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 ادللخص ثبللغخ العشثٍخ : 
هذذ ا الب ذذ  دذذؽ آداب بذذبلر ومهذذة ورسذذؾمل  فذذي دهذذد  السذذمظاهغؽ 
م طذذؾد ومسذذعؾد الغمهذذؾ  ومذذد  مسذذؼ إلذذم مسذذطغؽ القسذذؼ األو  دذذؽ مد ظذذة 
ومهذذة مذذؽ اغذذ  ال،سذذطغة ع والطؾمذذو وال ذذدود والطظذذاخ وال ذذظ  والمغذذة ع 

ورسذذؾمل  وال اهذذا السغاسذذي لهذذا  ع والقسذذؼ الآذذاهي دذذؽ آداب بذذبلر ومهذذة
ويش،طل دمم مسطغؽ القسؼ  األو  دؽ اآلداب والرسذؾم الااةذة بالشذ ؾ  

ذذا   رمميذذة     ع ومظهذذا  السغاسذذغة وهذذم  ة،ابذذة رسذذا ل مصذذغرة بصذذؾرة مةعط 
تباد  الِامو ع ومظح ال ؾاد ع اخ  رها ؽ مؽ اكام األمالغؼ ع وادظاء  خذاتؼ 

ب. والقسؼ الآاهي دذؽ األما  مؽ مبل السمظا  ع وارسا  الامو ومظح األلقا
األداب والرسذذؾم الااةذذة بالشذذ ؾ  االج،طادغذذة ومظهذذا الذذمواج فقذذد ةذذا  لذذل 
رسذذؾم خاةذذة فذذم الذذببلر الغمهذذؾ  وهذذم الذذمواج فذذم سذذؽ مبكذذرع والمي ذذات 
الط،بادلة فم الببلر الغمهؾ  بغؽ السبلطغؽ واألمراء واكام الؾاليات األخذر  

ا  التطذذذام العقذذذد وتؾةذذذغل ع الصذذذداا وال هذذذازع واخ،غذذذار وفذذذد مبذذذل السذذذمظ
أيًضذا  –العروس ثؼ اسذ،قبا  العذروس.  ومذؽ األداب والرسذؾم االج،طادغذة 

الطذذذ تؼ ومراسذذذؼ العذذذماء ومذذذؽ الرسذذذؾم الااةذذذة بهذذذا ارتذذذداء الطبلبذذذ    -
البغضاء فم ومت العماء  واس،طرار العماء دمم الرسؼ السمظاهم لطذدة ثبلثذة 

هغر   ةذذ لػ لمذذببلر الغمهذذؾ  رسذذؾمل أيذذام وزيذذارة القبذذؾر وهآذذر الذذدراهؼ والذذدها
الااةذذة باألدغذذاد الد ظغذذة دغذذد الفظذذر ودغذذد األدذذ م ع واألدغذذاد الفارسذذغة 

ع واآلداب والرسذذذؾم الااةذذذة لظغذذذروز ودغذذذد الطهرجذذذا  ودغذذذد السذذذدادغذذذد ا
بالط ذال  االج،طادغذة  ومظهذذا همهذات الصذغد ع وم ذذال  الظذرب والغظذذاء ع 

 وم السة الظدماء .
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Summary research in English 

This search for the customs and traditions of the  
palaces of Ghazna in the reign of sultan Mahmud and 
mas'ud al – Ghaznawi. He has been divided into two 
parts. The first section of the city of Ghazna in terms of 
naming, location, borders, climate, gender, language and 
the political side and the second section on the customs 
and traditions of Ghazni palaces and includes two parts. 
The first section on custom and traditions political offairs 
is to write short message in a similar way ( sym bolic), 
including exchanging gifts, horse grants, taking hostages 
from provin cial governors, give the seal of safety by the 
sultan, send gifts and give titles and the second section 
on  customs and traditions of social affairs, including 
marriage, had special traditions in the Ghaznawi palaces 
A marriage at a yong age. And mutal marriages in 
ghaznawi palaces between sultan, princes and governors 
of other states dowry and device, the selection of 
delegation by the sultan to complete the contract and 
delivery of the bride and then reveice the bride. Social 
customs and tradtions are also the  Funerals and 
ceremonies of conslation lt is her oun custom to wear 
white clothes at the time of conslation and continud 
solace on the habits of the sultans for three days, visit 
tiombs and gives money, Al ghaznawi palace also has its 
own custom for religious holidays, Eidal – fitr and Eid al – 
Adha Persian holidays, Eid al – Nairoz , Eid al- sadaq. And 
the tradition of the social councils ,including fishing trips, 
music and singing councils and scarcity councils 
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 :  هقذهخ
 فغها  ، مم السغاسغة بالش ؾ   خاةة ورسؾم   آداب   الغمهؾ   لمببلر

  أخ ت كغف وتؾدح ع اإلسبلمي الطشرا  في ال ضار   الغمهؾيغؽ دور
 مصدر السمظا  في ت،طآل مغادة في الطظغطة ال كؾمات شكل دول،هؼ
 كبار مؽ ت،كؾ   سغاس،ل تظفغ  فم تسادده ااكطة وهغ ة وسمظاتل ال كؼ

 بالظغؼ الااةة رسؾمل الغمهؾ   لمببلر كا  كطا ع الدولة ورجا  ال اشغة
 والاظبةع  المواج سؽ اغ  مؽ بل  ،عمق وما كالمواج االج،طادغة
 السبلطغؽ بغؽ الغمهؾ   الببلر فم الط،بادلة والمي اتوال هازع  والصداا
 بؾةغل العقد  اتطام وةغفغة ع األخر   الؾاليات واكام ع وال  اب واألمراء
 أداب   الغمهؾ   لمببلر كا  كطا ع لها والامعة الظآار وتقديؼ العروس ومدوم
 ع ذلػ ووغر الطقابر وزيارة ع ال داد ومدة  العماء ومراسؼ تؼبالط  خاةة
 كاهت وال،م والفارسغة الد ظغة باألدغاد الااةة أدابل الغمهؾ   لمببلر ك لػ

أيضًا ةا  لهؼ ع ةطا  ال رب أومات في دظها السمؼ أومات فم تا،مف
ج،طادغة مآل رابلت الصغد ال،م ةاهت فم الط ال  االرسؾمهؼ الااةة 

 تقام مؽ أجل الريادة والظمهة ع وم السة الظدماء ووغر ذلػ . 

 : مسطغؽ إلم الب   ه ا مسؼ ومد

 الطؾمو – ال،سطغة  -: اغ  مؽ جغرافًغا ومهة مد ظة:  األو  القسؼ
 لطد ظة ومهة  السغاسي ال اها – والمغة ال ظ  –الطظاخ  – وال دود

 غؽالسمظاه د ده فم ورسؾمل ومهة ببلر آداب:  الآاهم القسؼ
 : مسطغؽ دمم ويش،طل الغمهؾ   ومسعؾد م طؾد

 . السغاسغة بالش ؾ   الااةة والرسؾم اآلداب:  األو  القسؼ  -
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 . اإلج،طادغة بالش ؾ   الااةة والرسؾم اآلداب:  الآاهم القسؼ -

 . الااتطة -

 . والطراجو الطصادر ما طة -

  



 

 

 

981 

ب غضًخ  هذٌٌخ:  األول القغن
ً
 : جغشافٍ

 فم وتك،ا ع وومهم ع  وومهغؽ ع ومهة تسطم  :  الزغوٍخ
 ويقا .  0  اآل  دمغها يظمق ال   هؾ وومهم أشكا   بالآبلثة الطصادر
 وهم - داس،ا  بؽ رس،ؼ جد زابل إلم هسبة -  زابمس،ا  ببلدها علط طؾ 
 ي صم وال يعد ال مؽ الطد ظة ه ه لمإ وهسا ع ومهة مصب،ها ال،م الببلد
 والسمف الشريعة أهل طريق ولموم الد ؽ بأهل آهمة زالت وما العمطاءع مؽ

 وراء ما ببلد اكطت ال،م الغمهؾية الدولة ةداةط هم وومهة.  7  الصالح
 وهم ع  هذ 892 إلم -هذ633  دام مؽ والهظد وأفغاهس،ا  إ را  و الظهر
 والشعراء واألدباء بالعمطاء الغمهؾية الدولة دهد فم ببلطها  مدا  كا  ال،م

 فم ببلطها ت ؾ   ا،م.  6  اإلسبلمي العالؼ أه اء جطغو مؽ والطفكريؽ
 ع والطعارف العمؾم ما،مف فغها ت لفت دغطم جامعة إلم الؾمت ذلػ

 .  4  الؾمت ذلػ فم وال ضارة والعمؼ األدب مراكم أهؼ مؽ وأةب ت

 كابذل بذغؽ الر غسذي الظريذق دمذم ومهذة مد ظذة تقو:  واحلذود ادلىقع
 ظذذةومد  م،ذذًرا كغمذذؾ وخطسذذؾ   ما ذذة ومظذذدهار كابذذل بذذغؽ والطسذذافة ومظذذدهارع

 ت سذا ال،ذم ال،قذدم دؾامذل مذؽ يع،بذر وهذ ا ع كابذل ورب جظؾب تقو ومهة
 .م،ًرا  7771 ودشريؽ وما ،غؽ ألفغؽالب ر  سظح دؽ ترتفو وهم ع لها

                                                                 

 ش هذ0680- أفغاهس،ا  -كابل  -73 ص - وومهؾيا  ومهل - جبللم   جغبلهم0 
 مع ذذؼ  -ال طذذؾ   هللا دبذذد بذذؽ يذذامؾت هللا دبذذد أبذذم الذذد ؽ شذذهاب االمذذام  ال طذذؾ  7 

 م0922 هذ0692  - بغروت - 710 ص - الرابو الط مد – البمدا 
- األولذم الظبعذة - 098 ص - األفغذا  بذبلد فذم مصرية – زيدا  السغد دفاف/ د6 

 م 7103 - هذ 0462
 م0938 تؾه  – 09 ص  -الغمهؾ   العصر فم األدب – الشابم دمم/  د4 
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 وبامغا  ع وردك گرع لؾ بط افغات الشطا  مؽ ت ار ومهة وم افغة
 ادود لها الشرا  هااغة ومؽ ع زابل بط افغة ت ار ال ظؾب هااغة ومؽ ع

 زابل م افغ،ي مو الغرب هااغة مؽ ادود ولها ع پك،غا م افغة مو
 .  0   وأرزگا 

 ال،الغذذة وتع،بذذر ع أفغاهسذذ،ا  فذذم الكبغذذرة الط افغذذات اذذد إ هذذم وومهذذة
 الطذذد  مذذؽ الطد ظذذة هذذ ه ولغسذذت  7  السذذكا  كآافذذة اغذذ  مذذؽ كابذذل بعذذد

 الطذذذذذد  كبريذذذذذات مذذذذذؽ  تعذذذذذد أههذذذذذا بذذذذذل واسذذذذذا ألفغاهسذذذذذ،ا  ال،ارياغذذذذذة
 بذغؽ االس،راتغ م لطؾمعها كا  اغ  ع آسغا فم والصظادغة والطراكمال، ارية

 ال،ذم  ال، اريذة القؾافذل وةاهذت ع ال، ارة ارةة فم هام دور والهظد خراسا 
 ثذذؼ ع ومهذذة أسذؾاا فذذم  ببضذذا عها تسذ،قر الهظديذذة  ذذابظػال بذبلد مذذؽ تذأتي
 .   6  شطاالً  الظهر وراء وما باار   وإلم ع ورًبا خراسا  ةؾب تسغر

 شذذذ،اًءع البذذذرودة شذذذد د ةذذذغًفا جطغذذذل ومهذذذة مد ظذذذة مظذذذاخ -: ادلٌاااب 
 أ  خؾاةذذها ومذؽ ع ال،ربذة وجذذؾدة الطذاء ود وبذة الهذذؾاء بصذ ة واشذ،هرت
 فذم تفذاح وبهذا,  ال ها أردها تظبت ع ممغمة واألمراض طؾيمة بها األدطار
   ويصذف.   4   الذببلد شذ،م فذم مآمل  ؾجد لؼ األمغر   لل يقا  ال سؽ واية

                                                                 

 093ص -  األفغا  ببلد فم مصرية – زيدا  السغد دفاف/ د0 
 098 ص – الطرجو السابق 7 
 مظذ  اإلسذبلمم الطشذرا  فذم الطسذ،قمة الذدو  – الفقذي الذرءوف دبد الد ؽ  د/ دصام6 

 الفكذذر دار – القذذاهرة – 739 ص – الطغذذؾلم الغذمو ا،ذذم العباسذذم العصذذر مسذ،هل
 0999 - هذ 0471 – العربم

 دار – 472 ص -  العبذذاد وأخبذذار الذذببلد آثذذار - القمويظذذي دمحم بذذؽ  القمويظذذي زةريذذا4 
 ت ب – بغروت ةادر
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 فغهذا مضم اغ  ومهة مد ظة الربغو فيجطا     *   سغس،اهي الشادرفرخي
 :  فغقؾ   وشغاؾخ،ل شبابل

    مط،دة مف،ؾاة سطاء كأهها الظضارة مؽ األرض -

  هضغر م،ف،ح بس،ا  كأهها الطط،دة الطف،ؾاة والسطاء

  الغامؾت مؽ أفؾاه كأهها الظعطا  شقا ق مؽ والرياض الغغاض -

    0  الببلبل ألسظة كأهها الاضراء واألش ار

 ال رير مؽ طغمسا  كأهها ال،فاح وش رة -

  

                                                                 

 فذذم هشذذأ بفرخذذم الطذذ،ام  ؾلذذؾ چ بذذؽ دمذذم ال سذذؽ أبذذؾ هذذؾ:  سغسذذ،اهم  فرخذذم* 
 والريادذذغات األدبغذذة العمذذؾم ما،مذذف دمذذم هظذذاك ووقذذ  فغهذذا دراسذذ،ل وأتذذؼ سغسذذ،ا 
 الطغفذذذر أبذذؾ األمغذذر إلذذم ووةذذل غاهغذذا چ إلذذم ارت ذذل ثذذؼ ع والطؾسذذغقم والفمسذذفة

 فذم كذا  فقذد م طذؾد السذمظا  بذببلر وال، ذق ومهذة إلذم ات ذل ذلذػ بعذد ثؼ غاهمؼال
 ع وسذ ل وتراالذل امذل فذم لذل الطذبلزم دول،ذل بمسذا  الط، دث الطداح شادره ببلطل
 ووغذر الطسمطغؽ إلم الضاؼ م دها وأدمؽ السمظا  ه ا وف،ؾاات اروب د ؾاهل فم

 هذ 479تؾفم الشادر فرخم سغس،اهم  دام  الطسمطغؽع
 الرابذو القذر   فذم  اإلسذبلمم الطشرا  شادر سغس،اهم فرخم – زيدا  السغد  دفاف/ د

 – القذذاهرة -084 – 080ص - األولذذم الظبعذذة – وشذذعره وبغ ،ذذل دصذذره اله ذذر  
 م7112 - هذ0479

  آسمانستى شادهگ وئىگ خرمى از زمين(1)

   بوستانستى فتهگويى شگ آسمان شادهگ                                      
  دهانستى زبيجاده  پندارى  الله بصحرا

 زبانستى  آوا گويى هزار را سبز درخت                                         

 696ص  – السابق
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 .  0  الطمرةش بال رير ت،غظم كأهها بأسرها والدهغا والد باج

 وجذؾد شذعره فذم مؾدذو مذؽ أكآذر فذم سغس،اهم فرخم ذةرالشادر كطا
 :  فغقؾ  ومهة مد ظة  جبا  فم والفضة ال ها

  ومهغغؽ جبل فإ ا مؾجؾدً  الطا  يكؽ لؼ إذا -

  الطظاجؼ وذها بالفضة وظي  

   الفضة ه ه مؽ ما ة دمم وااد جبل أ  فم لغ  -

   7  ال ها ه ا دشر مظ ؼ أ  فم ولغ 

  

                                                                 

  طيلسانستى  زديبا گويى  را سيب درخت (1)

  نيانستىپر پر و پروشى همه گويى  جهان                                   

 696ص  –فرخم سغس،اهم  –د/ دفاف السغد زيدا  
 توانگر غزنين اگرنيستى كوه(2)

  وزركانى روينده سيم بدين                                
  كوه  هيچ در سيم  آن يك از صد  نه

 كان هيچ زرد آن از يك ده نه                            

 694 ع 697 ص – السابق 
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 ثاا س هااي غضًااخ زلبفظااخ عاانبى ٌزااؤل :  واجلااٌظ  اللغااخ -
 -: هى عشقٍبد
 شعا مؽ الفارسغة بالمغة الط، دثؾ   وهؼ:   الزبجٍك -0 

 وهرات س س،ا  وتاجغػ ع القؾماز   ال ظ  مؽ أةمهؼ ويظ در أفغاهس،ا 
 وة لػ ع هغًرا لم ؾار مش،رةة وله ات ودادات خصا  باإل راهغغؽ ت طعهؼ
 في ال،اجغػ مو القربم وشا ج  ت طعهؼ أفغاهس،ا  شطا  في ال،اجغػ

  ظ،طؾ   هظدوةش جظؾبي في ال،اجغػ ة لػع  السؾفغ،ي ت ادباال  ال،رةس،ا 
 .   0  األفغاهي اإل راهي ال ظ  إلم

 كهتپ كمطة مؽ مأخؾذ ا،ؾػال أو ش،ؾػال لغة اسؼ:  شزىىپال – 7
 ه ه وةاهت.  فةو الطعر  القديطة اآلرية القبا ل إلاد  سؼا وهؾ ع اتپ أو

 آرياها   القديؼ مؾطظها سظة آالف  ربعةأ اؾالي مظ  هاجرت مد القبا ل
 إلم آمؾ ههر شطا  وديا  في الؾامو   aryana – vaejo    وي ؾ

 هظدوةشجبا   وسفؾح باخ،ر مظاطق يعظي آمؾ جظؾب الؾامعة األرادي
 مؽ القبا ل ه ه مؽ جمء هاجر الطغبلد مبل سظة 0811 اؾالي ومظ 

 الغرب إلم آخر جمء   هاجر كطا.  الهظد إلم شرًما ال الغة فغاهس،ا أ مظاطق
 شطا  في بقغت   اتپ   كهتپ مبا ل  أ إال ال الغة إ را  مظاطق وإلم
.   7  ال الي ش،ؾ  ػال شعا أجداد هؤالء ويطآل.  وجظؾبها هظؾةش جبا 

                                                                 

 ا،م خا  دمحم دوست األمغر دهد مؽ الروسغة األفغاهغة العبلمات – شظاس اق/   د0 
 الظبعذذة – 74 ع 76 ص زيذذدا  السذغد دفذذاف/  د ترجطذذة  م0924 م0273 ببذرك
 . م 0997 - هذ0407 – األولم

 فضذذل:  وتقذذديؼ إدذذداد – شذذ،ؾػال لغذذة إلذذم دذذابرة هغذذرة – ابغبذذي ال ذذي دبذذد لعبلمذذةا 7 
 . م7108 – هذ ا0463 – الآاهغة الظبعة 70 ص – فادل الراطؽ
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 اس،ادام اه،شر اله ريغؽ دشر والآاهي دشر ال اد  القر   مؽ واب،داءً 
 الك،ا مؽ كآغر إلغها ترجؼ فقد وأدب واضارة ثقافة لغة ػاش،ؾال لغة

 وألف لغمة ولغمة  ع ودمظة وةمغمة الفردوسم شاهظامة مآل القديطة األدبغة
،س غل فظهؼ مآل الشادر ا وها أداة لًا مؽ الشعراء مد اتع ةطا وجدها ةآغر 

ثطاهغؽ  دؽ ش،ؾ تراثا شعريا  ميدػال   ة،ا بال   * " "خؾش اا  خ،ػ 
 .    0 ألف بغت 

يعرفؾ  بالطغل إلم أاضا     ش،ؾػةا  ال وإذا   * " و"راطا  بابا 
هعك  دمم فظهؼ الشعر  اغ  ه د الكآغر مد االظبغعة الهاد ة فإ  ه ا 

                                                                 

 خؾش اا  خ،ػ ةااا السغف والقمؼ : هؾ ابؽ شهبازخا  الذمدغؼ العغذغؼ الشذ اع * 
هذذذ  0177شذذاور وههذذر السذذظد ع ولذذد دذذام پالط ذذارب لعشذذغرة خ،ذذػ ال،ذذم تعذذغش بذذغؽ 

هذذ ع وةذا  خذؾش اذا  رجذبًل دالطذا وأد بذا وم اربذا شذ ادا ويعذد مذؽ 0011وتؾفم 
شذذ،ؾ بالمغذذة الفارسذذغة ػشذذ،ؾ ع ومذذد هغذذؼ الشذذعر باالدذذافة إلذذم لغذذة الػأكبذذر شذذعراء ال
 والهظدية أيضاً .

