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دا ومددا اشددا لشيلدددأ لددؾال  ن ىدددانا     والرددبلة الحسددد ا الدددا ىدددانا ليدد
 والدبلم عمي الرحسة السيداة   سيدنا دمحم صمي   عميو وآلو وسمؼ .

لقدددد جدددام اإلسدددبلم داعيدددا لم حدددن والدراسدددة واللشقيددد  عدددؽ السعر دددة والشغدددر 
ألرض   و ددي اددف مؾتددؾعات واللأمددف  ددي اددف مددا يمقددو    ددي الدددسام وا

العمددؾم السخلمفددة     انددع تبددداعات  السدددمسيؽ واسددياما يؼ الحزددارةة  ددي 
 كا ة السجاالت السخلمفة .

و يرجع مديشة غزنو عددًا غير عديدًا   مؽ الفقيام والسحدثيؽ والسفددرةؽ 
واألط ام والسلرؾ ة  وقد يدم ىؤالم العمؼ واألدب يدمة جميمة وغدت غزنو 

 دولة الغزنؾوةة مرازًا عقميًا ن غ  يو اثير مؽ رجال العمؼ واألدب. ي عررال

اان البد مؽ تلقام الزؾم عمدي  مدػ   : ٔيٍ ُْا ذأذً أًٍْح انذراسح 
ال قعددة مددؽ األرض اللددي اانددع  ددزدان بالعمسددام واألدبددام والسف ددرةؽ   واللددي 

 زنؾأ. زؼ بيؽ جش ا يا ق ر عغؼ سمظان عر و اللارةخ  الدمظان محسؾد الغ

 ٔيٕضٕع انثحث  :  
غزنددو  ددي مددرآة الذددعر الفارسددي   مددؽ يددبلل الدداب غزنددو در آيشددو  ددعر  

ىدددد ش   وقدددد  دددؼ  يي دددة 3131لم ا ددد  بددددؼ    دددرةفي   السؾلدددؾد عدددام 
و دوةؽ ىدا ال لاب بسشاس ة  ايليار غزندو عاصدسة لمثقا دة اإلسدبلمية عدام 

ة لعددة  دعرام ولديس م   وةحلؾأ ال لاب عمي اثشان و ربعؾن قريد 3131
 بو  رح  و معمؾمات نثرةة .
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( قدؼ الردحا ة واألدب بسديشدة غزندو ) رئيس ٔانكاذة تسى اهلل شزٌفً
ىؾ  اعر واا   وقراص و دي  ومؤرخ   ورغؼ  نو مازال  ي مقل ف عسره 
  تال تنلاجو االدبي غزةر يلعدأ األربعيؽ الداب   وقدد قدام بلددوةؽ   وجسد   

دة عمي نذر   كثر مدؽ عذدرةؽ الداب بسشاسد ة انلخداب  و يي ة   والسداع
م   ولددددا ر يدددع  دددي ىدددده  3131غزندددو عاصدددسة لمثقا دددة اإلسدددبلمية عدددام 

الذخرددية الثرةددة نددؾاة طي ددة لم حددن والدراسددة   و ددي ال لدداب مددادة جيدددة 
للؾعيفيددا  ددي ال حددن و عرةددء العمسددام واألدبددام والذددعرام والسددزارات وا ثددار 

 . عار الؾارد ذارىؼ  ي األ

 ٔقذ قًد ترقسٍى انثحث إيل ثالثح يثاحث : 
 غزنو مؽ الشاحية الجغرا ية واللارةخية . ادلثحث األٔل :

 ال ا   بدؼ    رةفي   نذأ و وثقا لو و عسالو . ادلثحث انثاًَ :

 مؾتؾعات القرائد الؾاردة  ي ال لاب  ادلثحث انثانث :

 *اخلامتح
 *ثثد تادلصادر ٔادلزاخغ 

 أمين حسن فرحات د/أسماء
 مدرس بقدؼ المغة الفارسية
 كمية الدراسات اإلندانية
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Ghaznah in Persian Poetry as Illustrated by Ghaznah 

Der Ayneh Poetry by Bism-Allah Sharifi 

Praise be to Allah, and prayers and peace be upon our master 

Mohammad, peace be upon him and his family. 

Islam calls for research, study and investigation of knowledge, as 

well as meditating all God's creatures in Heaven and Earth, in all 

sciences. This is why we have creative works and contributions of 

Muslims to civilization in different fields. The city of Ghaznah was 

the seat of a great number of jurisprudents of fiqh, narrators of 

hadith, exegetes, physicians and mystics. These people had greatly 

served science and literature turning Ghaznah, in the age of the 

Ghaznawi state, into a hub of intellectual activities, where 

numerous scholars and literati proved genius. 

The importance of the study stems from this fact. It was necessary 

to shed light on that spot of land that teemed with scientists, writers 

and thinkers. It also had the tomb of the greatest Sultan known to 

history, Sultan Mahmud Ghaznawi. 

Topic: 

It is Ghaznah in Persian poetry, through the book of Ghaznah Der 

Ayneh Poetry, written by Bism-Allah Sharifi, born in 1363 AH. 

This book has been compiled and documented on the occasion of 

selecting Ghaznah as capital of Islamic culture in 2013. The book 

has forty-two poems by several poets, with no explanation or prose 

information. 

The writer Bism-Allah Sharifi (Head of the Department of 

Journalism and Literature in the city of Ghaznah) is a poet, writer of 

stories, man-of-letters and historian. Though still in the middle of 

his life, he has prolific literary production of forty books. He has 

written, compiled, prepared and helped publish more than twenty 

books celebrating the election of Ghaznah as the capital of Islamic 

culture in 2013. Therefore, I've chosen this rich character for 

research and study. The book contains rich material to be used in 

research and anthologies of scientists, men-of-letters, writers, poets, 

visitations and monuments mentioned in the poems. 
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The paper is divided into three subjects: 

Subject one: Ghaznah geographically and historically. 

Subject two: author Bism-Allah Sharifi, his early life, culture and 

works. 

Subject three: Topics of the poems contained in the book 

*Conclusion 

*Sources and references 

By/ Dr. Asmaa Amin Hassan Farahat 

Lecturer at the Persian Language 

Department, Faculty of Humanities 
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 ادلقذيح
 زام  ي بدلان غزنة ىبل بكؼ  ييا األع

 (3) الشخ ة مؽ غزنةوىؤالم     ي روتة سشائى 
ىدددانا     والرددبلة دأ لددؾال  ن دا ومددا اشددا لشيلددالحسددد ا الدددا ىدددانا ليدد

الرحسددة السيددداة والدددراج السشيددر الدددأ  يددرج الشدداس بشددؾر  والدددبلم عمددى
صدمي -شؾر صد اح اليقديؽ   سديدنا دمحم السعر ة مؽ عمسات ليف الجيالة   ل

 . -  عميو وآلو وسمؼ

والشغدر    حن والدراسة واللشقي  عدؽ السعر دة لقد جام اإلسبلم داعيا تلى ال
تددؾعات   ددي الدددسام واألرض   و ددي اددف مؾ للأمددف  ددي اددف مددا يمقددو  وا

  اندددددع تبدددددداعات  السددددددمسيؽ وال ؾنيدددددة (  العمدددددؾم السخلمفدددددة )الديشيدددددة 
 واسياما يؼ الحزارةة  ي اا ة السجاالت السخلمفة .

اة ىدددد   ييدددر دليدددف عمدددي  ىسيدددة العمدددؼ  دددي حيددد3عدددام  وااندددع غدددزوة بددددر
  ن يعمدؼ السذدرايؽ ددام بعدض  سدر   -ملسو هيلع هللا ىلص-السدمسيؽ  حيدن جعدف الرسدؾل 

  ددان ذلددػ  قددديرا لقيسددة العمددؼ ذددرة مددؽ  بشددام السدددمسيؽ ال لابددة  عكددف واحد
 والحن عميو .

ومديشددة غزنددة اانددع عاصددسة لمدولددة الغزنؾةددة اللددي حكسددع بددبلد مددا ورام 
ىدد   وقدد  865 ىدد تلدى133واليشدد مدؽ عدام   و  غاندلان   وايران   الشير

ان عردددر الدولدددة الغزنؾةدددة نقظدددة  حدددؾل  دددي ثقا دددة وسياسدددة ومبلمددد  كددد

                                                           
 خوش آمدٌد عزٌزان در بوستان غزنه   (1)

 گان غزنهئى آن نخبگلشـــــن سنادر      
 هـ ش1332، افغانستان 44، صـ بسم هللا شرٌفی : غزنه در آٌنه شعر 
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والسشظقة السحيظة بيا   و صد   مدؽ العردؾر اللدي يفلخدر بيدا     غاندلان
مشددارة العمددؼ واألدب   و تددحع عددامرة غزنددو الذددع  األ غدداني   حيددن اانددع 

وجسدددال   بالقردددؾر واألبشيدددة والسدددداجد   اللدددي ا دددليرت بدقدددة اللردددسيؼ 
 .العسارة

  والسحدددددثيؽ     مددددؽ الفقيددددامرجددددع مديشددددة غزنددددو عددددددًا غيددددر عديدددددي 
والسدؤرييؽ   والسل مسديؽ  والسلردؾ ة    واألط ام   والفبلسفة   والسفدرةؽ

 .وال لاب   والذعرام   واألدبام   ؾةيؽ والمغ  والشحاة  والجغرا ييؽ   

 يدمددة جميمددة بفزددف جدددىؼ وصدد رىؼ عمددى وقددد يدددم ىددؤالم العمددؼ واألدب
و حسميددؼ السذددا   ددي رحبل يددؼ تلددى  قاصددي الدد بلد طم ددا   صددمة ال حددن مؾا

ةة مرازًا عقميًا ن غ  يو اثيدر مدؽ وغدت غزنة  ي عرر الدولة الغزنؾ  لمعمؼ 
 ال العمؼ واألدب .رج

 ول الاب بدالشثر  "كذث السحجؾب " صاح ىد (   538)ت ولؾال اليجؾةر  
 ع بدبلد اليشدد  صدؾل عمدؼ  ي اللرؾف اإلسبلمي بالمغة الفارسية   لسا عر 

 اللرؾف .

صاح  الاب "  حقيق  ما لميشد مدؽ مقؾلدة  ىد ( 551 ت)  ولؾال ال يرونى
ؽ رحملدو مد  الددمظان محسدؾد واسلفاد و مد  مق ؾلة  ي العقف  و مرذولة " 

مددا ايلردددع المغددة العربيددة بعسددددة   اليشددد   اسدددلفادة عمسيددة الغزنددؾ  تلددى
  والفمدفة  الرةاتة  وتعع ثروة اليشد مؽ سالو  السراج   ي  ارةخ اليشد  

  ي ملشاول العرب .  واإللييات

( ىد534)ت الشزر دمحم بؽ ع د الج ار العل ى وال يزال الاب  السؤرخ ال  ير
 . ك ر مرج  للارةخ الدولة الغزنؾةة "  ارةخ اليسيشي " 
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   وج عغسليددا ىددد (533)ت   ددي عرددر الدددمظان محسددؾد وقددد بمغددع غزنددة
رىا   ولق ع بعدروس الد بلد   ذات الرةداض والغيداض   ذات القردؾر وازدىا

واألبظال   عاصسة العدالؼ والداحات  ذات الحزارة والسدنية   ذات األمجاد 
إلعدبلم  الجيؾش تلى  د و القدارة اليشديدة   اان يشظمق مشيا اإلسبلمى اللى
 كمسة الحق .

 مدػ  الزدؾم عمدىاان البدد مدؽ تلقدام   : ٔيٍ ُْا ذأذً أًٍْح انذراسح
مددؽ    والسف ددرةؽ واألدبددام  مال قعددة مددؽ األرض اللددي اانددع  ددزدان بالعمسددا

عغددؼ سددمظان عر ددو يددا ق ددر  نحددام العددالؼ   واللددي  زددؼ بدديؽ جش ا جسيدد   
 اللارةخ .

  حدداث العدالؼأل قدد ااندع محدؾرًا  وغزنة   عن  ى الشفؾس  جؾنًا و سدى " 
 دد ن آال ددًا مؤلفددة   ددؾن  ددي  ن الدددمظان محسددؾد تذا  حددرز مددؽ غزنددةكددا و

الدزعيؼ   و  وصدان  القدرارات   والقائدد السر جدىمحدرز الدياسدة  راابو    يؾ
 . السفد 

: عة قؾ  عالسية لؼ  رحسيدا   األولدىوقد  أثرت ىده السديشة بذدة بفعف  رب
سددبلم إلاالدددا قزددی عمددی حزددارة  ىددد  618م زيددان عددايکقددؾة السغددؾل وجش

 . ؾلويؽ  حع سشابک ييالسدمسو 

والثالثددة : جيددؾش ة : جيددؾش اإلنجميددز  ددي القددرن اللاسدد  عذددر   يددوالثان
م   والرابعددددة : الجيددددؾش األمرةكيددددة عددددام 3646عددددام  اال حدددداد الدددددؾ يلى

  (3)م." 3113
                                                           

  الظ عددة األولددي    315د/ عفدداف الددديد زةدددان : مرددرةة  ددي بددبلد األ غددان صددد  (3)
 م  3133القاىرة 
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وةعيد  مجداد  مدػ  مؽ نؾر ي عن األمف  ي قمؾبشا مؽ جديد   اً  عاع ثؼ نر  
 ة غزنددة  عمددؾ وةرقددىالعددالؼ اإلسددبلمى    شجددد مديشدد وذارةددات قددؾة السديشددة 

اسدددسيا  لرددد   عاصدددسة لمثقا دددة اإلسدددبلمية عدددؽ السشظقدددة األسددديؾةة عدددام 
فس الدددعادة وال يجددة    سديشددة غزنددة ال م   وىددؾ مددا ي عددن  ددي الددش3131
 . غاندلان  حد   بف ىي  حيي  مجاد  ارةخ العالؼ اإلسبلمي  خص  

  :  ٔيٕضٕع انثحث
  در آٌنههه شهه ر غزنهههلدداب امددؽ يددبلل    آة الذددعر الفارسددىغزنددو  ددي مددر 

وال لداب  م 3655ىدد ش  3131السؾلدؾد عدام     لم ا   بدؼ    درةفى
لعدددة  ددعرام مددؽ بيددشيؼ  ربعددؾن قردديدة عددؽ مديشددة غزنددة  ن و يزددؼ اثشددا

قدام  وقدد   و  درح وليس بدو معمؾمدات نثرةدة عدؽ غزندة  ال ا   بدؼ    
 ايليدددار غزندددة  بسشاسددد ة يي دددة و ددددوةؽ ىددددا ال لددداب  بلجسيددد  و   دددرةفى

 .م  3131عاصسة لمثقا ة اإلسبلمية عام 

 ( س قددؼ الردحا ة واألدب بسديشدة غزندةرئدي) ٔانكاذة تسى اهلل شزٌفً
ومدؤرخ ومف در تسدبلمي   ورغدؼ  ندو   وقراص و ديد    ىؾ  اعر واا   

ًا   ربعديؽ الابداأل   ن تنلاجو األدبي غزةر يلعدد تال    مازال  ي مقل ف عسره
وا دددلراكو الددددائؼ  دددي   وجدددده  دددي الحيددداة الثقا يدددة   اعميلدددو ونغدددرا ل ثدددرة
   ددي نذددر الثقا ددة    قددد قددام بلدددوةؽودوره   والسحا ددف العمسيددة السجددالس 

ًا بسشاسد ة نذر   كثدر مدؽ عذدرةؽ الابد والسداعدة عمىو يي ة     وجس   
 .م  3131عاصسة لمثقا ة اإلسبلمية عام  انلخاب غزنة

ية الثرةة نؾاة طي ة لم حن والدراسة   و ي بداد  ولدا ر يع  ي ىده الذخر
  وعشدددما وجدددت ىدددا  لدددأ مرددادر اا يددة عددؽ مديشددة غزنددةلددؼ يكددؽ األمددر 
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ر يدددع  دددي   دددعاره مدددادة جيددددة عدددؽ غزندددة للؾعيفيدددا  دددى ال حدددن   ال لددداب
الدد  ، " سه    شهرٌ ىب" واسلظعع اال رال بال ا  واإلسلذياد بيا  

اانع ميسة  غاية   اللي مؽ السرادر  مزم لىلؼ يدير وسعا  ي  قديؼ ما ي
 .عؾنا  ي ىده الدراسة  األىسية  واانع لى

 .وجزاه   يير الجزام( )  مو جزةف الذكر واللقدير 
دراسدة  حميمدة نقديدة مدؽ يدبلل السدشيف الؾصدفى   قسدع  يُٓح انثحث :

ا بدراسة قرائد و  عار ال لاب و قديؼ مؾاتي  األ دعار واللدي  حددثع اميد
و   عرةء ما ورد بيا مدؽ معمؾمدات ثدؼ وصدفياواالسلذياد بيا و عؽ غزنة 

 . حميميا 
 يثاحث : ٔقذ قًد ترقسٍى انثحث إيل ثالثح

 ادلثحث األٔل : 
 مؽ الشاحية الجغرا ية واللارةخية . غزنة

 ادلثحث انثاًَ : 
 و عسالو . وثقا لو    نذأ و  ال ا   بدؼ    رةفى

 
  ادلثحث انثانث :

  "غزنه در آٌنه ش ر "تؾعات القرائد الؾاردة  ى الاب مؾ 

   الشيزة الحزارةة  ى غزنة و رض األوليام  والعمسام  غزنو ميد األبظال 
 السزارات واألماكؽ اللارةخية   انلخاب غزنو عاصسة لمثقا ة اإلسبلمية.

 . الخا سة 

 .  ث ع بالسرادر والسراج 
  



 

872 

 ادلثحث األٔل
 : انُاحٍح اجلغزافٍح ح غشَح يٍيذٌُأٔال : 

السؾقددد    الددددكان   اللددددسية   السدددداحة   ييرا يدددا   والردددشائ  والحدددرف 
 .اليدوةة 

وايدران   غزنة ىي عاصسة الدولة الغزنؾةة  اللي حكسع ببلد مدا ورام الشيدر
 .(3)م(631 )دى865 تلى دى133مؽ عام   و  غاندلان واليشد

يؽ  دي ا غانددلان ربد  والثبلثداأل  مديشة غزنة ىي تحد  الؾاليدات -: ادلٕقغ
 دي   قد  غزندة   ىؼ مددنيا  جديبلنو    غزنى عاصسليا    ق   ر  ال بلد
     (1)وقشددىارعمدى الظرةدق بديؽ اابدف  (3)العاصدسة اابدف مدؽ الجشؾب الغربي

                                                           
 القاىرةالظ عدة األولدى  368مردرةة  دي بدبلد األ غدان  صدد -د/عفداف الدديد زةددان: (3)

 م  3133
وىي عاصسة    غاندلان   و صد حع العاصدسة   دي عيدد  يسدؾر  داه عدام  -كابف : (3)

عدؽ ملدرًا  3431   ر ف  اابدف  م   كانع بحكؼ مؾقعيا مملقى الحزارات القديسة3443
 زدؾاحييا الددياحية الددداحرة   وةجدرأ نيدر اابددف وسد  السديشددةسدظ  ال حدر   و لسيددز ب

 جسااًل وبياًم.   يزةدىا

دوم ،  چاپ 334ص ، فغانستان ا ىعمومى جغرافٌا -: ىانصار دمحم وهنوال سلطانپ
 هـ . ش .  1334

بفل  القاف وسكؾن الشؾن و ل  الدال   مديشة   ق   ى  األقميؼ الثالن   -قشدىار: (1)
ملر  ؾ   3811ار فاع درجة  وعذر   وعرتيا ثبلثؾن   وىي عمى  طؾليا مائة 

ايمؾ  581و  عد عؽ العاصسة  اابف   ق   ي الجشؾب الغربي أل غاندلانسظ  ال حر  
م     3454   السعروف  بذاه بابا  عاصسة لسم و عام ىحسد  اه دران  خدىا ا   اً ملر 

و ذلير    حدث  الظرز السعسارةة  بشى بيا السمػ دمحم عاىر  اه مظارًا دوليًا عمى
وبعده    وبيا ق ر  حسد  اه  بابا    قشدىار بؾجؾد اثير مؽ األثار بيا ق ف اإلسبلم 

== 
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 . (3)و حدىا  سااًل محا غة  باميان    (3) ايمؾ ملرا 381عؽ اابف  و  عد

 ومدددددددددددددددؽ الجشدددددددددددددددؾب  ، (3)كٌتهههههههههههههههاپ وةحددددددددددددددددىا مدددددددددددددددؽ الذدددددددددددددددر   
 

                                                                                                                                    
== 

الدأ  يعد  حفة معسارةة عغيسة    تذ  غظي ق لو رقائق الدى  الخالص   وبيا  
 .   -ملسو هيلع هللا ىلص-عمى ردام الرسؾل    قال  نو يحلؾ ي  ومدجد الخرقة الُسذر ة  

 . م 3664بيروت زم الراب    الج   511  513  صد معجؼ ال مدان -:  ياقؾت الحسؾ 
 م 3113  القاىرة الظ عة األولى   11  صد حسد  اه مدعؾد -د/ عفاف الديد زةدان:

  404،  403صــ  -فغانستان :ا ىعموم ىوهنوال سلطان دمحم أنصاري ، جغرافٌاپ -
 .  313   صد  -ل مدان :ياقؾت  الحسؾأ   معجؼ ا (3)
ايمدؾ  351 عد مديشة  باميان   ير مدن   غاندلان   و  عد عؽ اابدف    -باميان : (3)

ملددرًا   اانددع  ددي القددديؼ مملقددى القؾا ددف اللجارةددة    حيددن اددان يسددر بيددا طرةددق الحرةددر 
ة ال ؾذيدة  حيددن يؾجدد بيدا  ساثيددف السدؤد  تلدى الرديؽ   واانددع مرادزًا مدؽ مراكددز الدياند

بؾذا الذييرة اللي دمرىا  طال ان  وةحكدي  ىدف  باميدان ال ثيدر مدؽ القردص واألسداطير 
 عؽ ىده اللساثيف .

 3مجمد  – 111  معجؼ ال مدان   ص    ياقؾت الحسؾ  -
  13 حسد  اه مدعؾد .ص  -د/ عفاف  الديد زةدان :

سقدار  ق   ي الجشؾب الذرقي أل غاندلان   و ر ف  عؽ سظ  ال حر ب –:كٌتا پ (3)
  مغ   ردٌز گ ايمؾ ملر مرب    وبيا ثبلثة عذر قرةة    عاصسليا  مديشة 3811

   وةعيش بيا ا ن ما    يلحدث سكانيا  لغة ال ذلؾن  3اسد 3513حؾالي   مداحليا
 يزةد عؽ مميؾن  خص .

قاتي القزاة :  بي عسر مشياج الديؽ عثسان السعروف بد القاتي مشياج الدراج  -
  القاىرة   الظ عة األولى   138 رجسة  د / عفاف الديد زةدان   ص الجؾزجاني 

 م  3131
Pajhwok Afghan News Elections 2014  
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 .  (2)انگارز ومؽ الغرب والية، (1)زابل  محا غة

 غاندلان   و عد اللالية بعد اابف   ىيشة غزنة مؽ السحا غات ال  يرة  ومد
ليؽ وعذرةؽ ملرًا ئ ر ف  الفيؽ وما  ىوى   (1)مؽ حين ال ثا ة الدكانية 

 .  ؾ  سظ  ال حر 
   -:انرسًٍح

     والشؾن السفلؾحة(5)ة   وبالزاأ الداكشة  دسى غزنة بفل  الغيؽ السعجس
 (8)الظاىرة " ة بسعشى األرض  الرح ة  الفديحة" غزنة  "  ي المغ وامسة 
 سؼ ىؾ األ ير  ي السرادر اللارةخية  . الوىدا ا

                                                           
والية زابف مؽ محا غات   غاندلان األرب  والثبلثيؽ    ق  جشؾب   غاندلان    -زابف : (3)

ديشددة  ددبلت  وسددكانيا يلجدداوزون   و حدددىا قشدددىار غربددًا  وتكيلددا  ددرقًا   عاصددسليا م
  و غمددد  سددكانيا مدددؽ  3اددؼ 34151ندددسة   بيشسددا  ردددف مددداحليا تلدددى  138631
 ال ذلؾن . 

 . 131جغرا يا   ارةخى عسؾمى ا غاندلان  ص -:ىوهنوال سلطان دمحم انصارپ
واحدددة مددؽ محا غددات   غاندددلان األربدد  والثبلثدديؽ   ومحا غليددا  ددرةؽ   -:ان گ  ارز (3)

مدد  سددكانيا مددؽ  ال ذددلؾن   وارزلددان مددؽ السدددن القديسددة  ددي غددؾر    وقددد كددؾت   و غ
اكلذث بيا لؾح حجرأ مكلؾب بالخ  اليؾنداني يرجد  تلدى يسددسائة عدام ق دف السديبلد   

 ليخ رنا بالساتي القديؼ للمػ السشظقة  . 

 . 311ا غاندلان  ص ىعسؾم ى ارةخ  جغرا يا -:ىان دمحم انصارلطوهنوال سپ
 . 363ف الديد زةدان :مررةة  ي ببلد األ غان   صد/ عفا (1)
 .  313   313معجؼ ال مدان   ص   -ياقؾت الحسؾأ : (5)
غيداث المغددات ص  -غيداث الدديؽ  دمحم بدؽ جددبلل الدديؽ  بدؽ  درف الددديؽ رام دؾر  : (8)

 اكٌزه ترٌن ". پشادترٌن ، وگ -: " بو معشاىد  ش 3131   يران 3   ج 335



 

 
 

875 

" " زاول يظمدق عمييدا ادان ي القديؼ  غزنة   و دار بعض السرادر   ن  

رمد   تحدد  مياديشيدا ى د اً ن مشردؾبادا ى   واللد (1)" رست  زال  ند ة تلى
بثبلثة   سشة  يرجد  تلدى  رسدلؼ زال   والددأ يحغدى بد حلرام وا در مدؽ ق دف  

 " زابلستان " .  يزاً    وةظمق عمى غزنة  (3)سكان ذلػ السيدان 

ن غزنة  بمدلان ند ة تلى زال جد رسلؼ  و زاو دار بعض السرادر  ن والية 
عمى يدد "ع دد الدرحسؽ   سدمؼ  ىميدا ىواللد  (1)ىي عاصسة  واليدة  زابمددلان 

 حيدنسان بؽ عفان رتدي   عشدو    ي عيد يبل ة  سيدنا  عث" بؽ سسره
 . (5)ؼ يأسر ع د الرحسؽ بؽ سسرة  حداً ولدلػ ل  عيد  ال يأيد مشيؼ   سيرًا 

سدؼ الوىدؾ ا  يؽ   وىدؾ األصد  عشدد العمسدامنغدز :وةظمق عمى غزنة   يزدًا 
      (8) يظمق عمييا حالياً   الد

                                                           
بظف تيراني مذيؾر مؽ  ىالي زابمدلان   وردت حروبو  -ال :ىؾ رسلؼ ابؽ ز  (3)

و جاعلو  ي الذاىشامو   وةقال لو رسلؼ بؽ دسلان   ورسلؼ بؽ زال  وىؾ قائد مؽ 
قؾاد جيش ايكاوس   اان بظبًل قؾةًا مشد طفؾللو   مات م  جؾاده "ريش" واقعًا  ى 

 ب ر  وذلػ بلدبير مؽ  ييو .

ىد  3118   يران  3  حرف " ر " ج  511ص –دهخدا  هلغتنام  -هخدا :داكبر  ىعل
 ش . 

  383عجائ  السخمؾقات وغرائ  السؾجؾدات   ص -دمحم بؽ محسؾد طؾسى : (3)
 ىد ش .  3315   يران    381

 .  338معجؼ ال مدان    ص -ياقؾت الحسؾ  : (1)
غزنى     -دمحم  اتف ايانى   و ؾاع عمى دمحم   ار    دمحم عمى ا لخار  : (5)

 ىد ش .  3161  3  ج 135بدلر  سدن  ر  اسبلمى   ص 
ىد. 3536الظ عة االولى القاىرة 8 ريى سيدلانى  صد-د/عفاف الديد زةدان : (8)

 م  3115
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 يزدًا    (3) زنه  "گ" و  اشدز الشفدائس والدديائر   جهه " نگ"    ةقال ليداو 
 " وربسددا سدددسيع بددددلػ ألن  مدددػ السديشدددة اانددع مسمدددؤة بأعذددداب يقدددال ليدددا

  . (3)زن "گ

  عرةد وههو  ،"" جزنه   ة مشيداوقد ذارت العديد مؽ األسسام ليده السديش 

   (1) غزنو،  گزنوگنجٌنه ، گ، وگنج" ،  وزن گ"

 و ددي ليجددة  العامددة يقددال لددو"      " غزنددؾ  ةنلددد  تلددى غزندداوةقددال لسددؽ 

 "ىچغزنٌ"

  :  (5)  غزنؾ  ىوةقؾل الذاعر سشائ
 ولطالما أصبحت أنت ملكاً لغزنٌن 

فقٌر فً غزن  أى   ىبقفلن ٌ
(5)
 . 

 

                                                           
 ىد ش . 3118   يران 13  ج  333ص –لغلشامة دىخدا  -:علً اكبر دهخدا (1)
نى  بدلر  سدن  ر  غز  -مرظفى يرمى   ع د الحكيؼ دمحم    سيد عمى  قى : (3)

 ىد ش .  3161   يران    3  ج 38اسبلمى ص
  . 351  ص 3  جبرهان لاطع  گفرهن دمحم حديؽ يمث  برىان :  (1)
  (  818ملؾ ى عام ) الغزنؾ   ىحكيؼ  بؾ السجد مجدود بؽ آدم سشائ -سشائى : (5)

  بحكيؼ غزنة" لرؾ ة العغام  وعرف " و يعد سشائى مؽ  وائف الذعرام السولد  ي غزنة
و  ير مثشؾةا و " حديقة الحقيقة و رةعة الظرةقة "  وىى السثشؾةة اللي  ىداىا تلى 
بيرامذاه سمظان غزنة   وة مغ عدد  بيا يا  كثر مؽ  حد عذر  لث بيع   لرف اميا 

 باأليبل  . 

  ىد ش 3164  مذيد    11 13  ص یارسپعر ش -: ىدمحم ااعؼ ااعس -
 شاه غزنٌن خواند  رخ ،چتاتورا   (5)

 غرٌب نماند  "چی" غزنٌ هٌچ 
 هـ ش  1344، تهران  3، ج305،  304ص،  ىتارٌخ بٌهم:ىابو الفضل دمحم حسٌن بٌهم
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 ىن  ٌنشد الشاعر " دمحم هاش  انورس  غزاوعن 
(1)

  -" قائالً :

 الشهرة ال رٌض   وذ س  الم روفالغزن  ذلك ا

 ، مدٌنتنا  ىغزن  ُملك سنائ

 ولٌاء ألوأرضها مزدهرة با،اء غزن  مضٌئ  سم

 دب ألغزن  مدٌن  ال ل  وا

 الطور ىمثل واد،لهً والتصوف إلوادى ال شق ا

 شٌخ الصوفٌ  ذلك الحكٌ  الم روف 

 نائ  مثل الجوهرة داخل الصدف   . 

