مجلة أبحاث كلية التخبية األساسية ،المجلج  ، 16العجد 3

الهظم اإلدارية يف الدولة السامانية (189-163ه999-878/م)
م .د .حممد عبدالكريم أمحد الهعيمي
جامعة الموصل  /كلية اآلداب /قسم التاريخ
تاريخ تدليم البحث  9292/1/99 :؛ تاريخ قبهل النذخ 9292/4/96 :

ملخص البحث :

حفمت الخالفة العباسية بقياـ العجيج مغ الجكؿ  ،كمشيا الجكلة الدامانية  ،التي تستعت بشطاـ

اداري قػي كمشطع  ،كىػ كاحج مغ الجػانب السيسة لقياـ اي دكلة  ،كبشاء حزارتيا  ،لحلظ كاف مغ

الزخكري اضيار الجقة كالتشطيع الحي تستعت بو الجكلة الدامانية  ،خاصة اذا ما عمسشا عالقة السػدة
كاالحتخاـ التي كانت متبادلة بيغ الخالفة العباسية كالدامانيػف  ،حيث كاف الخمفاء العباسييغ يخسمػف

مشذػر التػلية  ،كيقخكف فيو كل كالي عمى كاليتو عشج تعييشو .

يشقدع السػضػع الحي نحغ برجد دراستو الى مبحثيغ كخاتسة  :اختز السبحث االكؿ بقياـ

الجكلة الدامانية  ،كعالقتيا بالخالفة العباسية  ،كسقػط دكلتيع .

اما السبحث الثاني  ،فقج تشاكؿ الشطع االدارية عشج الجكلة الدامانية  ،كالحي شسل االمارة

كالػ ازرة  ،كالحجابة  ،كااللقاب  ،كالجكاكيغ بانػاعيا  ،ثع جاءت الخاتسة لتبيغ اىع الشتائج التي تع
التػصل الييا .
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المبحث األول  :قيام الجولة الدامانية وعالقتها بالخالفة العباسية

أوالً  :أصلهم وتأسيس دولتهم
يشتدب الدامانيػف الى ججىع األعمى "ساماف خجاة"( )1كالمفطة تعشي "ممظ ساماف" أك "أميخ
()2

ساماف"

()3

كأشارت السرادر اف اسع "ساماف خجاة" جاء مغ اسع قخية بشاىا ساماف فدسي باسسيا

كىشاؾ ركايات متعجدة عغ أصل "ساماف" كمػششو فبعزيا ذكخ اف الدامانييغ ىع مغ قخية بشػاحي
()4

سسخقشج يقاؿ ليا ساماف

.

()5

كيفيع مغ ذلظ أنيع مغ أتخاؾ بالد ما كراء الشيخ
()6

ساماف مغ قخية مغ قخى بمخ تدسى ساماف

بيشسا ذكخ البعس اآلخخ اف أسج بغ

كأما االسع الحقيقي "لداماف خجاة" فمع تحكخه السرادر
()7

ككل ما نعخفو أنو كاف حاكساً لقخية ساماف في مجيشة بمخ
ككاف الدامانيػف مغ األسخ الشبيمة التي تتستع بشفػذ محمي في بمخ( ، )8حيث انحجر أصميع
()9

مغ بيخاـ جػبيغ

.

 ،أحج ممػؾ الجكلة الداسانية كذكخ ابغ الجػزي اف ساماف كاف يجعي ندبو الى

األكاسخة "كيقػؿ أنو مغ كلج بيخاـ"

()10

.

كاف ساماف خجاة مجػسياً يجيغ بالدرادشتية ثع أسمع  ،كيحكخ اف اسالمو كاف عمى يج أسج بغ
عبجهللا القدخي (ت 120ىػ737/ـ)( ، )11في كاليتو عمى خخاساف في عيج الخميفة االمػي ىذاـ بغ
()12

عبج السمظ (125-105ىػ743-724/ـ)

.

ككاف لداماف خجاة دكر كبيخ في اعالف الثػرة العباسية حيث كاف مع أبي مدمع الخخاساني
()13

(ت 137ىػ754/ـ)

 ،ككسا كاف ألسج بغ ساماف دكر في تأييج الخميفة السأمػف (-198
()14

218ق833-813/ـ) في صخاعو مع أخيو األميغ فرارت لو مكانة كبيخة لجيو
تخؾ أسج أربعة أبشاء ىع  :نػح  ،أحسج  ،يحيى  ،كالياس

العباسية حيث عيغ نػحاً عمى سسخقشج

 ،كالياس عمى ىخاة

(*) ()19

.

()16

كأحسج عمى فخغانة

()15

()17

.

كصارت ليع مكانة في الجكلة
()18

كيحيى عمى الذاش

كاشخكنة

كلعل مغ دكافع تعييغ أبشاء أسج بغ ساماف رغبة الخالفة في استقخار األكضاع كفخض األمغ
()20

كالشطاـ في بالد ما كراء الشيخ  ،لتخػفيا مغ ىجسات التخؾ عمى خخاساف

 ،كىحا دؿ عمى قجرتيع

االدارية كقابميتيع العدكخية في دفع األخصار الخارجية مغ جية  ،كمغ جية أخخى كاف لبشي ساماف
أىسية في اغشاء الخالفة العباسية بالتخؾ الستخجاميع خجماً في قرػر الخمفاء  ،كسا استخجميع
الخمفاء كعشاصخ أساسية في جير الخالفة  ،حيث كانت سسخقشج مغ أىع مخاكد تجارة الخقيق في
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خخاساف كخيخ الخقيق في بالد ما كراء الشيخ سسخقشج

أميخ سسخقشج لمقياـ بيحه السيسة .

()21

 ،لحلظ خز الخميفة السأمػف نػح بغ أسج

استسخ الدامانيػف يحكسػف أقاليع بالد ما كراء الشيخ أكثخ مغ نرف قخف فكانػا "ممػؾ بالد

ما كراء نيخ بمخ السعخكؼ بجيحػف كأمخاءه يتػارثػنو بيشيع الى اف انتيت االمارة الى اسساعيل بغ

أحسج بغ أسج"(.)22

كلسا استمع شاىخ بغ الحديغ (ت 207ىػ822/ـ) كالية خخاساف سشة (205ىػ820/ـ) أقخ
()23

أبشاء أسج بغ ساماف عمى أعساليع

كنط اًخ لقابميتيع االدارية كإخالصيع فقج زاد شاىخ في تذخيفيع

بأف كالىع أعساؿ حفظ الخدائغ كلعميا كانت تعشي مدؤكلية بيت ماؿ الػالية كاالشخاؼ عمى الجباية
()24

كالشفقات

.

