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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ

E-mail: uom.atharalrafedain@gmail.com 
  



 ثثد احملروٌاخ
 

 العنهان اسم الباحث الصفحة
 تهطئة إسساعيلخالد سالم  ٔ

 زىراء محسهد دمحم نظام ٖٙ-ٖ 
 اآلمثال الخاصة بالحيهان في السرادر السدسارية الدهمرية خالد سالم إسساعيل

 -ٜٓٛنشهرتا )الثاني( -الحس التاريخي عشد السمك اآلشهري تهكمتي احسد زيدان الحديدي ٓٙ-ٖٚ
 ق.م ٗٛٛ

 حدشين حيدر عبد الهاحد ٓٛ-ٔٙ
 مؤيد دمحم سميسان

السدسارية عمى طبعات َأختام حكام السدن من عرر أور الكتابات 
 الثالثة

ٛٔ-ٜٛ 
 دمحم أحسد دمحم

 سالم يحيى الجبهري 
 أثر الحهاس في الرهرة الذعرية عشد أدباء بالد الرافدين

 نجاة عمي دمحم التسيسي ٕٙٔ-ٜٜ
 فاتن مشرهر دمحم الغانسي

 ٕٛٓٓ-الفخار الفرثّي من تل مدكن السهسم اأَلول

 دراسة مقارنة مع المغة العربّية القمب السكانّي في المغة األكدّية عباس إبراهيم صابر ٛٗٔ-ٕٚٔ

ٜٔٗ-ٔٙٙ 
 مشاىل أسامة جارهللا الخيرو

 شكيب راشد آل فتاح
 مرويات عّز الدين ابن األثير عن معارك قهات السهصل

 م(٘ٚٔٔ-ٗٚٔٔىـ/ٔٚ٘-ٓٚ٘مع صالح الدين األيهبّي )

ٔٙٚ-ٕٔٛ 
 دمحم عميسميسان 

 سفيان ياسين إبراهيم
 ممكية األراضي الزراعية وجبايتيا في اليشد

 م(ٗٔ –م ٓٔىـ /ٛ -ىـ ٗ)القرن 
 عمم الفمك في الترهير العثساني شيساء جاسم البدري  ٕٙٓ-ٖٛٔ
 "دراسٌة لشرهص مدساريَّة غير مشذهرة من العرر الدهمرّي الحديث" حدين دمحم رضا الِحْسَيري  ٕٕٙ-ٕٚٓ
 اإلنكميزي القدم 

 إليهنهرا مارياني ٗٔ-ٖ
نساذج فخار من العرر البرونزي السبكر )الدور الرابع( من ام 

 الحفريات في جشهب بالد الرافدين

نظرة عمى الريف االشهري الحديث: مدتهطشة العرر الحديدي الثالث  كابراييل جاكهزا ٕٗ-٘ٔ
 لسشطقة تل تاسمي جيدك في وادي اصالحية )تركيا(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تهطئة

          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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 ** أستاذ د�تور / �ل�ة التر��ة للعلوم اإلنسان�ة / جامعة الموصل
E-mail: dr_sufyan@yahoo.com 

١٦٧ 

 ملك�ة األراضي الزراع�ة وج�ایتها في الهند
 م)١٤ –م ١٠هـ /٨ -ه٤(القرن  

 
   إبراه�م**سف�ان �اسین                              *سل�مان دمحم علي      

    
 

 ٢٣/٥/٢٠٢٠تار�خ قبول النشر:                ١٨/٤/٢٠٢٠تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة: 
 

 الملخص:
یهدف ال�حث الى التعرف على ملك�ة االراضي الزراع�ة في الهند من القرن الرا�ع  

الهجري/ العاشر للم�الد الى القرن الثامن الهجري/ الرا�ع عشر للم�الد، والتي لم یر�ز علیها 
الزراعة في الهند، وهي تعد عصب  ألهم�ةعنها، و�النظر  ة�احثین، وعدم اعطاء صورة متكاملال

اقتصادهم، وحرفة غالب�ة المجتمع الهندي، فالبد ان نتعرف على انواع ملك�ات االراضي، 
�عد دخول الفاتحین المسلمین للهند، وتوسعهم في داخلها، �عد القرن الثالث الهجري /  و�األخص

، الذي �ان مت�ع سا�قًا، ومساحة �ل اقطاع من راضيلألالتاسع للم�الد، وتغیر نظام الملك�ة 
اراضي االمراء وار�اب االقالم وقادة الج�ش واراضي االوقاف، وهل ملك�ة االراض ثابتة، ام انها 
تتغیر من فترة الى اخرى، ومعرفة االس�اب التي تؤدي الى سحب االراضي، ومن الذي �ان 

ضًا على نظام الج�ا�ة، ونوعها عینًا او نقدًا، �عمل في فالحة االرض الزراع�ة، والتعرف ا�
والمقدار المفروض على �ل ارض، حسب نوع�ة سقي االرض د�مًا او س�حًا، وتعین العمال 

 الذین �حصلون اموال الج�ا�ة. 

 ملك�ة، االراضي الزراع�ة، ج�ا�ة، الهند، القرن الرا�ع. الكلمات المفتاح�ة:
 

Ownership of Agricultural Land and Collecting it in India 
)Hegira 4th century - 8th century / AD 10th - 14th century( 

 

     Suleiman Mohammed Ali                   Sufyan Yassen Ibrahim                          
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Abstract: 
The research aims to identify the ownership of agricultural land in 

India from the fourth century AH / tenth century AD to the eighth century 
AH / fourteenth century AD, which the researchers did not focus on, and 
did not give an integrated picture of it, given the importance of 
agriculture in India, which is the backbone of their economy, and a craft 
The majority of Indian society, we must learn about the types of land 
ownership, especially after the entry of the Muslim conquerors to India 
and their expansion within it, after the third AH / ninth century AD, and 
the change of the land ownership system, which was previously followed, 
and the area of all fiefs of the lands of princes, pens owners and leaders 
The army and endowment lands, and is the ownership of the land fixed, 
or does it change from one period to another, knowing the reasons that 
lead to the withdrawal of the land, and who was working in the 
cultivation of agricultural land, and also learning about the tax system, its 
type in kind or cash, and the amount imposed on each land , according to 
the quality of watering the land, whether permanently or militarily, and 
appointing the workers who receive the levy money. 

Keywords: Ownership, Collection, Agricultural, India, Fourth Century.  
 

 :المقدمة

ن األراضي الزراع�ة، هي من الموارد المال�ة الرئ�سة للدولة والمجتمع، واالهتمام بها، إ
وُحسن ادارتها لد�مومة وصل األموال لخز�نتها، وهي مصدر قوتهم، التي ُتؤمن التزامات الدولة، 
من رواتب موظفیها وجنودها، وغذاء للرع�ة، ودخول الفائض من المحاصیل الزراع�ة في تجارة 

تنوعت ت�ع�ة ملك�ة األراضي ولة، وخزن المحاصیل لمواجهة سنوات القحط والجفاف، حیث الد
وفي هذا الس�اق الزراع�ة في الهند، وتاثرت �الظروف الس�اس�ة واالوضاع المع�ش�ة لسكان الهند، 

الهجري إلى  ملك�ة األراضي الزراع�ة والج�ا�ة في الهند من القرن الرا�عتأتي اهم�ة موضوع (
 )، لمعرفة ت�ع�ة األراضي في الهند، ومن الذین تعطى لهم �أراٍض اقطاع�ة.رن الثامن الهجري الق

اشتمل ال�حث على م�حثین، أشار الم�حث األول إلى (ملك�ة األراضي الزراع�ة) من 
حیث تقس�م الملك�ة، إلى أراضي السالطین واألمراء وأر�اب األقالم، والنوع الثاني اإلقطاع 

من �ان �عطى، واألراضي الخراج�ة التي ا�قاها الفاتحون المسلمون بید الهنود،  العسكري والى
وأراضي األوقاف للمساجد والمعابد والمدارس والزوا�ا واالضرحة، وتقدیر مساحة �ل اقطاع، 
والذي �ختلف من فئة إلى إخرى، وخص الم�حث الثاني في (ج�ا�ة األراضي الزراع�ة) ومن �ان 

في �ل فترة منذ العهد الغزنوي والغوري والممال�ك، والمقدار المفروض على �ل �عمل في الج�ا�ة 



 م)١٤ –م ١٠هـ /٨ -ه٤ملك�ة األراضي الزراع�ة وج�ایتها في الهند (القرن سل�مان دمحم علي                    
 سف�ان �اسین ابراه�م

١٦٩ 
 

ارض حسب نوع�ة االرض ونوع السقي المستخدم، وتغیر تلك النسب من فترة إلى إخرى، 
 االس�اب التي أدت للتغیر.

