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The Role of the Military Alolpetkinyin Princes in Establishing
the State of Ghaznavids ( 351-366 AH / 961-977 AD)
Fathallah Ibrahim Abdul Baki El Safty
Abstract
The Saboktagin the real founder of the state Ghaznawi which
strengthened corners in his reign, but preceded by efforts in the
establishment of the first building blocks and in laying the
foundation for this country, and we mean to them those Turks who
built his countrymen who topped their business in the tile-Samani,
and have had the upper hand in weakening the influence of the
Samanids and the establishment of Ghaznavi entity, they are princes
military Aibteginah (351-366 AH / 961-977 AD), and the period of
their rule of Ghazni, which spanned nearly fifteen years, is the
preliminary stage of the state Ghaznawi, and then the events of their
time within the history of the state Samani.
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(  )1الغزنويون :يرجع أصل هذه األسرة أللبتكي ن ،أحي ويواا المينينن ن اليذت اسيتنني أن ي يل
عن جم ال ولة المنينن ة س ة  153هـ  ،ويؤسس اويلة شبه يمتقلة فى غزنة ،وخل ه أب ه أبوإسحنق
 ،ثم آلت لكب ر ووااه بلكنتك ن ،ثم إلى ونئ آخر ي عى ب رت ،ثم خل هم سبكتك ن أحي يانل يأ ألبتكي ن،
ويع سبكتك ن هو الاؤسس الحق قى لل ولة الغزنوية؛ ألن الالأ صنر ين بعي ه فيى يريتيه ـ وعي اهم
تمييعة ع يير حن ايين ـ حتييى سييقوله فييى ي ي الغييوري ن فييى س ي ة ( 585هييـ3383 /م ) ،ولازي ي ييين
الت نصي ي ل حيييو أسيييانل الحكييينم الغزنيييوي ن وفتيييرة حكاهيييم ،أن ييير ،العتبيييى (ت358هيييـ3113 /م )
أبوال ر يحا بن عبي الببينر العتبيى :تينريخ ال ا يى5 ،ج ،شير  :أحاي بين عليى الح يى الا يى،
القينهرة  3583م  ،ج ،3ص 59 ،53؛ الكرايييزت (ت331هيـ3138 /م ) أبييو سييع عبي الحييى بيين
الضييحنب بيين يحاييوا :زييين األخبيينر ،ج ،3ترجايية :ع يينا الميي زي ي ان ،النبعيية األولييى ،القيينهرة
 3185م ،ص  558 ،559الب هقييى (ت 391هييـ3199 /م ) أبييو ال ضييل يحا ي بيين حم ي ن الب هقييى:
تييينريخ يميييعوات الاعيييروا " بتييينريخ الب هقيييى " ،ترجاييية :يح يييى الب ييينق ،صيييناق ن ييي ت،يكتبة
األنبلييوا الا ييرية ،القيينهرة ،3153ص  .313 ،311ص  533ـ  538؛؛ وأيضيين ،بيييوزور (
ل ورا ) :األسرات الحن اة فيى التينريخ االسي،ي 5 ،ج ،ترجاية :حمي ن عليى اللبيوات ،يراجعية:
سلبانن إبراه م العمكرت ،النبعة الثنن ة ،يؤسمة ال راي العربيى ،القينهرة 3115م،ج 5ص 551؛
بو ( ل ن ) :تنريخ ال و االس،ي ة ويعبم األسرات الحن اة5 ،ج ،ترجاة :أحاي الميع سيل انن،
القنهرة .ق.ت،ج 5ص . 589
(  )2سُبكتك ن :هو سيبكتك ن بين جيوق بين ويراببك م بين بين ينرسي بنن بين ف يروز بين يزاجيرا ،وأن
ف ييروز بيين يزاجييرا بيين شييهرينر ال نرسييى هييو أخيير يلييوب ال ييرس وبييل االسيي،م ،و ننييت أسييرته
بنلتر متنن فى عهي عثاينن بين ع ينن ،وليم ياي جي ،ن حتيى تتر يت ـ أت أصيبحت تر ية ـ ولكين
بتوالى األنمنق يرة أخرت حتى وصل سبكتك ن االينرة والحكم يرة أخرت ،وهذا القو يرفيو؛؛
ألنه غنلبن ين ي عى الاوالى الذين ي يلون إليى ارجية االيينرة ألن ميهم بعراوية ال ميع ،أو يعن يه ليه
ييؤر يعنصير لييه يين أجييل العننيين ،فيى ح ي ن يرجيع بع ي الاي ؤرخ ن أصيل سييبكتك ن إليى التييرب
اليوث ن ،وأنيه اخيل األسي،م ع ي ين وويع فيى أسيير وب لية تعت ي االسي،م  ،أو أنيه اعت ي االسي،م أث يينل
وجيواه فيى نب يع أث ينل ت ريبيه وإعي ااه للب ييع يثيل بينوى الغلاينن  .ولقيع "ويراببكم " يو يقنع ي ن،
األو  " :ويرا " ويع يى األسيوا " ،أييين الثيننى" :ببكيم " ف ع يى "ال يزع م أو ال يبني " ،ف ع يى اللقييع
"اليزع م األسييوا " ،ان يير ،العتبييى:الا ي ر الميينب  ،ج ،3ص 59 ،53؛ الب هقييى :الا ي ر الميينب ،
ص  . 313 ،311ص  533ـ 538؛ فرشيته (يحاي ونسييم ) :تينريخ فرشيته ،يبل ين،ن ير ييينجور،
بويبنت  3813م ،جل  ،3ص .38
