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أبو عبدالمجٌد "المستعصم باهلل" عبد هللا بن منصور المستنصر ( 434 - 2121هـ )2131/
كان آخر خلٌفة عباسً فً بغداد .حكم بٌن عامً  2121و 2131بعد أبٌه المستنصر باهلل .فً
عام 434هـ  ،2131/غزا المغول الدولة العباسٌة تحت قٌادة هوالكو خان .بعد أن سقطت بغداد
فً أٌدٌهم ،أعدم هوالكو المستعصم(.)2

بعث هوالكو خان زعٌم التتار عام  2131مٌبلدٌة أى قبل  027سنة برسالة إلى خلٌفة المسلمٌن
وحاكمهم المستعصم باهلل أرسل هوالكو رسالة إلى الخلٌفة ٌطلب فٌها منه الدخول فً سلطانه
دون حرب فاستشار الخلٌفة كبار رجال الدولة فأشار ابن العلقمً بدهابه السٌاسً أن ٌقوم بأمور
شكل ٌة ٌحفظ بها العباد والببلد كأن ٌرسل له الهداٌا والتحف وٌنقش اسمه على السكة وهذا فً
رأٌه كفٌل بأن ٌثنً الغازي المغولً عن عزمه على فتح بغداد وكان الخلٌفة ٌمٌل إلى هذا الرأي
غٌر أن مجاهد الدٌن أٌبك الدواتدار الصغٌر الذي ٌستند على تأٌٌد السنٌٌن والجٌش رفض
اقتراح الوزٌر .

و بٌنما كان هوالكو خان ٌعد العدة للهجوم على بغداد كان المعتصم باهلل ٌفتقد إلى الوعً
السٌاسً وكان مشغوال باللهو " قلٌل المعرفه بتدبٌر الملك نازل الهمه"()1
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 )2الصفدي ،الوافً بالوفٌات  ،ج ، 3دار السبلم  ،ص.127

 )1حسن  ،ابراهٌم حسن  ،تارٌخ االسبلم "السٌاسً ،الدٌنً ،الثقافً ،االجتماعً  ،ج، 1
ط،0ص.311

2

صفاته

كان كرٌما ً حلٌما ً سلٌم الباطن حسن الدٌانة .قال الشٌخ قطب الدٌن :كان متدٌنا ً متمسكا ً بالسنة
كأبٌه وجده ولكنه لم ٌكن مثلهما فً التٌقظ والحزم وعلو الهمة ،وكان للمستنصر أخ ٌعرف
بالخفاجً ٌزٌد علٌه فً الشجاعة والشهامة ،وكان ٌقول :إن ملكنً هللا األمر ألعبرن بالجٌوش
نهر جٌحون وأنتزع الببلد من التتار وأستأصلهم فلما توفً المستنصر لم ٌر الدوٌدار والشرابً
والكبار تقلٌد الخفاجً األمر وخافوا منه ،وآثروا المستعصم للٌنه والقٌادة لٌكون لهم األمر
فأقاموه ،ثم ركن المستعصم إلى وزٌره مؤٌد الدٌن العلقمً فأهلك الحرث والنسل ولعب بالخلٌفة
كٌف أراد وباطن التتار وناصحهم وأطمعهم فً المجًء إلى العراق وأخذ بغداد وقطع الدولة
العباسٌة لٌق ٌم خلٌفة من آل علً ،وصار إذا جاء خبر منهم كتمه عن الخلٌفة وٌطالع بأخبار
الخلٌفة التتار إلى أن حصل ما حصل)2(.