كانت االمارة الصاىخية (259-205ىػ872-820/ـ) قج كىشت قػتيا كضعفت إدارتيا

كفقجت سيصختيا عمى أمالكيا بعج اف تدمع دمحم بغ شاىخ آخخ كالتيا مقاليج الػالية في خخاساف سشة

(248ىػ862/ـ) (.)25

فقج كاف ضعيف االرادة كالتجبيخ ميسالً شؤكف كاليتو مشيسكاً في الميػ كالسمحات

()26

مسا فدح

السجاؿ لمصامعيغ في ممظ خخاساف كالستحمخيغ مغ أكضاعيا العامة لمطيػر عمى مدخح األحجاث
الدياسية في إمارتو كسا كاف يعقػب بغ الميث الرفار قج أصبح قػة مؤثخة في أحجاث خخاساف حيث

تسكغ مغ تحقيق شسػحو في اسقاط االمارة الصاىخية سشة (259ىػ872/ـ) ليبشي عمى أنقاضيا
()27

االمارة الرفارية (287-259ىػ900-872/ـ)

.

لع يكغ الدامانييغ بعيجيغ عغ أحجاث خخاساف كضخكفيا العامة فكاف عمييع اف يتخحكا

السػاقف الحازمة كالجخيئة إلثبات مخكدىع الدياسي كاإلداري في بالد ما كراء الشيخ  ،لحا رفزػا
()28

االنرياع ألكامخ الجكلة الرفارية كاعتبخكىا سمصة غيخ شخعية جاءت عغ شخيق الديف

 ،لحا

أصبحػا يتمقػف أكامخىع مغ الخالفة مباشخة بعج اف كانػا يشفحكف أكامخ الػالة في خخاساف مسا أكدبيع
قػة سياسية كحخية في االدارة كالعسل ،كبحلظ فقج تع لبالد ما كراء الشيخ كلتخكدتاف

()29

كميا كحجتيا

مغ خالؿ مشذػر الخميفة السعتسج باهلل (279-256ق892-869/ـ) لشرخ بغ أحسج بغ أسج بغ

ساماف أمي اًخ عمى بالد ما كراء الشيخ كجعل لو كل البالد السستجة مغ شػاشئ جيحػف حتى أقرى
بالد السذخؽ( )30كبحلظ تأسدت االمارة الدامانية في تمظ البقعة مغ األرض .
ثانياً  :عالقتها بالخالفة العباسية
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قامت عالقة الجكلة الدامانية بالخالفة العباسية عمى أساس مغ السػدة كاالحتخاـ الستبادؿ

شيمة سشيغ حكسيا  ،فقج اعتخفت الجكلة العباسية بقياـ الجكلة الدامانية في سشة (261ىػ875/ـ)
()31

.

عشجما أرسل الخميفة مخسػـ بتعييغ نرخ بغ أحسج الداماني حاكساً عمى بالد ما كراء الشيخ
ككاف الدامانيػف مغ اتباع السحىب الحشفي  ،كعميو فيع بحاجة الى عيػد تػلية مغ الخمفاء

كي يربح حكسيع شخعياً لحلظ كاف الخمفاء العباسييغ يخسمػف مشذػر التػلية كيقخكف فيو كل كاؿ
عمى كاليتو عشج تعييشو(. )32

كبحلظ يتزح اف الدامانييغ لع يحكسػا اقميع خخاساف عغ شخيق الدخط اك التسخد ضج سمصة

الخالفة ،كإنسا كانت تػليتيع بسحس إرادة الخمفاء كعغ شخيق تعييشيع كػالة كلع يتجو الدامانيػف
بأشساعيع الى البالد الجاخمية في العالع االسالمي كإنسا امتجكا بشذاشيع الى السجاؿ الخارجي فيع

يسجكف الشفػذ االسالمي في الثغخ التخكي الى أكاسط آسيا ضج السذخكيغ لخجمة الخالفة كأىجافيا

.

()33

أما امتجاد سمصانيع الى الجاخل فمع يكغ دافعو الصسع كإنسا كانػا في الحقيقة يدجكف فخاغاً

حجث عمى أثخ ضعف الصاىخيغ كبشاء عمى رغبة الخالفة كأكامخىا(. )34

كاف الدامانيػف يطيخكف االحتخاـ كالتقجيخ الفائقيغ لمخميفة العباسي في كل السشاسبات

()35

ككانت الخالفة تقجر مػقف الدامانييغ ىحا فسشحيع حق ذكخ أسع األميخ بعج اسع الخميفة في الخصبة

كبإرادتو(. )36

كال يػجج اي دليل يذيخ الى اف الدامانييغ كانػا يجفعػف جدية مشطسة الى الحكػمة السخكدية
()37

في بغجاد بعج اعصائيع حق الحكع لػالية خخاساف

.

كيبجكا اف الدامانييغ قج اكتفػا بتقجيع اليجايا لمخالفة العباسية في أكقات مختمفة تعػيزاً عغ
ما كانت تجفعو خخاساف مغ ضخائب (امػاؿ) ككانت ىحه اليجايا تحتػي عمى مبالغ نقجية فزال عغ
()38

السػاد العيشية

 ،كاعتخافاً مغ الدامانييغ بتبعيتيع لمخالفة كانػا دائساً يبعثػف بتقاريخ عغ أحػاؿ

خخاساف كأحجاثيا ففي سشة (287ىػ899/ـ) كتب اسساعيل بغ أحسج الى الخميفة السعتزج باهلل يخبخه

بشتيجة الحخب مع الرفارييغ كأسخه لعسخك بغ الميث الرفار( ، )39ككانت بعس الكتب السخسمة الى
بغجاد تحسل دالالت سياسية ليا أىسيتيا بالشدبة لمخالفة كلحلظ كانت ىحه األخبار تق أخ في السداجج

في بغجاد

()40

.

