
(5705) 
 

 
 Volume 19- Issue 3- September 2022 2022 ايمول – 3العدد  -19المجمد 

 األثر االقتصادي لمجارية شغب في  العصر العباسي
 م(933-909هـ/ 321 - 292)

 أ.د. لطيف خمف محمد   الباحث أيسر ذاكر عمي 
  كمية التربية لمعموم االنسانية -جامعة االنبار

ed.latef.kalaf@uoanbar.edu.iq 

 :الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى األثر الحضاري لمسيدة شغب 
خالل العصر العباسي الثاني في عيد ولدىا المقتدر باهلل ، إذ بينت ىذه 
الدراسة الدور البارز ليا من خالل ىذا األثر وحالة البالط العباسي التي 

بير الذي أصبح عمييا جراء ىذه السيطرة ، وقد شيد ىذا األثر النفوذ الك
أصبحت عميو السيدة شغب من الناحية اإلدارية وامتالكيا الجياز اإلداري 
الخاص بيا لتمشيو أمور واحوال البالط العباسي وفق رغباتيا وتطمعاتيا ، 
ثم بينت أيضًا كثرة االسيام الحضاري لمسيدة شغب في مجال العمران وما 

ر واإلحسان واإلنفاق لو من النفع الكبير عمى عامة الناس من أعمال الب
الكبير الذي كانت ادتو خالل ىذه المدة من حياتيا ، كما وضحت ىذه 
الدراسة األثر االقتصادي الذي تمثل بكثرة األموال واألمالك الخاصة بيا 
والتي تنوعت من األراضي واألموال وتعدد طرق الحصول عمييا وأثر ىذه 

ل اإلنفاق بيا في بعض األموال في مجاالت األنفاق المختمفة التي وص
 األحيان إلى حد اإلسراف وىذا ما تميزت بو السيدة شغب بدرجة كبيرة.

 

DOI 

10.37653/juah.2022.176479 

 27/7/2021 تم االستالم:
 1/10/2021 قبل لمنشر:
 1/9/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 شغب

 المقتدر باهلل 
 العصر العباسي 

 

 

 

 

 

 



(5706) 
 

The economic impact of the slave girl Shaghab in the Abbasid era 

 (295 - 321 AH / 907-933 AD) 
Researcher  Aysar Th. Ali    Prof. Dr. Lateef Kh. Mohammed 

University of Anbar –College of Education for Humanities 

Submitted: 27/07/2021 

Accepted: 01/10/2021 

Published: 01/09/2022 

Abstract: 

This study aimed at shedding light upon the cultural 

heritage of Mrs. Shaghab during the second Abbasid era 

in the reign of her son, Caliph Al-Muqtadir Billah. The 

study showed the magnificent role of this impact and the 

state of the Abbasid court that it became as a result of 

this impact of the lady. This impact had seen the great 

influence of what Mrs. Shaghab had become 

administratively and her owning of the special 

administrative system of regulating the affairs and 

conditions of the Abbasid court according to her wishes 

and aspirations. Then it also showed the great cultural 

contribution in the field of construction and urbanization 

and its general and great benefit to the public in building 

hospitals and doing charity works and good deeds. It also 

explained the great economic impact of Mrs. Shaghab, 

which was represented by the large amounts of money 

and property of her own, which were varied, including 

lands and money, and the numerous ways of obtaining 

them. As it revealed the impact of these funds on various 

areas of spending, which had sometimes reached 

lavishness which Mrs. Shaghab was greatly 

characterized with. 
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 المقدمة
تميزت السيدة شغب بالثراء الواسع والذي شمل أيضًا الطبقة الحاكمة داخل البالط 
العباسي ، فقد كان لمسيدة شغب الكثير من األموال والممتمكات والتي تضم الكثير من الضياع 

وكان ليذا الجانب األثر الواضح في واألراضي الزراعية والتي كانت تعود ممكيتيا إلييا ، 
حياتيا الخاصة مثل شراء األثاث الخاص بيا وكذلك اقتناء الحمي والمجوىرات والمالبس ، 
لذلك مثمت السيدة شغب مثااًل لممرأة العباسية في الطبقة الحاكمة ، فقد كان ليا الكثير من 

سيدة شغب حالة واسعة من الترف األعمال ذات النفع العام في الدولة العباسية ، وقد عاشت ال
والنعيم حتى أن ليا مواقف واضحة والسيما في مجال اإلنفاق وىذا ما يؤكد عمى القدرة المالية 
التي أصبحت عمييا السيدة شغب فضاًل عن السمطة السياسية واإلدارية التي تمتعت بيا حتى 

ألغراض واألىداف التي أن السيدة شغب اعتبرت ىذه األموال السبيل الوحيد لتحقيق كل ا
تسعى إلى الحصول عمييا وحل الكثير من المشاكل والعوائق التي تقف أمام طموحات السيدة 

 شغب وأىدافيا.
 األثر االقتصادي لمسيدة شغب 

تمتعت المرأة في العصر العباسي في حقيا في الممكية االقتصادية، إذ أسيمت النساء 
ل اإلنفاق والقيام باألعمال التجارية ذات النفع العام، في ىذا المجال اسيامًا واضحًا من خال

وىذا ما قامت بو السيدة شغب في بذل األموال ألعمال الخير واإلحسان ، وىذا ما ظير 
 واضحًا عمى أعمال السيدة شغب ومنيا:

 
 أواًل: إسهام السيدة شغب في الجانب الزراعي :

باسي الكثير من األراضي امتمكت النساء في المشرق اإلسالمي في العصر الع
م( ما كان 933ىـ/321الزراعية، فقد بمغت ثروة السيدة شغب من األراضي الزراعية سنة) 

وكانت ىذِه األراضي قد أعطاىا ولدىا  (1)انتاجو في العام، ما يقارب سبعمائة ألف دينار
 . (2)المقتدر باهلل، واألخرى قد اشترتيا السيدة شغب من أمواليا الخاصة

ما دل عمى دور السيدة شغب في المجال الزراعي، فقد أمرت السيدة شغب في  وىذا
م( فتح مخازن الحبوب من الحنطة والشعير التي كانت تعود إلى المقتدر 919ىـ/307سنة )
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ووالدتُو السيدة، بعد أن تعرضوا ألعمال الشغب التي قام بيا عامة الناس، وتم بيع ما فييا، 
 . (3)كن الناسوبيذا انخفضت األسعار وس

وقد خاطب الوزير عمي بن عيسى الخميفة المقتدر باهلل قائاًل : " أن سبب غالء 
االسعار إنما ىو ضمان حامد ، ألنو منع حامد ، ألنو منع من بيع القالل في البيادر 

، عند ذلك أصدر الخميفة المقتدر باهلل أوامره بإلغاء وفسخ ىذا الضمان وصرف  (4)وخزنيا"
ن السواد ، كما أمر بعدىا عمي بن عيسى أن يتولى ىذا األمر ، عندىا خف شغب العمال ع

الناس ، واحتجاجاتيم ثم تفرقوا ، حتى قيل إن بسبب ىذا الشغب كان من فعل وتدبير الوزير 
، وليذا فقد أصبح من الطبيعي لمسيدة شغب دور تجاري وتمثل ىذا  (5)عمي بن عيسى 

 . (6)رض من الغالل الجانب بيع ما تنتجو ىذه األ
م( ، تعرضت بغداد لموجة من تساقط الثموج ، فقد اتمفت 926ه/314وفي سنة) 

الكثير من المحاصيل الزراعية واسيمت السيدة شغب بالتبرع إلغاثة المتضررين من ىذه 
وعمى الرغم من قيام السيدة شغب ببذل األموال،  (7)اآلثار جراء تعرض محاصيميم إلى الثموج 

فأنيا كانت تيدف إلى الحصول عمى أمور السمطة بيدىا وتباشر بيا بنفسيا وىذا ما بين 
 . (8)ومدى قوتيا وتأثرىا عمى رسم وتوجيو إدارة الدولة 

إذ استخدمت في بعض األحيان أسموب احتكار الطعام وىذا ما أدى بدوره إلى زيادة 
األسعار زيادة كبيرة ، ودفع عامة الناس إلى مياجمة المساجد والمنشآت األخرى ، وىاجموا 
المساجد أثناء الصالة حتى اصبح الناس عمى صورة قبيحة من الجوع والخوف عمى أنفسيم 
وأمواليم وحرميم وكذلك وقف صاحب الشرطة عن مقاومتيم لكثرة عددىم، ثم صار عدد من 

عدد كثير بإحراق الجسور وفتحوا السجون وأخذوا ما في دار صاحب العامة معيم، وقام 
، ولو ال تدخل الخميفة المقتدر باهلل في عممية تحديد األسعار لخرجت األمور عن  (9)الشرطة

نياء الشغب  السيطرة ولكن سرعان ما تم تسوية األمر من خالل إصالح األسعار وا 
االحتكار ألجل زيادة ثرواتيا وامواليا من  وكانت السيدة شغب تيدف من عممية (10)الحاصل

 . (11)حالل زيادة اسعار السمع 
 ثانيا : مصادر ثروة السيدة شغب :

اتصفت الكثير من النساء بالثراء الكبير خالل العصر العباسي وخصوصا نساء 
البالط العباسي فقد تعددت مصادر ىذه الثروة وطرق جمعيا فقد شممت ىذه الثروة الكثير من 
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جواري والقيرمانات ومن ىذه النساء ىي السيدة شغب حيث وصفت بدرجة كبيرة في حبيا ال
لألموال فضاًل عن الذكاء الذي كانت تتميز ، فقد فسح ذلك المجال ليا لجمع الكثير من 

