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وبين التحالف الدياسي والسذىبي بين الخميفة العباسي القادر باهلل 
 نهي والدمطان محسهد الغز 

 (م0171  – 223/ ـى783-190) 
  يؾنس خزري محسؾد| دكتؾر

 جامعة السشيا –كمية اآلداب  قدؼ التاريخ –أستاذ مداعد 
 قدمو البحثم

شهدت الخالفة العباسيية فيأ أواخير ال يرن الراليج اله يري ش العاشير السييالدي 
-5:3التحيال  الدياسيأ والسيي بأ  يلؽ الخميلية العباسيأ ال يادر ليا   قيام نؾعا مؽ 

ه( سمظان الدولة الغزنؾية و أ 643-5:9ه( وبلؽ الدمظان محسؾد الغزنؾي  644
أ ذليييػ الؾقييي ا وقيييد اسيييتسر  ييييا أكبييير قيييؾة سيييشية السيييي ا فيييأ السذييير  ا سيييالمأ فييي

 بعزهسا طلل التحال  طؾال فترة حياة الرجملؽ وعمى الرغؼ مؽ أن الرجملؽ لؼ يمتكيا 
فترة حياتهساا إال أن ذلػ لؼ يسشج مؽ قيام تحال  سياسأ ومي بأ  لشهساا حلث كان 

وقيييد تعيييددت مغيييا ر  ييييا التحيييال   لكيييل مشهسيييا دوافيييج أدت إليييى قييييام  ييييا التحيييال  
سأ والسي بأ و يا ميا  يدفشا إليأ إل ياض الزيؾض عمييال ميؽ خيالل اشاييا  ييا البحيث الديا

شيييهد تييياريخ الخالفييية العباسيييية فيييأ أواخييير ال يييرن الراليييج والع يييديؽ ا وليييلؽ ميييؽ ال يييرن 
الخامس اله ريلؽا قيام تحاللًا سياسيًا مي بيًا  لؽ الخميلية العباسيأ   ال يادر ليا  (   

ه( سيييييييمظان الدولييييييية 643سيييييييؾد الغزنيييييييؾي (   ت ه ( وبيييييييلؽ الديييييييمظان   مح644ت
وقبيل  الغزنؾيةا و أ أكبير قيؾة سيشية السيي ا فيأ السذير  ا سيالمأ فيأ ذليػ الؾقي  

أن نعرض لسغا ر  يا التحال   لؽ الرجملؽا ي يدر  شيا أن نتعيرو أوال عميى اليدوافج 
فتيرة  التأ أدت إلأ قيام  يا التحال ا خاصة وأن كال الرجملؽ ليؼ يمتكييا  يبعض طلمية

 حياتهسا 
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 بالشدبة لمخميفة العباسي  -:أولا  -
ىشــاد دوا ــخ داخميــة وأخــري خارجيــة د عــي الخميفــة فلــي ىــذا التحــالف مــخ 

 -الدمطان محسهد الغزنهي:
 -الدوا خ الداخمية: -
 -رغبة الخميفة  ي فسترداد ىيبة الخال ة العباسية: -أ

م ( إستبدوا لالدمظة 67;ه ش  556لعد أن دخل البؾيهلية العرا  فأ عام   
ة فأ أييديهؼ لييس ليال الخميلة آلعؾبفأ لغداد وتدمظؾا عمى الخملاض العباسللؽا وأصبح 

سؾي ذكر إسيسال فيأ الخظبية ون ذيال عميى الدينةا وان كيانؾا فيأ لعيض ا حييان سؾي 
نةا واكتلييؾا  يييكر إسييسال م ييردًا مييؽ يعسييدون إلييأ حيييو ل ييال أمليير السييسمشلؽل مييؽ الديي

  (3 الم اا  لشسا حرصؾا عمى ذكر أسسائهؼ وأل ا هؼ وكشا ؼ
ه( أراد أن يعلييد لمخالفييية  لبتهييا وفييى ذليييػ 5:3فمسييا تييؾلأ ال يييادر الخالفيية  

السعشأ ي ؾل ا ؽ ا الرل كان  الخالفية قبميال قيد طسيج فلهيا اليديمؼ وا تيرا ا فمسيا وللهيا 
جدتها وجيدد نامؾسيهاا وال يأ ي  لبتيال فيأ قميؾب الخميعا ف طياعؾ  ال ادر لالمهؽ أعاد 

 يا الدييا  ل وفيى اما ا ؽ الظ ظ أ و ؾ السسرخ الذيعأ في ؾل فأ  (4 أحدؽ طاعةل 
 (5 أيامال تراجج وقار الدولة العباسيةا ونسأ رون هاا وأخيت أمؾر ا فأ ال ؾةل

ه( 6;5ا فلأ سشة  وقد عهرت قؾة الخميلة واضحة فأ سمؾكال مج البؾيهللؽ
ه(  تؾليية الذيري)   أ يأ أحسيد الحديلؽ 605قام ا ملر البؾيهأ   هياض الدولية(   ت 

دًا  ييلػا هوالحج والسغالؼ ون الة الظالبللؽا وكتا لال ع ال زاةقزاض  (6  ؽ مؾسأ (

                                           
(1)

 .252ز / عثس اىععٌع اىسٗضي : زضاؼاخ فً اىعص٘ض اىعثاؼٍح اىَرؤذطج، ص  
(2)

 .8/191اتِ األثٍط: اىناٍو فً اىراضٌد،   
(3)

 . 291: اىفرطي فً اَزاب اىؽيطاٍّح ٗاىسٗه اإلؼالٍٍح، ص اتِ اىطقطقً  
(4)

ٕ٘ اإلٍاً : اىحؽٍِ تِ ٍ٘ؼً ٌْرًٖ ّؽثٔ إىً اإلٍاً اىحؽٍِ تِ عيً . ٌْظط اتِ ذيناُ، ٗفٍاخ  

 .4/414األعٍاُ، 
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ا وأمزييأ ماسييؾا ا وتييرددت فييأ  ييي  أقييؾال قزيياض ال زيياة عييؽ ت ملييد  فييتمتشج الخميليية 
تمييػ الحادايية ل ؾلييالل  يييا قسييج عغيييؼ لمدييمظان  متييزا ويعمييع آدم (3 التؾقيي إنتهيي  الييى 
  (4  هاض الدولةل
اذا عرفشييا أن    هيياض الدوليية(  ييؾ نلدييال اليييي قييام لخمييج الخميليية العباسييأ  و ل 
 الظائج هلل (
وصاحا اللزل فأ تؾلأ ال ادر لا  أمر الخالفة العباسيةا  (5 ه(5;5  ت

قؾة ال ادر لحليث خيرج مشتريرًا فيأ أول صيراه  لشيال وبيلؽ أدركشا إلأ أي حد تعاعس  
  (6 ا ملر  هاض الدولة البؾيهأ

 -التجاه الدشي الستسيز لمخميفة القادر باهلل: -ب
ليؼ ينتيي  الخميليية ال ييادر ليا  لانتدييالال إلييأ السييي ا الديشأا  ييل ن ييد  يذييار  

ذكييير فييييال فزيييائل فيييأ تشسلتيييال واليييدفاه عشيييالا ف يييد   صيييش  ال يييادر كتاليييًا فيييأ ا صيييؾل 
الرييحالة عمييى ترتلييا مييي ا أ ييل الحييديث وأورد فييأ كتالييال فزييائل عسيير  ييؽ العزيييز 

 ا(8 وال ائملؽ لخمع ال رآن (7 واكلار السعتزلة
وكييان الكتيياب ي ييرأ كييل جسعييال فييأ حم يية أصييحاب الحييديث ل ييامج السهييديا  

كتاليًا ليا  وي ؾل اليافعأ فيأ ل ميرآة ال شيانل ل جسيج ال يادر  (9 ويحزر الشاس سساعالل

                                           
(1)

 .15/43اتِ اىج٘ظي: اىَْرظٌ،  
(2)

 .1/398آزً ٍرع: اىحضاضج اإلؼالٍٍح فً اىقطُ اىطاتع اىٖجطي،  
(3)

 .252األظزي: أذثاض اىسٗه اىَْقطعح ، ذاضٌد اىسٗىح اىعثاؼٍح ص  
(4)

ز/ عثس اىَجٍس أتو٘ اىفرو٘: : اىرواضٌد اىؽٍاؼوً ٗاىفنوطي ىيَوصٕة اىؽوًْ فوً اىَموط  اإلؼوالًٍ،  

64. 
(5)

اىَعرعىح : أصحاب ٗأصو تِ عطاء اىصي إذريف ٍع اإلٍاً اىحؽِ اىثصطي فً اىقوسض ٗاىَْعىوح  

 .15ٗىيَعٌس ٌْظط: اتِ طإط اىثغسازي : اىفط  تٍِ اىفط ، ص  تٍِ اىَْعىرٍِ.
(6)

ذيق اىقطآُ : ذعًْ ٕو اىقطآُ ٍري٘  ٍحسز أً أظىوً، ٗهٖوطخ ذيول اىَمونيح فوً عٖوس اىريٍفوح  

  6-6/3اىَآٍُ٘ اىعثاؼً. ٗىَعٌس ٍِ اىرفاصٍو. ٌْظط اتِ األثٍط، 
(1)

 .15/143اتِ اىج٘ظي: اىَْرظٌ،  
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وقرة ما جري لعبد العزيز    ؽ يحليأ الكشيانأ السنيأ(  ملسو هيلع هللا ىلصفيال وعظ ووفاة الشبأ 
ا والييرد عميييى ميييؽ ي ييؾل لخميييع ال يييرآن (4 أديييمييج لذييير السري (3 صيياحا كتييياب الحليييدة 

وا ميير لييالسعروو والشهييأ عييؽ السشكيير وسييا الرافزيية وغليير ذلييػا وجسييج لييال ا  يييان 
و ييؾ ميي وي  (5 اييؼ أرسييل الخميليية إلييأ جييامج  رااييا والعمسيياض  بغييداد ف ييري عمييى الخمييع 

 (6 مؽ أقام الخظبة عمى الدشةل –الرافزة 
ــ، الدــمطة والشفــهذ، بعــد  -ج ــة التف ــ   ــي البيــي البــهييي، وهــرا  أ ــراده عم حال

 (6)دخهليم بغداد بثالثين عاماا.
أن الخميفـــة القـــادر بـــاهلل  كـــان سخـــًه هـــراعاا سياســـياا و  ريـــاا مـــخ الذـــيعة   -د

 (5)وأنرارىم من السعتزلة  ي العراق.
 -الدوا خ الخارجية:

 -فنتذار الشفهذ الفاطسي  ي شرق العالم اإلسالمي : -أ
واكبي  فتييرة خالفية ال ييادر لييا  العباسيأا إنتذييار الشلييؾذ اللياطسأ الذيييعأ فييأ 

العييالؼ ا سيالمأا و ييأ مشياطع نلييؾذ الخالفية العباسييية الديشية السييي اا مشياطع شير  
فبلزييل نذيياا دعيياة الليياطسللؽ  شييا ا إعتشييع مييي بهؼ ا مليير الدييامانأ ل نريير  يييؽ 

 (9 ه( 553أحسد ل  ت 

                                           
(1)

ٗاإلعرصاض فً اىطز عيى ٍِ قاه تريق اىقطآُ ىإلٍاً عثس اىععٌع تِ ٌحٍوً توِ ٍؽويٌ مراب اىحٍسج  

 ٓ.242اىنْاًّ اىَنً. خ 
(2)

ٓ. ٌْظوط: اتوِ 218ٕ٘ عثس اىطحَِ توِ تموط توِ ثٍواز توِ أتوً مطٌَوح اىَطٌؽوً اىَعرعىوً، خ  

 .218-1/211ذيناُ: ٗفٍاخ األعٍاُ، 
(3)

 .1/362ٌْظط : ٌاق٘خ : ٍعجٌ اىثيساُ،  تطاثا: ٍحيح ماّد فً ططف تغساز . ٗىيَعٌس 
(4)

 .3/21اىٍافعً: ٍطأج اىجْاُ:  
(5)

ٓ،  ٌْظوط : عثواغ 312عِ حاىوح اىرفنول فوً اىثٍود اىثوًٌٖ٘ تعوس ٗفواج األٍٍوط عضوس اىسٗىوح  خ  

 .11- 16إقثاه : ذاضٌد إٌطاُ تعس اإلؼالً، ص ص 
(6)

 .93ز / عثس اىَجٍس أت٘ اىفر٘: : ٍطجع ؼاتق ص  
(1)