 87ص  –السابق 
 – زيذدا  السذغد دفذاف/  د ترجطذة – الروسذغة األفغاهغة العبلمات – شظاس اق/   د0 

 . 74 ص
 راطذذا  بابذذا : هذذؾ دبذذدالراطؽ بذذؽ دبذذد السذذ،ار ولذذد فذذم بهذذادر ةمذذم فذذم بشذذاوردام * 

هذذذ وهذذؾ مذذؽ مبغمذذة مهطظذذد ع وةذذا  شذذادرًا زاهذذدًا  ع ومذذا زا  دذذري ل الؾامذذو  0174
 شاور يقصده الظذاس دا طذا ع ومذد أطمذق دمغذل األفغذا  لفذا "بابذا" أ پجظؾب مد ظة 

األب  وهؾ أدغؼ لقا يظمق دمم شا  ع وي ،ذل د ذؾا  الشذادر راطذا  بابذا بذغؽ 
شذذ،ؾ م ذذل د ذذؾا  اذذافع  الشذذغراز  بذذغؽ الط،كمطذذغؽ بالمغذذة الفارسذذغة ع  ومبذذل أ  ػال

تكؾ   هظاك مدارس لمبظات ةا  د ؾاهل ي ،ل ةل بغت وتقرأه ةل ف،اة وإمرأة أفغاهغةع  
 واألخبلا والطؾدغة والعشق والغرام . وي،ظاو  شعره العمؼ والطعرفة وال،صؾف

 33ص -ش،ؾػهغرة دابرة إلم لغة ال –العبلمة دبد ال م ابغبم 
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مؽ ه ا الشعر يصف الظبغعة فم ش،م أشكالها وأاؾالها ةطا ه د ةآغر 
وم ،ل ع وفم ه ا ترجطة  ،غظم بال رية ويمأر بالآؾرة دد واةا أمظل 

 .  0 لش ادة وي بؾ  ال رية واالس،قبل ش،ؾ  اغ  يط،ازو  باػلظبغعة ال

 ع لمطغؾ   ظ،طؾ   وهؼ ع أفغاهس،ا  مما يسكظؾ  :  اذلضاسٍ -6
 ومد ع شغعي وم هبهؼ ع إلغهؼ تظ،طي أفغاهس،ا  في العاممة الظبقة وأوما
 الفارسغة بغؽ خمغط هي بمغة دظها واس،عادؾا األةمغة  لغ،هؼ دؽ تامؾا

 هضاب مؽ شاسعة مسااة يقظظؾ   وهؼ الطغؾلغةوالكآغر مؽ األلفاظ 
 كابل مد ظ،ي بغؽ الهظدوةش جبا  سبلسل جظؾب الؾسظم أفغاهس،ا 

 ثؼ ش،ؾػوال  الفارسغة هم ومهة مد ظة في السا دة والمغة ه ا.   7   وهرات
 .   6  الهمارة بها  ، دث  اسبطا مغؾلغة بكمطات الطا،مظة الفارسغة

 :  غضًخ دلذٌٌخ الغٍبعً اجلبًت -
 يعطل كا  ال   غؽگ،ػال هؾ الغمهؾية لمدولة كا  أو  ااكؼ ومؤس  
 كبغر مظصا ولم ا،ي  رتقي زا  وما  الساماهي ال غش في جظدًيا

 ارتفو ثؼ ومؽ    هذ 681 – 646  هؾح بؽ هللا دبد لؤلمغر  * ال  اب
                                                                 

 –ترجطذة د / دفذاف السذغد زيذدا   –العبلمذات األفغاهغذة الروسذغة  – د/ اق شذظاس 0 
 74ص 

 78ع 74ص  – السابق 7 
 092ص  –مصرية فم ببلد األفغا   – د/ دفاف السغد زيدا  6 
 وروبذذات الدولذذة رجذذا  كبذذار إلذذم السذذمظا  أوامذذر بظقذذل ياذذ، :    ل  ذذابا  كبغذذر* 

 مقذر دمذم ال،ذام باإلشذراف يقذؾم كطذا السذمظا  إلذم الطذؾعفغؽ وةبذار الؾزير وطمبات
 ال،ذذم الهامذذة األمذذؾر السذذمظا  دمذذم ويعذذرض الااةذذةع وشذذ ؾهل وم مسذذل السذذمظا 

 ومذذد ع ال  ذذاب مذذؽ دذذددا ويذذرأس فغهذذا الذذرأ  وابذذداء ع ب آهذذا السذذمظا  دمذذم ي ذذا
== 
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 بعد مظصبل دؽ أةمصم ولكظل ع الساماهغة الدولة في هفؾذه وازداد ع شأهل
 مؽ واادة سظة بعد تؾفم و ع ومهة إلم فعاد هؾح بؽ الطمػ دبد وفاة
 إبراهغؼ إس اا أبؾ ابظل بعده وتؾلم   م936 - هذ687  دام لغمهة اكطل

 . ومهة اكؼ في يعقبل ريًآاو   ،رك أ  دو   ذلػ بعد تؾفم أ   مب  ولؼ ع
 ولؼ . 0  هذ633 دام ومهة إمارة غؽگسبك، تؾلغة دمم ال ظد اج،طو ثؼ

 فبسط  دول،ل رمعة تؾسغو دمم دطل بل  ومهة ب كؼ غؽگسبك، يك،ف
 وشرع ع خراسا  دمم سغظر كطا عومهة  مؽ القريبة مصدار دمم سغظرتل

 هظاك وال صؾ   الطعامل مؽ كآغر وسغظردمم  الهظد أطراف ومو في
 الفضل  رجو وإلغل ع الظاس وهابل خما ظل ودطرت ع دول،ل رمعة تسعتفا
 بالفات غؽ اه،هم ما سردا  ال   الهظد لغمو ال قغقم األساس ودو في
 غؽگسبك، بعد ال كؼ تؾلم.  7 لهؼ دا طا مقاما الببلد ه ه مؽ اتااذهؼ إلم
 ف،رة بعد اس،ظاع ومد ع الدولة ه ه رجا  أشهر مؽ يعد ال   م طؾد ابظل

                                                                                                                                                
== 

ع  ومطذذؽ تذذؾلم مظصذذا ال  ابذذل فذذم دهذذد   ال ربغذذة ال طذذبلت مغذذادة إلغذذل يسذذظد
السمظا  م طؾد وابظل مسعؾد " أبؾ سعغد ال،ؾه،اش " ع "ودمم مريذا"  ع" وأبذؾ بكذر 

 ال صغر  "ع "وأرياا " ماا د الهظد ووغرهؼ .
 – ع البغهقذم60 ع 61 ص – وسذم ؾمم ومهؾ   دوره د ؾاهم اةبلاات – اهؾر   اسؽ

 97ع29 ص
 دبذذذذد ع  هذذذذذ 072ه -  القذذذذاهرة -ع 88 ص – 0 ج -الغطغظذذذذم تذذذذاري   - الع،بذذذذم0 

 تذا ومهؾيذا  سمسذمل از - سذؾم جمذد – إ ذرا  سذالل همار ده تاري  – ردا ي العغغؼ
 هذ0622 امبا    -تهرا   – 73 ع 78 ع74  ص – ةفؾيل اهقراض

 – واضذذارتهؼ الهظديذذة القذذارة شذذبل فذذي الطسذذمطغؽ تذذاري  – السذذاداتي م طذذؾد  أاطذذد7 
 مظصذؾر الذد ؽ دبلء دمحم ع م0982 - هذ0622 – القاهرة 23 ص – األو  ال مء

 021ع039 ص  – اإلسبلم بعد إ را  ري  تا –
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 ممػ دمم  سمظاهل   بسط أ  هذ 622 سظة بغلأ وفاة مؽ مصغرة
 بغؽ فغطا الغؾر ببلد ف،ح كطا.  الظهر وراء وما خراسا  فم السامظغغؽ

 م طؾد السمظا  جهؾد تق،صر ولؼ ع أهمها بغؽ اإلسبلم وهشر وهرات ومهة
 مغدا  فغها رأ  ال،م الهظد ببلد ةؾب  لات بل فارس فم الببلد ف،ح دمم

 فغطا داما ودشريؽة سبع مد  فم مرة دشرة سبو فغماها األكبر ال هاد
 .  0 هذ 402 – 697 سظ،م بغؽ

 ال هاد بصبذغة الهظد ببلد إلم م طؾد السمظا  اطبلت اةظبغت مدو 
 سظة فقصد ع فغها اإلسبلم هشر الهظد ببلد ومو مؽ الهدف وةا  الد ظي
 ثؼ كآغرةع وظا ؼ ووظؼ ظ ابػال ممػ دمم واه،صر الهظد شطا   هذ697
  ال مية أهمها دمم وفرض دظؾة فف، ها الطم،ا  مد ظة هذ693 سظة مصد

 ه طات بسبا أخظار مؽ  ،هددهؼ ما مد  وأمراؤها الهظد ممؾكولطا وجد 
 لمقاء جغؾشهؼ وزافت مقاوم،ل دمم اتفقؾا ع ببلدهؼ دمم الغمهؾ   م طؾد
 بالطسمطغؽ تغفر الهظدية القؾات وةادت  ظ ابػال بأرض الطسمطغؽ جظد
 واس،ؾلم الهميطة بهؼ أومو أ  لب  ما الغمهؾ   م طؾد لكؽ األمر بادئ في

 واألواهي وال ؾاهر خا رال  مؽ بها وةا  – دهؼمبل بعض دمم جظؾده
 .  7  الغظا ؼ به ه ومهة إلم داد ثؼ – الكآغر والفضغة ال هبغة

                                                                 

 021 ص – 6 ج – السغاسم اإلسبلم تاري  – اسؽ إبراهغؼ اسؽ/  د0 
 ع 91 ص – الشذذرا  فذذي اإلسذذبلمغة ال ضذذارة تذذاري  – سذذرور الذذد ؽ جطذذا  دمحم/   د7 

 0604 – تهذذرا   - 22 ع 22 ص – ال،ذذؾاري  لذذا – القمويظذذم دبذذدالمظغف ي غذم
 ش هذ
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 الغمهؾ   م طؾد تش غو إلم الغموة ه ه في الطسمطغؽ اه،صار أد  
 دام في   *  سؾمظات إلم وةل ا،م الهظد ببلد دمم اروبل مؾاةمة دمم
 ال ؾاهر هفا   لغلإ ي طمؾ   وةاهؾا ع أةظامهؼ أدغؼ وهؾ هذ 403
 بعض الغمهؾ   م طؾد السمظا  ووجد.  بابل دمم الد ظغة ال فبلت ويقغطؾا
 واش،بػ األكبر معبدهؼ ل طاية الغفغرة جطؾدهؼ اشدوا مد الهظد أمراء

 الغمهؾ   م طؾد السمظا  باه،صار  فغل األمر اه،هم دظغف م،ا  في الفريقغؽ
,  الهظؾد دظد دغطم مكاهة ذاك ومت لل  كا  ال   سؾمظات معبد وت ظغؼ

الكآغر مؽ األمؾا   دمم البقعة ه ه مؽ م طؾد السمظا  اس،ؾلم ومد
 .   0   والغظا ؼ 
 القادر الامغفة إلم وأرسل ع ارزهال   أ الظصر به ا م طؾد سر ومد

 ع الهظد في الطسمطغؽ دمم هللا ف،ح بطا  ابرهي  هذ 477 -620  باهلل

                                                                 

 األا ذار مذؽ أسذ  ع ها معابد أدغؼ مؽ هؾ الهظد جظؾب فم معبد كا :   سؾمظات* 
 دطذؾد وةذل السذاج  خشذا مؽ دطؾداً  وخطسغؽ س،ة دمم مؾدؾع وسقفل الضاطة

 أ  يع،قدو   الهظؾد كا   أذرع خطسة طؾلل ويبمغ ع  الظفغسة بال ؾاهر مرةو مظها
 سذؾمظات ةذظؼ وضذا هذؾ الهظديذة األةذظام لسذا ر  م طذؾد السذمظا  ت ظذغؼ سبا

 ال،ذم ال ذؾاهر كذل ت طذل بأ  أمر م طؾد السمظا  اظطل أ  وبعد ع دمغها وساظل
  بغذت فذم وأوددذت الطكرمذة مكذة إلذم  مظهذا جذمءاً  وأرسذل ومهذة إلم بها مرةًعا كا 
 إلذذم أرسذذل ثالذذ  وجذذمء ومهذذة فذذم الفمذذػ دذذروس مسذذ د فذذم ودذذو آخذذر وجذذمء ع هللا

 . الطعبد ه ا مكا  فم مس د امغؼ ثؼ  بغداد فم الامغفة
 22 – 28 ص – ومهؾيا  سمظظت – خمغمم هللا خمغل

  ع612 ص – 7 ج – زيذدا  السذغد دفذاف/ د  ترجطذة – األخبار زيؽ   -  الكرد م  0 
 دصذذذام/ ع  د 019  ص – ومهذذذؾ   م طذذؾد  سذذذمظا  وأومذذات  اغذذذات – هذذاعؼ دمحم

 72 ع 72 ص  -اإلسبلمم  العصر فم الهظد ببلد  – الفقم
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 ودغؽ ع بالهظد مقًرا الهؾر  مد ظةمؽ  الغمهؾ   م طؾد السمظا  اتا  ومد
 الهظد شطا  تضؼ  ةب تأ ا،م دول،ل  رمعة واتسعت ع دظل ها ًبا  بها
 .   0  شرًما

 وازًيا كا  الغمهؾ   م طؾد بأ  ثقة بكل القؾ  يطكؽ ذلػ ودمم
 دمم والقضاء الهظد ببلد في اإلسبلم هشر داتقل دمم  أخ  ع م اهًدا
 وزدطاء مادة خغرة مؽ كا  الغمهؾ   م طؾد أ  وال ق ع فغها الؾثظغة
 بل تظلراية ولؼ  اإلسبلم في تبمغل لؼ ما اغ  إلم ف،ؾال في وبمغ اإلسبلم

 ع وجؾامو مساجد بها وبظم الشرك أجظاس دظها فداض آية وال ةؾرة مط
 معاهد البه،ا  مشاهد ومؽ ع اإلسبلم مساجد األةظام بغؾت مؽ بد  وأمام

  . 7  واإليطا  ال،ؾاغد

 مبلكأ دمم الط افغة فم بغلأ سغاسة م طؾد بؽ مسعؾد واةل
 الدولة إلم الهظدية األرادم مؽ الطميد ودؼ الهظد ببلد فم الغمهؾية الدولة

 دمم جسغطاً  ظراً خ يشكمؾ   كاهؾا السبلجقة أ  مؽ الروؼ ودمم ع الغمهؾية
  ،قاد  لؼ السمظا  ه ا أ  إال مسعؾد السمظا  دهد فم الغمهؾية الدولة
 دول،ل رجا  ت   ر إلم يس،طو ولؼ الهظد ببلد فم ال روب مؾاةمة دؽ

 ت قغق إلم ه ا فأد  السبلجقة مؽ مريبا يكؾ   ا،م ومهة فم بالبقاء
 فقد ذلػ مؽ أسؾأ إلم األمر وتظؾر ع خراسا  إممغؼ فم السبلجقة أططاع
 مسعؾد السمظا  رأ  ولطا ع هذ467 دام مسعؾد السمظا  السبلجقة همم

                                                                 

 97ع90ص – الشرا  في اإلسبلمغة ال ضارة تاري  – سرور الد ؽ جطا  دمحم/  د0 
 – اإلسذذبلمي الطشذذرا  فذذي الطسذذ،قمة الذذدو  – فقذذي الذذرءوف دبذذد الذذد ؽ دصذذام/  د7 

