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 :الممخص
مثؿ االسترضاء بمنح االراضي وسيمة مف وسائؿ االسترضاء اليامة في 
العصر العباسي بصفة عامة والعصر االوؿ والثاني بصفة خاصة ، 
السيما مع وجود الكثير مف االراضي الواسعة التي حصؿ عمييا العباسيوف 
سواء مف المصادر أو اراضي البوار أو المدف الجديدة التي انشأوىا وعمى 

ـ مف اف ىذه االقطاعات كانت في بداية االمر وسيمة لتقريب المواليف الرغ
مف االسرة العباسية والقادة والشعراء إال أنيا أدت في نياية االمر الى 

كبير حينما فقدت الخالفة العباسية سيطرتيا عمى مقدرات  اقتصاديضرر 
 االمور ، فضاعت االقطاعات حينما وىنت سمطة الدولة .
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Abstract: 

 Appeasement by giving lands is one of the ways of 

important appeasement in the Abbasid era in general  

and in the first or second era in particular, especially 

with the existence of many large lands which was 

obtained by the Abbasids whether from the lands of  

fugitives or the new cities they build. And even though 

these divisions  were at the beginning a way to bring 

loyalists from the abbasid family,the leaders and the 

poets but ultimately led to considerable economic 

damage when the Abbasids caliphate lost control over 

the fate of things , the division were lost when the 

authority of the state was weakened.. 

   

  

Keywords: 

Appeasement 

Isolated 

Granting 

Abbasid. 

 

 

©Authors, 2021, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٖٔٗٓ ) 
 

 المقدمــة

لـ يكف االسترضاء بمنح اإلقطاعات أو سياسة عمى الرغـ مف أف االسترضاء 
الدولة العربية اإلسالمية منذ تأسيسيا، حينما اإلقطاع في حد ذاتيا ابتداع عباسي، بؿ مارستو 

أقطع الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ألصحابو، ومف بعده سار الخمفاء الراشديف ومف بعدىـ 
األموييف عمى سياسة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ. لذا لـ يكف مف المستبعد أف يتبع الخمفاء 

ور يده في اإلقطاعات التي توفرت بكثرة العباسييف سياسة أسالفيـ، فقد أطمؽ الخميفة المنص
في بداية العصر العباسي بفعؿ عوامؿ المصادرة وىروب أصحاب اإلقطاعات األموييف 
 والمعارضيف لمخالفة العباسية مف أراضييـ فتركت بال صاحب وألت مميكتيا لمخالفة العباسية.

الخمفاء  وبناء عمى ذلؾ فقد خصصت ىذه الورقة البحثية لمناقشة كيؼ استطاع
العباسييف استغالؿ المساحات الواسعة مف األرض في تكويف شبكة قوية مف المنتفعيف بحيث 

 يسترضوىـ ويحققوا مف ذلؾ منفعة عامة لمخالفة وأخرى خاصة ألنفسيـ.
 

ورث العباسيوف العديد مف األراضي فتمتعوا بوفرة مف أراضييـ، والتي شكمت ثروة 
سترضاء التي تعبر عف سخاء الخمفاء وتقدير العاطي لمُمعطي، اقتصادية كبيرة، وأحد طرؽ اال

، «مرواف بف محمد»فقد ورث الخمفاء أراضي األمويوف وىي األراضي التي عرفت بأرضي 
وكذلؾ شكمت أراضي الموات مصدر أخر إذ حرصت الخالفة العباسية عمى استصالحيا، 

األراضي التي بال مالؾ  كما قدمت الطواعيف التي تأكؿ الناس مصدر أخر مف مصادر
 (ٔ) فكانت تؤوؿ مميكتيا لمخالفة.

ىذا باإلضافة إلى المصادرات التي كانت تقوـ بيا الخالقة ضد أحد خصوميا أو 
اعدائيا، ولعؿ مف أبرز األمثمة عمى ذلؾ ىو مصادرة أمالؾ البرامكة في عيد الخميفة ىاروف 

 (ٕ) الرشيد
، كما أقطع لمحسف بف عبد اهلل ٖ() )قطيعة األنصار(ومف أمثمة ذلؾ إقطاع الميدي ألنصاره 

بف الحسف العموي مااًل مف الصوافي بالحجاز، كما اقطع الميدي مزنة زوجة مرواف بف محمد، عندما 
 ٗ() جاءت دار الخيزراف، فأقطع ليا مثمما يقطع لغيرىا مف أميات الخمفاء وبناتيف.

سانحة ليقطعيا لقادتو ورجاليا،  وقد وجد الخميفة المنصور في مدينة بغداد أرض
حيث انيا أرض ممؾ لمخالفة ومف ىذه القطائع قطيعة الَعكِّّي وىو مقاتؿ بف حكيـ بف عبد 
الرحمف ابف الحارث أحد قواد المنصور، واحد النقباء، كانت قطيعتو ببغداد بيف باب البصرة 
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د، وىو أحد قّواد المنصور مف وباب الكوفة. وَقِطيَعُة أبي النَّْجـ بالجانب الغربي مف بغدا
  (٘)خراساف. 

