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 :الممخص
يتناول البحث المظاىر الحضارية  إلمارة ال بمبن ، فسمطنا الضوء من 
خاللو عمى النظم االدارية التي كانت سائدة في االمارة بما في ذلك من 

السمطنة والنيابة والوزارة والحجابة والدواوين ، كما تناولنا القضاء نظام 
 المتبع في االمارة .

وسمطنا الضوء عمى الجانب الحربي والسيما ان ىذا النظام لو سمة بارزة 
في فترة حكم امارة ال بمبن ، كما تناولنا الجانب االقتصادي والجانب 

 ي ذلك العصرالثقافي وابرز مظاىر الحياة االجتماعية ف
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Abstract: 

The research deals with the cultural  of the amarte al 

bilban our fleet of light on the administ rativa systems 

that were prevalent in the amarte lncluding the sultanate , 

the procure atorate , the Ministry , the ministry of 

finance m we also discussewd the judicial system in the 

omarte , and we highlighted the military regime 

especially this system was aprominent feature during the 

relgh of the amarte , we also dealt with the economic 

aspect and the most prominent aspects of social life in 

that era .  
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 دلقدمة ا

م( عند 9332ىـ/739 –م 9065ىـ/ 664ليند من سنة )ال بمبن في ارة اماحكمت 
لدين محمود سنة اصر ان نالسمطاة العرش بعد وفالدين بمبن اث ان غيالسمطاتولي 

 م( . 9065ىـ/664)
د في عيده نفوذ سمطنة دليي وقويت شوكة ازدا اشرس اقوي اكمان بمبن حالسمطان اوك

 لعسكرية .افية و الثقارية و الحضانب الجو افي  ار ازدىالسمطنة ، فشيد عيده ا
لحربي في انب الجالى ا اتطرقن اىمية كبيرة ، كمامن  الي ارية لمادالانب الجو ا اولنافتن

نب الجالى ا اطين، وكذلك تطرقنلسالام اىتمالذي حظى بابرز الانب الجارة كونو امالاعيد 
عية اجتمالاىر المظالضوء عمى ا المدة ، وسمطنافية في تمك الثقاىر المظابرز ادي و اقتصالا
 ل بمبن.ارة امائدة في فترة عيد انت سالتي كا

 ريادالانب اجلا: والا
 لسمطنةام انظ .1
ذ اليند، اريخ اية عيد جديد في تابدم ( 9026-ه620)ليك المماعد عيد سمطنة  

قب ضعف اير  نالذي كا يبكالدين اقطب  ان مؤسسيا، كامانين عاربع وثماء استمرت زىا
 افي خدمتي انيا، بل ظل متفامرة ضدىاو مؤ اومع ذلك فيو لم يقم بثورة  ةلغوريارة امالار انيياو 
رة امام اقالحكم، و اصية ا، فقبض عمى ناذىانقادون تدخل منو، ولم يتمكن من  تر انيان الى ا

 .(9) انيار ىو سمطاوص انقضياعمى 
نو ألر ولي لمعرش اختياثة في الور ام اتبع نظايبك الدين ان قطب السمطاة اوبعد وف 

 . (0)لعرشاه عمى ام شار اء لنبالاء و امر الاجمس اتوفي  ا، فعندمكانذآئد اسلام  النظا ناك
بو ،  لعرش معموالاية ليك في والالمماطين تبعو سالالذي اثي الور ا ألمبدالذلك ظل  

لعيد اية ن يكتب والالسمطان اك اذالسمطنة، فاه ام شار ان تولى ابتة لو منذ اعدة ثاتوجد ق وال
تو، فيقوم امور بعد وفالاتتبدل  ان مان سرعاء، فامر الامن  ييدأوتفقة امو  خذأويتو ابنو في حيال
ق اتفالعرش بعد ا ألتمشء عتالامرة احدث في مؤ  ام اوىذمرة لتعيين من يثقون بو، اء بمؤ امر الا
 .(3)ة ام شار اء عمى خمع امر الا

مر الابنتو رضية بتولي ال م( 9030-ه632) لعرشاب ألتمشن السمطايع اب اوعندم 
عند وصية  ايضا. و (4)هالدين فيروز شابنو ركن ا الوصية فعينو اء امر الاتو، لم يحترم ابعد وف
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كبر محمد، ورفض الابنو ابعد مقتل  العرش لحفيدة كيخسرو اية لدين بمبن بوالاث ان غيالسمطا
لعرش اعمى  اجمسو اط رغبتو و لبالال ان لتولى عرش دليي، لم يحترم رجاخاني بغر الثابنو ا

 .(5)ن اخاد بن بغر اخر كيقبالاحفيدة 
يؤكد ن السمطنة، فكالنظرية في حكم ان يمتثل ليذه الدين بمبن كاث ان غيالسمطاف 
سية السيالنظرية النظرية ىي مزيج من ان ىذه ارض، الاهلل في انو ظل اتو ار ال عبمن خال

