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ِّٕٓ 

 الفقر يف العصر العباسي الخاوي وأحره علي حياة العامت
 حساـ حسف إسماعيؿ عبد الغني 

 مصر . -جامعة إلمنيا  –كمية دار العمـك  –قسـ التاريخ اإلسالمي 
 hossm.hassan@minia.edu.eg البريد اإللكتركني :

  امللخص :
زدىػار تمتعت الخالفة العباسية في عصرىا الذىبي بقدر كبيػر مػف القػكة كا  

بفضؿ خمفائيا الذيف أحكمكا قبضتيـ عمى مقاليد الحكػـ فػي الػبالد م كمػف ثػـ قكيػت 
األغمػ  األعػـ  شككتيـ م كاتسعت دكلتيـ م كزاد اقتصادىـ م كعـ الخير الكفير عمػى

مػػػف أرجػػػاد الػػػبالد كالعبػػػاد م إ  أنيػػػا فػػػي العصػػػر الثػػػاني تبػػػدؿ بيػػػا الحػػػاؿ سياسػػػيا 
كاقتصػػػاديا م فقػػػد تعرضػػػت لػػػبعض الػػػكىف النػػػاتل عػػػف ضػػػعؼ شخصػػػية الخمفػػػاد 

كسػػيطرتو عمػػى مقاليػػد األمػػكر  العباسػػييف م كتغمغػػؿ العنصػػر التركػػي داخػػؿ الدكلػػة م
ة فػػي العصػػر الثػػاني لمجمكعػػة مػػف الكػػكارث م باإلضػػافة لتعػػرض الدكلػػة العباسػػيفييػػا

م كجعمتو عرضة لمفقر كالتسكؿ م الطبيعية التي أثرت بالسم  عمى المجتمع العباسي
عمػى تتبػع ظػاىرة الفقػر  - اكؿ ىذه الدراسة الكقكؼ بحثيا عبر الرصد التػاريخيحكت

رم في العصػر العباسػي الثػاني م كأثرىػا عمػى الحيػاة العامػة م كذلػؾ عبػر عػدة محػاك 
الكػكارث الطبيعيػة م المحػكر  المحكر األكؿ : األسػبا  السياسػية م المحػكر الثػاني :

الثالػػث : تػػداعيات الظػػاىرة كأثرىػػا عمػػى العامػػة م كقػػد اسػػتطاع البحػػث أف يصػػؿ إلػػى 
مجمكعة مف النتائل م مف أىميا : كانت سيطرة العنصر التركي عمى مقاليػد األمػكر 

م األساس في تحكؿ الدكلة مف القػكة إلػى الضػعؼ في الدكلة في ىذا العصر العامؿ 
كمف الغنى إلى الفقر. كما مثمت الككارث الطبيعيػة سػببنا مسػاعدنا  نتشػار الفقػر فػي 
ىذا العصر م ككانػت ظػاىرة ا سػتجداد ىػي المعػادؿ المكضػكعي لػدل العامػة نتيجػة 

عمػى لسػاف األشػعار  تلسكد األحكاؿ السياسية كا قتصادية في المجتمع م كقػد عبػر 

mailto:hossm.hassan@minia.edu.eg
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ِّٕٔ 

أصحابيا عف تردم الطبقات الدنيا في المجتمع م كظيػر ذلػؾ فػي اسػتجداد الشػعراد 
 مف خالؿ كصؼ طعاميـ كشرابيـ كلباسيـ كمسكنيـ .

 أثر . –حياة العامة  –الفقر  -الثاني   –العصر العباسي  الكلماث املفتاحيت :
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Poverty in the Second Abbasid era and its impact 

on public life 
Hussam Hassan Ismail Abdul Ghani  

Department of Islamic History - Faculty of Dar Al-Ulum - 

Minya University - Egypt.  

Email: hossam.hassan@minia.edu.eg  

Abstract:  
The Abbasid caliphate of its golden age enjoyed considerable 

strength and prosperity thanks to its caliphs, who tightened 

their grip on the country’s rule. Therefore they grew strong, 

expanded their state, increased their economy, and the good 

prevailed throughout the countries and people. Nevertheless, 

in the second age, the political and economic status changed.  

The caliphate has been weakened by the misdemeanor of the 

Abbasid caliphs and the Turkish element within the Abbasid 

state and its control over the state. Also, a series of natural 

disasters, the second era of the Abbasid state has been 

subjected to, have negatively affected the Abbasid 

community and made it vulnerable to poverty and begging. 

This study tries to search through historical observation to 

follow the phenomenon of poverty in the second Abbasid age 

and its impact on public life through the following axes: The 

first axis: Political causes, the second axis: Natural disasters, 

the third axis: The consequences of the phenomenon and its 

impact on the public. The research has reached a set of 

results, the most important of which are: The Turkish 

component’s control of the second Abbasid era has been a 

key factor in modifying the Abbasid state from strength to 

weakness. The natural disasters have been a cause of 

widespread poverty in the second Abbasid era. The 

phenomenon of mendicity was the objective correlative for 

the public as a result of the poor political and economic 
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ِّٕٖ 

situation in the Abbasid society. Poetry expressed the 

deterioration of the lower classes' condition in the second 

Abbasid society, and this was reflected in the beggary of 

poets by describing their food, their beverages, their clothing, 

and their housing. 

Keywords: Abbasid era, the Second, Poverty, public life, 

impact 
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 تقذيم 
تمتعت الخالفة العباسية فى عصرىا الذىبى بقػدر كبيػر مػف القػكة كا زدىػار 
بفضؿ خمفائيا الذيف أحكمكا قبضتيـ عمى مقاليػد الحكػـ فػى الػبالد م كمػف ثػـ قكيػت 
شككتيـم كاتسعت دكلتيـم كزاد اقتصادىـم كعـ الخير الكفير عمى األغم  األعـ مف 

فى العصر الثانى تبػدؿ بيػا الحػاؿ سياسػيا كاقتصػاديام أرجاد البالد كالعبادم إ  أنيا  
فقد تعرضػت لػبعض الػكىف النػاتل عػف ضػعؼ شخصػية الخمفػاد العباسػييفم كتغمغػؿ 
العنصػػر التركػػى داخػػؿ الدكلػػة العباسػػية كسػػيطرتو عمػػى مقاليػػد األمػػكر فػػى الدكلػػةم 
ث باإلضػػافة لتعػػرض الدكلػػة العباسػػية فػػى العصػػر الثػػانى ليػػا لمجمكعػػة مػػف الكػػكار 
 الطبيعية التى أثرت بالسم  عمى المجتمع العباسى كجعمتو عرضة لمفقر كالتسكؿ.

كتحاكؿ ىذه الدراسة الكقكؼ بحثيا عبر الرصد التػاريخى عمػى تتبػع ظػاىرة الفقػر    
 فى العصر العباسى الثانى كأثرىا عمى الحياة العامة كذلؾ عبر المحاكر التالية :

 ة.: األسبا  السياسي احملور األول
 .: الككارث الطبيعية احملور الثانى
 .: تداعيات الظاىرة كأثرىا عمى العامة احملور الثالث

 كسنجمؿ اآلف القكؿ التفصيمى لكؿ محكر حس  مقتضيات المنيل التاريخى
. 
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 احملور األول
 األسباب السياسيت

لألسػػبا  السياسػػػية دكرىػػػا الػػػرئيس فػػػى انتشػػار ظػػػاىرة الفقػػػر بػػػيف طبقػػػات 
 (ُ)لعباسػػىم كبخاصػػة العػػكاـ مػػنيـم كيعػػد ضػػعؼ الخمفػػاد كسػػيطرة األتػػراؾالمجتمػػع ا

كتغمغميـ  فى البالط العباسى مف كجية نظػرل أحػد أبػرز األسػبا  الميمػة كالرئيسػة 
 .لتفشى ىذه الظاىرة

 (ِ)كقػػد عػػرؼ األتػػراؾ طػػريقيـ فػػى المجتمػػع العباسػػى عنػػدما قػػاـ المعتصػػـ        
م كأعطاىـ العديد (ْ)كفرغانة (ّ)تراؾ مف سمرقندـ( بجمع الغمماف األ ِْٖىػ/ِِٕ)ت

                                           

األتػػػراؾ: كىػػػـ مػػػف يسػػػكنكف تركسػػػتاف أك بػػػالد مػػػا كراد النيػػػرم فكػػػانك يقيمػػػكف فػػػى بخػػػارلم  (ُ)
كسمرقندم كفرغانةم كأشركسنةم كقد عرؼ العر  األتراؾ بعػد فػتب بػالد مػاكراد النيػر عمػى يػد 

إبػػراىيـ الشػػريؼ: العػػالـ اإلسػػالمى فػػى )حسػػف أحمػػد محمػػكدم أحمػػد  قتيبػػة بػػف مسػػمـ البػػاىمى
م ُّٕمصػػػرم د.تم ص  -العصػػػر العباسػػػىم الطبعػػػة الخامسػػػةم دار الفكػػػر العربػػػىم القػػػاىرة

ُّٖ) . 
ـم ٕٔٗىػػػ/َُٖ( الخميفػة المعتصػـ: ىػك أبػك إسػحاؽ محمػد بػف ىػاركف بػف الرشػيدم كلػد عػاـ ِ)

ـم ككػػاف ّّٖىػػػ/ُِٖـ كلػػة العباسػػية بعػػد الخميفػػة المػػأمكف بعيػػد منػػو عػػادكبكيػػع لخالفػػة ال
 يػةسػنكات كثمان يألنػو ثػامف الخمفػاد العباسػييفم كاسػتمرت فتػرة خالفتػو ثمػان ؛يمقػ  بػالمثمف

ـم ُّٕٗلبنػافم  -أشير ) الكتبى: فكات الكفياتم تحقيؽ إحساف عباسم دار صادرم بيػركت
 (.ْٖص  ْج