 ذلك الرجل المشهور  ىالغزنو ىسنائ

ضمٌر ٌقظ ومنٌر و الحدٌث ، وذ عذبصوفً ال
(2)

 

 

                                                           
:هو شاعر معاصر، ولد فً غزنة ،وله العدٌد من األشعار الوطنٌة،   ىدمحم هاشم انور (1)

 والكتب النثرٌة .
 هـ ش 1332، 39انستان ، صه شعر ، افغٌنغزنه درآ -: ىبسم هللا شرٌف

 نا  غزنه نا  بسٌار آشنا ست   (2)
 شهر ماست ًٌغزنه ملك سنا

 آسمان سبز غزنه روشن است 
 لشن است گون چه  زمٌنش ز اولٌا 

 شهر غزنه شهر عل  است وش ور 
 وادى عشقش وعرفان مثل طور 

 ن حكٌ  نامور آٌرعرفان پ
 هر گون صدف خوابٌده در درج چ
 مرد شهٌر ىوغزن ٌىآن سنا 

 عارف شٌرٌن سخن روشن ضمٌر
، " غزنه  39هـ ش ، ص1332ه شعر ، افغانستان ، ٌنغزنه درآ -: ىبسم هللا شرٌف -

 نام آشنا " 
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 دراك إلم تلى قم  الم رف  وا، لك ال قاب ذ

 المنزل  الرفٌ   عنه ، ال ل  والتصوف  خذ أوقد 

 الطرٌق بحدٌق  الحقٌق   أفسح

وصارت منب اً لل طار فً الم رف  والجود
(1)
  . 

رو ة    رض يشة السذيؾرة والسع مػ السد  ة يلحدث الذاعر عؽ مديشة غزن
( الدددأ  818)ت    غزنددؾ  ى  ُممددػ الذدداعر سددشائواألدب العمددؼ و  وليددام أل ا
ةدق الظر  مَيدد حديقدة الحقيقدة  ووبكلابد  ر قى باللردؾف   وازدان بدو العمدؼا

 يشيف مؽ عمؼ اللرؾف والعر ان .  ىل   لسؽ   ى مؽ بعده

  -: انسكاٌ
ط قًا  ندسة " 3154358ما يقرب مؽ  ةي مغ عدد سكان مديشة غزن

ىد ش "   مشيؼ يسدؾن بالسائة  اجيػ   و ربعؾن  3146إلحرائية عام 
 بالسائة بذلؾن   وعذرة بالسائة ىزاره . 

  

                                                           
 م رفت ىآن عقاب قله ها (1)

 شان منزلت ٌ عل  وعرفان ٌافت ز
 شود گ هحدٌق  برحقٌقت ر با

 سود جود  منبع عطارشد در
   39هـ ش ، ص1332ه شعر ، افغانستان ، نآٌغزنه در -: ىبسم هللا شرٌف -
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    -: ادلساحح
ثساني  ة   زؼ مديشة غزن (3) 3اسد 33638 ةشة غزن  مغ مداحة مدي
    (3)مراز غزنى -عذر والية ىؼ :
 جاغورى ، ،، ناور  ه ٌک ، د ٌروگٌالن ، واغط گباغ ،  قره ، اندر ، مقر

 ، (3)مالستان ، رشٌدان 

                                                           
 -اس  يمً افغانس  تان ، رٌاس  ت مع  ارج و ٌ  ت غزن  ى : ىوزارت مع  ارج جمه  ور  (1)
 1336،  3ه ـ ش ، ص 1336ال ى  1334ين سه ساله ولسوالى شهر غزن ى ازس ال پ

 هـ ش . 
،  2كم  ـ 491وه  ً محاف   ة مدٌن  ة غزن  ة ،وتبل  ح مس  احتها ح  والى  -مرك  ز غزن  ى :  (2)

وجن وب و ٌ ة ان در،   ىلرٌة، وتمع فً الشمال م ن و ٌ ة خواج ه عم ر210وتتشكل من 
% 43نسمة ،  139000، ٌبلح عدد سكانها  کوغرب جغتو وإلى الشرق من و ٌة ده ٌ

 من اإلناث،  وأغلب السكان من التاجٌن ، وتعتمد على المحصو ت الزراعٌة .  
ين پ  -ٌاس ت مع ارج و ٌ ت غزن ى :وزارت معارج جمه ورى اس يمى افغانس تان ، ر

  3هـ ش ، ص 1336الى  1334ازسال  ىشهر غزن ىسه ساله ولسوال
نس  مة ، وه  ً ب  المرب م  ن ل  ره ب  ا   99.300إح  دى و ٌ  ات غزن  ة ، وبه  ا  -ان  در :  (3)

 وجغتو . 
ن وب غزن ى جكم  56تمع  لره با  على بعد ، ةحدى و ٌات غزنهما إ-لره با  : و ممر-
ستان، وأكثر سكانها م ن اله زاره والبش تون ، أم ا مدٌن ة مم ر فع دد س كانها فغانأشرق  ىف

 وأكثرهم من البشتون .  ،نسمة 40300
 ٌبل ح ع ددفغانس تان ، وأالجنوبٌ ة تم ع ف ً جن وب ش رق  ةح دى و ٌ ات غزن إ -ٌين :گ -

 سكانها من التاجٌن .  ىوبال،% من البشتون 11نسمة ، سكانها  49404سكانها 
% تاجٌ ن 11، نس مة 41000 ىفغانستان وتضم ح والأتمع فً جنوب شرق  -: کده ٌ -

 % بشتون . 93، وحوالً 
  .من الهزاره   ٌهاوكل ساكن  ةهً أكبر و ٌات غزن -ناور : -
نس   مة ،   350.000م   رب م   ن ٌ، وع   دد س   كانها  ةإح   دى و ٌ   ات غزن    -: ىج   اغور -

 .  الدرٌةٌة نهم  ٌتحدثون الفارسأوٌتشكل سكانها من الهزاره إ  
، ٌح  دها م ن الش  مال و ٌ  ة اجرس  تان ، وم  ن الش  رق  ةإح  دى و ٌ  ات غزن   -مالس تان : -

بالمائ  ة  م  ن ه       90كثاف  ة س  كانٌة ، ة، ومالس  تان أكث  ر و ٌ  ات غزن  ىو ٌ ة ج  اغور
 السكان ٌشتغلون بالزراعة . 

س كانها  فغانس تان ، وٌبل ح ع ددأتم ع ف ً جن وب ش رق  ةإحدى و ٌ ات غزن  -رشٌدان : -
وأغلب سكانها ٌشتغلون بالزراعة ف ً ح دود  ،من الجفاج ىنسمة،وتعان 12.243حوالً 

 .باكستان
 312، 311صـ افغانستان ،  ىعموم ىجغرافٌا -: ىوهنوال سلطان دمحم انصارپ -



 

880 

ه جههههان ، وخوات، اجرسهههه ناجههههو ، زنغتهههه، ج  ، نههههاوه یٌههههانگآب بنههههد ، خو
 . (1)ىعمر

 -ٔاحملصٕالخ انشراػٍح : حخرياخ غشَ
 وان ااندع قرد ة ليددع ى  وىدوغزنى اؾرة ج مية ليدا الفدان ومائلدا  قرةدة 

ار   اثيددرة المحددؾم   طي ددة ة األسددعبددال  يرة   تال  نيددا رح ددة مشعسددة   رييردد
يراسدان ويدزائؽ الددشد     دي   درض  وليا مدن جميمة   وىي  حد  ةالفؾاك

والثمددؾج  طرةدق بدو ييدرات واسدعة   وجؾىدا جسيدف غيدر  ن ال درد بيدا  دديد 
ير  سيبًل قميف الزراعة   وةذلغف  غم  أل  بيشسا  ذكف السشاطق ا (3)كثيرة 

و دداق  األمظدار الفؾاكو   وساعد جؾىا الجسيف   وانلاج  الدكان بالزراعة 
 .(1)وياصة اللفاح والعش   عمى  شؾع السحرؾالت الزراعية والفؾاكو والثمؾج

  

                                                           
فغانس  تان ،  وتض  م ح  والً أ، وتم  ع ف  ً جن  وب ش  رق  ةم  ن و ٌ  ات غزن   -آب بن  د : (1)

 نسمة  4134
 .  ةنسم 29.942فغانستان ، وٌبلح عدد سكانها حوالً أفً جنوب شرق  -: ىٌانگخو -
فغانستان ، وٌزٌ د س كانها ع ن أل، تمع فً الجنوب الشرلً  ةإحدى و ٌات غزن -ناوه : -

 .  نسمة 23054
غل ب أٌن ، وه ً إح دى و ٌ ات غزن ى ، وئت اغسمها من خان ات الجاتخذ اولد  -تو :غج -

ل ى باكس تان وإٌ ران  م ا ب ٌن إوبعض هم ،إل ى كاب ل وه رات سكان  ه ذه الو ٌ ة ه اجروا 
  .م  2005م إلى 1390أعوام 

، وبه ا  ىالج ز  الغرب  ى، تمع ف  ةو ٌة فً غزنالـ ثمانى عشر واحدة من  -اجرستان : -
 نسمة .  62000ما ٌمرب من 

نس مة ، ول د فص لت  16100به ا م ا ٌم رب م ن  ة،حدى و ٌات غزنإ : ىخواجه عمر -
 حٌث كانتا  متصلتٌن . ،توغعن و ٌة جم  2005و ٌة عام هذه ال

  312، 311صـ افغانستان ،  ىعموم ىجغرافٌا -: ىوهنوال سلطان دمحم انصارپ -
 . 5ج  313  صد 313معجؼ ال مدان   صد -ياقؾت الحسؾ  : (3)
 .  133عسؾمى ا غاندلان   ص  جغرا يا -ؾىشؾال سمظان :پ (3)
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  -قائبًل :  اعرنا وعؽ ييرا يا  يشذد 
 فً كل الدنٌا شهرة واس  ،   لمذاق ماء وخبز غزن

الحلو فً ال    ، المذاق  عنبها وت احها وٌترك
(1)
  . 

  -ئغ ٔاحلزف انٍذٌٔح :انصُا
غيرىا و  والفزددة  والدددى  والحمددي   عة الشحداس سلعدع صددشاعات مثددف صددشا
نؾاع    و ص حع جسي   ةزدىار  ي  سؾا  غزنامؽ الحرف اليدوةة بريام و 

 ىددؼ مددؽ الحددرف اليدوةددة مشلذددرة  ددي غزنددة   واانددع الرددشاعات اليدوةددة 
 ةالسلشؾعددة غزندد  وجعمددع  مددػ الدددم   عشاصددر اللردددير  ددي ىددده السشظقددة

 نليجة لئلزدىار واألنلذار  ي األسؾا  .  نقظة ميسة ومزدىرة 
  وعثدر بيدا بسعددن الميثيدؾم واحدة مؽ  غشى السشاطق  ي العالؼ  ةو عد غزن

عمددى ال ثيددر مددؽ السعددادن مثددف الدددى  والشحدداس   وقدددرت قيسليددا بثبلثدديؽ 
دن السخلمفدددة وةرجددد  الدددد    دددي ثدددرام غزندددة بالسعدددامميدددار دوالر  قرة دددًا . 

والسلشؾعة   تلى وقؾعيا بالسشحدرات الجشؾبية لج ال ىشداؾش  حين  سلمدػ 
الحديددد الخددام  والدددى  والفزددة والفحددؼ   واألحجددار الثسيشددة   ذات  معددادن

  .ةيؽ   والياقؾت الدأ  ذلير بو غزنالذيرة العالسية  مشد آالف الدش

  مديشة جميمدة  دي نفدديا" غزنو  -قائبًل: ةوقد   ار ابؽ حؾقف لسديشة غزن
 .  (3)ك يرة بجساليا و جارا يا " 

                                                           
 شهرت روى زمٌن طعم آب ونان غزنه  (1)

 مٌنهد اور وسٌبش طعم حلوگدهن ان در
 .  61ه شعر ، صٌنغزنه درآ -: ىبسم هللا شرٌف-
 م . 3615  بيروت   51صؾرة األرض   صد  -ابؽ حؾقف : (3)
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  زابمدلان ثرةة بالسعادن السلشؾعةجزام مخلمفة مؽ   ن   ىوقد ذار السقدس
وبيدا ال ثيدر    جارةدة ىدده الد بلد -دون اإل ارة تلى  ندؾاع السعدادن بقؾلدو :

  .(3) والسؾارد األير   والثروات   السعادن مؽ

  -:حغشَيذٌُح ٍح ػٍ َثذج ذارخيثاٍَا : 
نع  حكدؼ يراسدان والية نائية    خز  لمدولة الدامانية اللي اا ةكانع غزن

  .وما ورام الشير 

اللدي ااندع  دديؽ  ؾةة بيؽ جش ات الدولدة الددامانية ت الدولة الغزنأوقد نذ 
ن تددعفع  بعددد الع اسددية  ددي بغددداد   خبل ددةىددي نفددديا بددالؾالم والل عيددة  لم

لرايددة  ددي علسددادىؼ عمددى العشاصددر الفارسددية والليجددة الن  سددمظة يمفائيددا
زديددداد العشردددرةيؽ الفارسدددي اد  بددددوره تلدددى  الجددديش   والحدددرس    مسدددا 
يددلقف  اف  رةق مؽ قؾاد  مػ العشاصر  أص  واللراي  ي ببلط الخبل ة    

وقد اانع   يؼ لمخبل ة الع اسية   ي بغداد حلفاظ بؾالئالجزام مشيا   م  اأب
 .  (3)لدامانية  ىي تحد    مػ الدوةبلت السدلقمة عؽ الخبل ة الدولة ا

ميددر مشرددؾر بددؽ نددؾح الددداماني ألمددر الغزنددؾةيؽ حدديؽ عددزل ا وقددد بددد    
لدددامانييؽ يؽ عمدى اگددمشردد و اقائدد لمجيددؾش    خدرج ال ل مدؽ (1)يؽ گدال ل

                                                           
  364صدد   حدؽ اللقاسيؼ  دي معر دة األقداليؼ بؾ ع د   دمحم بؽ  حسد السقدسى :  (3)

 م.3663 ىد.3533 القاىرة  3  ج 115  111
 ارةخ السدمسيؽ  ي   ة القارة  اليشدية وحزارا يؼ    -د/  حسد محسؾد الدادا ي : (3)

 م .  3651  القاىرة    3  ج 53   53صد 
ىد   و اان قدد  334عام  حدودالقائد الحربي ألمرام بشي سامان   ولد  ي ٌن : گالبت (3)

 ساعيف الدداماني    ثدؼ  علقدو ي زمرة غمسان  حسد بدؽ تسد انخرط بعد بمؾغو سؽ الر د
== 
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وحكسيدا لسددة   سدلؾلى عمييدا او   ة جدو تلدى مديشدة غزنداوىزم جيؾ يؼ   و 
حلى  ؾ ى بيا عدام  ة سس يبلليا مم ًا لشفدو  ي غزن  عامًا  سلة عذر 

 .  (3)ىد  183

ؽ   والددأ ادان السؤسدس الحقيقدي لدولدة الغزندؾةيٌن گسبكتوولى مؽ بعده 
 .  (3) ٌنگالبتمره غبلمًا مؽ غمسان  ىؾ نفدو  ي بداية 

مدا طمد  مشدو  تذا ىمير نؾح بدؽ مشردؾر الددامانألعؽ نجدة اأير واان ال يل
بشدو محسدؾد اد ناصر الديؽ والدولة "    ولقد  مير "  بألؾن   حلى لق و االع

قؾاعد واحدة  -القؾأ  الدشي اكؼالح- ٌنگسبكت . وقد  رسى .بد سيث الدولة
عمددى الحدددود األ غانيددة اليشديددة    وقددؾة   م راطؾرةددات دوامددًا ألكثددر ا مددؽ 

 -ىدد  154واانع مدة مم و عذدرةؽ عامدًا    دؾلى الددمظة بعدد و ا دو عدام

                                                                                                                                    
== 

يؽ يلددرج  دي گد مرعددد مدؽ غمساندو   وعدف ال ل نرر بؽ  حسد   ثدؼ واله ندؾح بدؽ نردر
ولسا  ؾ ى نؾح بؽ نرر   و دؾلى الحكدؼ مدؽ  السشاص   حلى بمغ ر  ة صاح  الحاج  

 دي ببلطدو مشزلدة ر يعدة  ياصدة عشددما  ردد  ٌن گ البت بعده ع د السمػ بؽ نؾح   احلدف
ر بؽ ممػ  قائد جيؾش يراسان عمى بخار   وقلمو   مسا  وقد  الحددد والغيدرة ليجؾم بك

 ي نفؾس  عدائو    عسمؾا عمى تيغار قم  األمير ع د السمػ تده    أصدر  مرًا ب بعاده 
 ىد قيادة جيؾش يراسان .  156تلى بمخ   حين  ؾض تليو حكسيا    وواله سشة 

 ىد ش .  3111   3صد ان   ةسمظشع غزنؾ  -: ىيميف   يميم-
د/ عفاف الديد  - رجسة : -رديز :گ بي سعيد ع د الحى بؽ الزحاز بؽ محسؾد ال (3)

 م .  3113  القاىرة    355  واليامش ص 338زةدان   زةؽ األي ار   صد
  ب   د.صاد  نذات    ارةخ ال ييقىالخذا ى رجسة د. يحي -: ى بؾ الفزف ال ييق (3)

 ش .  ىد 3135  بيروت  335صد 
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  ولدؼ ياه محسؾد سرعان ما  طداح بدو  بشو تسساعيف   ول ؽ ا   (3)م 664
ميدر محسدؾد قدد  حكدؼ ق زدلو عمدى غدزنيؽ ألىدد حلدى ادان ا 156يأت عدام 

 .  (3)وعمى باقي ممػ  بيو  

  دددؾ ى  ىدددد   143ولدددد عدددام  "لغزندددؾأ عميدددو  مددددػ الددددمظان محسدددؾد او 
  والحربيدة   والدياسدية   اإلدارةدة مؾر و دار نؾاحييا ألبزمام ا (1)ىد" 533

عاصسة لمدمظان محسؾد  ي  ة  قد اانع غزنلشغيراب راعة وميارة مشقظعة 
 مظم  القرن الخامس مؽ اليجرة . 

  ثشدامغلشسدو مدؽ غشدائؼ ابسا   ىا وزةشليا مولقد جدد الدمظان محسؾد بشا  
  ولدؼ زدىارىدا  اردره  وج عغسليدا  و غزوا و  ي اليشدد   حلدى بمغدع  دي ع

م (   قدد ُحدددت  631 - دىد134  دؽ الد بلد  دي عردر الدولدة الغزنؾةدة ) 
مددا  غاندددلان و جددزام ا يددرة مددؽ بددبلد  و  اانددع تيددران حيددن دًا تقميسيددًا    حديدد

ظمدق عمدى ىدده ورام الشير  دديف  دي نظدا  حكدؼ الدولدة الغزنؾةدة   وادان ي
سدؼ ام بدد  3454عدام . ومشدد  "يران زميؽ"االسشظقة اميا  ال بلد اإليرانية   

 . (5)دلقمة  حع حكؼ احسد  اه بابام غاندلان يغير ادولة  
زىددى  م ( مددؽ  631 -ىددد  134الغزنؾةددة ) وعمددى ىدددا يعددد عرددر الدولددة 

عمددددى وجددددو  ةندددددلان عمددددى وجددددو العسددددؾم   و ددددي غزندددد غا العرددددؾر  ددددي 
 .رؾصالخ

                                                           
   135ط قات ناصرأ   ص  - رجسة د / عفاف الديد زةدان : -مشياج الدراج : (3)

138  . 
 .  313ي ار   صدألزةؽ ا - رجسة د/ عفاف الديد زةدان : -:ٌزى درگال  (2)
 . 136   133زةدان  ط قات ناصرأ ص  رجسة د/ عفاف الديد -مشياج الدراج : (1)
 هـ ش .  1351، كابل ، افغانستان ،  24ص -ن :غزنه وغزنوٌا -جٌينى :  (4)
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سديؽ يدة سلقرار    حع قياالوا دبألان ىدا العرر يسثف عيد العمؼ وا قد ا 
ا ددددعع رقعدددة سدددمظشلو تلدددى  ن   حيدددن    الدولدددة الددددمظان محسدددؾد الغزندددؾ 

رسددلان   وج ددال  وطخارسددلان   وط يراسددان   ويددؾارزم   والعددرا    ددسمع 
ق عمييددا االم راطؾرةدددة طمدد لددى  ددد و القددارة اليشديددة   ولددددلػ  ؾر   وحغددال

  داع رقعليا ومسلم ا يا . ال الغزنؾةة 
 غزنههه: ددي الابددو   ى الذدداعر بدددؼ    ددرةف محسددؾد  وردوعددؽ  الدددمظان 

  -ىده األ عار :الذعر  : غزنة  ي مرآة ش ر درآٌنه 
 السلطان محمود  هم  أحسن ب

 وس د اإلسال  بجهوده 
 روض  قصره كانت من الحرٌر 

 ال مثٌل لها   صناع  وثقاف  غزن
 عاصم  المسلمٌن فً آسٌا 

اءلها من األرض حتى عنان السم فال خر والشر
(1)
.  

                                                           
 آفرٌن برهمت محمود باد  (1)

  دشت شاگاو اسال   ش ازتال 
 رٌنان بود وحرٌر پاو  هروض

 غزنى بً نظٌر  گصن ت وفرهن
 در آسٌا  خت مسلمٌنتاٌپ

 در سما  افتخار ش از زمٌن تا
 .  96ه شعر ، صٌنغزنه درآ -: ىبسم هللا شرٌف-
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 ادلثحث انثاًَ 
  ىآج انشؼز ، نهكاذة تسى اهلل شزٌفغشَّ يف يز

 .، َشأذّ ، أػًانّ  انكاذة ٔانشاػز تسى اهلل شزٌفً
 .بدؼ   دمحم  رةء مرزا      -: مسّا

  .   ىبدؼ    رةف    -: ّختهص

 . (3)م    ي مديشة بغبلن  3658ىد ش    3131عام ولد   -: يٕنذِ
 بى بيا  و اللي نذأ و ر وعؽ محا غل

 

 

                                                           
 ق  مديشة بغبلن  ي  سال   غاندلان   و سلاز بيؾائيا العميف   وندسييا  -بغبلن : (1)

    لمشديف   ومران  الدكر ، خمرى" پل"الجسيف   و ذلير بسرانعيا مثف مران  
قدمًا  ؾ  مدلؾ  سظ  ال حر    3411 ق   ر  نير قشدز بثبلثة  ميال   و ر ف  

اصسليا ُيسرأ   و  مغ مداحليا ندسة    وع 3483111وة مغ عدد سكانيا حؾالي " 
  و عد بغبلن مؽ السحا غات الزراعية والرشاعية    و ذلير  3اسد 34316حؾالي 

رز   وبيا العديد مؽ السشاجؼ   مثف السشجؼ الحجرأ  واألسسشع   باإلتا ة  أل بزراعة ا
 تلى مران  الح ؾب والدكر   وبيا جامعة واميات عدة مؽ بيشيا امية الزراعة . 

  القاىرة    5 صدحسد  اه مدعؾد :  رجسة د/ عفاف الديد زةدان -: ىستانگالح رٌص-
 م .  3113 -ىد  3534ولى   أل الظ عة ا

-Ehsan Yarshater " BAGULANالؾاليات السلحدة   جامعة اؾلؾم يا "        

online السؾسؾعة اإليرانية  "  "  
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  -يشذد  اعرنا قائبًل : 

 وأشرقت القلوب وأضاءت بنور بغالن  . 
 وأصبحت  بغالن كالشمس مشرق  وجمٌل  

هذه مدٌن  قتٌب  
(1)
، ذلك الشٌخ المحنك 

(2)
 

 والرفٌع ،تارٌخ بغالن الجمٌل  
 التكبٌرو ،هذه المدٌن  ملٌئ  بالدماء

  صارت بغالن مرآة صراخ قلوبنا 
 والس ادة ،بالحب     جمل هذا الوادي  المأما 

ً صارت بغالن قصراً  محبوب  ل ال  ا  وبقله وٌت لق ب ا
 الهم  ال الٌ   ،و والتضحٌ  ،إلٌثارهً عاصم  ا

فً ظلمات التارٌخ الحدٌث ال ذب هً 
(3)
  . 

                                                           
م ( هوالمائ  د اإلس  يمً   415 – 663ه  ـ /  36 – 43)  -لتٌب  ة ب  ن مس  لم الب  اهلى : (1)

الشهٌر الذي لاد الفتوحات اإلسيمٌة فً آسٌا الوسطى، وم ا ورا  النه ر ،  وفتح ت عل ى 
وكل بيد م ا ورا  الصغد ،ٌده  خوارزم وسجستان ، حتى وصل إلى سمرلند، و عن له 

حب  ا  النه  ر ، وخراس  ان، ول  د نش  ع لتٌب  ة عل  ى  ه  ور الخٌ  ل ، رفٌم  ا  لل  رمح والس  ٌج ، م
للفروسٌة  ، ولد أبدى شجاعة  فائمة، وموهبة لٌادٌة  فذة لفتت إلٌه كل األن  ار، استش هد 

 عاما   .  49هـ ، وعمره  36سنة 
لتٌبة بن مسلم الباهلً وحركات جٌش المشرق الشمالً فٌما ورا   -صالح مهدي عماش :

 هـ ق  1339 –ح  1349 – 3النهر ، ص 
 ه بغالن . ر دل ها شدگتابنده وروشن (2)

 وزٌنا شده بغالن  گشتهخورشٌد ص ت 
 ر خردمندپٌست ، همان  هن شهر قطٌبٌا

 هـ ش 1396،افغانستان ،  18، 17ش ر ، ص ٌنهبغالن درآ  -: ىبس    شرٌ 
 شده بغالن  ال ى تارٌخ وم دهٌبنز (3)
  ره ى تكبٌر نراز پراز خون وپن شهر ٌا
 اد دل ماشده بغالن ٌه ى فرٌنآ

 ه زٌبا چراز مهر وخروشنده پت اٌن دش
 ا شده بغالن نٌد ىبه دالوٌز ىكاخ
 وهمت  ىوفداكار ارٌثن مركز اٌا

 تارٌخ   کتارٌهست كه در ىزٌبا سخن
 ( مسما شده بغالن ٌن ن ) شهر بلورٌا

 هـ ش .  1336،افغانستان ،  19، 14ه شعر ، صٌنبغين درآ  -: ىبسم هللا شرٌف
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 يددلظرد      يدوو ربدى  ده ووطشدو الردغير الددأ نذدأ  بللدو اعرنا عا دق 
  -قائبًل :

 مدٌن  ال ل  والم رف  ، مدٌن  ال ز  والثبات 

 (مغٌثونال)مدٌن  الش ر والش راء ، مدٌن  الرجال الشج ان الرحماء 

 مدٌن  المسك وال نبر ، مدٌن  الجمال والزٌن  

 حت االت النارٌ  المدٌن   ال شق والشهد ، مدٌن  ا

 ء فاتحً ال ال  والشهدا ة  الرجال الراشدٌن ، مدٌن  الغزامدٌن

 مدٌن  أمل الغد ، مدٌن  الطرق البٌضاء 

 أنا (  ى مدٌنتنا ومدٌنتً ، كانت ) بغالن

 (1)علمً أنك عزٌزة ، مصاحب  لروحً ا

  -: َشأذّ
ج دمحم والددده يدددعى الحددا سددرة ملديشددة     ددي  ینذددأ الذدداعر بدددؼ    ددرةف

 عمدؼ مشدو ولقدد   بديؽ جيراندو و قاربدو  مح ؾبداً     قيداً ورعدًا    رةء   زاىدًا 
وقدد   القرآمه والابدة الذدعر "عمىبدؼ   "واان يذج  األيبل  الحسيدة   

 .والسظالعة و دو  األدب والفشؾن زرع  يو ح  الذعر 

                                                           
 عز  وه  ثبات شهر عل  وم رفت ، شهر  (1)

 نجات  ن، شهر مردا ىشهر ش ر وشاعر
 وزٌن باك وعنبرٌن ، شهر زٌششهر م
 ن شٌبٌن ، شهر بز  آتگهر عشق وانش

 وشهٌد  ىشهر مردان رشٌد ، شهر غاز
 د پٌس ىامٌد ، شهر راه ها ىشهر فردا

 است ) بغالن ( من  شهر ما وشهر من ، بود
 عزٌز ، همقرٌن جان من  تىبدان هس

 19بغين درآٌنه شعر ، ص -: ى شرٌفبسم هللا



 

 
 

889 

الداعات  يقزي  لمذعر والشثر اً عا ق  لؤلدب واألدبام   شذأ بدؼ   مح اً 
 واألنيار . واأل جار  الظؾال  ي  أمف الظ يعة 

ى نيد  ح  اللحريف والعمؼ    وقد عكث عمى الدراسة حلدىيواان   اعرنا 
السراز األول بالسدرسة الثانؾةة العميا  ىؾةة بلفؾ    وحرف عمندراسلو الثا

 .م 3115ىد ش   3155يشة بغبلن عام بسد

  : ذؼهًٍّ ٔثقافرّ
  الذدعر مشدد صدغره   وىؾ  طبلع الة وامعذق الذاعر بدؼ    رةفي القرآ

 ةبجامعد   ةسدبلميإلا ةد اللحق  داعرنا بكميدة الذدرةعغؼ  وقو جاد الابة الش
 (3)م3131 ىد ش3155الميدانس بلفؾ  عام ىبمخ وحرف عم

  وناقددا  واا  دا   شدراه  داعرا   دي الابا دو  ىبدؼ    درةف ةو شعكس ثقا 
وىددؾ  والديشيددة  ىددداف اللعميسيددة أليقددص الحكايددات ذات ا اً وقراصدد  دي ددا و 

 وعذددق  جددداً  ة ددي سددؽ صددغير العمسيددة والثقا يددة حيا ددو   بددد  سددبلميتمف ددر 
جاىددددا لشذددر الدددؾعي   ىولددددا نددراه دائسدددا يدددع  وطشددو و عمددق قم دددو بدد بلده

 .والثقا ة بيؽ بشي وطشو 

سدبلمية عمدي إلاللدي  عدرف السجلسد  بالثقا دة ا  نجده يؤلث ال لد  ال ثيدرةو 
 .وجو الخرؾص  ىعم    غانيةألوالثقا ة ا وجو العسؾم 

                                                           
ل )شناس  نامه مختص  ر ش  اعران معاص  ر غزن  ه ب  ا گ   ىش  اخه ه  ا : ىبدددؼ    ددرةف (1)

 . ىد ش 3163جمد اول   ا غاندلان   313ص نمونه كيم شان ( 
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  ومزارا يددا  ومدددنيا  و ارةخيددا   غاندددلان  ال ددو عددؽ  ال ثيددر مددؽ جددام 

 ىعددرف القددار  مددؽ يددبلل  مددػ ال لدد  عمددليل وحزددار يا   يا والابيددائو ددعرا
 . غاندلان وثقا ليا   ارةخ 

ىدؾ الساجدلير  دي القدانؾن الددولي   و  ىعم ىوحرف ال ا   بدؼ    رةف
 (3)نجميزةةاإل العربية و المغة  وةعرف ال ذلؾ يجيد المغة الفارسية الدرةة و 

  عار لو بعشؾان :  اعرنا:  ي  ىعؽ مديشة غزنو يلغشو 

 ر بكثدرة  دي اىؾ معدن يلؾ  :   والبلزرد  "حرةؼ الزرد"أ  حرةؼ الجؾرديؽ 
زر  يسيدف  لؾندو   ة غانددلان بسديشدو غزند وةؾجدد  دي   يدرانارميشا و  ج ال 

 . ولو مشا    ي الظ    ىلخد لمحمحسرة وةُ  ىلت
 يقؾل  اعرنا : 

 ىالالزردحرٌ  

 نت أ( نستخرجه منك)ىالذ ىالالزرد،    غزن

 عناقٌد الش رو

فً سل  )زنبٌل ( الذكرٌات  حمٌهأو حافظ علٌهأ
(2)
  . 

