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 م(945-932ه / 334-323) دور الغلسان الحجخية الدياسي في العرخ العباسي
 أ.م.د. رائج دمحم حامج

 كلية اآلداب –جامعة السهصل 

 السلخص
العباسي الثاني ييجف البحث الى إماشة المثام عغ دور الغمسان الحجخية في العرخ 

م( الحي شيج العجيج مغ االضصخابات واالحجاث التي عرفت 945-932ه / 323-334)
 بالخالفة العباسية في تمظ الفتخة التي تشاوليا البحث .

تع تقديع البحث الى تسييج وثالثة محاور وخاتسة ، السحػر االول تشاولت فيو لسحة تاريخية 
اشتسل السحػر الثاني عمى دورىع في تػلية وعدل مغ عغ اصػليع وتدسيتيع واعجادىع فيسا 

يذاؤون بحدب مشافعيع ومرالحيع وكان السحػر الثالث قج اشار الى تحالفاتيع مع ذكخ 
لحخوبيع التي خاضػىا في تمظ الفتخة واخيخًا اشتسل البحث عمى خاتسة فييا اىع الشتائج التي 

 تػصل الييا البحث.
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The political role of stone boys in the Abbasid era  
(320-334 A.H. / 932-945 A.D.) 

Assist. Prof. Dr. Raed Mohammad Hamed 
University of Mosul - College of Arts 

Abstract 
The research aims to unveil the role of stone boys in the second 

Abbasid era (320-334 AH / 932-945 AD), which witnessed many 
disturbances and events that afflicted the Abbasid Caliphate in that 
period covered by the research. 

The research was divided into a preface, three axes and a 
conclusion. The first axis dealt with a historical overview of their origins, 
naming and numbers, while the second axis included their role in 
appointing and isolating whomever they wanted according to their 
benefits and interests. The third axis referred to their alliances with a 
mention of the wars they fought in that period and finally included The 
research has a conclusion in which the most important findings of the 
research. 
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  السقجمة
شيجت فتخة البحث إعتساد الخمفاء العباسييغ عمى العشاصخ االجشبية في كافة الشػاحي 

وكانت نتيجة ذلظ ازدياد نفػذ كبار القػاد وتجخميع  ،العدكخية واالدارية في ادارة شؤون الجولة
الػاضح في شؤون الجولة مسا آثخ سمبًا عمى احػال الخالفة العباسية التي شيجت تجىػر لع يدبق 

ومسا زاد في التجىػر الحاصل في مفاصل الجولة تحكع والة االقاليع في ادارة االقاليع  ،لو مثيل
ث اصبحت كقصاع خاص ليع مسا اسيع في تجىػر بحي ،التي يحكسػنيا وتحت سيصختيع

لعجم تػفخ االمػال الكافية لجفع مختباتيع  ؛االوضاع االقترادية لمبالد واعكبو كثخة شغب الجشج
وكانت السعالجات الستخحة مغ قبل الخالفة يدػدىا التخبط وعجم الجقة  ،ومدتحقاتيع في مػعجىا

 بالخالفة مغ كل حجب وصػب . طتالحق وتحيوالتدخع لمخخوج مغ تمظ االزمات التي اصبحت 
لقج شيجت تمظ الفتخة ضعف الخالفة والتحكع بيا مغ قبل القادة العدكخييغ وكثخة إستبجال 

وكحلظ بخوز دور السخأة في الحياة الدياسية  ،يمبػن شسػحات ورغبات قادة الجشج الػزراء الحيغ ال
بيج القادة العدكخييغ لسا  ةبح الخميفة العػبواص ،كل ذلظ آثخ سمبًا عمى الػضع في دار الخالفة

وكان  ،يتستعػن بو مغ قػة مغ خالل سيصختيع عمى السؤسدة العدكخية التي تحت إمختيع
 الحجخية دور كبيخ في االحجاث التي شيجىا العرخ العباسي الثاني . (1)لمغمسان

 ة عن اصهليم وتدسيتيم واعجادىمالسحهر االول : لسحة تاريخي
في ىحا السحػر اصػل الغمسان الحجخية وكحلظ التدسية التي عخفػا بيا فزاًل عغ سشػضح 

 اعجادىع التي اشيخ الييا في كتب السؤرخيغ .
الحيغ  (2): تذيخ اغمب الخوايات الى ان اصل الغمسان الحجخية ىع مغ السساليظ االتخاك  أصهليم

 (5)وفخغانة  (4)وسسخقشج  (3)شكمػا فيسا بعج قػة ضاربة في الجير العباسي ، ىع قػم مغ بخارى 
يحكخ ان  (8)وغيخىا مغ البالد التي تدسى تخكدتان وماوراء الشيخ  (7)، والشػاحي (6)واشخوسشة 

"مغ  (9)م( "اول مغ اتخح االتخاك" 774-753ه/158-136رػر )شالخميفة ابػ جعفخ الس
"عمى  (11)في الجير وكان يذخف بشفدو عمى تجريبيع عمى االعسال القتالية"   (13)الخمفاء

، "وعمى الخغع مغ وجػد االتخاك في البالط (12)استعسال الديف والشبال والتجريب عمى القتال"
والجير مشح عيج الخميفة السشرػر اال ان بعس السؤرخيغ السحجثيغ ليع وجية نطخ اخخى حيث 

م( ىػ اول مغ بجأ بإستخجاميع في 833-786ه/218-173ن الخميفة السأمػن )يعجو 
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في  (14)"وقج ارتقى االتخاك في عيج الخميفة السأمػن الى السشاصب الخصيخة في الجولة" (13)الجير"
 (15)م( "قج اتخح االتخاك لمخجمة" 841-833ه/227-218حيغ يخوى ان الخميفة السعترع باهلل )

وادخميع  (16)االتخاك وايثاره ليع وتفزيميع عمى سائخ العشاصخ االخخى"واكثخ "مغ استخجام 
"وبحل فييع  (19)و"امتألت بيع بغجاد"  (18)"وصارت ليع الكمسة العميا في البالد"  (17)الجيػان 

"ووالىع حخاسة قرخه واسشج الييع اعمى  (23)االمػال والبديع انػاع الجيباج ومشاشق الحىب" 
، وكان حاجبو وصيف (21)ليبات واالرزاق وآثخىع عمى الفخس والعخب" السشاصب وأدر عمييع ا

وفي  (23)وقيل انو استكثخ مغ االتخاك "ألن إمو ام ولج تخكية"  (22) م(867ه/253التخكي ت)
قػل آخخ "انو وجج بأنو ال يدتصيع االعتساد عمى العخب بدبب عربيتيع واعتدازىع بجورىع في 

و ال يدتصيع االعتساد عمى العشرخ الفارسي لصسػحو ومحاولتو االسالم ولزعف ثقتو بيع كسا ان
فزاًل عغ "كفاتيع الحخبية وشجاعتيع في  (24)تحقيق مرمحتو القػمية باإلضافة الى كخىو ليع" 

 .(25)ساحات القتال ووالئيع السصمق" 
فقج كانػا غاية في االنزباط  (27)"والحخوب" (26)فقج كان "شابعيع حب الجشجية والفخوسية"  

عغ احج االشخاص قػلو "رأيت في بعس غدوات السأمػن  (28)وقػة التحسل فقج روى الجاحع 
سساشي خيل عمى جشبتي الصخيق بقخب السشدل مائة فارس مغ االتخاك في الجانب االيسغ ومائة 

ػن وقج انترف مغ سائخ الشاس في الجانب االيدخ واذا ىع قج اصصفػا يشتطخون مجيء السأم
الشيار واشتج الحخ فػرد عمييع وجسيع االتخاك جمػس عمى ضيػر خيػليع اال ثالثة او اربعة 

ثالثة او اربعة فقمت : لراحب  وجسيع تمظ االخالط مغ الجشج قج رمػا بشفػسيع الى االرض اال
وكان : انطخ اي شيء انفق لشا اشيج ان السعترع كان اعخف بيع حيغ جسعيع وإصصشعيع"، لي

يشبغي ان تكػن فيو خرال مغ أخالق الحيػان  -الكيادة  –"عطساء التخك يقػلػن: القائج العطيع 
شجاعة الجب وسخاء الجيظ وتحشغ الججاجة وقمب االسج وحسمة الخشديخ وروغان الثعمب وختل 

