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 :الممخص
إن دراسة حياة عظماء التاريخ وأبطالو ، أصبحت ضرورة حيوية        

ممحة لالرتقاء في مدراج الكمال ذلك ألنيا تعد عامال  من العوامل الرئيسية 
البطل اإلسالمي ، وىي في الوقت في معرفة تاريخ األمة التي نشا بيا ذلك 

نفسو تعكس طبيعة التاريخ لمبطل والدور الذي لعبو في تاريخ تمك األمة ، 
يعد السمطان محمود الغزنوي واحد من أكثر أبطال التاريخ اإلسالمي الذين 
سجل ليم التاريخ سجال حافال باإلنجازات الكبيرة كتبت في التاريخ ونالت 

ىذا البحث واحد من أىم البحوث التي تؤرخ لمآثر  اىتمام اغمب الباحثين ،
السمطان محمود الغزنوي  وتعكس صورة ىذا البطل في عيون المستشرقين 
الذين كتبوا عن شخصية ىذا البطل  وىو تقويم عممي  لمكانتو التاريخية  
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Abstract: 

Studying the lives of the greats and heroes of history has 

become a vital and urgent necessity in the study of 

history because it is one of the main factors in knowing 

the history of the nation in which that Islamic hero grew 

up, and at the same time it reflects the nature of history 

for the hero and the role he played in the history of that 

nation. Mahmud of Ghazna  is one of the most important 

heroes of Islamic history for whom history has recorded 

a record of great achievements written in history and has 

attracted the attention of most researchers. It is a 

scientific assessment of its historical status from a 

Western point of view. 
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 المقدمة
يعد المستشرق دي السي اوليري واحد من كبار رجال مدرسة االستشراق البريطاني ، 
ومن الرواد األوائل الذين كرسوا جيودىم لدراسة تاريخ اإلسالم والمسممين ، فقد كتب الكثير 

مؤلفات تناولت جوانب التاريخ اإلسالمي ، ونظرا  ألىمية آثاره فقد ترجم معظميا من اآلثار وال
الى المغة العربية ، ىذا المقال واحد من اىم المقاالت التي كتبيا عن السمطان محمود الغزنوي 
وانجازاتو في المشرق اإلسالمي ، وىو عبارة عن مالحظات تعطي تفسيرات جديدة  لشخصية 

ن محمود الغزنوي ، وقد نشر ىذا المقال في) مجمة الثقافة اإلسالمية الفصمية وأعمال  السمطا
 Islamic culture The Hyderabad )2998لسنو   42: حيدر آباد الدكن، عدد 

Quarterly Review, ,VoL,XXXII  1958  ،  وعمى الرغم من أىمية ىذا المستشرق
ومكانتو العممية إال إننا لم نعثر عمى ترجمة وافية عن حياتو فما كتب عنو في كتاب 
المستشرقون لنجيب العقيقي والمقدمات التي وضعت  لمكتب المترجمة لو كانت غير وافية 

قاالت  حديثو عنو  بحق سيرة ىذا المستشرق ، األمر الذي دفعنا لالعتماد عمى ما نشر من م
نشرت عمى شبكات التواصل االجتماعي ولعل مقالة الدكتور المصري ماجد كامل المعنونة بـ) 
دي السي اوليري عالم عموم االستشراق  والقبطيات ( والمنشورة عمى موقع األقباط متحدون ، 

د من ىذا البحث أكاديميا  يع. ىي أفضل ما كتب من مقاالت تفصيمية عن ىذا المستشرق
البحوث الرائدة ، وفيو عمل اوليري  عمى تفكيك النصوص التاريخية بمنيجية واضحة 

   وبأسموب عممي لمنظريات الواردة عنيا.
 (8598-8180المبحث االول / التعريف بالمستشرق دي السي اوليري )

ىو دي السي ايفانز اوليري، مستشرق بريطاني وعالم عموم االستشراق والقبطيات 
ىمية كبيرة في تاريخ عموم االستشراق بصفة عامة والقبطيات بصفة خاصة، ومن يمثل أ

المستشرقين االنكميز الكبار الذين وظفوا جيودىم  بتطوير الدراسات عن الشرق اإلسالمي، 
 .2الى جانب الدراسات الالىوتية  ودراسات الكتاب المقدس

م،    2882ر تشرين األول لعام ولد في  مقاطعة ديفون االنكميزية بتاريخ الثالث من شي
وتدرج في مراحل التعميم المختمفة و انماز منذ فجر شبابو بتعمقو في دراسة آداب ولغات 

وكمية الثالوث ، ثم صار محاضرًا خاصًا في ،  شعوب الكتاب المقدس. درس في جامعة لندن
لسريانية، حيث قام بتدريس المغات اآلرامية ا 2998-2908جامعة برستول ، في المدة 
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واليونانية اليمنستية، وخدم مدة في القوات المسمحة البريطانية أثناء احتالليا مصر بعد نياية 
مدة الخدمة العسكرية عمل مدة  مفتشًا لممدارس في المعارف الدينية كما عمل مدة  راعيًا 

ية م، وبعد الحرب العالم2936-2909لكنيسة المسيح بإحدى الكنائس بريستول في المدة 
الثانية تقاعد اوليري عن الخدمة الرعوية واستمر في العمل والكتابة حتى توفى عن عمر ناىز 

،  لقد كان مستشرقًا الىوتيًا اتجيت أبحاثو نحو دراسة 2عام قضاىا  في العمم والمعرفة 89
 الالىوت والعموم الدينية وتخصص بفروع الفمسفة والعقائد واألديان الى جانب تعممو وأجادتو

 عدة لغات شرقية كما ذكرنا أعاله، ضمت نطاق عممو األكاديمي.
 المبحث الثاني: أعمال المستشرق دي السي اوليري:

 .(4)2924تاريخ مختصر لمخالفة الفاطمية ، لندن  -2
 Arabia before(3)،2928الجزيرة العربية قبل البعثة، لندن  -2

 Muhammad,London,1927                            
، ترجمة تمام حسان مراجعة محمد 2922الفكر العربي ومكانتو في التاريخ، لندن  -4

والترجمة الثانية  2998، 2، القاىرة الييئة العامة لمكتاب، ط 2964، 2مصطفى حممي، ط
بعنوان الفكر العربي ومركزه في التاريخ،  ترجميا إسماعيل بيطار ، بيروت دار الكتاب 

 .(9)المبناني
ت عن حركة الترجمة  نقمت الى العربية  اكثر من مرة  وبعنوانات لو عدة مؤلفا -3

، ترجم أيضا، طبع في العراق  (6)مختمفة منيا ، كيف تسربت الثقافة اليونانية الى العرب 
انتقال عموم اإلغريق  الى العرب ، ترجمة متي بيثون ويحيى الثعالبي، بغداد مطبعة الرابطة، 

وسبل انتقاليا الى العرب ترجمة وىيب كامل، مراجعة زكي ، بعنوان عموم اليونان  2998
وترجم  أيضا مسالك الثقافة اإلغريقية الى  2962عمي، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية،

 . 2002، 2العرب  ترجمة تمام حسان، القاىرة، دار عالم الكتب مطبعة النيل،ط
 . (8)اثر جالينوس في الفمسفة العربية، مجمة تاريخ اليند -9
قديسو مصر  عمى وفق التقويم القبطي ترجمة ميخائيل مكسي اسكندر مكتبة المحبة  -6

 .(8)م2000القاىرة، 
  .(9)2924دراسة مقارنة لقواعد المغات السامية   -8

Comparative grammar of the Semitic  Languages, 1923   
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 .(20)2909الكنيسة السريانية واآلباء  -8
 .(22)2946تاريخية حول كنيسة الحبشة الكنيسة األثيوبية مالحظات  -9

 .24والوثائق القريبة منيا مع مراجعة خاصة ألصوليا الميتورجية (22)المراسم الرسولية -20
المغة العربية العامية وتأثرىا عمى الميجات العامية في مصر وسوريا وبالد النيرين  -22

 .(23)مع مقارنتيا بالصفات المميزة في الميجة القبطية المحمية الجزائرية
االسالم عمى مفترق الطرق: مسح موجز لموضع الحالي ومشاكل عالم اإلسالم ،  -22

عادة طبعو مطبعة روتميدج عام   2924أصدره عام   .(29)   2028وا 
 .(26)التاريخ العربي والثقافة -24
مقالة عن تاريخ االدب القبطي نشرىا في قاموس االثار المسيحية والميتوروجيا  -23

2949-2999(28). 
( في ميدان  2040-م 980ىـ/ 322-ىـ 460: السمطان محمود الغزنوي)المبحث الثالث

 الدراسات األكاديمية                  
لعل من المفيد القول ان أىم الدراسات األكاديمية التي جاءت بعد ىذا البحث ، مكممة 
ما ظير من نتائج لو ولمبحوث األخرى ، ومعموم ان شخصية السمطان محمود أخذت حيزا 

را في مجال الدراسات األكاديمية ، وقد أخذت شخصيتو مركز الصدارة دون سواه من كبي
سالطين الدولة الغزنوية  في اختيارىا عنوانا لمبحث والدراسة ، وىي حتى يومنا ىذا تحتاج 
لمزيد من التحميل والتمحيص وتفكيك النصوص التاريخية بمنيجية واضحة وبأسموب عممي 

 .لمنظريات الواردة عنيا
يمقي اوليري الضوء عمى جممة مالحظات عن شخصية السمطان محمود الغزنوي  
وانجازاتو الكبيرة في نشر اإلسالم باليند والمشرق اإلسالمي ، الذي يعتبر من وجية نظر 
اوليري واحد من اكبر رجال اإلسالم من خالل  االنجازات والفتوحات التي قدميا في اليند ، 

ىذا المقال بوقتيا كانت جديدة من حيث األىمية  لقمة الدراسات  والمالحظات المقدمة في
األكاديمية عن ىذه الشخصية ، كما انو اعتمد المصادر والمراجع المتوفرة في عيده وىي بحد 
ذاتيا تمثل مصادر عرضية عن شخصية وانجازات السمطان محمود الغزنوي ، فمم  نرى 

م( او  زين 2049ىـــ/328يميني  لمعتبي)ت المستشرق اوليري قد اعتمد  عمى كتاب  ال
م( او حتى 2088ىـ/380م( والتاريخ المسعودي لمبييقي)ت2062ىـــ/334األخبار لمكرديزي 
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من المصادر المتعمقة والقريبة من   م(وغيرىا2260ىــــ/ 698طبقات ناصري لمجوزجاني) 
وكثرة رحالتو في  الموضوع ، مع كثرة اطالع ىذا المستشرق عمى المخطوطات والمصادر

البحث والتنقيب  ، والذي يبدو لنا ان ىذه المصادر الميمة كانت مخطوطة لم تشيد الظيور 
والتحقيق في أيام  كتابة بحث ىذا المستشرق. ثم توالت بعد حقبة ىذا المقال الكثير من 

وي البحوث والتنقيبات والكشف عن المخطوطات  التي تناولت شخصية السمطان محمود الغزن
 وانجازاتو بشكل خاص والدولة الغزنوية بشكل عام .