استدعى المستعصم وزٌره ابن العلقمى ،وقال له " ما تدبٌر أمرنا " ،فرد علٌه ابن العلقمى ببٌت
شعر ٌقول ٌ " :ظنون أن األمر سهل وإنما ...هو السٌف حدت للقاء مضاربة".
الحياة االجتماعية و العمرانية
وعمرانها ومعالمها الحضارٌة ووسابل تلك الحضارة اإلنسانٌة، ،منها حتى المساجد والجوامع
والمدارس والمكتبات و كل التراث الذي امتلكه الخلفاء العباسٌون و خاصة المستعصم باهلل"
وأهالً بغداد من أثاث وسجاد وأقمشة من حرٌر وأقطان وكتان ،وقساطٌط ،وسروج الخٌل
وأفرشة وبسط.
وقد مكتبة بغداد العظٌمة وهً أعظم مكتبة على وجه األرض فً ذلك الزمان ،وهً الدار التً
كانت تحوي عصارة فكر المسلمٌن فً أكثر من ستمابة عام ،جمعت فٌها كل العلوم واآلداب
والفنون وعلوم شرعٌة كتفسٌر القرآن أو الحدٌث والفقه والعقٌدة ،واألخبلق ومن علوم حٌاتٌة،
كالطب والفلك والهندسة والكٌمٌاء والفٌزٌاء والجغرافٌا وعلوم األرض ،ومن علوم إنسانٌة
كالسٌاسة واالقتصاد واالجتماع واألدب والتارٌخ والفلسفة ،وغٌر ذلك ،هذا باإلضافة إلى مبلٌٌن
األبٌات من الشعر ،وعشرات اآلالف من القصص والنثر ،فإن أضفت إلى كل ما سبق
الترجمات المختلفة لكل العلوم األجنبٌة سواء الٌونانٌة أو الفارسٌة أو الهندٌة أو غٌر ذلك)1(.
_______________
 )2ابن الجوزي عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي القرشً البغدادي أبو الفرج  320هـ ،
المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم ،ج ،3دار الفكر ،ص.122
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استمرت عملٌات الترجمة والنهضة العلمٌة فً عهده ،غٌر ما مٌز عهد المعتصم باهلل هو
اهتمامه باقتناء الجنود األتراك بجلبهم من مناطق آسٌا الوسطى كسمرقند وخوارزم ،ولقد مؤل
الجنود األتراك بغداد حٌث بلغت أعدادهم ما ٌقارب بضعة عشر ألفا ،أدى ذلك إلى التضٌٌق
بأهل المدٌنة ،واضطر الخلٌفة نتٌجة لذلك إلى االنتقال إلى مدٌنة سامراء التً بناها على بعد
 277كٌلومتر شمالً بغداد لتكون عاصمة له ومقرا لجٌوشه التركٌة من الممالٌك واألحرار،
وٌرى المؤرخون أن مٌل المعتصم لؤلتراك ٌرجع إلى كون والدته تركٌة ،كما أراد أن ٌحد من
المنافسة الشدٌدة التً كانت قابمة بٌن العرب والفرس فً الجٌش والحكومة )2(.