 .(29)الحئب وجسع الحرة وبكػر الغخاب"

خر الخميفة السعترع باهلل االعتساد وبشاًء عمى ذلظ اصبح االتخاك العشرخ الججيج الحي ق
عمييع لتأكيج وتثبيت سمصانو وبعج ان الحقػا في صفػف الجير العباسي لع تسس فتخة قريخة 

 مغ حكسو حتى اصبح االتخاك ىع العشرخ االساسي والسديصخ في الجير العباسي .
 تدسيتيم : 
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سكشػا في "حجخة وىي (33)ذكخ ان تدسية الغمسان الحجخية "لقب شائفة مغ الغمسان االتخاك" 
اسع  "حيث كان يدكشيا الغمسان الحيغ يخجمػن الخمفاء ويصمق عمييع (31)الثكشة او دار العدكخ" 

 . (32)الربيان الحجخية او الغمسان الحجخية" 
-892ه/289-279يفة السعترع باهلل )ويعج تاريخ ضيػر الغمسان الحجخية الى ايام الخم

يع في حجخات "لمكيام بخجمتو وقج وضع (33)م( عشجما استخجم جساعة مغ الغمسان االتخاك 932
وقج جعل عمى كل حجخة استاذًا مدؤواًل عغ الغمسان فييا عغ تعميسيع  (34)خاصة في دار الخالفة

"وكػنػا  (36)"وسساىع الحجخية ومشعيع مغ الخخوج والخكػب اال مع خمفاء االستاذيغ"  (35)وتأديبيع"
 . (37)فيسا بعج الحخس الخاص في دار الخالفة" 

 شخاء الغلسان االتخاك
تجفق االتخاك في خالفة السأمػن "حيث تػافجوا الى بغجاد بصخق شتى كالشخاسة واليجخة 

لسأمػن "اول مغ اتخح مغ الخمفاء االتخاك لمخجمة فكان وكان الخميفة ا (38)والذخاء والجدية" 
وفيسا بعج اعتشى الخميفة السعترع "بإقتشاء  (39)يذتخي الفالح مغ االتخاك بسائة الف ومائتي الف" 

واقبل الخميفة  (43)التخك فبعث الى سسخقشج وفخغانة والشػاحي لذخائيع وبحل فييع االمػال" 
ولعل "اضيخ ماتسيد عرخه  (41)ي الجير عمى نصاق واسع" السعترع "عمى استخجام االتخاك ف

وكانت نتيجة ىحا االستكثار مغ قبل الخميفة  (42)ىػ االكثار مغ استخجام االتخاك وإيثاره ليع" 
 (44)، وازداد عجد "االتخاك في عداكخ الخمفاء العباسييغ" (43)السعترع لالتخاك "امتألت بيع بغجاد"

 فيسا بعج .
 الحجخية :أعجاد الغلسان 

م( كان الحخس السمكي مؤلف مغ الجشػد 838-786ه/193-173في خالفة الخشيج )
 .(45)االتخاك عمى غخار ما كان في عيج الخمفاء مغ قبمو

-193وقج وصف احج الذعخاء الجشج االتخاك الحيغ كانػا في جشج الخميفة الميغ )
 م( بقػلو:8313-838ه/198

 بل ىل رأيت الديهف مرلتو
 

 
 

اشيخىا مسا في االسهاق 
 شاىخىا

 
 والخيل تدتن في ازقتيا

 
 

 (46)بالتخك مدشهنة خشاجخىا 
االتخاك الجيػان "وبمغت غمسانو االتخاك وذكخنا سابقًا ان الخميفة السعترع اول خميفة ادخل  
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وبعج ان "امعغ في شخائيع حتى بمغت عجتيع ثسانية اآلف مسمػك وقيل  (47)بزعة عذخ الفًا" 
الخميفة  (49)وقيل "ازداد عجد االتخاك زيادة كبيخة بعج ان استكثخ مشيع"  (48)ثسانية عذخ الفًا" 

 (53)السعترع والح "في شمب االتخاك مغ مػاششيع وكحلظ اشتخى مغ كان ببغجاد مغ رقيق الشاس 
وقج اشار احج الذعخاء الى اعجاد الغمسان  (51)وجسع ما اليقل عغ "سبعيغ الفًا" مغ االتخاك 

 االتخاك لجى الخميفة السعترع بقػلو : 
 (52)امام من لو سبعين الفًا          من االتخاك مذخعة الديام 

م( بمغت االعجاد "ألػف مغ 932-937ه/323-295وفي ايام الخميفة السقتجر باهلل )
وقيل انو استخجم مغ الغمسان حخسًا خاصًا في قرخه "احجى عذخ الفًا  (53)الغمسان الحجخية" 

وكثيخ مغ السؤرخيغ لع يحكخوا اعجادىع في كتاباتيع وانسا اكتفػا بحكخ "الغمسان الحجخية  (54)مشيع" 
، وبشاءًا  (56)وكان في الجير العباسي "فخق كاممة مغ السساليظ والغمسان"  (55)وىع آلػف كثيخ" 

عمى ذلظ لشا ان نترػر االعجاد الكبيخة مغ الغمسان الحجخية في دار الخالفة كحخس خاص وفي 
 السؤسدة العدكخية كسقاتميغ في الجير العباسي .

 رواتب الغلسان الحجخية 
ذكخ ان الخميفة السعترع باهلل قج آثخ االتخاك عمى غيخىع "واغجق عمييع بالعصايا 

وكانػا حخسًا خاصيغ لو وكسا ىػمعمػم فإن "حخس الخميفة وغمسانو وفخسانو كانت  (57)واليبات"
-842ه/232-227ولسا تػلى الخالفة الػاثق باهلل ) (58)جشج" رواتبيع اكثخ مغ غيخىع مغ ال

م( بعج ابيو السعترع باهلل سار عمى سياسة ابيو في االعتساد عمى االتخاك في الجير 847
، "وكانت ارزاق السساليظ مغ الخجم (59)في مكافأتيع واعصياتيعواالدارة ... وقخبيع اليو وزاد 

 .(63)كل شيخ" والغمسان الحجخية ومغ جخى مجخاىع في
ومغ الخاجح أن تػزيع االرزاق )الخاتب( في كل شيخ كان في أوقات االنتعاش واالستقخار 
الدياسي الحي عاشتو الجولة العباسية في القخن االول اليجخي، ولكغ فيسا بعج، كانت "ارزاقيع 

شيع غيخ ثابتة في جسيع االوقات وكانت قابمة لمديادة او الشقران بحدب مػقف الخميفة م
اي كانػا يتدمسػن  (62)وكان الغمسان الحجخية يكبزػن في كل خسديغ يػمًا  (61)ورضائو عشيع 

 ويبجوا انيع كانػا يأخحون السال وقت استحقاقاتيع. (63)قبزات في الدشة  6
الى عجم وجػد معمػمات عغ رواتب رؤساء الجشج اال أن دخل قائج  (64)وقج اشار الجوري 
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  (65) م(.945-935ه/334-324الجير كان ضخسا وخرػصًا في الفتخة بيغ )
عغ قخبيع مغ بالط الخالفة ومغ الخاجح ان سبب اعصائيع رواتبيع وقت استحقاقيا ناتج 

اصبح فيسا بعج العػبة بيج الجشج ومايسثمػنو مغ قػة كبيخة يخذى جانبيا مغ قبل الخميفة الحي 
 االتخاك .

