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 الممخص 

التعامل المجحف مف قبل السمطة في فترة الحكـ االموي اتجاه يتناوؿ ىذا البحث 

الموالي مف الحرفييف سواء كانوا مف فالحي االرضيف اـ العامميف بالقطاع الحيواني اـ 

صناعي اـ مف المشتغميف في الميداف التجاري, وكيف افضى ذلؾ التعامل الى خمق اثرًا ال

ادى الى عرقمة حركة العمل , وعندما صعد العباسيوف سمـ السمطة قاموا باصالحات 

صبت لصالح الحرفيوف وافضت الى حدوث انتعاش في الوضع االقتصادي في حقبة 

اف تفشي الفساد وتضخـ الجياز االداري في العصر االوؿ مف حكـ ىذه الدولة , اال 

عيد التسمط التركي اعاد االمور الى المربع االوؿ حيث ارتفاع نسبة  العوز والفقر 
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Abstract 

Thisresearch deals with the unfair treatment by the authority 

during the period of the Umayyad rule towards the loyalists of the 

craftsmen, whether they are farmers of the lands, workers in the 

animal or industrial sector, or workers in the commercial field,How 

did that interaction create an effect that hindered the labor 

movement, and when the Abbasids ascended the authority, they 

carried out reforms that were in favor of the craftsmen and led to a 

recovery in the economic situation in the era of the first era of this 

state’s rule,However, the spread of corruption and the inflation of 

the administrative apparatus during the era of Turkish domination 

brought things back to square one, where the rate of destitution, 

poverty and the economic situation stagnated. 
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 المقدمة
مثل سيموا أنيـ أل ؛ىـ شرائح النسيج االجتماعي في الكوفةأ الحرفيوف الموالي مف  د  ع  

وخدمات  ,جراء ما قدموه  مف جيود  غيرىـ مف السكاف في بناء مستوى العمراف في تمؾ المدينة, 
 ف اشتغل اغمبيـ فيأومنيا الجانب االقتصادي بعد  ,وفي شتى المجاالت ,في مختمف المياديف

 والعامموف في الميداف التجاري . ,وارباب الصنائع ,والحرؼ فكاف منيـ الفالحوف  ,الميف
- د مف الباحثيف بدراسات لجوانب تاريخية مختمفة عف الكوفةيعد قياـ وعمى الرغـ مف

 ال  إ-وغيرىا مف الموضوعات المتنوعةأو ادارية أو اقتصادية أواء كانت سياسية او اجتماعية س
يف الموالي في لمحرفي  في النشاط االقتصادي المنظور االجتماعي اثر في جزئية  واغمتو يلـ  ـاني

لذا ارتئينا اف مف الضروري القياـ بدراسة موضوعية اكاديمية متخصصة وبشكل  ؛تمؾ المدينة
 معمق لذلؾ الموضوع.

قسـ ذلؾ المشروع عمى مبحثيف كرسنا االوؿ منو ألثر التعامل االجتماعي في النشاط 
لزراعي والحيواني , وفي الشطر اآلخر تحدثنا عف اثر المنظور في النشاط الصناعي والتجاري ا

 ومف خالؿ تناولنا ليذا الموضوع بينا اثر كل ميداف اقتصادي عمى اآلخر .
 أثر المنظور اإلجتماعي في النشاط الزراعي والحيواني  -المبحث االول 

ه الموالي مف فالحي األرضيف, والعامميف َأف  التعامل المجحف مف قبل السمطة إتجا
بالقطاع الحيواني أث ر عمى حركة العمل؛ وذلؾ ألف  الضغوطات التي تعرضوا ليا مف قبل الوالة, 

أخذوا , يقيموف بالقرى لمحرث والزرع  يـمن كاف قسـ   فبعد أف  ولد قمة في األَيدي العاممة, 
 .تيجة سوء نظاـ الخراجأخرى ن اً حترفوا ميناو  ,لتحاؽ بمراكز المدفلإل

بغية جمع  والجور ة صف حكميـ بالشد  الخمفاء والة  يت   ومف اسباب ذلؾ العسف ىو اختيار
بي أمف تفاخر زياد بف  وليس ادؿ عمى ذلؾ  الرضاء اسيادىـاألمواؿ اكبر قدر ممكف مف 

ىا وبحرىا ر  وجبيت لؾ ب ,لمؤمنيف دوخت لؾ العراؽاسفياف حيف كتب لمعاوية قائاًل:))يا أمير 
 .      (1)يا وقشرىا((ليؾ لب  إوحممت  ,ياوغث  

وفي عيد الحجاج بمغت موجة النزوح المد العالي فنادى عماؿ الجباية ))اف الخراج قد 
ـ 699ىػ/88سنة  ذلؾ الوالي  ا دفع, مم  (2)انكسر واف اىل الذمة قد اسمموا ولحقوا باألمصار((
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 ولى بكـ ... ونقش عمى يد كل  أوعجـ وقراكـ ( 3)نتـ عموجأ))قاؿ ليـ :  ف  ألى قراىـ بعد إىـ برد   
فرض الجزية عمى ىؤالء عمى  ونأب( 5), وزاد ابف االثير(4) لييا ((إيو سـ بمده التي وج  ارجل منيـ 
 سالميـ .إالرغـ مف 

أراضييـ أَلحدى الجيات المتنفذة, ( 6)ودفع الظمـ نفرًا آخر مف صغار المالؾ إلى إلجاء
ـ بذلؾ اإلجراء فألجئوا ضياعيـ إلى مسممة بف 781ىػ/82قاـ عدد مف الفالحيف سنة  وذكر أف  

 .( 7)عبد الممؾ في السيبيف طمبًا ))لمتعزز بو((
َأفضى اإلستمرار بالسياسات اإلقتصادية غير العادلة إلى إنضواء الموالي تحت كل  ثورة  

عمى عسكرىا, فشغمت عف بناء وتطوير  , ولتيدئة اأَلوضاع َأنفقت الدولة مبالغ طائمة(8)تتفجر
ف  تـ  االعمار َأحيانًا وفي (9)البنية اأَلساسية لمزراعة, كحفر األَنيار, وقنوات الري ونحوىا , وا 

, كما أف  النزاعات ىز ت ( 18)فترات اليدوء النسبي, فسوؼ يقتصر عمى أراضي الطبقة المتنفذة
نعكس ذل , ومف ذلؾ (11)ؾ سمبًا عمى التطور الزراعيعنصر األمف الداخمي, وشاع الخراب, وا 