 ملك�ة األراضي الزراع�ة :اوالً 

  :قالمر�اب األأمراء و أراضي السالطین واأل - ١

قالم، وهذا اإلقطاع �ان ر�اب األأمراء و لسالطین واألل اً األراضي التي �انت اقطاعهي 
سائدا في تلك الفترة في مختلف الممالك الهند�ة، وفي الخالفة الع�اس�ة في �غداد و�لدان 

ان اقطاع (( :�القول )٢(، قدرُه م�ارك االن�اتي، �ان اقطاع نائب الملك والوز�ر واسعاً )١(أخرى 
))، وحصل الوز�ر على اقطاعا  ا عظ�ما �العراقإقل�مالمسّمى �امر�ت �كون النائب الكبیر 

 )٣(فرسخ ١٢٥واسعا، لم �ختلف �ثیرا من حیث المساحة عن اقطاع نائب الملك، وقدر بنحو
حكم الممالك  مدة في، وانتشر ذلك )٥(كم)٣٦١( �قارب ما ، واحد عشر مرحلة)٤(كم) طوال٧٥٠(

 .)٦(اإلسالم�ة في الهند

من شمال الهند، اقطع األمیر احمد بن  أجزاءعلى  عقاب س�طرة اإلمارة الغزنو�ةأ ففي 
ن اقطاعات، في الشمال والشمال الغر�ي یللغزنو� )٧(م)١٢٢٠-١٢١٦ه/٤٢٦-٤٢٢ن�التكین (

) اقطع األمیر م١١٨٦-١١٤٨ه/٦٠٢-٥٨٢( ة�عد س�طرة الدولة الغور�و ، )٨(�جرات إقل�موفي 
إلى قطب الدین ای�ك، وتوسعت اإلقطاعات األمیر�ة في  )١٠(، مدینة دهلي)٩(شهاب الدین الغوري 

دهلي والمناطق المجاورة لها، ونشب جراء ذلك العدید من النزاعات حول الحصول على تلك 
للحصول على مدینة اإلقطاعات، �ما حدث بین قطب الدین ای�ك و�هاء الدین طغرل  

 ، )١٣(نفسه ومعها القرى التي تلیها )١٢(، ثم اقطعها السلطان إلى شمس الدین االیلتمش)١١(كالیور

الذي جعل علیها ابنه دمحم الكبیر  )١٤(إلى غ�اث الدین بلبن اً تا�ع اً و�انت السند اقطاع
حاب ــع اصـاكل مـهت بلبن مشـامانة، وواجــالدین س رــوابنة ناص)١٥(المشهور(�خان الشهید)

قالم �عدد من اإلقطاعات، في ر�اب األأ، وخص )١٦(اإلقطاعات الكبیرة في االحتفاظ بها دونهم
فرد  ٢٠٠عدد من القرى الهند�ة، ذات مساحة قلیلة، عدد سكان القر�ة الصغیرة یتراوح بین 

 .)١٧()٢م ٦٣٦٨ومساحة تلك القرى فدان او اكثر �قلیل، حوالي (

ن �عّین لي من القرى ما أمر السلطان أوفي اثناء مقامي ((  :)١٨(ووصفها ابن �طوطة 
هل الدیوان وخرجت الیها فمنها أ�كون فائدة خمسة االف دینار في السنة، فعّینها لي الوز�ر و 

، قر�ة تسّمى بدلي، �فتح ال�اء الموحدة وفتح الدال المهملة و�سر الالم، وقر�ة تسّمى �سهي
�فتح ال�اء الموحدة والسین المهمل و�سر الهاء، ونصف قر�ة تسّمى بلرة، �فتح ال�اء الموحدة 
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المیل �صدي، �عرف �صدي  والالم والراء، وهذه القرى على مسافة سّتة عشر �روها وهو
 .))هندبت، والّصدي عندهم مجموع مائة قر�ة

البنادر الكبیرة، والتي تت�عها  في حین ان اقطاع �تاب السر �سمون ( دبیران ) مدینة من
، اً الء تقطع لهم قرى وض�اعؤ عدد من القرى، و�تاب السر لدیهم �تاب �عملون معهم، اكابر ه

، ولقاضي القضاة �سمى ( صدر جهان ) عشر قرى، �كون  متحصلها )١٩(قر�ة ٥٠منهم له 
والي ثمان�ة االف ، ولش�خ االسالم والمحتسب، قر�ة �كون متحصلها ح)٢٠(ستین الف تنكة �حدود

 .)٢١(تنكة، والندماء لهم قر�ة او قر�تین

ـــــــــق  ـــــــــن تغل ـــــــــل دمحم ب -١٢٩٠ه/٧٥١-٧٢٥(وقـــــــــد عمـــــــــل عـــــــــدد مـــــــــن الســـــــــالطین مث
صـحاب المهـن والمقـر�ین منـه وغیـرهم، اقطاعـات �بیـرة، امثـال المطـرب أاقطاع  على)٢٢(م)١٣٥١

ة، و�كونــون مخلصــون لــُه، وقــد مــنهم حــق الســلطن و�أخــذ، لجان�ــهوالحجــام والط�ــاخ، لكــي �كســبهم 
 .)٢٣(ةالسلطان�العدید منها من اإلقطاعات  تاجتزأ

اما ملك�ة تلك األراضي فهي غیر ثابتة، نت�جة التغیرات التي تحصل، �سبب الحروب 
خرى، او قرار سلطاني �سحبها واقطاعها لشخص قال�م والمدن األوالتوسع على أراضي األ

منتجات العدید من األراضي الزراع�ة، وعدم اهتمام مزارعیها ، ونتج عن ذلك تراجع في )٢٤(اخر
بها لعدم ملكیتهم لها في �عض االح�ان، على الرغم من �ونها المصدر الرئ�س لمع�شتهم، 

 واستمرارهم �العمل الزراعي .

 :ـــ اإلقطاع العسكري ٢

في تلك الفترة، مقابل الخدمة  ةى ملك�ات األراضي التي �انت سائداحدهي 
الف  ٢٠، للقائد العسكري (االصفهسالر�ة)، و�كون ر�عها (إً ُتعطى االرض ف�و ، )٢٥(العسكر�ة

وهي اقل مساحة من اقطاع  الخان واألمیر، اما الجنود ف�حصلون على رواتبهم  تقر��ًا، تنكة )
 .)٢٦(من خزانة السلطان نقدا

سنة  )٢٧(الغزنوي قائد عساكرُه في الهند دمحم �اهل�ماقطع األمیر ارسالن شاه بن مسعود 
 )٢٩(، في دولة الممال�ك، واقطع القائد دمحم بن �خت�ار الخلجي)٢٨(م) وال�ة الهند١٠٦٦ه/٥٠٩(

 .)٣١(التبت إقل�م، الذي واصل الفتوحات العسكر�ة حتى وصل )٣٠(بهار والبنغال

اي انه استغالل االرض  ول�س اقطاع تمل�ك، �عد اإلقطاع العسكري، اقطاع استغالل
 )٣٢(�األرضلفترة من الزمن، ثم تنتزع منه، �خالف اقطاع التمل�ك، الذي �كون له حر�ة التصرف 

، )٣٣(هسلطان والوفاء له ومقارعة مناوئ�لهم لقاء خدمتهم العسكر�ة، وحمایتهم لل افأةوتعد �مثا�ة مك
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-٦٦٤غ�اث الدین بلبن ( وتسحب منهم اذا اراد السلطان ذلك، �ما حدث في عهد السلطان
) الذي  قام �عدة اجراءات ادار�ة، منها سحب عدد من األراضي من م١٢٩٦-١٢٦٥ه/٦٩٦