علمت حجم الخسارة الحضارٌة التً منٌت بها اإلنسانٌة ،لقد كانت مكتبة بغداد مكتبة عظٌمة
بكل المقاٌٌس ولم ٌقترب منها فً العظمة إال مكتبة قرطبة اإلسبلمٌة فً األندلس ،وسبحان هللا
لقد مرت مكتبة قرطبة بنفس التجربة التً مرت بها مكتبة بغداد ،وعندما سقطت قرطبة فً ٌد
نصارى األندلس سنة 414هـ قبل سقوط بغداد بعشرٌن سنة فقط قاموا بحرق مكتبة قرطبة
تماماً ،وقام بذلك أحد قساوسة النصارى بنفسه ،وكان اسمه ((كمبٌس)) وحرق ما وقعت علٌه
ٌده ،من كتب بذلت فٌها آالف األعمار وأنفق فً سبٌل كتابتها الكثٌر من المال والعرق والجهد.
الحياة االجتماعية واالقتصادية في عهد المستعصم باهلل":
المحنا إلى عدم االستقرار والخوف واالضطراب الذي عم المجتمع ؛ لذا تعطلت الحٌاة المدنٌة
ولم ٌستطع الناس ممارسة أعمالهم فً أمن وخافوا على أعراضهم وأموالهم  ،وكان نتٌجة ذلك
أن عم الجوع والحرمان قطاعات كبٌرة من الناس  ،وكان األثرٌاء ٌخافون على أموالهم لذا
وجدنا من ٌُمدح فٌب َْخل فً العطاء  ،فٌهجوه الشاعر فً المقام نفسه  ،وٌُسر الرج ُل بالهجاء أكثر
من المدح ؛ ألنه إعبلن لعدم قدرته على العطاء  ،وقد كثر ذلك حتى أصبح مدح الرجل وذمه
فً مقام واحد اتجاها ً ملحوظا ً فً دواوٌن شعراء هذا العصر  ،وكان ذلك إعبلنا ً على تفشً
الفقر والبطالة  ،كما امتؤلت األسواق بالمكدٌن )1(.
_______________
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كانت البادٌة خبلل العصر العباسً الخليفة المعتصم باهلل تمد المدن بفٌض من الشعراء ذوي
السلٌقة العربٌة األصٌلة ،وقد تحول بعض هؤالء الى معلمٌن ٌربون الناشبة على العربٌة
الفصحى واداب الشعر القدٌم ،فً الوقت الذي كان ٌقابلهم فً المدن شعراء لم ٌنشأوا فً البادٌة
لكنهم استوعبوا ملكة اللغة العربٌة التً تمثلت فً دخابلهم فٌما بعد حتى اصبحوا ال ٌقلون عن
شعراء البادٌة نصاعة وبٌانا.
لقد حافظ معظم الخلفاء العباسيين على لغة القرأن وحثوا اهل العلم على دراستها والتعمق فً
معانٌها ومعرفة مكنوناتها ،فكانوا ال ٌستوزرون اال من حذق فً اللغة العربٌة وبرع فً ادابها
وادابها ،وكانت مجالس الخلفاء عموما تكتظ باللغوٌٌن وعلماء الكبلم من امثال الكسابً
واألصمعً .وكان الشعراء ٌعرضون قصابدهم على الخلٌفة ،فإن استحسنها مضوا ٌنشدونها،
وان لم ذهبوا ٌصنعون غٌرها)2(.
وعلى هذا النحو سٌطر اللغوٌون على سوق األدب العباسً ومضوا متمسكٌن بقواعد الشعر
القدٌم تمسكا شدٌدا ،وكان اعتقادهم انه ال ٌجوز تفضٌل شعر عصر على غٌره من عصر اخر
انما كان المراد هو جودة الشعر نفسه بصرف النظر عن عصره ،فالجودة الفنٌة ال تقاس بالقدم
والحداثة ،ان الشعر الجٌد جٌد فً كل زمان ومكان

وعلى هذا النحو دفع التحضر بشعراء العصر الى استحداث اسلوب جدٌد ٌعتمد على األلفاظ
الواسطة بٌن لغة البدو الزاخرة بالكلمات الجزلة ولغة الحضر الملٌبة بالكلمات المبتذلة وجعلوا
منه اسلوبا جدٌدا اشبه بعنقود من الجواهر اذ تحول الشعراء الى ما ٌشبه الصاغة ،كل ٌحاول
ان ٌثبت مهارته فً صٌاغة وسبك الشعر من الكلمات التً ٌكون وقعها فً السمع حسنا و
تأثٌرها فً القلب كأثر المطر فً التربة الكرٌمة.
وبشار ابن برد هو فً طلٌعة من ارسى هذا األسلوب الجدٌد فكان شعره انقى من الراح واصفى
من الزجاج واسلس من الماء العذب ،كما امتاز اسلوبه بالنصاعة والرصانة والصفاء والرونق،
هذا ما ٌصرح به ابن المعتز)1(.
_______________
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لو استعرضنا األحداث األدبٌة خبلل القرنٌن الثانً والثالث للهجرة الحظنا وفرة المعلومات التً
وردت الى اللغة العربٌة ،فقد جمعت مادتها جمعا مستفٌضا صنفت فً مباحث متعددة ،وكان
اللغوٌون ال ٌذكرون صٌغة لغوٌة فٌها اشتباه .لقد استطاعوا ان ٌضعوا قواعد النحو العربً
وضعا نهابٌا وٌضبطوا قواعد القوافً واألوزان الشعرٌة وبذلك اصبحوا قادرٌن ان ٌضعوا
األسس البلزمة لصنع المعجم العربً مثلما هو معروف عن معجم العٌن المنسوب الى الخلٌل
بن احمد معلم سٌبوٌه)2(.