ـ, قد ألحقت أضرارًا كبيرة في األراضي الزراعية, 781ىػ / 82ذكر أف  فتنة ابف االشعث سنة 
, وغمرت المياه أراضي (12)فأ حرؽ الديواف, ))وضاعت الحسابات, فاخذ كل  قـو مايمييـ ((

نبثقت البثوؽ, وعظمت    .     (13)شاسعة  مف السواد, وا 
ومف مقارنة لمقادير الجباية ىناؾ يتبيف إستمرار التردي لمواقع الزراعي, فعمى سبيل 
المثاؿ عمى عيد الخميفة عمر كانت ضرائب المناطق الريفية تقدر بػ ))مائو ألف ألف 

, بينما تراوحت في عيد (15), وفي عيد زياد كاف يجبي الكوفة )) أربعيف ألف ألف(((14)((درىـ
اج بيف  . (17), ))وخمس وعشريف ألف ألف(((16)))أربعيف ألف ألف (( الحج 

اج  أن و التقى يومًا بالدى اقيف لما إستمر الخراج بالتقيقر, فجرت  ومما روي عف الحج 
محاورة بيف الوالي وىؤالء الموظفيف, وخالليا رد  ابف جميل بف بصبيري دىقاف الفموجتيف عمى 

, وعمل ذلؾ (18)يـ الدولة إلى المناطق الريفية, قد  خرب وا الدنياذلؾ الوالي بأف  العماؿ الذيف وجيت
الدمار بكونيـ )) أخذوا العاجل, ولـ يعم روا لمعاـ المقبل((
(19). 

أم ا الثروة الحيوانية, فقد إرتبط إنتعاشيا بشكل مباشر بنمو النشاط الزراعي, فكم ما تطو رت 
يوانية, وكم ما إنحط الوضع الزراعي تراجعت أحواؿ الزراعة يصاحبيا إزدىار في ميداف الثروة الح

اج الثقفي, (28)المنتج الحيواني القيقري  ؛ لذلؾ كاف ىناؾ قمة في أعداد الدواب في عصر الحج 
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ونستدؿ عمى ذلؾ مف منعو لذبح البقر ))ليكثر الحرث ((, وقد رد  أحد الشعراء معبرًا  عف 
 :(21) غضبو إلجراءات ذلؾ الوالي قائالً 

 شكونا إليه خراب السواد           فحّرم فينا لحوم البقر          
إنتعشت حركة العمل في العصر العباسي األوؿ بعد أف  تغي ر تطمع السمطة إلى الموالي,  

الدولة  ف,(22)وبما أف  أغمبيـ حرفي يف, فقد سن ت الدولة إصالحات صب ت لصالح العامميف منيـ
والخاص بتحسيف  ,صالح  الذي  طرحتو  منذ  َأياـ  الدعوةيج  اإلبتطبيق  منبدأت العباسية  

فآلت    ,عميو  قبالً  لى ما كانتإص قطاعات والضياع  تتقم  فأخذت اإل ,مستوى القطاع الفالحي
وقاموا بزراعتيا في مقابل دفع الخراج  ,لى  َأصحابيا   الحقيقييفإكثير مف اأَلراضي  الزراعية  

 .(23)رض الخراجية عمى حساب االقطاعياتاألسعت ت  إوبذلؾ  ,عنيا
قطاعية لـ تستأصل اإل  فأف   ,قتالتي حق   نجازاتاإل عمى الرغـ مف وتجب االشارة اف

 ,مويةورثوا الضياع  األ   منيـ أن يـ العباسييف  والمقربيف عففقد ذكر   ,فتيا بشكل نيائيأش
ستحوذ  إ و  ن  أوروي  ,(24)ى دمحم  بف االشعثلإقطعيا المنصور أومنيا  قػرية  زرارة  بالكوفة التي 

, وأشار  (25)والد  مسممة  بف  عبد  الممؾداود بف عمي عمى السيبيف  التي  كانت  أل
 رض السواد .أمف ( 27)والد  عيسى  بف  موسػى عمى  قرية النسوخأستيالء  إلى إ( 26)الحموي 

عوف ممكياتيـ عف طريق شػراء قطاعات بل َأخذوا يوس  لـ يكتف ىؤالء الزعماء بيذه اإل
مػرأة َأتت بشكػػوى لقاضي الكوفة إ ف  أومف أدلة قياميػـ بذلػؾ  ,ؾاأَلراضي مػف صغار المػال  

جبارىا إـ( قد حاوؿ 764-749ىػ/ 147-132اأَلمير عيسى بف موسى) أف   مفادىا( 28)شريؾ
 .(29)حيافحكـ القاضي لصال لو , بستانيا الواقع عمى شاطئ الفرات عمى بيعن  أ

وعمى اية حاؿ يمكف القوؿ اف كاف لإلستقرار السياسي دور  ال يقل  أىميًة في حدوث  
النماء اإلقتصادي, فعمى سبيل المثاؿ روي أف  خزائف العباسييف كانت تفيض باألمواؿ التي تأتي 

ه, وينظر مف الضرائب في أياـ الرشيد, حتى قيل: أف  الخميفة الرشيد كاف يومًا مستمقيًا عمى ظير 
إلى السحابة المار ة ويقوؿ : )) اذىبي إلى حيث شئت يأتي خراجؾ ((
( 32), وذكر الجيشياري (38)

قائمة أعد ت لبياف إيرادات الدولة مف الخراج زمف ذلؾ الخميفة, فقيل: إن يا بمغت 
درىـ , وكاف مف بينيا أثماف غالت أحدى مناطق السواد, وقد بمغت   538,312,888

 لف ألف, وسبعمئة ألف وثمانوف ألف درىـ (( .  ثمانوف أ))
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ة أىميا    أم ا في فترات  الفوضى السياسية, فقد ينكفي اإلنتاج الزراعي ألسباب عد 
, مم ا تسبب في ضعف الطمب عمى (32)انخفاض دخوؿ فئة كبيرة مف طبقات المجتمع الدنيا

ذيف يعيشوف في فقر مدقع, وقد اإلنتاج, فالكساد اإلقتصادي يزداد مع إرتفاع نسبة السكاف ال
إف  ( 33)روي في فترة الصراع بيف األميف, والمأموف أف  إنتشر العوز, حتى ذكر األصبياني

