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 *النظم االقتصادية* 
 تطرق في البداية الى : -اواًل: الزراعة:

 ))نظام االراضي في عهد الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( والخلفاء الراشدين(( -
فبعد استقرار الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( في المدينة شرع في تنظيم شؤون الدولة االسالمية  

ان االولى. فبدأ بوضع اسس لممبادئ االقتصادية والمالية فيما يخص الجزية والخراج التي لم يفصل فييا القر 
الكريم وذلك لتوفير االموال الالزمة ولممسممين االوائل من المياجرين خاصة, كما ذكرنا ذلك في المحاضرات 

 السابقة .
فقد فرض الخراج عمى االراضي التي افتتحيا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( واتخذ اجراءات عدة في  

الى اتباع سياسة واسعة في اقطاع االراضي  معاممتيا الن الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( لم يكن مياالً 
 لممسممين لكي ال تشغميم الزراعة عن االنصراف لمجياد ونشر االسالم .

من  وقد اقطع الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( لعدد من الصحابة قطائع من االراضي التي استصفاىا 
قبائل الييود الذين ىجرىم الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( خارج المدينة وكذلك من االراضي التي وىبيا 
االنصار لممياجرين االوائل ومن االراضي الموات ألحيائيا وليحث المسممين عمى عمارة االرض فقد اقطع 

قطائع لعمي بن ابي طالب ولعمار البي بكر وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام )رضي اجمعين( كما اقطع 
بن ياسر )رضي اهلل عنو( كما اقطع الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( لبعض زعماء القبائل والمحتاجين من 

" من أحيا ارضا ميتة فهي المسممين وحثيم عمى استصالح االراضي الموات فقال )صمى اهلل عميو وسمم( :
 له " .

ييدف من ذلك استصالح االراضي وتألف قموب المسممين  وكان الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( 
 ورفع مستواىم المعاشي.

وفي خالفة ابي بكر الصديق )رضي اهلل عنو( اقطع بعض كبار الصحابة اقطاعات كانت اغمبيا  
من اراضي الموات منيم الزبير بن العوام وطمحة بن عبيد اهلل. واقطع الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل 

عمي بن ابي طالب )رضي اهلل عنو( وسعد بن ابي وقاص وغيرىم واشترط الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( ل
عنو( عمارة االرض وعدم احتجازىا وفي خالفة عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( فقد تساىل في منح 

 ا . االقطاع من اراضي الصوافي في العراق وكانت في الغالب اراضي موات واجاز بيعيا او استبدالي



وقد اقطع كل من الخميفة عمر والخميفة عثمان )رضي اهلل عنو( قطائع في الثغور والعواصم  
 االسالمية بيدف استقرار المقاتمة والتوطن في مناطق الحدود مع الدولة البيزنطية .

 * نظام االراضي في العصرين االموي والعباسي *
راضي وكانت تيدف الى تحقيق اغراض سياسية اتبع خمفاء االمويين سياسة التوسع في اقطاع اال 

لكسب الكثير من الموالين باإلضافة الى اقبال االمويين انفسيم عمى تممك االراضي وقد ادت ىذه السياسة 
بمرور الزمن الى ظيور الممكيات الفردية الواسعة, ىذا باإلضافة الى ان االمويين شجعوا عمى احياء اراضي 

في ارجاء الدولة االموية الممتدة ما بين حدود الصين شرقًا والمغرب واالندلس  الموات التي كانت منتشرة
 غربًا. وقد ردت ىذه االراضي اموااًل طائمة عمى بيت المال.

وبالغ الخمفاء العباسيون في امتالك االراضي الزراعية واقطاع القطائع عمى الحاشية واالتباع  
ية اقطاعات مصادرة الضياع واالراضي من المغضوب عمييم من والموالين ليم وتكونت لدى االسرة العباس

الوزراء وكبار رجال الدولة ومن اراضي الصوافي واراضي الموات وعن طريق االلجاء. وقد شيدت العصور 
 -االسالمية ظيور اصناف عديدة لمممكيات الزراعية وىي :

  االراضي الخراجية.-1
 اراضي الصوافي .-2
 ضياع السمطانية(.اراضي الخالفة )ال-3
 اراضي الممك )المالك( .-4
تشمل االراضي الخراجية عامة االراضي التي فتحت منذ خالفة عمر بن الخطاب  -االراضي الخراجية:-1

)رضي اهلل عنو( خارج الجزيرة العربية والتي رفض الخميفة قسمتيا بين الفاتحين وعدىا فيئًا لألمة, وقد تركيا 
ا مقابل دفع ضريبة الخراج فقد عدىا الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( اراضي صمح. بأيدي اصحابيا يزرعوني

وتتحول االراضي الخراجية الى عشرية في حال اسالم الذمي, او في حالة انتقال ىذه االراضي الى 
 المسممين. ولقد نيى الفقياء عن تمميك االراضي الخراجية بوصفيا فيئًا لممسممين .

