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ادلسًخلص
تعد الجكانب االقتصادية مف أىـ ركائز استقرار المجتمع فكانت كما زالت تمثؿ مكانة

ميمة في حياة المجتمعات ،كىي المحكر الذم قاـ عميو الكثير مف االحداث التأريخية عمى
مر العصكر لذا نرل اف الكثير مف المؤرخيف رغـ اف كتاباتيـ كانت في الجكانب السياسية اال

اف الجكانب االقتصادية كانت حاضرة في مخيمتيـ.

لذا لـ يكف العامؿ السياسي المؤثر الكحيد في حياة الناس بؿ كانت ىناؾ عكامؿ

اخرل ،مثؿ :العكامؿ االقتصادية التي ال تقؿ خطكرة عف االمكر السياسية كالعسكرية؛ لذلؾ

كاف ىذا العامؿ محط اىتماـ مف المؤلؼ كعمى مدل سنكات طكيمة مف حياة العاصمة بغداد
لذا حاكلنا ابراز اثر الجكانب االقتصادية عمى سكاف بغداد في تمؾ الحقبة.
Abstract

The economic aspects of the most important pillars of the stability of
society was and still occupies an important place in the life of communities. It is
the axis that it has a lot of historical events through the ages one who see that a
lot of historians, although the writing was on the political aspects, but the
economic aspects was Hazerh in their imaginations.

So the only influential political factor in people's lives, but were other
factors such as economic factors that are not as dangerous as the political and
military things so it was not that factor was the focus of attention by the author,

and over the long years of the life of the capital, Baghdad So we have tried to
highlight the impact of the economic aspects of the Baghdad residents in that era.

ادلؼدمة:
لقد حممت كتب التاريخ نصكصان كثيرة كميمة عف الجكانب االقتصادية كالمالية في

بغداد ،كمنيا كتاب (الحكادث الجامعة كالتجارب النافعة في المائة السابعة) البف الفكطي عمى
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الرغـ مف اف البعض تناكؿ الجكانب االقتصادية مف كتب متخصصة في ىذا المجاؿ مثؿ
كتب الخراج كاالمكاؿ كغيرىا اال اننا كجدنا مف خالؿ ىذا الكتاب امكانية قياس الكضع
االقتصادم الذم كانت تعيشو الخالفة العباسية في عصكرىا المتاخرة كالذم كاف يتسـ

بالتذبذب في ارتفاع االسعار كانخفاظيا الرتباطو بعكامؿ عدة كعدـ االستقرار في اسعار

صرؼ العممة (الدرىـ) اك االحتكار اك ما شابو ذلؾ ،اك كأف يككف لعكامؿ صحية اك مناخية
اك امنية كميا اثرت بشكؿ مباشر عمى حياة الناس كجعمت مف بغداد عاصمة ضعيفة بعد اف

كانت ال تضاىى في عيد بانييا الخميفة ابك جعفر المنصكر .

تناكلت في البحث حياة المؤلؼ كمف ثـ العكامؿ المؤثرة في بغداد مف خالؿ كتاب ابف

الفكطي (الحكادث الجامعة) مع خاتمة كقائمة ألىـ المصادر كالمراجع .
 -1امسه ونسيه ووالدته ووفاته:
عبد الرزاؽ بف أحمد بف محمد بف أحمد الصابكني الشيخ االماـ المحدث المؤرخ

العالمة االخبارم النسابة الفيمسكؼ االديب المعركؼ بأبف الفكطي(( .)3كالفكطي :نسبة الى

جد ابيو ألمو)( .)2يرجع نسبو الى االمير معف بف زائدة الشيباني(.)1

كلد سنة 212ىػ3211/ـ في بغداد كاسر في كقعة التتار فخمصو نصير الديف

الطكسي ،الذم تتممذ عمى يده فيما بعد( .)1تكفي ابف الفكطي سنة 321ىػ3121/ـ في بغداد
عف عمر ناىز احدل كثمانكف عامان(.)5
 -2ذيوخه:

تتممذ ابف الفكطي عمى يد المشايخ كالعمماء الذيف بمغ عددىـ بحسب قكلو( :مشايخي

يبمغكف خمسمائة شيخ منيـ الصاحب محيي الديف يكسؼ بف الجكزم)( .)2كأكؿ مشايخ ابف

الفكطي نصير الديف الطكسي الذم ق أر عميو الحكمة كاآلداب( .)3كسمع بمراغة* مف مبارؾ
ابف الخميفة المستعصـ باهلل في سنة 222ىػ3223/ـ كسمع ببغداد مف محمد بف ابي الدثنة