وتعددت وسائل طرق السيدة شغب في جمع ىذه األموال واالستحواذ عمييا حتى  (12)األموال 
حيان الى إرتفاع ثروتيا ضعف ما كانت تحتوي عميو خزانة الخالفة انيا وصمت في بعض األ

حتى إن ىذه األموال كانت سببًا في انقاذ الخالفة في بعض األحيان من المخاطر التي كانت 
وكانت ىذه األموال تأتي عن طريق المصادرات لبعض  (13)تتعرض الييا بين الحين واألخر

ن خالل الضياع التي كانت تحت سيطرة السيدة شغب أو أمالك القادة واألمراء والوزراء أو م
وكانت عممية  (14)من بعض األراضي التي اقطعيا اياىا ولدىا الخميفة المقتدر باهلل 

المصادرات من أىم اسباب زيادة أمالك وثروة السيدة شغب ومن ىذه المصادرات ىي مصادرة 
ال أم موسى الياشمية فقد تمكنت أموال بعض القيرمانات وكبار الحاشية ومنيا مصادرة أمو 

السيدة شغب من إخراج الكثير من امواليا والتي قدرت بمبمغ ألف ألف دينار فضاًل عن 
اما القيرمانة فاطمة فقد كان المبمغ المصادر منيا يقدر بمائتي ألف  (15)الضياع والمستغالت 

دورًا كبيرًا في تمشية أحوال وعمى أثر ىذه األموال الطائمة لمسيدة قدر ليا أن تؤدي  (16)دينار 
م( وضعفو قد جعمو واقعًا تحت 932ه/320الخالفة ، ولصغر سن الخميفة المقتدر باهلل)ت

إمرتيا وتأثيرىا فقد كان كثير االستماع واألخذ برأييا كما إنيا استخدمت ىذه الثروة في بعض 
فشال كل ما يحاك ضده من مؤامرات ودسائس حتى ع رفت بحبيا الكبير األحيان لدفاع عنو وا 

 . (17)لألموال 
ومن مظاىر تعدد ثروة السيد شغب وطريقة الحصول عمييا فإنيا كانت قد خصصت 
مبمغ من أموال خزينة الخالفة الى حسابيا الخاص بيا فضال عن ما كانت تأخذه من الوزراء 

ن الفًا واألمراء عن طريق التعيين أو العزل أو ما يعرف بجاري الرسم حتى بمغ واحد وستي
ومن الطرق األخرى لمصادر ثروتيا تأتي عن طريق اليدايا  (18)وتسعمائة وثالثين دينار

واليبات التي تجعل عمييا وكانت ىذه األموال تصرف وفق رغباتيا واالحتياجات الخاصة بيا 
كما نالت نساء الحاشية نصيبا من ىذه األموال والتي كانت تيبيا ليم من خالل المناسبات 

فة مثل الزواج  وحفالت الختان ، فقد عرف عن الخميفة  المقتدر باهلل وأمو السيدة المختم
، حتى  (19)كثيري العطاء  ومن ىذه األموال التي كان يفرقيا بين الجواري ونساء الحاشية 

 . (20)إنيا وصفت بأنيا ذات أموال عظيمة وكثيرة فاقت عممية االحصاء
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الخمفاء خالل العصر العباسي الثاني كان ويتضح من ىذا إن النساء من اميات 
ىدفيا االول ىو كيفية السيطرة والحصول عمى ىذه األموال باي طريقة ووسيمة ىاممة بذلك 
مصمحة الدولة العميا ، وخصوصا كان تكديس ىذه األموال في أوقات كثرت فيو األزمات 

 .(21)الماليةاالقتصادية مما سبب عبئًا ماليًا واقتصاديًا عمى خزينة الدولة 
كما وجدت بعض االشارات التي تدل عمى سعة امالك السيدة شغب ومصادر ثروتيا 
فقد كانت لدى السيدة الكثير من األراضي حتى خارج حدود بغداد حاضرة الخالفة العباسية 
ومنيا مدينة واسط  إذا إنيا كانت ترسل عدد من العمال الى ىذه األراضي لالطالع واإلشراف 

   ( 22)عمييا

 ثالثًا : الضياع الخاصة بالسيدة شغب : 
أىتمت السيدة شغب بتنمية ثروتيا وامالكيا بشتى الطرق والوسائل ومنيا االحتكار 
والتجارة واالستحواذ عمى االراضي الزراعية، وتعد الضياع من األراضي الزراعية الخصبة 

الخالفة العباسية والتي التي كانت تتواجد في كافة األمصار التي كانت خاضعة تحت سيطرة 
، وكانت أولى ضياع السيدة شغب ىي التي منحيا اياه  (23)يطمق عمييا ضياع الخالفة 

الخميفة المقتدر باهلل ، حيث كان اإلقطاع الخاص بيا عمى دفعات ، وكانت وفيرة االرتفاع وقد 
 . (24)ًا جميمة ابتاعت السيدة شغب يوم المؤامرة إي مؤامرة ابن المعتز التي تعرض ليا ضياع

نيا كانت  وكان االرتفاع الخاص بيذه الضياع يبمغ في العام إلى ألف ألف دينار ، وا 
، كما وجد لمسيدة شغب الكثير من الضياع في مكة والمدينة ، والتي  (25)تتصدق بأكثرىا 

ولكثرة ىذه الضياع التي كانت تفوق  (26)اعترفت بيا عند تعذيبيا من قبل القاىر باهلل 
 . (27)صاء فقد بمغ ايراد ىذه الضياع في كل عام مميون دينار االح

واستغمت السيدة شغب ىذه الضياع لجمع األموال ، لشدة حرصيا وحبيا لُو ، حيث 
إنيا استغمت ىذه األراضي الكبيرة ، وىي من أخصب أراضي الدولة ولكثرة ىذه الضياع فقد 

وان ضياع السيدة  ،ويذكر إن السيدة اتخذت السيدة شغب ديوانًا خاص بيا واطمق عميو دي
شغب، أمرت وخطبت بزيادة ضمان النواحي بزيادة تقدر بثالثين ألف دينار خالل ثالث 

، وقد ىدفت السيدة من خالل عممية الضمان لألراضي التي كانت حوزتيا  ىي (28)سنوات
، وعمى أثر ىذه  (29)محاولة منيا لتيرب من الضرائب التي كانت تفرض عمى ىذه الضياع 

الضياع التي كانت تحت تصرف السيدة شغب ، فقد اصبحت ذات قاعدة مالية كبيرة تستند 
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عمييا عند تعرضيا إلى أزمة مالية ، وبيذا فقد سارت عمى شاكمة الخمفاء العباسيين ،ونسائيم 
ات كما ساىمت ىذه األموال بتثبيت الحكم العباسي بإخماد الكثير من الثورات واالضطراب

وبيذا فقد اصبحت الضياع مصدر  (30)واإلنفاق عمى تجييز الجيوش والحمالت العسكرية 
 . (31)ميم من مصادر ثروة السيدة شغب 

، ليقوم بميمة اإلشراف عمى الضياع  (32)وقد اتخذت السيدة شغب قسيم الجواىري 
حامد بن  الخاصة بالسيدة ، حيث أنو كان يكثر الميام واإلشراف عمييا ، وكان يحضر مع

 . (33)العباس فيبسطو ويتوفر عميو ، واتفق معو عمى منصب الوزارة 
وكان ىدف السيدة شغب من امتالك ىذه الضياع واالقطاعات ىي توكيل من يقوم 
باإلشراف ألجل زيادة زيادة مواردىا المالية ،فكانت تعطي االقطاع لمن يدفع اكثر حتى لو 

، وقد استغمت  (34)شخص ألخر يدفع اكثر من السابقاضرىا االمر النتزاع اقطاع معين من 
السيدة شغب بعض الضياع وحولتيا الى اشبو بمخازن لتجمع فييا انواع المحاصيل من 
مختمف الحبوب وكان ليا أثر في مساعدة عامة الناس عندما اشتكوا من قمة ارزاقيم إذ 

عامة الناس من الفقراء ساعدت ىذه المخازن بتخفيف وانخفاض األسعار وتوفير ما يحتاجو 
 .(35)وبذلك سكن الناس

وكان من الذين تسمموا مسؤولية الضياع الخاصة بالسيدة شغب ىو ابو جعفر بن 
، وكانت ىذه الضياع الخاصة مجاوره لضياع ابو القاسم عبداهلل بن محمد بن  (36)قديده

ع أبي القاسم عبداهلل ، كما ان ابا جعفر بن قديده كان مسرفا بالشرب ولو عداوه م (37)ميرويو 
فقال " كانت بيني وبين أبي جعفر بن قديده عداوه فتقمد ضياع السيدة أم المقتدر وفييا ما 
يجاور ضيعتي فأذاني اذى شديدًا في الشرب وقصد خراب ضيعتي وابطال جاىي فصيرت 

ت ، عميو فكتبت الى السيدة وخطبت بضمان النواحي بزيادة ثالثين الف دينار في ثالث سنوا
 . (38)كما رفعيا ابن قديده عمى ان يسمم الي الحاسبو "

ومن ىذا نجد ان بعض نساء الخمفاء العباسيين قد وصمن الى درجة كبيرة من الغنى 
والثروة الكبيرة حتى وصمت ىذه الثروة الى ايدي القيرمانات ، وانعكست ىذه األحوال سمبًا 

