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 ادلهخص انؼرتً
يمقي هحا البحث الزػء عمى إحجى السجن التي تقع في شخق الجولة 
االسالمية وهي مجيشة غدسني التي أصبحت أول قاعجة لمدمصشة في العالع 

م وذلظ بتقميج مغ الخميفة العباسي القادر 133هـ/ 423اإلسالمي في عام 
باهلل لألميخ محسػد الغدسنػي صاحب غدسنى الدمصشة في سنفذ العام، و يعج 

سػد الغدسنػي أول مغ لقب بالدمصان، وبحلظ يعج هحا أول ضهػر لسشرب مح
الدمصشة في الجولة اإلسالمية، ومغ هحا السشصمق حخص سالشيغ غدسني 
عمى االهتسام بسجيشة غدسني عاصسة تمظ الدمصشة بجءا مغ إسنذاء القرػر 
الباهخة التي كاسنت بسثابة مجن متكاممة لتتػاكب مع الػضع الججيج، كسا 

ومخاسع الدمصشة وبالط الدمصان حتى تصػر كبيخ في سنطع الحكع واإلدارة  ضهخ
 أصبحت غدسنى سنسػذجا متسيدا يحتحى في العالع االسالمي.

ولقــج عــاون الدــمصان فــي شــوػن الحكــع والدياســة واالدارة عــجد مــغ كبــار 
مـــػضفي الجولـــة عمـــى رأســـهع الـــػزيخ وكبيـــخ الحجـــاب والسذـــخ  والسعتســـج 

ــج ــي ضهــخت  الجــير  والدبهدــالرا اقائ ــخهع مــغ أصــحاب السشاصــب الت وغي
كالسدتػفي والبشجار والسقجم واألستاذ االخػاجة  ليتكامل الذـكل العـام لشطـام 

 الحكع في تمظ الدمصشة.

كســا ضهــخ عــجد مــغ الــجواويغ التــي كاسنــت بسثابــة وزرات مثــل ديــػان وزارت 
رة الحخبيـة ، اويعشـي وزارة الساليـة ، ديـػان العخضاوهـػ ديـػان الجشـج أو وزا

ــػان شــغل إشــخا  مسمكــتاويعشي  ــػان الخســائل ، دي ــػان رســالت اوهــػ دي دي
ديػان السخابخات الدخية ، وديػان وكالت اويعشي ديػان الخاصـة السمكيـة أو 
القرخ السمكي ، وكاسنت هـح  الـجواوويغ تعسـل فـي شـكل متكامـل فيسـا بيشهـا 

 لتأميغ مرالح الدمصشة في السذخق اإلسالمي.
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Abstract 

This study through light on the historical events on one of the most 

prominent city called "Ghozny" lies in the eastern part of the 

Islamic State. Ghozny appeared as the first Sultanate in the Islamic 

State since 387 H. /977 A.B. by the agreement of the Abbasid 

Caliphate, Al Kader Bellah, to Mahmoud Ghaznawy, in the same 

year. Consequently, Mahmoud Ghaznawy considered the first who 

took the name of Sultan in the Islamic State and this was the first 

appearance for this name in the Abbasid Empire. From that time all 

Sultans of Ghozny came after Sultan Mahmoud Ghaznawy had 

interested with Ghozny City which was the capital of their Sultanate 

and this was associated with construction very beautiful building 

and control Palaces which considered as a complete city or very 

similar to what is known in the present time by "Compounds". On 

the other hand, a very rapid development in administration, 

management, political planes, policy and all aspects of control 

systems had been appeared. Therefore, Ghozny became a good city 

and a distinctive model for later sultanates in the Islamic World. 

Hence, several functions, jobs and employers were appeared and 

working with Sultan Mahmoud, such as Ministers, Kapeer 

Elhoggab, and the Sebheslar (Army Leader), in addition to 

appearance of new employers or heads of main authorities and jobs 

as Almostfy, Albandar, Alostaz (Alkhwaga). On the other hand, 

several authorities called Dawaween, were also arsoe included in 

the local name Wezarat (Ministry of Finance), Dewan El Alard 

(Ministry of Army), Dewan Resalat (Ministry of Communication), 

Dewan Shoghl Esharaf (Ministry of Inferior) and others dawaween. 

These authorities and functions had been worked together in the 

integrated form and provided available conditions which flourished 

the political and administrative works in Ghozny Sultanate. 
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 ظهىر أول لاػذج نهطهطُح يف انذونح اإلضاليٍح:
مدــــمصشة فــــي الجولــــة لكــــان أول ضهــــػر لسشرــــب ســــمصان ومقــــخ 

اإلسالمية في مجيشة غدسني، ذلظ أن أول مـغ تـػلى مشرـب سـمصان محسـػد 
سـبكتكيغ واليـا عمـى فقـج كـان والـج  الحي كان عمى عخش غدسنـي،   الغدسنػي 

كغيخها مغ اإلمـارات   9اإمارة إسالمية سبكتكيغ غدسني وكاسنت غدسني في عهج
، ولسا تـػلى محسـػد  8االتي كاسنت مشتذخة في شخق وغخب الجولة اإلسالمية

                                                           

مشح عهج البتكيغ حتى عهج محسػد الغدسنػي  العتبي، أبػ  أسنطخ عغ أمخاء غدسنة -9
: اليسيشي في شخح أخبار م9141هـ/  382 سنرخ دمحم بغ عبج الجبار العتبي، ت

الدمصان يسيغ الجولة وأميغ السمة محسػد الغدسنػي، تحقيق إحدان ذ سنػن الثامخي، 
تاريخ  ، األجداء السفقػدة مغ43 –81مغ ص 8113هـ/9383دار الصميعة بيخوت 

البيهقي، جسعها بالمغة الفارسية سعيج سنفيدي، تخجسة دمحم حدغ العسادي، مكتبة 
، الدسخقشجي: جهار 33 –83، ص م8112هـ/9381الثقافة الجيشية القاهخة، 

مقالة، السقاالت الخبع في الكتابة والذعخ والشجػم والصب، تخجسة عبج الػهاب عدام، 
م, الجػزجاسنياأبػ عسخ 9131ة والشذخ، يحيى الخذاب، لجشة التأليف والتخجس

: م 9851هـ/  152مشهاج الجيغ السعخو  الدخاج الجػزجاسني ، كتبه في عام 
، 415 –418ص  9شبقات سناصخي، تخجسة وتقجيع عفا  الديج زيجان،  ج 

فاروق حامج بجر: تاريخ أفغاسندتان قبييل الفتح اإلسالمي حتى الػقت الحاضخ، 
  .  81،  85م، ص 9121ة، الحمسية الججيجة القاهخ 

اسنتذخت الجول السدتقمة في شخق وغخب الجولة اإلسالمية مثل دولة األغالبة،  -8
والجولة الصاهخية، والجولة الداماسنية، وكمها كاسنت إمارات يحكسها أميخ، اسنطخ عغ 

مشى سعج دمحم الذاعخ: الجول السدتقمة في السذخق، دار : هح  الجول بالتفريل
، تاريخ الجولتيغ الصػلػسنية واإلخذيجية، م8199هـ/9348السرخية، القاهخة الكتب 

م، حديغ مؤسنذ: معالع تاريخ السغخب واألسنجلذ، دار 8194دار الكتب السرخية، 
 .111الخشاد، القاهخة 
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ــظ أن محســػد  ــة ذل ــخ لمدــمصشة الغدسنػي ــى مق ــة  حػلهــا إل الغدسنــػي حكــع غدسن
م  أصبح سمصاسنا بتقميـج 133هـ/423عاما الغدسنػي مشح أن تػلى حكع غدسنة

-9118ـ/ هــــــ388-  414ا  9االقــــــادر بــــــاهلل مــــــغ الخميفــــــة العباســــــي
" وجاءوا له مغ دار الخالفـة مـغ أميـخ السـؤمشيغ القـادر بـاهلل ،  8ام 9141

بالخمعة والعهج بحكع جسيع أرجـاء بـالد إيـخان ولقـب بالدـمصان يسـيغ الجولـة 
وبـحلظ أقـخت الخالفـة لقـب الدـمصان  . 4ا"...وعطع أمـخ الدـمصانوأميغ السمة

 . 3ا"ولقب بالدمصان ولع يمقب به أحج قبمه" لسحسػد الغدسنػي،

الحي يدتخجم فيها   5اهحا واضحا في خالل كتابات العتبي اولقج بج
لقب سمصان في كل كتاباته عغ محسػد الغدسنػي مشح تػليه مقاليج الحكع في 

كسا يحكخ سنطام   1ام، وكحلظ السؤرخ البيهقي133هـ/ 423غدسني عام 

                                                           

 . 35، األجداء السفقػدة، ص  932العتبي: تاريخ اليسيشي، ص  -9

: تاريخ الخمفاء، شه عبج   م9518هـ/  199الحافع جالل الجيغ  ت الديػشي: ا -8
 . 451الخؤ  سعيج، ياسخ صالح عدب، السكتبة التػفيقية، القاهخة، د. ت، ص 

، الديج دمحم يػسنذ: فتػحات الغدسنػييغ 32األجداء السفقػدة مغ تاريخ البيهقي، ص  -4
 . 81م، ص  8119في الهشج، الصبعة األولى، القاهخة 

 9315هـ/  212، عبج الخحسغ دمحم بغ خمجون الحزخمي السغخبي، ت ابغ خمجون  -3
م، تاريخ ابغ خمجون السعخو  بـ العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب والعجع 
والبخبخ ومغ عاصخهع مغ ذوي الدمصان األكبخ: اعتشى به أبػيب الكخمي، بيت 