لو، الالممك ىو انية اسالساسية السيالمنظرية  امية، وفقسالالاسية السيار افكالانية و اسالسا
خذ سمطتو اكم الحان امي، سالالاسية السيالنظرية اي اع ثم مزجو مع ر ان يطاولذلك يجب 

صة ان بمبن خالسمطامة و اليك بصورة عالمماطين سال اعتبرو ال حق مقدس، ولذلك خالمن 
 .(6)لوىية الازل الى مناكم تم رفعو الحان الو وعميو فالابة الممكية نيان ا

 لسمطنةابة اني .2
لمنصب ا ان، ويمي ىذالسمطائب اء نامر الاو ممك الممك( ائب احبو )نايسمى ص 

لمنصب ا اول من شغل ىذالسمطنة بدليي، و اضرة اره في حاختيالترتيب، ويتم ان في السمطا
. تتمثل (7)يبكالدين ان قطب السمطافي عيد  م( 9026-ه620) ألتمشلدين اىو شمس 

ن اك اذاذ  تتبع قوتو وضعفو، فائم القان السمطالشخصية  المنصب، وفقا اىمية وخطورة ىذا
لفعمي، اكم الحائب يصول ويجول ويكون ىو النان الحكم، فامور ارة ادافي  ان ضعيفالسمطا

صر ان نالسمطالسمطنة في عيد ابة اتولى ني الدين بمبن عندماث ال عمى ذلك ىو غياوخير مث
حب ان ىو صامور، وكالافرض سيطرتو عمى جميع م( 9046-ه644سنة )لدين محمود ا
ر بحكم قوتو امر كمو ، حتى صالالحكم ولو الذي يفرض شؤون اذ ىو الفعمي التصرف ا

 .(8)ة ابعده وف اتيالسمطنة ذاونفوذه يتسمم عرش 
 رة الوز ا .3
لوزير اتق اليك ، فعمى عالممالميمة في سمطنة ارية ادالالنظم احدى ارة الوز اعدت  

ن وتدبيره، فيو السمطات ار المسؤول عن تنفيذ قر ارة، وىو امالارة شؤون اداء كبيرة في اعباتقع 
 . (9)الي او متقمدا ال عمييان وليس يو السمطا التي يقررىامر او الامعين في تنفيذ 

سعة ان يتمتع بسمطة و السمطائب ان ناك اذا امالتنفيذ، ارة ابوز  ارة يبدالوز ام ان نظاي ا 
لوقت ان في السمطائب ارة ونالوز ان يجمع بين منصب اشرة، وكان مبالسمطانتو تمي ان مكاو 
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صر ان نالسمطالمسمطنة في عيد  ائباون ان وزير الذي كالدين بمبن اث افعمو غي ام انفسو، وىذ
 .(92)لدين محمود ا

 بةالحجا .4
لمنصب ا الذي يتولى ىذاب و الحجايتولى منصب كبير  اكوظيفة ومن يتدرج فيي 

 الا احدايدخل  لرعية، فالان عن السمطار، وظيفتو حجب الكباء امر الاجب(، وىو من الحابـ)
 . (99)و موكبو ان في مجمسو اك اذان عمى ذلك السمطافق او  اذا

لمفضل لدى الممموكي المنصب ا ان في ىذالدين بمبن كاث ان غيالسمطاوفي عيد  
ن بمبن السمطاع كسب ود وثقو استطامين و ان مطيع و الذي كار، الدين  بختيار اختيابمبن ىو 

(90).  
 : وينالدو ا .5
لي يكون الو ان امركزي، بمعنى لالام النظالسمطنة ىو المتبع في ارة ادالاسموب ان ا 

ت، وتخضع امالتز ات و اجباعميو من و  انو يؤدي ما ايتو بمرة شؤون والادافي عممة و  مستقال
لعمل عمى الي الو ات اجبان، ومن و السمطاشرة من قبل المباقبة الوقت لممر اية في نفس لوالا

ئب الضر ال تخفيض س من خالالنالتقرب من انظمة و الاليد و التقانين و القو اية وتطبيق احم
 .(93)رة وتشجيعيمالتجاية اعي وحمالزر اج انتالادة اوزي

ص اشخالاكثر ارىم من بين اختياء يتم امر اربع الى ارة امالائف اسند بمبن وظاوقد 
حدىم اخرين فيضع الاثة لثالا امارة ، الوز ان اءة يضعو عمى ديو اكثرىم كفان اتجربة وقدرة ، فك

 (94)عمى
لعمل الجيش و الدين بمبن باث ان غيالسمطام اىتملنظر الافب لجيش(الحرب )ان اديو  -

  (95)لحرب ان ابديو  امو كثير اىتماعمى تطويره فمذلك ركز 
حبو اذ يتولى صالخطرة الميمة و اوين الدو الذي يعد من ا( ئلالرسا) ءانشال ان اديو  -

لى ان السمطا التي يرسميالكتب التقميد و اد وكتب القو اة و لوالالى امره او ان و السمطاتحرير كتب 
 . (96)ءالخمفاف و اطر الامموك 

