقاد أرسال هادايا فااخرال إلاى موساى با أباي
العافيااة والااى المغاار الااهل كااا أحااد الم اوالي لبنااي أميااة فااي المغاار ول ا تعاااو
واض بنقل أخبار العدوال إلى العاةمة قر بة(.)4
وهناك نفقات عامة معروفة لد أم ار بني أمية تتعلق بةر األماوال علاى
المنش ت والقةور والمساجد فاي العاةامة قر باة أو فاي الماد األندلساية األخار ،
فقد أولاى األميار عباد اهلل با محماد اهتمامااً واضاحاً فاي إعماار الماد وادامتهاا ما
م ارع اااال االقتة اااد ف ااي اإلنف اااق( ،)5فضا ايً عا ا االهتم ااام برج ااال الدول ااة ف ااي م اانحهم
اله اادايا ف ااي المناس اابات أثن ااا زي ااارتهم إل ااى العاة اامة قر ب ااة فق ااد ورد إل ااى الخليف ااة
الناةاار لاادي اهلل محمااد با خاازر الااهل قاادم إلااى قر بااة حاااميً هاادايا كثياارال ومنحا
الخليفااة الناةاار ضااع مااا قاادم ما ساايو ثمينااة و اارز فاااخرال ما الثيااا ع ايااا
ثمينااة أخاار ( ،)6وكااهلك بااهلوا األم اوال إل اايق س ا ارح األساار م ا المساالمي الااهي

( )1اب حيا  ،مكي ،ص343؛ اب
ص.584-862
()2

()3
()4
()5
()6

حيا  ،شالميتا ،ص882؛ اب
الب

اب عهارل ،البيا  ،ج ،5ص ،548ولم أجد في المقتب
الةدقة.
اب حيا  ،شالميتا ،ص886؛ اب خلدو  ،العبر ،م  4ص.383
اب حيا  ،شالميتا ،ص ،456ص.452
اب حيا  ،ان ونية ،ص.34
اب حيا  ،شالميتا ،ص.562
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م.د .خزعل ياسني مصطفى

يقعو أسر بأيدل الممالك اإلسبانية الشمالية كما حةل م الوزير هاشم ب عبد
العزيز الهل فك أسر األميار محماد با عباد الارحم (523-532ه ا 226-225م)
مقابل فدية مقدارها مائة خمسو أل دينار( ،)1وهناك هبات أخر منهاا الةالة أو
الةيت وهي مبالغ مالية تمن لوجها البربار واعياا األنادل المشاهوري باوالئهم
للدولة األموية ويتسلمونها م الخاز بقر بة( ،)2وكثي اًر ما كانت األعمال العمرانياة
تت ااداخل م ا ا العمليا ااات العس ااكرية وكا ااا الناةا اار ل اادي اهلل يجا اازل بالع ا ااا ويباااهل
األماوال العمااار مدينااة قر بااة والعماال علااى توساايعها( ،)3واها مااا لا الاوالال نفقااات
عامة لمدنهم فغالباً ماا تمان لهام ةايحيات مالياة الساتق اع قسام كبيار ما جباياة
ارهم وتحةاي أساوار مادنهم ومان
الجزية أو الخراج لةرفها علاى رواتابهم وفاك أس ا
روات ا العمااال والم اراب ي فااي الثغااور( ،)4ففااي ساانة (352ها ا 248م) كل ا الخليفااة
الناةاار وزياار أحمااد ب ا محمااد ب ا اليااا لبنااا مدينااة سااكتا م ا كااورال لي لااة
ودعمهااا بالرجااال والساايح م ا أجاال الاادفاع عنهااا( ،)5ول ا اهتمااام كبياار فااي إعمااار
المد وتحةينها كما حةل م مدينة حرنكش م مد لي لة حيث رت بنيانها
واس ااكنها بالن ااا ونظ اام أسا اواقها وس ااماها الف اات ( ،)6فضا ايً عا ا دور لمس ااات عل ااى
المنش ت المدنية م حيث الترميم أو الزيادات أو توسي ( ،)7وساهم األمير عباد اهلل
ب محمد (388-522ها 285-222م) في دعم عبد الرحم با ماروا با ياون
ابا ا الجليق ااي ف ااي بن ااا ب ليم ااو حي ااث أرس اال إليا ا المه اارال ما ا البن ااائي والعم ااال