كطبقة( .)4كمف شيكخو ايضا المؤرخ ابف الساعي(.)5
 -3رأي العلماء فيه:

اشاد المؤرخكف بالمؤرخ كاالديب ابف الفكطي فقاؿ عنو الصفدم( :كلو يد بيضاء في

ترصيع التراجـ كذىف سياؿ كقمـ سريع كخط بديع الى الغاية قيؿ انو يكتب مف ذلؾ الخط
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الفائؽ الرائؽ اربع ك ارريس كىك نائـ عمى ظيره كلو بصر بالمنطؽ كفنكف الحكمة)( .)31كقيؿ

فيو( :لو ذكاء مفرط كخط منسكب رشيؽ كفضائؿ كثيرة)(.)33
 -4مؤلػاته:

اشار بعض المؤرخيف الى اف ابف الفكطي سمع الكثير عمى يد الشيكخ كجمع ككتب

مف التكاريخ ما ال يكصؼ كمصنفاتو بمغت كقر بعير( .)32كاف عمموُ في خزانة كتب الرصد
بمراغة كلمدة بمغت عشر سنكات اتاحت لو الفرصة في الحصكؿ عمى كتب نفيسة ثـ سكف
بغداد ككلي خزانة كتب المستنصرية فبقي كاليان عمييا الى اف مات كليس في البالد اكثر مف

كتب ىاتيف الخزانتيف( .)31كاف عمؿ ابف الفكطي في خزانات الكتب كلمدة طكيمة جعمت حياتو

العممية غنية بالتأليؼ كقد ترؾ لنا مؤلفات كثيرة منيا:

أ -الحكادث الجامعة كالتجارب النافعة في المائة السابعة.

ب -مجمع اآلداب في معجـ االسماء كااللقاب في خمسيف مجمدة(.)31
ج( -درر االصداؼ في غرر االكصاؼ) مرتب عمى كضع الكجكد مف المبدأ الى المعاد
قدره عشركف مجمدان(.)35

د -تمخيص مجمع االلقاب كىك اختصار (مجمع اآلداب) يكجد المجمد الرابع منو في
المكتبة الظاىرية كقد حققو كنشره المرحكـ الدكتكر مصطفى جكاد(.)32

ق -الدرر الناصعة في شعراء المائة السابعة(.)33
ك -تمقيح االفياـ في المختمؼ كالمؤتمؼ.

ز -التاريخ عمى الحكادث مف آدـ الى خراب بغداد(.)34

ح -فضال عما تقدـ ذكر البعض اف البف الفكطي تأريخا كبي انر لكنوُ لـ يبيضو(.)35
إن من أهم العوامل ادلؤثرة يف اقًصاد بغداد هي:
أوالً :غالء االدعار :
ذكر لنا المؤلؼ كثي انر مف االزمات االقتصادية التي عصفت بعاصمة الخالفة

العباسية في القرف السابع اليجرم ،كقد اختمفت اسباب غالء االسعار أك انعداـ تكفر المكاد

الغذائية أك االعالؼ مف االسكاؽ حسب الظركؼ التي حصمت في تمؾ االزمات ما ذكره

المؤلؼ في سنة 211ىػ 3212/ـ أف ىناؾ غالء في مادة السكر( .)21لكف لـ يذكر لنا سبب
ىذا الغالء  .كفي سنة 212ىػ 3211/ـ حصؿ ارتفاع في اسعار الخبز كالكعؾ كالدقيؽ نتيجة
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احتكار الخبازيف لمحبكب فانزعج الناس مف ىذا االمر فتدخؿ ديكاف الخالفة في االمر فاخذ

جماعة مف الخبازيف فضربيـ لفعميـ ىذا فسكت الناس حينئذ( .)23كعمى ما يبدك اف االسعار
عادت الى التراجع عمى ما كانت عميو سابقان .كفي سنة 211ىػ 3215/ـ عادت االسعار

