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  :لخصامل
دراسة اجملتمع االسالمي من موضوعات التاريخ املهمة، واليت تكشف عن مظاهر  احلضارة  االسالمية واليت مل تكرس هلا جهود كافية  

وإبرازها للوجود وكما أبرزت بعض صفحات تارخينا املشرق الرتكيب االجتماعي لطبقات اجملتع االسالمي املتعددة، لذا للكشف عنها 
استمد البحث تلك املادة من مظان متعددة وتناول التاريخ الذي صنعه اجملتمع العراقي وخاصةالطبقة العامة منه، واليت تضم يف تكوينها 

وخمتلف االصناف يف اجملتمع كاصحاب املهن من الدباغني واحلماليني والسماكني وباعة الدقيق والسقطات الصناع واحلرفيني والزراع 
جة وغريهم كثري كالعيارين والشطار، وكانت هذه الطبقة مغلوبة على امرها متيزها مظاهر الطبقة الفقرية وهي الفقر واحلرمان والفاقة واحلا

يش وكان الكثري منهم من اهل الذمة، وبفضل اعتناء الدولة العباسية وتشجيعها للصناع وأرباب امللحة، فهي سعي دائب وراء لقمة الع
احلرف اصبحت لبعض الصناعات العراقية شهرة عاملية وخاصة الصناعات النسيجية وكذلك املزارعني من سكان القرى واالرياف يف العراق 

ت هذة الفئه من الطبقة العامة متثلت الغالبية من سكان العراق يف العصر العباسي، الذين كانوا يشتغلون بالزراعة وفالحة االرض. لقد كان
 أما العيارون فقد كانوا ينتمون اىل طبقات الشعبية الكادحة وهم فئة من العامة اندفعوا اىل حتسني احواهلم االقتصادية املزرية باختاذ

السالح لتحقيق اهدافهم، وكذلك الشطار الذين هم فئة من العامة ايضا  خمتلف الطرق من السلب والنهيب والسرقات مستخدمني يف ذلك
تعمل هي االخرى يف اعمال السلب والنهب وقطع الطرق واستخدام الطرق والوسائل العنيفة لتحقيق مآربهم وقد نشطوا خالل حوادث سنة 

ن العراقية عن آالف مؤلفة من الشطار باعمال السلب م( على اثر حصار بغداد، وبهذا كشفت بغداد وغريها من سائر املد 812هـ / 197)
والنهب وقطع الطرقات وهذا ما يدعوا اىل ان تلك االعمال ما هي اال نتيجة ملا كانت تعانيه العامة من احنطاطاوضاعها السياسية 

 ية واالجتماعية واالقتصادية.واالقتصادية،ومع ذلك فقد كانت هلذه الطبقة دورها الكبري يف اجملتمع العراقي من الناحية السياس
 .العصر العباسي، اجملتمع العراقي، طبقة العامة، الاالقتصاديةاحلياة  ،احلياة االجتماعية الكلمات الدالة:

 املقدمة1.

، اليت سالمي من موضوعات التاريخ اهلامةدراسة اجملتمع العربي اال
اليت مل تكرس هلا جهود  لنا عن مظاهر احلضارة االسالمية تكشف
.وقد ابرزت بعض صفحات تارخينا وابرازها للعيانللكشف عنها كافية

ة فاستمد االسالمي املتعدد قات اجملتمعباملشرق الرتكيب االجتماعي لط
مظان متعددة وتناواللتاريخ الذي صنعه  هذا البحث تلك املادة من

تكوينها  الطبقة العامة منه واليت تضم يف اجملتمع العراقي وخاصة
نيا من اجملتمع كاصحاب املهن الفئات الداحلرفيني والزراع واع والصن

ني السماكآنذاك كالسقائني وباعة الدقيق والوضيعة يف نظر اجملتمع 
والنخاسني والدباغني واحلمالني وغريهم كثري كاللصوص وقطاع الطرق 

هذه الطبقة مغلوبة على امرها متيزها ابرز مسات والعيارين والشطار و

ي يف سعي دائب فه ة،حاحلاجة امللقة وهي الفقر والفاالطبقة الفقرية و
يف اجملتمع  هلا دورها مع ذلك فان هذه الطبقة كانوراء لقمة العيش، و

ات كانت مصدر ازعاج لغريها من الطبق الشطاران طبقة العيارين ورغم 
كانوا يضطرون احلكام على ابداء  فان هؤالء اللصوص و قطاع الطرق

اع نالص ان، اال بدافع احلاجة الشديدةك االصالح النهم مل يلجئوا اىل ذل
اجلهد العضلي كانوا يعملون من  وصفوا بالعمل اليدوي ونياحلرفيو

النقش والصبغ وغري ذلك، احلفر وخالل مهنهم املنوعة يف التصوير و
راع تضم كانت طبقة الز، وهم يف ذلك هو اصالح احواهلم املعيشيةغرضو

واألرياف يف العراق وكانوا   اىل تكوينها املزارعني وهم سكان القرى
مى من ية العظالغالب نت متثلكا، ورضفالحة االيشتغلون بالزراعة و

الطبقات  سكان العراق يف العصر العباسي. و ينتمي العيارون اىل هذه
مة، اندفعوا اىل حتسني احواهلم عاالهم فئة من دحة وكاالشعبية ال
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ذلك كمستخدمني السالح ووتوصلوا يف ذلك بالنهب والسلب والسرقات، 
ب والنهب وقطع ار فهم فئة من العامة تعمل هي االخرى على السلالشط

 غريه من الوسائل العنيفة.الطرق واستخدام القتل و
كانت الطبقة العامة يف اجملتمع العراقي يف العصر العباسي االول تتكون 

 -من الشرائح االتية:

 الصناع و الطوائف احلرفية2.