(  )3غزنيية :والييية واسييعة فييى ألييراا خراسيينن تقييع ب هيين وب ي ن اله ي  ،وبلغييت هييذه الا ي يية أوج
ازاهنرهن فى أينم الغزنوي ن ،وببنصة فى عه الميلننن يحايوا الغزنيوت (188ـي 353هيـ  118 /ـ
 3111م)  ،فكننت يثل الا نرة فى وسط آس ن ،ولكن ين الاؤسف حقن أنيه ليم يكين للايؤرخ ن وصيف
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وااٍ لغزنية فييى هييذه ال تييرة الازاهييرة .ان يير ،االصينبرت ( ت فييى القييرن الرابييع الهبييرت ) أبييى
إسييحنق إبييراه م بييين يحايي  :الامييينلأ والاانلييأ ،تحق يي  :المي ي أحايي جييينبر عبيي العن الحمي ي ى،
يراجعة :يحا ش غربن  ،لبعة وزارة الثقنفة واالرشنا القويى ،القنهرة  3131م ، .ص ،353
359؛ الثعييينلبى (ت 351هيييـ3118/م) أبيييو ي يييور عبييي الالأ بييين يحاييي بييين إسيييانع ل الثعيييينلبى
ال منبورت :لننئف الاعينرا ،تحق ي إبيراه م االب ينرت ،حمي ى نييل ال ي رفى ،اار إح ينل الكتيع
العرب ة ،القنهرة 3131م ،ص . 511 - 519
(  )4الميياعننى (ت 535هيييـ 3515 /م ) أبييو سيييع عبيي الكيييريم بيين يحاي ي بيين ي يييور التا ايييى
الايروزت :األنميينق ،البييزل الرابييع ،تق ي يم وتعل ي  :عب ي اع عايير البيينروات ،النبعيية األولييى ،اار
الب نن ،ب روت 3188م ،ص. 513
(  )5ينووت (ت353هـ3593 /م) شهنق ال ين أبو عب اع الحايوت :يعبيم البلي ان فيى يعرفية الاي ن
والقييرت والبيييراق والعايينر والميييهل والييوعر فيييى ييل يكييينن ،أربعيية أجيييزال ،تحق يي  :فريي ي عبي ي
العزيزالب ت ،النبعة األولى ،اار الكتع العلا ة ،ب روت 3111م  ،ص. 313
(  )6زابلميتنن :أو زابييل إول ي م ب ير واسييع يقييع ج يوبى بلييخ ولبنرسييتنن ،وو يبته غزنيية .ان يير،
ينووت :ن مه ،ص .331
(  )7نبو أو نبل :هيى ي ي ية أبعي شيانال يين غزنية ،عليى حي وا البني ينن ،ولهين ولعية يوصيوفة
بنلتح ن ،و نن يبلع ي هن ال وق الببنتى ،وهى أحمن أنواي االبل  .ان ر ،القزوي يى (ت 385هيـ/
 )3381ز رين بن يحا  :أثنر الب،ا وأخبنر العبنا ،اار صنار ،ب روت .ا .ت ،.ص . 531
(  )8خل لى اع خل لى :هرات،تنريبهن وآثنرهن ،ج ، 3ينبعة العنرا بغ اا 3193م ،ص.53
(  )9عبنس إوبن اشت ننى :تينريخ إييران بعي االسي،م ،ترجاية وتعل ي  :يحاي عي،ل الي ين ي يور،
يراجعة :المبنعى يحا المبنعى ،اار الثقنفة لل ر والتوزيع،القنهرة3111 ،م  ،ص. 331
(  )10ت مع ال ولة المنينن ة إلى رجل يقن له "سنينن "  ،و نن هذا الرجل أح أشراا ي ي ة بلخ،
ويعتق أن هذه األسرة ت ح ر ين س،لة المنسنن ن يلوب ال رس الق ينل ،وو اعت ي سينينن االسي،م
فيى الع ير األييوت ،وأنبيع سيينينن أربعية ب ي ن هيم :نيو وأحا ي ويحي وإل ينس .والتحقيوا بب ييية
البل ة الا يون العبنسى فى خراسنن ،و أخل يوا ليه الب يية ،فاين ينن يين البل ية إال أن نفي هم،
وواالهم على ي ن خراسنن ،جا ع أنحنل ب،ا يين ورال ال هير سي ة ( 533هيـ893 /م)  ،فكننيت هيذه
ب اية ال ولة المنينن ة التى اتبذ حكنيهين يين ببينرت حن يرة لهيم .ولاين تيولى إسيانع ل بين أحاي (
515 - 591هييـ119 - 815 /م ) وييينم بواجبيينت الي ي فني عيين ننيييه الم نسييى ،وخنصييية يي غييينرات
األتيراب اليوث ن فييى تر ميتنن ،ووينا الحاليية تليو األخييرت؛ الخضينعهم ول ير اال سيي،م ب ي هم .لايين
توفى األي ر إسانع ل ،أخذت ال ولة المنينن ة تضعف ،فقي انقميم الب يت المينيننى عليى ن ميه لاعين
فييى الم ي ناة والحكييم ،وت ي خل بيينر رجيين ال وليية فييى المييلنة لاعيين فييى تحق ي ي يينل شب يي ة،
وازااات شو ة األتراب ،و ت نوم خنرهم وتاك وا فى ال هنيية يين القضينل عليى ال مينينن ن بعي حكيم
اام ييين يقييرق ييين ينئيية وخاميية وأربع ي ن عنييين بنوتميينم ييين تبقييى ييين يلكهييم ب ي ن الــغـــزنــوي ـــييـن
والــقـــــره خـــــننــ ـــــن فى س ة 181هـ111/م  .لازي ين الت نص ل ان ر ،ال رشبى (159هـ /
 138م) أبو بكريحا بن جع ير ال رشيبى :تينريخ ببينرت ،ترجاية وتعل ي  :أيي ن عب الاب ي بي وت،
ن ييير النيييرازت ،اار الاعييينرا ،القييينهرة  3135م ،ص .313 - 11؛ الب هقيييى :الا ي ي ر المييينب ،