باالرتفاع مرة اخرل (حتى بمغ الكر مف الحنطة تسعيف دينا انر  ،كمف الشعير اربعيف دينا ار
كالتبف كؿ الؼ رطؿ بخمسة دنانير ،ككاف مع ىذا اال يكاد يكجد في االسكاؽ اال الخبز الفائؽ

السميف)( .)22نالحظ اف االزمات االقتصادية في بغداد اخذت تتكرر سنكيا كىذا يرجع الى اف
الخميفة المستعصـ باهلل (211ىػ3212/ـ252-ىػ3254/ـ) كمف معو في ادارة الدكلة ليس
عمى قدر مف المسؤكلية في اخذ التدابير الالزمة لمكاجية مثؿ ىكذا ازمات اقتصادية كفي
كقت كانت فيو الخالفة العباسية تتعرض لمخاطر امنية تتعمؽ بالغزك المغكلي لمدف قريبة مف

العاصمة بغداد.

كما اف االسعار غمت ايضان في سنة 215ىػ 3213/ـ فبمغ الكر مف الحنطة ثمانيف
دينار(ِ .)21
كىذه االسعار ىي أقؿ بقميؿ مف اسعار سنة 211ىػ /
دينا انر ،ككر الشعير ثالثيف
ان
 3215ـ .كفي سنة 212ىػ 3214 /ـ ارتفعت اسعار الحبكب فبمغ الكر مف الحنطة مائة
دينار كالشعير خمسيف دينار ،ككاف ارتفاع االسعار في ىذه السنة بحسب ما أشار المؤلؼ
ىك بسبب كثرة سقكط االمطار كسقكط برد كبار الحجـ بمغ كزف الكاحدة منيا ثالثة ارطاؿ

ادل بالنتيجة الى تمؼ المزركعات( .)21كربما يككف حجـ البرد مبالغ فيو لكف ىذا يدؿ عمى

مقدار الضرر الذم لحؽ بالمزركعات .كما اف حدكث غرؽ عاـ لدار الخالفة في سنة 252ىػ

 3251 /ـ ادل الى ارتفاع االسعار في بغداد كقمة االقكات كما ارتفعت اسعار اجكر الدكر

السكنية بسبب غرؽ الكثير مف دكر اىؿ بغداد نتيجة الفيضاف الى انييار الكثير مف مساجد
بغداد ككذلؾ فاض نير الفرات اذا اغرؽ الكثير مف المدف مثؿ عنو كحديثة كىيت ،كاالنبار

كالحمة ،كالككفة كقكساف مما ادل الى تمؼ الكثير مف المزركعات كاالشجار( .)25كقد تكررت

حالة حدكث فيضاف بغداد كالمدف الفراتية في سنة 251ىػ3255/ـ فأضرت بكضع الخالفة

العباسية االقتصادم ،كانييار الكثير مف اشجار النخيؿ في الككفة بسبب الرياح العاتية(.)22
اف سكء االحكاؿ االقتصادية في بغداد كاف لو نتائج كخيمة عمى حياة الناس ففي سنة

241ىػ3245/ـ باع الفقراء اكالدىـ مف اجؿ لقمة العيش كألقت امرأة نفسيا في نير دجمة
بسبب العكز ،أكؿ الناس كرؽ النباتات (كعركؽ القصب كالبردم ،كالحمفاء كغيرىا) كلقي
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الناس شدة عظيمة مف الغالء( .)23كفي سنة 245ىػ3242/ـ كانت االسعار ما تزاؿ مرتفعة
كالضعفاء مف الناس في كيؿ عظيـ مف تعذر االقكات كفي نياية العاـ لطؼ اهلل بعبادة

فتراخت االسعار كرخصت االشياء(.)24
ثانياً :فساد العملة:

لمعممة الجيدة دكر ميـ في استقرار السكؽ كالسيما اسعار المكاد الغذائية التي ليا

ارتباط بقكت المجتمع اليكمي اما زيفيا فانو يجعؿ اسعار السمع تتذبذب بيف الحيف كاآلخر،
كىذا ما حصؿ لمكضع االقتصادم في بغداد في سنة 212ىػ 3211/ـ تدخمت الخالفة لكضع

حد لسعر صرؼ دراىـ الفضة مقابؿ الدينار منعان مف التعامؿ بالربا كتجنب االثاـ فاصبح كؿ