دواتهم يف م وأهبدانناس وصفوا بانهم يعملون بألا هم طائفة من
غرضهم واالشكال و االصباغوالنقوش والصور من مصنوعاتهم املكونة 

كان الصناع ، و(1يا )العوض عن مصنوعاتهم لصالح معيشة الدن طلب
هم غلني بأجرة وتاملش يث العمل اىل فئتني االوىل تضمحيقسمون من 

او يف  بدور الضريف سات اخلالفية، والصناع الذين يعملون يف املؤس
 نية يشتغلون حلسابهم اخلاص مبا يفالثاية الكبرية، واحملالت التجار

وراثية يأخذها  تعلى رغم من ان الصنائع كان، و(2ذلك املبتدئني )
نة اليت الفراد كانوا خيريون يف املهان ا ، اال(3االبناء عن االباء )

لموا صنعة آبائهم وجدادهم اء اذا تعلكن االبن، و(4ن مزاولتها )يريدو
، وال ميكن ان جياريهم املبتدئون. ويبدوا ان (5برعوا فيها )ها وذقوح

ثر املشتغلني يف الصناع كانوا من اهل الذمة فقد جاء ان اك معظم
ينما كان ازين كانوا من اليهود باالساكفة واخلراطني والصباغني واخلي

ح مامع ذلك فقد كانت روح التس، وجتارًااكثر املسيحني صيارفة و
يف الصناعة عدد كبري من كما اشتغل  ،(6)فئاتتسود بني خمتلف ال

ائع كل حسب شرتون من قبل اصحاب الصنالرقيق الذين كانوا ُي
، واالساكفة  (7القصارون)واخلياطون و فمنهم الصباغون ،اختصاصة

ارون اقون والعطالورزون والنجارون واملطرن ورفاؤوواحلدادون وال
الرابطة االجتماعية بني طبيعي ان تقوى الكان من ، و(8غريهم )و

 برابطة االنتماء اىل اصحابويشعر كل صانع صنائع املختلفة اصحاب ال
ا الشعور على ان جيتمع اصحاب وقد ساعدهم هذ ،(9) صنفهحرفته و

متبعني يف ذلك ختلف املهن ملة منهم يف سوق واحدة بالنسبة حرف
، وبلغ التماسك حد العصبية (10) نسب"الصناعة مأثور قوهلم "
تضامنهم مما يشري اىل تعاونهم و ، و(11االعتزاز بها )للمهنة الواحدة و

جاما ، فقد ذكر ان حجرًا له ابى ان ياخذ منه أدهم اذا خدم زمياًلان اح
 ،(12) صناعة واحدة"النهم اهل رة حجام زميل له "خذ اجابى ان يا

يف لتباحث لتشاور ولهنة الواحدة االجتماعات لاملما عقد اهل  وكثريًا
ظيمات الهل احلرف فكان لكل نلقد ظهرت تو  ،(13امور مهنهم )

شيخ احلكومة وتعرتف به و يسمى  حرفة رئيس من اصحابها تعينه
، وهو املقدم يف (16ستاذ )االيليه ، و(15او الرئيس ) ،(14الصنف)

ويستطيع فتح حانوت  املهنةهو الذي تعلم تي الصانع والصنف يأ

وهو  بتدأيليه امل، و(17مستقلة )بصورة  ممارسة صنعتهخاص به و
(. وقد أدت 18) يتدرب على ايدي الصانعي اىل الصنف والذي ينتم

 ة النقابات اليت كانت تستهدف تبادل املعونةالتنظيمات اىل نشأ
جاٍر رٌف الهل املهنة الواحدة ُع كان، و(19الدفاع عن مصاحلهم )و

اىل شريح القاضي يف  الغزاليني اختصموا بينهم فذكر ان مجاعة من
(، 20، فقال: سنتكم بينكم" )كذاو سنتنا بيننا كذا" :شيئ فقالوا

بهم كان الصناع يف العصر العباسي االول ميتلكون حوانيت خاصةو
ومية عند اصحاب جرة ييعملون فيها وكان البعض منهم يعمل بأ

الصناع يقضون اوقاتهم يف كان اصحاب الدكاكني و الدكاكني وغالبا ما
،حيث كانت كما يف العصور الوسطى االوروبية بيع منتجانهم يف االسواق

مل يكن  ، ويبدوا انه(21تباع كل سلعة معينة يف سوق خاص بها )
تفاق لال مرتوكًااالمر بل كان  ،هناك حد ادنى ملستوى االجور اليومية

قد و ،(22مل)يتم ذلك قبل البدء يف العصاحب العمل وبني العامل و
ليس اجرة يومية مضمونة واشري اىل العمال الذين كانوا يشتغلون ب

كانوا يضيعون بعض الوقت ما خيلصون يف عملهم فكثريا ال باالنتاج 
ت الآاصالحيف العمل او  تباطؤال :اي ،التبثطباما "من العمل 

ان مثل ، و(23)حيد النجار الفأس والشقاق واملنشار" ،مثل ان العمل
انة لصاحب العمل ومع ذلك ل نوعا من اخليهذة االساليب كانت تشك

كان احملتسب هو الشخص ، و(24)فانها "اصبحت عادة متبعة" 
فاذا تعدى عن امر العالقة ما بني العامل ورب العمل " املسؤول

 ،زادة عمل كف عن تعديهاو استمستاجر على اجري يف نقصان اجره، 
وقد ظهر يف العصر  ،(25)بشواهد حاله" معتربًا عليهكان االنكارو

 عن خمتلفة فضاًل ًاالصناع كن يزاولن مهني عامالت اىل جانب سالعبا
، (27عمال الغزل )، كاشتغاهلن بأ(26)قيامهن باعباء بيتوهناليومية 

، وبفضل (28ين لقاء اجر معلوم )والبعض كخبازات يف بيوت املوسر
اصبحت  اع وأرباب احلرفللصنتشجيعها اعتناء الدولة العباسية و

لصناعات خاصة ما يتعلق باالصناعات العراقية شهرة عاملية ولبعض 
احلريرى الذي لة العتابني ببغداد بنسيجهاالنسيجية فقد اشتهرت حم

 ًامصانع تانشا االندلس مدنحتى ان بعض  ،شهرة عاملية بذلكاكتسب
الذي مسيت بهذا االسم تقليدا ، (29العتابي )كالنيسج فيها  ًااو دور

لة حماشتهرت و (،30كانت تنتجها حملة العتابية ببغداد) ثياب اليتكال
ذا وصفت صنائع وهل ،(31داد بعمل الثياب التسرتية )التسرتيينببغ

يف ووصف صناعها بانهم اهل الرباعة ، (32صنائع )الفخر ا أبغداد بانه
مدينة املوصل بصناعة النسيج كما اشتهرت ، (33صناعة)  كل
اىل ، Moseline(34) نيباسم املوسلالعامل  الذي عرفهوصلي امل

، (35البسط )صناعة الستور وك لجانب هذة الصناعات كانت هنا
كذلك ، و(36ية )وان املناديل السامانللرفيعة وأالعمائم ار وُزااُلو



 .2017 -كانون االول، 1068 -1061، ص  4، العدد: 5جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو، جملد: /حسن ، حممد صديق 

 

 1063 

(، ومدينة الكوفة 37الزجاج)صناعة الصابون واشتهرت البصرة ب
اع عن بتناعية  كانت هذة املنتجات الص، و(38بكوفياتها احلريرية )

 .رالتجاطريق الوكالء و

 املزارعني3.