( )1اب حيا  ،مكي ،ص 344و ص326؛ م ل
اإلبيارل ،بيروت ،8222 ،ص.852
()2
()3
()4
()5
()6
()7

اب
اب
اب
اب
اب
اب

حيا
حيا
حيا
حيا
حيا
حيا

،
،
،
،
،
،

مجهول ،أخبار مجموعة ،تحقيق إبراهيم

الحجي ،ص838؛ أخبار مجموعة ،ص.856
شالميتا ،ص432؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص 824و ص.582
مكي ،ص.6
شالميتا ،ص.462
شالميتا ،ص523؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.385
شالميتا ،ص522؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص 554و .824
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الماهري واعانة باألموال الساتكمال المديناة( ،)1ويارول ابا حياا عا أحاداث سانة
(368ه ا 228م) أنا أنفااق علااى إحااد الحماايت العسااكرية خمسااة وعشااري حمايً
توج بها إلى والال األمر لةرفها على الجند إلتمام مهامهم العسكرية والمدنية(.)2
وكااهلك تحملاات الدولااة نفقااات الماادار والمعلمااي والساايما الماادار الخاةااة
بتعلاايم أوالد الضااعفا والمساااكي فقااد جعاال الخليفااة الحكاام المستنةاار باااهلل جبايااة
حوانيا اات الس ا اراجي بسا ااوق قر با ااة نفقا ااة علا ااى المعلما ااي الا ااهي يعلما ااو فا ااي تلا ااك
المدار (.)3

النفقات اخلاصة:
أمااا النفقااات الخاةااة فهااي نفقااات تةاار م ا قباال األمياار أو الخليفااة علااى
القة اار والحاش ااية والم ااوظفي والمس ااتخدمي ما ا الح اار الخ اااص بالقة اار وك ااهلك
النفقااات التااي تةاار علااى أبنااائهم وأساارهم فضايً عا مااا يماان لهاام ما األ ارضااي
والبساااتي والضااي والاادور السااكنية الخاةااة باااألوالد أو لكاال ما ينتمااي إلااى األساارال
األمويااة ما رواتا وهباات وع ااا وهاادايا ومااا إلااى هلااك ما األماوال التااي تةاار
م ا خزين ااة الدول ااة عل ااى القة اار األمااول ،وخاة ااة اهتم ااام بعض ااهم ببن ااا القة ااور
والا اادور وتوزي ا ا األ ارضا ااي علا ااى األوالد وتخةا اايص روات ا ا لها اام وبنا ااا المسا اااجد
واألسواق في تلك االربا (.)4
اار
فقااد ماان األمياار عبااد الاارحم ب ا الحكاام روات ا شااهرية قاادرها ثيثااو دينا اً
لك اال ما ا دخ اال األن اادل ما ا األم ااويي ف ااي عة اار  ،ويمنح ااو كتبا ااً خاةا اة بقيم ااة
الع ااا ويااتم ة ارفها عنااد الخاااز فااي العاةاامة بقر بااة وكااا الشااامي يتقاادم علااى
أهل األندل في يوم ةر الع ا  ،وعر األمويو باألندل بالشرفا  ،ولألميار
محمد شعر في هلك:
ما ا اوالي قا ا اريش ما ا ا قا ا اريش فق ا اادموا
()1
()2
()3
()4

اب حيا
اب حيا
المةدر
اب حيا

 ،ان ونية ،ص ،82الحميرل ،المةدر السابق ،ص.46
 ،الحجي.853 ،
نفس  ،ص.582
 ،شالميتا ،ص 2و  83و 84و .86
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م ا ا ا ا ا اوالي ق ا ا ا ا ا اريش ال م ا ا ا ا ا اوالي معتا ا ا ا ا ا ا