عشرة دراىـ بدينار(.)25

كفي سنة 211ىػ3212/ـ قُدـ احتجاج الى كزير الخميفة مف اجؿ العدؿ كاالنصاؼ
مما احدثو عماؿ السكء مف المككس كالتقسيطات ،كالمؤف( .)11كفي سنة 215ىػ3213/ـ
ابطمت السمطة المعاممة في الدرىـ كاف يتعاممكا بالقراضة الصكرية كسبب ذلؾ اف الدراىـ

كثرت في ايدم الناس كقؿ الذىب كتجافي الناس أخذىا فبيعت (كؿ اثني عشر درىمان بدينار
فتالـ الناس مما يمحقيـ في ذلؾ مف الخسارات فييا فأمر اف يضرب دراىـ جيدة بدينار يتعامؿ
بيا الناس كؿ عشرة دراىـ بدينار كتؤخذ تمؾ التي تالمكا فييا كؿ عشرة دراىـ كنصؼ بدينار

فتالمكا مف ذلؾ ايضان فتقدـ اف يؤخذ العتيؽ كؿ اثني عشر درىمان بدينار ،كتككف الدراىـ الجدد
كؿ احدل عشر درىمان كنصؼ بدينار)( .)13كفي سنة 221ىػ3223/ـ (ابطمت الدراىـ

السكداء بالمكصؿ ككانت نحك اربعيف درىمان بدينار ،كضرب بيا دراىـ نقرة** كفمكس)(.)12
كفي سنة 222ىػ3223/ـ امر عالء الديف صاحب الديكاف (بضرب فمكس مف المس (أم

يف فمسان بدرىـ كبكؿ دينار خمسة
النحاس) ليتعامؿ بيا الناس ببغداد كغيرىا كؿ اربعة كعشر َ
ارطاؿ)( .)11كفي سنة 234ىػ3235/ـ تـ تزكير العممة في بغداد فضربت دراىـ مزيفة كتـ
كشؼ الجناة منيـ نجـ الديف حيدر ابف االيسر ،ككاف مف اعياف المتصرفيف كابف االخضر

كاف ينقش السكة فأمر صاحب الديكاف بقطع يد ابف االخضر ،اما ابف االيسر أهقر عميو

()11
غرامة مالية فأداىا  .كفي سنة 242ىػ3241/ـ ابطمت العممة النحاسية كضربت عكضان

عنيا عممة فضية كجعمت كؿ اثني عشر فمسان بدرىـ كسميت (دناكش) ثـ غيرت سنة

241ىػ3241/ـ كأعيدت عممة المس (أم النحاسية) كتعامؿ الناس بيا كؿ ثالثيف فمسان
) ) 353

العدد (( )1أولول) 2015

جملة جامعة األنيار للعلوم اإلنسانية

بدرىـ( .)15كفي سنة 241ىػ3245/ـ ابطمت الدراىـ فتعطمت امكر الناس ،كتعطمت معاشاتيـ
َضر مصالح الناس فأصبح
فضرب دراىـ غيرىا فحصؿ تغير في قيمة العممة (الدرىـ) مما أ َ
سعرىا ثمانية مثاقيؿ بدينار بعد اف كانت االكلى عشرة مثاقيؿ بدينار كمنيا اثنا عشر مثقاالن
بدينار ثـ ضرب في بقية السنة دراىـ مثؿ الدراىـ االبغانية فارتفعت اسعار المحاصيؿ

الزراعية( .)12كفي سنة 251ىػ3251/ـ كضعَ حيدر الديف صاحب ديكاف الممالؾ بتبريز***
( الجاك) كىك كاغد عميو ختـ السمطاف عكض السكة عمى الدينار كالدراىـ كأمر الناس اف
فأضر بمصالح الناس فكصؿ الضرر الى بغداد كاستعد الناس باالقكات قبؿ
يتعاممكا بو
َ
كصكؿ العممة الجديدة لكنيا ابطمت بعد ذلؾ ككفى اهلل الناس شر ذلؾ( .)13كفي سنة
254ىػ3254/ـ أمر السمطاف غازاف اف يصفى الذىب كالفضة مف الغش كتضرب دراىـ

أمر أف يعمؿ ذلؾ في جميع الممالؾ فعمؿ بيا مما
متساكية الكزف ليتعامؿ بيا الناس عددان ،ك َ
جمب النفع لمناس بذلؾ(.)14
ثالٌاً :االوبىة واالمراض:
اف انتشار الكباء اك المرض في مكاف ما لو آثار عمى الكضع االقتصادم لمدكلة لما

تنفقو مف امكاؿ مف اجؿ تكفير الدكاء كالمكاف المناسب لممرضى حتى يتعافكف مف مرضيـ
كلكي ال ينتشر ىذا المرض في المجتمع مسببا الرعب ليـ مض ار باحكاليـ االقتصادية لذا نرل

اف المؤلؼ ذكر لنا بعض االمراض التي كقعت في بغداد ككذلؾ االفات التي اصابت
المحاصيؿ الزراعية.