، والغي اإلقطاع العسكري في عهد فیروز )٣٤(عطاهم رواتب نقد�ة بدال عنهاأ القادة ��ار السن، و 
نقدا رواتب  �إعطاء) وت�عت جم�ع األراضي للسلطنة، وقام م١٣٨٨-١٣٥١ه/٧٩٠-٧٥٣شاه (

 .)٣٥(بدل األراضي المسحو�ة من مالكیها من اإلقطاعیین

اسهم اإلقطاع العسكري، في حرص القادة العسكر�ن على الحصول على األموال 
واالر�اح، الناتجة عن المحاصیل الزراع�ة على حساب ادامة االرض الزراع�ة ورعایتها، وتوفیر 

ا، وقد اسهم في خراب العدید من األراضي المستلزمات الضرور�ة لنجاح الزراعة فیها ود�مومته
 .)٣٦(الزراع�ة، مما حذا �الجهات الرسم�ة سحبها واعادتها لملكیتها

  :األراضي الخراج�ة -٣

الهند وُترَ�ت بید اصحابها یزرعونها، مقابل دفع  هي األراضي التي فتحها المسلمون، في 
: (( )٣٨(یوسف ، اذ قال ابو)٣٧(اتفاق بین الطرفین ِعبرالخراج لخز�نة الدولة التي تر�تها بیدهم، 

))، والفالح  ُكلُّ اْرٍض ِمْن أراضي االَعاِجِم َصاَلَح َعَلْیَها اْهُلَها َوَصاُروا ذمَّة َفِهَي ارض خراج
، ووجدت تلك األراضي )٣٩(�ع�ش �سالم من غیر ارهاق الهندي یدفع الخراج نقدا او عینا، وهو

التي �ان خراجها (خمسة  )٤٠(السند، وفي أجزاء من شمال الهند الحقا، ومدینة قصدار إقل�مفي 
عشر ألف ألف درهم) �ل عام یلتزمون بدفعها، و�انوا یتهر�ون من دفعها في �عض االح�ان 

فهو(ألف ألف  من مدن السند ، اما خراج الملتان)٤١(للحصول على ر�ع األراضي �شكل �امل
اتسعت األراضي الخراج�ة، في شمال الهند وامتدت من العدید من قالع ، و )٤٢(درهم) في العام

ي لسلطنة إلى البنغال وقد عملت على تقد�م خراج األراضي السنو  )،٤٤(مملكة القنوج)٤٣(وحصون 
، عن دفع )٤٥(م)، عندما امتنع حاكم البنغال شمس الدین بهتكرة١٣٤٠ه/٧٤١حتى عام ( هليد

م) السترداد ١٣٥٣ه/٧٥٤شاه �الق�ام �حملة عسكر�ة عام ( الَخراج مما اضطر السلطان فیروز
المنقطعة منذ ذلك الحین، فقد نجح في اعادتها الحقا، ودفعت للسلطنة على  األموال الخراج�هَ 

البنغال لسلطانه  إقل�مشكل اموال وهدا�ا، وارسل له فیروز شاه الهدا�ا والخلع، وحاول ضم أراضي 
 .)٤٦(ومقاومة حاكمه قل�مإللكنه لم �ستطع، لحصانة قالع ا
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 :ـــ أراضي األوقاف ٤

، واصطالحا ح�س العین على ملك الواقف، والتصدق �المنفعة )٤٧(الوقف لغًة: هوالح�س 
و جهة عامة في غیر معص�ة هللا، تقر�ا إلى هللا، واستثمارُه في مجاالت أعلى الفقراء والع�اد، 

 .)٤٨(البر واالحسان

منها في ترم�م المساجد والمعابد  لإلفادةد�ان الهند�ة، األ وجد الوقف عند العدید من
، ومن ابرز )٤٩(ر�اح المال�ة والغالت الزراع�ة فادة من األخرى وعمارتها، واإلماكن الع�ادة االُ أو 

أوقاف معبد سومنات،  السند هو قل�م، إلون األراضي الوقف�ة التي وجدها الفاتحین العرب المسلم
، فعلى الرغم من الم�الغة في عدد القرى الموقوفة للمعبد، )٥٠(ف قر�ةوقد وصلت إلى عشرة اال

ان المعبد �عد  الس�مااال اننا ال نست�عد وجود العدید من األراضي الوقف�ة لمعبد سومنات وغیره و 
 برز معابد الهند.أماكن الحج البوذ�ة ومن أاحد 

ونفقات الكهنة، و�سب  وحصلت االدیرة والمعابد على أوقاف متعددة، لتغط�ة نفقاتها
، وقد تزایدت األوقاف اإلسالم�ة وشملت مناطق عدة، ولم )٥١(والئهم للسلطة وضمان عدم تمردهم

السند، فقد بنیت العدید من المساجد في عدد من مدن الهند، منها على سبیل  إقل�متقتصر على 
 .)٥٢(في جنوب الهند المنی�ار إقل�مالمثال ال الحصر مسجد مالك بن دینار في 

وشمل ر�ع األراضي الوقف�ة بناء وترم�م ورعا�ة العدید من المدارس والخانقاهات  
))، فقد  وفي �الدها [الهند] من الخوانق والر�ط عدة الفین(( :)٥٣(واالضرحة، اذ قال العمري 

بهم من ات�ع السالطین تلك الس�اسة لتشج�ع التعل�م، ومنحوا الشیوخ وتالمیذهم أراضي خاصة 
وقف�ة، المدرسة الناصر�ة في دهلي، وفي  برز المدارس التي لها أراضٍ أأراضي األوقاف، ومن 

)، تولى منهاج السراج م١٢٤٠-١٢٣٦ه/٦٣٨-٦٣٤(عهد السلطانة رض�ة الدین بنت التمش
الخلجي، عدد  ، ومنح عالء)٥٤(دارة أوقاف المدرسةإالجوزجاني صاحب �تاب ط�قات ناصري، 

، دون ذ�ر عددها او مساحتها، لكنها ال تتجاوز )٥٥(على زاو�ة نور قطب عالم لإلنفاقمن القرى 
 ١٠٠، اوقف لها )الش�خ بهاء الدین ز�ر�ا(وفي السند زاو�ة  ،)٥٦(عشرة قرى من القرى الصغیرة 

من فیها، وأوقاف زوا�ا المخدومة جهان، و�انت تقدم فیها الطعام للصادر والوارد  إلطعام قر�ة
، وأوقاف روضة قطب الدین )٥٧(والتنبول والفواكهإلى دهلي، وزرع فیها القمح  �أتيمن  �قصدها

مساحتها قلیلة، و�عد تولي ابن �طوطة االشراف على ادارتها، تقدم �شكوى  راضٍ ای�ك، اوقف لها أَ 
وقفا للروضة  أخرى قر�ة  ٣٠للسلطان لقلة وارداتها الوقف�ة، واستجاب السلطان له وامر �شراء 

، اذ اهتم السالطین في بناء االضرحة، وتعیین األوقاف المناس�ة )٥٨(عون فیها الرز والقمحر ز و�
من العلماء والفقهاء، فان ملك�ة أراضي األوقاف غیر  و�األخص، إلدارتهالها، ووضعوا موظفین 
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ثابتة، تتعرض للمصادرة لتص�ح امالكا سلطان�ة، فقد حصل ذلك عندما وضع عالء الدین خلجي 
على جم�ع الملك�ات الزراع�ة، ومن ضمنها أراضي األوقاف، جعلها �لها أراضي  یده

 .)٥٩(سلطان�ة

 ج�ا�ة األراضي الزراع�ة :ثان�ا

هي الحق المعلوم على مساحة معلومة من االرض، یوضع على رقاب االرض من  
عنها، و�المعنى العام هي الضر��ة التي تفرض على اصحاب األراضي  ىحقوق نقدا وعینا تؤد

 .)٦٠(الزراع�ة

ترك الفاتحون المسلمون مهام ج�ا�ة األراضي الزراع�ة، للهنود انفسهم من الذین �انوا 
�عملون في ج�ا�ة األراضي قبل الفتح، واستحصال ما تنتجه من محاصیل واموال في اعقاب ب�ع 

