
 م 4007–هـ 4141(                                                                   77العذد ) –آداب الرافذيه 

 712 

 ديوان اجلند يف عصر اخلليفت املتوكل على اهلل

 )*(د. حممد حامد إمساعيل

 تويل املتوكل اخلالفت .4

ها  َاهفً خلٟفٍ اً خلهخْاون ٠ن  ت  ٌُا٥ء ن٤خيا نلٍام لفؼما١  نل ام 737فً ػام  

كمنٍ نفمَه ه٣ا فٗمئًٍن فإ  خأل٢هم  لم َكن قا١ َمٍا ٌ ل١ٌُٛا١ ههٌاً خلٟفٍ اً خل١ٌٗا١  

 –نخٌُامٜ ننٲااٍ   –قمٶاً خلضٷاامي  –خٚ ا١ واان تواً ٠خنن٠  فامُٖ غ نٖاها خل١نلاا5ً

نػ ٥ وان فا٥ٔ خل٥ٞٗاً نػىا١ خل فاا وان خل٧ٌامٌ  –نهم من قم٠ي خلٗن١ من خأل٥َخء 

نوا٣لا خٲاىٙ  –نه ام مان كىام٤ خل ٫اننلٍن خي٠خ٤ٌاٍن  –نخٚ ١ ون ٞمل١ توه خله٥ٌ٦ 

ع  نٌظم٥ ت  م ٓال فً ه٣خ خالُٖ م –خلضٷمئً نخلؼ٫ك٥ي نخي٠خ٤ي  –ٖمم٦ خل١نلً 

خ٤َخي لم َكن مُطموضً وٯ   من ٪ٍضغ ػفٍه خالٍُٞم٤  فض١ َهٖمٍ تنظم٤ خلىؼٵ إلاى 

خون خلهخْو لٍُهلى خل نٳه خلٯمغ٥  و١ٍ تنمم ل م ٖمؤنخ وه لٍفى٫ها لىم٨ خلٟالفاًن إ٢خ 

هه ٲغ٥ٍ قٳ٥ٍ ال ٌ أل خلؼٍن
(1)

   

  خألماه٤ ن٤و م تٮم٤ ٢لا إلى م١و ٶاؼ ه نػا١  ق٤١َاه ػفاى خيم٫امء و٧مام

نف٥ٴ هٍ نُه ػفٍممن نمٓل ه٣ا خلٛملاً ال وا١ ت  َ اُٙ تواهخن خلنا٧خع نخلٟاال  واٍن 

خألٸ٥خ  خل ُٟف ً ػفى مٳم٤ٌؼممن ٠ن  ت  َكه  هنمء قهي م٥ك٧ًٌ ٚضٍضًٍ ٌ كنمام 

ٶىٹ ه٣ا خلٟالفمٌ نٍَٛٗ مم ػن١ خلٛمًٖن نو م ال ٌٗؼل خألمه٤ من فًُ خل٧مم   هنم 

                                              
كفًٍ خ٠َخن / ٖممؼً خل هٲل -)*(  ق٫م خلُم٤ٌٝ 

 
  4/151( خلطى٥ين َم٤ٌٝ خل٥٪ل نخل  فهءن 1)
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خ٤َ و خلىّٛ ػن ٮاٟٱ  –مم ً لكهنه من قم٠ي خلٗن١ نه٣ا نضطً  –خ٤َ و نٲٍ  

آ٥ٞ لٍُهلى ه٣خ خل نٳه  نوؼ١ م١خنالٌ ٸهٌفً خ٪ُض٥ خلا٥تي ػفاى ٖؼ ا٥ وان مٛ ا١ 

وان هام٤ن  خل٥ٮا١ٍ لٍكاه  هاه خلٟفٍ اً
(2 )

ن٤و ام نان خلضام٠ي خألَا٥خء نمؼمام قمٶاً  

خلضٷمي ت  ه٣خ خالٍُٞم٤ ٪ٍٛضو لمم مٳملٛمم
(3)

لى ٖؼ ٥   ٍّٚ َهٖه وغم خلٯ٥خوً إ

لٍىفغه وٷ٥ن٤ي ٚٷه٤ا إلى ٠خ٤ خلٟالفً لٍكه  تم٥ٍ خل نمنٍن خل١ٌ١ٗ  فٛٷ٥ خل١خ٤ 

نوؼ١ ت  َ ك١ من نفمي خلهخْاو نػامٌن ٢لاا ون ٫اهن لاى٩ ٍْامن خلٟالفاً  ْام ٪افم ػفٍاه 

خلٛمٶ٥ن  وإم٥ي خل نمنٍن  نوهٌغ فً خلٍه  ن ٫ه خلىٍؼً خلٟمٲً ْم خلىٍؼً خلؼممً  ْم 

ضٍىااه ومل ُهكالخ٪اُض٥ خألماا٥ ػفااى َف
(4)

  ْاام تماا٥ وُه٦ٌااغ مامة خلىٍؼااً ػفااى فاا٥  خلٗناا١ 

 نػفى خلنٛه خ5ًََ

لفٗن١ خأل٥َخء ٦٤  ت٤وؼً خٮم٥ نلفٗن١ خلٯامك٥ًٌ ٦٤  ْ منٍاً خٮام٥ نلفٗنا١ 

خل غم٤وً ٦٤  ْالًْ خٮم٥
(5)

  نال ٤ٌه فً ت  ه٣خ خلُٳنٍ  ػك٩ ٖمنىم من ٸىٍؼاً 

فى خ  ممة خلىٍؼاً ها٣خ لام ٌكان لاه خٲال فاً م٥خك٧ خلضهي نخلن ه٢  نال و١ من خلُنىٍه ػ

ػٳ٥ قهي خلٟالفً خلؼىم٪ًٍن ول خ٪١ُِٛ ٢لا فً نقٍ الٚو ل م ت٣ٌٞ قاهي خلٟالفاً 

ومل٠٥ُي
(6)

 نػفى  تًٌ  ٚمة فإ   خٍُٞم٤  خل ُهكل  ل نٳه  خلٟالفً ٠ة ػفى خلن ه٢   

خلهخ٪غ لفضم٠ي خأل٥َخء فً ٖمم٦ خل١نلً
(7)

  