()1

ونظموا ه ال في ديوا خاص سمي با (ديوا قريش) لتسلم الروات والهدايا
التي تةلهم في المناسبات واألعياد( ،)2ويتم تعيي أحد الخدم المقاربي إلاى األميار
فااي إدارال النفقااات علااى قةااور النسااا واألوالد إضااافة إلااى مااا يحتاج ا القةاار م ا
أموال لش ار الخدم والجوارل( ،)3فقد رو المقارل (8848ه ا 8638م) نقايً عا ابا
حيااا أ روات ا زريااا مغنااي القةاار فااي كاال شااهر مائت اا دينااار ولكاال م ا أوالد
دينار وفاي كال عاام يتسالم ع اا إضاافي وقادر ثيثاة آال
األربعة واحد وعشرو
اً
دينار ولكل عبد أل دينار وفي المناسبات خمسمائة دينار م ال عاام المكاو ما
حبو ومنحهم البساتي والضياع(.)4
وللخلفا األمويي اهتماام خااص بااألوالد والرغباة فاي مانحهم اساتقيلية مالياة
فقاد مان الناةاار لادي اهلل ألوالد ق ا أ ار وأماواالً وجاوارل وخادم وبناى لهام فااي
تلااك األ ارض ااي ،ونةا ا أح ااد ثقاتا ا ما ا رج ااال القة اار أمينا ااً له اام لة اار األما اوال
اليزمة لهم وعلى دورهم(.)5
أمااا بن ااا مدين ااة الزها ا ار فااي عه ااد الناة اار فك ااا جاال اهتماما ا ينةا ا إل ااى
إظهار تلك المدينة بأبهى ةورال م رفد األموال والةاناع المهارال والبناائي وعماال،
وللما رخي فااي التاااري األندلساي بحااث وياال فااي م ارحاال بنااا مدينااة الزها ار الااهل
ب ااد الناة اار ف ااي بنائه ااا س اانة (352ه ا ا 232م) بع ااد أ تمكا ا ما ا تثبي اات األما ا

( )1اب حيا  ،مكي ،ص 26و  832و  ،826اب سعيد ،علي ب موسى ،المغر في حلى
()2
()3
()4
()5

المغر  ،تحقيق شوقي ضي  ،القاهرال ،8264 ،ج 8ص.822
اب الفرضي ،عبد اهلل ب محمد ،تاري العلما  ،تحقيق عزت الع ار ،القاهرال ،8222 ،ج8
ص843؛ مفاخر البربر ،ص 88و ص.85
اب حيا  ،شالميتا ،ص 2و  ،83عنا  ،دولة اإلسيم ،ع 8ق 8ص.542
أحمد ب محمد ،نف ال ي  ،تحقيق إحسا عبا ،بيروت  ،8262ج 4ص.855
اب حيا  ،شالميتا ،ص ،86-84اب حيا  ،الحجي ،ص.582
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واالستقرار في البيد( )1وخةص ثلث واردات الدولة لإلنفاق على المدينة ،فقد كا
()2
للحكاام المستنةاار دور فااي الزيااادال والتوسااي فيهااا بالتحفيااات والفسيفسااا  ،فض ايً
عا المساااجد الخاةااة التااي تاام تشاايدها فااي االق اعااات الخاةااة باااألوالد والجاوارل
اللواتي له دور في بنا المساجد الخاةة في األراضي التابعة له  ،وم أبارزه
رو ( ،)3وفجر والبها ( ،)4ومرجا أم الخليفة الحكم المستنةر(.)5
أماا قةاار اإلمااارال فكااا األما ار يولااو اهتمامااً متميا اًز فااي إبرازهااا علااى أبهااى
ةورال حتى يخيل للناظر إلاى القةاور كتحفاة فنياة ما كثارال زخارفهاا وروعاة بنائهاا
وجماليااة ألوانهااا وآثارهااا الباقيااة حتااى اآل فااي مااد إساابانيا م ا القةااور والمنش ا ت
المدنية األخر (.)6
وعر الناةر بأن لم يعد قة اًر في قر بة أو معلماً إال ول أثر محدث م
توسي أو زيادال م الدقة والجودال في رزها وفتونها(.)7