نسػذجًا غاية في الػضػح لخقعة صخف جاري احج الجشػد في الجير  (66)لقج نقل ابغ وىب
العباسي وقج تزسغ معمػمات دقيقة عغ مقجار الجاري واسع الجشجي وحميتو والفخقة العدكخية 

  التي يشتسي الييا ومبيشا ذلظ في السخصط التالي:
 
 
 

 
 شكل يهضح معلهمات الجشهد االتخاك

: كان "الجشج الحجخية ىع السدؤولػن عغ حخاس حجخ قرخ الخالفة ويكيسػن في دار  متاعيم
ونطخًا لسكانتيع الكبيخة في حخاسة الخميفة كان االعتشاء بستاعيع بسا يتالئع مع السيام  (67)الخالفة"

التي كانت تػكل الييع وكان "يصمق في كل شيخ لجاري الغمسان الحجخية مغ كدػة وخدائغ 
"وسالح يشفحون مايرجر الييع مغ  (69)ولكل واحج مشيع لو فخس  (68)الدالح وخدائغ الفخش" 

 . (73)دد" آوامخ دون تخ 
 . (72)ورلبان الزيافة  (71)وىشالظ مغ قارنيع بفخسان الييكل 

 مالبديم وعجتيم : 
وكانػا السدؤلػن عغ حخاسة قرخ الخالفة  (73)لقج "اعتشى الخميفة السعترع بإقتشاء التخك" 

ونتيجة لحلظ كان االىتسام بسمبديع وعجتيع مغ قبل الخمفاء لو اىسية فقيل ان الخميفة السعترع 
 . (76)"ومشاشق الحىب"  (75)"والبديع انػاع الجيباج"  (74)"خريع بالدي" 

غ يغجون الى وكان الغمسان الحجخية مغ ضسغ السذاركيغ في استكبال رسل السمػك الحي
دار الخالفة وذلظ بإعتبارىع حخس الخميفة وقػات الشخبة في الجير العباسي، يخوى انو حيغ قجم 

 (79)"السحالة"  (78)"والسشاشق"  (77)رسػل ممظ الخوم الى بغجاد "وقفت الغمسان الحجخية بالديشة" 

 :الخاتب مقجار
 اسم الفخقة العدكخية:
 اسم صاحب الخاتب:

 مقجار الجاري ......... حليتو
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 . (81)ة مغ "الدالح الكامل والبدة الحدشة والييئة الخائق (83)وىع "بأتع الديشة" 
 . (84)واالعسجة  (83)والصبخزيشات  (82)وفي ايجييع الذخوخ 

 ن يذاؤون حدب مرالحيم ومشافعيمدور الغلسان الحجخية في تهلية وعدل م: السحهر الثاني
بعج ان تعاضع نفػذ الغمسان الحجخية نتيجة تدايج اعجادىع وبذكل كبيخ وما رافقو مغ ضعف 

تجخل الغمسان الحجخية في امػر الجولة وبذكل ممحػظ ومغ مغ قبل الخالفة كل ذلظ ادى الى 
 تمظ التجخالت التي شالت الخالفة وفي اعتى صػرىا ىي :

 دور الغلسان الحجخية في خلع وتشريب الخليفة :
 (85)بعج أن ضيعت الخالفة العخب "لتدتعيغ بالتخك فأستبج التخك بالخمفاء واغتالػا سمصانيع"
 (86)وقج كان "الجشج الحجخية ىع السدؤولػن عغ حجخ قرخ الخالفة ويكيسػن في دار الخالفة" 

واستخجم الخميفة السقتجر باهلل "أحج عذخ الفًا مشيع في قرخه وكان في الجير فخق كاممة مغ 
ع وكانت الشتيجة أن "االتخاك استزعفػا الخمفاء فكان الخميفة في ايجيي (87)السساليظ والغمسان" 

ونتيجة لحلظ "استأثخوا باالمخ فيسا بعج واصبح الخميفة ال سمصان لو وغجا في ايجي  (88)كاالسيخ"
 : وقج صػر احج الذعخاء الػضع بقػلو (89)ىؤالء االتخاك امخ تػليتو وعدلو او حبدو وقتمو" 

 **وبغا *خليفــة في قفص        بين وصيف
 (93)ـــغــــا يقــهل ما قاال لو        كسا يقــهل البــب

ووصل الحال بالقادة االتخاك بدظ العسمة باسسيع فقج روى أحج العالسيغ في دار الخالفة 
قائاًل: "دخمت عمى الخميفة الخاضي باهلل فػججتو خاليا بشفدو قج اعتخاه ىع فػقفت بيغ يجيو فقال 

الجرىع كحلظ عمييسا لي: ادن فجنػت فاذا بيجه ديشار ودرىع في الجيشار نحػ مغ مثاقيل وفي 
: انسا العد فاعلم لألميخ السعظم سيج الشاس شاك في سالحو وحػلو مكتػب *صػرة بجكع

 .(91)"بجكم
 شغب الجشج االتخاك على الخليفة :

بعج ان  (92)م( واتفقػا "عمى خمعو" 933ه/321شغب الجشج عمى الخميفة القاىخ باهلل سشة )
" ونجح في اكتداب  (93)م( الغمسان الحجخية في إستتاره 943ه/ 328راسل الػزيخ ابغ مقمة )ت 

"ويخػفيع مغ  (96)ويػحذيع مشو  (95)واخح "يغخييع عمى الخميفة القاىخ"  (94)قػاد الجشج الى جانبو"
فيع انو قج حفخ وانو عدم عمى الفتظ بيع وعخ  (98)ويحكخ ليع "غجره ونكثو مخة بعج اخخى"  (97)شخه"
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"وىاجت الحجخية وقالػا اتخيج ان  (133)وانو مغ ضفخ بو مشيع القاه في مصسػرة  (99)السصاميخ 
  (131)تحبدشا في السصاميخ فحمف القاىخ انو لع يفعل وانسا ىحه حسامات لمحخم"

 محاصخة دار الخالفة
والحجخية واحاشػا بالجار ووكمػا باألبػاب وشمبػا القاىخ فيخب  (132)فتحخك الغمسان الداجية 

 (134)م( 933ه/322وقبس الداجية والحجخية عمى الخميفة القاىخ باهلل سشة ) (133)مشيع 
واخخجػا ابا العباس دمحم بغ السقتجر مغ الحبذ وبايعػه بالخالفة ولقبػه بالخاضي  (135)وحبدػه 

 (138)"مختاريغ لو مجتسعيغ عميو"  (137)يع لو القػاد وبا (136)م( 943-933ه/329-322باهلل )
 . (139)ثع "ارسل الخاضي بالقاضي وغيخه الى القاىخ ليخمع نفدو فأبى" 

 التسثيل بالخليفة
بقزيب حجيج محسي  (111)فكحمػه  (113)أشار مقجم الحجخية عمى الخميفة الخاضي بدسمو 

 وقال القاىخ لسا كحل : (113)واعسػه  (112)
 صخت وابخاهيم شيخي عسي         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البج للذيخين من مرــــــجر
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مـــــــادام تــــهزون لـــو إمخة          
 
 
 
 

 (114)مطاعة فالسيل في السجسخ  

 
 
 

 

م( ثع اشمق 934ه/333ثع حبذ حتى عام ) (115)فكان "القاىخ اول مغ سسل مغ الخمفاء"    
م( واصابتو الحاجة حتى سأل الشاس في آواخخ حياتو 953ه/339سخاحو وبقي حتى مات عام )

(116) .   
وقج وصف أحج الذعخاء في ذلظ الػقت ما الت اليو االحػال مغ سصػة الجشج االتخاك عمى 

 مقاليج الدمصة بقػلو: 
 اصبح التخك مالكي األمخ والعا

 
 (117)لم ما بين سامع ومطيع 
 دور الغلسان الحجخية في خلع وتشريب الهزيخ :  

دور الغمسان الحجخية في خمع وتشريب الخميفة وكان ليع دور واضح كحلظ في اشخنا الى 
خمع وتشريب الػزيخ وبحدب مايخونو مشاسب لصسػحاتيع ورغباتيع ومشافعيع واصبحت الػزارة 

م( سعى لمػزارة سعيًا فكتب 923ه/311لسغ يدعى الييا سعيًا فيحكخ ان حامج بغ العباس )ت
م( وضسغ ليع 932ه/323م( والى والجة السقتجر )ت929ه/317الى نرخ الحاجب )ت 

االمػال إن ىػ تقمج الػزارة فكان لو مااراد وكان عجيع الخبخة في اعسال الػزارة واخخج الخميفة 
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م( مغ الدجغ وضسو الى حامج وجعمو نائبًا او قائسًا 945ه/334السقتجر عمي بغ عيدى )ت
حتى  (118)لفعمي واسع الػزارة لحامج بغ العباس ىػ الػزيخ ابأعسال الػزارة فكان عمي بغ عيدى 

 صار مثار سخخية الػزارة لمذعخاء فقال احجىع في ذلظ :
 أعجب من كل ما رأيشا 

 
 ان وزيخين في بالد 
 ىحا سهاد بال وزيخ 

 
 (119)وذا وزيخ بال سهاد  

 وقال غيخه 
 فقجتكم بابشي الجاحجة

 
 ففي كل يهم لكم أبجة 
 مزىمتى كان يعخف فيسا  

 
 (123)وزيخان في دولة واحجة 
م( فقج "اشار نرخ الحاجب بأن يتقجم الى الغمسان 924ه/312اما الػزيخ ابغ الفخات )ت 

الحجخية ان يحسمػا الدالح ويقػلػن انخى مػالنا يػليو وزارة رابعة وانيع اليخضػن بتمفو وتمف ابشو 
كان لمغمسان الحجخية دور في تػلية الػزيخ ابغ الفخات والية اخخى وانيع يخفزػن  (121)السحدغ" 

ان يسدو سػء ىػ وابشو وكانػا مؤثخيغ عمى قخار الخميفة فيسا يخيجونو لسشرب الػزيخ ولكغ فيسا 
وعمى قتمو في دار  (122)بعج "عدم سػسغ عمى الفتظ بأبغ الفخات بسػاشأة مغ الغمسان الحجخية" 

ويبجو ان مرالحيع تقاشعت مع الػزيخ ابغ الفخات  (123)ووافق عميو جساعة مغ الغمسان  الخالفة
 ففزمػا التخمز مشو .