أقطع »وأقطع الخميفة المنصور ابنو صالح ضيعة األحواز كما يقوؿ الجيشياري 
وكانت غمتيا عشريف ألؼ درىـ، أما الماؿ « المنصور صالح ... الضيعة وأمر لو بالماؿ

طاع محمة زرارة الذي أمر بو فيو ثالثيف ألؼ درىـ، أما محمد بف األشعت فقد استرضاه بإق
بينما حاز جعفر بف محمد عمى ثالثة  (ٙ)بالكوفة، كما أقطع لعمو العباس نير األمير بواسط 

 (ٛ)، أضؼ إلى ذلؾ إقطاعات لكؿ مف سميماف بف مجالد (ٚ)إقطاعات بمدينة بغداد 
، أقطع المنصور الربيع قطيعتو الخارجة، وقطيعة أخرى بيف السوريف ظير درب (ٜ)وآخريف
  (ٓٔ)جميؿ 

وبالنظر لخريطة اإلقطاعات في عيد الخميفة المنصور نجد اف أىؿ بيتو منحوا 
إقطاعاتيـ عمى أطراؼ المدينة، بينما توزعت إقطاعات القادة بيف وسط المدينة وأبوابيا، 

 (ٔٔ)وأخيرًا الجنود فإف إقطاعاتيـ كانت في بساتيف المدينة. 
ولـ يبخؿ الخميفة المنصور عف منح عدد مف الشعراء بعض اإلقطاعات كما فعؿ مع 

متر مربع( عامرة ومثميا عامرة ٖٙٙٔأبو دالمة حينما منح إقطاع مقداره مائة جريب )أي 
  (ٕٔ)وخمسمائة جريب أخرى. 

ومف خالؿ إقطاعات الخميفة المنصور يمكننا القوؿ إف  الخميفة استخدـ اإلقطاعات 
ممنيج مف أجؿ تكويف شبكة مف األنصار والمؤيديف عف طريؽ مزيد مف  بشكؿ

االسترضاءات؛ فاسترضى قواده، وأفراد أسرتو؛ محيطًا نفسو بشبكة قوية مف األنصار، لذا 
كاف االسترضاء اإلقطاع واضحًا جميًا في عصره. وسار الخميفة الميدي عمى سياسة أبيو في 

رجة لمربيع، بينما منح شعبة بف الحجاج ألؼ جريب في استرضاء اإلقطاع فمنح قطيعة الخا
وفي باب الشماسية كاف ىناؾ إقطاع لخالد بف برمؾ ىو إقطاع سويقة  (ٖٔ)مدينة البصرة 

كما أقطع انصاره  (ٗٔ)خالد، بينما منح نصر بف مالؾ الخزاعي سويقة نصر شرقي بغداد 
قطيعة زىير بف محمد  (٘ٔ)قطيعة األنصار ليستكثر انصاره وكانت قرب دار البرامكة 

 (ٙٔ)وأصحابو إلى جانب القطيعة المعروفة بأبي النجـ وىو أحد قواد المنصور 
واستمر الخميفة المأموف عمى ىذه السياسة بؿ وأكثر مف منح اإلقطاعات، السيما مع 
بنائو مدينة عيف ُزربي شرقي بغداد، فمنح إقطاعاتيا لجند خراساف، وكاف اليدؼ مف 
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و تسكيف المدينة الجديدة، كما أقطع بعض محاؿ شرقي بغداد إلى الفضؿ بف االسترضاء ى
أما درب األبرد، فإنو منح لألبرد ْبف َعْبِد المَِّو قائد مف قواد الرشيد، وكاف يتولى  (ٚٔ)ربيع 

 ( ٛٔ) ىمذاف.
ولـ تنقطع سياسة االسترضاء باإلقطاع في عيد الخميفة المأموف حيث منح وزيره وأبو 
زوجتو بوراف بنت الحسف بف سيؿ إقطاع مدينة الصمح، بينما كاف تأسيس مدينة سامراء في 
عيد الخميفة المعتصـ فرصة مواتية لو السترضاء جنوده األتراؾ فمنحيـ فييا إقطاعات كثيرة 

 إقطاعأنو أقطع أشناس التركي ورجالو كرخ سامراء، كما منح الفراغنة  وواسعة، ومف ىذا
 (ٜٔ)بالعمري والجسر

ومع تدىور األحواؿ االقتصادية في الدولة العباسية منذ عصر سيطرة األتراؾ فإف 
الخالفة لجات إلى تعويض الجنود وقادة الجيش بمنحيـ خراج بعض األراضي تعويضًا ليـ 

البوييييف نفس سياسة األتراؾ، ولكف الجنود استطاعوا أف يحوزوا عف رواتبيـ، وقد اتبع 
فقد كانت اإلقطاعات مف الناحية المبدئية ( ٕٓ)األراضي في عيد البوييييف وليس فقط خراجيا. 

لـ تكف وراثية كما أنيا ال تدـو مدى الحياة، وىي ال تعتبر ممكًا ألصاحبيا ألف األمير البوييي 
نما تمنح لمجند ليعوضوا بواردتيا عف رواتبيـ التي ال تستطيع  يحتفظ بحؽ إلغائيا متى أراد، وا 

عقدت النواحي »ذلؾ  في وفي ىذا يقوؿ ابف مسكويو (ٕٔ) الخزينة البوييية المرتبكة دفعيا
الخارجة مف االقطاعات عمى طبقتيف مف الناس إحداىما أكابر القواد والجند واألخرى أصحاب 

 (ٕٕ)«. الدراريع والمتصرفوف فأّما القّواد فإّنيـ حرصوا عمى جمع األمواؿ وحيازة األرباح
مما ازداد وبالجممة فقد امتد اإلقطاع العسكري ليشمؿ كؿ أنواع األراضي تقريبا، وكاف ك

كمما توسع في منح المزيد مف  –أضؼ إلى ذلؾ ضعؼ الخميفة –ضعؼ األمير البوييي 
اإلقطاعات الجند، حيث يكوف مصيره في رضائو عنيـ خاصة في مرحمة ما بعد عضد الدولة 
حيث ساىمت حالة الفوضى في منح الجنود المزيد والمزيد مف اإلقطاعات تعويضًا ليـ عف 

 (ٖٕ)الماؿ. 
ستمر الخمفاء أيُضا في منح اإلقطاعات لرجاليـ ومنيـ ما أقطعو الخميفة المقتدر وقد ا