لقد كتب الجاحظ البٌان والتبٌن الذي اتاح به للشباب ان ٌقفوا فً غٌر مشقة على خصابص
اللغة العربٌة وادابها الجمالٌة والموسٌقٌة ،اذ اصبح من المتٌسر ان ٌقرؤا اشعارها من دون عناء
وٌتذوقوها فً غٌر تكلف .و ٌحسن بنا القول ان مدٌنة البصرة بدأت تزدهر بسوق بادٌتها
المعروف بالمربد الذي تحول اسمه بمرور الزمن الى مهرجان المربد .المستعصم باهلل" كان
ٌجتذب الٌه الشباب الطموح للقاء الفصحاء من األعراب القادمٌن من البادٌة تمرٌنا أللسنتهم
وصقبل لمواهبهم واغناء لمادة اللغة الزاخرة بالجودة والصفاء.

كان الخلٌفة العباسً المأمون مشجعا للثقافة ،فقد حول دار خبلفته الى منتدى ألساطٌن العلم
والمعرفة وكبار البلغاء و المترجمٌن الذٌن نقلوا الى العربٌة العلوم الٌونانٌة والبلتٌنٌة والهندٌة
والفارسٌة وبها غدت بغداد منارا لئلشعاع الفكري الساطع الذي توج عصرها الذهبً المنشود.
وفً هذا الزمن ادخلت الى بغداد صناعة الورق من الصٌن قبل دخولها الى اروبا بقرون عدٌدة،
فظهرت مكتبات عامة كمكتبة الحكمة فً بغداد ومكتبات خاصة فً كل مكان .وحٌنها وصف
الجاحظ شغف العراقٌٌن بالقراءة كأنقضاض األسد على فرٌسته)1(.
_______________
 )2ابن األثٌر ،أسد الغابة  ،ج ، 2دار النفابس  ،ص.432
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لقد اذكى األسبلم جذوة المعرفة فً النفوس ودفعها الى التعلم دفعا قوٌا ،وبذلك انتشرت الكتاتٌب
لتعلٌم مبادئ القراءة والكتابة ،فكانت اجور المعلمٌن فً الغالب ال تتجاوز رغٌفان من الخبز ،و
من كان ٌرٌد اكمال تحصٌله ،انتقل الى حلقات الدرس داخل المساجد لٌنهل العلم من معٌن
اساتذة متخصصون ،فكان تأثٌرهم على النهضة الحضارٌة كبٌرا ،فقد اثمرت عن ظهور بوادر
ادبٌة باهرة واثار علمٌة رابعة وقصابد شعرٌة خالدة ،افرزت نخبة من اعبلم الفكر ،كإبن سٌنا
فً الطب والرازي فً العلوم والطبري فً التارٌخ والخوارزمً فً الرٌاضٌات وابن حٌان فً
الكٌمٌاء والكندي فً الطبٌعٌات وابن ماسوٌة فً علم التشرٌح وابن النفٌس فً الدورة الدموٌة
واإلدرٌسً فً الجغرافٌا وابن الهٌثم البصري الذي وصفه الكاتب األمرٌكً المعاصر مٌشٌل
هاملتون مورغان بأنشتاٌن زمانه ،فبفضل نظرٌاته تمكن كل من كوبرنٌكوس وغالبلو ونٌوتن
من تحقٌق اهدافهم العلمٌة بعد ستمابةعام من رحٌله .ونتٌجة ألمتزاج الثقافات دخلت الى العربٌة
الفاظ اجنبٌة كالفارسٌة خاصة ما ٌتعلق بأسماء الطعام والشراب والملبس ،و هندٌة مثل ابنوس
والفلفل والببغاء ،وكذلك مفردات ٌونانٌة من قبٌل القٌراط واألوقٌة والقولنج .هذه لمحات
مقتضبة عن الحٌاة األدبٌة المستعصم باهلل" فً العهد العباسً)2(.