 060ص
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 السبلجقة لغمو ال طؾع ي طو ا،م الهظد إلم مررالراغل مؾتل دعف
   0  الهظد إلم الظريق فم م،ل لكظل خراسا  واس،رداد

 ببلد لف،ح اطبلتهؼ تؾجغل فم  سغاس،ل مسعؾد السمظا  خمفاء وةل
 مؾات دمم القضاء إلم اه،طامهؼ وجهؾا كطا فغها اإلسبلم هشر و الهظد

 فغطا ال،رةس،ا  وخاهات األفغا  ببلد فم والغؾر ع خراسا  فم السبلجقة
 إلم الهؾر مؽ دول،هؼ م،دتوا وطبرس،ا  خؾارزم إلغهؼ ودطؾا الظهر وراء

 .  7  وأةفها  سطرمظد

 وهظت فمطا ال ربغة بقؾتها كغاهها دمم الغمهؾية الدولة اافغت ولقد
 الدولة مظها لفت،أ كاهت ال،م األجماء إلم الضعف ت،ظرا  القؾة ه ه

 فاهفصمت الغمهؾ   م طؾد السمظا  وفاة بعد ادث ما وه ا ع الغمهؾية
 . الغمهؾيغؽ اادرة دؽ الشرمغة الطقاطعات
 بسظؾا فارس  وسبلجقة ال،رةس،ا  خاهات فإ  والغرب الشطا  فم أما
 الغؾر أمراء اس،ؾلم الؾسط وفم ع الغمهؾية الدولة أمبلك دمم سمظاههؼ
 ساروا ثؼ اؾلها وما ومهة دمم - الغؾر   دمحم رأسهؼ ودمم – األفغا 
 الغمهؾيغؽ هفؾذ دمم ومضؾا  ابظػوال السظد إممغؼ فغموا الهظد إلم ب ظؾدهؼ

 .  6  الهؾر فم

                                                                 

ي عذي / د ترجطذة –البغهقذي  تذاري   -أبذؾ الفضذل دمحم بذؽ اسذغؽ البغهقذي   البغهقي0 
 م0927 –بغروت  – 821 ع 472 ع 473ص – هشأت وةادا الاشاب

ع دبذذذد  97ص  –تذذذاري  ال ضذذذارة اإلسذذذبلمغة فذذذم الشذذذرا  – د/ دمحم جطذذذا  الذذذد ؽ 7 
 46ص  –جمد سؾم  –تاري  ده همار سالل إ را   –العغغؼ ردا م 

 97 ص –  السابق  الطرجو6 
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 فذذم كبغذذر سغاسذذي هشذذار لهذذا كذذا  الغمهؾيذذة الدولذذة أ  ؾ القذذ وةذذفؾة
 األجظذذذاس م،عذذذددة دولذذذة اكذذذؼ سذذذبلطغظها واسذذذ،ظاع ع اإلسذذذبلمم الطشذذذرا 
 الط ذذاوالت روذذؼ الدولذذة هذذ ه واذذدة دمذذم واذذافغؾا ع واذذمم ؾةبقذذ والشذذعؾب

 إلم طريقها درفت ه بل واال  الضعف دؾامل أ  دمم ع العد دة هفصالغةاال 
 ب،ؾزيذو ومذامؾا ع والغذؾر السذبلجقل  جغراههذا شذأ  فقذؾ   ع الغمهؾيذة لةالدو 

  لؤلمذالغؼ  فرةذة ذلذػ وةذا  ع الدولذة هذ ه اسذاب دمذم وهفؾذهؼ مط،مكاتهؼ
 مط،مكاتهذذذا تفقذذذد الدولذذذة  فأخذذ ت.  دظهذذذا بل لبلسذذذ،ق  الطظذذذاو غؽ  وال كذذام
  0 مط،مكاتها مؽ البامغة دمم األمر ههاية فم الغؾر مضم ا،م رويداً رويدًا 

. 
  

                                                                 

 062ص   -الدو  الطس،قمة فم الطشرا اإلسبلمم  – د/ دصام الفقم 0 
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 القغن الثبًى : 
زلوىد  نيآداة وسعىم ث ط غضًخ يف عهذي الغلطبً

    وهغعىد الغضًىي :
 : هٌهب الغٍبعٍخ ثبلشئىى اخلبصخ والشعىم اَداة:    أوال
  ثصىسحقصريح  كزبثخ سعبئل  -

 
اه

 
 هذ ه وتسذطم:  ( سهضٌاخ) بعو

 األكآذرع دمذم العاجمة األمؾر فم تك،ا مصغرة رسا ل  وهم ممظفة الرسا ل
ومذذد تقذذدم .  0  األمذذر  هطهذذؼ لطذذؽ إال تعذذرف ال ا،ذذم رمميذذة بصذذؾرة وتك،ذذا

ووةل إلم مس،ؾ   تقدًما مم ؾًعاالعطل بدوا  الرسا ل فم الدولة الغمهؾية 
 بذذغؽ السذذرية الرسذا لدذا  مذذؽ الادمذذة وال،ظذؾر لدرجذذة أ  ال،قاريرالطهطذذة و 

   7  اةعط ذالطة  بؾاسذظة م،ظذؾرة بظريقذة تك،ذاكاهذت  ودغؾههذا الغمهؾيذة الدولة
  *  البريذد د ؾا  فم دطل مؽدمغها أشااص معغظة ة لػ تدرب  تدرب ال،م

                                                                 

ى برخى از آداب ورسوم درباار گدرن –  د/ أاطد امغر  خراساهم ع وم اهد وبلمذم0 

هل وهفذ،ؼ چ –دوره دوم  –م مل دمطم  – 80ص  –غزنه با تكيه بر تاريخ بيهقى 
 هذ 0628 –أةفها   –

 - 97ص  –جمذد او  ودوم  -ترجطذة اسذؽ اهؾشذل  -تاري  ومهؾيذا   -  باسؾرث7 
 هذ0627-تهرا  

 العاةذذطة إلذذم ل،ؾةذذغمها واألمذذالغؼ الطذذد  األخبذذارفم بظقذذل مكمفذذا كذذا :  بريذذد  د ذذؾا * 
  ما،مفذة ف،رات فم لمسمظظة مقرا  ،ا ها السمظا  كا  ال،م ال ؾادر إلم أو ع ومهة
 هللا دبذد" هذؾ ومسذعؾد م طؾد السمظا  دهد فم يدالبر  تؾلم مؽ وأبرز ع السظة مؽ
 طذذاهر" تذذؾلم دهذدهطا وفذذم ع سذذرخ  بريذد  مذذم وةذذا " األسذفريظم العبذذاس أبذذم بذؽ

 .  بم  بريد"   الفارسم دبدهللا أبؾ" وتؾلم ع س س،ا  بريد"  الكاتا
 084ع 086 ص –البغهقي  ع023 ص – د ؾاهم اةظبلاات – اهؾر   اسؽ
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 دمذذم - األمذالغؼ فذم أم ومهذة فذذي سذؾاء -   *  الطشذرف مظصذا شذغمؾا أو
 دمذم القذدرة لهذؼ مذؽ مذل أهذل البغهقذي ويؤةذد   0  الشفرات الااةة بها فػ

ؾهبذة خاةذة تع،طذد دمذم موهذؼ مطذؽ لهذؼ  وفذػ رمؾزهذااة عط ذك،ابة تمذػ الطة 
 .  7 اب،كار االشارات والرمؾز فم الك،ابة 

  * هصر مشكا   أبي اة عط  ومطؽ لهؼ مهارة في ة،ابة تمػ الطة 
هفسل مهارة  ةطا ةا  لمبغهقي وابظل مؾدود ع لسمظا  مسعؾد الغمهؾ  عوا

                                                                 

 ال،ذمام مذد  دذؽ والكشذف وسذبلم،ها الدولذة بأمؽ الط،عمقة ال،قارير كاهت:   الطشرف* 
 اخ،صاةذذذل يشذذذبل الذذذ   الطشذذذرف إلذذذم تسذذذمؼ كاهذذذت بذذذل تعهذذذدوا بطذذذا األطذذذراف والة

 الفذذذؾر دمذذذم شذذذفراتها يفذذذػ فكذذذا  ال ذذذالم وم،ظذذذا فذذذم الطاذذذابرات ر ذذذغ  اخ،صذذذاص
 هذ ا شذغل مذؽ وأبذرز ع وأهطغ،هذا لسذري،ها مباشذرة الغمهذؾ   السذمظا  دمذم ويعردها
 ال سذذؽ وأبذذؾ" ع مسذذعؾد السذذمظا  بذذأمر دذذغؽ الذذ  " ال طذذدوهم أبؾسذذهل" الطظصذذا
 األخبذار معرفذة فذم ومؾاهذا مذدرات بذل  ،ط،ذو لطذا السذمظا  ثقذة اذاز الذ  "  دلشذاد
 . ال قا ق وتقصي

 428 ع 408 –البغهقي  ع086 ص – آسغا ورب جظؾب فم اإلسبلم تاري  -الفقي  دصام
اب  او  چذ – 062ع 068ص  –اغات واومات سمظا  م طؾد ومهذؾ   – دمحم هاعؼ 0 

 هذ0602 –
 270ص – البغهقي 7 
 الغمهذؾ   م طذؾد السذمظا  دهذد فذم الرسذا ل لذد ؾا  ر غسا دطل:  مشكا  هصر  أبؾ* 

 مسذعؾد ابظل وخمفل م طؾد السمظا  تؾفم ولطا ع العطل ذلػ فم الطبرزيؽ مؽ وةا 
 هصذذر أبذذؾ ه ذذؼ دذذبل ال ذذغؽ ذلذذػ ومظذذ  الرسذذا ل ع د ذذؾا  لر اسذذة  هصذذر أبذذا اخ،ذذار
 مذو ال غذد بذالرأ  فغذدلم الهامذة األمذؾر فم يس،شغره مسعؾد السمظا  وةا  مشكا 
 وعذل ع السذغد ال مغذل بالشذغ  ويااطبذل  ذؾمره السذمظا  كذا  وإجذبل  ع  ةطذا خضؾع

 هذ460 دام تؾفم ا،م مسعؾد السمظا  خدمة فم مشكا  هصر أبؾ
 32-38ص -البغهقي ع036 ص -وسم ؾمم ومهؾ   دوره د ؾاهم اةظبلاات-اهؾر   اسؽ
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 األمؾر مؽ كآغر فم  اةعط  الطة  تمػ ك،بت  ومد   0 اة  عط  فم ة،ابة تمػ الطة 
 هفؾذه   * الموزهم سهل أبؾ اس،غل دظدما:  الطآا  سبغل دمم مظها الهامة

 - ال،ؾه،اش خؾارزمشاه أ  مسعؾد السمظا  روع فم وأومو ع الببلر فم
 األمؾا  لظفسل وجطو  خؾارزم  ببلر  فم  هفؾذه  اس،غل  - خؾاروم والم
 مع،طد إلم األمر وفؾض دمغل مضم فمؾ الؾاسو ممكل جاها إلم غرةؾفال
 كآغريؽ وجظًدا دامرة وخماهة دغغًطا اهفؾذً   الدولة لغظطت السمظا  مبل مؽ
واتفق السمظا  مسعؾد مو داردل أبؾ سهل الموزهي دمم تدبغر مؤامرة  ع

وةغل  مسعد  دمحم أبؾ ب لػ فعمؼ ع  7  خؾارزمشاه وال،ام  مظل لق،ل
 .  6  اة عط  فم مة   مفصبلً  الابر ه ا فك،ا   * "  در وةغل" الببلر 

                                                                 

 270ص  – البغهقي 0 
 أبؾ سهل الموزهم : تؾلم د ؾا  ال غش بعد أبم القاسؼ بؽ ةآغر ع وةا  مؽ هذدماء * 

السمظا  مسعؾد مظ  ةا  أمغرًا ع فمطا تؾلم ال كؼ  أكرم الموزهم  ورفو مذدره  وواله 
اد  فذذم اسذذ،غبل  هفذذؾذه فذذم القضذذاء دمذذم ةبذذار رجذذا  مظصذذا العذذارض ع والهذذل تطذذ

الدولذذة  والذذ  ؽ خذذدمؾا فذذم دهذذد السذذمظا  م طذذؾد دملذذل السذذمظا  مسذذعؾد وةذذادر 
 مط،مكاتل . 
 32ع  38ص  –اةظبلاات د ؾاهم دوره ومهؾ  وسم ؾمم  –اسؽ اهؾر  

 769ص  –تاري  ومهؾيا   – باسؾرث 7 
 مذؽ ويرسذل" در وةغذل" دمغل ويظمق,  اؾارزمشاه مبل مؽ الببلر وةغل:    در  وةغل* 

 والطصذذالح األدطذذا  مذذؽ ياصذذهؼ مذذا الههذذاء السذذمظا  بذذبلر إلذذم األمذذالغؼ اكذذام مبذذل
 . الؾالم مؽ راتبل ويأخ  ع الااةة

 46 ص – اهؾر   اسؽ
 80ص  –آداب ورسؾم دربار ومهل   – أاطد امغر  خراساهم ع م اهد وبلمي 6 
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أاطد بؽ دبد الصطد   إلم الاؾاجل اة عط  وأرسل دمحم مسعد  ه ه الطة 
   *  الا،مغة ال رة ة لػ ساردت  0 بغظهؼ   مصظم ة   وةاهت رمؾزها   * 

 م طؾد السمظا   بؾفاة فغها تابره مسعؾد أخغها ابؽ إلم ممظفة بك،ابة
 هقاذإل   ، رك أ  ي ا وأهل العرش دمم لم مؾس دمحم خغلأ واس،دداء

 الدولة بقاء فم مصم ة  رو   ال ال  ؽ واألمراء القادة هؤالء مؽ الدولة
 االس،غبلء يطكؽ وبطا الببلد مؽ دمغل اس،ؾلم بطا اليشغل أ  دمغل والؾاجا

                                                                 

 أاطذد اخ،ذار السذمظظة مسذعؾد السذمظا  ولم دظدما:  الصطد دبد بؽ ااطد  الاؾاجل* 
 اغذ  وةفاءتذل بطقدرتذل يشذغد لغكذؾ  وزيذرا لذل وةذا   هذذ474 سذظة الصطد دبد بؽ
 ثطذاهم لطذدة   الذؾزارة مظصا وشغل وزارتل  ف،رة خبل  كآغرة اروبا وشهد ال ظد ماد

 ابظذذل دهذذد فذذم ودذذامغؽ   هذذذ 467 – 474  مسذذعؾد السذذمظا  دهذذد فذذم سذذظؾات
" و" الكبغذذذر الاؾاجذذذل" ألقذذذاب دمغذذذل أطمذذذق ومذذذد  هذذذذ464- 467  مذذذؾدود السذذذمظا 
 بمقذذا خاطبذذل أ  مسذذعؾد السذذمظا  لذذد  مظمل،ذذل دمذذؾ مذذؽ بمذذغ"و" الذذر غ  األسذذ،اذ

 " ومع،طد  شغام"
  - األخبذذار زيذذؽ – رد ذذم  گال ع81ع 49 ص  -اةذذظبلاات د ذذؾاهم   - اهذذؾر   اسذذؽ

 677ص - 7ج    -ترجطة د/ دفاف السغد زيدا   
 80 ص - ومهل بار در ورسؾم آداب  –  خراساهم امغر    ااطد0 
 الصذذذراع خذذذبل  الفعذذذا  الذذذدور لهذذذا كذذذا  م طذذذؾد السذذذمظا  شذذذقغقة:  الا،مغذذذة  ال ذذذرة* 

 أخفذذت وغرأههذذا ال،ؾافذذق سغاسذذة وتبظذذت ع والطسذذعؾد غؽ الط طذذؾد ؽ بذذغؽ السغاسذذم
 وأوةذذ،ل لذذل وة،بذذت  لمسذذمظة لمؾةذذؾ  ددطذذل دمذذم سذذرا ودطمذذت ع لطسذذعؾد مغمهذذا
 أودذ ت ومذد ع أخذر شذكل دمذم األمذؾر تكذؾ   ال  ا،ذم السذردة وجذل دمذم بالعؾدة

ع ةطذا تؾلذت   السغاسذم وودغهذا الدولة بش ؾ    السغدة ه ه دراية مد  الرسالة تمػ
 بظفسها االشراف دمم مؾةا السمظا  دظد مدومل إلم ومهة . 