ا الػػكادل )ابػػف ( سػػمرقند: مدينػػة تقػػع جنػػك  كادل الصػػغدم كتعتبػػر مدينػػة سػػمرقند قصػػبة ىػػذّ)
سػػباىى زاده: أكضػػب المسػػالؾ إلػػى معرفػػة البمػػداف كالممالػػؾم تحقيػػؽ الميػػدل عيػػد الركاضػػيةم 

 (.ّّٗـم ص ََِٔىػ/ُِْٕلبنافم  -الطبعة األكلىم دار الغر  اإلسالميم بيركت
)يػاقكت الحمػكل: معجػـ  القر  مف تركستافبكتقع  م( فرغانة: مدينة كاسعة ببالد ما كراد النيرْ)

 (.ِّٓص  ْـم ج ُٕٕٗىػ/ُّٕٗلبنافم  -مدافم دار صادرم بيركتالب
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ُِّٖ 

مف األمكاؿم كألبسيـ الديباج كالذى م كاسػتمر فػى شػرائيـ حتػى بمػه عػددىـ ثمانيػة 
 .(ُ)عشر ألفا

لمػا  -بغػداد - (ِ)إ  أف كثرة عدد األتراؾ قد سب  ضيؽ ألىؿ مدينػة السػالـ
عتصػـم كالػذل قػرر أف أحدثكه مف خرا  كدمارم مما دفعيـ لمشككل لدل الخميفػة الم

 . (ّ)يترؾ المدينةم كيبنى مدينة سامراد؛ ليستقر بيا ىك كجنكده األتراؾ
كقد استمر األتراؾ بالتغمغؿ داخػؿ المجتمػع العباسػى منػذ أف كطػأت أقػداميـ 
أمصػػار الدكلػػة العباسػػيةم حتػػى كصػػمنا إلػػى العصػػر العباسػػى الثػػانى الػػذل شػػيد قػػكة 

 (ْ)ت البدايػػػػة فػػػػى عيػػػػد المتككػػػػؿ العباسػػػػىنفػػػػكذىـ حتػػػػى خػػػػافيـ الخمفػػػػادم ككانػػػػ
ـ( الػػذل تحػػالؼ األتػػراؾ مػػع ابنػػو المنتصػػر لقتمػػو بعػػد أف سػػادت ُٖٔىػػػ/ِْٕ)ت

األمكر بينيمام فدخؿ كؿ مف بغمكف التركىم كبيغا الشرابىم كباغرم كمكسى بػف بغػام 
كىاركف بف صكارتكيف إلى مجمس المتككػؿ ككػاف برفقػة الفػتب بػف خاقػافم كقتمكىمػا 

 .(ٓ)حمةدكف ر 
                                           

: النجػػكـ الزاىػػرة فػػى ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرةم الطبعػػة ا كلػػىم مطبعػػة دار الكتػػ   ( أبػػك المحاسػػفُ)
 .ِّّص  ِـم جَُّٗ ىػ/ُّْٗمصرم  - المصريةم القاىرة

 (.ِّْص  ّ( مدينة السالـ: ىي مدينة بغداد ) ياقكت الحمكلم معجـ البمدافم ج ِ)
( المسػػعكدل: مػػركج الػػذى  كمعػػادف الجػػكىرم اعتنػػى بػػو كراجعػػو كمػػاؿ حسػػف مرعػػىم الطبعػػة ّ)

 .ْٓم ْْص  ْـم ج ََِٓ ىػ/ُِْٓبيركتم  -األكلىم المكتبة العصيريةم صيدا
ـم بكيػع ُِٖىػ/َِٔ( الخميفة المتككؿ: ىك جعفر بف محمد بف المعتصـ بف الرشيدم كلد عاـ ْ)

 ُالكتبػى: فػكات الكفيػاتم جـ)ْٕٖىػػ/ِِّمػكت أخيػو ىػاركف الكاثػؽ عػاـ لو بالخالفػة بعػد 
 . (َِٗص 

تػػػاريخ الرسػػػؿ كالممػػػكؾم تحقيػػػؽ محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـم الطبعػػػة الثانيػػػةم دار  ( الطبػػػرل:ٓ)
ابف األثير: الكامؿ فى التاريخم  ؛ِِٖم ِِٕص  ٗـم ج ُٕٔٗىػ/ُّٕٖالمعارؼم مصرم 

لبنػػافم  -الطبعػػة األكلػػىم دار الكتػػ  العمميػػةم بيػػركت راجعػػو كصػػححو محمػػد يكسػػؼ دقػػاؽم
 .ُّٗم ُّٖص  ٔـم ج ُٕٖٗ ىػ/َُْٕ
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ِِّٖ 

ككاف قتؿ المتككؿ العباسى ىػك بدايػة مأسػاة الخمفػاد العباسػييف عمػى أيػدل  
األتػراؾم كازديػاد نفػكذىـم كاعتيػػادىـ عمػى الفسػاد كالسػم  كالنيػػ  األمػر الػذل أضػػر 
ذا كاف المنتصر العباسى قد اتفؽ معيـ عمػى قتػؿ كالػده المتككػؿم إ  أنػو  بالعامةم كا 

ـ عنػػدما ِٖٔىػػػ/ِْٖت نيايتػػو عمػػى أيػػدييـ عػػاـ ىػػك اآلخػػر لػػـ يسػػمـ مػػنيـم ككانػػ
 .(ُ)دسكا عميو طبيبو ابف طيفكر ليقتموم فقاـ بسمو بريشة أثناد مرضو

كبما أف األتراؾ كانت ليـ اليد العميا فى الدكلة العباسية فى ذلػؾ الكقػت فقػد 
اجتمعكا بعد قتؿ المنتصرم ليكلكا خميفة عمػى الدكلػة العباسػيةم فكقػع اختيػارىـ عمػى 

م كالػػذل كػػاف فػػى خالفتػػو   يقػػكل عمػػى مجابيػػة كصػػيؼ كبغػػا التػػركييف (ِ)المسػػتعيف
لتحكميما فى مقاليد األمكر دكنوم كاستمرت سيطرة األتراؾ عمى المستعيف حتى ترؾ 
ليـ مدينة سامرادم كاتجو إلى بغدادم كاستقر فييام فاتجػو لػو مجمكعػة مػف األتػراؾ؛ 

مػرة أخػرلم إ  أف المسػتعيف ضػاؽ ذرعػا بيػـم لكى يطمبكا عفكهم كيعكد إلى سػامراد 
مػف  (ْ)م فأخرجكا المعتػز(ّ)كمف تحكماتيـم كفسادىـ فى الدكلةم فرفض العكدة معيـ

محبسو ببغداد فى لؤلؤة الجكسؽ الذل كػاف قػد حبسػو بػو المسػتعيف كأعمنػكه خميفػة 
                                           

م بيركتُ) ـم ََِّ ىػػ/ُِْْلبنافم  -( السيكطى: تاريخ الخمفادم الطبعة األكلىم دار ابف حـز
 .ِّٖص 

( الخميفة المستعيف: ىك أحمد بف محمد بف ىاركف بف المعتصـ بف ىاركف الرشيد بف الميدل ِ)
ـم كبكيع لو بالخالفة بعد كفاة المنتصر بف المتككؿ عػاـ ّٖٔىػ/ُِِبف المنصكرم كلد عاـ 

 (.َُْص  ُـ )الكتبى: فكات الكفياتم ج ِٖٔىػ/ِْٖ
 .ُٔٔص  ٔ( ابف األثير: الكامؿ فى التاريخم ج ّ)
ع ـم بكيػْٕٖىػ/ِِّ( الخميفة المعتز: ىك محمد بف جعفر بف المتككؿ بف المعتصـم كلد عاـ ْ)

لو بالخالفة عنػد عػزؿ المسػتعيف كىػك فػي التاسػعة عشػر مػف عمػرهم كاسػتمرت خالفتػو ثػالث 
سنكات كستة أشير كأربعة عشر يكمام كتكفى كىك فػي الرابعػة كالعشػريف مػف عمػره )الكتبػى: 

 (.ُّٗص  ّفكات الكفياتم ج 



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّّٖ 

كبيػر م ثـ بػدأ المعتػز بتجييػز جػيش (ُ)عمى المسمميفم كعزلكا المستعيف مف خالفتو
لمقاتمة المستعيفم كدار قتاؿ شديد بيف الطرفيف اسػتمر عػدة أشػيرم كػاف فييػا أىػؿ 
بغداد مناصريف لممستعيف فى حربو ضد المعتزم فقتؿ مػنيـ الكثيػرم كظيػر أثػر ذلػؾ 
عمى العامة متمػثال فػى غمػك األسػعار ببغػدادم كًعظىػـ الػبالدم كاضػطر المسػتعيف إلػى 

 .(ِ)قتؿ فى نفس العاــم ك ْٖٔىػ/َِٓخمع نفسو فى عاـ 

كسرعاف ما انقم  األتراؾ عمى المعتػزم بعػد أف طمبػكا منػو أمػكا ن فػرفض أف 
يعيطيـم فقرركا أف يزيحكه عػف الخالفػةم ككػاف يقػكدىـ صػالب بػف كصػيؼم كمحمػد 
ابػػف بيغػػام فأحػػاطكا دار الخالفػػةم كدخػػؿ جماعػػة مػػنيـم فضػػربكا المعتػػز بالػػدبابيسم 

كه فػى الشػمس حافيػام حتػى تنػازؿ ليػـ عػف الخالفػة كأخرجكه خػارج القصػرم ككضػع
 .(ّ)ـم كتكفى فى نفس العاـ بعد أف كضعكه فى بيت كأغمقكه عميوٖٗٔىػ/ِٓٓعاـ 

م كالذل أظير الػكرع كحسػف الخمػؽ ( ْ)ثـ بايع األتراؾ بعده الخميفة الميتدل 
كه م إ  أنػػػو رغػػػـ سػػػيرتو الحسػػػنة لػػػـ يسػػػمـ مػػػف األتػػػراؾم الػػػذيف طػػػالب(ٓ)بػػيف النػػػاس