ففي سنة 132ىػ542/ـ ظير جراد كثير اكؿ الغالت كسائر الزركع كخكص النخؿ

ككرؽ االشجار في الحمة كالككفة كبغداد(.)15

في سنة 211ىػ3212/ـ (كثر المكت كالمرض في بغداد كسكادىا كغال السكر ككؿ

ما يحتاج المرضى اليو) .كقد ابتدأ المرض بالخميفة المستنصر باهلل ابي جعفر المنصكر ابف
الخميفة الظاىر بأمر اهلل كذكر المؤلؼ اف اصؿ المرض ىك ىكاء تعقبو حمى فتحسنت صحة

الخميفة كاعتدؿ امره اال انو انتكس مرة ثانية انتكاسة ادت الى كفاتو(.)11

كفي سنة 212ىػ3214/ـ اصاب اكثر اىؿ بغداد امراض في حمكقيـ كخكانيؽ فمات

بيذا المرض اعداد كبيرة مف الناس كفي ىذا المكضكع ذكر المؤلؼ قصة حكؿ ىذا المراض
باف امرأة مف بغداد رأت في المناـ امرأة مف الجف تكنى (اـ عنقكد) قالت ليا( :اف أبني مات
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في ىذا البئر) كاشارت الى بئر داخؿ سكؽ السمطاف في بغداد (كلـ يعزني فيو احد فميذا
أخنقكـ) فشاع ىذا الخبر بيف الناس؛ لذلؾ اسرع البعض الى تمؾ البئر كنصبكا الخياـ كاقامكا

العزاء كالنساء اقمف النكاح لكي ال يصابكا بالمرض كلكف العمماء انكركا الفعؿ كامر الخميفة

بمنع الناس مف ذلؾ(.)13

كفي سنة 252ىػ3254/ـ كقع كباء في بغداد نتيجة لكثرة القتمى بعد الغزك المغكلي

لممدينة اذ بمغ عدد القتمى اكثر مف ثمانمائة الؼ نفس عدا مف القي مف االطفاؿ في الكحؿ

كمف ىمؾ في اآلبار كالقنكات كالسراديب خكفان كجكعان فكقع الكباء نتيجة لشـ ركائح القتمى
كشرب الماء الممتزج بالجيؼ ككثرة الذباب الذم مأل الفضاء ككاف يتساقط عمى االطعمة

فيفسدىا(.)12

كفي سنة 245ىػ3242/ـ ذكر المؤلؼ اف االمراض كثرت في مدينة بغداد كازداد

عدد المكتى مف دكف اف يذكر سبب ىذه االمراض .كعمى ما يبدك اف قمو االقكات كغالء

االسعار في ىذه السنة كاف لو اثر سمبي عمى صحة الناس(.)11

كفي سنة 234ىػ3235/ـ اشار المؤلؼ اف اليكاء فسد في اكثر بالد العجـ كالمكصؿ

كبغداد كالحمة ككاسط كالبصرة كجميع انحاء العراؽ فاصاب الناس مرض السعاؿ ككثر فييـ

لكنو لـ يذكر سبب تمكث اليكاء الذم ادل الى ىذا المرض فاخذ الطباخكف في االسكاؽ
يعممكف (المزاكير) فارتفعت اسعار الماش كالعدس كالحمص كالسمؽ كاستمر الناس عمى ىذه

الحاؿ عدة شيكر( .)11كعمى ما يبدك اف ارتفاع اسعار المكاد الغذائية المذككر كاف بسبب كثرة
الطمب عمييا كانيا تدخؿ في اكمة (المزاكير) التي يعتقد انيا تشفي مف مرض السعاؿ.