                                              
  724-5/723؛ خون خأل٥ٍْ ن خلكممل فً خلُم٤ٌٝن 155-4/151( خل ٳ٤١ خل٫موون 2)

  7/32( توه خل ١خن خل ُٟٳ٥ فً تٞىم٤ خلىٯ٥ن 3)

  5/724 ؛ خون خأل٥ٍْن4/155( خلطى٥ين َم٤ٌٝ خل٥٪ل نخل فهءن 4)

  4/155( خلطى٥ين 5)

  131(  ٠  ػى١خل نؼم ٤ٮم٠ ن٠  مهفو ٪ملم نه٤ين إ٠خ٤ي خل ن٪٫ً خلؼ٫ك٥ًٌ خلؼىم٪ًٍن 6)

  34(  ٠  ومٍٗ كممل خلُك٥ًٌُن خلٟفٍ ً خل ُهكل ػفى هللا وٍن ٞٳهمً نتنٳم٤ان 7)
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 نال ٪ٍ م  خأل٥َخء خأل٥ْ خألكى٥ فً  ٲنغ  –خلٗن١  ٌُٷٙ  م م  َض١  ت  لضم٠ي 

خل ُهكاال خلٟفٍ ااً  نال واا١ ت  مٓاال هاا٣خ خألماا٥ ٪ااٍٛ ل فااً ٸٍمَااه خلكٍٓاا٥ ماان خلُنىاانخٌ  

خأل٥ٍٞ  –نخلٟفٍ ً خل ُهكل  فمه  –م ٓال ومأل٥َخء  –وٯ   م٫ُضىل خلؼالقً وٍن خلٍٗ٭ 

م ٸ ٙ هنالي خلضم٠ي إلاى خكٓا٥ تمم ت  ٌؼ٥ُ  لمم و ٷفمم ه٣خ ن )ٌٓ نه( ػملٍمن ن٤و  –

من ٢لا  تن ت  خلٟفٍ ً خل١ٌ١ٗ ٪ه  ال ٫ٌافم وا   ٌكاه  م٥َمنامؤ ومانالي  نال وا١ لاه ت  

٫ٌؼى إلى خل٤٥ُٛ مان ٪اٍط٥َمم ها٣ا و ام ٌا٥خا منم٪اىمؤ مان إٖا٥خيخٌ نت٪املٍه ٮاُى  

 نخلٛضٍضً ت  ٢لا ٞط٥ وىمة خل ُهكل  نهه مم خنؼك٩ ػفى ٪ٍم٪ُه إ٦خي هنالي خلضم٠ي 

 إدارة ديوان اجلند .4

كم  إٌُمٜ من خلٯٟٳٍمٌ خلًُ ل ؼٍ فً نقٍ قٳ٥ٍن فمنُضل من غال  ٸىمٜ  

إلااى م٥َىااً ٞمٲااً ػناا١ خل ُهكاال ٍٚااّ خٮاا٥ُخا ماان ٪ااال   –نهااه ٞاا٤٧ي خألٲاال  –

خألو٬٥ لٍهلٍه خألم٥ َفه خألم٥ من تػ مة خي٠خ٤ين ن٢لاا مام وا١تا خلٟفٍ اً خلهخْاو مان 

هكال خلٟالفاً نٖا١ خ  خٌُامٜ قا١ خ٪اُٛه٢ ػفاى خل مام  قىل مؼاه تٌٷام  فف ام َاهلى خل ُ

 –نهام ف٥قاً ٞمٲاً مان خلٗنا١  –خ5ًٍََ م٫ننة ػن ٠ٌهخ  خلٗن١ ن٠ٌاهخ  خل غم٤واً 

نكام  م٫اننال ػان ٠ٌاهخ   –نهً ف٥  ت٥ٞو من خلٗنا١  –ن٠ٌهخ  خأل٥َخء نخل ملً 

ؼام  ػفاى خلى١ٌ٥   نك م  كمنٍ  خلٛٗموً  من  وٍن  تػ ملاه  فٷاال  ػان  خيٮا٥خ   خل

٠خ٤ خلٟالفً
(8)

  

                                                                                                                
 

 112 – 4/111( خلطى٥ين 8)
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ن٢لااا ماام ٌ ٓاال نال ٮااا م٫اامًٚ نخ٪ااؼًن ماان خل٫اافطمٌ نخلٳااالٍٚمٌ خلُااً 

ٖؼفٍ من ٲمٚىمم مٳ٤١ قهي ٫ٌٛه ٫ٚمومم وٯكل كى٥ٍن نت  مٓل ها٣ا خلضاهي كام  

ٌ كاان ت  َن ااه خكٓاا٥ فاا ك٥ٓن فااً نقااٍ واا١ت فٍااه خل ُهكاال ٖاا١ٌمؤ فااً خلٛاا١ ماان ن ااه٢ 

طىٍؼاً نخل مام  خلؼ٫اك٥ًٌن مان هنام كام  ال وا١ خلٯٟٳٍمٌ خل٥ُكًٍن نال ٪اٍ م ٢خٌ خل

من ٍَٛٗم ٮٟٳًٍ خٌُمٜ ك١ٛ ت٠نى ل٫المً آمان خلٟالفاًن لا٣خ ت٤خ٠ خل ُهكال إقٳاميا 

٤١ٌٍَٗمؤ ػن مهقغ ن ه٢ا نقهَه ُٚى ٌكه  وميمكم  َٳ ٍُهن فا٨١ إلٍاه مان ٦ٌان لاه 

خألماه٤ تم٥ خلٕٛ نخ  ٌطفه من خلٟفٍ ً خ  ٌهلٍاه خل ه٪امن نكمناٍ ها٣ا خلهالٌاً مان 

 خلٯ٥ٌ ً خلٟمٲً ومأل٪٥ي خلؼىم٪ًٍن ف ٪٫ُٛن خٌُمٜ خل ك٥ي 

ه ( ٍّٚ َهٖه إلاى خلٛإ 731فمٲ٤١ خل ُهكل تم٥ َهلٍه ػفى خل ه٪م لؼم  )

مغ ػ٠١ كى٥ٍ من خلضم٠ي نخلهٖها  نفً ه٣ا خألْنمي ٲ٥  ػنه خل ُهكل تما٥ خلٛٗمواً 

نٖؼفمم من ممم  نٲاٍ 
(9)