 ص – والسذم ؾمم الغمهذؾ   العصذريؽ فذم السغاسذغة الصذاهرات  - سذغف أبذؾ ف، م/ د
 721ع البغهقم  74 ع76
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 رسال،ها فم جاء ومطا ع غلأب دهد ولم ألهل كمل لؤلمر  ظهض وأ  ع دمغل
 وبقغة خراسا  ثؼ ومؽ األةل هم ومهة أ  تعمؼ أ   ي ا"..   أيضاً 

 .  0  .." البمدا 

لمسمظا   اة عط  هذ ة،ا ال ؾاسغ  وأة اب البريد مة  472وفم دام 
 مسعؾد يابروه فغها بازدياد خظر السبلاقة ومطا جاء فغها "...أ  فساد

وخبل  معرةة دهداهقا  بغؽ الغمهؾيغؽ .   7 ال،رةطا  زاد دؽ ال د ..." 
ةل سادة خبر  ةا   رد مؽ خراسا  إلم سااة الق،ا  فموالسبلجقة 

إلم   ظقض دمم السمظا  مسعؾد ةالصادقة ع وةا  مسعؾد مد دطد
الم ؾء إلم السرية الشد دة في خظظل بعد هميطة دهداهقا  ومام بك،ابة 

باط  ده وبع  بها إلم ابظل مؾدود فم  غات عط  الرسا ل الطشفرة  الطة 
   6 خراسا  

كا  تباد  الامو في األوسار الرسطغة وةا  :  لعاخلخ  رجبدل -
 مآل الغمهؾيؾ  ي رةؾ  دمم تقديؼ الهدايا في الطظاسبات الطا،مفة

 الدو  مؽ أو العباسغة الابلفة مؽ الببلر إلم تفد ال،م الؾفؾد اس،قبا 
أوتعغؽ الؾزراء والؾالة ورؤساء  السمظا  تظصغا دظد أو ع الط اورة
 الظآاروهؾ موالاِ  ه ه ومؽ ع الببلر فم األخر   الؾعا ف وأرباب عالدواويؽ 

 األتراك مؽ وومطا   ماغظة وغر ومبلب  وفضة ذها مؽ كآغرة أمؾا   

                                                                 

 06ع 07 ص –  البغهقم0 
 672ص – 7 ج -ترجطة د/ دفاف السغد زيدا   – األخبار زيؽ –  الكرد م  7 
 789ع 782ص  –تاري  ومهؾيا   –ع باسؾرث  209ع893ص  – البغهقي 6 
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 مصؾر بها تمدا  ال،م القغطة الامو مؽ ووغرها والاغؾ  الطط،ازيؽ
 .   0   السبلطغؽ

 دظد تؼ ما:  مظها الطظاسبات مؽ العد د فم موالاِ  تمػ تباد  تؼ ومد
 اغ  الغمهؾ   م طؾد بالسمظا  -ال،رةس،ا  ما د - مدرخا   ؾسف لقاء
 األواهم مؽ والظآار الهدايا مؽ وجا ما فأاضروا م طؾد السمظا  أمر

 والآغاب البغدادية  والظرا ف ع الظفغسة وال ؾاهر ع والفضغة ال هبغة
 بال ؾاهر الطرةعة ودصغها ال هبغة بسروجها الغالغة وال غاد ال طغمة
 ه ه ورأ  معسكره إلم مدرخا  وةل واغظطا عالقغطة الهدايا مؽ ووغرها
 أ  الااز   فأمر  ه ا دمم مكافأة  يقدم ماذا يعرف ولؼ ت غر  األشغاء
 األمغر إلم وأرسمها والط،عة األمؾا  مؽ كآغرا وأخرج ع الاما ؽ أبؾاب يف،ح

دغطاء كطا أهداه الكآغر مؽ الغمطا  ال  ؽ أةب ؾا مادة .  7  م طؾد
 .  6 س مؾا لمدولة الغمهؾية اه،صارات ةآغرة في مغدا  الطعارك ال ربغة 

"  خاتؾ   أرسبل "  السغدة مو الهدايا م طؾد السمظا  تباد  كطا 
 في  فعالة ومشارةة سغاسي هفؾذ مؽ لها لطا ع خا مدر  األمغر زوجة

 دام كطا ةاهت ه ه السغدة ترسل ةل.  4  ال اهبغؽ بغؽ السغاسغة الش ؾ  
 مؾةا وةؾ  دظد ك لػ . 8  م طؾد وبلًما وجارية  لمسمظا   هدية

                                                                 

 83ص – ومهل دربار ورسؾم آداب -ع م اهد وبلمم  خراساهم امغر    ااطد0 
 618 ع614ص 7ج – األخبار زيؽ – رد م  گ ال7 
 26ص  –تاري  ومهؾيا   – باسؾرث 6 
 الذذد ؽ ةذذبلح ترجطذذة – الطغذذؾلم الغذذمو إلذذم العربذذم الفذذ،ح مذذؽ ترةسذذ،ا  –  بارتؾلذذد4 

 م0927- الكؾيت - 470ص  – دآطا 
 99ص –تاري  ومهؾيا   – باسؾرث 8 
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 الببلر رجا  أورمل هذ 477 دام ومهة ممكل اادرة إلم مسعؾد السمظا 
 .  0  ووغرها وومطا  ومبلب  أمؾا  مؽ بالظآار

 -620  باهلل القادر الامغفة ورد ف غظطا بغداد لامغفة الظآار مدم ومد
  ؾم ج،طعؾاا بسمظظ،ل ومهظ اً  م طؾد أبغل وفاة فم مسعؾد معميا   هذ477
 ت ت فؾدعؾا السمظا  خمهة واضر ع بم  مد ظة مساجد بأاد ال طعة
 األمراء وت،ابو لمامغفة هآارا أكغاس خطسة فم د ظار آالف  دشرة الطظبر

 وةاهؾا ع هداياهؼ يقدمؾ   ووغرهؼ وال  اب والؾزراء السمظا  ه ا أو 
 ف، طو مهد ها باسؼ   ادالطظ  ويظاد لها معد مكا  فم هدية كل يضعؾ  

 الامغفة إلم بها  بع  ذلػ بعد ثؼ والفضة ال ها مؽ كبغرة ر مقاد ذلػ مؽ
 ال ال،م الكآغرة مووالاِ  بالهدايا يًضاأ تمأ مد الامغفة رسؾ  جاها ومؽ  7 

 األسؾد الد باج مؽ الطبلب  الامو ه ه مؽ مؽ وةا  ت صم وال تعد
 ل ؾاهر با مرةعة وتغ ا  ع الآطغظة بغداد وألبسة بال ها الطظرزة
 . 6  القغطة الهدايا مؽ الكآغر ووغرها والفغروز

 السمظا  ومؾافقة ع الؾزارة يب،ؾل الطكمف الشا  مبؾ  بعد ك لػ
 الامعة وارتداء ع الطعهؾد القسؼ وأداء دمغها وال،ؾمغو ع دطمل شرور دمم

   4  مظصبل مهام الؾزير ب،قمغد االا،فا  مراسؼ اه،هاء وبعد لل الطاصصة
 اسؽ بؽ أاطد فالؾزير ع الظفغسة الهدايا والؾزير السمظا    ،باد 

                                                                 

 609 –  البغهقم0 
 609 ص – الطرجو السابق 7 
 82 ص – دربارومهل ورسؾم آداب – خراساهم امغر   اطد أ6 
 ع 63ع 68  ص - وسذذذم ؾمم ومهذذذؾ   دوره د ذذذؾاهم اةذذذظبلاات -   اهذذذؾر  اسذذذؽ 4 

 03ع 08 ص – البغهقم
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 ال ؾهرع مؽ دقًدا الؾزارة تؾلغل بعد مسعؾد السمظا  أهد   *  الطغطظد 
 خاتؼ ه ا" وما  اسطل دمغل هقش الفغروز مؽ خاتًطا السمظا  وأدظاه
 ه ه وبعد   0 "  ألوامرها  تالغة أوامره أ  ال طغو لغعمؼ لغػإ هسمطل ممكظا

 األدغا  داره دمم  ،ؾافد ثؼ كبغرع مؾةا فم داره الؾزيرإلم يعؾد الرسؾم
 .  7   الهدايا لل ومقدمغؽ هظ غؽم الدولة رجا  وةبار

 إلم لمطمػ خدماتل بفضل الشا  يصل دظدما:   هٌح اجلىاد -
 ويمقا ع ال ؾاد لل  صتا بل يف،ار لقا أ  أو مظظقة اكؾمة أو  إمارة
 أدا هؼ دؽ الطمؾك ردا دؽ تعبغرا ذلػ وةا  عالطظصا  ذلػ باسؼ ال ؾاد

 جؾاد لقا دمغل وأطمق دمحم لؤلمغر ال ؾاد م طؾد السمظا  خص  ومد ع

                                                                 

 دذذام الغمهذذؾ   م طذذؾد السذذمظا  دهذذد مظذذ  الذذؾزارة ولذذم:  الطغطظذذد  اسذذؽ بذذؽ أاطذذد * 
 الذذذدواويؽ فذذذم الفارسذذذغة مكذذذا  العربغذذذة المغذذذة جعذذذل ومذذذد ع طذذذؾيبل زمظذذذا هذذذذ 414

 هذذذدفا جعمذذل الطظصذذذا هذذ ا أ  وغذذر وغرهذذذا دو   الدولذذة فذذذم الرسذذطغة والطااطبذذات
 دملذل دمذم السذمظا  اطذل الذ   األمذر األدغا  وةبار ع السمظا  هدماء مؽ لم ساد

 مسذذعؾد السذذمظا  تذذؾلم ولطذذا هذذذع 406 دذذام ب بسذذل وأمذذر أمؾالذذل ةذذؾدرت أ  بعذذد
 لسذذذره أمغظذذذا ع واتاذذذ ه الادمذذذة إلذذذم الطغطظذذذد  الذذذؾزير أدذذذاد  هذذذذ477 دذذذام ال كذذذؼ

 الكبغذر الاؾاجذل تذارة  ذددؾه وةذا  ع العذام هف  فم مطمك،ل ش ؾ   وتدبغر ومشؾرتل
 شذذ ؾ   فاه،غطذذت  الدولذذة أدطذذا  السذذمظا  إلغذذل وفذذؾض ع الذذر غ  باألسذذ،اذ وأخذذر  
 هذ 474 دام الطظغة واف،ل  ا،م  ك الػ  م   ولؼ  ده  دمم الدولة

 – ع البغهقذذم036 ص – السذذعد  إلذذم الفردوسذذم مذذؽ إ ذذرا  فذذم األدب تذذاري  – بذذراو  
 81 ص -اهؾر   اسؽ ع030ع031 ص

 083ص  –سمظظت ومهؾيا   –خمغل هللا خمغمي  0 
 038 ص – يالبغهق 7 
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 جؾادك  ؾةف أ  تفضل مسعؾدهل األمغر سأ  كطا ع خراسا  أمغر
   0  العراا أمغر ب ؾاد أو بالشاهظشاه
 لقذدر ال ؾاد م طؾد السمظا  مظح إلم سغس،اهم فرخم الشادر ويشغر

 :                                      فغقؾ  ال،رةس،ا  ما د خا 
  معػ ي م  أ  مؽ أكآر خا  لقدر دغطة أ  -

  واادة ما دة دمم هدما ػ مآل    
 أ ها الطمػ لقد ارتفعت رأس الاا  إلم دظا  السطاء شرًفا  -

 .  7  لماا   اإل ؾا  مؽ الاغل ال اجا طما دظدما

 مؽ - أيًضا - كا  الفغل مظح أ  فرخم شادر السمظا  م طؾدةر وي 
 دؽ السمظا  ردا دبلمات مؽ كا  اغ  الؾمت ذلػ فم السا دة الرسؾم
 فغقؾ   *    ال صغر  بكري أب إلم الفغل م طؾد السمظا  مظح فقد أتبادل

 :   ذلػ فم

                                                                 

 43 ع46 – ومهل ببلر ورسؾم آداب – اراساهم امغر   أاطد 0 
  خانرا قدر ازين پيشه چ ىگبزر(2)

  بخوان نشستن تو نديمان وچبا توهم كه                                 
  شرف زا ملك اى شد بر سرخان برآسمان

  ايوان از حاجب خواست اجل خان  اسب وچ                                  

 692ع  693 ص  – سغس،اهم فرخم – زيدا  السغد دفاف/ د
 هذذذديطا كذذذا  ع السغسذذذ،اهم  ؾسذذذف بذذذؽ هللا دبذذذد بذذذؾ بكذذذرهؾأ:  ال صذذذغر   بكذذذر أبذذذؾ * 

 لذل م طذؾد السذمظا  اا،ذرام مذؽ وبمغ خاةةع مظملة دظده لل وةا  م طؾد لمسمظا 
فذي اربذل مذو دمذي تگذغؽ فهممذل  مذدرخا  لطسذاددة كبغذرة مذؾة رأس دمذم أرسمل أ 

 دهذذذد فذذذم لطظملذذذة بهذذذ ه ا  ،ط،ذذذو ال صذذذغر   بكذذذر ابذذذؾ وعذذذل عوأجبذذره دمذذذم الصذذذمح 
 أيضًا .  مسعؾد السمظا 

== 
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  السمظا  لد  مظملة لل أ  جرم ال   -  

  بالفغل جد ًرا يكؾ   وسؾاه وغره إذ  فطؽ     

        هؾدجل  لغ طل  فغبل  وهبل   -

   0  شػ ببل األخر سغهبل اواادً  وهبل  واغظطا     

 ت طل ال،م السريعة باألخبار يأتم لطؽ كا  فقد  ؾادا ال مظح أما
 مؽ ظغؽاث  د دمم مسعؾد لمسمظا  البشر   رسالة وةمت فعظدما ع البشا ر
 مظهطا كل أخ  مد دمحم األمغر باد،قا  يدرب واألخري ترة أادهطا فرساهل
              7  جؾادا 

ا اه،ؼ سبلطغؽ ومهة بطظص:  األقبلٍن نبمح هي سهبئي أخز -
دمم مدر ةبغر مؽ الكفاءة ع  اخ،اروا اكامً وا اكام األمالغؼ اه،طاًما ةبغًرا

فم اإلبقاء دمم ال كام الط مغغؽ ما دامؾا يقدمؾ   اولؼ يكؽ لد هؼ ماهعً 
 .  6 بل أبقؾا ال كؼ وراثغا فم بغؾتهؼفروض الؾالء والظادة لهؼ 

                                                                                                                                                
== 

 49 ص –ع البغهقذذذي  86ص  -اغذذذات واومذذذات سذذذمظا  م طذذذؾد ومهذذذؾ   –دمحم هذذذاعؼ 
 021ع

  ملك نزديك دارد منزلتى جرم ال(1)

   رخواراند بپيل كيست او جز را او مر جز                                 
   كشد مهد او پى از تا را او داد پيل

  گمان هيچبى  دهددگرب داد يكى چون                               
 396 ص – سيستانى فرخى – زيدان السيد عفاف/ د

 55 ، 49 – غزنه بار در ورسوم آداب – خراسانى اميرى احمد(2)

 259ص  – 2ج -ترحمة د/ عفاف السيد زيدان  –زين األخبار   -رديزىگ(ال3)
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 األمراء مؽ رها ؽ أخ  الغمهؾية الدولة اكام عهااتب ال،م األمؾر ومؽ
 والظادة لمؾالء دطاهاً  وذلػ ع اد آا طاد،هؼ فم دخمؾا ومؽ دغظؾهؼ ال  ؽ

  .  0 سظؾيا  ت،ؼ اس،بدالهؼ دطمغة وةاهت   الغمهؾ  لمسمظا 

 دمم دغظل دظدما ال،ؾه،اش سعغد أبؾ م طؾد السمظا  أمر ومد
 كطا ع أبغهطا والية طغمة ومهة فم وس،م هارو   ل أبظاؤهيغ أ  خؾارزم
 دام ومهة فم الكبغر ابظل  ،رك أ "  ظال،كغؽ أاطد" مسعؾد السمظا  أمر

 .  7  بعد فغطا سا دة الرسؾم تمػ عمت ومد ع هذ477

 دمؼ رفو مؽ كل دؽ السمظا  دفؾ دبلمة هؾ:   األهبى خبمت -
 ذلػ إلم رسؾلل مو خاتطل  رسل السمظا  كا   فقد ع والعصغا  ال،طرد

 أخ  فعظدما ع األما  وأدظاه دظل دفم مد السمظا  بأ  إلمظادل الشا 
 ووطره ع  ؾم بعد  ؾما هغب،ل وازدادت يعمؾ آشف،كغؽ   واز  ال اجا شأ 

 تدبغر فم الط طؾد ؾ   بدأ ع وجمغسل أهغسل وأةبح ع بعظفل السمظا 
 .  6 الآقة ه ه لظمع السرية والرسا ل األسم ة كافة واس،ادمؾا ع ال غل

 هقل فم واس،ادمؾها   الغاز  وةغفات اد إ دمم تعرفؾا أههؼ كطا
 فاس،شعر ع الشر لل دطرأ مد السمظا  أ  م طمها ع لل ممفقة أخبار
 ثا رة فآارت أدؾاهل مو بم  مؽ سًرا لمفرار ددتل وأدد الاؾف   الغاز 

 دبد بؽ دبدوس إلغل ف،قدم بل والم اا بط،ابع،ل ال ظد وأمر السمظا 

                                                                 

 076 ص  7 ج – الع،بم 0 
 794 ص – البغهقم 7 
 81ع49 ص – ومهل بار در ورسؾم آداب – خراساهم امغر   أاطد 6 
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 تفت لؼ ةالفرةإ  ف هفًسا طا لل وما  -السمظا  أدؾا  ادأ -مالعمي
 .  وأيطاهل السمظا  رسالة وأبمغل ع األما  خاتؼ وأدظاه

 أبي أ د  فم خؾارزمشاه مع،طد مسعد   دمحم معط  مة  ومو دظدما ك لػ
 ترة،ؼ لطاذا لل يقؾ  الر غ  األس،اذ إلم السمظا  فأرسل الموزهم سهل
 مسعد  فأاضروا ت، ققؾا أ   ظبغي غاتعط  الطة  يك،ا خؾارزمشاه مع،طد
 ع كبغًرا اجًرا يطظ ظي وهؾ دغغؼ لرجل مع،طد إهم فقا  معط  الطة  دؽ وسألؾه
 فؾًرا إلغهؼ أههي أ  الطغمغة األيطا  أخ وادمم ومد طغبة ةبلت ويهبظي

 األرض فم يعبآؾ   مطؽ لست أهظي مؾالها ويعمؼ ةال هؼ فم يكؾ   ما كل
 معط  الطة  ه ا ك،بت ومد أمر   اقغقة هصر أبؾ الاؾاجل يعرف كطا ع فساًدا
 أبؾح أ  أس،ظغو ال ما ه ا فأجاب الهام األمر ه ا وما فسالؾه ع ألمرهام

 دمم أاصل أ  فغظبغي ذلػ مؽ والبد كا  إ  فقا   ذلػ مؽ البد فقالؾا بل
 خاتؼ   األما  لل وأخ وا السمظا  دممذلػ  فعردؾا السمظا  مؽ األما 
   0  وشراها  الؾامعة  فبغؽ   األما 

 ااكؼ   تعغغؽ دظد الرسؾم جرت:  األلقبة وهٌح لعاخلخ  إسعبل -
 اتعبغرً  واأللقاب موالاِ  العباسم الامغفة  رسل أ  الغمهؾيغؽ ال كام مؽ جد د  
 اد،راف كا  ولطا الغمهؾ   بال كؼ واد،رافها العباسغة الابلفة مؾافقة دؽ

 الشردغة الصفة إلدظا هؼ دروريا أمراً  ال د د بال اكؼ العباسم الامغفة
 ي صمؾا أ  دهدهؼ بداية مظ  الغمهؾيغؽ ال كام اه،ؼ فقد الطعظؾ   وال،أ غد

                                                                 

 آداب ورسذؾم در  -ااطد امغر  خراساهم ع 668  ص – هقيغالب تاري  – هقيغالب 0 
 49 ص – ومهل بار
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 بالابلفة االتصا  غؽگسبك، األمغر فأس،ظاع  0 ال،فؾيض ه ا دمم
 م طؾد خمف واغظطا  7  سمظاهلب يالشرد االد،راف مظها وها  العباسغة