 . 9941ص األفكار الجولية، عسان ، األردن، د.ت، 
  .صفحات متفخقة  :العتبي - 5
تخجسة يحيى الخذاب، صادق   : تاريخ البيهقي،أبػ الفزل البيهقياالبيهقي  -1

 سنذأت ، مكتبة األسنجمػ السرخية  : صفحات متفخقة.
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" لع يكغ لمقب الدمصان وجػد قبل عهج محسػد فهػ أول مغ  أسنه  9االسمظ
أسنه" أول   8اجاسنيتمقب به في اإلسالم وصار سشة بعج "، ويحكخ الجػز 

كسا أن  شخز في اإلسالم ... خاشبػ  بمقب الدمصان مغ دار الخالفة"
يغ كيجج معطسها يحكخ الغدسنػييغ بعج سبكت والسخاجع الستتبع لمسرادر

 . 4ابالدالشيغ

م عمى بخج  9141هـ/  389ولقج ورد سنز تحكاري مؤرخ بعام 
بمقب الدمصان األعطع محسػد الغدسنػي، ويعج هحا أقجم األمثمة  محسػد بغدسنة

السعخوفة لمقب سمصان عمى الشقػش األثخية، مسا يؤكج أن أول مغ اتخح 

                                                           

سيخ السمػك أو سياست  م :9118هـ/  325سنطام السمظاسنطام السمظ الصػسي -9
 .23م ص8198وزارة الثقافةالهاشسية تخجسة يػسف بكار السسمكة األردسنية سنامة،

 . 311شبقات سناصخي، ص  - 8

م  كتاب أخبار الجولة الدمجػقية، 9921هـ/535صجر الجيغ بغ عمي ت الحديشيا -4
مي بغ ، ابغ األثيخاأبػ الحدغ ع94 –8م، ص9123دمحم إقبال، بيخوت،  ترحيح

م: الكامل في التاريخ، دار الفكخ بيخوت 9848هـ/141عبج الػاحج الذيباسني،ت
، وصفحات متفخقة،  أبػ الفجا، السمظ السؤيج عساد الجيغ  3، ص  2م ، ج 9123

م: السخترخ في أخبار البذخ، مكتبة الستشبي، 9449هـ/  348اسساعيل، ت 
، الشػيخي: سنهاية اآلرب في ، وصفحات متفخقة بعجها945ص 8القاهخة، د.ت، ج

، وصفحات متفخقة بعجها، 43م ص8113، دار الكتب السرخية 81دب جفشػن األ
م : تاريخ ابغ 9451هـ/ 331ابغ الػردي، ازيغ الجيغ عسخ بغ مطفخ، ت 

، وصفحات 411ص 9م، ج9111هـ/9393ب العمسية، بيخوت، الػردي،  دار الكت
خق اإلسالمي، صشعاء، متفخقة بعجها، رضػان مرمح الميث: تاريخ دول السذ

 .  11،ص م8115سغالي
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، وبالتالي فإن غدسنة هي أول قاعجة  9القب سمصان هػ محسػد الغدسنػي 
 .في الجولة اإلسالمية لمدمصشة

لدمصان محسػد أن وفجا مغ األعيان قجم عمى ا  8اوذكخ الدبكي
م  مجيشة غدسنة يصمب تدييخ  9188،  9189هـ/  389الغدسنػي في عام 

الحجيج، فقالػا" أسنت سمصان اإلسالم وأعطع ممػك األرض وفي كل سشة 
 تفتح بالد الذخك ..." .

وهحا يػضح تغيخا في سنطع الحكع في الجولة اإلسالمية اسنصمق مغ 
كسا  في الجولة اإلسالميةمجيشة غدسني التي أصبحت أول قاعجة لمدمصشة 

 .سيتزح في هح  الجراسة

 دور اخلالفح يف حتىٌم غسًَ إىل لاػذج نطهطُح انغسَىٌني: 
ولقج سنال الغدسنػيػن خاصة مشح عهج محسػد الغدسنػي مكاسنة كبيخة   

 فقج حخص الغدسنػيػن لجى الخالفة بسا قجمػ  مغ فخوض الػالء والصاعة، 
أن يشالػا رضى الخالفة  العباسية التي كاسنت تربغ حكسهع بالربغة 
الذخعية، لحلظ التدمػا مشح بجاية حكسهع عمى إقامة الخصبة لمخميفة 
العباسي وسنقذػا اسسه عمى عسمتهع، كحلظ حخصت الخالفة مغ سناحيتها 
 عمى دعع تمظ القػة الفتية معشػيا فالتدمت بإرسال تقميج الدمصشة إليهع، بل

مسا أكدب حكسهع وأميغ السمة،  أسنها لقبت محسػد الغدسنػي بيسيغ الجولة

                                                           

حدغ الباشا: األلقاب اإلسالمية في التاريخ والػثائق واآلثار، الجار الفشية،  -9
 .483م، ص 9121هـ/9311لعباسية، القاهخة ا

 . 91ص  3شبقات الذافعية الصبعة الثاسنية، دار السعخفة، بيخوت، ج  :الدبكي -8
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"وكان مغ كبار الدالشيغ يمقب بيسيغ ، 9اهيبة في سنفػس الجسيع
ولعل هحا المقب ايسيغ الجولة  بسا يحسمه مغ معشى استخاتيجي ،  8االجولة"

أمغ الجولة  ل عغومحسػد الغدسنػي هػ السدؤ  غمشي بحيث جعل مأ
هحا الجاسنب األيسغ مغ دولة الخالفة، وهحا يؤكج ويجعع  اإلسالمية مغ

كسا مشحته الخالفة لقب ، يا  دار الخالفةألسشرب الدمصشة التي مشحته 
مغ ، أي السجافع األميغ عغ الجيغ، وهح  أيزا اقتشاع  4اأميغ السمة

في سنذخ اإلسالم والجفاع عغ السمة ضج  الخميفة العباسي بجور الغدسنػييغ
الخارجيغ، وهي أيزا تجعع دورهع في مشح محسػد الغدسنػي الدمصشة ليكػن 

، وتكػن قاعجته مجيشة غدسني أول قاعجة أول سمصان في الجولة اإلسالمية
 .لمدمصشة في العالع اإلسالمي

وكسا ذكخ كان الخميفة العباسي يعبخ عغ اعتخافه بالحكع الغدسنػي 
رسال الخمع ومشح األلقاب، كسا كان الدمصان محسػد يعمغ أن فتػحاته بإ

                                                           

، حدغ الباشا : 32، األجداء السفقػدة ، ص 932العتبي: تاريخ اليسشي، ص ،  -9
، حدغ أحسج محسػد، أحسج إبخاهيع الذخيف: العالع اإلسالمي  533األلقاب: ص

 .   411م ، ص  9115في العرخ العباسي،دار الفكخ العخبي، القاهخة، 
ابغ بصػشة: رحمة ابغ بصػشة السدساة تحفة الشطار في غخائب األمرار، تحقيق  -8

، دمحم جسال الجيغ  311م، ص  9118دار الكتب العمسية، بيخوت،شالل حخب، 
 . 21م، ص9115ي الذخق، دار الفكخ العخبي، سخور: تاريخ الحزارة اإلسالمية ف

األجداء السفقػدة مغ تاريخ البيهقي، ص ، 981سنطام السمظ: سياست سنامة، ص  - 4
هـ/  333يخ، ت ، ، ابغ كثيخاالحافع عساد الجيغ أبػ الفجا اسساعيل بغ كث32

م : البجاية والشهاية، تحقيق دمحم عبج العديد الشجار، دار الغج العخبي،  9438
،الديج دمحم 891،  حدغ الباشا: األلقاب، ص  311م ،ص 9118القاهخة، 

 81يػسنذ: فتػحات الغدسنػييغ في الهشج، ص 
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أي الجاسنب ومعاركه لمجفاع عغ سنفػذ الخميفة العباسي في شخق البالد، 
ففي رسالة مشه لمخميفة القادر باهلل بعج اسنترار   األيسغ لجولة الخالفة،
خخاسان وقج فتح هللا لسػالسنا أميخ السؤمشيغ بالد  عمى الداماسنييغ "...

، ومغ كتبه في سنفذ السعشى إلى  9اقاشبة وجعل مشابخها تحكخ اسسه"
أن يػفقشي لمقيام بذخائط خجمته  الخميفة القادر داعيا فيها هللا"...

 .  8اوالسشاضمة عغ بيزته... "

عمى أن يطهخوا لمخميفة العباسي أسنهع  ولقج حخص سالشيغ غدسنة 
القػة الػحيجة السسثمة لمخالفة في الذخق لحلظ حخص الدمصان مدعػد في 
صيغة العهج الحي عقج  مع الخميفة القائع بأمخ هللا أال يكاتب حكام 

 .  9اوأال يخسل إليهع خمعا أو ألقابا  4اتخكدتان 

                                                           

في : تحفة األمخاء  م 9151هـ/ 332هالل بغ عبج السحدغ، ت اهالل الرابئ  -9
م 9191هـ/9443امجروز،د.س مخجميػس، القاهخة  تاريخ الػزراء، ترحيح  .

