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سلطان واجي  

. و1972، ثنؽُز ثنرجيؽز، (90)ػسٌ، صحٛفز ثنجُس٘، ثنؼسز 
 

صورة حية عه إقتصادها في العصور الوسطى : عدن 
  

ثٌٜ إنٛك ـ ٚجػعٚع٘ ثنقجضا ـ ْصِ ثنصٕضر ثنحٛز ثنضٙ ضؼًٓج نُج ثنًؤضخ ثنؼطدٙ ثنفٛد ثنًؽُس  ٔ     

ثنًحسط ثنًؤضخ جًجل ثنسٍٚ أدٙ ثنفضح ٕٚؼف دٍ ٚؼقٕح إدٍ يحًس ثنًؼطٔف دئدٍ ثنًججٔض ثنفٛذجَٙ 

ػٍ ثنحطكز فٙ يُٛجةُج ثنؼظٛى فٙ  (صحقٛق أٔؼكط َٕفغطٍٚ ـ طذغ نٛسٌ) ثنسيفقٙ فٙ كضجدّ ثنًؽضذصط

. يطهغ ثنقطٌ ثنغجنظ ػفط
 

: ذكر وصول المراكب إلى عدن

ٔ ْٕ ! هيـريـا إشث ٔصم يطكخ إنٗ ػسٌ ٔ أدصطِ ثنُجظطٌٔ ٔ ثنُجطٕض ػهٗ جذم َجزٖ دأػهٗ صٕصّ ..))     

ٔ يج ٚقسض ثنُجطٕض ُٚظط إال ػُس . (ؼٛطٚؽّٛ)آذط جذم ثألذضط ثنص٘ دُٙ ػهّٛ ثنحصٍ ثألذضط ٔ ٚؽًٗ 

طهٕع ثنفًػ ٔ غطٔدٓج ألٌ فٙ شنك ثنٕقش ٚقغ ـؼجع ثنفًػ ػهٗ ٔجّ ثنذحط ٚذجٌ ػٍ دؼس يؽجفز يج 

كجٌ ٔ ٚكٌٕ ثنُجطٕض قس ػطض ػٕزثً قسثيّ فئشث صرجٚم نّ ـب فٙ ثنذحط قجغ شنك ثنفب ػهٗ ثنؼٕز فئٌ 

ٔ إشث كجٌ ثنرٛجل يؽضقًٛجً ػهٗ . كجٌ طٛطثً أٔ غٛطِ ظثل ًُٚٛجً أٔ ـًجالً أٔ ٚطصفغ أٔ ٚٓذظ فٛؼهى أَّ ال ـب

ٔ أـجض صجحذّ إنٗ ضفٛقّ ٔ أـجض  فٙء ثنؼٕز عذش ػُسِ أَّ يطكخ أـجض إنٗ صجحذّ ٔ ْٕ ُٚجز٘ ٚج ْٛطٚج

ثنطفٛق إنٗ جطثح دأػالو ثنًطكخ فحُٛتص ٕٚصم ثنجطثح ذذط ثنًطكخ إنٗ ٔثنٙ ثنذهس فئشث ذطػ يٍ ػُس 

ْٛطٚج، ْٛطٚج، ْٛطٚج : ثنٕثنٙ أػهى ثنًفجةد دجنفطضز ٔ دؼسْى ُٚجز٘ دأػهٗ صٕصّ يٍ ػهٗ شضٔر ثنجذم

فئشث ؼًغ ػٕثو ثنرهق ثنصٕس ضكخ كم جذم ٔ صؼس ؼطحجً ٚفطف ًُٚٛجً ٔ ـًجالً فئٌ كجٌ يج شكطِ صحٛح 

.  ٚؼطٗ نّ يٍ كم يطكخ زُٚجض يهكٙ ٔ شنك يٍ ثنفطضز، ٔ إشث كجٌ كجشدجً ٚضطح ػفط ػصٙ
 

 

     فئشث قطح ثنًطكخ ضكخ ثنًذفطٌٔ ثنصُجدٛق نهقجء ثنًطكخ فئشث قطدٕث يٍ ثنًطكخ صؼسٔث ٔ ؼهًٕث ػهٗ 

ٔ كم يٍ . ثنُجذٕشر ٔ ٚؽأنَّٕ يٍ أٍٚ ٔصم ٔ ٚؽأنٓى ثنُجذٕشر ػٍ ثنذهس ٔ يٍ ثنٕثنٙ ٔ ؼؼط ثنذضجةغ

ٔ ٚقسو ـٙء َحِٕ . ٚكٌٕ نّ فٙ ثنذهس أْم ٔ يؼجضٚف يٍ أْم ثنًطثكخ أيج أٌ َُّٕٚٓ أٔ ٚؼعَّٔ نّ ٔ ػهّٛ

قس كضخ جًٛغ يج فٙ دطٍ ثنًطكخ يٍ يضجع ٔ  (ثنكطثَٙ)ٔ ٚكضخ إؼى ثنُجذٕشر ٔ أؼًجء ثنضّججض ٔ ٚكٌٕ 

قًجؾ فٛؽهى إنٛٓى ثنطقؼز ٔ ُٚعل ثنًذفطٌٔ فٙ ثنصُجدٛق ضثجؼٍٛ كهٓى ضأؼجً ٔثحسثً إنٗ ثنٕثنٙ ٔ 

يغ يج كضذِٕ يٍ أؼًجء ثنضججض ٔ ٚحسعَّٕ دحسٚظ ثنًطكخ ٔ يٍ أٍٚ ٔصم ٔ يجفّٛ  (ثنكطثَٙ)ٚؼطَّٕ ضقؼز 

فئشث ٔصم . يٍ ثنذضجةغ، ٔ ٚرطجٌٕ يٍ ػُسِ ٚذّفطٌٔ أْم يٍ ٔصم دجًغ ثنفًم ٔ ٚأذص كم دفجضصّ

ثنًطكخ ثنًطؼٗ ٔ أضؼٗ صقسو إنٛٓى َجةخ ثنؽهطجٌ ٔ ٚصؼس ثنًفضؿ ٚفضؿ ضجالً دؼس ضجم ٔ ٚصم 

ثنضفضٛؿ إنٗ ثنؼًجيز ٔ ثنفؼط ٔ ثنكًٍٛ ٔ حعر ثنؽطثٔٚم ٔ صحش ثٜدجط ٔ ٚضطح دٛسِ ػهٗ حجطر ثإلَؽجٌ 

ٔ كصنك ػجٕظ صفضؿ ثنُؽجء صقطح دٛسْج يٍ أػججظٍْ ٔ . ٔ ٚسذم ٚسِ آنٛضّٛ ٔ ٚفضًّ ػهٗ قسض ثنًجٕٓز

.  فطٔجٍٓ
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فئشث َعنش ثنضججض إنٗ ثنذهس َعنٕث دسدفٓى يٍ ثنغس، ٔ دؼس عالعز أٚجو صُعل ثألقًفز ٔ ثنذضجةغ إنٗ ثنفطضز 

ٔ إٌ كجٌ يٍ دضجةغ ثنذٓجض ٕٚظٌ دجنقذجٌ ٔ ٚضطح فٙ جًٛغ يج أـكم نتال . صحم ـسر ـسر ٔ صؼس عٕدجً عٕدجً 

.  139 ـ 138ق ( (. ٚذقٗ ـب ٔ قس ػجْسٔث هللا ػع ٔ جم أٌ ٚذصنٕث ثنًجٕٓز قسثو ثنًفجةد

 

 

 