م( كان "مدتخًا والخميفة 939ه/328اما الػزيخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ ابغ مقمة )ت
ولسا "ولي  (124)القاىخ يصمبو وكان يخاسل قػاد الداجية والحجخية ويخػفيع مغ شخ القاىخ" 

م( مدتحػذًا عمى 935ه/324م( كان السطفخ بغ ياقػت )ت 933ه/322الخاضي باهلل سشة )
امػر الخاضي وكانت بيشو وبيغ ابي عمي )ابغ مقمة( الػزيخ وحذة فقخر ياقػت مع الغمسان 
الحجخية انو اذا جاء الػزيخ ابػ عمي قبزػا عميو وان الخميفة اليخالفيع في ذلظ وربسا سخه ىحا 

حرل الػزيخ في دىميد دار الخالفة وثب الغمسان عميو ومعيع ابغ ياقػت فكبزػا  االمخ فمسا
عميو وارسمػه الى الخاضي يعخفػنو صػرة الحال وعجدوا لو ذنػبًا واسبابًا تقتزي ذلظ فخد جػابيع 

فحكخوا لو  (127)وسألػا ان يدتػزر غيخه  (126)وإستحدشو  (125)وىػ يدتػصب رأييع فيسا فعمػه" 
ووصفػه باالمانة والكفاءة وانو ليذ في الدمان مثمو فأستحزخه الخاضي باهلل  عمي بغ عيدى

م("ثارت الغمسان الحجخية وتحالفػا واتفقػا ثع 935ه/324وفي سشة ) (128)وخاشبو في تقمج الػزارة 
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ثع سمع الى الػزيخ عبجالخحسغ بغ عيدى  (129)قبزػا عمى الػزيخ ابغ مقمة واحخقػا داره 
 . (133)و واخح خصو بألف الف ديشار م( فزخب938ه/327)ت

 تجخل الغلسان الحجخية في تهلية والي الذخطة :
تسادى الغمسان الحجخية وتصاولػا عمى الخميفة وكان ليع دور في عدل وتػلية الػزراء وفق 

م( "اجتسع 934ه/323مرالحيع ولع يدمع مشرب والي الذخشة مغ تجخالتيع ففي سشة )
م( واليًا شخشة  932ه/331الحجخية والداجية فقالػا : النخضى بأن يكػن بجر الخخشي )ت 

 . (131)بغجاد" 
االستعخاض السػجد لشا ان نترػر قػة الغمسان الحجخية وتصاوليع عمى الخميفة بعج ىحا 

وكحلظ دورىع الػاضح في تدسية مغ يذاؤون لسشرب الػزراة ورفزيع تػلي والية الذخشة لسغ 
 جونو واليمبي رغباتيع ومشافعيع .اليخي

 السحهر الثالث : تحالفاتيم والحخوب التي خاضهىا
ظ التحالفات الى التحالف مع عجة اشخاف مغ اجل مرالحيع ومغ تمعسج الغمسان الحجخية 

 التي سشذيخ الييا : 
 تحالف الغلسان الحجخية مع الداجية :

عشجما ارتاب رئيذ الداجية مغ الخميفة القاىخ باهلل "جسع اصحابو واعصاىع الدالح وبعث 
وفي  (132)ور وىجسػا عميو الى الحجخية فجسعيع عشجه وتحالفػا عمى خمع القاىخ وزحفػا الى الج

م( "انقمبت الحجخية مع الداجية عمى القاىخ فخمعػه وجاءوا بالخاضي الى 933ه/322سشة )
 . (133)كخسي الخالفة"

 تحالفيم مع وزيخ مدتتخ : 
 (135)في استتاره  (134)كان الػزيخ ابػ عمي بغ مقمة "في اختفاءه يخاسل الداجية والحجخية" 

ويطيخ ليع "لياًل  (137)وكان ابغ مقمة "يخػفيع مغ شخ القاىخ"  (136)والخميفة القاىخ باهلل يتصمبو 
ان  (138)بدي الشداك تارة وبغيخ ذلظ حتى جال كالمو في قمػبيع وجعمو ابغس الشاس الييع" 

 تحالف الػزيخ ابغ مقمة مع الغمسان والداجية لمتخمز مغ الخميفة الحي كان يصمبو وىػ مدتتخ
 عغ االنطار .

بعج ان بيشا بعس تحالفات الغمسان الحجخية والتي كانت مغ اجل مرالحيع ومشافعيع لشا 
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 ذكخ لبعس حخوبيع التي خاضػىا .
 م(:869-868ه/256-255ىخب الغلسان الحجخية مع الخليفة السيتجي باهلل )

خخج السيتجي  "استسخت سصػة االتخاك في عيج الخميفة السيتجي وزاد غميان االتخاك حتى 
الييع في الدالح معمقًا في عشقو السرحف واستشفخ العامة وأباحع دمائيع وامػاليع ونيب مشازليع 
فتكاثخ االتخاك عميو وافخقت عشو العامة حتى بقي  وحجه واصابتو عجة جخاح ودعػه ان يخمع 

 (139)نفدو فابى ومات بعج يػميغ".
 م( :942ه/333رائق )تحخب الغلسان الحجخية مع أميخ االمخاء ابن 

في عيج الخميفة الخاضي باهلل "احجث مشرب اميخ االمخاء وىػ مشرب ميع يخصب 
لراحبو عمى السشابخ واليو السخجع في كبيخ أمػر الجولة وصغيخىا واول مغ تػاله دمحم ابغ رائق" 

انت حيث "ك (141)الحي "اتدع نفػذه فتػلى إمخة الجير وخخاج جسيع البالد االسالمية"  (143)
تحسل الى خدائشو امػال الجولة فيترخف بيا كسا يخيج ويشفح لمخميفة مايخيج وكان ىحا السشرب 

 . (142)الدبب في كثخة الشداع بيغ الصامعيغ مغ رجال الجولة" 
فييا  (143)م( جخت حخب بيغ اميخ االمخاء دمحم بغ رائق والحجخية 936ه/325في سشة )

لسدتتخيغ ببغجاد فطيخوا وصاروا اليو بالدالح فعخضيع أمخ دمحم بغ رائق "الغمسان الحجخية ا
 (144)وامزى مغ جسمتيع نحػ الفي رجل واثبتيع بخزق مدتأنف عمى ما راه واسقط الباقيغ" 

ولكشيع "لع يربخوا عمى ذلظ واجتسعػا فحاربػه اليام وكانػا مدتطيخيغ عميو حتى خخج بجكع 
لػا مشيدميغ وأسخ مغ رؤسائيع جساعة .. م( كسيشًا عمييع فػضع الديف فييع فػ 941ه/329)ت

وانيدم "الباقػن الى  (145)وغخق خمق مشيع وتقصعػا في الرحاري وسمبيع أىل القخى وقتمػىع" 
وكان ذلظ بأمخ مغ دمحم  (146)بغجاد ... واستتخوا فشيبت دورىع وإحخق بعزيا وقبزت امالكيع 

الى السػصل ىخبًا مغ دمحم بغ  . وىخب خمق مغ الحجخية(147)ابغ رائق لراحب شخشتو في بغجاد
 . (148)رائق فأحدغ الييع والييا