 هفؾذ واه،هم خراسا  دمم اس،ؾلم أ  وبعد الغمهؾ   العرش دمم والده
 477-620  باهلل القادر الامغفة إلم باه،صارتل مظشؾًرا أرسل الساماهغغؽ

 بعهد بغداد مؽ  رسؾلل العباسي  الامغفة إلغل أرسل الفؾر ودمم   هذ
 يطغؽ باهلل القادر ولقبل وال،اج الفاخرة والامعة المؾاء إلغل وأرسل خراسا 
 ه ا وةل ولطا ع الطؤمظغؽ أمغر ولم م طؾد القاسؼ أبا الطمة وأمغؽ الدولة
 ال،اج وودو الامعة ولب  السمظظة درش م طؾد تسظؼ  والمؾاء العهد
 فم ذلػ وةا  ع والعامة لمااةة  الببلر فم بالدخؾ  أذ  و  رأسل دمم
 .             6   هذ629 دام القعده ذ 

 الابلفة مؽ د،رافاال دمم اصل دمحم أخغل دمم مسعؾد اه،صر ولطا
 إلم هذ  432 -477  هللا بأمر القا ؼ الامغة رسؾ  وفد اغ  العباسغة

 فم الرسؾ  ومدم م طؾد بؽإ مسعؾد لمسمظا  والامو المؾاء ومعل ةومه
 بأسم ،هؼ الرجالة ووق  ع والدهاهغر الدراهؼ الظاس دمغل وألقم كبغر مؾةا
 المؾاء الرسؾ  أمام واطل ع الصظاد ق فم الامو واطمت الفرسا  أمام

 بل عودهد األسؾد الد باج فم والك،اب الطظشؾر طؾ   كطا فارس بغد معقؾًدا
 ع بالغة ب فاوة الامغفة رسؾ  مسعؾد السمظا  واس،قبل ع أخر فارس إلم

 ع وال ،ل تقمغد دمغل ومرأ ع هللا بامر القا ؼ الامغفة سبلم الرسؾ  وأبمغل
                                                                 

 م0976- 82 ص – 0ج – الغطغظم تاري  - الع،بم 0 
 م0976 – بغداد – 067 ص – الاالغة القرو   دؽ البامغة األثار – البغروهم 7 
 - ومهؾيذذا  سذذمظظت -خمغمذذم هللا خمغذذل ع720 - 7ج  - األخبذذار زيذذؽ – الكرد ذذم   6 

 هذ0666 -كابل – 089ص
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 األلبسة مؽ العد د هداهأو  ع والسغف وال،اج والقبلدة الظؾا  وسمطل
 مؽ مسعؾد السمظا  وهم  الصظاد ق مؽ الامو أخرج ثؼ ودطامة الطاغظة

 دلغل بطظملة الامعة ه ه ارتداء وةا  ع الامعة وارتد  الطمػ كرسي فؾا 
 ع هللا د ؽ بظاةر الامغفة ولقبل ع كاًمبل أبغل ممػ ياهإ الامغفة تؾري  دمم

 ذلػ ووغر ع الدولة وشهاب ع هللا أدداء مؽ والطظ،قؼ ع هللا دباد واافع
 .  0  األلقاب مؽ

  

                                                                 

اغذذذات واومذذذات سذذذمظا   –دمحم هذذذاعؼ  ع 698ع690 - البغهقذذذم تذذذاري  – البغهقذذذم 0 
 084 -ص -م طؾد ومهؾ  



 

 

1008 

ب
ً
 : اإلجزوبعٍخ ثبلشئىى اخلبصخ والشعىم اَداة:  ثبًٍ

 لد  خاةة  ورسؾم   آداب   دمغل  ،رتا وما لممواج كا :   لضواجا -ا
 يعقدو     الغمهؾيؾ كا  : هجنش عي فى الضواج مظها : الغمهؾ   الببلر

 أخغل ابظ،م م طؾد السمظا  خظا فقدة مبكر  سؽ فم المي ات بظا هؼأل
 الرشد سؽ بمغت مد أاداهطا وةاهت ع ومسعؾد دمحم لؤلمغرا   ؾسف
 دمحم لؤلمغر البالغة بظةاال م طؾد السمظا  فأدظم ةغغرة تم  لؼ واألخر  
 الغغرة تأخ ه ال كم مسعؾد لؤلمغر الصغر   تبقم أ  دمم  دمغها لل ودقدوا

 لل أاد   ةر ال ما العرس مس،مممات م طؾد السمظا  وهغأ ع أخغل مؽ
 األمغر السمظا  شطل أ  وبعد ع دمحم األمغر مصر فم ذلػ  وةا . مآغبل
 لمعري  القصر وتركداد  ثؼ سمظاهغة بامعة وأكرمل العغغؼ بعظفل
 ولقغت ال طم العروس اد،رت أ  القدر د غا ومؽ ع الظساء مؽ وال را ر
 لمسمظا  ال ا  الابرفم وهقمؾا ع وال ها بال ؾاهر ممداهة وهم ا،فها
 األمغر مرا  بعقد السمظا  أمر ال،الم الغؾم وفم. شد د وؼ فاد،راه م طؾد

 جًدا ةغغرة وةاهت مسعؾد األمغر باسؼ كاهت ال،م األخر   اإلبظة دمم دمحم
 أمر واه،هم ع م طؾد السمظا  وتؾفم المما  دار ا،م وأبقؾها فأاضروها

 وجمؾسل ومهة إلم وةؾلل دظد دمحم األمغر ارم دخمت أ  إلم ةالف،ا تمػ
.  دطرها مؽ دشرة الرابعة فم الؾمت ذلػ فم عوةاهت العرش سرير دمم
  بك،غد  القا د بظةا مؽ مسعؾد السمظا  بؽ مرداهشاه األمغر تموج ك لػ
 دقد ومد ع دطره مؽ دشرة الآالآة  ، اوز ال ادًثا وةا  ع هذ472 سظة
 .  0  هذ461 سظة أوا ل فم مغلد زفت ثؼ العام ذلػ فم دمغها

                                                                 

 821ع727ص - البغهقي تاري  – البغهقي 0 
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 الغمهؾ   الببلر فم المواج :  الغٍبعً الطبثع راد الضجيبد -
 بمواج السغاسغة الطصاهرات تمػ  بدأت ومد ع السغاسم بالظابو  ،طغم
 الطصاهرة به ه لم كؼ غؽگسبك، وةل ومد ،كغؽعػآل بظةا مؽ گغؽسبك،
 ابظة زوج،ل جؾاره إلم ومفت ومد ع القادة بغؽ مؾمفل وتددؼ سادده واش،د

 مؽ الكآغر دقدت م طؾد السمظا  اكؼ ف،رة وخبل  ع لطساهدتل ،كغؽػآل
 دمم أمدم هذ417 دام ففم ع الط اورة الطظاطق اكام مو الطصاهرات
 ب،مويج الطصاهرة وام،ضت ال اهبغؽ بغؽ الؾد إلدبل  جرجا  والم مصاهرة
 ودطل  جرجا  ااكؼ مابؾس بؽ هرچمظؾ  إلم الغمهؾ   البغت ارا ر إاد 
 مروًرا ومهة مؽ الطغاهرة يشبل بطا العروس مؾةا إخراج دمم م طؾد
 العروس ل،ؾةغل الدولة رجا  ركبا الطؾةا ه ا  ،قدم الغمهؾيغؽ بأمبلك
 اكام مو القربم أواةر مسعؾد  السمظا  جراا عوتابو فم زوجها لطقر

 مسعؾد وأرسل ع لغ،موجها هرچمظؾ  بؽ أهؾشغروا  اخ،ارابظة بأ  جرجا 
  0  لبلا،فا  الؤل قة الهدايا وأددت الطصاهرة ألتطام جرجا  لميارة مظدوبغؽ

. 

 بهدف ال،رةس،ا  اكام مو الطصاهرات م طؾد السمظا  تباد  ك لػ
 الظهرع وراء ما ببلد فم السغاسغة واس،قراراألوداع بغظهطا العبلمات تقؾية
 بؽ بغراخا  إلم م طؾد السمظا  بظت زيظا ال رة خظبة دمم االتفاا وتؼ

                                                                 

 – والسذم ؾمي الغمهذؾ   العصذريؽ  فذم السغاسذغة الطصاهرات – سغف أبؾ ف، ي/ د 0 
 086 -  وومهؾيذذا  ديالطذذل – برويذذم دبذذاس ع م0922- القذذاهرة -001ع99 ص
 هذ0663- تهرا  –
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  0  م طؾد بؽ دمحم إلم مدرخا  ابظة خظبت الطقابل وفم ع خا  مدر
 وأتؼ مدرخا ع مو الؾدية العبلمات مسغرة مسعؾد السمظا  وواةل

 فم تغغغر ادث ومد ع م طؾد السمظا  دهد مظ  دمغها الط،فق الطصاهرة
 السمظا  إلم الطصاهرة ف، ؾلت دمحم األمغر دمم القبض بعد بظؾدها بعض

 بمواج تق،ضم فردغة مصاهرة بعقد الدول،غؽ بغؽ العبلمات مسعؾدعواسؽ
 السمظا  وأمر . 7 مدرخا  بؽ بغراتكغؽ األمغر ابظة مؽ مؾدود األكبر ابظل

 ع الط،بعة الرسؾم اسا العروس إلم والصبلت الهدايا ترسل أ  مسعؾد
 ع تؾزيعها وةغفغة والصبلت الهدايا بقدر ما طة لطظدوبغل السمظا  أدظم
 أهؾاع وش،م ال هبغةع والكؾؤس العقؾد مؽ فاخرة أهؾاًدا شطمت ومد

 السمظا  أمدم كطا وبغدادية رومغة مؽ بال ها هس ت ال،م الطبلب 
 ويددم ا ابل بأاد ال مغمة ال رة خ،لأ تمويج دمم مسعؾد بؽ مؾدود
 .  6  مظمل،ل ودمت ال اجا ه ا شأ  رتفواف ع طغر 

 ةداًما دفو الغمهؾيغؽ أاد أ  ال ؾز   ابؽ   ةر:   واجلهبص الصذاق
 ودفو.   4  د ظار ألف أربعطا ة مدره وةا  السبلجقة مؽ أمغر بظات إلاد 

                                                                 

 –ع خمغذذل هللا خمغمذذي 86ص -اغذذات واومذذات سذذمظا  م طذذؾد ومهذذؾ   – دمحم هذذاعؼ 0 
 44ص  –سمظظت ومهؾيا  

 - 462ع471ص – الطغذذذؾلم الغذذذمو إلذذذم العربذذذم الفذذذ،ح مذذذؽ ترةسذذذ،ا  -  بارتؾلذذد 7 
 ديالطذذذذل – برويذذذذم عدبذذذذاس م0920 – الكؾيذذذذت - دآطذذذذا  الذذذذد ؽ ةذذذذبلح ترجطذذذذة
 60 ص – وومهؾيا 

 012 ص – سغف أبؾ يف، / د 6 
- آبذاد اغذدر – 7 ص - 9 ج – واألمذؼ الطمذؾك تذاري  فذم الطظ،غؼ – ال ؾز   ابؽ 4 
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 د ظار ألف خطسغؽ مقداره وةا  مدرخا  بظةال ةداماً  مسعؾد السمظا 
 ألف ثبلثغؽ  مقداره ةداما بغراتكغؽ األمغر بظةال ةداًما ودفو ع هرو  
 وهفغ  ت ف مؽ دطل بطا ال د يفؾا  باكالغ ار ابظة جهاز وةا  د ظارع

 جهازها دطؽ وةا  ع البس،ا  كأهل سرير دمم العروس زفت ال ؾاهرفقد
 مؽ أش ار ثبلث دمغها اج،طعت ومد ع الطمخرفة الفضة هسغج مؽ أردغة
 وي غط ع الغؾامغت أهؾاع مؽ وثطارها والممرد الفغروز مؽ أورامها ع ال ها
 الؾرود وأةظاف الظرج  آهغة  مؽ دشرو   الآبلث األش ار به ه

 مؽ طبق اآلهغة ه ه اؾ  ومؽ ع والفضة ال ها مؽ كمها والريااغؽ
 مؽ أربعة بك،غد  ظةاب جهاز دطؽ وةا ع  روالكافؾ  بالعظبر مطمؾء ال ها
 فؾاكل هاغف ذها مؽ طبق  ودشرو    بال ؾاهر الطرةعة ال هبغة ال،غ ا 

  .  0 ال ؾاهر أهؾاع ما،مف مؽ

 ورىصٍل العقذ المتبم الغلطبى قجل هي وفذ اخزٍبس -
 طريق دؽ العقد  ،ؼ  كا   الطع،ادة واآلداب  الرسؾم اسا:  العشوط

 يعقد ثؼ المواج بعقد تؾةغل ومعل ع الطمؾك أاد إلم السمظا   رسمل وفد
 مدومها ودظد  بالعروس ويؤتم ع الظريقة به ه األمراء أاد أو لمسمظا 

 ت طو وأماكؽ الطد ظة وأبؾاب األسؾاا ف،،ميؽ عهارالميظاتإب السمظا  يأمر
 م طؾد السمظا  اخ،ار ومد.   7  لعروسا بطقدم اا،فاء وذلػ العامة

 ارا ر ااد  ل،ؾةغل -اد سفرا ل أ - الطغكالم دبدهللا بؽ دمم الاؾاجل
 اخ،ار كطا.  6  هذ417 دام جرجا  والم هرچمظؾ  إلم الغمهؾ   البغت

                                                                 

 821 ع839  ع470 ع 471  ص – يالبغهق 0 
 72ص  – 7 ج – يالع،ب 7 
 778 ص – يالبغهق 6 
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 دبد وهطا هرچمظؾ  بؽ كالغ اراهؾشروا  أبم إلم مظدوبغؽ مسعؾد السمظا 
 القظا  ال سؽ أبؾ والعالؼ ع الصطد دبد بؽ أاطد الؾزير بؽ ال بار
 جرجا  إلم فؾةبل إلغل أرسمؾا ما مو ت،ظاسا ال،م البل قة الهدايا وأددت

 ومعل الر غ  األس،اذ بؽ ال بار دبد وجاء هذ476 دام األولم جطاد  فم
 مؽ طما ما بكل عفر ومد   السمظا  ودروس باكالغ ار بظت  الؾديعة

 الؾزير مو بظفسل السمظا  شارك كطا.   0  وثغقا دهد معل ودقد باكالغ ار
 لطقابمة الظهر وراء ما ببلد إلم السفراء إلرسا  الطغطظد  اسؽ بؽ أاطد

 مكؾهة السفارة وةاهت  الطصاهرة اتطام كغفغة فم معل وال،شاور مدرخا 
 كبار مؽ وهؾ ال صغر   دبدهللا بؽ إبراهغؼ القاسؼ أبا أادهطا شاصغؽ مؽ

 واطبل ال،باهم أاطد بؽ هللا دبد طاهر أبا القادم وثاهغهطا السمظا  هدماء
 بضرورة إلمظادل مدرخا  مو الطشاورات اجراء فم وفؾدا الرسا ل معهطا
 والؾديعة الطهد مو ترةس،ا  مؽ الرسل داد مدة وبعد ع الطصاهرة اتطام
 . 7   ة بؾهؼ ال  ؽ الاا  ورسل

 وأمؾاس الميظات يقغطؾ   الغمهؾيؾ   كا :  العشوط اعزقجبل -
 األمغر إلم بك،غد  القا د ظةاب اس،قبا  فعظد العروس الس،قبا  الظصر

 العرس به ا الفا قة بالعظاية أوامره السمظا  أةدر هذ461 دام  مرداهشاه
 الظاس دمم والدهاهغر الدراهؼ وهآرت ع مآمل يشاهد لؼ را و افل فم وزفا ع

 بك،غد  الساالر مؽ ةمة وها  إال أوااجا ما د أوخادم سغد أاد  بق ولؼ
 ك لػ.  السمظا  وبغؽ بظت بغظلر  ال،م الطصاهرة به ه فرا،ل تعبًغرادؽ.