رابعاً :االحوال ادلناخية:
لألحكاؿ المناخية تأثيرات كبيرة عمى الجانب االقتصادم لما تسببو مف اتالؼ الكثير

مف المزركعات كالمحاصيؿ الزراعية كلماليا مف أثر عمى حياة الناس اليكمية كعمى حياتيـ
المعيشية لذلؾ لقي ىذا المكضكع اىمية كبيرة مف المؤلؼ.

ففي سنة 211ىػ3212/ـ كقعت صاعقة عمى نخمة في مسجد بالجانب الغربي مف

بغداد كأحرقتيا كالناس يشاىدكنيا( .)15كفي سنة 215ىػ3213/ـ ىبت رياح شديدة احرقت
كثير مف الزرع ككسر كثي ار مف النخيؿ كقمع جممة مف األشجار ككقعت عدد مف الصكاعؽ

الرعدية في مساكف الناس( .)12كفي سنة 212ىػ3214/ـ تكاتر ىطكؿ األمطار في بغداد
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حتى منع الناس مف الزرع كغرقت القرل كىدمت الدكر كغرقت بعض أحياء بغداد نتيجة
لزيادة نير دجمة زيادة عظيمة أدت الى ىذا الغرؽ( .)13كفي سنة 251ىػ3252/ـ زلزلت

االرض في بغداد كتكاتر الغيكث كدامت ليال كنيا ار حتى منعت الناس عف الحركة كسقطت

دكر كثيرة( .)14كفي سنة 252ىػ3215/ـ كقع في بغداد كاعماليا امطار كثيرة تبعو برد كبار
كالبندؽ كاظمـ الجك فتضرع الناس الى اهلل تعالى كلجأكا الى االستغفار فكشؼ اهلل ذلؾ كارتفع

منسكب نير دجمة كفتحت في السدة التي في جانب النير فتحة اغرقت كثي ار مف الزركع(.)15

كفي سنة 251ىػ3255/ـ كقعت امطار كثيرة في المكصؿ كبغداد فزاد نير دجمة

زيادة كبيرة اغرقت مناطؽ كثيرة مف بغداد كاعماليا( .)51كفي سنة 231ىػ3235/ـ كقع في
بغداد كفر كثير عال عمى االرض مقدار شبر كىبت رياح شديدة كاظمـ الجك فخاؼ الناس
كانزعجكا كعادكا بالتضرع الى اهلل كاالستغفار حتى انكشفت كتأخر في ىذه السنة كقكع المطر

فخرج الناس الى ظاىر بغداد مشاة لصالة االستسقاء( .)53كفي سنة 232ىػ3233/ـ زادت

نير دجمة كغرؽ ببغداد اماكف عدة كانفتحت سدة النير فتعاكف الناس فسدكىا( .)52كفي سنة

242ىػ3243/ـ كقع بنيساف برد كثير اتمؼ الزركع في اعماؿ بغداد كعمى ما يبدك اف البرد

كاف بأحجاـ كبيرة تفكؽ التكقعات( .)51كفي سنة 253ىػ3253/ـ انحبست االمطار فخرج

الناس مرات عدة يصمكف صالة االستسقاء حتى امطرت السماء في نياية شير شباط مف ىذه
السنة كلمدة ثالثة اياـ مستمرة كزادت دجمة كانتفع الناس بذلؾ(.)51

خامسا :االوضاع االمنية:
لمكضع االمني دكر ميـ في حياة المجتمعات كذلؾ لمحفاظ عمى امكاؿ الناس

كمصالحيـ كاركاحيـ فمذلؾ كاف لممؤلؼ اىتماـ في بعض األمكر مف ىذا الخصكص.

ففي سنة 211ىػ3255/ـ حصمت عمميات سطك عمى مخازف الدكلة (مخزف المدرسة

المستنصرية) كنيبت منو بعض المكاد الغذائية كمكاد اخرل ،اضافة الى مبالغ نقدية كاشار
المؤلؼ أف مف قاـ بيذا االمر ىـ جماعة تدعى (جكقة الرندم) كذكر كذلؾ كثرة المصكص
في بغداد كأخذىـ امكاؿ الناس( .)55كفي سنة 251ىػ3255/ـ اصاب الناس كيؿ عظيـ أذ