٪اٍ م خناه م٫اننة ػان   نفاً مٛمنلاً لُضفاٍم ن اه٢ان نال 

٠نخنٌن خلٗن١ خل٥ئ٫ًٍ نال ٪ٍ م ٠ٌهخ  ٖن١ خلؼ٥خ  كم  فاً ها٣ا خألْنامي ٌٯاُ ل ػفاى 

٠ٌهخ  خلٗن١ خل٥ئ٩ٍ ماغ مام ٌُ ا٥ع ػناه مان مٗامل٩ نتق٫ام   ْام هنامء ٠نخنٌان ٖنا١ 

خل غم٤وً نخأل٥َخء نخلٯمك٥ًٌ
(10)

  ن١ٌٚٓنم ػن خٌُامٜ هنامن لُهلٍاً إ٠خ٤ي ٠ٌاهخ  خلٗنا١ 

هٲا  ٢لاا ػ اال إ٠خ٤ٌام  نها٣خ ال ٌن اً مام لضام٠ي خلٗنا١ خَٞا٥ٌن مان وٯكل مىمٮ٥ و

خأل٥َخء من ٠ن٤ مف ه٨ فً خلُ ٥ٍْ ػفى ٸىٍؼً ػ ال ها٣خ خلا١ٌهخ   نخ  َام ٢لاا فاً 

 خلغمله وٳه٤ي غ٥ٍ مىمٮ٥ي 

                                              
  4/112( خلطى٥ين 9)

 ( 7خلٯكل ) 172خل نؼم ٤ٮم٠ ن ٠  مهفو ٪ملم نه٤ين ( قم٤  وم٣خ خلٯ  ؛ ٠  ػى10١)
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٢لااا ت  خألٖماا٧ي خل ٫ااننلً ػاان إ٠خ٤ي ٮاانن  خلٗناا١ كمنااٍ ػ١ٌاا١ي نغملىاام ماام 

خلًُ كم  من وٍنمم ٠ٌهخ  خلٗن١ خل٥ئ٩ٍ خل٣ي كام  ٥ََىٹ مىمٮ٥ي وملٟفٍ ً تن خله٥ٌ٦  

 ٌنض٫م إلى مٗ هػٍُن من خلُٯكٍالٌن خل ٗ هػً خألنلى َٷم خألق٫م  خ5ًٍََ

 ٠ٌهخ  خلؼ٥خ  ن٠ٌهخ  ٖن١ ٥ٞخ٪م  ن٠ٌهخ  ٖن١ خلٯم  ن٠ٌهخ  ٖن١ مٳ٥ 

خمم خل ٗ هػً خلٓمنًٍ من خلُٯكٍالٌ فمً خل ٗمل٩ خلنهػًٍ خل ُٟٳً وُؼ٥ٌ  

الُٞٳمٲااًٍ نهاا5ً مٗفاا٩ خينٯاامي نمٗفاا٩ خل٥ٌُٛاا٥ نمٗفاا٩ خال٪ااك١خ٤ خل ماام  خ

نمٗف٩ خلُض٥ٌ٥ نمٗف٩ خل ضموفً نمٗف٩ خلؼطامي  فٷاال ػان ت  خل ٗ هػاً خألنلاى 

من خلُٯكٍالٌ خل ٣كه٤ي آن من ن٠٤ ٢ك٥ ٠ٌهخ  ٖنا١ خلؼا٥خ  خلا٣ي ٌنض٫ام إلاى ٠نخنٌان 

هِ خلُاً َُٯاكل آنٍام ف٥ػًٍ ت٥ٞو ٞمٲً وكل ف٥قً من ف٥  خلٗن١ مٷمفم إلٍمم خلىؼا

ػن١ قٍم  كل ٚ فً ػ٫ك٥ًٌ كى٥ٍي
(11)

  

فكل ه٣ا خل ٫مًٚ من خل ٫ننلٍمٌ فٷال ػان خلٗهخناه خألٞا٥و كمناٍ َٛاٍ 

إ٠خ٤ي خٌُمٜن نفً إٸم٤ خل١ٛ من ن اه٢ خلضام٠ي خألَا٥خء ن٥ٌَٛا٥ خلٟالفاً مان ٪اطهَمم 

ٌُامٜ ن خلا٣ي خل مئضً و١تٌ ػ فًٍ م٤١ًُٖ لفُٟفٱ من هانالي خلضام٠ين فكام  خالوُا١خي وم

٠و٥ٌ ػ فًٍ خلُٟفٱ منه ٚمة ػه٠َه مان خلٛإ ٍٚاّ خ٪ا٤١ُٔ إلاى وغا١خ٠ ْام ٚاى٩ 

فٍممن ْم قُل فً ٪ٗنه
(12)

  

خمم ٠ٌهخ  خلٗن١ فض١ َهالا من وؼ١ا ت١ٚ مهن ً خل١نلً نهه خٚ ١ ون مٛ ١ ون 

فُااهلى ٠ٌااهخ  خلٗناا١ ن٠ٌااهخ   –خلاا٣ي لاام َكاان لااه ٲاافً مىمٮاا٥ي وااملٍٗ٭  –ماا١و٥ 

                                              
 (  ن ٫ه 11)

  114-4/113؛ خلطى٥ين 7/131( خلٍؼضهوًن َم٤ٌٝن 12)
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خلٯمك٥ًٌ
(13)

ها ( لفضٍام  )وُؼا١ٌل( ٥ٞخٖمام  712ْم ٖا٥و نضفاه إلاى خلٯام  فاً ػام  )  

نكم  خلم١  من ٢لا فً غمله خلظان هاه خلاُٟفٱ مناه نإقٳامئه َٛاٍ َا ٥ٍْ تفا٥خ٠ 

خلٛمٮًٍن نال ٪ٍ م خنه كم  ٌُ ُغ وك ميي ػملًٍ
(14)

   ْم خ  خل ٳم٤٠ ٪كٍُ ػن خلى١ٌل

 خل٣ي َهلى خل١ٌهخ  وؼ١ا  

٠ ٪هيخ وٍن خل ُهكل نقم٠ي خلٗن١ خأل٥َخء من ٞاالة ْم إ  خألٚهخة ت٣ٌٞ ٠٧َخ

ه ( وُٟطٍٹ 712مٛمنلً َٳ ًٍ خمٍُم٦خَمم ُٚى خنُمى خألم٥ و ضُل خلٟفٍ ً فً ػم  )