ىػ( ٜٕ٘ –ىػ ٜٕٛباهلل إلى ابف الفرات في وزارتو األولى الضياع التي كاف المكتفي باهلل )
 (ٕٗ)أقطعيا العباس بف الحسف وارتفاعيا خمسوف ألؼ دينار 

ويمكف تقسيـ اإلقطاع في العصر البوييي إلى مرحمتيف: االولى كاف اإلقطاع فييا 
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بشكمو التقميدي القديـ حيث منحت اإلقطاعات إلى الجنود والموظفيف كبديؿ عف أجورىـ مثمما 
كاف معمواًل بو مف قبؿ، وىي إقطاعات ممموكة لمخالفة لذا ال يجوز توريثيا، وحيازىا مرىوف 

ولة لصاحب اإلقطاع وبالتالي فيي إقطاعات استغالؿ،  ومف ذلؾ ما قاـ بو بالميمة الموك
أحمد بف بوية حينما ثار عميو الديمـ واألتراؾ وحاوؿ توفير األمواؿ ليـ إال أنو فشؿ في ذلؾ 
فعمؿ إلى إقطاعيـ ضياع ابف شيرزاد أمير األمراء السابؽ، وضياع المستتريف مف العيد 

وفي  (ٕ٘)ف بوية، وكذاؾ اقطعيـ حؽ بيت الماؿ في خراج الرعية السابؽ قبؿ سيطرة أحمد ب
فإف كانت لو ذرية دخموا في إعطاء الذراري ال في أرزاؽ الجند، فكاف ما »ذلؾ يقوؿ الماوردي 

 (ٕٙ)« يعطونو سببا ال إقطاعا 
أما الثاني فيو إقطاع المعاقؿ أو االقطاع العسكري، وفيو يمنح األمير البوييي قواده 

ًا مف األمر معفي مف الخراج والضرائب ومف أي رسوـ، ليكوف لمقائد وجنوده، ضمانًا إقطاع
الستمرار الجيش في الدفاع عف األرض ألجؿ تعميؽ معنى وحدة األرض والمصير المشترؾ، 
إال اف ىذا أصاب الخالفة بالكثير مف المشكالت، حينما أنفرد القادة بالجانب األكبر مف 

فضعؼ انتماء الجنود، كما خربت األرض والقرى لعدـ تمرس الجنود  الحصة دونما الجنود،
في شؤوف الزراعة، وضعؼ الجيش لمحاولة الجنود التفرغ لمعناية باألرض. وبمرور الوقت 
كونت ىذه المعاقة قوة عسكرية وأصبحت مستقمة عف الخالؼ وسيطرتيا، غير أف أحمد بف 

اف لو البعض اآلخر، غير أف وفاتو كانت بوية شف ىجمات عمى بعضيا واستولى عمييا ود
، وقد عبر ابف خمدوف عف (ٕٚ)فرصة سانحة ليؤالء القادة ليفمتوا مف سيطرة الخالفة مرة أخرة 

لما استولى أحمد بف بوية طمب الجند أرزاقيـ عمى عادتيـ وأكثر لسبب ما تجّدد » ذلؾ قائاًل 
كوس وأخذ أمواؿ الناس مف غير مف االستيالء اّلذي لـ يكف لو، فاضطّر إلى ضرب الم

وجييا، وأقطع قّواده وأصحابو مف أىؿ عصبيتو وغير المساىميف لو في األمر جميع القرى 
التي بجانب السمطاف ... ثـ استكثر مف الموالي ليعتّز بيـ عمى قومو، وفرض ليـ األرزاؽ 

 (ٕٛ)«واألقطاع فحدثت غيرة قومو مف ذلؾ
صر السيطرة البوييية أف الخميفة الراضي منح ومف األمثمة عمى اإلقطاعات في ع

ىػ زاد الممؾ ٖ٘ٗوفي عاـ  (ٜٕ)عماد الدولة بف بوية مقاطعة فارس مقابؿ ثمانية آالؼ درىـ 
 (ٖٓ)أحمد بف بوية ِفي إقطاع الوزير أبي محمد الميمَّبّي وعظـ قدره عنده 

 شمؿ بحيث عتوس وخاصتو ثـ لقادتو منح اإلقطاعات ومف المالحظ أف أحمد بف بوية
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 واردىا مف عطائيـ لمجند ليأخذوا مناطؽ أعطيت الحاالت بعض وفي الجند، مف قسما
 العسكري اإلقطاع نطاؽ وتوسع اإللجاء وغيره طريؽ عف األراضي وامتمكوا بالوارد فاستأثروا

 (ٖٔ)ىػ(  ٖٚٙ-ٖٙ٘أحمد بف بوية ) بف بختيار زمف
وحينما سيطر السالجقة عمى مقاليد الخالفة في بغداد تغير مفيوـ اإلقطاع وتحوؿ 
إلى إقطاع مف نوع آخر، ليتوافؽ مف نظرة السالجقة العسكرية، فقد دخؿ السالجقة بغداد 
حامميف معيـ النظاـ القبمي الذيف عاشوا عميو، والذي اعطى ليـ األحقية في السيطرة عمى 

وقد وضع نظاـ   (ٕٖ)يطرتيـ عمى الخالفة العباسية تمت بحد السيؼ األراضي باعتبار أف س
ويقوؿ المقريزي  (ٖٗ)« ؿاألمواكانت العادة جارية بجباية »أسس ىذه السياسة حينما  (ٖٖ)الممؾ 

 (ٖ٘)« أوؿ مف عرؼ أنو فرؽ االقطاعات عمى الجند نظاـ الممؾ»
إقطاعية حيث عمد سالطيف ىكذا سارت الخالفة في عيد السيطرة السمجوقية خالفة 