                                                           
) شاسشامو مخلرر  اعران معاصر غزنو با ل گ ىشاخه ها:  ىبدؼ    رةف  (3)

  .313 صدنسؾنو ابلم  ان ( 
 حرٌ  الجوردٌن  (2)

 غزنه الجوردٌن تو
 ش ر را  ىخوشه ها
 من كن  ىاسدارپخاطره  درسبد

 ىد ش .3161  318 ا جدار  ر  صد ى : بدؼ    رةف
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د الددأ يددلخرج زر وىشا يرث الذاعر  عرام غزنة بدأنيؼ مثف عشاقيد الدبل  
نددثار ال ايحدا   عميدو  دي سدمة الددارةات   وةحسيدو مدؽ  ىدؾمؽ  رتديا   و 

 .   والشذر   واللدوةؽ  باللجسي 
  -عؽ غزنة قائبًل : ى حديثة وةدلظرد  اعرنا 

  دنٌا قصورك تاج وعرش الب ملکت  و 
 وال عد له   ،مقبرة ملوك وسالطٌن ال حصر

 هل ال ل  أهذه الدٌار مكان 
  وال نون  ،هل ال ل أكان بابك م توحاً فً وجه 

 لحان األحسنوا الصوت و،ومجلس الش راء 
 ولٌاء ألرض اأنها إ ،قولمن مستقٌماً البد 
 الص اء  ذوى مسكن ال لماء

 الهضاب المرت    حسن  المظهر 
 حقٌق  هو الكل ما أص ك به ، ، مائ  مرة صدق و

 رض محط  األصنا ،أٌطلقون علٌك 
 من وسط كل الممالك ٌبحثون عنك  . 

 ونحن نهلنا من فضلك 
 (1)نص ك  ىحضرنا األقال  لكأو

                                                           
 ىگتاج وتخت زند هاٌتقصر (1)
 ار مشٌشاهان وسالطٌن ب قبر
 هل دانش اٌن دٌار ااه گجاٌ
 فن  و  هلا روى از بود بابت بهب

 در انجمن شاعران خوش نوا 
 است ٌاول ک ت خاگصاف باٌد 

 ت س ص ا مسكن دانشواران با
 مرت ع خوش منظر است  ى تبه ها
 است    صد باورنه وص ت مٌكچهر

 د ترا ٌنوگسرزمٌن بت شكن 
 جونٌد ترا  ٌان ملك هاماز
 ما ز فٌضت بهرها برده اٌ   

 درقل  وصف ترا آورده اٌ  
 13، صه شعر ٌنغزنه درآ -: ىبسم هللا شرٌف
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  -ادلُاصة انرً ذقهذْا :
بلأسيس  " " قا مة ال يان "   ثؼ قام  بيان نااروادير مجمة " م قمد مشر  

  -ة مجبلت  مشيا :عد
 .  ىامٌر الشهرپامٌر " " صوت پنداى  ى  " ما هنامه

 " ه ته نامه ى عقاب " " رسال  ال قاب األسبوعٌ  "  

ألسدد ؾعية   و ددرو  األمددف اال حدداد ا : ىثددؼ  صدد   رئدديس  حرةددر  لجرةددد 
 طمؾع غؾر " . ىفلو نامو   ا حاد "" وىفلو نامو  –األس ؾعية 

ؾ  عال ونذ    قام بال ثير مدؽ وىؾ عز  طبلع والثقا ة الو اعرنا واس  ا
  وادان بجاندد  ادف ىددده السدددؤليات  ألنذددظة لخدمدة  ىددف بددبلده عسدال واألا

ؼ  قمددد مشردد  رئدديس لسعر ددة   ددي مديشددة بغددبلن   ثددا مدددؤاًل  عددؽ مكل ددة
 ا ن يذددغف مشردد  وىددؾ   (3)اإلعددبلم والثقا ددة  ددي مددديشلي بغددبلن والغددؾر

  و قدددم لملر دد  ألنلخابددات  (3) ةاإلعددبلم والثقا ددة  ددي مديشددة غزندد  رئدديس
  السجمس ال رلسانى عؽ دائرة محا غة بغبلن.

                                                           
تحد  محا غات    غاندلان األرب  والثبلثيؽ    ق   ي وس  ال بلد   -والية الغؾر: (3)

 شدرج  ي قائسة األقاليؼ الغربية أل غاندلان   عاصسليا  يروزاؾه   وسكانيا زىام 
  وامسة غؾر بسعشى  3اسد 13546ندسة   بيشسا   مغ مداحليا  كثر مؽ  351311

سبللة الغؾرةيؽ  ي القرنيؽ الثاني والثالن عذر السيبلدأ  ج ف   عا ع  ي والية غؾر
   وال  زال  آثارىؼ ىشاز مثف مشارة  جام اللي  ق  وس  الؾالية  . 

  3  ج 131   116 صدحدؽ اللقاسيؼ   -: ىالسقدس
  3  ذيف غرجدلان   ج 515معجؼ ال مدان  ص  -:   ياقؾت الحسؾ 

 .3  ج 118د  ص ىسبلما سدن  ر  ر دلغزنى ب -:وآيرون    ىدمحم  اتف ايان
 .  3  ج 314  صدل گشاخه هاى  -بدؼ    رةفى :  (3)
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ار ددر  " " مم ددة دجعشددؾان "  اا بالدد    ددعار ليدد ةومددؽ  ددرط ح ددو لددد غزندد
  -:الذر  
 ٌا مدٌن  ال ل  وال ن    ،، ٌا غزن  غزن

 والرف   ،وال ظم  ،بالزٌن   أظهرت تاج الملوك 

 تلك البق   المشهورة فً آسٌا 

   البالد فاتحوملك  الشرق ، 

 واألدب ،والثقاف   ،أرض الش ر

 الذكر  وأرض ال ارفٌن والصوفٌٌن حسن

 اسمك زٌن  البالد ، ٌا وطن 

 دك ) السال   ( كل واحد ٌتحدث عن عهو

والحضارة  ،والرشاد،ست داد ال ك  مظهر اٌٌناب
(1)
. 

  

                                                           
 غزنه ، اى غزنه ى عل  وهنر  (1)

 تاج شاهان را نمود زٌب وفر 
 سرزمٌن نامور در آسٌا 
 شا گتاجدار شرق وكشور 
 وادب  گسرزمٌن ش ر وفرهن

 سر زمٌن عارفان خوش طرب 
 ن نا  تو زٌب بالد است اى وط

  خندورانت س وٌد زگهرٌكى 
 بالندگی شمه هاٌت مظهرچ

 .  19،13غزنه در آٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
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  -شخصٍرّ ٔأخالقّ :
  لو عا ق للرابو  يادم مح  لؾطشو  "  خص ىدؼ    رةفالذاعر " ب

اعر مرهء الحس   وىؾ  لؾطشو ال ثير مؽ الخدمات واألعسال     سد 
 .و و ي لجسي   صدقائ   رقيق القم   ياض السذاعر   

 سلاذ  بكمية  (3)وقد  حدث عشو صديقو " الظي  الدالؾر  صديق نررت " 
  -قائبًل : اابف جامعة الظ   ب

  ةوذو ثقا ة تسبلمية مليش وقراص و اعر    اا  ىتن بدؼ    رةف" 
 غاندلان   وقد   ىخر بيا  ُيفلمؽ األ خاص اللي    وىؾ واحدوعرةزة 

واللي يدلحق عمييا اف الذكر  الؾطؽ  قام بالعديد مؽ األعسال  جاه ذلػ
 . " (3)واللقدير

                                                           
  ىد ش 3151م قادر نررت   ولد سشةصديق غبل ىؾ الظ ي  -صديق نررت : (3)

  واان رئيس  ئىسشا ى  وىؾ رئيس السجس  الثقا  ةران بسديشة غزنگآىش ي والية 
 -:عسال مثفأللو العديد مؽ ا تجؾةرأ  بسديشة غزنة   وقد نذر الي ىالسجس  العمس

 حدين دل "  و نع " "  حجيو     :  ىمعسا  ىدلو    "اع ة القم   أ :"دل   وكع 
  أ ز ييال  مزرعة سو لحان القديديؽ "      أ :  نقدسيا  نؾا  وحدين القم  " : أ

عبلمة الذرف والدمؾع    أ : نبارا کجابع وآ ن" مزرعة الخيال الخزرام "    آيو 
 ىسدرسة سشائبرس داإلعداد والشذر    ىير  ي طآالسسظرة "   ولو  ربعة عذر عسف 

جامعة اابف   و نيى  للحق بكمية الظ  اىد ش   3131  و ي عام  ةبسديشة غزن
 ىد ش   وحرف عمى الساجدلير مؽ امية الظ  بكابف . 3133ل مية عام بادراسلو 

  . 36 صد  لگشاخه هاى  -: ىبدؼ    رةف
 314صد  لگ ىشاخه ها صديق نررت : .   قرة  د ىبدؼ    رةف  (3)
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 :  (3)وقد ال  عشو د/ ع د الغشي "برزةؽ مير "   

  ا يرةؽ يذعر بسعاناة وقم  سير يق  ذو ت "بدؼ    رةفى" 
 وع ارا   و لفاعو و   ومفاىيؼ جديدة  ةو  عاره ذات معانی ياص  و وجاعيؼ

جاىدا  وةدعى سذكبلت  بشى وطشو     يؾ يذعر ب  عن  ي القار  األمف 
 (3)مؽ يبلل  عره  ن يؾجد حمؾال للمػ السذكبلت "

جلساعية لمذع    و طمق اللمثقا ة والذ ؾن ا ةمؤسدولدا قام ب نذام    
لؾطؽ اليق    وىي مؤسدة ايؽ " تسير يتسير م ؽ" رو سؼ اعمييا 
 . طات الثقا يةليا العديد مؽ الشذاو  يا مداعدة الفقرام مشالغرض  ييرةة 

و فديره   وادلػ   لحفاظ   وىي لحف  القرآن ال رةؼ وقام ب نذام دار ا  
ب " حز لملعميؼ ونذر الثقا ة   و نذأ   نذأ  اعرنا دار العمؾم   وىي دار

نلخ  ا"   و  ىاأل غان ؾطشيالعدالة الحزب "    عادل ممى ا غاندلان" 
 .  (1)لرئاسلو

  ول ؽ لؼ  ةاألمر   حن عؽ  عرام غزني بادأم ولقد اانع ال احثة  
السرادر البلزمة ل لابة ال حن   تلى  ن قر ت عؽ الذاعر " لدييا  ر  لؾ 
و وتحع لو رغ ليا  مع بسراسملو اق      رةفي "  و عسالو ال ثيرة  بدؼ

يمزميا مؽ مرادر ما     ؾجد و يلرف بيا  وة عن ليا   ي الابة ال حن
                                                           

ع د الغشي برزةؽ مير : ىؾ الدالؾر ع د الغشي    خمرو  "برزةؽ مير"  وىؾ  (3)
 اعر و دي   وناقد  برع  ي الشقد وال لابات األدبية  وىؾ صديق لمذاعر بدؼ   

  رةفى 
 ىد ش 3155 ا غاندلان  4فى : طمدؼ دىر   صد بدؼ    رة

 6: 4صد  طمدؼ دىر:  ع د الغشی .   قرة  د ىبدؼ    رةف (2)

 315صد گلشاخه هاى  : صديق نررت .   قرة  د ىبدؼ    رةف (3)
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الابو  ي ىؼ م سسا ذار  و عؽ الذعرام  اللي  ةنغز  ال حن عؽ عيشيا  ي 
 و ترسال السرادر .  و الذرح  ولؼ يدير جيدًا  ي  ؾتي  السعمؾمات    

  ارةؼ  خرية الذاعر    يؾ صاح  يمق مؽ ذلػ لشا يلز  مؽ ثؼ و 
 و دب جؼ   ومح  لمعؾن والسداعدة . 

  -آثارِ انُثزٌح ٔانشؼزٌح :
 شية ملشؾعة ما بيؽ مجسؾعات  عرةة ونثرةة     عساالً  ىقدم بدؼ    رةف

  ب  مددددلقفاوقردددص  عميسيدددة    ومقددداالت   وىدددؾ ذو طددد  والددد  ديشيدددة 
القددار  دون  بددديظة   رددف تلددىو ت معددان و لفدداظ سدديمة ذامسيددزة  عسددال و 

مى اف مدا يخددم وةعدرض صدؾر  لسالو عبا  الفشى تبداعو  يز سقد و عشام  
 مجلسعو 

   -يؤنفاذّ انُثزٌح :
 سبلم " .إل ي ا  ةسر وجياز ال اسبلم  " مير زن در  وجييزة يروم -3

  .وىؾ عؽ مير السر ة    ي الشثر لم ا   بدؼ     رةفى ىؾ ال لاب األول
عدددم السغدداالة  ددي وةشددادييؼ ب يشا ددد  ددي الابددو األمددة اإلسددبلمية    وال ا دد 

 لدداب ورد  ددي ىدددا الوقددد   -رتددؾان   عمددييؼ -السيددؾر  سددؾة بالرددحابة 
 .وسشة رسؾلو العديد مؽ  االسلذيادات مؽ الاب   

ليددا  اً  قرةغ لدالؾر سيد تبراىيؼ حكسع وقد قدم ال ا   والشا   الدياسي ا
مدددزار مدددام مددددجد الؾايدددف  بغبلندددي ت مؾلدددؾأ ع دددد و يزدددا والذددديخ ال لاب

 .الذرةء

 سددددبلم " إلالعمسانيدددة   دددي نغدددر ا " اسههههال   ه گادٌهههد از سههه  ٌسكوالر -2
ء ةددددوقدددد قددددام بلعر  م  3131ىددددد ش   3156ط اعلدددو عددددام  عقدددد  سددددو 
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و راددز و ددر        إلسددبلم نيددا حراددة اجلساعيددة لمقزددام عمددى ابأالعمسانيددة 
 وتد  مدؽ يدبلل    اسداالسددائف الساديدةجسي   ىددا يا  بداألمؾر الدنيؾةدة و 

  .لابو يظر العمسانية عمي اإلسبلمك

 م 3116ىدددد ش   3161. يدددة " آن" مددددارات قر  ىشهههت ههههاى قرآنهههادٌا -3
 .وبيان ذار الجشة و وصا يا  و فديرىا و رحيا  سؾرة الرحسؽ   يويدار  و

 عمى قسؼ اللارةخ ) بغبلن (  "  .  "   : )تارٌخ ( بلند قامتان تارٌخ  -4
 االحددلبلل  بغددبلن  ثشددامذدديدام والسجاىددديؽ ورجددال السقاومددة  ددي الوىددؾعؽ 
 الروسى.
 معر ة الييؾد  "  .   "     "شناخت ٌهود       -5
 ىدا يا " .  " السديحية و        "  واهداف آن ٌت مسٌح -6
 سلعسار تدنا "  .ال" يظ  ا     "  شه هاى است مار علٌه ما قن -7
 (3)مؽ الذقام تلى الدعادة " .       ""  ت   داسعا وت   قاازش -8
 (3)". مؽ القرص القريرةمجسؾعة " كؾ اه مجموع  ى داستان هاى  -9

   -يؤنفاذّ انشؼزٌح  :
  م3116 شىدد 3155طمدؼ دىر " طمدؼ الدىر " -:السجسؾعة الذعرةة  

 وااندع بداكؾرة دعرةة    قظعدةوىده السجسؾعة  زؼ  كثر مؽ س   و ربعيؽ 
   وقد ال   قرة  ىده السجسؾعة الذعرةة اًف مؽ : عسال الذاعر بدؼ  

 وناقدد وىؾ اا   سيد مشؾر  قؾا ود/ ى بر زرةؽ ال ا   والشاقد  الغشد. ع د
عمى  سمؾب ال ا   و  عاره اللي  حسف معدان  ومحمف سياسى  قرة   و ثشى

 جديدة .
                                                           

، 10، 3، 9، صـ چشم اندازی به زندگی بسم هللا شرٌفی  پو : دمحم سرور دانش  (1)
 هـ ش1330افغانستان 

 10، صـ چشم اندازی به زندگی بسم هللا شرٌفی  پو : دمحم سرور دانش  (2)
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     ة يددا ودونيددا وجسعيددا   ددي مديشددة غزنددومددؽ األعسددال الذددعرةة اللددي ال
 دي  ةغزندؽ مدؽ مديشدة آيرة عرام و  عار  حلؾت عمي العديد مؽ   عارهوا

  -مدة قريرة :
الجددزم ة جمددد دوم  "  ددعر  دد اب غزندد ون غزنددو   جمددد اول  ددعر جددؾا -3
 ول والثاني " . أل ا
"   وىدؾ ال لداب الددأ بديؽ  ذدعرمدرآة ال  ى ةغزنو درآيشو  عر   " غزن -3

  يديشا. 

  حردؾل مديشدة غزندة ىدا ال لاب بسشاسد ة   و يي ة وقد قام بجس  و دوةؽ
  م 3131 -ىدددد ش 3163عمدددى لقددد  عاصدددسة الثقا دددة اإلسدددبلمية عدددام 

   لشداول غزندة وعمسااىدالعددة  دعرام  وال لاب يزؼ اثشدان و ربعدؾن قرديدة 
  ولددؼ يذددلسف ال لدداب عمددي  ددرح  و و بظاليددا  وآثارىددا ومزارا يددا  و دبااىددا  

ذارىؼ مدؽ عمسدام و دبدام و دعرام ومدزارات وآثدار )   ؾتي  نثرأ عسؽ ورد 
لعرةددء بيددؼ  قسددع بجسدد  السعمؾمددات عددؽ ىددؤالم الشخ ددة اللددي ذاددرىؼ  وال

 واالسلذياد باأل عار الؾاردة  ي ال لاب (

سؾنو ادبلم نشامو مخلرر  اعران معاصر غزنو با شاس)ل گشاخه هاى  -3
 ةوىددددؾ  عرةددددء مخلرددددر عددددؽ  ددددعرام غزنددددغرددددان الددددؾرد "   ددددان ( " 
   م  نساذج مؽ   عارىؼ "  السعاصرةؽ

ىد ش 3161" مم ة الذر  "  اجدار  ر   :السجسؾعة الذعرةة  -5
  (3)م3135 

                                                           
 گم  رد فرهن  ،  ىشناس  نامه مختص  ر محت  رم بس  م هللا ش  رٌف  -زارى عم  اب :گ  خب  ر  (1)

 WWW . oqabnews.  comاجتماعى وسٌاسً 
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ىد ش    3163مرآة الذعر " .  ىو   عر  " بغبلن  يشبغبلن درآ -8
 م 3134

)مجسؾعدددو "  الددددسام  زدددرب دف الحيدددرة "آسدددسان دف حيدددرت ميزندددد  -3
  عرةة (

   -ادلقاالخ :
 . "ة" مجسؾعة مقاالت حؾل غزن -زنو :مقاالت بيرامؾن غ  و امجسؾع -3

 .م3131ىد ش   3163معر ى مخلرر مزارات واماكؽ  ارةخى غزنو  -3

ملرجؼ  ةارات واألماكؽ اللارةخية   ي غزنثار والسز آلمخلرر لوىؾ  عرةء 
 .  (3)وال ذلؾ  -واإلنجميزةة   -والعربية  -الفارسية وىى:  رب  لغات تلى

سديشدة  لدرة وجيدزة  وىدي مددة عسمدو رئديس لئلعدبلم والثقا دة  ب ىوقد قام   
  وال لاب د مدؽ الذدعرامعديدمل  اً ثشديؽ وعذدرةؽ الابدا كثر مدؽ  بشذر   ةغزن
 . ة  وعؽ  ارةخ الدولة الغزنؾة ةمديشة غزن الديؽ يشلسؾن تلىدبام ألوا

 قيدددا مددددؤلية الشذدددر والظ ددد  ل دددف وقدددد  يددددت رئاسدددة اإلعدددبلم عمدددى عا
  ة دددي غزنددد ىبددددألولملعرةدددء باللقددددم ا دبألوا لدددػ لشذدددرالثقا ةذ و دبامألا

الدولة  ددي عرددر الابليددا عسددال األدبيددة اللددي  ددؼ ألجددة اباإلتددا ة تلددى معال
 .  واعادة نذرىا مرة ير  الغزنؾةة 

عاصدددرةؽ  دددي دبدددام السأل  والعديدددد مدددؽ ا ىجليدددد ال ا ددد  بددددؼ    دددرةفا 
  و دبيدددا  ةالزدددؾم عمدددى  دددارةخ غزندددالذدددعرةة والشثرةدددة إللقام   كلابدددا يؼ
   و عرائيا  وعمسائيا

  

                                                           
 .   136،134ل ، تمرٌ  د/ صدٌك نصرت صـ گبسم هللا شرٌفى : شاخه هاى   (1)
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  -يشذد  اعرنا قائبًل : ةوعؽ مديشة غزن

 فً وقت الس ر 

 أتذكر المدن والقرى 

  ٌمطر الش ر" أحادٌثا"  عنه   ىالذ

 طوفان أناشٌده   ىٌضرب قلب

 ٌتغنون بلحن س ٌد و 

 غزل البنات ال اشقٌن 

 نظرات ملوث  بالحقد 

بذر النار والد  
(1)

 

  

                                                           
(1)

 ر مسافرت اگدر روز 
 ست  ىٌادى ازشهرها ودهكده هاٌ

 ارد بكه ازآن ش ر .... مٌ
 درقلب توفان زده ا  

 است  ىسروده آنان
  اٌند كه ترانه ى شادى مسٌر

 غزل هاى دختران عاشق و
 ه آلودٌناه كگن

   105تا جدار شرق صـ ى : بسم هللا شرٌف
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 الذي ٌرٌد أن ٌسرق منً ورود ال شق 

 ولكن ..... أنا .... أنظر إلى 

 عٌونك التً تخبر بالبشرى 

 ان ثابت مستحك  بإٌم

، عاصم  الثقاف    غزن ٌا أصبحت أنمبارك علٌك : قول أو

اإلسالمٌ 
(1)
  

  

                                                           
 بذر آتش وخون است  (1)
 من برباٌد  واهد ازٌخعشق رام خل هاى سرگكه 

  تراش بخوٌد نهان گش  سحر چاما من 
 وٌ  گر  ومى گاٌمان مى ن ىاستوار با

 شدنت مباركـ (  گ) غزنه مركز فرهن
 105صــ  تاجدارشرق -: ىبسم هللا شرٌف
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 ادلثحث انثانث 
 ئذ انٕاردج فى انكرابيٕضٕػاخ انقصا

 غزنة ميد األبظال  غزنة ميدالعمؼ األوليام   الشيزة الحزارةة
  وا ثار اللارةخية   غزنة عاصسة الثقا ة اإلسبلمية   السزارات

القرائد اللي وردت  ي ال لاب  شاولع عددة  خرديات  عدد  بظدااًل للمدػ تن 
السديشددة العغيسددة  و شاولددع عمسددام و دبددام و ددعرام غزنددة   و حدددثع عددؽ 
الشيزددة  ددي غزنددة وآثاراىددا ومزارا يددا   ثددؼ حرددؾليا عمددي لقدد  عاصددسة 

 .الثقا ة اإلسبلمية

 .صفيا و حميمياوقد قسع بلقدؼ مؾتعات القرائد اللي  شاوليا ال لاب وو  
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 :غشَح يٓذ األتطال أٔال : 
  -ْـ ( : 123 -ْـ  173انسهطاٌ حمًٕد انغشَٕي  ) ) أ ( 

يقؾل عشو لاب  الدمظان محسؾد  ي عدة قرائد مؽ ال  قد ورد ذار
 الذاعر بدؼ    رةفى:

 ص ح  تارٌخ هذا الوطن كانت دائماً مضٌئ  
 ال روس النائم  البد وأن تستٌقظ تلك
 غزن  فً ال ال  أشرقت ولم ت هد السلطان محمود فً ع

 لٌل نهار  إعمارهاجل أٌنبغً ال مل من 
  راقدا تحت الثرىفً كل مكان نرى مزار رجل عارف باهلل ، 

واإلجالل لك ، أٌتها المدٌن  ال زٌزة ،حترا  الا البد من إظهار 
(1)

 

  ن محسدؾد ميدد األبظدال والددمظا ةيدلظرد  اعرنا وةلغشى بسديشة غزندثؼ 
  -قائبًل :
 ٌا مهد األبطال الغزنوٌٌن  ىغزن

 غزنى ٌا مقا  الملوك الغزنوٌٌن 
روضتك مثل روض  الرضوان 
(2)

 
  

                                                           
 ص ح  تارٌخ اٌن مٌهن بود روش همٌش  (1)
 بٌدار مى باٌد نمود  را ته ن عروس خٌا

 جهان ابان در تغزنه است  ،دوره ى محمود
 كار مى باٌد نمود ز بهر اعمارش شب ورو

 ه است تبٌنى مزار مرد عارف خ  ىهرك
 اى عزٌز بسٌار مى باٌد نمود ىاحترام

 .  64غزنه درآٌنه شعر ، ص -: یبسم هللا شرٌف-
 غزنى اى مهد دلٌران غزنوى  (2)

 اى شاهان غزنوى بنگغزنى اى 
 رضوان ما  هون روضچن آ هروض

 49غزنه در آٌنه شعر ، ص -: ىفبسم هللا شرٌ    
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 رواحنا أل القوة هبفواكهها ت
  رقد ) مزار ( السلطان محمود نظر إلى مأ

لد خرٌدٌن كجن  الفإنه للم
(1)
  . 

الد بلد ب راعدة   واسدا  مدؾر  دارألزمدام اعمدى  محسدؾد ط ق الدمظان عشدما 
عدده لسثدف ذلدػ   عاصدسة لدو    قدد ادان  بدؾه قددزندة نو ت خد  مدؽ غتذارنا 
العمسددام والددده سددلقدم لددو اىلسددام   و المشددد طفؾللددو بالرعايددة وا  وحغددىاليدؾم 

  ة السخلمفة   وحف  القدرآن ال درةؼعمى  يدييؼ العمؾم الديشي لعمؼجبلم    ألا
 . غؼ مؽ عدم درايلو بالمغة العربيةعمى الر   ودرس عمؾم الذرةعة والحدين

ىدددا تلددى جاندد  حددرص والددده الذددديد عمددى  مقيشددو قدددظًا وا ددرًا مددؽ العمددؾم 
مدؾر اإلدارةدة والدياسدية   ألالدياسية واإلدارةدة     أكدد و ىددا ي درة  دي ا

سددلخدام اا ددة األسددمحة  ددي اجدداد  سددرارىا   و   قددؽ الفشددؾن الحربيددة و  وقددد 
نو  دارز والدده الحدرب  لى  نو اان عغيؼ ال شية   حلى عرره   باإلتا ة ت

ىددد  مدد  ممددػ اليشددد   واددان  134اللددي ياتدديا بددالقرب مددؽ" لغسددان " عددام 
 قدد بدرع الددمظان محسدؾد    (3)حيش د لؼ يلجاوز الخامدة عذر مدؽ عسدره 

ذروة  ةثر  ي بمدؾ  الدولدأل مسا اان لو عغيؼ ا ة   مؾر العدكرةألا ة ي اا 
األطددراف  يابيددا لراميددة م ة صدد حع تم راطؾرةدد  ى ددداع  حلددال ازدىددار و ال ا

                                                           
 جان ما  ش قوت اندرٌمٌوه ها (1)

  بٌنمرقد سلطان محمودش ب
 خلد برٌن    ٌک وچبرمرٌدان هم

 49غزنه در آٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف    
 هـ ش . 1319، كابل ،  39،  34مود ، صـحٌات واولات السلطان مح -دمحم نا م : - (2)
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األمؼ مدؽ حؾليدا و صد   الددمظان محسدؾد مدثبل يحلددأ بدو وصدارت مديشدة 
 (3)غزنة  ي عيده جشة السدائؽ وعروسيا 

 قددد اددان مددؽ   قؾةددًا  وعدددكرةًا ولسددا اددان الدددمظان محسددؾد جشددديًا محاربددًا 
  ومدؽ ثدؼ  قددد   در  دي غددزو الظ يعدي  ن يظسد   ددي  ؾسدي  رقعدة مسم لددو 

 163 قد يرج تلى اليشد عام  ولدا   والجياد  ي س يف نذر اإلسبلم اليشد 
   (3)ليشد  جي الاو ل  عددًا مؽ قبلعيا وببلدىا   وقزى عمى  ممػ   ىد  

ونذدر اإلسدبلم  األصشام   و دل  تقمديؼ ال شجداب  وىدم مع د سؾمشات  وحظؼ
ئددة مابمددغ نرددي  الدددمظان مشيددا " ؼ اثيرةئشدداغوقددد غددشؼ   (1) ددي ربددؾع اليشددد

ىدددا اإلتددا ة تلددى مدداال يحرددى مددؽ األمددؾال   ر سددًا مددؽ الفيمددة " وعذددرةؽ
والديائر واألسمحة   و رز  ي اليشدد مدؽ يُعمدؼ مدؽ  سدمؼ مدؽ  ىميدا  عداليؼ  

 اإلسبلم . 

  

                                                           
تركستان من الفتح العربى إلى الغزو  -ة د / صيح الدٌن هاشم :ترجم -بار تولد : (1)

 م . 1390 -هـ  1401، الكوٌت  ،  429المغولى ، صـ
 .  411تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى ، ص -بارتولد : (2)
 .  40افغانستان بٌن الٌوم واألمس ، ص -د/ محمود أبو العٌنٌن : (3)
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  -: ي اليشد يلحدث  اعرنا قائبلً  فرٕحاخ  انسهطاٌ حمًٕد وعؽ
 ها السبق والرٌادةمدٌن  غزنى كانت ل

   الحضارة " الثقاف  " . أو،كانت مدٌن  ال شق 

 واألفراح ،والجهاد ) القتال ( ،مدٌن  ال ز  

 ومدٌن  النظ  ،مدٌن  الش ر والش راء 

 كبر محط  األصنا  ألمدٌن  السلطان ا

 أستاذ الحدٌث ىمدٌن  ال ردوس

 كانت رأسه عالٌ  ت لو قم  الدنٌا  

 عداء  . ألكل اعلى   نتصراً وم وكان ماهر
 الهند  ىورفع عل  التوحٌد ف

 لـباكستان ىهدى الدٌن اإلسالمأو

 الدٌن الحق القوٌ  ، األوثان  ةوت ل  عبد

وتبدلوا فأصبحوا مسلمٌن 
(1)

 . 

