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أسباب انتشار «سرية عنرتة» يف العصر العباسي الثاين
2

شاكر العامري ،1دمحمعلي عامري

ُ .أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية ك آداهبا ّتامعة ٝتناف
ِ .طالب ماجستَت يف اللغة العربية ك آداهبا ّتامعة طهراف
اتريخ استالم1393/08/21 :

املل ّخص

اتريخ قبول1394/05/26 :

«سَتة عنًتة» ىي من أكرب القصص ا١تلحمية اليت استمدت مادهتا من شخصية «عنًتة» اٟتقيقية ،أم من
مر
الشاعر كالفارس الكبَت الذم كاف يعيش يف العصر اٞتاىلي .كجرل ذكر «سَتة عنًتة» على ألسنة الناس على ٌ
العصور حىت العصر العباسي كما بعده إىل العصر اٟتديث ،فصارت السَتة ضخمة ٖتمل الكثَت من ا١تبالغة يف
قدرة «عنًتة» بن شداد كشجاعتو بُت دفتيها .كقد اىتم الناس ،يف العصر العباسي الثاين ،هبا أكثر من أم كقت
مضى ،كمل يكن اىتماـ الناس بػ «سَتة عنًتة» بسبب كصوؿ العصر العباسي إىل الًتؼ كالرخاء كما قاؿ حنا
الفاخورم ،بل كاف بسبب شدة ضغط األكضاع عليهم ،إذ كانوا يعيشوف ظركفان مزرية ،حيث كانت حياة اجملتمع
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية مضطربة جدان ،ككاف اجملتمع على شفا حفرة من ا٢تاكية .ككاف النظاـ الطبقي
سائدان يف اجملتمع الذم شاعت فيو اآلفات االجتماعية من قبيل التكدم كاالحتياؿ كالسرقة .كبينما كاف الناس
يعيشوف يف فقر مدقع ٖتت ضغط الضرائب الشديد ،كاف ا٠تلفاء كاألمراء كغَتىم من أبناء الطبقة اٟتاكمة
يعيشوف بذخان كرفاىيةن كتبذيران ،ككانت ىناؾ ثورات كمعارؾ شىت تدكر يف نوا وح من الدكلة ا١تًتامية األطراؼ ،من
جانب ،كمن جانب آخر ًب إنشاء دكيالت عدة يف ا١تناطق اليت كانت ٖتت سلطة العباسيُت .كعليو فقد تناكؿ
وأهم الثورات يف العصر العباسي الثاين.
البحث احلياة السياسية ،واحلياة االجتماعيةّ ،
توصل البحث إليو من نتائج ىو أفٌ الناس الذين كانوا يعيشوف أكضاعان صعبة كانوا يتطلعوف إىل ا١تنقذ
أىم ما ٌ
ك ٌ
الذم كجدكه يف شخصية «عنًتة» ا٠تيالية اليت صاغتها أذىاهنم لو.

الکلمات الرئيسة :سَتة عنًتة؛ العصر العباسي الثاين؛ األكضاع السياسية؛ األكضاع االقتصادية.

املقدمة
كثر عدد الركاايت كالقصص الشعبية الطويلة يف العصر العباسي الثاين كانتشرت ىذه القصص بُت
الناس انتشاران كاسعان ملحوظانْ ،تيث كانوا يتسامركف هبذه القصص اليت كانت تصطبغ بصبغة
 الکاتب املسؤول

sh.ameri@semnan.ac.ir
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ا١تلحمة ،ككانت حافلة بذكر سَت أبطاؿ العرب ككصف حركهبم كأعما٢تم ا٠تارقة يف إطار كاف
جو ىذه القصص .كمن بُت أشهر ىذه
يًتاكح بُت اٟتقيقة كا٠تياؿ ،كقد كانت ا١تبالغة ٖتكم ٌ
القصص ،ٯتكننا اإلشارة إىل «قصة سيف بن ذم يزف» ك «الزير سامل» ك «ألف ليلة كليلة» ،ك
تعد من أشهر الركاايت كالقصص الشعبية
«أيب زيد ا٢تاليل» كيف هناية ا١تطاؼ «سَتة عنًتة» اليت ٌ
يف ىذا العهد ،حيث طيبعت طبعات شىت ك٘تت ترٚتتها إىل كثَت من اللغات العا١تية كتطرؽ إليها
الباحثوف كا١تؤرخوف على مر التاريخ .كٔتا أف «سَتة عنًتة» كانت تركل يف األٝتار كيتداكؿ الناس
حكايتها ،كما نيقل عن اٞتاحظ ،فإ ٌف أكؿ ما يظهر للمتلقي ىو أف الناس يف ذلك الوقت كانوا
يعيشوف يف سعادة كرفاه ككانوا يتسامركف بػ «سَتة عنًتة» فاكهُت .كمن ىنا تنبع ضرورة هذا
البحث ابعتباره ٤تاكلة لتغيَت ىذه الرؤية كالبحث عن سبب آخر ٢تذه األٝتار ،أكالن ،كلًتشيد
النظر للمسائل التارٮتية ،بشكل عاـ ،اثنيان.
كقد اتبعت ا١تقالة املنهج الوصفي التحليلي فتناكلت ا١توضوع عن طريق أربعة ٤تاكر رئيسة،
ا١تدكنة ،كدراسة اٟتياة
كىي :التعريف بػ «عنًتة» بن شداد العبسي ،كالتعريف بػ «سَتة عنًتة» ٌ
السياسية ،كاٟتياة االجتماعية (كاالقتصادية) يف العصر العباسي الثاين .كقد حاكؿ ىذا البحث أف
٬تد أجوبة لألسئلة التالية:
ُ .من ىو كاضع «سَتة عنًتة» ،كمىت تداك٢تا الناس يف أٝتارىم؟
ِ .ىل انتشرت «سَتة عنًتة» بُت الناس بسبب الرفاه السائد يف اجملتمع؟
ّ .ىل الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية السائدة آنذاؾ ىي اليت ٌأدت إىل نشر
«سَتة عنًتة» ؟ كيف؟
إ ٌف اهلدف من كتابة ىذا البحث ىو إثبات أ ٌف كثرة اىتماـ الناس بػ «سَتة عنًتة» كانتشارىا
ٯتر هبا اجملتمع العباسي
بُت الناس يف العصر العباسي الثاين كاف بسبب الظركؼ القاسية اليت كاف ٌ
كما يتعرض لو الناس من ظلم ،فكاف الناس يتطلعوف إىل من ينقذىم من تلك األكضاع القاسية
ا١تزرية كذلك الظلم ،فوجدكا ضالتهم يف شخصية «عنًتة» األسطورية.
سابقة البحث
مل نستطع العثور على ْتوث علمية ٤ت ٌكمة تناكلت «سَتة عنًتة» ابلدراسة ،كلكن ىناؾ إشارات
إىل «سَتة عنًتة» كما كرد فيها من األحداث كحىت زمن تدكينها يف البحوث العلمية كمقالة
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«سرية عنرتة والدراسات االستشراقية» لناجية غافل ا١تراين (٣تلة اآلداب ،العدداف الثالث كالرابع ،سنة

ُٕٕٗـ) ،حيث ذكرت فيها خالصة لػ «سَتة عنًتة» مث قارنتها ابلسَت األكربية .كىناؾ مقالتاف
بقلم فؤاد أفراـ البستاين يف ٣تلة ا١تشرؽ ،لسنة َُّٗـ ،األكىل «عنرتة التاريخ وعنرتة

األسطورة »1نشرت يف العدد السابع ،كالثانية ««عنرتة التاريخ وعنرتة األسطورة »2نشرت يف
العدد الثامن .كقد قاـ الكاتب بتوضيح جوانب من حياة «عنًتة» كجوانب من سَتتو ليخلص
استمدت مادهتا من حياة
للقوؿ إ ٌف «سَتة عنًتة» اليت رٝتت لػ «عنًتة» صورة أسطورية قد
ٌ
تتحدث عن سَتة عنًتة ٖتت عنواف
«عنًتة» .كىناؾ مقالة منشورة يف موقع ا١تسالك اإللكًتكين ٌ
«سرية عنرتة إلياذة الصحراء عن جدارة» ،استعرض كاتبها السَتة على مدل ثالث صفحات

متطرقان للتخبط التارٮتي ا١توجود فيها كالذم طبعها بطابع أسطورم أخرجها من ا١تألوؼ ،حيث
ٌ
اختلطت العصور كاٟتوادث يف السَتة بُت جاىلية كإسالمية كصليبية كاصطبغ «عنًتة» بصبغة
مصادر ٢تذا
بعضها
إسالمية .كىناؾ إشارات عدة إىل «سَتة عنًتة» يف كتب اتريخ األدب كرد ي
ى
البحث ،كلكننا مل ٧تد إشارة يف الكتب أك البحوث ا١تختلفة بشأف موضوع ىذه ا١تقالة .كىناؾ

كتاب بعنواف سرية عنرتة ملحمة شعبية عاملية ،أتليف يونس عبداٟتميد تناكؿ «سَتة عنًتة» من
تعسفية ،إذ نظر لعنًتة نظرة قومية أحادية اٞتانب متغافالن عن النواحي األخرل.
انحية قومية ٌ

عنرتة بن شداد العبسي
اٟتب كاإلعجاب كالفتوة
شخصية من أشهر الشخصيات اٞتاىلية أيحيطت هبالة كبَتة من ٌ
عرفو
مر التاريخ .كقد ٌ
كالرجولة كنيسبت إليها ا٠توارؽ من األعماؿ اليت يعجز عنها اآلخركف على ٌ
صاحب كتاب األغاين بقولو« :ىو عنًتة بن شداد ،ك قيل عنًتة بن شداد بن عمرك بن معاكية

بن قيراد بن ٥تزكـ بن ربيعة كأمو كانت أ ىىمة حبشية ككانت العرب تستعبد بٍت اإلماء» (األصفهاين،
ََِٖـ .)ُٖٔ :ٖ :كقيل شداد جده ألبيو كاسم أبيو عمرك ،كقيل شداد عمو نشأ عنًتة يف حجره
(انظر :ابن قتيبةُٖٗٓ ،ـ.)َِٓ :ُ :