نَاا١و٥ٍ خلضاام٠ي خألَاا٥خء
(15)

خلاا٣ي َىفااه٤ٌ نٍاامَمم ومَٗااما خلااُٟفٱ منااه قىاال ٢لااا وؼاا١ي  

تنىامي خلُٟطاٍٹ  ٪نهخٌن نال ٪ٍ م ػنا١ َهٖماه إلاى ٠مٯاو لةقمماً فٍمام  ٍٚاّ وفغُاه

الغٍُمله فؼم٠ ت٤٠خٖه إلى خلؼ٥خ ن نك نه كم  ػفى مهػ١ مغ ق٤١ا هنمء
(16)

  

 تعريف ديوان اجلند .7

٥ٌٖ خلؼم٠ي ػفى َؼ٥ٌ  خل١ٌهخ  و٫ٛه مم ٖمي واه خل امن٠٤ي و ناه5 مهٶاغ 

لٛ ظ مم ٌُؼفو وٛضه  خل٫افطنً مان خألػ امة نخألماهخة نمان ٌضاه  ومام مان خلٍٗاه٬ 

نخلؼ اامة
(17)

ٚاا١ قااهة خواان ٞفاا١ن  و نااه5 ننٍ ااً ماان خلهناامئ  خلٷاا٥ن٤ًٌ ن تن ػفااى 

لف١نلااًن نَٯاا ل مٗ هػااً ماان خألػ اامة مٓاال حخلٗىمٌاامٌح نٚ ااظ ٚضااه  خل١نلااً فااً 

ماا١ٞهالَمم نمٳاا٥نفمَممن نإٚٳاامي خلؼ٫اامك٥ و ٪اا مئمم نَضاا٥ٌ١ ت٦٤خقماام نٲاا٥  

                                              
  7/141(  خلٍؼضهوًن 13)

  7/142( خل ٳ٤١ خل٫موون 14)

  5/321؛ خون خأل٥ٍْن خلكمملن 1/113؛ خل ٫ؼه٠ين م٥نٔ خل٣ههن 732-4/777( خلطى٥ين 15)

   1/115خل ٫ؼه٠ين ؛ 7/141(  خلٍؼضهوًن 16)

  44(  خألٚكم  خل٫فطمنًٍن 17)
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تػطٍم َمم
(18)

  ن٢ك٥ خل١ن٤ي ت  مؼنى خل١ٌهخ  وٳه٤ي ػممً حخل٫ٗلح ْام خنٳا٥  

خل١اللً ومل كم  خل٣ي ٌٛ ظ فٍه ه٣خ خل٫ٗلنٛه 
(19)

  

 إ   فمم خل١ٌهخ  ػفى ه٣خ خلنٛه  ٌُٛمٔ  إلى  نق ً  مُ مفً   ٢لا ت   َٳه٤

خل١ٌهخ  ػفى ه٣ا خلمٍئً هه ت٪٥ٍ ٚملً خلنٯ ي خلًُ نم٥ فٍمم خل١ٌهخ   ف ان خل ؼا٥ن   

 ػناه( ٍٚن ام ت  نٯ ي خل١ٌهخ  مض٥ُنً وإ٥ٖخيخٌ خلٟفٍ ً ػ ٥ ون خلٟطمن )٤ٶً هللا

ػ ل كٯ م و ٪ مي خلٗن١ نمض١خ٤ ػطمي كل نخ١ٚ منمم
(20)

  نه٣خ خأل٥ٖخي لام ٌكان فاً 

خلٛضٍضً خك٥ٓ من ػ فًٍ َهٍْضًٍ ت٤ٮٍ ًٍ  و١ٍ ت  خألم٥ من خلنمًٍٚ خلُم٤ًٌٍٟ لم ٌُهق  

ػن١ ١ٚ خأل٤ٮا ً نخلُهٍْاو  وال وامٌ لما٣خ خلا١ٌهخ  ننامئ  ننخٖىامٌ كٍٓا٥ي نمؼضا١ي 

٠خ٤ي ٮاااممفً نكفٍاااً لكااال م٫اااُف٧ممٌ خلٗاااٍ٭ إ٠خ٤ٌاااً كمناااٍ ت  َٯاااكل و ٗ هػمااام إ

خ٪ُٛٷم٤ًٌ َمٍ ن خلٗاٍ٭ نَؼا١ا لٍكاه  قام٤٠خ ػفاى ت٠خي نخٖىمَاه خلضُملٍاً  نمان هنام 

ٌٳااٙ خلضااهة إ  ٠ٌااهخ  خلٗناا١ هااه َفااا خل ن٪٫ااً خلٛكهمٍااً خلُااً َُكااه  ماان هٍئاامٌ 

فاى ٮانن  مُؼ٠١ي خُٞٳٍ كل منمم وهخٖه مؼٍن  لُُهلى ٖ ٍؼمم مم ً خيٮا٥خ  ػ

خلٍٗ٭ من 5ٍّٚ َهلً خل كمَىمٌ خلٟمٲً وٯنن  خلٍٗ٭ وٍن ه٣خ خلا١ٌهخ  نمُٟفا  

خلٗممٌ ٢خٌ خلؼالقً نَهلً خلٯنن  خل٫ٛموًٍ خلٟمٲً وملٍٗ٭ ػفاى مُٟفا  توهخومام 

نفٳااهلمم نمُموؼااً ك ااميي خلٗااٍ٭ خلضُملٍااً ماان ٞااالة مُموؼااً نٶااغ خألفاا٥خ٠ خل ضاامَفٍن 

ٞا٥  نهكا٣خ َؼا٠١ٌ نخٖىامٌ ها٣خ خلا١ٌهخ  وٯاكل نإ٪ضمٸ من فضا١ ك ميَاه ل٫اىه تن َ

 كى٥ٍ  ففم َؼ١ مضُٳ٥ي ػفى خلٗمنه خلُهٍْضً نخأل٤ٮٍ ً 

                                              
   713( خل ض١مًن 18)

  141( خلنظم خي٪المًٍن 19)

 

  143-147( خون ٞف١ن ن خل ض١مًن 20)
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 الرتكيب البشري للجند .1