ص حنت يت روة  .ون ر أيضن أحا على يحبى :سنينن نن ،نبل  3113هـ ش ،ص .98 - 5
(  )11الاانل أ األتراب :لان ونيت ال و ال نرس ة الامتقلة فى الا رق استعنن حكنيهين بنلاانل يأ
األتيراب فيى اوليتهم ،إيين للب يية فيى الق ير ،أو حيرس خينص بهيم ،أو يان للبي لتقويتيه ،أييين

حوليات آداب عني مشس  -اجمللد ( 31اكتوبر – ديسمرب )5135

515

فتح اهلل عبدالباقى إبراهيم الصفتى
ال وليية الميينينن ة ،فق ي ازااات فييى جلييع الاانل ييأ األتييراب ي ييذ ب ي ايتهن ب ييكل يلحييو بنلتبيينين عيين
ي ثلتهيين يييين الي ي و األخيييرت؛ فنسييتب يوهم بكثيييرة ااخيييل اوليييتهم ،ثييم ليييم يلبي ي هيييؤالل الغلاييينن أن
استننعوا أن ي ذوا ت ريبن إلى الرتع العل ن فى الب  ،وفى االاارة الا ن ة؛ وبذلأ ه المنينن ون
لغلاننهم ـ ان ه العبنس ون يين وبيل ـ الا نصيع الق نايية واألييوا التيى سينع ت فيى تقيوي ب ينن
اولتهم .لازي ين الت نص ل ان ر ابن حوول (193هـ191 /م) أبو القنسم بين حوويل ال ي بى:صيورة
األر؛ ،جزلان ،النبعة الثنن ة ،ينبعة بريل ،ل ي ن 3118م ،ص 531؛ ؛ ن ينم الاليأ (ت 385هيـ
3115/م ) أبوالحمن على النوسى :س نست ننيه ،ترجاة وتعل  :الم يحا العيزاوت ،اار الرائي
العربى ،القنهرة 3195م ،ص 333 ،331 ،331؛ وأيضن عبي ال عي م يحاي حمي ن :إييران فيى يل
االس،م،النبعة األولى ،اار االتحنا العربى للنبنعة ،القنهرة  3191م ،ص 33؛ع نم الي ين ال قيى:
تيينريخ االسيي،م وحضيينرته ،ص 531؛ بنرتول ي  :تر مييتنن ييين ال ييت العربييى إلييى الغييزو الاغييولى،
ترجاة :ص ،ال ين عثانن هنشم ،اار الترا العربى ،الكوييت 3185م ،ص  153ـ  131؛ نعاية
على يرسى :الب ال نرت ،يبلة ل ة ال راسنت العرب ة ،الابل األو  ،جنيعة الا ن3113 ،م،
ص 131؛
Bosworth: The Armies of The saffraids , Bulletin of The School of
Oriental and African Studies, UNIVERSITY OF London xxxl .London
1968,p.546.
(  )12ب،ا ين ورال ال هر :هى اليب،ا التيى تقيع خليف نهير ج حيون ،وهيو اسيم جغرافيى ينلي عليى
الا نقة الواوعة ب ن نهرت ج حون وس حون ،ويقع نهر ج حون فى ال ان  ،وس حون فيى الب يوق،
أين فى ال رق ف ح هن ح وا اله  ،وين الغرق خراسنن ووالية خوارزم ،ويين أهيم الاي ن فيى هيذا
االول ي م ال ييغ وببيينرت وسييارو والبرجنن يية ،وغ رهيين .لمييترن ( ييى):بليي ان الب،فيية ال ييرو ة،
ترجاة ب ر فرنم س ،ور س عواا ،يؤسمة الراسنلة ،ب روت .ا.ت  ،ص .399 ،393
(  )13برو لاييينن ( ييينر ) :تييينريخ ال يييعوق االسييي،ي ة5،ج ،ترجاييية :نب يييه أيي ي ن فييينرس ،ي ييير
البعلكى ،النبعة األولى ،ب روت  3131م ،ج ،5ص .338
(  )14يحاي جايين ال ي ين سييرور :تيينريخ الحضينرة االسيي،ي ة فييى الا ييرق ،اار الثقنفيية العرب يية،
القنهرة 3135م ،ص.81
(  )15ألبتك ن :لاة ير بة ين " ألع " باع ى البنل ،أو القيوت ،أيين "تكي ن" وييذ ر أح ننين " ي ن"
أو "ت ن"  ،فباع ى الاماة أو ال ب ه ،وال يزا يروج على أنه اسيم عليم بي ن التر اينن ،وسيوا نبي
ل ييت تكيي ن يلحيي بكث ييير ييين األسييانل يات األصييل التر يييى ،يثييل سييبكتك ن ،بلكيينتك ن ،جع يييرتك ن،
سبنشى تكي ن .لازيي يين الت نصي ل ان ير ،ـ فينيب رت (أري يوس) :تينريخ ببينرت ي يذ أوي م الع يور
حتى الووت الحن ر ،ترجاة :أحا يحاوا المنااتى ،يراجعة وتق يم :يح ى الب نق ،يكتبة نهضة
ال رق ،القنهرة 3189م ،.ص . 339
(  )16ن ينم ال ي ين أحا ي بب ييى الهييروت :لبقينت أ بييرت1 ،ج ،ترجايية :أحا ي عب ي القنار ال يينيلى
( تحيت ع ييوان الاميلاون فييى اله ي ييين ال يت العربييى إليى االسييتعانر البرينيننى)  ،اله ئيية الا ييرية
العنية للكتنق ،القنهرة ،ج ،3ص .51
ن نم الالأ يراحل الت رج فى الب،ط المنيننى للاالوب التر ى ي يذ شيرائه حتيى
(  )17لق أو
يبلغ أعلى الاراتع ،ولازي ين الت نص ل ان ر  .ن نم الالأ :الا ر المنب  ،ص .333،335
(  )18حنجع الحبنق :ي نل استعال فى الب،ا االسي،ي ة لل اللية عليى ال يبل الاميئو عين
حراسة بنق الحن م وال خو عل ه ،حتى ال ي نو ي ه إال الزائرون الذين يبنزونه ،ولكن سرعنن ين
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أصيب لقبيين ينينب ي ييبن فيى الييب،ط وو يية تبتليف عيين لب عتهين ال و قيية اخت،فين ب ييرا ،بيينخت،ا