بأرزاقيـم إ  أنو قاـ بتسكينيـم كحػاكؿ الميتػدل أف يكقػع بػيف األتػراؾم لكنػو فشػؿم 
                                           

 .ُِّم ُُّص  ْ( المسعكدل: مركج الذى  كمعادف الجكىرم ج ُ)
 .ِٖٓريخ الخمفادم ص ( السيكطى: تاِ)
( ابف العماد الحنبمى: شذرات الذى  فػى أخبػار مػف ذىػ م أشػرؼ عمػى تحقيقػو كخػرج أحاديثػو ّ)

عبػػد القػػادر األرنػػاؤكطم حققػػو كعمػػؽ عميػػو محمػػكد األرنػػاؤكطم الطبعػػة األكلػػىم دار ابػػف كثيػػرم 
 .ِْٔص ّـم جُٖٖٗىػ/َُْٖلبنافم  -بيركت

فػي خالفػة ركف بػف الكاثػؽ بػف المعتصػـ بػف الرشػيدم كلػد ( الخميفة الميتدل: ىك محمد بػف ىػاْ)
م كتػػكلى الخالفػػة كلػػو بضػػع كثالثػػكف سػػنة )الكتبػػى: فػػكات جػػده سػػنة بضػػع عشػػرة كمػػائتيف

 (. َٓص  ْالكفياتم ج 
لبنػػافم  -( ابػف طبػا طبػػا: الفخػرل فػػى اآلدا  السػمطانية كالػػدكؿ اإلسػالميةم دار صػػادرم بيػركتٓ)

 ِْٔد.تم  ص 



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّْٖ 

م فقرر األتراؾ حينيا خمػع الخميفػة الميتػدلم (ُ)ثـ دبر مؤامرة لقتؿ أبى نصر بف بيغا
كلكنو عمـ بما يتشػاكركف فيػوم فخػرج ليػـ عمػى فرسػوم ككػاف إلػى جانبػو المغاربػةم 

-دار قتاؿ شديد بيف الطرفيف قتػؿ فيػو أربعػة   ؼ تركػىكالفراغنةم كاألشركسنيةم ك 
عمى الرغـ مف المبالغة التاريخية فى عدد القتمى مػف األتػراؾ إ  أنػو يػدؿ عمػى كثػرة 

م كاسػػتمر القتػػاؿ حتػػى انيػػـز جػػيش الخميفػػة الميتػػدل كقتػػؿ فػػى عػػاـ -القتمػػى مػػنيـ
 .(ِ)ـَٕٖىػ/ِٔٓ

العباسػػية إ  أف القػػادة  الخالفػػة (ّ)ـ تػػكلى المقتػػدرَٗٗىػػػ/ِٔٗكفػػى عػػاـ  
كالكتػػا  كالقضػػاة أجمعػػكا عمػػى خمعػػو لصػػغر سػػنوم كتعيػػيف عبػػد ا  بػػف المعتػػز بػػد ن 
منوم كلقبػكه الراضػى بػا م إ  أنػو لػـ يسػتمر بالخالفػةم إذ ثػار عميػو مػؤنس الخػادـ 
كمجمكعة مف الغمماف فى بيتو فى دجمةم كتمكنػكا مػف قتمػوم ثػـ عػادت الخالفػة مػرة 

ـ عندما حدث قتػاؿ ِّٗىػ/َِّم كالذل استمر فييا حتى عاـ (ْ)المقتدر أخرل إلى
بينػػو كبػػػيف مػػػؤنس الخػػػادـم ككػػػاف حينيػػػا أميػػػر الجيػػػكشم كانتيػػػت المعركػػػة بمقتػػػؿ 

رساليا إلى مؤنس الخادـ  .  (ٓ)المقتدرم كقطع رأسو كا 

كيتضب مما سبؽ أف التنكيػؿ كالتعػذي  كالعػزؿ صػار سػمة كاضػحة لمخمفػاد 
عباسى الثػانى عمػى يػد األتػراؾم كأصػبب الخميفػة ألعكبػة فػى أيػدييـم لػو فى العصر ال

                                           

 .َِِص  ٔ: الكامؿ فى التاريخم ج ( ابف األثيرُ)
 .ِٖٖ( السيكطى: تاريخ الخمفادم ص ِ)
( الخميفػػة المقتػػدر: ىػػك جعفػػر بػػف محمػػد بػػف المعتضػػد بػػف العبػػاس بػػف أبػػى أحمػػد طمحػػة بػػف ّ)

ـم ككانػت كفاتػو كىػك فػي َٖٗىػػ/ِٓٗالمتككؿم بكيع بالخالفػة بعػد أخيػو المكتفػى بػا  عػاـ 
 (.ِْٖص  ُتبى: فكات الكفياتم جالثامنو كالثالثيف مف عمره )الك

 .ُُْص  َُ( الطبرل: تاريخ الرسؿ كالممكؾم جْ)
 .ِٓٔ: الفخرل فى اآلدا  السمطانيةم ص  ( ابف طبا طبآ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّٖٓ 

الخالفة با سـ فقطم أما الكممة األخيرة فى الدكلة فكانت لألتراؾ. كيتكشؼ لنػا أيضػا 
أف ا ضػػطرا  السياسػػى الظػػاىر مػػف ضػػعؼ الخمفػػاد كقػػتميـ كالتنكيػػؿ بيػػـ فػػى ظػػؿ 

صادية لمعػكاـ فػى المجتمػع العباسػىم السيطرة التركية انعكس بدكره عمى الحالة ا قت
 .كىذا ما سيتضب فيما بعد



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّٖٔ 

 احملور الخاوي
 الكوراث الطبيعيت

تضػافرت العكامػػؿ الطبيعيػة إلػػى جانػ  العكامػػؿ السياسػية فػػى تفشػ ى ظػػاىرة 
الفقر فى العصر العباسى الثانىم حيث شيد ىذا العصر العديد مف الككارث الطبيعية 

مػػػعم منيػػػا الػػػز زؿم كالريػػػاح العاتيػػػةم كاألمطػػػارم التػػػى أثػػػرت بالسػػػم  عمػػػى المجت
 كاألمراض المتفشية. 

أما عف الز زؿ فيى التى حدثت فى عدة أقاليـ مف بمػداف الخالفػة العباسػية 
ـ أدل إلػى سػقكط ْٖٖىػػ/ِّّكك ياتيام نذكر منيا كقكع زلزاؿ كبيػر بدمشػؽ عػاـ 

جد الجػػامعم فقتػػؿ المنػػازؿم كاألسػػكاؽ عمػػى مػػف فييػػام كسػػقكط بعػػض شػػرفات المسػػ
 .   (ُ)الكثير مف الرجاؿم كالنساد م كالصبياف

ـ تيػػدمت عمػػى إثػػره ٖٔٓىػػػ/ِِْعػػاـ  (ِ)كمػػا كقػػع زلػػزاؿ بمدينػػة قػػكمس 
 .(ّ)المنازؿم كقتؿ تحتيا عدد كبير مف الناس

ـ فى العديد مف المدفم فكقع زلزاؿ فى ٖٗٓىػ/ِْٓككقعت عدة ز زؿ عاـ  
م (ْ)ألؼ كخمسمائة دارم ثػـ تػاله زلػزاؿ بمدينػة بىػاًلسي مدينة أنطاكيةم سقط عمى إثره 

                                           

 م( ابػػف الجػػكزل: المنػػتظـ فػػى تػػاريخ الممػػكؾ كاألمػػـم دراسػػة كتحقيػػؽ محمػػد عبػػد القػػادر عطػػاُ)
لطبعػة الثانيػةم دار الكتػ  العمميػةم مصطفى عبد القادر عطػام راجعػو كصػححو نعػيـ زرزكرم ا

 .ُٖٗص  ُُـم ج ُٓٗٗىػ/ُُْٓلبنافم  -بيركت
( قكمس: كىى مدينة تقع بالقر  مف جباؿ طبرستافم بيف الرل كنيسابكرم كلكبرىا فيى تحتكل ِ)

 (.ُْْص  ْعمى العديد مف المدف كالقرل كالمزارع )ياقكت الحمكل: معجـ البمدافم ج 
 .ُِٔص  ٔمؿ فى التاريخم ج ( ابف األثير: الكاّ)
 =( بالس: مدينة صغيرة تقع عمى شط نير الفػراتم كتعتبػر أكؿ مػدف الشػاـ )ابػف سػباىى زاده:ْ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّٖٕ 

رَّافم كرىٍأسي العىيفً  كالرَّقَّةم كحى
ػةم (ُ) م كًحٍمصم كًدمىشػؽم كالرهىػام كطىٍرسيػكسم كالىمَصيصى

 .  (ِ)كأىذىنىةم كسكاحؿ الشاـم كالالًَّذًقيَّة

َربػػت عمػػى إثػػره المنػػازؿ ٖٖٓىػػػ/ِِٕثػػـ كقػػع زلػػزاؿ شػػديد بمصػػر عػػاـ  ـ خي
 .(ّ)لجكامعم كمات بسببو خمؽ كثيركا

ـ ىػػدمت عمػػى إثػػػره ّٖٗىػػػ/َِٖعػػاـ (ْ)ككقػػع أيضػػا زلػػزاؿ بمدينػػة دىبىًيػػػؿ 
 . (ٓ)المنازؿم كقتؿ فيو مائة كخمسكف ألؼ شخص

أمػػا الكارثػػة الطبيعيػػة الثانيػػة فيػػى ىبػػك  ريػػاح شػػديدة تػػؤثر عمػػى الػػزركع  
م أدت إلػػى ـ شػػديدة اْٖٗىػػػ/ِّْكاإلنسػػافم كقػػد ىبػػت ريػػب بػػالعراؽ عػػاـ  لسػػمـك