ماان خل ؼاا٥ن  ت  خلؼاا٥ن كاامنهخ ماام٠ي خلٗااٍ٭ خل٥ئ٫ٍااً فااً خل١نلااً خلؼ٥وٍااً 

خي٪المًٍن نخ٪ُ ٥ ٢لا ُٚى نممًٌ خل١نلً خألمهًٌ  نماغ قٍام  خل١نلاً خلؼىم٪اًٍ تٞا٣ٌ 

ألمه٤ منٛى آ٥ٞ خُٞف  كٍٓا٥خ ػان خل ٥ٚفاً خل٫اموضً  ٍٚاّ وا١ت خلٗاٍ٭ فاً خل١نلاً خ

ٸ٥ٌضمؤ ١ٌ١ٖخؤ قم  ػفى ت٪م٨ كهنه ٍٖٯمؤ نظممٍمؤ ٠خئ ٍمؤن نل٩ٍ ٍٖٯمؤ مان خل ُطاهػٍن  

فٷالؤ ػن  ه٣خ فإّ  َٓىٍٍ خل ضمَفً فً خل١ٌهخ  لم ٌضم ػفى ت٪ام٨ خنُ امئمم خلضىفاً ك ام 

موضًن إال فاً ٚا١ن٠ ٶاٍضً نمنقُاًن ك ام ٪نٯا٥ٍ إلٍاه وؼا١ كم  خألم٥ فً خل ٥ٚفاً خل٫ا

قفٍل لٍٛل مٛفه خالنُ مي خلٗغ٥خفاًن ٍٚاّ َام ٫َاٍٗل خل ضمَفاً ٫ٚاه قا٥خهم نما١نمم 

نتقملٍ مم خلًُ ػمٮهخ فٍمام و٥ٟخ٪ام  لاٍٗ ؼمم خنمام )ٮاٍؼً وناً خلؼىام٨(
(21)

ن نكام  

لف١نلاً نلا٩ٍ  ه٣خ خيٖا٥خي غمٌاً فاً خأله ٍاً نخلٟطاه٤ي ٢لاا ت  نالي خلٗنا١ي وامٌ

لفضىٍفااً  نَؼاا١ هاا٣ا نضطااً َٛااهة مم ااً فااً ػالقاامٌ خلٗناا١ ومل١نلااً  ػااالني ػفااى هاا٣خ  

خلٍٗ٭ خلنظممً خألنة فا٥  قىفٍاً تٞا٥و مٷا٥ًٌ ن٤وٍؼٍاً نٌ منٍاً
(22)

  نل ام كمناٍ 

 –)ٮٍؼً ونً خلؼىم٨( هم فً غملىٍُمم خلؼظ ى من خلؼ٥ن نل م كمنٍ خل ا٥  خلضىفٍاً  

٥ٞو من خلؼ٥ن  ل٣خ فإ  خلٍٗ٭ وضً فً غملىٍُه خلؼظ ى من هً خأل –خل ٣كه٤ي آن مؤ 

خلؼاا٥ن  خألماا٥ خلاا٣ي تكاا١ خأله ٍااً خلكىٍاا٥ي لفؼاا٥ن فااً إقممااً خل١نلااً نخلٛ اامن ػفٍماام 

نٚ مٌُمام ماان تٌااً تٞطاام٤ ٠خٞفٍااً تن ٞم٤ٍٖااً غٍاا٥ ت  خٮااُ مة خل١نلااً ػفااى ػنمٲاا٥ 

  نهه مم خ٪امم نتػ٥خ  ك٥ٍٓي من غ٥ٍ خلؼ٥ن خلًُ ت٣ٌٞ تٌٷم ومل١ٞهة فً خي٪ال 

وٳه٤ي ٤١ًٌٍَٗ فً ن ه نٖه٠ مٓل ه٣ا خلٗ مػمٌ ٠خٞل ٲ ه  خلٍٗ٭  نال ٪اٍ م 

خلؼنٳ٥ خل٥ُكً  خل٣ي كم  ق١ ن١ٖ فً خلٍٗ٭ من٣ تٌم  خل نٳه٤  نخٞا٣ ٠ن٤ا ٧ٌُخٌا١ 

                                              
  312(  منل  مٗمهةن تٞىم٤ خل١نلً خلؼىم٪ًٍن 21)

   732( لفُ مٲٍل ٌنظ٥؛ ٠  فم٤ن  ػ ٥ فه٦ين خلٗن١ خألمهي نخلٍٗ٭ خلؼىم٪ًن 22)
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ُٚى خٲاىٙ مف ُام لفنظا٥ كٍٓا٥خ فاً تٌام  خل ا مه   ُٚاى خٶاط٥ خلٗامٚظ إلاى نٶاغ 

ػممااً ٖناا١ خلٟالفااً(٤٪ااملً وؼنااهخ  )فااً منمقااه خلُاا٥ء ن
(23)

فف اام َااهلى خل ؼُٳاام  

خلٟالفً خك٥ٓ من هنالي ُٚاى تٲاىٛهخ ػمماً ٖاٍ٭ خل١نلاً نَضفاٱ ٠ن٤ خلؼا٥ن فاً 

خلٗاااٍ٭ إلاااى ٚااا١ مف اااه٨ تػضاااه ٢لاااا قٍااام  خل ؼُٳااام وإ٪اااضمٸ خلؼااا٥ن مااان ٠ٌاااهخ  

خلؼطمي
(24)

نهه خي٥ٖخي خل٣ي ٥َء آْم٤ا خلٟط٥ٍي ػفى خألنٶمع خل٫ٍم٪ًٍ إ٢ ٫َاىه  

ً ل ٥  خلٗن١ خل٥ُكًٍ مغ ٥َخٖغ نخٶاٙ لا١ن٤ خلضاهو خلؼ٥وٍاً فاً فا٥  فً هٍ نً كفٍ

خلٍٗ٭ن خألم٥ خل٣ي ت٣ٞ ومل٧ُخ١ٌ ومٶط٥خ٠ن فف م َهلى خل ُهكل خلٟالفً ت٤٠ء خألوؼام٠ 

إلاى خلٛا١ مان ٠ن٤ قام٠ي  –ك ام وٍنام  –خلٟط٥ٍي لم٣خ خلهٶغن لا٣خ فإناه ٪اؼى َا٤١ٌٍٗم 