ىددف أللئلسددبلم   محاربلددو  ددلير عددؽ الدددمظان محسددؾد بجاندد  نذددره اوقددد 
 وغيرىؼ .  سية والجي مثف اإلسساعيمية  زام عمييؼوالق ىؾام ألال دع وا

                                                           
 بود گش آهنٌپشهر غزنٌن شهر  (1)

 بود  گشهر عشق ومادر فرهن
 شهر عز  وشهر رز  وشهر بز  
 شهر ش ر وشاعرى وشهر نظ  

 سخن  دكه استا ىشهر فردوس/ـ بت شكن گشهر سلطان بزر
 بود  کالچان ندرمصاف دشم/بود  کسربلند اٌن خطه درافال

 ردپاكستان سپهدٌه دٌن رابه توحٌد را در هند برد /پرچ  
 ن حق آموختند رستان دٌپبُت 

 بدل اند وختند ىازمسلمان
 95صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف



 

 
 

907 

  -انسهطاٌ يسؼٕد :)ب( 
ىددد "  533بشددو " الدددمظان مدددعؾد ناصددر الدولددة  اويمددث الدددمظان محسؾد

وعددم ح دو لددفػ فو عمدى الشداس  وعظ وعفؾه   وقد ورث عؽ والده حمسو 
قررىددا  ددي األمددؾال اللددي ي (3)الحددبلل    لذددديد عمددى  حددر الدددمام   وحرصددو ا

الذديامة واللؾاتد     وادان  دديد الددخام و  موعرف عشو الحيدالمردقات  
 لئلحدان لع يده ويدمو .  ر  قد اان يخلمق األعدا

السزايدا ااندع  لحمدى بالعديدد مدؽ   مدعؾد  خرية الدمظان وبالرغؼ مؽ  ن
نو قد عجز عؽ  الجدارة    تال لؾان الذجاعة و    غمأااليبلقية    و لدؼ ب

وذلدددػ بدددد     يدددا عدددؽ  بيدددو اللدددي ورث  حلفددداظ بكامدددف حددددود مسم لدددو الا
 .  (3)الدعايات والؾ ايات مؽ جان  ال احثيؽ عؽ الفلشة  ي ببلطو 

 ىىددده األ ددعار   وىدد ىدددؼ    ددرةفبوعددؽ الدددمظان مدددعؾد و بيددو  ورد 
 .  (1)   لمذاعر  دمحم اك ر سشا غزنؾ 

 
                                                           

 531 315صيحيددددى الخذدددداب وآيددددرون  ددددارةخ ال ييقددددى   رجسددددة د/ -ال ييقددددى: (3)
 881 . 
 .  39ترجمة د/ ٌحٌى الخشاب وآخرون :صـ   -تارٌخ البٌهمى : -البٌهمى : (2)
عر دمحم علم ، ولد تخل ص ب ـ اكبرس نا غزن وى ، ول د هو الشا -دمحم اكبر سنا غزنوى : (3)

، وهً إحدى و ٌات مدٌنة غزنة ،   ىذرگيلگم  فً و ٌة   1341هـ ش =  1313عام 
ولد نشع فٌها  ، وانتمل إلى كابل  وتلمى تعلٌمه بها ، وه و أح د م سس ى " مجم ع  س نائى 

هـ 1394م إلى عام  1364= هـ ش1345 الثمافً " وكان  ٌموم بالتدرٌس فٌه منذ عام "
"  ىدس تور زب ان در-م ،  وأصبح مدٌرا  ل ه لم دة ع امٌن ، وم ن م لفات ه : 2003ش = 

 ىف  ةلستان لطافت درفن بدٌع وان وا  ن  م ونث ر " بس تان اللطاف گ ولواعد اللغة الدرٌة "
" س لطان و  ىدب ال درأل" تارٌخ ا ىتارٌخ ادبٌات درونوا  الن م والنثر "  أفن البدٌع و

 " ول    ه الكثٌ    ر م    ن الم لف    ات . ى" الس    لطان محم    ود والفردوس     ىمحم    ود وفردوس    
 .  13ل ، ص گ ىشاخه ها -: ىبسم هللا شرٌف
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ستمع عن الملوك من السلطان محمود إلى خسرو ملكاأقبل و
(1)
  

 سود الم ترس  ألح اده  كاأو، ه  لنا مثل الجواهر

ثالث  من الملوك باس  مس ود 
(2)

  . 

أحده  مودود 
(3)

، وشاه بهرا  
(4)

،  وإبراهٌ 
(5)
 ، 

                                                           
ت اج الدول ة الس لطان الحل ٌم خس رو مل ن ، ك ان ملك ا  غاٌ ة ف ً الحل م،  -خسرو مل ن : (1)

األم را  والكرم والحٌا  ،محبا  للترج ، ٌجمع الكثٌ ر م ن الص فات الحمٌ دة ، واستض عفه 
وعم  ال مملكت  ه ، ول  بم الخ  دم والس  ادة عل  ى الحك  م ف  ً اإلم  ارات والو ٌ  ات ، وك  ان 
السلطان معز الدٌن دمحم سام ٌعتى من غزن ة ك ل ع ام ،وٌض بط أم ور الو ٌ ة ، وف ً ع ام 
ثيثة وثمانٌن أتى بجٌش كبٌر وأخ رج خس رو مل ن بع د معاهدت ه ، وأرس له إل ى غزن ة ، 

، بحبسه فً للعة بلروان فً غرجستانوه "،وأمر غٌاث الدٌن وهنان أرسله إلى "فٌروزك
ٌن ، وآل ملكهم إل ى گسرة ألـ ناصر الدٌن سبكتأندرست اوبوفاته ولتلوه وابنه بهرامشاه ،

 سيطٌن الغور . 
 .  394،  393طبمات ناصري ، ص –ترجمة د/ عفاج السٌد زٌدان  -:(منهاج السراج)
ٌر مسعود ابن السلطان محمود الملمب بـ ناص ر الدول ة األم–ثيثة ملون باسم مسعود  (2)

األمٌر مسعود  وهـ . 441حكم عام  -مٌر مسعود الثانً :ألا-هـ و، 421،حكم البيد عام 
 ،وإنص اج،هـ ، وكان صاحب ع دل  432لمب بعي  الدولة  ، حكم البيد عام  -الثالث :

 خيق حسنة أو
 ( .44،  43مس ، صألوم وافغانستان بٌن الٌأ -د/ أبو العٌنٌن :) 
 (.  343صـ،  ىترجمة د/ عفاج زٌدان ، طبمات ناصر -منهاج السراج :)
هو األمٌر م ودود ب ن مس عود، لم ب ب ـ ) ش هاب الدول ة ( وحك م ال بيد ع ام  -مودود : (3)

ه  ـ ،  بع  د استش  هاد وال  ده ،جل  س عل  ى ع  رش الغزن  وٌٌن وذه  ب لينتم  ام ألبٌ  ه ،  431
ٌثعر ألبٌ ه ،وأص بح ل ه ش هرة كبٌ رة ،وض بط أمورالممال ن م دة تس ع وبالفعل استطا  أن 

 سنوات ، توفى عام إحدى وأربعٌن وأربعمائة ، وكان عمره تسعا  وثيثٌن عاما  .
  (. 344،  343صـ،  ىترجمة د/ عفاج السٌد زٌدان ، طبمات ناصر -منهاج السراج :)
هـ ، كان جمٌ ل الطلع ة   512بيد عام لمب بـ ) معٌن الدولة  (، حكم ال -شاه بهرام :- (4)

، س  خٌا  ، معط  ا  ،محب  ا  للرعٌ  ة ، وول  ع ف  ً حكم  ه اش  تباكات عدٌ  دة ، بٌن  ه وب  ٌن مل  ون 
 الغور ، ولد حكم مدة أربعٌن عاما  ، وتوفى بغزنة . 

 . ( 391،  390)منهاج السراج :طبمات ناصري ،ترجمة د/ عفاج زٌدان ،ص
ه ـ ، ك ان ملك ا   450)  هٌ ر الدول ة ( وحك م ال بيد ع ام  لمب بـ -السلطان إبراهٌم :- (5)

ع ٌم  ا  عالم  ا ، ع  اد  ، وفاض  ي ، ٌخش  ى هللا وٌخاف  ه ،وك  ان رحٌم  ا  عطوف  ا  محب  ا  للعل  م ، 
ف  ً أع  الً ومت  دٌنا  ٌه  تم ب  عمور ال  دٌن ،وك  ان الع  الم عب  د الخ  الك الجوزج  انى الم  دفون 

جان هاتفا  ٌمول له، انهم واذهب إلى بغزنٌن ،  رأى فً المنام وهو فً جوزطاهرآباد  
غ  زنٌن وت  زوج ، رأى تل  ن الر ٌ  ة ثيث  ة أٌ  ام متواص  لة ،ول  دم إل  ى غ  زنٌن وت  زوج م  ن 
إحدى ا مٌرات ابنة السلطان إبراهٌم ، وأنجبت له ابنا  اسمه إب راهٌم ، وإب راهٌم ه ذا ه و 
== 
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 وسالطٌن الزمان  ،مراء ألولدٌنا الكثٌر من ا

 طرٌق ب ٌد ى ف تهٌ   قرأ تارٌخنا ، سوفاأقبل و

 إلى أص هان ىجالل وعظم  ملوكنا من الر

 خرٌن آل تبحث عن تارٌخنا عند اال ،األرضبن هذه ات أن

نحن قامتنا فً ال ال ، لدٌنا تارٌخ ٌشهد بذلك 
(1)
  . 

 (3)عزةز الديؽ وايف ة لمذاعر عؽ مديشة غزن بدؼ     عارا  وقد  ورد
جشة الدمظان محسؾد و ؽ   گيديشة الدبلطيؽ العغام وروتة ال ل م

 -قائبًل :  ومدعؾد 
  

                                                                                                                                    
== 

ج الدٌن ،وه و وال د والد:منهاج الدٌن عثمان بن إبراهٌم ، وكان منهاج الدٌن هو والد سرا
 لاضى المضاة منهاج السراج الجوزجانى صاحب كتاب طبمات ناصري .

 .(349، ترجمة د/ عفاج زٌدان ،ص ىطبمات ناصر  -منهاج السراج :)
ان ژٌ  وش  ٌران چش ده  اى واحف  ا تگ  ٌن/ت  ا مل  ن خس  رود زمحم  و نوبش   خس  روانبٌ  ا از -

 دارٌم
 ،وابراهٌم  ، وشاه بهرامک مودود ،ٌک مسعود دوسه مسعود ، ٌ

 .  65صـ،  شعرغزنه درآٌنه  -: ىبسم هللا شرٌف
 ر را سالطٌن زمان دارٌ گمٌران دٌ ىبس (1)

 ردان راه دور گوسرتبٌا تارٌخ ما برخوان 
 اص هان دارٌ   رى تا ى زجالل ومكنت شاه

 غٌر، مجو تارٌخ ما از ىاكخن ٌوكه فرزند ات
 ، تارٌخ عٌان دارٌ  .  نسلٌ رسا كه ما قامت 
 .  65صـ،  شعرغزنه درآٌنه  -: ىبسم هللا شرٌف

ش اعر افغ انً معاص ر، ول د ف ً غزن ة ، ول ه العدٌ د م ن األث ار  -عزٌز الدٌن وكٌل : (2)
ه ـ ش =  1356الفارسٌة ، ولمد كتب هذه األشعار ع ام  والم لفات عن غزنة وعن اللغة

 م .  1349
 .  30صـغزنه درآٌنه شعر ،   -: ىالشاعر بسم هللا شرٌف



 

910 

 ل الربٌع جاء السحر بنسٌمه ال لٌل ، مث

 وفً الخرٌف تنتشر رائح  المسك ، وال طور من طرٌق الجبال 

 وغزنٌن ،وكابل  ،زابل ىادعلى بساط و

 على كل ملك األفغان ، إلى بالد ال هد المنصر  . 

 وزٌن  األرب   فصول ،ساح  ال ل  

 عاصم  الصحاب  ، وجن    . 

 ٌن . گبالد محمود ومس ود ، وروض  ت

 ٌوش ، مشرق دار القرار . م بر أفواج الج

 ولٌاءاألس  ال ارفٌن امرحباً المهرجان ، وذكر 

، ٌا حبذا بتلك الدٌارالحسن  ذات  س د بهذه المدٌن  غزنان   وا
الطٌب .  السٌرة

(1)
 

  

                                                           
 ا  بهار گخوش نسٌ  آمد سحر مانند هن (1)
 كوهسار  وعطر افشان درخزان ازبٌز   کمش

 بربساط دشت زابل كابل وغزنٌن 
 ار پعهد  دبال افغان ، تا ملک برتما  

 لار فصچزٌنت هر دانش ىساحت دنٌا
 ار گرودپ، جنت بٌنمركز اصحاب 

 ٌن گت نلشگكشور محمود ومس ود 
 القرار  رق دارم بر افواج لشكر ، مش

 ان وذكر نا  عارفان گمرحبا اٌن مهر 
 حبذا نٌكو دٌار،حزما اٌن شهر غزنه 

 30صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف
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  -ٔنٍاء :ألغشَّ يٓذ انؼهى ٔاثاًٍَا: 
دب والثقا ة    وعمدى الدرغؼ ألزىى عرؾر ا يعد عرر الدولة الغزنؾةة  ىؾ 

  كاندددع  لددددؼ بالجديدددة الدياسدددية  ؽ  ن  خردددية الددددمظان محسدددؾد مددد

عمدددؼ و ذدددجيعو لملمعسدددارة والفشدددؾن    بح دددوتال  ندددو  قدددد ُعدددرف   والعددددكرةة
 والعمسام .

   ةمددؽ الغشددائؼ عمددى  ددزةيؽ مديشددة غزندد وقددد  نفددق األمددؾال الظائمددة وال ثيددر
ولدة    راف وا دار الدعمدى   د ذلدػ نعكسا  داأليدر   وومدن وواليدات مسم لد

ع  دددي عيدددده الفشدددؾن قدددر اال شدددام واإلعسدددار   ومدددؽ ثدددؼ   ى حددددو حددددوه  ددد
 زدىرت مغاىر السدنية والحزارة . االسعسارةة   و 

  وغددت عدامرة بالقردؾر واألبشيدة  (3)وصارت عروس الد بلد ةزدانع غزناو  
 ددليرت بدددقليا ا  واللددىال  قددف بيددام وجسددااًل عددؽ العسددارة  ددي اليشددد  اللددى

لددأ  سيددز بذددكمو وطددرازه الخدداص   شددى بيددا السدددجد الجددام  اوجساليدا   وب
 جبلم . ألكل  بالعمسام والخظ ام ااو 

  رالذدع ىولدو  ديرة  واسدعة  د العمؼ واألدب  واان الدمظان محسؾد يعذق
وااندع   والسشاقذدات الديشيدة األدبيدة  والسشداعرات لسجدالسادان يعقدد احين 
   مسدا جعدف  عمسدام السددمسيؽوطيدة وقؾةة مد  العديدد مدؽ  عبلقات ربظو 
العمسدام واألدبدام  مدؽ اا دة األنحدام   وةعدف بالذدعرام  ق مدة يقرددىاببلطو 

 والفزبلم . 

                                                           
  القددداىرة   385الفشدددؾن اإليرانيدددة   دددي العردددر اإلسدددبلمى   صدددد -زاددى دمحم حددددؽ : (3)

 م  3651
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مؽ العمسام األجدبلم   و صد حع وقد اان يرا ق الدمظان  ي  لؾحا و لفيث 
 ومقردًا لمعمسام .   ي عيد الدمظان محسؾد مشارة لمعمؼ  ةغزن

العمسام عؽ  ربعسائة  مؽ الذعرام و  ربؾي  ي عرره ما ةواان يقيؼ بغزن
 دع مديشة والثقا ة     قد نا مرازًا لمفشؾن وا داب  السذيؾرةؽ    وصارت

  و ص حع  مملقى العمسام  ىوالدان ىبغداد   وصار يقردىا  القاص نةغز 
 .  (3)والسف رةؽ واألدبام 

ث ديشار وقد اان الدمظان محسؾد يشفق عمى ىؤالم العمسام  ربعسائة  ل
بشام    حرص عمى ة ي غزنب شام السدجد الجام   عشدما ىؼَ و سشؾةًا   

اللي اان يجم يا معو مؽ  بال ل  الشادرة وزودىا   مدرسة تزام السدجد
ال بلد اللي اان يفلحيا    اسا حرص عمى بشام دار الفشؾن بجؾارىا   

مسا  د   (3)والظبلب   ويرص ليا  مؾااًل طائمة مؽ  جف نفقات السعمسيؽ 
  وحرص الدمظام محسؾد  ةالحراة العمسية واألدبية  ي غزن زدىاراتلى 

عمى  مقيؽ  بشائو  لى العمؾم والفشؾن   ولدا نجد الدمظان مدعؾد قد نيف 
جلساع  ك ر عدد ا و لمعمؼ والعمسام    وحرص عمى  سياسة والده  ي ح

تلييؼ بالسشاص     وعيدببلطو    و سميؼ بعظفو ورعايلو  ىمؽ العمسام  
بف  ولى  مى العمسام  ق   ولؼ يقلرر ح  الدمظان مدعؾد عاليامة   

  .واان يجزل ليؼ العظام وال لاب  واالدبام   مبالذعرا اً ا ير  اً ىلساماعشاية و 

                                                           
 .  51  صد   غاندلان بيؽ األمس واليؾم -د/  بؾ العيشيؽ : (3)
 .  343   338حيات واوقات سمظان محسؾد   صد -دمحم ناعؼ  :  (3)
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تحد  حفبل و لمذعرام الغربام  عؽ ببلطو بعذرةؽ  لث درىؼ    ىوقد  مر  
ليؼ بثبلثيؽ  لث درىؼ   وال عج   أمر   (3)ولؼ يشس السزحكيؽ والسظربيؽ

ح و الذديد لمفشؾن األدبية  مدعؾد الدمظان ىدا    قد ُعرف عؽ مؽ 
اإلنذام وال لابة    ىلذديد  بلسيزه ا ىد  يد لو ال ييقو سيزه بيا   وق 
 .  (3)سمؾب ال دي    و كد تجاد و لمغة العربيةألوا

ه  ي عمؾم اليشدسة   وعرف عشو ح و الذديد لمفشؾن السعسارةة    و سيز 
نو   ي عرره    حلى    معسار    يدوا لو بأن معر لو بيا  اقع   حلى

وقد   ي يعزم عمى تنذائيا بيديو الل ىانكان يرسؼ الرسؾم اليشدسية لمس 
 .  (1)والسداجد  واف ال بلد  ي عيده بال ثير مؽ السدارس  ةملؤلت غزنا

  

                                                           
 .  845 ارةخ ال ييقى    رجسة د/ صاد  نذأت وآيرون   صد -ال ييقى : (3)
 .  531   533صديرون   آ   رجسة د/ صاد  نذأت و  ى ارةخ ال ييق -: ىال ييق (3)
 . 3  ج318 و القارة اليشدية    ص  ارةخ السدمسيؽ  ي  -د/ محسؾد الدادا ي : (1)
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 ةغزن ىوملرؾ  وعمسام  ام  عار ذاكرًا  عر وقد  ورد  اعرنا  مػ األ
  -:قائبلً 
ىالبٌرون

(1)
 عال  ال لك والنجو  ال ظٌ   

 .  قوى، ذلك الرجل ال  غزن ىٌرقد ف

 هذا عال  الرٌاضٌات المشهور بال ال  

 وعدة لغات ،وال نون ،لدٌه دراٌ  عالٌ  بال لو  

 وقد دون تارٌخ بالد الهند 

وأعراف الهند  ،وعادات،ه رسو  موأورد بقل
(2)
  . 

 وسددلقدماالدددأ ى عددالؼ الجميددف  بددؾ الرةحددان ال يرونوةلحدددث الذدداعر عددؽ ال
و لددث  ىددؼ ال ددو حددؾل اليشددد    حددع عشددؾان "  الدددمظان محسددؾد تلددى دوللددو 

وةعددد مرجعددًا   لددة مق ؾلددة  ددي العقددف  و مرذولددة "  حقيددق مددا لميشددد مددؽ مقؾ 
                                                           

م ( عددالؼ  3155 –م  641ىددد    551 -ىددد  133)  - بددؾ الرةحددان ال يرونددى : (3)
   تى  وط ي   وملرجؼ لثقا دات اليشددرحالة  و يمدؾف  و م ى  وجغرا ي  ومؤرخ  ورةا

مددؽ  عغددؼ العقددؾل اللددي عر ليددا الثقا ددة اإلسددبلمية   ىددؾ  ول مددؽ قددال تن األرض  دددور 
ؾل محؾرىا   صشث ُال َا  ربؾ عمى السائة والعذرةؽ   ) وىؾ صاح  الاب  حقيدق مدا ح

 لميشد مؽ مقؾلة مق ؾلة  ي العقف  و مرذولة ( . عاش  ي غزنة  ود ؽ بيا . 

 3183يدران   ادوم   چدا   311صدديران   ا ارةخ ادبيات -د/ صاد  رتا زاده  فق :
 ش .ىد
  گآن نجو  دان بزر ىالبٌرون (2)
  گ نه آندر غزنه آن مرد سترخ

 آن رٌاضٌدان مشهور جهان 
 ند زبان چآشنا باعل  وفن 
 رق   زد تارٌخ هندوستان را

 ش بٌاورد درقل     برس  وآدا
 .  33صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف 
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كانيا   ودون وسدميسًا  ي اللعرةء ب بلد اليشد قديسًا   ومدداى يا و عرا يدا 
 " .    حؾال الدظان مدعؾد الغزنؾ  ى     كلاب " قانؾن مدعؾد

  -وةدلظرد  اعرنا قائبًل :
وبجواره مرقد سٌد حسن
(1)
  
وفً القم  ٌرقد ال ال  بهلول 
(2)
 التاج  ى، مثل الجوهرة ف 

خواج  بلغار
(3)
 ولكنها فً الروض   . ، 

 هى بوابتها    روض  مدٌن  غزنوت د 
 داخل الروض  الكبٌر  حمود وٌرقد م
فتخاره صارت غزنه كالبدر المنٌراوبهمته وب

(4)
 

 

                                                           
ه و س ٌد حس ن اب ن س ٌد ناص ر عل وي ، م ن ش عرا  ورج ال الم رن  -سٌد حسن آل ا : (1)

لد فً غزنة وتوفى  ودفن بها  ، ومن أصدلا  الشاعر  سنائً غزنوي ، وكان الرابع ، و
 بمرثٌ ةمسعود سعد سلمان من أحب أصدلائه ، وعندما ت وفى رث اه الش اعر مس عود س عد 

 هـ ( .  433 -435ٌنعً فٌها فراله  ، ومات وعمره ثيثون عاما  ، وتوفى ما بٌن ) 
، وه   و زاه   د ومحم   ك ،ذك   رت بع   م  هوالش   ٌخ س   ٌد وع   رج ببهل   ول -بهل   ول :- (2)

المصادرأنه عاش فً عص ر الس لطان محم ود ، وال بعم اتخ ر ت ذكره عل ى أن ه بهل ول 
العال ل ال  ذي ك ان ف  ً عص  ر ه ارون الرش  ٌد ، ولدٌ ه دٌوان  ه ف  ً الش عر الص  وفى، وول  د 

 وتوفى فى غزنة .
، وُكنٌت ه  اسمه حسن ،وملمب بصيح الدٌن المشهور ب ـ خواج ة بلغ ار-خواجة بلغار : (3)

أبو بكر بلغارى ،وهومن ألدم مشاٌخ غزنة ،وهو ص دٌك للش اعر عل ً    ، ول د س اعد 
فً نشر  تعالٌم اإلسيم فً مدٌن ة بلغ ار، ل ذلن اش تهر ب ـ خواج ة بلغ ار ،وطبم ا  لم ا كتب ه 
الشاعر سنائً الغزنوي،فإن خواج ه بلغ ارمن نخج وان بعذربٌج ان ،ث م س افرإلى كرم ان، 

ى مختص  رمزارات وام  اكن ت  ارٌخ ىمعرف  -بس  م هللا ش  رٌفً:ودف  ن بها) وتبرٌز،وغزن  ة،
  (هـ ش 1332،  32 صـغزنه ، 

 مرقد سٌد حسن با اوقرٌن (4)
 ٌن گون نچبهلول دانا به قله 

 روضه است . بلغار ولى دره خواج
 روضه شهر غزنه را دروازه است 

 ر روضه محمود كبٌردخ ته ان
 ون بدر منٌرچزافتخارش غزنه 

 الال لقب ًراشد عل ىضه  ر
 100،  33غزنه درأٌنه شعر ، ص  -: ىبسم هللا شرٌف - 
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ه علً الال قبالذي أصبح ل ىوأٌضاً راض
(1)

 

 دب ذو الضمٌر المتٌقظ ألذلك الصوفً بحر ا

ىبٌهق
(2)

 المؤرخ المبدع   

 فً ال ال   اً وبكتابه صار مشهور

 سلوبه الجذاب فً النثر أو

ولٌس له مثٌل فً األدب 
(3)
  . 

  دبألوالدديؽ  ثدروا اة  عمسام و زبلم غزند  اعرنا ر يدارو ي ىده األ عا
وااندددع ألعسددداليؼ بدددالغ األثدددر  دددي ا داب واللردددؾف   واللدددارةخ   والعمدددؾم

 واإلسبلمية .   والعربية الفارسية 
 

                                                           
الدٌن ،واسم عائلته    ، أب وه الش ٌخ س عٌد     ىاسمه علً، ولمبه رض -علً    : (1)

ابن عم الشاعر سنائً ، وله لدم راسخ فً التصوج والعرفان ، وله دٌوان فً التص وج 
ة بنفس مرتبة أب ى ٌزٌ د البس طامً ) س لطان الع ارفٌن (ف ً ، ولد جعله الشٌخ ركن الدول

 هـ فً غزنة .642التصوج والعرفان ، ولد توفى عام 
  32 صـغزنه ،  ىمختصر مزارات واماكن تارٌخ ىمعرف -: ىبسم هللا شرٌف

ه  و دمحم ب  ن الحس  ٌن ب  ن عل  ً ب  ن موس  ى الخراس  انً البٌهم  ً ، كنٌت  ه " أب  و  -بٌهم  ى : (2)
ه  ـ ( ،ع  الم ،وم   رد، ومح  دث، وص  احب  459  -394بٌه  ك ع  ام )  الفض  ل "،ول  د ف  ً

التصانٌج الجلٌلة المنٌرة ،تتلمذ على جهاب ذة عص ره ، وعلم ا  ولت ه ، وش هد ل ه العلم ا  
م امن ش افعً إ  والش افعً ل ه علٌ ه من ة، إ  أب و  -بالتمدم ، ولال أب و المع الً الج وٌنً :

ل و  -فً نصرة مذهبه ،ولال عنه أب و المع الً: الفضل البٌهمى ،  فإنه له منةعلى الشافعً
شا  البٌهمى أن ٌجعل لنفسه مذهبا  لكن ل ادرا  عل ى ذل ن س لس عة علم ه، وٌم ول الس معانً 

البٌهمى كان فمٌها  حاف ا  ، جمع ب ٌن معرف ة الح دٌث وفمه ه ، وك ان ٌتتب ع  -فً األنساب :
البٌهم ً ،وه و ف ً ت ارٌخ  ت ارٌخ ب ـ ول د كت ب كتاب ه المع روجنصوص اإلمام الشافعً ، 

د/  )–ح  وال وول  ائع الس  لطان محم  ود الغزن  وي أوش  رح  ،وس  يطٌنها ،الدول  ة الغزنوٌ  ة
 ( 205  204تارٌخ ادبٌات إٌران  ص  -صادق رضا زاده شفك :

 عارف روشن ضمٌر بحر ادب (3)
 عال  شهٌرر شت دگبا كتابش /بٌهقً تارٌخ نوٌس مبتكر 

 او ىادب ه  نٌست كس همتادر /او ىواا دلكش و شٌٌبنثر ز
 .   100،  33غزنه درأٌنه شعر ، ص  -: ىبسم هللا شرٌف - 
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  -وةدلظرد  اعرنا قائبًل:
ىاحمد مك

(1)
بابا شمس عمفً قطار  

(2)
 فً نصف النهار  

ىعنصر
(3)
خىوفر، 

(4)
ىوعسجد ، 

(5)
  

                                                           
هـ ق (خواجة أحمد المش هور ب ـ س ٌد أحم د مك ً ،م ن كباراألولٌ ا ،  663) ت -أحمد مكً : (1)

ومن خلف ا  الش ٌخ رض ى ال دٌن عل ً    غزن وى ، تتس اوى مرتبت ه ف ً الص وفٌة ب عبى الحس ن 
سمً بسلطان  ال ذاكرٌن ، وٌص ل نس به إل ى اإلم ام موس ى الك ا م ، ول د ف ً  الخرالانى ، ولذلن

وم ات و  ةغزنة ، ولضى بها الكثٌر من سنوات عمره ، وسافر إلى گلپاٌگان ، ثم رجع إلى غزن
 هـ ق.  663دفن بمرٌة خواجة أحمد ، إحدى لرى غزنة عام 

 .  32، ص غزنه تارٌخىمختصر مزارات اماكن  ىمعرف -: ىبسم هللا شرٌف-
ه  ـ ق هوالش  ٌخ عب  د الواحد،ولمب  ه ش  مس  601باب  ا ش  مس :) ش  مس الع  ارفٌن ( ت - (2)

العارفٌن  ، من كبار الصوفٌة ولد بـ غزنة ، وذا  صٌته فً كثٌر من المدن اإلس يمٌة ، 
ولد تتلم ذ عل ى ٌ ده " خواج ه مع ٌن ال دٌن خش تً الملم ب ب ـ ) غرٌ ب ن واز ( " ، وال ذي 

 ة.ردٌزى ،ودفن فً غزنگهللا خلٌلى أنه كان معاصرا  للوصفه الشاعر خلٌل 
 ( 32غزنه ،ص رٌخىاتمختصر مزارات اماكن  ىمعرف -: ىبسم هللا شرٌف-.) 
 هـ ق (هو أبو الماسم حسن بن أحم د عنص رى ، ول د ف ً ح دو 431)ت  -عنصرى:- (3)
ى  ه  ـ ق ( وك  ان م  ن أه  م مم  دوحى الس  لطان محم  ود ، وتم  رب إل  ى الس  لطان، حت   350)

حصل على لمب ملن الشعرا   ، وكان الجمٌع ٌحترم ه وٌ ولره ،ع ي ش عنه ب ٌن الش عرا  
 هـ ق .  431حتى أن منزلته كانت تضاهً منزلة  الرودكى ، وتوفى عام 

 .  152صـٌران ، اتارٌخ ادبٌات  -د/ صادق رضا زاده شفك :-
 . 36صـ،  یرسپاشعر -: ىدمحم كا م كا م-
، ول د أجم ع  ىـ ق ( اسمه عل ً ،وكنٌت ه أب و الحس ن ، وتخلص ه فرخ ه 423) ت  -فرخی : (4)

شاعرا  وم رخا  لعصر السلطان محمود الغزنوي ، ولد  ل فرخً ى الكتاب والنماد على أن فرخ
طوال حٌاته مصاحبا  لألمرا  والوزرا  ،مجالسا  للكتاب ، ممصورا  علٌهم ،  ٌنشد الشعر إ  لهم 

 هـ ق. 423إ  أن المصادر افمت على تارٌخ وفاته فً حدود ، عام  ، اختلج فً تارٌخ مولده ،
الطبع  ة األول  ى الم  اهرة ،  ،144،  41،  90الممدمة ، صى سٌس  تانى،فرخ  -د/عف  اج زٌ  دان : -

 م  2009 -هـ  1423

 وعس  جدى خ  ىوفر ىعنص  ر/ب  ا باش  مس در نص  ج النه  ار  ،لط  اردر ،  ىاحم  د مك  -
شههاعر شههٌرٌن  ىفردوسهه/فههن  جسههرود دراوشههاهنامه را/ ىشههاعران بههز  ورز  غزنههو

 سخن 
 سندپثبات ودل  رفروغ وباپ/در درى كاخ بلند  ساخت با

 .  100صـٌنه شعر ، أغزنه در -: ىبسم هللا شرٌف
هو أبو ن  ر عب د العزٌ ز منص ور عس جدى م روزى ، م ن ش عرا  الم رن الراب ع -عسجدى : (5)

السلطان محمود  ري ،عاش فً عصروأوائل المرن الخامس الهجرى ،وهو من معاصرى العنص
هـ ( وكان من  440- 432الغزنوى ، وكان مادحه ، و ل إلى عهد السلطان مودود بن مسعود )

كبار الشعرا  فً البيط الغزنوى ، تارٌخ وفاته غٌر معروج ، وٌعد دٌوانه سجي  لحٌاة سيطٌن 
  (. 154ٌران ، صتارٌخ ادبٌات إ -د/ صادق رضا زاده شفك :-الدولة الغزنوٌة . )



 

918 

 حت االت والحروب الغزنوٌ  الش راء ا

ى ردوسنظ  ال
(1)
 كال  الشاعر عذب ال 

 ملحم  الشهنامه أوج ال نون 

ً مرت   اً قصر  ىصنع بالُدر الدر  .  ا

ً ٌشع ضوءاً وثابت ً حببمو، ا  للقلوب  ا

 صنع األسطورة بلغ  الش ر

 وأحٌا تارٌخ هذه البالد 

  رجال    أولٌاء غزن

وص اء،بكل صدق   ٌرقدون فً غزن
(2)

    

  

                                                           
ه  ـ ق ( ،أب  و الماس  م الفردوس  ى ، ت  ارٌخ م  ٌيده  416 -411) ت م  ابٌن  -فردوس  ى : (1)

 –ه  ـ ق  324غٌ  ر مح  دد غٌ  ر أن المص  ادر اتفم  ت عل  ى أن ت  ارٌخ م  ٌيده م  ابٌن ) ع  ام 
ه ـ ق ، وك ان عم ره  365هـ ق ( فً مدٌنة طوس ب إٌران، وف ً ح دود ع ام  330وعام 

عام ا  ،ب دأ ف ً ن  م الش اهنامه ملحمت ه الخال دة، أنه ى كتابته ا  بع د حوالً خمس ا  وثيث ٌن 
وع اش ه ـ ق، 400خمس وثيثٌن عاما  ، وكان عمره لد تجاوز الس بعٌن عام ا   ف ً ع ام 

فً بيط السلطان محمود الغزن وي ف ً مدٌن ة غزن ه إل ى أن غض ب علٌ ه الس لطان  فف ر 
 هـ ق .  416 -411أعوام هاربا  إلى عدة مدن ، وتوفى ودفن فً طوس ما بٌن 

 .  149:  145ران ، صاٌتارٌخ ادبٌات  -د/ صادق رضا زاده شفك : -
  راو اسطورة ساخت شزبان  با (2)

 زنده ساخت ا ن سرزمٌن رٌتارٌخ ا
 خدا  ناولٌاى غزنه مردا

 خ نه اندر غزنه باصدق وص ا  
 .  100صـغزنه درأٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف
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   غتنت غزناو،وتزٌنت  ،من ص ائه  تجملت

 ه ءاومن قبوره  ٌجد ال لٌل دو

 ما أكثر ماُسمع من حدٌث عن تمدنها 

ىانور
(1)
أٌضاً نسج عدة سطور 

(2)
  . 