ة إلى توزيع اإلقطاعات عمى األسرة، وعمى الرغـ مف كؿ الحقوؽ واالمتيازات التي قالسالج
االقطاعيف إال انو مسؤوؿ أماـ السمطاف عف إقطاعو أي أنو لـ يكف مطمؽ  لألمراءمنحت 

  (ٖٙ)السيادة في إقطاعو
ِكَياُرُؽ إلى اأْلَِميُر َيْمُبَرُد عاـ َبرْ »ومف األمثمة عمى اإلقطاعات السمجوقية ما اقطعو 

، فِ  ٛٙٗ يَما ىػ ِإْقَطاَع ُكوَىَراِئيَف، َوَشْحَنِكيََّة َبْغَداَذ، َفَممَّا َوَصَؿ ِإَلى َدُقوَقا ُأِعيَد ِمْنَيا أِلَنَُّو َتَكمَّـَ
ْمَطاِف ِبْرِكَياُرَؽ، ِبَكاَلـٍ َشِنيٍع، َفَممَّا وَ   (37)«. َصَؿ ِإَلْيِو َأْصَبَح َمْقُتوالً َيَتَعمَُّؽ ِبَواِلَدِة السُّ

كما اقطع السمطاف طغرؿ مدينة البصرة الى ىزارسب بف ينكبر بف عياض الكردى 
  (ٖٛ)بمبمغ سنوي مقداره ثالثمائو الؼ دينار زاده ابف خمدوف إلى ثالثمائة وستيف ألؼ دينار 

  (ٜٖ)ىػ اقطع السمطاف ألب أرسالف البصرة الى األمير عمى بف ابي كاليجار  ٙ٘ٗوفي سنة 
ـ اقطعت الرحبو إلى األمير جاولي سقاوة أقطعيا لو السمطاف ٘ٔٔٔىػ /  ٓٓ٘وفي سنة 

الى ما عمى الفرات وكاف سبب إقطاعو ىو لمتصدي لالفرنجة الذيف استولوا  باإلضافةمحمد 
 (ٔٗ)زنكي  الديف عماد الى واسط اقطعت ىػ ٙٔ٘سنة  وفي (ٓٗ)الشاـ  عمى كثير مف مدف

ىػَ َزاد الخميفة ٖٔ٘وفي عاـ  (ٕٗ) صدقو بف دبيس بوجو الوقوؼ أجؿ مف اقطاعو سبب وكاف
  (ٗٗ)ىػ  ٔ٘٘ثـ اقطعت البصرة الى األمير ارغش عاـ  (ٖٗ)المقتفي ِفي أقطاع زنكي وألقابو 

وبالجممة يمكف القوؿ أف نظاـ اإلقطاع قد عاد بالضرر عمى الخالفة العباسية، حيث 
كاف صاحب اإلقطاع يجور عمى الفالحيف مف أجؿ زيادة غمو إقطاعو األمر الذي ارىؽ 
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 (٘ٗ)الفالحيف بالضرائب 
منح االقطاعات لمقواد واالمراء  يف يكما سار الخمفاء العباسيوف عمى المنيج السمجوق

أة ليـ عمى دعميـ لمخالفة ومساندتيا في صراعيا مع اعدائيا حيث استطاع بعض القادة مكاف
 بسيولة الفترة ىذه يف االقطاع تميز وقد (ٙٗ)إعادة فرض ىيبة الخالفة في بعض األحياف 

ابف  المثاؿ سبيؿ عمى إليو المقطع مف استراجعو اراد متى الخميفة الذي قبؿ مف استرجعو
القميؿ مف األمواؿ ساوى كاف مقطع الدجبؿ وداقوقا ولكنو اساء السيرة مع اىميا ولـ يحمؿ إال 

 (ٚٗ)إلى الخميفة فاسترجعيا منو 
ومف اآلثار السمبية لنظاـ االسترضاء باإلقطاع ىو تحوؿ اإلقطاعات التي كانت ممكًا 

حياف مف القادة العسكرييف، لمخالفة إلى أراض يمتمكيا أصحابيا والذيف كانوا في أغمب األ
فبينما كانت اإلقطاعات في العصور العباسية األولى حؽ انتفاع يمنحيا الخميفة كاسترضاء 
لممقربيف منو مف األسرة أو بعض الشعراء والوزراء وقادة الجيش وكبار رجاؿ الخالفة، إلى 

رة السالجقة عمى حؽ موروث يمنحو الخميفة أو أمير األمراء منذ العصر البوييي وحتى سيط
الخالفة، فكاف األمير البوييي أو السمجوقي أو الخميفة يمنح اإلقطاع الذي تحوؿ بمرور 
الوقت إلى اقطاع عسكري ممكي وراثي، مما أدى إلى انفراط عقد األراضي الممموكة لمخالفة، 
وسبب ضرر اقتصادي في ضياع خراج ىذه اإلقطاعات األمر الذي اضعؼ اقتصاد الخالفة 

لعباسية، كما اثقؿ كاىؿ الفالحيف بما فرض عمييـ مف ضرائب وخراج يفوؽ قدرتيـ، فتضرر ا
  (ٛٗ)النظاـ الزراعي بيذا النوع مف االسترضاء إلى حد بعيد. 

ففي العصر السمجوقي أصبح الُمقطع سيد إقطاعو مستغاًل في ذلؾ ضعؼ السمطاف 
ومف خالؿ ىذا استطاعت العائالت السمجوقي مما أدى إلى بقاء اإلقطاع في عائالتيـ، 

تكويف قوة عسكرية تديف بالوالء لمسيد اإلقطاعي، فأضحى السيد مسؤواًل عف إدارة األمور 
 (ٜٗ) االقتصادية بإقطاعو وجمع الضرائب مف الفالحيف.