ل ٥  خل٥ُكًٍ ن٠ن٤هام خلؼ٫اك٥ي  ك ام تناه خلٗن١ خأل٥َخء  ٤و م َ م١ٍخ لف١ٛ من ن ه٢ خ

ت٣ٞ وُٯكٍل ف٥  ػ٥وًٍ ١ٌ١ٖي
(25)

   

نمن تٖل ٥َ٪ٍٝ ه٣خ خلنمٕ ٪ؼى إلى خيقممً فً ٠مٯو لٍٍٛٹ ن ٫ه و ١ٌ٧ مان 

٠ػم خلؼنٳ٥ خلؼ٥وً نخلضىمئل خلؼ٥وًٍن فً مٛمنلً يػم٠ي خلٓضل خل٥ئ٩ٍ لما٣خ خلؼنٳا٥ن 

ً الغٍُملااه خٶااط٥َه إلااى خلؼااه٠ي إلااى إال خ  خألَاا٥خء ػاامٖفها خألماا٥ فاا١و٥نخ مٛمنلاا

٪مم٥خي  فً نقٍ لم ٌكن من خل ُهقغ ت  ٌٛٷى خل ُهكل و١ػم خلٗ مػامٌ ٢خٌ خلاهالي 

خألمهي ومألٲل  نػفى تًٌ ٚمة فإ  َٯكٍل ف٥قً ػ٫ك٥ًٌ ١ٌ١ٖي من خلؼا٥ن خنؼك٫اٍ 

ػفى هٍكفً ٠ٌهخ  خلٗن١ وظمه٤ َٯكٍل ١ٌ١ٖ وم٪م ٠ٌهخ  خل غم٤واً خل ؼناً ومام خلؼا٥ن 

 لضم٠مه  من خلنٳ  خلغ٥وً من خل١نلً خي٪المًٍ نٌى١ت ١ٚا من خلٯم  نومالَٗما غ٥وم خ

                                              
 ه  1371مٗ هع ٤٪مئل / نٯ٥ي ٫ٚن خلن١نوًن خلضمه٥ي (  خلٗمٚظ5 23)

  7/12( خون ػ٣خ٤ين خلىٍمٌ خل غ٥نن 24)

  131ن خنظ٥ تٌٷم5 ٠  فم٤ن  ػ ٥ فه٦ين نظ٥خٌ فً ٪ٍم٪ً خلٟفٍ ً خلؼىم٪ً خل ُهكلن 4/323( خلطى٥ين 25)
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 عالقت ديوان اجلند بالسلطت املركزيت .5

 ػفى خل٥غم من ت  م٥خ٪ٍم َؼٍٍن خله٤٦خي ٲ٤١ٌ ػفى ت٪م٨ َكفٍ مم و مم 

خله٦خ٤ي نخيٮ٥خ  ػفى خل١نخنٌن 
(26)

 فم  ْ ً ١َخٞال نخٶٛم وٍن خلٟفٍ ً نخله٥ٌ٦ 

 ً خيٮ٥خ  ػفى ه٣ا خل١نخنٌن  نٌى١ن ت  ممم  خله٥ٌ٦ هه خيٮ٥خ  خي٠خ٤ي ػفىف 

مُموؼً تػ مة خل١نخنٌن نخلىٍ فٍ م ٌٛمة إلٍه من ٮنننمم  إال ت  خألمه٤ خلًُ ٫َُؼٳً 

ػفٍه تن َضغ ٞم٤ٔ ٲالٍٚمَه فإنمم َٛمة إلى خلٟفٍ ً  نال ٪ٍ م إ٢خ َؼفو خألم٥ وا١نخنٌن 

خ  خلٗناا١ تن ٠ٌاهخ  خلٟاا٥خٔ تن غٍا٥ ٢لااا  ف ان خل ُهقااغ ت  ٢خٌ ته ٍاً ٞمٲاً مٓاال ٠ٌاه

َكه  لفٟفٍ ً هٍ نً خكى٥ ػفٍمم نػفى تػ ملمم  من هنام نٗا١ ت  خلٟفٍ اً خل ُهكال ٌُاهلى 

ون ٫ه مُموؼً تم٥ من ٌُاهلى ها٣خ خلا١ٌهخ   لا٣خ فإناه ػنا١مم َاهلى خلٟالفاً نٖا١ ت  خٌُامٜ 

ٌُهلى م٫ننلٍمٌ نخ٪ؼً من ٶ نمم ٠ٌهخ  خلٗن١
(27)

ن خألم٥ خل٣ي لم ٌكن ػفى مم ٥ٌٌا١ا 

خلٟفٍ ً نٌٟطٹ له  وٍا١ ت  ٮٟٳاًٍ خٌُامٜ نن اه٢ا خلهخ٪اغ ٖؼال خلٟفٍ اً ٌٟطاٹ وُ مال 

لفُٟفٱ منه
(28 )

لٍؼضىه قٍم  خل ُهكال وُنٳاٍه خٚ ا١ وان مٛ ا١ وان خل ا١و٥ ػفاى ٠ٌاهخ   

خلٗن١
(29)

 خألم٥ خل٣ي تك١ خل ُموؼً خل ىمٮ٥ي من خل ُهكل لم٣خ خل١ٌهخ   

خلٛاامالٌ خالػٍُم٠ٌااًن تن ماام ٌُؼفااو ومل ؼااممالٌ خل٥نٍَنٍااًن فااإ  ٲاافً تماام فااً 

٠ٌااهخ  خلٗناا١ َكااه  واامله٥ٌ٦ نػفااى خلنٛااه خََاا5ً ٌضااه  خلاا١ٌهخ  وإٚملااً خل ؼااممالٌ 

                                              
خلؼٍه  ؛ منل  مٗمهةن 325ن 122ن 111ن 42ن خلٗمٯٍم٤ين خله٤٦خي نخلكُمنن 3/171( خلطى٥ين 26)

   1/13؛ م٫كهٌهن َٗم٤ن خألممن 1/711  1نخل١ٛخئون ٔ

  112-4/111( خلطى٥ين 27)

  114-113/ 4؛ خلطى٥ين 7/131( خلٍؼضهوًن 28)

  7/141( خلٍؼضهوًن 29)
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إلاى ٠ٌااهخ  خلاا١خ٤ خلا٣ي ٌضااه  وا١ن٤ا وٯاا٥٘ خل ؼممفااً  –خلى٥ٌا١ خلٍااهمً  –خلٟمٲاً وااه 

