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  مقدمة
ى امتداد العصور ٕالاسالمية، لعبت ٕالاماء والقيان أدواًرا مهمة  ع
ر من وقائعه، وعندما ُيذكر  ي صياغة الكث ي التاريخ العربي، و رة  ومث

ر اسم (ٕالاماء  ء الكث ى أذهان البعض ال والقيان) فإنه يتبادر إ
ن، فحقائق التاريخ تقول: إن ٕالاماء والقيان كانت لهن أدواًرا  ع
ي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ومختلف ألوان  هائلة 
ر من الخلفاء  الفنون وٓالاداب. وقد ال يعرف البعض، أن الكث

ن الذين حكم رات تاريخية ؤالامراء املسلم ي ف وا الدولة ٕالاسالمية 
ى العصور؛ كانوا من أبناء ٕالاماء؛ الذين قاموا بأدوار  تعد من أز
ا، والذود عن حماها،  ي تاريخ الدولة ٕالاسالمية، ورفعة شأ عظيمة 
ر من وقائع ذلك  ى كث م وأعمالهم، ع م، بأسما وتركوا بصما

  التاريخ املجيد.
ي كما أن العديد من ٕالام ن صفحات مشرقة ومضيئة  اء كت

رت الحضارة ٕالاسالمية من  ن ع تاريخنا، وعن طريق البعض م
ى أوروبا، حيث كانت  ى ٔالاندلس، ومن ٔالاندلس إ املشرق ٕالاسالمي إ
ر من قصور حكام الدولة  ي الظالم، وحفلت كث رة تتخبط  ٔالاخ

ى امتداد التاريخ، باإلماء والقيان من كل ل ون وصنف ٕالاسالمية ع
ن بالخلفاء ؤالامراء  وجنس، والروايات التاريخية ال تروي عالق
ي حب بعضهن،  رًة جًدا، ومشوقة، وبعض الخلفاء وقع  والوزراء، كث

ى معظمهم. رين ع   اللواتي كان لهن تسلط ونفوذ كب
ي أعقاب ٧٥٠هـ/١٣٢وعندما قامت الدولة العباسية سنة ( م) 

ئمها، ازدادت حركة الفتوحات ٕالاسالمية الدولة ٔالاموية، وأرست دعا
رة الخلفاء العظام،  ي ف ي العصر العباس ٔالاول واتسع نطاقها، 
ر وجود  ى تكاثر الس املجلوب من البلدان املفتوحة، وك أدى ذلك إ
ي الخليفة القوي أبو جعفر  ي قصور الخلفاء، وعندما تو الرقيق 

موال. وذلك لحرصه البالغ املنصور، ترك خزانة الدولة ممتلئة باأل 
روة  رف، تكدست ال ى خزانة الدولة، ونتيجة لعدم ميله للهو وال ع
ي املجون والدعة،  ى الخوض  ى ميل الخلفاء من بعده إ وأدى ذلك إ
رف خاًصا  فظهرت الحاجة التخاذ ٕالاماء والقيان، ولم يكن ال

س، بالخلفاء وحدهم، بل كان يشمل بعض ٔالاغنياء من عامة النا
ي العصر العباس ٔالاول، وتطور  وذلك الزدهار حركة التجارة 

ر،  ي معظم البيوت جارية أو أك رت ٔالاموال، فكان  الزراعة، فك
. ي املجتمع العباس   فصار لإلماء والقيان دورهن 

رة مهمة  ى ف ي محاولة تسليط الضوء ع وتكمن أهمية الدراسة 
ي ال عصر العباس ٔالاول، وخاصًة من تاريخ الدولة العباسية، أال و

ر من املوضوعات الحضارية املهمة ال  تاريخ الجواري، حيث يعت
تستحق الدراسة، بما تم به هذا العصر من نشاط حضاري واسع 
ي السياسية والاجتماعية والثقافية. أيًضا تكمن  النطاق شمل النوا

ي، وما طرأ ع ي توضيح ٔالاثر الاجتما ى املجتمع أهمية هذا املوضوع 
ن  ا دخول ٕالاماء ٔالاجنبيات، اللواتي جل رات سب العباس من تغ

ي املجتمع  اجتماعيةمعهن من بالدهن عادات  لم تكن معروفة 
ي اللغة العربية  العربي من قبل، وما نتج أيًضا من ظهور اللحن 