 .216إط : ٍصسض ؼاتق، ص اتِ ط 
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أ الييدعؾة اللاطسييية فيأ لييالد السذيير  ا سييالمأ مومسيا يييدل عمييى إنتذيار وتشييا
 ييريا أن الللمدييؾو ا ييؽ سييلشا السؾلييؾد سييشة فييأ الشريي  ال ييانأ مييؽ ال ييرن الرالييج اله

فييأ عهيد ا مليير الديامانأل نييؾح  (3 ليا  كييان يدينؽ مشظ يية لخياري أه( يييكر أن 590 
مسييؽ أجيياب داعييأ السرييريلؽ فييأ  اهل وأن ألييا  وأخييا  كانيي5:9-588 ييؽ مشرييؾرل ل

  (4  ي  السشظ ةا ويعدان مؽ ا سساعلمية
لير   يلؽ اللير ل أن ز ييؼ مرير كيلػ ييكر ا ؽ طا ر البغدادي فأ كتالالل ال

م( كاتا ممؾ  نؾاحأ السذر  ييدعؾ ؼ اليى البيعية ليالا 8;;شه5:8  العزيز لا  ت 
هل صاحا الدولة الزيارية فأ ل جرجانل 605ومؽ  سالض ل قا ؾس  ؽ وشسنلرل ل ت 

وكان رد  عمى كتاب العزيزل إنأ ال أذكر  إال عمى السديتراح ل كسيا كتيا إليأ ل أ يأ 
هل ل والأ خراسان مؽ قبيل الديامانللؽل 5:9  ؽ إ راليؼ  ؽ سيس ؾر ل ت الحدؽ دمحم

وكييان رد  أن كتييا عمييى عهيير كتيياب صيياحا مريير ل يييا أيهييا الكييافرون ال اعبييد مييا 
إلييأ أخيير الدييؾرةا وتن كانيي  دعييؾة العزيييز لييا  ل ليي  إسييت الة مييؽ لعييض  (5 تعبييدونل

  (6 أمراض تمػ السشاطع ومشهؼ أمراض خؾارزم وغلر ؼ 
نذاا دعاة ا سساعلمية مز ج الخميلة ال يادرا  يلضوكان مؽ الظبيعأ أن 

 (7  الش احف د عمؾا ي ظعؾن لالد الخالفة العباسية جلئة وذ الا مح  لؽ الك لر مؽ 
 -"  ي بالد السههل :(5)حركة " قراوش العقيمي -ب

                                           
(1)

 .1/353تراضي : ٍِ أعظٌ ٍسُ تالز ٍاٗضاء اىْٖط. ٌاق٘خ : ٍعجٌ اىثيساُ،  
(2)

 .12ز/ عثس اىَجٍس أت٘ اىفر٘:، ٍطجع ؼاتق، ص  
(3)

 ؼ٘ضج اىنافطُٗ. 
(4)

 .211-216اتِ طإط: ٍصسض ؼاتق، ص ص  
(5)

 .12ز/ عثس اىَجٍس أت٘ اىفر٘:، ٍطجع ؼاتق، ص  
(6)

اىعقٍيوً ٕو٘ : أتوا اىٍَْوع قوطاٗؾ توِ اىَقيوس حوامٌ توالز اىَ٘صوو. ٌْظوط : اتوِ اىجو٘ظي،  قطاٗؾ 

 .15/14ٍصسض ؼاتق، 
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ما خيييرج حييياكؼ ليييالد السؾصيييل فيييأ العيييرا  عميييى 3030ه ش  600فيييأ سيييشة 
قيييام ل ظيييج إقامييية الخظبييية لمخميلييية العباسيييأ ال يييادر ليييا  وأقامهيييا و الخالفييية العباسيييية  

م( وذلػ لعد أن ن ح ا خلير 3040ه ش 633لمخميلة اللاطسأ الحاكؼ ل مر ي ل ت 
 فأ إستسالتال وبايج لال 

الخميليية ال ييادر اليييي لييادر  ت هلييز ال لييؾش ل تييال ل وقييد أقم يي  تمييػ الحركيية 
قيييراوشل وراسيييم  الخالفييية العباسيييية ا ملييير البيييؾيهأل  هييياض الدولييية ل لخريييؾص تميييػ 
السذنمةا فمسا إستذعر صاحا لالد السؾصل الخؾو مؽ مسا أقيدم عمييالا عياد وقظيج 

  (3 ال الخظبة عؽ الخميلة اللاطسأ وأقامها لمخميلة العباسأ واعتير عسا  در مش
ار الخالفيييية نغييييورغييييؼ أن تمييييػ الحركيييية إنتهيييي  فييييأ مهييييد اا إال أنهييييا للتيييي  أ

 العباسية إلأ خظر نذاا دعاة اللاطسللؽ فأ لالد العرا  ع ر دار الخالفة العباسية 
إذن دفعيي  السعظيييات الداخمييية والخارجييية الخميليية العباسييأ ال ييادر لييا  إلييأ 

صياحا قيؾة سيشية شيالة عميى م ربيال ميؽ التحال  مج الدمظان محسيؾد الغزنيؾيا و يؾ 
تمييػ ال ييؾة التييأ كانيي  تتظييؾر لدييرعةا ويييزداد إقترا هييا مشيياطع نلييؾذ الخالفيية العباسيييةا 

ه( إكتدييح محسييؾد الغزنييؾي لييالد 5;5مييؽ ديييار العباسييللؽ يؾمييًا لعييد يييؾما فلييأ سييشة  
هل تسنيييؽ ميييؽ ا سيييتيالض عميييى :;5س ديييتانا وانهيييأ حنيييؼ الريييلاريلؽا وفيييأ سيييشة ل

السذييييتر  يهييييدد  وال ييييادر مييييج الدييييمظان و العييييد يلييييةفمسيييياذا ال يتحييييال  الخم خراسييييانا
  ا اشلؽ

 : بالشدبة لمدمطان " محسهد الغزنهي".ثانياا 

                                           
(1)

، ؼووثظ اتووِ 11-15/14عووِ ذيوول اىحطمووح ٗذووساعٍاذٖا ، ٌْظووط : اتووِ اىجوو٘ظي: ٍصووسض ؼوواتق،  

 .18/81اىج٘ظي: ٍطآٓ اىعٍاُ، 
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كسا كاني ىشاد دوا ـخ د عـي الخميفـة القـادر العباسـي فلـي سـعيو لمتحـالف 
مــرثراد د عــي الدــمطان محســهد فلــي -أسزــا -الدــمطان الغزنــهي، كــان ىشــاد مــخ 

 -فيسا يمي: نجسمياتحالفو مخ الخميفة العباسي، 
ييشية الست صييمة فييأ محسييؾد الغزنييؾيا تمييػ التييأ حييرص الدييامانلؾن عمييى  -أ الع لييدة الدي

نتكلؽ بترسيخ ملاليسها وتعسلع جييور ا فيأ دوليتهؼا والتيأ أايرت فيأ محسيؾد وآليا  سي
الدوليية الدييامانيةا وبا ضييافة إلييأ كييؾن الدييمظان لحنييؼ ت مييد سا لعييض السشاصييا فييأ 

محسؾد سشأ السي اا كان يعتشع مي ا ا مام أ ؾ حشيلة الشعسيانا وكيان متل هيا فيأ 
ميلبالا حتأ أن السسرخ ا ؽ تغيري  يردي يييكر أن محسيؾدًا ل صيش  كتاليًا متخريص 

شة فمسيييا تيييؾلأ محسيييؾد الديييمظ (3 فيييأ ف يييال ا حشييياو قبيييل تؾلييييال الديييمظشة لعيييدة سيييشؾات
 (4 ه(5:7أصبح  مديشة غزنة مركزًا رئيديًا لتدريس الل ال الحشلأ وذلػ فأ سشة  

ي ييؾل السييسرخ الذييبانكاري عييؽ شييدة تييديؽ شييدة تييديؽ الدييمظان ل محسييؾد الغزنييؾيل  -ب
الدييمظان ل  ميي  فييأ التييديؽ والتسدييػ لا سييالم حييدًا أنييال إذا سييسج  ؾجييؾد شييخص فاسييد 

ا قرييى سييعأ إلييأ إل يياض الكييبض عميييال واحزييار  الييديؽ أو سييم السييي ا فييأ السغييرب 
واحزار جسج مؽ العمساض ليدالؾ   دقة عؽ ميلبالا فتن كان عميى ميي ا أ يأ حشيلية 
أو الذييافعأ أخمييأ سييبلمالا وتن صييدر مشييال مييا يخييال  شييريعة السرييظلأ ولييؾ لس ييدار 

 (5 شعرةا أمر لذش ال
ييية عمييى فتؾحاتييالا رغبيية الدييمظان ل محسييؾدل فييأ إضييلاض نؾعييًا مييؽ الذيير ية الديش -ج

تمييػ الحسييالت التييأ  حيييةصيياحا الدييمظة الرو  وحرصييال عمييى أن يبييار  الخميليية ال ييادر
فلها لعض الل هاضا نيكر عمى سبلل الس ال اللكييال ل زييد  يؽ خميلية  يؽ الديملل ل  راف ال

                                           
(1)

 .211-216/ 4اتِ ذغطي تطزي : اىْجً٘ اىعإطج،  
(2)

 .213ىثٍٖقً : ذاضٌد اىثٍٖقً ، ص ا 
(3)

 . 61اىمثاّناضي : ٍجَع األّؽاب، ص  
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محسييؾد فييأ لييالد الهشييدا ه أوالد عسيير  ييؽ الخظييابا حلييث غييزا مييج الدييمظان :63ت 
هل وكيان قيد خيرج ميج 673 ؽ أحسد البحلري السم الياذي ل ل ت سعلد  ؽ دمحمواللكيال ل 

 (3 الدمظان محسؾد فأ إحدي غزواتال إلأ لالد الهشد 
وقد تزامؽ إستيالض ال ادر لا  عمى الدمظة فأ لغداد تيؾلأ الديمظانل محسيؾد 

لؽ أفغانديتانل لتتالقيأ طسؾحيات اليز يس لالغزنؾيل عرشأ الدولية الغزنؾيية فيأ الذير  
والتيأ أايرت  الخارجية ا سالم الدشأ ومحاربة الذيعة وبعض اللر  ا خرى  ةفأ نرر 

 لذنل كبلر فأ نغرة الشاس لمسلاليؼ الديشية 
 -مظاىر التحالف الدياسي بين الخميفة والدمطان: -

التحـالف الدياسـي مـن  قيـام نهعـاا  فلـ،بعد أن فستعرضشا الدوا خ التي أدد 
 –أول  –الدــمطان محســهد الغزنــهي نعــًر والســذىبي بــين الخميفــة القــادر بــاهلل و 

  -لسظاىر التحالف الدياسي:
عمى الرغؼ مؽ أن الرجملؽ لؼ يمتكيا  بعزهسا طلمة فترة حياتهسا لكؽ ذلػ ليؼ 
يسشج مؽ قيام تحال  سياسأ  لشهساا وكان  البدايات ا ولأ لهيا التحال  فأ سيشة ل 

راسيانا وال زياض عميى الدولية هل وفأ أع اب إستيالض ل محسيؾد الغزنيؾيل عميى خ;:5
ا لعييد أن تسنييؽ الدييمظان الغزنييؾي مييؽ  زيسيية ا مليير الدييامانأل عبييد -الدييامانية  هييا

أرسيل رسيالة إليأ الخميلية العباسيأ ال يادر ليا  جياض فلهيا ل  (4 -السمػ  ؽ نؾح ل ال يانأ
مخالليية  –ؾا  لسييا مزييأ صييالح سييملهؼ وب ييأ خميي  خملهييؼا خمعييؾا رب يية الظاعييةا وشيي

عريا ال ساعية وأخميؾا مشيا ر خرسيان عيؽ ذكير  -لسؾالنا أملر السسمشلؽ أطال ي ل اض 
أملير السيسمشلؽ أطييال  ميج ميا جسيج ي ليأ فيأ طاعية مؾالنيا –سيت ز أواسيسال     وليؼ 

                                           
(1)

 .89، ص 91أت٘ اىحؽِ اىفاضؼً: اىَررصط ٍِ مراب اىؽٍا  ىراضٌد ٍّؽات٘ض، ص  
(2)

ٓ ٌْظوط ز. 389حنٌ األٍٍط   عثس اىَيل تِ ّ٘: اىثاًّ   ثَاٍّح أشٖط ٗؼثعح عمط ٌٍ٘اً فً ؼْح  