مكتبة األسنجمػ ، وسنطسهع االجتساعية ، بجر عبجالخحسغ، رسػم الغدسنػييغ435،ص 
 .  38ص م 9123السرخية، القاهخة 

هـ/  322االػزيخ دمحم بغ الحديغ السمقب ضهيخ الجيغ ت أبػ شجاع الخوذراوري  -8
م ،ذيل كتاب تجارب األمع، تحقيق هـ   آمجروز،دار الكتاب اإلسالمي، 9115

 . 433، ص  4القاهخة، ج 
سنطخ عغ ذلظ بالتفريل بارتػلج، فاسيمي  ثبمػر:تخكدتان مغ أ حكام تخكدتان: -4

، 9129الحيغ هاشع، الكػيت   الفتح العخبي إلى الغدو السغػلي، تخجسة صالح
أحسج الدعيج سميسان: تاريخ الجول اإلسالمية ومعجع األسخات الحاكسة، دار 

، حدغ أحسج محسػد: اإلسالم والحزارة 828–831م، ص 9111السعار ، 
العخبية في آسيا الػسصى بيغ الفتحيغ العخبي والتخكي، دار الفكخ العخبي، القاهخة، 

أرميشػس فامبخي: تاريخ بخارى مشح أقجم العرػر، ،  933 – 941م، ص9112
== 
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باالستقالل في حكع  عمى الخغع مغ تستع الدالشيغ الغدسنػييغ
غدسني إل أن الخالفة العباسية استسخت عمى التدامها لمغدسنػييغ بالشطام 
الدياسي القائع بها وهػ الدمصان عمى رأس الحكع يؤكج ذلظ عشجما تػفى 

وصل  . 8ا، وتػلى ابشه مدعػدم 9141هـ/  389عام  الدمصان محسػد
ال حافال، وقج استفدخ لػاء الخميفة وخمعته واستقبل رسػل الخميفة استقبا

الدمصان مدعػد عغ صحة الخميفة مخاشبا الخسػل "كيف حال مػالسنا ولى 
الشعسة أميخ السؤمشيغ، فقال الخسػل ... إسنه هلل الحسج متستع بالرحة 
والدعادة، واألمػر كمها وفق السخاد وهػ راض عغ الدمصان األعطع أشال 

 . 4اهللا بقاء " 

                                                                                                                                    

== 

 – 999م، ص  9123تخجسة أحسج محسػد الداداتي، سنهزة الذخق، القاهخة، 
م ،  9111، دمحم عمي البار: التخكدتان إسهامات وكفاح، الجار الدعػدية،  985
 .    81 – 81ص 

 . 481البيهقي: تاريخه، ص  - 9
لدمصشة قبيل وفاته البشه دمحم عمى الخغع أسنه أصغخ كان الدمصان محسػد قج عهج با - 8

مغ مدعػد، وذلظ بجال مغ مدعػد الحي قج عهج له قبل، ألسباب كثيخة أوردتها 
السرادر، لكغ  كبار رجال الجولة كاتبػا مدعػد لتػلي الحكع، ودعسه في ذلظ 
 الخميفة العباسي حيث أرسل إليه تقميج الدمصشة قبل وصػله إلى غدسنة، أسنطخ

،مجهػل 322،ابغ كثيخ، السجمج الدادس، ص 92- 91البيهقي، تاريخه، ص 
السؤلف: تاريخ سجدتان، تخجسة محسػد عبج الكخيع، السجمذ األعمى لمثقافة، 

 .   939، مشى الذاعخ : الجول السدتقمة، ص  415، ص   8111

 . 418البيهقي: تاريخه، ص  -4
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الخميفة أرسل هجية إلى مدعػد وهي مسا تججر اإلشارة إليه أن 
عبارة عغ سيف سمسه الخسػل لمدمصان قائال ... "إن الخميفة يبمغظ بأسنه 
يجب القزاء عمى الدسنادقة والقخامصة وأن يحافع به عمى سشة والج  يسيغ 

 .   9االجولة والجيغ وأن تدتػلي بهحا الديف عمى ما بيج األعجاء مغ البالد" 

عجة أمػر مشها استسخار االدمصشة في مجيشة وتػضح هح  الخوايات 
غدسني حتى بعج وفاة محسػد الغدسنػي، وهػ السشرب الحي استحجث في 
العرخ الغدسنػي، كسا تػضح أحج عػامل التقارب بيغ الغدسنػييغ والخالفة 
كػسنهع مغ الدشة  الستعربيغ لسحهبهع مسا جعل الخالفة تعتسج عميهع في 

ا تؤكج ما ذكخ مغ قبل مغ أن هح  األلقاب ، كسمحاربة الذيعة والدسنادقة
 تجعع مشرب الدمصشة الحي مشح لمغدسنػييغ.

ومغ هحا السشصمق  شارك الغدسنػيػن الخالفة حخصها عمى تقػية 
السحهب الدشي والترجي لمسحاهب والحخكات األخخى التي كاسنت تحاول 
 الطهػر وتشاوئ الخالفة العباسية، ويطهخ ذلظ جميا في مػقف الدمصان
محسػد الغدسنػي مغ دعػة الحاكع بأمخ هللا الفاشسي عشجما أرسل إليه في 

م يجعػ  إلى الجخػل فى محهبه الذيعي، إال أن  9194هـ /  313عام 
الدمصان محسػد لع يدتجب لسصمب الحاكع بأمخ هللا بل استشكخ هحا 
الترخ ، وهجد الخسل الحيغ دعػ  إلى مثل هحا األمخ، ويحكخ كخديدى بأن 

دمصان محسػد أمخ بقتل أسناس اتهسػا بالجعػة الباششية وأرسل إلى ال
الخميفة فى بغجاد يخبخ  بسا حجث، لكغ الخالفة الفاشسية لع تيأس أو 
تتخاجع عغ مػقفها هحا، بل كخرت السحاولة عمى أيام الخميفة الطاهخ، 

                                                           

 . 413،  414البيهقي: تاريخه، ص  -9
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وأرسل إلى الدمصان محسػد هجية مجدية لكغ الشتيجة لع تكغ مذجعة كسا 
لحال فى السخة األولى، فقج شخد رسل الفاشسييغ، وأرسمت الهجية إلى هػ ا

 . 9ابغجاد فدخ الخميفة بسػقف الدمصان محسػد

م عشجما استتاب الخميفة القادر فقهاء 9192هـ/312وفى عام 
السعتدلة حتى أضهخوا التبخؤ مغ االعتدال، سنجج الدمصان محسػد هػ اآلخخ 

العاصسة غدسني بل وجسيع أقاليع الجولة، وفي يفعل كسا فعل الخميفة في 
سنفذ العام قبس عمى السعتدلة ،  واإلسساعيمية والقخامصة وأمخ بمعشهع 

، ويذيخ البيهقي أن أحج كبار بالط األميخ مدعػد   في  8اعمى السشابخ
 . 4ا غدسني ويجعى حدشظ ششق بتهسة أسنه كان قخمصيا

مخالفـة مـجى مـا وكان سـالشيغ غدسنـي يحخصـػن عمـى أن يطهـخوا ل
حققػ  مغ سنجاح وتػفيق ضج أعجاء اإلسالم، لحلظ أرسمػا الخسل بذكل دائع  
ليبذخوا الخالفة باالسنترارات التي كاسنػا يحققػسنها، وكاسنت الخالفة دائسـا مـا 

                                                           

زيغ األخبار،  : م  9159هـ/  334أبػ سعيج عبج الحي بغ الزحاك، ت  اكخديدي  -9
، ابغ الجػزي، أبػ الفخج عبج 29ص م،9138تخجسة دمحم بغ تاويت، فارس 

خحسغ عمي بغ دمحم: السشتطع في تاريخ السمػك واألمع، دار الكتب العمسية بيخوت، لا
أحسج دمحمعجوان: ،  321 ص، 1ابغ كثيخ:البجاية والشهاية، مجمج ، 823ص 3ج

، 945مػجد في تاريخ دويالت السذخق ااإلسالمي،دار عالع الكتب الدعػدية، ص 
مشى سعج دمحم الذاعخ: الجول السدتقمة في السذخق، دار الكتب السرخية، القاهخة 

 .  918م، ص  8199هـ/  9348

جوان: ، أحسج ع823ص 3ابغ الجػزي: السشتطع في تاريخ السمػك واألمع ، ج -8
، مشى الذاعخ، الجول السدتقمة، 945مػجد في تاريخ دويالت السذخق، ص 

 . 914ص

  914، مشى الذاعخ: الجول السدتقمة، ص  921البيهقي: تاريخه، ص  -4
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تخسل إلـيهع بالتهشوـة والهـجايا والخمـع الدـمصاسنية لمتذـجيع عمـى االسـتسخار، 
ن تقــام لهــا الخصبــة عمــى مشــابخ فــي سنفــذ الػقــت حخصــت الخالفــة سنفدــها أ

غدسني، ولع يخ سالشيغ غدي في ذلـظ غزاضـة أو اسنتقاصـا مـغ اسـتقاللهع 
أو هيبتهع، بل كاسنػا راضيغ عغ عالقتهع بالخالفة، وكـاسنػا إضـافة إلـى ذلـظ 
يخســمػن األمــػال الدــشػية والهــجايا إلــى بغــجاد لسدــاعجة الخالفــة فــي بعــس 

لسقابل كاسنـت الخالفـة دائسـا تؤكـج لهـع  أمػرها التي تحتاج إلى سنفقات، وفي ا
استسخاهع عمى سـمصشة غدسنـي وبقـاء مجيشـة غدسنـي قاعـجة لمدـمصشة، بإرسـال 

 الخمع والتذخيفات الدمصاسنية إلى حكامها.