 تطور الحياة االقتصادية بل كان أثره سمبيًا .عمى حالة الخالفة العباسية ولم يشير ىذا الى 
 رابعًا : إسهامات السيدة شغب في النفقات العامة : 
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عمى الرغم مما اتصفت بو السيدة شغب في حبيا لألموال وحرصيا، وفي بعض 
األحيان يصل إلى البخل إإل إن انفاقيا تزايد حتى وصل درجة اإلسراف في بعض األوقات ، 

، إذ ذكر ابن الجوزي ذلك بانيا كانت ليا أموال (39)ت تممكو من ثروة كبيرة وىذا بسبب ما كان
 .  (40)تفوق االحصاء

وشمل انفاق السيدة عمى نساء وأبناء القرامطة الذين ىاجروا إلى بغداد وقد زادت 
السيدة شغب في االحسان إلييم حتى انيا اعطت لكل امرأة منيم نفقة خاصة بيا ، كما 

 .  (41)االموال كيدية لين ممن كانت حسن الخط واالسموب  حصمت بعض النساء
م( ، فقد خرجت أم موسى 919ه/307وتواصل انفاقيا واحسانيا ، ففي سنة) 

القيرمانة بيدية من السيدة شغب حيث أرسمتيا إلى بنات اخييا غريب الخال ألزواجين من 
بني بدر الحمامي المعتضدي ، فخرجت أم موسى بموكب عظيم فيو الفرسان والرجالة، وقيد 

ولجميا ، منيا ستو بحمية ذىب وستو بحمية فضة مع كل  بين يدييا اثنا عشر فرسًا بسروجيا
فرس خادم بجنبو ، وعميو منطقة ذىب وسيوف بمناطق ذىب ، وأربعون طختا من الثياب 

وقد تواصمت عمميات االنفاق وتبادل  (42)ومائة الف دينار كل ذلك ىدية من النساء ألزواجين 
المقربين، وىو يوسف يحيى بن عمي ومع  اليدايا فقد اىدت السيدة شغب أم المقتدر باهلل من

، فقد أرسمت  (43)زوجتو نظم ، ألنو اراد االحتفال بمناسبة ختان ألبناء ىم القرية الفضية 
السيدة بعد ان عرفت بيذا األمر إليو من الحيوانات والفواكو شيئًا فضاًل عن انواع الثياب 

، (45)ا شيء واحد وىو القرية التي لمخميفة"، فقالت نظم : "بقي يعوزن (44)واآلنية واألموال كثيرة 
وقد اجابتيا السيدة وسمحت ليا بأخذ كل ما تريد وحممت الييا ، وكانت ىذه القرية تحتوي 
عمى الكثير من البيوت والشجر والبقر والغنم والجمال والجواميس فضاًل عن الفالحين والعمال 

 . (46)وكل من كان في القرى ناليم العطاء 
نفاق السيدة شغب الفقراء والمساكين فقد كانت تقدم ليم الطعام والثياب كما شمل إ

، وقد اعتبرت السيدة شغب أكرم امرأة في مجال األعمال الخيرية  (47)وتيدي اليدايا السنية 
والجانب االجتماعي ، فقد كانت ذات عطاء وسخاء الى عامة الناس في بغداد حاضرة 

 . (48)خالل أعماليا الخيرية  الخالفة العباسية وىذا ما ظير من
وقد اوقفت الكثير من األوقاف عمى ابواب الخير من المحتاجين والضعفاء وىذا ما 

، ومن كرميا ايضًا أن السيدة شغب قد وقفت إلى جانب  (49)يدل عمى نزعة لحب الخير
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مت ، بعد أن أمر الخميفة المقتدر باهلل مصادرة أموالو ، حيث تدخ (50)التاجر أبن الجصاص
السيدة وطمبت الشفاعة لُو من ولدىا بعد إن صادروا أموال عظيمة منو ، ثم استرجع الخميفة 

 . (51)ما أخذ منو تنفيذًا ألمر السيدة والدتو 
كما تعددت أوجو االنفاق في عيد السيدة شغب فقد أسرفت السيدة في االنفاق عمى 

، كما ان السيدة شغب كانت ىي  (52) إقامة االحتفاالت والمناسبات فضاًل عن الوالئم الكبيرة
المسؤولة عن النفقات الخاصة بالنساء الالتي كانت بجانب السيدة شغب والنساء العامالت 
داخل البالط العباسي ، فقد وصل االنفاق لين مئات الدنانير وفي بعض االحيان وصل الى 

 . (53)االالف 
فقات المطبخ تدخمت السيدة وعندما أراد الوزير عمي بن عيسى أن يقوم باستقطاع ن

مع ولدىا وقد خاطبو المقتدر باهلل قائاًل : "أحب أن ال تفعل ذلك ، لعل ىذه الدنانير تصرف 
.وكانت ترفع إلى السيدة  (54)في اقوات نفقات قوم ، وال اريد أن أقطعيا عنيم فأجيب إلى ذلك"

م( ، 913ه/301سنة ) شغب والخميفة المقتدر باهلل مواقف خاصة عن مالية الدولة ، وفي
قدم عمي بن عيسى رسالة إلى السيدة شغب ، يبين فييا السياسة المالية التي يسير عمييا ، 

، وقد قدر ما كان يدفع  (55)وما زاد من أموال ، وتأمين أرزاق ورواتب الجند والحاشية والخدم 
دينار في كل لمسيدة والحاشية ، سبعمائة وثالثة وأربعون ألف ومائة وستة وتسعون ألف 

 . (56)عام
ويقدر ما أنفقو خالو المقتدر عندما أمرت بصرف خمسون الف دينار خاصة 

، ومن مساىمات السيدة شغب في جمال االنفاق ، فعندما تعرضت  (57)باحتياجات القصر
م ( ألزمة الغالء ، أمرت السيدة بصرف مبمغ عشرة اآللف 920ه/308بغداد في سنة )

، وعندما تعرضت الكوفة إلى خطر القرامطة سنة  (58)درىم، لمتخمص من ىذه االزمة
 . (59)الخطر م( ، انفقت السيدة الكثير من المبالغ لصد ىذا927ه/315)

داريًا واقتصاديًا ، إذ ضمن ليا  وبيذا تمكنت السيدة شغب أن يكون ليا دورًا سياسيًا وا 
ابن الفرات مبمغًا يوميًا مقداره ثالثمائة وثالثون دينارًا ، ضمن لممقتدر باهلل الف دينار يوميًا ، 

د منصب الوزارة اما محمد بن يحيى الخاقاني فقد ضمن ليا مائة الف دينار ، وأمرت بأسنا
 . (60)اليو 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2084 ) 
 

وقد اقدمت السيدة شغب عمى مصادرة أموال كاتبيا محمد بن عبد الحميد ، حين قدر 
ىذا المبمغ بمائة الف دينار ، وقيل فيو " ىذا مال البد منو لمخميفة والسيدة والقيرمانة والخالة 

ب األحوال في ،وعند اضطرا (61)ومؤنس ونصر الحاجب ، وىذا رسم ال يمكن االخالل بو" 
م( وزياد أعمال الشغب أشار الحاشية والمقربون من السيدة بأن تصرف 932ه/320سنة )

بعض األموال من جية ولدىا المقتدر باهلل ومن جانبيا ، فقد أمرت بصرف مائتي الف دينار 
م( ، وخمع الخميفة المقتدر باهلل فقد 929ه/317وبعد حدوث حركة عام ) (62)ففرق المال 

 . (63)من تربة السيدة  شغب ما يقارب ستمائة ألف دينار ، كانت السيدة قد اخفتيا  أخرجوا
وقد أسيمت السيدة شغب بكثرة انفاقيا لألموال ، في معالجة بعض األزمات التي 
كانت تواجييا  منيا شغب الجند المطالبين بأرزاقيم، مما جعل بعض العسكر والقادة يتقربون 

وقد استفادت السيدة من ىذا األموال وطرق إنفاقيا  في معالجة  (64)منيا ويمتفون حوليا 
بعض الصعوبات والمشاكل التي كانت تعترض أىدافيا، فقد تمكنت من إعادة ولدىا المقتدر 
باهلل لمنصب الخالفة بعد حركة عبد اهلل بن المعتز الذي كاد أن يؤدي لإلطاحة بحكمو ، 

 . (65)تخمص من ىذا األمر حيث مثمت األموال الساعد األيمن ليا لم
واصمت السيدة شغب وقوفيا مع من يقصدىا في أمر ومساعدة ومثااًل عمى ذلك أن 
الوزير عمي ابن الفرات عند اعتقالو أثناء وزارتو الثانية ، طمب من السيدة شغب بأن احد 

مغ ابناءه كان بحاجة الى خمسين الفا درىم ، واستجابت السيدة شغب لطمبو وحمل ىذا المب
اليو وعندما أراد ابن الفرات رد ىذا المبمغ الى السيدة رفضت أخذ ىذا المال بعد انتياء الفاقة 

 .(66)التي أصابتو إال بعد أن الح عمييا مرارًا وتكرارًا 
واستخدمت السيدة شغب في صرف أمواليا ونفقاتيا اساليبًا متنوعة، فقد توزعت ىذه 

يشمل اليبات والعطاء المادي من األموال النقدية ، النفقات عمى عدة صنوف منيا ما كان 
وتنوعت ايضًا بين توزيع الضياع والقطائع ، حتى وصل األمر الى إعطاء بعض المقربين 
منيا اليبات البشرية من العبيد والغممان والجواري ، وقد اختمفت ىذه اليبات باختالف 