 باهًرا اس،قبااًل  مسعؾد السمظا  دروس بكالغ ار بظت مهد اس،قبمت
                                                                 

 699ص  –ع البغهقي 032ص  –سمظظت ومهؾيا   – خمغل هللا خمغمي 0 
 772 ص – يالبغهق 7 
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 العروس الس،قبا  و واألكابر والقضاة ء والفقها الؾزراء زوجات فارجت
 زيظت كطا ع امغها أبهم فمهغسابؾر   مد ظة وةاهت ع وفادتها وأكرمؽ
 كطا ع لل مآغل ال ال طا  مؽ اًدا بمغت ا،م ميظةوبغؾت اسظػ بال السرا 
 واددالظهار  طالعة فم كأهها الطد ظة بدت ا،م والطشادل الشطؾع أدغ ت

 . 0  لها اا،فااًلدغغًطاوتطت مراسؼ العرس في مصؾر اسظػ 

 الط تؼ فم م،بعة ب  آدا الغمهؾ   لمببلر :العضاء وهشاعن ادلآمت -7  
 العضاء وقذ فى الجٍضبء ادل ثظ اسرذاء  :مظهاومدتها  لعماءؼ اومراس
 مرتد ؽ لمعماء الط،ؾفم أهل ي م  أ  الغمهؾيغؽ دظد الرسؾم جرت: 

 مسعؾد األمغر جم  م طؾد السمظا  تؾفم فعظدما البغضاء الطبلب 
 كمها بغضاء ودطامة وردًيا مباء وةا  هغ ،ل بكامل البغاض مرتدًيا لمعماء
 ع البغاض مرتد ؽ لمادمة ال ظد وأةظاف والطقدمغؽ األدغا  كل واضر
 الطبلب  مرتدًيا لمعماء جم  هصرمشكا  بيأ الاؾاجل والدة تؾفغت ودظدما

 م تؼ السمظا  مصد ودظدما ع الدولة رجا  وةبار الؾزراء وة ا لبغضاء ا
 الطؾالم وة لػ أبغضغؽ ومباء دطامة ياً مرتد كا  باهلل القادر الامغفة
 . العماء مراسؼ لغشهد جاء مؽ وةل وال شؼ
 وفم:  أٌبم ث ثخ دلذح الغلطبًى الشعن على العضاء اعزوشاس -
 وت،قدم ع ادادا األسؾاا وتغمق الببلر فم الد ؾاهغة األمؾر تعظل الطدة ه ه

 رثم ولقد.   7  العماء فم مراسؼ  لمطشارةة الظاس مؽ الطا،مفة الظؾا ف
 ومهة أةاب ما فغها وةف را عة بقصغدة م طؾد السمظا  فرخم الشادر

                                                                 

 409ع 402ص  – ع البغهقي  032ص  –سمظظت ومهؾيا   –خمغل هللا خمغمي  0 
 –عخمغذذل هللا خمغمذذي 31ص  – ومهذذل دربذذار ورسذذؾم آداب - ااطذد امغذذر  خراسذذاهم  7 

 031ع046ص 



 

 

1014 

 خراب مؽ بها ألؼ لطا ويأسم ع العغغؼ السمظا  ه ا لفقد ذهؾ  مؽ وأهمها
 :  فغقؾ  ودمار
   الطادم العام رأ ،ها ال،م ومهغغؽ مد ظة هم ه ه لغست -
  األمؾر تغغرت ا،م ادث فطاذا     
   والعؾيل  بالصغاح  تضج الطظاز   أر     -

  وي مهها الروح  يف،ت ودؾيبلً  ةغاًاا    
  الشؾارع فم ودؾداء وجمبة د ة وأر     -
 . 0  والفرسا  ال ظؾد هؤالء سببها  

 رجذذذا   وبكذذذاء الك،ذذذاب وذهذذذؾ  الظسذذذاء هذذذؾاح فرخيالشذذذادر   ويصذذذف
 : م،ألطاً  فغقؾ  اداًدا وال ؾاهغت األسؾاا وإوبلا واغرتهؼ ال غش

   ومد  وال ؾاهغت األسؾاا أر   -

  أبؾابها وأومقت الظاس مؽ خمت 

  إلم الطظاز  مؽ خرجؽ ومد الظساء أر   -

  ها  ات  باكغات  والطغاد ؽ  الشؾارع  

  دظهؼ الط ابر  بعدو   الك،اب وأر   -

                                                                 

   ارپ ديدم من كه همانست نه غزنيين شهر(1)

  كار شده ونگ رگد كه است فتاده هچ                                                  
  وخروش گبان رپو نوحه رپ بينم ها خانه

  فكار روح كند كه وخروشىگ وبان نوحه                                              
   كوى سر تا وسر شرشو پر بينم يهايكو

  سوار خيل از جوشش وهمه جوش رپ همه                                          

 012ع013 –سمظظت ومهؾيا   –ع خمغل هللا خمغمي 648 ع 644 ص – السغد دفاف/ د
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   باكغؽ ةا  غؽ رؤوسهؼ ويضربؾ  

 تط،مئ دغؾههؼ اغار   ال ظد وأر   -

 . 0   واأللؼ الضعف اد،راهؼ بالدمؾع  

 آهذالما دمغهذ كذا  ال،ذم وال ذداد ال م   االة األبغات تمػ وةفت ولقد
 االذذة الطد ظذذة اه،ابذذت وةغذذف الطؤلطذذة الفاجعذذة هذذ ه  بسذذبا جطغًعذذا ومهذذة
 . والعؾيل والصراخ والضؾداء الض ة مؽ د غبة

 مؽ القبؾر زيارة كاهت:    والذًبًري الذساهن وًثش القجىس صٌبسح -
 مام هذ477 دام يفف - أيًضا - الغمهؾ    الببلر فم الط،بعة اآلداب

  ةؾب  ت لاف ومهة أطراف فم وأجداده آبا ل مبر بميارة مسعؾد السمظا 
 ال  ؽ لمقؾم وأمر ع والده دريح لميارة  * "  غروز  پ با " الظصر اديقة
 الضريح ه ا بطرامبة أوامره وأةدر ع درهؼ لفأ بعشريؽ بل يعطمؾ  

                                                                 

                     دكان دهاى ودر مردم بى بينم رستها(1)

  مسمار يك هر زده در وبر بسته بر همه                                           
  بكوى خانه از شده بيرون بينم بانوان

   هموار وخروشان يانگر ميدان در بر                                    
  دوات يشپ از برداشته بينم انگخواج

  ديوار اندر زده وسرها برسر دستها                               
  شده اسيمه سر شتهگ سر بينم لشكرى

 نزار شتهگ وغم حسرت واز رنمپ شمهاچ                                 

, 648ع644 ص فرخم سغس،اهم شادر الطشذرا اإلسذبلمم  – زيدا  السغد دفاف/ د
 012ص  –ومهميا  سمظظت  –خمغل هللا خمغمي 

 وةذذا  ع ومهذذةشذذطا  مد ظذذة  فذذم م طذذؾد السذذمظا  مصذذر مكذذا  هذذؾ:  روز  غذذپ بذذا  * 
 مؾدذو كذا  ومد ع فغل بدفظل أوةم ول لػ كآغًرع الطكا  ه ا ي ا م طؾد السمظا 

 . والااةة لمعامة زيارة
 66ص  –عسمظظت ومهؾيا  721 ص – البغهقم
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 طريق مغططا بعدها السمظا  خرج ثؼ.  وسبمها طرمها فم ريعها لغصرف
"  شا  أفغا " مؾدو إلم وةل ا،م وال اشغة الطؾالم بص بة الص راء

 هظاك كا  لطؽ وأمر ع غؽگسبك، العاد  األمغر دريح لميارة هم  اغ    * 
 .  0  درهؼ آالف بعشرة الظاس مؽ

  ٍذ األضحى :وع فطشال عٍذ:   الذٌٌٍخ األعٍبد -3
 بال،كبغر رمضا  شهر  هبل  تس،قبل الغمهؾية الدولة مد  كاهت 

 واألهؾار الميظات ويقغطؾ   أهفسهؼ  هظ ؾ   الظاس ويارج ع وال،همغل
 وةا  ع الطبارةة رمضا  بمغالم وفراة اب،هاًجا الطظاسبة به ه الااةة
 ع الاارجغة ارتباطاتل كل فغمغم الكريؼ الشهر له ا هفسل يعد السمظا 
 الطع،اد مؽ كا  كطا ع الشعا طبقات ش،م مؽ الطهظ غؽ الس،قبا  ويس،عد

 مو رمضا  أيام أو  فم األفظار طعام  ،ظاو  أ  رمضا  أيام أو  فم
 الطأدبة ه ه وي ضر  مصره فم الدولة رجا  وةبار واألدغا  األمراء
 .  7  ووغرهؼ والظقباء والفرسا  القادةكبار 

 بداية فم الطس ؾلغؽ يأمر الكريطة الطظاسبة ه ه فم السمظا  كا  كطا
 ع وهؾااغها ومهة فم الطس ؾهغؽ بأسطاء مؾا ؼ تك،ا بأ  رمضا  شهر
 ثؼ مظهؼ شا  كل فم رأيل وير   ع دمغل تعرض لكم القبلع فم ومؽ

                                                                 

 م طذؾد السذمظا  والذد ،گغؽسذبك العذاد  األمغذر مصذر مكذا  أيَضا كا :  شا  أفغا  * 
 . فغل دفؽ ال   الطكا  هف  وهؾ ع ومهة فم

 720ص  –ع البغهقي 702ص   -ومهل وومهؾيا   –جغبلهي جبللي 
 31 ص – ومهل بار در ورسؾم آداب 0 
 487 ص – 6 ج – اإلسبلم تاري  – اسؽ إبراهغؼ اسؽ 7 
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 مد والصدمات المةاة أ  واغ  ع دظهؼ ئلفراج ل سمظاهًغا  مرسؾًما يصدر
 ب،ؾزيو يأمر السمظا  كا  فقد الغمهؾيغؽ هفقات مؽ مؽ هاًما جمًءا شكمت

 السمظا  كا  فقد وهؾااغها بغمهة والط ،اجغؽ الفقراء دمم الصدمات
 مد ظة  كل فم  الطس، قغؽ إلم المةاة شهررمضا  أو  فم  بع  م طؾد

 .   0  دول،ل أرجاء مؽ

 والطساكغؽ لمفقراء يعظغها كا  ال،م الغؾمغة الصدمات دؽ فضبلً 
 دام وفم .  7  الدولة أرجاء جطغو فم الط،فرمة الطدارس   وذو  والدراويش

 وتؾزيعها درهؼ لفأ لفأ باخراج أوامره مسعؾد السمظا  أةدر هذ477
 بداية مو أيضاً   بع  كا  كطا ع ودؾااغها بغمهة والط ،اجغؽ الفقراء دمم
 وإمامة الطساجد ل،امغق البمدا  كافة إلم والرسا ل الك،ا رمضا  كل

 .  6   آالقر  ومراءة لم ةر الط ال 

 فغل تقام  اغ  الظفؾس تسر الم الطظاسبات مؽ:  الفطش عٍذ
 ع السعغدة الطظاسبة به ه اب،هاًجا اإلممغؼ أه اء جطغو فم واألهؾار الميظات
 فراغؽ ال،هاهم  ،بادلؾ   ثؼ العغد لصبلة الظاس يارج الصباح وفم

  ؾم فم ي م  السمظا  كا  السمؼ أومات وفم ع رمضا  شهر بإتطامهؼ
 وةاهت ع بالعغد الطهظ غؽ مؽ ال،هاهم ل،قبل القصر بساتغؽ أاد فم العغد
  ،ظاو  و األطعطة أهؾاع جطغو مؽ السمظاهغة الطؾا د الطظاسبة له ه تقام
 كبغر أيًضا ويددم والؾزراء الدولة رجا  وةبار ال ظد مادة مو العغد طعام

                                                                 

 003 ص – ومهؾيا  سمظظت – خمغمم هللا خمغل 0 
 –ع دمحم هذذاعؼ 732ع732 – أو  جمذذد – إ ذذرا  در أدبغذذات تذذاري  – ةذذفا هللا ذبذذغح 7 

 081ص  –اغات واومات سمظا  م طؾد 
 799 ص – البغهقم 6 
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 لغؾمغؽ  هرات لطد ظة مسعؾد السمظا  بمؾ  ةادف ومد ع ووغره ال  اب
 فم أهشأوه ال   ال د د الطبظم فم السمظا  فظم  رمضا  مؽ بامغغؽ
 أددوا كطا ع فغل لمسمظا  سطاطا أددوا اغ   بهرات العدهاهغة ال ديقة
 كا  بغظطا الفرسا  ومقدمم الطا،مفة األفؾاج مؾاد إلغها أجمسؾا أخر   مؾا د

 السرور ودؼ ال،ؾمغوو  الغظاء فم الطظربؾ   أخ  األشعارع  ظشدو   الشعراء
 .  0  جطغًعا ال ادريؽ

فم أاد    والقادة ال ظؾد بغؽ بالعغد السمظا  ي ،فل كا  كطا
ؾم العغد غومد أددت العدة لبلا،فا  ب هذ472 دام فم ادث ةطاالطعسكرات 

مو ةبار القادة  العغد ةبلة السمظا   أد  أ وبعد   * فم معسكر شابهار
 جم  ثؼ ع مؾاتل ب طغو ال غش اس،عراض اضر والؾزراء ورجا  الدولة 

 ع الببلر ودغطاء الد مؼ وأمراء والقادة والؾزراء األمراء ومعل الطا دة إلم
ا،فاالت وسط الشعراء اال ثؼ تقام  أخر   مؾا د دمم رو  آلخا وجم 

 .  7  والطظربغؽ

 أاد  رأسها الغمهؾية الدولة فم ال ج بعآة كاهت:  األضحى عٍذ
 مؾسؼ تأمغؽ دمم م طؾد السمظا  دطل ومد ع القضاة يأوماد األدغا 
 ب،صمغح اه،ؼ ةطاع  األدراف دمم والاارجغؽ الظرا  مظاع مؽ ال ج
 أسظد هذ404 دام وفم الظراع دمم واالس،رااات األسبمة وإمامة الظرا 

                                                                 

 42ع42 ص – السابق 0 
ع وتقذام فغذل أيضذًا االج،طادذات   شابهار: مغداها خاةا لعرض ال ظد فم مد ظة ومهذة* 

 الهامة عوفم بعض األاغا  ي ،فل فغل ال ظؾد والقادة  باألدغاد .
 777ص  –ومهل وومهؾيا   –جغبلهم جبللم 

 709ع 702ص  – البغهقم 7 
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 أهل طما دظدما  *  الطغكالم اسظػ إلم ال ج إمارة م طؾد السمظا 
ع ةطا مدم السمظا   ال ج طريق تأمغؽ م طؾد السمظا  مؽ الطشرا 

 م طؾد الطساددات الطا،مفة مؽ أجل تؾفغر ةل سبل الرااة لم  اج ع
 مؾسؼ كل فم  رسل كا  كطا ع السغاسة هف  دمم مسعؾد السمظا  وسار
 ال  غج مؾةا ت رك بطؾادغد العباسغة الابلفة وإلم العراا ما د إلم  اج
 .  0  لم  اج والسبلمة األمؽ ت قغق مؽ لطميد

 مراسؼ تقام كاهت السمؼ أومات ففم األد م دغد رسؾم دؽ أما
 فم البغهقم   ةر ع والعغطة البهاء مؽ شغئ فم األد م بعغد االا،فا 
 باالا،فا  هرات مد ظة فم رجالل أمر مد السمظا  أ   هذ 461 دام أاداث
 بعض مؽ اققل لطا هغًرا والعغطة األبهة مؽ شغئ فم األد م بعغد

 دغغطا اا،فاال بل فاا،فمؾا.  مؾامو ددة فم السبلجقة دمم االه،صارات
  أ فم تؾجد ال هرات فم الط،ؾفرة األسم ة وةاهت   الؾةف اد يفؾا 
 فم والرجالة الفرسا  مؽ كآغر الطغدا  إلم العغد  ؾم فارج أخر   مد ظة

                                                                 

 ب سذذؽ وةذذف ع الطغكذذالم دمحم بذذؽ اسذذؽ دمذم أبذذؾ الاؾاجذذل هذذؾ:  الطغكذذالم اسذظػ * 
  الذؾزارة تذؾلم  الغمهؾيذة  الدولذة  وزراء أشذهر مؽ وهؾ الظبو وادة وال مم ال،صرف
  م طذؾد  السذمظا  أسذظد ومذد هذذ 470 دام إلم هذ403 دام مؽ  م طؾد  لمسمظا 

 س سذ،ا  بريد إلغل فؾض فقد ع الؾزارة تؾلغل مبل الطظاةا مؽ  ددداً   اسظػ  إلم
 . ال ج إمارة إلغل أسظد وأخغراً  ع هغسابؾر مد ظة ر اسة إلغل أسظد ثؼ

 ص – سغسذذذ،اهم فرخذذذم  -زيذذذدا  السذذذغد دفذذذاف/ د ع 094ع091 – ص – البغهقذذذم
709 

 األاكذذذام – أاطذذذد بذذذؽ دمذذذم ال سذذذؽ أبذذذؾ الطذذذاورد  ع627ع 622 ص – البغهقذذذم 0 
 –ع دمحم هغذؼ  م 0929 – بغذداد – 018  -016 ص الد ظغذة والؾاليذات السمظاهغة

 080ص  –اغات واومات سمظا  م طؾد 
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 السمظا  أمام  ذلػ وبعد ع الشراب ومدم  الطؾا د وةفت ع سم ،هؼأ كامل
 روح وب  القؾة ل، طغو بهرات خداها  ة راء فم لم غش اس،عرادا
 ال غش ه ا بقؾة االس،عراض ه ا رأ  مؽ كل أمر ومد ال ظؾد فم الطقاومة
 .  وسبلم،ل
 تق،صذذر فكاهذذت ال ذذم   الدولذذة فغهذذا تسذذؾد كاهذذت ال،ذذم الطظاسذذبات أمذذا
 دغذد ففذم األدذ غات وه ر  الصبلة دمم األد م دغد فم الط،بعة الرسؾم
 هما ؼ ددة الغمهؾية بالدولةأل قؾا  مد السبلجقة كا   هذ460 دام األد م
 والرجالذة الغمطذا  ياذ  فغطذا اا،فذا  أ  يقذام بذأال أوامذره السمظا  فأةدر
 فغذذل تظصذذا ولذذؼ أبهذذة بغغذذر هاد ذذاً  دغذذداً  وةذذا  ع السذذمظا  وما ذذدة وال شذذؼ
 . 0 م،شا طغؽ فرجعؾا باالهصراف الظاس السمظا  وأمر الطا دة
 -:  أوعذٍ الغذق – ادلهشجبى – الٌىسوص:   الفبسعٍخ األعٍبد -4

 يااالهد تقديؼ   *  الظؾروز ةاابت ال،م اآلداب بغؽ مؽ:  الٌىسوص
 بغظهؼ الطعظؾية الروابط ل، د د وةؾسغمة الظاس بغؽ القمؾب ل، لف كرمم

                                                                 

 342 ص – البغهقم 0 
 مذؽ األو  الغؾم وهؾ الغؾم بطعظم وروز ال د د بطعظم هؾ مؽ مرةبة فارسغة كمطة الظؾروز * 

 بأهذل  ،طغذم وأجمهذا الفرس أدغاد أدغؼ هؾ والظؾروز ع مارس 70  الطؾافق فرورد ؽ شهر
 الذذذدراهؼ عودذذذرب واسذذذ،بدالهؼ العطذذذا  تؾلغذذذة وزمذذذؽ الاذذذراج جبايذذذة واف،،ذذذاح ع العذذذام بدايذذذة

 دظذاء  مذؽ  الرااذة ويم،طسذؾ   الفرةذة يغ،ظطذؾ   الظاس كا  الظؾروز دغد وفم ع والدهاهغر
 بظذاؤه لم سذؼ يعذؾد ا،ذم الرااذة مذؽ هصذغبهؼ فغأخذ و   ع العذام طؾا  كابدوها ال،م األدطا 
 .   اإلهسا  وسعادتل اغاة دمم شيء أخظر رااة وغر مؽ العطل م،ابعة أل  هشاطل ولمفكر

 ع م0927 – بغذذروت – 73 ص – العربذذم األدب فذذم وأثذذره الظذذؾروز – الصذذغاد فذذؤاد/ د
 القذذذرو   دذذذؽ البامغذذذة آلثذذذار ا - الاذذذؾارزمم البغروهذذذم أاطذذذد دمحم بذذذؽ الري ذذذا  أبذذذؾ