وىكذا خسرت الخالفة العباسية ممكيتيا ألراضييا ولـ يعد أماميا إال أف تحاوؿ 
مف إقطاعات، السيما وأف حاجات الخالفة وكبار القادة ال تنقطع، االحتفاظ بما تبقى ليا 

ويصؼ األعرجي نتائج تحوؿ االسترضاء  فكاف خراج األرض أحد أىـ موارد بيت الماؿ.
أثارًا اقتصادية مدمرة في الواقع االقتصادي لمدولة الدولة العربية »باإلطاع إلى مميكة بأنيا 

 (ٔ٘)عمى االقتصاد العربي اإلسالمي.  شؤـاف ويصفو آخر بأنو ك (ٓ٘)، «اإلسالمية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٖٔٗٙ ) 
 

انعكس تحوؿ ممكية اإلقطاع عمى تدىور األحواؿ االقتصادية في العصر العباسي، وىو 
ما نراه واضحًا في تذبذب أسعار السوؽ وارتفع األسعار إلى حد كبير السيما خالؿ الفترة 

د ردًا عمى عدـ قدرة الخالفة فرض السمجوقية، األمر الذي تبعو قياـ الفالحيف ببعض حركات التمر 
سيطرتيا عمى السوؽ. وبطبيعة الحاؿ فأف ارتفاع األسعار قد ترؾ آثاره عمى انخفاض القيمة 

وامتدت أثار االستغالؿ السيء لالسترضاء باإلقطاع إلى الضرر بالمنظومة  (ٕ٘)الشرائية لمعممة 
االقتصادية بشكؿ عاـ، حيث تدىورت الزراعة بشكؿ كبير نتيجة إىماؿ الخالفة صيانة المرافؽ 

 (ٖ٘)العامة لعدـ انتفاعيا باالقطاعات، وتبعيا بطبيعة الحاؿ كساد الحركة التجارية 
ح اإلقطاع لغير العارفيف بالزراعة، لمجموعة مف الجنود تأثرت األراضي الزراعية بمن

والقادة ال ىـ ليـ إال جمع الماؿ واضطياد الفالحيف، وىو ما انعكس عمى ارتفاع األسعار 
حكاميـ األمور في بغداد، حيث  السيما خالؿ فترة سيطرة السالجقة عمى الخالفة العباسية وا 

، وعمى المثاؿ ال الحصر ارتفعت االسعار ىػ( ٘ٚ٘ -ٚٗٗارتفعت االسعار خالؿ المدة )
االسعار بشكؿ ممحوظ خالؿ المدة  تازداد، و (ٗ٘)ىػ  ٕٜٗىػ،  ٛٗٗىػ،  ٚٗٗخالؿ السنوات 

ارضييـ بسب أحكاـ السالجقة وسيطرتيـ عمى  فالمزارعيىػ نتيجة ىجر ٗٚ٘ – ٘ٓ٘
 (٘٘)اإلقطاع 

 النتائج
اإلقطاعات نظًرا لتوفر مساحة كبيرة مف وجدت الخالفة العباسية المناخ المالئـ لمنح 

األراضي الشاسعة سواء التي ورثوىا عف األموييف، أو تمؾ التي اقاموا عمييا المدف الجديدة 
مثؿ بغداد وسامراء، لذا توفرت األراضي الالزمة لالسترضاء. وقد أحسف الخمفاء استغالؿ ىذه 

إذ واعي اجتماعية كانت استرضاء لداألراضي وتقديميا كوسيمة السترضاء مختمؼ الطوائؼ، ف
لـ يغب عف باؿ أي شخص ذو قدرة ومنصب مف الخمفاء ووزرائيـ ووالتيـ ورجاليـ، إلى 

االجتماعية مف  المصمحةالمتمرديف عمييـ، إيمانًا منيـ لدور االسترضاء في التوكيد عمى 
ية ثالثة، وكسب جية وتحقيؽ األمف المجتمعي مف جية أخرى، وزيادة استقرار الخالفة مف ج

. كما منحت لممقربيف مف الخميفة والعباسييف بصفة خاصة تمكيًنا ليـ في مزيد مف األنصار
المدف الجديدة، وزيادة في الوجاىة االجتماعية وعمى الرغـ مف أف اإلقطاعات ادت دورىا في 

صادية مف االسترضاء إال أنيا جمبت أسواء ما جمبت سياسة االسترضاء إذ تحولت القدرة االقت
 الخالفة إلى أصاحب اإلقطاع، حيث تحكموا في انتاج األراضي الزراعية.
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  االحاالت
 

                                                 

ـ، ٚٗٛ-ٓ٘ٚىػ/ ٕٖٕ-ٕٖٔ( بسير، سمية عبد الماجد، نظاـ تمميؾ األراضي في العصر العباسي األوؿ ٔ)
 ،  .ٖ٘(، ص ٖٕٓٓرسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة أـ درماف اإلسالمية، )الخرطـو

ىػ( ، سير أعالـ ٛٗٚعبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز )ت ( الذىبي، شمس الديف أبو ٕ)
(، ٜ٘ٛٔ، مؤسسة الرسالة، )بيروت، ٖالنبالء، تحقيؽ: مجموعة مف المحققيف بإشراؼ شعيب األرناؤوط، ط 

 .ٕٖ٘، ص ٖج 
ياري و عبد ىػ(، الوزراء والكتاب، تحقيؽ مصطفى السقاء و إبراىيـ اإلبٖٖٓ( أبو عبد اهلل بف عبدوس )تٖ)