اما اذا اردنا ان نلقً نظرة سرٌعة على الحٌاة األجتماعٌة ،فأقول ان انتقال الخبلفة األسبلمٌة
من دمشق الى بغداد عام  211للهجرة بعد معركة الزاب كان اٌذانا بغلبة الطوابع الفارسٌة على
المرافق العامة فً المجتمع العراقً ،فقد قلد العباسٌون الساسانٌٌن فً عاداتهم وثقافاتهم
وازٌابهم وطرابق معٌشتهم وحتى فً محاكات عمابرهم ،فقد بنى الخلٌفة ابو جعفرالمنصور
مدٌنة بغداد على شاكلة طٌسٌفون – المدابن – دابرٌة ،مثلما بنى قصره المعروف بقصر الذهب
على طراز قصورهم ،المتمٌزة بالدواوٌن الفخمة ،وان اثار سامراء وغٌرها ال زالت شاهدة
للعٌان .فقد اقتبس العباسٌٌون عن الفرس مقومات الحضارة ،وعلى رأسها نظام ادارة الدولة،
والتشكٌبلت العسكرٌة وفنون الحرب بحذافٌرها ،وصاغوا القوانٌن صٌاغة ساسانٌة جعلت من
الخلٌفة العباسً ملكا كسروٌا ٌحكم األمبراطورٌة األسبلمبة حكما استبدادٌا دٌنٌا وراثٌا مطلقا،
ٌحٌط نفسه بهالة كبٌرة من التقدٌس و تحول بعض الفقهاء الى وعاظ سبلطٌنٌ ،نصاعون
ألهواء الحاكم وٌعلنون للمآل ان الخلٌفة هو ظل هللا فً ارضه .وبذلك ظهر ابشع حكم فردي
ظالم الٌقٌم للشعب وزنا ولٌس له من األمر شٌبا)1(.
_______________
 )2ابن األثٌر ،أسد الغابة  ،ج ، 2دار النفابس  ،ص.433
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كان معظم الوزراء من الفرس ،المستعصم باهلل" ٌستأثرون بشؤون الخبلفة وٌنالون اعلى
المراتبٌ ،تسم حكمهم بطابع القهر والتعسف ال ٌعرف رفقا وال لٌنا.
لقد اعتبر الخلفاء العباسٌٌن انفسهم ورثة الخبلفة الشرعٌة وزعموا ان النبً قال لعمه العباس
بأن الخبلفة ستكون فً ولده من بعده ،وبهذا اإلدعاء الذي لٌس له سند ،بدوأ ٌبلحقون ابناء
عمومتهم العلوٌٌن ،العلوٌون الذٌن كانوا لهم العون األكبر فً اسقاط سلطة بنً امٌة ،حتى
تجرؤا بالفتك بأبمتهم ،كان زعٌمهم الروحً موسى بن جعفر اول الضحاٌا)2(.

لقد تجاهل العباسٌون كسلفهم األموٌٌن دستور النبً الكرٌم الذي وضعه فً المدٌنة المنورة فً
السنة الخامسة للهجرة الذي ضمن حقوق وواجبات الرعٌة فً األمة األسبلمٌة....ورغم كل ذلك
كان ٌحلو للعباسٌٌن ان ٌكثروا من تردٌد األٌة الكرٌمة من سورة ال عمران – قل اللهم مالك
الملك تؤتً الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بٌدك الخٌر
انك على كل شا قدٌر -
كان الخلفاء العباسٌون شغوفٌن بالجواري ،فكان لكل منهم جٌشا منهنٌ ،رفلن فً ابهى الكساء
والحللٌ ،بالغن فً اناقتهن وزٌنتهن وٌتبارٌن فً ثٌاب السندس واإلستبرق وٌختلن فً الجواهر
واللؤلؤ متخذات منها تٌجانا واقراطا وخبلخٌل وقبلبد .فكان شغف الرشٌد بالعربٌات وشغف
المأمون بالمسٌحٌات اما شغف المعتصم فكان بالغلمان والجواري التركٌات الذي اضطر اخٌرا
الى نقل مركز الخبلفة الى مدٌنة سامراء لٌجنب اهالً بغداد شرهم واذاهم.
لقد انحدر معظم الجواري من دول وثقافات مختلفة ،كان تأثٌرهن على المحٌط العربً بالغا
حتى ان قسما منهن دخلن قصر الخبلفه وصار بعض الخلفاء من ابنابهن،
كان الرشٌد ٌستكثر منهن فً قصوره حتى تجاوز عددهن عن اربعة االف جارٌة ،كانت ضٌاء
وخنث وسحر افضلهن عنده ولسان حاله)1(.
_______________
 )2فوزي  ،فاروق عمر  ،الخبلفة العباسٌة  ،ط ،2دار العلن ،ص.124
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0