ٖترره ىناؾ أقواؿ كثَتة ،أشهرىا ركايتاف
ٖترر .كيف كيفية ٌ
كاف «عنًتة» يف بداية أمره عبدان مث ٌ

كردات يف كتاب «األغاين»؛ إحدا٫تا عن ابن الكليب كاألخرل عن غَته ،كىناؾ ركاية اثلثة مبالغ
فيها كردت يف كتاب «ديواف ا١تعاين»ٌ .أما ركاية «الشعر كالشعراء» فهي نفس ركاية «األغاين»
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عن ابن الكليب مع تغيَت طفيف يف بعض ألفاظها دكف ذكر السند ُ .كقد كاف «عنًتة» من
الشعراء اٞتاىليُت الكبار كمن أصحاب ا١تعلقات السبع .كّتانب ىذه ا١تواصفات كاف فارسان
استمرت
شجاعان شارؾ يف حركب شىتٌ ،
كلكن شجاعتو ظهرت يف حرب «داحس كالغرباء» اليت ٌ
أربعُت سنة بُت قبيليت «عبس» ك «ذبياف» .كقد ذكر «زىَت بن أيب سلمى» تلك اٟترب يف

ٖتملهما دايت القتلى،
معلٌقتو ،مادحان رجلُت من رجاؿ قومو قاما ابلصلح بُت الفريقُت عن طريق ٌ
ك٫تا «ىرـ بن ًسناف» ك «اٟتارث بن عوؼ» .يقوؿ:
فأقسمت ً
ابلبيت الذم طا ى
ي
ؼ حولىوي
ٯتينان لنعم السي ً
داف كيجد ي٘ت ا
ى ٌ
تداركتيما عىبٍسان كذيبيا ىف بعدىما

رجاؿ بنػى ٍوهي ،من قر و
يش كجيرىيًم
ه
كل و
حاؿ من و
سحيل كميربًىـ
على ً ٌ
تفانىوا كدقٌوا بينىهم عطرى مى ًنشًم

(ديواف زىَت بن أيب يسلمى)ٕٔ - ٔٔ :ََِٓ ،

سرية عنرتة
مر
ىذا الكتاب ىو من أىم الكتب القصصية كالركائية الضخمة اليت يكتبت حوؿ «عنًتة» على ٌ
صح أك مل يصح  -إلياذة العرب .كالظاىر
العصور ،كقد ٝتاه بعض ا١تستشرقُت كا١تؤرخُت -إف ٌ
أ ٌف معامل ىذه السَتة حقيقية يف األساس كليست كل ىذه السَتة قصة خيالية ْتتة .كيتحدث

امتدت أحداثها على رقعة كبَتة من العامل خارج حدكد اٞتزيرة من
شوقي ضيف عن السَتة ،اليت ٌ
العراؽ كإيراف كا٢تند شرقان حىت جنوب أكراب كمشاؿ أفريقيا كشرقها كالشاـ غرابن ،مظهران إعجابو هبا،

٘تتد فيها بطوالتو من العصر
كيتحوؿ عنًتة يف السَتة بطالن عظيمان مللحمة عربية ٌ
حيث يقوؿٌ « :
اٞتاىلي حىت هناية القركف ا٠تمسة األكىل لإلسالـ» (ضيف ُِْٖ ،ق.)ّْٖ :
كقد تعددت ركاايت السَتة حسب البلداف كا١تناطق ،إذ يتحدث حنا الفاخورم عن الركاايت
ا١تختلفة للسَتة قائالن « :اختلفت ركاايت السَتة ابختالؼ البالد اليت كاف ٢تا فيها شأف ،فكاف
منها الركاية اٟتجازية ،كالركاية الشامية ،كالركاية العراقية .أما اٟتجازية فأطو٢تا ،كىي أصل ككل ما
سواىا فركع .كأما الشامية فهي ٥تتصرة كال ٗتتلف اختالفان كبَتان عن الركاية العراقية» (الفاخورم،
ُ .انظػر( :األصػفهاينََِٖ ،ـ ،جٖ ،صُٗٔ كَُٕ ،كانظػر أيضػان :ابػن قتيبػةُٖٗٓ ،ـ ،جُ ،صَِٓ ،كالعسػكرمُْٗٗ ،ـ،
جُ ،صَُٖ).
67

شاكر العامري ،دمحمعلي عامري

أسباب انتشار «سرية عنرتة» يف العصر العباسي الثاين

ُِْٕق .)ٖٓٗ-ٕٓٗ :كالواقع أ ٌف «سَتة عنًتة» اليت بُت أيدينا ىي تلفيق من كل تلك الركاايت،
كىذا ما أ ٌكدتو ا١تقالة ا١تنشورة يف موقع ا١تسالك بقو٢تا« :كىذه السَتة اليت تشغل بضع آالؼ من
الصفحات ا١تتوسطة اٟتجم تتحدث عن ٧تد بن ىشاـ كجهينة اليماين كأيب عبيدة األصمعي
كسعيد بن مالك كغَتىم ٦تن عرفت أٝتاؤىم كركاة ٢تا ،كاليت حفظ لنا التاريخ منها ركاايت بينها
شيء يسَت من الفركؽ ،كنسبت إىل األقطار اٟتجازية كا١تصرية كالشامية كالعراقية سجالن حافالن
ٟتوادث كقعت يف اٞتزيرة العربية ،كالعامل اإلسالمي يف الفًتة ا١تمتدة بُت القرنُت السادس كاٟتادم
عشر ا١تيالديُت» (سرية عنرتة إلياذة الصحراء عن جدارة ،موقع ا١تسالك) .كجدير ابلذكر أ ٌف ىذه السَتة
«طبعت طبعات ٥تتلفة ك ترٚتت بكاملها أك جزئيان إىل عدة لغات ككانت مثار إعجاب عدد
كبَت من ا١تستشرقُت الذين رأكا فيها سجالن للتاريخ العريب القدًن كمظهران من مظاىر العادات
العربية» (الفاخورمُِْٕ ،ق.)ٖٓٗ :
عدة صور .فهو فارس شجاع ال ييغلىب يف حركبو ،بل ينتصر دائمان ،كىو
ترسم السَتة لعنًتىة ٌ
جسدىا لنا أبو الصعاليك ،عركة بن الورد،
الفتوة اليت ٌ
رجل كامل الرجولة كا١تركءة يتحلٌى بصفات ٌ
تضج السَتة أبشعار كثَتة نسبتها لو تصل إىل
كىو شاعر من فطاحل الشعراء اٞتاىليُت ،حيث ٌ
كدكف
تصح نسبة كثَت منها .كىناؾ اىراء ٥تتلفة حوؿ من كضع ٌ
٨تو عشرة آالؼ بيت ،كلكن ال ٌ
ىذا العمل األديب الضخم كيف أم زمن ًب كضعو .بعضهم يعتقد أ ٌف «سَتة عنًتة» ليست من
مر العصور ،كينسبها إىل الركاة .كيعتقد البعض اآلخر أ ٌف
صنع شخص كاحد ،بل ًب ٚتعها على ٌ
زمن تدكينها يعود إىل القرف الثالث ا٢تجرم (التاسع ا١تيالدم) ،كالقسم الثالث يرل أف زمن
كضعها يعود إىل القرف الرابع ا٢تجرم (العاشر ا١تيالدم) أك أكاخره« .أما وطن السرية فهو مصر

بدليل التعبريات املصرية .فنحن نقرأ فيها مثل (فرحنا بسالمتك) ،ك (اي خوم اٟتمد ﵁) ،ك
(ٟتد اآلف) ،ك (إكرامان للعُت تكرـ ألف عُت)  -إىل جانب ذكر مصر كبعض مدهنا» (سرية عنرتة
حد
إلياذة الصحراء عن جدارة ،موقع ا١تسالك) .كما تتميٌز السَتة بكثرة اللحن كا١تبالغة اليت تصل ٌ
الغلو ،كلنأخذ مثاالن على ذلك :كانت السَتة يف هناية اجمللد السابع تصف معركة ْترية بُت ملك
ٌ
اإلفرنج الليلماف يف ستُت ألفان كقيصر الركـ يساعده عنًتة (عنًت) .كيف بداية اجمللد الثامن ،نقرأ:
قلت :كم دخل إىل عنًت هبذه ا١تراكب من
«(قاؿ األصمعي) كلقد
سألت شيبوب بنفسي ،ي
ي
كذمة العربٜ ،تسة آالؼ كستُت رجالن من األبطاؿ .كالذم قيتلوا كرموا أركاحهم
الرجاؿ؟ فقاؿٌ :
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إىل البحر من خوؼ سيف أم عنًت كانوا مثلهم ثالثة أمثاؿ ...كلقد عاينت من أخي ا٢توؿ
ا١تنكر ...كتذكر عبلة كالداير ...فأنشد يقوؿ:
ً
ليث ً
اٟترب يف ً
أاي طَت أخربٍ و
لقيس كقلٍ لوي /أبينى ي
الربٌ كالبحًرٌ /
كخربه فعليى ابلقوـ كقل لوي
كٮتربي أمواجان من ا١تاٟتة /كأمواجى ودـ فو ىؽ مربنا ٕترم
/رفيقيى سيفي كالفرنجي ٟتمى ظهرم /ي
(سَتة عنًتة بن شداد( ،د .ت).)ٖ:ِ ،

كال ٭تتاج النص إىل تعليق؛ نثرانكاف أك شعران.
أكثر الباحثُت كا١تؤرخُت يؤمنوف أ ٌف «سَتة عنًتة» كانت قصة جارية على ألسنة الناس يتداكلوهنا

بينهم كمل تكن من صنع شخص كاحد كمن بينهم حنا الفاخورم ،حيث يقوؿ« :مل تكن سرية عنرتة
من كضع كاتب كاحد ،كإ٪تا نبتت نبتان طبيعيان على ألسنة الناس منذ أقدـ العصور ،أم منذ العصر