اإلدارة املالية:
اعتمدت الدولة األموية في إدارتهاا المالياة علاى إعاداد ما الادواوي وخ ا ،
واداريااي ما المحاساابي والكتااا والحاةاالي علااى ثقااة األما ار والخلفااا ما رجااال

( )1اب حيا  ،شالميتا ،ص ،432اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص582؛ اب كردبو  ،تاري
األندل  ،تحقيق أحمد مختار العبادل ،معهد الدراسات اإلسيمية ،مدريد ،8228 ،ص.22
( )2اب كردو  ،تاري األندل  ،ص22؛ اب عهارل ،المةدر السابق ،ج 5ص 538و
ص.532
( )3اب حزم ،علي ب أحمد ،وق الحمامة ،تحقيق ةيح الدي القاسمي ،بغداد،8226 ،
()4
()5
()6
()7

ص42؛ اب حيا  ،مكي ،ص 2و ص.438
اب حيا  ،مكي ،الةفحات  88و  82و 435؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص.828
اب حيا  ،شالميتا ،ص ،83وينظر فكرل ،المرج السابق ،ص.52
اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص552؛ وينظر سالم ،تاري المسلمي  ،ص 432وما بعدها.
اب عهارل ،البيا ،ج 5ص554؛ محمد عبد اهلل عنا  ،دولة اإلسيم في األندل  ،القاهرال،
 ،8222ع 8ق  8ص.5888-588
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القةاار واألمنااا ( ،)1فكااا ه ا ال رجااال الدولااة يملكااو مهمااات إداريااة وماليااة ولعاال
م أبرز اإلداريي في الم سسات المالية األندلسية هو:
الخازن :وهو األمي على األموال في العاةمة قر بة ويسامى ةااح الخ ازناة أو
الخاااز ( ،)2ويتااولى ةاار األماوال إلااى األمنااا وأةااحا الكتا والع ااا الةااادرال
ما قباال الدولااة وموقعااة ما قباال األمياار أو الخليفااة ،وكااا عبااد اهلل با عثمااا با
بسيل ومحمد ب وليد ب غانم خازني للمال لد األمير عبد الرحم ب الحكم(،)3
فااي حااي كااا عبااد اهلل با حسااي خازن ااً للمااال فااي عهااد األمياار محمااد فض ايً ع ا
مس وليت باعتبار ةااح الساوق ،ولحرةا علاى الساوق ومعرفتا بالغشاشاي ما
التج ااار والة ااناع ال يس ااتبعد أ ه ااه الة اافات أهلتا ا ليكسا ا ثق ااة األمي اار ويك ااو
الخاز ( ،)4ويعمل م الخاز مجموعة ما الكتاا والمحاسابي والمادققي ما أجال
السااي رال علااى المااال العااام م ا الغشاشااي والماازوري ومواةاالة العماال فااي األمااور
المالياة بشاكل ةااحي ( ،)5وألهمياة منةا ةااح الخ ازنااة فقاد تعاقا كثيارو فااي
هااها المنةا والساايما فااي عهااد الناةاار لاادي اهلل ففااي ساانة (388ه ا 283م) تااولى
الخزانة موساى با ساليما الخاوالني ،وأعقبا أمناا آخارو مانهم ف اي با إةابغ
في عدال واليات ،ومحمد ب عبد إل ب محمد الزجالي وأحمد با يوسا با حادير
ونماارال با سااليما وأحمااد با عبااد الوهااا وعيسااى با ف اي فااي حااي تااولى ساانة
(386ها 252م) عدال أمنا في وقت واحد مما يدل على تدفق األموال على الخاز