 ىدار الفردوسددةدد  و  ةوعمسددام غزندد  الفددرسوةلحدددث الذدداعر عددؽ عغسددام 
رة " الذاىشامو " اللي نغسيدا  دي  كثدر مدؽ ثبلثديؽ وممحسلو الذيي ىالظؾس

عامددًا مددؽ الجيددد واإلبددداع   و ىددداىا لمدددمظان محسددؾد الغزنددؾأ   وىددي مددؽ 
ييدا  ال مسدات األصدمية لمغدة لعيؾن األدب العالسي   وممحسة سجمع بيؽ د 

 حلفغع بأ ير األساطير . اكسا ندثرت  مػ ال مسات ال ولؾالىا  الفارسية 

العمدؼ ىا   حين ااندع اع دة موعمسا ةاعرنا  يدار  عرام غزنؼ يدلظرد  ث 
  ( ىدددد536)ت  ى شدددراه يلحددددث عدددؽ  ريددد  واألدبدددام   يقرددددىا الجسيددد 

( ومددا ىددد848)ت     وانددؾر    مددروز   وعدددجد  ( ىددد 513) ت    والعشرددر 
 ةبؾجو عام   وعرر الدولدة الغزنؾةد  راؾه مؽ مؤلفات  ثرت األدب الفارسي

والف رةدة   ميددًا لمحزدارة والشيزدة األدبيدة ةزند  حيدن غددت غبؾجو ياص
 والسعسارةة . 

                                                           
هـ ( ، اوحد  الدٌن دمحم بن دمحم انورى ، ذكرت بعم المصادر  545ت / )  -انورى :(1)

أن اسمه علً بن دمحم انورى، معروج بـ ابٌوردى ، حجة الحك ، من شعرا  وعلما  
المرن الخامس ،وأوائل السادس الهجرى، كان على دراٌة كاملة بالرٌاضٌات والفلسفة 

 .هـ ق 545عشر ألج بٌت ، وتوفى عاممن ستة  ،والموسٌمى، والنجوم ، ودٌوانه ٌمرب
درأسٌاى مٌانه ، جلد اول ،  ى، ادب فارس ىشنامه ادب فارسندا - -حسن انوشه:-

 هـ ش .  1390اول ، تهران ،  چاپ،  142ص

 ازص ا ٌش غزنه را زٌب ونواست  (2)-
 ست  را دوا ان مند با قبورش درد
 س شنٌد حرف ها را باز تمدن 
 نٌد رات ىند سطرچه   ىانور

 100بسم هللا شرٌفً : غزنه درأٌنه شعر ، ص
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  -قائبًل : ةوةدلظرد  اعرنا عؽ عمسام غزن
 ومجد األولٌاء ،مدٌن  الثقاف  

وال ال  ،واإلسال  ،محور التارٌخ 
(1)
  . 

 حكٌ  غزن
(2)
 رفٌع الكال   

 مع المجلس  شو ،ُش ل  التصوف

ىمولو
(3)
 ذلك الشٌخ عال  الدٌن  

عل  الٌقٌن من هذا الحكٌ  أخذ 
(4)

 

  

                                                           
 وشكوه عارفان  گشهر فرهن (1)

 سال  جهان امحور تارٌخ و
 .  93غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف

 (عرج بـ حكٌم غزنه)سبك التعرٌج بههـ،535حكٌم غزنة:أبوالمجدمجدود سنائى، ت (2)
وٌعرج بـ مو نا جيل الدٌن  -دٌن البلخً :دمحم بن دمحم بن حسٌن بها  ال -مولوى : (3)

هـ ( ببلخ ، وهو الشاعر والعالم  الفمٌه، والمتصوج  ،  642 -هـ  604دمحم بلخى :) 
وهو صاحب الطرٌمة المولوٌة ، ولذلن ٌطلمون علٌه مولوى ، ولد ببلخ ،ولكن لطول 

ب الفارسً، إلامته  بمونٌه  اشتهر بالرومى ، وكانت لم لفاته جل األثر فً األد
والعربً، والتركً، واألردي، وترجمت أعماله إلى  لغات عدة ، ومن أشهر م لفاته 

 المثنوي الكبٌر فً ست مجلدات ، ودٌوان غزلٌات شمس تبرٌزى . 
اللغة الفارسٌة  ، نحوها وآدابها    -د/ عفاج السٌد زٌدان ، د/ دمحم نور الدٌن، وآخرون : -

 م .  1344، الماهرة  303وبيغتها ، ص
 . م 1343، 23صـبٌن الصوفٌة وعلما  الكيم ،  ىجيل الدٌن الروم -:عناٌة هللا ابي  -
ا ول ،  1، ج 9صـ، الممدمة  ىجيل الدٌن الروم ىمثنو -إبراهٌم دسولً شتا : -

 م .  2014الطبعة الخامسة ، 
 آن حكٌ  غزنه ى واال سخن (4)

 مع انجمن شمش ل عارفان و
 دٌن  ىدانا ىرآن نص ىمولو

 آن حكٌ  آموختى عل  ٌقٌن
 . 93غزنه درآٌنه شعر ص -: ىبسم هللا شرٌف
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ىشٌخ نٌسابور
(1)
 ، ال طار الخبٌر  

 وفاح عبٌر م انٌه فً روضات المجالس

 ذلك الحكٌ  ال ٌلسوف  . 

بو علً الطبٌب المشهورأ
(2)
  

أٌضاً أبورٌحان ، ى، وانور ىوفرخ،  ىبٌهق
(3)

 

 

 

 

                                                           
هو دمحم بن ابراهٌم بن مصطفى بن شعبان أبو حامد المعروج  بـ  -شٌخ نٌسابورى : (1)

) خواجه عطار ( و ) فرٌد الدٌن ( ، ولد بنٌسابور وكان والده  عطارا  ، ولد أخذ فرٌد 
ده ، وهو ٌعد أحد أع م الشعرا  الصوفٌٌن ، أشهر آثاره منطك الدٌن التصوج عن وال

بٌت فى التصوج على لسان الطٌر  4600الطٌر ،وهً من ومة رمزٌة عرفانٌة ،تشمل 
بحثا  عن العنما  ،وسٌمر  ،  كناٌة عن الحك تعالى ، تختار الهدهد مرشدا  لها، وتفر 

ه وٌكمل الطرٌك ثيثون بعم الطٌور من مشمة الطرٌك ،وٌسمط البعم فً منتصف
طائرا  )س ُمر  ( تصل إلى  جبل لاج ، حٌث تكتشج أن العنما  التً تسعى إلٌها هً 

 نفسها ) سى مر  ( 
   م . 1336، الماهرة  464معجم الواعد ، ص -د/ عبد الوهاب علوب : -
 هو أبو علً الحسٌن بن عبدهللا بن الحسن بن علً بن سٌنا ، العالم -أبو علً : (2)

م ( ببخارى ، اشتغل بالطب  390هـ ق /  340،والطبٌب، والفٌلسوج المشهور ، ولد ) 
والفلسفة ، وكان والده من مدٌنة بلخ ، وهو أول من كتب عن الطب فً العالم ، وأشهر 
أعماله كتاب المانون فً الطب ، و ل هذا الكتاب العمدة  فً تعلٌم الطب فً أواسط 

ت أوروبا ،ومن أشهر كتبه أٌضا  كتاب الشفا  ، توفى المرن السابع عشر فً جامعا
 م (  1034هـ /  9بـهمدان عام ) 

،  1، ج 124صـزرٌن ،  گالمعارج بزر هداٌر -ور :پ ىبابكـ حماٌك ، بابكـ رٌاح -
 هـ ش .  1344نحسنت ،  چاپتهران ، 

 ور عطار خبٌر پاششٌخ نٌ (3)
 بٌر عرا ىلشن بز  م انگ

 اٌن حكٌ  صاحب نظر  
 بوعلً سٌنا طبٌب نامور

 وابو رٌحان  ىوانور ىوفرخ ىبٌهق
 93ٌنه شعر صـ آ: غزنه در  ىبسم هللا شرٌف
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ونصر
(1)
وس د سلمان  ىعسجد ىوعنصر 

(2)
   

وضحاك
(3)
لمتوهج  المضٌئ ، تلك النجو  ا 

(4)
  . 

                                                           
هو صاحب دٌوان رسائل السلطان محمود الغزنوى،  -خواجه ابو نصر مشكان : -نصر : (1)

ل والسلطان مسعود ، وكان صدٌما  حمٌما  ألبى الفضل بٌهمى ، وإلى أن توفى لم ٌتركه ، ولد عم
معه لمدة تزٌد عن تسعة عشر عاما  ،وكان بٌهمى ٌُعد نفسه تلمٌذا  له ، وكان كاتم أسرار الدولة 

، كل األحداث التً لم ٌشاهدها كان  ىالغزنوٌة ، وحٌنما أراد البٌهمى أن ٌ لج كتابه تارٌخ بٌهم
  هـ ق. 431ٌكتبها على لسان خواجه أبو نصر  مشكان ، وتوفى ابو نصر عام  

 . 1، ج 164زرٌن ،  گداٌرة المعارج بزر -ور :پكـ حماٌك ، بابكـ رٌاحً باب -
شاعر كبٌر من شعرا  النصج الثانً من م (، 1046 -هـ  439) مسعود سعد سلمان  (2)

المرن الخامس ،وأوائل  المرن السادس الهجري ) المرن الحادي عشر  واوائل المرن 
ن أركان الشعر الفارسً ، أصله من  همدان، الثانً عشر المٌيدي (،ٌعد ركنا  لوٌا  م

ولٌل من جرجان ، إ  أنه ولد فً  هور ، حٌث كان والده ٌعمل فً بيط الدولة 
الغزنوٌة  فً الهند ،   مما مهد الطرٌك أمامه كً ٌصبح من رجا ت الدولة الغزنوٌة، 

رسعد سلمان ، وعندما ولً السلطان  مسعود ابنه إبراهٌم على حكم الهند، أرسل الشاع
وكان فً ممتبل عمره إلى الهند وعاش هنان فً بيط الملن ، وأصبح ممربا  له ،ولكن 
سرعان ما زال هذا الود، وبثت الوشاٌات بٌنه وبٌن الملنس فسجنه الملن عشر سنوات 

وبدأ مسعود أعلى جبل هنان ، ةفً للعة " ناى " ، وهذه الملعة  تمع اتن فً مدٌنة غزن
لم ٌدم ولت طوٌل حتى  ،وبعد أن أطلك سراحه ت،اٌبسحاره التً عرفت بالفً ن م أشع

لمدة ثمانً سنوات ، ولد أثرت ،فً عهد السلطان مسعود بن إبراهٌم ،أخرى  ةسجن مر
ستحوذت على ،الصائد فرٌدة من نوعها  هاتان الحادثتان فً شعره تعثٌرا  كبٌرا  ، فمد ن م

بجمع  ىغزنو ىصور ، ولد لام الشاعر الحكٌم سنائعجاب النماد فً مختلج العإهتمام وا
 (م1121هـ=515)الكيم.وتوفى عام ذةات،وٌعد دٌوانه من أهم المراجع إلسدٌوان سعد سلمان

 م  2009النصوص الفارسٌة  ، الماهرة ،  -د/ عفاج السٌد زٌدان : -
  WWW. Albabtain Prizee. Org -م سسة عبد العزٌز سعود البابطٌن الثمافٌة : -
معرب من " دهان " وهو بٌوراسب ملن فارسى لدٌم ، تحكى الشاهنامه  -الضحان : (3)

عنه أن إبلٌس أغواه على لتل أخٌه ،وأطاعه فمبل إبلٌس كتفٌه ، ونبتت على كتفٌه حٌتان 
كلما اجتثتا نبتتا من جدٌد، وٌعس األطبا  من شفائه ، ف هر له إبلٌس فً هٌئة طبٌب، 

م الحٌتٌن بمخ أدمً، ولذلن كان الضحان ٌعمر كل ٌوم بمتل وأشار علٌه بإطعا
شابٌنسلٌحصل على مخٌهما  طعاما للحٌتٌن ، ثم لتل الضحان  جمشٌد الملن ،واستولى 
على العرش ، وضج الناس من  لمه ، إلى أن ثار الناس علٌه بمٌادة افرٌدونس فمام بعسر 

 الضحان وسجنه فً جبل دماوند. 
 . 43،  49ترجمة د/ عفاج السٌد زٌدان ، زٌن األخبار ، ص -ً الضحان:أبً سعٌد عبد الح-

 .  462معجم الواعد ، ص  -د/ عبد الوهاب علوب : -
، ازبٌدل  ى تا بٌدل،ازرودك 124صـدر تاجٌكستان ،  ىادبٌات فارس -ا :چگى بژرٌ-
مركز مطلعات -،دٌان اد ، دكتر محمود عباژن سعٌدعبا: رجمانتاعصر حاضر ، مت

 هـ ش .  1342،  ىبٌن الملل ىگتحمٌمات فرهنو
 ونصر وعنصرى وعسجدى وس د سلمان  (4)

  کوضحاك ، أن درخشان اختران تابنا
 .  93صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف
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 –   يدؼ ادالشجؾم يزدي ؾن لمشداس  ةوىشا يلحددث الذداعر عدؽ عمسدام غزند
 د    قددر العدالؼ وليدا ر   الحياة  اللي قد يكلشفيا الغبلم طر   –بعمسيؼ 
ة عابدد   وان الذدعرام واان العداِلؼ   دد عمدى الذديظان مدؽ مائد ىدداالعامف 

عؽ غيدددددره بكثدددددرة يسيزعردددددر وجدددددو الذدددددع  والسجلسددددد      دبدددددام ىدددددؼألوا
 وبرقي آدابيؼ .  وئوعمسا وئ دبا

بالس ددات مددؽ العمسددام األ ددداذ   وةدددار    والعرددر الغزنددؾ  ةملددازت غزندداوقددد 
ىددد   ( و ن الابددو حديقددة  118حكدديؼ غزنددو ) ت  ىائ دداعرنا الذدداعر سددش

نيجدو مؾالندا  جدبلل  وسدار عمدى دأ  يد مشدو الشؾركان الق س ال الحقيقة 
ىد  (  551) ت  ىؽ ال يرونعىد   (   وةلحدث  343) ت ىالديؽ الروم

ت مد  ابددؽ سدديشا ) ىؤرخ العغدديؼ    وقدد  قابددف ال يرونددذلدػ العددالؼ الفدد والسدد
 ىد    ( .  535

يعددددددان مدددددؽ   دددددير عمسدددددام  ؽيقدددددد جدددددر  بددددديؽ ىدددددديؽ العدددددالسيؽ المددددددو 
السشدداعرات    قددد طددرح  بددؾ ذددات و قف رةيا    العديددد مددؽ السشاوم اإلندددانية

عمدى الذديخ   و مددفية و  رةدة  ااالت عمسيدة اددعددة   ىال يروند ىةحدانالر 
تلدددى ىدددده السشاقذدددات  ىوقدددد   دددار ال يرونددد ابدددؽ سددديشا (  :الدددرئيس )  أ

  وقدد  جداب عشيدا جسيعيدا ابدؽ  (3)ثدار ال اقيدة ( ) اوالسراسبلت  دي الداب 
 ة والسشظق . ا ير بالحج واحدًا   مؾ  سيشا 

ؾت حلاالعمؾم  ي العرر الغزنؾأ   وايث قدمع وةلز  لشا مؽ ذلػ ايث  
 عمى عمسام لؽ يل رروا .  ةغزن

                                                           
 م  3113   33حؾار ال يرونى وابؽ سيشا   ص -د/ ع د ال رةؼ ال اقى : (3)
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   ىو ريد ى وبييقد    وعشردر   وسدعد سدمسان وةدلظرد ذاكدرًا  ن عددجدأ 
الدددديؽ  ثدددروا المغدددة الفارسدددية بعمسيدددؼ   وغيدددرىؼ مدددؽ  دددعرام وعمسدددام غزندددو

 ومؤلفا يؼ . 

  -وةكسف  اعرنا قائبًل :
ىوأٌضاً دقٌق

(1)
 ذب الكال  الشاعر ع 

هناك  ىكتملت عظم  ال ردوساو
(2)

 

ىسٌد هجوٌر
(3)
 محبوب القلوب  

 مخزن أسرار ) الحجبوب ( 

 أنظر أفكار  تلك البالد 

حلً مرصع بالجواهر 
(4)
  . 

                                                           
من شعرا  العصر السامانى ، فى  -الدلٌمى البلخى :ابو منصور دمحم بن أحمد  -دلٌمى: (1)

المرن الرابع الهجرى ، اشتهر بن م إحدى الشاهنامات ، إ  أنه لم ٌكملها ، وتعرج 
شاهنامته النالصة باسم " كشتاسب نامه " وتناول   هور زردشت، والحرب بٌن 

 رى ،كشتاسب وارجاسب ، ولد أوردها الفردوسى فً شاهنامته ، وله لصائد أخ
 هـ ق ( .  365وغزلٌات متفرلة ، توفى فى حدود عام ) 

حتى المرن الخامس  ىالشعر الفارس ىدمحم نور الدٌن عبد المنعم ، دراسات ف .د -
 م .  1396، الماهرة  296صـ،  ىالهجر

 ه  دقٌقى شاعر شٌرٌن كال  (2)
 (94صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف ) شد تما  آنجادر ىفر فردوس

هـ ق (  465الشٌخ العارج أبو الحسن علً بن عثمان الغزنوى ) ت  -سٌد هجوٌرى : (3)

المعروج بـ هجوٌرى ، وهو من ألران الشٌخ أبً سعٌد أبً الخٌر ، وكان ممتداهما  فً الطرٌمة 
الصوفٌة أبو الفضل دمحم بن الحسن السرخسى ، وٌعد الشٌخ الهجوٌرى من أكبر مشاهٌر 

 له العدٌد من التصانٌج ودٌوان شعر ، ومن أهم كتبه ) كشج المحجوب ( الصوفٌة ،و
 306ترجمة د/ أحمد معوم ، تارٌخ تطور النثر ، ص –شناس  کسب -بها  : ىدمحم تم-

 م .  1399، الماهرة ،  2، ج
 "سٌد هجوٌر " محبوب القلوب (4)

 مخزن اسرار ) الحجبوب ( 
 شاهد اندٌشه ى آن سرزمٌن 

 .  94غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف  -ٌن   گتزٌور وزٌب و
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 ي  مػ األبيات الذاعر دقيقدي صداح    درة  ول  داىشامو     رةفىوةدار 
 ددؼ  و  كسددف عمييددا  يددد الف ددرة    و و  ى  لسددف    جددام الفردوسدد ول شيددا لددؼ

 الذيشامو . 

ل الدداب بددالشثر  ددي صدداح   و  السذدديؾر باليجؾةر    الغزنددؾ  ىوةعددد الرددؾ 
  دير مدؽ  بالمغة الفارسدية  " اذدث السحجدؾب "   مدؽ ىاللرؾف اإلسبلم

ي وةعددد الابددو ىدددا مددؽ ال لدد  القديسددة السعل ددرة  دد  ثددروا  ددي  ددارةخ اليشددد 
 3631 دي عدام  ىلذر  الروس" السد ىرواؾ دكجىلؼ " االفارسية   وقد 

 ىال لدداب  حددد مرددادر الذدديخ العظددار  دد ددي ليششجددراد   واددان ىدددا  وم بظ عدد
  دار و )  دارة األوليام ( . 

و قددرب  تلددى الدددورة األولددى مددؽ سددائر ا ال لدداب مددؽ حيددن ندددخو  ر دد  وىددد
ال ل  الرؾ ية   وةسكؽ  ن يعد واحددًا مدؽ  ىدؼ الد  الظدراز األول   وعمدى 

تال  نددو  يددو مددؽ المغددة العربيددة    نددو دون  ددي القددرن الخددامس رغؼ مددؽ  الدد
ومد  ذلدػ  مدؼ يخدُف مدؽ  عرر   كثر مسا  ي ال ل  القديسة ومفردات ذلػ ال

ديسدة والغرة دة    لد ػ القديؼ   و  دو  يو األ عدال والسفدردات القانساذج مؽ 
ورد ا ة تلدى مدا سد ق  قدد  سلعساالت الدورة األولدى   واتدا زبًل عؽ اا ة 

صظبلحات ياصة بو   صارت بعدد ذلدػ مردظمحًا عمييدا  دي الد  االسؤلث 
 . (3)الرؾ ية   لدا  يؾ يعد مرجعًا ل ل  الرؾ ية 

نيدؼ  دد  و ددعؾن ت   ة عدداد األوليدام  دي غزند ىوةحردوةدلظرد  اعرنا 
  -قائبًل : ياً وصؾ  اً  يخ
 

                                                           
،  306شناس:ترجم  د. أحمد م وض،تارٌخ تطور النثر ص كبهار:سب ىدمحم تق- (1)

307 . 
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 واألدب ،وال رفان ،مدٌن  ال شق 

 مكان مجدود بن آد   

  هوكٌان ،هى ال رفان من وجودوً وقً 

 وسٌد جالل ،شمس وبهلول خواجه 

 وسٌد حسن بهذا الكمال  ،ىقاض

   تسع وتس ون من األولٌاء فً غزن

   بذور ذات بهاء فً غزن

 (   قتدار وقدرة محمود من ) غزنا

وذكرى صٌت وسلط  مس ود منها 
(1)
  

  -قائبًل :  (3)ىيا يلحدث األسلاذ يميف   يميمئوعمسا ةوعؽ مديشة غزن

                                                           
 شهر عشق وشهر عرفان وادب  (1)
 اه مجدود بن آد  است گجاٌ

 برج عرفان از وجودش محك  است 
 شمس وبهلول خواجه وسٌد جالل 

  آن كمال اقاضً وسٌد حسن ب
 نود ونه اولٌاء در غزنه است 

 بها در غزنه است  رپدانه هاى 
 اقتدار وقدرت محمود از اوست 

 صولت مس ود ازاوست   ارگادٌ
 . 101غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف

(2)
هـ ق فً إحدى ضواحى مدٌنة كابل ،  1325ولد فً شوال عام  -استاذ خلٌل هللا خلٌلى : 

امان  –لمرحوم " مٌرزا دمحم حسٌن خان مستوفى الممالن ، تم شنك والده بعمر من ووالده ا
وصودرت كل أمواله ، وكان خلٌل هللا لم ٌتجاوز الحادٌة عشر ربٌعا  ، ولد  –هللا خان 

تركت هذه الحادثة جرحا  عمٌما  فً للبه ،وصبغته بطابع الحزن ، وكان ٌتضح ذلن فً 
لى ٌد أساتذه عصره ، وتعلم العلوم الدٌنٌة، والتفسٌر ،والفمه، لسمات وجه ، تلمى العلوم ع

والمنطك ، وتعلم الخط ،واإلنشا ، والرٌاضة سمما أصمل موهبته الشعرٌة ، فجا ت أشعاره 
جزله لوٌة، ولم ٌكن شاعرا  فحسب بل كان  أدٌبا  م رخا ،  محمما  ،وعالما  من العلما  األفذاذ 

خلٌل هللا  –شاعر افغانستان المعاصر  -عفاج السٌد زٌدان :د/  -م . )1394، توفى عام 
 (م .  1392هـ  /  1402.  الماهرة ،  41،  36،  35خلٌلً ، ص
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 وبلد األسود  ،أال ٌا مهد الشج ان 

 وبٌت األبرار ،ٌا مستقر ال ظماء 

 ومحٌط ال ضل وال نون ،أال ٌا مهبط ال ل  

 حرار ألوقبل  ا،اإلسال    أال ٌا قب

 أال ٌا مثل المالك، ٌا أ  الجنان 

 أال ٌامن أنجبت لنا الرجال األسود 

 ك وأرضك ئما ىلى مر ال صور نشأ الكثٌر فوع

 التاج  ووالملوك ذو ،ؤساء الخراج بالدول  ر

 ملك الدنٌا فاتح ال ال ،الخصوص  على وجه

 الذي كان سٌ ه ٌنزل كالصاعق  وقت الشرر

 م اخر الشرق  ىوحام ، ٌمٌن الدٌن والدول 

ٌا أمً ال زٌزة   نت لست غزنأ
(1)

 

  

                                                           
 اال تومهد دلٌران وكشور شٌران  (1)

 ان  وخانه ى ابرار گان بزرگقرار 
 ر هناال تو مهبط عل  ومحٌط فضل و

 ى احرار  هاال تو قبه اسال   وقبل
 ت شوش اى مادر بهاال تو فرشته 

 بار    ناال كه مادرت آورد شٌر مردا
 ار كهن گرورده روزپتو   کبه أب وخا 
 ذار گج ستان وشهان تاج با نسرا
 ٌر گستان عال   گٌتیه خسرو ٌژبه و

 ند در زمانه شرار گكه برق تٌغ وى اف
 م اخر شرق  ىٌمٌن ملت ودٌن حام
 ر گاى مادر عزٌز ، دٌ ىتو غزنه نٌست

 33صـغزنه درآٌنه شعر   -: ىهللا شرٌفبسم  -
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 خرىأ ةرم  س  غزناب ،ولن أنادي علٌك  

 أنت مهد ال ل  وال نون  ،الد أنت مدٌن  النار و

 دوار ألوت اقب ا،نت ذكرى القرون السال   أ

 وأنت أصل البركات ،أنت مظهر الحسنات 

 وعروس الدٌار الجدٌدة ،أنت مصٌر الحٌاة  

 أنت مهد عظم  الشرق  ، على الرغ  أنك الٌو   

موات ألتابوت ا،تشبهٌن وبشدة 
(1)
  . 

 -  ةيشدة غزنددمرثيلدو اللدي ال يدا لس  دي ىيميدف   يميمدالذداعر  ىوةسز
اانع عميدو   دي ملحدرًا عمى ما  -واللي  وردىا الذاعر  رةفي  ي الابو 

 قد اانع  ميد الحزارة والعمؼ والعمسدام   ميدد اللردؾف  القرون الدالفة  
والرجال األ داذ   ومازالع ق دؾرىؼ ىشداز  ذديد و قديؼ الحجدة وال رىدان عمدى 

نجسيا بزوال  يفعواللي سرعان ما  عة مؽ األرض عغسة وحزارة  مػ ال ق
 ىؤالم الرجال . 

  

                                                           
 كن  من بتو نا  غزنه را تكرار  ىنم (1)

 تومهد عل  وفنون  ىتوشهر آتش وخون
 ردش ادوار گز ىرونقار گادٌتو

 تو ماٌه ى بركات  ىتو مظهر حسنات
 وتوعروس دٌار  ىحٌات تىتو سرنوش

 ه هست امروز چرگا ىتو مهدعظمت شرق
 بسٌار ن گاشباهت تو به تابوت مرد

 .  40،  33غزنه درآٌنه شعر ، صــ -: ىبسم هللا شرٌف
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  - شراه يقؾل :
 ع على تربته ضفً أي مكان رأٌت شهٌداً 

 كذكرى   حمراءباقتٌن من شقائق الن مان ال

 من أوراق الورد ، ورق  على مدفن مجدود 

 كتب  األش ار على ورق الورد اح  ، بدالً من الكتاب  على ص 

 للرسال  اآلن  وضعمشكان ، فهو م  ترب قُل على

 لٌسجل ذلك فً الدفاتر  ؛ٌرثً غزن

 أننً خرجت منه  رغ أطلب السماح من البحر 

البحار  منعرف الجبال أف ً الغ  والحزن علٌك ال 
(1)

 . 