 .28ذطجَح اىثاب اىطاتع ٍِ ذاضٌد معٌسج صٍحَ٘ز ٍحطٗغ قمطح  



 
 29-9102،65عدد يشاير مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم                                       يهنس محسهدد/ 

- 56 - 

 

 يييل أشييؾكةا إال أن أدعيؾ ؼ إليأ حديؽ الظاعيةا وال و عيدة وعيدة وشينة ميؽ -ي ل ياض 
 (3 النا أملر السسمشلؽ أطال ي ل اض  تسام الؾسج وا ستظاعةلفأ إقامة الدعؾة لسؾ 

وواضح ميؽ اشاييا تميػ الرسيالة أن الديمظان ل محسيؾد ل خيرج عميى الديامانللؽ 
 وقاتمهؼ وأزال دولتهؼ  نهؼ ش ؾا عرا الظاعة عمى خميلة السدمسلؽا وخاللؾا أوامر  

مج تدميسشا لسا جاض فيأ رسيالة الديمظان ل محسيؾدل إليأ الخميلية العباسيأا إال 
أنييال ال يسنششييا أن نت ا ييل حكي يية مسكييدة و ييأ أن الدوليية الدييامانية كانيي  دوليية سييشية 

دوليية سييشية ذات أصييؾل  –أيزييا  –ذات أصييؾل فارسيييةا وأن الدوليية الغزنؾييية كانيي  
رًا لمعشرييير التركيييأ فيييأ صيييراعال ميييج الديييامانللؽ يس يييل إنتريييا فال زييياض عميييى تركييييةا 

  العشرر اللارسأ عمى الديادة الشهائية فأ ا سالم
الخالفية العباسيية ميؽ سيدة الحنيؼا  ضولؼ ينت  الدمظان لمحسؾدل لتزالة أعيدا 

وتشللييًا  –ال ادر لا   – ل حرص عمى فعل السزيد مؽ أجل إرضاض الخميلة العباسأ 
سانا وكان  الخظبة ت ام حتأ ذليػ الؾقي  ة فأ خراليلػ أمر ل ن ت ام الخظبة لمخميل
  (5 هل5:3 – 585ل  (4 لمخميلةل الظائج هلل ل العباسأ 

ولكؽ إذا اكان الدمظان ل محسؾدل  ؾ اليي أقدم عمى أولأ خظؾات التحيال  
 الدياسأ  لشال وبلؽ الخميلة ال ادر لا ا فساذا كان رد فعل ا خلر ت ا  ذلػ؟

وأرسيل  –إزالة الدامانللؽ ميؽ خراسيان -رحا  تمػ الخظؾةا   أن الخميلة ال 
 (6 اليييية ليييؼ يرسيييل م مهيييا قيييل أي خميلييية  ي سيييمظانلغالخميلييية إليييأ الديييمظان ل خمعيييال 

 ولكبالل  يل يسلؽ 

                                           
(1)

 .424-1/423ٕاله تِ اىَحؽِ اىصاتً: ذاضٌد ٕاله اىَيحق ترجاضب األٌٍ،  
(2)

ٓ  ٌْظوط: 381ٓ   تعس أُ ذيع ٍِ اىرالفح فً ؼوْح   393ذ٘فً اىريٍفح   اىطائع هلل  فً ؼْح    

 .252األظزي: أذثاض اىسٗه اىَْقطعح، ذاضٌد اىعثاؼٍح، ص 
(3)

 .1/463اتِ األثٍط: اىناٍو ،  
(4)

 .33حَس هللا اىَؽر٘فً : ذاضٌد معتسٓ اىثاب اىطاتع، ذطجَح ز / ٍحَ٘ز ٍحطٗغ قمطح، ص  
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ويزييييييي) الكرديييييييزي إلييييييأ ذلييييييػ ل ييييييال ولييييييأ أمليييييير  (3 الدوليييييية وأمييييييلؽ السمييييييةل
ل الديمظان ل ومحسيؾد فأ حيلؽ يزيي) ا يؽ ا الير إليأ تميػ ا ل ياب ل يا (4 السسمشلؽل

 (5 أول مؽ نال  يا الم اا ولؼ يم ا لال أحدًا قبمال
وواضح مؽ جسمة ا ل اب الدال ة أنها ذات طيالج ديشيأ خيالص تيدل عميى  -

أ سية الدمظان وقدرتال عمى حساية الع لدة ا سالمية وا افتها فيأ السذير  ا سيالمأا 
 ييادر العباسيأ كييان ييري فييأ أميا ل يا الدييمظان فهيؾ ذو طييالج سياسيأ يييدل عميى أن ال

الدييييمظان ل محسييييؾدل خليييير نرييييلر ومعييييلؽ فييييأ مؾاجهيييية ا خظييييار السحدقيييية لالخالفيييية 
 العباسية 

ولسا كان الديمظان الغزنيؾي يعت يد فيأ الخميلية العباسيأ ويخزيج ل الليالا ف يد 
إلييأ الشلييل مييؽ الخالفيية العباسييية أخييي عمييى عات ييال مؾاجهيية أييية حركيية سياسييية تهييدو 

أنييال  (6 والخميلييةا ومييؽ تمييػ حركيية ل ألييا دمحم عبييد ي  ييؽ ع سييان الييؾاا أل اليييي إدعييأ 
  -ولأ عهد الخميلة ال ادر لا  وذلػ فأ لالد ما وراض الشهرا وتلرلل ذلػ:

شالعاشير السييالدي ( عهير شيخص يييدعأ فأ أواخر ال رن   الراليج اله ري  -
ه( 454لييا  (  ت ؽ ع سيان الييؾاا أ( مييؽ أ شياض الخميليية العباسيأ   الؾااييع  عبيدي  يي

حاكسهيا ال راخيانأ   لغراخيان  يارون عهر  يا الذخص فيأ ليالد مياوراض الشهير وأقشيج 
ل نيال وليأ عهيد الخميلية ال يادر ليا  العباسيأا ويظميا مشيال أن ه ::5تيؾفأ  ؽ إيمػ( 

                                           
(1)

 .4/136ٍٍطذ٘اّس : ضٗضح اىصفا،  
(2)

ٗقثو شىل ٍا ماُ ٌعطف اىيقة اىَْؽ٘ب إىً أٍٍوط اىَونٍٍِْ إ   2/12اىنطزٌعي: ظٌِ األذثاض،  

فاىقووازض أٗه ٍووِ ثٍووط فووً شىوول .ٌْظووط: اتووِ اىعَطاّووً، اإلّثوواء فووً ذوواضٌد    ٍوو٘ىً أٍٍووط اىَوونٍٍِْ 

 .184اىريفاء، ص 
(3)

 .1/488اتِ األثٍط: ٍصسض ؼاتق،  
(4)

ٌووصمط اىثعوواىثً فووً مراتوؤ ٌرٍَووح اىووسٕط أُ ؼووثة ذووطٗه اىوو٘اثقً ٗإزعائوؤ تؤّوؤ ٗىووً عٖووس اىريٍفووح  

شاً ثاتراً ؼ٘اء فً أضاضً اىرالفح أٗ فً اىقازض، أُ اىَْحسضُٗ ٍِ صية اىريفاء ماّ٘ا ٌرؽيَُ٘ ٍعا

زٗىح اىؽاٍاٍٍِّ، ثٍط أُ اى٘اثقً ىٌ ٌؽرطع اىحص٘ه عيى ٍعاؾ أٗ عَو ٍوِ أعَواه اىسٗىوح ٌقوٌ تؤ 

 .4/222أٗزٓ، فصٕة إىً تالز اىرطك اىثعاىثً : ٌرٍَح اىسٕط ، 



 
 29-9102،65عدد يشاير مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم                                       يهنس محسهدد/ 

- 53 - 

 

أحييدًا فييأ أميير ا إصييظحا معييال أحييد  يذييػلييالد   ؾالييية العهييدا وحتييأ ال  يبييايج لييال فييأ
الل هاض و ؾ   أ يؾ اللزيل التسيسيأ ( الييي قيدم نلديال لحياكؼ ليالد ميا وراض الشهير عميى 

 (3 أنال رسؾل مؽ الخميلة إليال ويظما مشال البيعة لهيا الؾاا أ وأنال ولأ عهد  
وانظمييي  تميييػ ا دعييياضات عميييى الحييياكؼ ال راخيييانأا وبيييايج ليييال وخظيييا ليييال فيييأ 

  فمسا  م  ال ادر لا  ذلػا عغؼ عميالا وراسل  ارون لالد ا 
 (4  ي ىذا األمر  مم سرغ فلي رسالتو
ه( وتؾلأ لعد  إ شال   أحسد قراخان( كاتبة ::5فمسا تؾفأ  ارون   سشة 

الخميلة فأ أمر  يا الؾاا أا وأمر  لتلعاد  ا فخرج مؽ لالد ما ورد الشهر وقرد 
بررة اؼ إلأ فارس وكرمان ا اؼ إلأ لالد لغداد فعرو  ها وطما فهرب إلأ ال

التر ا وراسل الخميلة ممؾ  تمػ البالد فأ طمبال فمسا ضاق  عميال ا رض لسا رحب  
سار إلأ خؾارزم ا اؼ فارقها فكبض عميال الدمظان ل محسؾدل وحبدال فأ قمعة حلث 

كة أن وكان رد فعل الخميلة ل ال ادر لا ل عمى تمػ الحر  (5 عل محبؾسًا حتأ تؾفأ
 (6 ه( ل خي البيعة  ؾالية العهد مؽ لعد    شال أ ؾ اللزل دمحم3;5أمر فأ سشة  

وكتا إلأ البالد ل ن يخظا لال لعد إ شال في الل وبمغال ا مل  (7 ولكبال الغالا لا  
فأ ولد  أ أ اللزل الغالا لا  ولأ عهد السدمسلؽا المهؼ اب  دولتال وشعار  ا 

  (8 رار لوأنرر أولياض  وأنرر أن

                                           
(1)

 .18/124اىثعاىثً :  ّفػ اىَصسض ٗاىجعء ٗاىصفحح. ؼثظ اتِ اىج٘ظي: ٍصسض ؼاتق،  
(2)

 .15/84اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق  
(3)

 .8/11اتِ األثٍط: ٍصسض ؼاتق  
(4)

ٕ٘ األٍٍط: أت٘ اىفضو دمحم تِ اىقازض تاهلل ، أٍٔ أً ٗىس إؼَٖا عيٌ ، تٌ٘ع ىؤ ت٘ ٌوح اىعٖوس ٗعَوطٓ  

اٌوح  اتِ مثٍط ، اىثساٌوح ٗاىْٖ -18/61ثَاًّ ؼٍِْ ٗشٖ٘ضاً ٌْظط: ؼثظ اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق، 

 ،11/351. 
(5)

ٓ(  ٌْظوط اتوِ اىجو٘ظي ٍصوسض 429، ٗذو٘فً اىغاىوة ؼوْح )8/125اتِ األثٍوط: ٍصوسض ؼواتق ،  

 .15/131ؼاتق ، 
(6)

 .18/124ؼثظ اتِ اىج٘ظي: ٍصسض ؼاتق ،  
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كسا كتا الخميلة إلأ الدمظان ل محسؾدل يظما مشال إقامة الخظبة لؾلأ 
العهد لعد الخميلة عمى السشا ر فأ خراسان وأن ينتا إسسال مج الخميلة عمى الش ؾدا 

  (3 فتمت ل الدمظان لسظما الخميلةا وتؼ ما أرادة خميلة السدمسلؽ
لج لمخميلةا واليي وحرص الدمظان ل محسؾدل عمأ الغهؾر لسغهر التا

إطالعال عمى ما يغهر لال  -أيزًا  -يظمعال عمى غزواتال وفتؾحاتال وغشائسال مشها  ل
ه( وأخزعها  603  سشة  (4 مؽ كرامات ا ومؽ ذلػ أنال لعد أن غزا لالد الغؾر

لدمظانة ا سار إلأ إخزاه قؾمًا مؽ الكلارا وبعد أن تؾغل فأ الرحراض أصالال 
مكؾن ا اؼ تلزل ي تعالأ عملهؼ لسظر س ا ؼا وسهل وجشد  العظش حتأ كادوا يه

 (5 عملهؼ الدلر فأ الرمال حتأ وصمؾا إلأ الكلار وقاتمؾ ؼ و زمؾ ؼ وعاد مشرؾراً 
وأرسل الدمظان كتالًا ييكر فيال تمػ ا حداث إلأ الخميلة ل ال ادر لا  ل وذلػ فأ   