 دور الغلسان الحجخية في إخساد الذغب : 
لسا "ولي الخميفة الػاثق الخالفة بعج ابيو الخميفة السعترع سار عمى سياسة ابيو في 

جيج مغ االعتساد عمى االتخاك في الجير واالدارة وقج ساىع االتخاك في عيجه في القزاء عمى الع
الثػرات والفتغ في اصفيان وفارس والجديخة العخبية مسا جعمو يقخبيع اليو ويديج في مكافأتيع 
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 . (149)واعصياتيع"
وفي عيج الخميفة السقتجر باهلل ثارت العامة بأعجاد كثيخة "وصاروا الى الجدػر فأحخقػىا 

وامام ذلظ استعان الخميفة السقتجر   (153)وفتحػا الدجػن ونيبػا دار صاحب الذخشة ودار غيخه"
الحجخية في فأنفح السقتجر باهلل جساعة مغ الغمسان   (151)بالغمسان الحجخية االسكات ىحه الفتشة ،

وقج "اسيع الحجخية كثيخًا في قسع الحخكات  (153)عجة لسحاربة العامة  (152)شحاءات 
 .(154)االنفرالية"

 أفهل نجم الغلسان الحجخية من بغجاد :
م( عشجما اقجم اميخ االمخاء 936ه/325أن نجع الغمسان الحجخية "بجأ باالفػل )سشة يخوى 

ابغ رائق عمى اختيار الفي رجل مشيع وامخىع بالسديخ الى الجبل فمسا صاروا بالصخيق الى 
م( ضامغ اعسال االىػاز فداد في 945ه/334خخاسان انحازوا الى ابي عبجهللا البخيجي )ت

برخة وشخد عامل ابغ رائق مشيا ولع يعج ليحه الفخقة بعج ىحا التاريخ ذكخ" ارزاقيع ودخل بيع ال
(155) . 

لقج كان لمغمسان الحجخية دور كبيخ وفعال في العرخ العباسي الثاني وبرفتيع حخاس 
لمخمفاء ومقخبيغ مشيع وىحا االىتسام بيع مغ قبل الخمفاء جعميع يتجخمػن فيسا بعج في اختيار 

كان ال يمبي شسػحاتيع وحتى تػلي مشرب الػزارة كان ليع تجخل فيو وكحلظ الخميفة وخمعو ان 
مشرب والي الذخشة وفي الشياية كانت ىشالظ بعس القػة تقف في وجييع وتحج مغ سمصتيع 

 وان تصمب االمخ محاربتيع كسا حرل وحخبيع مع دمحم ابغ رائق اميخ االمخاء في بغجاد .
 
 الخاتسة

 تهصل البحث الى عجة نقاط وىي : 
تسيد عرخ الخميفة السعترع باالكثار مغ استخجام االتخاك وإيثاره ليع وتفزيميع عمى سائخ  -1

 العشاصخ االخخى .
الح الخميفة السعترع في شمب االتخاك مغ مػاششيع وكحلظ اشتخى مغ كان ببغجاد مغ رقيق  -2

 تخاك .الشاس وجسع ما اليقل عغ سبعيغ الف مغ اال
 كان الجشج الحجخية ىع السدؤولػن عغ حخاسة حجخ قرخ الخالفة ويكيسػن في دار الخالفة. -3
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بعج تدايج اعجادىع وسيصختيع عمى دار الخالفة اصبحت تػلية الخمفاء وعدليع فيسا بعج بيج  -4
 الغمسان الحجخية .

 كان ليع دور في تشريب وعدل مغ يذاؤون مغ الػزراء . -5
 مشرب والي الذخشة مغ تجخالتيع ورفزيع تػليو مسغ اليخيجونو . لع يدمع -6
 تحالفيع مع فخقة الداجية لتحقيق اىجافيع . -7
 كان ليع دور في قسع الحخكات االنفرالية وشغب العامة . -8
 حخبيع مع أميخ االمخاء دمحم ابغ رائق عشجما تزخرت مرالحيع . -9

هللا البخيجي ضامغ أعسال األىػاز الحي زاد في ارزاقيع إنحاز الغمسان الحجخية الى ابي عبج -13
 ودخل بيع البرخة .

 
 اليهامش

                                                             

الغمسان الحجخية : لقب شائفة مغ الغمسان االتخاك كان الخمفاء العباسيػن يخترػن بيع لمكيام بخجمتيع، ( 1)
الخصيب، مرصفى عبج الكخيع، معجع السرصمحات وااللقاب التاريخية، الشاشخ : مؤسدة الخسالة انطخ : 

؛ والحيغ عيشيع الخميفة السعتزج باهلل لمكيام بخجمتو وقج 139م(، ص1996لمصباعة والشذخ والتػزيع، )بيخوت : 
اليع، السجسػع المفيف، معجع وضعيع في حجخات خاصة في دار الخالفة فدسػا الحجخية، انطخ : الدامخائي، ابخ 

؛ وقج جعل 9م(، ص1987في السػاد المغػية التاريخية الحزارية، الشاشخ : دار عسار لمشذخ والتػزيع، )عسان : 
الخميفة السعتزج باهلل عمى كل حجخة استاذًا مدؤواًل عغ الغمسان فييا بتعميسيع وتأديبيع فكانػا اليخخجػن مغ 

ػا بالغمسان الحجخية، انطخ : الجوسخي، نػرة بشت ابخاليع، خجم دار الخالفة ودورىع حجخىع اال مع اساتحتيع فعخف
م( رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية 1258-943ه/656-232الدياسي والحزاري في العرخ العباسي الثاني )

 . 47-46(، ص2315الذخيعة والجراسات االسالمية، جامعة ام القخى )الدعػدية : 
عسخ، الخالفة العباسية عرخ القػة واالزدىار، الشاشخ : دار الذخوق لمشذخ والتػزيع، )عسان :  فػزي، فاروق ( 2)

 . 1/261م(، 2339
بخارى : مغ بالد خخاسان وىػ بمج واسع يذف عمى السجن كبخُا ومحاسغ وكثخة اشجار، انطخ : الحسيخي، ابػ ( 3)

الخوض السعصار في خبخ االقصار، تحقيق : احدان  م(،1494ه/933عبجهللا دمحم بغ عبجهللا بغ عبج السشعع )ت
 . 82( ، ص1983، )بيخوت 2عباس، الشاشخ : مؤسدة ناصخ لمثقافة، شبع عمى مصابع دار الدخاج، ط

سسخقشج : مغ اجل البمجان واعطسيا قجرًا واشجىا امتشاعًا واكثخ حجار جااًل واشجىا بصاًل واصبخىا محاربًا وىي ( 4)
م( البمجان، الشاشخ : 934ه/292: اليعقػبي، احسج بغ اسحاق بغ جعفخ بغ وىب )ت بعج  نحخ التخك، انطخ :

 . 1/124ه(، 1422دار الكتب العمسية، )بيخوت :
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فخغانة : مجيشة وكػرة واسعة بسا وراء الشيخ متاخسة لبالد تخكدتان، انطخ : ياقػت الحسػي، شياب الجيغ ابػ ( 5)
 .4/253(، 1992،)بيخوت :2لبمجان، الشاشخ : دار صادر، طم(، معجع ا1228ه/ 626عبجهللا )ت 

اشخوسشة : مغ بالد خخاسان ماوراء الشيخ، انطخ : البكخي، ابػ عبيج عبجهللا بغ عبج العديد بغ دمحم ( 6)
 . 1/442(، 1992م(، السدالظ والسسالظ، الشاشخ : دار الغخب االسالمي، )د.م:1394ه/487)ت

م(، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة، 1469ه/874ابي السحاسغ يػسف )ت تغخي بخدى، جسال الجيغ( 7)
 .2/233السؤسدة السرخية العامة لمتأليف والتخجسة والصباعة والشذخ، )القاىخة:د.ت(، 

 5محسػد، حدغ احسج واحسج ابخاليع الذخيف، العالع االسالمي في العرخ العباسي، دار الفكخ العخبي، ط( 8)
 . 318.ت(، ص)القاىخة د