فبعد ظيور عدد كبير من الكتب المحققة والمصادر التاريخية  عن الغزنويين توفرت 
المعمومات الكافية عن أحوال السمطان محمود الغزنوي ، وكان من نتيجة ذلك  إن أخذت 

الفو ، وذلك  لمدور  الذي  مارستو  الدراسات األكاديمية بوادر االىتمام بالسمطان محمود وأس
فتوحاتيم وسير مموكيم واآلثار التي تركتيا دولتيم في المشرق اإلسالمي ، عمى ان أىم وأول  
تمك الدراسات األكاديمية  التي سبقت   ىذا المقال  ىي دراسة  المؤرخ اليندي محمد ناظم  

 The Lifeلتاريخ اإلسالمي بعنوان ) المقدمة الى جامعة كامبريدج  لنيل درجة الدكتوراه في ا
and the Times of Sultan Mahmud of Ghazna,1931 28 وىذه الدراسة ،

عمى أىميتيا تناولت الجانب العسكري لسيرة السمطان محمود فغطت حروبو وفتوحاتو في اليند 
تمد مع التركيز بشكل وجيز عمى الجانب اإلداري، تكمن أىمية ىذه الدراسة كون مؤلفيا اع

المخطوطات األولية الخاصة بموضوع بحثو  والسيما تمك التي تتعمق بتاريخ اليند ،  ثم 
 ,Sultan Muhmud of Ghaznaجاءت دراسة محمد حبيب ألمعنونو بـ)

Delhi,1951 وىذه الدراسة تناولت شخصية وانجازات السمطان محمود وىي في الوقت ،)
عن السمطان محمود الغزنوي ، ثم كتب اوليري نفسو دراسة تتصدى ألىم النصوص التاريخية 

م ،عمى ان ىذه األبحاث كانت تمثل بواكير االىتمام بتاريخ الدولة 2998بحثو ىذا  في عام 
 الغزنوية والسمطان محمود .

بعدىا جاءت أبحاث المستشرق البريطاني الكبير كميفورد ادموند بوزورث الذي لم 
ن أحوال الدولة الغزنوية  فقد كرس كل جيوده تأليفا وتحقيقا يترك شاردة وال وارده إال وذكرىا ع

عن تاريخ ىذه الدولة ، كما وكتب األستاذ محمد التونجي مقاال بعنوان ) السمطان محمود 
. وىذا المقال عمى صغره إال انو  وفر معمومات مفيدة عن فتح  29الغزنوي وفتح سومنات(

األستاذ الدكتور عبد الستار مطمك درويش)  السمطان محمود لسومنات  ،  ثم جاءت دراسة
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-م 980ىــــ/ 322ىـــــ ـــــــــــــ  460السمطان محمود الغزنوي ، سيرتو ودوره السياسي والعسكري )
(  وىي في األصل رسالة  لنيل  شيادة الماجستير  في التاريخ اإلسالمي ، بكمية 2040

ن الدراسات الرائدة التي جمعت بين الجانب م، والحق إنيا م2989اآلداب جامعة بغداد  عام 
السياسي والعسكري لمسمطان محمود ،وعمل الباحث عمى تفكيك وتحميل النصوص الغامضة  
في المصادر التاريخية  عن سيرة السمطان محمود وكشف المتناقض منيا ، فكانت من 

ور احمد محمد ،كما وكتب الدكت20الدراسات الشاممة عن حياة السمطان محمود وانجازاتو 
الجوارنة بحثا عن دور  السمطان محمود الغزنوي في نشر االسالم السني واىم االنجازات التي 

، ثم جاءت دراسة الدكتور محمد حسن عبد الكريم  العمادي )خراسان في العصر 22حققيا 
وىي أيضا في االصل رسالة جامعية ، ولو إني  لدي الكثير من المالحظات عمى  22الغزنوي(

ذه الدراسة الن غالبية صفحاتيا وحتى النتائج التي خمصت بيا ما ىي إال ترجمة ونقل ى
يران) باالنكميزية( مبراطوريتيم في أفغانستان وا  وفييا  24حرفي من كتاب بوزورث الغزنويين وا 

تناول  الدكتور ألعمادي دراسة النظم اإلدارية والسياسية واالقتصادية ، وتتوفر معمومات وافية 
في مجال الدراسات األكاديمية عن السمطان محمود الغزنوي  في الدراسة المقدمة من   أيضا

قبل الدكتورة  افتخار عبد الحكيم  رجب العكيدي المعنونة بــــ) السمطان مسعود بن محمود 
ىي  م(   و 2030ــــــــــــــــ 2040ىـــ/342ىـــ ــــــ 322الغزنوي ، سيرتو ودوره السياسي والعسكري )

حقبة تاريخية مكممة لدراسة الدكتور عبد الستار مطمك درويش ، وفييا تناولت  الباحثة جوانب 
، ونجد الوصف العمراني 23عصر السمطان مسعود وأحوالو أيام والده السمطان محمود 

لممظاىر الحضارية  الخاصة بالدولة الغزنوية عند الباحثة نفسيا في أطروحتيا المعنونة بــ) 
. كما وأنجزت رسالة ماجستير في 29ىـــ(982ىـــ ــــــ490ر الحضارية لإلمارة الغزنوية المظاى

، تتناول دور السمطان محمود 26جامعة عدن كمية اآلداب  من  الباحث عمي محمد فريد
ونتيجة لكثرة فتوحات السمطان محمود وزيادة  مصروفاتو المالية أخذت   اإلداري والعسكري،

موارد بيت المال الخاصة بالسمطان محمود الغزنوي  جانب اىتمام الباحثين فكتب الدكتور 
سعد بن حذيفة الغامدي بحثا مشاركا في أحدى المؤتمرات عن إيرادات بيت مال محمود 

كتب  الدكتور عبد الكريم الحتاممو بحثا تناول  م نفسو ، وفي االىتما28الغزنوي وأوجو صرفيا
جوانب اإلدارة المالية لمدولة الغزنوية في عيد السمطان محمود وابنو مسعود تضمن الحديث 

-962ىـ/ 982 -ىـ 492عن موارد بيت المال والمصروفات الخاصة بمالية الدولة الغزنوية )
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ة لمسمطان محمود الغزنوي ُكتبت رسالة لنيل ، وألىمية الجوانب السياسية الخارجي28م(2286
درجة الماجستير من الباحث فتح اهلل عبد الباقي المعنونو بــ) السياسة الخارجية لمدولة الغزنوية  
في عيد السمطان محمود الغزنوي ( تناول  الباحث فييا سياسة السمطان محمود مع الدول 

 . 29ألمجاوره لمدولة الغزنوية
الغزنوية قامت عمى أكتاف العبيد لذا فقد شكل ىؤالء العبيد المكانة وبما ان الدولة 

األساسية  في النظم العسكرية  الخاص بيذه الدولة ، فقد انماز ذلك التنظيم  بالكثير من 
السمات والخصائص التي ميزتو عن التنظيمات الخاصة لجيوش  المشرق اإلسالمي ، وعمى 

ل من األبحاث عن جيوش السمطان محمود وتنظيماتو اثر تمك األىمية  ظير عدد غير قمي
عمى رأس تمك البحوث يأتي بحث المستشرق بوزورث المعنون بـ)التنظيم العسكري عند 

وفية تفاصيل عن  Der Islam )40الغزنويين (  المنشور في مجمة اإلسالم االلمانية )
م ظيرت اطروحة دكتوراه  مكونات جيش السمطان محمود الغزنوي وتشكيالتو وموارد تموينو ، ث

، وعمى غرار 42لمباحث محمد جاسم  حمزة الدليمي  تناولت النظم العسكري عند الغزنويين 
ىذه الدراسة ظيرت دراسة اكاديمية اخرى في جامعة عين شمس مقدمة من   الباحث فتح اهلل 

زنوية(  وىذا البحث  عبد الباقي ابراىيم المعنونة بـــ) النظم االدارية والعسكرية في الدولة الغ
أعد لنيل شيادة الدكتوراه في التاريخ االسالمي ، وفية تناول الباحث  النظم االدارية والعسكرية  

، كما كتبت  42لمغزنويين منذ عيد السمطان محمود الغزنوي حتى عيد السمطان مسعود
ي نشر أطروحة دكتوراه في جامعة االزىر تناولت جوانب  من اىتمام السمطان محمود ف

الدعوة الغزنوية من الجانب الديني واألثر الحضاري لتمك الدعوة من خالل تقبل تمك المناطق 
وىي تناولت البعد الديني في الدعوة الغزنوية ، ومن الدراسات التي أخذت تمقي  الضوء  44ليا 

سممان  عمى الجوانب االجتماعية والثقافية ليذه الدولة الدراسة المقدمة من  الباحثة ابتسام
،  ومن األبحاث المنشورة  43اسيمو  المعنونة  )الحياة االجتماعية والثقافية في الدولة الغزنوية (

التي ركزت  عمى  فتوحات السمطان محمود  ما كتبو الباحث عمر بن صالح بن سميمان 
العمري  بحثو )فتوحات السمطان محمود الغزنوي في اليند( اذ تناول فية فتوحات السمطان 

، ومن الدراسات األخرى ما كتبو الباحث محمد احمد محمد 46وغيرىا  49مدن اليند  كالممتانل
زعرب ، دراستو )أسباب التمكين والنصر لمدولة الغزنوية  في عيد السمطان محمود ( حاول 
الباحث فييا الوقوف عمى األسباب والعوامل والمؤىالت االدارية والعسكرية التي مكنت 
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وبعد ىذه الدراسات انيالت األبحاث  تنقب عن جوانب أحوال   48لغزنوي .السمطان محمود ا
 السمطان محمود ودولتو وىي اليوم كثيرة ال تحصى . 

 لالمبحث الرابع :محتوى المقا
يتطرق اوليري  في بداية حديثة عن الظروف التي ساعدت العباسيين في نجاح 

ن ،  ومن ىنا يرى ان ىذه األحداث ثورتيم ودور بالد فارس  فييا وتحديدا مدينة خراسا
ساعدت اإلدارة العباسية االعتماد عمى العنصر الفارسي والتأثر بو ، فضال عن استقرار 
العرب في خراسان إذ  كان العامل اآلخر الذي ىيأ لمفرس المجال لمدخول في الخالفة 

 العباسية .
يرى اوليرى ان االنتشار التركي في المشرق اإلسالمي  أدى بدوره الى تراجع العنصر 
الفارسي ، فكان األتراك في بداية  أمرىم  انخرطوا في سمك الخدمة كعبيد لسادتيم ، ويؤكد 
بأنيم كانوا البضاعة األىم في تجارة العبيد ، وقد ساعدتيم الظروف في االنخراط بخدمة 

ك  ونجحوا في تمك الوظائف بحكم خبرتيم وخشونة طباعيم  حتى تدرجوا في األمراء والممو 
 المناصب ونالوا أحسنيا . 

أقول والحق ان ظيور األتراك في المشرق اإلسالمي يعد بمثابة بداية لمرحمة جديده 
في تاريخ المنطقة ، إذ قدر لألتراك ان يقدموا دورا كبيرا  في الميدان الحضاري  لمدول التي 

سوىا ، إذ اثبتوا كفاءتيم في المسؤولية ، وساعدتيم خشونة طباعيم بالفوز في تحقيق أس
المكاسب والمغنم والظفر باألفضل حتى تمكنوا من تكوين دويالت في المشرق سجمت حضورا 

 في التاريخ اإلسالمي بصفحات مشرقة  وبفضل سواعد قادتيا .
السمطان محمود الغزنوي ، وموقف  في أيام 48يركز اوليري عمى ظيور فرقة الٌكرامية

 49السمطان منيا ، والحق ان اوليري  ال يختمف في نسبة   أصل ىذه الفرقة  الى المجسمة
مؤيدا ما قالو  عنيا ابن طاىر البغدادي في كتابو الفرق بين الفرق ، ومحاواًل  30والى المرجئة

ربط أفكار وأصول  تمك الفرق بنظام المسيحية في التجسيم بشخص السيد المسيح عمية 
 السالم . 