اما اعٌاد النصارى فكانت كثٌرة لكن اهمها كانت عٌد المٌبلد و الفصح والشجرة وكانوا ٌزٌنون
روؤسهم بأكالٌل الورد وفً اٌدهم الخوص والزٌتون كما كانوا ٌحٌطون مجالسهم بالزهور
والرٌاحٌن ودفا الشموع .وكان احتفالهم بعٌد الفصح متمٌزا ،وعندهم ان نبً هللا عٌسى عرج
الى السماء فً مثل هذا الٌوم بعد صلبه بثبلثة اٌام .كان اكثر مناطق العراق احتفالٌة هً الدٌر
األعلى فً الموصل ودٌر سمالو فً شرق بغداد وكان عشاق الطرب ٌسافرون الٌها اما عن
طرٌق الدواب او عن طرٌق نهر دجلة وكان المحتفلون ٌتبارون فً زٌهم و زٌنتهمٌ ،شربون
األنخاب وٌضجون فً اغانً راقصة صاخبة حتى الصباح وهم مغتبطون ،وٌصف الشاعر عبد
الملك )2(.

كانت البساتٌن فً ضواحً المدن تحتضن الحانات التً كانت تعج بالجواري والغلمان صباح
مساء ،تخفق ألغانٌها المعازف والطنابٌر والدفوف وتهٌا لروادها اللهو المباح وغٌر المباح،
ومن حولهم الشٌاطٌنٌ ،كثر فٌها حدٌث الفسق والصبوة الى جانب ثرثرة المجوس والزنادقة
الذٌن كانوا ٌفتحون الباب على مصراعٌه للتهجم على العرب والنٌل من تارٌخهم و ثقافتهم بل
والدس على األسبلم نفسه متشامخٌن بحضارتهم القدٌمة ،وكان البرامكة دوما ٌذكون هذه
التحرشات.
وفً هذا الجو المتوتر كان الدور التارٌخً للثقافة العربٌة المرتبط بالمضمون الحضاري
األسبلمً الدٌنً والوطنً والعرقً ٌتعرض لخطر فقدان الهوٌة من الجذور.

فقد شكلت هذه التصورات الخاطبة ارضٌة خصبة فً اشتداد نزعة الشعوبٌة التً تتعارض مع
األسبلم الذي اعلن منذ الٌوم األول انه ال فضل لعربً على اعجمً اال بالتقوى ،اذ لٌست
العروبة وال العجمة مٌزة فً ذاتها تعلً من شأن صاحبها )1(.
_______________
 )2فوزي  ،فاروق عمر  ،الخبلفة العباسٌة  ،ط ،2دار العلن  ،ص.124
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كان الفرس قبل األسبلم مجوسا ،والمجوسٌه منحدرة من الدٌن الزرادشتً الذي ظهر  077سنه
قبل المٌبلدٌ ،عتقد بوجود الهٌن هما – اهورامزدا – منبع النور واصل الخٌر فً العالم و –
اهرمن – وهو رمز الظلمة ومبدأ الشر فً الوجود ،وعندهم النار شعار الطهر ،فهم ٌقدسونها
لكنهم ال ٌعبدونها،

ثم تلٌها المانوبٌة وهً الفكر المجوسً الثانً الذي ظهر  177سنة بعد المٌبلد .تحرم ذبح
الحٌوان لكنها تبٌح الزواج من المحارم وعقٌدتهم هً مزٌج من الزرادشتٌة والنصرانٌة والبوذٌة
ولها طقوس عبادٌة خاصة بها)2(.