كتػثيقاً ألكاصخ العالقة الصيبة بيغ الدامانييغ كالخالفة فقج كاف ألمخاء األسخة الدامانية
نػاب ليع كمسثمػف عشيع في بغجاد  ،تحكخ السرادر اف العباس بغ شقيق( . )41ىػ الحي كاف يشػب
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عغ الدامانييغ بالحزخة

()42

 ،كىكحا يسكغ القػؿ اف الدامانييغ كانػا بحق مسثمي الدمصة العباسية

في خخاساف كما كراء الشيخ (السذخؽ) .
ثالثاً  :سقهط الجولة الدامانية

انتقل حكع الجكلة الدامان ية الى عبج السمظ بغ نػح الداماني بدبب شغب الجشج عمى األميخ
()43

مشرػر بغ نػح كالقبس عميو كسسل عيشيو
()44

السدؤكلية

 ،كقج كاف عبج السمظ ىحا حجثاً ال يحسل

لحا سار محسػد الغدنػي الحي بجأت قػتو تطيخ الى خخاساف لمقاء عبج السمظ بغ نػح
()45

كقائجي االنقالب فايق

 .كبكتػزكف( .)46كدارت معخكة بيشيسا في مخك انترخ فييا محسػد كانيدـ

عبج السمظ بغ نػح الى بخارى كسيصخ محسػد الغدنػي عمى كافة خخاساف كذلظ سشة

389ىػ999/ـ(. )47

كبعج ذلظ أرسل محسػد الغدنػي كتاباً الى الخميفة ذكخ فيو دكافع استيالئو عمى خخاساف
()48

كإزالة ممظ الدامانية عشيا ثع سار الى سجدتاف

 ،كسيصخ عمييا بعج اف تسخد أميخىا محاكالً

الديصخة عمى بعس مجف خخاساف كذلظ سشة (390ىػ1000/ـ)(. )49

حاكؿ األميخ عبج السمظ بغ نػح إعادة نفػذه في خخاساف كلكشو فذل في ذلظ

الخبخ الى ايمظ خاف التخكي

()51

()50

 ،كلسا بمغ

 .شسذ الجكلة أبي نرخ أحسج بغ عمي سار بجيػشو الى بخارى
()52

سشة (389ىػ999/ـ) ليعمغ سقػط الجكلة الدامانية كانقخاض سمصتيا

.

كاف سقػط االمارة الدامانية نتيجة لسا كانت تعانيو مغ أزمات سياسية شيمة سشيغ حكسيا

فقج كاف لرغخ سغ األمخاء مغ بشي ساماف يعخض الجكلة لتجخل الشداء في شؤكف الحكع كسا كاف
يؤدي األمخ الى تذجيع القػاد كاألمخاء الى االستئثار بالدمصة

()53

 ،ناهيظ عغ خخكج القػاد كعساؿ

األشخاؼ الحيغ كانػا يتجاىمػف ما يجب عمييع مغ إشاعة أكليائيع

()54

 ،كسا اف سياسة العفػ

كالتدامح التي اتبعيا الدامانيػف مع الستسخديغ عمى سمصتيع كعجـ استخجاميع القػة كالبصر ضجىع
كاف يذجع األمخاء كالقػاد كيحفد عساؿ الػاليات لمخخكج كالعرياف لالستئثار بالدمصة كخمق الستاعب
()55

كاالضصخابات في كياف الجكلة الدامانية كإضعاؼ قجرتيا السادية كالبذخية

.

كسا كاف اعتساد الدامانيػف عمى الجشج التخؾ كعشرخ أساسي في الجير مغ أىع أسباب

سقػط الدامانيػف حيث أصبحػا في مجة كجيدة خص اًخ عمى الجكلة بدبب الدمصات الػاسعة التي آلت
()56

إلييع

.
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المبحث الثاني  :النظم االدارية عنج الجولة الدامانية

أوالً  :االمارة
ىي التي تخز األميخ عشجما يقػـ الخميفة بتقميجه اقميع أك بمج( ، )57لقج اتخح الدامانيػف
االمارة صيغة إدارية لحكسيع  ،كقج أضيخ الدامانيػف كفاءات إدارية كقابميات سياسية مكشتيع مغ
تثبيت سمصتيع كتقػية نفػذىع في خخاساف كبالد ما كراء الشيخ  ،فالشرػص التاريخية تذيخ الى اف

قػاعج الحكع في الجكلة الدامانية كاف أساسيا العجؿ كالسداكاة لخجمة السجتسع االسالمي  ،فقج عخؼ
عغ اسساعيل بغ أحسج الجىاء الدياسي كالقجرة االدارية  ،حيث لع يطيخ بعج اسساعيل بغ أحسج أميخ

بقجرتو  ،لكغ متانة ادارتيع كاستقخار حكسيع في بالد ما كراء الشيخ مكشيع مغ السحافطة عمى ممكيع
()58

مجة مائة سشة

.

فقج جعل الدامانيػف مغ امارتيع ممكاً مػحجاً  ،كبقي الحاؿ حتى سقػط دكلتيع  ،اتبع ميج
الدامانيػف لحلظ التصػر السيع سياسة داخمية ناضجة تيجؼ الى نفذ االتجاه الحي سعى إليو

الصاىخيػف مغ قبل  ،مغ استتباب األمغ كاالعتساد عمى تأييج شعبي شامل  ،ىحا ما جعل الكفاءة
االدارية لمدامانييغ تتستع بتقجيخ الحكػمة السخكدية في بغجاد

()59

.

ككاف مغ عادة األمخاء الدامانيػف الجمػس الى الخعية لمدالـ مغ كل أسبػع مختيغ  ،كسا

كانت ليع مجالذ في شيخ رمزاف لمسشاضخة بيغ يجي األمخاء  ،ككاف بعس األمخاء الدامانيػف
يجمدػف لمسطالع لمتعخؼ عمى أحػاؿ الشاس كشكػاىع

()60

.