ان الكرامية قامت بدافع اجتماعي  وانجذب الييا الفقراء  والبسطاء ، لمبعد عن الدنيا 
ضة السمطة بسبب غياب العدالة االجتماعية وىذا النيج رغب الفقراء والعوام  والتزىد ،ومعار 

والبسطاء في االنضمام الى ىذه الفرقة  ، كما انيا في الوقت نفسو جاءت بأفكار خرجت عن 
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مسارىا األول ، فقد عارضت الكرامية المعتزلة التي ال تقول بالتجسيم وىي بطبيعتيا ليست 
طالق العنان لمعقل فكان من اعتقادات الكرامية ان اإليمان قول في حرية ا 32كالمعتزلة لفكر وا 

 بال عمل بل بالقمب وىذا يعتبر أساسا عند المرجئة .
-ىـ 466لقد بدأت الكرامية كفرقة دينية وقد أيدىا منذ البداية األمير سبكتكين)

إنيا فيما  م( وحصمت عمى التأييد حتى من السمطان محمود نفسو ، اال998-م 986ىـ/488
بعد تطور ظيورىا  في المسرح السياسي  األمر الذي جعل السمطان محمود الغزنوي  يغير 
موقفو منيا لخطورة األفكار التي تبنتيا وشدة تأثيرىا عمى المجتمع الخراساني، لذا فيي كانت 

ضد تمثل نموذج االضطراب السياسي واالجتماعي ، وكثيرا ما كانت تمجا الى استخدام العنف 
كل من يحاول الوقوف في طريقيا ، ويمكن القول ان خراسان واجو  ثورات اجتماعية ودينية 
وسياسية  استمرت ما يقارب قرن من الزمن ، وقد أحدثت تعاليم الكرامية تأثيرا واضحا في 
المجتمع الخراساني ، و ال ينكر ان ىنالك الكثير من تقبل آراء ىذه الفرقة  األمر الذي أدى 

 توسعيا وأصبحت تعد مدرسة وليست مذىب ضيق النطاق .الى 
 مالحظات حول محمود الغزنوي:  المبحث الخامس

م كانت 839ىـ/242الثورة التي أوصمت  العباسيين عمى  سدة الحكم  في عام  
بؤرتيا في خراسان الجزء الناقص) المقتطع( والمستعمر من العرب المسممين تحت قيادة قتيبة 

م ، ورئيس مستشاري الخمفاء في أياميم المبكرة 809ىـ/88وخمفاءه بعد  (32)ميبن مسمم الباى
في خراسان، عندما توفى ىارون الرشيد في عام  (34)كانوا أعضاء األسرة البرمكية

م، ورث ابنو  المأمون القسم الشرقي من  الخالفة العباسية وفي عام 808ىـ/294
ىش ذلك  من إن التأثير الفارسي م حصل عمييا جميعيا ، ليس من المد829ىـ/203

لخراسان  ترك انطباعا عميق  في إدارة  الخالفة،  ويرجع ذلك أساسا الى انو كان نظاما أكثر 
تطورا من نظام حكام العرب السابقين وأكثر مالئمة إلدارة الخالفة العباسية  المتعددة 

 األصول. 
،  كان معظم العرب  م(838-890ىـ/ 222-ىـ 242في  العصر العباسي االول )  

الفاتحين استقروا في األراضي التي تم فتحيا ، وكانوا لمدة طويمة تجتذبيم المشاريع التي 
تيدف الى فتوحات جديدة  وأبعدتيم من تطوير ممكيتيم الخاصة، ىذا قاد لرفع مكانة )إنشاء( 

قين ومتطوعين جيش دائم لمسيطرة عمى المقاطعات وتوسيع حدودىا، في ىذا تتبع الفرس الساب
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الجيش من طبيعة البدو المحاربين  بخاصة في الجبية  الشرقية  التي كان فييا العديد من 
األتراك المغول ، كميم معتادون عمى حمل األسمحة والتواقين إلى الوظيفة العسكرية ،  يبدو 

م أكثر إن الحكام العرب أىمموا الدرس التحذيري لممموك الفرس التالين الذين ضعفت  سمطتي
من مرة بالثورات التركية التي فييا أظيرت القوات والئيم  لقادتيم المباشرين بداًل من  الممك 

 األعمى مع من ىم كان عندىم اتصال مباشر.
األتراك كانوا في حالة حرب فيما بينيم   بشكل مستمر ، وىم كانوا من عادتيم بيع 

جزء ميم من بضاعتيم، المسممون منعوا ان سجاياىم كعبيد، مثمت تجارة العبيد ىذه أن تكون 
يجعموا العبيد تابعين لممسممين لكنيم  يستطيعوا ان يشتروا عبيد أىل الذمة وبعد ذلك يحولونيم 
الى الدين اإلسالمي وذلك ليس سببًا ضروري إلطالق سراحيم وكالء الجيش الذين اشتروا 

ظيروا بأنيم األكثر ذكاًء ثم وضعوىم في  ىؤالء العبيد اختاروا أولئك الالئقين جسديًا والذين 
دورة تدريب  مدتيا سبع سنوات  مخطط  ليا بعناية،  يتم تدريبيم عمى  سالح الفرسان، ألن 
األتراك كانوا خيالة عمى نحو طبيعي، العام األول عمموا كسائسو الخيول، العام الثاني ركبوا 

ا باألزياء الرسمية المتفوقة كل عام  و عمى الخيول التركية، األعوام األربعة اآلتية ميزو 
قائد خيمة ، مع القبعة    33األوامر أألكثر أىمية، العام السابع وصموا رتبة وثاق باشي

السوداء المطرزة بالفضة، واحدىم يعمل في خيمو مشتركو مع   ثالثة آخرين، بعد ذلك ىم 
،  أو  39بة خيل باشي كانوا مؤىمون لترقيات أخرى كحصوليم عمى  مناصب شاغرة الى رت

أو القائد العام ، الوظائف العسكرية  36 قائد قسم، ثم الى حاجب ومن المحتمل حاجب بزرج
الميمة أدت بشكل غير مباشر إلى الحصول عمى  المناصب السياسية الثمينة، في أغمب 
األحيان كان ىناك أيضًا أشخاص  الغزاة أو المتطوعون تحت زعمائيم الخاصين ، وىم في 
أغمب األحيان كانوا رجال فاشمون أو غير مرضيون في الحياة المدنية ،وفي بعض األحيان  
يصنفون من ترتيب المغامرين ،ولكن  يبدو ان ىوالء  كانوا أقل تدريب بشكل منيجي وعمومًا 
أقل وثوقًا، العديد من ىؤالء كانوا قد برعوا كرجال دين لكن أخفقوا في الحصول عمى 

دمة المدنية، أمثال  ىؤالء الرجال في أغمب األحيان لم يرتقوا المناصب المناصب في الخ
 العميا ما لم يكونوا أعضاء عائمة ارستقراطية مع التأثير بحياتيم.

 -298يرجع أصميا الى الخميفة العباسي المأمون) (38)األسرة السامانية    
ان احمد لمسيطرة م، عين حفيد سام829ىـ/203م( وىو الذي  في عام 844- 823ىـ/228
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، وىنالك  39(Oxus، ما وراء نير اموداريا ) 38عمى  حكم  االقميم الشرقي األقصى لفرغانة
شكل أحمد بالتدرج  دولة مستقمة في جميع أشكاليا  اال  االسم ،  ىي اعتمدت عمى جيش 
مشكل بشكل رئيس ومتكون من شراء العبيد األتراك ، ىؤالء الذين تم شراؤىم ، تبين ان 

لكثيرين منيم  كانوا رجاال جديرين بالثقة  وذوي مقدرة بارزه ، وىم اعتنقوا اإلسالم ، لكنيم لم ا
يتمقوا التعميم التقميدي الذي ُيمنح عمى يد العمماء والذي كان ال بالئميم إال قميال ، لكنيم 

مع او حصموا عمى التعاليم الدينية  من الخطباء وىم معممون دينيون  ال يرتبطون  بأي جا
مدرسة ، بل ىم وعاظ رحالة ،   عادة ما يكونون أشخاصا ذوي تقوى كبيرة ، لكنيم لم يكونوا 
متضمعين  في عمم الالىوت ،  ومن الطبيعي ان مثل ىؤالء المعممين كانوا بسطاء  والمحتمل 
 جدًا انيم كانوا يضعوا تركيز في جوائز موعودة في التقوى وتيديد بالعقوبات من الذنوب في

 مناقشة المسائل المذىبية )العقائدية( من  المتعممين المثقفين.
صار الكثيرون من)المتحولون( الميتدين من األتراك  أعضاء  لمكرامية  او فرقة 

، ابن   90الكرامية، من بينيم محمود نفسو، ولد محمد ابن كرام، مؤسس الفرقة في نيسابور
لسان الميزان  يقول )إن  أبوه لم يكن   كرام تعني  ابن تاجر الخمار ولكن صاحب كتاب

حيث إمارة محمود  92، ىو نشأ في سجستان 92تاجر  لمخمرة  وان الكرامين أنكروا  ذلك لو(
في غزنو كانت قائمة ومن ىناك ذىب إلى خراسان البمد الذي فيو نيسابور ، ىو بقي في مكة 

وعندما أطمق سراحو   ،94خمسة سنوات وىناك سجن بتيمة اليرطقة من طاىر بن عبد اهلل
ذىب إلى سوريا)الشام( ومن ىناك إلى نيسابور، وىناك أعتقمو محمد بن عبد اهلل بن 

وسجن ثمانية سنوات  وعندما أطمق سراحو ذىب إلى بيت المقدس حيث توفى عام  (93)طاىر
م(  2048ىـــــ/329م، لقد كسب العديد من األتباع في نيسابور، ولكن ابن طاىر )868ىـ/299

وىو ناقد معادي يقول بأنيم كانوا من سكان الريف  في نيسابور  ذلك كان لسكان الريف 
، وقد كان احد أتباع ابن حنبل  في  99يمة(  والمعوزين من القرىوبعض النساج )األميين الج

الشريعة المقدسة ، وكان تأثيره بصورة رئيسو في كتابو )عذاب القبر( الذي عبر عن تعاليم 
اإلسالم  من ابسط أصولية ) مذىب العصمة(، حيث  كل تمك اآليات  في القران الكريم التي 

امل بصورة مجازية ، تؤخذ بصورة حرفيو بوصفيا تمثل اهلل تشير الى اهلل  ، عمى ما يبدو ٌتع
وكأنو يمتمك صورة بشر  وصفات بشر ، وحول  آيات من القران  مثل قولو تعالى )الرَّْحمُن 

، وفي سورة البقرة  قولو تعالى )َوِسَع ُكْرِسيُُّو السَّماواِت َواأَلْرَض َوال 96َعَمى اْلَعْرِش اْسَتوى (
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يكتب ابن كرام بان ) اهلل يممس عرشو أي كرسيو  98ما َوُىَو اْلَعِميُّ اْلَعِظيُم (َيُؤُدُه ِحْفُظيُ 
والكرسي ىو مكان لو ، لكن أتباعو قد استبدلوا كممة )مالقاة( بكممة )مأساة(، وقال ابن كرام 
وأتباعو بان اليدف من عبادتيم ىو موضوع  فيو  وجود الكيانات المخموقة  و أمره ألي شيء 

حداٌث لمذي ٌاحدث وتسبب الدمار بــ)كٌ  ن( فأنيم قد اصطمحوا عمل فعل الخمق لمذي خمقو وا 
، عمى ىذه األسس  يصف ابن طاىر  البغدادي  مذىب ) تعاليم(  98لمذي ٌفني بعد الوجود  

ابن كرام بأنو مجسم  عمى شكل بشري ، مصنفا اياه  بصورة عرضية بالمسيحية التي تعمم  
  99تجسد الرب بجسم إنسان

أو مؤجل )يؤخر( عمى من     بفضول بما فيو الكفاية ابن كرام كان أيضًا من المرجئة
يؤجل القرار بالنسبة عند االرثذوكسية ، حتى  ينطق بيا باهلل في يوم  القيامة  حتى ذلك 
الحين  ٌيعمن عمى الجميع انيم مسممون ، ماعدا المرتدين ، المعترفين ، يجب  االعتراف 

 ، يكفي لو  اعتناق اإليمان بالمسان .  بأحدىم كمسمم
 (60)حركة الكرامية تقدمت في نيسابور من الناسك )الراىب( ابو بكر محمد ابن اسحق

ىو نفسو ابن راىب )ناسك معروف مشيور(، كان  أبو بكر  شخصا  قياديا في نيسابور في 
يام السمطان محمود، أيام سبكتكين ، واستمر ىو ومذىب الٌكرامية في الحظوة والمكانة  في ا