 . سميت بقطيعة األنصار ألف الخميفة منحيا ألنصاره.ٙ٘ٔ(.، ص ٖٜٛٔالحفيظ شمبي، )القاىرة، 
 ٙ٘ٔ( الجيشياري، الوزراء والكتاب، ص ٗ)
ىػ(، معجـ البمداف، ٕٙٙ( ياقوت الحموي، شياب الديف أبو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل الرومي الحموي )ت ٘)

 .ٖٚٚ، ص ٗ(.، ج ٜٜ٘ٔ، صادر، )بيروت، ٕط 
 .ٛٔٔ-ٚٔٔ(الجييشاري، الوزراء والكتاب، ص ٙ)
ىػ(، تاريخ مدينة السالـ وأخبار محدثييا  ٖٙٗ( الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بف عمي بف ثابت )ت ٚ)

، دار الغرب اإلسالمي، ٔوذكر قانيا العمماء مف غير أىميا وواردييا، تحقيؽ: معروؼ، بشار عواد، ط 
 .ٓٓٔ، ص ٔ(.، ج ٕٔٓٓ)بيروت، 

( سميماف بف مجالد بف أبي المجالد: أخو المنصور مف الرضاعة، كاف واليًا لمري في عيده، كما عيف قائد ٛ)
 .ٖٚٙ-ٖ٘ٙ، ص ٕٕباب الشاـ في مدينة بغداد. ابف عساكر، تاريخ بغداد، ج 

حقيؽ: عمرو بف غرامة ىػ(، تاريخ دمشؽ، تٔٚ٘(ابف عساكر، أبو القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )ت ٜ)
؛ الجفاؿ، سعاد محمد، الزراعة في العراؽ خالؿ العصر ٓٓٔ(.، ص ٜٜ٘ٔالعمروي، دار الفكر، )بيروت، 

.، ٕٔٔ-ٜٙٔ، ص ٕٙٔٓ، ٔٔ-ٓٔىػ(، مجمة األكاديمية لمعمـو اإلنسانية، ع  ٕٖٕ-ٕٖٔالعباسي األوؿ )
 .ٜٜٔص 

 .ٖٓٗ، ص ٔ( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ٓٔ)
 .ٜٜٔ؛ الجفاؿ، الزراعة في العراؽ، ص ٖٙٚ، ص ٗالحموي، معجـ البمداف، ج  (ٔٔ)
 .ٜٜٔ؛ الجفاؿ، الزراعة في العراؽ، ص ٜٗٗ، ص ٛ( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ٕٔ)
 .ٕ٘ٚ، ص ٜ( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ٖٔ)
 ، ٕٛٛ -ٕٚٛ، ص ٖ( الحموي، معجـ البمداف، ج ٗٔ)
 .ٖٓٗ، ص ٔدي، تاريخ بغداد، ج ( الخطيب البغدا٘ٔ)
(، البمداف، تحقيؽ: ٖ٘ٙ( ابف الفقيو، أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف إسحاؽ اليمداني المعروؼ )ت ٙٔ)

 .ٜٕٚـ(.، ص ٜٜٙٔ، )عالـ الكتب، بيروت ٔيوسؼ اليادي، ط 
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بف محمد  ؛ األثير، أبو الحسف عمي بف أبي الكـر محمدٛٛٔ-ٛٚٔ، ص ٗ( الحموي، معجـ البمداف، ج ٚٔ)
ىػ(، الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ: عمر عبد السالـ ٖٓٙبف عبد الكريـ بف عبد الواحد الشيباني الجزري، )ت 

 ٖٙٔ، ص ٘(، ج ٜٜٚٔ، دار الكتاب العربي، )بيروت، ٔتدمري، ط 
 .ٖٓٗ، ص ٔ( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ٛٔ)
، )طيراف، ٕىػ(، تجارب األمـ، ط  ٕٔٗ)ت ( ابف مسكويو، أبو عمي أحمد بف محمد بف يعقوب ٜٔ)

 .ٖٙٚ، ص ٗ(، ج ٕٓٓٓ
ـ(، ٘٘ٓٔ-ٜ٘ٗىػ /  ٚٗٗ-ٖٖٗ( الكناني، ضياء محسف عبد رزاؽ، الجيش في الخالفة العباسية )ٕٓ)

 .ٜٔٔ(، ص ٕ٘ٔٓرسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، )جامعة مؤتة، األردف، 
 .ٕٓٔ( الكناني، الجيش في الخالفة العباسية، ص ٕٔ)
 .ٔٚٔ، ص ٙ( تجارب األمـ، ج ٕٕ)
 .ٕٔٔ( الكناني، الجيش في الخالفة العباسية، ص ٖٕ)
-ٖ٘ىػػ(، تحفة األمراء في تاريخ الوزراء ، ص  ٜٖ٘( الصابي، أبو الحسيف بف ىالؿ بف المحسف )ت ٕٗ)

ٖٙ. 
 .ٕٔٔ( الكناني، الجيش في الخالفة العباسية، ص ٕ٘)
(، األحكاـ ٓ٘ٗمد بف محمد بف حبيب البصري البغدادي )ت ( الماوردي، أبو الحسف عمي بف محٕٙ)

؛ ابف الفراء، القاضي أبو يعمى، محمد بف الحسيف بف ٕٜٕالسمطانية، )دار الحديث، القاىرة، ب. ت(، ص 
، دار الكتب العممية، ٕىػ(، األحكاـ السمطانية، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، ط  ٛ٘ٗمحمد بف خمؼ )ت 

 .ٖٕٗ(، ص ٕٓٓٓ)بيروت، 
 .ٕٓٔ( الكناني، الجيش في الخالفة العباسية، ص ٕٚ)
ىػ(، ٛٓٛ( ابف خمدوف، عبد الرحمف بف محمد بف محمد أبو زيد ولي الديف الحضرمي اإلشبيمي )ت ٕٛ)

ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف األكبر، تحقيؽ: خميؿ شحادة، ط 
 .ٖٕ٘، ص ٖ(. ج ٜٛٛٔ ، دار الفكر، )بيروت،ٕ
ىػ(، تاريخ الرسؿ والمموؾ، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ ٖٓٔ(الطبري، أبو جعفر محمد بف جرير )ت ٜٕ)

 .ٕٜٕ، ص ٔٔ(، ج ٖٚٛٔ، دار التراث، )بيروت، ٕإبراىيـ، ط 
ىػ(، تاريخ ٛٗٚالذىبي، شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف َقاْيماز )ت  -(ٖٓ)

، ص ٕ٘(، ج ٕٜٜٔ، دار الكتاب العربي، )بيروت، ٕتحقيؽ: عمر عبد السالـ التدمري، ط  اإلسالـ،
ٕٕٔ. 

 .ٕٓٔ( الكناني، الجيش في الخالفة العباسية، ص ٖٔ)
، )مركز البحوث والدراسات ٔىػ(، ط  ٙ٘ٙ-ٚٗٗ(، محمد حسف سييؿ، اإلقطاع في الدولة العباسية )ٕٖ)

 .ٗ٘-ٛٗ(.، ص ٕٓٔٓاإلسالمية، العراؽ، 
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ـُ الدِّيف، ولد أبو عمي الحسف بف عمي بف إسحاؽ بف ٖٖ) ( نظاـ الممؾ: ىو الَوِزْير الَكِبْير، ِنَظاـ الُمْمؾ، ِقَوا
ىػ في مدينة طوس تولى نظاـ الممؾ الوزارة لمسمطاف السمجوقي ألب أرسالف. ابف  ٛٓٗالعباس الطوسي سنة 

 .ٕٜ٘-ٜٔ٘، ص ٕخمدوف، العبر، ج 
لديف الكاتب، تاريخ دولة سمجوؽ، تحقيؽ: يحيى مراد، دار الكتب العممية، )بيروت، ( األصفياني، عماد اٖٗ)

 ٕٕٓ(، ص ٕٗٔٓ
( المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروؼ بالخطط المقريزية، تحقيؽ: محمد زينيـ و مديحة ٖ٘)

 .ٕٗٚ(، ص ٜٜٚٔالشرقاوي، )مكتبة مدبولي، القاىرة، 
 .ٕٛ-ٓٛدولة العباسية، ص ( الدليمي، اإلقطاع في الٖٙ)
 .ٖٖٚ، ص ٛ( ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج ٖٚ)
، ٖ؛ العبر، ج ٕٔٔ، ص ٛ؛ ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج ٖ، ص ٙٔالجوزي، المنتظـ، ج  ابف( ٖٛ)

 ٜٙ٘ص 
 .ٜٔ، ص ٜٕ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج ٕٜٖ، ص ٚابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج ( ٜٖ)
ىػ(، تاريخ دمشؽ، تحقيؽ:  ٘٘٘ابف القالنس، حمزة بف أسد بف عمي بف محمد، أبو يعمى التميمي )ت ( ٓٗ)

 .ٕٓ٘، ص ٔ(، ج ٖٜٛٔ، دار حساف، )دمشؽ، ٔسييؿ ذكار، ط 
( عماد الديف زنكي بف آقسنقر التركي: صاحب حمب، فوض إليو محمود بف ممكشاه رئاسة بغداد عاـ ٔٗ)

؛ ابف ٜٙٔ، ص ٘الموصؿ، وتوفي مقتواًل. األصبياني، البرؽ الشامي، ج  ىػ، ثـ فوض إليو أتابكة ٓٔ٘
ىػ(، زبدة الطمب، تحقيؽ: خميؿ منصور، ط  ٓٙٙالعديـ، عمر بف أحمد بف ىبة اهلل بف أبي جرادة العقيمي )

 .ٖٔٓ(، ص ٜٜٙٔ، )دار الكتب العممية، بيروت، ٔ
 (.ٖٜٙٔتحقيؽ عبد القادر طميماف، )القاىرة ، ( ابف االثير، التاريخ الباىر في الدولة االتابكية،ٕٗ)

ُدَبْيس بف َصَدقة ْبف منصور ْبف ُدَبْيس ْبف عمّي بف َمْزَيد، كاف أحد عماؿ السمطاف سنجر، ثـ استولى عمى 
ىػ. ابف عساكر،  ٕٙ٘العراؽ وحارب الخميفة المسترشد ولكنو ىـز وقتمو السمطاف مسعود بف محمد غدرًا عاـ 

 .ٚٛٗ-ٙٛٗ، ص ٔٔ؛ الذىبي، تاريخ اإلسالـ، ج ٜٕٓ، ٙٗ، ص ٘ٔ تاريخ بغداد، ج
 .ٓٗ، ص ٕ( ابف الوردي، تاريخ ابف الوردي، ج ٖٗ)
 .ٕٖٕ، ص ٜابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج ( ٗٗ)
 .ٖٖٛ( بيطار، أمينة، تاريخ العصر العباسي، )مطبعة جامعة دمشؽ، ب. ت(، ص ٘ٗ)
 .ٜٕٔسية، ص ( الدليمي، اإلقطاع في الدولة العباٙٗ)
 .ٖٓٔ( الدليمي، اإلقطاع في الدولة العباسية، ص ٚٗ)
 ٕٓٗ-ٜٕٓ( الجفاؿ، اإلقطاع، ص ٛٗ)
 .٘؛ األعرجي، اإلقطاع العسكري، ص ٜٚٔ، ص ٔ( المقريزي، المواعظ واالعتبار، ج ٜٗ)
 .ٔٔ( اإلقطاع العسكري، ص ٓ٘)
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 .ٖٛ، ص ٕ(، ج ٜٓٛٔالبيضاء، ، )الدار ٔ( إسماعيؿ، محمود، سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، ط ٔ٘)
 .ٕٙٗ-ٕٓٗ( الجفاؿ، اإلقطاع، ص ٕ٘)
 .ٕٙٗ( الجفاؿ، اإلقطاع، ص ٖ٘)
 .ٖٙٔ، ص ٛ( ابف الجوزي، المنتظـ، ج ٗ٘)
 .ٕٙٔ، ص ٛ( ابف الجوزي، المنتظـ، ج ٘٘)