ناسب قوة وتأثير بعض األحداث والمناسبات وفي بعض األحيان كانت تيدي بما ي
الشخصيات لدى السيدة  شغب فكمما كان ىذا الشخص ذات تأثير كبير وقوة ازدادت السيدة 

 . (67)في كرميا اتجاه ىذا الشخص
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ولتنظيم األمور المالية واإلدارية لمدولة اتخذت السيدة شغب امرًا واصدرت فيو برفع 
بو الوزير عمي بن عيسى سنة تقرير خاص عن األوضاع المالية لمدولة وىذا ما فعل 

م( عمى رفع ىذه التقارير بين فيو الحالة المالية لمدولة وما فيو من زيادة لبيت 913ه/301)
المال مما ساعد في تأمين رواتب جميع الفئات في الدولة من الجند والحاشية في البالط 

ة يرفعون الييا ، وساعدت ىذه الخطوة عمى إيجاد نوع خاص من االتباع لمسيد (68)العباسي
أخبار وأحوال ىذه المؤسسة حتى وصل االمر في بعض األحيان الى اخفائيا عن ولدىا 

ويتضح من ىذا ان السيدة شغب كانت عمى تواصل دائم مع كبار الدولة من  (69)المقتدر باهلل
 القادة والوزراء ومعرفة كل ما يدور في ىذه المؤسسات، إذ اظيرت قوة سمطتيا وخشية الوزراء

 منيا لموصول الى ارضاء السيدة أم المقتدر وتجنب عقوبتيا.
 خامسًا : إسهام الرشوة في زيادة امالك السيدة شغب :

اعتبرت الرشوة مصدر ميم من مصادر الثراء خالل عصر المقتدر باهلل ، حيث 
الكثير أقدمت النساء عمى اتخاذ ىذه المينة لمحصول عمى المبالغ المالية ، وبالمقابل ، أسناد 

من المناصب العميا واإلدارية في الدولة ، ومنيا التوسط في العزل والتعيين ، أو محاولة 
، وقد دأبت السيدة شغب الى الحصول عمى  (70)لمتخمص من االشخاص ذوي النفوذ والسمطان

م( فقد ضمن محمد بن عبيد اهلل بن يحيى بن خاقان إلى 911ه/299الرشوة، ففي سنة )
، وأمرت السيدة شغب في  (71)ائة ألف دينار مقابل إسناد منصب الوزارة إليو السيدة مبمغ م

(بإرجاع ابن الفرات إلى منصب الوزارة وكانت ىذه المرة الثانية مقابل أن 916ه/304سنة )
يمتزم بدفع في كل يوم لممقتدر ألف دينار لمسيدة شغب ثالثمائة وثالثون دينار وال يمكنو 

 . (72)االخالل بذلك
الوزير حامد بن العباس، فقد سعى إلى الحصول إلى الوزارة وقام بمراسمة نساء  اما

البالط والحاشية وفي مقدمتيم السيدة شغب ، وقطع وعدًا لمسيدة بإعطاء األموال ، وقام 
 . (73)بضمان أموال جميمة وقد خاطب نصر الحاجب بذلك فسعى لُو بذلك 

ر عمي بن عيسى بإحضار أبي القاسم ( ، فقد أمر الوزي919ه/307أما في العام )
العامل في مصر ، فبعد وصولو أمر بمحاسبة أبي القاسم ، لكثرة األموال التي  (74)بن بسطام

كان يجمعيا، لسوء إدارتو واستغالل المنصب ، فقد وجو إلى الخميفة المقتدر باهلل وكذلك 
البو عمي بن عيسى لو ليذا السيدة شغب بيدية كبيرة وفخمة، واألموال الكثيرة فقطعا عنو مط
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وقد أكد ىذا الموقف دفاع السيدة شغب إلى جانب العمال ومنع محاسبتيم بسبب سوء  (75)
وعمى ىذا  (76)إدارتيم واستغالل مناصبيم لسعييا لمحصول عمى األموال بطرق غير مشروعة 

ر الخالفة األساس فقد أعتبر عيد الخميفة المقتدر باهلل ووالدتو السيدة شغب من أصعب عصو 
العباسية لتحكم النساء فييا واإلسراف في األموال ، واصبحت الكثير من المناصب تدار من 
قبل والدتو السيدة بتقديم الرشوة خصوصًا عند منصب الوزارة حيث كان ال يأخذ الوزارة ،إال 

ة وكان من كان عازمًا عمى القيام بالخيانة ، ليسترجع ما دفعو من أموال ، عند تسميم الوزار 
ىدفو الوحيد ىو أن يسد حاجتو ثم حاجات اتباعو ، وال يحق ألحد أن يسأل من اين ىذه 

 . (77)األموال 
وتعرض الكاتب محمد بن عبد الحميد كاتب السيدة إلى جشع السيدة شغب، فقد نالت 

 . (78)من تركتو مبمغًا من المال يقدر بمائة ألف دينار 
مراتب النفوذ السياسي واالقتصادي داخل  وبيذه الطرق أصبحت السيدة من أعمى

البالط العباسي ، حتى أخذت باقي نساء البالط من  الحاشية إلى السير عمى ذات الطريق 
الذي سارت عميو السيدة ، وعمى الرغم من كثرة أمالك السيدة شغب ، وثروتيا الكبيرة 

لدىا المقتدر باهلل ، وحرصيا الكبير عمى ىذه األمالك التي تمتعت بيا خالل فترة حكم و 
وسطوتيا الكبيرة عمى األحوال االدارية والمالية إال إن ىذه األمالك لم تكن كافيو لتجنب 
المصير المأساوي الذي تعرضت لو عمى يد الخميفة القاىر باهلل ، بسبب سياستيا وبسبب ىذه 

ة قد فقدت كل ما السياسية التي أوصمتيا الى ىذه الحال من الذل واليوان في أياميا األخير 
 . (79)كانت تتمتع بو من األمالك حتى وصل بيا األمر الى خسارة حقيا في التممك ايضاً 

ومثل جانب الرشوة األساس في ظيور حاالت الظمم والتعسف ومصادرة األموال 
واألمالك من خالل ىذا الجانب، وقد استغمتيا السيدة شغب في مجال تعيين العمال والوالة 

فقد كان ىذا مدعاة الختالف الرأي والكممة وزوال قوة وىيبة الخالفة ، وأسيمت  عمى األمصار
الرشوة في إفالس بيوت وخزائن الخالفة وبالتالي قيام تمرد وثورة ضد ولدىا المقتدر باهلل سنة 

 .(80)م(  مما أدى الى مقتمو933ه/320)
 سادسًا : سياسة االحتكار التي اتبعتها السيدة شغب :

وقد شيد العصر العباسي الثاني بعض حاالت  (81)االحتكار : حبس الطعام لمغالء 
االحتكار حيث بدأت سمطة الخالفة تمجأ الييا في بعض األحيان لتثبيت األسعار الخاصة 



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2087 ) 
 

بالمواد والتي كانت ترتفع بسبب كثرة أعمال االضطراب وشغب الجند نتيجة االرتفاع الكبير 
م( عندما اضطرت سمطة 919ه/307ظير واضحا في سنة) في ثمن الغالل وىذا ما 

الخالفة الى تحديد سعر الدقيق بسبب خروج عامة الناس جراء ارتفاع األسعار عندىا أشار 
 . (82)نصر الحاجب أن يتم إصالح السعر وال يكون زيادة في السعر عمييم

سبب ذلك م( عاودت األسعار باالرتفاع ، وكان 920ه/308اما في السنة التالية )
ىو كثرة عمميات الضمان التي كان يقوم بيا االمراء والوزراء وعمى اثرىا تجددت المظالم ، 
وصاحبيا أعمال سمب ونيب ثم اندالع أعمال الشغب مع الجند حتى استمر القتال لعدة أيام 

 .(83)واخذ عامة الناس برجم الوزير لغالء األسعار
ر الدولة إذ أقدم الوزراء عمى احتكار واصبحت عممية االحتكار تدار من قبل كبا

الحبوب بالدرجة األولى مما سبب في ارتفاع أسعارىا لقمتيا ، واصيب الناس بالجوع واليالك 
ومارس ىذه الخطوة الوزير حامد بن العباس ، بمساندة ومشاركة السيدة شغب لو وكان ىذا 

لة الى موجة من االجراء ذا اثر سيء عمى مصالح الخالفة إذ تعرضت أحوال الدو 
، وقد استفادت  (84)االضطرابات والفتن التي قام بيا عامة الناس فعظم أمر الخراب فييا

السيدة شغب من عمميات االحتكار الكثير من األموال والتي وصمت الى مبمغ مائة ألف دينار 
ووصل ، عند ىذه الممارسات التي قامت بيا السيدة شغب  (85)لتعود عمييا باألرباح الكثيرة 

صدى أخبارىا الى الخميفة المقتدر باهلل الذي قرر وضع حد ليذه االعمال واتخذ عدة اجراءات 
منيا كسر حاجز االحتكار الذي يمارسو كبار الدولة بمشاركة السيدة شغب، واعطى أوامره 
الى وزراء بتوزيع الحبوب الموجودة داخل المخازن وقد ساعدت ىذه االعمال الى ارجاع 

الى وضعيا الطبيعي ، وتمكن من كسر ما كان يقوم بو القادة من اساليب االسعار 
، عمى ىذا االساس تبين ان السيدة شغب كانت األساس في تمشية أمور الخالفة  (86)االحتكار