اتبع الدامانيػف الشطاـ الػراثي في الحكع حيث كاف االبغ يخمف األب كفي بعس األحياف
()61

تشتقل الدمصة مغ األخ الى أخيو فعشجما تػفي نرخ بغ أحسج قاـ بأمػر الجكلة أخػة اسساعيل

،

في الػاقع اف اتباع الدامانيػف لمشطاـ الػراثي سبب ليع مذاكل كثيخة كأدى الى ترجع البيت
()62

الداماني كفدح السجاؿ لتجخل القػاد كاألمخاء في أمخ الػالية

.

ثانياً  :الهزارة

الػزيخ كمسة مذتقة مغ الػزر  ،كالػزر الثقل أك العب  ،ألف الػزيخ يتحسل أعباء الحكع
()63

كأثقالو  ،أك مغ الػزر كىػ السعترع

 .اعتسج الدامانيػف عمى الػ ازرة في تدييخ أمػر الجكلة ككاف

لمػزراء في الجكلة الدامانية مكانة كبيخة  ،ككانػا مػضع تقجيخ كاحتخاـ األمخاء الدامانيػف لكفاءتيع
كمقجرتيع االدارية  ،فعشجما تػفي الػزيخ أحسج بغ دمحم بغ أبي زيج صمى األميخ نػح بغ مشرػر عمى
()64

جشازتو

.
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ككاف لمػزيخ الداماني ديػانو الخاص الحي يسارس فيو مدؤكلياتو  ،كيبجك أنو كاف مغ أىع

دكاكيغ الجكلة كيحتػي ىحا الجيػاف عمى فخكع مختمفة كضع عجداً كبي اًخ مغ السػضفيغ لغخض تجبيخ
()65

أمػر السسمكة كعسارتيا

.

ككاف الػزيخ يذخؼ عمى قزايا األكقاؼ كبشاء السداجج كتخميسيا أحياناً  ،كسا كانت لو

جخاياتو التي يسشحيا لمعمساء كأصحاب السعخفة  ،كسا أنو السدؤكؿ عغ إدارة مالية البالد كبيجه خدائغ
()66

االمارة كصالحية الرخؼ كعسل الجخل كالخخاج كفخض الزخائب أك اسقاشيا

.

لقج اختار الدامانيػف كزرائيع مغ الصبقة السثقفة في السجتسع  ،حيث كاف بعس الػزراء مغ

ا لقزاة الحيغ اترفػا بالفقو كالعجؿ كاالنراؼ  ،فاألميخ نػح بغ نرخ بغ أحسج اختار الفقيو أبػ ذر
دمحم بغ يػسف صاحب كتاب "السخترخ الكافي" كزي اًخ لو

()67

.

كسا اتخحكا كزرائيع مغ البمغاء كالذعخاء كالكتاب الحيغ كانػا عمى درجة كبيخة مغ العمع

كالسعخفة ،كيتزح اف تعييغ ىؤالء األدباء كالسؤلفيغ في مشرب الػ ازرة كاف ضسغ سياسة الدامانييغ
()68

اليادفة الى تخكيج حخكة الفكخ العخبي في خخاساف
ثالثاً  :الحجابة

.

كاف ىحا المقب مخرػص بسغ يحجب الدمصاف عغ العامة كيغمق بابو دكنيع أك يفتحو ليع
()69

عمى قجره في مػاقيتو

 ،الى جانب الػزيخ كاف ىشاؾ مشرب الحاجب في الجكلة الدامانية  ،ككاف

الحاجب الداماني يختار مغ شبقة الحذع التي كاف ليا مشدلة خاصة لجى الدامانييغ  ،فيػ أحج

العذخة الكبار الحيغ يسثمػف السجمذ االستذاري لمقرخ كبحلظ أصبحت أىسيتو في االدارة
()70

كالدياسة

.

تخؾ الحيغ أكثخ الدامانيػف مغ
كيالحظ اف أغمب الحجاب الدامانيػف كانػا مغ الغمساف اال ا
()71

شخائيع كجعمػىع خجماً لبالشيع أمثاؿ "ذكغػا" ك"البتكيغ" ك"أبج"
رابعاً  :األلقاب

.

كانت األلقاب مطيخ مغ مطاىخ العرخ الحي اتدع بإشالؽ الكشى كاأللقاب لجالالت أدبية
()72

أك لتأكيج اليػية االدارية أك لسعاني سياسية في بعزيا كالسيسا في حاضخة الجكلة العباسية

.

اف األلقاب التي أشمقيا األمخاء الدامانيػف عمى أنفديع أك عمى مػضفييع كانت بديصة لع

تعصي دالالت سياسية يفيع مشيا الغخكر كالتجبخ كمباىات الخالفة كإشعارىا باالنفراؿ عغ الكياف
()73

العخبي الحيغ ىع بأمذ الحاجة الى اسشاده كتػثيق الرمة بو

 ،كأمثاؿ ىحه األلقاب (ناصخ الجكلة)

ك(سيف الجكلة) ك(الحسيج) ك(الدعيج) ك(كلي أميخ السؤمشيغ) أك (أميخ األمخاء)(. )74
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خامداً  :الجواوين

مفخدىا ديػاف  ،ميامو حفظ كل ما يتعمق بحقػؽ الجكلة مغ األعساؿ كاألمػاؿ  ،كأيزاً مغ

يقػـ بيا مغ الجيػش كالعساؿ

()75

 .كمغ الجػانب االدارية السيسة في الجكلة الدامانية ىي "الجكاكيغ"

فقج حفمت الجكلة الدامانية بالعجيج مغ الجكاكيغ  ،ككاف كل ديػاف مغ ىحه الجكاكيغ أشبو بالسؤسدة

االدارية ليا نطاميا الخاص كأسمػبيا الحي تتعامل مغ خاللو في تدييخ جيازىا الحي كاف يزع
()76

الكثيخ مغ العامميغ فيو

.

كمغ أىع تمظ الجكاكيغ التي كججت في الجكلة الدامانية ما يمي :

 -1ديهان الجيش :

كىػ ديػاف يذخؼ عمى شؤكف الجير العدكخية كميساتو االدارية

()77

يذخؼ عميو مػضف

خاص يدسى (العارض) ميستو تػزيع ركاتب القػاد كالجشج في أكقاتيا كلو صالحية الكذف عغ تشطيع
الجير كىيئتو كاستعجاده القتالي كبإمكانو اسقاط الجشج الحيغ يختاب مشيع كانقاص ارزاقيع

 -9ديهان المظالم :

()79

كىػ ديػاف يعشي بالشطخ في مطالع الخعية

()78

.