ــخددون فــي قبــػل شــفاعة الخالفــة  كســا كــان ســالشيغ غدسنــي  ال يت
يغ ووساشتها فى كثيخ مغ األمػر، فها هي الخالفة تتجخل إلعادة عالء الج

كاكػيـــه إلـــى واليتـــه أصـــفهان بعــــج أن شخدتـــه الجيـــػش الغدسنػيـــة سنتيجــــة 
 .  9التسخد 

هكحا تأكـجت الدـمصشة لمغدسنـػييغ، كسـا أن غدسنـي أصـبحت بهـحا أول 
 قاعجة لمدمصشة في الجولة اإلسالمية . 

 انمصىر انطهطاٍَح:
هكحا تحػلـت مجيشـة غدسنـي مشـح عهـج محسـػد الغدسنـػي مـغ كػسنهـا   

الغدسنػيــة، إلــى قاعــجة لمدــمصشة، فكاسنــت بــحلظ أول مجيشــة فــي قاعــجة لامــارة 
العــالع اإلســالمي تذــهج مقــخا لمدــمصشة، لــحلظ تبــارت السرــادر والسخاجــع فــي 

                                                           

عرام الجيغ عبج الخؤ :الجول السدتقمة في السذخق اإلسالمي، دار الفكخ العخبي،  -9
أحسج عجوان: مػجد في تاريخ دويالت السذخق، ص  ،999م ص  9111القاهخة، 

 . 914، مشى الذاعخ : الجول السدتقمة، ص  941
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وصــــف مقــــخ الدــــمصشة الغدسنػيــــة، وكيــــف اعتشــــى بهــــا الدــــالشيغ غدسنــــة 
القرــخ الــحي  ػاالغدسنػيـػن،  بــجء مــغ إسنذـاء قرــػر بــاهخة فــي غدسنـة فيرــف

ـــه  ـــحي عـــخ   وهـــػ أسنذـــأ  الدـــمصان محســـػد فـــي غدسن جػســـق الذـــاة، وال
بالجػسـق السحســػدي فــي مجيشـة غدسنــة، وكــان هـحا الجػســق هــػ دار ومقــخ 

، وعـخ  أيزـا القرـخ الداولي"...وأمـخ الدمصشة، وعـخ  أيزـا بدـخاي غدسنـة
 كسا أن الدمصان أمـخ بإسنذـاء شخيـق ، 9ا بدخخفة القرخ السحسػدي الداولي"

فــي وصــف مدــجج   8امــغ داخــل القرــخ يفزــي إلــى السدــجج يقــػل العتبــي
غدسنة " وقج اقتصع مغ دار اإلمارة إلى البيـت السػصـػ  شخيـق يفزـي إليـه 
في أمغ مغ ابتحال العيػن المػامح واعتخاض الخجال مغ بـيغ صـالح وشـالح 
فيخكــب إليــه عمــى وفــػر ســكيشة وشــسػل شسأسنيشــة حتــى يقزــي السكتػبــة 

 جخ والسثػبة" ويقتزي األ

وفي عهج الدمصان مدعػد أخحت القرػر الدمصاسنية تدداد روسنقا 
وجساال خاصة وأن الدمصان مدعػد سنفده كان مهشجسا بارعا ومعساريا قجيخا 
فقج خصط بشفده لعجة قرػر وساحات، وأشخ  بشفده عمى التعجيالت 

، ففي والتججيجات في الجػسق االقرخ  الحي بحي عبج األعمى في غدسنة
م في غخة محخم سار الدمصان إلى الجػسق بحي  9149هـ/  388عام 

عبج األعمى وسار إلى الحجيقة ليقيع "...حيث أعجت السباسني وأضيفت 
 . 4االسباسني الكثيخة...بأمخ هحا الدمصان" 

                                                           

 . 55 بجر عبج الخحسغ: رسػم الغدسنػييغ، . 428البيهقي: تاريخه ص  -9
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الدشة التي ذهبت هشالظ  وهػ شاهج عيان"وفي  9اويقػل البيهقي 
وججت معالع تمظ السباسني والجواويغ والجهاليد قج تغيخت بأمخ هحا الدمصان 
فقج كاسنت معخفته في فغ البشاء بحيث لع يكغ لسعسار قجر إزاء " وهػ الحي 

"...  4االبيهقي كسا وصف،  8اأسذ الجػسق السدعػدي العطيع في غدسنة
في غدسنة لجليل كا  عمى ذلظ... وإن القرخ الحجيث الحي يذاهج اليػم 

فخصصه بيج  كسا خصط قرخا فخسا وعجة جػاسق صغيخة وساحات..." وقج 
استغخق بشاء هحا القرخ السدعػدي أربعة أعػام، وتع إعجاد  في جسادى 

م  عجا قاعة العخش التي استسخ 9145هـ/ مارس 383األولى عام 
 ويؤكج،"  3اات أخخى الراغة في سنقذها بالحهب واستسخ إعجادها ثالث سشػ 

أن الدمصان احتفل بعيج السهخجان " في البهػ السقابل لمجػسق   5االبيهقي
الججيج فإن العخش الحهبي والتاج والقاعة لع تكغ تست بعج وكان الراغة 

 يججون في إسنجازهاووقج تست بعج فتخة مجيجة" 

ويتكػن هحا الجػسق مغ قاعة العخش وبهػ كبيخ معج لالستقبال ، 
يػجج بالجػسق بيتيغ أحجهسا شتػي يقع في اليسيغ، واألخخ صيفي  كسا

يقع في اليدار، والبيتان ليذ لهسا مثيل في الخقي والخوعة والبهاء، فقج 
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زيشا بأبهى الديشات، ووضع فيها تشػر يرعج إليها الفخاشػن بالداللع ليمقػا 
 . 9افيه الحصب، ثع يذعمػن الشار فيه 

تاريخ  سنفقات الجػسق السدعػدي"ألف  في  8اولقج سجل البيهقي
ألف درهع سبع مخات:" أي سبعة مالييغ، واستخجم في بشائه عسال الدخخة 
الحيغ لػ تقاضػا أجػرهع لبمغت ضعفي هحا السبمغ يقػل البيهقي" وعالوة 
عمى ما أسنفق مغ أمػال فإن عسال الدخخة الحيغ اشتخكػا في البشاء كاسنػا 

 .  4ادفعت أجػرهع لبمغت أضعا  هحا السبمغ"لػ  أضعا  السأجػريغ...

ولقج باشخ الدمصان مدعػد بشفده اإلشخا  عمى كمسخافق القرخ" 
فقج سار إليه في ضحى أحج اليام فتفقج  واشمع عمى كل مخافقه وعيغ 
مشازل السػضفيغ وأوثقةابيػت  غمسان الدخاي ودواويغ الػزيخ والعارض 

ارع الخجال إلى إسنجاز العسل وصاحب ديػان الخسائل والػكيل...وس
...واسنهسظ الفخاشػن في فخش الدجاد وتعميق الدتائخ ولع يخ أحج مثل هحا 

 . 3االجػسق في أي بمج ولع يذيج ممظ مثمه"

ال شظ أن هحا الػصف لمقرخ السدعػدي يػضح مجى التقجم التي 
كاسنت عميه قاعجة الدمصشة غدسني، فهحا الػصف يػضح أن القرخ كان 

يشة سكشية كبيخة وهػ ما يصمق عميه اليػم كسبػسنج، فيه بيػت لكل أشبه بسج
الػزراء والجواويغ، بل والسػضفيغ والغمسان، ويذيخ أحج السؤرخيغ السحجثيغ 
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إلى أن قرػر غدسني في العرخ الغدسنػي كاسنت مخكد لسجسع سكشي متكامل 
فيه سػق كبيخ مدقػ ، وساحة تجارية، ومدجج ومشارة، وسكغ لمحخس 

   . 9اكاسنت بيػتهع متشاثخة حػل الداحة الحيغ

 (:ًيراضى انطهطُح )جهىش انطهطاٌ ػهى ػرظ غسَ
وقج تجلت مشه  كان الدمصان يجمذ عمى سخيخ مغ ذهب األبخيد

تساثيل وصػر كسا تتجلى غرػن الذجخ مصعسة بكثيخ مغ الجػاهخ الغالية 
الثسغ وقج أحيط الدخيخ بدياج مكمل بأسنػاع الجػهخ وغصى بالجيباج 
الخومي ووضع عميه أربع وسادات محاكة بخيػط مغ ذهب ومحذاة 
بالحخيخ أو سجادة ومدشج لمطهخ وأربعة مدائج أخخى أثشيغ عغ يسيغ 

 . 8ااثشيغ عغ اليدارو 

تاج ضخع لكشه لع يكغ يدعج  يس سمصان غدسنأكان يعمػ ر 
الدمصان ألسنه كان مذجودا إلى الدالسل والعسج السجالة مغ سقف الرفة ، 

، ولسا كان الدمصان ال يدتصيع أن يختجي  4اوكان الدمصان يجمذ تحته
ذلظ التاج الزخع في تحخكاته، لحلظ كان يختجي دائسا قمشدػة ذات ركشيغ، 
وال يدتبجلها بغصاء آخخ لمخأس إال قميال وفي السشاسبات الخاصة، وحجث 
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ذلظ عشجما ارتجى الدمصان مدعػد العسامة التي أرسمها إليه الخميفة القائع 
 . 9اعطيسا لهجية الخميفةالعباسي، وذلظ ت

 انذركاِ)تالط انطهطاٌ(:
الجركا  وهي بالط الدمصان فكان يبجأ بالرفة التي كان يجمذ فيها 
الدمصان، وقج زيشت بالدجاجيج والجيباج الخومي، واألبػقامػن السحمى 
بالحهب، ووضع بها ثالثسائة كخسي محهب شػله ذراع وعخضه أقل مغ 