عجوزًا كانت تت بع أحماؿ الرطب في إحدى طرؽ الكوفة, فتمتقط ما يسقط منو, فتجمعو في 
؛  لكي تقتات منو.  كساء عمييا رث 

 ماعي عمى النشاط الصناعي والتجاري أثر المنظور اإلجت -المبحث الثاني 
تدىور القط اع الصناعي في العيد األموي عمى أثر تدىور القطاع الزراعي, والحيواني   

إذ كاف لمريف دور  كبير  في زيادة إنتاج تمؾ الحرفة, فيو يموف الصناع بما يحتاجوف إليو مف 
وبما أف   الخراب قد حل  في  سواد  ,(34)مواد أولية سواء أكانت ىذه المواد حيوانية أـ نباتية

الكوفة لحقب مختمفة,  فأف  الكساد قد حل  بالميف الصناعية عمى اختالؼ أنواعيا, ومف فترات 
التراجع تمؾ قيل: أف  الوالي عبد الرحمف بف أـ الحكـ قد اشتد بالؤه عمى الفالحيف , فكتب عبد 

 (35)المسجد الجامع في الكوفو قائال فيو الرحمف بف ىمػاـ السمولػػػي  شعػػػػػرًا وطرحو في
 فقد خرب السواد وال ســوادا    أال أبمغ معاوية بن صخر                 
 بعاجل نفعهم ضمموا العبادا   أرى العمال أفتننا عمينــــــــا       

ومف جانب آخر ولد سوء توزيع الثروات مف قبل السمطات األموية خمواًل في الحركة  
ارية, إذ أف  عدـ العدالة في تقسيـ األمواؿ أدى الى قم ة السيولة  في يد أغمب السكاف مف التج

, كما أف  (36)الموالي, وترتب عمى ذلؾ ضعف في حركة النقود , فضعفت حركة تبادؿ السمع
عدـ امتالؾ طائفة كبيرة مف ىؤالء لرؤوس األمواؿ جعميـ يتجنبوا االشتغاؿ في مينة البيع 

 .(37)والشراء
وفي العصر العباسي , أعيدت الحياة إلى النشاط الصناعي, فتنو عت نتاجاتو,  

, وقد ول د ذلؾ (38)وتطورت, وعرفت أعماؿ الحرفييف فيو بالتميز بالجودة, واإلتقاف بالصنعة
إزدىارًا في الميداف التجاري, حتى أف  الفائض مف البضائع  أخذ يصدر إلى المناطق القريبة, 

, والديباج الكوفية كانت تجمب إلى )) بالد اليمف, والدوؿ ال بعيدة, فقيل أف  منتوجات الخز 
 .(39)والصيف, واليند ((
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وكاف لتوفير األمف مف أىـ  األسباب الجوىرية التي أسيمت في إستمرار ذلؾ اإلنتعاش
(48) ,

قد روي أف  ويسر ذلؾ مف حرية التنقل لمتجار الكوفيوف, وأخذت الثروات تتكدس عند ىؤالء, ف
مولى الجممييف أبو دكيف كاف تاجرًا لمعطور, والرقيق, وذكر أف  بمغ يومًا فائض  الماؿ الذي 

, وقيل عف  التاجر دمحم بف سوقة مولى بجيمة (41)يممكو )) سبعمائة ألف درىـ أقرضيا لغيره ((
 .(42)إن و  جمع مف تجارة الخز  )) مائة ألف درىـ((

صالح في تمؾ الحقبة ىي إنخفاض سعر الضرائب, وقم ة وكاف مف أبرز مالمح اإل
عددىا؛ مم ا أسيـ في تخفيض تكاليف اإلنتاج لمختمف القطاعات
, فعمى سبيل المثاؿ نجد (43)

أف  لزيادة الضرائب شأننًا في عرقمة حركة العمل  التجارية بينما يشكل الغاؤىا ارتفاعًا في أرباح 
, ومف بيف ىذه الضرائب ضريبة (44)ـ المبادالت التجاريةالتجار, وبالتالي يزداد مع ذلؾ حج

بقاء طواؿ مدة الدراسة, ففي أياـ المنصور لـ يوضع عمى  األسواؽ التي بقيت بيف إلغاء وا 
, فظم ت معفاة مف الضريبة أكثر مف عشر سنوات, فإنتعشت التجارة (45)األسواؽ غمة حتى مات

ـ  أثقل بيا الباعة مرة أخرى (46)ونشطت في عيد دمحم الميدي, وكاف ذلؾ سنة  , ث
ـ  ألغيت فشعر الناس بالرخاء في كافة  أمصار العراؽ(47)ـ783ىػ/167 , ث

, ثـ  أعيدت مرة (48) 
أخرى, ومنيا ماذكر في قائمة الوزير عمي بف عيسى, إذ بمغت واردات أسواؽ المواشي في 

 . (49)دينار 16975ـ مبمغ 918ىػ /386مف رأى, والبصرة, وواسط, والكوفة  لسنة  بغداد, وسر
أف  الدولة تبدأ بجمع ضرائب قميمة العدد, ومنخفضة السعر؛ وذلؾ ألف ( 58)ورأى ابف خمدوف  

 الدولة حيف تبدأ تكوف حاجتيا إلى الجباية قميمة, ثـ  تكثر حوائجيا فتأخذ نفقاتيا في االزدياد  .
ف  الدولة ابتدأت بنفقات ومما يؤيد ىذه النظرية ما حدث في العيد العباسي, إذ أ

أم ا في عيدىا الثاني فقد عاد شبح سوء توزيع الثروات ألف  سياسة الطبقة المتنفذة, لـ ( 51)متوازنة
تراِع األوضاع المعاشية لمطبقة الدنيا مف مزارعيف, وصناع, وصغار باعة بسبب اإلسراؼ, 

خـ الجياز اإلد اري, فنقصت المالية, واختم ت, والتبذير في أمواؿ الدولة, وشيوع الترؼ, وتض 
وتولد عف ذلؾ ضرائب جديدة, فاضطرب التوازف المالي, ولـ تجر السمطة عمى قاعدة التشذيب, 