بالرغم من معارضة العمماء الذين لم يؤيدوا  ىذا المذىب  المجسد هلل  بصورة إنسان ، وفي 
الذي ٌكبح عمى يد السمطان محمود  في معركة   (62)زمن اجتياح ) الغزو( التركي لمقراخانيون

ربيع  22في  62قرب  قنطرة )أي جسر( جرخيان ،  الذي يبعد مسافة  اربع فراسخ من بمخ
، كان  تأثير) نفوذ( أبي بكر في نيسابور  كبير جدًا بحيث إن 64م2008ىـ/498الثاني عام 

األتراك كانوا البد ان يتخذوا اإلجراءات لصده ، مع ىذا حين توجب عمى األتراك مغادرة 
نيسابور اخذوا معيم ابا بكر، فيرب منيم وأصبح اكثر  قوة  لدرجة كونو اليد اليمنى لمحمود 

ىو كان صوفي يمبس المالبس الصوفية التي كانت المباس المعتاد ألولئك الذين  اعتزلوا ،
الدنيا لمزىد في حياة دينية ، عالوة عمى ذلك مع انو اعتزل الدنيا عمى ىذا النحو عينو محمود 
رئيسا لممدينة، وىذا ما كان يرغب بتعين   رجل دين ، الن  ابا بكر  كان قائد طائفو   لم 

ىا سمطات  الكنيسة ) أي رجال الدين( المتبعة  لكونيا فرقو ضالة او ميرطقو ، وىو تؤيد
مارس سمطتو في اضطياد اولئك المسممين  الذين عدىم فاترين)تعوزىم الحماسة(ويفتقرون 
الى التعصب الرجعي  الذي يؤيده الكرامين ، وتبع ذلك حقبة من االضطياد  العنيف  
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ة ، وال يبدو ذلك جراء الجشع بل كان ببساطة تعصبا غير مفيد والمصادرة بالجممة لمممكي
 تماما . 

كل ىذا أثار استياء )امتعاض( كبيرا  واعتراضات  جعمت  من محمود الذي تردد 
لوقت طويل، ثم  بعد ذلك طرد ابا بكر وعين مفضمة ابو عمي حسن بن محمد حفيد   

ل السامانيين وىو انضم الى محمود ارستقراطي ومواطن غني ، والذي عائمتو تأسست في ظ
في خراسان ، ىذا الرئيس الجديد في  حال تسممو   (63)عندما ىو كان ال يزال يعمل  أسبيسالر

اتخذ  إجراءات ضد أبو بكر والكرامية ،  اذ عانى  ابو بكر لمصادرة كل ممتمكاتو، وأتباعو 
لى رجال الدين بشكل عام بان سجنوا في القالع   المختمفة، ثم  ان الرئيس الجديد وضح   إ

معاممتيم تعتمد  كميًا عمى استسالميم الكامل الى الحكومة العممانية   عالوة عمى ذلك كمو 
 أبو بكر ازدىر  ثانية بعد وفاة محمود وشرف من  مسعود ابن محمود ووريثو.

الشيعة كانوا أقوياء في خراسان، حيث أخذوا دورًا بارز في الحركة العباسية ،  
 فسر او نظر الية عموما  بالشك العميق.  (69)طورىم   التالي في الفرقة االسماعيميةت

التي بدأت  (66)االسماعيميون من المفترض بأنيم كانوا مشتركون في ثورة القرامطة
م ، القرامطة ىاجموا 900ىـ/298م، وانتشرت  في  العراق في عام 992ىـ/288حوالي 

الى مكة،  ىم دنسوا األماكن المقدسة وأظيروا أنفسيم وذبحوا الحجاج عمى طريقيم  من و 
عدوا   لإلسالم ، غير مؤكد سواء إن االسماعيميين ارتبطوا بالقرامطة ىم كانوا إتباع    

م 909ىـ/298معانون و لربما عاشوا سوية عندما اختفوا من مضطيدييم . في عام 
م وبنوا 969ىـ/499يا وفي عام اإلسماعيميون أسسوا خالفة منافسة في القيروان في أفريق

مدينة القاىرة وحافظوا عمى بقاء خط الخمفاء الذي عورض من بغداد ودام حتى عام 
م،  كثوار ضد حكومة بغداد ىم قمعوا عمى نحو فردي في الخالفة العباسية 2282ىـ/968

ولون ولكن كان بعض األتباع في المقاطعات األبعد جعل البعض يتحولون  ، أحد أولئك المتح
،  كان حاكمًا لمدينة  الممتان مع ذلك جده شيخ حميد 68ىو  ابو الفتوح داود بن نصر 

م عندما محمود رجع من 2009ىـ/496كان صديقًا لوالد محمود سبكتكين في عام   68لودي
، ىو ىوجم  69حممتو في البنجاب محممة بالنيب )األسالب( حصل عمييا في مدينة اوش  

الممتان وعانى من الخسائر الجسيمة، في فصل الخريف التالي  من  قبل داود  من جية 
محمود  تقدم ضد داود عن طريق مدينة وبيند، عند اقتراب محمود داود اخفى نفسو  في 
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، وكذلك 80الممتان وبعث اليو محمود عرضًا بأنو يدفع مقدار سنويًا قدره   عشرون الف درىم
قط ، محمود اآلن سمع بان أمالكو في ما وراء ان يترك دين اإلسماعيمية  شرط ان يتركيا ف

، ثم  82النير اجتيحت )انتيكت( من  االتراك وتحت تمك الظروف جعمت الشروط مع داود
 محمود عين شيكبال حاكمًا لمدينة وييند.  

والذي قتل نفسو  2002ىـ/492كان ابن جيبال قد ىزمو محمود واخذه سجينًا في عام
ك الحين شكبال اسمم وأتخذ  لقب نواسو شاه ، في عام بعد ىزيمتو وفديتو، منذ ذل

م، محمود سمع بأن ىذا المتحول رجع الى اليندوسية وطرد العديد من 2008ىـ/498
المسؤولين ألنيم كانوا مسممين وىو زعم بأنو تولى ان يضع نفسو فوقًا كحاكم مستقل أو كتابع 

د  واخذ نواسو شاه ، وأبقاه في قمعة تحت عمة أنديبال ، محمود تقدم )سار( عمى مدينة ويين
 .82لبقية حياتو وصادر ثروتو

بعد ذلك  لجأ محمود  الى تأديب ومعاقبة انديبال  الذي عارض جيش المسممين  في 
طريقو الى الممتان  واستغاث انديبال بأمراء اليندوس  لممساعدة  وحصل عمى عدد من 

تظاره ، وأخيرا ىاجم ، لكن فيل انديبال  خاف   الحمفاء ، وازداد الجيش اليندوسي  في أثناء ان
في الشمال، لكن لم تكن ىنالك  84وتراجع اليندوس حينيا ، زحف محمود إلى قمعة  ناكركوت 

أي حامية عسكرية ، فمم يكن ىنالك سوى البراىميين ) المثقفين من ابناء الطبقة العميا ( 
د فتحت البوابات واخذ محمود غنائم وخدمة المعبد ، وىم كانوا مستعدون لالستسالم ، وق
م ، محمود سار إلى 2009ىـ/300ومكاسب واسعة ، ومن ثم عاد إلى غزنو ، في عام 

استقمت في ظل حكام  89وىي دولة صغيرة في التالل بين غزنو و ىرات  (83)الغور
الزعم ،  قمياًل من 88وجعمو تابعا لو (88)او الفرس ىو ىزم األمير محمد بن سوري (86)التاجيك

بان ىكذا عداوة شرعت بين غزنو والغور تطورت إلى التنافس الذي ينتيي في خراب مدينة 
 غزنو.

بيذا الوقت محمود كان احد األمراء العظام في آسيا والعالم اإلسالمي،  واستحق  
التقدير الذي كان عمية ، غزنو ، مع ذلك، كانت ال تنافس بغداد في العمم والعمماء، وانو أي 

طان محمود  يسعى اآلن الى  ربط ذلك) أي جعل غزنو تضاىي بغداد( ، ىو كان السم
العصر الذىبي  المتأخر  الذي فيو العمماء العرب كانوا طوروا العمم والفمسفة الموروثة من 
األزمنة القديمة، وفي ىذا الوقت، ىو األمير األعظم في عصره ، صمم عمى أخذ دوره ، كان 
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اء العظام في خراسان وبعض األقسام الشرقية لمخالفة وىو رغب ان ىناك العديد من العمم
في  يجمبو الى بالطو، في بخارى وفي بالط مأمون بن مأمون في كركان) أي جرجانية( ، 

،ابن  89خوارزم كانت  فييا مجموعة مميزه  امثال ابن سينا معمم  ابو سيل عيسى ابن يحيى
البيروني  (82)عالم الرياضيات ابو نصر العراق،  (80)سينا نفسو طبيب ابو الحسن الخمار

م محمود كتب 999ىـ/490وغيرىم ، كثير من  الوقت حوالي عام   الفمكي، الجغرافي، المؤرخ
الى مأمون وطمب منو ان يرسل ىؤالء العمماء  الى بالطو، ىو قال  نحن نعتمد، الرغبة  

حسان من ناحية امير   لمتمكين من كسب معرفتيم ومياراتيم ونطمب ىذا الفضل واإل
، مأمون جمع العمماء في بالطو وقرأ الرسالة ليم ، واظير انو من المستحيل إرسال 82خوارزم

رفض لمحمود ، ولكنو نصحيم  بان يكونوا حذرين لمعمل كحكماء حكيمين )متعقمين( 
ن  البيروني ،  الخمار، وعراقي قرروا الذىاب الى غزنو لكن ابن سينا وأستاذه ابو سيل ب

ماسويو، فضموا اليروب وعمموا بتستر مع مأمون في عبور الصحراء التي اجتازوىا من خالل 
عاصفة رممية التي مات فييا ابو سيل ، ولكن ابن سينا بعد مشقة شديدة، وصل مدينة 

التي كانت في   89الى جرجان  ونيسابور 83 ومن ىناك شق طريقو الى مدن طوس 84أبيورد
ابوس بن وشمكير، واستقر ىنالك وعمل كطبيب، بكتمان حذر، ظل حكم  شمس المعالي ق

بالنسبة لمحمود أرسل صورتو )وصفو( الى البالطات المجاورة يطمب من حكاميا الى البحث 
رسالو  الى غزنو  .86عنو وا 

لماذا  تحمل ابن سينا  ىذه المتاعب وخاطر  لتجنب المقاء مع محمود؟  يبدو ان 
في مؤامرات الشيعة ولذا فان موقف ابن سينا سيكون خطرًا عائمتو كانت  متورطة بعمق  

 عندما يكتشفو محمود.
ليس من ميمة التاريخ الثناء عمى أعمال أولئك الذين صنعوا التاريخ او إدانتيا،   

ولكن بدال من ذلك ، محاولة فيميم التي ال يمكن القيام بيا إال  إذا أخذنا بنظر االعتبار 
طة ليم، من حيث المكان والزمان الذي عاشوا بو، ومن الجدير مراعاة المناطق  المحي

بالمالحظة  ان المناطق او البيئات المجاورة  الصغيرة ىي بدورىا قد تؤدي  الى حد ما الى 
تعديل او تغير في المناطق  والبيئات المجاورة  األخرى ، والتي ىي موضوع ىذه 

 المالحظات. 
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 تمدها المستشرق اوليري في هذا البحث: المبحث السادس/ المصادر التي اع
البد لباحث التاريخ االسالمي  ان يستقي معموماتو  من مصادر ومراجع قريبة من 
البحث الذي يريد الوصول الى حقائقو ، ولذلك يحتم عمى الباحث ان يختار القريب منيا 

ميل ، وىذه لموضوع بحثو ليتسنى لو الوصول الى نتائج صحيحو بعيده عن التشوية والتظ
المصادر بحد ذاتيا تمثل المقاييس  التي تساعد الباحث في تقدير صحة المعمومات  فكمما 
كانت المصادر أكثر وثوقا أصبح البحث واضحا ذو قيمة عممية ،   في ىذا المقال اعتمد 
اوليري عمى جممة من المصادر والمراجع الميمة التي كانت متوفر لدية في وقت كتابة ىذا 