ل ارسادية و اقتصالات ايلوالاقبة قدرة ان مر الديو ا احب ىذاووظيفة ص للغال ان اديو  -
  . (97)ن بمبنالسمطالى ا اية سنوينية كل والامكارير عن التقا

 ئيالقضام انظلا: انياث
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مر ضروري في كل اء القضان ، الاء ميمالقضاليك المماطين سمطنة عد سال 
ج الزو ابة عقود ا. وكت(98)ويالدعامة اقالم و المظالبت في ان في الديو امدينة، وتنحصر ميمة 

 .(99)ةالقضاعده عدد من المجتمع ، ويساد افر انية و السمطاسرة الان و السمطا رباقأل
رتو، اماخل ربوع العدل دامو اقاعمى  ان حريصالدين بمبن كاث ان غيالسمطان ا 

س النالمتدينين عمى ام الحكاة و القضان يعين امير محمد الابنو وولي عيده ان يوصي افك
 .(02)لعدل بينيم احتى يتم 
ىم ، فمن النظر في شكو الم و المظا باصحألمن مخصصة الار اد اىاسم ار اذ بني دا 

 .(09)من ا ائفاخ الديون قضى دينة، ومن دخمياىل امن  ادخمي
 حلربيا نباجلا: الثاث
فظة عمى حدود المحاجل الجيش وذلك من ام باىتمالاليك عمى المماطين سالحرص  

ليندوس اء الزعمانب، اتحيط بيم من كل ج راخطألافر في حكميم، استمر الارة و امالا
لمغول الى خطر ا فةاضإلاببقة السادىم امجا دةاعإلي فرصة السمطنة ويتحينون ايتربصون ب

 .(00)لسمطنة اجمة حدود المستمر في ميا
 طين ىي :لحربية لمسالالجيود ا التي ركزت عمييانب الجو ا اما

 ل بمبن :ارة امالجيش في عهد ا. 1
طين لسالان ا اسيملدين بمبن في تكوين جيش قوي، والاث ان غيالسمطاتركزت جيود  

فئة بدل امك انيم منحو اي اضي بدل خدمتيم ار اك ممكية اتر الالجنود ابمنح  امو الذين سبقوه قا
 الييا انت سمطنو دليي ضمتيالتي كاضي ار الات من اطعاعمييم مق اخدمتيم، ووزعو 

لعديد منيم لم ان الرغم من اضييم بار التمتع باب استمرو الجنود اء ء ىوالا. خمفاوخضعت لي
 .(03)لحقائد ليم باضي كعار الاينظرون ليذه  انو ات عسكرية، فكاجباي و ا ايؤدو 

ىتم ام( 9066ىـ/665 –م 9065ىـ/664ن بمبن )السمطاولى من حكم الالسنة افي  
لعديد من ىذه ان اضي ووجد ار الار عن ىذه استفسالامر با. ف(04)دة تنظيم جيشة اعاب
 ايضا. و (05)لعسكرية اسبين لمخدمة اغير من انو الذين كاء، القدمال الرجانت في يد اضي كار الا
ن السمطامر اي خدمة عسكرية، فا الذين لم يكن ينفذو ام ايتالامل و ار الا اورثي اضي منيار ا

 .(06) امني ل بدالامو الاىم اعطاضي و ار الادة ىذه استعالدين بمبن باث اغي
 لحرب اسرى اممة ا. مع2
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سرى بقسوة شديدة وتفنن في تعذيبيم، حتى الاممة اليك عن معالمماطين لسالاعرف  
لرعية الرىبة في نفوس ائيم، كي تسيير اقربالييم و اىام اماىم اسر ايترددون في تعذيب  نيم الا
ء القضال وذلك بيدف امن رج افيي اممة بمالكالقرى ايبيدون  انو اء، وكاء عمى حد سو اعدالاو 

 .(07) امت بياعمى فتنو ق
سرى، الاب افي عق الغو الذين باطين لسالاكثر الدين بمبن من اث ان غيالسمطان اوك

ت التمرداد اخماجل اء، من النساسوى  ايبقى فيي. ولم (08)تير ان مدينة كام بقتل سكافق
  .(09)رة المام اما البعض ويعرضيا القتمى فوق بعضيان يضع جثث ات وكاباضطر الاو 

 لحصوناع و لقالاتشييد  .3
ع في لقالالحصون و اء انشاىتم بافو و سالالدين بمبن عمى نيج اث ان غيالسمطار اس 
ع الدفائل ابكل وس ام بتجييزىالعسكرية وقات اميالحاب ا. وزودى(32)د لبالاء انحامختمف 

 .(39)لمختمفة  ا
 سطول الا. 4
 الي منيالشمالجزء اخمية حتى سمي الدار انيالالعديد من اليند بوجود اد شتيرت بالا

سم شبو ا اطمق عمييا اث، لذت ثالاتمتد من جي احميا.وسو (30)رانيالخمس اي اب البنجاسم اب
سطوليم، اخمية في تسيير الدار انيالاطين دليي عمى عتمد سالا. ولذلك (33)ليندية ارة القا