 إحػػػراؽ زرع الككفػػػةم كالبصػػػرةم كبغػػػدادم كقتػػػؿ المسػػػافريفم ثػػػـ كصػػػمت ىػػػذه الػػػريب 
 م فأحرقػػػػػػػت الػػػػػػػزرعم كقتمػػػػػػػػت المكاشػػػػػػػىم ثػػػػػػػـ كصػػػػػػػمت إلػػػػػػػػى (ٔ)إلػػػػػػػى ىمػػػػػػػذاف

                                                                                                           

 (ُِٗأكضب المسالؾ إلى معرفة الممالؾم ص = 
( رأس عػػيف: مدينػػة مشػػيكرة مػػف مػػدف الجزيػػرةم تقػػع بػػيف حػػرافم كنصػػيبيفم كدنسػػير )يػػاقكت ُ)

 (.ُْص  ّالحمكل: معجـ البمدافم ج 
( ابػػف كثيػػر: البدايػػة كالنيايػػةم تحقيػػؽ عبػػد ا  بػػف عبػػد المحسػػف التركػػىم الطبعػػة األكلػػىم دار ِ)

 .َْْص  ُْـم ج ُٖٗٗىػ/ُُْٗمصرم  -ىجرم القاىرة
الجكزل: شذكر العقكد فى تاريخ العيكدم دراسة كتحقيؽ أبك الييثـ الشيبانىم أحمد عبػد ابف ( ّ)

ـم  ََِٕ ىػػ/ُِْٖمركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراثم الكريـ نجي م الطبعة األكلىم 
 .ُٖٗص 

 (.ّْٗص  ّ( دبيؿ: مدينة تقع بالقر  مف أرمينية )ياقكت الحمكل: معجـ البمدافم ج ْ)
 .ِّٗص  ّ( الحنبمى: شذرات الذى  فى أخبار مف ذى م جٓ)
 التربػػػػة الطيبػػػػة ( ىمػػػػذاف: مدينػػػػة مػػػػف مػػػػدف الجبػػػػاؿم تتميػػػػز با تسػػػػاعم كاليػػػػكاد المطيػػػػؼم ك ٔ)

 ( .ّْٖلبنافم د.تم ص  -) القزكينى:  ثار البالد كأخبار العبادم دار صادرم بيركت
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ِّٖٖ 

فمنعت النػاس مػف التجػارة باألسػكاؽم كمػف المشػى فػى الطػرؽم  (ُ)المكصؿ كسنجار
 .(ِ)كماكمات منيا خمؽ كثيرم كاستمرت ىذه الريب خمسيف ي

ـ اقتمعت نحػك خمسػمائة ٖٖٗىػ/ِٖٓكىبت أيضا ريب شديدة بالبصرة عاـ 
 .(ّ)نخمة

كذلؾ تفشى المرض فى أىؿ بغدادم كخير دليػؿ عمػى ذلػؾ مػا حػدث فػى عػاـ 
ـم فقد كثرت األمراض بيف أىؿ بغدادم كأصا  الكال  كالذئا  السعارم ُّٗىػ/ََّ

 . (ْ)فكانت تقتؿ كؿ مف تقـك بعضو

ـ ِٔٗىػػ/ُّْعػاـ (ٓ)افة إلى كقػكع حريػؽ ىائػؿ فػى نيػر طػابؽكىذا باإلض
تسب  فى احتراؽ ألؼ دارم كألؼ دكافم ثـ تاله فى نفس العاـ فى بغداد بػرد شػديدم 
تاله نزكؿ ثمل كثيؼم أدل إلى تمؼ األكثرية مف نخؿ مدينة بغػدادم كمػا تمػؼ شػجر 

 .  (ٔ)  عمييااأليٍتريجم كالتيفم كتجمدت الخمجاف الكبيرة حتى عبرت الدكا

ك  يفكتنا أف نشير إلى أف كارثة األمطار كسقكطيا بشدة قد أثػرت عمػى كػؿ 
فػى ( ٕ)مف الحياة ا قتصػاديةم كالعامػة فػى نفػس الكقػتم مثممػا حػدث بمدينػة تكريػت

                                           

( سنجار: مدينة بالقر  مف الجزيرةم كعمى مسافة قريبة مف المكصؿ ) يػاقكت الحمػكل: معجػـ ُ)
 (.ِِٔص  ّالبمدافم ج

 .ِٕٓ( السيكطى: تاريخ الخمفادم ص ِ)
 .ِٓٗدم ص ( السيكطى: تاريخ الخمفاّ)
 . َِٕ( ابف الجكزل: شذكر العقكد فى تاريخ العيكدم ص ْ)
( نير طابؽ: يقػع عمػى الجانػ  الغربػى مػف بغػدادم قػر  نيػر القالَّئػيف )يػاقكت الحمػكل: معجػـ ٓ)

 (.ُِّص  ٓالبمدافم ج 
 . ِٔٓم ِٓٓص  ُّ( ابف الجكزل: المنتظـ فى تاريخ الممكؾ كاألمـم ج ٔ)
 =زيرةم تقع بالقر  مف العراؽم غر  نيػر دجمػة )ابػف سػباىى زادة: أكضػب( تكريت: مدينة بالجٕ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّٖٗ 

ـ عنػػدما سػػقطت أمطػػار شػػديدةم غػػرؽ عمػػى إثرىػػا أربعمائػػة دار ُّٗىػػػ/ُّٗعػػاـ 
فقد ارتفعػت الميػاه الناتجػة عػف األمطػار حتػى كدكافم كنتيجة ليذه األمطار الشديدة 

كصمت أربعة عشر شبرام فغطت األسكاؽم كغرؽ خمػؽ كثيػر مػف أىػؿ مدينػة تكريػت 
 .(ُ)بسب  ىذه األمطار

ـم اجتػػاح القػػرلم َْٗىػػػ/ِّٖكخػػرج مػػاد كثيػػر مػػف نػػكاحى األنبػػار عػػاـ 
 .(ِ)كأغرؽ الناسم كالبيائـم كىدـ البيكت كاألبنية

ـ أدت ْْٗىػػ/ِّّا ىطػكؿ أمطػار عمػى بغػداد فػى عػاـ كقد زاد األمر سكدن 
إلى تساقط منازؿ الناسم كتكفى الكثير منيـ تحتيام كنقصت قيمػة المنػازؿ ببغػدادم 

 .(ّ)كزاد الغالدم كبمه الخبز ثالثة أرطاؿ بدرىـم كالتمر رطالف بدرىـ

                                                                                                           

 (.ِِٓالمسالؾ إلى معرفة الممالؾم ص = 
 .َٕص  ٕ( ابف األثير: الكامؿ فى التاريخم ج ُ)
 .ُّْص  ْ( الحنبمى: شذرات الذى  فى أخبار مف ذى م ج ِ)
 .ّْص  ُْابف الجكزل: المنتظـ فى تاريخ الممكؾ كاألمـم ج ( ّ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

َِّٗ 

 احملور الخالج
 .تذاعياث الظاهرة وأحرها علي العامت

 : الفقركخرة شكوى العامت مه  -أ
كاف لمحياة السياسية كالككارث الطبيعية أثرىا المباشر عمى حياة العامػة فػى 
العصر العباسى الثانىم حيث شكا الناس مف ضيؽ ذات اليدم كمف الفقرم ففى عيػد 

 . (ُ)المستعيف شكا أىؿ بغداد سكد الحاؿم حتى إنيـ أكمك الجيؼ
الحنطة فػى  (ِ)مد كبمه كرككقع غالد مفرط بالحجازم كالعراؽ فى عيد المعت

 . (ّ)بغداد مائة كخمسكف دينارا
كفػػى خالفػػة المقتػػدر ضػػجت العامػػة مػػف الغػػالدم ككسػػرت المنػػابرم كقطعػػكا 
م فاضػػطر المقتػػدر أف يسػػتدعى كزيػػره  الصػػالةم كأحرقػػكا الجسػػكرم كنيبػػكا دار الػػرـك

فػى كػؿ حامد بف العباس؛ لكى يبيع الغالت التػى يمتمكيػا فػى بغػداد لمعامػةم كأنقػص 
كر خمسة دنانيرم كلكف ذلؾ لـ يثف النػاس عػف ضػيقيـ مػف الغػالد كنقػص الطعػاـم 
فاتجيت العامة إلى دارهم كدار قتاؿ شديد بيف غممانو كبيف العامة استمر أليػاـ قتػؿ 

 . (ْ)عمى إثره عدد كبيرم ثـ اشتد بعدىا البالدم كزاد الغالد فى بغداد

                                           

العػامرل: غربػػاؿ الزمػاف فػػى كفيػات األعيػػافم صػححو كعمػػؽ عميػو محمػػد نػاجى زعبػػى العمػػرم ( ُ)
 ىػػ/َُْٓسػكريام  -اإلشراؼ عبد الرحمف بف يحيي اإلريػانىم مطبعػة زيػد بػف ثابػتم دمشػؽ

 .ِّْم ِّّ ـم صُٖٓٗ
  ّْ( الكػػػػػر: مكيػػػػػاؿ ألىػػػػػؿ العػػػػػراؽ مقػػػػػداره سػػػػػتكف قفيػػػػػزا )ابػػػػػف منظػػػػػكر لسػػػػػاف العػػػػػر م ج ِ)

 (.ِّٖٓص 
 .ِٖٗ( السيكطى: تاريخ الخمفادم ص ّ)
 ؛ الحنبمػػى: شػػذرات الػػذى  فػػى أخبػػار مػػف ذىػػ م ُِٔ( اليمػػذانى: تكممػػة تػػاريخ الطبػػرلم ص ْ)

 .ّٖص  ْج 



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ُِّٗ 

فم كمات خمؽ كثير مف أىؿ خراساف كفى خالفة الراضى اشتد الغالد بخراسا
مف شدة الجكعم كعجػز النػاس عػف دفػنيـ لغػالد المعيشػةم كاضػطركا لجمػع الغربػاد 