األونينر والع يور ،فكث ييرا يين هير الحنجييع ،إيين رئ مين للت ييري نت ،أو نين را للق ير ،أو رئ ميين
للحرس ،أو ي ححن لألخننل ،أو رئ من للحكويية ،ويتضي أن سيلننن حنحيع الحبينق ( الحنجيع
بزرب )  ،و تنور ع المنينن ن ،وأصب ين القوة ،بح يك ه يين أن ينايع فيى االسيتحواي عليى
الملنة العل ن فى ال ولة بع األي ر اليذت ينن يميتع ن بيه لإلشيراا عليى يبلميه وشيئونه البنصية،
يمت ره فى جا ع أيور ال ولة ب رهن وصغ رهن ،وو يم إل ه بع الاهنم الحرب ة ،ووي بليغ يين
أها ة هذا الا ع أنه ياكن ل نغله تولى ت ب ر أيور ال ولة فى حنلية غ ينق الحين م ع هين ،بيل أتين
له ي يبه أن يحينو أن يلعيع اور صيننع الحكينم  .ولازيي يين الت نصي ل ان يرا ،ـ اائيرة الاعينرا
االس،ي ة ( أص رت بنأللانن ة واالنبل زية وال رنمي ة) :ترجاهين نببية يين األسينتذة :أحاي ال ي نوت،
إبراه م ز ى خورش  ،عب الحا يونس ،يراجعة :يحا يه ت ع،م ،القنهرة  .3111ج  ،33ييناة
حنجع.
(  )19خل لى اع خل لى :سلن ت غ زنوينن،ينبعة عاويى ،نبو  3131م ،ص .3
(  )20ن نم الالأ :الا ر المنب  ،ص .335
(  )21أحا على يحبى :الارجع المنب  ،ص .98
(  )22أبييو سييع بكيير بيين ينلييأ ال رغييننى :ع ييه األي يير نييو الميينيننى علييى خراسيينن فييى سيي ة (
131هـ153 /م)  ،ولم يبي ليوي ،فيى ي يبه ،لاعنيلتيه ال حيرس بنحتقينر ،وأهاين ينينلبهم وهيو يين
أثيينر ح ييتهم عل ييه ،فييننتهزوا فرصيية وصييوله إلييى اار االييينرة السييت،يه البلييع ييين األي يير نييو
المنيننى ،فقتله على بنق الق ر ل ين ألبتك ن وفتكي ن البينزن  .ان ير ،بنرتولي  :الارجيع المينب ،
ص .183،185
(  )23أبوعلى يحا بن يحا البلعاى :ت ولى الوازرة المينينن ة خل ين ألبيى ي يور بين يوسيف بين
إسحنق الذت لم يب فى ي به سوت ث ،س وات  133 - 151م  ،و يل البلعايى فيى اليوازرة حتيى
وفنته سي ة 191هيـ 193/م ،ويين أبيرز أعانليه نقليه" تينربخ النبيرت " إليى اللغية ال نرسي ة ،لك يه ليم
ي ل به إلى الع ر الذت عينش ف يه ،لازيي يين الت نصي ل ان ير ،خواني ي ر ( ت 135هيـ3515 /م)
غ ن ال ين بن هانم ال ين الحم ى  :استور اليوزرال ،ترجاية وتعل ي  :حربيى أيي ن سيل انن ،تقي يم:
فييؤاا عبيي الاعنى ال ي نا ،اله ئيية الا ييرية للكتيينق ،القيينهرة 3181م ،ص  539؛ وأيضيين بنرتوليي :
الارجع المنب  ،ص 183ـ .183
(  )24الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .558 ،559
(  )25ببينرت :ننيت ببينرت يين الا ي ن الع اية الا يهورة بيب،ا ييين ورال ال هير ،فتحهين وت بية بيين
يميلم البيينهلى س ي ة 81هيـ  918 /م ،واتبييذ بهيين يميب ا جنيعيين ،و يينن لببينرت اور وبيينرز فييى ييل
االس،م؛ وو حنف ت على ت ووهن ونهضتهن الحضنرية ويكننتهن الرف عة حتى أار هن الغزو الاغولى
س ي ة (333هييـ3531/م)  ،ف هبييت وايييرت عيين أخرهيين ،ان يير ،االصيينبرت :الا ي ر الميينب  ،ص
 391ـ 398؛ أري ييوس :الارجييع الميينب  ،ص  53ـ  ،333لمييترن  :الارجييع الميينب  ،ص 513
ـ.513
(  )26الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .558 ،559
(  )27بلخ :إح ت الا ن الكبرت ببراسنن  ،وإل هن ي مع نهر ج حون ،ف قن  :نهير بليخ ،ولهين سيبعة
أبواق ،ويحف بهن سور وخ ق عا  .القزوي ى :الا ر المنب  ،ص 113ـ 115
(  )28هراة :ين أيهنت يي ن خراسينن ،و ينن عل هين ح ين وسيور ليه أربعية أبيواق ،وتعتاي عليى
نهر هراة أو يرغنق الذت ي بع ين جب ن الغور ،ويار بهين عي ة أنهينر أخيرت ،و ينن يميب هن أعاير

حوليات آداب عني مشس  -اجمللد ( 31اكتوبر – ديسمرب )5135

519

فتح اهلل عبدالباقى إبراهيم الصفتى
بنل نس على اوام األينم لكثرة حلقنت الذ ر ب اخله .ان ر ،الثعينلبى :الا ي ر المينب 511 ،311 ،؛
ينووت :الا ر المنب  ،ج ،5ص .353
(  )29الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .558 ،559
(  )30بنرتول  :الارجع المنب  ،ص .185
(  )31عبنس إوبن  :الارجع المنب  ،ص ،391
(  )32الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،5ص .559