عقاب دخول أجزاء من شمال الهند لسلطة اإلمارة الغزنو�ة، أ ، وفي )٦١(العدید من المحاصیل
، وتم تحدید مبلغ معین للج�ا�ة عن �ل ارض، إقل�موضعوا للج�ا�ة موظف ومساعدین اثنین لكل 

او تحدید الج�ا�ة العین�ة حسب نوع المحصول وطر�قة سقا�ة االرض ومدى خصو�ة االرض 
 .)٦٢(في �ل مزرعة او حقل على حدة ةالمتخذوجود السدود، واالجراءات  فضال عن

دیوان  إقل�ملكل  أسستجراءات نفسها المت�عة عند الغزنو�ن، و اإل اإلمارة الغور�هَ  واتخذت
خراج خاص بها، مسجل ف�ه األراضي الزراع�ة ونوعها، والمحاصیل التي تزرع، و��ف تقام 

، ووضع نسخًة منه مطا�قة في عیناً  او العمل�ات الزراع�ة، ووسائل الري، ومقدار خراجها نقداً 
كثر تنظ�م وتدقیق وتشدید في الج�ا�ة الزراع�ة، وا�قى قطب أن الغور�ین �انوا أ عاصمتهم، و�بدو

علم منهم وعلى درا�ة وخبرة في معرفة مناطقهم، أ الدین ای�ك الهنود في جمع الج�ا�ة النهم هم 
 .)٦٣(في استكمال فتوحاتهم وانشغالهم في االعمال العسكر�ة والنشغال الغور�ین

 ه�ان الخراج، یؤخذ على نس�ة المحصول الذي تدر  في الهند وفي عهد دولة الممال�ك 
مقدار ُخمس الغلة لتلك األراضي التي تعد من امالك المسلمین، واالرض  او نقداً  عیناً  األرض

خذ منهم العشر، �ما فعل قطب الدین أرهم، هل الذمة الهندوس وغیأ مالك أالتي تعد من 
 .)٦٤(ای�ك

ص�ح الخراج مقدار ثلث أ، )غ�اث الدین بلبن(و )شمس الدین التمش(وفي عهد السلطان 
إلى خز�نة السلطان في دهلي، مع ر�ع معلوم  قل�ممیر اإلأو نقدا، یرسله أالمحصول، یؤخذ عینا 

، اما )٦٥(األمیر الرفق �المزارعین عند جمع الخراج من اقطاع األمیر الخاص، و�ان یتوصى
، و�دفع األرض، حسب مساحة األرضعالء الدین الخلجي جعل الخراج، النصف من غالت 
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نقدا، وطبق ذلك على الجم�ع وال �ستثنى منه اي شخص، حتى  الخراج نقدا، و�صر على دفعهِ 
السواء مع صغار المزارعین وحسب مراء والقادة یدفعون الخراج مثل اي اصغر مزارع، على األ

 .)٦٦(نسب ونوع محصول أراضیهم، وقد زاد ذلك االجراء من خز�نة دهلي المال�ة 

تي �ل من لد�ه قر�ة أ�ام العید �أوفي عصر ال تغلق، �ان من المتعارف عندهم، في 
كما ورد في النص الذي ذ�ره ابن  من المال �كتب عل�ه اسمه، اً منعم عل�ه، �ضع مبلغ

تي بدنانیر أومن عوائدهم في یوم العید ان �ل من بیده قر�ة منعم بها عل�ه �(( :)٦٧(�طوطة
ذهب مصرورة في خرقة مكتو�ا علیها اسمه فیلقیها في طست ذهب هنالك، ف�جتمع منها مال 

موال خراج تذهب إلى خز�نة أبوضوح هل هذه  رال یذ�))،  عظ�م �عط�ه السلطان لمن شاء
 .)٦٨(نواع الج�ا�ة المتعارف علیها في الهندأحد أم تص�ح ملك للسلطان، و�التالي فهي أالدولة، 

السدس  أصحابها یؤخذ منفاما ج�ا�ة األراضي التي �انت تحت س�طرة الملوك الهنود،  
خص�ة ومعطاء  األرضما اذا �انت أعطى للملك، وتمثل اجرة للذود والدفاع عنهم وحمایتهم، �ُ و 

 .)٦٩(فقد تصل الج�ا�ة إلى الثلث من الغلة او ر�عها

 

 :الخاتمة

 :یتضح لنا مما سبق النتائج اآلت�ة

ـــ حصول اصحاب المناصب والوظائف العل�ا، على اقطاع من األراضي الزراع�ة، من ١
السالطین واألمراء وأر�اب األقالم والقضاة وقادة الج�ش...الخ، وهذ اإلقطاع �ان �مثا�ة راتب لهم 
ومساحة األراضي اإلقطاع�ة، تختلف حسب نوع المنصب، وهي مأ بین مساحات �بیرة تصل 

تصل إلى قر�ة واحدة، واستمرت في تلك الفترة إلى زمن عالء الدین  وأخرى ، �مإقلإلى مستوى 
الخلجي الذي سحب �ل األراضي، وجعلها بید الدولة، مما یدل على ان ملك�ة األراضي غیر 

 وتسحب من مالكها. تتغیرثابتة، انما 

لها مقابل دفع مقدار ـــ ترك المسلمون قسمًا من األراضي بید أهلها من الهند، �عد الصلح مع اه٢
 من المال سنو�ًا، من أجل �سب األهالي وانشغال المسلمون �الحروب.

أوقاف المعابد  و�األخصـــ وجود أراضي األوقاف في الهند، قبل دخول المسلمین للهند ٣
الهندوس�ة، وأراضي األوقاف توسعت مع دخول المسلمین، لتشمل أراضي أوقاف المساجد والزوا�ا 

، المؤسساتالتي تعطى من قبل السالطین، او یتبرع اهلها بها، من أجل خدمة تلك  واالضرحة،
 وتقد�م الطعام لمن یرتادها، ورواتب للعاملین فیها.
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ومدینة  إقل�مـــ اهتمام السالطین �ج�ا�ة خراج األراضي الزراع�ة، وتعین موظفین خاصین لكل ٤
ص، لكونهم اكثر درا�ة ومعرفة في األراضي لتحصیل الخراج، وغالبیتهم من الهنود ذوي االختصا

والحساب، والنشغال المسلمین في ادارة ال�الد والفتوحات والحروب، وان النس�ة المفروضة على 
الخراج اح�انا نقدًا او  و�ؤخذكل ارض، تختلف �حسب نوع�ة االرض ونوع السقي المستخدم، 

 لة على األموال.عینًا، وفي �عض الفترات أخذ نقدًا، نظرًا لحاجة الدو 

 

 الهوامش:
                                                            

(  �خ، تحقیق: عمر عبدالسالم تدمري،) عزالدین أبو الحسن علي بن أبو الكرم ابن االثیر، الكامل في التار ١(

اء والكتاب، ؛ أبو عبدهللا دمحم بن عبدوس الجهش�اري، الوزر ٩/١٩٢، م)٢٠١٢بیروت، دار الكتاب العر�ي، 

؛ للمز�د ٩٠م)، ص١٩٣٨تحقیق : مصطفى السقا واخرون، ( القاهرة، مط�عة مصطفى ال�اني الحلبي واوالدة، 

من المعلومات ینظر، ابراه�م علي طرخان، النظم اإلقطاع�ة في الشرق االوسط في العصور الوسطى، ( القاهرة، 

 .١٤٧-١٤٦م)، ص ١٩٦٨دار الكتاب العر�ي للط�اعة والنشر، 

نقلها شهاب الدین احمد بن �حیى بن فضل هللا العمري ، مسالك اال�صار في ممالك االمصار، تحقیق : ) ۲(

 .٣/٥٥م)، ٢٠١٠كامل سلمان، ( بیروت، دار الكتب العلم�ة، 

عبدالرحمن الخلیل بین  ) الَفرَسُخ ثالثة أم�ال و�قاُل للذي ال ُفرَجَة ف�ه من األش�اء وهي �لمة فارس�ة معر�ه،أبو٣(

احمد بن عمرو بن تم�م الفراهیدي ال�صري، العین، تحقیق: مهدي المخزومي، ابراه�م السامرائي، (بیروت، دار 