بدالعزيز )رضي اهلل عنو( اعاد تنظيم ضريبة االرض, فقد اعاد ضريبة وفي خالفة عمر بن ع 
الخراج عمى االراضي الخارجية سواء كان مالكيا مسممًا ام ذميًا باعتبارىا ممك االمة االسالمية ولمالكيا ان 

 يدفع عنيا ايجار استثمارىا وىو الخراج. 
االراضي الزراعية من امالك االمويين ومن وفي العصر العباسي بالغ الخمفاء العباسيون في امتالك  

مصادرة اراضي كبار رجال الدولة ومن احياء اراضي الموات ومن الشراء وااللجاء. فتكونت لدييم اراضي 
واسعة جدًا كما منحوا اقاربيم االراضي والضياع فأصبحت االسرة العباسية في مقدمة المالكين الكبار فمثاًل 



كيا الخيزران بمغت قيمتيا )مائة الف لف وستين الف درىم( ما يدل عمى ضخامة ان غمة االراضي التي تمتم
 موارد االسرة العباسية من غمة االراضي الزراعية .

وىي االراضي التي فتحيا المسممين حربًا وكانت تحت سيطرة الفرس والبيزنطيين,  -اراضي الصوافي:-2
وذلك منذ خالفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو(, من حق الخميفة ان يقطع منيا لمن شاء, فكانت اغمب 
 االراضي التي اقطعت في عصر الراشدين في السواد من اراضي الموات لغرض احيائيا فقد اقطع الخميفة
عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( في البصرة ارضًا كانت سباخًا فأحياىا عثمان بن عفان بن ابي العاص 

 الثقفي. كما اقطع الخمفاء االمويون اراضي من الصوافي الموات فتم احياؤىا. 
وفي زمن العباسيين توسعت اراضي الصوافي, فقد الحقوا بيا كل ارض صودرت من االمويين  

ل صفية اصطفاىا العباسيون من الخارجيين عمى الدولة. وقد وضعت اراضي الصوافي تحت واعوانيم وك
اشراف الدولة وانشأ الرشيد ديوان الصوافي. واجاز الفقياء االقطاع من اراضي الصوافي فيم يرون ان 

يت مال الصوافي تابعة لألمام ولو الحق في ان يتصرف بيا عمى وفق ما يراه مناسبًا كحقو في التصرف بب
 المسممين .

وىي امالك الخميفة وتختمف عن اراضي الصوافي, فضياع  -اراضي الخالفة )الضياع السلطانية(:-3
الخالفة خاصة بالخميفة في حين ان الصوافي اراضي الدولة وكانت ضياع الخالفة واسعة ومنتشرة في 

 س وخراسان وغيرىم.مختمف انحاء الدولة العربية االسالمية في العراق والشام ومصر وفار 
ففي خالفة االمويين ضم معاوية بن ابي سفيان من اراضي الصوافي في العراق والشام والكوفة  

والبصرة والجزيرة واليمن اضافة الى امتالك بعض الخمفاء االمويين الكثير من الضياع الزراعية واالراضي 
 الكثيرة الواسعة في العراق وفارس وبالد الشام .

العصر االموي انظمة زراعية جديدة منيا نظام االلجاء وىو ان يمجأ شخص الى  وظيرت منذ 
تسجيل ارضو باسم خميفة او امير, كأنو المالك الحقيقي لألرض ليحمي نفسو من الضرائب المالية المترتبة 
عمى االرض كما ظير نظام االيغار: وىي ان يوغر السمطان االرض لرجل فتصبح لو دون ان يدفع عنيا 

 الخراج لمدولة وانما يدفع لمسمطان .
وفي العصر العباسي كانت ضياع العباسيين تتكون مما صودر من ضياع االمويين واالراضي التي  

ألجأىا اصحابيا لمعباسيين مقابل حمايتيم ليم. واالراضي المصادرة من كبار رجال الدولة من وزراء ووالة 
خالفة ىذه منتشرة في ارجاء الدولة العباسية ولقد تقمصت ومن اراضي الموات والشراء, وكانت ضياع ال

ه بشكل كبير بسبب تسمط العناصر االجنبية من اتراك 447-218ضياع الخمفاء العباسيين لممدة بين 
وبويييين عمى خزائن االموال وافالس بيت المال وشغب الجند لمحصول عمى الرواتب مما اضطر الخمفاء 



من الضياع السمطانية لدرجة بمغت قيمة ما بيع من االراضي خالل الفترة المذكورة  العباسيون الى بيع الكثير
 ما يزيد عمى خمسين مميون دينار ولم يبق لمخمفاء سوى اقطاعات صغيرة يعيشون من مواردىا .