(  )33حاي اع الامييتوفى القزوي ييى :الا ي ر الميينب ( الالح ي بتينريخ ببيينرت لل رشييبى ) ،ص
331 ،335؛ ن نم الالأ :الا رالمنب  ،ص 339 ،333؛ ي رخون (ت  111هـ3318 /م) يحاي
بيين خنون شيينة الاعييروا با رخونيي  :رو يية ال يي ن ،ترجايية :أحايي عب ي القنار ال يينيلى ،يراجعيية:
المبنعى يحا المبنعى ،النبعة األولى ،القنهرة 3188م ،.ص 15؛ فرشته :الا ر المنب  ،ج،3
ص .38
(  )34أحا على يحبى :الارجع المنب  ،ص .98
(  )35الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،5ص .559
(  )36خل لى اع خل لى :سلن ت غزنوينن،ينبعة عاويى ،نبو  3131م ،ص .3
(  )37الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .558
(  )38خوان ي ر :الا ر المنب  ،ص 539؛ بنرتول  :الارجع المنب  ،ص .185
(  )39ي رخون  :الا ر المنب  ،ص .13 ،135
(  )40الكرايزت :الا ر المنب  ،ج. 551 ،558 ،3
(  )41ن نم الالأ :الا ر المنب  ،ص .338
(  )42األي يير أبييو الحميين يحايي الميي ابورت ،أحيي غلايينن ال وليية الميينينن ة .ان يير الميياعننى:
الا ر المنب  ،ج  ،1ص .131 ،135
(  )43نهر ج حون :ألل العرق فى الع يور الوسينى عليى نهير " أو ميس ـ  " oxusاسيم نهير
ج حون ،وعلى نهر " جكرزتس ـ  " jaxrtesاسم س حون ،وهان جلة وال رات ،ويع ب اية الغزو
الاغولى تقريب ن بنل استعان اساى ج حون وس حون ،فعرا ج حون بنسم نهير " أيويية أو يواريين
أو آيواارين " ـ وعرا نهير سي حون بنسيم نهير "سي برين " ،ويعي نهير ج حيون وي يان الحي ال نصيل
بي ن األويوام ال نلقية بنل نرسي ة والتر ية ،فاين ينن شيانله أت وراله ،يين أوينل م وي سيانهن العيرق "
ينورال ال هر "  ،وي بع نهر ج حون يين بح يرة فيى التبيت ال يغرت ،ويين ال ينير (بينير ،)pa mir
وي يع فيى بح يرة خيوارزم ـ بحير آرا حنل ين ـ وهيو صينل للا،حية ليوا العينم ف اين عي ا ف يل
ال تنل الذت تكو ن الا،حة خنيرة أو يميتح لة لبايناه بميبع انب ين؛ ارجية الحيرارة ف يه .ان ير،
االصيينبرت :الا يي ر الميينب  ،ص 555ـ 559؛ القزوي ييى :الا يي ر الميينب  ،ص 388 ،393؛
لمترن  :الارجع المنب  ،ص  393ـ .388
(  )44الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .551 ،558
(  )45ن نم الالأ :الا ر المنب  ،ص .333
(  )46أحا يحبى :الارجع المنب  ،ص . 33
(  )47الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .551
(  )48الكرايزت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .551
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(  )49ابين األث يير( :ت 311هييـ3511/م) أبيو الحميين علييى بيين أبيى الكييرم يحا ي بين يحا ي بيين عب ي
الكيريم بيين عبي الواح ي ال ي بننى:الكنيييل فيى الت ينريخ31 ،ج ،يراجعية وتق ي يم يحاي يوسييف ال ي ونق،
النبعة األولى ،اار الكتع العلا ة ،لب نن  3189م ،ج ، 9ص .593
(  )50ن نم الالأ ،الا ر المنب  ،ص .339
(  )51أبوعلى لوييأ ،أو أنيوب ،أو الوييأ ،ويع ينه بنلتر ية شيبل أو يبع ،يئيع ،ليع  .وهيو أحي
زعانل الك نن الت خرين  .ان ير ،خل ليى اع خل ليى :سيلن ت غزنويينن ،ص 1؛ عبي الع م ر ينيى:
تنريخ اه هزار سنله 1 ،جل  ،لهران  ،3191ج ،1ص .55
)52)) Bosworth: - Notes on the Pre – Ghaznavid history of Eastern
Afghanistan , pp. 16 .17
(  )53بني يينن :بل ي ه تقييع ب ي ن بلييخ وهييراة وغزنيية ،ويات ي ي ن ووييرت ،وأ برهيين بني يينن ،وتقييع علييى
جبيل ،ولي س لهين سيور ،وأر يهن يات خ يوبة عنل ية  .ان ير ،األصينبرت :الا ي ر المينب  ،ص
.353
(  )54نهن ( لوا) :تنريخ العرق وال عوق االس،ي ة ،ترجاة :ب ر ال ين القنسم ،النبعة األولى،
اار الحق قة للنبنعة ،ب روت 3195م ،ص .513
(  )55خواني ي ر :حب يع المي ر فيى أخبينر أفيراا الب ير ،الابلي الثيننى ـ البيزل الرابيع ،بنلاق يية
أستني بزر وار آونت ج ،ال ين هانئى ،جنببننه ح ر ـ لهران 3191هـ ،ج ،3ص .193
(  )56ل ن بو  :الارجع المنب ،ج ،5ص .589
(  )57خل لى اع خل لى :سلن ت غزنوينن ،ص .3 ،1
(  )58عب الع م ر نئى :الارجع المنب  ،جل  ،1ص .59
)59) )59) Bosworth: Notes on the Pre - Ghaznavid history of Eastern
Afghanistan, p.17
)60) En c y of Isiam . Art Aib – tegin ,vol v1 p. 421.