الًتؼ كالرخاء فتناك٢تا
اٞتاىلي ،كراحت تتوسع على ألسنة الركاة حىت كاف العصر العباسي ،عصر ٌ
كضخموا ما تل ٌقفوه من أخبار» (الفاخورمُِْٕ ،ق .)ٕٓٗ :كيذكر،
القصاص ،من مثل األصمعيٌ ،
ٌ
دكهنا على
يف تتمة كالمو ،أ ٌف الشيخ يوسف بن إٝتاعيل ا١تصرم (القرف العاشر ا١تيالدم) ىو من ٌ
الشكل الذم نعرفو اليوـ ك نسبها إىل األصمعي .فالفاخورم ،إذف ،ال يعتقد بكوف السَتة مل توضع
معُت فحسب ،بل يعتقد أيضان بكوهنا نتاجان للًتؼ كالرخاء الذم كاف سائدان يف
من قبل شخص ٌ
يضخموف ما يرككنو من قصص لًتغيب مستمعيهم
العصر العباسي الثاين ،حيث كاف القصاص ٌ
كتكثَتىم ليكثر بذلك كاردىم ا١تايل .كيعتقد «جرجي زيداف» أنٌو ًبٌ ،يف بداية األمرٚ ،تع األشعار
كاألخبار كاألحاديث ا٠تاصة بػ «عنًتة» ركايةن عن األصمعي .كيف أكاخر القرف الرابع للهجرة ،كيف

زمن ا٠تليفة العزيز اب﵁ الفاطمي ،كاف ىناؾ رجل ييدعى الشيخ يوسف بن إٝتاعيل ،كاف يتصل
ابلعزيز اب﵁ الفاطمي ،اتفق مع العزيز اب﵁ أف يشغل الناس عن ا٠توض يف حوادث كقعت يف دار
العزيز بقصة أك ملهاة فكانت «سَتة عنًتة» .فقد ٚتع الشيخ يوسف بن إٝتاعيل ركاايت شىت عن
كفرقها يف ِٕ كتاابن (انظر :زيداف( ،د.
أيب عبيدة كابن ىشاـ كاألصمعي كغَتىم ككتب قصة «عنًتة» ٌ
ت) /ُُّ :ُ ،ابختصار كتصرؼ).

كينقػل الػدكتور شػوقي ضػيف الركايػة نفسػها ،لكنٌػو ال يؤيٌػد صػحتها ،كىػو يف أحسػن األحػواؿ
ٗتص بداية كضع السَتة دكف ما أيضيف إليها يف العصور التالية .يقوؿ معلٌقان ،بعد أف يورد
يعتربىا ٌ
صحت ،إ٪تا تشَت إىل أكؿ ما كاف من كضع السَتة ،إذ أخذت
الركاية« :غَت أ ٌف ىذه الركاية ،إف ٌ
األجياؿ تزيد فيها حىت أكائل القرف السادس ا٢تجرم» (ضيفُِْٖ ،ق.)ّْٖ :
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أما أٛتد حسن الزايت فيذكر أ ٌف السَتة ٕتمعت ٦تا سار على ألسنة الركاة كيذكر ما ذكر جرجي
زيداف يف نسبة السَتة إىل الشيخ يوسف بن إٝتاعيل (انظر :الزايت ،د .ت .)ّْٗ :كىناؾ رأم للدكتور
عبد اٟتميد يونس يرل أنو «ليس صحيحان أف يزعم دارس أف ىذه السَتة كأشباىها قد ٧تمت يف
حدكد سنوات أبعياهنا كأهنا من أتليف شخصية معركفة ،كالصحيح أهنا كانت نواة مث ٪تت على األايـ»
(يونسُٗٗٓ ،ـ .)ُٗ :كالواقع أ ٌف ا١تتتبع ألحداث السَتة كاألماكن كاألزماف اليت حدثت فيها حوادثها
يلمس مدل الشوؽ لدل كتٌاب السَتة لشخصية عربية مسلمة ال تيقهر ،فهي كالعنقاء ()phoenix
أم فرقة أك
السيمٍرغ الفارسية أك التنٌُت الصيٍت ،إذ كاف «عنًتة» ينتصر على كافة أعدائو من ٌ
اليواننية أك ي
ملٌة أك بالد كانوا؛ من صناديد العرب الك ٌفار أك الفرس أك ا٢تنود أك الركـ أك الصليبيُت اإلفرنج أك
السوداف أك األحباش .لقد استلهم كتٌاب السَتة كافة األحداث التارٮتية اليت سبقتهم أك ا١تعاصرة ٢تم
ككافة الكتب الدينية كاألساطَت الشعبية أبسلوب قصصي شيٌق مستغلُت العواطف الدينية كالقومية
للجماىَت ا١تستمعة .كحوؿ سبب ظهور السَتة يعتقد الدكتور عبد اٟتميد يونس أ ٌف ذلك يعود إىل
العريب يبحث عن ىويتو القومية اليت يسميها «الذاتية القومية» بُت شعوب
أسباب قومية ،حيث كاف ُّ
أخرل ،كسبب اختيار اٞتزيرة العربية كالعصر اٞتاىلي يعود إىل نقاء العنصر العريب كأصالتو فيهما (انظر:
تعسف كرأم غَت دقيق ،فلو كاف ذلك صحيحان فىلً ىم قاـ عنًتة بقتل
ا١تصدر السابق .)ٔ :كىذا برأيي ٌ
صناديد العرب كىم أبناء جلدتو؟ كالٌ ،فإ ٌف الناس مل يكتفوا بكوف ا١تنقذ عربيان فحسب ،فأسبغوا صفة
تليب
اإلسالـ عليو أيضان .كقد رسم أكلئك الكتٌاب ك ٌ
القصاصوف لعنًتة صورة تيعجب اٞتماىَت ك ٌ
طموحاهتم يف ا٠تالص من األكضاع ا١تزرية اليت فرضها عليهم الواقع ا١تأساكم الذم يعيشونو ،كتيبعدىم،
كلو لسويعات ،عن ذلك الواقع فتكوف سَتة عنًتة بذلك بلسمان ٞتراحهم كمر٫تان ألكجاعهم كتسكينان
لكن الشيء الذم يهمنا ىنا
آلالمهم .كٯتكن أف تكوف السَتة قد تكاملت بعد القرف الرابع ا٢تجرمٌ ،
ليس ما حدث للسَتة يف هناية العصر العباسي الثاين كبعده حىت يومنا ىذا ،بل ا١تهم ىو األسباب اليت
أدت إىل ظهور ىذه السَتة يف العصر العباسي الثاين ،خاصة يف القرنُت الثالث كالرابع كبداية القرف
فالبد من أف ندرس األكضاع كالظركؼ السياسية كاالجتماعية اليت كانت
ا٠تامس ا٢تجرم .كعليوٌ ،
سائدة آنذاؾ لكي نصل إىل أسباب شيوع السَتة بُت الناس يف اجملتمع العباسي ،كنرل ىل كاف الناس
يعيشوف حياة مليئة ابلًتؼ كالرفاه حقان فأقبلوا على ىذه السَتة ػ كما يعتقد حنا الفاخورم ػ أـ أ ٌف
ا٠تليفة الفاطمي ىو الذم أمر بكتابتها مث سرت على ألسنة الناس ػ كما يعتقد بعض الباحثُت كجرجي
زيداف كغَته ػ أك أ ٌف ىناؾ سببان آخر ٬تب كشف الستار عنو؟!
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احلياة السياسية يف العصر العباسي الثاين
مل تكن اٟتياة السياسية يف العصر العباسي الثاين كما كانت عليو يف العصر العباسي األكؿ .إذ ال نرل
استقراران يف اٟتكم ،كا٠تلفاء مشغولوف أبمورىم من بناء القصور كٚتع األمواؿ كاٞتواىر كإقامة ٣تالس
الطرب كا٠تمر كما شابو .ككانت ىناؾ صراعات كنزاعات ٥تتلفة يف شىت النواحي بُت الفرقاء الطامعُت
يف االستقالؿ عن الدكلة ا١تركزية يف بغداد عمليان كاالرتباط هبا اٝتيان ،كنرل ثورات ٥تتلفة ضد اٟتكم
السائدٌ ،أدل بعضها إىل ظهور دكيالت عديدة ،حيث نرل يف ىذا العصر دكيالت كإمارات يف
٥تتلف مناطق نفوذ العباسيُت ،كيف بعض اٟتاالت قد تقوـ إحدل تلك الدكيالت ابلسيطرة على مركز
ا٠تالفة كتقوـ إبخضاع ا٠تليفة العباسي لنفوذىا ليكوف اٟتكم بيدىا ال بيد ا٠تليفة العباسي ،كدكلة
البويهيُت كدكلة السالجقة .كقد ٖتدث معارؾ بُت بعض تلك الدكيالت كالبلداف األجنبية كالدكلة
الركمية ،كما حدث يف أايـ الدكلة اٟتمدانية على عهد سيف الدكلة .كإ ٌف تلك األمور كما آلت إليو
األكضاع يف العصر العباسي الثاين مل ً
أيت صدفةن أك من فراغ ،بل كاف بسبب ضعف ا٠تلفاء العباسيُت
كانشغا٢تم أبمور الدنيا كاللهو كاللعب ،كبسبب سوء إدارهتم كخنوعهم .يقوؿ شوقي ضيف« :مضى
أشد ما
العباسيوف يعلنوف أهنم أصحاب حق إ٢تي يف اٟتكم كالسلطاف ك٘تادكا يف حكم استبدادم ٌ
اٟتجاب ،أما الشعب فلم يزد يف رأيهم عن أف يكوف
يكوف االستبداد ٤تيطُت أنفسهم بكثَتين من ٌ
مسخرة ٞتمع ا٠تراج كالضرائب الفادحة» (ضيفََُِ ،ـ.)ٗ :
أدكات ٌ
كل ىذه األمور تقودان إىل القوؿ أبف اٟتياة السياسية قد تدىورت يف ىذا العصر ككاف الناس
ا٠تاسرين الوحيدين يف كل ىذه االضطراابت السياسية .كإبمكاننا أف نقسم ىذا العصر إىل ثالث
مراحل من الناحية السياسية:
 .1سيطرة األتراك