هكذا كانت هذه المعتقدات الشاذة وباال على األسبلم ،والغرٌب فً األمر ان المسلمٌن لم ٌنتبهوا
الى حقٌقة المجوسٌة فً بادئ األمر واعتبروها ضربا من التعالٌم السماوٌة .ونظروا الٌها
بإحترام ،لذلك ظلت حٌة قوٌة حتى العصر العباسً حٌنما ادرك الخلٌفة المهدي ابعاد كفرها
فأنقلب على معتنقٌها بالفتك والتقتٌل.

كثر الرقٌق فً العصر العباسً المستعصم باهلل" كثرة مفرطة .فقد انتشرت تجارته الى حد كان
سوق النخاسة فً بغداد ٌحمل اسمه .فٌه مواصفات الجنسٌن ،من كل دٌن ولغة ولون وعنصر
تعرض تحت اعٌن الرجال)1(.

_______________
 )2فوزي  ،فاروق عمر  ،الخبلفة العباسٌة  ،ط ،2دار العلن ،ص.114
 )1الطبري ،محمد بن جرٌر ،تارٌخ األمم والملوك ،تح :محمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار
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كان الناس فً المجتمع العباسً ٌعشقون الغناء ،فقد اقترنت موسٌقى الطرب لدٌهم برقة
عواطفهم وخلجات نفوسهم ،حتى غدت نعٌمهم المفضل ،تثٌر فٌهم البهجة والسرور الى حد
كانوا ٌستقبلون عذوبة األلحان بالدموع .ولهذا كثرت مجالس األنس والسمر وتفشى فٌها الغزل
األباحً ،كان سببا ألفساد الشباب ،هذا الغزل الذي ال تصان فٌه كرامة المرأة والرجل معا،
ورث المجتمع العباسً من الفرس كل ما كان عندهم من ادوات لهو ومجون ،فكان عشاق
الخمرة ٌعبون منها ما ٌشاؤون ،حتى اصبح األدمان علٌها ظاهرة عامة ،ومما ساعد على
انتشارها اجتهاد زمرة من الفقهاء على تجوٌز بعض انواعها ،رغم وجود نص النهً عنها فً
القرأن الكرٌم)2(.

كانت فً العصر العباسً ٌجلبن من كل حدب وصوب وكانت اموال المسلمٌن تنثر علٌهن
بإفراط شدٌدٌ .كفً ان تقوم مطربة بإحٌاء حفلة غنابٌة ترضً مزاج الخلٌفة حتى ٌأمر لها بمبة
الف درهم .وقد بلغ اهتمام الخلفاء بالطرب حدا جعل هارون الرشٌد ٌأمر مغنً القصر ابراهٌم
الموصلً ان ٌختار له مبة من األصوات المبلبمة والموجودة حالٌا فً كتاب األغانً ألبً
الفرج األصبهانً.

لقد اتصفت حٌاة الخلفاء ومن لف لفهم بالبذخ والترف الصارخ ،فكان على الشعب الكادح ان
ٌتصبب عرقا وٌتجرع من غصص الحٌاة ما ٌطاق وما ال ٌطاق لٌتها لهؤالء الحكام اسباب
النعٌم)1( .
_______________
 )2القلقشندي ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشا ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر2213 ،
م ،ص.223
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ٌروي المؤرخ ابن طٌفون انه دعً الى قصر الخبلفة لحضور حفلة زفاف الخلٌفة المعتصم باهلل
على عروسته بوران ،فبعد األنتهاء من العشاء الذي كان ٌتكون من ثبلثمبة لونا من الطعام ،قدم
الى الضٌوف فً اوانً من الذهب والفضة ،وبعدما قام الخلٌفة واجلس عروسته على حصٌر
منسوج من الذهب ومكلل بأبهى صنوف الجواهر ،قدم الٌها الف ٌاقوتة بعد ان اوقد لها شموع
العنبر ،بعد ذلك بدأ المأمون ٌنثر مسقول البندق على رؤوس المحتفلٌن .كانت كل بندقة تحوي
على رقاق كتب علٌه اسم قرٌة او جارٌة او فرس ،فالضٌف الذي ٌحظى بواحدة منها ٌذهب الى
الوكٌل لٌتسلم حصته ،فإن كان من نصٌبه قرٌة ،غدا حاملها تلك اللٌلة صاحب ضٌعة بما فٌها
من الكابنات الحٌة وممتلكات عقار وبساتٌن ثمر)2(.