, ومف تمؾ الجبايات اف وصف ( 52)والتصفية في الموظفيف وال راعوا االستطاعة في الجباية
-279تضد) في خالفة المع( 54)الضريبة التي فرضت عمى ماؿ الجيبذة( 53)الصابي
 ـ( بكونيا بالء عمى الناس.981-892ىػ/289
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عادت الثورات اإلجتماعية إلى الواجية في القرف الثالث اليجري/التاسع الميالدي بعد ىذه   
الفوضى المالية, وأخذ أىل الحرؼ, والصناع ينخرطوف في دعواتيا السرية, وكاف أبرز ىذه 

إلييا الطبقات الكادحة, وكاف أغمب دعاتيا بيف  التي أخذت تجذب( 55) الحركات الدعوة القرمطية
 , وغيرىا .( 61), ومعمـ( 68)وساؼ لمخوص( 59)وفراء ,( 58), وحماؿ( 57), وخباز, ونقاش( 56)أكار

نضـ  إبتدأت ىذه الجموع تكثر, وقويت شوكتيا, ولـ يعد بطف في بطوف الكوفة إال  وا 
 -أي  اصبح-و )) مف عربي, ومولى, ونبطي إن وإتبع( 63)حتى قيل: أف  الداعي زكرويو( 62)الييا

, ثـ  أخذت ىذه الفئة تخرج عف السيطرة, فأضرت بالنشاط اإلقتصادي عف ( 64)رئيسيـ المقدـ ((
خالؿ األمف, وتدمير المدف, ونيبيا وتعطيل التجارة , ومف ذلؾ ( 65)طريق إشاعة الفوضى, وا 

, وفي ( 66)تجارة الممتد  بيف الكوفة, ودمشقـ, سيطروا عمى طريق ال981ىػ/289قيل: إن يـ سنة 
, وفي (67)ـ ىاجموا أسواؽ الكوفة, وسرقوا ما فيو, فأضروا بالباعة والصناع924ىػ /312سنة 
, كما (68)ـ أخذوا يكبسوف قرى السواد )) فيقتموف أىميا, وينيبوف أمواليا ((928ىػ /316سنة 

مف أىميا, وىرب الناجوف الى بغداد, وضجوا في أن يـ ىجموا عمى قصر ابف ىبيرة فقتموا الكثير 
االسواؽ, واستنفروا الناس, ومنعوىـ مف فتح دكاكينيـ, فطمب الناس المقتدر بحمايتيـ, وقتاؿ 

 .(69)القرامطة
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 ةالخاتم
تبيف أف  عدـ اإلىتماـ بطبقة الحرفييف مف قبل الدولة يأثر تأثيرًا سمبيًا عمى النشاط 

كوف ذلؾ التطم ع يخمق العوامل التي تعرقل مف حركة العمل, فالتوزيع غير العادؿ اإلقتصادي, ل

لمثروات يخمق أقمية تمتمؾ أموااًل  ضخمة, وأخرى تعيش في فقر مدقع ال تمتمؾ القوة الشرائية, 

ى إلى  فيحل  الكساد, ويسود الخموؿ في كافة األنشطة اإلقتصادية, كما أف  ذلؾ التعامل أد 

فعل لدى الموالي, فإشتركوا بثورات أسيمت في تدمير مساحات زراعية واسعة,  حدوث ردود

وعطمت طرؽ التجارة, وتراجع العمل الحرفي الصناعي, وأم ا أف  حدث العكس, وا ىتمت الدولة 

بيـ بوصفيـ العنصر المنتج بسنيا تشريعات واتخاذىا إجراءات تصب لصالحيـ, كالتقميل مف 

فسوؼ يتوق ف التقيقر, وتدفع عجمة التطور خطوات واسعة إلى  الضرائب المفروضة عمييـ

 األماـ لينتعش االقتصاد كما حدث في العصر العباسي االوؿ .  
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 الهوامش 

 . 547االزدي  , االيضاح ,  ص (1)
 . 328, ص 7انساب االشراؼ , ج ,ري البالذ( 2)
ر العجـ . لمتفاصيل ينظر : الفراىيدي , ومفردىا عمج ويقصد بو الرجل الغميع, وىو الرجل مف كفا (3)

: عمج( ؛ ابف سيدة,  )مادة 338, ص 1)مادة :عمج ( ؛ الجوىري , الصحاح ,ج 228, ص1جالعيف, 
 . ) مادة : عمج( 286, ص 3لحديث , ج, النياية في غريب ا؛ ابف االثير 197, ص1المخصص, ج

 . 364, ص 3ابف عبد ربو , العقد الفريد , ج (4)
 . 491, ص 3امل , جالك (5)
ويتـ ىذا النظاـ بأف  يكتب الرجل أرضو بإسـ أحد األمراء األقوياء ليحتمي بو وعندىا يقـو صاحب  (6)

النفوذ بدفع الخراج عف أرض المالؾ األصمي, فتذىب معظـ ما تغمو األرض إلى ذلؾ الشخص. 
؛  61, ص 1موجيا الفكر , ج؛ اسماعيل , سوسي 318ص  لمتفاصيل ينظر : القيسي , النظاـ المالي ,

 . 278الطائي , خمف عبود , االلجاء وااليغار في ضرائب صدر االسالـ , ص 
 . 288البالذري , فتوح البمداف , ص (7)
 . 88السعيد  , تاريخ بال اصباغ ,  ص  (8)
 . 93الجفري  , التطور االقتصادي في العصر االموي  , ص  (9)
 . 61, ص 1ر , جاسماعيل , سوسيموجيا الفك (18)
 .  152الجفري , التطور االقتصادي في العصر االموي ,  ص  (11)
 .  288الماوردي , االحكاـ السمطانية , ص( 12)
 . 221؛ الصولي , ادب الكتاب , ص 169قدامة , الخراج وصناعة الكتابة , ص( 13)
 . 266البالذري , فتوح البمداف , ( 14)
 . 219, ص 5ؼ , جالبالذري , انساب االشرا( 15)
 . 266البالذري , فتوح البمداف , ص( 16)
 . 277, ص 1اليعقوبي , تاريخ اليعقوبي , ج( 17)
 . 221الصولي , ادب الكتاب , ص( 18)
 . 221المصدر نفسو , ص( 19)
 .1863ص, الحياة االجتماعية واالقتصادية لمطبقة العامة في المجتمع العراقي,حسف, دمحم صديق(28)
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 . 318,ص  4ف الجوزي , المنتظـ , جاب( 21)
 ( مف ثنايا ىذه الدراسة .158-148ينظر : )ص( 22)
 . 76, ص  1اسماعيل , سوسيموجيا الفكر , ج  (23)
 . 135, ص  3؛ الحموي , معجـ البمداف , ج   277البالذري , فتوح البمداف , ص  (24)
 . 288البالذري , فتوح البمداف , ص ( 25)
 . 379, ص  2داف , ج معجـ البم( 26)
والى اليسار مف القادسية . لمتفاصيل ينظر :  ,ىي قرية تقع عمى  بعد ميميف أو ثالثة  مف خفاف( 27)