م كغمت األسعار فى بغداد (ُ)كالفقراد فى بيت كاحدم حتى يتسنى ليـ دفنيـ كتكفينيـ
 . (ِ)حتى بمه الكر مف الحنطة مائة كعشريف دينارم كمف الشعير تسعيف دينارا

ـ خالفػػة المتقػػى مػػف غػػالد األسػػعارم فقػػد زادت األسػػعار فػػى بغػػداد كلػػـ تسػػم
ـم كعػػانى ِْٗىػػ/َّّزيػادة بالغػةم كانتشػػرت األكبئػةم كقػد بػػدأت األزمػة منػذ عػػاـ 

منيا العكاـ حتى بمه الكيٌر بيا مائتيف كعشريف دينارم كاضطر الناس حينيا إلى أكػؿ 
ػ كالتى اشتد فييػا القحػط مْٓٗىػ/ّّّم كاستمرت مكجة الغالد حتى عاـ (ّ)الجيؼ

بصكرة لـ يكف ليا مثيؿ فى بغدادم كضاؽ الناس ذرعام ككانت النساد تخرج يصػحف 
 .(ْ)الجكع الجكع طمبا لمطعاـ حتى يمتف

 : (ٓ) االستجذاء -  

نتيجة لكؿ ما سبؽم عرؼ الفقر طريقو لمطبقات الدنيا فى المجتمع العباسى 
جػػكعم فكصػػفكا شػػعرا كنثػػرا ضػػيؽ ذات الثػػانى؛ ممػػا دفعيػػـ إلػػى طمػػ  العطػػاد لسػػد ال

يدىـم كشدة فقرىـم كندرة طعاميـم كقمة لباسيـم كعدـ قدرتيـ عمى إعاشة أك دىـم 
                                           

 .ُُٔص  ٕ( ابف األثير: الكامؿ فى التاريخم ج ُ)
 .ِٔٗص  ُُالقرطبى: صمة تاريخ الطبرلم ج  (ِ)
 .ُٕٔص  ْمف ذى م ج ( الحنبمى:  شذرات الذى  فى أخبار ّ)
 .ِِٗ( العامرل: غرباؿ الزماف فى كفيات األعيافم ص ْ)
( ا ستجداد: كىك طم  الصدقة أك األعطيات مف الناس نظرا لضيؽ الحاؿ )ابف منظكر: لسػاف ٓ)

؛ أحمػد مختػار عمػر: معجػـ المغػة ِٕٓص  ٕج مصرم د.تم -دار المعارؼم القاىرة العر م
ص  ُمل  مـََِٖىػ/ُِْٗمصرم -ألكلىم عالـ الكت م القاىرةالطبعة ا العربية المعاصرةم

ِّٓ.) 



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِِّٗ 

كالتندر عمى قفر منازليـم كسنتخير بعضا مػف ىػذه النمػاذج لالسػتد ؿ عمػى حػا ت 
ا ستجداد الشعرل فى ذلػؾ العصػرم طمبنػا لمعطػادم كسػدنا لمرمػؽم كمػف األمثمػة عمػى 

الذل كشػؼ متنػدرنا طعامػوم كالػذل ىػك  (ُ)ؾ ما نظمو الشاعر العباسى بف الحجاجذل
 نفس طعاـ ىذه الطبقة الفقيرة الخالى مف كؿ شئ مستجدينا: 

بػىًرل مينٍػذي ميدَّةو ًفى ًغذىاًئى م كىىىذىا     خى بٍػزو  أىتىعىشَّى ًبغىيٍػًر خي

 (ِ)ٍحًدل أىٍحيىا ًبغىٍيًر ًغذىادً لىًة كى  فىأىنىا اليكـى ًمٍف ًمالًئكىًة الدىٍك      

كغالبنا ما يبيت أىؿ ىذه الطبقة الدنيا فى المجتمع العباسى جكعى بال طعاـ 
كاصػػفنا حالػػوم كحػػاؿ مػػف يبيتػػكف  (ّ)كمػػا كصػػؼ ذلػػؾ الشػػاعر العباسػػى أبػػك الرقعمػػؽ

 جكعى مف الفقر مف طبقتو مستجدينا:

ػ ي           فعمكا بى   غيًر مػا يجػ ي عىجى ه ما ًمٍثميػوي عىجى

زىًنى              ذىٍقفي مىٍف بالسَّمًب يىٍختىًض ي  قىٍرقىرىٍت بىٍطًنى فىكىاحى
(ْ) 

ذا كاف أىؿ ىذه الطبقة   يجدكف مف الطعػاـ مػا يسػد جػكعيـم فقػد عػانكا  كا 

                                           

ابػػف الحجػػاج: ىػػك أبػػك عبػػد ا  بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف جعفػػر بػػف محمػػدم الشػػاعر العباسػػى ( ُ)
ـ)ابف خمكاف: كفيػات األعيػاف كأنبػاد ََُُىػ/ُّٗكيطمؽ عميو الكات  الشاعرم كتكفى عاـ 

 (. ُُٕم ُٖٔص  ِأبناد الزمافم ج 
لثعػػالبى: يتيمػػة الػػدىرم تحقيػػؽ محمػػد محيػػى الػػديف عبػػد الحميػػدم الطبعػػة األكلػػىم دار الكتػػ  ( اِ)

 .ٔٓص  ّلبنافم ج -العمميةم بيركت
لػػى مدينػػة أنطاكيػػةم كيمتػػاز إ( أبػػك الرقعمػػؽ: ىػػك أبػػك حامػػد أحمػػد بػػف محمػػد األنطػػاكىم ينسػػ  ّ)

يػػاف أنبػػاد ‘فيػػات اؿـ)ابػػف خمكػػاف: ك ََُٗىػػػ/ّٗٗشػػعره بالجػػدم كاليػػزؿم ككانػػت كفاتػػو عػػاـ 
 (.ُِّم ُُّص  ُأبناد الزمافم ج 

 .ُّٖص  ُ( الثعالبى: يتيمة الدىرم ج ْ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّّٗ 

 أيضا مف ندرة الثيا م كمف ذلؾ ما قالو أحدىـ متندرا كمستجديا: 

 دَّهٍ ػد جادى ًبشً ػفقًقيؿى ما أىٍعدىٍدتى لمبر    ًد  

بَّةي رًٍعدىهػػػةى عه ػػػتي ديرَّاعي ػػقم     (ُ)ٍرلو     تحتىيا جي

فػػػى بعػػػض شػػػكارع البصػػػرة مقطػػػع  (ِ)كيقػػػؼ الشػػػاعر أبػػػك فرعػػػكف الساسػػػى
 الثيا م يصؼ حالوم كحاؿ أىؿ طبقتوم طالبنا العطاد مستجدينا:

ػًمؽى الثيا          ػػدىكتي خى  را ػػػػػػػنبيػًؿ كالجً ؽى الزَّ ػػمعمٌػى  لقػػٍد غى

ا ػػطبنا يىديؽه ًحػػمىؽى األبػػ       (ّ)ػكاً       أسمعي ذاتى الخَد كالًحجى

 كلصػػػػعكبة المعيشػػػػة فػػػػى ذلػػػػؾ الكقػػػػت كقمػػػػة األقػػػػكاتم كػػػػاف صػػػػعبنا عمػػػػى 
أبى فرعػكف الساسػى أف يعػكؿ أك ده لعػدـ قدرتػو عمػى تػكفير مػا يكفػييـ مػف مأكػؿم 

 الوم كمف ىـ عمى شاكمتو مف العكاـ مستجدينا:كمشر م كلباسم فصكر حاؿ أطف

غىاًر الذًَّر       درٍ ػسكدي الكجكًه كسكاًد القً  كصبيةه مثؿى صى

 ػيرػػًر ديثػػػػبغيًر قيطيػػؼو كبغي ردي كىـ ًبشىرٍّ     ػػجادىـي الب  

 ؽه بصػدرلػبعضيـي ممتص   الًة العصًر  ػػتراىـي بعدى ص  

 

                                           

 -( ابف خمكاف: كفيات األعياف كأنباد أبناد الزمافم تحقيػؽ إحسػاف عبػاسم دار صػادرم بيػركتُ)
 .َُْص ْـم جُٕٕٗلبنافم 

ط )إبػراىيـ النجػػار: ( أبػك فرعػكف الساسػى: شػاعر عباسػى ينسػ  إلػى قريػة السػاس أسػفؿ كاسػِ)
ـم ُٕٗٗلبنػافم  -شعراد عباسػيكف منسػيكفم الطبعػة األكلػىم دار الغػر  اإلسػالميم بيػركت

 (ٕٓص  ّج ِؽ
 . ُِٓـم ص ُُٕٗ: أد  المعدميف في كت  األقدميفم مطبعة المكادم العراؽم سالـ الدباغ( ّ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّْٗ 

إذا بىكػىٍك عمٍَّمتيييـ بالفجرً    ك خػري ممتصػؽه بظػيرل    
(ُ) 

ذا كاف الشاعر المستجدل فػى العصػر العباسػى الثػانى قػد عبػر عػف حالػو  كا 
ػا مػف السػخرية مػف منزلػو الػذل  كحاؿ طبقتو المعدمة بفعؿ الفقرم فإنو لػـ يجػد حرجن

 خال مف كؿ شئ قائالن كمستجدينا سامعيو:
 اػػػرقػػا أخشى السػػليسى إغالقى لبابى أف لىى       فيًو م   
 اػحالى مف يجك ي الطرق    ا أغمقوي كى   يرل   ػػػػػػػػػػػإنم   
   (ِ)دخؿى السػارؽي فيو سرقا  ك     ػػمػري فػػػوي الفقػػزؿه أكطنػػمن   

لى جان  استجداد الشعراد فقد ظير مجمكعة مف العامػة فػى ىػذا العصػر  كا 
رزؽ ؛ معممػيف ليػذا الطمػ  بقسػكة الطبيعػة يجكبكف البالد بحثنا عػف المػاؿم كطمبػا الػ