يشتغلون بالزراعة  وفالحة  وكانوايف العراق االرياف و هم سكان القرىو
علومات عنهم خاصة فيما يتعلق بطرق حياتهم امل، وال شك ان االرض

 املؤرخني بهذهم اهتمام الكتابوحياتهم االجتماعية قليلة لعدومية والي
عظمى من الغالبية الومتثل  هذة الفئة من الطبقة العامة ت،لقد كانالناحية

ضي ايبدوا انهم مل ميتلكوا االرو عصر العباسي االول،السكان العراق يف 
 الزراعيةجر او عقود، بدليل ان االراضي بل كانو مزارعني بأ الزراعية

بيد رجاالت الدولة وشيوخ القبائل العربية حيث ورد:  تكانالشاسعة  
زرعوا االرض ماال جتاسر االكرة الراضي وا"ان العرب ملكوا الضياع و

 الزنج العبيد ال نستعبد ان يكون، و(39)راج" خللبوا بااطو على زراعته
يوسف ذين جلبهم احلجاج بن بقايا الزط الوجلبهم العباسيون الذين

قدام مما شجع الناس علىاال، و(40هم الذين اشغلوا بالزراعة ) الثقفى
قد قدرت غلة ، والزراعة هو كثرة االرباح من غالت االراضيمهنة على 

، (41)ستني الف الف درهم " و مئة الف الفـــ"اخليزران من ضياعها ب
لة  حاحتسنين عنايتهم اىل تشجيع الزراعة واخللفاء العباسيوقد وجه و

االرض من اول  فالحةر الزراعة والزراع النهم كانوا يعتربون ازدها
من ما كانت تدره (، فضال ع42احلنيف )الدين  ضهاجبات اليت يفراالو

الزراعية فوضعوا املشاريع واخلطط  ،ت مال املسلمنيارباح كبرية لبي
توفري االنتاج الزراعي وبالتالي زيادة دخل الدولة و اليت من شانها زيادة

خشية تناقص املدن الزراع من اهلجرة اىل  منعحياة افضل للزراع، و
رمي تة حكيمة سياسوا على اتباع ثم عمل، (43يدي العاملة يف القرى )الا

خلفاء بين اول من اهتم بذلك من و ،رائباىل عدم ارهاق املزارعني بالض
ة اليت ضريبة النقدياللغى، فقد أليفة ابو جعفر املنصوراخلالعباس هو 

وهو  قامسة"املل حملها نظام "حت تفرض على احلنطة والشوفان وأكان
 نظام النقديالعلى ان  ،ة خاصة من احملصولنسببنوعًا دفعالضرائب

املهدي  توىل ابنه ه وأشباهها، وحنيالفواكالقديم ظل على النخيل و
وملا كان  ،(44من قبل) ظام الذي ادخلة ابوهطبيق النتاخلالفة قام ب
سهم ناجحة بذل اخللفاء العباسيون وعلى رأاعة لقيام زر املاء ضروريًا

اىل اراضي الزراعية  املنصور جهدهم من اجل ايصال املياهابو جعفر 
كان اول هذة و القدميةع طهروا الرتاجلديدة وففتحوا القنوات ،كافة

اليسرى لنهر الفرات  هفالضمن  ذي ياخذ مياههال" القنوات نهر الرفيل
عيسى نهرر مساه اليعقوبي "لك نهر اخاهن، و(45)دمما"  طرةنعند ق
خد كان يأوعلي، عيسى بناىل االمري العباسي بة نس ،(46)م" االعظ

هة اجلناطق الزراعية الواقعة يف املبها  من نهر الفرات ايضا ويسقى مياهه
ع كثرية عيسى فروكان يتفرع من نهر ، و(47بغداد )مدينة غربية من ال
الغربي من املدينة اجلنوبي انب اجلنهر الصراة الكبري الذي يصل اىل ك

القديم بالقرب من باب الكوفة، ومن هنا  رساملدورة )بغداد(عند اجل
 اب البصرة ويستمر يف اجلريانامام بمن فيمر  ينحرف حول سور املدينة

ساتني ب جلة حتت،حتى يصب يف دقصريةحنو الشمال الشرقي مسافة 
تفرع منه انهار ، وكان ي(48باب البصرة )لد اليت تقع خارج قصر اخُل

خرى اليت كانت تتفرع من االاالنهر اما  (،49كثرية لعمارات الناحية )
" ونهر القالئني ،،ونهر الدجاجونهر البزازين رزين، نهرعيسى فهي "نهر

املنصور  بو جعفرليفة ااخلر هو ان الذي فتح هذة االنه (، و يقال50)
نهار العديدة اليت كانت (، هذا اىل جانب اال51منطقه الكرخ )رواء إل

واقعة يف اجلهة الزراعية ال جلة وتسقى بها االراضيدهرتاخذ مياهها يف ن
،اهمها:نهر النهروان الذي يتفرع من اجلانب االيسر نهرالشرقية من هذا ال

جهة الشرق من  دجلةاذاة نهر ،فيمتد مبحجلة قرب سامراءهر دمن ن
لقرب من جلة بادبنهر  يلتقي اخريا حتى ،اكثر من مئة كيلومرتمسافة 

، وعلى هذا النحو ازدهرت الزراعة (52راضي مدينة الكوت احلالية )ا
بهذه النواحي  راع بفضل اهتمام اخللفاء العباسينيانتعشت حالة الزو

اىل االسواق  قراهممن  الزراع حلاصالت اليت ينقلها.وقد كانت االزراعية
 م،سالسمح، والبلو ،واالرز الشعري،القمح، و :كثرية ومتنوعة منها

فاكهة انواع كثرية و متعددة منها المن ، و(53تان )،والكوالقطن
اما من ، (56اخلوخ)مثرى، والكو التفاح،و (55التني )(، و54البطيخ)

فكلما ع الزراعة وازاتها مملذلك كثرية واحليوانية فكانت ناحية الثروة 
ها كثرة الثروة احليوانية متنوعة يصاحبمتطورة وكثيفة وت الزراعة  كان

كانت ية، ومن الناحية االقتصادية يف الفرتات التارخي هذا معروٌفايضا و
كذلك ، و(57) يمتثل الدواب مثل املواش الثروة احليوانية

اموس يعتمد اجلكما هو معروف ان ، ومياه االنهارلتوفر(58اموس)اجل
غطس باملياه. القضاء فرتات طويلة يف وا على مصادر املياه كثري
 .(59بصورة عامة )ة اىل انواع من الطيور الداجنة ضافباال

 العيارون 4.