م(، االوائل، تحقيق وضبط وتعميق : دمحم 1334ه/395العدكخي : ابػ ىالل الحدغ بغ عبجهللا بغ سيل )ت( 9)
 . 269(، ص1987الديج الػكيل، دار البذيخ لمثقافة والعمػم االسالمية، )مرخ:

 .15:ت(، صالثعالبي، عبجالسمظ بغ دمحم بغ اسساعيل، لصائف السعارف، شبعة بخيل )لشجن: د ( 13)
-861ه/ 334-247العدي : دمحم فياض دمحم، الخالف بيغ الجير والجولة في ضل العباسييغ خالل الفتخة )( 11)

 . 9(، ص2331م( رسالة ماجدتيخ في جامعة اليخمػك، كمية اآلداب، )االردن :945
م 945-891ه/ 334-247عبجربو، ابخاليع دمحم مشيب نػري، نفػذ االتخاك الدياسي في الجولة العباسية ( 12)

العرخ العباسي الثاني، بحث تخخج مقجم الى جامعة القجس السفتػحة فخع شسال غدة، كمية التخبية، )فمدصيغ: 
 . 29د:ت(، ص

العبيجي، وفاء عبجالدالم محسػد، اضصخابات الجير في ضل الجولة العباسية وآثخه في السجال الدياسي ( 13)
 .  7، ص2337تيخ مقجمة الى جامعة ديالى، كمية التخبية، قدع التاريخ،واالقترادي واالجتساعي، رسالة ماجد

كتابجي، زكخيا، التخك في مؤلفات الجاحع ومكانتيع في التاريخ االسالمي حتى اوسط القخن الثالث اليجخي،  (14)
 . 114(، ص1972دار الثقافة، مصبعة الغخيب: )بيخوت: 

، 4(، ط1997: تأليف والصبع والشذخ، جامعة دمذقػق البيصار، اميشة، تاريخ العرخ العباسي، حق( 15)
 . 223ص

 . 1/259فػزي، الخالفة العباسية في عرخ القػة واالزدىار، ( 16)
(، 2333م(، تاريخ الخمفاء، دار ابغ حدم، )بيخوت :1535ه/911الديػشي، جالل الجيغ عبجالخحسغ )ت( 17)

 . 265ص
االقترادي في القخن الخابع اليجخي، الشاشخ : مخكد دراسات الػحجة الجوري، عبج العديد، تاريخ العخاق ( 18)

 . 36(، ص1995، )بيخوت :3العخبية، ط
 . 323محسػد، العالع االسالمي في العرخ العباسي، ص( 19)
 . 2/233تغخي بخدى، الشجػم الداىخة، ( 23)
 .143(، ص2312ة، )القاىخة :شمبي، ابػ زيج، تاريخ الحزارة االسالمية والفكخ االسالمي، مكتبة ولب( 21)
م(، السحبخ، اعتشى بترحيحو: ايمدة ليختغ شيذتخ، مصبعة 859ه/24ابغ حبيب، ابي جعفخ دمحم، )ت  (22)

 .263(، ص1942جسعية، دار السعارف العثسانية، حيجر ابات، )الجكغ: 
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-132العباسية مغ ) الجبيمي، عمياء يحيى عمي، عشاصخ الجير العباسي وآثارىا الدياسية عمى الخالفة( 23)
م(، بحث مشذػر في مجمة كمية اآلداب، جامعة بشيا، القاىخة، العجد االربعػن )لدشة 839-749ه/232

 . 23-22(، ص2315:
 . 223بيصار، تاريخ العرخ العباسي، ص( 24)
م(، رسالة ماجدتيخ 1355-945ه/447-334الكشاني : ضياء محدغ، الجير في الخالفة العباسية )( 25)

 . 45(، ص2315الى جامعة مؤتو، )االردن : مقجمة 
 . 322محسػد، العالع االسالمي في العرخ العباسي، ص( 26)
م(، تفزيل االتخاك عمى سائخ االجشاد ومشاقب الحزخة 1358ه/453ابغ حدػل، ابي العال بغ عمي )ت( 27)

 . 8(، ص1943العالية الدمصانية، باعتشاء: عباس الفخاوي، )انقخة: 
م(، رسائل الجاحع، تحقيق وشخح : عبجالدالم دمحم ىارون، 868ه/255عثسان عسخو بغ بحخ )تابي ( 28)

 . 62-1/61(، 1964الشاشخ : مكتبة الخانجي، )القاىخة :
م( عيػن االخبار، تحقيق: مشحر دمحم سعيج ابػ 889ه/276الجنيػري، ابػ دمحم عبجهللا بغ مدمع بغ قتيبة )ت ( 29)

 . 1/178(، 2338)د.م: شعخ، السكتب االسالمي، 
 . 139الخصيب، معجع السرصمحات وااللقاب التاريخية، ص( 33)
م(، مخأة الدمان في تػاريخ االعيان، 1256ه/654سبط ابغ الجػزي، شسذ الجيغ ابػ مطفخ يػسف )ت ( 31)

 . 16/539(، ىامر 2313دار الخسالة العالسية، )دمذق :
العخبية، نقمو الى العخبية وعمق عميو : دمحم سميع الشعيسي، الشاشخ :  دوزي، ريشيارت بيتخ آن، تكسمة السعاجع( 32)

 . 3/82(، 2333وزارة الثقافة واالعالم، )بغجاد :
 . 52الكشاني، الجير في الخالفة العباسية، ص( 33)
 . 9الدامخائي، السجسػع المفيف، ص( 34)
 . 47-46الجوسخي، خجم دار الخالفة، ص( 35)
اليالل بغ السحدغ، الػزراء او تحفة االمخاء في تاريخ الػزراء، تحقيق : عبجالدتار  الرابئي، ابي الحدغ( 36)

 .  17احسج خخاج، الشاشخ : مكتبة االعيان، )د.م:د.ت(، ص
 . 47-46الجوسخي، خجم دار الخالفة، ص ( 37)
 . 9العدي، الخالف بيغ الجير والجولة، ص( 38)
 . 223بيصار، تاريخ العرخ العباسي، ص( 39)
 . 2/233بغ تغخي بخدى، الشجػم الداىخة،  (43)
 . 318محسػد، العالع االسالمي، ص( 41)
 . 1/259فػزي، الخالفة العباسية، ( 42)
 . 323محسػد، العالع االسالمي، ص( 43)
باروتػلج، تاريخ التخك في أسيا الػسصى، تخجسة: احسج الدعيج سميسان، مصابع الييئة السرخية العامة ( 44)

 . 61(، ص1966)القاىخة: الكتاب، 
 . 112كتابجي، التخك في مؤلفات الجاحع، ص( 45)
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 . 114كتابجي، التخك في مؤلفات الجاحع، ص( 46)
 . 265الديػشي، تاريخ الخمفاء، ص( 47)
 . 2/233تغخي بخدى، الشجػم الداىخة، ( 48)
 . 9العدي، الخالف بيغ الجير والجولة،ص( 49)
 . 1/261فػزي، الخالفة العباسية، ( 53)
 . 318محسػد، العالع االسالمي،ص( 51)
م(، خالصة الحىب السدبػك مخترخ مغ سيخ السمػك، 1317ه/717االربمي، عبجالخحسغ سشبط قشيتػ )ت( 52)

 .222(، ص1964وقف عمى شبعو وترحيحو: مكي الديج جاسع، الشاشخ: مكتبة السثشى )بغجاد: 
 . 8(، ص1986ػاد، دار الخائج العخبي )بيخوت :الرابئي، رسػم دار الخالفة، تحقيق : ميخائيل ع( 53)
م(، 946-749ه/334-132عارف، رفاه تقي الجيغ، العامة في بغجاد في العرخ العباسي االول والثاني )( 54)

 .158، ص2311، الدشة الدابعة نيدان 25، عجد7بحث مشذػر في مجمة سخ مغ رأى، مجمج
م(، تاريخ بغجاد، تحقيق : 1373ه/463ثابت بغ احسج )تالخصيب البغجادي، ابػ بكخ احسج بغ عمي بغ ( 55)

؛ التشػخي، السحدغ بغ عمي بغ 1/417، 23329بذارعػاد معخوف، الشاشخ : دار الغخب االسالمي، )بيخوت :
 . 5/48ه(، 1391م(، نذػار السحاضخة واخبار السحاكخة، )د.م :994ه/384دمحم بغ ابي الفيع داؤود )ت