 708 ص – الاالغة
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فقد ةا  اكام الؾاليات  رسمؾ  في الظؾروز اسا الرسؾم  اكامهؼ وبغؽ
 يغ،ظؼ خراسا  والم سؾر   العطغد وةا الهدايا لمسمظا  فغقبمها مظهؼ ع 

 لد  طغبة سطعة يكسا ا،م القغطة الهدايا إلرسا  الطظاسبات ه ه
 .   0  الط بة وتمرع الطؾدة ت ما الهدية أل  السمظا 

 مسعؾد السمظا  أرسل م طؾد السمظا  وفاة دقا هذ477 دام وفم
 برامإ فم لطفاود،ل - أةفها  ااكؼ - كاكؾ الدولة دبلء إلم رسؾالً 
 أيام  ثبلثة اس،طرت مفاودات وبعد ع ال اهبغؽ بغؽ وةدامة ود معاهدة
 تغغبل أثظاء أةفها  فم مسعؾد األمغر خمغفة يكؾ   أ  دمم الرأ  اس،قر
 ثؾب آالف ودشرة هرو   د ظار ألف ما ،م دام كل دؽ  ؤد  وأ  ع دظها
 هؾع كل ومؽ الطسرجةع والبغا  العربغة والاغؾ  ع الببلد تمػ مظسؾجات مؽ
 .  7 الظؾروز هدايا دؽ فضبل وذلػ السفر معدات مؽ

 الطذذؾالم ومذذدم السذذمظا  اذذق الغذذؾم هذذ ا فذذم الط ،فمذذؾ   أدظذذم وةطذذا  
 لم ادذريؽع بالصذبلت ويذأمر ع لمرسذؼ اتبادذا إياها السمظا   بادلهؼ الهدايا
 كذل الغذؾم ذلذػ فذم أيضذاً  لبعضذهؼ ويشذفو لمشذعراء ويسذ،طو الطظربغؽ وة ا
 .  6  والبه ة الميظة مؽ أجؾاء فم ذلػ

                                                                 

ع   م 0967 القذاهرة -729 ص – واألدداد الط اسؽ – ال ااع ب ر بؽ أبؾدطرو 0 
 24ص –تاري  ومهؾيا   –باسؾرث 

 03 ع 08 ص – البغهقم 7 
 326ص   -سابق ال 6 
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 السذمظا  يامذو أ    *  الطهرجذا  دغذد فذم الرسذؾم جذرت:  ادلهشجبى
 السذذذمظا  ي مذذذ  وفغذذذل ع الدولذذذة ومذذذؾعفي القذذذؾاد دمذذذم الشذذذ،اء مبلبذذذ 
 بذذالامو وال شذذؼ والطذذؾالم األه ذذا  األمذذراء وي،قذذدم ال،هذذاهم ول،قبذذل لمطعا ذذدة
 ويصذذف .  0   السذذمظا  م مذذ  فذذم مظمل،ذذل اسذذا كذذل ي مذذ  ثذذؼ والظآذذار
 :  فغقؾ  بالطهرجا  م طؾد السمظا  اا،فاء  فرخي الشادر
  جم  وممكغة  وسعادة بغطؽ  -
   الطهرجا  دغد ةباح فم إ را  ممغػ 
  سعغد  ؾم فم بالطهرجا  لغ ،فم  -
 . 7   جغشل بسظؾة ال ع تعغ  العدو ولغ عل 

                                                                 

 الظؾروزع بعد دغد أكبر وهؾ مهر شهر مؽ  دشر السادس الغؾم هؾ:  الطهرجا    * 
 كذاهؾا الساسذاهغغؽ دهدالطمؾك وفم ع العصؾر أمدم مظ  بل ي ،فمؾ   اإل راهغؾ   وةا 

 أسذؾاماً  يقغطؾ   كاهؾا كطا بالشط  شبغهاً  تاجاً  العغد ه ا فم رؤوسهؼ دمم يضعؾ  
 ي ،فذذذل أ  دمذذذم العذذذادة جذذذرت ومذذذد ع السذذذعغدة الطظاسذذذبة بهذذذ ه كبغذذذرة واا،فذذذاالت
 دغذد فذم دمغذل يسذغرو   مذا تشذبل دذاداتو رسذؾمًا  ذلذػ فذم م،بعذغؽ بهذ ا اإل راهغؾ  
 مذؽ دشر السادس فم وهؾ العامة مهرجا  لل يقا  أادهطا مسطا  وهؾ ع الظؾروز
 .  الشهر ه ا مؽ والعشريؽ ال اد  فم وهؾ الااةة مهرجا  اآلخرو  مهر شهر

 7747 ع776 ص – البغروهم الري ا  أبؾ
 841 ص – البغهقم 0 
 بفرخى وبشادى وشاهى ايران شاه (2)

 پگاه بمهرگانى بنشست بامداد                                       
 روزمهرگان بفرخ د برأنکه چون بکن

  د بسغد سپاهژون کشدشمن وا گبجن                                 

 644ص  –الد ؾا   –فرخم سغس،اهم 
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 والذدو  األمذالغؼ دغطذاء هذؾاب يذأتم -أيًضذا -وفي دغد الطهرجا  وفم
إلذذي بذذذبلر  وةبل هذذؼ  ذذد دمذذم والذذذدواب والظذذرف والظآذذار بالهذذدايا الط ذذاورة

 .  0 ومهة

 الرسذذؾم تمذذػ إلذذم د ؾاهذذل فذذم  *  دامغذذاهم هر  چمظذذؾ  الشذذادر ويشذذغر
 :  ترجط،ل ما مسعؾد السمظا  مدح  فم لل مصغدة دطؽ فغقؾ 

  الطهرجا  جاء فقد سعغدا كؽ -

  أجراسها ورهغؽ القؾافل أةؾات أسطادظا إلم ووةمت 

  الامر ببلد مؽ الطهرجا  مافمة اءتجو  -

   7   الصغؽ ببلد أمصم مؽ أو  
                                                                 

 24ص  –تاري  ومهؾيا   – باسؾرث 0 
 الطذذذذ،ام  أاطذذذد بذذذؽ مذذذذؾس بذذذؽ أاطذذذد الذذذظ ؼ أبذذذذؾ هذذذؾ:  دامغذذذاهم هر  چمظذذذؾ    * 

 هرچمظذؾ  األمغذر مذؽ تامصذل أخذ  ع م هذؾ  والدتل وتاري  بدامغا  ولد هر عچبطظؾ 
 وطبرسذ،ا  جرجذا  فم ي كؼ كا  ال     هذ476 – 416  غرگوشط بؽ مابؾس بؽ
 وأهشذد ع مسذعؾد السذمظا  بذبلر إلذم اه،قذل أ  إلم األمغر ه ا كظف فم داش ومد ع

 القصذذا د هذذ ه خذذبل  مذذؽ واهذذ،ؼ ع بأفضذذالل وال،غظذذم مداذذل فذذم الغذذراء مصذذا ده هظذذاك
 أم إ ذرا  فذم سذؾاء بهذا مذام ال،ذم وال روب والغموات مسعؾد السمظا  اغاة ب،س غل

   هذ467 دام هر  چمظؾ  تؾفم ع  إ را  خاج
 تهذذرا  – سذذغامم دبغذذر دمحم – بكؾشذذش –   – ك –   – الذذد ؾا  مقدمذذة – هر  چمظذذؾ 

 ش هذ 0673
  آمد انگمهر جشن كه باشيد شاد(2)

 آمد كاروان دراى وآواى گبان                                    
  آمد خزران از انگمهر كاروان

  آمد ينيانچ بالد اقصاى باز                              
 161 ص –  السابق
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 ثؼ والؾالةع األدغا  هؤالء ي ضره   دسكر  درض يقام العغد ذلػ وفم
 دمم وتش،طل ع الغمطا  بعض دمغها يشرف ال،م الطا دة دمم ي مسؾ  

 والبغض األسغاخ دمم  الطشؾ  الدجاج مظها الظعام مؽ فاخرة أهؾاع
 وي،ظاولؾ   راتعطالط  مؽ الطهرجا  دغد فم الطمؾك  ممم وما الطسمؾا 
 بأشعارهؼ  الشعراء  ،قدم ك لػ" . األةابو"  االس،االت طريقة دمم الظعام

 فم ذلػ بعد الطظربؾ    بدأ ثؼ ع  ط م ال السمظا  دظاء دمم وي صمؾ  
 والطؾا د السمظا  ما دة دمم كبغرة كؾؤس فم الشراب والغظاءعويدور العمف
 . 0 ال ظد أةظاف وش،م والفرسا  القادة دمغها ي م  ال،م األخر  

 فغها ي ؾز ال د ظغة مظاسبة مو واالا،فاالت الرسؾم تمػ تعاردت وإذا
 هذ469 دام فم ادث كطا االا،فاالت تمػ تأجغل الططكؽ فطؽ الشراب
 أ  أاد ي رؤ فمؼ ةا طا السمظا  وةا  درفات  ؾم الطهرجا  وافق اغ 
 بعغد اا،فمؾا اغ  ال،الم الغؾم إلم ذلػ وتأجلأوجهارًا   خفغة  مهؾ

   7  األد م

 : الغذق أو عذٍ عٍذ 
 ا،م ها مة بكآرة الظغرا  شعا إ  *  السدا دغد فم الط،بعة الرسؾم مؽ

 السا دة الرسؾم البغهقم ويصف ع فراس  ددة بعد دمم لهغبها  ر   كا 
                                                                 

 840 ع841 ع617 ع610 ص -  البغهقم 0 
 029 ص – ومهؾيا  سمظظت – خمغمم هللا  خمغل 7 
 تفغذذد الهذذاء والآذذاهم ما ذذة بطعظذذم ةذذد أ  سذذد األو  جذذم غؽ مذذؽ مرةذذا:   السذذدا   * 

 تسذطغ،ل سذبا أ  الطصذادر بعذض فذم وجذاء ما ذة العدد إلم مظسؾب وهؾ ع الظسبة
 وخطسذغؽ  ؾمذا خطسذغؽ الظذؾروز وبذغؽ العغذد هذ ا بذغؽ الطذدة أ  إلذم  رجذو بالسدا

 وفذم بهطذؽ شذهر مذؽ العاشذر الغذؾم اسذؼ وهذؾ ع االسذؼ هذ ا دمغذل أطمقؾا ول ا  لغمة
== 
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 جطا  الص راء الم فسامؾا ام،رب مد سده دغد وةا :  فغقؾ  العغد ذلػ فم
 ثؼ ع سده لغؾم الظرفاء اظا جطو فم وأخ وا ال غش جطا  وةل السمظا 

 كبغر ههر بها ة راء فم وألقؾها ال ظا دغدا  وجطعؾا ت رةؾا ذلػ بعد
 ع كآغرة أخر   أكؾاما جطعؾا ثؼ ع كالقمعة وأةب ت ف،راكطت بالآمج مطمؾء
 ه ا  ممم وما والظغؾر الطعدات مؽ بكآغر وأتؾا  أرتفادا كال بل وةارت
 شاطئ دمم لل أدد ماغؼفم  األولم   المغمة فم السمظا  وجم  ع العغد
  الظغرا  وأشعمؾا والطظربؾ   الظدماء وجاء االا،فا  ببدء إ  اهاً  ع الظهر
 وأطمقؾا ع تقريبا فراس  دشرة بعد دمم  ر   الظغرا  ه ه دغاء وةا 

 ومد ت ر   الآمج بها أاار ال،م الؾاؾش وأطمقت بالظفط الطبممة الظغؾر
 .    0  الظغرا  بها دمقت

 الط،ؾهج ولهغبها الظغرا  اش،عا  دامغاهم هر  چمظؾ  الشادر ويصف
 :  ترجط،ل ما فغقؾ   الغؾم ذلػ فم

   بالآطار م طمة هامة مآل الظار تمػ -

   7  الظار مؽ وفردها الظؾر مؽ ج دها

                                                                                                                                                
== 

 فذم العشذا  ؤهؼوأمذرا ممذؾةهؼ  ويذربط  كآغذرة هاراً  ويشعمؾ   الفرس ي ،فل الغؾم ه ا
 إلذم تذ ها أو ال ذؾ فذم تظغذر ا،ذم ويظمقؾههذا الصذ راوية وال غؾاهات الظغؾر أرجل

 . الص راء
 62 ص – البغروهم ع -  هذ0622 – تهرا   – 278 ص  -  دطغد اسؽ – دطغد فرهظػ

 420 ع421  ص – يالبغهق 0 
  باشد ببار نخلى ويىگ كه آتشى آن(2)

  باشد زنار فرعش باشد زنور اصلش                                    

 70 ص – الد ؾا  – هر  چمظؾ 
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  كذذذاهؾا الطمذذذؾك  أ  - أيضذذذا - سذذذده دغذذذد فذذذم السذذذا ده الرسذذذؾم ومذذذؽ
 فرخذم الشذادر يقؾ  ذلػ وفم ع السؾء لظرد العغد ه ا مساء فم  ،بارو  
 :  م طؾد السمظا  بؽ دمحم األمغر مدح فم  لل  مصغدة دطؽ سغس،اهم

  السؾء دغؽ وجهل دؽ هللا لغبعد   -

  وبها ل أبه،ل كطا  فم ألهل الغؾم خاةة

  الباؾر اضراو  مؼ ت م  ال الطبار أ ها -

   0  م طرا العميمة العغؽ ه ه مؽ لػ أةظو سؾف فإهظم

  :  هٌهب االجزوبعٍخ اجملبلظ - 5
 سبلطغؽ لد  الط ببة الهؾايات مؽ الصغد كا :   الصٍذ ًضهبد -

 بؾاسظة أاغاها  ،ؼ الصغد وةا  ع والظمهة الريادة أجل مؽ الغمهؾيغؽ
 ااشغ،ل فرادأ معل ة ا لمصغد السمظا  خرج ما وإذا ع والفهؾد الصقؾر
 ك لػ والط،رجمغؽ الفرسا  مؽ وم طؾدة عوالطظربغؽ  والغمطا  والظدماء

 ع ال،عفؽ مؽ ت فغل ماصصة ةظاد ق فم الظعام تعب ة  ،ؼ كا 
 الظمهات تمػ وةاهت ع بالآمج مطمؤة والفاكهة لمشراب أخر   وةظاد ق
 .  7  أيام بضعة تس،غرا 

                                                                 

  كناد دور بدان شمچ او هرةچ از ايزد(1)

  فر دارد فزون امروز  كه امروز خاصة                                    
  ندپس ندارپس خيز منشين ندى نپس اى

  مجمر رامىگ شمچ ازين سازم ترا تا                           

 417 ص – ياإلسبلم الطشرا  شادر يسغس،اه فرخم - زيدا  السغد دفاف/ د
 34 ص – ومهل دربار ورسؾم آداب - ااطد امغر  خراساهم 7 
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 دشت جؾسق مؽ بالقرب مسعؾد السمظا  هم  هذ472 دام وفم
 أاار الغهر ةبلة ومرب  *  بست مؽ  مؽ فرس  مسغرة دمم ا گلظ

 اغؾاهات أل  مظل كبغر ددد بها ف، طو الصغد ل شر  بالسااة كمهؼ ال ظد
 مؽ أكآر ال غؾاهات وةاهت ت صمع ال وافرة يالظؾاا ه ه فم الصغد

 واه،هم الص راء فم مظها اكآغرً  اةظادوا مد وةاهؾا ع أوس،طا ة خطسطا ة
 فم ا ؾمً  أمضم مد م طؾد السمظا  أ  البغهقم وي ةر ع بالصغد اافل  ؾم
 وأمر بال با  فقغدوه غاً واش اً اطار  ةاد اغ  ع بست مؽ هفسل الطكا  ذلػ

 .  0  وأطمقؾه فؾسطؾه باسطل  ؾسؼ أ  م طؾد السمظا 

 بمغ ومد القارص الش،اء برد فم  الصغد السمظا  يطارس كا  كطا
 مؽ الكآغر وي، طل األرض دمم ويسغر  ،رجل كا  اغ  وا ،ل الآمج

 الطرء اليع م ا،م ذلػ مآل دمم ال،عؾد  ظبغم:   مؾلل  ردد وهؾ الط،ادا
 ةغد فم داداتل مؽ وةا  ع شداد سادات أو ةعاب مهام مابم،ل ما إذا

 يصا لؼ إذا ا،م ورمح مؾية  د إلم مآب،ل مصغرة ب ربة يطسػ أ  األسؾد
 مؾة دمم يع،طد ذلػ فم وةا  اآلخر بالرمح تمقاه القصغرة بال ربة األسد

                                                                 

 جظذذؾب تقذو بافغاهسذ،ا عوهم وهذراتهذة ووم  الظغطذروز م افغذات بذغؽ مد ظذة:  بسذت * 
 دمذذم الغمهؾيذذة األسذذرة مؤسذذ  ؽغگسذذبك، اسذذ،ؾلم هذذذ633 دذذام وفذذم ع همطظذذد ههذذر

 أشذذهر ومذذؽ ع الطد ظذذة هذذ ه دصذذؾر أزهذذم مذذؽ الغمهذذؾ   العهذذد وةذذا  ع بسذذت مد ظذذة
 الدولذة لظاةذر الؾزارة رأس ال   البس،م الف،ح أبؾ الطد ظة له ه والسغاسغؽ الشعراء
 . ؽغگسبك،

 378 ص 6 ج – اإلسذبلمغة دا رةالطعذارف  -ابراهغؼ زةم خؾرشد ع أاطذد الششذ،او  
 404 ص 0 ج – ال طؾ   ع

 844ع846 ص – البغهقم 0 
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 كا  ب غ  والصبلبة القؾة مؽ بل بمغ ومد  0  دميط،ل ومضاء بأسل
 .    7  الفغمة عهؾر دمم الصغد يطارس

 فم تقام والغظاء الظرب م ال  كاهت:  والغٌبء الطشة رلبلظ -
 مصؾر فم تعقد الط ال  ه ه وةاهت  وال،رفغل لم،سمغة األاغا  أوما

 الط ال  ه ه ي ضر أ  الرسؾم وجرت ع الدولة ورجا  والؾزراء السبلطغؽ
 .   والطؾسغقغؾ   والطغظؾ   والشعراء الظدماء