كبحلظ يكػف الشطخ في السطالع عبارة عغ

محكسة تسييد يخاد بيا اصالح القزاء كاقخار العجؿ مغ دكائخ االدارة كالدياسة أك ىيئة كمية أشبو
بسحكسة االستئشاؼ في الػقت الحاضخ

()80

.

ككاف مجمذ السطالع في الجكلة الدامانية يعقج بخئاسة أحج أفخاد البيت الداماني حيث يحكخ
()81

اف اسحاؽ بغ أحسج بغ اسج كاف عمى السطالع
 -3ديهان القضاء :

.

ييتع باألمػر القزائية  ،ككاف الدامانيػف ىع الػحيجكف الحيغ ليع حق تعييغ القزاة كعدليع

في خخاساف ككاف القزاة اما اف يكػنػا حشفييغ أك شافعييغ النتذار ىحاف السحهباف  ،كالترافيع
بالعجؿ كاالنراؼ في خخاساف

 -4ديهان صاحب الذخطة :

()82

.

ككاف لمذخشة رئيذ يعخؼ بػ (صاحب الذخشة) أك الػالي عمى الذخشة  ،كقج أفخد

الدامانيػف لو دا اًر خاصة كجعمػا لو ديػاف عخؼ بػ (ديػاف صاحب الذخشة)  ،ككاف صاحب الذخشة
يخسل مغ قبل الدامانييغ في بعس السيسات الدياسية كاالدارية كأحياناً يخافق األميخ الداماني

لبعس السيسات الخسسية

()83

.
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 -5ديهان األوقاف :
كيعشي باألمػر الػقفية في الجكلة الدامانية  ،ككانت ىحه مغ ميسات القزاة حيث "يشطخ
()84

بحفظ أصػليا كتشسية فخكعيا كالقبس عمييا كحخصيا في سبيميا"

 ،كقج تشػعت األكقاؼ في

خخاساف كتعجد كسائمو ككثخة مػارده فاضصخ الدامانيػف الى افخاد ديػاف خاص باألكقاؼ

 -6ديهان المحتدب :

()85

.

ككاف ليحا الجيػاف عسالو ككتابو الخاصيغ بو كميساتيع تشحرخ في حفظ ما يخد الى بيت
الساؿ مغ السػاد العيشية لحفطيا كمعخفة الحدابات  ،ككاف ليحا الجيػاف عساؿ في كاليات خخاساف
()86

ككػرىا

.

 -7ديهان البخيج :
كاف البخيج مغ السطاىخ االدارية البارزة في الجكلة الدامانية  ،كلعل الدامانييغ أشمقػا لفطة

(الراحب السؤيج) عمى أصحاب البخيج في بقية الكػر كالسجف األخخى  ،كتقجي اًخ لسكانتو كخصػرة
()87

عسمو مغ حيث بقيت المفطة (صاحب البخيج) تدتعسل في بقية أنحاء خخاساف

 -8ديهان المملكة الخاصة (الضياع الدلطانية) :

.

كيذخؼ ىحا الجيػاف عمى األراضي التي يسمكيا األمخاء الدامانيػف كاالىتساـ بدراعتيا

كاالشخاؼ عمى الفالحيغ الحيغ يعسمػف فييا كعمى مػاردىا كإيخاداتيا

()88

 -9ديهان عميج الدلطان (الخسائل) :

.

كيذخؼ ىحا الجيػاف عمى سائخ السخاسالت الخسسية الخاصة بالػالية فكاف أشبو بالدكختارية

()89

الخئيدية لمػالية كيقابل ىحا الجيػاف ديػاني الخسائل كالخاتع مغ حاضخة الخالفة العباسية في بغجاد

.

 -12ديهان المدتهفي (الخخاج) :

كيذخؼ عمى شؤكف الجباية في الجكلة  ،ككاف قبل مجيء الدامانيػف يػجج ىحا الجيػاف في

السدجج لكغ الدامانيػف أفخدكا لو دا اًر خاصة في بخارى قخب قرخ االمارة  ،كلع يقترخ عمى شؤكف
الخخاج فحدب بل شسل كافة الزخائب السفخكضة عمى األراضي آنحاؾ
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وخخجت هحه الجراسة بالنتائج االتية :

 -1استسخ الدامانيػف يحكسػف اقاليع بالد ما كراء الشيخ الكثخ مغ نرف قخف يتػارثػنو بيشيع
الى اف انتيت االمارة .

 -2اثبت الدامانيػف مخكدىع الدياسي كاالداري مغ خالؿ مػاقفيع الحازمة كمتابعتيع الحجاث

خخساف  ،كضخكؼ العامة  ،كاصبحػا يتمقػف اكامخىع مغ الخالفة مباشخة بعج اف كانػا يشفحكف
ا
خخساف  ،مسا اكدبيع قػة سياسية كحخية في االدارة كالعسل .
اكامخ الػالة في ا

ف
ف
بشاء
 -3تسكغ الدامانيػ مغ سج الفخاغ الحي انبثق نتيجة ضعف الصاىخيػ  ،فامتج سمصانيع ً
عمى رغبة الخالفة كاكامخىا .
 -4كاف لمدامانيػف نػاب ليع  ،كمسثمػف عشيع في بغجاد  ،كىحا بجكره اعصى بعجاً شيباً الكاصخ
العالقة.

 -5اتبع الدامانيػف في الحكع الشطاـ الػراثي  ،حيث كاف االبغ يخمف االب في الحكع  ،كفي
بعس االحياف كانت تشتقل مغ االخ الى اخيو .

 -6اكثخ الدامانيػف مغ شخاء الغمساف التخؾ  ،كاصبحػا خجما ليع  ،كتػلػا الكثيخ مغ السشاصب
 ،كادخمػا في الجير  ,ىحا االكثار مغ العشرخ التخكي كاف احج كاىع اسباب سقػط الجكلة

الدامانية.