ة ان نشايفسر  ام ارجية، وىذالخالمممكة احل اسطول ليم عمى سو الك انو لم يكن ىناغير 
لدين اث ان غيالسمطان المتمردين، وكاخمي ضد الدام استخدالالغرض منو ان اسطول كالا

لقرب الكنك باكب في نير المر ان مركز تمك البحرية، وكاكب المر اىتم بصنع اول من ابمبن 
لجية الى العسكرية ات المعداسمحة و الالنقل  اءىانشاء ان ييدف من ور ال وكالبنغامن 

 .  (34)خرىالا
 لبريد :العيون و ام انظ. 5
ل اف كل صغيرة وكبيرة عن تحرك رجاكتشالمستخدمة في ائل الوساىم اتعد من  

ذ ام اىتمالام بقدرة كبير من النظا ا. حظي ىذ(35)ن نفسوالسمطالى ارير ارة وترفع في تقامالا
نتقمت اسيين ومنيم العباع اختر انت من المؤسسة كان ىذه السمطنة، اء ارجانشرت شبكتيم في 

لعيون قوي ام ان نظا. وك(36)نالسمطان اذالمخبرين عيون و اصبح اليك، فالممالى سمطنة ا
ده، وضعيم استبدت الالعيون كقنو الدين بمبن، وتصرف اث ان غيالسمطافي عيد  اومنظم جد
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ء ابنال افعا اقبو انيم ر ادة، حتى القالحكم و افي كل قسم وفي كل منطقة، وجعميم مستقمين عن 
 .(37)قبيم الذي ير ان نفسو فيو السمطانيم مسؤولون من قبل ان ، و السمطا

 دياقتصالانب الجا: ابعار 
 لنقود :اسكك  .1
لسكة تشبو في ذلك اسم اليند تعرف باليك في الممالعممة في عيد سمطنة انت القد ك 

لسمطنة اضرة افي ح الضرب، منيار او دار لمسكة، اكثر من دا ان ليامية، وكسالالات ار امالا
قميم الا اة في ىذلوالار اخبالمؤرخين عن العديد من اورد اذ ال، البنغافي  ادليي، ومني

فعل طغرل  ان، مثل مالسمطامن  سميم بدالالسكو بالخطبة و اعة، وجعل الطاخروجيم عن 
 .(38)لدين بمبن  اث ان غيالسمطافي عيد 

 عة :الزر ا. 2
 ائبان نان كاعي منذ الزر اح صالالاء باعتنالالدين بمبن عمى اث ان غيالسمطاحرص 

خذت اعة، و الزر اج وتوسيع انتالادة انو عمل عمى زيالدين محمود، فاصر ان نالسمطافي عيد 
 . (39)لسمسمالذرة و الرز و ا اىمياو ئبو ان ونالسمطامن  اكبير  اماىتما

 عة الصنا .3
 اعيانو اسمحة بالاعة اخص صنالاعة وبالصناب اكبير  اماىتماليك المماطين بدى سالا

م السياح و الرماعة ابصن اىتمو اول، فالام المقاليك طبقة عسكرية في الممان طبقة لمختمفة الا
عدد  ان بمبن فييالسمطاصة باز خار طر ا. وموجود في دليي د(42)اوغيرىلمنجنيق السيوف و او 

لمختمفة اقمشة الاعة القز، ويقومون بصنالحرير من دودة الذين يصنعون ازين البز اكبير من 
 . (49)ء امر الاليك و المماعمى  التي يقوم بتوزيعيالكسوة ان و السمطاصة بالخا

 رة :التجا. 4
ن اتستطيع  د اللبالان امة، وىي اية حكميم حقيقة ىابدليك منذ المماطين ى سالار  

ن الطرق وكام باىتمالانت تتطمب ارة كالتجار ازدىان اتدوم بدون طرق محمية وجيدة، و 
لسمطنة، وقد الطرق في اسة امين وحر اتو بتوال مرأين اذ كاىتم بذلك، اول من ا يبكآن السمطا

خمية لكشف الدالطرق ابشق  ان يقدمو ابعده  اءو الذين جاطين لسالاسة من السياتطمبت تمك 
 .(40)لطرق اع امن قط امينيأوتلتنقل اسيمة  اد وجعميلبالا
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ت ابالغالعديد من ا لةاز إبم اع كبير في ذلك، قان لو بالدين بمبن كاث ان غيالسمطان ا
لذي اد الفسارة بعد التجاش انعالتمزق و اء عمى القضالطرق، و اع اقط ان يحتمون بيالتي كا
  .(43)ألتمشء ابناء من الضعفاطين لسالا التي تولى فييالفترة استشرى في ا

 في الثقانب الجا: امساخ
لحركة اب اماىتماص ال بمبن بشكل خاطين م وسالاليك بشكل عالمماطين بدى سالا

 اىميافية ولعل من الثقالدينية و ا تآلمنشاء السمطنة ببنامؤسس  يبكآن السمطام اذ قالفكرية ، ا
  .(44)لكبيرامع الجامع في مدينة دليي يسمى اج ءابن