 (6 ه(604سشة 
لالد الهشد وشعؾبها  دفًا جؾ ريًا ولسا كان الدمظان ل محسؾدل قد إتخي مؽ 

مؽ أ داو اللتؾحات ا سالمية ونذر ا سالم فأ أرجائهاا ف د ورد فأ السرادر 
التاريخية ان الدمظان ل محسؾدل رفج راية ال هاد الس دسأ فأ حروبال مج ممؾ  الهشد 

ه( 3;5ا وأن م سؾه الغزوات التأ غزا ا ت اوزات الخسدة عذر غزوة أولها سشة  
ه( ليلػ حرص الدمظان عمأ إخبار الخميلة  ؾقائعال فأ لالد 638خر ا سشة  وأ

الهشدا وما أسلر عشها مؽ إنترارات وما إستؾلأ عميال فأ تمػ الحسالت مؽ الغشائؼ 
 السادية والعلشيةا فسؽ ذلػ 

                                           
(1)

 .483اىعرثً : ذاضٌد اىًٍَْ ، ص  
(2)

 .4/218تالز اىغ٘ض : ٗ ٌح تٍِ ٕطاج ٗثعّٔ ٌْظط : ٌاق٘خ ، ٍعجٌ اىثيساُ ،  
(3)

 .8/123اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،   
(4)

 8/123اتِ األثٍط : ٍصسض ؼاتق ،   
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ه( خرج الدمظان ل محسؾدل غازيًا فأ لالد الهشدا ل تال أعغؼ ;60فأ سشة  
حاكؼ مسمكة ل ك ؾار ة ل حلث تسنؽ  (3 اليي كان يدسأ  لدا ممؾ  الهشد قؾةا و ؾ

الدمظان مؽ تح لع إنترارًا عغيسًا عميالا دفج لكية ممؾ  الهشد إلأ إرسال رسمهؼ 
  (4 إلأ الدمظان ي دمؾن لال فروض الظاعة ويتعهدون  دفج االمؾال

 وبعد تمػ ا نترارات التأ أحرز ا عمى الهشؾدا أرسل لنتاب إلأ الخميلة
ه( ييكر فيال ما افتتحال مؽ لالد الهشد وما إستؾلأ 630وذلػ فأ   السحرم سشة 

 عميال مؽ ا مؾال والغشائؼ وجاض فيالل
إن كتاب العبد صدر مؽ مدت رة فأ غزنة لمشر  مؽ السحرم سشة عذرا 
والديؽ فأ أيام سلدنا ومؾالنا ال ادر لا  أملر السسمشلؽ مخرؾصًا لسزيد مؽ 

م هؾرًا  ل سيج ا طراو وا قظار وانتدب العبد لتشللي أوامر   ا عهارا والذر 
  (5 العاليةا وتسهلد مراسسال الداميةا وتالج الؾقائج عمى كلار الدشد والهشدل

وواضح مؽ اشا اللاظ الكتاب الدا ع ا أنها تشؼ عؽ خزؾه تام لمخالفة 
ن الغزنؾيا وأن العباسية متس مة فأ الخميلة ال ادر لا  وذلػ مؽ جانا الدمظا

 ا سالم مشتررًا والذر  م هؾرًا فأ أيام الخميلة  ال ادر لا ل 
وكعادة الدمظان ل محسؾدل فأ إخبار الخميلة العباسأ للتؾحاتال فأ لالد الهشد  

ه ( يخبر  فيال ل نال غزا لالد الهشدا حتأ وصل إلأ 636أرسل إليال كتالًا فأ سشة  
ان وخسدسائة فلل ا وعذريؽ أل  دالة فمسا قمعة عغيسة تدج خسدسائة أل  إند

                                           
(1)

 تاؼٌ   ّْسا . 2/86ٌصمطٓ اىنطزٌعي: فً ظٌِ األذثاض  
(2)

 .221 -18/222ؼثظ اتِ اىج٘ظي ، ٍصسض ؼاتق ،   
(3)

 .134 -15/133اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق    
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 اجؼ تمػ ال معة الزخسة طما حاكسها ا مان م ا ل مبمغًا كبلرًا مؽ السال فرض 
   (3 عميالا فؾافع الدمظان عمى ذلػ ا لعد أن أنليا إليال حاكؼ ال معة  دايًا ك لرة وفلمال

نا االمام وكان كتاب الدمظان ل محسؾدل إلأ الخميلة معشؾنًا  ي   عبد مؾال
وفأ عشؾان  يا الكتاب  (4 ال ادر لا  أملر السسمشلؽا وصشيعتال محسؾد  ؽ سبنتكلؽ 

ما ينذ  عؽ التبعية الدياسية السظم ة مؽ جانا الدمظان الغزنؾي ت ا  الخميلة 
 ال ادر لا   

واستسرارًا لحسالت الدمظان ل محسؾدل عمى لالد الهشد  هدو نذر ا سالم 
ه( غازيًا وفتح عدة مسالػ  فأ لالد الهشد ا محظسًا أعغؼ  638خرج فأ سشة  

وأرسل  بعض ال ظج  (5 ا صشاو مشزلة عشد الهشؾد و ؾ اليي يظمع عميال لسؾمشاتل 
  (6 مشال إلأ غزنة ومنة وتلأ لغداد ليعمؽ عؽ فتحال العغيؼ

يشيًا وقد اختار الدمظان ل محسؾدل ا ماكؽ ال الث الدال ة ا  نها تس ل ا اًل د
وسياسيًا فسنة إحدى لالد الحرملؽ ا وبغداد عاصسة الخالفة العباسية ا وغزنة 

 عاصسة الدمظان 
وأرسل الدمظان كتالًا إلى الخميلة ال ادر لا  ل  تمػ السشاسبة ييكر فيال ل 
غزوة غزا ا فأ لالد الهشدا وير  ما سشا  ي تعالأ لإلسالم مؽ فتؾحات وغشائؼ 

  (7 عمأ يد 

                                           
(1)

 .119عثاغ إقثاه : ذاضٌد إٌطاُ تعس اإلؼالً ، ص  – 8/141اتِ األثٍط : ٍصسض ؼاتق ،  
(2)

 .18/329ؼثظ اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق  
(3)

ؼَّ٘اخ عْس اىْٖ٘ز ؼ٘ ٕ٘ اىقَط ّٗاخ اىصاحة فٖو٘ صواحة اىقَوط ، ٌْظوط اىثٍطّٗوً : مرواب  

 .429ذحقٍق ٍا ىيْٖس ، ص 
(4)

 .119عثاغ إقثاه : ٍطجع ؼاتق ، ص   
(5)

 .428ىَعطاض ، ص اىحٍَطي مراب اىطٗض ا 
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أوجز  ل الحسلريل فأ كتالالل الروض السعظارل عؽ كتاب الدمظان ل  وما
محسؾد ل إلأ الخميلة ال ادر لا ل يلرمال ا ؽ ال ؾزي فأ كتاب السشتغؼ ي ؾل ل وقد 
كان العبد يتسشأ قمج  يا الؾاؽ لسؾمشاتل فكان يتعرو ا حؾال فتؾص  لال السلاوز 

فاستخار العبد ي عز وجل فأ ا نتداب إليال وقمة الساض واستيالض الرمال عمى الظر  
  (3 لهيا الؾاجا وم ل فأ فهسال أضعاو السدسؾه مؽ الستاعا طمبًا لم ؾاب ال زيلل

وي ؾل أيزًا ل اؼ مزأ العبد فأ ملازة أصعا مسا وص  ا وقزأ ي 
سبحانال الؾصؾل إلأ  مد الرشؼ وأعان حتأ ممػ البمد ا وقمج الؾاؽ وأوقد عميال الشار 

  (4 ت ظج وقتل خسدؾن أل  مؽ سنان البمدلحتأ 
ووضح مؽ كتاب الدمظان ل محسؾدل الدا ع انال كان يتسشأ تحظيؼ  يا 
الؾاؽ لسا لال مؽ أ سية ديشية كبلرة عشد الهشؾد وأن الظريع إلأ ذلػ كان كسا سسج 
 صعبًا لك رة الرمال وقمة الساضا ولكشال استخار ي سبحانال فأ الخروج طباًل لم ؾاب ا

 فدهل ي تعالأ عميال  يا ا مر وح ع  دفال وحظؼ أعغؼ أصشام لالد الهشد  
وكان رد لالخميلةل ال ادر لا  عمى كتاب الدمظان ل محسؾدل أن  شنر  ك لرًا 

كسا أرسل اليالا العهد والمؾاض لخراسان والهشد ونيسروز وخؾارزم  (5 عمى تمػ الغزوات 
وجعل أل الًا لألملر محسؾد وأوالد  واخؾتال ا فم ا محسؾد  م ا كه  الدولة وا سالم 
ا ول ا مدعؾد لذهاب الدولة وجسال السمة ولألملر دمحم جالل الدولة وجسال السمة 

 إليال  ولألملر يؾس  عزد الدولة ومسيد السمةا وكتا
  (6 إن أي إندانًا تريد أن ينؾن ولأ عهد  فاختيار  متلع عميال مشا -أيزاً –

                                           
(1)

 .15/182اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،  
(2)

 .15/182اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،  
(3)

 .2/99اىنطزٌعي : ٍصسض ؼاتق  
(4)

 اىنطزٌعي: ّفػ اىَصسض ٗاىجعء ٗاىصفحح. 



 
 29-9102،65عدد يشاير مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم                                       يهنس محسهدد/ 

- 39 - 

 

وواضح مؽ ا ل اب الدال ة مؽ جانا الخالفة العباسية لمدمظان وأوالد  
واخؾتال أنها تشؼ عؽ طالج ديشأ وسياسأ كسا أن إعالن ال ادر ل لمدمظانل ل محسؾدل 

ليًا لعهد  يدل ذلػ عمى ا ة الخالفة فأ ل نال راضأ عؽ أي شخص يختار  الدمظان و 
 الدمظان ل محسؾدل 

مل مؽ السعار  اللاصمة ليس فأ 3047ه ش 638وتعد غزوة ل سؾمشاتل ل 
تاريخ الدولة الغزنؾية ولكؽ فأ تاريخ الحزارة العربية ا سالمية إذا كان  معركة 

ح العرب السرلر لتاريخ الهشد اليي حؾلال اللاتح الغزنؾي لرالح دولتال وصال
والسدمسلؽ إذا شنم   ي  الغزوة اختراقًا خظلرًا   ؼ السراكز الع ائدية الهشدية ا ما 

 (3 ترتا عمأ سظؾ ا إنهيار لاقأ السدن وا قاليؼ الهشدية عمأ يد السدمسلؽ
ولؼ ي ترر الدمظان ل محسؾدل عمى إخبار الخميلة العباسأ للتؾحاتال فأ 

ر ذلػ مؽ السؾاضج فلأ رسالة إلأ الخميلة تحدث نظا  لالد الهشدا  ل يذلر إلأ غل
قال وتحرل مؽ الغشائؼ عذرون أل  أل  در ؼ وأفرد  (4 فلها عؽ غزوة للرغانة

  (5 فيال وذكر أشياض ك لرة 580ا واستعرض  75000خسس  الرقلع فبم  
ولسا كا الدمظان ل محسؾدل يري فأ است رار الخالفة العباسية سياسيًا 

ًا مؽ الدعؼ لالا ليلػ ف د حرص عمى إرسال ا مؾال إلأ الخميلة واقتراديًا نؾع
العباسأ كدعؼ مالأ لمخالفةا وفأ  يا الديا  ي ؾل السسرخ الي بأ ل كان يعت د فأ 

  (6 الخميلة ويخزج ل ال  ا ويحسل إليال قشاطلر الي ا

                                           
(1)

 .139أحَس اىج٘اضّح، جٖ٘ز اىؽيطاُ ٍحَ٘ز فً ّمط اإلؼالً اىؽًْ ، ص  
(2)

ذطاؼوواُ تٍْٖووا ٗتووٍِ ؼووَطقْس ثووالز ٗذَؽووُ٘ فطؼوورا ٌْظووط: اىحٍَووطي: فطثاّووح : ٍسٌْووح فووً  

 .44اىطٗض اىَعطاض ، ص 
(3)

 .18/214ؼثظ اتِ اىج٘ظي ،  
(4)

 .11/493اىصٕثً: ؼٍط أعالً اىْثالء ،  



 
 29-9102،65عدد يشاير مجمة كمية اآلداب جامعة الفيهم                                       يهنس محسهدد/ 

- 37 - 

 