رهن بالسياسة العباسية.   بسبب هؤالء ٔالاجنبيات، وإبراز تأث
  صياغة املشكلة

، خالل العصر  ي املجتمع العباس إن موضوع ٕالاماء والقيان 
ى سنة ١٣٢ٔالاول (من سنة  م) لم يحض ٨٤٦ –م ٧٤٩هـ / ٢٣٢هـ  إ

بالنصيب ٔالاوفر من الدراسة الوافية والتحليل، حيث إن معظم 
، كانت تذكر هذا املوضوع  الدراسات ال تناولت التاريخ العباس

ي ثانوي، وعابر وسريع ي تاريخ ب بشكل فر ، كموضوع عالق 
ي تفاصيل املوضوع،  العباس، ولذلك تكون الحاجة ماسة للخوض 
ي  ي تطور الحضارة ٕالاسالمية تارة، و وإبراز الدور املهم لهؤالء ٕالاماء 

ي الدولة العباسية تارة أخرى.   خلق عامل من عوامل الضعف 
ي تقدم بعض الفنون، كالشعر ؤالا  دب وكان لهن الدور املهم 

ي بأن غالبية  ن  والخط العربي، ومن خالل دراس عن املوضوع، تب
ي مجال الحضارة ٕالاسالمية؛ لم تذكر دور  املراجع التاريخية 
ي تطور الخط العربي، مثل كتاب: تاريخ التمدن ٕالاسالمي  الجواري 
ي تطور الخط العربي  ي زيدان، حيث أفرد أحد فصول كتابه  لجر

ي ولم يذكر دور ٕالا  ن،  ي هذا الصدد، كذلك أحمد أم ماء والقيان 
ي إكمال  رهم....، وكان لزاًما ع ى ٕالاسالم، وغ موسوعته، ظهر وض

  هذا النقص.
ي  رات  ي، ومدى التأث ومن ناحية أخرى؛ إبراز الدور الاجتما
املجتمع العباس ٔالاول، من نشر للمجون والخالعة وإشاعة 

ي ذلك الوقت، للفاحشة، مما كان له ٓالاثار ا ى املجتمع  لسيئة ع

  عرض
  حسين الفقيه

  محاضر بقسم التاريخ
  كلية ٓالاداب

  دولة ليبيا  –جامعة بنغازي 

ي تاريخ الحضارة ٕالاسالمية أطروحة ر    ماجست
ن الفقيه : إعداد ن حمد حس    حس
ن الشطشاطأ. د.   :إشراف ي حس   ع

  كلية ٓالاداب 
   ٢٠١١ ليبيا – بنغازي معة جا
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 ٢٠١٣ مارس –عشر  عالتاسالعدد  – السادسةالسنة 

ى الخلفاء. لذلك فإن هذه  رهن ع ى الصعيد السياس مدى تأث وع
ى مزيد من  ا بشكل مفصل؛ وإ ي حاجة للكتابة ع رة الزالت  الف

  البحث والتوضيح.
  أهداف الدراسة

إزالة الغموض الذي يكتنف هذا الجانب من تاريخنا الحضاري،  -١
ي التاريخ العربي لكي يتضح الدور الذي لع بته ٕالاماء والقيان 

 إجمااًل، والتاريخ العباس خاصة.
ي مجال الحضارة   -٢ إثراء املكتبة العربية بدراسة جديدة 

 ، ى العصر العباس ٕالاسالمية، وإبراز أهم املؤثرات ال طرأت ع
ي. ي تكوينه الاجتما  وال ساعدت 

رات املختلفة ال س -٣ ى معرفة التأث ا ٕالاماء والقيان  التوصل إ بب
ا.  ي الدولة العباسية ومدى تأثر الحضارة ٕالاسالمية 

  
    منهج الدراسة

ي  ي هذه الدراسة، فهو املنهج التاري أما عن املنهج املتبع 
ي املقارن، الذي يسرد ٔالاحداث التاريخية ويحللها  السردي التحلي

ى املصادر وا ا بنظائرها ٔالاخرى، اعتماًدا ع   ملراجع التاريخية.ويقار
  فصول الدراسة

ى مقدمة  أما فيما يتعلق بخطة البحث، فقد اشتمل البحث ع
مصادر وأربعة فصول وخاتمة. ففي الفصل ٔالاول والذي بعنوان "