وعمى اساسيا تباشر السمطة بنفسيا ، واثر ذلك عمى توجيو سياسة الدولة وسبب حوادث 
زاد من ثروة السيدة وسبب في احداث ىذه الظروف ، إذ مفزعة وكل ذلك سبب االحتكار الذي 

أسيم احتكار السيدة عمى المواد األساسية الى ارتفاع الكبير إال إن عامة الناس لم تقف 
مكتوفة االيدي اتجاه ىذه االساليب، وقاموا بأعمال ضد ممارسات السيدة وىاجموا المساجد، 

منابر وقطع الصالة " وبات الناس عمى وزادوا في اعماليم حتى وصل االمر الى كسر ال
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صورة قبيحة من الخوف عمى انفسيم وعمى امواليم وحرميم وضعف صاحب الشرطة عن 
 . (87)مقاومتيم " 

ويتضح من ممارسات السيدة االحتكار الذي مثل عوامل ضعف وبداية انحالل سمطة 
ياء ىذه الممارسات وتمكن من الخميفة المقتدر باهلل إال أن الخميفة أخذ بالتدخل المباشر في أن

صالح أمر السعر  . (88)أن يضع تحديدًا ثابتًا ليذه االسعار ومنع االحتكار وا 
واصبحت حالة التمرد التي يقوم بيا العامة ضد ىذه السياسة بصورة مستمرة، حتى 
تمكنوا من وضع حًد ليذا االستغالل الذي لعبتو السيدة شغب وقد اشار الباحثون الى إن 

االحتكار التي قامت بيا السيدة شغب قد فاقت أعمال االحتكار التي قامت بيا  عممية
 .(89)النساء

ويمكن القول بأن عممية االحتكار التي اتبعتيا السيدة شغب كانت ذا مردود مالي 
 كبير أسيم في زيادة وتوسيع ثروة السيدة شغب مما زاد في قوتيا وسطوتيا.

 : ة شغبسابعًا : سياسة الضمان لدى السيد
اصبحت سياسة التضمين متداولة بشكل كبير خالل العصر العباسي، ويرجع السبب 
في ذلك الى عدم قدرة خزائن الدولة عمى دفع مستحقات ورواتب الجند بسبب العجز الذي 
أصابيا وعدم قدرتيا عمى دفع رواتب الموظفين ، عندىا اتخذت سمطة الخالفة خطوة 

وة الى اعطاء رجال الدولة من قادة الجيش واألمراء بعض التضمين، حيث تقوم ىذه الخط
المناطق المعينة الخاضعة لسيطرة الخالفة، وبالمقابل يقوم ىؤالء بدفع مقدار معين من 

، وىذه الخطوة التي  (90)األموال، ويكون ىذا المبمغ سنويًا يدفع الى خزينة الخالفة المركزية
قامت بيا الخالفة لمعالجة ما تمر بو من أزمة مالية، خاصة وانيا كانت مستمرة في منح ىذه 
االقطاعات إال أن ىؤالء لم يقوموا باستغالل ىذه األراضي لمزراعة واالستثمار، وانما كان 

ما أدى الى اليدف من ذلك ىو الحصول عمى الضرائب من الذين كانوا يسكنون فييا، وىذا 
ن كانت قميمة، فإنيا تتعرض الى خطر الجراد الذي كان يجتاح ىذه  اضعاف دور الزراعة، وا 

، مما جعل ىذه األراضي ذات تأثير سمبي عمى عكس ما  (91)األراضي بين الحين واألخر
، وقد اختارت السيدة شغب االراضي الخصبة التابعة لسمطة الخالفة ، التي  (92)كان متوقعا

العمى في جباية األموال ، لذلك استغمت السيدة شغب عممية الضمان لمصمحتيا كانت ا
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الشخصية حيث  وصل األمر بيا الى وضع ديوان خاص ليذه العممية واطمقت عميو أسم 
 . (93)ديوان السيدة أم المقتدر

أما الضمان في عصر الخميفة المقتدر ، كان يتناوب عمى القيام بو اصحاب األموال 
والثروات الكبيرة وخصوصا الوزراء، وفي مقدمتيم الوزير حامد بن العباس وقد تولى  واألمالك

ىذا الوزير عممية الضمان في منطقة السواد، مما ادى الى فساد وخراب ىذه الضياع ، ان 
لمسيدة شغب دور كبير في ىذا الخراب إذ إن السيدة شغب كانت تقوم بعممية الضمان الكبيرة 

سندت عممية اإلشراف عمى ىذه األراضي والقيام بعممية الضمان الى أبي ليذه األراضي، وا
، الذي ُعرف بشدة الضمان لمضياع الخاصة بالسيدة شغب حتى انو (94)يوسف البريدي

الضامن الخاص بيذه األراضي ومن األراضي التي كانت بحوزة السيدة شغب ىي أراضي 
 . (95)جنبالط

ن قد ساىمت بشكل ممحوظ بازدياد ثروة السيدة ومن ىنا يتضح لنا بان عممية الضما
شغب وذلك عن طريق وضع يدىا عمى األراضي الخصبة والتي كانت تحت سمطة الخالفة 
حيث كان يتم تضمينيا بأسعار أعمى من باقي األراضي والى األشخاص المقربون من السيدة 

 شغب .
م ىذه الطرق ىي عممت السيدة شغب عمى تنمية ثروتيا من خالل عدة طرق ومن أى

الضمان واالحتكار الذي مارستو في بعض األوقات إذ رأت السيدة شغب إن عممية االحتكار 
ىي من أسيل الطرق، لتوسيع ثروتيا وزيادتيا ، وتم ليا ذلك بمساعدة الكثير من النساء 

 وذكر أن البن الجصاص التاجر اموااًل عظيمة إال إن (96)والحاشية التي مارستيا بكل حرية
م( وكان معو أموال 908ه/296المقتدر باهلل أمر بحبسو ؛ بسبب اشتراكو في مؤامرة عام )

كثيرة فأخبره خدم الخميفة والحاشية إنو ال يقدر عمى إخالء سبيمو حيث إن المقتدر باهلل كان 
عازمًا عمى أخذ منو أموااًل كثيرة ، فمم يكن أمام ىذا التاجر إال مراسمة السيدة شغب لطمب 

خميا وشفاعتيا لدى ولدىا المقتدر، وبالفعل جاء دور السيدة شغب وتدخمت في ىذا األمر تد
ونال ابن الجصاص شفاعة السيدة ولدىا المقتدر باهلل إال أن الخميفة قد صادر من ابن 
الجصاص مادة الكتان ، وقام بمراسمة السيدة أن تتوسط الى المقتدر باهلل بعد أن قدم شكواه 

نيا ان تدفع لو ثمن ىذا الكتان الذي اخذ منو لالستفادة من أموالو ، وبالفعل الييا وطمب م
واعادة ما صودر منو  (97)بدأت السيدة شغب بمراسمة الخميفة المقتدر ودفع ثمن ىذا الكتان لو
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وعمى ىذا األساس فإن عالقة السيدة بولدىا  (98)من الخيش التي اخذىا معو من مصر
لنا عالقة متينة ومثالية حيث إن ولدىا كان ال يرد ليا طمبًا  لمتوسط، البن الجصاص يظير

 . (99)وال أمرًا ، حتى إن السيدة شغب كانت تدفع عنو أي ضرر أو أذى قد يتعرض لو
وقد كشف كاتب السيدة شغب إن من جممة ما اخذ من التاجر ابن الجصاص ستة 

الكو من البساتين وامالكو األف ألف دينار ، وليس مئة الف دينار ، دون التعرض الى ام
األخرى ، إال إن ما وصل الى دار الخالفة ىو مبمغ مائة ألف دينار فقط ، وىذا ما يدل عمى 
وجود عممية النيب المستمرة لألموال منذ خروجيا من دار المصادر حتى دخوليا خزينة 

ه األموال الخالفة ، وكان يشترك في ىذه األعمال أكثر من شخص واحد ، ليذا لم تسمم ىذ
 . (100)من النيب المستمر ليا

ومن خالل توسع السيدة في إسرافيا ونفقاتيا، فقد نالت القيرمانات نصيبيا من ىذه 
النفقات، وقد ظير ىذا واضحا عندما اراد احد التجار من بغداد الزواج من احدى القيرمانات 

إذ  طمبت من ىذا  التي كانت لدى السيدة شغب ، إال إن السيدة شغب كان ليا رأي آخر
التاجر أن تراه قبل الزواج ، وقد أخذت السيدة شغب خطة تستطيع بيا ادخالو الى دار 
الخالفة ، إذ قامت بوضع ىذا التاجر في صندوق ومعو الكثير من الصناديق إذ كانت ىذه 
الصناديق تحتوي عمى مختمف ممتمكات السيدة من الثياب واالغراض الخاصة بيا ، وأمرت 

م في دار الخالفة بنقميا الى دار السيدة واثناء عممية نقل ىذه الصناديق فإنيا تعرضت الخد
لعممية التفتيش لمعرفة ما تحتوي عميو ىذه الصناديق ، إال إنيا كانت تضع الحيمة لمنع 
تفتيشيا وبقيت عمى ىذه الحالة الى أن وصمت الى دار الحرم ، وعندىا أخرجت ىذا التاجر 

ووضع في غرفة إال إنو لم يستطع مقابمة السيدة إال في اليوم التالي وعندما من  الصندوق  
حسانيا ، وكانت عممية خروجو  رأتو اعجبت بو ، سمحت ليم بالزواج ونالوا من كرم السيدة وا 