ولكؽ مؽ أيؽ قشاطلر الي ا تمػا الحكي ة أن اللتؾحات ا سالمية عمأ يد 
ظان الغزنؾي فأ لالد الهشد م م  مردرًا رئيدًا لهيا الدعؼ السالأ ا فالعتبأ الدم

ه( أجبر واللها 8;5يذلر إلأ أن الدمظان ل محسؾدل حلشسا غزا السمتان فأ سشة  
كسا ي ؾل ل سبل إ ؽ  (3 مملؾن در ؼ سشؾيًا لمدمظان الغزنؾي  40أ أ اللتؾح عمى دفج 

وي ؾل فأ  (4 مؽ الهشد أمؾااًل لؼ يغشسها غلر  ال ؾزي فأ  يا الديا  ل غشؼ محسؾد
ويسنششا أن تعتبر ما كان  (5 مؾضج آخرل جسج مؽ ا مؾال ما مأل لال ال اله والخزائؽ
ه إلأ الخميلة العباسأ ل 654يرسمال الدمظان الغزنؾي مدعؾد  ؽ محسؾد ل ت ل 

لغزنؾية فأ عهد ه مسشرًا عمى ما كان  ترسمال الدولة ا689-644ال ائؼ ل مر ي ل ل 
الدمظان ل محسؾد ل إلأ الخميلة ل ال ادرل لا  مؽ دعؼ مادي وعلشأا حلث ييكر 
السسرخ البله أ انال حلشسا قدم رسؾل الخميلة ل ال ائؼل إلأ الدمظان   مدعؾد ( وأخبر  

ل وتؾلأ الخميلة ل ال ائؼل م اللد  3050ه ش 643 ؾفاة الخميلة ال ادر لا  ل ت 
الخالفة ا وأراد الرسؾل العؾدة إلأ لغداد س ل الدمظان ل مدعؾد ل وزيرة ل ا مؾر فأ 

ماذا يشبغأ ان نرسل إلأ الخميلة ف ال ل كان الرسؼ  (6 أحسد  ؽ حدؽ السيسشدي
خاصة لمخميلة ا وخسدة آالو  (8 مؽ الشلمج (7 الدا ع أن يرسمؾا عذريؽ أل  مؽ

و ؾ محلؾظ فأ الخزانة  (3 الخظبةفأ يؾم  (9 مؽ لمحاشية وكل ما جسج مؽ الش ار
   (4 العامة

                                           
(1)

 .456اىعرثً : ٍصسض ؼاتق ، ص 
(2)

 .18/363ؼثظ اتِ اىج٘ظي ٍصسض ؼاتق ،  
(3)

 . 18/163ؼثظ اتِ اىج٘ظي: ّفػ اىَصسض  
(4)

ٓ  ٌْظط ذ٘اّسٍٍط : مراب زؼور٘ض 242أحَس تِ حؽِ اىٍََْسي ٗظٌط اىؽيطاُ    ٍحَ٘ز  خ    

 .231-263اى٘ظضاء ، ص 
(5)

 .62اىَِ: ٗحسج ٗظُ ذؽاٗي شطعاً ضطيٍِ ٌْظط: ْٕرػ: اىَناٌٍو ٗاألٗظاُ اإلؼالٍٍح ، ص  
(6)

سٍح اىصووثاثُ٘ فووً اىريووٌِ٘ ٌْظووط: اتووطإٌٍ تووِ ٍووطاز: اىَصووطي  اىْووٍي : ّثوواخ اىعظيووٌ ٌٗؽوورر 

 2/192األعجًَ فً مرة اىطة ٗاىصٍسىح اىعطتٍح، 
(1)

 اىْثاض : ٍا ّثط فً حفالخ اىؽطٗض ٍِ حي٘ي أٗ ّق٘ز  
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مؽ العرض الدا ع يتزح لشا أنال كان  شا  نؾعًا مؽ التحال  الدياسأ  لؽ 
الخميلة العباسأ ال ادر لا  وبلؽ الدمظان محسؾد الغزنؾي ا وقد عهر  يا التحال  
فأ أك ر مؽ مؾضج  لؽ الرجملؽ كسا إتزح لشا مؽ خالل عرض مغا ر  يا 

ل  انال إتدؼ لالؾالض الدياسأ الكامل مؽ جانا الدمظان الغزنؾي ت ا  الخميلة التحا
 العباسأ 

 التحال  السي بأ  لؽ الخميلة ال ادر لا  وبلؽ الدمظان محسؾد الغرنؾي 
م ل عهد الخميلة ل ال ادر لا  ل العباسأ ا ن ظة إنظالقة كبري مؽ جانا 

السحد  لالخالفة  -منافحة الخظر الذيعأالخالفة العباسية الدشية السي ا فأ 
والعسل عمأ سيادة السي ا  -العباسية سؾاض كان ذلػ فأ لالد العرا  ام خارجها

الدشأ وكان  يا اال تسام أحد دوافج الخميلة ال ادر لتحاللة مج الدمظان ل محسؾدل 
 الغزنؾي  

اتل ولسا كان الدمظان محسؾد يعت د فأ السي ا الدشأ ويتعرا لال ا وي 
مؽ يعتشع دونال فال ع ا أن تتالقأ إ تسامات الرجملؽ فأ منافحة الخظر الذيعأ 

 والعسل عمأ سيادة السي ا الدشأ 
وبدأت أولأ مغا ر التحال  السي بأ  لؽ الخميلة والدمظان الغزنؾي حلشسا 

ه واس اا الدولة الذيعية التأ 8;5فأ سشة  (5 شره ا خلر فأ غزو مديشة السمتان
   -ئسة  ها  وتلرلل ذلػ:كان  قا

                                                                                                          
(1)

أي اىًٍ٘ اىصي أقٍَد فٍٔ اىرطثح ىيريٍفح اىعثاؼً اىقائٌ تؤٍط هللا ٌْظط: اىثٍٖقً، ذواضٌد اىثٍٖقوً ،  

 .315ص 
(2)

 .322اىثٍٖقً: ّفػ اىَصسض، ص  

 
(3)

ٍسٌْح اىَيراُ : ٍسٌْح فً أذط تالز اىؽْس ًٕٗ ٍجاٗضج ىثالز اىْٖس ٌْظط اىحٍَطي : ٍصسض ؼاتق  

 .546، ص 
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ه( فتح مديشة 8;-8:شهد عهد الخميلة ا مؾي ل الؾللد  ؽ عبد السمػل  ل 
وقام   (3 م(933ه ش5;السمتان عمأ يد قائدة ل دمحم  ؽ ال اسؼ ال  لأل وذلػ فأ سشة  

  ها دولة عربية اسالمية سشية
حدود  وعم  تمػ الدولة قائسة حتأ س ظ  عمى يد ا سساعملللؽ فأ     

حلث أقسل  الخظبة  (4 م( لت ؾم عمى أن اضها دولة عربية شيعية7:;ه ش597سشة  
 (5  شا  لاسؼ الخملاض اللاطسللؽ فأ ال ا رة

واستسرت تمػ الدولة الذيعية قائسة فأ مديشة السؾلتان حتأ عهد الدمظان ل 
عأ اليي محسؾدل  حلث كان الحاكؼ  ها  ؾ ل أ ؾ اللتؾح داود  ؽ نرر  ؽ حسلد الذي

شهد عهد  سعية إلأ التحال  مج احد ممؾ  الهشد ويدعأ ل جلروال وتحريزة عمأ 
ال يش الغزنؾي ا لا ضافة إلأ ذلػ شره أ ؾ اللتؾح فأ التذهلر لسي ا أ ل الدشة 
وال ساعة ا فكان ذلػ مبررًا لمدمظان الغزنؾي فأ أن يزج حدًا نهائيًا   أ اللتؾح 

  (6 اوتها لرراحال لمسدمسلؽ الدشة ولمدولة الغزنؾيةودولتال التأ أخيت تغهر عد
وبعد ان طهر الدمظان ل محسؾدل خراسان مؽ الباطشية وقام لالكبض عمأ 

  (7 الك لر مشهؼ حلث رجسؾا لا ح ار وصمبؾا وجال نغر  ناحية السمتان
ه(  دأت أنغار الدمظان ل محسؾدل تت ال نحؾ السمتان 8;5وفأ سشة  

 ائدي لسيلبة الدشأ ا خاصة وأن أ مها داخملؽ فأ دعؾة لمحرؾل عمى ت يلد ع

                                           
(1)

 .1/58ز/ احَس ٍحَ٘ز اىؽازاذً ذاضٌد اىَؽيٍَِ فً شثٔ اىقاضج اىْٖسٌح ،  
(2)

 .411اىَقسؼً : أحؽِ اىرقاؼٌٍ فً ٍعطفح األقاىٌٍ ، ص   
(3)

 اىَقسؼً: ّفػ اىَصسض ّٗفػ اىصفحح. 
(4)

 .135أحَس اىج٘اضّح  : ٍطجع ؼاتق، ص  
(5)

 .551-556اىعرثً : ٍصسض ؼاتق ، ص ص  
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ليلػ قرر أن ي سج  لؽ غزوتلؽ ا محاربة ل أندلال ل ممػ الهشد ا  (3 الباطشية
 (4 وال زاض عمى صاحا السمتان الذيعأ أ أ اللتؾح داود

وبيلػ يمؾح ل محسؾدل لعرا  الغميغة ات ا  دولة العرب الذيعية ا ويذعر ؼ 
تست ل فأ ال زاض عمى الدولة الذيعية فحدا لػ ونذر ا سالم أن أ دافال ال 

 وقرر الدمظان ال زاض عمى داود   (5 لسعت داتال الدميسة فأ أرجاض الهشد
إال وأنال خالل مدلر ال يش ا سالمأ نحؾ السمتان ا اعترضتال ا نهار 

لعبؾر قؾاتال والسدت شعات فكان  حائال  لشال وبلؽ الت دما فظما مؽ ل أندلالل الدساح 
عبر لالد  إلأ السمتان إال أنال رفض فا تدأ لال ل محسؾدل قبل السمتان ا فدخل لالد  

اؼ سار إلى السمتان ولسا سسج لس دمال ل أ ؾ  (6 وأك ر فلها ال تل وغشؼ أمؾال ك لرة
اللتح داودل أدر  ع ز  عؽ م ا هة الدمظان محسؾد ا فداره  ش ل أمؾالال إلأ جزيرة 

مملؾن  40النكال واخمأ السمتان للتحها محسؾد عشؾة ا ويلرض عملها سرنديا ل سري
   (7 در ؼ تدفج لال سشؾياً 

و نيا خرج  السمتان مؽ حنؼ الذيعة لتئؾل إلأ ا سرة الغزنؾية رافعة لؾاض 
الدشةا وبيلؼ يح ع الدمظانل محسؾدل أ ؼ أ داو سياستال الديشية فأ تحظيؼ كافة 

اللاطسية فأ مرر لمؾصؾل  دعؾتها الأ لالد الدشد  ال هؾد التأ  يلتها الدولة 
 –وعاد ا سالم الدشأ إلأ تمؼ السشاطعا حتأ أن ياقؾت الحسؾي ييكر  (8 والسمتان

                                           
(1)

 .211اتِ طإط اىثغسازي : اىفط  تٍِ اىفط  ،ص  
(2)

 .8/34اتِ األثٍط : ٍصسض ؼاتق ،   
(3)

 .136َس اىح٘اضّح : ٍطجع ؼاتق ، ص أح 
(4)

 .8/34اتِ األثٍط : ٍصسض ؼاتق ،  
(5)

 . 456اىعرثً : ٍصسض ؼاتق ، ص  
(6)

 .131أحَس اىج٘اضّح: ٍطجع ؼاتق ،ص  
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وان كان  يا ال يسشج (3 أن مي ا أ مها الغالا عملها مي ا أ أ حشيلة  -عمأ أيامة
 مؽ وجؾد أنرارًا لسي ا الذيعة ا سساعلمية  شا  

  السي بأ  لؽ الخميلة العباسأ وبلؽ الدمظان الغؾنؾي لرؾرة وعهر التحال
ه( حلشسا جسج الخميلة ال ادر لا  وجؾ  الذيعة فأ لغداد 604واضحة فأ سشة  

وعمأ رأسهؼ الذري) الرضأ والذري) السرتزأ وقزاة وعمساض أ ل الدشةا وقدم 
نهؼ يشتدبؾن إلأ إللهؼ محزرًا وقعؾا عمية يتزسؽ تكييا اللاطسللؽ فأ ادعائهؼ أ