تحقيق العدالة األجتماعية في مقدمة األهداف لظهور األسالم ؟ ...فإذا كان األمر كذلك ،فبأي
تبرير يتغافل حكام المسلمين من تطبيق هذا الهدف ؟؟
ولعل هذه الممارسات وما رافقها من اعتصار الشعب هو السبب فً كثرة الثورات على
العباسٌٌن ،واٌضا لعله السبب على اقبال بعض الناس لئلٌمان بالمهدي المنتظر ٌدعون هللا ان
ٌظهره لٌخلصهم من بلواهم وٌنشر العدل بٌنهم.
لقد انتشر فً المجتمع العباسً مظاهر التألق والتأنق فً األزٌاء والزٌارات ومراسٌم القبول
واداب المابدة خاصة فً الطبقات األرستقراطٌة الناشبة .كما سرى بٌن النساء الحرابر شغف
التهادي بالعطور الفواحة كعطر النرجس والٌاسمٌن والمسك والكافورٌ ،نتعشن بطٌب ارٌجها
وٌتبخترن بعبقها الزكً كما وٌتمسحن بدهن الزعفران من المفرق الىالقدم ،بٌنما اقتصر شغف
العوابل فً تزٌٌن بٌوتهن بالورد والرٌاحٌن ،احلى داللة لمعانً الود والوداد والهام لمشاعر
الشعراء فً الخصب والخٌال .وعلى اثر ذلك كثرت حقول الورد فً ضواحً بغداد وفً كل
مكان)1(.
_______________
 )2القلقشندي ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشا ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر2213 ،
م ،ص.224
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لقد شاعت فً بغداد قولة السوء فً الخلٌفة االمعتصم باللهبعد ان اكتظ قصره بالغلمان ،ودرأً
للسمعة ارسلت الٌه امه زبٌده بعشرة من الجواري بعد ان البستهن ثٌاب الغلمان لتصرف ابنها
عن سلوكه المنحرف ،وبذلك ظهر اول مرة مصطلح الغبلمٌات فً المجتمع العباسً ،لعل ذلك
هو السر فً ان ابا نؤاس كثٌرا ماكان ٌستعمل ضمٌر المذكر فً شعر الغزل.
كان المعتصم باهلل مغرما بالخمرة ،فقد حول قصر الخبلفة الى حانة لٌلٌة على حد تعبٌر اهالً
بغداد ،حٌث كان السبٌل له الى احتسابها اال متتابعا ،حتى اذا نام واستٌقظ فً السحر طلب الى
ندٌمه ابً نؤاس ان ٌمده بالشراب لٌصطحب الٌوم التالً وٌنعم بنشوته غٌر مبال لحرمة دٌن
وال لوقار خبلفة)2(.

لقد كثرت فً زمن ابً نؤاس ظاهرة التخنث عند بعض الرجال ،فعندما كانت تسقط عنهم
رجولتهمٌ ،لبسون لبس النساء وٌتشبهون بهن فً الحركات والكبلم والتزٌن كصبغ الشعر
ووضع الحناء على االظافر ،وكان بالمقابل من ٌتشبه من الجواري بالغلمان لفتا للشباب.

لم ٌقتصر نظم الشعر فً العصر العباسً على الغزل المكشوف انما كان هناك الشعر العفٌف
الذي بقى طاهرا تمده منابع األدب الرصٌن عند شعراء نجد وكانوا ٌسمونه بالحب العذري
المتسم بالحشمة واألدب)1(.

_______________
 )2الصفدي ،الوافً بالوفٌات  ،ج ، 3دار السبلم  ،ص.122
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