باء  مغ الجيباج األحسخ السصخز بالحهب الي ذلظ، وكان الدمصان يختجي ق
 . 8اكان مغ الكثخة بحيث يخفي أكثخ قساش القباء

 وكان يقف حػل الدمصان غمسان الخاصة في أكدية سقالشػسنية
وبغجادية وأصفهاسنية ، وعمى رؤوسهع العسامات ذوات الغرشيغ وقج شجوا 
خرػرهع بأحدمة مغ ذهب  وفي أيجيهع السعاليق واألعسجة الحهبية، وفي 
الرفة عذخة غمسان عغ يسيغ وشسال عمى رؤسهع عسائع ذا أربع ريذات 
وفي وسصهع أحدمة ثسيشة كمها مخصعة بالجػاهخ ، كسا كاسنت حسائل 

مخصعة بالجػاهخ، وكسا كان يقف غمسان في وسط سخاي غدسنة سيػفهع 
صفان ، الرف األول عمى رؤوسهع عسائع ذات أربع ريذات، وفي أيجيهع 
الدهام والديػ  والخشاجخ واألقػاس ، وفي الرف الثاسني في سخاي الحخم 
وعمى رؤسهع عسائع ذات غرشيغ، وغمسان هحيغ الرفيغ يختجون أقبية 

ي، وكان أصحاب السخاتب يطمػن وقػفا في حزخة مغ الجيباج التدتخ 
الدمصان ، وخارج الدخادق يقف كثيخ مغ عسال البالط وحذج مغ جشج 
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أسنه كان يقف حػل الدمصان محسػد   8ا، ويذيخ الجػزجاسني 9االسدمسيغ
مقدسيغ عمى اليسيغ ألفيغ  تخكي  عشج مثػله لمعخش أربعة آال  غالم

 .ومثمهع عمى اليدار

 ٍم انثالط(:وكٍم دار)وك
وكان عمى باب الدمصان وكيل يعخ  بػكيل دار، كاسنت مهسته 

وكان وكيل البالط ،  4اإسنهاء ما يخز حكام األقاليع في بالط الدمصان
أبػ السطفخ شخز يجعى  ووكيل بباب الدمصان في عهج محسػد

 . 5ا سشكػي رجل يجعى  ،وفي عهج مدعػد 3االحبذي

 يظاهر اضتمثال انطهطاٌ يف يمر انطهطُح غسًَ:  
،  يكاسنت مطاهخ الفخح والبهجة تعع الشاس في قاعجة الدمصشة غدسن

فيديخ الدمصان في مػكب كبيخ فخع مهيب مجتازا شػارع غدسني السدداسنة 
بأقػاس الشرخ، وتقام السآدب لمخاصة والعامة، وبعج أن يشال الدمصان 

بالجخػل عميه واستقبالهع في قاعة العخش ،  قدصا مغ الخاحة يأذن لمشاس
  مطاهخ جمػس الدمصان مدعػد عمى العخش واستقبال 1ويرف البيهقيا

مايػا  1هـ/  388الشاس في يػم األثشيغ الثاسني عذخ مغ جسادى اآلخخة 
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م  في قاعة العخش بعج أن أذن ألهل مجيشة غدسني بحلظ، فأخح  9149
السػالي والحذع والجشػد واألهالي أمػاال  الشاس يفجون لديارته أفػاجا وسنثخ

شائمة تخحيبا بدمصان غدسني ذو السمظ العطيع يتخبع عمى دست السمظ ، 
وأخح الذعخاء يشذجون أشعارا كثيخة واستسخ هحا االستقبال في قاعة العخش 

 حتى صالة الطهخ إلى أن دخل الدمصان الدخاي.

سالشيغ وسنطخا لتحػل غدسنة إلى قاعجة لمدمصشة فقج حخص 
الغدسنػييغ وخاصة في عهجي محسػد ومدعػد أن يجعمػا مغ قاعجة ممكهع 

  ذلظ فيقػل عغ 9قاعجة متسيدة في شتى السجاالت، ويؤكج البيهقيا
الدمصان محسػد: "فقج أخح يخسل إليها كل مغ يجج  مغ الخجال والشداء 

 قاعجةوتػضح هح  الخواية كيف بمغت مسغ لهع خبخة أو معخفة برشاعة"، 
   في شتى السجاالت. الدمصشة عمى عهج  درجة عالية مغ التقجم والخقي

وحتى يكتسل الذكل العام لمقاعجة التي أصبحت مقخا لمدمصشة فكان 
يجب أن تتزح صػرة سنطع الحكع واإلدارة ومجى تصػرها الحزاري لتتػاكب 

يجب التصخق إلى سنطام الدياسي واإلداري  مع الدمصشة الشاشوة في غدسني
 عمى الشحػ التالي:
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 انُظاو انطٍاضً و اإلداري:
 انطهطاٌ ػهى رأش انُظاو انطٍاضً:
لمخالفة العباسية إال أسنها  عمى الخغع مغ تبعية الجولة الغدسنػية

كاسنت تتستع باالستقالل التام فقج كان الدمصان الغدسنػي يأتي عمى رأس 
الشطام الدياسي في الجولة وكان يحكع حكسا فخديا، مغ قاعجته مجيشة 
غدسني فقج كان محسػد الغدسنػي يحكع حكسا فخديا في أقػى مطاهخ ، كان هػ 

صتيغ التشفيحية والقزائية، وكان السذخع األعمى والقابس عمى زمام الدم
الدمصان الغدسنػي شجيج الخقابة عمى مػضفيه وكبار قػاد الجير، 

 ، مسا يػضح مجى ما تتستع به السجيشة مغ كػسنها قاعجة قػية 9ووزرائها
 لمدمصشة في الجولة اإلسالمية . امتسيد  المدمصشة الشاشوة ، وسنسػذج

  :انىزارج

الدياسي في غدسني فقج استػجب لكي يكتسل الذكل العام لمشطام 
ذلظ وجػد وزراء يداسنجون الدمصان في سنطام الحكع، لحلظ استػزر 
الغدسنػيػن في مجيشة غدسني رجاال مغ ذوي الكفاءة والخبخة، ومع ذلظ كاسنػا 

وكان مشرب الػزيخ مغ أهع  تحت رقابة مذجدة مغ الدمصان الغدسنػي، 
أس دواويغ الجولة، ويسدظ السشاصب الدياسية بعج الدمصان ، ألسنه كان يخ 
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، وهح  ايرخ  شوػسنهبدمام األمػر بها، ويذخ  عمى أعسال مػضفيها، و 
 الجواوييغ هي عمى الشحػ التالي:

 ديػان وزارات، وهػ بسثابة وزارة السالية.  - 1

 ديػان العخض، وهػ ديػان الجشج. -8

 ديػان رسالت وهػ ديػان الخسائل . -4

وهشا  ،أي ديػان السخابخات الدخيةديػان شغل إشخا  مسمكت،  -4
وقفة عشج هحا الجيػان الحي كان مغ مهامه العطسى أمغ الجولة داخميا 

لحلظ كان رئيذ هحا الجيػان يػزع  والحفاظ عمى مرالحها، وخارجيا،
مذخفيغ مغ قبمه في شتى أسنحاء الدمصشة خارجها وداخمها، ليقجم تقخيخا 

  . 9شامال إلى الدمصان أو الػزيخا

ديػان وكالت وهػديػان الػكالة، وهػ بسثابة ديػان الخاصة  -5
  .8السمكية أو القرخ السمكيا
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كان الغدسنػيػن يجيخون أكبخ جهاز استخباراتي في السذخق 
اإلسالمي ضع معطع دواويغ الجولة، الخسائل، واإلشخا ، والحجابة، والبخيج، 

 . 9اوذلظ لتأميغ مرالحهع في السذخق اإلسالمي

وكان التعييغ في الػضائف الكبيخة وخاصة الػزارة تكػن بعقج اتفاق 
مػقعا مغ قبل الدمصان وصاحب الػضيفة يصمق عميها السػاضعة، فعشجما 

السػاضعة ووقع  تػلى الػزيخ أحسج بغ الحدغ السيسشجي الػزارة أعج صيغة
عميها هػ والدمصان، وكان مغ بيغ شخوشها أال يرغى الدمصان إلى 

  .8الحيغ يػقعػن به عشج ا الػشاة

ومغ أشهخ وزراء غدسني في عهجي محسػد ومدعػد، أبػ القاسع 
غدسنػي أحسج بغ الحدغ السيسشجي، ولى الػزارة مشح عهج الدمصان محسػد ال

، وفي عهج  جعل المغة العخبية هي لة الجواويغ وأمخ م9194هـ/ 313عام 
ي رجال بارزا قػي كتاب الجولة باستعسالها دون غيخها، وكان السيسشج

الذخرية، واسع السعخفة، قام بأمخ الػزارة وأبجى كفاءة عالية ، ولكشه 
رة وسجشه بقمعة بمشجخ تعخض لمػشاية عشج الدمصان محسػد فعدله مغ الػزا

 ، وضل بها حشى تػلى الدمصان مدعػد 4ما 9192هـ/ 311في عام 
سيسشجي إلى ، فأعاد الػزيخ الم9141هـ/ 388الدمصشة بغدسني عام  عخش
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الخجمة ، واتخح  أميخا لدخ  ومذػرته، ووال  الػزارة، وكان يخجع إلى رأيه 
 . وفػض الدمصان مدعػد إلى الػزيخ السيسشجي كل 9في كثيخ مغ األمػرا

شؤؤن الدمصشة عجا أمػر الحخب، فكان الػزيخ يػلي ويعدل ويحاسب 
ؤؤون الجولة الػالة، ويحكع في السطالع، أي أسنه كان القائع عمى كل ش

  .  8ما9148هـ/  383كحلظ حتى وفاته عام السجسنية وضل 

هحا باإلضافة إلى بعس الػضائف الدياسية واإلدارية والحخبية  
مثل الحاجب، ، السذخ  الذحشة العارض الدبهدالرا قائج الجير  
السدتػفي صاحب البخيج، قاضي القزاة وغيخها مغ الػضائف التي 

 سيعخض لها بالتفريل.