؛أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارأبو، الصحاح تاج اللغة وصحاح  ٤/٣٣٢ومكت�ة الهالل،د:ت)،

 .١/٤٢٨ت، دار العلم للمالین،د:ت)،العر��ة، تحقیق: احمد عبدالغفور العطار، (بیرو 

م)، ١٩٧٩أبو القاسم دمحم بن علي النصیبي ابن حوقل، صورة االرض، (بیروت، منشورات دار مكت�ة الح�اة،) ٤(

؛ شمس الدین أبو عبدهللا دمحم بن احمد بن أبو �كر المقدسي، احسن التقاس�م في معرفة االقال�م، تعلیق: ٢٣٤ص

؛ فالتر هنتس، المكاییل واالوزان ١٢١م)، ص٢٠٠٣وت، دار الكتب العلم�ة، دمحم امین الضناوي، ( بیر 

اإلسالم�ة وما�عادلها في النظام المتري، ترجمة : �امل العسلي،(عمان، مط�عة القوات المسلحة، 

 .٩٤م)،ص١٩٧٠

لقصور الثقافة،  اسحاق ابراه�م بن دمحم الفارسي االصطخري، المسالك والممالك، (القاهرة، الهیئة العامةأبو ) ٥(

، ( ٢علي جمعة دمحم، المكاییل والمواز�ن الشرع�ة، ط ؛٢٣٥؛ ابن حوقل، المصدر السابق، ص٥٦د:ت)، ص

؛ شاكر خص�اك،(رواد الجغراف�ة العر��ة)، مجلة ٥٦م)، ص٢٠٠١والنشر والتسو�ق، لإلعالنالقاهرة، القدس 

 .٥١، د:ت، ص٤االستشراق، ع،

أبو عمر مناهج الدین عثمان المعروف �القاضي منهاج سراج الدین الجوزجاني، ط�قات ناصري، ترجمة  )٦(

؛ احمد ابراه�م علي مرزوق، ٢/١٦م)، ٢٠١٣وتقد�م : عفاف السید ز�دان، ( القاهرة، المر�ز القومي للترجمة، 
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م)، رسالة ١٢٨٦-٩٧٦ه/٦٨٦-٣٦٦(الهند االسالمي منذ الفتح الغزنوي حتى نها�ة دولة ممال�ك الهند  إقل�م

 .١٦٠م)، ص٢٠٠١ماجستیر غیر منشورة،( جامعة المینا ـ �ل�ة دار العلوم : 

احمد بن ن�التكین الغزنوي، احد غلمان األمیر محمود بن س�كتكین وتدرج �الوظائف في عهده حتى صار ) ۷(

على  ةوال ك ابنه مسعود قر�ه إلى نفسه وخازنا له و�ان مالزمه في الظعن واالقامة، فلما مات محمود وقام �المل

م)، �ثیر التمرد على الدولة الغزنو�ة، مما �جعل تلك األراضي تخرج عن ١٢١٦ه/٤٢٢�الد الهند سنة (

م)، عبد ١٢٢٠ه/٤٢٦س�طرتها، مما اضطر مسعود الغزنوي انهاء تمرده �عد الهجوم عل�ه، وانتحر في سنة (

�من في تار�خ الهند من االعالم المسمى بـ ((نزهة الخواطر و�هجة المسامع الحي بن فخرالدین الحسني، االعالم 

؛ زهیر ال�كي، موسوعة خلفاء المسلمین، ( بیروت، دار ١/٦٥م)، ١٩٩٩والنواظر))، ( بیروت، دار ابن حزم، 

 .٢/١٤٠م)، ١٩٩٥الفكر العر�ي، 

االسالم ووف�ات المشاهیر واالعالم، تحقیق : شمس الدین أبو عبدهللا دمحم بن احمد بن عثمان الذهبي، تار�خ ) ۸(

وف الفقي، �الد ؤ الر  ؛ عصام الدین عبد١٣/٤٣م)، ١٩٩٣عبدالسالم التدمري،( بیروت، دار الكتاب العر�ي، 

 .١٨م)، ص١٩٨٠الهند في العصر االسالمي،( القاهرة، عالم الكتب،

الدولة الغور�ة، صاحب غزنة �ان ملكا جل�ال ، سلطان شهاب الدین الغوري السلطان دمحم بن سام أبو المظفر ) ۹(

م،شمس ١٢٠٦ه/٦٠٢مجاهدا واسع المملكة، افتتح جملة من �الد الهند، حسن السیرة، قتلُه االسماعیل�ة سنة 

الدین ابو عبدهللا دمحم بن احمد بن عثمان بن ق�ماز الذهبي، سیر اعالم الن�الء، (القاهرة، دار 

 .١٥/٤٣٤م)،٢٠٠٦الحدیث،

اعدة �الد الهند مدینة عظ�مة الشأن من اعظم مدن الهند، وتتكون من ار�ع مدن دهلي وسیري وتغلق )هي ق۱۰(

ا�اد وجهان، وصار �طلق على الج�ع دهلي، علیها سور عظ�م ال�علم له في الدن�ا نظیر، فتحت على ید 

الطنجي ابن �طوطة، رحلة ، شمس الدین أبو عبدهللا دمحم بن عبدهللا اللواتي م، ١١٨٨هـ / ٥٨٤المسلمین سنة 

ابن �طوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار، تحقیق : عبدالهادي التازي، (الر�اط، 

 .٣/٤٩؛ العمري، المصدر السابق، ٣/١٠٤م)،  ١٩٩٧اكاد�م�ة المملكة المغر��ة،

للمخالفین والمتمردین، ابن هي حصن �قع �القرب من دهلي، بنیت من األحجار و�عد حصنها سجنًا  )۱۱(

 .٣/١٣٣�طوطة، المصدر السابق، 

) الملك المؤ�د المظفر شمس الدین اإلیلتمش بن ایلم خان األلبري التر�ماني السلطان الصالح، جلب في ۱۲(

صغر سنه إلى �خارا فاشتراه الحاج ال�خاري ثم اشترى منه الحاج جمال الدین جست ق�ا فسار �ه إلى غزنة ثم 

ي فاشتراه األمیر قطب الدین أی�ك ور�اه في مهد السلطنة وأقطعه �وال�ار �عد تسخیرها ثم اقطعه بدایون إلى دهل

، فلما توفي قطب الدین اتفق الناس عل�ه فقام �الملك �عدهوما واالها من ال�الد وأمره على عساكره وزوجه �ابنته، 

 .١/١٠٢؛ الحسني، االعالم...، ٣/١٢١ق، م، ابن �طوطة، المصدر الساب١٢٣٥ه/٦٣٣ووفاته �انت في سنة 

أبو عمر مناهج الدین عثمان المعروف �القاضي منهاج سراج الدین الجوزجاني، ط�قات ناصري، ترجمة ) ۱۳(

؛ احمد ابراه�م علي مرزوق، ١/٥٩٧م)، ٢٠١٣وتقد�م : عفاف السید ز�دان، ( القاهرة، المر�ز القومي للترجمة، 
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م)، رسالة ١٢٨٦-٩٧٦ه/٦٨٦-٣٦٦الفتح الغزنوي حتى نها�ة دولة ممال�ك الهند (قل�م الهند االسالمي منذ إ

 .١٦٠م)، ص ٢٠٠١ماجستیر غیر منشورة،( جامعة المینا ـ �ل�ة دار العلوم : 

الملك المؤ�د المنصور غ�اث الدین بلبن السلطان الصالح �ان من األتراك الفراخطائ�ة، جلب في صغر ) ۱٤(

م وأتى �ه إلى الهند، فاشترى منه السلطان ١٢٣٢ه/٦٣٠الش�خ جال الدین ال�صري سنة سنه إلى �غداد فاشتراه 

شمس الدین اإلیلتمش فر�اه في مهد السلطنة وزوجه �ابنته، فتدرج إلى اإلمارة وجعل أمیر شكار في عهد رض�ة 

الملك سنة بنت اإلیلتمش ومیر آخور في عهد بهرام شاه وأمیر حاجب في عهد عالء الدین مسعود، قام �

 .١١٣-١/١١٢؛ الحسني، االعالم...،٣/١٤٢المصدر السابق، م لمدة عشر�ن عام، ابن �طوطة،١٢٤٦ه/٦٤٤

العلم، قتل على ید  ألهلدمحم بن غ�اث الدین بلبن  اكبر ابناء أبوه �ان شجاعا عظ�م الهی�ة عالما ومرجعا  )۱٥(

 .١/١٣٣جنود ت�مورخان. الحسني، االعالم...، 

ین احمد �خشي الهروي، المسلمون في الهند من الفتح العر�ي إلى االستعمار البر�طاني، ترجمة: نظام الد )۱٦(

؛ الفقي، �الد الهند...، ٩١-١/٨٨م)، ١٩٩٥احمد عبدالقادر الشاذلي، ( القاهرة، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،

 .٦٨ص

 .٩٨س، المرجع السابق، ص؛ هنت٦٨٨؛ لو�ون، المرجع السابق، ص١/٩٥الحسني، االعالم...،  )۱۷(

 .٣/٢٢٨المصدر السابق، ) ۱۸(

 ؛ أبو الع�اس احمد القلقشندي، ص�ح االعشى في صناعة االنشا،٣/٥٥العمري، المصدر السابق،  )۱۹(

 .٥/٩٤م)، ١٩٩٥(القاهرة، المط�عة األمیر�ة، 

لون والفض�ة ب�ضاء اللون، ُعملة استعملت في التعامالت التجار�ة، وزنها ثالثة مثاقیل، الذهب�ة حمراء ال )۲۰(

-٩هـ/٧-٣؛ سف�ان �اسین ابراه�م، الهند في المصادر البلدان�ة ( القرن ٥/٨٤القلقشندي، المصدر السابق، 

 .١١٠م)، ص  ٢٠١٠م)، اطروحة د�توراه غیر منشورة،( جامعة الموصل ـ �ل�ة التر��ة : ١٣

 .٥/٩٤بق، ؛ القلقشندي، المصدر السا٣/٥٦العمري، المصدر السابق، ) ۲۱(

السلطان االعظم العادل الفاضل أبو المجاهد ورث الملك عن أبوه تغلق شاه الذي �ان في األصل تر��ًا، ) ۲۲(

و�ثیر من  وهو صاحب دهلي وسائر مملكة الهند والسند ومكران والمعبر، وخطب له في �مقدشوة وسرندیب

الجزر ال�حر�ة الهند�ة وهو اسكندر زمانه، وهو من عجائب الزمن وسوائح الدهر، لم ُیر مثله في الملوك 

، وفتح الفتوح الكثیرة، وتوس�ع مملكته، توفي في ة، وسفك الدماء المعصومةالسالطین في بذل األموال الطائلو 

 .٤٨٢-٤/٤٨١م، الصفدي، المصدر السابق، ١٣٥١هـ/٧٥٢

 .١/١٧٩الهروي، المسلمون في...، ) ۲۳(

؛ مكي دمحم عز�ز، اس�ا الموسم�ة دراسة جغراف�ة , (الكو�ت، ذات السالل ١/٩١الهروي، المصدر نفسه، ) ۲٤(

؛ احمد محمود الساداتي، تار�خ المسلمین في ش�ة القارة الهند�ة  ١٢٤-١٢٣م)، ص ١٩٨٦للط�اعة والنشر، 

؛ همایون الكبیر، التراث الهندي، ١/١٧٩م)، ١٩٥٧�الجماهیر،  آلداباوحضارتهم،(القاهرة، ط�ع ونشر مكت�ة 
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م)، ٢٠١٠من العصر االري إلى العصر الحدیث، ترجمة، ذ�ر الرحمن، (ابوظبي، هیئة ابوظبي للثقافة والتراث، 

 .٩١ص 

م)، ص ١٩٧٠في العصور الوسطى، (القاهرة، المط�عة العلم�ة،  وأور�ااحمد ابراه�م الشعراوي، اإلقطاع  )۲٥(

: دراسة مقارنة))، المجلة التار�خ�ة المصر�ة،  ه(( اإلقطاع االسالمي اصوله وتطور ؛ ابراه�م علي طرخان، ١٨

؛ للمز�د من المعلومات ینظر : محمود اسماعیل، سوسیولوج�ا الفكر ٧٤م)، ص١٩٥٧، د:ع، (٦مج، 

 .١/٦٠م)، ٢٠٠٠،( القاهرة، سینا للنشر، ٣االسالمي، ط

؛ اشتورا، التار�خ االقتصادي ٥/٩٢؛ القلقشندي، المصدر السابق، ٣/٥٣مصدر السابق، العمري، ال )۲٦(

واالجتماعي في الشرق االوسط، ترجمة : عبدالهادي عبله، مراجعة : احمد غسان س�انو، ( دمشق، دار ق�ة، 

 ؛ بیتر جاكسون، سلطنة دلهي س�اسي وعسكري، تعر�ب : فاضل جتكر، (الر�اض،٣٧٢-٣٧١م)، ص ١٩٨٥

 .٦١م)، ص  ٢٠٠٣مكت�ة العب�كان، 

األمیر دمحم �اهل�م الحاجب الغزنوي أحد أمراء الدولة الغزنو�ة، واله أرسالن شاه بن مسعود بن إبراه�م  )۲۷(

م، و�عد ان قام �الملك بهرام شاه عزله وسجنه، ثم عفى عنه وامره ١١١٥هـ/٥٠٩الغزنوي على �الد الهند سنة 

م، و�عد معر�ة ١١١٨هـ/٥١٢�ه واتخذ من قلعة بناكور مقرًا له، فعاد بهرام شاه سنة على عساكر الهند، فتمرد عل

 .١/٧٨شدیدة قتل دمحم �اهل�م، الحسني، االعالم...،

 .٧٨-١/٧٦؛ الحسني، االعالم...، ١/٣٨١) الجوزجاني، المصدر السابق، ۲۸(

بن �خت�ار الغازي الخلجي أحد الرجال المعروفین في الس�اسة والر�اسة، �ان أصله من �الد  )األمیردمحم۲۹(

الغور، ولد ونشأ بها، وقدم غزنة ثم دخل الهند و�ذل المساعي الجمیلة في الغزو، و�ان عادًال �ر�مًا �اذًال مقدامًا، 

له، مات في سنة �ضرب �ه المثل في السماحة والشجاعة، وله آثار صالحة في �الد بنكا

 .١١٩-١١٨م،الحسني، االعالم...،١٢٠٥هـ/٦٠٢

�الد مظلمة، وأهل خرسان  وهي �الد متسعة �ثیرة األرز، رخ�صة اَألسعار لكثر خ�ارتها،) وتسمى بنجالة  ۳۰(

 .٤/١٠٠ابن �طوطة، المصدر السابق، ،�سمونها دوزخست بور نعمت معناه: جهنم مألى �النعم

عبدالقادر تقي الدین المقر�زي، المواعظ واالعت�ار بذ�ر الخطط واالثار، ( بیروت، دار احمد بن علي بن ) ۳۱(

؛ طارق فتحي سلطان، الدولة الغور�ة، ١/١١٨االعالم...،  ؛ الحسني،٣/٣١٠ه)، ١٤١٨الكتب العلم�ة، 

 .٨٧م)، ص  ٢٠٠٧(الموصل، المط�عة المحمد�ة، 

بلي، االستخراج ألحكام الخراج، (بیروت، دار الكتب العلم�ة، ابو الفرج عبدالرحمن بن احمد بن رجب الحن) ۳۲(

 .٧٣؛ طرخان، النظم...، ص ١٥٣م)،ص١٩٨٥

أبو الحسن علي بن دمحم ابن حبیب ال�صري الماوردي، االحكام السلطان�ة، تحقیق : احمد جاد، ( القاهرة، ) ۳۳(

 .١٣/١١٦؛ القلقشندي، المصدر السابق، ٢٩١م)، ص ٢٠٠٦دار الحدیث، 

؛ هشام عط�ة عط�ة احمد، دولة الممال�ك دراسة س�اس�ة وحضار�ة ٨٨ــ  ١/٨٧الهروي، المسلمون في...،  )۳٤(

 ؛١٦٠م)، ص٢٠٠٣( المنصورة، جامعة االزهر، 
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Sona Thind , The Agrarian System Under The Delhi Sultanate ( 1206 – 1555 A.D.) , 
Thesis of his doctor is not publihed ,( panjab university , faculty of arts , 2003), p.,33. 