كانت الدكلة العباسية تقوـ على العنصر الفارسي منذ نشأهتا بفضل اٞتيش ا٠تراساين ككانت الثقافة
لكن األمور تغَتت بعد ٣تيء ا١تعتصم للحكم سنة ِِّق .فقد كانت ٌأـ
الفارسية ىي السائدةٌ ،
ا١تعتصم تركية ،ككاف الرقيق الًتكي يزداد عددان يوما بعد آخر يف بغداد ،فف ٌكر ا١تعتصم ابالستفادة منهم
ليتخلٌص من الفرس ا١تمالئُت للعلويُت كا١تتعبُت للخالفة ،فاشًتل اآلالؼ منهم كانتقل هبم إىل مدينة
سامراء بعد أف ضاقت هبم بغداد .لقد جٌت ا١تعتصم جناية كبَتة على الدكلة العباسية ٌقوضت أركاهنا

بعد حُت ،كذلك بقيامو إبشراؾ األمراء األتراؾ يف سياسة الدكلة .فكانت الفًتة الواقعة بُت عامي
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(ِّّْْٕ-قْٗٓ-ُٖٔ /ـ) فًتة سيطرة العسكريُت من الغلماف األتراؾ على ا٠تلفاء الضعفاء
ينصبوف كٮتلعوف كيقتلوف ا٠تلفاء كما يشاؤكف .كقد كاف قادة
ككانت مقاليد األمور أبيديهم ككانوا ٌ
فتدخلوا يف اٟتكومة كسيطركا على اٟتكم كالسلطاف حىت اكتمل
اٞتيش األتراؾ يشعركف بقوة نفوذىم ٌ
سلطاهنم يف عهد ا١تنتصر العباسي( .انظر :العسَتمُٗٗٔ ،ـ ،صَِٕ) .كيعتقد الدكتور شوقي ضيف
ٖتوالن سياسيان خطَتان يف الدكلة العباسية بسبب
أف عملية انتقاؿ القدرة كاٟتكم إىل األتراؾ قد ش ٌكلت ٌ
بعدىم عن مظاىر الثقافة كاٟتضارة( .ضيفََُِ ،ـ.)َُ :
كقد نرل انعكاسان لبعض األكضاع السياسية يف أعماؿ األدابء كالشعراء ،كأ٫تها خضوع
ا٠تلفاء العباسيُت لألمراء الًتؾ .فعلى سبيل ا١تثاؿ ،يقوؿ بعض الشعراء يف ا٠تليفة ا١تستعُت اب﵁
يف ىذا العصر:

بُتى و
كصيف
يقوؿ البػَّبػىغىا
كبىغا كما ي

خليفةه يف و
قفص
ي
يقوؿ ما قاال لوي

(ا١تسعودمُِٖٗ ،ـ)ِّٓ :ِ ،

كصيف كبغا ٫تا من القادة العسكريُت يف العهد العباسي ك٫تا من الًتؾ.
 .2سيطرة البويهيني
كسعت منطقة نفوذىا لتشمل ٚتيع بالد فارس
نشأت الدكلة البويهية يف مشاؿ بالد فارس كقد ٌ
كلتنطلق ٨تو مركز ا٠تالفة العباسية ،بغداد ،اليت سيطرت عليها الحقان .كقد كانت «الفًتة

(ّّْْْٕ-قَُٓٓ-ْٗٓ /ـ) ىي فًتة سيطرة البويهيُت على ا٠تلفاء العباسيُت ،كىم شيعة
من بالد الديلم» (انظر :العسَتمُٗٗٔ ،ـ .)ُِٓ :كقد استوىل آؿ بويو على اٟتكم العباسي مع
أهنم اعًتفوا اب٠تالفة العباسية رٝتيان ،كلكن كاف ا٠تليفة ٖتت سيطرهتم .كٖتوؿ منصب ا٠تليفة إىل
منصب صورم .كقد كانت الدكلة البويهية ،يف ىذا العصر ،من الدكؿ الكربل ككانت ٖتكم عدة
مناطق ،منها :العراؽ كفارس كالرم كالكرج كاألىواز.

 .3سيطرة السالجقة
تعود دكلة السالجقة إىل ىسلجوؽ ،أحد رؤساء الغيٌز (الًتؾ) الذم انتقل مع عشائره ،بعد توحيدىم،
إىل منطقة «ٓتارل» ،حيث أسلم كأسلمت معو عشائره ،كذلك يف منتصف القرف ا٢تجرم الرابع
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(منتصف القرف ا١تيالدم العاشر) .كيقوؿ عمر فركخ إ ٌف «السالجقة أقاموا دكلة يف «إصبهاف» (فارس)
سنة ِْٗق (َُّٖـ) كمدكا سلطاهنم من حدكد الصُت إىل العراؽ» (فركخُُٖٗ ،ـ.)ُّْ :ّ ،
كبعد أف قاـ ا٠تليفة القائم أبمر هللا العباسي بدعوة طيغرؿ بك السلجوقي الذم كاف حاكم
خراسافٌ ،لّب األخَت الدعوة كسار تلقاء بغداد اليت دخلها عاـ ْْٕق ،كبذلك انتهت سلطة
الرم» ،كخلفو من بعده ابن
البويهيُت على بغداد .كقد ٌ
تويف طغرؿ بك عاـ ْٓٓق ي
كدفن ٔتدينة « ٌ
أخيو «ألٍب أرسالف» ا١تل ٌقب اب١تلك العادؿ (انظر :ضيف ،عصر الدكؿ كاإلمارات (اٞتزيرة -العراؽ -إيراف)،
تعرضت لتاريخ السالجقة سول ما نراه
ِّٔ .)ِّٕ -كال نكاد نرل اختالفان بُت ا١تصادر اليت ٌ
لدل عمر فركخ كشوقي ضيف حوؿ ا١تنطقة اليت أقاـ فيها السالجقة دكلتهم قبل مسَتىم صوب
صرح شوقي ضيف
بغداد ،إذ يذكر عمر فركخ أهنا كانت إصبهاف (فارس) عاـ ِْٗق ،فيما ٌ
رجحنا رأم الدكتور شوقي ضيف
أبهنا خراساف عاـ َّْق .كلعلنا ال نبعد عن الصواب إف ٌ
لكوف ٓتارل اليت كانت مسرحان لكثَت من األحداث ا١ترتبطة ابلسالجقة كانت قريبة من خراساف،
بل كانت ضمن حدكد خراساف القدٯتة.
أهم الثورات
ّ

حدثت يف العصر العباسي الثاين كثَت من الثورات من أ٫تها ثوراتف كبَتاتف ٚتعتا عددا
كبَتان من حفاة اجملتمع العباسي كعراتو كشغلت كل منهما ا٠تالفة العباسية برىة من الزمن امتدت
على مدل سنوات تطوؿ أك تقصر ،ك٫تا ثورة الزنج (ُٓ سنة) كثورة القرامطة (ُْٖسنة):

ثورة الزنج (270-255ه)

كىي من الثورات الكربل اليت حدثت يف فًتة حكم بٍت العباس للدكلة اإلسالمية ،ككانت يف بدايتها
ضد طبقة العبيد ا١تسحوقة كا﵀ركمة من أبسط
ا١توجو ٌ
اعًتاضان على الظلم االجتماعي كالتمييز العنصرم ٌ
حقوقها يف اٟتياة ،لكنها ا٨ترفت عن مسارىا الصحيح بعد حُت .قيل إ ٌف الذم أشعلها ىو رجل
الرم إبيراف .فنشر آراءه يف البحرين ضد الدكلة العباسية كلكن مل يتبعو
فارسي من ورزنني ،قرية من قرل ٌ

إالٌ القليل فخرج من البحرين كذىب إىل البصرة ،ك١تا اطلع الوايل على أمره غادر البصرة متٌجهان ٨تو
بغداد ،كبعد عاـ عاد إىل البصرة بعد أف حصل على فكرة جديدة ،كىي أف يثَت الزنج الذين كاف
يسخرىم ا١تالٌؾ اإلقطاعيوف يف كسح السباخ عن أراضيهم مقابل أجر قليل ال يكفيهم ٟتاجاهتم
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األكلية .فالت ٌفوا حولو ،ككاف ٌيدعي أنو علوم ،لكن شوقي ضيف كاف يؤيد كجهة نظر ا١تسعودم يف
اعتبار صاحب الزنج من ا٠توارج األزارقة الذين كانوا يستحلوف قتل النساء كاألطفاؿ .كىكذا حدثت
ثورة الزنج ككثرت غاراهتم على ا١تدف ا١تختلفة مثل البصرة كقراىا أك مدينة األُبُـلّة اليت تقع بعد هنر دجلة
كأشعلوا النار على كثَت من مناز٢تا مث ىاٚتوا مدينة عبادان واألهواز كغَت٫تا ،حىت أرسل ا٠تلفاء

جيوشهم لقمعهم ابتداء من ا١تهتدم (يف سنة ِٔٓ) كا١تعتمد (يف سنة ِٕٓكُِٔ) حىت استطاع
ا١توفٌق أخو ا٠تليفة ا١تعتمد ،بعد معارؾ عدة ،أف يقمعهم يف سنة َِٕق (انظر :ضيفََُِ ،ـ،
ا١تعتز أيرجوزة طويلة يذكر فيها بعض
صِٔ ،َّ-كأيضان :ا١تسعودمََِٓ ،ـ .)ُٓٔ :ْ ،كالبن ٌ
األحداث ،يشَت يف جانب منها إىل ثورة الزنج ،إذ يقوؿ:
ككاسطان قد حلَّ فيها َّ
حلو
سوداء ال توقن ً
اب١تيعاد
ي
ى