 -7لع يدعى الدامانيػف الى االنفراؿ عغ الخالفة  ،كلع يتسيدكا بالغخكر  ،دؿ عمى ذلظ
االلقاب التي اشمقيا االمخاء الدامانيػف عمى انفديع اك عمى مػضفييع .

 -8كانت الجكاكيغ في الجكلة الدامانية اشبو بالسؤسدة االدارية ليا نطاميا كاسمػبيا الخاص .
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الههامش
( )1الشخشخي  ،أبػ بكخ دمحم بغ جعفخ (ت 328ق939/مػ)  ،تاريخ بخارى  ،عخب عغ الفارسية كحققو  ،أميغ عبج
السجيج بجكي  ،دار السعارؼ (مرخ  ،د.ت)  ،ص 86؛ ابغ الجػزي  ،أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي (ت

579ىػ1200/ـ)  ،السشتطع في تاريخ السمػؾ كاألمع  ،مصبعة دائخة السعارؼ العثسانية بحيجر آباد ( ،الجكغ ،
 141/5 ، )1939؛ ابغ األثيخ ،عد الجيغ دمحم بغ عبج الكخيع (ت 630ىػ1232/ـ)  ،الكامل في التاريخ  ،دار
صادر ( ،بيخكت .279/7 ، )1965 ،

( )2الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 87؛ ياقػت الحسػي  ،شياب الجيغ أبي عبجهللا (ت 626ىػ1228/ـ)  ،معجع
البمجاف  ،دار صادر ( ،بيخكت . 13/3 ، )1955 ،

( )3الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 86؛ بػخح  ،مادة الدامانية  ،دائخة السعارؼ االسالمية  ،تخجسة :دمحم ثابت
الفشجي كاخخكف . 76 ، 11 ، 1933 ،

( )4السقجسي  ،شسذ الجيغ أبػ عبجهللا دمحم بغ عمي (ت 375ىػ985/ـ)  ،أحدغ التقاسيع في معخفة األقاليع ( ،ليجف
 ، )1906 ،ص. 338

( )5الحجيثي  ،قحصاف عبج الدتار  ،خخاساف في العيج الداماني (دراسة في أحػاليا الدياسية كاالدارية كاالقترادية
مغ سشة 204ىػ819/ـ الى سشة 389ىػ998/ـ)  ،أشخكحة دكتػراه (غيخ مشذػرة)  ،كمية اآلداب ( ،جامعة بغجاد
. )1980 ،

( )6ياقػت الحسػي  ،معجع البمجاف  713/1 ،؛ اليعقػبي  ،أحسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ بغ كىب (ت
284ىػ897/ـ) ،البمجاف ( ،الشجف  ، )1957 ،ص. 7

( )7الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 86؛ ليغ بػؿ  ،ستانمي  ،شبقات سالشيغ االسالـ  ،تخجسة عغ الفارسية  ،مكي
شاىخ الكعبي  ،حققو  ،عمي البرخي  ،دار مشذػرات البرخي ( ،د.ـ  ، )1968 ،ص. 128

( )8ابغ خمجكف  ،عبج الخحسغ بغ دمحم (ت 808ىػ1405/ـ)  ،تاريخ ابغ خمجكف السدسى بكتاب العبخ كديػاف السبتجأ
أك الخبخ في أخبار ممػؾ العخب كالعجع  ،دار الكتب المبشاني ( ،بيخكت . 656/3 ، )1980 ،

( )9ىيػار  ،مادة بيخاـ  ،دائخة السعارؼ االسالمية . 253/4 ،

( )10السشتطع  141/5 ،؛ شخيف  ،أحسج ابخاهيع كحدغ أحسج محسػد  ،العالع االسالمي في العرخ العباسي ؛
(القاىخة  ، )1972 ،ص. 463
( )11الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 36

( )12الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص. 86
( )13ابغ الجػزي  ،السشتطع . 141/5 ،
( )14الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 38

( )15الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 105؛ ابغ األثيخ  ،الكامل  279/7 ،؛ ابغ خمجكف  ،العبخ  656/3 ،؛
القمقذشجي  ،أحسج بغ عمي (ت 821ىػ1428/ـ)  ،مآثخ األناقة في معالع الخالفة  ،تحقيق  ،عبج الدتار أحسج

فخاج ( ،بيخكت . 259/1 )1964 ،
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( )16سسخقشج  :مجيشة مذيػرة بسا كراء الشيخ قربة الرغج  ،تقع خمف نيخ جيحػف  ،كىي مغ اجل البمجاف كاعطسيا
قج اًر  ،كاشجىا امتشاعاً  ،كاكثخىا رجاالً  ،كأشجىا بصالً  ،كأصبخىا محارباً  ،كىي نحخ التخؾ ؛ اليعقػبي  ،احسج بغ
اسحاؽ بغ جعفخ بغ كىب بغ كاضح (ت292:ق904/ـ)  ،البمجاف  ،ط ، 1دار الكتب العمسية ( ،بيخكت ،
1422ق) . 124/1 ،
( )17فخغانة  :ناحية مذتسمة عمى بالد كثيخة في ما كراء الشيخ  ،متاخسة لبالد التخؾ  ،اىميا مغ اتع الشاس امانة
كديانة عمى محىب ابي حشيفة  ،ذات خيخات كثيخة  ،بيشيا كبيغ سسخقشج  50فخسخاً ؛ الحسػي  ،شياب الجيغ ابػ

عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخكمي ( ،ت626:ق)  ،ط ، 2دار صادر ( ،بيخكت  253/4 ، )1995 ،؛

القدكيشي  ،زكخيا بغ دمحم بغ محسػد( ،ت682:ق)  ،آثار البالد كاخبار العباد  ،بيخكت  ،دار صادر  ،ص235
.