؛ ابف عبد الحق , مراصد االطالع ,  285, ص  5, ج  379, ص  2الحموي , معجـ البمداف , ج 
 . 1371, ص3ج
ولد ببخارى  ,ي بف أوس بف الحارث مف النخعوىو الحارث ,ىو شريؾ بف عبد هللا بف ابي شريؾ( 28)

ثـ ولي  ,ولي قضاء الكوفة مف قبل المنصور ,ـ795ىػ /179ومات بالكوفة سنة  ,ـ713ىػ/95سنة 
قضاة , ؛ وكيع , اخبار ال 355, ص  6قضاء االىواز. لمتفاصيل ينظر : ابف سعد , الطبقات , ج 

 8 86؛ الشيرازي , طبقات الفقياء , ص  158 -149, ص 3ج
 . 32, ص  9ابف الجوزي , المنتظـ , ج ( 29)
 . 194, ص 1القمقشندي , مآثر االنافة في معالـ الخالفة , ج( 38)
 . 288- 281ينظر : الوزراء والكتاب , ص( 31)
 . 163الجفري , التطور االقتصادي في العصر االموي , ص( 32)
 . 426مقاتل الطالبيف , ص( 33)
 . 364مصطفى , المدف في االسالـ حتى العصر العثماني , ص ( 34)
 . 51, ص 35ابف عساكر , تاريخ دمشق ج( 35)
 . 163الجفري , التطور االقتصادي في العصر االموي , ص ( 36)
 . 114ىداره, اتجاىات الشعر العربي , ص( 37)
 . 118ر النشاط االقتصادي , صالزىراني , بواعث ازدىا( 38)
 . 53االزىري , كتاب الجغرافية , ص( 39)
 . 147سميـ, اثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية عمى الفكر االسالمي ,ص ( 48)
 . 342ابف حبيب , المحبر , ص( 41)
 .  485العجمي , تاريخ الثقات , ص( 42)
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 . 344, ص 1ينظر : ابف خمدوف , العبر , ج( 43) 
 . 196الجفري , التطور االقتصادي في العصر االموي , ص( 44)
 . 188, ص  1الخطيب , تاريخ بغداد , ج ( 45)
 .  168 -167الكبيسي , الحياة االقتصادية في المدف , ص ( 46)
 . 399, ص 2اليعقوبي , تاريخ اليعقوبي , ج( 47)
 . 168الكبيسي , الحياة االقتصادية في المدف , ص ( 48)
 . 225الدوري , تاريخ العراؽ االقتصادي ,ص  (49)
 . 344, ص 1العبر , ج( 58)
 . 57 -44ينظر : الزىراني , النفقات وادارتيا في الدولة العباسية , ص( 51)
 . 22 -19ينظر : العزاوي , عباس , تاريخ الضرائب العراقية , ص( 52)
 . 278 -277تحفة االمراء , ص( 53)
ني النقاد الخبير بغوامض اإلمور البارع العارؼ بطرؽ النقد, أو تفسر بإن يا وىي كممة معربة تع( 54)

؛ الزبيدي , تاج  297, ص 2تعني الصراؼ . لمتفاصيل ينظر : الزمخشري , اساس البالغة , ج
 . 374؛ كاتبي , الجيبذة في العراؽ ,ص  392, ص 9العروس , ج

ويد , الحرفيوف ودورىـ التاريخي في تطور ؛ س 52ينظر : الشيخمي , االصناؼ والميف , ص( 55)
 . 154المدينة العربية االسالمية , ص

ومف أبرز ىؤالء األكرة ىو الداعي القاسـ بف احمد بف عمي ويعرؼ بابي دمحم مف رستاؽ نير ( 56)
تمحانا خرج في الكوفة, وبايع لو أربعيف ألف رجل, وفي سوادىا أربعمئة ألف رجل. لمتفاصيل ينظر: 

 . 124, ص 18ري , تاريخ الرسل , جالطب
 . 185, ص 1المقريزي , اتعاظ الحنفاء , ج( 57)
 . 24, ص 18الطبري , تاريخ الرسل , ج( 58)
ذكر بأف  كاف ىناؾ رجل مف أىل قرية جنابة يعمل الفراء يقاؿ لو أبو سعيد الحسف بف بيراـ ( 59)

مف قـو يقاؿ ليـ بنو القصار, كانوا مف إصوؿ الجنابي, أصمو مف الفرس سافر إلى سواد الكوفة, وتزوج 
الدعوة فإنضـ إلى الحركة, وأندب الى البحريف ليكسب األتباع . لمتفاصيل ينظر : المقريزي , اتعاظ 

 .168-159, ص1الحنفاء , ج
 .487, ص 4؛ مسكويو , تجارب االمـ , ج 23, ص 18الطبري , تاريخ الرسل , ج( 68)
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كاف عبد هللا بف سعيد, ويكنى أبا غانـ, كاف يعمـ الصبياف بقرية تدعى زابوقة روي أف  أحد الدعاة ( 61)
 .مف عمل الفموجة, أندبو زكرويو فإستيوى الى الدعوة طوائف مف األصبغييف, وصعاليؾ مف بطوف كمب

 . 19, ص 11لمتفاصيل ينظر : الطبري , تاريخ الرسل , ج
 .48ص , 6ابف ايبؾ, كنز الدرر وجامع الغرر , ج( 62)
ىو زكرويو بف ميروية, كاف شابًا مف قرية بسواد الكوفة عمى نير ىد ,نصبو الداعي عبداف عمى ( 63)

, ثـ  األخير جيوشًا فحاربيـ خمسة أشو إقميـ تمؾ المنطقة , خرج عمى الدولة في زمف المعتضد فوجو لو
, فاصيل ينظر: المقدسيبس, فأخرج وصمب  . لمتظفروا بو فحمموه إلى بغداد, فحبس, فمات في الح