كثر فساد العياريف في بغداد فكانكا يسمبكف عمائـ الناس كيأخذكف ثيابيـ مف الحمامات ظاى انر
َ
()52
كيقتمكف مف ظفركا بو مف اتباع صاحب الشرطة كنيبكا دكاكيف (درب زاحؿ)  .كفي السنة
نفسيا حصمت حركب بيف عكاـ بغداد ،كالذم جرل بيف أىؿ الرصافة كمحمة ابي حنيفة
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كالخضرييف مف القتؿ كالجراحات ،كبيف أىؿ محمة المستعصمية كالجعفرية كدرب زاحؿ،
كالعنكتيف كسكؽ المدرسة كاىؿ المشرعة كالسفؾ بيف ىؤالء كثير( .)53كفي سنة

255ىػ 3253/ـ اىمؿ الخميفة حاؿ الجند كمنعيـ ارزاقيـ كاسقط اكثرىـ مف دساتير ديكاف
العرض فآلت احكاليـ الى سؤاؿ الناس كبذؿ كجكىيـ في الطمب في االسكاؽ كالجكامع( .)54لـ

يكف الخميفو المستعصـ باهلل صائبا في اتخاذ ىكذا قرار كالسيما اف المغكؿ كانت عمى

مشارؼ بغداد لما ليذا القرار مف خطر كبير عمى مصير الخالفة العباسية فبدالن مف تسريح

الجند كاف الزمان عميو تجنيد الجند لمدفاع عف بغداد ككاف لديو ما يكفيو مف االمكاؿ لفعؿ ذلؾ
كىذا ما ذكره المؤرخكف لكثرة الماؿ الذم قدمو الخميفة الى ىكالكك كمف ناحية اخرل اف ىذا

القرار أضر بمعيشة كثير مف عكائؿ ىؤالء الجند كبالتالي ربما لجأ البعض منيـ الى السرقة

اك قطع الطرقات مف اجؿ تكفير لقمة العيش لعائمتو.

كفي سنة 252ىػ3254/ـ لقي اىؿ بغداد االىكاؿ مف جراء سقكط بغداد عمى يد

المغكؿ حتى اف كثي انر منيـ اخذ يبيع كتبو كآثاث المنزؿ مف اجؿ شراء الطعاـ( .)55كما اف
لجكر السمطاف كانعداـ العدالة لو آثار سمبية عمى حياة الناس ففي سنة 242ىػ3241/ـ اجبر

التجار في بغداد (بالقرض كالمساعدة كضيقكا عمى ذلؾ كالزـ الناس بأجرة مساكنيـ عمى ثالثة
شيكر كطكلب ارباب االمكاؿ بإقامة عسكر كقرر عمييـ عمى قدر احكاليـ كاستكفى ذلؾ

بالقير كالقسر)(.)21

اف كؿ ىذه االمكر كاف ليا دكر كبير كمؤثر عمى اقتصاد مدينة بغداد آنذاؾ ،كىذا

يعني بانيا اثرت عمى حياة الناس فييا ،كربما ىيأت لدخكؿ المغكؿ احتالليـ البالد بسبب
معاناة الشعب كتردم االحكاؿ االقتصادية كتفكؾ المجتمع كعمى ما يبدك اف اجراءات مؤسسة

ا لخالفة لـ تكف كافية لحؿ بعض المشاكؿ التي ظيرت في مدينة بغداد كالسيما المشاكؿ
االقتصادية كىذا ادل الى تفاقـ االكضاع مما سيؿ االمر اماـ القكات المغكلية الغازية مف

اسقاط الحاضرة بغداد .
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اخلامتة:
تعد الجكانب االقتصادية مف االمكر الميمة في حياة كؿ المجتمعات منذ اقدـ
ُ
العصكر ،كىي االساس المتيف لقياـ ام دكلة كبقائيا كفي حالة تدىكر اقتصادىا تتعرض الى

االنييار كالتدىكر؛ كالف ىذا العامؿ مرتبط بحياة الناس كمعايشيـ فقد أشار المؤلؼ الى اف
الخالفة العباسية كانت رغـ ضعفيا تحاكؿ قدر امكانياتيا المحافظة عمى استقرار اسعار

المكاد الغذائية كاالكضاع المعيشية ،لكف ىناؾ ظركفان اخرل اسيمت بشكؿ اك آخر في غالء
االسعار كبالتالي االضرار بمصالح الناس .لذا فاف المؤلؼ بيَّف كثي انر مف االسباب التي كانت

السبب في التدىكر االقتصادم لمخالفة العباسية في تمؾ المدة.