( )18شاش  :مجيشة جميمة مغ اعساؿ سسخقشج  ،كىي اخخ عسل لدسخقشج يحارب مشو التخؾ  ،عسارتيا مترمة
كمتكاشفة التشقصع ،عخضيا مديخة يػميغ في ثالثة اياـ  ،كبيخة السداحة كثيخة السشابخ كالقخى العامخة ؛ اليعقػبي ،

البمجاف 126/1 ،؛ الحسيخي ،ابػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ عبج السشعع  ،الخكض السعصار في خبخ االقصار ،
(*)

تحقيق احداف عباس  ،ط ، 2مؤسدة ناصخ لمثقافة ( ،بيخكت  ، )1980 ،ص. 335
بخخساف مجيشة اجسل كاعسخ كاحرغ مشيا  ،ليا ربس محيط
خخساف  ،ليذ ا
ىخاة  :مجيشة عطيسة مغ اميات مجف ا

بيا مغ جػانبيا  ،كداخميا مياه  ،كالشيخ جاري عمى باب السجيشة  ،مجيشة محذػة بالعمساء كمسمؤة باىل الفزل كالثخاء
؛ الحسػي ،معجع البمجاف  396/5 ،؛ القدكيشي  ،اثار البالد كاخبار العباد  ،ص. 481

( )19ابغ األثيخ  ،الكامل  279/7 ،؛ ابغ خمجكف  ،العبخ  656/3 ،؛ القمقذشجي  ،أحسج بغ عمي (ت
821ىػ1428/ـ)  ،صبح األعذى في صشاعة االنذا ( ،القاىخة . 449/4 ، )1946 ،

( )20الصبخي  ،دمحم بغ جخيخ (ت 310ىػ922/ـ)  ،تاريخ الخسل كالسمػؾ  ،تحقيق  ،دمحم أبػ الفزل ابخاهيع  ،دار
السعارؼ  ،ط( ، 4القاىخة . 104/3 ، )1977 ،

( )21األصصخخي  ،أبػ اسحاؽ ابخاهيع بغ دمحم الفارسي (ت 341ىػ952/ـ)  ،مدالظ السسالظ  ،تحقيق  :دي غػي ،
بخيل  ،لشجف (ليجف  ، )1927 ،ص. 318

( )22األصصخخي  ،مدالظ السسالظ  ،ص. 143

( )23الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 106؛ ابغ األثيخ  ،الكامل  279/7 ،؛ القمقذشجي  ،مآثخ األناقة . 260/1 ،
( )24الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 44

( )25اليعقػبي  ،أحسج بغ يعقػب  ،تاريخ اليعقػبي ( ،ط ، 4الشجف األشخؼ  )1974 ،؛ الصبخي  ،تاريخ الخسل ،
. 506/3

( )26اليعقػبي  ،تاريخ اليعقػبي  605/2 ،؛ الصبخي  ،تاريخ الخسل . 698/3 ،
( )27الصبخي  ،تاريخ الخسل . 881/3 ،
( )28الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 52
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( )29تخكدتاف  :اسع جامع لجسيع بالد التخؾ  ،تتسيد عغ جسيع االمع بكثخة العجد  ،كزيادة الذجاعة كالجالدة ؛
الحسػي  ،معجع البمجاف  23/2 ،؛ القدكيشي  ،آثار البالد كاخبار العباد  ،ص. 514

خخساف  ،ص. 54
( )30الحجيثي  ،ا

( )31الصبخي  ،تاريخ الخسل . 1889/3 ،

( )32الصبخي  ،تاريخ الخسل  1889/3 ،؛ الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 110؛ مدكػيو  ،أبػ عمي أحسج بغ دمحم
(ت 421ىػ1030/ـ)  ،تجارب األمع كتعاقب االمع  ،تحقيق  ،ق.ؼ أمجركز ( ،مرخ  33/1 ، )1915 ،؛
ابغ األثيخ  ،الكامل .279/7 ،

( )33البالذري  ،أبػ الحدغ (ت 279ىػ892/ـ)  ،فتػح البمجاف  ،مخاجعة كالتعميق عميو  ،رضػاف الديج ( ،بيخكت ،
 ، )1978ص 517؛ الصبخي  ،تاريخ الخسل  2138/3 ،؛ الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص. 116

( )34البالذري  ،فتػح البمجاف  ،ص 28؛ السدعػدي  ،أبػ الحدغ عمي بغ الحديغ بغ عمي (ت 957/46ـ) ،
مخكج الحىب كمعادف الجػىخ ( ،بيخكت . 374/4 ، )1974 ،

( )35الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 107؛ القمقذشجي  ،صبح األعذى . 410/6 ،

( )36الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 109؛ الجكري  ،عبج العديد  ،دراسات في العرػر العباسية الستأخخة ،
(البرخة  ،د.ت)  ،ص. 123

( )37الجكري  ،السخجع نفدو  ،ص 123؛ الحجيثي  ،قحصاف عبج الدتار  ،الجكلة العخبية في العرػر العباسية
الستأخخة (الحخكات االنفرالية في ايخاف)  ،مصبعة جامعة البرخة ( ،البرخة  ، )1987 ،ص. 330

( )38مدكػيو  ،تجارب األمع . 23/2 ،

( )39الصبخي  ،تاريخ الخسل . 2194/3 ،
( )40الحجيثي  ،الجكلة العخبية  ،ص. 332
( )41لع اعثخ لو عمى تخجسة .

( )42مدكػيو  ،تجارب . 7/2 ،
( )43ابغ األثيخ  ،الكامل . 145/9 ،
( )44العتبي  ،أبػ نرخ دمحم بغ عبج الجبار (ت 427ىػ)  ،تاريخ اليسيشي  ،شبع بيامر كتاب الكامل البغ األثيخ
(ج ، )12-10بػالؽ ( ،القاىخة . 7/11 ، )1290 ،

( )45فاي ق  :ىػ مغ قػات ايميظ خاف ممظ التخؾ  ،كىػ فتى لمدمصاف نػح بغ نرخ الداماني  ،تػلى امخة ىخاة مجة ،
خخساف نيفاً كاربعيغ سشة ؛ الحىبي  ،شسذ الجيغ ابػ عبج هللا دمحم بغ عثساف بغ قايساز
كلي بسجف ا

(ت748:ق1347/ـ)  ،تاريخ االسالـ ككفيات السذاىيخ كاالعالـ  ،تحقيق  :دكتػر باشخ عػاد معخكؼ  ،ط، 1
دار الغخب االسالمي 651/8 ،؛ الدركمي  ،خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس ( ،ت1296:ق) ،

االعالـ  ،ط ، 5دار العمع لمسالييغ .306/7 ،
( )46لع أعثخ لو عمى تخجسة .