" رّكزت فيه بالدراسة عن املصادر العديدة ال كان ٕالاماء والقيان
، فكان الحدي ي املجتمع العباس رة ٕالاماء  ي ك ث فيه منصًبا لها دور 

ي  رة  ى الس وهو من املصادر ٔالاساسية ال كان لها أهمية كب ع
ن الدولة  ي الدولة العباسية، فالحروب ال استعرت ب توفر الرقيق 
ا أعداد هائلة من الرقيق وخاصًة  ٕالاسالمية والدول ٔالاخرى نتج ع
ي كل بيت عدد من ٕالاماء يتسراهن صاحبه، ث م من النساء، فصار 

ي الدولة  ي زيادة أعداد الرقيق  تكلمت عن التجارة ودورها املهم 
رت أسواق الرقيق من كل نوع، فكانت هذه  العباسية حيث ك
ي ذلك العصر، فغلت أسعار ٕالاماء بعد  التجارة من أربح التجارات 
ن لهذه التجارة، فكان البائع  ى ظهور قوان رخصهن، أدى ذلك إ

ن  ري يخضع لقوان م واملش رمة بي الحسبة وذلك بكتابة العقود املُ
ن  ي انتشار ٕالاماء ب ي البيع والشراء، وما كان للهدايا من دور فعال 
كل فئات املجتمع العربي ٕالاسالمي حيث صار الخلفاء ؤالامراء 
ادون  م كما ي ادون ٕالاماء بي وكذلك العامة من الشعب، ي

عظيم أن يقدم له أمة أو الفاكهة، فصار كل من أراد التقرب من 
ا راغب، كي ينال منه رًضا، كذلك  قينة ُتتقن فًنا أو مهنًة هو ف
ى بعض الخلفاء ؤالامراء،  استخدمت ٕالاماء كوسيلة للتجسس ع
ي جلب املعلومات والتحري عن  ر من الخلفاء  ن كث واستعان 

ن للدولة العباسية.   ٔالاشخاص املطلوب
يه لدراسة "أما الفصل الثاني فقد خصصت " الدور الاجتما

ي قصور  وفيه تكلمت عن املكانة الاجتماعية لإلماء والقيان 
الخلفاء، فمن ٕالاماء من كانت ذات حظ وافر إذا وقع الخليفة أو 
ي قصر الخليفة،  لة عالية  ي غرامها، فتكون لها م أحد ٔالامراء 

ي وتكون لها الكلمة النافذة واملطاعة، وأدى تغلغل ٕالاماء  ٔالاجنبيات 
ى تنوع الجنس العربي، وميل بعض الخلفاء  قصور الخلفاء إ

ي البيئة  وظهور بعض العادات  الاجتماعيةألخوالهم ٔالاعاجم، وتنوع 

ي  ي  ي شارات الحكم، وكذلك دورهن الاجتما ي القصر، وخاصًة 
ن أوساط العامة عادات  حياة العامة من الشعب، فظهرت ب

ى اجتماعية لم تكن مع روفة لدى العرب، فكل بيت أصبح يحتوي ع
عدد من ٕالاماء ٔالاعجميات بجانب الزوجة العربية الحرة، فصار 
رث هؤالء ٔالابناء  صاحب البيت ُينجب أوالًدا من إمائه ٔالاعجميات، ف

ر الواقع  م بعض عادات ٔالاعاجم، فتغ يمن أمها العربي،  الاجتما
ذلك كانت هؤالء ٕالاماء وظهر كمجتمع جديد له سماته الخاصة، ك

ي اللغة العربية،  ٔالاعجميات ال يتقن اللسان العربي، فظهر لحن 
وورث ذلك ٔالابناء املولدون، وأفردت القول عن آثارهن الاجتماعية، 
ي ذلك  ي الحانات، وما كان له من ٓالاثار السيئة،  وتواجدهن 

ى انتشا ي الحانات إ ر الفسق العصر، حيث كان لتواجد هؤالء ٕالاماء 
ن العامة من الشعب، وانتشار ظاهرة شرب الخمر.   والدعارة ب

ي الفصل الثالث لـ " ى العصر وتطرقت  ٔالاثر السل للقيان ع
ي شؤون الحكم، حيث العباس " وفيه ذكرت التدخل النسائي 

ا  –صارت ٔالامة والقينة  تأمر وتنه وتعزل  –نتيجة لغرام الخليفة 
ي ي  وتوّ م  من تشاء، فظهر بعض الخلفاء الّضعاف، وأثرت سياس