 ۱۳٥النمر، المرجع السابق، ص )٣٥(
H. G. Rawlinson , lndia A short cultural history , (London , Hazell Watson and viney 
ltd Ayleseury,Bucks , 1965) ,p., 235. 

 ؛١٦٤الفقي، الدول...، ص ) ۳٦(
Dietmar Rotnerwund , Aneconomic History opindil , ( London , Routle dce Teylor 
fracir Crruoup , 1991) , p 2. 

؛ توفیق سلطان الیوز�كي واحمد قاسم الجمعة، دراسات في الحضارة ٧/٦٧٦ابن االثیر، المصدر السابق،  )۳۷(

 .١٧٣م)، ص ١٩٩٦العر��ة اإلسالم�ة، ( الموصل، جامعة الموصل، 

 .٦٩م)، ص  ١٩٧٩أبو یوسف، الخراج، ( بیروت، دار المعرفة،  براه�م�عقوب بن ا )۳۸(

 .١٩٣؛ مرزوق، المرجع السابق، ٧٩حسین، المرجع السابق،  )۳۹(

ا�ضًا، هي من نواحي السند، مدینة صغیرة لها رستاق ومدن، شهاب الدین أبو عبدهللا  �قال لها قزدار) ٤۰(

 .٤/٣٥٣م)، ١٩٩٥�اقوت بن عبدهللا الحموي، معجم البلدان، (بیروت، دار صادر، 

أبو النصر دمحم بن عبدالج�ار العتبي، ال�میني في شرح اخ�ار السلطان �مین الدولة وامین الملة محمود  )٤۱(

م)،  ٢٠٠٤(التار�خ ال�میني)، شرح وتحقیق : احسان ذنون الشامري،( بیروت، الطل�عة للط�اعة والنشر، الغزنوي 

داء، ؛ أبو الفداء، عماد الدین اسماعیل بن دمحم بن عمر أبو الف٧/٣٥٥؛ ابن االثیر، المصدر السابق، ٣٣٣ص

عبدالرحمن  ؛٣٤٩ر صادر، د:ت)، ص: ر�نود ماك �و�ین د�سالن، (بیروت، دا هاعتنى بتصح�ح تقو�م البلدان،

بن دمحم ابن خلدون، دیوان المبتدا والخبر في تار�خ العرب والبر�ر ومن عاصرهم من ذوي الشان االكبر، تحقیق : 

 .٤/٤٧٤م)،  ١٩٨٨، (بیروت، دار الفكر، ٢خلیل شحادة، ط

عفاف السید ز�دان،( القاهرة، أبو سعید عبدالحي ابن الضحاك بن محمود الكردیزي، ز�ن االخ�ار، ترجمة :  )٤۲(

؛ ع�اس اق�ال، تار�خ ٤/٤٨١؛ ابن خلدون، دیوان...، ٢٥٥م)، ص٢٠٠٦الهیئة العامة لشئون المطا�ع األمیر�ة، 

م)، ١٩٢٥ه/١٣٤٣ -م ٨٢٠ه/٢٠٥ایران �عد االسالم من بدا�ة الدولة الطاهر�ة حتى نها�ة الدولة القاجر�ة ( 

اجعة : الس�اعي دمحم الس�اعي، ( القاهرة، دار الثقافة والنشر والتوز�ع، ترجمة : دمحم عالء الدین منصور، مر 

 .١٧٧م)، ص١٩٨٩

؛ الحمیري، دمحم بن ٧/٦٥٣، ابن االثیر، المصدر السابق، ٢٦٢-٢٦١الكردیزي، المصدر السابق،ص )٤۳(

دار  ،(بیروت، مطا�ع٢عبدالمنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر االقطار، تحقیق: احسان ع�اس، ط

 .١٧٨، اق�ال، المرجع السابق، ٤٧٤م)، ص ١٩٨٠السراج،

(نهر الطیب) وفیها مقر ملك القنوج المشهور  �الد واسعة في الهند، فیها مدن �ثیرة، تقع على نهر المسلى) ٤٤(

�كثرة الفیلة في ج�شه، مؤلف مجهول من القرن الرا�ع الهجري، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، تحقیق: 
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؛ دمحم بن دمحم بن عبدهللا بن ادر�س الحسني ٨٤م)، ص٢٠٠٢ف الهادي، (القاهرة، الدار الثقاف�ة للنشر، یوس

 .١/١٩٣م)، ١٩٨٨، نزهة المشتاق في اختراق االفاق، (بیروت، عالم الكتب، �اإلدر�سيالطالبي المعروف 

ي احد سالطین البنغال، حكم السلطان حاجي ال�اس لقب نفسه شمس الدین بهكتره، مؤسس اسرة ا�اس شاه) ٤٥(

؛ وفاء عبد ٣/١٦٥م)، الهروي، المسلمون في...، ١٣٥٨ه/٧٦٠م)، وتوفي سنة ( ١٣٤٠ه/٧٤١البنغال عام ( 

المغولي, (القاهرة،  محمود عبدالحل�م، االوضاع االقتصاد�ة واالجتماع�ة للبنغال منذ الفتح االسالمي حتى الغزو

 .٨٣-٨١مكت�ة الثقافة الدین�ة، د:ت)، ص 

؛ عبدالحل�م، المرجع السابق، ٣/١٦٥؛ الهروي، المسلمون في...، ١/٦١٤الجوزجاني، المصدر السابق،  )٤٦(

 .٢٣٣ص 

حفص، طل�ة الطل�ة في االصطالحات الفقه�ة،( �غداد، مط�عة أبو عمر بن دمحم بن احمد بن اسماعیل  )٤۷(

،( بیروت، ٣ابن منظور، لسان العرب، ط؛ أبو الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم ١٠٥ه)، ص ١٩٠٤العامرة، 

 .٦/٤٥م)، ١٩٩٣دار صادر، 

م)، ٢٠٠٣كمال الدین دمحم بن عبدالواحد السیواسي، شرح فتح القدیر، ( بیروت، دار الكتب العلم�ة، ) ٤۸(

؛ علي بن دمحم بن علي الز�ن الشر�ف الجرجاني، التعر�فات، تحقیق : جماعة من العلماء اشراف الناشر، ٦/١٩٠

 .٢٥٣م)،ص١٩٨٣بیروت، دار الكتب العلم�ة، ( 

ترجمة وتعلیق : عزرا حداد، ( ابوظبي، المجمع  بن�امین بن الُر�ي یونة التطیلي، رحلة بن�امین التطیلي، )٤۹(

ي، خدمات األوقاف في الحضارة العر��ة اإلسالم�ة إلى لبرهاو ؛ رعد محمود ا٣١٢-٣١١م)،ص٢٠٠٢الثقافي، 

 .١٣-١٢م)، ص ٢٠٠٢ري، ( �غداد، مط�عة المجمع العلمي، نها�ة القرن العاشر الهج

عماد الدین أبو الفداء اسماعیل ابن �ثیر، البدا�ة والنها�ة، تحقیق : عبدهللا بن عبدالمحسن التر�ي،(ام�ا�ة،  )٥۰(

؛ دمحم ماهر حمادة، الوثائق الس�اس�ة واالدار�ة ١٥/٦١٥م)، ١٩٩٨والتوز�ع واالعالن،  هجر للط�اعة والنشر

م)، ص  ١٩٨٥، ( بیروت، مؤسسة الرسالة للط�اعة والنشر والتوز�ع، ٣العائدة للعصور الع�اس�ة المتتا�عة، ط

٤٦٦. 

 ؛٢٥٧عبدالحل�م، المرجع السابق، ص  )٥۱(
Romila Thapar, the penquin history of early lndia form the oriqins td A D 1300 , ( 
london , Romila thapar , 2002), p.246 . 