إلاى خلاه٥ٌ٦  فاإ٢خ كام  خألما٥ مان  نوٍم  ٸىٍؼُمم نخق٥ُخ٘ مم ٌُؼفو وٯ نمم ْام ٌٍٛفمام

تمٷاى خيٖا٥خيخٌ خلال٦ماً  تمام إ٢خ كام  خألما٥  –نهه خلٳ ً خلغملىاً  –خُٞٳمٲه 

غٍاا٥ ٢لااا فإنااه ٌٍٛاال خألماا٥ إلااى خلٟفٍ ااًن مىٍناامؤ ٤تٌااه نمٯاامن٤خؤ فااً خقُاا٥خ٘ خيٖاا٥خي 

 خلااال٦   فااإ٢خ ماام خَٟاا٣ خلٟفٍ ااً خلاا٥تي وٯاا نممن فااإ  خل ؼممفااً تن خل ؼااممالٌ َٛاامة إلااى

٠ٌهخ  خلُهقٍغ  ٍّٚ ٌُم خالُٚ من هنمء وملن٫ًٟ خألٲفًٍ من خل ؼممفاً  ْام ٌاُم إنٯامي 

 ن٫ًٟ من  خلض٥خ٤ خلٟمٰ  ومل ؼممفً خل٣ي  ٌٛمة إلى ٠ٌهخ  خل١خ٤  لٍضه  ه٣خ  خل١ٌهخ 

و١ن٤ا وإٚملُمم إلى خل١ٌهخ  خل ُٟٱن نهه هنم ٠ٌهخ  خلٗن١
(30)

  

هً من خُٞٳمٰ خله٥ٌ٦ مٓل إق٥خ٤ ك م ت  خلنظ٥ فً ٮنن  خل١ٌهخ  خل ملًٍ 

خل ٧ٍخنٍاااً خل٫ااانهًٌ لفااا١ٌهخ 
(31)

نإمٷااامي ٲاااكهء ٤نخَاااه خلٗنااا١ 
(32 )

نخلنظااا٥ فاااً  

م٥َٗؼمٌ ٤نخَه خلٗن١ن خلًُ ٌؼ١ٍهم خل ن ضه  فً ف٥  خلٍٗ٭ إلاى خلا١ٌهخ ن نخَٟام٢ 

خلض٥خ٤ وٯا نمم مان خُٞٳامٰ خلاه٥ٌ٦ تٌٷام
(33)

ك ام خ  مان ٲا ٍم نخٖىامٌ خلاه٥ٌ٦  

  خلٗن١ نم٥خقىً تػ ملمم ن١َقٍو ٫ٚمومَمممٛم٪ىً كُمن ٠ٌهخ
(34)

  وغًٍ َٛضٍو تػفاى 

ق٤١ من خل١قً نخألممنً فً ٫ٚمومٌ خل١ٌهخ  نكٯ  تي خُٞال٨ تن َالػه ق١ ٥ٌَكىاه 

 مهن ه خل١ٌهخ  خل ملٍه  

 البنيت اإلداريت لديوان اجلند .6
                                              

   51-53( ق١خمً ون ٖؼ ٥ن خل٥ٟخٔن 30)

  732( خلٳموئن خله٤٦خين 31)

   33ن خلٟهخ٦٤مًن م مٍَٙ خلؼفه ن 752( خل ٳ٤١ خل٫موون 32)

   115-111( خلٳموئن 33)

   754( خل ٳ٤١ خل٫موون 34)
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الوا١ ت  ٌكاه  لاا١ٌهخ  خلٗنا١ مُااهة ٌكاه  ٤ئ٫ٍاام لفا١ٌهخ  ٌاا١ػى وا  5 ٲاامٚه 

هخ  تن كمَه خلٍٗ٭  نخٖىمَه خل٥ئ٫ًٍ خلنظ٥ فاً تٚاهخة خلٗنا١ مان ٍٚاّ ن ضامَمم خل١ٌ

نخٍُٚمٖامَمم نخٍُٚمٖاامٌ ٠نخوماامن ماان ٍٚااّ خلطؼام  نخلك٫ااهي نخألػااال   ك اام ٌُ ضاا١ 

تٚهخة خل ضمَفً فإ٢خ ٦خ٠ٌ ػمئفً ت١ٚهم ٦خ٠ فً ن ضُه
(35)

  م٥خػٍم ػ١  َ ٥ٍٞ ت٦٤خقمام 

٥و و م ٌٳ٥فمم ػن خلضُمة نٌٷاؼ  ه اُمم ال  ٢لا ق١ ٌٳ٥فمم إلى خل كم٪ه خألٞ

نٛها
(36)

  ت  مٓل ه٣ا خلهخٖىامٌ ٫َاُهٖه مناه ت  ٌكاه  ٞىٍا٥خ ومل٫اال٘ن نت  ٌٍٗا١ 

خك٥ٓ من لغًن نله ػفم ١ٍٖ ومل١نخن نٮٍمَممن نله مؼ٥فً ١ٍٖي ومل٫ٛامن  فٷاال ػان 

ٞى٥ي إ٠خ٤ًٌ ٤فٍؼً َ كنه من مُموؼً ٮنن  خل١ٌهخ  خل١خٞفًٍ
(37)

  

ل ٗاامل٩ خل١خٞفٍااً خلُااً َ ٓاال خألق٫اام  خي٠خ٤ٌااً فااً خلاا١ٌهخ   َاا ًَ وؼاا١ ٢لااا خ

نوه٪ؼنم خلضهة إ  خلُٯكٍفً خي٠خ٤ًٌ ه٣ا لم َٯم١ َغ٥ٍٍخ فً غٷاه  ٞالفاً خل ُهكال 

فىضٍٍ ػفى مم كم  ػفٍه خل١ٌهخ  فً ه٣ا خلٛضىً  ٍّٚ خٮُ ل خلا١ٌهخ  ػفاى خل ٗامل٩ 

:                             ديوان الجىذخًٍََ
(38)

 

     

     

 مجلس اإلوشاء   مجلس التحرير    مجلس األسكذار    مجلس التقرير    مجلس المقابلة    مجلس األظالف     