قائمة ادلصادر وادلراجع:
 -3الصفدي ،صالح الديف خميؿ بف ايبؾ بف عبد اهلل (ت 321ىػ) الكافي بالكفيات ،تحقيؽ احمد
االرناؤكط كتركي مصطفى ،دار احياء التراث ،بيركت 2111 ،ـ.251/34 ،

 -2الذهبي ،شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز (ت 314ىػ) تذكرة الحفاظ،
دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف 3554 ،ـ.351/1 ،

 -1ابن شاكر الكتبي ،محمد بف شاكر بف احمد بف عبد الرحمف بف شاكر (ت 321ىػ) فكات الكفيات،
تحقيؽ احساف عباس ،ط  ،3دار صادر ،بيركت 3531 ،ـ.135/2 ،

 -1الزركمي ،خير الديف بف محمكد بف عمي بف فارس ،االعالـ قامكس تراجـ الشير الرجاؿ كالنساء مف
العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف ،دار العمـ لممالييف ،بيركت 2112 ،ـ.114/1 ،

 -5الذهبي ،تذكرة الحفاظ.351/1 ،
 -2ـ ،ف.351/1 ،

 -3الزركمي ،االعالـ.115/1 ،
* مراغة  :بمدة مشيكرة عظيمة اعظـ كاشير بالد اذربيجاف ،كاف فييا سرجيف كثير كانت تتمرغ فيو الدكاب
فسميت بيذا .ياقكت الحمكم ،شياب الديف ابك عبد اهلل الركمي (ت 222ىػ) معجـ البمداف ،ط  ،2دار
صادر ،بيركت – لبناف 3555 ،ـ.51/5 ،
 -4الذهبي ،تذكرة الحفاظ.351/1 ،

 -5حاجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني (ت3123ىػ) كشؼ الظنكف عف اسامي
الكتب كالفنكف ،مكتبة المثنى ،بغداد.235/3 ،
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 -31الصفدي ،الكافي بالكفيات.251/34 ،
 -33الذهبي ،تذكرة الحفاظ.351/1 ،
 -32ـ .ف.351/1 ،

 -31ابن شاكر الكتبي ،فكات الكفيات121/2 ،؛ الذىبي ،تذكرة الحفاظ.351/1 ،

 -31ابن الفوطي ،كماؿ الديف ابك الفضؿ عبد الرزاؽ بف احمد الشيباني (ت321ىػ) الحكادث الجامعة
كالتجارب النافعة في المائة السابعة ،تحقيؽ ميدم النجـ ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف2112 ،
ـ ،ينظر مقدمة المحقؽ ،ص .31
 -35الصفدي ،الكافي بالكفيات ف .253/34

 -32ابن الفوطي ،الحكادث الجامعة ،ينظر مقدمة المحقؽ ،ص .31

 -33البغدادي ،اسماعيؿ بف محمد اميف بف مير سميـ الباباني ،ىدية العارفيف اسماء المؤلفيف كاثار
المصنفيف ،دار احياء التراث العربي ،بيركت – لبناف.522/3 ،

 -34الصفدي ،الكافي بالكفيات.253/34 ،
 -35الذهبي ،تذكرة الحفاظ.351/1 ،

 -21ابن الفوطي ،الحكادث الجامعة ،ص .323
 -23ـ .ف ،ص .351
 -22ـ .ف ،ص .321
 -21ـ .ف ،ص .331
 -21ـ .ف ،ص .335
 -25ـ .ف ،ص .233
 -22ـ .ف ،ص .231
 -23ـ .ف ،ص .113
 -24ـ .ف ،ص .114
 -25ـ .ف ،ص .31

 -11ـ .ف ،ص .312
 -13ـ .ف ،ص .333
** الدراىـ النقرة (كاصؿ مكضعيا اف يككف ثمثاىا مف فضة كثمثيا مف نحاس كتطبع بدكر الضرب بالسكة
السمطانية) .القمقشندم ،احمد بف عمي بف احمد الفزالي (ت423ىػ) صبح االعشى في صناعة

االنشاء ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.535/1 ،
 -12ـ .ف ،ص .251
 -11ـ .ف ،ص .252
 -11ـ .ف ،ص .241
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