 ل  عمأ وفاطسة رضأ ي عشهساا ويسكد السحزر أنهؼ مشدبؾن إلأ ل ديران  ؽ 
 ولكؽ ما اليي دفج الخميلة ال ادر لا  كأ  (5 ل وأنهؼ كلار ممحديؽ(4 سعلدالخرمأ

يدون  يا السحزر اليي طعؽ فيال فأ ندا اللاطسللؽ فأ مررا رغؼ أنال قزأ 
 مًا لؼ يتعرض خالل تمػ السدة ل زية ندا اللاطسللؽ؟فأ الخالفة حؾالأ عذريؽ عا

الؾاقج أن تدويؽ  يا السحزر الدال  اليكر كان رد فعل عمأ حركة ل 
ألاالسشيج قراوش  ؽ الس مدل حاكؼ لالد السؾصل اليي خمج طاعة العباسللؽ واقام 

أخري ه( اؼ أعاد الخظبة مرة 633-5:8الخظبة لمخميلة اللاطسألالحاكؼ ل مر يل 
 (6 ه(603لمعباسللؽ فأ نلس العام اليي خرج فيال و ؾ عام 

وكان مؽ ضسؽ رد الخميلةل الحاكؼ ل مر يل عمأ دعؾة التذهلر تمػ أن 
 -أرسل رسؾال الأ الدمظان ل محسؾدل لرلتة أكبر قؾة سشية فأ السذأ فأ االسالمأ

كبض عميال لعد يدعأ التا رتأ ومعال كتاب الأ الدمظانا فمسا وصل خراسان تؼ ال

                                           
(1)

 .3/261ٌاق٘خ : ٍصسض ؼاتق ، 
(2)

 .2/55زٌصاُ: صاحة فطقح اىسٌصاٍّح. ٗعِ أفناضٕا ٌْظط: اىمٖط ؼراًّ: اىَيو ٗاىْحو،  
(3)

 18/214ؼثظ اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق، 
(4)

 15-15/14اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ، 
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أن عرو الل هاض أنة أتأ  دعؾة الحاكؼ إلأ مي ا الباطشيةا وأرسمؾا الأ الدمظان 
  (3 محسؾد اليي أمر ل تمة

أما الكتاب اليي كان مج الرسؾل ف د قظعة الدمظان محسؾد فأ   -
و نيا  (4 (605السشتر  ويرع عمية  وارسمال الأ الخميلة ال ادر لا  فأ سشة 

ل محسؾدل عمأ والض  الع ائدي لمخالفة العباسيةا وفذم  محاولة   ر ؽ الدمظان
الحاكؼ  ستسالتة  وكان  يا السؾق  سببًا فأ تؾطلد التحال   لؽ الخميلة وبلؽ 

 الدمظان  
ه( أن ل :60واستسرارًا لمتحال   الع ائدي  لؽ الرجملؽا  فأ سشة   -

ة الحشفيةا ف عهروا الرجؾها وتبرأوا إستتاب أملر السسمشلؽ ال ادر لا ا ف هاض السعتزل
مؽ االعترالا اؼ نها ؼ عؽ الكالم والتدريس والسشاعرة فأ ا عتزال والرفض 
والس االت السخاللة لإلسالما وأخي خظؾطهؼ  يلػا وأنهؼ متأ خاللؾ  حل  هؼ مؽ 

   (5 كال والع ؾبة ما يتعظ لة أم الهؼالش
عتزلة فأ العرا   وتنسا أرسل الأ ولؼ ينت  ال ادر لسظاردة الذيعية والس -

عملهؼ  فأ لالد  وامت ل يسلؽ الدولة أ ؾ  ال زاض ؼالدمظان ل محسؾد ل يظما مشه
ال اسؼ محسؾد أمر أملر السسمشلؽ ال ادر لا ا واستؽ لدشتال فأ أعسالال التأ استخملة 
عملها مؽ خراسان وغلر ا فأ قتل السعتزلة والرافزة وا سساعلمية وال رامظة 

لسدمسلؽا وال هسية والسذبهةا وصملهؼ  وحدبهؼ  ونلا ؼ وأمر  معشهؼ عمأ مشا ر ا
 والعاد كل طائلة مؽ أ ل البده  وطرد ؼ عؽ ديار ؼا

                                           
(1)

 .2/82اىنطزٌعي : ٍصسض ؼاتق، 
(2)

 .556اىعرًٍ : ٍصسض ؼاتق،ص  
(3)

 .126-15/125اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق، 
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 (3 وصار ذلػ سشة فأ ا سالم إلأ أن يرث ي ا رض ومؽ عملها  
ولكؽ إذا كان مؾق  ال ادر مؽ الذيعة لال ما يبرر  عمأ وجال مؽ الؾجؾ ا   -

د ل فمؼ استئاب السعتزلة أيزًا؟ ولؼ سعأ إلأ مالح تهؼ فأ لالد الدمظانل محسؾ 
 كيلػ ؟

ال ؾاب عمأ ذلػ أن الخميلة وجد فأ فكر السعتزلة ملؾل شيعية فأ فترة 
مبنرة مشي نذ تهؼا اؼ تظؾرت  ي  السلؾل لسرور الؾق  واقترب  ك لرا مؽ اللكر 

ولكؽ ما اليي ش ج الخميلة العباسأ عمأ ا قدام  (4 الذيعأ فأ عهد ال ادر العباسأ
استتالة السعتزلة ونهلهؼ عؽ الكالم فأ ا عتزال عمأ خظؾتة الدال ة التأ تتعمع ل

 والرفض؟ 
الؾاقج أن ذلػ يعؾد لدببلؽ لالذيعية أحدا سا داخمأ فأ لالد العرا  واالخر 
خارجأ فأ لالد السغرب   أما الدبا الداخمأ فلتس ل فأ حدوث فتشتلؽ  لؽ الدشة 

لر مؽ الذيعة ه( فأ مديشة واسل حلث قتل الك 609والذيعية إحدا سا فأ سشة  
وال انية  (7 طمبًا لشررتة (6 صاحا الحمة (5 و رب مؽ تب أ مشهؼ الأ ل عمأ  ؽ مزيد

  (8 ه( حلث قتل الك لر مؽ الذيعية فأ محمة ل الكرخل:60كان  فأ لغداد فأ سشة  
أما الدبا الخارجأ فلتس ل فأ حدوث ميلحة كبري لمذيعة  فأ ال لروان 

  (9 هل676اديس حاكؼ إفريكية لت لافريكية فأ عهد السعز  ؽ ل

                                           
(1)

 .126-15/125اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق، 
(2)

 .18ز/ عثساىَجٍس أت٘اىفر٘:، ٍطجع ؼاتق ، ص 
(3)

 .2/491ٓ( ٌْظط : اتِ ذيناُ: ٗفٍاخ األعٍاُ ، 428 عيً تِ ٍعٌس ا ؼسي ، ذ٘فً ) 
(4)

 .2/295اىحيح : قطٌح ٍمٖ٘ضج فً ططف زجٍو تثغساز . ٌْظط: ٌاق٘خ، ٍصسض ؼاتق ،  
(5)

 .15/122اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق، 
(6)

 4/441اىنطخ : ٍ٘ضع تاىعطا  ، ٌاق٘خ : ٍصسض ؼاتق  
(1)

 8/114ٍصسض ؼاتق ،  اتِ ا ثٍط، 
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وبعد أن استتاب ال ادر ف هاض السعتؾلة أعمؽ فأ دار الخالفة فأ سشة  -
 (3 ه( أن مؽ قال لخمع ال رآن فهؾ كافر  حالل الدم;60 

وتؾكلدا لسؾق  الدمظان السعادي لمخالفة اللاطسيةا وتحاللة السي بأ مج 
ل كتالًا إلأ الخميلة ال ادر لا  فأ الخالفة  العباسيةا أرسل الدمظان ل محسؾد 

هل  ومج  يا الكتاب  خمج أرسمها إلية الخميلة اللاطسأ ل الغا ر  عزاز 638سشةل
هل وجاض فأ الكتاب ل أنا الخادم اليي أري فأ الظاعة فرضا  649-633ديؽ ي ل

نة سلر ا وييكر إرسال  ي  الخمج إليةا وأ (4 ويبراض مؽ كل ما يخال  الدولة العباسية
إلأ  الديؾانا للرسؼ فلها لسا يري ل ف حرق  ل مر الخميلة عمأ لاب الشؾبأا وخرج 

ولمسرة ال انية يسكد الدمظان ل  (5 مشها ذ ا ك لر ترد  لال عمأ ف راض  شأ  اشؼ
 محسؾدل عدائال الرريح لمخملاض  اللاطسية فأ مرر  

ه( وانتزاه 640وي دم الدمظان ل محسؾدل   ؾمال عمأ لالد الري فأ سشة 
أخر ممؾكهؼ نسؾذجًا لسا كان عمية التحال   (6 السمػ مؽ ل م د الدولة البؾيهأل

 -الؾالع  لؽ الخميلة وبلؽ الدمظانا وتلزلل ذلػ :
ه( إلأ الدمظان 640أرسل ل م د الدولة البؾيهأل حاكؼ لالد الري فأ سشة  
مسمكتة إار تسرد ال شد  ل محسؾد ل يظما مشال العؾن عمأ إقرار ا مؽ وا ست رارفأ

مؽ إدارة ا مؾرا فظسج فأ لالدة   (7 سلد   ش  السرزبان –عميالا وتسنلؽ والدتال 

                                           
(1)

 .15/128اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق،  
(2)

 .15/111اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق، 
(3)

 .318ؼثظ تِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،ص  
(4)

ٓ( ٌْظوط : ٍحَو٘ز ٍحوطٗغ قموطح ، 422-381ثاٍِ ؼالطٍِ اىسٌاىَوح ذو٘ىً اىحنوٌ ٍوِ ؼوْح )  

.  ٗماُ اىريٍفح اىعثاؼً اىقوازض تواهلل قوسمًْ أتاطاىوة ضؼورٌ اىسٗىوح تيقوة ٍجوس 82ذاضٌد معٌسج، ص 

 .15/8ٓ( ٌْظط اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق،388اىسٗىح ٗمٖف األٍح ؼْح )
(5)

س ضؼوورٌ تووِ اىَطظتوواُ ٍووِ آه تاّٗووس فووً طٍطؼووراُ، ٌْظووط  اىعرثووً : ٕووً ؼووٍسج ذوواذُ٘ تْوود اىقائوو 

 . 89ٗمصىل عثاغ إقثاه ، ٍطجع ؼاتق ، ص  542ٍصسض ؼاتق ، ص 
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 –أحد قؾادة  –أمراض البالد الس اوريؽ لالا فدلر الدمظان جيذًا لكيادة عمأ الحاجا 
حلث تسنؽ مؽ دخؾل الري والكبض عمأل م د الدولة ل وارسالال مج ستلؽ مؽ 

    (3 ة حلث عمؾا  ها حتأ وفاتهؼحاشلتة الأ غزن
وبعد ذلػ قدم الدمظان ل محسؾدل إلأ الري واستؾلأ عمأ خزائؽ  -

البؾيهللؽا وجاضتال ا خبار ل نة فأ مديشة الري ونؾاحلها رجال عمأ مي ا الباطشية 
 وأن  ها قرامظة ك لريؽ  

ف مر لتحزار  سالض ال ؾم الييؽ كانؾا متهسلؽ  يلػ السي ا فرجسؾ ؼ 
الح ارةا وقتمؾا الك لر مشهؼا وقلدوا لعزهؼ وأرسمؾا  هؼ الأ خراسان حلث ماتؾا فأ ل

 (4 ال اله والد ؾن ل
وعمأ عادتال فأ إخبار الخميلة ال ادر لا  لسا يش زة نررة لإلسالم الدشأ  -

ف د لعث  رسالال طؾيمة لال ييكر فلها إستيالئة عمأ لالد الري ووص  فلها مخالفية 
الكلر والزندقة وتركهؼ اللرائض اللؾمية وأنهؼ يعت دون لتلاحة اللروج السغمؾبلؽ ل

وا مؾال والدماض و ؼ السالحدة مؽ أ ل التذيج والرفض والباطؽ وانهؼ كانؾا ل 
معترفلؽ  ينؾبهؼ شا ديؽ لالكلر والرفض عمأ نلؾسهؼا فرجج الأ الل هاض فأ تعرو 

وداخمؾن فأ أ ل اللداد مدتسرون أحؾالهؼا ف تل ؾا عمأ أنهؼ خارجؾن مؽ الظاعة 
وختؼ الكتاب  (5 عمأ العشادا في ا عملهؼ ال تل وال ظج والشلأ عمأ مراتا جشاياتهؼل