 :  ث وسنوردىا كما ذكرىا في نياية بحثو  وعمى النحو التاليالبح
م( ، تركستان من الفتح العربي 2940 -م 2869بارتولد،  فاسيمي  فالديميروفتش)  -2

. من الدراسات الرائده عن 882928، لندن، 9الى الغزو المغولي ، سمسمة جب التذكارية، رقم
تاريخ المشرق االسالمي وىي عرض شامل لمصادر وتواريخ االسر الحاكمة في المشرق وقد 

    وفرمؤلفو معمومات مفيده  وقيمة   
م(  ،الفرق بين الفرق ، ترجمة أ. 2048ىـ/329البغدادي ، عبد القاىر بن طاىر)ت  -2

.  من اىم المصادر االسالمية االصيمة التي كتبت 882949، تل أبيب، 2ج .Halkinىالكن
في موضوعات الفرق االسالمية ، والبغدادي غني عن التعريف ىو عالم متفنن ومن كبار 
ائمة االصول ، ومن أعيان فقياء الشافعية ، وكتابو مصدرا ال يمكن االستغاء عنو في التاريخ 

 متوفرة عن فرقة الكرامية  وتطورىا في نيسابور   اإلسالمي، وقد استفاد اوليري من المعمومات ال
 .892909لسترانج، ج، بمدان الخالفة الشرقية، كامبردج، مطبعة جامعة كامبردج،    -4

يعد ليسترانج من افضل المستشرقين البريطانيين الذين بحثوا في تاريخ الشرق االسالمي ، 
غرب الفرات حتى  أواسط آسيا  وكتابو ىذا افضميا  اذ دون احوال االقاليم االسالمية من

 90الشرقية ، ونظرا ألىميتو فقد ترجم الى المغة العربية 
( القسم Sir Wolseley Haigتاريخ كمبريدج لميند تحرير  سير ويمسي ىايغ )   -3

، تشكل موسوعة 922928، مطبعة جامعة كمبردج 4الخاص باألتراك واألفغان، مجمد 
يتضمن عرض وافي لتاريخ اليند منذ أقدم أالزمنو كامبريدج  لميند أفضل  عمل موسوعي  

حتى العصور الحديثة ، وىي تتكون من عدة اجزاء كل جزء يتناول حقبة تاريخية معينو كتبيا 
مستشرق متخصص لتمك الحقبة ، والجزء الثالث منيا يتضمن تاريخ اليند في العصر 
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ريخ السمطان محمود الغزنوي اإلسالمي الذي حرره سير ويمسي ىايغ ، ويبدأ ىذا الجزء بتا
وفتوحاتو في اليند و استفاد اوليري من ىذا الجزء في المعمومات المتعمقة  بفتوحات السمطان 

 محمود لمناطق اليند . 
يعد برنارد لويس من كبار  .922930لويس ، برنارد، أصول اإلسماعيمية، كامبردج  -9

م والمسممين وكتابو أصول المستشرقين البريطانين الذين تخصصوا في تاريخ اإلسال
اإلسماعيمية  ىو أطروحتو التي حصل بيا عمى شيادة الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي من 

 .94جامعة لندن  ، وقد ترجمة الى المغة العربية 
نظام الممك ،قوام الدين ابو عمي  الحسن بن إسحاق بن العباس    -6

(  المجمد السابع Schefer)م (، سياست نامة، تحقيق شيفر 2092ىــ/ 389الطوسي)ت
. يعد نظام الممك الطوسي واحد من اكبر وزراء الدولة السمجوقية ، 932894،باريس، والثامن 

وبحكم  ىذا المنصب  كان الوزير األقدر واألكثر شيرة،  وكتابو ىذا يمثل وثيقة أصيمة في 
المعمومات المتوفرة ألنو كتبيا بحكم التجربة ، ويأخذ ىذا الكتاب أىميتو  كون مؤلفو كان قريبا 

مود الغزنوي لذا فمعموماتو موثقو بالنسبة لمدولة الغزنوية، وقد نشر من عصر السمطان مح
م، ونشرت لو ترجمة فرنسية عمييا الكثير من 2892شيفر أصل الكتاب بالمغة الفارسية سنة 

م، ، ويؤكد براون انو كان من الصعب الحصول عمى كتاب 2894الحواشي والتعميقات سنة 
، 99شرىا شيفر الن النسخ المخطوطة منو كانت نادرة سياست نامو  قبل ىذه الطبعة التي ن

وىذا يؤكد  إن  اوليري  اعتمد ىذه النسخة ألنيا ىي المتوفرة عنده في وقت كتابة ىذا المقال  
 . 96وقد ترجم الكتاب الى المغة العربية 

 النتائج
من خالل التحقيق والدراسة لمقالة المستشرق اوليري  وبحثو عن السمطان محمود 

 زنوي ، يمكن ان نخمص بجممة من النتائج نوجزىا بالتالي :الغ
     يعد اوليري  من المستشرقين الرواد لمدرسة االستشراق البريطاني وىو بال شك من

أوائل مفكري الغرب قدم بحوثا تجاه اإلسالم والمسممين  عرفت شيرتيا في العالم الغربي 
 والشرقي  عمى حد سواء 

  تشخيص مكانة السمطان محمود الغزنوي  وتقيم انجازاتو كان المستشرق منصفا في
 باعتباره واحد من أفضل أبطال التاريخ اإلسالمي 
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     اتجيت رؤية اوليري الى التأكيد عمى الدور اإلداري لمسمطان  في وضع أسس
الدولة الغزنوية واىتمام  السمطان في رعاية العمم والعمماء ودوره في نشر اإلسالم في المشرق 

 والوقوف بوجو فرقة الكرامية التي تمثل نمط التطرف واالنشقاق في مجتمع الدولة الغزنوية ،
   يمكن القول ان دور السمطان محمود الغزنوي  في نشر  اإلسالم  في القارة  اليندية

كان الدافع الرئيس لتوجو غالبية الكتابات االستشرافية نحوه ، عمى ان السبب في ذلك ييدف 
عمى الشخصيات الميمة في التاريخ اإلسالمي ، فإلى عيد قريب كانت دراسة  الى التعرف

الشخصيات اإلسالمية أمثال) السمطان محمود الغزنوي ، الناصر صالح الدين ، ...الخ( عند 
الغرب تمثل نقصا في ميدان الدراسات اإلسالمية  وقد دعي الكثير من المستشرقين أمثال 

لنقص بالتركيز عمى شخصية البطل في التاريخ  فظير التوجو ىاممتون جب وغيره لسد ىذا ا
 واضحا نحو دراسة السمطان محمود الغزنوي وغيره من أبطال التاريخ اإلسالمي  .

  االحاالت

  
 

                                                 
ماجد كامل ، دي السي اوليري عالم عموم االستشراق والقبطيات  الشيير صاحب كتاب قديسو مصر ،  -2

-https://www.copts/2029/اكتوبر /4مقال منشور عمى موقع االقباط متحدون ، بتاريخ الخميس 
united.com/  

 /https://www.copts-united.comماجد كامل ، دي السي اوليري،    - 2
                                         3- A Short history of the Fatimid Khalifate,John 
Roberts Press,  London, 1923  

ينظر الترجمة العربية  :الجزيرة العربية قبل البعثو ترجمة : موسى عمي الغول ، االردن ، وزارة الثقافة -3
 .    2990االردنية ، 

 -5-Arabic Thought and its Place in History,London ,1922  
  6-How Greek science passed to the Arabs , 1948 
 924، ص4، ط2969المستشرقون، القاىرة ،  دار المعارف ،العقيقي ، نجيب ،   -8
  8-The Saints of Egypt philo press,Amsterdam,1937 

    9- Comparative grammar of the Semitic  Languages, 1923 
    https://www.copts-united.comماجد كامل ، دي السي اوليري عالم عموم االستشراق/ -20
 https://www.copts-united.com، دي السي اوليري عالم عموم االستشراق/ ماجد كامل -22
 https://www.copts-united.com ماجد كامل ، دي السي اوليري عالم عموم االستشراق/ -22
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الميتورجية ،  ىي طقس ديني يمارس  ، والمقصود بيا ىي الصالة وقد وصفت بانيا صالة متجانسة  - 24

تماما  في بنيتيا المغوية ، وىي تشمل عمى اربعة اقسام ىي المقدمة ، المضمون ،  التوسل ، وأخيرا  الذكصا 
، المراسيم الرسولية ، دراسة موجزه الختامية ، لمزيد من التفاصيل ، اثناسيوس ) راىب من الكنيسة القبطية (

 224، ص2003،  2نص الكتاب الثامن ، القاىرة ، دار نوبار ، ط
 14-Colloguial Arabic :with  notes on the vernacular speech of Egypt ,Syria, and 

Mesoptam,and appendixon the Local characteristic of Algerian Dialect ,1951  
  15-Islam at the cross roads,: A brief survey of the present position and 

problems of the world of islam , London,Routledge Library, 2018   
 https://www.copts-united.com ماجد كامل ، دي السي اوليري عالم عموم االستشراق/ -26
 https://www.copts-united.com ستشراق/ماجد كامل ، دي السي اوليري عالم عموم اال -28
ينظر الترجمة العربية ليذا الكتاب ، السمطان محمود الغزنوي ، حياتو وعصره ، ترجمة :عبد اهلل سالم  - 28

 .2008، 2الزليتني ،  بيروت ، دار المدار اإلسالمي ، ط
، 226مة الفيصل ، عددالتونجي ، محمد ، السمطان محمود الغزنوي وفتح سومنات ، السعودية ، مج -29

  223 -222.ص 2986السنة العاشرة، 
درويش ، عبد الستار مطمك )الدكتور(، السمطان محمود الغزنوي ،سيرتو ودوره السياسي والعسكري في    -20

 2009، 2ىــ( عمان ، دار عالم الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط322ـ462خراسان وشبو القارة اليندية )
حمد ، جيود السمطان محمود الغزنوي في نشر االسالم السني في أواسط آسيا ، إيران الجوارنو ، احمد م -22

، 2/2996/عدد 22ىــ(، مجمة مؤتو لمبحوث والدراسات ، مجمد 322ىـ ــ288، أفغانستان ، واليند )
 294ـــ229ص
خدمات العمادي ، محمد حسن عبد الكريم ، خراسان في العصر الغزنوي ، عمان مؤسسة حماده لم - 22

 .2998والدراسات الجامعية ،
أصل ىذا الكتاب ىو أطروحتو  الجامعية لنيل الدكتوراه من جامعة ادنبره بعنوان ) التحول في السمطة  - 24

من الغزنويين الى السالجقة في المشرق اإلسالمي ( وباإلشراف المشترك  بين كل من  المستشرق مونتغمري 
ل البروفسور بوزورث بيا درجة الشرف والتوصية بطبعيا فطبعت وات والمستشرق جون  والش ، وقد نا

    2984والثانية في بيروت 2964طبعتان األولى مطبعة جامعة ادنبره 
العكيدي ، افتخار عبد الحكيم،  السمطان مسعود  بن محمود الغزنوي، سيرتو  ودوره السياسي  - 23

اجستير غير منشورة ، كمية التربية لمبنات ، جامعة ،  رسالة م2030ىــ/342م ــــ2040ىــ /322والعسكري )
 2999االنبار ،

 982ىــ ـــ  490العكيدي ، افتخار عبد الحكيم رجب، المظاىر الحضارية لإلمارة الغزنوية   - 29
   2004ىــ(،أطروحة دكتوراه غير منشوره ، كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
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فريد ، عمي محمد  ، السمطان محمود الغزنوي سياستو ودوره في نشر اإلسالم في شبة القارة اليندية   - 26
 2006ىـ( دار عين لمطباعة والنشر ،322ىـ ــ488)

ىـ(، 322ىــ ـــ 488الغامدي ، سعد بن حذيفو ، إيرادات بيت مال محمود الغزنوي  وأوجو صرفيا ) - 28
دوري لجمعية اتحاد المؤرخين العرب في القاىرة بعنوان العالم العربي واإلسالمي بحث مشارك في االجتماع ال

 2006نوفمبر  26ـــ23شوال / 29ـــ 24عبر العصور ، القاىرة 
ــ 488الحتاممو ، عبد الكريم ، اإلدارة المالية لمدولة الغزنوية في عيد السمطان محمود وولده مسعود   - 28 ىــ ـ

مجمة العموم اإلنسانية  واالجتماعية  ، جامعة االمام محمد بن سعود  اإلسالمية ،  ىــ ، السعودية ، 342
 .  204ــــ63، ص 2،2008شوال ،عدد

الصفتي ، فتح اهلل عبد الباقي ، السياسة الخارجية لمدولة الغزنوية في عيد السمطان محمود الغزنوي ،    - 29
 .2008سكندرية  ،رسالة ماجستير مقدمة الى كمية اآلداب جامعة اإل

30- see, Bosworth , Clifford  Edumnd, The Ghaznvids Military Organisition,Der 
Islam,Berlin,XXXVI,1960 pp.37_77.  .   