English Reference 
 Al-jahshiari, Abu Abdullah ibn Abdus (d.330 Ah), ministers and writers, the 

investigation of Mustafa al-SAQA, Ibrahim al-ibyari and Abdel Hafiz Shalabi, 

(Cairo, 1938). 

 Yaqut Al-Hamwi, Shihab al-Din Yaqut bin Abdullah (d. 626 Ah), glossary of 

countries, Vol.2, issued, (Beirut, 1995). 

 Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Thabit (d. 463 ah), the 

history of the city of peace and the news of its modernists, and the mention of 

its laws by scholars other than its people and its wardens, investigation: Ma'ruf, 

Bashar Awad, 1st floor, Dar Al-Gharb al-Islami, (Beirut, 2001). 

 Ibn Asaker, Abu Al-Qasim Ali ibn al-Hassan Ibn Hibatullah (d. 571 ah), the 

history of Damascus, investigation: Amr ibn gharemah Al-amrui, Dar Al-Fikr, 

(Beirut, 1995). 

 Al-jufal, Suad Mohammed, agriculture in Iraq during the first Abbasid era 

(132-232 Ah), Journal of the Academy for the humanities, pp. 10-11, 2016. 

 Ibn al-Faqih, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad (P.365), countries, 

investigation: Yusuf al-Hadi, P. 1, (world of books, Beirut, 1996). 

 Al-Atheer, Abu al-Hassan Ali Muhammad ibn Muhammad al-Jazari, (d.630 

ah), Al-Kamel in history, investigation: Omar Abdel Salam tadmouri, 1st floor, 

Dar Al-Kitab al-Arabi, (Beirut, 1997). 

 Ibn miskuye, Abu Ali Ahmad ibn Muhammad (d. 421 Ah), experiences of 

nations, Vol.2, (Tehran, 2000). 

 Al-Kinani, Zia Mohsen Abdul Razak, the army in the Abbasid Caliphate (334-

447 Ah / 945-1055 ad), master's thesis, Faculty of graduate studies, (Mutah 

University, Jordan, 2015. 

 Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Baghdadi (d. 450), the 

Royal rulings, (Dar Al-Hadith, Cairo, P. C) 

 Ibn al-Fura, judge Abu ya'ali, Muhammad ibn al-Hussein (d. 458 Ah), Royal 

rulings, Investigation: Muhammad Hamed al-Faqi, 2nd floor, Dar Al-Kitab al-

Naameh, (Beirut, 2000). 

 Ibn Khaldun, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad al-ishbili (d. 808 

ah), the Office of the novice and the news in the history of the Arabs and 

Berbers and their contemporaries of great importance, investigation: Khalil 

Shehadeh, 2nd floor, Dar Al-Fikr, (Beirut, 1988). 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٖٔ٘ٔ ) 
 

                                                                                                                                        

 Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir (d. 310 Ah), history of the apostles 

and Kings, Investigation: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, 2nd floor, Dar Al-

Turath, (Beirut, 1387),. 

 Al-dhahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad (d. 748 ah), 

the history of Islam, investigation: Omar Abdulsalam Al-tadmouri, 2nd floor, 

Dar Al-Kitab al-Arabi, (Beirut, 1992). 

 , Biography of the nobility, investigation: a group of investigators under the 

supervision of Shoaib Al-Arnaout, 3rd Floor, Al-Resala Foundation, (Beirut, 

1985). 

 Muhammad Hassan Suhail, feudalism in the Abbasid state (447-656 Ah), 

Vol.1, (Center for research and Islamic studies, Iraq, 2010)., Pp. 48-54. 

 Al-asbahani, Emad al-Din Al-Kateb, history of the Seljuk state, investigation: 

Yahya Murad, scientific books House, (Beirut, 2014)، 

 Sermons and consideration by mentioning the plans and effects known as the 

maqrizi plans, investigation: Mohammed zinham and Madiha Al-Sharkawi, 

(Madbouly library, Cairo, 1997). 

 Ibn al-qalans, Hamza Ibn Asad ibn Ali ibn Muhammad, Abu ya'ali Al-Tamimi 

(d. 555 Ah), history of Damascus, investigation: Suhail zakkar, 1st floor, Dar 

Hassan, (Damascus, 1983). 

 Ibn al-Adim, Omar Ibn Ahmad ibn Hibatullah ibn Abi Jarada al-Aqili (660 

Ah), butter of demand, investigation: Khalil Mansour, 1st floor, (Dar Al-Kitab 

al-Naameh, Beirut, 1996. 

 Ibn al-Athir, the brilliant history of the atabeg state, the investigation of 

Abdelkader tleyman, (Cairo, 1963). 

 Bitar, Amina, history of the Abbasid period, (Damascus University Press, p. C). 

 Ismail, Mahmoud, sociology of Islamic Thought, Vol.1 (Casablanca, 1980). 

 Baseer, Sumaya Abdul Majid, the system of land titling in the first Abbasid era 

132-232 Ah/ 750-847 ad, unpublished master's thesis, Faculty of Arts, 

Omdurman Islamic University, (Khartoum, 2003). 

 