التى نالت منيـم كحرمتيـ القكتم  كاشفيف عبر اسػتجدائيـ عػف أثػر القحػط عمػييـ 
كعمى غيرىـ مف مثؿ شاكمتيـ فى ىذا المجتمعم كقكؿ أحدىـ منادينا ) ياقـك تتابعت 
 عمينا سنكف جماد شدادم لـ يكف لمسماد فييا رجعم ك  لألرض فييػا صػدعم فنضػ 
العػػدم كنشػػؼ الكشػػؿم كأمحػػؿ الخصػػ م ككمػػب الجػػد م كسػػؼ المػػاؿم ككسػػؼ البػػاؿم 
كشطؼ المعاشم كذىبت الرياشم كطرحتنى األياـ إلػيكـ غريػ  الػدارم نػائى المحػؿم 
ليس لى ماؿ أرجع إليػوم ك  عشػيرة ألحػؽ بيػام فػرحـ ا  امػرأ رحػـ اغترابػىم كجعػؿ 

 .(ّ)المعركؼ جكابى(

                                           

الطبعػػػة الثانيػػػةم دار  ( ابػػػف الجػػػراح: الكرقػػػةم تحقيػػػؽ عبػػػد الكىػػػا  عػػػزاـم عبػػػد السػػػتار فػػػراجمُ)
 .ٕٓمصرم د.تم ص -المعارؼم القاىرة

 -( ابف المعتز: طبقات الشعرادم تحقيؽ عبد الستار فراجم الطبعة الثانيةم دار المعارؼم القاىرةِ)
 .ّٕٔم صُٖٔٗمصرم 

د العقد الفريدم شػرحو كضػبطو كصػححو أحمػد أمػيفم إبػراىيـ اإلبيػارلم عبػ ( ابف عبد ربو: العقد الفريدمّ)
 .ِْٖص  ّـم ج ُٖٔٗمصرم  -السالـ ىاركفم لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشرم القاىرة



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّٗٓ 

صػر نتيجػة مػا حػؿ بيػـ مػف فقػر الكممػات المعبػرة كلقد استخدـ أىػؿ ىػذا الع
عف سكد حاليـ  ستدرار عطؼ الناسم كتحفيزىـ إلخراج الماؿ دكف الشػعكر بػأدنى 
ضيؽ أك حزف مف إخراجوم كقػكؿ أحػدىـ مسػتجدينا:) أيػف الكجػكه الصػباحم كالعقػكؿ 

حم الصحاحم كاأللسف الفصاحم كاألنسا  الصراحم كالمكػاـر الربػاحم كالصػدكر الفسػا
 .(ُ)تعيذنى مف مقامى ىذا(

ػا ألىػؿ ىػذه الطبقػة  أف  -كمف بيف أسالي  ا ستجداد فػى ىػذا العصػر أيضن
يتجو بعضيـ إلى أشخاص بعينيـ طالبيف منيـ العطاد مباشرة مف مثؿ قػكؿ أحػدىـ 
مستجدينا)أيدينا ممدكدة إليؾ بالرغبةم كأعناقنا خاضعة لؾ بالذلةم كأبصارنا شاخصػة 

م كاستجداد أحدىـ أيضا (ِ)افعؿ فى أمكرنا حس  أممنا فيؾم كالسالـ(إليؾ بالشكرم ف
)إنػػى امتطيػػت إليػػؾ الرجػػادم كسػػرت عمػػى األمػػؿم ككفػػدت بالشػػكرم كتكسػػمت بحسػػف 

 .(ّ)الظفم فحقؽ األمؿم كأحسف المنزلةم كأكـر القصدم كأتـ الردم كعجؿ المراد(

م حتػى يسػتحث كأحيانا يستخدـ أىؿ ىذا العصر أسمك  التخكيؼ مػف الػزمف 
سػػامعيو بضػػركرة العطيػػة كقػػكؿ أحػػدىـ مسػػتجدينا )كقػػاكـ ا  ىػػكؿ المطمػػعم كضػػيؽ 

 . (ْ)المضجعم كبعد المنتجع(

                                           

 .ِِّص  ّلبنافم ج -( الجاحظ: البياف كالتبييفم دار الكت  العمميةم بيركت ُ
 .ُّٔص  ّـم مل ُِٓٗمصرم  -( ابف قتيبة: عيكف األخبارم دار الكت  المصريةم القاىرة ِ
 .ُّْص  ّفريدم ج( ابف عبد ربو: العقد ال ّ
( التكحيػػدل: البصػػائر كالػػذخائرم تحقيػػؽ أحمػػد أمػػيفم السػػيد أحمػػد صػػقرم الطبعػػة األكلػػىم طبػػع  ْ

 .َِْص  ُـم جُّٓٗمصرم  -لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشرم القاىرة



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّٗٔ 

 : حركاث السرقت في اجملتمع العباسي الخاوي -ج 

كقػػد ظيػػرت حركػػات السػػرقة كػػرد فعػػؿ طبيعػػى لحالػػة التخػػبط السياسػػى الػػذل 
انىم فسػيطرة األتػراؾ عمػى مقاليػد الحكػـ كانت تعيشو الدكلة العباسية فى عصرىا الث

نتيجػػة ضػػعؼ شخصػػية الخميفػػة العباسػػى فػػى تمػػؾ الفتػػرة أدل إلػػى ضػػعؼ شخصػػية 
 الدكلةم كبالتالى كثرت السرقات بيا.

كأثنػػػػاد فتػػػػرة الصػػػػراع عمػػػػى الخالفػػػػة بػػػػيف المسػػػػتعيف كالمعتػػػػز فػػػػى عػػػػاـ 
ادم كجميػع القػرل م كبغد(ُ)ـ  قاـ األتراؾ بني  القرل الكاقعة بيف عكبرآٖٔىػ/ُِٓ

التى تقع عمػى السػاحؿ الغربػىم كاسػتكلكا عمػى العديػد مػف الغػالت كاألمتعػةم كىػدمكا 
ػا اجتمػع عػدد مػف  المنازؿم كنيبكا العامة فى الطرقاتم كفى نفػس فتػرة الصػراع أيضن
المصكص بمدينة سامراد بعد أف تبيف ليـ ضػعؼ شخصػية المعتػزم كقػامكا بػاليجـك 

 .(ِ)كالسيكؼم كالصيارفةم كأخذكا جميع ما كجدكه فيياعمى سكؽ أصحا  الحمىم 

كنظرنا  نشغاؿ الخميفة المستعيف بصراعو مع المعتزم لـ يعد بإمكانو متابعة 
األمصار الخاضعة لوم كبالتالى كثػر فييػا السػرقة كالنيػ م مثممػا فعػؿ إسػماعيؿ بػف 

د فػى خزائنيػا يكسؼ عندما ىجـ عمى مكةم كأخذ ما فى الكعبة مف األمكاؿم كما كجػ
مف الذى م كالفضةم كأخذ مف الناس نحك مائتى ألؼ دينارم كأحرؽ جزدنا مف مكػة؛ 
كنتيجة لذلؾ فقػد غػال سػعر الخبػزم كأصػبب رطػؿ المحػـ بأربعػة دراىػـم كشػربة المػاد 
ثالثػػة دراىػػػـم ثػػػـ رحػػػؿ إلػػى جػػػدةم كمنػػػع الطعػػػاـ عػػف النػػػاسم كأخػػػذ أمػػػكاؿ التجػػػار 

                                           

( عكبرا: بميدة في العراؽ تقع عمى نير دجمةم كىى قريبػة مػف بغػداد )ابػف سػباىى زاده: أكضػب ُ)
 (.ّْٕلى معرفة الممالؾم ص  المسالؾ إ

 .َّٓم ُِٗص  ٗ( الطبرل: تاريخ الرسؿ كالممكؾم جِ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ِّٕٗ 

 .(ُ)دة كاممة حتى أفنى أمكالياكأصحا  المراك م كني  مدينة ج

كقاـ العامة فى بغداد باليجـك عمى الدير العتيؽ الخاص بالنصارل فػى عػاـ 
ـم كنيبػػكا كػػؿ مػػا فيػػو مػػف متػػاعم كقمعػػكا األبػػكا  الخشػػبية الخاصػػة ْٖٖىػػػ/ُِٕ

ا مف حيطانو كسقكفوم حتى تدخؿ الحسيف بف إسماعيؿ صاح   بالديرم كىدمكا بعضن
م كمػػنعيـ مػػف ىػػدـ مػػا تبقػػى منػػوم ثػػـ أعػػاد بنػػاد مػػا ىدمتػػو الشػػرطة فػػى ذلػػؾ الكقػػت

 .(ِ)العامة

ـ فػػى عيػػد الخميفػػة المقتػػدر ُٖٗىػػػ/َّٔكقػػد ضػػعفت ىيبػػة السػػمطنة عػػاـ 
لجعمو تصرؼ أصحا  الشرطة مبنينا عمى  راد الفقيادم فكثػر المصػكص كالعيػاركفم 

 .(ّ)ككثرت الفتفم كتـ اليجـك عمى منازؿ التجار لسرقتيام ككثر الفساد

عمى بغػدادم كبػدأ  ـم استكلى البريدلّٓٗىػ/َّّكأثناد خالفة المتقى عاـ 
ىك كمف معو بالقيػاـ بعمميػات السػم  كالنيػ م فسػرقكا الػدكا م كأخرجػكا النػاس مػف 
منازليـم كاستكلكا عمى األسكاؽم فغمت األسػعارم كصػادر أمػكاؿ النػاسم كجعػؿ عمػى 

ى بمه ثمف كر الحنطة ثالثمائػة دينػار كؿ كر مف الحنطة كالشعير خمسة دنانيرم حت
كسػػتة عشػػر دينػػارام كحصػػد أصػػحابو الحنطػػة كالشػػعير كحممكىػػا إلػػى منػػازليـم كأخػػذ 