 .(101)من الدار الحرم بنفس الطريقة التي دخل بيا
إخراج بعض م( أمرت السيدة شغب الوزير عمي بن الفرات 918ه/306وفي سنة )

النفقات وكانت ىذه النفقات خاصة عمى األتراك الذين يعممون في المطابخ الخاصة والعامة 
واألمراء ومعيم الحرم والخدم ، والذين يتولون رعاية الحيوانات في االسطبالت والجمساء وقائد 

 .(102)الشرطة و زيادة نفقة العاممين في مجال الخزائن الخاصة بالكسوة واالسمحة والفرش
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وىذا يدل عمى ان النساء خصوصًا من أميات الخمفاء خالل العصر العباسي  
الثاني، كان اىتمامين ينصب في أمر واحد وىو الرغبة في الحصول عمى األموال بأي طريقة 
ووسيمة في جمعيا دون أن تراعي في ذلك المصمحة العميا ألحوال الخالفة وخصوصا إن 

الوقت الكثير من األزمات المالية ، مما سبب ذلك عجزًا ماليًا الخالفة قد انتابتيا في ذلك 
وجعل الخالفة عاجزة عن مواجية ىذه األزمات وساىم في إفالس خزينة الدولة عمى حد 

 .(103)سواء
 ثامنًا : مصادرة أمالك السيدة شغب :

شيد العصر العباسي الثاني الكثير من أعمال المصادرة لألموال، فكانت النساء من 
يات وزوجات أكثر عرضة ليذه المصادرة ، وقد شيد عصر المقتدر باهلل الكثير من أم

المصادرات بسبب توسع النفوذ لمنساء، وزيادة ثرواتين فقد شمل ذلك كل من نساء والحاشية 
وبعد مقتل الخميفة المقتدر باهلل تغيرت حياة السيدة شغب من حياة الترف   (104)والقيرمانات

ى حياة االذالل والقير بعد أن شرع القاىر باهلل بالبحث عنيا والقبض عمييا والبذخ والسطوة إل
وتعرضيا ألنواع العذاب واالىانة ، فقد مرضت وجزعت شديدًا حيث إنيا أمتنعت عن األكل 

فعندىا أقرت السيدة بما عندىا من الثياب والمصوغات والجواىر والحمي التي  (105)والشرب 
 . (106)ألف دينار كان مقدارىا مائة وثالثون

إذ كانت بعض الصناديق تحتوي عمى الكثير من الثياب والديباج والفضة ، والمسك 
وتماثيل العنبر والكافور المرصعة والعود اليندي ، وصندل، والكثير من الفراش وخز مرقوم ، 

 . (107)فقد قدر قيمتو ثمانين ألف دينار
ذلك مؤنس ليقوم بإنفاقو عمى الجند ومن الطيب ما قيمتو ثالثمائة ألف درىم ، وحمل 

، وتعرضت دار الخالفة  ،وقد أبقوا عمى البعض اآلخر إلى الخميفة الجديد وىو القاىر باهلل
 .  (108)ألعمال النيب ، واستحوذ الناس عمى ستمائة ألف دينار من أموال السيدة 

نيا لم تعترف وقد أمر القاىر باهلل بإحضار السيدة وطالبيا بما عندىا ، إال إ      
بشيء غير الذي أخبرت بو فبدأ القاىر بضربيا عمى مواضع بدنيا فقالت : " لو كان عندي 

، وقد ذكرت إنيا رفضت االعتراف عندىا واخبرتو  (109)من ىذا شيء ما سممت ولدي لمقتل" 
، إال أن القاىر وقف عمى موقفو وحل جميع أمالكيا (110)بأنيا جعمتيا وقفًا هلل تعالى

وبيذا تعرضت  (112)، وبيذا يكون القاىر باهلل قد باع جميع امالكيا وىي مكرىة  (111)وبيعيا
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السيدة شغب، ألنواع التعذيب لالعتراف عن امالكيا ولم يمنع ذلك وان كانت امرأة ، خاصة 
نيا عممت في المجال السياسي لفترة طويمة ، وبيذا انتيت حياة السيدة شغب ، حيث تميزت  وا 

ساء خالل العصر العباسي الثاني من حيث النفوذ والسمطان ، لمدة أربعة عن غيرىا من الن
 . (113)وعشرين عام 

وبيذا شكمت عممية مصادرة األموال أحدى اسباب زيادة خزينة الدولة  وأن ىذا النظام 
اي نظام المصادرات قد شكل في حاالت كثيرة نوع من انواع العقوبة وخصوصا في بداية 

ي ، حتى ان عممية المصادرة شممت اشخاصا ليس ليم عالقة بأمور القرن الرابع اليجر 
م( إذ أخذ منو مبمغ أربعة 914ه/302واحوال الدولة مثل ما فعل بابن الجصاص سنة )

في ذلك بقولو: " وقد تعددت وسائل استحصال  ( 115)، حتى  ذكر الصابي (114)اآللف دينار
االموال عن طريق المصادرة واالستصفاء بحيث اصبح كل صاحب منصب او مال عرضة 

 لممصادرة ".
ومن ىذا يتضح إن عممية المصادرات التي شيدىا المجتمع ، ما ىي إال وسيمة 

كانوا يحتاجون إليو في  أتخذىا المسؤولون حيث يتم من خالليا سد النفقات الكبيرة وتغطية ما
 . (116)حاالت البذخ وكثرة اإلسراف مما شكل زيادة في قوتيم وسطوتيم

وعمى ىذا األساس ظيرت السيدة شغب من بين النساء أبان حكم الخميفة المقتدر باهلل 
وىي تتمتع بكثير من المميزات منيا السياسية واإلدارية واالقتصادية ، إذ اعتمدت من خالل 

أن تسيطر وتحقق كل مآربيا وتذليل الكثير من المعوقات التي تعترض الحصول  ىذه السمطة
عمى ىذه  األموال ، ويمكن القول بأن السيدة شغب قد جمعت في شخصيتيا الصفات السمبية 
وااليجابية مما جعل ىذه الشخصية ازدواجية القرار، وبيذه السياسة التي أتبعتيا السيدة شغب 

انات والنساء عمى خطاىا حتى وصمن الى ذات النفوذ السياسي سار الكثير من القيرم
واالقتصادي، وطالت أيديين أمالك وأموال الدولة واصبح لين الكممة والنفوذ داخل البالط 

 . (117)العباسي بال منازع
وطالت عممية مصادرة أمالك السيدة شغب التماثيل التي قدرت قيمتيا حوالي ثالثمائة 

مية المصادرة التي بدأ بيا الخميفة القاىر باهلل مع اتباعو حتى وصل ألف دينار، وشممت عم
األمر الى مصادرة أموال الفضل بن جعفر، ونالت وتولي عممية المصادرة كل من مؤنس 
وبميق وأخذوا يخاطبون القاىر باهلل فقال: "ىذا وزير المقتدر باهلل البد من مصادرتو ، فبدل 
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مؤنس : انا ازن ىذا المال عنو فانو ثقو عفيف كاتب دين  عشرين ألف دينار عاجمة ثم قال
ورسم ان يقمد ديوان الضياع المقبوضة عن والدة المقتدر وديوان اوالد المقتدر وما قبض عنيم 

، ويذكر انو في اليوم الذي تمت فيو مصادرة أموال وأمالك السيدة (118)وعن سائر االسباب"
لبضائع النفيسة والرياش والجواىر العظيمة منيا شغب فقد أخرجت من خزينتيا الكثير من ا

فص الياقوت األمر الذي أشتراه الرشيد بمبمغ ثالثمائة ألف دينار فضال عن الدرة التي كانت 
 .(119)قيمتيا حوالي ثالثة مثاقيل وغيرىا من الحمي والمجوىرات

 تاسعًا : إسراف السيدة شغب :
نت لدى السيدة أم المقتدر باهلل  ، حدثني يمكن لنا ىنا أن نبين حالة اإلسراف التي كا

أبو الحسن البرسي ، العامل بالبصرة إن بعض بني اسحاق الشيرازي المعروف بالخرفي ، 
ممن كان يعامل ام المقتدر ، أسماه ىو وأنيستو ان ، حدثو : أنيا طمبت في يوم يقرب من 

عيا ، والرسل تكدرني نيروز المعتقد ، الف شقة زىرية خفافًا جدًا قال فبحثت في جم
 باالستعجال ، والقيارمة يستبطؤنني ، حتى تكاممت ، وحرصت بيا الى الدار .