وةلحددث عدؽ الددمظان محسدؾد  يميف   يميمى ی  يياو ي  مػ السرثية ي ك
  ( رئدديس ديددؾان رسددائف الدددمظان ىددد  513بؾنرددر مذددكان ) تايؾاجددو 

 وةعلددر لسديشدة غزندو  حددرًا عمدى حاليدا  محسؾد   وةؾصيو  ن يكل  رثدام
ال يعدرف ال حدار مدؽ الج دال    يدؾ  ةلم حر  يؾ  ي غسو وحزندو عمدى غزند

ألطبلل بدددا  دددغؾفجي ال حدددر والشيدددر وةحددددثيؼ   وىدددؾ يشدددا  مرهدددء الحدددس
  يددر  أل غاندددلان ا مدددن   يددوجس ةغزندداللارةخيددة   ددي بددبلده   وقددد عذددق 

                                                           
 به هر كجا كه شهٌدى بود به تربت آن (1)

 ذار گر گاه ى الله خونٌن بٌادتدوس
 برمدفن مجدود  ىل ورقگـ گبر ز

 ل اش ار گ گكه  جاى ص حه نوٌسد به بر
 ون نو به ترتب مشكان كه جاى نامه كگب
 رامت دفتر وطوثبثاى غزنه كند ر

  ىشته ا  مرا بخشاگه برون چرگزبحر
 جبال از بحار ندان  كه در غ  
  43 صـ: غزنه درآٌنه ش ر ،  ىبس    شرٌ 
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 ثددر    و قددرامة واددان يرددرف الددداعات الظددؾال  ددي راةددة حجددر مكدددؾر 
 . ارةخي 

 ندو ىدؾ الددأ دل ال عثدات األثرةدة اللدي  عؽ نفدو  ىورو  يميف   يميم 
وطمد  مدشيؼ  ن يحفدروا      حن عؽ مد ؽ الدمظان محسدؾد الغزندؾ كانع   

 ظمد    لدؼ يجددوا  دي اً و ؼ حفدروا ول شي " حديقة الشرر" "   روز پي ي " با  
مدشيؼ  ن يعسقددؾا الحفددر  ددي نفددس السكدان    و كددد ليددؼ وجددؾد الر ددات  يددو   

سدلسروا األغشدام   ليمدف  رحدًا   وقدال ليدؼ وبعد  عسيق الحفر  وجدوا عغدام 
ألن سبلطيؽ الغزندؾةيؽ درجدؾا عمدى  ن يزدعؾا عغدام ال دبلب  و    ي الحفر

لمدرقة  و اإلغدارة   وبعدد  عسيدق عرتة ؾن حلى ال     األغشام ق ف جثثيؼ
الدددأ د ددؽ    الفيددروز يا سددو  والحفددر   وجدددوا ر ددات الدددمظان محسددؾد ومعدد

 والدأ   ارت تليو السرادر.   (3)بو

وعغسائيدا   الذدعرام واألدبدام  مدؽ ادف  عمسائيدا و   ةوقد   ار  بسديشة غزن
الابدو "  دي  (3)م ( 3615) ت    وصؾب    شجد العبلمة اق ال الىؾر حدب 

                                                           
 .  51،  50شاعر أفغانستان المعاصر خلٌل هللا خلٌلى ، صـ -ج السٌد زٌدان :اد/ عف (1)
خ نور دمحم ، م ( هو إلبال بن الشٌ 1944 -هـ  1234) ولد -العيمة البال  هورى : (2)

، ولد فً إحدى لرى بنجاب  باألنجكان أبوه ٌكنى بالشٌخ تتهواى أى ذي الحلمة 
بباكستان حالٌا  ( ٌعود أصله إلى أسرة برهمٌة ، واعتنك اإلسيم أحد أجداده فً عهد )

الشهٌر  ىم ( ، لبل حكم الملن المغول 1443 - 1421ادشاه ) پالسلطان زٌن العابدٌن 
درس البال اللغة العربٌة والفارسٌة بجانب لغته األم األردٌة ، ورحل إلى شاه اكبر ( ، )

أوروبا ، وحصل على الدكتوراه من ألمانٌا ، وعاد إلى وطنه، ولم ٌشعر إ   أنه خلك 
 العصبةلألدب الرفٌع ، وكان وثٌك الصلة بالمجتمع الهنديسحتى أصبح رئٌسا  لحزب 

م تمر هللا آباد التارٌخً، حٌث  نادى بضرورة   ا  فًاإلسيمٌة فً الهند ، ثم عضوا  بارز
 انفصال المسلمٌن عن الهندوس ، ورأى تعسٌس دولة إسيمٌة الترح لها اسم باكستان ،

ولد اشتهر بعلمه ،وأدبه ، وشعره وإجادته للغة الفارسٌة وفلسفته ،ولد غنت له "أم كلثوم 
 . م  1339إحدى لصائده وهى  حدٌث الروح " توفى عام 

 1363تهران ،  14،  12صـ ى،ٌده اشعار فارسً البال  هورزگ-أبو الماسم رادفر: - 
 هـ ش 
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  والددددمظان  ةؽ مديشدددة غزندد  جشددداح ج رةددف    يلحددددث  عددبددال ج رئيددف " 
الغزندددؾأ   وغيدددرىؼ مدددؽ عمسدددام  ىسدددشائ ة  وحكددديؼ غزنددد   محسدددؾد الغزندددؾ 

  غاندلان .  

م  م يدة لددعؾة مدؽ السمدػ    3613 غاندلان عام   وقد زار العبلمة تق ال  
ره   و رسددف بعزدديا نددادر يددان    واانددع لددو   ددجان و حددزان بثيددا  ددي  ددع

 .  (3) ا   اليشد    غزنؾ دمؾعًا عمى ق ر الدمظان محسؾد ال

مزار الدمظان     " عمى "سمظان محسؾد عميو الرحسو وىي بعشؾان " برمزار
  -:محسؾد عميو الرحسة " 
 واأللوان ،م طرة بالرائح   مدٌن  غزنٌن ، جن

 والجبال ،نغمات جداولها تسري فً القصور 

 قب  كقطار تلو اآلخر قصورها مت ا

السماء بجوارت لو قباب قصورها 
(2)

 

 ورأٌت نقط  مٌزان هواء طوس ، فً المجلس 

 ورأٌت جٌش محمود فً الحروب 

  

                                                           
ه خاصى افغانستان نزد العيمه " البال " ، گاٌ، افغانستان ، جا ىزارى فارسگخبر - (1)

 af .farnews . comهـ ش   26/3/1334
 شهر غزنٌن ٌک بهشت رنگ وبو  (2)

 كو آب جوها ن م  خوان دركاخ و
 قطار  رقصرها ى او قطار اند

 هاٌش ه  كنار به ق آسمان با
 نكته سنج طوس رادٌد  به بز  

 دٌد  به رز  لشكر محمود را
برمزار سلطان محمود  ،  -: ىغزنه درآٌنه شعر ، البال  هور -: ىبسم هللا شرٌف-

   11صـ



 

932 

 وملك أسرار روح ال ال  

 ً مضطرباً نحتى أٌقظ

 والسرور  ،حتراقالوا،شتٌاق الكل هذا ا

 ال ٌبالً  ،فً الكال  فطن جسور 

   خربالدٌار ال بذور الدموع فً تلك وزرع

 كان له أحادٌث مع ربه

 ال أعل  شٌئاً عن أسراره ، كآنذان وألنً ل  أك

حترقت من حرارة صوتهاو
(1)
 . )مناجاته ( 

  

                                                           
 روح سر عال  اسرار كرد  (1)
 شورٌده اى بٌداركرد  امر تا
 وسوز وسرور  ىشتاقم مهآن ه

 روا جسور پ ىب ون رندچدرسخن 
 اندرآن وٌرانه كاشت  ىتخ  اشك

 ش داشت ٌوها باخداى خوگ تگ
 راز راز او خب دود  بنب تا

 آواز او      ىرمگسوخت  از 
برمزار سلطان محمود  ،  -: ىغزنه درآٌنه شعر ، البال  هور -: ىبسم هللا شرٌف- 

 .  12،  11ص
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 حانُٓضح احلضارٌح يف غشَثانثا : 
   ح: ادلشاراخ ٔاألياكٍ انرارخيٍح  مبذٌُح غشَ

ة والعراقدد مجدداد األ و  الجسيمددة ذات السغدداىر الحزددارةة مددػ السديشددة  ةغزندد
عاصدددسة   وسددداحا يا وقرؾرىا ياتددديا غو  برةاتددديا  والحزدددارة الزاىدددرة  

  الجيؾش تلى   و القارة اليشديدة  اللي اانع  شظمق مشيا العالؼ اإلسبلمي 
وإلعبلم امسدة الحدق    مدػ الجيدؾش اللدي ااندع  لجسد  مدؽ  لشذر اإلسبلم 

  وىددؼ  ولؾائددو كددف حدددب وصددؾب  حددع قيددادة الدددمظان محسددؾد الغزنددؾأ 
يخلمفؾن  ي قؾميا يؼ   وحلى لغدا يؼ   ول دؽ  جسعيدؼ  و ؾحددىؼ امسدة ال 

 تلو تال   دمحم رسؾل   . 

ىددد  133 مدػ السديشدة اللدي ادان يدزدان ببلطيددا  دي عيدد الدولدة الغزنؾةدة ) 
والسف درةؽ مدؽ جسيد   نحدام  والذدعرام   واألدبدام ىدد ( بالعمسدام  865تلى 

 . (3)قيؽ قير بيؼ ال  السؤرييؽ والسحالعالؼ اإلسبلمي    ز 

اللارةخيدة  القديسدة  عمى العديد مدؽ السدزارات واألمداكؽ ةمديشة غزن   حلؾ و 
واللددي وردت  ددي   ددعار ذلددػ ال لدداب " وسددؾف  قددؾم بعددرض  مددػ السددزارات 

 -مؽ  ىسيا :و عرةفيا ثؼ ذار األ عار اللى  حدثع عشيا   و 

   -يشار انسهطاٌ حمًٕد انغشَٕي :
 حديقدة  ب ةىدد (  دي مديشدة  غزند 533حسدؾد ) ت  ق  مق رة الددمظان مو  

بههاغ " ة  دددسىوالحديقدد  "     قرددر الشرددرپيددروزا قرددره السدددسى "قرددر 

                                                           
  القاىرة    363   368مررةة   ي ببلد األ غان   ص -ديد زةدان :د/ عفاف ال (3)

 م  3133
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 " روتددة  يزددا   أ " حديقددة الشرددر "   وىددؼ يظمقددؾن عمييددا پٌههروز " 

وروتددة الدددمظان محسددؾد     روتددة الدددمظان الغدداز   "        از سددمظان غدد
 ددي بشائددو   ول ددؽ لددؾح   ومددزار الدددمظان محسددؾد بدددي  يددة  عمددى ربددؾة عال

بشدو الددمظان مددعؾد اعيدد نفس  نؾاع الريام   ولقدد ُالد   دي  السزار مؽ 
عمى الجاندد   ىىدددا المددؾح الريددامي بددالخ  ال ددؾ وال لابددات عمددى  الغزنددؾأ 

األيسؽ ال  "  غفرانًا مؽ   لؤلميدر األجدف  الدديد نغدام الدديؽ  بدؾ القاسدؼ 
وعمدى الجاند  األيددر الد  "  دؾ ى  رحسدو  " بؽ س كل يؽ غفر لدو محسؾد 

ؽ مددؽ بقدديعذددية يددؾم  الخسدديس بددد   -ض وجيددو وبددي ونددؾر حفر ددو    
 .غفر لو "  حد  وعذرةؽ و ربعسائة سشة ت  ير ربي  ا ير 

 بددالخ  ال ددؾ ي   وةددديف   مددا جؾاندد  الزددرة   عمييددا  آيددات مددؽ الدداب  
حددة لمدددمظان   وةددأ ي تليددو محسددؾد لقددرامة  الفا  مددزار الدددمظان ة ىددف غزندد

 .   (3)ؤن الدائح

  -ني :گيشار سثكر
   والسؤسس الحقيقدي  لمدولدة الغزنؾةدة   ولدد   والد الدمظان محسؾد الغزنؾ 

ىددد    وبعددد عذددرةؽ عامددًا مددؽ الحكددؼ والدددمظة  ددؾ ى عددؽ عسددر  113عددام 
 ددددجاعًا ىددددد   (    واددددان عدددداداًل و  154ؽ عامددددًا ) يويسددددد ةيشددداىز سددددل

ف   بدديؽ روتددة الدددمظان محسددؾد ومجاىدددًا    وةقدد  مددزاره  ددي  سددفف ج دد
تلددى الذددسال مددؽ  مشددار بيددرام  دداه   وقرددر الدددمظان  محا غددة عزنددى  و 

 .  (3)مدعؾد 
                                                           

 .  366   365مررةة  ي ببلد األ غان   صدد -د/ عفاف الديد زةدان : (3)
 .  3  ج33غزنو بدلر  سدن   ر  اسبلمى   ص -مرظفى  يرمى   وآيرون : (3)
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  -يُاراخ غشَّ :
  :يُارج انسهطاٌ يسؼٕد انثانث

الدمظان تبراىيؼ بؽ مدعؾد بؽ الدمظان  الدمظان مدعؾد الثالن ابؽ 
 نؾةيؽ واحدة مؽ  ىؼ األبشية اللي  رؾر ميارة الغز  مػ السشارة و محسؾد   

عمى القدؼ األسفف  - لذكف مؽ قدسيؽ : وىى ي اليشدسة السعسارةة   
  ول ؽ عمى  ثر زلزال  ىسظؾانت  والقدؼ األعمى بذكف   كف ثسانية  تبلع

وقد ال ع  عبلىا  مثسؽ األتبلع  ىبقى الجزم الدفمو     لعمؾ ا حظؼ الجزم 
الدمظان السعغؼ ممػ اإلسبلم   عبلم الدولة بسم ميحرلا نمحرلا هللا   -:

و ق    ر الدولة تبراىيؼ يمد   مم و والديؽ     بؾ سعد مدعؾد بؽ عيي
بالقرب مؽ   ج ف الروتة ناحية   ةذر   مؽ مديشة غزنالسشارة  ناحية ال

  .ن تبراىيؼ   وقرر الدمظان مدعؾدق ر الدمظا

 -اٌ تٓزاو شاِ :يُارج انسهط
مسدددوح الذدداعر  وىددؾ ىددد ( 883 – 833)ولددد الدددمظان بيرامذدداه عددام   

          : ىكلدددد  بددددالخ  ال ددددؾ  و عمددددى مشار ددددو     سددددشائي الغزنددددؾ  الرددددؾ ي

الددمظان ممدػ اإلسدبلم يسديؽ الدولدة  و مديؽ السمدو   بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 بيرامذاه يمد   مم و . 

  ر   والسشار دان ملحدد ان  دي الذدكفايمدؾ ملد ةؽ قرابدوالسدا ة بيؽ السشار ي
عسدؾدان وةعمؾ ىدده القاعددة  ع    ف واحدة مشيسا ليا قاعدة ثسانية األتبل
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طؾل ادف مشدارة سدلة وعذدرون ي مغ  وانيان   وبدايف السشار يؽ سمؼ  سظؾ ا
 .  (3)ملرًا 

   -يشار انسهطاٌ يسؼٕد انغشَٕي :
بددديظة    ددومق ر و لدددمظان محسددؾد   نجددف اوىؾ ىددد  513  ددؾ ى مدددعؾدعام 

آيدات مدؽ القدرآن  ىالق در السرمرةدة الد  بدالخ  ال دؾ    وعمدى لؾحدة الذكف
 .  (3)ال رةؼ

 :يشار انسهطاٌ إتزاٍْى 
ابؽ الدددمظان وىددؾ ىددد   (  563و 553مددا بدديؽ  الدددمظان ابددراىيؼ ) ددؾ ى  

ومدؽ   ومؽ الدايف  ليا ثسانيدة  تدبلع    ة عاليةق مدعؾد   ومق ر و ليا 
غددرب  ومشددارة بيددرام  دداه   مددؽ ذددر  ال  ددىالخددارج  ربعددة  تددبلع   و قدد  

يقدددؾل الذددداعر بددددؼ    ةوعدددؽ مدددزارات غزنددد  (1)روتدددة الددددمظان محسدددؾد
  -: ى رةف

 كل منارة من مناراتك تحكً أساطٌر 

الحرب والنصر أناشٌد تسري فً البٌوت
(4)
  . 

 

 

                                                           
 .  313  313مررةة  ي ببلد األ غان   ص -د/ عفاف الديد زةدان : (3)

 .  11   13غزنو . ص  ىمخلرر اماكؽ  ارةخ ىمعر   -: ىبدؼ    رةف
 .  313مررةة  ي ببلد األ غان   صد -د/ عفاف الديد زةدان : (3)
 .  11 صدمخلرر اماكؽ  ارةخي غزنو .  ىمعر   -: ىبدؼ    رةف  (1)
  اى خانه هاوٌكارت نپرز  و هرمنا رت راوى افسانه ها /- (4)

 .  13غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
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  -: (3)  الذاعر ع د العمي   ؾر  ىوعؽ  مػ السزارات يلغش
   ف القصص عن غزنآالأنا لدي من ال صور السال   

   من عهود غزنا ال هد فً هذ داح صأنا كالبلبل ال

 أو قصر النصر ذاك  ،وبذكرى حدٌق  النصر هذه 

  صنا  ، الذي كان فخر ملوك غزنأو أتحدث عن محط  األ
(2)
  . 

  -قائبًل :   وةدلظرد الذاعر   ؾر 
  ىاآلن قل   نا،  لزمان ذكرٌات امن ناقوس  تسقط

من اآلهات مئات ب، س د سالمان  تأوهوإال لما كان 
(3)
  . 

  اللي اان سجؽ بيدا الذداعر مددعؾد سدعد   وىشا يدار الذاعر   قمعة نا
سمسان   واانع  مػ القمعة ىي الدجؽ الدياسي  دي عيدد الدولدة الغزنؾةدة 

لذددر  مددؽ اي تلددى  ددي الجددزم الدددفمشااىددا يدددعؾ تلددى الحيددرة والعجدد      وب
   اً ؾل  وليدا عذدرةؽ ملدر سدلق ال ي مدغ طدبلثشان مدؽ الردالؾنات لاالدجؽ   

ثشددان ملددر ونرددث   وبيددا ار فاعيددا املددار   وة مددغ  وعرتددو حددؾال ثسانيددة  
                                                           

هـ ش ، فى  1334، ولد عام  ىهو ابن الشاعر عبد الحسٌن رمز -عبد العلً فكورى:(1)
لرٌة  ده رمزى ، من توابع جغتو بغزنة ، عمل مدٌرا  لمجلة سنائى األسبوعٌة ، ثم 

دوات الثمافٌة ، وفاز م ، واشترن فً الكثٌر من المحافل والن 2013مدٌرا  لمجلة غزنة 
شاور ، وكتب أكثر من عشرٌن ممالة پٌبجائزة عن،  أدب األطفال من لبل مركزنشر 

 وتارٌخٌة وسٌاسٌة ، وله دٌوان شعر ، تخرج فً كلٌة الهندسة  بجامعة كابل . ،أدبٌة 
 .  14صـل ، گشاخه ها  -: ىبسم هللا شرٌف

 من از عصر كهن دار  هزاران داستان غزنه  (2)
 خوان باش  دراٌن دور زمان غزنه  هو بلبل نغمچ

 ٌروزهپآ ن قصر  ٌاو ىٌروزپبٌاد باغ 
 وٌ  كه بود فخر شهان غزنه  گا از بت شكن ٌو

 .  44غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
 ز ناقوس زمان اقتاده است اكنون حصار ناى  (3)
 غزنه  فغانآه  صد رنه س د سلمان است باگو
 .  44غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىشرٌف بسم هللا 
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الؾن  مدا الرد   دي غايدة السيدارة  ؾلدو ثبلثدة  ملدار   وبشااىداط ي مدغ دىميدز
يسدددة عذددر ملددر   تددو   وعر  اً ؽ ملددر ةا يددر   ي مددغ طؾلددو يسددس وعذددر 

 دكف عمدى ر   والظرةق السؤدأ تلييا مشحشى عذر مل ىتثش ىر فاعو حؾالاو 
والجزم الدفمي مؽ ىدا الرالؾن بو صدؾلجان مربد  مدؽ الحجدر     القؾس 

 ولو درج . 
وعرتدو عذدرة  ملدار   وبيددا الددجؽ مددجد ي مدغ طؾلدو يسددة عذدر ملدر

ؾابلددو بذددكف القددؾس   وسددقفو مشحشددي الذددكف   وب   ملددار  ةسددلر فاعددو او  
و قد    دي مقابدف الق مدة  عسق نرث ملدرو ي وس  السدجد يؾجد محراب ب

 .  (3)ةه القمعة  ي الجزم الغربي مؽ غزنىد
  -ادلسدذ اجلايغ انقذٌى :

 ة ي غزن ىبف تنو  ول  مدجد بش  ةا السدجد مؽ  قدم السداجد  ي غزنىد
زنؾةددة قددامؾا  بلؾسدديعو   و ددي بدايددة الدولددة الغبددؽ الميددن  بيعقددؾ  ددي زمددان 

وثسانية  روقة   وىده األروقدة  بيدا السدجد س عة ق اب  و  ادة  رميسو واع
بيددا جددزم لمذددلام وىددؾ السددد ث بالق دداب   وجددزم لمردديث وىددؾ السددد ث 

 .  (3)باأليذاب   وىدا السدجد بو دار الحفاظ ا ن
    -ا :قيشار سٍذ حسٍ آ

ىد  566 –568ؾ ى ما بيؽ   ىؾ مق رة لمذيخ سيد حدؽ  وىدا السزار
سشائي   والذاعر مدعؾد سعد الرؾ ى صديق كان  (س ق اللعرةء بو)

  بالجؾار مؽ مدجد  ةا السزار  ي الجشؾب مؽ مديشة غزنسمسان  وةق  ىد
 وليام . األ جس  

                                                           
 ، جلد اول543تمدن شرق اسيمى ، صـ بسترغزنه  -دمحم فاضل كٌانى ، وآخرون :(1)
 .  33 ،صـغزنه  ىمختصر اماكن تارٌخ ىمعرف  -: ىبسم هللا شرٌف  (2)
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     -ٔنٍاء:األيسدذ مجغ 
   بشي  ي عيد الدمظان محسؾد الغزندؾ الفمػ    د عروسوسسي  يزًا مدج

وةلد  ىددا  ر فاع وىؾ عالي اال   زةؽ بالدى    وسقفو مؽ السرمر  وىؾ م
  ولددؼ  اً ن محرابددؾعالسدددجد ألكثددر مددؽ ثبلثددة  ا ف  ددخص   واددان بددو سدد 

واان ىددا  مدرسة ما زالع قائسة تلى ا ن  يل ق مشيؼ ا ن تال واحدة   وبو
 دي الشاحيدة   وةقد   ةاألوليدام العغدام مدؽ  ىدف غزند جسيد  مملقدى السدجد 

 .  (3) ةالذرقية مؽ مديشة غزن

يشذد الذاعر ع د الحدديؽ  والسدجد القديؼ   وعؽ مزار الذيخ سيد حدؽ 
  -:  مػ األ عار  (3)  رمز 

 والتمدن على مر ال صور  ،ولك آثارمن الحضارة  
 كان مسجدك عنوان علٌك ٌا عروس السماء الجدٌدة 

 مروج وال ،والحدائق،واألزهار المت تح  ،كل هذه القصور  
 سٌد حسن  ،شاعرك اآلخر حسن الحدٌث
 نطق والش ر مكان لدٌه إعجاز فً الحدٌث وال

ً مكان ،أحضانك الم توح  نتكا صوفٌ  لل ا
(3)
  . 

                                                           
 .  33 ،صـغزنه  ىمختصر اماكن تارٌخ ىمعرف  -:  -بسم هللا شرٌفى : (1)
هـ ش ،فً لرٌة رم زى م ن  1315هو شاعرأفغانى ،ولد عام  -مزى :عبد الحسٌن ر (2)

توابع لرٌة جغتو بغزنة ، وه و وال د الش اعر عب د العل ى فك ورى ،ه و ش اعر ونال د أدب ً 
 ، ومترجم، ول ه ثيث ة م ن الكت ب ف ً النثروالش عر ، وتنش ر أش عاره ف ً مجل ة الترجم ان

 .ومجلة بدخشان 
 .  13 صـل ، گ ىشاخه ها -: ىسم هللا شرٌفب
 آز تمدن داشتى در طول دورانت نشان  (3)

 بود عنوان نو عروس آسمان  مسجدت را
 وباغ ومرغزار  ىآن همه قصر وشكوفاٌ
 رت سٌد حسن گشاعر شٌرٌن كال  دٌ

 داشت اعجاز سخن در نطق وش ر 
 اه عارفان گبود درآغوش بازت حاٌ

 .  43،  49غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
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  -دٌٕزي :اذليشار 
ح  األثدر   صداىدد   (  531) ت    ليجؾةر اذيخ عثسان ىؾ لمسزار ىدا ال

 ي جشؾب  ر   وةق  مزاره عمى بعد ثبلثة اؼ  العغيؼ ) اذث السحجؾب (
 .  ةمديشة غزن

   -يشار انثرئًَ :
 ددي تحددد  حدددائق  وةقدد  ىددد   (  551) ت ىدددا السددزار لمذدداعر ال يرونددى

 .  ةالذسال عمى الظرةق بيؽ اابف وغزنقرةة بيمؾل    ي ناحية 

  -يشار شٍخ ٔردكً :
 ددي الظرةدق بدديؽ اابدف وقشدددىار   وىددؾ  ةيقد  السددزار  دي جشددؾب مديشدة غزندد

سدؼ ان بؾو يخ الظرةقة   وقدد عر دو السحققد ميف عالؼ الذرةعة  لمذيخ الج
   ىؾ حامدد دمحم   وىدؾ معاصدر لم يروندالذيخ الدداي    ديخ رادؽ الدديؽ  بد

د والدمظان محسؾد الغزنؾأ   ول ؽ ذارت بعض السرادر  نو عاش  ي عي
  وادان  حسدد  داه بابدا يكدؽ لدو مشزلدة  ةالدمظان  حسد  اه دراني  دي غزند

  و ددؼ تعددادة  ددرميؼ  ىى  ددي عيددد الدددمظان  يسددؾر  دداه درانددو ددؾ ياصددة   
 ىد ش .  3136عام  ىالسق رة  

  -يشار حكٍى غشَّ سُائً :
 ي  سال  السزار وةق   ىد  ( 818) ت  والسزار لمذاعر الرؾ ى سشائى

 سائة ملر مؽ السديشة .   عمى بعد ثبلث ةغرب مديشة غزن
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  -ٕار :خييشار حضزخ ال
الظرةق العسؾمي بيؽ اابف  ي الجشؾب الذرقي مؽ  لسزارىدا ايق  

ذيخ العغيؼ يؾاجو دمحم وىؾلم   مام سؾ  السديشة الجديد   وقشدىار
ىد   ( مؽ  وائف الشاس الديؽ سكشؾا  815 – 563) ت  ما بيؽ   يخؾارال

  عض السرادر عمى  نوو داره ب    عاش  ي زمان الدمظان تبراىيؼ  ةغزن
  وتلى اللرؾف    غزنؾ  ىغير حال الذاعر ال  ير سشائ   ياألول الد   

 – 563 غم  الغؽ  نو  ؾ ى  ي زمان الدمظان مدعؾد الثالن مابيؽ ) 
 ىد   ( . 815

  -يشار انشٍخ ػهً الال :
القديسة    ي  ةغزنىد   (  وةق  مزاره  ي الجشؾب مؽ مديشة   353) ت  

 (3)  قرةة عمي الال  .  ةطرةق روتة غزن

  -ر سٍذ أمحذ يكً :يشا
   ة ي مديشة األوليام غزن ىىد   ( وةق  مزار الديد  حسد مك 336) ت 

 . ي قرةة يؾاجو احسد 
 

  -يشار شٍخ اخم :
  وىؾ  ة ي غرب غزن عمى ىز ة   ( وىدا السزار يق   ىد 866) ت 

السذيؾر بالذيخ  اجف   مؽ ا ار ملرؾ ي القرن    لمذيخ دمحم سررز 
حكاية  ي    ىرد عشو مؾالنا  جبلل الديؽ الروم  وقد  و الدادس اليجرأ 

                                                           
 32بسم هللا شرٌفى : معرفى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه  صـ - (1)
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نش مزةع بؾد دمحم نام واشيع دا در غزنو از  بعشؾان " زاىد ة لو مثشؾة
سسو دمحم واشيلو ا زمية    لو مؽ العمؼ  ةزاىدًا  ي غزن :  "      سررز 
 .    سررز 

  -يشار مشس انؼارفني :
 ي طرةق ما بيؽ اابف  ةن سال غرب مديشة غز يق  السزار ىد  ( 313) ت 

 وقشدىار 

  -شاْثاس : پیزيشار 
سسو الذيخ سيد ع د اقمشدر   و  ىىد   ( ىؾ والد الذيخ غي  611ت  )

مؽ ا ار السر ديؽ والعار يؽ و  ةسيد تبراىيؼ    وىؾ مؽ   راف غزن  بؽ 
ر اى از جام  ل ف پي  واان الذيخ  ىوةشلد  لمذيخ ع د القادر الجيبلن  

 .  ةجشؾب غرب غزن يرزاده پلذرةعة     وةق  مزاره  ي قرةة عمؾم ا

  -يشار غٍثً قهُذر :
   ةر اى از مؽ سادات و  راف غزنپيىد   ( ىؾ ابؽ الذيخ  613) ت 

واان ليدا الذيخ مؽ    اع الظرةقة القادرةة   ة وىؾ مؽ  سرة ملرؾ 
ب غرب   جشؾ  ىقمق ال ثير مؽ ال رامات   وةق  السزار  ي جشؾب قرةة

 . (3)مديشة غزنى 

  

                                                           
 1،ج330دمحم فاضل كٌانى وآخرون : مجموعه مما ت غزنى بستر تمدن  صـ - (1)
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  -ري شاطزْا :پيشار 
مؽ الذخريات العغيسة وىؾ  "    سسو " سيد  حسد حرار ام  الغؽ  ن  غ

  وبمغ  ي اللرؾف والعر ان  عمى السرا     واان لو  ةغزن ىوالسلرؾ ة  
 ربعة  روقة   ومحراب يؽ   ومزاره لو  ربعة  تبلع   و ال ثير مؽ السرةد

 .  ة سال غرب باالحرار غزن ىوةق   لؾرود   مزةؽ با

  -تاالحصار ) انقهؼح انؼانٍح ( :
جدًا    وىي مر فعة  ةوعغسة اللارةخ   ي غزن ةوىدا ال شام  اىد عمى قدر 

  واانع   لؤلأل بسثابة اللاج عمى ر س  ةعمى قسة  عمى ىز ة   ي غزن
وىي قمعة  الدىر    ول شيا ا ن  صابيا اللراب وغ ار  ةغزنعروس ال بلد 

 لمد اع عؽ السديشة  . نغامية عدكرةة 

عسارةة  ارةخية ذات  ىسية ا يرة   مومؽ الشاحية السعسارةة  ىي قظعة 
 غزنو . مديشة  و ق   ي  عمى ىز ة 

  -يشار خٕاخّ رٔشُائً :
د   وىي لمذيخ سيد ر ي ةمؽ مديشة غزن ىالجشؾب الغرب ىزاره  موةق  

رف ند و تلى اإلمام مؾسى   وة ىشائالديؽ   السذيؾر بخؾاجو رو 
 ال اعؼ   عاش  ي القرن الثامؽ وآوائف القرن اللاس  اليجرأ . 

  -يشار تٓهٕل :
 عمى ىز ة   ي  سفف قرةة زنة  لسديشة غ ىوةق  مزاره  ي الذسال الذرق

 بيمؾل   وىي لمذيخ سيد الزاىد السعروف بد بيمؾل . 