ل ؾلة ل فخم   ي  الب عة مؽ دعاة الباطشية وأ يان السعتزلة والروافض وتنتررت 
ل فأ كسا أخبر الدمظان محسؾد الخميلة ال ادر ل نال ل لسا أخبر لحكي ة الحا (6 الدشة

                                           
(1)

 .8/112اتِ األثٍط : ٍصسض ؼاتق   
(2)

 .123/ 2اىنطزٌعي: ٍصسض ؼاتق   
(3)

 .15/195اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،، ص  
(4)

 .15/195اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،، ص   
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أي أن الدمظان  (3 لالد الري مؽ كلر وزندقة وباطشية أار  يا ا مر عمأ غزو الهشدل
 الغرنؾي فزل جهاد  سالض الكلر  الباطشية عؽ غزواتال فأ لالد الهشد  

وشؽ الدمظان ع ا ذلػ عسميات تظهلر فأ إدارات الدولة فظرد مشها كل  
سهام الأ سادة خراسان ووالتها مؽ يذػ فأ ع ائد  ف ال ل أسشدت كل ا عسال وال

وحنامهاا فهؼ مؽ الحشفية أو الذافعية ا طهار       اؼ نحل  كل الكتبة العراقللؽا 
 (4 لعمسأ أن أك ر ؼ مؽ تمػ اللئات الباغية وأنهؼ يلددون عمأ التر  أعسالهؼ

وتن ما قام لال الدمظان ل محسؾد ل مؽ إجراضات فأ تظهلر أجهزة الدولة 
ئديةا وطرد العشاصر التأ ال تعتشع السي ا اليي يسمؽ لال الدمظانا عمأ أسس ع ا

أصبح أنسؾذجًا  يحتيي لال فأ لالد الدولة اللتية التأ أسدها الدالج ة عمأ أن اص 
اليي عسل فأ لالطأ الدمظان  (6 ويري الذاعر ناصر خدرو (5 الدولة الغزنؾية

عمأ العمؼ والحنسة فأ فأ الحرب عمأ  سالض حربًا  –محسؾد والدمظان مدعؾد 
  -قرلدتة  التأ مظمعها :

 يامؽ يلتش دائباً 
\ 

 عسا يعلا اآلخريشا 
 

 وتغل تغسص ناعرا
 

 عؽ فعمػ الدؾض السذلشا 
 

 -ويقهل:

                                           
(1)

 .123ّظاً اىَيل : ؼٍاؼح ّاٍح ، ص  
(2)

 ّظاً اىَيل :ّفػ اىَصسض ، ّفػ اىصفحح. 
(3)

 .121اىعرثً : ٍقسٍٔ مراب  اىًٍٍَْ ، ًٕ  
(4)

 ٓ( 481ّاصط ذؽطٗ: شاعط ٗضحاىح ٗفٍيؽ٘ف فاضؼً خ )  
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  ا أن  تدعؾ كل أ ل العمؼ والستلمدللشا
\ 

 (3 إما روافض أو قرامظة ومعتزللؽ ديشا
 

الدمطان " محسهد وإجراءتة  ي بال الري  (9)بيشسا سستدح الفرخي الديدتاني  
 فيقهل

 فاسدوا االديان أن ر  ك لر مشهؼ
\ 

 كسا تدعأ دائا التلكلر صبحًا ومداض
 

 كل مؽ حاول مشهؼ وتردي فأ الهؾي 
 

  (5 ج ة  امدة صار تدل  فأ الهؾاض
 

والحكي ة أن أطساه الدمظان ل محسؾد ل فأ لالد الري تعؾد إلأ أيام وفا  
ه ل فبعد وفاتال آل ممػ العرا  الع سأ إلأ 5:9حاكسها ل فخر الدولة البؾيهأل ت ل

 –أربج سشؾات  –إ شة ل أ أ طالا رستؼ  ؽ فخر الدولة ولسا كان  يا اال ؽ صغلرًا 
 ف د قام  

التأ نربتال عمأ إمارة الري وخالفة  -دةسل –قام  لالؾصاية عمية أمة 
  (6 زوجهاا وترك  ل  سيان  ول كرمشذا  ل  خية اآلخر ل أ أ طا ر شسس الدولة

وواكا عام جمؾس ل م د الدولة لمحنؼ فأ لالد الريا تؾلأ الدمظان ل 
استؾلأ عمأ خراسان وتظمج إلأ  –ه ::5 –محسؾد ل إمارة غزنةا وفأ العام التالأ 

مديشة الري : قاعدة ممػ فخر الدولةل ف رسل إلأ السمكة ل سلدةل رسالة جاض فلها  ل 

                                           
(1)

 .121اىعرثً : ٍقسٍٔ مراب اىًٍٍَْ ،ص  
(2)

 ٓ(. 429ذ٘فً )ٕ٘ ات٘ اىحؽِ عيً تِ جي٘غ اىَمرٖط فً شعطٓ تفطذاُ،  
(3)

 . 121اىعرثً ٍقسٍح مراب اىًٍٍَْ ، ص 
(4)

 .4/469اتِ ذيسُٗ : ذاضٌد اتِ ذيسُٗ،  
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مأ الخراج وتال عميػ أن تدتعدي ي ا أن ت عمأ الخظبة والدنة لتسسأا وأن ترس
 ل (3 لمحرب 

وقد ردتل سلدةل عمأ رسالال محسؾد قائمة ل كش  أفكر حلؽ كان زوجأ   -
حيًا مؽ أنال لؾ طما الدمظان   يا فسا العسل ؟  اآلن ال أحسل  سًا آلن الدمظان ل  
محسؾدل سمظان عاقلا وأمر الحرب علا فمؾ انترر عمأ فمؽ يذتهر أك ر مؽ ذلػ 

ترر عمأ أرممة اذا  زم مشأ فمؽ يدتظيج أن يسحأ  يا العار مؽ صلحة ان
وبهيا الرد قؾل الدمظان العداوة ونحأ ا ستيالض عمأ لالد الري جانبًاا  (4 الزمانل

ه( وجد ا فرصة لتح لع ما كان 640فمسا طما ل م د الدولة ل العؾن مشال فأ سشة  
ؾلأ عمأ الريا وأزال ممػ البؾيهللؽ يربؾ إلية مؽ قبلا فاست اب لظما العؾن وتست

  شا  
وبعد وصل كتاب الدمظان محسؾد إلأ الخميلة ال ادر لا  فأ جسادي 

ه( يخبر  فيال لاالستيالض عمأ لالد الري ع د ال ادر االث 640ا ولأ مؽ سشة  
م الس فأ دار الخالفة فأ شهؾر شعبان ورمزان وذي ال عدةا وحزر  ي  

 هاض والؾعاظ والز اد وقري فأ تمػ الس الس كتبًا تتزسؽ الؾعظ الس الس ال زاة والل
وتلزلل ا ل الدشة وذكر فزائل أ أ لنر وعسر والظعؽ فأ ع ائد السعتزلة والظعؽ 

 (5 عمأ مؽ ي ؾل لخمع ال ران وتلدي ال وأخيت فأ آخر الكتا تؾقيعات  الحاضريؽ
ؽ الخميلة لعد العرض الدا ع لسغا ر التحال  الدياسأ والسي بأ  ل 

العباسأ ل ال ادر لالل ل وبلؽ ل الدمظان محسؾد ل  شا  تداؤل يظرح نلدة و ؾا  ل 
كان  العالقة  لؽ الرجملؽ قائسة عمأ نؾايا صادقة حكيكية أم كان  ل اض مرالح ؟ 

                                           
(1)

 4/222ٍٍطذ٘اّس : ضٗضح اىصفا،  
(2)

 4/222ٍٍطذ٘اّس : ضٗضح اىصفا،  
(3)

 198-15/191اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،اتِ ٗأٌضاً  524اىعرثً : ٍصسض ؼاتق ، ص  
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ينال ما يذلر إلأ ا جالة السذهؾرل حدشػ م (3 إن فأ واقعة الؾزير ل حدؽ  ؽ دمحمل
ه( خرج ركا الحج الخراسانأ 637فأ سشة  -عا وتؾضح ذلػ:عمأ التداؤل  الدا 

 وكان عميال لحدشػ مينالل وفأ طريع عؾدتة عاد عؽ طريع لالد الذام  
 نة كان غلر أمؽ  –و ؾ الظريع الس لؾو  (4 ولؼ يعؾد عؽ طريع العرا 

لدبا ك رة المرؾص وال تمةا وفأ الذام إحتلأ الخميلة اللاطسأ ل الغا ر  عزاز 
 ل لالح اج وقدم إلأ حدشػ خمعة و داياا وأرسل معة  دايا إلأ الدمظان محسؾدا ي

فمسا  م  ذلػ الخميلة ال ادر لا  خبر تمػ الهدايا ترؾر أن ا مر كان  تد لر 
الدمظان محسؾدا وأوغر البعض صدر الخميلة ل ن حدشػ قرمظأا وجرت مناتبات 

  (5  لؽ الخميلة والدمظان فأ  يا ا مر
عمأ حد قؾلة  –الخرو  –أمر الدمظان ل محسؾد ل ل ن ينتا لهيا الخميلة و 

ل أنشأ قد أدخم  إصبعأ مؽ أجل العباسللؽا فأ كل جهات العالؼ ألحث عؽ 
ال رامظة واششع كل مؽ أجد  وت ب   عمية ال رمظيةا ولؾ تح ع لشا أن حدشػ 

يي ربل  حدشػ    فتن قرمظأ أيزا لعرو أملر  السؾمشلؽ ما أفعل لال؟ا وأنأ أنا ال
كان حدشػ قرمظيا  ف نشأ قرمظأ كيلػ   ومج أن ذلػ الكالم لؼ  ينؽ جديرًا 

  (6 لالسمؾ  فتنأ ذ ب  الأ الديؾن وكتب  ما يشبغأ  أن ينتبة الرعايا لمسمؾ  ل
وفأ الشهاية است ر الرأي لعد الغدو والرواح الظؾيل عمأ أن يرسمؾا تمػ 

لظرائ  التأ أرسمها السرريؾن الأ الدمظان محسؾد مج الخمعة التأ أخي ا حدشػ وا
 رسؾل الأ الخميلة  بغداد حتأ يحرقؾ ا 

                                           
(1)

 . 231ٌْظط ذ٘اّسٍٍط ، زؼر٘ض اى٘ظضاء ، ص   
(2)

 .15/164أتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق،  - 
(3)

 .194اىثٍٖقً: ذاضٌد اىثٍٖقً ، ص   
(4)

 اىثٍٖقً: ّفػ اىَصسض ٗاىصفحح. 
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إال أنال يالحظ أن تمػ الؾاقعة ترك  أارًا سلئًا فأ نلس الخميلة ل ال ادر لا  ل 
  (3 وازاد ح دًا  وتعربًا إلأ أن تؾفأ الدمظان محسؾد

ملؽ كان  عالقة مرالحا وأن وعمأ ذلػ يسنششا ال ؾل أن العالقة  لؽ الرج
الخميلة العباسأ كان يتؾجس فأ نلدة الخؾو ك لرًا مؽ الدمظان ل محسؾد ل ومسا 

 يسيد  يا الرأئ  
أن الخميلة ال ادر لا  عشدما ما عرو نية الدمظان محسؾد فأ أن يسدي -أ

لأ فريزة الحجا وخاو مؽ أنة لؾ مر  بغداد فدتدفعال نلدة الستؾابة دائسا لمغزو إ
االستيالض عمى لغداد ويتحنؼ فأ الخميلة والخالفة  كسا فعل البؾيهللؽا ليلػ كتا 
إليال ل إنة ليس مؽ مرمحتػ أن تتر  مسمكة غزنلؽ وخراسان وت تأ إلأ  شا وتن 
كان  دفػ الحج فتن إدارة شئؾن السسالػ والرعاياا وتعهار العدل وا نراو  ؾ 

  (4 أفزل مؽ الحج
ال ؾزجانأ ل ييكر فأ مسللة ل طب ات ناصريل ل أن أن السسرخ ل -ب

الدمظان نؾي لعد فتحة لالد الري الي اب الأ لغداد لكشة  عاد إلأ غزنة ل مر أملر 
  (5 السسمشلؽ ومات

 -أن الخميلة ال ادر كان يتالج أخبار الدمظان محسؾدا فحلشسا أرسل إليال -ج
ة والهداياا كتا ال ادر إلأ  الخميلة اللاطسأ الغا ر الخمع  -أي إلأ الدمظان