لكبير اء، وتقديره ادبالاء و ايتو لمعممالدين بمبن عمى رعاث ان غيالسمطاحرص  ايضاو 
لكبير عمى عقد الى حرصة ا فضالدة منيم، استفزليم لالالييم وتردده عمى منانو احساليم، و 

ريخية التالكتب ا افيي التي يقر العمم الس اء ومجادبالاء و الشعر اطو بين ت عممية في بالاظر امن
ن يقدم ليم اطة ، فكلذين يشرفون بالالمتميزين اب م كبير  لمعمم ولمطالاحتر ا. ولديو (45)لقيمة ا
 . (46)لدعم اعدة و المسا

، دهوالأللتعميم افضل المعرفة و النقل  الدين بمبن متحمس جداث ان غيالسمطان اك 
لتي الكتب الغرض، و ا المعممين ليذافضل ا، وعين اوغيرىعد القو المغة و افرتب ليم دروس 

 .(47)ئوابنألبمبن  احصل عميي ايضا ئوابنألد امن بغد ألتمشن السمطا احصل عميي
 عيةاجتمالاهر امظلا:  ادساس
 :  انب معينة منيال جو ىر من خالالمظاول بعض انتن
  لهندي :المجتمع افي  ةألمر ا . أ
تتمتع  ةألمر انت اني فكالسمطاط لبالافي  اسيم لمجتمع والافي  اومركزى ةألمر اعن  اما 

ي الر اذ امن نف ان ليا، وكاىبيار مو اظياو  اطيارسة نشامم اتيح ليالحرية،  ابقدر كبير من 
نت تمقب التي كا ألتمشن السمطادل من ذلك زوجة الكممة وليس امسموعة  اقدر كبير جعمي

 .(49)لكبرى ا (48)تون الخا
 اىابارك انت تشالسمطنة وقبل ذلك كالتي تولت عرش ا ألتمشن السمطابنة اورضية  

لدين محمود اصر ان نالسمطازوجة  ايضا. و (52)خرىالكريم وعموم ان القر الحكم وتجويد ام امي
لبيت، ام امي التي تقع عمييانت ىي ا، فكازوجي اشيالتي عالتقشف اة التي تحممت حيا
 .(59)بقين الساطين لسالات اختمفت بذلك عن زوجاف
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 : تالاحتفالا . ب
يحتفمون بعيد  انو المسممين كان اسم، فالمو او  داعيألابل احتفالايخص  ام اما 

فل ان يخرج في موكب حالسمطان اسبتين كالمناتين اضحى ، وفي ىالارك وعيد المبالفطر ا
  .(50)لسمطنة وغيرىماب ارباة و القضاء و امر الالعيد مع اة صال ءادإلمل ىيبتو ابك

لعرش بدون احد يقترب من ا مييبة، فال الممكي جدالحضور ات تقديم الاحتفانت اوك
ه انت مغطالرسمية كالروعة، فيمة اية ان موكبو في غاب، وكاعجالالرعب و امزيج من 

جود امعة ويركبون عمى ف يظيرون بدروع الالالخيول يتضمنون اس المزخرفة، حر ا غطيةألاب
 العربية، نظر لمالجزيرة امن  ايستوردوى ام البانت غالتي كالعربية ارسية و الفاحصنة الا
 . (53)سن كثيرةالة ومحاصاتصفت بو من ا

م بعظمة كبيرة، ويقوم الدين بمبن تقاث ان غيالسمطاط م في بالالتي تقات الاحتفالاو 
لروعة في دليي العظمة و اظير ىذه ان قبمو اك سمطاوكرمو، وليس ىن بيتوألبعرض كبير  ابي

(54). 
 بس :لمالاج. 

 (55)ء اطين تكون عمى ىيئة قبلسالابس ن مالالفترة، فائعة في تمك الشابس لمالا اما 
رف الزخا عانو أبمية وتكون مطرزة سالالاليد التقابعض  اليياف المضاليندية او التترية ا

ر، ائم صغارة عن عماس عبالر اء الفضة، وغطالذىب و امرصعة ب حزمةأبط اوسالاومخضرة 
، وفي تمك  (56)ئب اس،  ويظفرون شعرىم ذو الماقوت و الياط مرصعة بانبسالات مربعة او قبعا
ط لبالال اء ورجالوزر الحرير القطن و ابسيم من لب مالاوغ –شيب من حرير ائب شر الذو ا

ء العمماة و القضا امانطقة، و الايشدون  نيم الا الاطين، لسالابس بسيم قريبة من مالمال
ن فيمبسو السمطالدرجة، ومنيم من ينعم عميو الرفيع القطن ابس مصنوعة من فيمبسون مال

نعم امن  الا ايركب بي لذىب الاة بلمحالالممبسة و السروج ان، كذلك الكتابس مصنوعو من مال
 .(57) ان بيالسمطاعميو 