  -خٕاخّ تهغار :
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بمغار   وةق   وق  بد صبلح الديؽ السذيؾربخؾاجسموىي لمذيخ حدؽ ال 
ال مؽ روتة ايمؾملر ناحية الذس عمى بعد   ةمزاره  ي مديشة غزن
  (3) .الدمظان محسؾد الغزنؾ 

 اىدة عمى  مػ  امخة و وعؽ  مػ السزارات وا ثار اللارةخية  اللي   ث 
لو   ي   عار (3)الحق ة مؽ الزمؽ يلحدث الذاعر غبلم دمحم تيام روان

  -السديشة الفياتة : –"  ىبعشؾان "  ير يز
ٌرقدون تحت ،القدر الرفٌع  ىما أكثر مزارات ال لماء األجالء ذو

 ترابها 

 ول  ٌرحلوا عنها . ،حتى آخر عمره  كانوا بها 

 وار ٌخذلك ال ال  خواجه دمحم ال،س  وذكرى اوسٌظل خالداً 

  ىوعاء خزف ىح واحدة فروك ىواتحد مع سنائ

 (3)وباكستان ،ذهب صوب الهند  ىخ الهجوٌرالشٌ

  

                                                           
 . 33معرفى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه صـ  -بسم هللا شرٌفى : (1)
يم دمحم ضٌا  روان ، ولد هو الشاعر والكاتب والمهندس غ-غيم دمحم ضٌا  روان : (2)

هـ ش،وله دٌوان اشعار، وغزلٌات ،وأشعار وطنٌة حماسٌة ، وهو من  1334عام 
م سسً المجمع الثمافى حكٌم سنائى فى غزنة ، حصل على الدراسات العلٌا فً الهندسة 

 المدنٌة . 
 .  15صـ  گل ىشاخه ها -: ىبسم هللا شرٌف

 اكبس مزارات جلٌل القدر خ ته زٌرخ  (3)
 خر عمر بودند ونكردند انتقال    آتا 

 ٌاد وجاوٌد نا  آن خواجه دمحم الٌخوار 
 جان س ال  وحدت داد در ىبرسنائ
 اكستان رفت پو بصوب هند در هجوٌرپٌ

 .  53صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف
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 مثل سٌدنا بالل  ىوقا  بالدعوة والوعظ اإلسالم

 الكثٌر من الكرامات  ىعلً الال والهجوٌر نٌوقد بقٌت من الشٌخ

 .  ن لٌعام نٌوعالم،  نوحكٌمٌاإلٌمان ،  ىكامل افقد كان

 عذب الحدٌث ،سٌد حسن الشاعر رفٌع  المقا 

 بهرا  شاه بسبب وشاٌات الجاهلٌن  الذي حبسه السلطان

 سلطان بهرا  شاه لأرسل رباعٌ  ل

  (1)وأطلق سراحه ، وصار منشرح الصدر ،فك أسره  ث 

 الصادق ذو اإلٌمان ،الشٌخ الجلٌل مرد قلندر

 .  (2)من كثرة الذكر الخ ً نال الوصال الكامل 

 عدة مرات  ذهب غزن (3)خواجه اجمٌر

                                                           
 كرد مثل بالل  مىه ىوعظ اسالم  (1)

 خوارق مانده است  ىازعلً الال وهجوٌر
 ر وف ال پٌنكه كامل در ٌقٌن بودند وه  آز

 شاعر واالمقا  سٌد حسن شٌرٌن سخن 
  تار جهال گزكرده بهرا  شاه محبوسش 

 سپكرد ارسال نزد بهرا  شاه س ىرباع کٌ
 شت  آزاد وروانش بى ماللگازاسارات 

 .  53صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف -
 ٌقٌن شٌخ اجل مرد قلند ر صاحب صدق و(2)
 وصال  كامل رسٌده در ىشته از ذكر خ گ

 .  54غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
م ( هو خواجه معٌن الدٌن حسن بن  1236 -1141هـ =  624 – 536)  -خواجه اجمٌر : (3)

مغٌث الفمرا  ، ولد فً  أى" غرٌب نواز " بـ ، وٌعرج ىلسجزاالخواجه حسٌن غٌاث الدٌن 
طرٌمة الجشتٌة الصوفٌة ، ولد تتلمذ على إلى النتسب اهـ ق ، وٌعد أشهر من  536سٌستان سنة 

 ،الهندالشهٌر ب ى" كنز الشكر " ،  وهو الصوفأى شكر گنج ٌدٌه فرٌد الدٌن مسعود المعروج ب
وثالث شخص فً الطرٌمة الجشتٌة ، وٌعد خواجه اجمٌر من أشهر األولٌا  فً شمال آسٌا ، ولمد 

نه إ، ولد تجول فً الكثٌر من بما  األرم . وٌمال  ةغزن أهللصوفٌة الكثٌر من تعثر بطرٌمته ا
فغانستان ، ثم سافر إلى  الهند ، ونشر الطرٌمة الجشتٌة أشمال غرب ب ةإلى لرٌة فً هرا ٌنتسب
  هـ ، ولبره من أكثر المزارات زٌارة فً اجمٌر ، شمال الهند 624توفى عام ،هنان 

 م .  2006، بٌروت الطبعة الثالثة  ،  260جم الفيسفة ، صمع -: ىجورج طرابٌش -
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 ل ارف ذو ال أل الحسنعند شمس ال ارفٌن ، ذلك ا

 خلوته  ىسالكاً جالساً ف،شتٌ  فً الطرٌق  الج اً كان مرٌد

 سمه شٌخ عبد الواحد ، وهو المرشد " المجٌب على السؤال " ا

 رشاطر ٌظهر بجاهه وعظمته فً باالحصار پٌ

 .  (1)ال بٌر وال طور من مزاره فً كل أنحاء الشمال ىأتٌو

العمسدام والسذدايخ األجدبلم  الدديؽ يرقددون وىشا يدار الذاعر مزارات ىؤالم 
ؾىدا لشدا  ر ددنا  دي سدائر  حع الثر    ومازالدع  عسداليؼ وآثدارىؼ اللدي يمف

 .العمؾم 

     واليجدؾةر  ىوال ييقد  نرر مذدكان ؾ   واب ىيرون يشاز يرقد سشائي وال 
ف مددؽ العمسددام   وىشدداز يدددار العددالؼ   وغيددرىؼ ا  ىوالفريدد       والعشرددر 
 جسيددر صدداح  الظرةقددة الرددؾ ية الجذددلية     لرددؾ ي " يؾاجددووالذدديخ ا

 ددسس   غانددلان   وىدؾ  لمسدد عمدى يدد ىدراه   و دسال زدىدرت  دي اواللدي 
د للمددػ ولدددلػ ذاددره الذدداعر عمددى  نددو السر دد  العددار يؽ الذدديخ ع ددد الؾاحددد 
 لمذديخ اً ن مؤسدديا يؾاجدو اجسيدر ادان  مسيددتالظرةقة الجيذدلية    حيدن 

 أص   ق ره مؽ  كثر السدزارات    والدأ د ؽ  ي اجسير لغزنؾأ ع د الؾاحد ا
ير  اطر ومحرابدو السدزةؽ بدالؾرود   پزةارة  ي اليشد   وةدار الذاعر مزار 

                                                           
 خواجه اجمٌر چند ه  ره غزنى بوده است  (1)
 د شمس ال ارفٌن آن عارف فرخنده فال زن

 بود سالك خلوت نشٌن  چستٌهدر طرٌق 
 سوال  ٌىمابنوچشٌخ عبد الواحد است اسمش 

 شاطرها نموده جاه در باالحصار  پٌر
 آورد بهر سوى شمال از مزارش عطر مى 

 .  54غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
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ن رائحة الؾرود والعظر  فؾح مؽ مزاره    لعظر ادف ناحيدة تيقؾل  اعرنا   
 .  ةغزن ىالذسال  

  -ثؼ يكسف الذاعر قائبًل :
ىن الجردٌزكا

(1)
 ك القصور ، مقٌماً هنا مل 

 ل طهر مرآة القلب بالماء مثل الزال

 سمه سٌد رشٌد الدٌن او،ى خواجه روشنائ

 بأظافره  ٌته أنار زاو -عز وجل -وبحك    

 القلب  صاحب ،ال ارف حضرة بهلول ال ال 

 صاحب دٌوان الش ر ، شاعر حسن الخصال 

 سمه م روفا از صار ر شهباپبومن كرامات 

 القل   ، مرٌدوه برٌش وجناح  .  ىن "  المحبس " فوتحرر م

 خواجه بلغار من نقاء جو غزن
(2)

   . 

                                                           
(1)

هـ ( ابو سعٌد عبد الحً ابن الضحان بن  443 -هـ  442) ت ما بٌن -الجردٌزى : 
نسبة إلى مدٌنة گردٌز  ىردٌزگردٌزى ،هو الم رد والعالم المشهور، سمً بـالگمحمود ال

كابل ، وجنوب غرب جيل آباد  على الطرٌك  ،إحدى المدن األفغانٌة ،وتمع فً جنوب شرق
والهند ،  وكتب مصنفه المسمى " بـ زٌن األخبار " تٌمنا  بالسلطان عبد الرشٌد بن  ةبٌن غزن

السلطان محمود الغزنوي ، حٌث ٌذكر أنه رأى األحداث التً ولعت فً عهد الغزنوٌٌن 
 بعٌنه . 

 . م 2006،  25،  22صـالممدمة ، خبار،،زٌن األترجمة د/ عفاج السٌد زٌدان :ردٌزي گال-

 بوده است دراٌنجا مقٌ   ىردٌزگشاه قصور  (2)-

 و زالل چ م نىبال كرده شٌشه  دل زآب 
 كه اسمش سٌد رشٌد الدٌن بود  ىخواجه روشنائ

 والجالل ذبه حك   به ناخن كرد ناه روشنقخا
 حضرت بهلول دانا عارف صاحب دل است 

 خوش ٌر شهباز از كرامت كرده حاصل نا  / پٌو حصال كنٌصاحب دٌوان ش ر شاعر 
 ٌده هواى غزنه را گذخواجه بلغار ب/روبال پكرده آزاد ازحصار مرٌدش با

 .  55،54صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف
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 ل ابال زوخالدة  وبقٌت رسال  الغرب  ، فً وص ه دائماً 

ال ال  وأقول قطب األقطاب الشٌخ دمحم
(1)
  

وكان متصالً بالطرٌق   النقشبندٌ 
(2)
  . 

 ددي از   ومددزار پير :مثددف و ددي  مددػ األ ددعار يدددار الذدداعر مددزارات عديدددة 
 بيمؾل   ويؾاجو بمغار   ) س ق اللعرةء بيؼ ( . 

  -ٔنٍاء :األخرى 
 ةزندد ددي مديشددة غمددزاره وىددؾ لمعددالؼ قظدد  األقظدداب  بددؾ ع ددد   دمحم   وةقدد  

 و مم و جيان ( . ) ليد بالقرب مؽ مدرسة مم و العالؼ

  -يشار يالدٌٍ حمًذ اَذر :
ىدد 3336عام ) ةغزن ى  ولد   دػ العالؼموىؾ مذيؾر بو " مذػ عالؼ " 

ومر دد الفزدبلم   وقددد   سدلاذ العمسدام   وىددؾ  ة(  دي تحدد   قدر  غزند  
 غاندددلان   وقددد  لمعمددؼ يقردددىا طددبلب العمددؼ مددؽ اددف   سددس مدرسددة ا يددرة

بسديشة   قرةة اندر ى  ومزاره يق    ة    ود ؽ  ي غزنىد  311 ؾ ى عام 

                                                           
هو أبو عبد هللا دمحم ، ابن علً الحكٌم الترمذي، وهو من العلما   -لطب األلطاب : (1)

الحدٌث ، ولمب بمطب األلطاب ، ومن م لفاته " ختم الو ٌات ونوادر الع ام فً علم 
ختم  –األصول "  ولمد بدأ بتفسٌر المرآن ، ولكنه وافته المنٌة فلم ٌكمله، وبسبب كتابه 

 أطلك علٌه ) بختم األولٌا  ( ، وهو من تيمٌذ األمام أبى حنٌفة النعمان ، " ، –الو ٌات 
 ووفاته " وغٌر معروج تارٌخ مٌيده 

 . 33صـ غزنه  ىمختصر مزارات واماكن تارٌخ ىمعرف -: ىبسم هللا شرٌف
 زوال  ىمانده غربت نامه دروص ش همٌشه ب (2)

 ن دمحم عال  است ٌ  آو گقطب األقطاب كه 
 درخالفت اتصال  ىطرٌق نقشبند با

 .  55صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف
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 -اعر :وعؽ مزار ىدا العالؼ يشذد الذد  (3)ةلمسديش ىالغرب  ي الجشؾب ةغزن
  (3)   مشغؾر احسد تيا روان بارز 

  -قائبًل:
 مدٌن  غزنٌن المضٌئ  ، بداخلها ص اء ال ارفٌن 

 هً خط  الثقاف  وال ل  فً ال ال  منذ البداٌ  

 وقمر ال ارفٌن ، ىالصوف ىهذا الحكٌ  الغزنو

 ضٌاء  " لنا "  شرح القرآن ، وت سٌره "فً " كتابه " الحدٌق 

 طرٌق الدٌن  ىذكرى ذلك ال ال  " اندر "  ف ىوتجول فً خاطر

س  محمود الكبٌر كان جدٌراً بالشرف وال خراو
(3)
  . 

حكديؼ غزندو  ىسدشائ:مزدي ة بعمسائيدا مدؽ  مثدال  ة الذاعر ير  مديشة غزن
   دروالعالؼ مبل دمحم اند  " حديقة الحقيقة "ل رةؼ  ي الابوالدأ  در القرآن ا

 .  ة خر غزن   والدمظان محسؾد الغزنؾ 

  

                                                           
 . 34ى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه صـ معرف -بسم هللا شرٌفى : (1)
هو ابن الش اعر المهن دس غ يم دمحم ض ٌا روان ، ول د ع ام -من ور احمد ضٌا روان : (2)

ه  ـ ش ف  ً غزن  ة ،  وه  و عض  و المجل  س الثم  افً حك  ٌم س  نائً ، ول  د نش  رت ل  ه  1365
 ل . العدٌد من األشعار ، وتخرج فً كلٌة إدارة األعمال والمحاسبة بجامعة كاب

 .  61صـل ، گ ىشاخه ها -: ىبسم هللا شرٌف-
 شهر غزنٌن روشن است اندر ص اى عارفان (3)

 ودانش درجهان از ابتد است  گخطه فرهن
 وفخر ال ارفٌن  ىصوف ىآن حكٌ  غزنو

 تحرٌرش ضٌا است  ىدر حدٌق  شرح قرآن
 آن شخص كه " اندر "  راه دٌن  ٌادمً نما ٌ  

 بجاست  تشاراكه افتخ گنا  محمود بزر
 .  54غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
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  -انٍشتاٌ :پيشار شاِ يري 
  وةظمدق عميدو العامدة  " مدزار  ةا السزار  ي الجشؾب مؽ مديشة غزنديق  ىد

وىؾ ابؽ سيد مير ابلل   وىؾ  يخ ومر د  اه نقذ شد بيام    اه مير " 
  تلدى بخدار  جدام مدؽقدد  كان  اه ميدر مؤسس الظرةقة الشقذ شدية  الديؽ 

سسي   وعاش بيا   وبد   زىده  ي الظعام و كمو الخزروات  ق     ةغزن
وةأکدف  نو  يزًا ادان يذدلغف بالزراعدة " السزارع "    وذلػ ى اليزان    بسعشپ

 وغير معروف  ارةخ ميبلده وو ا و .  مشيا  

  -يشار ذاج األٔنٍاء :
ظرةق بديؽ اابدف لاالذسال مؽ  ى  يق ؾار يخبالقرب مؽ مزار يؾاجو ال ؾوى

سدؼ  دداج األوليدام   وةشدد  ىددا السدزار لمذدديخ ايلمدث  دي اوقشددىار   وقدد 
  والد عض    يجدؾةر الوىدؾ يدال الذديخ  السمق  بدد " داج اوليدا " عالؼ جميفالو 

 . (3)ىؾ يال  اج األوليام  ىيدار  ن الحكيؼ  سشائ

  -يشار خٕاخّ تقال :
  وقددد   ى عاإلمددام الذددا ىددؾ مددؽ عمسددام و قيددام زمانددو    ن ددغ  ددي مدددى  

  "در  ددعر  ارسددي    مدددير "حددديؽ زرةددؽ اددؾب   ددي الابددو  ذاددره " ع ددد ال
لدد  الددمظان  ياصة واان لو مشزلة سؼ قفال  ا نو تمام ا ير ُعرف ب عمى

ةقدد  مددزاره جشددؾب و  بقددال   يددفالؾقددع   دددل    ق روبسددرو      محسددؾد الغزنددؾ 
 قرةة يؾاجو بقال .  ى ر  مديشة غزنو  

  

                                                           
 34بسم هللا شرٌفى : معرفى مختصر مزارات واماكن غزنه صـ  (1)
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 زَذِ " پار ٔيل " ٌّ يهك ر خٕاخيشا
الدديؽ     وىدؾ لخؾاجدو ندؾر ة سال مديشة غزند  کيق  السزار  ي قرةة اؾ 
  جميدف "  أ الظدائر   ىدؾ  ديخ ا يدر وعدالؼرندده پممػ بار   السذيؾر بد " 

  وسدا ر تلدى اليشدد    ىلمذديخ عزةدز الدديؽ دانيدال يمجد دوىؾ يميفة ومرةد
و ددؾ ى عددام   ىمدعؾة ونذددر الددديؽ اإلسددبلوقزددى ىشدداز عسددرًا طددؾةبًل  ددي الدد

 . (3) ةغزن ىىد   ود ؽ   368

  -يشار ٔيسدذ شزٌف تاتاخً :
زمدان  ى   دؼ تعدادة  رميسيسدا  دمؽ غزنة  ذسالال ي  ق  السق رة والسدجد 

  ادان  ى وىده السق رة لذيخ يدعى باباج -ورتي   عش -الخميفة عثسان
السذايخ واحدًا مؽ  ةيسؾرةيؽ  ي ىراعرر الل ي     ي القرن الثامؽ اليجر 

لددو السشيددة  ود ددؽ و قددام ىشدداز  لددرة تلددى  ن وا  ةال  ددار   ثددؼ ذىدد  تلددى غزندد
  " ى طمددق عمددى السدددجد " بابدداجالؾقددع  ذلددػ دبجددؾار ذلددػ السدددجد   ومشدد

  وسقفو و سفف  عسد و  ة  ولو  روقوةلذكف السدجد مؽ طابقيؽ يذ ييؽ 
 ؾقر  وةدد ىرئيددداب ومددديف وبدد ذدد ية ييزانددة مددؽ السرمددر  و ددي السدددجد 

 السدجد والسزار. ابل مؽ العامة 

 يشار خٕاخّ ػهً غشَٕي ادلؼزٔف تـ " ذة تُذ " 
" دروازه بدددازار " بؾابدددة  بدددالقرب مدددؽ  ةي مشلردددث مديشدددة غزنددد دددوةقددد  السزار 

ف بدد  د  بشدد    أ " قيدد وىده السق رة لمذيخ يؾاجدو عمدي السعدرو   الدؾ  
نددو  صددي  بددأنؾاع اثيددرة مددؽ الحسددى   وعمددى  ثددر بدددلػ أل  سددسى  الحسددى " 

                                                           
ت غزن  ى بس  تر تم  دن ش  رق اس  يمى مجموع  ه مم  ا دمحم فاض  ل كٌ  انً وآخ  رون :  (1)

 334صـ
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 نفاسو الظاىرة و بلو و لؤلذاار والقرآن  دفي بد ذن     ااندع ىدده تحدد  
 دي عردر  ىدد    611 ؾ ى  ديجدرأ  القرن اللاس  ال كراما و   عاش  ي

ىدد ( والدى ا ن يددى  الشداس لزةدارة 633 -543)  بايقرا دمظان حديؽ ال
 .  (3)ق ره   والدعام ىشاز

  -يشار ٔيسدذ شزٌف تاتا ػهً :
السدددزار والسددددجد  مدددؽ ادددفً قددد  ةىدددد   ( و  838 – 831مدددا بددديؽ   ؾ ى)  ددد

  ىبالقرب مؽ مزار ومدجد بابداجروازه بازار (" بؾابة الدؾ  "دبالقرب مؽ )
يش كدان يعد اؾ دؾال "  ىبدؾعم "وُةعرف  يزدًا بدد  ذيخ "باباعمي " والسق رة لم

ىدد   (  838 -831يؽ )  و دؾ ى بد     لغزندؾ  ي زمان الدمظان محسؾد ا
 .  ىو طمقؾا عميو مدجد باباعم  امدجدً   و  وبشي بجؾار مد ش ةود ؽ بغزن

  -يشار سٍذ شاِ آغا :
 ة   ددي الجشددؾب مددؽ السددداكؽ ا ىمدد ةقرةددة بكدداول  ددي غزندد ىيقدد  السددزار  دد

عمدى  قسدة ىزد ة  ىذر  مؽ مدرسة  اطسة الزىرام   وىدبداكيشيا  تلى ال
ىا يل ؾن مؽ ثسانية  تدبلع   وىدده السق درة لمذديخ سديد  داه آغدا   ا شاوب 

 .    ؾ ية عر ع  ي القرن الراب  اليجر وىؾ  خرية ص

  -يشار سٍذ خالل آغا :
  غددرب سمدددمة مددؽ  ةبسديشددة غزندد کزار  ددي وسدد  قرةددة لذددسيقدد  ىدددا السدد

ىددا يل ددؾن مددؽ ا وبشا    وىددي  يزددًا عمددى قسددة ىزدد ية اليزدداب السر فعددة 

                                                           
 . 34معرفى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه صـ  -بسم هللا شرٌفى : (1)
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لذيخ صؾ ي يدعى سيد جبلل آغا  ى  وى رميسيا ؼ   ية  تبلع   وقدثسان
 .    القرن الراب  اليجر  ى  عاش  

   -يشار شاِ سكُذر ٔيل :
مق ر دو    و  ةالجشدؾب مدؽ ج دف الروتدة بسديشدة غزندوةق  ىدا  السدزار  دي 

  وقدد  دؼ  رميسدو   وقدد نقدش عمييدا  دارةخ "  ةعمى  ربعة  تبلع   ولو ق 
ىد     والى القرب مؽ السق درة يؾجدد  3354مؽ  ؾال عام  الدادس عذر

 باب لسدجد قديؼ  . 

  -يشار شٍخ ػطار " ادلهقة تـ ػطارد " :
لمذديخ دمحم     ؾ  ناحية الغرب مؽ ال حر   وىد ةوةق   ي  سال مديشة غزن

د األمير العادل ناصدر و خمرو عظارد   وىؾ  حد مذايخ الرؾ ية   ي عي
  واان لو باع طؾةف   ظان محسؾد الغزنؾ وقد عاصر الدميؽ   گالديؽ س كل

 عديؽ مددامؾجددد يلددى الذدر  مددؽ السدزار وا  دي  دؽ ال لابددة   وادارة الذد ؾن 
 .  (3)ام مؽ األمراض الجمديةذفسلبل"  يخ عظار "   وةأ ييا الشاس لسؼ اب

  -قائبًل :    غزنؾ  (3) يخ يلغشى الذاعر ع د الغفؾر حسيدوعؽ ىدا الذ
   أفضلٌ  وص اء غزن ، ترىال لك الدائر  فىنظر ا

   هواء غزن ىف،من عطارد ناشر المسك 

    زدهرت غزناكٌف ،السلطان محمود  عهد  ىف
                                                           

  33معرفى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه صـ  -بسم هللا شرٌفى: (1)
ه ـ  1335هو الشاعر عبد  الغف ور حمٌ دى ول د ع ام   -عبد الغفور حمٌدى غزنوى : (2)

ق ، فً غزنة ، درس األدب واللغة الفارسٌة  فً بٌشاور بباكس تان ، ول ه كتاب ان باس م " 
" ، الحد و " درآن سوى مرز " أي " بصوب هذا  بهار هستى " ، أى  " أنت الربٌع " ،

 وهو ٌشغل منصب مدٌر شبكة الرادٌو "امٌد جوان " أمل الشباب " 
 .  24 صـل ، گ ىشاخه ها -: ىبسم هللا شرٌف
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 على رأس ال لك الدائر   وعال لواء غزن

 على جبل األحباب ، لبً نداء غزن ٌا رٌح الصبا
(1)
  . 

لذددعرام   وقددد وا ال ثيددر مددؽ األوليددام   والعمسددام  ةنج ددع مديشددة غزندد وقددد 
 يشذدد (3)"  ونر  الذداعر سديد ىا دؼ " واعد السدائؽر  خوصاروا   عمع بيؼ

  قائبل:
 ال جٌب  المنظر   أنظر إلى مدٌن  غزن

 مستنٌرة بنور ال ل  وال رفان 

 نتشرف به  تاج على الرأس  ،اإلسال  هو دٌننا

 القرآن كتابنا والرسول مرشدنا 

نظروا ات الوا  ،مدٌن  الحضارة والتمدن ىٌا ساكن
(3)

 

  

                                                           
 ر ازچرخ فلك برتر ص اى غزنه را گبن (1)

 غزنه را  ىافشانند هوا کاز عطارد مش
 غزنه را  نماىتارٌخ محمود بٌن  ىدرط
 غزنه را  ىرخ فلك جوٌند لواچبرسر 

 نداى غزنه را  باران بر ىاي صبا بركو
 .  20صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف

هو الشاعر سٌد حشمت هللا رجا  ، تخلص بـ " واع  " ،  -سٌد هاشم " واع  " : (2)
له هـ ش  بمدٌنة غزنة ، درس فً الهند محاسبة و إدارة أعمال ، طبع  1364ولد عام 

 العدٌد من األشعار فً مجيت مختلفة . 
 .  34صـ،  گل ىشاخه ها -: ىبسم هللا شرٌف

 ر به شهر غزنى عجٌب نٌك منظر است گبن (3)
 نور عل  ودانش عرفان منور است 
 اسال  دٌن ماست به سرتاج افتخار 

 امبر است پٌقرآن  كتاب ورهبرماٌان  
 نببٌ اى ساكنان شهر تمدن بٌا

 .  26 صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىٌفبسم هللا شر
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 هذه المدٌن   من فٌض مرقد الطاهرٌن ال طر 

 ب د هذه القرون   أن مدٌنتنا غزن الحمد هلل

سمهاانتصر او ،رت عاو،صارت مهد الحضارات 
(1)
  . 

  -اه سخً :گ َظز

"   وةقدد   ددي جشددؾب  ددر  قرةددة الروتددة    ددر  ىزدد ة  ى" تددرة  سددخ
ندو " تقدال الددمظان محسدؾد   وةسردار   وىؾ  ي الجزم األييدر مدؽ رةداض 

وحجرة  وق ة عالية  ارم   وجيو "   وىدا الزرة  بو دىميز  يلديدنا عم
 ريانو "  أ بيع الحسام ا ؾ سؼ " اعالية   وبو دىميز آير يعرف ب ةذات ق 
  والدى الجشدؾب مدؽ الزدرة  وه مؽ األحجار الج مية   وقد  دؼ  رميسدا   وبشا

 ي  يام مؽ الحجر األبيض   يدى  تليو الشاس يؾجد حؾض مام " نا ؾرة " 
    وىي عادة قديسة .الشؾروز
 "    گ" قبو بٌ  -  :گنبد بٌگ

  وىدا ال شام مشد عيد الدمظان  ةسديشة غزنبلؾ غيق  ىدا الق ر  ي والية ي
بدلػ ألن الدمظان محسؾد ذات  ىوقد سس  " گ" قبو بٌ وةعرف بدمحسؾد 

 د  و سم و العظدش واللعد    نغدر تلدى ن ة زنغر بجؾايؾم اان يع ر مؽ قرةة 
 ظمدد  مشيددا السددام   واانددع السددر ة   ، گبههٌ مددام  ؾجددد سدديدة بجددؾاره  دددعى

مذغؾلة بغددف ثيابيدا    أحزدرت لدو مدام  دي نفدس الجدرة اللدي ااندع  دي 
مدرة مدؽ السدام الشغيدث  ى عظشد :الددمظانيدىا   ول ؽ لؼ  شغفيا  قال ليدا 

                                                           
 اكان م طر است پفٌض مرقد  اٌن شهر ز (1)

 رون قه غزنه ما ب د از حمد خداك
 شته ونامش مظ ر است گمهد تمدن 

 .  26غزنه درآٌنه شعر ، ص  -: ىبسم هللا شرٌف
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    حزدر  : قال ليا الدمظان ولؼ  شغفو لؾعام  حزرت السر ة نفس ا   ير  
و عظلدددو لمددددمظان   مدددؽ الش ددد     أحزدددرت السدددام الشغيدددث   اً مدددام نغيفددد

حزدار السدام حلدى تعيشيدو    لعسددت  دأيير  ىو ي ر و  نيا ر ت اللع   (3)
القمدد     ُدددر     ألن الذددرب واإلندددان ملعدد  يددؤذ يدددلرة  السمددػ قمدديبلً 

 عيد ؾ بسدال وقظعدة  رض   وبعدد  ن  لياو مر  الدمظان محسؾد مؽ حديثيا 
  .اعمى ق ؾى ةديدة  مر الدمظان محسؾد ب شام ق ال

  -يرحف ٔيقربج انسهطاٌ ػثذ انزاسق :
  الددراز  الليسددؾرأ رجدد  تلددى الدددمظان ع ددد ابلىسددا يوىدددا السلحددث والسق ددرة 

  وىددي مددؽ  ةحقيقددة ىددي  ول ملحددث تسددبلمي  ددي غزنددىددده السق ددرة  ددي ال
ليشدسددي ليددا  جمدد   نغددار مددؽ ذو  وجسددال الذددكف السعسددارأ اطددابقيؽ   و 
عذدر ملدر    ىثشداف السلحث ي مدغ طؾلدو   ومدي ةقبيا  ربعة  رو الجسي    

 دي الجدزم العمدؾأ نجدد تلى الق ة   و  ىيا درج بو ثبلثة عذر ُسمؼ   يشليول
  و ربد   اً ر فاعيدا عذدرةؽ ملدر ا مغ ةو ا يرة  ي السشلرث   و  السلحث بو ق

اليشدسددي  وال شددام راف    ذدديد عمددى عغسددة السعسددارصددغار  ددي األطدد ق دداب
  غددرف  بذددكف مربدد  ومدددلظيف ىو مددػ الق دداب  زددؼ ثسددانلدددلػ السلحددث   

 .  بثسانية  تبلع

  -يقربج حمًذ شزٌف خاٌ :
م 3318 - 883ىؾ  حد الرجال ال ارزةؽ  ي زمان جبلل الديؽ دمحم  ك ر " 

   ةر و  سال  ر  غزن ق  مق  لدمظان مؽ ق ف ا ةعمى غزن اً "  واان والي
شدار ي الددمظان محسدؾد والددمظان مددعؾد   و قد  موس  السديشة  بديؽ  ي 

                                                           
 35بسم هللا شرٌفى :  معرفى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه صـ  (1)
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عمى ىز ة مر فعة ملداوةة   ي السؾق  م  قمعة باالحرار   وبشااىا مدؽ 
ول دف روا  مدديف    ةادف تدم   ربعدة  روقدالدايف عمى  كف مربد    و دي 

دائدرة   وليدا  ياص بو مشحشى عمى  كف قؾس   وق ابيا عمى  كف نردث
السرمدر    و ي دايف السق درة  نجدد سد عة  ق دؾر بدألؾاح مدؽ  تبلع ثسانية 

سددؼ دمحم  ددرةء يددان الخ  الثمددن   و ددي  ول واحدددة يمسدد  وُالدد  عمددييؼ بددا
 . ( (3)عمييا

  -قهؼح تزكد ػثذ األحذ خاٌ :
رجد  بشااىدا تلددى ة  و  ةمداكؽ األثرةدة واللارةخيدة  دي غزندمدؽ األىدده القمعدة 

  " م( 3636-م  3613يان   حكؼ مشدد )  مير ح ي    عيد الدمظان "
وليا ق ة ا يرة   وقد  دؼ  وىي قمعة عمى  كف ثسانية  تبلع وثسانية  براج 

ف كليدا  دي الظرةدق بديؽ اابدپشيا   و ق  ىده القمعة  دي واليدة  رميؼ  ربعة م
 . (3)وقشدىار 

  

                                                           
  35معرفى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه ، صـ  -: ىشرٌف بسم هللا (1)
دمحم فاضل كٌانً وآخرون : مجموعه مم ا ت غزن ى بس تر تم دن ش رق اس يمً ص ـ  (2)
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 يشاراخ غري ادلسهًني 
  -ذ الجلً :ٌُُيؼثذ تا

قدد عدبلوة عمدى العمسدام  السددمسيؽ    مشد القدم وحلى ا ن ةمديشة غزنتن 
ا اليشؾد واان ليدؼ مكدان لمع دادة مؽ اف ال بلد    ؾجد بيالشاس كان يأ ييا 

ؾابددة ب بوةقدد  ىدددا السع ددد  ددسال غددر وىددؾ بسعشددى مع ددد   ال "دددسددسو " درما
   واأنددو بيددع صددغير  وىدددا السع ددد يزددؼ قدددسيؽ  الدددؾ  " دورازه بددازار " 

"   وال لدداب السقدددس لميشددؾد  ددي  لجددىد ال ششدد" بايةدددعى و وبيددع  ك ددر مشددو   
 زاوةة مؽ السع د . 