(  )61ي رت يع م الا نار التنريب ة التى و اعتا يع اهين عليى روايية العتبيى:الا ي المينب ،
ج ،3ص  . 58 ،59أن ال تيرة التيى ايتي ت يين سي ة 155ـ 133هيـ 131 /ـ193م ،فيى حكيم إيينرة
غزنة حكاهن ألبتك ن ،وبع وفنته ليم يوجي يين يبل يه يين أهليه وأونربيه ،فينت األييرال عليى اخت ينر
غ،يييه سييبكتك ن ل تييولى شييئونهم فييى غزنيية  .لازييي ييين الت نصيي ل ،ان يير ،ابيين األث يير :الا يي ر
المنب  ،ج ،9ص 191؛ ن نم الاليأ :الا ي ر المينب  ،ص 351؛ ي رخوني  :الا ي ر المينب  ،ص
 ، 351فى ح ن ي ر فرشته ،الا ر المنب  ،ص  ، 38أن ألبتك ن تولى حكم غزنية يين سي ة  153ـ
135هيـ 133/ـ  193م ،وعقييع وفنتيه ع ي ن األي يير ي يور الميينيننى اب ييه أبين إسييحنق علييى إييينرة
غزنة ،وجعل سبكتك ن ننئبن له ،ولان وضى أبو إسحنق عني ن فى االيينرة وتيوفى فيى سي ة 133هيـ /
193م ،لم يبل ه أح ين أهله ،آلت األيور إلى سبكتك ن ،ولكن بنلرجوي إلى المكة نب أنه فى س ة
151هـ191/م  ،سكت ال قوا بنسم بلكنتك ن واسيم الحين م المينيننى "واليى ال عية "  ،والمي المينيننى
ي ور بن نو " وعليى يل حين فيذن هيذه ال تيرة تاثيل صيعوبة فيى تح يي سي وات حكيم يل حين م
على ح ه ،وخنصة أنهن ننت فى إلنر األح ا للحكم المنيننى  .ان ر
Elliot::The history of Indi , Edited John Dowson , Second Reprint ,
Calcutta , 1953, p. 63.
(  )62ع نم ال ين عب الرلوا ال قى :تنريخ االس،م فيى ج يوق غيرق آسي ن فيى الع ير التر يى،
اار ال كر العربى  ،القنهرة 3195م ،ص .31
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(  )63رايز :هى والية ب ن غزنة واله  .ينووت :الا ر المنب  ،ج ،3ص .533
(  )64بي ر عبي الرحان :الح ينة الم نس ي ة وي ينهر الحضينرة فيى العييراق والا يرق االسي،يى ييين
أوائل القرن الرابع الهبرت حتى هور الم،جقة ،النبعة األولى ،يكتبة األنبلو الا رية ،القنهرة
3181م ،ص .353
(  )65خل لى اع خل لى :سلن ت غزنوينن ،ص .3
)66) . Bosworth: - Notes on the Pre – Ghaznavid p.17.
)67
) Vidya Dhar Mahajan: Muslim Rule in India , Sixth Edition ,New delhi
, 1975. p.41.
(  )68ن نم الالأ :الا ر المنب  ،ص.353 ،351
(69) Bosworth: The Imperial Policy of the early Ghazhavids , Islamic
studies , Journal of the central Institute of Islamic research ,Karachi . P.51.
(  )70خل لى اع خل لى :سلن ت غزنوينن،ينبعة عاويى ،نبو  3131م ،ص .3
(  )71نب يع :هيى ن ميهن ي ي ية نميف ،ح ي ينن العيرق يمياونهن نميف ،أيين ال يرس فقي أللقيوا
عل هن نب ع ،وتقع ب ن سارو وج حون .ينووت :الا ر المنب ،ج ،3ص .551
(  )72ن نم الالأ :الا ر المنب  ،ص .333،335
(  )73أري وس :الارجع المنب  ،ص . 339
(  )74الا ر المنب  :ج ،9ص .191
(  )75و ينن سيبع ترويى سيبكتك ن أنيه حضير يات ييوم بي ن يي ت ألبتكي ن ييع حنجبيه وفيى عي ا ييين
الاانل أ وصناا وفنة عريف اار ،و نن ين الضرورت تع ن ين يبل ه فى و تيه ،ويلحقتهين يين
ي را حنش ة ،فووع اخت نر ألبتك ن على سبكتك ن ،ولم ي ق الحنجع ين سياعه؛ ألن الغي،م اليذت
ووع عل ه االخت نر لم يكال عنين فى الب ية ،وفى العناة الاتبعه يب م الغ،م سبع سي وات وبيل واليية
أت و ة ين الو نئف ،ولكن ألبتكي ن ليم يرجيع فيى أعن تيه لغ،يية سيبكتك ن ويبي و أن ألبتكي ن ني م
فى ن مه على هذا التميري ولك يه بيرر هيذا العنينل عليى أسينس أن الغي،م يو أصيل عريي ال ميع .