م(،  اطروحة 2286ـــــ 962ىــ/982ىــ ــــ492الدليمي ، محمد جاسم ، النظم العسكرية عند الغزنويين ) - 42
 .2020دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

قياميا حتى الصفتي ، فتح اهلل  عبد الباقي ابراىيم ، النظم االدارية والعسكرية  في الدولة الغزنوية منذ   - 42
م(، أطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب جامعة عين 2030م ـــ 998ىــ/ 342ىـــ ـــــ 488عيد السمطان مسعود   )

 . 2029شمس ، القاىرة ،
عثمان ،  زكي محمد  ، جيود الدولة الغزنوية في الدعوة الى اهلل تعالى وانجازاتيا الحضارية  في عيد  - 44

 2022ىــ، اطروحة دكتوراه جامعة االزىر ، 322ىــ ــــ489السمطان محمود الغزنوي 
، رسالة 982ىــ ــــ 492اسيمو، ابتسام سممان ، الحياة االجتماعية و الثقافية في الدولة الغزنوية   - 43

 .2023ماجستير ، كمية اآلداب جامعة مصراتو،
ما يمي الصين مدينة عظيمة الممتان بمد في بالد اليند  عمى سمت غزنة  ، وىي اخر مدن اليند م - 49

م( ، 2284ىـــ /682منيعة حصينة  جميمة عند اىل الصين واليند  ، القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود) 
 222اثار البالد واخبار العباد ، بيروت دار صادر ، ص 

ردن ، العمري ، عمر بن  صالح بن سميمان ،فتوحات السمطان محمود الغزنوي في بالد اليند ، اال - 46
 222ـــ299، ص 2026، 2/عدد 24مجمة اتحاد الجامعات  العربية /مجمد 

زعرب ، محمد احمد محمد، اسباب النصر والتمكين لمدولة الغزنوي في عيد السمطان محمود الغزنوي  - 48
 2028ىــ(، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب ، الجامعة االسالمية ، غزه ، 322ىــ ـــ 488)

، حركة دينية  ذات طابع سياسي ظيرت خالل حكم السمطان محمود الغزنوي ، بمغت ذروتيا  الكرامية  - 48
في بداية  القرن الحادي عشر الميالدي  كطائفة دينية ذات نفوذ واسع  بين فقراء خراسان ، وبخاصة 
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،  ابو عبد اهلل الفالحين  الذين غدو ركيزة  صمبة  لمسمطان محمود الغزنوي ، لمزيد من التفاصيل ،  الرازي 
م(،  اعتقادات فرق المسممين والمشركين ، مراجعة وتحرير 2209ىــ/ 606محمد  بن عمرفخر الدين )ت 

ـ بوزورث ،كميفورد ادموند، نشوء 68، ص 2948عمي سامي النشار ، القاىرة مكتبة النيضة المصرية ، 
) القسم 203، ص 2968ون الثاني ، الكرامية ، ترجمة :عواد مجيد االعظمي ، مجمة المعمم الجديد كان

االول( و)القسم الثاني(  من ىذا المقال نشره الدكتور عواد االعظمي )رحمو اهلل( في المجمة التاريخية / بغداد 
، وكذلك  نوري ، مفيد محمد)الدكتور( ، الكرامية حركة 228، ص 2980( السنة االولى ، آب ، 2عدد )

سير قادتيا ، الموصل ، مجمة آداب الرافدين ، كمية اآلداب ،جامعة دينية سياسية ، دراستيا من خالل 
 )المترجم(263ــــ294، ص2982، اب ، 2الموصل ، عدد

ىم الذين قالوا ان اهلل تعالى جسما ومنيم من قال بالنياية لو من ست جيات ، ومنيم من قال ان لو   - 49
  68، الرازي ، اعتقاد فرق المسممين ، ص يدين  ورجمين  وغير ذلك من المحم والدم وسائر االعضاء

المرجئة، ىم فرقة كالمية تنسب الى االسالم خالفوا رأي الخوارج  ، وكذلك اىل السنة  في مرتكب  - - 30
الكبيره وغيرىا من االمور العقائدية ، وىذه الفرقة انما سميت بذلك الن اصحابيا كانوا يؤخرون  العمل عن 

وا مرجئو النيم اخروا العمل عن االيمان ، واإلرجاء بمعنى التأخير وليا فروع  منيا النية والعقد ،  فيم سمي
:اليونسية ،العبيدية ، والغسانية وغيرىم ، ينظر ،  البغدادي ، عبد القاىر بن طاىر بن محمد 

لفتح ، الشيرستاني ، ابي ا99ــ 92(  ، الفرق بين الفرق ، بيروت دار الكتب العممية ، ص2048ىــ/329)ت
م( الممل والنحل ، تقديم وتحقيق : احمد حجازي السقا، محمد رضوان 2294ىــ/938محمد بن عبد الكريم )ت

،  الرازي ، اعتقادات فرق المسممين ، ص 220ــ226، ص2006، 2مينا ، المنصورة ، مكتبة االيمان ، ط
 82ـــ80
السالم ، ظيرت في بداية  القرن الثاني المعتزلة ، مدرسة من مدارس  الفكر والكالم  التي عرفيا ا - 32

اليجري  في البصرة ترجع  ىذه المدرسة في اصوليا الى مؤسسيا واصل بن عطاء الذي اعتزل الدرس  ىو 
ومن وافقو الراي عن الحسن البصري  في مسالة مرتكب الكبيرة  فسمى ىو واصحابة معتزلة ، الشيرستاني ، 

 2، ص2938، 2دي  حسن، المعتزلة ، القاىرة ، مطبعة مصر ، ط، جار اهلل ،زى222الممل والنحل ، ص
قتيبة بن مسمم الباىمي: ىو ابا حفص بن مسمم بن حصين من بني ىالل بن عمرو قائد عربي  فتح  -32

فتوحات المشرق ولي خراسان  وسجستان وفتح بخارى  ووصل حتى حدود الصين  لمزيد من التفاصيل ، 
ــــ 86، قتيبو بن مسمم الباىمي ودوره في حروب التحرير في خراسان السمطاني ، غانم ىاشم خضير 

 )المترجم( 2989م ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية االداب ، 823ـــ 809ىــ/96
األسرة البرمكية:من األسر الفارسية العريقة يرجع أصميم  نسبة الى جدىم برمك الذي كان سادن معبد  -34

قد كانوا من دعاة الدعوة العباسية في خراسان ، واصبح خالد البرمكي وزيرا لمخميفة  النوبيار في بمخ ، و 
م( ، كما عظم شانيم  ايام  الخميفة العباسي  ىارون الرشيد 894م ـــ 839ىـ/246ىــ ــ 242العباسي السفاح)

ىــ 420د بن جرير ) تم(، لمزيد من التفاصيل : الطبري ، ابو جعفر محم808م ــــ 886ىـــ /294ىـ ــــ280)
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، 2966م( تاريخ الرسل والمموك ، تحقيق ، محمد ابو الفضل  ابراىيم ، القاىرة ، دار المعارف ، 922/ 
،زامباور ، ادورد فون ، معجم االنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ االسالمي ، اخرجو 400ــ 288، ص9ج

اسماعيل كاشف  واخرون ، القاىرة ، مطبعة  ، زكي محمد حسن بك وحسن احمد محمود ، ترجمة :سيده
،  الدوري ، عبد العزيز ، العصر العباسي االول ، دراسة في 24، ص 2992، 2جامعة فؤاد االول ، ط

 )المترجم( 248ـــ222، ص 2933التاريخ  السياسي  واإلداري والمالي ، بيروت ، دار الطميعة ، 
ئيس الغممان وىي وظيفو يحصل عمييا الممموك ، ففي البداية تعني رئيس عنبر من عنابر الغممان او ر  - 33

يحصل  عمى رتبة حاجب الحجاب  ، وبعد ان يتخطى الممموك  مراتب عده  طوال سبع سنوات ُيمنح في 
السنة الثامنو  لقب وثاق باشي  )أي رئيس خيمو(ويضم اليو ثالثة  من الغممان  من المماليك الجدد   : نظام 

م ـ(  ، سياست نامة ، ترجمة :يوسف بكار ،عمان 2092ىـ/389سن بن عمي بن إسحاق)تالممك   ، الح
 . )المترجم(40.  درويش ، السمطان محمود الغزنوي ، ص232مطبعة السفير ، ص 

خيل باشي او خيال  تاش ، ىذه الوظيفة بالتدرج بعد رتبة وثاق باشي ويعني بيا ) قائد كتيبو من الفرسان  39
( من المناصب العسكرية التي يبدا بيا التدرج   وىو اصغر ضابط   الموكل الية قيادة عشرة فرسان ثم يعموه 

 )المترجم(299حمود،صبالتدرج  القائد الموكل بقيادة مائة فارس ،  ناظم ، السمطان م
تأتي ىذه المرتبة بعد  خيل باشي ، ويعني بيم رتبة الحاجب  االكبر الذي يعد من اعمد الدولة ، ورفيع  - 36

المكانة ، وىو كبير الحجاب الذي يشرف عمى سير االمور في البالد ويتصل السمطان بو في امور البالد 
ط، عبد النعيم حسنين ، ايران والعراق في العصر المختمفة ، ويصل نفوذه الى التدخل في امور البال

 )المترجم(263السمجوقي ، بيروت،دار البيضاء ، ص
األسرة السامانية)السامانيون(، من االسر الفارسية العريقة، يرجع اصميم من عائمة زرادشتية نبيمو في  - 38

الوالي االموي اسد بن عبد اهلل  مدينة بمخ ، ترجع تسميتيم نسبة الى جدىم سامان خدات الذي اسمم عمى يد
م( ، 999ىـ/438القسري وسمى ابنو اسدا ، لمزيد من التفاصيل  : النرشخي ، ابي بكر محمد بن جعفر )ت

تاريخ بخارى ،تعريب وتقديم : امين عبد المجيد بدوي ، نصر اهلل مبشر الطرازي، القاىرة دار المعارف ، 
 )المترجم(  2969، 4ط
ة وكورة في بالد ما وراء النير متاخمة لبالد التركستان في زاوية من ناحية ىيطل ويقال فرغانة ، مدين - 38

اسم اقميم  ومدنيا كثيرة قصبتيا اخشيكت  وىي مدينة عمى نير الشاش ، ابن حوقل ، ابو القاسم محمد بن 
،  320ص  م(، صورة االرض ، بيروت ، منشورات دار ومكتبة الحياة ،988ىــ /468عمي النصيبي ) ت 

م( ، معجم البمدان ، تحقيق ، فريد عبد 2228ىــ / 626الحموي ، شياب الدين  ابي عبد اهلل  ياقوت ) ت
  288، ص3العزيز الجندي ، بيروت ، دار الكتب العممية ، ج