ت  نخٖىمٌ خل ٗف٫ٍن خألنلٍٍن َُ ٓل وإنٯمي خلكُه خلٟمٲً ومل١ٌهخ  خل هٖمً 

ماان خلاا١ٌهخ  إلااى خلٗماامٌ خل ُٟف ااً ٢خٌ خلٳاافً وؼ اال خلاا١ٌهخ ن ن٥ٌَٛاا٥ هاا٣ا خلكُااه 

                                              
  7/152( خون ػى١ ٤وهن خلؼض١ خل ١ٌ٥ن 35)

  122( خون توً خل٥وٍغن ٪فهء خل ملان 36)

 ( ن ٫ه 37)

   112( خنظ٥ ل ١ٌ٧ من خلُ مٲٍل؛ ٠  ػى١خل نؼم ٤ٮم٠ ن ٠  مهفو ٪ملم نه٤ين 38)
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ن٫ٟمم نٚ ظ ن٫ٝ منمم ٠خٞل خل١ٌهخ  لف٥ٖاهع إلٍمام إ٢خ لا٧  خألما٥ن
(39)

  تمام مٗفا٩ 

خال٪ااك١خ٤ فااإ  مم ُااه خلؼنمٌااً و ٤ٮااٍ  خلاا١ٌهخ  ماان ٍٚااّ ٚ ااظ خلكُااه خلٳاام٤٠ي 

نخلهخ٠٤ي نَٳنٍ مم  نػ ل خلٟالٲمٌ خلال٦مً ومم لُكه  ٖمه٧ي ػن١ خلطفه
(40)

  

 ً نخل٫ٛموًٍ من ٍّٚ َض٥ٌ١تمم مٗف٩ خلُض٥ٌ١ فمه خل٣ي ٌُهلى خلٯنن  خل ملٍ

٤نخَه خلٗن١ن نَهقٍٍ إٸالقمم 
(41)

ن نإٚٳمي خلن ضمٌ خأل٥ٞو خل ُؼفضً وملٗن١ كا ف٥خ٠ 

تن ك ٥ 
(42)

  تمم مٗفا٩ خل ضموفاًن ف ؼناً وملٯانن  خل نٍاً خلٟمٲاً وملٗنا١ مان ٍٚاّ 

م٥خقىاااً ك اااميخَمم خلضُملٍاااً نخيٮااا٥خ  ػفاااى َااا٤١ٌىمَمم نإ٪اااضمٸ مااان فضااا١ ك ميَاااه        

مم ل٫ىه
(43)

  تمم مٗف٩ خلؼطمين ف م ُه َه٦ٌغ خلؼطمي ػفى خلٗن١ و ُٟف  م٥خَىممن 

ْاام ٫َاااهًٌ خألمااا٥ مملٍااامؤ نَضااا١ٌم ٞالٲاااً نخفٍااً إلاااى ٲااامٚه خلااا١ٌهخ  َىاااٍن مضااا١خ٤ 

خل ٳ٥ن  نمض١خ٤ خل ُىضً
(44)

   لٍضه  و١ن٤ا فٍؼ٥ٶه ػفى خله٥ٌ٦ن ك م َض١  وٍمنه 

ٗامل٩ خل ُض١ماً خلا٣ك٥ ٌنض٫ام نهنم الو١ من خيٮم٤ي إلى ت  كل مٗفا٩ مان خل 

إلى ٮؼه ت٥ٞو َُهلى كل ٮؼىه ٲن م تن ف٥قً من ف٥  خلٍٗ٭
(45)

   

ه٣خ من ٖمً نمن ٖمً ت٥ٞو الوا١ مان وٍام  خ  ٠ٌاهخ  خلٗنا١ خمُام٦ وٳاالٌ 

نٍْضً  و ٗ هػً من خل ن٪٫مٌ خي٠خ٤ًٌ خأل٥ٞو خلًُ َك ال ػ ال ٠ٌاهخ  خلٗنا١ و ام 

ن ه٣ا خل ن٪٫م5ٌ خي٠خ٤ٌه  خلؼاممفه  فاً ٌ كنه من َٛضٍو خفٷل إ٠خ٤ي لفٍٗ٭  نم

                                              
  312(  ق١خمًن 39)

  17(  خلٟهخ٦٤مًن م مٍَٙ خلؼفه ن 40)

  13( خل ٳ٤١ خل٫موون 41)

   314(  ق١خمًن 42)

 ( ن ٫ه  43)

   72( خلٳموًن خله٤٦خين 44)

   721(  ٌنظ٥ ٠  ٫ٚم  قهخ  خل٫مم٥خئًن خل ن٪٫مٌ خي٠خ٤ًٌن 45)
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خلىؼااهِ خلؼ٫ااك٥ًٌن ن٧ٞخنااً خل٫ااال٘ن نمٗفاا٩ خلٗااٍ٭ فااً ٠ٌااهخ  خلٟاا٥خٔن ن٠ٌااهخ  

خلؼاا٥ٴ ن٠ٌااهخ  خلى٥ٌاا١ ن٠ٌااهخ  ٦ماام  خلٗااٍ٭ ن٠ٌااهخ  خلن ضاامٌن ن٠ٌااهخ  خل٥٪اامئلن 

نوٍٍ خل مةن نخل هن ه  خل ؼنٍه  وملغنمئم
(46)

    

 

Abstract 

Diwan Al-Gund (Soldiers Record) in the 

Region of the Caliph Al-Mutawakil A’la Allah 

                                   D.Mohamad Hamid Ismail
(*)

 

 

Many researchers were interested in Diwan AL-Gund. Many 

these and researches were written on this record. Still, Diwan AL-

Gund during the time of AL-Mutawakil (232-247 H) has its special 

characteristics due to the conflict between AL-Mutawakil and the 

leaders of troops. The research discusses the influence of this 

conflict on the soldiers record specially on the structure of this 

record (Diwan). To clarify that we discussed how AL-Mutawakil 

came to power and the role played by troops leaders. We have also 

dealt with the structure of the troops and the changes made in this 

                                              
  172(  لُ مٲٍل ٌنظ5٥ ٠  ػى١خل نؼم ٤ٮم٠ ن ٠  مهفو ٪ملم نه٤ين 46)

)*(  Department of History / College of Arts / University of Mosul.  
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aspect which have their influence on the organization of the Diwan, 

in addition to the relationship between the Diwan of AL-Gund and 

the native authority. 

 