 :احلاجة

تصػر مشرب الحاجب في الجولة الغدسنػية ليتػاكب مع الدمصشة 
فأصبح يصمق عمى عجد مغ أفخاد حاشية الدمصان مغ أمخاء وقػاد وسنجماء 
، بل ويخمع عمى كل واحج مشهع خمعة الحجابة تقجيخا لخجمته ، ويخاعى 

السحببيغ إلى الدمصان ،  فيسغ يتػلى هحا السشرب أن يكػن مغ السقخبييغ
لحلظ كان يمي هحا السشرب مسغ خجم في البالط الغدسنػي فتخة شػيمة وأن 
يكػن مغ حاشية الدمصان ، ويؤكج ذلظ البيهقي فيحكخ عجدا مسغ تػلػا 
الحجابة في عهج الدمصاسنيغ محسػد  ومدعػد الغدسنػي مشهع أبػ سعيج 

لحاجب وأخيه مشكيتخاك، التشػتاش وكان واليا عمى خػارزم، وعمي قخيب ا
وأبػ بكخ الحريخي الحي كان سنجيسا لمدمصان، والحاجب بكتيغ صاحب 
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الرػلجان، ومتػلي مشرب الدبهالراقائج الجير  وبمكاتكيغ القائج 
  . 9اوغيخهع الكثيخا

وكان الحاجب يخرز له خمعة فاخخة ويجخل عمى الدمصان مختجيا 
ن وقمشدػة ذات ركشيغ، ويديج خمعة الحجابة، وتتكػن مغ قباء أسػد المػ

  .  8عمى ذلظ خمعة كبيخ الحجاب مشصقة مغ ذهب ا

أما عغ اختراصات كبيخ الحجاب فكان يشقل أوامخ الدمصان إلى 
كبار رجال الجولة، واإلشخا  التام عمى مقخ الدمصشة ومجمذ الدمصان 
وشؤوسنه الخاصة، ويدتذيخ  الدمصان في كل مهام الجولة التي تحتاج 

وكاسنت  ورأي ومذػرة، كسا أسنه يعسل تحت يج  عجد مغ الحجاب ،بحث 
أعسال الحاجب أقل أهسية مغ عسل كبيخ الحجاب إذ كان عميه إيرال 

  . 4مكاتبات الدمصان وتبميغ أوامخ ا

 : ادلػرف

خبار التي مغ الػضائف الخئيدية في غدسني، حيث يقػم بجسع األ
لتدام والة األشخا  بسا تسذ أمغ الجولة وسالمتها، والكذف عغ مجى ا

تعهجوا به مغ حساية البالد، ويعػن السذخ  في عسمه اربعة مذخفيغ 
يخأسػن عجدا كبيخا مغ السذخفيغ األقل مشدلة ، ويتػلى كل واحج مشهع 
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اإلشخا  عمى مجيشة أو سناحية ويعتبخ هؤالء األربعة هع السدؤلػن مباشخة 
  .  9أمام السذخ  العام عمى السسمكةا

ن السذخ  عمى السسمكة عيػن له يشبثػن بيغ الشاس وفي ويعاو
األقاليع حتى عمى الخميفة سنفده في بغجاد، ويبمغػن السذخ  باألخبار قمت 
أو كثخت ويخسمػن هح  الخبار مع الدعاة تباعا ، وهؤالء الدعاة مػضفػن 

  .  8مػكمػن بهحا العسل، ثع يقػم السذخ  بجور  تبميغها لمدمصانا

 : انػذُح

كاسنت مهسته حفع األمغ في اإلقميع الحي يعهج إليه به بأن يكػن 
شحشة فيها، وهح  الػضيفة تساثل رئيذ الذخشة، ومغ هؤالء الحيغ تػلة 
وضيفة الذحشة في عهج الدمصان مدعػد الغدسنػي حدغ سميسان الحي 
استجعا  الدمصان ليتػلى الذحشة ، حيث أرسل إليه يقػل: "إسنا مدمعػن 

غجا وقج رأيشا أن تدتعسمظ شحشة عمى هحا اإلقميع وأسنت سسعت عمى الخحيل 
مقالة أعيان الخي فمتكغ كيدا يقطا كيال يقع خمل في غيابشا ولتدخ في 

  .   4أهل هحا اإلقميع سيخة حدشة"ا

  

                                                           

 . 483لبيهقي: تاريخ، ص ا - 9

، وضيفة السذخ  تذبه  في العرخ الحالي جهاز  483: تاريخه، ص يالبيهق - 8
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 )اخلىاجح( :  األضتار
هػصاحب ديػان الخسائل وهػ الحي يحخر الخسائل الخسسية، وقج 

غ ذوي السكاسنة العالية في الجولة لحا كان كان صاحب هح  الػضيفة م
يحزخ مجمذ الدمصان، وكان يمحق بهحا الجيػان مجسػعة مغ السػضفيغ 

  .9اابة وقخاءة الخصػطمسغ يتستع بالجقة في التمخيز والسهارة في الكت

إعجاد الريغ الالزمة لعهػد تػلية األستاذ أيزا  وكان مغ مهام
 إمارة البمجان أو والية القزاء، وكتابةالسشاصب الكبيخة مثل الػزارة أو 

السػاثيق والعهػد، وتدمع جسيع السكاتبات الػاردة إلى دوواويغ الػاليات في 
مختمف الذؤون الجاخمية ورفعها إلى الدمصان، وسنطخا الهسية مشرب 
رئيذ ديػان الخسائل كان يخاعى في صاحبه إجادة الكتابة بالمغتيغ العخبية 

  .8ا والفارسية

أبػ سنرخ بغ مغ تػلى مشرب األستاذ ا الخػاجة  أشهخ  ومغ
محسػد  يغالدمصاسن  مذكان الحي تػلى رئاسة ديػان الخسائل في عهج

مدعػد الغدسنػي، وكان يتػفخ فيه مغ حدغ الخأي والهسة في و الغدسنػي 
الكتابة ما جعل الدمصان مدعػد يدتذيخ  في كثيخ مغ األمػر في الجولة، 

ي أن يديخ في سياسته الجاخمية والخارجية عمى سنفذ واشار عميه أسنه يشبغ
  . 4الصخيق الحي رسسه الدمصان محسػدا

                                                           

، مشى الذاعخ: الجول السدتقمة، ص  14عبج الفتاح الدخسنجاوي: الشدعات، ص  - 9
819  . 
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ولقج كان أبػ سنرخ مذكان معتجا بشفده مقجرا أهسية السشرب الئ 
يذغمه كخئيذ ديػان الخسائل ، لحلظ كان ال يجخل مجالذ الدمصان 

لة، ولكشه في الخاصة، وال يتخدد عمى الػزراء وال كبار السدؤوليغ في الجو 
سنفذ الػقت كان يخخج مع الدمصان مدعػد في خخوجات الريج مزصخا 

 .  ولقج لقب 9خذية مغ أن يدتفيج مغ غيابه الػشاة فيجبخون له السكائجا
  .8بالخػاجة، وبالذيخ الجميل الديجا

م أثخ  9131هـ / 349ولسا تػفي أبػ سنرخ مذكان في عام  
عهج الدمصان مدعػد أبػ سندهل   تػلى مكاسنه في 4إصابته بالفالجا

  .3الدوزوسني، وكان قريخ الباع في الكتابة وأعسالهاا
مسا تججر اإلشارة إليه أسنه في حالة إذا كان هؤالء الكتاب ال و 

يجيجون لغة الهشػد فقج كاسنت كتبهع تحال إلى كاتب مغ ثقات الهشػد ومغ 
هؤالء شخز يجعى اتمظ الهشجي  في عهج مدعػد الغدسنػي، ومغ بعج  

  .  5شخز يجعى تخبالا

 :ادلؼتًذ

السهسة مثل السهسة التي قام  وكان يتػلى سنقل بعس السذافهات
بها السعتسج أحسج شذتجار عمى قمعة كػهيتد التي كان معتقال بها األميخ 

                                                           

 . 811البيهقي، ص  - 9
 . 411البيهقي،  ص  - 8
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دمحم أخػ الدمصان مدعػد ليبمغ بعس السذافهات الخاصة مغ الدمصان 
إلى أخيه دمحم ليقخ بسا حجث مغ تػليه الدمصشة بجال مشه، وأسنه "... يجب 

..لهحا السعتسج...وأن يعصي السعتسج أن تدمع القػائع الخاصة باألمػال.
 . 9اسندخا مغ جسيع القػائع"

ومسا يفيج تػضيح مهسة السعتسج، أسنه قج وصمت إلى الدمصان 
مدعػد رسالة مغ أبي عمى الكػتػال مغ غدسنة تفيج بأسنه تدمع مغ معتسجيشا 

 . 8اجسيع الخدائغ مغ  ديشار ودرهع وجسيع أسنػاع الشعع واأللبدة واألسمحة 

 :ادلمذو

مغ الػضائف ذات السهام الخاصة فقج أرسل تعتبخ وضيفة السقجم 
الدمصان مدعػد سبعة مغ السقجميغ الدمصاسنية إلى قرجار ألخح الزخائب 

 ، وكان مغ مقجمي 4مغ واليها الحي امتشع عغ إرسالها لسجة عاميغا
الدمصان مدعػد عمي عبج هللا، وأبػ الشجع اياز، ومحدغ بغ عمي قخيب، 

سا قبس عمى عمي قخيب، أبعج ابشه السقجم محدغ إلى السمتان، ثع أعيج ول
فاع مكاسنة ومسا يجل عمى ارت  . 3إلى الخجمة في غدسنة مخة أخخىا

  . 5يتحدمػن بها اذهبية وفزية عميهع بسشاشق  عالسقجميغ أسنهع كان يخم

  
                                                           

 . 34،  38البيهقي، ص  - 9
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 :  ادلطتىيف

مدوػل عغ حرخ  هػهػ صاحب ديػان االستيفاء، و السدتػفي 
ويأتي  أمػال الجولة مغ أصحاب الػضائف الكبيخة  والػاليات السختمفة.