نير اموداريا ىو نير جيحون في بالد ماوراء النير وىو من االنيار الكبار في اسيا  يبدا من نير  - 39
ويخرج من بالد وخان  في حدود بذخشان  فتتجمع اليو انيار في حدود الختل  والوخش فيتكون منيا  خرباب

 494ىذا النير الكبير ، ابن حوقل ،  صورة االرض ، ص
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نيسابور ، ىي كورة واسعو  جميمة الرساتيق  والضياع والقني وقصبتيا ايرانشير ، المقدسي ، ابو عبد  - 90

م(، احسن التقاسيم في معرفة االقاليم ، بيروت ، دار احياء التراث 990ىــ/480 اهلل محمد بن احمد ) ت
 248العربي ، ص

، 2م(، لسان الميزان ، بيروت دار الفكر ، ط2338ىــ/ 892العسقالني ، احمد بن عمي بن حجر ) ت - 92
 302ــ300، ص9، ج2004

تقع في الجزء الجنوبي الشرقي اليران سجستان: ناحية كبيرة  تنسب الى سجستان بن  فارس ،  وىي  - 92
عمى حدودىا  الافغانستان وىي مدينة قديمة كانت تسمى زرنج  وتسمى ايضا نيمروز  : مجيول ، تاريخ 

، القزويني 2006، 2سجستان ، ترجمة : محمود عبد الكريم عمي ، القاىرة المشروع القومي لمترجمة ،ط
( ، اثار البالد واخبار العباد ، بيروت دار صادر ، م2284ىـــ /682،زكريا بن محمد بن محمود) 

 )المترجم(202ص
طاىر بن عبد اهلل، األمير الرابع من األمراء الطاىرين تولى الحكم بعد وفاة عبد اهلل بن طاىر ، جعمة  - 94

الخالفة ،   األخير اميرا عمى خراسان  قبيل وفاتو ، وأرسل الية الخميفة  العباسي الواثق العيد والمواء من دار
م(، طبقات ناصري،ترجمة : عفاف السيد زيدان ، 2260ىــ /  698الجوزجاني ،منياج الدين عثمان) ت

 )المترجم(429،ص2ج 2،2024القاىرة المشروع القومي لمترجمة ط
محمد بن عبد اهلل بن طاىر ، من والة الطاىرين ، ومن االمراء الطاىرين الذين حكموا في بغداد ،  -93

، الحرمين ، وكانت لو مواقف مشيورة في خالف المستعين مع القادة األتراك ، ونظم مقاومة ضدىم  والعراق
، وابعد عن إمارة بغداد فيما بعد،  ،ستانمي لين بول ، الدول اإلسالمية ، إضافة وتصحيحات بارتولد وخميل 

، مكتبة الدراسات ادىم ، ترجمو عن التركية صبحي فرزات ، اشراف ، محمد احمد دىمان ، دمشق 
، فوزي ، فاروق عمر ، النقيب ، مرتضى حسن ، تاريخ ايران، دراسة في التاريخ  262،ص2اإلسالمية ،ج

م( ، بغداد 2900م ــــــ 632ىـــ/ 906ىــ ـــــ 22السياسي لبالد فارس خالل العصور االسالمية الوسيطة )
 )المترجم(220،ص2989مطبعة التعميم العالي ، 

 262دادي ، الفرق بين الفرق ، ص البغ - 99
 9سورة طو اآلية  - 96
 299سورة البقرة االية   - 98
يقول البغدادي ان ابن كرام ذكر في كتابو  عذاب  القبر ان اهلل تعالى مماس لعرشو ، وان العرش مكانا  - 98

بينو وبين العرش ،  لو ، وأبدل أصحابو لفظة المماسة بمفظ المالقاة منو لمعرش ، وقالوا ال يصح وجود جسم
اال بان يحيط العرش الى األسفل ، وىذا معنى المماسة التي امتنعوا من لفظيا ، كما واختمف أصحابو في 

(فمنيم من زعم ان كل 9معنى االستواء المذكور في قولو تعالى ) الرحمن عمى العرش استوي ، طو اآلية 
زية لعرشو لصارت العروش كميا مكانا لو ، النو اكبر العرش مكان لو ، وانو لو خمق بإزاء العرش عروشا موا

منيا كميا ... ومنيم من قال انو ال يزيد عمى عرشو في جية المماسة ، وال يفضل منو شي عمى العرش ، 
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حداث لمٌمحدث ،  وىذا يقتضي ان يكون عرضو كعرض العرش ...  وسموا قولو لمشي )كن( خمقا لممخموق وا 
عالما لمذي يعدم بعد و  جوده ، ومنعوا من وصف األعراض الحادثة فية بانيا مخموقو او مفعولة او محدثو ، وا 

 ) المترجم(  280ــــ262لمزيد من التفاصيل  : البغدادي ،  ، الفرق بين الفرق ، ص 
 262البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص - 99
زعيم أصحاب ابي عبد اهلل  ىو محمد بن اسحق بن محمشاذ ، الواعظ ، األستاذ اإلمام ابو بكر ،  -60

ورئيسيم ، صاحب القول في وقتو عند السمطان ، وصف بالزاىد ابن الزاىد ، كان مقربا الى السمطان محمود 
ىــ 328واعتمده السمطان محمود عندما ظيرت الكرامية  ،   العتبي ، ابي نصر محمد بن عبد الجبار) ت

ن الدولة وأمين الممة محمود الغزنوي ، تحقيق إحسان ذنون م( ، اليميني في شرح اخبار السمطان  يمي2049/
الفارسي ، عبد الغافر ابو الحسن بن إسماعيل بن  292، ص2003، 2الثامري ، بيروت ، دار الطميعية ، ط

عبد الغافر ، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور، انتخبو ابراىيم بن محمد الصريفيني، تحقيق ، محمد احمد 
 )المترجم( 22، ص2،2989، بيروت ،دار الكتب العممية ،ط عبد العزيز

القاراخانيون، ىم  اكبر األسر التركية التي كونت  دولة من اكبر الدول  التركية التي ظيرت  في  -62
تركستان  بعد إمبراطورية الكوك تورك،وىي اول دولة اسالمية تركية  في تركستان  يطمق عمييا مسميات 

التركستان ، الدولة الخاقانية ، االيمك خانية، وقد اختمف المؤرخون في اصوليم  عديده منيا : خانات
فالكاشغري  يرجع اصوليم الى عدة اقوام تركية بينما بارتولد يرى ان اصوليم من القرلق ، وصف ممكيم بانو 

مرقندي ، احمد عظيم الشان وبمغ حسن سياستيم وميابتيم االوج  لمزيد من التفاصيل : النظام العرووضي الس
م(  ، مجمع النوادر او جيار مقالة ، خالصة وحواشي العالمة محمد 2263ىــ/  960بن عمر بن عمي) ت

، 89،  ص2عبد الوىاب القزويني، ترجمة : الدكتورعبد الوىاب عزام ،  القاىرة،مكتبة الثقافة الدينة ، ط
ان لغات الترك ، االستانة، مطبعة دار م (، ديو 2202ىــ /396الكاشغري ، محمود بن الحسين بن محمد) 

، بارتولد ، فاسيمي ، ف، تاريخ الترك في اسيا  الوسطى ، ترجمة : 440، 2، ج2444الخالفة  العمية ، 
، زامباور ، معجم االنساب   89، ص2996احمد السعيد سممان ، القاىرة ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

 )المترجم(429ـــ 422، ص  
مخ  مدينة مشيورة بخراسان  وىي في االقميم الخامس وىي من اجل مدن خراسان وأكثرىا خيرا فتحيا ب - 62

االحنف بن قيس الكندي ايام والية عبداهلل بن عامر بن كريز في  خالفة عثمان بن عفان ) رضي اهلل عنو( 
 968، ص2، الحموي ، معجم البمدان ، ج

 جم()المتر  292العتبي ،   اليميني، ص  - 64
االسبيسالر وتعني القائد األعمى في الجيش، وىو الذي يتقدم الجيش  في القتال ، وكان السمطان يعينو  63

بنفسو  من االشخاص الذين  تتوفر فييم الصرامة  والقوة والكفاءة العسكريو  الناتجة  عن وفرة التجارب  في 
القوة والشدة ، وممن تفننوا  في الفروسية الحروب ، ويٌختاره  ايضا  من ذوي الشكيمو  ومن المعروفين ب

والمبارزة ، وممن تولى ىذه الوظيفة  في ايام السمطان محمود ىو تاش فراش ، وقد بقي في االسبيساالريو، 
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حتى قتل ايام السمطان مسعود الغزنوي ، وقد عمت مكانة االسبيساالر  عند الغزنويين فكان اذا دخل القصر 
ط ، محمد، بدر عبد الرحمن ، رسوم الغزنويين  ونظميم االجتماعية، القاىرة مكتبة استقبمو اثنان من البال
، ابو النصر، محمد عبد العظيم ، السالجقة تاريخيم السياسي  220،ص2988، 2االنجمو مصريو ، ط

 .) المترجم(409، ص2002، 2والعسكري ، عين لمدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ، ط
ماعيمية ، من الفرق الشيعة التي ترجع في أصوليا الى إسماعيل ابن جعفر الصادق الذي فرقة اإلس -69

توفى في حياة ابيو  ، وىؤالء قالوا بإمامة إسماعيل بعد وفاة ابيو واختمفوا في موتو في ايام ابيو ، وىي تختمف 
مية في بدء االمر ، عن بقية فرق ألشيعو بإثبات االمامو الى إسماعيل وىو االبن االكبر المنصوص ع
، 82ــ80، ص3،2969النوبختي ، ابي محمد الحسن بن موسى ،  فرق الشبعة ، قم مكتبة الفقيو ، ط 

م( الممل والنحل ، تقديم وتحقيق :احمد 2294ىــ/ 938الشيرستاني ، ابي الفتح محمد بن عبد الكريم )ت
. لويس، برنارد 246،294، ص2006، 2حجازي السقا ، محمد رضوان مينا، المنصورة مكتبة االيمان ، ط

، اصول االسماعمية ، ترجمة : خميل احمد جمو، باسم محمد الرجب ، تقديم :عبد العزيز الدوري، المركز 
 )المترجم( 2028األكاديمي لألبحاث ،

القرامطة، فرقة منشقو من االسماعمية ، انما سميت بذلك نسبة الى رئيسيا من اىل السواد من االنباط  -66
كان يمقب )قرموطيو( او قرمط  وىو لقب حمدان مؤسس ىذه الفرقو يرجع من قرية في سواد الكوفو  وكان 
يظيرالنسك  والتقشف ، كانت الدعوة القرمطية سرية  ثم انتشر دعاة  ىذه الدعوة   في المغرب  والمشرق 

ي ، عبد العزيز، دراسات في ، الدور 83ــ84وأصبح ليم تاثير في كل مكان  ، النوبختي ، فرق الشيعو ، ص 
 )المترجم( 249ــ99،ص2008، 2العصور العباسية المتاخره، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ، ط

ىو ابو الفتوح داود بن نصر بن حميد الباطني ، حيث نقل عنو خبث اعتقاده وانو دعى اىل واليتو الى  - 68
 ) المترجم(298يني ، درويش ، السمطان محمود الغزنوي ، صمذىب الباطنيو  فاجابوه، العتبي ، التاريخ اليم

يقال ان داود تنحدر ساللتو من الشيخ حميد لودي ولودي تحريف واضح لالوي الذي يعد احد اجداد  - 68
داود ولعل ىذا خطا عند المؤرخين فقد ظمل عند بعض الكتاب فاطمقوا عمية داود لودي  ، ناظم ، السمطان 

 )المترجم(298محمود ،
د من المدن التاريخية  في البنجاب ، تقع في ىي اليوم تسمى بمدينة اوش شريف او اوخ  شريف ، تع - 69