 متة :اخلا
سعة ، وسعت الو ا اطق نفوذىاعمى من انيال بمبن بفرض سمطارة اماىتمت ا 

 ار ازدىانتج عن ذلك  ارجية ممالخار اخطالامن  اظ عمى حدودىالحفاو  امن فييالاب استبالى ا
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مو عمى اىتمالدين بمبن ركز جل اث ان غيالسمطان افية ، فالثقارية و الحضانب الجو افي 
 لتقدير . ام و احتر الالمفكرين فكن ليم اء و العمما

عطى ان بمبن السمطان ارجية فالخار اخطالاخمية و الدات اباضطر ونظر لال 
 رزة في عيده . انب لو سمة بالجا ان ىذام حتى كاىتمالالكثير من الحربي انب الجا

عة اعة وصنادية من زر اقتصالاة الحياىر ابمظ الغاب اماىتمان لو اك ايضاو  
 لقوة لمسمطنة . ات امن مقوم ارة وذلك عدىاوتج

  قائمة المصادر والمراجع :
 اواًل: المصادر االولية 

 م( . 9594ه/ 9223اكبري، نظام الدين محمد مقيم اكبري ) -
 ( .9906 -)الجمعية الممكية االسيوية البنغالية 9طبقات اكبري، ط -9
 م( . 9356ه/758بارني، ضياء الدين بن مؤيد الدين )ت  -
 ( .9930 -)طبعة اليند 9تاريخ فيروز شاىي، ط -0
اتي الطنجي م المو ابن بطوطة، محمد بن عبد اهلل بن محمد بن ابراىي -

 م( 9377ه/779)ت
 0رحمة ابن بطوطة )تحفة النظار في غرائب االنصار وعجائب االسفار(، ط -3

 ( .0292 -)دار طيبة لمطباعة، الجيزة
 م( .930ىـ/339الجيشاري ، ابو عبداهلل محمد بن عبدوس )ت -
الوزراء والكتاب ، تح، مصطفى السقا ، ابراىيم االبياري وعبد الحفيظ شمبي ،   -4

 . 9899عة مصطفى البابي الحمبي واوالده ، القاىرة ، )مطب
 م(. 9993ه/589الجوزجاني،ابو عمرو عثمان بن محمد، منياج السراج )ت -
)المركز القومي لمترجمة،  9طبقات ناصري، ترجمة وتقديم، ممكة عمي تركي، ط -5

 ( .0290 -القاىرة
 م(. 9498ه/809القمقشندي، احمد بن عمي بن احمد الفزاري )ت  -
 ( .9987 -)دار الكتب العممية، بيروت 9صبح االعشى في صناعة االنشاء، ط -6
 م(. 9258ه/452الماوردي، ابو الحسن عمي بن محمد بن حبيب البصري)ت -
 ( .9983 -)دار الفكر، القاىرة 9االحكام السمطانية والواليات الدينية، ط -7
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 ( .م958ىـ/347ابن مرزبان ، ابو محمد عبداهلل بن جعفر بن محمد )ت -
تصحيح الفصيح وشرحو ، تح، محمد بدوى المختوني ، )المجمس االعمى لمشؤون   -8

 .  9998االسالمية ، القاىرة ، 
 ثانيًا: المراجع العربية والمعربة :

 احمد، ىشام عطية عطية . -
 -)كمية المغة العربية 9دراسة سياسية وحضارية، ط -دولة المماليك في اليند -9

 ( .0223 -جامعة االزىر، المنصورة
 دوزي ، ريتيارت .  -
المعجم النفصل بأسماء المالبس عند العرب ، ترجمة، اكرم فاضل ، )دار الحرية   -0

 ( .9979 –، بغداد 
 الساداتي، احمد محمد .  -
 -)مكتبة االدب، القاىرة 9تاريخ المسممين في شبة القارة اليندية وحضارتيم، ط -3

9957. ) 
 السيد، ادي شير .  -
 ( .9998 -)دار العرب لمبستاني، القاىرة 9المعربة، طااللفاظ الفارسية  -4
 الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف .  -
 ( .9987 -)دار الفكر العربي، القاىرة 9الدولة االسالمية المستقمة في الشرق، ط  -5
 كبير، ىمايون .  -
 ( .9955 -)مجمس الرابطة الثقافية، اليند 9التراث اليندي، ط -6
 لوبون، غوستاف .  -
 -)مطبعة عيسى الباي الحمبي، القاىرة 9حضارة العرب، ترجمة، عادل زعيتر، ط -7

 بالت( . 
 ماجد، عبد المنعم .  -
)مكتبة االنجمو المصرية،  0نظم سالطين المماليك ورسوميم في مصر، ط -8

 ( .9979 -القاىرة
 الندوي، عبد الحي الحسني .   -
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 -انية، حيدر اباد الدكن) دائرة المعارف العثم 9اليند في العيد االسالمي، ط -9
 ( . 9970 -اليند

 النمر، عبد المنعم .  -
 (.9959 -)دار العيد الجديد لمطباعة، مصر9تاريخ االسالم في اليند، ط -92
 اليروي، احمد بخشى .  -