ب األىو ىاز كاأليبػيلٌ ٍة
َّ
فخر ى
كترؾ البصرةى من رمادً
ى

ا١تعتز ،د .ت)ْٖٓ :
(ابن ٌ

ثورة القرامطة (470-286ه)
لئن كانت ثورة الزنج صرخة اجتماعية بوجو ا١تًتفُت ا١ترفٌهُت ا١تنحرفُت عن تعاليم العدؿ كاٟترية
كالكرامة اليت كفلها البارم تعاىل لعباده فإ ٌف ثورة القرامطة كانت صرخة اقتصادية خرجت من أفواه
ضد الظلم ا١تؤطٌر ابإلسالـ .كقد ذكر الطربم يف اترٮتو أنٌو قيل إ ٌف رجالن من
ا١تسحوقُت ا١تعدًمُت ٌ

التقشف ،مث إنٌو مرض فحملو
خوزستاف قدـ سواد الكوفة كأقاـ يف قرية النهرين ككاف ييظهر الزىد ك ٌ
ٛتٌاؿ أٛتر العينُت على أثوار لو إىل بيتو كعاٞتو حىت برئ ،ككاف يدعو الناس إىل إماـ من آؿ بيت

الرسوؿ (ص) فاستجاب لو ٚتع كثَت فسمع بو كايل الكوفة فطلبو فهرب ،ككاف أىل القرية يدعوف
اٟتماؿ ىكرميتو كىي ابلنبطية أٛتر العينُت ،فلما اختفى ذلك ا٠توزم دعاه الناس ابسم
ذلك ٌ
خ ٌفف فقيل قىرمط (انظر :الطربمُٕٗٔ ،ـ ،جَُ.)ِْ-ِّ :
صاحب األثوار ألنو كاف يف منزلو ،مث ي

كذكر يف الصفحة التالية أ ٌف صاحب القرامطة رجل من سواد الكوفة كاف ٭تمل غالت السواد
سمى ٛتداف كييل ٌقب ىبقرمط .كأقبل ٛتداف على دعوة كثَت من الفالحُت يف الكوفة
على أثوار لو يي ٌ
كالبصرة ككعدىم بتغيَت أكضاعهم االقتصادية ،ألهنم كانوا يعملوف لإلقطاعيُت ،كمل يكن لديهم

انضم إليهم ٚتع من ا١تسحوقُت الذين كانوا يعيشوف يف البؤس
أجر يكفيهم ٌ
لسد حاجاهتم .ك ٌ
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كالفقر .كقد أسسوا دكلة اشًتاكية سنة ِٖٔ ق كأغاركا على بعض ا١تدف لقوهتم ككثرة عددىم
(انظر :ضيفََُِ ،ـ.)ّٓ :

كمل تقتصر اٟتركة على ىذا ،بل امتدت إىل البحرين .كيف البحرين كاف أكؿ دعاهتم أبو سعيد
حسُت اٞتنايب .كقد ىجموا كثَتان على البصرة كالكوفة كحىت مكة كا١تدينة .كبعد سنوات عدة من
اٟترب كالنهب ،كيف عاـ َْٕق انتصر عبدهللا العيوين ٔتساعدة العباسيُت كالسالجقة على القرامطة
لتحل ٤تلها الدكلة العيونية بعد أف دامت ١تدة ُْٖ سنة ،أم ما يقرب من قرنُت
كانتهت دكلتهم ٌ
(انظر :العسَتمُٗٗٔ ،ـ .)َُِ :لكن شوقي ضيف يذكر أهنا انتهت يف األحساء كالبحرين ،آخر
معاقل القرامطة ،بعد أف مات أبو طاىر ،سليماف بن أيب سعيد اٞتنٌايب ،آخر سراة القرامطة ،عاـ
ِّّق كخلفو أخوه سعيد بن اٟتسن اٞتنٌايب الذم دخل يف طاعة الدكلة العباسية بعد دخوؿ العراؽ
يف حكم البويهيُت (انظر :ضيفََُِ ،ـ.)ِْ :

ثورات العلويني
بعد مصرع سبط النيب األكرـ (ص) اٟتسُت عليو السالـ كأصحابو ككثَت من أىل بيتو يف كاقعة
كربالء ،مل يهدأ العلويوف من ذرية اٟتسن كاٟتسُت عليهما السالـ فكانوا يثوركف على الدكلة األموية
ما سنحت ٢تم الفرصة للثورة ،ككاف زيد بن علي بن اٟتسُت (ع) أبرز اثئر شهيد.كبعد قياـ الدكلة
العباسية ،ظهر ثورات علوية يف العصر العباسي األكؿ ،أ٫تها ثورة دمحم ذم النفس الزكية كأخيو.كيف
زماف ا١تستعُت اب﵁ العباسي ،اثر ٭تِت بن عمر الطاليب ،حفيد زيد بن علي بن اٟتسُت(ع) يف الكوفة
ك٭تمل رأسو إىل بغداد
عاـ ِْٖق« ،كيرسل لو ا١تستعُت ّتيش کثيف يقضی علی ثورتو كييقتل ي
كييصلب كيبكيو كثَت من الشعراء لورعو كتقواه» (ضيفََُِ ،ـ )ْٓ :كقد راثه ابن الركمي ّتيمية رائعة:
طريقاف شىت :مستقيمه كأعوجي

أم هنجيك تػىنٍػهيج؟
أمامىك فانظر َّ

(ابن الركمي ،جُ)َّٔ - َّٓ :

«كيف سنة َِٓق ٮترج اٟتسن بن زيد ،كىو من حفدة زيد بن علي زين العابدين [بن
اٟتسُت] ابن علي بن أيب طالب ،ككاف خركجو بطربستاف كيغلب ىناؾ على بالد الديلم ٚتيعها،
كيظل اثبتان ٞتيوش الدكلة العباسية حىت يليب نداء ربو لعهد ا١تعتمد سنة َِٕق كٮتلفو من بعده
ابلرم كقزكين كالكوفة كييقضى عليهم ٚتيعان»
أخوه دمحم .كٮترج على ا١تستعُت علويوف ٥تتلفوف ٌ
66

شاكر العامري ،دمحمعلي عامري

أسباب انتشار «سرية عنرتة» يف العصر العباسي الثاين

لكن الطربم يذكر أ ٌف اٟتسن بن زيد كاف من أبناء اٟتسن بن علي
(ضيفََُِ ،ـٌ .)ْٔ - ْٓ :
الرم
بن أيب طالب (ع) كأنو سيطر على الديلم كمدف طربستاف؛ آمل كالسارية (سارم حاليان) ك ٌ
(انظر :الطربم ُٕٗٔ ،ـ .)ِٕٔ-ُِٕ :ٗ ،أما دمحم بن زيد العلوم فقد قيتل يف سنة ِٕٖق يف
جرجاف (انظر :الطربم ُٕٗٔ ،ـ.)ِٖ :َُ ،
مد يد العوف للناس ا١تسحوقُت ،ككاف الناس يتطلعوف إىل
إ ٌف ىذه الثورات حدثت من أجل ٌ
الفرصة ا١تناسبة حىت يتخلصوا من عيشتهم الصعبة فكانوا ينضموف إىل ىذه الثورات .كإ ٌف ظهور
مثل تلك الثورات ىو أكضح دليل على األكضاع السيئة اليت كاف يعاين منها ا١تستضعفوف يف
اجملتمع العباسي .كإذا كانت ثورة الزنج مل تدـ طويالن ككاف نصيبها الفشل بعد أربعة عشر عامان
فإ ٌف ثورة القرامطة قد دامت فًتة تقرب من قرنُت من الزمن ،األمر الذم يدعو إىل التأمل .فقد
كانت ثورة الزنج صرخة اإلنسانية بوجو ا١تنحرفُت عن ا١تفاىيم اإلسالمية ا١تتعالية ،كلوال ذلك
الظلم الكبَت ١تا قامت ٢تا قائمة ،لكنها ،مع األسف ،ا٨ترفت عن مسارىا الصحيح كخالفت
فصَتت ا١تظلوـ ظا١تان .فحوؿ طبقات الناس ا١تنضمُت ٖتت لواء
ا١تفاىيم اليت اندت هبا يف البداية ٌ
القرامطة كأسباب انضمامهم للثورة ،يقوؿ شوقي ضيف« :كأقبل على االنضماـ إىل الدعوة كثَت
من الفالحُت يف سواد الكوفة كالبصرة ١تا كعدهتم بو من تغيَت ظركفهم االقتصادية السيئة ،إذ كاف
انضم إليها أيضان كثَت
ا١تالٌؾ اإلقطاعيوف يسوموهنم سوء العذاب مع التقتَت الشديد يف األجور ،ك ٌ
من الطبقة الكادحة يف ا١تدف ٦تن كانوا يعيشوف يف بؤس مدقع ،كقد كعدىم ٚتيعان ٛتداف كأتباعو

كعزه» (ضيفََُِ ،ـ .)ّٓ :كمل
أبهنم سينقلوف من الشقاء إىل السعادة كمن الفقر كذلٌو إىل الغٌت ٌ
ٗتتلف أسباب خركج العلويُت على ا٠تالفة العباسية عن تلك األسباب ،إالٌ أهنم ما كانوا يثوركف
ألنفسهم ،بل ﵀ق الظلم كإقامة العدؿ بُت الناس .كاألمر الذم يلفت النظر ىو كثرة ا١تعارؾ
الداخلية ،يظهر ذلك من مطالعة اٞتزأين التاسع كالعاشر من اتريخ الطربم.
احلياة االجتماعية
سامراء تكشف لنا تواجد قصور كدكر كثَتة كىي ٖتمل
ذكر الدكتور شوقي ضيف أف حفائر ٌ
النوافذ ا١تتألقة ابلزجاج ا١تلوف كاٟتيطاف ا١تنقشة .ككانت أرض الدار مفركشة ابلبسط اإليرانية
كاألرمنية كأيضا كانت ىناؾ مناضد اآلبنوس كاٞتامات ا١تذىبة ك ...كيواصل الدكتور شوقي
66

جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداهبا ،فصلية علمية حمكمة

العدد الـ ،38ربيع 1395

ضيف كالمو قائالن« :ككأ٪تا يكتب على الشعب أف يكدح ليمأل حياة ىؤالء ٚتيعان أبسباب النعيم،
يتجرع غصص البؤس كالشقاء كأف يتحمل من أعباء اٟتياة ما يطاؽ كما ال
أما ىو فعليو أف ٌ
كطوقوه ابالستعباد
يطاؽٌ .
كمرد ذلك إىل طغياف ا٠تلفاء العباسيُت الذين حرموا الشعب حقوقو ٌ
كاالستبداد كالعنف الشديد ،كقد مضوا ىم كبطاانهتم ٭تتكركف ألنفسهم أموالو كموارده الضخمة،
حد ،كطبقات قيػ ًٌت عليها يف الرزؽ ،فهي تشقى إىل
ْتيث كانت ىناؾ طبقة تنعم ابٟتياة إىل غَت ٌ
حد ،كاضطرب حياة أكساط الناس من التجار كسائرىم بُت الشقاء كالنعيم» (ضيف ،العصر
غَت ٌ
العباسي األكؿ .)ْٓ -ْْ :كمل يكن ا٠تلفاء يف العصر العباسي الثاين أحسن حاالن من خلفاء العصر
العباسي األكؿ ،بل ازدادكا ارتكاسان يف ا١تالىي كالبذخ ،إذ يتحدث الدكتور عمر فركخ عن ا١تقتدر

العباسي نقالن عن الفخرم قولو« :قيل إنٌو كاف يف دار ا٠تليفة ا١تقتدر (ِّّٓٗٗ -ق )1أحد عشر
ألف خادـ من الركـ كالسوداف ،ككانت ًخزانة اٞتواىر يف أايمو مًتعة ابٞتواىر النفيسة» (فركخُُٖٗ ،ـ،
يتحدث الدكتور شوقي ضيف عن انغماس ا٠تلفاء يف حياة اللهو كالًتؼ يف العصر
جِ .)ّٖٗ :كما ٌ
صرفت
العباسي الثاين ،كبعد ذكر أٝتاء تسعة من القصور اليت بناىا ا١تتوكل ،ذكر ا١تبالغ الطائلة اليت ي

على بناء تلك القصور ،مثٌ أردؼ قائالن« :فا٠تليفة ال يفكر إالٌ يف نفسو كملذاتو ،ككأف ليس ىناؾ
كعدهتا الكثَتة ،ككأف ليس ىناؾ رعية يقوـ ا٠تليفة على مصاٟتها ،فيبٍت
جيوش تيػ ىع ُّد للحرب أبسلحتها ٌ
٢تا ا١تستشفيات كيوفر ٢تا الغذاء كالكساء ،بل الرعية تكدح كتشقى كتذكؽ مرارة الشقاء كالكدح لينعم
كل لوف» (ضيفََُِ ،ـ.)ُٗ :
ا٠تليفة كيلهو كيبٍت القصور كمألىا ابٞتوارم من ٌ
يتحدث
كعن الفوارؽ الطبقية الفاحشة بُت رجاؿ الدكلة كعامة الناس يف القرف ا٢تجرم الرابعٌ ،
الدكتور عمر فركخ قائالن« :على أ ٌف ا١تؤرخ ا١تنصف ال يستطيع أف ينكر ازدىار اٟتضارة يف ىذا
موزعة توزيعان جائران ...فقد كاف ىنالك أفراد من رجاؿ الدكلة
العصر ...غَت أ ٌف الثركات كانت ٌ
كمن ذكم اٞتاه يف اجملتمع ٯتلكوف ا١تاليُت كييسرفوف يف ا١تآدب كا١تالىي ،بينما كاف ٙتٌت ماليُت ال

٬تدكف ،أحياانن ،ما يينفقوف كال ما يشبعوف بو» (فركخُُٖٗ ،ـ ،جِ.)َْٕ :

كمن البالاي اليت ابتيلي هبا الناس آنذاؾ ،اٞتيباة الذين يقوموف بتحصيل الضرائب من الناس ،حيث
يسوموهنم ألواف العذاب لينهبوا أموا٢تم كثركاهتم «ككأننا مل نعد إبزاء دكلة ٖتكم بقوانُت الشريعة ،كإ٪تا
ُ .يف أصل النص ِّٗق ،كىو خطأ ،لعلٌو طباعي.
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ا١تعتز إىل ذلك ،يف
أصبحنا إبزاء لصوص ك٥تتلسُت كقطٌاع طرؽ» (ضيفََُِ ،ـ .)ِِ :كييشَت ابن ٌ
تعرضوا للظلم النتزاع ما يف أيديهم من األمواؿ ،منهم
أيرجوزتو ،حيث يذكر عددان من األشخاص الذين ٌ
من قاـ رئيس اٞتباة أبخذ ضيعتو منو ،كآخر أخذ مالو كىتك حرمتو .يقوؿ:
كذا يريدي مالىوي كحيرمتىوٍ
(ديواف ابن ا١تعتز ،د .ت)ْٖٕ :

أيخ يذ من ىذا
ً
الشقيٌ ضيعتىوٍ

يتبُت لنا٦ ،تا قالو الدكتور شوقي ضيف ،أ ٌف النظاـ الطبقي كاف سائدان يف العصر العباسي
األكؿ ،كرغم االزدىار السائد يف كثَت من اجملاالت ،كانت حياة الشعب صعبة .فإذا كانت حياة
عامة الناس يف العصر العباسي األكؿ ا١تسمى ابلعصر الذىيب بتلك الصورة من الضنك كالبؤس،
فما ابلك هبا يف العصر العباسي الثاين ا١تشحوف ابلثورات كاالضطراابت السياسية كانقساـ الدكلة
إىل دكيالت كسوء اإلدارة كضعف ا١توارد االقتصادية كضغط الضرائب ككثرة األمراض كاآلفات
بد ٌأهنا كانت أسوأ.
االجتماعية كابتعاد ا٠تلفاء كاألمراء عن الدين كآالـ الناس كآما٢تم؟ ال ٌ
نعم ،لقد كانت اٟتياة االجتماعية يف العصر العباسي الثاين أسوأ من اٟتياة االجتماعية يف
العصر العباسي األكؿ .كمل تكن مستقرنة ككانت كثَتة االضطراب ،ككاف يسود اجملتمع النظاـ
الطبقي .فقد كاف اجملتمع ينقسم إىل ثالث طبقات :طبقة عليا ،كطبقة كسطى ،كطبقة دنيا.
الطبقة العليا
كىي تشمل ا٠تلفاء كالوزراء كالقواد كالوالة كأصحاب رؤكس األمواؿ من التجار كأصحاب
األقطاع .ككانت الطبقة األكىل تغرؽ يف النعيم (ضيف ََُِ ،ـ .)ّٓ :كقد كاف األمراء ٭تتاجوف
إىل ا١تاؿ لكي يدفعوه إىل قوادىم كجندىم ليضمنوا طاعتهم ككانوا ْتاجة إىل ا١تاؿ ،كذلك ،حىت
ينفقوه على الشعراء كالعلماء كا٠تدـ كشراء الدكر كالعقارات كاقتناء الذىب كاجملوىرات ك٘تشية
أمورىم اليومية كغَت ذلك من النفقات .فكانوا يفرضوف الضرائب اٞتائرة على كل شيء
كيضغطوف على الناس .كىناؾ أقواؿ كثَتة يف كتب التاريخ يف ما يتعلق بثركة األمراء كا٠تلفاء
كالوزراء كغَتىم من الطبقة األكىل ُ .كقد كانت ىناؾ كميات ىائلة من النقود يتم تباد٢تا بُت
أفراد ىذه الطبقة دكف غَتىم.

ُ .لالطالع على الشواه التارٮتية ،انظر( :ا١تسعودمََِٓ ،ـ ،جْ ،صُٖٓ كصِِّ كصِْٔ) ك (الزىَتمُْٗٗ ،ق ،صْْ).
67

جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداهبا ،فصلية علمية حمكمة

العدد الـ ،38ربيع 1395

الطبقة الوسطى
يف مقدمة ىذه الطبقة ،يندرج علماء العربية كالفقو كالتفسَت كاٟتديث ككاف كثَت منهم أيخذ
ركاتب من الدكلة .كيدخل يف ىذه الطبقة الصناع كالشعراء كا١تغنوف الذين مل يلحقوا ابلطبقة
األرستقراطية ،كىناؾ عماؿ الدكاكين ا١تختلفة كا٠تراج كالضرائب كرؤساء اٞتند الصغار كأكاسط
الصنٌاع كالتجار( .انظر :ضيفََُِ ،ـ.)ِٔ-ُٔ :
ُّ

الطبقة الدنيا
كىي طبقة عامة الناس ،أك ىي الطبقة الكادحة من العماؿ كالفالحُت ،حيث كاف يقع عبء
العمل كلو على عواتقهم يف الزراعة كالصناعات الصغَتة ،بل تقوـ اقتصادايت البالد هبم .ككل ما
كاف لدل الطبقات العليا من النعيم كاف على يد ىؤالء الناس الذين مل يبق ٢تم شيءه سول البؤس
كالفقر كالشقاء.
كيتحدث الدكتور عمر فركخ عن اٟتالة االجتماعية يف عهد البويهيُت ،يف القرف ا٠تامس
ا٢تجرم ،كعن ظهور طبقة اجتماعية متط ٌفلة يف اجملتمع العباسي ىي طبقة العيٌارين .يقوؿ« :ككثر

لكن أخبارىم تطالعنا ،يف األكثر ،يف بغداد.
العيٌاركف يف العهد البويهي كانتشركا كقوم أمرىم ،ك ٌ
كالذم يبدك أ ٌف العيٌارين كانوا ،يف األصل ،نفران من ا١تعدًمُت الكارىُت للعمل كبذؿ اٞتهد ا١تنتج
٭تصلوا معاشهم ابلسلب كالغصب ...كانوا ،يف الواقعٚ ،تاعات من ا١تفسدين الذين
فآثركا أف ٌ
ينتهزكف ضعف اٟتكاـ كفوضى األحكاـ» (فركخُُٖٗ ،ـ ،جّ.)ّٗ :