؛ المقريزي , اتعاظ الحنفاء,  29, ص 5؛ مسكويو , تجارب االمـ , ج 125, ص 6البدء والتاريخ, ج
 .155, ص 1ج
 . 127, ص 18الطبري , تاريخ الرسل , ج( 64)
 . 61ينظر : العزاوي , اثر االسواؽ في الحياة العامة في العصر العباسي, ص( 65)
 .94, ص 18الرسل , جالطبري , تاريخ ( 66)
 . 187, ص 11المصدر نفسو , ج( 67)
 . 179,ص 11ابف كثير , البداية والنياية , ج( 68)
 . 155االصفياني  , تاريخ سني موؾ االرض  , ص( 69)
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 قائمة المصادر والمراجع  
 المصــادر •
 ىػ(:638ابف االثير , عز الديف ابي الحسف عمي بف ابي الكـر )ت•

, دار الكتاب العربي ) بيروت : 1الكامل في التاريخ , تحقيق : عمر عبد السالـ تدمري, ط -1
 ـ ( .1997

, دار  1اسد الغابة في معرفة الصحابة , تحقيق : عمي دمحم معوض وعادؿ احمد عبد الموجود , ط -2
 ـ(. 1994الكتب العممية ) بيروت: 

ىػ(, النياية في غريب الحديث 686ارؾ بف دمحم ) ت ابف االثير, مجد الديف ابو السعادات المب -3
 ـ ( .1979تحقيق : طاىر احمد الزاوي ومحمود دمحم الطناحي , المكتبة العممية ) بيروت :   ,واالثر

,  1ىػ( , االيضاح , تحقيق : جالؿ الديف الحسيني , ط 268االزدي , الفضل بف شاذاف )ت -4
 ىػ(.1363:  مؤسسة انتشارات وجاب دانشكاه )طيراف

كتاب الجغرافية وما ذكرتو الحكماء فييا مف  ىػ ( 6االزىري , ابي عبد هللا دمحم بف ابي بكر )ؽ -5
العمارة وما في كل جزء مف الغرائب والعجائب , اعتنى بتحقيقو: دمحم حاج صادؽ , مكتبة الثقافة الدينية 

 )بور سعيد : د.ت ( .

, دار  1( , تيذيب المغة , تحقيق : دمحم عوض مرعب , ط ىػ 378االزىري , دمحم بف احمد ) ت -6
 ـ ( .  2881احياء التراث العربي )بيروت : 

ىػ(, مقاتل الطالبيف , تحقيق : احمد صقر , دار 356االصبياني , ابو الفرج عمي بف الحسيف ) ت-7
 المعرفة )بيروت : د.ت ( .

) بغداد :  3موؾ االرض واالنبياء, ط ىػ(, تاريخ سني368االصفياني , حمزة بف الحسف ) ت -8
 ـ(.1963

ىػ ( , كنز الدرر وجامع الغرر , تحقيق : 736ابف ايبؾ , ابو بكر بف عبد هللا الدواداري ) ت-9
 ـ(.1961صالح الديف المنجد , عيسى البابي الحمبي ) القاىرة : 
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ريخ الكبير , دائرة المعارؼ ىػ( , التا256البخاري , ابو عبد هللا دمحم بف اسماعيل الجعفي ) ت -18
 العثمانية ) حيدر اباد : د . ت( .

 ىػ(:279البالذري, احمد يحيى بف جابر ) ت•

 ـ(.1996جمل مف انساب االشراؼ , تحقيق : سييل زكار , دار الفكر )بيروت :  -11

 ـ ( .1988فتوح البمداف , دار ومكتبة اليالؿ ) بيروت :  -12

ىػ ( , كتاب الوزراء والكتاب , حققو ووضع 331 دمحم بف عبدوس )تالجيشياري , ابي عبد هللا -13
, مطبعة مصطفى البابي الحمبي  1فيارسو : مصطفى السقا  وابراىيـ االيباري وعبد الحفيع شمبي , ط

 ـ( .1938واوالده )القاىرة : 

لتاريخ المموؾ و ىػ(, المنتظـ في ا597ابف الجوزي , ابو الفرج بف عبد الرحمف عمي بف احمد )ت -14
, دار الكتب العممية  1االمـ , دراسة و تحقيق : دمحم عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا , ط

 ـ ( .1992) بيروت : 

ىػ (,الصحاح تاج المغة و صحاح العربية , تحقيق : 397الجوىري , اسماعيل بف حماد ) ت -15
 ـ (.1987) بيروت :   , دار العمـ لممالييف 4احمد عبد الغفور عطا , ط

, دار احياء  1ىػ(, الجرح والتعديل , ط327ابف ابي حاتـ , ابو دمحم عبد الرحمف بف دمحم ) ت -16
 ـ(.1952التراث العربي ) بيروت: 

ىػ (, مشاىير عمماء االمصار 354ابف حباف , ابو حاتـ دمحم بف حباف بف احمد السبتي ) ت -17
, دار الوفاء ) المنصورة :  1وثق عميو: مرزوؽ عمي ابراىيـ , طواعالـ فقياء االقطار , حققو و 

 ـ ( .1991

ىػ (,المحبر  , تحقيق :يمزة ليختف شتيتر , دار االفاؽ 245ابف حبيب , ابو جعفر دمحم )ت -18
 الجديدة )بيروت : د . ت ( .

اللقاب , ىػ(, نزىة االلباب في ا852ابف حجر , شياب الديف احمد بف عمي العسقالني) ت -19
 ـ ( .1989, مكتبة الرشد )الرياض : 1تحقيق : عبد العزيز بف صالح السديري , ط
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, دار صادر  2ىػ (, معجـ البمداف , ط626الحموي , شياب الديف ابو عبد هللا ياقوت )ت -28 
 ـ ( . 1995)بيروت : 

, تحقيق : مصطفى ىػ(,تاريخ بغداد وذيولو 463الخطيب البغدادي , ابو بكر احمد بف عمي ) ت -21
 ىػ( .1417, دار الكتب العممية ) بيروت :  1عبد القادر عطا , ط

ىػ (,العبر وديواف المبتدأ و الخبر في اياـ العرب 888ابف خمدوف , عبد الرحمف بف دمحم )ت -22
, دار الفكر  2والعجـ و البربر ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف االكبر , تحقيق: خميل شحادة , ط

 ـ ( .1988:  )بيروت

, دار الكتب 2ىػ( , حياة الحيواف الكبرى, ط 888الدميري , دمحم بف موسى بف عيسى )ت  -23
 ىػ ( .1424العممية )بيروت : 