تعود الممكيات الزراعية الخاصة الى اصول عديدة ومنيا الممكيات الخاصة -اراضي الملك )المالك( :-4
راد قبل عصر الفتوح وحركات التحرير التي اقرىا العرب المسممين  بأيدي اىميا صمحًا ومنيا اراضي لألف

الموات التي تم احياؤىا من السباخ والبضائع ومنيا ما حصل عمييا االفراد عن طريق الشراء من اراضي 
اضي الممك )المالك( الصوافي وضياع الخالفة التي بيعت في اوقات االزمات المالية, وكان قسم من ار 

مصدرىا نظام االلجاء التي كان صغار الفالحين والمالكين يمجأون الييا بسبب ضغط الحياة فيضعون 
اراضييم في حماية االمراء والقادة والمالكين الكبار وتسجل تمك االراضي بأسمائيم في الديوان مقابل منح 

أون الى مالكين اصميين لألرض ويصبح جزء من الحاصل الى الحامي, وبمرور الزمن يتحول الممج
 اصحابيا االصميين مزارعين عندىم . 

 *سياسة الدولة الزراعية*
اولى الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( عناية كبيرة في تشجيع الزراعة وشجع المسممين عمى احياء  

. وسار الخمفاء ""من احيا ارضًا مواتًا فهي لهاالراضي الموات فقد روى عنو )صمى اهلل عميو وسمم( :
الراشدون سيرة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( في االىتمام بأحياء االراضي الموات ولم يسمح لممسممين 
احتجاز االرض وعدم زراعتيا فقد كان لبالل بن الحارث قطعة ارض اقطعيا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( 

لخطاب )رضي اهلل عنو( ان رسول اهلل لم يقطعك لو في وادي العقيق ولم يزرعيا جميعًا فقال لو عمر بن ا
 لتحجز عن الناس وانما اقطعك لتعمل فخذ ما قدرت عمى عمارتو ورد الباقي .

وقد اتجيت سياسة الدولة الزراعية في عصر الراشدين الى العناية باألرض من حيث خصوبتيا  
لزيادة االنتاج الزراعي من جية وزيادة وتوفير وسائل الري كحفر االنيار والقنوات والجداول وكسح السباخ 

مصادر االموال لمخزينة ففي خالفة عمر بن الخطاب امر بحفر نير معقل جنوب العراق وفي خالفة عثمان 
 بن عفان )رضي اهلل عنو( حفر نير االبمة .

 وفي العصر االموي ازدادت عناية الخمفاء االمويين في استصالح االراضي الزراعية وخاصة اراضي 
البضائع )االىوار( في العراق وسدا لبثوق التي قد تحدث في االنيار واستصالح السدود واقامة القناطر 

 والجسور ومنيا قنطرة الكوفة وحفر االنيار مثل نير الجامع ونير الحر .
وقد بذل الخمفاء العباسيون جيودًا كبيرة في العناية بالزراعة واستصالح االراضي الزراعية بعد ان  

اصبح العراق قاعدة الدولة العباسية فقد امر الرشيد بحفر نير القاطول وفي خالفة المعتصم حفر نير 
 ء .االسحاقي غربي دجمة وفي خالفة المتوكل حفر نير المعروف بالجعفري شمال سامرا



واعتنى العباسيين بأنشاء السدود والنواظم والى جانب طريقة الري الطبيعي عن طريق االنيار  
والقنوات كان ىناك الري االصطناعي الذي تستخدم فيو اآلالت التي منيا : الدوالي والكرود التي تجرىا 

 لحيوانات احيانًا .االبقار. والنواعير التي ىي عبارة عن دواليب تدور بواسطة تيار ما قوي او ا
واتبع العباسيون سياسة تخفيض الضرائب عن الفالحين وحمايتيم من تعسف الجباة, واحدث الخميفة  

الميدي تطورًا في نظام الجباية بأن اوجد نظام المقاسمة بدل )نظام المساحة( وحددا الضرائب الزراعية عمى 
دن واالسواق فقد امر الخميفة المأمون تخفيض االراضي حسب طريقة السقي وطبيعة االرض وبعدىا عن الم

% من الحاصل بعد ان كانت النصف. وامر الخميفة المعتضد تأخير جباية 44نسبة ضريبة الخراج فجعميا 
الخراج ستين يومًا فأصبح يجبي في منتصف حزيران بعد ان كان يجبي في اواخر نيسان مما كان يضطر 

لتسديد الخراج وبربا فاحش, واعتمد نظام المقاسمة مما شجع عمى الفالحين الى االستدانة من الطرفين 
 استقرار الفالحين نتيجة تخفيف االعباء المالية .