؛ (ْ)أمكاؿ التجار غصبنام حتى أف بعضيـ بدأ يستتر لكثرة ما طمبو مػنيـ مػف األمػكاؿ
ا فى بغدادم كىجمػكا عمػى المنػازؿ فػى  كنتيجة لذلؾ بدأ الناس فى ني  بعضيـ بعضن

 .    (ٓ)لميؿ كالنيارم أمالن فى الحصكؿ عمى القكتم كعمت الفكضى فى بغداد كافةا
                                           

 .َٓص  ُِ( ابف الجكزل: المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـم ج ُ)
 .ِْٓص  ُِ( ابف الجكزل: المصدر السابؽم ج ِ)
 .َُٓم ََٓص  ٔ( ابف األثير: الكامؿ في التاريخم ج ّ)
 .ُِٖص  ْأخبار مف ذى م ج ( الحنبمى: شذرات الذى  في ْ)
 = ؛ ابف الساعى: مختصر أخبار ُِٔم ُُٔص  ٕ( ابف األثير: الكامؿ في التاريخم ج ٓ)
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ِّٖٗ 

ـ نتيجػة المصػادراتم كفػرض ّٓٗىػػ/ِّّككثر الفساد كقؿ األمف فى عػاـ 
الضرائ م كأخذ الماؿ مف العماؿم كالتجارم كالعامػة ليػدفع بيػا أمػكاؿ لمجنػدم فاضػطر 

حتػػى أنيػػـ كصػػؿ بيػػـ الحػػاؿ النػػاس لميػػر  مػػف بغػػدادم ككثػػرت ىجمػػات المصػػكصم 
 .(ُ)باليجـك عمى منازؿ القضاة فى ذلؾ الكقت

م اسػتطاع ىػذا المػص كمػف (ِ)كذلؾ ظير لص ببغداد يطمؽ عميو ابف حمػدل
معػػو أف يػػؤرؽ الخميفػػةم كأف ينيػػ  أمػػكاؿ العامػػةم فكػػاف ييجػػـ عمػػى بيػػكت النػػاس 

بػػالبكؽ فػػى  م ككػػاف النػػاس يحرسػػكف منػػازليـ(ّ)بالسػػالحم كالشػػمعم كيسػػرؽ األمػػكاؿ
م كخمت المنازؿ (ْ)الميؿم كيمتنعكف عف النـك خكفنا مف ىجمات ابف حمدل كأصحابو

مف السكنى ببغدادم كأغمقػت عػدة حمامػاتم كتعطمػت األسػكاؽ كالمسػاجد بسػببوم ثػـ 
تكصؿ ابف شيرزاد بأمر مف الخميفة إلى اتفػاؽ مػع ابػف حمػدل يقتضػى بدفعػو مبمػه 

يسػرقوم كاسػتمر ابػف حمػدل فػى تركيػع النػاس  خمسة عشر ألؼ دينػار شػيرينا ممػا
 .(ٓ)ـ ّٓٗىػ/ِّّحتى قتؿ عمى يد أبى العباس الديممى صاح  الشرطة فى عاـ 

                                                                                                           

 .ُٖقم ص َُّٗمصرم  -ىم المطبعة األميريةم القاىرةلالخمفادم الطبعة األك =      
عبػد اليػادل  نقمػو إلػى العربيػة محمػد  دـ ميتز: الحضارة اإلسالمية فى القرف الرابع اليجرلم( ُ)

لبنػافم  -م أعد فيارسو رفعت البدراكلم الطبعة الخامسةم دار الكتا  العربىم بيركتة أبك ريد
 .ُّص  ُج 

( ابف حمدل: ىك لص ظير ببغدادم اشتير بفتكتو كظرفػوم فكػاف   يسػرؽ مػف كانػت بضػاعتو ِ)
ذا سػػرؽ شخصػػا فقيػػرن  و لممسػػركؽم ا منػػكتػػرؾ جػػزدن  ماقتسػػـ معػػو المػػاؿ اأقػػؿ مػػف ألػػؼ درىػػـم كا 

ػػ )التنػػكخى: الفػػرج بعػػد الشػػدةم تحقيػػؽ عبػػكد م ك  يسػػرقيا ما بأنػػو   يفػػتش امػػرأةكاشػػتير أيضن
 ( ِّٖص  ْـم جُٖٕٗىػ/ُّٖٗلبنافم  -الشالجىم دار صادرم بيركت

 .ُّّ( السيكطى: تاريخ الخمفادم ص ّ)
 .ّْص  ُْ( ابف الجكزل: المنتظـ فى تاريخ الممكؾ كاألمـم ج ْ)
 .َّص  ُتز: الحضارة اإلسالمية فى القرف الرابع اليجرلم ج (  دـ ميٓ)
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ِّٗٗ 

ـ بعػد أف ألقػى معػز الدكلػة ّٕٗىػ/ّّْكاضطر  الناس فى بغداد فى عاـ 
القػػبض عمػػى الخميفػػة المسػػتكفىم كنيبػػت األمػػكاؿ فػػى بغػػدادم كسػػرقت دار الخالفػػة 

 .(ُ)منيا شئكاممةم فمـ يبؽ 

                                           

 .َِٕ ص ٕابف األثير: الكامؿ في التاريخم ج ( ُ)



 

  

 

 
 كأثره عمى حياة العامة يالثان يالعصر العباس فيالفقر 

 

ََِْ 

 اخلامتت
كبعد فقد حاكؿ ىذا البحث أف يؤصؿ تاريخينا لظػاىرة الفقػر التػى تفشػت فػى 
 العصر العباسى الثانىم كيمكننا أف نجمؿ مجمكعة النتائل التى كقؼ البحث عمييا: 

كػػاف لسػػيطرة العنصػػر التركػػى عمػػى مقاليػػد األمػػكر فػػى الدكلػػة العباسػػية فػػى  .ُ
فػػى تحػػكؿ الدكلػػة العباسػػية مػػف القػػكة إلػػى  العصػػر الثػػانى العامػػؿ األساسػػى

 .م كمف الغنى إلى الفقرالضعؼ
كػػاف التنكيػػؿ كالتعػػذي  كالعػػزؿ سػػمة كاضػػحة لمخمفػػاد فػػى العصػػر العباسػػى  .ِ

الثانى عمى يد األتراؾم كأصبب الخميفة ألعكبة فى أيدييـم لو الخالفة با سـ 
 فقطم أما الكممة ا خيرة فى الدكلة فكانت لألتراؾ.

ا  نتشػػار ا مسػػاعدن الكػػكارث الطبيعيػػة فػػى العصػػر العباسػػى الثػػانى سػػببن مثمػػت  .ّ
 الفقر فى ذلؾ العصر.

شػػكا العامػػة الغػػالد فػػى العصػػر العباسػػى الثػػانى حتػػى إف بعضػػيـ قػػد أكػػؿ  .ْ
 الجيؼ مف شدة الجكع.

كانػػت ظػػاىرة ا سػػتجداد ىػػى المعػػادؿ المكضػػكعى لػػدل العامػػة نتيجػػة لسػػكد  .ٓ
 فى المجتمع العباسى.الحالة السياسية كا قتصادية 

عبػػرت األشػػعار عمػػى لسػػاف أصػػحابيا عػػف تػػردل حالػػة الطبقػػات الػػدنيا فػػى  .ٔ
المجتمع العباسى الثانىم كظير ذلؾ فى استجداد الشعراد مف خػالؿ كصػؼ 

 طعاىـم كشرابيـم كلباسيـم كمسكنيـ. 
زاد الفقر فى العصر العباسى الثانى لكثرة ما تعرضت لو األمصار اإلسػالمية  .ٕ

ات السرقة نتيجة لالنفالت األمنى النػاتل عػف التخػبط السياسػى فػى مف حرك
 الدكلة العباسية فى عصرىا الثانى.
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 املصادر واملراجع

 : املصادر ـ أوال

: ـ(: أبػػك الحسػػف عمػػى بػػف أبػػى الكػػـر محمػػدُِِّىػػػ/َّٔابػػف األثيػػر)ت  ػُ
الكامؿ فى التاريخم راجعو كصححو محمد يكسؼ دقاؽم الطبعة األكلػىم دار 

 .ـُٕٖٗ ىػ/َُْٕلبنافم  -ت  العمميةم بيركتالك

الفػرج بعػد الشػدةم  أبػك عمػى المحسػف بػف عمػى :ـ(ْٗٗىػ/ّْٖ)تالتنكخى  ػِ
 .ـُٖٕٗىػ/ُّٖٗلبنافم  -تحقيؽ عبكد الشالجىم دار صادرم بيركت

: البصػائر كالػذخائرم ـ(عمى بف محمػد بػف العبػاسََُُىػ/ََْ)التكحيدل  ػّ
لطبعػة األكلػىم طبػع لجنػة التػأليؼ تحقيؽ أحمد أمػيفم السػيد أحمػد صػقرم ا

 ـُّٓٗمصرم  -كالترجمة كالنشرم القاىرة

يتيمػػػة  :ـ(عبػػػد الممػػػؾ بػػػف محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿَُّٖىػػػػ/ِْٗ)تالثعػػػالبى  ػْ
الدىرم تحقيػؽ محمػد محيػى الػديف عبػد الحميػدم الطبعػة األكلػىم دار الكتػ  

 .لبناف -العمميةم بيركت

ر بف محبػك  بػف فػزارة أبك عثماف عمرك بف بح :ـ(ٖٖٔىػ/ِٓٓ)تالجاحظ  ػٓ
 .لبناف -البياف كالتبييفم دار الكت  العمميةم بيركت الميثى الكنانى البصرل:

الكرقػةم تحقيػؽ  أبك عبد ا  محمد بف داكد: :ـ(َٗٗىػ/ِٔٗ)تابف الجراح  ػٔ
 -عبد الكىا  عزاـم عبد الستار فراجم الطبعة الثانيةم دار المعارؼم القػاىرة

 .مصرم د.ت
أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػى بػػف  :ـ(َُُِىػػػ/ٕٗٓ)ت ابػػف الجػػكزل  ػٕ