ىػ(, سير اعالـ النبالء , دار الحديث 748الذىبي , شمس الديف احمد بف دمحم بف احمد ) ت -24
 ـ ( .2886القاىرة : )

ىػ (,اساس البالغة , تحقيق : دمحم باسل عيوف السود , دار 583حمود )تالزمخشري , جار هللا م -25
 ـ( .1998الكتب العممية )بيروت : 

 ىػ(.1418ىػ (,الطبقات الكبرى , دار الكتب العممية )بيروت : 238ابف سعد , دمحم )ت -26

 ىػ( , األمواؿ , 224ابف سالـ , ابو عبيد القاسـ بف عبد هللا اليروي  )ت  -27

 .116يق : خميل دمحم ىراس , دار الفكر ) بيروت : د.ت ( صتحق

ىػ ( , شعر عبد هللا بف ىماـ السمولي , جمع وتحقيق 88السمولي , عبد هللا بف ىماـ )ت  -28
 ـ (1996التراث )دبي : , مركز جمعة الماجد لمثقافة و 1ط وليد دمحم السواقبي ,  :ودراسة

اعيل المرسي ,المخصص , تحقيق : خميل ابراىيـ جفاؿ , ابف سيدة , ابو الحسف عمي بف اسم -29
 ـ( .1996, دار احياء التراث العربي )بيروت :  1ط

ىػ( , الكتاب المصنف في االحاديث 235ابف أبي شيبة , عبد هللا بف دمحم بف ابراىيـ العبسي ) ت  -38
 ىػ( .1489, مكتبة الرشد ) الرياض :  1واآلثار , تحقيق : كماؿ يوسف الحوت , ط
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,  1طبقات الفقياء , تحقيق : احساف   , ط ىػ(,476الشيرازي ,ابو اسحاؽ ابراىيـ بف عمي )ت  -31
 ـ ( .1978دار الرائد العربي ) بيروت : 

ىػ(,تحفة االمراء في تاريخ الوزراء , تحقيق : 448الصابي , ابو الحسف اليالؿ بف المحسف )ت  -32
 عياف ) د.ـ : د.ت (.عبد الستار احمد فرج , مكتبة اال

ىػ(, الوافي بالوفيات , تحقيق: احمد االرناؤط 764الصفدي , صالح الديف خميل بف ايبؾ )ت -33
 ـ( .2888وتركي مصطفى دار احياء التراث العربي )بيروت : 

ىػ (,ادب الكتاب , نسخو وعنى بتصحيحو وتعميق 335الصولي , ابو بكر دمحم بف يحيى )ت -34
 ىػ( .1341بيجة االثري , المطبعة السمفية )مصر : حواشيو : دمحم 

 ىػ(:318الطبري , ابو جعفر دمحم بف جرير )ت•

 ىػ( .1387, دار التراث )بيروت :  2تاريخ الرسل و المموؾ , ط -35

صحيح وضعيف تاريخ الطبري , حققو وخرج رواياتو وعمق عميو : دمحم بف طاىر البرزنجي ,  -36
 ـ( .2887, دار ابف كثير )دمشق :  1صبحي حسف , طاشراؼ ومراجعة : دمحم 

ىػ(,مراصد االطالع عمى مراصد االمكنة 739ابف عبد الحق , عبد المؤمف بف عبد الحق )ت -37
 ىػ( .1412, دار الحمل )بيروت :  1والبقاع , ط

ا رواه ىػ ( , سيرة عمر بف عبد العزيز عمى م257ابف عبد الحكـ , عبد الرحمف بف عبد هللا )ت -38
 (. 1984االماـ مالؾ بف انس واصحابو , تحقيق : احمد عبيد , عالـ الكتب ) بيروت : 

ىػ(,العقد الفريد , تحقيق : دمحم سعد العرياف , 328ابف عبد ربو , ابو عمرو احمد بف دمحم )ت -39
 مطبعة دار الفكر )بيروت : د.ت(.

, دار الباز  1ىػ( , تاريخ الثقات , ط268ت  العجمي , ابو الحسف احمد بف عبد هللا بف صالح ) -48
 ـ (.1984) د.ـ : 

ىػ( , تاريخ دمشق , تحقيق : عمرو بف غرامة 571ابف عساكر , ابو القاسـ عمي بف الحسف ) -41
 ـ(. 1995العمروي , دار الفكر )بيروت : 

ار البشير , د1ىػ( , االوائل , ط395العسكري , ابو ىالؿ الحسف بف عبد هللا بف سيل )ت -42
 ىػ( .1488طنطا : )
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ىػ( , فضائح الباطنية , تحقيق: عبد الرحمف بدوي , الدار 585الغزالي , ابو حامد دمحم بف دمحم )ت -43 
 ـ(.1964القومية لمطباعة والنشر )القاىرة :

ىػ(, العيف, تحقيق : ميدي المخزومي 175الفراىيدي , ابو عبد لرحمف الخميل بف احمد ) ت -44
 ـ : د . ت(. , دار ومكتبة اليالؿ ) د. 2ـ السامرائي , طوابراىي

ىػ( , ادب الكتاب , تحقيق : دمحم الدالي , 276ابف قتيبة , ابو دمحم عبدهللا بف مسمـ الدينوري )ت  -45
 مؤسسة الرسالة )بيروت : د.ت( .

ف , تحقيق  : ىػ(, مختصر كتاب البمدا365ابف الفقيو , ابو بكر احمد بف دمحم اليمداني )ت  -46
 ـ ( .1996, عالـ الكتب ) بيروت :  1يوسف اليادي , ط

مآثر األنافة في معالـ الخالفة, تحقيق : عبد  ىػ(,821القمقشندي , احمد بف عمي بف احمد )ت  -47
 ـ (.1985, مطبعة حكومة الكويت ) الكويت :  2الستار احمد فراج , ط

 1ىػ(,البداية والنياية , تحقيق : عمي شيري , ط774)تابف كثير ,ابو الفداء اسماعيل بف عمر  -48
 ـ( . 1988, دار احياء التراث العربي )بيروت :

ىػ(,االحكاـ السمطانية والواليات الدينية ,دار الحديث 458الماوردي, ابو الحسف عمي بف دمحم )ت -49
 )القاىرة: د.ت( .