ي سياسة الدولة، ح إن  كيان الدولة، وما تركه ذلك من ضعف 
ي العهد كان اليزال طفاًل،  بعض ٕالاماء تولت الحكم بالوصاية ألن و

م  وغالًبا ما كانت ٔالامة ُتنجب من الخليفة أبناء، فُينافسون إخو
م العداوة من زوجة الخليفة الحر  ى والية العهد، فتشتعل بي ة، ع

والبغضاء، مما جعل بعض ٕالاماء ال تتورع عن أن تدبر مكيدة لقتل 
من زوجته  ألبنائهعلمت أنه سيعطي والية عهده  الخليفة إذا ما

ي انتشار  الحرة، وشرحت ظاهرة بيوت القيان وما كان لها من دور 
ر امل ي، حيث ك ي أرجاء الفاحشة والفساد ٔالاخال قينون والقيان 

ى  الدولة العباسية، فصارت مهنة البغاء من املهن ال ُتدر املال ع
ى البغاء،  ر بعضهن ع ن يتاجر بالقيان وُيج ا، فكان املق أصحا
ي ذلك  ان لكرامة املرأة، مما حدا ببعض الُكتاب  ر ذلك ام وُيعت

ي هذه الظاهرة كتًبا، يشجبون ف ا هذه الظاهرة العصر أن يؤلفوا 
ئ  ن هؤالء الجاحظ، كذلك ٔالاثر الس الاجتماعية السيئة، ومن ب
ي الوسط  للجواري الغالميات، اللواتي نشرن املجون والعبث 
ي عصر ب العباس، حيث ظهر هذا النوع من ٕالاماء  ي  الاجتما
كثقافة جديدة لعصر جديد، فالجارية الغالمية تشبه املرأة 

ي عصرنا ن بالرجال،  الرياضية  ي، وهؤالء النسوة الالتي تش الحا
ي الوسط  ن  ينشرن ثقاف ن نساء العامة فصارت املرأة  الاجتما ب

ي  ى تفسخ  تقص شعرها كالرجال وتلبس ٔالازر الفارسية، أدى ذلك إ
ي النسيج ٕالاسالمي.   ٔالاخالق العامة 

يوختمت البحث بفصل رابع تحدثت فيه عن " " الدور الثقا
ي تقدم وتطور الغناء لإلم اء والقيان حيث كان لهن دوًرا مهًما 

العربي، وأسهبت القول فيه بالحديث عن أشهر املغنيات من القيان، 
ى  ركيات والروميات، أدى إ كذلك وجود بعض ٕالاماء ٔالاعجميات كال
ج الغناء  ظهور أنواع جديدة من ٔالالحان واملقامات املوسيقية، وام

ركي والرومي، ومن ٓالاثار ٕالايجابية لإلماء العربي ٔالاصيل با لغناء ال
ي مجال  والقيان، تقدم املوسيقى والغناء العربي خطوات واسعة 
ي تطور الشعر العربي وما حدث  الحضارة ٕالاسالمية، كذلك دورهن 
ي أساليبه ومعانيه، فالسيد كان يقوم بتعليم جاريته  ر  فيه من تغي

ي عصرها، نظم الشعر لتصبح شاعرة تناف س كبار الشعراء 
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ي هذا الفن، وبعد أن كان الشعر َيْنَصبُّ  رات  ن الكث رت م فاش
ى  ى الشعر العربي يغلب ع ى التغزل باملرأة العفيفة الُحرة، أض ع

ي  طابعه املجون والُعهر، فكان الشاعر ال ٔالالفاظ  انتقاءيتورع 
ي ا   ٔالامة والقينة، وال ال البذيئة الفاحشة، ألن املرأة ال يتغزل 

ر  ا سيدها، وما وصل إليه ٔالادب العربي من تقدم وتغي يغار عل
ي  ملحوظ، فظهر أدب املولدين وهو أدب جديد كان له دوٌر فعال 
ي  تطور الحضارة ٕالاسالمية، فكانت معظم ٕالاماء والقيان بارعات 