لازي ين الت نص ل ان ر ،ن نم الالأ :الا ر المنب  ،ص  333ـ .331
(  )76فتحى أبو س ف :الا نهرات الم نسي ة فيى الع يري ن الغزنيوت والميلبووى،يكتبة األنبليو
الا رية ،القنهرة 3183م ،ص .11
(  )77العتبى ،الا ر المنب  ،ج،3ص 58؛ ي رخون  :الا ر المنب  ،ص.311
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 أحا يبتنر العبنات  :التنريخ األيوبى والاالو ى ،يؤسمة شبنق البنيعة ،االسيك رية.3115
 ابن األث ر( :ت 311هـ3511/م) أبو الحمن على بن أبى الكرم يحا بن يحا بن عبيالكريم بن عب الواح ال بننى:الكنييل فيى التينريخ31 ،ج ،يراجعية وتقي يم يحاي يوسيف
ال ونق ،النبعة األولى ،اار الكتع العلا ة ،لب نن  3189م.
 االصنبرت (ت فى القرن الرابع الهبرت ) أبى إسيحنق إبيراه م بين يحاي  :الامينلأوالاانلأ ،تحق  :الم أحا جنبر عب العن الحم ى ،يراجعة :يحا ش غربن  ،لبعة
وزارة الثقنفة واالرشنا القويى ،القنهرة  3131م.
 بنرتول  :تر متنن ين ال ت العربى إليى الغيزو الاغيولى ،ترجاية :صي ،الي ين عثايننهنشم ،اار الترا العربى ،الكويت 3185م .
 ب ر عب الرحان :الح نة الم نس ة وي نهر الحضن رة فى العراق والا رق االس،يى ينأوائييل القييرن الرابييع الهبييرت حتييى هييور الميي،جقة ،النبعيية األولييى ،يكتبيية األنبلييو
الا رية ،القنهرة 3181م .
 برو لانن ( ينر ) :تينريخ ال يعوق االسي،ي ة5،ج ،ترجاية :نب يه أيي ن فينرس ،ي يرالبعلكى ،النبعة األولى ،ب روت  3131م .
 بوزور ( ل ورا ) :األسرات الحن اة فى التنريخ االس،ي 5 ،ج ،ترجاة :حم ن علىاللبوات ،يراجعية :سيلبانن إبيراه م العميكرت ،النبعية الثنن ية ،يؤسمية ال يراي العربيى،
القنهرة 3115م.
 بيو ( لي ن ) :تيينريخ الي و االسيي،ي ة ويعبيم األسيرات الحن ايية5 ،ج ،ترجاية :أحا يالمع سل انن ،القنهرة .ق.ت .
 الب هقى (ت 391هـ3199 /م ) أبو ال ضل يحاي بين حمي ن الب هقيى :تينريخ يميعواتالاعييروا " بتيينريخ الب هقييى " ،ترجايية :يح ييى الب يينق ،صييناق ن ي ت،يكتبة األنبلييوا
الا رية ،القنهرة .3153
 الثعينلبى (ت 351هيـ3118/م) أبيو ي ييور عبي الالأ بين يحا ي بين إسيانع ل الثعيينلبىال منبورت :لننئف الاعنرا ،تحق إبراه م االب نرت ،حم ى نيل ال رفى ،اار إح نل
الكتع العرب ة ،القنهرة 3131م .
 ابين حوويل (193هيـ191 /م) أبيو القنسيم بين حوويل ال ي بى:صيورة األر؛ ،جيزلان،النبعة الثنن ة ،ينبعة بريل ،ل ن 3118م .
 -خل لى اع خل لى :هرات،تنريبهن وآثنرهن ،ج ،3ينبعة العنرا بغ اا 3193م .
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فتح اهلل عبدالباقى إبراهيم الصفتى
 خوان ي ر ( ت 135هـ3515 /م) غ ن ال ين بن هانم ال ين الحم ى  :استور الوزرال،ترجاة وتعل  :حربيى أيي ن سيل انن ،تقي يم :فيؤاا عبي الاعنى ال ي نا ،اله ئية الا يرية
للكتنق ،القنهرة 3181م.
 خوان ي ر :حب ع الم ر فى أخبنر أفراا الب ر ،الابل الثننى ـ البيزل الرابيع ،بنلاق ييةأستني بزر وار آونت ج ،ال ين هانئى ،جنببننه ح ر ـ لهران 3191هـ .
 الماعننى (ت 535هـ 3515 /م ) أبو سع عب الكريم بين يحاي بين ي يور التا ايىالاروزت :األنمنق ،البزل الرابع ،تق يم وتعل  :عب اع عار البنروات ،النبعة األولى،
اار الب نن ،ب روت 3188م .
 عبينس إوبين اشيت ننى :تينريخ إييران بعي االسي،م ،ترجاية وتعل ي  :يحاي عي،ل الي يني ور ،يراجعة :المبنعى يحا المبنعى ،اار الثقنفة لل ر والتوزيع،القنهرة3111 ،م .