الثامن  /اهلجريزوا يف اواخر القرن الثاني من الطبقة العامة برهم طائفة 
على اثر حصار ني االمني واملامون ويد اثناء النزاع بدبالتحامليالدي و
حيث ،( من قبل اجليوش الطاهرية اخلرسانيةم812هـ/197)بغداد سنة 

دفاع العن  بطائفة العيارين بعد ان عجز جنودهاستنجد اخلليفة االمني 
ويبدوا  خ ظهر العيارون على مسرح االحداث،منذ ذلك التاريو،عن بغداد

اصبحت مرادفة الفتى بدليل ان كلمة انهم اختذوا النفسهم اسم الفتيان 
 وصف شجاعتهم أحد شعراء بغداد بالقول:،كما لكلمة العيار
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 رارلفبا وا من القنااالبطال عاذرار اذا          ـــــــما الف رونليس يد

 ن ازارــــــاله مــــــــعريان م  ى ألفنيــــد علـــهم يشواحد من

الفتا امن ـــــــــخذهنة       عــــيقول الفيت اذا طعن الط
 ،(60يار)ــــــالع

اجتماعية تهدف اىل حتسني احواهلم بالعديد ركات وقد قام العيارون حب
، مستخدمني السالح فقد كانوا من الطرق كالنهب والسلب والسرقات

سلطة وان ظروفهم الوذ ون بانهم مهملون من قبل اصحاب النفيشعرو
ظروفهم وهلذا اندفعوا بتاثري احلاجة و ،املعيشية سيئة للغاية

بيوت القيام بسرقة احلوانيت واالسواق وصعبة اىل الاالقتصادية 
 ،طبقيًا صراعًا متثلشعبية  لذلك فقد كانت حركاتهم، (61االغنياء )

ق فكرة يباعتبارها تدعوا اىل تطب تأييدًا وقبواًل شعبيًاوالقت حركتهم 
 لثروةل عادلالالقضاء على التوزيع غريو ملساواةا االجتماعية العدالة

ليل حركة و ذهب احد املؤرخني اىل تع، (62وعة )بطرق غري مشر
، ومما (63رها من االثرياء )ذ ثأرومة يف اخاحملالعيارين برغبة الطبقة 

ان اهلل  ُت"ودد :ى لسان اخلليفة االمني حني قالما جاء عليؤكد ذلك 
اما  ،عدو لياالهم يما فف، فأراح الناس منهمني مجيعًاالفريقيقتل 
ان  ، ويبدو(64)نفسي"  نفرييدو يدون مالي، واما اولئك،فريهؤالء

ب كما يستدل ذلك من امسائهم من اكثر العيارين كانوا من غري العر
عدادهم كانت اايضا ان  ، كما يبدوخالويه،وبكويهو ،أمثال: نبتويه

نجدة االمني بلغوا حنو مئة ذكر انهم عندما ثاروا يف بغداد لفقد  كثرية
بأنهم  ماىل كثرة عدد العيارين ماقيل عنهايضًا مما يشري و (،66ف)ال

(،وكانت هلم تنظيمات 67من بغداد هلكوا" ) اذا حتركواكانوا "
 عشرة منهم عريف،فكان على كل شبه بتنظيمات اجليوش،عسكرية أ

على كل و ،نقيب، وعلى كل عشرة نقباء قائد اءفعلى كل عشرة عرو
لتميزهم عن خاصة اختذوا النفسهم رسومًا، و(68عشرة قواد امري)

دواخل واتزروا لرؤوسهم و زراطهم مآيف اوساتلون عراة وغريهم فكانوا يق
وص والبواري قد قرنت من اخل ورقًامسوها اخلوذ، و وصخمن 

 احلجر اىل،وكان من اسلحتهم املقاليع و(69الرمل )وحشيت باحلصى و
صهم رغم مما كان ينقالعلى و،(70)الرماحجانب السيوف واالقواس و

اجللد يف و شدة البالءو بالصرب االعسكرية فقد امتازو من اخلربة
ي احلجر عرفوا مبهارتهم يف رم كما ،يف النكباتواملواقف احلرجة 

 فقد روى املسعودي ان أحد قادة الفرسانسأل أمريه طاهر ،باملقالع
، له ذلك ففعل طاهر ،ان جيعل له احلرب يف يومها له فيه" بن احلسني

، وال سالح معهم :ما يبلغ من كيد هؤالءفخرج القائد وقد حقرهم وقال
وقد بعض العراةه ؟فبصر بالعدةوالسالح دة والنجس ومع ذوي البأ

راماه مدة طويلة حتى فنيت سهام القائد، وظن ان العريان فنيت 
وقد محل عليه القائد، فما أخطأ  ،، فرماه حبجر يف املخالةجارتهح

ثناه حبجر آخر، فكاد يصرع القائد عن فرسه، ووقعت البيضة عينه، و
 "عن رأسه، فكر راجعًا، وهو يقول: ليس هؤالء بناس، هؤالء شياطني

ت هلم تنظيمات التنظيمات العسكرية كان اىل جانب هذهو،(71)
واالستاذ عندهم اعلى مرتبة ،(72) واالستاذ،فكان منهم الشيخ مدنية

س اجملموعة من الفتيان الذي يرأ هوو ،(73ثم الرئيس ) ،يف التنظيم
يشري و، (74الذين هم مبثابة تالميذ يدربهم على اعمال العيارة )

كان هلم ،و(75هو ابو الفاتك )اىل وجود قاض للفتيان و اجلاحط
يف زمرتهم  يتبعونها عند احتفاهلم بانتماء اعضاء جدد ةمراسيم خاص

 "سراوياللفتوة" :تسمىةسراويلخاصدلبسون العضو اجلديفكانوا ُي
، (77بهذا العضو اجلديد ) حتفاًءمن النبيذ ا خنابًا،ويشربون أ(76)
اخذ (، و78املراسيم ) ذهتدحون بكثرة الشباب يف مثل هنوا ميكاو
تزداد ضعفا و  عيارون يزدادون القوة بقدر ما كانت الدولة العباسيةال

، بداية العصر العباسي الثانياواخر العصر العباسي االول و خاصة يف 
على بغداد اقية عامة ودن العراملاعتداءاتهم على فتكاثرت هجماتهم و

مات اياخذون ثيابهم من احلمسلبون عمائم الناس و،فكانوا يخاصه
 ينهبون،ومن اتباع صاحب الشرطةمن ظفروا به يقتلون علنا، و