 :" ْضثح انقائذ "  -ذثّ سزدار :
مع دد    وىدي   مدؽ مق درة الددمظان محسدؾد الغزندؾ  ىالجشؾب الغرب  ىو ق  
 دي  عمدى السع دد و   ف مؽ اللساثيدف والردؾر ل دؾذاآالم ؾذييؽ   وبيا ك ير ل

 وبيداالغرف   مؽاليشدية   وبيدا السع د العديد لسديشة  اه بيار  اً نر  صؾر 
ىددا تلددى القددرن ا بشا و يسددا ي دددو  نددو يرجدد   ساثيددف أل  دداع وزعسددام ال ؾذيددة 

قددام ؾ مددؽ ىددؾ دديكا "ک" و  ن الفشددان والسيشدددس  وة ددد (3)  األول السدديبلد
 .ب شائيا 

  . (3)ىٌن عشرتگسن مزارا يا يقؾل الذاعرو  ةوعؽ قمعة غزن

                                                           
 33معرفى مختصر مزارات واماكن تارٌخى غزنه ، صـ -: ىبسم هللا شرٌف- (1)
مى عب د األح  د م ي غ  يم ه  و الع الم والش  اعر واألدٌ ب واألك  ادٌ -: ىٌن عش رتگس ن - (2)

ه  ـ ش ، ف  ً للع  ة عش  رت  1301ٌن " ، ول  د ع  ام گحٌ  در عش  رتى  تخل  ص بـ  ـ " س  ن
، وه  و ع  الم دٌ  ن كت  ب م  ا ٌم  رب م  ن مائ  ة وأربع  ٌن كتاب  ا  ،  ةب  الجنوب م  ن مدٌن  ة غزن  

وحصل على العدٌد من الجوائز والمٌدالٌات ، وهو م سس للعدٌد من الشبكات اإلعيمٌ ة 
مدرس ة س نائى ، ودرس العل وم الش رعٌة ، وتخ رج ف ً  د ، تخرج فًداخل وخارج البي

 كلٌة الشرٌعة بكابل ، وهوأكادٌمً بالكلٌة . 
 .  11 صـل ، گشاخه ها  -: ىبسم هللا شرٌف
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 وبرج ال لك ،أقول عن قل تك 

 ، وحدٌق  الحر   النصر نبع 

 س  تلك المرأة الشجاع   افً الشراب ، أن   ب

 تبدو مثل زهرة مزخرف  ومزٌن   هضب  

 فً ذلك الصوب  ىشابهار واد

  القلب هدوء ٌنسب إلى كوشكا ، فً 

 جمٌل  اللون والرائح   ،وكل واحدة أجمل من الثانٌ 

لها فً قلب التارٌخ آالف األحادٌث 
(1)
  . 

ون دد  حديقددة الشرددر     و براجيددا وىشدا   ددار الذدداعر تلددى قمعددة ع ددد األحددد 
 عظلو لمددمظان   وقرة السام الد  "   گبٌ مػ السر ة الذجاعة الداية  " و 

وةدددار السيشدددس وةقرددد بيدا "   ددة سدردار    محسدؾد   ثددؼ يددار اليزدد ة  
 "كؾ يكا " الدأ قام ب شائيا.

 وادف واحددة مدؽ  مدػ  وع قدو الخداصلدو لؾندو  ة   ف مزار مؽ مدزارات غزند
 .  ة العغيسةى  ارةخ  مػ السديش اىدة عمع قف  ؽ  يليا مالسزارات  جسف 

  

                                                           
 وٌمت زآن  قل   وبرج ال لك گ (1)
 روزه وباغ حر  پٌشمه چ

  درخور نا  زن مرد آفرٌن
 زٌورش  ىل نماگون چ پشته

 تر  آنسو شا بهار دشتٌست
 وب برآرا  دل نسم ىكوشك
 وبو  رنگخوش  بهتر زه  ىهرٌك

 و گ تگصد  ندردل تارٌخ زآ
 31، 30صـغزنه درآٌنه شعر ،  -بسم هللا شرٌفً :
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  -ػاصًح نهثقافح اإلساليٍح : حَرخاب يذٌُح غشَا
عاعيا اللددي مدددت ت ددد مكانددات والسقؾمددات إلادددف ا ةديشددة غزندديلددؾ ر  ددي م

 جس    تتدا ة تلدى مدا لددييا مدؽ طاقدات ثقا يدة  اإلسبلمي واللشؾةرأ لمعالؼ
 مؾصؾلة العظام الثقا ي والعمسي .  وعمسية  جعميا دائسة األ عاع 

نلخداب ام    دؼ  3131لدؾزرام الثقا دة عدام و ي السؤ سر اإلسبلمي الثدامؽ 
ولدؼ يدأ ي   سديؾةة  مثقا ة اإلسبلمية  عؽ السشظقة اى عاصسة لمديشة غزن

 ن   دؾن ذات  يليارىا ىكدا دون  روط ومعايير    بلبد لمسديشة السر دحةا
 ؾ  مؽ يبللو مكانة ثقا ية ل  وصيع عمسي واس      ةعراقة  ارةخية مدون

كاندة م حين تنيا  حلدفة لسديشة غزن كان ىا    وىؾ بالفعف ماي ببلد بارزة 
 عرةقة  ي ا غاندلان . 

ندانية مدؽ يدبلل إل وقد اانع ليا مداىسات مسيزة  ي الثقا ة اإلسبلمية  وا
 ومثقفييا .  و دبائيا  واألدبية لعمسائيا   والثقا ية األعسال العمسية 

ىددا تلددى دورىدا ال  يددر  دي نذددر اإلسدبلم    قددد ااندع الجيددؾش  خدرج مشيددا 
ىدا باإلتدا ة تلدى    الديؽ  ي اليشد ويراسان  قديسًا إلعبلم امسة   ونذر

 جعف مشيا ق مة لم احثيؽ والسيلسيؽ    عد مراكز  ثرةة  عميسية  ىمزار يا الل
 ةنوالسعر ة   ىدا تلى جان  ما   ي مديشة غز  والثقا ة    ي مجاالت العمؾم

مؽ مؤسدات ثقا ية  اعمة  ي مجال  شذي  الحياة الثقا ية    ومشيدا عمدى 
  -ف السثال :س ي

" سدشائي "   ودار العمدؾم وىدي دار لملعمديؼ ونذدر الثقا دة     ىالسجس  الثقا 
ىدددا باإلتددا ة تلددى السجددبلت اإلسدد ؾعية والذدديرةة مثددف   " ادداروان بيددان "  
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   أ  رسالة العقاب األس ؾعية و نامو   عقاب "ل" ىف أ  قا مة ال يان   و
 . (3) ةلثقا ية  ي غزنمسا  ثر  الحياة اوغيرىؼ مؽ ال ثير   

   م3131اعاصسة لمثقا ة اإلسبلمية عدام  ةحلفف العالؼ بسديشة  غزنا قد  
ع در    والحزدار  ىوالعمسد سدبلمىوا دعاعيا اإل لارةخيدا السجيدد وىدؾ تبدراز ل

 اللارةخ اإلسبلمي    وابراز لحاترىا الزاىر . 

 .  (3)الحاج " سساح " -دلػ يلغشى الذاعر :ب و
 المدن مرة أخرى  شاب   وأصبحت عروس

  ورد على كل األلسن  فً ال ال ،سمها اوصار 

 الخضراء  ىبالقرب من قب  مزار سنائ

 أنت أٌها الجسد الراقد تحت الثرى 

صار صمتك ، جواباً لمئات األلسن 
(3)
  . 

  

                                                           
  15 صـالممدمة  ، غزنى بستر تمدن شرق  وآخرون : ىمصطفى خرم (1)
، بمدٌنة هـ ش  1331هو الشاعر سلطان دمحم سماح ، ولد عام  -الحاج سماح : (2)

غزنة، ولد بدأ أعماله الفنٌة واألدبٌة وهو طفل صغٌر ، فمد كان ٌعمل فً السٌنما وهو 
صغٌر  ، وهو عضو فً ا تحاد السٌنمائً األفغانً ، وٌعمل فى المجمع الثمافى سنائى ، 

 وله دٌوان شعر .
 .  39ل ، صـ گشاخه هاى  -بسم هللا شرٌفى : 
 عروس شهرها بارى جوان شد  (3)

 كه نامش درجهان ورد زبان شد 
  ىنبد سبز سنائگبه نزد 
 خ ته  کٌكر در خاپتوًٌ آن 

 سكوت تو جواب صد زبان شد   
 50صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف 
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  -: (3)ى  يقؾل الذاعر نررت   جسال  ياسائوعم ةوعؽ مديشة غزن
 مدٌن  الش ر  وغزنه ٌا مدٌن  األدب ، 

 صار ختماً ، ىسنائاس  سمك مع اٌا من 
 مدٌن  ال ل  واألدب والثقاف  ، أنت 

من جه  الغرب بغداد ، ومن الشرق مدٌن  خوست
(2)
  

هبوت لو األرض من شمالك إلى دوشن
(3)
  

، بالد الهند وباكستان الجنوبمن  ٌحدك
(4)
  . 

  يقددؾل الذدداعر جددبل اإلسددبلمية  عاصددسة الثقا ددة  ةحلفددام بسديشددة غزندداو 
 .  (8)  لز 

                                                           
هـ ش ، وٌسكن فى لم ، وله  1336شاعرإٌرانً ، ولد عام  -نصرت هللا جمالى : (1)

 ، وأٌضا  عن تاجٌكستان .  العدٌد من األشعار عن غزنة وأفغانستان
 .  63صـل ، گ ىشاخه ها -: ىبسم هللا شرٌف

تمع مدٌنة خوست جنوب شرق أفغانستان ، بها مسجد كبٌر ٌسمى مسجد  -خوست : (2)
 خوست ، وطرازه ومعماره غاٌة فً الذوق والجمال .

 .334صـ، افغانستان ،  ىعموم ى،  جغرافٌا ىوهنوال سلطان دمحم انصارپ -
عاصمة تاجٌكستان  وتعد من أهم المراكز ا لتصادٌة والثمافٌة ، وسمٌت  -وشنبه :د (3)

بذلن نسبه لسوق كان ٌمام فً البلد كل ٌوم اثنٌن ، تمع فً وسط غرب البيد على ارتفا  
 (  متر فوق سطح البحر .  900) 

 ش . هـ  1393، تهران ،  136صـتاجٌكستان ،   ىتارٌخ ىجغرافٌا  -اٌرج افشار : -
 شهر ادب ، ه  شهر ش ر  ىغزنه ا (4)
 شته مهر گ ىا سنائبنو نامت  ىا

 ست تو گوادب فرهن ىشهر علم
 غرب تو بغداد وشرقت شهر خوست 

 کاوج خا شنبهتا دو شمالتاز 
  پاکهند و ىاز جنوبت شهر ها

 .  40صـغزنه درآٌنه شعر ،  -: ىبسم هللا شرٌف
هـ  ش  بو ٌة  1346الغفار جي لزى ،ولد عام  الشاعر أسد هللا عبد -جي لزى : (5)

اندر ، فً مدٌنة غزنة ، وهو ٌعمل مذٌعا  وصحفٌا  ، وكان مدٌرا  للمجلة اإلسبوعٌة 
وهو مدٌر المجمع غزنة، وبى بى سً ، سنائى ، وهو مدٌر مجلة عروس البيد فً تلفاز

تخرج  فً دار األدبً للشٌخ رضً الدٌن علً    ، وهو كاتب وشاعر ومترجم ، 
 شتو . ب، وٌجٌد الفارسٌة وال ةٌن بمدٌنة غزنٌالعلم

 .  63صـل ، گ ىشاخه ها -: ىبسم هللا شرٌف
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 التارٌخٌ    جاءت البشرى لكل دٌار غزن

 الٌو  مملوء بالس ادة والسرور 

  ىوح منطق فً كل مكان فً كل  

 ٌقا  صخب وضجٌج 

 لتكن البشرى ، جاء المهرجان 

  ال صور القدٌم من  وال ظم ،ل ذو األبه  جاء الح 

وقرون ،وأزمن  ،ب د سنوات 
(1)

 

ية    يقددؾل الذدداعر بدددؼ   عاصددسة لمثقا ددة اإلسددبلم ةغزنددنلخدداب اوعددؽ 
  -: ى رةف

  ىكل وجود
 ٌستقبلك أنت  . 
 لبٌك : لبٌك قائالً 

 ولك صوو
ٌا عروس البالد أمس 
(2)

 
  

                                                           
 نوٌد به همه كه دٌار تارٌخى غزنه (1)

 وسرور  ىامروز مشحون است از شاد
 درهمه جا در همه كوى وبرزن 

 است پهٌا هو وهمهمه بر کٌ
 ان آمد گده باد كه مهرمژ
 زمان آمد  رابهت پشن ج

 ب د از سالٌان وازمنه وقرون 
 .  93 صـغزنه درآٌنه ، شعر ، -: ىبسم هللا شرٌف

 تما  وجود (2)
 شواز تو  پٌبه 
 وٌان گلبٌك 
 ت نرسٌد  فرا

 . 103ٌنه شعر ، صآغزنه در -: ىبسم هللا شرٌف      اى عروس البالد دٌروز
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  جمٌ ناأنا و

 نتخابك عاصم  للثقاف  ا

 سوف نح ظها فً أذهاننا 

 فً قاموس الخواطروالذكرى

مثل آٌات  
(1)
  . 

 غانددددلان  ادددف   و رحدددة  رحلدددو    ىذددداعر بددددؼ    دددرةفوىشدددا يردددث ال
يليارىدا  عاصدسة لمثقا دة اإلسدبلمية     مدػ السديشدة اللدي ا  و  ةبسديشة غزن

بديؽ الد بلد    ةمدس   صدارت اليدؾم  يزدًا مم دة ملؾجدكانع عدروس الد بلد  
 . غاندلان    ي ياطر اف  بشام وسيغف

صددارت عاصددسة  ةشددة غزندد ن مدي   اآيددات الدددار الحكدديؼ ؾهوسددؾف يحفغدد
 .الثقا ة اإلسبلمية:  حزر ک تيث

  

                                                           
 وما  نم (1)

 شدنت را  گمركز فرهن
 ا قاموس خاطره هر د

  ىنهمانند آٌات ربا
 ارٌ  پس ىدرحافطه م

 .  103غزنه درآٌنه شعر ، ص -: ىبسم هللا شرٌف
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 اخلامتح
ياصدة   والدى    مؽ  قرب الذدعؾب تلدى الذدع  السردر  ىتن الذع  األ غان

الذددعؾب العربيددة برددفة عامددة   وةددر    الذددع ان برددبلت قديسددة ووثيقددة   
ئسدة  و   جساعدة مدؽ  عغدؼ السف درةؽ  ربيدةولقد  نج ع   غانددلان لؤلمدة الع

  والفمدددفة  والرةاتددة    والسلرددؾ يؽ   وعمسددام الفمددػ وعمسائددو  ماإلسددبل
ا لمذعؾب اإلسبلمية والعربيدة   راثدًا يالددًا    راؾ واللارةخ   مسؽ   والجغرا يا

وحسمؾا لؾام الف ر اإلسبلمي قرونًا طؾةمدة   وال  دزال آثدارىؼ باقيدة لمدراسدات 
 الحديثة   ي وقلشا الحالي . 

ىدي عدروس الد بلد   و ددلان ىدي مديشدة العمدؼ واألدب   بأ غان ةومديشة غزند
اللي نا ددع بغدداد   وغددت مملقدى    عاصسة ممػ الدمظان محسؾد الغزنؾ و 

 داب والثقا ة .  لمفشؾن وا العمسام والسف رةؽ واألدبام   ومرازاً 

ما يزةد عدؽ  ربعسائدة مدؽ الذدعرام واألدبدام السذديؾرةؽ     ةواان يقيؼ بغزن
وسددمظانيا  ةواددان لسديشددة غزندد عرددر بعرددر العمددؼ والثقا ددة ذلددػ الوُةعددرف 

نلذددددار اإلسددددبلم   ونذددددر الثقا ددددة االفزددددف األك ددددر  ددددي    محسددددؾد الغزنددددؾ 
  وبدبلد مدا ورام الشيدر   اإلسبلمية   والعمدؾم الديشيدة واألدبيدة مدؽ يراسدان 

 وسيدلان تلى ببلد  ارس وقزوةؽ . 

اليشديدة مدؽ بشدارس حلدى القدارة  د و     قد  يز  الدمظان محسدؾد الغزندؾ 
غدداىر اا ددة م ةيددا حلددى الددداؽ   وقامددع بسديشددة غزندد  ومددؽ اليساال ةغزندد

واليشديددة    والفارسددية   الحزددارات العربيددة  فددعالحزددارة اإلسددبلمية   و  ا
 وجيًا مؽ وجؾه العغسة اإلسبلمية .    ؾنع
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ػ  دداىدًا عمددى قددؾة ذلدد بيددا  ألثددار واألمدداكؽ اللارةخيددة ووقفددع مزارا يددا وا
عاصدسة الثقا دة  ةسدلحقع مديشدة غزنداولددا  عرر   وعغسة  مػ السديشدة ال

م   وذلدددػ  خميددددًا ألمجادىدددا  3131اإلسدددبلمية الددددأ حردددمع عميدددو عدددام 
  واألدب والثقا دة  سدبلم لئليدمدة  مدؽا ية والحزارةة   ولسا قامع بدو الثق

ا دددة لمثقيليارىدددا عاصدددسة ا وان والسعدددارف اإلسدددبلمية  العمدددؾم و   والفشدددؾن 
 ىرة اإلسبلمية ذات السشزع اإلنددانيقدم الرؾرة الحقيقية لمحزا اإلسبلمية 

ؽ يبلل تبراز السزاميؽ الثقا يدة والقديؼ اإلنددانية ليدده م  تلى العالؼ  جس 
 الحزارة . 

وان برنددامف " عاصددسة الثقا ددة اإلسددبلمية " لددو  ىسيددة ا يددرة    يددؾ يقددؾم 
  ونذددر قدديؼ اللعددايش واللفدداىؼ بدديؽ  بلعزةزالحددؾار بدديؽ الثقا ددات والحزددارات

الذعؾب  ي ىده السرحمة العري ة اللي يسر بيدا عالسشدا اليدؾم   و ددلدعي 
نية  مؽ  جف تنقداذ اإلنددا مؽ الجسي   زا ر الجيؾد عمى  لى السدلؾةات 

سدليد ع ىدده اجدرام  بحداث باإلتدا ة تلدى ت يليددىا مؽ مخاطر جسدة  سام
 ا عمسيًا ع ر  بحاث عمسية  دقيقة . و لؾةجي   حلفاليةالا لغاىرةا

يقددددص  وقردددداص   ديدددد    و   وناقد    دددداعر     ى وان ال ا دددد  بدددددؼ    ددددرةف
 ولددو   سددبلمي توىددؾ مف ددر  والديشيددة  ىددداف اللعميسيددة ألالحكايددات ذات ا

قد   ى  عره سمددًا بدديظًا    وجدام نثدره يع در عدؽ و    بو  سمؾبو الخاص 
  دي سدؽ صدغيرة   و صدقميا بالدراسدة    ولددا ببلده   وقد بد  حيا و األدبية

مدا ىدؾ  ومشيدا   مشيا ما  ؼ ط عو  اً ؽ الابينر  تنلاجو األدبي يلعد  األربع
 والشذر .  الليي ة حع 

  " غزندة  دى مدرآة الذدعر "درآيشدو  دعر  ولدوةؽ الاب غزندبوقد قام ال ا   
 وقددام  مية لخابيددا عاصدسة لمثقا ددة اإلسدبلناعشدددما  دؼ  ةحلفدام بسديشددة غزندا
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ونساذج مدؽ   دعارىؼ   واذا نغرندا تلدى   ةبحذد وجس   كثر  عرام غزن يو 
 شجددده يلحدددث عددؽ  بظددال و وليددام وعمسددام ىدددا ال لدداب الدددأ بدديؽ  يددديشا   

ومزارات غزندة     اندع   دعاره  مدادة جيددة ألسدلقام السعمؾمدات عدؽ غزندة 
ذادر مشيدا عمدى   و األيدر   رالذداع الد وعؽ  واإلسلذياد بلمػ األ عار  

ئعدًا لمؾطشيدة وحد  الدؾطؽ   ه مثداال  راف   نجددلد  اىد دايو  :س يف السثال 
 سدا  كثدر مدا ادان  سلحقع واانع جديرة بيدا المقد  ا ن ىده السديشة ونر  
الذدعرام بتلدى ا ن  ال  زدؽ عميشدا ي العرؾر الدالفة   وما زالعىا  ا  عرا

 اً معاصر  اً ؽ ثسانيؽ  اعر يا  كثر مواألدبام    قد تسع ىده ال ل  بيؽ د لي
 مقل ف العسر .  ى  و كثرىؼ ما زالؾا   ةكميؼ مؽ غزن

يشددة  ش ددع لشددا بمددد العمددؼ والذددعرام   ومددا  ددزال  مددػ السد ة حقددًا  نددع يددا غزندد
 3114 -ىدد  165و  دار قؾل بدي  الزمان اليسدداني )  العمسام والذعرام 

  -قائبًل :  والدولة الغزنؾةة  ةزنزدىار مديشة غام (  ي  بيا ًا يرث  ييا 
 ىوزاد   إٌمان ت ال   ما شاء 

  ىسكندر الثانإلٌدون فً التاج أ  اأفر أ

 أ  الرج   قد عادت إلٌنا بسلمان 

 سامان  لت شمس محمود على أنج طأُ 

 فمن واسط  الهند إلى ساح  جرجان 
ومن ناحٌ  السند إلى أقصى خراسان
(1)
  .  

                                                           
 .  53  غاندلان بيؽ اليؾم واألمس   ص -د/  بؾ العيشيؽ : (3)
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 ٔادلزاخغثثد تادلصادر 

 حادلصادر انؼزتٍأٔال : 
 : ) تبراىيؼ  دسؾقي  لا ) دالؾر 

 . م3134    الظ عة الخامدة   القاىرة 3  ج ىجبلل الديؽ الروم   مثشؾ 
  ابؽ حؾقف:  

 م .  3615صؾرة األرض   بيروت   

 ى بؾ ع د   دمحم ابؽ  حسد مقدس :  
 م .  3663 -ىد  3533معر ة اللعاليؼ   القاىرة    ى حدؽ اللقاسيؼ  

  دالؾر( : ى حسد محسؾد الدادا (-  
  القددداىرة    3 ددد و القدددارة اليشديدددة وحزدددار يؼ   ج ى دددارةخ السددددمسيؽ  ددد

 .م  3651
 ىجؾرج طرابيذ:-  

 .م   3113معجؼ الفبلسفة   الظ عة الثالثة   بيروت   

 : ) زاي دمحم حدؽ ) دالؾر-  
 م  3651رة     القاى ىؾن اإليرانية  ي العرر اإلسبلمالفش

 عساش ) دالؾر :  صال  ميد-  
وحراددات جدديش السذددر  الذددسالي   ددي مددا ورام  ىة بددؽ مدددمؼ ال دداىم ددقلي
 ىد    .  3165 –م  3645لشير   بغداد   ا

 : ) ع د ال رةؼ ع د ال اقي ) دالؾر-  
 م  3113وابؽ سيشا    ىحؾار ال يرون

 : ) ع د الؾىاب عمؾب ) دالؾر-  
 م .  3663اىرة   معجؼ الؾاعد   الق
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 وآيرون  (الؾر (   دمحم نؾر الديؽ ) دالؾرعفاف الديد زةدان ) د:-  
 م .  3644نحؾىا وآدابيا وببلغليا   القاىرة المغة الفارسية 

 : ) عفاف الديد زةدان ) دالؾر-  
 .ىددد 3513  قدداىرة "   ال ىاندددلان السعاصددر " يميددف   يميمدد دداعر   غ -

 م .  3653

 م .  3115,ىد  3536عة األولى   القاىرة     الظ  ى ريي سيدلان -

 م .  3115الشرؾص الفارسية   القاىرة    -

 م .  3133ببلد األ غان   الظ عة األولى   القاىرة    ىمررةة   -

 : ) عشاية   تببل  ) دالؾر-  

 م .  3646بيؽ الرؾ ية وعمسام ال بلم    ىجبلل الديؽ الروم
 ؼ ) دالؾر ( :دمحم نؾر الديؽ ع د السشع-  

  القددداىرة      الفارسدددي حلدددى القدددرن الخدددامس اليجدددر  دراسدددات  دددي الذدددعر
 م.  3653

 : ) محسؾد  بؾ العيشيؽ ) دالؾر-  
 م .  3633  غاندلان بيؽ اليؾم واألمس   القاىرة   

  ياقؾت الحسؾأ: 
 م .  3664  بيروت    5معجؼ ال مدان   ج
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 ادلصادر انفارسٍح:  اً ثاٍَ
 یدمحم حسٌن بٌهق بو ال ضلا:-  

 هـ ش .  1374، تهران ،   ىتارٌخ بٌهق

 بو القاس  رادفر:ا-  
 هـ ش .  1369، تهران ،  ىاقبال الهور ىاش ار فارسگزٌده 

 ىاٌرج افشار سٌستان:-  
 هـ ش .  1383تاجٌكستان ، تهران ،  ىتارٌخ ىجغرافٌا

 ور :ى پبابك حقاٌق ، بابك رٌاح-  
 .هـ ش 1377نخست تهران ،  چاپ،  1ن ، جٌزر  گداٌره الم ارف بزر

 :ً ٌبس    شر-  
 هـ ش .  1388طلس  دهر ،  -
 هـ ش .  1392غزنه درآٌنه ش ر ، افغانستان ،  -
  نه كالبانمو ،م اصر غزنه نشناسنامه مختصر شاعرا،ل گ ىشاخه ها -

 هـ ش .  1392شان ، جلد اول ، افغانستان ، 
 هـ ش .  1392غزنه ،  ىم رفً مختصر مزارات واماكن تارٌخ -
 هـ ش .  1393تاجدار شرق ،  -
 هـ ش .  1396بغالن درآٌنه ش ر ، افغانستان ،  -
 ىوهنوال سلطان دمحم انصارپ:- 

 هـ ش .  1394دو  ،  چاپافغانستان  ،  ىعموم ىجغرافٌا
 ىنجٌال:-  

 هـ ش .  1351، كابل افغانستان ،  نغزنه وغزنوٌا
 :حسن انوشه-  

اول ، تهههران ، چههاپ مٌانههه ، جلههد اول ،  ىسههٌاآدر ىداشههنامه ادب فارسهه
 هـ ش .  1380

 :ًخلٌل   خلٌل-  
 هـ ش .  1333،  نسلطنت غزنوٌا

 : ) صادق زاده ش ق )دكتر-  
 هـ ش .  1352دو  ،  چاپتارٌخ ادبٌات اٌران ، 

  ًكبر هخدا :اعل-  
 هـ ش .  1335، دا دهخمه لغتنا

  



 

 
 

971 

 ىشرف الدٌن رامبور جالل الدٌن بن غٌاث الدٌن دمحم بن:- 
 هـ ش .  1363غٌاث اللغات ، تهران ، 

 ىدمحم بن محمود طوس:-  
 هـ ش .  1345عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، تهران ، 

 :دمحم حسٌن خلف برهان-  
 دون تارٌخ (.ب) برهان قاطع ،  گفرهن

   چشههه  انهههداز  بهههه زنهههدگی بسههه    شهههرٌ ی  پو : دمحم سهههرور دانشههه، 
 هـ ش1390 ، ستانافغان

 ى:افتخههههار ى، دمحم علهههه ىدمحم شههههار ى، شههههوكت علهههه ىدمحم فاضههههل كٌههههان 
 :مجموع  مقاالت غزنى 

 هـ ش  1393تهران ، 1ج ىبستر تمدن شرق اسالم 

 مٌههر  ىتقهه ى( ،سههٌد علهه ىظم) كهها ى، عبههد الحكههٌ  دمحم ىمصههط ى خرمهه
 :مجموع  مقاالت غزنى ى:حسٌن

 هـ ش .  1393، ، تهران  2بستر تمدن شرق اسالمً ، ج 

  ىكاظم دمحم كاظ:-  
 هـ ش .  1379، مشهد ،  ىارسپش ر 

 : ) دمحم ناظ  ) دكتر-  
 هـ ش .  1318وقات السلطان محمود ، كابل ، احٌات و

 نسههتان ، رٌاسههت م ههارف والٌههت افغا ىاسههالم ىوزارات م ههارف جمهههور
ههـ  1396إلهى  1394شههر غزنهى ازسهال  ىالن سه سال ولسوالپغزنى 
 هـ ش .  1396فغانستان ش ، ا

 ناد ) دكتهر ( ، محمهود عبادٌهاژمترجمهان ، سه ٌد عبهان  -: ژ  بچگهاٌهر 
 اتهه لابٌههدل وازبٌههدت ىدر تاجٌكسههتان از رودكهه ىبٌههات فارسههدا -دكتههر ( :)

 . هـ ش1372، ىالملل ى بٌنگمركز مطال ات وتحقٌقات فرهنر،عصرحاض
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 ادلصادر ادلرتمجح إىل انؼزتٍح 
 ىأبو ال ضل البٌهق :-  

، القههاهرة  ى،  د/ صههادق نشههأت  ، تهارٌخ البٌهقههالخشهاب  ٌههىترجمه  د/ ٌح
1982  .   

 

 ىردٌزگن الضحاك بن محمود الأبً س ٌد عبد الحً اب :-  
   .  2006د/ ع اف السٌد زٌدان ، زٌن األخبار ، القاهرة ، : ترجم  

 

 : بار تولد-  
إلههى الغههزو  ى ربههن هاشهه  ، تركسههتان مههن ال ههتح الالح الههدٌصههترجمهه  د/ 
   .  1980 -هـ  1401، الكوٌت ،  ىالمغول

 

 ىستانگٌصالح ر :-  
ترجمهه   د/ ع ههاف السههٌد زٌههدان ، أحمههد شههاه مسهه ود ، الطب هه  األولههى ، 

   .  2006القاهرة  ، 
 

 منههاج  ىنهاج الهدٌن عثمهان الم هروف بالقاضهعمر م ىالقضاة أب ىقاض
  -: ىالسراج الجوزجان

 .   2013ٌد زٌدان ، الطب   األولى ، القاهرة ترجم   د/ ع اف الس
 

  ردمحم تقً بها :-  
، ، القاهرة2تارٌخ تطور النثر ، ج شناس ، کترجم   د/ أحمد م وض سب

1988  .   
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 ادلصادر ) ادلٕاقغ األكرتٍَٔح ( 
  مرد "  ىسنامه مختصر محتر  بس    شرٌ شنا :عقاب ىزارگخبر ،
 "  . وسٌاست ىاجتماعگ فرهن

    www. Ogab news . com  

 

  ه د عالمزاه خاص افغانستان نگجاٌ :افغانستان  یفارس گزار خبر "
 هـ ش 1394/  3/ 26   " اقبال 

  Af . far news . com   

      

 :  ٌمؤسس  عبد ال زٌز س ود البابطٌن الثقاف-                               

www . albabtan prize . arg                     مس ود س د سلمان  

 

     الطب (  ٌالموسوع  اإلٌرانon line   ) 

Ehsanyar shatter " BAG ULAN "        

 

    الوالٌات المتحدة ، جام   كولومبٌا 
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