السدتػفي عمى راس ديػان االستيفاء، ومهسته ضبط األمػال الستػفخة في 
خديشة الػالية، ومقجار الشفقات والجخل ومغ أبخز مهام السدتػفي تقجيع 

الػالية، ولحا تتزح هح  البياسنات السالية مغ وجػ  الخل والخخج مغ أمػال 
الرػرة عشج عدل والي مغ واليته فتكػن مهسة السدتػفي تقجيع تقخيخ عغ 

  .   9األمػال الستػفخة في الػالية مغ وجػ  إدخالها أو إخخاجهاا

ومغ أبخز مغ تػلى وضيفة مدتػفي في غدسنة شاهخ رئيذ ديػان 
شاصب العميا االستيفاء، ويعج مشرب السدتػفي مغ السشاصب السؤهمه لمس

في الجولة، فقج  تػلى الحدغ السيسشجي ديػان اإلسنذاء، ثع العخض، ثع 
  . 8االستيفاء وبهجها تػلى مشرب الػزارةا

 انثُذار)ػايم اخلراج(:
هػ السدؤول عغ جباية الخخاج، ويعاوسنه عجد مغ البشجار 

السػضفيغ يقػم كل مشهع بجباية الخخاج في سناحيته، ثع يجسع ويخسل إلى 
سنة ، وكان وقت جباية الخخاج في يػم الشػروز وهػ أول أيام الدشة غد 

الفارسية، وذلظ بعج حرج الدرع، وأحياسنا كان عمى مختيغ كسا هػ كثيخ في 
أعسال خخاسان، وكان ديػان الخخاج بسثابة خدائغ الجولة، فيدتػفي مغ مال 
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 الخخاج سنفقات وأعصيات الجشج، ويخسل الباقي إلى بيت السال العام
  .9لمجولةا

 صادة دٌىاٌ انربٌذ:  
سدوػل عغ إشالع الدمصان عمى جسيع الهػ صاحب ديػان البخيج 

األخبار التي ترل إليه مغ عسال البخيج السػزعيغ عمى السشاشق السختمفة 
 .  8اوفي األقاليع

أصحاب البخيج أبػ عمي سنػكي الحي تػلى مغ تػلى ومغ أبخز 
 . 4االغدسنػي ديػان البخيج في عهج مدعػد 

 يؼاوَىا صادة انربٌذ:
 انركاب داري: -  1

كاسنت مهسته تبميغ و مغ معاوسني صاحب البخيج، يعتبخ الخكاب داري 
األخبار في أسخع وقت مسكغ، وهػ عادة يكػن مغ الفخسان ى، فقج أرسل 
الدمصان مدعػد الخكاب داري بخبخ القبس عمى أخيه دمحم وتػليه الدمصشة  

العباسي" ...ويسزي بهح  البذخى ركاب داري فارس ويبمغها لمخميفة القادر 
  . 3في أسخع وقت"ا

                                                           

 . 983بجر عبج الخحسغ، ص   - 9
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 : االضكذار - 2
كاسنت الخسائل و ، أيزاػ مغ معاوسني صاحب البخيج اإلسكجار ه

تخسل عغ شخيق االسكجارية إلى كافة واليات الدمصشة، فعشجما وصل رسػل 
في عهج الدمصان مدعػدأرسل  الخميفة العباسي القائع بأمخ هللا إلى غدسنة

االسكجارية إلى كافة الػاليات التي في شخيق الخسػل ليدتقبمػ  بسا يميق 
  .  9ا وليحتفػا به

 :انربٌذ يرالة - 3

عمى الصخق في بعس األحيان ليسشع مخاقب البخيج كان يعيغ 
حيث ، ثمسا حجث أثشاء الفتشة في خػارزمتدخب أسنباء الفتشة في البالد م

  . 8عمى شخيق بمخ مخاقب لمبخيج لسشع تدخب الفتشة إلى بقية األقاليعاأقيع 

 صادة دٌىاٌ اجلُذ)انؼارض(:
يكمف بخعاية مرالح الجير والشطخ في الشفقات الحخبية ورواتب 

، ولع يكغ يدتمدم عسل العارض أن يكػن مغ الجشج فقج كان أقخب  4االجشج
إلى اإلدارة مشه إلى األعسال العدكخية ، وكاسنت مهسته تسػيغ الجير، 
وإعجاد  لمقتال، ومسغ تػلى هحا السشرب في عهج الدمصان محسػد 

                                                           

 . 993، بجر عبج الخحسغ، ص  483البيهقي، ص  - 9
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، واستسخ فتخة مغ  9االغدسنػي أبػ القاسع كثيخ، وحاز ثقة الدمصان وتقجيخ 
 . 8امصان مدعػد، ثع عدله وولة مكاسنه أبػ سهل الدوزوسنيعهج الد

 انطثهطالرا(:)لائذ اجلٍع
الجير في عهج الدمصان محسػد وضل تػلى تاش فخاش قيادة 

م  9142هـ/  381مدعػد حتى قتل في عام الدمصان كحلظ في عهج 
  ، فاسشجت قيادة الجير إلى غازي حاجب الحي تمقج مشرب الدبهدالرا4ا

في عهج مدعػد وكان ذو مكاسنة عالية عشج  إذ كان يقػل فيه" إن القائج 
  .3مشا بسشدلة األخ وإسنا لغ سنشدى ما أدا  وما يؤديه مغ خجمات"ا

أما األقاليع فكاسنت تتساثل في الشطام اإلداري مع العاصسة  غدسنة 
ية، ففي كل والية ثالثة فخوع لادارة مشها اإلدارة السجسنية، واإلدارة الحخب

واإلدارة القزائية، وكان أكبخ مشرب حخبي في الػالية هػ قائج الجير 
  . 5وأكبخ السشاصب القزائية هػ مشرب قاضي القزا ا
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ولقج كاسنت مجيشة غدسني في عهجي الدمصاسنيغ محسػد ومدعػد 
قاعجة لمجولة متخامية األشخا ، امتجت مغ غدسنة حتى حجود العخاق مغ 

  .   9ا وصمت حتى حجود الهشج الذخقيةسناحية، وعمى الجاسنب اآلخخ 

  

                                                           

أحسج محسػد الداداتي: تاريخ السدمسيغ في شبه القارة الهشجيػباكدتاسنية  9 -
، مرصفى دمحم رمزان تاريخ  29 – 35م ، ص  9131وحزارتهع، سنهزة مرخ 

، دمحم عمي البار: 885الحخكات االسنفرالية في العالع اإلسالمي، القاهخة، د.ت، ص 
 .48التخكدتان، 
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 انؼرتٍح وادلرتمجح ائًح ادلصادرل
هـــ / 141، ت  أبــػ الحدــغ عمــي بــغ عبــج الػاحــج الذــيباسني ااتننٍ األ ننر

 م:9848
 .م  9123دار الفكخ بيخوت جدء، بيخوت 98"الكامل في التاريخ"،

 م:9433/  ه 331أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا ، ت  ااتٍ تطىطح
، تحقيــق "رحمــة ابــغ بصػشــة السدــساة تحفــة الشطــار فــي غخائــب األمرــار"

 م.9118، بيخوت، شالل حخب، دار الكتب العمسية
ــغ دمحم ، ت تننٍ اجلننىزيا  ــى ب ــخحسغ عم ــج ال ــخج عب ــػ الف هـــ /  513ا أب

 م:9811
 1ج بيـخوت،  ،3، دار الكتب العمسيـة ج"السشتطع في تاريخ السمػك واألمع" 

 م. 9142هـ/ 9453حيجر آباد، الجكغ الهشج،
ه 212غ خمجون الحزخمي السغخبي ، ت ا عبج الخحسغ دمحم باتٍ خهذوٌ

  م:9315/ 
"العبخ وديػان السبتجأ والخبخ فـي أيـام العـخب تاريخ ابغ خمجون السعخو  بـ 

ومــغ عاصــخهع مــغ ذوي الدــمصان األكبــخ"، اعتشــى بــه أبــػ  والعجــع والبخبــخ
 م. 9139، بيخوت األردن -مي، بيت األفكار الجولية، عسانصهيب الكخ 
الفــجا إســساعيل بــغ عســخ بــغ كثيــخ القخشــي  الــجيغ أبــػ اعســاداتننٍ ك ننر

  :هـ333الجمذقي ، ت
حقيق دمحم عبــــج العديــــد الشجــــار، دار الغــــج تم:"البجايــــة والشهايــــة"،9438/

  م. 9118العخبي، القاهخة، 
 : م 9451هـ/  331الجيغ عسخ بغ مطفخ، ت  زيغا،اتٍ انىردي

 م . 9111دار الكتب العمسية، بيخوت،   "تاريخ ابغ الػردي"
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،االـػزيخ دمحم بـغ الحدـيغ السمقـب ضهيـخ الـجيغ ت أتى غجاع انرورراوري
 :هـ/ م  322

، تحقيــق هـــ   آمــجروز،دار الكتــاب اإلســالمي، "ذيــل كتــاب تجــارب األمــع"
 القاهخة.