الغريب انه اىل من و (.79يل عظيم )هم يف والدكاكني وصار الناس من
مون بها ترى بعض واالعمال الالاخالقية اليت كانوا يقجانب هذه

قاضي هو عن ابي الفاتك واخلاصة بهم فقد ذكر الصفات احلسنة 
، وال وال مرساال ،: "الفتى ال يكون نشاال، وال نشافاالفتيان انه قال

، (80)وال مقورا، وال مغربال  ،، وال دالكاوال نفاضا، مصاصانكافا، وال
انه كان ال  –وهو احد رؤساءهم  –ي عن ابن محدون تنوخالفقد روى 
اليت يكون دون االلف فاذا تعرض صحاب البضائع القليلة يتعرض ال

انه مل و ،شطر ماله يف ايديهمترك و ليهقامسهم عمكانيات الا لقليلي
دون هذا يعلل سبب كان ابن مح(، و81ال يسلبها )ة ون يفتش امرايك

الناس بان السلطان قطع ارزاقهم  اخذه اموالالطريق وقطعه  
يتضمن هذا دليال اخر على الدوافع (، و82فأحوجهم اىل هذا )

 دية اليت تكمن وراء حركتهم كلها.االقتصا

 الشطار 5.

( وعلى م 812 هـ / 197)ل حوادث سنة ئة من العامة نشطوا خالهم ف
وغريها من سائر  بغداد بهذا كشفتني يف بغداد وحصار املامون لالماثر 

الف مؤلفه من الشطار الذين ال ميلكون من اسباب املدن العراقية عن آ
العيش غري ادوات اجلرمية فقاموا حبركات تشبه اىل حد كبري حركات 

من هذا ما حدا بكثريلظروف، وهذه امثل يف قاموا بها العيارين اليت 
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قام شطار باعمال بني الشطار والعيارين، لقد  املؤرخني اىل اخللط 
تكن يف نظرتهم من اعمال قطع الطرق اليت مل السلب والنهب و

ار امنا يستولون وامنا كانوا يعدونها حرفة مشروعة باعتباللصوصية، 
ى االسالم اليت اوصال زكاة تلك االموهي االغنياء اروتجالعليه من اموال 

اهي اال نتيجة وهذا ما يدعوا اىل تلك االعمال م (،83باعطائها للفقراء )
االقتصادية يف احلياة السياسية و من احنطاط ملا كانت تعانيه عامة

قد اتبع الشطار وسائل واساليب خاصة الجتذاب االتباع اىل ، و(84)
وقد عرب اجلاحظ عن  يف صفوفهم دعوة الشباب اىل االخنراطو هم مجاعت

:ال يكون فيقول له يررغاللغالم باليخلوا احدهم وان الشطار ذلك بقوله: "
تكش عندهم الذي ، والفتى واال فهو تكش الغالم فتى ابدا حتى يصادق

كان له  افيتاثر الغالم بسرعة اذ ،(85)خيرجه"  ملال يؤدبه الفتى و
رؤساء الشطار  هو احدخلياط وقد اوصى عثمان ا،وادنى ميل اىل الفتوه

انفع لك من فان غالمك هذا ، اللصوص، فقال: عليكم باختاذ الغلمان
ار وكان من عاداتهم لبس االز(، 86) اعون لك من ابن عمكاخيك و

قادم اجلديد واالشارة اىل االزار تنبئ عن الان شربهم خنب وشرب النبيذ و
رون انهم كانوا يأتزوقد اشري اىل  (،87اليهم ) اءمراسيم خاصة لالنتم

ه املراسيم ذاهمبئزر يعرف مبئزر الشطار كما ان احملالت اليت جتري به
، وهم يف ذلك يشبهون العيارين ،(88عيون الناس )كانت بعيده عن 

:انا لواحد منهمقدرتهم فيقوالوكانوا يفتخرون بانفسهم ويعتزون بقوتهم و
 ، اذا دارىالنار، انا العار، انا الرح ناا،انا القفل العسر وملوج الكدرا

اس اقطف ع ما يف قدور اهلرمجيمشيت اسبوعني بال رأس، و اكلت 
اعطشك اال يف اجلحيم ويلك لو اجعله زر قميصي استقيك فال راسك و
رس او ، او عضين الكلب مل يغو البحر مل ينبس،ا الفيل مل جيرسكلمين
صرة وخردل من خوص الب اكثراصدقائي  ،ود التقدس النمر زارني

مصر، وعدس الشام، وحصى اجلزيرة، وشوك القاطول، وحنطة املوصل 
ويبدو ان الشطار كانوا اكثر عددا  (.89نبق االهواز)البطائح، ووقصب 

اطول بقاء ثر انتشارا يف الدولة العباسية ومن العيارين بدليل انهم اك
ياط انه كان هلم لباس خاص ويفهم من وصية عثمان اخل ،(90منهم)

قوله: "دعوا العمائم، وعليكم بالقناع، والقلنسوة كفر، يتزينونبه فمن 
خطط خاصة بالسرقة فذكر ،وكانت هلم تدابري و(91)واخلطف شرك" 

 متنعيقرضهم او يصلهم في سالونه مااًلرجل ييأتون بال"كانو انهم ب
كما انهم كانو يتبعون  ،(92)عليهم فياخذون مجيع مايف منزله" 

، فكانوا يستدرجون د قيامهم بالسرقةطط االجرامية عناخللوسائل وا
بحيلة اليفطن اليها مع التظاهر بالرباءة ومن معه الشخص املراد سلب ما

ذلك االنصراف عن وك، (93طباع الشطار الزهد عن حب النساء ايضا)
االستعاضة عن شرب الزبيب املطبوخ بنبيذ التمور مساع املوسيقى و

ياب ارتداء بعضهم ث يضًامن حماسنهم او ،واتصفوا من صفات اللصوص

يتزي بزي  ابن سيار كاناالدب فقد ذكروا ان "و االمراء واالستنارة بالعلم
ادب، وهو رجل  ، وكان كالمه يدل على فهم واالمراء ال بزي القطاع

ثم نشطت حركة الشطار و  .(94)فاضل يروي الشعر ويفهم النحو"
اليت حدثت يف سنة عقاب االضطراباتايادة ملحوظة يف تزايدت ز

مبايعة ( على اثر خلع العراقيني للخليفة املأمون وم816هـ/  201)
الفة فاشتد نشاطهم يف هذه الفرتة حتى نال بن املهدي باخلعمه ابراهيم 