 (6 الدمظان ل محسؾد ل لسا فعمالل حدشػل وأمر تمػ الهدايا

                                           
(1)

 اىثٍٖقً:ّفػ اىَصسض ٗاىصفحح. 
(2)

 64اىثٍٖقً: ٍصسض ؼاتق ، ص 
(3)

 .1/231ًّ : طثقاخ ّاصطي ، اىج٘ظجا 
(4)

 15/164اتِ اىج٘ظي : ٍصسض ؼاتق ،   
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مؽ العرض الدا ع لسغا ر التحال  السي بأ  لؽ الخميلة ال ادر وبلؽ 
الدمظان محسؾد يتزح لشا أن كال الرجملؽ تحاللا مج ا خر لمؾقؾو أمام الدولة 

ا فأ السذر  ا سالمأا وأن الخميلة اللاطسية الذيعية وأطساعها فأ نذر دعؾته
ال ادر إتخي مؽ الدمظان محسؾد الغزنؾي درعًا لحساية السذر  ا سالمأا وقد وفع 
الدمظان الغزنؾي فأ حساية ونذر ا سالم الدشأ فأ لالد السذر  ا سالمأا  ل أنال 
 أس ل دولة شيعية فأ لالد السؾلتان  وأقام منانها دولة سشية السي ا وقد كان

 لسعاضدة الخميلة العباسأ لمدمظان الغزنؾي اارًا كبلرًا فأ تمػ ا حداث 
 

 مرادر ومراجخ البحث 
  -السرادر العربية والسعربة: -أولا: 

 م( 3454هش 850ا ؽ ا الر: أ ؾالحدؽ عمى  ؽ أ أ الكرم الذلبانأ  ت:  -
تا الكاميييل فيييأ التييياريخا تح ليييع دش دمحم يؾسييي  اليييدقا ا طبعييية أوليييأا  ليييرو   

 م 9:;3هش 3609
 م( ;368هش  69:ا ؽ تغري  ردي: جسال الديؽ أ ؾ السحاسؽ يؾس   ت  -

الش ييييؾم الزا ييييرة فييييأ ممييييؾ  مريييير وال ييييا رةا طبعيييية مرييييؾرة عييييؽ دار الكتييييا 
 السررية 

 م( 3403هش  9;7ا ؽ ال ؾزي: عبدالرحسؽ  ؽ عمى  ؽ دمحم  ت  -
السشتغؼ فأ تاريخ السمؾ  وا مؼ ال زض الخيامس عذير تح ليع دمحم عبيدال ادر  

 عظاا مرظلأ عبدال ادر عظاا طبعة  لروتا د ت 
 م( 3607هش  :0:ا ؽ خمدون: عبدالرحسؽ  ؽ دمحم  ؽ خمدون  ت  -

 م(3:89هش  34:6تاريخ ا ؽ خمدونا طبعة  ؾال   
 م(34:5هش  8:3ا ؽ خمكان: أ ؾالعباس شسس الديؽ أحسد  ت  -
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وفييييات ا  ييييان وأنبييياض أ شييياض أ يييل الزميييانا تح ليييعا دش إحديييان  بييياسا اا  
 م 90;3 لروتا 

 م( ;350هش ;90ا ؽ الظ ظ أ: دمحم عمى  ؽ طباطبا  ت  -
هش 35:8 لييييروتا -اللخييييري مييييؽ اآلداب الدييييمظانية والييييدول ا سييييالميةا ا 

 م 88;3
 م(3059هش ;64ا ؽ طا ر البغدادي: عبدال ا ر  ؽ طا ر  ت -

هش :360اللييييير   ييييييلؽ اللييييير  وبيييييييان اللرقيييييية الشاجيييييية مييييييشهؼا اا  لييييييروتا  
  م(9:;3

 م( 33:6ه ش 7:0ا ؽ العسرانأ: دمحم  ؽ عمى  ؽ دمحم  ت -
ا نبييياض فيييأ تييياريخ الخملييياضا تح ليييعا دش قاسيييؼ الديييامرائأا ا أوليييأا ال يييا رةا 

 م(;;;3هش ;363
 م(3595هش 996ا ؽ ك لر: عساد الديؽ إسساعلل  ؽ عسر  ت  -

 م ::;3البداية والشهايةا طبعة دار الريانا ال ا رةا  
 م(3356هش ;74أ ؾالحدؽ: م د الديؽ أ ؾالحدؽ عبدالغافر اللارسأ  ت -

السخترر مؽ كتاب الديا  لتاريخ نيديا ؾرا تح ليعش دمحم كياعؼ السحسيؾديا  
 م( 4007هش 3648طبعة طهرانا 

 م( 3438هش 835تا زديش جسال الديؽ أ أ الحدؽ عمى االزدي   -
أخبيييار اليييدول السش ظعيييةا تييياريخ الدولييية العباسييييةا تح ليييع دش دمحم  يييؽ مديييلرا 

 م( ::;3هش :360طبعة السديشة السشؾرةا 
 م(:306هش 660البلرونأ: أ أ الريحان دمحم  ؽ أحسد  ت  -
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تح لع ما لمهشد مؽ م ؾلة م بؾلة فأ الع ل أو مرذولةا ت ديؼ دش محسيؾد عميى 
 م 4005ائرا منأا سمدمة الزخ

 م(3099هش 690البله أ: أ ؾاللزل البله أ  ت  -
تيييياريخ البله ييييأا ن ميييية إلييييى العربيييييةا دش يحلييييأ الخذييييابا دش صيييياد  نذيييي تا 

 م 4:;3 لروتا 
 م(3059هش ;64ال عالبأ: عبدالسمػ  ؽ دمحم ال عالبأ  ت  -

كتياب يتيسيية اليد را ال ييزض الرالييج تح ليع دش مللييد دمحما طبعية أولييأا  لييروتا  
 م 5:;3هش 3605

 الحسلري: دمحم  ؽ عبدالسشعؼ الحسلري  ت فأ ال رن التاسج اله ري( -
كتاب الروض السعظار فأ خبر ا قظارا تح لعا دش إحدان  باس الظبعة  

 م 7:;3ال انيةا ال ا رةا 
 م( 34:5هش 64;خؾاند ملر: غياث الديؽ دمحم  ؽ  سام الديؽ  ت  -

يسانا ا الهلئييية العامييية لكتيييابا دسيييتؾر اليييؾزراضا ترجسييية دش حربيييأ أميييلؽ سيييم
 م 0:;3

 م( 3569هش :96الي بأ: دمحم  ؽ أحسد الي بأ  ت  -
سييييييلر أعييييييالم الشييييييبالضا تح لييييييع: م سؾعيييييية مييييييؽ السح  ييييييلؽا طبعيييييية  لييييييروتا 

 م 0:;3هش 3603
سيييبل ا يييؽ ال يييؾزي: شيييسس اليييديؽ أ يييأ السغلييير يؾسييي   يييؽ قيييز أوغميييأ  ت  -
 م(  3478هش 876

ال ييييزض ال ييييامؽ عذييييرا تح لييييعش دمحم أنييييس مييييرآة الزمييييان فييييأ تييييؾاريخ ا  يييييانا 
 م 4035هش 3656 لروتا  –الحدؽ وكامل دمحم الخرااا طبعة أولأ 
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 م( 3375هش :76الذهر ستانأ: أ ؾاللتح دمحم  ؽ عبدالكريؼ  ؽ أ أ لنر ت -
أجييييزاضا تح لييييعش عبييييدالعزيز دمحم الؾكلييييلا مسسديييية الحمبييييأا  5السمييييل والشحييييل 

 م :8;3ال ا رةا 
 م( 3057هش 649عبدال بار العتبى  ت العتبى: دمحم  ؽ  -

كتاب اليسلشأ فأ أخبار دولية السميػ يسيلؽ الدوليةا تح ليع دش يؾسي  الهياديا 
 م :400هش ;364طبعة أولأا طهرانا 

 الكرديزي: أ أ سعلد عبدالحأ الكرديزي  ت أواسل ال رن الخامس(  -
ا  زيييييؽ ا خبييييارا ال ييييزض ال ييييانأا ترجسيييية عييييؽ اللارسيييييةا دش دمحم  ييييؽ تاوبيييي 

 م 94;3هش 4;35السغربا 
 م( 3000هش 3;5الس دسأ: أ ؾ عبدي دمحم  ؽ أحسد  ت  -

 م 08;3أحدؽ الت اسيؼ فأ معرفة ا قاليؼا طبعة للدنا 
 م(9;36هش 05;ملرخؾاند: دمحم  ؽ خاوند شا   ؽ دمحم  ت  -

ا ترجسييية عيييؽ 6روضييية الريييلا فيييأ سيييلر ا نبيييياض والسميييؾ  والخملييياضا م ميييد  
 م ::;3هش :360سد عبدال ادر الذاذلأا ا أولأا ال ا رةا اللارسية دش أح

 م(3080هش 674ناصر خدرو عمؾي  ت -
سيييلر نامييييةا ترجسيييية عيييؽ اللارسييييية دش يحلييييأ الخذيييابا اا الهلئيييية السرييييرية 

 م5;;3العامة لمكتابا 
 م(4;30ه ش 6:7نغام السمػ الظؾسأ    -

را الظبعية سلر السميؾ  أو سياسية ناميالا ترجسية عيؽ اللارسيية دش يؾسي  لنيا 
 م 4009ال ال ةا السسمكة ا ردنية الهاشسيةا 
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هش :98اليافعأ: أ أ دمحم عبدي  ؽ أسعد  ؽ عمى  يؽ سيميسان الييافعأ  ت  -
 م(  3588

مييرآة ال شييان وعبييرة الي غييانا ال ييزض ال الييثا تح لييعش خملييل السشرييؾرا طبعيية 
 م 9;;3هش 3639أولأا  لروتا 

 م(:344هش 878ياقؾت: شهاب الديؽ أ ؾ عبدي  ت -
 أجزاضا دار صادرا  لروتا د  ت    7مع ؼ البمدانا  

 السرادر الفارسية -ثانياا:
 م(3554هش 955الذبا نكاري: دمحم  ؽ عمى  ؽ الذيخ دمحم  ؽ الحدؽ  ت -

 ه  ش 3585م سج ا ندابا مسسدة انتذارات أملر كبلرا طهران  
 م( 3483هش 880ال ؾزجانأ: مشهاج الديؽ ع سان سراج الديؽ  ت  -

 م 6:;3طب ات ناصريا ال زض ا ولا تح لع عبدالحأ حبلبأا طهرانا 
 السراجخ العربية والسعربة -ثالثاا:

 آدم متز: -
الحزييارة ا سييالمية فييأ ال ييرن الرالييج اله ييريا ترجسيية دش دمحم عبييدالهادي أ ييؾ 

 م 7;;3لئة العامة لمكتاب ريد ا الظبعة ال انيةا اله
 باس إقبال: تاريخ إييران لعيد ا سيالما ترجسية دش دمحم عيالض اليديؽ مشريؾرا  -

 م ;:;3دار ال  افة لمشذر والتؾزيجا 
 عبدالعزيز الدوري  الدكتؾر(  -

 م 67;3دراسات فأ العرؾر العباسية الست خرةا لغدادا 
 عبدالس لد أ ؾ اللتؾح  دوي  الدكتؾر( -
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سييأ واللكييري لمسييي ا الدييشأ فييأ السذيير  ا سييالمأ مييؽ ال ييرن التيياريخ الديا
الخيييامس اله يييري حتيييأ سييي ؾا لغيييدادا الظبعييية ال انييييةا دار الؾفييياضا مريييرا 

 م ::;3هش :360
 الدورياد -رابعاا:
 احسد ال ؾارنة: -

جهييؾد الدييمظان محسييؾد الغزنييؾي فييأ نذيير ا سييالم الدييشأ فييأ أواسييل أسييياا 
 م(3050-:;;هش 643-5:9 إيران أفغاندتانا الهشد  

دوريييية مستييية لمبحيييؾث والدراسييياتا جامعييية اللرميييؾ ا الس ميييد الحيييادي عذيييرا  -
 م 8;;3العدد ال انأا 

 الرسائل العمسية -خامداا:
 محسؾد محروس قذظة  الدكتؾر(  -

ترجسيية البيياب الرالييج مييؽ تيياريخ لكزيييدةل لالتيياريخ السختييارل لحسييدي السدييتؾفأ 
لؼ تشذر لعدا كمية اآلدابا قديؼ المغيات الذيرقيةا ال زويشأا رسالة ماجدتلرا 

 م :8;3جامعة علؽ شسسا 
 