 م: 9449هـ/  348السمظ السؤيج عساد الجيغ اسساعيل، ت ، أتى انفذا
  .، مكتبة الستشبي، القاهخة، د.ت"السخترخ في أخبار البذخ"

 م: 9133هـ /  331اأبػ الفزل دمحم بغ حديغ ، ت انثٍهمً
تخجســــة: يحيــــى الخذــــاب وصــــادق سنذــــأت، بيــــخوت "تــــاريخ البيهقــــي"، 

 مكتبة األسنجمػ السرخية  .و م،9128
السفقـــػدة مـــغ تـــاريخ البيهقـــي"، جسعهـــا بالمغـــة الفارســـية ســـعيج "األجـــداء 

الجيشيــــة القــــاهخة،  سنفيدــــي، تخجســــة دمحم حدــــغ العســــادي، مكتبــــة الثقافــــة
  م. 8112هـ/9381

، كتبـه  دـخاج الجػزجـاسنياأبـػ عسـخ مشهـاج الـجيغ السعـخو  الاجلىزجاًَ
 :م9851هـ/152في عام 

مي زيــجان، السخكــد القــػ ، تخجســة وتقــجيع عفــا  الدــيج "شبقــات سناصــخي  "
 م.  8194لمتخجسة، القاهخة 

  :م9921هـ/  535ت   ،صجر الجيغ بغ عميااحلطًٍُ
 م . 9123، ترحيح دمحم إقبال، بيخوت، "كتاب أخبار الجولة الدمجػقية"

ا تاج الجيغ أبػ سنرخ عبج الػهاب بـغ عمـى بـغ عبـج الكـافي ، ت انطثكى
 م:9411هـ /  339

 الصبعة الثاسنية، دار السعخفة، بيخوت ."شبقات الذافية الكبخى"، 
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 االشطامي العخوضي :  انطًرلُذي
ــــه خالصــــة حػاشــــي العالمــــة دمحم بــــغ عبــــج الػهــــاب  " جهــــار مقالة،وعمي

القدويشــي"، سنقمــه إلـــى العخبيــة: لجشــة التخجســـة والتــأليف والشذــخ: د/ عبـــج 
 م.9131هـ/ 9412الػهاب عدام، ود/ يحيى الخذاب، القاهخة 

 : م9518هـ/  199ت    ،الحافع جالل الجيغ: اانطٍىطً  
، شـــه عبـــج الـــخؤ  ســـعيج، ياســـخ صـــالح عـــدب، السكتبـــة "تـــاريخ الخمفـــاء"

 ت.د.التػفيقية، القاهخة،
ـــي ا :انؼتثنننً  ـــار العتب ـــج الجب ـــغ عب ـــػ سنرـــخ دمحم ب هــــ/  382، ت  أب

 :م9141
فــي شــخح أخبــار الدــمصان يســيغ الجولــة وأمــيغ السمــة محســػد  انًٍٍُننً"

ــــــػي  ــــــامخي "الغدسن ــــــػن الث ــــــق إحدــــــان ذ سن ــــــخوت ، تحقي ــــــة بي ، دار الصميع
  8113هـ/9383

 م:9159هـ/334 أبػ سعيج عبج الحي بغ الزحاك ، تاكردٌسي
 م. 9138" زيغ األخبار"، تخجسة: دمحم بغ تاويت، فارس، 

 جمهىل ادلؤنف: 
، تخجســـة محسػدعبـــج الكـــخيع،السجمذ األعمـــى لمثقافـــة، "تـــاريخ سجدـــتان"

8111. 
 م: 9118 هـ/ 325 ،سنطام السمظاسنطام السمظ الصػسي

، تخجســـة يػســف بكـــار السسمكــة األردسنيـــة "أو سياســـت سنامــة ســيخ السمــػك"
 . 23م ص  8198الهاشسية وزارة الثقافة 

 :م9448هـ/  344، ت  اشهاب الجيغ أحسج بغ عبج الػهابانُىٌري 
 م. 8113، دار الكتب السرخية 81ج   "سنهاية اآلرب في فشػن األدب "
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 م: 9151هـ/ 332، ت  بغ عبج السحدغ ،اهاللهالل انصاتئ
، ترـحيح  .امـجروز، د.س مخجميـػس، "تحفة األمخاء في تاريخ الػزراء "

 م ، 9191هـ/  9443القاهخة، 
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 انؼرتٍح وادلرتمجحادلراجغ لائًح 
 أتى انؼٍُني فهًً حمًذ: 

 م . 9111، دار الكتاب العخبي مرخ، "أفغاسندتان بيغ األمذ واليػم"
 ضهًٍاٌ:أمحذ انطؼٍذ 

 . م9111، دار السعار ،"تاريخ الجول اإلسالمية ومعجع الدخات الحاكسة"
  أمحذ حمًذ ػذواٌ:

" مػجد في تاريخ دويالت السذخق اإلسالمي"، دار عالع الكتب لمشذخ 
 م.  9112هـ/ 9391والتػزيع، الدعػدية، 

 أمحذ حمًىد انطاداتً: 
سنهزة ، "الهشجوباكدتاسنية وحزارتهعتاريخ السدمسيغ في شبه القارة " 

  م.9131القاهخة ، مرخ
 أريٍُىش فايربي: 

، سنهزة " تاريخ بخارى مشح أقجم العرػر"، تخجسة: أحسج محسػد الداداتي،
 .م 9123الذخق، القاهخة، 

 أضايح حمًذ فهًً صذٌك:
صاحبا ومشهيا األخبار الغدسنػي والدمجػقي في خخسان وما وراء  "

م ، بحث مشذػر بسجمة التاريخ 9953 – 111هـ/  558 – 421الشهخا
  م 8198والسدتقبل، عجد يشايخ 

 فاضٍهً  ثهىر: تارتىنذ
، تخجسة صالح  الحيغ "تخكدتان مغ الفتح العخبي إلى الغدو السغػلي"

  م.9129الكػيت  هاشع،
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 :تذر ػثذانرمحٍ 
، مكتبة األسنجمػ السرخية، القاهخة "رسػم الغدسنػييغ وسنطسهع االجتساعية "

 م  .  9123
 دطٍ أمحذ حمًىد:

اإلسالم والحزارة العخبية في آسيا الػسصى بيغ الفتحيغ العخبي  "
 .م 9112، دار الفكخ العخبي، القاهخة، "والتخكي

 دطٍ أمحذ حمًىد، أمحذ إتراهٍى انػرٌف:
 .م9115الفكخ العخبي، القاهخة،  ،دار"العالع اإلسالمي في العرخ العباسي"
 دطٍ انثاغا: 
لعباسية، الجار الفشية ، ا ،"األلقاب اإلسالمية في التاريخ والػثائق واآلثار"

 م .9121هـ/ 9311القاهخة، 
 دطني يؤَص:

  م9111,، دار الخشاد، القاهخة "معالع تاريخ السغخب واألسنجلذ "
 رضىاٌ يصهخ انهٍث:

 .   11م،ص  8115، صشعاء، اليسغ، "تاريخ دول السذخق اإلسالمي "

 انطٍذ حمًذ ٌىَص:
 م.  8119، الصبعة األولى، القاهخة "فتػحات الغدسنػييغ في الهشج "

 ػثذ انفتاح انطرجناوي:
ميجان  ، دار الكتب األهمية"الشدعات االستقاللية في الخالفة العباسية "

  .م9135القاهخة  ،األوبخا
 ػصاو انذٌٍ ػثذ انرؤف:

 م9111،دار الفكخ العخبي،القاهخة، "الجول السدتقمة في السذخق اإلسالمي"
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 فاروق دايذ تذر: 
الحمسية  ،"تاريخ أفغاسندتان قبييل الفتح اإلسالمي حتى الػقت الحاضخ"

 م.  9121القاهخة، الججيجة
 حمًذ مجال انذٌٍ ضرور:

 م، 9115دار الفكخ العخبي،، "تاريخ الحزارة اإلسالمية في الذخق  "
 حمًذ دطٍ انؼًادي: 

 . م 9113، إربج ، األردن ، "خخسان في العرخ الغدسنػي "
 حمًذ ػهً انثار:

 .م  9111، الجار الدعػدية، "التخكدتان إسهامات وكفاح "
 حمًذ َاظى:

، دار السجار اإلسالمية ، تخجسة عبج هللا سالع،"الدمصان محسػد الغدسنػي "
 م.8113الرشائع

 :يصطفى حمًذ ريضاٌ
 . ، القاهخة، د.ت"تاريخ الحخكات االسنفرالية في العالع اإلسالمي "

 يىن ضؼذ حمًذ انػاػر: 
الكتب السرخية، القاهخة ، دار "الجول السدتقمة في السذخق "

 ، م 8199هـ/9348
 .م 8194ية، ، دار الكتب السرخ "تاريخ الجولتيغ الصػلػسنية واإلخذيجية "