 ااستلزم االمر ان فريقا من الناس جندوو، الناس منهم ضرر عظيم
بغداد راق عامة ون افسدو احلياة يف العانفسهم ملدافعة هؤالء الشطار الذي

عليهم النشغاهلا  اكمة عن القضاءلطة يف احلخاصة بعد ان عجزت الس
خون ان رجال يدعى خالد فقد ذكر املؤر ،السياسية العصيبة باالزمة

( اىل املعروف و نهاهم عن م816هـ/ 201)دعى الناس سنة  الدربوش
دهم ب خلق كثري منهم وقاتل اهل الزعارة فغلبهم واطلق ياجااملنكر و

خلفه رجل اخر من اهل سواد بغداد يعرف فيهم بالعزم والتنكيل، و
يف عنقه و  حفًاعلق مصبن سالمة االنصاري ويكنى اباحامتالذي بسهل 
اس باملعروف و نهاهم عن املنكر ودعاهم اىل العمل بكتاب اهلل امر الن
فاتبعه الناس كافه بني الشريف  ،اهلل عليه و سلمسنة نبيه صلى تعاىل و

ببغداد ومنع كل من  اختذ الديوان وطافر، ووضيع و نزل قصر طاهوال
وعلى هذا النحو اخذت  ،(95منع اخلفارة الولئك الشطار )اخاف املارة و

ركة حركة الشطار يف العراق تنقرض تدرجييا، حتى تالشت بفضل احل
ي ممن دفعتهم الغرية على مصاحلهم، لاملضادة اليت قامت بها االها

الفوضى يف فيه الفنت و توطيد دعائم االمن يف وقت سادت الرغبه يفو
 البالد.

 اخلامتة واالستنتاجات.6.

بعد هذا العرض املوجز عن احلياة االجتماعية واالقتصادية للطبقة   
 العامة يف اجملتمع العراقي يف العصر العباسي تبني لنا ما يلي:

االقتصادية هلا ان الدراسات التارخيية من النواحي االجتماعية و – 1
اهميتها، إذ انها تكشف عن املظاهر احلضارية بصورة عامة، باالضافة 

 اىل الظواهر االخرى.
ان اجملتمع العراقي يف العصر العباسي كان جمتمعا طبقيًا، وبني  – 2

هذه الطبقات فوارق اجتماعية واقتصادية كبرية بني الطبقات وبون 
 قدان العدالة يف توزيع الثروة.شاسع بني املوسرين والفقراء سببها ف

كان للطبقة العامة يف اجملتمع العراقي دور كبري يف مسرية االحداث  – 3
 السياسية اضافة اىل اجلوانب االقتصادية.
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كان للدولة العباسية دور كبري يف تطوير املهن والصناعات، وذلك  – 4
من التشجيع املستمر والدعم للصناع وأرباب احلرف، فاصبحت 

 للصناعات العراقية شهرة واسعة وخاصة الصناعات النسيجية.
أدت مظاهر الفقر واحلرمان والفاقة واحلاجة امللحة اىل احندار  – 5

شرائح كبرية من الطبقة العامة اىل القيام بأعمال أخرى غري شرعية 
لسلب والنهب ومنافية للقيم واالخالق االسالمية كأعمال اللصوصية وا

 وقطع الطرق وغري ذلك، وأدى ذلك اىل ظهور العيارين والشطار.

 شاهلوام7.

رسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاء ، اعتناء خري الدين الزركلي  -اخوان الصفا:( 1)
 1/217،  (م1928هـ/1347)، القاهرة 

الدوري، عبدالعزيز ، نشوء االصناف واحلرف يف االسالم ، مقالة يف جملة كلية ( 2)
 .153، ص 1959حزيران  1جامعة بغداد العدد  –االداب 

 1/223، اخوان الصفا: الرسائل( 3)
 .154شوء االصناف واحلرف يف االسالم ،صالدوري : ن( 4)
 1/223اخوان الصفا:الرسائل ،( 5)
 64هـ،ص1352ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم اخلراج ، طبعة القاهرة ( 6)

(7) Dozy; Supplement Aux 

DictionnariesArabesBeyrouth1968 Vol2  P365. 

بن حمسن ، حتفة االمراء يف تاريخ الوزراء حتقيق الصابي :  ابي احلسن اهلالل  (8)
 .22، ص1958عبدالستار امحد فراج القاهرة 

و االقتصادية يف البصرة يف القرن االجتماعية العلي : امحد صاحل، التنظيمات ( 9)
 .92،ص1996بريوت  2االول اهلجري ط

الكتابتحقيق مصطفى مد بن عبدوس، الوزراء و عبداهلل حماجلهشياري : ابي ( 10)
 20،ص1938القاهرة  1السيقا واخرون ط

 .142الدوري نشوء االصناف و احلرف يف االسالم ، ص( 11)
احلموي ،ياقوت ، شهاب الدين عبداهلل ، معجم البلدان طبقة دار صادر بريوت ( 12)

1957 ،1/370. 
يح البغدادي : اخلطيب ، ابي بكر امحد بن علي ، تاريخ بغداد ، تصح (13)

 .1/176، 1931حامدالفقي القاهرة 
البلدان مطبوع مع كتاب االعالق اليعقوبي ، امحد بن ابي يعقوب بن جعفر ،  (14)

 .248، ص1891النفيسة  البن رسته طبعة لبدن 
 1955الفرج بعد الشدة ،القاهرة ،  بن علي ي: ابو علي احملسنالتنوخ (15)
،2/232 
 1/225اخوان الصفا:الرسائل ،  (16)
 1/225اخوان الصفا: الرسائل ، ( 17)
 1/225اخوان الصفا: الرسائل ، ( 18)
 1954بريوت  1لويس برنارد: العرب يف التاريخ ،ترمجة نبيه امني فارس ، ط( 19)

 .130، ص
يان ، اخبار القضاة ، حتقيق عبدالعزيز مصطفى وكيع : حممد بن خلف بن ح (20)

 .2/372، 1947القاهرة  1املراغي ط
21)  Bartold: The age of the caliphs leiden brill,1960,p53) 

 2/143البغدادي:تاريخ بغداد  (22)
او تلبيس ابن اجلوزي، ابى الفرج عبدالرمحن بن على ،نقد العلم و العلماء ،( 23)

 384الدمشقي.القاهرة ،بال ت صابليس،تصحيح حممد منري، 
 .385ابن اجلوزي :تلبيس ابليس ص( 24)
القاهرة  1املاوردي ابي احلسن علي بن حممد، االحكام السلطانية ط (25)