ر، وذلك  ن أسيادهن بتعليمه العتناءٔالادب وفن الخطابة والن
ي اللغة ؤالادب، فصار كل سيد  ى يد أمهر العلماء  وتثقيفهن ع
ا، كذلك أشهر  ا وفصاحة لسا ى بجاريته وبعلمها وبأد يتبا
ي الكتابة والخط فمعظم الكتاب كانوا  الجواري اللواتي برعن 
ي الخط العربي، وكان سيد  يقتنون الجواري اللواتي لهن موهبة 

ي كت ا  ابة رسائله وتحريرها، وربما تقوم بنسخ الجارية يعتمد عل
ي العلوم ٔالاخرى. ن    الكتب له، وكذلك براع

  نتائج الدراسة
 ، ــــي العصــــر العباســــ مــــن خــــالل دراســــ ملوضــــوع ٕالامــــاء والقيــــان 
ــي أحـــوال  ــي جلًيــا أن هـــؤالء ٕالامــاء كــان لهــن أدواًرا عديـــدة أثــرت  ن  تبــ

ر مزدوًجـــا، فمنـــه مــــا كـــان إيجابًيــــا،  الدولـــة العباســـية، وجــــاء هـــذا التــــأث
ـي الحضـارة ٕالاسـالمية  ـي ر ومنه ما كان سلبًيا، فـاألثر ٕالايجـابي سـاهم 
وتقدمها، أما السـل فكـان مـن أسـباب ضـعف الدولـة وسـقوطها فيمـا 
ـــــــرات وتحـــــــوالت عديـــــــدة، ســــــــواًء مـــــــن  بعـــــــد، بعـــــــد أن مـــــــرت الدولـــــــة بتغ

ي الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية.   النوا
مــاء والقيــان للدولــة ٕالاســالمية عــن طريــق عــدة مصــادر ودخلــت ٕالا 

ــــــــي الرقيــــــــق  ــــــــرة الفتوحـــــــات وأيًضــــــــا للتجــــــــارة  مهمـــــــة، فكــــــــان للســــــــ وك
، وأديــــن أدوًرا  ــــي العصــــر العباســــ ــــي تكــــاثرهن  والهــــدايا، عــــاماًل فــــاعاًل 
ي قصـور الخلفـاء وحانـات بغـداد  ، خاصة  ي املجتمع العباس عديدة 

ـي سياسـة الدولـة، وأدى انتشـار وبيوت العامة، وكان لهن أعظـ م ٔالاثـر 
ـى انتشــار الفاحشــة والرذيلـة، وظهــور صـنف جديــد مــن  بيـوت القيــان إ
ـــي املجـــال  القيـــان املاجنـــات والالتـــي ُعـــرفن بالغالميـــات، وبـــرزت ٕالامـــاء 
ـــــــي تطـــــــور الغنـــــــاء العربـــــــي  ي والحضـــــــاري، فكـــــــان لهـــــــن دور مهـــــــم  الثقـــــــا

وع أغراضــــــه، وتقــــــدم وتنوعــــــه، وظهــــــور أنــــــواع جديــــــدة مــــــن الشــــــعر وتنــــــ
ي ظهوره.   ٔالادب وخاصة أدب املولدين، والالتي كان لهن الدور ٔالاول 

  
ــــي ضــــوء مــــا حوتــــه الدراســــة مــــن معلومــــات عــــن موضــــوع ٕالامــــاء  و

ى نتائج عديدة من أهمها:   والقيان، فقد توصلت إ
ــ تزايــدت خــالل العصــر العباســ  -أدت الفتوحــات ٕالاســالمية  -١ وال

ـــــــى تكـــــــاثر ٕالا  -ٔالاول  ـــــــي املجتمـــــــع ٕالاســــــــالمي، إ ـــــــرة،  مـــــــاء بأعــــــــداد كب
ــي  وخاصــًة ٔالاعجميــات، كــذلك كــان لتجــارة الرقيــق الحــظ ٔالاوفــر 

  ذلك.
ـــى انتشــار ظـــاهرة أمهـــات  -٢ ــي املجتمـــع ٕالاســالمي، إ أدى وجــود ٕالامـــاء 

ـــــي ذلـــــك  ن عامـــــة الشـــــعب  ـــــي قصـــــور الخلفـــــاء أو بـــــ ٔالاوالد ســـــواًء 
ــا اسـم (ا ملولــدين)، الــذين العصـر، وظهــرت فئـة جديــدة ُيطلـق عل

، فصــــاروا يحملــــون صــــفات  ــــي املجتمــــع العباســــ كــــان لهــــم أثــــرهم 
ـي خلفـاء الدولـة  مزدوجة من العرب والعجم، وبدى ذلك واضـًحا 
ــــــي أســــــاليب  العباســــــية، حيــــــث أصــــــبحوا يقلــــــدون امللــــــوك العجــــــم 

 وتقاليد الحكم.