( )47العتبي  ،تاريخ اليسيشي  8/11 ،؛ ابغ األثيخ  ،الكامل . 146/9 ،

555

النظم اإلدارية في الدولة السامانية (389-361ه999-874/م)

بخخساف  ،مشفرمة ببالد الدشج كاليشج  ،يحيط مسا يمي
( )48سجدتاف  :اىميا قػـ مغ العجغ  ،ليا مغ الكػر مثل ما ا
خخساف كشيء مغ اعساؿ اليشج  ،كمسا يمي الذساؿ
السذخؽ مفازة بيغ مكخاف ككارض الشدج  ،كما يمي السغخب ا
ارض اليشج كمسا يمي الجشػب السفازة التي بيغ سجدتاف كفارس ككخماف ؛ االصصخخي  ،ابػ اسحاؽ ابخاهيع بغ

دمحم الفارسي  ،السدالظ كالسسالظ  ،دار صادر  ،بيخكت  ، 2004 ،ص. 238
( )49ابغ األثيخ  ،الكامل . 159/9 ،
( )50ابغ األثيخ  ،الكامل . 149-148/9 ،

( )51ايمظ خاف  :ممظ التخؾ  ،استػلى عمى بخارى (عاصسة الجكلة الدامانية)  ،كاذىب ريحيا سشة

(390ق999/ـ)  ،تػفي (403ق1012/ـ) ككاف ممكا شجاعا حازما  ،ضالساً  ،شجيج الػشأة ؛ الحىبي  ،تاريخ
االسالـ  13/9 ،؛ الدركمي  ،االعالـ .328/1 ،

( )52العتبي  ،تاريخ اليسيشي  22/11 ،؛ ابغ الجػزي  ،السشتطع  402/7 ،؛ ابغ األثيخ  ،الكامل  149/9 ،؛ ابغ
خمجكف  ،العبخ . 768/4 ،

( )53حدغ  ،ابخاهيع حدغ  ،تاريخ االسالـ الدياسي كالجيشي كالثقافي كاالجتساعي (مرخ  81/3 ، )1965 ،؛
شخيف  ،العالع االسالمي  ،ص. 466
( )54حدغ  ،تاريخ االسالـ . 81/3 ،
( )55الحجيثي  ،خخاساف . 132 ،

( )56بخككمساف  ،كارؿ  ،تاريخ الذعػب االسالمية  ،تخجسة  ،نبيو أميغ فارس كمشيخ البعمبكي  ،دار العمع لمسالييغ ،
(ط ، 4بيخكت  ،د.ت)  ،شخيف العالع االسالمي  ،ص. 266
( )57الساكردي  ،أبػ الحدغ عمي بغ دمحم (ت 450ىػ1058/ـ)  ،األحكاـ الدمصانية كالػاليات الجيشية  ،ضبصو
كصححو  ،أحسج عبج الدالـ  ،دار الكتب العمسية  ،ط( ، 3بيخكت  ، )2006 ،ص. 35
( )58ابغ األثيخ  ،الكامل  5/8 ،؛ ابغ كثيخ  ،أبػ الفجاء اسساعيل (ت 774ىػ1372/ـ)  ،البجاية كالشياية  ،دار ابغ
كثيخ ( ،بيخكت . 103/11 ، )1974 ،

( )59محسػد  ،حدغ أحسج  ،االسالـ كالحزارة العخبية في آسيا الػسصى ( ،القاىخة  ، )1968 ،ص. 144
( )60الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 226

( )61الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص. 132

( )62ابغ األثيخ  ،الكامل  564/8 ،؛ الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 212
( )63الساكردي  ،األحكاـ  ،ص. 28
( )64الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 272

( )65الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 44؛ العتبي  ،تاريخ اليسيشي . 48/11 ،

( )66الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 45؛ العتبي  ،تاريخ اليسيشي . 194/11 ،
( )67الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص. 18
( )68الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 263
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( )69ابغ خمجكف  ،عبج الخحسغ بغ دمحم (ت 808ىػ1405/ـ)  ،مقجمة ابغ خمجكف  ،دار الكتب العمسية ( ،بيخكت ،
 ، )1971ص. 188

( )70الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 345

( )71مدكػيو  ،تجارب  4 /1 ،؛ ابغ خمجكف  ،السقجمة  ،ص. 240
( )72الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص. 132
()73الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص. 123
( )74الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 120

( )75الخفاعي  ،أنػر  ،االنداف العخبي كالحزارة  ،دار الفكخ (دمذق  ، )1970 ،ص. 221
( )76الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 259
( )77الثعالبي  ،أبػ مشرػر عبج السمظ بغ دمحم اسساعيل ( ،ت 429ىػ1037/ـ)  ،يتيسة الجىخ في محاسغ أىل
العرخ  ،تحقيق  ،دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ( ،القاىخة . 70/4 ، )1956 ،

( )78الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 405
( )79الساكردي  ،األحكاـ  ،ص. 40

( )80حدغ  ،ابخاهيع  ،الشطع االسالمية  ،ط( ، 3القاىخة  ، )1962 ،ص. 294
( )81الدسعاني  ،أبػ سعيج عبج الكخيع بغ دمحم التسيسي (ت 562ىػ1169/ـ)  ،األنداب  ،اعتشاء د.س  ،مخغميػت ،
بخيل ( ،لشجف  ، )1912 ،ص. 286

( )82الشخسخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 18-17؛ السقجسي  ،أحدغ التقاسيع  ،ص. 8
( )83الشخسخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 26 ، 44؛ حدغ  ،الشطع  ،ص. 217
( )84الساكردي  ،األحكاـ  ،ص. 70

( )85الشخسخي  ،تاريخ بخارى  ،ص. 31
( )86الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 278
خخساف  ،ص. 329
( )87الحجيثي  ،ا

( )88الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 29؛ السقجسي  ،أحدغ التقاسيع  ،ص 299؛ الجكري  ،دراسات  ،ص. 25
( )89الحجيثي  ،خخاساف  ،ص. 317

( )90الشخشخي  ،تاريخ بخارى  ،ص 75؛ السقجسي  ،أحدغ التقاسيع  ،ص. 371
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