 العتبى (ت358هـ3113 /م ) أبوال ر يحا بن عب الببنر العتبى :تنريخ ال ا ى5 ،ج،شر  :أحا بن على الح ى الا ى ،القنهرة  3583م .
 عب ال عي م يحاي حمي ن :إييران فيى يل االسي،م،النبعة األوليى ،اار االتحينا العربيىللنبنعة ،القنهرة  3191م .
 ع نم ال ين عب الرلوا ال قى :تنريخ االس،م فى ج وق غرق آس ن فى الع ر التر ى،اار ال كر العربى  ،القنهرة 3195م .
 تنريخ االس،م وحضنرته ،اار ال كر العربى ،القنهرة 3113 ،م . فنيب رت (أري وس) :تنريخ ببنرت ي ذ أوي م الع يور حتيى الوويت الحن ير ،ترجاية:أحا يحايوا المينااتى ،يراجعية وتقي يم :يح يى الب ينق ،يكتبية نهضية ال يرق ،القينهرة
3189م .
 نهن ( لوا) :تينريخ العيرق وال يعوق االسي،ي ة ،ترجاية :بي ر الي ين القنسيم ،النبعيةاألولى ،اار الحق قة للنبنعة ،ب روت 3195م .
 فتحييى أبييو س ي ف :الا يينهرات الم نس ي ة فييى الع ييري ن الغزنييوت والمييلبووى،يكتبةاألنبلو الا رية ،القنهرة 3183 ،م .
 فرشته (يحا ونسم ) :تنريخ فرشته ،يبل ين،ن ر ينجور ،بويبنت  3813م . القزوي ى (ت 385هـ )3381 /ز رين بن يحا  :أثينر اليب،ا وأخبينر العبينا ،اار صينار،ب روت .ا .ت.
 الكراييزت (ت331هيـ3138 /م ) أبيو سيع عبي الحييى بين الضيحنب بين يحايوا :زيييناألخبنر ،ج ،3ترجاة ع نا الم زي ان ،النبعة األولى ،القنهرة 3185م.
 يحا جان ال ين سرور :تنريخ الحضنرة االس،ي ة فى الا يرق ،اار الثقنفية العرب ية،القنهرة 3135م.
 لمترن ( ى) :بل ان الب،فة ال رو ة ،ترجاة ب ر فرنمي س ،يور س عيواا ،يؤسميةالراسنلة ،ب روت .ا .ت .
 ي رخوني ((ت  111هيـ3318 /م) يحاي بين خنون شينة الاعيروا با رخوني  :رو يةال ي ن ،ترجايية :أحا ي عب ي القنار ال يينيلى ،يراجعيية :المييبنعى يحا ي المييبنعى ،النبعيية
األولى ،القنهرة 3188م.
 ال رشبى (159هـ  138 /م) أبو بكريحا بن جع ر ال رشبى :تينريخ ببينرت ،ترجايةوتعل  :أي ن عب الاب ب وت ،ن ر النرازت ،اار الاعنرا ،القنهرة  3135م.
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دور األمراء العسكريني األلبتكينيني فى قيام الدولة الغزنوية (  133 - 153هـ 199 - 133 /م )

 ن نم ال ين أحا بب ى الهروت :لبقنت أ برت1 ،ج ،ترجاة :أحا عبي القنار ال ينيلى( تحيت ع يوان الاميلاون فيى اله ي يين ال يت العربيى إليى االسيتعانر البرينيننى) ،اله ئيية
الا رية العنية للكتنق ،القنهرة.
 ن يينم الالييأ (ت 385هييـ 3115/م ) أبوالحميين علييى النوسييى :س نسييت ننيييه ،ترجاييةوتعل  :الم يحا العزاوت ،اار الرائ العربى ،القنهرة 3195م.
 ينووت (ت353هـ3593 /م) شهنق ال ين أبو عب اع الحاوت :يعبم البلي ان فيى يعرفيةالا ن والقرت والبراق والعانر والمهل والوعر فى ل يكنن ،أربعة أجزال ،تحق  :فري
عب ال عزيزالب ت ،النبعة األولى ،اار الكتع العلا ة ،ب روت 3111م .
 أحا على يحبى :سنينن نن ،نبل 3113 ،هـ ش. خل لى اع خل لى :سلن ت غزنوينن،ينبعة عاويى ،نبو 3131 ،م. عب الع م ر نيى :تنريخ اه هزار سنله1 ،جل  ،لهران.3191 ،Bosworth:
- The Imperial Policy of the early Ghazhavids, Islamic studies ,
Journal of the central Institute of Islamic research , Karachi, 1962.
- Notes on the Pre – Ghaznavid history of Eastern Afghanistan
.The Islamic Quarterly, IX. Oxford 1965.
-The Armies of The saffràids, Bulletin of The School of Oriental and
- Elliot:
- The history of Indi, Edited John Dowson, Second Reprint, Calcutta
, 1953.
-Vidya Dhar Mahajan:
- Muslim Rule in India, Sixth Edition, New delhi , 1975.
- En c y of Isiam. Art Aib – tegin.
 اائرة الاعنرا االس،ي ة ( أص رت بنأللانن ة واالنبل زية وال رنم ة) :ترجاهن نببة يناألسنتذة :أحا ال نوت ،إبراه م ز ى خورش  ،عب الحا يونس ،يراجعة :يحا يه ت
ع،م ،القنهرة  .3111ج  ،33يناة حنجع.
 نعاة على يرسى :الب ال نرت ،يبلة ل ة ال راسنت العرب ة ،الابل األو  ،جنيعةالا ن3113 ،م .
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