فخرجت القيرمانة ، فقالت : أجمس في الحجرة التي يرسمك ، واسترع الخياطين ، 
وتقدم ان يقطعوا ذلك ازرارًا عمى قدر حب القطن ،  ويحشونيا من الخرق ، ويخيطونيا ، 

لقطن  ويشرب دىن البمسان ، وغيره من االدىان الطبية الفاخرة ، وتوقد في ليجعل بدل حب ا
المحاجر البرام عمى رؤوس الحيطان ليمة النيروز بداًل من حب القطن والنفط والمجامر الطين 

. 
فقمت ذلك دفعت تمك الثياب الكثيرة االثمان في ىذا قال ، وقال لي : كنت مضاقًا ، 

ة ، وتعطي بالمسك والعنبر المذاب ، وتجمد ، ويجعل بين كل تقطع مقدار النعال الحذو 
طبقتين من الثياب ، من ذلك الطيب مالُو قوام ، ونحن نعقل بطاقات كثيرة كذا وتمف بعضيا 
عمى بعض ثم تصمغ حوالييا بشيء من العنبر ، وتمزق حتى تعتبر كأنيا قطعة واحدة ، 

 المضفورة من الجمود ، وتمبس .وتجعل ليا شركاء ، من إبرسيم كميا ، كالشرك 
قال : وكانت نعال السيدة من ىذا المتاع ، ال تمبس النعل اال عشرة أيام ، أو 
حوالييا، حتى نخف ، وتتفتت ، وتذىب جممة دنانير في ثمنيا ، وترمى ،  فيأخذىا الُخزان ، 

 . (120)ر( أو غيرىم فيستخرجون من ذلك العنبر والمسك فيأخذونو )وىو يساوي جممة دناني
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ومن صور اسراف السيدة شغب االخرى انيا زينت قصر الخميفة المقتدر باهلل في 
بغداد بشجرة مطميو بالذىب والفضة وكانت وسط خزان لو ثمانية عشر غصنًا عمى شكل 
االحجار الكريمة وتتفرع منيا مثل الفاكية ، ويوجد في كل غصن طائر من الذىب يقوم 

الغصان وعند لمسات النسيم ، وعمى جانب ىذا الخزان يصطف بالتغريد عن اىتزاز ىذه ا
خمسة عشر فارسا عمييم اغمى انواع الثياب يتوشحون السيوف والرماح وتدل ىذه الحركة 

وبذلك نرى أثر السيدة شغب في الجانب  (121) التي يقومون بيا عمى بداية النزال بينيم
ا لو من اثر ايجابي وسمبي عمى االقتصادي في الحقبة التاريخية موضوع الدراسة و م

 الخالفة.
 الخاتمة

يعد األثر االقتصادي  لمسيدة شغب من أىم األثار الذي تميزت بيا السيدة شغب، ىو 
األوسع الذي تمثل بكثرة  األمالك الخاصة بالسيدة شغب وتعدد وسائل السيدة شغب في جمع 
ىذه الثروة وتعدد طرقيا  والتي تمثمت من خالل المصادرات وعن طريق العزل والتعيين 

من الطرق االخرى ىي األراضي التي اصبحت بحوزة السيدة شغب لبعض المناصب الميمة و 
من خالل االستيالء عمى ىذه األراضي كما أن السيدة شغب قد استعانت ببعض االشخاص 
وىم يمثمون الجياز اإلداري لألشراف عمى إدارة ىذه األمالك ومتابعتيا ومن أىم االشخاص 

قسيم الجوىري وجعمت من ايرادات ىذه  الذين تولوا ميمة األشراف عمى ىذه األمالك ىو
األمالك ديوان خاص بيا وجعمت عميو الكتاب ،  فضال عن كثرة اإلنفاق ليذه األموال التي 
استخدمتيا السيدة شغب في أعمال البر اإلحسان التي كان ليا األثر الواضح عمى عامة 

لقرامطة عمى بغداد الناس وكذلك استخدمت ىذه األموال لصد اليجمات المتكررة من قبل ا
صالح الحصون لصد ىذه اليجمات ، وصل في بعض األحيان إلى حد اإلسراف  والكوفة  وا 

 وىذا ادى بدوره إلى أثر سمبي وايجابي عمى الخالفة بصورة عامة . 
  االحاالت

  
 

                                                 
-749ىـ/656-132( السنجري، أحمد ميسر محمود، نشاط المرأة التجاري في المشرق العربي اإلسالمي )(1

 .  73، ص2011، 2م(، مجمة التربية والعمم، جامعة الموصل، ع 1258
 .  238( ابن الزبير، الذخائر والتحف، ص(2
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مراجعـة ، محمـد يوسـف الـدقاق ، ه(، الكامـل فـي التـاريخ ، 630( ابن األثير، عمي بن محمد أي الكرم )ت(3

 .  503، ص6م، ج1987ه/1407، دار الكتب العممية ، بيروت ، 1ط
( البيادر ، اكداس الحنطة والشعير والحبوب األخرى التي تجمع بعد حصادىا ويكون قبـل تسـويقيا وقسـمتيا 4)

ت ، ، دار صــــادر ، بيــــرو 3ه(، لســــان العــــرب ، ط711، ابــــن منظــــور ، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن عمــــي)ت
 . 114، ص 5ه، ج1414

 . 504، ص 6(ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج5)
 . 504، ص 6( ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ج6)
 . 73( محمود، احمد ميسر ، نشاط المرأة التجاري في المشرق ، ص7)
 . 89، ص 2، ج 1994،  1( الكبي، زىير ، موسوعة خمفاء المسممين ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط8)
 . 74، ص 1( مسكويو ، تجارب االمم ، ج9)
 . 84(القرطبي ، صمة تاريخ الطبري ، ص10)
 . 86( عبدالباقي ، نيمة ، دور المرأة في الدولة العباسية ، ص11)

 .93عبدالباقي ، نيمو ، دور المرأة  في الدولة العباسية ، ص( (12
 .100السيدة شغب ، صمميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة  13))

 . 238ابن الزبير ، الذخائر والتحف ، ص ((14
 .244، ص1مسكويو ، تجارب االمم ، ج 15))

 .112، ص13ابن الجوزي ، المنتظم ،ج( (16
 .84عبدالباقي ، نيمو، دور المرأة في الدولة العباسية ، ص( (17
 .175، ص 11ابن كثير ، البداية والنياية ، ج 18))

 .330-329، دور المرأة السياسي في عصر المقتدر باهلل ، صحمدي ، وجدان ( (19
 .321، ص13ابن الجوزي ، المنتظم ، ج( (20
 .197عبدالرحمن ، بشرى، حقوق المرأة  في الدولة العباسية في العراق ، ص( (21
55

-295الحصونة ، رائد حمود ، الدور السياسي واالجتماعي لنساء البالط في عيد المقتدر باهلل ) ((
 .86م، ص2005، 2ه(،مجمة جامعة ذي قار ، كمية اآلداب ، ع320

ه( ، فتوح البمدان، د. ط، دار ومكتبة ىالل ، بيروت ، 279( البالذري، احمد بن يحيى بن جابر)ت53)
 .331، حمدي ، وجدان عبدالجبار ، دور المرأة السياسي في عصر المقتدر ، ص 288م ، ص1988

 . 238ف ، ص( ابن الزبير ، الذخائر والتح24)
 . 384، المقدسي ، التاريخ المعتبر ، ص 321، ص 13( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج25)
، حمــدي ، وجــدان  ، دور المــرأة السياســي فــي عصــر  76، ص7( ابــن االثيــر ، الكامــل فــي التــاريخ ، ج26)

 .332المقتدر ، ص



 للعلوم االنسانيةجملة جامعة االنبار 

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2096 ) 
 

                                                                                                                                        

 . 321، ص 13( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج27)
 . 143، ص 1، مسكويو ، تجارب االمم ، ج 211، ص 1المحاضرة ، ج( التنوخي ، نشوار 28)
 . 116-115( الكبيسي، حمدان ، عصر المقتدر ، ص29)
 . 305( عمارة ، اسماء ، البالط العباسي ، ص30)
 . 332( حمدي، وجدان ، دور المرأة السياسي في عصر المقتدر باهلل ، ص31)
بين مـن السـيدة شـغب ، وقـد أوكمـت إليـو السـيدة صـالحيات ( قسيم الجواىري ، كان أحـد األشـخاص المقـر 32)

 .  38كثيرة وواسعة لدى السيدة شغب وولدىا المقتدر باهلل ، الصابي الوزراء، ، ص
، الخضري، محمد بك ، محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية الدولة  38( الصابي ، الوزراء ، ص33)

 .  328م ، ص2000ه/1422، ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت1العباسية ، ط
 .211، ص 1( التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج34)
 .  56، ص  23( النويري ، نياية االرب في فنون االدب ، ج35)
ابو جعفر بن قديده كتب الى أبي القاسم عبداهلل بن محمد بن ميرويو بن أبي عالن األىوازي مخاطبًا  (36)

اياه بزيادة الضمان الخاصة بالنواحي الى ثالثين ألف دينار ومدتو ثالث سنوات ، التنوخي ، نشوار 
 . 211، ص 1المحاضرة ، ج

لعالن األىوازي وىو من اصحاب الضياع الكبيرة وىو ابو القاسم عبداهلل بن محمد بن ميرويو بن أبي ا (37)
 . 221، ص  1كاتب ديوان االىواز ، التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج

 . 211، ص  1التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج (38)
 .  102( مميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة السيدة شغب ، ص39)
 .  321، ص 13( المنتظم ، ج40)
م(، 945-846ه/334-232( الدوســكي، رمزيــة حســن ، ممكيــات النســاء فــي العصــر العباســي الثــاني)41)

 .  364م ، ص2017، حزيران  2مجمة العموم االنسانية ، كمية االداب ، ع
ه(، تــاريخ الرســل والممــوك ، تــح: محمــد ابــو الفضــل ابــراىيم ، 310(الطبــري ،محمــد بــن جريــر بــن يزيــد)42)

 . 78، القرطبي ، صمة الطبري ، ص 72، ص 11ه، ج1407روت ، ، دار سويدان ، بي1ط
 . 32، ص 17( سبط أبن الجوزي ، مرأة الزمان ، ج43)
، ســـــبط أبـــــن الجـــــوزي شـــــمس الـــــدين ابـــــي المظفـــــر يوســـــف  70، ص 13(أبـــــن الجـــــوزي ، المنـــــتظم ، ج44)