 .221،ص 1929
الدين ، مطبعة احلليب و اوالده  علومياء زالي: ابو حامد حممد بن حممد ، احالغ (26)

 .3/32،  1938القاهرة 
 384ابن اجلوزي : تلبيس ابليس ص (27)
املنتظم يف تاريخ امللوك و االمم ابن اجلوزي، ابي الفرج عبد الرمحن بن علي، ( 28)

 .1/169،  1959يدر اباد الدكن ح مطبعة دائرة املعارف العثمانية
االدريسي: صفة املغرب و ارض السودان و مصر و االندلس ، مأخوذ من كتاب  (29)

 .197، ص 1866ي غوية ليدن هة املشتاق يف اخرتاق االفاق نشر دنز
رير و القطن و بالوان خمتلفة خمتلفة، ابن جبري ، تصنع الثياب العتابية من احل (30)

 212ص ،1955حممد امحد، رحلة ابن جبري ، حتقيق حسني نصار ، القاهرة 
 .5/31وي: معجم البلدان  ياقوت احلم (31)
ابن حوقل: ابي القاسم النصيسيين املوصلي ، صورة االرض ، نشر دار احلياة ( 32)

 .21بريوت .د.ت ص
امحد بن ابراهيم اهلمداني ، خمتصر كتاب البلدان نشر دي : ابوبكرابن الفقية  (33)

 ،241، ص 1885غوية ، ليدن 
34) Migeons(Gaston): manuol dart musalman vol-11-

Paris1907  P378 .) 

 .241ابن الفقية : خمتصر كتاب البلدان ص  (35)
عواد،  ركيسو كوفرنيس ان اخلالفة الشرقية ، ترمجة بشريكي ، سرتانج: بلد (36)

 .109، ص1954بغداد 
، املقدسي : ابو عبداهلل حممد بن امحد  214ابن حوقل : صورة االرض ، ص  (37)

 217، ص  1906ليدن  2، احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم ، اعتناء دي غوية ط
 .215ابن حوقل : صورة االرض ص  (38)
 .1/131ي : الفرج بعدة الشدة ، التنوخ (39)
مل االسالمي يف العصر العباسي العا:حسن امحد ابراهيم حممود الشريف،( 40)

 .192ص 1966،القاهرة1ط
روج الذهب و معادن اجلوهر حتقيق ودي : ابي احلسن علي بن احلسني، ماملسع (41)

 .3/257، 1958حممد حمي الدين القاهرة 
 

ص  1938هرة رياض رافت القاامري علي : خمتصر تاريخ العرب ، ترمجة ( 42)
264. 

 .88امحد صاحل العلي : التنظيمات االجتماعية االقتصادية ص ( 43)
د املنجالبالذري: امحد بن حييى بن جابر ، فتوح البلدان ، حتقيق صالح الدين ( 44)

 .357، ص 1957، القاهرة 
الك و املمالك باعتناء دي ساالصطخري: ابي اسحاق ابراهيم بن حممد ، امل( 45)

 .111-1، البغدادي ، تاريخ بغداد ،  89، ص 1927ليدن غوية ، 
 .250اليعقوبي : البلدان ص  (46)
، 1963بغداد  ، القسم االول ، امحد سوسة : فيضانات بغداد يف التاريخ (47)

 .213ص
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 ترمجة بشري يوسف فرنسيس،سرتانج:بغداد يف عهد اخلالفة العباسية ،لكي ( 48)
 136، ص 1936بغداد 1ط
 .217حوقل، صورة االرض ، ص ابن( 49)
جواد دسوسة : مصطفى جواد و امحد سوسة ، دليل خارطة بغداد املفصل يف ( 50)

 82-81ص، 1958خطط بغداد قدميا و حديثا مطبعة اجملمع العلمي العراقي 
 3/107، 1930، القاهرة3خضري : حممد ، تاريخ االمم االسالمية ، ط (51)
 .30بغداد صجواد دسوسة:دليل خارطة ( 52)
 3نافع ، طحيت: فليب خوري ، تاريخ العرب ، ترمجة حممد مربوك ( 53)

 .2/440، 1952القاهرة
 .9/70:املنتظم يف التاريخ امللوك و االمم ، ابن اجلوزي( 54)
 72 /9: املنتظم يف تاريخ  امللوك واالمم ( ابن اجلوزي55)
 10/247ابن اجلوزي: املنتظم يف تاريخ امللوك و االمم،  (56)
 8/231ابن اجلوزي: املنتظم يف تاريخ امللوك و االمم،  (57)
 8/231ابن اجلوزي: املنتظم يف تاريخ امللوك و االمم،  (58)
 9/72ابن اجلوزي: املنتظم يف تاريخ امللوك و االمم، (59)
ريخ الرسل و امللوك ، حتقيق حممد ابو رير الطربي، تاابي جعفر حممد بن ج (60)

املسعودي ، مروج الذهب و معادن اجلوهر 8/458،  1966الفضل ابراهيم ، القاهرة 
 ،3/318 
العيارون يف ذلك كالصعاليك عند عرب اجلاهليه و هم طبقة من اجملتمع العربي  (61)

و قطع الطريق اعتقادا طريق املقامرة و الغزو فقر فتاقوا  اىل الغنى عن القديم اصابهم ال
را وكان سمنهم ان املال مال اهلل من حق احملروم ان ياخذ من املوسر عنوة و ق

الصعاليك مغامرين يتسمون بالشجاعة و لذلك عدت الصعلكة عند العرب مفخرا النها 
عرب يف العصر اجلاهلي ، بريوت ، تاريخ الطبيعة الشجعان . ينظر:عبدالعزيز سامل 

 440، ص 1970
 231، ص 1960: دراسات اسالمية بريوتنيقوالزياده( 62)
 1945الدوري، عبدالعزيز: تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجريبغداد ( 63)

 68، ص 
 158 -156نشوء االصناف و احلرف ص 

على بن حممد الشيباتي، الكامل يف التاريخ،نشر  عزالدين ابي احلسن  :ابن االثري (64)
 6/277، 1965دار صادر . بريوت 

 9/288الطربي ، تاريخ الرسل و امللوك (  65)
 3/315املسعودي ، مروج الذهب و معادن اجلوهر  (66)
 130املقدسي ، احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم ص( 67)
 3/315ر ، املسعودي ، مروج الذهب و معادن اجلوه( 68)
 3/314املسعودي، مروج الذهب و معادن اجلوهر ،( 69)

، ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ 8/458الطربي، تاريخ الرسل و امللوك، ( 70)
 8/45امللوك و االمم ، 