 . 158اد، صعارف، العامة في بغج( 56)
 . 23-22الجبيمي، عشاصخ الجير العباسي، ص( 57)
 . 43العدي، الخالف بيغ الجير والجولة،ص( 58)
 . 23الجبيمي، عشاصخ الجير العباسي، ص( 59)
بغ وىب الكاتب، اسحاق بغ ابخاليع بغ سميسان، البخىان في وجػه البيان، تقجيع وتحقيق: حفي دمحم شخق،  (63)

 .297(، ص1969مصبعة الخسالة، )القاىخة: 
 . 53الكشاني، الجير في الخالفة العباسية، ص( 61)
 . 5/353كػيو، تجارب االمع، دم( 62)
م(، بحث 945-883ه/334-218العباسي في العخاق، )الياس، عبجالػىاب خزخ، نطام رواتب الجير ( 63)

 .293، ص1997مشذػر في حػلية كمية االندانيات والعمػم االجتساعية، جامعة قصخ، العجد العذخون لدشة 
م(، اخبار الخاضي باهلل والستقي باهلل، تاريخ 946ه/335الرػلي، ابػ بكخ دمحم بغ يحيى بغ عبجهللا )ت( 64)

 77(، ص1935: اب االوراق، تحقيق: ج ىيػرث د. ن، الشاشخ: مصبعة الراوي، )مرخالعباسية مغ كتالجولة 
 .281تاريخ العخاق االقترادي في القخن الخابع اليجخي، ص (65)
 .298البخىان في وجػه البيان، ص (66)
 . 77الكشاني، الجير في الخالفة العباسية، ص( 67)
 . 25الرابئي، رسػم دار الخالفة، ص( 68)
 . 3/82تكسمة السعاجع العخبية، دوزي، ( 69)
 . 16/539سبط ابغ الجػزي، مخأة الدمان، ىامر  (73)
فخسان الييكل : جساعة مغ الخلبان السحاربيغ، انطخ : الصػيل، يػسف العاصي ابخاليع، الحسمة الرميبية ( 71)

، )مرخ 2العخبي، طسبل السػاجية ( الشاشخ: صػت القمع –السسارسة –عمى العالع االسالمي والعالع )الجحور 
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؛ كخسػا حياتيع مغ اجل السديح، انطخ : ىػارث، ستيفيغ، فخسان الييكل، تخجسة : ابخاليع 3/237(، 2313:
؛ وىجف فخسان الييكل 14(، ص2313دمحم ابخاليع، شبع بالييئة العامة لذؤون السصابع االميخية، )القاىخة :

لعصايا واكدبيع الدمصة والشفػذ كان حساية الحجاج الكاثػليظ الطاىخ الحي اسبغ عمييع الذخعية ومشحيع اليبات وا
في االرض السقجسة، انطخ : االميخ بياء، الييػد والحخكات الدخية في الحخوب الرميبية، الشاشخ : مكتبة 

 . 63(، ص2313مجبػلي، )القاىخة :
 . 3/82دوزي، تكسمة السعاجع العخبية، ( 72)
 . 2/233تغخي بخدى، الشجػم الداىخة، ( 73)
 . 23-22الجبيمي، عشاصخ الجير العباسي، ص( 74)
 . 318محسػد، العالع االسالمي، ص( 75)
 . 2/233تغخي بخدى، الشجػم الداىخة، ( 76)
م(، تاريخ ابغ الػردي، الشاشخ : دار الكتب 1348ه/749ابغ الػردي، عسخ بغ مطفخ بغ عسخ بغ دمحم )ت( 77)

 . 1/246(، 1996العمسية، )بيخوت : 
م(، السخترخ في اخبار البذخ، 1331ه /732ابػ الفجاء، عساد الجيغ اسساعيل بغ عمي بغ محسػد )ت( 78)

 . 2/69الشاشخ : السصبعة الحديشية السرخية، )مرخ : د.ت(، 
تغخي بخدى، مػرد المصافة في مغ ولي الدمصشة والخالفة، تحقيق : نبيل دمحم عبجالعديد احسج، دار الكتب ( 79)

 . 1/183ىخة : د.ت(، السرخية، )القا
القمقذشجي، احسج بغ عبجهللا، مآثخ األناقة في معالع الخالفة، تحقيق : عبجالدتار احسج فخاج، دار الشذخ : ( 83)

 . 276(، ص1985، )الكػيت: 2مصبعة حكػمة الكػيت، ط
عػاد م(، تاريخ بغجاد، تحقيق : بذار 1373ه/463الخصيب البغجادي، ابػ بكخ احسج بغ عمي )ت ( 81)

 . 1/423(، 2332معخوف، دار الغخب االسالمي، )بيخوت : 
 الذخوخ : لع اعثخ ليا عمى تخجسة او تعخيف .( 82)
الصبخزيشات : سالح مشقػل عغ الفخس يكػن الشرل السجبب مغ ناحية ومغ االخخى رقيقًا مدشػنًا كالدكيغ ( 83)

وقج ورد ذكخىا بأسع الصبخزيشات او البمصة، انطخ وكان الشرل يرشع مغ الشحاس او الحجيج او الفػالذ او الخذب 
 . 99: الكشاني، الجير في الخالفة العباسية، ص

 . 1/134الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد، ( 84)
 . 216محسػد، العالع االسالمي، ص( 85)
 . 77الكشاني، الجير في الخالفة العباسية، ص( 86)
 م(،946-749ه/334-132ي العرخ العباسي االول والثاني )عارف، رفاه تقي الجيغ، العامة في بغجاد ف( 87)

 .157، ص2311الدشة الدابعة  ،35العجد ،7ابغ رشج، مجكمية التخبية  –امعة بغجادبحث مشذػر في ج
 .18-17الدامخائي، حدام الجيغ، السؤسدات االدارية في الجولة العباسية، ص (88)
 . 143شمبي، تاريخ الحزارة االسالمية، ص( 89)

 م(. 867ه/ 253وصيف قائج عدكخي تخكي )ت * 
 م(. 862ه/ 248بغا قائج عدكخي تخكي )ت  **
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؛ بيصار، تاريخ 17، )مرخ : د.ت(، ص2ضيف، شػقي، العرخ العباسي الثاني، دار السعارف، ط( 93)
 . 229العرخ العباسي، ص

 م(. 941ه/ 329بجكع: قائج عدكخي تخكي )ت * 

م( مخوج الحىب ومعادن الجػىخ، اعتشى بو وراجعو: 957ه/346السدعػدي، عمي بغ الحديغ بغ عمي )ت  (91)
 .296-4/298(، 2335كسال حدغ مخعي، السكتبة العرخية، )بيخوت: 

: د.ت(، ، )بيخوت6الجولة العباسية، الشاشخ: السكتب االسالمي، ط -شاكخ، محسػد، التاريخ االسالمي( 92)
2/121 . 
م(، خالصة الحىب السدبػك مخترخ مغ سيخ السمػك، 1317ه/ 717ربمي، عبجالخحسغ سشبط قشيتػ )تاال( 93)

 . 244وقف عمى شبعو وترحيحو : مكي الديج جاسع، الشاشخ : مكتبة السثشى، )بغجاد : د.ت(، ص
 .198خميفة، حدغ، الجولة العباسية قياميا وسقػشيا، السصبعة الحجيثة، )القاىخة: د:ت(، ص (94)
الحىبي، تاريخ اإلسالم وفيات السذاىيخ واالعالم، تحقيق : عسخ عبجالدالم التجمخ، الشاشخ : دار الكتاب ( 95)

 . 24/15(، 1993، )بيخوت :2العخبي، ط
 . 5/376مدكػيو، تجارب االمع، ( 96)
حقيق م(، تاريخ مخترخ الجول، ت1286ه/685ابغ العبخي، غخيغػريػس ابغ اىخون بغ تػما السمصي )ت ( 97)

 . 1/161(، 1992، )بيخوت : 3: انصػن صالحاني اليدػعي، الشاشخ : دار الذخق، ط
م(، الكامل في التاريخ، تحقيق : عسخ عبج 1232ه/ 633ابغ االثيخ، ابػ الحدغ بغ ابي الكخم، )ت ( 98)