()1
()2
()3
()4
()5

اب حيا  ،الحجي ،ص 522-528وفيها أبرز رجال اإلدارال المالية في األندل .
المةدر نفس  ،ص 883و  886و .852
الخشني ،محمد ب حارث ،قضاال قر بة ،تحقيق :إبراهيم االبيارل ،بيروت،8225 ،
ص882؛ اب حيا  ،مكي ،ص.832
المةدر نفس  ،ص.826
المةدر نفس  ،ص.836
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وتشااع مهااامهم الماليااة حتااى دف ا ب ا فااي النهايااة أ يجعاال ابن ا الحكاام المس ا ول
األول على الخزانة ويساعد مجموعة م الكتا والمحاسبي األمنا (.)1
ض ر ا اللة ر  :ورث األمويااو فااي األناادل النقااود المتداولااة منااه الفاات اإلساايمي
والمضروبة في الدولة اإلسيمية في المشرق واألندل والياة ما الدولاة اإلسايمية،
وحي تمك عبد الرحم الداخل االستحواه على السل ة في األندل لم يتمك ما
ضر العملة على رسوم خاةة بهم وحتى األم ار الهي جا وا م بعد بل ضر
النقااود علااى الرسااوم المتداولااة فااي الدولااة اإلساايمية حتااى واليااة الناةاار وفااي ساانة
(386ها 252م) عندما أعل نفس خليفة محاوالً بهلك استقيالً سياسياً حقيقياً وأمار
بضر النقود على رسوم خاص ب على إثار إعاي الخيفاة وباهلك حقاق اساتقيالً
دار لضاار العملااة فااي قر بااة وتااولى أحمااد ب ا موسااى ب ا حاادير
اقتةااادياً ،وأقااام اً
إدارتهااا وضاار الاادنانير والاادراهم ما خااالص الااهه والفضااة وحاااول القضااا علااى
وعزل وتولى مكان يحيى ب القبرسي(.)2
الدنانير والدراهم المزورال في األسواقُ ،
ولاام يك ا كاال الااهي تول اوا دار الضاار مةاادر ثقااة الناةاار فماانهم م ا خااا
األمانااة وأباارزهم سااعيد با جسااا مما كشا عا غشا فااي ضاار النقااود فسااخ
علي وسجن  ،ثام تاولى قاسام با خالاد ةااح العياار الجياد الاهل ضار با المثال
ف ااي ج ااودال ة اانعت ف ااي ض اار النق ااود ،وعن اادما فتح اات مدين ااة الزها ا ار ت اام نق اال دار
()3
الض اار إليه ااا وت ااولى ول ااد الحك اام المستنة اار والي ااة دار الض اار والخ ازن ااة معا ااً
وعندما تولى الحكم المستنةر (366-328ها 226-268م) السل ة في األنادل
ع ااي محم ااد با ا أب ااي ع ااامر أح ااد مقربيا ا دار الض اار فضا ايً عا ا توليا ا مناةا ا
عديدال(.)4
( )1اب حيا  ،شالميتا ،ص 22و  462و 428؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5الةفحات  864و

 862و  822و  823و  823و  822و  822و  585و .582
( )2اب حيا  ،شالميتا ،ص543؛ اب عهارل ،البيا  ،ج 5ص 822و ص ،582نا ق ةال
وآخرو  ،تاري العر  ،ص.428
( )3اب حيا  ،شالميتا ،ص 543 ،و  324و  426و .422
( )4اب حيا  ،الحجي ،ص 48و ص ،43اب بسام ،الهخيرال ،ق 4م  8ص ،63اب كرديو ،
تاري األندل  ،ص.65
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Andalus Financial Affairs through
Al-Muqtabus Book
Dr. Khaz’al Y. Mustafa

Abstract
The present study investigates the financial services in
Andalus (Spain). This is to be done by reviewing the book
entitled with (Al-Muqtabas) lit. means (excerpt) written by Ibn
Hayan Al-QurTubi (469A.H/ 1076A.D).
This paper starts with an introduction to explain the
Andalus topography viewing kinds of metals animal warfare
and agricultural materials. It also makes clear other fields to
explain financial issues like taxes. Similarly, it is to study the
expenditure of the whole state and those which are particular
to Ommiad palace and the other for the public. Finally, the
paper also studies the financial institutions and the coining of
money.

 Dept. of History/ College of Arts/University of Mosul.
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