عبدالمجید بن عز�ز الزنداني، بینات الرسول صلى هللا وعل�ه وسلم ومعجزاته , ( القاهرة , دار اال�مان، د :  )٥۲(

؛ حفظ الرحمن دمحم عمر االصالحي، دور الهنود في نشر التراث العر�ي، ( الر�اض، ٣٢٦ـ -٣٢٥ت)، ص 

م.ألبودس، تار�خ المجتمعات اإلسالم�ة، ترجمة : ؛ ایرا ٢٥٦ــ  ٢٥٥م)، ص ٢٠١١مكت�ة الملك فهد الوطن�ة، 

 إلنشاء؛  عبدالرحمن، (( تار�خ وجیز ١/٦٠٦م)، ٢٠١١، ( بیروت، دار الكتاب العر�ي، ٢فاضل جتكر، ط

 .١٨٣م)، ص ٢٠١٥،(٢، ع، ٦٦اإلسالم�ة في الهند))، مجلة ثقافة الهند، مج , -المدارس العر��ة

 .٣/٥٤المصدر السابق،  )٥۳(
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؛ احمد دمحم الجوارنه، الهند في ظل ١٠٦؛ الحسني، الهند في...، ١/٥٣الجوزجاني، المصدر السابق،) ٥٤(

 .١٧٣م) ص٢٠٠٦الس�ادة اإلسالم�ة دراسات تار�خ�ة،(ار�د، مؤسسة حمادة للدراسات الجامع�ة والنشر والتوز�ع، 

لبندوي احد الفقهاء المتصوفة، ولد في الش�خ العالم الفق�ة الزاهد الصوفي نور بن عمر بن اسعد الالهوري ا )٥٥(

م)، الحسني، االعالم...، ١٤١٥هـ/٨١٨بندوة في أقل�م البنغال، وعمل في خدمة خانقاة والده توفي في (

٢٣٦-٣/٢٣٥. 

 .٢٥٧؛ عبدالحل�م، المرجع السابق، ص٣/٢٣٥؛ الحسني، االعالم...، ٣/١٦٩الهروي، المسلمون في...، ) ٥٦(

؛ ز�نب بنت علي بن حسین بن عبدهللا العاملي، الدر المنثور ٢٤٢-٣/٢٠٢السابق، ابن �طوطة، المصدر ) ٥۷(

 .١٣١ه)، ص ١٣١٢في ط�قات ر�ات الخدور،( مصر، المط�عة الكبرى األمیر�ة، 

 .٢٤٣-٣/٢٤٢ابن �طوطة، المصدر السابق، ) ٥۸(

ار المعارف، ، ( مصر، د٢نعمت اسماعیل عالم، فنون الشرق االوسط في العصور اإلسالم�ة، ط )٥۹(

؛ خیر�ة بنت دمحم ال سنة،(( السلطان عالء الدین الخلجي ( ١/١٦٠؛ الساداتي؛ تار�خ...، ٢٤٣م)، ص١٩٧٧

 .٨٦١م)، ص ٢٠١٦( ٢، ع، ٩م)))، مجلة العلوم العر��ة واالنسان�ة، مج، ١٣١٦-١٢٩٦هـ/ ٧١٦-٦٩٥

ام السلطان�ة، تحقیق : احمد جاد، ( ینظر : أبو الحسن علي بن دمحم ابن حبیب ال�صري الماوردي، االحك )٦۰(

؛ دمحم امین صالح، النظام المالي واالقتصادي في االسالم , ٢٣٥ـ-٢٢٧م).، ص ٢٠٠٦القاهرة، دار الحدیث، 

 .٢٩٠م)، ص ١٩٨٤(القاهرة، مكت�ة النهضة، 

-١٩١م)،ص١٩٩١علي بن حامد ابو �كر الكوفي، فتح السند، ( دمشق، دار طالس للدراسات والترجمة، )٦۱(

؛ ٥٧م)، ص١٨٨٩هللا أبو القاسم بن عبدهللا ابن خرداذ�ة، المسالك والممالك، (لیدن، مط�عة بر�ل،  ؛ عبید١٩٢

،( القاهرة، دار ٢الفضل ابراه�م، طأبو أبو جعفر دمحم بن جر�ر الطبري، تار�خ الرسل والملوك، تحقیق : دمحم 

 .٨/٥٨٠المعارف، د:ت)، 

 ( القاهرة، مكت�ة االنجلو ،نشأتلبیهقي، ترجمة : �حیى الخشاب وصادق أبو الفضل البیهقي، تار�خ ا )٦۲(

موسوعة التار�خ االسالمي والحضارة اإلسالم�ة، ط  ؛ احمد شلبي،٢٢٩٥-٢٩٤مصري، د: ت)، ص 

؛ سعد بن حذ�فة الغامدي، (( ایرادات بیت مال محمود ٨/٢٧٧م)، ١٩٩٠،(القاهرة، مكت�ة النهضة المصر�ة،٨

م)))، االجتماع الدوري لجمع�ة اتحاد المؤرخین العرب ١٠٣٠-٩٩٨ه/٤٢١-٣٨٨صرفها (الغزنوي واوجه 

 .١١م)، ص٢٠٠٦�القاهرة، (

عبدهللا دمحم جمال الدین، التار�خ والحضارة اإلسالم�ة في ال�اكستان او السند والبنجاب إلى اخر فترة الحكم ) ٦۳(

؛ وائل احمد ابراه�م ١٨٩م).، ص١٩٩٠للعلم، م , (القاهرة، دار الصحوة١٠٢٥ــ  ٦٣٦هـ/٤١٦ــ١٥العر�ي 

م)، رسالة ماجستیر غیر ١٢١٥-١١٤٨ه/٦١٢-٥٤٣ابراه�م، حضارة الدولة الغور�ة في المشرق االسالمي (

؛ دمحم عمر، (( المجتمع الهندي االسالمي ــ ت�ادل ١٣٨م)، ص ٢٠٠٧منشورة، ( جامعة الفیوم ـ دار العلوم : 

 .٦٥م)، ص ٢٠٠٣، (٤٠٣، ع، ٥٦مج، ثقافة))، مجلة ثقافة الهند، 
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م)، ٢٠٠٣هشام عط�ة عط�ة احمد، دولة الممال�ك دراسة س�اس�ة وحضار�ة ( المنصورة، جامعة االزهر،  )٦٤(

غیر  د�توراه اطروحة ، طنة دهليمظاهر الحضارة اإلسالم�ة في عصر سل ؛ عادل دمحم نجیب رستم،٢٠٠ص 

 .١٥٨م)،ص ١٩٨٥:  اآلدابمنشورة،( جامعة القاهرة ـ �ل�ة 

 .٢٠٠؛ احمد، المرجع السابق، ص ٢١٣؛ الفقي، �الد الهند...، ص٣/٢١٣الهروي، المسلمون في...، ) ٦٥(

؛ عبدالمنعم النمر، تار�خ االسالم في الهند، (بور سعید، دار العهد الجدید ٢/٢٠٦الحسني، االعالم...، ) ٦٦(

 ؛٢١٤؛ الفقي، �الد الهند...، ص١٢٠م)، ص ١٩٩٥للط�اعة، 
Mahomed Kasim fershta , Rise of Mahomedan Power in India till the year A.D.1612 , 
vol.,1 , ( Iondon , Iongman , rees) , p.1/327. 

 .٣/١٥٩المصدر السابق،  )٦۷(

�اسر عبدالجواد المشهداني، الهند من خالل رحلة ابن �طوطة، تقد�م: عبدالهادي التازي، ( الر�اط، مط�عة  )٦۸(

 .٥٣م)، ص ٢٠١١المعارف الجدیدة، 

) أبو الر�حان دمحم بن احمد البیروني، في تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة، ( حیدر ٦۹(

؛ ادور بروي واخرون، تار�خ الحضارات العام القرون الوسطى، ٤٦٥م)، ص١٩٥٨ا�اد، دار المعارف العثمان�ة، 

؛ بدر ٣/٧٨م)، ١٩٨٦،( �ار�س. بیروت، منشورات عو�دات، ٢م داغر،طترجمة : یوسف اسعد داغر وفر�د

عبدالرحمن دمحم، المجتمع الهندي في القرنین الرا�ع والخامس الهجري، ( القاهرة، مكت�ة االنجلو المصري، 

 .٣٧م)، ص ١٩٩٠
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Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  
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