 . 7/17(، 1997الدالم تجمخي، الشاشخ : دار الكتاب العخبي، )بيخوت : 
 . 244الحىب، صاالربمي، خالصة ( 99)
السصاميخ : حفخة تحت االرض يػسع اسفميا تخبأ فييا الحبػب وربسا اتخحوا مشيا سجشًا، انطخ : رضا، ( 133)

 .3/631(، 1959مػسػعة لغػية حجيثة، الشاشخ : دار مكتبة الحياة، )بيخوت :  –احسج، معجع متغ المغة 
 . 24/15الحىبي، تاريخ االسالم، ( 131)
ة مغ الفخسان تشدب الى ابي الداج والج دمحم االفذيغ الذييخ، انطخ : دوزي، تكسمة السعاجع الداجية : كتيب( 132)

 . 6/13العخبية، 
م(، االنباء في تاريخ الخمفاء، تحقيق : قاسع 1184ه/583ابغ العسخاني، دمحم بغ عمي بغ دمحم )ت ( 133)

 . 162(، ص2331الدامخائي، الشاشخ : دار اآلفاق العخبية، )القاىخة : 
م(، تاريخ مػلج العمساء ووفياتيع، تحقيق : 1336ه/397الخبعي، دمحمبغ عبجهللا بغ احسج بغ سميسان )( 134)

 . 2/652ه(، 1413عبجهللا احسج سميسان الحسج، الشاشخ : دار العاصسة، )الخياض:
تاريخ العخب والبخبخ م(، ديػان السبتجأ والخبخ في 1435ه/838ابغ خمجون، عبجالخحسغ بغ دمحم بغ دمحم )ت( 135)

(، 1988، )بيخوت :2: دار الفكخ، طصخىع مغ ذوي الذأن االكبخ، تحقيق: خميل شحاذة، الشاشخومغ عا
3/493 . 
الجيار بكخي، حدغ بغ دمحمبغ الحدغ، تاريخ الخسيذ في أحػال أنفذ نفيذ، مصبعة عثسان عبج الخزاق، ( 136)

 . 2/392ه(، 1332)د.م:
م(، تكسمة تاريخ الصبخي، تحقيق : آلبخت يػسف 1127ه/521ج السمظ بغ ابخاليع )ت السقجسي، دمحم بغ عب( 137)

 . 82(، ص1958كشعان، السصبعة الكاثػليكية، )بيخوت : 
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 . 1الرػلي، أخبار الخاضي باهلل، ص( 138)
 . 2/392الجيار بكخي، تاريخ الخسيذ، ( 139)
 . 337الديػشي، تاريخ الخمفاء، ص( 113)
 . 2/652مػلج العمساء ووفياتيع، الخبعي، تاريخ ( 111)
 . 2/122شاكخ، التاريخ االسالمي، ( 112)
 . 2/652الخبعي، تاريخ مػلج، ( 113)
 . 313الديػشي، تاريخ الخمفاء، ص( 114)
الجاواداري، ابػ بكخ عبجهللا بغ ايبظ، كشد الجرر وجامع الغخر، تحقيق : دوروتيا كخافػلدكي، مصبعة عيدى ( 115)

 . 5/366(، 1992:البابي الحمبي، )مرخ 
 . 2/122شاكخ، التاريخ االسالمي، ( 116)
 . 138كتابجي، التخك في مؤلفات الجاحع، ص( 117)
 . 82العدي، الخالف بيغ الجير والجولة، ص( 118)
م(، الفخخي في اآلداب الدمصانية والجول 1339ه/739ابغ الصقصقا، دمحم بغ عمي بغ شباشبا )ت ( 119)

 . 269د.ت(، ص االسالمية، دار صادر، )بيخوت :
 .33(، ص1994الثعالي، تحفة الػزراء، تحقيق ودراسة: سعج ابػ دية، دار البذيخ، )عسان:  (123)
م(، ذيل تاريخ 1245ه/643ابغ الشجار البغجادي، محب الجيغ ابي عبجهللا دمحم بغ محسػد بغ لبة هللا )ت( 121)

 . 4/74ية، )بيخوت : د.ت(، بغجاد، دراسة وتحقيق : مرصفى عبج القادر عصا، دار الكتب العمس
 . 5/64مدكػيو، تجارب االمع، ( 122)
 . 25الرابئي، تحفة االمخاء في تاريخ الػزراء، ص( 123)
 . 1/161ابغ العبخي، تاريخ مخترخ الجول، ( 124)
م(، وفيات االعيان وانباء ابشاء الدمان، تحقيق : 1282ه/681ابغ خمكان، احسج بغ دمحم بغ ابخاليع، )ت ( 125)

 . 5/114(، 1994عباس، دار صادر )بيخوت :احدان 
 . 1/259ابغ الػردي، تاريخ ابغ الػردي، ( 126)
 . 5/427مدكػيو، تجارب االمع، ( 127)
 . 5/427مدكػيو، تجارب االمع، ( 128)
م(، شحرات الحىب في اخبار مغ 1678ه/1389ابغ العساد الحشبمي، عبج الحي بغ احسج بغ دمحم )ت( 129)

(، 1986رناوؤط، خخج احاديثو : عبجالقادر االرناوؤط ، دار ابغ كثيخ، )بيخوت : ذىب، تحقيق : محسػد اال
4/126 . 
الحىبي، العبخ في خبخ مغ غبخ، تحقيق : ابػ ىاجخ دمحم الدعيج بغ بديػني زغمػل، دار الكتب العمسية، ( 133)

 . 2/21)بيخوت : د.ت(، 
 . 64الرػلي، اخبار الخاضي، ص( 131)
 . 3/493السبتجأ، ابغ خمجون، ديػان ( 132)
 . 25العدي، الخالف بيغ الجير والجولة، ص( 133)
 . 24/15الحىبي، تاريخ االسالم، ( 134)
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تاريخ الخسل والسمػك وصمة تاريخ الصبخي لعخيب بغ م(، 922ه/313ديج )ت الصبخي، دمحم بغ جخيخ بغ ي( 135)
 . 11/282، ه (1387، )بيخوت :2م(، الشاشخ : دار التخاث، ط979ه/369سعج القخشبي )ت

 . 7/17ابغ االثيخ، الكامل في التاريخ، ( 136)
 . 1/161ابغ العبخي، تاريخ مخترخ الجول، ( 137)
 . 244االريمي، خالصة الحىب، ص( 138)
 . 173-169كتابجي، التخك في مؤلفات الجاحع، ص( 139)
 .24(، ص2332)القاىخة :الخواي، شو، بغجاد مجيشة الدالم، الشاشخ : مؤسدة ىشجاوي لمتعميع والثقافة، ( 143)
محسػد، حدغ محسػد، الكشجي السؤرخ ابػ عسخ دمحم بغ يػسف السرخي وكتاب الػالة والقزاة، الشاشخ : ( 141)

 . 183الجار السرخية لمتأليف والتخجسة، )مرخ : د.ت(، ص
 . 24الخاوي، بغجاد مجيشة الدالم،ص( 142)
 . 24/42الحىبي، تاريخ االسالم، ( 143)
 . 5/459رب االمع،مدكػيو، تجا( 144)
 . 86الرػلي، اخبار الخاضي باهلل، ص( 145)
 . 5/453الخبعي، تاريخ مػلج العمساء، ( 146)
 . 99السقجسي، تكسمة تاريخ الصبخي،ص( 147)
 . 24/43الحىبي، تاريخ االسالم، ( 148)
 . 23الجبيمي، عشاصخ الجير العباسي، ص( 149)
 . 5/129مدكػيو، تجارب االمع، ( 153)
م(، رسالة ماجدتيخ 334ه/324سان صادق عبجالقادر، الخالفة العباسية وعرخ االمخاء )االلر، ناري (151)

(، 1983مقجمة الى جامعة السمظ عبجالعديد، كمية الذخيعة والجراسات االسالمية، قدع التاريخ، )الخياض: 
 .75ص

معجع السخاكب شحاءات : الذحا ضخب مغ الدفغ الحخبية في العرخ العباسي، انطخ : الديات، حبيب ( 152)
 . 344-342، ص1941سشة -4ج-3والدفغ في االسالم، بحث مشذػر في مجمة السذخق ج 

 . 5/129مدكػيو، تجارب االمع، ( 153)
 . 53الكشاني، الجير في الخالفة العباسية، ص( 154)
 . 26العدي، الخالف بيغ الجير والجولة، ص( 155)