 , مكتبة الثقافة الدينية )بورسعيد : د.ت (.البدء والتاريخ ىػ(,355المقدسي, المطير بف طاىر) ت -58

ىػ(, تيذيب الكماؿ في اسماء الرجاؿ ,تحقيق : 742المزي , جماؿ الديف ابي الحجاج يوسف )ت -51
 ـ( .19988, مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر )بيروت:1بشار عواد معروؼ, ط

حنفاء بأخبار االئمة الفاطمييف ىػ(,اتعاظ ال845المقريزي , تقي الديف احمد عبد القادر ) ت  -52
, المجمس االعمى لمشؤف االسالمية لجنة احياء التراث  2الخمفاء , تحقيق : جماؿ الديف الشياؿ , ط

 ـ( .1996االسالمي ) القاىرة : 

 ـ( .2888)طيراف:  2ىػ(,تجارب االمـ وتعاقب اليمـ,ط421مسكويو ,احمد بف دمحم )ت -53

ىػ(,اخبار القضاة , صححو وعمق عميو وخرج احاديثو :  286حياف ) وكيع , دمحم بف خمف بف  -54
 ـ(.1947, المكتبة التجارية الكبرى )القاىرة : 1عبد العزيز مصطفى المراغي, ط

ىػ(, تاريخ اليعقوبي , دار صادر , ) بيروت : 292اليعقوبي , احمد بف ابي يعقوب ) ت بعد  -55
 ـ ( .1968
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 المراجع العربية •

 ـ(.2888, سينا لمنشر )القاىرة:  4عيل , محمود , سوسيموجيا الفكر االسالمي , طاسما -56

,  1البدراوي , رياض عبد الحسيف ,الموقف االموي مف الموالي بيف الشبيات والواقع التاريخي, ط -57
 ـ(. 2811تموز لمطباعة والنشر و التوزيع )دمشق : 

, مركز دراسات  3قتصادي في القرف الرابع اليجري , طالدوري , عبد العزيز , تاريخ العراؽ اال -58
 (.1999الوحد العربية ) بيروت : 

تاج العروس مف جواىر القاموس ,  ىػ(,1285الزبيدي , دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ الحسيني )ت  -59
 تحقيق : مجموعة مف المحققيف دار اليداية ) د.ـ : د.ت (.

 ـ(. 2815, دار الفارابي ) بيروت:  1صباغ , طالسعيد , خالد , تاريخ بال ا -68

سميـ , ابو طالب , اثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية عمى الفكر االسالمي في الدولة  -61
 ـ (.1999, مكتبة االشعاع ) د.ـ :  1العباسية, ط

حث في الشيخمي , صباح ابراىيـ ,االصناؼ والميف في العصر العباسي نشأتيا وتطورىا )الب -62
, بيت الوراؽ لمطباعة والنشر والتوزيع ) بغداد :  1التنظيمات الحرفية لممجتمع العربي االسالمي( , ط

 ـ(.2818

 -ىػ 12العزاوي , عباس , تاريخ الضرائب العراقية مف صدر االسالـ الى اخر العيد العثماني ) -63
 ـ (.1958ـ ( , شركة التجارة والطباعة )بغداد : 1917 -ىػ 1355ـ : 633

,  1فوزي , فاروؽ عمر , الجيش والسياسة في العيد االموي ومطمع العصر العباسي, ط -64
 ـ( .2888مجدالوي لمنشر والتوزيع ) عماف : 

 ـ ( .1971, النظاـ المالي في العيد االموي , دار الكتب العممية )بيروت :القيسي, كامل صكر -65

حتى العصر العثماني , ذات السالسل لمطباعة والنشر مصطفى , شاكر , المدف في االسالـ  -66
 ـ ( .  1988)الكويت: 

ىدارة , دمحم مصطفى ,اتجاه الشعر العربي في القرف الثاني اليجري , دار المعارؼ )القاىرة :  -67
 ـ( .1963
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 الرسائل واالطاريح• 

ة تحميمية وتقويمية, , عصاـ ىاشـ عيدروس , التطور االقتصادي في العصر االموي دراسالجفري  -68
 ـ(.1992رسالة ماجستير ) غير منشورة ( , كمية الشريعة والدراسات االسالمية ) جامعة اـ القرى : 

العزاوي , اقباؿ احمد زكريا , اثر االسواؽ في الحياة العامة في العصر العباسي ) دراسة في دور  -69
, كمية التربية )جامعة بغداد : غير منشورة (لسوؽ السياسي واالجتماعي والفكري( , رسالة ماجستير )ا

 ـ (.2882

 المجالت والدوريات والموسوعات•
بمياؼ , ي . أ , الحالة االقتصادية في عيد الخالفة العباسية , مجمة المورد, ترجمة : جماؿ  -78

 ـ( .1973)بغداد: 3, العدد  2كماؿ الديف , المجمد 

ة واالقتصادية لمطبقة العامة في المجتمع العراقي في العصر , دمحم صديق , الحياة االجتماعيحسف -71
 ـ ( . 2817) جامعة زاخو :  4, العدد  5العباسي , المجمد 

 6دعوب , ماىر عبد الغني , التأصيل التاريخي لمعمل الصيرفي , مجمة كمية التربية , العدد  -72
 ـ (.2816)جامعة الزاوية : 

ػ  132واعث ازدىار النشاط االقتصادي في العصر العباسي االوؿ )الزىراني ضيف هللا يحيى , ب -73
 ـ( .1995)مصر:  1المؤرخ العربي , المجمد  ـ (847ػ  749ىػ / 232

سويد , نافذ , الحرفيوف ودورىـ التاريخي في تطور المدينة العربية االسالمية , التراث العربي ,   -74
 ـ (.1999)سوريا :  76, العدد  19المجمد 

, خمف عبود , االلجاء وااليغار في ضرائب صدر االسالـ , مجمة كمية التربية االساسية , الطائي -75
 ـ(.2813)الجامعة المستنصرية :  78, العدد  19المجمد 

كاتبي , الجيبذة في العراؽ وتطورىا حتى القرف الرابع اليجري, مجمة دراسات العمـو االنسانية  -76
 ـ( .1999) االردف :  2, العدد  26واالجتماعية , المجمد 

الكبيسي , حمداف عبد المجيد ,الحياة االقتصادية ونظميا في المدف في عيد االزدىار اإلسالمي,  -77
 ـ( . 1988دراسات في تاريخ العراؽ وحضارتو, المدينة والحياة المدنية, دار الحرية لمطباعة )بغداد: 