 3/317املسعودي ، مروج الذهب و معادن اجلوهر ، ( 71)
 2/339ي:الفرج بعد الشدة ، التنوخ( 72)
 2/332بعد الشدة ،  ي:الفرجالتنوخ( 73)
 344-2/339ي: الفرح بعد الشدة ، التنوخ( 74)
بريوت  -نشر دار الكتاب العربي 1البخالء، ط اجلاحظ: ابو عثمان عمر بن حبر،( 75)

 64، ص1968
، مصطفى جواد ، الفتوة و اطوارهاو اثرها 378ابن اجلوزي، تلبيس ابليس ص( 76)

 5 جملة اجملمع العلمي العراقي العدد يف توحيد العرب املسلمني، مقالة نشرت يف
 53، ص 1958لسنة

 340-2/338ي: الفرج بعد الشدة التنوخ( 77)
 128اجلاحظ : البخالء ، ص( 78)
ابي الفضل ، احلوادث اجلامعة و التجارب النافعةيف  ابن الفوطي: كمال الدين( 79)

 هـ،1351بغداد حتقيق الدكتور مصطفى جواد مطبعة الفرات، املائة السابعة ، 
 278ص

 .64اجلاحظ: البخالء، ص( 80)
 2/333ي: الفرج بعد الشدة التنوخ( 81)
 2/333ي: الفرج بعد الشدة التنوخ( 82)
 5/48، 1902،  زيدان، جرجي ، تاريخ املدن االسالمي ، طبعة القاهرة( 83)
 .68ص عبدالعزيز الدوري، تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري ،( 84)
 اجلاحظ:ابو عثمان عمر بن حبر،احليوان،  حتقيق عبدالسالم هارون،( 85)

 169-2/168، 1938القاهرة،
 2/366اجلاحظ: احليوان ، ( 86)
 83ص ،عبدالعزيز الدوري،تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري( 87)
 .6/91هـ،1285،  االصفهاني: ابو الفرج ، االغاني ، طبعة بوالق ، القاهرة (88)
نار الدرر ، جملة اجملمع العلمي العراقي، مطبعة اجملمع العلمي العراقي  اجلاحظ:( 89)

 1958،5/47بغداد 
 5/47جرجي زيدان: التمدن االسالمي ، (90)
 367-2/366اجلاحظ: احليوان  (91)
 340-2/339ي: الفرج بعد الشدة، التنوخ (92)
 2/366يوان ، اجلاحظ: احل (93)
 2/330ي: الفرج بعد الشدة ، التنوخ (94)
 5/183: الكامل يف التاريخ، ابن االثري (95)
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 ريا تةخا طشيت د كومةلطةها عرياقي ل سةردةمَي عةبباسي داوذيانا جظاكي و ئابو

 ثَوختة:
سيماييَن شارستانيا ئيسالمي ديار دكةت و ئةظ شارستانية هةتا نوكة ب باشي نةهاتية  خواندنا جظاكا ئيسالمي ئيَك ذ بابةتيَن طرنطيَن ميَذووييَ ية ئةوا كو

ةدةتة سةر ويَ دياركرن و هندةك بةرثةريَن ديروكا ئيسالمي بةحسيَ جظاك و تةخيَن كومةلطةهيَ ييَن جوراوجور دكةن، لةورا ئةظ ظةكولينة روناهييَ بةرد
تية دروستكرن نةخامسة تةخا طشيت يا خةلكي ئةوا ثيَكهاتا ويَ ذ ثيَشةساز و جوتيار و ثيَشةطةران ثيَكدهات ئةوذي ديروكيَ ئةوا ذالييَ جظاكا عراقيَ ظة ها

نةضار بوون ب وةكي دةبباغ و ماسيطرو فروشياريَن دان و دكاكي  و طةلةكيَن دي وةكي )عةيياري و شوتتار(. و ئةظ ضينة ضينةكا الواز و هةذار بوون كو 
شةساز و ر بكةن داكو ثارووييَ ذيانيَ ثةيدا بكةن و طةلةك ذ وان ذ )أهل الذمة= نة موسلمان(ـان بوون، و ذبةر طرنطيدانا دةولةتا عةبباسي ب ثيَبةردةوامي كا

و ل طوند و ئاظةدانياندا ثيَشةطةران هندةك بةرهةميَن عرياقيَ بوونة خودان ناظودةنطيةكا جيهاني نةخامسة د ثيَشةسازيا رستينَ دا. ل عرياقيَ تةخا جوتيار ك
 ئاكنجي بوون مةزنرتين تةخا جظاكيا سةردةميَ عةبباسي ثيَك دئينان.

 .سةردةميَ عةبباسي ،كومةلطةها عرياقي ،تةخا طشيت ،ريوئابو ذيانا ،ذيانا جظاكي ثةيظَين سةرةكى:

 
 
 

Social and Economic Life in The Public Class of Iraqi Society in The Abbasid Period 
 

Abstract: 
The study of the Islamic community of important historical topics, which reveal the manifestations of Islamic 

civilization, which did not devote sufficient efforts to reveal and highlight the existence and highlighted some pages of 

our history of the bright social structure of the various layers of the Islamic community, so the research derived the 

article from multiple parables and address the history of the community Especially the Iraqi public class, Which includes 

in its composition the industrialists, craftsmen, farmers and various types of society, such as the profiteers of tanning, 

Hamalis, Smakin, vendors of flour, hiccups, and many others, such as grooms and rattles. This class was dominated by 

the characteristics of the poor class: poverty, deprivation, poverty and urgent need. Of whom are from the people of 

Dharma, Thanks to the patronage and encouragement of the Abbasid state to the craftsmen and craftsmen, some Iraqi 

industries became famous internationally, especially the textile industries, as well as farmers from villages and rural 

areas in Iraq who were engaged in agriculture and farming the land. This category of the public class was the majority of 

the population of Iraq in the Abbasid era, while the caliber were belonging to the layers of popular workers, a group of 

the public rushed to improve their economic conditions miserable by taking various methods of robbery and theft and 

theft using the weapon to achieve their goals, As well as the fugitives who are a group of the public also works in the 

looting and the use of ways and means of violent to achieve their goals have been active during the events of the year 

(197 AH / 812 AD) after the siege of Baghdad, and thus revealed Baghdad and other cities in Iraq thousands of author 

This is what leads to the fact that these actions are only a result of the public's suffering from the decline of their 

political and economic conditions. However, this class has had a great role in Iraqi society in terms of political, social 

and economic. 

Keywords: Social life, Economic Life, Public Class, Iraqi Society, The Abbasid Period. 