ـــى انتشـــار شـــرب  -٣ ًء أدى إ ـــي الحانـــات، أثـــًرا ســـ كـــان النتشـــار ٕالامـــاء 
 ر والخالعة واملجون.الخم

ــــى  -٤ رات ع ــــي قصــــور الخلفــــاء، كــــان لــــه تــــأث ــــرة تواجــــد ٕالامــــاء  إن ك
ـــــي  ـــــى الخلفـــــاء،  ن  يتســـــلطن ع السياســـــة، فكانـــــت املحظيـــــات مـــــ
ايـــة العصـــر  ـــى  ـــي الحكـــم، وامتـــد ذلـــك إ ن للمشـــاركة  محاولـــة مـــ

 العباس ح كان ذلك عاماًل فاعاًل من عوامل سقوط الدولة.
،  إن انتشـــــار دور  -٥ ـــــي املجتمـــــع العباســـــ القيـــــان أو بيـــــوت الـــــدعارة، 

ن الشـــبان، وظهـــرت الفاحشـــة للعلـــن،  ـــى انتشـــار الفســـق، بـــ أدى إ
ـى محاربـة بعـض الخلفـاء لهـذه الرذيلـة، كـذلك  وأدى ذلك بـدوره إ
ــــــ تــــــدعو للزهــــــد والتصــــــوف،  ظهــــــرت بعــــــض الحركــــــات الدينيــــــة ال

روا بالقصائد الزهدية  من أمثال وبروز بعض الشعراء الذين اش
ره.  أبي العتاهية وغ

ي ذلك العصر، وذلـك  -٦ ى اقتناء ٕالاماء أمًرا سهاًل  أصبح ٕالاقبال ع
ي أسواق الرقيق، وسببه اتساع حركة الفتوحات  ن  ر نتيجة لك
ـــــــى الــــــــزواج مـــــــن العربيــــــــات  ٕالاســـــــالمية، فكســـــــد بــــــــذلك ٕالاقبـــــــال ع

ن. رت الفاحشة ف  الحرائر، فك
ــي تطــو  -٧ ر الحضـــارة ٕالاســالمية، مــن خـــالل ســاهمت ٕالامــاء والقيـــان 

ي فـن الغنـاء العربـي، بـدخول  ما لعبنه من أدوار ثقافية، وخاصة 
ــــي الغنـــــاء،  ن  ــــر مــــ ٔالالحــــان ٔالاجنبيــــة عليــــه، كــــذلك نبـــــغ عــــدد كب
ـــى ٔالانـــدلس عـــن طريـــق هـــؤالء  وانتقـــل الغنـــاء العربـــي مـــن املشـــرق إ

 ٕالاماء.
ن  -٨ ــــي فـــــن الشـــــعر، فكـــــان مـــــ ـــــر مـــــن ٕالامـــــاء  شـــــاعرات نبــــغ عـــــدد كب

مشــــهورات، كــــذلك تطــــور ٔالادب العربــــي وظهــــر أدب جديــــد أطلــــق 
عليـــه اســـم (أدب املولــــدين) وهـــم مـــن أبنــــاء الجـــواري، وازدهـــر فــــن 

ي ذلك. ن  ر م راعة الكث  الكتابة والخط العربي ل
 

  الخاتمة
عطــــــه حقــــــه مــــــن الدراســــــة، 

ُ
ويبقــــــى دور آخــــــر لإلمــــــاء والقيــــــان لــــــم أ

ن مـــــن بعـــــد بدراســـــته و  ـــــ البـــــاحث تســـــليط الضـــــوء عليـــــه أال وهـــــو وأو
ـــــــى أحـــــــوال  الـــــــدور الاقتصـــــــادي، فاإلمـــــــاء والقيـــــــان كـــــــان لهـــــــن أثـــــــرهن ع

ن يــدي الاقتصــاديةالدولــة العباســية  هــو إال  مــا القــارئ ، فمــا قدمتــه بــ
ا باحث آخر.   بداية لدراسة أخرى قد يطورها ويزيد من قيم

  
  
  
  
  

  
  