المسممون في اليند من الفتح االسالمي الى االستعمار البريطاني، ترجمة عن  -99
 ( 9995 -)الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر 9الفارسية، د. احمد عبد القادر الشاذلي، ط

 وينك، اندرية .  -
 9سالطين الدولة الممموكية والفتح االسالمي، ترجمة، عبد االلو المالح، ط -اليند -90

 ( .0290 -)دار الكتب الوطنية، ابو ظبي
 ثالثًا: الرسائل واالطاريح العربية : 

 رستم، عادل محمد نجيب .  -
الحضارة االسالمية في عصر سالطين دىمي، اطروحة دكتوراه غير  مظاىر -9

 ( .9985منشورة ، )جامعة القاىرة، كمية االداب، 
 رابعًا : المراجع االجنبية

1- Ashirbadi Lal srivastva. The sultanate of Delhi first Edition. Fifth 
Edueational publishers . AGRA. 1950.  
2- Fouzia farooq Ahmed. Muslim rule inmedieval India, I.B. 
JAupl5. London. New yourk. 2016 . 
3- K. Ali. M.A. (cal). A New History of indopakstan Pakistan 
book center Karachi . 
4- Khalif . Ahmeed nizami. Religion and politics in India During 
the thirteen the century Marendra Nath Law. Promotion of learing in 
India during muhammadans Rule. Dellhi. 1973. 
5- Rokha Joshi. The Reign of sultan Balban. Roopabh printers. 
Delhi . 1982 . 
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6- The late Vincent A. smith. C.T.E. the oxford History of India. 
Fourth edition. Delhi. 1981 . 

  االحاالت
 

                                                 
 . 952عطية، دولة المماليك في اليند ، ص (9)
 . 9/65اليروي، المسممون في اليند، (0)

 . 978الندوي، اليند ، ص (3)

 . 70-9/79اليروي، المسممون في اليند، (4)

 . 448ابن بطوطو، رحمة ابن بطوطو، ص(5)

(6) Fouzia. muslim rule inmedieval India. P. 100 . 
 . 06رستم، مظاىر الحضارة االسالمية ، ص (7)
 . 9/80اليروي، المسممون في اليند، (8)

م(، االحكام السمطانية 9258ه/452ابو الحسن عمى بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الماوردي )ت( 9)
 . 00(، ص9983 -)دار الفكر ، القاىرة 9والواليات الدينية، ط

 . 9/78؛ اليروي، المسممون في اليند، 448 ابن بطوطة، رحمة ابن بطوطو، ص( 92)

 . 0/55ماجد، نظم دولة سالطين المماليك ،  (99)
 . 924بارني، فيروز شاىي، ص(90)
 . 45رستم، مظاىر الحضارة االسالمية ، ص (93)

)14( Joshi .The reign of sultan balban . p. 61. 
)15( Joshi .The reign of sultan balban . p. 61. 

م( ، الـوزراء والكتـاب ، تـح، مصـطفى السـقا، 930ىــ/339( ابو عبداهلل محمـد بـن عبـدوس الجيشـاري )ت 96)
 . 74( ، ص9899 –ابراىيم االبياري وعبد الحفيظ شمبي ، )مطبعة مصطفى البابي الحمبي واوالده ، القاىرة 

 . 923( بارني، فيروز شاىي، ص 97)
)18( Khalif . Ahmeed nizami. Religion and politics in India During the thirteen the 
century. P. 152 . 

 . 795الجوزجاني، طبقات ناصري، ص (99)

 . 9/92اليروي. المسممون في اليند، (02)
 . 445ابن بطوطة، رحمة ابن بطوطة، ص (09)

 . 08م(، ص9955-الثقافية ، اليند)مجمس الرابطة  9ىمايون كبير، التراث اليندي، ط(00)
)23 (Ashirbadi. The sultanate of Delhi. P. 118 . 
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 . 923بارني ، فيروز شاىي، ص (04)

 . 923بارني، فيروز شاىي، ص (05)

)26 ( Ashirbadi. The sultanate of Delhi. P. 118 . 
 . 9/449الجوزاني، طبقات ناصري، (07)

ون، ويطمق عمييا منطقة العصيان، ويرجع اصل االسم الى نوع التربة كاتير: وىي والية في اقطاع بداؤ (08)
التي تغمب في تمك المنطقة، وتعرف باسم )كاثار( او كتاىر، وىي تربة جيدة، مناسبة جدا لمزراعة، وتعد ىذه 
المنطقة ذات اىمية بالغة لسمطنة دليي، بما توفره من اراضي ممتازه لمرعي والزراعة، وينك، اليند، 

 . 055-053ص

 . 9/87اليروي، المسممون في اليند، (09)

 . 9/939الساداتي، تاريخ المسممين ، (32)

 .  9/69اليروي، المسممون في اليند، (39)

يعتبر نير السند اكبر انيار اليند، ويتفرع منو خمسة انيار ستمج ، بياه ، راوى ، جينان ، وجيميم (30)
تقع في شمال اليند، اما في الجنوب فيتفرع منو نيري السند روز باالضافة الى نير كابل وجميع تمك االنيار 