اما عن اساليب الزراعة التي كانت مستعممة آنذاك فمنيا ان االرض لم تكن تزرع بأجمعيا مرة واحدة  
ن تستعيد االرض قدرتيا عمى االنتاج بل كان يترك جزء منيا دور او يزرع الجزء االخر وذلك من اجل ا

وىكذا فقد كانت طريقة المناوبة ىي المتعبة. اذ يعاد زراعة الجزء البور ويترك الجزء الذي زرع في الموسم 
 الماضي وىكذا .

وقد استخدم الفالحون المحراث الذي تجره الحيوانات لحراثة االرض استعمموا فضالت الحيوانات  
 زيادة قابميتيا االنتاجية .والرماد كسماد لألرض ل

كما استخدموا االقالم والبذور في زراعة اشجار الفاكية وكذلك عزموا طريقة الترقيد, وتفننوا في  
 اساليب الزراعة حتى انيم كانوا يزرعون احيانًا في اوان خاصة.

فادحة, لذلك وكثيرًا ما كانت المحاصيل تتعرض لخطر الجراد الذي غالبًا ما سبب لممزارعين خسائر  
عمدوا الى مكافحتو والتخمص من شره ومن اساليبيم في ىذا المجال القضاء عميو في اماكن تواجده وتكاثره 

 وقبل ان يصبح قادرًا عمى الطيران. 
كما قامت الدولة العباسية باتخاذ اجراءات لمساعدة الفالحين في اوقات االزمات التي تتعرض ليا  

عية والفيضانات والحرائق كأعفاء الفالحين من ضريبة الخراج او تقديم المساعدات مزروعاتيم كاألزمات الزرا
 المالية ليم .

واىتم الخمفاء العباسيون بإدخال محاصيل زراعية جديدة من االشجار والنباتات والخضراوات والبقول  
 بيدف توسيع وتنويع المحاصيل الزراعية.



التي كانت اكثر ما تزرع في العراق وكذلك في خوزستان اما اىم المحاصيل الزراعية فيي الحنطة  
ومصر, اما الشعير فكان يزرع في واسط والمناطق المجاورة لو بينما كانت الذرة تزرع في جنوبي جزيرة 
العرب وفي بالد النوبة وكرمان. اما الرزفكان العراق وخاصة القسم الجنوبي منو من المناطق الميمة في 

 ان .زراعتو وكذلك خوزست
واضافة الى ىذه المحاصيل كانت ىناك الفواكو وخاصة الكروم الذي كانت زراعتو تفوق زراعة  

الفواكو االخرى وكانت اشجاره اكبر ما تكون في اليمن وانتشرت زراعتو في العراق وفارس وجميع انحاء 
 الدولة االسالمية .

عا في عمان ومنيا البصرة والشام وفمسطين وكان ىناك االترنج والنارنج المذان ادخال من اليند ثم زر  
 ومصر.
وقد اشتيرت مصر بأنواع الميمون التفاحي وكان البطيخ من اكثر الثمار المباعة في االسواق حتى  

ان سوق بيع الفاكية كانت تسمى بدار البطيخ وكان القسم الشمالي من بالد فارس مشيورًا بزراعتو وكان 
مفاء. وكذلك الرمان من الفواكو الميمة آنذاك وكذلك التفاح وكان تفاح الشام بطيخ مر ويرسل طازجًا الى الخ

 مضرب المثل.  
اما التمر العراقي فكان اجود انواع التمور وخاصة تمر البصرة وقد اشتيرت بالد الشام بالزيتون  

 وانتشرت زراعة قصب السكر في مصر وكذلك في البصرة وصور وصيدا. 
اق كذلك بزراعة انواع الورود والرياحين التي كانت من مستمزمات الترف في وقد اشتير سكان العر  

 ذلك الوقت. ومن ىذه الرياحين والورود الياسمين والقرنفل والجوري والبنفسج وغيرىا من انواع الورود .
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