التسوؿ كالكدية
كيذكر الدكتور شوقي ضيف عددان من اٟترؼ كا١تهن الطفيلية التافهة ككثرة ٌ
لكن أخطر
كا٠تداع كا١تكر كا لنصب كاالحتياؿ نتيجة لبؤس ىذه الطبقة كشدة اٟتياة كصعوبتهاٌ ،
كيدؿ داللة قوية على ما كانت تعانيو ىذه
ظاىرة اجتماعية ىي ظاىرة اللصوصية ،إذ يقوؿٌ « :

ا١تر أف كثر هبا اللصوص ،حىت غدكا يف أكقات كثَتة مصدر خطر
الطبقة العامة من البؤس كالعيش ٌ

عظيم ببغداد ،لكثرهتم كلشدة فتكهم» (ضيف ََُِ ،ـ.)ْٔ :

كّتانب كل ما ذكران ،ٯتكننا اإلشارة إىل األدب يف ىذا العصر بشكل عاـ ،سواء أ كاف
نظمان أـ نثران ،فهو خَت مرآة ترينا األكضاع االجتماعية آنذاؾ .فقد كاف ىناؾ أدب اٟترماف الذم
يصور حياة البؤس كالشقاء ،كىو نوعاف:
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كرمو
يصور كاقعان مأساكاين ييهُت كرامة اإلنساف الذم ٌ
التسوؿ أك الكدية الذم ٌ
األول :أدب ٌ
اى ٍم ًيف الٍبىػًٌر ىكالٍبى ٍح ًر
ا٠تالق تعاىل كجعلو سيد ا١تخلوقات ،حيث قاؿ ﴿ :ىكلى ىق ٍد ىكَّرٍمنىا بىًٍت ى
آدـى ىك ىٛتىلٍنى ي
ً
ضلٍنىاىم علىى ىكثً وَت ًٌ٦تَّن خلى ٍقنىا تػى ٍف ً
كرزقٍػنى ً
ضيالن﴾ (اإلسراء .)َٕ :كالثاين :أدب
اىم ٌم ىن الطَّيًٌبىات ىكفى َّ ي ٍ ى
ٍ ى
ى ىى ي
الشكول .كىو يصور الفشل الذم يٯتٌت بو األديب يف صراعو مع الزماف كصركفو كأعبائو كمشاكلو
الكثَتة ،ال لقصور يف األديب ،بل لظلم األايـ كقسوهتا كما يٖتدثو ىذه األمور يف نفس اإلنساف
من ا١ترارة كاألمل كاإلحباط .كما أ ٌف الزماف ا١تنسوب إليو الظلم كالقسوة ىو برمء منهما يف كاقع
حولوا حياة ا١تستضعفُت من الناس إىل جحيم
األمر ألهنما من صفات حكاـ ذلك العصر الذين ٌ
لكي ينعموا ىم ابٞتنة.

كخَت مثاؿ للقسم األكؿ ىو ا١تقامات ،إذ إبمكاننا أف ٨تصل على صورة من اجملتمع العباسي
بتمعن .فا١تقامات كانت مألوفة ،سهلة التناكؿ ألهنا تستمد قصصها
يف ذلك الزماف عرب دراستها ٌ
ا١تكدين الذين كثركا يف ذلك العصر كالذين كانوا ييدعوف
من الواقع ا١تلموس؛ من حياة
ٌ
ابلساسانيُت ،أك بٍت ساساف .كقصة ا١تقامات تدكر حوؿ التكدم كالتسوؿ كيكوف بطلها من
ا١تتسولُت كتدكر أحداثها حوؿ البطل كمغامراتو .كجدير ابلذكر أنو ٘تت اإلشارة يف مقامات بديع
يسميهم
الزماف ا٢تمذاين إىل آؿ ساساف ا١تتسولُت .كالنتشار الساسانية ،أك بٍت ساساف ،كما ٌ
ا٢تمذاين ،انعكس ذلك ا١تصطلح على األدب و
آنئذ ،حيث ٝتى بديع الزماف ا٢تمذاين إحدل
بعض
حدثنا عيسى بن ىشاـ ،قاؿ :أحلٌتٍت
مقاماتو اب١تقامة الساسانية؛ قاؿ يف بدايتهاٌ « :
دمشق ي
ى
رؤكسهم»...
أسفارم .فبينا أان يومان على ابب دارم ،إذ طلع عليٌ من بٍت ساساف كتيبة قد ل ٌفوا ى
الشحاذكف كأىل ا١تسألة.
(ا٢تمذاينََِٓ ،ـ .)َُٖ :قاؿ يف ىامش الصفحة :بنو ساسافٌ :
يؤيد ذلك أ ٌف ما يطالعنا يف األسباب ا﵀تملة لتأليف مقامات اٟتريرم قوؿ الشريشي ،شارح
ٝتعت الشيخ الرئيس أاب دمحم اٟتريرم يقوؿ :أبو زيد
مقاماتو ،نقالن عن الفنجديهي ُ« :قاؿ...:
ي
كل
شحاذان بليغان،
ٌ
كمكداين فصيحان ،كرد علينا البصرة ،قاؿ ...:ككاف ٌ
السركجي كاف ٌ
ٌ
يغَت يف ٌ

ُ .الفنجديهي ابلفاء كاٞتيم أك ابلباء ا١توحدة كاٞتيم ك البنديهي بفتح الباء ا١توحدة كسكوف النوف كفتح الداؿ ا١تهملة كبعدىا ىاء ،ىػذه
النسبة إىل بنج دية من أعماؿ مرككذ ،كمعناه ابلعريب ٜتس قرل،
(ملتقى أىل اٟتديث.)/vb/showthread. php?t=84649 http: //www. ahlalhdeeth. com :
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مسجد ًزيٌو كشكلو ،كيظهر يف فنوف احتيالو ،فعجبوا من جراينو يف ميدانو ،كافتنانو يف إحسانو؛

فرغت منها
قاؿ اٟتريرم:
ي
فابتدأت يف إنشاء ا١تقامة اٟترامية يف تلك الليلة ،حاذاين حذكه ،فلما ي
أقر يأهتا ٚتاعة من األعياف ،فاستحسنوىا غاية االستحساف ،كأهنىوا ذلك إىل كزير السلطاف ،كاقًتحوا

علي أخواهتا ،كهللا ا١تستعاف» (الشريشيُِٗٗ ،ـ ،جُ.)ِٕ-ِٔ :

ٌ
أما الثاين فهو أدب الشكوى؛ الشكول من الزماف كأىلو كالبؤس كالظلم ،كمن األكضاع القائمة يف

اجملتمع .مثل ما ذكر ابن لنكك البصرم (ت َّٔ أك ِّٔ) الذم عاش يف القرف الرابع ا٢تجرم:
ؼ فيسيو يؽ
ًبو العلمي جهله كالعفا ي

عيب يف ً
كأصغر و
زمان ى
ك أنٌوي
ي

(الضامنُٗٗٗ ،ـ)ّْ :

كال يتواىن التوحيدم عن التنويو ٔتسألة أ٫تية طلب القوت كصعوبة ٖتصيلو يف كتبو .فقد قاؿ
يف الكتاب نفسو ...« :على أ ٌف الزىد يف ىذا الشأف قد كضع عنٌا كعن غَتان مؤكنة ا٠توض فيو،
أىم منو ،أعٍت طلب القوت الذم ليس إليو سبيل إال
ك ٌ
التغٍت بو كالتوفُّر عليو كتقدٯتو على ما ىو ٌ

كمض اٟترماف
ببيع الدين كإخالؽ ا١تركءة كإراقة ماء الوجو ك ٌ
كٕترع األسى كمقاساة اٟترقة ٌ
كد البدف ٌ
اّلل ا١تستعاف» (التوحيدم( ،د .ت) ،ج.)341 :2
كالصرب على ألواف كألواف ،ك ٌ

كليس األمر كما قاؿ الدكتور عمر فركخ حوؿ العيارين أهنم كانوا «نفران من ً
ا١تعدمُت الكارىُت
ٌ
٭تصلوا معاشهم ابلسلب كالغصب» .ال ،ليس األمر كذلك،
للعمل كبذؿ اٞتهد ا١تنتج فآثركا أف ٌ
كل إنساف عزيزة كغالية عليو ال ٯتكن أف يهدرىا بسهولة دكف أف تكوف ىناؾ ظركؼ
فكرامة ٌ
مشجعة ،ككل ذلك يقوـ بتوفَته الظلمة من اٟتكاـ الذين ال أيمركف اب١تعركؼ كال
قاىرة كأخرل ٌ

ينهوف عن ا١تنكر ،نسوا هللا فأنساىم أنفسهم كفرحوا ابٟتياة الدنيا كاطمأنٌوا هبا ،بل ىم كالبهائم
٫تٌهم علفهم كدينارىم كدر٫تهم ،أذالٌء أماـ األىواء ،قد استحوذ عليهم الشيطاف ...ىذه ىي
عل أحالمهم تتح ٌقق يف غفلة
الظركؼ اليت جعلت سَتة عنًتة ٕتد ٢تا ركاجان كبَتان بُت ا١تسحوقُت ٌ
من الظركؼ القاسية.
النتيجة
ُ .إف تدىور األكضاع السياسية للعصر العباسي الثاين كانعداـ االستقرار يف اٟتكم ساعد يف
زايدة سوء أمور الناس االجتماعية كاالقتصادية .فضعف ا٠تالفة العباسية أطمع فيها كثَتان من
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هتمهم سول مصاٟتهم ،كقد ابءت جهود الذين حاكلوا إصالح
االنتهازيُت ا١تتن ٌفعُت الذين ال ٌ
األمور ابلفشل ،فيئس الناس من اإلصالح.
ِ .إ ٌف اضطراب األكضاع االقتصادية كاالجتماعية ٌأدل ألف يكوف الفارؽ بُت طبقات اجملتمع كبَتان جدان.
ّ .إ ٌف شيوع ظاىرة التكدم كالتسوؿ ككذلك ظاىرة اللصوصية كالسرقة كالعيارة كبركز أدب
الشكول يف اجملتمع ييعترب ردكد فعل سلبية على الظركؼ االقتصادية الصعبة ك٤تاكلة غَت موفقة
للهركب من الواقع ا١تأساكم ،كلعلٌو استسالـ أماـ الواقع ا١ترير.
ْ .ركاج «سَتة عنًتة» يف ىذه األكضاع اٟترجة بُت الناس كاف بسبب الظركؼ القاسية اليت كاف
يعيشها الناس يف كثَت من اجملاالت اليت أيشَت إليها .فكاف الناس يذكركف «سَتة عنًتة» بينهم كىم
يرجوف ظهور بطل مستضعف عاىن من الظلم كقاكمو كاستطاع التخلص منو كٗتليص قومو أيضان،
خارؽ للعادة قوم شجاع عفيف ينقذىم من نكبة ا٠تلفاء العباسيُت .فكانت «سَتة عنًتة» مر٫تان
ٞتركحهم القاتلة اليت كاف سببها ا٠تالفة العباسية .كمل تكن «سَتة عنًتة» شائعة بُت الناس للرفاه
كالًتؼ الذم كانوا يرفلوف بو ،بل لشدة األكضاع عليهم.
املصادر

القرآف الكرًن.
ابن الركمي (ََِِـ) ،الديوان ،شرح :األستاذ أٛتد حسن بسج ،الطبعة الثالثة ،لبناف :دار الكتب العلمية.

ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم (ُٖٓٗـ) ،الشعر والشعراءٖ ،تقيق كشرح :أٛتد دمحم شاكر ،الطبعة الثانية ،القاىرة :دار
ا١تعارؼ.
ابن ا١تعتز ،عبد هللا (د .ت) ،الديوان( ،د .ط) ،بَتكت :دار صادر.
األصفهاين ،أبو الفرج علي بن اٟتسُت (ََِٖـ) ،كتاب األغاينٖ ،تقيق :الدكتور إحساف عباس ك الدكتور إبراىيم
السعافُت كاألستاذ بكر عباس ،الطبعة الثالثة ،بَتكت :دار صادر.
ٌ
بريل ،أ .جي .كآخركف (ُٖٗٗـ) ،موجز دائرة املعارف اإلسالمية ،إعداد كٖترير ٩تبة من العلماء إبشراؼ الدكتور إبراىيم
زكي خورشيد كآخرينً ،الطبعة األكىل ،الشارقة :مركز الشارقة لإلبداع الفكرم.
صححو أٛتد أمُت كأٛتد الزين( ،د .ط) ،القاىرة :دار مكتبة
التوحيدم ،أبو حيٌاف (د .ت) ،كتاب اإلمتاع واملؤانسة،
ٌ
اٟتياة.
ثعلب ،أبو العباس (ََِْـ) ،شرح ديوان زهري بن أيب ُسلمى ،ق ٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو :حنٌا نصر اٟتًٌيت( ،د.
ط) ،بَتكت :دار الكتاب العريب.
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طماس ،الطبعة الثانية ،بَتكت :دار
زىَت بن أيب يسلمى (ََِٓـ) ،الديوان ،اعتٌت بو كشرحو (كضع ىوامشو)ٛ :تدك ٌ
ا١تعرفة.
الزىَتم٤ ،تمود غناكم (ُْٗٗـ) ،األدب يف ظل بين بويه( ،د .ط) ،القاىرة :مطبعة األمانة.
الزايت ،أٛتد حسن (د .ت) ،اتريخ األدب العريب( ،د .ط) ،القاىرة :دار هنضة مصر.
زيداف ،جرجي (د .ت) ،اتريخ آداب اللغة العربية( ،د .ط) ،القاىرة :دار ا٢تالؿ.
الشريشي ،أبو العباس أٛتد بن عبد ا١تؤمن (ُِٗٗـ) ،شرح مقامات احلريريٖ ،تقيق :دمحم أبو الفضل أبراىيم( ،د .ط)،
بَتكت :ا١تكتبة العصرية.
ضيف ،شوقي (د .ت) ،اتريخ األدب العريب :العصر اجلاهلي ،الطبعة الثانية كالعشركف ،القاىرة :دار ا١تعارؼ.
(ُِْٖق) ،اتريخ األدب العريب :عصر الدول واإلمارات (مصر) ،الطبعة األكىل ،قم :ذكم القرىب.
(د .ت) ،اتريخ األدب العريب :عصر الدول واإلمارات (اجلزيرة -العراق  -إيران) ،الطبعة الثانية ،القاىرة:
(د .ت) ،اتريخ األدب العريب :العصر العباسي األول ،الطبعة السادسة عشرة ،القاىرة :دار ا١تعارؼ.
(ََُِـ) ،اتريخ األدب العريب :العصر العباسي الثاين ،الطبعة الثانية عشرة ،القاىرة :دار ا١تعارؼ.
الطربم ،أبو جعفر دمحم بن جرير (ُٕٔٗـ) ،اتريخ الطربي (اتريخ الرسل وامللوك)ٖ ،تقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،الطبعة
الثانية ،القاىرة :دار ا١تعارؼ.
العسَتم ،أٛتد معمور (ُٔٗٗـ) ،موجز التاريخ اإلسالمي ،الطبعة األكىل ،الدماـ :مكتبة ا١تلك فهد الوطنية.
عنًتة بن شداد (د .ت) ،سرية عنرتة بن شداد( ،د .ط) ،القاىرة :مكتبة اٞتمهورية العربية (ا١تصرية).
الفاخورم ،حنا (ُّٖٓق .ش) ،اجلامع يف اتريخ األدب العريب ،الطبعة الثالثة ،قم :منشورات ذكم القرىب.
فركخ ،عمر (ُُٖٗـ) ،اتريخ األدب العريب ،الطبعة الرابعة ،بَتكت :دار العلم للماليُت.
ا١تسعودم ،أبو اٟتسن علي بن اٟتسُت بن علي (ََِٓـ) ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،اعتٌت بو كراجعو :كماؿ
حسن مرعي ،الطبعة األكىل ،بَتكت :ا١تكتبة العصرية.
ا٢تمذاين ،بديع الزماف أٛتد بن اٟتسُت (ََِٓـ) ،املقامات ،قدـ ٢تا كشرح غوامضها :الشيخ دمحم عبده ،الطبعة الثالثة،
بَتكت :دار الكتب العلمية.
يونس ،عبد اٟتميد (ُٓٗٗـ) ،سرية عنرتة ملحمة شعبية عاملية( ،د .ط) ،القاىرة :ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب.
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أسباب انتشار «سرية عنرتة» يف العصر العباسي الثاين

مواقع إنرتنيتية

مقالة سرية عنرتة إلياذة الصحراء عن جدارة ،موقع ا١تسالك (ُُhttp: //www. almasalik. com :)ْٗ/ِ/

ملتقى أىل اٟتديث:

http: //www. ahlalhdeeth. com/vb
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علتهبی رواج سیرة عنتره در عصر عببسی دوم
شبکر عبمری ،1محمدعلی عبمری

2

 .7استبزیبر گرٍُ زببى ٍ ازبیبت عربی زاًشگبُ سوٌبى
 .7زاًشجَی کبرشٌبسی ارشس زببى ٍ ازبیبت عربی زاًشگبُ تْراى

چکیده
سیرٓ عٌترُ یکی از بسرگتریي زاستبىّبی حوبسی است کِ از شرصیت حقیقی عٌترُ ًشأت
گرفتِاست .هقصَز از عٌترُّ ،وبى شبعر ٍ جٌگبٍر بسرگی است کِ زر عصر جبّلی هیزیست.
ًبم ٍ یبز سیرٓ عٌترُ طی قرٍى هتوبزی تب عصر عببسی ٍ حتی عصر حبضر بر زببى هرزم سبری ٍ
جبری بَزُاست؛ بٌببرایي ایي سیرُ طی ایي زهبى حجینتر ٍ بسرگتر شسُ ٍ سرشبر از هببلغِ
زرببرٓ شجبعت ٍ قسرت عٌترُ بي شساز است .ایي پژٍّش هیکَشس تب علل ایي تَجِ رٍزافسٍى
هرزم بِ سیرٓ عٌترُ را زر عصر عببسی زٍم بیببس ٍ بب رٍشی تَصیفی ـ تحلیلی بِ ایي هسئلِ پبسد
زّسً .تبیج پژٍّش ًشبى هیزّس هرزم زر عصر عببسی زٍم زر ٍضعیت سیبسی ،اجتوبعی ٍ
اقتصبزی طبقتفرسب ٍ ًببٌْجبری بِ سر هیبرزًس .زر آى ٌّگبم کِ شکبف طبقبتی ٍ آسیبّبی
اجتوبعی جبهعِ را رٍ بِ زٍال هیبرز ٍ ًبٌّجبریّبیی از قبیل زززی ،کالُبرزاری ٍ گسایی رٍاج
یبفتِ بَز ،سرزهساراى حکَهت زر آسبیش ٍ رفبُ بر جبهعِ حکن هیراًسًس .زر چٌیي ٍضعیتی،
قیبمّب ٍ زرگیریّبی هتعسزی زر قلورٍ ٍسیع حکَهت عببسی رخ زاز ٍ زٍلتّبی کَچک ٍ
هحلی فراٍاًی زر ایي قلورٍ شکل گرفتٌس .فشبر طبقتفرسبی ایي شرایط بر جبهعِ ،یکی از علل
رٍی آٍرزى هرزم بِ سیرٓ عٌترُ بَز .هرزهی کِ زر جستٍجَی شرصی بَزًس کِ آًبى را از ایي
اٍضبع ًببسبهبى ٍ فقر ٍ تٌگٌب ٍ ظلن ًجبت زّس ٍ سراًجبم ایي شرص را زر شرصیت ذیبلی
عٌترُ یبفتٌس کِ ذَز ذبلق آى بَزًس.
کلیدواژههب :سیرٓ عٌترُ؛ عصر عببسی زٍم؛ اٍضبع سیبسی؛ اٍضبع اقتصبزی.
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