أخبػػػار الظػػػراؼ كالمتمػػػاجنيفم الطبعػػػة الثانيػػػةم مطبعػػػة المقدسػػػىم  محمػػػد:
 .ـُّٖٗمصرم  -القاىرة
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شذكر العقكد فى تاريخ العيكدم دراسة كتحقيؽ أبك الييػثـ الشػيبانىم أحمػد   ػٖ
عبػػػد الكػػػريـ نجيػػػ م الطبعػػػة األكلػػػىم مركػػػز نجيبكيػػػو لممخطكطػػػات كخدمػػػة 

  .ـََِٕ ىػ/ُِْٖالتراثم 

المنتظـ فػى تػاريخ الممػكؾ كاألمػـم دراسػة كتحقيػؽ محمػد عبػد القػادر عطػام   ػٗ
مصطفى عبد القادر عطام راجعو كصححو نعيـ زرزكرم الطبعة الثانيػةم دار 

   .ـُٓٗٗىػ/ُُْٓلبنافم  -الكت  العمميةم بيركت

حمػد أبك العباس شمس الديف أحمد بف م ـ(:ُِِٖىػ/ُٖٔابف خمكاف)ت  ػَُ
ابف أبى بكر: كفيات األعياف كأنباد أبناد الزمػافم تحقيػؽ إحسػاف عبػاسم 

 .ـُٕٕٗلبنافم  -دار صادرم بيركت
عمى بف أنج  بف عثماف بف عبػد ا   :ـ(ُِٕٓىػ/ْٕٔ)ت ابف الساعى  ػُُ

ىم المطبعػػة األميريػػةم كلػػمختصػػر أخبػػار الخمفػػادم الطبعػػة األ أبػػك طالػػ : 
 .قَُّٗمصرم  -القاىرة

: أكضػب ـ( محمػد بػف عمػى البركسػكلُٖٗٓىػ/ٕٗٗ)ت زادهابف سباىى   ػُِ
المسػػالؾ إلػػى معرفػػة البمػػداف كالممالػػؾم تحقيػػؽ الميػػدل عيػػد الركاضػػيةم 

 .ـََِٔىػ/ُِْٕلبنافم  -الطبعة األكلىم دار الغر  اإلسالميم بيركت
عبػػد الػػرحمف بػػف كمػػاؿ الػػديف أبػػى بكػػر  :ـ(َُٓٓىػػػ/ُُٗ)ت السػػيكطى  ػُّ

تػػاريخ الخمفػػادم الطبعػػة  ل األسػػيكطى:محمػػد سػػابؽ الػػديف خضػػر الخضػػير 
م بيركت  .ـََِّ ىػ/ُِْْلبنافم  -األكلىم دار ابف حـز

أبػػك الحسػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد  :ـ(ّْٗىػػػ/ِِّ)ت ابػػف طباطبػػا  ػُْ
الفخػػرل فػػى اآلدا  السػػمطانية كالػػدكؿ اإلسػػالميةم دار  الياشػػمى القرشػػى:

 .لبنافم د.ت -صادرم بيركت
تػػاريخ الرسػػؿ  جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر: أبػػك ـ(:ِِٗىػػػ/َُّ)ت الطبػػرل  ػُٓ
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كالممكؾم تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبػراىيـم الطبعػة الثانيػةم دار المعػارؼم 
  .ـُٕٔٗىػ/ُّٕٖمصرم 

يحيي بف أبك بكر بف محمػد بػف يحيػي بػف  :ـ(ُْٖٖىػ/ّٖٗ)ت العامرل  ػُٔ
غرباؿ الزماف فى كفيات األعيافم صححو كعمػؽ  حسيف الحرضى اليمانى:

زعبى العمرم اإلشراؼ عبػد الػرحمف بػف يحيػي اإلريػانىم عميو محمد ناجى 
 .ـُٖٓٗ ىػ/َُْٓسكريام  -مطبعة زيد بف ثابتم دمشؽ

العقػػد  أبػػك عمػػر أحمػػد بػػف محمػػد: :ـ(ُّّٓىػػػ/َْٗ)ت ابػػف عبػػد ربػػو  ػُٕ
الفريدم شرحو كضبطو كصححو أحمد أميفم إبراىيـ اإلبيارلم عبػد السػالـ 

  .ـُٖٔٗمصرم  -قاىرةىاركفم لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشرم ال
 عبد الحى بف أحمد بػف محمػد ـ(:ُٕٗٔىػ/َُٖٗ)ت ابف العماد الحنبمى  ػُٖ

العكػػرل: شػػذرات الػػذى  فػػى أخبػػار مػػف ذىػػ م أشػػرؼ عمػػى تحقيقػػو كخػػرج 
أحاديثػػػو عبػػػد القػػػادر األرنػػػاؤكطم حققػػػو كعمػػػؽ عميػػػو محمػػػكد األرنػػػاؤكطم 

 .ـُٖٖٗىػ/َُْٖلبنافم  -الطبعة األكلىم دار ابف كثيرم بيركت
أبػػك محمػػد عبػػد ا  بػػف عبػػد المجيػػد بػػف  :ـ(ٖٖٗىػػػ/ِٕٔ)ت ابػػف قتيبػػة  ػُٗ

 .ـُِٓٗمصرم  -عيكف األخبارم دار الكت  المصريةم القاىرة مسمـ:
زكريػا بػف محمػد بػف محمػكد:  ثػار الػبالد  ـ(:ُِّٖىػػ/ِٖٔ)ت القزكينػى  ػَِ

 لبنافم د.تم -كأخبار العبادم دار صادرم بيركت
ف شػػاكر: فػػكات الكفيػػاتم تحقيػػؽ محمػػد بػػ ـ(:ُِّٔىػػػ/ْٕٔ)ت الكتبػػى  ػُِ

 ـمُّٕٗلبنافم  -إحساف عباسم دار صادرم بيركت
الحػػافظ عمػػاد الػػديف أبػػك الفػػداد إسػػماعيؿ  ـ(:ُِّٕىػػػ/ْٕٕ)ترابػف كثيػػ  ػِِ

ابػػف عمػػر القرشػػى الدمشػػقى: البدايػػة كالنيايػػةم تحقيػػؽ عبػػد ا  بػػف عبػػد 
مصػػػػػػرم  -المحسػػػػػػف التركػػػػػػىم الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػىم دار ىجػػػػػػرم القػػػػػػاىرة
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  .ـُٖٗٗىػ/ُُْٗ
جماؿ الديف أبك المحاسف يكسػؼ بػف  ـ(:َُْٕىػ/ْٕٖ)ت أبك المحاسف  ػِّ

تغػػرم بػػردل األتػػابكى: النجػػـك الزاىػػرة فػػى ممػػكؾ مصػػر كالقػػاىرةم الطبعػػة 
  .ـَُّٗ ىػ/ُّْٗمصرم  -كلىم مطبعة دار الكت  المصريةم القاىرةاأل 

عمػػى بػػف الحسػػيف المسػػعكدل أبػػك الحسػػف  ـ(:ٔٓٗىػػػ/ّْٓالمسػػعكدل)ت  ػِْ
: مػػركج الػػذى  كمعػػادف الجػػكىرم اعتنػػى بػػو كراجعػػو كمػػاؿ حسػػف اليػػذلى

 ىػػػ/ُِْٓبيػػركتم  -مرعػػىم الطبعػػة األكلػػىم المكتبػػة العصػػيريةم صػػيدا
 .ـََِٓ

طبقػػػات الشػػػعرادم  عبػػػد ا  بػػػف محمػػػد: :ـ(َٗٗىػػػػ/ِٔٗ)تابػػػف المعتػػػز  ػِٓ
مصػرم  -تحقيؽ عبد السػتار فػراجم الطبعػة الثانيػةم دار المعػارؼم القػاىرة

ُٖٗٔ. 
محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػى أبػػك الفضػػؿ  ـ(:ُُُّىػػػ/ُُٕظػػكر)تابػػف من  ػِٔ

 مصرم د.ت. -دار المعارؼم القاىرة لساف العر م جماؿ الديف:
شػػيا  الػػديف أبػػك عبػػد ا  يػػاقكت  ـ(:ُِِٖىػػػ/ِٔٔ)ت يػػاقكت الحمػػكل  ػِٕ

لبنػػػػافم  - دار صػػػػادرم بيػػػػركت معجػػػػـ البمػػػػدافم ابػػػػف عبػػػػد ا  الركمػػػػى:
 .ـُٕٕٗىػ/ُّٕٗ
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 : حاويا: املراجع

إبػػػراىيـ النجػػػار: شػػػعراد عباسػػػيكف منسػػػيكفم الطبعػػػة األكلػػػىم دار الغػػػر    ػُ
 .ـُٕٗٗلبنافم  -اإلسالميم بيركت

أحمػػد مختػػار عمػػر: معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرةم الطبعػػة األكلػػىم عػػالـ   ػِ
 ـ.ََِٖىػ/ُِْٗمصرم -الكت م القاىرة

عربيػػة نقمػػو إلػػى ال  دـ ميتػػز: الحضػػارة اإلسػػالمية فػػى القػػرف الرابػػع اليجػػرلم  ػّ
م أعد فيارسو رفعت البدراكلم الطبعػة الخامسػةم ةمحمد عبد اليادل أبك ريد
 .لبناف -دار الكتا  العربىم بيركت

حسػػف أحمػػد محمػػكدم أحمػػد إبػػراىيـ الشػػريؼ: العػػالـ اإلسػػالمى فػػى العصػػر   ػْ
 مصرم د.تم  -العباسىم الطبعة الخامسةم دار الفكر العربىم القاىرة

مطبعػػػػػػة المػػػػػػكادم  ف فػػػػػػي كتػػػػػػ  األقػػػػػػدميفم: أد  المعػػػػػػدميسػػػػػػالـ الػػػػػػدباغ  ػٓ
  ـ.ُُٕٗالعراؽم