والجندروز، ويعتبر نير الكنك من اقدم انيار البالد، وفيو يمقون بجثث موتاىم بعد حرقيم، ويحجون الى 
 . 7-9/6منابعة كل عام، الساداتي، تاريخ المسممين ، 

يحدىا من الشمال سمسمة من جبال اليماليا، ومن الغرب شبو القارة اليندية: ىي تمك البالد الشاسعة التي (33)
جبال اليندكوشي التي تمتد الى الجنوب في شبة جزيرة سرنديب اذ يقع بحر العرب في غربيا وخميج البنغال 
في شرقيا وسيالن في طرفيا الجنوبي، ويتجو االقميم الشمالي منيا الى الشرق، النمر، تاريخ االسالم في 

 . 3اليند، ص

 . 9/458الجوزجاني، طبقات ناصري،   (34)

(35)oxford. History of India. P. 241 . 
(36)Joshi.The Reign of sultan Balban. P. 65 . 
(37)K. Ali.A new History of India- dokistan. P. 193 . 

 . 079؛ الفقي ، الدولة االسالمية المستقمة، ص 68-9/67اليروي ، المسممون في اليند،  (38)
 . 099-027رستم، مظاىر الحضارة االسالمية ، ص  (39)

 . 9/84اليروي، المسممون في اليند،  (42)

 . 5/84القمقشندي، صبح االعشى ،  (49)

 . 59رستم، مظاىر الحضارة االسالمية ، ص  (40)

 . 9/86اليروي، المسممون في اليند،  (43)
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ذلك من الحجر االبيض المنحوت بطريقة الجامع الكبير: كبير المساحة، حيطانو وسقفو وفرشو كل  (44)

مبدعة، ممصقة بالرصاص اتقن الصاق، وال خشبة بو اصال، ولو اربعة صحون وفي وسطة العمود اليائل 
الذي ال يعرف من اي معدن مصنوع الن مؤلف من سبعة معادن، وطولو ثالثون ذراع، وعند الباب الشرقي 

س مطروحان في االرض، وقد الصقا بالحجارة، وكان من ابواب المسجد صنمان كبيران جدا من النحا
موضعو سابقا معبد بوذي، فمما تم فتح دليي، جعمو السمطان ايبك مسجدا، ومنارة ىذا الجامع تعد من 

قدما وتسمى منارة قطب، تتالف من سبع طوابق، موجود منيا  040عجائب الدنيا السبع، يبمغ ارتفاعيا 
رة نقوش عربية مشدودة بنطق مزينة بالكتابة في كل طابق، تحتوي ايات من خمسو فقط االن، وتوجد في المنا

؛ النمر، تاريخ االسالم في 439القران الكريم وبعض مكاتيب السمطان، ابن بطوطة، رحمة ابن بطوطة، ص 
)مطبعة عيسى البابي الحمبي،  9؛ غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة، عادل زعيتر، ط926اليند، ص 

 . 999بالت( ص  -ةالقاىر 

 . 0/993الندوي، نزىة الخواطر،  (45)

)46 ( Joshi.The reign of sultan Balban. P. 88 . 
(47)  Joshi.The reign of sultan Balban. P. 88 . 

( خاتون كممة فارسية تعنـي المـراة صـاحبة الكممـة فـي البيـت والمتصـرفة فيـو، ادي شـير، االلفـاظ الفارسـية، 48)
 59ص

 . 447ابن بطوطو، رحمة ابن بطوطة، ص  (49)

 . 097رستم، مظاىر الحضارة االسالمية ، ص (52)

 . 70-9/79اليروي، المسممون في اليند ، (59)

 . 346الندوي، اليند ،  (50)

 . 9/978ماركو بولو، رحالت ماركو بولو،  (53)

 . 929بارني، فيروز شاىي، ص(54)

( قباء : ىو عبارة عن ثوب واسـع مـن االسـفل شـديد الضـيق مـن االعمـى ، ولـو كمـان قصـيران يمـر مـرتين 55)
فـوق الــبطن ويشــد تحـت الــذراع االيســر والشــدة الثانيـة فــوق الــذراع االيمـن ، ريتيــارت دوزي ، المعجــم المفصــل 

 .  092( ، ص9979 -باسماء المالبس عند العرب ، ترجمة ، اكرم فاضل ، )دار الحرية ، بغداد 
( ذوائب : وىـو اسـم لجـانبي الـراس الـى العنـق ، واسـم لمـا عمييـا مـن الشـعر المرسـل والمظفـر ، ابـو محمـد 56)

م( ، تصــحيح الفصــيح وشــرحو ، تــح: محمــد بــدوى 958ىـــ/347عبــداهلل بــن جعفــر بــن محمــد ابــن مرزبــان )ت 
 .  9/347،  (9998 -المختون ، )المجمس االعمى لمشؤون االجتماعية ، القاىرة

 . 5/93القمقشندي، صبح االعشى، (57)