الجزء الجنوبي في اقميم البنجاب ، يخترقيا نير تشناب وىو من االنير الرئيسة في اليند والباكستان ، اسسيا 
االسكندر االكبر اثناء غزوه لوادي السند ، كانت معقال لسمطنة دليي اثناء الفتح االسالمي لشبو القارة اليندية 

 )المترجم(https://en.wikipedia.org/wiki/Uchممجا لعمماء المسممين  ، وصارت 
لما وصل السمطان محمود الغزنوي الى الممتان ضرب عمييا حصارا مدة سبعة ايام ثم افتتحيا فوجد  - 80

اىميا في ظالل فقضى عمى اىل الباطنية  ، وصالح اىميا عمى ان يدفعوا لو عشرين الف درىم سنويا : 
 ،)المترجم(299ـــ298السمطان محمود الغزنوي ،صدرويش ، 
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يذكر ان اىالي الممتان التمسوا السمطان محمود  الحماية لشدة الحصار ولتردي اوضاعيم  بسبب  - 82

الحصار   مقابل دفع عشرين مميون  درىم  فقبل السمطان طمبيم ، اما داود فقد نقل سجينا الى قمعة غورك 
وعمل السمطان عمى قتل الكثير من القرامطة  وانياء وجودىم ىناك :   حيث امضى بقية حياتو فييا ،

، درويش ، السمطان محمود الغزنوي 249ناظم ، السمطان محمود الغزنوي ،  ص 283العتبي، اليميني ، ص
 )المترجم(246،ص

مطان عمى ان نواسة شاه ارتد عن اإلسالم وتحالف مع زعماء اليند  ضد السمطان محمود فسار الية الس - 82
رأس جيش كبير لتاديب المرتد وما ان سمع نواسو شاه بذلك حتى  ىرب من امامو  الى سمسمة جبال الممح ، 
وفيما بعد تم القبض عمية ونقل الى السمطان محمود الغزنوي  الذي أرغمو عمى دفع أربعمائة الف درىم وقيد 

 )المترجم(299حمود ،ص، درويش ، السمطان م 243حريتو : ناظم ، السمطان محمود ،ص
ىي قمعو تقع فوق قمة جبل عمى مقربة من كانقرا محوطة بنير بانقنقا ، وفييا معبد يجمو ويوقره  - 84

اليندوس ، يحتوي ىذا المعبد عمى الكثير من الثروات المتراكمو في سراديبو ، وقد وقد حاصر السمطان ىذه 
المغانم ، ورد عند بعض الكتاب ان ناكركوت اسم القمعو حتى سقطت بين يديو ، وكسب منيا الكثير من 

 )المترجم(228لمممك الذي اسرة السمطان محمود الغزنوي  : ناظم السمطان محمود ،ص
بالد الغور، الغور والية تقع بين ىرات وغزنو تحيط بيا الجبال من جميع الجيات ، وتعد من اعقد - 83

ييا  عنيا وعن تاريخيا  ، القزويني ، اثار البالد ،ص الواليات الجبمية لوعورتيا  ولصعوبة المسالك ال
درويش ، عبد الستار مطمك ) الدكتور(، االمارة الغورية في المشرق ، دراسة في احواليا     342ـــ329

ىـــ( ، عمان ، دارعالم الثقافو ، سمطان ،طارق فتحي )الدكتور(، الدولة 622ىــ  ــــ934السياسية والحضارية )
 )المترجم(2008م( ، الموصل ، دار ابن األثير لمطباعو والنشر،2229ـــ  2238ىــ /622ـــ 934)الغورية 

ىرات مدينة عظيمة  من مدن خراسان  وقد كانت ىذه المدينة في يد سالطين الغور القزويني ، اثار  - 89
 382ــ 382البالد ،  ص 

ساط اإليرانية والتركية ، والمصطمح يشير الى  التاجيك، او احيانا الطاجيك ، الكممة تستعمل في األو   -86
مجموعة عرقية تعد من المجموعات اآلسيوية  الرئيسية  في وسط آسيا ، يرى البعض ان الكممة تحريف 
لكممة طئ  والمقصود بيا القبيمة العربية  التي استوطنت في العراق وشبة الجزيرة العربية ، وكان الفرس أيام 

ب من طئ وغيرىم طائيين ، وىم اليوم يشكمون مجموعات عرقية كبيره ضمن الفتوحات  يسمون العر 
 المجموعات اآلسيوية ويعدون المكون األساسي لدولة طاجكستان  :

 Bosworth, C,E,and others, Art(Tadjik) in Encyclopedia of Islam , new edition 
,Brill,200, Vol,10,pp.63-66 

كان حاكما لإلمارة الغورية ايام السمطان محمود الغزنوي ،وقد ضبط ممالك   ىو األمير  محمد بن سوري -88
الغور ، واعمن عصيانو وتمرده ضد السمطان محمود األمر  الذي دفع السمطان محمود بقيادة حممة عسكرية 
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ضده الى بالد الغور حتى وقع سوري أسيرا عند السمطان محمود ، ينظر، الجوزجاني ، طبقات ناصري  
 . )المترجم(296، درويش ، السمطان محمود ،ص390ــ389،ص2،ج
 )المترجم(422ينظر العتبي ، اليميني  ، ص  - 88
ىو ابو سيل عيسى بن يحيى المسيحي الطبيب المعروف بابو سيل المسيحي ، كان طبيبا مشيورا  - 89

في خمق االنسان ، وكتاب ببخارى ، كتب الكثير من المؤلفات الطبية ، من مؤلفاتو اظيار حكمة اهلل تعالى 
ىــ 668المائة في  الصناعة الطبية، ينظر  ابن ابي اصيبعو ، موفق الدين ابو العباس  احمد  بن القاسم)

م( ، عيون االنباء في طبقات االطباء،  تحقيق نزار رضا ، بيروت ، منشورات مكتبة الحياة ، ص 2269/
 )المترجم(348ـــ346

الطبيب ، فيو ابو الخير الحسن )وليس ابو الحسن(بن مورا بن بابا  بن بينام  يخطا اوليري بتسميو ىذا  -80
المعروف بابن الخمار ، كان نصرانيا عالما بأمور صناعة الطب وفروعيا خبيرا بغوامضيا كثير الدراية ليا 

السريانية  ماىرا في العموم الحكمية ، ولو مصنفات في الطب ، كما انو كان مترجما فترجم الكثير من الكتب
 .)المترجم(329ــــ328الى العربية ، ينظر ، ابن ابي اصيبعو ، عيون األنباء ، ص

م( ، كان من اىل 2044ىــ / 329ىو ابو نصر منصور بن  بن عمي العراق المشيور بابن عراق)ت   -82
والفمك  في  خوارزم  وىو ابن اخ خوارزمشاه ،  يعد من  كبارعمماء المسممين المتخصين في الرياضيات  

القرن الرابع اليجري / العاشر الميالدي ومن المعاصرين لمبيروني، جاءت شيرتو من كونو احدث حساب 
المثمثات ، يذكر انو كان ثريا جدا وسمحا كريما يحسن ضيافة من يمر بو وكان يمتمك ضيعو كبيرة في 

حل عمية ضيفا فاضافو واضاف  الجرجانية ، وحينما ذىب السمطان محمود الى جرجان لالخذ بثأر صيره
جنده ، غير ان السمطان اتيمو بسوء االعتقاد اذ لم يرى السمطان في ضيعتو مسجدا مع كثرة ثراءه فامر 

السمرقندي ،جيار مقالة ، النظام العروضي بصمبو مع من صمب ممن اتيم بسؤء االعتقاد  ينظر : 
، اليادي ، يوسف ، مقدمة   226، ص22مش ، وانظر تعميق  الدكتور عبد الوىاب عزام عنو ىا224ص

التحقيق لكتاب اليميني في اخبار دولة الممك يمين الدولة ابي القاسم محمود بن ناصر الدولة ابي منصور 
( طيران ، مركز البحوث والدراسات لمتراث 2049ىــ/328سبكتكين لمؤلفو محمد بن عبد الجبار العتبي )ت 

 )المترجم( 36ــ 39، ص 2008، 2المخطوط ، ط
نص الرسالة التي كتبيا السمطان محمود وأرسميا بيد )حسين بن عمي بن ميكائيل ( جاء فييا:)لقد  - 82

سمعت ان جماعة من رجال العمم يقومون  عمى خدمة امير خوارزم مثل فالن وفالن ، وكل واحد منيم قد 
يتشرفوا بمقائي ،  صار نسيج لوحده وبرز في عممو ومن الواجب عميك ان = ترسميم جميعا الى قصري حتى

فنحن  نرجوا ان ننتفع بعمميم وفنيم ، ونرجوا ان يحقق لنا امير خوارزم ىذه الرغبة التي ابديناىا( ينظر ، 
براون ، ادورد جرونفيل ، تاريخ االدب في ايران من الفردوسي الى السعدي ، ترجمة : إبراىيم أمين الشواربي 

 )المترجم(222ــــ222، ، مكتبة الثقافة الدينية ، ص



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81اجمللد ) (4العدد )

 2028 كانون األول

 

)3263 ) 
 

                                                                                                                                        
أبيورد ، مدينة بخراسان قرب سرخس ، بناىا باورد بن جودرز  ينسب الييا الكثير من العمماء،  القزويني، اثار  - 84

 289البالد  ص 
طوس ، مدينة بخراسان بينيا وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ ، فتحت ايام الخميفة عثمان بن عفان ) رضي اهلل  - 83

 98ــ 99، ص3البمدان ، جعنو ( ، الحموي ، معجم 
جرجان ، مدينة مشيورة عظيمة بين طبرستان وخراسان اول من احدث بنائيا يزيد بن الميمب بن ابي صفرة ،  - 89

 249، 2وخرج منيا الكثير من العمماء واالدباء والفقياء والمحدثين ، الحموي ، معجم البمدان ، ج
يذكر ان ابن سينا أول الرجال الذين طمبيم  السمطان محمود  فمما  عمم  بيروبو  امر رجالو ان يصوروا صورتو   - 86

وان يذيعوىا في أنحاء البالد ، وفي ىذه األثناء استطاع ابن سينا ان يشفي احد اقارب قابوس  شمس المعالي  ، 
مما مثل بين يديو عرف انو الرجل الذي يبحث عنو محمود ، فاستدعاه ىذا االمير ليعبر لو عن اعجابو بحكمتو ، ف

 ) المترجم(222ولكنو لم يشأ ان يسممو اليو واستبقاءه عنده مكرما مبجال ، ينظر، براون ، تاريخ األدب  في ايران، ص
87- Barthold,V.V., Turkestan down to the Mongol Invasion ,Gibb - Memorial new series 
no.5.London , 1928   

 88- Ibn Tahair, Moslem Schsims,and Sects,Trans,A,Halkin ,part II, 
Tel_Aviv,1935  

89- G. Le Strange , The Land of the Eastern Caliphate, Cambridge history of 
Indian , Cambridge University press  ,1905   

 

 2993نسيس وكوركيس عواد ، بغداد مطبعة الرائد ، بمدان الخالفة الشرقية ، ترجمة بشير فر  - 90
91-  The Cambridge history of India , Turks and Afghans,ed, Sir Wolseley Haig   
,Cambridge University press,1928 , vol,III, pp. 11-37  
92- Lewis, B, The Origins of Isma'ilism , Cambridge , 1940.   

لويس ، برنارد ، أصول اإلسماعيمية ، ترجمة خميل احمد جمو وجاسم محمد الرجب ، تقديم عبد العزيز الدوري ،  - 94
 2938بغداد منشورات مكتبة المثنى ، 

  _hassan  Ibn Ashaq-Quwam Alden Abu Ali AL Nizam al_Mulk, -94 
,Siasset Nameh ,traite' de gouvernement,Compose' pour le Sultan Melik- 

cha'h,Charles Henri Schefer, vol, vII, paris, 1893       
 298براون ، تاريخ االدب في ايران ، ص  - 99
م ـ(  ، سياست 2092ىـ/389نظام الممك ، قوام الدين ابو عمي الحسن بن  اسحاق بن  العباس الطوسي) ت  - 96
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