 االا،فا  مآل معغظة مظاسبات فم أاغاها الط ال  ه ه تقام وةاهت
 سطح مرة أو  ولعل ع االا،فا  ه ا فم الطغظؾ   فغغظم ع أمغرجد د ب،ؾلغة
 وفاة دمم أشهر خطسة مرور بعد االا،فاالت به ه مسعؾد السمظا  فغها
 الغظاء فم الطظربؾ   وأخ  ع والظرب الشراب م ال  بإدداد فأمر والده

 .   6  اجطغعً  ال ادريؽ السرور ودؼ ع وا ،ل الظرب وبمغ ع وال،ؾمغو

 ع الااةة والرابلت الظمهات فمتقام  والغظاء الظرب م ال  وةاهت
  * جغ ؾ   ههر شاطئ دمم رامة فم لمظرب م مسا مسعؾد السمظا  فأمام

                                                                 

 060 ص  – البغهقم 0 
 002ص  –تاري  ومهؾيا   – باسؾرث 7 
 42ص  – البغهقم 6 
 أفغاهسذذ،ا  بذذغؽ والسغاسذذغة الظبغعغذذة ال ذذدود جغ ذذؾ   ههذذر يكذذؾ  :  جغ ذذؾ   ههذذر * 

 ع بذامغر هضذبة مذؽ الظهذر  ظبو ع تقريبا مغل0411 مسافة ا،م السؾفغ،م واألت اد
 وهذذؾ ع  الطصذذا دظذذد دغغطذذة دل،ذذا ويكذذؾ  "  آرا  ب غذذرة" خذذؾارزم ب غذذرة فذذم ويصذذا
 الظباتذات مذؽ كآغذر جاهبغذل دمذم وتظطذؾ ع واألدهذم األوسذط جم غذل فذم الط ر   واسو

 أطمذق عولقذد البريذة والظغذؾر الؾاذؾش مذؽ لكآغذر مسذ،قر وهذم الشذؾةغةع واألدشاب
== 
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 والطظربؾ   والظدماء والغمطا  الادم ورةا سفغظة واس،قل ع هذ477 دام
  ع ترم  مد ظة ممعة جاورت ا،م الظهر فم السفؽ وخرجت ع األخر   السفؽ
 اومؾرً  رجبلً  وةا "  غؽگسبك، وبلم م،مغ"  الؾمت ذلػ فم كؾتؾالها وةا 
 الرجالة وس د الصدمات وهآروا رضاأل  الطقدمغؽ وجطادة هؾ فقبل مهابا
 ع القمعة مؽ اله،افات وتعالت الظبؾ  ودربت األبؾاا وهفات.  اا،راما
 تظاو  أ  وبعد . ومهة فم القؾم كعادة م،،الغة األكابر مؾا د وسارت
 أةؾات ودمت بغظهؼ الشراب كؤوس أد رت الظعام معل ومؽ السمظا 
 مؽ شا  ثبلثطا ة أكآرمؽ الشاطئ دمم وةا  ع السفؽ مؽ الطظربغؽ

 بؾجؾد اب،هاجا الدفؾف ويضربؾ   يغظؾ   ترم  مد ظة وهساء يمظرب
 .  0  بغظهطا مسعؾد السمظا 

فسعد السمظا  مسعؾد به ا االس،قبا  مؽ العاممغؽ ودامة الظاس ع ثؼ 
وما   لقد ودعت دؽ الردغة ما ة ألف ال،فت إلم ر غ  ترم  وداممها 

درهؼ مؽ خراج ه ه السظة فم،ؾدو دظهؼ بظسبة دادلة ع ةطا أمر 
  .   7 بالصبلت لعامة الظاس ورجا  القمعة ال  ؽ شارةؾا فم اس،قبالل 

                                                                                                                                                
== 

 ومذؽ ع الظهذر وراء مذا بذبلد اسذؼ الظهر ه ا شطا  ومعت ال،م الببلد دمم الطسمطؾ  
 .  ترم  مد ظة الظهر ه ا دمم تقو ال،م الشهغرة الطد 

 ا،ذم خذا  دمحم دوسذت األمغذر دهذد مذؽ الروسذغة األفغاهغذة العبلمذات –  سظاس اق/ د
 70 – زيدا  السغد دفاف/ د ترجطة م0924 – م 0273 ببرك

 730 ص – البغهقم 0 
 737ص  – السابق 7 
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 فم األكفاء الظدماء ،ا و  يؾ   الغمهؾ  السبلطغؽ كا :    الٌذهبء -
 هقم وسغطاً  فادبلً  الطعد  كريؼ يكؾ   أ  الظديؼ فم ويش،رر ع م السهؼ
 والقص  األسطار بكآرةا دارفً  الطمب  هغغف لمسر ااافغً  الط ها
 الظرد لمعا جغدا مقالل مقام لكل يعرف الرواية اسؽ وجدها هملها والظؾادر

 ويظبغم الطؾسغقغةع االآلت دمم والضرب الغظاء ي غد أ  ويفضل والشظرهج
معمًطا يقؾ  افعل ة ا  هفسل مؽ  ظصا وأال ع دا طا لمطمؾك مؾافقا يكؾ   أ 

وال تفعل ذلػ فه ه امؾر يصعا دمم الطمؾك مبؾلها وت طمها وهم ت ر 
 .  هغةإلم الكرا

 وأماكؽل مؾس بعضهؼ  أماكؽ خصصت إذ ومقام رتبة هديؼ لكل كا 
 والامفاء الطمؾك م ال  فم مديطاً  العادة كاهت كطا اآلخر بعضهؼ لؾمؾف

 ما والسمظا  فممامغفة الغؾم إلم العريقة األسرات فم ساريا الرسؼ ه ا زا 
 .    0  مبل مؽ آلبا ل كا 

 ودشرة جمؾس دشرة هديطاً  دشرو   لل فكا  الغمهؾ   السمظا  أما  
 م ال  ي ضرو   الظدماء فكا  ه ا فم الساماهغغؽ ا و ا ا ومد مغام

 ت،ؼ فبل ومرال لهؾه السمظا  ويشارةؾ   ع والطؾسغقم والظرب الشراب
 وة،اب وزراء مؽ الظدماء هؤالء درجات واخ،مفت ع بهؼ إال الط ال 
 .   7  ومغظغغؽ وشعراء

                                                                 

 - 072ع 07 2ص  –ع السغد دمحم العذماو    ترجطة – هامل سغاست – الطمػ هغام 0 
 م0928 –القاهرة 

 833ع 836ص  –رااة الصدور وآية السرور  –لراوهد  ا 7 
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إلم مكاهة دالغة لد  السمظا  م طؾد ألهل  ومد وةل إياز بؽ إيطاا
كا  ةااا ةغاسة ودهاء وةا  الظديؼ ال  ا ال   ي سؽ الط السة ع 
وال   يفهؼ جغدًا سادات ةفؾ السمظا  ووضبل وهؾبات إمبالل وإدرادل 

مظا  ع وةاهت سر وةؾلل إلم فظالت اسؽ مظادم،ل القبؾ  لد  الس
 .  0 ه دظد ال غؾة

 اه،ؼ فقد ع الظدماء أشهر مؽ ال صغر   بكر أبؾ  الفقغل وةا  
 دمم بل  ظعؼ مطا فاخرة خمعة دمغل يامعؾا أ  فأمر ع بل مسعؾد السمظا 
 أجمظا مؽ  اا،طمت لقد:  ما بل بعظفل فشطمل لمسمظا  مدمؾه ثؼ ع الظدماء

 دمغظا اقػ أداء اآل  فؾجا ع والهؾا  الط،ادا مؽ كآغرا أبغظا دهد فم
 ال،م اإلهعامات باكؾرة هم الامعة وه ه ع خدمات مؽ لظا أد ت ما لقاء

 .   7  مس،قببل بها سظشطمػ

  

                                                                 

ع 48ص  –فرخذذم سغسذذ،اهم شذذادر الطشذذرا اإلسذذبلمم  - د /دفذذاف السذذغد زيذذدا  0 
 721ص  –سمظظت ومهؾيا   –خمغل هللا خمغمي 

 49 ص –ي البغهق 7 
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 هؾجم فغها أهؼ ه،ا ج الب   وهم ةال،الم : :  اخلبمتخ

ةاهت تمػ اآلداب والرسؾم مؽ أهؼ مغاهر ال ضارة وأودح دال مها  -
ؾد دمم تظغغؼ فقد بغظت مد  ارص واه،طام السمظا  م طؾد ومسع

 ج،طادغة ل،مػ الدولة الؾاسعة  الط،رامغة األطراف . السغاسغة واالالش ؾ  

إلم مس،ؾ  دا  مؽ الادمة  مد وةل البريد فم العصر الغمهؾ   -
أ  ال،قارير الطهطة ةاهت تك،ا بالرمؾز والطصظم ات الط،فق دمغها لدرجة 

بغؽ دواويؽ البريد فم الدولة ع وبغؽ مؽ لهؼ معرفة برمؾز تمػ ال،قارير 
  عطاة .صظم اتها ويظمق دمغها الطة وم

كاهت الهدايا الط،بادلة بغؽ السبلطغؽ الغمهؾيغؽ وبغؽ الؾفؾد ال،م   -
الدولة سؾاء مؽ الدو  الط اورة أو مؽ الابلفة العباسغة مؽ تفد إلم 

 سطات االس،قرار السغاسم بغؽ ال اهبغؽ 

الؾثغقة بالابلفة العباسغة ةاهت ت،ؼ  هغرا لعبلمات الغمهؾيغؽ -
غؽ وال،راغا الطشاورات وال،رتغبات البلزمة الس،قبا  مؾاكا الامفاء العباسغ

الدولة الغمهؾية ا،م وةؾلهؼ إلم مصر السمظا   بهؼ مظ  دخؾلهؼ أرادي
مظها   فكاهت العبلمة بغظهطا يسؾدها الؾد واالا،رام الط،باد  وةا  ةل

 ة . يع،رف لآلخر بالسغاد

ةآرت الطصاهرات السغاسغة بغؽ السبلطغؽ الغمهؾيغؽ وبغؽ مادتهؼ  -
وةبار رجا  الدولة واكام الدو  الط اورة بهدف تقؾية العبلمات واس،قرار 

 األوداع بغؽ ال اهبغؽ .

كاهت الطغاهر الط،رفة والطبالغة فم ال هازوالصداا وافبلت  -
 مؽ سطات تمػ الطصاهرات السغاسغة المواج 
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لغمهؾيغؽ مظملة خاةة  لد  السبلطغؽ ا كاهت لمطظاسبات الد ظغة -
ففم بداية شهر رمضا  ةا  السمظا  م طؾد يأمر ب،ؾزيو المةاة 

ةطا ةا  السمظا  والصدمات دمم الطس، قغؽ فم جطغو أرجاء دول،ل 
مسعؾد فم ه ه الطظاسبة الكريطة يصدر مرسؾما سمظاهغا لئلفراج دؽ 

مو   - أيضا -ااغها ومؽ فم القبلع ع و  بع  الطس ؾهغؽ فم ومهة وهؾ 
بداية ةل رمضا  الك،ا والرسا ل إلم ةافة البمدا  ل،امغق الطساجد وإمامة 

 الط ال  لم ةر ومراءة القرا  . 

 ك لػ اه،ؼ السمظا  م طؾد ب،أمغؽ بعآة ال ج فم الدولة الغمهؾية  -
مؽ مظاع الظرا والاارجغؽ دمم األدراف ةطا اه،ؼ ب،صمغح الظرا وإمامة 
األسبمة واالس،رااات ل، قغق األمؽ والسبلمة لم  اج ع وسار السمظا  

 مسعؾد دمم هف  الظهج . 

ةاهت تقام الرسؾم واالا،فاالت الااةة باألدغاد والطظاسبات بشئ  -
الدولة الغمهؾية مؽ رفاهغة  مؽ البهاء والعغطة ه،غ ة لطا ةاهت ت،ط،و بل

 وازدهار فم تمػ الف،رة .  
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 ادلصبدس وادلشاجع : 
 أوال : ادلصبدس وادلشاجع العشثٍخ : 

 هذ 0682 –اغدر آباد  -الطظ،غؼ فم تاري  االطمؾك واألمؼ  –ابؽ ال ؾز  

األاكام السمظاهغة والؾاليات الد ظغة  –أبؾ ال سؽ دمم بؽ أاطد الطاورد  
 م0929 –بغداد  –

 –األثار البامغة دؽ القرو  الاالغة  -مأبؾ الري ا  دمحم بؽ أاطد البغروه
 م 0976بغداد 

زيؽ األخبار ترجطة د/ دفاف  –سعغددبدال ي بؽ الض اك الكرد م  أبؾ 
 م0927-الظبعة األولم  –السغد زيدا  

 م 0967القاهرة  -الط اسؽ واألدداد –أبؾدطر ب ر بؽ ال ااع 
 هذ 0728القاهرة  -تاري  الغطغظم  –دمحم بؽ دبدال بار الع،بم  أبؾهصر

تاري  الطسمطغؽ فم شبل القارة الهظدية  –أاطد م طؾد الساداتم د/ 
  هذ06622 –القاهرة -ال مء األو  –واضارتهؼ 

 –بغروت  –تاري  البغهقم  –البغهقم أبؾ الفضل دمحم بؽ اسغؽ البغهقم 
 م0927

دار ةادر  –آثار الببلد وأخبار العباد  –زةريا بؽ دمحم القمويظم  القمويظم
 ت -ب –بغروت 

ترجطة د/  -ترةس،ا  مؽ الف،ح العربم إلم الغمو الطغؾلم  -بارتؾلد 
 م 0927الكؾيت -ةبلح الد ؽ دآطا  
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ترجطة د/  –تاري  األدب فم إ را  مؽ الفردوسم إلم السعد   –بروا  
 م 0984القاهرة -إبراهغؼ الشؾاربم 

 ت-ب –ال مء الآال  –تاري  اإلسبلم السغاسم  –اسؽ إبراهغؼ اسؽ د/ 

العبلمات األفغاهغة الروسغة مؽ دهد األمغر دوست دمحم خا   –اق شظاس 
 –الظبعة األولم  –ترجطة د/ دفاف السغد زيدا  -ا،م دهد ببرك 

 هذ 0407

تقديؼ فضل دبدالراطؽ  –ش،ؾ ػالهغرة دابرة إلم لغة  –دبدال م ابغبم 
 م7108 –هذ ا 0463 –الظبعة الآاهغة  –فادل 

 تاري  الدو  الطس،قمة فم الطشرا  –د/ دصام الد ؽ دبدالرءوف الفقم 
 –القاهرة  –مظ  مس،هل لعصر العباسم ا،م الغمو الطغؾلم  اإلسبلمي
 م0999 -هذ  0471

 –الظبعة األولم  –مصرية فم ببلد األفغا   –د/ دفاف السغد زيدا  
 م7103 -هذ 0462

فرخم سغس،اهم شادر الطشمرا اإلسبلمم فم  -د/ دفاف السغد زيدا  
 -هذ 0479 –القاهرة  –القر  الرابو اله ر  دصره وبغ ،ل وشعره 

 م 7112

 م 0938 -تؾه  – األدب فم العصر الغمهؾ   –د/ دمم الشابم 

القاهرة  –والسم ؾمم  عصريؽ الغمهؾ  السغاسغة فم ال–د/ ف، م أبؾ سغف 
 م0922 -
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بغروت  - الظؾروز وأثره فم الشعر العربي –د/ فؤاد دبد الطعظم الصغاد 
 م 0927 –

 –القاهرة  –السغد دمحم العماو  ترجطة  –سغاست هامل  –هغام الطمػ 
 م0928

 : الذوسٌبد وادلعبجن العشثٍخ : ثبًٍبً  
دا رة  –ع دبد ال طغد  ؾه   ابراهغؼ زةم خؾرشد ع أاطد الشش،او  

 ب ت  –طبعة الشعا  –الط مد الآال  –الطعارف اإلسبلمغة 

دبد هللا يامؾت بؽ دبدهللا ال طؾ  شهاب الد ؽ أبم  -يامؾت ال طؾ  
 -هذ  0692 –بغروت  –الط مد الرابو  –مع ؼ البمدا    - البغداد 
 م 0922

 : ادلصبدس وادلشاجع الفبسعٍخ : ثبلثب ً
 –اسؽ اهؾشل  –ترجطة  –جمد او  ودوم  –تاري  ومهؾيا   –باسؾرث 
 هذ 0627 –تهرا   –جاب او  

 هذ ش 0680 –أفغاهس،ا   –ةابل  –ومهل وومهؾيا   –جغبلهم جبللم 

-تهرا   -اةبلاات د ؾاهم دوره ومهؾ  وسم ؾمم  -اسؽ اهؾر  
 هذ ش0688

 هذ 0666 –ةابل  -سمظظت ومهؾيا    -خمغل هللا خمغمم 

 هذ 0633 –تهرا   –جمد او   –تاري  ادبغات در ا را   –ذبغح هللا ةفا 

 هذ 0663 –تهرا   –تاري  ديالطل وومهؾيا   - -دباس برويم
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ا را  از سمسمل ومهؾيا  تا  تاري  ده همار سالل –دبدالعغغؼ ردا م 
 هذ 0622 –تهرا   –جمد سؾم  -ةفؾيل  اهقراض

بكؾشش دمحم دبغر  –سغس،اهم د ؾا  اكغؼ فرخم  –فرخم سغس،اهم 
 هذ ش 0668تهرا   –سغامم 

دبدالغفؾر  –ترجطة  –اغات واومات سمظا  م طؾد ومهؾ   –دمحم هاعؼ 
 هذ ش 0602 –اب او  چ –امغظم 

 –تهرا   –دبغر سغامم  باه،طام دمحم –الد ؾا   –هر  دامغاهم چمظؾ 
 هذ ش  0673

  هذ 0604-تهرا   –لا ال،ؾاري   –ي غم دبد المظغف القمويظم  

 ساثعب : ادلعبجن والذوسٌبد الفبسعٍخ : 
م برخم از آداب ورسؾم گدره –م اهد وبلمم  اطد امغر  خراساهم عأ

م مل دمطم دوره دوم  -ل بغهقم دربار ومهل با تكغل بر تاري  ابؾ الفض
 هذ 0628 –اةفها   -هل وهف،ؼ چ -

 هذ 0622 –تهرا   –دطغد  گهرهظ  -اسؽ دطغد  
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