ة العالميـة ،د.م ، الرسـال1ه( ، مرآة الزمـان فـي تـواريخ االعيـان ، تـح: مجموعـة مـن العممـاء ، ط654)ت
، أبــن الجــوزي ،  17،المنجــد ، صــالح  ، الخمفــاء والخمعــاء ، ص 32، ص 16م ، ج2013ه/1434،

 . 70، ص 13المنتظم ، ج
 . 70، ص 13(أبن الجوزي ، المنتظم ، ج45)
 . 32، ص 17( سبط أبن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج46)
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راك، اطروحـة دكتـوراه غيرمنشـورة ، جامعـة كراتشـي ( الكتابجي ، زكريا ، أميات الخمفاء من الجـواري األتـ47)
 . 630، د.ت ، ص

 .  238( عبدالرحمن، بشرى ، حقوق المرأة في الدولة العباسية في العراق ، ص48)
م، 1985ه/1405، مؤسسة المعارف ، بيروت ، 1( سويد، أحمد ، نساء شييرات من تاريخنا ، ط49)

 . 205ص
لجوىري ابو عبداهلل البغدادي كان ذا مال عظيم وثروة واسعة وكان ( الحسين بن عبداهلل بن الجصاص ا(50

اصل نعمتو من احمد بن طولون تاجر يستوف لو ما يقع من نفائس الجواىر في مصر فاكتسب بذلك اموااًل 
 .156ن ص11جزيمة جدًا ، ابن كثير ، البداية والنياية،ج

 . 156، ص 11ير ، البداية والنياية ، ج، أبن كث 26-25، ص 1( التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج51)
 . 102( مميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة السيدة شغب ، ص52)
 . 239( عبدالرحمن ، بشرى ، حقوق المرأة في الدولة العباسية في العراق ، ص 53)
 . 380(الصابي ، الوزراء ، ص54)
 . 309-308(الصابي ، الوزراء ، ص55)
 22الخالفة ، ص( الصابي ، رسوم دار 56)
 . 138(الصولي ، قسم من اخبار المقتدر ، ص57)
 . 84( القرطبي ،صمة تاريخ الطبري ، ص58)
 .117، الكبيسي، حمدان ، عصر المقتدر ، ص 145، ص1( مسكويو ، تجارب األمم، ج59)
 . 114(بنت مزكي، ميسون ، نساء البالط العباسي ، دورىن في الحياة العامة ، ص67)
 . 347الوزراء ، ص(الصابي ، 61)
 . 235، ص 1( مسكويو ، تجارب االمم ، ج62)
 . 193، ص 1، مسكويو ، تجارب االمم ، ج 280، ص 13( أبن الجوزي ، المنتظم ، ج63)
 .127( حسن ، سوالف ، دور الجواري والقيرمانات ، ص64)
 . 114( بنت مزكي، ميسون ، نساء البالط العباسي ودورىن في الحياة العامة ، ص65)
 . 98 – 97( الصابي ، الوزراء ، ص 66)
 . 364( الدوسكي ، رمزيو حمزه ، ممكيات النساء في العصر العباسي الثاني ، ص 67)
 . 308( الصابي ، الوزراء ، ص 68)
 . 102، ص 23( النويري ، نياية االرب في فنون االدب ، ج69)
 . 336( حمدي، وجدان ، دور المرأة السياسي في عصر المقتدر ، ص70)
 . 123، ص 13( أبن الجوزي ، المنتظم ، ج71)
 . 42، ص 1( مسكويو ، تجارب األمم ،ج72)
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 . 57، ص 1( مسكويو ، تجارب األمم ،ج73)
( أبو القاسم بن بسطام أحد العمال عمـى مصـر ، وبسـطام ، بمـدة كبيـرة بتـونس ، عمـى جـادة الطريـق الـى 74)

 . 504، ص 17نيسابور ، الذىبي ، سير أعالم النبالء ، ج
 . 78( القرطبي، صمة تاريخ الطبري ، ص75)
 . 119(الكبيسي ،حمدان ، عصر المقتدر ، ص76)
 . 339( الخضري، محمد بك ، محاضرات في تاريخ ، األمم اإلسالمية ، ص77)
 . 80-79(القرطبي ، صمة تاريخ الطبري ، ص78)
 .  197 ( عبدالرحمن، بشرى ، حقوق المرأة في الدولة العباسية في العراق ، ص79)
 . 249( السيوطي ، تاريخ الخمفاء ، ص80)
ه(، التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي ، د.ط ، دار 816( الجرجاني، عمي بن محمد السيد)ت81)

 . 13الفضيمة ، القاىرة ، د.ت ، ص
 . 322( الصولي ، قسم من اخبار المقتدر ، ص82)
 . 248-247( السيوطي ، تاريخ الخمفاء ، ص 83)
 . 101( مميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة السيدة شغب ، ص84)
 . 347( الصابي ، تاريخ الوزراء ، ص 85)
( الدوري ، عبدالعزيز،  دراسات في العصور العباسية المتأخرة ، د.ط ، الرابطة لمطبع والنشر ، بغداد ، 86)

 . 302م، ص 1945
 . 74، ص 1( مسكويو ، تجارب االمم ، ج87)
 . 223( الصولي ، قسم من اخبار المقتدر ، ص88)
  . 101( مميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة السيدة شغب ، ص 89)
، 1م( ط1258-945ه/ 656-334( سمطان ،طارق فتحي ، التاريخ االسالمي في العصر العباسي )90)

 . 89، ص 2م  ، ج2014ه/1435المؤسسة المبنانية ، بيروت ، 
 . 382، ص 10امل في التاريخ ، ج( ابن االثير ، الك91)
 . 9( سمطان ، طارق ، التاريخ االسالمي في العصر العباسي ، ص92)
 . 199، ص  11، ابن كثير ، البداية والنياية ، ج 211، ص  1( التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج 93)
سم غالم زحل وىو ( ابو يوسف يعقوب بن محمد البريدي احد كتاب السيدة قتل عمى يد المنجم ابو القا94)

من الشيوخ المنجمين في األحكام وكان يقيم بخدمة االمير عضد الدولة بشيرزاد ، التنوخي ، نشوار 
 . 283، ص 204، ص  8المحاضرة ، ج 

 . 101( مميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة السيدة الشغب ، ص 95)
 . 101( مميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة السيدة الشغب ، ص 96)
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 . 165، ص  11( ابن كثير ، البداية والنياية ، ج97)
 . 266، ص 7( التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج98)
 .424 – 423( فاطمة الزىراء ، شغب من الجارية الى السيدة ، ص 99)
 . 22( الصولي ، قسم من اخبار المقتدر ، ص 100)
 . 185-184، ص 4( التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج101)
 22-21م ، 1964رسوم دار الخالفة تح: ميخائيل عواد ، د.ط ، مطبعة العاني ، بغداد ، (الصابي ، 102)

 .162، عمارة ، أسماء ، البالط العباسي ، ص
 . 197( عبد الرحمن ، بشرى ، حقوق المرأة في الدولة العباسية في العراق ، ص 103)
م ، رسالة ماجستير 945-750ه/334-132( محمد، تركي، ، المصادرات في العصر العباسي ، 104)

 . 155- 154، ص 1994غير منشورة ، كمية اآلداب جامعة اليرموك ، 
 . 178، األربمي ، خالصة الذىب المسبوك ، ص 321، ص 13( أبن الجوزي ، المنتظم ، ج105)
 .171، ص11، ابن كثير ، البداية والنياية ، ج 321، ص 13( ابن الجوزي ، المنتظم ، ج176)
ه(، خالصة الذىب المسبوك من سير المموك، د.ط ، مطبعة 717،عبدالرحمن بن سنبط )ت( األربمي 107)

 . 179القديس جاورجيوش االرذثوكس، د.م ، ، ص
( ابن تغري بردي ، مورد  المطافة في من ولي السمطنة والخالفة ، تح: نبيل محمد عبدالعزيز ، د.ط ، 108)

 . 185م ، ص1997دار الكتب المصرية ، القاىرة ، 
، سـبط  171، ص 11، ابـن كثيـر ، البدايـة والنيايـة ، ج 321، ص 13( أبن الجـوزي ، المنـتظم ، ج109)

 . 49، ص 17أبن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج
 . 49، ص17، سبط أبن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج 179( االربمي ، خالصة الذىب المسبوك ، ص110)
ــــــات ،  ، حســــــن ، 205( ســــــويد ، أحمــــــد ، نســــــاء شــــــييرات ، ص111) ســــــوالف ،  دور الجــــــواري والقيرمان

 .120ص
 . 49، ص 17( سبط أبن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج112)
 . 124(الكبيسي ، حمدان ،عصر المقتدر ، ص113)
 . 35، ص 1(  مسكويو ، تجارب األمم ، ج114)
 . 149( الوزراء ، ص 115)
 . 253( الكبيسي ، حمدان ، عصر المقتدر ، ص 116)
 .  85 – 84( عبدالباقي ، نيمة ، دور المرأة في الدولة العباسية ، ص117)
 . 244، ص 1( مسكويو ، تجارب االمم ، ج118)

 .100مميحة رحمة اهلل ، من خصائص سيرة السيدة شغب ، ص( (119
 . 294-293، ص 1( التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج120)
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 . 20، ص  2001لبنان ، بيروت ، ( عكاشة، ثروت ، موسوعة التصوير االسالمي ، مكتبة 121)
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